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บทสรุป 
 

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั ่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
สาธารณรัฐเบนิน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเบนิน ด้านการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลัก SEP โดยดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน  

ปัจจุบันโครงการ ฯ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from 
Thailand) เป็นตัวแทนปฏิบัติงาน ณ เมือง Djakotomey เขต Kouffo สาธารณรัฐเบนิน โดยอาสาสมัคร ฯ 
รุ่นที่ 2 ได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ ณ สาธารณรัฐเบนิน ตั้งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการเกษตร (Agriculture Development) ร่วมกับ L’Observatoire 
du Changement Social (OCS) เทศบาลเมือง Djakotomey และเกษตรกร จนถึงเดือนมีนาคม ปี 2563 
และกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตามที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้พิจารณาถึงสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและขยายพื้นที่เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง
เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 

ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่อาสาสมัคร ฯ ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเบนิน ได้มีการลงพ้ืนที่ดำเนินงาน
โครงการ ฯ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานในส่วนของการติดตามผลการต่อยอดการทำปุ๋ยและ   
ยาฆ่าแมลงเพื่อลดต้นทุน การพัฒนาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร เช่น เครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรให้กับกลุ่มแม่บ้านเพ่ือต่อยอดความหลายหลายทางด้าน
อาหาร รวมถึงการวางแผนพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ฯ เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ที่สนใจ ต่อมาได้กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยการจัดทำตำราการแปรรูป
วัตถุดิบทางการเกษตร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ และจัดทำเว็บไซต์ด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบนิน บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินโครงการและการทำงานของอาสาสมัครเพื่อน
ไทย ณ สาธารณรัฐเบนิน ในรูปแบบ 3 ภาษา ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย 
 

น.ส. สกุลกาญจณ์ ลิบลับ 
อาสาสมัครเพ่ือนไทย 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
       กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนากับแหล่งความร่วมมือต่าง ๆ จากต่างประเทศ ภายใต้ความตกลงในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี
ระหว่างรัฐต่อรัฐหรือกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อแสดงหาความร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศ      
มาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไทย ในขณะเดียวกันกใ็ห้
ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื ่น ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหล่านั้น 
        ความร่วมมือด้านอาสาสมัครเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านความร่วมมือ    
เพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพ่ือนไทย (Friends From Thailand) ซึ่งเป็นการขยายบทบาทความ
ร่วมมือทางวิชาการเพ่ิมจากเดิมที่ดำเนินการในลักษณะของโครงงาน ทุน ผู้เชี่ยวชาญ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือมุ่ง
เป้าหมายสู่ผู้รับในระดับรากหญ้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับบุคคล ซึ่งเป็นช่องทางสู่สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของบุคลากรไทยสู่สากล  
       โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐ
เบนิน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเบนิน ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลัก SEP โดยดำเนินงานความร่วมมือทวิภาคี และความร่วมมือภายใต้ทุน
ฝึกอบรมนานานชาติ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการดำเนินงานโดยมีอาสาสมัครเพื่อนไทย 
(Friends from Thailand) เป็นตัวแทนปฏิบัติงาน ณ เมือง Djakotomey เขต Kouffo สาธารณรัฐเบนิน 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
       โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สาธารณรัฐเบนิน เป็นการนำแนวทางการพัฒนาด้วย “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ไปใช้สำหรับการพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

1.3 เป้าหมาย 
       เพื่อพัฒนาพื้นที่ตัวอย่างเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน “อย่างยั่งยืน” โดยใช้ “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
       1.3.1 เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ ชุมชนสามารถ
ดำรงชีวิตด้านการเกษตรและ “พ่ึงพาตนเองได้” 
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      1.3.2 ชุมชนอื่นและเกษตรกรสามารถเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรยั่งยืน”   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       1.3.3 ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับ “ความม่ันคงยั่งยืน” ด้านอาหารในชุมชน 
       1.3.4 ประชาชนในพื้นที่ได้รับคำแนะนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และความรู้ในเรื่อง “เกษตร
ทฤษฎีใหม่” รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 
 

1.4 พื้นที่ดำเนินการ 
       เมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน ทวีปแอฟริกา 
 

1.5 ขอบเขตและวิธีการทำงาน 
       1.5.1 ปฏิบัติงานเพื่อสานความต่อเนื่องในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำเมือง 
Djakotomey โดยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาลเมือง Djakotomey ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้นำสตรีในชุมชนและกลุ่มภรรยาเกษตรกรซึ่งมีหน้าที่ด้านการแปรรูปหลังจากที่ กลุ่มผู้ชายเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 
       1.5.2 สอนและให้คำแนะนำด้านการแปรรูปและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สถานที่
จัดตั้งศูนย์ ฯ ที่ฟาร์มของนาย Atto Leon (พืชสวนและพืชไร่) และฟาร์มของนาย Tchiwanou Mahouna 
(ปศุสัตว์) 
       1.5.3 ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการสาธิตในศูนย์เรียนรู้ รวมถึงเป็นผู้สร้างฐานกิจกรรมในศูนย์ ฯ 
โดยเฉพาะกิจกรรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 
       1.5.4 ให้การสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่ L’Observatoire du Changement Social (สนง.การ
พัฒนาทางสังคม) ภายใต้กระทรวงการวางแผนและพัฒนาเบนิน โดยเน้นที่โครงการ SEP และการเผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ี สนง.การพัฒนาทางสังคมเบนินเคยร้องขอ 
 

1.6 ระยะเวลาการดำเนินงาน 
       ระยะเวลาการดำเนินงานของอาสาสมัครเพื่อนไทยประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
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1.7 แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน 
       1.7.1 แผนแรก ระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิการยน พ.ศ.2562 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน (แผนแรก) 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
 

ธ.ค.
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
2563 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. หมาย
เหตุ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
โครงการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐเบนิน 
เป็นการนำแนวทางการพัฒนา
ด้วย “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ไปใช้สำหรับการ
พัฒนาชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือ 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
เป้าหมายหลัก 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตัวอย่างเป็น
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน 

1. ปฏิบัติงานเพื่อสานความต่อเนื่อง
ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงประจำเมือง Djakotomey 
โดยเป็นผู้ประสานงานกับเทศบาล
เมือง Djakotomey ผู้นำชุมชน กลุ่ม
เกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำสตรีใน
ชุมชนและกลุ่มภรรยาเกษตรกรซึ่งมี
หน้าที่ด้านการแปรรูปหลังจากท่ีกลุ่ม
ผู้ชายเก็บเก่ียวผลผลิต 

             

2. สอนและให้คำแนะนำด้านการแปร
รูปและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แกสถานที่จัดตั้งศูนย์ฯ ที่
ฟาร์มของนาย Atto Leon (พืชสวน
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“อย่างยั่งยืน” โดยใช้ “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
1. เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
และประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 
ชุมชนสามารถดำรงชีวิตด้าน
การเกษตรและ “พ่ึงพาตนเอง
ได้”  
2. ชุมชนอ่ืนและเกษตรกร
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนใน
เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรยั่งยืน” ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนา
กรอบความคิดเกี่ยวกับ “ความ
มั่นคงยั่งยืน” ด้านอาหารใน
ชุมชน 
4. ประชาชนในพื้นท่ี ได้รับ
คำแนะนำ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ

และพืชไร่) และฟาร์มของนาย 
Tchiwanou Mahouna (ปศุสัตว์) 

 
 
 
 

3. ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจำเป็นเพ่ือการ
สาธิตในศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงเป็น
ผู้สร้างฐานกิจกรรมในศูนย์ ฯ 
โดยเฉพาะกิจกรรมให้ความรู้ด้านการ
แปรรูปพืชผลทางการเกษตร 

             

4. เว็บไซต์ 
    4.1 ให้การสนับสนุนการจัดทำ
เว็บไซต์ให้แก่ L’Observatoire de 
Changement Social (สนง.การ
พัฒนาทางสังคม) ภายใต้กระทรวง
การวางแผนและพัฒนาเบนิน โดยเน้น
ที่โครงการ SEPและการเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่ 
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ความรู้ในเรื่อง “เกษตรทฤษฎี
ใหม่” รวมทั้งการพัฒนา
เกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน 
และการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 

สนง.การพัฒนาการสังคมเบนินเคย
ร้องขอ 
    4.2 สร้างเว็บไซต์ Thailand 
Development in Benin โดย
นำเสนอกิจกรรมเด่น ๆ ที่อาสาสมัคร
ได้ทำกิจกรรม 

 
       1.7.2 แผนเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) 
 

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน (แผนเพ่ิมเติม) 
 

แผนงาน 
2563 

หมายเหตุ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. จัดทำรายงานเพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ หลักการและความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ภายใต้
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศ และเพิ่มเติมในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ฯ 

 

1.1 ที่มาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
1.2 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙                  
1.3 บริบททางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของเมือง Djakotomey สาธารณรัฐ
เบนิน 
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1.4 วิเคราะห์/สรุปสิ่งที่ชุมชนยังขาด เช่น องค์ความรู้ สาธารณูปโภค อุปกรณ์ 
ฯลฯ โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ในพื ้นที ่ช่วง พ.ย. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓ 
ที่ปฏบัติงานที่เมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน 

                 

1.5 บทบาทของกรมความร่วมมือ ฯ และอาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนในเขต
เมือง Djakotomey 

         

1.6 ข้อเสนอแนะต่อกรมความร่วมมือ ฯ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินโครงการ ฯ ทั้งใน
ส่วนของอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญ และบทบาทของกรมความร่วมมือ ฯ 

         

2. จัดทำแผนงาน และรายงานผลการดำเนินงาน (รายเดอืน) สำหรับกิจกรรมเพื่อสานต่อการดำเนินโครงการ ฯ ในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย 
2.1 กิจกรรมในโครงการย่อยที่สามารถดำเนินการได้ในประเทศไทย และงาน
โครงการในพื้นท่ีที่ยังค้างอยู่ที่สามารถปฏิบัติในประเทศไทยได้ 

                 

2.2 การออกแบบ website สำหรับ L’Observatoire du Changement Social 
ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         

2.3 เตรียมการจัดทำสื ่อการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เผยแพร่เทคนิคด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เพื ่อใช้เผยแพร่ในพื ้นที ่ชุมชน Djakotomey (ข้อมูล ถ้อยคำ และ
รูปแบบ) 

         

2.4 จัดทำแผนงานสำหรับการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Community 
Learning Center (CLC) รวมทั้งแผนกิจกรรมสำหรับขับเคลื่อน CLC โดยศึกษา
เกี่ยวกับ CLC ในประเทศไทย รวมทั้งการเดินทางไปเยี่ยมชม CLC ในประเทศ เพ่ือ
นำมาปรับประยุกต์ใช้กับเบนิน 
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2.5 จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ตามชนิดพืชในพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูก 
เพื่อเสนอแนะแก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต มีเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกและ
อนุรักษ์พันธุ์พืช เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นการเสริมองค์ความรู้ หลักการ 
และความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้มี
ความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

         

2.6 เตรียมจัดทำ power point ในข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ พร้อมฝึกหัดการบรรยาย
ในเรื่องนี้เพื่อนำไปใช้ถ่ายทอดความรู้ในเบนิน 

         

2.7 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมความรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร
เบนินได้ เช่น การแปรรูปผลิตผลการเกษตร การเพาะพันธุ์เห็ด เป็นต้น 

         

2.8 เรียนรู้เพื่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของ CLC เพื่อนำไป
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรเบนินที่จะเป็นผู้ร่วมบริหาร CLC เมื่อได้จัดตั้งแล้ว 

         

2.9 ติดต่อกับผู้นำชุมชนและเกษตรกรตัวอย่างของชุมชน Djakotomey อย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือติดตามความคืบหน้าการพัฒนาภายในพ้ืนที่ที่จะจัดตั้ง CLC ในเมือง 
Djakotomey 

         

3. งานอ่ืน ๆ ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมอบมาย (แผนงานจัดให้ศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ในสถานการณ์ COVID 
19 ฯลฯ) 
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1.8 คณะทำงานและที่ปรึกษา 
       1.8.1 ผู้เชี่ยวชาญ คือ พลโท เลียบ จันทร์สุขโข และพ.อ.วิชัย สาคำภีร์ 
       1.8.2 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) 
       1.8.3 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา 
       1.8.4 L’Observatoire du Changement Social (OCS) นำโดย Dr.Pascal Tchiwanou 
       1.8.5 เทศบาลเมือง Djakotomey นำโดย รองนายกเทศมนตรี Tchiwanou Mahouna 
       1.8.6 เกษตรกรเมือง Djakotomey นำโดย เกษตรกรตัวอย่าง คือ Atto Leon และ Tchiwanou 
Mahouna 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลบริบททางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม 

 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน 
2.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยและประชากรของ Djakotomey 

จำนวนผู้อยู่อาศัย  134,028 คน (ข้อมูลปี 2017)  
ความหนาแน่นของประชากร  412 คน / km² 
กลุ่มชาติพันธุ์    Adja และ Fon 
ภาษา     Adja และ ฝรั่งเศส 
ศาสนา     คริสต์ อิสลาม และวูดู 
       2.1.2 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเมือง Djakotomey 
พิกัดทางภูมิศาสตร์  ละติจูด: 6.9, ลองจิจูด: 1.71667 6 ° 54 ′0″ North, 1 ° 43′ 0″ East 
พื้นที่     32,500 เฮกตาร์ (325.00 km²) 
ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล  122 เมตร 
สภาพอากาศ    มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (พ.ย. - มี.ค.) และฤดูฝน (เม.ย. - ต.ค.) 
เขตเวลา    UTC +1: 00 (แอฟริกา / ปอร์โต - โนโว) 
       2.1.3 ข้อมูลทางการเดินทางเมือง Djakotomey 

ถนนเส้นหลักของเมือง เป็นถนนลาดยาง ส่วนถนนภายในชุมชนที่ไม่ใช่เส้นทางหลักยังคงเป็นถนนลูกรัง 
หรือดินทราย ซึ่งถนนดังกล่าวสามารถติดต่อได้ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งติดต่อระหว่างหมู่บ้าน การเดินทางภายใน
ชุมชนนิยมการเดิน ใช้รถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์  โดยมีระยะทาง (กิโลเมตร) ระหว่าง Djakotomey 
และเมืองต่าง ๆ ดังนี้ 

- เมืองหลวงของเบนิน Porto-Novo 108 กม.  
- เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเบนิน Cotonou 99 กม. 
- เมือง Abomey Calavi 86 กม.  
- เมือง Djougou 312 กม. 
- เมือง Banikoara 496 กม.  
- เมือง Parakou 290 กม.  
- เมือง Sèmè-Kpodji 116 กม.  
- เมือง Bohicon 49 กม.  
- เมือง Tchaourou 241 กม.  
- เมือง Savalou 118 กม.  
- เมือง Malanville 582 กม.  
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- เมืองที่ใกล้ที่สุดคือ Aplahoué 7 กม. 
การเดินทางด้วยรถโดยสาร มีบริการรถประจำทาง (รถยนต์ประจำทางมีลักษณะคล้ายรถ TAXI      

แต่จอดรับผู ้โดยสารตลอดทางจนกว่าที ่น ั ่งจะเต็มจนไม่สามารถนั ่งเบียดกันได้) ค่าโดยสารจากเมือง 
Djakotomey ไปยังเมือง Cotonou คนละ 3,000 cfa/รอบ  

เมืองและหมู่บ้านใกล้เคียงของ Djakotomey (เรียงตามระยะทาง) 
- Aplahoué 6.7 กม.  
- Dogbo-Tota 13.2 กม.  
- Toviklin 13.3 กม 
- Klouékanmè 16.5 กม.  
- Lalo 18.9 กม 

       2.1.4 ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เมือง Djakotomey 
ไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงทุกครัวเรือน 
น้ำประปา ระบบน้ำประปายังไม่เข้าถึงทุกครัวเรือน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาลในการ

อุปโภคบริโภค โดยการนำถังน้ำมาเติมยังจุดบริการน้ำบาดาลของแต่ละหมู่บ้าน 
โทรคมนาคม ระบบสัญญาณโทรทัศน์ตามบ้านที่ใช้บริการ มีช่องในประเทศเบนิน และช่องจากต่างประเทศ 

และมีระบบอินเตอร์เน็ตเป็นแบบ 3G ประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมมากขึ้น อย่างน้อย 1 
ครัวเรือนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง รหัสประเทศของเบนิน คือ +229 
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     2.1.5 ข้อมูลสภาพอากาศเมือง Djakotomey  
 

ตารางที่ 3 สภาพอากาศ และปริมาณน้ำฝน เมือง Djakotomey ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 - เดือนกุมภาพันธ์ 2020 

 

Weather of Djakotomey, Kouffo, Benin 

Meteorological Data 
2019 2020 
Dec Jan Feb 

Season Summer 

Rainfall 

Rainy 
day 

1 0 0 

Rainfall 
(mm) 

1.0 0 0 

Temperature 
(°C) 

Min. 18° 16° 18° 
Max. 36° 38° 40° 

Average 
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       2.1.6 ข้อมูลทางวัฒนธรรมของ Djakotomey (วันหยุดประจำปี) 

  
 

ภาพที ่1 ปฏิทินวันหยุดของสาธารณรัฐเบนิน ปี 2020
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บทท่ี 3 
ผลการดำเนินงานโครงการโดยอาสาสมัครเพือ่นไทยประจำปี 

 

3.1 การสอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรในท้องถิน่ 
       จากการลงพื้นที่พบว่าผลผลิตทางการเกษตรที่เมือง Djakotomey มีดังนี้ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด
ถั่วเหลือง ถั่วเนียเบ (Black eye bean) ถั่วลิสง มันเทศ ส้ม พริกแดง พริกตุ้ม มะเขือเทศ ใบมะเขือ ปาล์ม 
มะนาวสับปะรด กล้วย และแอปเปิลป่า โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำอาหารรับประทานจากวัตถุดิบที่ปลูก หรือ
หาซื้อจากท้องตลาด ความหลากหลายของวัตถุดิบสดและอาหารที่ปรุงขายในท้องตลาดมีน้อย แต่ละร้าน      
จะขายของเหมือน ๆ กัน 

ภาพที่ 2 ผลผลิตทางการเกษตรที่ขายตามท้องตลาด 



14 
 

       ได้ทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรของฟาร์ม Atto Leon (พืชไร่และพืชสวน) และฟาร์ม 
Tchiwanou Mahouna (ปศุสัตว์) และจัดทำเป็นปฏิทินผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือผลผลิตในแต่ละช่วงของปี 

ภาพที่ 3 ปฏิทินผลผลิตทางการเกษตรของฟาร์ม Atto Leon 

ภาพที่ 4 ปฏิทินผลผลิตทางเกษตรของฟาร์ม Tchiwanou Mahouna 
 
        ทางทีมอาสาสมัครได้จัดการอบรมแปรรูปผลผลิตทางเกษตรให้เกิดเป็นเมนูอาหารใหม่ ๆ ที่หลากหลาย 
เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ ได้มีอาหารไว้รับประทาน และนำไป
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ เมนูที่นำมาสอนนั้นดัดแปลงมาจากเมนูขนมของไทย ที่ใช้วัตถุดิบคล้ายกัน    



15 
 

มีข้ันตอนทำที่ง่าย ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ทำได้ ดังนี้ ถั่วกรอบแก้ว กล้วยฉาบ กล้วยปิ้ง ขนมกล้วย เค้กกล้วย ขนมไข่
นกกระทา โบตะทอด เฟรนฟรายมันสำปะหลัง มะเขือเทศเชื่อมอบแห้ง มันสำปะหลังเชื่อม แยมส้ม แยม
สับปะรด และส้มเชื่อมอบแห้ง 

ภาพที่ 5 สอนการทำถั่วกรอบแก้ว 

ภาพที่ 6 สอนการทำเฟรนฟรายมันสำปะหลัง 
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3.2 การจัดทำแผนงานสำหรับการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น CLC พร้อมทั้งแผน
กิจกรรม 
       3.2.1 แผนงบประมาณ เริ่มจากการจัดทำแผนในการขอการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง โดยมีรายการขอรับการสนับสนุนดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 แบบของงบประมาณของศูนย์เรียนรู้ที่รับผิดชอบโดย Mr.Atto Leon  
ศูนย์เรียนรู้ที่รับผิดชอบโดย MR. ATTO LEON และกลุ่มเกษตรกร 

ลำดับ รายการ จำนวน ค่าวัสดุ/ 
บาท 

ค่าแรง/
บาท 

จำนวนรวม/
บาท 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
1 ป้ายศูนย์เรียนรู้ SEP THAI-BENIN (ขนาดใหญ่) 

โครงไม้ เขียนสี 
1 ชุด 5,000 - 5,000 

2 ป้ายแสดงแผนผังของศูนย์ 1 ชุด 5,000 - 5,000 
3 บอร์ดแสดงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชุด 5,000 - 5,000 
4 บอร์ดให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
1 ชุด 5,000 - 5,000 

5 ป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 

2 ชุด 5,000 - 10,000 

6 การจัดทำเอกสาร แผ่นพบั เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
การเกษตร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
เกษตรกรอ่ืนที่เข้าชมศูนย์ 

1 ชุด 10,000 - 10,000 

7 งานปรับพืน้ที่ ทางเข้าและรอบศูนย์เรียนรู้ฯ 1 งาน - 6,000 6,000 
กิจกรรมการจัดหาแหล่งน้ำ 

8 บ่อบาดาลลึก 50 เมตรผนังบ่อโปกปูน/คนัรอกดึง 1 ชุด 40,000 20,000 60,000 
ฐานการเรียนรู้กิจกรรมด้านการลดต้นทุน 

9 ฐานเรียนรู้การผลิตนำ้ส้มควนัไม้     
 - ป้ายแสดงฐานการเรียนรู้ โครงไม้ เขียนสี 

- ป้ายให้ความรู้การผลตินำ้ส้มควนัไม้ 
1 ชุด 4,000 - 4,000 

10 ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก และสารกำจัด
ศัตรูพืช 

    

 - ป้ายฐานเรียนรู้ โครงไม้ เขียนสี 
- ป้ายให้ความรู้การผลติปุ๋ยหมัก และสารกำจัด
ศัตรูพืช 

1 ชุด 4,000 - 4,000 
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 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตรในการทำปุ๋ยหมัก  
(ถังผลิตปุ๋ยนำ้,บัวรดนำ้,ส้อมโกยหญ้า,พลั่ว ฯลฯ) 

1 ชุด 5,000 - 5,000 

ฐานการเรียนรู้การผลิตพืช     
11 ฐานเรียนรู้การผลิตพืชผัก และไม้ผล     
 - ป้ายฐานเรียนรู้ การผลิตพืชผัก โครงไม้ เขียนสี 

   (มะเขือเทศ,มะเขือเปราะ,พริก,ข้าวโพด) 
- ป้ายฐานเรียนรู้การผลิตไมผ้ล โครงไม้ เขียนสี 

4 ชุด  
 

1 ชุด 

4,000 
 

4,000 

- 
 
- 

16,000 
 

4,000 
 - ปรับพื้นที่ด้วยแรงงานคน 1 งาน - 6,000 6,000 
 - อุปกรณ์อิฐและวัสดุก่อสร้าง แบง่แปลงปลูก 1 ชุด 15,000 3,000 18,000 
 - เครื่องมือการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ (กรรไกรตัด

แต่งกิ่ง, เลื่อยตัดแต่งกิ่ง,เคร่ืองควั่นกิ่ง ฯลฯ) 
1 ชุด 15,000 - 15,000 

12 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ด     
 - ป้ายฐานเรียนรู้ข้อมูลการผลติเห็ด โครงไม้ 1 ชุด 4,000 - 4,000 

ฐานการเรียนรู้การผลิตสัตว์ 
13 ฐานเรียนรู้การเลี้ยงแพะ     
 - สร้างโรงเรือนมุงสงักะสี 6x6 โครงสร้างไม้ยกพืน้ 1 ชุด 20,000 5,000 25,000 
 - ป้ายฐานเรียนรู้ โครงไม้ เขียนสี 1 ชุด 4,000 - 4,000 

14 ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่  และเปด็     
 - ป้ายแสดงข้อมูลการเลี้ยงไก่ โครงไม้ เขียนสี 1 ชุด 4,000 - 4,000 

ฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
15 ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (มะเขือเทศ ส้ม)     
 - ป้ายแสดงการแปรรูป โครงไม้ เขียนสี 1 ชุด 4,000 - 4,000 
 - วัสดุ อุปกรณ์ในการใช้แปรรูป  

(เตาฟืน,กระทะ, ไม้พาย,ซึ้งนึ่ง ฯลฯ) 
1 ชุด 3,000 - 3,000 

หมวดอื่น ๆ 
16 อุปกรณ์โต๊ะประชุม เก้าอ้ีทำงานทำด้วยไม ้ 1 ชุด 18,000 - 18,000 
17 ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และเงนิแก้ปัญหา 3 คน 5,000 - 15,000 
 (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถว้น) รวมเป็นเงินจำนวน 255,000 
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ตารางที่ 5 แบบของงบประมาณของศูนย์เรียนรู้ที่รับผิดชอบโดย Mr.Tchiwanou Mahouna 

ศูนย์เรียนรู้ที่รับผิดชอบโดย MR. TCHIMANOU MAHOUNA 
ลำดับ รายการ จำนวน ค่าวัสดุ/

บาท 
ค่าแรง/ 
บาท 

จำนวนรวม/
บาท 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
1 ป้ายศูนย์เรียนรู้ SEP THAI-BENIN (ขนาดใหญ่) 

โครงไม้ เขียนสี 
1 ชุด 5,000 - 5,000 

2 ป้ายแสดงแผนผังของศูนย์ 1 ชุด 5,000 - 5,000 
3 บอร์ดแสดงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ชุด 5,000 - 5,000 
4 บอร์ดให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
1 ชุด 5,000 - 5,000 

5 ป้ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 

2 ชุด 10,000 - 10,000 

6 การจัดทำเอกสาร แผ่นพบั เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านการเกษตร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเกษตรกรอ่ืนที่เข้าชมศูนย์ 

1 ชุด 10,000 - 10,000 

7 งานปรับพืน้ที่ ทางเข้าและรอบศูนย์เรียนรู้ 1 งาน - 6,000 6,000 
กิจกรรมการจัดหาแหล่งน้ำ 

8 ระบบปั้มนำ้บ่อบาดาลลึก 50 เมตร     
9 ปั้มน้ำบาดาลแบบโซลา่เซลล์ 1 ชุด 20,000 - 20,000 
10 แผงโซลา่เซลล์ 150 w 6 ชุด 5,000 - 30,000 
11 แผงโซลา่เซลล์ 250 w 4 ชุด 6,000 - 24,000 
12 ระบบควบคุมการชาร์ท intertor  1 ชุด 15,000 10,000 25,000 
13 แบตเตอรี่ 100 A 4 ชุด 4,000 - 16,000 

ฐานการผลิตสตัว์ 
14 ฐานเรียนรู้ การเลี้ยงแพะ     
 - สร้างโรงเลี้ยงมุงสังกะสี 6x6 โครงสร้างไม้ยกพืน้ 1 ชุด 20,000 5,000 25,000 
 - ป้ายฐานเรียนรู้การเลี้ยงแพะ โครงไม้ เขียนสี 1 ชุด 4,000 - 4,000 

15 ฐานเรียนรู้ การเลี้ยงไก่ไข่     
 - ป้ายฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่และการทำอาหารไก่ 

โครงไม้ เขียนสี 
1 ชุด 4,000 - 4,000 

16 ฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงกระตา่ย     
 - ป้ายฐานเรียนรู้การเลี้ยงกระตา่ย 1 ชุด 4,000 - 4,000 

17 ฐานการเรียนรู้ การผลิตผึ้ง     
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 - ป้ายฐานการเรียนรู้การผลิตผึ้ง 1 ชุด 4,000 - 4,000 
หมวดอื่น ๆ 

18 อุปกรณ์โต๊ะประชุม เก้าอ้ีทำงานทำด้วยไม้ 1 ชุด 18,000 - 18,000 
18 ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และเงนิแก้ปัญหา 3 คน 5,000 - 15,000 
 (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจำนวน 235,000 
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       3.2.2 แผนการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรภายในท้องถิ่น เพ่ือจัดอบรมอาทิตย์ละ 1 ครั้ง กลุ่มละ 5-10 คน 

ตารางที่ 6 แผนการแปรรูปผลผลิตอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรภายในท้องถิ่น 

แผนงานการปฏิบัติงาน 
ทดลอง เฟส 1  เฟส 2  สรุปผล 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  

1. มันทอด (Fried Potato) 
  

 
                    เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน

สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

2. เฟรนฟราย (French Fried) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

3. ข้าวเกรียบ (Crispy Rice Cake) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
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4. ส้มเชื่อม (Orange Candy) 

 
 
 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

5. แยมส้ม (Orange Jam) 

 
 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

6. ส้มอบแห้ง (Dried Orange) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
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7. มะเขือเทศอบแห้ง (Dried Tomato) 

 
 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

8. ปุ๋ยหมักแม่โจ้ (Fertilizer by Maejo) 

 
 
 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

9. น้ำยาล้างจาน (Dishwashing) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
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10. น้ำส้มสายชู (Vinegar) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

11. มันรังนก (Fried Potato Bird’s nest) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

12. มันฉาบ (Potato Glaze) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
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13. ถั่วทอด (Fried Peanut Cookie) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

14. ไข่นกกระทา (Sweet Potato Ball) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
 

15. มันทิพย ์(Grilled Sweet Potato) 

 

           เริ่มสอนเฟส 1 เพื่อทดสอบดูเมนทูี่ชาวบ้าน
สนใจ แล้วจะนำมาปรับในเฟสที่ 2 
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3.3 การจัดทำสื่อการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเผยแพร่เทคนิคด้าน
การเกษตร การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
       จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ฯ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใน 2 พื้นที่ของเกษตรกร      
ที่ได้รับคัดเลือก ที่มีความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และมีความเป็นผู้นำที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ใน
อนาคต 

ภาพที่ 7 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ 
 

ภาพที่ 8 ป้ายประชาสัมพันธ์ของฟาร์ม Atto Leon (พืชไร่และพืชสวน) 
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ภาพที่ 9 ป้ายประชาสัมพันธ์ของฟาร์ม Tchiwanou Mahouna (ปศุสัตว์) 
 

       จากการจัดการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้รับการตอบรับจากกลุ่มสตรีอย่า งดี ดังนั้นจึง
จัดทำคู่มือเกี่ยวเมนูที่ได้สอนขณะลงพื้นที่ที่เมือง Djakotomey บอกวัตถุดิบ และขั้นตอนการทำ เป็นรูปภาพ
สีสันสวยงาม 

ภาพที่ 10 Cookbook สอนการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
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3.4 การออกแบบ website สำหรับ L’Observatoire du Changement Social ซึ่งรวมถงึ
การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเบนินได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ฯ ความร่วมมือ และการทำงานของอาสาสมัคร ได้จัดทำเว็บไซต์เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย) สามารถเข้าเว็บไซต์ตามลิงค์นี้ 
https://khaofanga.wixsite.com/tica-benin 

 

 

https://khaofanga.wixsite.com/tica-benin
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ภาพที่ 11 หน้าแรกของเว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเบนิน 
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มุมมองแบบ Mobile  

ภาพที่ 12 มุมมองแบบ Mobile ของเว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเบนิน 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยอาสาสมัครเพื่อนไทยประจำปี 

 

4.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
       4.1.1 เกี่ยวกับการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        4.1.1.1 ปัจจัยท่ีเอื้ออำนวยต่อการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1. การรวมกลุ่มของเกษตรกร ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันทำงาน เรียกกันว่า cooperative 
เห็นถึงความสามัคคีและพลังที่สามารถขับเคลื่อนได้ และเมื่อมีการนำไปต่อยอดแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดี ก็จะเกิด
การบอกต่อ 
           2. ความตั้งใจ ชาวบ้านมีความตั้งใจที่ดี เมื่อรู้ว่ามีการนำความรู้มาให้จะมีความสนใจและมาเรียนรู้
กันอย่างพร้อมเพรียง 
        4.1.1.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1. ภาษา เนื่องด้วยภาษาราชการเป็นภาษาฝรั่งเศส การสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านจึงไปใน
ทิศทางท่ีค่อนข้างยาก  
           2. ความยากจน ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับรายได้ หรือความมั่นคงทางอาหาร อาจทำ
ให้ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึง 
           3. เวลา การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล จะต้องเห็นเป็นรูปธรรม 
จึงใช้เวลานานสำหรับการสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน แตร่ะยะเวลาโครงการสั้น 
        4.1.1.3 วิธีแก้ไขต่อการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1. ช่วยวางรากฐานและความเข้าใจของการดำรงชีวิตให้กับชาวบ้าน เช่น ปัจจัย 4  
           2. เพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน เช่น การแปรรูปอาหารที่มีความแตกต่างจากท้องถิ่น หรือสร้างอาชีพ        
           3. เกี่ยวกับเรื่องการเกษตร หน่วยงานทางเทศบาลต้องมีส่วนร่วมมากข้ึน 
        4.1.1.4 ข้อเสนอแนะต่อการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนามธรรมต้องให้ชาวบ้านเห็นรูปธรรม เพื่อความเข้าใจที่ง่าย
และเร็วที่สุด ด้วยภาษาในการสื่อสารเข้าใจตรงกันยาก 
           2. อยากให้เกษตรกรตัวอย่างที่ทางกรมความร่วมมือ ฯ คัดเลือก ไปศึกษาดูงานที่ฟาร์ม Songhai
เมือง Porto-Novo เพราะเป็นฟาร์มที่เกิดขึ้นในประเทศเบนิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศเดียวกัน เกษตรกรจะได้
เข้าใจและเห็นความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาฟาร์มของตัวเองให้เกิดความยั่งยืน 
 
       4.1.2 สรุปสิ่งท่ีชุมชนยังขาดจากประสบการณ์ในพื้นที่ในช่วง พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563 ที่ปฏิบัติงาน
ที่เมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน 
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        4.1.2.1 สิ่งท่ีชุมชนยังขาดของเมือง Djakotomey สาธารณรัฐเบนิน 
           1. องค์ความรู้ เมือง Djakotomey ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม โดยที่
เป็นเกษตรกรที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่ปลูกเพียงเล็กน้อย และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตรของ
เทศบาลไม่ท่ัวถึง 
           2. สาธารณูปโภค โดยเฉพาะน้ำ ซึ ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และการทำการเกษตร        
บางครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ (บ้านที่พอมีฐานะ) บางครัวเรือนมีการขุดเจาะบาดาลนำน้ำขึ้นมาใช้บริโภค และ
จำหน่ายแก่ผู้อื่น แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำเป็นของตัวเอง ต้องซื้อน้ำจากจุดที่ให้บริการ  ความช่วยเหลือจากทาง
รัฐบาล มีการขุดเจาะบาดาลให้บางจุด บางหมู่บ้าน หรือได้รับการสนับสนุนจากประเทศอ่ืน ๆ 
           3. อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร อุปกรณ์ในการทำอาหาร  อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ
สาธารณสุข 
           4. อาหาร ความหลากหลายของอาหารต่อการดำรงชีพ จากการสำรวจในท้องตลาดจะมีพืชพันธุ์ที่
นำมาขายไม่กี่ประเภท 
           5. อุปนิสัย ชาวเมือง Djakotomey จะมีลักษณะนิสัยเนิบ ๆ เชื่องช้า และมีความคิดว่าเป็นผู้รับ
เท่านั้น อาจเป็นเพราะปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพราะการได้รับ
ความช่วยเหลือจากประเทศอ่ืน ๆ มาโดยตลอด การรับรู้ถึงความเข้าใจในการพึ่งพาตนเองยังไม่มากพอ 
           6. ความร่วมมือกับภาครัฐของชุมชน การให้ความรู้แก่เกษตรกรจากภาคเกษตรของหน่วยงาน
เทศบาลยังไม่ทั่วถึง หรืออาจจะไม่มี 
           7. เศรษฐกิจ ประเทศเบนินเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความยากจนที่สุดในโลก แต่มีท่าเรือที่สำคัญใน
การกระจายสินค้าในทวีปแอฟริกาอยู่ที่เมือง Cotonou นักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจ การลงทุน 
และให้ช่วยเหลือประเทศเบนินอย่างมากมาย ระบบทุนนิยมและความเจริญจึงเริ ่มเข้ามาพัฒนา มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เริ่มเป็นปัจจัยสำคัญของผู้คน ทั้งที่อาชีพในการหา
รายได้มีไม่มาก เช่น เมือง Djakotomey เป็นเมืองที่ทำการเกษตรจากน้ำฝนตามฤดูกาล ในช่วงหน้าร้อน 
(หน้าแล้ง) อาจจะไม่มีรายได้เลย หรืออาจจะรับจ้างทั่วไปได้เล็กน้อย ทำให้เห็นถึงความเหลื่ อมล้ำของรายได้ 
และชาวบ้านต้องการรายได้จากการขอจากชาวต่างชาติ หรือมีพฤติกรรมจู่โจมแบบไม่ได้ตั้งใจเพ่ือของานทำ 
 
        4.1.3 บทบาทของกรมความร่วมมือ ฯ อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนในเขตเมือง 
Djakotomey 
           4.1.3.1 บทบาทท่ีสำคัญในการช่วยเหลือ 
              1. การให้ความรู้ องค์ความรู้เรื่องการเกษตร และการแปรรูปอาหารให้กับชาวบ้าน ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เช่น เรื่องการเกษตร มีเกษตรกรนำไปต่อยอดและเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ลดรายจ่ายจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง จึงเกิดการบอกต่อ 
              2. ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ จากอาสาสมัครรุ่นที่แล้วได้พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือช่วย
ในการทำงานได้ดีขึ้น สำหรับปีนี้มีการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เก่ียวกับการแปรรูปอาหาร 



32 
 

           4.1.3.2 ข้อเสนอแนะต่อกรมความร่วมมือ ฯ เพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการ ฯ 
              1. ในประเทศเบนิน มีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ชื่อ Songhai อยู่ที่เมือง Porto-Novo เปิดมานานกว่า 
30 ปี เป็นฟาร์มเกษตรแบบยั่งยืน น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการทำเกษตรของแอฟริกา 
              2. ภาษามีความสำคัญต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ 
อาจจะต้องให้อาสาสมัครมีพ้ืนฐานทางด้านภาษามากกว่านี้ 
              3. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ดูเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน แต่ด้วยพ้ืนที่ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ฯ แต่เดิม
ยังไม่มีน้ำเพื่อการใช้สอย และเมือง Djakotomey เป็นพื้นที่ราบสูง มีน้ำใต้ดินระดับความลึกตั้งแต่ 50 เมตรลง
ไป ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การนำน้ำไปเก็บที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ ในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมาก ธนาคารน้ำใต้ดิน
จะช่วยดูดซับน้ำเพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งจะได้มีน้ำไว้ใช้ต่อไป วิธีการทำธนาคาร
น้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขน้ำแล้ง จะต้องเป็นระบบเปิด คือการขุดบ่อน้ำหรือสระน้ำให้ได้ความลึกทะลุผ่านชั้นดิน
เหนียวถึงชั้นหินอุ ้มน้ำ เพื่อให้หินอุ้มน้ำสามารถดูดซับน้ำลงสู่ชั ้นใต้ดิน ขนาดของบ่อจะขึ้นอยู่กับคว าม
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ของน้ำจากบ่อ ระดับความลึกของการขุดบ่อในแต่ละ
พื้นที่จะไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับสภาพดินและชั้นหิน ซึ่งโดยหลักการให้เป็นไปตามหลักอุทกธรณีวิทยา แต่ต้อง
ขุดลึกให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ำ การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบบ่อเปิดที่เป็นการขุดบ่อใหม่ การวางตำแหน่งของบ่อใหม่
ควรจะต้องให้ตั้งฉากหรือขนานกับทิศตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ และทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพราะจะช่วย
ให้การเติมน้ำลงชั้นใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจต้องใช้งบประมาณสูง โดยหลักการแล้ว การขุดบ่อระบบ
เปิดที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องทำเป็นกลุ่มบ่ออย่างน้อย 3 บ่อ โดยแต่ละบ่อห่างกันประมาณ 1,000-
1,500 เมตร บ่อเปิดของธนาคารน้ำใต้ดินจะมีหน้าที่เติมน้ำลงดินในระดับชั้นหินอุ้มน้ำเพื่อให้น้ำที่เติมลงไป
สามารถเชื่อมประสานเสริมกันในระหว่างบ่อที่ขุดไว้ทั ้ง 3 บ่อ เป็นการกระจายน้ำลงใต้ดินให้ทั่ วถึงกันใน
ระดับชั้นหินอุ้มน้ำ และในขณะเดียวกัน น้ำจากใต้ดินก็จะซึมผ่านขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำในบ่อหรือสร้างให้มี
น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ให้แห้ง และธนาคารน้ำใต้ดินที่เป็นต้นแบบในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความลึก 
10-15 เมตร จากความคิดเห็นส่วนตัว อาจจะต้องไปดูต้นแบบเพื่อศึกษาและสอบถามกับผู้ที่มีความรู้เฉพาะ
ทางด้านนี้ เพ่ือประเมินความเป็นไปได้สำหรับเมือง Djakotomey เพราะลักษณะภูมิประเทศ ดิน และปริมาณ
น้ำฝนมีความแตกต่าง และการลงทุนในการสร้างขุดบ่อและทำระบบจะค่อยข้างสูง และวิธีการในการขุดบ่อ
ของชาวบ้านก็มีความแตกต่างกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
             4. เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทางกรมความร่วมมือน่าจะส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจาก
อาสาสมัครรุ่นก่อนให้อาสาสมัครรุ่นต่อไปได้ศึกษาก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาวิเคราะห์ต่อไป 
              5. การติดต่อประสานงานกัน Counter part หรือผู ้ที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับทีมอาสาสมัคร           
ไม่สะดวกเท่าที่ควร 
              6. เนื่องจากโครงการที่เบนินเป็นโครงการระยะสั้น และเพิ่งมีอาสาสมัคร 2 รุ่น การวางรากฐาน
ของรุ่นแรกค่อนข้างสำคัญ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและบทบาทของประเทศไทยให้เกษตรกร 
ชาวบ้าน และหน่วยงานของประเทศเบนิน ให้ไปในทิศทางอย่างไร การจดจำเกี ่ยวกับโครงการและ              
ตัวอาสาสมัครก็จะเป็นแบบนั้น จากความคิดเห็นส่วนตัวของการเป็นอาสาสมัครรุ่นที่ 2 โครงการที่เบนิน      
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ถูกวางรากฐานไปกับการใช้ “เงิน” ดำเนินโครงการทุกส่วน พอจะทำอะไรก็ต้องมีเงินมาก่อน งานถึงจะเกิดได้ 
ขัดกับแนวคิดของโครงการที่ต้องการปลูกฝังเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเอง แล้วทำให้อาสาสมัครรุ่นต่อมาทำงานต่อ
ยาก เมื่อต้องการจะปลูกฝังเรื่องนี้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที ่
              7. โครงการนี้ต้องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ แต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้น และการสร้าง
ความเข้าใจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการศูนย์ทำอย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้คือ
ขั้นต้น แต่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะมองภาพไกลไปสำหรับการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย 
 
        4.1.4 สรุปการปฏิบัติงานช่วง เม.ย. 2563 - พ.ย. 2563 ทีป่ระเทศไทย 
           4.1.4.1 สรุปผลการปฏิบัติงานที่ประเทศไทย 
               การปฏิบัติงานเพิ่มเติมในประเทศไทย เพื่อให้โครงการยังคงดำเนินโครงการได้ต่อเนื่องและเป็น
ประโยชน์กับพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน ทางกรมความร่วมระหว่างประเทศจึงเสนอแนวทางให้จัดทำสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
               - จัดทำสื่อเกี่ยวกับขั้นตอนการแปรรูปอาหารที่ได้สอนกลุ่มแม่บ้านในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่
เบนิน ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และได้รับความช่วยเหลือจากทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ในการ
แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส 
               - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
               - จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเบนิน เล่าเรื่องราวการ
ทำงานของอาสาสมัครในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบไปด้วย รูปการทำกิจกรรม องค์ความรู้หรือข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ เป็นต้น จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย 
               - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ และป้ายแนะนำศูนย์การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น 
2 ศูนย์ คือ ฟาร์ม Atto Leon (พืชสวนและพืชไร่) และฟาร์ม Tchiwanou Mahouna (ปศุสัตว์) 
           4.1.4.2 ปํญหาและอุปสรรค 
              การปฏิบัติงานที่ประเทศไทยจึงเน้นการทำสื่อความรู้ เพ่ือนำส่งให้ทางเกษตรกรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศเบนิน สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อได้ โดยที่อาสาสมัครไม่ได้อยู่ในพื้นที่  แต่ด้วยภาษา
ราชการของเบนินเป็นภาษาฝรั่งเศส อาสาสมัครไม่สามารถทำเนื้อหาให้เป็นภาษาฝรั่งเศสได้ จึงไม่แน่ใจว่าสื่อที่
ทำจะสามารถได้นำไปใช้ในพื้นที่จริง ประกอบกับสื่อที่อาสาสมัครในโครงการได้จัดทำมีหลากหลายหัวข้อ     
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ดี ควรจะได้แชร์ข้อมูลไปทุกพ้ืนที่ของโครงการ 
           4.1.4.3 ข้อเสนอแนะ 
              1. สื่อที่อาสาสมัครได้จัดทำมีหลากหลายหัวข้อ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ดี ควรจะได้แชร์ข้อมูลไปใน
หลาย ๆ ประเทศ และทางกรม ฯ ไม่ได้ให้ทางอาสาสมัครทั้งโครงการคุยร่วมกันว่ามีการทำหัวข้ออะไรไปบ้าง 
ทำให้ข้อมูลอาจมีการซ้ำกัน จึงอยากให้แชร์กันมากข้ึน 
              2. อยากให้ทางกรม ฯ พูดคุยกับทางอาสาสมัครถึงทิศทางว่าจะมีอะไรเกิดขึ ้น แนวโน้ม 
สถานการณ์เป็นอย่างไร หลังจากกลับมาปฏิบัติงานที่ไทย การติดต่อกับทางกรม ฯ เพียงเพ่ือการส่งงานเท่านั้น 
แต่ไม่ทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโครงการเลย 


