แบบการจัดการองค์ความรู้
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ๒๕๖๓
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. ชื่อองค์ความรู้

การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวอรุณี ชื่นจิตร
3. ส่วนราชการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของกรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ สู่ “ตาบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม คือ
๑. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย
1) มี ก ารปลู ก ผั ก พื ช สวนครั ว เพื่ อ ใช้ เป็ น ประกอบอาหารในชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ ลด
ค่าใช้จ่ายประจาวันตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือน
2) มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็ นอาหารของครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด ปลา กบ หรืออื่น ๆ ตามที่
สภาพของพื้นที่แต่ละครัวเรือนจะทาได้
3) มี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ผลในบ้ า นเพื่ อ เป็ น การถนอมอาหาร และใช้ ป ระโยชน์ ข องใน
ครัวเรือนรูปแบบต่าง ๆ
๒. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ประกอบด้วย
1) มีการบริหารจัดการขยะ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะ คัดแยกขยะ นากลับมาใช้ซ้า
หมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน
2) มีการจัดสุขลักษณะในบ้าน โดยการจัดบริเวณบ้าน สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค และพาหะนาโรค เช่น รั้วกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ สะดวกปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพ
3) มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้าจากการซักผ้า
นาไปรดต้นไม้ เป็นต้น
3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประกอบด้วย
1) มีการปฏิบัติศาสนากิจตามพิธี ตามความเชื่อเป็นประจา มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อระหว่าง
กัน
2) มีการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ สาธารณะด้วยจิตอาสาอาสาสมั ครเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสาธารณะของหมู่บ้านการปรับปรุง ถนน คู คลองหรือการร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ
3) มีการออกกาลังกายเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง ครัวเรือนต้องมีการ
ออกกาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจา

5. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข
พื้นที่ตาบลโป่งสา ได้รับ งบประมาณประจาปี 2563 ในโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพั ฒนาวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 3 หมู่บ้าน โดยปัญหาที่พบ คือ ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมาก หัน
ไปตามกระแสบริโภคนิยม ยึดค่านิยมแบบทุนนิยม เน้นการพึ่งพาภายนอก มากกว่าที่จะพึ่งพาตนเอง ชาวบ้านยังไม่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง จึงมีผลกระทบต่อการเลียนแบบของคนใน
ชุม ชนที่ แข่ งขั น กัน ยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ให้ทั น สมั ยด้ วยสิน ค้าฟุ่ ม เฟื อ ย ทาให้ เกิ ดภาวะหนี้ สิ น ก่อ ให้เกิด ความ
แตกแยก เพราะต้องดิ้นรนต่อสู้กับการจัดหาสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีราคาสูง
คุณภาพของดินถูกทาลายโดยการใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพของ
คนในชุมชนเสื่อมโทรม สาเหตุดังกล่าวทาให้เกิดปัญหาทับซ้อนมากมาย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่จะเปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชน จะต้อ งใช้เวลาและความอดทนเป็นอย่าง
มาก ต้องสร้างจิตสานึกให้เขาตระหนักถึงความพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9
นอกจากนี้ ผู้นาชุมชนจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดกับคนในชุมชน และใช้หลักการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
แนวทางแก้ไข
๑) ดาเนินการจัดเวทีประชาคมโดยเน้นการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสานึกสาธารณะ รวมทั้งสร้าง
ความตะหนักถึงสุขภาพที่แข็งแรง เพราะหากสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะส่งผลให้จิตใจมีความเบิกบานเกิดสติปัญญา
ในการรับรู้และแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
๒) พัฒนากรต้องลงทางานในพื้นที่ ร่วมกับชาวบ้าน หน่วยงานภาคีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงาน
คุณภาพ ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓) กระตุ้ น จิ ตส านึ ก ความเป็ น ผู้น า ของผู้น าชุม ชน โดยความร่วมมื อ ของทั้ ง เจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐ
หน่วยงานภาคี และประชาชนเอง
๔) พัฒนากรต้องศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อ งการทางานให้มากขึ้น เพื่อความชัดเจนในการร่วม
ดาเนินการกับหน่วยงานภาคี และประชาชน รวมทั้งทาตัวเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตแบบพอเพียง และทางาน
แบบติดดิน คือลงพื้นที่เข้าหาประชาชนให้มากขึ้น
6. เทคนิคการปฏิบัติงาน
๑) เข้าร่ว มประชุม ประจ าเดื อนกั บหมู่ บ้ านเป้ าหมายเป็ น ประจ า เพื่ อให้ ความรู้แ ละข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ การจัดทาบัญชีครัวเรือน ฯลฯ
๒) ด าเนิ น งานโครงการที่ ไ ด้ รับ งบประมาณ กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖3 เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดจิตสานึกในการดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่สาคัญลาดับแรก
๓) จัด ประชาคมผู้น าเป็ น กลุ่ ม ย่อ ย เพื่ อ ก าหนดแผนงานด าเนิ น การร่ว มกัน สร้างศู น ย์ เรี ยนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และรวบรวมบันทึกภูมิปัญญาของปราชญ์ประจาหมู่บ้าน รวมถึงการบริหารจัดการทุนในหมู่บ้าน
๔) ประสานหน่วยงานภาคี ร่วมดาเนินการ
*** “สร้างจิตสานึก สร้างพลังในใจคน เพือ่ พัฒนาตนบนวิถีแห่งพอเพียง”***

