
สรุปผลการจัดการประชุมโครงการเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน 

และอัตลักษณสินคาชุมชนดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือหลุดพนจากความยากจนอยางยั่งยืน 

(Forum on Promoting Social Security and Community Economic Growth Through Community 

Product Development and Sufficiency Economy Principles: Towards Sustainable  

Poverty Eradication in ASEAN)  

ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผานระบบการประชุมทางไกล 

 ณ โรงแรม Grande Centre Point เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 
....................................................... 

 สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดเห็นชอบและอนุมัติการจัดการประชุมโครงการเสริมสรางความม่ันคง

ทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณสินคาชุมชนดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือหลุดพนจากความยากจน

อ ย า งยั่ ง ยื น  (Forum on Promoting Social Security and Community Economic Growth Through Community 

Product Development and Sufficiency Economy Principles: Towards Sustainable Poverty Eradication in 

ASEAN) ในระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผานระบบการประชุมทางไกล ณ โรงแรม Grande Centre Point 

เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 

 ผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย ผูแทนหนวยประสานงานหลักกรอบความรวมมืออาเซียนดานการพัฒนา

ชนบทและขจัดความยากจนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (SOMRDPE Focal Point) ประกอบดวย บรูไนดารุสซาลาม 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

สํานักเลขาธิการอาเซียนกรมวิชาการเกษตร สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบันแมโขง 

(Mekong Institute) ศูนยวิจัยและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG Move) โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

(UNDP) ประธานบริษัท โลเคิล อไลค จํากัด ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP จากจังหวัดอุตรดิตถ พัทลุงและจังหวัดนาน 

ผูบริหารกระทรวงมหาดไทย พรอมดวยเจาหนาท่ีกองการตางประเทศ สป. สํานักนโยบายและแผน สป. กองสารนิเทศ สป. 

ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ผูแทนหนวยงานภายใตคณะกรรมการบูรณาการการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบท

และขจัดความยากจนภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน เขารวมการประชุมฯ โดยในสวนของประเทศไทยมีคณะ

ผูแทนไทยเขารวมการประชุมฯ ดังนี้ 

 

  
 



๒ 

 
กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑. นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ท่ีปรึกษาดานความม่ันคงกระทรวงมหาดไทย 

๒. ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ  ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สป. 

๓. นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผูอํานวยการกลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. 

๔. นางศุทธภัค พันธุภาไพ  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานอาเซียน 

กองการตางประเทศ สป. 

๕. นางสาวนภาพรรณี สิงหสุวรรณ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

กองการตางประเทศ สป. 

๖. นางสาวนิศรา ปานชาง  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กลุมงานความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

กองการตางประเทศ สป. 

๗. นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักนโยบายและแผน สป. 

๘. นายพุทธิกานต กิจเก้ือกูล            นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 

๙. นายธํารงศักดิ์ สุนทรภัค  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  

     กลุมงานอาเซียน กองการตางประเทศ สป. 

๑๐. นายพชร สุดประเสรฐิ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  

     กลุมงานประสานนโยบายผูอพยพและหลบหนีเขาเมือง 

     กองการตางประเทศ สป. 

๑๑. นางอุไร ออนหัวโทน  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหนาฝายบริหาร  

     กองการตางประเทศ สป. 

๑๒. นายอาทิตย คําตาย  พนักงานประจําสํานักงาน 

๑๓. นางสาวฐวีนุช มัคฆะ  พนักงานประจําสํานักงาน 

๑๔. นางสาวประภาพรรณ มุขดารา เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 

๑๕. นางสาววรินดา สุขเหม  นักวิเทศสัมพันธ กลุมกิจการตางประเทศ 

กองการตางประเทศ สป. 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  

     ๑๖. นายคธาทิพย เอ่ีมกมลา  รักษาการสถาปนิกใหญ 

     ๑๗.   นางสาวรฐัติการ คําบุศย นักผังเมืองชํานาญการ สํานักผังประเทศและผังภาค 

 



๓ 

 
กรมการพัฒนาชุมชน 

     ๑๘.   นายพัลลภ  ตันจรยิาภรณ ผูอํานวยการกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน 

     ๑๙.   นางศุภรัสม์ิ ศักดาพิทักษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

     กลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน 

     สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 

กรมท่ีดิน  

     ๒๐. นางสาวรัชนี ดวงฉิม  หัวหนากลุมงานวิเทศสัมพันธ กองแผนงาน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

     ๒๑. นายนพัศม บุณยมาลิก  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 

กรมการปกครอง  

     ๒๒. นายกิตติภพ  บุญตาระวะ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

     ๒๓. วาท่ีรอยตรีณัฐวุฒิ  มาคุมทัพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน 

     ๒๔. นางสาวภาววีรรณ นรพัลลภ ผูอํานวยการกองสังคมและวัฒนธรรม 

     ๒๕. นายณัชพล บุญปาลิต  นักการทูตปฏิบัติการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

     ๒๖. นางสาวหิรัญญา สระสม  ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 

     ๒๗. นางสาวเมษารัศม์ิ สังขวุฒิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 ๒๘. นางสาวณัฐนินท ตรัยไชยรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

     ๒๙. นางเกษสุดา ดอนเมือง  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 

     กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

     ๒๙. พ.ต.ต.หญิง สุรีวัลย ไทยประยูร รองผูอํานวยการกองการประเทศ กองการตางประเทศ สป. 

     ๓๐. นายรัชกร แกวเปรมกุศล  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

     ๓๑. นางสาววารี ชัยทวีปพร  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 

กลุมความรวมมืออาเซียน กองการตางประเทศ สป. 



๔ 

 
     ๓๒. นางสาวศิริพร กุฎีรัตน  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ กรมกิจการผูสูงอายุ 

     ๓๓. นางสาวณัฐกานต สายเพ็ชร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

     ๓๔. นางสาวพิชญา สาลีผล  นักวิเทศสัมพันธ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

     ๓๕. นายปณิธาน พรไพบูลย  ชวยปฏิบัติการงานวิชาการ กรมกิจการผูสูงอายุ 

     ๓๖. นายวีรศักดิ์ จามกระจาง  นักสังคมสงเคราะห กรมกิจการผูสูงอายุ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

       ๓๗. นางสาวกมลทิพย ลินฐิฎา  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กองการตางประเทศ สป. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

     ๓๘. นางสาวรุงกาญจน พันธุภักดี นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

 

  
 

สาระสําคัญของการประชุม 

กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินภารกิจเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือใหชุมชนเขมแข็งและหลุดพนจากความยากจน และในฐานะหนวยประสานงานหลักกรอบความรวมมือ

อาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (SOMRDPE Thailand) ในการขับเคลื่อนภารกิจท่ีเชื่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ASEAN Framework Action Plan on Rural 

Development and Poverty Eradication 2021-2025) โดยการประชุมฯ ครั้งนี้จัดข้ึนภายใตวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูและแบงปนประสบการณการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจน โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการจัดการ จัดทํานโยบาย และยุทธศาสตรแผนงานท่ีเก่ียวของ และการพัฒนาสินคาอัตลักษณชุมชนทองถ่ิน 

“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (OTOP) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดการเศรษฐกิจในชุมชนทองถ่ินจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

 



๕ 

 
พิธีเปดการประชุมฯ (Open Session) ในชวงเชาของวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ท่ีปรึกษาดานความม่ันคงกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูแทนปลัดกระทรวง

มหาดไทยกลาวเปดและตอนรับผูเขารวมการประชุมฯ (Welcome and Opening Remarks) ในชวงเชาของวันท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๖๕ กลาวตอท่ีประชุมนับเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีรัฐบาลไทยไดเปนเจาภาพจัดงานสําคัญระดับภูมิภาคนี้ ซ่ึงสงเสริม

การขจัดความยากจนดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเศรษฐกิจพอเพียงของอาเซียน การพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนดวยเอกลักษณทองถ่ินเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชน สําหรับประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยไดบูรณาการเขากับ

ทุกนโยบายเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนและถือเปนกลไกท่ีเปนรูปธรรมในการแกปญหาความยากจนโดยเฉพาะในบริบท

ของแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) การนําปรัชญาดังกลาวมาใชทําใหเกิดผลลัพธท่ีประสบ

ความสําเร็จสําหรับชุมชนในชนบทท่ัวประเทศไทย เนื่องจากพวกเขาไดรับประโยชนจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีดี

ขึ้นและผลลัพธที ่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้นของการริเริ ่มการพัฒนาเมืองและชนบท สวนหนึ ่งของการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ประเทศไทยมีเปาหมายท่ีจะสงเสริมผลิตภัณฑในทองถ่ินผานการตลาดเชิงนวัตกรรมและกล

ยุทธการสรางขีดความสามารถเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑและสรางรายไดใหกับชุมชน เห็นไดชัดวาปรัชญานี้ไม

เพียงแตมีสวนสนับสนุนในการกระจายความม่ังค่ังใหกับชุมชนอยางเทาเทียมมากข้ึนเทานั้น แตยังรวมถึงการบรรเทา

ความยากจนอยางยั่งยืนดวย รัฐบาลไทยไดกําหนดนโยบายหลักและแนวปฏิบัติท่ีดีจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการขจัด

ความยากจนอยางยั่งยืน และมีเปาหมายท่ีจะแบงปนประสบการณและสงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ินและการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินผานโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ผลิตภัณฑทองถ่ินเหลานี้ไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหสอดคลองกับการจัดจําหนายการตลาด

เชิงกลยุทธในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และตลาดโลก ดังนั้นเวทีนี้จะใชเปนเวทีแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนเก่ียวกับการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนการขยายตลาด OTOP ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน 

H.E. Ekkaphab Phanthavong รองเลขาธิการอาเซียนดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม กลาว Keynote 

Address เก่ียวกับภาพรวมนโยบายและแนวทางการดําเนินภารกิจของ กรอบความรวมมืออาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ

ขจ ัด ค ว าม ย าก จน  (Overview of ASEAN Policy and Guideline on Rural Development and Poverty 

Eradication) โดยไดกลาววาการจัดเวทีการประชุมฯ ของประเทศไทยในครั้งนี้มีความสําคัญในฐานะหนวยประสานงานหลัก

กรอบความรวมมืออาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน เปนกลไกขับเคลื ่อนแผนงานและ

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ รวมถึงเปนโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานภาคีเครือขาย

ในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นเพ่ือการพัฒนาและขจัดความยากจนอยางยั่งยืนรวมกันของภูมิภาค

อาเซียน 
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ประเด็นการนําเสนอสําหรับวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy Philosophy) ประกอบดวย 

นางศุภรัสม์ิ ศักดาพิทักษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดนําเสนอ

ประเด็น “การขจัดความยากจนโดยการใชแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Poverty Eradication with 

Sufficiency Economy Philosophy and ASEAN Sufficiency Economy Principles)” แนวทางการนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงสหประชาชาติท้ัง ๑๗ เปาหมายสูการจัดทําการพัฒนาดัชนี

ชองวางทางสังคมและดัชนีความยากจนหลายมิติเพื่อเปนฐานสําหรับการลดความยากจนของประเทศไทย ซ่ึงการแกไข

ปญหาความยากจน ในระดับสากล คือการที่คนมีรายไดอยูเหนือเสนแบงแยกระดับความยากจน (Poverty line) 

แตเปาหมายของการขจัดความยากจนโดยใชแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือการแกไขปญหาในระยะยาว 

เพื ่อจะนําไปสู  “ความสุข” ในการดําเนินชีวิต โดยการคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง

ภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ท่ีสําคัญจะตองมี “สติ ปญญา และ

ความเพียร” ท้ังนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ไดรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือแกไขปญหาความยากจนใน ๓ ระดับ

ไดแก ระดับอยูรอด ระดับพอเพียง และระดับยั่งยืน โดยใชวิธีแบบ Trailer Made จากการวิเคราะหครัวเรือนแบบมีสวน

รวมจาก 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) เพ่ือการชวยเหลือแบบเรงดวน ๕ มิติ ไดแก สุขภาพ ความเปนอยู 

การศึกษา รายได และการเขาถึงบริการภาครัฐ ควบคูไปกับการแกไขปญหาระยะยาว ในสวนของการพัฒนาความรู 

ทักษะ และทัศนคต ิ

ผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดการเศรษฐกิจในชุมชน

ทองถิ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN initiatives on the Rural Economic Growth, Share good practices 

and challenges and capacity building on Community Driven Development) ประกอบดวย  

Ms. Su Yi PhyU, Assistance ตําแหนง Director of Department of Rural Development สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมา นําเสนอโครงการ “Evergreen Village Project” ดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคการลดความยากจน

โดยการเพ่ิมโอกาสการทํางานเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน ความม่ันคงอาหารในพ้ืนท่ีชุมชนและประชากรไดรับสารอาหาร

ท่ีเพียงพอ สงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบานโดยเนนการมี
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สวนรวมของผูหญิงในองคประกอบถึง ๔๐ เปอรเซ็นต และเกิดความรวมมือในการจัดหาเงินทุนในการจัดการชุมชน รวมถึง

การเสริมศักยภาพใหชุมชนมีการรูรับปรับตัวจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีไมคาดคิด โรคระบาด และภัยพิบัติ 

Leroy Samy Uguy, MA, Phd, Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and 

Transmigration of Republic of Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นําเรียนท่ีประชุมเก่ียวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการขจัดความยากจนในพ้ืนท่ีชนบท มีชื่อเรียกในภาษาทองถ่ินวา “TEKAD 2020-2025” โดยแผนยุทธศาสตรนี้มี

ระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ ดําเนินการภายใตเปาหมายการบูรณาการพัฒนามาตรฐานรายไดท่ีพอเพียงระดับ

หมูบานและครัวเรือน ประกอบการจัดสรรประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

Dr. Hatthachan Phimphanthavong ตําแหนง Head of Monitoring Evaluation &amp; Division 

Ministry of Agriculture and Forestry, Poverty Reduction Fund Project, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นําเสนอโครงการบริหารจัดการโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community Based Organization) และการขับเคลื่อนการพัฒนา

โดยชุมชน (Community Driven Development) 

ผูชวยศาสตราจารย ชล บุนนาค  ศูนยวิจัยและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “แนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sufficiency Economy Philosophy 

as a Path Towards Sustainable Development Goals)” โดยไดนําเสนอความเปนมาและทฤษฎี ซ่ึง ๓ ประเด็นหลัก

ในการจัดการเพ่ือนําไปสูความยั่งยืน ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม และไดหยิบยกคําจํากัดความของการพัฒนา

ที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการในปจจุบันและสามารถตอยอดผลลัพธไปถึงอนาคต แนวคิด

การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเอกชน และการวิเคราะหแนวทางของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืนใน ๓ 

แนวทางสําคัญ ไดแก ๑) คํานึงถึงการไมท้ิงใครไวขางหลัง ๒) เนนย้ําการสรางภูมิคุมกันตอเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม 

และ ๓) ศึกษาและสนับสนุนเพ่ือการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน  

Mr. Makoto Tsukiji, Mekong Focal Area Lead of Counter MEASURE Project, United Nation 

Development Programme (UNDP) ผูแทนโครงการการพัฒนาแหงองคการสหประชาชาติ “แนวทางตามทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดระบบนิเวศวิทยาอยางยั่งยืน และการจัดการขยะเพ่ือคุณภาพชีวิต (Sufficiency Economy 

for Sustainable Ecology: waste management for livelihood)” นําเสนอการพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับ

เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพ่ือใหเกิดของเสียนอยท่ีสุด (Eco-design & 

Zero-Waste)  สงเสริมการใชซํ้า (Reuse, Refurbish, Sharing) และใหความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต

และบริโภค ดวยการนําวัตถุดิบท่ีผานการผลิตและบริโภคแลวเขาสูกระบวนการแปรสภาพเพ่ือกลับมาใชใหม (Recycle, 

Upcycle) ซ่ึงตางจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ท่ีเนนการใชทรัพยากร การผลิต และการสรางของเสีย (Linear 

Economy) โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy) หรือ BCG Model ซ่ึงเปนแนวคิดการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนใหกับ ๔ อุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curves) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

(food and agriculture) อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ (bioenergy, biomaterial and biochemical) อุตสาหกรรม

สุขภาพและการแพทย (medical and wellness) และอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ (tourism and creative 

economy) โดยประนี้ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ BCG Action Plan 2021-2027 
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นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมงานยุทธศาสตรดานการพัฒนา

ชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (กพถ.) สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “การขจัด

ความยากจนโดยการใชแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Poverty Eradication with Sufficiency Economy 

Philosophy and ASEAN Sufficiency Economy Principles)” นําเสนอเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยอํานวยการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีการดําเนินการจากสวนกลางสูระดับภูมิภาค 

(จังหวัด) มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดรวมกับหนวยงานภายในจังหวัด และการพัฒนาดัชนีชองวางทางสังคม

และดัชนีความยากจนหลายมิติเพื่อเปนฐานสําหรับการลดความยากจนของประเทศไทย (Thai People Map and 

Analysis Platform: TPMAP) 

นายสมศักดิ์ บุญคํา ผูกอตั้งและประธานบริษัท โลเคิล อไลค จํากัด “แนวคิดของภาคเอกชนในการนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน Private sector's concept in applying 

Sufficiency Economy Philosophy to drive community economy” นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานขององคกร

ท่ีนําผลกําไรสูการพัฒนาระดับทองถ่ินบทพ้ืนฐานแนวคิด Community Based on Tourism (CBT) คือการหยิบยก

ภูมิปญญาทองถ่ินดานอาหารและวัฒนธรรมมาพัฒนาดานการทองเท่ียวชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายไดและมูลคาทรัพยากรของชุมชน

มีอยูแลวภายใตปจจัยพ้ืนฐาน ประกอบดวย คน ธุรกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

นางอัญชลี ชุมนุม ผู อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองยโสธร “การนอมนํา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อลดความยากจนในบริบทขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (Applying the Sufficiency Economy Philosophy to Public Health and Environment 

of the local Administration)” ไดนําเสนอการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๓ ระดับ 

(พ้ืนท่ี/ชุมชน จังหวัด และประเทศ) ๕ กลไก (การประสานงานภาคีเครือขาย การจัดทํายุทธศาสตรและแผนงาน การติดตาม

ประเมินผล การจัดการความรู และการสื่อสาร - ประชาสัมพันธ) รวมกับ ๗ ภาคีเครือขาย (ภาครัฐ วิชาการ ศาสนา 

ประชาชน เอกชน ประชาสังคม และการสื่อสารมวลชน) และไดหยิบยกตัวอยางการดําเนินงานในจังหวัดยโสธร 

(Yasothon, City of Happiness) กิจกรรมสรางรายไดชุมชนทองถิ่น อาทิ การออกรานในงานประจําจังหวัด และ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก 

สรุปประเด็นของการประชุมประจําวัน โดย นางศุทธภัค พันธุภาไพ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดสรุปการนําเสนอจากการแนวคิดของการประชุมในวันแรก (๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๕) เปนเรื ่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั ่งยืนในแนวคิด ทฤษฏี สู การปฏิบัติ ทั้งในระดับ

ทองถิ่น ประเทศ และระดับสากล และนําเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและ

ขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ซึ่งเปนยุทธศาสตรการขับเคลื ่อนแผนงานสําหรับหนวยประสานงาน

อาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยาก (SOMRDPE) โดยกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยประสานงาน

หลักของประเทศไทย (SOMRDPE Thailand) ในประเด็นดังกลาว รวมถึงไดนําเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับกําหนดการ

สําหรับวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕  



๙ 

 

    
  

    
 

ประเด็นการนําเสนอสําหรับวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ : อัตลักษณสินคาชุมชนทองถิ่น (The Identity 

of Local Product) ประกอบดวย 

 Mr. Miguel Musngi ตํ าแหน ง Senior Officer, Poverty Eradication and Gender Division สํ านั ก

เลขาธิการอาเซียน นําเสนอ “ภาพรวมนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Policy 

and Concept of Rural Development and Poverty Eradication)” โดยกลาวถึงความรวมมือและกรอบการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ซ่ึงมียุทธศาสตรและแผนงานท่ีสําคัญ คือ แผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนา

ชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ASEAN Framework Action Plan on Rural Development 

and Poverty Eradication 2021-2025) และแผนแมบทอาเซียนดานการพัฒนาชนบท (ASEAN Master Plan on 

Rural Development) ความเชื่อมโยงตอวิสัยทัศนอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASEAN Blueprint 2025) แผนงานประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025) และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ (UN Agenda 

SDGs 2030) รวมถึงแผนงานท่ีเก่ียวของ อาทิ  กรอบแผนงานอาเซียนวาดวยการฟนฟูท่ีครอบคลุม (ASEAN Comprehensive 

Recovery Framework) การประสานงานรวมระหวางสาขาภายใตประชาคมเดียวกันและระหวางท้ังสามประชาคมอาเซียน 

องคการระหวางประเทศ องคการนอกภาครัฐหรือภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในสวนของประเด็นท่ีมีความสําคัญ (Key 

Consideration) ในการพิจารณาในองคประกอบการจัดทําแผนแมบทฯ อาทิ ความม่ันคงดานอาหาร การพัฒนาภาค
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การเกษตร การมีสวนรวม – การสงเสริมบทบาทของผูหญิงและเยาวชน และไดกลาวถึงการจัดการประชุมฯ ของประเทศไทย

ในครั้งนี้วา ในฐานะ SOMRDPE Thailand ไดดําเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจท่ีสําคัญตามเปาประสงคและ

แผนงานในบริบทความรวมมือ ตลอดจนการแผยแพรการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

ท้ังในระดับประเทศ ทองถ่ิน และระดับภูมิภาค 

   

นายพัลลภ ตันจริยภรณ  ผู อํ านวยการกลุ มงานวิ เทศสัมพันธ  กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย “การพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ินของประเทศไทย เพ่ือเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน (Developing 

Community Products with Local Identity to Enhance the Quality of Life and Livelihoods in the Community)” 

โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เริ่มข้ึนเม่ือป ค.ศ. 2001 มีตนแบบจากโครงการ One Village One Product (OVOP - 

OITA) ของประเทศญี่ปุน ริเริ่มโดย Dr. Morihiko Hiramustu ซ่ึงเปนผูวาราชการจังหวัด OITA เม่ือป ค.ศ. 1979 ซ่ึงประเทศไทย

นําแนวคิดดังกลาวเพ่ือเผยแพรและพัฒนาสินคาประจําถ่ิน แตละตําบลมีผลิตภัณฑภายใตภูมิปญญาทองถ่ิน ในรูปแบบไมจํากัด

เฉพาะสินคาเพียงอยางเดียว แตอาจเปนวัฒนธรรม การบริการ ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินนั้น ๆ 

การดําเนินงานมีการจัดต้ังคณะกรรมการ ซ่ึงมีองคประกอบผูแทนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดงานนิทรรศการ

แสดงสินคาประจําปท้ังในระดับทองถ่ิน เทศกาลระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

ผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียนประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน และการดําเนินการหวงโซอุปทาน

เศรษฐกิจชุมชน (ASEAN initiatives on the Community Product, Sharing the best practices among AMS 

of value-chain management) ประกอบดวย 

Ms. Myo Thri Htun, Staff Office of Department of Rural Development สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา นําเสนอโครงการ “Coffee Value Chain Initiative in Myanmar” ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล 

และทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีในการปลูกกาแฟและพัฒนาสายพันธเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ินของ ๑๒๕ หมูบาน

ในเขตเมือง Ywangan Township รัฐฉาน มีการจัดตั้งสภาชาวนาและจัดรูปแบบสหกรณการเกษตร สรางรายไดและแรงงาน

ใหสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี รวมถึงการสงออกขายตางประเทศดวย 

Mrs. Minarni Marbun, Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and 

Transmigration of Republic of Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินสูระดับชาติ

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต สิทธิมนุษยชน การบริการสาธารณะในการลดความยากจนและเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีชนบท โดย
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คํานึงถึงสิทธิพ้ืนฐาน ๔ ดาน ไดแก ปรับปรุงบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคในพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ และการใชสอยและ

บริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหเกิดความยั่งยืน 

ดร.มารกาเร็ต อยูวัฒนา ผูอํานวยการกลุมเกษตรตางประเทศ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

เครือขายการจัดการสภาพภู มิอากาศอาเซียน (ASEAN Climate Resilience Network: ASEAN CRN) ภายใตหนวย

ประสานงานหลักอาเซียนดานเกษตรและปาไม (SOM-AMAF) นําเสนอประเด็นและขอบเขตการดําเนินงาน แผนงาน

และยุทธศาสตรในดานความม่ันคงดานอาหาร การรับเม่ือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือการบริหารจัดการ

ภาคเกษตรกรรม ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มแนวทางดําเนินการสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผล

ตอภาคการเกษตรในภูมิภาค นําไปสูการจัดตั้ง ASEAN-CRN ตอมาประเทศไทยไดริเริ่มและวางแนวทางสําหรับ

กรอบแนวทางระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสงเสริมแนวทางปฏิบัติการเกษตรกรรมท่ีเทาทันภูมิอากาศ หรือ ASEAN Regional 

Guidelines for Promoting Climate Smart Agriculture (CSA) Volume I แนวทางท่ี ๑ ดังกลาวมีการพัฒนาไปพรอมกับ

การกอตั้ง ASEAN-CRN และมีการกําหนดขอบเขตการทํางาน (Term of Reference) รวมท้ังมีการเสนอแนะในระดับ

นโยบายขับเคลื่อนภายใต SOM-AMAF เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๘ (2015) และตอมาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ (2017) มีการพัฒนา

แนวทางท่ี ๒ (Volume II) ซ่ึงเปนการประยุกตนโยบายจากแนวทางท่ี ๑  (Volume I) สูการปฏิบัติ “Climate Smart 

Agriculture” หมายถึง แนวทางการพัฒนาเกษตรท้ังในระยะสั้น และระยะกลางภายใตความทาทายของการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญของการพัฒนาประเทศดานตางๆ เสาหลัก ๓ เสาของ CSA เพ่ิมผลิตภาพการผลิต

และรายไดเกษตรกรอยางยั่งยืน และ CSA Guideline Volume 3 เปนแนวทางสําหรับการบริหารจัดการผลกระทบ

จากสถานการณโควิด-19 และการประยุกตกรอบการทํางาน ขอกําหนดและขอเสนอแนะสําหรับแนวทาง CSA ในภูมิภาค

อาเซียนตอไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับภารกิจรวมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ความมั ่นคงอาหาร (Ad-hoc Steering Committee on Climate Change and Food Security) เปนกลไก

ขับเคลื่อนกรอบแผนงานความรวมมือระหวางสาขาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความม่ันคงอาหาร (ASEAN 

Multisectoral Framework on Climate Change and Food Security) 

      

       ดร.สุริยัน วิจิตรเลขการ ผูอํานวยการสถาบันแมโขง“หวงโซคุณคา เกษตรยั่งยืนและท่ัวถึงจากประสบการณ

ในอนุภู มิภาคลุมแมน้ํ าโขง (Sustainable, Inclusive and Smart Agriculture Value Chains: Experiences from 
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the Greater Mekong Subregion (GMS))” นําเสนอวิสัยทัศนและพันธกิจในกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี

ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยมีการนําเปาหมายการพัฒนาท่ียืนเปนแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการดําเนินงาน โดยแผน

ยุทธศาสตรความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ฉบับปจจุบันมีชวงเวลาถึงป พ.ศ. ๒๕๗๓ (The New GMS Strategic 

Framework 2030) มีแนวทาง ๓ ดานท่ีสําคัญ คือ ความรวมมือดานสาธารณสุขและการจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Community) ความรวมมือดานการขนสงและพลังงาน (Connectivity) 

และความรวมมือดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวและการพัฒนาเมือง (Competitiveness) รวมถึงการนําเสนอ

โครงการตาง ๆ อาทิ โครงการความรวมมือกับประเทศญ่ีปุน “MI-Japan Community Development Assistance on 

One Village One Product (OVOP) Between T-CLV” โครงการความรวมมือกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

“MI-FAO Development and Promotion of One Country One Priority Product (OCOP) in selected Asia Pacific 

Countries”  

 การนําเสนอของผูแทนชุมชนของไทยในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน และการดําเนินการหวงโซ

อุ ปทาน เศรษฐกิ จชุ มชน  (The community product, sharing the best practices of local community in 

Thailand) โดย นายกฤติ ปาละบุญมา บริษัท อุตรดิตถโอทอปอินเตอร เทรดเดอร จํากัด นายมนัทพงค เซงฮวด จังหวัด

พัทลุง และนางสาวศุภมาศ วงษไทย จังหวัดนาน 
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พิธีปดการประชุมฯ ในชวงบายของวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

  นายชัยณรงค วาสนะสมสิทธิ์ ท่ีปรึกษาดานความม่ันคงกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทย กลาวขอบคุณและปดการประชุมโครงการเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียน
และอัตลักษณสินคาชุมชนดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือหลุดพนจากความยากจนอยางยั่งยืน โดยแสดงความขอบคุณ
ตอผูแทนหนวยงานที่รวมนําเสนอและผูแทนหนวยงานที่เขารวมการประชุมทุกทาน ซึ่งจากที่เราไดดําเนินกิจกรรม
การประชุมรวมมาในชวงสองวันที่ผานมา เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและความสําเร็จในภารกิจดานการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน พวกเราไดเห็นวามีอะไรมากมายใหเราไดเรียนรูจากกันและกัน และดวยการทํางานรวมกันอยางใกลชิด
และรวมกับภาคีเครือขายทุกทาน ทําใหเราจะสามารถสงมอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแงของการขจัดความยากจน
อยางยั่งยืนและการสนับสนุนนโยบายเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑในทองถ่ินและการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมุงหวังท่ีจะ
บรรลุตามเปาประสงคภายใตกรอบการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับโครงการท่ีเก่ียวของกับแผนงาน ๕ ป รวมถึงเวทีเพ่ือสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาโครงการประเภทหนึ่งพ้ืนท่ีหนึ่งผลิตภัณฑระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีไดบรรจุภายใต FAPRDPE 
2021-2025 แลวนั้น พรอมนี้ เพ่ือเสริมสรางความรวมมืออยางตอเนื่องเพ่ือความสําเร็จและการดําเนินการอยางเต็ม
รูปแบบของ ASEAN FAPRDPE และแผนยุทธศาสตรการริเริ่มซ่ึงอยูภายใตความรวมมือขามเสาหลักและความรวมมือ
รายสาขา และแผนงานตอไปหลังป ค.ศ. ๒๐๒๕ เพ่ือแบงปนวิสัยทัศนของอาเซียนตอไปเพ่ือสรางชุมชนท่ีมีความรูรับ
ปรับตัวและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมากข้ึน 

................................................................ 

 
เรียบเรียง โดย กลุมงานอาเซยีน กองการตางประเทศ สป.  

กระทรวงมหาดไทย (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕) 


