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ขอมูลเบื้องตนชุมชนคอยรุตตั๊กวา

ชุมชนคอยรุตตัก๊วา หรือเรียกอีกชื่อวา
ชุมชมคลองลํ าไทร ตั้งอยูที่หมู 5 ตํ าบลโคก
แฝด อํ าเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร มี
จํ านวนครัวเรือนทั้งหมดของหมูบาน 133 ครัว
เรือน อาชีพสวนใหญรับราชการและเกษตรผสม
ผสาน คนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเปนสวน
ใหญ ชุมชนนี้เปนชุมชนที่ดํ าเนินวิถีชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุมชนนาอยู รมเย็น
ดวยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี สมาชิกทุกคน
มีคุณภาพชีวิตดีกันถวนหนา โดยมีนายสมชาย
สมานตระกูล ประธานกรรมการบริหารชุมชน
เปนผู นํ าชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาประยุกตใช ซ่ึง
สามารถสรุปสาระสํ าคัญไดดังน้ี

• วถิกีารชีวิตของชุมชนนี้ ยึด
หลักการ “ศาสนานํ าชีวิต” อาศัยศาสนาเปน
แมบท/ตนแบบ ชีวิตที่น่ีเปนชีวิตที่ตองตอสู
มาโดยตลอด จนเกิดเปนภูมิปญญา อันมีวิถี
การเกษตรเปนรากฐาน ในชวงเวลาจากเหตุ
การณน้ัน 90 ป คนพบบทเรียนหรือสิ่งที่
ควรบันทึกไว คือ 1) ผูปกครอง คือคนที่มี
ความวิ ริ ย ะ อุตสาหะในการดู แล พ้ืนที่  
สามารถรักษาปกปองพ้ืนที่ไวได และ 2)

ศาสนา ที่หลอมรวมใหคนอยูรวมกันได
อยางสงบสุข

• การบริหารจัดการเงินกองทุน
หมู (เงินลาน) ยังถือปฏิบัติตามหลักศาสนา
ในการเรื่องการบริจาคทาน และเชื่อวา ผูที่
ไมเดือดรอนจะไมกู คนที่กูคือคนที่เดือน
รอน โดยใชกระบวนการที่แบงสมาชิกออก
เปน 6 กลุมอาชีพที่เปนการสรางฐานความ
ม่ันคงของชีวิต เชน กลุมเกษตร กลุมการคา
กลุมสัตวเศรษฐกิจ เปนตน และแบงปนเงิน
กองทุนใหทั้ง 6 กลุม
โดยแต ละกลุ มจะมี
คณะกรรมการดูแล  
และมีสมาชิกที่สนใจ
ในกิ จกรรมกลุ  มจะ
รวมตัวกันเป นกลุ ม
ยอย ทุกคนจะนํ าเงิน
มาออมเปนเงินทุนเพ่ือดํ าเนินการในกลุ ม
ยอยตามความสนใจ จะจัดสรรเงินกองทุน
โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
กลุม และตัวบุคคลจะบริหารจัดการเอง ตรง
น้ีจะไมมีดอกเบี้ย แตเปนการใหคืนโดย
สมัครใจ ใชหลักการ ใชจายเงินลวงหนา
(pay it forward) และถาคุณไดอะไรจาก
สังคม มีรายได หรือเม่ือเขมแข็งแลวก็ตอง
จายคืน (pay back) ซ่ึงชุมชนใชศาสนาเปน
ตัวนํ าในการดํ าเนินชีวิต และยังไมพบการ
ฉอโกง

• โครงสรางของชุมชน มี 133
หลังคาเรือน และคณะกรรมการชุมชน 7
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คน โดยคัดเลือกจากคนในชุมชน มีหนาที่ดู
แลทั้งหมดทุกเรื่องในชุมชน งานบริหาร
คณะกรรมการ แบงออกเปน 6 ฝาย ไดแก
การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห สิ่ง
แวดลอม เศรษฐกิจ และกิจกรรมเยาวชน
ซ่ึงทั้งหมดมีการเรียนรูระหวางกัน พัฒนาไป
พรอมๆ กันทุกดานไมแยกจากกัน และตอง
ขยายผลตอไป รวมทั้งไดมีการเรียนรู
ระหวางชุมชนดวยกันกับชุมชนรอบๆ ขาง

• อุปสรรค ที่สํ าคัญในการพัฒนา
คอื ภาครัฐ อาจใชกระบวนการพัฒนาไม
สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน นโยบายรัฐที่ให
ชุมชนทํ าคนขาดสติ รอพ่ึงรัฐบาลอยางเดียว
และการศึกษา เกรงวาการศึกษาจะไมสงผล
ตอการพัฒนาชุมชน การบริหารการศึกษาที่
ไมสอดคลองกับวัฒนาธรรมทองถิ่น ซ่ึงเปน
แกนของการพัฒนา

• ปจจัยความสํ าเร็จ ไดแก ความ
กลาตัดสินใจ ที่จะทํ าการใดๆ ใหประสบผล
สํ าเร็จ และการเผยแพร ความสามารถบอก

ตอไปได และประชาสัมพันธชุมชนของตน
ใหมากที่สุด เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และไดเรียนรูกันและกัน

ระหวางเพื่อนชุมชน

จุดเดนของพื้นที่ที่นํ าไปสูการประยุกตใชฯ ชุม
ชนคอยรุตตั๊กวา หนองจอก กทม.

- ดํ ารงเอกลักษณวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเปนชุมชนสีเขียวเชื่อม
ประสานกันหนวยงานราชการเปน
อยางดีจัดกลุมปกครองตนเองเปน
ชมุชนตนแบบหลายอยางใชหลัก
ศาสนาฟนฟูจิตใจ ฟนฟูชุมชนนํ้ า
ฝนด่ืมได

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม กรุงเทพมหานคร
จัดตั้งขึ้นบนที่ดิน จํ านวน 14 ไร ในชุมชนแผนดินทอง
ชุมชนคอยรุตตัก๊วาของนายบุญเหลือ สมานตระกูล น.ส.
นวลจันทร สมานตระกูล และนายประทวล เสาธงใหญ
อุทศิใหกรุงเทพมหานครใชประโยชนเปนเวลา 10 ป และ
ไดรับการสนับสนุนพันธุสัตว พันธุพืชจากบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ จํ ากัด บริษัทเจียไต จํ ากัด สํ าหรับใชใน โรง

เรียน รวมทั้งไดรับสนับสนุนจากปศุสัตวอํ าเภอเขตหนองจอก และเกษตรอํ าเภอเขตหนองจอก ใน
การใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับดูแลสัตวและการปลูกพืชดวย ทั้งน้ีแนวพระราชดํ าริเกษตรทฤษฎีใหม
เปนแนวทางในการบริการจัดการที่ดินและแหลงน้ํ าใหเกิดประโยชนสูงสุด สํ าหรับเกษตรกรที่มีที่
ดินขนาดเล็ก โดยจัดที่ดินออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน 4 สวน คือ ที่อยูอาศัย นาขาว แปลงเพาะปลูก
พืชผัก และแหลงน้ํ า ในอัตราสวนรอยละ 10:30:30:30 โดยหลักสูตรของโรงเรียนประกอบดวย
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ประวัติความเปนมาของแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม การบริหารจัดการใหเกษตรกรนํ าทฤษฎีใหมไป
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การศึกษาภาคสนามดูพ้ืนที่เพาะปลูก แหลงน้ํ า พืชสวน ที่อยูอาศัย และ
ในอนาคตโรงเรียนแหงน้ีจะเปนแหลงเรียนรู แหลงคนควาวิจัย ในดานเกษตรกรรม เปนสถานที่
สาธิตการนํ าแนวพระราชดํ าริเกี่ยวกับการเกษตรตางๆ มาปรับใชและถายทอดสูเกษตรกร หนวย
งานภาครัฐ และเอกชนที่สนใจตอไป


