
ถอดบทเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชงิคณุธรรม กจิวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่

กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู ้ เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรม 

กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการจัดตั้ง
เป็นที่ช่วยประสานงานและ เจ้าหน้าที่
ประจ�าในแต ่ละโครงการที่กิจวิจัยฯ 
ด�าเนินงาน

กิ จ วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า ท ้ อ ง ถิ่ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (OKRD)  
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตามค�าสั่งแต่ง
ตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัย ในอดีตกิจ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเกิดจากการท�างาน
ด้านงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ มีเป้าหมายการวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท ้องถิ่ น  มีผู ้ วิ จั ยหลัก
ประกอบด้วย ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ   

ผศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง ผศ.กมลทิพย์ ค�าใจ 
ดร.กาญจนา สุระ และทีมงานดูแล
โครงการ จึงถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่
ภายใต้โครงสร้างของสถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมี ผศ.วีระศักดิ์  
สมยานะ ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์
มีภารกิจหลักคือ ด�าเนินการวิจัยเชิงการ
จัดการโดยการน� าศาสตร ์ของหลัก
เศรษฐศาสตร์ หลักของบัญชี หลักของ
การบริหารจัดการ และหลักนิเทศศาสตร์
มาปรับประยุกต์ใช้ หรือที่เรียกว่า R&D 
(Research and Development)

การมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของ
ชุมชนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการของภาครัฐมีมากมาย
หลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะแต่ละ
โครงการจะเป็นไปในรูปแบบของนโยบาย

จากข้างบนลงสู่ล่างเท่านั้น จึงท�าให้รัฐ 
ไม่เคยมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของชุมชน 
ฉะนั้น สิ่งที่จะมาเชื่อมระหว่างภาครัฐ
และชุมชนก็คือ ผู้ที่เข้าใจในงานด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นกิจวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (OKRD) จึงได้ท�าการวิจัยเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการ 
บูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสได้
เรียนรู้จากการลงพื้นที่ร่วมกันกับอาจารย์
ในการท�าวิจัย 

การด�าเนินงานของกิจวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น มีการประสานงานและ
สร ้างความร ่วมมือกับศูนย ์คุณธรรม 
(องค ์การมหาชน) ในการส ่ ง เสริม 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมใน
ชุมชน และการสร้างหลักธรรมาภิบาลใน
การดูแลธุรกิจของชุมชน โดยอาศัยหลัก
ของความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และมี
วนิยัระหว่างสมาชกิในชมุชน ความสภุาพ 
สามัคคี และมีวินัยต่อส่วนรวม รวมถึง
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในท้องถิ่น

ป ี พ.ศ. 2552 เกิดการจัดท�า
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม (MEC) จ�านวน 32 
ศูนย์ และมีการขยายผลการด�าเนินงาน
ของเครอืข่ายการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิเชงิคณุธรรม 
สู่จังหวัดที่ใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคเหนือ 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
พะเยา จังหวัดล�าพูน และจังหวัดล�าปาง 

มีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง  ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2554 คณะท�างานของกิจวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้น�าองค์ความรู้
และผลการด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
แต่ละแห่งมาเผยแพร่ผ่านเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ (Website) ของศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ซึ่งได้มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลใน
มินิไซต์ (Minisite) ท�าให้เกิดการเผยแพร่
องค์ความรู้และข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ 
มีผู ้เข้ามาสืบค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
จนเกิดการเผยแพร่องค์ความรู ้ในการ
ด�าเนินธุรกิจชุมชนเคียงคู่คุณธรรมให้กับ
ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้องต่อ
การน�าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตาม
สภาพบริบทของชุมชนนั้นๆ ท�าให้เว็บ- 
ไซต์ของ Minisite ได้รับความนิยมโดยมี 
ผู้เข้ามาใช้บริการ

ในช่วงปี พ.ศ. 2555  จึงมีการยก
ระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุ มชน เชิ งคุณธรรมด ้ วยการจั ดท� า

ภาพแสดงการด�าเนินงานโครงการสรรค์สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

ประสานงาน/ลงพื้นที่
พบปะ/ติดตามผลกับ
ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

ประสานงานกับผู้น�า
เชิญชวนเข้าร่วม

โครงการ

การจัดการฐานข้อมูล
เพื่อการเผยแพร่ 

Website

ให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา

และให้ก�าลังใจ

การพัฒนา/จัดระบบ
โครงสร้างและการ
บริหารจัดการศูนย์

ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์

อบรมให้ความรู้
เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ สู่ความยั่งยืน ประจ�าศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ จังหวัด
เชียงใหม่ (The Potential Development 
to Manage the Best Practice of 
Chang Mai Moral Study Center to be 
Sustainable : PDCA Moral project) 
โดยแต่ละศูนย์ผ่านกระบวนการคัดเลือก
ศูนย ์การเรียนรู ้ เชิงคุณธรรมต้นแบบ 
เฉพาะในจั งหวัด เชียงใหม ่  4 แห ่ ง 
ประกอบด้วย 
1. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอสันป่าตอง 
2. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสันผักหวาน อ�าเภอหางดง  
3. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอแม่แตง 
4. ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอแม่อาย 

เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้การ
ประกอบอาชีพที่เคียงคู่คุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชนในชุมชน รวมทั้งประชาชนที่

สนใจทั่วไปได้เรียนรู ้ และฝึกปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งผล 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมของกิจ
วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการ 
ส่งเสริม ดังนี้  1) การลงพื้นที่ เยี่ยม 
กลุ ่มต่างๆ เพื่อค้นหาศักยภาพในการ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  2) 
ประสานงานกับแกนน�าเพื่อให้สมัครเข้า
ร ่วมโครงการฯ 3) การให ้ค�าแนะน�า
ปรึกษาและให้ก�าลังใจกับผู ้น�าในการ
ด�า เนินกิจกรรมต ่างๆ ภายในกลุ ่ม  
4) การพาผู้น�าไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 5) การอบรมให้ความรู้เพิ่ม
เติม 6) การจัดระบบโครงสร ้างการ
ท�างาน และการบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ 7) การจัดประกวดศูนย์การเรียนรู้  
8) การจดัท�าฐานข้อมลูของศนูย์การเรยีนรู้
เชงิคณุธรรมเพือ่การเผยแพร่ทาง Website

20 21



พัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู้เชิง
คุณธรรม หลักสูตรการถ่ายทอด
คุณธรรมและจริยธรรมผ่านศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ

ปี พ.ศ. 2556 คณะท�างานของ 
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ตระหนักเห็น
ความส�าคัญของการต่อยอดการด�าเนิน
งานโครงการ การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
การบริหารจัดการศูนย์ฯ สู ่ความยั่งยืน
ประจ�าศูนย ์การเรียนรู ้ เชิ งคุณธรรม
ต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ จากปี พ.ศ. 
2555 จึงได้จัดท�าโครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพเครือข ่ายการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ สู่ความยั่งยืนประจ�าศูนย์การเรียน
รู้เชิงคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีที่ 2 (The Potential Develop-
ment to Manage the Network of the 
Best Practice of Chiang Mai Moral 
Study Center to be Sustainable: 
PDCA Moral project Phase 2: PDCA 
Phase I I)” ด ้วยกระบวนการพัฒนา
โครงการตามรูปแบบการพัฒนาแบบครบ
วงจร (Plan, Do, Check and Action) 

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและต่อยอด
การด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้เชิง
คุณธรรมต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่

ในบทบาทของแหล่งเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพที่เคียงคู่คุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร ่วมกับ
เครือข่ายโรงเรียนในชุมชนของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ทั้ง 4 แห่ง จ�านวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ (1) โรงเรียนวัดสามหลัง ต�าบลบ้าน
กลาง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(2) โรงเรียนบ ้านป ่าตาล ต�าบลสัน 
ผักหวานอ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) โรงเรียนบ้านป่าแดง ต�าบลบ้านหลวง 
อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ  
(4) โรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยา ต�าบล
อินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอ่กี  
1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านกลาง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชยีงใหม่ กับการบริการชุมชน โดยมีผล
สัมฤทธิ์ของโครงการคือ ให้โรงเรียน 
ใน เ ขตพื้ นที่ ข อ งศู น ย ์ ก า ร เ รี ย น รู ้ ฯ  
ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจัดท�าร่าง

แผนหลักสูตรการถ่ายทอดคุณธรรมและ
จริยธรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่เด็กนักเรียน 
พร ้อมกับการน�าไปสู ่ การทดลองใช ้
หลักสูตรในพื้นที่จริง ซึ่งจะท�าให้โรงเรียน
เหล่านั้นเกิดแนวทางและกระบวนการใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระดับความคิด
และคุณธรรมในจิตใจของเด็กนักเรียน
ด ้วยวิถีการประกอบธุรกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
อันจะท�าให ้ เด็กนัก เรียนเติบโตเป ็น
อนาคตของชาติอย่างมีความรู้ควบคู่กับ
คุณธรรม Happy Work Place หนึ่งปัจจัย
ความส�าเร็จของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมจึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของธุรกิจชุมชนควบคู่กับคุณธรรม 
โดยจะเกิดประโยชน ์ต ่อชุมชนอย ่าง
มหาศาล และสร ้างค ่านิยมให้คนใน
ชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของ
ชุมชนพร้อมกับการส�านึกรักบ้านเกิด 
สุดท้ายทุกคนก็จะรู้ว่า การท�างานอยู่ใน
ชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุข

ได้เช่นกัน หากแต่จะต้องช่วยเหลือกัน
พัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความน่าอยู่
และเกิดวิถีชีวิตแห่งความสุขให้ได้ จนเกิด
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนสู ่
ภายนอกชุมชน เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันทั้งในเรื่องของวัตถุและจิตใจ

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม มีเครือข่ายในจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งสิ้น 32 ศูนย์ฯ ในเขตพื้นที่ 
16 อ�าเภอ โดยได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
และภายนอกชุมชน ของจังหวัดเชียงใหม่ 
อีกทั้งยังพร้อมที่จะขยายเครือข่ายไปยัง
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะเป็นการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ให้มีวงกว้างมากยิ่งขึ้น และในอนาคต
อาจจะไปสู่ระดับประเทศ การด�าเนินงาน
เหล่านี้จะน�ามาซึ่งความคาดหวังสูงสุด
ของคนไทย คือ “การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นยั่งยืน”บนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม

 
ความหมายของ “เศรษฐกจิชมุชนเชงิ
คณุธรรม” หลกัธรรมาภบิาลในการ
บริหารจัดการ ความขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด มีวินัยระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน ความสุภาพ สามัคคีและมี
วนิยัต่อส่วนรวม 

จากการประมวลภาพรวมของ
ศูนย ์การเรียนรู ้ เชิงคุณธรรมต้นแบบ  
จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง ประกอบด้วย  
1) ศูนย์การเรียนรู ้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต� าบลบ ้านกลาง อ� า เภอสันป ่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศูนย์การเรียนรู้เชิง
คุณธรรมประจ� าต� าบลสันผั กหวาน 
อ�าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  3) ศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลบ้าน
เป้า อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  4) 
ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบล
บ้านหลวง อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่  
พบว่าศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมทั้ง 4 แห่งนี้ 
มี วั ตถุประสงค ์หลักคื อการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป็นพื้นที่ส�าหรับให้คนใน
พื้นที่มีอาชีพที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องออกไปหา
รายได ้จากภายนอกชุมชน อีกทั้งยัง
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนทั้งใน
และนอกชุมชนอีกด้วย องค์ความรู้ที่ศูนย์
เรียนรู้เชิงคุณธรรมต้นแบบน�าเสนอความ
รู้ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน มีความหลาก
หลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช ่น  
องค์ความรูก้ารประกอบอาชพี องค์ความรู้
ด ้านภูมิป ัญญา และองค์ความรู ้ด ้าน
เศรษฐกิจชุมชน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

• ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมบ้านกลาง เป็นกลุ่มที่พัฒนา
ขึ้ นม าจ ากกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน  มี
ประสบการณ์ด ้านการประกอบอาชีพ  
เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มาศึกษาดู
งานจะได้เรียนรู ้เกี่ยวกับวิธีการแปรรูป
กล้วยชนิดต่างๆ ล�าไยอบแห้ง การท�าน�้า
ล�าไย การท�าข้าวแต๋น การท�าข้าวเกรียบ
ธัญพืช ที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนได้โดยใช้สิ่งที่มีอยู ่ในชุมชนมา
แปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์  ในกระบวนการ
ผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม 
แทรกเรื่องของคุณธรรมด้านความรับผิด
ชอบ ความอดทน ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และความซื่อสัตย์
เนื่องจากความซื่อสัตย ์ เป ็นคุณธรรม
ส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นกับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งจะส่งผลต่อรายได้
ของกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 
• ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสันผักหวาน ในอดีตชาวบ้านมี
การรวมกลุ ่มศิลปกรรมดินเผาบ ้าน 
ป่าตาล มีภูมิปัญญา องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
การป ั ้นอิฐมอญ ป ั ้นคนโท หม ้อน�้า 
กระปุกออมสิน แจกัน แต่ต่อมามีการ
ปรับรูปแบบการผลิตให ้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด จึงมีการปรับรูปแบบ
การผลิตมาเป็นการปั้นตุ๊กตาดินรูปแบบ
ต ่างๆ ท�าให ้มีองค ์ความรู ้ เกี่ ยวกับ
หัตถกรรมโดยกลุ ่ มดินยิ้ มหรือกลุ ่ ม

หัตถกรรมปั้นดิน ผู้เข้ามาศึกษาดูงานจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นดิน วิธีการปั้น 
ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา และในเชิง
เรียนรู ้ด้านเศรษฐกิจการค�านวณรายได้
จากการปั้นตุ๊กตาขายเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาชีพอื่นๆ รวมทั้งเวลาที่สอนการปั้นก็จะ
สอนเรื่องคุณธรรม ความอดทน ความ
ซื่อสัตย์ งานเกี่ยวกับการปั้นท�าให้มีสมาธิ  
ถ้าท�าด้วยใจรักจะท�าให้ท�าด้วยความสุข
และสร้างงาน สร้างอาชีพได้

  
• ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านเป้า กลุ ่มแม่โจ้บ้านดินเป็น 
กลุ ่มที่ท�ากิจกรรมเกี่ยวการปลูกพืชผัก
อินทรีย์ การท�าธุรกิจชุมชนด้านแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีโฮมสเตย์บ้านดิน
บริการนักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ
ในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์
ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการใช้
ชีวิตพอเพียงจากการท�าเกษตรอินทรีย์ 
และการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เน้น
เรื่องสภาพแวดล้อมดี ความเงียบสงบ 
อาหารดีมีความปลอดภัย รวมทั้งสอน
เรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งหากมีความซื่อสัตย์
แล้วก็จะน�ามาซึ่งความเชื่อใจของลูกค้า
และรายได้ของกลุ่มเช่นกัน 

• ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลบ้านหลวง ซึ่งเป็นต้นแบบแหล่ง
เรียนรู ้ด ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต�าบล
บ้านหลวง เป็นกลุม่ทีม่อีงค์ความรูเ้กีย่วกบั
การใช้ชีวิตที่เน้นเรื่องความพอเพียงที่มี 
รูปธรรมค่อนข้างชัดเจน ผู้ที่มาศึกษาดู
งานจะได้เรยีนรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น  
การเลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ดหอม  
ซึง่เป็นเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างราย
ได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างดี อีกทั้งยัง
สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมความซื่อสัตย์
และการรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อให้
ลกูค้าเกดิความเชือ่มัน่และเชือ่ถอืในสนิค้า

การถ่ายทอด
คุณธรรม จริยธรรม

ด้านธุรกิจชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม

ต�าบลบ้านกลาง

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม

ต�าบลสันผักหวาน

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม

ต�าบลบ้านหลวง

ศูนย์การเรียนรู้
เชิงคุณธรรม
ต�าบลบ้านเป้า

โรงเรียน
บ้านวัดสามหลัง

โรงเรียน
บ้านป่าจี้วังแดงวิทยา

โรงเรียน
บ้านป่าตาล

โรงเรียน
บ้านป่าแดง
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องค์ความรู้
เศรษฐกิจชุมชน

คุณธรรม
จริยธรรม

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์
• การปั้นดิน
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์

• ธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ
• ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย  
   สามัคคี

ปัจจัยที่ท�าให้กิจวิจัยเพื่อพัฒนา 
ท้องถิน่สูค่วามส�าเรจ็ พฒันาศกัยภาพ
ทมีงานและการเชือ่มร้อยหน่วยงาน
ประสานเครอืข่าย 

สถาบนัวจิยัและ พฒันามหาวทิยาลยั
ราชภัฎเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2542 นับเป็นเวลายาวนานกว่าทศวรรษ   
มีการด�าเนินงานโครงการต ่างๆ จน
กระทัง่มกีารต่อตัง้กจิวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่
ซึ่งมีทีมงานที่มีศักยภาพ โดยยึดหลักใน
การท�างานคือ การเปิดโอกาสให้คนรุ่น
ใหม่ซึ่งเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ที่มีความสนใจในงานวิจัยได้มี

โอกาสมาบริหารโครงการ ใช้ระบบการ
บริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการ 
มีอ�านาจในการตัดสินใจและวางแผน
จัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 
และมีการประชุมร ่วมกันเพื่อรายงาน
ความคืบหน้าประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสม 

โครงการต่างๆ ที่กิจวิจัยฯ ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพราะหน่วยงานไว้วางใจ เชื่อมั่น
ผลการวิจัยหรือผลการด�าเนินโครงการที่
ผ ่านมาของกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
เชื่อมั่นใน ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ และทีม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม

สามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
ดูแลธุรกิจของชุมชน  ยึดหลักของ

ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
และมีวินัย ระหว่างสมาชิกในชุมชน 
ความสุภาพ สามัคคี และมีวินัยต่อ
ส่วนรวม รวมถึงความกตัญญูต่อ

ผู้มีพระคุณในท้องถิ่น

บูรณาการ
การเรียนการสอนสู่นักเรียน

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอด

คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ผ่าน

“Website OKRD และ Mini site”

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
• จัดโครงสร้างและการบริหาร
   จัดการกลุ่ม
• การจัดสรรผลประโยชน์
• การท�ากิจกรรมและการตลาด

กิจวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

เป้าหมาย กระบวนการ ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม

การวิจัยและพัฒนา 
(R&D)

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

จัดท�าฐานข้อมูล
ศูนย์การเรียนรู้

อบรมให้ความรู้

การศึกษาดูงาน

ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ประจ�าต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอ
สนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่  

การก่อเกิด : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมบ้านกลาง : เปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2552 มีคณะกรรมการทั้ งหมด 
จ�านวน 16 คนตั้งอยู่ที่กลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต เลขที่ 65/4 
บ้านสันกอเก็ต หมู่ 10 ต�าบลบ้านกลาง 
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ 053-481052 มีค�าขวัญ/
สโลแกนประจ�าศูนย์ฯ คือ “บ้านกลาง 
ข้าวแต๋นน�้าล�าไย สมุนไพรธรรมชาติ” 
และมีคุณธรรมประจ�าศูนย์ฯ คือ “ชุมชน
เกื้อหนุน ส�านึกบุญคุณท้องถิ่น” ประธาน

ตวัอย่างรปูธรรม
ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมต้นแบบ

1 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้าน
สันกอเก็ต “นางศรีนวล มะโนปัญญา” 
เป ็นผู ้จัดการศูนย ์ฯ ท�าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการงานและควบคุมการด�าเนิน
งานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งบูรณาการการ
ท�างานร่วมกันกับชุมชนในรูปแบบต่างๆ

พัฒนาการ...ความก้าวหน้า : กลุ่มเริ่ม
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540  โดยเริ่มต้นจาก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเงินแรก
เ ริ่ มป ระมาณ 5  พั นบาท จากนั้ น 
มาเปลี่ยนเป ็นกลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกร  
มีสมาชิกประมาณ 40 คน และมีการ 
ออมทรัพย์ร่วมกันของสมาชิก ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา การท�ากจิกรรมของกลุม่ช่วงแรก 
คือ ท�าร้านค้าชุมชน ขายสินค้าอุปโภค

บริโภค ข้าวสาร และท�าพริกลาบกับดอง
กระเทียมขาย แต่ท�าได้ระยะหนึ่งต้องเลิก
ท�า เพราะขาดทุน ในป ี พ.ศ. 2542  
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันคิดว่า
จะสามารถท�าอะไรเองได้บ้างตามที่ถนัด  
จึงปรับเปลี่ ยนมาผลิตข ้าวแต ๋นเป ็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม และเนื่องจากใน
ชุมชนมีสวนล�าไย กลุ ่มจึงหันมาท�าน�้า
ล�าไยและขายดีขึ้น ต่อมาปี พ.ศ. 2545 
กลุ่มเริ่มมีตลาดที่มั่นคงมากขึ้น คนเริ่ม
ติดใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์ จึงมีการ
ผลิตเพิ่มขึ้น  ปี พ.ศ. 2546 กลุ่มเริ่มได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยให้ความรู ้
และส่งเสรมิการท�าล�าไยอบแห้ง สนบัสนนุ
การสร ้ างอาคารและอุปกรณ ์ต ่ างๆ  

งานด ้ านความรู ้ ความสามารถทาง
วิชาการและการประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน หน ่วยงานท ้องถิ่น จนเป ็นที่
ยอมรับในพื้นที่ภาคเหนือ  

นอกจากนี้การท�างานของกิจวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งให้ความส�าคัญกับ
การเชื่อมร้อยหน่วยงานประสานเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมในระดับต่างๆ 
เป ็นพลั ง ในการพัฒนาศูนย ์ เ รี ยนรู ้
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ทั้งด้าน 
การวิจัยและพัฒนา การอบรมให้ความรู้ 
การสนบัสนนุงบประมาณหลายหน่วยงาน เช่น 
1. สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลยั
พะเยามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยั
พายัพ  
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้แก่  
ศูนย ์ส ่ ง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 
จังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงานส ่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม 
(SMEs) ส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่   
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร  ส�านักงานพัฒนา
ชุมชน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
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ในการผลิต การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) สนับสนุนเรื่องการอบรมให้ความ
รู ้เรื่องการแปรรูป กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุนเรื่องการพัฒนามาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ ์  ส� านักงานพัฒนาชุมชน 
สนับสนุนเรื่องการท�ากิจกรรมในหมู่บ้าน
พัฒนาบรรจุภัณฑ ์  ส ่ ง เสริมการท�า
กิจกรรมของกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม 
และส่งคัดสรรผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP 
ครั้งแรกได้ในมาตรฐานระดับ 3 ดาว และ
กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆจน
ได้เป็นสินค้า OTOP มาตรฐานระดับ  
4 ดาว ส�านักงานสาธารณสุขสนับสนุน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานโรงเรือน องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสนับสนุนการสร้างอาคารเพื่อ
การผลิต ให้งบอุดหนุนกลุ่มเป็นเงินปีละ 
10,000 บาท 

ณ วันนี้ ผลิตภัณฑ์ที่กลุ ่มผลิต 
เพื่อจ�าหน่าย ได้แก่ ข้าวเกรียบธัญพืช 
ข้าวแต๋นกล้วยทอดกรอบรสต่างๆ กล้วย
ฉาบ การท�างานร่วมกันของสมาชิกจะมี
การตั้งกติการ่วมกันไว้ในกลุ ่ม คือ จะ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขยัน ไม่เอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน ประหยัด อดทน กตัญญู   
การตัดสินว ่าใครมีคุณธรรมเรื่ องใด
สามารถดูได้ที่พฤติกรรมของสมาชิกใน
กลุ่ม เช่น มีอะไรก็แบ่งปันกันกิน การไป
โรงทานด ้วยกัน เสียสละเวลา งาน
เทศกาลปีใหม่ก็จะซื้อของไปเยี่ยมเยียน
คนที่เคารพนับถือ เป็นต้น ปี พ.ศ. 2553 
เริ่มจดทะเบียนกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป
ผลผลิ ตทาง เกษตรบ ้ านสั นกอ เก็ ต 
ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม 124 คน มีการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ท�าให้ยอด
ขายของกลุม่เพิม่ขึน้ทกุปี

เข้าสู่เส้นทางศูนย์การเรียนรู้ : เมื่อปี 
2550 ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ (กิจวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ได้พานักศึกษามาดู
งานและได ้มารู ้จักกลุ ่มเป ็นครั้ งแรก 
ซึ่งหมู่บ้านบ้านสันกอเก็ต เป็นหมู่บ้านที่
ได้รับรางวัลความพอเพียง จึงมีการพูด

คุยให้ความรู้ จัดเวทีเรื่องจะอยู่อย่างไรให้
มีคุณธรรมและมีความพอเพียง ภายใต้
โครงการที่ท�าร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต�าบลและขอดูกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน
สันกอเก็ต จากนั้นมีการจัดเวทีพูดคุย
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแนวคิด ให ้
แนวคิดเรื่องความพอเพียง เมื่อมีการท�า
กิจกรรม อีกทั้งบ้านสันก่อเก็ต หมู่ 10  
ยังได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหาร
ส ่วนต�าบล ให ้เป ็นหมู ่บ ้านที่มีความ
สามคัค ีภายหลงัจงึได้เข้าร่วมเป็นเครอืข่าย
ของ OKRD (กิจวิจัยฯ) ผลจากกิจกรรม
พูดคุยในเวที ป ้านวล แกนน� ากลุ ่ม  
เริ่มคิดว่ากิจกรรมที่ท�าอยู่ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นสามารถสร้างรายได้และมีอาชีพ
โดยได้อยู ่ที่บ ้านแต่ตนเองจะสามารถ
สืบทอดไปสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างไร 
เมื่อมีค�าถามเช่นนี้ จึงมีการเริ่มฟื ้นฟู
ภู มิ ป ัญญาที่ มี ใ นชุ มชนให ้ เ กิ ดการ
ถ่ายทอดสูเ่ยาวชน โดยตัง้กลุม่กจิกรรมว่า“ 
กลุ ่มยายสอนหลาน ”สอนท�ากิจกรรม
สอนฟ้อนดาบ ท�าสมุนไพรพื้นบ้าน และ
การพูดภาษาพื้นเมือง โดยใช้ปราชญ์ชาว
บ้านสอน เยาวชนในชุมชนจะเลือกเรียน
กิจรรมที่ตัวเองสนใจ ปัจจุบัน มีคนสนใจ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งก็มีเด็กจากต่าง
อ�าเภอมาเรียนรู ้ในกลุ ่มบ่อยๆ โดยใช้
เวลาศึกษาดูงานประมาณ 1 วัน มีการ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมในการสอนเด็กๆ
ที่มาดูงานเชิงปฏิบัติการที่กลุ่ม เช่น เวลา
ที่จะสอนเด็กในแต่ละขั้นตอนก็จะสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมให้เกิดความเข้าใจ 
หากท�าข้าวแต๋น ต้องใช้ความขยัน ความ
อดทน ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า ไม่เอาสิ่ง
ปลอมปนอะไรมาใส่ หรือหลังจากหัดท�า
ขนมแล ้ว ก็จะให ้ เด็กน�าขนมไปให ้ 
ผู ้ปกครอง และสอนว่าการที่เด็กน�าไป
ของไปให้ผู ้ปกครองนั้นเป็นการแสดง
ความรักความกตัญญู กตเวที

ความส�าเร็จในมุมมองของตัวเอง : ใน
ด้านของเศรษฐกิจคือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ทุกปี รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมให้กับ
เด็กในการประกอบอาชีพ โดยสอนให้รู้ว่า
ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามต้อง

ซื่อสัตย์กับงานและคนที่เราท�างานด้วย มี
ความขยัน มีความอดทน และสิ่งที่กลุ่ม
จะท�าต่อไปในอนาคตคือ การพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบการตลาดให ้ดีขึ้น และ
พัฒนาทีมงานให้มีความรู้มากขึ้น ซึ่งจะ
เน้นเรื่องการพัฒนาคนเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มก็
พยายามจะช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
ไม่รอหน่วยงานมาช่วย แต่หากหน่วยงาน
ใดมีการสนับสนุนก็จะเขียนโครงการ
เข้าไปขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา
ด้านต่างๆ แรงบันดาลใจส�าคัญของกลุ่ม
ที่มีความส�าเร็จในวันนี้ ปัจจัยแรกคือ 
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ ซึ่งเป็นคนที่
สร้างแรงบันดาลใจและให้ก�าลังใจกับ 
ป้านวลซึ่งเป ็นแกนน�ากลุ ่ม ท�าสิ่งดีๆ  
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในเวลาที่รู ้สึกว่ามี
ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ 

ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ประจ�าต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

ก้าวแรกของศนูย์เรยีนรู ้: ศนูย์การเรยีนรู้
เชิงคุณธรรมประจ�าต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2552 โดยมีคุณทองใบ เล็กนามณรงค์  
เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ ก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้แม่โจ้บ้านดิน กลุ่มมีการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มจักสาน แรกเริ่มมีการตั้ง
กลุ ่มรวบรวมสมาชิกได้ 12 คน มีการ
ปรึกษาหารือกันว่าควรจะพัฒนาชุมชน
ของตนเองอย่างไร และได้ข้อสรุปร่วมกัน
ว่าควรท�าเรื่องเกษตรอินทรีย์ ปลูกผัก
ปลอดสาร เพราะมีความเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตเดิมที่เคยท�าการเกษตร นอกจากนี้
ในบริเวณบ้านแม่โจ้มีต้นแบบบ้านดิน 
ของคณุโจน จนัได ทีม่าใช้ชวีติแบบพอเพยีง
ที่บ้าน เป้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และกลุ่ม
ได้เรียนรู ้วิถีชีวิตของคุณโจนและน�ามา
ปรับใช้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือ
การท�าโฮมสเตย์

ช่วงแรกสมาชิกร่วมกันท�าเกษตร
อินทรีย์ เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมสมัย

ปู่ย่าตายาย ซึ่งการท�าเกษตรในแนวทาง
นั้นก็สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ แต่พอเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปใช้เกษตรแบบ
เคมีมากขึ้น เกิดปัญหาร่วมของชุมชนคือ
ชาวบ้านเริ่มเป็นหนี้มากขึ้น จึงร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและชักชวนกันมาปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิต ตั้งกลุ ่มขึ้นมาแรกเริ่มมี
สมาชิก 12 คน มีการระดมหุ ้น แต่
สมาชิกหลายคนก็มองแต่ผลตอบแทนที่
จะได้รับ พอไม่ได้เงินก็ถอนหุ้นออก จาก
นั้นกิจกรรมของกลุ ่มก็ล้มลุกมาเรื่อยๆ 
จนกระทั่ งมาจดทะ เบี ยนกลุ ่ ม เป ็ น
วิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การสอนมวยไทย การปลูกผักอินทรีย์  
การท�าโฮมสเตย์วันนี้กลุ่มยังเหลือสมาชิก
อยู่ประมาณ 10 คน จึงมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียนการเป็นสมาชิกใหม่ โดยไม่มีการ
ระดมหุ้นเป็นเงินเพื่อป้องกันการถอนเข้า
ถอนออก แต่สมาชิกต้องมีการออมเงิน 
และมีการน�าเงินออมไปใช ้ประโยชน์ 
น�าผลก�าไรมาแบ่งกัน เช่น เรื่องการรับ
ลูกค้าโฮมสเตย์ จากบ้านของแต่ละคน 
และการมาช่วยงานในศูนย์ฯ หากมีลูกค้า
มาพัก เช่น การบริการเครื่องเสียง หรือ
การท�าอาหาร 

ปี พ.ศ. 2551-2552 กลุ่มเสนอชื่อ
หมู่บ้านแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ท�าเรื่อง
วิสาหกิจชุมชนกับโครงการขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ซึ่งมี ผศ.ดร.
วีระศักดิ์  สมยานะ เป็นผู้ด�าเนินโครงการ  
แต่โครงการเกิดความไม่ต่อเนื่องเพราะ
นายก อบต. คนเก่าหมดวาระ แต่กลุ่มยัง
คงตดิต่อประสานขอค�าปรกึษาจากอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง ต่อมา ต้นปี พ.ศ. 2552  
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีการด�าเนิน
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม บ้านแม่โจ้จึงเข้าร่วม
และได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ให้
เป ็นหมู ่บ ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมี
ความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากโครงการไทยเข ้มแข็ง
จ�านวน 2 ล้านบาท แต่การท�ากิจกรรมมี
การหยุดชะงักลงเนื่องจากไม่ได้รับงบ
ประมาณ ชาวบ้านเริม่ท้อและหมดก�าลงัใจ 

ประมาณปลายปี พ.ศ. 2552- 
เข้าสู่ปี 2553 กลุ่มวิสาหกิจของบ้านแม่โจ้ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมต้นแบบ จากนั้น
กลุ่มก็หาจุดเด่นของตนเอง ร่วมกันหาทุน
ด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เรื่องการ
แกะสลัก การเพิ่มพูนความรู ้ เรื่องป ่า  
เรื่องการจักสาน มีการสนับสนุนโดยการ
ให้ชาวบ้านไปอบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่อง
ต่างๆ มีการพาชาวบ้านไปอบรมบ่อยๆ
ชาวบ้านดีใจที่บ้านของตนเองจะได้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้นแบบที่มี
การจัดงานเพื่อเปิดตัวหมู่บ้าน และเริ่มมี
การฟื ้นฟูด�าเนินการกลุ ่มแม่โจ้บ้านดิน
แบบโฮมสเตย์ โดยเริ่มที่บ ้านของคุณ
ทองใบ เล็กนามณรงค์ โฮมสเตย์ของที่นี่
มี 2 รูปแบบให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ความสงบเลือกคือ รูปแบบบ้านดิน และ
รูปแบบบ้านที่อยู ่อาศัยตามวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน

ปัญหาอุปสรรค : สิ่งที่สมาชิกส่วนใหญ่
มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ของกลุม่ คอื ความ
ไม่เข้าใจระบบการบริหารจัดการของกลุ่ม 
การแบ่งปันผลก�าไร ซึ่งบางครั้งไม่ได้ออก
มาในรูปแบบของเงิน อีกทั้งความไม่
เข้าใจแนวคิดของกลุ่มในการด�าเนินงาน 
เรื่องวิถีเกษตรอินทรีย์ การท�าโฮมสเตย์  
เนื่องจากยังไม่เห็นความจ�าเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเป็นแบบดั้งเดิม 
ปัจจุบันคนในชุมชนก็ยังไม่มั่นใจเรื่องการ
ท�าบ้านดินหรือการท�าโฮมสเตย์ คนใน
ชุมชนก็ยังใช ้เงินเป ็นที่ตั้งส�าหรับการ
ประสานงานกับท้องถิ่นก็ยังเป็นอุปสรรค
เนื่องจาก นายกอบต.คนปัจจุบันไม ่
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มมากนัก

โอกาสส�าคัญ : โอกาสดีของบ้านแม่โจ้
บ้านดิน คือ คนภายนอกส่วนใหญ่รู ้จัก
บ้านดินของคุณโจน จันได จึงติดต่อเข้า
มาพักและได้รู ้จักกับบ้านแม่โจ้ แต่ใน
อนาคตถ้าบ้านแม่โจ้มีการปรับเปลี่ยนเป็น
วิถีเกษตรอินทรีย์ มีอากาศดี อาหารดี  
จะสามารถสร้างเป็นจุดแข็งให้กับบ้านแม่
โจ้ได้ เนื่องจากคนเมืองต้องการอาหาร 

และอากาศที่ดีเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันชาว
บ้านก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาสู่วิถีเกษตร
อินทรีย์ ประมาณ 30 ครัวเรือนจากร้อย
กว่าครัวเรือนในหมู่บ้าน ผลที่ได้จากการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต คือ สุขภาพที่ดีขึ้น
เนื่องจากเป็นผักปลอดสาร ประหยัด 
สามารถปลูกพืชผักทุกอย่างที่กินได้และ
กินในสิ่งตนเองปลูก แผนการประชา- 
สัมพันธ์กิจกรรมต่อไปหากมีผู้มาศึกษาดู
งานก็จะพาไปดูบ้านต้นแบบที่ปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับ
แต่ละบ้าน นอกจากจะได้เงนิส่วนแบ่งแล้ว
ยงัได้ขายผกั ได้พฒันาตนเองเป็นวทิยากร 
เกิดอาชีพเสริม และหมู ่บ ้านเกิดภาพ
ลักษณ์ที่ดี มีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น งบประมาณไทยเข้มแข็ง  
จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าของหมู่บ้าน มี
คลองชลประทานในสมเด็จพระเทพฯ 
พระราชทาน มีอ่างเก็บน�้าในหมู่บ้าน สิ่ง
ต่างๆ ล้วนมาจากผลของการได้รับคัด
เลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ความภาค
ภูมิใจของกลุ่มคือ แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ที่รวมตัวกัน แต่สามารถท�าให้เกิดหลาย
สิ่งหลายอย่างในทางที่พัฒนาขึ้นในชุมชน 
“กลุ่มโฮมสเตย์แม่โจ้บ้านดิน”
 
ก้าวเข้ามาในวิถีของกลุ่ม : กิจวิจัยเพื่อ
พฒันาท้องถิน่ โดย ผศ.ดร.วรีะศกัดิ ์สมยานะ  
เป็นผู ้ที่ท�าให้กลุ ่มและคุณทองใบเล็ก  
รามณรงค์ มีความเชื่อมั่น และมีแรง
บันดาลใจการท�างานอย่างต่อเนื่อง แม้
เวลาที่มีปัญหาท้อถอย ผศ.ดร.วีระศักดิ์  
สมยานะ และทีมงานของกิจวิจัยฯ ก็ยัง 
เป็นที่ปรึกษา ให้ก�าลังใจกับกลุ่มและคุณ
ทองใบตลอดมา สิ่งที่กิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่มองเหน็ศกัยภาพ คอื เป็นกลุม่เลก็ๆ 
ที่มีความเข้มแข็ง สามารถรวมตัวกันผลัก
ดันเรื่องโฮมสเตย์ให้เกิดขึ้นทั้งหมู่บ้านได้ 
จึงพัฒนาแนวคิดเรื่องคุณธรรมในการท�า
วิสาหกิจชุมชน (โฮมสเตย์) ให้มีความรับ
ผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ความสามัคคี 
ความมีน�้าใจ ความขยัน ความประหยัด
และอดทนระหว่างกันในชุมชน ต่อมา 
ปลายปี พ.ศ. 2554 กิจวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เข้ามาชักชวนเข้าร่วมโครงการ
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ของวิสาหกิจชุมชน โดยให้เลือกแนวทาง
การพัฒนาว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือ
เป็นศูนย์เรียนรู้ กลุ่มตกลงเลือกเป็นศูนย์
เรียนรู้ของชุมชน โดยเปิดพื้นที่ของกลุ่ม
เป ็นโรงเรียนรองรับชุมชนและเด็กๆ  
มาเรียนรู ้ แลกเปลี่ ยนประสบการณ ์  
เป้าหมายที่แท้จริงคือ ต้องการให้คนใน
พื้นที่รู ้จักตัวตนของตนเอง รู ้จักถิ่นฐาน
ของตัวเอง มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้ไปยัง
โรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้เด็กมาสืบทอด
ภูมิปัญญา โดยใช้ศูนย์เรียนรู้บ้านดินเป็น
พื้นที่เรียนรู ้ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
ฝึกปฏิบัติกับเด็กในชุมชน คือ เด็กมี
ความสนใจที่จะมาท�ากิจกรรมและมี
ความสุขที่ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม แต่ก็มี
ปัญหาเรื่องเงินงบประมาณ ค่าอาหาร ค่า
เดินทางของเด็กๆ ที่มาร ่วมกิจกรรม 
เนื่องจากเป็นกลุ ่มเด็กทั่วไปในชุมชน 
ไม่มีหน่วยงานหรือโรงเรียนสนับสนุน

หน่วยงานภาคีที่มาช่วยเสริมแรง : กลุ่ม
แม่โจ ้บ ้านดินได้รับการสนับสนุนจาก
หลายๆ หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุน
ผ่านโครงการไทยเข้มแข็งในการเป็น
หมู ่บ้านต้นแบบ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์สนับสนุนเรื่องการจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชน บริษัทไทยออยล์และ
กระทรวงพลังงานสนับสนุนการสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าในชุมชนผลิตกระแสไฟฟ้า
ขายให้กับการไฟฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลโดยการเจาะเลือดตรวจสาร
ตกค ้ าง กิจวิ จั ย เพื่ อพัฒนาท ้องถิ่ น  
เป็นเครือข่ายท�าโครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิชมุชนเชงิคณุธรรม มหาวทิยาลยั
ราชมงคลล้านนาช่วยท�าป้ายบอกทางเข้า
มายังกลุ ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎพายัพ
และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้น�าความรู้ต่างๆ 
มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากิจกรรมของ
ศูนย์ ได้แก่ เทคนิคการปั้นดิน เทคนิค
การสร ้างฐานรากของบ ้านดิน การ
ออกแบบลายบนเสื้อสกรีนมาเรียนรู้เรื่อง
การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติจากชาวบ้าน 
ในส่วนของสถาบันการศึกษานั้นเป็นการ

แลกเปลี่ยนกันระหว่างความรู้เชิงวิชาการ
และความรู ้ด ้านภูมิป ัญญาของคนใน
ชุมชน
 
จุดเด่น....เห็นได้ชัด : ทางกลุ่ม เห็นว่า
จุดเด ่นที่บ ่งบอกตัวตนของชุมชนคือ  
บ้านดิน ส�าหรับเกษตรอินทรีย์ก็คงต้องรอ
เวลาการขยายผลระยะหนึ่งก่อนเพราะยัง
ไม่เป็นเกษตรอินทรีย์เต็มพื้นที่ แต่ก�าลัง
ปรับเปลี่ยนให้จุดเด่นเรื่องบ้านดินลดลง
เน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพมาก
ขึ้น โดยอาจจะท�างานเป็นเครือข่ายกับ
ศีรษะอโศก สร้างหลักสูตรการล้างพิษ
เช ่นเดียวกับศีรษะอโศก รับลูกค ้าที่
ต้องการดูแลสุขภาพโดยเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่าย เพราะธุรกิจกับชุมชนต้องเดิน
ไปด้วยกัน ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ 
เป็นจุดเด่นของผู ้น�าในกลุ ่ม คือ คุณ
ทองใบ เป็นคนที่จริงจังในการสร้างและ
พัฒนาอาชีพในชุมชน จุดเด่นอีกด้านคือ 
เป็นหมู่บ้านที่สะอาด ปลอดภัย มีน�้าใจ
และมีความสามัคคี และจุดเด ่นด้าน
อาหาร คือ เมี่ยงบ้านดิน น�้าสลัดบ้านดิน 
ที่เป็นอาหารเด่นของบ้านดินที่คนมาพัก
บอกต่อกนัแบบปากต่อปาก ถงึความอร่อย
และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีคน
มาเรียนรู้การท�าเมี่ยงบ้านดินอีกด้วย
 
ความภาคภูมิใจ : แม่โจ้บ้านดิน เป็นชื่อ
เรียกที่ติดปากและเป็นที่รู้จักมากขึ้น คน
บ้านแม่โจ้ไปอยู่ที่ไหนก็บอกใครๆ ได้ว่า
อยู่ที่บ้านแม่โจ้ และที่บ้านแม่โจ้มีบ้านดิน
ที่เป็นโฮมสเตย์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการความ
เงียบสงบและวิถีชีวิตแบบพอเพียงมา
เรียนรู้วิถีชีวิต เด็กในชุมชนเกิดจิตส�านึก
รักบ้านเกิด ถิ่นเกิดของตนเอง อีกทั้งยังมี
หมู ่บ้านอื่นในต�าบลเริ่มท�าบ้านดินเช่น
เดียวกัน รวมทั้งมีการปลูกผักแบบเกษตร
อินทรีย์ แต่ยังไม่ได้มาเป็นเครือข่ายกัน
 
เยาวชนในชมุชน : เยาวชนในชมุชนบางคน
เคยท�างานนอกชุมชน แต่เมื่อมองเห็นว่า
ชุมชนของตนเองสามารถพัฒนาได้เพราะ
มีศักยภาพที่ดี จึงตัดสินใจลาออกจาก
งาน เนื่องจากการท�างานเป็นมนุษย ์ 

เงินเดือนก็เหมือนเป็นทาสของคนอื่น 
เพราะนายจ้างมักจะเห็นลูกจ้างไม่สู้ ไม่มี
ทางไป เขาก็จะกดคนท�างานอย่างเดียว 
จึงคิดว่ากลับมาอยู่ที่บ้านมาพัฒนาบ้าน
เราดีกว่า ถึงการก้าวย่างนั้นจะช้า แต่สัก
วันหนึ่งมันก็ต้องมีอะไรที่ดีขึ้น และดีกว่า
ที่จะไม่มีการเริ่มต้น ลองเส้นทางใหม่ดี
กว่าที่จะเดินบนทางสายเดิม ซึ่งมองเห็น
ทุนเดิมที่มีอยู ่ ในชุมชนคือโฮมสเตย ์ 
และคิดว่าน่าจะน�าความรู้ที่มีมาประยุกต์
ใช้และพัฒนาต่อยอดไปได้ ถึงแม้ว่ายังจะ
ไม่เห็นค�าตอบที่ชัดเจน อย่างน้อยสิ่งที่ท�า
ก็ท�าให้ตัวเองมีความสุข ทั้งยังมีความเชื่อ
ที่ว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ตอนนี้มีการเริ่มต้น
กิจกรรมวัยโจ๋ แม่โจ้บ้านดิน โดยชวน
เดก็ๆ ในหมูบ้่านมาท�ากจิกรรมอนรุกัษ์ป่า 
ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
กิจกรรมผ้าป่าด้วยฝ่าเท้า ท�าโรงไฟฟ้า 
ให้หมู่บ้าน ฟื้นฟูฝายชะลอน�้า

คุณทองใบ  เล็กรามณรงค์ : ความในใจ
ที่อยากบอกกับหน่วยงานภายนอกคือ 
หากมีหน่วยงานมาสนับสนุนเรา อยากให้
มาเดินเป็นเพื่อนเราก่อนแล้วค่อยทิ้งเรา
ไป ช่วยประคับประคองเราไปก่อนสักพัก
หนึ่งก่อน เช่น เรื่องการท�ากิจกรรมของ
เยาวชน หน่วยงานต่างๆ จะมาน�าพาพี่
เ ดิ น ไปกับกลุ ่ ม เยาวชนได ้ อย ่ า ง ไ ร  
ท�าอย่างไรจะมัดรอยต่อให้แน่น ความ
มั่นคงของรุ่นต่อรุ่นที่จะท�ากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่จ�าเป็นที่ต้องมาให้เงิน อาจจะ
มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง เช่น มาท�างานวิจัยที่
ชุมชนของเรา ก็ได้ 

ศนูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ประจ�าต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอ
แม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่

ก้าวแรกของศูนย์การเรียนรู ้ต้นแบบ  
2 แห่ง แห่งบ้านหลวงแม่อาย  : เปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ.2552 มคีณะกรรมการทัง้หมด 27 คน 
เป็นตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล
บ้านหลวง ตัวแทนจากอ�าเภอแม่อาย 
กลุ ่มคนในชุมชนบ้านป่าก๊อ (หมู ่บ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง) และกลุ ่ม เพาะ 
เห็ดหอมของต�าบลบ้านหลวง (หมู่บ้าน 
เห็ดหอม) ผลิตภัณฑ์ของศูนย ์ฯ คือ 
ผลผลิตทางการเกษตร
 
1. บ้านป่าก๊อ เดิมก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู ้ พื้นที่ตรงนี้เปิดเป็นโรง 
สีข้าวมาก่อน ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการ
สนับสนุนจาก อบต.เป็นงบประมาณใน
โครงการ SML เพือ่ซือ้เครือ่งสข้ีาว ด�าเนนิ-
การในกิจการโรงสีข้าวมาเรื่อยๆ จนถึง
ปัจจุบัน กลุ ่มมีรายได้จากแกลบกับร�า  
ใช้ร�า เพื่อเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ในการบริหาร
จัดการโรงสีข้าวนั้น ใช้ระบบการประมูล 
ก�าไรส่วนหนึ่งแบ่งเข้าเป็นรายได้ของ
หมู่บ้าน มีการขยายกิจกรรมเพิ่มขึ้นใน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่การ
เลี้ยงหมูหลุม  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงปลา ปลูก
ผัก ท�าปุ๋ยอินทรีย์  และพัฒนาให้สามารถ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ
มาดงูานได้ ภายในศนูย์ฯ มคีณะกรรมการ
ดูแล ในส่วนของหมู่บ้านก็จะมีการบริหาร
จัดการการเงินของตนเอง คือ สถาบัน
การเงินชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชมุชนเชงิคณุธรรมประจ�าต�าบลบ้านหลวง 
อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกรูป
แบบ ในส่วนของคุณธรรมคือการสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมให้กับเด็กๆ เวลามี
เด็กมาศึกษาดูงาน ให้ความรู้เรื่องความ
พอเพียง สร้างแรงจูงใจโดยแสดงรายได้ที่
มาจากการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การขายลูกหมู  
เมื่อเด็กค�านวณรายได้ก็จะกลับไปเล่าให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองฟัง บางครอบครัวพาพ่อ
แม่มาดูงานที่กลุ ่มอีกครั้ง มาดูเรื่องหมู 

มาขอพันธุ์หมูไปเลี้ยง ส�าหรับการเลี้ยง
หมูหลุม ในหมู่บ้านหากมีคนต้องการเป็น
สมาชกิต้องมาเข้าเงือ่นไขการออม ขายหมไูป
แล้วต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีก หากไม่มีการ
ฝากแต่ก็ต้องมีการออมอย่างน้อยเดือนละ 
100 บาท เป็นกองทุนหมูหลุม ผู้เลี้ยงหมู
หลุมจะต้องมีเงินฝาก ต้องมาดูวิธีการท�า
คอกหมู ท�าอาหารหมู ท�าอย่างไรไม่ให้
คอกหมูมีกลิ่น และอีกหนึ่งอาชีพคือการ
เก็บใบตองตึงมาท�าหลังคาเพื่อขายให้
คนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้
อีกทางของคนในชุมชน

รู้จักกันกับกิจวิจัยฯ : เนื่องจากศูนย์การ
เรียนรู้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลด้านศูนย์
การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหม่ ประมาณปี 2551 ตอนนั้นมี
ศูนย์การเรียนรู ้ได้รับรางวัลทั้งหมด 32 
ศูนย์ หลังจากที่ได้รับรางวัลก็เริ่มการ
พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู ้ ให้มี
กิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในชุมชน และมีคนเริ่มเข้ามาดู
งานมากขึน้ เนือ่งจากมกีารประชาสมัพนัธ์
ข ้อมูลในเว็บไซต ์ของ OKRD ท�าให ้ 
เริ่มมีหน่วยงานจากพื้นที่ในภาคอื่นๆ 
มาดงูาน เช่น กศน.นนทบุรี  หน่วยงาน
ของทหาร

ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง : เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม เด็กจะเรียนรู้จากกิจกรรมที่ท�า
อยูใ่นชวีติประจ�าวนั เช่นเรือ่งความรบัผดิ-
ชอบในการปลูกผักสวนครัว และบูรณา-
การรายวิชาอื่นๆ ด้วยเมื่อเด็กได้มาดูงาน 
แต่การศึกษาจะเน้นเรื่องของแนวทางการ
ด�าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแทนองค ์การบริหารส ่วนต�าบล
บ้านหลวง : การสนับสนุนชาวบ้าน  นั้น
จะต้องมีความเห็นจากชาวบ้านเป็นหลัก 
สิ่งที่เป็นจุดเด่นของกลุ ่มนี้คือ มีความ
พยายามที่จะท�างานให้เป็นรูปเป็นร่าง  
มีความตั้งใจจริง อยากท�าโรงสี อยากท�า
วิสาหกิจชุมชนที่ก่อประโยชน์ให้กับคนใน
หมู่บ้าน กลุ่มที่ อบต.สนับสนุนอยู่ก็จะมี
กลุ่มเห็ดหอม และกลุ่มป่าชุมชนบ้านใหม่

โพธิ์งาม อบต.พยายามจะสนับสนุนให้มี
หมูบ้่านละ 1 กลุม่ ตามบรบิทของหมูบ้่าน 
จุดเด่นของบ้านป่าก๊อคือ มีความสามัคคี 
เป็นอันหนึ่งเดียวกัน สิ่งที่ยังต้องพัฒนา
ต่อคือ การพัฒนาศักยภาพคน เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ ให้สามารถเป็น
วิทยากรในชุมชนได้
 
ภาคีที่ดี...ที่ช่วยเสริมหนุน : หน่วยงานที่
เข ้ามาสนับสนุนศูนย ์ฯ ที่ชัดเจนคือ 
องค ์การบริหารส ่วนต�าบลบ้านหลวง 
ในการสนับสนุนโรงเรือนสีข้าว ซื้อเครื่อง
สี ข ้ า ว  เป ็ นพี่ เ ลี้ ย งที่ ช ่ วยดู แลกลุ ่ ม 
สนับสนุนเรื่องการพาไปศึกษาที่ต ่างๆ 
เช่น แม่แตง ห้วยฮ่องไคร้ และมีพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอแม่อายเป็นหน่วยงานที่พา
คนในพื้นที่อื่นๆ มาศึกษาดูงานเรื่อง
เศรษฐกิ จพอ เพี ย งของบ ้ านป ่ าก ๊ อ 
พฒันากรจากอ�าเภอเชยีงดาว อ�าเภอแม่แตง 
อ�าเภอแม่ริม ส�านักงานพัฒนาสังคมฯ 
จังหวัดก็พาเครือข ่ายอื่นๆ มาดูงาน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ 
(ธกส.) และหน่วยงานภาคีที่ส�าคัญคือ 
สสส. เนื่องจากบ้านป่าก๊อได้รับคัดเลือก
จากอ�าเภอแม่อาย สนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนากลุ ่ม เน ้นการอบรมให้
ความรู้ โดยมีเกษตรอ�าเภอให้ความรู้ด้าน
การเกษตร และปศุสัตว์มาช่วยเรื่องการ
เลี้ยงหมู เลี้ยงโค   

 
การบริหารจัดการกลุ่ม การด�าเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีการ
ด�าเนินการที่มี โครงสร ้างชัดเจนตาม
โครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน และมี
ความเกี่ยวข ้องกับการบริหารจัดการ
กจิกรรมต่างๆ ของหมูบ้่าน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
กรรมการ เลขาฯ เหรัญญิก  การบริหาร
จัดการคนแบ่งหน้าที่กันตามความถนัด 
ส�าหรับเรื่องการเงิน เมื่อมีการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ในกลุ่ม หากมีก�าไรก็จะแบ่งส่วน
หนึ่งเข้าไปสู ่เงินกองกลางของหมู ่บ้าน 
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านโดย
ไม่ต้องให้ชาวบ้านมาเดือดร้อนในการ
บริจาคเงินอีกครั้ง เช่น กลุ ่มเลี้ยงหมู 
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สมาชกิทีไ่ด้รบัพนัธุห์มไูปเลีย้งเมือ่ได้ลกูแล้ว 
ขายลูกหมูไปแล้วต้องใช้ทุนหมุนเวียนเอา
ไปซื้อหมูมาเลี้ยงอีกครั้งและหมุนเวียน
พันธุ์หมูให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ต่อไปเพื่อ
สร้างรายได้ กลุ่มโรงสีข้าว รับจ้างสีข้าว
ให้กับคนในหมู่บ้าน เมื่อได้ก�าไรก็จะส่ง
ไปเข้าเงินกองกลางของหมู่บ้านทุกปี
  
ความส�าเรจ็ ทีเ่หน็เป็นรปูธรรมชดัเจน คอื
เด็กในโรงเรียนที่มาดูกิจกรรมของกลุ ่ม  
มีการน�าความรู้ที่ได้ไปขยายผลที่บ้านของ
ตนเองโดยเฉพาะเด็กชาวเขา เช่น การ
ปลูกผักสวนครัวในบ้าน การเลี้ยงหมูหลุม
เพื่อขายหมูและขายมูลหมู เด็กเป็นสื่อที่ดี
มากในการสือ่สารเรือ่งดีๆ  ไปยงัผูป้กครอง 
เพราะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เลี้ยงหมูจากการเลี้ยงปล่อยให้หากินเอง  
มาเลี้ยงในคอกแทน และในการดูงานจะ
มีการแทรกเรื่องคุณธรรมไปสู ่เด็ก คือ 
หลังจากที่ได ้พาไปดูงานแล้ว ก็จะให้
นักเรียนเขียนรายงานว่าได้รับความรู้เรื่อง
ใดบ้าง ได้รับคุณธรรมเรื่องใดบ้าง หาก
ต้องประกอบอาชีพแบบในลักษณะแบบ 
นี้จะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้าง เช่น ความ
รับผิดชอบ อดออม การลดรายจ ่าย 
สร้างรายได้ และจากแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ต้องปลูกผักกินกัน สิ่งที่สังเกต
ได้คือ คนอายุยืนขึ้น การตายน้อยลง 
คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาสู่วิถีชีวิตเดิมมาก
ขึ้น และมีการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ
แต่ก็ยังไม่เต็มพื้นที่ทั้งต�าบล
 
ปัญหาอุปสรรค เป็นสิ่งที่มีอยู ่ในการ
ท�างานทุกอย่าง เริ่มจากความไม่ลงตัวกัน
ระหว่างชาวบ้านและท้องถิ่น ซึ่งเป ็น
ความวิตกกังวลของชาวบ้านบ้านป่าก๊อ
เนื่องจากปกติจะได้รับการสนับสนุนจา
กอบต.มาเป็นระยะเวลาทีต่่อเนือ่ง แต่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารอบต. การ
สนบัสนนุอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
แต่กลุ่มก็จะต้องยืนอยู่ด้วยตนเองให้ได้ 
เพราะกลุ่มก็มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง
อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านความ
พอเพยีงในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่

แผนต่อไปในการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน คนรุ่นแรกในชุมชนที่เป็นแกนน�า
ในการด�าเนินการอยู่นั้น มีความต้องการ
ที่จะสร้างคนรุ ่นต่อไปเพื่อให้มาช่วยใน
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ต่างๆ ที่มีใน
ชุมชน เพื่อให้ความรู้ที่มีอยู่สามารถเป็น
ประโยชน์แก่คนที่จะมาเรียนรู้
 
2. กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหลวง กลุ ่มเพาะ
เห็ด เริ่มต้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 มาจาก
อ้ายสุรินทร์ มีสมาชิก 11 คน และได้ไปดู
งานการท�าเห็ดจากโครงการหลวง เมื่อมา
รวมกลุ่มกัน อบต.ก็ให้ทุนมาช่วย จ�านวน 
20,000 บาท และกลุม่เพาะเหด็ คณุตวงพร 
โปธิ ก็แยกมารวมกลุ่มกันเองในปี 2550 
เนื่องจากอ้ายสุรินทร์ได้แยกตัวไปท�าสวน
ส้ม ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน การบริหาร
จัดการกลุ ่ม ประกอบด้วยประธานคือ 
คุณตวงพร โปธิ มีรองประธาน กรรมการ 
เลขาฯ และเหรัญญิก มีการประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง นอกจากมีโครงการหรือมีคน
จะมาดูงานก็จะประชุมกันเพิ่มเติม ใน
กลุ่มมีการกู้เงิน ธกส.มาเป็นเงินกองกลาง
ในการท�าเห็ด ปัจจุบันเน้นการท�าก้อน
เห็ดขายกับตลาดภายนอก และเป ็น
คนกลางในการรับซื้อดอกเห็ดมาขายเพื่อ
สร้างรายได้ รวมทั้งยังสร้างกิจกรรมใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ 
ในชุมชนมาท�าก ้อนเห็ดในช ่วงเสาร ์
อาทิตย์และช่วงปิดเทอม

ปัญหาที่ส�าคัญ การขยายสมาชิก ถ้า
สมาชิกมีมากเกินไปก็จะมีปัญหาด้าน
ความคิด จึงไม่ได้คิดจะขยายสมาชิก 
ท�างานกับคนที่เข้าใจ ปัญหาที่พบอีกเรื่อง 
คือ สมาชิกน�าเห็ดของตนเองไปขายนอก
กลุ่ม เพราะต้องการก�าไรต่อกิโลมากกว่า  
และน�าส่วนที่เหลือมาขายให้กับกลุ่ม ครั้ง
ละครึ่งกิโล หรือ 1 กิโล เป็นปัญหาของ
กลุม่ทีท่�าให้คนท�างานต้องแก้ไขและบัน่ทอน
ก�าลังใจ ผลที่ตามมาคือ เห็ดมีคุณภาพ
ลดลง ปริมาณไม่เพียงพอ ร่วมถึงการไม่
เข้าร่วมกิจกรรมและความพร้อมเพรียง
ของสมาชิกลดน้อยลง บางส่วนมีหนี้สิ้น
อยู่ แต่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น สมาชิก

จะมีเห็ดส่งมาขายไม่มาก และส่วนใหญ่มี
การประกอบอาชีพหลักอยู ่แล้ว ท�าให้
สินค ้ายังไม ่พอกับความต้องการของ
ตลาด
 
เข ้าสู ่วิสาหกิจชุมชนเชิงคุณธรรม : 
ปลายปี 2551 ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ 
และทีมงานได้เข้ามาร่วมท�างานกับกลุ่ม
พากลุ่มไปออกงานต่างพื้นที่บ่อยๆ และ
ช่วยการสร้างแนวคิด การท�างานพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการที่แข็งแรง 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พาไป
ศึกษาดูงานกับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ที่ท�างาน
กับกิจวิจัย จ�านวน 32 ศูนย์ และให้ไป
เป็นวิทยากร ประสานงานต่างๆ ในพื้นที่  
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ลูกหลานใน
หมู ่บ้านได้รับความรู ้และเพิ่มทักษะใน
การท�าก้อนเห็ดขาย อีกทั้งยังได้เรียนรู ้
เรื่องของความรับผิดชอบ การอดออม 
การสร้างรายได้ การไม่เอาเปรียบลูกค้า 
ต้องท�าสินค้าอย่างมีคุณภาพ
 
ความส�าเร็จ กลุ่มเห็ดมีการท�าก้อนเห็ด
ขาย โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเด็ก
ในชุมชนการเรียนรู ้การท�าก้อนเห็ดนั้น
ท�าให้เด็กรู ้จักการท�างาน สร้างรายได้ 
เกิดความขยัน รับผิดชอบ ได้มารวมกลุ่ม
กัน มีแรงจูงใจในการท�างาน อีกทั้งยังได้
ออกรายการทีวีสู้เพื่อฝัน ท�าให้กลุ่มเป็นที่
รู ้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่
รู้จักผ่านสื่อของ OKRD
 
จุดเด่น การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สามารถ
เป็นอาชีพหลักได้ มีความจริงใจกับลูกค้า
และผู ้มาศึกษาดูงาน ไม ่หวงความรู ้ 
สินค้ามีคุณภาพ เห็ดสดและเหี่ยวช้า  
เก็บไว้ได้นานกว่า มีหน่วยงานที่มาช่วย
สนับสนุน พัฒนาสังคม มาช่วยเรื่องสร้าง
ห้องน�้าที่ถูกสุขลักษณะ วิสาหกิจชุมชน
มาจดทะเบียนจัดตั้งกลุ ่มธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธกส.) และ 
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ให้ 
งบประมาณสนับสนุน และอบต.ต่างๆ 
ในละแวกใกล้เคียง เชิญไปเป็นวิทยากร
ในพื้นที่ เมื่อหน่วยงานต่างๆ เข้ามา  

กลุ่มก็ได้รับประโยชน์ ได้รับการพัฒนาตัว
เอง เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 
แผนการด�าเนินการต่อ คือ การพัฒนา
คนรุ่นต่อไปขึ้นมาช่วยท�างาน แต่ส�าหรับ
เรื่องการขยายสมาชิกก็ยังไม่มีแผนเรื่องนี้
เพราะต้องการคนที่มีใจมากๆ มาท�างาน
จริงๆ คือต้องเป็นคนที่มีความเสียสละ  
มีความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจ 
ในการด�าเนินงาน ทั้งเรื่องการเงินและ
การบริหารจัดการ จึงจะด�าเนินการตาม
แนวทางเดิม แต่ก็จะให้ความรู ้กับผู ้ที่
สนใจ และการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
กลุ่มต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ�า
ต�าบลสนัผกัหวาน อ�าเภอ
หางดง จงัหวดัเชยีงใหม่

ก้าวแรกของศูนย์การเรียนรู้ฯ : ศูนย์
การเรียนรู ้ฯ เปิดใช้อย่างเป็นทางการ  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีคณะ
กรรมการทั้งหมดจ�านวน 21 คน เป็น
ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบลสัน
ผักหวาน ตัวแทนจากสถานศึกษาใน
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่
อ�าเภอหางดง และกลุ่มประติมากรรมดิน
เผาบ้านป่าตาล

ก่อนที่จะมาเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ตอนนั้นย้อนไปประมาณ 80-90 ปี ใน
ชุมชนเป็นหมู่บ้านที่ปั้นอิฐมอญ ปั้นคนโท 
หม้อน�้า กระปุกออมสิน แจกัน ท�าเป็น
อาชีพสืบทอดกันมา จนกระทั่งปี 2542-
2543 มีการเริ่มต้นตั้งกลุ ่มศิลปกรรม 
ดินเผาบ้านป่าตาล ก็ปรับเปลี่ยนมาปั้น
ปฏิมากรรมเป็นตุ๊กตารูปต่างๆ เป็นอาชีพ
เสริมต่อมาจนกระทั่งปี 2547-2548 เริ่ม
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและส่งผล
งานของหมู่บ้านเข้าประกวด OTOP ในปี 
2551 แรกเริ่มจัดตั้งมีสมาชิกประมาณ  
70 คน การรับสมาชิกใหม่ จะมีการคิด
ค่าสมัคร 100 บาท กลุ่มมีโครงสร้างการ
บริหาร คือ ประธาน รองประธาน เลขาฯ 
เหรัญญิก และกรรมการ ป ัจจุบันมี
ประมาณ 11 คน  ผลประโยชน์ที่ได้รับคือ 

เมื่อมีคนมาศึกษาดูงานที่กลุ่ม ก็จะได้รับ
ค่าวิทยากรและได้ขายสินค้า การดูแล
สมาชิกคือ น�ารายได้มาซื้อของส่วนรวม
ในการพัฒนาศูนย์ฯ เงินของกลุ ่มส่วน
ใหญ่จะหมุนเวียนภายในกลุ่มปั้นตุ๊กตา 
แต่หากเป็นเงินหมุนเวียนที่ช ่วยเหลือ
สมาชิกก็จะเป็นเงินของกลุ่มออมทรัพย์ซึ่ง
มีคณะกรรมการบริหารคนเดียวกันกับ
กลุ่มปั้นดิน มีผู้ที่มาศึกษาดูงานเฉลี่ยปีละ 
ประมาณ 10 ครั้ง หากเป ็นนักเรียน
นักศึกษาก็จะมาดูวิธีการท�า รูปแบบ  
การตลาด หากเป ็นหน ่วยงานเช ่น 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ก็จะมา
ดูแหล่งผลิต

 
กิจวิจัยฯ...พาสู่เวทีจังหวัด : ทางกลุ่ม
ได้ร่วมท�างานกบักจิวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่ 
โดยเริ่มจากการเข้าประกวดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีผศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ 
เป็นคณะกรรมการ จนกระทั่ง กลุ่มเริ่ม
เป็นที่รู ้จักก็มีเด็กมาเรียนรู ้จ�านวนมาก 
บางครั้งประมาณ 200 คน ท�าให้ไม ่
สามารถให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง อย่างไร
ก็ตาม ทางกลุ่มก็ได้สอนเด็กได้เรียนรู้ถึง
ภูมิป ัญญาที่ ได ้ เคยท�ามา สอนความ
อดทน สอนความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ สอน
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ในการท�าตุ ๊กตาขาย และความกตัญญู 
ศูนย์การเรียนรู้สอนให้คนมีความอดทน 
และมีความเผื่อแผ่ให้เพื่อนบ้าน

ความภูมิใจ : งานปั ้นดินนั้นเป็นงานที่
ต ้องมีใจรักและมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถฝึกสมาธิ คลายเครียดและคลาย
วิตกกังวลได้ หมู่บ้านป่าตาลสามารถเป็น
ศูนย์เรียนรู ้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมการปั ้นดินเผาแห่งหนึ่งใน
เชียงใหม่ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
หนึ่งในเชียงใหม่ เนื่องจากมีการจัดงาน
มหัศจรรย์ดินยิ้ม ในรูปแบบถนนคนเดิน 
ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นงานที่
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ อีกทั้งยังได้สอนเด็กให้รู ้จัก
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่สามารถน�า

มาประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพสร้าง
รายได้เลี้ยงตนเอง และพัฒนามาเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านป่าตาล
มาหลายปีเพื่อน�ามาเผยแพร่และสืบทอด
ภูมิปัญญา มีโรงเรียนมงฟอร์ด เชียงใหม่ 
มาดูงานที่กลุ่มฯ ทุกปี เพื่อเรียนรู้เรื่องราว
วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ความรู ้สึกของเด็กที่ ได ้ เรียนรู ้
กิจกรรมปั้นดิน คือ เกิดความสนุกสนาน 
ได้ฝึกศิลปะการปั้น ได้ฝึกสมาธิและฝึก
ความมีน�้าใจโดยการแบ่งอุปกรณ์ให้เพื่อน
เมื่อต้องท�างานร่วมกัน

ภาคี : กรมวิทยาศาสตร์การบริการมาให้
ความช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาชุมชน ได้แนะน�าให้ตั้งกลุ ่มเพื่อ
รวมตัวกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่วยเหลือ
กัน  เทศบาลต�าบลสันผักหวาน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  
ได้ให้การสนบัสนนุงานเปิดบ้านมหศัจรรย์
ดินยิ้ม และกรมส่งเสริมบัญชีสหกรณ์ได้
เข้ามาช่วยให้ความรู้เรื่องการท�าบัญชี

จุดด้อยที่ต้องพัฒนาต่อ : เรื่องรูปแบบ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มีรูป
แบบซ�้าๆ เก่าๆ การบริหารจัดการกลุ่ม
ทั้งด้านการประสานงานในการให้คนนอก
มาศึกษาดูงาน และเรื่องวัสดุอุปกรณ์ให้มี
ความทันสมัยขึ้น เช่น เรื่องเตาเผาตุ๊กตา
ที่ควรมีขนาดใหญ่ขึ้น
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