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เรื่อง
“ เทคนิคการสร้างวิทยากรแกนนาสัมมาชีพชุมชน/หมู่บ้าน
ผู้จัดการความรู้ นายธนพันธ์ พันธุ์น้อยกุล ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
……………………………
โครงการสั มมาชีพชุ มชนเป็ น กิจกรรมภายใต้ แนวคิด การพั ฒ นาหมู่บ้า นเศรษฐกิ จพอเพีย ง
ซึ่งหมายถึง กระบวนการสร้าง ผู้นา และเป็นการค้นหาและนาปราชญ์ชุมชนมาทาหน้าที่ขยายชุดความความรู้
การสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ สู่ เป้ าหมายของการสร้ างชุม ชนด้ ว ยการใช้ท รัพ ยากรได้อ ย่า งเฉลี ยวฉลาด
และคุ้ ม ค่า การตั ดสิ น ใจได้อ ย่ า งถูก ต้อ ง ปฏิบั ติ การส าเร็ จ ตามแผนที่ก าหนดไว้ จากการท างานร่ ว มกั น
โดยใช้บุคคล กลุ่ มคน ทรั พยากร รวมทั้งการออกแบบและรักษาบรรยากาศ แวดล้ อมในชุมชน ให้ ทุกคน
ในชุมชนร่ ว มกัน ทางานได้บ รรลุ เป้ าหมาย ซึ่งประกอบด้ว ยความสั มพันธ์ขององค์ประกอบ ภายในชุมชน
คือ การนาอาชีพต่างๆ ที่ตนเองเชี่ยวชาญ ถนัด มาสอน เป็นโค้ด ให้ผู้สนใจในชุมในชุมชน กลุ่มคน หรือ
องค์กรของชุมชนเป็นมาฝึกทาร่วมกัน เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดู ตนเอง เพื่อนในชุมชน และพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสินค้าชุมชน สู่การสร้าง สินค้า OTOP และสามารถนาไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่มั่นคง และเรียนรู้
ผลั ก ดั น กิ จ กรรมการพั ฒ นาทั้ ง ปวงโดยจั ด ให้ มี แ ละใช้ ร ะบบข้ อ มู ล ใช้ ข้ อ มู ล เป็ น ฐานในการจั ด ประชุ ม
คิดวิเคราะห์จัดทาแผนเพื่อการพัฒนา หมู่บ้านดาเนินการกิจกรรมตามแผนพัฒนาและบูรณาการเงินทุน
ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตาม แผนที่วางไว้ ซึ่งระบบการทางานเช่นนี้
ของชุมชนจะทาให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นและมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงยกระดับ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาการจัด
โครงการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจึงเป็นการนาหมู่บ้านที่มีความพร้อมมีผลการ ปฏิบัติที่
สาเร็ จ ชัดเจนอยู่ แล้ ว มาเพิ่มเติมความสามารถในการเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลแนวทาง/วิธีปฏิบัติ
ในการ พัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพี่อใช้เป็นสถานที่ เรียนรู้สาคัญให้กับหมู่บ้านอื่นที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใน
การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจก็เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านที่มีจุดเริ่ม หรือมี
พื้นฐาน สถานการณ์ของหมู่บ้าน ใกล้เคียงกัน สามารถเรียนรู้ เลียนแบบได้ โดยไม่ต้องใช้ความรู้ความชานาญ
ที่ต่างกันมากนักจัดกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบจึงมีขั้นตอนที่เริ่มจากการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน บทบาทของ
ผู้นาให้เป็นแกนนาหรือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการนาประชาชนในหมู่บ้านให้ลุกขึ้นทากิจกรรมเพื่อจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส่งเสริมให้ผู้นาจัดกระบวนการทาแผนชุมชนสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคิดตัดสินใจกาหนดเป้าหมาย การทางานโดยคนในชุมชนเองผลั กดันสร้างความ
รั บ ผิ ดชอบให้ เกิ ดกับ บุ คคลในชุม ชนในการด าเนิ นการบริห ารจัด การในกิจกรรมตามแผนงานการพั ฒ นา
ซึ่ ง สามารถบู ร ณาการกิ จ กรรมต่ า งๆจากทุ ก หน่ ว ยงานโดยมี แ ผนชุ ม ชนเป็ น เครื่ อ งก ากั บ การพั ฒ นา
เมื่อได้ดาเนินการมีประสบการณ์ มีความรู้จัดทาเป็นชุดความรู้มีหลักสูตรสาหรับการถ่ายทอดความรู้จัดเป็น
แหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรูเพื่อการขยายผลในฐานะหมู่บ้านต้นแบบต่อไปซึ่งผลการจัดโครงการต่างๆนอกจาก
จะจัดขึ้นเพื่อป้องกันแก้ปัญหาอนุรักษ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนแล้วยังสามารถสร้างภาวะผู้นา ทักษะการจัดการ
สร้างและพัฒนากลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น หมู่บ้านและชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้า น“อยู่เย็น เป็นสุข” ตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
ซึ่งยึดหลักตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเมื่อหมู่บ้านดาเนินการ
ตามแนวทางนี้แล้ว ก็จะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนมีคุณลักษณะ 3 ไม่ 2 มี กล่าวคือ 1) ไม่มียาเสพติด 2) ไม่มีคน
ยากจน 3) ไม่ มี ห นี้ น อกระบบส่ ว น 2 มี คื อ 1) มี ส วั ส ดิ ก ารชุ ม ชน และ 2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดระเบียบชุมชน (ป้ ายหมู่บ้าน/ป้ายคุ้ม/ป้ายสถานที่ กลุ่ม/
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องค์กร/ป้ายครัวเรือนพัฒนา/ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน ครัวเรือนให้น่าอยู่ ฯลฯ) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนตาม
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 23 หมู่บ้าน และ
ในบทบาทพัฒนากรที่รับผิดชอบการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนพื้นที่ตาบลวิหารขาว ตาบลโพประจักษ์ ตาบล
พิกุลทอง และตาบลถอนสมอ รวม 4 ตาบล 23 หมู่บ้าน วิทยากรสัมมาชีพ ที่ต้องค้นหาและสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันจานวน 115 คน และสร้างครัวเรือนสัมมาชีพ 460 ครัวเรือน สู่อาชีพที่มั่นคงเต็มพื้นที่ ประชาชน
อยู่เย็น เป็นสุข
วิธีการการดาเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายต้องต้นหา ปราชญ์ชุมชนมาเป็นแกนนาหมู่บ้านและ
แสวงหา ให้มีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ คือ การประสานงานผู้นาชุมชนในพื้นที่ ค้นหา เชิงคุณภาพ ปราชญ์ แกนนาหมู่บ้าน
ในการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สู่การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น ที ม ชุ ม ชนเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปราชญ์ ใ นหมู่ บ้ า นทุ ก อาชี พ
องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ นาไปสู่การนามาเรียนรู้ ตั้งแต่ เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการของการ
สร้างอาชีพชุมชน
๑.๒ การสร้างทีมและร่วมเป็นทีมคัดเลือกวิทยากรสัมมาชีพเข้าร่วมโครงการ จานวน 4 ตาบล 23
หมู่บ้าน วิทยากรสัมมาชีพที่ต้องค้นหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันจานวน 115 คน
๑.๓ การออกแบบวิธีการร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการ
๑.๔ ร่วมเป็นผู้สร้างร่วมการกระตุ้น/สร้างความตระหนัก ของปราชญ์ชุมชน/หมู่บ้านในการจัด
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
๑.๕ ขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และสามารถค้นหาทีมครัวเรือนวิทยากร
สัมมาชีพ สู่ครอบครัวพัฒนา , การเรียนรู้ตนเองและกาหนดเป้าหมายการพัฒนา , การสาธิตการสร้างอาชีพสู่วิถี
สัมมาชีพชุมชน และออกแบบวิทยากรสัมมาชีพในการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
๑.๖ การมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
๑.๗ ร่ ว มติ ด ตามตรวจเยี่ ย มผลการพั ฒ นาครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนเป้ า หมายและร่ ว มการ
ประเมินผล ๓๖๐ องศา
๑.๘ ร่วมเป็นกลไกในการประสานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๙ เป็นผู้ดาเนินการถอดบทเรียนได้
องค์ประกอบที่ ๒ ปราชญ์ชุมชน วิทยากรสัมมาชีพชุมชน แกนนาหมู่บ้านต้องมีคุณสมบัติที่ควรจะเป็นในการทา
หน้าที่การพัฒนาอาชีพสู่การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคง
๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานของความเสียสละโดยสังเกตพฤติกรรมในหมู่บ้านเป็นทุน สาคัญทาง
สังคมของหมู่บ้าน
๒.๒ มีจิตอาสาสมัคร รักบ้านเกิด
๒.๓ มี ความอดทนสู ง การเป็ นวิ ท ยากรสั ม มาชีพ ต้ อ งออกแบบวิธี ก าร สื่ อ สาร การเป็ น
วิทยากร และต้องใช้เวลาต้องเรียนรู้ธรรมชาติหมู่บ้าน สร้างมูลค่าเพิ่มของสัมมาชีพชุมชน
๒.๔ มีภาวะผู้นา
๒.๕ เป็นนักประสานงานทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบเดียวกัน
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องค์ประกอบที่ ๓ คือ ความรู้ ความชานาญในการทาหน้าที่วิทยากรสัมมาชีพชุมชน คือ วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน ต้องชัดเจน เป็นแกนนาในการพัฒนาหมู่บ้านสู่หมู่บ้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๓.๑ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเข้าใจการทากิจกรรมที่เป็นการสร้าง
วิถีพอเพียงในหมู่บ้าน
๓.๒ ทักษะการพูดในหมู่บ้าน การสื่อสารทางการพัฒนาหมู่บ้าน
๓.๓ การคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเป็นบวก
๓.๔ เข้าใจในกระบวนงานแผนชุมชนเชิงคุณภาพ
๓.๕ ทาบัญชีครัวเรือนได้และเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างเป็นระบบการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ของครัวเรือนได้
๓.๖ เรียนรู้การทางานบูรณาการทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน มาพัฒนาหมู่ บ้านโดยใช้ทุน
ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาได้
๓.๗ ทางานเชิงรุกแบบมีแผนงาน วัดผลการทางานได้เป็นที่ยอมรับของหมู่บ้าน
สรุป ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน คือ …ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการชักชวนให้คนใน
หมู่บ้านลุกขึ้นมาร่วมคิด ร่วมหาทางแก้ไขปัญหา และลงมือกระทากิจกรรมต่างๆ เพื่อ พัฒนาชีวิตตนเอง
ครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน จะต้อง
มี ห ลายคนเพื่ อ มาช่ ว ยเหลื อ กั น เรี ย กว่ า ท างาน เป็ น ที ม ซึ่ ง ในที ม ปราชญ์ สั ม มาชี พ ชุ ม ชน ควรจะ
ประกอบด้วย ปราชญ์ผู้รู้ด้านอาชีพ ต่างๆ อาจจะเป็น บุคคลหรือ ผู้นาที่เป็นทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้ านผู้น าอาสาพัฒ นาชุมชน (ผู้ นาอช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการศูนย์ประสานงานตาบล (ศอช.ต.)
อสม. อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้นากลุ่มองค์กร อาสาสมัครอื่นๆ ของหมู่บ้าน ตารวจบ้าน เป็นต้นหรืออาจจะเป็น
ผู้นาตามธรรมชาติ เช่นผู้นาคุ้มผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่ น ผู้นาทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ปราชญ์สัมมาชีพชุ มชน
จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นและสร้าง
ความตระหนั กแก่ครัวเรื อนสัมมาชีพชุมชน และประชาชน ในการนาองค์ความรู้ด้านอาชีพ ที่ค้นพบ และ
แสวงหา สื่อสารผ่านวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ผ่านกระบวนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรั บ ใช้ใ นการดาเนิ น ชีวิต ปราชญ์สัมมาชีพชุ มชน ต้ องไปส่ งเสริมให้ ครัว เรือนสั มมาชี พเพื่อให้ รู้จั ก
วิเคราะห์ตนเอง มองเห็นปัญหา เห็นจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และเรียนรู้วิธีคิดการสร้างอาชีพ ที่มั่นคง สร้าง
ความอยู่เย็น เป็นสุข อย่างยั่งยืน

