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ตอนที่ 1

ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้:
กรณีศึกษาชุมชน
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) เป็นองค์กรหนึ่งสำ�คัญในภาคใต้ที่มีปณิธาน
มุง่ มัน่ ในการดำ�เนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้นา่ อยูท่ งั้ นีโ้ ดยใช้หลัก
คิดทีส่ �ำ คัญกล่าวคือ การสนับสนุนให้ชมุ ชนสามารถจัดการตนเองได้
อันเป็นการนำ�ไปสูช่ มุ ชนเข้มแข็งซึง่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ
วะสี กล่าวไว้ว่า ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานของประเทศ ถ้าฐานของ
ประเทศแข็งแรงก็จะรองรับประเทศทัง้ หมดให้มนั่ คง การพัฒนาก็จะ
ยั่งยืน เหมือนการสร้างเจดีย์ต้องมาจากฐานราก โดยฐานพระเจดีย์
คือชุมชนท้องถิ่น องค์พระเจดีย์คือระบบต่างๆ ที่ต้องเชื่อมกับฐาน
ส่วนยอดพระเจดียค์ อื ความเป็นธรรม ความถูกต้อง ดังนัน้ การดำ�เนิน
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้จึงให้ความสำ�คัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดการตนเอง
ตั้งแต่คิด ตัดสินใจ และลงมือทำ�
สำ�หรับเนือ้ หาในบทแรกประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ขัน้ ตอน
การดำ�เนินงานของโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ และเรื่องเล่าจาก
การดำ�เนินงานของโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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ขัน
้ ตอนการดำ�เนินงานของโครงการชุมชนน่าอยูภ่ าคใต้
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้กำ�หนดเป็นคำ�ถาม 4 ข้อ ในการ
ดำ � เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชนให้ มี ค วามพร้ อ มในการ
จัดการตนเอง (ดังภาพประกอบที่ 1)

ภาพประกอบที่ 1 ขั้นตอนการดำ�เนินงานของโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้
ที่มา: คู่มือการจัดทำ�โครงการสุขภาวะชุมชนปี 2557

คำ�ถามข้อที่ 1: ขณะนี้เราอยู่ที่ไหน
คำ�ถามข้อแรกนี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน
เพื่อให้เห็นถึงปัญหา ปัจจัยที่มีอิทธิพลและเป็นสาเหตุของปัญหา
รวมถึงการวิเคราะห์ให้เห็นทุนต่างๆ ของชุมชนที่สามารถนำ�มาใช้
เป็นปัจจัยนำ�เข้าสำ�หรับการดำ�เนินการเพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่
หรือแก้ปัญหาของชุมชน
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ

7

คำ�ถามข้อที่ 2: เราต้องการไปที่ใด
คำ � ถามข้ อ นี้ เ ป็ น การวางจุ ด หมายหรื อ ร่ ว มกั น วางภาพ
ที่พึงประสงค์ของชุมชนในระยะเวลาที่กำ�หนด ทำ�ให้คนในชุมชน
กำ�หนดจุดหมายร่วมกันและมีแรงจูงใจที่จะก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
ที่วางไว้
คำ�ถามข้อที่ 3: เราจะไปอย่างไร
คำ� ถามข้อนี้เป็น การคิดหาวิธีการสำ � คัญที่จ ะดำ�เนินการ
เพื่ อให้ บ รรลุ ผ ลสำ � เร็ จ วิ ธี ก ารสำ � คั ญ สามารถอธิ บ ายด้ ว ยคำ � ว่ า
ยุทธศาสตร์ ซึ่งวิธีการสำ�คัญนี้จะนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนเพื่อให้รู้ว่า
ใคร ต้องทำ�อะไร อย่างไรบ้าง
คำ�ถามข้อที่ 4: เราไปถึงหรือยัง
คำ � ถามข้ อ สุ ด ท้ า ย เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลว่ า
บรรลุผลสำ�เร็จมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อได้ทบทวน ปรับปรุงการ
ดำ�เนินงานในครั้งต่อไป โดยมากวิธีที่ใช้ในการติดตามประเมินผล
ของระดับชุมชน มักนิยมใช้เวทีสรุปผลและการถอดบทเรียนตาม
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จที่กำ�หนดไว้

กรณีศึกษาชุมชน
กรณีศึกษาชุมชนน่าอยู่ มีหลากหลายประเด็น มีเป้าหมาย
เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชนดำ�เนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาและเกิดจากความต้องการของชุมชน กรณีศึกษานี้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนน่าอยู่ทั้งหมด ยังมีอีกหลายพื้นที่
ที่เป็นต้นแบบได้เรียนรู้ ในที่นี้ขอเสนอเป็นตัวอย่าง 5 กรณีศึกษา
ดังต่อไปนี้
8
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กรณีศึกษาที่ 1 ประเด็นอาหารปลอดภัย ชื่อเรื่อง
“คน ผึ้ง ผัก รักษ์สุขภาพ” ผู้เขียนโดย นายสมนึก นุ้นด้วง
จากโครงการชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่ สูก่ ารจัดการตนเอง (ต่อเนือ่ ง
ปี 3) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุมาลี ศรีโดน
กรณีศึกษาที่ 2 ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเรื่อง
“แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เขียนโดยนางเบญจา
รั ต นมณี จากโครงการแหลมยางนาพึ่ ง พาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(ต่อยอด) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย
กรณีศึกษาที่ 3 ประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
และการจัดการทรัพยากรชุมชน ชื่อเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยว
ตามวิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย” ผู้เขียนโดยนางวารุณี ธารารัตนากุล
จากโครงการการจัดการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
ผู้รับผิดชอบโครงการนายสมพร แทนสกุลและคณะทำ�งาน
กรณีศึกษาที่ 4 ประเด็นการจั ด การขยะ ชื่อเรื่อง
“ธนาคารบุ ญ ธนาคารขยะ ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยลึ ก ” ผู้ เ ขี ย นโดย
นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช จากโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมยศ
บรรดา
กรณี ศึ ก ษาที่ 5 ประเด็ น พั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชน
ชื่อเรื่อง “ปันตงสร้างสุข” ผู้เขียนโดย อาจารย์กำ�ไล สมรักษ์
จากโครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววณิชญา ฉันสำ�ราญ
เนื้อหาภายในของทั้ง 5 กรณีศึกษา ประกอบด้วยสาระ
สำ�คัญ 8 ประการ ได้แก่ ชื่อโครงการ เรื่องย่อ ที่มา วัตถุประสงค์
วิ ธี ก ารดำ � เนิ น งาน ผลการดำ � เนิ น งานและคุ ณ ค่ า ของโครงการ
การขยายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำ�ดับ
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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กรณีศึกษาที่ 1:
ประเด็นอาหารปลอดภัย

“คน ผึง้ ผัก รักษ์สขุ ภาพ”

นายสมนึก นุ่นด้วง

ทีมสนับสนุนวิชาการจังหวัดพัทลุง
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1. ชื่อโครงการ ที่อยู่ และผู้รับผิดชอบโครงการ
ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่การจัดการตนเอง (ต่อเนื่องปี 3)
ที่อยู่ ม.8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุมาลี ศรีโดน

2. เรื่องย่อ
ชุมชนบ้านหูยานชุมชนบ้านหูยานมีการเลือกตั้งท้องถิ่น
หลายครัง้ ทำ�ให้คนในชุมชนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เกิดการขัดแย้ง
ทางความคิด และมีปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในร่างกาย ข้อมูล
จากการทำ�แผนสุขภาพตำ�บล พบว่า ชาวบ้านในตำ�บลนาท่อม
97 เปอร์เซ็นต์ มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย สาเหตุมาจากการใช้ยา
ฉีดหญ้า และยาฆ่าแมลงในการปลูกผักของคนบ้านหูยาน ชาวบ้าน
มีรายจ่ายมากขึ้นมีหนี้สินจากการทำ�เกษตร จึงเป็นที่มาของการทำ�
โครงการชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง มีเป้าประสงค์
เพื่อลดการใช้สารเคมีในชุมชน เพิ่มรายได้ และบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาดำ�เนินงาน 3 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2555 ถึงกันยายน 2558
กระบวนการแก้ไขปัญหา ได้มีการจัดตั้งสภาแกนนำ�ชุมชน
จำ�นวน 21 คน พัฒนาศักยภาพให้เป็นครัวเรือนต้นแบบในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองครัวเรือนละ 20 ชนิดร่วมกับการ
เลี้ยงผึ้งโพรง ทีมสภาแกนนำ�ได้ไปศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำ�
มาปรั บใช้ ใ นชุ ม ชนแต่ ล ะเดื อ นจะมี ก ารสรุ ป ประชุ ม ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
ร่วมกัน

จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ผลจากการดำ�เนินโครงการในระยะเวลา 3 ปี พบว่า สามารถ
ชั ก ชวนชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ใ ห้ ม าเป็ น ครั ว เรื อ นต้ น แบบได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยแกนนำ� 1 คน ชักชวนสมาชิกมาเพิ่มอีก 4 ครัวเรือน จนรวม
เป็น 70 ครัวเรือนต้นแบบ ทีส่ ามารถลดรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิต
ลงได้ มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชนบ้านหูยาน มีการเลี้ยงผึ้ง
เพื่อสุขภาพและเสริมรายได้ จำ�นวน 25 ราย เมื่อทางชุมชนได้
ปรั บ เปลี่ ย นการใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ใ นการปลู ก ผั ก ทำ �ให้ ผึ้ ง มี จำ � นวน
เพิ่มขึ้น น้ำ�ผึ้งที่ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ชาวบ้านหลายคนหันมา
เลี้ ย งผึ้ งโพรงเพื่ อ สุ ข ภาพเป็ น อาชี พ เสริ ม จนเพิ่ ม เป็ น 50 ราย
จำ�นวน 285 รัง ทีมสภาแกนนำ�เกิดการพัฒนาศักยภาพจนสามารถ
ดำ�เนินโครงการได้ส�ำ เร็จ ส่งผลให้เป็นชุมชนทีม่ รี ะบบกลไกการจัดการ
ตนเอง ด้วยการร่วมคิดร่วมทำ�เกิดเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการ
ชุมชนพึ่งตนเองในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ได้ขยายผลการเลี้ยงผึ้งไปสู่ชุมชนภายนอกให้เข้ามาร่วมเรียนรู้และ
พัฒนาเป็นหลักสูตรชุมชนขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่ เกิดตลาด
สีเขียวที่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารปลอดภัย และคนใน
ชุมชนลดความขัดแย้งเมื่อได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันภายใต้การทำ�
กิจกรรมร่วมกัน

3. ที่มา

บ้ า นหู ย านมี ป ระชากร 134 หลั ง คาเรื อ น 583 คน
เป็นชุมชนชานเมือง ที่ประกอบด้วย 4 กลุ่มบ้าน คนในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่กม็ คี วามเกีย่ วพันกันทางเครือญาติ มีปญ
ั หาความแตกแยก
จากการเลื อ กตั้ ง การเมื อ งท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความขั ด แย้ ง แบ่ ง พรรค
แบ่งพวก ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการจัดประชุมหมูบ่ า้ นได้ ชาวบ้าน
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หูยานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�สวนยางยางพารา ปลูกผักขาย
ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาฉีดหญ้า และยาฆ่าแมลงในแปลงปลูกผัก ทำ�ให้
ประชาชนมีรายจ่ายที่สูงขึ้น เกิดหนี้สิน และปัญหาทางด้านสุขภาพ
ที่มาจากการใช้สารเคมี จากการตรวจเลือดหาสารเคมีปนเปื้อน
ในร่างกายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนาท่อม เมือ่ ปี 2554
พบว่าประชาชนร้อยละส่วนใหญ่ 97 เปอร์เซ็นต์ มีสารเคมีปนเปือ้ น
ในร่างกาย
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางแกนนำ � ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย
เลขานายกเทศมนตรี แกนนำ � ชุ ม ชน กำ � นั น และเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในชุมชน ได้รว่ มกันวางแผนให้ชมุ ชนเกิดการลดรายจ่าย
ลดความขัดแย้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน และลดปัญหาสารเคมี
ปนเปื้อนในเลือดของคนในชุมชน ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ให้เป็นสภาแกนนำ�ให้เป็นต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง และแก้ปัญหาความคิดต่างของคนในชุมชน
จึงได้ร่วมกันจัดทำ�โครงการชุมชนหูยานน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำ �นักสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อน
		 การจัดการตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเสริมรายได้ลดการใช้สารเคมี
3. เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นแหล่งอาหาร
		 เพื่อสุขภาพ
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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5. วิธีการดำ�เนินงาน
วิธกี ารดำ�เนินงานสามารถแบ่งได้ 3 กระบวนการหลัก ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการ
ตนเอง การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเสริมรายได้ลดการใช้สารเคมี และ
การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ
(แสดงดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ชุมชนเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการจัดการตนเอง
กิจกรรม
1.1 สมาชิกสภา
แกนนำ�ประชุม
ทุกวันที่ 10
ของเดือน

14

รายละเอียด
สมาชิกสภาแกนนำ� 21 คน ซึ่งเป็นตัวแทน
ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละกลุ่มบ้าน ปราชญ์
ชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านของฝ่าย
ปกครอง ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อพูดคุยถึง
ข้ อ มู ล สถานการณ์ ใ นชุ ม ชน โดยมี กำ � นั น
อนุชา เฉลาชัย เป็นประธานสภาแกนนำ�
ได้ ท บทวนกิ จ กรรมปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ
ของแต่ละคน สรุปปัญหาที่พบ แลกเปลี่ยน
หนุนเสริมให้ก�ำ ลังใจในการทำ�โครงการร่วมกัน
วางแผนการทำ�กิจกรรม ร่วมกัน และยังใช้
เป็ น เวที ป ระชุ ม วาระต่ า งๆ ของหมู่ บ้ า น
อีกด้วย
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กิจกรรม

รายละเอียด

1.2 สมาชิกสภา
แกนนำ�ศึกษา
ดูงานชุมชน
พึ่งตนเอง

สมาชิกสภาแกนนำ� 21 คน ไปศึกษาดูงาน
การออกแบบชุมชนพึง่ ตนเอง ทีห่ มูบ่ า้ นคิรวี ง
อำ � เภอลานสกา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
แล้ ว กลั บ มาดำ � เนิ น การจั ด ทำ � แผนพั ฒ นา
ชุมชนพึ่งตนเอง ทำ�แผนปฏิบัติการ ทำ�แผน
การติดตามและประเมินผล

1.3 สร้างครัวเรือน
ต้นแบบจำ�นวน
50 ครัวเรือน

สภาแกนนำ � คั ด เลื อ กครั ว เรื อ นต้ น แบบ
และสร้ า งความเข้ า ใจในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการไปสู่ชุมชนพึ่งตนเอง ตามที่สภา
แกนนำ�ร่วมกันออกแบบไว้ คือ การเลี้ยงผึ้ง
การปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ การทำ � บั ญ ชี
ครัวเรือน เพื่อนำ�ไปสู่จัดการตนเองในด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.4 การคืนข้อมูล
สู่ชุมชน

สภาแกนนำ�รวบรวมผลการดำ�เนินงานจาก
โครงการ มานำ�เสนอต่อชุมชนโดยจัดเวที
คืนข้อมูล ให้ชมุ ชนได้รบั ทราบความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรค ก่อนสรุปปิดโครงการ

ศึกษาดูงานการออกแบบ
ชุมชนพึ่งตนเอง

สมาชิกสภาแกนนำ�ประชุม
ทุกวันที่ 10 ของเดือน

จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ตารางที่ 2 การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเสริมรายได้
ลดการใช้สารเคมี
กิจกรรม

รายละเอียด

2.1 จัดตั้งโรงเรียน
สอนการเลี้ยง
ผึ้งโพรง

สอนการเลี้ ย งผึ้ งโดยอาศั ย ภู มิ ปั ญ ญาจาก
นายนิกร อรุณกิจ ปราชญ์ชุมชนผู้มีความรู้
ในการทำ � ลั ง เลี้ ย งผึ้ ง การเลื อ กทำ � เลที่ ตั้ ง
ลังล่อผึ้ง การดูแลป้องกันศัตรูผึ้ง การขยาย
รั ง ผึ้ ง การเก็ บ น้ำ � ผึ้ ง และการตรวจสอบ
คุณภาพของน้ำ�ผึ้งแก่สมาชิกโครงการ

2.2 จัดทำ�หลักสูตร
การเลี้ยงผึ้งโพรง
ของชุมชน

จากองค์ความรู้ในโรงเรียนสอนการเลี้ยงผึ้ง
และภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน ร่วมกับนักวิชาการ
ศึกษาจากโรงเรียนในตำ�บล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาในชุมชน ร่วมกันพัฒนาเป็น
หลักสูตรชุมชนขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่

2.3 การเลี้ยงผึ้งโพรง

สมาชิ ก ในโครงการเลี้ ย งผึ้ ง เพื่ อ สุ ข ภาพ
มี ร ายละเอี ย ดต้ อ งพิ จ ารณาคือ การตั้ง ลัง
เลี้ยงผึ้งต้องเลือกสถานที่ใกล้บ้าน ไม่มีสิ่ง
กี ด ขวางจนปิ ดกั้ น การบิ น ขึ้ น ลงของผึ้ง งาน
ไม่มีมดแดงซึ่งเป็นศัตรู ไม่มีการใช้สารเคมี
ในพื้นที่หาอาหารของผึ้ง ไม่มีขโมย เมื่อได้ที่
เหมาะสม ให้เริ่มตั้งลังได้เมื่อสิ้นฤดูฝน หรือ
ประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม

2.4 จัดทำ�ทะเบียน
ผู้เลี้ยงผึ้ง

มี ก ารจั ด ทำ � ทะเบี ย นผู้ เ ลี้ ย งผึ้ ง จำ � นวนผึ้ ง
ที่ เ ลี้ ย ง และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลจาก
สภาแกนนำ�

2.5 จัดตัง้ กลุม่ เลีย้ งผึง้
บ้านหูยาน

สมาชิกที่เลี้ยงผึ้งรวมกันตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง
รวบรวมผลผลิตไว้ที่กลุ่ม เพื่อรวมกันขาย
ภายใต้ชอื่ น้�ำ ผึง้ แสงจันทร์ โดยมีนางบุญเรือง
แสงจันทร์เป็นประธานกลุ่ม
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2.6 พัฒนาผลผลิต
จากผึ้งเป็นสินค้า
ชุมชน

ประสานกับ กศน.ตำ�บลนาท่อม มาสอนการ
แปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และราคาของน้ำ � ผึ้ ง
ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม แปรรู ป เป็ น สบู่ น้ำ � ผึ้ ง ครี ม
บำ�รุงผิวผสมน้ำ�ผึ้ง สีผึ้งทาปาก (ส่งไปขาย
ให้เครือข่ายที่จังหวัดมหาสารคาม) และลัง
สำ�หรับเลี้ยงผึ้ง

2.7 พัฒนาเป็น
ศูนย์เรียนรู้
การเลี้ยงผึ้งโพรง

จัดทำ�เอกสารความรู้การเลี้ยงผึ้ง จัดทำ�ลัง
เลี้ยงผึ้งเพื่อการสาธิต ปรับปรุงโรงเรือนเป็น
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ดยมี น างบุ ญ เรื อ ง แสงจั น ทร์
เป็นวิทยากรประจำ�ศูนย์

2.8 การประชาสัมพันธ์
ผลผลิตและศูนย์
ถ่ายทอดการเลีย้ ง
ผึ้งโพรง

- ติดตั้งป้ายไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่บนถนน
เพชรเกษม
- ติดตั้งป้ายไม้เนื้อแข็งหน้าที่ทำ�การกลุ่ม
(ศูนย์เรียนรู้)
- แผ่นพับ มีทั้งที่กลุ่มทำ�เอง และหน่วยงาน
ราชการทำ�ให้
- จัดบูธนิทรรศการในงานกาชาด งานกรีฑา
งานของดีตำ�บลนาท่อม และงานอื่นๆ
- จัดบูธสาธิตการเลี้ยงผึ้ง ประจำ�จวน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

สอนการเลี้ยงผึ้ง

การเลี้ยงผึ้งของสมาชิก
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ตารางที่ 3 การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นแหล่ง
อาหารเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม

รายละเอียด

3.1 จัดตั้งครัวเรือน
ต้นแบบปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
20 ชนิด

สมาชิกโครงการปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติมจาก
ที่มีอยู่แล้วให้ได้อย่างน้อย 20 ชนิด โดยเน้น
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และไม่ใช้สารเคมีในการ
กำ�จัดวัชพืช/ศัตรูพืช

3.2 ตั้งกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
บ้านหูยาน

สนับสนุนคนปลูกผักให้รวมกลุ่ม และแบ่ง
สัดส่วนการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชน โดยมีนางสุมาลี ศรีโดน เป็น
ประธานกลุ่ม

3.3 การประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ชาวบ้าน
หันมาปลูกผักปลอด
สารพิษ

ส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ก ลุ่ ม ปลู ก ผั ก
ปลอดสารพิษ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
- การขายผักในวันเติมยาผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
- จัดบูธนิทรรศการผักปลอดสารพิษ
พร้อมขายในงานตลาดของดีนาท่อม
- จัดบูธนิทรรศการผักปลอดสารพิษ
พร้อมขายในงานกาชาดงานกรีฑา
- การสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
- จัดกระเช้าของฝาก ของที่ระลึก ให้กับ
ส่วนราชการ/เครือข่ายต่างๆ ที่เข้ามา
ในพื้นที่ในทุกโอกาส

3.4 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ไว้ใช้ในครัวเรือน

สมาชิ ก กลุ่ ม ปลู ก ผั ก ร่ ว มกั น ทำ � ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
ใช้เอง ใช้วัสดุจากครัวเรือน เช่น ปุ๋ยคอก
เศษพืชผัก นำ�ไปหมักรวมกันในโรงปุ๋ยและใช้
เครื่องมือจากโรงปุ๋ยตำ�บลนาท่อม ซึ่งตั้งอยู่
ในกลุ่มบ้านหูยาน ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

18

บทความวิชาการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ปีที่ 7

กิจกรรม

รายละเอียด

3.5 สมาชิกกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษ
บ้านหูยานศึกษา
ดูงาน

สมาชิ ก กลุ่ ม ศึ ก ษาดู ง าน การเก็ บ ผั ก สด
การบรรจุเพื่อขาย การเก็บรักษา วิธีการขาย
ที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเกษตรอิ น ทรี ย์ อำ � เภอ
บางแก้ว จังหวัดพัทลุง

3.6 ตัง้ ตลาดนัดชุมชน

สมาชิกกลุ่มปลูกผัก ได้ตั้งตลาดชุมชนชื่อ
“ตลาดนัดหูยาน” ให้เป็นแหล่งซือ้ ขายผลผลิต
จากโครงการ ซึ่งนัดทุกวันเสาร์ที่ 2 และวัน
เสาร์สดุ ท้ายของเดือน มีนางจริยา ฮัน่ พิพฒ
ั น์
ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแกน
นำ�ซึ่งได้มีพิธีเปิดร่วมกับงานนาท่อมยิ้ม ของ
สภาเด็กและเยาวชน และเปิดจำ�หน่ายมา
จนถึงปัจจุบัน

3.7 สร้างความเชื่อถือ
ด้วย “ตรารับรอง
คุณภาพ”

สร้างความเชื่อถือด้วย“ตรารับรองคุณภาพ”
สินค้าพืชผักปลอดสารพิษของชุมชน จากการ
ควบคุมคุณภาพเชิงกระบวนของ 3 ฝ่าย คือ
กลุ่มผู้ปลูกผัก/รพ.สต./และเทศบาล โดยที่
1. ผู้ปลูกต้องควบคุมกระบวนการปลูกแบบ
ปลอดสารพิษกันเอง เพื่อคุณภาพ และ
ความอยู่รอดในระยาวของกลุ่ม
2. รพ.สต. สุ่มเก็บตัวอย่างผักส่งตรวจหาสาร
เคมีตกค้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรับรอง
ใน “ตรารับรองคุณภาพ”
3. เทศบาลโดยคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคระดับตำ�บลร่วมติดตามตรวจสอบ
ในกระบวนการผลิต เพื่อรับรู้ และรับรอง
“ตรารับรองคุณภาพ”
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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เกษตรอำ�เภอบางแก้ว

ขายผักในงานชุมชน

สมาชิกกลุ่มผักหูยาน

ขายผักใน รพ.สต.

ทำ�ปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้เอง

ตลานตลาดนัดหูยานจำ�หน่ายพืชผักปลอดสารพิษจากชุมชนเดือนละ 2 ครั้ง

6. ผลการดำ�เนินงานและคุณค่าของโครงการ

6.1 ผลการดำ�เนินงาน
		 1. เกิดสภาแกนนำ�จำ�นวน 21 คน สามารถชักชวน
ชาวบ้านในพื้นที่ให้มาเป็นครัวเรือนต้นแบบได้เพิ่มขึ้น โดยแกนนำ�
1 คน ชักชวนสมาชิกมาได้เพิ่มอีก 4 คน จนมีสมาชิกจำ�นวน
70 ครัวเรือนต้นแบบ
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บทความวิชาการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ปีที่ 7

		 2. สภาแกนนำ�ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพเกิดเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นการจัดการตนเอง ด้วยการร่วมคิดร่วมทำ� เน้นการพัฒนา
ศักยภาพสภาแกนนำ� เพื่อสร้างพลังของประชาชนให้มีความพร้อม
ในการทำ�งานเป็นกลุ่ม ในการจัดระบบโครงสร้างแบ่งหน้าที่ผนวก
กับงานปกครองของอำ�เภอแบ่งบทบาทการทำ�งานด้านอำ�นวยการ
ด้านแผนพัฒนาชุมชน ด้านความสงบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม จนสามารถช่วยเหลือผูน้ �ำ และชุมชนได้ มีการทำ�งาน
ร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานองค์กร จนได้เป็นตัวแทนคณะทำ�งาน
ขับเคลื่อนโครงการเมืองลุงพอเพียงของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
		 3. ผลจากการจัดประชุมทุกเดือน ทำ�ให้เกิดการติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าการทำ�โครงการของชุมชน ทำ�ให้การแก้
ปัญหาต่างๆ ง่ายขึ้น การประชุมยังเป็นโอกาสของการทบทวนแผน
งานชุมชน การทำ�งานร่วมกับเครือข่าย เพือ่ ขับเคลือ่ นบ้านหูยานให้
สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นชุมชนจัดการตนเองได้
		 4. เกิดกลุ่มเลี้ยงผึ้งเพิ่มขึ้นจากเดิม 25 คน ขยายเพิ่ม
เป็น 50 คน เกิดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสุขภาพ
และเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา
การเลี้ยงผึ้งให้กับผู้สนใจทั่วไปได้
		 5. จากการทำ�ครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่าย
ด้านต้นทุนการผลิตลงได้ มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ครัวเรือน
มีรายจ่ายลดลง มีการทำ�สบู่ น้ำ�ยาซักผ้า ยาสระผม น้ำ�ยาล้างจาน
เกิดสภาพแวดล้อมทีด่ ตี อ่ ดินและน้�ำ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลนาท่อม ได้ทำ�การตรวจเลือดของชาวบ้านหูยาน พบว่าในปี
2556 พบสารเคมีปนเปื้อนในร่างกายลดลงต่ำ�กว่า 97 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2557 พบสารเคมี ป นเปื้ อ นในร่ า งกายลดลงต่ำ � กว่ า 86
เปอร์เซ็นต์
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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		 6. เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหูยานมีสมาชิก
70 คน ผักที่ปลูกในแต่ละครัวเรือนทางแกนนำ�ของกลุ่มจะทำ�การ
รวบรวมผักส่งขายให้กับร้านค้าในชุมชน ตลาดนัดหูยานเดือนละ
2 ครั้ง และตลาดนัดสำ�นักงานเกษตรในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ทำ�ให้
เกิดรายได้เสริมและคนในชุมชนหันมาซื้อผักปลอดสารพิษของกลุ่ม
มากขึ้น

สบู่น้ำ�ผึ้ง

ลังเลี้ยงผึ้ง

6.2 คุณค่าของโครงการ
		 1. เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้ า นการ
บริ โ ภค เกิ ด กระแสการดู แ ลสุ ข ภาพ มี ก ารใส่ ใ จและพิ ถี พิ ถั น
เรื่องอาหารการกินในครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีการปรุงอาหารสุขภาพ
รับประทาน และรื้อฟื้นเมนูอาหารพื้นบ้านให้ผู้สูงอายุมาถ่ายทอด
และสาธิตการปรุงอาหารให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน ทำ�ให้เกิด
ความอบอุ่ น ขึ้ นในครอบครั ว และสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กั น
ลดช่องว่างระหว่างวัย
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		 2. เกิดนวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งเพื่อสุขภาพ ที่พัฒนา
มาจากการส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชุ ม ชนหั น มาปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ
ในชุมชนบ้านหูยาน เมื่อทางชุมชนได้ปรับเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ในการปลูกผัก ทำ�ให้ผึ้งมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น น้ำ�ผึ้งที่ได้มีความบริสุทธิ์
ทำ�ให้ชาวบ้านหลายคนหันมาเลี้ยงผึ้งเพื่อสุขภาพเป็นอาชีพเสริม
จนเพิ่มเป็น 50 ราย การเลี้ยงผึ้งถือเป็น นวัตกรรม ความรู้ใหม่
ถ้าเลีย้ งผึง้ ก็ตอ้ ง ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลงไปโดยปริยาย เพราะ
ผึ้งไม่ชอบ ผึ้งจะไม่อยู่ถ้าใช้สิ่งเหล่านี้ ถ้ามีผึ้งมาก ผลผลิตก็จะเพิ่ม
สูงขึน้ ด้วยจากการผสมเกสร เมือ่ เกิดความหลากหลายทางพืชพรรณ
อาหารแล้วคุณค่าทางน้ำ�ผึ้งก็จะสูงตามมาด้วย ทำ�ให้ราคาน้ำ�ผึ้งสูง
ด้วยราคาขวดละ 500 บาท และมีปริมาณไม่เพียงพอกับการจำ�หน่าย
เกิ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการเลี้ ย งผึ้ ง ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา
การเลี้ยงผึ้งให้กับผู้สนใจทั่วไปได้

7. การขยายผล
1. เกิดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “พื้นที่คนรักษ์สุขภาพ”
ขึ้นในบ้านหูยาน มีการรวมกลุ่มทำ�กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
ลานเด็กเล่นเด็กเรียนรู้ เวทีพูดคุยเรื่องสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยน
ทุกข์สุขคนในชุมชน ตลาดนัดรวมพืชผักปลอดสารพิษ เป็นการ
รวมผลผลิตจากครัวเรือนต้นแบบมานำ�เสนอแลกเปลี่ยนเป็นรายได้
ของสมาชิก โดยนำ�ไปวางขายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
นาท่อมทุกวันพุธแรกของเดือน และยังมีการรวบรวมผักปลอด
สารพิษนำ�ไปขายตามตลาดนัดเดือนละ 2 ครั้ง
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2. การพัฒนาวิสาหกิจสีเขียวบ้านหูยาน การจัดทำ�กฎ
กติกา ตลาดปลอดพลาสติก การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
โดยหน่ ว ยงาน การจั ด หาสถานที่ ต ลาดสี เ ขี ย ว เพิ่มจำ�นวนวัน
ทำ�กิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อประกาศให้ชุมชน
หูยานเป็นพื้นที่อาหารปลอดภัย เป็นพื้นที่วิสาหกิจสีเขียวที่มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

8. ข้อเสนอแนะ

ในการจัดการชุมชนพึ่งตนเอง จะต้องให้ความสำ�คัญกับ
ปัจจัยต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านสภาแกนนำ�ชุมชนที่มา
จากทุกกลุ่มบ้าน ทุกกลุ่มพลัง และให้มีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอ
และพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ ส ามารถเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ชุ ม ชน วิ เ คราะห์
ตัดสินใจ วางแผน ลงมือทำ� ติดตาม และประเมินผล ร่วมกัน และ
แกนนำ�จะต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ถงึ ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง
2. การตัดสินใจภายใต้สภาพแวดล้อมและต้นทุนที่มีอยู่
ชุ ม ชนจะต้ อ งเรี ย นรู้ ว่ า มี ต้ น ทุ น อะไรบ้ า ง ทั้ ง ทุ น ที่ เ ป็ น บุ ค คล
ภู มิ ปั ญ ญา สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น ปั จ จั ย เอื้ อ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผลผลิ ต
จากชุมชน ตลอดจนวิถีชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจวางแผน ลงมือทำ�
3. การทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ การทำ�
กิจกรรมจะเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมการ
ทำ�งานเป็นทีม คัดสรรและสร้างผู้นำ�รายใหม่
4. การสร้างเครือข่าย ชุมชนใช่ว่าจะพึ่งตนเองได้ทุกเรื่อง
เพียงแต่จะต้องจัดการตนเองได้ด้วยปัจจัยที่มีอยู่ และปัจจัยที่พึ่งพา
ได้จากเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายที่เป็นแหล่งทุน วิชาการ
เทคโนโลยี สื่อ และอื่นๆ
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กรณีศึกษาที่ 2:
ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง

“แหลมยางนาพึ่งพา
เศรษฐกิจพอเพียง”

นางเบญจา รัตนมณี

ทีมสนับสนุนวิชาการจังหวัดชุมพร
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1. ชื่อโครงการ ที่อยู่ และผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด)
ทีอ่ ยู่ บ้านแหลมยางนา หมูท่ ี่ 4 ต.ตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย

2. เรื่องย่อ
ชุมชนบ้านแหลมยางนาเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากร
อาศัยอยู่จำ�นวน 137 ครัวเรือน ประชาชน 620 คน ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�สวนผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
สวนปาล์ม และสวนยางพารา ซึ่งราคาของผลผลิตทางการเกษตร
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและพ่อค้าคนกลาง ในภาวะราคาตกต่ำ�
ทำ�ให้เกษตรกรขาดทุน ส่งผลให้ประชาชนมีหนีส้ นิ ถึง 109 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 79.56 หนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมกันภายใน
ชุมชน และกู้ยืมจากกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มทุเรียน
กลุ่มมังคุด กลุ่มกล้วย กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสวัสดิการชุมชน
เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐในการดำ�เนินการเบื้องต้น สมาชิกส่วนใหญ่ของแต่ละกลุ่ม
จะเป็นคนๆ เดียวกัน ดังนั้น ปัญหาของชุมชนที่พบในลำ�ดับต้นๆ
จึงเป็นปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ บางรายถึงขั้นต้องหนี
ออกจากหมู่บ้าน และบางรายฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา สาเหตุอีก
ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมเพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพทำ�การเกษตร
ซึ่งบางปีผลผลิตราคาตกต่ำ� ไม่สามารถปลดหนี้ได้ ประกอบกับ
ประชาชนไม่มีวินัยทางการเงิน (ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย) รองลงมาเป็น
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ปัญหาการว่างงาน มีคนว่างงานจำ�นวน 43 คน ปัญหาครอบครัว
(ขาดความอบอุ่น พ่อแม่แยกทาง ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความเครียด) จำ�นวน 13 ครอบครัว
โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำ�เนิน
การชักชวนคนในชุมชนแก้ไขปัญหา โดยเริม่ จากการรับสมัครสมาชิก
ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้เรื่องการทำ�บัญชีครัวเรือน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร การซ่อมบำ�รุงรักษาเครื่องใช้ภายในบ้าน การสร้าง
บรรยากาศของชุมชนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ จัดค่ายครอบครัว
อบอุน่ และการเรียนดนตรีพนื้ บ้านของคน 3 วัย ผลการดำ�เนินงาน
สามารถลดและปลดหนี้ได้ 87 หลังคาเรือน คิดเป็น ร้อยละ 79.82
สมาชิกในชุมชนมีงานทำ� จำ�นวน 28 คน (เยาวชน 18 คน ผู้ใหญ่
10 คน) คิดเป็นร้อยละ 65.12 งานที่ทำ�ประกอบด้วย รับจ้าง
ทำ�สวน จักรสานพลาสติก ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพาะเห็ด ปลูกผัก
เกิดครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ จำ�นวน 20 ครอบครัว เกิดกลุ่มเด็ก
และเยาวชนสีขาว เบื้องต้น 10 คน และเกิดพี่สอนน้องจนขยาย
กลุ่มเพิ่มขึ้นอีก 30 คน เกิดบุคคลต้นแบบด้านการลด ละ และเลิก
อบายมุ ข จำ � นวน 80 คน และในจำ � นวนดั ง กล่ า วนี้ ส ามารถ
เป็นวิทยากรได้ จำ�นวน 3 คน และที่สำ�คัญเกิดความสัมพันธ์
และความผู ก พั น ของกลุ่ ม คนสามวั ย ที่ มี ก ารชั ก ชวนกั นไปวั ด
ชวนกันทำ�กิจกรรมในวันสำ�คัญๆ ชวนกันอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ดั้งเดิมไว้
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3. ที่มา
ชุ ม ชนบ้ า นแหลมยางนาเป็ น ชุ ม ชนเกษตรกรรม ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 ตำ�บลตะโก อำ�เภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำ�นวนครัวเรือน
137 ครัวเรือน ประชากร 620 คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทำ�สวนผลไม้ ทุเรียน มังคุด สวนปาล์ม และสวนยางพารา
ซึ่งราคาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและพ่อค้าคนกลาง รายได้รับ
เฉลี่ยรายบุคคล 6,500 บาท/เดือน รายได้ต่อครอบครัว 78,402
บาท/ปีรายจ่ายเป็นรายบุคคล และครอบครัวรายจ่ายรายบุคคล
12,897 บาท/เดือน รายจ่ายต่อครอบครัว 25,795 บาท/เดือน
ส่งผลให้ประชาชนมีหนี้สินถึง 109 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 79.56
หนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมกันภายในชุมชน จากกลุ่มต่างๆ
หลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มทุเรียน กลุ่มมังคุด กลุ่มกล้วย กลุ่มกองทุน
หมู่ บ้ า น กลุ่ ม สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน เป็ น ต้ น กลุ่ ม เหล่า นี้ไ ด้รับ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณจากหน่ ว ยงานของรั ฐในการดำ � เนิ น การ
เบื้องต้น สมาชิกส่วนใหญ่ของแต่ละกลุ่มจะเป็นคนๆ เดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องคนว่างงาน จำ�นวน 43 คน สาเหตุการ
ว่างงานพบว่า ส่วนใหญ่กำ�ลังตัดสินใจเลือกงานที่จะทำ� รองลงมา
หางานไม่ได้ และไม่หางานเพราะไม่อยากทำ�งาน และปัญหา
เรื่ อ งครอบครั ว ที่ มี ทั้ ง ครอบครั ว แตกแยก พ่ อ แม่ แ ยกทางกั น
พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ� และเด็กติดเพื่อนตามเพื่อน
(ข้อมูลจากการสำ�รวจข้อมูลหมู่บ้านก่อนจัดทำ�โครงการ)
ดังนั้น ปัญหาของชุมชนที่พบในลำ�ดับต้นๆ จึงเป็นปัญหา
หนี้สินทั้งในและนอกระบบ บางรายถึงขั้นหนีออกจากหมู่บ้าน
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และบางรายฆ่าตัวตายเพือ่ หนีปญ
ั หา สาเหตุอกี ส่วนหนึง่ มาจากการ
กู้ยืมเพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งบางปีผลผลิต
ราคาตกต่ำ� ไม่สามารถปลดหนี้ได้ ประกอบกับประชาชนไม่มีวินัย
ทางการเงิน รองลงมา ปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน ปัญหาความเครียด และความคาดหวังของประชาชน
ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการปลดหนี้ สิ น เป็ น ลำ � ดั บ ต้ น ทำ � ให้ ผู้ ใ หญ่ วิ ม ล
เจริญสุข และทีมงานที่ประกอบด้วย นางวรรณา รวดเร็ว (สอบต.)
นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย (อสม.) นางฟอง เหวียดแป้น นายประมวล
โต๊ะขวัญแก้ว ฯลฯ ซึง่ เป็นแกนนำ�ชุมชน ได้รว่ มประชุมคิดหาวิธกี าร
ช่วยเหลือชาวบ้าน ประกอบกับช่วงนั้น สสส. มีการประชาสัมพันธ์
เรื่องโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้ใหญ่วิมล จึงได้ชักชวนทีมงาน
มาร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอของ สสส. และได้กลับไปประชุมชี้แจง
และขอความคิดเห็นจากสมาชิกชุมชนว่าจะร่วมกันทำ�โครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาดีหรือไม่ ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วย และได้เชิญพีเ่ ลีย้ ง
โครงการมาให้คำ�แนะนำ�และให้ความรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา การค้นหาและการเก็บข้อมูลในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการ
เขี ย นโครงการ และการคิ ด หาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น
จากการดำ�เนินกิจกรรมโดยมีองค์กรต่างๆ เข้ามาสนับสนุนวิชาการ
เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ
พัฒนาชุมชน เข้ามาให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดทำ�บัญชีครัวเรือน ส่งเสริม
การออม ส่งผลให้ประชาชนมีระเบียบการใช้เงินมากขึ้น ค้นพบ
ปัญหาของตนเอง ส่งผลให้สามารถลดหนี้สินได้ ร้อยละ 79.82
ของครัวเรือนทั้งหมด

จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

เงื่อนไข ความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

มีภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไข คุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

แนวคิดโครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภค
ที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนคำ�นึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการกระทำ�นัน้ ๆ
อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล
กระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำ�นึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล

ภาพประกอบที่ 2 แนวคิดโครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดและปลดหนี้ของชุมชน
2. เพื่อลดปัญหาการว่างงาน
3. สร้างครอบครัวและชุมชนให้อบอุ่นสู่ชุมชนน่าอยู่
กลุ่มเป้าหมาย
ปีที่ 1 ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำ�นวน
			 96 ครัวเรือน (สมาชิก จำ�นวน 383 คน)
ปีที่ 2 ครัวเรือนจำ�นวน 138 ครัวเรือน (ครัวเรือนเดิม
			 96 ครัวเรือน และครัวเรือนใหม่ 42 ครัวเรือน
			 หรือ สมาชิกเดิม 383 คน และสมาชิกใหม่
			 237 คน)

จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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5. วิธีการดำ�เนินงาน
โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
มีนาคม-พฤษภาคม 2554

เมษายน-พฤษภาคม 2554

พฤษภาคม–มิถนุ ายน 2554

แกนนำ�ชุมชนโดยการนำ�
ของผู้ใหญ่วิมล เจริญสุข
และ คุณวรรณา รวดเร็ว
(สอบต.) ได้ประชุม
สมาชิกชุมชนและเชิญ
พี่เลี้ยงโครงการเข้าไปนำ�
เสนอข้อมูลและแนวทาง
การเสนอของบประมาณ
โครงการ พร้อมทัง้ ได้มกี าร
วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
ชุมชนใน 3 ด้าน ได้แก่ คน
กระบวนการทำ�งานของ
ชุมชนและกลไกในชุมชน

แกนนำ�ชุมชนได้เชิญ
นักวิชาการจากพัฒนา
ชุมชน เกษตรตำ�บล
และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพมาร่วม
จัดทำ�แบบฟอร์ม
เก็บข้อมูลชุมชน

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ทีมวิชาการและแกนนำ�
ชุมชนร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนำ�มาเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนาโครงการ
ส่งให้ สจรส. ตรวจสอบ
และส่งกลับให้ปรับปรุง
แก้ไขและนำ�เสนอโครงการ
แก่ผู้ทรง สสส. พิจารณา
อนุมัติเงินทุน
ให้ดำ�เนินการ

วัตถุประสงค์ 1
เพื่อลดและปลดหนี้ของชุมชน

วัตถุประสงค์ 2
เพื่อลดปัญหาการว่างงาน

วัตถุประสงค์ 3
สร้างครอบครัวชุมชนให้อบอุน่

1 กรกฎาคม 2554
- ประชุมชี้แจงโครงการ
- ให้ความรู้เรื่องการทำ�
บัญชีครัวเรือน

มิถุนายน-กรกฎาคม
2555
- อบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการ
ซ่อมบำ�รุงเครื่องใช้
ภายในบ้านแก่ผู้ว่างงาน
โดยเฉพาะเครื่องใช้
ไฟฟ้าทุกชนิด(พัดลม/
ตู้เย็น/เตารีด/ทีวี/หม้อ
หุงข้าว/กาต้มน้ำ� ฯลฯ)
- รับจ้างซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
- รับจ้างทำ�สวน
- เรียนรู้เรื่องจักรสาน
พลาสติกจากปราชญ์
ชาวบ้าน โดยการ
สนับสนุนของพัฒนา
ชุมชน และทำ�ขายปลีก
ขายส่ง

6 มิถุนายน 2556
- การสร้างบรรยากาศของ
ชุมชนให้เป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ ให้สมาชิก
ครัวเรือน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชุมชนจากคนสูงวัย และ
เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ในอาเซียน มีนักเรียน
รวมทั้งเด็กและเยาวชน
ในชุมชนได้รว่ มเรียนรูถ้ งึ
140 คน ส่งผลให้สมาชิก
ชุมชนได้เรียนรู้เรื่อง
อาเซียนไปด้วย สร้าง
ความตื่นตัวให้สมาชิก
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย

1 กรกฎาคม 255430 มิถุนายน 2554
- สมาชิกนำ�มีการทำ�จัดทำ�
บัญชีฯ ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
- นำ�มาให้ตรวจสอบในวัน
ประชุมประจำ�เดือน
ทุกเดือน
- จัดตั้งกองทุนออม
วันละบาท

32

บทความวิชาการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ปีที่ 7

วิธีการดำ�เนินงาน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ 1
เพื่อลดและปลดหนี้ของชุมชน

วัตถุประสงค์ 2
เพื่อลดปัญหาการว่างงาน

วัตถุประสงค์ 3
สร้างครอบครัวชุมชนให้อบอุน่

1 กรกฎาคม 255430 กันยายน 2554
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
(กล้วยเล็บมือนาง/
ทุเรียน/มังคุด)

มิถุนายน-กรกฎาคม
2555
- เรียนรู้เรื่องการเพาะ
เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า
จากพัฒนาชุมชน
ที่เข้ามาส่งเสริมและ
กลับไปเพาะขาย
- ปลูกผักปลอดสารพิษ
ส่งชุมชน

ตุลาคม 2554
- ให้ความรู้เรื่องการปลูก
ผักปลอดสารพิษเพื่อ
บริโภค เหลือส่งขายรถ
รับซื้อส่ง กทม.
ทุกสัปดาห์
- ทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
- ปรับปรุงคุณภาพของ
ทุเรียนทำ�ให้ทุเรียน
มีคุณภาพขายได้ราคา
- ชุมชนสามารถลดและ
ปลดหนี้ได้ ร้อยละ 80
- สมาชิกมีการบริโภค
ปลอดภัย
- ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
3 เรื่อง ได้แก่ ศูนย์ทำ�
ปุ๋ยอินทรีย์และปลูกผัก
ปลอดสารพิษในโรงเรียน
ศูนย์ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษในชุมชน
(บ้านคุณอารีย์ ขาวนาขา)
และศูนย์ข้าวไร่
(บ้านคุณมนูญ หีตชะนา)

ตุลาคม 2556
- มีการสอนทำ�พิมเสมน้ำ�
จนสามารถส่งไปวางขาย
ในร้านค้าชุมชนและ
นอกชุมชน
- สมาชิกที่ว่างงาน
มีงานทำ�ร้อยละ 65

29-30 มิถุนายน 2556
- จัดค่ายครอบครัวอบอุ่น
ให้สมาชิกครอบครัว/
ชุมชนมีการเปิดใจคุยกัน
- สร้างอาสาลงคุยในพืน้ ที่
เก็บข้อมูลเรื่องของ
เยาวชนและจับเข่า
คุยกันกับครอบครัว
- จัดทำ�มาตรการ/ปฏิญญา
ครอบครัวชุมชนในการ
ปฏิบัติตัวของกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในชุมชน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและอบอุ่นเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน ส่งผล
ให้เกิดครอบครัวอบอุ่น
ต้นแบบเบือ้ งต้น จำ�นวน
6 ครอบครัว และก่อน
ปิดโครงการขยายได้
20 ครอบครัว
- เกิดครอบครัวอบอุ่น
ต้นแบบ จำ�นวน
20 ครอบครัว เกิดกลุ่ม
เด็กและเยาวชนสีขาว
เบื้องต้น 10 คน และ
เกิดพี่สอนน้องจนขยาย
กลุ่มเพิ่มขึ้นอีก 30 คน
เกิดบุคคลต้นแบบด้าน
การลด ละ และเลิก
อบายมุข จำ�นวน 80 คน
และในจำ�นวนดังกล่าวนี้
สามารถเป็นวิทยากรได้
จำ�นวน 3 คน และที่
สำ�คัญเกิดความสัมพันธ์
และความผูกพันของ
กลุ่มคนสามวัย ที่มีการ
ชักชวนกันไปวัด ชวนกัน
ทำ�กิจกรรมในวัน
สำ�คัญๆ ชวนกับอนุรกั ษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไว้
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ภาพประกอบที่ 3 วิธีการดำ�เนินงานโครงการ
แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่ 1 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2554-31 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาจำ�นวน 12 เดือน)
1) ช่ ว งเดื อ นมี น าคม-พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลา
3 เดือน) หลังจากแกนนำ�ชุมชนได้รบั ทราบข้อมูลการเสนอโครงการ
จากการประชาสัมพันธ์ แกนนำ�ชุมชนโดยการนำ�ของผู้ใหญ่วิมล
เจริญสุข และคุณวรรณา รวดเร็ว (สอบต.) ได้ประชุมสมาชิกชุมชน
และเชิญพีเ่ ลีย้ งโครงการเข้าไปนำ�เสนอข้อมูลและแนวทางการเสนอ
ของบประมาณโครงการ พร้อมทัง้ ได้มกี ารวิเคราะห์สภาพปัญหาของ
ชุมชนใน 3 ด้าน ได้แก่ คน กระบวนการทำ�งานของชุมชนและกลไก
ในชุมชน
2) ช่ ว งเดื อ นเมษายน 2554 (ระยะเวลา 1 เดื อ น)
แกนนำ�ชุมชนได้เชิญนักวิชาการจากพัฒนาชุมชน เกษตรตำ�บลฅ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาร่วมจัดทำ�แบบฟอร์ม
เก็บข้อมูลชุมชน และลงเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2554-มิถุนายน 2554 เพื่อนำ�มาเป็นฐานข้อมูลในการ
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พัฒนาโครงการ ปรับปรุงและเสนอโครงการในเดือนมิถนุ ายน 2554
และได้รับการพิจารณาในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยให้ดำ�เนินการ
ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554-31 กรกฎาคม 2554
3) หลังจากมีการประชุมชีแ้ จงโครงการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2554 ได้มีการให้ความรู้เรื่องการทำ�บัญชีครัวเรือน โดยเจ้าหน้าที่
จากธนาคาร ธกส. และแจกเล่มบัญชีครัวเรือนให้สมาชิกที่สมัคร
เข้าร่วมครัวเรือนละ 1 เล่ม ให้ไปจัดทำ�รายการของตนเอง และให้
นำ�มาให้ผตู้ รวจสอบบัญชีทมี่ กี ารจัดตัง้ ขึน้ จากการประชุมคณะทำ�งาน
โครงการ ตรวจสอบทุกเดือน โดยคณะกรรมการจัดตั้งรางวัลเป็น
ขวัญกำ�ลังใจให้สมาชิกที่ทำ�ได้ดี 1 กรกฎาคม 2554-30 มิถุนายน
2554 สมาชิกนำ�มีการทำ�จัดทำ�บัญชีฯอย่างต่อเนื่องและสามารถ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ซึ่งสมาชิกจะนำ�มาให้ตรวจสอบในวันประชุม
ประจำ�เดือนทุกเดือน ส่งผลให้ชุมชนมีการจัดการตนเองด้วยบัญชี
ครัวเรือนอย่างจริงจังต่อเนื่อง และพบว่า มีการลดปัญหารายจ่าย
ที่ไม่จำ�เป็นลงได้จริง ทำ�ให้มีเงินเหลือเก็บ ประกอบกับชุมชนมีการ
จัดตั้งกองทุนออมวันละบาทขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมโดยไม่เสีย
ดอกเบี้ยเพื่อนำ�ไปปลดหนี้
4) เดือนกันยายน 2554 จัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง ทุเรียน
มังคุด กรณีที่ผลผลิตราคาตกต่ำ� และในเดือนตุลาคม 2554 มีให้
ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค เหลือจำ�หน่าย
และการทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง รวมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพของ
ทุเรียนเพือ่ ให้ขายได้ราคา ส่งผลให้ครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีการ
ปลดหนี้ได้ถึงร้อยละ 60
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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5) ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม 2555 มีการจัดอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งการซ่อมบำ�รุงเครือ่ งใช้ภายในบ้านโดยเฉพาะเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าทุกชนิด (พัดลม/ตู้เย็น/เตารีด/ทีวี/หม้อหุงข้าว/กาต้มน้ำ�
ฯลฯ) ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประหยัดงบประมาณในการซื้อ
ของใช้ใหม่หลายรายการ

ปีที่ 2 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557
ระยะเวลา 12 เดือน)
1) เชื่อมโยงจากปีแรก จากปัญหาหนี้สินลดลง ผู้นำ�ชุมชน
กรรมการโครงการและแกนนำ�ชุมชน จึงมีความต้องการการขยาย
กิจกรรมให้ครอบคลุมทัง้ หมูบ่ า้ นโดยสมัครใจ รวม 42 ครัวเรือน และ
นำ�ปัญหาทีว่ เิ คราะห์ไว้และมีความสำ�คัญกับชุมชนมาดำ�เนินการต่อ
เช่น ปัญหาของเยาวชนที่นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นในเรื่องของสิ่งเสพติด
และอบายมุข(ยาบ้า/ยาไอซ์/น้ำ�กระท่อมและการพนัน) ปัญหาคน
ว่างงานที่เลือกงาน ซึ่งหลังจากได้รับงบประมาณและประชุมชี้แจง
รายละเอียดของโครงการแก่สมาชิกในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
2) วันที่ 6 มิถุนายน 2556 การสร้างบรรยากาศของชุมชน
ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ให้สมาชิกครัวเรือน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนจากคนสูงวัย และ
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน มีนักเรียน
รวมทั้งเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ร่วมเรียนรู้ถึง 140 คน ส่งผล
ให้สมาชิกชุมชนได้เรียนรู้เรื่องอาเซียนไปด้วย สร้างความตื่นตัว
ให้สมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย
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3) กิ จ กรรมสร้ า งครอบครั ว และชุ ม ชนให้ อ บอุ่ น (ค่ า ย
ครอบครัวอบอุ่น) ให้สมาชิกครอบครัว/ชุมชนมีการเปิดใจคุยกัน
รวมทั้งการสร้างอาสาลงคุยในพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องของเยาวชนและ
จั บ เข่ า คุ ย กั น กั บ ครอบครั ว และการจั ด ทำ � มาตรการ/ปฏิ ญ ญา
ครอบครัวชุมชนในการปฏิบัติตัวของกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกัน
ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ส่งผลให้เกิดครอบครัว
อบอุ่นต้นแบบเบื้องต้น จำ�นวน 6 ครอบครัว และก่อนปิดโครงการ
ขยายได้ 20 ครอบครัว
4) ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 มีการสร้างกิจกรรมให้กลุ่ม
คน 3 วัย ได้มีกิจกรรมร่วมโดยการสอนทำ�พิมเสมน้ำ� จนสามารถ
ส่งไปวางขายในร้านค้าชุมชนและนอกชุมชนได้ และในเดือนตุลาคม
กลุ่มคน 3 วัยได้ร่วมกันสำ�รวจข้อมูลเพื่อดูการพัฒนาของชุมชน
รวมทั้งเรื่องยาเสพติดของชุมชน
5) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเดือนมกราคม
2557 โดยเริ่มต้นจัดตั้งจำ�นวน 3 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ 1.ศูนย์เรียนรู้
เรื่ องการปลู ก พื ช ผั ก ผลไม้ ปลอดสารพิ ษ ที่ บ้ า นของคุ ณ อารี ย์
ขาวนาขา 2.ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวไร่ ที่แปลงสวนของคุณมนูญ
หีตชะนา 3.ศูนย์เกษตรอินทรีย์(ปุ๋ย/ผัก)ที่โรงเรียนบ้านแหลม
ยางนา
6) คนสามวัยเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านร่วมกัน เป็นการสร้าง
สังคมและชุมชนให้อบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความผูกพันกัน
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและวันสำ�คัญๆ กลุ่มคนสามวัยจะร่วมกัน
ใช้ดนตรีเป็นเครือ่ งมือในการเชือ่ มประสานความสัมพันธ์ของชุมชน
และทุกกิจกรรมเด็กและเยาวชนจะเดินหน้าผู้ปกครองและคนอีก
สองวัยจะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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6. ผลการดำ�เนินงานและคุณค่าของโครงการ
6.1 ผลการดำ � เนิ น งานของแหลมยางนาพึ่ ง พา
		 เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 2 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1.1 สมาชิกชุมชนสามารถลดและปลดหนี้ได้ ร้อยละ 80
จากการทำ�บัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และมีการเสริมสร้างรายได้
เพิ่ม อาทิ ช่วงของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ� นำ�มาแปรรูป
เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ส่งผลให้ประชาชนสามารถลด
ค่าใช้จ่ายลงและมีการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเกิดศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบ 3 เรื่อง ได้แก่ ศูนย์ทำ�ปุ๋ยอินทรีย์และปลูกผักปลอด
สารพิษในโรงเรียน ศูนย์ปลูกพืชผักปลอดสารพิษในชุมชน (บ้านคุณ
อารีย์ ขาวนาขา) และศูนย์ข้าวไร่ (บ้านคุณมนูญ หีตชะนา)
ในขณะเดียวกันชุมชนมีการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
หลายคนอาการของโรคเบาหวานและความดันคงที่เมื่อใช้น้ำ�หมัก
จากสมุนไพรในครัวเรือน (ไม่พึ่งยาแผนปัจจุบัน)
6.1.2 คนว่างงานลดลง เนื่องจากช่วยงานในชุมชนและ
ไม่เลือกงาน เด็กและเยาวชนที่ว่างงานมีงานทำ� และมีรายได้
(สมาชิกชุมชนว่างงาน 43 คน) ทำ�ให้มีงานทำ� 28 คน (เยาวชน
18 คน ผู้ใหญ่ 10 คน)
6.1.3 ครอบครัวและชุมชนมีความอบอุ่น มีการพูดคุยกัน
ในครอบครั ว มากขึ้ น เกิ ด ครอบครั ว อบอุ่ น ต้ น แบบ จำ � นวน
20 ครอบครัว เกิดกลุ่มเด็กและเยาวชนสีขาว เบื้องต้น 10 คน
และเกิดพี่สอนน้องจนขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นอีก 30 คน
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6.1.4 เกิดบุคคลต้นแบบด้านการลด ละ และเลิกอบายมุข
จำ�นวน 80 คน จนสามารถเป็นวิทยากรได้ จำ�นวน 3 คน
6.1.5 เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ ละความผู ก พั น ของกลุ่ ม คน
สามวัย ที่มีการชักชวนกันไปวัด ชวนกันทำ�กิจกรรมในวันสำ�คัญๆ
ชวนกันอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิมไว้ ชวนกันพัฒนาหมูบ่ า้ น
ด้วยการปัน่ จักรยานเก็บขยะสองข้างทาง นอกจากได้ออกกำ�ลังกาย
แล้วยังได้การจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบ

6.2 คุณค่าของโครงการ
6.2.1 ความรู้และนวัตกรรม ดังนี้
			 1) “ร้ า นค้ า สี ข าว” เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นในขณะที่ ผู้
ประกอบการร้านค้าที่ใหญ่สุดในหมู่บ้าน (แหลมยางนามินิมาร์ท)
เห็นประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินโครงการทีม่ งุ่ เน้นให้ประชาชน
ดำ�รงชีวิตอย่างพอเพียง ทำ�ปุ๋ยใช้เอง ปลูกผักปลอดสารพิษไว้
ทานเอง เหลือขายได้ รู้จักการทำ�บัญชีครัวเรือน ทำ�ให้รู้รายรับ
รายจ่ายของตนเอง รู้จักการดูแลสุขภาพ ใช้สารอินทรีย์แทนการใช้
สารเคมี เลือกการบริโภคที่ปลอดภัยจึงได้เข้ามาร่วมและปรับปรุง
ร้านค้าของตนเองให้เป็นร้านค้าทีป่ ลอดภัยกับทุกกลุม่ คน โดยเลือก
ที่จะลดและเลิกขายสินค้าเสี่ยงทุกชนิด อาทิ สุรา บุหรี่ (สุราคนซื้อ
ดื่มเข้าไปบางคนเกิดอันตราย บางคนเกิดความรุนแรงในครอบครัว
บุหรี่ หลายคนเป็นมะเร็ง เลิกประเภทเคมีทกุ ชนิด (ปุย๋ เคมี ยากำ�จัด
แมลงและศัตรูพืช) เคยมีโกดังเก็บปุ๋ย เปลี่ยนมาเป็นโกดังเก็บและ
ขายปุ๋ยอินทรีย์แทน โดยที่ตนเองใช้ด้วย เลิกขายสินค้าประเภท
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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น้ำ�อัดลม (โค้ก) และยาแก้ไอ ซึ่งประเภทที่ใช้ประกอบการต้ม
น้ำ�กระท่อม เขามองว่าสินค้าเหล่านั้นขายไปเขาได้บาป ชุมชนจึง
ยกย่องให้เป็น “ร้านค้าสีขาว”
			 2) “จักรยานเฝ้าระวัง” เกิดจากแนวคิดของกลุ่ม
คนสามวัยได้ในการออกกำ�ลังกายร่วมกันด้วยการปั่นจักรยานรอบ
ชุมชนตอนเย็นๆ ทุกวันยกเว้นฝนตก กลุ่มนี้มีประมาณ 20 คน
เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ไปจนถึง 75 ปี จะเริ่มปั่นตั้งแต่เวลา
17.00 น.-18.00 น. เป็นประจำ�ทุกวัน โดยทีท่ กุ คันจะมีถงุ พลาสติก
แขวนทีร่ ถ (ตอนเริม่ แรกไม่มแี ต่พวกเขาไปเจอขยะสองข้างทางจึงคิด
ให้ทุกคันเตรียมถุงพลาสติกติดไป) ถุงนี้มีไว้สำ�หรับใส่ขยะที่พวกเขา
เจอะเจอสองข้างทาง จะเก็บใส่รถแล้วนำ�กลับมาใส่ถังเมื่อเต็มถุง
หรือสิน้ สุดการปัน่ เป็นการทำ�สิง่ ดีๆ ส่งผลให้สมาชิกในหมูบ่ า้ นต้อง
ออกมาจัดการหน้าบ้านของตนให้สะอาดก่อนขบวนรถจักรยาน
จะมาเป็นทีมเฝ้าระวังและจัดการขยะที่ได้ผลเพียงแต่เป็นเส้นทาง
ที่ไม่ไกลมากนักจึงยังไม่ครอบคลุมทั้งชุมชน ซึ่งแกนนำ�จะขยายผล
ต่อด้วยการปั่นให้รอบชุมชนโดยแบ่งทีมให้กลุ่มที่เป็นเด็กเล็กและ
ผู้สูงอายุไว้รอบใน
6.2.2 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ ประชาชน
มีการบริโภคที่ปลอดภัยจากพืชผักที่ปลูกเองปลอดสารพิษ มีการ
ลด ละ เลิกสุรา บุหรี่ และการพนัน อาทิ นายโกศล ณ พัทลุง
นายวิมล เจริญสุข และนายสำ�ราญ พัฒนาขา ที่เลิกได้ทุกอย่าง
ทัง้ สุรา บุหรี่ และการพนัน มีการออกกำ�ลังกายด้วยการปัน่ จักรยาน
การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการใช้น้ำ�หมักเพื่อ
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สุขภาพของเป้าหมายในกลุม่ โรคเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน-ความดัน
โลหิตสูง โรคผิวหนัง (ผื่นคัน เริม งูสวัด) เป็นต้น
6.2.3 สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ จากการปรับเปลีย่ น
การใช้ปุ๋ยสารเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำ�ส้มควันไม้แทนยากำ�จัด
ศัตรูพืช เกิดพื้นที่ปลอดสารเคมี ชุมชนปลอดภัยจากสารเคมีเกิด
ครอบครัวอบอุ่น บางครอบครัวที่อยู่คนเดียว ปัจจุบันลูกหลาน
มาเยีย่ มนำ�อาหารมารับประทานร่วมกันมานอนเป็นเพือ่ นในวันหยุด
ทำ�ให้ไม่เหงา มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุได้ทำ�
กิจกรรมร่วมกัน
6.2.4 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและให้ความสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่ากันนั้นคือคุณค่าทางจิตใจของสมาชิกชุมชนทุกคน ที่มีความ
ผูกพันกันเกิดขึ้น ในปีแรกมีสมาชิกท่านหนึ่งที่มองว่าโครงการนี้คง
เหมือนกับโครงการอื่นๆ ที่รัฐเข้ามาทำ�ให้แล้วหายไปพร้อมกับ
คนทำ� แต่เมื่อผ่านไปหนึ่งปี ผลจากการดำ�เนินกิจกรรมทีเ่ ขาประสบ
ส่งผลให้เขาเข้ามาร่วมเป็นตัวตั้งตัวตีในปีที่สอง
6.2.5 หน่ ว ยงานทั้ งในและนอกพื้ น ที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ าในการ
พัฒนาของชุมชน เข้ามาร่วมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของความรู้
งบประมาณในการพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนบ้ า น
แหลมยางนาได้รับการยกระดับจากพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในอำ�เภอ จังหวัดและต่างจังหวัด โรงเรียน
ขานรั บ และสนั บ สนุ นให้ โ รงเรี ย นมี กิ จ กรรมเช่ น เดี ย วกั บ ชุ ม ชน
จนเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์มีการปรับปรุงพื้นที่เป็นแปลงผัก
ปลูกผักปลอดสารพิษ มีการจัดการขยะในโรงเรียน จัดตั้งธนาคาร
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ขยะในโรงเรียน นำ�ขยะหมักทำ�ปุ๋ย มีโรงหมักปุ๋ยในโรงเรียน และ
ยังเป็นแหล่งส่งออกของพืชผักปลอดสารพิษสู่ตลาดในภาคกลาง
(มีรถมารับซื้อทุกวันศุกร์)

7. การขยายผล
ชุ ม ชนมี ก ารดำ � เนิ น การให้ เ กิ ด นโยบายของชุ ม ชนใน
2 ประเด็น คือ การทำ�ประชาคม และได้รับการรับรองจากสมาชิก
ในชุ ม ชน และให้ มี ก ารประกาศใช้ ใ ห้ ทุ ก ครั ว เรื อ นยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ
พร้อมส่งมอบให้ท้องถิ่นเพื่อขยายผลเป็นแนวทางหรือเป็นนโยบาย
ของท้องถิ่นในโอกาสต่อไป ดังนี้
7.1 กติกาชุมชนด้านการลดและปลดหนี้ ประกอบด้วย
		 1) การกู้เงินของสมาชิกชุมชน สมาชิกชุมชนสามารถ
กู้เงินของกลุ่มหรือกองทุนต่างๆ ในชุมชน ได้ในเวลาเดียวกัน
ไม่เกิน 2 กลุ่ม
		 2) บุคคลที่ค้ำ�ประกันเงินกู้ของเพื่อนสมาชิก สามารถ
ค้ำ�ประกันได้ไม่เกิน 3 สัญญาเงินกู้
		 3) บุ ค คลที่ ส ามารถปลดหนี้ ไ ด้ ภ ายในระยะเวลา
3-5 ปี ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
		 4) การชำ�ระหนี้ หากมีการชำ�ระล่าช้า 1-2 งวดจะมี
ติดตามทวง และเตือนด้วยวาจา หากล่าช้าตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไปจะมี
หนังสือเตือนและต้องชำ�ระพร้อมกันทั้ง 3 งวด หากผู้กู้ไม่สามารถ
ส่งได้ให้ผู้ค้ำ�ประกันร่วมกันรับผิดชอบ
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		 5) สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มปลูกผักเพื่อขายเสริมรายได้
ต้ อ งปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ครบวงจรหากมี ก ารตรวจพบสารพิ ษ
ตกค้าง ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือนและไม่รับซื้อสินค้าทางการเกษตร
ครั้งที่ 2 ทางกลุ่มตัดสวัสดิการต่างๆ ครั้งที่ 3 ให้ออกจากสมาชิก
กลุ่ม กลุ่มจะไม่รับสินค้าอีกต่อไป และเว้นวรรคการเข้าร่วมกลุ่ม
เป็นเวลา 5 ปี
7.2 ปฏิญญาคนแหลมยางนา ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง
		 1) เปิ ดโอกาสให้ ทุ ก คนในครอบครั ว มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
เท่าเทียมกันในการเสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน
และผู้สูงอายุ
		 2) ให้ วั น ที่ 14 เดื อ นเมษายนของทุ ก ปี เป็ น วั น
ครอบครัวของชุมชนแหลมยางนา และให้ทุกคนในครอบครัวทำ�
กิจกรรมร่วมกันของชุมชน
		 3) หากมี ก ารกระทำ � ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด และ
อบายมุ ข ของเด็ ก และเยาวชน ผู้ ป กครองและครอบครั ว ต้ อ ง
รับผิดชอบร่วมกัน
		 4) การนำ � ทรั พ ยากรที่ มี ใ นชุ ม ชนมาใช้ ต้ อ งให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุด ไม่ท�ำ ลายสิง่ แวดล้อม และต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกในชุมชน

จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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8. ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่พบจากการทำ�โครงการที่ผ่านมา และพบว่าเป็นส่วน
สำ�คัญที่ทุกชุมชนจะต้องมี ได้แก่
1. ข้อมูลชุมชน ทั้งที่เป็นข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในทุกด้าน
(สังคม/เศรษฐกิจ/การเมือง/การปกครอง/ทุนชุมชน ฯลฯ) ทีม่ กี าร
เคลื่อนไหวทัน ต่อสถานการณ์ และข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ข้อมูลข้อเด่นและข้อด้อยของชุมชน และข้อมูลการพัฒนาชุมชน
ที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคต
2. แผนการพัฒนาหรือแผนชุมชน ซึ่งชุมชนต้องจัดทำ�ไว้
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำ�ซ้อนของการขอสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
หรือองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชน
3. การประเมินผล ทบทวน หรือถอดบทเรียนนับว่าเป็น
สิ่งสำ�คัญยิ่ง ชุมชนต้องตอบได้ในการดำ�เนินการจัดทำ�กิจกรรม
หรือโครงการในแต่ละครั้ง ว่ามีการคุ้มค่า เกิดการพัฒนาที่แท้จริง
ไม่ใช่ทำ�แค่ให้เสร็จแต่หากต้องทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าการลงทุน
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ภาพกิจกรรมของโครงการ

ประชุมชี้แจงโครงการ

สอนบัญชีครัวเรือน

ตรวจบัญชีครัวเรือน

มอบรางวัลคนทำ�บัญชีดีเด่น

มอบเกียรติบัตรคนปรับพฤติกรรม

เล่าให้น้องฟัง

ออมวันละบาท

ทำ�ให้น้องดู
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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กรณีศึกษาที่ 3:
ประเด็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
และการจัดการทรัพยากรชุมชน

“การจัดการท่องเที่ยว
ตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย”

นางวารุณี ธารารัตนากุล

ทีมสนับสนุนวิชาการจังหวัดภูเก็ต
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1. ชื่อโครงการ ที่อยู่ และผู้รับผิดชอบโครงการ
การจัดการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
ที่อยู่ บ้านท่าฉัตรไชยหมู่ที่ 5 ตำ�บลไม้ขาว อำ�เภอถลาง
		 จังหวัดภูเก็ต
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นายสมพร แทนสกุล และคณะทำ�งาน

2. เรื่องย่อ
ท่ า มกลางกระแสแห่ ง ทุ น นิ ย มที่ โ ถมกระหน่ำ � เข้ า มายั ง
ดินแดนไข่มกุ แห่งอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ จากสาเหตุความล้มเหลว
ทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำ� คนว่างงาน ขาดรายได้ มัวเมาสิ่งเสพติด
ขาดการมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติถูกทำ�ลาย เป็นแหล่ง
เสื่อมโทรมจนเกิดมลภาวะ จากวิกฤตที่เกิดขึ้น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้นำ�ชุมชน ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ต.บ้านไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้นำ�ปัญหามาวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายให้คน
ในชุมชนร่วมกันค้นหาทางออกและเกิดความ “ตระหนัก” ในการ
รักบ้านเกิด ให้ความสำ�คัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
แบบวิถีชุมชนรวมทั้งมีการจัดการชุมชนให้ปลอดขยะ และงดเหล้า
เลิกบุหรี่ในเส้นทางการท่องเที่ยว
กระบวนการ คือ สร้างการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
น่าอยู่ นำ�ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ช่ ว ยกั น รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างจุดขายที่มี
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ความแตกต่างจากการท่องเทีย่ วกระแสหลักในรูปแบบของการจัดการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
จากการดำ � เนิ น งานตามโครงการการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
ตามวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนบ้ า นท่ า ฉั ต รไชยนั้ น เป็ น การค้ น หาคำ � ตอบ
แต่สาระสำ�คัญของความเข้มแข็ง เกิดจากคนในชุมชนรักษาระเบียบ
กติกาอย่างเคร่งครัด มีความรักความสามัคคี สมานฉันท์ ไม่เลื่อม
ล้ำ�ทางสังคม คน จึงถือเป็นทรัพยากรสำ�คัญเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนา กระบวนการทีใ่ ช้เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย คือ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของคนในชุมชนโดยอาศัยการสร้างแรงจูงใจ ทำ�ให้เขา
มีความรู้สึกว่า เขาคือบุคคลสำ�คัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่มีคุณค่าต่อชุมชน จนเกิดแรงศรัทธากลายเป็นคนต้นแบบของ
ชุมชนเป็น “กระแสพฤติกรรมดี” ทำ�ให้คนในชุมชนอยากทำ�ตาม
มากยิ่งขึ้น จึงถือว่า “คน” คือหัวใจสำ�คัญแห่งความสำ�เร็จ

3. ที่มา
สภาพทางภูมิศาสตร์ หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย เป็นพื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มีป่าชายเลนที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ�ทะเลตามระบบนิเวศ มีหาดทรายแก้วเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีความหลากหลายทางสังคมประเพณี และวัฒนธรรม
ความเป็นเอกลักษณ์ ของวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มอเกล็น รวมทั้ง
เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต ความหลากหลายของ
สังคมในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ซึ่งมีความแตกต่างจาก
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของจังหวัดภูเก็ตอย่างสิน้ เชิง ด้วยเหตุและปัจจัยของพืน้ ที่
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หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย ที่ยังคงเป็นพื้นที่ชนบทกึ่งเมืองจากสาเหตุ
ที่เป็นพื้นที่ของทางราชการ (พื้นที่ราชพัสดุ) ที่มีไว้ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพือ่ ให้กลุม่ ประชากรฐานรากทีเ่ ดือดร้อนเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ได้เช่าอยูอ่ าศัย เพราะฉะนัน้ กลุม่ ทุนธุรกิจหรือนักธุรกิจจึงไม่สามารถ
เข้ามาลงทุนพัฒนาพืน้ ทีไ่ ด้ตามความต้องการและจากสาเหตุดงั กล่าว
ข้างต้น จำ�นวนประชากรที่เข้ามาอยู่รวมกันเกือบทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอเกล็นด้วยจึงเป็นสาเหตุ
ทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมมากมาย อาทิ ปัญหาด้านการศึกษา
ยังมีผู้ไม่รู้หนังสือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ระหว่างฐานะ ปัญหาขยะ
และสภาพแวดล้อมที่ขาดความรับผิดชอบ ปัญหายาเสพติดระบาด
กลายเป็นแหล่งมัวสุม ปัญหาด้านอาชีพเศรษฐกิจชุมชน และปัญหา
การขาดการมีส่วนร่วม จากการสำ�รวจข้อมูลเชิงวิเคราะห์ SWOT
เมื่อปี พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำ�การวิเคราะห์
มาเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งสรุปประเด็นการแก้ไขปัญหาวิกฤต
ของหมู่บ้านนั้น คือ การพัฒนา “คน” เป็นประการหลัก การสร้าง
การมีส่วนร่วมโดยเพิ่มบทบาทให้คนในหมู่บ้านเกิดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ โดยกำ�หนดเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาหมู่บ้าน เรียกว่า
“เมืองหน้าด่าน ตำ�นานรักสารสิน ถิน่ มอเกล็น ดินแดนวัฒนธรรม”
นำ�สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นจุดแข็งของหมู่บ้าน มาจัดระบบการ
บริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างของความเป็น
สังคม กระแสหลักกลับมาเป็นจุดแข็งของชุมชน โดยสร้างแรงจูงใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนซึ่งจะทำ�ให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ เป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ เกิดความ
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เข้มแข็ง ทั้งนี้ทางชุมชนจึงได้ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริม สุข ภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อโครงการการจัดการ
ท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่
กันยายน 2558 ถึงตุลาคม 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำ�นวน 31 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง
คือ ประชากรในพื้นที่ จำ�นวน 2,551 คน

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วตาม
วิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
2. เพื่อจัดระบบหมู่บ้านให้ปลอดขยะและงดเหล้าเลิกบุหรี่
ในเส้นทางการท่องเที่ยว
3. เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน

5. วิธีการดำ�เนินงาน
วิธีการดำ�เนินงานของโครงการมีกิจกรรมหลัก 9 ขั้นตอน
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 วิธกี ารดำ�เนินงานของโครงการการจัดการท่องเทีย่ ว
ตามวิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
วิธีการ/
กระบวนการหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

1. ประชุมสภาผู้นำ�

- จั ด เวที ป ระชุ ม คณะทำ � งาน “สภาผู้ นำ � ”
ทุ ก เดื อ นๆ ละ 1 ครั้ ง โดยการชี้ แ จง
รายละเอียดการดำ�เนินงานตามโครงการ
รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมในการกำ � หนด
เส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย โดยเน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่ ว มปฏิ บั ติ ร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ และ
วางแผนการดำ�เนินงาน สรุปผลการดำ�เนิน
งานและติดตามประเมินผลการทำ�งานเดือน
ละครั้ง

2. การสำ�รวจข้อมูล
ชุมชน

- จั ด เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า น แต่ ง ตั้ ง คณะ
ทำ�งานออกสำ�รวจพืน้ ทีจ่ ริง พร้อมทัง้ จัดทำ�
แบบฟอร์ ม การสำ�รวจข้อ มูล ชุมชน โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเข้ามา
ช่ ว ยดำ � เนิ น การและให้ ข้ อ เสนอแนะเช่ น
พัฒนาชุมชน, สมาชิก, การท่องเทีย่ วชุมชน
เป็นต้น

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดทำ�แผน
แนวทางการเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย

- นำ�ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และค้นหาสาเหตุของปัญหา
พร้ อ มทั้ ง กำ � หนดแนวทางแก้ ไ ขโดยมี
วิทยากรมาให้ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับทีมสภาผูน้ �ำ และจัดทำ�แผนแนวทาง
การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
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วิธีการ/
กระบวนการหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

4. เวทีคืนข้อมูลชุมชน

- เปิดเวทีประชาคม แจ้งรายละเอียดจากการ
สำ�รวจข้อมูล ทำ�ให้รู้ว่าในพื้นที่มีจุดแข็ง
อะไรบ้าง และได้ทำ�แผนการขับเคลือ่ นงาน
ในชุมชน มีมติร่วมกันเคลื่อนงานภายใต้
แผนการท่องเที่ยวชุมชนที่สอดคล้องกับ
บริบทในพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อม
ทัง้ กำ�หนดเส้นทางการท่องเทีย่ ว 4 เส้นทาง
ได้แก่
1. ฐานเมืองหน้าด่าน ตำ�นานรักสารสิน
		 ถิ่นมอเกล็น ดินแดนวัฒนธรรม
2. ฐานตำ�นานรักสารสิน กำ�หนดจุด
		 โปรแกรม ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ�
		 บนหอชมวิว สะพานสารสิน เชื่อมโยง
		 กับฐานที่ 3 ถิ่นมอเกล็น ใช้เรือหางยาว
		 (เรือประมงพื้นบ้าน) ในการเดินทาง
		 กำ�หนดเวลา ฐานละ 2 ชั่วโมง
3. ฐานถิ่นมอเกล็น พื้นที่ชุมชนชาวเล
		 บ้านหินลูกเดียว
4. ฐานดินแดนวัฒนธรรม พื้นที่ กลุ่ม
		 ประกอบอาชีพพื้นบ้าน ปลาแดดเดียว
		 กลุม่ ถักร้อย กลุม่ ผ้าบาติก กลุม่ หัตถกรรม
		 และกลุ่มแปรรูปแมงกะพรุน

5. วางแผนการพัฒนา
และกำ�หนดเส้นทาง
ท่องเที่ยว เมือง
หน้าด่าน

- คณะทำ�งาน ร่วมกับชุมชนกำ�หนดเส้นทาง
หาความเหมาะสมของเมืองหน้าด่าน โดย
กำ�หนดจุดโปรแกรม เชื่อมโยงกับ ฐานที่ 4
ดินแดนวัฒนธรรม ใช้รถท้องถิ่น (โพ้ถ้อง)
ในการเดินทาง กำ�หนดเวลา ฐานละ 2
ชั่วโมง
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วิธีการ/
กระบวนการหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

6. วางแผนการพัฒนา
และกำ�หนดเส้นทาง
ตำ�นานรักสารสิน

- ทีมสำ�รวจพืน้ ทีไ่ ด้ลอ่ งเรือลงสำ�รวจพืน้ ทีจ่ ริง
เพื่อกำ�หนดเส้นทางการจัดการและศึกษา
ตำ � นานรั ก สารสิ น พร้ อ มทั้ ง กำ � หนดจุ ด
โปรแกรม ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ� บนหอ
ชมวิว สะพานสารสิน เชื่อมโยงกับ ฐาน
ที่ 3 ถิ่นมอเกล็น ใช้เรือหางยาว (เรือ
ประมงพื้นบ้าน) ในการเดินทาง กำ�หนด
เวลา ฐานละ 2 ชั่วโมง

7. วางแผนการพัฒนา
และกำ�หนดเส้นทาง
ถิ่นมอเกล็น

- ทีมคณะกรรมการ และชุมชน กำ�หนด
เส้นทางวิถชี าวมอเกล็น ซึง่ เป็นพืน้ ทีช่ มุ ชน
ชาวเลบ้านหินลูกเดียวจัดได้ว่าเป็นพื้นที่
ด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชุมชนชาวเล และเป็นพื้นที่ปลอดขยะ

8. กำ�หนดกติกา
มาตรการ กฎ

- คณะกรรมการ และชุ ม ชนร่ ว มกำ � หนด
ทิ ศ ทางการทำ � งานร่ ว มกั น และมี ก าร
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ทบทวน
ปรับเปลี่ยนข้อบกพร่อง

9. การจัดทำ�สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

- สั่ ง ทำ � แผ่ น พั บ และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
เกีย่ วกับเอกสารการจัดการท่องเทีย่ วตามวิถี
ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย
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แผนที่ทางความคิดของคน บ้านท่าฉัตรไชย

แผนภาพประกอบที่ 4 แผนที่ทางความคิดของคน บ้านท่าฉัตรไชย

6. ผลการดำ�เนินงานและคุณค่าของโครงการ

6.1 เกิดฐานเรียนรูเ้ พือ่ ร้อยเรียงการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
แบ่งออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้
		 ฐานที่ 1 เมื อ งหน้ า ด่ า น ลมหายใจแห่ ง ภู เ ก็ ต
ศูนย์นวัตกรรมอุทยานฯ สัมผัสธรรมชาติล่องเรือแคนนู ชมความ
สมบูรณ์ของป่าชายเลน
		 ฐานที่ 2 ตำ�นานรักสารสิน ล่องเรือสายธารลำ�น้ำ�
ศักดิ์สิทธิ์ ช่องปากพระ ชื่นชมพระอาทิตย์ตกดิน สัมผัสกับความรัก
ที่อมตะนิรันกาล ชื่นชมกับการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง วิถีชีวิต
ชาวประมงพื้นถิ่น
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		 ฐานที่ 3 ถิ่ น มอเกล็ น วิ ถี ชุ ม ชนกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
“มอเกล็น” บ้านหินลูกเดียว สัมผัสกับวิถชี าวเลสัมผัส เพลงพืน้ บ้าน
อันไพเราะ ระบำ�ชาวเลที่น่าชื่นชม
		 ฐานที่ 4 ดินแดนวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และความ
หลากหลายของกลุ่ ม อาชี พ ของดี OTOP ผ้ า บาติ ก ที่ ง ดงาม
ปลาเค็มทีแ่ สนอร่อย แมงกะพรุนลอดช่องแห้งทีม่ สี ารคอลลาเจนสูง
จากธรรมชาติ ทำ�ให้หนุ่มสาวขึ้นอีกหลายสิบปี
6.2 เกิดข้อตกลงกฎกติกา ข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านท่าฉัตรไชย
		 ข้อ 1 ร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความรัก ความ
				 สามัคคี สมานฉันท์
		 ข้อ 2 น้อมนำ�หลักและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
				 พอเพียง มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ�วัน
		 ข้อ 3 ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้านอย่าง
				 สม่ำ�เสมอ
		 ข้อ 4 ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
				 อย่างหวงแหน
		 ข้อ 5 รักษาความปลอดภัยและไม่ลักขโมยทรัพย์สิน
				 ของนักท่องเที่ยวมาเป็นของตนเอง
		 ข้อ 6 บริการและจำ�หน่ายสินค้า อย่างซื่อสัตย์ สร้าง
				 ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
		 ข้อ 7 ลด ละ เลิก ยาเสพติดทุกประเภท
		 ข้อ 8 งดสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ขณะปฏิบัติหน้าที่ในเส้น
				 ทางการท่องเที่ยวชุมชน
		 ข้อ 9 ปฏิบัติตนตามกติกาข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้าง
				 ความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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6.3 เกิดการจัดการขยะในเส้นทางวิถีชาวมอเกล็น ซึ่งเป็น
พืน้ ทีช่ มุ ชนชาวเลบ้านหินลูกเดียวจัดได้วา่ เป็นพืน้ ทีด่ า้ นการอนุรกั ษ์
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชนชาวเล สามารถจัดให้เป็นพื้นที่ที่มี
การจัดการขยะในชุมชน ซึ่งขยะลดลงได้ถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้มี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำ�นวน 120 คน และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2,000 บาทต่อครัวเรือน

คุณค่าของโครงการ
คนที่บ้านท่าฉัตรไชยสามารถร้อยเรียงเรื่องราวดีๆ ที่คน
ในชุมชนมีรว่ มกันให้สามารถถ่ายทอดสูส่ ายตาผูม้ าเยือนอย่างน่ารัก
และอบอุ่นเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีงามของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กระจายรายได้กลับเข้าสูช่ มุ ชนฐานรากอย่างแท้จริง โดยทีย่ งั คงรักษา
ไว้ซึ่งขนบประเพณีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ สันติ และมีความสุข
อย่างแท้จริง
จากการดำ�เนินงานตามโครงการการจัดการท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตชุมชน บ้านท่าฉัตรไชยนั้น เป็นการค้นหาคำ�ตอบเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ความเข้มแข็งนั้นหมายถึง ชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นชุมชนน่าอยู่ แต่สาระสำ�คัญของ
ความเข้มแข็ง เกิดจากคนในชุมชน รักษาระเบียบกติกาอย่าง
เคร่งครัด มีความรักความสามัคคี สมานฉันท์ ไม่เลื่อมล้ำ�ทางสังคม
คนจึ ง ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรสำ � คั ญ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นา
กระบวนการที่ ใ ช้ เ พื่ อให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย คื อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของคนในชุมชน โดยอาศัยการสร้างแรงจูงใจ ทำ�ให้เขา
มีความรู้สึกว่า เขาคือบุคคลสำ�คัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
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ที่มีคุณค่าต่อชุมชน จนเกิดแรงศรัทธากลายเป็นคนต้นแบบของ
ชุมชนเป็น “กระแสพฤติกรรมดี” ทำ�ให้คนในชุมชนอยากทำ�ตาม
มากยิ่งขึ้น จึงถือว่าคน คือหัวใจสำ�คัญแห่งความสำ�เร็จ

7. การขยายผล
จากวิถีชีวิตที่น่าสนใจของคนบ้านท่าฉัตรไชย นำ�ไปสู่การ
รวมตัวครั้งสำ�คัญของชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกัน
ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนตามแนวทางการอนุ รั ก ษ์ วิ ถี วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสำ�หรับผู้ที่สนใจในการต่อยอด
องค์ค วามรู้ การพั ฒนาเศรษฐกิ จโดยชุ ม ชนฐานราก จากชุมชน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ สำ�นักงานจังหวัดภูเก็ต พัฒนา
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กำ�นันตำ�บลไม้ขาว พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ สื่อมวลชน ตัวแทนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้ามาปรับปรุงอาคารบริเวณหน้าด่าน
(ประตูเมือง) ให้เป็นจุดศูนย์รวมในการบริการด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน

8. ข้อเสนอแนะ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ควรเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์
กับทุกฝ่ายทั้งชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งนักท่องเที่ยวที่ได้เดิน
ทางมาท่องเที่ยวด้วย การมีส่วนร่วมนั้นใช้หลักการสภาผู้นำ�ชุมชน
เกิดจากการร่วมคิดสำ�รวจทุนในพื้นที่ คิดวางแผนความร่วมมือ
ในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน ร่วมปฏิบัติด้วยใจที่มีความสุขในการ
บริการท่องเที่ยวในวิถีชุมชน ร่วมทั้งการท่องเที่ยวต้องอนุรักษ์ฐาน
ทรัพยากรของพื้นที่ให้ยั่งยืนด้วย
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เมืองหน้าด่าน ลมหายใจแห่งภูเก็ต
ศู น ย์ น วั ต กรรมอุ ท ยานฯ สั ม ผั ส ธรรมชาติ ล่ อ งเรื อ แคนนู
ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ตำ�นานรักสารสิน ล่องเรือสายธาร

ลำ�น้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ ช่องปากพระ ชื่นชมพระอาทิตย์ตกดิน สัมผัส
กั บ ความรั ก ที่ อ มตะนิ รั น กาล ชื่ น ชมกั บ การเลี้ ย งกุ้ ง มั ง กร
ในกระชัง วิถีชีวิตชาวประมงพื้นถิ่น
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ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ถิ่นมอเกล็น วิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
“มอเกล็น” บ้านหินลูกเดียว สัมผัสกับวิถีชาวเล สัมผัสเพลง
พื้นบ้านอันไพเราะ ระบำ�ชาวเลที่น่าชื่นชม

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ดิ น แดนวั ฒ นธรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ

ความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ของดี OTOP ผ้าบาติกที่
งดงาม ปลาเค็มที่แสนอร่อย แมงกะพรุนลอดช่องแห้งที่มีสาร
คอลลาเจนสูงจากธรรมชาติ ทำ�ให้หนุ่มสาวขึ้นอีกหลายสิบปี

จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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กรณีศึกษาที่ 4:
ประเด็นการจัดการขยะ

“ธนาคารบุญ ธนาคารขยะ
ชุมชนบ้านห้วยลึก”

นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช

ทีมสนับสนุนวิชาการจังหวัดกระบี่
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1. ชื่อโครงการ ที่อยู่ และผู้รับผิดชอบโครงการ

ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
ทีอ่ ยู่ หมูท่ ี่ 1 ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมยศ บรรดา

2. เรื่องย่อ

ชุมชนคนบ้านห้วยลึก เป็นชุมชนอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จากการทำ�เวที
ประชาคมบ้านห้วยลึก ปี 2557 ชุมชนเลือกปัญหาเรื่องขยะที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขยะ
ในชุมชน ที่มีปริมาณขยะมากถึงวันละ 1,000 กิโลกรัม ชุมชนจึง
เห็นความจำ�เป็นที่ต้องดำ�เนินการจัดการขยะและสอดคล้องกับ
นโยบายกระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี
การบริ ห ารจั ด การขยะแบบครบวงจรโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของคน
ในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำ�หมู่บ้าน เด็กเยาวชนและ
ผู้ประกอบการร้านค้าบ้านห้วยลึก รวมทั้งสิ้น 537 คน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2558 ถึงมิถุนายน 2559 โดยใช้แนวคิดศาสนาอิสลาม
ทีว่ า่ “ความสะอาดเป็นส่วนหนึง่ ของการศรัทธา” เริม่ จากจัดตัง้ คณะ
ทำ�งาน แบ่งบทบาทหน้าที่ ดำ�เนินการสำ�รวจ วิเคราะห์ข้อมูลและ
วางแผนการจัดการขยะในชุมชน ชี้แจงประชาสัมพันธ์ และศึกษา
ดูงานการจัดการขยะกับหมู่บ้านต้นแบบ แล้วจึงรับสมัครครัวเรือน
ที่สนใจและขยายสู่ครัวเรือนทั้งหมู่บ้าน ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
และจัดทำ�ที่เก็บขยะจากวัสดุเหลือใช้ ก่อนจะนำ�มาบริจาค (ขยะ)
ให้ธนาคารขยะ ลงบัญชีรับบริจาคขยะ (ซากาต) แล้วนำ�เงินที่ได้
จากขายขยะ คืนสู่ชุมชนในรูปสวัสดิการชุมชน เป็นทุนการศึกษา
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และเป็นสวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิต ผลการ
ดำ�เนินงานพบว่า ปริมาณขยะในชุมชนลดลงเหลือ 300 กิโลกรัม
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เกิดธนาคารขยะในชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชนจากรายได้ในการขายขยะ หลังจากนัน้ จึงได้ขยายผลสูห่ มูบ่ า้ น
ใกล้เคียงทั้งในและนอกตำ�บลทรายขาว และเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยกันในกลุ่มการจัดการขยะชุมชน เกิดกลุ่มรักษ์สะอาดในชุมชน
อีกทัง้ ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนและขยายสูก่ าร
ดำ�เนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่งในการประกวดการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดกระบี่ ประจำ�ปี 2559

3. ที่มา

ชุมชนบ้านห้วยลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ อยู่ห่างจากตัวอำ�เภอคลองท่อม ไปทาง
จังหวัดตรัง 13 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมากว่า 100 ปี ในอดีต
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำ�ไร่ ทำ�นา ในหมู่บ้านมีสระน้ำ�จืด
มีคลองมีห้วย ซึ่งมีความลึกมาก ราษฎรเรียกว่า “คลองยวน” เเละ
ต่อมาได้เปลีย่ นเป็น “คลองห้วยลึก” จึงได้น�ำ ชือ่ คลองห้วยลึกมาตัง้
เป็นชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยลึก” มาจนถึงปัจจุบันนี้ ลักษณะพื้นที่
เป็นทีร่ าบ เป็นชุมชนกึง่ เมืองและกึง่ ชนบท อยูใ่ นเขตเทศบาลตำ�บล
ทรายขาว มีจำ�นวน 422 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 1,981 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 1,022 คน เพศหญิง 989 คน (ที่มา: สำ�นักงาน
เทศบาลตำ�บลทรายขาว, 2558) ลักษณะภูมปิ ระเทศมีลกั ษณะพืน้ ที่
เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการทำ�การเกษตรกรรม ลักษณะสภาพ
ครัวเรือนเป็นบ้านเดี่ยวติดๆ กัน มีความสัมพันธ์ในเครือญาติกัน
อย่างใกล้ชิดกัน ประชากรส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา มีโรงเรียน
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ในชุมชน คือโรงเรียนบ้านห้วยลึก สอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ลักษณะชุมชนมีความเจริญ มีไฟฟ้าและน้�ำ ประปาเข้าถึงทุกครัวเรือน
อยู่ติดถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักมีรถสัญจรผ่านไปสู่
จังหวัดตรัง มีถนนคอนกรีตเข้าถึงในชุมชน ประชากรส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม และนับถือศาสนาอิสลาม โดยมีมัสยิดบ้าน
ห้วยลึก เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและที่ประชุมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม อย่าง
เคร่งครัด มีการละหมาดทุกวันศุกร์ การบรรยายธรรมหรือพูดคุย
ปรึกษาหารือเรื่องสำ�คัญของชุมชนร่วมกันทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา
ละหมาด และงานทำ�บุญตลอดจนการบริจาคเพื่องานการกุศล
เช่น การนูหรี่ (ทำ�บุญเลี้ยง น้ำ�ชา) เพื่อช่วยผู้ยากไร้ หรือผู้ไป

ภาพประกอบที่ 5 แผนที่บ้านห้วยลึก
หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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แสวงบุ ญ เป็ น ต้ น ในหมู่ บ้ า นแบ่ ง การปกครองเป็ น เขตบ้ า นมี
11 เขตปกครอง มีสภากาแฟตามเขตบ้านเป็นเวทีสนทนาเวทีย่อย
ส่วนเวทีใหญ่ของหมูบ่ า้ นจะจัดให้มปี ระชุมทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
ซึ่งหัวหน้าเขตปกครองจะนำ�ปัญหาของแต่ละเขตมาแก้ไขร่วมกัน
และเป็นการประชุมเพื่อรับฟังและวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
ที่พบถ่ายทอดข้อมูลและสื่อสารเรื่องต่างๆ จากทุกหน่วยงาน และ
เมือ่ สิน้ ปีชว่ งเดือนมกราคมจัดประชุมใหญ่ ทำ�เวทีประชาคมหมูบ่ า้ น
โดยแจกหนังสือเชิญทุกครัวเรือนเข้าร่วมประชุม เวทีนี้จะทบทวน
แผนเก่า ริเริ่มแผนใหม่ แก้ไขปัญหาสะสมให้หมดไป ส่วนแผนใด
ที่หมู่บ้านไม่สามารถมาทำ�เองได้ก็จะนำ�เสนอต่อเทศบาลตำ�บล
ทรายขาว รับดำ�เนินการต่อไป
ทั้งนี้ จากเวทีการประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนได้ร่วมกันค้นหา
และวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเพื่อเลือกประเด็นในการดำ�เนินโครงการ
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2558 ซึ่งที่ประชุมประชาคมเลือกปัญหา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเรื่องขยะ รองลงมือคือ ปัญหา
การเกิ ดโรคไข้ เ ลื อ ดออก ซึ่ ง พบว่ า มี ปั ญ หาจากขยะในชุ ม ชน
บ้านห้วยลึกรุนแรงมาก เนือ่ งจากลักษณะบ้านเรือนเดิมเป็นกึง่ ชนบท
ยังไม่มกี ารจัดการขยะอย่างเป็นรูปแบบ ขยะจากบ้านเรือนส่วนใหญ่
ร้อยละ 70 เป็นขยะที่มาจากการจ่ายตลาดนำ�ของมาใช้ในครัวเรือน
เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติกใส่กบั ข้าว หรือขวดแก้วจากเครือ่ งดืม่
บริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีขยะที่เกิดจากด้านการเกษตร เช่น
กิ่งไม้เศษไม้หรือทางปาล์ม ขยะจากร้านค้าในหมู่บ้าน หรือขยะ
ที่เกิดจากคนเดินทางเอง ซึ่งเดิมชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยลึก
จะจัดการขยะโดยวิธเี ดิมๆ ด้วยการเผาทำ�ลาย อันก่อให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษในชุมชน ขยะส่วนที่เหลือจากการเผาก็จะถูกทิ้งเรี่ยราด
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ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของหมู่บ้านไม่น่ามอง ไม่น่าอยู่ ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็น และอุดตันทางระบายน้ำ� ทำ�ให้น้ำ�
ท่วมขัง ก่อให้เกิดปัญหากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลาย
ทำ�ให้เกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนตามมา ซึง่ ข้อมูลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านทรายขาว ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2558 จำ�นวน 8 คน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3 คน สาเหตุส่วนหนึ่งจากปัญหาเกิดจาก
ขยะครั ว เรื อ นที่ ไ ปอุ ด ตั น ท่ อ ระบายน้ำ � ทำ � ให้ เ กิ ด น้ำ � ขั ง บริ เ วณ
บ้ า นเรื อ น นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า จากการที่ ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยลึ ก
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและขยายตัวมากขึ้น ทำ�ให้มีการ
ยกระดับการปกครองเป็นเขตเทศบาล ซึง่ ได้มาดำ�เนินงานจัดการขยะ
ในชุมชนแต่ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาลตำ�บลทรายขาวไม่มีถังขยะที่ให้
ทิ้งขยะได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งไม่มีรถขยะที่จัดเก็บขยะได้เพียงพอ
ไม่มสี ถานทีส่ �ำ หรับทิง้ ขยะทีก่ ว้างพอทีจ่ ะสามารถรองรับปริมาณขยะ
ของชุมชนที่มีปริมาณมาก ซึ่งปริมาณขยะในปัจจุบันในหมู่บ้าน
มีขยะประมาณ 500-1,000 กิโลกรัมต่อวัน ชุมชนจึงมีความเห็น
ตรงกันที่จะต้องรีบดำ�เนินการจัดการขยะและสร้างจิตสำ�นึกของคน
ในชุมชนในการทิ้งและการจัดการคัดเเยกขยะให้ถูกต้อง
ซึ่ ง การดำ � เนิ น งานการจั ด การขยะในชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยลึ ก
ยังสอดคล้องกับการประกาศนโยบายจังหวัดกระบี่ “กระบีเ่ มืองสวย
น้ำ�ใส” ของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ที่ดำ�เนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการรณรงค์ สร้างพฤติกรรมและจิตสำ�นึกของประชาชนในการ
ทิง้ ขยะ โดยให้มกี ารทิง้ ขยะให้ลงภาชนะทีจ่ ดั เตรียมไว้รองรับเพือ่ ลด
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ปริมาณขยะมูลฝอย และเพื่อการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ ได้กำ�หนดนโยบายให้กระบี่เป็นเมืองสวย น้ำ�ใส
โดยการรณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สำ � นึ กในการแยกขยะในครั ว เรื อ นและ
สถานศึกษา จัดทำ�ป้ายรณรงค์ การทิ้งขยะให้เป็นที่ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยโดยการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน

5. วิธีการดำ�เนินงาน

การดำ � เนิ น งานโดยใช้ ห ลั ก คำ � สอนทางศาสนาอิ ส ลาม
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน เนือ่ งจากชุมชนบ้านห้วยลึกส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาหนึ่งที่ได้เน้น
ถึงความสะอาดเรียบร้อย พระศาสดามูฮมั มัดศาสดาของชาวอิสลาม
ได้สอนไว้ว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา” ดังนั้น
พี่น้องมุสลิมทุกคนจึงต้องตระหนักถึงความสะอาดเป็นอย่างมาก
ผนวกกับการซะกาต (บริจาคบุญ) ตามหลักคำ�สอนของศาสนา
อิสลามซึง่ การจ่ายซะกาต ซะกาตหรือซะกาฮฺ หมายถึง ทรัพย์สนิ
ส่วนเกินจำ�นวนหนึ่ง ซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเมื่อครบ
รอบปี แล้ วไม่ ทำ � การบริ จ าค ผู้ นั้ น ก็ เ ป็ น ผู้ ห นึ่ ง ที่ ทำ � ผิ ด บั ญ ญั ติ
ของอิสลาม ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องจะต้องบริจาคทานบังคับหนึ่งครั้ง
ในทุกปี และเป็นข้อบังคับสำ�หรับผู้ที่มีความสามารถในการบริจาค
เท่านั้น จึงสอดคล้องกับการจัดการขยะในชุมชน ทำ�ผนวกรวม
จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น มุ ส ลิ ม มาส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการจั ด การขยะ
ของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
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กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วยกลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 537 คน
ดังนี้
1)
2)
		
3)
4)

สมาชิกสภาผู้นำ�หมู่บ้านจำ�นวน 30 คน
เยาวชนบ้านห้วยลึก ที่เรียนฟัรดุอีนในมัสยิด
จำ�นวน 70 คน
แกนนำ�ทุกครัวเรือนๆละ 1 คน จำ�นวน 422 คน
ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนบ้านห้วยลึก 15 คน

ระยะเวลาดำ�เนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2559 ขั้นตอนการดำ�เนินงาน แบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้
(แสดงดังภาพประกอบที่ 6 และตารางที่ 5)
ขั้นตอนที่ 1
ประธานคณะ
ทำ�งานจัดประชุม
เปิดตัวโครงการ
และชีแ้ จงชาวบ้าน
ในการดำ�เนินงาน
จัดการขยะ
ในชุมชน

ขั้นตอนที่ 2
คณะทำ�งาน
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครครัวเรือน
ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ
ธนาคารบุญ
ธนาคารขยะ

ขั้นตอนที่ 3
ครัวเรือนทำ�การ
คัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

ขั้นตอนที่ 4
แกนนำ�ชุมชน
ร่วมกันสำ�รวจและ
เก็บขยะในชุมชน
และแนวถนน
เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ขั้นตอนที่ 7
จัดสวัสดิการคืนสู่
ชุมชน โดยการ
มอบทุนการศึกษา
เด็กยากไร้
เด็กกำ�พร้า ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และ
ผู้เสียชีวิตในชุมชน

ขั้นตอนที่ 6
คณะกรรมการฯ
นำ�ขยะไป
จำ�หน่ายและ
นำ�เงินเข้าบัญชี
ธนาคารขยะ
บ้านห้วยลึก

ขั้นตอนที่ 5
แกนนำ�ครัวเรือน
นำ�ขยะมาซะกาต
ที่ธนาคารขยะ
ของหมู่บ้าน
บันทึกยอด
ในบัญชีบริจาค
ของครัวเรือน

ภาพประกอบที่ 6 แสดงวงจรขั้นตอนการดำ�เนินงานธนาคาร
ธนาคารขยะ บ้านห้วยลึก
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ตารางที่ 5 วิธีการดำ�เนินงานโครงการธนาคารบุญ
ธนาคารขยะ ชุมชนบ้านห้วยลึก
วิธีการ/
กระบวนการหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

1. ประธานคณะ
ทำ�งานจัดประชุม
เปิดตัวโครงการและ
ชี้แจงชาวบ้าน
ในการดำ�เนินงาน
จัดการขยะในชุมชน

นายอนุชา หลานเด็น กำ�นันตำ�บลทรายขาว
ได้จัดเวทีประชุมชี้แจงการจัดการขยะหมู่ที่ 1
บ้านห้วยลึก ที่มัสยิดบ้านห้วยลึก

2. คณะทำ�งาน
ประชาสัมพันธ์และ
รับสมัครครัวเรือน
เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารบุญ
ธนาคารขยะ

นายกิตติ จิงู ผู้ประสานงานโครงการฯ และ
คณะทำ�งานจัดทำ�ใบสมัครและเปิดรับสมัคร
ครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร
บุญ ธนาคารขยะ โดยการเปิดบัญชีธนาคาร
ในแต่ละครัวเรือน พร้อมชีแ้ จงการดำ�เนินงาน
การจัดการขยะในตัวแทนครัวเรือนที่สนใจ

3. ครัวเรือนมีการ
คัดแยกขยะ
แต่ละบ้าน

สมาชิ ก ครั ว เรื อ น ร่ ว มกั น คั ด แยกขยะใน
ครั ว เรื อ น โดยใช้ อุ ป กรณ์ เ หลื อ ใช้ เช่ น
กระสอบปุ๋ย หรืออวนชำ�รุด มาเป็นที่จัดเก็บ
ขยะที่คัดแยกแล้วจากครัวเรือน

4. แกนนำ�ชุมชน
ร่วมกันสำ�รวจและ
เก็บขยะในชุมชน
และแนวถนน
เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

คณะกรรมการโครงการฯร่วมกับผู้นำ�ชุมชน
และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึกตลอดจน
อสม.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึกช่วยกันเก็บขยะ.
ตามแนวถนนเพชรเกษมซึง่ เป็นถนนสายหลัก
และสำ�รวจขยะในชุมชน ในสวนยางพาราและ
พื้นที่ทำ�การเกษตรในชุมชนเพื่อกำ�จัดแหล่ง
เพาะพันธุล์ กู น้�ำ ยุงลายอันเป็นสาเหตุของโรค
ไข้เลือดออก
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วิธีการ/
กระบวนการหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

5. ครัวเรือนนำ�ขยะ
ไปซะกาต
ที่ธนาคารขยะ

ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะนำ�
ขยะที่คัดแยกแล้ว มาเข้าบัญชีธนาคารบุญ
ธนาคารขยะ ในทุก วันที่ 10 ของเดือน
ซึ่งเป็นวันประชุมประจำ�เดือนของหมู่บ้าน
โดยจะมีการชั่งและตีเป็นมูลค่าเงิน ก่อนจะ
บันทึกในสมุดธนาคารบุญ ธนาคารขยะของ
ครัวเรือน

6. คณะกรรมการฯ
นำ�ขยะไปจำ�หน่าย
นำ�รายได้เข้าสูบ่ ญ
ั ชี
ธนาคารบุญ
ธนาคารขยะ

คณะกรรมการโครงการฯ จะนำ�ขยะที่ได้จาก
การบริจาคไปจำ�หน่าย ณ ศูนย์รับซื้อขยะ
บริษัท วงศ์วานิช ซึ่งเป็นตัวแทนรับซื้อขยะ
ชุมชนของจังหวัดกระบี่

7. จัดสวัสดิการ
คืนสู่ชุมชน
ในด้านต่างๆ เช่น
ด้านการศึกษา,
เด็กกำ�พร้า ฯลฯ

คณะกรรมการโครงการฯแจ้งยอดเงินซะกาต
ในบัญชีธนาคารขยะในที่ประชุมทุกวันที่ 10
ของเดื อ น และทุ ก สิ้ น ปี จะมี ก ารประชุ ม
พิจารณาจัดสวัสดิการโดยมอบเงินรายได้จาก
ธนาคารขยะของหมู่บ้าน แก่เด็กยากไร้ เด็ก
กำ�พร้า ทุนการศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้เสียชีวิต
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พิธีเปิดตัวธนาคารขยะชุมชนบ้านห้วยลึก

พิธีเปิดตัวโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน

ประชุมชี้แจง
คณะทำ�งาน
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ประธานโครงการฯอธิบายโครงการและรับสมัคร แกนนำ�ชุมชนและนักเรียน
ครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ร่วมกันจัดการขยะตามแนว
สองข้างทางถนนเพชรเกษม

แกนนำ � ชุ ม ชนร่ ว มกั บ แกนนำ � อสม.สำ � รวจขยะในชุ ม ชนแหล่ ง
เพาะพันธ์ลูกน้ำ�ยุงลาย

แกนนำ�ชุมชนร่วม
กับแกนนำ� อสม.
สำ�รวจและทำ�ลาย
แหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ำ�ยุงลาย
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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6. ผลการดำ�เนินงานและคุณค่าของโครงการ
จากการดำ�เนินงานการจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ
บ้านห้วยลึก ตำ�บลทรายขาว อำ�เภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
เกิดผลการดำ�เนินงานและคุณค่า ดังนี้
6.1 ผลจากการดำ�เนินงานขยะ
หลังดำ�เนินงานโครงการฯ ทำ�ให้ปริมาณขยะในหมู่ที่ 1
บ้านห้วยลึกมีปริมาณลดลงถึงปริมาณหนึ่งในสามของขยะทั้งหมด
เหลือประมาณ 300 กิโลกรัมต่อวัน
6.2 การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกผลจากการ
จัดการขยะในชุมชน ทำ�ให้อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดในชุมชน
ลดลง โดยในปี 2558 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนจำ�นวน
6 ราย คิดเป็น 302.87 ต่อแสนประชากัน และในปี 2559 (ม.ค.ก.ค.59) มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงเหลือเพียง 1 ราย
คิดเป็น 50.47 ต่อแสนประชากร ซึ่งจากการสอบสวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทีไ่ ปเรียนทีอ่ นื่ และเมือ่ เจ็บ
ป่วยก็จะลากลับมารักษาตัวทีบ่ า้ นในชุมชน ไม่ได้เป็นโรคไข้เลือดออก
จากพื้นที่ในชุมชน
6.3 ประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมสุขภาพ พบว่าเกิดคุณค่าใน 6 มิติ ดังนี้
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6.3.1 ด้านนวัตกรรมในชุมชน
เกิดกระบวนการและแนวคิดในการทำ�งานที่เชื่อมโยงกับ
วิถีชุมชนในด้านศาสนา โดยการนำ�แนวคิดหลักคำ�สอนในศาสนา
อิสลามมาใช้ในการบริหารจัดการขยะ ทำ�ให้เกิดนวัตกรรม ธนาคาร
บุญธนาคารขยะบ้านห้วยลึก เปลี่ยนขยะที่ชุมชนนำ�มาซะกาต
ให้เป็นสวัสดิการคืนกลับสู่ชุมชน
เกิ ด นวั ต กรรมรู ป แบบกระบวนการทำ � งานที่ เ ป็ น ระบบ
ซึ่งประกอบด้วยคณะทำ�งาน แผนและการดำ�เนินงาน การประเมิน
ติดตามการทำ�งานและการขยายผลการดำ�เนินงาน ให้กับชุมชน
อื่นต่อไป
6.3.2 ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
คนในชุ ม ชนเกิ ด การปรั บ พฤติ ก รรมการจั ด การตนเอง
ครอบครัว โดยการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำ�มาซะกาตให้กับ
ธนาคารบุญธนาคารขยะและเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนเอง นอกจากนี้ยังมีผลทางด้านจิตใจที่ได้ซะกาตตามหลัก
ศาสนาอิสลามอีกด้วย
6.3.3 ด้ า นการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพ
(กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
ชุมชนบ้านห้วยลึก ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานจัดการ
ขยะ และร่วมใจกันคัดแยกขยะจากบ้านเรือน ตลอดจนจัดทำ�ที่
ทิ้งขยะจากวัสดุเหลือใช้ และนำ�รายได้สู่ธนาคารขยะคืนกลับเป็น
สวัสดิการแก่ชุมชนต่อไป อีกทั้งมีการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือด
ออกในชุมชน ทำ�ให้คนในชุมชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกลดลง
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นายอนุชา หลานเด็น กำ�นันตำ�บลทรายขาว
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศ
การดำ�เนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
“อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำ�ปี 2559

โล่ ประกาศเกียรติคุณรอง
ชนะเลิ ศ การดำ � เนิ น งาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำ�ปี 2559

บ้านเรือนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้ จนได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดกระบี่ ปี 2559
6.3.4 ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาวะ
ชุมชนได้ก�ำ หนดมาตรการในการลด ละ เลิกใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร ทำ �ให้ มี ค วามปลอดภั ย และลดปริ ม าณขยะในชุ ม ชนลง
และกำ�หนดกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของการดำ�เนินงานธนาคารขยะ และ
กฎระเบียบ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสวัสดิการชุมชนของหมู่บ้าน
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6.3.5 ด้านกระบวนการชุมชนเกิดการเชือ่ มโยงประสานงาน
ระหว่างเครือข่าย การจัดการขยะทั้งใน และนอกชุมชน มีการ
ประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน
เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและใช้ประโยชน์จากการนับถือศาสนาอิสลาม
ในชุมชนและกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง
เกิ ด กระบวนการจั ด การความรู้ โ ดยการศึ ก ษาดู ง านจากชุ ม ชน
ภายนอกและนำ�มาปรับใช้ในชุมชนตนเอง ทำ�ให้เกิดทักษะในการ
จัดการโครงการ โดยการติดตามข้อมูลจำ�นวนขยะ และจำ�นวนผูป้ ว่ ย
โรคไข้เลือดออก ตามแผนที่วางไว้
6.3.6 ด้านมิติสุขภาวะปัญญา/สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
จากการดำ�เนินงานโครงการ ทำ�ให้คนในชุมชนรู้จักการ
ทำ�งานเพือ่ ส่วนรวม มีการช่วยเหลือและทำ�กิจกรรมด้วยกัน มีความ
เอื้ออาทร และเกิดความภูมิใจที่ได้ร่วมกันซะกาต และนำ�เงิน
จากการขายขยะกลับคืนเป็นสวัสดิการแก่ชุมชน

7. การขยายผล
1. คณะกรรมการโครงการฯ ได้ขยายผลการดำ�เนินงานการ
จัดการขยะไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงทั้งในและนอกตำ�บลทรายขาว
2. มีการเชือ่ มโยงและมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยกันในการ
ขยะสู่เครือข่ายการจัดการขยะชุมชนภายในจังหวัดกระบี่
3. เกิดกลุ่มรักษ์สะอาด และโซนบ้านสะอาดในชุมชน
4. ขยายการดำ�เนินงานสู่การดำ�เนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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8. ข้อเสนอแนะ
1. การดำ�เนินงานโครงการฯ ให้สำ�เร็จได้นั้น จำ�ต้องมีการ
ตั้งเป้าหมายเดียวกันให้ชัดเจน จากปัญหาหรือสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ทำ�อย่างแท้จริง จากการวิเคราะห์หาสาเหตุปญ
ั หาและต้นทุนทีช่ มุ ชน
มีอยู่แล้ว
2. ผูน้ �ำ ชุมชนต้องเป็นแกนนำ�ทีส่ �ำ คัญในการคัดเลือกทีมงาน
มาทำ�งานและต้องมีการวางแผนการทำ�งานอย่างรอบคอบ
3. ต้องมีการวางแผนและแบ่งบทบาทหน้าที่การทำ�งาน
การจัดทำ�โครงการฯ ให้ชัดเจน มีเวทีในการพูดคุยอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินติดตามอย่างเป็นระยะๆ
4. ควรต้ อ งมี พี่ เ ลี้ ย งโครงการฯ และที่ ป รึ ก ษาโครงการ
จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สจรส.ม.อ.) ที่มีความรู้ และความสามารถ ซึ่งจะมีส่วนสำ�คัญ
ในการประสานงาน สนับสนุน ติดตามและแก้ไขปัญหาให้กบั ทีมงาน
ตลอดจนช่วยติดตามประเมินการทำ�งานโครงการฯ ให้สำ�เร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
5. ควรมีทมี งานเครือข่ายคณะทำ�งานร่วมโครงการร่วมสร้าง
ชุมชนและท้องถิน่ น่าอยูข่ องจังหวัดกระบี่ ทีส่ นับสนุน และช่วยเหลือ
ให้ คำ � ปรึ ก ษาและเสนอแนะการแก้ ปั ญ หากั น ทั้ ง ที ม ที่ ล้ ว นเป็ น
ส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้การทำ�งานสำ�เร็จสำ�เร็จลุล่วงไปได้
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กรณีศึกษาที่ 5:
ประเด็นพัฒนาศักยภาพเยาวชน

“ปันตงสร้างสุข”

อาจารย์กำ�ไล สมรักษ์

ทีมสนับสนุนวิชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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1. ชื่อโครงการ ที่อยู่ และผู้รับผิดชอบโครงการ
ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
ที่อยู่ สี่แยกวัดโหนด ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา
		 จ.นครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววณิชญา ฉันสำ�ราญ
			

2. เรื่องย่อ

“ปันตง” การละเล่นพื้นบ้านของประชาชนสองศาสนา
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านสี่แยกวัดโหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในอดีต “ปันตง” เป็นการละเล่นที่ช่วยให้เกิดความรัก สามัคคี
สร้างครอบครัวอบอุน่ ลดความขัดแย้งในชุมชนได้ ดังนัน้ ผูน้ �ำ ชุมชน
และปราชญ์ชาวบ้านจึงร่วมกันสอนการละเล่น “ปันตง” ให้กับเด็ก
และเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการดำ�เนินงานพบว่า เด็กและเยาวชนมาฝึกซ้อมการละเล่น
ปันตงกับปราชญ์ชาวบ้านทุกสัปดาห์ จนสามารถขับร้องบทกลอน
และเล่นดนตรีพนื้ บ้านประกอบจังหวะได้ จึงจัดแสดงในงานประเพณี
ท้องถิน่ ของตำ�บล ให้ประชาชนได้รบั ชม จนกระทัง่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ได้ นำ �ไปจั ด เป็ น กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย นเพิ่ ม เวลารู้ ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ส่งผลให้เกิดคุณค่าด้านจิตวิญญาณและปัญญาด้านการสืบทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาการละเล่นปันตง
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3. ที่มา

บ้ า นสี่ แ ยกวั ดโหนด ประชาชนนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธและ
อิสลาม เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง ใช้สารเสพติด หนีเรียน
ติดเกม ติดสื่อออนไลน์ ร้อยละ 80 ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว
ปัญหายาเสพติด และปัญหาท้องไม่พึงประสงค์ ได้มากถึง 100
ครอบครัว ผู้นำ�ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาเยาวชนที่เกิดขึ้น จึงหา
แนวทางแก้ไขโดยสืบสานการละเล่น “ปันตง” ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่บ้านสี่แยกวัดโหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีต
ปันตงเป็นการละเล่นทีช่ ว่ ยให้คนในหมูบ่ า้ นได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างครอบครัวอบอุ่น ลดความขัดแย้ง
ในชุมชนได้
คำ�ว่า “ปันตง” เป็นภาษามาลายู แปลว่า บทกลอน
คล้ า ยกั บ คำ � ว่ า “ลำ � ตั ด ” ในภาษาไทย “ปั น ตง” หมายถึ ง
การขับร้องบทกลอนตามทำ�นองคล้ายลำ�ตัด มีลกู คูข่ านรับเป็นภาษา
มาลายู ให้จังหวะประกอบการขับร้องตามทำ�นองด้วยเสียงดนตรี
ได้แก่ ตะโพน (กลองโบราณของชาวมาลายู) ฉิ่ง และกรับ ช่วยให้
เกิดความสนุกสนาน เป็นทีช่ นื่ ชอบของผูช้ มได้เป็นอย่างดี “ปันตง”
เป็น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำ�คัญในอดีต มีประวัติความเป็นมา
อันยาวนาน ครั้งสมัยชาวมาลายูถูกต้อนมาเป็นเชลยศึกของเมือง
ลิกอร์ (ปัจจุบันคือจังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้มีการเรียนการ
สอน“ปันตง” ในโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์เมือ่ 30 ปีกอ่ น แต่ปจั จุบนั
การละเล่นปันตงได้สูญหายไป ครูผู้สอนได้เสียชีวิต มีเพียงเครื่อง
ดนตรีโบราณของชาวมาลายูซึ่งถูกเก็บไว้ในห้องครัวของโรงเรียน
เท่ า นั้ น ผู้ นำ � ชุ ม ชนได้ พ บเห็ น เครื่ องดนตรี จึงได้สืบ ค้นประวัติ
ได้พบกับปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถละเล่นปันตงได้ ดังนั้น
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ผู้นำ�ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านจึงร่วมกันสอนการละเล่น “ปันตง”
ให้กับเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ต่อไป และการละเล่นปันตงจะเป็นกลไกทีส่ ามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาเยาวชนกลุ่มติดยาเสพติดในพื้นที่ได้ ทางผู้นำ�ชุมชนร่วมกับ
ปราชญ์ชาวบ้านร่วมกันจัดทำ�โครงการปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยก
วัดโหนดขึน้ โดยได้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักสร้างสรรค์โอกาสและ
นวัตกรรม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มีระยะเวลาดำ�เนินโครงการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558–
ตุลาคม 2559

4. วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่ อให้ เ กิ ด การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การละเล่ น
“ปันตง” ให้กบั แกนนำ�เด็กและเยาวชน ในชุมชนบ้านสีแ่ ยกวัดโหนด
ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำ�เด็กและเยาวชน 20 คน
ปราชญ์ชุมชน 5 คน และผู้นำ�ชุมชน 10 คน

5. วิธีการ

1. สืบค้นการละเล่นปันตงโดยกลุ่มแกนนำ�ชุมชน เด็กและ
เยาวชน ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นคนก่อตั้ง
การละเล่นปันตง ข้อมูลในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ประวัติ
ความเป็นมาของปันตง และข้อมูลความเป็นมาของหมู่บ้าน
2. สรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์โดยกลุม่ เด็กและเยาวชน
และให้ปราชญ์ชาวบ้านเพิ่มเติมข้อมูลพร้อมร่วมกันกำ�หนดแผน
ฝึกซ้อมการละเล่นปันตง
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3. เยาวชนและปราชญ์ชาวบ้านได้ทำ�การฝึกซ้อมปันตง
ร่วมกัน โดยปราชญ์ชาวบ้านได้สอนการขับร้องบทกลอน สอนลูกคู่
ขานรับ และการเล่นดนตรีประกอบจังหวะ ให้เด็กและเยาวชน
ทุกสัปดาห์ ใช้สถานทีข่ องโรงเรียนและทีท่ �ำ การโครงการเป็นสถานที่
ฝึกซ้อมการเล่นปันตง จนกระทั่งเด็กและเยาวชนมีความสามารถ
ทำ�การแสดงได้
4. ปราชญ์ชาวบ้านและแกนนำ�ชุมชนได้ร่วมกันแต่งเพลง
ที่ใช้ในการละเล่นปันตงร่วมกัน
5. นำ�เสนอชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่น
ปันตงในงานประเพณีท้องถิ่นของตำ�บล มีการแสดงการละเล่น
ปั น ตงโดยกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนในงานต่ า งๆ จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล
ชุดความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะผู้บริหารโรงเรียนวัด
สระประดิษฐ์ และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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6. ผลการดำ�เนินงานและคุณค่าของโครงการ

ผลการดำ�เนินงาน
1. เกิ ด แกนนำ � กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนจำ � นวน 20 คน
ที่ ส ามารถสื บ สานการละเล่ น ปั น ตง จนกระทั่ ง สามารถทำ � การ
แสดงได้ สามารถขับร้องบทกลอน เล่นดนตรีพื้นบ้านประกอบ
จังหวะได้ โดยได้แสดงโชว์ในงานมัสยิด งานปัจฉิมโรงเรียนวัด
สระประดิษฐ์ งานวันฮารีรายอ ทำ�ให้ได้รับคำ�ชื่นชมจากประชาชน
จำ�นวนมาก
2. มี ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการละเล่ น ปั น ตง
ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านจำ�นวน 7 คน ที่สามารถถ่ายทอดการ
ละเล่นให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ มีเครื่องดนตรีที่นำ�มาใช้ในการเล่น
ได้แก่ รำ�มะนา ฉิ่งกลับ ปัจจุบันเครื่องดนตรีตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัด
สระประดิษฐ์ และได้ชุดความรู้เกี่ยวกับเพลงปันตงสร้างสุขจำ�นวน
4 เพลง คือ เพลงเรซอล อาเด๊ะ (น้องสาว) ยาเสพติด และไหว้ครู
ปันตง บทเพลงเหล่านี้ทางเยาวชนจะรวบรวมเพื่อทำ�การถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ก่อนนำ�ไปมอบให้สถานศึกษา และ อบต. เพื่อทำ�การ
อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นปันตงในต่อไป
3. ได้กลุม่ แกนนำ�เยาวชนรุน่ ใหม่ทเี่ ข้ามาเรียนรู้ และสืบสาน
การละเล่นปันตงในรุ่นต่อไปจำ�นวน 12 คน
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คุณค่าที่เกิดขึ้น
เกิ ด คุ ณ ค่ า ด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ มี ค วามภาคภู มิ ใ จของเด็ ก
เยาวชน ปราชญ์ชุมชน และคนในหมู่บ้าน ต่อการสืบสานการ
ละเล่น ปัน ตง โดยเฉพาะปราชญ์ชุม ชนที่เคยเล่นปันตงในอดีต
เมื่อได้กลายเป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเล่น การขับร้อง
เพลง ในบทขับร้องจะใช้ภาษามาลายู (พูดแขก) ซึ่งเป็นภาษาเดิม
ของคนบ้านวัดโหนดที่ในปัจจุบันยังใช้ภาษามาลายูในการสื่อสาร
ทำ �ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ จิ ตใจ มี กำ � ลั งใจและมี ค วามสุ ข เมื่ อได้ ม าทำ �
กิ จ กรรมฝึ ก ซ้ อ มการละเล่ น ร่ ว มกั น ทำ �ให้ เ กิ ด ความผู ก พั น และ
มิตรภาพระหว่างวัย ชาวบ้านในชุมชนมีความภูมิใจต่อเยาวชน
ที่ได้แสดงปันตงในงานประเพณีต่างๆ ของบ้านวัดโหนดและพื้นที่
ใกล้เคียง

7. การขยายผลเชิงนโยบายสาธารณะ

เด็กและเยาวชนได้จดั ทำ�ข้อมูลการละเล่นปันตงเป็นชุดความ
รู้ ได้น�ำ เสนอชุดความรูน้ ใี้ ห้กบั คณะกรรมการหมูบ่ า้ น คณะผูบ้ ริหาร
ครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ทำ�ให้
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นวั ด สระประดิ ษ ฐ์ นำ � ไปบู ร ณาการกั บ การเรี ย น
การสอน จัดทำ�แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของหลักสูตรสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

8. ข้อเสนอแนะ (สำ�หรับผูส้ นใจการทำ�โครงการในครัง้
ต่อไป หรือ/และการต่อยอดโครงการ)

ผู้นำ�ชุมชน ครู บุคลากรสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเด็กและเยาวชน ควร
นำ�ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม
สร้างสรรค์ ช่วยให้มมี มุ มองในการคิดหาวิธกี ารจัดการพฤติกรรมเสีย่ ง
ได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จได้
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ตอนที่ 2

ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้:
จากใจคนลงมือทำ�

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้ตั้งแต่ปี 2553
ซึ่งมีผลการดำ�เนินการที่สำ�คัญมากมาย ดังตัวอย่างเช่นมีโครงการ
ที่ดำ�เนินการเสร็จสิ้นแล้ว 596 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557)
และกำ�ลังดำ�เนินโครงการในปี 2558 ถึง 2559 อีกจำ�นวน 198
โครงการ รวมทัง้ ยังมีทมี สนับสนุนวิชาการ (พีเ่ ลีย้ ง) ในแต่ละจังหวัด
ของภาคใต้เป็นกลไกสนับสนุนด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ เป็นระบบหนุนเสริม ติดตามประเมินผลเสริมพลังให้กับ
ชุมชน ตลอดจนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการตนเองของชุมชน นอกจากนี้จุดเด่นที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง
ก็คือ มีระบบเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข (happynetwork.org) ที่ใช้
ในการติ ดตามประเมิ น ผลโครงการ การจั ด ทำ � รายงานกิ จ กรรม
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รายงานการเงิ น และแบบประเมิ น ผลคุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ทำ�โครงการ ซึ่งจะมีข้อมูลแบบเป็นปัจจุบัน ทำ�ให้สามารถติดตาม
เฝ้าระวังโครงการเสี่ยง และลดความสูญเสียงบประมาณ ระบบ
เว็บไซต์คนใต้สร้างสุขนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลสำ�เร็จที่เกิดขึ้น
และเป็นคลังข้อมูล เพื่อการค้นคว้า หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคคลทั่วไป
จากการดำ�เนินงานของโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้โดย
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นาน
เป็นเวลา 7 ปีแล้ว ทำ�ให้มีเรื่องเล่าจากบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำ�หรับการดำ�เนินงานของโครงการ
ชุมชนน่าอยู่ในอนาคต ดังต่อไปนี้
เรื่องเล่าที่
		
เรื่องเล่าที่
		
เรื่องเล่าที่
		
เรื่องเล่าที่
		
เรื่องเล่าที่
		

1 “เมื่อวิชาการลงมาคลุกฝุ่นกับชุมชน”
โดย ผศ.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
2 “การทำ�งานในชุมชน: เทคโนโลยี line”
โดย รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี
3 “การเรียนรูร้ ว่ มกันสูก่ ารทำ�งานชุมชนน่าอยู”่
โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
4 “ทักษะที่จำ�เป็นของทีมสนับสนุนวิชาการ”
โดย นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
5 “ด้วยพลังศรัทธากระบวนชุมชนเข้มแข็งน่าอยู”่
โดย นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
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เรื่องเล่าที่ 1:

เมื่อวิชาการ
ลงมาคลุกฝุ่นกับชุมชน

โดย ผศ.ดร.ภก. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผู้อำ�นวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

ผมในฐานะผู้อำ�นวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
(สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการทาบทามจาก
คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำ�กับทิศของ
สำ�นักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. ให้เข้ามาช่วยติดตาม
ประเมินผลโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยมี
กรอบการทำ�งานเบื้องต้นจากสำ�นัก และใช้พื้นที่หนองกลางดงของ
ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ เป็นต้นแบบ
กระบวนการถกกันทางวิชาการระหว่าง สจรส.ม.อ.และ
สสส. เพื่ อ การออกแบบการติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ น ไปอย่ า ง
สร้างสรรค์ แม้ว่าจะมีมุมมองที่ทั้งเหมือนและต่างกัน สุดท้าย
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สจรส.ม.อ. ก็ไปชวนนักวิชาการที่ทำ�งานชุมชนทั้งจากหลายคณะ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข มาช่วยกันคิดและออกแบบ
กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ
ผลของการออกแบบในครั้งแรก มีกลิ่นอายของความเป็น
วิชาการสูงมาก มีความละเอียดและยุ่งยาก จนผู้ที่นำ�ไปใช้หนักใจ
และอึดอัดในการปฏิบัติ ทีมวิชาการจึงมีการทบทวน ปรับกันหลาย
ยกในห้าปีทผี่ า่ นมา การลงพืน้ ทีจ่ ริงสร้างประสบการณ์เรียนรูโ้ ดยตรง
ช่วยให้การออกแบบวิธีการติดตามประเมินผลสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงมากขึ้น
ตลอดระยะเวลาห้ า ปี การลงมื อ ทำ � ทำ � แล้ ว ทบทวน
ตรวจสอบแก้ไข ทำ�ให้มีข้อสรุปที่ตกผลึกกันพอสมควร ทำ�ให้เรา
ได้คิดว่า การติดตามประเมินผล ควรมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการ
พัฒนาขีดความสามารถของคน บนพื้นฐานของการทำ�งานจริง
ไม่ ใ ช่ เ พี ย งเพื่ อ การติ ด ตามให้ โ ครงการทำ �ได้ เ สร็ จ สิ้ น หรื อ
ประเมินผลโครงการว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้น
การออกแบบของทีมวิชาการ จึงมุ่งเป็นไปเพื่อการเรียนรู้
เป็นแนวทางที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน เป็นลำ�ดับที่เป็นเหตุเป็นผล
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่รีบเร่ง ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เป็นกระบวนการที่
มุ่งเน้นให้ชุมชนได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์จากข้อมูลสถานการณ์จริง
วิเคราะห์ถึงปัจจัยเอื้อ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค สามารถสังเคราะห์เป็น
แนวปฏิบัติเพื่อการดำ�เนินงานให้บรรลุจุดหมายที่ร่วมกันวางเอาไว้
และสามารถแปลงเป็นแผนชุมชน โครงการและกิจกรรมต่างๆ
และในขณะที่ เทคโนโลยีการสือ่ สารมีความทันสมัยมากขึน้
การสื่อสารผ่านระบบ internet และโทรศัพท์มือถือ ครอบคลุม
ทุกพื้น ที่ การจัดการข้อมูลติด ตามประเมินผลจึงไม่ใช่เรื่องยาก
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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อีกต่อไป สจรส.ม.อ.จึงได้พัฒนาระบบติดตามประเมินผลออนไลน์
ที่สามารถเห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
จัดทำ�รายงาน พร้อมทั้งทำ�หน้าที่เป็นคลังข้อมูลของชุมชนน่าอยู่ใน
ภาคใต้ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมสำ�คัญที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ทีมวิชาการของ สจรส.ม.อ. จะพยายาม
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะนำ�ระบบนีไ้ ปใช้อย่างยินยอมพร้อมใจ
เนื่องจากกระบวนทัศน์ในการมองเรื่องติดตามประเมินผลอาจจะ
แตกต่างกัน ศาสตร์หรือหลักคิดทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในทาง
วิชาการก็มีความแตกต่างกัน วัฒนธรรมการทำ�งานของชุมชนก็
แตกต่างกันในหลายระดับ จำ�เป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เวลาและ
กระบวนการพูดคุยทำ�ความเข้าใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
แหล่งทุนสนับสนุน และ ชุมชนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการ
ความยากจึงไม่ใช่เรื่องการพัฒนาระบบ แต่ความยากอยู่ที่
การทำ�ให้ผู้คน เชื่อ เข้าใจ ศรัทธา ในวิธีคิด แนวทางปฏิบัติ และ
ไว้วางใจที่จะเดินตามนั่นเอง
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เรื่องเล่าที่ 2:

การทำ�งานในชุมชน:
เทคโนโลยี line

โดย รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากประสบการณ์ ท างวิ ช าการในมหาวิ ท ยาลั ย มานาน
35 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ�งานในชุมชนเป็นความท้าทาย
อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ แ ตกต่ า งจากการสอนนั ก ศึ ก ษา นั่ น หมายถึ ง
ความพยายามหาเทคนิคและวิธีการที่เป็นวิชาการมาใช้กับชุมชน
ให้ได้ผล ซึ่งในที่นี้ขอเล่าเฉพาะประสบการณ์ที่ทำ�งานชุมชนน่าอยู่
ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพเท่านั้น
ระยะเวลาปีเศษๆ ทีไ่ ด้สมั ผัสงานชุมชนน่าอยู่ นับว่ามีความ
ท้าทายไปอีกแง่มุมหนึ่ง เริ่มตั้งแต่ทีมทำ�งานภายใน ทั้งนี้ต้อง
เรียนรู้แต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เช่น การติดต่อใช้ช่องทางไหน
จากเรื่องเล่าสู่บทความวิชาการ
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ถึงจะสะดวกและได้ผลดี ดังนั้นจึงได้ปรึกษาร่วมกันในทีมว่า น่าจะมี
line เฉพาะงานนี้ จึงเป็นที่มาของ line ที่ชื่อว่า “อ. จีรเนาว์ชช.
น่าอยู่” ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มจำ�นวน 5 คน หลังจากนั้นทีมงานจึงมี
ช่องทางที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการ
ทำ�งานตามมา
นอกจากนี้ยังมีการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว
ในการทำ�งานกับชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมี line ที่ชื่อว่า
“พี่ เ ลี้ ย งติ ด ตามชุ ม ชน” ซึ่ ง มี ส มาชิ กในกลุ่ ม จำ � นวน 63 คน
ซึ่งยอมรับเป็นช่องทางหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำ�งานของชุมชน
น่าอยู่มากทีเดียว
หลั ง จากนั้ น เมื่ อ มี แ ผนการจั ด ประชุ ม วิ ชาการระดับ ชาติ
ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 โดยทีมงานพีเ่ ลีย้ งติดตาม
ชุมชนและทีมงานสถาบันการจัดการระบบสุขภาพต้องมีเอกสาร
ทางวิชาการจำ�นวน 10 เรื่อง เพื่อประกอบในการประชุมดังกล่าว
จึงทำ�ให้คิดหาช่องทางในการทำ�งานชิ้นนี้ให้ประสบความสำ�เร็จ
ซึ่ ง ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ ทำ � ความเข้ า ใจในงานดั ง กล่ า ว
มีความสำ�คัญมาก ดังนั้นจึงมีที่มาของ line ที่ชื่อว่า “วิชาการ
ชุมชนน่าอยู่” โดยมีสมาชิกในกลุ่มจำ�นวน 15 คน ทั้งนี้เทคโนโลยี
line ที่ใช้ มีส่วนช่วยให้ได้มาของผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสำ�หรับ
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นี้
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เรื่องเล่าที่ 3:

การเรียนรู้ร่วมกัน
สู่การทำ�งานชุมชนน่าอยู่

โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2553 ได้รู้จักโครงการร่วมสร้างชุมชน
และท้องถิน่ ให้นา่ อยูภ่ าคใต้ ซึง่ เป็นโครงการทีท่ าง สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำ�นักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ให้ ดำ � เนิ น การจั ด
กระบวนการพั ฒ นา และติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการในพื้ น ที่
14 จั ง หวั ด ภาคใต้ ด้ ว ยเป้ า หมายที่ ไ ด้ ตั้ งไว้ ข ององค์ ก รผู้ ใ ห้ ทุ น
สนับสนุนการดำ�เนินโครงการ เพราะอยากเห็นชุมชนจัดการตนเอง
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ได้โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาผู้นำ�และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
ตั้งแต่ปี 2553 ได้เข้ามาช่วยงานหลายหน้าที่ ช่วยจัด
กระบวนการประชุม ช่วยเรื่องการจัดการการเงิน ช่วยในการเป็น
พี่เลี้ยงติดตามหนุนเสริมโครงการ พื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานีและ
นราธิวาส จากการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�โครงการ ทำ�ให้
ได้รู้จัก พบปะกับภาคีสุขภาพมากมาย และหลากหลาย อาทิ
ชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมพี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
ทีมทำ�งานวิชาการ ฯลฯ ทำ�ให้เริ่มเรียนรู้ว่าการทำ�งานกับชุมชน
กับคนหมู่มากไม่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวหากเรามีใจที่จะร่วม
เรียนรู้และพัฒนาแก้ไขกระบวนการทำ�งานไปด้วยกัน ด้วยความ
เป็นทีมไปด้วยกัน
ที่ ผ่า นมาภาคใต้ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุนจาก สสส.
ให้ดำ�เนินโครงการมาแล้วถึง 794 โครงการ (ปี 2553-2558)
ผลจากการดำ�เนินงานทีเ่ กิดขึน้ มีทงั้ ดำ�เนินการเสร็จสิน้ ตามเป้าหมาย
และยุตโิ ครงการระหว่างการดำ�เนินงาน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นประสบการณ์
และบทเรียน ในการที่คนทำ�งานทุกฝ่าย จะต้องเรียนรู้ร่วมกันและ
ปรับวิธีการทำ�งาน กระบวนทัศน์ เหมาะสมกับการทำ�งานมากขึ้น
เพื่อที่จะหาวิธีพัฒนาให้โครงการ หรือแม้แต่ติดตามหนุนเสริม
โครงการ จะพาโครงการไปให้ถึงฝั่งฝันที่วางไว้ได้
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กระบวนการที่สำ�คัญที่ชุมชนต้องเรียนรู้ คือ การจัดการ
เอกสารทางการเงิน ซึ่งสำ�หรับเรื่องเอกสารทางการเงินเป็นเรื่อง
ทีล่ ะเอียดอ่อน เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งทำ�ให้โปร่งใส ต้องสร้างความไว้วางใจ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายโครงการ มีการรับรู้ร่วมกัน ซึ่งถ้าหากเกิดความ
ไม่ไ ว้วางใจขึ้นในเรื่องการเงิน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่อง
งบประมาณที่ไม่โปร่งใส นำ�ไปสู่ความขัดแย้งในชุมชนเป็นจำ�นวน
มาก ถื อว่ าเป็ น ปั จ จั ย สาเหตุ หลั กของการยุติโครงการที่ผ่า นมา
และทำ�ให้ชมุ ชนสะดุดติดกับดักความขัดแย้งทีไ่ ม่ควรเกิดขึน้ ในชุมชน
ทางคณะทำ�งาน สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงโครงการได้ตระหนัก
เล็งเห็นความสำ�คัญของการจัดการเอกสารทางการเงิน ซึง่ ถือว่าเป็น
เรือ่ งทีย่ ากซับซ้อนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ จึงได้ออกแบบระบบการ
เงินออนไลน์ดว้ ยเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข (http://happynetwork.org)
ซึ่งชุมชนที่ได้รับโครงการชุมชนน่าอยู่ได้กรอกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและ
งบประมาณแต่ละกิจกรรม และทัง้ นีช้ มุ ชนได้เรียนรูก้ ารเขียนเอกสาร
การเงินที่ถูกต้อง และมีระบบติดตามสนับสนุนช่วยให้โครงการ
ดำ�เนินการทางเอกสารส่งผลงานได้อย่างสำ�เร็จ
5 ปี ที่ดำ�เนินโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้
ได้มีการพัฒนาระบบมาโดยตลอด อาจไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่เป็นการ
พั ฒ นาเพื่ อ การทำ � งานที่ ค วามสมดุ ล กั บทุกฝ่า ย ต้องอาศัยการ
ลงมือทำ�เมื่อเกิดปัญหาต้องนำ�มาแลกเปลี่ยน อีกหนึ่งวิธีสำ�คัญ
คือ การลงพื้นที่ชุมชนให้เห็นบริบทพื้นที่และการทำ�งาน ไม่มอง
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ปัญหาการดำ�เนินงานชุมชนเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้ แต่หากมองภาพ
ได้ชัดและเล็งเห็นว่าชุมชนไม่สามารถเดินต่อไปได้ ก็ไม่ควรฝืน
ทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไป ทีมต้องมีความชัดเจนในการตัดสินใจไม่ปล่อย
ให้ปญ
ั หาคาราคาซังยืดยือ้ ควรแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ ไม่เช่นนัน้ ปัญหา
ที่ใหญ่กว่าจะตามมาได้
ปั จ จั ย สำ � เร็ จ ของงานมี ห ลายด้ า นหากให้ แ ต่ ล ะคนเข้ าใจ
และปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจในบทบาทของ
ผู้อื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสำ�คัญ เมื่อทีมเข้มแข็งเข้าใจหลัก
ปฏิ บั ติ ใ นการทำ � งานมี ก รอบคิ ด กระบวนทั ศ น์ ก ารดำ � เนิ น งาน
ที่ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การทำ�งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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เรื่องเล่าที่ 4:

ทักษะที่จำ�เป็น
ของทีมสนับสนุนวิชาการ

โดย นางสาวฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้เข้ามาเป็นคณะทำ�งานพัฒนา
ศักยภาพ ติดตามประเมินผลการทำ�โครงการร่วมสร้างชุมชนให้
น่าอยู่ภาคใต้ มีบทบาทบริหารจัดการโครงการ และพัฒนาความ
สามารถศักยภาพของทีมสนับสนุนวิชาการ (พีเ่ ลีย้ ง) ในแต่ละจังหวัด
ให้ มี ค วามเข้ าใจและทั ก ษะในการพั ฒ นาโครงการ การติ ด ตาม
สนับสนุนโครงการในพื้นที่ที่ได้รับทุนจาก สสส. การจัดทำ�รายงาน
ผ่านเว็บไซต์ และกลไกการเสริมพลังทีมสนับสนุนวิชาการ
จากบทบาทภาระงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้งานประสบความสำ�เร็จ คือ การเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ
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95

การวางแผนงานติดตามประเมินผลโครงการร่วมกับทีมสนับสนุน
วิชาการ การออกแบบจัดทำ�คู่มือสื่อที่ใช้ในการติดตามโครงการ
และการหนุนเสริมศักยภาพพี่เลี้ยงให้มีสมรรถนะในด้านการพัฒนา
และติดตามโครงการ ทางคณะทำ�งานต้องสร้างทักษะให้พี่เลี้ยง
มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชนในด้านต่อไปนี้
1. สถานการณ์สุขภาวะ
2. ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นคน
		 สิ่งแวดล้อม และกลไก
3. การวางเป้าหมาย จุดหมาย เป้าประสงค์ หรือการวาง
		 วัตถุประสงค์
4. ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อความสำ�เร็จ หากจะทำ�โครงการ
		 ให้สำ�เร็จต้องมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง
5. วิธีการแก้ไขปัญหาที่สำ�คัญ จะแก้ไขปัญหาด้าน คน
		 สภาพแวดล้อม และกลไกอย่างไร
6. ปัจจัยนำ�เข้าทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ทุนของชุมชน ทุนด้านบุคคล
		 และทุนด้านทรัพยากรอื่นๆ
7. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรือขั้นตอนการทำ�งาน
8. ผลที่จะเกิดขึ้น แบ่งออกเป็น ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
		 ผลกระทบ
		 - ผลผลิต หมายถึง เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดผล
			 โดยตรงต่อการจัดทำ�โครงการ
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		 - ผลลัพธ์ หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากเป้าหมาย
			 ที่วางไว้ และเป็นผลต่อเนื่อง
		 - ผลกระทบ หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งขยายเชิงการ
			 ขับเคลื่อนไปสู่นโยบาย
9. กลไกและวิธีการติดตามประเมินผลของชุมชน
กลวิ ธี ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของที ม สนั บ สนุ น วิ ช าการ
(พี่เลี้ยง) ต้องมีคู่มือการจัดทำ�ข้อเสนอโครงการ คู่มือการติดตาม
ประเมินผลโครงการ คู่มือการใช้เว็บไซต์คนใต้สร้างสุข เป็นเอกสาร
ประกอบในการทำ�งานติดตามโครงการ สสส.ในพื้นที่ ในขณะ
เดียวกันจะมีการหนุนเสริมทักษะไปพร้อมกับการปฏิบัติการจริง
โดยจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำ�กรอบแนวคิด และวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อเสนอโครงการ โดยใช้ทมี วิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นทีมช่วย
ในการหนุนเสริมทักษะพี่เลี้ยงร่วมกัน
นอกจากการหนุนเสริมให้ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)
มีความรู้ในการคิดเชิงระบบ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ�ให้คนในชุมชน
สามารถเขียนโครงการได้ สิ่งสำ�คัญที่ต้องเสริมพลังให้พี่เลี้ยง คือ
การวางแผนบริ ห ารจั ด การโครงการชุ ม ชนน่ า อยู่ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น จาก
สสส.ให้สง่ รายงานได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ ทางคณะทำ�งาน
จะติดตามการส่งรายงานทางเว็บไซต์ เมื่อพบว่ามีการรายงานล่าช้า
จะสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)
ทำ�ให้เกิดการแก้ไขจัดการปัญหาร่วมกัน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่
ทางโครงการเขียนข้อมูลรายงานไม่ครบ ข้อมูลไม่ชัดเจน มีปัญหา
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การจัดทำ�เอกสารการเงินให้ถูกต้อง ทางคณะทำ�งานต้องวางแผน
ติดตามสนับสนุนการทำ�งานของผู้รับทุนในพื้นที่ โดยจัดประชุม
ติดตามความก้าวหน้า ให้ค�ำ แนะนำ�การเขียนรายงานและการจัดการ
เอกสารการเงินที่ถูกต้อง ทำ�ให้พี่เลี้ยงเกิดทักษะในการหนุนเสริม
ด้านการบริหาร
จัดการโครงการ ในขณะเดียวกันพี่เลี้ยงยังต้องมีความรู้
ด้านการติดตามประเมินผล ซึ่งพี่เลี้ยงต้องสามารถประเมินคุณค่า
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดตามโครงการได้ โดยมีคุณค่าที่เกิดขึ้นใน
6 ด้าน ดังนี้
1. เกิดชุดองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. เกิดการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาวะ
4. เกิดการขยายผลสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสาธารณะ
5. เกิดกระบวนการชุมชน
6. เกิดสุขภาวะทางปัญญา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
จากทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น สรุปได้ว่า ทีมสนับสนุน
วิชาการ (พีเ่ ลีย้ ง) ต้องเป็นคนทีม่ คี วามรูด้ า้ นการคิดเชิงระบบในการ
จัดทำ�ข้อเสนอโครงการ ทักษะการวางแผนบริหารจัดการโครงการ
และความรู้ ด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะ
ทีจ่ �ำ เป็นต่อการติดตามหนุนเสริมผูด้ �ำ เนินโครงการ สสส.ให้สามารถ
ดำ�เนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เรื่องเล่าที่ 5:

ด้วยพลังศรัทธา
กระบวนชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่

โดย นายญัตติพงศ์ แก้วทอง
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แสงตะวันชิงพลบหลับลงจากขอบฟ้า เป็นช่วงหัวค่ำ�คืน
ของชุมชนแห่งหนึ่ง ณ ศาลาเล็กๆ ริมคลองรายล้อมด้วยป่า
ชายเลนและเสียงจักจั่นส่งเสียงต้อนรับผู้คนทีละคนสองคนทยอย
มานั่งจับจองจนพื้นที่นั่งกันมา ล้อมวงฉีกกาแฟซองใส่น้ำ�ร้อนแล้ว
พับซองแทนช้อนชงน้�ำ ร้อนอย่างช้าๆ มองไปไกลๆ ทางป่าชายเลน
เห็ น แสงหิ่ ง ห้ อ ยสี ส้ ม ระยิ บ ระยั บ ลอยไปมาเหมื อ นจะชั ก ชวนให้
ไปเล่นด้วยกัน
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บรรยากาศข้างต้น เป็นวิถีปกติของคนในชุมชน หลังจาก
ทำ�งานเหนือ่ ยมาทัง้ วัน ก่อนจะเข้านอนก็จะแวะเวียนมาคุยทักทาย
พูดคุยกับเพื่อนบ้าน ณ จุดรวมคนที่ศาลาเล็กๆ แห่งนี้ เรื่องที่คุย
กันจะเป็นเรื่องของแต่ละวันว่าไปเจออะไรบ้าง มีปัญหามาปรึกษา
เล่าสู่กันฟัง หลายคนแนะวิธีแก้ไขและร่วมมือกันแก้ปัญหา หลายๆ
เรื่องก็พูดเรื่องการพัฒนาในพื้นที่ ร่วมกันวางแผนและลงมือปฏิบัติ
และนำ � มาสรุ ป ผลหมุ น เวี ย นเป็ น วั ฎ จั ก รธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ด้ ว ย
ความจริงใจและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง ซึ่งใน
กระบวนการนี้ศัพท์ทางวิชาการได้ให้ความหมายไว้ว่าคือ “กลไก
สภาผู้นำ�ชุมชน”
“กลไกสภาผู้ นำ � ชุ ม ชน” หมายถึ ง กลไกที่ ม าประชุ ม
พูดคุย สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาชุมชน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำ�ทางการ (กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
อบต. เทศบาล ฯลฯ) หรือผูน้ �ำ ธรรมชาติ (ผูน้ �ำ ทางศาสนา ปราชญ์
ชุมชน ผู้นำ�กลุ่มต่างๆ ฯลฯ) และที่สำ�คัญสมาชิกทุกคนในชุมชน
มาร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันติดตาม
ประเมินผล และได้ประโยชน์กับส่วนรวม
เช้าตรู่วิถีชีวิตคนในชุมชนตื่นเช้าก่อนไก่จะขัน พระอาทิตย์
ยังไม่ทันได้ตื่น ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือดังออกไปทางชายคลอง
เห็นเรือหลากหลายลำ�แล่นไปเก็บลอบ (เครื่องมือการประมง)
ดักปูด�ำ บางลำ�แล่นออกไปยังปากคลองชายฝัง่ ทะเลไปยกกับดักปลา
ปู บางลำ�ไปยังชายคลองไปยกคันเบ็ดตกปลา เมื่อไก่ขันได้สักระยะ
เรือทุกลำ�ก็แล่นมายังท่าเรือที่ศาลาแห่งนี้ บางคนได้ปูดำ� ปูม้า
ปลากะพง ปลาเก๋า ฯลฯ แล้วนำ�ไปขายและกินในครัวเรือนแบ่งปัน
เพื่อนบ้าน
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จะเห็นได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่เร่งรีบสุขสบาย และ
มีความลุ้นตื่นเต้นอยู่นิดๆ ว่าวันนี้จะได้ ปู ปลา มากน้อยแค่ไหน
ได้มากก็สุข ได้น้อยก็สุข และสิ่งที่ชุมชนจับสัตว์น้ำ�ได้ เพราะ
มี “เครื่องมือ” ที่ไม่ทำ�ลายล้างระบบนิเวศน์ เป็นเครื่องมือประมง
พื้นบ้านที่รอสมดุลธรรมชาติผลิตอาหารคืนกลับมาอีกครั้ง
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ก็เช่นเดียวกัน การสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งควรมี “เครื่องมือ” ที่ชุมชนทำ�ได้เป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นเครื่องมือที่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเครื่อง
มือกระบวนการชุมชนมีหลากหลาย “จากโครงการชุมชนน่าอยู่”
ชุมชนผ่านการเรียนรูก้ ารบริหารจัดการโครงการ ผ่านการเขียนพัฒนา
โครงการและดำ�เนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ คน
สภาพแวดล้อม กลไก (determinants of health) การใช้ทุน
ในชุมชนมาใช้จดั การแก้ไขปัญหา และระบบกลไกพีเ่ ลีย้ งชุมชน
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยสาเหตุและปัจจัยเอื้อของ คน (เช่น ความรู้ ความตระหนัก
พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ) สภาพแวดล้อม (วิถีชีวิต
วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) กลไก (เช่น ระบบสาธารณสุข กลไกของ
กลุ่มเครือข่ายชุมชน กลไกท้องถิ่น กลไกของหน่วยงานราชการ
ในชุมชน กลไกสื่อสาธารณะ)
การใช้ทุนของชุมชนมาจัดการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ทุนคน
เช่น ปราชญ์ชุมชน ผู้นำ�ศาสนา กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู เป็นต้น ทุน
กลุ่ม/องค์กร เช่น รพสต. โรงเรียน อสม. กลุ่มแม่บ้าน เทศบาล
อบต. กลุ่มอาชีพ เป็นต้น ทุนวิถีชีวิต/ประเพณี/วัฒนธรรม เช่น
ศาสนา ประเพณีพนื้ บ้าน กีฬา การละเล่น เป็นต้น ทุนภูมปิ ญ
ั ญา/
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ความรู้/นวัตกรรม เช่นแพทย์แผนไทย ตำ�รับอาหาร สิ่งประดิษฐ์
เป็นต้น ทุนศูนย์เรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้หรือการจัดการ
ความรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรท้องถิ่น เวที
ชาวบ้าน เป็นต้น ทุนกระบวนการมีส่วนร่วนของชุมชน เช่น
สภากาแฟ การลงแขก เวทีประชาคม การประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น
ทุนเครือข่ายเศรษฐกิจ เช่น กองทุนออมทรัพย์ สหกรณ์ กองทุน
สวัสดิการ เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น ชุม ชนเจอปัญ หาการลักลอบตัดไม้ ต้อง
วิเคราะห์สาเหตุแต่ละด้าน เช่น “คน” วิเคราะห์พบว่า จากความ
ไม่เข้าใจว่าตัดไม้แล้วเกิดผลกระทบอะไรบ้าง และมีบุคคลนอกพื้นที่
มาลั ก ลอบตั ด ไม้ “สภาพแวดล้ อ ม” วิ เ คราะห์ พ บว่ า ยั ง ไม่ มี
กฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชน “กลไก” วิเคราะห์พบว่ายังไม่มี
กลุ่มดูแลป่าชายเลน
จากนั้ น ค้ น หาปั จ จั ย เอื้ อ ที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หานี้ ไ ด้
โดยดูจากทุนต่างๆ มาใช้แก้ปัญหาและดำ�เนินการแก้ปัญหา เช่น
“คน” นำ � ปราชญ์ ช าวบ้ า นเกี่ ย วกั บ ป่ า ชายเลนมาพู ด คุ ย สร้ า ง
ความเข้าใจให้รับรู้ถึงผลกระทบจากการตัดไม้ “สภาพแวดล้อม”
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในเวที ป ระชาคมหมู่ บ้ า นเรื่ อ งกฎระเบี ย บ
การจัดการป่าชายเลน “กลไก” การตั้งกลุ่มดูแลป่าโดยใช้คนที่
ออกเรือเป็นประจำ�ในการสอดส่องดูแลป่าด้วยวิถีปกติ
การแก้ปัญหามีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน
นั้นๆ โดยมีกลไกสภาผู้นำ�ชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลไกที่ สำ � คั ญ
ในการทำ�งานกระบวนการชุมชน คือ “กลไกพี่เลี้ยงหนุนเสริม
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กระบวนการชุมชน” ซึ่งพี่เลี้ยงมีความใกล้ชิดกับชุมชน มีความ
ศรัทธาพลังชุมชน มีจิตอาสา และมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา เชื่อม
ประสาน หนุนเสริมการพัฒนาชุมชนระหว่างคนในชุมชนกับองค์กร
ภายนอกชุมชน การเชื่อมประสานพัฒนาโครงการต่างๆ ในพื้นที่
การดำ�เนินโครงการกับองค์กรภายนอก จะเป็นลักษณะทางวิชาการ
มากขึ้น โดยมีพี่เลี้ยงช่วยแนะนำ�ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ
การวางแผนโครงการ การดำ�เนินกิจกรรม การประเมินผลโครงการ
จนชุมชนสามารถจัดการแก้ปัญหาได้สำ�เร็จ
ผ่านมาสักระยะ ได้กลับมาเยี่ยมเยือนที่ศาลาเล็กๆ ที่ริม
คลองป่าชายเลนนี้อีกครั้ง ชุมชนพบเจอปัญหาก็นำ�กระบวนการ
ชุมชนมาแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนไปในทางที่ชุมชนเห็นพร้อม
ต้องการบนพื้นฐาน “พลังศรัทธากระบวนชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่”
ที่ขับเคลื่อนชุมชน ด้วยกลไกสภาผู้นำ�ชุมชน เครื่องมือการพัฒนา
ต่างๆ ของชุมชน และกลไกพี่เลี้ยงหนุนเสริมชุมชน
วิถีชีวิตของชุมชนดำ�เนินตามปกติสุข ได้เห็นกาน้ำ�ร้อน
กับถ้วยกาแฟ ถามหาซองกาแฟเทใส่น้ำ�ร้อนใส่แก้ว แต่ที่เปลี่ยนไป
ตอนนี้มีช้อนชงคนแก้วเพิ่มขึ้นมา จิบกาแฟมองไปไกลๆ ยังเห็น
หิง่ ห้อยชวนไปเล่นกับแสงไฟเหมือนเดิม...กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
ได้เกิดขึ้นแล้ว...
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สรุป
การทำ�งานชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตลอดเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
ทางสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทุ่มเทพลังในการดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
โดยหวังว่าจะมีส่วนผลักดันหรือเป็น
กลไกสำ�คัญหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้คนในชุมชน
มี สุ ข ภาวะที่ ดี กล่ า วคื อให้ ชุ ม ชน
สามารถจัดการตนเองได้ อันส่งผล
สู่ชุมชนเข้มแข็งตามมาต่อไป

104

