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   การถอดบทเรียนในการสร้างความม่ันคงทางอาหาร
ของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร โดยการศึกษาทุนทาง
สังคมของชุมชน ดังนี้    
   
  กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนจังหวัด
ก าแพงเพชร ทุนทางสังคมของชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร โดย
การศึกษาได้ใช้กรอบ 4 ประเด็นประกอบด้วย คน สถาบัน 
วัฒนธรรม และองค์ความรู้ โดยภาพรวมชุมชนมีทุนทางสังคม
ดังต่อไปนี้     
    1) คน ด้านสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย ด้าน
จิตใจ ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ท า
กิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเอง เคารพกฎระเบียบของชุมชน มีวินัย 
มีความเสียสละ มีการร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรมเกี่ยวกับตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านสติปัญญามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับการท าการเกษตร การฝึกอาชีพ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนที่ด าเนินการให้  
       2)  ส ถ า บั น  มี ส ถ า บั น ท า ง ศ า ส น า  ไ ด้ แ ก่  วั ด , 
สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน, สถาบันทางการเงนิ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจ
หมู่บ้าน กองทุนกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, สถาบัน
การเมืองการปกครอง ได้แก่ การปกครองหมู่บ้านบริหารโดยมี
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้มบ้าน และสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน โดยก าหนด
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กฎระเบียบของหมู่บ้านร่วมกันเพื่อเป็นการจัดระเบียบความ
เรียบร้อยทางสังคม     
  3)  วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
ประกอบด้วยวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา) วันออกพรรษา (ตักบาตรเท
โวโรหณะ) ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีทอดกฐิน ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น, วันส าคัญของชาติ ได้แก่ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ  
      4) องค์ความรู้ในชุมชน มีวิถีการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
ทอผ้า ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาหาร และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาการแปรรูป
อาหารจากวัตถุดิบในชุมชน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
เป็นอาหารและสัตว์เศรษฐกิจ 
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กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 

2.1 สภาพความมั่ นคงทางอาหารของ ชุมชนจั งห วัด
ก าแพงเพชร สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1) ความพอเพียงของอาหารในชุมชน มีการปลูกพืชผักสวน
ครัวไว้ในบริเวณบ้านที่พักอาศัย การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ การ
เลี้ยงหมู การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชผักในกระถางยาง
รถยนต์ การปลูกลงแปลงพื้นที่บริเวณรอบบ้านและการปลูกไว้ที่หัว
ไร่ปลายนาตามวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดตาม
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

2) การเข้าถึงอาหารในชุมชน มีการปลูกพืชผักสวนครัว 
สมาชิกของกลุ่มมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและสามารถจ าหน่าย
อาหารในชุมชนและภายนอกชุมชน มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การ
แลกเปลี่ยนอาหารระหว่างครัวเรือน การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ใน
บริเวณบ้านท าให้มีอาหารเพียงพอต่อการด ารงชีพ การซื้ออาหาร
จากภายนอกชุมชนเป็นอาหารที่ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเอง 
       3) การใช้ประโยชน์จากอาหารในชุมชน เพื่อลดรายจ่าย ได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
อินทรีย์เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม และการสร้างรายได้ 
สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้การได้ขายผลผลิตจาก
พืชผักสวนครัว การแลกเปลี่ยนระหว่างครัวเรือน และการบริโภค
อาหารที่ปลอดจากสารพิษ นอกจากนี้อาหารยังเป็นปัจจัยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน 
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4) เสถียรภาพของอาหารในชุมชน ลดการพึ่งพิงอาหารจาก
ภายนอกชุมชน คนในชุมชนได้บริโภคอาหารที่มีปลอดสารพิษ ด้วย
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนสามารถปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร
และการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารสามารถด าเนินการตลอดปี และ
การเปลี่ยนชนิดของอาหารได้ตามฤดูกาล แหล่งอาหารที่ส าคัญของ
ชุมชนคือป่าชุมชนเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในช่วงฤดูฝน 
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  2.2 ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในจังหวัด
ก าแพงเพชร สรปุสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี ้
 
      1) ความพอเพียงของอาหารในชุมชน ฤดูแล้งจะมีปัญหา
เรื่องแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการผลิตอาหารในชุมชน ดังนั้น ปริมาณ
อาหารในชุมชนจะลดลงในช่วงฤดูแล้ง และการเปลี่ยนแปลงของ
อากาศท าให้พืชผักสวนครัวบางชนิดไม่ได้ผลผลิต จึงต้องพึ่งพา
อาหารจากภายนอกชุมชน  
 
     2) การเข้าถึงอาหารในชุมชน ฤดูแล้งอาหารบางชนิดอาจไม่
เพียงพอต่อการบริโภค การพึ่งพาอาหารจากแหล่งภายนอกชุมชน
ในรูปแบบตลาดนัดชุมชน การบริการขายสินค้าเคลื่อนที่โดยเฉพาะ
อาหารที่เข้าถึงชุมชนได้ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงอาหาร 
 
     3) การใช้ประโยชน์จากอาหารในชุมชน ปริมาณอาหารที่
ชุมชนสามารถผลิตเองได้เพื่อการจ าหน่ายมีปริมาณลดลง จึงใช้
ประโยชน์แต่เพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนและการแลกเปลี่ยนใน
ชุมชนเท่านั้น ส าหรับการแปรรูปอาหารบางชนิดที่มีอยู่ในชุมชน 
เช่น กล้วย ผลไม้ชนิดต่างๆ มีจ านวนน้อย จึงท าให้การใช้ประโยชน์
จากอาหารเพื่อการบริโภคและการแลกเปลี่ยน  
 
     4) เสถียรภาพของอาหารในชุมชน ปริมาณอาหารในชุมชน
จะลดลงในช่วงฤดูแล้งซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการผลิต 
แต่ประชาชนในชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปลูกพืชผัก
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สวนครัวที่ ใ ช้น้ าน้อยได้ และการเลี้ยงสัตว์ที่ เป็นอาหารใน
สถานการณ์ที่เหมาะสมได้ 
 
   
  
 
 
 
 
   การถอดบทเรียนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกระบวนการถอดบทเรียนดังนี้ 
 1) การออกแบบแผนการถอดบทเรียน หัวใจหลักของการ
ถอดบทเรียนประกอบด้วยคือ 1) มีการแบ่งปันความรู้  2)  มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน 3) มีความไว้วางใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และ 
4) มีการเรียนรู้ ส าหรับการก าหนดปฏิทินการถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยการใช้เวทีการประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้านหรือการก าหนดวัน เวลา นัดหมาย กับ
กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ มีการก าหนดระยะเวลาในการถอด
บทเรียนในช่วงเวลาตามความเหมาะสมของบริบทการด าเนินชีวิต 
และอาชีพของหมู่บ้านนั้นๆ ด้วย  
  2) การด าเนินการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็นเป็นการเล่า
เรื่องจากการได้ไปเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ที่ผูอ้ื่นมอบใหเ้ช่น การไป
ฝกึอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการถอดบทเรียนทั้งโครงการ
หรือโดยภาพรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้
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เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เป็นการมองภาพรวมของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในชุมชน  
  3) การสื่อสารผลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน โดยการจัดท าเป็นชุดการเรียนรู้แบบฐานการ
เรียนรู้เฉพาะเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้จึงเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในท้องถ่ินมากกว่าในพัฒนาองค์ความรู้หรือบทเรียนที่มีอยู่
เดิม โดยมีบทเรียนหรือเรียกว่าหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการเรียนรู้ 
  4) การติดตามการน าบทเรียนไปใช้ เป็นการติดตามผลผลิต
จากการด าเนินการตามบทเรียนหรือฐานความรู้ที่สมาชิกได้เรียนรู้
และน าไปปฏิบัติ ได้ผลผลิตมากน้อยหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
เพื่อคณะกรรมการด าเนินการจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ
ป้องกัน  
 
        การขยายผลและต่อยอดโครงการหมู่ บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดก าแพงเพชร ไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงในต าบล
เดียวกัน และหมู่บ้านในพื้นที่อื่น รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย  
        ร่างนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
       1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการสร้างความมั่นคงทาง
อาหา รของ ชุมชน ในแผ นชุมชนและแผ นพัฒนา ท้ อ ง ถ่ิ น 
ประกอบด้วย 1) นโยบาย 2) วิสัยทัศน์ 3) ยุทธศาสตร์ 4) 
มาตรการ และ 5) ตัวช้ีวัด ดังต่อไปนี้ 
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นโยบาย 
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อชุมชน 

วิสัยทัศน์ 
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 1 มาตรการ ตัวชี้วัด 
ก า ร พั ฒ น า
ห มู่ บ้ า น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

เพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบ่้าน
และสมาชิกในหมูบ่้าน 
ด้านการบริหารจัดการ 

1) ร้อยละของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน
สมาชิกที่ได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพ 
2) ร้อยละของ
คณะกรรมการหมูบ่้าน
สมาชิกที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการ
บรหิารหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 2 มาตรการ ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมศูนย์
ก า ร เ รี ย น รู้
และเครือข่าย
ก า ร เ รี ย น รู้
ห มู่ บ้ า น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

เพิ่มฐานการเรียนรู้และ
บทเรียนส าหรบัการ
สร้างความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนและ
การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้หมูบ่้าน
เศรษฐกจิพอเพียง 

1) จ านวนฐานการ
เรียนรู้และบทเรียน
ส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน 
2) จ านวนเครือข่ายการ
เรียนรู้หมูบ่้าน
เศรษฐกจิพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ 3 มาตรการ ตัวชี้วัด 
สร้างเสริมองค์
ค ว า ม รู้ ด้ า น
ความ มั่ น ค ง
ท า ง อ า ห า ร
ของชุมชน 

ขยายผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชน 

1) จ านวนหมู่บ้านหรือ
ชุ ม ช น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โค ร ง ก าร แล ะ ได้ น า
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงไปปฏิบัติเพื่อ
สร้างความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน 

   
   ข้ันตอนที่ 1 ประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจกับผู้ที่ 
เกี่ยวข้องให้ทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางและข้ันตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
 

ข้ันตอนที่ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่  
ข้อมูลสภาพทั่ วไปของจั งห วัด  ข้อมูล เ ชิง เศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข้ันตอนที่ 3 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 
พื้นที่เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ และน าเสนอผลทีไ่ด้
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา และประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัด
เพื่อรับทราบความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ท้องถ่ิน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 
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ข้ันตอนที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยบูรณาการการมีส่วน 
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวช้ีวัด โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และประเทศไทย 4.0 ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564)  
 
 ข้ันตอนที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวช้ีวัด โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อก าหนดโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละห่วงโซ่ ตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  
 
  โดยประเด็นความมั่นคงทางอาหารอยู่ในกลยุทธ์ที่ 9 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งความ
มั่นคงทางอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1. การประชุมผู้น าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
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2. ประชุมเวทีระดับชุมชนเพื่อถ่ายทอดผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ทุนทางสังคมของชุมชนและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 

3. ถ่ายทอดบทเรียนความมั่นคงทางอาหารของชุมชนให้กับ
ชุมชนและครัวเรือนอาสาสมัครแกนน า 

4. บรรจุประเด็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ไว้ในแผนชุมชน 

5. ชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินน าเสนอ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
ส าหรับการผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความ

มั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร มีสาระส าคัญและ
ตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้ก าหนดนโยบายความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน ดังนี้ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง มีการ

ประชาคมข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
ในพื้นที่ต าบลหัวถนน ทุกหมู่บ้าน โดยการด าเนินการโครงการ
เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการขยายผลจากบ้าน
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นต้นแบบของต าบลหัวถนนและได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ โดยการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัดก าแพงเพชรเรือ่งเกษตรปลอดภัย โดยมีแนวทางการส่งเสริม
และสนับสนุนให้รู้จักและด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมปัจจัยการผลิตและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 
และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิต
เกษตรปลอดภัย โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการ
ด าเนินการทุกโครงการทุกหมู่บ้านในพื้นที่ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล ได้จัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ 
การผลิตเกษตรปลอดภัย โดยมีหมู่บ้านสามัคคีธรรมเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ในต าบล และเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลภายนอกที่ต้องการ
เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้จึงเป็นทุนทาง
สังคมที่ส าคัญหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นสถาบันด้านการศึกษาที่ให้
ความรู้แก่สมาชิกในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร นอกจากนี้ ทุนเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มีจิต
สาธารณะในการถ่ายทอดความรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้อีกด้วย 
 
  เทศบาลต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ
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บริหารจัดการ การผลิตเกษตรปลอดภัย โดยมีหมู่บ้านตะแบกงาม
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย ซึ่งหมู่บ้านตะแบก
งามนี้มีลักษณะการปลูกผักที่แตกต่างจากกลุ่มเกษตรอื่นคือการ
ปลูกผักแบบกลางมุ้งเป็นการควบคุมแมลงและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
 
  จากตัวอย่างที่แสดงมาน้ี สะท้อนให้เห็นว่า ทุนทางสังคมของ
ชุมชนมีส่วนผลักดันให้เกิดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และมี
กิจกรรมที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร เช่น 
โครงการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค เช่น ปลา ไก่ สุกร เป็นต้น โครงการ
ด้านการปลูกผักของครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ด าเนินการ โดยการผลักดันมาจากแผนชุมชนเข้าสู่
แผนพัฒนาท้องถ่ิน จึงท าให้เกิดโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหาร อาจมีช่ือเรียกของโครงการที่แตกต่างกันไป แต่เนื้อหาสาระ
ของโครงการยังคงสาระที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
  การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 1) กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้จากผลการวิจัยเรื่อง ทุนทาง
สังคมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัด
ก าแพงเพชร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท า
กิจกรรมโดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้   
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  การจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนระดับชุมชนกับระดับท้องถ่ิน ถ้าพิจารณากิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้และการบรรจุไว้ในแผนชุมชนสามารถด าเนินการได้
สะดวกกว่า เพราะแผนชุมชนสามารถปรับแก้ไขได้ตามความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชน แต่ถ้าการก าหนดนโยบายความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้องเป็นระยะเวลา
ครบรอบปีงบประมาณหรือด าเนินการปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้น การ
เผยแพร่องค์รู้จากผลการวิจัย การผลักดันหรือปรับยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ไว้ในแผนชุมชน ก่อนที่จะผลักดันหรือปรับยุทธศาสตร์และการ
ขับเคลื่อนในแผนพัฒนาท้องถ่ิน การขับเคลื่อนระดับชุมชนจึงเป็น
วิธีการที่ได้ผลรวดเร็วและสามารถด าเนินกิจกรรมที่ขยายจาก
หมู่บ้านต้นแบบได้รวดเร็ว 
 
  2) การเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาเพื่อขยายผลต่อไป รวมทั้ง
ประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์ใช้ที่ได้จากโครงการ
ดังต่อไปนี้ 
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผลการวิจัยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนเรื่องทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร โดยเริ่มจากการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของแหล่งอาหารภายในชุมชน แหล่ง
ทรัพยากรต้นทุนในการผลิตอาหารในชุมชน การรวมกลุ่มของ
สมาชิกในชุมชน ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน การจัดการ
ความรู้ในระดับชุมชนจะเป็นวิธีการที่ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
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ความมั่นคงทางอาหารให้เป็นรูปธรรมและขยายจ านวนครัวเรือนที่
มีความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนได้ 
 
  แนวทางในการประยุกต์ใช้ที่ได้จากโครงการคือการส่งเสริม
การจัดการความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนเกี่ยวกับบทเรียนหรือฐานการเรียนรู้ ซึ่งแสดงถึงองค์ความรู้ที่
ชุมชนสามารถรวบรวมและเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดให้กับ
สมาชิกในชุมชนทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วย ทุนทางสังคมเป็นปัจจัย
ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนซึ่งเกิดจากตัวบุคคลที่เปน็ทุนทางสงัคมที่ชัดชนและมพีลัง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้น าใน
ชุมชนที่มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะผู้น า ด้านจิตใจคนในชุมชนมีน้ าใจ
แบ่งปัน ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ความสามัคคีกันชุมชนท าให้
มีเป้าหมายร่วมกันได้ง่าย และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือ
หรือสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ส่งผ่านความมีน้ าใจต่อกันและกันในชุมชน ดังนั้น ทุนทาง
สังคมไม่ใช่ตัวเงินเป็นปัจจัยที่มองไม่เห็น หากแต่ว่าทรงพลังยิ่งใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโดยผ่านกิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
  3) การน าเสนอกระบวนการ การน าส่งองค์ความรู้ ได้แก่ 
กระบวนการเผยแพร่/ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นการน าข้อเสนอเชิง
นโยบายที่เป็นองค์ความรู้จากการด าเนินงาน ไปบรรจุอยู่ในแผน
ระดับพื้นที่หรือองค์กร  ส าหรับการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
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สนับสนุนผลการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีกระบวนการน าส่ง
องค์ความรู้เพื่อให้องค์ความรู้บรรจอุยู่ในแผนระดับพืน้ที่หรือองค์กร
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประสานงานกับผู้น าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความ
เข้าใจกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
   (2) ก าหนดวัน เวลา นัดหมายเพื่อส ารวจฐานข้อมูลอาหาร
ภายในชุมชนและนอกชุมชน 
 (3) การน าเสนอผลการส ารวจข้อมลูอาหารภายในชุมชนและ
นอกชุมชน 
 (4) ส ารวจความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ประกอบด้วย 
1) ความพอเพียง 2) การเข้าถึง 3) การใช้ประโยชน์ และ 4) 
เสถียรภาพ 
 (5) ส ารวจทุนทางสังคมของชุมชน ประกอบด้วย 1) คน 2) 
สถาบัน 3) องค์ความรู้ และ 4) วัฒนธรรม 
  (6) ถอดบทเรียนรู้เกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน 
   (7) สรุปบทเรียนเกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน 
 (8) ยกร่างนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
ตัวช้ีวัด เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยใช้
ทุนทางสังคมของชุมชนเป็นฐาน  
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  (9) เปิดเวทีประชาคมระดับชุมชนเพื่อพิจารณาร่างนโยบาย 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวช้ีวัด เกี่ยวกับการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เพื่อบรรจุไว้ในแผนชุมชน 
  (10) ผลักดันร่างนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
ตัวช้ีวัด เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เพื่อ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 (11) การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายความมั่นคงทางอาหารของชุมชนร่วมกับร่วมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่สนับสนุน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
  สรุปผลก ารด า เ นินการจั ดกิ จกร รม โดยล าดับดั ง นี้             
1) การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร          
2) การศึกษาสภาพและปัญหาความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร 3) การศึกษาการถอดบทเรียนในการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร 4) การศึกษา
การผลักดันผลการวิจัยสู่การก าหนดนโยบายความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร และ 5) การเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
  ผลการวิจัยที่ประสบความส าเร็จเปน็รูปธรรมโดยการผลกัดัน
ทุนทางสังคมกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนให้อยู่ในธรรมนูญ
ต าบลหนองหลวง (กลุ่มเป้าหมายบ้านบึงมาลย์) ได้บรรจุการสร้าง
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ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเข้าสู่แผนชุมชน ก่อนบรรจุไว้ใน
ธรรมนูญต าบลหนองหลวง ซึ่งเป็นธรรมนูญต าบลฉบับแรกของ
จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นได้บรรจุไว้ในแผน
ชุมชน เตรียมการเพื่อผลักดันเข้าสู่แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินปีถัดไป อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติทุกหมู่บ้านและชุมชน แต่ไม่ได้มีการจัดท า
นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวช้ีวัด เกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
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การ
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ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร 


