


สรุปบทเรียนการดำาเนินงาน
และกิจกรรมของ Key actors

ในการลดปัจจัยเสี่ยง
และการเพิ่มปัจจัยเสริมใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง



บรรณาธิการ
รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย

กองบรรณาธิการ
นางพรรณิภา ไชยรัตน ์ นางสาวอรอนงค์ บัวลา
นางสาวนิลราวรรณ จินดาค�า นางสาวรุจีรัฐ ทะนาวา

ข้อมูลและเนื้อหา
เทศบาลต�าบลบางไผ่  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร เทศบาลต�าบลป่าเซ่า  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
เทศบาลต�าบลพุเตย  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ เทศบาลต�าบลไทรย้อย  อ.เนินมะปรางค์  จ.พิษณุโลก
อบต.คอรุม  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ ์ อบต.หัวดง  อ.เมือง  จ.พิจิตร
อบต.วังท่าดี  อ.หนองไผ่   จ.เพชรบูรณ์ อบต.ทุ่งโพ  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี
อบต.หนองไผ่   อ.หนองขาย่าง  จ.อุทัยธานี อบต.หนองจอก  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี
อบต.แม่ปะ  อ.แม่สอด  จ.ตาก อบต.อุทัยเก่า  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี
อบต.พรหมนิมิต  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ อบต.วังประจบ  อ.เมือง  จ.ตาก
อบต.ตากตก  อ.บ้านตาก  จ.ตาก อบต.ท่าช้าง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก
อบต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก อบต.ซับสมบูรณ์  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
อบต.วังดิน  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์ อบต.วังกรด  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร

กราฟฟิค design ส�าหรับแผนภาพ
นางสาวกัลลีญา บวชเดช อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสาวพัชริน จันทรา อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสาวเกศิณี ทองบุญช ู ต�าบลเกาะขันธ ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศศิมา ประเวระไพ ต�าบลเกาะขันธ ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวซุนีรา สาเหมาะ อบต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
นางสาวนูรอัยนิง ดือเระ  อบต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
นางสาวอฮาลัม สาเหมาะ อบต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
นางสาวนัตญา สุกแก้ว อบต.บึงคอไห อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี
นางสาวพยอม อินแจ้ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
นายจิตรกร สอาด อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
นายบัณฑิต ช�านิศาสตร์ อบต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
นายมงคล แซ่อุน อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
นายวันชัย บัวนาค เทศบาลต�าบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
นายสุเทพ มูซอ อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นายไพโรจน์ พวงทอง โครงการขับเคลื่อนพิษณุโลกอาหารปลอดภัย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
นายปัญญา พงษ์ถาวร ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   

สรุปบทเรียนการดำาเนินงาน
และกิจกรรมของ Key actors ในการลดปัจจัยเสี่ยง
และการเพิ่มปัจจัยเสริมใน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง



คำานำา

 การประชมุเวทสีดุยอดผูน้�าชมุชนท้องถิน่ วาระลดปัจจยัเสีย่งสขุภาพและเพิม่ปัจจยัเสรมิสขุภาวะ 
กลุ่มจังหวัดภาค เหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชม อิมแพ็ค เมืองธานี จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมหรืองานเด่น
ของสุดยอดผู้น�า( Key Actors)จาก กลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคล่ือนงานในพื้นที่ พร้อมทั้งได้วิเคราะห ์
เทียบเคียงการด�าเ นินงานกับพื้นที่ตนเอง เพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบการด�าเนินงาน ความแตกต่างของ
กลไกการจัดการพื้นที่และน�าสู่จินตนาการการต่อยอดงานตัวเองได้ 
 หนังสือสรุปบทเรี ยนนวัตกรรมหรือง านเด่นที่ขับเคลื่อนโดยสุดยอดผู้น�าชุมชนท้องถิ่นของพื้นที่
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่๑ ภาพรวมที่แสดงนวัตกรรมหรืองาน
เด่นใน ๕ ประเด็นและภาพรวมสุดยอดผู้น�าจากกลุ่มและองค์กรที่ขับเคลื่อนงานของแต่ละประเด็น ส่วนที่ 
๒แผนภาพแสดงภาพรวม นวัตกรรมหรืองาน เด่นของผู้น�าจากกลุ่มและองค์กรที่ขับเคลื่อนงานในแต่ละ
พื้นที่จ�านวน ๘๑ ภาพ และส่วนที่ ๓ Factsheet สรุปบทเรียนที่แสดงเนื้อหาในแผนภาพจ�านวน ๘๑ เรื่อง
จากพืน้ทีเ่ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้หมด ๒๐ พืน้ที ่คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิง่ว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้นักวชิาการและผูท้ีเ่กีย่วข้อง จะสามารถน�าใช้เป็นเอกสารประกอบ
การเรียนรู้ ส�าหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องย่อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางในการประชุมสุดยอดผู้น�าชุมชน
ท้องถิ่นในครั้งนี้และน�าไปต่อยอดและพัฒนางานในพื้นที่ตนเองในอนาคตต่อไปได้

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ
กันยายน ๒๕๖๑



ค�าน�า ๓ 

บทน�า ๑๑

 

สรุปบทเรียนที่แสดงเนื้อหา ประเด็น “ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น”  

 เทศบาลต�าบลบางไผ่ ๑๙ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย ๒๒ 

 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวดง ๒๕

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลวังท่าดี ๒๘  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ ๓๑

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลหนองไผ่ ๓๔ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางไผ ่ ๓๗

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโพทะเล ๔๐ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวังดิน ๔๓ 

 ชมรมผู้สูงอายุ ๔๖

 เทศบาลต�าบลบางไผ่ ๔๙

สรุปบทเรียนที่แสดงเนื้อหา ประเด็น “สูงวัยสร้างเมือง...ปฏิบัติการ ๕อ. ๕ก.” 
 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด   ๕๕

 เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๕๘

 องค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม ๖๑

 องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ปะ ๖๔

 องค์การบริหารส่วนต�าบลอุทัยเก่า ๖๗

 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังท่าดี ๗๐

 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ๗๓ 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต ๗๖ 

 ชมรมผู้สูงอายุ ๗๙

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางไผ่ ๘๒ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ๘๕

สารบัญ



 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ๘๘

 องค์กรสวัสดิการชุมชน ๙๒

 เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๙๕

 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังประจบ ๙๘ 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลตากตก ๑๐๑ 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังท่าดี ๑๐๔

 องค์การบริหารส่วนต�าบลซับสมบูรณ์ ๑๐๗

 องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวดง ๑๑๐ 

 ชมรมผู้สูงอายุ ๑๑๓ 

สรุปบทเรียนที่แสดงเนื้อหา ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่น...ไม่ทอดทิ้งกัน” 
 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด ๑๑๙ 

 ชมรมคนพิการต�าบลตากตก ๑๒๒

 เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๑๒๕ 

 ชมรมคนพิการต�าบลแม่ปะ ๑๒๘ 

 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต�าบลพุเตย ๑๓๑

 เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๑๓๔

 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังท่าดี ๑๓๗ 

 กลุ่มกู้ชีพ กู้ภัย เมืองแม่ปะ ๑๔๐ 

 กลุ่มอาสา NCD (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ๑๔๔ 

 กลุ่มธงสามสี ๑๔๖

 เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๑๔๙ 

 กลุ่มจิตอาสาเมืองแม่ปะ ๑๕๒ 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด ๑๕๕

 องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ปะ ๑๕๘ 

 เครือข่ายหัวดงไม่ทอดทิ้งกัน ๑๖๑

 

สรุปบทเรียนที่แสดงเนื้อหา ประเด็น “สร้างภูมิ...คุ้มนิเวศ” 
 กลุ่มท�าปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน ๑๖๗ 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย (โรงเรียนข้าว) ๑๗๐

 กลุ่มเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ๑๗๓

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ๑๗๖

 กลุ่มผู้ใช้น�้าคลองแม่ระกา   ๑๘๐



 องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวดง ๑๘๓ 

 กลุ่มป่าชุมชนบ้านลานเต็ง ตามแนวพระราชด�าริ ๑๘๖

 กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชนต�าบลวังท่าดี ๑๘๙

 กลุ่มสตรีแปรรูปบ้านหนองไม ้ ๑๙๑ 

 วัดล�าชะล่า ๑๙๕ 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ๑๙๘ 

 เทศบาลต�าบลพุเตย ๒๐๒

 องค์การบริหารส่วนต�าบลตากตก ๒๐๔ 

 เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๒๐๗

 เทศบาลต�าบลป่าเซ่า ๒๑๐

 เทศบาลต�าบลพุเตย ๒๑๓

 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ ๒๑๖ 

สรุปบทเรียนที่แสดงเนื้อหา ประเด็น “อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย” 
 วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านเกาะไทย ๒๒๓

 กลุ่มข้าวใส่ใจ ๒๒๖

 กลุ่มวิชชาลัยชาวนาต�าบลหัวดง ๒๒๙

 กลุ่มสวนบุญสัมฤทธิ์ ๒๓๒

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง ๒๓๕

 องค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม ๒๓๘

 องค์การบริหารส่วนต�าบลซับสมบูรณ์ ๒๔๑

 เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๒๔๔

 เทศบาลต�าบลพุเตย ๒๔๗

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหม ี ๒๕๐ 

 โรงเรียนวัดทุ่งโพ ๒๕๓ 

 โรงเรียนวัดหนองนาด�าพิทยา ๒๕๕ 

 กองทุนสวัสดิการเพื่อการเกษตร ๒๕๘

 ศูนย์ข้าวชุมชน ๒๖๑

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหัวใจเพียงพอ ๒๖๔

 หมู่บ้านต้นแบบ (จัดการตนเองบ้านหินโค้ว) ๒๖๗

 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแก่งหิน ๒๗๐

 กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่ ๒๗๓



สารบัญแผนภาพ

ภาพที่ ๑.๑ ภาพรวมนวัตกรรมหรืองานเด่น ประเด็น “ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น” ๑๖ 

ภาพที่ ๑.๒ ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ๑๗

  ประเด็น “ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น” 

ภาพที่ ๑.๒.๑ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๑๘

ภาพที่ ๑.๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย ๒๑

ภาพที่ ๑.๒.๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวดง ๒๔

ภาพที่ ๑.๒.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลวังท่าดี ๒๗

ภาพที่ ๑.๒.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ ๓๐

ภาพที่ ๑.๒.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลหนองไผ่ ๓๓

ภาพที่ ๑.๒.๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางไผ่ ๓๖

ภาพที่ ๑.๒.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโพทะเล ๓๙

ภาพที่ ๑.๒.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวังดิน ๔๒

ภาพที่ ๑.๒.๑๐ ชมรมผู้สูงอายุ ๔๕

ภาพที่ ๑.๒.๑๑ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๔๘ 

ภาพที่ ๒.๑ ภาพรวมนวัตกรรมหรืองานเด่น ประเด็น “สูงวัยสร้างเมือง...ปฏิบัติการ ๕อ. ๕ก.” ๕๒ 

ภาพที่ ๒.๒ ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ๕๓

  ประเด็น “สูงวัยสร้างเมือง...ปฏิบัติการ ๕อ. ๕ก.” 

ภาพที่ ๒.๒.๑ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด   ๕๔

ภาพที่ ๒.๒.๒ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๕๗

ภาพที่ ๒.๒.๓ องค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม ๖๐

ภาพที่ ๒.๒.๔ องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ปะ ๖๓

ภาพที่ ๒.๒.๕ องค์การบริหารส่วนต�าบลอุทัยเก่า ๖๖

ภาพที่ ๒.๒.๖ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังท่าดี ๖๙

ภาพที่ ๒.๒.๗ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ๗๒ 

ภาพที่ ๒.๒.๘ องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมนิมิต ๗๕

ภาพที่ ๒.๒.๙ ชมรมผู้สูงอายุ ๗๘ 

ภาพที่ ๒.๒.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางไผ่ ๘๑ 

ภาพที่ ๒.๒.๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ๘๔

ภาพที่ ๒.๒.๑๒ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ๘๗

ภาพที่ ๒.๒.๑๓ องค์กรสวัสดิการชุมชน ๙๑ 



ภาพที่ ๒.๒.๑๔ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๙๔ 

ภาพที่ ๒.๒.๑๕ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังประจบ ๙๗

ภาพที่ ๒.๒.๑๖ องค์การบริหารส่วนต�าบลตากตก ๑๐๐

ภาพที่ ๒.๒.๑๗ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังท่าดี ๑๐๓

ภาพที่ ๒.๒.๑๘ องค์การบริหารส่วนต�าบลซับสมบูรณ์ ๑๐๖

ภาพที่ ๒.๒.๑๙ องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวดง ๑๐๙

ภาพที่ ๒.๒.๒๐ ชมรมผู้สูงอายุ ๑๑๒

ภาพที่ ๓.๑ ภาพรวมนวัตกรรมหรืองานเด่น ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่น...ไม่ทอดทิ้งกัน” ๑๑๖ 

ภาพที่ ๓.๒ ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ๑๑๗

  ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่น...ไม่ทอดทิ้งกัน” 

ภาพที่ ๓.๒.๑ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด ๑๑๘

ภาพที่ ๓.๒.๒ ชมรมคนพิการต�าบลตากตก ๑๒๑

ภาพที่ ๓.๒.๓ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๑๒๔

ภาพที่ ๓.๒.๔ ชมรมคนพิการต�าบลแม่ปะ ๑๒๗ 

ภาพที่ ๓.๒.๕ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต�าบลพุเตย ๑๓๐ 

ภาพที่ ๓.๒.๖ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๑๓๓

ภาพที่ ๓.๒.๗ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังท่าดี ๑๓๖

ภาพที่ ๓.๒.๘ กลุ่มกู้ชีพ กู้ภัย เมืองแม่ปะ ๑๓๙

ภาพที่ ๓.๒.๙ กลุ่มอาสา NCD(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ๑๔๒

ภาพที่ ๓.๒.๑๐ กลุ่มธงสามสี ๑๔๕

ภาพที่ ๓.๒.๑๑ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๑๔๘ 

ภาพที่ ๓.๒.๑๒ กลุ่มจิตอาสาเมืองแม่ปะ ๑๕๑ 

ภาพที่ ๓.๒.๑๓ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด ๑๕๔

ภาพที่ ๓.๒.๑๔ องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ปะ ๑๕๗

ภาพที่ ๓.๒.๑๕ เครือข่ายหัวดงไม่ทอดทิ้งกัน ๑๖๐

ภาพที่ ๔.๑ ภาพรวมนวัตกรรมหรืองานเด่น ประเด็น “สร้างภูมิ...คุ้มนิเวศ” ๑๖๔

ภาพที่ ๔.๒ ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ๑๖๕

  ประเด็น “สร้างภูมิ...คุ้มนิเวศ” 

ภาพที่ ๔.๒.๑ กลุ่มท�าปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน ๑๖๖ 

ภาพที่ ๔.๒.๒ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย (โรงเรียนข้าว) ๑๖๙

ภาพที่ ๔.๒.๓ กลุ่มเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ๑๗๒

ภาพที่ ๔.๒.๔ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ๑๗๕

ภาพที่ ๔.๒.๕ กลุ่มผู้ใช้น�้าคลองแม่ระกา   ๑๗๙

ภาพที่ ๔.๒.๖ องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวดง ๑๘๒

ภาพที่ ๔.๒.๗ กลุ่มป่าชุมชนบ้านลานเต็ง ตามแนวพระราชด�าร ิ ๑๘๕

ภาพที่ ๔.๒.๘ กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชนต�าบลวังท่าดี ๑๘๘



ภาพที่ ๔.๒.๙ กลุ่มสตรีแปรรูปบ้านหนองไม้ ๑๙๑ 

ภาพที่ ๔.๒.๑๐ วัดล�าชะล่า ๑๙๔

ภาพที่ ๔.๒.๑๑ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ๑๙๗ 

ภาพที่ ๔.๒.๑๒ เทศบาลต�าบลพุเตย ๒๐๑ 

ภาพที่ ๔.๒.๑๓ องค์การบริหารส่วนต�าบลตากตก ๒๐๓

ภาพที่ ๔.๒.๑๔ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๒๐๖ 

ภาพที่ ๔.๒.๑๕ เทศบาลต�าบลป่าเซ่า ๒๐๙ 

ภาพที่ ๔.๒.๑๖ เทศบาลต�าบลพุเตย ๒๑๒ 

ภาพที่ ๔.๒.๑๗ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่ ๒๑๕ 

ภาพที่ ๕.๑ ภาพรวมนวัตกรรมหรืองานเด่น ประเด็น “อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย” ๒๒๐

ภาพที่ ๕.๒ ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ๒๒๑

  ประเด็น “อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย” 

ภาพที่ ๕.๒.๑ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านเกาะไทย ๒๒๒

ภาพที่ ๕.๒.๒ กลุ่มข้าวใส่ใจ ๒๒๕

ภาพที่ ๕.๒.๓ กลุ่มวิชชาลัยชาวนาต�าบลหัวดง ๒๒๘

ภาพที่ ๕.๒.๔ กลุ่มสวนบุญสัมฤทธิ์ ๒๓๑

ภาพที่ ๕.๒.๕ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง ๒๓๔

ภาพที่ ๕.๒.๖ องค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม ๒๓๗

ภาพที่ ๕.๒.๗ องค์การบริหารส่วนต�าบลซับสมบูรณ์ ๒๔๐

ภาพที่ ๕.๒.๘ เทศบาลต�าบลบางไผ ่ ๒๔๓

ภาพที่ ๕.๒.๙ เทศบาลต�าบลพุเตย ๒๔๖

ภาพที่ ๕.๒.๑๐ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี ๒๔๙ 

ภาพที่ ๕.๒.๑๑ โรงเรียนวัดทุ่งโพ ๒๕๒ 

ภาพที่ ๕.๒.๑๒ โรงเรียนวัดหนองนาด�าพิทยา ๒๕๔

ภาพที่ ๕.๒.๑๓ กองทุนสวัสดิการเพื่อการเกษตร ๒๕๗

ภาพที่ ๕.๒.๑๔ ศูนย์ข้าวชุมชน ๒๖๐

ภาพที่ ๕.๒.๑๕ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหัวใจเพียงพอ ๒๖๓

ภาพที่ ๕.๒.๑๖ หมู่บ้านต้นแบบ (จัดการตนเองบ้านหินโค้ว) ๒๖๖

ภาพที่ ๕.๒.๑๗ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแก่งหิน ๒๖๙

ภาพที่ ๕.๒.๑๘ กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่ ๒๗๒
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บทน ำ 
“เวทีสุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น วำระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภำพ และเพ่ิมปัจจัยเสริมสุขภำวะ” 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
วันที่ ๓-๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ 

 ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชม อิมแพ็ค เมืองธำนี  
 

๑. ที่มำ  
พื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ด าเนินงานภายใต้การสนับสนุนของส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) 
ภายใต้หลักการท างาน ๒ หลักการ คือ (๑) ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area-Based Development) 
และ (๒) ค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย (Health in all Policies)ที่มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถ
ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย  
จากประสบการณ์การด าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น (ศปง.) 
ศูนย์เรียนรู้ (ศรร.) ท าให้พื้นที่ที่มีปฏิบัติการได้ผลดีจริง เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมการต่อยอด 
ขยายงาน มีศักยภาพในการจัดการแก้ปัญหา และมีผู้น าที่ขับเคลื่อนในแต่ละงานท าให้เห็น
กระบวนการที่จะสามารถน าสู่การสร้างการเรียนรู้ของพื้นที่และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

หนังสือสรุปบทเรียนการด าเนินงานที่เป็นนวัตกรรมหรืองานเด่นที่ขับเคลื่อนโดยสุดยอด
ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมสุดยอด
ผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ และเพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ เพื่อ ให้พื้นที่ที่มี
รูปธรรมในการด าเนินงานเด่นและนวัตกรรมที่มีผู้น าจากกลุ่มและองค์กรที่ขับเคลื่อนปฏิบัติการ
ต่างๆในชุมชนท้องถิ่น (Key Actors) ของแต่ละงานและนวัตกรรม ได้ร่วมเรียนรู้ วิเคราะห์
เทียบเคียงการด าเนินงานกับพื้นที่ตนเอง เพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบการด าเนินงาน ความแตกต่าง
ของกลไกการจัดการพื้นที่และน าสู่จินตนาการการต่อยอดงานตัวเองต่อไปได้  
๒. กระบวนกำรถอดบทเรียน Key actor 

การค้นหาสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีรูปธรรมการด าเนินงานและนวัตกรรมในการลด
ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ และเพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ใช้กระบวนการถอดบทเรียนงานและ
นวัตกรรมเด่นของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยข้อมูลจากการวิจัยชุมชน (Rapid 
Ethnographic Community Assessment Process หรือ RECAP)ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการชี้เป้า กลุ่มและองค์กร ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการต่างๆในชุมชนท้องถิ่น (Key 
Actors) ของแต่ละงานและนวัตกรรม ท าให้รู้จักศักยภาพของผู้น าในแต่ละ Key Actor รวมทั้ง
ภาพรวมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วย 

โดยมีขั้นตอนของกระบวนการถอดบทเรียน ๖ ขั้นตอน คือ  
(๑) กำรส ำรวจข้อมูลสถำนกำรณ์ของพ้ืนที่ มีเป้าหมายเพื่อรวบข้อมูลสถานการณ์ปัญหา

และความต้องการของพื้นที่ใน ๗ ประเด็น ของการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและเพิ่มปัจจัยเสริมสุข
ภาวะชุมชนท้องถิ่น  อันได้แก่ ๑)การควบคุมการบริโภคยาสูบ ๒)การควบคุม เครื่องดื่มแอลกอ
ฮอลเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ๓)การพัฒนาระบบอาหารชุมชน ๔)การพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ๕)การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ๖)การจัดการ
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๒ 

ระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น  และ ๗)การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่ม
เปราะบางโดยชุมชน จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและบุคคล องค์กร กลุ่ม ที่ให้การ
ดูแลช่วยเหลือในแต่ละประเด็นปัญหา  พร้อมทั้งวิเคราะห์งานและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายใน ๗ ประเด็น  

(๒) กำรทบทวนทุนทำงสังคมของพ้ืนที่ เป็นการวิเคราะห์การด าเนินงานและบทบาทของ
คนหลัก คนร่วม และคนสนับสนุน ที่เป็นทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น ทั้ง ๖ ระดับ ซึ่งได้แก่ 
ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มและองค์กรชุมชน ระดับหน่วยงานองค์กรในพื้นที่และแหล่ง
ประโยชน์ ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล และระดับเครือข่าย ในการจัดการปัญหาและความต้องการ
ของพื้นที่ในแต่ละประเด็น ของการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและเพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น  

(๓) กำรวิเครำะห์และสรุปงำนเด่นและนวัตกรรมของพ้ืนที่ เป็นการวิเคราะห์รูปธรรมการ
ด าเนินงาน ที่สะท้อนความส าเร็จ หรือแสดงให้เห็นถึงเทคนิค วิธีการด าเนินงานใหม่ที่ได้ผลดี หรือ
เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรม ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นการ
ด าเนินงานและกิจกรรมของผู้น าในแต่ละกลุ่มและองค์กรของทุนทางสังคม  

(๔) สรุปผู้น ำเด่นในกำรด ำเนินงำน หลังจากสรุปงานเด่นและนวัตกรรมในพื้นที่แล้วเสร็จ 
ท าให้เห็นผู้น าของกลุ่มหรือองค์กรที่เป็นทุนทางสังคมที่ขับเคลื่อนปฏิบัติการของงานเด่นและ
นวัตกรรม ซึ่งผู้น าเหล่านี้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการชี้น าและจัดการปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ร่วมกับสมาชิกกลุ่มและองค์กรนั้นๆ ในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะใน ๗ ประเด็นของ
การลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและเพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น จนเกิดเป็นผลดีเป็นที่
ประจักษ์ต่อชุมชนท้องถิ่น จึงได้ท าการสรุปรวบรวมรายชื่อของผู้น าเด่นและจัดกลุ่มตามในแต่ละ
ประเด็น ดังกล่าว  

(๕) จัดท ำแผนที่สุดยอดผู้น ำชุมชนท้องถิ่น  เมื่อได้รายชื่อของผู้น าเด่นในแต่ละประเด็น
เรียบร้อยแล้ว  ได้น ารายชื่อดังกล่าวมาจ าแนกในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งประสานไปยังพื้นที่เพื่อให้
นักวิจัยชุมชนได้ด าเนินการถอดบทเรียนงานเด่นและนวัตกรรม โดยมีสุดยอดผู้น าเป็นผู้ถ่ายทอด
บทเรียน ตามที่ก าหนดไว้   

(๖) กำรสรุปบทเรียน  การสรุปบทเรียนสุดยอดผู้น าของแต่ละพื้นที่ ก าหนดให้มีข้อมูล
และความรู้ที่ผู้น าควรถ่ายทอดได้ อย่างน้อยใน ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) แนวคิดการพัฒนางานเด่นหรือ
นวัตกรรม ๒.) กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๓.) ผลลัพธ์ที่ต้องการ ๔) ข้อมูลและเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน ๕) รูปธรรมงาน ๖) วิธีด าเนินงาน ๗) ผลผลิตและผลลัพธ์ และ ๘) ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การสร้างการเรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด ผู้น าสามารถน าเสนอนวัตกรรมผ่านบทเรียนดังกล่าวได้    
๓. องค์ประกอบกำรสรุปบทเรียนของพ้ืนที่ 

หนังสือสรุปบทเรียนการด าเนินงานที่เป็นนวัตกรรมหรืองานเด่นที่ขับเคลื่อนโดยสุดยอด
ผู้น าชุมชนท้องถิ่น มีองค์ประกอบของเนื้อหาการสรุปบทเรียนจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ประกอบด้วยพื้นที่จ านวน ๒๐ พื้นที่ โดยมีผู้น ามาน าเสนอนวัตกรรมการด าเนินงานเด่น
เพื่อแก้ปัญหาและดูแลกลุ่มประชากรทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของหนังสือเล่มนี้มีการ
น าเสนอประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพียง ๕ ประเด็น ได้แก่  
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๓ 

ประเด็นที่ ๑ ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น มีผู้น าจาก ๑๑ พื้นที่ ประกอบด้วย ฐาน
การเรียนรู้ ๕ ฐาน ได้แก่ ๑)เด็กปฐมวัย “รู้ชุมชน รักษ์บ้านเกิด” ๒)เด็กปฐมวัย“เรียนรู้ คู่ 
ประสบการณ์”  ๓) โรงเรียนผู้สูงอายุสอนหลาน ๔) ส่งเสริมสุขภาวะ “เด็กดี” และ๕)ศูนย์พึ่งได้ 

ประเด็นที่ ๒ สูงวัยสร้ำงเมือง...ปฏิบัติกำร ๕อ. ๕ก.มีผู้น าจาก ๒๐ พื้นที่ ประกอบด้วยฐาน
การเรียนรู้ ๕ ฐาน ได้แก่ ๑) ท้องถิ่นใส่ใจ“สูงวัยสร้างเมือง” ๒) “เสริมพลัง คนสูงวัย ” ๓) สุขภาพ
ผู้สูงวัยใครๆก็ร่วม ๔)ชุมชน สูงวัย “ร่วมใจสร้างสวัสดิการ” และ ๕) ชุมชน “สร้างสุขภาวะสูงวัย” 

ประเด็นที่ ๓ ชุมชนท้องถิ่น...ไม่ทอดทิ้งกัน มีผู้น าจาก ๑๕ พื้นที่ ประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้ ๕ ฐาน ได้แก่ ๑)พลังชุมชนเพื่อคนพิการ ๒) เรื่องด่วน เราช่วยได้ ๓) เรื้อรังเราเอาอยู่ ๔)
ชุมชนไม่ทิ้งกัน แบ่งปันช่วยเหลือ และ ๕)เครือข่ายอุ้มชู 

ประเด็นที่ ๔ สร้ำงภูมิ...คุ้มนิเวศ มีผู้น าจาก ๑๗ พื้นที่ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ ๕ 
ฐาน ได้แก่ ๑) ดินดี อาหารมี  ๒) ปันน้ า เพิ่มสุข ๓) รักษ์ป่า ตามรอยพ่อ ๔)ชุมชน คนรักษ์พลังงาน  
๕)ขยะ (ท้องถิ่น)จัดการได้  

ประเด็นที่ ๕ อำหำรม่ันคง...ชุมชนปลอดภัย มีผู้น าจาก ๑๘ พื้นที่ ประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้ ๕ ฐาน ได้แก่ ๑) อาหารปลอดภัย เพื่อชุมชน ๒) ท้องถิ่น “รักษ์โลก” ๓)อาหารกลางวันเพื่อ
น้อง ๔) สวัสดิการเพื่ออาหาร ๕) ชุมชน “สร้างอาหาร” 

 
ดังรายละเอียด 
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สรุปบทเรียน

ที่แสดงเนื้อหาประเด็น

�ดูแลเด็กปฐมวัย...

โดยชุมชนท้องถิ่น�
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ภาพที่ ๑.๑   ภาพรวมนวัตกรรมหรืองานเด่น ประเด็น “ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น”
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ภาพที่ ๑.๒   ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ประเด็น “ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น” 
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ภาพที่ ๑.๒.๑   เทศบาลต�าบลบางไผ่
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ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น

๗ 

Key actors  เทศบาลต าบลบางไผ่ 
งานเด่น ผู้สูงวัยสอนเด็ก 
พื้นที่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นางณัฏฐพัชร์ วรรณนิยม ต าแหน่ง ครู คศ. ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางไผ่  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๘๗๔๔๑๖๘ 
 
๑. ที่มาหรือฐานความคิดของการด าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางไผ่ ได้รับการถ่ายโอนจากคณะกรรมการปฐมศึกษาแห่งชาติ 
(สปช.) เม่ือพ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยอายุ  ๒ – ๓ ปี ให้บริการการอบรมเลี้ยง
ดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บางไผ่ได้มีการจัดหลักสูตรทางด้านวิชาการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และเหมาะสมตามช่วงวัย
ของเด็กปฐมวัย มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลบางไผ่ ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการผู้สูงวัยสอนเด็ก โดยจะ
มีผู้สูงอายุในต าบลบางไผ่มาสอนเกี่ยวกับการแต่งกายแบบวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาเซียน ร้องเพลง และ
มีการเล่านิทานพื้นบ้านให้กับเด็ก ซึ่งท าให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบางไผ่  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 เด็กปฐมวัย ๒ – ๓ ปี ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน ๒๐ คน  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 เด็กปฐมวัย ๒ – ๓ ปีที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางไผ่ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้วิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่นและอาเซียนซึ่งเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางไผ่น าใช้ได้แก่ จ านวนเด็กปฐมวัยอายุ ๒ – ๓ ปี และ
ครอบครัว จากแหล่งข้อมูล TCNAP , RECAP , ทะเบียนราษฎร์และเอกสารข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในเขตเขตเทศบาลต าบลบางไผ่และพื้นที่ใกล้เคียง ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลสุขภาพจากรพ. สตบางไผ่ 
๕. รูปธรรมงาน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางไผ่ด าเนินการร่วมกับเทศบาลต าบลบางไผ่ ในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยสอนเด็กร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุบาง
ไผ่วิทยา  
๖. วิธีการด าเนินงาน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางไผ่มีการจัดการเรียนการสอน และเปิดการเรียนการสอนในแต่ลพ
ภาคการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๐ วัน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย 
ให้การดูแลเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับเด็กอายุ ๒ – ๓ ปี ที่เข้าเรียนภายในศูนย์โดยมีเด็กปฐมวัยทั้งที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
บางไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าเรียนภายในศูนย์ ซึ่งมีการท าโครงการร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุบางไผ่วิทยา โดย
จะมีการจัดให้ผู้สูงอายุมาสอนเด็กสอนเกี่ยวกับการแต่งกายตามวิถีวัฒนธรรม และอาเซียน ร้องเพลง และมี
การเล่านิทานพื้นบ้านให้กับเด็กที่ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เพ่ือสร้างการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุน
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๘ 

ทางสังคมที่มีอยู่ในต าบลบางไผ่ นอกจากน้ันยังมีการดูแลภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัยที่ได้รับความร่วมมือ
จากรพ.สต บางไผ่   
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา และส่งเสริม
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นและสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการปฏบิัติตนเป็นสมาชิกของสังคมที่ดี (๒) ด้านสุขภาพ 
มีพัฒนาการการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย (๓) ด้านสภาวะแวดล้อม มีการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และเหมาะสมส าหรับเด็ก ปฐมวัย 
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๑๐ 

Key actors  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย 
งานเด่น เรียนรู้ด้วยวิถีธรรมชาติ จัดการเรียนตามพัฒนาการอย่างสมวัย 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นางกาญจนา  จันทร์ประดิษฐ์ ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๐๓๘๓๙ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ โดยนายพยม นาคย่านยาว อดีต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ เน่ืองจากราษฎรในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีฐานะค่อนข้าง
ยากจน จึงขอมติจากคณะกรรมการและชาวบ้านในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมา เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง  และได้มีการคัดเลือกครูสอนเด็ก ๑ คน คือนางกาญจนา  จันทร์ประดิษฐ์ และมีเด็กมาเรียน
ครั้งแรกจ านวน ๕๔ คน และยังได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านคลองกล้วยในการให้ใช้อาคาร สถานที่
ในการเรียนการสอนเด็ก พร้อมงบประมาณในการจ้างครูสอน และโครงการได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนา
ชุมชน ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๘ มีนโยบายให้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของกรม
พัฒนาชุมชน จึงมีการได้รับสมัครครูสอนเพิ่มเติมอีก ๑ คน มาจากการคัดเลือกของประชาชน คือนางอัญชลี  
พรมปัญญา  ปี ๒๕๓๙ กรมพัฒนาชุมชนได้ให้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน โดยมีนางมารวม ปานศักดิ์ 
เป็นผู้บริจาคงบประมาณในการซื้อที่ดินพร้อมกับชาวบ้านช่วยบริจาคในส่วนที่เหลือ พออาคารสร้างเสร็จเด็ก
ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ ที่มีสนามเด็กเล่น  ต่อมาครูกาญจนา จันทร์ประดิษฐ์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัยจนได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับดี
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ ส่วนในปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลระดับดีมาก  รางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๒ และผลจากการได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มอบ
รางวัลฉลาดรู้ภาษาไทยให้อีก ๑ รางวัล และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีเป็นเพราะการได้รับการ
สนับสนุนจาก อบต.ในการจัดเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กท าให้ครูมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลัก ๖ กิจกรรม เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ๔ 
ประการ ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและคนในชุมชนในการฝาก
ลูกหลานมาเรียนยังศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองกล้วยแห่งนี้เสมอมา  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 เด็กอายุระหว่าง ๒ – ๔ ปี ในพ้ืนที่ต าบลคอรุมที่เข้าเรียนในศูนย์พุฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย ๔๖ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  

เด็กเกิดจิตส านึกรักษ์บ้านเกิดตนเองได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติจริง และได้ฝึกปฏิบัติจริง 
และบุคลากรทางการศึกษามีความเสียสละต่อศูนย์พัฒนาเด็กที่ตนสอนอยู่ โดยมีจิตอาสา และไม่หวัง
ผลตอบแทน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

 ๔.๑ ข้อมูลจาก ศพด.บ้านคลองกล้วย ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัเด็กที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จ านวน ๒๓ คน 
อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ๒๓ คน  
 ๔.๒ ข้อมูลสุขภาพจากรพ.สต บึงท่ายวน เช่น ข้อมูลการไดร้ับวัคซีน พัฒนาการ การเกิดโรคระบาดใน
เด็กปฐมวัยซึ่งในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา ศพด.บ้านคลองกล้วยไม่พบเด็กปฐมวัยป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก 
 ๔.๓ ข้อมูล TCNAP ได้แก่ จ านวนจ านวนเด็กปฐมวัยในต าบลคอรุมมีจ านวน ๑๖๕ คน  
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๑๑ 

๕. รูปธรรมงาน 
 เกิดระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ต าบลคอรุม อายุ ๒ - ๔ ปี ซึ่งเสริมสร้างทักษะในการเตรียมพร้อม
ส าหรับการเข้าสูการเรียนการสอนในดับชั้นอนุบาลต่อไป มีหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมี
กิจกรรม เช่น การปลูกแก้วมังกร ห้องเรียนธรรมชาติ และการน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วยเปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ ๒ ปี ขึ้นไป จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้เด็กปฐมวัย และมีหลักสูตรท้องถิ่น มีการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก ให้ครบ ๖ กิจกรรมในทุกๆวัน ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ธรรมชาติของชุมชน วิถีวัฒนธรรม
ประเพณี เรียนรู้กับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานที่จริง แหล่งเรียนรู้จริง เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย  และมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการท ากิจกรรมแก่ผู้ปกครองเด็กใน
ทุกๆเดือน  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 สร้างจิตส านึกรักษ์บ้านเกิด การมีจิตอาสาต่อตนเองและสังคมให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองกล้วย และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้รักบ้านเกิด 
และน าความรู้มาพัฒนาชุมชนตนเองในอนาคต ดังค าที่ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย พัฒนาเด็ก
ให้ได้คนดี มากกว่าคนเก่ง” มีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมในพื้นที่ลานกิจกรรม
สร้างสรรค์ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม ปลูกฝังเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้ธรรมชาติ
ของชุมชน วิถีของชุมชน เช่นการผลิตอาหาร วิถีประเพณีท้องถิ่น และเรียนรู้ข้ามกลุ่มวัย (เด็กกับผู้สูงอายุ) 
ทุกสัปดาห์เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ท าให้เด็กเกิดการปรับตัวในการเรียนรู้อยู่ร่วมกับสังคม (๒) ด้านสุขภาพ มี
พัฒนาการการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย (๓) ด้านสภาวะแวดล้อม มีการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่อบต. คอรุม 
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๑๓ 

Key actors  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
งานเด่น โรงเรียน ๓ สร้าง (สร้างปัญญา สร้างคุณธรรม สร้างสุขภาพ) 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
วิทยากร น.ส.สุพิชญา เงินประมวล ต าแหน่ง ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๕๔๙๐๙๕๙ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

โรงเรียน ๓ สร้าง อบต.หัวดง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ชื่อว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ที่ตั้งอยู่
เลขที่ ๒๓๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีการเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีนักเรียนอนุบาลปีที่ ๑ จ านวน ๑๖ คน โดยมีนางรัฐติกร  รักทุ่ง นักวิชาการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งรักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมารักษาการในต าแหน่งผู้บริหารคนแรก 
มีจ านวนครูผู้สอน ๑ คน และข้าราชการบ านาญสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต ๑ ได้มาเป็นที่
ปรึกษาด้านการศึกษาที่ส่วนการศึกษา เริ่มแรกของการก่อตั้งโรงเรียนน้ันได้ใช้ห้องเรียนชั่วคราวของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หัวดง ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดงได้รับงบประมาณในการ
จัดสร้างโรงเรียนจ านวน ๑ หลัง จ านวน ๘ ห้องเรียน เพื่อเปิดสอนในระดับอนุบาลชั้นปีที่ ๑ - ๓ ต่อมา ในปี 
๒๕๕๖ นายภูริชัย  ต่ายเกิด เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะข้าราชการครูรวมทั้งหมด ๓ 
คน ครูอัตราจ้างจ านวน ๒ คน ซึ่งมีเด็กทั้งโรงเรียนรวมทั้งหมด ๔๕ คน และมีเด็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง  ๔๓ คน มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างการ
เรียนรู้ อันเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของให้กับเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

เด็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง  ๔๓ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ยังเด็กโดยใช้หลัก ๓ สร้าง 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลน าใช้ได้แก่ จ านวนเด็กปฐมวัยและครอบครัว จากแหล่งข้อมูล TCNAP , RECAP , ทะเบียนราษฎร์
และเอกสารข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลสุขภาพจากรพ. สต 
๕. รูปธรรมงาน 

๕.๑ มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกเวลาเรียนร่วมกันในทั้งหมด ๑๓ ศูนย์การเรียนร ู
๕.๒ มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาการในทุกภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 

พระและวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ให้เด็กได้ร่วมท ากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น เข้าพรรษา ออก
พรรษา งานบุญ ต่าง ๆ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๕.๓ มีกิจกรรมดูแลสุขภาพ ได้แก่ ออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวัน เช่น เต้นอารบิก เล่นฮูลาฮูป เป็นต้น  
๖. วิธีการด าเนินงาน  

จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็น โรงเรียน ๓ สร้าง โดยที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นอกเหนือจากเวลาเรียน คือการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียม
ความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีการประชุมผู้ปกครองร่วมกับเด็ก
นักเรียนในการหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเทอมว่าเด็กอยากเรียนรู้หรืออยากท ากิจกรรม
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อะไร เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้กิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษา เพื่อให้
นักเรียนสามารถน ามาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองได้ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติ การฟัง การสังเกตจากครูผู้สอน โรงเรียน ๓ สร้าง สร้างปัญญา สร้างคุณธรรม สร้างสุขภาพ ซึ่งแต่ละ
สร้างจะมีความหมายดังน้ี สร้างที่ ๑ สร้างปัญญาจะประกอบไปด้วยศูนย์การเรียนรู้ที่มีการร่วมท ากิจกรรม
ต่าง ๆ นอกเวลาเรียนร่วมกันในทั้งหมด ๑๓ ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์หนังสือ ศูนย์บ้าน ศูนย์วาดภาพสี
เทียน ศูนย์กระดาษ ศูนย์ปั้น ศูนย์สีน้ า ศูนย์กิจกรรมพิเศษ ศูนย์ทักษะ (เน้นการฟัง พูด อ่าน) ศูนย์ดนตรี 
ศูนย์บล็อก ศูนย์เครื่องเล่นสัมผัส ศูนย์น้ า และศูนย์เล่นกับทราย สร้างที่ ๒ สร้างคุณธรรม โดยจะมีกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะวิชาการในทุกภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน พระและวิทยากรที่
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ให้เด็กได้ร่วมท ากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญ 
ต่าง ๆ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีชั่วโมงการเรียนธรรมะที่วัด การปฏิบัติธรรม เป็นต้น  สร้างที่ ๓ สร้าง
สุขภาพ โดยจะมีการจัดให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนได้ออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวันไม่ว่า
จะเป็นการเต้นอารบิก เล่นฮูลาฮูป และในเวลาหนึ่งสัปดาห์จะมีชั่วโมงการฝึกโยคะ การฝึกอบรมเรื่องการดูแล
ดูสุขภาพการห่างไกลจากยาเสพติด การเรียนพลศึกษาโดยวิทยากรจากอบต.หัวดงและยังมีชั่วโมงการฝึกเด็ก
นักเรียนให้รู้จักการดูแลช่วยเหลือตัวเองโดยฝึกให้รู้จักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นโดยมีวิทยากรจากศูนย์ EMS 
อบต.หัวดงเป็นผู้ฝึกสอน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ เน้นการพัฒนาทักษะชีวติให้กับเด็ก  
๗.๒ สร้างการมสี่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน   
๗.๓ สร้างกิจกรรมทีส่ร้างพฒันาการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสังคม ซึ่งโรงเรียน ๓ สร้าง ปลกูฝงัให้เด็กเป็นคน

ดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เล็กสอนให้รู้จักการชว่ยเหลือตัวเองและน าความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถน าความรูท้ี่ได้ไปเผยแพร่สู่คนใน
ชุมชนได้ ด้านสุขภาพ เด็กรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นรู้จักการดูแลช่วยเหลือตัวเองในการฝึกให้รู้จักการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ 
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Key actors  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังท่าดี 
งานเด่น กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางเพทาย บุญพึ่ง ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังท่าดี  

 
๑. ที่มาและฐานความคิดในการด าเนินงาน 

ปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมมากขึ้น ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับ
อิทธิพลจากสื่อ จนท าให้เด็กปฐมวัยใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากกว่าการท ากิจกรรมอื่น เช่น การเล่นเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการ ขาดการเรียนรู้จากปัจจัยภายนอก ท าให้มีการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง 
สื่อสารกับสิ่งรอบข้างน้อยลง ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กช้าลง มีอารมณ์ที่ก้าวร้าว พูด
และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นน้อยออนไลน์ สถานการณ์ในพื้นที่ต าบลวังท่าดีมีจ านวนเด็กปฐมวัยอายุ ๐-๕ ปี 
๒๙๒ คน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เบี่ยงเบนความสนใจจากสื่อ ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลวังท่าดีจึงมีการจัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้านอื่นๆ โดยการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการฟันสะอาด ให้เด็กได้เรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธีโดย
ใช้สื่อออนไลน์ประกอบเพลงในการช่วยดึงความสนใจและให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีกิจกรรมอาหาร
พื้นบ้าน ให้เด็กได้เรียนรู้ได้การท าอาหารและขนมไทยเพื่อเป็นการดึงดูดการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ 
และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กดีย่ิงขึ้นเหมาะสมตามวัย 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจ านวน ๙๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิด 

เด็กปฐมวัยมีการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเหมาะสม เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลวงั
ท่าดี โรงเรียนชราภิบาลและศนูย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต าบลวังท่าดี 
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 

ข้อมูลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังท่าดีท่ีน าใช้ได้แก่ จ านวนเด็กปฐมวัยและครอบครัว จากแหล่งข้อมูล 
TCNAP , RECAP , ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัยจากรพ. สต 
๕. รูปธรรม  

เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น กิจกรรม
อาหารพื้นบ้าน ให้เด็กรู้จักชื่อ ท าขนมไทย วิธีการแปรงฟัน 
๖. วิธีการด าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต าบลวังท่าดีมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย มีหลักสูตรท้องถิ่น และมีการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยมี
การก าหนดวัน - เวลาในการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และสังเกตพฤติกรรมเด็กนักเรียนจาก
การสอบถามผู้ปกครองว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ปรับวิธีการร่วมกิจกรรมโดยมีเสียงเพลงหรือสื่อการสอนที่
น่าสนใจ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 
๒ ฐานกิจกรรมคือ ๑.) ฟันสะอาดท่ีจะสอนเด็กๆแปรงฟันอย่างถูกวิธีและการดูแลรักษาฟัน ๒.)ขนมไทย โดย
สอนให้รู้จักชื่อของขนม มีการสาธิตการท าขนมตัวแทนจากผู้สูงอายุจากโรงเรียนชราภิบาลและให้เด็กช่วยท า
ตามความเหมาะสมที่มีการค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก มีการติดตามผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน
ศูนย์ทุก ๑ เดือน เพ่ือประเมินความผิดปกติของการเรียนรู้ 
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๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังท่าดีท้ังหมดมีการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย สร้างความร่วมมือในการ

ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยร่วมกับคนในชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ฝึก
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของสังคมที่ดี (๒) ด้านสุขภาพ ลดการเกิดฟันผุมีสุขภาพ
แข็งแรงพัฒนาการการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย (๓) ด้านสภาวะแวดล้อม มีการสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมส าหรับเด็ก ปฐมวัย 
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๑๙ 

Key actors  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ 
งานเด่น เรียนปนเล่น เน้นประสบการณ์ตรง 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
วิทยากร นางสาวสมบัติ ชาญธัญกรรมต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๗๘๒๖๐๐ 

 
๑. ที่มาหรือฐานความคิดของการด าเนินงาน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ เริ่มก่อตั้งเมือปี ๒๕๓๕ โดยใช้อาคารที่ท าการสภาต าบลทุ่งโพ  เป็น
สถานที่ด าเนินการมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ืออบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ในปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นจ านวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท และได้รับบริจาค
ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างจาก นายดิเรก ยศนันท์ จ านวนประมาณ ๒ งาน เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งโพเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อม ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองให้สามารถไปท างานประกอบอาชีพได้ ในปี พ.ศ ๒๕๔๑ ได้
เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพจนแล้วเสร็จเมื่อปลายปี ๒๕๔๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพให้เป็นผู้ก ากับ ดูแล ส่งเสริม 
และสนับสนุนในทุก ๆ ด้านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.ทุ่งโพ. อ.
หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งปัจจุบันเด็กปฐมวัยในต าบลทุ่งโพ มีทั้งหมด ๑๙๒ คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด ๕ 
ศูนย์ มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลทุ่งโพทั้งหมด ๗๕ คน ซึ่งปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุง่โพมีเด็กนักเรียน ๒๔ คน มีการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยที่มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และให้เด็กมีการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัย โดยยึด
หลักการสอน “เรียนปนเล่น เน้นประสบการณ์ตรง มีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ได้แก่ ให้เด็กปลูกพืชผักสวนครัว รู้จักความ
พอเพียง รักในการออม ประหยัด และมีความรับผิดชอบ โดยการน าวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น ซึ่งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ เคยประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นในด้านการส่งเสริมให้เด็กในโรงเรียนท าเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

เด็กปฐมวัยที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพ จ านวน ๒๔ คน และผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หลักปรัชญาความพอเพียง รักในการออม ประหยัด และมีความรับผิดชอบ และมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลเด็กปฐมวัย และครอบครัว จากศพด. และอบต.ทุ่งโพ ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น TCNAP RECAP 
จปฐ. กชช.๒.ค. และข้อมูลสุขภาพของเด็กปฐมวัย จาก รพ.สต.ทุ่งโพ   
๕. รูปธรรมงาน 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กปฐมวัย 
เช่น เรียนรู้วิธีการปลูกผัก เก็บผัก การออม ของเล่นที่ผลิตจากวัสดุท่ีเหลือใช้ในชุมชน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย ให้การดูแล
เด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา เจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัย โดยยึดหลักการสอน“เรียนปนเล่น เน้นประสบการณ์
ตรง” โดยยึดหลักจิตวิทยา และธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่น และการใช้เทคนิควิธีบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ 
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๒๐ 

ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและการเล่นให้เข้าด้วยกันท าให้เด็กได้เล่น รู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้มาก
ขึ้นโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพจะมีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ซึ่งในการสอนจะใช้ ๖ กิจกรรมหลัก มีการให้เด็กปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้  ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รดน้ าต้นไม้ และเก็บผลผลิตที่ได้มาให้แม่ครัวท าเป็น
อาหารกลางวัน สอนให้เด็กรู้จักความพอเพียง รักในการออม ประหยัด และมีความรับผิดชอบ โดยการน าวัสดุที่
เหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น รู้จักวิธีรักษาสิ่งของของตนเอง  มีพัฒนาการการเจริญเติบโตเหมาะสมกับ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ปลูกฝังเด็กปฐมวัยเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัยในศพด. ทั้งหมดมีการออม  สร้างการ
เรียนรู้เรื่องอาหาร ได้แก่ การปลูกผักกินเองในศพด. และในครัวเรือน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 
 ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม ท าให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็ก และคนในชุมชนมีความรักและสามัคคีช่วยเหลือกัน เช่น การดูแลแปลงผักในศพด.  (๒) ด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้ผู้ปกครองประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้เกิดการออม (๓) ด้านสภาวะแวดล้อม มี
การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท าให้สภาวะแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนดีไม่มีการใช้
สารเคมี (๔) ด้านการเมืองการปกครอง ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความจงรักภักดิ์ดี และเคารพต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการรู้จักสิทธ์ิที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน (๔) ด้านสุขภาพ ท าให้ในเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีพัฒนาการการเจริญเติบโตเหมาะสมกับ
วัย  
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๒๒ 

Key actors  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ 
งานเด่น ยางโยกเยกเสริมสร้างพัฒนาการ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ.หนองขาย่าง จ.อุทัยธานี 
วิทยากร นางสาวนิตยา  สุตโสม ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑๘๔๓๙๔๙๘ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลหนองไผ่มีเด็กปฐมวัยท้ังหมด ๖๒ คน  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่รับดูแลเด็กปฐมวัย
ตั้งแต่อายุ ๒ ขวบขึ้นไป ถึง ๔ ปี ปัจจุบันมีเด็กเข้าเรียนทั้งหมด ๑๙ คน โดยเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับพ่อแม่มี
จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ เด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับช่วงวัย และมีการจัดหาสื่อของเล่นของเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างพัฒนาการของ
กล้ามเน้ือต่างๆของร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก และการทรงตัวของเด็ก มีการดูแลภาวะสุขภาพ
เด็กตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยในช่วงปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดโรคระบาดภายในศูนย์ จากการที่ สื่อของเล่นที่
จ าหน่ายตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างแพง ในปี ๒๕๖๑ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ จึงคิดค้นการ
ผลิตสื่อของเล่นเด็กที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน คือยางรถยนต์น ามารีไซเคิล และดัดแปลงเป็นยางโยกเยก 
เน่ืองจากยางเก่าที่เหลือใช้ในชุมชนมีจ านวนมาก เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เป็นมลพิษ ยางรถยนต์เก่าถือเป็นขยะ
ชิ้นใหญ่ ที่มีความยุ่งยากในการก าจัด จึงมีแนวคิดในการน ายางรถยนต์เก่ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อน ามาเป็นของเล่น
ให้เด็กปฐมวัย และเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 เด็กปฐมวัย จ านวน ๑๙ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 เด็กปฐมวัยต าบลหนองไผ่มีสื่อของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการของกล้ามเน้ือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลใน
ชุมชน 
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
  ๔.๑ ข้อมูลเด็กปฐมวัยและครอบครัวต าบลหนองไผ่ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) และการ
วิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลจาก จปฐ. รพ.สต.หนองไผ่ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองไผ่  
  ๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคมที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุเหลือใช้ และผลิตสื่อของเล่น ได้แก่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. แกนน าชุมชน ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน 
๕. รูปธรรมงาน 
  เด็กปฐมวัยต าบลหนองไผ่มีสื่อของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการของกล้ามเน้ือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลใน
ชุมชน ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  
๙. วิธีการด าเนินงาน  

ขั้นเตรียมการ ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่มีการประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบ
งาน เตรียมคิดรูปแบบของเล่นเป็นวัสดุที่เหลือใช้ในชุมชน ร่างโครงการเสนอผู้อ านวยการกองการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  และปรึกษาหารือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. แกนน าชุมชน ผู้ปกครอง
และสมาชิกในชุมชนเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะท าของเล่นจากการรีไซเคิลยางรถยนต์ จัดเตรียมสถานที่ใน
การผลิตของเล่น  

ขั้นด าเนินงาน จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อผลิตยางโยกเยก ได้แก่ ยางเปอร์เซ็นต์ ยางเก่า หรือ ยางมือ
สอง และอุปกรณ์ต่างๆ ท าการวัดและตัดแบ่งครึ่งตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ น ายางแผ่นไม้มาตัดแล้วมาใช้
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๒๓ 

กระดาษทรายขัดให้เรียบประกอบยางกับแผ่นไม้ที่ตัดเข้าด้วยกัน  ทาสี ตกแต่งให้สวยงาม และท าการติดตั้ง
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรง และความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

ขั้นประเมินผล ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานการผลิตของเล่นจากยางรถยนต์ (ยางโยกเยก)
ประเมินพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย และประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เด็กปฐมวัยต าบลหนองไผ่มีสื่อของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการของกล้ามเน้ือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลใน
ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีการประหยัด และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสังคม สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก สร้างพัฒนาการ
การเรียนรู้จากการเล่น  ด้านเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดหาสื่อของเล่นส าหรับเด็ก ด้านสุขภาพ 
เสริมสร้างความแข็งแรงของของกล้ามเน้ือมัดใหญ่ กระดูก และการทรงตัว และด้านสภาวะแวดล้อม  ช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้จากการน ายางรถยนต์มาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยน ามาท าเป็นของเล่น  
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๒๕ 

Key actors  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่ 
งานเด่น ดูแลสุขภาพเด็กใหดี้: คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic) 
พื้นที่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
วิทยากร นางสาวเบ็ญจมาศ กสิชีวิน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางไผ่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๖๕๑๖๗๔๙ 
 

๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ปัจจุบันสถานการณ์เด็กปฐมวัยอายุ ๐ – ๕ ปี ต าบลบางไผ่มีเด็กปฐมวัยทั้งหมด ๘๐ คน การดูแลสุขภาพ
เด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญ เน่ืองจากเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะ
ยาวที่คุ้มค่า ในปี พ.ศ ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางไผ่ได้ก าหนดเป้าหมายในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่ โดยมีเทศบาลต าบลบางไผ่สนับสนุนงบประมาณ 
และจากกองทุน สปสช. โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่น าระบบมาตรฐานบริการด้านคลินิก
สุขภาพเด็กดี มาปรับใช้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดตั้งคลินิกสุขภาพเด็กดี  (Well Baby 
Clinic: WBC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคติดต่อ และค้นหาภาวะผิดปกติต่างๆ เช่น พัฒนาการ ภาวะ
โภชนาการ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการแก้ไขได้ทันที มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริม IQ และ EQ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด ๐ – ๕ ปี โดยปัจจุบันมีจ านวนเด็กปฐมวัยได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตดี มีร่างกายแข็งแรง สติปัญญาดีมีความสามารถในการเรียนรู้ 
สร้างระบบภูมิต้านทานโรค และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 
พร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 เด็กปฐมวัยอายุ ๐ – ๕ ปี ต าบลบางไผ่ทั้งหมด ๘๐  คน   
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ๓.๑ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพที่ดี มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่ดี  
 ๓.๒ พ่อแม่และผู้ที่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้รับความรู้การเลี้ยงดู และน าไปปฏิบัติกับเด็กให้มีการพัฒนาสมวัย 
ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรค ตั้งแต่ตั้งครรภ์เป็นต้นไป 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลจากฐานข้อมูลของรพ. สต JHCIS ทะเบียนประวัติสมุดฝากครรภ์ สมุดตรวจพัฒนาการ DSPM 
และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล TCNAP , RECAP  จปฐ. กชช ๒ ค. 

๔.๒ ชุดตรวจพัฒนาการ DSPM  และอุปกรณ์การให้วัคซีน 
๕. รูปธรรมงาน 
  คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) ให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจร่างกาย ประเมินพัฒนาการ การเฝ้าระวัง โรคระบาด 
เช่น ตาแดง มือ เท้า ปาก ไข้หวัดใหญ่ และดูแลทันตสุขภาพ นอกจากน้ันยังมกีิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ติดตาม
เยี่ยมหลังคลอด 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ๖.๑ น าข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่น ามาวิเคราะห์ ค้นหาทุนศักยภาพของชุมชนในการสร้างงานและกิจกรรม
ของรพ. สต.จัดรณรงค์ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ได้รับการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย  ๖ 
เดือน  
 ๖.๒ ฉีดวัคซีนตามช่วงอายุตามเกณฑ์ของสิทธิประโยชน์ของเด็กไทย ทุกวันท่ี ๑๕ ของเดือน 
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๒๖ 

 ๖.๓ ร่วมมือกับโรงพยาบาลอ าเภอในการตรวจพัฒนาการในช่วง ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน ถ้าตรวจพบ
เด็กพัฒนาการผิดปกติจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นและรักษาต่อเน่ือง โดยมีการ
ท างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นที่ หน่วยงานในการดูแลเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นท่ี 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ เด็กปฐมวัยได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพครบถ้วน มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเหมาะสมวัย  
๗.๒ เด็กปฐมวัยที่มีความผิดปกติได้รับการดูแลและรักษาต่อเน่ือง ๑๐๐ %  
๗.๓ เด็กปฐมวัยได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
๗.๔ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพเด็ก โดยเข้าร่วมกิจกรรมดูแล

สุขภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้   
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย
เพื่อเป็นบุคคลที่ทีคุณภาพ ได้รับการรักษาดูแลตามเกณฑ์ของสิทธิประโยชน์ของเด็กไทย (๒) ด้านสุขภาพ 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่างๆ คัดกรองพัฒนาการ 
และได้รับการดูแลรักษาทันที (๓) ด้านเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล(๔) ด้านสภาวะแวดล้อม 
มีการแนะน าให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการของเด็กทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
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๒๘ 

Key actors  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพทะเล 
งานเด่น ดูแลแม่และเด็กคุณภาพ (กลุ่มอุ่นอกแม่) 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางสาวชัญศิกานต์  แก้วมาลา ต าแหน่ง ประธานกลุ่มอุ่นอกแม่           

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๙๓-๙๙๐๘ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เกิดการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความสนใจงานด้านอนามัยแม่และเด็ก 
จนเกิดกลุ่มสายใยรักต าบลซับสมบูรณ์ข้ึน บทบาทการท างานคือประสานงานเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านหญิง
หลังคลอด ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอดคู่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพทะเล โดยมีการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านนมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว 
ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรมสายใยรักระดับอ าเภอที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  โดยเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น การปรุงอาหารบ ารุงน้ านมส าหรับหญิงหลังคลอด ประกวดแม่ลูกสายใยรัก ประกวดเล่านิทาน
ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก เม่ือกลุ่มสายใยรักต าบลซับสมบูรณ์ ได้ออกไปเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมระดับ
อ าเภอ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนากลุ่มสายใยรักต าบลซับสมบูรณ์และจัดตั้งกลุ่มอุ่นอกแม่ รพ.สต.
โพทะเล ขึ้นซึ่งมีการขับเคลื่อนงานในการดูแลภาวะสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ในปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๗ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ๓.๑ หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องระหว่างการตั้งครรภ์ มีการตั้งครรภ์อย่างมี
คุณภาพ และหญิงหลังคลอดสามารถดูแลตัวเองและทารกได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.๒ สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและ ชุมชนมีการช่วยเหลือและดูแลกัน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 มีการน าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล JHCIS ของ รพ.สต.โพทะเล ระบบข้อมูล TCNAP ข้อมูลวิจัยชุมชน 
RECAP ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ทั้งกลุ่มที่เป็นการตั้งครรภ์วัยรุ่น และตั้งครรภ์
ปกติ หญิงหลังคลอดเพื่อด าเนินการดูแลให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้สามารถดูแล
ตนเองและทารกได้อย่างถูกต้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
 ๕.๑ กลุ่มอุ่นอกแม่ อบต.ซับสมบูรณ์ ร่วมกับผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มอุ่นอกแม่ เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และ
บอกถึงวิธีแนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับกลุ่มวัยรุ่น
รวมทั้งเด็กและผู้ปกครอง  
 ๕.๒ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตั้งเพจ  facebook ชื่อ “คลินิก วัยรุ่น วัยใส” เพื่อให้ค าปรึกษากับวัยรุ่นและ
ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆ โดยเป็นความลับระหว่างผู้สอบถามและเจ้าหน้าที่ 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลซับสมบูรณ์มีการรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มอุ่นอกแม่ขึ้น โดยมีการค้นหา
หญิงตั้งครรภ์ในชุมชน และส่งเสริมให้มาฝากครรภ์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ทันทีซึ่งมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามก าหนดหรือก่อน ๑๒ สัปดาห์ โดยการมอบชุดอาหารตัวอย่างบ ารุงครรภ์ให้ ได้แก่ 
ไข่ไก่ นม เกลือ ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่สามารถใช้กับหญิงที่ตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ออกเยี่ยมบ้านหญิง
หลังคลอดและทารก  แนะน าให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน และหลังจาก ๖ เดือน ถึง ๒ ปี ให้
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๒๘ 

Key actors  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพทะเล 
งานเด่น ดูแลแม่และเด็กคุณภาพ (กลุ่มอุ่นอกแม่) 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางสาวชัญศิกานต์  แก้วมาลา ต าแหน่ง ประธานกลุ่มอุ่นอกแม่           

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๙๓-๙๙๐๘ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เกิดการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความสนใจงานด้านอนามัยแม่และเด็ก 
จนเกิดกลุ่มสายใยรักต าบลซับสมบูรณ์ขึ้น บทบาทการท างานคือประสานงานเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านหญิง
หลังคลอด ออกเยี่ยมหญิงหลังคลอดคู่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โพทะเล โดยมีการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านนมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว 
ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรมสายใยรักระดับอ าเภอท่ีโรงพยาบาลวิเชียรบุรี  โดยเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น การปรุงอาหารบ ารุงน้ านมส าหรับหญิงหลังคลอด ประกวดแม่ลูกสายใยรัก ประกวดเล่านิทาน
ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก เม่ือกลุ่มสายใยรักต าบลซับสมบูรณ์ ได้ออกไปเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมระดับ
อ าเภอ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนากลุ่มสายใยรักต าบลซับสมบูรณ์และจัดตั้งกลุ่มอุ่นอกแม่ รพ.สต.
โพทะเล ขึ้นซึ่งมีการขับเคลื่อนงานในการดูแลภาวะสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ในปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๗ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ๓.๑ หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องระหว่างการตั้งครรภ์ มีการตั้งครรภ์อย่างมี
คุณภาพ และหญิงหลังคลอดสามารถดูแลตัวเองและทารกได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.๒ สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและ ชุมชนมีการช่วยเหลือและดูแลกัน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 มีการน าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล JHCIS ของ รพ.สต.โพทะเล ระบบข้อมูล TCNAP ข้อมูลวิจัยชุมชน 
RECAP ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ทั้งกลุ่มที่เป็นการตั้งครรภ์วัยรุ่น และตั้งครรภ์
ปกติ หญิงหลังคลอดเพื่อด าเนินการดูแลให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้สามารถดูแล
ตนเองและทารกได้อย่างถูกต้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
 ๕.๑ กลุ่มอุ่นอกแม่ อบต.ซับสมบูรณ์ ร่วมกับผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มอุ่นอกแม่ เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และ
บอกถึงวิธีแนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับกลุ่มวัยรุ่น
รวมทั้งเด็กและผู้ปกครอง  
 ๕.๒ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตั้งเพจ  facebook ชื่อ “คลินิก วัยรุ่น วัยใส” เพื่อให้ค าปรึกษากับวัยรุ่นและ
ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆ โดยเป็นความลับระหว่างผู้สอบถามและเจ้าหน้าที่ 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลซับสมบูรณ์มีการรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มอุ่นอกแม่ขึ้น โดยมีการค้นหา
หญิงตั้งครรภ์ในชุมชน และส่งเสริมให้มาฝากครรภ์เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ทันทีซึ่งมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามก าหนดหรือก่อน ๑๒ สัปดาห์ โดยการมอบชุดอาหารตัวอย่างบ ารุงครรภ์ให้ ได้แก่ 
ไข่ไก่ นม เกลือ ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่สามารถใช้กับหญิงที่ตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ออกเยี่ยมบ้านหญิง
หลังคลอดและทารก  แนะน าให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน และหลังจาก ๖ เดือน ถึง ๒ ปี ให้
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๒๙ 

เลี้ยงนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมท่ีเหมาะสมตามวัย มีการสร้างนวัตกรรมถุงเสื้อสมุนไพร  “แน่นอก” ขึ้น 
เพ่ือช่วยประคบเต้านมให้หญิงหลังคลอด ออกเย่ียมบ้านทารกแรกเกิดถึง ๖ เดือน เพื่อติดตามอาการผิดปกติ 
การเจริญเติบโต การได้รับวัคซีน และพัฒนาการของเด็ก  และบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านลงในสมุดบันทึก
การปฏิบัติงานของกลุ่มอุ่นอกแม่ นอกจากน้ันยังมีการให้บริการแพทย์แผนไทยในกรณีที่หญิงหลังคลอดมี
ความต้องการและสมัครใจในการรับบริการทับหม้อเกลือ จากแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ เกิดเครือข่ายในการดูแลแม่และเด็ก รวมทั้งวัยรุ่นในชุมชนท าให้มีฐานข้อมูลแม่และเด็ก 

๗.๒ หญิงตั้งครรภ์มีการตั้งครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ได้รับการดูแลการฝากครรภ์ และได้รับยาบ ารุง
ครรภ์ตามมาตรฐานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพทะเล จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๗.๓ เกิดนวัตกรรมถุงเสื้อสมุนไพร  “แน่นอก” ขึ้น เพ่ือช่วยประคบเต้านมให้หญิงหลังคลอด 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เกิดการประสานการท างานร่วมกัน
ระหว่าง อบต.ซับสมบูรณ์ กับ รพ.สต.โพทะเล มีกลุ่มจิตอาสาในการดูแลแม่และเด็ก และส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีความเข้มแข็งชุมชนมีการช่วยเหลือและดูแลกัน (๒) ด้านสุขภาพ เพิ่มคุณภาพการดูแลเรื่องแม่
และเด็กหลังคลอดในต าบลซับสมบูรณ์ ตั้งแต่ระยะครรภ์จนกระทั่งระยะหลังคลอด หญิงหลังคลอดสามารถ
ดูแลตัวเองและทารกได้อย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ส่งผล
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีสมวัย (๓) ด้านเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย (๔) ด้านสภาวะแวดล้อม มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมส าหรับ
ภาวะสุขภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด  
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43

ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น

๓๑ 

Key actors  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังดิน 
งานเด่น โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นางสาวปรีดาภรณ์ เบ้าแดง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕ ๘๑๙ ๐๘๗ 
 

๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังดิน มีการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรฐานของกระทรวง
สารณสุข และมีเป้าหมายการด าเนินงานในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็ก
ได้รับการเลี้ยงดู ความรัก ความอบอุ่น ได้รับนมแม่ซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุด อย่างเดียวจนอายุ ๖ เดือน เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันโรค สร้างสายใยความรักระหว่างแม่ ลูก รพ.สต.วังดินจึงได้จัดท าโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ร่วมสร้างสายใยคุณภาพแม่และเด็กโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน กองทุน สปสช. กลุ่มอสม.ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ต าบลวังดิน เพื่อ
ร่วมกันดูแลสุขภาพแม่ระหว่างตั้งครรภ์จนถึงคลอด ดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด และเพื่อให้สตรีในต าบลที่
ตั้งครรภ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพครรภ์จนกระทั่งคลอด ตลอดจนปลูกฝังการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ รณรงค์ให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว อันจะ
ส่งเสริมให้ครอครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด ๐ – ๕ ปี ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพพร้อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 สตรีที่ตั้งครรภใ์นต าบลวังดิน ในปีพ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ านวน ๔๙ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

๑) หญิงตั้งครรภไ์ด้รับสวสัดิการ มีโภชนาการที่ดีสง่ผลให้มีการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ 
๒) เด็กได้รับนมแม่อย่างเดียวจนถึง ๖ เดือน 
๓) เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่น 

๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลจากฐานข้อมูลของรพ. สต วังดิน JHCIS ทะเบียนประวัติสมุดฝากครรภ์ ข้อมูลของอสม. ข้อมูล 
TCNAP, RECAP , จปฐ. กชช ๒ ค. 
๕. รูปธรรมงาน 
  สตรีตั้งครรภ์ได้รับสวสัดิการไข่ไก่ และนม มีการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ ๕ ครั้ง เด็กได้รับนม
แม่อย่างเดียวจนถึง ๖ เดือน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ส ารวจข้อมูลแม่และเด็กในพื้นที่ทั้งหมด ติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ ส่งเสริมให้มาฝากครรภ์
เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ทันทีหรือก่อน ๑๒ สัปดาห์ มีการจัดสวัสดิการให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายในต าบล ได้
รับประทานอาหารเสริม ได้แก่  ไข่ไก่ ๑ ถาด นมจืด เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือไอโอดีนทุกเดือน
จนกระท่ังคลอด และออกเย่ียมบ้านหญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอดทุกราย  แนะน าให้มีการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖ เดือน และหลังจาก ๖ เดือน ถึง ๒ ปี ให้เลี้ยงนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมที่เหมาะสม
ตามวัย ออกเย่ียมบ้านทารกแรกเกิดถึง ๖ เดือน เพ่ือติดตามอาการผิดปกติ การเจริญเติบโต การได้รับวัคซีน 
และพัฒนาการของเด็ก  โดยมีการท างานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นท่ี 
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๓๒ 

๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ สตรีตั้งครรภ์ภายในต าบลวังดินได้รับอาหารเสรมิที่ดีถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งผลให้ทารกแรก
เกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ กรัม  
 ๗.๒ สตรีตั้งครรภ์มีการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ครบ ๑๐๐ % 
 ๗.๓ เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวจนถึง ๖ เดือน   
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม มีการช่วยเหลือแบ่งปันในชุมชนใน
การจัดหาไข่ไก่ นมให้สตรีตั้งครรภ์ ท าให้เกิดสร้างความสามัคคีในชุมชน เกิดเครือข่ายกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์
ในชุมชน หน่วยงานระดับท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของโครงการ และให้การสนับสนุนให้มีการจัด
โครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม (๒) ด้านสุขภาพ สตรีตั้งครรภ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีการตั้งครรภ์
คุณภาพครบ ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง และได้รับนมแม่อย่างเดียวได้อย่างน้อย ๖ เดือน (๓) ด้าน
เศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนม และอาหารที่บ ารุงสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
(๔) ด้านสภาวะแวดล้อม มีการแนะน าให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 
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๓๔ 

Key actors ชมรมผู้สงูอาย ุ
งานเด่น โรงเรียนผู้สงูอายุสอนหลาน 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
วิทยากร นายสนอง  ศรีเดช ต าแหน่ง แกนน าชุมชน/ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๗๐๘๗๑ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองจอก จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยแกนน าผู้สูงอายุ ที่มีความ
เช่ียวชาญ ความรู้ภูมิปัญญา และขยายการจัดการเรียนการสอนไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ต าบลหนอง
จอกจ านวน ๓ แห่ง(ศพด.บ้านหนองจอก ศพด.บ้านจัน ศพด.บ้านหนองไม้แก่น) จัดการเรียนการสอนเดือน
ละ ๒ ครั้ง โดยแกนน าผู้สูงอายุในโรงเรียน ๕-๑๐ คน บูรณาการเข้าไปในหลักสูตรการสอนของครูผู้ดูแลเด็ก 
เช่น มีการสอนร้องเพลงประกอบท่าทางส าหรับเด็กปฐมวัย การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุพื้นบ้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สอนเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงการใช้วัสดุพื้นบ้านเพื่อประดิษฐ์สิ่งของภูมิปัญญาชาวบ้าน 
รวมถึงวิถีชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมการเล่านิทาน  ผ่านหนังสือนิทาน หุ่นถุงมือ ส่งผลให้เด็กที่เข้าเรียนในศพด. 
ได้เรียนรู้ข้ามกลุ่มวัย ความรู้ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัย ตลอดการมีแผนการสอน
แบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้สูงอายุจัดการเรียนการสอน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่  

๒.๑ จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก จ านวน ๓๗ คน 
๒.๒ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัน จ านวน ๓๐ คน 
๒.๓ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้แก่น จ านวน ๓๐ คน 
๒.๔ จ านวนครูผู้สอนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ๑๒ คน 

๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ผลที่ต้องการให้เกิดกับเด็กปฐมวัย หลักสูตรการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
วัย และใช้ประโยชน์จากวัสดุพื้นบ้าน ที่น ามาประดิษฐ์สิ่งของ ท าให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การคิด การลงมือปฏิบัติกับผู้สูงวัย 
 ผลที่เกิดกับผู้สูงอายุ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงวัยและเด็กปฐมวัย ลดช่องว่างระหว่างวัย 
พื้นที่แสดงแสดงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเอง 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลเด็กที่เข้าเรียนในศพด.ทั้ง ๓ แห่ง ภาวะสุขภาพ สภาพการอยู่อาศัย และศักยภาพครูผู้สอนทั้ง 
๓ ศพด. 
 ๔.๒ หลักสูตร แนวทาง จัดการเรียนการสอนร่วมกันของครูศพด. และครูผู้สูงอายุ 
๕. รูปธรรมงาน 
 การจัดการเรียนการสอนในศพด.โดยผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุ และการเรียนการสอนในแหล่ง
เรียนรู้ใน 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 การเรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุของเด็กปฐมวัยในศพด. ๓ แห่ง เฉลี่ยเดือนละ ๑-๒ ครั้งต่อศูนย์ หรือทุกวัน
ศุกร์ แบ่งทีมผู้สุงอายุเป็น ๓ ทีมๆละ ๔ คน มีกิจกรรมการเรียนรู้ ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) สอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้แก่ การสอนร้องเพลงประกอบท่าทาง สอนเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และของที่เหลือใช้ในวิถีประจ าวัน  การเล่านิทานผ่านหนังสือนิทานเด็ก หุ่นถุงมือ
เล่านิทาน ร้องเพลงประกอบท่าทาง และ เล่าเรื่องเพลงเก่า เพลงสมัยโบราณให้เด็กๆ ฟังเป็นต้น ๓) จัดการ
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๓๕ 

เรียนรู้ส าหรับเด็กนอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ เรียนรู้การปลูกพืช ผัก กระบวนการผลิต
อาหาร ใน หมู่ ๕ แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  และวิถีของภูมิปัญญาการทอผ้าที่ หมู่ ๑ ศูนย์ผ้าทอ ต า
หนองจอก 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เกิดหลักสูตรเรียนรู้ท้องถิ่น โดยชุมชน การเรียนรู้ข้ามวัย ลดช่องว่างสร้างความสัมพันธ์ของคนต่างวัย 
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ด้านสังคม ความสัมพันธ์ต่างวัยในครอบครัวเกิดการเปลี่ยน ความคุ้นเคยกับผู้สูงอายุส่งผลต่อ
พฤติกรรม การแสดงออกของเด็ก ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กในชุมชนได้ 
 ด้านสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีขึ้น เสริมคุณค่า และศักยภาพของผู้สูงวัย  
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49

ดูแลเด็กปฐมวัย...โดยชุมชนท้องถิ่น

๓๗ 

Key actors  เทศบาลต าบลบางไผ่  
งานเด่น ศูนย์พึ่งได้ OSCC  
พื้นที่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายเฉลา เกษศิลป์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบางไผ่  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๖๕๘๒๖๒ 
 
๑. ที่มาหรือฐานความคิดของการด าเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น ได้เฉพาะปัญหาส าคัญ ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ๒) การค้ามนุษย์  ๓) การใช้
แรงงานเด็ก ๔) การใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เด็กปฐมวัยอายุ ๐ - ๕ ปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ปัญหาต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม
ตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ตั้งศูนย์
ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาภายใต้ชื่อว่า “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เทศบาลต าบล
บางไผ่ตอบรับนโยบายด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลบางไผ่”ภายใต้แนวคิด “การบูร
ณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม” จัดท า
ระบบการให้บริการประชาชนในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการและส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
การท างานร่วมกับระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิและเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้ผู้ประสบ
ปัญหาไดร้ับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ครบวงจรจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและ
สังคมได้อย่างปกติสุข  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์ OSCC เทศบาลต าบลบางไผ่ ได้แก่ ๑) เด็ก คือ ผู้มีอายุต่ ากว่า  ๑๘ ปี แต่ไม่
รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  จ านวน ๒๕๑ คน ๒) สตรี ๓) ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี  ขึ้นไป  
จ านวน ๖๔๔ คน และ ๔) คนพิการ จ านวน ๕๗ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 เพื่อให้ผู้ประสบภัยทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการ
ด าเนินการตามกฎหมาย การฟื้นฟูเยียวยาด้านร่างกายจิตใจและสังคม และผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ครบวงจร 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่ศูนย์ OSCC เทศบาลต าบลบางไผ่น าใช้ ได้แก่ ข้อมูลเด็กอายุ ๐ – ๑๘ ปี สตรี ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไปและคนพิการจากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP เอกสารข้อมูลหน่วยงานทุกภาคส่วนจากแหล่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค 
๕. รูปธรรมงาน 
 เทศบาลต าบลบางไผ่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา แต่มิได้เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะสถานพยาบาล กรมแรงงาน สถานีต ารวจ และหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้บริการประชนชนที่ประสบปัญหาในระบบเดียวกัน เกิดการเชื่อมต่อบริการที่ชัดเจนและไม่เกิดช่องว่าง
ในระบบบริการ ตั้งแต่รับแจ้งเบาะแสจนถึงการติดตามและรายงานผล โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง
จนได้รับการกลับสู่สังคมอย่างปกติสุข 
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๓๘ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ศูนย์ OSCC เทศบาลต าบลบางไผ่เป็นสถานที่บริการรับแจ้งเหตุ/เบาะแส ที่ต้องด าเ นินการสอบถาม
ข้อมูลการแจ้งเหตุ/เบาะแสให้ชัดเจน รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการรับแจ้งเหตุ เช่น ข้อมูลผู้ประสบปัญหา 
สภาพพฤติการณ์ สถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น คัดกรอง วิเคราะห์ เบื้องต้นตามประเด็นปัญหาว่ามีความรุนแรง
มากน้อยเพียงใด ประสานและให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมาย ดูแลทางด้านความปลอดภัย แล้วบันทึกข้อมูล
ลงสู่ระบบ OSCC ส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลักหรือหน่วยงานให้บริการตามประเด็นปัญหาเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 การให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาได้รับการแก้ไข  ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์และครอบวงจร เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มคนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิ ผู้ที่กระท าผิดได้
ด าเนินตามกฎหมายและการได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ทั้งด้านร่างกายจิตใจและทางสังคมกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
อย่างปกติสุข 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม ผู้ที่ได้รับผลได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ได้
รับความเสมอภาค หรือความท่าเทียมกันในสังคม จากเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ การได้รับการเยียวยา
ให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ๒) ด้านสุขภาพ ได้รับการบริการสุขภาพ ที่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ๓) ด้านสภาวะแวดล้อม การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการด้านจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับปัญหาแต่ละประเด็น ๔) ด้านการเมืองการปกครอง 
การศึกษาด้านกฎหมายต่างๆ เช่น การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการด าเนินการตามกฎหมาย 
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สรุปบทเรียน

ที่แสดงเนื้อหาประเด็น

�สูงวัยสร้างเมือง...

ปฏิบัติการ ๕อ. ๕ก.�
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ภาพที่ ๒.๒.๑   องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด  
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๔๒ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด   
งานเด่น ส่งเสริม และฝึกอาชีพ ส าหรับผู้สูงอายุ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด  อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นางสาวรัตนาภร  ตาสุวรรณ์ ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๒๙๓๔๙๔๔ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 พื้นต าบลวังกรดมีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด ๒,๔๕๖ คน ๗๓๙ ครัวเรือน มีเน้ือที่ ๔๐.๙๓ 
ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ท าการเกษตร ๒๑,๒๔๑ ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือปลูกบ้าน ใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและ
เป็นแหล่งน้ า คลอง หนองและเหมือง การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มี อาชีพเกษตรกรรมท านา ร้อย
ละ ๗๑.๘๑ และสามารถท านาได้เพียงปีละ ๑ ครั้งรองลงมา คือ เกษตรท าสวน ท าไร่  เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ปลูก
ผักขาย เป็นต้น มากกว่ากว่าครึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเป็นวัยท างานเป็นส่วนใหญ่ที่
สูบบุหรี่ แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ดื่มสุรา เม่ือว่างจากการท านา ท างาน มักชวนกันไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
พากันไม่เล่นการพนัน จึงท าให้เกิดภาระหน้ีสินในครัวเรือนเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีผู้สูงอายุ ๔๙๓ คน 
ร้อยละ ๒๐.๔๘ ติดบ้านไปมาล าบากต้องช่วยแหลือ ๔ คน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรดได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะด้านอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถน าไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัย
ผู้สูงอายุเน้นการเรียนรู้ด้านอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้สูงอายที่ไปมาฝึกอาชีพ น ากลับไป
ต่อยอดในครัวเรือนเพ่ือเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

กลุ่มผู้สูงอายุในต าบลวังกรด จ านวน ๔๙๓ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกทักษะที่ท าให้เกิดอาชีพได้ สามารถต่อยอดเพิ่มรายได้ หรือท า
เป็นอาชีพเสริม มีพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่ม ท ากิจกรรมร่วมกัน เสริมสัมพันธภาพที่มีต่อกัน  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลผู้สูงอายุ เช่น จ านวน การประกอบอาชีพ  ที่ได้จากแหล่งฐานข้อมูลต าบล TCNAP ข้อมูลทุนทาง
สังคม และศักยภาพในการดูแล จากการวิจัยชุมชน RECAP ข้อมูลคนยากจน  รายได้ตามเส้นแบ่งความ
ยากจน จากฐานข้อมูล จปฐ. 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วยงาน กิจกรรม หลัก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การจัดการเรียนรู้ในวิทยาลัยผู้สูงอายุ มีหลักสูตรที่
เน้นการฝึกอาชีพ ทั้งอาชีพในครัวเรือน และการรวมกลุ่ม ๒) การจัดการตลาด ให้สินค้าที่ผลิตมีแหล่ง
จ าหน่าย  
๖. วิธีการด าเนินงาน  

มีการจัดขั้นตอนด าเนินการอย่างน้อย ๒ ระยะ ได้แก่ ๑) การแต่งคณะกรรมการหรือกลไกการจัดการ 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ จัดท าแผนการฝึกปฏิบัติ ๒) การประสาน และจัดหาวิทยากรทั้งผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในและ
นอกชุมชนมาสอน เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้หลากกหลาย และเลือกไปปฏิบัติในครอบครัว  ๓) จัดท าหลักสูตร
ฝึกอาชีพที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุเดือนละ ๒ ครั้ง โดยกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพที่ด าเนินการและเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ๑) ทักษะการผลิตของใช้ในครัวเรือน หรือของใช้ส่วนตัวการท าน้ ายาเอนกประสงค์ 
(น้ ายาล้างจาน ซักผ้า ถูพื้น ล้างห้องน้ า เป็นต้น) ท ายาดม ยาหอม การบูร ๒) ทักษะการท าผลิตภัณฑ์ที่เป็น
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๔๓ 

ความรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดก้านมะพร้าว การปั้นโอ่ง ถักพรมเช็ดเท้า สานเปล
ญวน ทักษะทางช่าง ไม้ ปูน เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุเข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรวิทยาลัย จ านวน ๔๐-๕๐ คนต่อรอบการเรียน ได้ฝึกทักษะอาชีพ น าใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน และเพิ่มรายในครัวเรือน และมีพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุให้มีโอกาสพูดคุย 
สร้างสัมพันธภาพกันและกัน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ๑) ด้านสังคม ผู้สูงอายุมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม เพื่อ
แสดงศักยภาพของตนเอง ภายในต าบล และเกิดความกล้าแสดงออก รวมทั้งการสร้างการดูแล และสร้าง
สังคมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนและต าบล ช่วยเหลือกัน ๒) ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพและจัดการตัวเอง
ได้ และยังเป็นการลดการเกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน/และอยู่คนเดียวตามล าพัง ๓) ด้านเศรษฐกิจ  
กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระบบวิทยาลัยผู้สูงอายุ ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ในการศึกษาทักษะวิชาชีพต่างๆ ที่
ทางวิทยาลัยผู้สูงอายุ น าเชิญวิทยากรและผู้มีความรู้มาสอนเพ่ือเป็นการต่อยอดและน าทักษะที่ได้รับน าไปต่อ
ยอดพัฒนาให้เกิดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นต่อ ตนเองและชุมชน 
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๔๕ 

Key actors  เทศบาลต าบลบางไผ่ 
งานเด่น ทุนทางสังคมร่วมจัดเรียนรู้ส าหรับส าหรับผู้สูงอายุ 
พื้นที่ เทศบาลต าลบางไผ่ ป่าเซ่า อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายจ านงค์ ย้ิมกล่ า ต าแหน่งรองปลัดเทศบาลต าบลบางไผ่  

เบอร์โทร ๐๘๙ – ๘๕๗๑๘๒๐ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบเทศบาลบางไผ่ ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๒ ๔ และ ๕ ประชากรส่วนใหญ่จะ
กระจายกันอยู่ในหลายช่วงอายุตั้งแต่ เด็ก วัยรุ่น วัยท างานและมีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้นจนเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วคือมีสัดส่วนผู้สูงอายถึงร้อยละ ๒๕.๒๑(๓๙๒ คน) และยังมีกลุ่มเตรียมสูงอายุ
(๕๐-๕๙ ปี) ถึงร้อยละ ๑๖.๕๓ ที่ผ่านมามีการจัดการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ผ่านการท างานขององค์กรหลัก 
ได้แก่ เทศบาล รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ ท้องที่ ปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น มีการท าแผนร่วมกัน และ
ออกแบบบริการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการครอบคลุมกลุ่มแข็งแรง ป่วย รวมถึงมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สภาวะแวดล้อม ที่สร้างผลกระทบกับผู้สูงอายุและครอบครัว  ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ได้
ท าประชาคม และจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ให้มีการด าเนินกิจกรรมตรวจคัดกรอง ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ ออก
ก าลังกาย และจนเกิดชมรมออกก าลังกาย เช่น แอโรบิค ร าไม้พอง ฮูลาฮูป ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จัดให้
แกนน าไปเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ ได้แนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุนการดูแล เช่น การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต าบลสุขภาวะ เสนอตัวขอรับทุนพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ และได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ มีกลไกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะท างาน ครู และ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มาอย่างต่อเน่ือง ในนาม “โรงเรียนผู้สูงวัยบางไผ่วิทยา” ขยายกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจ
ไปในทุกหมู่บ้าน และกลุ่มเตรียมสูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี)ให้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร และผู้ร่วมเรียนรู้ ตามความสนใจ 
และความพร้อม 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
   ๒.๑ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้น า แกนน าชุมชน กลุ่มผู้เตรียมสูงอายุ (๕๕-๕๙) จ านวน ๒๕๗ คน         
  ๒.๒ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ในเขตเทศบาลต าบลบางไผ่ทั้งหมด ๓๙๒ คน และผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ใกล้เคียง 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะส่วนบุคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม 
เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี  เป็นต้น และมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหา และดูแลช่วยเหลือกันได้ กลุ่ม
เตรียมผู้สูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี)ได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ เพิ่มจ านวนจิตอาสา
ที่มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ เช่น ผู้น า ผู้จัดการงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัครดูแล ปราชญ์ 
ครู เป็นต้น 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่โรงเรียนผู้สูงวัยบางไผ่วิทยาน าใช้ประกอบการจัดบริการ ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเตรียมสูงวัย ๕๕-๕๙ 
ปี และกลุ่มผู้สูงวัยอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลต าบลบางไผ่และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง จากข้อมูล TCNAP  
ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเรื้อรัง พฤติกรรมเสี่ยงข้อมูลโรคและการเจ็บป่วยจาก 
รพ.สต. และข้อมูลจากการประชาคม ในส่วนของหลักสูตร การเรียน การสอน และการบริหารจัดการเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
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๔๖ 

๕. รูปธรรมงาน 
 มีงาน กิจกรรมภายใต้การจัดบริการแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒ ส่วน ได้แก่ จัดท าแผนการเรียนรู้รูปแบบ
โรงเรียนผู้อายุแบบมีส่วนร่วม และจัดบริการตามแบบหลักสูตรที่ก าหนด 
๖. วิธีการด าเนินงาน  

 เทศบาลต าบลบางไผ่เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่ กศน.อ าเภอบาง
มูลนาก วัดบางไผ่แก้วมณีรตัน์ และ จิตอาสาผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะท างาน ครูผู้สอนหลัก และแผนเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง คือ ทุกวันพุธ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้
สูงวัยบางไผ่วิทยา โดยจัดการเรียน การสอนในแต่ละรอบสัปดาห์เป็น  ๕ หมวดวิชาหลัก  ประกอบด้วย 
ธรรมะกับวิถีชีวิต สุขภาพกายและจิตใจ วิถีชีวิตวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง และวิชาเลือกตามอัธยาศัย ตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น วิชาออกก าลังกาย จิตอาสา ทักษะอาชีพ สันทนาการ เป็นต้น มีผู้สอนแต่ละ
วิชามาจากหลายภาคส่วน เช่น วิชาสุขภาพกายและจิต จากรพ.สต. วิชาธรรมะกับวิถีชีวิตจากวัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 มีผู้สูงอายุเข้าเรียนรู้ในโรงเรียนจ านวน ๖๐ คน(๑๕.๓๑%) ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สอน ๕ คน 
กลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ ๑๐ คน ผู้มาเรียนมีทักษะดูแลตนเอง เข้าใจวิถีสูงวัย ความเสื่อมที่เกิดขึ้น และการชะลอ 
ส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง และท าให้ต าบลบางไผ่มีพื้นที่กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ผู้ร่วมให้
เห็นความส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสุขภาพ การพัฒนาทักษะและศักยภาพการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย 
(๒) ด้านสภาวะแวดล้อม ผู้สูงอายุได้ร่วมกันท ากิจกรรม มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง เกิด
กลุ่มทางสังคม (๓) ด้านสังคม เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนในกลุ่มวัยเดียว และข้ามกลุ่มวัย ข้ามบทบาททาง
สังคม ท าให้เกิดบทเรียนพัฒนางาน ต่อยอดงานอื่นได้ (๔) ด้านเศรษฐกิจ ทักษะด้านอาชีพ สามารถท าให้เกิด
รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว 
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๔๘ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 
งานเด่น ท้องถิ่นร่วมกับปราชญ์จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและระดมเงินดูแลสุขภาพที่บ้าน 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นางนัยนา  ศรีเลิศ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

เบอร์โทร ๐๖๕-๘๖๔๕๑๖๓ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลคอรุมมีประชากร ๙,๓๕๔ คนจ านวน ๒,๔๙๒ ครัวเรือน เป็นประชากรผู้สูงอายุ ๑,๗๘๖(๑๙.๑%) 
คน แนวโน้มเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ เน่ืองจากสัดส่วนประชากรกลุ่มเตรียม(๕๐-๕๙ ปี) ๑,๒๙๒
(๑๓.๘%) คน สภาพปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยเรื้อรัง  อยู่บ้านกับบุตรหลาน 
อยู่คนเดียว และอยู่กันเฉพาะกับผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นผู้ติดบ้าน ติดเตียง จ านวนกว่า ๔๐ คน และ มีความ
พิการจ านวน  ๑๑๖ คน อบต.ต้องช่วยเหลือ ปรับบ้าน ทางเดิน ห้องน้ าถึง ๑๑ หลัง  และกลุ่มที่กล่าวมาต้องมี
ผู้ให้การดูแลทั้งแบบบางเวลา และตลอดเวลา ทุนทางสังคม และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ปราชญ์
ถ่ายทอดภูมิปัญญา กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. care givers รพ.สต. กองทุนสุขภาพต าบล เป็นต้น ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม ร่วมกับคณะท างานส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคอรุม เจ้าคณะจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร่วมจัดท าหลักสูตรการเรียน
การสอนโรงเรียนผู้สูงอายุคนคอรุมขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
ทักษะ การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้สูงอายุตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจ 
และจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิใน
พื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านและในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุได้แสดงภาวะผู้น า การอาสา ในการดูแล
ช่วยเหลือเพ่ือนในชุมชน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุที่ไปมาได้ ๑,๗๔๖ คนที่สนใจเข้าร่วม 
 ๒.๒ เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียง ๔๐ คน 
 ๒.๓ มีความพิการ ๑๑๖ คน 
 ๒.๔ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้น า แกนน า ผู้สอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมของโรงเรียนมีทักษะและความรู้ในด้านต่างๆสามารถดูแลสุขภาพ และจัดการ
ตนเองได้ สามารถถ่ายทอดแนวคิดทางศาสนา การดูแลสุขภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และน าใช้เพื่อดูแลตนเอง และผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน พิการ มีคนช่วยเหลือดูแล รวมถึงผู้ที่ประสบภาวะ
ทุกข์ยาก ล าบากมีคนดูแล ช่วยปรับบ้าน จัดบ้าน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ หลักสูตรเรียนรู้ที่ได้จากกระบวนการออกแบบแบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปราชญ์ และ
กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๒ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ไปมาได้ ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง จากฐานข้อมูลต าบล ข้อมูลบริการของรพ.สต.และ
ข้อมูลความเช่ียวชาญของครูจิตอาสา 
๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงานเด่น คือการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ระดมเงินจาก
สมาชิกตั้งเป็นกองบุญล าดวนวัยใส ใช้เพื่อเป็นทุนท ากิจกรรมจิตอาสา ซึ่งด าเนินการ ๒ ส่วน คือ อาสาเยี่ยม
ดูแลเพ่ือนที่บ้าน และจิตอาสาท าความสะอาดสภาพแวดล้อมในที่สาธารณะ 
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๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างาน

ตามความเหมาะสม หรือบทบาท หรือความเชี่ยวชาญ ได้แก่ คณะผู้บริหารอบต. เจ้าหน้าที่อบต. วัด โรงเรียน 
รพ.สต. เป็นต้น คณะท างานจะร่วมกันจัดท าโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงาน และการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านชมรมผู้สูงอายุต าบลคอรุม ที่ประชุมประจ าเดือนระดับต าบล  
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน และประจ าต าบลคอรุม วิทยุชุมชนวัดขวางชัยภูมิ ต าบลคอรุม จัดการเรียนการ
สอนตามโครงสร้างหลักสูตรทุกวันพฤหัสบดี เวลา ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าวิชาเรียน ได้แก่ การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ น่ังสมาธิ ออกก าลังกาย มาร์ช 
โรงเรียน ๓ เพลง ก าหนดวิชาเรียนเป็นกิจกรรมครอบคลุม ๔ วิชาหลัก ได้แก่  ๑) วิชาธรรมะน า                        
ชีวิต สอนโดยพระจากวัดในพ้ืนที่ต าบลคอรุม ๒) วิชาสุขภาพดีวิถีชุมชน สอนโดยเจ้าหน้าจากรพ.สต. ๓) วิชา
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาเกื้อกูลสังคม (เศรษฐกิจพอเพียง) สอนโดยปราชญ์ แกนน ากลุ่ม
ทางสังคมด้านเกษตรปลอดภัย เจ้าหน้าที่ อบต.กองการเกษตร  ๔) วิชาหน้าที่พลเมือง (จิตอาสา) สอนโดย 
แกนน าผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ส่วนศึกษา เป็นต้น และ ๓ วิชาเลือก ได้แก่๑) วิชาศิลปะบ าบัด สอนโดยกอง
การศึกษา ๒) ดนตรีบ าบัด สอนโดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ และ ๓) ทันโลกก้าวไกล สอนโดยนิติกร 

จัดตั้งกองบุญล าดวนวัยใส ในวันที่จัดการเรียนการสอน ขอระดมเงินบริจาคตามก าลัง และศรัทธาของ
ผู้สูงอายุเพื่อตั้งเป็นกองบุญ รับขยะรีไซเคิลที่ผู้สูงอายุน ามาจากบ้าน รวมถึงขยะที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมคัดแยกก่อนเข้าเตาเผา ขายน าเงินที่ได้สมทบกองทุนเพื่อเป็นทุนในการท ากิจกรรมอาสา ๒ ส่วน 
ได้แก่ ๑) การเย่ียมผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง ระยะท้ายในชุมชน โดยแกนน าผู้สูงอายุจะแบ่งทีมกันตามหมู่บ้าน 
รวมกันไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง พิการ เพื่อช่วยเหลือปรับบ้าน ท าความสะอาด จัดของเยี่ยม 
และ ๒) ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่บ้านผู้สูงอายุที่ขาดแคลน และท าความสะอาด วัด ศพด. ที่
สาธารณะ เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรจ านวน ๑๔๐ คน มีศักยภาพในการประเมิน และดูแลตนเองด้าน
สุขภาพ มีกองทุนในการดูแลกัน เมื่อเจ็บป่วย เมื่อเสียชีวิต จากการรวมเงินของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
โรงเรียน และสมทบจากการขายขยะของอบต. ปัจจุบันมีเงินกองทุน ๑ แสนบาท ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
ระยะท้ายได้รับการดูแล ๔๐ คน ปรับบ้าน จัดบ้านให้คนพิการ ผู้สูงอายุพิการ ยากจน ๑๑ หลัง มีงานอาสา ที่
เกิดประโยชน์กับพื้นที่สาธารณะในต าบล รวมถึงการเสริมความสามัคคี เกิดคนน า คนพาท าใหม่ที่เป็น
ผู้สูงอายุ ด าเนินการ ๓ วัดในเขตพื้นที่ รวมถึงแหล่งน้ าที่สาธารณะในชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ๕ มิติ ได้แก่ ๑) ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพ มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง คนที่ต้องการความช่วยเหลือมีคนดูแล ประสาน สนับสนุนให้ครอบครัวจัดการ
ตนเอง ๒) ด้านสังคม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล การท างานข้ามกลุ่ม เรียนรู้ได้ทุกวัย ๓) ด้านสภาพแวดล้อม มี
การจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านที่เป็นปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมนอกบ้าน หรือ
ที่สาธารณะในชุมชน รวมถึงการจัดการขยะแบบแปลงเป็นเงินขยายเป้าหมายที่ต้อง เปลี่ยนเป็นกองทุน
ช่วยเหลือดูแลกัน 
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๕๑ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  
งานเด่น โรงเรียนผู้สูงอายุ เรียนทุกวัน เรียนทุกหมู่บ้าน เรียนทุกคนที่ต้องการ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
วิทยากร นายมานพ ยะเขียว ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๐๔-๘๘๘๐ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 พื้นที่รับผิดชอบอบต.แม่ปะจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๑๕,๘๗๖ คนเป็นผู้สูงอายุ ๒,๐๒๐(๑๒.๗๒%)
คน ช่วยเหลือตัวเอง ไปมาได้ ร้อยละ ๙๕.๒๒ ติดบ้าน ติดเตียงต้องมีคนช่วยเหลือ ๔๐ คน(๒.๖๒%) สภาพ
การอยู่อาศัยพบว่ามากกว่าครึ่ง เป็นผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุอยู่คนเดียว  เจ็บป่วยเรื้อรังต้อง
ติดตามภาวะสุขภาพ และรับบริการสม่ าเสมอ ๗๘๒ คน(๕๑.๒๕%) ที่ผ่านมาในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหา เช่น รวมกลุ่มจิตอาสาดูแลกัน ออกก าลังกาย กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเม่ือป่วย ตาย กลุ่ม อสม.
ให้การดูแล ประสานเมื่อป่วย มีศูนย์ฟื้นฟูสภาพคนพิการช่วยฟื้นฟูสภาพผู้ที่มีปัญหาสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากในพื้นที่มีประชากรแฝง เช่น ประชากรสัญชาติพม่า ชนเผ่า มีจ านวนมากเกิดผลกระทบด้านการ
เข้าถึงบริการ เน่ืองจากจ านวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริงจึงสูงกว่าประชากรตามการส ารวจเกือบเท่าตัว บริการ
สาธารณะที่จัดโดยอปท.จึงต้องปรับรูปแบบให้คนในพื้นที่เข้าถึงง่าย ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับกลุ่ม
แกนน าผู้สูงอายุได้ไปเรียนรู้กับพ้ืนที่ต้นแบบ จึงร่วมกันทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยการท า
ประชาคม จัดท าแผนงาน และออกแบบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยมีผู้แทนผู้สูงอายุครบทุก
หมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและหาข้อตกลงในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ซึ่งใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ท าข้อตกลงเปิดบริการผู้สูงอายุในรูปแบบโรงเรียน โดยก าหนดให้ผู้บริหารอบต.แม่ปะเป็น
คณะกรรมการ และบริหารจัดการทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยากร และงบประมาณ ต่อมาได้ปรับ
คณะกรรมการเป็นรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน ได้ก าหนด กฎ ระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกาย การ
ลา และการประเมินผลการเรียน ขณะน้ันมีผู้สนใจเข้าเรียน ๒๒๐ คนจาก ๑๑ หมู่บ้าน เมื่อการเรียนรู้เป็นที่
สนใจของผู้สูงอายุจึงมีการขยายไปยังกลุ่มหมู่บ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุเดินทางง่าย สะดวก ปลอดภัย จนใน
ปัจจุบันมีหลักสูตรเรียนรู้ ๓ หลักสูตร เปิดด าเนินการ ๖ โรงเรียน จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๑ วัน มี
เป้าหมายให้ผู้สูงอายุเข้าถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุ ไปมาได้ ๑,๔๕๓ คน 
 ๒.๒ ครูจิตอาสา เป็นปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ านาญ ๓๐ คนร่วมด าเนินการ 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลจัดการตนเอง ได้ เข้าถึง
บริการสุขภาพ บริการทางสังคม มีพื้นที่รวมกลุ่มท ากิจกรรมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่  และ เพิ่มจ านวนครูอาสา 
ผู้น า แกนน า 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

๔.๑ หลักสูตรเรียนรู้ที่ได้จากกระบวนการออกแบบแบบมีส่วนร่วม และปรับปรุงตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุ 

๔.๒ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ไปมาได้ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน และครูจิตอาสาที่ร่วมเป็นผู้สอน 
๔.๓ ข้อมูลทุนทางสังคมที่มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนทั้ง 

๖ แห่งในต าบลแม่ปะ 
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๕๒ 

๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วย กระบวนการท างาน ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) การด าเนินงานก่อนการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรที่ต่อเน่ือง และครอบคลุมความต้องการของผู้สูงอายุ ๒) การจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วย ๓ หลักการ คือ เรียนพื้นฐาน เรียน
ตามความชอบ หรือตามอัธยาศัย และ เรียนรู้ขั้นสูง และ ๓) การพัฒนาครูจิตอาสา แกนน าในโรงเรียน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ระยะก่อนจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี ๑) การส ารวจ และท าความเข้าใจกับ
ผู้สูงอายุ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความส าคัญของการด าเนินการ อีกทั้งเพื่อรับฟังความเห็นของผู้สูงอายุ
เพ่ือปรับรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการ๒) คัดเลือก และแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓) ท าให้การ
ประสานงานและบูรณาการงานร่วมกันได้อย่างลงตัว และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ๔) การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและการออกแบบหลักสูตร เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานให้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ทิศทางที่ชัดเจน ๕) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ พร้อม
ทั้งแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
และตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ      
 ระยะพัฒนาการจัดกิจกรรมโรงเรียนตามหลักสูตร โดยแบ่งหลักสูตรการเรียนรู้เป็น ๓ ระดับ คือ               
๑) หลักสูตรชั้นต้น (Basic) เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไปมีเป้าหมายให้ “รู้จริง” ได้แก่ วิชา
แนวคิดทางศาสนา วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วิชาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิชาตาม
อัธยาศัย ๒) หลักสูตรชั้นกลาง (Intermediate) เป็นการศึกษาเชิงลึก ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติจริง มีเป้าหมาย 
“รู้จริง ปฏิบัติได้” และ หลักสูตรช้ันสูง (Advanced) เป็นการวิเคราะห์ เช่น การศึกษาดูงาน และน ามา
ออกแบบงานเพื่อให้สามารถน าประสบการณ์มาต่อยอด เพิ่มเติมถ่ายทอดได้ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ๖ 
โรงเรียน จัดการเรียนการสอนเป็นสัปดาห์ละ ๑ วัน ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยใช้วิธิการจับกลุ่มบ้าน 
 สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูจิตอาสา แกนน าในโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมความเข้มแข็งให้การด าเนินการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งคุณครูจิตอาสาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน เช่น 
ครู ช้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ เป็นต้น  ที่มีความเป็นจิตอาสาเข้ามาช่วย
สอนหรือพูดคุยสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนโดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน แต่ต้องการใช้ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดูแลตนเองได้ เช่น การออกก าลังกาย อาหาร ประเมินความ
ผิดปกติ หรือเจ็บป่วย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้สูงอายุในต าบล  น าใช้ศักยภาพในการจัด
กิจกรรมในชุมชน เช่น ความสามารถทางด้านดนตรี การประกอบอาหาร งานฝีมือ ภาษา หรือ มีทักษะในงาน
ด้านอื่นๆ และสามารถให้น าเอาความรู้ ความช านาญที่มีอยู่น้ันไปถ่ายทอด ช่วยสอน ช่วยฝึกหัดเด็กหรือผู้ที่
สนใจในชุมชน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบ ๕ โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ๑) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มกิจกรรม ต่อยอดงานโรงเรียน เช่น 
กลุ่มจิตอาสา กลุ่มออกก าลังกาย ๒)ด้านสุขภาพ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรอง ดูแลสุขภาพ และ
ติดตามตรวจตามนัดสม่ าเสมอ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในการจัดการสุขภาพ  
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๕๔ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า 
งานเด่น ชมรมคือโรงเรียนดูแลสุขภาพผู้สูงวัย 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
วิทยากร นายยุทธพงษ์ ศรีสรรพ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

เบอร์โทร ๐๙๘-๗๔๙๔๘๖๗ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลอุทัยเก่า ๑๐ หมู่บ้านประชากรทั้งสิ้น ๒,๕๓๔ คนมีจ านวนผู้สูงอายุ 
๗๙๑ คน (๓๑.๒๑%) ป่วยเรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรค ๕๓๓ คน (๗๒.๙๕%) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลานมี ๑ 
ใน ๑๐ ที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง หรืออยู่ด้วยกันเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นชุมชนเขตชนบท  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท านา ท าไร่ เป็นหลัก อบต.อุทัยเก่าสนับสนุนการปลูกพืชทดแทน คือ สบู่ด าและ เลี้ยงสัตว์เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลผลิตราคาตกต่ า ส่งผลให้คนวัยท างานย้ายแรงงานเข้าเขตเมืองอุตสาหกรรม เหลือ
กลุ่มวัยเด็กและผู้สูงอายุที่อยู่ประจ าในพื้นที่และประกอบอาชีพดั้งเดิม ชมรมผู้สูงอายุก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๓๘ มีกิจกรรมเฉพาะมีงานบุญเทศกาล จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รพ.สต. หรือสถานีอนามัยขณะน้ันได้
จัดให้มีการรวมตัวแกนน าผู้สูงอายุ จัดท าแผนออกแบบกิจกรรมของชมรมให้เป็นรูปธรรม เช่น รวมกลุ่ม
เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ตั้งกองทุนการออม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการป่วย ตาย รวมกลุ่มออกก าลังกาย
สัปดาห์ละ ๒ วัน และได้ขยายกิจกรรมไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพิ่มสมาชิก ผู้สนใจอื่นเข้าร่วมด้วยไม่เฉพาะแต่
ผู้สูงอายุ จนกระทั่งอบต.อุทัยเก่าเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต าบลสุขภาวะ ชมรมผู้สูงอายุจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน ยกระดับการเรียนรู้เฉพาะเรื่องสุขภาพ และการออกก าลังกาย เป็นการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกมิติ เพิ่มจ านวนจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่มาสอน ถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมาจาก
ประสบการณ์ กับเพื่อนผู้สูงวัย และผู้ที่สนใจในพื้นที่ จนเกิดงานต่อยอด เช่น อุปกรณ์ออกก าลังกายจากภูมิ
ปัญญา(กะลาพาเพลิน กาบตาล ไม้กายสิทธ์ิ Bamboo Exercise ไม้หนีบไล่เส้น เป็นต้น) กลุ่มอาชีพเสริม 
และจัดกิจกรรมเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุไปมาได้ เข้าร่วมรับบริการ ร่วมกิจกรรมในชุมชนจ านวน ๔๙๒ คน 
 ๒.๒ ผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จ านวน ๔๒ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการดูแลตนเอง ทางกาย จิต สุขภาพกายที่แข็งแรง มีพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง และเรียนรู้ข้ามวัย ขยายกลุ่มที่เข้ามาเรียนรู้ เพิ่มจ านวนสมาชิกและพื้นที่เรียนรู้
ครอบคลุมในพ้ืนที่ เพิ่มจ านวนจิตอาสาในชุมชน สามารถถ่ายทอด และจัดการเรียนรู้ได้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเองมากขึ้น แลกลุ่มป่วย ติดบ้าน ติดเตียง มีผู้ให้การดูแลช่วยเหลือ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลทุนและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุจากวิจัยชุมชน 
 ๔.๒ ข้อมูลภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ร่วมกิจกรรมจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 ๔.๓ ข้อมูลผู้สูงอายุที่ไปมาได้ เจ็บป่วยพิการ ติดบ้าน ติดเตียง จากกองทุนดูแลระยะยาว 
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๕๕ 

๕. รูปธรรมงาน 
 มีรูปธรรมงานประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) การเรียนรู้แบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒) จัดตั้ง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และจัดสวัสดิการป่วยตาย ๓) ให้การดูแล และฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
๔) จัดตั้งกลุ่มออกก าลังกายตามความสนใจในชุมชน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจัดการเรียนรู้เดือนละ ๑ ครั้งทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
ประกอบไปด้วย ๔ กิจกรรม ดังน้ี ๑) การด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เน้นการน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การสวดมนต์ การฝึกสมาธิ บริหารจิตและการเจริญปัญญา ๒) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เน้น
ให้ผู้สูงอายุเรียนรู้การดูแลสุขภาพของตนเอง การตรวจสุขภาพเพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง สุขภาพช่อง
ปาก ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี มีการออกก าลังกายที่เหมาะสมต่อร่างกาย ฝึก ให้ผู้สูงอายุได้ออก
ก าลังกายด้วยตนเอง การยืดเหยียดกล้ามเน้ือ ร าไม้พลองกลองยาว ร าผ้าขาวม้า นันทนาการต่างๆ และ
ส่งเสริมโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ ๓) การสร้างอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมทักษะการประกอบ
อาชีพให้ผู้สูงอายุ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่และถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุหรือเยาวชนที่สนใจ นอกจาก
จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว ยังจะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและ
ศักยภาพของตนเองมากขึ้น ๔) หน้าที่พลเมืองและการน าใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเข้าใจในความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบ ประชาธิปไตย เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และมีจิตอาสา ภายใต้แนวคิด “สูงวัยจิตอาสา” และส่งเสริมการน าใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันให้ผู้สูงอายุ 
 จัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการออม และจัดสวัสดิการป่วยตาย ในวันท่ีผู้สูงอายุรวมกลุ่มสมาชิกจะรว่มกัน
ออมวันละ ๑ บาท  ออมเป็นเงินกองทุนไว้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในยามเดือดร้อน เมื่อด าเนินการมาระยะหน่ึง
อบต.อุทัยเก่าร่วมกับพมจ.สมทบเพ่ิมและก าหนดกฎ กติกา ตามหลักการกองทุนสามขา ที่เป็นนโยบาย
ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนท่ีแกนน าชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกับอสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้การ
ดูแล และฟื้นฟูผู้สูงอายุติดบ้าน และได้ออกแบบอุปกรณ์ที่ท าจากวัสดุพื้นบ้านใช้ประกอบการฟื้นฟูผู้ป่วยติด 
บ้านติดเตียง และจ าหน่ายในและนอกพื้นท่ี เช่น กะลาพาเพลิน กาบตาล ไม้กายสิทธิ์ Bamboo Exercise ไม้
หนีบไล่เส้น เป็นต้น 
 จัดตั้งกลุ่มออกก าลังกายตามความสนใจ โดยมีอสม.ร่วมและสนับสนุน เช่น ร าไม้พอง ร ามวยจีน เป็นต้น 
รวมถึงการจัดกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุในงานบุญประเพณี วันสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมจ านวน ๑๒๐ คนจาก ๑๐ หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมชมรม มีสุขภาพดีทั้งกาย
และจิตใจ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน จ านวน 
๔๒ คน มีคนดแูล ช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการของชุมชนเม่ือเสียชีวิต หรือนอนโรงพยาบาล      
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

ผลกระทบต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม ผู้สูงอายุมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรม เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง ภายในต าบล และเกิดความกล้าแสดงออก รวมทั้งการสร้างการดูแล 
ช่วยเหลือกัน (๒) ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพและจัดการตัวเองได้ และสามารถให้การดูแล ช่วยเหลือ
ผู้อื่น (๓) ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพท าให้เกิดรายได้ในครอบครัวและการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวใน
การซื้ออุปกรณ์ จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุพ้ืนบ้าน 
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๕๗ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี 
งานเด่น บูรณาการหลักสูตรเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางสาวนิชาภา ปภสัร์นันท์ ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าด ี

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลวังท่าดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวน ๘๖๙ คนหรือ
ร้อยละ ๑๔.๐๔ เมื่อจ าแนกภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่แข็งแรงไปมาได้ ไม่ป่วย 
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรคและไปมาได้ ๑๗๓ (๒๑.๕%) คน มีความพิการแต่ยังช่วยตัวเองได้ รับเบี้ย
ยังชีพกับอบต. ๕๙(๗.๓%) คน ติดบ้าน ไปมาล าบากต้องดูแลช่วยเหลือท ากิจวัตรบางครั้ง ๕๙ (๗.๓%)คน 
ติดเตียงไปมาไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ๕(๐.๖%) คน มีความครอบคลุมในการดูแลผู้สูงอายุในทุกภาวะ
สุขภาพ โดยมีการติดตามบริการสุขภาพโดยรพ.สต. อสม. Care givers บริการสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดบ้านปรับบ้านให้เหมาะสมกับสภาพการเจ็บป่วย สนับสนุนให้ครอบครัวเข้าถึง
อาชีพเพิ่ม รายได้ เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ การฝึกทักษะอาชีพเสริม และสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ โดยอบต. 
ท้องที่ และองค์กรชุมชน ในพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ และช่องทางเข้าถึงบริการทั้ง ๕ มิติด้วยการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีที่มาจากการด าเนินกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เน้นกิจกรรมด้านวัฒนธรรม งานบุญประเพณีโดยผู้สูงอายุ และดูแลสุขภาพ 
ช่วยเหลือคนที่ล าบาก ทุกข์ยาก ซึ่งขยายงาน กิจกรรม ค้นหาแกนน าจนครบทุกหมู่บ้าน และเห็นว่าควรจะมี
กิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุมารวมกันอย่างต่อเน่ือง ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ จึงจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมาย
บริการ ผู้สูงอายุที่ไปมาได้ให้มีพื้นที่เรียนรู้ เข้าถึงบริการของอบต.ทุกมิติ จึงร่วมกับแกนน าผู้สูงอายุก าหนด
หลักสูตร ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ให้ผู้สูงอายุที่สนใจเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนสัปดาห์
ละ ๑ ครั้งไม่จ ากัด ตามความพร้อมตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

๒.๑ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้น า ผู้สอน ถ่ายทอดจ านวน ๑๐ คน  
๒.๒ กลุ่มเตรียม(๕๐-๕๙ ปี)  
๒.๓ ผู้สูงอายุที่ไปมา(แข็งแรง ป่วยเรื้อรัง พิการ)จ านวน ๗๒๗ คน 

๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 โรงเรียนชราบาล ให้การดูแลผู้สูงอายุที่ไปมาได้ มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน มีทักษะอาชีพรวมกลุ่มท าอาชีพเสริม หรือเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ มีสวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ครอบคลุมป่วย ตาย อาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงเตรียมความพร้อม
ส าหรับกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี)ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลประกอบการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนชราบาล มาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑)การ
พูดคุยท าแผนงานโดยการมีส่วนร่วมของอบต. และชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูลปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ หลักสูตรกิจกรรมในโรงเรียนที่ผู้สูงอายุต้องการ ๒)ข้อมูลกลุ่มเป้า หมายที่เข้าร่วมในแต่ละบทบาท 
เช่น ผู้เรียน ผู้สอน หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุน 
 ๔.๒ เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบงานกิจกรรม ได้แก่ ข้อมูลต าบล(TCNAP) วิจัยชุมชน(RECAP)ที่มี
ข้อมูลผู้สูงอายุและครอบครัว ทุนทางและศักยภาพที่สนับสนุนการด าเนินการ 
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๕๘ 

๕. รูปธรรมงาน 
 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุในนามโรงเรียนชราบาล มีรูปธรรมงานที่เป็นความร่วม มือหลายฝ่าย 
ได้แก่ ๑)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
พื้นที่ ๓) กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชน เช่น ท าความสะอาดวัด ซ่อม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
วัด โรงเรียน เป็นต้น ๔) ตั้งกองทุนกองทุนสวัสดิการเพื่อดูแลกันเมื่อป่วย ตาย ๕) กิจกรรมร่วมกลุ่มทาง
สังคม หน่วยงาน ในพื้นที่ในวันส าคัญ เทศกาล งานบุญประเพณี 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การเรียนการสอนตามหลักสูตร มีขั้นตอนด าเนินการดังน้ี ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนชราบาล ๒)
จัดท าแผนการสอน และประสาน จัดล าดับ และรับ ส่งวิทยากร ซึ่งด าเนินการโดย อบต.วังท่าดี ๓) จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยทุกครั้งเน้ือหาการเรียนรู้จะประกอบด้วย ๔ วิชาหลัก 
ประกอบด้วย วิชาธรรมะบ าบัด กิจกรรมบ าบัด สุขภาวะบ าบัด และสวัสดิการบ าบัด ส่วนเพิ่มเติมจะเป็น
วิทยากรพิเศษที่ต้องเชิญจากหน่วยงาน กลุ่มทางสังคมในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียน กองทุน สถาบัน
การเงิน เช่น การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน การออม กฎหมาย สิทธิของผู้สูงอายุ การฝึกทักษะอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ ได้แก่ ๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ 
เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ  ต าบลต้นแบบผู้สูงอายุ เป็นต้น ๒) การท าจิตอาสาในพื้นที่สาธารณะ เช่น 
ปรับห้องน้ า ทางลาดส าหรับผู้สูงอายุ และท าความสะอาดในวัด ที่บ้านผู้สูงอายุที่ทุกข์ยาก ล าบาก ท าความ
สะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณที่  สาธารณะ แหล่งน้ า สวนสาธารณะ เป็นต้น ๓) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และ
ออมส าหรับผู้สูงอายุ โดยระดมเงินผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกโรงเรียนเป็นทุน และสมทบเพิ่มโดยอบต.วังท่าดี  ใช้
เพ่ือเยี่ยมป่วย ช่วยเหลือครอบครัวเม่ือเสียชีวิต พร้อมเงินออมที่ผู้สูงอายุจ่ายในกองทุน และ ๔) กิจกรรมร่วม
กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน ในพื้นที่ในวันส าคัญ เทศกาล งานบุญประเพณี เช่น กีฬาผู้สูงวัยวันสงกรานต์ รด
น้ าด าหัว งานแห่ บุญประเพณี ไหว้ครูโรงเรียน เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ มีกิจกรรมหรือพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุมารวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนท าให้เกิดผู้น าใหม่ คนอาสา  
๗.๒ เพิ่มทักษะทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และผู้น า รวมถึงการน าใช้ทุนทางสังคมให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
๗.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๗.๔ ส่งเสริมให้ชุมชน เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของชุมชน 

๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ๑) ด้านสังคมผู้สูงอายุมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม เพื่อแสดง
ศักยภาพของตนเองภายในต าบล และกล้าแสดงออก ๒) ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพและจัดการตัวเอง
ได้ และสามารถให้การดูแล ช่วยเหลือผู้อื่น ๓)ด้านเศรษฐกิจ เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกครอบครัวและผู้ดูแลที่มี
เวลาในการประกอบอาชีพมากขึ้น รวมทั้งการได้รับการส่งเสริมอาชีพท าให้เกิดรายได้ในครอบครัวและการลด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการซื้ออุปกรณ์ ๔)ด้านสภาวะแวดล้อมมีการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุให้ปลอดภัยขึ้น 
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Key actors  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
งานเด่น จัดโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
พื้นที่ เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นายสุรพล  จีนอนันต์ ต าแหน่งที่ปรึกษาวิทยาลัยนิรชรา และผู้ใหญ่บ้าน  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๑๓๔๘๓๓๗ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลป่าเซ่าเป็นพื้นที่เขตเมือง เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึง
หมู่บ้านจัดสรรอีกหลายโครงการ สภาพการอยู่อาศัยเริ่มแออัด การเคลื่อนย้ายประชากรเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
พร้อมกับประชากรแฝงจ านวนมากทั้งคนไทย และคนข้ามชาติ ส่วนใหญ่คนที่อยู่กับบ้ านไม่เคลื่อนย้ายคือ
ผู้สูงอายุ และต าบลป่าเซ่าจึงเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นซึ่งในพื้นที่มีผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๐.๑๑(๑,๕๑๑ คน)ของ
ประชากรทั้งหมด ร้อยละ ๙๗.๓๕ ไปมาได้ ร้อยละ ๓.๔ ไปมาล าบากต้องช่วยเหลือ ต้องมีคนอยู่ด้วย ป่วย
เรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ ไตวาย เป็นต้น ร้อยละ ๓๖.๖๐(๕๕๓ คน) ร้อย
ละ ๗.๔๑(๑๑๒ คน) มีความพิการส่วนใหญ่เป็นความพิการการเคลื่อนไหว มีทุนทางสังคม และศักยภาพที่ให้
การดูแลช่วยเหลือในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) care givers ๘ คนดูแลผู้สูงอายุติด
บ้าน ติดเตียงสัดส่วน ๑ คนต่อผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ๖ คน อสม. ๑๑๔ คน (๑ ต่อ ๒๖ ครัวเรือน) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มนิรชรา(กลุ่มผู้สูงอายุ) เป็นต้น การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
พื้นที่จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากต้องมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม ซึ่งเดิมต าบลป่าเซ่ามีกลุ่ม นิรชรา(กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๓)มีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุท ากิจกรรม เช่น 
ออกก าลังกาย ฝึกทักษะอาชีพเสริม ตรวจคัดกรอง ติดตามเยี่ยมดูแลที่บ้านถ้าเจ็บป่วย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทต.
ป่าเซ่า ต้องการขยายพื้นที่ ขยายกลุ่มสมาชิก โดยเปิดรับผู้สูงอายุที่สนใจครอบคลุมทั้ง ๘ หมู่บ้านเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียน เรียกว่า“วิทยาลัยนิรชรา” พร้อมทั้งออกแบบหลักสูตร
การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยมีแกนน าผู้สูงอายุ ผู้น าท้องที่ อสม. รพ.สต. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น และน าใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

๒.๑ ผู้สูงอายุที่ไปมาได้ทุกหมูบ่้าน จ านวน ๑,๔๗๑ คน 
๒.๒ กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ ๕๐๘ คน 

๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ผู้สูงอายุที่ไปมาได้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนเรียนกับเพื่อนผู้สูงอายุและวิทยากร  
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้น า ปราชญ์ มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา เพ่ือสืบทอด ลดความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้า
ที่ต้องอยู่คนเดียว หรือลูกหลานไม่มีเวลาดูแลใกล้ชิด เพ่ิมความสัมพันธ์ เพิ่มเพ่ือนในหมู่บ้าน และต่างหมู่บ้าน 
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงได้รับการฟื้นฟู ดูแลที่บ้าน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลประกอบการด าเนินงานวิทยาลัยนิรชรา มาจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การพูดคุยท าแผนงานโดย
การมีส่วนร่วมของทต. รพ.สต.และชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูลปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
หลักสูตรกิจกรรมในโรงเรียนที่ผู้สูงอายุต้องการ ๒) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในแต่ละบทบาท เช่น 
ผู้เรียน ผู้สอน หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุน 
 ๔.๒ เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบงานกิจกรรม ได้แก่ ข้อมูลต าบล (TCNAP) วิจัยชุมชน(RECAP)ที่มี
ข้อมูลผู้สูงอายุและครอบครัว ทุนทางและศักยภาพที่สนับสนุนการด าเนินการ 
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๕. รูปธรรมงาน 
 มีรูปธรรมของวิทยาลัยนิรชาอย่างน้อย ๒ งานหลัก ได้แก่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่ผ่านการทบทวน ปรับปรุงมาจากกิจกรรมของกลุ่มผู้สุงอายุนิรชา สู่การเป็นวิทยาลัยนิรชา และ 
การเย่ียมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รวมถึงการเสริมทักษะอาชีพผู้ดูแล 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ๖.๑ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ มีขั้นตอนด าเนินการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่                     
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน หรือวิทยาลัยนิรชรา ๒) จัดประชุมระดมสมองออกแบบหลักสูตร การ
เรียนรู้ ประกอบด้วยเน้ือหา วิธีการเรียน กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน และการบริหารจัดการ จนได้หลักสูตรเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนผู้สูงอายุที่สนใจ ๓) จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง แต่ละครั้ง ต้องมีวิชาบังคับตาม
หลัก ๕ อ.ให้เรียนรู้ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น การฝึกทักษะอาชีพ จักสาน ท าขนม ไข่เค็ม 
น้ ายาล้างจาน ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น (๒) อาหารส าหรับผู้สูงอายุ  เช่น การสาธิตอาหาร ความรู้เรื่องอาหารที่
เหมากับโรค สมวัย เป็นต้น (๓) การส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น โยคะ แอโรบิค ร าวงย้อนยุค เป็นต้น (๔) 
การออมเพื่อผู้สูงอายุ เช่น การออมเพื่อตนเองให้เป็นสวัสดิการ และการตั้งกองทุนเพื่อนดูแลเมื่อเจ็บป่วย 
ตาย และ (๕) อาสาสร้างเมือง เช่น ท าจิตอาสาด้วยการท าความสะอาดบริเวณที่เรียน วัด ที่สาธารณะใน
ต าบล เป็นต้น   
 ๖.๒ การเย่ียมดูแลคนป่วยที่บ้าน มีอาสาแกนน าในโรงเรียนร่วมกันเย่ียม และดูแลคนเจ็บป่วยที่บ้านโดย
กลุ่มติดเตียงจะมีการออกไปเยี่ยมซื้อของไปฝากพร้อมกับตรวจสุขภาพ และกลุ่มติดบ้าน ติดสังคม ได้มีการ
น ามาฝึกอาชีพ ได้แก่ การท าดอกไม้จันทน์ การท าไข่เค็ม และการท าน้ ายาล้างจานไว้ใช้เองในครัวเรือน ช่วย
ปรับบ้าน ห้องน้ าให้เหมาะกับภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุเข้าโรงเรียนสม่ าเสมอ ๕๗ คน มีทักษะในการดูแลสุขภาพ และจัดการตนเอง มีศักยภาพเป็น
ผู้น า เป็นต้นแบบให้ผู้สูงอายุสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรม ท าแผนต่อยอด ขยายกลุ่ม ขยายสมาชิกที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคมผู้สูงอายุมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม ค้นหาผู้น า 
คนส าคัญ คนเก่งของผู้สูงอายุเพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านอื่น (๒) ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ
และจัดการตัวเองได้ และสามารถให้การดูแล ช่วยเหลือผู้อื่น (๓)ด้านเศรษฐกิจ มีทักษะการประกอบอาชีพ 
ครอบครัวท่ีต้องดูแลคนป่วยมีรายได้ ลดรายจ่ายของครัวเรือน (๔)ด้านสภาวะแวดล้อมมีการปรับ
สภาพแวดล้อมส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้ปลอดภัยขึ้น 
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๖๓ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต 
งานเด่น การจัดโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
วิทยากร นายสมเกียรติ คงทิม ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๙๖๒๓๙๖๖ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

การจัดการดูแลผู้สูงอายุในต าบลพรหมนิมิต ใช้ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพกับข้อมูลสถานการณ์
ปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ ๑,๑๒๒ คน มีปัญหาสุขภาพ คือ 
เป็นโรคซึมเศร้า เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด  ไขข้อเสื่อม น าใช้ข้อมูลเพื่อการออกแบบบริการ 
วางแผนจัดการ โดยมีการจัดเวทีประชุม ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) และแกนน าผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันออกแบบการพัฒนาผู้สูงอายุโดยได้จัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นกลไกในการดูแลผู้สูงอายุ  โดยน าใช้หลักอย่างมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมท า และ
เอื้อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน องค์กรที่เข้าร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหม
นิมิตร มีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพ กาย ใจ สังคมและปัญญา ให้ผู้สูงอายุ อย่างครอบคลุม ท่ัวถึง 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้น า ผู้สอน ผู้ถ่ายทอดที่มาจากชมรมผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐ คน  
 ๒.๒ ผู้สูงอายุที่สนใจเรียนรู้อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่ไปมาได้ ๑,๑๒๒ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกันเอง มีอาชีพ มีรายได้
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ  การจัดสวัสดิการ  และส่งเสริมการ
เรียนรู้ และเพ่ิมทักษะทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และผู้น า 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีงานที่สร้างผลกระทบตรงกับผู้สูงอายุ  จากการวิจัยชุมชน 
RECAP 
 ๔.๒ ข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุ การเจ็บป่วย ความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ผลการตรวจคัดกรอง เป็นต้น 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วย งาน กิจกรรม ๒ ส่วน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม และ สนับสนุนกิจกรรมอาสาเพื่อเป็นผู้สอน และพัฒนาปรับปรุงสถานที่สาธารณะ 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 มีวิธีการท างานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒ ส่วน ได้แก่ ๑)การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้
ของโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิต เป็นผู้ด าเนินการหลัก ร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้เดือนละ ๒ ครั้ง โดยแต่ละครั้งของการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย (๑)วิชา
ธรรมะบ าบัด โดยได้วิทยากรพระในต าบลพรหมนิมิตเรื่องธรรมะ สอนการน่ังสมาธิท าจิตใจให้สงบ ผ่อนคลาย 
(๒)กิจกรรมสุขภาวะบ าบัด โดยได้วิทยากรทางโรงพยาบาลตาคลี ส่งเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการตรวจ
สุขภาพ การเตรียมตัวรับมือกับโรคต่าง ๆ สอนการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค 
แต่ในส่วนเน้ือหาเป็นไปตามความพร้อมในการประสานวิทยากร และความสอดคล้องของเน้ือหาการเรียนรู้ที่
ผ่านมา การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้สูงอายุ ในกรณีฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ มีทักษะการเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออม การส่งเสริมอาชีพ สร้างการเรียนรู้ต่อเน่ือง ๒)ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
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๖๔ 

รวมกลุ่มจิตอาสา และเป็นวิทยากรในเรื่องของความรู้ท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมในวัด ห้องน้ า ราวจับ ทางลาด เป็นต้น และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 มีกิจกรรมหรือพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุมารวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนท าให้เกิดผู้น าใหม่ คนอาสา เพ่ิมทักษะ
ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และผู้น า รวมถึงการน าใช้ทุนทางสังคมให้เกิด ประโยชน์สูงสุด สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ชุมชน เห็นคุณค่า และ
ศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคมผู้สูงอายุมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม เพิ่มผู้น า 
เพ่ิมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม และส่งเสริมการอาสา (๒) ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพและจัดการตัวเองได้ 
และสามารถให้การดูแล ช่วยเหลือผู้อื่น (๓)ด้านสภาวะแวดล้อมมีการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุให้ปลอดภัยขึ้น  
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๖๖ 

Key actors  ชมรมผู้สงูอาย ุ
เรื่องเด่น จัดเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
พื้นที ่ ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
วิทยากร นายบรรเทิง ศรีนาก ต าแหน่งประธานชมรมผู้สูงอายุ เบอร์โทร ๐๘๔-๗๐๘๐๗๐๒  

 
๑. ทีม่าหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลหัวดงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบจ านวน ๖ หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด ๓,๓๔๒ คน จ านวน ๙๐๗ ครัวเรือน 
มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๗ ของจ านวนประชากรทั้งหมด ทุนทางสังคม และ
ศักยภาพที่มีงาน กิจกรรมสร้างผลกระทบกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ความครอบคลุมการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
๕๗๕ คน พัฒนาอาชีพเสริม กองทุนสวัสดิการชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้บริการสุขภาพกาย 
จิต โดยเฉพาะให้การดูแลที่บ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงจ านวน ๒๕ คน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อบต.หัวดง 
ร่วมกับแกนน าผู้สูงอายุ ตั้งชมรมผู้สูงอายุ รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยมีค่าสมัครคนละ ๔๐ บาท 
มีจ านวน ๗๗ คน แต่งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกการจัดการ มีแกนน าหลัก ๓ คนที่เป็นประธาน รอง
ประธานอีก ๒ คน และมีตัวแทนจาก ๖ หมู่บ้านๆละ ๓ คนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการชมรม มีสมาชิก
ทั้งสิ้น ๔๒๙ คน มีกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมในการอยู่กับวัยสูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย ยืดเหยียด 
สุขภาพจิต การตรวจประเมินความเสี่ยง ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๒ แห่ง ช่วยปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยที่ปลอดภัย การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา  โดยแกนน าผู้สูงอายุ ต่อมาจึงเกิด
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่มีหลักวิชาที่เป็นระบบ จัดตั้งวิชชาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิต โดยอบต.หัวดงเป็นเจ้าภาพ
หลัก ได้ท าความร่วมมือกับส่วนราชการต่างให้ร่วมจัดตั้ง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ 
โรงพยาบาลพิจิตร สถาบันศาสนาต าบลหัวดง และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีบทบาทสนับสนุนด้านวิชาการ 
วิทยากร จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุรอบละ ๓๐ สัปดาห์ ให้ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าเรียนรู้ได้ตามความพร้อม 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุทั้งหมดจ านวน ๗๐๐ คน 
 ๒.๒ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ๒๗ คน 
 ๒.๓ ผู้สูงอายุพิการ ๘๖ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ และมีการบริหารจัดการกันเอง ครบทุกหมู่บ้าน มี
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกันโรค และให้ความรู้กับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและ
สามารถจัดการตนเองได้ รวมถึงเสริมภาวะผู้น า สร้างจิตอาสา ดูแลช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะติดเตียง ติดบ้าน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรม ได้แก่ ข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การเจ็บป่วย ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 ๔.๒ หลักสูตรการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ และความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรใน
และนอกพื้นท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
๕. รูปธรรมงาน   
 รูปธรรมงานเด่นของวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิต หรือชมรมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๓ งานหลัก ได้แก่               
๑) การเรียนรู้ตามหลักสูตรวิชาของวิชชาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิต ๒) งานอาสาบริการเยี่ยมป่วย และท าความ
สะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อม ๓) กองทุนฌาปนกิจช่วยเหลือครอบครัวเมือสมาชิกเสียชีวิต  
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๖๗ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 การเข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีคณะกรรมการมาจากทุกหมู่บ้าน ร่วมกันบริหารจัดการ รับสมาชิก
โดยมีค่าสมัครคนละ ๔๐ บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวและเป็นสมาชิกได้ตลอดชีพ ร่วมกับหน่วยงานรัฐบริการ
สมาชิก เช่น ร่วมกับรพ.สต.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้ความรู้การดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ร่วมกับอปท.ส ารวจและขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่พิการ ความครอบคลุมการได้รับเบี้ยยังชีพ การฝึก
อาชีพเสริม เป็นต้น 
 การเรียนรู้ตามหลักสูตรวิชาของวิชชาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิต รอบการเรียนรู้ละ ๓๐ สัปดาห์ (๑๕๐ ชั่วโมง) 
เรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน (ทุกวันจันทร์) วันละ ๕ ชั่วโมง โดยใช้สถานที่เรียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง มี
หลักสูตรการเรียนรู้ ๗ รายวิชา วิธีการเรียนการสอนโดยการบรรยาย สาธิต เรียนรู้นอกสถานที่ในต าบล นอก
ต าบล  ได้แก่ ๑) การพัฒนาจิตส าหรับผู้สูงอายุ ๒) การดูแลสุขภาพที่จ าเป็นของผู้สูงอายุ ๓) นันทนาการและ
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๔) สูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความสุข ๕) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ประเพณีต าบลหัวดง ๖) เทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ ๗) กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การท าอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกีฬาผู้สูงอายุ การศึกษาดูงานกับโรงเรียนผู้สูงอายุ  
 งานอาสาบริการ ประกอบด้วยงาน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) อาสาเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ไม่มี
คนอยู่ดูแลกลางวัน ยากจน โดยให้การดูแลที่บ้าน ฝึกบริหารข้อ กล้ามเน้ือฝึกสมอง ให้ก าลังใจ ประสาน
สวัสดิการถ้าจ าเป็นที่นอน ห้องน้ า จัดในบ้าน และรอบบ้าน ๒) อาสาท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการปรับสาธารณะเช่น ท าความสะอาดวัด แหล่งน้ า เป็นต้น  และการช่วยเหลือ
ครอบครัวเม่ือเสียชีวิต โดยจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุ ระดมเงินกันช่วยงานศพ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าเรียนในวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิตจ านวน ๖๐ คนปัจจุบันปอดรอบการศึกษารอ
เปิดภาคเรียน ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ๒๗ คนได้รับการดูแลที่บ้าน ช่วยเหลือปรับบ้านผู้สูงอายุพิการ ๓ 
หลัง 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผู้สูงอายุได้รับการบริการ ติดตามดูแลครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพ เกิดผู้น าใหม่ พาท าจัดการเรียนรู้ 
ถ่ายทอดได้ คามครอบคลุมของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ สวัสดิการโดยชุมชน ช่วยเหลือกัน ปัญหาและ
ความต้องการได้รับการแก้ไข โดยชุมชนจัดการกันเอง  
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๖๙ 

Key actors     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่ 
งานเด่น ดูแลสุขภาพชุมชน ครอบคลุมทุกเรื่อง 
พื้นที ่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นางเบญจมาศ กสิชีวิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบางไผ่  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๖๕๑๖๗๔๙  
 
๑. ที่มาหรือฐานความคิดของการด าเนินงาน 
 เน่ืองจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุ และข้อมูลสัดส่วนประชากรของจังหวัดพิจิตรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ร้อยละผู้สูงอายุในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ คือร้อยละ ๑๓.๐๙ ๑๕.๘๑ ๒๕.๕๑ และยังมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเห็นได้จากจ านวนประชากรกลุ่ม ๕๐-๕๙ ปียังมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน พื้นที่ต าบลบางไผ่
ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่รับผิดชอบจ านวน ๗ เขตนอกเหนือจากเขตรับผิดชอบของเทศบาล
บาลบางไผ่ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๓,๗๒๕ คน และในเขตเทศบาลต าบลบางไผ่มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
๑,๕๕๕ คน มีจ านวนกลุ่มเตรียมสูงอายุ (๕๐-๕๙) จ านวน ๒๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๒ มีผู้สูงอายุทั้งหมด 
๓๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑ ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจัดบริการสุขภาพส าหรับคนป่วยเรื้อรัง 
ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาปวดกล้ามเน้ือ ปวดข้อ ไปมาล าบาก ด้วยบริการฟื้นฟูสภาพช่วงกลางวัน ที่ศูนย์ฟื้นฟู
ผู้สูงอายุและคนพิการด้วยแพทย์แผนไทย มีอสม.ดูแล ประสานงานด้านสุขภาพครัวเรือนสัดส่วน อสม. ๑ คน
ต่อ ๑๔ ครัวเรือน พ.ศ.๒๕๕๙ นโยบายจากภาครัฐที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมจากภาคี 
เครือข่ายทุกองค์กรหน่วยงานร่วมกันในการด าเนินงาน เพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สนับสนุน
งบประมาณภายใต้การบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาว จากการด าเนินงานมีสถานการณ์ ผู้สูงอายุป่วย 
ติดบ้าน ไปมาล าบาก จ านวน ๖๓ คน ติดเตียงต้องดูแลช่วยเหลือทั้งหมด ๔ คน มี ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver) ๑๑ คน ให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ประเมินร่วมกับพยาบาลผู้จัดการดูแล ตามแผนการดูแลที่
มอบหมาย และติดตามประเมิน ก ากับดูแล โดยทีมรพ.สต. อบต.และปรับปรุงข้อมูลผู้สูงอายุจากระดับการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันทุก รอบไตรมาส  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ กลุ่มเตรียมสูงอายุ (๕๐-๕๙) จ านวน ๒๕๗ คน ได้แก่ บุคคลที่เป็นผู้น า แกนน า บุคคล    
 ๒.๒ ผู้สูงอายุทั้งหมด ได้แก่ ผู้สูงอายุไปมาได้ ๓๑๕ คน ผู้สูงอายุติดบ้าน ๖๓ คน ผู้สูงอายุติดเตียง ๔ คน 
และผู้สูงอายุพิการ ๒๑ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ต้องการให้เกิดผลกับผู้สูงอายุและครอบครัว ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงได้รับการ
ดูแลที่บ้าน ตามแผนการดูแล ๒)มีระบบการดูแลระยะยาวตั้งแต่เจ็บป่วยจนถึงเสียชีวิต ตลอดจนดูแล
ช่วยเหลือครอบครัว ๓) รูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาวเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ทุกภาวะสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ๔) มีแนวทางการดูแลของอาสาสมัคร ผู้ดูแลในครัวเรือน  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาว 
 ๔.๒ ข้อมูลภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย ผู้สูงอายุไปมาได้ ผู้สูงติดบ้าน ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุพิการ 
จากแหล่งข้อมูล TCNAP ข้อมูลบริการสุขภาพของ รพ.สต. และฐานข้อมูลของกองทุนดูแลระยะยาว 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วยรูปธรรมงาน กิจกรรม ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางไผ่เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ร่วมกับทต.บางไผ่ กลุ่มอสม. อย่างน้อย ๕ งานหลัก ได้แก่ ๑) บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม ต้อกระจก สมองเสื่อม เป็นต้น ๒) ดูแลสุขภาพที่บ้านกรณีอยู่ในสภาพติดบ้าน ติด
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๗๐ 

เตียง ๓) พัฒนาทักษะอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เช่น การอาบน้ า เช็ดตัว เคลื่อนย้าย ท าแผล เป็น
ต้น ๔) ท าแผนการดูแลร่วมกับอาสาสมัคร พร้อมทั้งก าหนดแนวทางก ากับ ติดตาม ๕) บริการในศูนย์ฟื้นฟู
ผู้สูงอายุและคนพิการด้วยแพทย์แผนไทย  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม ต้อกระจก สมองเสื่อม เป็นต้น 
ด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตามแบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุด าเนินการรอบปี และ
สรุปผลการคัดกรอง เป็นฐานในการงานแผน ออกแบบบริการ 
 พัฒนาทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่องการดูแลที่บ้าน เช่น การอาบน้ า เช็ดตัว เคลื่อนย้าย ท า
แผล เป็นต้น ตามแนวทางหลักสูตรของกรมอนามัย ปัจจุบันมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care givers)จ านวน ๑๑ คน
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงสัดส่วน ๑ ต่อ ๖ ดูแลตามแผนการดูแล  
 รพ.สต.จะประเมินสภาพผู้สูงอายุที่บ้านทุกราย ท าแผนการดูแลร่วมกับอาสาสมัคร พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางก ากับ ติดตาม โดยการประชุมทีม วิเคราะห์กรณีศึกษา หาปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
พร้อมทั้งประเมินระดับความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 
 บริการในศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการด้วยแพทย์แผนไทย เปิดบริการในพื้นที่บริการของรพ.สต. 
บริการฟื้นฟูสภาพเช่น บริการข้อ กล้ามเน้ือ นวด และอบสมุนไพร ประคบร้อน และช่วยในการฟื้นฟูสภาพ 
 ประสานทีมสหวิชาชีพเช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ช่วยสนับสนุน ช่วยปรับแผนการรักษา ปรับยา 
ประเมินสภาพปัญหาที่ซับซ้อน รพ.สต.เป็นพี่เลี้ยงฝึกทักษะอาสาสมัคร 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านครอบคลุมคน จ านวน ๖๗ คน ผู้สูงอายุพิการ ๒๒  
คน ท าให้ผ็สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เข้าถึงบริการสุขภาพ ตามความจ าเป็น อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่ทอดทิ้งกัน สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ใน
การจัดบริการสุขภาพในชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ต่อ ๕ มิติ โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม การพัฒนาคนในครอบครัวให้มีการด ารงชีวิตทาง
สังคมใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด (๒) ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยมีอาการของโรคคงที่จากการฟื้นฟูและการรักษา
ต่อเน่ือง(๓) ด้านเศรษฐกิจ ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสามารถในการหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความ
ต้องการพื้นฐานได้อย่างพอเพียง รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้ป่วยพึงมีพึงได้ (๔) ด้านสภาวะแวดล้อม การ
ปรับสภาพบ้านให้เอื้ออ านวยให้ผู้ป่วยดูแลกิจวัตรประจ าวันได้ (๕) ด้านการเมือง การปกครอง ผู้ป่วยเข้าถึง
สิทธ์ิที่ควรจะได้รับพร้อมท้ังการแสดงสิทธิทางการเมืองได้  
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๗๒ 

Key actors  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
งานเด่น อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
วิทยากร นางสาวอรัญญา เสลา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เบอร์โทร ๐๘๑-๘๘๗๖๗๑๗ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลอุทัยเก่า ๑๐ หมู่บ้านประชากรทั้งสิ้น ๒,๕๓๔ คนมีจ านวนผู้สูงอายุ 
๗๙๑(๓๑.๒๑%)คน ป่วยเรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรค ๕๓๓(๗๒.๙๕%)คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลานมี ๑ ใน 
๑๐ ที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง หรืออยู่ด้วยกันเฉพาะผู้สูงอายุ ข้อมูลบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย หรือต้องการคนช่วยเหลือบางส่วนมีถึง ๔๒(๕.๐%)คน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ อสม. care giver ต้องเข้าไปเยี่ยมดูแลที่บ้าน ส่วนการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่พบบ่อย ที่มารพ.
สต.ต้องให้การบ าบัดรักษานอกจาก โรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง คือ กลุ่มอาการกระดูกและข้อ เช่น 
อาการปวดกล้ามเน้ือ ปวดเมื่อยตามร่างกาย เม่ือยล้าอ่อนแรง เหน็บชา เป็นต้น ปี พ.ศ.๒๕๔๙ มีการรวมตัว
ผู้สูงอายุตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่มีความรู้ ภูมิปัญญาในการน าวัสดุท้องถิ่นผลิตอุปกรณ์เพื่อบริหาร 
ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุตามความจ าเป็น   ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ต าบลอุทัยเก่าได้เสนอตัวเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
ดูแลผู้อายุ จึงรวบรวมอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ผลิต ออกแบบเพิ่มตามสภาพปัญหา และการ
เจ็บป่วยของผู้สูงอายุ โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้
พิการที่มีฝีมือด้านช่าง ปราชญ์ท้องถิ่น ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผสมผสานความรู้จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เกิดเป็นนวัตกรรมศูนย์กายอุปกรณ์และดูแลที่บ้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้พิการ นอกจากกายอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วยังมีอุปกรณ์ที่ผลิตเพื่อดูแลผู้ป่วยตามสภาพการ
เจ็บป่วยบริการให้ยืม จ าหน่าย ใช้ประกอบการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ และเพิ่มประเภทอุปกรณ์ เพิ่มจ านวน
ตามความต้องการอย่างต่อเน่ือง 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุไปมาได้ เข้าร่วมรับบริการ ร่วมกิจกรรมในชุมชนจ านวน ๗๔๙ คน 
 ๒.๒ ผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จ านวน ๔๒ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการมีศูนย์กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุพื้นบ้ าน ที่ได้จากภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน ด้วยการผลิตเอง ให้ยืมตามความจ าเป็น จ าหน่าย สาธิตในโรงเรียนผู้สูงอายุ และบ ารุงรักษา 
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสภาพ รวมถึงชุมชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพทั้งส าหรับคนป่วย 
แข็งแรง อุปกรณ์ และเครื่องมือ อุปกรณ์จัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุทั้งที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่บ้าน                                  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ความรู้ หลักการมาจาก ๓ แหล่ง คือ ๑)ความรู้ ภูมิปัญญาการดัดแปลง ปรับปรุงวัสดุพ้ืนบ้านของ
ปราชญ์  ๒)ความรู้ตามหลักการแพทย์จากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ๓) ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของญาติ 
 ๔.๒ ข้อมูลการมารับบริการของผู้สูงอายุ เช่น โรคที่พบบ่อย โรคเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง เป็นต้น จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงานเด่น ในการผลค้นหาและน าใช้ทุนทางสังคมในการออกแบบ อุปกรณ์ ฟื้นฟูสภาพ ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียง บริการให้ยืมตามความจ าเป็น จ าหน่าย สาธิตในโรงเรียนผู้สูงอายุ และบ ารุงรักษา สนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และการฟื้นฟูสภาพ      
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๗๓ 

๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ค้นหาและน าใช้ทุนทางสังคมในการออกแบบ อุปกรณ์ ส าหรับบริหาร ฟื้นฟูสภาพ  โดยการระดมผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย และการออกแบบอุปกรณ์ ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ประสบการณ์ของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกแบบและผลิตอุปกรณ์ออกก าลังกาย โดยทีมสุขภาพ
ร่วมกับอสม.เป็นผู้ดูแลแนะน าให้เหมาะสมกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เช่น Bamboo Exercise เช่น กะลา
พาเพลิน ช่วยในการบริหารกล้ามเน้ืออก หลัง ไหล่ ต้นแขน ขา บริหารเอว ออกก าลังกายได้ทั้งเดี่ยวและคู่ น่ัง 
นอน ยืน  ใช้ส าหรับบริหารกล้ามเน้ือไหล่ ต้นแขน ขา หน้าท้อง กาบตาลกายสิทธิ์ ใช้ส าหรับยืดเหยียดฝ่าเท้า 
ยืดเส้น บริเวณเอ็นร้อยหวาย ข้อเท้า หลังเท้า น่อง ไม้ไผ่มหัศจรรย์ ใช้นวดฝ่าเท้า ยืดเหยียดกล้ามเน้ือขา 
รักษาอาการเหน็บชา เม็ดมะขามนวดฝ่ามือ ยางยืดกันติด ใช้ส าหรับนวดฝ่ามือบริหารข้อน้ิว ข้อมือ หมอนวด
กะลา ไม้หนีบไล่เส้น อุปกรณ์ส าหรับนวดผ่อนคลายกล้ามเน้ือ ลดการใช้ยาแก้ปวด เป็นต้น  
 บริการให้ยืม จ าหน่าย สาธิตการผลิตและการใช้ประโยชน์ โดยเป็นศูนย์บริการให้ยืม ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ ผลิตจ าหน่ายส าหรับผู้ที่ต้องการ
เป็นส่วนตัว จัดให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนใช้ประกอบการดูแลสุขภาพ เช่น นวดฟ้ืนฟูกล้ามเน้ือ บริหารร่างกาย  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนงาน โครงการและกิจกรรมให้แก่ผู้สงูอายุในพื้นที่ การสร้าง
ความร่วมมือในชุมชน ความร่วมมือการประสานงานงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ลดปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการภายในต าบล
อุทัยเก่า เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมในการเปิดพื้นที่ศูนย์กายอุปกรณ์ส าหรับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ๑) ด้านสังคม มีทุนทางสังคม มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้ามกลุ่ม 
๒) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การแปรรูป และใช้วัตถุดิบในชุมชน ลดรายจ่าย ๓) ด้านสุขภาพ 
ดูแลตนเอง ลดการใช้ยาเมื่อเจ็บป่วย และมีการดูแลช่วยเหลือกัน  
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๗๕ 

Key actors  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน(อผส.) 
งานเด่น ดูแลที่บ้านทุกคน ทุกภาวะสุขภาพ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารสว่นต าบลซับสมบูรณ์   

เบอร์โทร ๐๘๑-๗๕๒๙๕๖๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลซับสมบูรณ์มีประชากร ๔,๙๔๕ คน ๑,๓๕๖ ครัวเรือน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวน ๘๘๔(๑๗.๘๘%)
คน และกลุ่มเตรียมวัยสูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี) มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ๖๘๖(๑๓.๘๗%)คน ป่วยเรื้อรัง ๔๓๕
(๔๙.๒๑%)คน เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมา เป็นเบาหวาน ข้อเสื่อม เป็นต้น มีความพิการ 
๖๖(๗.๔๗%)คน ๑ ใน ๑๐ ดื่มสุรา หรือ สูบบุหรี่ การเจ็บป่วยจ าเป็นต้องเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวใน
การจัดการ 
 กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีขึ้นครั้งแรก ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
โดยกระทรวงพัฒนาสังคม ปี พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุต าบลซับสมบูรณ์ ได้ด าเนินงานโดย
มาสมาชิกทั้งหมด ๑๕ คน ออกเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุในต าบลซับสมบูรณ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโพทะเลและคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบลซับสมบูรณ์ ให้ความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะคนเจ็บป่วยอยู่บ้าน และ อผส.ก็เป็นกลไกในการบริการที่บ้าน ประสานการช่วยเหลือ ดูแลตาม
ความจ าเป็น จึงให้ทีมอาสาสมัครเข้าร่วมจัดท าแผนสุขภาพต าบลซับสมบูรณ์ และได้มีการเสนอแผนเข้า
กองทุนสุขภาพต าบล จัดท าโครงการภาคีเครือข่ายสุขภาพห่วงใยผู้สูงอายุและผู้ พิการ คนด้อยโอกาส ได้
ฝึกอบรมเพิ่มจ านวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเฉลี่ยหมู่บ้านละ ๑ คน และได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปเยี่ยม
บ้านคือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลซับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ การด าเนินโครงการภาคีเครือข่ายสุขภาพห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้มีการเพิ่มจ านวน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นเฉลี่ยหมู่บ้านละ ๒ คน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
ซับสมบูรณ์ และออกแบบติดตามดูแลสุขภาพที่บ้านในผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ช่วยตัวเองไม่ได้ พิการ 
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่แยกรายหมู่บ้าน และมี
เวทีสรุป ประเมินผล ผลการด าเนินการร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อย่างสม่ าเสมอ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุไปมาได้ ๗๖๙ คน 
 ๒.๒ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ๓๖ คน 
 ๒.๓ คนพิการ ๑๓๑ คน 
 ๒.๔ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ๒๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 มีเป้าให้ผู้สูงอายุที่ไปมาได้ มีความเสื่อมตามวัย ติดบ้านไปมาล าบาก และผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแล
สุขภาพที่บ้านและฟื้นฟูสภาพ  เพิ่มจ านวนอาสาสมัคร และฝึกทักษะการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนด้อย
โอกาส คนพิการมีคนให้การดูแลช่วยเหลือ 
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลประชากรเป้าหมาย ทุนทางสังคม และศักยภาพ เช่น ผู้สูงอายุ คนป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติด
เตียง คนพิการ คนด้อยโอกาส จากฐานข้อมูลต าบล TCNAP และ RECAP 
 ๔.๒ ข้อมูลการเจ็บป่วย บริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแล จากรพ.สต. 
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 ๔.๓ เครื่องมือ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่บ้าน และการประสานบรกิารทางสังคม เช่น สวัสดิการ
ช่วยเหลือ การขึ้นทะเบียนคนพิการ  
๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงานเด่นของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุที่บ้าน มีการฝึกอบรมทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน เพิ่มจ านวนอาสา ฝึกทักษะการดูแลช่วยเหลือส าหรบัผู้สูงอายุ และผู้ดูแลในครัวเรือน ท าแผนการดูแล
ที่บ้าน พร้อมทั้งมอบหมาย ก ากับติดตาม ประเมินผลโดยรพ.สต. ร่วมกับอบต.ซับสมบูรณ์        
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ฝึกอบรมทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลในครัวเรือน  มีขั้นตอนด าเนินงาน 
ดังน้ี ๑) ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในเขตต าบลซับสมบูรณ์  เตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงแผนงาน / โครงการ  คัดเลือกอาสาสมัคร (อผส.ยาใจ
ผู้สูงอายุ) ให้มีบทบาทเป็นแกนน าในการดูแล สนับสนุนให้ผู้สูงอายุทั้ง ๑๐ หมู่บ้านได้รับการดูแลตามความ
จ าเป็น ซึ่งปัจจุบันมี อผส. เฉลี่ยหมู่บ้านละ ๒ คน ๒) ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการออกก าลังกาย การดูแล
สุขภาพตนเอง ส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ๒) ฝึกอบรมทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนใน
การช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย และ ทักษะอื่นๆที่จ าเป็น เช่น การช่วยพยุง การบริหารข้อฟื้นฟูสภาพ การจัด
อาหาร ป้อนอาหาร เป็นต้น  
 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) ให้การดูแลสุขภาพที่บ้านส าหรับผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง 
พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยด าเนินการร่วมกับ อสม. มีงาน กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันดังน้ี ๑) จัดท าข้อมูล 
จ าแนกภาพสุขภาพผู้สูงอายุรายครัวเรือนโดยใช้ธงสีระบุความสามารถในการการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดย
ก าหนดสีของธง ตามระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการจัดการดูแลดังน้ี  
 ๑) กลุ่มติดสังคม (สุขภาพทั่วไปแข็งแรง ท ากิจวัตรประจ าวันได้ ไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมได้) 
กลุ่มน้ี อผส.ยาใจผู้สูงอายุ และ อสม.จะให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพได้เอง    
 ๒) กลุ่มติดบ้าน (ท ากิจวัตรประจ าวันได้เองหรือได้บ้างส่วนแต่ไม่ติดเตียง และมีปัญหาสุขภาพทางกาย
จนไม่สามารถไปเข้าสังคมเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆได้ หรือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป) กลุ่มน้ี อผส.ยาใจ
ผู้สูงอายุ และ อสม.จะให้ติดธงสีเหลืองที่หน้าบ้าน  และแก้ปัญหาโดยมี นสค.ของ รพ.สต.โพทะเลเป็นพี่เลี้ยง    
 ๓) กลุ่มติดเตียง (บกพร่องกิจวัตรประจ าวันหรือนอนรักษาตัวบนเตียงแบบถาวร) กลุ่มน้ี อผส.ยาใจ
ผู้สูงอายุ และ อสม.จะให้ติดธงสีแดงที่หน้าบ้าน และส่งต่อ รพ.สต.โพทะเล หรือ กลุ่มแพทย์แผนไทย หรือ 
งานมิตรภาพบ าบัดเยี่ยมบ้านของ รพ.วิเชียรบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาต่อไป ถ้าหากพบ
ปัญหาด้านขาดสวัสดิการสังคม ขาดรายได้ ที่อยู่อาศัยมีสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ทีมงานจะส่งขอความ
ช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปตามลักษณะของ
สภาพปัญหา โดยต าบลซับสมบูรณ์จะถือว่าธงเป็นสื่อการขอความช่วยเหลือเพ่ือในชุมชนเกิดความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีการประชุม อผส.ยาใจผู้สูงอายุ และ อสม.ทุกคน  
เพื่อประเมินผลการการด าเนินงาน ๓) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก ากับ ติดตามประเมินผลร่วมกัน
ระหว่างรพ. สต. อบต. และอาสาสมัคร 
 อบต. รพ.สต. และกลุ่มอาสาสมัครจะประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ และน าเสนอกรณีศึกษาเพื่อให้
การช่วยเหลือ ประสานส่งต่อ ให้การดูแลเฉพาะจากโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ เช่น ต้องปรึกษาแผนการรักษา
กับแพทย์ ปรึกษาเรื่องยากับเภสัชกร การดูแลทางเลือก กล้ามเน้ือ กระดูและข้อกับแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
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๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการดูแลที่บ้าน โดยอผส. เจ้าหน้ารพ.สต. ทีมหมอครอบครัวจาก

โรงพยาบาล ครอบคลุมทุกราย จ านวนอาสาสมัครเพิ่มขึ้นสัดส่วนต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง คือ อผส. ๑ 
คน ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ๒ คน ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคนทุกข์ยาก ล าบากมีคนช่วยเหลือดูแล 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ๑) ด้านสังคม ชุมชนมีกลไกในการดูแล ช่วยเหลือกัน 
จัดการปัญหาและความต้องแบบมีส่วนร่วม  ๒) ด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือนที่มีคนเจ็บป่วย ได้รับการช่วยเหลือ 
ผ่อนปรนค่าใช้จ่ายในการดูแล ๓) ด้านสภาวะแวดล้อม กลุ่มอาสาสมัครจัดบ้านส าหรับผู้สูงอายุที่ป่วย                 
๔) ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุได้รับบริการ ดูแลที่ตอบสนองความต้องการ และสภาพจิตใจ และแนวทาง ในการ
ดูแล ประเมินผู้สูงอายุในภาวะสุขภาพต่างกัน หรือเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยอาสาสมัคร และคนในครัวเรือน 
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Key actors  องค์กรสวัสดิการชุมชน 
งานเด่น ระดมเงินเพ่ือเป็นสวัสดิการป่วย ตายส าหรับผู้สูงอายุ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
วิทยากร นายวสันธ์ ธรรมประทีป ต าแหน่งประธานกองทุน เบอร์โรศัพท์ ๐๕๖-๙๗๑๕๐๔ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลทุ่งโพธิ์มีทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้านประชากรทั้งสิ้น ๗,๙๕๖ คน เป็นผู้สูงอายุ ๑,๕๖๐ คน (๑๙.๖๑%) 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคม ไปมาได้ มีเจ็บป่วยเรื้อรังบ้าง และเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ๓๐ คน(๑.๙๒%)
ที่ต้องติดตามดูแล ช่วยเหลือ และต้องมีคนอยู่ดูแล นอกจากน้ันยังมีผู้น าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ความ
เช่ียวชาญ เป็นที่เคารพนับถือในชุมชน ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานการณ์ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ติดบ้าน เสียชีวิต 
ขาดแคลนเงินใช้จ่ายในบ้าน เมื่อต้องเฝ้าดูแล หรือจัดงานศพ ผู้บริหาร อบต.ทุ่งโพ ท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน
ทุกหมู่บ้าน รพ.สต. ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ จึงมีมติระดมทุนในชุมชนโดยท า
ผ้าป่าเพื่อตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน 
ในลักษณะศูนย์ประสานงาน และจัดประชาคมเพื่อหาสมาชิก และก าหนด กฎ กติกา ข้อตกลง ประเภท
สวัสดิการส าหรับสมาชิก ได้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อขอ
รับรองให้องค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ตาม มาตรา ๔๐/๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกต้องจ่าย
สมทบรายละ ๕๐๐ บาทต่อปี มีการระดมทุนแบบผ้าป่าต่อเน่ืองทุกปี และจัดสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบ
กองทุน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุ ๑,๕๖๐ คน 
 ๒.๒ คณะกรรมการกองทุน(ผู้สูงอายุ) ๑๕ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ผู้สูงอายุทุกคนมีสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อป่วย ตาย ช่วยเหลือผู้ดูแลเมื่อป่วยหนัก และไม่รอพึ่งบริการ 
หรือการสนับสนุนจากรัฐ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลสถานการณ์การเจ็บป่วย ปัญหาและความต้องการจากประชาคม และเวทีระดมสมองของ
ผู้น า แกนน า หน่วยงานรัฐ และอปท. 
 ๔.๒ ข้อมูลประชากรเป้าหมายจาก ฐานข้อมูลต าบล ทะเบียนราษฎร์ 
 ๔.๒ เครื่องมือที่น าใช้ในการจัดท าระเบียบข้อบังคับของกองทุน ซึ่งเป็นนิติบุคคลเน่ืองจากจดทะเบียน
รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตามกฎหมาย 
๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงานในกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยงาน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การจัดตั้ง และบริหารจัด
การะกองทุนสวัสดิการชุมชน ๒) ระดมทุนจากชุมชน และจากสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเพื่อจัดสวัสดิการป่วย 
ตาย และ ๓) กฎ กติกา ระเบียบ และ ประเภทของสวัสดิการที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและครอบครัว 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกองทุน ได้มาโดยการจัดตั้ง ท าหน้าที่ บริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของการจัดตั้งองค์กรสวัสดิการชุมชน และมติจาก
การประชาคม ได้แก่ มติการตั้งกองทุนสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ การได้มาของตัวแทนผู้สูงอายุอายุในแต่ละ
หมู่บ้าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนมีบทบาทหลักในการบริหารกองทุนส่วนกลาง และก าหนดให้มีบทบาท
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เป็นศูนย์ประสานงานย่อย ก าหนดให้คณะกรรมการมีวาระ ๒ ปีต้องปรับ และเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ 
และมีคณะที่ปรึกษากองทุนประกอบด้วยทีมผู้น าท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานรัฐในพื้นที่ 
 การระดมทุนในกองทุนมีการได้มาของเงิน ๓ ช่องทาง ดังน้ี ๑) ค่าสมัครสมาชิกของกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ หรือเงินค่าสวัสดิการ รายละ ๕๐๐ บาทต่อปี ๒) เงินจากการด าเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุโดยท าผ้าป่าสมทบกองทุนทุกปี ๒) เงินจากกลุ่มหรือองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน หรือกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมสมทบ  
 กฎ กติกา ระเบียบ และ ประเภทของสวัสดิการที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและครอบครัวระดมทุนจากชุมชน และ
จากสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุเพื่อจัดสวัสดิการป่วย ตาย มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ผู้สูงอายุทุกคนที่เป็นสมาชิกมี
การเยี่ยมดูแลที่บ้าน ๕๐๐ บาทต่อปี ๒) เจ็บป่วยนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ได้รับสวัสดิการ ๑๕๐ บาทต่อ
คืน แต่ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๓) สมาชิกที่ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปได้รับของเยี่ยม ๑ ครั้งต่อปี
มูลค่าไม่เกิน ๒๐๐ บาท ๔) เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือศพ ตามระยะการเป็นสมาชิก ส่วนผู้ที่
ไม่ได้เป็นสมาชิก กองทุนจะให้การช่วยเหลือผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในภาวะยากล าบาก ทุกข์ยากตามที่
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกองทุนจ านวน ๖๗๐ คน(๔๒.๙๕%) มีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวเมื่อ
เจ็บป่วย ตายทุกราย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการที่ไม่มีคนดูแล ๕ ราย ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ๖ 
แสนบาท 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสุขภาพ มีผู้ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกเมื่อเจ็บป่วย (๒) ด้านสังคม มีกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเมื่อประสบภาวะ
ยากล าบาก ทุกข์ยากโดยไม่ได้เป็นสมาชิก   
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Key actors  เทศบาลต าบลบางไผ่ 
งานเด่น ท้องถิ่นลงทุน เพื่อส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรค  
พื้นที ่ เทศบาลต าลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายสุทธิพงษ์ เปลี่ยนเนียม ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 กองทุนสุขภาพ (สปสช.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน
ต าบลบางไผ่ในทุกมิติ ประชากร ๑,๕๕๕ คน ๔๗๖ ครัวเรือน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขุ
ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ซึ่งการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เป็น
ภารกิจส าคัญของเทศบาลต าบล บริหารจัดการกองทุนตามหลักการ แนวทางการจัดตั้งกองทุนสุขภาพต าบล
(สปสช.) ในปีแรกสมทบตามเงื่อนไขของสปสช. คือ ร้อยละ ๕๐ ของเงินรายหัวประชากรสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางเทศบาลเห็นว่างบประมาณที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค จึงตั้งเทศบัญญัติสมทบเพิ่มปีละ ๑.๕ แสนบาท ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขของสปสช. มากกว่า ๔ เท่า
ของเงินที่ต้องสมทบตามระเบียบ เพื่อให้น าใช้ในการจัดกิจกรรม ที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพทุกกลุ่ม
ประชากร และทุกกลุ่ม องค์กรในชุมชน  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ เด็กปฐมวัย ๐-๕ ปี จ านวน ๖๗ คน  
 ๒.๒ ผู้สูงอายุ จ านวน ๓๙๒ คน  
 ๒.๓ คนพิการและทุพลพลภาพ ๕๗ คน  
 ๒.๔ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเรื้อรังจ านวน ๓๑๕ คน  
 ๒.๖ ศูนย์พัฒนาเด็ก ๑ แห่ง 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 มีกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม ป้องกันโรคในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมด าเนินการ รวมถึงกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากกองทุน เพ่ือสร้างงาน กิจกรรมที่กระทบสุขภาพ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

๔.๑ ข้อมูลศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ผู้น าแกนน าในการด าเนินการกองทุน ๑๖ คน(คณะกรรมการ
บริหารกองทุนสุขภาพ) 

๔.๒ ข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลการเจ็บป่วย การตาย การเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูล
พฤติกรรมเสี่ยงจากหน่วยบริการสุขภาพ  

๔.๓ ข้อมูลประชากรเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น เด็ก ๐-๕ ปี เด็กและสตรี เด็กเข้าเรียนศพด. 
หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วย 
๕. รูปธรรมงาน 

ประกอบด้วย รูปธรรมงานหลัก ๒ งาน ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการกองทุน ๒) แผนงานโครงการที่
กองทุนสนับสนุน และการประเมินผล  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การบริหารจัดการกองทุน ด าเนินการตามกรอบที่ สปสช. ก าหนด โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกอง 
ทุนฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานกองทุน ฯ จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ ด้าน
การพิจารณากลั่นกรองโครงการ  คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและบัญชี คณะอนุกรรมการ ด้านการ
ติดตามประเมินผล  
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 การได้มาของโครงการที่กองทุนฯจะสนับสนุนจะเป็นการเสนอโครงการเพื่อรับทุนจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตามแผนของหน่วยงาน กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนในพื้นที่  และให้งานสร้าง
เสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เป็นส่วนหน่ึงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และเครือข่ายบริกา รสุขภาพ  
ยกตัวอย่างโครงการที่ได้รับ ดังน้ี โครงการที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุ (โรงเรียนผส. ชมรมออกก าลังกาย ดูแลที่
บ้าน) ๑๐ โครงการ เด็กและเยาวชน ๒ โครงการ เด็กปฐมวัย ๑ โครงการ และสนับสนุนกิจกรรม โครงการของ
หน่วยบริการสุขภาพ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ชุมชนร่วมจัดบริการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ท้องถิ่นสมทบ หรือลงทุนด้านสุขภาพสูง
ถึง ๔ เท่าของเงื่อนไขที่ก าหนด กองทุนมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๗ ได้รับรางวัล กองทุนที่พัฒนานวัตกรรมระดับประเทศ  และปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๑ ได้รับรางวัลกองทุน
สุขภาพ(สปสช)  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม ประชาชนในต าบลบางไผ่มีพื้นที่สร้างสรรค์ใน
การท ากิจกรรม เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง ภายในต าบล  มีการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ๒) ด้าน
สุขภาพสามารถดูแลสุขภาพและจัดการตัวเองได้มีการป้องกันการบาดเจ็บ และสามารถให้การดูแล ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ส่วนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งทางร่ายการและสติปัญญา ผู้สูงอายุได้รับการบริการด้น
สุขภาพ ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพ และมามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่ายการและจิตใจ ๓) ด้านสภาวะ
แวดล้อมมีการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับการด าเนินชีวิตของประชาชนต าบลบางไผ่ ให้ปลอดภัยขึ้น   
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๘๕ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลวงัประจบ 
งานเด่น บริการสุขภาพผูสู้งอายุโดยชมุชน 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัประจบ อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
วิทยากร นายวรา เสมาทอง ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๙๓๘๔๕๑๐ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลวังประจบ มี ๑๔ หมู่บ้าน ประชากร ๘,๗๑๖ ครัวเรือน ๒,๒๑๗ ครัวเรือน สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
พบว่า มีจ านวน ๑,๐๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ เป็นประชากรกลุ่มเตรียม ๑,๑๖๒ คน ร้อยละ ๑๓.๓๓ 
เจ็บป่วยเรื้อรัง ๕๓๗ คนร้อยละ ๔๙.๒๗ มีความพิการ ๓๙ คน ติดบ้าน ติดเตียง ๒๘ คน ต้องบริการสุขภาพที่
บ้านและ ชุมชนต้องเข้าไปดูแล จากสถานการณ์มีแนวโน้มว่าประชากรสูงอายุในต าบลวังประจบจะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบมีโครงการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือติดบ้านติดเตียง เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้ท างานร่วมกับ รพ.สต. ให้การดูแล
สุขภาพที่บ้าน พร้อมทั้งแผนการดูแลระยะยาว รายกรณีตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินโครงการ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยเงื่อนไขการบริหารจัดการกองทุน และความต้องการของผู้สูงอายุในมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลวังประจบมี
การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุม งาน กิจกรรม ๒ ส่วน ได้แก่ งาน กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และงานดูแล
สุขภาพที่บ้านของผู้จัดการดูแลระยะยาว และผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care givers) รวมถึงการสร้างความร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วนทั้งครอบครัว  ชุมชน หน่วยบริการ โดยมีศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลวัง
ประจบ เป็นกลไกบริหารจัดการทั้งงบประมาณ และคุณภาพการบริการ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจ านวน ๑,๐๙๐ คน 
 ๒.๒ ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ๒๘ คน 
 ๒.๓ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๑๓ คน อสม.๓๖๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกันเอง มีอาชีพ มีรายได้ 
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ  การจัดสวัสดิการ  และส่งเสริมการ
เรียนรู้ และเพ่ิมทักษะทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และผู้น า 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ ร้อยละก่อนสูงวัย ๕๐-๕๙ ปี ผู้สูงอายุทั่วไป ผู้สูงอายุติดสังคม 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุพิการ ผู้สูงอายุเป็นผู้น าหรือแกนน า เป็นต้น จากแหล่งข้อมูล TCNAP 
RECAP เอกสาร ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และฐานข้อมูลบริการในระบบ JHCIS 
หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ 
๕. รูปธรรมงาน 
 มีรูปธรรมงาน ๒ ส่วนดังน้ี ๑) งานดูแลสุขภาพที่บ้าน และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และ
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ทั้งกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อสม. ๒) สนับสนุนให้เกิดงาน กิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น การเสริมอาชีพ การสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม งานบุญประเพณี วันส าคัญ เป็นต้น 
โดยร่วมกับรพ.สต. ๓ แห่ง อบต. กลุ่มผู้สูงอายุ ในพ้ืนที ่
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๘๖ 

๖. วิธีการด าเนินงาน  
 จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ผู้แทนเป็นผู้สูงอายุ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ท้องที่ และเป็นคณะกรรมการดูแลระยะยาวในพื้นที่ จัดท าโครงการประสานกองทุนดูแลระยะยาว 
เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้อาสาสมัคร และรพ.สต.จัดท าแผนการดูแล มอบหมายงาน รวมทั้งการ
ก ากับติดตาม ในงานดูแลสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียงที่บ้าน การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร ทั้งกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อสม.โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดูแลส าหรับผู้สูงอายุ 
เจ้าหน้าที่รพ.สต.ร่วมดูแลสุขภาพที่บ้านกับอาสาสมัคร และการประชุมสรุปผลการจัดบริการ ตามแผนการ
ดูแล  
 การบริหารจัดการงบประมาณ ดูแลระยะยาว มีขั้นตอนด าเนินการ คือ พิจารณาเอกสารและตรวจสอบ
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เปิดบัญชีรับงบประมาณ และจัดตั้งอนุกรรมการ LTC  ศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ประเมินความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข  จัดท า Care 
Plan รายบุคคล (ตามตามแบบกรมอนามัย) พิจารณาเห็นชอบ Care Plan หรือแผนการดูแลผู้ป่วย . 
รับทราบผลพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณกองทุน LTC 
 สนับสนุนให้เกิดงาน กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ เช่น การเสริมอาชีพ การสนับสนุนให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม งานบุญประเพณี วันส าคัญ เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ านวน ๑๓ ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จ านวน ๒๘ คนได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านตามแผนการดูแล  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ๑) ด้านสังคม ผู้สูงอายุและครอบครัว ได้รับการดูแลช่วยเหลือ มี
กลไกในชุมชนที่จัดบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโดยตรง ๒) ด้านสุขภาพ คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับ
การดูแลแก้ไข มีแนวทางที่ชัดเจนที่จัดการโดยชุมชน ๓) ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และการเข้ารับบริการของ
ผู้สูงอายุ และครอบครัว  
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๘๘ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
งานเด่น สภาเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ กรรมการกองทุน ร่วมจัดสวัสดิการ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
วิทยากร นางสาววิลาวรรณ ค ามินทร์ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน เบอร์โทร ๐๕๕ - ๘๙๘ ๕๘๘ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลตากตกร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาคม และ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รับสมัครสมาชิกทุกกลุ่มวัยให้ออมเงินวันละเพื่อ
สวัสดิการตัวเองเมื่อ ป่วย ตาย และเป็นกองทุนช่วยเหลือกันเองในชุมชน เมื่อคลอด ป่วย ตาย ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ สมาชิกจ านวนเพิ่มขึ้นจ าเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึก คณะกรรมการขาดทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ มีปัญหาการจัดการบัญชี การเงิน เน่ืองจากคณะกรรมการ ผู้น าแกนน ากลุ่มท างานเป็นผู้สูงอายุ 
จึงสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นทีมบริหารจัดการกองทุน จัดแบ่งทีมเป็นหมู่บ้าน รวม ๕ ทีมๆ
ละ ๑๑ คน ท าหน้าที่ จัดเก็บค่าสวัสดิการวันละบาท และจัดท าบัญชี โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการกลุ่ม ครบรอบปีจะมีหมุนเวียนทีม หมุนเวียน
กลุ่ม และรับเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกให้จ่ายเงินสมทบกองทุนเพียงปีแรกละ ๒๐๐ บาทต่อคน ปีต่อไปจ่าย
สมทบเองปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน ๔๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๔ ของประชากรทั้งหมด การจัดประเภท
สวัสดิการส าหรับสมาชิกได้แก่ การเกิด การเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (ยกเว้นกรณีคลอดบุตร) กรณีประสบ
อุบัติเหตุทุกประเภท รับสมาชิก ๔ ครั้งต่อปี ต่อมาจึงปรับชื่อกองทุนเป็นกลุ่มรวมใจเพื่อนพ้องน้องพี่ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรทั้งหมดในเขตรับผิดชอบอบต.ตากตก จ านวน ๒,๙๙๑ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 การด าเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีสวัสดิการช่วยเหลือ
เม่ือเกิด ป่วย ตาย มีการบริหารจัดการที่ดี เข้าถึงง่าย ตอบสนองปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ กฎ ระเบียบการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ หรือ กลุ่มรวมใจเพื่อนพ้องน้องพี 
 ๔.๒ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการจัดการบัญชีกองทุ 
 ๔.๓ ของประชากรเป้าหมายที่ต้องให้มีสวัสดิการช่วยเหลือ เช่น คนพิการ คนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ แกน
น าเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงานเด่นของกองทุนสวัสดิการชุมชน คือการบริหารกองทุนแบบบูรณาการหลายกลุ่มหลายฝ่าย 
เพ่ือสอบทานงานกันและกัน โดยเฉพาะการมีสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมเป็นสมาชิก แบบให้สวัสดิการ และ
จัดการบัญชี จัดการเงิน(เก็บ บันทึก จ่ายสวัสดิการ) การออมเงินเพื่อจ่ายเข้าสวัสดิการ และรูปแบสวัสดิการ
ที่ตอบสนองปัญหา และความต้องการของผูสู้งอายุ 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การบริหารกองทุนแบบบูรณาการหลายกลุ่ม หลายวัย มีคณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละ
หมู่บ้าน และมีสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมท าการเงิน และจัดการบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตั้งไว้ 
๕ ทีมๆละ ๑๑ คน แบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบเก็บเงิน และบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายสวัสดิการ มีเจ้าหน้าที่อบต.
ตากตกดูแล และเป็นพี่เลี้ยง 
 ระดมเงินออมกับผู้สนใจวันละ ๑ บาท เพื่อรับสวัสดิการ เกิด ป่วย ตาย การรับสมาชิกกองทุนจะ
ประชาสัมพันธ์รับสมาชิกปีละ ๔ ครั้ง ผ่านที่ประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

ภาพที่ ๒.๒.๙   โรงพยาบาลด่านช้าง
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เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก จัดท าข้อตกลง และชี้แจงวัตถุประสงค์ ของกลุ่มรวมถึงเงื่อนไขการรับ
สวัสดิการแต่ละประเภท ทีมสภาเด็กและเยาวชนจะด าเนินการเก็บเงินออม แบบรายเดือน รายปี และบันทึก
บัญชีในปรกรมคอมพิวเตอร์ 
 ประเภทสวัสดิการส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกรูปแบบต่างๆ มีดังน้ี ๑) สวัสดิการเมื่อเกิด สวัสดิการรับขวัญ 
(เฉพาะกรณีคลอดบุตร) บุตรของสมาชิกจะได้เป็นสมาชิกกองทุนทันที โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครในปีแรก แต่ปี
ต่อไปต้องจ่ายค่าสมทบเอง ๒) สวัสดิการเมื่อเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (ยกเว้นกรณีคลอดบุตร) ต้องเป็น
สมาชิก ๔๕ วันขึ้นไป ช่วงปีแรก –ปีที่ ๓ ให้ ๓๐๐ บาทต่อครั้ง เป็นสมาชิกปีที่ ๔ –ปีที่ ๖ ให้ ๔๐๐ บาทต่อครั้ง 
ค่าพาหนะไปโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร (ต้องเป็นสมาชิกครบ ๓ ปี) เริ่มให้สวัสดิการ ๒๐๐ บาท
ต่อครั้ง กรณีประสบอุบัติเหตุทุกประเภท (ไม่ได้นอนโรงพยาบาล) ๓) การเสียชีวิต เป็นสมาชิกปีแรกจะเริ่มที่ 
๑,๐๐๐ บาทปีที่ ๒ – ปีท่ี ๖ เพ่ิมขึ้นปีละ ๑,๐๐๐ บาท และ ๔) กรณีประสบอุบัติเหตุทุกประเภท (ต่อครัวเรือน) 
เสียหายบางส่วนไม่ถึงครึ่ง ปีแรก –ปีท่ี ๖ ช่วยเหลือ ๒,๕๐๐ บาท ) เสียหายเกินครึ่งหรือทั้งหมด ปีแรก – ปีที่
๖ ช่วยเหลือ ๕,๐๐๐ บาท  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการจ านวน  ๔๑๑ คน เป็นวัยท างาน ๑๖๑ คน เด็กและ
เยาวชน ๕๘ คน ผู้สูงอายุ ๑๓๘ คน  ผู้พิการ ๓๗ คน ผู้ด้อยโอกาส ๑๗ คน ประชาชนมีสวัสดิการดูแล 
ช่วยเหลือกัน เมื่อป่วย ตาย ประสบอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ๑๑ หลังคาเรือน กลุ่มเด็กและเยาวชน ๕๕ คนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการกองทุน เช่น การจัดท าบัญชี งานเอกสารกองทุน เป็นต้น และมีรายได้ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 เกิดผลกระทบด้านสังคมเม่ือเจ็บป่วย เกิด ตาย มีสวัสดิการช่วยเหลือ และเกิดการเรียนรู้ข้ามรุ่น ข้ามวัย 
เกิดผู้น ารุ่นใหม่ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเด็กและเยาวชน  เงินกองทุนบางส่วนช่วย
สนับสนุนผู้ที่ขาดแคลนเป็นทุนประกอบอาชีพ ส าหรับผู้ยากไร้ ยากจน  
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Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี 
งานเด่น ศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร ต าบลวังท่าดี  
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าด ีอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางสาวพนิดา จ าลอง ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ   

เบอร์โทร ๐๙๗-๓๓๐๔๔๑๖ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลวังท่าดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวน ๘๖๙ คนหรือ
ร้อยละ ๑๔.๐๔ เมื่อจ าแนกภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย พบว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแรงไปมาได้ ไม่ป่วย ๓๘๐
(๔๓.๗๓%)คน ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรคและไปมาได้ ๓๘๐(๔๕.๔๕%)คน มีความพิการแต่ยังช่วย
ตัวเองได้ รับเบี้ยยังชีพกับอบต. ๕๒(๕.๙๘%) คน ติดบ้าน ไปมาล าบากต้องดูแลช่วยเหลือท ากิจวัตรบางครั้ง  
๒๘ (๓.๒๒%)คน ติดเตียงไปมาไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ๑๔(๑.๖๑%) มีความครอบคลุมในการดูแล
ผู้สูงอายุในทุกภาวะสุขภาพ โดยมีการติดตามบริการสุขภาพโดย รพ.สต. อสม. Care givers บริการ
สวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดบ้านปรับบ้านให้เหมาะสมกับสภาพการเจ็บป่วย 
สนับสนุนให้ครอบครัวเข้าถึงอาชีพเพิ่มรายได้ เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ การฝึกทักษะอาชีพเสริม และสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ โดยอบต. ท้องที่ และองค์กรชุมชน ในพื้นที่ รวมถึงการเพ่ิมพ้ืนที่ และช่องทางเข้าถึงบริการ
ทั้ง ๕ มิติด้วยการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีที่มาจากการ
ด าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เน้นกิจกรรมด้านวัฒนธรรม งานบุญประเพณีโดย
ผู้สูงอายุ และดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือคนที่ล าบาก ทุกข์ยาก ซึ่งขยายงาน กิจกรรม ค้นหาแกนน าจนครบทุก
หมู่บ้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อบต.วังท่าดี ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพชรบูรณ์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่สร้าง
ผลกระทบกับผู้สูงอายุ เช่น รวมกลุ่มท ากิจกรรมด้านอาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของปราชญ์ และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน การรวมตัวของผู้สูงอายุที่เป็นผู้น า เป็นอาสาให้การช่วยเหลือ สนับสนุนกลุ่มทางสังคม 
องค์กรอื่นได้ โดยที่นักพัฒนาชุมชนของอบต. เป็นผู้ประสานงาน เตรียมการเพื่อสนับสนุนให้กิจกรรม
ด าเนินการได้ราบรื่น ต่อเน่ือง 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ๘๑๕ คน  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกมิติบริการ โดยการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ของผู้สูงอายุ  และให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อ
ผู้สูงอายุ และครอบครัว เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย ข้อมูลแหล่ง/หน่วยงานที่ให้การดูแล 
ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุ สิทธิ กม.ที่จ าเป็น  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ เครื่องมือที่น าใช้ ประกอบด้วย แนวทางการดูแลสุขภาพ แนวทางการดูแลทางสังคม แหล่ง หรือ
หน่วยงานที่ต้อง ประสานขอความช่วยเหลือ ส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ  
 ๔.๒ ข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ความเจ็บป่วย โรคเรื้อรัง การตรวจสุขภาพ  และการตรวจคัด
กรอง และประเมินความเสี่ยงโรคเรื้อรัง 
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๕. รูปธรรมงาน 
รูปธรรมงานเด่นของศูนย์บริการผู้สูงอายุ ต าบลวังท่าดี มีงาน กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ๒ ส่วนหลัก 

ได้แก่ ๑) งานพัฒนาศักยภาพแกนน า ผู้น า ทั้งที่เป็นอาสาสมัคร และผู้สูงอายุ ๒) ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน ท้ังแบบรวมกลุ่มอาชีพ ใหม่ ต่อยอดงานของกลุ่มเดิม และจ้างงานให้มีรายได้ 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุมีวิธีด าเนินงานอย่างน้อย ๓ งานหลัก ดังน้ี ๑) การจัดท าข้อมูล
ปัญหาและความต้องการผู้สูงอายุ ๒)พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ฯ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ในนาม อสม. อผส. และ care givers ๒) ฝึกอบรม เสริมทักษะอาชีพส าหรับผู้สูงอายุทั้งแบบรวมกลุ่มผลิต 
และเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า เพิ่มรายได้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 มีข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จ านวน ๘๑๑ คน ติดบ้าน ติดเตียง ๒๓ คนได้รับการเย่ียมดูแลที่บ้าน เข้า
โรงเรียนผู้สงูอายุ ๘๐ คนได้ฝึกอบรมทักษะอาชีพ มีผู้สูงอายุรวมกลุ่ม ๒ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเย็บผ้าห่ม กลุ่มปลูก
ผัก และอบต.มีบทบาทกระจายสินค้าในงานบุญประเพณี นิทรรศการ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 กิจกรรมที่ด าเนินการส่งผลต่อกลุ่มผู้สูงอายุปกติ พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียงโดยส่งผลต่อ
คุณภาพ ๕ มิติ ดังน้ี ๑) ด้านสังคม การจัดตั้งโรงเรียนชราภิบาลในการขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมร่วมกันพบปะพูดคุยกันและมีเพื่อนใหม่ร่วมชั้นเรียน ๓) ด้านเศรษฐกิจ”การเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายโดยการจัดท าบัญชีครัวเรือนและฝึกอบรมอาชีพเช่น การฝึกท าน้ าพริก ไม้กวาดดอกหญ้า ไม่กวาด
ทางมะพร้าว การทอเสื่อ และท ากระเป๋า เป็นต้น  ๓)ด้านสภาวะแวดล้อม”กิจกรรมปลูกป่า การด าเนินการ
ซ่อมแวมบ้านผู้สูงอายุ การท าทางลาด ราวจับ ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุละผู้พิการ ๔) “ด้านการเมืองการ
ปกครอง”กลุ่มผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการประชาคมหมู่บ้าน เสนอปัญหาและความต้องการรวมทั้งก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาต าบล และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานราชการ  
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๙๔ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ 
งานเด่น จัดการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารสว่นต าบลซับสมบูรณ์   

เบอร์โทร ๐๘๑-๗๕๒๙๕๖๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุต าบลซับสมบูรณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ
จ านวน ๘๘๔(๑๗.๘๘%)คน และกลุ่มเตรียมวัยสูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี) มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ ๖๘๖
(๑๓.๘๗%)คน น่ันคือต าบลซับสมบูรณ์จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในไม่กี่ปีข้างหน้า ที่ผ่านมาในพื้นที่
มีทุนทางสังคม และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพ และในทุกมิติของการดูแล ได้แก่ 
อผส. ๒๐ คน(๑ ต่อ ผู้สูงอายุ ๔๔ คน) อสม. ๘๖ คน(๑ คนดูแล ๑๖ ครัวเรือน) care givers ๑๐ คน(๑ ต่อ
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ๔ คน) มีกองทุนสวัสดิการที่ให้การดูแลช่วยเหลือเม่ือป่วย ตาย โรงพยาบลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อบต. กองทุนสุขภาพต าบล การจัดการข้อมูลผู้สูงอายุแบบธงสีบ่งชี้สุขภาพ เป็นต้น ทุนทาง
สังคมเหล่าน้ีล้วนให้การดูแลผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพ จากสถานะสุขภาพผู้สุงอายุที่กว่าครึ่ง
ป่วยเรื้อรัง และ มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่ง ๑ ใน ๑๐ ดื่มสุรา และ หรือ สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ยังไปมาได้ หรือแม้จะป่วย
เรื้อรัง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อบต.ซับสมบูรณ์ สร้างความร่วมมือกับ รพ.สต. วัด โรงเรียน กลุ่มอผส. อสม. 
กองทุนสุขภาพ ร่วมกันออกแบบการบริการผู้อายุที่ไปมาได้ ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยจัดตั้ง
คณะท างาน ก าหนดหลักสูตร บทบาทหน้าที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ และเปิดรับผู้สูงอายุในพื้นที ่ทีส่นใจเข้ามาเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด ๑ ปี แบ่งเป็น 
๒ เทอม ติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุ
จนถึงปัจจุบัน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ กลุ่มเตรียมสูงอายุ (๕๐-๕๙ ปี) ๖๘๖ คน 
 ๒.๒ ผู้สูงอายุ ไปมาได้ ๗๖๙ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท ากิจกรรมร่วมกันของผส็ูงอายุที่ไปมาได้ และผู้สูงอายุที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะผู้สงูอายุในการดูแลตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 ๔.๒ หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุที่ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมของอบต. รพ.สต. กลุ่มอสม แหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่  
๕. รูปธรรมงาน 
 จัดการเรียนรู้ส าหรับผูสู้งอายตุามหลักสูตรบูรณาการทกุภาคส่วนเข้าร่วมออกแบบ  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 หลักสูตรการเรียนการสอน ด าเนินการออกแบบ แบบมีส่วนร่วมเน้นให้ “ รู้จริง  ปฏิบัติได้  ถ่ายทอดเป็น 
” สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕–๒๕๖๔) และปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน เรียนภาคเรียนละ ๒๔ สัปดาห์ๆละ ๑ 
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๙๕ 

วันๆ ๕ ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ ๓ หมวดวิชา ได้แก่ ๑) หมวดวิชาบังคับ ได้แก่ วิชาแนวคิดศาสนา(๑๕ ชั่วโมง) 
วิชาการดูแลสุขภาพตนเอง(๑๕ ชั่วโมง) วิชาวิถีชีวิตวัฒนธรรม (๑๕ ชั่วโมง) วิชาหน้าที่พลเมือง(๑๕ ชั่วโมง)  
วิชาเกษตรพอเพียง (๑๕ ชั่วโมง) ๒) หมวดวิชาเลือกตามอัธยาศัยตามความสนใจของผู้ เรียน ได้แก่ 
วัฒนธรรมกลองยาว การแสดงพื้นบ้าน ๓) หมวดวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้  ศึกษาดูงาน(ตามความ
เหมาะสมของเวลาและความพร้อม) (๑๒๐ ชั่วโมง)  
 การจัดการให้หลักสูตรสามารถขับเคลื่อนจนสร้างผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่เข้าร่วม มีกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เข้าร่วมด าเนินการ ดังน้ี ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์  สนับสนุนเรื่อง
การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และบุคลากรในการจัดเตรียมทุกเรื่อง เช่น ทีมสันทนาการ  จัดเตรียม
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ ๒) โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม  สนับสนุนเรื่องสถานที่เรียน  และสนับสนุน
บุคลากรครูผู้สอนและเป็นวิทยากร ร่วมถึงส่งเด็กนักเรียนมาช่วยสันทนาการ  โดยทีมสภาเด็กและเยาวชน  
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สนับสนุนบุคลากรเป็นครูผู้สอน  และวิทยากร เช่น  การออกก าลัง
กาย  การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ภาวะความเครียดที่จะเกิดกับผู้สูงอายุหลังเข้าเรียนโรงเรียนฯ ๔) วัดใหม่ไร่
อุดม วัดกระทุ่มทอง โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ศพด. สนับสนุนด้านวิทยากร  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุมีทักษะและความรู้ในด้านต่างๆสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และสามารถถ่ายทอด
แนวคิดทางศาสนา  การดูแลสุขภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเกิดผู้น า แกนน าใหม่ 
และ จิตอาสาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  ๑)ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกัน  และ
คนต่างวัยได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ๒) ด้านเศรษฐกิจ มีการฝึกทักษะอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
ช่วยให้เพิ่มรายได้ น าใช้ในครอบครัว  ๓ )ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บูรณาการการจัดการขยะในหลักสูตร
การเรียนรู้ เช่น การคัดแยกขยะ สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ๔) ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง 
และถ่ายทอดให้เพื่อน เพ่ือนบ้านได้  
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๙๗ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
งานเด่น รวมกลุ่มออกก าลังกายด้วยร าวง 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายนเรศร์  อินทโชติ ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดกรงานทั่วไป 

เบอร์โทร ๐๙๔-๗๒๐๘๑๕๕ huadonghealth@gmail.com 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลหัวดงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จ านวน ๖ หมู่บ้าน ประชากร ๓,๓๔๒ คน จ านวน ๑,๐๘๑ ครัวเรือน จาก
ข้อมูลต าบล TCNAP พบอัตราป่วยสูงที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง  ๖๗.๖ ต่อพันประชากร รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน ๓๗.๓ ต่อพันประชากร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เหตุปัจจัยของการเจ็บป่วยคือการมีพฤติกรรมเสี่ยง มากที่สุดคือ การสูบบุหรี่  อันดับ ๑ คือ สูบบุหรี่
เป็นประจ า  ร้อยละ ๖.๕(๑๖๖ คน) รองลงคือด่ืมสุราเป็นประจ าร้อยละ ๕.๐(๑๒๘ คน) ไม่ได้ตรวจสุขภาพหรือ
คัดกรองโรคเป็นประจ าทุกปีร้อยละ ๔.๖(๑๑๘ คน)  และไม่ได้ออกก าลังกาย ร้อยละ ๔.๓(๑๑๐ คน) ตามล าดับ 
ทุนทางสังคมและศักยภาพต าบลหัวดงในการจัดการสถานการณ์ด้านสุขภาพดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มออกก าลัง
กายหลายกลุ่ม หลายแบบให้คนเข้าถึงและสนใจออกก าลังกาย รพ.สต. กลุ่มอสม. ซึ่งบริการตรวจคัดกรอง 
ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง  กองทุนสุขภาพสนับสนุนงบประมาณด าเนินกิจกรรมที่สร้างผลกระทบสุขภาพ กลุ่ม
ผู้สูงอายุครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เพิ่มจ านวนกลุ่มออกก าลังกาย คือ กลุ่มร าวงย้อนยุค ซึ่ง
ประยุกต์ท่าออกก าลังจากแอโรบิค แต่ออกแบบให้ผู้สูงอายุท าได้ ไม่หนักเกินไป เพิ่มแรงจูงใจ สร้างความ
สนุกสนาน กลุ่มผู้สูงอายุได้เรียนรู้กระบวนท่าร าวง ต่อมาตั้งชื่อกลุ่มว่า ร าวง ๓ ส.(สุขภาพ สนุก สามัคคี) 
และไดร้่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สรุปกระบวนท่าร าพื้นฐานของกลุ่ม ๒๒ ท่าร า 
น ามาเผยแพร่ ขยายกลุ่ม ขยายสมาชิก จนแกนน ามีความเชี่ยวชาญ และเพิ่มจ านวนครอบคลุมทุกหมู่บ้านใน
ต าบลหัวดง จนเป็นพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทักษะ เทคนิคการร าวงเพ่ือสุขภาพในระดับจังหวัด และเขต 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุทั้งหมด ๕๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
 ๒.๒ ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ในพื้นที่มีรูปแบบการออกก าลังกายส าหรับกลุ่มสูงวัย พัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ สามารถเพิ่มจ านวนทาง
สังคม ที่เป็นกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และสร้างผลกระทบได้หลายมิติ เช่น เศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม เป็นต้น 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ เรียนรู้จากต้นแบบ เป็นเครื่องมือน ามาประยุกต์ และต่อยอด ได้แก่ แกนน า ผู้น า คนต้นแบบ ร าวง
ย้อนยุค 
 ๔.๒ การสนับสนุนของ หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ๒ ส่วน ได้แก่ ๒) งบประมาณ พื้นที่ท า
กิจกรรม(ซ้อม แสดง) เช่นส านักงานพัฒนานาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. บริษัท
ทีซีมัยซีน บริษัทโตโยต้าที่หนุนเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ๒) การสนับสนุนแผนงาน โครงการ
จากกองทุนสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วยพิการ ติดบ้าน ติดเตียง 
๕. รูปธรรมงาน 
 มีรูปธรรมงาน ๓ ส่วน ได้แก่ การรวมกลุ่มออกก าลงักายด้วย ๒๒ ท่าพื้นฐานร าวงย้อนยุค การมีส่วนร่วม
จัดแสดงตามงานวันส าคัญ บุญประเพณี และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ และข้ามพื้นที่ทั้งในระดับ
จังหวัด เขต ภาค 
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๙๘ 

๖. วิธีการด าเนินงาน  
 รวมกลุ่มออกก าลังกายด้วย ๒๒ ท่าพื้นฐานร าวงย้อนยุค การด าเนินกิจกรรมจัดให้ฝึกและออกก าลังกาย
ด้วยร าวงย้อนยุคในการจัดโรงเรียนผู้สูงอายุทุกวันจันทร์ที่อบต.หัวดง และเรียนรู้ เป็นกลุ่มรายหมู่บ้านตาม
ความสนใจของสมาชิก 
 รวมตัวกันจัดแสดงตามงานวันส าคัญ บุญประเพณี วันส าคัญ จะจัดให้ร าวงย้อนยุคเป็นการแสดงที่ให้
ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมได้ตลอดเวลา 
 สนับสนุนให้แกนน าเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ และข้ามพื้นที่ ด้วยท่าร าจากต าบลต้นแบบ
และการประยุกต์ใช้ การสอนแลกเปลี่ยนทักษะ เทคนิค ท่าร าในระดับภาค เป็นตัวแทนระดับอ าเภอเข้าร่วม
กิจกรรมส าคัญ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก และสามารถใช้ท่าร าวงได้ครบทุกท่า เป็นต้นแบบ และสอนเพื่อน
ได้ จ านวน ๖๐ คน มีพ้ืนที่ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุและกลุ่มวัยอื่นที่สนใจ  
 บูรณาการหน่วยงานทั้งในและนอกสถานที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกิจกรรม เกิดการ
แลกเปลี่ยนใน นอกพื้นท่ี ต่อยอดเทคนิค วิธี ขยายกลุ่ม/สมาชิก 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนที่
หลากหลายวัย เรียนรู้ข้ามวัย ข้ามรุ่น สร้างสัมพันธภาพที่ดี ๒) ด้านสุขภาพ เพิ่มจ านวนกลุ่มออกก าลังกาย 
สร้างแรงจูงใจ และทางเลือกในการปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ  ๓) ด้านเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ 
ช านาญ สามารถถ่ายทอด จัดแสดง สามารถเพิ่มรายได้ ให้สมาชิกได้ 
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๑๐๐ 

Key actors  ชมรมผู้สูงอายุ 
งานเด่น เด็กและเยาวชนร่วมเรียนรู้กับผู้สูงอายุ 
พื้นที่ เทศบาลต าบลพุเตย  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นายผา  เหล่าเขตกิจ ต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสร้างสุขผู้สงูอายุ 

เบอร์โทร ๐๙๑-๐๓๘๒๑๘๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ทต.พุเตย พบว่ามีผู้สูงอายุ ๑,๒๑๒ (๑๖.๑๒%) คน ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ
อาศัย ๑๐๖๔ (๕๔.๒๐%) ครัวเรือน สามารถไป มาช่วยตัวเองได้ ๑,๑๖๙(๙๖.๔๕%) คน รับเบี้ยยังชีพ ๑,๑๑๕
(๙๒.๐๐%) เกือบครึ่งมีสภาพการอยู่อาศัยแบบอยู่คนเดียว และผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน ซึ่งต้องช่วยตัวเองหรือมี
ลูกหลานช่วยเหลือบ้าง แต่ไม่ได้ช่วยเหลือทุกวัน มีความเสี่ยงบุหรี่ ดื่มสุราประจ า ๒๕๒(๒๐.๗๙%)คน  และมี
โรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ๘๙๗(๗๙.๐๑%)คน กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม เพื่อชะลอ
การเจ็บป่วย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สร้างกลไกที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูง
วัยตามปัญหาและความต้องการจึงมีความจ าเป็นและต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
 กลุ่มสร้างสุขสูงวัย  หรือโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพุเตย  จัดตั้งขึ้นโดยผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลพุเตย  เดิมมีการด าเนินกิจกรรม จนสร้างผลงานที่กระทบต่อผู้สูงอายุมาอย่างต่อเน่ือง  เทศบาลต าบล
พุเตย ซึ่งเป็นต าบลต้นแบบการพัฒนางานที่เป็นความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๘ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีเป้าหมายพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุทุกภาวะสุขภาพ จึง
ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มสร้างสุข สูงวัยขึ้นเริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖  และเริ่มจัดการกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนการสอนส าหรับผู้สูงอายุที่สนใจทุกวันเสาร์ ต่อมากลุ่มสร้างสุข สูงวัย ได้รับการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์  ในนามโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพุเตย จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม โดยมีเทศบาลต าบลพุเตย หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ร่วมเป็นผู้ประสาน สนับสนุน ร่วม
ออกแบบกิจกรรม การเรียน การสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ โดยเปิดรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้า
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และขยายไปยังกลุ่มเตรียมก่อนเข้าวัยสูงอายุ ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วยกันแล้วยังมีกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มอาชีพ หน่วยงานใน พื้นที่ 
และองค์กรที่ท างานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนอกพื้นท่ีอีกด้วย 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ ๑,๑๐๐ (๑๔.๖๓%)คนของประชากรทั้งหมด 
 ๒.๒ ผู้สูงอายุที่ไปมาได้ ๑,๑๖๙ คน 
 ๒.๓ ผู้สูงอายุที่เป็นแกนน า ผู้น า ผู้สอนในโรงเรียนผู้สงูอายุ จ านวน ๑๕ คน 
 ๒.๔ อาสาสมัครดูแลผูสู้งอาย ุ(อผส.) ๔๕ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เทศบาลต าบลพุเตย และชมรมผู้สูงอายุมีเป้าหมายให้มีพื้นที่จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุที่ไปมาได้ ฝึก
ทักษะการดูแลสุขภาพ ทักษะอาชีพ ทักษะอื่นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมที่ดี เช่น การสื่อสาร การ
สันทนาการ ดนตรีบ าบัด ธรรมะบ าบัด เป็นต้น รวมถึงการมีสวัสดิการ เกิด ป่วย ตาย และการดูแลช่วยเหลือ
กันเอง คนทุกข์ยาก ล าบาก ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเท่าเทียมกัน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน    
 ข้อมูลและเครื่องมือท่ีน าใช้เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มสร้างสุขสูงวัย ได้แก่  
 ๔.๑ ข้อมูลความเช่ียวชาญ ศักยภาพผู้น า แกนน าผู้สูงอายุ จ านวน ๑๕ คน 
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๑๐๑ 

 ๔.๒ ข้อมูลภาวะสุขภาพแบ่งตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ข้อมูลการเจ็บป่วย ความ
เสี่ยงจากหน่วยบริการสุขภาพ และฐานข้อมูลต าบล TCNAP 
 ๔.๓ หลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียนสร้างสุข สูงวัย รวมถึงสื่อ วัสดุ ประกอบการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
๕. รูปธรรมงาน 
 งานเด่นของการสร้างสุข สูงวัยคือได้เรียนรู้ข้ามวัย ให้เด็กกับผู้สูงอายุมีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ 
ค่ายสามวัย ค่ายสูงวัย จิตอาสาสาธารณะ การจัดงานบุญประเพณี นอกจากน้ันยังมี กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร และกองทุนเพ่ือนเย่ียม ดูแลสุขภาพช่วยเหลือเม่ือเจ็บป่วยของสมาชิกในโรงเรียน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ในการด าเนินงานของกลุ่มสร้างสุข สูงวัยมีกลไกการจัดการเรียนรู้หลักคือการเรียนรู้ข้ามวัย ผ่าน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีสมาชิกจากสภาเด็กแลเยาวชนเข้าร่วม เช่น การจัดค่ายผู้สูงอายุ ค่ายสามวัย 
การเป็นจิตอาสาสาธารณะ ดูแลความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน วัด สวนสาธารณะ การฝึกทักษะ
อาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มท าขนมหวาน กลุ่มออกก าลังกาย ฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนเทคนิควิธี การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญ งานบุญประเพณี  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๔.๓๐ น. ที่
สวนสาธารณะหนองปอ ต าบลพุเตย ผ่านกลไกการจัดการของ แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนสร้างสุข สูงวัย 
ประกอบด้วย ครูใหญ่ ผู้ช่วย เลขา คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มาจากการแต่งตั้ง และอาสาสมัคร จัดท า
แผนการสอน และประสานวิทยากร โดยจัดท าแผนรายสัปดาห์ รายเดือน หมุนเวียนกันไป ดังน้ี ๑) วิชาการ
ดูแลสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย(เปตอง ร าไม้พอง) การดูแลสุขภาพตนเอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้นการ
ประเมิน  ความเครียด การสวดมนต์ น่ังสมาธิเป็นต้น ๒) วิชาการฝึกทักษะอาชีพที่เป็นภูมิปัญญา เช่น  จัก
สาน ขนมไทย แปรรูปอาหาร พานบายศรีฯ เป็นต้น  
 จัดตั้งกองทุนเพ่ือนช่วยเพื่อน ส าหรับเยี่ยมเพื่อนนักเรียนที่ป่วยมาร่วมกิจกรรมไม่ได้ ด าเนินการโดยแกน
น า ผู้น า และครู และ ระดมทุนสมาชิกที่สนใจเยี่ยมป่วย ร่วมงานศพเมื่อเสียชีวิต   
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรจ านวน ๑๔๐ คน มีศักยภาพในการประเมิน และดูแลตนเอง
ด้านสุขภาพ มีทักษะการท าขนม การจักสาน สามารถต่อยอดได้ถ้าต้องการ 
 ๗.๒ แกนน าผู้สูงอายุ ๑๕ คน ร่วมกับผู้น าสภาเด็กและเยาวชน ๒๑ คนร่วมงานแผน ออกแบบการ
ด าเนินงานร่วมกัน เช่น การท ากิจกรรมจิตอาสา จัดค่ายสูงวัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามรุ่น ข้ามวัย 
 ๗.๓ มีกองทุนในการดูแลกัน เม่ือเจ็บป่วย เม่ือเสียชีวิต แต่บริการเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในโรงเรียนสูงอายุ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ เช่น จิตอาสาเพื่อนดูแลเพื่อน อาสาดูแลปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ ๒) ด้าน
สุขภาพ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้รับการดูแลและตรวจสุขภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีทักษะในการ
ดูแลตนเองและแนะน าคนอื่นได้ ๓) ด้านเศรษฐกิจ มีกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุเกิดขึ้นและสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ๔) 
ด้านสภาพแวดล้อม มีการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
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สรุปบทเรียน

ที่แสดงเนื้อหาประเด็น

�ชุมชนท้องถิ่น...

ไม่ทอดทิ้งกัน�
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ภาพที่ ๓.๑   ภาพรวมนวัตกรรมหรืองานเด่น ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่น...ไม่ทอดทิ้งกัน”
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ภาพที่ ๓.๒   ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่น...ไม่ทอดทิ้งกัน”
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ภาพที่ ๓.๒.๑   องค์การบริหารส่วนต�าบลวังกรด
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ชุมชนท้องถ่ิน...ไม่ทอดทิ้งกัน

๑๐๕ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลวงักรด 
งานเด่น สภาเด็กและเยาวชน อบต.วังกรด ดูแลคนพิการ 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงักรด ต าบลบางมูลนาก จังหวดัพิจิตร 
วิทยากร นางวิภา สายทอง ต าแหน่ง ครูศพด.อบต.วังกรด เบอร์โทรศัพท ์๐๙๑-๘๕๔๘๓๙๖  

  
๑. ที่มาแนวคิด 
 ต าบลวังกรดมีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด ๒,๔๕๖ คน มีผู้พิการ จ านวน ๖ ราย ได้ขึ้นในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้พิการที่ขาดผู้ดูแลและไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ต้องการช่วยเหลือดูแลสภาเด็กและเยาวชน ใน
พื้นที่ต าบลวังกรด สภาเด็กและเยาวชนให้ความส าคัญกับสถานการณ์ผู้พิการที่กล่าวมา จึงส ารวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้พิการ คนยากจน ผ็ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อประสานให้การดูแลช่วยเหลือ เช่น การ
เย่ียมบ้านช่วยฟ้ืนฟูสภาพ บริหารข้อ กล้ามเน้ือ พาเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน ต าบล  การระดมเพื่อนไปช่วย
ปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน นอกบ้าน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และประสานการฝึกทักษะอาชีพให้คนพิการ โดยมี
อบต.วังกรด เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประสานงบประมาณ ทรัพยากร สิ่งของสนับสนุนกิจกรรมบริการ และ
หน่วยงานพมจ. สนับสนุนงบประมาณการตั้งกลุ่มฝึกอาชีพส าหรับคนพิการ และครอบครัว และแกนน าสภา
เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ให้การดูแล เช่น ฝึกการร้อยมาลัย ท าขนม เพื่อน าใช้เพื่อประกอบอาชีพ
เสริม เพิม่รายได ้
๒. กลุ่มเป้าหมาย   
 ๒.๑ แกนน าสภาเด็กและเยาวชนจ านวน ๒๑ คน และสมาชิกกลุ่มเยาวชน ๑๐-๒๕ ปีจ านวน ๒๙๐ คน  
 ๒.๒ คนพิการ ๖ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิด 
 แกนน ากลุ่มสภาเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือคนพิการ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการ
และครอบครัว และเสริมภาวะผู้น า การอาสาให้กับกลุ่มวัยเด็ก และเยาวชน 
๔. ข้อมูลเคร่ืองมือ 
 ๔.๑ ข้อมูลคนพิการ ภาวะสุขภาพ ปัญหา และความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม จากฐานข้อมูลต าบล 
TCNAP 
 ๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ ที่มีงานที่สร้างผลกระทบตรง และอ้อมกับคนพิการ คน
ด้อยโอกาส คนยากจน จากฐานข้อมูลกองสวัสดิการสังคมอบต. ฐปฐ. เป็นต้น 
๕. รูปธรรมในการด าเนินงาน 
 รูปธรรมงาน กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในการดูแลคนพิการ ประกอบด้วย ๒ งานหลัก ได้แก่      
๑) การดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน และ ๒) การประสานหน่วยงาน สนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพเสริม 
ส าหรับคนพิการ คนยากจน คนด้อยโอกาส และครอบครัว 
๖. วิธีด าเนินการ 
 การดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน มีงาน กิจกรรมบริการของแกนน าสภาเด็กและเยาวชน ดังน้ี ๑) การ
ฟื้นฟูสภาพ เช่น  ฝึกทักษะการฟื้นฟูให้ผู้ดูแล เช่นการบริหารข้อและกล้ามเน้ือ มัดเล็ก มัดใหญ่ ฝึกสมอง ฝึก
การเคลื่อนไหว เป็นต้น ๒) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มคนพิการท าอาสา เช่น อาสาสมัครท ากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะ เช่น การเก็บขยะ การแยกขยะ การช่วยท าความสะอาดในที่สาธารณะตามสมควร เป็นต้น  ๓) การ
ดูแลที่บ้าน เช่น ติดตามเยี่ยมบ้าน การดูแลสุขอนามัย กิจวัตรประจ าวัน ตัดผม ตัดเล็บ ดูแลความสะอาด
ภายในและภายนอกบ้าน การประเมินภาวะฉุกเฉิน และประสานต่อตามแนวทาง และสนับสนุนให้บุตร 
ครอบครัวให้การดูแล ช่วยเหลือ เช่นออกก าลังกาย บริหารข้อ จัดรอก ราวช่วยเดิน ๒) การประสาน
หน่วยงาน เช่น อบต.วังกรด หน่วยงานพมจ. สนับสนุนงบประมาณการฝึกทักษะอาชีพเสริม ส าหรับคนพิการ 
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ชุมชนท้องถ่ิน...ไม่ทอดทิ้งกัน

๑๐๖ 

คนยากจน คนด้อยโอกาส และครอบครัว เช่น การท าน้ ายาล้างจาน ร้อยมาลัย ท าขนม เป็นต้น และทุน
ส าหรับการลงทุนรวมกลุ่ม 
๗. ผลที่เกิดขึ้น    
 แกนน าเด็กและเยาวชน ๘-๑๐ คนเยาวชนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้พิการ คนด้อยโอกาส 
คนยากจนในพื้นที่ มีจิตใจที่ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้อื่น ช่วยให้เด็กและเยาวชนในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด มีทักษะะผู้น า การอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และชุมชน 
คนพิการ และครอบครัว ๖ ครอบครัว ผู้สูงอยุติดเตียง ติดบ้าน ๔ คนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพิ่มคุณภาพ
ชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ผลกระทบ ๕ มิติ โครงสร้างพื้นฐานชุมชน ได้แก่ ๑)ด้านสังคม เกิดกลุ่มที่ให้การดูแลช่วยเหลือกัน เด็ก
และเยาวชนมีงาน กิจกรรมร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ๒) ด้านเศรษฐกิจ 
ครอบครัวคนพิการได้รับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจครัวเรือน เสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ครัวเรือน ๓) ด้าน
สุขภาพ เพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพส าหรับคนพิการและครอบครัว ๔) ด้านสภาวะแวดล้อม มีการปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ส าหรับคนพิการ ทั้งการจัดบ้าน ในบ้าน การดูแลสภาพแวดล้อมในที่สาธารณะ 
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ภาพที่ ๓.๒.๒   ชมรมคนพิการต�าบลตากตก
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๑๐๘ 

Key actors ชมรมคนพิการต าบลตากตก 
เรื่องเด่น ดูแลคนพิการครอบคลุมทุกมิติ 
พื้นที่  องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
วิทยากร นายเฉย  ค าภิโล  ต าแหน่งคณะท างานชมรมคนพิการต าบลตากตก  

เบอร์โทรศัพท ์๐๕๕-๘๙๘๕๘๘ 
  
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตรับผิดชอบท้ังหมด ๑๑ หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ ๖๗.๕๖๕ ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งสิ้น ๒,๙๙๑ คน ผู้พิการในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑๓(๓.๗๓%) คนรับเบี้ยยังชีพท้ังหมด แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก  จะมีความพร้อมในระดับหน่ึง ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้พิการ
แต่ในสภาพความเป็นจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ยังคงมีปัญหาในการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการผู้พิการ ทั้งน้ีเน่ืองจากความต้องการของผู้พิการมีความต้องการที่  ่แตกต่างกัน ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตกได้ตระหนักและให้ความส าคัญด้านสวัสดิการผู้พิการ รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวนบุคลากร ความรู้ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เป็นต้น แต่การด าเนินงานส่วนใหญ่ยังคงให้
ความส าคัญกับการบริหารการเงินมากกว่าตัวผู้พิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว เป็นนโยบายส าคัญต่อการจัดการ
ในการพัฒนาชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต าบลตากตก คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน เพื่อปรับปรุง
วิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งชมรมคน
พิการขึ้น ในวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ขณะน้ันมีสมาชิกที่เป็นคนพิการสมัครเข้าร่วมจ านวน ๕๐  คน และ
มีการรับสมัครสมาชิกทุกปี และปัจจุบันมีสมาชิกชมรมคนพิการต าบลตากตกทั้งหมด ๗๒ คน  ซึ่งมีการ
บริหารจัดการชมรมในรูปแบบของคณะกรรมการ  โดยการก าหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐใน
เรื่องต่างๆ และเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม   
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

คนพิการในพื้นที่ ๒๒๙ คน และครอบครัว 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 มีข้อมูลปัญหาและความต้องการของคนพิการ และให้การดูแลที่ครอบคลุมตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการ เปิดพ้ืนที่ให้คนพิการเข้าถึงข้อมูล สิทธิตามกฎหมาย บริการทั้งด้านสุขภาพ และสังคม 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลคนพิการ ประเภทความพิการ ภาวะสุขภาพ และความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง จาก
ฐานข้อมูล TCNAP  
 ๔.๒ ข้อมูลการรับสวัสดิการของรัฐ(เบ้ียยังชีพ) และขั้นตอน แนวทางบริการเพื่อการขึ้นทะเบียน การรับ
สวัสดิการที่รัฐจัดให้อื่น 
๕. รูปธรรมงาน 
 ชมรมคนพิการตากตกมีรูปธรรมงานเด่น อย่างน้อย ๓ ส่วน ได้แก่ ๑)การจัดตั้งกลไกบริหารและการ
จัดการ ๒) การดูแลสุขภาพที่บ้าน ๓) การจัดสวัสดิการเพ่ือ กายอุปกรณ์ ป่วย ตาย  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดตั้งกลไกบริหารและการจัดการชมรมคนพิการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีผู้แทนจาก ๑๑ 
หมู่บ้าน เป็นทั้งคนพิการ ผู้น าท้องที่ และได้ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการสมัครเป็นสมาชิกชมรม โดยผู้ที่เป็น
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สมาชิกทุกคนต้องสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ ปีละ ๓๖๐ บาท ซึ่งจะท าให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเมื่อป่วย 
ตาย 
 การดูแลสุขภาพที่บ้านด าเนินการโดย กลุ่ม อสม. กลุ่มอาสาเติมรักปันสุข กลุ่มรวมใจเพื่อนพ้องน้องพี่  
และแกนน าคนพิการในพื้นที่  ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. ติดตามดูแลสุขภาพที่บ้าน ประเมินสภาพ ให้การดูแล 
ช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล สนับสนุนให้ผู้ดูแลสามารถช่วยเหลือ ดูแลคนพิการได้
ตามความจ าเป็น เช่น การปรับบ้าน ที่อยู่อาศัย ราวบันได พ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 จัดให้คนพิการมีสวัสดิการช่วยเหลือ ป่วย ตาย และประสานกายอุปกรณ์ช่วย ในรายที่จ าเป็น รวมถึงการ
สนับสนุนให้มีอาชีพเสริม เพื่อเพ่ิมรายได้ในรายท่ีสามารถท าได้ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 คนพิการที่เป็นสมาชิกได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ด้านการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ จ านวน ๓๐ราย 
เจ็บป่วย ติดเตียงได้รับการดูแลที่บ้าน จ านวน ๑๕ราย สวัสดิการช่วยเหลือเมื่อป่วย ตาย จ านวน ๗๒
(๖๓.๗๒%) มีกลุ่มอาสาสมัครดูแล ช่วยเหลือ เช่น กลุ่มอสม.จ านวน ๑๓๐ คนให้การดูแลครัวเรือนสัดส่วน 
อสม. ๑ คนต่อ ๗ ครัวเรือน อสม. กลุ่มอาสาเติมรักปันสุข  กลุ่มรวมใจเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ดูแลช่วยเหลือ
สวัสดิการ และคนพิการด้วยกันในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้เข้าใจปัญหาและความต้องการ ประสาน หน่วยงาน องค์กร
ให้การช่วยเหลือ   
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ได้แก่ ด้านสังคม มีคนดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน แก้ปัญหา 
ร่วมกันหาทางออกให้ครอบครัว มีสิทธิสวัสดิการครอบคลุมทุกคน ทุกภาวะสุขภาพอย่างน้อย ๑ สวัสดิการ 
ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มจ านวนกลุ่มอาชีพ ครอบครัวมีอาชีพเสริม ด้านสุขภาพ มีกิจกรรมดูแลสุขภาพ ตรวจคัด
กรอง แยกระดับปัญหาความต้องการด้านสุขภาพ ท าให้การจัดท าแผนงานโครงการในพื้นที่สอดคล้องและ
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการด้านสุขภาพ  
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Key actors     เทศบาลต าบลบางไผ่ 
งานเด่น ท้องถิ่นบริการครบเครื่อง ทุกเรื่องพิการ 
พื้นที ่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายสถาพร อินทรา ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๙๒๕๖๘๗๓ 
   
๑. ที่มาหรือฐานความคิดของการด าเนินงาน 
 เทศบาลบางไผ่มีประชากรทั้งสิ้น ๑,๕๕๕ คน ๔๗๖ ครัวเรือน กลุ่มคนพิการจ านวน ๕๗ คน ผู้สูงอายุ
จ านวน ๓๙๒ คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ านวน ๓๑ คน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลต าบลบางไผ่จัดตั้งชมรมคนพิการขึ้น
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ จัดบริการสุขภาพที่เป็นพื้นฐานของการด าเนินการด้านสาธารณสุขให้กับคน
พิการในชุมชน เช่น การบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน การขึ้นทะเบียนคนพิการและให้ได้รับเบี้ยยังชีพ ให้
ครอบคลุม พบว่ามีลักษณะการด าเนินชีวิต ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑)ช่วยเหลือตัวเองได้ มีอาชีพ ไม่ใช้กายอุปกรณ์ 
(๒) ใช้กายอุปกรณ์แต่ยังช่วยตัวเองได้ และ (๓) ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนดูแล เพื่อให้ครอบคลุมการดูแล
ทั้งหมด จึงออกแบบการด าเนินการด าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการบางไผ่ให้ครอบคลุม บริการที่จ าเป็น 
เช่น การมีระบบให้ค าปรึกษาคนพิการ และครอบครัว การช่วยเหลือครอบครัว ผู้ดูแลให้มีอาชีพ รวมถึงการฝึก
อาชีพให้คนพิการ การจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ และประสาน สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ไม้เท้า รถเข็น 
ที่นอนลม และการประสานงานหรือจัดหาช่องทางให้คนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพเหล่าน้ัน กิจกรรมต่างๆมี
ความครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ โดยให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็น ความต้องการของผู้พิการและครอบครัวในพื้นที่ให้มากที่สุด 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

๒.๑ ผู้พิการจ านวน ๕๗ คน แบ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมายจ านวน ๘ คน ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ านวน ๓๘ คน และผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้ จ านวน ๑๑ คน  

๒.๒ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน ๓๑ คน  
๒.๓ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุดูแลเด็ก จ านวน ๕๔ คน 

๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ส าหรับคนพิการ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลปัญหาและความพิการ การขึ้นทะเบียน การรับสวัสดิการสังคม จากฐานข้อมูลต าบล และ
ข้อมูลอปท.จากกองสวัสดิการสังคม  ทุนทางสังคม และศักยภาพในการจัดการด้านสวัสดิการ และการดูแล
คนพิการ จากวิจัยชุมชน 
 ๔.๒ กฏหมาย. พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  
 ๔.๓ แนวทางการดูแลคนพิการแต่ละประเภท 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วย ๑) ขอบเขตบริการตามมาตรฐานศูนย์บริการคนพิการ ได้แก่ บริการทางสังคม สนับสนุน
การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น และ ๒)การจัดการข้อมูลคนพิการ และการน าใช้ 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ชมรมผู้พิการเทศบาลต าบลบางไผ่จัดการข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ มาวิเคราะห์ จากการส ารวจน าใช้ในการ
แยกประเภทและความต้องการของคนพิการ ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือปัญหาที่ต้องแก้ไขระยะยาว การให้
ความส าคัญกับผู้พิการในพื้นที่น าไปสู่การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีการ
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ด าเนินงานมาปรับใช้กับพ้ืนที่ การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายการ การมีส่วนร่วมขององค์กรในพื้นที่และนอก
พื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน งานสาธารณสุขและงานพัฒนาสังคม หารือร่วมกันในการจัดการ
ดูแลผู้พิการในพื้นที่ เช่นการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยพิการ การพัฒนาให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้พิการ  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 กิจกรรมที่ชมรมผู้พิการเทศบาลต าบลบางไผ่ด าเนินการเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และการมีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ใช้ได้เหมาะสมกับความพิการ 
และได้รับกายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นทุกคน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม จัดให้มีพื้นที่ในชุมชนส าหรับการท ากิจกรรมที่คน
พิการสามารถเข้าร่วมได้ (๒) ด้านสุขภาพ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพการออกก าลัง
กาย จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ (๓) ด้านเศรษฐกิจ การไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลและไม่เป็นภาระให้กับ          
ผู้ที่ต้องท างานที่จะต้องออกจากงานมาเพื่อดูแล (๔) ด้านสภาวะแวดล้อม การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการด าเนินชีวิตของผู้พิการให้สะดวกและปลอดภัย (๕) ด้านการเมือง การปกครอง การให้ข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็น เหมาะสมตามประเภทความพิการเพ่ือเปิดพื้นที่ในการแสดงสิทธิทางการเมือง 
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๑๑๔ 

Key actors  ชมรมคนพิการต าบลแม่ปะ 
งานเด่น คนแม่ปะใส่ใจ ห่วงใยให้ความส าคัญซึ่งกัน 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
วิทยากร นายกิติ สืบสันติพงษ์ ต าแหน่ง เลขาชมรมคนพิการต าบลแม่ปะ 

เบอร์โทรศัพท ์๐๘๙-๐๖๒๔๗๕๗ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.แม่ปะจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๑๕,๘๗๖ คน ๘,๕๗๑ ครัวเรือน ประกอบด้วย 
เด็ก ๐ - ๑๔ ปี ๑,๖๒๒ คน วัยท างาน ๑๕ – ๕๙ ปีจ านวน ๕,๙๕๕ คน ผู้สูงอายุ ๒,๐๒๐ คน และ ข้อมูลคน
พิการ ๔๐๕(๒.๕๕ %) คน เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียง ๒๒๑(๑.๓๙%)ปัญหาและความต้องการในพื้นที่ พบว่า
คนพิการในพื้นที่ขาดคนดูแล คนที่พอไปมาได้ ขาดอาชีพ ไม่มีรายได้ อบต.แม่ปะ มีเป้าหมายในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเรื่องการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ จึงจัดงานมหกรรมอบต.แม่ปะพบคนพิการในวันคนพิการแห่งชาติ มีการ
รวมตัวกันของคนพิการท ากิจกรรมและการเสวนาปัญหาและอุปสรรคในการด ารงชีวิตของคนพิการ ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง โดยคนพิการส่วนใหญ่มี
ความคิดไปในแนวทางเดียวกันว่า คนพิการยังคงมีศักยภาพในการท างาน แต่สังคมส่วนใหญ่กลับมองว่าคน
พิการเป็นผู้ด้อยประสิทธิภาพ เป็นผู้ด้อยโอกาส จึงคิดแต่จะน าสิ่งของหรือเงินมามอบให้ ซึ่งไม่ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง ซึ่งถ้าหากคนพิการยังรับแต่ของบริจาคต่อไปจะท าให้คนพิการไม่ยอมท างานและตกเป็น
ภาระของสังคมจากเกิดความเคยชินกับการรอรับของ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะและผู้พิการต าบลแม่
ปะจึงร่วมกันผลักดันในการจัดตั้งชมรมคนพิการต าบลแม่ปะขึ้น เพื่อบริหารจัดการและช่วยเหลือดูแลคน
พิการภายในต าบลแม่ปะให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการด้วย มีการ
ประสานงานภาคีต่างๆ เพ่ือจัดท าโครงการทางด้านอาชีพต่างๆ เกิดขึ้น โดยมุ่งหวังเพ่ือฝึกอาชีพให้กับคนพิการ
ทั้งในต าบลและนอกต าบล ทั้งน้ีการรวมกลุ่มกันยังท าให้เกิดการดูแลการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคน
พิการด้วย เน่ืองจากการขาดความรู้ด้านกฎหมายของผู้พิการท าให้เสียสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ต่อมาได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก และยังมีการพัฒนางานดูแลกลุ่มคนพิการขึ้นเพื่อให้ทันโลก 
ทันสมัย โดยปัจจุบันได้มีการท าวิจัยเชิงลึกของกลุ่มผู้พิการด้วยกันเอง ถึงเรื่องความต้องการที่แท้จริงและ
การต้องการความช่วยเหลือของคนพิการในต าบลแม่ปะ  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นผู้พิการในต าบลแม่ปะ จ านวน ๔๐๕ คน รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
จ านวน ๒๒๑ คน  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในต าบลแม่ปะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ส่งเสริมรายได้สร้างอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และสร้างจิตอาสาให้กับคนในชุมชน  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
   ข้อมูลของชมรมคนพิการมีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นของตัวชมรมเอง มีการจัดเก็บพิกัดของ            
ผู้พิการที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้รวดเร็วทันเวลา รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล พิกัดบ้านของผู้
พิการในต าบลแม่ปะด้วยระบบ GPS อีกด้วย 
 
 



129

ชุมชนท้องถ่ิน...ไม่ทอดทิ้งกัน

๑๑๕ 

๕. รูปธรรมงาน 
 ให้การดูแลคนพิการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ มีรูปธรรม
การจัดการ ๓ ส่วน ดังนี้ ๑) การจัดตั้งและบริหารจัดการชมรม ๒) การจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้องและ
ครบถ้วน ๓) การจัดการกองทุนเพ่ือสวัสดิการ ช่วยเหลือคนพิการ  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ชมรมคนพิการต าบลแม่ปะมีการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการรับสมัครสมาชิก
โดยต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับของชมรมคนพิการ ซึ่งสมาชิกมีการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) สมาชิก
สามัญ ได้แก่ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการในต าบลแม่ปะ และต้องบรรลุนิติภาวะ ๒) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ผู้
ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่เป็นคนปกติที่มีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม สมาชิกจะต้องสมทบ
เงินเข้ากองทุนกองทุนสวัสดิการคนพิการต าบลแม่ปะโดยให้สมาชิกสะสมเงินออมทรัพย์วันละหน่ึงบาท และ
ให้น าเงินออมทรัพย์ดังกล่าวมาช าระผ่านคณะกรรมการบริหารฯ  
 การดูแลสุขภาพคนพิการ โดยสมาชิกชมรมได้รวมตัวกันเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือคนพิการ ลงเยี่ยม
บ้านคนพิการเพื่อฝึกสอนการท ากายภาพส าหรับผู้พิการติดเตียง ผู้พิการที่ป่วยติดบ้าน และการสนับสนุน
รถเข็นให้กับผู้พิการเพื่อสะดวกในการเดินทาง การส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการให้เข้าถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ 
ท่ีพึงได้รับและการสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรม ดังน้ี ๑) ในกรณีสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับเงินค่าท า
ขวัญบุตรเป็นจ านวน ๓๐๐ บาทต่อครั้ง ๒) ในกรณีสมาชิกมีการเจ็บป่วยหรือเข้ารับการฟื้นฟู ซึ่งการเจ็บป่วย
หรือฟื้นฟูไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูน้ัน ครั้ง
ละ ๓๐๐ บาท ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ถ้ามีกรณีพิเศษคณะกรรมการบริหารกองทุนจะมีการ
พิจารณาเป็นรายๆไป ๓) ในกรณีสมาชิกมีความต้องการอุปกรณ์มีสิทธิได้รับอุปกรณ์ตามความจ าเป็น ทั้งน้ี
ตามที่คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควร ๔) ในกรณีการเสียชีวิต ทายาทจะได้รับค่าท าศพ  ๒,๐๐๐ บาท ๕) 
ในกรณีบุตรของสมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับการศึกษาการขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา หรือระดับ
การศึกษาสูงขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับเงินทุนการศึกษา ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการบริหารจะเห็นสมควร การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทางชมรมมีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริมการ
สร้างอาชีพให้กับคนพิการ เช่น การท าป้ายไม้ การท ากระถางต้นไม้จากเศษไม้ การท างานฝีมือจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

มีระบบข้อมูลผู้พิการของชุมชนและการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้พิการ และทนัสมัย 
ครอบคลุม ๔๐๕ คน เข้าฝึกทักษะอาชีพ มีรายได้ เข้าถึงสวสัดิการชุมชน จ านวน ๑๖๐ คน และมีองค์กรที่เป็น
อิสระ พิทักษส์ิทธิคนพิการตามกฎหมายก าหนด 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ๑) ด้านสังคม มีกลุ่มที่ให้การดูแลช่วยเหลือกัน มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงบริการสาธารณะได้
ง่าย ๒) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ มีความมั่นคงในชีวิตจากการจัดการให้มีงาน
ด้านเศรษฐกิจท่ีสร้างผลกระทบ ๓) ด้านสุขภาพ เข้าถึงบริการ ลดปัญหาการพึ่งพาบริการ เน่ืองการสนับสนุน
ให้พ่ึงตนเอง และจัดการตนเองและครอบครัว ๔) ด้านสภาวะแวดล้อม ชุมชนมีระบบการดูแลผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือด้านสภาวะแวดล้อมที่ครอบคลุม และเป็นระบบทั้งในบ้าน นอกบ้าน อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึง
บริการสาธารณะที่เอื้อ 
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๑๑๗ 

Key actors        ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต าบลพเุตย 
งานเด่น ท้องถิ่นบริการครบ ทุกเรื่องพิการ 
พื้นที ่ เทศบาลต าบลพุเตย  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางอนุพร  พัฒนจันทรีกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๐๙๑๙๗๒ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลพุเตยมีประชากร ๗,๕๑๗ คน ๑,๙๓๖ ครัวเรือน มีผู้สูงอายุ ๑,๒๑๒ (๑๖.๑๒%) คน 
ครัวเรือนมีผู้สูงอายุอาศัย ๑๐๖๔ (๕๔.๒๐%) ครัวเรือน สามารถไปมาช่วยตัวเองได้ ๑,๑๖๙(๙๖.๔๕%) คน                 
มีคนพิการ ๑๑๓(๑.๕๐%) รับเบี้ยยังชีพทั้งหมด แยกประเภทคนพิการ พบว่าส่วนใหญ่ ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือร่างกาย ๕๕ (๕๓.๙๒%)คน พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้ ๒๕(๒๔.๕๑%)คน พิการทางการ
ได้ยิน/ สื่อความหมาย ๑๕(๑๔.๗๑%) และผู้พิการทางจิตใจ อารมณ์ ๗(๖.๘๖%)ปัญหาและความต้องการใน
พื้นที่ ยังขาดคนดูแล คนที่พอไปมาได้ ขาดอาชีพ ไม่มีรายได้ เดิมเทศบาลต าบลพุเตย ดูแลกลุ่มผู้พิการในเรื่อง
เบ้ียยังชีพ การเย่ียมบ้านผู้พิการ การให้ยืมอุปกรณ์แก่ผู้พิการ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ที่นอนลม และจัดอบรมการ
ดูแลผู้สูงอายุและความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่คนพิการ  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดตั้งศูนย์บริการคน
พิการเทศบาลต าบลพุเตย โดยได้รับการอนุมัติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อดูแลและส่งเสริมให้คนพิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตามสิทธิที่จะได้รับ เช่น การขึ้นทะเบียนคน
พิการ การส่งเสริมอาชีพ การเข้าถึงบริการของรัฐ การศึกษา เป็นต้น รวมถึงการติดตามขึ้นทะเบียนใหม่ และ
สนับสนุนให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมครบทุกราย 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 คนพิการในเขตเทศบาลต าบลพุเตยทุกคน ได้รับบริการและเข้าถึงสิทธิการให้บริการจากรฐั กรณีพิการ
รายใหม่ให้เข้าถึงสวสัดิการทกุราย 
๓. ผลลพัธ์ท่ีต้องการใหเ้กิดขึ้น 
 คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสง่เสริมและการดูแลอย่างใกล้ชิด เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฯ  
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลปัญหาและความพิการ การขึ้นทะเบียน การรับสวัสดิการสังคม จากฐานข้อมูลต าบล และ
ข้อมูลอปท.จากกองสวัสดิการสังคม ทุนทางสังคม และศักยภาพในการจัดการด้านสวัสดิการ และการดูแล
คนพิการ จากวิจัยชุมชน 
 ๔.๒ กม. พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  
 ๔.๓ แนวทางการดูแลคนพิการแต่ละประเภท 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วย ๑) ขอบเขตบริการตามมาตรฐานศูนย์บริการคนพิการ ได้แก่ บริการทางสังคม สนับสนุน
การฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น และ ๒)การจัดการข้อมูลคนพิการ และการน าใช้ 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาล จัดกิจกรรมและดูแลผู้พิการทุกคนในเขตเทศบาลต าบลพุเตย ส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการ จัดท าแผนงาน ออกแบบบริการ เพื่อการประสานและส่งต่อคน
พิการการดูแลรักษาและฟื้นฟู จัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลคนพิการ การให้บริการความช่วยเหลือ และการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพ การอบรมให้ความแก่ผู้พิการ และการซ่อมแซมที่อยู่
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อาศัยแก่คนพิการที่ยากจนให้มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลเรื่องอุปกรณ์ส าหรับ
คนพิการ เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 คนพิการในพื้นที่ได้รับการดูแลครอบคลุม ครบถ้วนทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการส่งเสริมและการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เข้าถึงสิทธิและการบริการของรัฐทุกคน ได้รับการปรับปรุงซอ่มแซมที่อยู่อาศัยแก่
คนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓ หลัง  ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๑๑ หลัง และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๐ หลัง 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมของผู้พิการ และมีการประชุมและมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการทุกปี (๒) ด้านสุขภาพ ได้รับการดูแล
และตรวจสุขภาพอย่างต่อเน่ือง (๓) ด้านเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มการท าแชมพูสมุนไพรของคนพิการ               
(๔) ด้านสภาพแวดล้อม มีการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยแก่คนพิการให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (๕) ด้านการเมือง คนพิการได้แสดงออกถึงสิทธิการเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การประชุมการประชาคม  
เป็นต้น 
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Key actors     เทศบาลต าบลบางไผ่ 
งานเด่น แค่โทรมาดูแลทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา  
พื้นที ่ เทศบาลต าลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายสุทธิพงษ์ เปลี่ยนเนียม ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๙๑๑๑๔๓ 
  
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS )หรือกลุ่มเจ็บเมื่อไรก็โทรมา ได้จัดท าขึ้นด้วยนโยบายของผู้น า
ท้องถิ่นทุกฝ่าย เน่ืองจากปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ แบบฉับพลัน การถูกทอดทิ้งของกลุ่ม
คนสูงอายุเน่ืองจากคนวัยท างานต้องออกไปประกอบอาชีพในสถานที่อื่นหรือต่างจังหวัด คนพิการที่อยู่บ้าน
โดยล าพังท าให้เป็นปัญหาและภาระของการบริหารงานท้องถิ่น ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินตาม พรบ . ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในทางปฏิบัติ และภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องดูแล ช่วยเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ เพื่อเป็นการ
ให้เกิดบริการและอ านวยความสะดวกส าหรับกลุม่ผู้ป่วย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ให้ได้รับการดูแล
สุขภาพได้อย่างรวดเร็วและท่วงที ท าให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง  
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีกลุ่มจิตอาสาเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นอาสากู้ชีพ กับงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ซึ่งให้บริการรับ-ส่ง กรณีฉุกเฉิน อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ผู้พิการ คนยากจน ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ไฟไหม้ เป็นต้น ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวนการใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุป่วยไปมา
ล าบาก การบริการล่าช้าเน่ืองจากต้องบริการกลุ่มฉุกเฉินก่อน ทต.บางไผ่ จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ( EMS ) และกลุ่มจิตอาสาเจ็บเมื่อไรก็โทรมา บริการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพิ่มจ านวน
อาสาสมัครโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยทต.สนับสนุนรถยนต์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ศูนย์บริการ ระบบสื่อสารวิทยุ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแล สนับสนุนด้านวิชากร และ
ประสานงาน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน ๔ คน  
 ๒.๒ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๘ คน ให้บริการ 
 ๒.๓ กลุ่มคนพิการ จ านวน ๕๗ คน  
 ๒.๔ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน ๓๑ คน  
 ๒.๕ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุดูแลเด็ก จ านวน ๕๔ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เพื่อต้องการให้ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จิตเวช เข้าถึงระบบบริการสาธารณะได้รวดเร็วและทั่วถึงลด
ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ลดความรุนแรงที่อาจเกิดกับครอบครัว ผู้ป่วย  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ฐานข้อมูลประชากรกลุ่มต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ครอบครัว
ยากจน ยากล าบาก เป็นต้น จากฐานข้อมูลต าบล TCNAP 
 ๔.๒ แนวทางจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลคนที่ร้องขอความช่วยเหลือของเทศบาล 
 
 



135

ชุมชนท้องถ่ิน...ไม่ทอดทิ้งกัน

๑๒๑ 

๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงาน กิจกรรมของการจัดการร่วมกัน ๔ ส่วนคือ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) กลุ่มเจ็บ
เมื่อไรก็โทรมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ และ ทต.บางไผ่ ประกอบด้วย ๒ งานหลัก ได้แก่ การ
บริการ รับ-ส่งฉุกเฉิน และตามความจ าเป็นของผู้รับบริการ ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงการบริการรับส่งคนพิการ 
ผู้ป่วย คนยากจนที่เจ็บป่วย จิตเวชฉุกเฉิน และ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา ให้มี
ทักษะช่วยเหลือ ดูแลทั้งในลักษณะเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ จิตเวช และสาธารณภัย เป็นต้น 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ให้บริการในนามหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) น าใช้แนวทางการบริการฉุกเฉิน และการบริการ
สาธารณะ ก าหนดแนวทาง กฎ กติกา การใช้บริการ และบทบาท หน้าที่ของอสาสมัคร ในการเข้าให้การ
ช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์การบริการ ช่องทางประสาน ติดต่อตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ค้นหาและจัดท าข้อมูลของผู้ป่วย ผู้พิการ ร่วมกับ ทต. รพ.สต.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้
พิการ ให้ถูกวิธี มีการพัฒนาวิธีการท างานให้ถูกหลักปฏิบัติ โดยส่งเข้ารับการอบรมจากหน่วยอื่นๆ 
ตลอดเวลา ก าหนดกฎ กติกา ร่วมกันระหว่าง รพสต. อปท. หน่วยงานข้างเคียง เพ่ือจัดการให้บริการ ขอรับ
การสนับสนุนทุนงบประมาณจาก อปท. เพ่ือพัฒนาการบริการ พัฒนาคนและงาน เพ่ือดูแลผู้ป่วยและผู้พิการ 
รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครใหม่ และฟื้นฟูทักษะความรู้อาสาเดิม และสร้างการเรียนรู้ให้กลุ่ม
อาสาสมัครจิตอาสา ให้ประเมิน และช่วยปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน นอกบ้านผู้ป่วย ผู้พิการ สนับสนุน 
บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการด ารงชีวิต เช่น รถเข็น เครื่องนุ่งห่ม จัดท าอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้ผู้ป่วย ผู้
พิการ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 กิจกรรมที่ส่งเสริมดูแลสุขภาพ การได้รับบริการ จัดสวัสดิการเพ่ิมทักษะส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ 
การใช้ทุนทีมีอยู่ในพื้นที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นที่ เกิด
แผนปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่ม เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เกิดความเชื่อม่ันในการด ารงชีวิต ของคนพิการใน
พื้นที่  ๕๗ คน(พิการร่างกาย ๓๘ คน ผู้พิการทางไม่ได้ยิน ๖ คน ผู้พิการสติปัญญา ๕ คน ผู้พิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม จ านวน ๓ คน ไม่มีผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือโรคเรื้อรัง จ านวน ๓๑ คน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ต่อมิติ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ๑) ด้านสังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม เกิดความ
สามัคคี ๒) ด้านสุขภาพ ท าให้ผู้ป่วย ผู้พิการ เข้าถึงหน่วยงานและดูแลสุขภาพด้วยการจัดการตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นลดความรุนแรง และทุพพลภาพ  ๓) ด้านเศรษฐกิจ ท าให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาประกอบ
อาชีพมากขึ้น เพ่ือหารายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ และค่าเดินทาง ๔) ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มี
การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย 
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๑๒๓ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลวงัท่าดี 
งานเด่น ปรับบ้าน ปรับพื้นที่สาธารณะเพ่ือผู้สูงวัย คนพิการและคนด้อยโอกาส 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัท่าดี อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางสาวเพชรรินทร์  ภิญโญฤทธ์ิ ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง เบอร์โทรศัพท ์๐๖๕-๔๒๓๓๕๙๕ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลวังท่าดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวน ๘๖๙ คนหรือ
ร้อยละ ๑๔.๐๔ เมื่อจ าแนกภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่แข็งแรงไปมาได้ ไม่ป่วย 
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรคและไปมาได้ ๑๗๓ (๒๑.๕%)คน มีความพิการแต่ยังช่วยตัวเองได้ รับเบี้ย
ยังชีพกับอบต. ๕๙(๗.๓%) คน ติดบ้าน ไปมาล าบากต้องดูแลช่วยเหลือท ากิจวัตรบางครั้ง  ๕๙ (๗.๓%)คน 
ติดเตียงไปมาไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ๕(๐.๖%)คน มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไม่มีคนดูแล ๔ คน  คน
ยากจน ๑ คน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต้องการความช่วยเหลือ ๑ คน การดูแลผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาสในพื้นที่มีทุน
ทางสังคม และศักยภาพในการด าเนินการที่ครอบคลุม การจัดการ แก้ไขปัญหาที่พบจากการบริการ ดูแล
ปัญหาด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจจะท าการประสานงาน หาวิธี ทางออกทั้งในรูปแบบผู้สูงอายุ ครอบครัว
จัดการตนเอง เพ่ือนบ้านช่วย กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ในและนอกชุมชนช่วย เป็นต้น ส่วนการแก้ไข
ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม อบต.วังท่าดี โดยกองช่างท าหน้าที่สนับสนุนเมื่อต้องแก้ไข จัดการ ให้เอื้อ
ประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น การออกแบบ ซ่อม สร้าง ปรับบ้าน จัดบ้านมีเป้าหมายให้ผู้
ต้องการความช่วยเหลือมีความมั่งคง ปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาสและต้องการความช่วยเหลือ จ านวนท้ังสิ้น๘๑๑คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกันเอง มีอาชีพ มี
รายได้ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ การจัดสวัสดิการ และส่งเสริม
การเรียนรู้ และเพ่ิมทักษะทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และผู้น า 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลคนพิการ คนด้อยโอกาส และผู้ สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการปรับ
สภาพแวดล้อมในบ้านและนอกบ้าน 
๕. รูปธรรมงาน 
 มีงาน กิจกรรมที่ด าเนินการ ๒ ส่วนได้แก่ ๑) การพัฒนากลไกการจัดการเพื่อให้มีการปรับบ้าน สร้าง
บ้าน ซ่อมบ้าน และ ๒) กิจกรรมของกลุ่มปรับสภาพแวดล้อมส าหรับผู้พิการ ซึ่งสร้างความร่วมมือกับพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และทุนทางสังคมในพื้นที่  ตรวจสอบข้อมูลคนพิการที่มีความด้อยโอกาสและสภาพ
ความเป็นอยู่ไม่เอื้อต่อการด ารงชีวิต ส่งให้กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดีประมาณการงบประมาน
การก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดีประสานงานของบประมานและด าเนินการก่อสร้างพร้อม
ติดตามผล 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน ประชุม ลงมติด าเนินการ ๒ แนวทาง คือประชาคมในพื้นที่ 
และหาข้อสรุปโดยกรรมการเอง เพ่ือปรับสภาพบ้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือ จากผู้น าในชุมชนเมื่อได้ผู้ที่
ควรแก่การช่วยเหลือและ ผู้น าและคนในชุมชน เช่นช่างไม้ ช่างปูน ระดมแรงปรับสภาพบ้านและเจ้าของมา
มาร่วมในการท าอาหารเลี้ยงผู้ที่มาช่วยเหลือ ส่วนวัสดุ อุปกรณ์จะมีงบประมาณภาครัฐช่วยเหลือบางส่วน 
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๑๒๔ 

โดยแผนก าหนดไว้ในข้อบัญญัติอบต.วังท่าดีจ านวน ๒ หลังไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ งบประมาณจาก พมจ. 
ช่วยเหลือปีละ ๑ หลังไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 การปรับสภาพแวดล้อมที่ได้ด าเนินการ ประกอบด้วย การปรับบ้าน เช่น ติดราวบันได ปรับบันได ราวจับ 
เตียงนอน ห้องน้ า ห้องส้วม พื้นบ้าน พื้นรอบบ้าน เป็นต้น และยังออกแบบปรับสภาพที่สาธารณะ เช่น 
ห้องน้ า ราวจับ ทางลาด ท่ีน่ังของผู้สูงอายุในวัด 
 การปรับพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รพ.สต. มีการท าทางลาด ราวจับ และจัดที่น่ังส าหรับ
ผู้สูงอายุ และทาง อบต วังท่าดี มีการ สร้างห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ทางลาด ราวจับ และที่น่ัง
ส าหรับผู้สูงอายุ  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 จากการด าเนินการ กลุ่มปรับสภาพแวดล้อมได้ด าเนินการช่วยปรับบ้าน ส าหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ทั้งหมด ๑๘ คน เป็นครัวเรือนผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ๑๑ คน ท าให้ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ๔ คนมีคนช่วยเหลือ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ มีที่อยู่อาศัยที่แข็ง 
มั่นคง 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม ชุมชนมีกลไกในการดูแลช่วยเหลือกัน
ครอบคลุมทุกด้าน  ๒) ด้านสภาวะแวดล้อม มีการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ สร้างพื้นที่ชุมชนให้
เป็นมิตร และลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไข ๓) ด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ๔) ด้านการเมืองการปกครอง มีการใช้ กฎ กติกา ของชุมชน และเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ท า และรับผลจากการด าเนินการ 
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140

ชุมชนท้องถ่ิน...ไม่ทอดทิ้งกัน

๑๒๖ 

Key actors  กลุ่มกู้ชพี กูภ้ัย เมืองแม่ปะ 
งานเด่น ด่วนต้องรีบ ป่วยต้องรับ จนต้องช่วย 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
วิทยากร นายสุรชัย เปี้ยหลี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.แม่ปะจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๑๕,๘๗๖ คน ๘,๕๗๑ ครัวเรือน เป็นผู้สูงอายุ 
๒,๐๒๐(๑๒.๗๒%)คน ช่วยเหลือตัวเอง ไปมาได้ ร้อยละ ๙๕.๒๒ ติดบ้าน ติดเตียงต้องมีคนช่วยเหลือ ๔๐ คน
(๒.๖๒%) สภาพการอยู่อาศัยพบว่ามากกว่าครึ่ง เป็นผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุอยู่ คนเดียว 
ยากจน ๒๑๓(๒.๔๘%)คน คนพิการ ๕๐๕(๒.๕๕%) สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบภัยใน
พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างชาติ เช่น พม่า ไทยใหญ่ การบริการฉุกเฉินท่ีต้องเคลื่อนย้าย หรือ ให้การ
ปฐมพยาบาล ยังขาดอุปกรณ์และยานพาหนะ เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ประสบภัยได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรงมาก
ขึ้น และเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพ และเสียชีวิต มีการชักชวนเยาวชนที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้มีทุกข์ สมัคร
เข้าร่วมเป็นทีมอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย จ านวน ๑๒ คน กระจายอยู่ ๑๑ หมู่บ้าน รับการอบรม ฝึกทักษะจาก
ศูนย์กู้ชีพนรินทร อ าเภอแม่สอด จากน้ันจึงตั้งกลุ่มกู้ชีพ กู้ภัย เมืองแม่ปะ บริการรับ-ส่งฉุกเฉิน เฉลี่ยเดือนละ 
๓๐ ถึง ๔๐ ราย และท างานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน องค์กรชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนด้าน
วิชาการ การจัดหาเวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ นอกจากน้ัน ยังช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว หรือ
กลุ่มคนต่างสัญชาติที่อาศัยในพ้ืนที่ไม่มีสิทธิ คนยากจน ที่ร้องขอให้ช่วยเหลือ เช่น การส่งผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ไปยังสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ไปตามนัด ไปกายภาพเป็นต้น 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ ประชากรต าบลแม่ปะ ๑๕,๘๗๖ คน กลุ่มคนต่างสัญชาติ ๒ เท่าของประชากรในพื้นที่ 
 ๒.๒ ผู้ประสบเหตุภัยฉุกเฉิน ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในต าบลแม่ปะ รวมถึงผู้ป่วยติดบ้านติด
เตียงและผู้พิการ ที่ต้องการความช่วยเหลือเบ้ืองต้น  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 การช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน ของผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ให้การดูแล ช่วยเหลือเหลือเบื้องต้น 
เพื่อลดความรุนแรง ทุพพลภาพ และเสียชีวิต อาสากู้ชีพมีทักษะการดูแลช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุที่ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ และผู้ต้องการความช่วยเหลือ ที่ขาดศักยภาพในการจัดการเรื่องการรับ-ส่ง 
การเดินทาง และมีกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชุมชนคอยดูแลช่วยเหลือ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ฐานข้อมูลประชากรกลุ่มต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ครอบครัว
ยากจน ยากล าบาก เป็นต้น จากฐานข้อมูลต าบล TCNAP 
 ๔.๒ แนวทางจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลคนที่ร้องขอความช่วยเหลือของหน่วยกู้ชีพ 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วย ๒ ส่วนได้แก่ ๑) บริการดูแล รับ-ส่งกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ต าบลแม่ปะ ๒) พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายกู้ชีพกูภัยใน ๑๑ หมู่บ้านและกู้ภัยชนเผ่า      
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่ม มีพนักงานของอบต.แม่ปะเป็นอาสาสมัครร่วมกับกลุ่ม
เยาวชนจิตอาสา เข้ามาท างานโดยไม่มีค่าตอบแทน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมทักษะการดูแล
เบื้องต้น การปฐมพยาบาล ณ. จุดเกิดเหตุ สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรม พัฒนาเครือข่ายในชุมชนได้ การ
จัดการทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ในการบริการได้จากการบริจาค จากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานรัฐ เอกชน  
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๑๒๗ 

 การจัดการข้อมูลประกอบด้วยการจัดการ ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลบริการประกอบด้วยการบริการกรณี
ฉุกเฉิน ที่ประสานผ่านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ ๒) ข้อมูลการร้องขอบริการของผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ 
ไปรับบริการ ตรวจรักษา ท่ีหน่วยบริการ เช่น ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว ป่วยติดเตียงต้องยก ครอบครัวกลุ่มคน
ข้ามสัญชาติ คนพิการ เป็นต้น น าใช้ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติเพื่อให้เป็น
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่   
 งานสนับสนุนเครือข่าย ได้แก่ ๑)การอ านวยความสะดวกด้านการจราจรที่หน่วยงานเป็นช่วงเวลา เช่น 
โรงพยาบาล ศพด. โรงเรียน เป็นต้น ๒)ท างานร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุในการรับส่งผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไป
สถานพยาบาลได้ด้วยตนเองหรือไม่มีญาติไปส่ง ๓) ท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการ
จราจรในกิจกรรมต่าง ๆ ๔)การท างานร่วมกับกลุ่มชนเผ่าในกรณีมีเหตุฉุกเฉินของกลุ่มคนข้ามสัญชาติในพื้นที่ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ เกิดกลุ่มจิตอาสาเข้ามาร่วมท างานทั้งในรูปแบบอาสาแรง อาสาเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการบริการรับ-ส่งผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดูแลเหตุ
ฉุกเฉินเร่งด่วน และน าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว  
 ๗.๒ เกิดเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันตัวจากเหตุ
ภัยด้านต่าง ๆ เบ้ืองต้น ให้กับชาวบ้านและผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
 ๗.๓ มีชุดดูแลประชาชนในพ้ืนที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท าให้ประชาชนอุ่นใจที่มีคนดูแลในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 กลุ่มกู้ชีพกู้ภัยสร้างผลกระทบ ๕ มิติ ดังน้ี (๑)ด้านสังคม มีกลุ่มที่ให้การดูแลช่วยคนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ เพ่ิมการอาสาในพื้นที่ (๒)ด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงของผู้ประสบเหตุฉุกเฉินท่ีส่งผลต่อการทุพพล
ภาพ และเสียชีวิต  
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๑๒๙ 

Key actors  กลุ่มอาสา NCD(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 
งานเด่น โรคเรื้อรัง อาสาเรา เอาอยู่ 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางสายชล อุดมพร ประธานกลุ่มอาสา NCD(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๖๒-๘๑๙๔ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลซับสมบูรณ์มีประชากร ๔,๙๔๕ คน ๑,๓๕๖ ครัวเรือน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวน ๘๘๔(๑๗.๘๘%)
คน และกลุ่มเตรียมวัยสูงอายุ(๕๐-๕๙ ปี) มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ๖๘๖(๑๓.๘๗%)คน ป่วยเรื้อรัง ๔๓๕
(๔๙.๒๑%)คน เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมา เป็นเบาหวาน ข้อเสื่อม เป็นต้น มีความพิการ 
๖๖(๗.๔๗%)คน ๑ ใน ๑๐ ดื่มสุรา หรือ สูบบุหรี่ ทุนทางสังคม และศักยภาพในการจัดการดูแลโรคเรื้อรัง ใน
ต าบลซับสมบูรณ์ เป็นเพียงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย อสม.เท่าน้ัน เน่ืองด้วยสัดส่วนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ๑ คน ต่อประชากร ๙๘๙ คน การบริการสุขภาพที่บ้านจึงท าได้ในกรณีเร่งด่วน และจ าเป็นต้อง
เป็นภาควิชาชีพ ดูแลและตัดสินใจ ส่วนการดูแลระยะยาวต้องอาศัยอาสาสมัครช่วยเหลือ  แต่อสม.ที่
ปฏิบัติงานก็ขาดทักษะความรู้เรื่องเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ท าให้ไม่เกิดความมั่นใจในการที่จะไปให้ค าแนะ
ผู้ป่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการส่งตัวผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล
และความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพทะเล จึงได้เปิดให้บริการคลินิก NCD ขึ้น ให้บริการทุกวันศุกร์ ในส่วนของ อสม. มีการออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แต่เป็นการเยี่ยมบ้านแบบปกติ มีการจดบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน เช่น ปัญหาที่พบ
(เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม) ค่าความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง รอบเอว อาการปัจจุบันถามอาการ
เบ้ืองต้น ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวข้อมูลที่ส่งกลับไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพทะเล เป็นเพียง
ข้อมูลทั่วไป ไม่มีความละเอียดมาก นายศักดา สระมาลา จึงได้มีแนวคิดตั้งกลุ่มเพื่อรับผู้มีจิตอาสามาช่วยใน
การดูแลผู้ป่วย จึงได้ตั้งกลุ่มอาสา NCD รพ.สต.โพทะเล เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมทักษะการดูแล 
ช่วยเหลือ ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน คัดกรองโรคกลุ่มเสี่ยง ช่วยบริการในคลินิกโรคเรื้อรังที่รพ.สต. 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ โรคความดันโลหิตสูง จ านวน ๓๒๑ คน ร้อยละ ๔๓.๓๙   
 ๒.๒ โรคเบาหวาน จ านวน ๑๕๙ คน ร้อยละ ๒๑.๔๙ 
 ๒.๓ ปวดข้อ/ข้อเสื่อม จ านวน ๑๐๒ คน ร้อยละ ๑๓.๗๘    
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ผู้ป่วยเรื้อรังในต าบลมีความสนใจ ใส่ใจในสุขภาพของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการรับฟังค าแนะน า
ของ อาสา NCD  และน าไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพ่ือลดและ
ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน และเพ่ิมจ านวน และความเช่ียวชาญของอาสาสมัครในพื้นที่ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

๔.๑ จากข้อมูล TCNAP ได้แก่ ข้อมูลการเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมและความเสี่ยง ทุนและ
ศักยภาพการดูแล 

๔.๒ แผนการดูแล และสนับสนุนบริการคลินิก 
๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงานของอาสา NCD ประกอบด้วยงาน กิจกรรม ๓ ส่วน ดังน้ี ๑) จัดท าข้อมูลผู้ป่วย โรคเรื้อรัง 
กลุ่มเสี่ยง และออกแบบริการกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย และ ๒) การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครให้เกิด
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๑๓๐ 

ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ๓) การสนับสนุนบริการโรคเรื้อรังของหน่วยบริการ ทั้งในหน่วย
บริการ และในชุมชน  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 งานบริการของอาสา NCD ส ารวจข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ จัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 
เพ่ือตรวจสุขภาพเบื้องต้น  ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และสอน
วิธีการออกก าลังกายให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิก NCD ของ รพ.สต.โพทะเล อสม.ทุกคน ด าเนินการ
เยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อจ าแนกผู้ป่วยโรคเรื้อรังออกเป็น ๓ กลุ่ม  คือ กลุ่มดี (ปฏิบัติตัวได้ดีมี
อาการแข็งแรง ไม่มีอาการของโรคที่รุนแรง) กลุ่มน้ี อสม.จะให้ค าแนะน า การดูแลสุขภาพได้เอง กลุ่มก่ ากึ่ง 
(ปฏิบัติตัวได้ไม่ดี เช่น ขาดยา ขาดนัด รับประทานยาไม่ถูกต้อง เก็บรักษายาไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรม
สุขภาพไม่เหมาะสม อาจไม่มีอาการหรือมีอาการของโรคแต่ไม่รุนแรง) กลุ่มน้ี อสม.จะแก้ปัญหาโดยมี นสค.
ของ รพ.สต.โพทะเลเป็นพ่ีเลี้ยง กลุ่มขอตัวช่วย (มีอาการของโรครุนแรง หรือ มีอาการก าเริบบ่อย หรือมี
ภาวะแทรกซ้อนสูง หรือ บกพร่องกิจวัตรประจ าวัน อสม.จะส่งต่อ รพ.สต.โพทะเล หรือกลุ่มแพทย์แผนไทย 
หรือ งานมิตรภาพบ าบัดเยี่ยมบ้านของ รพ.วิเชียรบุรี) เพ่ือให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาต่อไป  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ชุมชนได้รับการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
จากกลุ่มอาสา NCD ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ก ของ รพ.สต.โพทะเล จ านวน ๒๐ คน 

๗.๒ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ชุมชน ให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและ มีความรู้ในเรื่อง
การดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ๑๓๐ คน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ผลกระทบ ๕ ด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ดังน้ี ๑) ด้านสังคม เกิดกลุ่มทางสังคม ที่ให้การดูแล
ช่วยเหลือกันในชุมชน ๒) ด้านเศรษฐกิจ ผู้ป่วยและครอบครัว ลดรายจ่ายในการเดินทางรับบริการ ระบบ
บริการสาธารณสุขลดต้นทุนบริการสุขภาพโรคเรื้อรัง ๓) ด้านสุขภาพ เสริมความเข้มแข็งให้บริการสุขภาพใน
ชุมชน  และผู้รับบริการเข้าถึงบริการสุขภาพง่าย มีประสิทธิภาพท้ังการดูแล ส่งต่อ แลไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
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๑๓๒ 

Key actors  กลุ่มธงสามส ี
งานเด่น แผนที่สุขภาพผู้สูงอาย ุ
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัท่าดี อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางสาวพนิดา จ าลอง ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๓๓๐๔๔๑๖ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลวังท่าดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ านวน ๘๖๙ คนหรือ
ร้อยละ ๑๔.๐๔ เมื่อจ าแนกภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่แข็งแรงไปมาได้ ไม่ป่วย 
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างน้อย ๑ โรคและไปมาได้ ๑๗๓ (๒๑.๕%)คน มีความพิการแต่ยังช่วยตัวเองได้ รับเบี้ย
ยังชีพกับอบต. ๕๙(๗.๓%) คน ติดบ้าน ไปมาล าบากต้องดูแลช่วยเหลือท ากิจวัตรบางครั้ง  ๕๙ (๗.๓%)คน 
ติดเตียงไปมาไม่ได้ ต้องมีคนดูแลตลอดเวลา ๕(๐.๖%) มีความครอบคลุมในการดูแลผู้สูงอายุในทุกภาวะ
สุขภาพ ปัญหาและความต้องการที่เกิดกับผู้สูงอายุทุกคน ทุกภาวะสุขภาพ คือ ภาวะฉุกเฉิน  ได้แก่ อาการ
หมดสติ เป็นลม หกล้ม หรือมีอาการฉุกเฉินจากการเจ็บป่วยเรื้อรังเดิม ชักเกร็ง และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
ต้องได้รับการดูแลที่บ้านจากอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ หน่วยงานที่เข้ามาเยี่ยม ดูแลช่วยเหลือ เช่น 
เหล่ากาชาด พมจ. เป็นต้น 
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีมแกนน าต าบลวังท่าดี ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่ม อสม. ท้องที่ ได้ ไปศึกษาดู
งานที่ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เรียนรู้นวัตกรรมธงสีเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเมื่อเกิดภัย
พิบัติ จึงน าหลักการมาใช้ในการท าข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยก าหนดให้ติดธงหน้าบ้านเป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนี้ สีแดง คือ ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง สีเหลือง คือ ผู้สูงอายุที่ป่วย
เรื้อรัง และสีเขียว คือผู้สูงอายุทั่วไป และติดธงอยู่ตามหน้าบ้านของผู้สูงอายุแต่ละประเภท เมื่อ อผส.เห็นธงก็
จะรับรู้ได้ทันทีว่ามีผู้สูงอายุประเภทไหนบ้าง และ จะให้ความส าคัญในการดูแลตามประเภทของผู้ป่วย หรือ 
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยก็สามารถรับรู้ได้ถึงธงหน้าบ้านกรณีที่มีความต้องการความช่วยเหลือ ท าให้ช่วยเหลือได้
ทันท่วงที มีการปรับข้อมูล และทบทวนผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการท าข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยชุมชน  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปจ านวน ๘๖๙ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียง มีปัญหาและความต้องการด้านเศรษฐกิจ การเข้าถึงสวัสดิการมีคน
ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา หาทางออก ได้ทันท่วงที และชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ประสานการดูแล  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ จ านวน อสม. อผส. care givers อาสากู้ชีพ ซึ่งเป็นศักยภาพในการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ร่วมกับหน่วยงานรัฐ อบต. และ รพ.สต.บ้านกลาง ในการเป็นพี่เลี้ยง พัฒนาทักษะ การประเมิน วิเคราะห์
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ  
 ๔.๒ แนวทางการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพเพื่อจัดระดับภาวะสุขภาพ เพื่อให้สีธง และท าแผนการติดตาม
ดูแลร่วมกันของอาสาสมัคร รพ.สต. อบต. และกองทุนสุขภาพฯ 
๕. รูปธรรมงาน 
 รูปธรรมงานเด่นของ อสม.ธงสามสี มีงาน กิจกรรมหลัก ๓ งาน ได้แก่ ๓)การจัดท าข้อมูลภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และให้สัญลักษณ์ธงสีที่บ้านผู้สูงอายุ ๒) มอบหมายอาสาสมัครติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตาม
ความจ าเป็น ๓) การปรับปรุงข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ 
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๑๓๓ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 การจัดท าข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ และให้สัญลักษณ์ธงสีที่บ้านผู้สูงอายุ ด าเนินการดังน้ี ฝึกอบรม
ทักษะอาสาสมัคร (อสม. อผส.)ในการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
จ าแนกประเภทของผู้สูงอายุตามเกณฑ์คะแนนในเครื่องมือก าหนดมีข้อมูลดังน้ี สีเขียว  ผู้สูงอายุปกติ เกณฑ์
การประเมิน ๑๒ คะแนน ขึ้นไป ได้ ๗๓๔ คน สีเหลือง ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง  เกณฑ์การประเมิน ๑๒ คะแนน ขึ้น
ไป ได้ ๕๙ คน สีแดง ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง เกณฑ์การประเมิน  ๑๒ คะแนน ขึ้นไป ได้ ๕ คน ประชาสัมพันธ์
ทางหอกระจายข่าว และท าความเข้าใจกับครอบครัวในการให้สีธงโดยอสม. ประจ าครัวเรือน ติดธงบริเวณ
หน้าบ้านผู้สูงอายุให้อยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน  
 มอบหมายอาสาสมัครติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามความจ าเป็น ด าเนินการใน ๒ ส่วน ถ้าเป็นอสม. 
จะดูแลตามครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ อผส.จะดูแลกลุ่มติดบ้านติดเตียง และให้การดูแลสุขภาพที่บ้าน คือหลังคา
เรือนท่ีมีธงสีแดง 
 การปรับปรุงข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ ในรอบปีจะด าเนินการร่วมกันโดยอสม. รพ.
สต. อบต. อผส. สรุปประเมินภาวะสุขภาพ และปรับสีธง เช่น สุขภาพดีขึ้นช่วยตัวเองได้ปรับจากสีเหลืองเป็น
สีเขียว หรือปรับจากสีแดง เป็นสีเหลือง เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง (ติดธงสีแดง) ๖ คน ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง (ติดธงสีเหลือง) ๖๐  คน 
ได้รับการดูแลที่บ้านโดยอาสาสมัคร รพ.สต. อบต. และ ผู้สูงอายุทั่วไป (ติดธงสีเขียว) ๗๓๘  คน เป็นกรณี
เฝ้าระวังความเสี่ยงเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ผลกระทบ ๕ มิติต่อโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ด้านสังคม ชุมชนมีข้อมูลปัญหา และความต้องการของ
ผู้สูงอายุ หาทางออก แก้ปัญหาได้ทันที  อาสาสมัคร หน่วยงาน ผู้น าใช้ข้อมูลเพื่ออกแบบ ท าแผนงาน 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้ ด้านสุขภาพ ความครอบคลุมที่ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถตอยอดการ
ท างานเพ่ือแก้ปัญหาอื่นได้ 
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๑๓๕ 

Key actors  เทศบาลต าบลบางไผ่  
งานเด่น ศูนย์พึ่งได้ OSCC  
พื้นที่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายเฉลา เกษศิลป์ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบางไผ่  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๖๕๘๒๖๒ 
 
๑. ที่มาหรือฐานความคิดของการด าเนินงาน 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น ได้เฉพาะปัญหาส าคัญ ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ๒) การค้ามนุษย์  ๓) การใช้
แรงงานเด็ก ๔) การใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เด็กปฐมวัยอายุ ๐ - ๕ ปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ปัญหาต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม
ตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ตั้งศูนย์
ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาภายใต้ชื่อว่า “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เทศบาลต าบล
บางไผ่ตอบรับนโยบายด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลบางไผ่”ภายใต้แนวคิด “การบูร
ณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพ่ือสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม” จัดท า
ระบบการให้บริการประชาชนในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการและส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
การท างานร่วมกับระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิและเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้ผู้ประสบ
ปัญหาได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ครบวงจรจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและ
สังคมได้อย่างปกติสุข 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์ OSCC เทศบาลต าบลบางไผ่ ได้แก่ ๑) เด็ก คือ ผู้มีอายุต่ ากว่า  ๑๘ ปี แต่ไม่
รวมถึงผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  จ านวน ๒๕๑ คน ๒) สตรี ๓) ผู้สูงอายุ คือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี  ขึ้นไป  
จ านวน ๖๔๔ คน และ ๔) คนพิการ จ านวน ๕๗ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 เพื่อให้ผู้ประสบภัยทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการ
ด าเนินการตามกฎหมาย การฟื้นฟูเยียวยาด้านร่างกายจิตใจและสังคม และผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ครบวงจร 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

ข้อมูลที่ศูนย์ OSCC เทศบาลต าบลบางไผ่น าใช้ ได้แก่ ข้อมูลเด็กอายุ ๐ – ๑๘ ปี สตรี ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไปและคนพิการจากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP เอกสารข้อมูลหน่วยงานทุกภาคส่วนจากแหล่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูล เช่น เวชระเบียน  
๕. รูปธรรมงาน 
 เทศบาลต าบลบางไผ่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา แต่มิได้เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะสถานพยาบาล กรมแรงงาน สถานีต ารวจ และหน่วยงานราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้บริการประชนชนที่ประสบปัญหาในระบบเดียวกัน เกิดการเชื่อมต่อบริการที่ชัดเจนและไม่เกิดช่องว่าง
ในระบบบริการ ตั้งแต่รับแจ้งเบาะแสจนถึงการติดตามและรายงานผล โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง
จนได้รับการกลับสู่สังคมอย่างปกติสุข 
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๖. วิธีการด าเนินงาน 
ศูนย์ OSCC เทศบาลต าบลบางไผ่เป็นสถานที่บริการรับแจ้งเหตุ/เบาะแส ที่ต้องด าเนินการสอบถาม

ข้อมูลการแจ้งเหตุ/เบาะแสให้ชัดเจน รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการรับแจ้งเหตุ เช่น ข้อมูลผู้ประสบปัญหา 
สภาพพฤติการณ์ สถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น คัดกรอง วิเคราะห์ เบื้องต้นตามประเด็นปัญหาว่ามีความรุนแรง
มากน้อยเพียงใด ประสานและให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมาย ดูแลทางด้านความปลอดภัย แล้วบันทึกข้อมูล
ลงสู่ระบบ OSCC ส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลักหรือหน่วยงานให้บริการตามประเด็นปัญหาเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 การให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาได้รับการแก้ไข ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์และครอบวงจร เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มคนได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิ ผู้ที่กระท าผิดได้
ด าเนินตามกฎหมายและการได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ทั้งด้านร่างกายจิตใจและทางสังคมกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
อย่างปกติสุข 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม ผู้ที่ได้รับผลไดร้ับผลกระทบจากปัญหาไม่ได้
รับความเสมอภาค หรือความท่าเทียมกันในสังคม จากเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และคนพิการ การไดร้ับการเยียวยา
ให้กลับไปใช้ชีวติอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ๒) ด้านสุขภาพ ได้รับการบรกิารสุขภาพ ที่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ๓) ด้านสภาวะแวดล้อม การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการด้านจัดการสิ่งแวดลอ้มให้เหมาะสมกับปัญหาแต่ละประเด็น ๔) ด้านการเมืองการปกครอง 
การศกึษาด้านกฎหมายต่างๆ เช่น การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการด าเนินการตามกฎหมาย 
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Key actors  กลุ่มจิตอาสาเมืองแม่ปะ 
งานเด่น ดูแลเท่าเทียม ช่วยเหลือเท่ากัน 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
วิทยากร นางค าฟ้า วงษา ต าแหน่ง ประธานกลุ่มกลุ่มจิตอาสาเมืองแม่ปะ 

เบอร์โทรศัพท ์๐๘๗-๑๙๖-๒๓๙๓ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน    

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ได้ริเริ่มโครงการจิตอาสาเมือง
แม่ปะ จากความร่วมมือของมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล และมูลนิธิ องค์กรการกุศลอื่นในจังหวัดตาก ร่วม
บริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่จ าเป็น และเงิน ให้กับทางกลุ่มจิตอาสาเพื่อน าไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลในต าบล ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งแรกขึ้น
ในต าบลแม่ปะ นักเรียนผู้สูงอายุจึงมีการรวมตัวกันเพื่อตั้งกลุ่มจิตอาสา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมา
โรงเรียนได้ โดยมี นางค าฟ้า วงษา เป็นแกนน าและขยายกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น 
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ย้ายแรงงานเข้ามาท างานในพื้นที่ คนยากจน คนถูกทอดทิ้ง เป็นต้น และ
ขยายงาน เพ่ิมเป้าหมายตามสถานการณ์ที่ต้องให้การช่วยเหลือ กลุ่มจิตอาสาขยายขอบเขตให้ครอบคลุมผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือให้มากที่สุด ร่วมอุปกรณ์ สิ่งของ เงิน ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ 
เอกชน จัดให้ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในต าบล และยังร่วมกับแกนน าชุมชนปรับภูมิทัศน์จัด
บ้าน ดูแลความสะอาด ให้ผู้ป่วย ผู้ต้องการความช่วยเหลือที่บ้านอีกด้วย  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ เด็กช่วงอายุ ๐-๓ ปี จ านวน ๒๗๙ คน  
 ๒.๒ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและพิการ จ านวน ๒๒๑ คน   
 ๒.๓ ผู้สูงอายุไร้สัญชาติ จ านวน ๑๖ คน  
 ๒.๔ ผู้พิการ จ านวน ๔๐๕ คน  
 ๒.๕ ผู้สูงอายุ จ านวน ๒,๐๒๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 คนยากจน คนไร้สัญชาติ คนพิการ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ติดบ้าน แรงงานข้ามชาติ ที่ประสบปัญหา 
ยากล าบาก ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ทั่วถึง ครอบคลุม ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน  
 ๔.๑ ข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนยากจน คนไร้สัญชาติ คนพิการ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ติด
บ้าน แรงงานข้ามชาติ จากฐานข้อมูลต าบล TCNAP และกองสวัสดิการสังคม อบต.แม่ปะ 
 ๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพในการจัดการดูแลกลุ่มเปราะบาง จากฐานข้อมูล RECAP 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วยงาน ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การจัดการกลุ่มจิตอาสาแม่ปะ ได้แก่ จัดการงาน จัดการข้อมูล 
จัดการคน และ ๒) การประสานเครือข่ายร่วมสนับสนุน และด าเนินการ 
๖. วิธีการด าเนินงาน   
 การจัดการกลุ่มจิตอาสาต าบลแม่ปะ ประกอบด้วยงาน ๓ ส่วนดังน้ี ๑) การจัดการงานอาสาช่วยเหลือ
ดูแลประกอบการดูแลที่บ้าน โดยก าหนดเป้าหมายกิจกรรมการดูแลที่บ้านไว้อย่างน้อย ๑๕ ครัวเรือนต่อเดือน 
และเป็นความร่วมมือของ กองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ชมรมคนพิการเมืองแม่ปะ โรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งในทุกครัวเรือนที่ได้ท าการเยี่ยม นอกจากมอบของอุปโภค 
บริโภคแล้ว ยังมีหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลงตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้อีกด้วย การจัดท า
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ข้อมูลต่าง ๆ ของ(CG) และการให้ก าลังใจจากนักเรียนผู้สูงอายุอีกด้วย และยังร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อผู้ป่วยเช่น ที่นอก จัดบ้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จัดสิ่งของจ าเป็นให้ ติดราวจับห้องน้ า ปรับห้องน้ า 
เปลี่ยนโถชักโครก ปรับพื้นบ้านป้องกันลื่นหกล้ม เป็นต้น  ๒) การจัดการคน กลุ่มจิตอาสาแม่ปะมีสมาชิกทีม 
๑๓ คนกระจายอยู่ใน ๑๑ หมู่บ้าน มีนางค าฟ้า วงษา เป็นประธานกลุ่มแบ่งบทบาทกันลงเยี่ยมดูแลสุขภาพที่
บ้าน รวมถึงประสานงานและเช่ือโยงข้อมูลกับทีมเจ้าหน้าสาธารณสุข กองสวัสดิการอบต.แม่ปะ ทีม(CG) 
และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ๓) การจัดการทรัพยากร (สิ่งของ อุปกรณ์ เงิน)ได้มาจากการรับบริจาค จาก
หน่วยงานรัฐ เอกชน บริษัท รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา น าใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามความจ าเป็น 
 การประสานเครือข่ายร่วมสนับสนุน และด าเนินการกลุ่มจิตอาสาเมืองแม่ปะจะมีการเชี่ยมโยงงานกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ชมรมคนพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ปะ ชมรมคนพิการเมือง
แม่ปะ โครงการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระยะยาว(CG)  ในการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย ว่า
จะลงพื้นที่ได้บ้างโดยคัดสรรจาก ข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน โดยแต่ละรายจะมีการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป เช่น 
ในครัวเรือนผู้ยากไร้ จะมีเครื่องอุปโภค บริโภค หรือเงินไปช่วยเหลือด้วย ในรายที่มีฐานะแต่ขาดคนดูแลทาง
กลุ่มจะเขาไปพบปะพูดคุย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในกรณีผู้ป่วยติดเตียงหรือพิการจะช่วยท ากายภาพบ าบัด
และจัดภูมิทัศน์ ให้อีกด้วย  และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สร้างที่อยู่
อาศัยให้ผู้ยากไร้เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลจากกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี ทางกลุ่ม
ยังได้รับ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงิน ที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา ห้างร้านต่าง ๆ ทั้งในและนอกต าบล 
เพ่ือส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาส ในสังคม    
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เกิดการคนดูแลเอาใจใส่ให้ก าลังใจและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกลุ่มเปราะบางของต าบลแม่ปะ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุไร้สัญชาติ 
ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามอัตภาพ การออกเยี่ยมบ้านยังท าให้เกิดการพูดคุยของคนในวัยเดียวกันอีกด้วย 
ส่งผลให้เข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันมากขึ้น   
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในต าบลแม่ปะ มีด้งน้ี (๑)ด้านสังคม เกิดสังคมแห่งการดูแลช่วยเหลือกัน แบ่งปัน
น้ าใจ เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นสังคมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (๒)ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดการด้าน
สุขภาพ ของหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรในพื้นที่ (๓)ด้านเศรษฐกิจ การลดร่ายจ่าย และแบ่งปัน ช่วยเหลือเครื่อง
อุปโภค บริโภค และเงิน รวมถึงสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้พิการที่สามารถท างานได้
เป็นต้น (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม มีการจัดภูมิทัศน์ของบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต 
เพิ่มมากขึ้น (๕)ด้านการเมือง การบริการ ช่วยเหลือ ดูแลมีความเท่าเทียมกัน ทั่วถึงตามสิทธิของความเป็น
มนุษย์ 
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๑๔๑ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลวงักรด 
งานเด่น กลุ่มสัมมาชีพ แก้ได้ทุกเรื่อง  
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงักรด ต าบลบางมูลนาก จังหวดัพิจิตร 
วิทยากร นางประจบ ผูกพรม ต าแหน่ง เลขานุการสภาอบต.วังกรดต าบล 

เบอร์โทร ๐๙๑-๘๕๔๘๓๙๖ wangkrod60@gmail.com 
  
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลวังกรดมีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด ๒,๔๕๖ คน ๗๓๙ ครัวเรือน มีเน้ือที่ ๔๐.๙๓ ตาราง
กิโลเมตร เป็นพื้นที่ท าการเกษตร ๒๑,๒๔๑ ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือปลูกบ้าน ใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเป็น
แหล่งน้ า คลอง หนองและเหมือง การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มี อาชีพเกษตรกรรมท านา ร้อยละ 
๗๑.๘๑ และสามารถท านาได้เพียงปีละ ๑ ครั้งรองลงมา คือ เกษตรท าสวน ท าไร่  เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก
ขาย เป็นต้น  กว่าครึ่งพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเป็นวัยท างานเป็นส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่  แต่
วัยรุ่นส่วนใหญ่ดื่มสุรา เม่ือว่างจากการท านา ท างาน มักชวนกันไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพากันไม่เล่น
การพนัน จึงท าให้เกิดภาระหน้ีสินในครัวเรือนเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
กรด หาทางออก และแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง มีความ
พยายามส่งเสริมอาชีพในชุมชนที่มาจากความเชี่ยวชาญในระดับครัวเรือน คือการรวมกลุ่มครัวเรือนที่ท า
อาชีพเสริมคล้ายกัน ให้รวมกันท า หรือรวมกันขาย เป็นกลุ่มที่เรียกตนเองว่า กลุ่มสัมมาชีพ ได้แก่ กลุ่มท า
ขนมไทย กลุ่มคนเลี้ยงวัว กลุ่มปลูกแปรรูปสมุนไพร โดยทางหน่วยงานภาครัฐสามารถสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อเป็นทุนได้ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้น า ผู้บริหารอบต.วังกรด และสภาอบต. ได้มีความเห็นร่วมกันว่าควร
จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนเพ่ิม เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้ผู้ว่างงาน ผู้ติดการพนัน ผู้ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจ
ท าให้แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงน้ีได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์
ประสานงาน (ศปง.) แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
มีการจัดกิจกรรมร่วมงดเหล้า และเลิกเหล้าตลอดชีวิต โดยก าหนดให้กลุ่มผู้น าท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น รวม 
๓๐ คนตั้งปณิทานเลิกเหล้า เพื่อเป็นต้นแบบทั้งต าบล และถ้าครัวเรือนสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทาง
เดียวกันจะสนับสนุนให้รวมกลุ่มสัมมาชีพ  และประกาศเกียรติคุณเป็นต้นแบบเลิกเหล้าในต าบล 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

๒.๑ ผู้น าในพื้นที ่ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. รวม ๓๐ คน 
๒.๒ กลุ่มอาชีพ ๓ กลุ่ม 
๒.๓ ครัวเรือนในพื้นที่จ านวน ๗๓๙ ครัวเรือน 

๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ และลดความเสี่ยงในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบของประชาชน โดยค้นหา
ต้นแบบเพิ่มจ านวน ขยายกลุ่ม ขยายพื้นที่ และ เกิดการรวมกลุ่มที่สร้างอาชีพ เพิ่มรายทั้งในระดับครัวเรือน 
ระดับกลุ่ม 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

๔.๑ ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของคนในพื้นที่ การประกอบอาชีพ การจ้างงาน คนว่างงาน จากฐานข้อมูล
ต าบล TCNAP 

๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพในการจัดการโดยตรงด้านเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม จากการ
วิจัยชุมชน RECAP    
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๑๔๒ 

๕. รูปธรรมงาน 
 งานกลุ่มสัมมาชีพมีรูปธรรมงาน ๒ ส่วนดังนี้ ๑) ส่งเสริมการรวมกลุ่มสัมมาชีพตามอาชีพดั้งเดิม ๒) กฎ 
กติกาการจัดการมีเงื่อนไขของการเป็นต้นแบบเลิกเหล้า  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของกลุ่มสัมมาชีพ มีวิธีด าเนินงานโดยมี อบต.วังกรด เป็นเจ้าภาพหลัก และมีส่วน
ร่วมกับผู้น าท้องที่ แกนน าในชุมชน ให้รวมกลุ่มสัมมาชีพ เช่น แ มีสมาชิก ๑๐ หลังคาเรือน กลุ่มคนเลี้ยงวัว มี
สมาชิก ๕ หลังคาเรือน กลุ่มแปรรูปสมุนไพร เช่น ชาผง ชาแห้งสมุนไพร ผสมสมุนไพรบรรจุแคปซูล เป็นต้น   
 ระดมผู้น าทั้งใน อบต. รพ.สต. หมู่บ้าน ให้สมัครใจเลิกเหล้า และประกาศเป็นต้นแบบ และจัดให้ปลูกผัก
กินเองตามพ้ืนที่สาธารณะริมคลอง ถ้าเป็นต้นแบบ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เกิดผล ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) เกิดการรวมกลุ่มท าอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ คนต้นแบบเลิกเหล้า ๑๘ ครัวเรือน 
กลุ่มสัมมาชีพที่ อบต.สนับสนุน ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มสมุนไพร กลุ่มท าขนมไทย ๒) ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มคนงดเหล้า จ านวน ๗๒ คน  ครัวเรือปลอดเหล้า ๑๘ ครัวเรือน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ด้านสังคม ท าให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือดูแลกัน ด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดรายจ่าย
ครัว เพ่ิมรายได้ คนว่างงานมีอาชีพ ลดภารหน้ีสิน ด้านสุขภาพ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง 
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๑๔๔ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ 
งานเด่น ทุกคน ทุกความต้องการ ดูแลทั่วถึง 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
วิทยากร นางสาวพัชฏิ์ฐิญา วันธนานันต์ ต าแหน่ง ผ.อ.กองสวสัดิการสังคม 

เบอร์โทรศัพท ์๐๙๗-๙๒๘-๙๑๕๑ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.แม่ปะจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๑๕,๘๗๖ คน ๘,๕๗๑ ครัวเรือน ประกอบด้วย 
เด็ก ๐ - ๑๔ ปี ๑,๖๒๒ คน วัยท างาน ๑๕ – ๕๙ ปีจ านวน ๕,๙๕๕ คน ผู้สูงอายุ ๒,๐๒๐ คน และ ข้อมูลคน
พิการ ๔๐๕ คน จากนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปี พ.ศ.๒๕๕๐ โดย
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และในช่วงน้ันเกิดปัญหาการว่างงานของสตรีในชุมชน จึงมีการการรวมตัว
ของแม่บ้าน มีการรวมตัวท ากิจกรรมขึ้น เช่น การรับจ้างท าอาหาร ท าขนมพื้นบ้ านในงานประเพณี และ
เทศกาลต่าง ๆ ได้น าเงินที่ได้ส่วนหน่ึงเป็นค่าใช้จ่าย และผลก าไรอีกส่วนเข้ากลุ่มตั้งเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้าน จากน้ันมีแนวคิดว่าต้องการพัฒนากลุ่ม โดยเริ่มท าพานบายศรี ประกอบกับได้รับค าปรึกษาจาก
ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายภายนอกพื้นที่ เข้ามาให้ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชน
ในการช่วยเหลือตนเองในด้านสวัสดิการต่าง ๆ  เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนแนวทางหน่ึง  
จากน้ันส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสนับสนุนงบประมาณ และให้ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่ม และส านักงานพัฒนาองค์กรชุมชนได้รับรองสถานภาพความเป็นองค์กรชุมชน รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการวันละบาท มีสวัสดิการส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเมื่อเกิด  ให้ทุนการศึกษา
กับเยาวชน สวัสดิการช่วยเหลือคนไทยพัดถิ่น สวัสดิการกู้เงินฉุกเฉินในกองทุน จากการด าเนินงานของกลุ่ม 
จะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวและชุมชน มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างหมู่บ้านสามารถเข้ามา
เป็นสมาชิกได้ ปัจจุบันมีสมาชิกกระจายใน ๗ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๗,๙,๑๑ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 
๑๖๐ คน  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรในต าบลแม่ปะ ไม่จ ากัดอายุ ไม่จ ากัดเพศ  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 คนทุกกลุ่มวัยในต าบลแม่ปะมีสวัสดิการอย่างน้อย ๑ เรื่อง แหล่งทุนและทรัพยากรในการดูแลผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือ รวมสวัสดิการช่วยเหลือคนไทยพัดถิ่น  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ๔.๑ ข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนยากจน คนไร้สัญชาติ คนพิการ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ติด
บ้าน แรงงานข้ามชาติ จากฐานข้อมูลต าบล TCNAP และกองสวัสดิการสังคม อบต.แม่ปะ 
  ๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพในการจัดการดูแลกลุ่มเปราะบาง จากฐานข้อมูล RECAP 
๕. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วยการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ประกอบด้วยการจัดการงาน การจัดการแกนน าและ
สมาชิก และการจัดการเงิน ทรัพยากร และข้อมูล  เพื่อให้สมาชิก หรือคนในต าบลแม่ปะเข้าถึงบริการของ
กองทุน 
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๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่ปะมีการจัดการให้กองทุนขับเคลื่อนได้ใน ๓ ส่วน ได้แก่      
๑) จัดการงาน มีงานท่ีด าเนินการโดนกองทุน คือ การจัดตั้งที่ต้องผ่านการประชาคม แต่งตั้งคระกรรมการ หา
กติกา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ ประเภทสวัสดิการพร้อมกับกติก า
ข้อตกลง ๒) การจัดการแกนน าและสมาชิก ซึ่งมาจากการรับสมัครและอาสาเข้ามาท างานมีการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า กรรมการ เพ่ือให้บริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๖๐ คน  และ                
๓) การจัดการเงิน ทรัพยากร และข้อมูล  เป็นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ (เกิด ป่วย ตาย) ทุนการศึกษา และการ
สร้างงานสร้างอาชีพ การจัดการข้อมูลของสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ เช่น ใครเคยรับความช่วยเหลือจากกลุ่มไป
แล้วบ้าง การกู้เงินฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานและข้อมูลสมาชิก การจัดการทุน โดยมีการ
เก็บค่าสมาชิกปีละ ๓๖๕ บาทเป็นเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
 ส่วนสวัสดิการที่ได้รับดูแลตั้งแต่เกิดยังเชิงตะกอนเป็นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยการเกิดจะมี
การมอบเงินขวัญถุงให้ มีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน การช่วยเหลือเงินแก่ผู้ป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน การช่วยเหลือค่าท าศพให้กับญาติผู้เสียชีวิต สนับสนุนให้เข้าถึงสวัสดิการของชุมชน
ในเรื่องอื่นๆ เช่น การยืมอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เต้น ช้อน ชาม จาน เป็นต้น 
และ การส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือการท ากิจกรรมในต าบล เช่น 
การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านในการท าอาหารในงานชุมชน การสนับสนุนการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้พิการใน
ชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ การสร้างระบบสวสัดิการชุมชนของต าบล ช่วยเหลือตั้งแต่เกิด เมื่อเจ็บป่วย และเม่ือเสียชีวิต 
๗.๒ การสร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคง ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน  
๗.๓ การสรา้งให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน  
๗.๔ การสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน  
๗.๕ การสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น องค์การชุมชนในการสนับสนุน

ระบบสวสัดิการ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ๘.๑ การสร้างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมกันบริหารจัดการและ
ร่วมกันรับผลประโยชน จึงเป็นกองทุนที่ชุมชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง 
 ๘.๒ การสร้างระบบสวัสดิการในคนในชุมชน ได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลให้ครบทุก
ครัวเรือนในต าบลแม่ปะ 
 ๘.๓ การพัฒนากองทุนให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยการจัดสวัสดิการให้กับทุกคนถึงแม้ไม่ได้
เป็นสมาชิก ภายใต้แนวคิดที่ว่างบประมาณสองส่วนมาจากภาครัฐสมทบ ดังน้ันทุกคนในชุมชนจึงควรมีสิทธิ
ในเงินกองทุนน้ี แต่จะมีการจัดสวัสดิการให้แก่คนที่เป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นในอีกระดับหน่ึงด้วย 
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Key actors  เครือข่ายหัวดงไม่ทอดทิ้งกัน 
งานเด่น ดูแลเท่าเทียม ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นางสาวศิริเพ็ญ  บุญปู่ ต าแหน่ง ประธานเครือข่ายหัวดงไม่ทอดท้ิงกัน     

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๙๓๖๙๘๒๔ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลหัวดงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบจ านวน ๖ หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด ๓,๓๔๒ คน จ านวน ๙๐๗ ครัวเรือน 
มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๗ ของจ านวนประชากรทั้งหมด ทุนทางสังคม และ
ศักยภาพที่มีงาน กิจกรรมสร้างผลกระทบกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ความครอบคลุมการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
๕๗๕ คน พัฒนาอาชีพเสริม กองทุนสวัสดิการชุมชน ศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือกันในพื้นที่ คือเครือข่าย
หัวดงไม่ทอดทิ้งกัน เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยการน าของนายพิชัย  นวลนภา
ศรี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นคนหัวดง ร่วมกับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง นายมนูญ  ดิษเสถียร  และนายบันเทิง  ศรีนาก ประธานชมรม
ผู้สูงอายุของการบริหารส่วนต าบลหัวดง อีกทั้งยังมีผู้น าท้องที่เช่นก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งท างานในการดูแล
กลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ เช่น คนยากจน คนถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว เป็นต้น เดิมการ
ด าเนินการไปตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละองค์การเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดงก็ด าเนินการใน
ภาพรวมดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการหรือการสงเคราะห์ สภาองค์การชุมชนก็มีการด าเนินงานช่วยเหลือ
ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในหมู่บ้านของต าบลหัวดง ในด้านของชมรมผู้สูงอายุก็ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ  การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่ง
กระบวนการต่างเหล่าน้ีเป็นกระบวนการช่วยเหลือในลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ขาดการเชื่อมโยงใน
ด้านการท างาน การงบประมาณ และฐานข้อมูลและหน่วยงานราชการที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือ นายพิชัย  
นวลนภาศรี จึงมีการชักชวนกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านและเทศบาลต าบลหัวดงซึ่งเป็นองค์การปกครอง
ท้องถิ่นอีกแห่งในต าบลมาประชุมกันเพื่อหาวิธีในการเชื่อมโยงงานเชื่อมโยงข้อมูล เชื่อมโยงงบประมาณ 
เชื่อมโยงหน่วยงานราชการต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม
เปราะบางทางสังคมในต าบลหัวดง ประกอบกับมีเหตุการณ์ที่ต้องหาทางออกร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องในชุมชน 
คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๖ เพศหญิงในหมู่บ้านล าชะล่า หมู่ที่  ๒ สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ด้วยยากจนไม่มีค่าใช้จ่าย และครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีเด็กที่ต้องเลี้ยงถึง ๖ คน แต่มีคน
หาเงินเข้าบ้านเพียง ๑ คน ท าให้เกิดความขาดแคลนในหลายๆด้าน ทั้งด้านอาหาร ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่
อาศัย จากสถานการณ์ดังกล่าวเครือข่ายหัวดงไม่ทอดทิ้งกันจึงทบทวน และน าข้อมูลที่ได้ มาออกแบบและ
จัดท าแผนการดูแล  เพ่ือเกิดการดูแล ช่วยเหลือทันท่วงที และเตรียมความพร้อมในการจัดการระยะยาว เพื่อ
ความเท่าเทียมทั่วถึงทุกคน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

๒.๑ คนพิการ ๑๗๘ คน 
๒.๒ เด็กและเยาวชน ๕๒๕ คน 
๒.๓ ผู้สูงอายุ ๗๐๐ คน  
๒.๔ ผู้ด้อยโอกาส ๓๐ คน 
๒.๕ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ๖ คน 
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๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ติดบ้าน เด็กด้อยโอกาสที่ประสบปัญหา ยากล าบาก ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ ทั่วถึง ครอบคลุม ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนยากจน คนไร้สัญชาติ คนพิการ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ติด
บ้าน แรงงานข้ามชาติ จากฐานข้อมูลต าบล TCNAP และกองสวัสดิการสังคม อบต.หัวดง 
 ๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพในการจัดการดูแลกลุ่มเปราะบาง จากฐานข้อมูล RECAP 
๕. รูปธรรมงาน  
 ประกอบด้วย งาน กิจกรรม ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) กระบวนการที่ท าให้เกิดความร่วมมือของ ๕ องค์หลักใน
พื้นที่ และ ๒) การน าใช้กฎ กติกาข้อตกลง  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 จากการเห็นปัญหาร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรในชุมชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน
ของเครือข่ายหัวดงไม่ทอดท้ิงกัน ประกอบด้วย ท้องที่  ท้องถิ่น ภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง ๒  แห่ง โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง ๕ แห่ง วัด ๗ วัดในพื้นที่ หน่วยงานราชการในระดับ
จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร  ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึงจังหวัดพิจิตร รูปแบบการขับเคลื่อนใช้การรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการดูแล
ช่วยเหลือกัน เรียกว่า” วันโฮม”และท าการส ารวจข้อมูล ซึงภารกิจแรกของเครือข่ายหัวดงไม่ทอดทิ้งกัน ก็คือ
การจัดท าข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก ผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อเพื่อให้เกิดความ
เช่ือมโยงในการท างานและเกิดการใช้ฐานข้อมูลในการช่วยเหลือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งต าบล ก าหนด
มาตรการในการช่วยเหลือที่ชัดเจน ซึ่งมีเป้าหมายคนด้อยโอกาส  ยากจน ถูกทอดทิ้ง คนที่ถูกกระท ารุนแรง 
เด็กที่ได้รับการดูแลบกพร่อง โดยมีการก าหนดการช่วยเหลือไว้ ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะต้น คือการช่วยเหลือเฉพาะ
หน้าเช่นเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง ระยะกลาง คือการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยการปรับสภาพแวดล้อมต่างๆ
หรือการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะยาว คือ การช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านการศึกษา 
หรืออื่นๆตามความเหมาะสม 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 มีกลุ่มคนที่ ให้การดูแลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกลุ่มเปราะบางของต าบลหัวดง ประกอบด้วย 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงขาดการดูแลที่เหมาะสม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เด็ก
ยากจน ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร บริการที่จ าเป็น เท่าเทียมผู้อื่น ที่
ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือให้เด็กไม่ได้เรียนให้เข้าเรียนต่อ ๑ ราย และครอบครัวยากจนให้มีให้มีที่ท ากิน มี
อาชีพเลี้ยงดูครอบครัว 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในต าบลหัวดง มีดังน้ี (๑)ด้านสังคม เกิดสังคมแห่งการดูแลช่วยเหลือกัน แบ่งปัน
น้ าใจ เข้าใจซึ่งกันและกัน (๒)ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ ของหน่วยงาน กลุ่ม 
องค์กรในพื้นที่ (๓)ด้านเศรษฐกิจ การลดร่ายจ่าย และแบ่งปัน ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค และเงิน 
รวมถึงสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้พิการที่สามารถท างานได้เป็นต้น (๔)ด้านสภาวะ
แวดล้อม มีการจัดภูมิทัศน์ของบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต เพิ่มมากขึ้น (๕)ด้าน
การเมือง การบริการ ช่วยเหลือ ดูแลมีความเท่าเทียมกัน ทั่วถึงตามสิทธิของความเป็นมนุษย์ 
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๑๕๒ 

Key actors  กลุ่มท าปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน 
งานเด่น ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
วิทยากร นายสมัคร  ฟักทองอยู่ ต าแหน่ง ประธานธนาคารปุ๋ย 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน   
 การท าปุ๋ยหมักในพื้นที่มีการด าเนินงานจากการที่ นายสมัคร ฟักทองอยู่ เป็นหมอดินอาสาประจ า
หมู่บ้านแก่งหิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ตระหนักถึงปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่จึงได้น าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมมาทดลองใช้ในครอบครัว เริ่มต้นจากท าปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่ง พด.๑ แล้วใช้กับผักสวน
ครัวข้างบ้าน สังเกตพบว่าพืชผักเจริญเติบโตงอกงามดี ปลอดสารพิษ ปลอดภัยจากโรคต่างๆ ได้แนะน าวิธีท า
และวิธีการท าป ุ๋ยหมักให้กับคนอื่น ๆ ในชุมชนรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุน และ
ในปี ๒๕๔๖ ได้มีการรวมกลุ่มท าปุ๋ยหมัก โดยแบ่งกลุ่มตามคุ้มบ้าน ซึ่งมีทั้งหมด ๘ คุ้มโดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม 
และในปีพ.ศ ๒๕๔๗ ได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่มีการรวมสมาชิกจาก ๘ กลุ่มเป็นกลุ่มเดียวโดยใช้ชื่อ กลุ่มปุ๋ย
หมักบ้านแก่งหิน ซึ่งมีการจัดหาวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก และแบ่งให้กับสมาชิกในกลุ่ม มีการผลิตปุ๋ยหมัก
เพ่ิมขึ้นส่วนท่ีเหลือใช้จะแบ่งขายท าให้สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 มีสมาชิกกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านแก่งหินมีจ านวน ๕๗ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ๓.๑ สมาชิกกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง
ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตร 
 ๓.๒ เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน โดยผ่านกลไกศูนย์จัดการผ่านธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย ์
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP เอกสาร ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค   
๕. รูปธรรมงาน 
 กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน มีการท าปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยร่วมกัน ท าให้ลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุน
การใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพผลผลิต 
๖. วิธีการด าเนินงาน  

มีการรวมกลุ่มปุ๋ยหมัก โดยมีนายสมัคร ฟักทองอยู่เป็นแกนน า โดยมีการช่วยกันจัดหาวัสดุ ช่วยกันผลิต
ปุ๋ย แบ่งกันปุ๋ยหมักเพ่ือไปใช้ในการท าเกษตรกรรม มีการผลิตปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลือใช้จะแบ่งขาย ซึ่งใน
การท าปุ๋ยหมักของกลุ่มปุ๋ยหมักบ้านแก่งหิน มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  

แบบที่ ๑ รวมกองวัสดุส าหรับท าปุ๋ยหมักพร้อมรดน้ าให้ชุ่ม ใช้จอบหมุนผสมคลุกเคล้า      
แบบที่ ๒ นวัตกรรมจากภูมิปัญญา คิดประดิษฐ์เครื่องผสมคลุกเคล้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง เคร่ือง

คลุกเคล้าวัสดุส าหรับผลิตปุย๋หมัก ต่อท่อพ่นน้ าแบบง่ายๆ น าวัสดุแช่ลงในน้ าที่ผสมสารเร่ง พด.๑ พด.๒ และ
เทใส่ในเครื่องผสมคลุกเคล้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง น ามากองไว้ไม่ต้องกลับกอง และไม่ต้องให้น้ าอีก การใช้เครื่อง
ผสมคลุกเคล้าดังกล่าววสัดุต่างๆ จะเข้ากันได้ดีและทั่วถึง มีการคิดประดิษฐ์ รถบรรทุกให้สามารถยกดั๊ม เพ่ือ
สะดวกในการใช้งาน และประหยัดแรงงาน 

แบบที่ ๓ ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าปุ๋ยหมักจากเศษพืชกองเล็กๆ  ในครัวเรือนเพ่ือลดการเผาตอซัง 
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๑๕๓ 

แบบที่ ๔ ท าเป็นกองใหญ่  โดยคลุกเคล้าเศษพืช มูลสัตว์ สารเร่ง พด.๑ ให้ความชื้นเพียงพอ ใช้
เครื่องจักรรวมกอง กองในร่ม ไม่ต้องกลับกอง 

การจัดการปุ๋ยหมักจะมีการแบ่งปุ๋ยให้กับสมาชิกในกลุ่ม ปุ๋ยหมักส่วนที่เหลือใช้จะแบ่งขายท าให้สร้าง
รายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ เกษตรกรได้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
จากการด าเนินงานของกลุ่มเกิดครัวเรือนท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ๕๗ ครัวเรือน มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีได้ ๔๐๐ บาทต่อไร่ 

๗.๒ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพผลผลิตดีตรงตามความต้องการ 
๗.๓ คนในชุมชนได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ ผู้ผลิต และผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี 
๗.๔ ลดการเจ็บป่วยของเกษตรจากการใช้สารเคมี  

๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มกันท าให้มีธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ภายในชุมชน เกิดชุมชนท าการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี ๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายต้นทุนใน
การท าเกษตร ๓) ด้านสภาวะแวดล้อม ลดมลพิษจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการท าเกษตรกรรม ๔) ด้านสุขภาพ 
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงจากการที่ได้บริโภคพืชผัก สวนครัว ข้าว ผลไม้ ที่ปลอดสารเคมี และลดการ
เจ็บป่วยของเกษตรจากการใช้สารเคมี  
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๑๕๕ 

Key actors  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย (โรงเรียนข้าว) 
งานเด่น ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นายสิริชัย เหรียญทองชัย ต าแหน่ง กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๙๒๙๔๘๗ 
 

๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 พื้นที่ต าบลคอรุมมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท านามีร้อยละ ๑๐.๘๐ ในปีพ.ศ ๒๕๔๙ จากปัญหาต้นทุนใน
การผลิตสูงเน่ืองจากการใช้สารเคมีมีที่มีราคาแพงมาก ท าให้แกนน าของชุมชนต้องหาแนวทางแก้ไข เพื่อจะได้
ช่วยเหลือตนเองและเกษตรกรในชุมชน  จึงได้เข้าไปศึกษาอบรมการท าสารชีวภัณฑ์ต่างๆ  มาใช้แทนสารเคมี 
จึงได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ขึ้นมาอีก ในปีพ.ศ ๒๕๕๐  เกิดปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งขึ้นอีก  ท า
ให้ผลผลิตออกมาลดลงมาก  ทางแกนน าของกลุ่มจึงต้องคิดหาวิธีการแก้ไข  โดยการเข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดแพร่  เพ่ือขอค าปรึกษา  หลังจากน้ันทางศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว  จึง
ได้แนะน าให้ทางชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง  เพื่อแก้ไขปัญหาข้าวปน  และยังช่วยให้สามารถแก้ไขข้าวดีดข้าว
เด้งได้อีกด้วย  โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิษณุโลกยังสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้ชุมชนฟรีมา ๓  ตัน  เพื่อ
น ามาขยายพันธุ์ในชุมชน  ทางกลุ่มจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้น ในปีพ.ศ ๒๕๕๑  
เกษตรกรในชุมชนพบว่าดินที่ใช้ในการเกษตรเสื่อมคุณภาพลงมาก  จากการใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลานาน  
ทางกลุ่มจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา  จากการที่ทางกลุ่มได้เรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีต าบลคอรุมจึงได้ต่อยอดก่อตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขึ้นเองในชุมชน  เพื่อท าการผลิตและ
จ าหน่ายในชุมชน  เป็นการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพได้ดี  คนในชุมชนสนใจและน าไปใช้อย่างแพร่หลาย 
และในปีพ.ศ ๒๕๕๕ ทางกลุ่มมีความต้องการที่จะซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว จึง
เสนอความต้องการไปทางกลุ่ม SML เพื่อของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่ม โดยใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้ท าการสั่งเครื่องประกอบติดตั้งที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับสมาชิกทุกอาทิตย์และน าเงินที่ได้มาปันผลให้กับสมาชิกร่วมกันเกิดกลุ่มคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
บ้านคลองกล้วยขึ้น 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 สมาชิกกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย (โรงเรียนข้าว) หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกล้วย ต าบลคอรุม และ
แกนน าเกษตรกรจ านวน ๑๒ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยการลดการใช้สารเคมี  และ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองในชุมชน เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตข้าวในพื้นที่ จากการผลิตข้าวเพื่อบริโภค เป็น
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ าหน่ายให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ แผนชุมชน ข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ต าบลคอรุมจากแหล่งข้อมูล 
TCNAP, RECAP,ข้อมูล จปฐ.,กชช.๒ค ข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชนจากรพ.สต.และข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
 เกิดการขยายโรงจัดเก็บผลผลิตสามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกกลุ่มได้ทั้งหมด มีระบบการผลิตที่
ปลอดภัย และลดต้นทุนการผลิตได้ท้ังชุมชน การขยายพื้นที่โรงเก็บผลผลิตของกลุ่ม ลานตากเมล็ดพันธุ์ และ
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เพิ่ม อุปกรณ์เพื่อการขยายการด าเนินงาน เช่น ตาชั่งเมล็ดพันธุ์ เพื่อรองรับผลผลิตของสมาชิกกลุ่มที่มี
เพ่ิมขึ้น 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 มีการรับสมัครสมาชิกในการรวมกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมโดยมติในที่ประชุม เพื่อด าเนินงานกลุ่มท าการ
ประชุมกลุ่มร่วมกันพร้อมกับคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันเพื่อคนในชุมชนมีความเข้าใจ
ร่วมกันและให้ความร่วมมือในการด าเนินการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย ร่วมคิด ร่วมท าในทุกๆ 
เรื่องที่ด าเนินการอยู่ ซึ่งสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง
ในการด าเนินการร่วมกันกับคณะกรรมการกลุ่ม มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการท างานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย มีระบบการผลิตที่ปลอดภัย โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะพันธ์ุข้าวจ าหน่าย และลดต้นทุนการผลิตได้ทั้งชุมชน และท าการจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปี ทางเกษตรต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มท าให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วย โดยมีการจัดอบรมเกษตรกร  
ส่งเสริมแกนน ากลุ่มให้มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ได้  อบรม เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์
เรียนรู้ให้มีมาตรฐาน และความเป็นมืออาชีพ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การด าเนินกิจกรรม โดยผ่านเวทีการ
ประชุม การประชาคม และการน าเสนอกิจกรรม 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองกล้วยสามารถพัฒนาศักยภาพ สร้างแกนน ากลุ่มเกษตรกรซึ่งมีจ านวน ๒๐ 
คน ที่มีความรู้ความสามารถจากประสบการณ์จริงสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และ
รายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน ลดอัตราคนว่างงาน และการออกไปท างานต่างถิ่น สร้างโอกาสในการเข้าถึงการ
ผลิต และการบริโภค สร้างสังคม จากการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนทุกเดือน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น   
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เป็นแบบอย่างของการ
ท าเกษตรปลอดสารให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดร่ายจ่ายให้ครัวเรือน เพิ่ม
รายได้ (๓) ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ า ดีขึ้น เน่ืองจากลดการสารเคมี และปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเป็น
การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน(๔) ด้านการเมือง ประชาชนได้มีร่วมคิดและแสดงความคิดทั้งในระดับกลุ่ม และ
ระดับท้องถิ่น (๕) ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการมีแหล่ง
สร้างอาหารปลอดภัยในชุมชน 
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๑๕๘ 

Key actors  กลุ่มเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย 
งานเด่น เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง งดการใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็น 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ. หนองฉาง  จ. อุทัยธานี 
วิทยากร นายมานพ นฤคนธ์ ต าแหน่ง ประธานกลุ่มเกษตรปลอดสาร  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒ - ๑๖๖๗๘๔๘ 
 

๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 กลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อท าเกษตรตั้งแต่ปี  ๒๕๕๖ โดยมีนายมานพ 
นฤคนเป็นแกนน าที่ริเริ่มท าเกษตรท าเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง แนวคิดและแรงบันดาลใจในการท า
เกษตร คือเกษตรและอาหารจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ก่อนจะปลูกหรือเลี้ยงอะไรควรมีการศึกษาก่อน และควร
งดการใช้สารเคมี โดยมีการปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพท าเองจากมูลสัตว์และวัชพืช ขุดสระ
น้ าเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแห้ง มีการไปศึกษาดูงานต่างพื้นที่ กลุ่มเกษตรปลอดสาร มีการท าเกษตร
ผสมผสานแบบพอเพียง ได้แก่ ท านา ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกผลไม้ ปลูกผักสวนครัว โดยมีการใช้สารเคมี
ประมาณ ร้อยละ ๓๐ ไม่ใช้สารเคมีประมาณ ร้อยละ ๗๐ มีการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ส่วนในสระก็จะเลี้ยงปลา
รวม เช่น ปลาสลิด ปลาทับทิม เป็นต้น ผักและผลไม้ที่ได้ก็จะท าไปวางขายท่ีร้านค้าภายในอ าเภอหนองฉาง  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยจ านวน ๒๗ คน   
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 มีการท าเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ได้แก่ ท านา ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกผลไม้ ปลูกผกัสวนครัว เลี้ยง
ปลา บ ารุงดินโดยวิธีธรรมชาติและงดใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็น  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

๔.๑ ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย 
  ๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ได้แก่ วิทยากรที่ให้ความรู้แนวทางการท าเกษตร
พอเพียงจากอบต. 
  ๔.๓ งบประมาณจากอบต.ทุ่งโพในการพัฒนากลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๕. รูปธรรมงาน 
 กลุ่มเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยมีการรวมกลุ่มเพ่ือท าเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ได้แก่ ท า
นา ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกผลไม้ ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้ มะเฟือง มะกอกน้ า มะละกอ ขนุน ละมุด กระท้อน พุทรา
นมสด ส้มโอ ชมพู่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ ฝรั่ง เป็นต้น  ปลูกผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ โหระพา กระเพรา พริก 
ฟัก ถั่วพู เป็นต้น โดยมีการใช้สารเคมีประมาณ ร้อยละ ๓๐ ไม่ใช้สารเคมีประมาณ ร้อยละ ๗๐ มีการบ ารุงดิน
โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพท าเองจากมูลสัตว์และวัชพืช มีการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง เลี้ยงปลารวมในสระ เช่น ปลา
สลิด ปลาทับทิม 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 กลุ่มเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยมีการด าเนินงานและกิจกรรม โดยมีการเตรียมและการจัดสรร
พื้นที่เพื่อท าการเกษตร โดยมีการเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพท าเองจากมูลสัตว์และวัชพืช คัดเลือกเมล็ด
พันธุ์เพื่อเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ไม่ใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็นในการดูแลบ ารุงรักษาดินและดูแล
ผลผลิต ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการกระจายผลผลิตชุมชน 
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๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 กลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยมีการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง มีการบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ และไม่ใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็น 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

มีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มท าเกษตรผสมผสานแบบ
พอเพียง และดูแลช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ มีการลดรายจ่ายต้นทุนในการผลิต 
ด้านสภาวะแวดล้อม มีความปลอดภัยจากสารเคมี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และด้านสุขภาพ  
ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงจากการบริโภคผลผลิตที่มีความปลอดภัย  
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Key actors  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ 
งานเด่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
พื้นที่ เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นายสิทธิชัย  มากโม ต าแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๕๙-๑๑๕๖ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์น้อมน าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องการระเบิดจากข้าง
ในที่ทรงให้ประชาชน เป็นผู้คิดตัดสินใจ และท าด้วยตนเองมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา และช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกับพื้นที่และยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน รวมถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
เกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง เป็นแหล่งการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ หลักสูตรการด ารงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้โครงการเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการ
อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต าบลป่าเซ่ามีประชากรทั้งหมด ๗,๕๐๖ คน ๒,๘๑๑ ครัวเรือน 
มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร จ านวน ๖๒๓ ครัวเรือนรายได้เฉลี่ย ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
มีพื้นที่การเกษตร ๑๒,๓๘๕ ไร่ และจากข้อมูลส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ตามแผนการใช้ที่ดินระดับ
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๕ พบว่าว่า
เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ๑๗.๑๒ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ ๗๖.๐๓ ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ ๕  และไม่
ใช้ปุ๋ย ร้อยละ ๑.๓๗ และความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ ด้านการควบคุมราคาปุ๋ยร้อยละ 
๔๘.๖๓ ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน พืชผัก ไม้ผล และมีการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจจ านวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาผลผลผลิตไม่แน่นอน จ าหน่ายได้ใน
ราคาที่ต่ า ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรมีการปนเป้ือนสารเคมีเพราะเกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการ
ผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการรวมตัว 
จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขึ้นในพื้นที่ต าบลป่าเซ่า และได้ด าเนินการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต าบลป่าเซ่า เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์ที่มีจ านวนมากในพื้นที่
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก โดยเทศบาลต าบลป่าเซ่าร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้น าผลการวิจัย พัฒนา "ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง" เพื่ออบรมและผลิตปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต าบลป่าเซ่า โดยจัดด าเนินโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี น าวัตถุดิบจากมูลสัตว์ ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น มูลโค มูลสุกร ตากแห้งแล้วมาท าเป็นปุ๋ยหมัก มาท า
การบดให้ละเอียดผสมกับธาตุอาหารชนิดต่างๆ ตามความต้องการของพืชและผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน ท า
ให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพให้แก่ดิน และลดต้นทุน
ทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายในต้นทุนการผลิตพืชต่างๆ ได้ และมีรายได้เสริมในการ
ผลิตปุ๋ยเพื่อจ าหน่ายให้เกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆมีการ
ประกอบอาชีพภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในชุมชนน้ันๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ โดย
การสร้างเป็นผลผลิตที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจในชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีความต้องการให้มีการขยาย
ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จึงด าเนินการให้มี
รูปแบบการผลิตเพ่ือใช้และจ าหน่ายในราคาประหยัด แต่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเหมาะส าหรับการอัดเม็ด
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ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ซึ่งในพื้นที่ต าบลป่าเซ่ายังมีเศษวัสดุทางการเกษตรอีกเป็นจ านวนมากเช่น เปลือกและซัง
ข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกถั่วฯลฯ จึงมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยประยุกต์วิธีการผลิต
ปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตรในการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ ยอินทรีย์น้ าและสารไล่แมลงจนสามารถ
ด าเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต าบลป่าเซ่า มีการด าเนินการแบ่งปันในรูปของปุ๋ยเพื่อใช้มีการฝาก 
การถอน การกู้ยืม และมีความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพอเพียง  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จ านวน ๖๒๓ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้กิดขึ้น  
 ๓.๑ เพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในชุมชนโดยปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดที่ผลิตได้ จ านวน ๑๐๐ ตัน/ปี ปุ๋ยหมักอินทรีย์ จ านวน ๕๐ ตัน/ปี ปุ๋ยอินทรีย์น้ าและสารไล่แมลง 
จ านวน ๕,๐๐๐ ลิตร/ป ี
 ๓.๒ เป็นทางเลือกหน่ึงให้เกษตรกร ในการลดปริมาณหรือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการผลิตพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช ลดปัญหาผลกระทบจากการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๓ เกษตรกรองค์กรชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้และร่วมมือกันในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีส่วนในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๔ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างแหล่งอาหารให้ปลอดภัย และเกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนกับภาคราชการ ในรูปแบบประชารัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน และเป็นเป็นต้นแบบการผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยส าหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค ขยายเครือข่ายของเกษตรกร 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรต าบลป่าเซ่า แผนพัฒนา ๓ ปี ส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน แผนการใช้
ที่ดินระดับต าบลแบบบูรณาการ ต าบลป่าเซ่า จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP และเอสาร ข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ฮอร์โมน และสารอินทรีย์ไล่แมลง มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต าบลป่าเซ่า เพื่อ
ให้บริการอย่างเอ้ืออาธรและส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ จ านวน ๑ แห่ง 
๖. วิธีการด าเนินงาน   
 ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน และแกนน าเกษตรกร ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบกิจกรรมอาสา และรูปแบบคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบปากต่อปาก และการให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดต าบลป่าเซ่าด าเนินการผลิต บริหารจัดการกลุ่ม โดยมีกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษต าบลป่าเซ่า สาธิต
การใช้เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต าบลป่าเซ่า น ามูล
สัตว์มาร่วมผลิตปุ๋ย แลกเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์กับธนาคารเพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการผลิต ประชาชนในพื้นที่
ต าบลป่าเซ่า น าวัตถุดิบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์น้ าได้ มาแลกเปลี่ยนกับปุ๋ยของธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ต าบลป่าเซ่า ภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์ พัฒนาส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดิน เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การ
จัดท าแผนการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน /สนับสนุนงบประมาณตามสภาพปัญหา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการถ่ายทอด
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เทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาชนบท/สนับสนุนเครื่องจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การท าเกษตรอินทรีย์ และ
เทศบาลต าบลป่าเซ่าให้ความส าคัญกับภาคเกษตร สนับสนุนการด าเนินการในทุกรูปแบบ จัดเวทีชุ มชน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณด าเนินงาน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ ส่งเสริมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประสานของบประมาณในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลป่าเซ่า สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย การ
รณรงค์การท าเกษตรปลอดภัย การสะท้อนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม จาก
การใช้สารเคมี นอกจากน้ันฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ าหน่ายมูลสัตว์ที่เหลือจากระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในราคาถูกเพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้านจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ต าบล ให้ความร่วมมือในการฝาก
ประชาสัมพันธ์และการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต าบลป่าเซ่า เน้น
การเข้าถึงของคนในชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ มีการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๐๐ คนจ านวน ๒ 
ครั้ง/ปี วิทยากรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด จ านวน ๒ คน  
 ๗.๒ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี จ านวน ๑๐๐ ตัน /ปี ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ จ านวน ๕๐ ตัน/ปี ปุ๋ยอินทรีย์น้ าและสารไล่แมลง จ านวน ๕,๐๐๐ ลิตร/ป ี
 ๗.๓ การจ้างแรงงาน ส าหรับเกษตรกรที่รายได้น้อยและว่างงานในช่วงวิกฤตภัยแล้ง จ านวน ๖๖ ราย 
๑,๖๓๖ แรง มูลค่าการจ้างแรงงาน ๔๙๐,๘๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔๙๐,๓๙๐ บาท 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม สมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ มีพื้นที่สร้างสรรค์ใน
การท ากิจกรรม มีสร้างการดูแล ช่วยเหลือกัน(๒) ด้านสุขภาพ สร้างแหล่งอาหารให้ปลอดภัย ลดการเกิดโรค
จากการใช้สารเคมี (๓) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพท าให้เกิดรายได้ในครอบครัวและการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน
ในการผลิต (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม ลดมลภาวะจากการใช้สารเคมี (๕) ด้านการเมือง จากการท าประชาคม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณด าเนินงาน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ 
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Key actors  กลุ่มผู้ใช้น้ าคลองแม่ระกา   
งานเด่น จัดการน้ าอย่างทั่วถึงจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
วิทยากร นายวิเชียร  บุบผาต าแหน่ง คณะกรรมการ  

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลวังประจบประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่จ านวน ๓๐๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๘ จาก
จ านวนผู้ประกอบอาชีพท้ังหมด ๕,๐๑๘ คน มีแม่น้ าคลองแม่ระกาไหลผ่านพื้นที่ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง
ตา จังหวัดตาก ในหมู่ที่ ๑ หมู่ที่๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ จึงเกิดการจัดสรรปันน้ าเพื่อใช้ในการท า
การเกษตร โดยมีการตั้งกฎ กติกา ในการร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีน้ าใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ระดมความคิด 
การมีส่วนร่วมเรื่องความร่วมมือในการอนุรักษ์และใช้น้ า จึงเกิดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองแม่ระกาขึ้น และมี
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ ใช้น้ าคลองแม่ระกา เพื่อก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อตกลงรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ใช้น้ าอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 เกษตรกรผู้ใช้น้ า ๙๑๕๘ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการท าเกษตรอย่างเพียงพอ เช่น การท านาปี และการปลูกพืชใช้น้ าน้อยช่วงหลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีฝายกักเก็บน้ าใช้ตลอดล าคลองตลอดทั้งปีทั้งที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ท าการเกษตร และ
ส่งเสริมการปลูกพืชบ ารุงดินระยะสั้น เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว   
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP เอกสารและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการ
จัดการน้ า ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค   
๕. รูปธรรมงาน 
 ๕.๑ กิจกรรมคลองสวยน้ าใส  
 ๕.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์และการใช้น้ า  
 ๕.๓ ปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนการท านาปรัง และปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชด าริเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ใช้น้ าคลองแม่ระกา โดยแต่ละหมู่บ้านที่มีคลองแม่ระกาไหลผ่านต้องร่วม
เป็นคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ คือ รับทราบปัญหาจากผู้ใช้น้ า ความต้องการโดยผ่านกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน การจัดการน้ าที่เหมาะสมเพื่อกระจายน้ าอย่างทั่วถึงจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า และขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาไม่ให้ล าคลองตื้นเขิน มีกิจกรรมปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์น้ าให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้แก่ กิจกรรมคลองสวยน้ าใสที่มีการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่าง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่ โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบล
วังประจบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์และการใช้น้ า โดยมีผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบร่วมด าเนินการ  
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้น้ าน้อยทดแทนการท านาปรัง โดยมีก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
แกนน าในการขอความร่วมมือเกษตรกรในชุมชน ให้การสนับสนุนโดยส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตากและ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชด าริเพื่อการอนุรักษ์
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ดินและน้ า โดยมีผู้น าชุมชนและหมอดินอาสาเป็นแกนน าหลักในการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีผู้ให้
การสนับสนุน คือ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ส านักงานพัฒนาที่ดิน และองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ มีฝายกักเก็บน้ าใช้ตลอดทั้งปี จ านวน ๕ ฝาย 
 ๗.๒ เกิดการพัฒนาขุดลอกล าคลองไม่ให้ตื้นเขิน 
 ๗.๓ เกษตรกร ๙๑๕๘ ครัวเรือน มีแหล่งน้ าในการท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๗.๔ เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น   
 มีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ด้านสังคม เกิดเครือข่ายผู้ใช้น้ าคลองแม่ระกา ท าให้มี
แหล่งน้ าในการท าการเกษตรอย่างเพียงพอ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายต้นทุนในการท าเกษตร ๓) ด้าน
สภาวะแวดล้อม แหล่งน้ ามีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  
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Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 
งานเด่น แหล่งท่องเที่ยวบึงหัวดงสามัคคี 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายมนูญ  ดิษเสถียร ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๓๒๖๑๕๙ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 บึงหัวดงสามัคคี หรืออ่างเก็บน้ าแก้มลิงทุ่งคลองคันของต าบลหัวดง มีพื้นที่จ านวน ๔๔๔ ไร่ เป็นแหล่ง
รองรับและกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลหัวดง ซึ่งประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหัว
ดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๔๙๒ คน โดยท านาเป็นอาชีพหลัก ๔๖๗ คน ร้อยละ ๙๔.๙๒ 
ท าสวน ท าไร่ ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔ เลี้ยงสัตว์และประมง ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ ปัจจุบันมี
ประชาชนในต าบลหัวดงและนอกต าบลได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในสถานที่แห่งน้ีเพิ่มมากขึ้น ทั้งมาหาปลา มา
พักผ่อนกับครอบครัว รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในพื้นที่ด้วยจุดเด่นส าคัญของบึงหัวดงสามัคคี คือ 
เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ติดถนนสายหลักคือถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๓๐๔ ซึ่งเป็นเส้นทางที่
เชื่อมต่อระหว่างต าบลหนองปล้อง ต าบลบ้านบุ่ง ต าบลฆะมัง ที่ส าคัญแหล่งน้ าแห่งน้ียังเป็นแหล่งน้ าที่
เกษตรกร ๒ ต าบล คือ ต าบลหัวดง และต าบลบ้านบุ่ง ได้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรร่วมกันอีกด้วย ทั้งน้ี
ในฤดูปลูกข้าว หรือมีการเกษตร ประชาชนทั้ง ๒ ต าบล ก็จะได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ เพ่ือก าหนดกฎ 
กติกา ในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ าในพื้นที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายมนูญ ดิษเสถียรประธานกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลหัวดง ได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่ต าบลหัวดง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของคนในต าบลหัวดงและต าบลใกล้เคียง จึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับประธานกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่ 
รวม ๘ หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลหัวดง คือ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวดง หมู่ที่ ๓ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ บ้านเนินยาว หมู่ที่ ๕ 
บ้านหนองนาด า หมู่ที่ ๖ บ้านน้ าโจนเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวดง หมู่ที่ ๘ บ้านหัวดง และหมู่ที่ ๙ บ้านปากคลอง 
ซึ่งทั้งประธานกองทุนทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้ประชุมปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปร่วมกันในการแปรสภาพพื้นที่ที่ว่าง
เปล่า ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ประสานขอใช้พื้นที่กับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ในการ
ก่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลหัวดง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ ตาม
แนวอ่างเก็บน้ าให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ภายใต้การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชนในต าบลหัวดง ๑๒๘ ครัวเรือน จ านวน ๕๓๖ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 พัฒนาบึงหัวดงสามัคคี หรืออ่างเก็บน้ าแก้มลิงทุ่งคลองคันของต าบลหัวดงเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลน าใช้ได้แก่ แผนพัฒนาต าบลหัวดง และจากแหล่งขอ้มูล TCNAP , RECAP และขอ้มูลจากแหล่ง
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลสุขภาพจากรพ. สต 
๕. รูปธรรมงาน 
 บึงหัวดงสามัคคี หรืออ่างเก็บน้ าแก้มลิงทุ่งคลองคันของต าบลหัวดง มีแพกลางน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ผู้น าชุมชนและอบต.หัวดง ร่วมกันคิด จัดประชุมประชาคมปรึกษาหารือหาข้อสรุปร่วมกันในการแปร
สภาพพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยระดมทุนจากเงินกองทุนหมู่บ้าน และจัดตั้ง
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คณะกรรมการบริหารจัดการบึงหัวดงสามัคคี โดยให้ประชาชนในพื้นที่เสนอบุคคลขึ้นเป็นคณะกรรมการ 
หลังจากน้ันด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้รอบๆ บึงหัวดงสามัคคี ให้กลายเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  พร้อมทั้งสร้างแพลอยน้ าแบบเคลื่อนที่ในการน่ังชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศรอบบึงหัว
ดงสามัคคี นอกจากน้ันบึงหัวดงสามัคคียังเป็นแหล่งน้ าที่เกษตรกร ๒ ต าบล คือ ต าบลหัวดง และต าบลบ้าน
บุ่ง ซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรโดยในฤดูปลูกข้าว หรือฤดูท่ีมีการท าเกษตรกรรมประชาชน
ทั้ง ๒ ต าบล ก็จะได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ เพื่อก าหนดกฎ กติกา ในการเปิด-ปิดประตูระบายน้ าใน
พื้นที่ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการมีส่วนร่วม โดยจัดสรร
ร้านค้าให้แก่หมู่บ้านที่เป็นสมาชิกน าสินค้ามาจ าหน่ายให้กับนักท้องเที่ยว 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตส านึกในการช่วยกันดูแลรักษาและร่วมกันเป็น
เจ้าของท าให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาบึงหัวดงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การจ าหน่าย
อาหาร เครื่องดื่มค่าบริการแพกลางน้ า รายได้จากการวิ่งเรือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการ
แหล่งทรัพยากรในพื้นที่ (๒) ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และลดต้นทุนการผลิตในการท า
เกษตรกรรม  (๓) ด้านสภาวะแวดล้อม อนุรักษ์และมีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในพ้ืนที่ 
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Key actors  กลุ่มป่าชุมชนบ้านลานเต็ง ตามแนวพระราชด าริ 
งานเด่น โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านลานเต็ง ตามแนวพระราชด าริ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบ  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
วิทยากร นายสมพร  เหลือบุญนุ่ม ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙  

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ป่าชุมชนบ้านลานเต็ง ต าบลวังประจบเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของการใช้ประโยชน์ของหมู่ 
๙ ต าบลวังประจบ  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียง หากแต่การใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เกิดการ
ท าลายป่าไม้กันมาก ชุมชนจึงมีความคิดร่วมกันในการที่จะรักษาป่าไว้โดยถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานพระ
มหากรุณารับโครงการพัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็งไว้ เป็นโครงการสืบเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับพัฒนาป่าไม้ บ้าน
ลานเต็งไว้เป็นโครงการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่ออนุรักษ์สภาพป่า
เบญจพรรณและไม้เต็งรังให้สามารถฟื้นกลับคืนสู่ระบบนิเวศตามที่นายชนะ ม่วงมิตร ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านในขณะน้ันได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากได้มีการจัดตั้งป่าไม้ บ้านลานเต็งเป็น
โครงการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริแล้ว ทางหมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีกิจกรรมต่างๆในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านลานเต็ง 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ ๙ จ านวน ๓๐๐ ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียง  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่ สภาพผืนป่าที่ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่ให้ลูกหลาน ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น มีแหล่งอาหาร
จากป่า 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP เอกสาร ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป่าไม้ 
ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค   
๕. รูปธรรมงาน 
 แนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน กระบวนการสร้าง
ความสามัคคีในการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มีการเพาะกล้าไม้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ท้องถิ่น 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 จัดตั้งกลุ่มป่าชุมชนบ้านลานเต็ง ตามแนวพระราชด าริ เป็นแนวคิดให้คนในชุมชนรู้รักษาอนุรักษ์และห่วง
แหนป่าในพื้นที่ ผู้น าชุมชนและประชาชนของชาวบ้าน หมู่ ๙ บ้านลานเต็ง ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตากจึงท าการถวายฎีกาผ่านทางราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง เพื่อให้น าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเข้า
ร่วมเป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็น
การรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในการปลูกป่าและอนุรักษ์
พันธุ์พืช สร้างธรรมชาติและสร้างอาหารจากป่า กลุ่มป่าชุมชนบ้านลานเต็ง ตามแนวพระราชด าริดูแลป่า
ร่วมกับกรมป่าไม้ มีกิจกรรมร่วมกันในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืช ปลูกป่าร่วมกัน จัดท าแนวกันไฟ และ
ลาดตระเวนตรวจดูแลป่า โดยกิจกรรมของป่าชุมชนบ้านลานเต็งตามพระราชด าริ หมู่บ้านลานเต็งได้ร่วมกับ
กรมป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้น้ันเป็นผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการ งานส่วนแรกของโครงการ คือ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น พืชพื้นเมืองในท้องที่ต าบลซึ่งมีการเก็บฐานข้อมูลพันธุ์พืชในท้องถิ่นไว้เพื่อไม่ให้
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สูญหายไปตามกาลเวลาและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ 
ส่วนของงานหรือกิจกรรมอีกหน่ึงอย่าง คือ การขยายพันธุ์พืช เป็นการเพาะพันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น การปลูกต้นไม้เน่ืองในวันพ่อและวันแม่ และการปลูกป่าเน่ืองในวันต้นไม้โลก ส่วนราชการ
หรือประชาชนทั่วไป สามารถมาขอรับกล้าไม้เพื่อน าไปปลูกในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านของตนได้ ตัวอย่างต้นไม้ที่
ท าการขยายพันธุ์ เช่น ไม้แดง ไม้สัก ไม้มะค่า เป็นต้น 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ มีหน่วยงานรัฐ ร่วมกับหมู่บ้านในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนน้ีสามารถแก้ปัญหา
ได้โดยความร่วมมือและมีส่วนร่วมของชุมชน 

๗.๒ มีความสามัคคีกันในการรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติโดยมีแนวทางพระราชด าริเป็นสิ่งยึดเหน่ียว 
๗.๓ มีแหล่งขยายพันธุ์พืช เพาะกล้าไม้ อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จ านวน ๕๖๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖   
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ด้านสังคม ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สร้างการมีส่วนร่วม และจิตส านึกของชุมชนร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ๒) ด้านเศรษฐกิจ 
ป่าเป็นแหล่งอาหารในชุมชนท าให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ๓) ด้านสภาวะแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ  
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ภาพที่ ๔.๒.๘   กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชนต�าบลวังท่าดี
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๑๗๔ 

Key actors  กลุ่มอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชป่าชุมชนต าบลวงัท่าดี 
งานเด่น อาสาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชน 
พื้นที ่ ต าบลวังท่าดี อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ 
วิทยากร นายประเสริฐ สีแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าวนอุทยานต าบลวังท่าดี 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๖-๙๑๔๒๔๖๕ 
 
๑. ที่มาและฐานความคิดในการด าเนินงาน 
 พื้นที่ต าบลวังท่าดี มีประมาณ ๔๒,๕๐๐  ตารางกิโลเมตร ประชาชนต าบลวังท่าดีมีประชากรทั้งหมด 
๖,๑๙๐ คนและมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ต าบลวังท่าดีมีแหล่งน้ าและทรัพยากรป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์แต่ขาดการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ท าให้ป่าไม้ลดน้อยลงร้อยละ ๑๕ ต่อปี หลังจากมีการ
จัดตั้งวนอุทยานวังท่าดี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่วนอุทยาน และอาสาพิทักษ์ป่า ท าให้เกิดแนวคิดต้องการส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนต าบลวังท่าดีเพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารแก่
สัตว์และประชาชนในต าบลวังท่าดี จึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชนต าบลวังท่าดี
ขึ้น โดยมีการลงส ารวจพื้นที่ป่าอย่างละเอียด โดยพบว่าบนพื้นที่ตลอดแนวเขาน้ันมีสัตว์เล็กเช่น ไก่ป่า ชะมด 
กระต่ายป่า อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากแต่ขาดอาหาร จึงสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบล
วังท่าดีท าการเพาะพันธุ์พืชที่สามารถเป็นอาหารให้สัตว์ได้เช่น กล้วยป่า ไผ่ตรง ตะขบ โดยต้นไม้ทุกต้นมีการ
ติดป้ายชื่อวงศ์และตระกูล เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง และในทุกๆ ๑ สัปดาห์ จะมีการเดินป่าส ารวจป่าไม้ในป่าชุมชน 
ติดตามการเติบโตของพืชโดย มีการตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ๒.๑ สภาเด็กและเยาวชนต าบลวังท่าดี จ านวน ๗๓ คน 
 ๒.๒ อาสาสมัครพิทักษ์ป่า จ านวน ๔๐ คน 
 ๒.๓ ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน จ านวน ๓๐๐ คน  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิด 
 คณะกรรมการพันธุ์กรรมพืชป่าชุมชนต าบลวังท่าดีส่งเสริมให้มีเยาวชนมีการเกิดจิตส านึกในการรักพื้นที่
ป่าและเสียสละเวลาว่างร่วมท ากิจกรรมอาสาพัฒนาป่าชุมชน เช่น ติดป้ายชื่อต้นไม้ วงศ์ตระกูลต้นไม้และ
เรียนรู้ชื่อพันธุ์ไม้บริเวณป้าริมทางระหว่างหมู่ที่๔ ถึงบริเวณแพท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าคลองล ากงเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเบื้องต้นของต้นไม้และการใช้ประโยชน์และเยาวชนสามารถบอกต่อได้ 
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
 ใช้ข้อมูลพันธุ์ไม้จากกรมป่าไม้และระเบียบวนอุทยาน ปีพ.ศ.๒๕๓๗ แหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP 
เอกสาร ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์พันธุ์พืช 
๕. รูปธรรม  
 คณะกรรมการพันธุ์กรรมพืชป่าชุมชนต าบลวังท่าดีมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์และใช้ป่าไม้
อย่างรู้คุณค่าโดยการปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณริมอ่างเก็บน้ าคลองล ากงและมีกิจกรรมอาสาสมัครรักษ์ป่าท า
กิจกรรมส ารวจเส้นทางป่าและติดชื่อพันธุ์ไม้เพื่อให้เกิดการดูแลต้นไม้ในพ้ืนที่ต าบลวังท่าดีอย่างถูกวิธี 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 มีการส ารวจป่าในชุมชนแบ่งระดับความสมบูรณ์ออกเป็น ๒ ระดับคือ ๑.) ป่าสมบูรณ์ ๒.) ป่าไม่สมบูรณ์ 
มีการปรึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี และกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางในการ
การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่สามารถปลูกทดแทนได้ และดูแลป่าชุมชนที่มีการรุกล้ า ตัดต้นไม้ เผาป่าเพื่อหา
อาหาร ติดชื่อพันธุ์ไม้เพื่อบอกชนิดต้นไม้ รวมกลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งอาสาสมัครรักษ์ป่าเพื่อดูแลป่าชุมชน
ต าบลวังท่าดีโดยมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผ่านทางโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์
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๑๗๕ 

และรักในผืนป่าชุมชน คณะกรรมการพันธุ์กรรมพืชป่าชุมชนต าบลวังท่าดีมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
อนุรักษ์และใช้ป่าไม้อย่างรู้คุณค่าโดยการปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณริมอ่างเก็บน้ าคลองล ากงและมีกิจกรรม
อาสาสมัครรักษ์ป่าท ากิจกรรมส ารวจเส้นทางป่าและติดชื่อพันธุ์ไม้เพื่อให้เกิดการดูแลต้นไม้ในพื้นที่ต าบลวัง
ท่าดีอย่างถูกวิธ ี
๗. ผลที่เกิดขึ้น 
 ต าบลวังท่าดีมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๑๐ ต่อปี และมีการท าลายป่าในพื้นที่ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ประชาชนเกิดการรักและหวงแหนในป่าชุมชน ประชาชนมีรายได้จากการหาอาหารขายโดยเป็นอาหาร
ที่ปลอดภัยซึ่งได้มาจากป่าชุมชน เกิดการสร้างรายได้ เยาวชนสนใจในเรื่องป่าไม้มากขึ้น สามารถบอกต่อ
ข้อมูลพันธุ์ไม้และสามารถขยายพันธุ์ไม้ได้อย่างถูกวิธี 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ด้านสังคม เกิดอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เยาวชนในต าบล
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้ สามารถบอก
ต่อและรณรงค์ได้อย่างถูกวิธี ๒) ด้านเศรษฐกิจ ป่าเป็นแหล่งอาหารในชุมชนท าให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน            
๓) ด้านสภาวะแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  
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๑๗๗ 

Key actors  กลุ่มสตรีแปรรูปบ้านหนองไม้ 
งานเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไม้ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
วิทยากร นางบรรจง สวัสดี ต าแหน่งประธานกลุ่มสตรีบ้านหนองไม้  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๐๕๑๘๓๒๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในหมู่บ้าน เกิดจากการเห็นข้อมูลจากการท าบัญชีครัวเรือน
ภายในหมู่บ้าน พบว่าในหมู่ที่ ๙ บ้านหนองไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด ารงชีวิตในครัวเรือนที่สูงมาก 
โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สหุงต้ม ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ได้มีส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง โดยการสร้างอาชีพเสริม มีการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริม
การออมเงินประกอบกับการได้รับแรงผลักดันจากส านักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานีที่ให้การสนับสนุนด้าน
พลังงาน ได้แก่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ประชาชนจึงได้รวมตัว
รวมกลุ่มกัน คิดค้นและหาพลังงานทดแทนมาใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาระบบการ
จัดการพลังงานทดแทนต่างๆ ได้แก่ เตาอังโล่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่ง บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 
โดยในปัจจุบันหมู่ที่ ๙ บ้านหนองไม้ สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเรื่องราวการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้กับคนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ได้ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชนในหมู่ที่ ๙ บ้านหนองไม้ จ านวน ๗๗ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เกิดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนางานเชิงพื้นที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการตน เองของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP,ข้อมูล จปฐ.,กชช.๒ค และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ลดการใช้พลังงานโดยมีการใช้ทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร ถ่านอัดแท่ง บ่อหมักก๊าซชีวภาพ และได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๘ จากส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไม้ ภายใต้การขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ของผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคประชาชน ที่เน้นการส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการประหยัด อดออม ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อให้ประชาชน มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย และหน้ีสินในครัวเรือนลงได้ มีการรวมกลุ่ม
อาชีพที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันสร้างฐานความเป็นอยู่แบบพอพียง เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิด
ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน จากการด าเนินเนินงานอย่างเข้มแข็งได้มีส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง โดยการสร้างอาชีพเสริม การใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ เตาอังโล่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่ง บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมการออมเงินในทุก
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ครัวเรือน มีการจัดสวัสดิการต่างๆ และมีแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาหน้ีสิน
นอกระบบ น าไปสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและเกิดรูปธรรมการจัดการ เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
พัฒนาระบบการท างานในชุมชน เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เห็น
รูปธรรมภายในหมู่บ้าน ในเรื่องรูปธรรมการท าเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้พลังงานทดแทนได้แก่ เตาอังโล่ 
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่ง บ่อหมักก๊าซชีวภาพและสามารถน ากลับไปปรับใช้พัฒนากับพื้นที่
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีใน
เรื่องหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานในพื้นที่ (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดร่ายจ่ายให้ครัวเรือน เพิ่มรายได้ (๓) ด้าน
สภาพแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รณรงค์การใช้พลังงาน
ทดแทนในระดับครัวเรือน (๔) ด้านการเมือง ประชาชนได้มีร่วมคิดและแสดงความคิดทั้งในระดับกลุ่ม และ
ระดับท้องถิ่น (๕) ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหนองไม้ มีการอาสาสมัครสร้างสุขภาพที่เกิดจากนโยบายของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่
มีจิตอาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลด้านสุขภาพของคนในชุมชน  
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Key actors  วัดล าชะล่า  
งานเด่น วัดพัฒนาให้เขียว เหน่ียวใจให้ขาว 
พื้นที่ วัดล าชะล่า อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร พระอธิการกันตพัฒน์ สัจยาโน ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดล าชะล่า  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๒๘๙๔๑๖๙ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 วัดล าชะล่า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านล าชะล่า มีพื้นที่ประมาณ ๗ ไร่เศษ เมื่อก่อนพื้นที่บริเวณวัดมีความแห้ง
แล้ง ขาดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ประชาชนมีการแบ่งแยกทางความคิดและเห็นวัดเป็นเพียงสถานที่จัดงาน
ศพ งานบวชไม่ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มีเจ้าอาวาสรูปใหม่มาด ารงต าแหน่ง คือ พระ
อธิการกันตพัฒน์สจจญาโน จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาวัดล าชะล่าขึ้น โดยได้เริ่มพัฒนาลักษณะทางกายภาพ
ของวัดให้มีความร่มรื่น เพื่อให้คนที่เข้ามาในวัดเกิดความร่มเย็น เป็นแหล่งเพิ่มเติมธรรมะในการด ารงชีวิต 
พัฒนาจิตใจปลูกฝังจิตส านึกในการเสียสละและที่ส าคัญต้องการให้วัดเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมขน
ให้ได้  ด้วยการเริ่มปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื่นและความร่มเย็นให้กับพื้นที่ ขุดลอกคลองหน้าวัด  สร้างศาลา
เย็นใจ เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลาสวาย สร้างแรงดึงดูดให้คนหันมาเข้าวัดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
หลังจากน้ันก็เริ่มสร้างความศรัทธา คือ ให้ชุมชนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใช้หลัก “อยากท า ก็มา
ท าเอง” ปลูกฝังการท าบุญแบบไม่ได้บังคับจิตใจ ไม่ใช่การยัดเยียดหรือความอดเสียมิได้ แต่เป็นการท าบุญ
แบบออกมาจากใจจริง มีศรัทธาจริง อยากท าจริง  และสุดท้ายสร้างการให้  คือ  การท าโรงทาน เลี้ยงน้ า 
เลี้ยงอาหารทุกครั้งที่เข้ามาท ากิจกรรมในวัด ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม เช่น ประเพณีสงกรานต์
รดน้ าด าหัว หรือจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในพื้นที่เป็นการอ านวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด  
มีการท าบุญทุกวันพระ  มีเทศน์ทุกวันพระ  เมื่อมีการจัดกิจกรรมก็จะเกิดความร่วมมือ ร่วมใจท าให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของวัด เกิดความเสียสละ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัด โดยการยึด
หลักการให้ เพื่อให้ชุมชนมีการแบ่งปันจนท าให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างเป็นระบบ มีแนวการ
ท างานร่วมกันที่ชัดเจน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดล าชะล่าได้พัฒนารูปแบบของการใช้พลังงานทดแทน 
เพ่ือให้เกิดความประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
ท าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าในวัดได้ถึง ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือนและการใช้บ่อหมักแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารแทน
การใช้แก๊สหุงต้ม 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชนในต าบลหัวดง ๑๒๘ ครัวเรือน จ านวน ๕๓๖ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของวัด เกิดความเสียสละ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและวัด 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลน าใช้ได้แก่ แผนพัฒนาต าบลหัวดง และจากแหล่งขอ้มูล TCNAP , RECAP และขอ้มูลจากแหล่ง
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลสุขภาพจากรพ. สต 
๕. รูปธรรมงาน 
 สร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน ได้แก่ศาลาเย็นใจ ในวัด มีการเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด 
ปลาสวาย สร้างแรงดึงดูดให้คนหันมาเข้าวัด มีการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และแก๊ส
ชีวภาพในวัด  
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๖. วิธีการด าเนินงาน  
 มีการร่วมกันพัฒนาลักษณะทางกายภาพของวัด ได้แก่ ปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื่นและความร่มเย็น
ให้กับพื้นที่ ขุดลอกคลองหน้าวัด  สร้างศาลาเย็นใจ เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลาสวาย สร้างแรง
ดึงดูดให้คนหันมาเข้าวัดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหลังจากน้ันก็เริ่มสร้างความศรัทธา เกิดความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีการท าโรงทาน ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม เช่น ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัว 
หรือจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในพ้ืนที่เป็นการอ านวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด  มีการท าบุญ
ทุกวันพระ  มีเทศน์ทุกวันพระ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัด และการร่วมมือร่วมใจในการท างาน
อย่างเป็นระบบ มีการก าหนดแนวการท างานร่วมกันที่ชัดเจน ต่อมาในปี และติดตั้งการใช้พลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และการใช้บ่อหมักแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารแทนการใช้แก๊สหุงต้ม เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในวัด 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เกิดสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์เพิ่มความชุ่มชื่นและความร่มเย็นในชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในวัด เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม เช่น ประเพณีสงกรานต์
รดน้ าด าหัว หรือจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

ส่งผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการสร้าง
พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน และลดการใช้พลังงานในวัด (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม
ในวัด (๒) ด้านสุขภาพ  เป็นพื้นที่ออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ ลดการเกิดการเจ็บป่วย (๓) ด้านสภาวะ
แวดล้อม มีการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสถานที่พักผ่อน  
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Key actors  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ 
งานเด่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
พื้นที่ เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นายสิทธิชัย  มากโม ต าแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๕๙-๑๑๕๖ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์น้อมน าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องการระเบิดจากข้าง
ในที่ทรงให้ประชาชน เป็นผู้คิดตัดสินใจ และท าด้วยตนเองมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา และช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมกับพื้นที่และยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน รวมถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม
เกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง เป็นแหล่งการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ หลักสูตรการด ารงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้โครงการเสริมสรา้งศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการ
อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต าบลป่าเซ่ามีประชากรทั้งหมด ๗,๕๐๖ คน ๒,๘๑๑ ครัวเรือน 
มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร จ านวน ๖๒๓ ครัวเรือนรายได้เฉลี่ย ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
มีพื้นที่การเกษตร ๑๒,๓๘๕ ไร่ และจากข้อมูลส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ตามแผนการใช้ที่ดินระดับ
ต าบลแบบบูรณาการ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๕๕ พบว่าว่า
เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ๑๗.๑๒ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ ๗๖.๐๓ ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ ๕  และไม่
ใช้ปุ๋ย ร้อยละ ๑.๓๗ และความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ ด้านการควบคุมราคาปุ๋ยร้อยละ 
๔๘.๖๓ ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน พืชผัก ไม้ผล และมีการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจจ านวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาผลผลผลิตไม่แน่นอน จ าหน่ายได้ใน
ราคาที่ต่ า ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตทางการเกษตรมีการปนเป้ือนสารเคมีเพราะเกษตรกรมีการใช้ปัจจัยการ
ผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการรวมตัว 
จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขึ้นในพื้นที่ต าบลป่าเซ่า และได้ด าเนินการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต าบลป่าเซ่า เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์ที่มีจ านวนมากในพื้นที่
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก โดยเทศบาลต าบลป่าเซ่าร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้น าผลการวิจัย พัฒนา "ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง" เพื่ออบรมและผลิตปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต าบลป่าเซ่า โดยจัดด าเนินโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยี น าวัตถุดิบจากมูลสัตว์ ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น มูลโค มูลสุกร ตากแห้งแล้วมาท าเป็นปุ๋ยหมัก มาท า
การบดให้ละเอียดผสมกับธาตุอาหารชนิดต่างๆ ตามความต้องการของพืชและผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน ท า
ให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพให้แก่ดิน และลดต้นทุน
ทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายในต้นทุนการผลิตพืชต่างๆ ได้ และมีรายได้เสริมในการ
ผลิตปุ๋ยเพื่อจ าหน่ายให้เกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆมีการ
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ประกอบอาชีพภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในชุมชนน้ันๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ โดย
การสร้างเป็นผลผลิตที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจในชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีความต้องการให้มีการขยาย
ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จึงด าเนินการให้มี
รูปแบบการผลิตเพ่ือใช้และจ าหน่ายในราคาประหยัด แต่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเหมาะส าหรับการอัดเม็ด
ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ซึ่งในพื้นที่ต าบลป่าเซ่ายังมีเศษวัสดุทางการเกษตรอีกเป็นจ านวนมากเช่น เปลือกและซัง
ข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกถั่วฯลฯ จึงมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยประยุกต์วิธีการผลิต
ปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตรในการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์น้ าและสารไล่แมลงจนสามารถ
ด าเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต าบลป่าเซ่า มีการด าเนินการแบ่งปันในรูปของปุ๋ยเพื่อใช้มีการฝาก 
การถอน การกู้ยืม และมีความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอพอเพียง  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จ านวน ๖๒๓ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้กิดขึ้น  
 ๓.๑ เพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในชุมชนโดยปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดที่ผลิตได้ จ านวน ๑๐๐ ตัน/ปี ปุ๋ยหมักอินทรีย์ จ านวน ๕๐ ตัน/ปี ปุ๋ยอินทรีย์น้ าและสารไล่แมลง 
จ านวน ๕,๐๐๐ ลิตร/ป ี
 ๓.๒ เป็นทางเลือกหน่ึงให้เกษตรกร ในการลดปริมาณหรือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการผลิตพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช ลดปัญหาผลกระทบจากการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๓ เกษตรกรองค์กรชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้และร่วมมือกันในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีส่วนในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๔ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างแหล่งอาหารให้ปลอดภัย และเกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนกับภาคราชการ ในรูปแบบประชารัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  และเป็นเป็นต้นแบบการผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยส าหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค ขยายเครือข่ายของเกษตรกร 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
  ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรต าบลป่าเซ่า แผนพัฒนา ๓ ปี ส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน แผนการใช้
ที่ดินระดับต าบลแบบบูรณาการ ต าบลป่าเซ่า จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP และเอสาร ข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
   ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ฮอร์โมน และสารอินทรีย์ไล่แมลง มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต าบลป่าเซ่า 
เพื่อให้บริการอย่างเอ้ืออาธรและส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ จ านวน ๑ 
แห่ง 
๖. วิธีการด าเนินงาน   
 ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน และแกนน าเกษตรกร ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบกิจกรรมอาสา และรูปแบบคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบปากต่อปาก และการให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อัดเม็ดต าบลป่าเซ่าด าเนินการผลิต บริหารจัดการกลุ่ม โดยมีกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษต าบลป่าเซ่า สาธิต
การใช้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต าบลป่าเซ่า น ามูลสัตว์
มาร่วมผลิตปุ๋ย แลกเปลี่ยนปุ๋ยอินทรีย์กับธนาคารเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการผลิต ประชาชนในพื้นที่ต าบล
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ป่าเซ่า น าวัตถุดิบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์น้ าได้ มาแลกเปลี่ยนกับปุ๋ยของธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ต าบลป่าเซ่า ภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์ พัฒนาส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดิน เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การ
จัดท าแผนการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน /สนับสนุนงบประมาณตามสภาพปัญหา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาชนบท/สนับสนุนเครื่องจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การท าเกษตรอินทรี ย์ และ
เทศบาลต าบลป่าเซ่าให้ความส าคัญกับภาคเกษตร สนับสนุนการด าเนินการในทุกรูปแบบ จัดเวทีชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณด าเนินงาน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ ส่งเสริมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประสานของบประมาณในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลป่าเซ่า สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย การ
รณรงค์การท าเกษตรปลอดภัย การสะท้อนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม จาก
การใช้สารเคมี นอกจากน้ันฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ าหน่ายมูลสัตว์ที่เหลือจากระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในราคาถูกเพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้านจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ต าบล ให้ความร่วมมือในการฝาก
ประชาสัมพันธ์และการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต าบลป่าเซ่า เน้น
การเข้าถึงของคนในชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ มีการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๐๐ คนจ านวน ๒ 
ครั้ง/ปี วิทยากรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด จ านวน ๒ คน  
 ๗.๒ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี จ านวน ๑๐๐ ตัน /ปี ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ จ านวน ๕๐ ตัน/ปี ปุ๋ยอินทรีย์น้ าและสารไล่แมลง จ านวน ๕,๐๐๐ ลิตร/ป ี
 ๗.๓ การจ้างแรงงาน ส าหรับเกษตรกรที่รายได้น้อยและว่างงานในช่วงวิกฤตภัยแล้ง จ านวน ๖๖ ราย 
๑,๖๓๖ แรง มูลค่าการจ้างแรงงาน ๔๙๐,๘๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔๙๐,๓๙๐ บาท 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม สมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ มีพื้นที่สร้างสรรค์ใน
การท ากิจกรรม มีสร้างการดูแล ช่วยเหลือกัน(๒) ด้านสุขภาพ สร้างแหล่งอาหารให้ปลอดภัย ลดการเกิดโรค
จากการใช้สารเคมี (๓) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพท าให้เกิดรายได้ในครอบครัวและการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน
ในการผลิต (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม ลดมลภาวะจากการใช้สารเคมี (๕) ด้านการเมือง จากการท าประชาคม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณด าเนินงาน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ 
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ป่าเซ่า น าวัตถุดิบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์น้ าได้ มาแลกเปลี่ยนกับปุ๋ยของธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ต าบลป่าเซ่า ภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์ พัฒนาส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดิน เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การ
จัดท าแผนการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน /สนับสนุนงบประมาณตามสภาพปัญหา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาชนบท/สนับสนุนเครื่องจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การท าเกษตรอินทรี ย์ และ
เทศบาลต าบลป่าเซ่าให้ความส าคัญกับภาคเกษตร สนับสนุนการด าเนินการในทุกรูปแบบ จัดเวทีชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณด าเนินงาน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ ส่งเสริมการผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประสานของบประมาณในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลป่าเซ่า สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย การ
รณรงค์การท าเกษตรปลอดภัย การสะท้อนถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม จาก
การใช้สารเคมี นอกจากน้ันฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ าหน่ายมูลสัตว์ที่เหลือจากระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในราคาถูกเพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้านจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ต าบล ให้ความร่วมมือในการฝาก
ประชาสัมพันธ์และการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต าบลป่าเซ่า เน้น
การเข้าถึงของคนในชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ มีการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๐๐ คนจ านวน ๒ 
ครั้ง/ปี วิทยากรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด จ านวน ๒ คน  
 ๗.๒ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี จ านวน ๑๐๐ ตัน /ปี ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ จ านวน ๕๐ ตัน/ปี ปุ๋ยอินทรีย์น้ าและสารไล่แมลง จ านวน ๕,๐๐๐ ลิตร/ป ี
 ๗.๓ การจ้างแรงงาน ส าหรับเกษตรกรที่รายได้น้อยและว่างงานในช่วงวิกฤตภัยแล้ง จ านวน ๖๖ ราย 
๑,๖๓๖ แรง มูลค่าการจ้างแรงงาน ๔๙๐,๘๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔๙๐,๓๙๐ บาท 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม สมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ มีพื้นที่สร้างสรรค์ใน
การท ากิจกรรม มีสร้างการดูแล ช่วยเหลือกัน(๒) ด้านสุขภาพ สร้างแหล่งอาหารให้ปลอดภัย ลดการเกิดโรค
จากการใช้สารเคมี (๓) ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพท าให้เกิดรายได้ในครอบครัวและการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน
ในการผลิต (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม ลดมลภาวะจากการใช้สารเคมี (๕) ด้านการเมือง จากการท าประชาคม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน งบประมาณด าเนินงาน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
ส่งเสริมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่ 
 
  

ภาพที่ ๔.๒.๑๒   เทศบาลต�าบลพุเตย
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Key actors  เทศบาลต าบลพุเตย 
งานเด่น พลังก๊าซ พลังชุมชน 
พื้นที่ เทศบาลต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นายวิถี  กุลวงษ์ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลพุเตย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๙๖๒๘๔๕๖ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลพุเตย มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ น้ าเก่าพืชเก่า 
นางจิตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีต าบลพุเตยจึงได้มีแนวคิดในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนที่เป็นเศษ
อาหาร มูลสัตว์ และน้ ามันพืชเก่าและได้มีการศึกษาข้อมูล ค้นหาแหล่งเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานใน
พื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะและรายจ่ายในครัวเรือน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงน าแกนน าชุมชน ไปศึกษาดูงาน
การน าขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพ และการท าน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ันกลุ่มแกนน าชุมชนจึงได้คัดเลือกบ้านนายวิถี  
กุลวงษ์ เป็นต้นแบบในการด าเนินงานด้านขยะเปียก และมูลสัตว์ มาเป็นพลังงานในการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ
เพื่อใช้ในครัวเรือนและนายสมาน บุญเลิศ เป็นผู้น ากลุ่มท าไบโอดีเซล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
ร่วมคิด ร่วมท า และน าความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับพ้ืนที่  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชนเทศบาลต าบลพุเตยท่ีสนใจเข้าร่วมกลุ่มและกิจกรรมการท าก๊าซชีวภาพและน้ ามันไบโอดีเซล  
๓. ผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้น 
 ๓.๑ มีการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน ปริมาณขยะลดลง 
 ๓.๒ น าน้ ามันพืชเก่าที่ใช้แล้วมีผลิตเป็นน้ ามันไบโอดีเซล 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลครัวเรือนต้นแบบ ประเภทพลังงานทดแทนในชุมชน จากการวิจัยชุมชน RECAP 
๕. รูปธรรม 
 กลุ่มพลังงานหมุนเวียนของเทศบาลต าบลพุเตยโดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ จัดตั้งขึ้น มี ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
(๑) กลุ่มพลังกา๊ซพลังชุมชน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ (๒) กลุ่มไบโอกอ้โอนะ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะหนองปอ  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 มีการศึกษาข้อมูลค้นหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือลดปริมาณขยะในครัวเรือนที่เป็นเศษอาหาร มูลสัตว์ และน้ ามัน
พืชเก่า และเพ่ือลดปริมาณขยะและรายจ่ายในครัวเรือน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการร่วม
คิด ร่วมท า โดยน าแกนน าชุมชนไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้การน าขยะมาผลิตก๊าซชีวภาพ  และการท า
น้ ามันไบโอดีเซล จากน้ันกลุ่มแกนน าชุมชนจึงได้คัดเลือกบ้านต้นแบบในการด าเนินงานด้านขยะเปียก และมูล
สัตว์มาเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนในการท า
เกษตรกรรม และลดปริมาณขยะในชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายและน าก๊าซชีวภาพมาใช้ในครัวเรือนได้ น้ ามันไบโอดีเซล
ที่ได้จากการผลิตน าไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในพื้นที่ (๒) ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่ดี    
(๓) ด้านเศรษฐกิจ ลดร่ายจ่ายให้ครัวเรือน (๔) ด้านสภาพแวดล้อม ปริมาณขยะลดลง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่า
อาศัย (๕) ด้านการเมือง ประชาชนได้มีการท างานกันเป็นกลุ่ม ร่วมการคิดและแสดงความคิด ทั้งในระดับ
กลุ่ม และระดับท้องถิ่น  
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Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
งานเด่น อบต.จัดการขยะ 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
วิทยากร นายสุขเกษม  โคสอน ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๙๒๓๘๖๙ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

ปัญหาการจัดการขยะ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ซึ่งต าบลตากตกก็ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการจัดการขยะดังกล่าวด้วย จึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาให้บ้านเรือน 
ชุมชน สังคม น่าอยู่ ลดปัญญาขยะล้นเมือง มลพิษทั้งทางอากาศ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในต าบล  
ประกอบกับประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่นเกิดมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และปัญหาด้านสาธารณสุข 
ล้วนเป็นอันตรายต่อประชาชน อาทิมีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงวัน และสัตว์น าโรคอ่ืนๆ ล้วนน า
เชื้อโรคมาสู่คน น้ าจากขยะที่อาจซึมลงไปในน้ าใต้ดิน ท าให้เกิดมลพิษในน้ าและในดิน รวมทั้งเกิดสภาพภูมิ
ทัศน์ที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เพราะในปัจจุบันขยะมูล
ฝอยจากครัวเรือน ล้วนปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ หรืออาจท าลายโดยการเผา ซึ่งการก าจัดโดยวิธี
น้ีก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน อีกทั้งพฤติกรรมของประชาชน
โดยทั่วไป ยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยขาดจิตส านึกและปล่อยให้เป็นภาระของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท าให้มี
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมาย องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มจัดการขยะ
ระดับต าบล จึงเป็นกลุ่มที่เกิดการรวมตัวกันของแกนน าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม 
อสม. จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จ านวน 
๔ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย โรงเรียนสว่างวิทยา โรงเรียนบ้านตาก
ประถม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองงิ้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตากตก เป็นการด าเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางหรือจาก
ครอบครัวของตนเอง ขยายผลไปสู่ ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก ในการจัดหาวิทยากรในการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างมูลค่า การจัดการขยะเปียก
ภายในครัวเรือน เพื่อเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับพืชผักสวนครัว พืชไร่ พืชสวน ส่งเสริมให้มีการปลูกผักใน
ครัวเรือน ผักสวนครัวรั้วกินได้ ตลอดจนการจัดการศึกษาดูงานจากโรงงานคัดแยกขยะ ในกลุ่มผู้น าชุมชน 
เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันสร้างสรรค์ชุมชน สังคม ให้น่าอยู่ปลอดขยะ 
เสริมสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน ในการพัฒนาต าบลให้น่าอยู่ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกัน  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรในต าบลตากตก จ านวน ๓,๓๗๐ คน  ๘๗๖ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิด 
 มีการจัดการขยะในชุมชน โดยประชาชนในชุมชนมีทักษะในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีทุกครัวเรือน สร้าง
เครือข่ายติดตามจากกลุ่มของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่และหน่วยงานในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนการจัดการขยะใน
พื้นที ่
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินการ 
 แผนพัฒนาต าบลตากตก ข้อมูล TCNAP , RECAP ข้อมูล จปฐ. กชช ๒ ค. ครัวเรือนต้นแบบการจัดการ
ขยะ และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 
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๕. รูปธรรมงาน 
 มีการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยคัดแยกขยะต้นทางจากครอบครัว 
มีการมอบใบประกาศให้กับครัวเรือนที่คัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สร้างจิตอาสาในการจัดการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 จัดประชุมประชาคมปรึกษาหารือหาข้อสรุปร่วมกันในการตั้งกฎกติกาในการบริหารจัดการขยะในต าบล 
และร่วมกันระดมทุนจากผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นแกนน าน าร่องในการคัดแยกขยะต้นทาง  จัดซื้อถุงขยะที่มี 
สัญลักษณ์ของกลุ่ม จ าหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนท าการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มจัดการขยะระดับต าบล โดยให้ประชาชนในพื้นที่เสนอบุคคลขึ้นเป็น
คณะกรรมการ โดยมีประชาชนทุกกลุ่มในต าบลร่วมเป็นสมาชิก สร้างเครือข่ายให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
เน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการติดตามการด าเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้ความรู้ ค าแนะน า 
ตลอดจนค าชม เพ่ือสร้างก าลังใจให้กับประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาต าบล ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการคัด
แยกขยะในเวทีการประชุมของแต่ละหมู่บ้าน และน าเสนอปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม  ต่อที่ประชุมระดับ
ต าบล เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด าเนินการ
จัดการคัดแยกขยะต้นทางจากครอบครัว มีการมอบใบประกาศให้กับครัวเรือนที่คัดแยกขยะอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน ประชาชนเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะต้นทาง ลดปริมาณขยะในครัวเรือน สร้างรายได้  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ลดปริมาณขยะในครัวเรือน และชุมชน ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
วิธีการจัดการขยะในครัวเรือน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเครือข่ายในและนอกชุมชน  เกิดกลุ่ม
จิตอาสาและเครือข่ายในการท างานในการจัดการขยะ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น ๕ มิติ 
 ส่งผลต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม สร้างกลไกการคัดแยกขยะจากต้นทาง สร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโดยใช้พื้นที่หลักเป็นตัว
ตั้ง สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะ (๒) ด้านเศรษฐกิจ เกิด
อาชีพและรายได้จากสมาชิกในครัวเรือนท่ีร่วมจัดการขยะ ลดรายจ่ายของครอบครัว น าวัสดุจากขยะมา รี
ไซเคิล (๓)ด้านสภาวะแวดล้อม ลดปริมาณขยะในชุมชน มีการจัดการขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔)
ด้านสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรค (๕) ด้านการเมือง การปกครอง ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินงานการจัดการขยะในพื้นที่ 

 
  



206
ภาพที่ ๔.๒.๑๔   เทศบาลต�าบลบางไผ่



207

สร้างภูมิ...คุ้มนิเวศ

๑๙๒ 

Key actors  เทศบาลต าบลบางไผ่ 
งานเด่น จัดการขยะในชุมชน 
พื้นที่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายสถาพร อินทรา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๒๑๓๒๒๔๔ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและ
นับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปี ตาม
อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าให้เขตเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ ข้อ ๓ รักษาความสะอาดถนนหรือ
ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เกิดเป็นรูปธรรมตามอ านาจหน้าที่ เมื่อปี 
๒๕๕๒ เทศบาลต าบลบางไผ่ จึงได้เริ่มด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนแต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าที่ควร ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ าแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการ
จัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการก าจัด จะได้รับการสรรงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นแต่
ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบางไผ่ มีประชากร
ทั้งสิ้น ๑,๕๕๕ คน มีครัวเรือน ๔๗๖ ครัวเรือน มีปริมาณขยะที่เทศบาลต าบลบางไผ่ จัดเก็บและเคลื่อนย้าย 
เพ่ือน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบางมูลนาก เฉลี่ย ๑๗.๗ ตัน/
เดือน โดย ๑ ครัวเรือนจะทั้งขยะเฉลี่ย ๒๙.๐๑ กิโลกรัม/เดือน โดยประชากร ๑ คนจะทิ้งขยะเฉลี่ย ๑๑.๓๐ 
กิโลกรัม/เดือน และในแต่ละเดือนเทศบาลต าบลบางไผ่มีรายจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย ตัน
ละ ๓๐๐ บาท เฉลี่ยเป็นเงิน ๕,๓๑๐ บาท/เดือน จะเห็นได้ว่าปัญหาในด้านการบริหารจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็น
ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นจาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในการอุปโภค
บริโภคของประชาชนปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่เป็นเวลาและปัญหาขยะตกค้างเป็นปัญหาที่ส าคัญของทุก
ฝ่ายที่จะต้องรวมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาว โดยต้องสนับสนุนและขยายผลให้
ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนโดยหลักการ ๓Rs (Reduce Reuse Recycle) สร้าง
แรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลบางไผ่ ได้จัดการท าโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การ
คัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ การก าจัดอย่างถูกวิธี โดยสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาด้านการ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และความ
คุ้มครองให้กับสมาชิกในครัวเรือนด้วย ซึ่งก็ได้ผลระดับหน่ึง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลต าบลบางไผ่ โดย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ปรับแผนการด าเนินงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะขึ้นทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนจ านวน ๒๖ 
คน โดยมี นายอลัมพล เจียมศรีพงษ์ นายกเทศมนตรีต าบลบางไผ่ เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อก าหนด
เป้าหมาย วางแผนการด าเนินงานระยะเวลาและการด าเนินงานต่างๆ ได้แก่การ จัดเก็บถังขยะในเขตเทศบาล 
ให้ใส่ภาชนะมาทิ้งเป็นเวลา รถบริการจัดเก็บขยะเป็นโซนตามชุมชนต่างๆ จัดการกลุ่มป้าหมายต้นแบบการคัด
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แยกขยะทิ้งขยะเพ่ือท าเป็นปุ๋ยหมัก จนท าให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยมี
เทศบาลต าบลบางไผ่เป็นผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณและวิธีการด าเนินงานต่างๆ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 คณะกรรมการจัดการขยะและผู้น าชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ๒๐ คน จ านวน ๑๗๐ ครัวเรือน 
จาก ๓ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนท่ัวไปตามชุมชนต่างๆ อีก ๓๐๖ ครัวเรือนที่มีของจ านวนน้อย 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิด 
 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เสี่ยงจากโรคภัยที่เกิดจากขยะ น าผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากการคัดแยกขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีอาชีพและรายได้ เกิดการออมในแต่ละครอบครัว มีกลุ่มย่อยในการ
ด าเนินการนอกจากคณะกรรมการ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน หน่วยงานในพื้นที่ ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การจัดการขยะอย่างถูกวิธีทุกครัวเรือนด้วยตัวเอง 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินการ 
 ข้อมูลที่เทศบาลต าบลบางไผ่ ข้อมูล TCNAP, RECAP ได้แก่ ข้อมูลครัวเรือนท าเกษตรอินทรีย์ ครัวเรือน
ต้นแบบการจัดการขยะ และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 
๕. รูปธรรมงาน 
 มีการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ท าปุ๋ยหมักในวงปูนซีเมนต์ ค้นหาคน
ต้นแบบครัวเรือนต้นแบบจัดการขยะ รณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกจากกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชน สร้าง
จิตอาสาในการจัดการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน รับแลกซื้อขยะและเปิดบัญชีให้
ครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพให้มีการคักแยกขยะ  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลบางไผ่ร่วมกับคณะกรรมการจัดการขยะมีการท าข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่มาวิเคราะห์ ท าให้
ค้นหาทุนและศักยภาพชุมชน ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงานและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมในการจัดการขยะ
ของชุมชนให้เป็นปัจจุบันเพ่ือติดตามผลด าเนินงาน โดยคณะกรรมการจัดการขยะมีการรณรงค์ให้ความรู้คนใน
ชุมชนและต้นแบบครัวเรือนจัดการขยะรับรู้และเข้าใจร่วมกัน มีการพัฒนากระบวนการขั้นตอนการท างาน
ร่วมกันของคณะท างาน โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต้นแบบ มีการหารือร่วมกันก าหนดการท างานและ
ช่องทางสื่อสารเพื่อให้ครัวเรือนและประชาชนในชุมชนเข้าใจ ท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่คณะวิทยากรมาให้
ความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ การออม และ
การจัดการขยะให้เหมาะสมเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการด ารงชีวิต มีการสร้างจิตอาสาในการจัดการขยะด้วย
กลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อส่งต่อถึงครัวเรือน เพื่อเป็นการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ลดปริมาณขยะในครัวเรือน และชุมชน ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
วิธีการจัดการขยะในครัวเรือน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเครือข่ายในและนอกชุมชน เกิดกลุ่ม   
จิตอาสาและเครือข่ายในการท างานในการจัดการขยะ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น ๕ มิติ 
 ส่งผลต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม สร้างกลไกการคัดแยกขยะจากต้นทาง สร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโดยใช้พื้นที่หลักเป็นตัว
ตั้ง สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะ (๒) ด้านเศรษฐกิจ เกิด
อาชีพและรายได้จากสมาชิกในครัวเรือนที่ร่วมจัดการขยะ ลดรายจ่ายของครอบครัว น าวัสดุจากขยะมา รี
ไซเคิล (๓)ด้านสภาวะแวดล้อม ลดปริมาณขยะในชุมชน มีการจัดการขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔)
ด้านสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรค (๕) ด้านการเมือง การปกครอง ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการด าเนินงานการจัดการขยะในพื้นที่  
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Key actors  เทศบาลต าบลป่าเซ่า 
งานเด่น จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม (ขะโหยด) 
พื้นที่ เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นายอดิศร วรรณาการ ต าแหน่ง ผู้จัดการธนาคารขยะ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙-๓๑๓๔-๙๖๙๐ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 จากนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งมีนโยบายต่างๆ ๑๑ ด้าน และมีนโยบายด้านการ
ก าจัดมูลฝอยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ตลอดจนเทศบาลต าบลป่าเซ่า ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาน้ี จึงต้องมีการบริหารจัดการขยะ
อย่างชัดเจน เทศบาลต าบลป่าเซ่า มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๔๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน มี
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๓,๐๒๗ ครัวเรือน  มีประชากรในเขตต าบลป่าเซ่าประมาณ ๗,๕๒๙ คน มีปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถึง ๗ – ๑๐ ตันต่อวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่  ในชุมชนมากมาย เช่น บ้านเมืองสกปรกไม่น่ามอง ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และพาหะน าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสบ ยุงลาย แมลงวัน รวมทั้งยังเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น โรคทางเดินอาหาร อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก  มี
การปนเปื้อนจากสารพิษ เช่น ปรอท ตะกั่ว  ในพื้นดินและแม่น้ าล าคลอง  เกิดการอุดตันท่อระบายน้ า เป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการตกค้างของขยะ เกิดฝุ่นละออก ควัน จากการเผ่าขยะ น าไปสู่ปัญหาไม่
ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ไม่น่ามอง ยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน เทศบาลต าบลป่ าเซ่าจึง ได้
จัดท าโครงการ ขะ – โหยด (บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมฯ) เพ่ือหาวิธีการแก้วิกฤติปัญหาของขยะมูล
ฝอยของหมู่บ้านในเขตต าบลป่าเซ่า 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
  กลุ่มร้านค้า แกนน าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมคุ้มตัวแทนครัวเรือนๆละ ๑ คน จ านวน 
๑๗๘ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้กิดขึ้น  

๓.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลป่าเซ่า 
๓.๒  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะ

มูล ฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ อย่างถูกวิธ ี
๓.๓ กระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจ าเป็นในการคัดแยกขยะ และเห็นประโยชน์หรือคุณค่า

ของขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
๓.๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 

๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 แผนพัฒนา ๓ ปี ต าบลป่าเซ่า จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP และเอกสารข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
  มีการคัดแยกขยะในชุมชน จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูล ฝอยและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ เกิดหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
ขยะ  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ประชุมผู้น าชุมชนและตัวแทนชุมชนเพื่อเสนอแนวทางการด าเนินงาน โดยหลักการ คัดแยกขยะ การใช้
ประโยชน์จากขยะและวิธีการจัดการขยะเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกที่แหล่งก าเนิด การเก็บ
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รวบรวม และการก าจัดขยะโดยวิธีเหมาะสม และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการจ านวน ๓ ครั้ง คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตามระยะที่เหมาะสม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ทั่วถึงทุกชุมชน ทุกหลักคาเรือน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ เพิ่มความรู้ความเข้าใจความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัคร
เป็นกลุ่มเป้าหมายน าร่อง เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ๑.) การคัดแยกขยะ ๒.) การจัดเก็บขยะ ๓.) การก าจัดขยะ 
๔.) การใช้ประโยชน์จากขยะ ๕.) สร้างกลไกการคัดแยกต้นทาง ๖.) ให้ผู้ร่วมคัดแยกขยะได้เป็นที่ยกย่องจาก
สังคม เช่น ป้ายแสดงการเป็นสมาชิกของการคัดแยกขยะ ๗.) ให้ชุมชน หมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี 
ได้รับการยกย่อง และได้รับการเชิดชูเกียรติจากสังคม ๘.) การแยกทิ้งจากขยะอื่นๆ ๙.) การเก็บรวบรวบ 
(กิจกรรมคัดแยกจากครัวเรือน) ๑๐.)  การเก็บรวบรวม/ขนส่ง 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลป่าเซ่ามีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ สามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นก าเนิด ลดภาระการก าจัดขยะ และสามารถลดงบประมาณใน
การก าจัดขยะมูลฝอยได้ 
 ๗.๓ ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงความจ าเป็นในการคัดแยกขยะ และเห็นประโยชน์คุณค่าของขยะที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
 ๗.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการขยะ
มูล ฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ  
 ๗.๕ มีการขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นเกิด 
และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน มีความสอดคล้องกับนโยบายของโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง   
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม สร้างกลไกการคัดแยกขยะจากต้นทาง สร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโดยใช้พื้นที่หลักเป็นตัว
ตั้ง สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ก าหนดให้ปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญ(๒) ด้านสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรค (๓)
ด้านเศรษฐกิจ การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม ลดปริมาณขยะในชุมชน มี
การจัดการขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๕) ด้านการเมือง การปกครอง ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงานการจัดการขยะในพื้นที่ 
 
  



212
ภาพที่ ๔.๒.๑๖   เทศบาลต�าบลพุเตย



213

สร้างภูมิ...คุ้มนิเวศ

๑๙๘ 

Key actors  เทศบาลต าบลพุเตย 
งานเด่น พุเตยชุมชนไร้ถัง 
พื้นที่ เทศบาลต าบลพุเตย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางจินตนา ทองใจสด ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลพุเตย 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๑๑๑๑๑๙ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 สถานการณ์ปัญหาขยะของชุมชน  ปริมาณขยะมูลฝอย ๗.๕ ตัน/วัน เทศบาล ฯ ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยของตนเอง ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้มีขยะจ านวนมาก ถังรองรับปริมาณขยะตั้งเกลื่อน
กลาด ท าให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการจัดซื้อถังขยะทุกปี เทศบาล
ต าบลพุเตย โดยนางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีต าบลพุเตย มีนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “พุเตย ชุมชนไร้ถัง” จากนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ
จริง โดยมุ่งสร้างความร่วมมือของประชาชนและแกนน าในชุมชน การส ารวจคุณลักษณะและองค์ประกอบของ
ขยะการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึก เพื่อลดปริมาณขยะ คัดแยกและน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งในรูปแบบการแปรรูปใช้ใหม่และใช้ซ้ า เพื่อให้ขยะที่จะต้องน าไปก าจัดลดลงให้เหลือ
น้อยท่ีสุด ในปีพ.ศ  ๒๕๕๗ เป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการแก้ไขปัญหาขยะ คือ โครงการชุมชนต้นแบบไร้ถัง 
ชุมชนน าร่อง เขต ๑ คือ ชุมชนวัดพุเตยประสิทธ์ิ และเขต ๒ คือ ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น จากนโยบายการ
ปฏิบัติงานสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง น าแกนน าชุมชนไปศึกษาดูงานสร้างความรู้ความเข้าใจจนเกิด
ความส าเร็จขยายออกไปทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพุเตยทั้ง ๙ ชุมชน เกิดชุมชนไร้ถังครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยมีวิธีการเก็บถังขยะภายในชุมชนออกทั้งหมดเว้นตลาดและหน่วยงานราชการ  ขยะชุมชน แบ่งออกได้ดังน้ี 
ขยะอินทรีย์ มีปริมาณขยะประมาณร้อยละ ๖๐  ขยะรีไซเคิลมีปริมาณขยะประมาณร้อยละ ๓๐  ขยะอันตรายมี
ปริมาณขยะประมาณร้อยละ ๕  และขยะทั่วไปมีปริมาณขยะประมาณร้อยละ  ชุมชน ๙ ชุมชนเป็นชุมชน
ต้นแบบไร้ถัง ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  มีการจัดเก็บขยะตามเวลา เริ่มปฏิบัติ งานตั้งแต่ ๐๖.๐๐–
๑๒.๐๐น. สัปดาห์ละ ๖ วัน หยุดวันศุกร์ เพื่อตรวจสภาพรถยนต์ ต่อมาด าเนินโครงการชุมชนเกษตรอินทรีย์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  อบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย เน้นลดปริมาณขยะ  อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ
น้ าเสียภายในครัวเรือน เน้นการใช้ถังดักไขมันภายในครัวเรือน  และอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็น
การก าจัดขยะเศษผัก ผลไม้ และปีพ.ศ  ๒๕๕๘ พัฒนาต่อยอดมาเป็นโครงการหน้าบ้านน่ามอง  เพ่ือรณรงค์ให้
ชุมชน มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลพุเตย ทั้ง ๙ ชุมชน ร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบแห่งความดี คัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง ปริมาณขยะของชุมชนลดลง 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

๓.๑ มีการจัดการขยะแต่ต้นทาง 
๓.๒ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นต้นแบบแห่งความดี “การบริหารจัดการขยะ ด้วยวิถีชุมชนแบบพอเพียง” 
๓.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมตันสินใจ” 
๓.๔ สร้างรายได้จากการคัดแยกขยะโดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
๓.๕ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สะอาด สวยงาม 
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๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลและเครื่องที่เทศบาลต าบลพุเตย น าใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบแห่งความดี ได้แก่ 
แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล การประชาคม ข้อมูล TCNAP,RECAP,จปฐ.และ กชช.๒ค และข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ 
๕. รูปธรรม 
 เทศบาลต าบลพุเตย เป็นผู้ริเริ่มการด าเนินงานโครงการ โดยมีทุนทางสังคมเป็นแกนน าหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเฉพาพะชุมชนวัดพุเตยประสิทธิ์ เกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น กลุ่มขยะได้ใจ 
รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อรับซื้อขยะในชุมชนที่ครัวเรือนคัดแยกไว้ รับซื้อตามหมู่บ้านเดือนละ ๑ ครั้ง ขยะบางส่วน
น ามารีไซเคิล เพ่ือน ากลับมาใช้อีกเป็นไม้กวาดโคมไฟ ไม้กวาดดอกหญ้า อีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการ และเงิน
ปันผลให้แก่สมาชิกเมือสินสิ้นปี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่กับหน่วยงาน องค์การในการบริหารจัดการขยะตามวิถี
ชุมชนคนพุเตย  
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลพุเตย มีการบริหารจัดการขยะโดยมุ่งสร้างความร่วมมือของประชาชนและแกนน าในชุมชน 
การส ารวจคุณลักษณะและองค์ประกอบของขยะการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตส านึก เพื่อลด
ปริมาณขยะ คัดแยกและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งในรูปแบบการแปรรูปใช้ใหม่และใช้ซ้ า 
เพื่อให้ขยะที่จะต้องน าไปก าจัดลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยผ่านกระบวนการประชาคม แสดงความคิดเห็น 
จากน้ันเกิดชุมชนไร้ถังขึ้น และติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จและขยายผล
ต่อไปยังทุกชุมชนทั่วพื้นที่เทศบาล โดยการสร้างระเบียบและข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนและเทศบาล จน
เกิดกระบวน การจัดตั้งกลุ่มในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาต่อยอดมาเป็นโครงการหน้าบ้าน
น่ามอง  เพื่อรณรงค์ให้ชุมชน มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการอยู่
อาศัย ร่วมกันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีด าเนินการ ดังน้ี  ประชุมชี้แจงการด าเนินการ และให้
คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชนคัดเลือกบ้านตัวอย่างชุมชนละ ๕ ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ ฯ    
คณะกรรมการตรวจแนะน าและประเมินเดือนละ ๑ ครั้ง  และก าหนดเกณฑ์ ๓ ด้าน ดังน้ี ๑. ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ๓๕ คะแนน ๒. ด้านความสะอาดของชุมชน ๔๐ คะแนน และ ๓. ด้านโครงการริเริ่มขึ้นใหม่ ๒๕ 
คะแนน ท าให้เกิดต้นแบบในการจัดการขยะในพื้นที่ 
๗. ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 
 จากผลการด าเนินการ พบว่า ครัวเรือนมีการจัดการขยะ โดยคัดแยกก่อนส่งออกท าลาย เกิดชุมชน
ต้นแบบในการจัดการขยะ ชุมชน ๙ ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบไร้ถัง และ มีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้น จ านวน ๖  แหล่ง
เรียนรู้ ได้แก่ ขยะได้ใจ สวนตาหลวง  ไบโอก้อโอนะ  พลังก๊าซพลังชุมชน  บ้านพอเพียง  คนเอาถ่าน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม และร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น (๒) ด้านสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางด้านจิตใจที่ดี (๓) ด้านเศรษฐกิจ เกิดรายได้จากการคัดแยกขยะและมีสวัสดิการการ
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก (๔) ด้านสภาพแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่น่าอยู่อาศัย (๕) ด้าน
การเมือง มีการสร้างการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นในการประชาคม และสร้างการมีบทบาทที่ดีแก่ประชาชน
ในการท าหน้าที่เป็นพลเมือง    
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ภาพที่ ๔.๒.๑๗   องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไผ่
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๒๐๑ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
งานเด่น อบต.จัดการขยะแลกยิ้ม 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
วิทยากร นางสาวนภาพร  บุญรอด ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ          

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-๔๓๑๙๓๙๓ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

การขับเคลื่อนการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ มีการด าเนินการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่
วันที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  โดยทางจังหวัดอุทัยธานีมีโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุทัยธานีด าเนินการเรื่องการบริหารจัดการขยะ ท าให้นายสมควร สุทัศน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ มีแนวคิดในการท ากิจกรรมคัดแยกแลกยิ้มขึ้นในพื้นที่ต าบลหนองไผ่ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  
โดยใช้งบประมาณส่วนตัวในการลงทุนในการท ากิจกรรมในโครงการคัดแยก แลก ยิ้ม และน าขยะที่ได้รับมา
จ าหน่ายได้ต้นทุนในการท ากิจกรรม ๑,๘๘๒ บาท และได้ด าเนินการกิจกรรมคัดแยก แลก ยิ้ม ต่อมาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นต้น  โดยออกรับแลกขยะทุกเดือนในวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ณ.
ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ขยะที่รับแลกสามารถแลกของบริโภค เช่น น้ ามัน น้ าปลา น้ าตาล ปลา
กระป๋อง น้ ายาล้างจาน น้ าตาล เป็นต้น ส าหรับการแลกสิ่งของจะดูจากมูลค่าของขยะที่น ามาแลกและต่อมา
ได้มีการจัดท าการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือในวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๑  มียอดจ านวนเงินที่ทอดผ้าป่าขยะ จ านวน ๒,๗๓๑. บาท  วันที่ ๑๒  เมษายน ๒๕๖๑ ทอดผ้าป่าครั้งที่ 
๒ เพื่อระดมทุนเข้าธนาคารขยะ จ านวนเงิน  ๑,๓๑๐. บาท  ในปัจจุบันมียอดเงินในบัญชีธนาคารขยะ อบต.
หนองไผ่  จ านวน ๕,๗๒๒. บาท  มีการแต่งตั้งคณะท างานในการบริหารจัดการธนาคารขยะ อบต.หนองไผ่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง  พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการออมเงิน และจัด
สวัสดิการประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ให้กับสมาชิกของธนาคารขยะ อบต.หนองไผ่  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย  

 ประชากรในต าบลหนองไผ่ ๑๒๕ ครัวเรือน และกลุ่มต่างๆในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลหนองไผ่   
๓. ผลที่ต้องการให้กิดขึ้น  

๓.๑ เกิดการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะด้วย ๓R  ให้กับชุมชนในเรื่องการคัดแยก
ขยะด้วยหลัก ๓R สู่การน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ 

๓.๒ เกิดการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติในการจัดการขยะ ในการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะชีวภาพใน
ครัวเรือน 

๓.๓ เกิดพ้ืนที่ปลอดถุงพลาสติกและกล่องโฟม ณ  ตลาดประชารัฐในพื้นที่ต าบลหนองไผ่  
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 

แหล่งข้อมูล การด าเนินงานด้านสังคม มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลจาก จปฐ.รพ.สต.หนองไผ่ โรงเรียนวัดหนอง
ระแหงเหนือ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองไผ่  

กระบวนการน าใช้ข้อมูล การด าเนินงานด้านสังคมของกลุ่มประชากร และกลุ่มทางสังคม มีกระบวนการ
น าใช้ คือ การประชาคมท้องถิ่นซึ่งน าไปใช้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมาบูรณาการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันพร้อมทั้งคืนข้อมูลให้ชุมชนโดยผ่านเวทีประชาคมและเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานราชการภายในพื้นที่
ได้รับทราบพร้อมทั้งบรรจุลงในแบบพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต.หนองไผ่ และ
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๒๐๒ 

การบูรณาการ งบประมาณจากหน่วยงาน การระดมทุนทั้งในและนอกพื้นที่ในการก าหนดงบประมาณ
ด าเนินการ 
๕. รูปธรรมงาน  

มีการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะชีวภาพ  มีการรณรงค์ ลด ละ เลกิ การใช้ถงุพลาสติกและกล่องโฟม 
ส่งเสริมในร้านค้าในชุมชน ร้านค้าตลาดประชารัฐ ลด ละ เลิก การใชถุ้งพลาสติกและกลอ่งโฟม   มีการจัด
ตลาดนัดรีไซเคิลขึ้นภายในชุมชนต าบลหนองไผ่ทุกวันท่ี ๓ ของเดือน 
๖. วิธีการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  จัดกิจกรรมให้ความรู้กับภาคประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองไผ่ อย่าง
ต่อเน่ือง ตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของต าบลหนองไผ่  สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะในพื้นที่ 
โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ อบรมให้ความรู้การท าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์จากขยะชีวภาพ รวมถึงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกลอ่งโฟม ส่งเสริมในร้านค้าใน
ชุมชน ร้านค้าตลาดประชารัฐ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มีการจัดตลาดนัดรีไซเคิลขึ้น
ภายในชุมชนต าบลหนองไผ่ทุกวันที่ ๓ ของเดือน การรับสมัครอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการจัดการขยะในพื้นที่ เช่น กิจกรรม Big Clening Day  กิจกรรมคลองสวยน้ าใส ประชาชน 
ร่วมใจก าจัดผักตบชวา  การรณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก ๓R  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ เกิดการรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการการมสี่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดลอ้มในชุมชน 
๗.๒ มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะ รวมถึง เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน สร้างความรู้ และ

ทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 
๗.๓ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถด าเนินการคัดแยกขยะภายในบ้านเรือน  
๗.๔ เกิดสร้างเครือข่ายการด าเนินงานในการจัดการขยะ 

๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ

จัดเก็บขยะที่ถูกต้อง  (๒) ด้านสุขภาพ ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะและปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชน
ในพื้นที่ (๓)ด้านเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะในชุมชน และน าขยะมาใช้ประโยชน์ (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม สร้าง
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย (๕) ด้านการเมือง สร้างการรณรงค์และ
ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการดูแล สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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สรุปบทเรียน

ที่แสดงเนื้อหาประเด็น

�อาหารมั่นคง...
ชุมชนปลอดภัย�
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ภาพที่ ๕.๒  ภาพรวมสุดยอดผู้น�าชุมชนจากกลุ่มหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน ประเด็น “อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย”
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ภาพที่ ๕.๒.๑   วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านเกาะไทย
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๒๐๖ 

Key actors  วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านเกาะไทย 
งานเด่น เรียนรู้อาหารสุขภาวะผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พื้นที่ เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นายสิทธิชัย มากโม ต าแหน่ง ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๕๙-๑๑๕๖ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักต าบลป่าเซ่าหมู่ที่ ๓ ๔ และหมู่ที่ ๕ มีการเข้าร่วมการเรียนรู้ผ่านโรงเรียน
เกษตรกรพืชผักต่างๆ ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีสมาชิก ๒๕ คน และร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ร่วมกันในการจัดการทั้งปัจจัยการผลิต ตลาด การพัฒนาต่างๆ ที่ทางหน่วยงานรัฐสนับสนุน และมีความ
ต้องการให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย โดยพัฒนาศักยภาพของชุมชนทั้งด้านการผลิตและการตลาดโดยใช้ช่องทางการตลาดที่
หลากหลายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน ทั้งน้ีมีต้นทุนในเรื่องการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และศูนย์ไอซีทีชุมชน รวมทั้งเทศบาลต าบลป่าเซ่าได้ส่งเสริมให้เกิด
ต้นแบบของการจัดการและการเผยแพร่ระบบอาหารสุขภาวะ ดังน้ันเทศบาลต าบลป่าเซ่าและหน่วยงานภาคี 
จึงได้ร่วมกันด าเนินการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดท าแปลงสาธิต เช่น ผักกางมุ้ง การท าเกษตรแปลงใหญ่ การท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โรงเรียน
ผักแต่ละชนิด ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและได้รับ
มาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรให้เข้มแข็งด้วย
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

เกษตรกร และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจใน ๘ หมู่บ้าน  จ านวน ๑๐๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 มีแหล่งเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ การด าเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ต่างๆ และ
เป็นการรวมกลุ่มกันจัดการมีรูปแบบการเรียนรู้ทั้งแปลงสาธิต โรงเรียนผักแต่ละชนิด ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
กลุ่มเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรให้เข้มแข็งด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ชุมชน สนับสนุนการขยายตลาดและการเข้าถึงผลผลิตปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลจากแหล่ งข้ อมู ลข้ อมู ลทะ เบี ยน เกษตรกร  แผ นพัฒนาการ เกษตร  ศู นย์ ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร TCNAP, RECAP,ข้อมูล จปฐ.,กชช.๒ค ข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชนจากรพ.สต.
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๕. รูปธรรมงาน 
 ผักปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ต่างๆ แปลงสาธิต โรงเรียนผักแต่ละชนิด มีการท า
สารสกัดสมุนไพรล้างพิษ การแปรรูปและการท าบรรจุภัณฑ์ มีแหล่งอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน หลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่อ  วีดีทัศน์  สื่อ On line  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 จัดเวทีสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในต าบลป่าเซ่า โดยแนะน าระบบการเรียนรู้ผ่านระบบ  ICTหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่อ วีดีทัศน์ สื่อ On line ใช้สื่อ เป็นเครื่องมือหลักของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของต้นแบบบุคคล กลุ่ม ชุมชน เครือข่ายที่ท าจริง ด าเนินการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติ ด้วยประเด็นปัญหาของแต่ละครอบครัว กลุ่ม ชุมชน เป็นโจทย์เพื่อหาค าตอบในการแก้ปัญหา ผ่าน
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การท าโครงงานต่างๆ เช่น การท าสารสกัดสมุนไพรล้างพิษ การแปรรูปและการท าบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยมีการ
จัดการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมย่อย จ านวน ๔ ครั้ง รวม ๑๐ วัน ในแต่ละหลักสูตร มีเกษตรกรผ่านการฝึกอบรม
และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ ๖๐  มีฐานข้อมูล
การเรียนรู้แหล่งอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ กลาง จัด
กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และเชื่อมโยงการท างานร่วมกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล และระบบการเรียนรู้  ท าให้มีฐานข้อมูลแหล่งอาหารปลอดภัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

๗.๑ มีพ้ืนที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรให้เข้มแข็ง
ด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน  

๗.๒ กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มติดต่อซื้อขายผลผลิตปลอดภัยมีการเช่ือมโยงกับผู้บริโภคได้โดยตรง 
๗.๓ มีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม มีฐานข้อมูลแหล่งอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนและมี

ตลาดปลอดภัยในพ้ืนที่ชุมชนป่าเซ่า 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม เพื่อแสดง
ศักยภาพของตนเอง ภายในต าบล  และเกิดความกล้าแสดงออก  รวมทั้งการช่วยเหลือกัน (๒) ด้านสุขภาพ 
ลดการใช้สารเคมี ในผลผลิตมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและบริโภค (๓)ด้านเศรษฐกิจ เอื้อประโยชน์แก่สมาชิก
ครอบครัวและผู้ดูแลที่มีเวลาในการประกอบอาชีพมากขึ้น รวมทั้งการได้รับการส่งเสริมอาชีพท าให้เกิดรายได้
ในครอบครัวและการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม มีการลดการใช้สารเคมี  (๕) ด้าน
การเมือง การปกครองเกษตรกรสามารถเข้ามาใช้สิทธิทางการเมืองในการแสดงสิทธิตามสิทธ์ิที่ควรได้รับ   
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Key actors  กลุ่มข้าวใสใ่จ  
งานเด่น ข้าวพันธุ์ดี ปลูกใส่ใจ บริโภคปลอดภัย 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
วิทยากร นางสาวจารุนี มีเงิน ต าแหน่ง ประธานกลุ่มข้าวใส่ใจ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๘๖-๘๗๑๕ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.แม่ปะจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๑๕,๘๗๖ คน ๘,๕๗๑ ครัวเรือน ประกอบ
อาชีพท านา ๓๖๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของครัวเรือนภาคเกษตรในต าบลแม่ปะ ท าเกษตรอินทรีย์และ
ลดการใช้สารเคมี ๑๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๗ และท ากิจกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัย  ๒๗๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๒  ของครัวเรือนในภาคการเกษตรทั้งหมด ที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าคนในต าบล
แม่ปะมีการตื่นตัวในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแม่ปะเหนือ จังหวัดตาก มีเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีส าหรับชุมชนและสมาชิก ผลผลิตของสมาชิกกลุ่มรวมกันมีมากกว่า ๓๐๐ ตันต่อปี แต่สามารถขาย
เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้เพียงร้อยละ ๑๐ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปข้าวที่มีคุณภาพจากแปลงผลิตเมล็ด
พันธุ์ เพื่อขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพ่ือลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนและราคาตลาดที่ไม่สามารถ
ก าหนดราคาตามต้นทุนที่แท้จริงได้ แม่บ้านเกษตรกรจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวใส่ใจ เพื่อ
แปรรูปและบรรจุข้าวสารขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง เป้าหมายต่อไปคือผลิตข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัย  พร้อมทั้งมี
ความพยายามขยายสมาชิก เพิ่มพื้นที่ปลูกที่ท าให้ผลผลิตที่ปลอดภัย ด้วยการชักชวนเพ่ือเกษตรกร ปรับวิถี
การผลิตจากสารเคมีเป็นท าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ปลอดภัยท้ังคนกิน คนปลูก 
๒. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๒.๑ ครัวเรือนที่ท านา ๓๖๒ ครัวเรือน 
 ๒.๒ ครัวเรือนที่ท าเกษตรอินทรีย์ ๑๑๒ ครัวเรือน 
 ๒.๓ ครัวเรือนที่ปลูกผักไว้ทานเอง ๒๗๕ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ๓.๑ ผู้บริโภค และผู้ผลิต ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี  
 ๓.๒ มีการคัดเลือกสายพันธ์ท่ีดี และมีคุณภาพในการผลิตข้าวเพื่อบริโภค  
 ๓.๓ ลดรายจ่ายในการผลิต และเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต  
๔. รูปธรรมงาน 
 ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) การจัดการกลุ่มข้าวใส่ใจ ๒) การจัดการข้อมูลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาสาย
พันธ์ ผลผลิต และจัดการตลาด  
๕. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๕.๑ ข้อมูลการประกอบอาชีพของครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก การใช้สารเคมีในพื้นที่ ข้อมูลการเจ็บป่วย 
ภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค จากฐานข้อมูลต าบล TCNAP 
 ๕.๒ แนวทางการประเมินมาตรฐานผลผลิตที่ปลอดภัย จากหน่วยงานของ GAP 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 “การบริหารจัดการกลุ่มข้าวใส่ใจ” กลุ่มต้องการที่จะแปรรูปข้าวที่มีคุณภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 
เพื่อขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนและราคาตลาดที่ไม่สามารถ
ก าหนดราคาตามต้นทุนที่แท้จริงได้ “การบริหารจัดการคน” กลุ่มน้ันได้มีสมาชิกมาจากการรวมตัวของ
แม่บ้านเกษตรกร ซึ่งแม่บ้านและครอบครัวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแม่ปะเหนือ “การ
บริหารจัดการงาน” ซึ่งกลุ่มน้ันได้มีการท างานแบบบรูณาการงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
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และเอกชน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ บริษัทรอยเตอร์ประเทศไทยจ ากัด เป็นต้น “การบริหาร
จัดการข้อมูล” ซึ่งทางกลุ่มน้ันมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้า
และบันทึกค่าใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน Google Doc และเก็บข้อมูล Real time และสรุปบัญชีและผลการ
ด าเนินงานเป็นรายเดือน “การบริหารจัดการเงิน” มีการร่วมหุ้นจากสมาชิกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและได้รับ
งบสนับสนุนจากท้ังหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนากลุ่มและสร้างความยั่งยืนให้กับ
กลุ่มข้าวใส่ใจ 
 การสร้างความเข้มเข็งของกลุ่มน้ันต้องมีการตลาดที่ดีเพื่อที่จะสามารถน าสินค้าออกจ าหน่ายและเป็นที่
รู้จักของคนทั่วไปซึ่งทางกลุ่มข้าวใส่ใจน้ันได้มีช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวใสใจไว้หลากหลาย เช่น ช่อง
ทางการจ าหน่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook และการส่งตรงแบบ Delivery น้ันเป็นการเพิ่ม
ยอดขายได้เป็นอย่างดีและกลุ่มก็ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานของ GAP ว่าเป็นข้าวที่ใสใจท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค หมดห่วงเรื่องสารเคมีตกค้าง 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเกษตรกรในการท าเกษตรปลอดภัย 
 ๗.๒ คนในชุมชนมีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ลดรายจ่ายลดหน้ีสิ้นจากการท าเกษตร 
 ๗.๓ สามารถขยายตลาดใหม่ๆและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของตนโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า
คนกลางและยังสามารถก าหนดราคาเองได้ไม่ต่ ากว่าตนทุนการผลิต 
 ๗.๔ มีผักปลอดสารให้คนในชุมชนใช้บริโภคและส่งผลดีต่อสุขภาพ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ๘.๑ ปัญหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรหมดไป 
 ๘.๒ พัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีความก้าวหน้าทันต่อโลกในปัจจุบัน 
 ๘.๓ สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้หันมาท าเกษตรแนวใหม่ใสใจสุขภาพ 
 ๘.๔ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลภายในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาศึกษาการด าเนินงานในพื้นที่   
สร้างค่านิยมใหม่ให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของเกษตรกรรมที่ปลอดภัย 
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๒๑๒ 

Key actors  กลุ่มวิชชาลัยชาวนาต าบลหัวดง 
งานเด่น ท านาแบบปลอดสาร 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายจักรพฤต บรรเจิดกิจ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญการเกษตรปลอดภัย     

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๑๕๘๘๓ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหัวดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน ๔๙๒ คน โดยท านาเป็น
อาชีพหลัก ๔๖๗ คน ร้อยละ ๙๔.๙๒ ท าสวน ท าไร่ ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔ เลี้ยงสัตว์และประมง ๑๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ ซึ่งส่วนใหญ่การท าเกษตรกรรมจะมีการปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลา
หลายๆปีเกิดปัญหาต่างๆ มากมายในปัจจุบัน ทั้งการผลิตข้าวที่เปลี่ยนแปลงไปมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นช่วยเร่ง
การเจริญเติบโตของต้นข้าวเกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชปัญหาวัชพืชท าให้ต้องใช้สารเคมีในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากขึ้น  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไม่เข้าใจในด้านเทคนิคในการปรับปรุง
และการพัฒนาการท านาข้าวผลผลิตตกต่ า  ราคาที่ไม่แน่นอน ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมดินแข็งขาดความอุดม
สมบูรณ์น้ าเน่าเสีย มีสารเคมีที่ตกค้าง มีหน้ีสินเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาสุขภาพมีสารพิษ
ตกค้างในร่างกายจากปญัหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดงได้เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์
เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต าบลสายค าโห้ อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิจิตร  ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตรและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม น าโดยนายสุรพล วิ
บูรณ์ญาณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง ต้องการลดการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรของชุมชน
โดยการใช้สารชีวภาพในการแก้ปัญหาจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชาวนาต าบลหัวดง และ
ท าพิธีเปิดในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้เทคนิคการท านาไร้
สารพิษ เกษตรกรสามารถผลิตข้าวคุณภาพสูง เพ่ิมผลผลิตข้าว ช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย อีก
ทั้งยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ได้ โดยด าเนินงาน “โครงการการ
ท านาสู่เกษตรอินทรีย์” ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพิจิตร”จากการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนชาวนาต าบลหัวดง มีการพัฒนาขยายก่อตั้งเป็นวิชชาลัยชาวนาต าบลหัวดงขึ้น ในพื้นที่
สาธารณะทุ่งคลองคัน หมู่ที่ ๑ บ้านหัวดงมีการอบรมเกษตรกรให้มีเข้าใจเกี่ยวกับการท านาในรูปแบบเกษตร
แบบไร้สารพิษส ท าให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพร่างกายผู้ผลิตและผู้บริโภค  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 สมาชิกกลุ่มวิชชาลัยชาวนาต าบลหัวดง ๒๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 สร้างอาหารปลอดภัย มีข้าวปลอดสารไว้บริโภคและจ าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ท านาใน
พื้นที ่
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลน าใช้ได้แก่ แผนพัฒนาต าบลหัวดง และจากแหล่งข้อมูล TCNAP , RECAP และข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลสุขภาพจาก รพ.สต. 
๕. รูปธรรมงาน 
 มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ วิชชาลัยชาวนาต าบลหัวดงขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้
เกษตรกรได้มีความรู้และเทคนิคในการท าการเกษตรแบบไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และ
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๒๑๓ 

เกษตรกรนักเรียนชาวนามีน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร “การท านาสู่เกษตรอินทรีย์” ไป
ปฎิบัติในพื้นที่ได้จริง 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ผู้น าชุมชนและอบต.หัวดง ร่วมกันคิด แก้ไขปัญหาการท าเกษตรกรรมในพื้นที่หัวดง ที่เกิดปัญหาต่างๆ 
เช่นการใช้สารเคมี โรคแมลง ศัตรูพืช ผลผลิตราคาตกต่ า และมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ วิชชาลัยชาวนาต าบล
หัวดงขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้และเทคนิคในการท าการเกษตร
แบบไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในหลักสูตร “การท านาสู่เกษตรอินทรีย์”ระยะเวลาที่ฝึกอบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน จ านวนทั้งหมด 
๒๐ ครั้ง น าโดยนายจักรภฤต  บรรเจิดกิจ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดพิจิตร บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรที่
สนใจได้เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีเข้าใจเกี่ยวกับการท านาใน
รูปแบบเกษตรแบบไร้สารพิษสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน ท าให้มี
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพร่างกายผู้ผลิตและผู้บริโภค 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 นักเรียนชาวนาสามารถน าองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท านาประกอบอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม และนักเรียนชาวนายังสามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมปลอด
สารพิษได้นักเรียนชาวนาได้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ ในพื้นที่ท าการเกษตรของตนเอง ได้ผลผลิตที่  
ปลอดภัย มีคุณภาพ ไว้บริโภคเอง และสามารถจ าหน่าย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ส่งผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดตั้ง
โรงเรียนชาวนาในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการท าเกษตรปลอดสารทุกขั้นตอนการผลิต (๒) ด้าน
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนการผลิต และลดรายจ่ายในครัวเรือน (๒) ด้านสุขภาพ  เสริมสร้างสุขภาพจากการ
รับประทานอาหารปลอดภัย ลดการเกิดการเจ็บป่วย (๓) ด้านสภาวะแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่ 
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232

อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย

๒๑๕ 

Key actors  กลุ่มสวนบุญสัมฤทธ์ิ 
งานเด่น เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
วิทยากร นายโกมล สุวรรณโอสถ ต าแหน่ง ประธานกลุ่มเกษตรผสมผสาน  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๓๓๖๙๖๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

ต าบลหนองไผ่มีพื้นที่ประมาณ ๓๐,๑๑๒ ไร่ มีประชากรทั้งหมด ๒,๔๔๖ คน จ านวน ๘๓๕ ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม คือการปลูกข้าว มีอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า รับจ้าง และมีการ
รวมกลุ่มต่างๆในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ซึ่งสวนบุญสัมฤทธ์ิเป็นการท าเกษตรผสมผสานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ภายใต้ ๕ ฐานเรียนรู้ ซึ่ง
ส่งผลให้เพิ่มทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในการด าเนินชีวิตของเกษตรกร โดยแบ่งพื้นที่ท ากินของกลุ่มสวน
บุญสัมฤทธิ์ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งเป็นอัตราส่วน ๓๐: ๓๐: ๓๐: ๑๐ ได้แก่ แบ่งเป็นแหล่งน้ า ๓๐ 
ประมาณ ๓๐% ของพื้นที่ พืชสวนไร่ ๓๐% ของพื้นที่ นาข้าว ๓๐% ของพื้นที่ และที่อยู่อาศัย ๑๐% ของพื้นที่ 
ได้รับการโดยสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมเกษตรผสมผสานโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
การต่อยอดองค์ความรู้เบื้องต้นในด้านการเกษตร มีการปลูกผักปลอดสารเคมี ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ให้ตนเองและครอบครัว และยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในตนเองและคนรอบข้างในชุมชน           
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย  

เกษตรกรที่มีความสนใจในการท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน ๑๐ 
ครัวเรือน จ านวน ๓๘ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  

การท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีการต่อยอดองค์ความรู้เบื้องต้นในด้าน
การเกษตรการปลูกผักปลอดสารเคมี สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายครอบครัว  เสริมสร้างสุขภาพ อนามัย
ของเกษตรกรและชุมชน           
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 

มีการรวบรวมข้อมูลจากแหลง่ที่มาข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) และการ
วิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลจาก จปฐ.รพ.สต.หนองไผ่ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองไผ่  
๕. รูปธรรมงาน 

กลุ่มเกษตรกรท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว
หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน  เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในนาข้าว มีสระน้ า รองน้ า อางเก็บน้ า หรือแหลงน้ า
ประจ าไร่ โดยมีน้ าประมาณ ๓๐% ของพื้นที่ พืชสวนไร่ ๓๐ %  ของพื้นที่ นาข้าว ๓๐% ของพื้นที่ และที่อยู่
อาศัย ๑๐% ของพื้นที่   
๖. วิธีการด าเนินงาน  

มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ การปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตวหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน  โดยมี กิจกรรมแตละชนิดเกื้อกูลประ
โยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีการใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนาให้เหมาะสม  เกิดประโยชนสูงสุด  มีการ
ปลูกพืชจะเปนประโยชนตอกิจกรรมการเลี้ยงสัตว และผลที่ไดจากการเลี้ยงสัตวจะเปนประโยชนตอพืช มีการ
เลี้ยงปลาในนาขาว  การเลี้ยงกบในนาขาว มีสระน้ า หรือแหลงน้ าประจ าไร่ โดยมีน้ าประมาณ ๓๐% ของพื้นที่  
พืชสวนไร่ ๓๐% ของพื้นที่ นาข้าว ๓๐ %  ของพื้นที่ และที่อยู่อาศัย ๑๐%  ของพื้นที่  โดยได้รับการสนับสนุน
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การด าเนินงานและกิจกรรมเกษตรผสมผสานจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ ที่มีการต่อยอดองค์
ความรู้เบ้ืองต้นในด้านการเกษตร การท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักปลอด
สารเคมี และมีการท าเวทีประชาคมและเผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรกรในพื้นที่มีองค์ความรู้ และการบูรณาการ 
งบประมาณจากหน่วยงาน การระดมทุนทั้งในและนอกพื้นที่ในการก าหนดงบประมาณด าเนินการสนับสนุน
การท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

เกษตรกรในพื้นที่มีการท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลท าให้ลดต้นทุนใน
การผลิต และเพ่ิมรายได้จากผลผลติที่มีคุณภาพ ท าให้ความมั่นคงทางอาหารในกับตนเองครอบครัวและ
ชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

ส่งผลต่อ ๕ มิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน (๑) ด้านสังคม สร้างฐานความคิดในเรื่องของการท าเกษตร
ผสมผสานเป็นการท าการเกษตรที่ง่ายและทุกคนสามารถท าได้ โดยเริ่มจากการท าเกษตรเพื่อตนเองและ
ครอบครัว จากน้ันค่อยๆ ขยายออกไป (๒) ด้านสุขภาพ สามารถสร้างแหล่งอาหารให้กับตนเองและครอบครวั
ได้ สร้างการมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้นทางด้วยการบริโภค (๓) ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว ลด
รายจ่ายในครัวเรือนท้ังเรื่องการบริโภค (๔)ด้านสภาวะแวดล้อม มีการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตของให้ปลอดภัยขึ้นจากการลดใช้สารเคมี  
 
  



234
ภาพที่ ๕.๒.๕   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง



235

อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย

๒๑๘ 

Key actors  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง 
งานเด่น สร้างอาหารปลอดภัยทุกครัวเรือนโดยชุมชน   
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  อ. พรหมพิราม  จ. พิษณุโลก 
วิทยากร นางเสน่ห์  เรืองดี ต าแหน่งประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง 

เบอร์โทรศัพท์๐๘๕- ๑๕๑๐๓๗๙ 
 

๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง มีการรวมกลุ่มกันเพื่อท าเกษตรตั้งแต่ปี  ๒๕๕๔ โดยมีนาง
เสน่ห์ เรืองดี อดีตผู้ใหญ่เป็นแกนน าที่ริเริ่มจากการไปศึกษาดูงาน  และตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ชาวบ้าน  ท ารณณรงค์ให้คนในชุมชนได้แบบพอเพียงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการท าปลูกพืชผักสวนครัว 
คือ เป็นกสิกรรมพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะพืชผักสวนครัว อาหารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ก่อนจะปลูกจะมี
การศึกษาหารือและทดทลองท าต้นแบบก่อน และควรลดการใช้สารเคมี โดยมีการปรุงดินที่เหมาะสมกับผัก
สวนครัว โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพท าเองจากมูลสัตว์และวัชพืชในพ้ืนที่ มีการไปศึกษาดูงานต่างพื้นที่ กลุ่มเกษตร
ปลอดสารมีการท าเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว ริมรั้ว โดยมีการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 
ร้อยละ ๑๐ ไม่ใช้สารเคมีประมาณ ร้อยละ ๙๐ ผักและผลไม้ที่ได้ก็จะท าไปวางขายที่ตลาดอาหารปลอดภัย
ร้านค้าหน้าอ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ผ่านวิสาหกิจชุมชนเห็ดท่าช้าง  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชน ในหมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าช้าง จ านวน ๒๖๘ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 มีการปลูกผักสวนครัวแบบพอเพียง ได้แก่ ปลูกผักสวนครัวริมรั้ว  ไหล่ทาง  พื้นท่ีว่าง ตลอดแนวถนนใน
หมู่บ้าน โดยการปรุงดินบรรจุในภาชนะ เช่น ยางรถยนต์ กระถังเก่า  กระป๋องสีและยกร่องปรับปรุงดิน เช่น 
ไหล่ถนน และพื้นที่ว่างเปล่า โดยใช้วิธีธรรมชาติและงดใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็น  และพัฒนากองกองทุนเมล็ด
พันธุ์จ่ายแจก ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย  และสามารถน าไปสู่ความคั่งด้วยการพัฒนา
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน และเมนูอาหารปลอดภัยจากผักสวนครัว  สร้างความยั่งยืนด้วย
เกษตรกรรมปลอดภัยสู่ผู้บริโภคผ่านกลไกลการตลาดตรงถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

๔.๑ ข้อมูลสมาชิกกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง 
๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ได้แก่  วิทยากรที่ให้ความรู้แนวทางการท าเกษตร

พอเพียงจากเกษตรต าบล พัฒนากรประจ าต าบล อบต. 
๔.๓ งบประมาณจาก อบต.ท่าช้าง ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้างให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ 
๕. รูปธรรมงาน 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้างมีการรวมกลุ่มเพื่อปลูกผักสวนครัวปลอดภัยตามแนวพอเพียง 
ปลูกผักสวนครัว เช่น ผักกินใบ ข่า ตะไคร้ โหระพา กระเพรา พริก ฟัก ถั่วพู และที่มีชื่อเสียง คือ การปลูกกล่ า
ปลีปลอดภัยในพ้ืนท่ีราบ เป็นต้น โดยมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณเหลือร้อยละ ๓๐ ไม่ใช้ธาตุอาหารพืช
สิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ยนาโน ฮอร์โมนพืช ประมาณร้อยละ ๑๐ เลิกใช้สารเคมีที่มีผลสุขภาพ ได้แก่ พาราควอต  ไกล
โครเซต ในการก าจัดวัชพืช แมลง ให้เหลือร้อยละ ๐ มีการบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพท าเองจากมูลสัตว์
และวัชพืช 
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๖. วิธีการด าเนินงาน  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง มีการด าเนินงานและกิจกรรม โดยมีการเตรียมและการจัดสรร

พื้นที่เพื่อท าการเกษตร โดยมีการเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพท าเองจากมูลสัตว์และวัชพืชคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์เพื่อเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ไม่ใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็นในการดูแลบ ารุงรักษาดินและดูแล
ผลผลิต ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการกระจายผลผลิตชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าช้าง มีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาด าเนินงานตาม
แบบแผนการเพราะปลูก ปลูกให้ได้ ปลูกให้เป็น ปลูกให้พอ ปลูกให้ต่อเน่ือง มีการบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและไม่ใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็น 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

มีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน และดูแลช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ มีการลดรายจ่ายต้นทุน
ในการผลิตด้วยกองทุนเมล็ดพันธุ์ ด้านสภาวะแวดล้อมมีความปลอดภัยจากสารเคมี ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และด้านสุขภาพส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงจากการบริโภคผลผลิตที่มีความปลอดภัย 
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๒๒๑ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 
งานเด่น “องค์กรสีเขียว”  บูรณาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากร นายผจญ  พูลด้วง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม     

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๑๙๑๔๕๙๖ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม ต้องการสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นต้นแบบให้คน
ในชุมชนได้ปฏิบัติตาม  โดยใช้การสร้างพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์   มุ่งเน้นการ “พึ่งพา
ตนเอง” ในระดับครัวเรือน  องค์กร/ชุมชน และระดับต าบล  โดยเริ่มจากการล้อมวงคุยกัน ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายประจ า และฝ่ายการเมือง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชวนคิด ชวนท า โดย ดร.เจษฎา  มิ่ง
ฉาย  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท าให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะภายในที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน   สร้างให้เกิดกิจกรรม  “องค์กรสีเขียว”  ขึ้นในส านักงาน  
เป็นการสร้างจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบลได้ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการน าใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในทุกกระบวนการท างาน ในงานตามภารกิจหน้าที่  และบูรณางานร่วมกัน 
รวมถึงปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานทุกคน มีพื้นที่  ในการ
ดูแล  รับผิดชอบ  ซึ่งประกอบด้วย  แปลงผัก โรงเรือนเลี้ยงหมู  โรงเรือนเลี้ยงไก่  โรงเรือนเพาะเห็ด  แปลง
ผักกลางมุ้ง การท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร  รวมถึง สถานที่จัดจ าหน่าย  ทุกกิจกรรมขั้นตอนมีการบูร
ณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน้นการท างานในระบบปกติอย่างมีคุณภาพ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคอรุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ๙๕๒๖ คน  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 ความส าคัญกับการสร้างพื้นที่ต้นแบบที่ท าให้เกิดการยอมรับ การเรียนรู้เชิงประจักษ์ เน้น “การเรียนรู้
ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยใจ ปฏิบัติได้ด้วยมือ” ท าให้เชื่อได้ว่า “องค์กรสีเขียว” สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการ
พึ่งพาตนเอง ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่ม องค์กร/ชุมชน ต าบล หมู่บ้าน และระดับเครือข่าย ทั้งน้ีทั้งน้ัน 
เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีภูมิคุ้มกันในทุกระดับ เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะ
ผู้น าทางความคิด หรือผู้น าในการขับเคลื่อนงาน ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของทุกคนในต าบลคอรุม คือ 
“การพึ่งตนเอง การอยู่ดีมีสุข การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน” 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลจากเครื่องมือวิจัยชุมชน RECAP ฐานข้อมูลต าบล TCNAP และแผนชุมชน 
๕. รูปธรรมงาน 
 เกิดพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ด้นเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
พื้นที่ในระดับต าบล ทั้งการปลูกพืช การท าปศุสัตว์ที่คนในชุมชนสามารถน ากลับไปประยุกต์ในเองทั้งในระดับ
ครัวเรือนและระดับกลุ่ม 
๖. วิธีการด าเนินงาน  

ขั้นเตรียมการ 
๑) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ผ่านเวทีพูดคุยกัน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่าย

ประจ าและฝ่ายการเมือง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น าคุยโดย ภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
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๒๒๒ 

๒) เกิดข้อสรุปจากเวทีพูดคุยในเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ต้นแบบ  สร้างให้เกิดรูปธรรมการ
เรียนรู้หลากหลายรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริง โดยน ากระบวนการท างานเข้าสู่งานตาม
ภารกิจ เพ่ือให้เกิดการท างานในระบบปกติอย่างมีคุณภาพ 

๓) ขยายผลการด าเนินการสู่ชุมชนโดยเน้นกระบวนการ “เรียนรู้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยใจ ปฏิบัติได้ด้วย
มือ” 

ขั้นด าเนินงาน 
๑) จัดสรรพื้นที่สาธารณะในบริเวณที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม วางผังโครงสร้าง

น าเข้าสู่แผนพัฒนาต าบลเพื่อจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างโรงเรือนหมู  โรงเรือนไก่  โรงเรือนข้าว 
โรงเรือนยา เป็นต้น 

๒) จัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แต่ละโรงเรือนให้ครอบคลุม ๖ ระดับ  
(๑) ระดับบุคคล/ครัวเรือนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตในระดับ

บุคคลและครัวเรือน 
(๒) ระดับกลุ่ม มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร

จัดการ รูปแบบการผลิต หรือปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของกลุ่ม หรือ วิสาหกิจของตนเอง 
(๓) ระดับองค์กร มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดับสภาชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการบริหาร

จัดการเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการตามบริบทขององค์กร 
(๔) ระดับต าบล มุ่งเน้นให้เรียนรู้การบริหารจัดการในรูปแบบบูรณาการ การน าเข้าสู่แผนพัฒนา

ต าบลและสู่วิธีการปฏิบัติ 
(๕) ระดับหมู่บ้าน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต 

ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในระดับหมู่บ้าน และเช่ือมโยงข้อมูล งาน เงิน และกิจกรรมร่วมกันในระดับหมู่บ้าน 
(๖) ระดับเครือข่าย มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดับเครือข่าย ผลักดันให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะ

ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการจัดการอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการคน เงิน งาน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ เกิดพ้ืนที่ต้นแบบ มีข้อมูลเชิงประจักษ์ และขยายผลสู่ชุมชน 
 ๗.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับ ประยุกต์ และขยายผล 
 ๗.๓ เกิดการท างานในระบบปกติอย่างมีคุณภาพ 
 ๗.๔ เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในทุกระดับ 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เป็นแบบอย่างของ
หน่วยงานในการท าเกษตรให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างกระบวนการเรียนรู้และขยายผลการ
ด าเนินงานให้เกิดกิจกรรมครอบคลุมทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับ (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดร่ายจ่ายให้ครัวเรือน 
เพิ่มรายได้ (๓) ด้านสภาพแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มี
ความปลอดภัย (๔) ด้านการเมือง สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคอรุม รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นทั้งในระดับกลุ่ม และระดับ
ท้องถิ่น (๕) ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค   
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๒๒๔ 

Key actors  องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ 
งานเด่น อบต.หัวใจสีเขียวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นาย สุทธิพงษ์  เอี่ยมอ่อง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๕๒-๙๕๖๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลซับสมบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด ๓๒,๕๒๗ ไร่ หรือประมาณ ๕๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทิศ
ตะวันตกของอ าเภอวิเชียรบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับการท าการเกษตรกรรมด้านพืชไร่
พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงและเป็นดินร่วนเหมาะแก่การปลูกพืชเกษตร มีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์มุ่งเน้นการประสานงานหน่วยงาน องค์กรภาคี สร้างความร่วมมือในการพัฒนา 
ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาชน เพื่อพัฒนา สนับสนุนและเช่ือมโยงการท างาน ภายใต้ทุนศักยภาพ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนเพื่อออกแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ มุ่งเน้นการ
จัดการตนเอง โดยการสร้างวิธีคิดร่วม ๓ ระดับได้แก่ ในระดับบุคคล (เจ้าหน้าที่) มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจนสามารถออกแบบกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 
ระดับกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดความเข้าใจและสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระดับ
ชุมชน (ท้องที่) มีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนท้องถิ่น ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือใน
การ พัฒนาคน พัฒนางาน และสร้างจิตสาธารณะในการท างานร่วมกัน ที่ตรงต่อความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันจึงเกิดเป็น “อบต.หัวใจสีเขียวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้นส่งเสริม
การท าเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับของพื้นที่ ทั้งภาคส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยการเชื่อมโยงกับระบบ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ปลูกฝังการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับบุคคลากรในองค์กร และประชาชนในพ้ืนที่ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

บุคลากรในองค์กร ๔๕ คน และประชาชนในพื้นที่ต าบลซับสมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน ๕๙๔๕ คน จ านวน 
๑๓๕๖ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  

มุ่งเน้นส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับของพื้นที่ ทั้งภาคส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เกิด
ความร่วมมือระหว่าง ระดับกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคน พัฒนางาน และสร้างจิตสาธารณะในการท างาน
ร่วมกัน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน  
 ข้อมูลจากแผนพัฒนาต าบลซับสมบูรณ์ ข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่  แหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP ข้อมูล 
จปฐ. กชช.๒ค ข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชนจาก รพ.สต.และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
 เกิดพ้ืนที่ต้นแบบ “อบต.หัวใจสีเขียวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ในการจัดการเรียนรู้ด้นเศรษฐกิจ
พอเพียงในองค์กร โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผักปลอดสารพิษ  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์มีการจัดท าโครงการ“อบต.หัวใจสีเขียวตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับของพื้นที่ โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ท้องที่ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ เพื่อปลูกฝังการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับบุคคลากรในองค์กร โดยมีการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในต าบล ในขณะที่มีการจัดเวทีประชาคม การจัดเวที อบต.สัญจรใช้พื้นที่ใน อบต.
เพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ และปลา โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน และนอกชุมชนได้เข้ามาศึกษาระบบการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์เป็นแบบอย่างมีการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนได้ด าเนินชีวิต
แบบพออยู่ พอกิน ลดปริมาณการน าเข้าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
สามัคคีแก่องค์กร และชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เป็นแบบอย่างของ
หน่วยงานในการท าเกษตรให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดร่ายจ่ายให้ครัวเรือน 
เพิ่มรายได้ (๓) ด้านสภาพแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มี
ความปลอดภัย (๔) ด้านการเมือง สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลซับสมบูรณ์ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นทั้งในระดับกลุ่ม และ
ระดับท้องถิ่น (๕) ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค  
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Key actors  เทศบาลต าบลบางไผ่ 
งานเด่น Earth safe เกษตรอินทรีย์วิถีไทยพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น 
พื้นที่ เทศบาลต าบลบางไผ่ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร น.ส.ขวัญเรือน แก้วบุญขุนต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗– ๗๓๓๐๐๙๗ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 เน่ืองจากสภาวะปัจจุบัน ประชากรในพื้นที่เทศบาลต าบลบางไผ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกรรมร้อย
ละ ๗๐ ประชากรมีการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการเพราะต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพ ท าให้ได้รับ
อาหารท่ีปนเปื้อนสารพิษต่างๆ จากผักที่วางขายตามท้องตลาดน้ันล้วนมีสารปนเปื้อนเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับเน่ืองจากเกษตรจ านวนไม่น้อยได้น าสารเคมี มาใช้เพื่อเร่งปริมาณผลผลิตเพื่อให้ได้จ านวนมากขึ้น 
และก าจัดวัชพืช ซึ่งสารเคมีเหล่าน้ีมีการตกค้างอยู่ในผักจ านวนมาก บางครั้งเกษตรกรใช้สารเคมีเกิน
ค าแนะน า และเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่ายก่อนระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือผู้บริโภค ท า
ให้เกิดส่งผลต่อภาวะสุขภาพของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมได้แก่ การมีสารเคมีตกค้างในร่างกาย ท าให้เกิด
ความผิดปกติในร่างกาย อาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินอาการ และระบบประสาทอย่าง
ร้ายแรง ร่างกายอ่อนแอ และทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ดังน้ันเทศบาลต าบลบางไผ่จึงมีการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ ในการจัดตั้งกลุุ่ม Earth safe เกษตรอินทรีย์วิถีไทยพอกินุพอใชุ้
พออยู่พอร่มเย็นุเพื่อน ามาปลูกฝังให้ประชาชนได้รู้จักหลีกเลี่ยงการบริโภคผักที่ปนเปื้อนสารเคมี คือ การ
ปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือนโดยไร้สารเคมี และการปลูกค่านิยมในการบริโภคผักปลอดสารพิษน้ัน จะท าให้
ประชาชน ตระหนักถึงผลกระทบของสารเคมีต่อตัวเองและผู้บริโภค หรือเป็นผู้บริโภคท่ีดีรู้จักสังเกตการเลือก
รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ เน่ืองจากสภาพพื้นที่ปัจจุบันของเทศบาลต าบลบางไผ่มีพื้นที่ท าการเกษตร
จ านวนมากและมีกลุ่มปลูกผัก พืช สวนจ านวนมากที่สนใจการท าทฤษฎีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เน่ืองจากอัตรา
เสี่ยงในการเสียชีวิตจากการใช้สารเคมีจ าเป็นต้องดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
อัตราเสี่ยงอาการเกิดโรคต่างๆ โดยปัจจุบันมีพื้นที่ด าเนินการและกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับความรู้น าไป
แนะน าและขยายผลให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 กลุ่มผู้ที่ปลูกผักปลอดสารพิษ จ านวน ๒๐ คน แกนน ากลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนที่มีความรู้ด้านการเกษตร 
ข้าราชการพนักงาน ท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดได้จ านวน ๗ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 เพื่อปลูกค่านิยมในการบริโภคผักปลอดสารพิษ สร้างอาชีพ มีรายได้ และมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพ่ิมทักษะให้กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินการ 

ข้อมูลที่ใช้ของกลุ่ม “บางไผ่ Earthsafe เกษตรอินทรีย์วิถีไทยพอกิน พอใช้ พออยู่พอร่มเย็น” ได้แก่ 
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP,ข้อมูล จปฐ.,กชช.๒ค และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จ านวน
ประชากรที่มีอัตราส่วนในการบริโภคอาหารพืชผัก เช่น ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ข้อมูลภาวะ
สุขภาพของประชาชนจากรพ.สต. 
๕. รูปธรรม 
 แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีไทย โดยปราศจากสารเคมีในทุกๆแบบ ทุกกระบวนการปลูก ด าเนินโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา  
 



245

อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย

๒๒๘ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 อปท. เป็นผู้ด าเนินการหลักในการจัดตั้งกลุ่ม บางไผุุ่Earthุsaf เกษตรอินทรีย์วิถีไทยุพอกินุพอใชุ้
พออยูุ่พอร่มเย็น มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอื่นๆ จัดท าแปลงสาธิตโดยมีพื้นที่ในการท า
การเกษตรร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุที่จัดตั้งกลุ่ม มีการก าหนดแผนงานการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกของกลุ่มโดยสั่งเปลี่ยนหมุนเวียนกัน และมีการจัดการเรียนรู้ใช้กับกลุ่มเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีวิทยากร
จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรบางมูลนาก , ปราชญ์ชาวบ้านจากศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพิจิตร มาปรับใช้โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้และเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย โดยปราศจากสารเคมีในทุกๆแบบ ทุกกระบวนการ
ปลูก ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดได้ เน้นความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดอาหารปลอดภัยในชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น(ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ในการผลิตอาหารปลอด
สารพิษ ประชาชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ สารพิษตกค้างในร่างกายลดน้อยลง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกพื้นท่ี 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เป็นแบบอย่างของการ
ท าเกษตรปลอดสารให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดร่ายจ่ายให้ครัวเรือน เพิ่ม
รายได้ (๓) ด้านสภาพแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความ
ปลอดภัย (๔) ด้านการเมือง ประชาชนได้มีร่วมคิดและแสดงความคิดทั้งในระดับกลุ่ม และระดับท้องถิ่น                
(๕) ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค  
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๒๓๐ 

Key actors        เทศบาลต าบลพุเตย 
งานเด่น โรงเรียนเกษตรกร วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่  เทศบาลต าบลพุเตย  อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิทยากร นางเกสร  ธรรมสิทธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๙๔๖๕๒๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลพุเตยมีประชากร ๗,๕๑๗ คน ๑,๙๓๖ ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
๔๔๒ (๒๒.๘%)ครัวเรือน ส่วนใหญ่ท านา ๒๕๒(๕๑.๑๐%) ครัวเรือน รองลงมาคือ ท าไร่ ๑๓๖(๓๐.๗๗%)
ครัวเรือน และ ท าประมง ๒๙(๖.๕๖%)ครัวเรือน การท าเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือบริโภค ๖๓๒
(๖๕.๖๓%) ผลิตเพ่ือบริโภคและจ าหน่าย ๒๑๑(๒๑.๙๑%) ในกลุ่มครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี ๘๔ 
ครัวเรือนที่ใช้สารเคมี ครัวเรือนที่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมลดและป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีเพื่อผลิต
อาหารปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยหมัก ๕๐ ครัวเรือน ลดปริมาณสารเคมี ๙๖ ครัวเรือน เทศบาลต าบลพุเตย 
สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้การจัดการความรู้ของเกษตรกรในการวิถีการผลิต เทียบเคียง 
ผลที่ได้จากการปฎิบัติจริง โรงเรียนเกษตรกร วิถีพอเพียง เริ่มรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดภัย เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง เกษตรกรในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ ใน ไร่-นา-สวน  ตั้งแต่ขั้นเตรียม ขั้นผลิต จนถึงการเก็บผลผลิต และปัญหาและอุปสรรค ในการ
ผลิต และทางออกและการจัดการ วิธีการน้ีเป็นการฝึกให้เกษตรกรได้มีโอกาสคิด วิเคราะห์และตัดสินใจด้วย
ตนเอง รวมถึงการน าวิธีการที่ได้ผลจากค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาฝึกท าเอง
อย่างง่ายๆ เพื่อพิสูจน์และเปรียบเทียบผล กระบวนการเรียนรู้จึงต่อยอดไปถึงการใช้พื้นที่จริง ปฏิบัติจริงใน
การวิเคราะห์ออกแบบการปลูก บ ารุง รักษา และจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่อาจที่เกิดขึ้น กระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวจึงเกิดเป็นวิทยากร ผู้น าด้านเกษตรกรรมแนวใหม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ได้ เป็นต้นแบบ และเป็นที่ยอมรับของคนใน และนอกพื้นท่ี 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตต าบลพุเตย  จ านวน ๕๐ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 เกษตรกรน าความรู้ และประสบการที่ได้เรียนรู้ มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้พร้อมทั้งมี
ความรู้เรื่องระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีได้ด้วย
ตนเอง (สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง) และสามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ท่ีดีเหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูก
พืชได้ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลพุเตยท าการเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  ลดสารพิษ
ตกค้างในร่างกาย ท าให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๔. ข้อมูลและเครื่องมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่โรงเรียนเกษตรกรน าไปใช้ ได้แก่ ทะเบียนเกษตรกรในเขตเทศบาลต าบลพุเตย รูปแบบการจัดตั้ง
โรงเรียนเกษตรของกรงส่งเสริมการเกษตร   องค์ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ องค์ความรู้การเลือกเมล็ดพันธุ์ 
องค์ความรู้เรื่องระบบการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 
๕. รูปธรรมงาน  
 ประกอบด้วย จัดการเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจแบบหลักสูตรจริง โรงเรียนเกษตรกร วิถีพอเพียง และ
แปลงเกษตรและคนต้นแบบ 
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๒๓๑ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 อปท.เป็นผู้ด าเนินการหลักในการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร  และน าใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่พัฒนา
หลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร โดยก าหนดหลักสูตรการเรียนจ านวน ๘ ครั้ง  โดยแต่ละครั้งของการเรียนรู้
ประกอบด้วย ๑) วิเคราะห์ระบบการผลิตและต้นทุนการผลิต ข้อก าหนดตาม GPA ข้าว เพ่ือใช้รับประทานและ
แปรรูปวางแผนการจัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ๒)การเตรียมดิน ตรวจวิเคราะห์ดินและ
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  ธาตุอาหารพืชและการสูญเสียธาตุอาหารพืชไปจากดิน น าเสนอความก้าวหน้า
ในการจัดท าแปลงการเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ๓) พันธุ์และอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์  น าเสนอผล
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวและแปลงการเรียนรู้  ๔) ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย น าเสนอผลการ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของข้าวและแปลงการเรียนรู้ ๕)การป้องกันก าจัดโรคและแมลง น าเสนอ ลด
ปัญหาโรคแมลง การตรวจดูแปลงข้าวอยู่เสมอว่ามีโรคแมลงเข้ามาท าลายหรือไม่  ๖)การก าจัดวัชพืช  ชนิด
ของวัชพืช น าเสนอการปราบวัชพืช  ท าได้โดยวิธีการใช้มือถอนหรือใช้ยาฆ่าวัชพืช  ๗)การใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมี  น าเสนอการใช้สารชีวภัณฑ์ ๘) การปลูกพืชบ ารุงดิน  น าเสนอการปลูกพืชบ ารุงดิน 
สรุป/ปัญหาและแนวทางแก้ไข  
๗. ผลที่เกิดขึ้น(ผลผลิต  ผลลัพธ์) 
 เกษตรกรให้ความสนใจการผลิตพืชปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งมีเกษตรกรหันมาผลิตพืชปลอดภัยในเขต
เทศบาลต าบลพุเตยมากขึ้น สังคมเกษตรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมีการใช้หลักวิชาการทางการเกษตร
เข้ามาใช้ในระบบการผลิตที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มีความปลอดภัยจากสารเคมี
ตกค้าง ซึ่งเป็นไปตามวิธีการ และขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐาน GAP (Good 
Agricultural Praetice)รวมทั้งสิ้น ๕๐ ครัวเรือน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในเขตเทศบาลต าบลพุเตย ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลที่
จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ผู้ผลิตลดการใช้สารเคมีท าการเกษตร  ส่งผลให้มลพิษในอากาศ
ลดน้อยลง  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นและคนในต าบลพุเตย
ได้บริโภค พืช ผัก ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Praetice) 
  



249
ภาพที่ ๕.๒.๑๐   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี



250

อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย

๒๓๓ 

Key actors  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี 
งานเด่น ชุมชนร่วมสร้าง  พัฒนา อาหารปลอดภัยเชิงระบบอย่างยั่งยืน   
พื้นที่ บ้านผารังหมี ต.ไทรย้อย อ.ไทรย้อย จ.พิษณุโลก 
วิทยากร นางสุดใจ ชมภูมี โทร ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี 

รองนายกฯ เทศบาลต าบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทร ๐๖๓-๑๕๖๖๔๙๕ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี เป็นพื้นที่ของหมู่บ้าน ที่เดินตามรอยศาสตร์ของพระราชา 
(ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่รูปแบบการด าเนินชีวิตสู่การพัฒนาจิตส านึก ของคนในชุมชน ให้เกิดความ
พอเพียง รักและหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่อย่างแท้จริง มีกิจกรรม หรือการประชุมหมู่บ้าน เป็นศูนย์เรียนรู้
ของชุมชน เป็นที่รองรับการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาการผลิตเกษตรเพ่ืออาหาร
ปลอดภัย พื้นที่น้ีนอกจากจะเป็นที่เรียนรู้ และ ยังเป็นพื้นที่ร่วม กันผลิตปัจจัยการเกษตรเพื่อลดต้นทุน 
ส าหรับ กลุ่มเครือข่ายข้าวหอมมะลิ และมะม่วงปลอดภัย ประกอบด้วย น้ าหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนพืช เป็น
ต้น ลดการซื้อสารเคมี และละเว้นการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ และส่งส่งเสริมการลดเคมี ก าจัดศัตรูพืชที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และหัวใจส าคัญของความส าเร็จ คือ การรวมกลุ่มเกษตรกร เป็นเครือข่าย ที่สร้างความรู้
ความเข้าใจต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกัน น าไปสู่การได้รับการสนับสนุนการผลิตอย่างเท่าเทียม
เสมอภาค ร่วมกันพัฒนาในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการศูนย์รวมท าทุกวิธีที่ท าให้เกษตรกรมีสุขภาพกายดี
ขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น (สุขภาพดี  มีรายได้เพิ่ม สุขภาพจิตดี)  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 พื้นที่บริการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี ประกอบด้วย ประชาชน หมู่ ๓,๑๒,๑๐ ๑๗  
เกษตรกรทั้งสิ้น จ านวน ๗๔๗ คน  .  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ๓.๑ สุขภาพดีขึ้นของผูเกษตรกรบ้านผารังหมี และ  ผลผลิตคุณภาพดีปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างมั่นใจ 
 ๓.๒ การลดต้นทุนการผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (ลด ละ  เลิก เคมีการเกษตร,เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยชีวะวิถี กสิกรรมไร้สารเคมี) 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลจากสมาชิกนาแปลงใหญ่ 
 ๔.๒ จากข้อมูลบันทึกการท าข้าวปลอดภัยสู่อินทรีย์ของสมาชิก 
 ๔.๓ จากข้อมูลจดบันทึก GAP 
 ๔.๔ จากข้อมูลท าบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ 
 ๔.๕ มีแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มละ 3 แปลง 
๕. รูปธรรมงาน 
 ๕.๑ มีพ้ืนที่ ๒,๘๐๐ ไร่ ได้ผลผลิต ๑,๗๐๐ ตัน จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค หมู่  ๓ ต.ไทรย้อย 
 ๕.๒ มีเครือข่ายนาแปลงใหญ่ หมู่ ๑๒  ต.ไทรย้อย 
 ๕.๓ มีเครือข่ายนาแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ ๗ ,หมู่ ๑๐ ต.ไทรย้อย 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ๖.๑ สมัครสมาชิกทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อโอกาสการเข้าถึงอย่างเสมอภาค  เท่า
เทียมของคนในชุมชน 
 ๖.๒ ร่วมอบรมประชุมทุกครั้งหากขาดติดต่อ ๓ ครั้งให้ออกจากสมาชิก 
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๒๓๔ 

 ๖.๓ ร่วมกันผลิตสารชีวะภัณฑ์ทดแทนเคมีในแปลงเกษตร 
 ๖.๔ ร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ได้ผลผลิตข้าวปลอดภัย ๑,๗๐๐ ตัน แยกเป็นข้าวเปลือก ๑) เก็บพันธุ์ข้าวใช้ในฤดูกาลต่อไป  และ
จ าหน่าย ๒๐๐ ตัน ๒) ข้าวหอมมะลิแท้ และปลอดภัย บริโภคภายในชุมชน ๒๐๐ ตัน ๓) ข้าวบริโภค ที่สีและ
บรรจถุุงจ าหน่ายภายนอกชุมชน ๑,๓๐๐ ตัน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ๘.๑ เกษตรกรในชุมชนเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีเกษตรกรรายรอบ เข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี 
 ๘.๒ เกิดการเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่ เกิดขึ้น ๒ กลุ่ม ๑) กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ ๑๒ (ข้าว) ผลการ
ด าเนินการสามารถข้าวจ าหน่ายได้ราคาท่ีสูงกว่า ตันละ ๒๐๐ บาท เป็นอย่างต่ าได้ผ่านกระบวนการแปรรูป 
บรรจุ ได้มาตรฐาน อย. ๒) กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ (หมู่ ๗,หมู่ ๑๐ ต.ไทรย้อย) กลุ่มแปลงใหญ่ได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกๆกลุ่ม ตามความจ าเป็นกลุ่มท าแผนเสนอผ่านมาตรฐานการผลิตการเกษตร
ที่เหมาะสมได้ มาตรฐาน GAP ทุกแปลง 
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๒๓๖ 

Key actors  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 
งานเด่น ปลูกฝังสร้างอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ ต.ทุ่งโพ อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี 
วิทยากร นายวินัย แป้นพยอม ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๐๗๓๕๑ 

 

๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดทุ่งโพ ตั้งอยู่ในหมู่ ๘ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ให้กับเด็กในและนอกชุมชน มีนักเรียนทั้งหมด ๗๕ คน ในปี ๒๕๕๗ ได้เริ่มท าตามแนวทางพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย ให้
นักเรียนท ากิจกรรมตามเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เลี้ยงปลา ปลูกผัก และเพาะเห็ด เป็นต้น มีการออม และส่งเสริม
ให้นักเรียนมีการต่อยอดน าผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน นอกจากน้ันผลผลิตที่ได้ยังน าเป็นแหล่งอาหาร
ของคนชุมชน ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด ๔๕ คน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งโพจ านวน ๔๕ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งโพ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการออม ประหยัด รับผิดชอบ 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลนักเรียนต าบลทุ่งโพ เมล็ดพันธุ์พืช ข้อมูลวิธีปลูกพืชที่ใช้ปลูกในโรงเรียนจากกลุ่มเกษตรกรใน
ต าบลทุ่งโพ 
๕. รูปธรรมงาน 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งโพได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การปลูกพืชผัก
สวนครัว พืชสมุนไพร รู้จักการออม ประหยัด มีความรับผิดชอบ 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนและครูร่วมมือกันท ากิจกรรม ได้แก่ ท าแปลง
ปลูกผัก ดูแลบ่อเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก ซึ่งการปลูกผักจะปลูกตามฤดูกาล ให้นักเรียนปลูกแต่
ละแปลงตามที่ครูก าหนด น าผลผลิตที่ได้ เช่น ผัก เห็ด ปลา น ามาใช้ในเป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน 
ให้นักเรียนที่ยากจนน ากลับไปประกอบอาหารที่บ้าน และแปลงปลูกผักของโรงเรียนวัดทุ่งโพยังเป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน ปัจจัยที่ท าให้ท างานได้ส าเร็จ คือ นักเรียนและครูมีการร่วมท ากิจกรรมกับคนในชุมชน และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองในการปลูกผัก และเลี้ยงปลาให้ได้ผลผลิต โดยขอค าปรึกษาจากกลุ่มเกษตรกร
ในชุมชน การมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน และมีการท างานเป็นทีม 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 นักเรียนมีความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในเรื่องการท าเกษตรเพื่อเป็นอาหาร เช่น 
ปลูกผัก เลี้ยงปลา และมีแหล่งอาหารของนักเรียน และคนชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถ่ิน ได้แก่ ด้านสังคม นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคนในชุมชนมี
ความรักและสามัคคีช่วยเหลือกัน เช่น การดูแลแปลงผักในโรงเรียน การขุดบ่อเลี้ยงปลา ด้านเศรษฐกิจ ลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องวัตถุดิบในการประกอบอาหารในโรงเรียน ครัวเรือน ด้านสุขภาพ นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง และด้านการเมืองการปกครอง ปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความจงรักภักดิ์ดี เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การรู้จักสิทธ์ิที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
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๒๓๘ 

Key actors  โรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา 
งานเด่น เกษตรผสมผสานในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
วิทยากร นายบ ารุง  สุขประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๔๖๑๓๓ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 

เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา ได้ก่อตั้งกลุ่มส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของการขาดแคลน
อาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งทางนายบ ารุง สุขประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยาและ
คณะกรรมการ ได้ส ารวจและเห็นความเดือดร้อนของนักเรียนส่วนใหญ่ประสบกับสภาพปัญหาความยากจน
และด้อยโอกาส โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียน จึงมีแนวคิดริเริ่มการท าเกษตร
ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการด าเนินการตามโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ปลูกพืชผักสวนครัวน าผลผลิตไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จากเป้าหมายการท าเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยาได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต๑ และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษามาร่วมกันบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียน
ได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน โดยนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้ ปัจจุบันกลุ่มส่งเสริมการท าเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน 
เยาวชน ชุมชน มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติจริงทั้งการเพาะปลูกพืช การช าต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ต่างๆอยู่
ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบเกษตรผสมผสาน
มีการด าเนินการละชนิดกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนน าวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตชนิดหน่ึงมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิด
หน่ึงภายในพ้ืนที่แบบครบวงจร ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้ท้องถิ่นมาใช้
พัฒนาจัดเป็นฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานให้แก่นักเรียน จ านวน ๙ ฐาน คือ ๑.เรือนเพาะช า ๒.การปลูก
ผักสวนครัว ๓.การปลูกผักในโรงเรือน ๔.สมุนไพร ๕.การเลี้ยงปลาดุก ๖.การเลี้ยงกบ ๗.สหกรณ์ร้านค้าใน
โรงเรียน ๘.ธนาคารขยะ ๙.การท าปุ๋ยหมัก การด าเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา ได้พัฒนา
นักเรียนให้ได้รับองค์ความรู้ด้านการท าเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักและมีผัก
ปลอดสารพิษท าอาหารกลางวันรับประทานอย่างพอเพียง ช่วยลดปัญหาการขาดสารอาหารในนักเรียน สร้าง
สัมพันธ์ท่ีดี ความสามัคคีพร้อมความเป็นเจ้าของ มีประชาชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
โรงเรียนในการท าอาหารให้กับนักเรียนรับประทาน นักเรียนสามารถน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองรู้จักวิธีการหารายได้พิเศษจากเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดความตระหนักและฝั ง
รากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืน  
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

นักเรียนโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา  
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๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 ปลูกฝังให้เด็กมีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง ต่อสังคมส่วนรวมเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองใน
การด าเนินชีวิต น าผลผลิตมาขายในสหกรณ์ และน ามาประกอบอาหารกลางวัน สร้างความตระหนัก รักถ่ิน
ก าเนิดเทิดทูลสถาบัน  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลน าใช้ ได้แก่ จ านวนเด็กนักเรียน และจากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลสุขภาพจากรพ. สต 
๕. รูปธรรมงาน 
 แปลงผักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผักสวนครัว สมุนไพร บ่อเลี้ยงปลาดุก กบ สหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียน ธนาคารขยะ โรงปุ๋ยหมักในโรงเรียน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ผู้บริหารและคณะกรรมโรงเรียนวัดหนองนาด าพิทยา ท าความเข้าใจสถานการณ์ของนักเรียนที่มีปัญหา
การขาดแคลนอาหารกลางวันกับผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือในการท าอาหารให้กับ
นักเรียน แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะครูรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน 
 การจัดท าหลักสูตรสาระการเรียนรู้จากองค์ความรู้ท้องถ่ินเป็นฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานให้แก่
เด็กนักเรียนทั้งหมด ๙ ฐานการเรียนรู้ คือ ๑.เรือนเพาะช า ๒.การปลูกผักสวนครัว ๓.การปลูกผักในโรงเรือน 
๔.สมุนไพร ๕.การเลี้ยงปลาดุก ๖.การเลี้ยงกบ ๗.สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ๘.ธนาคารขยะ ๙.การท าปุ๋ยหมัก 
มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนภายใต้ ๙ ฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้ มีการพัฒนา
ทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยแนวทางการท าเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน า
ผลผลิตที่ได้จากการแหล่งเรียนรู้น ามาขายในสหกรณ์เพื่อท าอาหารกลางวันและสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ให้กับเด็กนักเรียน มีการขยายผลการด าเนินการตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีนักเรียนมีองค์ความรู้เบื้องต้นในด้านการเกษตรการ
ปลูกผักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการรับประทานอย่างเพียงพอ
ต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งยังสามารถสร้าง
เครือข่ายขยายจากโรงเรียนไปบ้าน ตามโรงเรียนและชุมชนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้จัก โรงเรียนน าผลผลิตมาขายในสหกรณ์น ามาประกอบอาหารกลางวัน เป็นทุน
หมุนเรียนให้รายได้ให้แก่เด็ก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ส่งผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการสร้าง
อาหารทั้งในโรงเรียน และในชุมชน  (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายค่าอาหารในใรงเรียน และครัวเรือน               
(๒) ด้านสุขภาพ  เสริมสร้างสุขภาพจากการรับประทานอาหารปลอดภัย ลดการเกิดการเจ็บป่วย (๓) ด้าน
สภาวะแวดล้อม มีการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน  
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Key actors  กองทุนสวัสดิการเพื่อการเกษตร 
งานเด่น ดูแลสมาชิกตลอดชีวิต 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
วิทยากร นายสวง นพคุณ ต าแหน่ง ประธานกองทุนสวสัดิการเพ่ือการเกษตร 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๗๘๒๖๐๐ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ปี ๒๕๔๖ บ้านชลประทาน ต าบลทุ่งโพ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการ ๑ ต าบล๑ ล้าน จึงได้มี
การรวมกองทุนต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วจัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มีประธานสถาบันการเงิน คือ 
นายสวง  นพคุณ และให้ประธานกลุ่มต่างๆ เป็นคณะกรรมการกลุ่ม โดยน าเงินทุนของทุกกอง มารวมกัน และใช้
ระเบียบข้อบังคับให้ดอกเบี้ยรูปแบบเดียว ซึ่งจะให้สมาชิกไม่ต้องท าหลายสัญญา สามารถกู้ได้ในวงเงินที่สูงมาก
ขึ้น และสามารถจัดสวัสดิการต่างๆ ให้หมู่บ้านได้มากขึ้น สวัสดิการที่ทางสถาบันฯ ได้ให้แก่สมาชิกเป็นสวัสดิการ
ตั้งแต่เกิดจนตาย ด้านการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ส าหรับการกู้ยืมเงินของ
ทางสถาบันฯ มี ๒ รูปแบบคือ แบบเป็นตัวเงิน โดยให้กู้เป็นจ านวนเงิน ปีละ ๑ ครั้ง และแบบเป็นสิ่งของจะให้กู้
เป็นอุปกรณ์ในการท าการเกษตรและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือน ระบบการกู้ยืมของ
สถาบันฯเป็นการก าจัดปัญหาหน้ีนอกระบบของคนในหมู่บ้าน ปัจจุบันประชากรหมู่ ๑๔ ของต าบลทุ่งโพมี
ทั้งหมด ๓๔๐ คน เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อการเกษตร ๓๔ คน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

สมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือการเกษตร จ านวน ๘๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 มีการบริหารจัดการกองทุนไปใช้ยกระดับระบบงานกองทุนภายในชุมชน  ได้แก่ ให้กู้ยืมเงิน และมี
สวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายแก่สมาชิก 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลจากสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น การปันผลดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้น จาก
กลุ่มต่างๆ กลุ่มเงินล้าน กลุ่มแม่บ้าน ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มสตรี กลุ่ม ๒๕ ตาสับปะรด
ข้อมูลอปท. เช่น ข้อมูลเครืองมือการด าเนินงาน จาก ธนาคาร ธกส. สนับสนุนด้านวิทยากร ร่วมกับ อบต. 
๕. รูปธรรมงาน 
 ๕.๑ มีพันธุ์ไก่พันธุ์เป็ดพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้กับสมาชิกกองทุน 
 ๕.๒ มีเมล็ดพันธุ์ผักแจกจ่ายให้คนในชุมชน 
 ๕.๓ มีก้อนเห็ดนางฟ้าแจกจ่ายให้คนในชุมชน 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ๖.๑ มีการรวมทุน และกองทุนต่างๆ ในต าบลทุ่งโพเพื่อบริหารจัดการ  
 ๖.๒ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และก าหนดการท างาน ข้อตกลงในการกู้ยืม สวัสดิการ และการปัน
ผลต่างๆ ให้กับสมาชิก 
 ๖.๓ ขั้นตอนการสมัครเข้ากองทุน ต้อง มีชื่ออยู่ในหมู่ ๑๔ ต.ทุ่งโพ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถสมัคร
ได้ท่ีประธานกองทุน 
 ๖.๔ สวัสดิการที่ทางสถาบันฯ ได้ให้แก่สมาชิกเป็นสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก
ให้เด็กแรกเกิด และฝากเงินเข้าให้ ๕๐ บาทต่อเดือนเป็นเวลา ๑ ปี เมื่อครบ ๑ ปี  จะน าสมุดเงินฝากมอบให้แก่
แม่ของเด็ก หรือหากสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิกมีการเจ็บป่วยจะมีกระเช้าหรือของเยี่ยมมอบให้และให้
ค่าน้ ามันรถในการเดินทางดูแลผู้ป่วย ด้านการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ทางบ้านมีฐานะยากจน 
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นอกจากน้ียังมีการแจกบ่อปูนเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลา และปลูกผัก และแจกพันธุ์ปลาพันธุ์สัตว์ด้วย ท าให้ทุก
บ้านในหมู่บ้านมีบ่อปูนในการเลี้ยงปลาและปลูกพืชผักไว้ทั้งรับประทานและบางครัวเรือนมีการขยายการปลูก
เลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย และยังมีการตั้งโรงสีข้าวชุมชนและน าข้าวที่สีแล้วบรรจุห่อออกวางจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน  โดยภายในโรงสียังมีเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวของคนในหมู่บ้าน ส าหรับการกู้ยืมเงิน
ของทางสถาบันฯ มี ๒ รูปแบบคือแบบเป็นตัวเงิน โดยให้กู้เป็นจ านวนเงิน ปีละ ๑ ครั้ง คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๘ 
บาทต่อปี และแบบเป็นสิ่งของจะให้กู้เป็นอุปกรณ์ในการท าการเกษตรและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ คิดดอกเบี้ย            
ร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือน เงินทุนหมุนเวียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายภาษีปีละ ๕,๐๐๐ บาท/ปี ค่าเมล็ดพันธุ์ 
๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าท าศพใน
หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี ค่าพันธุ์ เป็ด ไก่ ปลา กบ ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ท าให้คนในชุมชนมีแหล่งกู้ยืมเงิน และสวัสดิการต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย เกิดความสามัคคีกันในชุมชน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ด้านสังคม ท าให้เกิดระบบสวัสดิการที่ช่วยเหลือดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 ด้านเศรษฐกิจ มีแหล่งกู้ยืมเงินในการท าเกษตรกรรมท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการกู้เงินนอกระบบและ
ลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือน  
 ด้านสภาวะแวดล้อม สภาวะแวดล้อมดีขึ้นจากการลดใช้สารเคมี  
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Key actors  ศูนย์ข้าวชุมชน 
งานเด่น ข้าวอินทรีย์พันธุ์ดี 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
วิทยากร นายใน อิ่มเอ่ียม ต าแหน่ง ประธานศูนย์ข้าวชุมชน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๙๗๙๐๑๖ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลวังประจบ มีประชากรทั้งหมด ๘,๗๑๖ คน พื้นที่บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ ๓ เป็นพื้นที่หมู่บ้าน
การเกษตร โดยมีครัวเรือนทั้งหมด ๓๘๗ ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตร ๒๓๙ ครัวเรือน คิดเป็น ๖๑.๗๖ % 
โดยมีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด ๑๐,๕๓๐ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร ๖,๗๔๘ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ๔,๕๐๐ ไร่ 
(๖๖.๖๙%) ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ปลูกข้าว เป็นลักษณะการปลูกข้าวพื้นเมือง ข้าวพันธุ์พวงทอง แม่
แป๊ด และข้าวพันธุ์ปน ซึ่งท าให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านผลผลิตต่ า รายได้ต่อไร่ต่ า โดยปลูกข้าวพันธุ์
พืน้เมืองได้ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ ๔๐๐ กิโลกรัม ราคาตันละ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท การปลูกพันธุ์พ้ืนเมือง จะมี
รายได้ ๒,๐๐๐-๒,๔๐๐ บาท/ไร่ ) นายใน อิ่มเอี่ยม ประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งเล็งเห็นปัญหาเกษตรกร
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ปลูกข้าว เป็นลักษณะการปลูกข้าวพื้นเมือง ข้าวพันธุ์พวงทอง แม่แป๊ด และข้าวพันธุ์ปน ซึ่ง
ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาด้านผลผลิตต่ า รายได้ต่อไร่ต่ า จึงได้มีแนวคิด ความต้องการให้คนในชุมชนปลูก
ข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและจ าหน่ายข้าวพันธุ์ให้มีรายได้สูงขึ้น และงดการใช้สารเคมี หันมาปลูกข้าว
อินทรีย์ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนลดต้นทุนการผลิตค่าสารเคมี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดรายจ่ายลง 
ควบคู่ไปกับการท าเกษตรอินทรีย์  เช่นการท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ าหมัก การใช้สารชีวภาพในการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชจนปัจจุบัน เพ่ือให้ข้าวปลอดสารเคมีได้ข้าวปลอดภัย เป็นการสร้างอาหารได้อย่างสมบูรณ์ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

 ผู้เกษตรกรที่เป็นผู้น า จ านวน ๕ คน เกษตรกรที่สนใจในพ้ืนที่ ๕๐ คน  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  

 เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกข้าวอินทรีย์ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนลดต้นทุนการผลิตค่า
สารเคมีได้ดี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดรายจ่ายลง ควบคู่ไปกับการท าเกษตรอินทรีย์ เช่นการท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ า
หมัก การใช้สารชีวภาพในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชจนปัจจุบัน ได้ผลผลิตเป็นข้าวปลอดภัย 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP เอกสาร ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการข้อมูล
เกษตรกร ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค   
๕. รูปธรรมงาน 
 เกษตรกรในชุมชนปลูกข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ที่มีรายได้สูงขึ้นกว่า
ข้าวทั่วไป โดยจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วตกตันละ ๑๘,๐๐๐ บาท โดยต่างจากข้าวทั่วไป ขายในราคา ตันละ 
๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวจะได้ราคาดีกว่าข้าวทั่วไป และมีการใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพและ
สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ลดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นการท า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. วิธกีารด าเนินงาน  

 เกษตรกรในพื้นที่มีการรวมกลุ่มกันในการท าเกษตรอินทรีย์ และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว ขั้นตอนการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเริ่มจากการจัดท าปฏิทินการปลูกใส่ปุ๋ย ฮอร์โมน การตัดพันธุ์ปน การส่งเมล็ดพันธุ์ตรวจให้
ทางศูนย์ข้าวรับรอง หลังจากน้ันเลือกพื้นที่ส าหรับการเตรียมดิน เลือกดินที่ไม่มีปัญหาในการผลิต เป็นดินที่มี
ความที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั่วทั้งแปลง ปรับปรุงดินร่วนซุย ด้วยการใส่ปุยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเหมาะ
กับระบบรากข้าว ที่เป็นระบบรากฝอย การปักด าจะเริ่มตั้งแต่การตกกล้า น าเมล็ดพันธุ์ท่ีดีมีคุณภาพ มาหว่าน
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ท าพันธุ์ข้าว พอข้าวเติบโตจะมีช่วงการตรวจตัดข้าวปนตั้งแต่เป็นต้นกล้า ได้ ๒๕ วันพร้อมถอนกล้าเพื่อ
เตรียมการปักด า ปักด าพร้อมเก็บเกี่ยวได้ ในระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ๑๒๐ วัน พร้อมเป็นรวงข้าวที่สมบูรณ์ 
เพ่ือคัดเมล็ดพันธุ์ท่ีดีต่อไป 
 การตรวจคัดพันธุ์ปนท าเสมอ ๕ ระยะ คือ ๑) ระยะในแปลงกล้า ต้องตรวจดูกลี่มีลักษณะผิดปกติหรือ
ข้าวที่เป็นโรคให้ท าลาย ๒) ระยะแตกกอตรวจดูลักษณะการแตกกอ การชูใบ สีและส่วนต่างๆ ของใบและต้น 
ความสูงเป็นต้น โดยให้ตัดทิ้งทั้งกอ ๓) ระยะออกดอก ความสูงต่ าของต้นข้าวในระยะออกดอก อายุของการ
ออกดอก และการออกดอกไม่สม่ าเสมอ ลักษณะดอก สีและขนาดของดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียให้
ตัดทิ้งทั้งกอ ๔) ระยะข้าวโน้มรวง หลังข้าวออกดอกอยู่ในระยะการสร้างแป้งในเมล็ดรวงข้าวจะเริ่มโน้มรวง
เพราะเมล็ดมีน้ าหนักมากขึ้น เม่ือมีบางรวงโน้มลงไม่สม่ าเสมอ หรือไม่พร้อมให้ตัดทิ้งทั้งกอ ๕) ระยะเมล็ดแก่ 
ข้าวเมื่อแก่จัด รวงจะเริ่มเหลือง ให้ตรวจดูลักษณะของรวงและเมล็ดให้ตรงตามพันธุ์ รวมทั้งความผิดปกติ
จากโรคและแมลงรบกวนให้ตัดทิ้งทั้งกอ การเก็บเกี่ยวข้าวเพ่ือน าไปใช้ท าเป็นเมล็ดพันธุ์ควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าว
แก่จัด คือต้องตรวจดูเมล็ดในรวงเกือบทุกเมล็ดแก่สุกทั้งรวงหรือนับจากที่รวงข้าวออกดอกประมาณ ๓๐ -
๓๕ วันเมล็ดพันธุ์ท่ีจะมาท าใช้พันธุ์ต้องตรงตามพันธุ์เป็นเมล็ดแก่และสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวด้วย
มือ เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ควรตากแดดไว้ในแปลงนาจนแห้งสนิท จึงน าไปนวด การท าความสะอาดเมล็ด
พันธุ์ข้าวต้องแยกสิ่งเจือปนต่างๆ การเตรียมยุ้งฉางที่จัดเก็บ ควรป้องกัน นก หนู และฝนเป็นอย่างดี การเก็บ
ตัวอย่างวิเคราะห์ จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือไปวิเคราะห์เพื่อหาอัตราของเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ สิ่งเจือปน 
ความชื้น และอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะเก็บตัวอย่าง คนละ ๑ กิโลกรัม ในการตรวจจะส่งไปที่
ศูนย์กรมการข้าวจังหวัดล าปาง ใช้เวลาในการด าเนินงานพร้อมส่งกลับประมาณ ๑ เดือน เพ่ือจะได้ เมล็ดพันธุ์
ข้าวที่สมบูรณ์ มีอัตราการงอกและความแข็งแรงสูง เมล็ดพันธุ์ข้าวเจริญเติบโตเร็วและสม่ าเสมอ และผ่ าน
การรับรองของกรมการข้าวพร้อมจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ต่อไป  
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เกษตรกร คนในชุมชนปลูกข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ที่มีรายได้สูงขึ้น
กว่าข้าวทั่วไป โดยจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วตกตันละ ๑๘,๐๐๐ บาท แตกต่างจากข้าวทั่วไป ขายในราคา ตัน
ละ ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐บาท ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวจะได้ราคาดีกว่าข้าวขายทั่วไป และหันมาปลูกข้าวอินทรีย์ โดย
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนลดต้นทุนการผลิตค่าสารเคมีได้ดี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดรายจ่ายลง ควบคู่ไป
กับการท าเกษตรอินทรีย์ เช่นการท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ าหมัก การใช้สารชีวภาพในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
จนปัจจุบัน  ได้ข้าวปลอดภัยลดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต  
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ด้านสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในการการท าเกษตร
อินทรีย์ การคัดเลือกเมล็ดข้าวพันธุ์ดี และการด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ๒) ด้านเศรษฐกิจ ช่วย
ให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร สร้างรายได้ ๓) ด้านสภาวะแวดล้อม ลดปัญหา
สารเคมีตกค้างในดินซึ่งท าให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม การลดขยะอินทรีย์  โดยน ามาท าปุ๋ยอินทรีย์ ๔) ด้าน
การเมืองการปกครอง เกิดกติกา ข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่ม ๕) ด้านสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย มีสุขภาพ
แข็งแรงจากการรับประทานอาหารปลอดภัยจากสารเคมี 
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๒๔๗ 

Key actors  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหัวใจเพียงพอ 
งานเด่น สร้างจิตอาสา สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างสวัสดิการ ที่ย่ังยืนด้วยศาสตร์พระราชา 
พื้นที่ ต.ไทรย้อย อ.ไทรย้อย จ.พิษณุโลก 
วิทยากร นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์ นายกเทศบาลต าบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง  

จ.พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๐๙๕๑๓๐๓  
 

๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลไทรย้อย ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในต าบลไทรย้อย ทั้งเรื่องของสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อ
วิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในต าบลไทรย้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้แก่ประชาชนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้  และเพื่อเป็น
การปลูกฝังค่านิยมฝึกทักษะในการท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ต าบลไทรย้อย สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ต่อไปในอนาคต 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการยอมรับจากชุนชน
ต่างๆ อย่างแพร่หลายว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรและชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองในการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ เทศบาลต าบล
ไทรย้อย เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาของประชาชนในต าบลไทรย้อย ทั้งเรื่องการมุ่งเน้นการหาเงิน ก่อให้เกิด
ความเครียด น ามาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ตามมาอย่างมากมาย จากสถิติการเจ็บป่วยจาก
โรคเรื้อรัง ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค เช่น เบาหวาน ความดัน โรคไต หลอดเลือด หัวใจ รวมถึงผลการตรวจพบ
สารเคมีในกระแสเลือดของประชาชนต าบลไทรย้อยในปริมาณสูงถึงร้อยละ ๘๒ ซึ่งปัญหาสารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือดน้ี สามารถพัฒนาไปสู่โรคมะเร็งได้ในที่สุด ปัญหาที่มาจากความเจริญเหล่าน้ี ประชาชนในต าบล
ไทรย้อย ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามารถรับมือได้ไหว เพราะประชาชนในต าบลไทรย้อย ยังมีการอพยพ
แรงงานไปท างานในเมือง เพื่อหาเงินทิ้งให้ผู้สูงอายุและเด็กอยู่ที่บ้าน คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไทรย้อย จึง
มีแนวคิดว่า หากจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีให้อย่างยั่งยืนต่อเน่ือง จะต้องน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และลองปฏิบัติ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ดังน้ันเทศบาล
ต าบลไทรย้อย จึงประกาศเป็นวาระต าบล “โดยนายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์ ต าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต าบลไทรย้อยขอประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในอันที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนต าบลไทร
ย้อยเน่ืองจากมีการตรวจพบสารเคมีในเลือดของประชาชนในต าบลไทรย้อยเป็นจ านวนมากร้อยละ ๘๒และ
ประชาชนมีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังและมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานความดัน ไขมันเป็น
จ านวนมาก ฉะน้ันจึงต้องประกาศวาระสุขภาพให้เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขให้ลดลงโดยการด าเนินงานจะใช้
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลไทรย้อย เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนโดยจะขอ
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มองค์กรในพื้นที่และต่างพื้นที่ เพื่อระดม
ศักยภาพของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพของประชาชนต าบลไทรย้อย รวมพลังและบูรณา
การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนและร่วมกัน
ก าหนดล าดับการด าเนินกิจกรรม ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
ลดจ านวนปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของประชาชนต าบลไทรย้อย ให้ได้” 
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๒๔๘ 

๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประกอบด้วย ประชาชน จาก ๑๘ หมู่ ๘,๖๑๙ คน ๒,๘๕๑ ครัวเรือน ผู้ได้รับผลประโยชน์ ในรูปแบบ
สวัสดิการของชุมชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ในพื้นที่ ๓๐๐ คน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 เกิดการจัดการความรู้ตนเองของชุมชน เพื่อพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง- การ
ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (ลด ละ  เลิก เคมีการเกษตร,เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยชีวะวิถี กสิกรรมไร้สารเคมี)ได้จัดท าฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ 
ทักษะ สาธิตวิธีการท า และการใช้ประโยชน์ สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆทางด้าน
เกษตรกรรม เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต ลดใช้สารเคมี และการด าเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียงโดยแบ่งเป็นฐาน
การเรียนรู้ทั้งหมด ๘ ฐานการเรียนรู้  
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลจากกรมการปกครอง ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
๕. รูปธรรมงาน 
 ๕.๑ สร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ปีละ ๑๒๐๐ คน   
 ๕.๒ สร้างจิตอาสาเพ่ือชุมชน คนไทรย้อย ๒๐๐ คน  
 ๕.๓ สามารถสนับสนุนคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองกว่า ๑๘๐๐ ครัวเรือน  
 ๕.๔ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้มากกว่า ๓๐๐ คน/ปี  
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 ได้จัดท าฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ สาธิตวิธีการท า และการใช้
ประโยชน์ สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆทางด้านเกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ลด
ใช้สารเคมี และการด าเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียงโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๘ ฐานการเรียนรู้ ๑) ฐาน
คนเอาถ่าน น้ าส้มควันไม้ ถ่านไม้ประหยัดพลังงาน ๒) ฐานคนมีน้ ายา ๓) ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ๔) ฐานคน
รักษ์เห็ด ๕) ฐานคนรักษ์อินทรีย์ ๖) ฐานขยายพันธุ์พืช ๗) ฐานคนรักษ์สัตว์ ๘) ฐานแก็สชีวภาพ จากมูลสัตว์
และเศษอาหาร 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ๗.๑ อบรมและสนับสนุนปัจจัยสู่การพึ่งพาตนเอง  ๑๘๐๐ ครอบครัว 
 ๗.๒ ข้าว ผักปลอดภัย บริโภคภายในชุมชนและสวัสดิการชุมชน ๘- ๑๐ ตันต่อปี 
 ๗.๓ จิตอาสา เพ่ือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กว่า ๒๐๐ คน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ชาวบ้านท่ัวไป ได้รับอบรม และความรู้สู่การพึ่งพาตนเอง เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อย ๒๐
สร้างจิตอาสา และการเป็นความพลเมืองของต าบลไทรย้อย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูและสนับสนุน
ปัจจัยด ารงชีพ จากกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยหัวใจเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คนต่อป ี
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267

อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย

๒๕๐ 

Key actors  หมู่บ้านต้นแบบ(จัดการตนเองบ้านหินโค้ว) 
งานเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก อ าเภอต าบลตากตก จังหวัดตาก 
วิทยากร นางวาริน กรวยทอง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๑๑ ๕๕๖๕ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 หินโค้วโมเดล หมู่ที่ ๒ ต าบลตากตก  เป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง และต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางการจัดการหมู่บ้าน และยังได้มีการการบูรณาการร่วมกันกับ
ภาคีเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านตาก  อ าเภอบ้านตาก เกษตร
อ าเภอบ้านตาก กรมปศุสัตว์ เป็นต้น ในการแก้ไขปัญหาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง โดยมีแกนน า สภาชุมชน ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านหินโค้วโมเดลยังมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ซึ่งในหมู่บ้านมีการท าบัญชีครัวเรือนจ านวน  ๘๒ ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนต้นแบบในการจัดท า
บัญชีครัวเรือน จ านวน ๔๐ ครัวเรือน  มีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มท า
พริกแกง ๑๑ พี่น้อง กลุ่มท าไข่เค็มสมุนไพร กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ธนาคารปุ๋ย และยังมีกองทุนต่างๆ จ านวน ๑๕ 
กองทุน เงินในการบริหารจัดการจ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และช่วยหนุนเสริมในการประกอบอาชีพ เช่น 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุน ๙๑๐๑ กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กองทุน กขคจ. กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ฯลฯ ในการช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน  ซึ่งแหล่งเรียนรู้หินโค้วโมเดลมีรูปธรรมและการจัดการตนเองที่มีความ
ชัดเจนและยังส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ การด ารงชีวิตประจ าวันด้วยการ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้บัญชีครัวเรือน เพ่ือควบคุมรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการสร้างชุมชน
พอเพียงที่มีคุณธรรมที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการแก้ปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของเด็กและเยาวชนโดยดึงเด็ก เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการน า
การท ากิจกรรมเพื่อสังคม การเรียนรู้ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้   ในด้านอาชีพ เพื่อ
เป็นทุนในการด ารงชีวิต เพื่อให้คนในชุมชนมีหลักในการใช้ชีวิต ให้กินดีอยู่ดี พึ่งพาตนเองได้ และเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และคนในชุมชนให้สามารถน าไปใช้ และเป็นหลักในชีวิตประจ าวันได้ 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชนในหมู่ที่ ๒ บ้านหินโค้ว จ านวน ๘๒ ครัวเรือน 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 เกิดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนางานเชิงพื้นที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการตนเองของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบ และสร้างความเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล แผนพัฒนาต าบลตากตก ข้อมูลจากTCNAP, RECAP,ข้อมูล จปฐ.,กชช.๒ค และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. รูปธรรมงาน 
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอบ้านตาก จ. ตาก 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 การด าเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหินโค้วโมเดล มีดังนี้ มีการประชุม วางแผน การด าเนินงาน
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก สภาชุมชน แกนน าชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมวางแผนแก้ไข
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ปัญหา และส ารวจความต้องการของคนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ด าเนินการส ารวจข้อมูล จปฐ. และประสานข้อมูล 
TCNAP RECAP กับองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านตาก เพื่อส ารวจปัญหาและ
ความต้องการของคนในหมู่บ้าน พบจ านวนผู้มีรายได้น้อย จ านวน ๕๒ ครัวเรือน  น าใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
วางแผนการด าเนินงานโดยมีการจัดอบรมการท าบัญชีครัวเรือนควบคุมรายจ่าย การฝึกอาชีพให้กับคนใน
หมู่บ้าน โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก พัฒนาชุมชน เกษตรอ าเภอบ้านตาก พมจ. สนับสนุนด้าน
งบประมาณและวิทยากรในการจัดอบรมและส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน และมีแผนการด าเนินงานประกอบด้วย 
๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การจัดท าบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้านจัดท าบัญชีครัวเรือเพื่อควบคุม
รายจ่ายในครัวเรือน ๒) กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การท าไข่เค็ม การท าพริกแกง เป็นการส่งเสริม
อาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในหมู่ที่ ๒ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ๓) กิจกรรมการท า
การเกษตรในครัวเรือน เช่น การท าปุ๋ยหมัก โครงการ ๙๑๐๑ เป็นการลดปัญหาและต้นทุนการผลิต เน้นสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ๔) กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพของครัวเรือนชุมชน กิจกรรมไข่แลกยุง เป็น
การสร้างแรงกระตุ้นในการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนในหมู่บ้าน ด้านการก าจัดลูกน้ ายุงลายในที่อยู่อาศัย โดย
การท าข้อตกลงร่วมกันหากบ้านไหนไม่มียุงจะได้ไข่จ านวน ๑๐ ฟอง และหากบ้านไหนมียุงจะโดนปรับเงิน
จ านวน ๕๐ บาท โดยการด าเนินงานได้รับงบประมาณสนับสนุนของกลุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
เกษตรอ าเภอบ้านตาก ปศุสัตว์อ าเภอบ้านตาก พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านตาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สสส. อ าเภอบ้านตาก ให้การสนับสนุน งบประมาณ วิทยากรในการประกอบอาชีพและการจัดกิจกรรม
ในหมู่บ้าน การด าเนินงานของกลุ่มมีการท างานร่วมกับส านักสงฆ์ช่วยในการพัฒนาจิตใจและสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ชุมชน เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน อ าเภอบ้านตาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ บ้านตาก เกษตรอ าเภอบ้านตาก พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านตาก ปศุสัตว์อ าเภอบ้านตาก  
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ให้ความรู้
แก่คนในชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ในด้านต่างๆเช่นการฝึกอาชีพ การท าบัญชีครัวเรือน ธนาคารปุ๋ย การ
ดูแลสุขภาพอนามัย การท าการเกษตร โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ประสานงาน โดยการจัดประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาและหาทางออกร่วมกันในหมู่บ้าน การให้อิสระในการ
เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม รับฟังความคิดเห็น ด าเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและเกิดรูปธรรมการจัดการ เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
พัฒนาระบบการท างานในชุมชน เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงหินโค้วโมเดล ที่แสดงให้เห็น
รูปธรรม ในเรื่องการท าเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยสร้างวินัยในการใช้จ่ายในครอบครัว โดยมีครัวเรือนต้นแบบจ านวน ๔๐ 
ครัวเรือน และยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพโดยการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาแปรรูป
สร้างรายได้ เช่น กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มท าพริกแกง เพื่อส่งเสริมรายได้ของคนในหมู่บ้าน ชุมชน จ านวน ๒๐ 
ครัวเรือน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 มีผลกระทบต่อมิติโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีใน
เรื่องหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน (๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดร่ายจ่ายให้ครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ (๓) ด้าน
สภาพแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีการลดการใช้สารเคมี โดยการ
ท าปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (๔) ด้านการเมือง ประชาชนได้มีร่วมคิดและแสดงความคิดทั้งในระดับกลุ่ม 
และระดับท้องถิ่น (๕) ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค และมีข้อตกลง
ร่วมกันในการควบคุมโรคระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก  



269
ภาพที่ ๕.๒.๑๗   คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแก่งหิน



270

อาหารมั่นคง...ชุมชนปลอดภัย

๒๕๓ 

Key actors  คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแก่งหิน 
งานเด่น อนุรักษ์แหล่งอาหารป่าชุมชน 
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลวังประจบ  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
วิทยากร นายประเทือง ดาวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๗๖๐๐๐๑๙ 

 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 ต าบลวังประจบ มีประชากรทั้งหมด ๕,๐๑๘ คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้าน
แก่งหินประกอบด้วยประชากร ๔๘๔ คน เพศชาย ๒๔๑ คน เพศหญิง  ๒๔๓ คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ท านา ปลูกข้าว รับจ้างและหาของป่า ในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านจึงมี
แนวคิด วางระเบียบ กฎ กติกา ในการรักษาสภาพป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุด โดยมีการ
ก าหนดแผนการบริหารจัดการป่า โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นการรวมกลุ่มกันของ
หมู่บ้านเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาไว้ซึ่งแหล่งอาหารของหมู่บ้าน โดยการก าหนดกติการ่วมกัน 
การปฏิบัติร่วมกันและการดูแลรักษาป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ประชากรหมู่ที่ ๒ บ้านแก่งหิน ๔๘๔ คน และประชาพื้นที่ใกล้เคียง 
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
 มีกฎ ระเบียบที่ได้ตกลงร่วมกันในการสร้างแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันเพื่อสร้าง
พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เพ่ือลูกหลานในอนาคต มีกิจกรรมในการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ปลูกป่าเพิ่มและสร้างเครือข่าย
ออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล TCNAP, RECAP เอกสาร ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป่าไม้
ในจังหวัด ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค   
๕. รูปธรรมงาน 
 มีคณะกรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ศักยภาพในการจัดการป่าไม้และทรัพยากรในป่าชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีกิจกรรม เพ่ือ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้ เช่น ปลูกป่าเพิ่ม ห้ามตัดไม้ ห้ามจับสัตว์ฤดูวางไข่ เป็นต้น 
 มีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนมีของป่าที่สามารถ
หาได้ตลอดทั้งปี โดยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน สามารถหาของป่าได้เช่น ผักหวาน เห็ดลม 
ผักสาบ ผักอีตุ๊ด เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม สามารถหาของป่าได้เช่น ดอกกระเจียว ชะงู แว่นเปราะ 
เห็ดไข่เหลือง หน่อไม้  และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม สามารถหาของป่าได้เช่น เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ด
ลม หน่อไม้ เป็นต้น 
๖. วิธีการด าเนินงาน  
 บ้านแก่งหินโดยประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในรูปแบบป่าชุมชนซึ่งประกอบกับสมาชิกมีการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาบริหารจัดการ
ดูแลป่าชุมชนโดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้ด าเนินการใช้ประโยชน์จากป่าโดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นกรรมการป่าชุมชนในการดูแลและด าเนินงานที่เกี่ยวกับป่าชุมชน ดูแล
งบประมาณ การรักษาป่า เช่น ปลูกต้นไม้ ควบคุมบุกรุก ก าหนดการปิดป่าชุมชน การจัดท าแนวกันไฟ และท า
หลักเขตพื้นที่ของป่าชุมชน สร้างกฎระเบียบร่วมกัน เช่น ห้ามจับอึ่งอ่างในช่วงวางไข่  ห้ามตัดไม้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต สามารถน าไม้นอนขอนล้ม ไม้ไผ่ออกขาย มาจ าหน่ายน าเงินมาพัฒนาชุมชนต่อไปได้ วางระเบียบ
กฎเกณฑ์ การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมีการวางแนวทางระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกป่า โดย
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ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่า การ
บวชป่า คัดเลือกและจัดส่งสมาชิกในหมู่บ้านเข้ารับการอบรมหลักสูตรป่าชุมชน รวมกันเพาะพันธุ์กล้าไม้ปลูก
เสริมบริเวณท่ีว่างเปล่า โดยปีแรกให้ได้ ๓,๐๐๐ ต้น และปีต่อไปปลูกเพิ่มปีละ ๑,๐๐๐ ต้น และส่งป่าชุมชนเข้า
ร่วมประกวดตามโครงการของรัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
จิตส านึกของชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงสามารถเข้าถึงอาหารที่เกิดตามฤดูกาลภายในป่าชุมชนบ้านแก่งหิน
ได้อย่างทั่วถึง อาหารที่เกิดจากป่าชุมชนจึงมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ประชาชนในพื้นที่ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ประมาณ ๒๐๐๐ ถึง ๓๐๐๐ 
บาทต่อวัน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ด้านสังคม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๒) ด้านเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ ๓) ด้าน
สภาวะแวดล้อม ป่าไม้และทรัพยากรในป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ๔) ด้านการเมืองการ
ปกครอง เกิดกติกา ข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน ๕) ด้านสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย มีสุขภาพแข็งแรงจากการ
รับประทานอาหารปลอดภัยจากสารเคมี 
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Key actors  กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่ 
งานเด่น การสร้างระบบเกษตรกรรมต้นแบบเชิงนิเวศวิทยา   
พื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 
วิทยากร นายโกศล สมบัติค า ต าแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 

บ้านไผ่ใหญ่ เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๘๗๖๒๐๕ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน 
 กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่มีการรวมกลุ่มกันกว่า ๑๘๐ ครอบครัว จาก ๔๐๐ 
ครอบครัว เพื่อท าเกษตรกรรมเชิงนิเวศ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ โดยมีนายโกศล  สมบัติค า อดีตนักวิชาการเกษตร 
และปราชญ์เกษตรกร ที่มีประสบการณ์ท างานในประเทศตะวันออกกลางได้น าความรู้มาเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาเกษตรกร ได้แก่ การควบคุมปริมาณ คุณภาพผลผลิต  การสร้างสวนผลไม้ที่มีปริมาณและใช้ระบบ
เชื่อถือ ให้ผู้บริโภคยอมรับจึงท าให้ก าหนดราคาผลผลิตผลิตล่วงหน้าเองได้ จึงมุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกพืช
หลากหลาย คือ มีหลายชนิดพืช แต่มีจ านวนน้อยเท่าที่ก าลังของแรงงานในครอบครัวดูแลได้  เน่ืองจากพื้นที่
เป็นเกษตรกรรม ร้อยละ ๖๐ เป็นผู้สูงอายุ และมีหน้ีสินมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชาวบ้าน  จึงท ารณ
ณรงค์ให้คนในชุมชนได้ท าการเกษตรเชิงนิเวศ ท าเท่าที่ก าลังทุน และศักยภาพของคนในครอบครัวท าไหว โดย
น าแนวคิดและแรงบันดาลใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เป็นกสิกรรมพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะ
พืชผักสวนครัวเอง อาหารที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ก่อนจะปลูกพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ า 
คือ แบ่งพื้นที่บางส่วนส าหรับ ปลูกพืชไร่ ท าเป็นอาหารไก่ เป็นต้น จะมีการศึกษาหารือและทดทลองท า
ต้นแบบ และควรลดการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การรวมกลุ่มเพื่อลดปัจจัยการผลิต  ร่วมกันผลิตปุ๋ย
อินทรีย์  ฮอร์โมนพืช   
๒. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 ประชาชน ในหมู่ที ่๑๒ บ้านไผ่ใหญ่ จ านวน ๔๐๐ ครัวเรือน จ านวนประชากร ๑๓๒๐ คน  
๓. ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 มีการปลูกผักสวนครัวแบบพอเพียง ได้แก่ ปลูกผักสวนครัวริมรั้ว  ไหล่ทาง  พื้นท่ีว่าง ตลอดแนวถนนใน
หมู่บ้าน โดยการปรุงดินบรรจุในภาชนะ เช่น ยางรถยนต์ กระถังเก่า  กระป๋องสีและยกร่องปรับปรุงดิน เช่น 
ไหล่ถนน และพื้นที่ว่างเปล่า โดยใช้วิธีธรรมชาติและงดใช้สารเคมีโดยไม่จ าเป็น  และพัฒนากองกองทุนเมล็ด
พันธุ์จ่ายแจก ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย  และสามารถน าไปสู่ความคั่งด้วยการพัฒนา
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน และเมนูอาหารปลอดภัยจากผักสวนครัว สร้างความยั่งยืนด้วย
เกษตรกรรมปลอดภัยสู่ผู้บริโภคผ่านกลไกลการตลาดตรงถึงมือผู้บริโภค ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
๔. ข้อมูลและเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 ๔.๑ ข้อมูลสมาชิกกลุ่มกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่เหลือง 
 ๔.๒ ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ได้แก่  วิทยากรที่ให้ความรู้แนวทางการท าเกษตร
พอเพียงจากเกษตรต าบล พัฒนากรประจ าต าบล  อบต. 
 ๔.๓ งบประมาณจาก อบต.ท่าช้าง ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่เหลืองให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๕. รูปธรรมงาน 
 กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่ มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตพืชสวนครัวแบบผสมผสาน
ปลอดภัยตามแนวพอเพียง ปลูกผักสวนครัว เช่น ผักกินใบ ข่า ตะไคร้ โหระพา กระเพรา พริก ฟัก ถ่ัวพู ไว้
บริโภคเอง และปลูกไม้ผลตามฤดูกาล เช่น กาแฟ ส้มโอ มะคาเดเมีย ทุเรียน เงาะ มังคุด แก้วมังกร เป็นรายได้
รายเดือน ปลูกพืชไร่ ไว้เลี้ยงไก่ เหลือจ าหน่ายเป็นรายสามเดือน  
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รายได้รายปี ๖ เดือน จากมันสัปปะหลัง ยางพารา ท าให้มีเงินหมุนเวียน เกษตรกรไม่มีหน้ีผูกพัน และยัง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ลดใช้ปุ๋ยเคมีเหลือร้อยละ ๑๐ ท าธาตุอาหารพืชสิ้นเปลืองแต่จ าเป็นต้องใช้ เช่น 
ฮอร์โมนพืช  น้ าหมักไล่แมลง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เลิกใช้สารเคมีที่มีผลสุขภาพ ได้แก่ พาราควอต ไกลโครเซต  ใน
การก าจัดวัชพืช โยใช้น าหมักสัปปะรดผสมเกลือทดแทน  

กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่มีการด าเนินงานและกิจกรรม โดยมีการเตรียมและ
การจัดสรรพื้นที่เพื่อท าการเกษตร โดยมีการเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพท าเองจากมูลสัตว์และวัชพืช ร้อย
ละ ๙๐ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี ๑๐ คัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับชุดดิน และระดับความสูงของพื้นที่จาก
ระดับน้ าทะเล เพ่ือเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ไม่ใช้สารเคมีที่ไม่จ าเป็นในการโรคแมลง  ท าให้ผลผลิตมี
คุณภาพ การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม และกระจายผลผลิตของชุมชน 
๗. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรมเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่มีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาด าเนินงาน
ตามแบบแผนการเพาะปลูก ปลูกให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  มีการบ ารุงดินโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ
และจุลินทรีย์ท้องถิ่น (LEM) ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช โดยใช้ธรรมชาติจัดการแทน 
๘. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

มีผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบกลุ่มเกษตรเชิงนิเวศบ้านไผ่ใหญ่ และดูแลช่วยเหลือกันภายในกลุ่มสมาชิกและในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ 
มีการลดรายจ่ายต้นทุนในการผลิตด้วยกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน ด้านสภาวะแวดล้อมมีความปลอดภัย
จากสารเคมี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และด้านสุขภาพส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงจากการบริโภค
ผลผลิตที่มีความปลอดภัย  การปฏิบัติการเกษตรที่ไม่ต้องสัมผัสสารเคมี 
 




