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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มุ่งพิจารณาการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในกัมพูชา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไทย โดยกรมเอเชียตะวันออก
และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ค านึงถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน น าไปสู่ การด าเนิน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของแกนน าหมู่บ้าน ด้วยการ
ขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมให้แก่เจ้าหน้าทีฝ่ายกัมพูชา 
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 67 
ราชอาณาจักรกัมพูชา (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ)  

2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนบน
ถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) 

3)  โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย)  
ผลการศึกษา พบว่า ผลการด าเนินงานโครงการทั้งสามบรรลุวัตถุประสงค์ หลัก คือ  

การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนในพ้ืนที่โครงการของกัมพูชา และการประสาน
ความสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนของทั้งสอง
ประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จต่อการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนด า เนินงาน  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้น าที่เข้มแข็ง การศึกษาดูงานในประเทศไทยซึ่งชาวบ้านได้น า
ประสบการณ์แบบอย่างที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ทั้งด้านวิถีการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมทั้งมี
การพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ และความสัมพันธ์ที่ดีในพ้ืนที่ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับท้องถิ่น และประชาชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจละมุน (Soft Power) และ
นโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ของไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาอุปสรรคที่ท้าท้ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคนในชุมชน/บริบท
ของพ้ืนที่โครงการในกัมพูชาไม่สามารถบริหารจัดการเองได้ และต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลไทยสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการตาม
ระยะเวลาโครงการแล้ว นั่นก็คือ ปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านทุน 



จ 

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการและการถอดความเชื่อมโยงของโครงการกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการด าเนินงานและส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกัมพูชา ดังนี้ (1) ควรมีการประเมินผล
หลังจบโครงการ (Ex-post Evaluation) (2) ควรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP Learning Center) ในสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นการปลูกฝังและขยายวง การถ่ายทอด
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวงกว้าง และ (3) ควรประชาสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์อันดี
และบทบาทแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสองมิตรประเทศในการร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน 
และขยายแนวความคิดและการปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับ การพัฒนาที่ยั่งยื นและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาคมโลกได้รับรู้และน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่  13 ประจ าปี  2564 โดยผู้ศึกษาได้รับความกรุณาอย่างสูงจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล ที่ได้กรุณาให้ค าชี้แนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการปรับปรุงเนื้อหาและสาระส าคัญในรายงานการศึกษา  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่อนุญาตให้ผู้ศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทวะวงศ ์
วโรปการทุกคน ส าหรับการจัดการอบรม การประสานงาน และให้ความช่วยเหลือในการจัดท า
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุ่นที่ 13 ทุกท่าน ซึ่งมาจากต่างหน่วยงานกัน ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และร่วมมือ
กันท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตรให้ส าเร็จลุล่วงด้วยความสมานฉันท์และเอ้ืออารีต่อกัน 

ผู้ศึกษาขอขอบคุณนางณิชา เปรมจันทร์ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน นายกกฤษฎา 
ผกากาญจน์ นายศุภวัฒน์ น้อยประศรี จากกลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในกัมพูชา นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์ และนางอัญญมณี 
ฟูเต็มวงศ์ จากสถาบันเกษตราธิการ ที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการจัดท ารายงาน
การศึกษาฉบับนี้ 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  ความเป็นมา 
ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่เรียกว่า 

“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านบางแห่งได้
พัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้” เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์และการปฏิบัติให้แก่หมู่บ้านอ่ืน ๆ การใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเป้าไปที่การสร้างการพัฒนาที่มีความสมดุลและความมั่นคง  
โดยหมู่บ้านสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวของโลก หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ได้กับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งภาค
ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ  

ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการเป็น 
“หุ้นส่วนความร่วมมือของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SEP for SDGs 
Partnership) เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ค.ศ. 2030 โดยกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและการด าเนินงานความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2546 เพ่ือมุ่งสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการมี
ภูมิคุ้มกัน (resilience) ของชุมชนในต่างประเทศ  

1.1.2  ความส าคัญของปัญหา 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาใน

กัมพูชาเป็นผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไทย โดยกรมเอเชียตะวันออกและกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ค านึงถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศรอบบ้าน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(SEP) ไปประยุกต์ในการด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนกัมพูชา จ านวน 3 โครงการ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยสองโครงการแรก
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เป็นโครงการ Flagship ของกรมเอเชียตะวันออก เริ่มการพัฒนาที่หมู่บ้านโอกีกันดาน ต าบลลุมโตง 
อ าเภออันลองเวง บนถนนหมายเลข 67 จังหวัดอุดรมีชัย (ตรงข้ามกับจังหวัดศรีสะเกษ) เป็นโครงการ
น าร่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ขยายการพัฒนาไปที่หมู่บ้านบางขยัก ต าบลเปี่ยมกระสอบ อ าเภอ
มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง (ตรงข้ามกับจังหวัดตราด) และโครงการที่สามเป็นผลสืบเนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission: JC) ไทย-กัมพูชา และ
การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ประเด็นความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขและพัฒนาชุมชน ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนให้มีการสานต่อโครงการพัฒนาชุมชนในกัมพูชา 
และขยายความร่วมมือไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กรมเอเชีย-ตะวันออกจึง
ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนขยายการพัฒนาไปที่หมู่บ้านตะโบกวิน อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
(ตรงข้ามกับจังหวัดสระแก้ว) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนเป้าหมายในการ
บริหารจัดการตนเอง และเพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ดี การด าเนินงานทั้ งสามโครงการเป็นความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  
กรมเอเชียตะวันออกจึงโอนทั้งสามโครงการให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในปี พ.ศ. 2558 เพื่อสานต่อการด าเนินงานพัฒนาในกัมพูชา 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1)  เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานโครงการที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในกัมพูชา 

2)  เพ่ือศึกษาปัญหา/อุปสรรคที่กระทบความยั่งยืนของการพัฒนา 
3)  เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในกัมพูชา 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการ และระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการที่น้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในกัมพูชา จ านวน 3 โครงการ ในช่วงตั้งแต่ ปี  
พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มด าเนินงานโครงการแรกที่หมู่บ้านโอกีกันดาน จังหวัดอุดรมีชัย จนถึงปี  
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่โครงการที่บ้านตะโบกวิน จังหวัดบันเตียเมียนเจย ก าหนดสิ้นสุดการด าเนินงาน  
แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการได้ เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบลักษณะร่วมที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวของโครงการ และศึกษาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกัมพูชาต่อไป 
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ระเบียบวิธีการศึกษา ได้แก่ 
1) การศึกษาเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เช่น เอกสารโครงการ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กัมพูชา รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กัมพูชา  

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ  
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารเชิงพรรณนา 
 

1.4  ค าถามการศึกษา 
1.4.1 ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อการด าเนินงานโครงการ 
1.4.2 โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่

ไทยให้แก่กัมพูชาจะมีความยั่งยืนและขยายไปยังชุมชนอื่นได้อย่างไร 
 

1.5  สมมติฐานการศึกษา 
ความรู้ความเข้าใจและการน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ของ

กลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การวางแผนโครงการและ 
การด าเนินงาน และนโยบายของภาครัฐของทั้งสองฝ่าย เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จและความยั่งยืน
ของการด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

 
1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

1.6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในกัมพูชา 

1.6.2 หากสามารถน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลให้โครงการความร่วมมือ
มีความยั่งยืน และขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ในกัมพูชา 

 
1.7  นิยามศัพท์ 

1)  Philosophy of Sufficiency Economy (SEP) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 
ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทาง 
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การด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ท าให้คน/ชุมชนพ่ึงตนเองบน  
ความพอเพียง 

2)  โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 67 
หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการโครงการที่หมู่บ้านโอกีกันดาน ต าบลลุมโตง อ าเภออันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา 

3)  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
ถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการโครงการที่
หมู่บ้านบางขยัก ต าบลเปี่ยมกระสอบ อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง กัมพูชา 

4)  โครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน -บันเตียเมียนเจย) 
หมายถึง พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการโครงการที่หมู่บ้านตะโบกวิน อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย กัมพูชา 

5)  ศูนย์เรียนรู้ หมายถึง สถานที่ที่ชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ของชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน การถ่ายทอด 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชน  
อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยเน้นการสร้างนิสัยการเรียนรู้เพ่ือวิถีชีวิต ด าเนินการโดยประชาชนเพ่ือประชาชน หวังผล
การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

6)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาระดับจังหวัดจากกระทรวงอภิวัฒน์
ชนบท ฝ่ายอ านวยการของจังหวัด นายอ าเภอ รองนายอ าเภอ รวมทั้งชาวบ้านและเกษตรกรกัมพูชาที่
เข้าร่วมโครงการของจังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดเกาะกง และจังหวัดบันเตียเมียนเจย  

7)  การเกษตรผสมผสาน หมายถึง ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืช และ/หรือมีการเลี้ยงสัตว์
หลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดจะต้องเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุล
ของสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลูกไม้ผลรอบบ่อปลา 
และเลี้ยงไก่เนื้อบนบ่อปลา แล้วพบว่า มูลและอาหารของไก่ที่ตกลงไปในบ่อปลาจะช่วยเพ่ิมธาตุ
อาหารให้แก่พืชอาหารของปลา ท าให้ปลามีอาหารอุดมสมบูรณ์ 

 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กรมการพัฒนาชุมชน อธิบาย “เศรษฐกิจพอเพียง” ว่า เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทาง 

การด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปฏิบัติตามหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองบนความพอเพียง1 

ในปี พ.ศ. 2549 กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขยายผลในกระบวนการท างานเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 ด าเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน คือ 

1) ด้านการลดรายจ่าย (ท าสวนครัว ปลอดอบายมุข) 
2) ด้านการเพ่ิมรายได้ (มีอาชีพสุจริต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) 
3) ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) 
4) ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมปัญญา มีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) 
6) ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจน รู้รัก สามัคคี) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนได้ขยายผลการท างานสู่ 

ความยั่งยืนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ มีศักยภาพ 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด คือ 
1) ด้านจิตใจและสังคม (สามัคคี มีข้อตกลงข้อมูลหมู่บ้าน มีกองทุน ยึดหลัก

ประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชนปลอดอบายมุข) 7 ตัวชี้วัด 
2) ด้านเศรษฐกิจ (จัดท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมกลุ่มพัฒนา

อาชีพ มีการออม มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน) 5 ตัวชี้วัด 

                                           
1 กรมการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, (ออนไลน์), 2560, แหล่งที่มา: 

https://trang.cdd.go.th/services. 
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3) ด้านการเรียนรู้ (มีและใช้ข้อมูลชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่า มีศูนย์
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน สร้างเครือข่ายการพัฒนา) 7 ตัวชี้วัด 

4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ฯ มีกลุ่ม/
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทนและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 4 ตัวชี้วัด 

สุเมธ ตันติเวชกุล อธิบายถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริว่า 
ประกอบด้วยหลักการหลักวิชาและหลักธรรมหลายประการ อาทิ (1) เป็นปรัชญาแนวทางการด ารง
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  
(2) เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง (3) จะช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี  
(4) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน (5) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน (6) จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ 
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน ทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร  
มีสติปัญญา และความรอบคอบ2 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นทั้ง
หลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลางเพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้และรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคุณลักษณะที่ส าคัญของความ
พอเพียงมี 3 ประการ ได้แก่ (1) ความพอประมาณ คือ ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
ฐานะตัวเอง ไม่มากหรือน้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน (2) ความมีเหตุผล การตัดสินใจ 
และการด าเนินการอย่างพอเพียงต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม  
และวัฒนธรรมที่ดีงาม (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต  
มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ ในการด าเนินชีวิตให้อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และและคุณธรรม
เป็นพ้ืนฐาน โดยความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ รู้อย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่ วยพัฒนาทักษะ 

                                           
2 สุเมธ ตันตเิวชกุล, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร, (ออนไลน์), 2550, แหล่งที่มา: 

http://www.rdpb.go.th/th/Sufficiency/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงคืออะไร-c32  
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การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของบุคคล สังคม และประเทศชาติ3 

โดยสรุป กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 2 
เงื่อนไข” กล่าวคือ 3 ห่วง ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตัว โดยที่ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้และคุณธรรม การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถน าไประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาในทุกระดับ ดังที่แสดงในภาพที ่1 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (2562: 6) 

 
2.2  แนวคิดทฤษฎี 

2.2.1  แนวคิดของตัวชี้วัดการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
กรมการพัฒนาชุมชน (2561) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ขยายผลในกระบวนการท างาน โดยการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์ประเมินที่
เรียกว่า ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ 6 x 2 (6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด) ได้แก่ การลดรายจ่าย 
(ท าสวนครัว ปลอดอบายมุข) การเพ่ิมรายได้ (มีอาชีพเสริม ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) การประหยัด  

                                           
3 นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต และมนตท์นา คงแก้ว, การน้อมน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กาปฏิบตัขิองหัวหน้า
ครัวเรือน เพื่อยกระดับสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรณีศึกษาต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา, (ออนไลน์), 2563, แหล่งที่มา: http://www.mbs.mut.ac.th › journal › files. 



8 

(มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) การเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญา มีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) การเอ้ืออารีต่อกัน (ช่วยเหลือ
คนจน ชุมชน รู้รักสามัคคี) ในขณะที่แผนพัฒนายุทธศาสตร์ฉบับที่ 12 ต้องการให้ประเทศไทยมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลส าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามเกณฑ์ประเมินและจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
23 ตัวชี้วัด และก าหนดเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

1) ระดับ “พออยู่ พอกิน” เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพ่ึงตนเองเน้นการปฏิบัติท ากิน 
ท าใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม ทั้งนี้ระดับ “พออยู่ พอกิน” ต้องผ่าน 10-
16 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดหลักท่ีต้องผ่าน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 4, 8, 10, 13, 16, 17, 20, 21  

2) ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม 
การพัฒนารายได้ ด้วยระบบกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน ทั้งนี้ระดับ “อยู่ดี กินดี” 
ต้องผ่าน 17-22 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดหลักที่ต้องผ่าน 17 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22  

3) ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กร
เครือข่าย เพ่ือใช้ ศักยภาพในการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือขยายโอกาส 
ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้านชุมชน ทั้งนี้ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” 
ต้องผ่านตัวชี้วัด จ านวน 23 ตัวชี้วัด4 

การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทั้ง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด สามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบ มีความเข้มแข็งและ
พ่ึงพาตัวเองได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามภาพที่ 2 

 

                                           
4 กรมการพัฒนาชุมชน, ตัวช้ีวัดผลส าเรจ็ของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, 

(ออนไลน์), 2561, แหล่งที่มา: http://www.cdd.go.th/content/download/announce. 
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ภาพที่ 2 ตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (2562: 17) 

 
2.2.2  แนวคิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

Development Assistance Committee (DAC), Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) และองค์กรความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ให้นิยาม 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา หรือ Development Cooperation ว่าหมายถึง ความช่วยเหลือเพ่ือ 
การพัฒนาอย่ าง เป็นทางการ  ( Official Development Assistance: ODA) ซึ่ ง เ ริ่ มขึ้ น เมื่ อปี   
พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ (1) เป็นการด าเนินการระหว่างรัฐต่อรัฐ  
(2) มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก าลังพัฒนา  
(3) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่มีรายชื่อปรากฏใน List of DAC Recipients ของ OECD 
และ (4) มีลักษณะผ่อนปรน (concessional) และมีส่วนของการให้เปล่า (grant) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 255 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อธิบายความหมายของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
เพ่ิมเติมจากนิยามของ OECD ได้แก่ (1) เป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิด “การพัฒนา” ของประเทศคู่ร่วมมือ 
โดยมีขอบเขตกว้างขึ้นมากกว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ มุ่งเน้นไปที่ การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือวาระระดับโลกต่าง ๆ (2) มีตัวแสดงมากขึ้น เช่น ภาคเอกชน 

                                           
5 5 OECD, DAC Glossary of Key Terms and Concepts, (Online), Available from: 

https://www.oecd.org>dac>dac-glossar. 
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ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เป็นต้น และ (3) มี sense ในสถานะของคู่ร่วมมือ (Partner) 
และความรับผิดชอบร่วมกัน6 

2.2.3  แนวคิดการประเมินโครงการแบบ CIPP Model  
CIPP Model เป็นกรอบการประเมินโครงการของศาสตราจารย์ ดร. Daniel 

Stufflebeam อาจารย์ Ohio University สหรัฐอเมริกา ที่ได้การยอมรับทั่วไป เนื่องจากเป็นรูปแบบ 
การประเมินที่ไม่ได้ประเมินผลส าเร็จของโครงการจากผลผลิต (Product) ที่ได้จากการด าเนิน
โครงการเท่านั้น แต่พิจารณาการด าเนินงานโครงการตั้งแต่วัตถุประสงค์โครงการ (Context) ว่า 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการหรือไม่ ปัจจัยหรือทรัพยากรที่
น ามาใช้ในโครงการ ( Input) มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ กระบวนการท างาน (Process) มี 
ความเหมาะสมหรือเอ้ือต่อการท างานของผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีการเบี่ยงเบน  
ไม่เอ้ือต่อการได้มาซึ่งผลผลิตโครงการจะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต7 

การประเมินโครงการตามกรอบแนวคิด CIPP MODEL ก าหนดการประเมินผล  
4 ด้าน ดังนี้ 

1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินเพ่ือ
พิจารณาสภาพแวดล้อมโครงการ ในประเด็นของหลักการและเหตุผลความจ าเป็น ประเด็นปัญหา 
โดยเน้นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและข้อเท็จจริงว่า หลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว
ในระยะยาวได้เกิดผลใด ๆ ที่สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของสภาพการณ์ที่เป็นอยู่
หรือไม่ รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญของโครงการ และความสอดคล้องกับบริบทแวดล้อม 

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึง 
ความเหมาะสม ความพอเพียง และการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ว่า สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการหรือไม่ 
และช่วยให้เกิดการวางแผนพัฒนาโครงการต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสมเพียงใด 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือสรุป 
ให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินงานของโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

                                           
6 TICA, What is Development Cooperation?, (Online), 2013, Available from:  

https://tica-thaigov.mfa.go.th.  
7 สมพิศ สุขแสน, CIPP Model: รปูแบบการประเมินผลโครงการ, (ออนไลน์), แหล่งที่มา: 

http://docshare01.docsh.tips.  
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4) การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Product Evaluation: P) เป็นการประเมิน
เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาในด้านผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcomes) เพ่ือการตัดสินใจว่า จะขยาย พัฒนา หรือต่อยอดอย่างไร 

รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นกลไกในการให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่จ าเป็นเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ดังแสดงในภาพที่ 3 

 ประเภทของการประเมิน  ประเด็นพิจารณา  ประเภทของการตัดสินใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการและประเภทของการตัดสินใจตามรูปแบบ CIPP 
 

2.3  สรุปกรอบแนวคิดรายงานการศึกษา 
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะน าแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวคิดความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยใช้ CIPP Model และตัวชี้วัด
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ 6 x 2 (6 ด้าน 12 ตัวชี้วัด) และตัวชี้วัดส าหรับการประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) วิเคราะห์ปัจจัยในการส่งเสริมความส าเร็จ 

- สภาพแวดล้อมของ 
โครงการ 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
-เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
- วัสดุอุปกรณ์ 

- กระบวนการ ด าเนินงาน 
- คุณภาพของกระบวนการ 

- ผลการด าเนินโครงการ 

ประเมินด้านบริบท 
 (Context Evaluation) 

ประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ  
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต หรือ
ผลลัพธ ์

(Product Evaluation) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

วิธีการและวิธีด าเนิน
โครงการ 

- น าโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
- ความก้าวหน้าโครงการ 
- จุดแข็ง จุดอ่อน 
- ปรับปรุงวิธีด าเนินโครงการ 
- การเร่งรัดโครงการ 

- ปรับขยายโครงการ 
- ยุติล้มเลิกโครงการ 

CIPP 
Model 
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ปัญหา/อุปสรรค และความท้าทายในการด าเนินโครงการที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกัมพูชา เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมและ/หรือการขยายผลความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปยังชุมชนอื่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
- แนวคิดความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนา 

 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
การด าเนินโครงการ 

- CIPP Model 
- ตัวชี้วัดส าหรับการประเมิน 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผลส าเร็จของโครงการ 
 
- ปัญหา/ความท้าทายการ

ด าเนินโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนไปยังชุมชนอ่ืน 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ภาพรวมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกัมพูชา 

3.1.1  ภูมิหลัง 
รัฐบาลไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกัมพูชามาตั้งแต่ปี   

พ.ศ. 2493 และมีความร่วมมือทางวิชาการกับกัมพูชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยการให้ทุนฝึกอบรม/ดูงาน 
และในปี พ.ศ. 2536 ได้เริ่มให้ความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนใน
รูปแบบโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ (ในขณะนั้น คือ กรมวิเทศสหการ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี) เป็นหน่วยงานบริหาร
ความร่วมมือ ซึ่งการด าเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ (Demand Driven 
Approach) และความเชี่ยวชาญของไทย ซึ่งมีประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับ 
การพัฒนาของกัมพูชา ในสาขาที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ เช่น การเกษตร การศึกษา 
สาธารณสุข และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การจัดท าแผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2566) 
(ภาคผนวก ก) 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้น้อมน าหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่กัมพูชา เนื่องจากประเด็นด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้วยความริเริ่มของกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมมือกับ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดท าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ชุมชนของแกนน าหมู่บ้าน ด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาหมู่บ้านแบบมี
ส่วนร่วมให้แก่ เจ้าหน้าทีฝ่ายกัมพูชา ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด จ านวน 3 โครงการ  

3.1.2  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในกัมพูชา 
รัฐบาลไทย โดยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มการพัฒนา

พ้ืนที่ตามแนวถนนหมายเลข 67 และถนนหมายเลข 48 ที่รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ (เงินกู้ผ่อนปรน) 
ในการก่อสร้าง โดยเริ่มที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ดี มีสุข บนถนน 
หมายเลข 67 (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาได้คัดเลือกหมู่บ้าน
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โอกีกันดาน ต าบลลุมโตง อ าเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย (Oddar Meancheay) เป็นหมู่บ้านน าร่อง 
และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างผู้บริหารของจังหวัดศรีสะเกษของไทยกับจังหวัดอุดรมีชัย
ของกัมพูชา ตามด้วยการพัฒนาหมู่บ้านบางขยักที่ต าบลเปี่ยมกระสอบ อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัด
เกาะกง (ตรงข้ามกับจังหวัดตราด) บนถนนหมายเลข 48 ซึ่งมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายเกาะกงอาศัย
อยู่เป็นจ านวนมาก เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการที่สามเป็นผลสืบเนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission: JC) ไทย-กัมพูชา 
ครั้งที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้ง
ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ประเด็นความร่วมมือด้าน 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพ้ืนที่โครงการ 
 

สาธารณสุขและพัฒนาชุมชน ฝ่ายกัมพูชาสนับสนุนฝ่ายไทยให้มีการสานต่อ
โครงการพัฒนาชุมชนในกัมพูชาและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะสานต่อความร่วมมือและขยาย 
ความร่วมมือไปยังพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กรมเอเชียตะวันออกจึงร่วมกับ 
กรมการพัฒนาชุมชนขยายการพัฒนาไปที่หมู่บ้านตะโบกวิน อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
(ตรงข้ามกับจังหวัดสระแก้ว) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนเป้าหมายในการ
บริหารจัดการตนเอง และเพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เนื่องจากทั้งสามโครงการเป็นความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา กรมเอเชียตะวันออกจึงได้
โอนโครงการให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ 
สองโครงการแรกได้สิ้นสุดการด าเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2559 
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3.1.3  การด าเนินงานในปัจจุบัน8 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่

กัมพูชา ปัจจุบันมีโครงการเดียวที่ยังด าเนินการอยู่ คือ โครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  

ราชอาณาจักรกัมพูชา (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) โดยกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว กรมการพัฒนาชุมชน ระยะเวลาโครงการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/องค์กรในการบริหารจัดการตนเอง 
และพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับพออยู่พอกิน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาว
กัมพูชาที่สนใจ อย่างไรก็ดี การด าเนินกิจกรรมในปีที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอเลื่อนจัดกิจกรรมตามแผนงานดังกล่าวออกไป
ก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลาย9  

 

                                           
8 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขับเคลื่อนและด าเนินโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความร่วมมือเพือ่การพัฒนา

โดยน้อมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศตามนโยบาย SEP for SDGs 
Partnership ปัจจุบันมีการด าเนนิโครงการใน 21 ประเทศท่ัวโลก โดยการด าเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) การจัดตั้งศูนยเ์รียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (SEP Learning Center) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาศูนย์รวมข้อมลูและแหล่งเรยีนรู้เชิงปฏิบัติที่น าเสนอเทคนิคและวิชาการสมัยใหม่ซึ่งไดผ้่านการประยุกต์และ
ทดลองใช้ว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี ควบคู่กับการ
ถ่ายทอดกระบวนการคิดและตดัสนิใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกอยู่ในฐานการเรยีนรู้ตา่ง ๆ 
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบและผูส้นใจจากภาคส่วนต่าง ๆ สามารถน าองคค์วามรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดได้อยา่ง
เหมาะสม ยั่งยืนและเกดิประโยชน์ท้ังต่อตนเองและสังคม ด าเนินงานใน 1) สปป. ลาว 2) เมียนมา 3) ติมอร์-เลสเต 
4) บรูไน 5) ตองกา 6) ฟิจิ 7) เลโซโท และ 8) โมซัมบิก และ (2) การพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Model Community) มีจุดมุ่งหมายเพือ่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นชุมชนต้นแบบของ
การบริหารจัดการตนเองที่ครอบคลุม มสี่วนร่วม และยั่งยืน โดยเริ่มจากการสร้างความพอเพียงและพึง่พาตนเองได้
ในระดับบุคคล/ครัวเรือน ก่อนขยายผลสู่การรวมกลุ่ม และการพัฒนาเป็นชุมชนที่มี ความยั่งยืนในท้ัง 4 มิติ คือ 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามบริบททางภูมสิังคมของพื้นที่น้ัน ๆ ด าเนินงานใน 1) กัมพูชา 2) 
เวียดนาม 3) ฟิลิปปินส์ 4) ภูฏาน 5) ศรีลังกา 6) บังกลาเทศ 7) เบนิน 8) โซโลมอน 9) วานูอาตู 10) คีร์กีซ 11) 
เนปาล 12) มองโกเลีย 13) เซเนกลั 14) สปป. ลาว และ 15) เมียนมา (สปป.ลาวและเมียนมามีการด าเนินการทั้ง 2 
รูปแบบ) 
9 กลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ, กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, รายงานผล

การขับเคลื่อนและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ในต่างประเทศในปี 2563 
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3.2  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
3.2.1  โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 

67 ราชอาณาจักรกัมพูชา (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ)  
3.2.1.1  ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง/พ้ืนที่ : หมู่บ้านโอกีกันดาน อ าเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย 
(Oddar Meancheay) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของกัมพูชา ห่างจากด่านช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างไกลจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ สภาพพ้ืนที่เป็นทรายปนหิน
และมีสภาพเป็นป่า สภาพอากาศแห้งแล้ง ขาดแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค ประชากรส่วนใหญ่
เป็นอดีตทหารเขมรแดง  
 

  
 

ภาพที่ 5 แผนที่อ าเภออันลองเวง 
  

3.2.1.2  ข้อมูลโครงการ10 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ฝ่ายไทย คือ ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด ศรีสะเกษ กรมการพัฒนาชุมชน และฝ่ายกัมพูชา คือ กระทรวงอภิวัฒน์ชนบท (Ministry 
of Rural Development) นายอ าเภอและรองนายอ าเภออันลองเวง มี 30 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  

งบประมาณ 9,085,500 บาท (ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 จ านวน 
5,485,500 บาท และระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 จ านวน 3,600,000 บาท งบประมาณรายปีปรากฏ
ในภาคผนวก ข) 
  

                                           
10 กรมการพัฒนาชุมชน, เอกสารโครงการจัดตั้งหมูบ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูด่ีมีสุข บนถนนหมายเลข 67 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ). 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน

ของแกนน าหมู่บ้านด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  

2) เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวคิด
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่เป็น “แหล่งเรียนรู้”  

3) เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนที่อาศัยและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรมีชัย  

การด าเนินกิจกรรมได้ก าหนดเป็นแผนงาน โดยระยะที่ 1 ระหว่างปี  
พ.ศ. 2549-2552 มีดังนี้ 

1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานชุดปฏิบัติการไทย-กัมพูชา 
ทุก ๆ ปี 

2) การจัดตั้งและท ากิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมเด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา โดยเน้นที่โภชนาการอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
จัดกลุ่มพัฒนาเด็กเคลื่อนที่ การอบรมทักษะการดูแลเด็ก และการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาเด็ก 
การจัดซื้อถาดหลุมเพ่ือรับประทานอาหาร การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นส าหรับ
การพัฒนาเด็ก ชุดนักเรียนส าหรับเด็ก  

3) การพัฒนาเยาวชน โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เยาวชน
ชาวกัมพูชา การจัดสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้านโอกีกันดาน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
เยาวชนไทยกับเยาวชนกัมพูชา การส่งเสริมอาชีพเยาวชนในการผลิตอิฐบล็อกซีเมนต์ 

4) การพัฒนาสตรี โดยการจัดสัมมนาคณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน  
การฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพทางเลือก  

5) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ การอบรมความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน การจัดท าแปลงสาธิตการปลูก
พืชสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้น และการเลี้ยงปลา การขุดสระน้ าเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตรและที่
ศูนย์เรียนรู้ การสร้างถังเก็บน้ าฝน ขนาด 2,000 ลิตร การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้  
การสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างโรงเรือนเพาะช า และติดตั้ง
ระบบน้ า 

6) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศด้วยการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสามัคคี  

การด าเนินโครงการระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 มีดังนี ้
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1) การอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ 
ผู้น าชุมชน และกลุ่มเป้าหมายของกัมพูชา ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนชุมชนที่โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนใน
หมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้าน และการบริหารจัดการชุมชน 

2) การปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างแก่ศูนย์เรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลาง 
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ เช่น โต๊ะประชุม เก้าอ้ี 
กระดานแสดงข้อมูล และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์และต่อเติมอาคารให้มีสภาพ
ที่ดีข้ึนเพื่อรองรับระบบสาธารณูปโภค 

3) การพัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กก่อน 
เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา การจัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาเด็กในประเทศไทย 

4) การพัฒนาเยาวชนและสตรี เพ่ือเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน
ตนเองในอนาคต 

5) การพัฒนาอาชีพเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยอาชีพทางเลือก  
การฝึกอาชีพ แก่ครัวเรือนต้นแบบในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง เช่น การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูก
ไม้ผล การเพาะพันธุ์ปลา การก่อสร้าง (ช่างไม้ ช่างปูน) 

6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค
ด้วยการขุดสระน้ า 

3.2.2  โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) 

3.2.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง/พ้ืนที่ : หมู่บ้านบางขยักเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่อาศัยท ามาหากิน

ในบริเวณป่าชายเลน ตั้งอยู่ในต าบลเปี่ยมกระสอบ อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง พื้นที่ติดชายฝั่ง
ทะเลของประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกอยู่ตรงข้ามจังหวัดตราดของไทย โดยมีสะพานเชื่อมถึงกัน
ระหว่างสองประเทศ ทิศใต้ติดอ่าวไทย นอกจากอาชีพประมงซึ่งส่วนใหญ่จะหาปลา ปู หอย และเลี้ยง
สัตว์ทะเล ยังมีอีกธุรกิจหลักคือท่องเที่ยวป่าชายเลน และนั่งเรือไปเที่ยวหมูบ้านชาวประมง ฤดูฝนหรือ
หน้ามรสุมน้ าทว่มหมู่บ้าน 
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงที่ตั้งของต าบลเปี่ยมกระสอบ จังหวัดเกาะกง 
 
3.2.2.2 ข้อมูลโครงการ11 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ฝ่ายไทย คือ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดตราด กรมการพัฒนาชุมชน และฝ่ายกัมพูชา คือ กระทรวงอภิวัฒน์ชนบท นายอ าเภอ
และ รองนายอ าเภอมณฑลสีมา ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน 

งบประมาณ 9,600,000 บาท (ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 จ านวน 
6,000,000 บาท และระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 จ านวน 3,600,000 บาท งบประมาณรายปีปรากฏ
ในภาคผนวก ข) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1)  เพ่ือเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริม
และขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กัมพูชา  

2)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและองค์กรในการบริหารจัดการชุมชน  
3)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มและองค์กรในการบริหารจัดการ

ตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ พอมี พอกิน” 
และ “หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  

4)  เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและประชาชนหมู่บ้านเปี่ยมกระสอบมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการด าเนินงานโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

                                           
11 กรมการพัฒนาชุมชน, เอกสารโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบลิ) 
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5)  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชน
ชาว กัมพูชา และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

การด าเนินกิจกรรมของโครงการ ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 มี
ดังนี้  

1)  การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายกัมพูชา โดยมีการ
เจรจาหารือเชิงนโยบายร่วมกันระดับจังหวัดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชาเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดนโยบายการด าเนินงานโครงการ การจัดอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดท าแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ผู้น าชุมชน และประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะท างานระดับกรม ระดับจังหวัด และในพ้ืนที่ด าเนินงาน และจัดการ
ศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ /คณะท างานฝ่ายไทยเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชา 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา 

2)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การสร้างถนนดินเพ่ือความสะดวก
ในการเดินทางในชุมชน การสร้างท านบกั้นน้ าทะเลและใช้เป็นทางสัญจรในชุมชนได้ด้วย การสร้าง
อาคาร ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จัดการประชุมรายเดือนของต าบล
และหมู่บ้าน ประกอบพิธีทางศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ การสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้เพ่ือแจกจ่าย
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ การสร้างห้องน้ าส าหรับชุมชน (ด้านข้างศูนย์
เรียนรู้) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นให้เด็กในโรงเรียนประถม  

3)  การส่งเสริมอาชีพทางเลือก เช่น การเลี้ยงปลากะพงในกระชัง  
การแปรรูปอาหาร ทะเล (กะปิ กุ้งแห้ง ปลากระตักอบแห้ง) การแปรรูปกล้วย มัน เผือก การเลี้ยงไก่ไข่ 
การเลี้ยงกบ ปลาดุก การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การท าสกรีนเสื้อสัญลักษณ์ของชุมชนเพ่ือจ าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว  

4)  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ผล 
เช่น ต้นขี้เหล็กริมถนนเพ่ือปรับภูมิทัศน์ การปลูกไม้ผลเพ่ือการบริโภค เช่น มะม่วง มะพร้าว ละมุด 
และการปลูกต้นโกงกางเพ่ิมทุกปี  

การด าเนินกิจกรรมโครงการระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 มีดังนี้ 
1)  การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน โดยการเตรียม

ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ผู้น าชุมชน/องค์กรชุมชน/ผู้แทนสตรี/เยาวชน  
ด้วยการอบรมและศึกษาดูงาน การทบทวนแผนชุมชน การจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชน  

2)  การพัฒนาสตรีและเยาวชน โดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกตาม
ความต้องการของประชาชนและสอคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ด้วยการจัดการอบรมฝึกปฏิบัติ 
โดยวิทยากรจากผู้ประกอบการสินค้าโอทอปของไทยจากจังหวัดตราด การสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปที่
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หลากหลาย อาทิ การท าปลากระตักอบแห้งหรือทอดกรอบเป็นปลากระตักราดพริก ปลากระตัก
สามรส การประดิษฐ์และพัฒนาของฝากของที่ระลึกเพ่ือการใช้และจ าหน่าย การส่งเสริมการลด
รายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน ต้นแบบจากการประกอบอาชีพ การสร้างร้านค้า/ตลาดนัดชุมชน
จ าหน่ายสินค้าจ าเป็นในชีวิตประจ าวันและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-กัมพูชา 
การแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี การอบรมการเป็นมัคคุเทศก์
ชุมชนและการท าโฮมสเตย์ 

3)  การสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ที่มีห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง เป็นต้น สร้างแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ติดตั้งถังเก็บน้ าขนาด 
2,000 ลิตร จ านวน 6 ถัง เพ่ือชุมชนใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า/ประปา จัดท าข้อมูล
หมู่บ้าน/ชุมชน 

4)  การสร้างท านบกั้นน้ าทะเลสูงเพ่ิมขึ้นอีก 50 เซนติเมตร  
5)  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนที่ โดยฝ่ายไทยสนับสนุนพันธุ์ไม้ อาทิ การส่งเสริมการปลูกป่าและปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
ในครัวเรือน การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในชุมชนให้ร่มรื่น สร้างชุมชนสวยงามรองรั บ 
การท่องเที่ยวอันจะน ารายได้สู่ชุมชน 

6)  การประชาสัมพันธ์โครงการ 
7)  การติดตามประเมินผลโครงการ 

3.2.3  โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย)  
3.2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง/พ้ืนที่ : หมู่บ้านตะโบกวินเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่ห่างไกล ตั้งอยู่ใน
อ าเภอมาลัย จังหวัด บันเตียเมียนเจย มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกที่จังหวัดสระแก้ว 
ระยะทาง 153 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด ตั้งอยู่ที่ด่านบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ  
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา ทิศใต้ติดกับจังหวัดพระตะบอง ทิศเหนือติดกับ
จังหวัดอุดรมีชัย หมู่บ้านนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของเขมรแดง มีประชากรเบาบาง โดยมีการตั้งถิ่นฐาน
กระจัดกระจายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอดีตทหารเขมรแดง สภาพอากาศแห้งแล้ง 
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ภาพที่ 7 แผนที่แสดงที่ตั้งของอ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
 

3.2.3.2 ข้อมูลโครงการ12 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงาน ฝ่ายไทย คือ ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสระแก้ว กรมการพัฒนาชุมชน และฝ่ายกัมพูชา คือ กระทรวงอภิวัฒน์ชนบท นายอ าเภอ
และ รองนายอ าเภอมาลัย ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน 

งบประมาณ 7,620,000 บาท (ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 งบประมาณ
รายปีปรากฏในภาคผนวก ข) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/องค์กร ในการบริหารจัดการ

ตนเองโดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับพอมีพอกิน 
3) เ พ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาว

ต่างประเทศท่ีสนใจ 
4) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับ

ประชาชนชาวกัมพูชา รวมทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน มีดังนี้  
1) การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่

ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา โดยมีการจัดอบรมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 3 ปี แก่เจ้าหน้าที่จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชน  
การคัดเลือกครัวเรือนพัฒนา 

2) การสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

                                           
12 กรมการพัฒนาชุมชน, เอกสารโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตยีเมยีนเจย) 
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3) การจัดการความรู้การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ครัวเรือนพัฒนา/ผู้น าชุมชน/กลุ่ มเยาวชน/
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ การขยายครัวเรือนพัฒนา การจัดตั้งกองทุนปุ๋ย โครงการหน้าบ้านน่ามอง สร้างโรง
เพาะเห็ด 1 แห่ง การจัดตั้งคลังยาสัตว์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง และการปรับภูมิทัศน์ในชุมชน 

4) การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือนพัฒนา/การพัฒนา
อาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้แก่
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง อาทิ การอบรมการแปร
รูปอาหาร เช่น การท าไข่เค็ม การประกอบอาชีพเสริม เช่น การเพาะเห็ด การส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พ้ืนบ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ อาทิ การท าสบู่และน้ ายาล้างจาน การตัดเย็บเสื้อผ้า 
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

5) การท ากิจกรรมสร้างความยั่งยืนเพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ “พออยู่ พอกิน” โดยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และแกนน า
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น มีแผนชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ปราชญ์-ชาวบ้าน  

6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมสานสัมพันธ์หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงสองแผ่นดิน 

7) การติดตาม/ตรวจเยี่ยมโครงการ 
 

3.3  การวิเคราะห์โครงการโดย CIPP Model และแนวคิดเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมิน 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

การศึกษานี้ได้ใช้แนวคิดการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) เพ่ือวิเคราะห์ผล 
การด าเนินงานโครงการที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาใน
กัมพูชา จ านวน 3 โครงการ โดยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบสถานะก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
ในพ้ืนที่ของชาวบ้านและเกษตรกรกัมพูชา การวิเคราะห์ปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้าในโครงการ 
การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานโครงการ และการวิเคราะห์ผลงาน และใช้แนวคิดเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของโครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3.1  การวิเคราะห์โครงการโดย CIPP Model 
3.3.1.1 บทสรุปจากการศึกษาโครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิต

อยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 67 ราชอาณาจักรกัมพูชา (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ)  
1) ผลการวิเคราะห์บริบทของชุมชนก่อนและหลังโครงการ (Context) 
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1.1) ก่อนการด าเนินโครงการ 
สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านโอกีกันดาน

ก่อน การด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2549 พบว่า คนในหมู่บ้านประมาณ 10 ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังคง
มีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทค่อนไปทางพ้ืนที่ป่า การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจัดกระจาย ที่ดินเป็นของ
ผู้น า ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ าประปา ไม่มีห้องน้ าใช้  สภาพดินเป็นทรายปนหินและมีสภาพเป็นป่า  
สภาพอากาศแห้งแล้ง แหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอและขาดคุณภาพ ท าให้เพาะปลูกพืช  
ไม่ได้ผล การประกอบอาชีพจึงเป็นการพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลักด้วยการหาของป่าขาย และมีอาชีพ
รับจ้าง ในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากแล้งมากท าให้ไม่สามารถปลูกพืชผักทางการเกษตรได้ และไม่มี
โรงเรียน เด็กจึงต้องตามผู้ใหญ่ไปท ามาหากิน  

1.2) หลังการด าเนินโครงการ 
หลังการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายประเด็น อาทิ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
มีประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพ่ิมขึ้นท าให้ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น มีโรงเรียน มีแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค ชาวบ้าน/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และได้น าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพและเริ่มท าการเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น  
การได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินและแหล่งน้ าที่โครงการสร้างให้ท าให้เกิดการหาเลี้ยงชีพในหมู่บ้าน 
อัตราการออกไปรับจ้างในต่างถิ่นจึงลดลง ส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ พบว่า ชาวบ้าน/เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของไทย และศูนย์การเรียนรู้ ที่สร้างขึ้น
กลายเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และสถานที่จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบบริบทชุมชนก่อนและหลังการด าเนินงานโครงการ 

ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
สภาพวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู ่
 

หมู่บ้านโอกีกันดานเดิมพื้นท่ี
เป็นป่า มีครัวเรือนในหมู่บ้าน
ประมาณ 10 หลังคาเรือน ไม่
มีไฟฟ้า ไมม่ีโรงเรียน 
ชาวบ้านด ารงชีพด้วยการหา 
ของป่าขาย ไม่นิยมท า
การเกษตร เนื่องจากสภาพ
ความแห้งแล้ง 

ผลการด าเนินโครงการท าให้  
ระยะที่ 1 มีการสรา้งศูนย์ การ
เรียนรูเ้พื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สระน้ าเพื่อบริโภค
อุปโภค และการศึกษาดูงานใน
ประเทศไทย ท าให้ชาวบ้าน
ตื่นตัวท่ีจะเรียนรู้วิธีท ามาหา
กิน โดยเฉพาะด้าน
เกษตรกรรม  

- ชุมชนมีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น โดยใช้ศูนย์ การเรียนรูฯ้ 
เป็นสถานท่ีรวมกลุ่มเพื่อท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  
- ชุมชนขยายใหญ่ขึ้น มี
โรงเรียน แหล่งน้ า เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค มีประชากร
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพิม่ขึ้น  
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ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
ระยะที่ 2 ชุมชนไดร้ับ
สนับสนุนอาคารเรียนช่ัวคราว 
สร้างสระน้ าเพื่อการบรโิภค
และอุปโภค  

- ประชาชนน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีพและ
เริ่มท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานมากขึ้น  

ลักษณะการ  
ถือครองท่ีดิน 
 

ที่ดินในหมู่บ้านเมื่อก่อนเป็น
ของผู้น า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีทีด่ินท า
กินเป็นของตนเอง โดย
บางส่วนไดร้ับจัดสรรจากผู้น า 

การได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดิน
ท ากิน และแหล่งน้ าท่ี
โครงการสร้างให้ ท าให้เกิด
การ หาเลี้ยงชีพในหมู่บ้าน 

ความสมบรูณ ์
ของดิน 

ที่ดินส่วนใหญ่แห้งแล้ง สภาพ
ดินเป็นทรายปนหิน และมี
สภาพเป็นปา่ 

สภาพดินยังคงแห้งแล้ง  
แต่สภาพปา่ลดลง 

ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
เด่นชัด 

แหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

ไม่เพียงพอและขาดคณุภาพ มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค และท าการเกษตรได้ใน
บางฤดูกาล  

- ชุมชนมีแหล่งน้ าใช้อุปโภค
บริโภค 
- ครัวเรือนสามารถประกอบ
บ่อได้เอง มีท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในหน้าแล้ง 

ความเหมาะสม
ของอากาศ 

ไม่เหมาะสม มสีภาพแห้งแล้ง ไม่เหมาะสม มสีภาพแห้งแล้ง ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
เด่นชัด 

การเพาะปลูกพืช 
 

เพาะปลูกพืชได้ไม่ไดผ้ล
เนื่องจากสภาพดินท่ีแห้งแล้ง
และขาดแหล่งน้ า 

เพาะปลูกพืชได้หลากหลาย
ชนิดมากขึ้น เนื่องจากมีแหล่ง
น้ าท าการเกษตร 

มีการท าเกษตรผสมผสานตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากข้ึน 

การเลีย้งสัตว ์
 

ไม่มีข้อมลูการเลี้ยงสัตว ์ โครงการได้จดัอบรมให้ความรู้
แก่ชุมชน สนับสนุนพันธ์ปลา 
กบ และการขดุบ่อเลีย้ง 
จ านวน 30 ครัวเรือน 

มีเพียง 2 ครัวเรือนที่เข้มแข็ง
และสามารถด าเนินการ
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ขาดทุน
ทรัพย์ และมีปญัหาในการ
ขยายพันธุ์ 

การแปรรปู
ผลผลติการเกษตร 

ไม่มีข้อมลู  ไม่มีข้อมลู ไม่สามารถสังเกตเห็นได ้
 

การจ าหน่าย
ผลผลติทาง 
การเกษตร 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ 
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ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
ความรู้และ  
การถ่ายทอด 
 

การเป็นชุมชนห่างไกล สภาพ
แห้งแล้งท าให้ไม่มีการติดต่อ 
สื่อสารกับชุมชนอื่น ๆ มากนัก 

โครงการไดส้ร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนแห่งนี้จนกลายเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดความรู ้

ศูนย์การเรียนรู้กลายเป็น
ศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ 
และท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนและชุมชนอื่น ๆ ใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

 
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในโครงการ (Input) 

การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในโครงการฯ ประกอบด้วย งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต สิ่งก่อสร้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า 
รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้น า
ชุมชน/กลุ่มเยาวชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ การจัดตั้งและท ากิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การจัดท าแปลงสาธิตการปลูกพืชสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้น การขุดสระน้ าเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและที่ศูนย์เรียนรู้ รวมเป็นเงินจ านวน 9,085,500 บาท (การด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 
2549-2552 และระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559) 

ในด้านบุคลากรจากไทย เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษได้ให้ความรู้และค าแนะน าต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาและผู้น าชุมชนในการ
จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิ  
การอบรมความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน การฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชน การจัดกิจกรรม
ทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การน าคณะผู้แทนกัมพูชาศึกษาดูงานในประเทศไทย ซึ่งเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้าน และ
การบริหารจัดการชุมชน และติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการให้การ
ยอมรับต่อความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่มาถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าต่าง  ๆ 
ในส่วนของฝายเจ้าหน้าที่กัมพูชา กระทรวงอภิวัฒน์ชนบทได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่/ชาวบ้าน/ และผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ผลการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานโครงการ (Process) 
การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานโครงการ พบว่า โครงการมีการ

จัดท าแผนงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและด าเนินงาน 
มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาของชุมชน เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกหมู่บ้าน  



27 

 

การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 

4) ผลการวิเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (Output and 
Outcome} 

ชาวบ้าน/เกษตรกรและผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน หมู่บ้านเป้าหมายสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีการน าความรู้สู่การปฏิบัติ และมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ ความรู้ที่ชุมชนได้รับจากการถ่ายทอดจากจากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ภายใต้โครงการส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น
หมวดหมู่ องค์ความรู้ที่ได้รับ ดังนี้ การจัดการดิน น้ า และสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงบ ารุงดิน  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตพืชและสัตว์ เช่น การปลูกผัก การเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่  
การปลูกไม้ผล การเพาะพันธุ์ปลา การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น การท าน้ าปลา การขุดสระน้ า 
เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตรและที่ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

วัสดุอุปกรณ์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการยังมีสภาพที่ใช้งานได้และ
ยังคงใช้ประโยชน์อยู่ เช่น ถังเก็บน้ าฝนขนาด 2,000 ลิตร ถังเก็บน้ าฝน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากโครงการไปปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกได้ในระดับหนึ่ง โดยเน้นการปลูกพืชผักที่ลดการใช้
สารเคมี การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การท าเกษตรแบบผสมผสาน การขยายพันธุ์พืชและ
สัตว์ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคผลผลิตมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าในอดีต แต่ยังไม่มีการท า
บัญชีครัวเรือนและการออมทรัพย์ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น
สถานที่จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่คนในชุมชนและเยาวชนจาก
ประเทศใกล้เคียง โดยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 กรมเอเชียตะวันออกได้น าคณะเยาวชนเพ่ือนมิตร 
ลุ่มน้ าโขงไปเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนดังกล่าวเป็นอย่างมาก13 

ในด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับ
ประชาชนชาวกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน การด าเนิน

                                           
13 อัจฉรา ไชยสาส์น, การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในต่างประเทศ, 

การทูตเพื่อการพัฒนา, 4 (พฤษภาคม 2560): หน้า 35. 
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กิจกรรมโครงการท าให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนพี่น้อง (Sister School) กับโรงเรียน Lumtong ของหมู่บ้านโอกีกันดาน มีการ
แข่งกีฬาร่วมกันเป็นระยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนายอ าเภอ
อันลองเวง  

3.3.1.2 บทสรุปจากการศึกษาโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) 

1) ผลการวิเคราะห์บริบทของชุมชนก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
(Context) 

1.1) ก่อนการด าเนินโครงการ 
สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านบางขยักก่อน

การด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2549 เดิมทีไม่มีหมู่บ้านมาก่อน ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านบางขยัก
ในปัจจุบันเป็นประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในทะเล มีฐานะยากจน ยึดอาชีพท าการประมง ด ารงชีพตามมี
ตามเกิด ประชาขนขาดความรู้ เยาวชนบางส่วนจะไปท างานรับจ้างในโรงงานและบ่อนการพนันในฝั่งไทย 
สภาพดินเค็ม เพาะปลูกพืชได้บางชนิดซึ่งทนต่อน้ าเค็ม อาทิ มะม่วง มะพร้าว ละมุด สภาพน้ ามีความเค็ม 
และเกิดภาวะน้ าท่วมในฤดูฝน การเลี้ยงสัตว์เป็นแบบปล่อยตามธรรมชาติ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัย
ทีเ่กิดข้ึนกับสัตว์ 

1.2) หลังการด าเนินโครงการ 
หลังการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นในปี  พ.ศ. 2559 พบว่า  

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น ชาวบ้าน/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมตามที่ได้เรียนรู้และฝึกอบรมทักษะอาชีพ มีแหล่งน้ าใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และได้น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพและ
เริ่มท าการเกษตรแบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์เป็นการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและสร้างรายได้
เสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่ในบางประเด็นยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น  
การปรับปรุงบ ารุงดินให้สามารถเพาะปลูกได้ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบบริบทของชุมชนก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 

ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
สภาพวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู ่
 

เดิมทีไม่มีหมู่บ้านมาก่อน
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่หมู่บ้าน
บางขยักในปัจจุบันเป็น
ประชาชนท่ีเคยอาศัยอยู่ใน
ทะเล มีฐานะยากจน ยดึ

ผลการด าเนินโครงการท าให้
ผู้น า กรรมการหมู่บ้าน และ
แกนน า มีความรู้ในเรื่อง การ
บริหารจดัการหมู่บ้านและการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ

- มีการปรับ ภมูิทัศน์
บ้านเรือนและชุมชนให้มี
ความสะอาด สวยงาม 
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 
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ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
อาชีพท าการประมง ด ารงชีพ
ตามมตีามเกดิ ประชาขนขาด
ความรู้ เยาวชนบางส่วนจะ
ข้ามฝั่งไปท างานรับจ้างใน
โรงงาน และบ่อนการพนัน 

เศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่
ชาวบ้านในชุมชนได้เรียนรู้และ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ เช่น การ
เลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา และการ
ปลูกผักสวนครัว  

ปรับปรุงบ้านให้สะอาดถูก
สุขอนามัยมากข้ึน  
- ชุมชนมีการรวมกลุม่ มีการ
เก็บออม และการจัดตั้ง กลุ่ม
ออมทรัพย ์ 
- ประชาชนน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพ
มากขึ้น  

ลักษณะการถือ
ครองท่ีดิน 
 

ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
อาศัยและท าอาชีพ ส่วนใหญ่
อยู่ในทะเล  

ประชาชนส่วนใหญ่ยา้ยมาอยู่
บนพ้ืนดินมากขึ้น และเริ่มรู้จัก
ท าประโยชน์จากท่ีดิน ท า
การเกษตรผสมผสาน และเลี้ยง
สัตว์ เพื่อสร้างแหล่งอาหารใน
ครัวเรือน และ สร้างรายได้เสรมิ 

การปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น 
การน าผ้าใบมาคลมุเพื่อให้
ดินคงความชุ่มช้ืน  
ท าให้สามารถใช้ประโยชน์
จากท่ีดินท ากินไดเ้พิ่มขึ้น 

ความสมบรูณ์ 
ของดิน 

สภาพดินเค็ม เพาะปลูกพืชได้
บางชนิด 

การใช้ประโยชน์จากที่ดินจะต้อง
มีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อน 

ไม่สามารถสังเกตพบได ้

แหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

สภาพน้ ามคีวามเคม็ และเกิด
ภาวะน้ าท่วมในฤดฝูน 

ต้องใช้น้ าประปา ขุดบ่อ และ
การเจาะบ่อบาดาลเพื่อน ามาใช้
ท าการเกษตร 

ไม่สามารถสังเกตพบได ้

ความเหมาะสม 
ของอากาศ 

เหมาะสม  เหมาะสม ไม่สามารถสังเกตพบได ้

การเพาะปลูก 
 

เพาะปลูกพืชได้ผลเพียงบาง
ชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว 
ละมดุ ซึ่งทนต่อน้ าเค็ม  

มีการท าเกษตรผสมผสานตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น ปลกูพืช ระยะสั้น 

ลดต้นทุนการใช้สารเคมี  

การเลีย้งสัตว ์
 

มีการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยตาม
ธรรมชาติ ไม่มีความรูเ้กี่ยวกับ
โรคภยัที่เกิดขึ้นกับสัตว์  

โครงการไดส้่งเสริมการเลีย้งไก่
พื้นบ้าน การเลี้ยงปลาในกระชัง 
การเลีย้งกบ  

มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาใน
กระชัง อย่างต่อเนื่อง  

การแปรรปู
ผลผลติการเกษตร 

ไม่มีข้อมลู กลุ่มเป้าหมายไดฝ้ึกอบรมอาชีพ
ด้านการถนอมอาหารให้เก็บ
รักษาได้นาน การไม่ใช้ ผงชูรส 
เช่น กล้วยฉาบ การท าน้ าจิม้
ทะเล น้ าปลา 

เกิดกลุม่อาชีพ มีการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ออกจ าหน่าย จัดท าแบรนด์
ของชุมชน สร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มและครัวเรือนสมาชิก 
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ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
การจ าหน่าย
ผลผลติทาง 
การเกษตร 

ไม่มีข้อมลู  กลุ่มเป้าหมายจดัเตรียม
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อจ าหน่าย 
ท าเครื่องหมายการค้า  

สมาชิกกลุ่มมีความคาดหวัง
ในการขายผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชนท้องถิ่น  

ความรู้และ  
การถ่ายทอด 
 
 

ไม่มีข้อมลู เกิดศูนย์การเรยีนรู้เพื่อ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีการรวมกลุ่ม
ถ่ายทอดความรู้และสถานที่จัดท า
กิจกรรม ตา่ง ๆ ของชุมชนและ
ชุมชนอื่น ๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

ศูนย์การเรียนรู้ กลายเป็น
ศูนย์กลางการถ่ายทอด
ความรู้ โดยที่การสอนงาน มี
ลักษณะไมเ่ป็นทางการ 

 
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในโครงการ (Input) 

รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
อาทิ การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างถนนดิน การสร้างท านบกั้นน้ า
ทะเลและใช้เป็นทางสัญจรในชุมชน การสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้ การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ การสร้าง
ห้องน้ าส าหรับชุมชน (ด้านข้างศูนย์เรียนรู้) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นให้เด็กในโรงเรียนประถม  
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิต การจัดท าแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน การพัฒนา
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ผู้น าชุมชน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การสร้างร้านค้า/ตลาดนัด
ชุมชนจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 9,600,000 บาท (การด าเนินงานระหว่างปี 
พ.ศ. 2550-2552 และระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559)  

ในด้านบุคลากรจากไทย เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตราดได้ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาและไทย โดยจัดการศึกษาดูงานให้แก่
เจ้าหน้าที่/คณะท างานฝ่ายไทยเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนา การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ผู้น าชุมชน/องค์กร
ชุมชน/ผู้แทนสตรี/เยาวชน ด้วยการจัดอบรมและศึกษาดูงาน การทบทวนแผนชุมชน การจัดท า
แผนปฏิบัติการชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน การจัดอบรมและ
ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กัมพูชา ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะท างานระดับกรม ระดับจังหวัด 
และในพ้ืนที่ด าเนินงาน การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
การส่งเสริมอาชีพทางเลือก รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิ การอบรมความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน 
การฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและเยาวชน การจัดกิจกรรมทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
การน าคณะผู้แทนกัมพูชาศึกษา ดูงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้าน และการบริหารจัดการชุมชน และ
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ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการให้การยอมรับต่อความรู้ความสามารถของ
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่มาถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าต่าง ๆ ในส่วนของฝายเจ้าหน้าที่กัมพูชา 
กระทรวงอภิวัฒน์ชนบทได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่/ชาวบ้าน/ และผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) ผลการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานโครงการ (Process) 
โครงการมีแผนการด าเนินงาน โดยผู้น าและตัวแทนชาวบ้านใน

หมู่บ้านบางขยักได้มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา ในการก าหนด
กิจกรรม ด าเนินการพัฒนาต่าง ๆ ท าให้ผู้ เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความเข้าใจชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีบุคลากรด าเนินงานทั้งจากรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยที่เข้ามาส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้ตลอดจนบริหารจัดการโครงการให้ส าเร็จ  

กิจกรรมการพัฒนาที่โครงการจัดท าขึ้นมีการวางแผน ก าหนด
ขั้นตอน เวลา รูปแบบการเนินการ และการใช้ทรัพยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพ้ืนที่และ
ระดับสูงจากรัฐบาลกัมพูชาให้การยอมรับ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดกิจกรรม  
การร่วมศึกษา ดูงาน การอ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท ากิจกรรมโครงการให้ส าเร็จ ผู้น า แกนน า และชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดกิจกรรม และร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ผู้น าชุมชนได้รับ 
การฝึกอบรมทักษะด้านการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องตามแผนและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 

4) ผลการวิเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (Output and 
Outcome} 

การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการสร้าง
ถนนดินเพ่ือความสะดวกในการเดินทางในร้านค้าชุมชน การสร้างท านบกั้นน้ าทะเลและใช้เป็นที่
สัญจรของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาชมป่าชายเลน ชุมชนมีการรักษาความสะอาดและปรับ  
ภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด
ความรู้และสถานที่จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มีอาคารตลาด
นัดเพ่ือการประกอบอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างห้องน้ าสาธารณะ เรือนเพาะช ากล้าไม้ 
การสร้างเล้าไก่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

การที่ชุมชนได้รับการฝึกทักษะด้านการส่งเสริมอาชีพท าให้เกิดกลุ่ม
อาชีพ จนสามารถผลิตเป็นสินค้าจ าหน่ายในชุมชนสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มได้ เช่น การถนอม
อาหาร การแปรรูปเห็ด เป็นต้น มีการจัดท าแบรนด์ของชุมชน นอกจากนั้น กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
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เกษตรกรรมท าให้ชุมชนมีความรู้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถลดต้นทุน 
การผลิต ลดการใช้สารเคมี ท าให้มีสุขอนามัยที่ดีข้ึน  

โครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระดับนโยบายภาครัฐของ
กัมพูชาและไทยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนและผู้น าชุมชนของบ้านเปียมกระสอบไม่
สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีน้ าทะเลหนุนเข้ามาในชุมชน ท าให้ไม่สามารถ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
เพ่ือเตรียมเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรองรับผู้มาเยือน อีกทั้งไม่สามารถสานต่อ
กิจกรรมหลังจบโครงการให้แล้วเสร็จได้ อาทิ การต่อเติมตลาดท่องเที่ยวภายหลังจากโครงการได้
ด าเนินการก่อสร้างตัวอาคารให้ในเรื่องการจัดแบ่งพ้ืนที่ในอาคารออกเป็น 40 บล็อก เพ่ือให้ประชาชน
น าสินค้ามาจ าหน่าย การท าถนนรอบตลาด และการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยังไม่แล้วเสร็จ 
สืบเนื่องจากปัญหาในการบริหารจัดการและงบประมาณ 

3.3.1.3 บทสรุปจากการศึกษาโครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) 

1) ผลการวิเคราะห์บริบทของชุมชนก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  
1.1) ก่อนการด าเนินโครงการ 

สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านตะโบกวินก่อน
การด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2560 เดิมอยู่แบบต่างคนต่างท ามาหากิน สมาชิกในชุมชนไม่มีการ
รวมกลุ่ม ขาดความรู้ในด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ครัวเรือนมีสภาพยากจนความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีนัก 
สมาชิกในชุมชนบางกลุ่มมีรายได้จากงานไม่สุจริต และมีปัญหาเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ประชาชนมีที่ดินเป็นของตนเองแต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี ไม่เกิดการใช้ประโยชน์เต็มที่ น้ ามีแต่
ขาดคุณภาพ หน้าฝนน้ าท่วม หน้าแล้งน้ าแห้ง สภาพอากาศแห้งแล้ง เพาะปลูกพืชไม่ได้ผลเนื่องจาก
สภาพดินที่แห้งแล้งและปัญหาน้ าท่วม การเลี้ยงสัตว์เป็นแบบปล่อยตามธรรมชาติ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคภัยที่เกิดขึ้นกับสัตว์ 

1.2) หลังการด าเนินโครงการ 
หลังการด าเนินโครงการ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ เด่นชัดใน

หลายประเด็น เช่น สมาชิกชุมชนมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เนื่องจากผู้น าชุมชนมีความเป็นผู้น าสูง 
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น มีความสามัคคีร่วมกันท ากิจกรรม
โครงการ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มใช้ประโยชน์จากที่ดินท าการเกษตรผสมผสานท าให้มีแหล่งอาหารใน
ครัวเรือน และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และการท าปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ลด
ต้นทุน ลดการใช้สารเคมี และมีรายได้จากการขายพืชผักอีกด้วย ชุมชนมีแหล่งน้ าใช้อุปโภคบริโภคใน
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ฤดูแล้ง เกิดกลุ่มอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม การพัฒนา 
องค์ความรู้ มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพและดูแลครอบครัว  
แต่ชาวบ้านยังประสบปัญหาน้ าหลากในช่วงฤดูฝน ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบบริบทของชุมชนก่อนและหลังการด าเนินงานโครงการ 

ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
สภาพวิถีชีวิต
และความเป็นอยู ่
 

หมู่บ้านตะโบกวินเดมิอยู่แบบ
ต่างคนต่างท ามาหากิน 
สมาชิกในชุมชนไม่มีการ
รวมกลุม่ ขาดความรู้ในด้าน
การจัดการสภาพแวดล้อม 
ครัวเรือนมสีภาพยากจน
ความเป็นอยูไ่ม่ค่อยดีนัก 
สมาชิกในชุมชนบางกลุ่มมี
รายได้จากงานไม่สุจริต และมี
ปัญหาเยาวชนเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิ 

ผลการด าเนินโครงการท าให้
ผู้น า กรรมการหมู่บ้าน และ
แกนน า มีความรู้ในเรื่อง การ
บริหารจดัการหมู่บ้านและการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงต่อคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน บ้านเรือน 
และชุมชน สะอาดเรยีบร้อย 
สมาชิกในชุมชนมี ความสามัคคี 
และกระตือรือร้นเข้าร่วมโครงการ 
ร่วมท ากิจกรรม ฝึกอาชีพ เรียนรู้
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน ามา 
ปรับใช้ในการดูแลครอบครัว
และประกอบอาชีพ  

- ชุมชนมีการปรับภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงาม ครัวเรือนมี
การปรับปรุงให้หน้าบ้านน่า
มอง สภาพแวดล้อมในชุมชน
ได้รับการแก้ไข ดูแล  
- ผู้น าชุมชน และสมาชิก
ชุมชนมีการรวมกลุ่ม โดยใช้
ศูนย์การเรียนรูเ้ป็นสถานที่
รวมกลุม่เพื่อฝึกอาชีพและ
จัดท ากิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกัน
จนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพ 
- ประชาชนน าเอา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีพและ
เริ่มท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานมากขึ้น  

ลักษณะการ ถือ
ครองท่ีดิน 
 

ประชาชนมีที่ดินเป็นของ
ตนเองแต่ขาดการบริหาร
จัดการที่ดี ไม่เกดิการใช้
ประโยชน์เต็มที่  

ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มใช้
ประโยชน์จากท่ีดิน ท าการ 
เกษตรผสมผสาน มีแหล่งอาหาร
ในครัวเรือน และสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มจากการเพาะปลูก
และเลี้ยงสตัว ์

มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
ท ากินเพิ่มขึ้น 

ความสมบรูณ์ 
ของดิน 
 

สภาพดินท าการเพาะปลูก ได้ 
แต่มีการใช้ประโยชน์น้อย 

มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินท า
การเกษตรแบบผสมผสานท้ัง
การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  

การใช้ประโยชน์ในท่ีดินท ากิน
มีการบรหิารจดัการมากขึ้น 
แบ่งประเภท การเพาะปลูก
ทั้งที่เป็นพืชผักสวนครัว และ
พืชเศรษฐกิจท่ีสามารถน าไป
ขายเพิ่มรายได ้
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ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัด 
แหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

น้ ามีแต่ขาดคณุภาพ 
หน้าฝนน้ าท่วม 
หน้าแล้งน้ าแห้ง 

มีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
แก้ปัญหาขาดน้ าในฤดูแล้ง 
แต่ช่วงฤดูฝนจะมีน้ าหลาก  
ยังไม่สามารถแก้ปญัหาได้  

- ชุมชนมีแหล่งน้ าใช้อุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง  
 

ความเหมาะสม
ของอากาศ 

มีสภาพแห้งแล้ง การเพาะปลูกไม่สามารถท าได้
ในช่วงฤดูแล้งเพราะน้ ามไีม่
เพียงพอ และฤดูฝนประสบ
ปัญหาปรมิาณน้ ามากจนเอ่อล้น
ท่วมพื้นท่ี 

ไม่สามารถสังเกตพบได ้

การเพาะปลูก 
 

เพาะปลูกพืชไม่ได้ผล
เนื่องจากสภาพดินท่ี แห้งแล้ง
และขาดแหล่งน้ า 

สามารถท าการเพาะปลูกพืช
ในช่วงฤดูหนาวได้หลากหลาย
ชนิดมากขึ้น เนื่องจากมีแหล่ง
น้ าท าการเกษตรเพียงพอ 

มีการท าเกษตรผสมผสานตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากข้ึน และการท า
ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ลดต้นทุน ลด
การใช้สารเคมี และมีรายได้
จากการขายพืชผักอีกด้วย 

การเลีย้งสัตว ์
 

มีการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยตาม
ธรรมชาติ ไม่มีความรูเ้กี่ยวกับ
โรคภยัที่เกิดขึ้นกับสัตว์  

โครงการไดส้่งเสริมการเลีย้งไก่
พื้นบ้าน แต่ไก่ลม้ตายจ านวน
มากเนื่องจากประสบปญัหา
สภาพอากาศที่หนาวฉับพลัน  

มีการเลี้ยงสตัว์หลากหลาย
ประเภท เนื่องจากมีความรู้
และได้รับการฝึกอบรมกับ
โครงการ 

การแปรรปู
ผลผลติ
การเกษตร 

ไม่มีข้อมลู  กลุ่มเป้าหมายไดฝ้ึกอบรมอาชีพ 
สามารถเพาะเห็ด แปรรูป
ผลผลติ ได้แก่ การท าไส้กรอก 
ไข่เค็ม ผลไม้ดอง  

เกิดกลุม่อาชีพ มีการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนออก 
จ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับ
กลุ่ม  

การจ าหน่าย
ผลผลติ 
ทางการเกษตร 

ไม่มีข้อมลู  การจัดท าผลติภณัฑ์ชุมเพื่อ
จ าหน่าย ท าเครื่องหมายการค้า  

การขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท้องถิ่น และตลาดใกล้เคียง 
อยู่ในช่วงเริ่มต้น 

ความรู้และ 
การถ่ายทอด 
 
 

ไม่มีข้อมลู เกิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โรงเพาะเห็ด  
 

ศูนย์การเรียนรูเ้พื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยนื กลายเป็นศนูย์กลาง
การถ่ายทอดความรู้และ
สถานที่จดัท ากิจกรรมของชุมชน 

 
2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในโครงการ (Input) 

รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
อาทิ การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้องน้ า ลานกีฬา การมีกฎเกณฑ์และ
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คณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมเรื่องอาชีพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
และปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น การปลูกพืชผสมผสาน การเพาะเห็ด 
การเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง การเลี้ยงหมู การท าปุ๋ยอินทรีย์ การท าน้ ายาล้างจาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
เช่น การท าไข่เค็ม ผลไม้ดอง การสร้างโรงเพาะเห็ด การพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ผู้น า
ชุมชน และชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 7,620,000 บาท (ระหว่างปี 
พ.ศ. 2560-2563) 

ในด้านบุคลากรจากฝ่ายไทย เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้วได้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและฝ่าย
กัมพูชา โดยจัดการอบรมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 3 ปี แก่เจ้าหน้าที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัด
บันเตียเมียนเจย กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชน การการจัดการความรูก้าร
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือนพัฒนา/
การพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท ากิจกรรมสร้างความยั่งยืนเพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ “พออยู่ พอกิน” การประชาสัมพันธ์โครงการ การติดตาม และการตรวจเยี่ยม
โครงการโดยผู้บริหารจากกรมการพัฒนาชุมชน 

ในด้านบุคลากรของกัมพูชา กระทรวงอภิวัฒน์ชนบทได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในการด าเนินงานโครงการ 

3) ผลการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานโครงการ (Process) 
กิจกรรมการพัฒนาที่โครงการจัดท าขึ้นมีการวางแผน ก าหนด

ขั้นตอน เวลา รูปแบบการด าเนินการ และการใช้ทรัพยากร เพื่อท าการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ผู้น า
ชุมชนและชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในวางแผน ก าหนดกิจกรรม และร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในการด าเนินกิจกรรม การด าเนินโครงการก าหนดให้มีเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้น า โดยผู้น า
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือให้มีความเข้าใจแนวทางการท างาน  
ที่ชัดเจน และด าเนินงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับสูงจากรัฐบาล
กัมพูชาให้ การยอมรับ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดกิจกรรม การร่วมศึกษาดูงาน  
การอ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมโครงการ
ให้ส าเร็จ และมีการติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  

4) ผลการวิเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (Output and 
Outcome} 

กิจกรรมโครงการประสบความส าเร็จในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องน้ าสาธารณะ โรงเพาะเห็ด คลังยาประจ าหมู่บ้าน ลานกีฬา
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อเนกประสงค์ของชุมชน วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ มีสภาพการใช้งานได้เป็นปกติ โดยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดูแลอย่างเหมาะสม  

ในด้านการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ชุมชนได้รับการฝึกทักษะ
การเพาะเห็ด เรียนรู้การถนอมอาหาร อาทิ การแปรรูปไข่เค็ม การท าแหนมเห็ด การท าน้ าพริก และ
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาทิ สบู่ น้ ายาล้างจาน และลูกประคบ ซึ่งโครงการจะด าเนินการส่งเสริมให้
สามารถผลิตเป็นสินค้าจ าหน่ายในชุมชนและตลาดใกล้เคียงเพ่ือสร้างรายได้ให้กับกองทุนและสมาชิก
กลุ่มต่อไป 

การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ในด้านการเพาะปลูก ชาวบ้านปลูก
ผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองและหมู เพ่ือเป็นอาหารและ
จ าหน่าย สร้างรายได้เสริม มีการจัดท าคลังยาส าหรับส าหรับรักษาโรคสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนั้น ความรู้
ที่ได้รับจากการส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์ส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้
สารเคมี และมีสุขอนามัยที่ดีข้ึน  

ด้านสุขอนามัย ครัวเรือนน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ มีการสร้าง
ห้องน้ า การดูแลครัวเรือนให้สะอาด การกินอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ และท าการเกษตรโดยลดการใช้
สารเคมี  

ด้านการด าเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในวิถีพอเพียง และ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างาน อีกทั้งยังน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ การท าน้ าส้มควันไม้ 

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอด และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ด้วย  

3.3.2  การวิเคราะห์โดยแนวคิดเกณฑ์และตัวชี้วัดส าหรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

3.3.2.1  การถอดความเชื่อมโยงของโครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนน
หมายเลข 67 ราชอาณาจักรกัมพูชา (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ) 
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ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน  ความรู้ คุณธรรม 
- การสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ เรือนเพาะ
ช า แปลงสาธิต บ่อ
เพาะพันธุ์ปลา เพื่อ
เป็นแหล่งความรู้
และท่ีมาของรายได้  
- การร่วมท า
กิจกรรมโครงการ
เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

- ชาวบ้านใช้จ่าย
อย่างพอดี ใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง 
- มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสม
กับการใช้งานและ
ความจ าเป็น 

- ชาวบ้านรู้จักท า
บัญชีครัวเรือน การ
แบ่งเงินเป็น 3 ส่วน  
- ชุมชนมีแหล่งน้ า
ใช้อุปโภคบริโภค
จากการสร้างบ่อน้ า 
มีท่ีกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในหน้าแล้ง 

 - ชาวบ้านน าความรู้ที่ได้
จากการอบรมและศึกษา
ดูงานในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
ด้านการเกษตรแบบ
ผสมผสานไปปรับใช้ใน
พื้นท่ีของตนเอง อาทิ 
การปลูกพืชผักสวนครัว
และเลี้ยงสัตว ์

- ชาวบ้านมีความเข้าใจและ
น าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมา
ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
และการอยู่ร่วมกัน 
- มีครัวเรือนต้นแบบท่ีได้น า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้ครัวเรือนอื่น
น าไปประยุกต์ใช้ 
- มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้โดย
ใช้ศาลาอเนกประสงค์เป็นท่ี
ประชุม 

 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

- ด้านการลดค่าใช้จ่าย 
ชาวบ้านมีการท าเกษตร
ผสมผสานเพื่อการบริโภค 
- ด้านการเพิ่มรายได้ 
ชาวบ้านบางครัวเรือนปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็น
อาหารและจ าหน่าย 

- ปลอดอบายมุข 
- เด็กเล็กได้รับการดูแล 
- ชาวบ้านรักใคร่สามัคคีและ
มีความร่วมมือกันแก้ปัญหา
ชุมชน 
- การร่วมมือกันพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และขยายผลไปยัง
ชุมชนใกล้เคียง 

- มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการ
เพาะปลูก ลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี ซ่ึงเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
- การขุดสระน้ าช่วยพัฒนา 
การบริหารจัดการน้ าให้ดีขึ้น 

- ชุมชนมีการสืบทอดและใช้
ภูมิปัญญาในการบ ารุงดิน  
- หมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้เป็น
สถานท่ีศึกษาดูงานให้แก่พื้นท่ี
ใกล้เคียง รวมท้ังเยาวชนจาก
ประเทศใกล้เคียง 
- มี Sister School 
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2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) 
 

ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน  ความรู้ คุณธรรม 
- การสร้างศูนย์การ
เรียนรู้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท า
กิจกรรม ซ่ึงชุมชน
ได้น าความรู้และ
ทักษะท่ีได้ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ใน
การด ารงชีวิต การ
สร้างรายได้ โดยยึด
หลักพึ่งตนเอง ขยัน
ท ามาหากิน 
ประหยัดอดออม 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมและร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการ
ด าเนินโครงการด้วย
ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์โครงการ 

- ชาวบ้านมี ความ
เข้าใจในวิถีพอเพียง  
- น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต ประจ าวันและ
การประกอบอาชีพ 

- ทุกภาคส่วน ท้ัง
ภาครัฐ และ
ประชาชน ท างาน
ร่วมกันโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของ
ชุมชนโดยรวม 
- น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
- มีคณะกรรมการ
บริหารดูแลการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 - ชาวบ้านท่ีได้รับการ
อบรมจากศูนย์เรียนรู้
และศึกษา ดูงานใน
ประเทศไทย น าความรู้
มาปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ เพาะปลูก เลี้ยง
สัตว์ การถนอมอาหาร 
การท่องเท่ียว เพื่อสร้าง
รายได้ให้ครอบครัวและ
ชุมชน 

- ชาวบ้านมีความเข้าใจและ
น าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
มาใช้ในการด ารงชีวิต  
การประกอบอาชีพ และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
- มีความร่วมมือกันแก้ปัญหา
ชุมชน 

 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

- ด้านการลดค่าใช้จ่าย 
ชาวบ้านมีการท าเกษตร
ผสมผสานเพื่อการบริโภค 
- ด้านการเพิ่มรายได้ 
ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการ
ถนอมอาหารและ แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จ าหน่าย 
- ด้านการประหยัด มีการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
และการรวมกลุ่มออมทรัพย์ 
- เรียนรู้เทคโนโลยีการถนอม
อาหาร การท าปุ๋ยอินทรีย์ 

- ปลอดอบายมุข 
- มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
มีจิตอาสา  
- มีความร่วมมือกันแก้ปัญหา
ชุมชน ดูแลเยาวชนให้มี
พฤติกรรมเหมาะสม 

- มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน การ
เพาะปลูก ลด ละ เลิก การใช้
สารเคมี 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม แหล่ง
น้ า ต้นไม้ ขยะ ในชุมชน 
- ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก เพื่อปรับ 
ภูมิทัศน์ชุมชน 

- มีการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการท าประมง  
การถนอมอาหารท่ีได้จาก
ทะเล 
- ชาวบ้านมีความเข้าใจและ
น าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
มาใช้ใน การด ารงชีวิต  
การประกอบอาชีพ และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
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3) โครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ราชอาณาจักร
กัมพูชา (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) 
 

ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน  ความรู้ คุณธรรม 
- ชาวบ้านรู้จัก
วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา สิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการ วาง
แผนการผลิตสินค้า 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนด
กิจกรรม และ
ร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการด าเนิน
กิจกรรม โดยค านง
ถึงประโยชน์
ส่วนรวม 

-  ใช้งบประมาณ 
อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี ให้สมดุล
เพียงพอท่ีจะรองรับ
การผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- วางแผนการผลิต
สินค้าโดยค านึงถึง
หลักการใช้
ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 

-  ทุกภาคส่วน ท้ัง
ภาครัฐและ
ประชาชนท างาน
ร่วมกันในการ
พัฒนาระบบการ
ผลิตสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
- ชาวบ้านมีความ
เข้าใจใน
สถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม 
แผนงานนโยบาย 
ของภาครัฐ พร้อมท่ี
จะปรับตัวตาม
สภาพการณ์ท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ 

 - ชาวบ้านน าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมและดู
งานมาปรับใช้ อาทิ  
การถนอมอาหาร การท า
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน การท าปุ๋ย
อินทรีย์ การท าโรงสี
ขนาดย่อมไว้สีข้าวกินเอง 
การท าน้ าหมักจากวัสดุ
เหลือใช้เพ่ือก าจัดกลิ่น 
มูลสัตว์ 
- น าภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาประยุกต์ใช้กับความรู้
ท่ีได้จากโครงการ เช่น 
การท าน้ าส้มควันไม้ 
- รู้จักการวางแผนโดย
เชื่อมโยงผลผลิตกับ 
ความต้องการของ
ผู้บริโภค 

- ชาวบ้านมีความเข้าใจและ
น าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
มาใช้ในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
- การถ่ายทอดสิ่งท่ีได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ของตนเอง 
- การช่วยเหลืองานชุมชน 
- การวางแผน การผลิตสินค้า
โดยค านึงถึงผู้อื่น ผลประโยชน์ 
และความเสียหายที่อาจ
กระทบต่อส่วนรวม 

 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

- การลดรายจ่าย ชาวบ้านมี
การท าเกษตรผสมผสานเพื่อ
การบริโภค 
- การเพิ่มรายได้ ชาวบ้านมี
อาชีพเสริมจากการปลูกผัก
สวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เป็น
อาหารและจ าหน่าย 
- ชุมชนและครัวเรือน มีการ
ออมทรัพย์ 

- ปลอดอบายมุข 
- มีความร่วมมือกันแก้ปัญหา
ชุมชน 
- ร่วมกันพัฒนา ศูนย์การ
เรียนรู้ 

- มีการแก้ไขปัญหาขยะ  
และร่วมมือกันท าให้ชุมชน
สะอาดขึ้น 
- มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการ
เพาะปลูกแทนการใช้สารเคมี 

- มีการสืบทอด ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้เตาเผาถ่าน
รูปแบบด้ังเดิมมาประยุกต์ 
ใช้กับการท าน้ าส้มควันไม้ 
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3.2.2.2  ความเชื่อมโยงของโครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่าง ๆ 
1) ผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจ 

การเข้าร่วมโครงการเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชาวบ้านและชุมชนใน
มิติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมีรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากชาวบ้าน/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการ
ผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น ชาวบ้านบางครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็นอาหาร
และจ าหน่าย ท าให้เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้มากข้ึน และมีการลดรายจ่าย โดยชาวบ้านมีการท า
เกษตรผสมผสานเพ่ือการบริโภค มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายและการรวมกลุ่มออมทรัพย์ ยกเว้น
ชาวบ้านที่หมู่บ้านโอกีกันดานที่ไม่มีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย 

2) ผลกระทบในมิติทางสังคม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติทางสังคมของทั้งสามโครงการพบว่า ชุมชน

เกิดการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความสามัคคีมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนท าให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและสมาชิกในครัวเรือนของ
สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านการ
ตอบสนอง ความต้องการของชุมชนพบว่า มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะมีการประชุมและหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ชุมชนปลอดอบายมุข และร่วมมือกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง  

3) ผลกระทบในมิติทางสิ่งแวดล้อม 
มิติทางสิ่งแวดล้อม พบว่า มีผลกระทบในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนมากขึ้น เนื่องจากชาวบ้าน/เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการเกษตรจากการใช้สารเคมี
มาใช้สารอินทรีย์แทนมากขึ้น สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น มีการแก้ไขปัญหาขยะ และร่วมมือกันท าให้
ชุมชนสะอาดขึ้น 

4) ผลกระทบในมิติทางวัฒนธรรม 
ชาวบ้านมีความเข้าใจและน าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการ

ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้ที่หมู่บ้านโอกีกันดาน 
จังหวัดอุดรมีชัย เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี เนื่องจากเป็นที่ศึกษาดูงาน
ให้แก่พ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งเยาวชนจากประเทศใกล้เคียง 

 
3.4  การวิเคราะห์การด าเนินงานโครงการ 

3.4.1  ผลการด าเนินงานโครงการ 
แม้ว่าทั้งสามโครงการจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที่และสภาพ

ภูมิอากาศ แต่ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการน้อมน า 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นั้นมีการก าหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนในกัมพูชา และเพ่ือเป็นการประสานความสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ และแผนการ
ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงจะกล่าวถึงผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการ
โดยรวม ซึ่งกล่าวได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

3.4.1.1 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนในกัมพูชา พบว่า 
1) ด้านการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ ทั้งสามโครงการประสบ

ผลส าเร็จในการด าเนินงาน อาทิ การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน ศาลา
อเนกประสงค์ของชุมชน สระน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์มีสภาพใช้งานได้  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลอย่างเหมาะสม ในด้านของกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ชาวบ้านเรียนรู้
การท าเกษตรผสมผสานและการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ทั้งบริโภคและจ าหน่ายเป็นการช่วยลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้ไปพร้อมกัน 

2) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตของชาวบ้าน พบว่า นอกจากชาวบ้าน/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้เรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนฐาน โดยน าเอาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ 
ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพจนเห็นผลในทางปฏิบัติแล้ว ยังพบว่า ชาวบ้าน/เกษตรกรได้
ส่งต่อความรู้แพร่ขยายไปยังเพ่ือนบ้านและชุมชนใกล้เคียง เช่นศูนย์การเรียนรู้ที่หมู่บ้านโอกีกันดาน
กลายเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง และเยาวชนจากประเทศเพ่ือนบ้านได้มาศึกษาดูงาน ในด้านเศรษฐกิจชาวบ้าน/เกษตรกร
สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้การท าการเกษตรแบบผสมผสานในที่ดินเพ่ิมขึ้น มีการน าเอา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ รวมทั้งการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในประเทศไทยและการอบรม
ทักษะอาชีพไปปรับใช้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตหันมาประกอบอาชีพสุจริต ลด ละ เลิก
ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  

3) ด้านความสามารถของชุมชนในการเป็นต้นแบบหมู่บ้านน าร่อง
พัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ความสามารถของชุมชนในการเป็นต้นแบบหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้ และขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน สามารถสรุปได้ดังนี้  

3.1) ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเป็นสถานที่รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ที่เห็นเด่นชัดคือ หมู่บ้านตะโบกวิน จังหวัด 
บันเตียเมียนเจย มีความโดดเด่นในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างอาชีพ การส่งเสริม
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับ
พอมีพอกิน หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ในระดับสูงขึ้น เป็นแบบอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงเรียนรู้ต่อไปได ้

3.2) การพัฒนาที่ได้รับจากการช่วยเหลือของโครงการ การส่งเสริม
จากภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ท าให้ชุมชนเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น ดังจะเห็นได้จากที่หมู่บ้าน
โอกีกันดานมีโรงเรียนในชุมชน มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ประชาชนน าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีพและเริ่มท าการเกษตรแบบผสมผสานมากข้ึน การด ารงชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนอ่ืน  
ย้ายถิ่นเข้ามาเพ่ิมข้ึน  

3.3) ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบ ผลักดัน และสนับสนุน
ให้สมาชิกในหมู่บ้านด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้จากโครงการกับร่วมกับชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ และเป็นต้นแบบความส าเร็จในการพัฒนาเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมการขยายผลไปยัง
ครัวเรือน/พ้ืนที่/ชุมชนอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าชุมชนที่หมู่บ้านโอกีกันดานซึ่งเป็นอดีตทหารเขมรแดง 
ไม่เคยประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากโครงการมาปฏิบัติและศึกษาต่อยอด
ด้วยตนเอง และหมู่บ้านตะโบกวิน ซึ่งผู้น าชุมชนเป็นผู้หญิง สามารถตั้งกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 

3.4.1.2 การประสานความสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ พบว่า ชุมชนไม่เพียงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น 
แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้น า ประชาชน หน่วยงานระดับท้องถิ่น และระดับนโยบาย จะเห็น
ได้จากการที่ผู้บริหารระดับสูงของทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทยได้มีการเจรจาหารือเชิงนโยบายร่วมกัน อาทิเช่น 
โครงการที่หมู่บ้านเปี่ยมกระสอบ จังหวัดเกาะกง มีการหารือระดับจังหวัดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด
ฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชาเพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายการด าเนินงานโครงการ หรือโครงการที่หมู่บ้าน  
ตะโบกวิน จังหวัดบันเตียเมียนเจย เกิดจากความต้องการของฝ่ายกัมพูชาให้ฝ่ายไทยสานต่อโครงการ
พัฒนาชุมชนในกัมพูชา  

นอกจากนั้น กิจกรรมโครงการยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน 
เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศด้วยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี การอบรม  
ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปของไทย การศึกษาดูงานครัวเรือนตัวอย่างในจังหวัด 
ศรีสะเกษ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสานสัมพันธ์ระดับ
ประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่หมู่บ้านอันลองเวงมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนพ่ีน้อง (Sister School) กับ
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โรงเรียน Lumtong ของหมู่บ้านโอกีกันดาน มีการแข่งกีฬาร่วมกันเป็นระยะ ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านไพรพัฒนา มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนายอ าเภออันลองเวง รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษมีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนเป็นอย่างดี 

3.4.2  ปัจจัยความส าเร็จ/ปัญหาอุปสรรค 
3.4.2.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาหมู่บ้านประสบผลส าเร็จ 

1) มีการจัดท าแผนด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยในการเตรียมความพร้อม การจัดท าแผนชุมชน และแผนการด าเนินงาน 
ซึ่งน าสาระส าคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกษตรกรต้องค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรมมาสอดแทรกเป็นองค์ความรู้
ในกิจกรรมและการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ เพ่ือให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้เข้าใจในสาระส าคัญ
ดังกล่าว จนสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชี พ รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนในทางที่ควร โดยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของกัมพูชา เพ่ือให้ชุมชน
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตจริงที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกเหนือจาก
องค์ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  

2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการท างานและให้การ
สนับสนุน เติมเต็มซึ่งกัน โดยชาวบ้าน/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตจนเห็นผลในทางปฏิบัติ แล้วยังส่งต่อความรู้แพร่ขยาย 
ไปยังเพ่ือนบ้านและชุมชนใกล้เคียงกัน และการด าเนินโครงการได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีทางการเกษตร การบริหารจัดการทั้งจากรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย 

3) การมีผู้น าที่เข้มแข็ง กระตือรือร้น มีความสมัครใจ และความรับผิดชอบ 
เป็นต้นแบบชองการปฏิบัติจริงเป็นเสมือนห่วงโซ่เชื่อมระหว่างการเรียนรู้จากโครงการกับชาวบ้านใน
พ้ืนที่ และเป็นต้นแบบความส าเร็จในการพัฒนาเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น และส่งเสริมการขยายผลไปยัง
ครัวเรือน/พื้นที่/ชุมชนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) การศึกษาดูงานในประเทศไทยเป็นกิจกรรมส าคัญที่ช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เช่นกรณีของชาวบ้านที่หมู่บ้าน
โอกีกันดานได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้หลังจากที่ได้เห็นครัวเรือนตัวอย่าง
ในจังหวัดศรีสะเกษท่ีได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วเกิดผลดี โดยชาวบ้าน
มีความพึงพอใจและได้น าประสบการณ์แบบอย่างที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ทั้งด้านวิถีการด ารงชีวิตและ 
การประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ 

5) ความสัมพันธ์ที่ดีในพ้ืนที่ ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ระดับนโยบาย
จนถึงระดับท้องถิ่น และประชาชน จะเห็นได้ว่า การด าเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน 
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ชาวบ้าน หน่วยงานระดับท้องถิ่น และระดับนโยบาย การด าเนินโครงการมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลของ 
ทั้งสองประเทศท าหน้าที่ประสานผลักดันให้กิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรม
โครงการ อาทิ การติดตาม/ตรวจเยี่ยมโครงการโดยผู้บริหารระดับสูงจากกรมการพัฒนาชุมชน เช่น 
ผู้ตรวจราชการ อธิบดี รองอธิบดี หรือการปั่นจักรยานเชื่อมความสามัคคีระหว่างสองประเทศน าโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดของไทย ล้วนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนชาวไทย
กับประชาชนชาวกัมพูชา รวมทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย และส่งเสริมความไว้เนื้อ
เชื่อใจของประชาชนกัมพูชาต่อประเทศไทย  

3.4.2.2 ปัจจัยลบ/อุปสรรค 
1) ปัจจัยด้านกายภาพ ทั้งสามโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีความอุดม

สมบูรณ์ ขาดแหล่งน้ า สภาพอากาศแห้งแล้ง เช่นที่หมู่บ้านเปี่ยมกระสอบ เกาะกง ต้องประสบปัญหา
น้ าท่วมใน ฤดูฝน/น้ าหลาก หรือหมู่บ้านโอกีกันดานซึ่งนอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังอยู่ไกล
จากแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้การเกษตรได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ 
หรือไม่สามารถท าการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ และขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อรายได้และ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ปัจจัยด้านทุน ชุมชน/เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงขาดทุน
ทรัพย์ในการด าเนินกิจกรรมและต่อยอดกิจกรรมได้เอง ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ เช่น
ที่หมู่บ้านโอกีกันดาน ครัวเรือนขาดทุนทรัพย์จึงไม่สามารถขยายพันธุ์ปลาและกบตามที่ได้รับการ
อบรมจากโครงการเพ่ือสร้างรายได้เสริมต่อได้ หรือที่หมู่บ้านเปี่ยมกระสอบซึ่งไม่สามารถสานต่อ
กิจกรรมหลังจบโครงการให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ 

แม้ว่าโครงการประสบความส าเร็จในการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิต การยกระดับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ยังมีประเด็นท้าทาย 
ที่จะกระทบต่อความยั่งยืนของการพัฒนาหมู่บ้าน นั่นก็คือ ทุนทรัพย์และสภาพพ้ืนที่ของชุมชน 

 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  
ในการพัฒนาในกัมพูชา มุ่งศึกษาผลการด าเนินงานโครงการ ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จ ปัญหา/
อุปสรรคที่กระทบความยั่งยืนของการพัฒนา และแนวทางส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกัมพูชา ภายใต้สมมติฐานที่ว่า ความรู้ความเข้าใจและการน า
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การวางแผนโครงการและการด าเนินงาน และนโยบายของภาครัฐของทั้งสองฝ่าย 
เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จและความยั่งยืนของการด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของทั้งสามโครงการ และถอดความเชื่อมโยงของ
โครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในกัมพูชา ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไทย โดยกรมเอเชียตะวันออกและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ ค านึงถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน น าไปสู่การด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาหมู่บ้าน
แบบมีส่วนร่วมให้แก่เจ้าหน้าทีฝ่ายกัมพูชา จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 67 
ราชอาณาจักรกัมพูชา (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ)  

2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน
ถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) 

3) โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย)  
จากผลการศึกษาในบทที่ 3 พบว่า การด าเนินโครงการโดยกรมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ทั้งสาม

ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการ
สร้างความสมดุลให้ชาวบ้าน/ชุมชนเป้าหมายพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยโครงการสอดแทรกให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจ 
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ในการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน และรู้จักน าความรู้ที่ได้รับ ทั้งการศึกษา 
ดูงานและการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ จากกิจกรรมโครงการมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ จนเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการด าเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการทั้งสามบรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ประชาชนในพ้ืนที่โครงการของ
กัมพูชา และการประสานความสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยมีปัจจัยลบ/อุปสรรต่อการพัฒนาที่เกิดจากปัจจัยด้านสภาพ
พ้ืนที่และทุนของชาวบ้านในพื้นที่ท่ีท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  

จากผลการศึกษาข้างต้น สรุปบทเรียนจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในกัมพูชาได้ ดังนี้  

1) การด าเนินโครงการทั้งสามโครงการมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้ง
ฝ่ายกัมพูชาและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่หมู่บ้านเปี่ยมกระสอบ จังหวัดเกาะกงและหมู่บ้าน
ตะโบกวิน จังหวัดบันเตียเมียนเจย มีการเจรจาหารือเชิงนโยบายเพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบาย  
การด าเนินงานโครงการ การจัดอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในพ้ืนที่ การแต่งตั้ง
คณะท างานระดับกรม ระดับจังหวัด และในพ้ืนที่ด าเนินงาน รวมถึงการให้เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ ผู้น า
ชุมชน และชาวบ้านในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการ เช่น การเลือกผู้น า
ชุมชน หรือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับการจาการอบรม/ศึกษาดูงานและการปฏิบัติจริง เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของความส าเร็จในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยการสร้างความรู้สึกของ
ความเป็นเจ้าของ (ownership) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายกัมพูชาในพ้ืนที่ที่เข้าไป
ท าโครงการ  

2) รัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจน สอดคล้องต้องกันในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การร่วมมือด าเนินการโครงการ เป็นมิติหนึ่ง
ของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกที่มีการน าเอาหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท า
เกษตรผสมผสานที่มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและมนุษย์อย่างยั่งยืนและเท่าเทียม และ
ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ ในแผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ แนวทางการพัฒนาข้อ 3 การส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
มนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจละมุน (Soft Power) ของไทย 
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3) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในกัมพูชานี้ แม้ว่าจะมีจุดเริ่มจากความร่วมมือระดับรัฐบาล
ต่อรัฐบาล โดยมีประเด็นด้านความมั่นคงชายแดนเป็นหลัก แต่ผลการด าเนินงานแสดงให้เห็นถึง  
การเผยแพร่ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญอย่างยิ่งภารกิจหนึ่งของ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการให้คนต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจ และน้อมน าแนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในฐานะที่เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาประเทศเพ่ือความยั่งยืน 
ตามนโยบาย “SEP for SDGs Partnership” การด าเนินโครงการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของสอง
ประเทศในการผลักดันให้กิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตามโอกาสพิเศษต่าง ๆ จนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการด าเนิน
นโยบายการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) ของรัฐบาลไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4) การให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนจากรัฐบาลไทยถือได้ว่า เป็นการแสดง
บทบาทที่ส าคัญในเวทีระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานสมมติฐานที่ว่า หากประเทศเพ่ือนบ้านได้รับ  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นแล้วย่อมสามารถลดช่องว่างของรายได้และมีมาตรฐาน  
การครองชีพที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาการข้ามชาติของแรงงานต่างชาติที่มักลักลอบเข้ามา
ประเทศไทยเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาภายในประเทศของไทย 
ทั้งปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาด้านสังคม ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอ่ืน ๆ ที่อาจ
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้ 

เมื่อเปรียบเทียบความไม่พร้อม/ปัญหาอุปสรรคกับความส าเร็จที่โครงการได้ปลูกฝังหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต รวมถึงการยกระดับการพัฒนา
และรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
ตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงระดับประชาชน จึงเห็นว่า การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ควรด าเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะเห็นว่าชุมชนมีการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมั่นคง ประชาชนมีรายได้พอเพียงต่อการเลี้ยงดูครอบครัวและยืนหยัด
ในอาชีพได้อย่างยั่งยืนตลอดไป หรือขยายความร่วมมือไปยังชุมชนอ่ืน แม้ว่าในแผนงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2566) จะไม่มี โครงการความร่วมมือที่
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ที่กัมพูชาอีกก็ตาม แต่เนื่องจากกัมพูชาเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้านและจัดอยู่ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอันดับต้น ๆ ของรัฐบาลไทย อาทิ  
ด้านความมั่นคงชายแดน ด้านสาธารณสุขชายแดน ดังนั้น การต่อยอดความร่วมมือกับประเทศ
ยุทธศาสตร์เช่นกัมพูชาจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค การเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้า 
และลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ รวมถึงจะเป็นการส่งเสริมบทบาทน าของไทยในการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา และนโยบาย SEP for SDGs Partnership อีกด้วย 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการและการถอดความเชื่อมโยงของ
โครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะ  
ในการด าเนินงานต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกัมพูชาดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 ควรจัดให้มีการประเมินผลหลังจบโครงการ (Ex-post Evaluation) เพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมโครงการ ผลกระทบ ( impact) ความยั่งยืนของโครงการ 
รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการเป็นต้นแบบให้ชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้
กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ โดยเป็นการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก เพ่ือความโปร่งใสและ
การสะท้อนผลการด าเนินโครงการที่ปราศจากอคติ  

4.2.1.2 ควรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP 
Learning Center) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการขับเคลื่อนและด าเนินโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปประยุกต์ใช้ใน
ต่างประเทศ ตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่
น าเสนอเทคนิคและวิชาการสมัยใหม่ซึ่งได้ผ่านการประยุกต์และทดลองใช้ว่าเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ขึ้นในสถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการถ่ายทอดแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการถ่ายทอด
กระบวนการคิดและตัดสินใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดแทรกอยู่ในฐานการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นหลักในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในสถานศึกษา และ/หรือจัดกิจกรรมขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชน
โดยรอบและผู้สนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดได้อย่าง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน 

4.2.1.3 ควรประชาสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์อันดีและบทบาทแห่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสองมิตรประเทศในการร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน และขยายแนวความคิด
และ การปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาคมโลกได้รับรู้และน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
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4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
4.2.2.1 ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของพ้ืนที่

โครงการฝ่ายกัมพูชา เช่น ปัญหาแหล่งน้ า สภาพดิน น้ าท่วม เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยลบต่อการขับเคลื่อนโครงการให้
เป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและเป็นการบูรณาการการ
ท างานของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วย 

4.2.2.2 ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ (1) กลุ่มเป้าหมายใหม่
ที่มีสภาพพ้ืนที่และความยากล าบากของประชาชนรุนแรง เพ่ือยกระดับการพัฒนาให้อยู่ในระดับพอ
อยู่พอกิน และ (2) การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเดิมเพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ให้สูงกว่าระดับพออยู่พอกิน และยกระดับความสามารถชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการเป็น 
ศูนย์ถ่ายทอดแนวความคิด องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร และการท าการเกษตรรูปแบบ
เกษตรผสมผสานตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับ
หมู่บ้านที่มีจุดเริ่มหรือมีพ้ืนฐาน สถานการณ์ของหมู่บ้านใกล้เคียงกัน สามารถเรียนรู้ เลียนแบบ  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ต้องใช้ความรู้ความช านาญที่ต่างกันมากนัก  

4.2.2.3 ควรมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ ความก้าวหน้าชองการด าเนินงานตามแผน เช่น สถิติครัวเรือนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
การท าบัญชีรายรับรายจ่าย การออมทรัพย์ของครัวเรือน/ชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากการติดตาม
โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก ากับ ทบทวน แก้ไข และป้องกันปัญหาขณะด าเนินโครงการ 
และสามารถใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งส าหรับการประเมินผลโครงการด้วย 

4.2.2.4 ควรจัดท าเอกสารเผยแพร่เชิงวิชาการ และแผนภาพการน าใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่มีเนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจ  
เพ่ือใช้เผยแพร่แก่ผู้สนใจ ทั้งในชุมชนและผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่
โครงการจัดสร้างขึ้นในชุมชน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นการขยายผลการน าใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกทางหนึ่งด้วย 
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ภาคผนวก ก 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ความเป็นมา : ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย
กับกัมพูชา เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 
ความตกลง ไม่มี  
สาขาความร่วมมือ 3 สาขา คือ เกษตร ศึกษา และ 
สาธารณสุข  
แผนงานความร่วมมือฯ ระยะ 3 ปี : ฉบับที่ 1 
(2560-2562) ปัจจุบันก าลังอยู่ในระหว่างการจัดท า
ฉบับที่ 2 (2564–2566) 
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ : Council for 
Development of Cambodia (CDC)  
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
กลไกความร่วมมือ :  
1. การประชุม JC ไทย-กพช. (รมว.กต. เป็น

ประธาน)  
2. การประชุมวิชาการ (อธิบดีกรม ความร่วมมือฯ 

เป็นประธาน) โดยจะมี การประชุมทุก ๆ 18 
เดือน  

ครั้งล่าสุดคือ ครั้งที่ 15 (30 ธันวาคม 2563) ฝ่าย
กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ 
 

รูปแบบความร่วมมือ  
1) โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  
2) ทุนการศึกษา/ฝึกอบรมดูงาน  
3) การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงาน  
4) การส่งอาสาสมัครเพ่ือนไทยไปปฏิบัติงาน 

ภายใต้โครงการ  
5) การมอบวัสดุอุปกรณ์ 
6) หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี 

(AITC)  
7) หลักสูตรศึกษาปริญญาโทนานาชาติ  

(TIPP)  
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ความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบัน 
ความร่วมมือ รายละเอียด 

1) ความร่วมมือ 
ทวิภาค ี

แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา ระยะ 3 ปี (2560-2562)  
(ต่อมาได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดแผนออกไปเป็นปี 2563) จ านวน 3 สาขา  
รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ  
1) สาขาเกษตร ประกอบด้วย 3 แผนงาน 5 โครงการ  
2) สาขาการศึกษา ประกอบด้วย 4 แผนงาน 10 โครงการ  
3) สาขาสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 แผนงาน 11 โครงการ  
นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนทุนศึกษา (ระดับปริญญาโท) ปีละ 15 ทุน และ
ทุนฝึกอบรม/ดูงาน ปีละ 10 หลักสูตร ๆ ละ 7-10 คน 
ในขณะนี้ อยู่ในระหว่างจัดท าแผนงานฯ ระยะที 3 ปี ฉบับที่ 2 (2564-2566) ใน 
8 สาขา ได้แก่  
1) สาขาเกษตร  
2) สาขาการศึกษา  
3) สาขาสาธารณสุข  
4) สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ  
5) สาขาการพัฒนาชุมชนและชนบท  
6) สาขาพัฒนาสังคมและธรรมาธิบาล  
7) สาขาสิ่งแวดล้อม  
8) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ (Philosophy of 
Sufficiency Economy-SEP) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ที่กัมพูชาแล้ว 3 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการพัฒนาหมู่บ้านน าร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนนหมายเลข 

67 (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ) 
(ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว) 

2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน บนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล) (ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว) 

3) โครงการกิจกรรมชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตีย
เมียนเจย) (อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร) 
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ความร่วมมือ รายละเอียด 
 ความร่วมมือตามแนวชายแดน  

1) โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมส าหรับโรคติดต่อและ
อุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว-เมียนมา เริ่มในปี 2557-
2559 และระยะที่ 2 ปี 2560-2562 โดยมีคู่ร่วมมือ 4 คู่ คือ ตราด-เกาะกง 
สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย สุรินทร์-อุดรมีชัย และ อุบลราชธานี-พระวิหาร  

2) โครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา) เพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวที่ท างานในสถานประกอบการของไทยตามแนว
ชายแดน และพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันฝีมือแรงงานของประเทศ
เพ่ือนบ้านตามชายแดน (ตราด สระแก้ว และจันทบุรี) 

 ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี (AITC) เป็นทุนแข่งขันกับ
ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ  
ปี 2561 มีผู้รับทุนจากกัมพูชาเข้าร่วมฯ จ านวน 17 หลักสูตร รวม 32 ทุน  

ในสาขา Climate Change, Food Security, Public Health,  SEP 
และ SDGs  

ปี 2562 มีผู้รับทุนจากกัมพูชาเข้าร่วมฯ จ านวน 9 หลักสูตร รวม 12 คน  
ในสาขา Climate Change, Food Security, Public Health, SEP 
และ SDGs  

ปี 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงจัด
ฝึกอบรมแบบ online ในหัวข้อที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้รับทุนจาก กัมพูชา 
เข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร รวม 5 คน  
ในด้าน Early Childhood Health และการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบ 
ของการแพร่ระบาด COVID-19 

 ทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) เป็นทุนแข่งขันกับประเทศก าลังพัฒนา
ในภูมิภาคต่าง ๆ โดย 
ปี 2561 มีผู้รับทุนจากกัมพูชา จ านวน 3 หลักสูตร รวมจ านวน 3 คน  
ปี 2562 จ านวน 1 ทุน ศึกษาหลักสูตร Master of Bioscience for 
Sustainable Agriculture 
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ความร่วมมือ รายละเอียด 
2) ความร่วมมือ 
ไตรภาคี 

รัฐบาลไทยร่วมกับแหล่งความร่วมมือต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อิสราเอล ชิลี และ UNFPA จัด
ฝึกอบรมให้แก่ประเทศท่ีสาม รวมทั้งกัมพูชา ในสาขา เช่น การเกษตร 
สาธารณสุข พลังงาน อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สวัสดิการสังคม เป็นต้น  
ปี 2561 มีผู้รับทุนจาก กัมพูชา จ านวน 11 หลักสูตร รวม 53 ทุน  
ปี 2562 มีผู้รับทุนจาก กัมพูชา จ านวน 15 หลักสูตร รวม 55 ทุน  

3) ความร่วมมือ 
ภายใต้กรอบ 
อนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง  
และกรอบต่าง ๆ 

1) การจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประเทศสมาชิก GMS  
2) แผนการต่อสู้โรคไข้หวัดนกและโรคติดต่ออ่ืน ๆ ภายใต้กรอบ ACMECS 

(โครงการสิ้นสุด) 

4) โครงการ 
ความร่วมมือตาม
พระราชด าริ
สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช-
กุมารี  

กัมพูชามีโครงการความร่วมมือตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ด้าน คือ การศึกษา  
(3 โครงการ) และสาธารณสุข (1 โครงการ) ได้แก่  
1) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ 
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล 
3) โครงการทุนพราชทานแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชด าริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
การมอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนระดับ ม.ตอนปลาย และปริญญาตรี 
จ านวน 28 ราย ศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ของไทย 
4) โครงการพะราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน การ
สาธารณสุข ในหมู่บ้านเป้าหมายที่จังหวัดรัตนคีรี และจังหวัด มฌฑลคีรี ในการ
ป้องกันและรักษาโรคมาลาเรีย 

5) มูลค่า 
ความร่วมมือ  
 
 

มูลค่าความร่วมมือที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้แก่กัมพูชา ช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา ได้แก่ 
ปี 2558 จ านวน 82,299,500 บาท  
ปี 2559  จ านวน 90,447,900 บาท 
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ความร่วมมือ รายละเอียด 
ปี 2560 จ านวน 85,406,800 บาท  
ปี 2561 จ านวน 131,848,600 บาท  
ปี 2562 จ านวน 66,670,700 บาท  
ปี 2563 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน
ความร่วมมือกับกัมพูชา แล้ว จ านวน 63,500,000 บาท (ไม่ใช่มูลค่าที่ใช้จ่ายจริง) 
งบประมาณดังกล่าวรวมถึงโครงการความร่วมมือตามพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

***************************************** 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สถานะ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 

 
 
 

  



58 

 

ภาคผนวก ข 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเอเชียตะวันออก 

งบประมาณ พื้นที่โครงการ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พ.ศ. 2549 บ้านลุมโตง อ าเภออันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่  

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บนถนนหมายเลข 
67 (สะง า-อันลองเวง-เสียมราฐ) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1,000,000 

พ.ศ. 2550 บ้านลุมโตง อ าเภออันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการการพัฒนาเด็กเคลื่อนที่บน
ถนนหมายเลข 67 (สะง า-อันลองเวง-
เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 

1,000,000 

บ้านบางขยัก อ าเภอมณฑลสีมา 
จังหวัดเกาะกง โดยจังหวัดตราด 
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่  

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบนถนนหมายเลข 
48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล)  

2,000,000 
 

พ.ศ. 2551 
 

บ้านลุมโตง อ าเภออันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการการพัฒนาเด็กเคลื่อนที่บน
ถนนหมายเลข 67 (สะง า-อันลองเวง-
เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

2,485,500 

บ้านบางขยัก อ าเภอมณฑลสีมา 
จังหวัดเกาะกง โดยจังหวัดตราด
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน บนถนนหมายเลข 48  
(เกาะกง-สะแรอัมเบิล)  

2,500,000 

พ.ศ. 2552 
 

บ้านลุมโตง อ าเภออันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนน
หมายเลข 67 (ช่องสะง า-อันลองเวง-
เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1,000,000 

บ้านบางขยัก อ าเภอมณฑลสีมา 
จังหวัดเกาะกง โดยจังหวัดตราด
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนถนน
หมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล)  

1,500,000 

รวมงบประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 เป็นเงิน 11,485,500 
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งบประมาณ พื้นที่โครงการ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

พ.ศ. 2558 บ้านลุมโตง อ าเภออันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนน
หมายเลข 67 (ช่องสะง า-อันลองเวง-
เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3,100,000 

บ้านบางขยัก อ าเภอมณฑลสีมา 
จังหวัดเกาะกง โดยจังหวัดตราด
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบนถนน
หมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล)  

3,100,000 

บ้านตะโบกวิน ต าบลมาลัย 
อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตีย-
เมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วย
ด าเนินงานในพ้ืนที่  

โครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

1,620,000 

พ.ศ. 2559 บ้านลุมโตง อ าเภออันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านน าร่องพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข บนถนน
หมายเลข 67 (ช่องสะง า-อันลองเวง-
เสียมราฐ) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

500,000 

บ้านบางขยัก อ าเภอมณฑลสีมา 
จังหวัดเกาะกง โดยจังหวัดตราด
เป็นหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 

โครงการจัดตั้งหมู่บ้านตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงบนถนน
หมายเลข 48 (เกาะกง-สะแรอัมเบิล)  

500,000 

บ้านตะโบกวิน ต าบลมาลัย 
อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตีย-
เมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วย
ด าเนินงานในพ้ืนที่  

โครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1,000,000 

พ.ศ. 2560-
2561 

บ้านตะโบกวิน ต าบลมาลัย 
อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตีย-
เมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วย
ด าเนินงานในพ้ืนที่  

โครงการชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3,500,000 

พ.ศ. 2562 1,500,000 
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งบประมาณ พื้นที่โครงการ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รวมงบประมาณระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 เป็นเงิน 14,820,000 
หมายเหตุ: งบประมาณที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุน จ านวน 5,000,000 บาท และ 
กรมเอเชียตะวันออก จ านวน 9,820,000 บาท  

 
นางณิชา เปรมจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ให้ข้อมูล 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวพัชรา โกศินานนท์ 
 
ประวัติการศึกษา – รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – M.A. in International Relations  

มหาวิทยาลัย Flinders เครือรัฐออสเตรเลีย 
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