ถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกามะเชียร หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

คำนำ
อำเภอเดิมบำงนำงบวช ได้ดำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.
2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกลไกในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือโดยยึดถือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจน และเสริมสร้ำงชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ปรำกฏผลเป็น
รูปธรรม
ผลกำรดำเนิ น งำนตำมโครงกำร บ้ำนกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ ด ำเนิ น ตำมแนวทำงปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยได้ รั บ ควำม ร่ ว มมื อ จำก
คณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ประชำชนในหมู่บ้ำน และภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ซึ่งได้ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำรเป็นอย่ำงดี สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ และคงเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในโอกำสต่อไป
ผู้จัดทำ
สิงหำคม 2562

สำรบัญ
หน้ำ
ข้อมูลทั่วไป
ศักยภำพของบ้ำนกำมะเชียร
กำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกำรดำเนินงำน

บ้านกามะเชียร หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลทั่วไป
1. ควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน
หมู่บ้ำนกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขำพระ มีประวัติเรื่องเล่ำ มีพรำนป่ำชื่อตำสีนนท์ เป็นคนที่มีร่ำงกำย
สกปรก เป็นที่น่ำรังเกียจ นำไก่ต่อไปล่อไก่ป่ำที่เชิงเขำ เห็นสำวงำมนำงหนึ่งกำลังนั่งปั่นฝ้ำยอยู่บนเขำ เกิดควำม
รักในตัวนำง แปลงร่ำงกลำยเป็นงูใหญ่หมำยเข้ำใกล้ชิดนำง ด้ำนสำวงำมเมื่อเห็นงูใหญ่ ก็ตกใจ คว้ำคองูมำกำไว้
แน่น แล้วใช้มีดเชือดคองูตัวนั้นถึงแก่ควำมตำย จึงเรียกที่นั้นว่ำ กำมำเชือด แล้วเพี้ยนมำเป็น กำมะเชียร
2. ลักษณะภูมิประเทศ
บ้ำนกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขำพระ ตั้งอยู่ในอำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ห่ำงจำก
อำเภอเดิมบำงนำงบวช ไปทำงทิศใต้ประมำณ 4 กิโลเมตร ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี ไปทำงทิศ
ใต้ ประมำณ 52 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ม.9 ต.เขำพระ
ติดต่อกับ ม.9 ต.หัวเขำ
ติดต่อกับ ม.5 ต.เขำพระ
ติดต่อกับ ม.1 ต.หัวเขำ

3. ประชำกร
จำนวนครัวเรือน
ประชำกรที่อำศัยอยู่จริงทั้งหมด
เพศชำย
เพศหญิง
ช่วงอำยุ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
3 ปี – 5 ปี
6 ปี – 12 ปี
13 ปี – 14 ปี
15 ปี – 18 ปี

222
711
326
385

ครัวเรือน
คน
คน
คน

ชำย
0
3
8
25
11
7

จำนวนประชำกร (คน)
หญิง
รวม
0
0
5
8
7
15
26
51
6
17
8
15

19 ปี – 25 ปี
26 ปี – 34 ปี
35 ปี – 49 ปี
50 ปี – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

34
37
71
43
87
326

23
46
70
62
125
385

57
83
141
105
212
711

(ที่มำ : จำกข้อมูล จปฐ. ปี 2562)

4. กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
ไม่เคยศึกษำ
อนุบำล/ศูนย์เด็กเล็ก
ต่ำกว่ำประถมศึกษำ
จบชั้นประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ
ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
สูงกว่ำปริญญำตรี
รวม

เพศ
ชำย (คน)
7
15
2
130
73
57
11
30
1
326

หญิง (คน)
6
15
1
180
83
49
11
40
0
385

รวม
13
30
3
310
156
106
22
70
1
711

ที่มำ : จำกข้อมูล จปฐ. ปี 2562

5. กำรประกอบอำชีพ
ประเภทอำชีพ
เกษตรกรรม-ทำนำ
เกษตรกรรม-ทำไร่
เกษตรกรรม-ทำสวน
เกษตรกรรม-ประมง
เกษตรกรรม-ปศุสัตว์
รับรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
พนักงำนบริษัท

เพศ
ชำย (คน)
26
0
1
0
0
10
0
1

หญิง (คน)
25
0
1
0
0
10
0
1

รวม
51
0
2
0
0
20
0
2

รับจ้ำงทั่วไป
ค้ำขำย
ธุรกิจส่วนตัว
อำชีพอื่น (นอกเหนือจำกที่กล่ำว)
กำลังศึกษำ
ไม่มีอำชีพ
รวม

181
11
4
24
64
4
326

189
25
12
54
67
1
385

370
36
16
78
131
5
911

รำยได้ครัวเรือน เฉลี่ย จำนวน 317,037.68 บำท ต่อครัวเรือนต่อปี
รำยได้เฉลี่ยของประชำกร จำนวน 97,950.45 บำท/คน/ปี
ที่มำ : จำกข้อมูล จปฐ. ปี 2562

6. ข้อมูลปรำชญ์ชุมชนของบ้ำนกำมะเชียร
1) นำยโกวิท น้ำแก้ว มีควำมรู้ด้ำน กำรเกษตร
7. เศรษฐกิจชุมชน
จำนวนสมำชิก
ที่
ชื่อกลุ่ม/กองทุน
(รำย)
1 กองทุนหมู่บ้ำน บ้ำนกำมะเชียร
205

8. กลุ่มองค์กรในชุมชน
1) คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.)
2) คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีหมู่บ้ำน
3) อำสำพัฒนำชุมชน (อช.)
4) อำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำน (อสม.)
5) คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน

เงินทุน/เงินออม
(รำย)
354,200

หมำยเหตุ

ศักยภาพของบ้านกามะเชียร หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
๑. จุดอ่อน
น้ำไม่พอใช้ในกำรเกษตร
เป็นหนี้
รำคำผลผลิตตกต่ำ/ต้นทุนกำรผลิตสูง
๒. จุดแข็ง
มีตลำดกลำงสินค้ำเกษตร
ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่หลำกหลำย
ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
มีระบบประปำหมู่บ้ำนที่ดี
มีโรงเรียน/วัดในชุมชน
มีควำมรักควำมสำมัคคีในชุมชน
มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
มีวัสดุให้ใช้ในงำนพิธีต่ำงๆ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
๑. โอกำส
ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชนสนับสนุนทุนในกำรทำนำ เช่น รถไถฟรี เงินกู้
๒. อุปสรรค
วิกฤตภัยแล้งทำเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้เท่ำที่ควร
สภำพอำกำศเปลี่ยนแปลง
งบประมำณในกำรช่วยเหลือไม่เพียงพอ

การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกามะเชียร หมู่ที่ 6 ตาบลเขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
บ้ำนกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขำพระ ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และกำรมีศูนย์
รวมจิตใจคือวัดกำมะเชียร จุดเด่นของหมู่บ้ำน คือภูมิประเทศของหมู่บ้ำนเป็นที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีคลองชลประทำน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในกำรเกษตรจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประชำชน
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพหลัก ควำมโดดเด่นของหมู่บ้ำน คือส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนอยู่
อย่ำงพอเพียง โดยทุกครัวเรือนจะมีกำรปลูกพืชผัก หรือเลี้ยงสัตว์ทุกบ้ำน แม้แต่ครัวเรือนที่มีพื้นที่เล็กๆ ภำยใน
บริเวณบ้ำน ก็ยังปลูกพืชผัก และผลไม้ ไว้บริโภคในครัวเรือน
โครงกำรสั ม มนำกำรเรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ณ บ้ ำ นก ำมะเชี ย ร หมู่ ที่ 6 ต ำบล
เขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเดิมบำงนำงบวช จัดโครงกำรสัมมนำกำรเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ เกิดควำมตระหนักในกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ชีวิต และกำร
พัฒนำหมู่บ้ำนที่สมดุล สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อำทิเช่น กำรน้อมนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจไปสู่กำรปฏิบัติ ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนำ
กำรบริหำรจัดกำรชุมชน รวมทั้งกำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อกำรพัฒนำตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.วำงแผนเตรียมกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรพัฒนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจำกแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ (บ้ำนพี่)
2. วิธีกำรประเมิน 4 ด้ำน 23 ตัวชี้วัด กำรประเมินควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน
3.จัดสัมมนำกำรเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรูปแบบและวิธีกำรกำหนด

โครงกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรพัฒนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจำกแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
1. ศึกษำดูงำนประสบกำรณ์พัฒนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจำกแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (บ้ำนพี่) ณ
บ้ำนดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำสะแก อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวพัฒนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวำงแผนนำองค์ควำมรู้ไปสู่
กำรปฏิบัติ ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนต่อไป

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน
1. กำหนดรูปแบบ วิธีกำรส่งเสริมกำรจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน โดยพิจำรณำจำกกรอบ
กำรเรียนรู้ดังนี้
-วิเครำะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อทำแผนชีวิตของครัวเรือน วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทำหรือทบทวน/ปรับปรุงแผน สำหรับนำไปเป็นเครื่องมือในกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนต่อไป
-คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนร่วมกับคณะทำงำนระดับตำบลจัดกำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
สภำพของหมู่บ้ำนตำมเกณฑ์ประเมินหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง หลังจำกนั้นคณะทำงำนระดับอำเภอรับรองผล
กำรประเมิน และนำผลจำกกำรประเมินมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำเพื่อทำให้ผ่ำน
ตัวชี้วัดหรือพัฒนำให้ดีขึ้น
-ประเมิ น ควำมสุ ขมวลรวมของหมู่ บ้ำ น ก่อนกำรพั ฒ นำหมู่บ้ ำน (ครั้ งที่ 1) โดย
กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมเวที ได้แก่ ผู้แทนครอบครัวพัฒนำ แกนนำหมู่บ้ำน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้ำน อย่ำง

น้อย 30 คน ผลที่ได้จำกกำรประเมินควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำที่ทำให้มีควำมสุขน้อย หรือพัฒนำให้ดีขึ้น
2. ส่งเสริมกำรจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้ำนวำงแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับผลกำรประเมิน 4 ด้ำน 23 ตัวชี้วัด และผลกำรประเมินควำมสุขมวลรวม
ของหมู่บ้ำนครั้งที่ 1

โครงกำรกำรขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพีย ง ณ บ้ำนกำมะเชียร หมู่ที่ 6
ตำบลเขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้ำนนำผลจำกกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดทำแผนชีวิตและ
แผนชุมชนมำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำให้ดีขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้ำนคัดเลือกกิจกรรมที่ได้รับกำรสังเครำะห์ข้อมูลในข้อ 1 มำสู่
กำรกำหนดกิจกรรมกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำหรือเพื่อพัฒนำที่หมู่บ้ำนสำมำรถดำเนินกำรได้เอง ซึ่งหมู่บ้ำนได้
เลือกฝึกทักษะอำชีพกำรทำไม้กวำดดอกหญ้ำ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่ประชำชนในหมู่บ้ำน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
วิถีชีวิตที่สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำรประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติก ำรถอดบทเรี ย นและประเมิ น ผลกำรพั ฒนำหมู่บ้ ำ นเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ดำเนินกิจกรรมสรุปและถอดบทเรียน/องค์ควำมรู้ค้นหำข้อบกพร่อง และจัดกำรองค์ควำมรู้
เพื่อเป็นฐำนควำมรู้ในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน

ผลการดาเนินงาน

1. สรุปผลกำรดำเนินงำน
บ้ำนกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี ได้รับกำร
พัฒนำ เป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่ำนกำรดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
1) สัมมนำกำรเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้ดำเนินกิจกรรมผ่ำนผู้แทนครอบครัว เป้ำหมำย จำนวน 30 ครัวเรือน ให้มีควำม
เข้ำใจและเกิดควำมตะหนักในกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ชีวิต และกำรพัฒนำหมู่บ้ำนที่สมดุล สอดคล้องตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2) สร้ ำ งเสริ ม ประสบกำรณ์ พั ฒ นำวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจำกแหล่ ง เรี ย นรู้ ต้ น แบบ
โดยได้นำผู้แทนครอบครัว เป้ำหมำยจำนวน 30 ครัวเรือน ไปศึกษำดูงำนประสบกำรณ์
พัฒนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจำกแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ บ้ำนดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำสะแก อำเภอเดิม
บำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีกำรสรุปผลกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และวำงแผนนำองค์ควำมรู้
ไปสู่กำรปฏิบัติ ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมน

3) ส่งเสริมกำรจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน
โดยผู้แทนครอบครัวเป้ำหมำยจำนวน 30 ครัวเรือน มีแผนชีวิตของครัวเรือน ชุมชนมีกำร
จัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
4) กำรขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โดยหมู่บ้ำนได้คัดเลือกกิจกรรมเพื่อแก้ไขและพัฒนำหมู่บ้ำน คือ กำรฝึกทักษะอำชีพกำร
ทำไม้กวำดดอกหญ้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มรำยได้ให้แก่ครัวเรือน ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนและประเมินผลกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
โดยหมู่บ้ำนและครอบครัว เป้ำหมำย จำนวน 30 ครอบครัว ได้ร่วมดำเนิน กิจกรรมสรุป
และถอดบทเรี ย น/องค์ควำมรู้ ค้นหำข้อบกพร่อง และจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อเป็นฐำนควำมรู้ในกำรพัฒ นำ
หมู่บ้ำน
2. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
1)ควำมสำมัคคีและควำมเอื้ออำทรต่อกันของคนในหมู่บ้ำน
2) ควำมร่วมมือของผู้นำและประชำชนในหมู่บ้ำนและกลุ่มองค์กรต่ำงๆ
3) ควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของคนในหมู่บ้ำน
4) ควำมจริงจังจริงใจและกำรเอำใจใส่ของบุคลำกรของรัฐที่มีต่อหมู่บ้ำน/ชุมชน
5) ควำมเข้มแข็งและกำรเอำใจใส่ของผู้นำชุมชน และเครือข่ำยต่ำงๆ ในหมู่บ้ำน
3. ปัญหำ/อุปสรรค
กำรดำเนินโครงกำรมีจำนวนกิจกรรมที่ค่อนข้ำงมำกเกินไป ทำให้ครัวเรือนเป้ำหมำยต้องเข้ำร่วม
กิจกรรมหลำยวัน ซึ่งต้องสละเวลำในกำรประกอบอำชีพมำร่วมกิจกรรม ทำให้ครัวเรือนเป้ำหมำยบำงครัวเรือน
ขำดรำยได้ในกำรประกอบอำชีพ เนื่องจำกครัวเรือนเป้ำหมำยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป

