
โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง“สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและความยากจน 

ในบริบทของอาเซียน” 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาวการณในประเทศไทยไดพัฒนาไปตามกระแสโลกมาประมาณ 40 ป (พ.ศ.2504-2544) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดสรุปผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ
ตลอดชวงแผนพัฒนาฉบับท่ี 1-8 ซ่ึงสงผลใหการพัฒนาท่ีผานมากอใหเกิดความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายไดและการกอใหเกิดปญหาความยากจนท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  เกิดภาวการณวางงานเพ่ิมข้ึน 
และมาตรฐานความเปนอยูของคนไทยมีแนวโนมท่ีรุนแรง เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมซ่ึงนําไปสูความขัดแยงในสังคม (ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ,2556) 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของไทยนั้นจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานความศรัทธาในตัวคนท่ีอยูใน
ชุมชนวาทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุด โดยตองเชื่อวามนุษยทุกคนมีพลังความคิดริเริ่มสรางสรรค และมี
ความเปนผูนําซอนอยูภายใน เม่ือใดก็ตามถามีการพัฒนาก็ยอมเปนการเปดโอกาสใหผูคนไดเกิดการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพ่ิมขีดความสามารถใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางดี 
ดังนั้นการพัฒนาพลังขีดความสามารถของคนในชุมชนทุกดานเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งของทุกคน
เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสําคัญคือครอบครัวเปนหนวยของการผลิต  เปนปจจัยท่ีสําคัญตอการอยูรอด
ของครอบครัวตอความพอเพียงและตอความสามารถในการพ่ึงตนเอง มีพลวัตและสามารถท่ีจะอยูรอด
ดวยตนเองไดพรอมกับการพัฒนาเคียงคูไปกับการพัฒนาของระบบทุนนิยม เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินมี
ลักษณะท่ีเปนองครวม ซ่ึงไมไดมีแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจท่ีเปนตัวเลขของรายได รายจาย  การผลิต 
และการบริโภคเทานั้น แตจะเปนระบบเศรษฐกิจท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม  วัฒนธรรม มีความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณคาเขาไปรวมดวย โดยมีจุดเดนก็คือ
ชุมชนจะไมมุงเนนการแขงขันแตจะเนนใหความสําคัญกับความรวมมือของคนในชุมชนและจะไมผูขาดใน
กิจการใดๆเกิดข้ึน ท้ังนี้เพราะชุมชนเปนเจาของรวมกัน  

ในบริบทของกลุมประเทศในอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) เห็นชอบในหลักการของ “กฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter)” ท่ีสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดานภายในป พ.ศ. 2558 
โดยแบงความรวมมือ 3 ดาน หรือ 3 เสาหลัก เสาท่ีหนึ่ง ไดแก ดานการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 
(ASEAN political and Security - APSC)  เสาท่ีสอง ดานเศรษฐกิจ  ใหจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (SEAN Economic Community - AEC) และเสาท่ีสาม ดานสังคมและวัฒนธรรม ใหจัดต้ัง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio – Cultural Community - ASCC) รวมท้ังสราง 
“อาเซียน” ใหมีสถานะเปนนิติบุคคลท่ีเนน “ประชาชน” เปนศูนยกลาง  ในขณะท่ีประเทศไทยมีองค
ความรู และการพัฒนาองคความรู ซ่ึงสวนใหญยังจํากัดอยูสถาบันการศึกษา ไมแพรกระจายไปสูชาวบาน 
ทําใหภาคประชาชนท่ีมีความรู ในสิ่งท่ีควรจะรู โดยสามารถขยายผลตอไปได จะขับเคลื่อนการกาวสู
ประชาคมอาเซียนไดดีท่ีสุด ถาชาวบานสามารถรับองคความรูแลวนําไปพัฒนาทองถ่ินดวยรูปแบบตางๆ 
เชน กรณีทางการเมือง Political Union ท่ีจะมีการตัดสินใจและการมีรัฐธรรมนูญการเมืองรวมกัน 
ประเด็นทางเศรษฐกิจท่ี “ภาษี” จะลดเหลือศูนย การเคลื่อนยายสินคาและบริการ การยายฐานการผลิต



ไปอยูในประเทศเพ่ือนบาน เพราะวามีประเทศไทยเปนประเทศเดียวในอาเซียนท่ีมีพรมแดนติดประเทศ
เพ่ือนบานหลายประเทศมากท่ีสุด แตยังมีความรูเรื่องดังกลาวไมมากพอหรือรูนอย   

การลดความเหลื่อมล้ําและความยากจน ภายใตความเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เปน
ประเด็นท่ีทาทายท่ีสุดของอาเซียนเพราะประชากรในอาเซียนท้ัง 580 ลานคน ขาดความตระหนักถึง
เรื่องการพัฒนามนุษย การคุมครองสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม การเสริมสรางอัต
ลักษณอาเซียน การเคลื่อนยายแรงงาน อาชญากรรมขามชาติ การขจัดความยากจน ความปลอดภัย 
สุขภาพ  การควบคุมโรคติดตอ การลดชองวางทางการพัฒนา เพ่ือทําใหประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
มีความเปนปกแผนกันมากข้ึน แตก็เปนเรื่องยากเพราะท้ัง 10 ประเทศ 

ดังนั้น การสรางองคความรูบุคคลท่ัวไปตลอดจนชุมชนในทองถ่ิน รวมท้ังกลุมองคกรชุมชน 
หนวยงานและสถาบันการศึกษา ไดมีพันธกิจในดานการใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน โดยการนํา
กระบวนการบริการทางวิชาการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมให 
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. เขาไปมีสวนรวม ฉะนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจ
และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จึงจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
“สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน” 
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางศักยภาพ (capacity building) ขององคกรชุมชนทองถ่ิน 
เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรเชิงนโยบาย (policy strategies) เพ่ือนําพาองคกรชุมชนทองถ่ินไดเรียนรู 
ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงสูอนาคตของประชาคมอาเซียน ซ่ึงการสัมมนาทางวิชาการดังกลาวนอกจากจะ
เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการใหบริการวิชาการตอชุมชนทองถ่ินตอไป  
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางความรูเรื่อง สวัสดิการและเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

และความยากจนในบริบทของอาเซียนในการแลกเปลี่ยนประสบการณความชํานาญดานเครือขาย
สวัสดิการ องคกรชุมชนทองถ่ิน ประชาชนท่ัวไป ในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในบริบทของอาเซียน 

2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดตระหนักถึงผลกระทบตอชุมชนทองถ่ินตอปญหาความยากจน  
ความเหลื่อมล้ํา เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการยอมรับโอกาสและสิทธิของประชาชนในการเขาถึงสวัสดิการ
ซ่ึงเปนหลักประกันทางสังคมในการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   
 3.  เพ่ือสงเสริมการสรางเครือขายภายในจังหวัด และภายนอกจังหวัด ภาคองคกรชุมชนทองถ่ิน 
ภายใตสวัสดิการสังคม 
 4.  เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

3. กลุมเปาหมาย 
 1. ผูนําชุมชนและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จํานวน 100 คน 
 2. ผูนําทองถ่ิน  ผูนําองคกรชุมชน และประชาชนท่ัวไป  จํานวน 100 คน 
 3. นักวิชาการ  จํานวน 50 คน 
 รวมกลุมเปาหมายท้ังหมด 250  คน 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
1. การประชุมอาจารยประจําโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร เพ่ือกําหนดประเด็นการวางแผนและการกําหนดบทบาทภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 



2. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชน 
ทองถ่ิน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน” 

3. จัดทําบันทึกขอความออกหนังสือเชิญวิทยากรและประชาสัมพันธผูเขารวมสัมมนา และ
ประสาน ขออนุญาตใชสถานท่ี 
 4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 5. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
วัน พฤหัสบดีท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2557   เวลา 08.30 – 16.45 น. 

 

6. สถานท่ีดําเนินงาน   
ณ หองประชุมพุทธชาด ชั้น ๒ อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตึกใหม) 

     7.  งบประมาณ 
 คาใชสอย 

คาตอบแทนวิทยากร 
      - ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน       จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท เปนเงิน   3,600  บาท 
      - รศ.ดร.พัชรินทร  สิรสุนทร    จํานวน 6 ชัว่โมงๆ 600 บาท เปนเงิน   3,600  บาท 

 - Professor Dr. Robert Doyle จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท เปนเงิน   3,600  บาท 
 - ดร.วิทยา  คามุณี            จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท เปนเงิน   3,600  บาท 

     - นายนอย พะโยม                จํานวน 6 ชัว่โมงๆ 600 บาท เปนเงิน   3,600  บาท 

     - ดร.ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล    จํานวน 6 ชัว่โมงๆ 600 บาท เปนเงิน   3,600  บาท 

คาอาหารกลางวัน จํานวน 250 คนๆ ละ 50 บาท จํานวน 1 ม้ือ เปนเงิน  12,500  บาท 
อาหารวางและเครื่องดื่มชวงเชา จํานวน 250 คนๆ ละ 20 บาท  เปนเงิน    5,000  บาท 
อาหารวางและเครื่องดื่มชวงบาย จํานวน 250 คนๆ ละ 20 บาท  เปนเงิน    5,000  บาท 
คาวัสดุ 
คาถายเอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน 250 ฉบับๆละ 17 บาท เปนเงิน    4,250  บาท 
คาของท่ีระลึกวิทยากร จํานวน 6 ชิ้นๆละ 275 บาท   เปนเงิน    1,650  บาท 

   รวมท้ังส้ิน       50,000 บาท 
     (หาหม่ืนบาทถวน) 

  

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

8. การประเมินผลโครงการ 
1. เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวมอบรมสัมมนารอยละ 80 ของกลุมเปาหมายท้ังหมด 

 2. เชิงคุณภาพ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมท่ีเขารวม
การอบรมสัมมนามีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงหลักสิทธิในการไดรับสวัสดิการตางๆจากภาครัฐ 
และเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการสัมมนา 
 4. ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในวันท่ี 30 กุมภาพันธ  2558 
 
  



9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูนําชุมชน องคกรชุมชน นักศึกษา และผูเขารวมอบรมสัมมนามีพัฒนาการทางดานความรูใน
การสรางเครือขายสวัสดิการ เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 2. ผูเขารวมอบรมสัมมนาสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการสัมมนาไปประยุกตใช
ประโยชนในชวีิตประจําวัน รวมเสนอความคิดเห็นอันเกิดประโยชนกับชุมชนทองถ่ิน 
 
     
  



 
กําหนดการโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

 เรื่อง “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและความยากจนในบริบทของอาเซียน” 
“Welfare and Local Communities Economy for inequality  

and poverty reduction in Asean Context” 
วันพฤหัสบดท่ีี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 16.45 น. 

ณ หองประชุมพุทธชาด ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตึกใหม) 
มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

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

08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
08.30 – 08.45 น.  คณะกรรมการดําเนินงานกลาวรายงานวัตถุประสงคโครงการ 

โดย อาจารยธวชินี  ลาลิน  ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
      พิธีเปดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

โดย ผูชวยศาสตราจารย สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชร 

08.45 – 09.30 น.   ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพ่ือลดความ 
เหล่ือมลํ้าและความยากจนในบริบทของอาเซียน” โดย ศาสตราจารย ดร.ดิเรก 
ปทมสิริวัฒน  อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ชวงท่ี 1 
09.30 – 12.30 น.       การเสวนาวิชาการ ประเด็น ““เศรษฐกจิชุมชนทองถิ่น ในบริบทของอาเซียน” 

ผูดําเนินรายการ ดร.วิทยา คามุณี 
วิทยากรโดย  1. ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

          2. รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  สิรสุนทร    
3. Professor Dr. Robert Doyle  
4. ดร. ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล 
5. นาย นอย  พะโยม  (นายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง   
    หลวง)  

ชวงท่ี 2   
13.30 – 16.30 น. การเสวนาวิชาการ ประเด็น “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพ่ือลด 

ความเหล่ือมลํ้าและความยากจนในบริบทของอาเซียน ภายใตมุมมองความ
เหลื่อมล้ําในแตภูมิภาคของประเทศไทย”  
ผูดําเนินรายการ  นางสาวชนาทิพย   ผาสุกวิริยะเจริญ 
วิทยากรโดย  1.  นายธวัชชัย    สุวัฒน 

          2.  นายพลสร    อยูกรัด                   
3.  นายจีรศักดิ์    พันนี 

           4.  นางสาวพรพรรณ   ศรีแกว                             
  5.  นางสาวทิตยา   เลี่ยมประเสริฐ  
  6.  นางสาวบุญเรือน   หอยโหงทอง 

16.30 – 16.45 น.  สรปุผลการสัมมนาและพิธีปดโครงการสัมมนาทางวิชาการ  
 
**หมายเหตุ เวลา 10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 
  เวลา 12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณ ช้ัน 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
  เวลา 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวาง 



 
 

แบบตอบรับเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
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      ------------------------ 

 
*ชื่อสถาบัน.................................................................จังหวัด................................................ 
*คณะ/สํานัก.......................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
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