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รายงานประจำปี 2556  

มูลนิธิพัฒนาอีสาน
องค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

มูลนิธิพัฒนาอีสาน  ได้รับรางวัล 

“ASEAN AWARD” ปี 2556  

ณ ประเทศอินโดนีเซีย
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	 รองศาสตราจารย์ปาริชาติ	 วลัยเสถียร	 ประธาน
มูลนิธพิัฒนาอีสาน	 เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล	 “ผู้นำ
อาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน”	 หรือ	
“ASEAN	AWARD”	ปี	2556	จากเวทีประชุมคณะรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการพัฒนาชนบทฯ	 ครั้งที่	 8	 เมื่อวันท่ี	 5	
กรกฎาคม	 2556	 ณ	 เมืองยอร์คยากาต้า	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	เป็นการมอบรางวัลครั้งแรกให้กับองค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน		
 ซึง่กอ่นหนา้นัน้	 มลูนธิฯิเคยไดร้บัรางวลัตา่งๆ	 อาทิ	
องค์กรเอกชนดีเด่นที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน	
จากกระทรวงศึกษาธิการ	 Certificate	 of	 merit	 จาก
องค์การสหประชาชาติ 	 รางวัลมูลนิธิดี เด่นภาคที่ 	 5	
รางวัลที่	 2	 จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย		
ประกาศเกียรติคุณโดยสหภาพยุโรป	(European	Union	-
EU)	 ในโครงการสนับสนุนด้านสังคม	 (Social	 Support	
Project-SSP)	 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรและ	 EU	 สำนักงานประเทศไทย	 โล่รางวัล
องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น	 ประจำปี	 2554	 จาก
สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์	
และมูลนิธิดีเด่นภาคที่	 5	 ประจำปี	 2555	 รางวัลที่	 1 
จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	(ส.ม.ท.)	เป็นต้น 

รองศาสตราจารย์ปาริชาติ	วลัยเสถียร	ประธานมูลนิธิฯ	

รองศาสตราจารย์ปาริชาติ	วลัยเสถียร	ประธานมูลนิธิฯ	(ซ้าย)	

และนางวิจิตรา	ชูสกุล	ผู้จัดการมูลนิธิฯ	(ขวา)	

มูลนิธิพัฒนาอีสาน  ได้รับรางวัล 

“ASEAN AWARD” ปี 2556  

ณ ประเทศอินโดนีเซีย
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รองศาสตราจารย์ปาริชาติ	วลัยเสถียร	ประธานมูลนิธิฯ	

สารจาก 
รองศาสตราจารย์ปาริชาติ วลัยเสถียร  

ประธานมูลนิธิพัฒนาอีสาน  

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 30	 ปี	 เนทหรือมูลนิธิพัฒนาอีสาน	 ดำเนินงานท่ามกลางสถานการณ์

ของชุมชนและสังคมที่มีความซับซ้อน	 เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มความรุนแรงต่อมนุษย์	 ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		มูลนิธิฯได้ปรับนโยบาย	วัตถุประสงค์		แนวทางการดำเนินงาน

พัฒนาที่หลากหลาย	 มีการดำเนินงานทั้งชุมชนชนบทและเมือง	 งานเชิงประเด็นที่สำคัญสอดคล้อง

กับยุคสมัย	อาทิ	 งานด้านสิ่งแวดล้อม	ที่อยู่อาศัย	และพลังงาน	การเสริมพลังและพิทักษ์สิทธิ์แก่กลุ่ม

เป้าหมายต่างๆ	รวมทั้งงานสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	ทั้งในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานและ

ประเทศเพื่อนบ้าน	

	 อย่างไรก็ตาม	 มูลนิธิฯ	 ยังคงมีแนวทางการดำเนินงานโดยประสานพลังการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนดังเช่นที่เคยดำเนินงานมาตั้งแต่ต้น	 ในระยะ	 5	 ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้รับรางวัลต่างๆ	

มากมาย	 รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพลังการขับเคลื่อนสังคมที่มีคุณค่าและความหมาย	 เป็น

รางวัลความดีแก่องค์ประกอบของมูลนิธิฯ	คือ	ฐานรากที่มั่นคงของพี่น้องในชุมชน	ภาคีเครือข่ายจาก

หน่วยงานต่างๆ		รวมทั้งเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ			

	 รายงานประจำปี	 2556	 ของมูลนิธิฯ	 ย่อมเป็นหลักหมายที่แสดงถึงความเติบโตและงอกงาม

ของกลไกภาคสงัคม	ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งสะท้อนเพื่อการทบทวนตนเองและกระตุ้นเตือนให้บคุลากร

ทกุฝา่ยของมูลนิธิฯมีความเพียร	 ความมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สังคม

ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมต่อไป	
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จากนางวิจิตรา  ชูสกุล 

ผู้จัดการมูลนิธิฯ  

	 ปี		2556		เปน็ปทีีม่ลูนธิพิฒันาอสีานยา่งกา้วเขา้สูป่ทีี	่	32		หากเปน็มนษุยเ์ชน่เราเราท่านท่าน		

ก็นับว่าเป็นปีของการสร้างเนื้อสร้างตัว	 แต่เพราะเป็นมูลนิธิฯ	 การสร้างเนื้อสร้างตัวจึงยังคงมุ่งมั่น	

ยืนหยัดทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม	ความพยายามมุ่งมั่นเหล่านี้ได้สืบทอดจากรุ่นพี่	สู่รุ่นน้อง	

สู่รุ่นลูกหลาน	 พร้อมกับพลังใจที่ได้รับจากรางวัล	 “ผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน”	 หรือ	 “ASEAN AWARD” ปี	 2556	 จากเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการ

พัฒนาชนบทฯ	ครั้งที่	8	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2556	ณ	เมืองยอร์คยากาต้า	ประเทศอินโดนีเซีย		

	 นอกจากภารกิจด้านการพัฒนา	 ทั้งด้านพลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ด้านต่างๆ	 แล้ว	 ความเปลี่ยนแปลงในปี	 2556	 เห็นจะเป็นการริเริ่มและดำนินการอย่างจริงจัง

ในกิจการของ	“เนทปันสุข”	สุขจากการให้	สุขที่ได้แบ่งปัน”	โดยการขอรับบริจาค	“สินค้าคุณภาพดี	

ที่ไม่ใช้แล้ว”	 เพื่อนำมาจำหน่ายเป็นทุนทำงานพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์	 ซึ่งการ

ริเริ่มงานดังกล่าว	ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ		ต้องขอบพระคุณมา	ณ	ที่นี้ด้วย	

	 ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง	 เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาใหม่	 ที่เป็น

ผลพวงจากการกระทำของมนุษย์	 คงหนีไม่พ้นที่เราต้องตั้งรับและปรับตัวและดำเนินชีวิตด้วยความ

ไม่ประมาท	 การพัฒนาเพื่อความทันสมัย	 คงต้องวกกลับมาทบทวนและตั้งสติเราเองว่าจะเดินไปใน

ทิศทางใด		แน่นอนที่สุด	มูลนิธิพัฒนาอีสานยังคงเคียงข้างกับชุมชน	ยืนหยัดในแนวทางการพึ่งตนเอง	

พึ่งกันและกัน	เคารพวิถีของธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
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ที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิชุดปัจจุบัน  

(2555-2557)

ที่ปรึกษา 
1.	รองศาสตราจารย์ชม		ภูมิภาค	 	 	 		

2.	นางปลั่งศรี		มูลศาสตร์	

3.	นายอาทร		เปรมภิรักษ์	

4.	นายทองอินทร์		จิตดี	

5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษศักดิ์		โคตรอาษา	

 
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน  

1.	รองศาสตราจารย์ปาริชาติ		วลัยเสถียร	 					 					  ประธานมูลนิธิ	

				อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	

				มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																						

 

2.	นายธงชัย		เตชะวีรพงศ์	 	 													รองประธานมูลนิธิ	

				อดีตผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาอีสาน/นักธุรกิจ	

          

 

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล		สุรินทราบูรณ์		 		กรรมการที่ปรึกษา	

   อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม		

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

 

4.	นางลดาวัลย์		อารยะพงศ์	 	 					      	กรรมการเหรัญญิก	

			นักธุรกิจในจังหวัดสุรินทร์	

 

 

5.	ว่าที่ร้อยตรีภูษิต		สิงคนิภา	 	 	 				      		กรรมการ	

				ทนายความ	 	 	
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6.	นายสุรัตน์		คูณวัฒนาพงษ์	 	 	 											กรรมการ	

				นักธุรกิจในจังหวัดสุรินทร์	 	 	

 

 

7.	นายเกษมศักดิ์		แสนโภชน์	 	 	 											กรรมการ	

				อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	

              

 

8.	ดร.นรเศรษฐ์		พิสิฐพันพร	 	 	 											กรรมการ	

			อาจารย์สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	ม.มหิดล	

    

9.	ศาสตราจารย์สายันต์		ไพรชาญจิตร์	 	 											กรรมการ	

				อาจารย์ภาควิชาพัฒนาชุมชน		คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์		

				มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

         

10.	นายศัลย์		มูลศาสตร์	 	 														 	 	กรรมการ	

					รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทซีพีแลนด์	จำกัด	(มหาชน)	 	 	 	

        

11.	นางสมจิต		ธารวุฒิกุล		 	 		 	 	กรรมการ	

					นักธุรกิจ	 	

  

  

12.	รองศาสตราจารย์	ดร.สุนทร			โคตรบรรเทา					กรรมการเลขานุการ	

					อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์		

					มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ประสานมิตร)	/	

					อดีตที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ	สปป.ลาว	
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ทีมบริหารจัดการมูลนิธิฯ หรือ คณะปฏิบัติการ  

	 •	นางวิจิตรา		ชูสกุล	 	 ผู้จัดการมูลนิธิฯ	

	 •	นางนวลผจง		สังข์เพ็ชร		 ผู้ช่วยผู้จัดการ	

	 •	นายโกวิทย์		กุลสุวรรณ	 	 ผู้อำนวยการกิจการพิเศษ	

	 •	นายปรีชา		สังข์เพ็ชร	 			 ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมเนท	

	 •	นางสาวขวัญตา		เวลาเกิด	 หัวหน้าการเงินและบัญชี		

 

โครงสร้างการดำเนินงานมูลนิธิฯ 
 

กรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

ผู้จัดการมูลนิธิฯ 

 
บัญชี/การเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ 

สำนักงาน 

ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายสถาบันส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
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วิสัยทัศน์และภารกิจ
(แผน 3 ปี ฉบับที่ 5 ระหว่างปี 2556-2558)

วิสัยทัศน์ (Vision)

	 มูลนิธพิฒันาอสีานเป็นองค์กรนำในการจัดกระบวนการเรียนรู	้ เพือ่พฒันาศกัยภาพประชาชน

และขบวนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์สิทธิชุมชน	และสร้างสังคมที่เป็นธรรม	

 

พันธกิจ (Mission)

	 1.	 เสริมสร้างศักยภาพประชาชนและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาตนเองและ

ท้องถิ่น	

	 2.	 เสริมสร้างศักยภาพของมูลนิธิฯให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า

ต่อสังคม	

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

	 1.	ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของภาคประชาชนและสังคมในงานพัฒนา

อย่างยั่งยืน	

	 2.	 ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างศักยภาพประชาชน	 ชุมชน	 เครือข่ายภาคประชาชนและ

ขบวนการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาตนเอง	เพื่อการเข้าถึงสิทธิชุมชนและทรัพยากรอย่างเป็นธรรม	

	 3.	ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมูลนิธิฯบนพื้นฐาน

คุณธรรมและจริยธรรม	

	 4.	ยุทธศาสตร์ด้านระดมทุนและพัฒนาทุนของมูลนิธิฯให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	
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ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

	 มูลนิธิพัฒนาอีสาน	 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การสาธารณกุศลลำดับที่	 657	ตาม

ประกาศกระทรวงการคลัง	 ที่ดำเนินงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี	 2524	 โดยเริ่มดำเนินงานพัฒนา

ชนบทแบบผสมผสานในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์	 ชื่อว่า	 “โครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ชายแดนจังหวัดสุรินทร์”	ระหว่างปี	2524-2530	ในพื้นที่	52	หมู่บ้าน	3	อำเภอ	คือ	อำเภอกาบเชิง	

อำเภอบัวเชดและอำเภอสังขะ	

						 ก่อนสิ้นสุดโครงการ	 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นร่วมกันว่าควรนำบทเรียนและประสบการณ์

การพัฒนาชนบทช่วงดังกล่าว	 มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่กว้างไกลออกไปจึงได้จดทะเบียนเป็น

มูลนิธิฯ	ขึ้นในจังหวัดสุรินทร์	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2529	

						 ระหว่างปี	 2531-2536	 มูลนิธิฯ	 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก	 CIDA	 (Canadian	

International	 Development	 Agency-CIDA)	 ประเทศแคนาดาในการดำเนินงานโครงการพัฒนา

ชนบทเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน	 (Participatory	 Community	 Development)	 โดยมีพื้นที่

ปฏิบัติงานใน	 จ.สุรินทร์ประมาณ	 80	 หมู่บ้าน	 จาก	 8	 อำเภอ	 คือ	 อำเภอกาบเชิง	 อำเภอบัวเชด	

อำเภอสังขะ	อำเภอเมือง		อำเภอสนม	อำเภอลำดวน		อำเภอศีขรภูมิ		และอำเภอจอมพระ	

						 จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของชุมชนที่เปลี่ยนไป	ตั้งแต่ปี	2537	เป็นต้นมา	มูลนิธิฯ

ได้ปรับนโยบาย	 วัตถุประสงค์	 แนวทางการดำเนินงานพัฒนาที่หลากหลายขึ้นทั้งชุมชนชนบทและ

เมือง	 โดยไดร้บัการสนบัสนนุทางดา้นงบประมาณจากทัง้ภาครฐั	 องคก์ารตา่งประเทศ	 การจดัระดมทุน

ภายในประเทศและการจัดกิจกรรมหารายได้ของมูลนิธิฯเอง	

						 ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานทั่วภาคอีสาน	 มีสำนักงานใหญ่ที่สุรินทร์และสำนักงานสาขา

ในพื้นที่	7	จังหวัด	คือ	ศรีสะเกษ	อุบลราชธานี	มุกดาหาร	อุดรธานี	เลย	นครพนมและหนองคาย	
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การดำเนินงาน

• ฝ่ายสำนักงาน 
	 เป็นสว่นงานทีร่บัผดิชอบการดำเนนิงานของมลูนธิฯิ	 บรหิารควบคมุดแูลดา้นบคุลากร	 การเงิน	

บัญชี	ยานพาหนะ	ตลอดจนสนับสนุนด้านต่างๆ	เพื่อทุกส่วนงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้	

 

• ฝ่ายสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 

(Institute for Promotion of Learning Management on 

Community Development - IPCD)  
	 เป็นส่วนงานรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม	 การวิจัยประเมินผลและเป็นที่ปรึกษาโครงการ

เพื่อการพฒันา	 โดยนำประสบการณจ์ากงานพฒันามาจดัเปน็หลกัสตูรฝกึอบรมแกเ่ยาวชน	 ผูน้ำชมุชน	

เครือข่ายองค์กรนักพัฒนา	 เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	 อาทิ	 สปป.ลาว	

และกัมพูชา	

 

• ฝ่ายพัฒนา 
	 เป็นฝา่ยทีร่บัผดิชอบการดำเนนิงานดา้นพฒันาชมุชนทัง้ในเขตเมอืงและชนบท	มกีารดำเนนิการ

ดังนี้	

 • งานเสรมิสรา้งความเขม้แขง็องคก์รชมุชนและเครอืขา่ย	 สนบัสนนุองคก์รชมุชนในด้านต่างๆ	

เพื่อเป็นกลไกของชุมชนในการประสานประสานทรัพยากรทั้งภายในนอกพื้นที่	 สนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่เอื้อต่อวิถีการพึ่งตนเองของชุมชน	 	
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 • งานด้านสุขภาพและงานเอดส์	ส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีการ

ดำเนินชีวิต	การดูแลรักษาสุขภาพ	การจัดการเศรษฐกิจในครอบครัว	ตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อ

เอช	ไอ	วี	(HIV)	การทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อเพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคม	

 • งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการจัดการด้านพลังงานของชุมชน	

ตั้งแต่การวางแผนพลังงาน	การรณรงค์	 และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน	การใช้เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน	การจัดทำข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านพลังงานและประสานงานภาคีความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	

 

• ฝ่ายกิจการพิเศษ 
	 เป็นฝา่ยงานทีร่เิริม่	 ประสานงาน	 สนบัสนนุและดำเนนิการเพือ่ใหม้ลูนธิบิรรลุตามยุทธศาสตร์

ด้านการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย	ประชาสังคมทั้งระดับท้องถิ่นภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน	

(สปป.ลาวและกัมพูชา)	 รวมทั้งพัฒนางานระดมทุนของมูลนิธิฯให้มีประสิทธิผล	 ประสิทธิภาพ

ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ	

 

• ฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน 
	 เป็นศูนย์การเรียนรู้ในงานพัฒนาด้านต่างๆ	ของมูลนิธิฯ	เช่น	เกษตรปลอดสารเคมี	สมุนไพร

เพื่อสุขภาพ	การผลิตและใช้อิฐดินซีเมนต์และพลังงานทางเลือก	
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พื้นที่ดำเนินงานมูลนิธิพัฒนาอีสาน 
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งานพลังงานทางเลือก การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 งานพลังงานทางเลือก	 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม	 เป็น

ประเด็นงานที่มูลนิธิฯให้ความสำคัญและร่วม

ขับเคลื่อนโครงการกับชุมชน	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด	 เริ่มต้น

เมื่อปี	 2543	 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาท

หญิงชายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม	 และร่วมกับสมาคมเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมในการขับเคลื่อนงานวางแผนพลังงานชุมชน	โดยมีตำบลอู่โลก	อำเภอลำดวน	เปน็ตำบลแรก

ในประเทศไทยที่มีการริเริ่มวางแผนพลังงานชุมชน	

	 ต่อมาได้จัดตัง้คณะทำงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ขึ้น	 และผลักดันประเด็นพลังงานเป็น	 1	

ใน	 6	 ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์	 ชื่อว่า	 “ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน”	 ได้ในปี	 2546	

และในปี	 2550	 มูลนิธิฯร่วมกับสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่	 5	 กระทรวงพลังงาน	 ดำเนินโครงการ

วางแผนพลงังาน	80	ชมุชน	สนองพระราชดำรเิศรษฐกจิพอเพยีงและขยายเปน็	162	ชมุชนในปีถัดมา	

	 จากนั้น	 มูลนิธิฯได้พัฒนาตัวเองไปเป็นทีมที่ปรึกษาในการจัดกระบวนการฝึกอบรมให้กับ

เจา้หนา้ทีก่ระทรวงพลงังานในการสรา้งอาสาสมคัรพลงังานชมุชนและรว่มกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

จัดทำหลกัสตูรการพฒันาอาสาสมคัรพลงังานชมุชน	 รวมทัง้ตดิตามและประเมนิผลอาสาสมคัรพลงังาน

ชุมชนจำนวน	641	ตำบลทั่วประเทศ	

	 สำหรับภารกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปี	2556	มี	4	ส่วนหลักๆ		คือ	1.	งานโครงการ	

เป็นโครงการพฒันาที่มูลนิธิฯ	 ดำเนินงานประเด็นต่างๆ	 ในชุมชน	 2.	 งานส่งเสริมความร่วมมือและ

ภาคีเครอืขา่ยพลงังาน	3.	งานวจิยัและตดิตามประเมนิผล	(หนา้	21)	และ	4.	งานพฒันาศนูยเ์รยีนรู้เนท	

(หน้า	24)	

น้ำมันดีเซลที่ได้จากการเผาขยะพลาสติก	นำมาใช้กับรถไถเดินตาม	
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    1.  งานโครงการ  มีการดำเนินงาน 2 โครงการ คือ 

 1.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการพลังงานและการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน ประเทศไทย	 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน	 KEPA	 ประเทศ

ฟินแลนด์	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัสถานการณแ์ละนโยบายดา้นพลงังาน	

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

ปรับตัวรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

กลไกภาคประชาชนและเชื่อมร้อยเครือข่าย

ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดับ

จังหวัด	 ภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน	

สำหรับปฏิบัติการในชุมชนได้ดำเนินการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	5	ตำบล	คือ	ตำบลตาอ็อง	

อำเภอเมือง	 ตำบลโคกสะอาด	 อำเภอปราสาท	 ตำบลแนงมุด	 อำเภอกาบเชิง	 ตำบลอู่โลก	 อำเภอ

ลำดวน	และตำบลชุมแสง	อำเภอจอมพระ	จังหวัดสุรินทร์	ซึ่งพบว่าชุมชนประสพปัญหาขาดแคลนน้ำ

กว่าปกี่อนๆ	 โดยเฉพาะน้ำใต้ดินที่บางพื้นที่สูบน้ำไม่ได้เพราะระดับน้ำลึกมากขึ้น	 ต้องเปลี่ยน

เครื่องสูบน้ำใหม่	 ประกอบพื้นที่บางแห่งเป็นที่ตั้งของโรงงานซึ่งใช้น้ำใต้ดินมาก	 จึงเป็นสาเหตุทั้ง

ธรรมชาติและการแย่งชิงทรัพยากร	 ซึ่งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 มีผลต่อความมั่นคงด้าน

อาหาร	 เศรษฐกิจ	 ค่าครองชีพที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น	 ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลง	 รวมทั้งโรคและ

แมลงที่ระบาดมากขึ้น	

 1.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชนภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ	โดยมูลนิธิพัฒนาอีสาน

มีบทบาทติดตาม	 สนับสนุนและให้คำปรึกษาการดำเนินงานในพื้นที่และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ท่ีได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 จำนวน	 21	 โครงการ	

รวมทัง้การสนบัสนนุการจดัฝกึอบรมดา้นเทคโนโลยแีละสถานการณด์า้นพลงังาน	ซึง่ในป	ี2556	ไดม้กีารจดั

อบรมเรื่องการทำเตาชีวมวล	 การแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมัน	 โซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำและส่องสว่าง 

การทำกา๊ซชวีภาพ	 การพฒันาวสิาหกจิพลงังานของชมุชน	 และชา่งชมุชนใหส้ามารถพฒันาเทคโนโลยี

พลังงานเพื่อชุมชนได้	
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     2.  งานส่งเสริมความร่วมมือและภาคีเครือข่ายพลังงานยั่งยืน	 โดยการ

ประชุมติดตามสถานการณ์ในส่วนที่เครือข่ายเข้าไปเกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน

ชุมชนและการขบัเคลือ่นงานเชงินโยบาย	เชน่	การจดัการขยะและตดิตามผลกระทบจากโรงไฟฟา้ชวีมวล	

 

 

 

 

 

 

 ป้องกัน รู้ทัน เข้าถึงสิทธิรักษา อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและเท่าเทียม 
 

 “เอดส์ทำลายภูมิคุ้มกัน ไม่ได้ทำลายศักยภาพของคน”	 เป็นข้อค้นพบที่มูลนิธิฯได้จากการ

ทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อในช่วงแรกเมื่อปี	 2536	 	 งานด้านสุขภาพและเอดส์จึงไม่ใช่ปัญหาด้านสุขภาพ

อย่างเดียว	แต่ยังรวมถึงปัญหาด้านสังคม	เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย	เราจึงมุ่งเน้นทำงานส่งเสริม

ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รู้วิธีการดูแลตนเอง	 สร้างเครือข่ายผู้ติดเชื้อเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 การ

เข้าถึงสิทธิและช่องทางการบริการ	 ขณะเดียวกันก็ทำงานรณรงค์ป้องกันกับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเช้ือ

รายใหม่	 การจัดตั้งหน่วยบริการและพัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์องค์รวมใน

จังหวัดสุรินทร์จำนวน	20	จุด	รวมทั้งการปรับทัศนคติที่ดีต่อสังคมว่าเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้	

	 ในป	ี 2556	 มูลนิธิฯได้ดำเนินงานโครงการด้านสุขภาพและเอดส์	 กับกลุ่มเป้าหมายที่

หลากหลาย	เช่น	ผู้นำและสมาชิกในชุมชน	กลุ่มเยาวชน	กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย	(Men	who	

have	Sex	with	Men-MSM)	 กลุ่มพนักงานบริการหญิง	 กลุ่มเด็ก	 เยาวชนและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล	 เพือ่ใหบุ้คลากรเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนโดยคำนงึถงึมติหิญงิชาย

ในการทำงานด้านเอดส์	 มีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายทาง

สังคมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	โดยดำเนินงานจำนวน	4	โครงการ	ในพื้นที่	8	จังหวัดภาค

อีสาน	ได้แก่	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	อุบลราชธานี		มุกดาหาร	นครพนม	อุดรธานี	หนองคายและเลย	คือ	

งานด้านสุขภาพและเอดส์

 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ 

บริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง

และจดัการไดอ้ยา่งเปน็ระบบในระดบัพืน้ทีแ่ละทอ้งถิน่โดย

ศนูยบ์รกิารทีเ่ปน็มติร (Youth and PHAs Friendly 

Services (RCC-YPFS))	 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	 ร่วมกับ
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โรงพยาบาล	 14	 อำเภอ	 1	 คลินิกเพื่อเพื่อนและศูนย์บริการที่เป็นมิตร	 เพื่อพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพทางเพศ	 บริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องและจัดการได้อย่างเป็น

ระบบในระดับพื้นที่และท้องถิ่น	 ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งระดับจังหวัด	เขตและประเทศ	ดังผลการดำเนินงานต่อไปนี้		

 

 2. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เอดส์ในชุมชน	 กับกลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนอายุ	 12-24	 ปี	 เพื่อเสริมสร้างความรู้	 ทัศนคติและทักษะของเยาวชนในการมีพฤติกรรมทาง

เพศที่มีสุขภาวะทีป่ลอดภัยและอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้	 พัฒนาระบบสุขภาพทางเพศ	 ป้องกัน	 ดูแล

เชื่อมโยงตอ่เนือ่งพรอ้มจดัตัง้กลไกประสานงานเพือ่ระดมทรพัยากรระดบัทอ้งถิน่และจงัหวดัใหส้อดคล้อง

กับการกระจายอำนาจของประเทศ	 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	 24	 หมู่บ้าน	 4	 ตำบล	 2	 อำเภอ	 คือ		

ต.น้ำเที่ยง	ต.บ้านค้อ	ต.คำบก	อ.คำชะอี	และต.ชะโนด	อ.หว้านใหญ่	ผลจากการดำเนินงาน	มีดังนี้		
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	 ผลจากการดำเนินงานโครงการในตำบลหว้านใหญ่	 มีผู้ป่วยสะสม	 15	 ราย	มีชีวิตอยู่ในพื้นที่

และเข้าถึงบริการของรัฐทั้ง	9	ราย	และไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในปี	2556	
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	 ผลจากการดำเนนิงานโครงการในตำบลบา้นคอ้	ตำบลคำบก	และตำบลนำ้เทีย่ง	ไมพ่บผูต้ดิเชื้อ

เอชไอวีรายใหม่เกิดขึ้นในปี	56		แต่พบผู้ป่วยเอดส์ในตำบลน้ำเที่ยง	1	คน			

	 นอกจากนั้นยังได้ทำงานรณรงค์ป้องกันกับกลุ่มเป้าหมายอื่นในเรื่องความรู้เรื่องเอดส์และ

เพศศึกษา	 เทคนคิการสือ่สารเรือ่งเอดสใ์นระดบัเยาวชนและผูป้กครอง	 รวมทัง้จดัตัง้ศนูยบ์รกิารสุขภาพ/

เอดส์	และการให้คำปรึกษาในระดับตำบลๆละ	3	จุด	รวม	12	จุด	และมีหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ใน

ระดับโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย	

 

 3. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชา

สังคมในงานด้านเอดส์ เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและแกนนำในชุมชนมีความรู้	 มีความเข้าใจในหลัก

สิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงมิติหญิงชายในการทำงานด้านเอดส์

และสุขภาวะ	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงาน

ด้านเอดส์	 รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการดำเนิน

งานด้านเอดส์ในชุมชนและเสรมิสรา้งกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น	 โดยมูลนธิฯิดำเนนิการใน	 2	

บทบาท	คือ	ดำเนินงานโครงการย่อยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	3	ตำบล	3	อำเภอ	คือ	ต.สำโรง	อ.เมือง	

ต.อู่โลก	อ.ลำดวน	และต.บัวเชด	อ.บัวเชด	บทบาทติดตาม	สนับสนุนโครงการย่อยในพื้นที่	3	จังหวัด	

ได้แก	่จงัหวดัสรุนิทร	์3	ตำบล	คอื	ต.สำโรง	ต.อูโ่ลก	และต.บวัเชด		จงัหวดัมกุดาหาร	3	ตำบล	1	อำเภอ	

คือ	 ต.น้ำเที่ยง	 ต.หนองเอี่ยน	 ต.โพนงาม	 อ.คำชะอี	 	 และจังหวัดขอนแก่น	 3	 ตำบล	 1	 อำเภอ	 คือ	

ต.บัวเงิน	ต.ม่วงหวาน	ต.ท่ากระเสริม	อ.น้ำพอง	

	 จากการดำเนนิงาน	 แกนนำ	 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสทิธมินษุยชน

และมิติหญิงชายในการทำงานด้านเอดส์มากขึ้น	 มีการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในงานด้านเอดส์/

สุขภาวะ	มีกิจกรรมระดมทุนและเกิดแกนนำเยาวชน	“เพื่อนช่วยเพื่อน”	ในพื้นที่	

 

 4. โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัด

ให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน	 (Aligning	 Care	 and	 Prevention	 of	

HIV/AIDS	 with	 Government	 Decentralization	 to	 Achieve	 Coverage	 and	 Impact	 :	

ACHIEVED)	โดยความร่วมมือของกองทุนโลกผ่านสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์กับมูลนิธิพัฒนาอีสาน	 ดำเนินงานในพื้นที่ภาคอีสาน	 7	 จังหวัด	 ได้แก่	 ศรีสะเกษ	

อุบลราชธานี	 มุกดาหาร	 นครพนม	 อุดรธานี	 หนองคายและเลย	 เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม

พนักงานบรกิารหญงิ	 โดยบรูณาการกลยุทธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และแผนดำเนินงาน
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ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการและองค์กรส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 โดย

ทำงานครอบคลุมทั้งในส่วนพนักงานบริการ	 สถานบริการ	 (แอบแฝงและเปิดเผย)	 พนักงานบริการ

อิสระและในทีส่าธารณะทัว่ไป	ผลการดำเนนิงานโดยสรปุดา้นการเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายรายใหม	่สามารถ

ดำเนินงานไดค้ดิเปน็รอ้ยละ	141.38	ดา้นเปา้หมายการสง่ตรวจหาเชือ้เอชไอวโีดยความสมคัรใจ	คดิเป็น

ร้อยละ	68.70	และด้านการส่งตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ	67.34	ดังตารางต่อไปนี้	
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แผนภูมิ จำนวนผู้ตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ด้วยความสมัครใจ (HCT/VCCT) 

แผนภูมิ จำนวนผู้ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความสมัครใจ (STIs) 

แผนภูมิ จำนวนผู้ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความสมัครใจ (STIs) 
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งานวิจัย ติดตามประเมินผล 

และการสนับสนุนวิชาการ
 1. งานวจิัยและติดตามประเมินผล	 ในปี	 2556	

มูลนิธิฯได้ร่วมดำเนินงานวิจัยประเมินผลโครงการจัดทำ

เกณฑ์กลางและการจัดทำแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง	

ระยะที	่ 1	 (2556-2557)	 รว่มกบัคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในพื้นที่นิคมห้วยทับทัน	 จังหวัด

ศรีสะเกษ	ซึ่งได้ถอนสภาพไปแล้วตั้งแต่ปี	 2523	 โดยการ

งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 977 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นตา่งๆ การสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู้	

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ	นักพัฒนา	องค์กรชุมชน	บุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เป็นภารกิจที่สถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน	

ดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้	 โดยนำบทเรียน	 ประสบการณ์ทำงานพัฒนาจัดทำหลักสูตรการฝึก

อบรมเพื่อขยายผลและเผยแพร่	

	 ปี	2556	ได้จัดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

จำนวน	977	คน	(ไทย	822	คน	สปป.ลาว	155	คน)		

 

 

สัมภาษณ์ข้อมูลจากหลายภาคส่วน	 เช่น	 หน่วยงานภาครัฐ	 ชาวบ้าน	 ผู้นำในพื้นที่	 เจ้าหน้าที่นิคม	

เพื่อเป็นข้อมลูในการดำเนนิการถอนสภาพนคิมสรา้งตนเอง	 หรอืหากนคิมยงัคงอยูจ่ะอยูใ่นบทบาทอะไร	

โดยจะมีโครงการวิจัยในพื้นที่	44	นิคมทั่วประเทศในปี	2557		

 2. งานสนบัสนนุวชิาการ 	 โครงการเสรมิศกัยภาพนกัถกัทอพลงัชมุชนเพือ่พฒันาเด็ก	 เยาวชน	

และครอบครัว	ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล	ดำเนินงานในพื้นที่	5	ตำบล	ของจังหวัดสุรินทร์		

มูลนิธิฯมีบทบาท	คือ		
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เนทกับประชาคมอาเซียน   

	 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community	 -	 AEC)	 ในปี		

2558	ที่มีเป้าหมายการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า	และเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก	 รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับ

ประเทศสมาชิก	 ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง	 มั่นคง	 หรือเน้นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็น

หลัก	แต่มิได้คำนึงมิติด้านสุขภาพ	สิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สิทธิของคน

เล็กคนนอ้ยดอ้ยโอกาสและยงัไมม่มีาตรการใดปกปอ้งคุม้ครองของคนเหลา่นีอ้ยา่งชดัเจน		รวมทัง้ชมุชน

ยังขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาในชุมชนของตนเอง		

	 เนทกับการทำงานในแถบอาเซียน	 เริ่มต้นตั้งแต่การทำงานช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาที่

ไดร้บัผลกระทบจากสงครามกมัพชูาในศนูยอ์พยพชายแดนไทย-กมัพชูา	 เมือ่ป	ี 2524	 ตอ่มาคนทำงาน

เห็นพ้องร่วมกันว่าคนไทยที่อยู่ในแถบนั้นก็มีความยากลำบากเช่นกัน	 จึงเกิดโครงการพัฒนาหมู่บ้าน

ชายแดนไทย-กัมพูชา	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ	

ต่อมาเมื่อปี	 2536	 ได้ขยายประสบการณ์งานพัฒนาไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

(สปป.ลาว)	ผ่านกระบวนการฝึกอบรม	ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ	และปัจจุบัน

มีการดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและกัมพูชาคือ	

 

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการดำเนินงานของเป็น	2	ส่วนหลักๆ	คือ		

	 1.	 การจัดกระบวนการฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน	 และที่ปรึกษา	 โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน	 ให้กับกลุ่มองค์กรชุมชน	 องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง	 เช่น	 Oxfam	

Australia	,Gender	and	Development	Association	เป็นต้น	

	 •	 การจัดอบรมการติดตามประเมินผล	 และการถอดบทเรียน	 แก่นักถักทอพลังชุมชนและ

ภาคี	เครือข่ายซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาเด็ก	เยาวชนในพื้นที่ตำบล		

	 •		ถอดบทเรียนการดำเนินงานที่น่าสนใจของทุกตำบล	
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	 2.	 ความรว่มมอืระหวา่งมลูนธิพิฒันาอสีาน	มลูนธิพิทิกัษส์ตร	ีสหพนัธแ์มห่ญงิลาวและสมาคม	

เครือข่ายมิตรภาพเพื่อพัฒนาสังคมลาว	 (Social	 Development	 Alliance	 Association-SODA)	

ในการดำเนินงานต้านการค้ามนุษย์	 ร่วมให้คำปรึกษาในการจัดตั้งสมาคม	 SODA	 ซึ่งก่อตั้งจากภาคี

หลายภาคส่วน	เช่น	มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	NGO	ข้าราชการจากสหพันธ์แม่หญิงลาว	ข้าราชการ

สำนักนายกที่เคยอบรมหรือฝึกงานจากมูลนิธิพัฒนาอีสาน	จำนวน	30	คน	และได้รับการจดทะเบียน

เป็นสมาคมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 28	 มิถุนายน	 2555	 นอกจากนี้	 ยังได้กำหนดแนวทางร่วมมือ

การทำงาน	3	องค์กร	คือ	สมาคม	SODA	มูลนิธิพิทักษ์สตรี	(Alliance	Anti	Traffic-AAT)	และมูลนิธิ

พัฒนาอีสาน	 ในงานต่อต้านการค้ามนุษย์	 งานสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและสตรี	 งานฝึกอบรมและ

งานทางวิชาการอื่นๆ		ในพื้นที่เวียงจันทน์	สะหวันนะเขตและจำปาสักอีกด้วย	

 

• กัมพูชา ในอดีตการทำงานเชื่อมประสานระหว่างมูลนิธิฯกับประเทศกัมพูชาเป็นลักษณะการจัด

กระบวนการอบรม	การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ ศกึษาดงูานและการฝกึอาชพี	 เชน่	การอดัอฐิและกอ่สรา้งบ้าน

ด้วยอิฐดินซีเมนต์	 โดยแกนนำหรือทีมช่างจากกลุ่มองค์กรชาวบ้านกัมพูชามาร่วมฝึกปฏิบัติการจริง

กับทีมช่างของมูลนิธิฯ	หรือโดยการเหย้าเยือนทั้งสองฝ่าย	

	 ในปี	2556	มลูนธิฯิรว่มกบัสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี	มหาวทิยาลยัมหิดล	ดำเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา	 สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน	 โดยมีการสรุปบท

เรียนการทำงานร่วมกันและวางแผนการทำงานต่อไป	 และเนื่องจากประเทศกัมพูชาอยู่ในบรรยากาศ

การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร	 การดำเนินงานในช่วง	 2	 ไตรมาสแรกของปีจึงไม่เต็มที่นัก	 โดยมี

กิจกรรมเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมและสัมผัสพื้นที่ประวัติศาสตร์ฐานที่อำเภออัลลองเวง	จังหวัดอุดรมีชัย	

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้นำชายแดนไทยเพื่อเตรียมทำงานต่อในอนาคตเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีงาม

ร่วมกันอีกด้วย	

	 33	 ปี	 กับการทำงานเคียงข้างผู้ด้อยโอกาส	 เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ	 ส่งผลใหม้ลูนธิฯิ

ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจน	 (ASEAN	 AWARD)	 ปี	 2556	 ซึ่งเป็นรางวัล

ครั้ งแรกที่มอบให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กร

ภาคประชาสังคมในเวทีประชุมคณะรัฐมนตรีด้านการพัฒนา

ชนบทครั้งที่	8	ณ	เมืองยอร์คยากาต้า	ประเทศอินโดนีเซีย				

 



มูลนิธิพัฒนาอีสาน  รายงานประจำปี 2556

24

ศูนย์เรียนรู้เนท  พื้นที่นี้มีอะไร?

“เรียนรู้  สู่การปฏิบัติ  ทำได้เอง  ใช้ได้จริง ” 
 

 ในปี 2556 มีผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 7,195 คน 

	 1	 ในภารกิจ	 (Mission)	 สำคัญของมูลนิธิฯ	 คือ	 “การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและ

ภาคีเครือขา่ยภาคประชาชนในการพฒันาตนเองและทอ้งถิน่”	ผา่นการทำงานพฒันาในพืน้ทีห่ลากหลาย

ประเด็น	 โดยเฉพาะประเด็นพลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อม	 ที่มีการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึก

เรื่องการอนุรักษ์	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	ใช้พลังงานทดแทนอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด	

นอกจากงานในพื้นที่แล้ว	 มูลนิธิฯยังมีนโยบายเพื่อการพึ่งตนเองโดยการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	 ภายใน

ศูนย์ฝึกอบรมเนท	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	 ทำเองใช้เองของบุคลากรภายในและบุคคลที่สนใจท่ัวไป	

พื้นที่นี้มีอะไร...ไปดูกัน	

 

1. โซล่าเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าส่องสว่าง 

	 โซล่าเซลล์	 	 เทคโนโลยีที่หลายคนบ่นว่าแพงหูฉี่และหาซื้อยากมาก	 แม้จะได้พลังงานจาก

แสงอาทิตย์ใช้ฟรีไม่มีหมด	 แต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะไม่มีการส่งเสริม	 พัฒนาทักษะความรู้เพื่อนำใช้

อย่างจริงจัง	 เราจึงอยู่ในสถานะ	 “ผู้ซื้อไฟ”	 อย่างเดียว	 เนทในฐานะที่ทำงานส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทางเลือก	 ได้พัฒนาทักษะ	 อบรม	 เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	 ไฟฟ้า

ส่องสว่าง	ชาร์ตแบตเตอรี่มือถือ	วิทยุ	ไฟฉายโซล่า	โดยอาจารย์นันท์	ภักดี	วิทยากรผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งนำใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ของ

เนทอีกด้วย	อาทิ	 

 1.1 รถเข็นโซล่าสูบน้ำ	 	 โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด	 285	

วัตต์	จำนวน	1	แผ่น	และปั๊มไดโว่ขนาด	24	 โวลต์	1	อัน	สามารถ

ปั๊มน้ำรดพืชผักได้โดยตรงและเข็นไปได้ทุกที่ที่มีแดด	 งบประมาณ

ลงทนุทัง้สิน้จำนวน	11,000	บาท	คอื	แผงโซลา่เซลลข์นาด	285	วัตต์	

1 แผ่น	5,200	บาท	 	ปั๊มไดโว่	DV	24	 โวลต์	 1	อัน	1,600	บาท	

รถเข็น	1,500	บาท	โครงเหล็กและอุปกรณ์อื่นๆ	2,700	บาท		
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 1.2 โซล่าไฟส่องสว่างตามท้องถนน		ใช้แผงโซล่าขนาด	20	วัตต์	3	จุด	

10	วัตต์	7	จุดและ	5	วัตต์	5	จุด	รวมทั้งสิ้น	15	จุดและควบคุมการเปิดปิดโดย

ออโต้สวิตซ์	โดยมีงบประมาณลงทุนขนาดแผง	5-10	วัตต์เป็นเงิน	1,800	บาทต่อ

ชุด	 และขนาดแผง	 20	 วัตต์	 เป็นเงิน	 2,500	 บาทต่อชุด	 โดยมีอุปกรณ์ประกอบ	

คือ	 เสาปูน	 	แผ่นโซล่าเซลล์ขนาด	5-10	วัตต์	แบตเตอรี่	สวิทซ์แสง	หลอด	LED			

กล่องใส่แบตเตอรี่	 ชุดโคมไฟ	 ขาเหล็กจับแผง	 สายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ	 โดยเปิด

ใช้งานวันละ	12	ชั่วโมง	ตั้งแต่เวลา	18.00-06.00	น.	

 
 1.3 ปะเตี๊ยะซีไถง หรือ บ้านกินแดด	 ได้รับการพัฒนาและ

ต้ังชื่อเก๋ๆ	 ตามภาษาท้องถิ่นเขมรจากอาจารย์นันท์	 ภักดี	 วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์	 ปะเตี๊ยะซีไถงเป็น

บ้านต้นแบบที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหลัง		โดยใช้แผงโซล่าเซลล์

ขนาด	285	วัตต์	 1	แผง	5,200	บาท	ทำให้กระแสเพิ่มขึ้นด้วยการผ่า

บายพาสจากเดิมแรงดัน	24	โวลต์	 ให้เป็น	12	โวลต์	ต่อชาร์จแบตเตอรี่	12	โวลต์	14	แอมป์	 โดยใช้

แบต	160	AH	1	ลูก	ไม่ต้องแปลงแรงดันไฟ	ทำให้ลดการใช้แบตเตอรี่ได้อีก	1	ลูก		

	 บ้านกินแดดหลังนี้ใช้งบลงทุนทั้งสิ้น	 35,000	 บาท	 เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้และอุปกรณ์

ภายในบ้าน	คือ	หลอดไฟ	LED	8	จุด	โทรทัศน์	1	เครื่อง	พัดลม	1	ตัว	และจานดาวเทียม	1	เครื่อง	

รวมทั้งการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ	ได้อีกด้วย			

 

2. กังหันลมสูบน้ำ  

	 พัฒนาโดยเทศบาลตำบลนิคม	 อำเภอปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์	

ขนาดความสูง	6	เมตร	รัศมีใบพัด	3	เมตร	ต่อพ่วงกับปั๊มชัก	เพื่อดูดน้ำ

ใช้ในภาคเกษตร	 โดยใช้งบลงทุนจำนวน	 28,500	 บาท	 คือ	 กังหันลม	

22,000	บาท		ปั๊มชัก	3,000	บาท	ถังเก็บน้ำ	3,500	บาท	

 
3. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ 

	 แก๊สชีวภาพ	 หรือ	 ไบโอแก๊ส	 คือ	 แก๊สที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ	 หรือแก๊สที่เกิดจากการหมักของมูลสัตว์หรือสารอินทรีย์

ต่างๆ	 ที่ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในสภาพไม่มีออกซิเจน	 แก๊สที่ได้

ประกอบด้วย	 แก๊สมีเทน	 50-60%	 คาร์บอนไดออกไซด์	 25-30%	
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ไนโตรเจน	2-7%	ไฮโดรเจน	1-5%	ไฮโดรเจนซัลไฟด์และแก๊สอื่นๆ	อีกเล็กน้อย		ซึ่งแก๊สมีเทนมีมาก

ที่สุด	มีคุณสมบัติไม่มีสี	ไม่มีกลิ่นและติดไฟได้	

	 มูลนิธิฯได้นำมาใช้ประโยชน์	 โดยการก่อสร้างบ่อหมักแก๊สขนาด	 2,000	 ลิตรไว้ที่โรงอาหาร

ศูนย์ฝึกอบรมเนท	 และใช้เศษอาหารในการหมักเป็นหลัก	 แต่ละวันสามารถใช้แก๊สชีวภาพประกอบ

อาหาร	30-40	นาที		งบลงทุนค่าก่อสร้าง	7,500	บาท		

 

4. เครื่องเผาขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน 

	 ถ้าพูดถึงขยะ	 หลายคนคงร้องยี้และไม่อยากให้ใครเอาขยะไปกองไว้หนา้บ้านตัวเองแน่นอน	

สุรินทร์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กำลังมีการขยายตัวและมีการพัฒนาหลายๆ	 ด้าน	 ผู้คนมีกำลังซื้อและจับ

จ่ายใช้สอย	ดังเช่น	เทศบาลเมืองสุรินทร์	มีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้	60	ตันต่อวันและก่อให้เกิดปัญหา

ขยะล้นเมืองในปัจจบุนั	 แมอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจะมโีครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ขยะ	 แตไ่ด้รับการ

คัดค้านจากชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงอย่างหนักจนไม่สามารถดำเนินการต่อได้		

	 มูลนิธิพัฒนาอีสาน	 เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สร้างขยะ	 เราจึงมีนโยบายกำจัดขยะภายในองค์กร

ให้เหลือศูนย์หรือไม่สร้างภาระให้กับคนอื่น	ด้วยมาตรการเบื้องต้นง่ายๆ	คือ	การคัดแยกขยะ	ขยะสด

ขยะเปียกเอาไปทำปุ๋ย		กระป๋องกระดาษเอาไปจำหน่าย	ส่วนขยะพลาสติกนำมาเผาเป็นน้ำมัน	

	 เครื่องเผาขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน	ได้รับการพัฒนาโดยคุณยุทธการ		มากพันธุ์		ผู้อำนวยการ

มูลนิธิสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิค	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เครือข่ายที่ทำงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิฯ	ตั้งใจพัฒนาเครื่องเผาขยะ	ขนาด	100	กิโลกรัมให้เราได้ใช้เป็นเครื่องแรก

ในภาคอีสาน	 เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดขยะของชุมชนและตำบลของตัวเอง	จากการทดลอง

เผาขยะพลาสติก	40	กโิลกรมัตอ่ครัง้	จะไดน้ำ้มนัประมาณ	25-30	ลติร	แบง่เปน็นำ้มนัเตา	20-25	ลิตร	

ดีเซล	 4-5	 ลิตร	 และเบนซิน	 1-2	 ลิตร	 ซึ่งการจะได้น้ำมันแต่ละประเภทมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภท

ขยะและอุณหภูมิในการเผา	ซึ่งจะเริ่มกลั่นเป็นน้ำมันที่อุณหภูมิ	350-400	องศาเซลเซียส	

	 สำหรับน้ำมันเหล่านี้สามารถนำมาใช้กับเครื่องยนต์ความเร็วรอบต่ำประเภทรถไถเดินตาม

หรือเครื่องสูบน้ำ	 สามารถเพิ่มมูลค่าจากขยะให้เป็นน้ำมันต่อการเผา	 1	 ครั้ง	 คือ	 น้ำมันดีเซล	 30.40	

บาท	X	5	ลิตร	เป็นเงิน	152	บาท	หรือ	1,824	บาทต่อปี	หรือน้ำมันเบนซิน	36.69	บาท	X	2	ลิตร	

เป็นเงิน	73.38	บาท	หรือ	880.56	บาทต่อปี	(ราคาน้ำมัน	ณ	19	พฤษภาคม	57)	
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เทคโนโลยีระดับครอบครัวที่มีประสิทธิภาพสูงในการเผาโดยไม่ต้องจุดไฟโดยตรงกับตัวไม้	 แต่จุดไฟ

หนา้เตาใหค้วามรอ้นไลค่วามชืน้ในเนือ้ไม	้ จนลกุตดิไฟขา้งในเตาอตัโนมตั	ิ ทำใหไ้ดถ้า่นทีม่ปีระสทิธภิาพ

ให้ความร้อนสูง	 ไม่มีสารทาร์ที่เป็นตัวก่อมะเร็ง	 ที่สำคัญลดการตัดไม้ใหญ่เพื่อมาเผาถ่าน	 แต่ใช้เพียง

กิ่งเล็กกิ่งน้อยที่ตัดแต่งริมรั้ว	 โดยตัดทิ้งไว้ประมาณ	 20-30	 วัน	 เผาต่อครั้งจะได้เนื้อถ่านประมาณ	

15	 กิโลกรัม	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไม้และการเผาแต่ละครั้ง	 และถ่านจะให้ความร้อนสูงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นหากใช้กับเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง	 เตาเผาถ่านอนุรักษ์พลังงานนี้ใช้งบลงทุน	

750	บาทต่อชุด	

 

5. เตาเผาถ่านอนุรักษ์พลังงาน 

	 ถ่านไม้	 	 เป็นเชื้อเพลิงที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน	ถึงแม้ใน

ปัจจุบันจะมีเชื้อเพลิงอื่นๆ	 ให้เลือกใช้	 แต่ถ่านไม้ยังคงคุณค่าและ

คุณประโยชน์มากมาย	การเผาถ่านในอดีตจะทำให้สูญเสียไม้เป็น

จำนวนมาก	 แต่กระบวนการเผาถ่านด้วยถัง	 200	 ลิตร	 เป็น

6. เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 

	 “1	เตา	ต้มแกงได้ไม่ต้องเติมถ่าน”	เป็นเตาพลังงานทดแทน

ที่ได้รับการออกแบบตามหลักวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จุดติดไฟง่าย	 ให้ความร้อนสูงและ

ประหยัดเชื้อเพลิงจากเตาอั้งโล่แบบเดิมได้ถึง	30-35	เปอร์เซ็นต์		

 

7. อิฐดินซีเมนต ์

	 อิฐดินซีเมนต์	 เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาวัสดุแทนไม้	 โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารในชนบท	 โดยเริ่มศึกษาวิจัยเมื่อปีพ.ศ.2510	 และ

เผยแพร่ออกสู่สาธารณะเมื่อปีพ.ศ.	2511	

 มลูนธิพิฒันาอสีาน	 เปน็องคก์รหนึ่งที่ได้นำวิทยากรนี้มาทำการผลติเพือ่สรา้งอาคารสำนกังาน 

บ้านพัก	 ห้องประชุม	 และอบรมส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิตั้งแต่ปี	 2532	
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	 การ	“พฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพสอดคลอ้งกบัภารกจิของมลูนธิบินพืน้ฐานคณุธรรมและ

จรยิธรรม” เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มูลนิธิฯให้ความสำคัญในการพฒันาศกัยภาพบคุลากรภายในองค์กร	

โดยเจ้าหน้าที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองในหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	พัฒนาโดยองค์กร	 โดย

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฝ่ายทุกเดือน	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 เจ้าหน้าที่

ทุก	 3	 เดือน	 การจัดฝึกอบรม	 ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศและกิจกรรมบ้านสวยด้วยมือเรา

ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ละจากภารกิจประจำของตนเอง

มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาอาณาบริเวณของมูลนิธิฯให้สวยงาม พัฒนาโดยองค์กร

ภายนอกหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม	อบรม	สัมมนา		ศึกษาดู

งานตามประเด็นงานที่เกี่ยวข้อง	 และการพัฒนาตนเอง	 โดยการหมั่นศึกษาเรียนรู้	 พัฒนาจากการ

ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่และประเด็นงานที่เกี่ยวข้อง	 การขัดเกลาจิตใจด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม	

เจริญสติตามวาระและโอกาส		

เพื่อลดการตัดไม้แล้วหันมาใช้ดินซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นกับซีเมนต์	 ในอัตราส่วนดิน	 6	 ส่วน

กับซีเมนต์	1	ส่วน	หรือดิน	36	ถัง	ต่อปูน	1	ลูก	(6	ถัง)	จะได้อิฐดินซีเมนต์จำนวน	60	ก้อน		

 

8. เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  

	 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	 ใช้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	 “Thermosyphon”	 คือ	

น้ำร้อนจะลอยขึ้น	ในขณะที่น้ำเย็นจะไหลลงข้างล่าง	ส่วนล่างของ

ถังไหลลงสู่ส่วนล่างของแผงรับแสงอาทิตย์	 น้ำเย็นเหล่านี้จะได้

รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับแผง	 เมื่อ

ความร้อนมีอุณหภูมิสูงก็จะลอยตัวขึ้นไปตามท่อทองแดงที่อยู่ใน

แผงไหลกลบัเขา้ไปสูถ่งัเกบ็นำ้รอ้น	 สามารถนำนำ้รอ้นไปใชไ้ด	้ โดย

จะมีอุณหภูมิประมาณ	 55-60	 องศาเซลเซียสหรือมากกว่าตาม

สภาพอากาศ		

 

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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แลกเปลี่ยนบทบาทมหาวิทยาลัยในการจัดการป่ากับ	
Ms.JOSEFINA		T.DIZON,		Ph.D.	

Dean	and	Professor	
Institute	of	Governance	and	Rural	Development	

College	of	Public	Affairs		and		Development		
University	of	the	Philippines		Los		Banos,	college,	Laguna,Philippines.	

	 สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมทั้งด้านกายและจิตใจในการพัฒนายกระดับตนเอง

ในด้านต่างๆ	เช่น	การเป็นผู้บริหารโครงการที่สามารถคิด	วางแผนและตัดสินใจ		การเป็นวิทยากรใน

ประเด็นต่างๆ	ทั้งในและนอกองค์กร	

	 ในปี	2556	มูลนิธิได้ส่งบุคลากรจำนวน	7	คน	ศึกษาดูงานที่เมืองลอสบานอส	(Los	Banos)	

จังหวัดลากูน่า	 (Laguna)	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ระหว่างวันที่	 4-8	 ตุลาคม	 2556	 ซึ่งเป็นประเทศที่มี

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาชนบทมายาวนาน	โดยเนื้อหาการศึกษาดูงานเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และการพึง่ตนเองของชมุชน	 รวมทัง้การทำงานดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ	

สิ่งแวดลอ้ม	พลงังาน	การเกษตร	ความมัน่คงดา้นอาหารและสขุภาพ	เพือ่เพิม่พนูความรู	้ประสบการณ์

ด้านการพัฒนา	 ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงานให้กับมลูนิธิฯ	 ด้วย

ความมุ่งมั่น		
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การเงิน
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ผลงานเชิงประจักษ์  : กรณีตัวอย่าง 
“งานพัฒนาเพื่อนำไปสู่การขจัดความยากจน”

บุญชู  ฉ่ำชื่นใจ  นักปั้นเตามือฉมังแห่งบ้านใหม่  

มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน หรือ 1,200,000 บาทต่อป ี

 

นายบุญชู		ฉ่ำชื่นใจ	หรือลุงอ๊อด		ชาวบ้านใหม่	ตำบลตระแสง	อำเภอ

เมือง	จังหวัดสุรินทร์	อายุ	57	ปี	 	พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรา	

พอแต่งงานจึงย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านภรรยาตั้งแต่ปี	 2522	 โดยมา

ทำนาและรับจ้างทั่วไปในช่วงแรก	 และเนื่องจากบ้านใหม่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องปั้นดินเผา	

เช่น	หม้อดิน	ไห	เตาหุงต้ม	ฯลฯ	ซึ่งมีดินเหนียวเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอน

ลุ่มน้ำห้วยเสนงไหลตัดผ่านหมู่บ้าน	และทางการได้สงวนพื้นที่	จำนวน	5	ไร่	สำหรับให้คนในชุมชน

ขุดดินไปใช้ประโยชน์	 ต่อมาลุงอ็อดได้ซื้อเตาจากหมู่บ้านใบละ	 5	 บาท	 ไปเร่ขายใบละ	 25	 บาท	 จน

กระทั่งอุตสาหกรรมจังหวัดมาส่งเสริมเรื่องการปั้นแจกันและกระถางในปี		2539	จึงปั้นให้ภรรยาหาบ

ไปขายที่ตลาด	และหยุดขายในเวลาต่อมาเนื่องจากไม่มีตลาดและผู้คนไม่ค่อยนิยม	

	 2546	 ได้เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานท้องถิ่นกับมูลนิธิพัฒนาอีสาน	 ที่ส่งเสริมเรื่องการ

ใช้พลังงานทางเลือกที่ตำบลอู่โลก	 อำเภอลำดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 จากนั้นมูลนิธิฯได้จัดฝึกอบรมการ

ปั้นเตาที่บ้านใหม่	 จึงคิดรวมกลุ่มปั้นเตาในหมู่บ้านโดยมีสมาชิก	 10	 คน	 	 ทำไปได้	 1	 ปี	 สมาชิกเริ่ม

หายทีละคนสองคนเพราะปัญหาเรื่องการจัดการ	สินค้ายังไม่ได้คุณภาพตามแบบทางวิชาการ	รวมทั้ง

ต้องสง่ไปตรวจวดัมาตรฐานอณุหภมูทิีจ่งัหวดันครราชสมีา	 สดุทา้ยเหลอืเพยีงลงุออ๊ดรายเดยีวทีย่งัมุ่งมั่น	

ลองถูกลองผิดและยังคงปั้นเตาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน		

	 “หลังจากที่รวมกลุ่ม	 1	 ปีแล้วไปไม่รอด	 ลุงก็มาทำต่อที่บ้านด้วยการลองผิดลองถูกอีก	 1	 ปี

กับการปั้นทุบๆ	 ประมาณ	 800	 ลูก	 เพราะไม่ได้มาตรฐาน	 ทุนก็ไม่มี	 เรือกสวนไร่นาก็ไม่ได้แตะ	 จน

ภรรยาโกรธไม่คุยด้วยตั้งนาน	 	แต่ลุงไม่ท้อพยายามจนสำเร็จ	 โดยช่วงแรกที่เข้าร่วมโครงการ	มูลนิธิฯ

ได้สนับสนุนเสื้อเตาจำนวน	200	ใบ	ตอนนั้นขายเตาได้ใบละ	120	บาท	เป็นเงิน	24,000	บาท	ทำให้

มีทุนในการดำเนินการต่อ	ส่วนรังผึ้งต้องมานั่งเจาะด้วยมือ	61	รูในพื้นที่	29	เซนติเมตร	ทำไปด้วยคิด

ไปดว้ยจะออกแบบเครือ่งเจาะรงัผึง้อยา่งไรไมต่อ้งมานัง่เจาะแบบนี	้จงึหอบแบบทีเ่ขยีนไปคยุกบัอาจารย์
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	 ปัจจบุนัลงุออ๊ด	สามารถพฒันาแมแ่บบปัน้เตาจำหนา่ย

ในราคาเครื่องละ	5,000	บาทและเครื่องเจาะรังผึ้งจำหน่าย

ในราคา	 25,000	 บาท	 สำหรับการผลิตในครัวเรือนแต่ละ

เดือนจะผลิตไม่เกิน	 500	 เตา	 ขายส่งเตาละ	 200	 บาท	 มี

รายได้เดือนละ	100,000	บาท	หักต้นทุน	60,000	บาท	คง

เหลือ	40,000	บาท	หรือ	1,200,000	บาทต่อปี	หักต้นทุน	

720,000	บาท	คงเหลือ	480,000	บาทต่อปี	 โดยมีแรงงานในการผลิตจำนวน	4	คน	คือ	ช่างปั้นเตา

ชำนาญการ	 1	 คน	 	 ส่วนลุงอ๊อดดูแลการผลิตทุกขั้นตอนและเจาะรังผึ้ง	 ภรรยาทำหน้าที่แต่งเตาและ

บัญชี	 ลูกชายช่วยขับรถส่งเตา	 กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นเครือข่ายพลังงานทางเลือกทั่วประเทศ	 หรือ

สำนักงานพลังงานจังหวัดแต่ละแห่งนำไปส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่	

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	 ให้ช่วยประดิษฐ์เครื่องเจาะตามแบบให้และพัฒนามาเรื่อยๆ	จนกระทั่งมี

เครื่องเจาะที่ได้มาตรฐานและสามารถจำหน่ายได้”	

	 นี่เป็นเพียงรูปธรรมเล็กๆ	 ของงานพัฒนาที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ครอบครัวได้จริง	 ซึ่งมีองค์ประกอบหลายส่วนทั้งผู้สนับสนุนที่มีบทบาทในการชักชวนให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้	 อบรม	 พัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ	 เท่าที่จำเป็น	 และกลุ่มเป้าหมายต้องมี

ความมุ่งมั่นพยายามไมย่อมแพต้อ่อปุสรรค	 ถงึจะสำเรจ็ดงัความตัง้ใจเหมอืนลงุออ๊ด	 นักปั้นเตามือฉมัง

แห่งบ้านใหม่คนนี ้

นางพัณณิน		ฉ่ำชื่นใจ		ภรรยา	
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การระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

งานพัฒนาของมูลนิธิฯ

 “ระดมทุนและพัฒนาทุนของมูลนิธิฯให้มี

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ”	 เปน็หนึง่ในยทุธศาสตร์	

3	 ปี	 (2556-2558)	 ของมูลนิธิฯฉบับที่	 5	 ซึ่งเล็งเห็น

สถานการณ์ของแหล่งทุนที่มีจำกัด	 มีเงื่อนไขและ

การแข่ งขันสูง	 เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

เป็นไปต่อเนื่อง	 จึงมีการแต่งตั้งกลไกคณะทำงานจาก

ทุกส่วนเพื่อริเริ่มกิจกรรมระดมทุนรูปแบบอื่น	 คือ 

โครงการเนทปันสุข	 “สุขจากการให้	 สุขที่ได้แบ่งปัน”		

โดยการขอรับบริจาค	 “สินค้าคุณภาพดี	 ที่ไม่ใช้แล้ว” 

อาจารย์ปลั่งศรี		มูลศาสตร์	(ซ้าย)	อดีตนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์	มอบสินค้าคุณภาพดี	

ให้กับโครงการเนทปันสุข		รับมอบโดยคุณวิจิตรา	ชูสกุล		
ผู้จัดการมูลนิธิฯ	

ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี	 หรือเป็นสินค้าใหม่ก็ขอบคุณในความกรุณา	 เพื่อนำมา

จำหน่ายเป็นทุนทำงานพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในประเด็นพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม	 20%	 สุขภาพและเอดส์	 20%	 พัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายความร่วมมือ		

20%	 ภัยพิบัติ	 20%	 กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ	 10%	 และทุนดำเนินงานโครงการเนทปันสุข		

10%	 ดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาอีสานจังหวัดสุรินทร์	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 องค์กรสาธารณกุศล

ลำดับที่	 657	 ซึ่งได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน	 หรือ	 ASEAN	

AWARD	จากคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทในปี	2556	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย		มาร่วม

ทำงานพัฒนาไปกับเรานะคะ	

	 หากทา่นใดสนใจบรจิาคสนิคา้	“คณุภาพด	ีทีไ่มใ่ชแ้ลว้”	สามารถตดิตอ่ไดท้ีม่ลูนธิพิฒันาอสีาน 

เบอร์โทรศัพท์	 044-558752	 โทรสาร	 044-558753	 หรือ	 คุณพจนา	 นามโคตร	 081-7251055	

และคุณณัฐกานต์	สิทธิสังข์	088-7136664		/E-mail	:	netsurin@hotmail.com	

 

เนทปันสุข “สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน” 
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รายนามผู้บริจาคโครงการเนทปันสุข 

“สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน”

	 ในปี	 2556	 โครงการเนทปันสุข	 ดำเนินงานโดยมูลนิธิฯพัฒนาอีสานได้รับความกรุณาจาก

ผู้มีจิตกศุล	 บรจิาคใหโ้ครงการทัง้เงนิสดและสนิคา้คณุภาพดทีีไ่มใ่ชแ้ลว้	 มลูนธิขิอขอบพระคณุผูบ้ริจาค

ทุกท่าน		ดังรายนามต่อไปนี้	
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• คุณก็สามารถทำงานพัฒนาสังคมไปกับเราได ้

 “สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน โดยมิหวังผลตอบแทน” 

	 ความสุข...คุณสร้างได้ด้วยการแบ่งปัน	 การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก	

ให้สามารถพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่งนั้นเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่	 ดังนั้น	 มูลนิธิฯขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลมา

ร่วมทำงานพฒันาชมุชนไปกบัเรา	ดว้ยการบรจิาคทนุทรพัยห์รอืสนิคา้คณุภาพดกีบั	2	โครงการ	ตอ่ไปนี้		

 

• โครงการเนทปันสุข “สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน” 

	 ชื่อบัญชี		มูลนิธิพัฒนาอีสาน (โครงการเนทปันสุข)   

	 ธนาคารกสิกรไทย	สาขาสุรินทร์		เลขที่บัญชี	141-2-19721-4	

 

• กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

	 ชื่อบัญชี	“มูลนิธิพัฒนาอีสาน เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติ”   

	 ธนาคารกสิกรไทย	สาขาสุรินทร์		เลขที่บัญชี	141-2-03794-2		

 

**มูลนิธิพัฒนาอีสาน	เป็นองค์กรสาธารณกุศล	ลำดับที่	657	ตามประกาศกระทรวงการคลัง	ใบเสร็จ

รับเงิน	สามารถนำไปไปหักลดหย่อนภาษีได้**	
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การระดมทุนและทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน

 จากเศษผา้....เพิม่มลูคา่สูก่ารสรา้งเศรษฐกจิชมุชนและครอบครวั เปน็เงนิ 540,000 บาท 

	 ในปี	 2556	 มลูนิธิฯดำเนินเรื่องขอรับบริจาคเศษผ้าจากบริษัทเอชบีไอ	 แมนูแฟคเจอริ่ง	

ประเทศไทย	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชุดชั้นในส่งออกต่างประเทศ	 ตั้งอยู่ที่ตำบลเชื้อเพลิง	 อำเภอ

ปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์	 ให้กับกลุ่มตัดเย็บและทอพรมเช็ดเท้าบ้านสมบูรณ์	 ตำบลเมืองฝาง	 อำเภอ

เมือง	จังหวัดบุรีรัมย์		

นางปราณี		ศิลารัมย์	ประธานกลุ่ม	

	 นางปราณี	 ศิลารัมย์	 ประธานกลุ่มตัดเย็บและทอพรมเช็ดเท้า

บ้านศรีสมบูรณ์		อายุ	40	ปี	เล่าว่า	อดีตตนเองเคยทำงานโรงงานวิกผม

ที่จังหวดับุรีรัมย์มา	 20	 ปี	 รู้สึกอิ่มตัวและอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัว

จึงลาออกมาทำไร่ทำนาอยู่บ้าน	 ต่อมาได้มีโอกาสไปดูงานตัดเย็บและทอ

พรมเชด็เทา้ทีก่รงุเทพมหานคร	แลว้นำมาทำในระดบัครอบครวัเมือ่ป	ี2551	

เมื่อเริ่มทำหลายครอบครัวทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบจึงยุติกิจกรรม

มารว่มป	ี กอ่นที่จะมีการพูดคุยเพื่อรวมกลุ่มและจดทะเบียนในนามกลุ่ม	

“ตัดเย็บและทอพรมเช็ดเท้าบ้านศรีสมบูรณ์”	 กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือน

กรกฎาคม	2556	และเข้ามาปรึกษาหารือกับมูลนิธิพัฒนาอีสาน	องค์กรนิติบุคคลเพื่อเป็นตัวกลาง

ในการขอรับบริจาคเศษผ้าจากบริษัทเอชบีไอ	แมนูแฟคเจอริ่ง	ประเทศไทย	จำกัด	

	 สิงหาคม	2556	มูลนิธิฯได้ทำหนังสือขอรับบริจาคเศษผ้าให้กับทางกลุ่ม	และได้รับบริจาคต่อ

เนื่องถึงเดือนเมษายน	2557	รวม	9	เดือน		คือ	1.	เศษชิ้นส่วนกางเกงใน	110	ตัน		ชิ้นส่วนกางเกงใน

เป็นผ้าชิ้น	 140,000	 ชิ้น	 2.	 ผ้าถัก	 1,879.62	 ตัน	 3.	 ด้ายเย็บผ้า	 110,042,617.8	 หลา	 (ที่มา	 :	

หนังสือตอบรับจากบริษัทเอชบีไอ)	 และทางกลุม่ไดท้ำการคดัแยกเฉพาะสว่นทีส่ามารถนำไปดำเนินการ

ได้ตามศักยภาพ	 ส่งผลกิจกรรมกลุ่มฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง	 สามารถสร้างงาน	 สร้างรายได้ให้สมาชิกและ

คนในชุมชนจำนวน	20	ครอบครัวๆ	ละ	3,000	บาท/เดือน	รวม	9	เดือน	สมาชิกมีรายได้รวมทั้งสิ้น	

540,000	 บาท	 ต่อมาทางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โดยการทำเบาะรองนั่ง	 หมอนและ

หมอนขิด	เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทางหนึ่ง	
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	 มูลนิธิฯและทางกลุ่มองค์กรชาวบ้านขอขอบคุณบริษัทเอชบีไอ	 ที่ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้	 และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทำงานต่างถิ่น	 ดังกรณีของ	

“นางรุ้งลาวัลย์	ดาศรี”	อายุ	53	ปี	ผู้นำครอบครัวที่มีรายได้จากการใช้เวลาว่างนั่งเรียงเศษผ้าให้

ช่างเย็บ	“ผ้าวนเช็ดเครื่อง”	เดือนละ	2,000	บาท	เพื่อเลี้ยงลูก	2	คนและสามีที่เป็นอัมพฤกษ์อีกด้วย	 

ประชุมร่วมกับตัวแทนบริษัท	HBI	

นางรุ้งลาวัลย์		ดาศรี	 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม	



ผู้สนับสนุน

1. พี่น้องในพื้นที่โครงการ 8 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม 

อุดรธานี หนองคาย และเลย  

2. หน่วยงาน องค์กรในจังหวัดสุรินทร์  

	 •	กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์		

		 		สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์	

3. หน่วยงานภาค ี

	 •	กองทุนโลก	

	 •	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

	 •	มูลนิธินโยบายสุขภาวะ	

	 •	มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย	

	 •	มูลนิธิรักษ์ไทย	

	 •	สมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทย	ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรม	

	 		ราชชนนี	

	 •	คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	

	 •	ภาควิชาการพัฒนาชุมชน	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 •	สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

			 		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 •	สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล	

 



สำนักงานมูลนิธิพัฒนาอีสาน 9 แห่ง 8 จังหวัด

สุรินทร์ 
 
 
 
ศรีสะเกษ 
 
 
อุบลราชธานี 
 
 
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
นครพนม 
 
 
อุดรธานี 
 
 
หนองคาย 
 
 
เลย 
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9/2	ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล	ต.ศรีบุญเรือง	อ.เมือง	จ.มุกดาหาร	49000	
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