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กำรขับเคลื่อนข้อตกลงควำมร่วมมือ 
บทบำทในกำรเกื้อหนุนระหว่ำงวัดและชุมชนให้มีควำมสุขอย่ำงย่ังยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ภำยใต้บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงมหำเถรสมำคม กระทรวงมหำดไทย  
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 
 

 
 พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการสาธารณสงเคราะห์ 
และพระสงฆ์เป็นหลักชัยที่พึ่งให้กับพุทธศาสนิกชนคนไทยและชาวต่างชาติ ทั้งด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
ด้านการช่วยเหลือสังคมที่คณะสงฆ์เป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติให้ได้รับ
ความสงบสุขทางกายและใจ รวมถึงการมีสติในยามเกิดความทุกข์ยากอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาธารณสงเคราะห์ 
ประการส าคัญที่คณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมได้ร่วมกันรื้อฟื้นสิ่งที่เป็น “เสาหลักของ
ประเทศชาติ” ให้กลับมาเข้มแข็งในยุคที่ฆราวาสก าลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากล าบาก คือ การส่งเสริมและฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ในเรื่องการหาเลี้ยงชีพซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ไปสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างมั่นคง ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจส าคัญ
ของกระทรวงมหาดไทยในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่พ่ีน้องประชาชน ซึ่งพระสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนา
ของไทยจะได้ร่วมกันผนึกก าลังกับกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนดูแลสังคม 
พ่ีน้องประชาชน ให้มีความสุขกาย สุขใจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

โดยจัดท าขึ้นจากสามฝ่าย ระหว่าง (๑) ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ฝ่ายหนึ่งกับ (๒) กระทรวงมหาดไทย อีกฝ่ายหนึ่ง และ (๓) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกฝ่ายหนึ่ง มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยเน้นการบูรณาการภาคีเครือข่ายเชื่อมประสานงาน 
 
 

๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 



๒ 
 
ให้เกิดการพัฒนาในทกุมิติอันเป็นหิตประโยชน์แก่สังคมส่งเสริมสัมมาชีพสัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ 
สร้างความสุขสังคมไทย ขยายผลช่วยสังคมโลกให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างยั่งยืน 

 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 
กรุงเทพฯ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวณิชเลิศ รักษาการแทน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ไดร้่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
โดยมีพระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา รองประธานส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
มหาเถรสมาคม พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระปัญญาวชิรโมลี 
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อ านวยการศูนย์พุทธธรรม
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มุ่งหนุนเสริม      
“เสาหลักของประเทศชาติ” คือ ชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว คือ เพ่ือให้คณะสงฆ์ 
ซึ่งเป็นฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ได้ช่วยหนุนเสริมความหวังของประเทศชาติ คือ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ตลอดจนพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดและพระสงฆ์ได้ด าเนินงาน     
ด้านสาธารณสงเคราะห์ คือ “เป็นครู คลัง ช่ำง หมอ” ด้วยการอบรมสั่งสอน เป็นคลังอาหาร สรรพวิทยาการ 
โดยพระสงฆ์ที่มีความสามารถทางด้านงานช่าง และวัดเป็นศูนย์กลางของความรู้ทางด้านยาสมุนไพร การแพทย์ 
น าองค์ความรู้นวัตกรรมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
 
 



๓ 
 
ในการเกื้อหนุนน ามาใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในหลากหลายมิติ  สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการด าเนินการที่เป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะขับเคลื่อนและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน 

 
 

 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาในเรื่องการหาเลี้ยงชีพที่ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์สู่ 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
 ๒.๒ เพ่ือเชื่อมประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพ่ึงพาตนเองอย่างเข้มแข็ง
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 

๒.๓ เพ่ือร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีความสุขร่มเย็นและขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม 
เพ่ือให้คนไทยมีความสุขกาย สุขใจที่เพ่ิมมากข้ึนและยั่งยืน 

๒.๔ เพ่ือเสริมสร้างให้คนในสังคมมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีวัตรปฏิบัติ 
ในการที่จะลด ละ การท าบาปอกุศล การท าสิ่งไม่ดีไม่งาม และเพ่ิมพูนในการท าความดี ท าบุญท ากุศล ช่วยกัน
ดูแลสังคม การท ามาหาเลี้ยงชีพของประชาชนเพื่อที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ไปสู่การเสริมสร้างให้คน
พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๕ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการของคณะสงฆ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายอ าเภอขยายผลไปสู่ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 
 

 

วัตถุประสงค์ ๒. 

กรอบแนวทำงกำรขับเคลื่อน ๓. 
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๓.๑ จังหวัดอุบลราชธานีได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและวิเคราะห์กิจการ
พระพุทธศาสนาตามภารกิจของคณะสงฆ์ จ านวน ๖ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านการปกครอง  
๒) ด้านการศาสนศึกษา  
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์  
๔) การเผยแพร่  
๕) การสาธารณูปการ  
๖) การสาธารณสงเคราะห์  

 ๓.๒ จังหวัดอุบลราชธานีก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด
และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหนุนเสริม “เสาหลักของประเทศชาติ” คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพ่ือมาก าหนดประเด็นพัฒนา 
โดยใช้พลัง “บวร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนและราชการขับเคลื่อน โดยก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนบทบาท
ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี (ภายใต้บันทึกความร่วมมือ
ระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ) 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านส่งเสริมการปกครองและบริหารจัดการวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการเผยแผ่หลักธรรมตามค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านสาธารณูปการเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือสังคม 

 
   ๓.๓ กิจกรรมที่ขับเคลื่อน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
                 กิจกรรมด้ำนกำรปกครอง 

 ๑) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการจัดการขยะภายในวัดและชุมชนสู่การจัดการด้วยถังขยะรักษ์โลก
และการแยกขยะตามแนวทาง Zero waste 

  ๒) การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัด Zoning ภายในวัดให้สวยงาม โดยทีมสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

  ๓) การจัดท าทะเบียนประวัติของพระสงฆ์และสามเณรในวัด 
 



๕ 
 

  ๔) จัดท าคู่มือการด าเนินงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกรและกรรมการวัด 
  ๕) จัดท าฐานข้อมูลในการป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาและการพัฒนาวัด 
  ๖) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของวัด 
  ๗) พลังบวรส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ             

ที่เหมาะสมกับสมณสารูป 
  ๘) เสริมสร้างบทบาทพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ในการสร้างสุขภาวะสังคม 
  ๙) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพระวินยาธิการในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๑๐) เสริมสร้างความรู้ให้กับไวยาวัจกรบทบาทหน้าที่และศาสนพิธี 

        กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำและศึกษำสงเครำะห์ 
 ๑) ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 ๒) ส่งเสริมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๓) ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ๔) ส่งเสริมส านักเรียนนักธรรม - บาลี 
 ๕) ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๖) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ต าบล ๑ วัด ๑ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการ ขับเคลื่อนการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ต าบล ๑ วัด ๑ คลังยา

และอาหาร 
 ๘) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนวัดจัดท าสวนสมุนไพร 
 ๙) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้การสร้างบ้านดิน 
 ๑๐) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 ๑๑) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้การท านากล้าต้นเดียว 
 ๑๒) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมสมุนไพรในวัด 
 ๑๓) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้การฝึกอบรมธนาคารน้ าใต้ดิน 

  ๑๔) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้การฝึกอบรมการท าเกษตร 
เพอร์มาร์คัลเจอร์ (เกษตรยั่งยืน) 

  ๑๕) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้การท าปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง           
และปุ๋ยหมักโบกาฉิ 

 ๑๖) ถนนสาย โคก หนอง นา เพื่อสัมมาชีพชุมชน 
 ๑๗) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานและการเกษตร 

  ๑๘) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน (ขยะปั่นผลิตไฟฟ้า, Solar Sharing) 
 ๑๙) สนับสนุนส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 
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                  กิจกรรมด้ำนกำรเผยแผ่ 

  ๑) อบรมเสริมทักษะการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ - สามเณร 
  ๒) อบรมการจัดท าสื่อเพ่ือการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 

 ๓) พลังบวรสนับสนุนส่งเสริมการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนและการบรรพชา อุปสมบท 
ในวาระส าคัญต่าง ๆ 

  ๔) ฝึกอบรมพระธรรมวินัยที่ถูกต้องแก่พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร 
  ๕) ๑ อ าเภอ ๑ ถนนสายธรรม สายทาน สายเทียน 
  ๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดพาเข้าวัด/โครงการนายอ าเภอพาเข้าวัด 
  ๗) หมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ 

 ๘) ฟ้ืนฟูหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ประเทศด้วย ๙ มรรควิธี ตามแนวทางพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

  ๙) ฝึกอบรมเสริมทักษะประธานและคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
 ๑๐) ฝึกอบรมเสริมทักษะประธานและคณะกรรมการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑๑) ฝึกอบรมเสริมทักษะ เด็ก เยาวชน ๕ ดี ให้มีจิตอาสาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชน 

และสังคมไทย 
  ๑๒) เสริมทักษะการตัดสินใจ ท้าทายชีวิตวัยรุ่น 
  ๑๓) เสริมทักษะผู้สูงวัยให้แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ  
  ๑๔) ฝึกอบรมเสริมทักษะพิธีกรน้อยคอยบอกบุญ  
  ๑๕) ฝึกอบรมเสริมทักษะมัคคุเทศก์ธรรมน าสู่การท่องเที่ยว  
  ๑๖) ฝึกอบรมเสริมทักษะหลักสูตรครูมีจิตอาสา พัฒนาเด็ก เยาวชน  
  ๑๗) พลังบวรขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย 
       กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปกำร 

๑) พลังบวรร่วมกันสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ เช่น การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล 
 ๒) พลังบวรร่วมกันสมทบทุนสร้างอาคารเรียน อาคารสาธารณประโยชน์ 
 ๓) พลังบวรร่วมกันสมทบทุนโครงการโซลาร์เซลล์ ๗๖ จังหวัด ๗๖ โรงพยาบาล 
 ๔) พลังบวรร่วมโครงการปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกองจากผักตบชวาเพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
 ๕) พลังบวรร่วมท าธนาคารน้ าใต้ดินแบบตื้น (ลดพลาสติก) 
 ๖) พลังบวรร่วมพัฒนาโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง        

(วัดป่าศรีแสงธรรม) และน าผลผลิตไปสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ 
 ๗) พลังบวรจัดท าหลักสูตรแก้จนส าหรับประชาชนทั่วไป (๖ วิชาแก้จน) 
 ๘) พลังบวรก าจัดผักตบชวาตามล าน้ าเพื่อท าปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง 
 ๙) พลังบวรท าปุ๋ยโบกาฉิ 
 ๑๐) พลังบวรจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน 
 

 



๗ 
 

 ๑๑) พลังบวรพัฒนาวัดให้เป็นที่พ่ึงของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย 
 ๑๒) พลังบวรเพ่ิมป่า เพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียว เพิ่มรายได้จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑๓) รวบรวมต้นไม้ทรงปลูกของในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๑๔) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตสร้างวัด 

ตั้งวัด ในเขตพ้ืนที่ป่าของรัฐ 
        กิจกรรมด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ 

 ๑) พลังบวรร่วมปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร พ้ืนที่เดียวกันภายในครัวเรือน (ยันต์กันอด 
รูปแบบวัดป่าศรีแสงธรรม) 

 ๒) โคก หนอง นา รวมใจให้ความช่วยเหลือประชาชนและสาธารณสงเคราะห์ 
 ๓) พลังบวรร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ 
 ๔) พลังบวรร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด - 19 
 ๕) พลังบวรร่วมสนับสนุนศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
 ๖) พลังบวรสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ 
 ๗) การสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ 
 ๘) พลังบวรสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมวัดช่วยบ้าน 

   ๙) โซลาร์เซลล์ชนิดเคลื่อนที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Light for life) 
 ๑๐) พลังบวรสนับสนุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 ๑๑) พลังบวรน าข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์ 
 ๑๒) รับสมัครสมาชิกระดมทุนเข้ากองทุนสงฆ์อาพาธ 
 ๑๓) พลังบวรสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ 
 ๑๔) สวดมนต์ เยี่ยมไข้ ให้ก าลังใจผู้ป่วยในชุมชน 
 ๑๕) พลังบวรระดมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพาะพันธุ์กล้าไม้ รับบริจาคต้นไม้ 
 ๑๖) น ากลุ่มยากไร้ กลุ่มท่ีอยู่ในระบบ TPMAP เข้าฝึกสัมมาชีพ 
 ๑๗) ให้ค าปรึกษาร่วมแก้ปัญหาชีวิตด้วยหลักธรรม 
 ๑๘) พลังบวรน าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ตู้ปันสุข 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 
 
 
 ๔.๑ กำรประชุมวำงแผนเพื่อก ำหนดกิจกรรมและแนวทำงกำรขับเคลื่อน 

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ (ก าหนดกิจกรรม) ดังนี้ 
  - ๑ ต าบล ๑ ถนนสายวัฒนธรรม 
  - พลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน 
  - ๑ วัด ๑ คลังยา ๑ คลังอาหารชุมชน 
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือด าเนินกิจกรรม) 

๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนขับเคลื่อนบทบำทกำรเกื้อหนุนระหว่ำงวัดและชุมชน  
ให้มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนในระดับจังหวัด ตำมภำรกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหำดไทย สถำบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และคณะสงฆ์ ดังนี้  (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
   - เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี มหานิกาย 
   - เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ธรรมยุต 
   - พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อ านวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังน้อย 
   - พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม 
   - ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี 
   - ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ าหรือ Earth Safe Foundation 
  - ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
  - รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  - ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย  

  คณะกรรมการอ านวยการความร่วมมือในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุข
อย่างยั่งยืน 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานกรรมการ) 
  - มีหน้าที่อ านวยการและก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื ่อนภารกิจตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มุ่งหนุนเสริม 
เสาหลักของประเทศชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งก ากับ ติดตาม และพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ    
การขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานประสานงาน ติดตาม และประเมินผล การด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนระดับโซน โดยแบ่งออกเป็น   
๕ โซน ได้แก่ 
 

กระบวนกำรในกำรขับเคลื่อน MOU จังหวัดอุบลรำชธำนี ๔. 



๙ 
 

- โซนที่ ๑ ประกอบด้วย อ าเภอดอนมดแดง อ าเภอเหล่าเสือโก้ก อ าเภอเขื่องใน 
อ าเภอม่วงสามสิบ อ าเภอกุดข้าวปุ้น และอ าเภอตระการพืชผล 

- โซนที่ ๒ ประกอบด้วย อ าเภอน้ ายืน อ าเภอน้ าขุ่น อ าเภอส าโรง อ าเภอเดชอุดม  
และอ าเภอทุ่งศรีอุดม 

- โซนที่ ๓ ประกอบด้วย อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอตาลสุม อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
อ าเภอนาเยีย อ าเภอบุณฑริก และอ าเภอนาจะหลวย 

- โซนที่ ๔ ประกอบด้วย อ าเภอเขมราฐ อ าเภอนาตาล อ าเภอโพธิ์ไทร อ าเภอศรีเมืองใหม่ 
อ าเภอโขงเจียม และอ าเภอสิรินธร 

- โซนที่ ๕ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ าเภอวารินช าราบ 
  มีหน้าที่ 
 - บูรณาการการปฏิบัติงานกับพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลง     
ความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มุ่งหนุนเสริม เสาหลักของ
ประเทศชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี 
 - ประสาน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า และประเมินผล การด าเนินการในพ้ืนที่โซน 
 - ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
  คณะท างานระดับอ าเภอ  

- นายอ าเภอ หัวหน้าคณะท างาน 
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

 - บูรณาการการปฏิบัติงานกับพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มุ่งหนุนเสริมเสาหลักของ
ประเทศชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืนในพื้นทีอ่ าเภอ 
 - ประสานงานกับคณะท างานระดับโซนในการก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าและ
ประเมินผลการด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ 

 - พิจารณาคัดเลือกวิทยากรของอ าเภอ จ านวน ๕ คน เพ่ือเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้าง
ทักษะเพ่ือน าไปถ่ายทอดในพ้ืนที่ และส่งรายชื่อวิทยากรให้กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการจังหวัด 
 - ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการระดับโซน 
ให้ค าแนะน า 
  คณะท างานระดับอ าเภอ ประชุม และคัดเลือกวิทยากรระดับอ าเภอ เพ่ือถ่ายทอดความรู้   
ในรูปแบบ ก  ข  ค (๑ เมษายน ๒๕๖๕) 
 - ครู ก (วิทยากรหลัก) 
 - ครู ข (วิทยากรระดับอ าเภอ) 
 - ครู ค (วิทยากรระดับต าบล) 
 
 



๑๐ 
 
   ประชุม/ซักซ้อม วิทยากรของอ าเภอ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๕)  
 ๔.๓ Kick off 
    จัดท าแผนงาน/โครงการที่จะ Kick off เสนอจังหวัดอุบลราชธานี (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
    Kick off กิจกรรม “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ ในระดับพ้ืนที ่(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
 ๔.๔ ขับเคลื่อนแบบบูรณำกำร 
    อ าเภอด าเนินการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 
    ส่วนราชการร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อน 
 ๔.๕ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
   คณะท างานระดับโซนฯ ลงพื้นที่ก ากับ ติดตาม 

 คณะกรรมการอ านวยการ ประเมินผลการด าเนินงาน 
  

 



จดัทาํแผนงาน/โครงการ
กาํหนดกจิกรรม "บวร" ในระดบัพืน้ที่

กระบวนการขบัเคลือ่นภารกจิกระบวนการขบัเคลือ่นภารกจิ

MOUMOU
ระหว�างคณะสงฆ� กระทรวงมหาดไทยระหว�างคณะสงฆ� กระทรวงมหาดไทย  

และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล�าเจ�าคณุทหารลาดกระบงัและสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล�าเจ�าคณุทหารลาดกระบงั

จังหวดัอบุลราชธานีจงัหวดัอบุลราชธานี

๑

๒

๓

๔

๕



ระหวา่งคณะสงฆ ์กระทรวงมหาดไทยระหวา่งคณะสงฆ ์กระทรวงมหาดไทย  
และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบงัและสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบงั

  

กลไกการขบัเคลื�อน กลไกการขบัเคลื�อน MOUMOU

จังหวัดอุบลราชธ
านี



๑๓ 
 
 

 
๕.๑ ศูนยพ์ุทธธรรมสมเด็จพระมหำธีรำจำรย์ ป่ำดงใหญวั่งอ้อ 

 เดิมคือศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อเกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของพระพรหมวชิรญาณ 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร (สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาส 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร) ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน โดยมีพระครูสุขุมวรรโณภาส 
(พระพิพัฒน์วชิโรภาส) วัดวังอ้อ พระอาจารย์ประมวล จันทสาโร วัดทุ่งใหญ่ พระปลัดถาวร ถาวโร วัดเขื่องกลาง 
พระครูโสภณอาภากร วัดยางน้อย อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดตั้งขึ้น  
 “ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ” มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พนักงานบริษัท เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
และเป็นสถานที่รองรับโครงการ บ้านเปลี่ยนวิถี ให้การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตอีสานตอนล่างตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพ 
ให้แก่ชุมชน 
 เบื้องต้นส านักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยต่อมา
พระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี นายจิระศักดิ์ เกษณียบุตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้ลงนามจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เริ่มต้นศูนย์แห่งนี้เป็น
เพียงสถานที่ให้การฝึกอบรมด้านคุณธรรมแก่บุตรหลานของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเขื่องในและใกล้เคียง
ได้มีผู้ให้ความสนใจจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ  เข้ามารับการฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงาน
ภายนอกหลายแห่ง อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย ส านักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี  ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงได้มีแนวคิดท่ีจะหาพ้ืนที่รองรับผู้ที่ติดยาเสพติดให้มีโอกาสฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย เพ่ือกลับตัวเป็นคนดี
ของสังคม ได้เริ่มรับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในชื่อ “โครงการบ้านเปลี่ยนวิถีคืนคนดีสู่สังคม” 
ให้การบ าบัดฟ้ืนฟูจิตใจ เพ่ือเป็นการรองรับผู้ติดยาเสพติดที่เข้ามารับการบ าบัดฟ้ืนฟูต่อมาจึงได้จัดให้มีศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์นานาชนิดที่จ าเป็นต้องกินต้องใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
 

กรณีพื้นที่ศึกษำ ๕. 



๑๔ 
 
เ พ่ือ เป็นแหล่ งฝึกนิสัย พัฒนาอาชีพ และเป็นการผ่อนคลายตามหลักอาชีวบ าบัด ส าหรับผู้ ติดยาเสพติด 
อีกทางหนึ่งปัจจุบันศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ จึงเป็นศูนย์ที่ ได้รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายและตามหลักวิชาการในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด   
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ พระพรหมวชิรญาณ ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนา
คุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ เป็นศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณะท างาน และให้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ โดยให้เครือข่ายศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณยกร่าง
คณะกรรมการในแต่ละฝ่ายขึ้นมาเป็นคณะท างานเพิ่มเติม และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พระพรหมวชิรญาณ        
เป็นประธานประชุมให้คณะท างานเพ่ือระดมสมองยกร่างการจัดตั้งเป็นสถาบัน โดยมีก าหนดวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ บทบาทหน้าที่ภาคีเครือข่ายของสถาบัน ดังนี้ 
 
 
  ๑. เพ่ือเป็นองค์กรสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล 
และสังคมทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ให้มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี มีสัมมาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายคนดี มีจิตอาสาในการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 
ให้เป็นต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม  
  ๓. เพ่ือเป็นองค์กรที่ให้โอกาสบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือเป็นคนดีของสังคม 
  ๔. เพ่ือด าเนินการให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบเมืองคนดี และเป็นศูนย์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่างบูรณาการ 
       ๕. เพ่ือขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการประสบความส าเร็จสู่นโยบาย
ระดับชาติ 
 
 
  พัฒนาคนและชุมชนแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
วางรากฐานชีวิตให้มั่นคง น าชีวิตตนให้ถึงจุดหมายยกระดับชีวิตให้มีความสุขอย่างแท้จริง 
 
 
  ๑. สร้างเสริมครอบครัวให้เป็นครอบครัวอบอุ่น เพ่ิมขีดความสามารถของบิดา มารดา 
ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน 
  ๒. พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาเป็นเยาวชนผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 
  ๓. พัฒนาครูให้เป็นครูดี เป็นปูชนียบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นครูกัลยาณมิตร เป็นครูจิตอาสา  
 
 

วัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์    

พันธกิจ 



๑๕ 
 
  ๔. พัฒนาพระภิกษุ สามเณรให้เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการเผยแผ่         
และถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
  ๕. สร้างเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
และคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๖. สร้างเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นระเบียบวินัย มีสุขภาวะที่ดี อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
  ๗. พัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยความร่วมมือของกัลยาณมิตรและสมาชิกในชุมชนแบบบูรณาการ 
 
 
  ๑. ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในจังหวัด
อุบลราชธานี และใกล้เคียงได้รับการพัฒนา บ าบัด ฟ้ืนฟู และส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
เป็นแบบอย่างท่ีดี น าชีวิตสู่จุดหมาย ๓ ขั้น ๓ ด้าน มีความสุข ใน ๓ ระดับ 
  ๒. ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในจังหวัด
อุบลราชธานี ได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมให้เข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
  ๑. สร้างบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ให้เป็นต้นแบบที่ดี 
  ๒. สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร พัฒนาคนและชุมชนแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓. แสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  หลักกำรในกำรด ำเนินงำน : ในการที่จะน าศีลธรรมกลับคืนมา โดยผ่านทางพุทธศาสตร์และพุทธวิธี 
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือเพ่ือการพัฒนานั้น จะต้องนึกถึงโครงสร้างของสังคมเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ครู เด็ก 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน พระสงฆ์ ประชาชน และองค์กรภาคีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน มาร่วมแรงร่วมใจ ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนา ให้เป็นระบบต่อเนื่องบูรณาการ เพราะชีวิตเริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ แก้ที่ลูก ปลูกที่ครู
อาจารย์ มอบจิตวิญญาณแก่พระสงฆ์ ได้รับการหนุนเสริมจากเอกชนและรัฐบาล และทั้งหมดต้องมาร่วมกัน
ท างานแบบเครือญาต ิ
  กระบวนกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนทัศน์สู่ควำมส ำเร็จ 
          ๑. สร้ำงควำมตระหนัก สร้ำงเข้ำใจกับคนในชุมชนพื้นที่ : สร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกเพศ ทุกวัย ในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน แล้วร่วมกันฝันถึงอนาคต 
หรือร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่สังคม 
         ๒. จับมือกันให้ดี : จะต้องมีการท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการป้องกัน การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาคนในหมู่บ้าน
ชุมชมสังคมนั้น ๆ 
 
 

เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ์ 



๑๖ 
 
 ๓. สร้ำงหลักสูตรน ำวิถี : เหมือนสร้างอาวุธน าวิถี ที่มีอานุภาพ ที่จะท าลาย ศัตรู คือ กิเลส ตัณหา 
หรือปัญหาชุมชนได้ หรือเหมือนยาดี ที่จะรักษาโรคให้หายได้ หลักสูตรที่กล่าวนี้ สามารถที่จะเชื่อมโยงครอบคลุม
ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีทีเดียว  
 ๔. รวบรวมรี้พล : เมื่อได้หลักสูตรหรือคู่มือฝึกอบรมแล้วต้องมีการส ารวจ คัดเลือก คนดี    
คนมีจิตอาสา บุคคลที่เป็นทุนทางสังคม ครอบครัว ครู เด็ก เยาวชน พระสงฆ์ ประชาชน องค์กรต่าง  ๆ          
ในหมูบ่้านชุมชน แล้วยกย่องเชิดชูคนดี รวมคนดี ให้เป็นคนดี อีเอ็ม (อีเอ็ม คือน้ าดีไปบ าบัดน้ าเสีย) คนดี อีเอ็ม 
คือ การน าคนดีไปช่วยบ าบัดคนไม่ด ีเพราะคนดจีะเป็นก าลังหลักในการพัฒนา 
 ๕. ฝึกฝนก ำลังหลัก : ก าลังหลักต้องมีการฝึกฝน หมายถึง ฝึกอบรมแม่ทัพ นายกอง         
คือ วิทยากรกระบวนการในพ้ืนที่ มาจากครอบครัว ครู เด็ก เยาวชน พระสงฆ์ ประชาชน องค์กร ให้เพียงพอ      
ให้เข้มแข็ง เชี่ยวชาญ เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในหมู่บ้านชุมชน เป็นก าลังหลักในการพัฒนา 
 ๖. ใช้ศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาคนในหมู่บ้านชุมชนจะต้องมีศาสตร์ที่สามารถท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณได้ ศาสตร์นั้น คือ หลักอริยสัจ ๔ 
ที่จะท าให้คนในหมู่บ้านรู้ทุกข์ รู้ปัญหาตนเอง รู้ว่าสาเหตุทุกข์นั้น ปัญหานั้นมาจากอะไร การจะให้ทุกข์นั้น 
ปัญหานั้น บรรเทาเบาบางและหมดไป จะต้องท าอย่างไร และมีวิธีการใด หนทางใด ด้วยเครื่องมืออะไร อีกทั้งใช้หลัก
ของการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนชุมชนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 ๗. ร่วมแรง ร่วมใจ ทุกภำคส่วน : ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านชุมชน ต้องมีการบูรณาการ 
ลดความซ้ าซ้อน มีการเชื่อมโยง มีประสิทธิภาพ โดยคนในชุมชนตั้งแต่ สถาบันครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน 
องค์กร ร่วมกันคิดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยก าหนด แผนงาน แผนคน แผนเงิน แผนที่ ป้องกัน แก้ไข 
หรือพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการขึ้นมา  
 ๘. จัดกระบวนทัพให้ม่ันคง : การคิดแผนงานโครงการ หรือการจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อป้องกัน 
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหมู่บ้านชุมชนนั้น ต้องท าเป็นระบบต่อเนื่อง โดยเริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ แก้ที่ลูก (ครอบครัว) 
ปลูกท่ีครูอาจารย์ (สถานศึกษา) มอบจิตวิญญาณ แก่พระสงฆ์ (วัด) ได้รับการส่งเสริมจากเอกชนและรัฐบาล (รัฐ) 
ร่วมกันท างานแบบเครือญาติ (บูรณาการ) ถ้ากระบวนทัพมีความมั่นคง การรบ การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาก็จะ
ช่วยให้ง่ายขึ้น 
 ๙. ยืนตรงในธงอรหันต์ : ด้วยการน าหลักธรรมค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตให้เกิดผลเป็นความสุข ๓ ระดับกล่าวคือ 
       ๑) การมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายุยืน การมีงาน มีเงิน มีกิน มีอาชีพสุจริต 
พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ การมีสถานภาพดี มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมการมีครอบครัวผาสุก      
ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ  
  ๒) การมีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ไม่อ้างว้างเลื่อนลอย มีหลักยึดเหนี่ ยวใจให้เข้มแข็ง     
การมีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาดที่ได้ประพฤติปฏิบัติแต่การอันดีงาม ด้วยความสุจริต การมีความอ่ิมใจในชีวิต        
มีคุณค่า ได้ท าประโยชน์ตลอดมา ด้วยน้ าใจเสียสละ การมีความแกล้วกล้ามั่นใจที่จะแก้ไขปัญหาน าชีวิต        
 
 



๑๗ 
 
และภารกิจไปได้ด้วยปัญญา การมีความโล่งจิตมั่นใจมีทุนประกันภพใหม่ ด้วยได้ท าไว้แต่กรรมที่ดี มีทาน ศีล 
ภาวนา ความสุข ๒ ระดับนี้ เป็นโลกียสุข (ถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงข้ันที่ ๒ ขึ้นไป เรียกว่า บัณฑิต) 
  ๓) การมีชีวิตที่สงบเย็น ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปร ไม่หวั่นไหว 
มีใจเกษมศานต์ มั่นคง ไม่ถูกความยึดติด ถือมั่นบีบคั้นจิต ให้ผิดหวังโศกเศร้า มีจิตโล่ง โปร่งเบา เป็นอิสระ สดชื่น 
เบิกบานใจ ไม่ขุ่นมัว เศร้าหมอง ผ่องใส ไร้ทุกข์ มีความสุขที่แท้/รู้เท่าทันและท าการ ตรงตามเหตุปัจจัย  
ชีวิตหมดจด สดใส เป็นอยู่ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา และด้วยแนวทาง ๕ ประการ คือ   
                   (๑) ยืนสมาธิ   
                   (๒)  เดินสมาธิ   
               (๓)  นั่งสมาธิ   
               (๔)  ไสยาสน์สมาธิ   
               (๕)  ท าจิตมัชฌิมา (ระดับที่ ๓ เป็นโลกุตตระ - ผู้หลุดพ้น)  
    นอกจากนี้ยังต้องใช้แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนที่จะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     ๑๐. เกษมสันต์ ประสบสิ่ง เสมอใจ สมควำมมุ่งหมำย : เมื่อมีการน ากระบวนทัศน์คือ สร้าง
ความตระหนัก สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนพ้ืนที่จับมือกันให้ดี สร้างหลักสูตรน าวิถี รวบรวมรี้พล ฝึกฝน
ก าลังหลัก ใช้ศาสตร์การเปลี่ยนแปลง ร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วน จัดกระบวนทัพให้มั่นคง ยืนตรงในธงอรหันต์ 
ดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน ก็จะท าให้คนในหมู่บ้านชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นคนดีมีศีลธรรม มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาชีวิตให้ถึงจุดหมาย ๓ ขั้น มีความสุข ๓ 
ระดับซึ่งเป็นเป้าหมาย ๓ ขั้น ๓ ด้าน ในทางพระพุทธศาสนา  
  แผนงำน โครงกำร และกิจกรรม 
 เน้นการฝึกอบรม และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และเสริมทักษะพัฒนาชีวิต บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่เด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง  
เป็นระยะเวลายาวนาน ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในแต่ละปี  

 ผลส ำเร็จที่ได้รับ 
 จากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาต้นแบบบูรณาการ ยังประโยชน์
ให้เกิดขึ้นแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคม คือ เด็ก เยาวชน เป็นไท เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
พ้นภัยจากยาเสพติด เป็นแหล่งบ่มเพาะคนเพ่ือพัฒนาสังคม ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สังคม 
มีคุณภาพ เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
  ควำมส ำเร็จที่ศูนยพ์ุทธธรรมสมเด็จพระมหำธีรำจำรย์ ป่ำดงใหญ่วังอ้อ มีดังนี้  
 ๑. สามารถด ารงอยู่ได้และมีแนวโน้มขยายขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังเกตจากจ านวนหน่วยงานและผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีมาอย่างต่อเนื่อง 
 
 



๑๘ 
 
 ๒. ได้รับการยอมรับจากชุมชน จากส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีการส่งคนมาเข้ารับการฝึกอบรม ส่งคน
เพ่ือเข้ามาศึกษาดูงาน และบางแห่งได้น าไปเป็นต้นแบบในการด าเนินงานด้วย นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุน  
โดยการรับรองสิทธิและโดยการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเป็นจ านวนมากอีกด้วย 
 ๓. เด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไปที่เข้ามารับการฝึกอบรมในศูนย์ฯ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ามารับ 
การบ าบัดในศูนยฯ์ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองสามารถกลับสู่สังคมได้เหมือนคนปกติท่ัวไป 
 ๔. ทีมงานที่ท างานในศูนย์ฯ ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการท างานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
จนได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมภายนอกอย่างกว้างขวาง 
 ๕. คนในชุมชนได้รับการปลูกฝังและเข้าถึงธรรมะ มีความรัก ความสามัคคี มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
เข้าใจซึ่งกันและกันมากข้ึน 
 ๖. คณะกรรมการศูนย์ฯ อาสาสมัครและคนในชุมชนมีงานท า มีรายได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และได้เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ๑. ปัจจัยด้านทุน เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยหนุนให้การด าเนินงานของศูนย์ประสบความส าเร็จ  
มีอยู่ ๓ ประการ คือ 

๑.๑ ทุนทางสังคม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความรัก ความศรัทธาในงานที่พระพิพัฒน์วชิโรภาส
มีอยู่ในตัวเอง ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในความดีของคนในชุมชนที่มีต่อพระอาจารย์ และแนวทางที่พระอาจารย์
ปฏิบัติ นอกจากนี้ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การยึดมั่นในความดี ความถูกต้อง ความสามัคคี ความปรารถนา ที่จะเห็นคน
ในสังคมอยู่ดีมีสุข ซึ่งมีอยู่กับคนในชุมชน โดยเฉพาะ 
ที่ชุมชนวังอ้อ - วังถ้ า ซึ่งจะเห็นได้จากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ระดมสรรพก าลังชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันกับฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) กรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด และชาวบ้าน
ในต าบลหัวดอน ต าบลใกล้เคียง ในเขตอ าเภอเขื่องใน
ได้ร่วมกันทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน บริจาค
ทรัพย์ ทั้งที่เป็นเงิน วัตถุ และแรงงานในการก่อสร้าง 
ที่พักและสถานที่ฝึกอบรม 

๑.๒ ทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ที่ดินท ากิน 
สภาพดินฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ 
และที่ส าคัญคือ ป่าชุมชน อันได้แก่ ป่าดงใหญ่ 
วังอ้อ - วังถ้ า ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ก่อน
แล้ว และพร้อมที่จะเอ้ือต่อการด าเนินงานของ
ศูนยฯ์ 
 

 



๑๙ 
 
   ๑.๓ ทุนทางทรัพย์สิน แม้คนในชุมชนจะมีทรัพย์สินอยู่ไม่มากนัก แต่เมื่อมีทุนทางสังคม      
อยู่เป็นจ านวนมากก็สามารถแปลงทุนทางสังคมมาเป็นทุนทางทรัพย์สินได้ โดยการช่วยกันออกแรงและบริจาค
วัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้ หรืออะไรก็ได้ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการก่อสร้างศูนย์ ซึ่งในที่สุดทุกอย่างก็ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
ด้วยแรงศรัทธาและทรัพย์สินที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย ภายหลังที่ศูนย์ฯ ตั้งขึ้นแล้วการด าเนินงานในระยะต่อมา 
ก็ได้รับการหนุนเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จากภายนอกมาตลอด  
ซึ่งท าให้ศูนย์ฯ มีพลังมีความเข้มแข็ง   
                ๓. ปัจจัยด้านการจัดการ แนวทางในการบริหารจัดการพระอาจารย์ ได้ ใช้หลักการเข้าถึ ง เข้าใจ 
และมีส่ วนร่ วมอย่ างโปร่ งใส เท่ าเทียมบนฐานของความถนัด ความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละคน 
โดยตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าทุกคนคืออาสาสมัคร ไม่มีใครเป็นนายของใคร ทุกคนท างานด้วยใจมุ่งสู่ความส าเร็จ 
ของงานเป็นหลัก ส่วนผลประโยชน์ต่าง ๆ ถ้าหากจะมีก็เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น หากได้มาก็จะมีการแบ่งปัน 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
                ๔. ปัจจัยด้านเครือข่าย ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
นอกจากต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังต้องอาศัยเครือข่ายทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้การหนุนเสริม 
ดังนี้  
    เครือข่ายในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียน ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม คณะสงฆ์ในพ้ืนที่ให้การยอมรับสนับสนุน โดยการอนุญาตให้ด าเนินการได้  
และหนุนเสริมด้วยงบประมาณ ตลอดจนร่วมส่งคนเข้ารับการฝึกอบรม 
    เครือข่ายนอกพ้ืนที่ ได้แก่ เครือข่ายพระสงฆ์ พระวิทยากรกองทัพธรรมกองทัพไทย 
เครือข่ายโรงพยาบาล เครือข่าย สสส. เครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย เครือข่ายครูจิตอาสา เครือข่ายกลุ่มเยาวชนจิตอาสา เครือข่ายมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เครือข่ายเหล่านี้ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองในสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวได้มีส่วนส่งเสริมให้ผู้ด าเนินงานมีขวัญ 
มีก าลังใจที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานต่อไป 
  สรุปผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำศำสตร์พระรำชำ โคก หนอง นำ มำเขียนเป็นต ำรำ      
ลงบนแผ่นดิน  
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ขับเคลื่อนโครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม 
โดยความร่วมมือของ บวร ให้พระภิกษุสามเณรและประชาชน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีศีลธรรมวัฒนธรรมจิตใจ
สดใส มีสัมมาชีพแบบพอเพียง มีสามัคคีธรรมสังคมอบอุ่น ผ่านโครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะ
สังคม โดยความร่วมมือของ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ  
   ด้านสุขภาพอนามัยดี : ท าให้พระภิกษุสามเณร แม่ชี และคนในชุมชน ๔๗ ชุมชน          
ในจังหวัดอุบลราชธานี มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีอาหารที่ปลอดภัย กินข้าวเป็นหลัก กินผักเป็นยา ไล่ห่าหรือโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ออกจากปอดด้วยสมุนไพรไทย และใช้สมุนไพรในการป้องกันรักษาโรค เช่น ใช้แช่มือ 
แช่เท้า พอกหน้า ต้ม ดม ดูด ดื่ม ประคบ อบ ทา นวด มีคลังยาสมุนไพรประจ าบ้าน และการแปรรูปสมุนไพร 
 



๒๐ 
 
แจกจ่ายให้คนในชุมชน มีถนนที่ใช้เดิน วิ่ง ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีทางเดินกะลามะพร้าวนวดฝ่าเท้า 
มีนวดแผนไทย แผนโบราณ และมีอากาศที่บริสุทธิ์ ผลิตแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยใช้เอง มีการจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารตามธาตุของร่างกาย การกินผักที่เป็นยา และกินข้าวที่มนี้ าตาลต่ า 
   ด้านศีลธรรมวัฒนธรรม : ท าให้จิตใจสดใส คนในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม คือ        
มีความอดทน มีความเพียร มีสัจจะ มีระเบียบวินัย มีน้ าใจ มีความกตัญญู มีทาน มีศีล มีภาวนา อย่างเป็นรูปธรรม
โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาจิต พัฒนาปัญญา และสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี เช่น  
   ๑. กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม น าสู่ทาน ศีล ภาวนา มีการท าบุญตักบาตร ในบริเวณ
แปลงต้นแบบ แล้วน าอาหารที่เหลือจากท่ีพระภิกษุ สามเณร ฉันเสร็จแล้ว ไปมอบให้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดในหมู่บ้านชุมชนเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม ความกตัญญู ความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร แก่เด็ก เยาวชน ให้คนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒. กิจกรรมพิธีกรน้อยคอยบอกบุญ เมื่อมีกิจกรรมท าบุญตักบาตรในพ้ืนที่บ้าน วัด 
โรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเป็นพิธีกรน้อยคอยบอกบุญ โดยเด็กน า ผู้ใหญ่หนุน ให้เด็ก เยาวชน น าไหว้พระ 
อาราธนาศีล กล่าวถวายสังฆทาน กล่าวค าแผ่เมตตา เมื่อให้โอกาสอย่างนี้ เด็ก เยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนพิธี
ได้อย่างถูกต้อง  
   ๓. กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย มีการฟังเทศน์ สนทนาธรรม แสดงละครสะท้อน
คุณธรรมพระเวสสันดรชาดก มีการสืบค้นคติธรรม ค ากลอน ข้อคิด ค าคม แล้วน ามาเขียนหรือพิมพ์แขวน
ติดตามต้นไม้หรือข้างถนนริมทางเดนิ ให้ผู้คนได้เห็น ได้อ่าน แล้วก็เพลิดเพลิน เจริญจิต เกิดปัญญา 
   ๔. กิจกรรมท าบุญตามประเพณี ๑๒ เดือน ได้แก่ ๑. บุญเข้ากรรมหรือเข้าปริวาสกรรม          
๒. บุญกุ้มข้าวหรือบุญคูณลาน ๓. บุญข้าวจี่และวันมาฆบูชา ๔. บุญพระเวส (เวสสันดรชาดก) ๕. บุญสงกรานต์ 
๖. บุญบั้งไฟ บุญวิสาขบูชา ๗. บุญช าฮะหรือบุญเบิกบ้าน ๘. บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน          
๙. บุญข้าวประดับดิน ๑๐. บุญข้าวสากหรือสลากภัต ๑๑. บุญออกพรรษา ถวายผ้ากฐิน ๑๒. บุญลอยกระทง   
บุญส่งท้ายปีเก่า การสวดมนต์ข้ามปี และการท าบุญต้อนรับปีใหม่ 
   ด้านการมีสัมมาชีพแบบพอเพียง ประชาชน จ านวน ๔,๗๐๐ คน ใน ๔๗ ชุมชนเป้าหมาย 
ด าเนินชีวิตตามหลักทฤษฎีบันได ๙ ขั้น มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ ธนาคารข้าว ธนาคารต้นไม้ คลังยาและอาหาร  
มีความมั่นคงในชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (๔ พอ) คือ ๑. พอกิน ๒. พอใช้ ๓. พออยู่ ๔. พอร่มเย็น และมีความมั่นคง   
ในชีวิตขั้นก้าวหน้า (๕ ม) คือ ๑. มีบุญ ๒. มีทาน ๓. มีเก็บแปรรูปถนอมอาหาร ๔. มีขายผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์
เพ่ิมรายได้ในครัวเรือนชุมชน และผลผลิตของชุมชนมีคุณภาพ มาตรฐาน แบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง 
๕. มีเครือข่ายทั้งเครือข่ายในระดบัจังหวัด เครือข่ายในระดับประเทศ ร่วมพัฒนาชีวิตสู่ความพอเพียง   
   ด้านสามัคคีธรรม ท าให้สังคมอบอุ่น ประชาชน จ านวน ๔,๗๐๐ คน ใน ๔๗ ชุมชนเป้าหมาย
มีการพัฒนาครอบครัวให้ทรงประสิทธิผล ครูให้เป็นปูชนียบุคคล เด็กเยาวชนให้เป็นคนดี มีจิตอาสา พระสงฆ์
เป็นนักพัฒนาประชาชนให้เป็นต้นแบบความดี องค์กรภาคีให้มีความโดดเด่นด้านบูรณาการเป็นชุมชนคุณธรรม 
มีกองทุนสาธารณสงเคราะห์ มีปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่มสิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ช่วยเหลือ 
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และโรคระบาดต่าง ๆ มีเงินออม
กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และมีการจัดสวัสดิการช่วยคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย 
 
 



๒๑ 
 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลงานโดดเด่นด้านการน าศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา มาเขียนเป็น
ต าราลงบนแผ่นดิน ท าให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น าแนวคิดกระบวนการด าเนินงาน  
ไปขยายผลต่อใน ๒๕ อ าเภอของจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่โคก หนอง นา ทั่วประเทศ รวมทั้ง 
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน 
และมีผลงานโดดเด่นท าให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) วัดวังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ไดร้ับการประกาศจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ ของจังหวัดอุบลราชธานี 
     ที่ส าคัญเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพ้ืนที ่
ท าให้ชุมชนวัดวังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และมอบโล่เชิดชูเกียรติสุดยอดชุมชน
คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ต้นแบบ จากผลงานโดดเด่นท าให้ 
พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อ านวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ 
ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโล่รางวัลผู้ปิดทองหลังพระในการน าศาสตร์พระราชา 
มาเขียนเป็นต าราลงบนแผ่นดินอีกด้วย 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝึกอบรมพระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ 
และประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
วัดวังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดปีจ านวน ๑,๒๕๐ คน   
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
จ านวน ๑๖ รุ่น โดยมีผู้เข้าอบรมรุ่นละ ๑๐๐ คน รุ่นละ ๕ วัน 
  ผลงานโดดเด่นท าให้พระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ จากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ประเภทผู้น าทางศาสนา เป็นบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการ 
น้อมน าพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สร้างความม่ันคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ผลงานโดดเด่นท าให้พระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ด้านเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมน้อมน าพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
ประเภทผู้น าทางศาสนา ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ผลงานโดดเด่นด้านการน าศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา” มาเขียนเป็นต าราลงบนแผ่นดิน 
โดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่   
“โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีการฝึกอบรมครูกระบวนการ       
ครูประจ าวิชา ครูพาท า และตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๔ ศูนย์ฝึกอบรม คือ           
 
 



๒๒ 
 
๑. ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าศรีแสงธรรม อ าเภอโขงเจียม ๒. ศูนย์ฝึกอบรมวัดภูอานนท์ อ าเภอโขงเจียม ๓. ศูนย์ฝึกอบรมสารภ ี             
อ าเภอสว่างวีระวงศ์ ๔. ศูนย์ฝึกอบรมบ้านดอนหมู อ าเภอตระการพืชผล และให้การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๓,๙๐๐ คน ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรมรุ่นละ ๑๐๐ คน รุ่นละ ๕ วัน 
 กระทรวงมหาดไทย ได้น าแนวคิด กระบวนการด าเนินงาน ไปสานข่าย ขยายผล ในพ้ืนที่โคก หนอง นา      
ทั่วประเทศ รวมทั้งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ 
และภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
  - ขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเขตเศรษฐกิจใหม่    
ของกระทรวงมหาดไทย ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
  - ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ของกระทรวงมหาดไทย             
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
 - ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 - ขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านวังอ้อ ๒ เส้นทางงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท          
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยพี่น้องประชาชนกว่า ๑๐๐ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 
 - ขับเคลื่อนโครงการสร้างถนนคอนกรีตวังอ้อ - นายาง งบประมาณจาก อบจ.อุบลราชธานี 
 กระบวนกำรท ำงำน 

 
 ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
ต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ ภายใต้โครงการสร้างโอกาส 
และบูรณาการสร้างสังคมดี เศรษฐกิจดี และสิ่งแวดล้อมดี ตามแนวสุขภาวะเชิงพุทธ โดยมีกระบวนการการด าเนินงาน 
แบบมีส่วนร่วม สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 



๒๓ 
 
 ๑. จับมือกันให้ดี - ท าบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานบ้านวัดโรงเรียน ราชการ พัฒนาชุมชน  
          ๒. สร้างหลักสูตรน าวิถี - ที่เหมาะกับคน กับงาน บริบทภูมิสังคม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  
 ๓. รวบรวมรี้พล - ที่เป็นทุนทางสังคม อาทิ พระ, ครู, คลัง, ช่าง, หมอ, พ่อแม่, เด็กเยาวชน
ที่หัวไวใจสู้ 

 ๔. ฝึกฝนก าลังหลัก - ฝึกให้เป็นครูกระบวนการ , ครูประจ าวิชา, ครูพาท า, ครูน าผล,          
ครูสื่อสารมวลชน  
           ๕. ใช้ศาสตร์การเปลี่ยนแปลง - หลักศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนา, ศาสตร์พระราชา,      
หลักภูมิปัญญาท้องถิ่น                                              
  ๖. ร่วมแรง ร่วมใจ ทุกภาคส่วน 
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ ร่วมกันป้องกัน
ปัญหา แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
ทั้งด้านกายภาพ สังคม อารมณ์ สติปัญญา จิตใจ     
ผ่านแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 สรุปผลกำรขับเคลื่อนภำรกิจ MOU บทบำทในกำรเกื้อหนุนระหว่ำงวัดและชุมชนให้มีควำมสุข
อย่ำงยั่งยืน 
 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองอธิการบดี  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุน 
ระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน มุ่งหนุนเสริม “เสาหลักของประเทศชาติ” คือ ชาติ ศาสนา 
และมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  ในพ้ืนที่ 
๒๕ อ าเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม น าสู่ทาน ศีล ภาวนา และสาธารณสงเคราะห์ 
 ๒. กิจกรรม ๑ ต าบล ๑ วัด ๑ คลังยาและอาหาร 
 ๓. กิจกรรมพลัง บวร จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน 
 ๔. กิจกรรมพัฒนาวัดและชุมชนด้วยหลัก ๕ ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



๒๔ 
 
 ๕.๒ โครงกำรพระรำชทำน “โคก หนอง นำ แห่งน้ ำใจ และควำมหวัง” ณ วัดป่ำศรีแสงธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 วัดป่ำศรีแสงธรรม (โรงเรียนศรีแสงธรรม) หรืออีกชื่อวัดเสียดายแดด (โรงเรียนเสียดายแดด) 

ตั้งอยู่ที่บ้านดงดิบ หมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขา 
ของหลวงปู่ศรี หาวิโร หรือพระเทพวิสุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อ าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

พระปัญญาวชิรโมลี (พระครูวิมลปัญญาคุณ) เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่าเป็น “พระนักพัฒนา”  
จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม หรือ “โรงเรียนเสียดายแดด” เพราะพระปัญญาวชิรโมลี ได้น าความรู้
ที่ได้จากการศึกษาโซลาร์เซลล์มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ในโรงเรียน และสร้างระบบ Smart Farm, 
รถเข็นนอนนา (สถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่), รถไฟฟ้า Ev Car จากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น จนท าให้ลูกศิษย์บางคน
ตั้งฉายาใหพ้ระครูว่า “พระเสียดายแดด” และ “พระครูโซลาร์เซลล์  

โดยพ้ืนที่ ๒๐ ไร่ ของวัดป่าศรีแสงธรรม นั้น มีพ้ืนที่แปลงนา เพ่ือให้โรงเรียนศรีแสงธรรม ใช้เป็น
แปลงนาสาธิตให้นักเรียนรู้จักวิชาด านาและเกี่ยวข้าวเอง จนได้ผลผลิตข้าวเปลือกมาเป็นอาหารกลางวัน 
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแปลงสาธิตโคก หนอง นา และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่า 
“โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม และพระราชทานทุนทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ มาสนับสนุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชื่อ ศาลาปฏิบัติธรรมโคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรมเพ่ือถวาย 
เป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดบวรพุทธศาสนาด้วย 

วัดป่าศรีแสงธรรมและโรงเรียนศรีแสงธรรม จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถาบันการศึกษา  
ที่มีวิวัฒนาการทางการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีโครงสร้างและหน้าที่
เกื้อกูลให้เกิดภารกิจแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดปัญหาความอดอยากหิวโหย  
หรืออาจกล่าวได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์และผลผลิตที่เกิดจากการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ 
การปฏิบัติจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่สังคมในทุกมิติ 

จึงอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนศรีแสงธรรม มีวัดป่าศรีแสงธรรมเป็นสถาบันหลักของการพัฒนา  
ที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ดังที่หลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงาน 
และประสานเครือข่ายความร่วมมือ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรชุมชน ต่างได้น าแนวทางของการประยุกต์ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการพัฒนาคนโดยมีแบบแผนการปรับปรุงกายภาพ 
 
 



๒๕ 
 
ของครัวเรือนไทยในชนบทให้เป็นผู้บริหารจัดการที่ดีและเป็นผู้ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิด “ชุมชนเพ่ือ 
การจัดการตนเอง” ในด้านพลังงานและสามารถลดปัญหาของชุมชนในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพลเมืองไทย
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและวิกฤตการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจถดถอยลง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมด าเนินการบูรณาการในการพัฒนาพ้ืนที่ว่างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  

ทั้งนี้ วัดป่าศรีแสงธรรม ยังเป็นสถานที่ส าหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรม 
เพ่ิมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา จ านวน ๑๑ รุ่น และมีฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จ านวน ๑๐ ฐาน ประกอบด้วย ๑. ฐานคนมีไฟ ๒. ฐานคนมีน้ ายา  
๓. ฐานคนเอาถ่าน ๔. ฐานรักษ์แม่ธรณี ๕. ฐานรักษ์แม่โพสพ ๖. ฐานคนรักษ์สุขภาพ ๗. ฐานคนรักษ์ดิน  
๘. ฐานคนรักษ์ป่า ๙. ฐานคนรักษ์น้ า ๑๐. ฐานคันนาทองค า  

นอกจากนั้น ในพ้ืนที่วัดป่าศรีแสงธรรมยังได้ด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก ตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่   
“โคก หนอง นา พช." งบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บนพื้นที่ ๕ ไร่ ปัจจุบันได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ถือเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ให้กับประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ เป็นอย่างดี โดยวัดป่าศรีแสงธรรมได้ขยายผลเพ่ือต่อยอด 
การด าเนินโครงการฯ โดยการพัฒนาพ้ืนที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ในรูปแบบ "โคก หนอง นา พช."  
เพ่ิมอีกในเนื้อที่ ๑๕ ไร่ รวมเป็น ๒๐ ไร่ เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงแก่ผู้ที่สนใจในการท า 
"โคก หนอง นา" ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลัก “บวร” เป็นกลไกพัฒนาและสร้างชุมชน 
ให้เข้มแข็งก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากท่ีมั่นคงชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วัดป่าศรีแสงธรรม ยังเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Community Lab Model for quality of life: CLM) ขุดแปลงโคก หนอง นา เพ่ิมอีก ๑๕ ไร่ ได้รับการสนับสนุน
จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการขุดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ ส านักงาน
พัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เกิดเป็นโครงการพัฒนาแบบร่วมมือกัน 
ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ โดยในพ้ืนที่รอบบ่อมีการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวสลับกัน
ไป ส่วนคลองไส้ไก่หรือที่อยู่ในพื้นท่ีร่มบางส่วนปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรที่จ าเป็น 
  โคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอดลงในแปลงอันเป็นผล
จากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนที่โดดเด่นในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ และยังได้มีการใช้ระบบ  
การควบคุมสั่งการผ่านมือถือเข้ามาช่วยเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในแปลง เช่น จ้างคนดูแลรดน้ าต้นไม้ในหน้าแล้งวันละ 
๓๐๐ บาท ๕ คนเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท หากวางระบบท่อ วางระบบโซลาร์เซลล์ และใช้โปรแกรมควบคุม 
สั่งการอัตโนมัตดิ้วยความชื้นในดินหรือใช้การตั้งเวลามาเปิด - ปิดน้ า ก็จะช่วยท าให้ประหยัดน้ า ซึ่งการท าโคก
ควรอยู่ที่สูง ถ้าปลูกป่าแล้วต้นไม้ต้องการน้ า เราขุดหนองก็อยู่ที่ต่ า หากจะวางคลองไส้ไก่เข้าไปให้ความชุ่มชื้น
ปริมาณน้ าย่อมไม่เพียงพอ เรามีความรู้อยู่แล้ว เพราะเด็กนักเรียนของเราสามารถต่อปั๊มน้ า เขียนโปรแกรมได้ 
เพียงแตส่นับสนุนอุปกรณ์ก็ย่อมจะเป็นการต่อยอดเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ขึ้นไปอีกขั้น 
 



๒๖ 
 

“ศรีแสงธรรมโมเดล” ต่อยอดควำมส ำเร็จ “โคก หนอง นำ โมเดล” ตำมหลัก “บวร”  
เพื่อเป็นต้นแบบระดับประเทศ 

  วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ ๕ ต าบลห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ตัวอย่างการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นำ โมเดล” และ “ศรีแสงธรรมโมเดล” 
โดยได้รับความเมตตาจากพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พระนักพัฒนาที่ร่วมมือและเสียสละการด าเนินงานมาโดยตลอดตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน 
และราชการ รวมถึงส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี 
เ พ่ือยกระดับศรีแสงธรรมโมเดล ให้กลายเป็นศูนย์ เรี ยนรู้ ชุ มชนต้นแบบ แนวทางการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน 
ตามศาสตร์พระราชาบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนพลัง “บวร” และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของคนในทกุช่วงวัย โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
  ๑. ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส รับผิดชอบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
  ๒. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร รับผิดชอบโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
  ๓. ถนนภายในวัดป่าศรีแสงธรรม รับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ๔. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นำ โมเดล” รับผิดชอบโดยกรมการพัฒนาชุมชน  
  กรมการพัฒนาชุมชน และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท าหลักสูตร
ส าหรับกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นำ 
โมเดล” และ“ศรีแสงธรรมโมเดล” จนมีหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการหลักสูตรการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” 
ของกรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
ซ่ึงประกอบด้วย การน าองค์ความรู้จากฐานการอบรม
เกษตรกรโครงการ “โคก หนอง นำ โมเดล” มา 
ต่อยอดเป็นวิชาเรียนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่  ๑ – ๖ ได้ เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ตามบริบทของชุมชน ได้แก่ 
  ๑. วิชารักษ์ป่า : เนื้อหาเกี่ยวกับ
ความส าคัญและคุณค่าของป่า ๕ ระดับ 
  ๒. วิชารักษ์ดิน : เนื้อหาเกี่ยวกับ ความส าคัญขององค์ประกอบและประเภทของดิน 
ปัญหาของดิน การห่มดิน รวมถึงการผลิตปุ๋ยโบกาฉิ และปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกองปุ๋ย 
  ๓. วิชาคนรักษ์น้ า : เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีน้ า การกักเก็บน้ า การรักษาความชื้นในดิน  
การบ าบัดน้ าเสียในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๔. วิชาโซลาร์เซลล์ระดับมัธยมต้น 
  ๕. วิชาโซลาร์เซลล์ระดับมัธยมปลาย 
 



๒๗ 
 
  ๖. วิชารักษ์สุขภาพ : เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพรในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ 
วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป รวมถึงแนวทางการน าพืชสมุนไพรไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาโรค และการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งคณะด าเนินกิจกรรมฯ จะจัดท ารายวิชาทั้งหมดนี้ในรูปของหนังสือเรียน และจะมอบให้กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าศรีแสงธรรมทุกคน ไว้ใช้ศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคราชการ เอกชน และวิชาการ ได้แก่ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
และวางแผนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ Sufficiency 
Economy Development Zones for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs) ณ วัดป่าศรีแสงธรรม 
ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พระนักพัฒนาที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดตามหลัก "บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน 
และราชการ รวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านดงดิบ หมู่ที่ ๕ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ได้ร่วมด าเนินการ 
วางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล” แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับต าบล (Community Lab Model for quality of Life: CLM) 
รวมไปถึงโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” และฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การท าเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ ปุ๋ยโบกาฉิแบบไม่กลับกองปุ๋ย 
พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ ในพ้ืนที่วัดและโรงเรียน  

กิจกรรมและแผนผังฐานการเรียนรู้ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ ทั้ งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จะสื่อสารให้หน่วยงานและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ มีความสนใจที่จะมาเรียนรู้ในพ้ืนที่แห่งนี้ 
นอกจากนั้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าการถอดบทเรียนและสร้างหลักสูตรเรียนรู้  “ศรีแสงธรรมโมเดล” 
หรือ “โคกอีโด่ยวัลเลย์” แห่งนี้ ซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพอเพียงหรือ (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือจะเป็นจุดน าร่องและเป็นต้นแบบของการด าเนินงาน 
ในระดับประเทศอีกด้วย 

ในการนี้ พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ไดเ้มตตาให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า ในส่วนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และต่อยอดความส าเร็จในการน าผลผลิตมาสู่โครงการขับเคลื่อนแนวทาง 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคน 
พัฒนาศักยภาพและฟ้ืนฟูป่าและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ทั้งในด้านการเกษตร การแปรรูป 
และการท่องเที่ยว ตามแต่ละบริบทของพ้ืนที่  โดยมีภาครัฐช่วยลงทุน ส่วนผู้ เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ ลงแรง 
และภาควิชาการมีหน้าที่ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนการด าเนินงาน จึงต้องประสานความร่วมมือกัน      
อย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน ตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสืบสาน 
รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 



๒๘ 
 

“วัดป่าศรีแสงธรรม” หรือ โคกอีโด่ยวัลเลย์ ถือเป็นจุดที่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เป็นสถานที่ด าเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะระยะสั้น
การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา รวมทั้งสิ้น ๑๑ รุ่น และเป็นพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” 
แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับต าบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พ้ืนที่ ๑๕ ไร่ ภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนได้มาร่ วมกันด าเนินกิจกรรมจิตอาสาเอามื้ อสามัคคี  ร่ วมกันขุดหลุมปลูกป่ า ๕ ระดับ  
ปลูกต้นไม้ ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง ตลอดจนห่มฟางบ ารุงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช ประโยชน์ของการการปลูกป่า  

๕ ระดับ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสอนให้คนมีอยู่มีกินไม่ต้อง
ดิ้นรนไปเสี่ ยงโชคในเมืองใหญ่ทิ้ ง ไร่ทิ้ งนา 
ไปหาเงินส่งมาให้ครอบครัวหรือบางคนทิ้งลูกไว้ให้
คนแก่เลี้ยงที่บ้าน ความเหินห่างทางครอบครัว
ย่อมไม่มีความอบอุ่น แต่ถ้าท าโคก หนอง นา  
ก็ มี เ ว ล าพลิ ก ผื น แผ่ น ดิ น ให้ เ ป็ นทอ งค า   
น าทรัพยากรของเราที่ ได้รับมรดกตกทอด  
มา เป็ น พ้ืนฐ าน  โ คร งการพระราชทาน  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
พระองค์สนพระทัยศึกษา และทดลองด้วยพระองค์เอง เพ่ือสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ที่ทรงทุ่มเทเพ่ือพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ในปัจจุบันนี้จะได้เห็นภาพ เห็นดอกผลเกิดขึ้นด้วย “โคก หนอง นา โมเดล” 
โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย การท าหนอง และหลุมขนมครกกระจายไปทั่วทั้งบริเวณ เป็นการจัดการน้ า      
ตามพระราชด าริ เช่น แก้มลิงเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถูกประยุกต์มาใช้ในการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาน้ าแล้ง     
คือการกักเก็บน้ าไว้ใช้นอกฤดูฝน มีระบบคลองส่งน้ าและการกระจายความชุ่มชื้นด้วยคลองไส้ไก่ แต่เมื่อน ามาใช้ 
กับการเกษตรมีเทคโนโลยีพลังงานคือ โซลาร์เซลล์มาท าให้ลดแรงงานคน ลดเวลาในการบ ารุงรักษาต้นไม้ปลูกใหม ่  
และการบริหารจัดการระบบด้วย Internet of Things: IoT ถือเป็นเกษตรอัจฉริยะหรือจะเรียกว่าเป็นการต่อยอด 
ดังเช่น ต้นมะม่วงในพระมหาชนก ให้เป็น “Smart farmer” 

 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ “วัดป่ำศรีแสงธรรม” ทีใ่ช้ขับเคลื่อนเป็นพ้ืนที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล 
จังหวัดอุบลราชธานี มี ๒ ประการ คือ 

๑. ผู้น ำบริหำรงำนตำมสถำนกำรณ์และท ำให้เห็นผลลัพธ์ปรำกฏเป็นที่ประจักษ์ 
  พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะ
ความรู้และความสามารถในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง เช่น ท่านเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล และต้องการให้เด็ กที่สามารถเข้าเรียน         
ในมหาวิทยาลัยได้ เป็นแรงบันดาลใจของคนในชุมชน จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดป่าศรีแสงธรรมด้วยเงินก้อนแรก 
ที่ได้มาจากการขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกของครอบครัว ในขณะนั้น ได้ส่งหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณ 
 



๒๙ 
 
ในการก่อตั้งส่งไปยังหลายหน่วยงานและบุคคล แต่ไม่ได้รับการตอบรับ แม้จะมีข้อจ ากัดเกิดขึ้น แต่ด้วยการลงมือท า
ด้วยความเพียร มีวิริยะ อุตสาหะ ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ มีใจเป็นประธานแห่งความมุ่งมั่นศรัทธา มีความขยัน
เอาใจใส่ คิดใคร่ครวญแล้วลงมือ ท่านจึงค่อย ๆ ขยายผลด้วยการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาโซลาร์เซลล์       
มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ ท่านยังน านวัตกรรมทางการเกษตรมาพัฒนาพ้ืนที่
ของวัด ท าเป็นแปลงนาสาธิตให้นักเรียนรู้จักวิชาด านา และเกี่ยวข้าวเอง จนได้ผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวัน 
ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยน าความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด น าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการท าการเกษตร 
เพ่ือเป็นการลดต้นทุน 
  ๒. กำรพัฒนำคนพื้นฐำนต้องมีคุณธรรมและควำมรู้ 
  การบริหารงานโดยยึดแนวทางการพัฒนา “คน” และพัฒนา “พ้ืนที่” ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง       
และยั่งยืน จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ บุคคลต้นแบบขึ้นมากมาย ยกตัวอย่างชุมชนต้นแบบ - เกษตรกรต้นแบบ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” และผสมแนวทางด้านทางธรรม 
ได้แก่ การเอาคุณธรรมน าความรู้ โดยยึดหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในกรอบเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ตลอดจนสร้างเสริมให้มีความมุ่งมั่น ความเสียสละ และความเพียรให้ความรู้ด้านดิน น้ า ลม ไฟ ป่า และคน 
ออกแบบบทเรียนที่เป็นการบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้กับพ้ืนที่ของตน
หรอืการด าเนินงานในอนาคตได้ โดยใช้แนวทางนักเรียน ๑ คน แก้จน ๑ ครอบครัวและยึดหลัก “ผู้ที่รักธรรมย่อมเจริญ 
ผู้ชังธรรมย่อมเสื่อม” สร้างคนด้วยการให้ความรู้ควบคู่ทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้งประสานความร่วมมือ
เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โคก หนอง นา โมเดล”ตามภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
หรือ (SEDZ) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” และการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือ (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน 
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยภารกิจประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้  

๑. ถนนสายวัฒนธรรมน าสู่สาธารณสงเคราะห์ 
๒. กิจกรรมการท าถังขยะรักษ์โลก 
๓. กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักโบกาฉ ิ
๔. กิจกรรมการปลูกป่าแบบเพอร์มาคัลเจอร์ 
 

 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ ถนนสายวัฒนธรรมน าสู่สาธารณสงเคราะห์ 

กิจกรรมที่ ๒ การท าถังขยะรักษ์โลก 

กิจกรรมที่ ๓ การท าปุ๋ยหมักโบกาฉิ กิจกรรมที่ ๔ การปลูกป่าแบบเพอร์มาคัลเจอร์ 



๓๑ 
 
 
 
 ๖.๑ จังหวัดสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันกับคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์กิจการ
พระพุทธศาสนาตามภารกิจสงฆ์กับโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี โดยก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการด าเนินการ พ้ืนที่การขับเคลื่อน ขั้นตอนการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน และราชการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชนให้ 
มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมือบทบาท
เกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน มุ่งหนุนเสริม “เสาหลักของประเทศชาติ”   
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

๖.๒ ผู้บริหารของจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
ให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทั้งยังด าเนินการ
ขับเคลื่อนบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงพ้ืนที่
ก ากับ ติดตาม และน าผลการขับเคลื่อนมาพิจารณา 
ในระดับจังหวัดผ่านคณะกรรมการอ านวยการความร่วมมือ
ในการเกื้อหนุนระหว่างชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณะท างานประสานงาน ติดตาม

และประเมินผล การด าเนินการภายใต้ความร่วมมือในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
ระดับโซน คณะท างานระดับอ าเภอ และคณะวิทยากรกลาง เพ่ือขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชน 
และราชการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  
 ๖.๓ จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุน
ระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมเกิดผลลัพธ์แก่ประชาชน รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ 
ในจังหวัด อาท ิที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการในระดับจังหวัด ท าให้การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้
การขับเคลื่อนภารกิจตาม MOU บรรลุผลสัมฤทธิ์  
 
 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ๖. 



๓๒ 
 
 ๖.๔ คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีสามารถสร้าง
ความร่วมมือและเชิญชวนผู้น าชุมชน ชาวบ้าน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายมาจัดกิจกรรมร่วมกันตาม
แผนงาน/โครงการ ซึ่งคณะสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยใช้หลักธรรมมาประยุกต์กับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประ ยุกต์สู่  

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ
ให้กับประชาชน โดยน าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างความตื่นตัวในการช่วยเหลือสังคม 
การสงเคราะห์และการแบ่งปันเกื้อหนุน ระหว่างวัดกับชุมชน 
ตลอดจนการเสียสละและการมีจิตอาสา เป็นต้นแบบพลัง 
“บวร” บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ ที่ชัดเจน 

 ๖.๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ 
โคก หนอง นา เพ่ือช่วยเพ่ิมทักษะการพัฒนา
กสิกรรมธรรมชาติ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า 
และส่งเสริมความรู้ในการหาเลี้ยงชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รวมทั้ง
สนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อน  
การปฏิบัติ ง าน ใน พื้นที่ แบบบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนสามารถน าไป  
ปรับใช้กับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันตามภูมิสังคม
ของตนได ้
 ๖.๖ การประสานงานและการบูรณาการ เป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้การขับเคลื่อนภารกิจตาม MOU 
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีสามารถประสานการท างานร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่ายได้ 
อย่างรวดเร็ว ได้แก่   

       ๑) ภาคสื่อสารมวลชน อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดอุบลราชธานี อมรินทร์ทีวี ช่อง ๓๔  

      ๒) ภาควิชาการ อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษา โรงเรียน 
       ๓) ภาคประชาชน อาทิ ข้าราชการเกษียณ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน - เด็ก  
 

 



๓๓ 
 

 ๔) ภาคศาสนา อาทิ พระสงฆ์ และวัดที่เข้าร่วม MOU มากกว่า ๒๑๒ วัด  
 ๕) ภาคประชาสังคม อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

๖) ภาครัฐ อาทิ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

๗) ภาคเอกชน อาทิ บริษัทโรงสีข้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ข้าวโฮยเกลือสตูดิโอวิสาหกิจเพ่ือชุมชน 
บริษัทคูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานี 

 
 

๗.๑ ภาครัฐควรสร้างกลไกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและสื่อสาร
เชิงรุก (Proactive Communication) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ตรงกัน เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือ
บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ซึ่งให้วัดเป็นศูนย์กลางและเชิญพ่ีน้องประชาชนในชุมชนมารับทราบข้อมูล 
โดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งรับรู้และเข้าใจ 
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
กันอย่างยั่งยืนและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการมุ่งหนุนเสริม “เสาหลัก      
ของประเทศชาติ” คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน 
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

๗.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนควรมีกลุ่มพลังจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ซ่ึงเป็นผู้มีจิตใจที่เสียสละและมีความตั้งใจ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอันเป็นกุศลชอบช่วยเหลือสังคม เข้ามาร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามวัตถุประสงค์ของ MOU เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและเป็นสื่อกลางระหว่างวัดกับชุมชน 

๗.๓ สร้างกลไกส่งเสริมการท างานร่วมกัน โดยหน่วยงานภาครัฐควรเป็นแกนหลักในการระดมความร่วมมือ 
จากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในชุมชนได้ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการขับเคลื่อนการท างาน 
โดยมีเป้าหมายอันเดียวกัน มีความรัก ความสามัคคีปรองดอง การเอื้ออาทรกัน การลดปัญหาความขัดแย้ง 
ตลอดจนช่วยสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นให้แก่วัด เพราะวัดเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการด าเนินงานในชุมชน
ตามวัตถุประสงค์ของ MOU อาทิ เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าพืชสมุนไพรที่ใช้ปลูกในกิจกรรมคลังยาและอาหาร 
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เป็นต้น 

๗.๔ จังหวัดควรมอบหมายหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ เพ่ือวางระบบการรายงานติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ของโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 
ของ MOU ในพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือรับทราบถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในชุมชนรวมทั้งมีการวางระบบจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัดและชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิด 
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยท าให้พ่ีน้องประชาชนสามารถน ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูก
พืชสมุนไพร การปลูกพืชสวนครัว การท าปุ๋ย มาปรับใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว 
 
 

ข้อเสนอแนะ ๗. 



๓๔ 
 

๗.๕ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ MOU ชุมชนควรมีส่วนร่วมคิดร่วมท า 
ตั้ งแต่ เริ่มต้น (Collaborative Thinking) เพ่ือให้สอดรับกับวิถีชีวิต ภูมิสั งคม วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
ความต้องการของประชาชนหรือชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ เพราะจะเป็นประโยชน์ส าหรับการใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ก าหนดกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงานให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการท างานในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน (Bottoms up) แผนด าเนินงานขับเคลื่อนในครั้งต่อไป 

๗.๖ ภาคีเครือข่ายในชุมชนควรมีการบูรณาการความร่วมมือ ก าหนดเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
การพัฒนาร่วมกัน โดยมีการก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างกระบวนการในรูปแบบการมีส่วนร่วม 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตาม ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาสู่วิถีชีวิตที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

๗.๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครทุกภาคี 
ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ MOU เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากภายในชุมชน และเสริมสร้างให้คนในชุมชนเกิดค่านิยมการสงเคราะห์
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

๗.๘ สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ควรให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่ การออกแบบ โคก หนอง นา 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องและประโยชน์จากการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ (Momentum for Change) ที่จะช่วยท าให้ 
พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนทีเ่กิดความผาสุกอยู่ดีกินดีตามวัตถุประสงค์ของ MOU  

๗.๙ หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ควรเข้ามามีบทบาท 
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน เพ่ือส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดหรือช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
หรือผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหา
สถานที่หรือช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
ให้แก่ชุมชน อีกท้ังยังเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกจิสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 
 ๗.๑๐ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นสถานที่
ศึกษาดูงานต้นแบบและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ทั้งยังสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม
สนับสนุนอาชีพหลักหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน โดยที่ไม่เป็นการท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมหรือฐาน
ทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ชุมชน เช่น จัดให้มีที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว ร้านค้าอาหารที่เป็นผลผลิตในชุมชน ร้านค้าชุมชนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
จากวัตถุดิบในพ้ืนที่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Products) 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีในกระบวนการผลิตและแปรรูป (Organic Products) สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น 
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คณะที่ปรึกษำ 

 ๑. พระพิพัฒน์วชิโรภาส  ผู้อ านวยการศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ 
                                                              ป่าดงใหญ่วังอ้อ 
 ๒. พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม 
 ๓. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๔. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๕. รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๖. ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                  

 

คณะท ำงำนจังหวัดอุบลรำชธำน ี

 ๑. นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๓. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๔. นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๖. นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๗. นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๘. นายพิสดาร ประดา   พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๙. นายธนะรัชต์ สุภาพันธ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
                                                                      เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 

 

คณะผู้จัดท ำ 

   ๑. นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ   ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ 

   ๒. นายวีระ แสงจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

   ๓. นายฤกษ์ดี วิศาลอรรถกิจ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

   ๔. นายบัญชา ดวงดีแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

   ๕. นางสาวสุธาสิน ีอัญชัญบุตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 






























