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บทคัดย่ อ
บทความนี เ้ พื่ อศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนากิ จ กรรมชุมชนตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
กรณีศกึ ษา บ้ านศรี สองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ ม และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ประกอบด้ ว ย คณะผู้ บริ ห ารเทศบาล
ปลัด เทศบาล เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในชุ ม ชน จํ า นวน 34 คน ผลการศึก ษาพบว่ า สามารถกํ า หนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ มีดงั นี ้ 1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 3) ยุทธศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี 4) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างมีสว่ นร่ วม 5) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ABSTRACT
The objective of this research was to study the Development Strategies of Community
Activities Based on Theory of Sufficiency Economy: A Case Study on Ban Sreesong Muang,
Chaisathan sub-district, Sarapee district, Chiangmai province and the research data collection came
from the in-depth interview 34 of stakeholders who were composed of municipal executive board,
municipal clerk, staffs, and related persons on the development strategies. According to the
qualitative study, it was found that Development Strategies of Community Activities Based on Theory
of Sufficiency Economy were as the following, (1) the Development Strategies for quality of life, (2) the
Development Strategies and the strengthening of community economy system, (3) the Development
Strategies for preservation, restoration and promotion of culture and tradition, (4) the Development
Strategies for natural resource and environmental preservation with participatory involvement , (5) the
Development Strategies for the promotion of life style according to the self-sufficiency philosophy.
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คํานํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบตั ิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
มีพระราชดํารัสชี ้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ ทรงเน้ นยํา้ แนวทางพัฒนาที่ตงอยู
ั้ ่
บนพื น้ ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ ความรู้ และคุณธรรมเป็ นพื ้นฐานในการดํารงชีวิต การป้องกันให้ รอดพ้ นจากวิกฤต
และให้ ส ามารถดํ ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ างมั่น คงและยั่ง ยื น ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วัต น์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550:6)
รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิในทุกภาคส่วน
ของสังคม โดยกระทรวงมหาดไทยได้ น้อมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ “อยู่ดี มีสุข” เพื่ อนํ าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ในระดับ ครอบครั วและชุมชนอย่างเป็ นรู ป ธรรม และได้
มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนดําเนิ นงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้ นแบบ โดยจัดกิจกรรมการ
พัฒนาหมูบ่ ้ านให้ เกิดระบบบริ หารจัดการชุมชน เป็ นการนําหมูบ่ ้ านที่มีความพร้ อมมีผลการปฏิบตั ิที่สําเร็ จชัดเจน
อยู่แล้ ว มาเพิ่มเติมความสามารถในการเป็ นต้ นแบบสําหรั บการขยายผลแนวทางวิธีปฏิบตั ิในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว และชุมชน เพื่อใช้ เป็ นสถานที่เรี ยนรู้ สําคัญให้ กบั หมู่บ้านอื่น โดยมีการจัดระดับหมู่บ้านเป็ น 3 ระดับ
ประกอบด้ วย “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ “มัง่ มี ศรี สขุ ” ซึง่ บ้ านศรี สองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินเพื่อเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้ นแบบของจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปี 2554 ระดับ “พออยู่ พอกิน”
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจยั เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึ ษา บ้ านศรี สองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ใช้ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาชุมชนให้ เป็ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
ให้ เกิดการพึง่ ตนเองและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน อีกทังเป็
้ นต้ นแบบในการเรี ยนรู้ ให้ กบั หมู่บ้านอื่นได้
เริ่ มต้ นในการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลต่อความอยู่เย็นเป็ นสุขของประชาชน
ในท้ องถิ่น โดยมีประเด็นการการศึกษาที่ต้องหาคําตอบจากลักษณะการดําเนินกิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ข้ อจํากัด และกําหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้ านศรี สองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
การศึกษาในครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาลักษณะการดําเนินกิจกรรมชุมชนตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และวิ เ คราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่อน โอกาส และอุป สรรค/ข้ อจํ ากัด ตลอดทัง้ สามารถกํ าหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้ านศรี สองเมือง ตําบลไชยสถาน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้ศึกษาได้ ศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารต่าง ๆ การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่ม
และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้ศึกษาได้ สร้ างเครื่ องมือในการ
2082

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview) โดยเป็ นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ประกอบด้ วย ด้ านการลด
รายจ่ า ย ด้ า นการเพิ่ ม รายได้ ด้ า นการออม ด้ า นการดํ า รงชี วิ ต ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม และด้ านการเอื ้ออาทร รวมทังข้
้ อเสนอแนะอื่นๆ โดยทําการศึกษาจากผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาเทศบาล กลุ่มอาชีพ และประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้าน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 20 คน ส่วนการกําหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบ้ านศรี สองเมือง ใช้ การสนทนา
กลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย ในเขตหมู่บ้านศรี สอง
เมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ นายกเทศมนตรี ตําบลไชยสถาน ปลัดเทศบาลตําบล
ไชยสถาน สมาชิกสภาเทศบาล ข้ าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา ชุมชน รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 13 คน โดยการวิเคราะห์
SWOT เพื่อหาแนวทางกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
บ้ านศรี สองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ เป็ นการศึก ษาเชิ ง
คุณภาพ ผู้ศึก ษาจึง ใช้ วิธี การวิ เคราะห์ ข้อมูล แบบอรรถาธิ บายและพรรณนาความ โดยอาศัย แนวคิ ดทฤษฎี
เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสร้ างภูมิค้ ุมกันที่ ดีในตัว รวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการ
ประชุมเชิ งปฏิ บัติการ และผลการวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องที่ มีการศึกษา เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ข้อมูลให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ผลการทดลอง และวิจารณ์

จากการศึกษาการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บ้ านศรี สองเมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุ ปผลการศึกษาดังนี ้
ด้ านการลดรายจ่าย ในระดับครัวเรื อน ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวและเลี ้ยงสัตว์ไว้ บริ โภค หมักปุ๋ ย
ชีวภาพและผลิตเครื่ องอุปโภคใช้ เอง การใช้ จ่ายเงิ นจะลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็ น ส่วนในระดับหมู่บ้าน มีร้านค้ า
ชุมชนจําหน่ายสินค้ าราคาประหยัด ด้ านการเพิ่มรายได้ ในระดับครัวเรื อน ประชาชนใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
โดยการทําอาชีพเสริ ม ส่วนในระดับหมูบ่ ้ าน มีกลุม่ อาชีพจักสานเพียงอย่างเดียว ด้ านการออม ในระดับครัวเรื อน
ประชาชนมีการออมทรั พย์ โดยเข้ าเป็ นสมาชิกกลุ่มออมทรั พย์ ส่วนในระดับหมู่บ้าน ชุมชนได้ จัดตัง้ กลุ่มออม
ทรัพย์ต่าง ๆ ขึ ้น ด้ านการดํารงชีวิต ในระดับครัวเรื อน ประชาชนปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี ปลอดอบายมุข จัดทําบัญชีครั วเรื อน รู้ จักพอประมาณ ส่วนในระดับหมู่บ้าน ชุมชนมีการจัดทําแผน
ชุมชน ยึดหลักประชาธิ ปไตยและการทํ างานแบบมีส่วนร่ วม ด้ านการอนุรักษ์ และใช้ ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ในระดับครัวเรื อน มีการกําจัดขยะของเสียอย่างถูกวิธี ส่วนในระดับหมู่บ้าน มีการจัดระเบียบชุมชน
ด้ านการเอื อ้ อาทร ในระดับ ครั วเรื อ น ประชาชนได้ เ ข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กกลุ่ม สวัส ดิ การต่าง ๆ และมี ค วาม
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ซงึ่ กันและกัน ส่วนในระดับหมู่บ้าน ชุมชนได้ จดั ตังกลุ
้ ่มกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อนําเงินรายได้
มาเป็ นสวัสดิการให้ กบั ชุมชน แต่ชุมชนขาดความสามัคคี มีการแตกแยกออกเป็ นสองฝ่ าย จากผลการศึกษา
ข้ างต้ นสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประภาพร สุปัญญา (2550) พบว่า การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบตั ิจริ งในระดับครอบครัว โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก คือ ด้ านการลด ละ เลิกอบายมุข ด้ านการ
ออม และด้ านเกษตรยัง่ ยืน ส่วนด้ านที่มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้ านการจัดทําบัญชีครัวเรื อน ส่วน
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ในระดับชุมชน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก คือ ด้ านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
และด้ านที่มีการปฏิบตั ิตํ่าสุด คือ ด้ านวิสาหกิจชุมชน เช่นเดียวกับ เสรี พงศ์พิศ ( (2550) ที่ว่า เศรษฐกิจชุมชน
แบบพอเพียงในระดับครอบครัวมีตวั อย่างคือ การปลูกพืช เลี ้ยงสัตว์ สมุนไพรไว้ กินเองใช้ เอง หมักนํ ้าปลากินเอง
ทําแชมพูใช้ เอง เป็ นต้ น โดยมีลกั ษณะการจัดการคือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ออม ดูแลสุขภาพ และแผนชีวิต ส่วน
เศรษฐกิ จ ชุม ชนแบบพอเพี ย งในระดับ ชุมชนและเครื อข่ ายมี ตัวอย่ างคื อ การผลิ ต เพื่ อบริ โภคในชุมชนและ
เครื อข่าย เช่น กลุม่ ออมทรัพย์ เป็ นต้ น โดยมีลกั ษณะการจัดการคือ ระบบวิสาหกิจชุมชน ระบบออม-ทุน ระบบ
สุข ภาพชุ ม ชน และระบบสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น เดี ย วกับ สํ า นัก งานส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ก ารและพิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (2550) ที่ ว่า การนํ าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาประยุกต์ ใช้ ใน
ระดับชุมชน คือสมาชิกสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลในทางปฏิบตั ิไปสู่ระดับชุมชนได้ รวมกลุ่ม
ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถที่ตนมีอยู่เป็ นพื ้นฐานประกอบการดําเนินชีวิต
มีความช่วยเหลือแบ่งปั นกัน จนเป็ นพื ้นฐานให้ เกิดการรวมกลุ่มในสังคม สร้ างเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน
ต่อไป ดังนัน้ สิ่งที่จะต้ องดําเนินการต่อไปคือให้ ประชาชนมีการรวมกลุ่มทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ ้น โดย
นําความรู้ ตา่ ง ๆ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาประยุกต์ใช้ กนั ภายในชุมชน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซงึ่ กันและกัน
กันสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และรวมกลุม่ จัดกิจกรรมที่จะสร้ างอาชีพเสริ ม ตลอดจนศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู้ ที่
ประสบความสําเร็ จในการปฏิบตั ิตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาพบว่าบ้ านศรี สองเมือง มีจดุ แข็ง (Strengths) คือ เป็ นพื ้นที่ที่มีวดั ที่เก่าแก่และโบราณวัตถุ
ในหมู่บ้าน มีแหล่งนํา้ อุดมสมบูรณ์ มีสถานีอนามัย ร้ านค้ าชุมชน และแหล่งเงินทุนภายในหมู่บ้าน มีทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ เฉพาะด้ านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านจักสาน จุดอ่อน (Weaknesses)
คื อ ขาดผู้ นํ า ในการรวมกลุ่ม อาชี พ ขาดการพัฒ นาในการบริ ห ารจัด การกลุ่ม ไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีอาชี พเสริ ม มีปัญหาหนีส้ ินและที่ ดินทํ ากิ น ปั ญหาการว่างงาน ประชาชนส่วนใหญ่
ออกไปทํางานนอกบ้ านทํ าให้ ขาดการมีส่วนร่ วม การรวมกลุ่มทํ าได้ ยาก และภายในชุมชนขาดความสามัคคี
โอกาส (Opportunities) คือ เป็ นหมู่บ้านที่ มีทําเลที่ ตัง้ ใกล้ ตัวเมืองเชี ยงใหม่ เส้ น ทางคมนาคมสะดวก และมี
หน่วยงานภาครัฐคอยสนับสนุน ทังด้
้ านบุคลากรและงบประมาณ และอุปสรรค/ข้ อจํากัด (Threats) คือ เป็ นพื ้นที่
ใกล้ ตวั เมืองเชียงใหม่ ทําให้ ได้ รับผลกระทบจากชุมชนเมือง เช่น ปั ญหานํ ้าเสีย มลภาวะเป็ นพิษ ขยะ และผลจาก
การขยายตัวของสังคมเมือง ทําให้ วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป ขาดความสัมพันธ์ กนั ในชุมชน นอกจากนี ้ยังมี
ประชากรแฝงมากทังแรงงานไทยและแรงงานต่
้
างด้ าว ก่อให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมาทังปั
้ ญหาสังคมและปั ญหา
อาชญากรรม
การกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุ ปได้ ดงั นี ้
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ อง
กับวิถีชีวิตในชุมชน ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดี ทังทางร่
้
างกายและจิตใจ และส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมในชุมชน
ในการดูแลซึง่ กันและกัน 2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดย
การส่ง เสริ ม อาชี พ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชน เพื่ อเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กับ ประชาชน ส่ง เสริ ม การกระจายสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนไปสู่ตลาดอื่น และพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ในการดําเนินกิจกรรมได้ อย่าง
ยัง่ ยืน 3) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี โดยการสนับสนุนและส่งเสริ ม
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กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริ มฟื ้นฟูองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และวิถี
ชุมชนของท้ องถิ่ น 4) ยุทธศาสตร์ การจัด การทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีส่วนร่ วม โดยการ
เสริ มสร้ างจิ ตสํ านึกและทัศนคติ ที่ดี ให้ กับชุมชน ในการอนุรัก ษ์ ท รั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อม พัฒ นา
สภาพแวดล้ อมในชุมชนให้ น่าอยู่ และการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยการกําจัดและลดปริ มาณขยะในชุมชน 5)
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสริ มสร้ างให้ ครัวเรื อนมีการ
เรี ยนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน ส่งเสริ มการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การรวมกลุ่มกัน เพื่ อนํ าความรู้ ต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น มาประยุกต์ ใช้ กันภายในชุมชน และพัฒนาวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรี ยนรู้ ต้นแบบ

สรุ ป

จากผลการศึกษาถึงลักษณะการดําเนินกิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้ านศรี สอง
เมือง ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีการดําเนินกิจกรรมครบทัง้ 6 ด้ าน คือ ด้ านการลดรายจ่าย
ด้ านการเพิ่มรายได้ ด้ านการออม ด้ านการดํารงชีวิต ด้ านการอนุรักษ์ และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
และด้ านการเอื ้ออาทร ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิที่ทําให้ ประชาชนรู้ จกั พึ่งตนเองด้ วยการร่ วมกันทํากิจกรรมในด้ านต่าง ๆ
มีการดําเนินชีวิตด้ วยการเดินทางสายกลางไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้ อม และมีการรวมกลุ่มกันกันเพื่ อ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน แต่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการอยู่นนยั
ั ้ งไม่เป็ นการเฉพาะเจาะลึกลงไปในแต่ละด้ าน และ
ยัง ไม่ มีค วามหลากหลายของกิ จ กรรม เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ นัน้ เป็ นสิ่ ง ที่ ทุ ก ครั ว เรื อนทํ า เป็ นประจํ าอยู่แ ล้ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทําให้ ประชาชนไม่มีอาชีพและรายได้ เสริ มมาจุนเจือ
ครอบครั ว ขาดทักษะในการบริ หารจัดการกลุ่มที่ดี ไม่มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยน
ปรึ กษาหารื อในเรื่ องต่าง ๆ ส่งผลให้ คนในชุมชนขาดความรั กสามัคคี นอกจากนี ้ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้ าใจในเรื่ องการประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ หากมีการ
สนับสนุนให้ ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริ มรายได้ ลดรายจ่ายในครั วเรื อนและชุมชน ประชาชนรวมกลุ่มจัดทํ า
กิจกรรมที่จะสร้ างอาชีพและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจกัน ก็จะส่งผลให้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี มีอาชีพที่เพียงพอที่จะพึง่ พาตนเอง และสามารถยกระดับคุณภาพความเป็ นอยู่ได้ ดังนัน้ จึงจําเป็ นที่จะต้ องมี
กลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาชุมชนให้ เป็ นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มความสามารถของประชาชนและศักยภาพของชุมชน โดยดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรม
ชุมชนตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ กรอบของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี พร้ อมด้ วยเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์
พัฒ นาและเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง ของระบบเศรษฐกิ จ ชุมชน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารอนุรั ก ษ์ ฟื ้น ฟู และสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีส่วนร่ วม และ
ยุทธศาสตร์ สง่ เสริ มการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อเสนอแนะ
กิจกรรมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้ านศรี สองเมือง ในระดับหมู่บ้าน ไม่มีกิจกรรมการ
รวมกลุม่ อาชีพ ซึง่ ทําให้ ประชาชนไม่มีอาชีพและรายได้ เสริ มมาจุนเจือครอบครัว ขาดทักษะในการบริ หารจัดการ
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กลุ่มที่ดี ไม่มีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกัน เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยน ปรึ กษาหารื อในเรื่ องต่าง ๆ ส่งผลให้ คนใน
ชุมชนขาดความรักสามัคคี นอกจากนี ้ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ในการดําเนิ นชี วิตตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่งหากมีการสนับสนุนให้ ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริ ม
รายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรื อนและชุมชน ประชาชนรวมกลุม่ จัดทํากิจกรรมที่จะสร้ างอาชีพและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจกัน ก็จะส่งผลให้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่เพียงพอที่จะพึ่งพาตนเอง และ
สามารถยกระดับคุณภาพความเป็ นอยู่ได้ จึงเห็นควรนําเสนอให้ บ้ านศรี สองเมือง นําไปพิจารณากําหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมชุมชน ในระดับอําเภอ ได้ แก่ แผนชุมชนของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสารภี
และในระดับตําบล ได้ แก่ แผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตําบลไชยสถาน เพื่อที่หน่วยงานภาครัฐนําไปกําหนดเป็ น
ภารกิจที่จะ ให้ ความช่วยเหลือหรื อให้ การสนับสนุนต่อไป
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ขอขอบพระคุณ เงินภาษี ทกุ บาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนตําบลไชยสถานทุกท่าน และท่านนายก
บุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรี ตําบลไชยสถาน ที่ได้ อนุมตั ิทุนการศึกษาให้ แก่ข้าพเจ้ าในครั ง้ นี ้ จนสําเร็ จ
ลุลว่ งไปด้ วยดีตามวัตถุประสงค์
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