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เรื่อง  “ เทคนิคการสร้างวิทยากรแกนน าสัมมาชีพชุมชน/หมู่บ้าน  
ผู้จัดการความรู้ นายธนพันธ์   พันธุ์น้อยกุล ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

…………………………… 
   

        โครงการสัมมาชีพชุมชนเป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง      
ซึ่งหมายถึง กระบวนการสร้าง ผู้น า และเป็นการค้นหาและน าปราชญ์ชุมชนมาท าหน้าที่ขยายชุดความความรู้ 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่เป้าหมายของการสร้างชุมชนด้วยการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาด       
และคุ้มค่า การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติการส าเร็จ ตามแผนที่ก าหนดไว้ จากการท างานร่วมกัน       
โดยใช้บุคคล กลุ่มคน ทรัพยากร รวมทั้งการออกแบบและรักษาบรรยากาศ แวดล้อมในชุมชน ให้ทุกคน      
ในชุมชนร่วมกันท างานได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ภายในชุมชน       
คือ การน าอาชีพต่างๆ ที่ตนเองเชี่ยวชาญ ถนัด มาสอน เป็นโค้ด ให้ผู้สนใจในชุมในชุมชน กลุ่มคน  หรือ
องค์กรของชุมชนเป็นมาฝึกท าร่วมกัน เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดู ตนเอง เพ่ือนในชุมชน และพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสินค้าชุมชน สู่การสร้าง สินค้า OTOP และสามารถน าไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่มั่นคง และเรียนรู้ 
ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาทั้งปวงโดยจัดให้มีและใช้ระบบข้อมูลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการจัดประชุม          
คิดวิเคราะห์จัดท าแผนเพื่อการพัฒนา หมู่บ้านด าเนินการกิจกรรมตามแผนพัฒนาและบูรณาการเงินทุน        
ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตาม แผนที่วางไว้ ซึ่งระบบการท างานเช่นนี้
ของชุมชนจะท าให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นและมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงยกระดับ เพ่ิมขึ้นตลอดเวลาการจัด
โครงการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจึงเป็นการน าหมู่บ้านที่มีความพร้อมมีผลการ ปฏิบัติที่
ส าเร็จชัดเจนอยู่แล้วมาเพ่ิมเติมความสามารถในการเป็นต้นแบบส าหรับการขยายผลแนวทาง/วิธีปฏิบัติ        
ในการ พัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพ่ีอใช้เป็นสถานที่ เรียนรู้ส าคัญให้กับหมู่บ้านอ่ืนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใน
การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจก็เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านที่มีจุดเริ่ม หรือมี
พ้ืนฐาน สถานการณ์ของหมู่บ้าน ใกล้เคียงกัน สามารถเรียนรู้ เลียนแบบได้   โดยไม่ต้องใช้ความรู้ความช านาญ
ที่ต่างกันมากนักจัดกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบจึงมีขั้นตอนที่เริ่มจากการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน บทบาทของ
ผู้น าให้เป็นแกนน าหรือหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการน าประชาชนในหมู่บ้านให้ลุกขึ้นท ากิจกรรมเพ่ือจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส่งเสริมให้ผู้น าจัดกระบวนการท าแผนชุมชนสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคิดตัดสินใจก าหนดเป้าหมาย การท างานโดยคนในชุมชนเองผลักดันสร้างความ
รับผิดชอบให้เกิดกับบุคคลในชุมชนในการด าเนินการบริหารจัดการในกิจกรรมตามแผนงานการพัฒนา        
ซ่ึงสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆจากทุกหน่วยงานโดยมีแผนชุมชน เป็นเครื่องก ากับการพัฒนา             
เมื่อได้ด าเนินการมีประสบการณ์มีความรู้จัดท าเป็นชุดความรู้มีหลักสูตรส าหรับการถ่ายทอดความรู้จัดเป็น
แหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรูเพ่ือการขยายผลในฐานะหมู่บ้านต้นแบบต่อไปซึ่งผลการจัดโครงการต่างๆนอกจาก
จะจัดขึ้นเพ่ือป้องกันแก้ปัญหาอนุรักษ์เพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชนแล้วยังสามารถสร้างภาวะผู้น า ทักษะการจัดการ
สร้างและพัฒนากลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นหมู่บ้านและชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้าน“อยู่เย็น  เป็นสุข” ตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน   
ซึ่งยึดหลักตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเมื่อหมู่บ้านด าเนินการ
ตามแนวทางนี้แล้ว ก็จะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนมีคุณลักษณะ 3 ไม่ 2 มี กล่าวคือ 1) ไม่มียาเสพติด 2) ไม่มีคน
ยากจน 3) ไม่มีหนี้นอกระบบส่วน 2  มี  คือ 1)  มีสวัสดิการชุมชน และ 2)  มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มีการจัดระเบียบชุมชน (ป้ ายหมู่บ้าน/ป้ายคุ้ม/ป้ายสถานที่ กลุ่ม/
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องค์กร/ป้ายครัวเรือนพัฒนา/ปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน ครัวเรือนให้น่าอยู่ ฯลฯ) มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชนตาม
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 23 หมู่บ้าน และ
ในบทบาทพัฒนากรที่รับผิดชอบการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนพ้ืนที่ต าบลวิหารขาว ต าบลโพประจักษ์ ต าบล     
พิกุลทอง และต าบลถอนสมอ รวม 4 ต าบล 23 หมู่บ้าน วิทยากรสัมมาชีพที่ต้องค้นหาและสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันจ านวน 115 คน และสร้างครัวเรือนสัมมาชีพ 460 ครัวเรือน สู่อาชีพที่มั่นคงเต็มพ้ืนที่ ประชาชน   
อยู่เย็น เป็นสุข 
 วิธีการการด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายต้องต้นหา ปราชญ์ชุมชนมาเป็นแกนน าหมู่บ้านและ
แสวงหา ให้มีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ คือ การประสานงานผู้น าชุมชนในพื้นที่ ค้นหา เชิงคุณภาพ ปราชญ์แกนน าหมู่บ้าน    
ในการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สู่การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ๑.๑ สร้างการมีส่วนร่วมเป็นทีมชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลปราชญ์ในหมู่บ้านทุก อาชีพ       
องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้ น าไปสู่การน ามาเรียนรู้ ตั้งแต่ เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการของการ
สร้างอาชีพชุมชน 
                   ๑.๒  การสร้างทีมและร่วมเป็นทีมคัดเลือกวิทยากรสัมมาชีพเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 ต าบล 23 
หมู่บ้าน วิทยากรสัมมาชีพที่ต้องค้นหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันจ านวน 115 คน 
                   ๑.๓  การออกแบบวิธีการร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการ 
                   ๑.๔  ร่วมเป็นผู้สร้างร่วมการกระตุ้น/สร้างความตระหนักของปราชญ์ชุมชน/หมู่บ้านในการจัด
กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
                   ๑.๕ ขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และสามารถค้นหาทีมครัวเรือนวิทยากร
สัมมาชีพ สู่ครอบครัวพัฒนา , การเรียนรู้ตนเองและก าหนดเป้าหมายการพัฒนา , การสาธิตการสร้างอาชีพสู่วิถี
สัมมาชีพชุมชน และออกแบบวิทยากรสัมมาชีพในการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน 
                   ๑.๖  การมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
                   ๑.๗  ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเป้าหมายและร่วมการ
ประเมินผล ๓๖๐ องศา 
                   ๑.๘  ร่วมเป็นกลไกในการประสานภาคทีั้งภาครัฐและเอกชน 
                   ๑.๙  เป็นผู้ด าเนินการถอดบทเรียนได ้

องค์ประกอบที่ ๒ ปราชญ์ชุมชน วิทยากรสัมมาชีพชุมชน แกนน าหมู่บ้านต้องมีคุณสมบัติที่ควรจะเป็นในการท า
หน้าที่การพัฒนาอาชีพสู่การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคง 
 ๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืนฐานของความเสียสละโดยสังเกตพฤติกรรมในหมู่บ้านเป็นทุนส าคัญทาง
สังคมของหมู่บ้าน 
 ๒.๒ มีจิตอาสาสมัคร รักบ้านเกิด  
 ๒.๓ มีความอดทนสูง การเป็นวิทยากรสัมมาชีพต้องออกแบบวิธีการ สื่อสาร การเป็น
วิทยากร และต้องใช้เวลาต้องเรียนรู้ธรรมชาติหมู่บ้าน สร้างมูลค่าเพ่ิมของสัมมาชีพชุมชน 
 ๒.๔ มีภาวะผู้น า 
 ๒.๕ เป็นนักประสานงานทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบเดียวกัน 
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องค์ประกอบท่ี ๓ คือ ความรู้ ความช านาญในการท าหน้าที่วิทยากรสัมมาชีพชุมชน คือ วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน ต้องชัดเจน เป็นแกนน าในการพัฒนาหมู่บ้านสู่หมู่บ้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  ๓.๑ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเข้าใจการท ากิจกรรมที่เป็นการสร้าง
วิถีพอเพียงในหมู่บ้าน 
  ๓.๒ ทักษะการพูดในหมู่บ้าน การสื่อสารทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
  ๓.๓ การคิดเชิงสร้างสรรค์  คิดเป็นบวก  
  ๓.๔ เข้าใจในกระบวนงานแผนชุมชนเชิงคุณภาพ 
  ๓.๕ ท าบัญชีครัวเรือนได้และเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างเป็นระบบการลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ของครัวเรือนได้ 
  ๓.๖ เรียนรู้การท างานบูรณาการทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน มาพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้ทุน
ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาได้ 
  ๓.๗ ท างานเชิงรุกแบบมีแผนงาน วัดผลการท างานได้เป็นที่ยอมรับของหมู่บ้าน 

  สรุป ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน  คือ …ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการชักชวนให้คนใน
หมู่บ้านลุกขึ้นมาร่วมคิด ร่วมหาทางแก้ไขปัญหา   และลงมือกระท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาชีวิตตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้นและเป็นแบบอย่างท่ีดี  ในการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน จะต้อง
มีหลายคนเพ่ือมาช่วยเหลือกัน เรียกว่าท า งาน    เป็นทีมซึ่งในทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ควรจะ
ประกอบด้วย ปราชญ์ผู้รู้ด้านอาชีพ ต่างๆ อาจจะเป็น บุคคลหรือผู้น าที่เป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้านผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น าอช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)  คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน (กพสม.) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต คณะกรรมการศูนย์ประสานงานต าบล (ศอช.ต.) 
อสม. อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้น ากลุ่มองค์กร อาสาสมัครอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน ต ารวจบ้าน เป็นต้นหรืออาจจะเป็น
ผู้น าตามธรรมชาติ เช่นผู้น าคุ้มผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ปราชญ์สัมมาชีพชุมชน 
จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการสื่อสารเพ่ือกระตุ้นและสร้าง
ความตระหนักแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และประชาชน ในการน าองค์ความรู้ด้านอาชีพ ที่ค้นพบ และ
แสวงหา สื่อสารผ่านวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ผ่านกระบวนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตปราชญ์สัมมาชีพชุมชน    ต้องไปส่งเสริมให้ครัวเรือนสัมมาชีพเพ่ือให้รู้จัก
วิเคราะห์ตนเอง มองเห็นปัญหา เห็นจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และเรียนรู้วิธีคิดการสร้างอาชีพ ที่มั่นคง สร้าง
ความอยู่เย็น เป็นสุข อย่างยั่งยืน 
   
 


