
 โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกดิ 
2557-2562 

โครงการความร่วมมือ    

   วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    

   สถาบันการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื (สรพ.)    

   มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 

สนบัสนนุหลกัโดย  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) 



ที่มาและเป้าหมายของโครงการฯ 

 ท าไมถึงท า 

1.   ส่วนใหญ่ “เรยีนจบ ไม่กลบัไปพฒันาชมุชนบา้น

เกดิ” 

2. สงัคมโลก และชนบทไทย ขาดแคลนเกษตรกรรุน่
ใหม่   

3. บทบาทมหาวทิยาลยั ไม่ควรเป็นเพยีงแคผู่ส้อน
หนงัสอื/ใหป้รญิญา แตต่อ้งเป็น “ส านกัคดิที่

ท างานกบัเครอืข่ายศษิย”์ เพือ่รว่มกนัเปลีย่นแปลง

สงัคมไปตลอดชวีติ 

4. บทเรยีนการบ่มเพาะคนรุน่ใหม่ ผ่านการเป็น
อาสาสมคัรเตม็เวลา1ปี ของ มูลนิธอิาสาสมคัรเพือ่
สงัคม(มอส.) 

  
  



เป้าหมาย 

 ผูป้ระกอบการทางสงัคมดา้น

เกษตรอนิทรยีแ์ละผูน้ าการ

เปลีย่นแปลงในชมุชน 

เครอืข่ายเกษตรกรรุน่ใหม่ 

กลไก ของมหาวทิยาลยั ทีจ่ะ

รว่มมอื กบัภาคตีา่งๆ สนบัสนุน 

การเสรมิสรา้งจติอาสา คนรุน่ใหม่ 

อย่างย ัง่ยนื 

 
 



แนวการด าเนินงาน  
 สรรหา  คัดเลือก ผู้ที่มุ่งม่ันกลับไปยังชุมชนบ้านเกดิ  
มีวาระ 1 ปี  พืน้ที่ จ.เชียงใหม่ ล าพนู พะเยา 
เชียงราย ล าปาง น่าน 

สนับสนุน  

 ค่ายังชีพรายเดือน (6 เดือน -1 ปี) 
  กระบวนการเรียนรู้ สรุปบทเรียน 1 ปี 
  การรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน 
  ทุนในการพัฒนาและปฏบิัตกิารโครงการ 
 
   



ผลการด าเนินงาน 
 5 ปี (ปี 57-62)ด าเนินการ   3 รุ่น  รวม  45 คน 

 รุ่น 1 และ 2 (30 คน) ยังอยู่ในชุมชน 70 %  ปักหมุด
ท าเกษตรอนิทรีย์ 9 คน  ผลิตปลอดภัย  5 คน อาชีพอื่น
แต่อยู่ในชุมชน 8 คน ไม่อยู่ในชุมชน 8 คน 

 ได้รับเลือกเป็นพ่อหลวง(ผู้ใหญ่บ้าน) 2 คน  ผู้ช่วย  1 คน  

 เกิดโครงการด้านเกษตรอนิทรีย์ 7 โครงการ  

  ปี 61   งานวิจัยตอบโจทย์ เร่ืองกลไกของมหาวิทยาลัยที่
ขับเคล่ือนการสร้างคนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน  

    โดย อ.ชมชวน บุญระหงษ์   
 



ปัจจัยของผลส าเร็จ 
 เปา้หมาย  vision จดุยืนท่ีชดัเจนร่วมกนัของ 3 หน่วยงาน 
และการใช้ศกัยภาพบรูณาการการท างานร่วมกนั  

 ความตอ่เน่ืองและความยืดหยุน่   เรียนรู้ ทดลอง สรุปผล 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอด 5 ปี 

 กระบวนการเรียนรู้ ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ แรงบนัดาลใจ การ
มองเห็นคณุคา่ของตนเอง คณุคา่ของการเป็นอาสาสมคัร   พลงั
กลุม่ และวิถีเกษตรอินทรีย์ 

 การคดัเลือกบคุคลท่ีมีความมุง่มัน่ เป็นปัจจยัส าคญัใน
ความส าเร็จของการสร้างงาน สร้างชมุชน 

 การตดิตามให้ค าปรึกษา และ ก าลงัใจ ในพืน้ท่ีของอาสาสมคัร 
 
 
 
 



เร่ืองที่ยังไม่บรรลุผล  

 การสร้างฐานยงัชีพในเร่ืองรายได้จากการท าเกษตรอินทรีย์ ยงั 
ไม่ถึงเปา้ท่ีต้องการ  แตอ่าสาสมคัรก็ค้นพบความสขุ โดยท่ีไม่
ต้องรายได้ท่ีสงู 

 เครือข่ายท่ีจะหนนุกนัในเร่ืองการผลติ การแลกเปลี่ยนสนิค้า  
การตลาด ยงัไมเ่ข้มแข็ง     

  บทบาท กลไกของมหาวิทยาลยัท่ีจะสนบัสนนุงานบณัฑิตอาสา 
หรือ การสร้างคนรุ่นใหมก่ลบัไปพฒันาชมุชนบ้านเกิด อยา่ง
ยัง่ยืน  พบอปุสรรค และข้อจ ากดั 



ข้อค้นพบจากงานวิจยั โดย อ.ชมชวนและคณะ 
ผล 
• เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่เกษตรอินทรีย่์มากกว่า 50 คนใน 7 พื้นที่ ในเชียงใหม่ ล าพูน 

• มีรูปธรรมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

• เกิดผู้น าชุมชน 

บทเรียนที่ส าคัญ 

  1. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) 

  2. เนื้อหาการเรียนรู้ : เรื่องที่ ต้องรู้  ควรรู้  และอยากรู้  และ    

  ส่งไปประจ ากับผู้ประกอบกาตัวอาสาสมัครสนใจ 

  3. ควรมีระยะการหนุนเสริมที่มากกว่า 1 ปี 

  4. ก่อนครบวาระโครงการ ต้องสนับสนุนให้มีโครงการ  

ทิศทาง 

 1. ท าโครงการต่อ 

 2. จัดตั้งสถาบันพัฒนาสังคมเชิงนิเวศ 

 



ผล : ที่เกิดขึ้นต่อตัวอาสาสมัครคนรุ่นใหม่  
 

• มีความรู ้และทักษะการผลิต และตลาดเกษตรอินทรีย์  
• ได้เพื่อน  เกิดการเรียนรู ้และเชื่อมการท างานร่วมกัน  
• มีความสุข มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชนตนเอง  
• มีภาวะผู้น าครอบครัวและชุมชนยอมรับ 
• เป็นตัวอย่างด้านสร้างรายได้ จากการท าเกษตรอินทรีย์ สามารถ สร้างรายได้ (หลัก/เสริม) ให้กับ 

ครอบครัว  
• สร้างความสุข และ ความภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นใหม่เอง ที่สามารถพัฒนาการผลิตในระดับ

ครอบครัว รวมทั้งท าให้เกิด   ความมั่นใจ ในการพัฒนากิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น 
การพัฒนา ช่องทางการน า ผลผลิตไปจ าหน่าย การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดและการวางแผน 
การผลิตสินค้า และการตลาด  

• รวมถึงการพัฒนา ต่อยอดด้านอ่ืนๆ เช่น การเป็นแหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิง
ชุมชน การเปิดเป็นร้าน จ าหน่ายสินค้า อินทรีย์ เป็นต้น  

• ดังค าอธิบาย ที่ว่า “แม้ไม่มีเงินเยอะ แต่ก็มีความสุข เพราะได้อยู่บ้าน ที่มีวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่
เป็นอัตลักษณ์ ชัดเจน”  

 
 
 
 



ผล : ต่อครอบครัวของอาสาสมัคร   
สามารถสร้างความมั่นคงในเรื่องอาหาร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ครอบครัวคนรุ่นใหม่ให้
การยอมรับในสิ่งที่ท า ทั้งด้านการเกษตรและ การท างานกับชุมชน พ่อแม่หลายคนก็
พร้อมให้การสนับสนุน บางคนถึงกับไม่อยากให้คนรุ่นใหม่ออกไปข้างนอกอีกต่อไป ดังค า
กล่าวที่ว่า “สักวันหนึ่งหากลูกหลานออกไปท างานข้างนอกกันหมดแล้ว ใครจะมาท านา
ให้พ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านได้กินข้าว”  ซึ่งจะต่างจากความคิดของพ่อแม่จ านวน
มากที่ยังอยากให้ลูกหลานได้ออกไปท างานเป็นใหญ่เป็นโตนอกชุมชน  



ผล : เป็นผู้น าของชุมชน คนรุ่นใหม่บางรายก็สามารถเข้าไปมีบทบาท
ทางการ เมืองในท้องถิ่น ร่วมผลักดันนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ ต่อยอด และ การสนับสนุน เกิดแนวคิด การ
ขยายผลไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ ในพื้นที่ ขยายกลุ่มผู้ที่สนใจ ขยายเครือข่าย 
การท าเกษตรอินทรีย์ ใน ระดับที่กว้างขึ้นได้ 

 



ผล : อย่างไรก็ตาม คุณค่าที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มีระดับที่แตกต่างกันไป บางราย
อาจเกิดคุณค่า เพียงบางระดับ บางรายอาจสร้างคุณค่าได้หลายระดับ และ
จ านวนหนึ่งก็สามารถไปจนถึงระดับการเข้าไปมีบทบาททางการเมือง
ท้องถิ่น แต่จ านวนไม่น้อยก็ไม่อาจด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จนสุดท้ายก็
เลือกที่จะถอนตัวออกจากชุมชนไป  



กระบวนการพัฒนา 
ค. อาสาสมัครฯ 



	



 แนวโน้มต่อไป 
 สถาบันการศึกษา โดยร่วมมือกับเอ็นจีโอ ในพืน้ที่ หรือ
หน่วยงานในท้องถิ่น  มีบทบาทส าคญัมากท่ีจะสนบัสนนุคน
รุ่นใหม ่ให้กลบัไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชมุชนชนบท  -
ขยายโมเดลภาคอ่ืนๆ  

  “กองทนุ” สนบัสนนุการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  การพฒันาสถาบนัพฒันาสงัคมเชิงนิเวศ 
 
 

 























 








