แบบบันทึกองค์ความรู้ (KM)
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด
ชื่อเรื่อง
เบอร์โทรศัพท์

นางสาวอุไรวรรณ สมิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพรานกระต่าย
การพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยยั้ง
๐๘๑ – ๗๒๗๑๑๑๕

เนื้อเรื่อง
บ้านลานไผ่ หมู่ที่ ๙ ตาบลห้วยยั้ง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบไปด้วยประชาชนที่
อพยพมาจากต่างจังหวัด จานวน ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ มาจากจังหวัดตาก ซึ่งในสมัยนั้นเกิดปัญหาน้าท่วมเนื่องจากการ
สร้างเขื่อนภูมิพล ได้มีนายเอื้ยมโตพ่วง และนางซิว โตพ่วง อพยพเข้ามาประกอบอาชีพทาการเกษตรเป็นกลุม่ แรก กลุ่มที่
๒ ย้ายมาจากอาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสมัยก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษ ทาให้ประชาชน
อพยพเข้ามาท าการเกษตร โดยครอบครัวที่ ๒ ที่ ย้ายเข้ามาคือครอบครัวของนางสร้อย พรมมี และกลุ่ม ที่ ๓ เป็น
ประชาชนที่อพยพหนีภัยแล้งมาจากภาคอีสาน คือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู ชัยภูมิ อุบลราชธานี และข่อนแก่น โดย
ประชาชนกลุ่มที่อพยพเข้ามาได้นาเอาวัฒนธรรมและประเพณีทางภาคอีสานเข้ามาใช้ในการดาเนินชีวิต และจัดตั้งเป็น
หมู่บ้านลานไผ่ ในปี ๒๔๗๒ โดยขึ้นอยู่ในการปกครองของตาบลหนองหัววัว อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
และในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้แยกตาบลหนองหัววัวออกมาเป็นตาบลห้วยยั้ง และบ้านลานไผ่ขึ้นอยู่ในการปกครองของ
ตาบลห้วยยั้ง เปลี่ยนเป็นบ้านลานไผ่ หมู่ที่ ๙ ตาบลห้วยยั้ง สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ลานไผ่” เพราะว่าตั้งตามสภาพ
พื้นที่ที่มีบริเวณกว้างและมีต้นไผ่จานวนมาก
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
บ้านลานไผ่ หมู่ที่ ๙ ตาบลห้วยยั้ง ดาเนินงานเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลัก ดังนี้
๑. หลักการมีส่วนร่วม โดยจัดเวทีประชาคมชาวบ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกครั้ง
๒. ยึดมติเสียงส่วนใหญ่เป็นแนวทางดาเนินการ และรับฟังเสียงส่วนน้อยเพื่อปรับปรุงแก้ไข
๓. ร่วมทางานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน มีกฎระเบียบหมูบ่ ้านปฏิบัตริ ่วมกัน
๔.. อยู่แบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยกัน
๕. จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกครัวเรือนดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. มีการบูรณาการทางานของภาคีพัฒนาภาครัฐและเอกชนเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน
ศักยภาพหมู่บ้าน บ้านลานไผ่ หมูท่ ี่ ๙ ตาบลห้วยยั้ง อาชีพของคนในหมู่บ้านส่วนมากประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร เช่น การทานา ทาไร่ อาชีพรองคือ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพเสริม คือ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จักสาน ทอเสื่อกก และทอผ้า
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน
ดังนี้

๑.กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยัง่ ยืนของการพัฒนา
๒.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติ
บนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
๓.คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และ
ผู้อื่น เช่นการผลติ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระทานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
๔.เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
๕.เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
๖.เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซือ่ สัตย์สุจริต และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปญ
ั ญาในการดาเนินชีวิต
๗.แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ
พัฒนาทีส่ มดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และ
เทคโนโลยี
แก่นความรู้ (Core Competency)
ประการที่สาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึง
ขายไป
๒. พออยู่พอใช้ ทาให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีผสมน้าถู
พื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)
๓. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รูจ้ ักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผูอ้ ื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะ
ไม่เกิด
"การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบ
พอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง" เศรษฐกิจพอเพียง จะสาเร็จได้ด้วย ความพอดีของตน
กลยุทธ์ในการทางาน
๑. ศึกษาข้อมูล ข้อมูลเป็นปัจจัยทีม่ ีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิง่ ในการวางแผนทีจ่ ะทางานร่วมกับชุมชน โดย
จะต้องศึกษาตั้งแต่ข้อมูลบริบทของชุมชน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพอนามัย สภาพแรงงาน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

๒. ใช้หลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม “ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” คนเป็นสิ่งที่จาเป็นและ
สาคัญทีส่ ุด จะต้องสร้างพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ทาให้ชุมชนรู้สกึ หวงแหนชุมชนของเขาเอง การพัฒนาจึงจะยั่งยืน
๓. การใช้บทบาทของการเป็นนักวิชาการ การเป็นนักคิดวิเคราะห์ ใช้ทั้งศาสตร์-ศิลป์ในการทางาน มีความจาเป็น
จะต้องศึกษาค้นคว้าให้เป็นผูร้ ู้ลกึ รู้กว้าง รู้ไกล และรู้ทัน ทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่การทางาน มองให้เห็นปัญหาความ
ต้องการของหมู่บ้านและชาวบ้าน ปัญหาของหน่วยงาน/ทีมงาน และภาคีเครือข่ายสนับสนุน จนสามารถวางแผนการ
ทางานและติดตามงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
๔. คานึงไว้เสมอว่าการทางานร่วมกับชาวบ้าน เป็นการทากิจกรรม ทาธุระต่างๆ ที่ดีที่เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ถูกบีบคั้น กดดัน อึดอัดมากจนเกินไป จึงมี
ข้อคิดเห็นว่าความตั้งใจทางาน ความดีงาม คุณธรรมทัง้ หมดในชีวิตที่ผ่านมาและเป็นอยู่ในขณะนี้ สามารถนามาเป็น
แรงผลักดันการทางานได้ทั้งสิ้น
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้า
แนวทางการแก้ไขเพือ่ ให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

