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บทสรปุ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ภาคใต ป 2558 – 
2559  มีวัตถุประสงคเพื่อ (1.) เพื่อใหชุมชนเรียนรู เขาใจสาระสําคัญของชุมชนนาอยู  และเขาใจหลักการทํา
โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก6  (2.) พัฒนาศักยภาพทักษะดานการเขียนโครงการให
ผูสนใจเสนอโครงการ เพื่อใหไดขอเสนอโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู  ที่มีความสมบูรณตามกรอบทิศ
ทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการใหผูรับทุนสามารถดําเนินงานอยางตอเน่ือง (3.) 
เสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของผูรับทุนดานตางๆที่เกี่ยวของ ผานกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรม
การเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยน และ
ศึกษาดูงานในพื้นที่  (4.) รวบรวมสังเคราะหความรูที่เกิดจากโครงการ กอให เกิดคุณคาแกชุมชนในดานตางๆ 
เชน เกิดความรูเชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเปนตน ที่สามารถขยายผลและสรางประโยชนตอสังคมและ
นําไปเช่ือมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชนเว็บไซด สื่อสิ่งพิมพ เปนตน  (5.) 
เพื่อบูรณาการประสานภาคี เช่ือมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสูการยกระดับเปนกระบวนการ
นโยบายและเกิดการเผยแพรและเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูเกี่ยวของทุกฝาย (6.) เพื่อพัฒนาระบบ/
กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค เสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของทีม
สนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) ดานตาง ๆ และปรับปรุงระบบเว็บไซดสรางสุขคนใตที่รายงานผลการ
ดําเนินงานของผูรับทุนและผูติดตาม ใหเกิดการเผยแพรและเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูเกี่ยวของ 

โดยมีกลไกทีมงาน 65 คน แบงกลไกเปน 4 สวนที่เช่ือมสัมพันธกัน ไดแก 1) คณะทํางานสวนกลาง 

สจรส. 5 คน  2) คณะทํางานวิชาการ 11 คน  3) ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) 58 คน  4) 

คณะทํางานพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศและสังเคราะหความรู  4 คน  และรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 14 

จังหวัดของภาคใต  ในระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต  1 เมษายน 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559   

งวดที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันที่  1 เมษายน 2558 – 31 สิงหาคม 2558 

งวดที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันที่  1 กันยายน 2558 – 31 มกราคม 2559 

งวดที่ 3 ระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันที่  1 กุมภาพันธ 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 
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1. การสรางการเรียนรูเร่ืองชุมชนนาอยู 
 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลลัพธจากการดําเนินงาน ขอสังเกต/ขอคนพบ แนวทาง  

1. เพื่อใหชุมชนเรียนรู เขาใจ
สาระสําคัญของชุมชนนาอยู  
และเขาใจหลักการทําโครงการ
รวมสรางชุมชนใหนาอยูของ 
สสส.สํานัก 6 

1.1 มีชุมชนที่เปนพื้นที่ใหม
อย า งน อย จังห วัดละ  15 
ชุมชน รวม 210 ชุมชน
เขาใจสาระสําคัญของชุมชน
นาอยู  และเขาใจหลักการ
ทําโครงการรวมสรางชุมชน
ใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6 
 
 
 

1.1 มีชุมชนใหมเขารวมเรียนรูและเขาใจ
หลักการทําโครงการชุมชนนาอยู  432 
ชุมชน โดยแตละจังหวัดมีจํานวนชุมชน
เขารวม สามารถเรียงลําดับจากมากไป
นอยดังน้ี  
นครศรีธรรมราช  110 ชุมชน   
พัทลุง               77 ชุมชน  
สตูล                 44 ชุมชน  
ปตตานี             38  ชุมชน  
ยะลา                36 ชุมชน   
สุราษฏรธานี        25 ชุมชน  
นราธิวาส           22 ชุมชน 
ชุมพร               16 ชุมชน  
กระบี่               16 ชุมชน 
ระนอง              16 ชุมชน  
สงขลา              14 ชุมชน  
ภูเก็ต                12 ชุมชน  
พังงา                 3 ชุมชน  
ตรัง                   3 ชุมชน   
 

การประชาสัมพันธ 
- การประชาสัมพันธแบบทั่วไป โดย
ประชาสัมพันธผาเว็บไซต เครือขายวิทยุชุมชน 
และสงจดหมายไปยังหนวยงานราชการ ไดผล
ตอบรับมีชุมชนสนใจ 25 พื้นที่ ซ่ึงจํานวนชุมชน
นอยกวาแบบเฉพาะเจาะจง คือ ทีมสนับสนุน
วิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) ไดลงพื้นที่คนหา
ชุมชนที่สนใจซ่ึงมีมากถึง 414 ชุมชนในภาคใต 
14 จังหวัด เน่ืองดวยพี่เล้ียงมีเครือขายการ
ทํางานในจังหวัดน้ันๆ ประกอบกับทีมสนับสนุน
วิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) มีความหลากหลาย
เครือขายการทํางาน เชน เครือขาย
สถาบันการศึกษา เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 
เครือขายสาธารณสุข เปนตน  
- ผลตอบรับใบสมัครเบื้องตน ประเด็นความ
สนใจจะมุงเนนการแกไขปญหาเปนหลัก ไดแก 
ประเด็นการแกปญหาสุขภาพ (โรคเรื้อรัง, 
อาหารปลอดสารพิษ) ประเด็นการจัดการ
ส่ิงแวดลอม (ขยะ, นํ้าไมพอใช, ปาเส่ือมโทรม, 
คลองเส่ือมโทรม, การทองเที่ยว) ประเด็น
เศรษฐกิจ (หน้ีสิน, ราคายางพาราตกต่ํา, การ
วางงาน) ประเด็นยาเสพติด ประเด็นสังคม 
(ความแตกแยกในชุมชน, ครอบครัวไมอบอุน) 

โครงการที่พัฒนาผานการพิจารณา
เขาสูกระบวนการติดตามและ
สนับสนุน การบริหารจัดการ
โครงการในแตพื้นที่ใหประสบ
ความสําเร็จตอไป 
 
  



4 
 

ความเขาใจเบื้องตนกอนเขารวมโครงการชุมชน
นาอยูตั้งใจแกปญหาโดยตรงเปนหลัก แตยังขาด
การแกปญหาที่ยั่งยืนและหลักการพึ่งตนเอง โดย
ยังไมไดมองเรื่องการใชขอมูลนํามาแกไขปญหา 
ยังไมไดใชการมีสวนรวมหรือสภาผูนํามาแกไข
ปญหา ยังขาดการวิเคราะหสาเหตุปจจัย (คน 
สภาพแวดลอม กลไก) ซ่ึงถือวาเปนโอกาสดีใน
การที่ชุมชนเขามาสนใจรวมแลกเปล่ียนเรียนรู
กับโครงการชุมชนนาอยูตอไป  
 
การจัดเวทีเสวนารายจังหวัด 14 จังหวัด  
- จากความสนใจที่สมัครเขารวมโครงการไดเขา
สูเวทีการเรียนรูแนวคิดรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
และพื้นที่ตนแบบที่ประสบความสําเร็จเปน
ตัวอยาง ไดทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู ทําให
ชุมชนเกิดขอคิดหลักการชุมชนนาอยูได เกิดการ
มองปญหาไมไดแกไขจุดเดียว แตมองการแกไข
ทั้งระบบ คน สภาพแวดลอม กลไก มองการ
แกปญหาทั้งระบบ 
- ชุมชนเกิดการปรับแนวคิด ปรับขอเสนอ
โครงการในแนวทางหลักการชุมชนนาอยู  
- เกิดการกล่ันกรองโครงการเบื้องตน เชน 
โครงการของบประมาณกอสรางส่ิงของ ของบ
จัดซ้ือจัดจางที่ไมยั่งยืน เปนตน   
- ในแตละจังหวัดจะมีโครงการที่เคยดําเนิน
โครงการมากอน มาชวยแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณทํางาน ทําใหเกิดพลังความหวังที่
นําไปสูความสําเร็จของโครงการที่กําลัง
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ดําเนินการพัฒนาโครงการ  
- กระบวนการเวทีมีพี่เล้ียงในพื้นที่วิทยากร
กระบวนการดวย ทําใหพี่เล้ียงมีศักยภาพการนํา
เวทีกระบวนการเพิ่มมากขึ้น  
 
การดําเนินงานทีมสนับสนนุวิชาการ (พี่เล้ียง/
ผูติดตาม) ลงไปในแตละพื้นที ่
- ชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกันจากแบบขอเสนอ
โครงการตั้งแตคนหาทีมคณะทํางานชุมชน 
รวมกันวิเคราะหทุนชุมชน วิเคราะหปญหา 
วิเคราะหถึงสาเหตุปญหาและปจจัยที่เอ้ือตอการ
ทําโครงการ รวมกันกําหนดวัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน  
- ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นในการแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
บริบทใหมๆ ของชุมชน ชวยในการแนะนําการ
พัฒนาขอเสนอโครงการ รวมกันวิเคราะหกับ
ชุมชน  
- เกิดระบบความสัมพันธทีมสนับสนุนวิชาการ 
(พี่เล้ียง/ผูติดตาม) และชุมชน เปนผลดีในการ
ติดตามประเมินผลอยางใกลชิด รูจัก รูปญหา
จริง เขาใจบริบทชุมชนในการติดตามประเมินผล  
 



6 
 

2. การพัฒนาโครงการ 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลลัพธจากการดําเนินงาน ขอสังเกต/ขอคนพบ แนวทาง  

2. พัฒนาศักยภาพทักษะดาน
การเขียนโครงการใหผูสนใจ
เสนอโครงการ เพื่อใหได
ขอเสนอโครงการรวมสราง
ชุมชนใหนาอยู  ที่มีความ
สมบูรณตามกรอบทิศทางการ
สนับสนุนทุน และยกระดับ
คุณภาพโครงการใหผูรับทุน
สามารถดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

2.1 มีผูเสนอโครงการที่เปน
กลุมเปาหมายที่ดอยโอกาส/
เปาหมายใหม ไดรับความรู 
ผ านกระบวนการพัฒนา
ทักษะการเขียนโครงการ 
140 พื้นที่ และสามารถผาน
การพิจารณาอนุมัติ  100 
โครงการและกระจายทุนใน
จังหวัดที่ไดรับทุนนอย  
 
2.2 มีผูเสนอโครงการที่เปน
โครงการตอเน่ืองของพื้นที่
เดิม 60 พื้นที่ และสามารถ
พัฒนาขอ เสนอโครงการ
ตอเน่ืองที่ยกระดับและหรือ
พัฒนาผลผลิตจากโครงการ
เกิดเปนนวัตกรรมชุมชน 

2.1 ชุมชนผานกระบวนการพัฒนาทักษะ
การเขียนโครงการ จํานวน 202 พื้นที่  
- ผานการพิจารณาอนุมัติ 198 โครงการ 
ขอยกเลิก 2 โครงการ สรุปโครงการไดรับ
สนับสนุนทุน 196  โครงการ  
- โครงการ (ใหมและตอเน่ือง) มีการ
กระจายทุนในจังหวัดตางๆ ดังน้ี 
- ชุมพร 14 โครงการ  
- กระบี่  11  โครงการ  
- สุราษฏรธานี 10   โครงการ  
- ภูเก็ต 5 โครงการ 
- ตรัง 3  โครงการ 
- พัทลุง 21  โครงการ  
- สตูล 34  โครงการ 
- นครศรีธรรมราช 65 โครงการ 
- สงขลา 13  โครงการ 
- ปตตานี 8 โครงการ 
- ยะลา 3 โครงการ 
- นราธิวาส 9 โครงการ 
 
และระนอง และพังงา ไมมีโครงการ  
 
 
 
 

การเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการคร้ังที่ 1  
- ผูรับผิดชอบโครงการไดเรียนรูกับเว็บไซต ใน
การกรอกขอมูลเปนครั้งแรก เรียนรูการใช
เ ว็บไซต เปนผลดี ในการกรอกขอมูลบันทึ ก
กิจกรรมในครั้งตอไป 
- เกิดกระบวนการกล่ันกรองชุมชนที่มีความ
ตั้งใจจะดําเนินโครงการชุมชนนาอยูภาคใต 
จํานวนโครงการถูกกล่ันกรองลดจํานวนลงดวย
เง่ือนไขที่ทําใหชุมชนไมสามารถเขารวมโครงการ
ได  เ ช น ชุมชนขาดการ มีส วนร วมขาดทีม
คณะทํางานในชุมชน การดําเนินโครงการชุมชน
นาอยูแตกตางจากโครงการทั่วไปเน่ืองจากชุมชน
นาอยู ใช ห ลักการ มีสวนร วมเปนหลักและ
แนวทางโครงการเนนการสรางกระบวนการ
เรียนรูพัฒนาศักยภาพชุมชน เปนตน  
 
การเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการคร้ังที่ 2  
- โครงการไดขอแนะนํา ปรับแกไขโครงการจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ในแนวทางหลักการชุมชนนาอยู 
การ วิ เคราะหปญหาที่ นํ า เปนประ เด็นทํ า
โครงการ การวิเคราะหปญหาที่นําเปนประเด็น
ทําโครงการ การมองปจจัยคน สภาพแวดลอม 
กลไก ที่ นํ ามากําหนดกิจกรรมเพื่ อให เ กิด
ขอเสนอโครงการชุมชนนาอยูที่ฉบับสมบูรณ
ตอไป 

โครงการที่พัฒนาผานการพิจารณา
เขาสูกระบวนการติดตามและ
สนับสนุน การบริหารจัดการ
โครงการในแตพื้นที่ใหประสบ
ความสําเร็จตอไป 
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2.2 มีโครงการตอเนื่องผานการพัฒนา
และพิจารณาจํานวน 30 โครงการ 
- มีการตอยอดในประเด็นที่หลากหลาย 
เชน  พัฒนาศักยภาพแกนนํา การจัดการ
ขยะ พื้นที่สีเขียว การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร หลักสูตร
ทองถิ่นชุมชน การแกปญหายาเสพติด 
ธนาคารอาหาร นาอินทรีย พัฒนา
วิสาหกิจสีเขียว สมุนไพร ครอบครัวอบอุน 
การลดอุบัติเหตุทางถนน เปนตน  

- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิ 
ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) เปน
การพัฒนาศักยภาพพี่ เ ล้ียงในการวิเคราะห
โครงการ เพื่อใชในการแนะนําชุมชนตอไป  
- เกิดการคัดกรองโครงการที่สมบูรณตอไป ใน
อนาคตจะงายในการติดตาม ลดจํานวนโครงการ
เส่ียงตอการยุติโครงการในอนาคต  
- เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู รวมกันคิดวิเคราะห
แนวทางจากชุมชนและเสนอแนะแนวทางที่
สงเสริมกิจกรรมของชุมชนใหดียิ่งขึ้น   
 
การเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการคร้ังที่ 3 
- โครงการไดผานกระบวนการเรียนรูพรอมที่จะ
เขาแลกเปล่ียนเรียนรู กับ ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
พิจารณาโครงการ ซ่ึงกระบวนการที่ผานมาได
เพิ่ มศั กยภาพของ ชุมชนในเรื่องการ เขี ยน
โครงการ ผานการมีสวนรวมตั้งแตตนจนถึงจบ 
ทําใหชุมชนเกิด 
 
การพิจารณาโครงการ 
- กระบวนการผูทรงฯ แลกเปล่ียนความเขาใจ 
โครงการชุมชนนาอยู  การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกัน 3 สวน คือ ผูทรงฯ พี่เล้ียง ชุมชน 
เกิดการเรียนรูปรับปรุงขอเสนอโครงการให
ชัดเจน และโครงการสามารถตอบโจทยชุมชน
เข็มแข็งได 
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3. การสนับสนุน ติดตาม และ ประเมินผลโครงการ 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลลัพธจากการดําเนินงาน ขอสังเกต/ขอคนพบ แนวทาง  

3. เสริมสรางสมรรถนะขีด
ความสามารถของผูรับทุนดาน
ตางๆที่เกี่ยวของ ผาน
กระบวนการ ปฐมนิเทศ การ
อบรมการเขียนรายงานและ
การจัดการเอกสารการเงิน 
แลกเปล่ียนเรียนรูเชิง
ปฏิบัติการ เสวนาแลกเปล่ียน 
และศกึษาดูงานในพืน้ที ่

3.1 ผู รับทุนรอยละ 90 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดาน การบริหารจัดการ การ
เขียนรายงานโครงการ การ
ติดตามสนับสนุน และนํา
ความรูไปปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
3.2 ผู รั บ ทุ น โ ค ร ง ก า ร
สามารถดําเนินการไดตาม
แผนและสงผลงานให สสส. 
ครบถ วนตามสัญญาเ ม่ือ
ส้ินสุดโครงการไมต่ํ ากวา
รอยละ 90 
3.3 ไมมีโครงการลาชาเกิน 
2 เดือน รอยละ 100 
3.4 โครงการที่มีความเส่ียง
ดานการเงินไมเกินรอยละ 3 
จากจํานวนโครงการทั้งหมด 
3.5 มีฐานขอมูลบุคคลหรือ
พื้ นที่ ต นแบบ  เพื่ อ เป น
แบบอยางการศึกษาดูงาน
หรือการทํางานสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน 

3.1 ผูรับทุนรอยละ 100 ไดรับการ
ปฐมนิเทศโครงการชุมชนนาอยู และ
อบรมการเขียนรายงาน และจัดทําเอกสาร
ทางการเงิน  
 
3.2 โครงการอยูในชวงการปดรายงานงวด
ที่ 1 ไดตรวจเอกสารการเงิน ผลการ
ดําเนิน ตรวจสอบความสมบูรณ และ
สงผลงานให สสส. รอยละ 98 
 
- โครงการทั้งหมด 198 โครงการ ยุติ 16 
โครงการ คงเหลือ 182 โครงการ ไมมี
ความเส่ียงทางการเงิน สงทันงวดตาม
เง่ือนไขไมลาชาจํานวน 179 โครงการ 
และปดลาชาเกิน 2 เดือน 19 โครงการ  

1. กลุมประชากรกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน
จากการดําเนินโครงการทั้งทางผูรับประโยชน
ทางตรง 14,290 คน และผูรับประโยชน
ทางออม 26,198 คน มีดานพฤติกรรมสุขภาพ
ตางๆ เชน การออกกําลังกาย การปลูกผักปลอด
สารพิษ การลดใชสารเคมีในครัวเรือน เปนตน  
 
2. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่
เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกรและชุมชนใน
พื้นที่จํานวน 124 แหง/พื้นที่ เกิดกฎกติกา 
มาตรการชุมชน เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสราง
ชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม เกิดตนแบบ พื้นที่เรียนรู 
หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน  
 
3. กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพให
เปนแกนนําในการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ในพื้นที่ และแกนนํามีบทบาทในการทําให
โครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 479 คน ซ่ึงมี
บทบาทดานตางๆ โดยมีแกนนําดานเศรษฐกิจ
พอเพียงมากที่สุด จํานวน 96 คน รองลงมาแกน
นําดานกลไกชุมชนสรางสภาผูนําชุมชน จํานวน 
66 คน  
 

- ปดงวดที่ 2 สงผลงานครบ 100 
เปอรเซ็นต 
- จัดการโครงการเส่ียง  
- ดําเนินการสนับสนุนการติดตาม
โครงการ และพัฒนาศักยภาพผูรับ
ทุน  
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4. โครงการตัวอยางปฏิบัติการที่ดี (Best 
practice) จํานวน 27 โครงการ เชน การสราง
พื้นที่สรางสรรคเยาวชนคนเกาะจันทร พิธีกวน
ขาวยาโค การเรียนรูจากโรงเรียนรางนําสู
ครัวเรือน กองทุนสวัสดิการภัยพิบัติบานปลาย
ทับใหม เปนตน  
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4. การสังเคราะหความรูท่ีเกิดจากโครงการ 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลลัพธจากการดําเนินงาน ขอสังเกต/ขอคนพบ แนวทาง  

4. รวบรวมสังเคราะหความรูที่
เกิดจากโครงการ กอให เกิด
คุณคาแกชุมชนในดานตางๆ 
เชน เกิดความรูเชิงปฏิบัติการ
และนวัตกรรมชุมชนเปนตน ที่
สามารถขยายผลและสราง
ประโยชนตอสังคมและนําไป
เช่ือมโยง ส่ือสารแลกเปล่ียน
เรียนรูและเผยแพรในรูปแบบ
ตางๆ เชนเว็บไซด ส่ือส่ิงพิมพ 
เปนตน 

4.1 ไดโครงการที่ถอดบทเรียน
และสามารถเผยแพรได และ
เปนโครงการตัวอยางที่ดี  และ
นวัตกรรมอยางนอยรอยละ 25 
ของโครงการทั้งหมด  
 

- ดําเนินการถอดบทเรียน 56 
โครงการ  
 

- การสังเคราะหไดรวบรวมบุคคล
ตนแบบบทเรียน แนวคิด การ
บริหารจัดการ คนทํางานชุมชน
นาอยูภาคใต โดยมีหนังสือชื่อ
เร่ืองวา “คนเบื้องหลงัจิตอาสา 
แนวหนานักสรางชุมชนใต” มี
บุคคลตนแบบจํานวน 14 คน 
 
- ไดนวนิยายสําหรบัการเรียนรูของ
เยาวชน 1 ฉบับ  
 

พื้นที่ บุคคลตนแบบ และนวนิยาย เปน
ตนแบบการเรียนรูสูการถายทอดตอไป  

รวบรวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป
ภาพร วม ชุด ความรู แ ละ นวัตกรร ม 
จํานวน 45 พื้นที่  และจัดทําเอกสาร 
จํานวน 600 ชุดและส่ือวีดีทัศน/หนังส้ัน 
1 เรื่อง  
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5. การจัดงานสรางสุข 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลลัพธจากการดําเนินงาน ขอสังเกต/ขอคนพบ แนวทาง  

5. เพื่อบูรณาการประสานภาคี 
เช่ือมโยง กระบวนการ
ปฏิบัติการในชุมชนไปสูการ
ยกระดับเปนกระบวนการ
นโยบายและเกิดการเผยแพร
และเช่ือมโยง/แลกเปล่ียน
ขอมูลกับผูเกี่ยวของทุกฝาย 

5.1 มีผูเขารวมอยางนอยรอยละ 
80ของผูรับทุนที่เชิญเขารวม 
  
5.2 เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูขับเคล่ือนสรางสุขภาวะ
ในพื้ นที่ ภาคใตและความพึ ง
พอใจ/ความรูที่ไดรับ อยางนอย 
รอยละ 70 
 
5.3 มีการขับเคล่ือนมาตรการ/
นโยบายระดับตําบล รอยละ 25 

ประชุมเตรียมงานไดสานพลังการ
ขับเคล่ือนสุขภาพของคนใต มี 3 
หนวยงานประกอบ สสส. สปสช. สสส. 
กําหนดประเด็นรวมกันขับเคล่ือน
สุขภาพพื้นที่สูเชิงนโยบาย  
 
 

- ดําเนินการชวงเดือน เม.ย.2559 ถึง ส.ค.
2559 
1.การจัดประชุมเตรียมงาน 
2.ประชุมการกําหนดเ น้ือหาและวาง
รูปแบบการจัดงาน 
3.การจัดเตรียม/จัดทําส่ิงพิมพ เพื่อเปน
เอกสารเผยแพร 
4.จัดงานสรางสุข และสรุปงานการถอด 
บทเรียนตลอดจนจัดทําแบบประเมินผล
การดําเนินงานและความพึงพอใจ 
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6. พัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผล 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลลัพธจากการดําเนินงาน ขอสังเกต/ขอคนพบ แนวทาง  

6. เพื่อพัฒนาระบบ/กลไก/
แนวทางการติดตามสนับสนุน
และประเมินผลระดับภาค 
เสริมสรางสมรรถนะขีด
ความสามารถของทีม
สนับสนนุวิชาการ (พี่เล้ียง/
ผูติดตาม) ดานตาง ๆ และ
ปรับปรุงระบบเว็บไซดสราง
สุขคนใตที่รายงานผลการ
ดําเนินงานของผูรับทุนและ
ผูติดตาม ใหเกิดการเผยแพร
และเช่ือมโยง/แลกเปล่ียน
ขอมูลกับผูเกี่ยวของ 

6.1 ไดส่ือวีดีทัศน และคูมือการ
จัดทําโครงการชุมชนสุขภาวะ 
รวมทั้ งคู มือการติ ดตามและ
สนับสนุนโครงการ 
6.2 ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่
เ ล้ียง/ ผูติดตาม) รอยละ 90 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน 
การบริหารจัดการ การเขียน
รายงานโครงการ การติดตาม
สนับสนุน และนําความรู ไป
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
6.3 ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่
เ ล้ี ย ง / ผู ติ ด ต า ม ) ส า มา ร ถ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และจัดทํา/สงรายงานผลการ
ติดตามโครงการที่มีคุณภาพให
ทันงวดงานงวดเงินของผูรับทุน
โครงการไมต่ํากวารอยละ 100 
6.4 ไดระบบเว็บไซดการติดตาม
และการประมวลผลรายงานการ
ดําเ นินงานที่ มีประสิทธิภาพ
พรอมคูมือ 

6.1 ไดส่ือวีดีทัศนและคูมือการจัดทํา
โครงการชุมชนสุขภาวะ เพื่อใชสราง
ความรู ความเขาใจของหลักการ
ชุมชนนาอยู  
 
 6.2 ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/
ผูติดตาม) พัฒนาศักยภาพตนเองและ
ชุมชน โดยการพัฒนาโครงการในพื้นที่ 
มีการเรียนรูการเขียนโครงการ 
หลักการชุมชนนาอยู สุขภาวะชุมชน 
การบริหารจัดการโครงการ และ
การเงินโครงการ ซ่ึงสามารถพัฒนา
โครงการได 202 โครงการ และผาน
การพิจารณา 198 โครงการ ไดรับ
สนับสนนุทนุ 196 โครงการ  
 
6.3  ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/
ผูติดตาม) กําลังดําเนินการติดตาม
สนับสนุนโครงการ โดยเวทีการช้ีแจง
การประชุมและแนะนําการบริหาร
จัดการโครงการใหกับผูรับทุนโครงการ
ทั้งหมด  
 
 

- การทํางานไดสรางระบบกลไกพี่เล้ียง
ในจังหวัด 14 จังหวัด สรางความ
รวมมือในการพัฒนาโครงการในพื้นที่ 
ซ่ึงเปนคนในจังหวัดชวยกันพัฒนา ซ่ึง
ระบบกลไกพี่เล้ียงน้ีจะชวยสนับสนุน
โครงการติดตามในพื้นที่ไดอยามี
ประสิทธิภาพ  

 
- กระบวนการพัฒนาโครงการ ทําใหพี่
เล้ียงไดมีพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
เขียนโครงการ รวมกับพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนผานกระบวนการเขียนโครงการ
พรอมๆ กัน  

 
- เครื่องมือระบบเว็บไซต คูมือ ส่ือวีดี
ทัศน เปนเครื่องมือที่สามารถสรางการ
เรียนรูการพัฒนาโครงการ ทําใหชุมชน
มีความรูความเขาใจหลักการชุมชนนา
อยู มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน
ชุมชน พี่เล้ียง สจรส.มอ.และ สสส. โดย
มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  
 

การพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ 
(พี่เล้ียง/ผูติดตาม) โดย  
      1) พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการ
ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) 
2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เพื่อสรางความเขาใจตอระบบ
กระบวนการพัฒนาโครงการและการ
ติดตามสนับสนุนโครงการ 

ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทํางานเปนทีมและการเสริมพลัง (Team 
Empowerment) 
     2)การประชุมคณะทํางาน ทุก 4 
เดือน จํานวน 5 ครั้งๆละ 1 วัน ทั้ง
คณะทํางานนักวิชาการ ทีมสนับสนุน
วิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม)   และส่ือสาร
สนเทศและสังเคราะหความรู 
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6.4 ไดระบบเว็บไซดการติดตามและ
การประมวลผลรายงานการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพพรอมคูมือ  



 
 

14 

 

สารบัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา 

บทสรุป  2 

ผลการสรางการเรียนรูเร่ืองชุมชนนาอยู  39 

ผลการพัฒนาโครงการ  54 

ผลดําเนินงานการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ 71 

ผลการสังเคราะหความรูท่ีเกิดจากโครงการ  184 

ผลการจัดงานสรางสขุ 241 

ผลการดําเนินการพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผล  247 
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บทนํา 

ความเปนมา  
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีกรอบการทํางานที่มุงเนนการ“จุดประกาย 

กระตุน เสริมและสานพลัง” รวมกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาสังคม และชุมชนทองถ่ิน ใน

การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและปลูกฝงคานิยมสุขนิสัย เพิ่มขีดความสามารถเชิงการจัดการของบุคคล พัฒนา

ระบบและกลไกที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ย่ังยืน ใหความสําคัญกับการสรางความเปนธรรมทางสุขภาพใน

ประชากรกลุมตางๆ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยการบูรณาการทั้งเชิงประเด็น พื้นที่ และกลุมเปาหมาย 

ตลอดจนสงเสริมนวัตกรรมสังคมในการทํางานสรางเสริมสุขภาพ  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน สสส.จึงกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรจากเปาหมายหลักของประเทศที่

กําหนดในแผนพัฒนาที่สําคัญตางๆและเปาหมายที่กองทุนสมควรจะมีบทบาท ซึ่งเปาหมายที่กําหนดเปน

เปาหมายหลัก จะวัดทั้งในระดับของสถานการณในภาพรวม และวัดความเสมอภาคทางสังคม (social equity) 

ในการบรรลุเปาหมายในประชากรกลุมตางๆ ดวยโดยเปาหมายทั่วไป คือ ทุกคนมีอายุยืนยาวขึ้นอยางมีสุข

ภาวะ สําหรับเปาหมายเฉพาะยึดตามเปาหมายระดับชาติที่กําหนดไวแลว และ/หรือ ที่ สสส.และผูที่เกี่ยวของจะ

กําหนดข้ึน ไดแก  

1. ลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย ในพ.ศ. 2557 ลงรอยละ 10 จากพ.ศ. 2552   
2. ลดอัตราการด่ืมสุราของคนไทยใน พ.ศ.2563 ใหนอยกวา รอยละ 27   
3. ลดความชุกของการติดเช้ือเอดสรายใหมในพ.ศ.2559 ลงสองในสามของที่คาดประมาณ 
4. เพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไมอยางเพียงพอตามขอแนะนํา (400 กรัมตอวัน) ไมนอยกวารอย

ละ 50 ในพ.ศ.2564 
5. เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายประจําของคนไทยอายุ 11 ปข้ึนไปไมนอยกวารอยละ 80 ในพ.ศ. 2564 
6. ลดอัตราความชุกของภาวะนํ้าหนักตัวเกินและโรคอวนในเด็กใหนอยกวารอยละ 10 ในพ.ศ.2562   
7. ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนสัดสวนไมเกิน 10 ตอประชากรแสนคนใน พ.ศ.2564 
8. เพิ่มสัดสวนของคนไทยอายุ 15ปข้ึนไปที่มีความสุขในการดํารงชีวิต 
9. เพิ่มสัดสวนของครอบครัวอบอุน 
10. เพิ่มสัดสวนชุมชนทองถ่ินเขมแข็ง 

 
คณะกรรมการกองทุนมีนโยบายใหใชวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตร เปนกรอบในการ

ดําเนินงานระดับแผน ซึ่ง สสส. และคณะกรรมการบริหารแผนชุดตางๆ ไดรวมกันจัดทําข้ึนรวมถึงใหความสําคัญ

กับการบูรณาการรวมกันโดยแผนสนับสนุนโครงการเปดรับทั่วไปและนวัตกรรม เปน 1 ใน 14 แผน ซึ่งสนับสนุน

การดําเนินงานโครงการตางๆเปนจํานวนมาก 

แผนสนับสนุนโครงการเปดรับทั่วไปและนวัตกรรม มีแนวคิดในการสนับสนุนโครงการเพื่อสรางเสริม

สุขภาพสําหรับกลุมบุคคล องคกร และชุมชนทั่วไป โดยเปดโอกาสใหทุกกลุมที่สนใจไดริเริ่มโครงการสรางเสริม
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สุขภาพที่สรางสรรคตรงกับความตองการและปญหา รวมถึงการพัฒนาทักษะ วิธีคิด และเพิ่มขีดความสามารถใน

การทํางานที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี แผนใหความสําคัญกับการนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”1 กฎ

บัตรออตตาวา(Ottawa Charter)2 และกฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter)3มาประยุกตใชเปนแนวทาง

สนับสนุนโครงการ รวมกับจุดเนนการดําเนินงานตามแผนหลักแตละป 

ทิศทางและแนวทางการสนับสนุนทุน จึงใหความสําคัญกับการสรางสรรคโอกาสใหกับภาคีรายยอยได

ทําโครงการสรางเสริมสุขภาพโดยกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เจาะกลุมเปาหมายที่ขาดโอกาส และพื้นที่ที่ไดรับ

ทุนนอยหรือพื้นที่ที่ยังไมเคยไดรับทุน หนุนเสริมเปาหมายเฉพาะของสสส. และสอดคลองกับยุทธศาสตรหลัก

ของแผนฯไดแกการลดปจจัยเสี่ยงจากการบริโภคอาหาร เครื่องด่ืมที่ไมมีคุณคา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล การ

เพิ่มอัตราการบริโภคผักผลไมการสรางเสริมสุขภาวะในชุมชนทองถ่ินการสรางเสริมสุขภาวะทางสังคม และการ

สรางเสริมสุขภาวะทางปญญา เปนตน 

สถานการณการสนับสนุนทุนของแผนสนับสนุนโครงการเปดรับทั่วไปและนวัตกรรม ในชวงป พ.ศ.

2555-2556 พบวาสนับสนุนโครงการรายยอยไดจํานวน 1,581 โครงการประมาณการสนับสนุนถึง 30 กันยายน 

2556 สามารถสนับสนุนโครงการไดประมาณ 2,000 โครงการ (คิดเปนรอยละ 72 ของจํานวนโครงการที่เสนอ) 

เปนภาคีรายใหม จํานวนกวา 1,600 ราย (องคกร) เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการที่เขาสูกระบวนการ

พิจารณา 2,771 โครงการ พบวามีโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนประมาณรอยละ 28หากพิจารณาสัดสวนการ

กระจายทุนและโครงการ พบวา ครอบคลุมทุกภูมิภาค แตมีสัดสวนการกระจายในพื้นที่ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือสูงกวาภาคอื่น และการกระจายทุนในระดับจังหวัดยังมีบางจังหวัดที่ไดรับการสนับสนุนทุน

ในจํานวนไมมากเทาที่ควร  

จากสถานการณขางตน สํานักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม (สํานัก6) ไดจัดใหมีกลไกการติดตาม

สนับสนุนโครงการรายยอยทั้งโครงการแบบเปดรับทั่วไปและแบบชุดโครงการโดยกําหนดเปนรายภาค เพื่อให

โครงการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ โดยหน่ึงในชุดโครงการที่สําคัญคือโครงการ “รวม

สรางชุมชนใหนาอยู”  ซึ่ง สํานัก6 สนับสนุนต้ังแตป 2553  จนถึงปจจุบันโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหชุมชน/

ทองถ่ินเขมแข็ง สามารถจัดการตนเองได สอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปประเทศซึ่งมุงหวังใหชุมชนทองถ่ินมี

ศักยภาพในการจัดการตนเองโดยมีตัวช้ีวัด 4 ตัวประกอบดวยชุมชนพึ่งพาตนเองได  ชุมชนมีการเรียนรูเพื่อแกไข

ปญหาดวยกันอยางตอเน่ือง ความเขมแข็งขององคกรชุมชน และชุมชนเกื้อกูลกัน เชน การมีสวัสดิการชุมชน 

เปนตน 

                                                             
1ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลางในการดํารงชีวิต อันจะนําไปสูสุขภาวะ (อยูเย็นเปนสุข) ทั้งดานการผลิตและบริโภค อยางพอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และมีคุณธรรม คํานึงถึงผลกระทบตอผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม  
2กฎบัตรออตตาวา สวนที่สําคัญ ไดแก ยุทธศาสตรทั้ง 5 ประการ คือ (1) การสรางนโยบายสาธารณะที่เอ้ือตอสุขภาพโดยเฉพาะในระดับทองถิ่น (2) 

การสรางสรรคส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพชุมชน (3) การเสริมสรางชุมชนสุขภาพดี (4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคลที่จําเปนเพ่ือการ
มีสุขภาพดี (5) ปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพที่เนนการรวมคิดรวมทําของชุมชน องคกรทองถิ่น และหนวยบริการสุขภาพในระดับชุมชน 

3กฎบัตรกรุงเทพ ขอกําหนดสําคัญ ไดแก กําหนดใหการสงเสริมสุขภาพ เปน (1) วาระสําคัญของโลกาภิวัตน(2) ความรับผิดชอบของทุกรัฐบาล(3) 
หัวใจของงานชุมชนและประชาสังคม(4) เกณฑพ้ืนฐานของการบริหารกิจการที่ดี 
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การสนับสนุนโครงการดังกลาว นอกจากจะมีกลไกการติดตามสนับสนุนที่ดีแลว การพัฒนาโครงการราย

ยอยซึ่งเปนเสมือนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานโครงการก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากดังน้ัน ต้ังแตป 2555

สํานัก 6จึงกําหนดภารกิจใหกลุมบุคคล/องคกร ที่จะดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของโครงการยอยชวยพัฒนาขอเสนอโครงการใหม และเพื่อใหสอดคลองกับทิศทาง เปาหมาย

ระยะ 10 ปของ สสส.  สํานัก6 จึงเนนขยายโอกาสใหชุมชนดําเนินงานโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู สําหรับ

พื้นที่ที่ยังไมเคยรับทุน หรือมีโครงการในพื้นที่จํานวนนอย  

 

2. หลักคิดเร่ืองชุมชนนาอยู 

2.1 ชุมชนสามารจัดการตนเอง นําไปสูชุมชนเขมแข็งเพ่ือชุมชนสุขภาวะ ชุมชนจึงนาอยู 

ทิศทางเรื่องชุมชนเขมแข็ง จัดการตนเอง เพื่อชุมชนนาอยู ถูกระบุไวเปนหลักการใหญของการปฏิรูป

ประเทศไทย ดังน้ี 

1) ขอเสนอการปฏิรูปโครงสรางอํานาจ โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่มีนายอานันท ปนยารชุน เปน
ประธานกลาวไวดังน้ี การปฏิรูปประเทศควรตองเปนกระบวนการเดียวกันกับการขยายและพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยแบบถกแถลงนอกเหนือจากการอาศัยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนอันเปนรูปแบบหลักอยูในปจจุบัน โดยมีเจตจํานงอยูท่ีการปลดปลอย
พลังสรางสรรคของประชาชนในทองถ่ินตางๆซึ่งประกอบสวนขึ้นเปนองครวมของประชาชนท้ัง
ประเทศ รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถจัดการชีวิตและชุมชนของตนเองไดมากขึ้น
โดยเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับสิทธิชุมชน ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา การตัดสินใจการ
วางแผน การใชทรัพยากรและการดําเนินการท่ีอาจเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2) จากหนังสอื “ปฏิรปูสงัคม : ชุมชนเขมแข็ง สังคมเขมแข็ง พลังพลเมืองเขมแข็ง หัวใจของการปฏิรูป
ประเทศใหม, , สํานักพมิพหมอชาวบาน, ธันวาคม 2557 ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลาวไวชัดเจนวา 
ชุมชนทองถ่ินจึงเปนฐานของประเทศ ครอบคลุมทุกตารางน้ิวของแผนดิน ถาฐานของประเทศ
แข็งแรงก็จะรองรับประเทศท้ังหมดใหมั่นคง การพัฒนาก็จะยั่งยืน เหมือนการสรางเจดียตอง
สรางจากฐาน สรางจากยอดไมสําเร็จเพราะจะพังลง เน่ืองจากไมมีฐานท่ีเขมแข็งรองรับการ
พัฒนาประเทศท่ีผานมา ทําเหมือนสรางพระเจดียจากยอด คืออะไรๆ ก็เอาแตขางบน ไมวาจะ
เปนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือการศึกษา จึงพังลงๆ เพราะไมมฐีานท่ีเขมแขง็รองรับ หรือ
ไปทําลายฐานใหออนแอ  เราจึงตองพลิกกลับมาสรางพระเจดียจากฐาน โดยฐานพระเจดีย
คือชุมชนทองถ่ิน องคพระเจดียคือระบบตางๆ ซึง่ตองเชือ่มกับฐานคือชุมชนทองถ่ิน สวนยอด
พระเจดียคือความเปนธรรม ความถูกตอง... 
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3)   ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่10พ.ศ.2550-2554)ประกอบดวย 3 แนวทางหลัก ไดแก 

(1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการสงเสริมการรวมตัวเรียนรู รวมคิด รวม

ทําและจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอตามความพรอมของชุมชนเช่ือมโยงกับการทํามาหาเลี้ยงชีพต้ังแต

ระดับปจเจกระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชนโดยคํานึงถึงความพอประมาณและความพออยูพอกินเปนลําดับ

แรกกอนที่จะเช่ือมตอกับชุมชนและสังคมภายนอกมีกระบวนการจัดการองคความรูอยางเปนข้ันเปนตอนมี

เครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชนวิธีการในแนวทางน้ีไดแก 

 การสงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน โดยเสรมิหนุน
ใหชุมชนมีขีดความสามารถในการรวมตัวกันในรูปแบบที่หลากหลายที่เปนทางการและไม
เปนทางการหรือการรวมตัวของชุมชนทั้งในเชิงพื้นที่หรือประเด็นความสนใจ 

 การจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางครบวงจรโดยพัฒนาฐานขอมลู
ชุมชนใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอทั้งขอมูลครัวเรือนขอมูลศักยภาพชุมชนใน
ประเด็นตางๆจัดใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชนอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอรวมคิด
รวมทํารวมกําหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
ดวยการคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากรภูมิปญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
สงเสริมใหกลุมปราชญกลุมแกนนําและผูรูถายทอดความรูและภูมิปญญาทองถ่ินผานการ
เรียนรูและการจัดการความรูในชุมชนสนับสนุนการจัดการองคความรูและการทําวิจัยเพื่อ
สรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับความหลากหลายของทุนในชุมชนควบคูกับการฟนฟู
ความรูพื้นบาน 

ระบบต่างๆ : เศรษฐกิจ การศึกษา 

การเมือง การปกครอง ยุตธิรรม 
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 การสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวยการสงเสริม
ความมั่นคงของครอบครัว การจัดบริการทางสังคมในชุมชนการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามการ
สรางระบบความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชนและระหวางชุมชนอยาง
เทาเทียมดวยบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนและการใหความคุมครองสิทธิชุมชน
รวมถึงการเฝาระวังชวยเหลือเยียวยา   เมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติตางๆ 

(2) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนศักยภาพ

และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุลเนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชนและการสราง

ความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน

รวมทั้งการสงเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและนําไปสูการแกปญหาความยากจนโดย 

 สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณและพัฒนาระบบเครือขายเพื่อดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย 

 สงเสริมภาคการผลิตและบริการในการเคลื่อนยายเครื่องจักรหรือกิจกรรมบางสวนไปสราง
อาชีพและการจางงานในทองถ่ินและพื้นที่หางไกลเพื่อลดการเคลื่อนยายแรงงาน 

 สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปรงใสมีระบบการบริหารจัดการที่ดีใชฐาน
ทรัพยากรในพื้นที่ 

 สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของ
สินคาและบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูงเชนเกษตรอินทรียอาหารสุขภาพหัตถกรรม
บริการสุขภาพบริการการทองเที่ยวเปนตน 

 สรางระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนสรางผูประกอบการใหมควบคูกับการพัฒนาความรู
ดานการจัดการการตลาดองคความรูเกี่ยวกับการผลิตสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินพฒันา
มาตรฐานสินคาการสรางตราสินคา การจัดการเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพของกลุมตางๆ 

(3) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สันติและเก้ือกูลกัน ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวนอนุรักษฟนฟู

พัฒนาใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน โดย 

 สรางความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตอวิถี
ชีวิตรวมทั้งกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรของทองถ่ินใหชุมชนที่มีศักยภาพเขามามี
สวนรวมกับรัฐในการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

 สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือขายในการจัดการและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เช่ือมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอยางเปนธรรมอาทิการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินเพื่อความมั่นคงดานอาหารและเปน
สมุนไพรเพื่อรักษาโรคโดยไมสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจดัการปา
ชุมชนเปนแหลงอาหารเปนตน 
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 เสริมสรางองคความรูขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธร รมชา ติแล ะสิ่ ง แวดล อ ม ให เ ป นภา คีหลั ก ในกา รอ นุรั กษฟ นฟู และจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ 

 ใหชุมชนในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินและมีการใช
และแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรมและย่ังยืน 

 

2.2  รูปธรรมชุมชนนาอยู: กรณีศึกษาบานหนองกลางดงต.ศิลาลอย สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 

“หนองกลางดง เปนชุมชนที่โดดเดนและอยูในความสนใจของหนวยงานขับเคลือ่นสงัคมทั้งภาครฐัและ

ภาคประชาสังคมอยูในปจจุบัน จนถูกหยิบยกข้ึนมาเปนชุมชนตนแบบ ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนํารองอยู

ตลอดเวลา” 

 บานหนองกลางดง เริ่ มเปน ชุมชนยอยๆ ต้ังแตป  พ .ศ. 2498 โดยมีผูคนที่ อพยพมาจาก  

อ.บานโปง   จ.ราชบุรี ประมาณ 10 ครอบครัว ซึ่งปจจุบันมีการขยายจํานวนครอบครัวกวา 265 ครอบครัว โดย

มี นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ เปนผูใหญบาน รวมเวลากวา 14 ป (เปนผูใหญบานต้ังแตวันที่ 17 มกราคม 2539)  

จากเดิมที่ ชุมชนกําลังประสบภาวะลมละลายทางเศรษฐกิจ มีหน้ีสินรวมสูงถึง 18 ลานบาท               

และ 80% ของที่ดินทํากินถูกจํานองในธนาคาร รวมถึงภาวะความลมเหลวทางสังคม จากการพนันและยาเสพ

ติด มาวันน้ีเงินในกระเปาของคนในหมูบานกลับเพิ่มข้ึน และ 75% ของที่ดินในหมูบานกลับถึงมือเกษตรกร 

พรอมกับคุณภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี นับจากการเขารับตําแหนงผูใหญบานหนองกลางดง

ของ “นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ” โดยหนองกลางดงมีกิจกรรมและเรื่องราวที่นาสนใจหลายอยาง แตที่โดดเดนก็

คือ เรื่องแผนชุมชนและบทบาทของผูนําอยางผูใหญโชคชัย 

          "ผูใหญโชคชัย" เผยเคล็ดลับความสําเร็จไววา วิธีการบริหารจัดการชุมชนอยางไดผลคือ การดึงคนใน

ชุมชนเขามารวมกันแกไขปญหาของตัวเอง แตการดึงคนในชุมชนเขารวมจัดการกับปญหาไมใชเรื่องงายอยางที่

คิด แรกเริ่มผูใหญโชคชัย ใชการจัดเวทีระดมความเห็นของคนในหมูบาน เพื่อดึงคนเหลาน้ันมารวมในการแกไข

ปญหาแตไมประสบผลสําเร็จ เพราะคนสวนใหญไมกลาแสดงความคิดเห็นและยังไมเกิดความตระหนักถึงความ

เปนเจาของปญหาที่ตองลุกข้ึนมาแกไขดวยตนเอง 

           ผูใหญโชคชัย จึงไดหันไปจัดทําระบบฐานขอมูลในชุมชน โดยเริ่มจากการออกแบบสํารวจและลงไปเก็บ

ขอมูลเชิงลึกจากคนในพื้นที่ ทําใหพบขอมูลที่นาตกใจ คือ ปญหาหน้ีสิน โดยเฉพาะในกลุมคนที่มีที่ดินจํานวน

มาก ย่ิงประสบปญหาหน้ีจํานวนมาก เพราะนําโฉนดไปจํานองธนาคารเพื่อดึงเงินอนาคตมาใช  จากการสํารวจ

ในป 2540 พบวา ที่ดินกวา 80% ในหมูบานหนองกลางดง ถูกจํานองในธนาคาร เพื่อนําไปซื้อโทรศัพทมือถือ รถ

กระบะ หรือสรางบานราคาแพง และสวนหน่ึงของผลพวงจากการถูกเอาเปรียบของโครงสรางการผลิตทาง

การเกษตร ที่พอคาคนกลางและเจาของธุรกิจสงออกทางการเกษตรรายใหญเปนผูไดประโยชน ฐานขอมูลที่ได

จากการลงไปเก็บแบบสํารวจ ถือเปนกระจกสะทอนถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึนจริงในหมูบานไดอยางดี และทําให
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คนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงปญหารวมกัน จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดไปจัดระบบ พรอมกับเชิญชวนชาวบานรวมกัน

สังเคราะหขอมูล เพื่อจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของการแกปญหาและความตองการในชุมชน ผูใหญโชคชัย 

เลาวา "สิ่งแรกที่คนในชุมชนตองการมากที่สุดคือ การแกปญหาหน้ีสิน ที่มียอดรวมในหมูบานสูงถึง 13 ลานบาท 

จึงหาแนวทางแกปญหารวมกันดวยการลดรายจาย เพิ่มรายได เชนการผลิตปุยชีวภาพแทนการใชปุยเคมี การ

เพิ่มมูลคาผลผลิต จากเดิมในพื้นที่ปลูกสับปะรด 631 ไร แตผลผลิตเปนลูกเล็กขายไมไดราคา จึงของบประมาณ

จากองคการบริหารสวนตําบลสรางโรงกวนสับปะรด จนเพิ่มมูลคาได 1 - 2 ลานบาทตอป รวมถึงการจัดทํา

รานคาชุมชน ปมนํ้ามัน ซึ่งมีการทําสัจจะรวมกันในหมูบานวาจะไมซื้อของจากขางนอก และการจัดต้ังกองทุน

ชุมชน กูยืมในดอกเบี้ยตํ่า" 

           สําหรับกลไกการดึงคนในชุมชนเขามาบทบาท ไดทําผาน "สภาผูนํา" ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่วา "ไมมีใคร

เกงทั้งหมด แตควรเอาคนเกงในแตละเรื่องมารวมกัน และสรางเปนทีมบริหาร" ซึ่งวิธีการไดมาคือ ใหชาวบาน

เปนผูคัดสรรคนดี คนเกง คนมีความสามารถ จนไดตัวแทนจํานวน 59 คน เลือกมาจากกลุมกิจกรรมตาง ๆ กลุม

ละ 4 คน ทั้งหมด 14 กลุม เมื่อรวมกับ อบต. ผูสูงอายุ พระและผูใหญบาน ก็จะครบ 59 คน โดยมีวาระ 2 ป   

          "สภาผูนํา" จะเปนผูเสนอแผนและทิศทางการพัฒนา(แผนชุมชน)ใหกับคนในหมูบาน เมื่อไดรับฉันทามติ

ของคนในหมูบานแลว จึงนําแผนหรือโครงการที่คิดไวเสนอไปยังองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อจัดสรร

งบประมาณสนับสนุน และเสียงของสภาผูนําถือเปนเสียงสําคัญที่องคกรปกครองทองถ่ินตองรับฟง เพราะถือเปน

ความอยูรอดในการลงสมัครครั้งถัดไป เน่ืองจากสภาผูนํามีที่มาจากตัวแทนของแตละกลุมในหมูบานน่ันเอง และ

สิ่งที่ไดรับจากการรวมลงแรง คือผลสัมฤทธ์ิทางการเงิน และความเขมแข็งของชุมชน 

          มาวันน้ีที่ดินบานหนองกลางดง 72% กลับถึงมือเกษตรกรอีกครั้ง คนในชุมชนมีรายรับเพิ่มข้ึนจาก 16.6 

ลานบาท ในป 2543 เปน 35.2 ลานบาท ในป 2550 และมีหน้ีสินลดลง จาก 13.8 ลานบาท ในป 2543 เหลือ

เพียง 7.8 ลานบาท ในป 2550 

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยากย่ิงกวา คือ การรักษาความสําเร็จน้ันใหคงอยู ผูใหญโชคชัย มักยํ้าเสมอวา "การ

สงไมตอใหคนรุนหลังไดเขามาบริหารจัดการ จะทําใหความเขมแข็งของหมูบาน หนองกลางดงคงอยูตอไป” 

 

2.3 รูปธรรมชุมชนนาอยู :กรณีศึกษาชุมชนไมเรียงอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

คนไทยเกือบทั้งประเทศมารูจัก "ประยงค รณรงค" เอาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมาเมื่อมีการประกาศวา
เขาคือผูไดรับรางวัลแมกไซไซ สาขาผูนําชุมชนป 2547 และช่ือ "ไมเรียง" ก็เปนที่รูจักในฐานะชุมชนแหงการ
พึ่งตนเองไปพรอมกัน 

มูลนิธิรางวัลรามอนแมกไซไซสงคนมาคนหา "ผูนํา" ในชนบทไทยหลายปแลวจนกระทั่งมั่นใจวาไดพบ 
"ของจริง" จึงไดประกาศยกยองใหเกียรติ 

ไมเรียงคือตําบลหน่ึงในอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตเมือประมาณสามสิบปที่แลวโดงดัง
ดวยเรื่องแรที่เขาศูนยที่ซึ่งผูคนทั่วประเทศหลั่งไหลไปขุดสมบัติ หวังร่ําหวังรวยกัน ขุดกันจนควนพรุนสิ่งแวดลอม
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พังก็ยังไมเห็นใครรวยกันซักกี่คน ที่แนๆคือวิถีชุมชนไมเรียงเปลี่ยนไป กลายเปนแดนเถ่ือนสนธยาหารองรอยของ
ความเปนชุมชนพึ่งตนเองไมไดเลย 

แตปาฏิหาริยแหงการเรียนรูมีจริง  ไมเรียงวันน้ีตางจากวันวานแบบหนามือเปนหลังมือเพราะพลังทาง
ปญญาไมใชเพราะแรวูลเฟรม อํานาจบารมีและวิถีแบบทุนนิยมที่ไหน 

คนอยางประยงค รณรงคไมไดเกิดช่ัวขามคืน แตคอยๆ สรางสมบารมีมาหลายสิบปกลายเปนปญญา
บารมีที่กอเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนที่เคยถูกทําลายดวยวาตภัยแหลมตะลุมพุกเมื่อป 2505 ตามดวย
สิบกวาปแหงความวุนวายของเขาศูนยไมเรียงไดพลิกสถานการณเดิมพันชีวิตจากเปนรองมาเปนตอเพราะการ
สรางสม "ทุนทางปญญา" 

กลุมผูนําชุมชนไมเรียงเริ่มการเรียนรูต้ังแตตนทศวรรษ 2520 เพื่อหาทางแกไขปญหายางพาราซึ่ง
ชาวบานทั่วไปไดแตปลูก กรีดยางแลวเอานํ้ายางไปขายหรือทําไดอยางมากก็รีดเปนยางแผนเอาไปขายพอคาใน
ราคาที่เขาเปนผูกําหนด 

ปญหาชาวสวนยางที่พวกเขารวมกันวิเคราะหไดก็คือชาวสวนยางไมสามารถกําหนดราคาเพราะคุณภาพ
ยางแผนที่นําไปขายไมสม่ําเสมอและแตกตางเพราะตางคนตางทํา นํ้าหนักพอคาก็เปนคนกําหนด ช่ังไปจากบาน
ได 100 ก.ก.ไปถึงพอคาก็ช่ังอีกบอกวาได 98 ก.ก. ไมขายก็เอากลับบานไมไดเพราะกินยางไมได  ผลผลิตก็ข้ึนอยู
กับดินฟาอากาศตลาดก็ข้ึนอยูกับพอคาและนโยบายรัฐบาลซึ่งอางแตตลาดโลกอยูร่ําไปไมวาจะเกิดอะไรข้ึน 

กลุมผูนําไมเรียงไปเรียนรูดูงานในโรงงานแปรรูปยางของรัฐและของพอคาการเรียนรูแบบน้ีมาฮติกนัเมือ่
ไมกี่ปมาน่ีเอง ย่ีสิบกวาปกอนถือเปนเรื่องแปลกแตน่ีคือ "ไมเรียง" ตนแบบของการพัฒนา นําหนาไปกอนทุกเรื่อง 

โรงงานแปรรูปยางของไมเรียงกอเกิดโดยการระดมทุนของชาวบาน 1 ลานบาทสรางโรงงานเอง บริหาร
จัดการกันเอง ใชวัตถุดิบในทองถ่ินทําในขนาดที่พอดีกับไมเรียง พอดีกับทรัพยากร ผลผลิตคนขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการความรูตัวตระหนักวา "พอดี" อยูตรงไหนสําคัญอยางย่ิง 

โรงงานแปรรูปยางไมเรียงกลายเปนตนแบบการพัฒนาที่รัฐบาลในยุคหน่ึงไดเอาไป "ปูพรม" ถึง 700 โรง
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคใตคนที่ไดมากที่สุดจากโครงการน้ีคงไมใชชุมชนแตเปนนักการเมือง ขาราชการ
และพอคา 

โครงการไมประสบผลสําเร็จและชุมชนไมไดอะไรเพราะไมมีการเรียนรู อยูดีๆมีคนเอาโรงงานไปต้ัง 
ชาวบานไมพรอมในการบริหารจัดการ ของอยางน้ีไมใชใครก็ทําไดเงินอยางเดียวไมมีประโยชน ใชเงินไมเปนก็
อาจเปนโทษเหมือนความแตกแยกที่เกิดกับชุมชนหลายแหง แตกแยกเพราะแยงชิงผลประโยชนจาก "โครงการ" 
ที่เขาไปในชุมชน 

ชาวไมเรียงทําโรงงานแปรรูปยางอยางไดผลอยูหลายปราคายางแผนของไมเรียงสูงกวาตลาดกิโลละ
หลายบาทเสมอแตที่สุดก็พบวาน่ันไมใชทางแกปญหาที่ย่ังยืน ปญหายางไมใชแคเรื่องคุณภาพยางแตเปนปจจัย
มากมายที่เกี่ยวของกันไปหมด และเพื่อจะแกปญหาอะไรที่ใหญอยางน้ีชาวไมเรียงตระหนักดีวา จําเปนตองแก
อยางมี "ยุทธศาสตร" 

น่ันคือที่มาของ "แผนแมบทยางพาราไทย"ซึ่งไมเรียงรวมกับผูนําชาวสวนยางนครศรีธรรมราชรวมกนัราง
ข้ึน 

แผนแมบทเปนแผนยุทธศาสตร ที่เกิดจากการวิจัยของชาวบานวิจัยประวัติศาสตรรอยปของยางพารา
ไทย พัฒนาการ ปญหาตางๆศึกษาจากเอกสารและจากประสบการณของชุมชนเองนํามาวิเคราะหและ
สังเคราะหหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาอยางบูรณาการไมใชแกเปนเรื่องๆ อยางๆ ดังที่ไมเรียงเคยพยายามแกแค
เรื่องคุณภาพยางแผน 
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แผนแมบทยางพาราไทยเสนอแนวทางแกปญหายางพาราเปนสองสวน สวนหน่ึงคือดานนโยบายซึ่งรัฐ
ตองดูแลรับผิดชอบ อีกสวนหน่ึงคือดานการปฏิบัติของชุมชนที่ตองดูแลตัวเองการปรับปรุงคุณภาพก็ใชแตการ
จัดการชีวิตของตนเองไมใหพึ่งพายางพาราอยางเดียวก็เปนสวนหน่ึงที่สําคัญตองสรางหลักประกันใหตนเอง ไม
หวังพึ่งรัฐและการขายยางแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป 
สรุปใหสั้นเขา คงไมผิดกระมังที่จะบอกวา ยางพาราสองสามปน้ีข้ึนไปสูงถึง 50 กวาบาทและอยูแถวๆ 40 บาท
เกิดจาก "ภูมิปญญา" ของชาวไมเรียงและนครศรีธรรมราชที่ไดเรียนรู ไดวิจัย และคนหาแนวทางเพื่อแกไขปญหา
ดวยตนเอง 

ไมเรียงไมไดหยุดเพียงแคยางพารา พวกเขาพบวา ปญหาของชุมชนมีความซับซอนเรื่องตางๆ สัมพันธ
กันหมดถาจะแกปญหาชีวิตความเปนอยูของชาวบานจําเปนตองทําอยางมีแบบมีแผนหรือที่พูดกันวันน้ีวาตองมี
ยุทธศาสตร และเปนยุทธศาสตรที่ชุมชนเปนคนคิดเองไมใชใครก็ไมรูจากนอกชุมชนมาเก็บขอมูล บอกวาจะเอา
ไปทําโครงการมาพัฒนาชาวบานแลวก็มาเปนโครงการที่หนวยงานแตละหนวยแยงกันบาง แขงกันบาง เกี่ยงกัน
บางไมมีการประสานงานหรือรวมกันทํา ไมมีสิ่งที่วันน้ีเรียกกันโกๆ วา "บูรณาการ" 

ไมเรียงเห็นวา การพัฒนาย่ังยืนตองทําแบบบูรณาการ ทําใหตอบสนองชีวิตของชุมชนจึงตองมีขอมูล
ชุมชนที่ละเอียดจากขอมูลพื้นฐานของชาวบานจึงมาพัฒนาเปนแผนการดําเนินงาน การจัดการชีวิตของตนเองซึง่
มูลนิธิหมูบานนําไปพัฒนาตอรวมกับประสบการณจากที่อื่นๆเรียกวาแผนแมบทชุมชน และเรียกวิธีการทําแผนน้ี
วา "การทําประชาพิจัย"หรือการวิจัยของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (PR&D People 
Research and Development)  

การทําแผนแมบทชุมชนนําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนจัดระเบียบชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชน ทํากินทําใชในสวนที่ทําไดเปนการลดรายจายซึ่งเทากับเพิ่มรายได ลดการพึ่งพาผลผลิตจากตลาดภายนอก
มีการจัดระบบการผลิต การบริโภค การตลาด การแปรรูป 

การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆเหลาน้ีคือการประกอบการของชุมชนที่เรียกวันน้ีวา วิสาหกิจชุมชน 
คําวาวิสาหกิจชุมชนอาจจะไมไดเกิดจากไมเรียงโดยตรงแตก็เกี่ยวของกับเครือขายผู นําของ

นครศรีธรรมราชซึ่งมีประยงครณรงคเปนประธานและแกนนํามาตลอดและองคกรชุมชนทองถ่ินของพรหมคีรีที่
รวมกันจัดต้ังโรงงานผลิตแปงขนมจีนลงทุนลงหุนกัน 5 ลานบาท ตัดสินใจจดทะเบียนเปนบริษัทเพราะพบวาถา
จดเปนสหกรณก็มีขอจํากัด ลองทําแบบพอคาดูทีวาจะเปนไง  ลองดูไมนานก็พบวา "เปนเยอะ" คือมีขอจํากัด
มากมาย 

คนที่อยูในสังคมเกษตร สังคมเศรษฐกิจยังชีพมาตลอด ประสบการณคาขายไมมีวันดีคืนดีคิดจะเปน
พอคาขาดความรูประสบการณบางอยางที่ทําใหพลิกแพลงพรอมเลหเหลี่ยมไมเกงจึงมาคิดไดวา ทําไมไมเสนอ
พระราชบัญญัติใหมที่เอาอะไรดีๆของทั้งสหกรณและบริษัทมาผสมผสานกัน และทําใหเอื้อประโยชนตอชุมชนให
มากที่สุดน่ันคือที่มาของพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนมีองคประกอบสําคัญหลายประการ คือ ชุมชนเปนเจาของและผูดําเนินการผลผลิตมา
จากกระบวนการในชุมชน  ริเริ่มสรางสรรคโดยชุมชนทําใหเกิดนวัตกรรม  ใชฐานภูมิปญญาทองถ่ินผสานภูมิ
ปญญาสากล  ดําเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ ใหเปนระบบและเกื้อกูลกัน  มีการเรียนรูเปน
หัวใจ และการพึ่งตนเองเปนเปาหมาย 

ตามแผนแมบทชุมชนของไมเรียง มีการประกอบการตางๆ หรือวิสาหกิจชุมชนกวา 50 รายการ ซึ่งเกิด
จากการเรียนรูและการจัดการชีวิตของตนเองอยางมีแบบมีแผนมีทุกเรื่องต้ังแตการผลิตขาวปลาอาหาร พืชผัก 
ยาสมุนไพร ของใชในครัวเรือน สุขภาพกองทุน การจัดการทรัพยากรตางๆ   
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วิสาหกิจชุมชนเหลาน้ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูของชุมชน เรียนรูจักตัวเองสถานภาพที่แทจริง รายรับ
รายจายหน้ีสิน ศักยภาพ ทุน ทรัพยากร ความรูภูมิปญญาปญหาและความตองการการเรียนรูที่ทํากันได
ตลอดเวลาคือการพูดคุยกันอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอระหวางผูนําชุมชนจนไดความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ 
รวมกัน 

ไมเรียงเห็นวา การเรียนรูเปนหัวใจของการพัฒนาและถึงเวลาตองจัดการการเรียนรูอยางเปนระบบ ใคร
อยากไดความรูก็จะไดความรูไดอยากประกาศนิยบัตรก็ใหได อยากไดปริญญาก็ใหไดขอใหทุกคนไดเรียนในสิ่งที่
อยากรูและใหรูในสิ่งที่ควรรูหรือตองทําเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน 

ผูใหญในกระทรวงศึกษาธิการทานหน่ึงนําคณะลงไปไมเรียงเมื่อตนป 2547 กลับมาเลาดวยความ
ประทับใจใหใครๆ ฟงวาเพิ่งเห็นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่พึงปรารถนาที่ไมเรียงน่ีเองจดักนัต้ังแตกอนวัย
เรียนไปจนถึงระดับปริญญาตรีเลยทีเดียว 

ไมเรียงเปดหลักสูตรปริญญาตรีการปกครองทองถ่ิน คณะรัฐศาสตรรามคําแหงเมื่อป 2546 มีคนเขา
เรียน 38 คน ป 2547 สมัครเรียน 58 คน มาจากหลายสาขาอาชีพ  เปนการเรียนทางไกล คนเรียนอายุมากที่สุด 
72 ป เทศบาลตําบลไมเรียงรวมเปนเจาภาพใหการสนับสนุนการดําเนินการ หนวยงานราชการตางๆ ก็รวมมือ
กัน เพราะเจาของจริงๆคือ ศูนยการศึกษาและพัฒนาของไมเรียง 

ที่ไมเรียง ชาวบานเปนเจาของการเรียนรู เจาของการพัฒนา เจาของการศึกษาเจาของทรัพยากร 
เจาของแบบแผนชีวิตของตนเอง หนวยงานตางๆลงไปชวยเสริมเติมเต็มให  ศูนยการเรียนรูของไมเรียงจึงไมมี
ปายที่ใครๆไปปกไวใหญโตแสดงความเปนเจาของไมเรียงไมอยากเปนอาณานิคมหรือเมืองข้ึนของใครหรือ
หนวยงานใด 

มูลนิธิรางวัลรามอนแมกไซไซบันทึกไวในใบประกาศเกียรติคุณใหประยงค รณรงควาเปนผูให
ความสําคัญกับการเรียนรูของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจทองถ่ินเพื่อการพึ่งตนเอง 

ไมเรียงคือตัวอยางของการพัฒนาอยางมีแบบมีแผน ซึ่งอยูบนฐานขอมูลและความรูซึ่งผูนําแมกไซไซ
อธิบายวา "วันน้ีพนยุคที่จะพัฒนาแบบ คิดวา เห็นวา เขาใจวารูสึกวา วันน้ีตองใชความรูและตองเปนความรูที่
นําไปสูการปฏิบัติไดจนเกิดปญญา การพัฒนาจึงจะเกิด" 
 

จากหลักคิดดังกลาวขางตน ผนวกกบับทเรียนจากการดําเนินงานต้ังแตป2553ถึง 2557 สํานัก

สรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม รวมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาคใต (สจรส.มอ.) จงึไดปรบัวิธีคิดใน

การสนับสนุนทุนใหกบัชุมชน ที่สําคัญดังตอไปน้ี 

1.  ใหความสําคัญกบักระบวนการพฒันาศักยภาพของชุมชนอยางมีสวนรวม มุงผลสัมฤทธการพฒันา

ขีดความสามารถในการจัดการตนเองมากกวาการสนับสนุนงบประมาณเพียงเพื่อไปดําเนินกจิกรรม เปนการ

เสริมกระบวนการเรียนรู/องคความรูใหสามารถนําไปปฏิบัติ/ดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาดวยตนเอง  เสมือนสอน

วิธีการตกปลามากกวาการใหปลาแกชุมชน 

2. มุงเนนใหชุมชนมีศักยภาพในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน โดยมีทักษะสําคัญ 3 ประการ

คือ การจัดการขอมูลชุมชน การทําแผนชุมชน และการบริหารโครงการ โดยใชปญหาในชุมชนเปนตัวเดินเรื่อง 

นอกจากน้ีตองมุงเนนใหเกิดกลไกจัดการของชุมชนในเชิงโครงสราง เชน สภาผูนําชุมชน หรือ ในเชิงเครือขาย

เชน คณะแกนนําชุมชนในรูปแบบตางๆ 
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3. สาระสําคัญของโครงการเนนกระบวนการชุมชนใหพึ่งพงิตนเองมากกวาการทํากิจกรรมเปนราย

กิจกรรมเทาน้ัน ทําใหเห็นการขับเคลือ่นของชุมชน (Social Movement) 

4. ปรับวิธี/หลักคิดของชุมชนในการเขารวมโครงการ เพื่อเปาประสงคสูการเรียนรูการสรางชุมชนใหนา

อยู และผลักดันงานที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพ/เกิดชุมชนนาอยู ไมใชเพียงมุงหวังผลของ

งบประมาณไปดําเนินกจิกรรม 

5. จากขอ 1-4 จึงจําเปนตองสรางกลไกสนับสนุนทัง้ดานวิชาการและดานปฏิบัติการในพื้นที่ และตองมี

ระบบการหนุนเสริม ติดตาม ประเมินผล ทีม่ีศักยภาพ/ทักษะ/พลัง ใหเปนไปเพื่อเสริมพลงัชุมชน (Empower) 

 

3. หลักคิดเร่ืองการติดตามประเมินผล 
ปรัชญาการประเมิน 

การประเมินเปนวิธีการศึกษาปรากฏการณเชิงประจักษ ศึกษาคาของขอเท็จจริง(Fact) ในแงมุมตางๆ 

เพื่อใหไดความจริง(Truth) ในดานคุณคา  

การประเมินจึงตองใชหลักปรัชญา วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศาสตรอื่นๆ เพื่อใหความรอบดาน 

และตองใชวิจารณญาณอันสมเหตุสมผล ภายใตแตละบริบทของสังคมทั้งน้ีเพื่อใหขอเท็จจริงใกลเคียงกับความ

จริงมากที่สุด 

การติดตาม (Monitoring) 

 หมายถึง การศึกษากระบวนการและข้ันตอนการดําเนินโครงการ ต้ังแตการใชปจจัยนําเขา (Input) 

ข้ันตอนแตละข้ันตอนของการดําเนินงาน (Process) และผลผลิตที่เกิดข้ึน (Output) ตามแผนงานที่กําหนดไว

ทั้งน้ีเพื่อทบทวน แกไข ปรับปรุง และหนุนเสริม วิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิผล 

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

การติดตาม ควรจะตอบคําถามตอไปน้ี 

1.ในการดําเนินโครงการ ในแตละข้ันตอนไดใชทรัพยากรตอไปน้ีอยางไร 

 คน แบงเปน กลุมคนที่เปนตัวหลกั และกลุมคนทีเ่ปนตัวยุทธศาสตร (คนที่เปนตัวหลกั 
หมายถึง คนที่มีภารกิจทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินงานโดยตรง สวนตัวยุทธศาสตร หมายถึง 
คนที่มีสวนสําคัญอยางมากในการผลกัดันการดําเนินงานใหบรรลผุลสําเร็จ โดยตัวหลกัหรือ
ตัวยุทธศาสตรอาจจะเปนคนเดียวกันก็ได)แตละกลุมคนเขามามีบทบาทในการทํางาน
อยางไร 

 ขอมูลและฐานขอมลูรวมถึงชุดความรูและความรูที่ใชประกอบในการทํางาน และควรบอก
ถึงที่มาของขอมูลและชุดความรูน้ัน(แหลงของขอมลู) 
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 มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกตการทํางานจากแผนงานทีม่ีอยูเดิมและทีเ่ปนแผนปฏิบัติ
การอยางไร(หมายถึงแผนชุมชน แผนของหนวยงาน แผนของทองถ่ิน หรอืแผนทีจ่ัดทํา
ข้ึนมาเพื่อใชในการจัดการปญหาน้ันๆ)  

 มีการใชงบประมาณมากนอยเพียงไร และจากแหลงงบประมาณใด 

 มีการใชสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณอยางไร 

 มีการใชทุนทางสงัคมที่มอียูในชุมชนมาหนุนเสริมการทํางานอยางไร ไดแก ทรัพยากรใน
ชุมชน ภูมิปญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เปนตน 

2.ในการดําเนินโครงการไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดหรือไมอยางไร มีปญหาอปุสรรคอะไร และ

มีการปรบัวิธีการทํางาน รวมถึงมีการปรับแผนอยางไร 

3.ไดผลแตละข้ันตอนตรงตามที่วางแผนหรือไมและควรจะตองปรับวิธีการทํางานอยางไรรวมถึงตองการ

การหนุนเสริมจากใคร หนวยงานใด ในเรื่องใดบาง อยางไร  

การติดตามจะเปนประโยชนตอการเรงรัดใหการดําเนินโครงการเปนไปตามเปาหมายของโครงการและ

แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดการติดตามตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนขอมูลยอนกลบัใหตนเอง

ตลอดจนผูรบัผิดชอบโครงการทุกระดับเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขสนับสนุนทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานตาม

แผนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

การประเมินผล (Evaluation) 

 หมายถึง การศึกษาคุณคาที่เกิดข้ึนจากกระบวนการดําเนินโครงการ ต้ังแตปจจัยนําเขา (Input) ข้ันตอน

ของการดําเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact)ที่เกิดข้ึน

โดยทั่วไปการบงช้ีคุณคามักใชการเปรียบเทียบกบัเกณฑหรอืมาตรฐานหรือสิ่งที่กําหนดไว 

 การประเมินผล ควรจะตอบคําถามตอไปน้ี 

1. มีปจจัยสําคัญใดบางทั้งทีท่ําใหโครงการบรรลุและไมบรรลุเปาหมาย (หมายถึงปจจัยเอื้อและปจจัยที่
เปนอปุสรรค) และควรสามารถระบุวามปีจจัยสําคัญอะไรบางที่จะสงผลตอความสําเรจ็ในการดําเนินงานของ
โครงการในการประเมินโครงการพฒันาสุขภาวะชุมชนปจจยัสําคัญที่มอีิทธิพลตอสุขภาวะสามารถแบงเปน3
ปจจัยหลักไดแก ปจจัยทีเ่กี่ยวของกบัปจเจกบุคคลและกลุมคน ปจจัยทีเ่กี่ยวของกบัสภาพแวดลอม และปจจัยที่
เกี่ยวของกบักลไกการดําเนินงานดานสุขภาพ 

2. การดําเนินงานแตละข้ันตอน ตองใชกระบวนอะไร อยางไรบางและควรใชกระบวนการสําคัญ
อะไรบางที่จะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการในการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
มักใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับโครงการ นอกจากน้ียัง
รวมถึงกระบวนการจัดการขอมูลความรู กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขับเคลื่อนสังคม เปนตน 

3. ผลที่เกิดข้ึนทั้งที่โดยต้ังใจและไมต้ังใจมีอะไรบางทั้งที่เปนผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบในการ
ประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนมักใหความสําคัญกับผลลัพธมากกวาผลผลิตของกิจกรรม โดยเฉพาะใน
เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ (Empower) ของคนในชุมชนและการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนของสังคม 
(Social Movement) 
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4. คุณคาทั้งภายในและภายนอก ความสําเร็จที่สําคัญของโครงการ และแนวทางการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองในการประเมินโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนจะเนนคุณคาทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะคุณคา
ภายในที่เกี่ยวของกับสุขภาวะทางปญญาและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
 

 กรอบคิดของการประเมินผล 

 เปนระบบความสัมพันธระหวางการคนหา การสงัเคราะหคุณคาทั้งภายในและภายนอก ตัวช้ีวัดคุณคา 

ขอมูลเชิงประจกัษ และเกณฑดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทของคุณคา (Value) 

 จําแนกคุณคาออกเปนคุณคาภายในและคุณคาภายนอก ดังน้ี 

1.  คุณคาภายใน (Intrinsic value) เปนคุณคา (Merit) ภายในตัวที่แฝงเรนอยูในสิ่งน้ัน ไมข้ึนกับ

บริบท วัดเปนคาเชิงปริมาณไดยาก เชน คุณคาของความเปนคน (คนมีจิตอาสา เมตตา การเอื้ออาทร) คุณคาที่

เกิดจากความรูหรือการรับรูภายใน(รูถึงคุณคาของสรรพสิ่ง ชีวิต ธรรมชาติ) ความมีปญญาญาณ (รูเทาทัน รูสิ่งดี

สิ่งใดเลว รูควรรูไมควร) เปนสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปญญา เปนตน  

2.  คุณคาภายนอก (extrinsic value)เปนคุณคาที่เห็นเปนรูปธรรม เปนปรากฏการณเชิงประจักษ  

คุณคาภายนอกมักข้ึนอยูกับบริบท สามารถตีคาไดอยางคอนขางเปนปรนัย วัดเปนคาเชิงปริมาณได เชน คุณคา

ของคนในดานความรูที่เพิ่มข้ึนโดยการทดสอบ ความสามารถและทักษะที่เพิ่มข้ึนโดยเห็นไดจากการปฏิบัติ หรือ

คุณค่า 

ภายใน 

คุณค่าภายนอก 

ตวัชีวดัคุณค่า 

ตวัชีวดัคุณค่า 

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์Empirical data 

คน้หา สังเคราะห์ 
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 

หรือ มาตรฐาน 
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ประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการ ที่เกิดเปนนวัตกรรม เปนสิ่งประดิษฐ หรือการเกิดเครือขายการ

ทํางานโดยเกิดกลุมตางๆที่มีกิจกรรมรวมกัน เปนตน  

 

4. ผลลัพธจากการดําเนินงานท่ีผานมา 

สรุปได ดังน้ี  

1. สามารถพัฒนาขอเสนอโครงการใหไดตามทิศทางการสนับสนุนทุนโครงการรวมสรางชุมชนและ

ทองถ่ินใหนาอยู 596 โครงการที่กระจายครบ 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต  

2. สามารถสนับสนุนใหโครงการดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคและครบถวน ทันตามเวลาที่กําหนด 

สงผลงานใหกับ สสส.ครบถวนตามงวด คิดเปน รอยละ 92.95  ของโครงการทั้งหมด 

3. มีคูมือการดําเนินงาน 4 เลม ไดแก คูมือรวมคิดรวมทํากระบวนการและข้ันตอนการสรางชุมชน

ทองถ่ินนาอยู คูมือการจัดทําโครงการชุมชนสุขภาวะ คูมือการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาวะ

ชุมชน  และคูมือการใชงานเว็บไซต “คนใตสรางสุข” 

4. เกิดเครือขายสุขภาพในกลุมผูรับผิดชอบโครงการ 14 จังหวัดเพื่อรวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

5. ผูรับผิดชอบโครงการเขารวมการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 100 และเกินเปาหมายบางกิจกรรม

สามารถนําการเรียนรูไปปฏิบัติงานได รอยละ 90 

6. ผลลัพธและการปฏิบัติที่สะทอนคุณคาหลักแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพโครงการ ”รวมสรางชุมชน

และทองถ่ินใหนาอยู” อันเปนผลจากการสรางการมีสวนรวมและการเช่ือมโยงของชุมชน สามารถสังเคราะห

ความรู ได 75 เรื่องและกําลังอยูในระหวางการสังเคราะหความรู อีกจํานวน 76 เรื่อง 

ปจจุบันมีพื้นที่ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. แลวทั้งสิ้น 596 โครงการ รายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
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 ตารางแสดง จํานวนโครงการ จํานวนคณะทํางานในพ้ืนท่ีและจํานวนเจาหนาท่ีสจรส. จําแนกตามจังหวัด  ป 2553-2557 

พ้ืนท่ี/จังหวัด

ดําเนินงาน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

จํานวน

โครงกา

ร 

คณะทํางา

นพ้ืนท่ี 

จํานวน

โครงการ 

คณะทํางา

นพ้ืนท่ี 

สจรส

. 

จํานวน

โครงกา

ร 

คณะทํางา

นพ้ืนท่ี 

สจรส

. 

จํานวน

โครงกา

ร 

คณะทํางา

นพ้ืนท่ี 

สจรส. จํานวน

โครงการ 

คณะทํางาน

พ้ืนท่ี 

สจรส. 

ชุมพร 3 1 10 3  

1 

 

26 3 1 27 3 1 18 3 1 

สุราษฎรธานี 2 1 5 1 6 1 2 1 5 1 

นครศรีธรรมรา

ช 

6 3 29 5 39 14 1 28 8 42 11 

ระนอง 1 1 4 1 

1 

 

5 2 

1 

1 1 1 - 

1 
ภูเก็ต - - 3 1 - - - - 1 - - 

พังงา - - 1 1 5 2 2 1 7 3 

กระบ่ี - - - - 2 1 2 1 3 2 

ตรัง 5 4 12 2 9 2 1 - 7 1 

สตูล - - 4 1 25 4 9 2 41 8 
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พัทลุง 18 4 14 3 1 20 3 1 6  1 24 9 1 

สงขลา 7 3 12 3 1 17 4 5 2 14 3 

ปตตานี - - 9 

3 1 

6 2 2 1 9 2 

นราธิวาส - - 5 4 2 2 1 13 3 

ยะลา - - 1 2 1 - - 8 1 

รวม 42 17 109 24 6 166 41 4 87 21 3 192 47 3 
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นอกจากน้ี การดําเนินงานในชวงระยะเวลาที่ผานมาของทีมภาคใต สามารถสรุปบทเรียนจากการ

ดําเนินงานที่ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงวิธีการทํางานได ดังน้ี 

บทเรียนการดําเนินงาน แนวทางการปรับปรุง 

1. มีบางพื้นที่ที่ มี โครงการจํานวนนอยเมื่ อ

เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆไดแก จ.ระนอง กระบี่ 

พังงา ภูเก็ต ตรัง และยะลา 

1. เพิ่มกระบวนการทําความเขาใจเรื่องโครงการ
ใหกับพื้นที่ และลงพื้นที่หนุนเสริมกลไกพี่เลี้ยงฯในพื้นที่
ใหเขาถึงพื้นที่มากข้ึน 

2. เพิ่มการสื่อสารใหผูสนใจเขาถึงการสนับสนุนทุน
ผานสื่อสิ่งพิมพิ์ สื่อวิทยุ และ website 

2. ผูเสนอโครงการ  

2.1 บางสวนไมเขาใจหลักคิด ภารกิจ และ แนว

ทางการสนับสนุนของสสส.  

2.2 บางสวนไมเขาใจแนวคิดและวิธีการดําเนินงาน

ดานสุขภาพชุมชน และการสรางกระบวนการเรียนรู

อยางมีสวนรวม รวมถึงการสื่อสารกับสังคม 

  2.3 บางสวนขาดทักษะการเขียนขอเสนอโครงการ 

และวิธีคิดเพื่อการวิเคราะห สังเคราะห 

1. ปรับปรุงคูมือ/แนวทางการเขียนโครงการและ
การติดตามสนับสนุน พรอมจัดทําสื่อการสอน เปนวีดี
ทัศน เพื่อใหสามารถทําความเขาใจสสส.และใชงานงาย  

2. พั ฒ น า website:www.happynetwork.org   
และจัดอบรมการเขียนรายงานใหคุณมีคุณภาพ เพื่อให
ไดระบบการรายงานที่ดีข้ึน และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ตลอดจนการเขาถึงไดงาย  

3. ปรับกระบวนการพัฒนาขอเสนอโครงการ และ 
การติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ 

4. การสรางเครือขายกลไกพี่เลี้ยงในกลุมจังหวัด
และสรรหากลไกในพื้นที่ไปหนุนเสริมใหเปนนักบริหาร
จัดการโครงการ 

3. ผูรับทุนโครงการ 

  3.1 บางสวนขาดทักษะในการบริหารโครงการ ทํา

ใหการดําเนินงานไมเปนตามแผนที่วางไว  

  3.2 บางสวนขาดทักษะการบันทึกขอมูลผลการ

ดําเนินงานและการเงินในเวบไซด  

4. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)  

4.1 มีภาระงาน  และระดับศักยภาพ  รวมทั้งความ

เขาใจการดําเนินงานที่แตกตาง   

4.2 การมองภาพรวมการดําเนินการเชิงระบบ และ

ความเขาใจบทบาทหนาที่ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่

เลี้ยง/ผูติดตาม) ที่ไมชัดเจน 

พัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่ เ ลี้ ยง  /

ผูติดตาม) ในดานตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก  การเสริมพลัง  

การติดตามสนับสนุนและประเมินผล  การพัฒนา

ขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนทักษะการ

บริหารจัดการโครงการ การจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงาน/การเงิน    
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บทเรียนการดําเนินงาน แนวทางการปรับปรุง 

5. เจาหนาที่ สจรส.มอ.  

5.1 บทบาทหนาที่ และระดับศักยภาพมีความ

แตกตางกัน   

5.2 การประสานงานระหวางพี่เลี้ยงกับเจาหนาที่ส

จรส.ยังไมราบรื่นเทาที่ควร สงผลตอการดูแลทีม

สนับส นุน วิชาการ  (พี่ เ ลี้ ย งพัฒนา/ผู ติ ดตาม

สนับสนุน) ในการดําเนินงานไมไดตามเปาหมาย เชน 

การสงรายงานการติดตาม  การวางแผนงาน เปนตน 

5.3 หลักคิดการดําเนินงานเชิงระบบ เพื่อให

เช่ือมโยงงานระหวางผูเกี่ยวของยังไมชัดเจนสงผล

กระทบตอการดําเนินงาน 

 

1. วิ เ คร าะห จุ ดออน  เพื่ อ วางระบบและจั ด
โครงสรางการดําเนินงาน  พรอมวางระเบียบข้ันตอน
การดําเนินงานที่ชัดเจน 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการและ
สนับสนุนการดําเนินงานของผู ติดตามและผูรับทุน
โครงการ 

3. การจัดระบบขอมูล  ทักษะการใชโปรมแกรม
word / excel   การวิเคราะหขอมูล  การเรียนรูวิธีคิด
เ ชิง ยุทธศาสตร   และแนวคิดเ ชิงกระบวนระบบ 
(Systems Thinking) 

4. มีแผนปฏิบัติการดําเนินงานรายบุคคล (Action 
plan) รายปใหชัดเจน เพื่อประเมินผลงานและความ
รับผิดชอบ 

5. วางระบบการสื่อสารภายในสจรส.มอ. รวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ เจาหนาที่สจรส.มอ. มีตนทุนการคนควาหาความรู เพราะเปนหนวยงานที่มีระบบการเรียนการสอน 

สามารถเสริมความรู/ทักษะ โดยเขารวมในช่ัวโมงการเรียนการสอนของ สจรส.ม.อ. 

 

ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ พบวา การเกิดรูปแบบ “สภาผูนําชุมชน” จะเปนกลไกที่สําคัญในการ

ขับเคลื่อนโครงการและสงผลใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยางแทจริงในการจัดการปญหา ตลอดจน

สงผลใหการบริหารจัดการโครงการมีระบบ  

 นอกจากน้ี สจรส.ม.อ.ไดวิเคราะหถึงปจจัย และคุณสมบัติ ที่จะสงผลใหการดําเนินงานโครงการรวม

สรางชุมชนและทองถ่ินนาอยูสําเร็จ ตอเน่ืองและย่ังยืน ดังตอไปน้ี 

 1. สจรส.มอ. ตองจัดกระบวนการ การหนุนเสริม พัฒนาขีดความสามารถ ใหเหมาะสมตามศักยภาพ

ของกลุมเปาหมาย  ไดแก ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยงพัฒนา/ผูติดตามสนับสนุน) ผูเสนอ/รับทุนโครงการ

รวมทั้งการจัดกระบวนการสื่อสารสาธารณะใหเปนไปในวงกวาง  

 2. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยงพัฒนา /ผูติดตาม) ประเมินผลสวนใหญเขาใจบทบาทหนาที่ มีความรู 

และความสามารถพรอมประสบการณการทํางานในพื้นที่ ควรตองลงพื้นที่สนับสนุนโครงการอยางสม่ําเสมอ

เพื่อใหคําปรึกษา/แนะนํา และรวมแกปญหาไดทันทวงที 
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3. ชุมชนผูรับผิดชอบโครงการ ควรเปนชุมชนที่มีความสนใจและมุงมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของ

ตนเองใหนาอยู  มีคณะทํางาน สภาผูนําชุมชนและมีการประชุมหมูบานอยางสม่ําเสมอมีจัดทําโครงการที่มี

รายละเอียด แนวทางกลวิธีการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผูไดรับประโยชนจากโครงการเปนคนใน

ชุมชน ไมเฉพาะเจาะจงสมาชิกกลุม ชมรม หรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง และเปนชุมชนที่มีทุนทางสังคม  มี

การบริหารจัดการดวย 8 ก. ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนงานในชุมชนทุนเดิมไดแก  แกนนํา 

กลุ ม /องคกร  กัลยาณมิตร  กองทุน การจัดการ  การ เรียนรู  ก ารสื่ อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ 

กระบวนการพัฒนา  และกฎกติกา/กฎระเบียบชุมชน 

 

จากบทเรียนการดําเนินงานและปจจัยเอ้ือตอความสําเร็จ สามารถนํามาวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน ดังน้ีคือ 

จุดแข็ง จุดออน 

ผูสนใจเสนอโครงการและผูรับทุน 

1. ผูสนใจเสนอโครงการและผูรับทุนมีความสนใจและ

มุงมั่นในการทํางาน  

1. ผู เ สนอ โคร งการ ไม เ ข า ใจแนวทางการ
สนับสนุนทุนและการดําเนินงานโครงการ ตลอดจน
ขาดทักษะการเขียนขอเสนอโครงการ 

ทีมสจรส.และทีมสนับสนุนวิชาการ (นักวิชาการ และพี่เลี้ยงติดตาม/พัฒนาศักยภาพ) 

2. คณะทํางานวิชาการ เปนผู เ ช่ียวชาญ และมี

ศักยภาพและความรู/ความสามารถ/ประสบการณใน

การดําเนินงาน ทําใหสามารถสนับสนุนวิชาการ และ

สังเคราะหความรู ตลอดจนจัดทําเครื่องมือและคูมือ

สนับสนุนแกทีมสนับสนุนวิชาการ และปรับปรุงกลวิธี

การทํางานเปนระยะ 

2. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่ เลี้ยง/ผู ติดตาม) มี

ประสบการณที่แตกตางกัน ทําใหบางคนไมสามารถใช

กระบวนการและเครื่องมือตามที่คณะทํางานวิชาการ

ไดออกแบบไว 

3. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) ทุกจังหวัด

และเปนคนในพื้นที่  เขาใจบริบท และรูจักชุมชน 

นอกจากน้ียังมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับ

ชุมชน 

3. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)  มีภาระ

งานมาก และมีระดับศักยภาพที่แตกตาง 

4. กระบวนการพัฒนาโครงการออกแบบเปนการ

เรียนรูตามข้ันตอนที่มีความละเอียดและมีความเปน

วิชาการ 

4. พื้นที่ใหมและมีกลไกพี่เลี้ยงที่ไมเขมแข็ง  จะไม

สามารถพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพได ทําใหมีบาง

พื้นที่ไดรับทุนนอยไมไดตามเปาหมาย ไดแก จังหวัด 

กระบี่ ระนอง และภูเก็ต  



 
 

34 
 

5. มีระบบเวบไซดคนใตสรางสุข ที่สามารถเสนอ

โครงการผานออนไลน และการติดตามสนับสนุนแบบ 

real time และสามารถใชงานงาย 

5. ศักยภาพของผูรับผิดชอบโครงการในดานเทคโนโลยี

การใชคอมพิวเตอร การใชระบบขอมูลที่ออกแบบไว 

ยังตองการการพัฒนา เน่ืองจากตัวระบบตองใชความ

เขาใจและทักษะมากพอสมควร  

6. มีระบบการทํางานที่เปนข้ันตอน และวางบทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบการทํางานรวมกัน 

6. ระบบที่ออกแบบไวยังมีจุดออนในเรื่องของการ

ประสานงานและผลักดันใหคณะทํางานที่เกี่ยวของ 

สามารถทํางานบรรลุตามแผนที่วางไว  
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5. วัตถุประสงค ตัวชี้วัดและ กลุมเปาหมาย ในป 2558-2559 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย 

1. เพื่อใหชุมชนเรียนรู เขาใจสาระสําคัญของ

ชุมชนนาอยู  และเขาใจหลักการทําโครงการ

รวมสรางชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6 

มีชุมชนที่เปนพื้นที่ใหมอยางนอยจังหวัดละ 15 ชุมชน 
รวม 210 ชุมชนเขาใจสาระสําคัญของชุมชนนาอยู  และ
เขาใจหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูของ 
สสส.สํานัก 6 

ชุมชนใหมที่มีความสนใจการทําโครงการรวมสรางชุมชนให
นาอยู และยังไมเคยไดรับการสนับสนุนทุนจากโครงการฯ
มากอน จํานวน 210 ชุมชนโดยเนนจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส ระนอง กระบี่ พังงา สุราษฏรธานี และภูเก็ต 

2. พัฒนาศักยภาพ ทักษะดานการเขียน

โครงการ  ใหผูสนใจเสนอโครงการ เพื่อใหได

ขอเสนอโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู  ที่มี

ความสมบูรณตามกรอบทิศทางการสนับสนุน

ทุน และยกระดับคุณภาพโครงการใหผูรับทุน

สามารถดําเนินงานอยางตอเน่ือง  

 

1) มีผูเสนอโครงการที่เปนกลุมเปาหมายที่ดอยโอกาส/
เปาหมายใหม ไดรับความรู ผานกระบวนการพัฒนา
ทักษะการเขียนโครงการ 140 พื้นที่ และสามารถผาน
การพิจารณาอนุมัติ 100 โครงการและกระจายทุนใน
จังหวัดที่ไดรับทุนนอย  
2) มีผูเสนอโครงการที่เปนโครงการตอเน่ืองของพื้นที่
เดิม 60 พื้นที่ และสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการ
ตอเน่ืองที่ยกระดับและหรือพัฒนาผลผลิตจากโครงการ
เกิดเปนนวัตกรรมชุมชน 

(1) ชุมชนใหมที่มีความสนใจการทําโครงการรวมสราง
ชุมชนใหนาอยู จํานวน 140 ชุมชน (เฉลี่ยเหลือจังหวัดละ 
10ชุมชน)โดยเนนการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 (2) ชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนต้ังแตป 2553-2557 ที่คาด
วาจะไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 60 
ชุมชน โดยเนนการพัฒนาศักยภาพแกนนํา คณะทํางาน 
รวมถึงเด็กและเยาวชน 
 

3. เสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของ

ผูรับทุนดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถ

ดําเนินโครงการไดเสร็จสิ้น ไดแก กระบวนการ

ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการ

จัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิง

ปฏิบัติการ/เสวนาแลกเปลี่ยน และศึกษาดูงาน

ในพื้นที่ 

1) ผูรับทุนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน 
การบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การ
ติดตามสนับสนุน และนําความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2) ผูรับทุนโครงการสามารถดําเนินการไดตามแผนและ
สงผลงานให สสส. ครบถวนตามสัญญาเมื่อสิ้นสุด
โครงการไมตํ่ากวารอยละ 90 
3) ไมมีโครงการลาชาเกิน 2 เดือน รอยละ 100 

(1) ชุมชนใหมที่ไดรับการสนับสนุนจํานวน 100 ชุมชนโดย
เนนการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
โครงการ 
(2) ชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนต้ังแตป 2553-2557 ที่ไดรับ
การสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 60ชุมชน โดย
เนนการพัฒนาศักยภาพแกนนํา คณะทํางาน รวมถึงเด็ก
และเยาวชน 
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย 

 4) โครงการที่มีความเสี่ยงดานการเงินไมเกินรอยละ 3 
จากจํานวนโครงการทั้งหมด 
5) มีฐานขอมูลบุคคลหรือพื้นที่ตนแบบ  เพื่ อเปน
แบบอยางการศึกษาดูงานหรือการทํางานสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน 

 

4. รวบรวมสังเคราะหความรูที่ เกิดจาก

โครงการ กอใหเกิดคุณคาแกชุมชนในดาน

ตางๆ เชน เกิดความรู เ ชิงปฏิบั ติการและ

นวัตกรรมชุมชนเปนตน ที่สามารถขยายผล

และสร างประ โยชนต อสั ง คมและ นํา ไป

เ ช่ือมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

เผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน เว็บไซด สื่อ

สิ่งพิมพ เปนตน 

1) ไดโครงการที่ถอดบทเรียนและสามารถเผยแพรได 
และเปนโครงการตัวอยางที่ดี  และนวัตกรรมอยางนอย
รอยละ 25 ของโครงการทั้งหมด (40 กรณี) 
2) ถอดบทเรียนรูแบบสภาผูนํา ที่ผูรับทุนโครงการได
เรียนรูจากบานหนองกลางดง/ไม เรียง วาสามารถ
นําไปใชกับพื้นที่ตนเองไดไหม โดยมีปจจัยเกื้อหนุนให
สําเร็จ 

(1)โครงการใหมที่ไดรับการสนับสนุนจํานวน 20 ชุมชนที่มี
ผลลัพธเดนในดานคุณคาตางๆ 
 (2) ชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนต้ังแตป 2553-2557 ที่
ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  จํานวน20
ชุมชนที่มีผลลัพธเดนในดานคุณคาและนวัตกรรมตางๆ 
 

5. เพื่อบูรณาการประสานภาคี เช่ือมโยง

กระบวนการปฏิบั ติการในชุมชนไปสูการ

ยกระดับเปนกระบวนการนโยบายและเกิดการ

เผยแพรและเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลกับ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยการจัดงานสรางสุข

ภาคใต 

1) มีผูเขารวมอยางนอยรอยละ 90ของผูรับทุนที่เขารวม  
2) เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูขับเคลื่อนสรางสขุ
ภาวะในพื้นที่ภาคใตโดยวัดความพึงพอใจ/ความรูที่ไดรับ 
อยางนอย รอยละ 80 
3)  มีการขับเคลื่อนมาตรการ/นโยบายระดับตําบลหรือ
จังหวัด รอยละ 25 ของโครงการ ( 40 แหง/โครงการ) 

(1) ชุมชนใหมที่ไดรับการสนับสนุนจํานวน 100 ชุมชน 
(2) ชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนต้ังแตป 2553-2557 ที่ไดรับ
การสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 60 ชุมชน 
(3) หนวยงาน ภาคีภาคสวนที่เกี่ยวของเชิงนโยบาย ทั้ง
ระดับตําบล จังหวัด เชน พัฒนาชุมชน เกษตร สาธารณสุข 
ทองถ่ิน เปนตน 

6. เพื่อพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการ 1) ไดสื่อวีดีทัศน และคูมือการจัดทําโครงการชุมชนสุข (1) ผูรับทุน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย 

ติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค 

เสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของพี่

เลี้ยง/ผูติดตามดานตางๆ และปรับปรุงระบบ

เ ว็บไซตคนใตส ร างสุขที่ ร ายง านผลการ

ดําเนินงานของทีมสนับสนุนวิชาการ (ผูรับทุน

และผู ติ ดตาม ) ให เ กิดการ เผยแพร และ

เช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูเกี่ยวของ 

 

ภาวะ รวมทั้งคูมือการติดตามและสนับสนุนโครงการ 
2) ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) รอยละ 90 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน การบริหารจัดการ การ
เขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนํา
ความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)   สามารถ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทํา/สงรายงานผล
การติดตามโครงการที่มีคุณภาพใหทันงวดงานงวดเงิน
ของผูรับทุนโครงการไมตํ่ากวารอยละ 100 
4) ไดระบบเว็บไซดการติดตามและการประมวลผล
รายงานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพพรอมคูมือ 

(2) ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)    
(3) เจาหนาที่ สจรส. 
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การสรางการเรียนรูเร่ืองชุมชนนาอยู  
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 การสรางการเรียนรูเร่ืองชุมชนนาอยู 

 วัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อใหชุมชนเรียนรู เขาใจสาระสําคัญของชุมชนนาอยู  และเขาใจหลักการทํา
โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6 

 กลุมเปาหมาย คือ พื้นที่ที่มีความสนใจการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู และยังไมเคยไดรับ

การสนับสนุนทุนจากโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูมากอน จํานวน 210 พื้นที่โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน 

ดังน้ี 

 1. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อเปดรับชุมชนที่มีความสนใจทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู 

โดยใชทั้งวิธีเปดกวางผานชองทางหนังสือพิมพทองถ่ิน Website เครือขายวิทยุชุมชน จดหมายไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด เชน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทองถ่ินจังหวัด เปนตน 

และวิธีการประชาสัมพันธแบบเฉพาะเจาะจง คือ พี่เลี้ยงในพื้นที่เปนผูสืบคนหาชุมชนที่มีความต้ังใจ 

2. จัดเวทีเสวนารายจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัด (1วัน) เพื่อเปดโอกาสใหชุมชน หนวยงานที่สนใจสมัครเขา

มารวมเรียนรูเรื่องชุมชนนาอยูและสรางความเขาใจเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนนาอยูดวยกระบวนการทางสังคม 

การใชขอมูลชุมชนในการทําแผนชุมชน รวมถึงลักษณะโครงการที่พึงประสงค โดย 

 1) มีการบรรยายสาระสําคัญของชุมชนเขมแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกรณีศึกษาพื้นที่

ดีๆ แลวจึงแบงกลุมเสวนาตามประเด็นปญหาที่แตละพื้นที่ใหความสนใจ บอกเลา

รายละเอียดการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ของ สสส. และแตละพื้นที่เขียน

ขอเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) 2-3 หนา สงให สจรส.ม.อ. 

2) มีเงื่อนไขใหชุมชนออกคาใชจายในการเดินทางเอง เพื่อแสดงใหเห็นความตองการเรียนรู

ของชุมชน สวนสสส.สนับสนุนเฉพาะคาที่พักและคาอาหาร 

3. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) ลงไปในแตละพื้นที่เพื่อรวมพัฒนาโครงการตอและ

คัดเลือกพื้นที่ที่สามารถเขาสูกระบวนการพัฒนาโครงการตอได 140 พื้นที่ และพื้นที่ไมสามารถผานการ

คัดเลือก น้ัน  สจรส.จะรวบรวมขอมูลสงมายังสํานัก เพื่อเสนอโครงการทั่วไปและโครงการสรางสุขอยางงาย 

(เมนู) ใหดําเนินงานโครงการตอไป  
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2. จัดเวทีเสวนารายจังหวัด 14 

จังหวัด 

3. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พ่ีเลี้ยง/

ผูติดตาม) ลงไปในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือ

รวมพัฒนาโครงการตอ 

1. คูมือการจัดทําโครงการป 2558  
2. ส่ือวีดีทัศนชุมชนตนแบบ ชุมชนหนองกลางดง และชุมชนไม
เรียง,ส่ือประชาสัมพันธชุมชนนาอยู สสส. , ไฟลดิจิตอลหนังสือ
ศึกษากรณีตัวอยาง ป 54 - 56 
 

สนทนากลุมกับชุมชน โดยมีแบบเสนอโครงการรวมสรางชุมชน

ใหนาอยู ป 2558 รวมแลกเปล่ียนในเวที 

ระบบเว็บไซตพัฒนาขอเสนอโครงการ ป 2558 

http://happynetwork.org/project/develop 

 

1. ประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร 

1.แบบทั่วไป : หนังสือพิมพทองถิ่น, Website เครือขายวิทยุ
ชุมชน, จดหมายไปยังหนวยงานที่เก่ียวของในระดับจังหวัด  
2. แบบเฉพาะเจาะจง : พี่เล้ียงในพื้นที่เปนผูสืบคนหาชุมชนที่มี
ความตั้งใจ 
3. ขอเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Paper) 2-3 
หนา 

 

การสรางการเรียนรูเรือ่งชุมชนนาอยู 

 

เครื่องมือ 
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ผลการดําเนนิงานการสรางการเรียนรูเรื่องชุมชนนาอยู 

  การสรางการเรียนรูเรื่องชุมชนนาอยู เพื่อใหชุมชนเรียนรู เขาใจสาระสําคัญของชุมชนนาอยู  และ
เขาใจหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6มีชุมชนใหมเขารวมเรียนรูและเขาใจ
หลักการทําโครงการชุมชนนาอยู 432 ชุมชน โดยแตละจังหวัดมีจํานวนชุมชนเขารวมดังน้ี ชุมพร 16 ชุมชน  
กระบี่ 16 ชุมชน ระนอง 16 ชุมชน พังงา 3 ชุมชน สุราษฏรธานี 25 ชุมชน ภูเก็ต 12 ชุมชน ตรัง 3 ชุมชน  
พัทลุง 77 ชุมชน สตูล 44 ชุมชน นครศรีธรรมราช  110 ชุมชน  สงขลา 14 ชุมชน ปตตานี 38  ชุมชน ยะลา 
36 ชุมชน  นราธิวาส 22 ชุมชน ซึ่งกระบวนการไดผานการประชาสัมพันธโครงการ สูกระบวนการทําความ
เขาใจหลักการชุมชนนาอยู ผานกระบวนการพัฒนาครั้งที่ 1 – 3 และผานกระบวนการพิจารณาโครงการจาก
ผูทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดการดําเนินงานมีดังน้ี  
 
ตาราง  การดําเนินงาน พฒันาศักยภาพ ผูเสนอโครงการ การติดตามและผูรบัทุนโครงการ 

คร้ัง

ที่ 

กิจกรรม วันที่/สถานที่  เปาหมายจํานวน

โครงการ/คนที่

เขาประชุม 

มีจํานวน

ผูเขารวมเขา

ประชุม 

 การสรางการเรียนรูเร่ืองชุมชนนาอยู 
 
1 ประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการใน 14 

จังหวัดภาคใต 

1 เมษายน 2558 – 30 

เมษายน 2558 

ผูสนใจ 210 พ้ืนที่ 439 พ้ืนที่ 

2 จ.นครศรีธรรมราช การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูแนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชน
ใหนาอยู ป 2558  

26 เมษายน 2558 /จ.
นครศรีธรรมราช 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 110 ชุมชน / 

218 คน  

3 จ.พัทลุง จ.สงขลา และ จ.ตรัง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการเรียนรูแนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสราง
ชุมชนใหนาอยู ป 2558 

9 พฤษภาคม 2558 /   
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ.
พัทลุง 

ผูสนใจ 30 พื้นที่ - พัทลุง 77 

ชุมชน / 131 

คน  

- ตรัง 3 ชุมชน  

/ 4 คน  

- นครฯ 4 

ชุมชน / 7 คน 

- สงขลา 3 

ชุมชน  / 6 คน 

4 จ.พังงา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิด
และหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 
2558 

9 พฤษภาคม 2558 / 
สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 3 ชุมชน /  10 

คน  
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คร้ัง

ที่ 

กิจกรรม วันที่/สถานที่  เปาหมายจํานวน

โครงการ/คนที่

เขาประชุม 

มีจํานวน

ผูเขารวมเขา

ประชุม 

5 จ.สงขลา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
ป 2558 
 

10 พฤษภาคม 2558 / 
สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 11 ชุมชน /  

40 คน 

6 จ.ภูเก็ต การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิด
และหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 
2558 

11 พฤษภาคม 2558 / ศูนย
เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.ไม
ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่  12 ชุมชน / 

29 คน 

7 จังหวัดยะลา และปตตานี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การเรียนรูแนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสราง
ชุมชนใหนาอยู ป 2558 

12 พฤษภาคม 2558  /
จังหวัดยะลา 

ผูสนใจ 30 พ้ืนที่  36 ชุมชน /  

46 คน 

38 ชุมชน / 67  

คน 

8 จังหวัดกระบี่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
ป 2558 

12 พฤษภาคม 2558 /
จังหวัดกระบี่ 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 16 ชุมชน / 51  

คน 

9 จังหวัดระนอง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
ป 2558 

13 พฤษภาคม 2558 / 
จังหวัดระนอง 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 16 ชุมชน / 36 

คน 

10 จังหวัดสุราษฏรธานี   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูแนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชน
ใหนาอยู ป 2558 

14 พฤษภาคม 2558 / 
มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร จังหวัด
สุราษฏรธานี 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 25 ชุมชน /  

60 คน 

11 จังหวัดชุมพร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
ป 2558 

14 พฤษภาคม 2558 / 
เทศบาลตําบลวังไผ จังหวัด
ชุมพร 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 16 ชุมชน /  

50 คน 

12 จังหวัดสตูล การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
ป 2558 

16 พฤษภาคม 2558 / บา
รารีสอรท อ.ละงู จ.สตูล 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 44 ชุมชน / 78  

คน 

13 จังหวัดนราธิวาส การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรูแนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชน
ใหนาอยู ป 2558 

17 พฤษภาคม 2558 / 
โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.
นราธิวาส 

ผูสนใจ 15 พ้ืนที่ 22 ชุมชน / 50  

คน 
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1. ผลการดําเนนิโครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

 การประชาสัมพันธแบบท่ัวไป ไดประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพทองถ่ิน เว็บไซตคนใตสราง
สุข http://happynetwork.org จดหมายไดสงไปยังหนวยงานประชาสัมพันธจังหวัด 14 จังหวัด พัฒนาการ
อําเภอทั้ง 14 จังหวัด ประชาสัมพันธทางหนังสือเชิญสงไปตามหนวยงาน ไดแก ที่วาการอําเภอของแตละ
อําเภอในจังหวัดภาคใต วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยชุมชน ประชาสัมพันธทางอีเมลล ผานเครือขายองคกร
ชุมชน ไดแก  สกว.ทอง ถ่ิน กศน.จ.ปตตานี และสงสปอตประชาสัมพันธ ชุมชนนาอยู ไปยังสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 14 จังหวัด 

ผลตอบรับของชุมชนที่มีความสนใจผานการประชาสัมพันธแบบทั่วไป ไดสงใบสมัครเขารวม จํานวน 
ทั้งหมด 25 พื้นที่ โดยมีประเด็นที่เสนอมาหลากหลายรวมทั้งแนวทางแกปญหามาเบื้องตน เชน ประเด็นการ
ขาดการดูแลสุขภาพ การแกปญหาสิ่งแวดลอม สารเคมีตกคางในอาหาร ยาเสพติด เปนตน แสดงดัง
ภาคผนวก ก ชุมชนประชาสัมพันธแบบท่ัวไป ประเด็นโครงการและแนวทางแกไขเบื้องตน 

การประชาสัมพันธแบบเฉพาะเจาะจง ทีมสนับสนุนวิชาการ หรือพี่เลี้ยงในพื้นที่เปนผูสืบคนหา
ชุมชนที่มีความต้ังใจ มีพื้นที่สนใจทั้งหมด 414 ชุมชน โดยมีประเด็นที่เสนอมาหลากหลายรวมทั้งแนวทาง
แกปญหามาเบื้องตน เชน ประเด็นสุขภาพ (โรคเรื้อรัง, อาหารปลอดสารพิษ, ปลูกผักปลิดสารพิษ ) เศรษฐกิจ
พอเพียง  การจัดการทรัพยากร (ชายฝง, ปาชายเลน, การทองเที่ยว) ขยะ เศรษฐกิจ (หน้ีสิน, เศรษฐกิจตกตํ่า, 
รายไดไมพอใช, การวางงาน) ยาเสพติด การรับมือภัยพิบัติ แสดงดังภาคผนวก ข ชุมชนประชาสัมพันธแบบ
เฉพาะเจาะจง ประเด็นโครงการและแนวทางแกไขเบื้องตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต/ขอคนพบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 
 - การประชาสัมพันธแบบทั่วไป โดยประชาสัมพันธผาเว็บไซต เครือขายวิทยุชุมชน และสง
จดหมายไปยังหนวยงานราชการ ไดผลตอบรับมีชุมชนสนใจ 25 พื้นที่ ซึ่งจํานวนชุมชนนอยกวาแบบ
เฉพาะเจาะจง คือ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) ไดลงพื้นที่คนหาชุมชนที่สนใจซึ่งมีมากถึง 414 
ชุมชนในภาคใต 14 จังหวัด เน่ืองดวยพี่เลี้ยงมีเครือขายการทํางานในจังหวัดน้ันๆ ประกอบกับทีมสนับสนุน
วิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) มีความหลากหลายเครือขายการทํางาน เชน เครือขายสถาบันการศึกษา 
เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เครือขายสาธารณสุข เปนตน  
 - ผลตอบรับใบสมัครเบื้องตน ประเด็นความสนใจจะมุงเนนการแกไขปญหาเปนหลัก ไดแก 
ประเด็นการแกปญหาสุขภาพ (โรคเรื้อรัง, อาหารปลอดสารพิษ) ประเด็นการจัดการสิ่งแวดลอม (ขยะ, นํ้า
ไมพอใช, ปาเสื่อมโทรม, คลองเสื่อมโทรม, การทองเที่ยว) ประเด็นเศรษฐกิจ (หน้ีสิน, ราคายางพาราตกตํ่า, 
การวางงาน) ประเด็นยาเสพติด ประเด็นสังคม (ความแตกแยกในชุมชน, ครอบครัวไมอบอุน) ความเขาใจ
เบื้องตนกอนเขารวมโครงการชุมชนนาอยูต้ังใจแกปญหาโดยตรงเปนหลัก แตยังขาดการแกปญหาที่ย่ังยืน
และหลักการพึ่งตนเอง โดยยังไมไดมองเรื่องการใชขอมูลนํามาแกไขปญหา ยังไมไดใชการมีสวนรวมหรือ
สภาผูนํามาแกไขปญหา ยังขาดการวิเคราะหสาเหตุปจจัย (คน สภาพแวดลอม กลไก) ซึ่งถือวาเปนโอกาสดี
ในการที่ชุมชนเขามาสนใจรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโครงการชุมชนนาอยูตอไป  
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2. ผลการดําเนินงานการจัดเวทีเสวนารายจังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัด 

 การจัดเวทีเสวนารายจังหวัด กิจกรรมไดกําหนดการเรียนรูหลักการชุมชนนาอยู เพื่อใหชุมชนเขาใจใน
หลักการและแนวคิดชุมชนนาอยู เขาใจสาระสําคัญของชุมชนนาอยู และการจัดทําโครงการชุมชนนาอยูของ 
สสส.สํานัก 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูมีดังน้ี บทเรียนจากไมเรียง และแผนชุมชนพึ่งตนเองบานหนองกลางดง 
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลักความสําคัญของชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนาอยูเปนอยางไร และจะทําอยางไรใหชุมชนนา
อยู โดยมีผูทรงคุณวุฒิมีประสบการณดานชุมชน ไดแก นายประยงค รณรงค ผูใหญโชคชัย ลิ้มประดิษฐ และ
นายแกว สังขชู จากน้ันชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6 
โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ และนายไพฑูรย ทองสม จากน้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูตนแบบชุมชน
ในจังหวัดพื้นที่ แบงกลุมเสวนาออกแบบกรอบแนวคิดการทําโครงการ 
 

ตารางแสดง วันที่ สถานที่ กิจกรรมตามรายจังหวัด  
 

วันที ่ สถานที ่ กิจกรรม 
26 เมษายน 2558  
 

โรงแรมเมืองลิกอร จ.
นครศรีธรรมราช  

จ.นครศรีธรรมราช การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิด
และหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558  

9 พฤษภาคม 2558  
 

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ.พัทลุง  

จ.พัทลุง และ จ.ตรัง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

9 พฤษภาคม 2558  
 

สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ.พังงา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

10 พฤษภาคม 
2558  
 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.
หาดใหญ จ.สงขลา 

จ.สงขลา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 
 

11 พฤษภาคม 
2558  

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.ไม
ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

จ.ภูเก็ต การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

12 พฤษภาคม 
2558  

จังหวัดยะลา  จังหวัดยะลา และปตตานี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

12 พฤษภาคม 
2558  

ศาลากลาง จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

13 พฤษภาคม 
2558  

จังหวัดระนอง  จังหวัดระนอง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

14 พฤษภาคม 
2558  

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร 
จังหวัดสุราษฏรธานี  

จังหวัดสุราษฏรธานี   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

14 พฤษภาคม 
2558  

เทศบาลตําบลวังไผ จังหวัดชุมพร  จังหวัดชุมพร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

16 พฤษภาคม 
2558  

บารารีสอรท อ.ละงู จ.สตูล จังหวัดสตูล การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

17 พฤษภาคม 
2558  

โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.
นราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรูแนวคิด
และหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 

 
 
 



 
 

45 
 

ตารางแสดง จํานวนชุมชนที่เขารวมเวทีเรียนรูและจํานวนคนผูเขารม  
 

ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชนเขารวมเวทีเรียนรู (ชุมชน) จํานวนผูเขารวม (คน) 
1 ชุมพร  16 50 
2 กระบี่  16 51 
3 ระนอง  16 36 

4 พังงา  3 10 
5 สุราษฏรธานี  25 60 
6 ภูเก็ต  12 26 
7 ตรัง 3 4 
8 พัทลุง 77 131 
9 สตูล 44 78 
10 นครศรีธรรมราช 110 218 
11 สงขลา  14 46 
12 ปตตานี  38 67 
13 ยะลา  36 46 
14 นราธิวาส  22 50 

รวม 432 873 

 

 วันท่ี 26 เมษายน 2558 จ.นครศรีธรรมราช การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่โรงแรมเมืองลิกอร จ.นครศรีธรรมราช 
ผูเขารวม 210 คน   ไดแก ทีม สจรส.ม.อ. 5 คน ทีมวิทยากรและโครงการปเการวมแลกเปลี่ยน 4 คน ทีมพี่
เลี้ยง จ.นครศรีฯ 10 คน พื้นที่ใหมที่สนใจจํานวน 110 พื้นที่ 191 คน   กิจกรรมไดชมวีดีทัศนเรื่อง บทเรียน
จากไมเรียง และแผนชุมชนพึ่งตนเองบานหนองกลางดง บรรยาย เรื่อง ความสําคัญของชุมชนเขมแข็ง ชุมชน
นาอยูเปนอยางไร และจะทําอยางไรใหชุมชนนาอยู โดย นายประยงค รณรงค จาก บานไมเรียง จ.
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6 โดย ผศ.ดร.พงคเทพ สุ
ธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
กรณีศึกษาพื้นที่ตนแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช บานหัวลําภู   โดย นางภูษณิษา แกวเนิน ชุมชนหลักกิโล
สาม ปากพนัง  โดย นายธวัช แตตระกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมพลังโดย  อาจารยกําไล สมรักษ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และแบงกลุมเสวนาออกแบบกรอบแนวคิดการทําโครงการ นําเสนอกรอบแนวคิด
การทําโครงการ และสรุปกิจกรรม และแผนงานการพัฒนาขอเสนอโครงการ  การเลาประสบการณสรางชุมชน
ใหเขมแข็งโดยลุงประยงค เลาไดเขาใจและเห็นภาพในวิซีดี ทําใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจตอหลักคิดการ
ทําโครงการ และการสรางความเขมแข็งของชุมชน ในชวงแลกเปลี่ยนซักถาม มีการซักถามเกี่ยวกับโครงการที่
สนับสนุน กิจกรรมที่จะทํา เวทีประชุมไดรับความสนใจจากพื้นที่ใหมเปนจํานวนมาก ซึ่งพื้นที่สวนใหญมาจาก
จากประชาสัมพันธจากพี่เลี้ยง และการบอกปากตอปากของชุมชน 
 

 9 พฤษภาคม 2558 จ.พัทลุง จ.สงขลา และ จ.ตรัง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู
แนวคิดและหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จ.พัทลุง  ผูเขารวม 205 คน ไดแก ทีมพี่เลี้ยง จ.พัทลุง 8 คน จ.ตรัง 1 คน คณะทํางาน
ในพื้นที่ 16 คน ทีมวิทยากร 2 คน สจรส.ม.อ. 5 คน พื้นที่ใหม จํานวน 87 พื้นที่ 173 คน (แบงเปน จ.พัทลุง 
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77 พื้นที่ 157 คน จ.นครศรีฯ 4 พื้นที่ 7 คน จ.ตรัง 3 พื้นที่ 3 คน และ จ.สงขลา 3 พื้นที่ 6 คน) กิจกรรมเริ่ม
ดวยชมวีดิทัศน เรื่อง บทเรียนจากไมเรียงและแผนชุมชนพึ่งตนเองบานหนองกลางดง บรรยายเรื่อง 
ความสําคัญของชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนาอยูเปนอยางไร  และจะทําอยางไรใหชุมชนนาอยู  โดย นายปวัน  
พรหมพิทักษ  ที่ปรึกษาภาคประชาสังคมจังหวัดพัทลุง จากน้ันคุยเรื่องหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนให
นาอยู ของสสส.สํานัก 6 โดย นายเสณี  จาวิสูตร ผูประสานงานโครงการชุมชนนาอยูจังหวัดพัทลุง และเสวนา
เรื่อง “บทเรียนการดําเนินงานตามโครงการชุมชนนาอยูพื้นที่จังหวัดพัทลุง” บานโคกมวง  โดย นายมนูญ  สุข
รัตน และ นายสมนึก นุนดวง รพสต.บานนาทอม อ.เมือง จ.พัทลุง และ บานทาชาง อ.บางแกว จ.พัทลุง  โดย 
นายอํามร  สุขวิน และ นางสาวจุฑาธิป  ชูสง  ดําเนินการเสวนา โดย นายไพฑูรย  ทองสม วิทยาลัยภูมิปญญา
ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  แลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมพลัง  โดย นางสาวเบญจวรรณ เพ็ง
หนู สมาคมรักษทะเลไทย และ นายถาวร  คงศรี เทศบาลตําบลนาทอม ชวงภาคบายแบงกลุมเสวนาออกแบบ
กรอบแนวคิดการทําโครงการ นําเสนอกรอบแนวคิดการทําโครงการอ สรุปกิจกรรมและแผนงานการพัฒนา
ขอเสนอโครงการ เกิดจุดเดนในการจัดเวที คือ การเปดเวทีสรางการเรียนรูของ จ.พัทลุง มีพื้นที่สนใจเขารวม
ฟงเปนจํานวนมาก และยังมีพื้นที่จาก จ.ตรัง นครศรีฯ และ สงขลา เขามารวมฟงดวย ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูใกลกับ 
จ.พัทลุง  การบรรยายเร่ืองชุมชนเขมแข็ง ไดรับความสนใจจากผูเขารวม เน้ือหาที่บรรยายเนนเรื่องหลักคิด
ของชุมชนที่เขมแข็งและสามารถจัดการตนเองได ซึ่งจะนําไปสูชุมชนนาอยู ซึ่งก็คือ ชุมชนสามารถสรางสรรค
สิ่งดี ๆ มีความสุขที่ดีข้ึน เหมือนชุมชนไมเรียง ตองพยายามสรางสิงใหมีข้ึน หรือมีอยูแลวตอยอดใหดีข้ึน มี
กระบวนการเรียนรูตองรูวาทุกคนมีคุณคาเทากัน มีความคิดเทากัน แตตองมาเลือกตัดสินใจวิเคราะหวาจะเอา
ความคิดไหนมาที่เหมาะสม การศึกษาขอมูลชุมชนก็เชนเดียวกัน ตองคนหาความจริงของชุมชน คนหาขอมูล
จริงของชุมชน เก็บขอมูลเรื่องที่จําเปน เอาสิ่งที่เก็บขอมูลมาทําเปนกิจกรรม วิเคราะหขอมูลสูการสรุปถอด
บทเรียน ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาเปนกระบวนการเรียนรูของชุมชน และเปนสวนที่สําคัญในการทําโครงการรวม
สรางชุมชนใหนาอยู  การแลกเปลี่ยนประสบการณทําโครงการ จัดเปนวงเสวนา โดยมีพี่เลี้ยง พี่สมนึก พี่จ
ฑาทิป และผูรับผิดชอบโครงการบานทุงยาว มาเลาประสบการณ ปญหา ความสุข และความสําเร็จจากการทํา
โครงการ ดําเนินการต้ังคําถาม โดย อ.ไพฑูรย จาก ม.ทักษิณ เปนวงสนทนาที่ทําใหพื้นที่เขาใจการทําโครงการ
มากข้ึน ซักถามแลกเปลี่ยน สวนใหญจะต้ังคําถามวา "ถาจะทําโครงการน้ีขอทุนไดไม"  หลังเสร็จการจัดเวที พี่
เลี้ยง จ.พัทลุง และ ตรัง ไดประชุมรวมกัน และแบงพื้นที่รับผิดชอบใหพี่เลี้ยงไปพัฒนาในพื้นที่ตอหลังจากน้ี 
 

 9 พฤษภาคม 2558 จ.พังงา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและหลักการทํา

โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา ผูเขารวม 11 คน ไดแก พี่เลี้ยง 1 

คน พื้นที่ใหมที่สนใจจํานวน 3 พื้นที่ 10 คน กระบวนการโดย คุณอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ ไดแนะนําหลักการ

ชุมชนนาอยู ชุมชนไดชมวีดีทัศนเรื่อง บทเรียนจากไมเรียง และแผนชุมชนพึ่งตนเองบานหนองกลางดง 

บรรยาย เรื่อง ความสําคัญของชุมชนเขมแข็งชุมชนนาอยูเปนอยางไร และจะทําอยางไรใหชุมชนนาอยู และ

แนวทางการเขียนโครงการในพื้นที่ มีโครงการเขารวมเบื้องตน 3 พื้นที่  

 10 พฤษภาคม 2558 จ.สงขลา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและหลักการทํา
โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 ผูเขารวม 40 คน ไดแก พี่เลี้ยง 3 คน ทีมสจรส.มอ. 5 คน 
วิทยากร 2 คน พื้นที่ใหมที่สนใจจํานวน 11 พื้นที่ 30 คน สถานที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา ชมวีดีทัศนเรื่อง บทเรียนจากไมเรียง และแผนชุมชน
พึ่งตนเองบานหนองกลางดง บรรยาย เรื่อง ความสําคัญของชุมชนเขมแข็งชุมชนนาอยูเปนอยางไร และจะทํา
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อยางไรใหชุมชนนาอยู โดย นายแกว สังขชู องคกรเครือขายชุมชนจังหวัดพัทลุง หลักการทําโครงการรวมสราง
ชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6 โดย ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) จากน้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษาพื้นที่ตนแบบของจงัหวัดสงขลา 
โครงการวิทยาลัยทุงโพ เรียนรูรวมกันสรางสรรคชุมชนนาอยู โดย นายอะหมัด หลีขาหรี โครงการแนวทางรวม
สรางชุมชนปอม 6 ใหนาอยู โดย นางสาวเปรมวดี ผอมเอียด  แลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมพลัง โดย ผศ.ดร.
พงคเทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.)  แบงกลุม
เสวนาออกแบบกรอบแนวคิดการทําโครงการ และนําเสนอกรอบแนวคิดการทําโครงการ 
 
 11 พฤษภาคม 2558 จ.ภูเก็ต การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและหลักการทํา
โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
ผูเขารวม 29 คน ไดแก ทีมสจรส.มอ. 5 คน วิทยากร 2 คน พื้นที่ใหมที่สนใจจํานวน 12 พื้นที่ 22 คน แนะนํา
ตัวทีม สจรส.มอ. และช้ีแจงเปาหมายการจัดประชุมในวันน้ี โดย อ.ไพฑูรย ทองสม ชมวิดีทัศน กระบวนการ
สรางชุมชนเขมแข็ง และการทําแผนชุมชน จากพื้นที่บานหนองกลางดง และบานไมเรียง อธิบายหลักการทํา
โครงการชุมชนนาอยู โดย อ.ไพฑูรย ทองสม พรอมกับยกตัวอยางการเขียนโครงการจากปที่ผานมาก แบงกลุม
ตามหมูบาน รวมกันวิเคราะหสถานการณปญหาในหมูบาน การดําเนินกิจกรรม และโครงสรางหรือทีม
ดําเนินงาน สรุปเวทีในวันน้ี และนัดหมายการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 รวมกันในปลายเดือน พ.ค. 58 น้ี พรอม
กับใหเบอรโทรพี่เลี้ยงในพื้นที่ และ เบอร สจรส.ม.อ.  มีพื้นที่ที่สนใจรวมทําโครงการหลายพื้นที่ มากกวา
เปาหมายเดิมที่ต้ังไวคือ 2-3 พื้นที่ แตมีพื้นที่มาเขารวมเวทีถึง 10 พื้นที่ สวนใหญเปนพื้นที่ในอําเภอถลาง 
เพราะมีผูใหญมาโนช เปนคนติดตอเขารวมเวที และมีพื้นที่มาจาก อําเภอเมืองจํานวน 1 พื้นที่ ในชวงแรกทาง
พื้นที่ ที่มารวมเวทียังมีความเขาใจวา การสนับสนุนโครงการจะใหในลักษณะการศึกษาดูงาน หรือการทํา
กิจกรรมใหเสร็จ แตเมื่อ อ.ไพฑูรย ไดอธิบาย หลักการทําโครงการ การเขียนโครงการ และแบงกลุมรวม
วิเคราะหสถานการณ ทําใหเริ่มเขาใจหลักการทําโครงการในเบื้องตน แตยังตองใหพี่เลี้ยงชวยใหคําแนะนํา
อยางใกลชิดในพื้นที่อีกครั้ง เน่ืองจาก จ.ภูเก็ต ไมมีพี่เลี้ยงในชวงเบื้องตน 
 
 12 พฤษภาคม 2558 จังหวัดยะลา และปตตานี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิด
และหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 ผูเขารวม 115 คน ไดแก พี่เลี้ยง 2 คน พื้นที่ใหม
ที่สนใจจํานวน 74 พื้นที่ 113 คน คุณสุวิทย หมาดอะดํา และคุณกัลยา เอี่ยวสกุล พี่เลี้ยงประจําจังหวัด ได
แนะนําหลักการชุมชนนาอยู ชุมชนไดชมวีดีทัศนเรื่อง บทเรียนจากไมเรียง และแผนชุมชนพึ่งตนเองบานหนอง
กลางดง บรรยาย เรื่อง ความสําคัญของชุมชนเขมแข็งชุมชนนาอยูเปนอยางไร และจะทําอยางไรใหชุมชนนา
อยู และแนวทางการเขียนโครงการในพื้นที่ เขาสูกระบวนการพัฒนาโครงการตอไป  
 
 12 พฤษภาคม 2558 จังหวัดกระบ่ี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและหลักการ
ทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานท่ีศาลากลาง จังหวัดกระบ่ี ผูเขารวม 51 คน ไดแก พี่
เลี้ยง 2 คน ทีมสจรส.มอ. 3 คน วิทยากร 1 คน พื้นที่ใหมที่สนใจจํานวน 16 พื้นที่ 45 คน เริ่มกิจกรรมชมวีดี
ทัศน เรื่อง บทเรียนจากไมเรียง และแผนชุมชนพึ่งตนเองบานหนองกลางดง กลาวเปดการประชุมโดย นาย
ณรงค วุนซิ้ว รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ จากน้ันบรรยาย เรื่อง ความสําคัญของชุมชนเขมแข็งชุมชนนาอยู
เปนอยางไร และจะทําอยางไรใหชุมชนนาอยู โดย นายแกว สังขชู องคกรเครือขายชุมชนจังหวัดพัทลุง 
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูของ สสส.สํานัก 6 โดย อ.ไพฑูรย ทองสม วิทยาลัยภูมิปญญา



 
 

48 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กรณีศึกษาพื้นที่ตนแบบของจังหวัดกระบี่ โครงการหลักสูตรเรียนรูชุมชน
บานคลองขนาน โดย นายสวาสด์ิ ขนานใต โครงการเยาวชนสรางสุขบานนาเกาะไทร  โดย นายสมชาย เนียม
หวาน แลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมพลัง โดย คุณทวีชัย ออนนวล พี่เลี้ยงจังหวัดกระบี่ อ.ไพฑูรย ทองสม 
วิทยาลัยภูมิปญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจากน้ันแบงกลุมเสวนาออกแบบกรอบแนวคิดการทํา
โครงการนําเสนอกรอบแนวคิดการทําโครงการ รองผูวาราชการเห็นวาเปนโครงการที่ดี และสามารถรวมกับ
แผนงานของ จ.กระบี่ได จึงไดขอรายช่ือผูเขารวมประชุมทุกคน เน่ืองจากเปนคนที่มาจากพื้นที่ ซึ่งจะไดหนุน
เสริมงานใหตรงกับปญหาและความตองการของชุมชน โดยผานตัวแทนจากพื้นที่  
 
 13 พฤษภาคม 2558 จังหวัดระนอง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและหลักการ
ทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 กิจรรมเริ่มดวยแนะนําพื้นที่เขารวมเวที แนะนําพี่เลี้ยง ทีม 
สจรส.ม.อ. และวิทยากรรวมแลกเปลี่ยนประสบการณทําโครงการ ดําเนินเวทีโดย นายสุชีพ พัฒนทอง พรอม
กับชมวิดีทัศนการทําแผนชุมชนจากพื้นที่บานหนองกลางดง และบานไมเรียง ช้ีแจงวัตถุประสงคการจัดเวที
สรางการเรียนรูการทําโครงการ อธิบายหลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนนาอยู และการเขียนโครงการ โดย 
อ.ไพฑูรย ทองสม ตัวแทนโครงการเยาวชนบานบางกลวยนอกจัดการทรัพยากร โดยคุณดลกอเส็ม ผดุงชาติ 
รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ และสิ่งที่ไดเรียนรูในชวงทําโครงการรวมสรางชุมชนนาอยู แลกเปลี่ยนซักถาม 
แบงกลุมระดมสถานการณปญหาในชุมชน การทํากิจกรรมและโครงสรางการทํางาน โดยแบงตามกลุมพี่เลี้ยง
ออกเปน 2 กลุม สรุปและนัดหมายการจัดเวทีพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 ชวงปลายเดือน พ.ค.58 ไดพื้นที่ใหมที่
สนใจรวมทําโครงการชุมชนนาอยูใน จ.ระนอง จํานวน 16 พื้นที่ เกิดพี่เลี้ยงใหมใน จ.ระนอง จํานวน 3 คน มา
ชวยเปนพี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ 
 
 14 พฤษภาคม 2558 จังหวัดสุราษฏรธานี   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร จังหวัด
สุราษฏรธานี คุณกัญนภัส จันทรทอง พี่เลี้ยงไดแนะนําหลักการชุมชนนาอยู ชุมชนไดชมวีดีทัศนเรื่อง บทเรียน
จากไมเรียง และแผนชุมชนพึ่งตนเองบานหนองกลางดง บรรยาย เรื่อง ความสําคัญของชุมชนเขมแข็งชุมชน
นาอยูเปนอยางไร และจะทําอยางไรใหชุมชนนาอยู และแนวทางการเขียนโครงการในพื้นที่ มีโครงการเขารวม
เบื้องตน 25 พื้นที่ จํานวน 60 คน  เขาสูกระบวนการพัฒนาโครงการตอไป  
 

 14 พฤษภาคม 2558 จังหวัดชุมพร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและหลักการ
ทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่เทศบาลตําบลวังไผ จังหวัดชุมพร ผูเขารวม 50 คน 
ไดแก พี่เลี้ยง 4 คน ทีมสจรส.มอ. 2 คน วิทยากร 1 คน พื้นที่ใหมที่สนใจจํานวน 16 พื้นที่ 33 คน ดําเนิน
กระบวนการ โดยทีม สจรส.ม.อ. และผูชวยพี่เลี้ยง จ.ชุมพร ชมวีซีดีการทําแผนชุมชน พื้นที่บานหนองกลางดง 
และบานไมเรียง นายกเทศบาลตําบลวังไผกลาวเปดเวที จากน้ัน ผูใหญโชคชัย ลิ้มประดิษฐ บรรยายใหความรู
หลักการทําแผนชุชนและชุมชนนาอยูทําอยางไร มีการช้ีแจงที่มาของงบ สสส. และเลากระบวนการทําแผน
ชุมชนบานหนองกลางดง ซึ่งเปนบานเกิดของผูใหญโชคชัย เนน "หมูบานตองไมมียาบาตองไมมีการพนัน" ดังน้ี  
1.การทําขอมูลเปนฐานของแผน ถาเราจะใชประโยชนจากแผนตองมีขอมูลที่ชัดเจน แบงกันเก็บขอมูล นํา
ขอมูลมาสรุป แยกเปนประเด็นตาง ๆ แตทั้งน้ีเราทําเองทั้งหมดไมได ตองเอานักวิชาการเขามารวม แลวสรุป
ออกมาเปนแผน ไดแผนแลวจึงนําไปปฏิบัติการณ  2.มีระบบการจัดการปญหาในชุมชนของตนเอง เกิดเปน
กฎเกณฑกติกาของชุมชนที่กําหนดข้ึนรวมกัน หรือเรียกวา กฎหมายหมูบาน 3. ผูนําชุมชนตองมีความเสียสละ 
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กลาหาญ มีความอดทนไมสนคําดูถูกจากคนรอบขาง และมีความเปนธรรม มีคุณธรรมในใจ 4.ทั้งหมดที่กลาว
มา คือ การรวมสรางชุมชนทองถ่ินใหนาอยู จากน้ันคุณเบญจา รัตนมณี พี่เลี้ยง จ.ชุมพร อธิบายหลักการทํา
โครงการชุมชนนาอยู พื้นที่เการวมแลกเปลี่ยนประสบการณทําโครงการที่ผานมา คุณสมใจ ดวงพิบูลย แนะนํา
การเขียนโครงการ แลกเปลี่ยน ซักถาม และนัดหมายเวทีพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 ในปลายเดือนน้ี มีพื้นที่ใหม
สนใจรวมทําโครงการ 16 พื้นที่ กระบวนการเวทีจังหวัดชุมพร มีวิทยากรอยางผูใหญโชคชัย เขามารวมให
ความรูเรื่องการทําแผนชุมชน ทําใหผูเขารวมเกิดความสนใจตอการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนของพื้นที่เกา ที่พูดถึงการเปลี่ยนที่เกิดข้ึนหลังการทําโครงการ วา สามารถเปนผูนํา
ชุมชนทํากิจกรรมอื่น ๆ ได และไดเรียนรูจากการเขามาทําโครงการชุมชนนาอยู 
 

 16 พฤษภาคม 2558 จังหวัดสตูล การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและหลักการ
ทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่บารารีสอรท อ.ละงู จ.สตูล ทีมพี่เลี้ยง และ สจรส.ม.อ. 
อาจารยพงคเทพ อธิบายหลักการทําโครงการชุมชนนาอยู พื้นที่ตัวอยางรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ แนะนํา
การเขียนโครงการ โดย อ.พงคเทพ แบงกลุมตามกลุมพี่เลี้ยง รวมกันเขียนโครงการคราว ๆ และนําเสนอ 
แนะนําหลักการเขียนโครงการอีกครั้ง สรุป ซักถามและนัดหมายเวทีพัฒนาโครงการ มีพื้นที่ใหมที่สนใจรวมทํา
โครงการ จํานวน 44 พื้นที่ จํานวน 78 คน ผูเขารวมเวทีเขาใจหลักการขอทุนทําโครงการ วา ตองเปนโครงการ
ที่สรางกระบวนการจัดการในการแกไขปญหา หรือจัดการกลุมองคกร โดยจากการแบงกลุมเสวนาสถานการณ
ปญหาในชุมชน และออกมานําเสนอ ทําให อ.พงคเทพ ไดชวยวิเคราะหกรอบแนวคิดในการจัดทําโครงการ 
และเปนแนวทางในการเขียนโครงการตอไป 
 
 17 พฤษภาคม 2558 จังหวัดนราธิวาส การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูแนวคิดและ
หลักการทําโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 สถานที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส  คุณอา
หะมะ เจะโซะ พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส อธิบายหลักการทําโครงการชุมชนนาอยู พื้นที่ตัวอยางรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส แนะนําการเขียนโครงการใหกับพื้นที่ ไดพื้นที่ที่มีความสนใจรวมทําโครงการ 
จํานวน 22 พื้นที่ จํานวน 50 คน ซึ่งทางพี่เลี้ยงจะนัดมาพัฒนาเริ่มเขียนโครงการอีกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต/ขอคนพบการจัดเวทีเสวนารายจังหวัด ท้ัง 14 จังหวัด 
 - จากความสนใจทีส่มัครเขารวมโครงการไดเขาสูเวทีการเรียนรูแนวคิดรวมสรางชุมชนใหนาอยู และ
พื้นที่ตนแบบที่ประสบความสําเรจ็เปนตัวอยาง ไดทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู ทําใหชุมชนเกิดขอคิดหลักการ
ชุมชนนาอยูได เกิดการมองปญหาไมไดแกไขจุดเดียว แตมองการแกไขทัง้ระบบ คน สภาพแวดลอม กลไก 
มองการแกปญหาทั้งระบบ 
 - ชุมชนเกิดการปรบัแนวคิด ปรับขอเสนอโครงการในแนวทางหลกัการชุมชนนาอยู  
 - เกิดการกลั่นกรองโครงการเบื้องตน เชน โครงการของบประมาณกอสรางสิ่งของ ของบจัดซื้อจัด
จางที่ไมย่ังยืน เปนตน   
 - ในแตละจงัหวัดจะมีโครงการที่เคยดําเนินโครงการมากอน มาชวยแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ทํางาน ทําใหเกิดพลงัความหวังที่นําไปสูความสําเร็จของโครงการทีก่ําลงัดําเนินการพฒันาโครงการ  
 - กระบวนการเวทีมีพีเ่ลี้ยงในพื้นที่วิทยากรกระบวนการดวย ทําใหพี่เลี้ยงมีศักยภาพการนําเวที
กระบวนการเพิ่มมากข้ึน  
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3. ผลการดําเนนิงานทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลีย้ง/ผูตดิตาม) ลงไปในแตละพืน้ที่เพือ่รวม

พฒันาโครงการตอและคดัเลือกพืน้ที่ที่สามารถเขาสูกระบวนการพฒันาโครงการตอ  

ทีมพี่เลี้ยงไดคัดเลือกโครงการเบื้องตน เพื่อนํามาสูการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 โดยพี่เลี้ยงลงพื้นที่

สรางกระบวนการพูดคุย และรวมกันวิเคราะหกับชุมชน โดยใชเครื่องมือสนทนากลุม มีแบบเสนอโครงการรวม

สรางชุมชนใหนาอยู ป 2558 ในการแลกเปลี่ยนเรียนกับชุมชน มีหัวขอการแลกเปลี่ยนดังน้ี  

- การคนหาทีมและคณะทํางาน  
- การระบรุายช่ือแกนนําในชุมชน ที่นําจะนํามาหนุนเสรมิกจิกรรมของโครงการ 
- การวิเคราะหถึงความพรอมในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบติัการ กับ สสส. หรอื สจรส.มอ. อยาง

นอย 3 ครั้ง  
- ชุมชนรวมกันวิเคราะหทุนของชุมชนที่มีอยูและนํามาใชในการพัฒนาชุมชน ไดแก 1. ปราชญ

ชาวบาน ผูนํา แกนนํา 2.กลุมองคกร หนวยงาน หนวยงานเครือขาย เครือขาย 3. วิถีชีวิตหรือประเพณี 
วัฒนธรรม 4. ภูมิปญญา ความรูเปนวัฒนธรรม 5. ศูนยเรียนรู หรือกระบวนการเรียนรู การจัดการความรูใน
ชุมชน 6. การทํางานรวมกันหรือกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เชน สภากาแฟ เวทีชาวบาน เปนตน 7. 
เครือขายเศรษฐกิจชุมชน เชน กองทุนออมทรัพย กองทุนหมูบาน เปนตน  

 - ชุมชนรวมกันวิเคราะหระบปุญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยวิเคราะหรวมกันวามี
ปญหาอะไรบาง ขนาดปญหามากนอยเพียงใด ความรุนแรงและผลกระทบของปญหา ความตระหนักในการ
แกปญหาของชุมชน ความงายในการแกปญหาของชุมชน จากน้ันใหชุมชนเลอืกปญหาโดยใหเหตุผลสําคัญใน
การเลือกปญหาน้ันๆ  

 - ชุมชนรวมกันมองภาพความสําเร็จรวมกันวาเมื่อโครงการดําเนินโครงการสําเร็จความเปนชุมชนนา
อยูจะเปนอยางไร  

 - ชุมชนรวมกันวิเคราะหถึงปจจัยอะไรที่เปนสาเหตุของปญหา และปจจัยอะไรทีเ่อื้อตอการแกปญหา 
โดยวิเคราะหปจจัยทีเ่กี่ยวของกบั คน (เชนความรู ความตระหนัก พฤติกรรม) ปจจัยเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม 
(เชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา) ปจจัยที่เกี่ยวของกับกลไก (เชน ระบบสาธารณสุข กลไกของกลุม 
และเครอืขาย) 

- ชุมชนรวมกันวิเคราะหแนวทางทีส่ําคัญ วิธีการสําคัญ เพื่อแกไขปญหา ไดแก วิธีการที่เกี่ยวของกับ
คน วิธีการสภาพแวดลอม และวิธีการสรางกลไก  

- ชุมชนรวมกันวิเคราะหถึงผลการดําเนินโครงการที่คาดวาจะเปลี่ยนแปลง ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ของคน และกลุมคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในชุมชนที่เอื้อตอชุมชนนาอยู การเปลี่ยนแปลง
ของกลไกของชุมชน  

- การกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- การกําหนดแผนงานเบือ้งตนของโครงการ  
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ขอสังเกต/ขอคนพบการดําเนินงานทีมสนับสนุนวิชาการ (พ่ีเลี้ยง/ผูติดตาม) ลงไปในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือ

รวมพัฒนาโครงการตอและคัดเลือกพื้นที่ทีส่ามารถเขาสูกระบวนการพฒันาโครงการตอ 

- ชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกันจากแบบขอเสนอโครงการต้ังแตคนหาทีมคณะทํางานชุมชน รวมกันวิเคราะห
ทุนชุมชน วิเคราะหปญหา วิเคราะหถึงสาเหตุปญหาและปจจัยที่เอื้อตอการทําโครงการ รวมกันกําหนด
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  
- ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) มีศักยภาพเพิ่มข้ึนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบรบิทใหมๆ ของ
ชุมชน ชวยในการแนะนําการพัฒนาขอเสนอโครงการ รวมกนัวิเคราะหกบัชุมชน  
- เกิดระบบความสัมพันธทมีสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) และชุมชน เปนผลดีในการติดตาม
ประเมินผลอยางใกลชิด รูจัก รูปญหาจริง เขาใจบรบิทชุมชนในการติดตามประเมินผล  
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การพัฒนาโครงการ 
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การพัฒนาโครงการ 

วัตถุประสงคท่ี 2 พัฒนาศักยภาพทักษะผูสนใจเสนอโครงการดานการเขียนโครงการ เพื่อใหได

ขอเสนอโครงการรวมสรางชุมชนและทองถ่ินใหนาอยู ที่มีความสมบูรณตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน 

และยกระดับคุณภาพโครงการใหผูรับทุนสามารถดําเนินงานอยางตอเน่ือง  

การพัฒนาศักยภาพผูสนใจเสนอโครงการแบงเปน 2 กลุมเปาหมาย คือกลุมเปาหมายใหม ป 2558 

จํานวน 140 โครงการ และกลุมเปาหมายตอเน่ืองการดําเนินโครงการ 60 โครงการโดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. คัดสรร/คัดเลือกผูสนใจเสนอโครงการ โดยมีหลักเกณฑ/คุณสมบัติ ดังน้ี 

1) เปนผูใหญบานหรือประธานชุมชน สมาชิก อบต. เจาหนาที่สาธารณสุข หรือตัวแทนกลุม
ตางๆ ในชุมชนที่มีอยูเดิม เชน กลุมออมทรัพย ชมรมผูสูงอายุ หรือกลุมอื่นๆ 

2) เปนชุมชน/หมูบานใหมๆ ที่อยูพื้นที่หางไกลและไมเคยไดรับการสนับสนุนทุน 
3) คณะผูรับผิดชอบโครงการตองมีภูมิลําเนาอยูในตําบลน้ันๆ  และมีศักยภาพที่จะบริหาร

จัดการโครงการได  และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนเอง 
4) กรณีเปนโครงการตอเน่ืองเปนผูที่มีประสบการณและศักยภาพสูง ดังน้ัน หากสนใจเสนอ

โครงการในครั้งตอไป โครงการท่ีเสนอจําเปนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี   
4.1) มีพัฒนาการที่ตอยอดจากโครงการเดิม โดยแสดงใหเห็นวาอาศัยขอมูลความรูจากการ

ประเมินผลโครงการเดิมเปนพื้นฐานในการออกแบบโครงการใหม 

4.2) แสดงใหเห็นถึงบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายหลัก ตลอดจนการ

สนับสนุนและมีสวนรวมของภาคี/หนวยงานที่รวมงาน ในการรวมคิดรวมทําโครงการต้ังแตเริ่มตน 

4.3) ผลลัพธของโครงการที่ตองการให เกิดข้ึนมุ งสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายหลักมากกวากลุมแกนนํา รวมทั้งสามารถระบุตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผลโครงการที่ชัดเจน 

4.4) ลักษณะกิจกรรมตองออกแบบที่มุงผลสัมฤทธ์ิมากกวาเพียงกิจกรรมอบรมใหความรู

เทาน้ัน หากจําเปนตองอบรมใหความรู จะตองแนบรายละเอียดเน้ือหาการอบรมที่ชัดเจน พรอมประวัติ

วิทยากร และอธิบายวากิจกรรมอบรมจะสงผลหรือเช่ือมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ อยางไร 

4.5) คํานึงถึงความย่ังยืนของโครงการ มีการระดมทุนจากแหลงทุนอื่นๆ โดยผูเสนอโครงการ

จะตองแสดงขนาดทุนสมทบไมนอยกวารอยละ 20-30 ของงบประมาณที่เสนอ และเงื่อนไขของแหลงทุนอื่น  

พรอมหนังสือรับรองการสนับสนุนทุนรวมจากแหลงทุนอื่นดวย 
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4.6) ผูเสนอโครงการควรแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่เสนอโครงการดานการสรางเสริมสุขภาพ

ตอเน่ืองและคณะทํางานโครงการ/พี่เลี้ยงโครงการจะตองมีประวัติผลงานการรับทุนในระดับดีเปนไปตาม

เงื่อนไขของ สสส. 

 2. พัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวคิดของโครงการใหมี
ความชัดเจน รวมทั้งแนะนําและฝกปฏิบัติการใชงานเว็บไซตคนใตสรางสุขเพื่อการพัฒนาโครงการ โดยขอมูลที่
จะตองนํามาเพื่อฝกลงในเว็บไซต ไดแก ขอมูลชุมชน แผนชุมชน รายละเอียดโครงการ และข้ันตอนการดําเนิน
โครงการ แบงการประชุมเปน 3 โซน ไดแก โซนท่ี 1 สงขลา นราธิวาส สตูลปตตานี ยะลา โซนท่ี 2 พัทลุง 
ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต โซนท่ี 3 นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี โซนละ1 วัน รวม200 โครงการ 
400 คน โดยเปนกลุมเปาหมายโครงการรายใหมจํานวน 140 โครงการ 280 คน และโครงการตอเน่ือง 60 
โครงการ 120 คน ทั้งน้ี โครงการที่ไมสามารถเขียนโครงการตามแนวทางสนับสนุนโครงการรวมสรางชุมชนให
นาอยู  ทางสจรส.จะรวบรวมรางขอเสนอโครงการฯสงยังสํานัก 6  เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนในประเภทอื่นๆ 
เชน โครงการเปดรับทั่วไป  หรือโครงการสรางเสริมสุขภาพอยางงาย (เมนู) ตอไป 

 
3. พัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2 ดูรายละเอียดของขอเสนอโครงการ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ประชุมทีม สจรส.ม.อ.และทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) รวมวิเคราะหเน้ือหาขอเสนอ

โครงการของแตละพื้นที่ และรวมกันหาประเด็นที่ตองปรับปรุงเพื่อใหขอเสนอมีความสมบูรณและชัดเจนมาก

ข้ึน ตลอดจนมีกระบวนการคัดกรองผูเสนอโครงการตามคุณสมบัติดังกลาว (ขอ 1 หนา 24) และประเมินความ

เสี่ยงของผูสนใจเสนอโครงการ เชน ดานความพรอมการดําเนินงาน ระดับศักยภาพที่สามารถเคลื่อนงานได 

กลไกการทํางาน สถานการณพื้นที่ เปนตน 

2) ประชุมเพื่อปรับปรุงขอเสนอโครงการตามรายจังหวัด โดยทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)     

และผูเสนอโครงการประชุมรวมกันเพื่อปรับปรุงขอเสนอตามประเด็นที่ไดรับการแนะนําใหไดรางขอเสนอ

โครงการที่ชัดเจนครบถวนและสมบูรณ ผานทางระบบของเว็บไซดคนใตสรางสุข พรอมไดรับคําแนะนําและ

ตรวจทานจากผูจัดการโครงการและคณะทํางานวิชาการ 

ทั้งน้ี ใชกระบวนการ 

1) สุนทรียสนทนาจัดการทบทวนการสํารวจขอมูลชุมชนและทองถ่ิน เพื่อสามารถสรางการเรียนรู
ใหแกทีมทํางานของผูที่เสนอโครงการโดยทํา Health System Mapping เพื่อประเมิน
สถานการณ คน เครือขาย หนวยงาน  และการใชเครื่องมือในการทํางานชุมชนกระบวนการทํา
ประชาคม ตลอดจนวิเคราะหขอมูลสุขภาพและแผนปฏิบัติการ 

2) ปฏิบัติการฝกเขียนโครงการตามแนวทางการสนับสนุนทุนและไดเปาหมายตามยุทธศาสตร 
สสส. เพื่อใหไดรางขอเสนอโครงการที่มีหัวขอหลักๆ ที่ครบถวนและสมบูรณอยางมีคุณภาพ
ตามแบบฟอรมการเสนอโครงการที่ปรับปรุง 
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4. พัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 3 ประชุมคณะทํางานวิชาการและทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/
ผูติดตาม) ในพื้นที่ 14 จังหวัดจํานวน 52 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของเน้ือหากอนสงให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิสามารถพิจารณาและใหขอเสนอแนะทางเว็บไซตคนใตสรางสขุ/เอกสาร
แบบฟอรมขอเสนอแนะ เพื่อใหผูเสนอโครงการปรับแกตามคําแนะนํา 

5. การประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการ เปนการพิจารณารวมกันระหวางทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่
เลี้ยง/ผูติดตาม) ผูทรงคุณวุฒิจาก สสส. และผูเสนอโครงการ 3 วัน 2 คืน จํานวน 380 คน  
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พัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  
ดูรายละเอียดของขอเสนอโครงการ 

พัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 3 

ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบรูณของ
เน้ือหากอนสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประเมิน
ขอเสนอโครงการชุมชนนาอยูภาคใต ป 2558 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตรวจสอบ

ขอเสนอโครงการ ผาน เว็บไซต  

การประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการ การแลกเปล่ียนการประเมินผูทรงคุณวุฒิ ทีม
สนับสนุนวิชาการ และผูรับผิดชอบโครงการ 

พัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทํากรอบแนวคิดของโครงการใหมีความ

ชัดเจน รวมทั้งแนะนําและฝกปฏิบัติการใชงานเว็บไซต

คนใตสรางสุขเพื่อการพัฒนาโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกขอมูลในเว็บไซต  

การพัฒนาโครงการ  เครื่องมือ 
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ผลการดําเนนิงานการพฒันา 

1. ผลการดําเนนิงานการพัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 

 การพัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 1 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวคิดของ

โครงการ กระบวนการเริ่มจาก ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ แนะนําหลักการและกรอบแนวคิดโครงการรวมสราง

ชุมชนใหนาอยู จากน้ันแนะนําการใชงานเว็บไซตคนใตสรางสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 และลง

ปฏิบัติการใชงานเว็บไซตฅนใตสรางสุข โดยกรอกรายละเอียดของ ช่ือโครงการ คณะทํางาน ความเปนมา 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และแผนการดําเนินงานโครงการ โดยมีชุมชนเขารวม 242 ชุมชน (แสดงรายชื่อชุมชน

ภาคผนวก ค จํานวนโครงการ ผูเขารวมพัฒนาและชื่อชุมชนพัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1) 

ตารางแสดง วันที่ สถานที่ การพัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 

วันที ่ สถานที ่ กิจกรรม 
28 พฤษภาคม 2558  
 

หองประชุม 1402 ช้ัน 
14 สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 

พัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 1 จ.พัทลุง ตรัง พังงา ภูเก็ต สงขลา 
นครศรีธรรมราช ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวคิด
โครงการ  

30 พฤษภาคม 2558  
 

หองประชุมหลังสวน 
โรงแรมชุมพรแกรด
พาเลช จ.ชุมพร  

พัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 1 จ.ชุมพร สุราษฏรธานี ระนอง 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวคิดโครงการ  

31 พฤษภาคม 2558  
 

ศาลากลาง จ.นครศรี 
ธรรมราช  

พัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช กระบี่  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวคิดโครงการ  

1 มิถุนายน 2558  
 

หองประชุม 1402 ช้ัน 
14 สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 

พัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 1 จ.สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวคิดโครงการ  
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2. ผลการดําเนนิงานการพัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (รอบ 1) 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาขอเสนอโครงการครั้งที่ 2 (รอบ 1) แลกเปลี่ยนเรียนรูเกณฑการ

คัดเลือกโครงการ และพจิารณาคัดเลือกโครงการ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ราชมังคลาพาวีเลียนบีช 

สงขลา  โดย ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต (สจรส.ม.อ.) แบงกลุมพิจารณา

คัดเลือกโครงการ แนะนําการคัดเลือกโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภาคใต 

 ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ ช้ีแจงข้ันตอนการวิเคราะหเน้ือหาขอเสนอโครงการ เพื่อแยกโครงการ
ออกเปน 2 ประเภท คือ โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู สนับสนุนทุนไมเกิน 200,000 บาท และ โครงการ
ชุมชนนาอยูขนาดเล็ก สนับสนุนทุน 50,000 บาท หรือมากกวา เปนโครงการที่มีลักษณะการทําขอมูล การทํา
แผน และเปนกิจกรรมขนาดเล็ก ซึ่งเน้ือหาขอเสนอโครงการที่วิเคราะหในวันน้ี เปนการทําโครงการใหชัดเจน
ข้ึน เพื่อเตรียมความพรอมของโครงการกอนเขาสูเวทีพิจารณาโครงการในเดือนสิ่งหาคมน้ี สําหรับข้ันตอนการ
พิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ จะเนนตัวช้ีวัด 9 ขอ เพื่อเปนตัวบงบอกความเขมแข็งของชุมชน ตัวช้ีวัดน้ี จะอยูใน
แบบฟอรมขอเสนอโครงการอยูแลว กรอบแนวคิดในการเขียนโครงการ จะมี 6 ประเด็น คือ การเก็บขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล การคืนขอมูล การรวมทําแผน การปฏิบัติการ และการขยายผล แตสิ่งสําคัญคือ การเนน
ชุมชนเขมแข็ง โดยใชปญหาเปนตัวเดินเรื่อง ในกรณีโครงการที่คัดออก จะเนนโครงการที่ไมมีความเคลื่อนไหว
ทางเวบไซต ต้ังแตวันที่เริ่มจัดเวทีพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 และโครงการที่มีขอมูลไมชัดเจน ไมสามารถมองเห็น
วาจะทําอะไร  
 ผลโครงการที่เขารวมพิจารณา จํานวน 2558 โครงการ แยกเปน 4 กลุม 

กลุม 1 จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา ชุมพร พังงา และ ภูเก็ต 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ รศ.ดร.จีรเนาว ทัศศรี /ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) 
ประจํากลุมที่ 1 : คุณอาหะมะ เจะโซะ คุณกัลยา เอี่ยวสกุล คุณสุวิทย หมัดอะดํา  คุณสมใจ ดวงพิบูลย และ 
คุณฮามีดะ หวันนุรัตน มีโครงการทั้งหมด 56 โครงการ เหลือโครงการ ตัดออก 4 โครงการใน จ.พังงา และ
ภูเก็ต เน่ืองจากขอมูลไมครบ และไมมีความเคลื่อนไหวทางเวบไซต ประเด็นที่ทําสวนใหญ เปนเรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง ขยะ สุขภาพ กลไกสรางมีสวนรวม และ การแกปญหาความแตกแยกในชุมชน 

กลุม 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผูทรงคุณวุฒิ : อาจารยไพฑูรย ทองสม / ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) ประจํากลุมที่ 2 : คุณสุดา 
ไพศาล คุณอภิวัฒน ไชยเดช และ คุณนงลักษณ รักเลง กลุม จ.นครศรีธรรมราช เหลือ 61 โครงการ 

ขอสังเกต/ขอคนพบการพัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 1 

- ผูรบัผิดชอบโครงการไดเรียนรูกับเว็บไซต ในการกรอกขอมูลเปนครัง้แรก เรียนรูการใชเว็บไซต
เปนผลดีในการกรอกขอมลูบันทึกกจิกรรมในครั้งตอไป 

- เกิดกระบวนการกลั่นกรองชุมชนที่มีความต้ังใจจะดําเนินโครงการชุมชนนาอยูภาคใต จํานวน
โครงการถูกกลั่นกรองลดจํานวนลงดวยเงื่อนไขที่ทําใหชุมชนไมสามารถเขารวมโครงการได เชน ชุมชนขาด
การมีสวนรวมขาดทีมคณะทํางานในชุมชน การดําเนินโครงการชุมชนนาอยูแตกตางจากโครงการทั่วไป
เน่ืองจากชุมชนนาอยูใชหลักการมีสวนรวมเปนหลักและแนวทางโครงการเนนการสรางกระบวนการเรียนรู
พัฒนาศักยภาพชุมชน เปนตน  
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กลุม 3 จังหวัดพัทลุง ตรัง และ สุราษฎรธานี 
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ ดร.กุลทัต หงสชยางกูร / ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)
ประจํากลุมที่ 3 : คุณจุรีย หนูผุด และ คุณเยาวลักษณ ศรีสุกใส กลุม จ.พัทลุง ตรัง และ สุราษฎรธานี ในสวน
พัทลุงและตัดโครงการออกในโครงการที่เขียนขอมูลนอย ไมมีขอมูล  

กลุม 4 จังหวัดสตูล สงขลา กระบี่ และ ระนอง 
ผูทรงคุณวุฒิ : คุณเสณี จาวิสูตร / ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)ประจํากลุมที่ 4 : คุณนฤมล ฮะอุรา  
คุณกัลยทรรศน ต้ิงหวัง คุณอนัญญา แสะหลี คุณอารีย สุวรรณชาตรี คุณทวีชัย ออนนวน คุณจารุวรรณ วงษ
เวช และคุณญัตติพงศ แกวทอง กลุม จ.สตูล กระบี่ สงขลา มีการปรับแกตามผูทรง โดยเอาประเด็นมาคุยกัน 
เชน ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบ 6 เรื่อง ที่นําไปสูวัตถุประสงคและกิจกรรม โดยเอาโครงการที่มี
ประเด็นเหมือนกันมาดูพรอมกัน 
 ทั้งน้ี โครงการที่ถูกตัดออก หากมีการปรับแกหลังจากน้ีก็จะเขาพิจารณาอีกครั้ง 
 

3. ผลการดําเนนิงานการพัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (รอบ 2) 

 การดําเนินงานการพัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (รอบ 2) มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทักษะดานการเขียนโครงการใหผูสนใจเสนอโครงการ เพื่อใหไดขอเสนอโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู  ที่มี

ความสมบูรณตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการใหผูรับทุนสามารถดําเนินงาน

อยางตอเน่ือง การพัฒนาครั้งที่ 2 ไดมองภาพรวมโครงการทั้งหมดอีกครั้ง การประชุมไดเนนจังหวัดที่ไดรับทุน

นอย ไดแก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทีม สจรส.มอ.ไดลงพื้นที่ไปชวยพัฒนาโครงการโดยเฉพาะ ทั้งน้ีโครงการทั้งหมด

ผานการประชุมแลกเปลี่ยน มีผลดําเนินงานจํานวน 215 โครงการ (แสดงภาคผนวก ง สรุปโครงการท่ีผาน

การคัดกรองคร้ังท่ี 2) และมีรายละเอียด ดังน้ี   24 มิถุนายน 2558 พัฒนาโครงการคร้ังท่ี 2 จ.ภูเก็ต วิเคราะหและปรับโครงการ ผูเขารวมกิจกรรม
จริง 17 คน ไดแก พื้นที่ จ.ภูเก็ตที่เสนอโครงการและมีการปรับแกเพิ่มเติม 5 พื้นที่ จํานวน 12 คน  ทีม สจรส. 
5 คน  เริ่มการประชุม 9.25 น. เน่ืองดวย จ.ภูเก็ตไมมีพี่เลี้ยง ทางคณะทีม สจรส.มอ.ไดลงพื้นที่เพื่อพัฒนา
โครงการ ในชวงเชามีพื้นที่เขามารวมแลกเปลี่ยน 5 พื้นที่ ไดแก ชุมชนพรุสมภาร ชุมชนไมขาว ชุมชนแหลม
ทราย บานยามู และบานทาฉัตรไชย  การคุยเบื้องตน ชุมชนพรุสมภารจะเสนอประเด็นเกษตรพอเพียง ชุมชน
ไมขาว เสนอเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดวยตนเอง จะออกแบบการประกวดคนสุขภาพดี คน
เปนโรค 6 เดือนจะดีข้ึน  
 อ.พงคเทพ ทบทวนแนวคิดชุมชนนาอยู 1) ชุมชนทําขอมูลเปน 2) ชุมชนสามารถวางแผนชุมชนได 3) 
ชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการ แกปญหาได 4) ชุมชนมีโครงสรางการทํางานในชุมชน โดยหยิบประเด็น
มาเปนตัวเดินเรื่องกระบวนการชุมชน ใชขอมูลศึกษาสถานการณของชุมชน ใชทุนในการเดินเรื่อง ดูวาชุมชนมี
อะไรบาง ใชวิเคราะหสถานการณอะไรบาง โดยวิเคราะหจากตารางปญหาวามีปญหาประเด็นอะไร  
 ยกตัวอยาง ชุมชนพรุสมภาร ไดวิเคราะหปญหาเรื่องยาเสพติด เกษตรราคาตก / ชุมชนไมขาว ได
วิเคราะหประเด็นสุขภาพ นํ้าสิ่งแวดลอม หน้ีสินเศรษฐกิจ / คําถามคือ ทําเรื่องอะไรชุมชนนาอยูที่สุด ทําใหรู
โจทยวาควรทําเรื่องอะไรมีที่มาที่ไปอยางไร / ถาทําประเด็นสุขภาพ ชักชวนเด็กรวมกลุมเก็บขอมูลกับชุมชน 
คือ การใชโจทยเปนการเดินเรื่องทําใหชุมชนเขมแข็ง  
 ชุมชนพรุสมภาร ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คนในหมูบานประกอบอาชีพเกษตรเยอะ เจอปญหาราคา
ตกตํ่า รายไดไมเพียงพอ ทําใหคนออกไปทํางานนอกชุมชนเยอะ ทําใหทิ้งลูกหลานในหมูบานไมไดรับการดูแล 
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จึงทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ไมตองไปทํางานนอกชุมชน ไดมีเวลาอยูกับลูกมากข้ึน พอ
แมมีเวลา / ชุมชนไดออกแบบกิจกรรมเนนอาชีพเสริม ปลูกมะนาว เลี้ยงปลาดุก 
 จากน้ันรวมกันวิเคราะหโครงการรวมกัน ไดแนวทางกระบวนการชุมชน ไดแก 1.กระบวนการจัดการ
ขอมูล 2. กระบวนการรวมกันคิดวางแผน 3. การทํากิจกรรมดําเนินงาน 4. มีการติดตามประเมินผล มี
รายละเอียดดังน้ี  
 1. กระบวนการจัดการขอมูล 
 - คัดเลือกเด็กกลุมเสี่ยงหรือกลุมติดยา มาเรียนรู 2 เรื่อง ไดแก 1. การเปนนักวิจัยนอย 2.เรียนรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง  
 - เก็บขอมูลชุมชน ไดแก รายรับ รายจาย หน้ีสิน อาชีพ เพื่อดูสถานะเศรษฐกิจของชุมชน  
 - ออกแบบเครื่องมือที่จะเก็บ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การบันทึกบัญชีครัวเรือน  
 - เยาวชนออกไปเก็บขอมูล ไปดวยกันเอง กับไปพรอมกับผูใหญ ผลที่ไดคือ ไดขอมูล เกิดความ
ตระหนัก ความสัมพันธกับผูใหญ 
 - วิเคราะหขอมูลเด็กรวมกับผูใหญ ผูมีประสบการณการวิเคราะหขอมูล  
 - คืนขอมูลใหชุมชนดวยวิธีการตางๆ เชน ละคร เพลง นิทาน เปนตน  
 2. กระบวนการรวมกันคิดวางแผน 
 - การเพิ่มรายได เชน การปลูกมะนาวขาย  
 - การลดรายจาย เชน การปลูกผักกินเอง  
 - การเพิ่มการออม เชน การทํากองทุนธนาคาร  
 - เพิ่มการใชประโยชนคุณคาทรัพยากร เชน ธนาคารปู ปลูกตนไม  
 - การปรับใชชีวิต เชน ศาสนา การใชชีวิตอยางพอเพียง  
 - การเพิ่มการเอื้ออาทร เชน การมีกลุมกิจกรรมตางๆ  
 3. ทํากิจกรรมตามแผนงานท่ีออกแบบไว  
 4. การติดตามประเมินผล เรียนรูยกระดับ 
 - เปนกลุมอาชีพ เด็ก เยาวชน มีอาชีพ  
 - ศูนยเรียนรูในชุมชน ยกระดับ  
 - พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในชุมชน  
 “เนนกระบวนการเปนหลัก ไมเนนกิจกรรม”  
 
 ยกตัวอยางชุมชนศรีษะเกษ ในหมูบานจะมีการแบงคุมตางๆ แตละคุมจะถนัดในเรื่องน้ันๆ เชน คุม
การเลี้ยงวัว คุมปลูกผัก คุมผลไม คุมการทําปุยหมัก คุมเลี้ยงไก คุมอาหาร คุมเลี้ยงกบ จากน้ันแตละคุมจะมี
ศูนยเรียนรูเปดการเรียนรูกับบุคคลทั่วไป เด็กๆ เยาวชนก็จะอยูตามกลุมอาชีพตางๆ และ ทุกๆ เชาจะมีตลาด
ชุมชนจะนําของมาซื้อขาย จากน้ันจะปนจักรยานไปหมูบานอื่น กลางคืนจะสรุปบทเรียน เขาวัดคุยกัน  
 ยกตัวอยาง เทศบาลนครยะลา ทําเรื่องแกปญหาความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมกับเยาวชน ใหเยาวชน
เลือกวาอยากเลนกีฬาอะไร สวนใหญจะเปนฟุตบอล จากน้ันชวนเด็กๆ มาเรียนรูกีฬาฟุตบอล กอนเลนกีฬาให
เด็กรูจักนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัยใหเกิดการเรียนรู และจัดกีฬา สําคัญคือ “การเคลื่อนดวยขอมูล
ความรู” เอาขอมูลมาวิเคราะหคืนขอมูลใหชุมชน สุดทายจะเกิดขอมูล แผน แกปญหาได มีการทํางานรวมกัน
เกิดกลุมอาชีพสภาผูนําเด็กเยาวชน   
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 แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการจัดการขยะ กระบวนการดังน้ี  
 1. เด็กและเยาวชนสํารวจขยะ กระบวนการเรียนรูออกแบบ วิธีการจัดการขยะ  
 2. เก็บขอมูล ชนิดปริมาณ/แหลงขยะ สาเหตุ ปจจัยอะไรบาง  
 3. วิเคราะหขอมูลรวมกัน  
 4. คืนขอมูลใหกับชุมชน  
 5. วางแผน การจัดการขยะ ลดการสรางขยะ จัดเก็บคัดแยก ใชใหม ทําลาย รีไซเคิล , ตลาดมี
ขอตกลงรวมกัน โรงเรียน มัสยิด ทําขอตกลง, การใชตะกรา ถุงผา การไมขายขนมถุง ใหครอบครัวคัดแยก
ธนาคารขยะ , กองทุนขยะ ปุยหมักแกส เรื่องอาชีพ , ใชใหม ทําลาย  
 6. ทําตามแผนที่วางไว ข้ันดําเนินการ 
 7. การติดตามประเมินผล ยกระดับการเรียนรู  
 ประเด็นแลกเปลี่ยน ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนวาการรวมกลุมคนมีความยาก สรางความรวมมือไดยาก, 
สุมมติโครงการผาน ความสําเร็จโครงการถึงข้ันไหน กี่เปอรเซ็นต ไดรวมกันแลกเปลี่ยนความสําเร็จ ยกตัวอยาง
โดยดูจากพัฒนาการการทําโครงการ จากคะแนนเต็ม 10 การเริ่มจากศูนยเขามาเรียนรูไปสูความสําเร็จ 2 ก็ถือ
วาสําเร็จ แตถาพื้นฐานเริ่มตนจาก 5 ควรทําสําเร็จระดับนวัตกรรมใหมๆ  
 จากน้ันเวลา 10. 25 น. – 14.00 น. ชุมชนแบงกลุมกันวิเคราะหขอมูล และบักทึกขอเสนอพัฒนา
โครงการผานเว็บไซต 
 จากน้ันเวลา 14.00 น. อาจารยไดทบทวนเกณฑการสนับสนุนโครงการอีกครั้ง ดังน้ี  
 1. ความเปนชุมชน ตองไมใชกลุมใดกลุมหน่ึง ควรเปนคณะทํางานทั้งชุมชน มีแกนนําชุมชนจริงๆ ถา
มีผูใหญบานรวมดวยย่ิงดี หรือจะไมมีก็ไดเปนประธานชุมชนโดยธรรมชาติ ใหมีการทํางานชุมชนจริงๆ  
 2. ขอมูลภาค ผนวก 1 ขอมูลชุมชน และขอ 3 ทุนของชุมชน (จากแบบขอเสนอโครงการ) ควรมีการ
วิเคราะหขอมูลที่ชัดเจน ครบถวน  
 3. มีแผนชุมชน (ภาคผนวก 2) ***ไมใชแผนโครงการที่ขอ สสส.*** เปนแผนของ อบต.แผนของ
ทองถ่ิน 
 4. มีการวิเคราะหชุมชน และเหตุผลที่เลือก  
 5. วัตถุประสงคและตัวช้ีวัด เขียนงายๆ จาก 1) มีการจัดการขอมูล 2) มีการทําแผน คืนขอมูล มี
ฐานขอมูล 3) มีกิจกรรมดําเนินงาน 4) มีการติดตามประเมินผลเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิโครงการ เชน มีการอนุรักษ
ทรัพยากร ธนาคารปู มีรายไดเพิ่มข้ึน เกิดกระบวนการชุมชน สภาเด็กเยาวชน สภาผูนํา  
 6. กิจกรรม การบันทึกวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย ระยะเวลา ผลลัพธ ผลผลิต ฯลฯ 
 

 27 มิถุนายน 2558 พัฒนาโครงการคร้ังท่ี 2 ปรับขอเสนอโครงการ ผูเขารวมกิจกรรมจริง 60 คน 
พี่เลี้ยงโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ภาคใต 50 คน ไดแก ทีม สจรส.ม.อ. และอาจารย จํานวน 10 คน  
แบงการจัดเวทีออกเปน 2 โซน คือ วันที่ 27 มิ.ย.58 โซนภาคใตตอนลาง และวันที่ 2 มิ.ย.58 โซนภาคใต
ตอนบน 
 กิจกรรมช้ีแจงการจัดประชุมโดย อ.พงคเทพ สุธีรวุฒิ และเริ่มกระบวนการปรับขอเสนอโครงการ โดย
เนนการปรับวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และกิจกรรม ซึ่งในวันน้ันมีการทําเอกสารกรอบการเขียนวัตถุประสงค และ
งบประมาณ ใหกับพี่เลี้ยง เพื่อนําไปปรับกับพื้นที่ตอไป 
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 อ.ไพฑูรย ทองสม อ.กุลทัต หงสชยากูร และ อ.จีรเนาว ทัศศรี ชวยใหคําแนะนําตอการเขียนโครงการ
เพิ่มเติม โดยยกตัวอยางโครงการใน 4 ประเด็น คือ ประเด็นสิ่งแวดลอมและทรัพยากร ประเด็นสุขภาพ 
ประเด็นขยะ และประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพี่เลี้ยงแตละจังหวัดนําเสนอโครงการและปญหาในการเขียน
โครงการ 
 ทุกโครงการในวันน้ีมีการปรับในเรื่องของการเขียนกรอบแนวคิด วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด กิจกรรม และ
งบประมาณ และไดนัดหมายการจัดเวทีปรับขอเสนอโครงการในครั้งที่ 3 คือวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557 ได
แนวทางการจัดประชุมในครั้งที่ 3 คือ การหาขอสรุปรวมกับผูทรงคุณวุฒิจาก สสส.ถึงการเขียนขอเสนอ
โครงการโดยชุมชน และสรางความเขาใจของผูทรง สสส.ใหตรงกับพี่เลี้ยง คือ เนนชุมชนเขียนโครงการ ซึ่ง
โครงการที่เขียนอาจจะไมดีเหมือนกับโครงการทั่วไป แตที่ผานมามีการพัฒนาโครงการข้ึนมาอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหสามารถขอรับทุนจาก สสส.ได 
 
 4 กรกฎาคม 2558 พัฒนาโครงการคร้ังท่ี 2 ปรับขอเสนอโครงการ จ.นครศรีธรรมราช ผูเขารวม

กิจกรรมจริง 21 คน ไดแก พี่เลี้ยง จ.นครศรี 9 คน  ผูชวยพี่เลี้ยง 3 คน  ทีม สจรส.ม.อ. 4 คน  ทีมวิทยากร 3 

คน และ พีเลี้ยง จ.พัทลุง 1 คน พี่เลี้ยงนําเสนอโครงการที่ทีประเด็นปญหาขอสงสัย อ.ไพฑูรย และ คุณเสณี 

ใหคําแนะนําตอการปรับแกโครงการ  มีโครงการพัฒนาจํานวน 68 โครงการ ของจังหวัดนครศรี ที่มีเน้ือหา

คอนขางสมบูรณ แตมีการปรับแกวัตถุประสงค และกิจกรรม พี่เลี้ยงเกิดความเขาใจชัดข้ึน ในการเขียนที่มา

ของการทําโครงการ การเขียนวัตถุประสงค และการเขียนกิจกรรม ไดชัดเจนมากข้ึน โดยพี่เลี้ยงไดซักถามกับ

วิทยากรในโครงการที่ไมมีความชัดเจนในการทํากิจกรรม และกรณีโครงการตอเน่ือง จะเขียนอยางไร ซึ่ง อ.

ไพฑูรย ไดยกตัวอยางโครงการที่เขียนดีมาเลาใหฟง ซึ่งเปนโครงการพัฒนาของป 58 ทําใหพี่เลี้ยงเกิดความ

ชัดเจนมากข้ึน 

 

 9-10 กรกฎาคม 2558 พัฒนาโครงการคร้ังท่ี 2 จ.ภูเก็ต ปรับเน้ือหากอนสงผูทรงคุณวุฒิ ผูเขารวม

กิจกรรมจริง 20 คน ไดแก ทีม สจรส.ม.อ. 5 คน ผูเสนอโครงการ 5 พื้นที่ 12 คน พี่เลี้ยงใหม จ.พังงา และ

ภูเก็ต 3 คน  วันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ชวงเย็น ประชุมทีมผูเสนอโครงการ 5 พื้นที่ เพื่อเตรียมขอมูลและ

เขียนโครงการใหสมบูรณ โดยกรอกขอมูลลงในโปรแกรม Word ใหเรียบรอย และใหการบานกับผูเสนอ

โครงการไปเพิ่มเติมขอมูลใหเสร็จ โดยเฉพาะขอมูลคณะทํางาน และกิจกรรม วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 เริ่ม

ประชุมชวงเชา แบงพื้นที่ใหเจาหนาที่ สจรส.รับผิดชอบพื้นที่ละ 1 คน นําขอมูลจาก word มาใสในเวบไซตให

เรียบรอย และเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณ หลังจากเขียนโครงการเสร็จ จะตรวจสอบเน้ือหาโดย อ.พงคเทพ หาก

เน้ือหายังไมเรียบรอยก็จะเพิ่มเติมขอมูล และให อ.พงคเทพตรวจดู จนกวาจะไดเน้ือหาที่สมบูรณและชัดเจน 
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4. ผลการดําเนนิงานการพัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 

 วันท่ี 14 - 15 กรกฎาคม 2558  พัฒนาขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 3 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

ความสมบรูณของเน้ือหากอนสงใหผูทรงคุณวุฒ ิจํานวนคนผูเขารวมกิจกรรมจริง 55 คน ประกอบดวย ทีม 

สจรสม.อ. 5 คน  ทีมพี่เลี้ยงโครงการชุมชนนาอยู 50 คน 

 วันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2558 แบงกลุมปรับขอเสนอโครงการรวมกับผูทรงคุณวุฒิ 
กลุม 1 จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และ ชุมพร  ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ รศ.ดร.จีร
เนาว ทัศศรี พี่เลี้ยงประจํากลุม : คุณสมใจ ดวงพิบูลย กลุม 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูทรงคุณวุฒิ : 
อาจารยไพฑูรย ทองสม พี่เลี้ยงประจํากลุม : คุณกําไล สมรักษ  กลุม 3 จังหวัดพัทลุง ตรัง และ สุราษฎร
ธานี ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล พี่เลี้ยงประจํากลุม : คุณกัญณภัส จันทรทอง กลุม 4 จังหวัดสตูล 
สงขลา และ กระบี่  ผูทรงคุณวุฒิ : ดร.กุลทัต หงสชยางกูร พี่เลี้ยงประจํากลุม : ญัตติพงศ แกวทอง วันท่ี 15 
กรกฎาคม 2558 ไดคุยเรื่องหลักคิดการทํางาน การพัฒนาโครงการภาคใต ระบบเวบไซตคนใตสรางสุข 
หลักเกณฑการประเมินชุมชนเขมแข็งตามตัวช้ีวัด 9 ขอ โดย ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ และ คุณภาณุมาศ นนท
พันธ  จากน้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยางโครงการกรณีศึกษาในแตละประเด็น เชน เศรษฐกิจพอเพียง ขยะ 
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ไดโครงการที่ผานเขาเวทีพิจารณาโครงการ จํานวน 202 โครงการ ใน 12 จังหวัดของ
ภาคใต ในปน้ีไมมีโครงการของ จ.ระนอง และ จ.พังงา โครงการที่เขารวมพิจารณาโครงการ แบงออกเปน 2 
ประเภท คือ โครงการชุมชนนาอยูภายใตงบประมาณ 200,000 และโครงการชุมชนนาอยูขนาดเล็ก ภายใต
งบประมาณ 50,000 บาท ทั้งน้ีหากพี่เลี้ยงไดปรับเน้ือหาและกระบวนการเพิ่มเติม โครงการชุมชนนาอยูขนาด
เล็กก็สามารถเปลี่ยนมาเปนโครงการชุมชนนาอยูภายใตงบประมาณ 200,000 บาทได 
 

ขอสังเกต/ขอคนพบการเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการคร้ังท่ี 2  

- โครงการไดขอแนะนํา ปรบัแกไขโครงการจากผูทรงคุณวุฒ ิในแนวทางหลักการชุมชนนาอยู 
การวิเคราะหปญหาที่นําเปนประเด็นทําโครงการ การวิเคราะหปญหาที่นําเปนประเด็นทําโครงการ การ
มองปจจัยคน สภาพแวดลอม กลไก ที่นํามากําหนดกิจกรรมเพื่อใหเกิดขอเสนอโครงการชุมชนนาอยูที่
ฉบับสมบรูณตอไป 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) เปน
การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการวิเคราะหโครงการ เพื่อใชในการแนะนําชุมชนตอไป  

- เกิดการคัดกรองโครงการที่สมบรูณตอไป ในอนาคตจะงายในการติดตาม ลดจํานวนโครงการ
เสี่ยงตอการยุติโครงการในอนาคต  

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันคิดวิเคราะหแนวทางจากชุมชนและเสนอแนะแนวทางที่
สงเสริมกจิกรรมของชุมชนใหดีย่ิงข้ึน   
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สรุปจํานวนโครงการต้ังแตข้ันตอน ประชาสัมพันธสนใจสมคัร เขารวมเวทเีรียนรูหลักการชุมชนนาอยู การ

พัฒนาโครงการครั้งที่ 1 และการพฒันาโครงการครั้งที่ 2 และขอเสนอโครงการครั้งที ่3 มี 202 โครงการ 

แสดงดังตาราง สรุปจํานวนโครงการ 

จังหวัด จํานวนชุมชน
ที่สนใจ 
(ชุมชน) 

จํานวนชุมชนที่เขา
รวมเวทีสรางความ

เขาใจ (ชุมชน) 

จํานวนโครงการ
ใหมพัฒนาคร้ังที่ 

1 (โครงการ) 

จํานวนโครงการ
ใหมพัฒนาคร้ังที่ 
2  (โครงการ) 

จํานวนขอเสนอ
โครงการคร้ังที่ 3 

(โครงการ) 
ชุมพร  17 16 14 14 14 
กระบี่  17 16 8 8 11 
ระนอง  16 16 9 4 0 
พังงา  1 3 1 1 0 
สุราษฏรธานี  19 25 16 15 12 
ภูเก็ต  12 12 8 5 5 
ตรัง 4 3 5 5 3 
พัทลุง 79 77 30 22 22 
สตูล 44 44 37 37 36  
นครศรีธรรมราช 116 110 66 53 65 
สงขลา  15 14 16 18 14 
ปตตานี  40 38 11 12 8 
ยะลา  37 36 11 11 3 
นราธิวาส  22 22 10 10 9 

รวม 439 432 242 
 

215 
 

202 

 

 

 

 

ขอสังเกต/ขอคนพบการเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการคร้ังท่ี 3 

- โครงการไดผานกระบวนการเรียนรูพรอมทีจ่ะเขาแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา

โครงการ ซึ่งกระบวนการทีผ่านมาไดเพิ่มศักยภาพของชุมชนในเรื่องการเขียนโครงการ ผานการมสีวนรวม

ต้ังแตตนจนถึงจบ ทําใหชุมชนเกิด 
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4. ผลการดําเนนิงานการพิจารณาขอเสนอโครงการ  

 การพิจารณาขอเสนอโครงการ ป 2558 การประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการ 3 วัน 2 คืน เพื่อ

ปรับขอเสนอโครงการตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ใหโครงการมีความสมบูรณ ผูเสนอโครงการจํานวน 

202 โครงการ เมื่อผานการพิจาณาจํานวน 198 โครงการ ผูเขารวมกิจกรรมจริง 467 คน  โครงการละ 2 

คน จํานวน 396 คน พี่เลี้ยง 41 คน ทีม สจรส.ม.อ. 10 คน ผูทรงคุณวุฒิ และคณะทํางาน สสส. 20 คน  

 วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2558 

  14.00 น. - 15.00 น. ผูทรงคุณวุฒิ สสส.รวมแลกเปลี่ยนกับพี่เลี้ยง ตอการเขียนขอเสนอ

โครงการ ดําเนินการประชุมโดย นพ.อํานาจ เรื่องที่แลกเปลี่ยนซักถามเนนเรื่อง สภาผูนํา จากการอาน

โครงการที่เสนอเขามา สิ่งที่ขาด คือ 1) ขาดความเปนสภาผูนํา 2) โครงการตอเน่ืองปที่ 2 ก็ไมเห็นเรื่องสภา

ผูนํา 3) หลายโครงการไมมีผูใหญบานเปนผูรับผิดชอบโครงการ 4) ใน 202 โครงการ สาเหตุอะไรที่ผูใหญบาน

ไมเขามารวมเปนคณะทํางาน 5) ความแตกตางเรื่องสภาผูนํา คือ คณะกรรมการหมูบานแตถาการต้ังสภา

หมูบานข้ึนมาตางหากจะไมเกี่ยวกัน 6) ไมเห็นผลลัพธที่เกิดข้ึนดานความเขมแข็งของสภาผูนํา 7) ตัวช้ีวัด 3 ขอ 

ที่ช้ีเรื่องความเขมแข็งของสภาผูนํา คือ มีการประชุมทุกเดือน มีผูเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 และมี

การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน 8) การประชุมคณะกรรมการ

ทุกคนจาก 15 คนใหปรับเปน 20 - 50 คน 

 15.00 น. กลาวตอนรบัและช้ีแจงวัตถุประสงคการประชุม โดย อาจารยกําไล สมรักษ 

คณะทํางานวิชาการโครงการชุมชนนาอยูภาคใต  ทบทวนหลักเกณฑการประเมินชุมชนเขมแข็งตามตัวช้ีวัด 9 

ขอ โดย รศ.นพ.อํานาจ ศรีรัตนบัลล ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 16.00 น. ช้ีแจงหลักเกณฑการสนับสนุนโครงการรวมสรางชุมชนนาอยู ป 2558 โดย ทพ.ศิริ

เกียรติ  เหลียงกอบกิจ  รักษาการผูอํานวยการ สํานัก 6 สสส. 

 16.30 น. พิจารณาโครงการ แบงกลุมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  - กลุมที่ 1 ผูทรงคุณวุฒิ นายประยูร อองกุลนะ พจิารณาโครงการ จ.กระบี่ (พี่เลี้ยง นางสาว

จารุวรรณ วงษเวช, นายทวีชัย ออนนวน) จํานวน 11  โครงการ  

 - กลุมที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิ นายณรงค เทียมเมฆ พิจารณาโครงการ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรงั 

(พี่เลี้ยง นายศุภกิจ กลบัชวย, นายเสณี จาวิสูตร, นายวิสุทธ์ิ ทองยอย) จํานวน 11  โครงการ  

 - กลุมที่ 3 ผูทรงคุณวุฒิ นางสาวดารณี เวณุจันทร พิจารณาโครงการ จ.สตูล (พีเ่ลี้ยง นาง

กัลยทรรศน ต้ิงหวัง, นางสาวอนัญญา  แสะหลี) จํานวน 12 โครงการ 
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 - กลุมที่ 4 ผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ พิจารณาโครงการ จ.สรุาษฏรธานี (พี่เลี้ยง 

นางสาวกัญนภัส จันทรทอง , นางสาวอารีย คงแจม) จํานวน 12 โครงการ 

 - กลุมที่ 5 ผูทรงคุณวุฒิ ดร.จริณี ตันติรัตนวงศ พิจารณาโครงการ จ.พทัลงุ ตรัง (พีเ่ลี้ยง นาย

สมนึก นุนดวง,    นายถาวร คงศร,ี น.ส.จุรีย หนูผุด) จํานวน 12 โครงการ 

 - กลุมที่ 6 ผูทรงคุณวุฒิ นางพรทิพย สุประดิษฐ พิจารณาโครงการ จ.ภูเก็ต (พี่เลี้ยง นางวารุณี 

ธารารัตนากุล) จ.สตูล (พีเ่ลี้ยง นางนภาภรณ แกวเหมือน) จ.ยะลา (พีเ่ลี้ยง นายสุวิทย หมาดอะดํา) จํานวน 

12 โครงการ 

 - กลุมที่ 7 ผูทรงคุณวุฒิ  รศ.นพ.อํานาจ ศรรีัตนบลัล พจิารณาโครงการ จ.นครศรีธรรมราช (พี่

เลี้ยง นายยงยุทธ สุขพิทักษ, นายมนูญ พลายชุม, นายไพฑูรย ทองสม) จํานวน 14 โครงการ 

 - กลุมที่ 8 ผูทรงคุณวุฒิ ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย พิจารณาโครงการ จ.ชุมพร(พี่เลี้ยง นางสมใจ 

ดวงพิบูลย,นางเบญจา         รัตนมณี ) จํานวน 14 โครงการ 

 - กลุมที่ 9 ผูทรงคุณวุฒิ นางสาวรจุินาถ อรรถสิษฐ พิจารณาโครงการ จ.นครศรีธรรมราช (พี่

เลี้ยง อ.กําไล สมรักษ, อ.รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ, อ.วิสาขะ อนันธวัช) จํานวน 14 โครงการ 

 - กลุมที่ 10 ผูทรงคุณวุฒิ นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ พิจารณาโครงการ จ.สงขลา (พี่เลี้ยง น.ส.

อารีย สุวรรณชาตร,ี วาที่ ร.ต.หญิง ใบเฟริ์น สุวรรณมณี,  นายอะหมัด หลีขาหร,ี  นางสาวเบญจวรรณ เพง็หนู

, นายจํารัส หวังมณีย) จํานวน 14  โครงการ 

 - กลุมที่ 11 ผูทรงคุณวุฒิ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ พจิารณาโครงการ จ.นครศรีธรรมราช (พี่

เลี้ยง นางปาลรีัตน แกวประดิษฐ , นายสุธรรม แกวประดิษฐ, นางสิทธิพรรณ เรือนจันทร) จํานวน 14 

โครงการ 

 - กลุมที่ 12 ผูทรงคุณวุฒิ นายวีระพงษ เกรียงสินยศ พิจารณาโครงการ จ. พัทลุง สตูล (พี่เลี้ยง 

นายประเทือง อมรวิริยะชัย, น.ส.จุฑาธิป ชูสง,  นายตรา เหมโคกนอย, นายรุงศักด์ิ จอสกุล) จํานวน 15 

โครงการ 

 - กลุมที่ 13 ผูทรงคุณวุฒิ นางพนิดา ฐปนางกรู พิจารณาโครงการ จ.นครศรีธรรมราช (พี่ นาย

อภิวัฒน ไชยเดช, นางสุดา ไพศาล) จํานวน 15 โครงการ 

 - กลุมที่ 14 ผูทรงคุณวุฒิ นายสุจิตต ไตรพิทกัษ พิจารณาโครงการ จ.สตูล (พีเ่ลี้ยง นางนฤมล 

ฮะอุรา และนางธิดา เหมือนพะวงศ) จํานวน 15  โครงการ 
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 - กลุมที่ 15 ผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ พิจารณาโครงการ จ.ปตตานี (พี่เลี้ยง นางกัลยา 

เอี่ยวสกลุ ) จ.นราธิวาส (พี่เลี้ยง นายอาหามะ เจะโซะ, นางเพียงกานต เดนดารา, นางนิมลต หะยีนิมะ) 

จํานวน 17 โครงการ 

 โดย แกนนําชุมชนและทีมสนับสนุนวิชาการ แตละกลุมนําเสนอโครงการใหผูทรงคุณวุฒิซักถาม

และใหขอเสนอแนะในการปรบัปรุงโครงการ 

 20.00 น.  แกนนําชุมชนและทีมสนับสนุนวิชาการปรับปรงุโครงการตามขอเสนอแนะ  (ตอ) 

และพักผอนตามอัธยาศัย  

 
 วันเสารท่ี 8 สิงหาคม 2558 

 08.30 – 18.00 น. แกนนําชุมชนและทีมสนับสนุนวิชาการปรับปรงุโครงการตามขอเสนอแนะ  

 20.00 น.  แกนนําชุมชนและทีมสนับสนุนวิชาการปรับปรงุโครงการตามขอเสนอแนะ (ตอ) 

และพักผอนตามอัธยาศัย 

 วันอาทิตยท่ี 9 สิงหาคม 2558 

 08.30 - 12.00 น. แกนนําชุมชนและทีมสนับสนุนวิชาการปรับปรงุโครงการตามขอเสนอแนะ  

 13.00 - 14.00น.  แกนนําชุมชนและทีมสนับสนุนวิชาการปรับปรงุโครงการตามขอเสนอแนะ 

(ตอ) พรอมจัดสงดิจิตอลไฟลขอเสนอโครงการและเอกสารประกอบการจัดทําสัญญา  

 ผลการพิจารณาขอเสนอโครงการผาน 198 โครงการ (โครงการใหม 168 โครงการ และโครงการ

ตอเน่ือง 30 โครงการ)  ชวงระหวางการทําสัญญาเพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุน มีโครงการขอยกเลกิ 2 โครงการ 

ดังน้ัน โครงการไดรับการสนับสนุน 196 โครงการ   แสดงดังตาราง และภาคผนวก จ ผลการพิจารณา

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนรายจังหวัด 

ตารางแสดง ผลการพจิารณาขอเสนอโครงการ 

จังหวัด โครงการใหม โครงการตอเนื่อง ขอยกเลิกระหวาง 
ทําสัญญา 

สรุปจํานวนโครงการ 
 

ชุมพร  6 8 0 14 
กระบี่  8 3 0 11 
ระนอง  0 0 0 0 
พังงา  0 0 0 0 
สุราษฏรธานี  11 0 1 10 
ภูเก็ต  5 0 0 5 
ตรัง 3 0 0 3 
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จังหวัด โครงการใหม โครงการตอเนื่อง ขอยกเลิกระหวาง 
ทําสัญญา 

สรุปจํานวนโครงการ 
 

พัทลุง 17 4 0 21 
สตูล 32 2 0 34 
นครศรีธรรมราช 53 12 0 65 
สงขลา  13 1 1 13 
ปตตานี  8 0 0 8 
ยะลา  3 0 0 3 
นราธิวาส  9 0 0 9 
รวม 168 30 2 196 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต/ขอคนพบการพิจารณาโครงการ 
 - กระบวนการผูทรงฯ แลกเปลี่ยนความเขาใจ โครงการชุมชนนาอยู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน 3 สวน คือ ผูทรงฯ พี่เลี้ยง ชุมชน เกิดการเรียนรูปรับปรงุขอเสนอโครงการใหชัดเจน และโครงการ
สามารถตอบโจทยชุมชนเข็มแข็งได  
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การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ  
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การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ  

ตามวัตถุประสงคท่ี 3 เสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของผูรับทุนดานตางๆที่เกี่ยวของ ผาน

กระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิง

ปฏิบัติการ/เสวนาแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานในพื้นที่ไปพรอมกับกลไกการติดตามสนับสนุนและประเมินผลของ

ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) 

 กระบวนการพัฒนาศักยภาพผูรับทุนดานตาง ๆ และกลไกการติดตามสนับสนุนและประเมินผลของ

ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) มีดังน้ี 

1. ปฐมนิเทศผูรับทุน เพื่อเรียนรูการบริหารจัดการโครงการ ระบบการเงิน ระบบรายงานผลการ

ดําเนินงาน ตลอดจนทบทวน/วิเคราะหโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ และวางแผนการทํางานรวมกับทีมสนับสนุน

วิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) และกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการ การใชระบบติดตามประเมินผลตาม 

www.happynetwork.org รวมถึงการประเมินผลโครงการดวยตนเองของผูรับทุนโครงการโดยแบงเปน 3 

โซน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

2. การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของผูรับทุนในพ้ืนท่ี  ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/

ผูติดตาม) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผูรับทุนโครงการรวมสรางชุมชนและทองถ่ินใหนาอยู อยางนอย 3 ครั้งตอ

โครงการ ข้ึนกับระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ หรือ ตามงวดเงิน/งวดงานดังน้ี  

กลุมเปาหมาย  การติดตามสนับสนุนโครงการ 160  โครงการ   

โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูในพ้ืนท่ีภาคใต จํานวน (โครงการ) 
รายเกาตอเน่ืองป 2553-57 60 
รายใหมป 2558 100 
รวม 160 

 

วิธีการติดตามกํากับโครงการ   

1) การเตรียมการกอนติดตามโครงการ ศึกษาวิเคราะหโครงการ  เพื่อจัดทําแผนการ
ติดตามรายโครงการ/ระดับจังหวัด จัดปรับแบบติดตามโครงการกลางของ สสส.  ใหเหมาะสมเพื่อใชติดตามแต
ละโครงการ จัดทํากรอบและแนวทางประเมินผลโครงการ  

2) ทบทวนเอกสารขอเสนอโครงการ เพื่อเตรียมขอมูลรวมประชุมในการพัฒนาแนว
ทางการคนหานวัตกรรม/คุณคาโครงการ  และการสนับสนุนใหเกิดผลลัพธ และนํามาพัฒนาทักษะผูติดตามใน
การทํางานและการสกัด Model และการสังเคราะหคุณคา  การคนพบนวัตกรรม โครงการเดน/ดี  และ
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของประชาชนในโครงการ 
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      3) การติดตามโครงการในพื้นที่ดําเนินการของทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)       

โครงการอยางนอย 3 ครั้งแลวแตสถานะของโครงการ ซึ่งทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) จะจัดทํา

แบบรายงานการติดตามสงตามจํานวนครั้งในการติดตามโครงการอยางทันงวดงานงวดเงิน โดยมีระบบเวบไซด

คนใตสรางสุข เปนเครื่องมือการสนับสนุนแจงเตือนโครงการลาชา และการจัดสงรายงานผลการติดตามฯโดยมี

ทีมสจรส.ควบคุมการดําเนินงานติดตามการทํางานของทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) 

  คร้ังท่ีหน่ึง เปนการติดตามเพื่อทําความเขาใจกระบวนการดําเนินโครงการ การวิเคราะห

ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ วิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมโครงการกับ

สภาพการณจริงรวมกับแกนนําชุมชน สนับสนุนใหผูรับทุนสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนไดเก็บรวมรวบ

ขอมูลเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล และทบทวนและตรวจทานการทําเอกสารรายงานการเงินใหเขาใจและถูกตอง 

คร้ังท่ีสอง เปนติดตามความกาวหนาของโครงการ ชวยสนับสนุนปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ดําเนินงาน และแกไขปญหา กรณีที่โครงการมีปญหา อุปสรรค และกรณีที่มีขอบงช้ีความเสี่ยงที่จะลาชา ถา
ความเสี่ยงน้ันไมสามารถดําเนินการไดตามลําพัง ตองรวมคําปรึกษาระหวางทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/
ผูติดตาม) สจรส.มอ. และสสส. เพื่อหาทางแกไขและตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว ตลอดจน
สนับสนุนใหผูรับทุนโครงการสามารถสงรายงานความกาวหนาใหกับ สสส. ทันงวดและปดโครงการ   

คร้ังท่ีสาม เปนการติดตามเพื่อการวิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินโครงการ เพื่อจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่  และคนหาและถอดบทเรียน
โครงการตัวอยางดีๆ และนวัตกรรมการทํางาน 

 
3. การพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ ในระหวางการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียน

การดําเนินงานโครงการเมื่อใกลปดโครงการ เปนการจัดประชุมผูรับผิดชอบโครงการรวมกับคณะทํางาน

วิชาการและทีมสนับสนุนวิชาการ (ทีมพี่เลี้ยง) เพื่อพัฒนาศักยภาพในรูปแบบตางๆ เชน การอบรม เสวนา

แลกเปลี่ยน และ ศึกษาดูงานในพื้นที่ เปนตน แบงเปน 3 ครั้ง 

คร้ังท่ี 1 เปนการพัฒนาศักยภาพเรื่องการเขียนรายงานผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ การจัดการ

เอกสารการเงินและการทํารายงานการเงินที่ถูกตอง 

คร้ังท่ี 2 เปนระยะเมื่อโครงการมีการดําเนินการไปครึ่งทาง เปนการประชุมเพื่อติดตาม

ความกาวหนาโครงการ วิเคราะหปญหาและทบทวนปรับปรุงวิธีการดําเนินโครงการ รวมถึงการบริหาร

โครงการ โดยจัดประชุม 3 ครั้ง ตามกลุมจังหวัด โดยมีกระบวนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการที่มี

ประสบการณที่ดีและมีรูปธรรมความสําเร็จ 

คร้ังท่ี 3 การจัดทํารายงานปดโครงการเปนการตรวจสอบการจัดทํารายงานปดโครงการ การ

รายงานผลการดําเนินงาน ใหมีเน้ือหาที่ครบถวนสมบูรณ และการจัดทํารายงานการเงินปดโครงการใหมีความ

ถูกตอง รวมถึงการสังเคราะหผลที่เกิดข้ึนจากการทํางาน เชน ผลสําเร็จ/ผลลัพธ คุณคาโครงการ โครงการเดน 

นวัตกรรมโครงการ ชุดความรูเชิงปฏิบัติงาน เปนตน ตลอดจนสรางการมีสวนรวมของผูรับทุนในการเรียนรู 
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 4. การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการท่ีมีแนวโนมเสี่ยง เพ่ือจัดการลด

ความเสี่ยงรวมกับทีมสนับสนุนวิชาการ และสรางกําลังใจใหกับการทํางานของพื้นที่ รวมถึงการแกปญหาที่

ทีมพี่เลี้ยงไมสามารถจัดการได โดยลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทาง หรือชวยสรุปผล

การดําเนินงาน/ตรวจสอบเอกสารทางการเงินของพื้นที่ 

ภาพรวมการหนุนเสรมิ ติดตาม และประเมินผลโครงการของชุมชนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลผุล

สําเร็จเปนดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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คณะทํางานวิชาการจัดทําแนวทาง หลักเกณฑ คูมือ คณะทํางานวิชาการ นักพัฒนาระบบเว็บไซต 

อบรม ทําความเขาใจใหกับทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/

ผูติดตาม) และทีมสังเคราะหความรู 
สจรส. และ นักพัฒนาระบบเว็บไซต 
พัฒนาปรับปรุง โปรแกรมการติดตามประเมินผล 
www.happynetwork.org 

คณะทํางานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) นักพัฒนาระบบเว็บไซตจัดปฐมนิเทศผูรับผิดชอบโครงการ (โครงการ

ละ 2 คน หน่ึงในน้ันตองเปนคนลงระบบขอมูลติดตามผานเว็บ) เพื่อใหชุมชนเขาใจระบบการบริหารโครงการ วางแผนการทํางาน 

การหนุนเสริม ติดตาม ประเมินผลดวยตนเอง 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ลงปฏิทินการทํางานตาม
แผน 
 การทํากิจกรรมทุกครั้งให
บันทึกรายงานกิจกรรม รูป 
และ การเงินในเว็บทุกครั้ง 
เพื่อการเรียนรูของทั้งคนใน
ชุมชนและนอกพื้นที่ และ
เพื่อการชวยหนุนเสริม 
ติดตามของทีมสสส. สจรส. 
ทีมพี่เล้ียง ทีมสังเคราะห 

 การวางระบบประเมินผล
ตนเองของชุมชน 
 การทํารายงานงวด ตาม
ขอกําหนดของสสส. 
 การเขารวมกระบวนการ
ตามแผนของสจรส. 
 

ทีมสนับสนนุวิชาการ (พี่เล้ียง/
ผูติดตาม) 

 ครั้งที่ 1 จัดประชุมกับชุมชน
เพื่อทําความเขาใจที่มาที่ไป 
ทบทวนภาพรวมโครงการ วิธีการ
บริหารโครงการ และขอความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในชุมชน
ในการติดตามประเมินผล 
 ครั้งที่ 2 เปนการสนับสนุน 
ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการ
ดําเนินงาน และแกปญหา กรณีที่
โครงการมีปญหา และอุปสรรค  
 ครั้งที่ 3 เปนการลงไปรวม
สังเคราะหและสรุปผลของ
โครงการเพื่อจัดทํารายงาน โดย
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใน
พื้นที่   
 ตลอดทั้งโครงการ จะชวย
ตรวจทานขอมูลและลงขอมูลใน
เว็บไซด 
 

ทีมสจรส. 

 การติดตามสนับสนุนของ 
สจรส.มอ. ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการที่มีแนวโนมเส่ียง 
เพื่อจัดการลดความเส่ียง
รวมกับทีมสนับสนุนวิชาการ  
 จัดประชุมใหกับทุก
โครงการเพื่อการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางทาง 
 จัดประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานและตรวจสอบ
รายงานฉบับสมบูรณ 
 ตลอดทั้งโครงการ จะชวย
ตรวจทานขอมูลและลง
ขอมูลในเว็บไซด 
 

ทีมสังเคราะหฯและ
คณะทํางานวิชาการ 

 ตรวจสอบขอมูลจาก
เว็บไซด และขอมูลจาก
ทีมสนับสนุนวิชาการ 
(พี่เล้ียง/ผูติดตาม) 
 ลงพื้นที่เพื่อการ
แลกเปล่ียนและรวม
สังเคราะหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ในขณะที่โครงการ
ดําเนินการไดครึ่งทาง 
 ลงพื้นที่เพื่อการ
แลกเปล่ียนและรวม
สังเคราะหกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ในขณะที่โครงการ
ดําเนินการเสร็จส้ิน 
 จัดทําส่ือเผยแพร 

การจัดงานสรางสุขคนใต เพื่อการแลกเปล่ียนความรูและการขยายผลเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย 

คณะทํางานวิชาการ ทีมสังเคราะห และทีมพี่เล้ียงฯ คัดเลือกโครงการที่ดีเพื่อขอการสนับสนุนตอเน่ืองในปถัดไป 
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ผลการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ  

 การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโครงการ 198 โครงการ (โครงการใหม 168 โครงการ และ

โครงการตอเน่ือง 30 โครงการ)  ชวงระหวางการทําสัญญาเพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุน มโีครงการขอยกเลกิ 2 

โครงการ ดังน้ัน โครงการไดรบัการสนับสนุน 196 โครงการ แสดงดังตาราง  

ตารางแสดง ผลการพจิารณาขอเสนอโครงการ 

จังหวัด โครงการใหม โครงการตอเนื่อง ขอยกเลิกระหวางทํา
สัญญา 

สรุปจํานวนโครงการ 

ชุมพร  6 8 0 14 
กระบี่  8 3 0 11 
ระนอง  0 0 0 0 
พังงา  0 0 0 0 
สุราษฏรธานี  11 0 1 10 
ภูเก็ต  5 0 0 5 
ตรัง 3 0 0 3 
พัทลุง 17 4 0 21 
สตูล 32 2 0 34 
นครศรีธรรมราช 53 12 0 65 
สงขลา  13 1 1 13 
ปตตานี  8 0 0 8 
ยะลา  3 0 0 3 
นราธิวาส  9 0 0 9 
รวม 168 30 2 196 

 
  

ผลดําเนินการสนับสนุน ติดตาม และ ประเมินผลโครงการ 
 การสนับสนุน ติดตาม และ ประเมินผลโครงการ เสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของผูรับทุนดาน
ตางๆที่เกี่ยวของ ผานกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยน และศึกษาดูงานในพื้นที่ 
 

 1. การปฐมนิเทศโครงการชุมชนนาอยู  
การปฐมนิเทศโครงการชุมชนนาอยู เพื่อเรียนรูการบริหารจัดการโครงการ ระบบการเงิน ระบบ

รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนทบทวน/วิเคราะหโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ และวางแผนการทํางาน
รวมกับทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) และกระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการ การใชระบบ
ติดตามประเมินผลตาม www.happynetwork.org รวมถึงการประเมินผลโครงการดวยตนเองของผูรับทุน
โครงการโดยแบงเปน 3 โซน ระยะเวลา 2 วัน ในพื้นที่รับทุน 14 จังหวัดภาคใต การจัดกิจกรรมไดแยกโซน 
แสดงดังตาราง  
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กําหนดการประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนนาอยู 

 วันท่ี 1  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 น.  การบริหารจัดการโครงการ การรายงานผลผานเว็บไซต การบริหารจัดการ

    ความเสี่ยงของโครงการ การทํารายงานโครงการ และ รายงานการเงิน 
    (การเก็บหลักฐาน เอกสารการเงิน) โดย ทีมพี่เลี้ยง 

10.30 - 11.00 น  การสังเคราะหผลของโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภาคใต 
     โดย คุณถนอม ขุนเพ็ชร  
11.00 - 12.00 น.  การเขาใชงานระบบเวบไซตคนใตสราง www.happynetwork.org 
    โดย คุณภานุมาศ นนทพันธ และคุณสุทธิพงษ อุสาหพงษสิน 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  กระบวนการติดตามสนับสนุนโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภาคใต การ

    ทํางานรวมกันระหวาง สจรส.ม.อ. พี่เลี้ยง และผูรับผิดชอบโครงการ 
    โดย ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต  

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
14.00 – 17.30 น.  ผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต  
    • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด กิจกรรม และงบประมาณ) 
    • แผนภาพเชิงระบบโครงการ 
    • กําหนดปฏิทินการดําเนินงานใน 1 ป 
    • รายงานผูรับผิดชอบ 
17.30 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
 
 
 วันท่ี 2  

08.30 – 12.00 น.  ผูรับผิดชอบโครงการกรอกขอมูลรายละเอียดโครงการ ลงในเว็บไซต(ตอ) 
    • รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด กิจกรรม และงบประมาณ) 
    • แผนภาพเชิงระบบโครงการ 
    • กําหนดปฏิทินการดําเนินงานใน 1 ป 
    • รายงานผูรับผิดชอบ 
12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง 
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ตารางแสดง การประชุมปฐมนิเทศโครงการชุมชนนาอยู 
 
วันที่ปฐมนิเทศ โซนจังหวัด 

 
สถานที่  จํานวนผูเขารวม  

29 ก.ย. 2558 –  
30 ก.ย. 2558 

ปฐมนิเทศ ผูรับทุน จ .
ตรัง พัทลุง กระบี่ และ 
ภูเก็ต 

โรงแรมธรรมรินทร จ.
ตรัง  

1. ผูรับผิดชอบโครงการ 47 โครงการ จํานวน 
94 คน ประกอบดวย 
- จ.พัทลุง 21 โครงการ 42 คน 
- จ.นครศรีฯ 4 โครงการ 8 คน 
- จ.สงขลา 3 โครงการ 6 คน 
- จ.ตรัง 3 โครงการ 6 คน 
- จ.กระบี่ 11 โครงการ 22 คน 
- จ.ภูเก็ต 5 โครงการ 10 คน 
2. พี่เล้ียง 11 คน ประกอบดวย จ.พัทลุง 7 คน 
จ.สงขลา 1 คน จ.ตรัง 1 คน จ.กระบี่ 2 คน จ.
ภูเก็ต 1 คน 
3. ทีม สจรส.มอ.7 คน 
ผูเขารวมทั้งหมด 112 คน 

3 ต.ค. 2558 - 4 
ต.ค. 2558 

ปฐมนิเทศ ผูรับทุน จ .
ชุมพ ร  สุ ร าษฎ ร ธ า นี 
และ นครศรีธรรมราช 

ม.วลัยลักษณ - ผูรับทุน 86 โครงการ จํานวน 172 คน 
- พี่เล้ียงติดตามโครงการ จ.นครศรีฯ 13 คน จ.สุ
ราษฎร 3 คน และ จ.ชุมพร 6 คน 
- ทีม สจรส.มอ. 8 คน 
 
ผูเขารวมทั้งหมด 202 คน  

5 ต.ค. 2558 - 6 
ต.ค. 2558 

ปฐมนิเทศ ผูรับทุน จ .
สตูล  สงขลา ปตตา นี 
และ ยะลา 

สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ ช้ัน 14 ตึก LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร  

โครงการที่ ไดรับทุนป  58 จ.ปตตานี ยะลา 
สงขลา และ สตูล 37 โครงการ จํานวน 74 คน 
ประกอบดวย 
 
- ผูรับผิดชอบ จ.ปตตานี 8 โครงการ จํานวน 16 
คน 
- ผูรับผิดชอบ จ.ยะลา 3 โครงการ จํานวน 6 
คน 
- ผูรับผิดชอบ จ.สงขลา 11 โครงการ จํานวน 
22 คน 
- ผูรับผิดชอบ จ.สตูล 15 โครงการ จํานวน 30 
คน 
 
พี่เล้ียง จํานวน 9 คน ไดแก จ.สตูล 6 คน จ.
สงขลา 3 คน จ.ปตตานี 2 คน และยะลา 1 คน 
ทีม สจรส.ชุมชนนาอยู จํานวน 8 คน 
รวม 91 คน 

7 ต.ค. 2558 - 8 
ต.ค. 2558 

ปฐมนิเทศ ผูรับทุน จ .
สตูล 

บารารีสอรท อ.ละงู จ.
สตูล  

- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.สตูล19 โครงการ
จํานวน38 คน 
- พี่เล้ียง จ.สตูล 2 คน 
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- ทีม สจรส.มอ.5 คน  
รวม 45 คน 

17 ต.ค. 2558  ปฐมนิเทศ ผูรับทุน จ .
นราธิวาส 
 

สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ ช้ัน 14 ตึก LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร  

- ผูรับผิดชอบโครงการ 10 โครงการ จํานวน 20 
คน 
- พี่เล้ียง จ.นราธิวาส จํานวน 3 คน 
- ทีม สจรส.มอ.10 คน 
รวม 33 คน 

 

2. การอบรมการเขียนรายงาน และการจัดการเอกสารการเงินที่ถูกตอง  

การพัฒนาศักยภาพเรื่องการเขียนรายงานผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ การจัดการเอกสารการเงิน

และการทํารายงานการเงินที่ถูกตอง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ การเขียนรายงานผลการดําเนิน

โครงการ การจัดการเอกสารการเงินและการทํารายงานการเงินที่ถูกตอง การหักภาษีโครงการชุมชนนาอยู

แบงกลุมปฏิบัติการจัดทํารายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง และสรุปและถอดบทเรียนรวมกัน มี

รายละเอียดแสดงดังตาราง  

กําหนดการอบรมการเขียนรายงาน และการจัดการเอกสารการเงินท่ีถูกตอง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 
09.00 – 09.30 น. การเขียนรายงานผลการดําเนินโครงการ 
09.30 – 10.00 น. การจัดการเอกสารการเงินและการทํารายงานการเงินที่ถูกตอง 
10.30 – 11.00 น. การหกัภาษีโครงการชุมชนนาอยู 
11.00 – 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการจัดทํารายงานและเอกสารการเงินที่ถูกตอง 
 16.00 – 16.30 น. สรปุและถอดบทเรียนรวมกัน 
 

ตารางแสดงการอบรมการเขียนรายงาน และการจัดการเอกสารการเงินที่ถูกตอง 

วันที่อบรม โซนจังหวัด 
 

สถานที่  จํานวนผูเขารวม  

17 พ.ย. 2558 อบรมการเขียนรายงาน
และเอกสารการเงิน จ.
กระบี่ ภูเก็ต 
 

อ.คลองทอม จ.กระบี่  1. ผูรับทุนโครงการ จ.กระบี่  11 โครงการ 
โครงการละ 2 คน จํานวน 22 คน 
2. ผู รับทุนโครงการ จ.ภู เ ก็ต 5 โครงการ 
โครงการละ 2 คน จํานวน 10 คน 
3. พี่เล้ียง จ.กระบี่ และภูเก็ต 3 คน 
4. ทีม สจรส.มอ.10 คน 
รวม 45 คน 
 

21 พ.ย. 2558 อบรมการเขียนรายงาน สถาบันการจัดการระบบ - ผูรับผิดชอบโครงการ จ.นราธิวาส 9 โครงการ 
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และเอกสารการเงิน จ.
สงขลา ปตตานี ยะลา 
นราธิวาส 

สุขภาพ ช้ัน 14 ตึก LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร  

จํานวน 18 คน 
- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.ยะลา 3 โครงการ 
จํานวน 6 คน 
- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.ปตตานี 8 โครงการ 
จํานวน 16 คน 
- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.สงขลา 10 โครงการ 
จํานวน 20 
- ทีมพี่เล้ียง จ.นราธิวาส ยะลา ปตตานี และ จ.
สงขลา จํานวน 8 คน 
- ทีม สจรส.มอ.จํานวน 7 คน 
 
รวม 75 คน 

22 พ.ย. 2558 อบรมการเขียนรายงาน
และการจัดการเอกสาร
การเงิน จ.พัทลุง ตรัง 

ม . ภู มิ ป ญ ญ า ฯ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.
พัทลุง  

- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.พัทลุง 21 โครงการ 
จํานวน 42 คน 
- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.ตรัง 3 โครงการ 
จํานวน 6 คน 
- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.สงขลา 3 โครงการ 
จํานวน 6 คน 
- พี่เล้ียง จ.พัทลุง ตรัง และสงขลา จํานวน 8 
คน 
- ทีม สจรส.ม.อ. จํานวน 8 คน 
 
รวม 70 คน 

4 ธ.ค. 2558 อบรมการเขียนรายงาน
และเอกสารการเงิน จ.
สตูล 
 

สตารินทร รีสอรท  อ .
เมือง จ.สตูล  

- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.สตูล จํานวน 68 คน 
- พี่เล้ียง จ.สตูล จํานวน 3 คน 
- ทีม สจรส.ม.อ.จํานวน 5 คน 
 
รวม 76 คน 

6 ธ.ค. 2558 - 7 
ธ.ค. 2558 

อบรมการเขียนรายงาน
และการจัดการเอกสาร
ก า ร เ งิ น  จ .
นครศรีธรรมราช 

ม . ว ลั ย ลั ก ษ ณ  จ .
นครศรีธรรมราช 

- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.นครศรีธรรมราช 65 
โครงการ จํานวน 130 คน 
- พี่เล้ียง จ.นครศรีฯ จํานวน 11 คน 
- ทีม สจรส.ม.อ. จํานวน 5 คน 
 
รวม 146 คน  

12 ธ.ค. 2558 
 

อบรมการเขียนรายงาน
และการเ งินโครงการ
ชุมชนนาอยู  จ . ชุมพร 
สุราษฏรธานี 

รร.รอยเกาะ อ.เมือง จ.
สุราษฏรธานี 

- ผูรับผิดชอบโครงการ จ.ชุมพร 14 โครงการ 
จํานวน 28 คน 
- ผูรับ ผิดชอบโครงการ จ.สุราษฎรธานี 11 
โครงการ จํานวน 22 คน 
- พี่เล้ียง จ.ชุมพร จํานวน 5 คน 
- พี่เล้ียง จ.สุราษ จํานวน 3 คน 
- ทีม สจรส.จํานวน 3 คน 
 
รวม 60 คน 
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3. การประชุมเพื่อตดิตามความกาวหนาโครงการ (ปดงวดที่ 1) 

การประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาโครงการ (ปดงวดที่ 1) เปนระยะเมื่อโครงการมีการดําเนินการ

ไปครึ่งทาง เปนการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาโครงการ วิเคราะหปญหาและทบทวนปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินโครงการ รวมถึงการบริหารโครงการ โดยจัดประชุม 3 ครั้ง ตามกลุมจังหวัด โดยมีกระบวนการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการที่มีประสบการณที่ดีและมีรูปธรรมความสําเร็จ 

วันท่ี จังหวัด 
 

สถานท่ี  จํานวนผูเขารวม  

5 ก.พ. 2559 ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ.
สุราษฏรธานี 

โ ร ง แ ร ม ร อ ย เ ก า ะ  จ .
สุราษฏรธานี  

- พี่เลี้ยง 3 คน  
- ผูชวยพี่เลี้ยง 1 คน  
- สจรส.มอ. 3 คน  
- ผูรับผิดชอบโครงการและ
คณะทํางาน 10 โครงการ 
จํานวน 27 คน 
 
รวม 34 คน  

7 ก.พ. 2559 ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ.
ชุมพร 

สํานักงานเทศบาลตําบลวัง
ไผ อ.เมือง จ.ชุมพร  

- ผูรับผิดชอบโครงการและ
ค ณ ะ ทํ า ง า น จํ า น ว น  1 4 
โครงการมี 27 คน 
- ทีมส นับสนุนวิชาการ (พี่
เลี้ยง) 3 คน 
- ผูชวยพี่เลี้ยง 6 คน  
- เจาหนาที่ สจรส.มอ. 3 คน 
 
รวม 39 คน  

11 ก .พ . 
2559 - 12 
ก.พ. 2559 

ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ.
สตูล สงขลา 
 

สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ ช้ัน 14 ตึก  LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

- พี่เลี้ยง 7 คน  
- สจรส.มอ. 5 คน  
- ชุมชน 73 คน (สงขลา 9 
โครงการ, สตูล 28 โครงการ) 
 
รวม 85 คน 

13 ก .พ . 
2559 - 14 
ก.พ. 2559 

ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ.
นครศรีธรรมราช 

อาคารนวัตกรรม ม.วลัย
ลั ก ษ ณ  อ . ท า ศ า ล า  จ .
นครศรีธรรมราช 

- ทีมพี่เลี้ยง / สจรส.มอ. 16 
คน  
- คณะทํางานโครงการชุมชน 
118 คน 
 
รวม 134 คน  
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วันท่ี จังหวัด 
 

สถานท่ี  จํานวนผูเขารวม  

15 ก .พ . 
2559 

ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ.
ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ ช้ัน 14 ตึก  LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

- พี่เลี้ยง 2 คน  
- สจรส.มอ. 18 คน 
- โคร งการ ชุมชน 14  คน 
(โครงการ 8 โครงการ) 
 
รวม 34 คน  

20 ก .พ . 
2559 - 21 
ก.พ. 2559 
 
 

ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ.
พัทลุง ตรัง (สงขลาและ
นครฯบางสวน) 

วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน  
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- โครงการ จ.พัทลุง 45 คน 
(21 โครงการ ) 
- โครงการ จ.สงขลา 7 คน 
(3โครงการ ) 
- โครงการ จ.นครศรีธรรมราช 
8 คน (5 โครงการ ) 
- โครงการ จ.ตรัง 6 คน ( 3 
โครงการ ) 
ร ว ม จํ า น ว น  6 6  ค น 
(โครงการ) 
 
- พี่เลี้ยง 13 คน  
- สจรส.มอ. 5 คน 
รวม  18 คน (พี่ เ ลี้ ยงและ 
สจรส.ม.อ.) 
 
รวมท้ังหมด 84 คน 

24 ก .พ . 
2559 

ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ.
กระบี่ 

โรงเรียนไทยรัฐ  อ.คลอง
ทอม จ.กระบี่  

- พี่เลี้ยง 2 คน  
- โคร งการ  11  โคร งการ 
จํานวน 22 คน  
- เจาหนาที่ สจรส.ม.อ. 4 คน 
 
รวมท้ังหมด  28 คน  

25 ก .พ . 
2559 

ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน
โครงการปดงวดที่ 1 จ. 
ภูเก็ต 
 

ที่ทําการผูใหญบานทาฉัตร
ไชยหมูที่ 5 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

-พี่เลี้ยง 1 คน  
- โครงการ 5 โครงการ 
จํานวน 10 คน 
- สจรส. 4 คน 
 
รวมท้ังหมด 20 คน  

27 ก .พ . ปร ะ ชุมจั ดทํ า ร า ยง าน สถาบันการจัดการระบบ - โครงการจังหวัดนราธิวาส 7 
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วันท่ี จังหวัด 
 

สถานท่ี  จํานวนผูเขารวม  

2559 - 28 
ก.พ. 2559 

โครงการปดงวดที่ 1 จ. 
นร า ธิว าส  ยะลา  ส ตู ล 
(บางสวน) 

สุขภาพ ช้ัน 14 ตึก  LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

โครงการ จํานวน 14 คน  
- โครงการจังห วัดยะลา 3 
โครงการ จํานวน 5 คน  
- โครงการจังหวัดสตูล 10 
โครงการ จํานวน 22 คน  
 
- พี่เลี้ยง จํานวน 6 คน 
- สจรส.ม.อ. จํานวน 6 คน 
 
รวมจํานวน 53 คน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกต/คนพบ 
- ผูรับผิดชอบโครงการไดฝกทักษะการเลาเรื่องโครงการ ซึ่งเกิดจากประสบการณ การปฺฎิบัติจริง ผานการ
วิเคราะหดวยตนเอง รูจักสถานการณของชุมชน วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขโครงการได ซึ่งใน
อนาคตการเรียนรูแกปญหาน้ีจะเกิดข้ึนฝงตัวในบุคคลโดยธรรมชาติ นําไปสูภาวะผูนําในการแกปญหาใน
ชุมชนได 
- คณะทํางานไดเรียนรูหลักการจัดทําเอกสารทางการเงินอยางถูกตอง และมีการบริหารจัดการโครงการ
นําไปสูการวางแผนแกปญหาในชุมชนตอไป  
- พี่เลี้ยงมีศักยภาพในเวทีนํากระบวนการพูดคุย รูจักวิเคราะห สรุปประเด็นในเวทีได 
- ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เกิดเครือขายชุมชนในจังหวัด 
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ผลการพิจารณาโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนรายจังหวัด 

จังหวัดชุมพร 
 - จังหวัดชุมพร มีโครงการผานการพิจารณา 14 โครงการ (มีโครงการใหม 6 โครงการ และโครงการตอเน่ือง 8 โครงการ) จังหวัดชุมพร มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 2 คน คือ 
นางสมใจ ดวงพิบูลย (พัฒนาและติดตาม 11 โครงการ) และ นางเบญจา รัตนมณี (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ)  ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการขยะ การจัดการ
ทรัพยากร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 14 โครงการ (ดําเนินการตอ 13 โครงการ และยุติจํานวน 1 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 10  โครงการ และปดงวดเกิน 2 เดือน จํานวน 4  โครงการ  
 
ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดชุมพร  
 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน 
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

1 58-03807 บ า น น า เ ห นื อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงเพื่อชุมชนเขมแข็ง
และยั่งยืน 

ระดับความเส่ียง 3  
มีที มง านที่ ดี  แ ต ผู นํ า
ชุมชนเขารวมกิจกรรม
นอยเน่ืองจากมีภารกิจที่
ตองปฏิบัติ 
ผู นําทองถิ่นมีสวนรวม
น อ ย  แ ล ะ ไ ม เ ห็ น
ความสําคัญของทีมงาน 
ทํ า ใ ห ที ม ง า น ห ม ด
กํ า ลั ง ใ จ แ ล ะ ข อ ป ด
โครงการ 

ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 3  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุ ล า ค ม 
2559 

13 ก.ค. 59  ยุติโครงการ /  
มีประชาชนบางคนที่ไมเขาใจ ในการจัด
กิจกรรมของ สสส.คิดวา เหมือนโครงการอ่ืน 
ๆที่มีการซ้ือของแจกและแบงเงินกัน เปนตน 
พี่เล้ียงไดช้ีแจง และทําความเขาใจกับบุคคล
น้ันแลว การบริหารจัดการโครงการสามารถ
ดําเนินการตอไปไดระดับหน่ึง แตยังมีในสวน
ของคณะทํางานที่ไมเขารวมประชุมอยาง
อย าง ต อ เ น่ืองทํ า ใ ห มี อุ ปสร รคในการ
ปฏิบัติงาน นางศิริพร ผลพานิช ผูรับผิดชอบ
โครงการ จึงขอยุ ติ โ คร งการ โดยความ
เห็นชอบของแกนนําชุมชนที่เขารวมประชุม
เม่ือ วันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะไม
ขอรับเงินในงวดที่ ๒ จํานวน ๙๑,๔๒๐ บาท 
และงวดที่ ๓ จํานวน ๑๘,๒๗๕ บาท พรอม
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน 
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ทั้งขอคืนเงินที่เหลืออยูจํานวน ๕,๓๒๑บาท 
เม่ือ๒๕เมษายน ๒๕๕๙ 

2 58-03828 สภาพแวดลอมดีชีวีมีสุขที่บาน
นาโครงชาง 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

27 พ.ค. 59 
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

 27 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ 
ทีมงานมีศักยภาพในการดําเนินงานดี มี
กํานันตําบลทรัพยอนันตและนายกอบต.ที่ให
การสนับสนุนอยางดี  มี เจ าหนาที่อบต.
ตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีให ใน
สวนของสมาชิกที่ เขารวมกิจกรรมมีความ
สนใจ กระตือรือรนที่เขารวมกิจกรรม มีการ
ประชาสัมพันธใหกลุมอ่ืนและประชาชน
หมูบานอ่ืน ๆทราบ (รอการของบประมาณ
สนับสนุนโครงการจากสสส.ในปตอไป)มีการ
จัดการขยะอยางมีสวนรวมของโรงเรียน 
หนวยงาน/องคกรและชุมชน 

3 58-03814 บานวังทองนาอยูดวยวิถี
พอเพียง 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

26 ก.ค. 59 
  

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

 87 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ ประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในกิจกรรมโครงการ ที่มีการทําเกษตร
อินทรีย ลดการใชสารเคมี และมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

4 58-03842 อนุรักษผืนปาดอนเทพมูลเพื่อ
พอหลวง ป 2 

ระดับความเส่ียง 6 
สภาชุมชนมีความเข็ม
แข็ง มีการรับผิดชอบใน
หนาที่ ๆ รับมอบหมาย
เ ป น อ ย า ง ดี  แ ต ไ ม
สามารถจัดหาบุคคลที่

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 6 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

29 เม.ย. 59  
 

มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากมีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส 
และตรวจสอบได แตไมสามารถจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานใหมีคุณภาพ ขาด
ความรับผิดชอบและขาดศักยภาพในการ
แกไขปญหาดังกลาว 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน 
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

สามารถชวยงานในการ
บันทึกขอมูล/รายงาน 
 ขาดความรับผิดชอบใน
การทํารายงานผลการ
ดํา เ นินงานให มีความ
สมบูรณ 

5 58-03811 รวมสรางชุมชนบานดอนตา
บาวใหนาอยู คลองสวยนํ้าใส 
ใสใจส่ิงแวดลอม ป 2 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

12 ก.พ. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
งบประมาณที่กําหนด และสามารถเสร็จได
ตามที่กําหนด คณะทํางานมีความเข็มแข็ง 
รับผิดชอบในแตละกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายดีมาก มีความรู และความเขาใจ
ในการจัดกิจกรรมอยางดี สามารถจัดทํา
รายงานไดถูกตองมากขึ้นและเรียนรูที่จะ
แกไขวิธีการลงรายงานไดอยางตอเน่ือง 

6 58-03821 ชุมชนเขาเจดีย-ตลาดใน 
หวงใยสุขภาพและส่ิงแวดลอม
ดวยวิถีพอเพียง ป 2 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

 

10 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ มีการใชงบประมาณที่
สอดคลองกับกิจกรรมที่กําหนดตามแผน 
อยางสมเหตุสมผล ประชาชนมีสวนรวมนอย
เน่ืองจากภาระกิจในงานประจําที่รับผิดชอบ 
แตใหความรวมมือในการรักษาความสะอาด
ของชุมชนดี มีนายกเทศมนตรีที่เข็มแข็งเปน
แบบอยางที่ดีของชุมชน มีนักเรียนและ
เยาวชนเขารวมกิจกรรมโดยความเห็นชอบ
ของผูบริหารโรงเรียนเปนอยางดี ทําให
สามารถดําเนินกิจกรรมโครงการตามที่
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน 
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

กําหนดไวในรายละเอียดกิจกรรมอยาง
เหมาะสม 

7 58-03829 ชุมชนสูงวัย บานในซัง 
ตอเน่ือง ป 2 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

12 ก.พ. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ สมาชิกชุมชนสวนใหญเปน
ผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีความสามัคคีกันดี
และเช่ือผูนําและผูรู ทําใหกิจกรรมสามารถ
ดําเนินการไดอยางเปนขั้นตอนและตอเน่ือง
ประกอบกับไดรับการสนับสนุนดาน
โครงสรางพื้นฐานดีจากเทศบาลเมืองชุมพร 
และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

8 58-03823 บานดอนรักษรวมใจสราง
ความปลอดภัยในชุมชน ป2 

ระดับความเส่ียง 2 
ยังขาดทักษะดานการ
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

19 พ.ค.59 
 

 ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  19 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ คณะทํางานสามารถบริหาร
จัดการโครงการไดอยางเปนระบบเน่ืองจาก
มีประสบการณจากปที่ผานมาโครงการมี
แนวโนมสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ยัง
ขาดแตเฉพาะดานการจัดทํารายงานที่ตอง
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

9 58-03834 รวมสรางชุมชนบานเนินทอง
นาอยูดวยทรัพยากรทองถิ่น ป
2 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ การจัดกิจกรรมและการจัดทํา
รายงานสอดคลองสัมพันธกันดี ประชาชนมี
สวนรวมในกิจกรรมโครงการและในชุมชนดี 
ทีมงานมีความสามัคคีดี มีความตองการ
พัฒนาชุมชนตลอดเวลา 

10 58-03818 บานหวยทรายขาวนาอยู 
ชุมชนรวมใจ หางไกลโรค ป2 

ระดับความเส่ียง 1 
ทีมงานขาดความรู ใน
การเก็บรวบรวมเอกสาร

ระดับความเส่ียง 1 
 

ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 

22 ก.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ โครงการสามารถดําเนินการได 
มีผูนําที่เข็มแรง ทีมงานมีศักยภาพในการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน 
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ดานการเ งินและบัญชี 
ตองปรับเปล่ียนบุคคล
ใหเหมาะสมภายหลัง 

2559 เดือนจํานวน 
 83 วัน 

ดําเนินงานดี มีสภาผูนําชุมชนที่ใหการ
สนับสนุนอยางดี มีเจาหนาที่สาธารณสุข
ตรวจสอบรายงาน ในสวนของสมาชิกที่เขา
รวมกิจกรรมมีความสนใจ กระตือรือรนที่เขา
รวมกิจกรรม มีการประชาสัมพันธใหกลุมอ่ืน
และประชาชนหมูบานอ่ืน ๆทราบ 

11 58-03809 กลุมประมงบานบอเมา-แหลม
แทน รักษส่ิงแวดลอม ป3 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ ประชาชนและเยาวชนทั้งใน
และนอกโรงเรียน มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมเปนอยางดีรวมทั้งไดรับการ
อนุเคราะหอาจารยที่ใหนักศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยี่พระจอมเกลาฯทีมงานสามารถจัด
กิจกรรมตามรายละเอียดโครงการที่กําหนด
โดยคณะกรรมการสภาชุมชน มีผลงานเสร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

12 58-03808 บานตรังสรางสุข ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

21 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ สมาชิกชุมชนสวนใหญใหความ
รวมมือ ผูนําเปนนักพัฒนามีการคิดที่
เช่ือมตอจนเกิดกลุมมังคุดที่มีการรวมตัวกัน
ในการขายผลผลิตอยางมีคุณภาพ ทําให
สมาชิกมีรายไดดีกวานําไปขายกันเอง ใน
ขณะเดียวกันคิดตอเช่ือมเรื่องการทองเที่ยว
ชุมชน การลองแพชมธรรมชาติและ
ประวัติศาสตรชุมชน ซ่ึงมีการเช่ือมกับ
ผูประกอบการสงผลใหชุมชนมีที่พักแบบรี
สอรทและกําลังทําโฮมสเตยเพิ่มเติม สงผล
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน 
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนดีขึ้นจาก
การเพิ่มมูลคาใหชุมชน 

13 58-03812 ซุปเปอรมารเก็ตธรรมชาติ 
บานปะติมะ 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ 

14 58-03827 ปลูกจิตสํานึกชุมชนบานในจูน
นาอยู 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ ผูรับผิดชอบและคณะทํางาน
โครงการ และสมาชิกชุมชนใหความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งอยางดียิ่ง 
เน่ืองจากพวกเขาไมเคยไดรับการสนับสนุน
ในการพัฒนาใดๆ ประกอบกับผูนําเปนคน
ใหมที่เพิ่งเขามารับชวงตอจากผูนําคนกอนที่
หมดวาระลงดวยการสงมอบงานที่เปนศูนย 
คือไมมีขอมูลหรือกิจกรรมใดๆในการสงมอบ 
ทําใหผูนําและสมาชิกใหความสนใจกับ
โครงการน้ีเปนอยางมาก 
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จังหวัดกระบี่  

 - จังหวัดกระบี่ มีโครงการผานการพิจารณา 11 โครงการ (มีโครงการใหม 8 โครงการ และโครงการตอเน่ือง 3 โครงการ) จังหวัดกระบี่ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 2 คน คือ 
นางสาวจารุวรรณ วงษเวช (พัฒนาและติดตาม 8 โครงการ) และนายทวีชัย ออนนวน (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ)   
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการขยะ จัดการภัยพิบัติ เกษตรอินทรีย  แกปญหายาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบ
บุหรี่ 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 11 โครงการ (ดําเนินการตอ 8 โครงการ และยุติจํานวน 3 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 10  โครงการ และปดงวดเกิน 2 เดือน จํานวน 1  โครงการ  
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดกระบี่  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

1 58-03840 รวมสรางชุมชนใหนาอยูบาน
หวยลึก จัดการขยะชุมชน 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ เปนโครงการที่มีความมุงม่ันใน
การทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง และสมําเสมอ 
มีการดึงเอาเครือขายทั้งในและนอกชุมชน
มารวมกันดําเนินงานจนสามารถจัดตั้ง
ธนาคารขยะ ในชุมชนไดสําเร็จ 
 

2 58-03838 รวมสรางชุมชนใหนาอยูบาน
หัวหนิปลอดขยะ 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

27 เม.ย. 59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ คณะทํางานโครงการมีความ
ตั้งใจในการทําโครงการใหสําเร็จ มีการ
ประชุมกันทุกเดือน จนเกิดผลสําเร็จใน
เบื้องตน คือ มีการจัดตั้งธนาคารรับซ้ือขยะ
ขึ้นในชุมชน จนทําใหชาวบานเริ่มตระหนัก
ในการดูแลขยะตามบานเรือนของตนเอง จึง
เปนโครงการที่ควรไดรับการสนับสนุนในงวด
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ตอไป เน่ืองจากมีความใสใจและดําเนิน
กิจกรรมโครงการอยางสมําเสมอ 

3 58-03846 การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูชุมชนบานคลองขนาน 
(ตอเนื่อง ป2) 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

19 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  19 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ ทีมงานมีความรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว
อยางตอเน่ือง แมจะมีการปรับเปล่ียน
ผูรับผิดชอบงานดานไอที แตผูรับผิดชอบคน
ใหมมีความตั้งใจและสามารถเรียนรูการทํา
รายงานและการรายงานหนาเวปไปอยาง
ถูกตอง 

4 58-03824 รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ 
บานปลายทับใหม 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ เปนโครงการที่ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงานโครงการอยางตอเน่ือง มีการ
ประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานและการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ 

5 58-03849 แหลงเรียนรู ปลูกขาวพันธ
พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี 
บานคลองหมาก (ตอยอด ป 
2) 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ โครงการฯน้ี ไดตอยอดจากปที่ 
1 ทําใหมีการขับเคล่ือนกิจกรรมไปไดอยาง
ตอเน่ือง และประสบความสําเร็จในการ
ประสานเครือขายมารวมกิจกรรม แต
เน่ืองจากโครงการน้ีเนนการทํานาอินทรีย 
ซ่ึงเปนนาป ดังน้ัน การทํากิจกรรมจึง
สอดคลองกับฤดูกาล ทําใหกิจกรรมเก่ียวกับ
การทํานาไดทําไปแลวในงวดที่ 1 เน่ืองจาก
เปนชวงการทํานาปของเกาะทุงทาไร จึง
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

สํารองเงินชุมชนไป 
6 58-03844 โครงการเยาวชนคนสรางสุข 

บานนาเกาะไทร (ตอเนื่อง ป
2) 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 
 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

16 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ โครงการสามารถดําเนิน
กิจกรรมไปไดอยางตอเน่ือง มีเยาวชนและ
คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการอยางสมํ่าเสมอ สมควร
ใหการสนับสนุนงบประมาณในงวดตอไป 

7 58-03830 ครอบครัวอบอุน มีภูมิคุมกนั 
แบงปนความสุขบานขุน
สมุทร 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความเส่ียง 3 ระดับความ
เส่ียง 5 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59  ยุติโครงการ / ในชวงแรกทางโครงการหยุด
ดําเนินการไป 2 เดือน เน่ืองจากเกิดปญหา
ในหมูบานตอเรื่องของผูใหญบาน ทางพี่
เล้ียงไดเขาไปช้ีแจงหลักเกณฑรายละเอียด
การทําโครงการใหกับคณะทํางานจนมีความ
เขาใจและไดช้ีแจงใหชาวบานไดรับทราบถึง
เปาหมายของการทําโครงการ จนไดรับการ
คล่ีคลายปญหาและชาวบานใหความรวมมือ
เขามาทํากิจกรรม จนเม่ือวันที่ 20 มกราคม 
2559 มีคําส่ังจากทางอําเภอใหยุติบทบาท
ของผูใหญบานช่ัวคราว ทําใหไมสามารถ
ดําเนินโครงการตอไปได จึงขอยุติโครงการ
ในงวดที่ 2 

8 58-03835 เศรษฐกิจพอเพียงดวยบัญชี
ครัวเรือนบานทาพรุ 

ไมมีความเส่ียง ระดับความเส่ียง 1 ระดับความ
เส่ียง 1 มี
ความสับสน
อยูบาง
เก่ียวกับการ
หักภาษี 1% 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

16 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ เปนหมูบานที่รับทุนจาก สสส.6 
ที่มีความตื่นตัวมากของกรรมการสภาผูนํา
และคนในชุมชน มีหนวยงาน ภาคี อาสาให
ความชวยเหลือ เปนโครงการที่ดําเนิน
กิจกรรมโครงการไดตามแผนงานโครงการที่
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ไดบันทึกใวในโครงการ ทําใหงายตอการ
ติดตาม ส่ิงสําคัญแกนนําผูรับผิดชอบ
โครงการมีการส่ือสารปรึกษาหารืออยูเปน
ระยะๆเปนเหตุใหพื่เล้ียงโครงการตองลง
พื้นที่อยูบอยๆ 

9 58-03815 Green Food- Green 
market ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงบานหนองจิก 
 

ระดับความเส่ียง 2 ไมมีความเส่ียง ระดับความ 
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

19 พ.ค. 59   ยุติโครงการ / มีความเส่ียง ตองยุติโครงการ 
คณะทํางานมีภาระงานหลายดาน และ
ผูรับผิดชอบโครงการขอลาออกจากตําแหนง 
รวมทั้งผูใหญบานดวย จึงทําใหขาดแกนนํา
หลักในการประสานและดําเนินการ ในชวง
แรกทางโครงการดําเนินงานไดตามแผน แต
มีปญหาเรื่องการเขียนรายงานไมชัดเจน ซ่ึง
ไดใหคําแนะนําอยางใกลชิด ในพื้นที่เองก็มี
โครงการอ่ืน ๆ เขามาหลายโครงการ และ
ทีมที่ประสานงานก็คือคณะทํางานใน
โครงการ สสส. ทําใหการดําเนินโครงการ 
สสส.ทําไดไมเต็มที่ และพยายามทํากิจกรรม
ในงวดที่ 1 ใหไดมากที่สุด เพื่อจะดําเนินการ
ปดโครงการกอนเวลา แตพอทําหลาย
โครงการพรอมกัน ทําใหศักยภาพของ
คณะทํางานเริ่มออนลาและขอยุติโครงการ
ในงวดที่ 2พรอมกับขอเบิกเงินที่สํารองจาย
ไปในกิจกรรมงวดที่ 1 จํานวน 47,080.22 
บาท (ส่ีหม่ืนเจ็ดพันแปดสิบบาทยี่สิบสอง
สตางค) 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

10 58-03833 เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นบานควนเกาะ
จันทร 

ระดับความเส่ียง 4 ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 6 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

27 เม.ย. 59  ยุติโครงการ  /  เม่ือไดอานผลการทํา
กิจกรรมและจากการตรวจสอบเอกสาร
การเงิน ยังมีความบกพรองในหลายรายการ 
ตองดําเนินการแกไขและติดตามอยาง
ใกลชิด แตในขณะเดียวกันโครงการน้ีมี
จุดเดนตรงที่การประสานเครือขายใหมารวม
กิจกรรมและแกไขปญหา ทําใหการดําเนิน
โครงการเกิดความสําเร็จไปครึ่งหน่ึง 

11 58-03841 การจัดการทรัพยากรปาชาย
เลน บานเขาทอง unseen 
อาวทาเลน 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

18 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการและ
ติดตามปกติ ทีมงานไดมีการดําเนินงานเกิน
งวดงานในงวดที่ 1 แตมีความลาชาในการ
รายงานเน่ืองจากภารกิจ งานในพื้นที่และ
การเรียนภาคพิเศษ ซ่ึงไดติดตามให
คําแนะนําตลอดจนแนวทางการแกไขซ่ึง
ทีมงานไดมีการพูดคุยและปรับการทํางาน
แลว 
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จ.สุราษฏรธานี  

 - จังหวัดสุราษฏรธานี มีโครงการผานการพิจารณา 11 โครงการ (มีโครงการใหม 11 โครงการ ไมมีโครงการตอเน่ือง) จังหวัดสุราษฏรธานี มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 2 คน 
คือ นางสาวกัญนภัส จันทรทอง และนางสาวอารีย คงแจม พัฒนาและติดตามโครงการรวมกัน 8 โครงการ และนางสาวกัญนภัส จันทรทอง พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ 
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก สงเสริมการบริโภคการใชประโยชนและดูแลสุขภาพ สรางเสริมอาชีพ การสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบาน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะ 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 11 โครงการ (ดําเนินการตอ 8 โครงการ และยุติจํานวน 2 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน  11 โครงการ และปดงวดเกิน 2 เดือน จํานวน  1 โครงการ  
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัด 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

1 58-03937 ดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง ระดับความเส่ียง 1 ระดับความเส่ียง 1 ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

 1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 เปนโครงการที่เริ่มไดรับความสนใจจาก
คนในชุมชนและนอกชุมชน เน่ืองจาก
เปนโครงการที่เห็นประโยชนจากการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ชุมชนเริ่มกลายเปน
ฝายตั้งรับคนที่สนใจเขามาศึกษาดูงาน 
เขามาเรียนรูการปลูกดาวเรือง ซ่ึจะตอง
เตรียมทีมวิทยากรซ่ึงเปนแกนนําสําคัญ
ในโครงการใหพรอมสําหรับรองรับคนที่
สนใจ 

 คณะทํางานตองชวยเหลือผูทําหนาที่
บันทึกขอมูล เพื่อใหรายงานมีความ
สมบูรณดานเน้ือหาสาระของส่ิงที่ทํา 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

2 58-03965 เยาวชนหินดานรักษบานเกิด - - - - - ไมขอรับทุนสนับสนุนโครงการ คืน
สัญญา   

3 58-03940 บานปากหานสรางสุขดวย
สมุนไพรและผักพื้นบาน 

ระดับความเส่ียง 3 ระดับความเส่ียง 2  ระดับความ
เส่ียง 5 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

13 ก.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  74 วัน 

 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ คณะทํางานมีความ
ระมัดระวังในการทํางาน ใชจาย
งบประมาณอยางประหยัด ไมกลาใช
จายเงิน ทําใหการทํางานลาชา มีการใช
จายนอย ตองมีการขยายเวลาทํางาน 
แตโครงการมีแนวโนมสําเร็จ สามารถปด
โครงการงวดที่ 1 เปนโครงการที่
พยายามดึงศักยภาพที่มีในชุมชนอยาง
ภูมิปญญาดานสมุนไพรมาใชในการสราง
การเรียนรู มีแนวโนมประสบ
ความสําเร็จ เพราะไดรับการหนนุเสริม
จาก อบต. และแกนนําชุมชน 
 

4 58-03970 วัฒนธรรมนําสุขคนกงตาก  ระดับความเส่ียง 2 ยัง
มีแตคนในครอบครัวที่
เขารวม ไมขยายวง
กวาง ตองใหคนนอก
ไดรับทราบ และเขา
มามีสวนรวมดวย 

 ขาดศักยภาพ และ
ทักษะในการทํางาน 
โดยเฉพาะารบริหาร
จัดการโครงการ การ

ระดับความเส่ียง 
3 

 ตองเพิ่มระบบ 
และกลไกการ
ทํางานจาก
ภายนอกชุมชนเขา
มาหนุนเสริมดวย 
เพราะเทาที่มีอยู
ไมเพียงพอ ยังไม
สามารถสรางการ

ระดับความ
เส่ียง 5  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

29 เม.ย. 59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ สามารถจัดทํารายงาน
เสร็จ และขอเบิกเงินงวดที่ 2 ได การ
ติดตามแบบปกติ แตตองใหคําแนะนํา
อยางใกลชิด 

 เปนโครงการที่เกิดผลลัพธที่ไมไดวางไว
ในเปาหมาย เปนผลมาจากการรื้อฟอ 
เสาะหาส่ิงที่กําลังจะหายไปในชุมชน 
แลวชวยกันรื้อฟน ตอยอด ถายทอด
ใหกับเยาวชน จนเกิดเปนเยาวชน
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

จัดทํารายงาน ตอง
ติดตาม ชวยเหลือ
อยางใกลชิด 
 

เปล่ียนแปลงใน
ชุมชนไดมาก 
โดยเฉพาะวัด 
โรงเรียน อบต. 

มโนราหตัวนอยๆ ในชุมชน 
 

5 58-03905 สมุนไพรสรางสุขบานถ้ําผุด ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
สามารถจัดกิจกรรมไดตามแผนงาน
โครงการ 

6 58-03925 รวมอนุรักษปากนํ้ากะแดะให
ชุมชนนาอยู 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 เปนโครงการที่ดี เห็นความตั้งใจจริงใน
การทํางานของคณะทํางาน เห็นความ
รวมแรงรวมใจของทีมงาน มีการแบง
งานกันทําอยางเต็มที่ 

7 58-03958 สวนปา สรางสุขคนโกงเหลง ระดับความเส่ียง 2 
 มีโครงสรางการ

ดําเนินงานโครงการ 
แตยังไมไดมีการ
ทํางานตามบทบาท
หนาที่ของตนเอง 

 คณะทํางานยัง
จําเปนตองมีการ
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะเรื่องการ
เขียนรายงาน และการ

 ระดับความเส่ียง 
2 มีระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการโครงการ 
แตยังไมสามารถ
ดําเนินงานไดตาม
กลไก เพราะ
คณะทํางานยังไม
เขาใจบทบาทของ
ตนเอง 

 ยังไมเขาใจการ
เขียนหลักฐาน

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ คณะทํางานโครงการมี
ความตั้งใจจริงในการทํางาน ถึงแมจะ
ขาดทักษะ ความชํานาญ ในบางเรื่อง 
แตสามารถชวยกันจัดการได 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

จัดทําเอกสารการเงิน 
 
 

การเงิน ตองสอน
แบบตัวตอตัว 
 

8 58-03959 ผัก สมุนไพรเช่ือมใยรักคน
เขาปูน 

ระดับความเส่ียง 3 
 มีโครงสรางการ

ดําเนินงานโครงการ 
แตคนที่มีบทบาทยังไม
สามารถดําเนินงานตา
มาบทบาทของตนเอง
ไดมากนัก 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 
และคณะทํางาน ยัง
ตองการการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะใน
การดําเนินงาน
โครงการเพิ่มขึ้น 

 ระดับความเส่ียง 
1 มีระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการ โดยใช
คณะกรรมการ
หมูบาน แตยังขาด
การทํางานตาม
บทบาทหนาที่ 
 

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 ตุลาคม 
2558 - 15 
พฤศจิกายน 
2559 

16 มี.ค. 59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ ผลลัพทและผลสําเร็จ
ของการดําเนินงานมีแนวโนมเปนไปตาม
เปาหมาย แตตองใหคําปรึกษาช้ีแนะ
อยางสมํ่าเสมอ 

 การใชจายเงินโครงการ เปนไปตาม
เง่ือนไข 

 มีหลักฐานทางการเงิน สามารถ
ตรวจสอบได 

 เปนโครงการที่คอนขางระวังตัวในการ
ทํางาน ใชจายอยางประหยัด พยายาม
ดําเนินงานโครงการตามแผนงานที่วางไว 
มีผูใหญบานเปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ทําใหคนในชุมชนไดรับทราบ และมีสวน
รวมในการทํางานมากขึ้น 
 

9 58-03906 สรางสุขภาวะชุมชนคนเสม็ด
เรียง 

ระดับความเส่ียง 2 
 

ระดับความเส่ียง 
1 

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย. 59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ เปนโครงการที่มี
แนวโนมประสบความสําเร็ต และเกิดผล
การดําเนินงานโครงการที่เกินเปาหมาย
ที่วางไว คือ เกิดพื้นที่กลาง พื้นที่
สาธารณะจากการเอ้ือเฟอของคนใน
ชุมชนใชสําหรับการออกกําลังกาย 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

สงเสริมสุขภาพคนในชุมชน เกิด ตนกลา 
อสม. ทั้งคนในชุมชน และลูกหลาน
แรงงานตางดาวที่เขามาอาศัยอยู 

10 58-03926 ลดขยะ สรางสุขภาวะคนบาน
กลาง 

ระดับความเส่ียง 2 
 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 2 

 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ โครงการมีทุนเดิมใน
การทํางานเรื่องการจัดการขยะในชุมชน 
จากการสนับสนุนของสํานักงานเทศบาล
ตําบลเขานิพนธอยูแลว คือ โครงการ
ขยะแลกไข เม่ือนํามาตอยอดกับการ
จัดการขยะอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จะ
ทําใหโครงการประสบความสําเร็จในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น 

11 58-03915 ควนสูงนาอยู ครอบครัวสดใส 
หางไกลอบายมุข 

ระดับความเส่ียง 9 
 มีโครงสรางในการ

ดําเนินงานโครงการ มี
ทุกคนยังไมสามารถทํา
ตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองได ไมทราบ
บทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ทําใหไมมีสวน
รวมในการทํางานกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

 คณะทํางานขาด
ศักยภาพและทักษะใน
การทํางาน เพราะมี

ระดับความเส่ียง 4 
  ระบบและกลไก

การบริหารจัดการ 
ไมใชโครงสรางที่
วางไว เปนการ
ทํางานเฉพาะกลุม 
 

ระดับความ
เส่ียง 13 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

28 เม.ย. 59  มีความเส่ียง ตองยุติโครงการ  
เน่ืองจาก 
- ผูรับผิดชอบโครงการ ไมมีการกระจาย
บทบาทหนาที่ในการทํางานใหกับ
คณะทํางานคนอ่ืน ๆ ทําใหขาดการมี
สวนรวมในการทํางาน - มีการทํางานผิด
จากกบุมเปาหมายเดิมที่วางไว คือ กลุม
เยาวชนในชุมชน แตผูรับผิดชอบ
โครงการไปใชกลุมเปาหมายในโรงเรียน
ระดับตําบล 

 ไดทําการปรับแกรายงาน ปรับแก
เอกสารการเงิน และพูดคุยกับ
ผูรับผิดชอบโครงการในเรื่องของการ
บริหารจัดการโครงการที่ไมสามารถ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

คนที่ไดรับการพัฒนา
เพียงบางคน ไมใช
คณะทํางานทั้งหมด 
เพราะขาดโอกาสใน
การทํางานรวมกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ผลลัพทและผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน มี
แนวโนมคลาดเคล่ือน
จากเปาหมายที่วางไว 
เน่ืองจาก
กลุมเปาหมายเดิมเปน
เยาวชนในชุมชน แต
การจัดกิจกรรมไปเนน
กลุมเยาวชนใน
โรงเรียนทั้งโรงเรียน 
ทําใหเกิดผลเชิง
ปริมาณ แตไมไดเชิง
คุณภาพ และไมตรง
กลุมเปาหมาย 

ทํางานตามแผนและเปาหมายที่วางไวได 
จึงขอยุติโครงการ เพื่อใหชุมชนไดนําส่ิง
ที่เกิดขึ้นไปปรับแกไข และเตรียมชุมชน
กอนที่จะทํางานที่ตองอาศัยความ
รับผิดชอบแบบชุมชนจัดการตนเอง 
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จังหวัดภูเก็ต 

 - จังหวัดภูเก็ต มีโครงการผานการพิจารณา 5 โครงการ มีโครงการใหม 5 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 1 คน คือ นางวารุณี ธารารัตนากุล (พัฒนาและติดตาม 5 
โครงการ)  
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง การทองเที่ยววิถีชุมชน 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 4  โครงการ กําลังดําเนินการสงเอกสาร 1 โครงการ (ดําเนินการตอ 4 โครงการ และยุติจํานวน 1 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน  4 โครงการ  
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัด 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

1 58-04004 ชุมชนชายฝง สรางพลัง
เศรษฐกิจพอเพียง บานยามู 

ระดับความเส่ียง 2 
 มีโครงสรางคณะทํางานแต

ขาดการมีสวนรวม 
 มีตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนเขา

รวมในระดับจังหวัดหรือ
ระดับภาคเพียง 1 คน แต
ในพื้นที่มีคนทํางานอยูบาง 

 มีปฏิทินปฏิบัติงาน แตมี
การปรับเปล่ียนปฏิทิน
บอย และมีการแจงใหกับ
พี่เล้ียงไดรับทราบ 

ไมมีความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
ทางโครงการมีการดําเนินกิจกรรม
ตอเน่ืองทุกเดือน มีการประชุมสภา
ผูนําทุกเดือนสรุปกิจกรรม และมี
ขอมูลชุมชนที่นําไปสูการทํา
แผนปฏิบัติการสรางเสริมรายได 

2 58-03991 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชน
บานพรุสมภาร 

ระดับความเส่ียง 4 
ขาดคนที่มีความรูและ
ทักษะในการทํางานรวม 

ระดับความ
เส่ียง 2 ยังไม
เขาใจการ

ระดับความเส่ียง 
6  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยาง
ใกลชิด เน่ืองจากการทํากิจกรรมยัง
ลาชา ทําใหการรายงานกิจกรรมลาชา 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

สวนผูที่มีความรูจริงไมมี
เวลาเขารวมทํากิจกรรม 
เน่ืองจากติดภารกิจ และมี
หมวกในการทํางานหลาย
ดาน 

จัดการเอกสาร
ใหถูกตอง 
ตองชวยและ
ใหคําแนะนํา
อยางใกลชิด 

2559 รวมทั้งการจัดการเอกสารการเงิน ซ่ึง
ตองติดตามและให้ําแนะนําอยาง
ใกลชิด   
ทางคณะทํางานไดดําเนินกิจกรรมไป
ตามแผน และอยูในชวงปฏิบัติการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ดวยการสงเสริมใหความรูการปลูก
มะนาวและเล้ียงปลาดุกในบอซีเมนต 
แตทางโครงการมีจุดออนตรง
ผูรับผิดชอบโครงการมีภาระงานหลาย
อยาง ทําใหกิจกรรมดําเนินไปลาชา 
และยังไมเขาใจการจัดทําเอกสาร
การเงิน จึงปรับสถานะใหเปนโครงการ
เส่ียงที่ตองติดตามอยางใกลชิด 

3 58-03988 อนุรักษ เพิ่ม สราง ทรัพยากร
ชายฝงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
อาวหลังแดง 

ระดับความเส่ียง 6 มี
โครงสรางแตคนทํางานไม
ชัดเจน และการทํางานอยู
ที่คน ๆ เดียว 
1.การทํางานยังยึดการ
พึ่งพาจากหนวยงานอ่ืน 
โดยไมมีการจัดการตนเอง 
และทํางานไมคอยเปน 2. 
ไมมีผูจัดทําเอกสาร และ 
ระบบขอมูลที่มาจาก
คณะกรรมการ หรือ 
บุคคลในพื้นที่ 

ระดับความ
เส่ียง 8 ขาด
การมีสวนรวม 
และขาดระบบ
การบริหาร
จัดการที่ดี 
ใชเงินสํารอง 
แตเงินที่ไดรับ
จากโครงการ
ยังไมได
ดําเนินการ
เบิกจายให

ระดับความเส่ียง 
14  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

กําลังดําเนินการ
สงเอกสาร  

มีความเส่ียง ตองยุติโครงการ 
เน่ืองจาก 
ไมมีทีมในการทํางานและไมมีผูที่จัดทํา
รายงานผานระบบเวปไซดได รวมทั้ง
เอกสารทางการเงิน ไมใหความสําคัญ
กับการทําโครงการฯ มากนัก 
เน่ืองจากมีภารกิจอยางอ่ืนมากกวา 
เปล่ียนปฏิทินการทํางานบอยมาก 
และ ไมประสานงานกับพี่เล้ียง 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ครบตาม
กิจกรรม 
ขอเสนอพี่
เล้ียง
คณะทํางาน
จะตองเบิกเงิน
ที่ไดรับจาก
โครงการ
เทาน้ัน ไมใช
เงินจากการ
สํารองจาย ใน
กรณีที่เงินจาก
โครงการโอน
เขาบัญชี
เรียบรอยแลว 

4 58-03992 สานสายใยรักบานไมขาวรวม
จัดการโรคเรื้อรัง 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 0 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ  

 ทางโครงการดําเนินกิจกรรมตามแผน 
และมีการประชุมสรุปงานทุกเดือน ทํา
ใหเกิดการกระตุนใหทีมไดทํากิจกรรม
ไดทันในเวลา รวมทั้งทีมคณะทํา
โครงการเปนแกนนําในพื้นที่ จึง
ประชาสัมพันธโครงการใหคนในชุมชน
เขามารวมทํากิจกรรมไดเยอะ และ
เปนที่รับรูของคนในชุมชน ดานผลที่
เกิดขึ้น ในชวงที่ 1 เกิดขอมูลแผนที่
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง และเกิด
แผนปฏิบัติการแกไขของชุมชน ในชวง
ที่ 2 ทําใหกิจกรรมดําเนินไปอยาง
ตอเน่ือง 

5 58-03997 การจัดการทองเที่ยววิถีชุมชน 
บานทาฉัตรไชย 

ระดับความเส่ียง 2 
 

ระดับความ
เส่ียง 2 
ยังขาดความรู
ในการจัดทํา
เอกสาร
การเงิน ตอง
ติดตามหลาย
ครั้งกวาจะทํา
ไดถูกตอง 

ระดับความเส่ียง 
4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
จุดเดนของโครงการน้ีคือ มีการบูรณา
การทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานตาง 
ๆ ทําใหไดรับคามรวมมือและประสบ
ความสําเร็จในดานการทําโครงการ 
เกิดฐานการจัดการทองเที่ยว 4 ฐาน 
คือ เมืองหนาดาน ชุมชนชาวมอเกร็น 
ตํานานรักสารสิน และดินแดน
วัฒนธรรม ซ่ึงเปนเสนทางการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนที่เปนที่รับรูของ
ชาวบานและหนวยงานตาง ๆ 
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จังหวัดตรัง  

 - จังหวัดตรัง มีโครงการผานการพิจารณา 3 โครงการ มีโครงการใหม 3 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 3 คน คือ นายเสณี จาวิสูตร (พัฒนาและติดตาม 1 โครงการ) 
นายวิสุทธ์ิ ทองยอย (พัฒนาและติดตาม 1 โครงการ) นายสมนึก นุนดวง (พัฒนาและติดตาม 1 โครงการ) 
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการทรัพยากร และเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 3 โครงการ (ดําเนินการตอ 3 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน  3 โครงการ  
 
ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัด 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

1 58-03785 รักษา"ครัวทะเล"ที่บานบาตู ระดับความเส่ียง 2 
ยังกระจายงานกันในหมู
ทีมงานไมทั่วถึง งาน
สวนใหญยังรับผิดชอบ
อยูในแกนนํา
ผูรับผิดชอบโครงการ
เปนหลัก 
แกนนํามีศักยภาพใน
การดําเนินงานใน
ระดับสูง ตองพัฒนา
คณะทํางานคนอ่ืนใหมี
การพัฒนาเพิ่มตามไป
ดวย 

ระดับความเส่ียง 
2 มีการแบง
หนาที่กัน
รับผิดชอบตามที่
กําหนดไวใน
โครงการ 
ในชวงแรกที่ทํา
กิจกรรม ไมได
เคลียรเอกสาร
ตามกิจกรรม จึง
ทําใหเกิดความ
ลาชา และมา
เคลียรทีหลัง 
และเอกสารมี
ความถูกตอง 

ระดับความเส่ียง 
4 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ในงวดที่ 1 ทางโครงการมีการดําเนิน
กิจกรรมลาชา เน่ืองจากไดรับงบจาก 
สสส.ชา จึงตองเล่ือนปฏิทินการทํา
กิจกรรมออกไป และไดสํารองเงินของ
ชมรมประมงพื้นบานทํากิจกรรมประชุม
จัดตั้งคณะทํางานและสภาผูนําในชวงที่
รอเงินจาก สสส.และทางโครงการขาด
คนทํารายงานกิจกรรมในเว็บไซต
เน่ืองจากคนบันทึกขอมูลลาออกไป
ทํางานที่ตางจังหวัด จึงทําใหการ
รายงานกิจกรรมลาชา แตจุดเดนของ
โครงการ คือ ทีมมีเครือขายที่ทํางานใน
เรื่องประมง ทําใหการดําเนินโครงการ
สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการกับ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการ
ดําเนินงาน 

ความเส่ียงทาง
การเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของได 
2 58-03789 พลังชุมชนรวมรักษปาชายเลน

บานบางคางคาว 
ไมมีความเส่ียง ไมมีความเส่ียง ระดับความ

เส่ียง 0 
15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ผูรับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินงาน
ไดอยางเหมาะสม เปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งมีการรายงานขอมูล
บนเวปไซตและการจัดทําเอกสาร
ทางการเงินไดอยางครบถวน ตาม
ชวงเวลาที่ไดกําหนดไว 
 

3 58-03799 ทบทวนปลดหน้ีคนหมู 4 บาน
หนาเขา 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินโครงการในงวดที่ 1 เกิด
คณะทํางานสภาผูนําขับเคล่ือนการทํา
กิจกรรมสรางอาชีพเสริม และเกิดทีม
เยาวชนอาสาเก็บขอมูล ทําใหไดขอมูลที่
นําไปสูการวิเคราะหนําเสนอใหชุมชน
ไดรับทราบรวมกัน และเกิดกลุมพัฒนา
อาชีพ จํานวน 4 กลุม คือ กลุมเล้ียงไก
บาน กลุมเพาะเห็ดในถ้ํา กลุมปลูกพืช 
กลอย และกลุมทําปุยหมัก สามารถ
ดําเนินงานไดตามแผน และเบิกจาบ
เงินงวด 2 ได 
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จังหวัดพัทลุง 

  - จังหวัดพัทลุง มีโครงการผานการพิจารณา 21 โครงการ มีโครงการใหม 17 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง 4 โครงการ  มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 6 คน คือ นายเสณี 
จาวิสูตร (พัฒนาและติดตาม  1 โครงการ) นายสมนึก นุนดวง (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) นายถาวร คงศรี (พัฒนาและติดตาม  3โครงการ) น.ส.จุรีย หนูผุด (พัฒนาและติดตาม 5 โครงการ) 
นายประเทือง อมรวิริยะชัย (พัฒนาและติดตาม  5 โครงการ) และน.ส.จุฑาธิป ชูสง (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) 
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก ความม่ันคงทางอาหาร การจัดการหน้ีสิน เกษตรอินทรีย/ลดใชสารเคมี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม และลดอัตราปวยดวยโรคอวน 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 21 โครงการ (ดําเนินการตอ 21 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 21  โครงการ  
 
ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดพัทลุง 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

1 58-03837 เม่ือเด็กกลวยเถื่อนสราง
ธนาคารฯที่บานทุงยูง 
(ตอเน่ือง) 

ระดับความเส่ียง 1 
 

ระดับความ
เส่ียง 1 

 

ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ สามารถดําเนินงานได
ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไวและมี
คุณภาพของงานตรงตามตัวช้ีวัดสามารถ
ปดงวดได 

2 58-03981 ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหคน
สํานักกอ 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติมีการประชุมสภาผูนํา
ทุกเดือน มีการใชขอมูลชุมชนในการหา
มติที่ประชุม คณะทํางานมีศักยภาพ
ทํางานไดตามแผน สมควรเบิกจาย
เงินงวด 2 ทํางานตามแผนตอไป 

3 58-03983 รูจักจาย รูจักออม รวมสราง
งานที่บานมวงเตี้ย 

ระดับความเส่ียง 2 
มีคณะทํางานตาม
โครงสราง แตขาดการ

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

1 เม.ย. 59 
มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

มอบหมายกระจายงาน 
คนทํางานยังขาดทักษะ
การบริการโครงการใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

2559 การดําเนินงานเปนไปตามแผนในเชิง
ปริมาณในเชิงคุณภาพยังตองปรับปรุง
และไดช้ีแจงจุดบกพรองใหทราบ พรอม
กับช้ีแนะการบริหารจัดการที่มุงผลลัพธ
ตามเปาหมาย 

ชุมชนไดรับรูสภาวะเศรษฐกิจของชุมชน 
ถาไดนําขอมูลมาวางแผนเพิ่มรายรับ ลด
รายจาย ภายใตความรวมมือขอสมาชิก
สภาผูนํา ก็สามารถขับเคล่ือนไปสูการ
รูจักจาย รูจักออม รวมสรางงาน ตาม
เปาหมายโครงการไดจึงสมควรไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณงวดที่ 2 

4 58-04001 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ 
บานควนยวน 

ระดับความเส่ียง 1  ระดับความ
เส่ียง 4 

ระดับความ
เส่ียง 5  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

1 เม.ย. 59 มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากจากการติดตามครั้งลาสุดเดือน
มกราคมพบกิจกรรมไมเคล่ือนไหว จาก
การสอบถาม เกิดจากคณะทํางาน
ทํางานไมตอเน่ือง และการสรางความ
เขาใจโครงการกับชุมชนไมตอเน่ือง คือ 
ไมประชุมทุกเดือน เกิดความไมเช่ือม่ัน
ในการทําโครงการ และมีสาเหตุมาจาก
โครงการเรงดวนของรัฐที่เขามา 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการ
และสรุปขอคิดเห็น 

5 58-03820 นาอินทรียที่บานโคกแยม 
(ตอเน่ือง) 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 

1 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ  
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ตุลาคม 
2559 

เปนโครงการที่ดีและชาวบานใหความ
รวมมือ รวมทั้งหนวยงานในพื้นที่ 
เน่ืองจากเปนโครงการที่สอดคลองกับวิถี
ชาวบานที่ทํานาเปนอาชีพ และตองการ
ลดรายจายจากการทํานา จึงไดมาเขา
รวมโครงการและทดลองการทํานา
อินทรียรวมกัน จึงเกิดความสําเร็จใน
เบื้องตนและใชงบประมาณสํารองเงิน
หมูบานออกไปกอน เน่ืองจากตองเรง
การทํานาใหทันกับฤดูกล การ
ดําเนินการเปนไปตามแผนสามารถเบิก
เงินงวดที่ 2 ได 

6 58-03996 รวมมือรวมใจสรางระบบ
อาหารปลอดภัยบานหนองเพ็ง 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

16 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 เห็นความตั้งใจของผูนําที่ดี แตเรื่องการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนตองมีการ
ประชุมเตรียมและตองออกแบบ ให
เปนไปตามเปากิจกรรมที่ตั้งไว 

 ขอพึงระวังการบริหารจัดการกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเรื่องการเตรียมงานคน
งบประมาณ ตองใชพี่เล้ียงรวมกิจกรรมที่
สําคัญ เพราะถาปลอยพื้นที่ทํางานอิสระ 
บันใดผลลัพธอาจคลาดเคล่ือนได หลง
ทางได และการทําโครงการตอบ
กิจกรรมแตไมตอบโจทยวัตถุประสงค
และตัวช้ีวัดของโครงการทําใหพื้นที่เสีย
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

โอกาสมากมายตามมา 
 

7 58-03825 ชุมชนหูยาน บานนาอยูสูการ
จัดการตนเอง(ตอเน่ืองป 3) 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 ส่ิงที่คนพบ บุคคลตนแบบจัดการตนเอง
ไดมี มากกวา 10 คนที่เกิดขึ้นในชุมชน
บานหูยานที่เปล่ียนพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่ดี โดยในปที่ 3จะเนนการ
เรียนรูเชิงปฎิบัติในชวงแรกชวงที่สอง
ปฎิบัติจริงเขมขนชวงที่สามรณรงค 

 ส่ิงที่พึงระวัง คือ เม่ือแตละคนจัดการ
ตนเองไดแลว จะลืมชุมชน ทิ้งคนอ่ืน 
เอาตัวเองรอดคนเดียวควรเนนการ
ประชุมพูดคุยปรับทัศนะคติ โครงการจะ
พัฒนาบุคคลในแนวราบ คือใหทุกคนมี
ความเกงที่กระจายอยูในชุมชนจะได
ทดแทนกันได และจะขยายตัวไดใน
แนวราบ จึงเปนจุดเดนของชุมชนหูยาน 

 บทเรียนที่ไดรับ เม่ือชุมชนมีการพัฒนา
มาอยางตอเน่ืองปจจัยภายนอกมี
ผลกระทบชุมชนมากขึ้น ตัองระมัดระวัง
ใหความรอบคอบเพิ่มขึ้นโดยยึดการมี
สวนรวมเปนสําคัญ 

8 58-03977 รักษปา รักษนํ้า รักษชีวิต ที่ ระดับความเส่ียง 1  ระดับความ ระดับความ 15 กันยายน 27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

บานเขาปู เส่ียง 1  เส่ียง 2  2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

และติดตามปกติ 
ดานทีมงานมีการแบงงานกันทําตามที่
ถนัดไดดี แมคอนขางไมใชศักยภาพของ
ทีมคอนขางนอย แตงานที่ออกมานา
พอใจ ในภาพรวมงานคอนขางชากวาที่
กําหนดไวในแผน เน่ืองดวยมีงาน
นโยบายเขามามากในชวงน้ี ไดแกการ
เรงรัดทําขอมูลและประสานการรับเงิน
ชดเชยสวนยาง ที่น่ีมีพื้นที่สวนยางและ
ชาวสวนยางมาก อีกทั้งเรื่องของการ
ตรวจพื้นที่ปา ตามนโบายทวงคืนผืนปา 
ทีมงานแทบไมไดมีเวลาสวนตัว อีกทั้ง
ตองเรงทําฝายมีชีวิตอีกสองตัว ตองใช
การมีสวนรวมของคนทั้งในและนอก
ชุมชน ระดมกันเขามารวมทําแตก็
สามารถดําเนินโครงการมาได ถือวานา
พอใจ ส่ิงดีๆในพื้นที่น้ีคือการระดมกัน
สรางฝายมีชีวิต ชุมชนจับมือกันรวมใจ
กัน ระดมทุนทั้งภายในและภายนอก จน
สามารถสรางเสร็จไปแลวหน่ึงจุด ถามอง
ความสําเร็จของฝายก็อาจพูดวาไดผล
เกินรอย แตทางดานความมีชีวิต ฝายนน้ี
สามารถสรางความมีชีวิตใหคนในชุมชน
ไดหันหนามาจับมือกันรวมมือกันรวมคน
รวมพลังได โจทยคือจะแปรควยาม
รวมมือน้ีไปสูการขยายผลการดําเนินงาน
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ดานอ่ืนๆไดอยางไร ในอนาคต 
9 58-03998 คนทายูงปลูกปาในนาสหาย ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ

เส่ียง  
ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ  
มีทีมงานที่แบงหนาที่กันทําตามความ
ถนัด รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายดี 
สามารถดําเนินงานไดทันและครบตามที่
กําหนดไวในโครงการ สามารถใชทักษะ
และความสามารถที่มีอยูของคนในทีม 
จัดกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตามที่กําหนดไวในตัวช้ีวัด การ
บริหารจัดการการเงินโปรงใส รับรูรวม
กัน ตรงตามที่กําหนดไวในโครงการ การ
บริหารจัดการปาตนนํ้าสามารถตอ
ยอดจากฐานเดิม สายนํ้าไดรับการดูแล
ดวยการซอมแซมฝายเพิ่ม ปลูกตนไม
เสริมในพื้นที่นาเดิมของเหลาสหายได
เต็มพื้นที่ สรางการเรียนรูแกกลุมเด็ก
และเยาวชนจัดกระบวนการไดเหมาะสม
กับกลุมเด็ก ชุดลาดตระเวณเฝาระวัง
รักษาปาทํางานอยางตอเน่ืองสามารถ
จับกุมผูลักลอบตัดไมในพื้นที่ปาของ
ชุมชนได และสงตอแกเจาหนาที่
ดําเนินการตามกฏหมาย ที่นาประทับใจ
คือจํานวนของสัตวปาที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะ หมูเถื่อน มีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น เห็นไดทั้งจากการพบกลุมหมูที่มาหา
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

กินในปามีจํานวนเพิ่มขึ้น และพบบอย
ขึ้น แสดงถึงการรวมกันเคารพกติกาของ
ชุมชนที่วางไวในการหามลาสัตวปา เปน
ชุมชนที่มีความสนุกสนานใน
กระบวนการทํางานพื้นที่หน่ึง 
 

10 58-03982 ฟนปา รักษเคย ที่บานปาก
หวะ หมู.10 ต.ลําปา 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

18 เม.ย.59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ชุมชนมีความพรอมในการพัฒนาชุมชน
ในเรื่องของการดูเเลรักษาชุมชนริมเล 
ชายฝงทะเลสาบเเละมีการจัดกิจกรรม
การอนุรักษอยางตอเน่ืองจึงทําใหการ
ดําเนินงานของโครงการ มีความพรอม
ในการทํางานทั้งคนทํางานเเละชุมชนใน
พื้นที่ 

11 58-04005 สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่
บานหวยไมไผ 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 มี.ค.59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
พื้นที่มีความพรอมสูง มีระบบการทํางาน
เปนทีมชัดเจน มีแกนนําอสม.เปนกําลัง
หลัก มีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเปน
ฐานกําลังคน ผูใหญบานใหความรวมมือ
เต็มที่ ความสัมพันธระหวางทองที่และ
ทองถิ่นรวมมือกันทํางานดี เดิมมีการ
ประชุมหมูบานสมํ่าเสมอทุกเดือน 
สามารถใชกลไกกรรมการหมูบาน
บริหารจัดการชุมชนไดตามรูปแบบที่
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

กําหนดไวทีมมีความพรอม การบริหาร
จัดการโครงการสามารถทําไดทันและ
ครบตามที่กําหนดไวในโครงการ 
คุณภาพของกิจกรรมอยูในเกณฑดีตาม
ตัวช้ีวัด การจัดการการเงินแบงหนาที่กัน
ชัดเจน รับรูรวมกัน โปรงใส คาดวา
สามารถบริหารโครงการไดตามที่กําหนด
ไว 
 

12 58-03832 นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม 
(ตอเน่ือง) 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 เห็นความตั้งใจของผูรับผิดชอบโครงการ
ซ่ึงเปนผูใหญบาน คณะทํางานโครงการ
ที่มีศักยภาพที่ดี มีโครงสรางคณะทํางาน
โครงการที่และชุมชนอยางชัดเจน เปน
ชุดเดียวกัน ไมแยกพรรคแยกพวก มีการ
ประชุม วางแผน เนนการบริหารจัดการ
ที่โปรงใส เปนธรรม การดําเนินกิจกรรม
ตามแผนตองมีการประชุมเตรียมงาน 
โดยใชเวทีวงคุยประจําเดือนของสภา
ผูนําเปนการขับเคล่ือน มีการออกแบบ 
ประสานงาน กําหนดกลุมเปาหมายที่
เขารวมและเปาหมายของกิจกรรมให
เปนไปตามเปาหมายของโครงการที่ตั้งไว 
ทําใหการทํางานสามารถดําเนินการไป
ไดตามแผนงานโครงการ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

13 58-03979 ชุมชนฝาละมีเขมแขง
ครอบครัวอบอุนดวยวิถี
พอเพียง 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค. 59  
 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ห็นความตั้งใจของสภาผูนําชุมชน และ
เรื่องการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว มีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง เน่ืองจากตรงกับความตองการ
ของคนในพื้นที่ คือ การสงเสริมการ
สรางรายไดและลดคาใชจาย โดยเนน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมี
แผนปฏิบัติการแกไขของชุมชนเกิดขึ้น 
ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวในงวดที่คือ การ
สงเสริมการเล้ียงสัตว การปลูกพืช
อินทรียตามบานเรือนและในโรงเรียน 
การทําปุยและนํ้าหมักชีวภาพ ซ่ึงเห็น
ความรวมมือและความกระตือรือลนของ
ผูรับผิดชอบและคณะทํางาน  

14 58-03980 รวมใจรักษสภาพแวดลอมสูสุข
ภาวะบานควนปอม 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีความตั้งใจของทีมสภาผูนําชุมชนใน
การขับเคล่ือนกิจกรรมตามโครงการ แต
เรื่องการดําเนินกิจกรรมตามแผนยังมี
ความลาชาบางกิจกรรม ทางเทศบาลให
ความรวมมือและกระตุนใหคนในชุมชน
เห็นความสําคัญของการจัดการขยะ ทํา
ใหคนในชุมชนใหความรวมมือในการเขา
รวมกิจกรรม แตยังมีครัวเรือนตนแบบที่
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

สมัครเขามานอย 
15 58-04009 กลวยเภารวมใจจัดการขยะสู

หมูบานสุขภาวะ 
ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ

เส่ียง  
ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ทีมคณะสภาผูนําชุมชน มีความเขมแข็ง 
ชุมชนมีความพรอมในการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมของโครงการ 
ทีมสภาผูนําชุมชนมีความตั้งใจในการ
ดําเนินงาน มีการขับเคล่ือนกิจกรรมไป
ตามแผนการดําเนินงาน 

16 58-03999 โคกทรายเกษตรอินทรียสราง
สุข 

ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 0  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

4 มี.ค. 59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ทีมสภาผูนําชุมชน มีศักยภาพในการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการ
ดําเนินงานไปตามแผน ชาวบานมีความ
พรอม 

 ในชวงที่ 1 ไดแปลงนาอินทรียสําหรับ
ทดลองทํานาอินทรียจํานวน 6 ไร และ
ไดเริ่มหวานขาวแลว ในชวงที่ 2 จะเก็บ
เก่ียวผลผลิตอีกครั้ง 

 เห็นความตั้งใจของคณะสภาผูนําในการ
ขับเคล่ือนโครงการไปสูเปาหมายที่วางไว 
เห็นความรวมมือจากเทศบาล ผูนํา
ชุมชน และภาคีเครือขาย ที่เขามารวม
สนับสนุน 
 

17 58-03822 รวมพลังสรางสุขภาพบาน ไมมีความเส่ียง  ไมมีความ ระดับความ 15 กันยายน 25 มี.ค.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ศาลาไมไผ(ตอเน่ือง) เส่ียง  เส่ียง 0  2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

และติดตามปกติ 
 สภาผูนําชุมชน มีความตั้งใจในการ

ขับเคล่ือนโครงการ แตควรแบงงานกัน
ทําใหดีกวาน้ี 

 กิจกรรมเปนไปตามแผน เปนโครงการ
ตอเน่ืองจากป 57 ที่สงเสริมการออก
กําลังกายในชุมชน จนเกิดกลุมเตนแอ
โรบิคและรําไมพลอง ในชวงเย็นของทุก
วัน เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีผุเขา
รวมมากกวาครั้งกอน 

18 58-04006 เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง ระดับความเส่ียง 1  ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ทีมงานมีความตั้งใจในการทํางาน 
ผูใหญบานมีประสบการณทํางานรวม
ขับเคล่ือนการทํางาน ทีมงานชวยกันคิด 
ชวยกันทํา บางระยะมีปญหาความไม
เขาใจกันบางในคณะทํางาน มีการไก
การชวยกันอธิบายทําความเขาใจ และ
รวมขบเคล่ือนงานตอไปมีปญหาในเรื่อง
ของการออกทักษะการทํางาน ไดเรียนรู
ปรับตัวเองของแตละคน มีหาคนรุนใหม
เขามาเสริจจุดออนเชนเรื่องการทํา
รายงานบันทึกรายงาน สวนในเรื่องการ
ขับเคล่ือนงานเปนไปตามกําหนด แตมี
การปรับเปล่ียนแผนงานใหสอดคลองกับ
สถานการณและฤดูกาลผลิตทํานาของ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ชุมชนไดความรวมมือจากภาคีในกา
รสนันสนุนความรู งบประมาณเพิ่มเติม 
อบต. สํานักงานเกษตรอําเภอ และรพ.
สต. เครือขายเกษตรทางเลือกเมืองลุง 

19 58-03985 อยูดี กินดี มีสุข บานทุง
โตะหยะ 

ระดับความเส่ียง 1  
การดําเนินงานรูปแบบมี
สวนรวม เปนงานใหมของ
พื้นที่ทีมทํางานมีความ
ตั้งใจในการทํางาน แต
บางสวนมีบางเรื่องที่ขาด
ความชํานาญ มีการเพิ่ม
ทักษะการดําเนินงานการ
ฝกอบรม และจากการ
ปฏิบัติหลาย  

ระดับความ
เส่ียง 2การ
จัดทําเอกสาร
ในแตละ
กิจกรรมน้ัน
ไมไดเขียน
รายละเอียด
สมบูรณ
ขอเสนอแนะ
ในการทํา
กิจกรรมแตละ
ครั้งควรที่จะมี
การเตรียมการ 
และ
มอบหมาย
ฝายบัญชี/
การเงินได
จัดทําและ
กรอบ
รายละเอียด
เอกสารให
สมบูรณไม

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 กลไกการทํางานและการแลกเปล่ียน
เรียนรูและทําไปปฏิบัติจริงของแกนนําที่
มีความใจและชวยกันทําสําเร็จเปน
ตัวอยาง กลุมเล็ก 2-3 คน นําไปสูการ
ยกระดับขยายผลเชนเกิดกลุมเพาะเห็ด
ทํามีเห็ดพอกินที่เหลือขายสรางรายได
ครอบครัวไมใชสารเคมี ทําถึงเหน่ือยมี
สุขและยังใหลูกหลานคนรุนใหมเขามา
เรียนรูดวยจากจุดเล็ก ๆ เริ่มขยายวง
ออกไปและคุยตอในการเพิ่มความ
หลากหลายพืชผักกินเองทําแบบปลอด
สารพิษ ทําใหสุขภาพดีส่ิงแวดลอมดี 

 ขอพึ่งระวังระบบการจัดทํารายงานและ
เอกสารควรมีการรายงานทุกเดือน จาก
บทเรียนที่ผานมาไมไดทํารายงานใหเปน
ปจจุบันทําใหตอนปดงวดทํางานหนัก 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ตองรอทํากอน
ปดงวดและ
สรุปรวมกัน มี
กลไกสรุปและ
ตรวจเอกสาร2 
เดือนครั้งของ
ทีม 

20 58-03976 รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง ระดับความเส่ียง 1  
ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
แตมีการยายปฏิทิน
กิจกรรมเปดตัวโครงการ 
ทําใหไมสามารถจัด
กิจกรรมเปดตัวโครงการ
ในงวดที่ 1 และดําเนินการ
จัดในงวดที่ 2 

ระดับความ
เส่ียง 3 ทีม
การจัดการยัง
ไมชัดเจน ทํา
ใหขาดความ
เขาใจในเรื่อง
การจัดทํา
เอกสาร
การเงิน และ
การรายงาน
กิจกรรม 

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินกิจกรรมอยูในแผนและมีการ
จัดกิจกรรมทุกเดือน แตมีกิจกรรมที่
สําคัญในงวดที่ 1 คือ เวทีเปดโครงการ 
ที่ไดยายปฏิทินและจัดทําฝนงวดที่ 2 

21 58-03990 เกษตรอินทรียบนความ
พอเพียง บานสหกรณ 

ระดับความเส่ียง 2  ระดับความ
เส่ียง 2  

ระดับความ
เส่ียง 4  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีทีมงานที่คอนขางเขมแข็ง จับกลุมกัน
ทํางานไดดี มีการแบงบทบาทหนาที่กัน
ทํา จะมีจุดออนบางตรงที่คอนขางใหม
ในการที่ตองรับผิดชอบขับเคล่ือนงาน
เอง ทักษะและประสิทธิภาพยังออนไป
นิดหน่ึง แตก็ม่ันใจวาสามารถพัฒนาการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ไดดีขึ้นตามลําดับ การเงินยังตองเรียนรู
รวมกันอีกระหวางกลุมผูรับผิดชอบ แตก็
เห็นถึงความโปรงใส การใชจายที่อยูใน
กรอบที่ไดรับการอนุมัติ ความถูกตอง
ของเอกสารการเงินยังพลาดอยูบาง ถือ
เปนเรื่องธรรมดา สามารถเรียนรูแกไขได 
มองเห็นความตั้งใจของทีม และ
พัฒนาการ แตตองเรงเครื่องในชวงที่
สอง มีจุดแข็งคือผูใหญบานเขามารวม
รับผิดชอบและเคล่ือนงานดวยตนเอง 
ทําใหมีความเปนเอกภาพในการทํางาน
ของพื้นที่น้ี และเปนจุดออนที่ทําใหใช
เงินนอยในงวดที่ 1 คือ ใชไมถึง 50 
เปอรเซ็นต 
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จังหวัดสตูล  

 - จังหวัดสตูล มีโครงการผานการพิจารณา 34 โครงการ มีโครงการใหม 32 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง 2 โครงการ  มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 6 คน คือ นาง
กัลยทรรศน ติ้งหวัง (พัฒนาและติดตาม 8  โครงการ) นางสาวอนัญญา แสะหลี (พัฒนาและติดตาม 7 โครงการ) นางนฤมล ฮะอุรา (พัฒนาและติดตาม 10 โครงการ) นางธิดา เหมือนพะวงศ 
(พัฒนาและติดตาม 5 โครงการ) นางนภาภรณ แกวเหมือน (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ)  
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะ การอนุรักษผักพื้นบาน สรางเสริมคุณคาผูสูงอายุเปนสุข เกษตร
อินทรีย/ลดใชสารเคมี สรางเสริมอาชีพ สรางความเขมแข็งชุมชน พัฒนาศักยภาพเยาวชน 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 33 โครงการ กําลังดําเนินการสง 1 โครงการ (ดําเนินการตอ 31 โครงการ และยุติจํานวน 3 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน  32 โครงการ และปดงวดเกิน 2 เดือน จํานวน 1 โครงการ  
 
ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดสตูล 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

1 58-03948 บานหวยไทร หมู 10 นาอยู
ฟนฟูเศรษฐกิจเนนความเจริญ
ดานอาหาร 

ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1  

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
จากการติดตามการทํางานของพื้นที่ใน
ระยะแรกกิจกรรมที่ไดดําเนินการไป
แลวน้ันคือ การประชุมทีมคณะทํางาน
โครงการเพื่อสรางความเขาใจหลักการ
กิจกรรมของโครงการใหทีม
คณะทํางานไดเขาใจ ตอดวยการจัด
ทีมคณะทํางานสภาผูนําหมูบานที่
ประกอบดวยคณะกรรมการหมูบาน
และตัวแทนกลุมองคกรตางๆที่มีอยูใน
ชุมชนที่ประชุมรวมกันทุกเดือน มีการ
จัดเวทีช้ีแจงทําความเขาใจโครงการให
คนในชุมชนไดรับทราบวามีกิจกรรม
อะไรบางเพื่อเขามามีสวนรวมในการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ทํางานตอไป จัดเวทีพัฒนาศักยภาพ
ทีมคณะทํางานสภาผูนําหมูบานเรื่อง
การทํางานเปนทีมและการทํางานจิต
อาสา ออกแบบสํารวจขอมูล
สถานการณหน้ีสินของคนในชุมชน ตอ
ดวยการทําความเขาใจแบบสํารวจ
ใหกับทีมที่ลงพื้นที่สํารวจขอมูลได
เขาใจแบบสํารวจและสามารถลงพื้นที่
เก็บขอมูลไดสุดทายก็ลงพื้นที่สํารวจ
ขอมูลตามแบบสํารวจเพื่อใหเห็น
สถานการณหน้ีสินที่แทจริงของพื้นที่
เพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือ ใน
ระหวางจัดกิจกรรมตามแผนงานก็ไดมี
การพบพี่เล้ียงอยางตอเน่ืองและ
สามารถสรุปปดงวดโครงการได 

2 58-03921 เยาวชนหมู 6 บานหัวทางรวม
ใจอนุรักษคลองละงู 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1 
คนทํางานยังมี
ประสบการณ
นอยในการ
จัดการเอกสาร
การเงินและ
การจายภาษี
จึงมีการมาขอ
คําปรึกษาพี่
เล้ียงในการ

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 จากการติดตามการดําเนินงานของ
พื้นที่มีการแบงบทบาทหนาที่ในการ
ทํางานโดยมีการฝกปฏิบัติจริงในการ
ประชุมแตละครั้งไดวางบทบาท
คนทํางานที่ชัดเจนถึงแมวาจะทําให
ถนัดก็ตามแตก็ไดทําตามบทบาทของ
ตนเองมีบัณฑิตอาสาเขามาชวยเรื่อง
การจัดทําขอมูลและมีการพัฒนา
ศักยภาพทีมใหรูจักการทํางานเปนทีม
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

จัดทําเอกสาร
การเงินใหมี
ความถูกตอง
และสามารถ
ดําเนินการ
ตอไปได 

และมีจิตอาสาในการทํางานมีการ
ประชุมทีมสภาผูนําหมูบานอยาง
ตอเน่ืองเพื่อวางแผนการทํางานในแต
ละระยะของการทํากิจกรรม 

  

3 58-03963 รักษเกาะสาหราย หมูที่ 5 
ตําบลเกาะสาหราย อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล 

ระดับความเส่ียง 2  
การดําเนินงานพื้นที่มี
โครงสรางการทํางานแตยัง
ไมนํากลไกที่มีใชประโยชน
ในการทํางานแบบมีสวน
รวมแตทางพี่เล้ียงก็ให
คําแนะนําใหทางผู
ประสานงานโครงการได
ชักชวนคนที่มีความเขาใจ
มาชวยงานในพื้นที่ 

ระดับความ
เส่ียง 2 
ยังขาดความ
เขาใจในการ
จัดทําเอกสาร
การเงินพี่เล้ียง
ก็ใหคําแนะนํา
ทําให
คณะทํางาน
พื้นที่มีความ
เขาใจมากขึ้น 
 

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ  
กิจกรรมสามารถดําเนินการไดถึงแม
จะลาชาไปบางแตในสวนการถอนเงิน
เพื่อจัดกิจกรรมทางพื้นที่ไดถอนเงินมา
ไวในมือเกิน 5,000 บาทดวยเหตุผล
การเดินทางมาถอนเงินเน่ืองเปนพื้นที่
เกาะแตทางพี่เล้ียงก็ไดใหคําแนะนําให
พื้นที่ไดนําเงินไปฝากคืนแลวถอนเงิน
มาใชตามกิจกรรม 

 พื้นที่มีการพัฒนากลไกคณะกรรมการ
หมูบานเปนกลไกสภาผูนําหมูบานที่มี
สมาชิกเพิ่มมาจากกลุมองคกรตางๆที่
มีในชุมชน 

 เกิดการทํางานแบบมีสวนรวมมี
หนวยงานเขามามากขึ้น เชน อบต. 
โรงเรียน 

4 58-03943 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน
ลดรายจาย ม.15 บานในใส ต.
ละงู 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1 
มีบางกิจกรรม

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

25 มี.ค.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 มีการเบิกจายเงินตามกิจกรรมที่วางไว 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ที่ทาง
คณะทํางานไม
มีความเขาใจ
ทําใหเอกสาร
บางกิจกรรม
ไมเรียบรอยพี่
เล้ียงให
คําแนะนําทาง
พื้นที่ก็ไดปรับ
เรียบรอยแลว 

2559  พี่เล้ียงสามารถลงติดตามพื้นที่ไดบอย 
 มีคณะทํางานในการขับเคล่ือนงานของ

พื้นที่ที่มีโครงสรางชัดเจน 
 เกิดคณะทํางานสภาผูนําหมูบานที่มี

การประชุมรวมกันทุกเดือน 
 

5 58-03964 ทุงเกาะปาบรวมรักษพืชผัก
พื้นบาน ม. 6 บานทุงเกาะ
ปาบ 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

16 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 จากการติดตามการทํางานพื้นที่ก็ไดให
คําแนะนําเรื่องการเบิกจาย
งบประมาณและการจัดทําเอกสาร
การเงินในแตละกิจกรรม ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมแตละครั้งที่เปนกิจกรรมหลัก
พื้นที่ก็แจงมายังพี่เล้ียงเพื่อขอ
คําปรึกษาในสวนที่ตนเองไมเขาใจ 

6 58-03902 มัสยิดสัมพันธศูนยกลางแหง
การเรียนรู ม.17 บานวังชอน
ชัย 

ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1 

 คณะทํางานยัง
ขาด
ประสบการณ
ทําใหไมเขาใจ
การจัดการ

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
จากการติดตามการทํางานของพื้นที่ใน
ระยะแรกกิจกรรมที่ไดดําเนินการไป
แลวน้ันคือ การประชุมทีมคณะทํางาน
โครงการเพื่อสรางความเขาใจหลักการ
กิจกรรมของโครงการใหทีม
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

เอกสารแตพี่
เล้ียงก็ให
คําแนะนําและ
ใหพื้นที่ได
แกไขให
ถูกตองจน
สามารถปด
งวดโครงการ
ได 
 

คณะทํางานไดเขาใจ ตอดวยการจัด
ทีมคณะทํางานสภาผูนําหมูบานที่
ประกอบดวยคณะกรรมการหมูบาน
และตัวแทนกลุมองคกรตางๆที่มีอยูใน
ชุมชนที่ประชุมรวมกันทุกเดือน มีการ
จัดเวทีช้ีแจงทําความเขาใจโครงการให
คนในชุมชนไดรับทราบวามีกิจกรรม
อะไรบางเพื่อเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานตอไป จัเวทีพัฒนาศักยภาพทีม
คณะทํางานสภาผูนําหมูบานเรื่องการ
ทํางานเปนทีมและการทํางานจิตอาสา 
ออกแบบสํารวจขอมูลผังเครือญาติตอ
ดวยการทําความเขาใจแบบสํารวจ
ใหกับทีมที่ลงพื้นที่สํารวจขอมูลได
เขาใจแบบสํารวจและสามารถลงพื้นที่
เก็บขอมูลไดสุดทายก็ลงวพื้นที่สํารวจ
ขอมูลตามแบบสํารวจเพื่อมาจัดทําผัง
เครือญาติและสรางความสัมพันธของ
คนในชุมชน ในระหวางจัดกิจกรรม
ตามแผนงานก็ไดมีการพบพี่เล้ียงอยาง
ตอเน่ืองและสามารถสรุปปดงวด
โครงการได 

7 58-03939 โครงการชุมชนรวมใจ สูงวัยมี
สุข ม.12 บานในเมือง 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1 
ในชวงแรกไม
คอยเรียบรอย

ระดับความ
เส่ียง 1 

 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
จากการติดตามการทํางานของพื้นที่ใน
ระยะแรกกิจกรรมที่ไดดําเนินการไป
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

เน่ืองจาก
เอกสาร
การเงินมีความ
ซับซอนเรื่อง
การจัดการแต
เม่ือพี่เล้ียงให
คําแนะนําก็
สามารถปรับ
ใหถูกตองได
และมีความ
ตอเน่ืองในการ
เช่ือมประสาน
การทํางานกับ
พี่เล้ียง
โครงการโดย
ผานกลุมไลย
และหรือโทร
ประสานเม่ือมี
ปญหาในการ
ทํางาน 

แลวน้ันคือ การประชุมทีมคณะทํางาน
โครงการเพื่อสรางความเขาใจหลักการ
กิจกรรมของโครงการใหทีม
คณะทํางานไดเขาใจ ตอดวยการจัด
ทีมคณะทํางานสภาผูนําหมูบานที่
ประกอบดวยคณะกรรมการหมูบาน
และตัวแทนกลุมองคกรตางๆที่มีอยูใน
ชุมชนที่ประชุมรวมกันทุกเดือน มีการ
จัดเวทีช้ีแจงทําความเขาใจโครงการให
คนในชุมชนไดรับทราบวามีกิจกรรม
อะไรบางเพื่อเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานตอไป จัดเวทีพัฒนาศักยภาพ
ทีมคณะทํางานสภาผูนําหมูบานเรื่อง
การทํางานเปนทีมและการทํางานจิต
อาสา ออกแบบสํารวจขอมูลผูสูงอายุ 
ตอดวยการทําความเขาใจแบบสํารวจ
ใหกับทีมที่ลงพื้นที่สํารวจขอมูลได
เขาใจแบบสํารวจและสามารถลงพื้นที่
เก็บขอมูลไดสุดทายก็ลงพื้นที่สํารวจ
ขอมูลตามแบบสํารวจเพื่อใหเห็น
สถานการณผูสูงอายุและความตองการ
เพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือ ใน
ระหวางจัดกิจกรรมตามแผนงานก็ไดมี
การพบพี่เล้ียงอยางตอเน่ืองและ
สามารถสรุปปดงวดโครงการได ซ่ึง
จากการสอบถามตัวแทนคณะทํางานที่
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

เปนบัณฑิตอาสาก็เลาอยางภาคภูมิใจ
ที่หลังจากทําโครงการน้ีตนเองไดรับ
การยอมรับมากขึ้นและรูวาตนเองมี
ศักยภาพสามารถที่จะทํางานไดเปน
ผูนําไดทุกคนในทีมคณะทํางานใหการ
ยอมรับและในการแบงบทบาทหนาที่
ของคณะทํางานสภาผูนําหมูบานก็ได
ทําตามบทบาทหนาที่ของตนเองจึงทํา
ใหการทํางานมีความล่ืนไหล 

8 58-03912 โครงการลดรายจายเพิ่มรายได
ใหชุมชน(ม. 11 บานหวย
มะพราว) 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 2  
มีบางกิจกรรม
ที่ทาง
คณะทํางานไม
มีความเขาใจ
ทําใหเอกสาร
บางกิจกรรม
ไมเรียบรอยพี่
เล้ียงให
คําแนะนําทาง
พื้นที่ก็ไดปรับ
เรียบรอยแลว 
 

ระดับความ
เส่ียง 2  

 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

4 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 มีสภาผูนําหมูบานที่เปนกลไกในการ
ขับเคล่ือนงาน ไดสรางตัวแทนจิต
อาสา ขับเคล่ือนแกไขปญหาดวยใช
ขอมูล ซ่ึงไดทําการสํารวจขอมูลหน้ีสิน 
ซ่ึงขอมูลจะนํามาสูการแลกเปล่ียน
เรียนรูพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
พึ่งตนเองจัดการหน้ีสินไดตอไป 
 

9 58-03936 หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ 
หมู 7 บานนาขาใต 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1  
ในชวงแรกไม

ระดับความ
เส่ียง 1  

 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

1 เม.ย. 59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 จากการติดตามการทํางานพื้นที่ก็ไดให
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

คอยเรียบรอย
เน่ืองจาก
เอกสาร
การเงินมีความ
ซับซอนเรื่อง
เรื่องการ
จัดการแตเม่ือ
พี่เล้ียงให
คําแนะนําก็
สามารถปรับ
ใหถูกตองได 

2559 คําแนะนําเรื่องการเบิกจาย
งบประมาณและการจัดทําเอกสาร
การเงินในแตละกิจกรรม แตดวยภาระ
การทํางานของพื้นที่ที่แกนนํามีหลาย
งานทําใหการทํางานในบางชวงมีความ
ลาชาและแตทางพี่เล้ียงก็ไดประสาน
ทางโทรศัพยและทางไลยกลุมเพื่อ
ดําเนินการทํางานใหสอดคลองกับ
แผนงานพื้นที่ก็ใหความรวมมือเปน
อยางดีสามารถดําเนินงานไดตาม
แผนงาน 
 

10 58-03947 ชาวเกาะยวน หมู 3 ยุคใหม 
คิดใหม ทําใหม ใสใจสุขภาพ 

 ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1  

 ในชวงแรกไม
คอยเรียบรอย
เน่ืองจาก
คนทํางานขาด
ประสบการณ
ในการจัดการ
เอกสาร
การเงินซ่ึงมี
หลายขั้นตอน
แตเม่ือพี่เล้ียง
ใหคําแนะนําก็
สามารถปรับ

ระดับความ
เส่ียง 1  

 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 จากการติดตามการทํางานของพื้นที่
สามารถเบิกจายเงินสอดคลองกับ
แผนงานที่วางไวและสามารถจัด
กิจกรรมไดโดยมีหนวยงาน รพ.สต./
รพ.เขามาชวยกระบวนการ DHS เขา
ไปหนุนเสริมการทํางานของพื้นที่ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ใหถูกตองได 
 
 

11 58-03945 บานนาขาเหนือ หมูที่ 4 รวม
ใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 1  
ในชวงแรกไม
คอยเรียบรอย
แตเม่ือพี่เล้ียง
ใหคําแนะนําก็
สามารถปรับ
ใหถูกตองได 
 
 

ระดับความ
เส่ียง 1  

 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

4 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 จากการรวมตัวของแกนนําในชุมชนที่
ไดชักชวนคณะกรรมการหมูบานและ
ตัวแทนกลุม องคกร อ่ืนในชุมชน
จํานวน 30 คน เปนสภาผูนําหมูบานที่
ประชุมรวมกันทุกเดือนวาดวยวาระ
ของโครงการบานนาขาเหนือหมูที่ 4 
รวมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืนและ
วาระอ่ืนๆในชุมชน ซ่ึงมีการแบง
บทบาทหนาที่ในการทํางานและทุกคน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และทํากิจกรรม 

 การที่เปดโอกาสใหกลุมคนในชุมชน
เขามามีสวนรวมในการออกแบบวาง
แผนการทํางานทําใหการทํากิจกรรม
ตางของโครงการมีความล่ืนไหลและ
ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนเปน
อยางดี 
 

12 58-03923 บานมะนัง เขมแข็ง ดวย
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 

ระดับความเส่ียง 2 
แกนนํายังขาดทักษะใน
การทํากิจกรรมอยางมาก 

ระดับความ
เส่ียง 3  
ทีมงานยังขาด

ระดับความ
เส่ียง 5 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

25 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
โครงการน้ีเปนโครงการที่แกนนํายังไม
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ตองใหคําแนะนําตลอด
โดยผานบัณฑิตอาสาของ
หมูบาน 

ประสบการณ
ในการ
ดําเนินงาน
ตองแนะนํา
และตรวจสอบ
ติดตามอยาง
ตอเน่ือง 

2559 เคยไดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งในชุมชน แตส่ิงที่เปนทุนของ
ชุมชนคือผูนําชุมชนโดยผูใหญบาน
และกํานันเปนทีมเดียวกัน มีความ
สนิทสนมกันในเรื่องสวนตัวทําให
สามารถทําโครงการน้ีไดดี ประกอบ
กับทีมงาน ไดแก บัณทิตอาสา อสม. 
ครุในโรงเรียนใหความรวมมือเปนแกน
นําหลัก และชาวบานในพื้นที่ไมมี
ความขัดแยงเดิม เปนทุนที่ดีในการ
ดําเนินโครงการหนุนเสริมใหเกิดความ
เขมแขงของชุมชน 

13 58-
03972  

เยาวชนอาสา บานผังปาลม 7 
อนุรักษทรัพยากร 

   15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

กําลังดําเนินการ
สงเอกสาร  

ยุติโครงการ  / โครงการมีความเส่ียง 
เน่ืองจากขาดการบริหารจัดการเรื่อง

กิจกรรม  

14 58-03941 ผังนิคมเขมแข็ง เสริมสราง
สุขภาพเด็กเยาวชนอยางยั่งยืน 

ระดับความเส่ียง 1 ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

25 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
โครงการน้ีแกนนํามีความตั้งใจสุงแตยัง
ขาดประสบการณในการทํากิจกรรม 
ทําใหตองแนะนําติดตามอยางใกลชิด
พรอมคอยใหกําลังใจเสริมพลังเปน
ชวงๆ เพื่อไมใหทีมงานเกิดความ
ทอถอย และสามารถทํากิจกรรมลุลวง
ไปไดดวยดี เกิดโอกาสใหแกนนําใน
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ชุมชนเขมแข็งขึ้นในเบื้องตนเห็นจากมี
การประชุมหมูบานหลายครั้งตั้งแตทํา
กิจกรรมในโครงการมา จากเดิม 1-2 
ปมีการประชุมหมูบานสักครั้ง 

15 58-
03934  

สรางจิตสํานึกเยาวชนบานนา
ทอนเพื่อการเรียนรูการเกษตร 

ระดับความเส่ียง 1 ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

11 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  11 วัน 

 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 จากการติดตามการทํางานของพื้นที่พี่
เล้ียงไดมาดูแลในชวงขาเคล่ือนทําให
คอนขางตองใชเวลาในการทําความ
เขาใจโครงการ ในสวนพื้นที่เองก็ไม
เขาใจกิจกรรมทําใหในชวงแรกกอนที่
พี่เล้ียงจะลงไปพื้นที่ทํากิจกรรมไปตาม
ความเขาใจของตนเองซ่ึงไมตอบโจทย
ที่ตั้งไวแตเม่ือพี่เล้ียงลงไปทําให
คณะทํางานโครงการมีความเขาใจ
กิจกรรมโครงการมากขึ้นมีโครงสราง
คณะทํางานสภาเพิ่มขึ้นและมีสวนรวม
ในการทํางานโครงการ และไดรับรูใน
เรื่องงบประมาณโครงการทั้งหมดทํา
ใหตัวแทนคณะทํางานที่เปนบัณฑิต
อาสาทํางานงายขึ้น 
 

16 58-03920 สานชุมชน รวมพลเครือขาย สู
เปาหมายบานซอย 10 วิถี
พอเพียง 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 

ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
บานซอย10 มีทีมผูใหญบาน และ
ผูชวยฯเปนแกนนําในการบริหาร
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

จัดการกิจรรมตางๆ และมีทีมยอยรับ
หนาที่จัดการกิจกรรมยอย เห็นการ
ทํางานประสานกันอยางดี มีอุปสรรค
ในเรื่องการรายงานหนาเวปไมเปน
ปจจุบัน ซ่ึงพี่เล้ียงตองวางแผนติดตาม
เขมงวดขึ้นในงวดที่2 ผลการจัด
กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
เห็นความพยายามที่จะทพกิจกรรมให
ออกมาดี มีการเตรียมงานที่ดี 

17 58-03914 บานไรทอน อนุรักษคลัง
ปญญา นําพาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
 

18 58-03971 ปลุกจิตสํานึกชุมชน คนปา
เสม็ดอนุรักษปาชายเลน 

ระดับความเส่ียง 3 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

1 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
บานปาเสม็ดมีสมาชิกอบต.เปน
ผูรับผิดชอบและเปนกลไกการ
ดําเนินงาน โดยมีผูประสานงานหลัก
เปนเยาวชนเพิ่งจบปริญญาตรี มีความ
ติดขัดเรื่องการประสานงานกับ
ชาวบานแตมีทีมบริหารจัดการเปนทีม
สนับสนุนและจัดการการประสาน
ชาวบานอยู นอกจากน้ีผูประสานงาน
ยังขาดทักษะเรื่องการเขียนรายงาน
ทางเวปไซด แตทั้งหมดถือเปนโอกาส
พัฒนาของพื้นที่ตอไป พี่เล้ียงตองดูแล
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ชวยวางแผนใกลชิดตอไปในงววดที่
สอง 

19 58-03929 เปล่ียนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่
พอเพียง บานหวยนํ้าดํา 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย.59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
หวยนํ้าดํา เปนชุมชนที่ไมเคยมีการจัด
กิจกรรมโดยชุมชนเอง เม่ือมีโอกาส
ไดรับทุนจึงเปนเรื่องใหม ทีม
ผูรับผิดชอบโครงการใหความสําคัญ
กับการวางแผนเตรียมงาน และงาน
ประชาสัมพันธโครงการออกมาราบรื่น 
เรียบรอยดี ตรงตามวัตถุประสงค แต
ดวยผูรับผิดชอบหลักยังดอย
ประสบการณ จึงตองอาศัย รพ.สต.
เปนพี่เล้ียง ตองคอย รพ.สต. ทําให
กิจกรรมลาชาไปชวงหน่ึงตองมาเรงรัด
ทํากิจกรรมในชวงทาย การรายงาน
เวปมีอุปสรรคเรื่องคนทํารายงาน เรื่อง
อินเตอรเนต มีการวางแผนปรับแกใน
งวดที่2 การใชจายเงินเรียบรอง 
หลักฐานครบ จึงเห็นควรใหปดงวด
หน่ึงได 

20 58-03968 เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี 
ทําดีเพื่อชุมชน 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 มี.ค.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
บานแป-ระใตมีผูใหญบานเปน
ผูรับผิดชอบและเปนกลไกการ
ดําเนินงาน โดยมีผูประสานงานหลัก
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

เปนบุตรสาว ที่เปนเยาวชนเพิ่งจบ
ปริญญาตรี ที่มีความสามารถในการ
บริหารกิจกรรม เตรียมเอกสารการเงิน 
และการเขียนรายงานกิจกรรม 
กิจกรรมเปนไปตามเปาหมายและ
บรรลุวัตถุประสงคดวยดี การใชจาย
การเงินปกติ หลักฐานเรียบรอย 
ครบถวน 

21 58-03944 รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบัง
จามังเหนือ 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

16 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
กูบังจามังเหนือ เปนชุมชนที่ไมเคยมี
การจัดกิจกรรมโดยชุมชนเอง เม่ือมี
โอกาสไดรับทุนจึงเปนเรื่องใหม ทีม
ผูรับผิดชอบโครงการใหความสําคัญ
กับการวางแผนเตรียมงาน และงาน
ประชาสัมพันธโครงการออกมาราบรื่น 
เรียบรอยดี ตรงตามวัตถุประสงค แต
ดวยผูรับผิดชอบหลักมีภาระงานมาก 
อาจทําใหกิจกรรมไมไดตามแผน ยังใช
เงินไมหมดตามงวดแรกที่โอนมา 
อยางไรก็ตามไดใชเกินรอยละ 50 แลว 
และมีการปรับแผนการทํางานรวมกับ
พี่เล้ียงตลอดเวลาเพื่อใหกิจกรรม
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว จากการ
เริ่มทําในพื้นที่ใหมทําใหไดแกนนําหนา
ใหมขึ้นมา ไมไดเอางบประมาณไปผูก
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ติดกับกลุมที่เปนนักลาทุน ไดแกนนํา
กลุมสตรีที่มีความเรียบรอยในการทํา
เอกสารการเงิน ไดแกนนําเยาวชนที่
กลาแสดงออก สามารถเปนผูนํา และ
ประสานงานกับผูใหญได จึงนาจับตา
มองพื้นที่นรี้ พรอมทั้งใหโอกาสเม่ือ
เกิดความผิดพลาดเล็กนอย โดยถือ
เปนโอกาสพัฒนาของพื้นที่ 

22 58-03931 คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลด
นักเสพหนาใหมในชุมชน 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 

 ทั้งกลไกการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการการเงินไมมีปญหา 
สามารถเคล่ือนงานได มีปญหาเรื่อง
เอกสารการเงินและการเขียนรายงาน 
ซ่ึงไดปรับแกแลว 

 เกิดสภาผูนํา1สภา มีการประชุม
ตอเน่ือง เคล่ือนงานโดยทีม
ผูรับผิดชอบโครงการที่ยังเปนเยาวชน
คนรุนใหม 

 เกิดชมรมเด็กและเยาวชน2ชมรม คือ 
ชมรมมวยไทย และชมรมฟุตบอล 

 เด็กและเยาวชน100คนไดเขาคายศา
สนบําบัด 2คาย คายละ 50คน ทําให
เกิดความคิดสํานึกอยากเปนลูกที่ดี
ของพอแม อยากเปนคนดีของสังคม 
ไมอยากเปนที่รังเกียจของสังคมวาเปน
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

เด็กติดยาเสพติด -ส่ิงที่นาสนใจของ
โครงการน้ีคือ ผูขับเคล่ือนกิจกรรม
เปนคนรุนใหม มีความมุงม่ันตั้งใจ ไม
คดโกง มีความคิดสรางสรรค และมี
พลังมาก 

23 58-03908 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อา
บี นําชีวีดวยจริยธรรมแบบ
โคกทราย 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
ทํางานบรรลุไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
ของงวดแรกเปนสวนใหญ มีการแบง
ทีมการทํางานเปน2กลุมใหญ คือกลุม
บริหารคอยรับรู แกปญหา อํานวยการ
ใหเกิดกิจกรรม และกลุมกลไกคน
เคล่ือนงานที่เปนหนุมสาวคนรุนใหม ที่
มีความมุงม่ัน เอาจริงเอาจัง 

24 58-03851 เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม 
ใสใจจัดการขยะ(ตอเน่ือง ป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

8 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
มีการปรับเปล่ียนทีมบริหารเล็กนอย
โดยแกนนําปที่แลวขึ้นมาเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ ทําใหมีความ
เขาใจในการบริหารจัดการ โครงการมี
ความคลองตัวขึ้น สามารถจัดกิจกรรม
ไดสําเร็จลุลวงตามสัญญา มีการคิดสร
สงสรรคในการจัดกิจกรรมตางๆ นํา
สภาเยาวชนออกทํากิจกรรมนอก
สถานที่การจัดการเรื่องการเงิน
สามารถตรวจสอบได หลักฐานการเงิน
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ครบถวน ถูกตอง จึงเห็นควรใหปดงวด
ที่1 ได 

25 58-03848 เยาวชน คนสองปาก ศึกษา
รากฐาน เรียนรูจากชุมชน 
(ตอเน่ือง ป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

21 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
มีการปรับเปล่ียนทีมบริหารเล็กนอย
โดยแกนนําปที่แลวขึ้นมาเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ ทําใหมีความ
เขาใจในการบริหารจัดการ โครงการมี
ความคลองตัวขึ้น สามารถจัดกิจกรรม
ไดสําเร็จลุลวงตามสัญญา มีการคิดสร
สงสรรคในการจัดกิจกรรมตางๆ นํา
สภาเยาวชนออกทํากิจกรรมนอก
สถานที่การจัดการเรื่องการเงิน
สามารถตรวจสอบได หลักฐานการเงิน
ครบถวน ถูกตอง จึงเห็นควรใหปดงวด
ที่1 ได 
 

26 58-03924 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย 
สานสายใยสูชุมชน หมูที่ 10 
บานคลองบาราเกตุ 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
การดําเนินงานเกิดความมีคุณคา ที่มี
การทํางานเปนทีม และดึงศักยภาพ 
บทบาท ของแตละคนแตละกลุม ที่มี
จิตอาสาในการทํางานมารวมกัน
ขับเคล่ือนเปนโครงสรางการทํางานที่
ชัด และเห็นถึงศักยภาพของ
คณะกรรมการและทีมเครือขาย
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ถึงแมวาผูรับทุนอาจมีประสบการณ
นอยกับการบริหารโครงการ แตมี
ความตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูง 
มีวฺธีการเรียนรู ในการปรับรูปแบการ
ทํางานที่ดีขึ้น ตามศักยภาพและเสริม
หนุนการทํางานแกทีมงานไดเปนอยาง
ดี และการขอสนับสนุนหนวงานที่
เก่ียวของเพื่อเสริมหนุนกิจกรรม เกิด
ความยั่งยืนมีการใชสถานที่ของชุมชน
รวมกันซ่ึงกิจกรรมการดําเนินงานมี
ความตั้งใจมุงผลสัมฤทธ์ิของงานและ
การเกิดประโยชนตอสวนรวมมากกวา
เฉพาะกลุมหรือบุคคลและมีการการ
ทํางานรวมกัน สรางกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนรวมกันคิด รวมกัน
วางแผน รวมกันทํา และรวมกันช่ืนชม 
โดยมีการทํางานเปนทีม เปนกลุม แบง
หนาที่ความรับผิดชอบตามความถนัด
และเหมาะสมกับงานและบุบุคคล มี
การวางแผนการทํางาน มีแผนงาน
กิจกรรม แบงโซนการทํางานโดยใช
เขตครัวเรือนของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
เพื่องายและสะดวกตอการเขาถึงใน
การดําเนินงานรวมกัน ซ่ึงจากการ
ติดตามและพิจารณาเห็นวามีแนวโนม
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
27 58-03862 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอด

ขยะ หมูที 2 บานสะพาน
เคียน 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
การดําเนินงานเกิดความมีคุณคา ที่มี
การทํางานเปนทีม และดึงศักยภาพ 
บทบาท ของแตละคนแตละกลุม ที่มี
จิตอาสาในการทํางานมารวมกัน
ขับเคล่ือนเปนโครงสรางการทํางานที่
ชัด และเห็นถึงศักยภาพของผูรับทุนที่
เปนคนรุนใหมนักพัฒนา ที่มีความคิด
สรางสรรคในการทํางาน และ
คณะกรรมการ ที่มีวฺธีการเรียนรู ใน
การปรับรูปแบการทํางานที่ดีขึ้น ตาม
ศักยภาพและเสริมหนุนการทํางานแก
ทีมงานไดเปนอยางดี และการขอ
สนับสนุนหนวงานที่เก่ียวของเพื่อเสริม
หนุนกิจกรรม เกิดความยั่งยืน และมี
การนําทุนทางสังคม โดยเฉพาะดาน
บุคคลมารวมในการทํางานและเปนที่
ปรึกษามีการใชสถานที่ของชุมชน
รวมกันซ่ึงกิจกรรมการดําเนินงานมี
ความตั้งใจมุงผลสัมฤทธ์ิของงานและ
การเกิดประโยชนตอสวนรวม มี
มาตราการทางสังคม/กติกาชุมชน ที่
สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันทํา 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

และรวมกันช่ืนชม มีการแตงคําขวัญ
จากกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อ
เปนส่ือและสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานรวมกันโดยมีการทํางานเปนทีม 
เปนกลุม แบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ตามความถนัดและเหมาะสมกับงาน
และบุบุคคล มีการวางแผนการทํางาน 
มีแผนงานกิจกรรมซ่ึงจากการติดตาม
และพิจารณาเห็นวามีแนวโนมการ
ทํางานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ไว 

28 58-03969 หมูที่ 7 บานบูเกตยามูชีวิตดี 
วิถีพอเพียง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
การดําเนินงานเกิดความมีคุณคา ที่มี
การทํางานเปนทีม และดึงศักยภาพ 
บทบาท ของแตละคนแตละกลุม ที่มี
จิตอาสาในการทํางานมารวมกัน
ขับเคล่ือนเปนโครงสรางการทํางานที่
ชัด และเห็นถึงศักยภาพของผูรับทุนที่
เปนคนรุนใหมนักพัฒนา ที่มีความคิด
สรางสรรคในการทํางาน และ
คณะกรรมการ ที่มีวฺธีการเรียนรู ใน
การปรับรูปแบการทํางานที่ดีขึ้น ตาม
ศักยภาพและเสริมหนุนการทํางานแก
ทีมงานไดเปนอยางดี และการขอ
สนับสนุนหนวงานที่เก่ียวของเพื่อเสริม
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

หนุนกิจกรรม เกิดความยั่งยืน และมี
การนําทุนทางสังคม โดยเฉพาะดาน
บุคคลมารวมในการทํางานและเปนที่
ปรึกษามีการใชสถานที่ของชุมชน
รวมกันซ่ึงกิจกรรมการดําเนินงานมี
ความตั้งใจมุงผลสัมฤทธ์ิของงานและ
การเกิดประโยชนตอสวนรวม ที่สราง
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันทํา 
และรวมกันช่ืนชม รวมกันโดยมีการ
ทํางานเปนทีม เปนกลุม แบงหนาที่
ความรับผิดชอบตามความถนัดและ
เหมาะสมกับงานและบุบุคคล มีการ
วางแผนการทํางาน มีแผนงาน
กิจกรรมซ่ึงจากการติดตามและ
พิจารณาเห็นวามีแนวโนมการทํางาน
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

29 58-03928 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลด
หน้ีดวยวิถีพอเพียง หมูที่ 3 
บานถ้ําทะลุ 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
การดําเนินงานเกิดความมีคุณคา ที่มี
การใหโอกาสกลุมเยาวชนเขารวมก้ิ
จกรรม ซ่ึงเห็นถึงความตั้งใจ มุงม่ันใน
การรวมกัน ถึงแมวาโดยภาพรวม
อาจจะยังขาดการทํางานเปนทีม และ
ดึงศักยภาพ บทบาท ของแตละคนแต
ละกลุมยังนอย แตพบกลุม ที่มีจิต
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

อาสาในการทํางานมารวมกัน
ขับเคล่ือนเปนโครงสรางการทํางานที่
ชัด แตควรเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการและทีมเครือขาย ใหมีวฺ
ธีการเรียนรู ในการปรับรูปแบการ
ทํางานที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อเสริม
หนุนกิจกรรม เกิดความยั่งยืนเพื่องาย
และสะดวกตอการเขาถึงในการ
ดําเนินงานรวมกัน ซ่ึงทางทีมงานรับใน
การพัฒนาใหดียิ่งขึ้น และจากการ
ติดตามและพิจารณาเห็นวามีแนวโนม
สําเร็จตามเปาหมาย 

30 58-03904 หมูบานสีเขียว ปลอดโรค 
ปลอดสารเคมี ดวยแนวทาง
เกษตรอินทรีย หมูที่ 4 บาน
ควนโตะเหลง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

10 มี.ค.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
การดําเนินงานเกิดความมีคุณคา ที่มี
การทํางานเปนทีม และดึงศักยภาพ 
บทบาท ของแตละคนแตละกลุม ที่มี
จิตอาสาในการทํางานมารวมกัน
ขับเคล่ือนเปนโครงสรางการทํางานที่
ชัด และเห็นถึงศักยภาพของ
คณะกรรมการและทีมเครือขาย ที่มีวฺ
ธีการเรียนรู ในการปรับรูปแบการ
ทํางานที่ดีขึ้น ตามศักยภาพและเสริม
หนุนการทํางานแกทีมงานไดเปนอยาง
ดี และการขอสนับสนุนหนวงานที่
เก่ียวของเพื่อเสริมหนุนกิจกรรม เกิด
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ความยั่งยืน และมีการนําทุนทางสังคม 
โดยเฉพาะดานบุคคลมารวมในการ
ทํางานและเปนที่ปรึกษามีการใช
สถานที่ของชุมชนรวมกัน และสถานที่
ของโรงเรียนในพื้นที่รวมดวย ซ่ึง
กิจกรรมการดําเนินงานมีความตั้งใจมุง
ผลสัมฤทธ์ิของงานและการเกิด
ประโยชนตอสวนรวมมากกวาเฉพาะ
กลุมหรือบุคคลและมีการการทํางาน
รวมกัน สรางกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนรวมกันคิด รวมกันวางแผน 
รวมกันทํา และรวมกันช่ืนชม โดยมี
การทํางานเปนทีม เปนกลุม แบง
หนาที่ความรับผิดชอบตามความถนัด
และเหมาะสมกับงานและบุบุคคล มี
การวางแผนการทํางาน มีแผนงาน
กิจกรรม แบงโซนการทํางานโดยใช
เขตครัวเรือนของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
เพื่องายและสะดวกตอการเขาถึงใน
การดําเนินงานรวมกัน ซ่ึงจากการ
ติดตามและพิจารณาเห็นวามีแนวโนม
การทํางานสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว 

31 58-03967 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได
นุมชนบานบารายี  

ระดับความเส่ียง 2  ระดับความ
เส่ียง 1  

ระดับความเส่ียง 
3  

15 กันยายน 
2558 - 15 

21 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ตุลาคม 
2559 

 พื้นที่ไดรับงบลาชาทําใหเริ่มกิจกรรม
ชาแตเน่ืองดวยพื้นที่มีความพรอมใน
เรื่องกลไกทําใหเม่ือไดรับงบประมาณ
มาแลวก็สามารถขยับงานไดทันทีมีการ
เบิกจายงบประมาณสอดคลองกับ
แผนงานกิจกรรมและมีตัวแทน
คณะทํางานที่ส่ือสารกับพี่เล้ียงเปน
ระยะๆทําใหกิจกรรมในพื้นที่มีความ
ล่ืนไหล 
 

32 58-03961  สงเสริมพัฒนาอาชีพบานทา
ศิลาแนวศรษฐกิจพอเพียง  

ระดับความเส่ียง 2  ระดับความ
เส่ียง 2  

ระดับความเส่ียง 
4  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ  
ากการติดตามการทํางานของพื้นที่พี่
เล้ียงไดมาดูแลในชวงขาเคล่ือนทําให
คอนขางตองใชเวลาในการทําความ
เขาใจโครงการ ในสวนพื้นที่เองก็ไม
เขาใจกิจกรรมทําใหในชวงแรกกอนที่
พี่เล้ียงจะลงไปพื้นที่ทํากิจกรรมไปตาม
ความเขาใจของตนเองซ่ึงไมตอบโจทย
ที่ตั้งไวแตเม่ือพี่เล้ียงลงไปทําให
คณะทํางานโครงการมีความเขาใจ
กิจกรรมโครงการมากขึ้นมีโครงสราง
คณะทํางานสภาเพิ่มขึ้นและมีสวนรวม
ในการทํางานโครงการ และไดรับรูใน
เรื่องงบประมาณโครงการทั้งหมดทํา
ใหตัวแทนคณะทํางานที่เปนบัณฑิต
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

อาสาทํางานงายขึ้น 
33 58-03865  รวมพลังคนบานชองไทร

จัดการขยะเพื่อชุมชนนาอยู  
ไมมีความเส่ียง ไมมีความ

เส่ียง 
ไมมีความเส่ียง 15 กันยายน 

2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
โครงการและติดตามปกติ 
ชุมชนดําเนินการไดตามแผน ผล
ดําเนินงานเปนที่ไดวางแผนไวสราง
สภาผูนําขับเคล่ือนกิจกรรม สราง
กลไกการทํางานในพื้นที่ชวยในการ
แกปญหาชุมชน เอกสารทางการเงินมี
ความนาเช่ือถือ ถูกตองตาม
หลักธรรมภิบาล และใชจายอยางคุม
ประสิทธิภพ 

34  58-
04023 

เปดลานบานกําแพง ลด ละ 
เลิก เกมสออนไลน 

ระดับความเส่ียง 8 ระดับความ
เส่ียง 5 

ระดับความ
เส่ียง 13 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

11 ก.ค.59  มีความเส่ียง ตองยุติโครงการ 
เน่ืองจาก 
1.ผุรับผิดชอบโครงการขาดความ
เขาใจและไมปฏิบัติตามกติกาที่วางไว 
2.ขาดทักษะการทํางานเปนทีม มีแกน
นํากิจกรรม 2-3 คน ซ่ึงไมไดใชแกนนํา
ในสภาเขามารวม 3.ผูรับผิดชอบ
โครงการรูสึกทอแท ไมอยากทํา
โครงการตอ 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 - จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการผานการพิจารณา 65 โครงการ มีโครงการใหม 53 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง 12 โครงการ  มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 13 คน 
คือ สิทธิพรรณ เรือนจันทร (พัฒนาและติดตาม  5 โครงการ) วิสาขะ อนันธวัช  (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) กําไล สมรักษ  (พัฒนาและติดตาม 9 โครงการ) มนูญ พลายชุม  (พัฒนาและ
ติดตาม 6 โครงการ) ยงยุทธ สุขพิทักษ (พัฒนาและติดตาม 7 โครงการ) อภิวัฒน ไชยเดช  (พัฒนาและติดตาม 8 โครงการ) สุดา ไพศาล  (พัฒนาและติดตาม  7 โครงการ) ปาลีรัตน แกวประดิษฐ 
(พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) สุธรรม  แกวประดิษฐ (พัฒนาและติดตาม  5 โครงการ) เสณี จาวิสูตร  (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) ไพฑูรย ทองสม (พัฒนาและติดตาม 1 โครงการ) ศุภกิจ 
กลับชวย (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ (พัฒนาและติดตาม 2 โครงการ)  
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ  การจัดการหน้ีสิน การลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดการขยะ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน  64 โครงการ กําลังดําเนินการสงเอกสาร 1 โครงการ (ดําเนินการตอ 62 โครงการ และยุติจํานวน 3 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 52  โครงการ กําลังดําเนินการสงเอกสาร 1 โครงการ และปดงวดเกิน 2 เดือน จํานวน 11  โครงการ  
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

1 58-03876 ตลาดรวมใจปากทาซอง ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับ
ความเส่ียง 

3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 มิ.ย.59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  32 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ผูใหญบานซ่ึงเปนหัวหนาโครงการ มี
ภาระกิจเยอะ ไดนําผูชวยผูใหญบานมา
ชวย จัดกิจกรรม และการลงรายงาน 
รวมถึงการเก็บหลักฐานคาใชจาย 
 

2 58-03873 บานไทรทองชีวิตปลอด
สารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
คณะกรรมการดําเนินโครงการสามารถทํา
กิจกรรมไดบรรลุตามแผนการดําเนิน
กิจกรรมที่วางไว 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการเปนไป
ตามแผนการดําเนินงานที่วางไว การใช
จายเงินเปนไปอยางเหมาะสม และมีการ
จัดเก็บเอกสารดี 

3 58-03868 เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุง
หลอ 
 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผน มีการ
บันทึกการทํากิจกรรมและการใชจายเงิน
ของโครงการ 

4 58-03852 ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัด
โหนด (ตอยอดป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย 
มีทีมการขับเคล่ือน และทีมสนับสนุน 
คณะกรรมการมีความสุขที่ไดดําเนิน
โครงการ และพรอมรวมกันทําตอเน่ือง 
เพื่อฟนฟูภูมิปญญาของหมูบาน ทุกคนมี
ความพึงพอใจมาก นับวาเปนโครงการที่
ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชน เยาวชนและ
ผูเขารวมไดเรียนรูความหมายของ "ปนตง" 
คือบทกลอนที่นํามาสอนใหสนุก ใช
เสียงดนตรีใหจังหวะ ประกอบทาทาง ทา
เตน ทารํา คลายลําตัด ผสมผสาน ตันหยง 
และอาจจจะนําเรื่องอ่ืนๆ มาผสมผสานได 
เชนเพลงบอก รองเรือ เปนตน ไดคนพบ
ปราชญ ที่มีภูมิปญญาเรื่องน้ีเพิ่มเติม 
นับเปนการกระตุนใหเกิดการสืบทอดเรื่อง
น้ีไดอยางตอเน่ือง 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

5 58-03871 ทุนชุมชนสรางรายไดบาน
สวนขัน (ตอยอดป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ในชวง
แรกพบวาการเขียนหลักฐานยังไมถูกตอง 
ทางพี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน และผานการ
ตรวจสอบโดยพี่เล้ียงอีกครั้ง กิจกรรมตาม
โครงการสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 
สามารถปดโครงการไดตามระยะเวลาที่
กําหนด 

6 58-03927 บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหนี้
ดวยวิถีพอเพียง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได แมวา
ชวงแรกการเขียนหลักฐานอาจจะผิดบาง 
พี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงินให พรอมทั้งแนะนํา และให
ปรับแกไขเพิ่มเติม 
 

7 58-03883 บานควนหนองหงสเรียนรู
การลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ในชวง
แรกพบวาการเขียนหลักฐานยังไมถูกตอง 
ทางพี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

หลักฐานทางการเงิน และผานการ
ตรวจสอบโดยพี่เล้ียงอีกครั้ง กิจกรรมตาม
โครงการสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 
สามารถปดโครงการไดตามระยะเวลาที่
กําหนด 

8 58-03919 สมุนไพรชวยสรางสามัคคี
และลดหนี้ ที่บานไรเหนือ 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

16 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ขอเรียนรุที่ไดจากโครงการ 1.การทํางาน
ตามโครงการในกรณีที่เปนพี้นที่ใหม ตอง
ใชระยะเวลานานมากขึ้นในการพูดคุย 
และระยะน้ีมีผลกระทบจากองคกรในภาพ
กวาง ประชาชนหลายคนมีขอคําถามเยอะ 
หลายคนไมไววางใจตั้งแตแรก จึงไดแนะ
ผูรับผิดชอบโครงการใหทําตอไปเรื่อยๆ 2.
กิจกรรมของ สจรส.มอ.มีการบันทึกขอมูล
เยอะ ทําใหเกิดความสับสนกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ เพราะโครงการอ่ืนๆ 
บันทึกไมเยอะ ทําแลวเสร็จ จึงไดบอกให
ผูรับผิดชอบโครงการทําและบันทึกไปทุก
วัน หรือเขียนบอยๆกจะชํานาญการเอง 
3.การทํางานประชาชน ตองใชความ
พยายามมาก เพราะหลายครั้งกิจกรรมเรา
ตองการคุณภาพ แตบางครั้งคุณภาพไม
เกิด ก็ตองไปทําใหม ซอมใหม จึงตองรอ 
และใชเวลา คอยทําคอยไป 

9 58-03859 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บาน ไมมีความเส่ียง ไมมีความ ไมมีความ 15 กันยายน 21 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

กาโหใต เส่ียง เส่ียง 2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได แมวา
ชวงแรกการเขียนหลักฐานอาจจะผิดบาง 
พี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงินให 

10 58-03930 คนเอาถานบานวัดโหนด ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ในชวง
แรกพบวาการเขียนหลักฐานยังไมถูกตอง 
ทางพี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน และผานการ
ตรวจสอบโดยพี่เล้ียงอีกครั้ง และมีระบบ
การบริหารจัดการทางการเงินที่ดี 

11 58-03922 ผังฟารมลดรายจายที่บาน
ทรายขาว 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ในชวง
แรกพบวาการเขียนหลักฐานยังไมถูกตอง 
ทางพี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน และผานการ
ตรวจสอบโดยพี่เล้ียงอีกครั้ง 
สรุปโดยภาพรวม โครงการสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามปกติได 

12 58-03889 ภูมิปญญา เพิ่มรายได สราง ไมมีความเส่ียง ไมมีความ ไมมีความ 15 กันยายน 21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

สุขที่บานยางในลุม (ตอยอด
ป 2) 

เส่ียง เส่ียง 2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

และติดตามปกติ 
การดําเนินงานตามโครงการดําเนินการ
ตอไปได และสามารถดําเนินงานได
ตามปกติ ปดโครงการไดปกติ 

13 58-03890 วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่
บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ในชวง
แรกพบวาการเขียนหลักฐานยังไมถูกตอง 
ทางพี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน และผานการ
ตรวจสอบโดยพี่เล้ียงอีกครั้ง กิจกรรมตาม
โครงการสามารถดําเนินงานไดตามปกติ 
สามารถปดโครงการไดตามระยะเวลาที่
กําหนด 

14  58-
03909 

คลังอาหารบานดอนโรง(ตอ
ยอดป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได แมวา
ชวงแรกการเขียนหลักฐานอาจจะผิดบาง 
พี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงินให พรอมทั้งแนะนํา และให
ปรับแกไขเพิ่มเติม 

15 58-03942 บานหวยแหยง สืบสานภูมิ
ปญญา 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ  
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

2559 
 

โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ในชวง
แรกพบวาการเขียนหลักฐานยังไมถูกตอง 
ทางพี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน และผานการ
ตรวจสอบโดยพี่เล้ียงอีกครั้ง และมีระบบ
การบริหารจัดการทางการเงิน และแบง
การทํางานเปน 3 กลุม 

16 58-03892 คุณคาเด็กแวน็ซ ที่บานปาก
คลองวัดแดง (ตอยอดป2) 

ระดับความเส่ียง 1 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับ
ความเส่ียง 

2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ  
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได ในชวง
แรกพบวาการเขียนหลักฐานยังไมถูกตอง 
ทางพี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน และผานการ
ตรวจสอบโดยพี่เล้ียงอีกครั้ง และมีระบบ
การบริหารจัดการทางการเงิน และแบง
การทํางานเปน 3 กลุม 

17 58-03899 ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สอง
ศาสนาสานสัมพันธที่บาน
ยวนแหล 

ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับ
ความเส่ียง 

1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ  
การบริหารการเงินตามโครงการ มีความ
โปรงใส มีหลักฐานตรวจสอบได แมวา
ชวงแรกการเขียนหลักฐานอาจจะผิดบาง 
พี่เล้ียงไดดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงินให พรอมทั้งแนะนํา ปรับแกไข
ใหถูกตอง 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

18 58-03935 ตํารับอาหารเปนยา ณ บาน
นาพา 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับ
ความเส่ียง 

3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

11 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

 11  วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การจัดกิจกรรมเปนไปตามแผนที่วางไวให
ขอเสนอแนะในการประชาสัมพันธให
ภาครัฐอ่ืนๆมาเขารวมกิจกรรม และระดม
กลุมวัยทํางาน วัยผูสูงอายุ มาเขารวม
กิจกรรมใหมากขึ้น 

19 58-03907 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิม
พระชนม 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาที่ บาน
ทุงจูด 

ระดับความเส่ียง 4 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับ
ความเส่ียง 

5 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 พ.ค. 59 
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  27 วัน 

มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากปรับเปล่ียนคณะกรรมการที่มี
หนาที่บันทึกกิจกรรมการดําเนินงานในเว็บ
ไซด 
คณะกรรมการ ปรับเปล่ียนเรื่องการ
รับผิดชอบงานในโครงการ และได
เสนอแนะใหปรับเปล่ียนหวงเวลาในการ
จัดกิจกรรมใหเร็วขึ้นโดยทุกกิจกรรมควร
เสร็จส้ินกอน สิงหาคม 2559 

20  58-
03894 

แกมลิงบานทรายเพชรลดภัย
พิบัติน้ําทวม 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ผูรับผิดชอบโครงการ จะหม่ันปรึกษาพี่
เล้ียง เม่ือมีปญหา และไดเขารวมกิจกรรม
ของพื้นที่จํานวน ถ ครั้งในชวงระยะเวลา 
5 เดือนแรกของโครงการ พบวา ทีม
พยายามจัดกิจกรรมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคแตละครั้ง 

21 58-03863 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี 
วิถีบานทาชาง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 

27 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ตุลาคม 
2559 
 

จากการดําเนินงานที่ผานมามี
ความกาวหนาของกิจกรรมประมาณ85% 
และเปนไปตามจุดประสงคที่วางไว และ
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
คณะกรรมการโครงการ และภาคีเครือขาย 
มีการทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง แตอาจลา
ชากวาปฏิทินที่กําหนดบางในบางกิจกรรม
เน่ืองแกนนําหลักปวยดวยโรคความดันสูง
และเสนประสาทที่คอถูกกดทับ แตคณะ
กรรมโครงการมีความรวมมือและสามารถ
ขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการตอไปไดเปน
อยางดี 

22 58-03858 ชุมชนสามรอยกลา ใสใจ
สุขภาพ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ป2 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

กําลังดําเนินการ
สงเอกสาร  

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินโครงการเปนไปดวยดี ตาม
แผนการดําเนินงานที่ไดวางไว ไมพบวามี
อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมแตอยางใด 
โครงการมีการทํางานรวมกันเปนอยางดี 
คนในชุมชนใหความสนใจ และสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนการที่วางไว 

23 58-03857 บานทาแหงปลอดโรค ปลด
หนี้ ดวยวิถีพอเพียง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินงานโครงการไมพบความเส่ียง 
และมีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานในงวดที่ 2 ตอไป 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ชุมชนบานทาแหงเกิดความตื่นตัว และ
สนใจในการออกกําลังกายและหันมาดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น 
โดยทํากิจกรรมที่เปนปกติวิสัยของคนใน
ชุมชนไปแลว และยังมีชุมชนใกลเคียง
มารวมกิจกรรมในกาออกําลังกายทําให
เกิดความสัมพันธระหวางหมูบาน 

24  58-
03869 

รานคาคุณธรรมนําวิถีเดิมลด
สารเคมีบานปากลง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน 
ชาวบานตื่นตัว และยินดีในการเขารวม
กิจกรรมเน่ืองจากคนในชุมชนไดประโยชน 
ใชคําวารานคาคุณธรรม เปนส่ือกลางให
คนมารวมทําเกษตรปลอดสารเคมี 

25 58-03856 รวมสรางผลไมอินทรียจาก
สวนสมรมบานหวยพาน 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย.59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีการทํางานเปนทีม แบงความรับผิดชอบ
ตามความถนัดของแตละคน ทําใหผลการ
ทําเปนไปตามแผนงาน และชาวบานได
ประโยชนหลายอยางจากการเขารวม
กิจกรรมของโครงการ 

26 58-03861 ปรับพื้นที่วางปลดหนี้บานทา
มวง 
 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 สามารถดําเนินการตามแผนได มีภาคีใน
พื้นที่มารวมเพิ่มเติม 

 ใชผูนํากลุมบานเปนแกนนําหลักในการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ขับเคล่ือนกิจกรรม 
 

27 58-03893 ปลดหนีด้วยวิถีพอเพียงบาน
คลองเล 
 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

17 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 คณะกรรมการและปราชญชุมชนมีความ
พรอมและมีความรูในการจัดทํากิจกรรม
โครงการ 

 เกิดนวัตกรรมจากการคิดคนของกรรมการ 
กลวยรังนกเพิ่มรายได เปนการนําวัตถุดิบ
ในโครงการมาแปรรูปใหนาสนใจ เกิด
คุณคา มีราคามากขึ้น ใหความรูสึกและ
ความภูมิใจแกชุมชน 
 
 

28 58-03877 กระจาดสานใจเคร่ืองแกง
กูภัยเศรษฐกิจบานนาแยก
เหนือ (ตอยอดป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินงานของโครงการไดผลลัพทสูง
กวาเปาหมายที่วางไว เน่ืองจากไดรับความ
รวมมือและการมีสวนรวมจากคนในชุมชน
เปนอยางดี 

29 58-03853 กลวยไขบานลดสารเคมี
บานพิตํา 
 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
แกนนําชุมชนมีความสามารถในการทํา
กิจกรรมไดสําเร็จ เกิดนวัตกรรมได 
เกิดนวัตกรรมดานกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม โดยใช "กลวยไขบาน" เปน
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ส่ือกลางในการลดการใชสารเคมีในภาค
การเกษตร 

30  58-
03855 

กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคา
ถูกที่บานหลาแขก 

ระดับความเส่ียง 1  ไมมีความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียง 

1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
คณะกรรมการโครงการและสภาชุมชนมี
การขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการอยาง
ตอเน่ืองตามรายละเอียดและงบประมาณ
ที่ไดรับ แตการกําหนดกิจกรรมตามปฏิทิน
โครงการคณะกรรมการไดกําหนดเวลา
กระช้ันชิดกันมากในบางเดือน ทําใหไม
สามารถจัดกิจกรรมไดทันตามปฏิทิน
โครงการตองขยายเวลาออกไปบาง
เล็กนอย 
 

31 58-03864 โรงเรียนรางสรางชีวิตบาน
ทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
จากจุดเริ่มตนในการใชโรงเรียนรางเปน
ศูนยการเรียนรูของชุมชน ปจจุบันทาง
โครงการไดพัฒนาขยายผลไปสูครัวเรือน
โดยใชผังครัวเรือนเปนเครื่องชวยเรียนรู 

32 58-03881 เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได
บานทุงกระจูด 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ดําเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรมในแผนที่
วางไวในงวดที่ 1 มีการใชจายงบประมาณ
ตามแผนงานโครงการ 
การใชจายงบประมาณเปนไปตามวตถุ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ประสงคของโครงการ และตามแผนที่วาง
ไว 

33 58-03875 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชน
บางฉนาก 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

4 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 โครงการมีความกาวหนาตามแผน 
 การบริหารจัดการงบประมาณโปรงใส 

ตรวจสอบได ชุมชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
 เห็นควรอนุมัติงบประมาณงวดตอไป 

เน่ืองจากเปนโครงการที่มีประโยชน และ
ไดรับคามรวมมือจากหลายฝายในชุมชน 
 

34 58-03950 นําศาสตรพระราชา สรางสุข
สูบานบางไทร 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

8 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผน และ
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว โครงการ
สามารถดําเนินการตอได 
 

35 58-03884 โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ 
คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

ระดับความเสียง 1  ไมมีความเส่ียง ระดับ
ความเสียง 
1  

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย.59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีเอกสารหลักฐานการใชจายเงินครบทุก
กิจกรรม 
ทางกลุมและสภาผูนําเห็นรวมกันวา
กิจกรรมที่ทาง สสส.จัดสรรงบประมาณมา
ใหน้ันตรงประเด็นกับความตองการของ
ชุมชนเพราะผูที่เขารวมโครงการตางมี
ความตั้งใจที่จะทําใหโรงเรียนรางมีชีวิต 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

และเปนสถานที่ประชุม จัดกิจกรรมตางๆ
ในหมูบาน ตัวกิจกรรมอ่ืนๆเนนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนทางเลือก
หน่ึงที่จะใชในการประกอบสัมมาอาชีพได  

36 58-03910 เกษตรอินทรียเพิ่มรายได
สงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

ระดับความเสียง 4 ระดับความ
เสียง 3 

ระดับ
ความเสียง 
7 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 ก.ค. 59  มีความเส่ียง ตองยุติโครงการ เน่ืองจาก 
เน่ืองจากผูรับผิดชอบโครงการ สุขภาพไม
ดีเม่ือดําเนินการมาระยะหน่ึงในงวดที่ 1 
ของโครงการ โดยพี่เล้ียงไดคาดการณและ
สอบถามจากผูรับผิดชอบโครงการ 
ประกอบกับการประเมินรูปแบบการ
ดําเนินงานของพื้นที่ในงวดที่ 1จึงลง
ความเห็นพองกันวา ขอยุติโครงการกอน
ไมขอเดินตอ  
 

37 58-03867 คืนธรรมชาติบานทาใหญสู
ตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีเอกสารหลักฐานการใชจายเงินครบทุก
กิจกรรม กิจกรรมดําเนินไดตามแผนบรรลุ
วัตถุประสงคทุกกิจกรรม 
ทางกลุมและสภาผูนําเห็นรวมกันวา
กิจกรรมที่ทาง สสส.จัดสรรงบประมาณมา
ใหน้ันตรงประเด็นกับความตองการของ
ชุมชนเพราะ บานทาใหญน้ันตอนน้ี
ประสบกับปญหาการทําลายส่ิงแวดลัอม 
จะตองสรางความตระหนักใหกับคนใน
ชุมชน และส่ิงที่พบและเห็นคือทุกคนไดมี
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

โอกาสมาพบปะ สังสรรค พูดคุย ยอมรับ
ความคิดเห็น กลานําเสนอความคิด เอา
นําไปสูการพัฒนาดานอ่ืนตอไป 

38 58-03949 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัว
ปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวม
คิดรวมทํา 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

8 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

39 58-03887 บานโคกใหญรวมใจสงเสริม
เกษตรอินทรีย ปลดหนี้
ครอบครัว 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  27 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการดําเนินการลาชา เน่ืองจากสภาพ
นํ้าทวมขังตอเน่ืองในเดือนธันวาคม และ 
มกรราคม แนะนําใหขยายเวลา โครงการ
สามารถปรับแผนและขยายเวลาไดอยาง
นอย 80 %และมีการเบิกจายงบประมาณ
โปรงใส 
 

40 58-03900 มัคคุเทศนอยแหงเขาขุน
พนม 

ระดับความเสียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับ
ความเสียง 

1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
จัดกิจกรรมไดครบตามแผนที่วางไวในงวด
ที่ 1 งบประมาณใชจายตามแผนและ
วัตถุประสงคของโครงการ 

41 58-03897 ตูเย็นขางเรินบานชายควน ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการดําเนินไปตามแผนอยางตอเน่ือง 
แตอาจจะรายงานกิจกรรมชา เน่ืองจากให
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

 ลูกหลานของคณะงานชวยลงขอมูล
กิจกรรมในเวบไซต 

42 58-03874 บานคันเบด็ปลอดสารพิษ
ดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับความเสียง 1 ระดับความ
เสียง 1 

ระดับ
ความเสียง 
2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

19 พ.ค.59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

 19  วัน 

มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมในงวดที่1 ไม
สามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนตองขอ
ขยายเวลาไปถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 

43 58-03901 รวมใจแกไขปญหาขยะในชุม
ชุนบานตูล 

ระดับความเสียง 1 ระดับความ
เสียง 2 

ระดับ
ความเสียง 
3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

16 มี.ค. 59   มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีทีมงานครบ แบงงานกันทําดี มีความ
รวมมือกันระหวางทองที่และทองถิ่น 
สามารถจัดกิจกรรมและใชจาย
งบประมาณไดผานเกณฑที่กําหนด แมจะ
ลาชาบาง เน่ืองจากไดรับเงินโอนชา มีการ
ประชุมทีมทุกเดือน มีการประชุมสภา
หมูบาน การบริหารจัดการการเงิน
สามารถทําไดถูกตองตามที่พี่เล้ียงแนะนํา
แมจะผิดพลาดบางในระยะแรก แตก็
สามารถแกไขไดถูกตอง คาดวาสามารถ
ดําเนินโครงการไดตามที่กําหนดไวใน
โครงการ 

44 58-03879 ศูนยการเรียนรูการผลิต
ขาวสังหยดอินทรีชีวภาพ
ครบวงจรเพื่อขับเคล่ือน
ชุมชนทองถิ่นใหนาอยูที่บาน
ควนพัง (ตอเนื่องป2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง และ
ทางพี่เล้ียงไดประสานความรวมมือกับ ม.
ทักษิณ ใหลงมารวมพัฒนาหลักสูตรการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

เรียนรูการทํานาอินทรียรวมกับชาวบาน 
ทําใหโครงการประสบความสําเร็จและ
ดําเนินการเสร็จในเวลาที่กําหนด 

45  58-
03880 

คนปากเปยดสุขภาพดีดวย
วิถีพอเพียง 

ระดับความเสียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับ
ความเสียง 
1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย.59  มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากผูดําเนินงาน เลขานุการไมเขาใจ
การดําเนินงานในระบบอิงราชการ ในเรื่อง
ของการทําหลักฐานเอกสาร และลง
หลักฐานกิจกรรมตาง ๆ ในโปรแกรม 
ผูนําชุมชนทั้งในอดีต และปจจุบันใหความ
รวมมือในการดําเนินงาน และความ
รวมมือจากชาวบาน การพูดคุยในการ
ติดตาม กับผูรับผิดชอบโครงการเปนไป
ดวยความซ่ือไมออมคอม อะไรจริงก็จริง 
อะไรไมจริงก็บอกไมจริง และพรอม
รับผิดชอบจากผูรับผิดชอบโครงการส่ิงที่
สังเกตุไดคือชุมชนไมออมคอมในการ
เจรจา 

46 58-03854 ชุมชนบานชะเอียนย้ิมไดดวย
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เสียง 1 

ระดับ
ความเสียง 
1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

19 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  19 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย แต
ระยะเวลาการสงรายงานลาชา เน่ืองจาก
ปญหาขาดผูรับผิดชอบการทํารายงาน 
การดําเนินงานโครงการทําใหชุมชนเกิดจา
กกลมผักปลอดสารพิษ ปลูกผักปลอดสาร
บริโภคในชุมชน ซ่ึงทําใหชาวบานหันมา
กินผักปลอดสารมากขึ้น และหันมาออก
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

กําลังกายมากขึ้น 
47 58-03870 ฟนฟูวิถีชีวิตชาวนาบานควน

เงิน 
ระดับความเสียง 6 ระดับความ

เสียง 1 
ระดับ

ความเสียง 
1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

กําลังดําเนินการ
สงเอกสาร  

 ยุติโครงการ โครงการน้ีไดจัดกิจกรรม
ประชุมหมูบานเพื่อช้ีแจงโครงการลาชา 
เน่ืองจากไมไดรับความรวมมือจาก
ผูใหญบาน ทําใหมีผูเขารวมเรียนรูนอย 
และสงผลใหการดําเนินโครงการไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงที่ตั้งไว ไมสามารถสราง
การเรียนรูใหกับคนสวนใหญในหมูบานได 
ซ่ึงกอนหนาน้ีในชวงพัฒนาโครงการทางผู
ใหญบานใหความรวมมือและใหการ
สนับสนุนตอการจัดทําโครงการเปนอยางดี 
แตเม่ือทาง สสส.ไดอนุมัติโครงการและได
ดําเนินการจัดทําโครงการ ปรากฎวาไมได
รับความรวมมือจากผูใหญบาน จึงสงผลให
ทางโครงการดําเนินการลาชา ทาง
คณะทํางานโครงการจึงมีมติรวมกันวา ขอ
ยุติการดําเนินโครงการในงวดที่ 2 
เน่ืองจากหากทําตอไป จะไมเกิดผลสําเร็จ
และไมสามารถสรางการเรียนรูใหคนใน
หมูบานได 

48 58-03872 กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ดําเนินกิจกรรมไดครบทุกกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว การบริหารงบประมาณตรง
ตามวัตถุประสงค 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

49 58-03918 เกษตรอินทรียบานปลักจอก
เสริมรายได 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เสียง 3 

ระดับ
ความเสียง 

3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
จากการติดตามการดําเนินงานในงวดที่ 1 
ของโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการเองมี
ความตั้งใจ มุงม่ันเพื่อที่จะทํางานใหสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการโดย
พยายามขับเคล่ือนในรูปแบบสภาผูนําที่มี
การประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง ถึงแมวา
โดยภาพรวมในครั้งแรกอาจจะยังขาดการ
ทํางานรวมเปนทีม 

50 58-03946 พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุข
อยางย่ังยืน 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ทางกลุมและสภาผูนําเห็นรวมกันวา
กิจกรรมที่ทาง สสส.จัดสรรงบประมาณมา
ใหน้ันตรงประเด็นกับความตองการของ
ชุมชนเพราะผูที่เขารวมโครงการสวนใหญ
เปนเกษตนกรซ่ึงเน้ือหาของกิจกรรม เปน
ทางเลือกหน่ึงที่จะใชในการดํารงชีวิตใน
การประกอบอาชีพ หรือจะทําปลูกกินเอง
ในครัวเรือนได 

51 58-03916 บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ดําเนินกิจกรรมไดครบทุกกิจกรรมตาม
แผนที่วางไวในงวดที่ 1 รายจายเปนไป
ตามแผน 

52 58-03903 บานบางคุระพอเพียง ไมมีความเส่ียง ไมมีความ ไมมีความ 15 กันยายน 25 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

หลีกเล่ียงสารเคมี เส่ียง เส่ียง 2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

และติดตามปกติ 
จัดกิจกรรมไดครบทุกกิจกรรมในงวดที่ 1 
ตามแผนที่วางไว ใชจายงบประมาณตาม
วัตถุประสงคและแผนงานโครงการ 

53 58-03860 สุขสวรรค ที่ บานควน
สวรรค 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

11 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

 11  วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินงานของโครงการสุขสวรรคที่
บานควนสวรรค ไดดําเนินไปตามตาราง
ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงาน ไมพบความ
เส่ียงของการดําเนินงาน และมีแนวโนม
สําเร็จตามเปาหมาย เห็นควรดําเนินการ
เบิก/สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานงวดที่ 2 ตอไป 
 

54  58-
03913 

บานดอนจิกพัฒนาเพื่อ
สงเสริมอาชีพ 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีเอกสารหลักฐานการใชจายเงินครบทุก
กิจกรรม การดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคทุกกิจกรรม ชุมชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน 

55 58-03885 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงบานใน
โคระ 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 3  

ระดับ
ความเส่ียง 

3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว แมวา
บางกิจกรรมจะเล่ือนวันดําเนินการเพื่อ
ปรับใหเหมาะกับบริบทของพื้นที่ และมี
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

การปรับเปล่ียนผูรับผิดชอบงานดานไอที 
แตก็ยังความตั้งใจและสามารถเรียนรูการ
ทํารายงานและการบันทึกขอมูลผานทาง
เวปไซต และสามารถดําเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค 

56 58-03917 ผักปญญาออนสรางสุขบาน
แขก 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินกิจกรรมสามารถดําเนินไดครบ
ทุกกิจกรรม ตามแผนที่วางไวในงวดที่ 1 
การใชงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค
และแผนงานโครงการ 

57 58-03866 บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 เม.ย.59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินกิจกรรมสามารถดําเนินไดครบ
ทุกกิจกรรม ตามแผนที่วางไวในงวดที่ 1 
การใชงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค
และแผนงานโครงการ 

58  58-
03895 

เกษตรอินทรียสรางรายได
บานในหัน 

ไมมีความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง 3  

ระดับ
ความเส่ียง 

3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

 11 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  11 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
จากการติดตามการดําเนินงานในงวดที่ 1 
ของโครงการ เน่ืองจากโครงการไดรับเงิน
ลาชาจึงทําใหมีการปรับปฏิทินกิจกรรม
ของโครงการใหเหมาะสมกับระยะเวลา ซ่ึง
ผูรับผิดชอบโครงการเองมีความตั้งใจ 
มุงม่ันเพื่อที่จะทํางานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการซ่ึงแมวาชวงแรก 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

ๆ ของการดําเนินกิจกรรมจะมีปญหาใน
เรื่องการบันทึกขอมูลผานเวปไซตที่มีความ
ลาชา แตตัวผูนําชุมชนเองใหความสําคัญ
พรอมสนับสนุนการดําเนินงานของ
โครงการโดยมีการปรับรูปแบบการทํางาน
ใหเกิดความเปนทีมมากขึ้นและทั้งน้ี
คณะกรรมการพรอมรับในการพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้น  

59 58-03911 เซเวน ภูมิปญญา สรางสุข
สองฝงคลองบานบางไทร 
(ตอยอดป2) 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีเอกสารหลักฐานการใชจายเงินครบทุก
กิจกรรม การดําเนินงานเปนไปดวยดี 
ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนเปน
อยางมาก ทําใหเกิดภาพความรวมมือรวม
ใจของคนในชุมชน 

60 58-03932 สรางครัวคนหวยยวนดวย
ธนาคารริมคลอง (ตอเนื่อง) 

ระดับความเส่ียง 3  ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับ
ความเส่ียง 
4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากไมเห็นขอมูลเชิงประจักษใน
รายงานกิจกรรม จึงตองติดตามอยาง
ใกลชิด และใหคําแนะนําในการบันทึก
ขอมูล 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการ
และสรุปขอคิดเห็น 
 

61 58-03878 บานไสโคกเกาะ รวมใจลด
ภัยสารเคมีในชุมชน 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

25 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินกิจกรรมในงวดที่ 1 สามารถ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

2559 
 

ดําเนินการไดทุกกิจกรรมตามแผน การใช
จายงบประมาณเปนไปตามแผน 

62 58-03938 อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบาน
ควนยูง 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับ
ความเส่ียง 
3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินงานยังดําเนินไดตามแผน แต
ตองชวยดูแลและวางระบบการทํางานของ
ทีมงานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

63  58-
03843 

สายน้ําสรางสุข ณ บานทุง
โชน 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 3 

ระดับ
ความเส่ียง 

5 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

19 พ.ค. 59 
 

 ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

 19 วัน 

มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากความเขาใจในระบบการบริหาร
จัดการโครงการมีนอย ไมเขาใจถึง
ความสําคัญของการจัดการและการจัดเก็บ
เอกสารการเบิกจายเงินที่ถูกตอง รวมถึง
ขาดศักยภาพในการจัดทํารายงานที่
สมบูรณ การจัดเก็บหลักฐาน(ภาพถาย
กิจกรรม) ทําใหการจัดทํารายงานและการ
จัดสงรายงายลาชา 

64  58-
03826 

สองขางทางสรางรายได 
บานตีนคลอง 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

19 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  19 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการมีการดําเนินการตามแผนเปน
สวนใหญ มีบางกิจกรรมไดทํากอน บาง
กิจกรรมทําหลัง ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของพื้นที่ 

65 58-03888 บานโปนปลอดสารพิษดวย
วิถีชีวิตพอเพียง 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 

19 พ.ค. 59 
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินกิจกรรมได
เกินรอยละ 50 ของกิจกรรมที่วางแผนไว 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

   19 วัน แตที่ตองขยายเวลาเน่ืองจากในชวง
ระหวางเดือนกันยายน 2558-มกราคม 
2559 เปนชวงที่มีฝนตกบอย ทําใหการ
ดําเนินโครงการคอนขางลําบาก 

 

จังหวัดสงขลา  

 - จังหวัดสงขลา มีโครงการผานการพิจารณา 14 โครงการ มีโครงการใหม 13 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง 1 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 5 คน คือ น.ส.อารีย 
สุวรรณชาตรี (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) วาที่ ร.ต.หญิง ใบเฟริ์น สุวรรณมณี (พัฒนาและติดตาม 2 โครงการ)  นายอะหมัด หลีขาหรี (พัฒนาและติดตาม 5 โครงการ) นางสาวเบญจวรรณ 
เพ็งหนู และนายจํารัส หวังมณีย (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) 
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย/ลดใชสารเคมี  สรางเสริมอาชีพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 13 โครงการ กําลังดําเนินการสง 1 โครงการ (ดําเนินการตอ 11 โครงการ และยุติจํานวน 3 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 13 โครงการ กําลังดําเนินการสง 1 โครงการ และปดงวดเกิน 2 เดือน จํานวน 1  โครงการ  
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดสงขลา  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

1 58-03813 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย
วิถีพอเพียง 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

4 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การนําปรัชญา ศก.พอเพียงมาใชในการ
ดําเนินโครงการ สามารถสรางการเรียนรู 
ใหกับคนในชุมชน ตลอดจนสามารถทําให
คนในชุมชนลดตนทุนในการผลิต สามารถ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

พึ่งตนเองได ซ่ึงปจจุบันปุยมีราคาแพง ทํา
ใหคนในชุมชนตองแบกรับตนทุนการผลิต
ที่สูงขึ้น มีรายจายเพิ่มขึ้น 
ดังน้ันการที่ชุมชนมีความรู และรวมกัน
ผลิตเอง ใชเอง เชน ปุยทําใหมีรายจายที่
ลดลง 

2 58-03898 ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค 
บานหนองถวย 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

16 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 มีทัมสภาผูนํา 1 ทีม เปนกลไกในการ
ทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการ 

 มีการประสานทํางานรวมกับเจาหนาที่
ภาครัฐ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน
สํานักงานเกษตร เขามารวมกิจกรรม
โครงการโดยผานการอบรม ใหความรู 

 ประชาชนเกิดความรู เกิดการทํางาน
รวมกันในการลดใชสารเคมีในการทํา
เกษตร เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองของคนใน
ชุมชน 
 

3 58-03819 สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชน
ตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

16 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
สามารถสรางการเรียนรู การมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ในการทํากิจกรรมรวมกัน 
โดยเฉพาะการทําเกษตรลดใชสารเคมี 

4 58-03850 สานใจคนสามวัย รวมสราง
บานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 4 

15 กันยายน 
2558 - 15 

4 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

วัฒนธรรมชุมชน ตุลาคม 
2559 
 

มีการดําเนินงานอยุอยางตอเน่ือง สราง
การมีสวนรวมใหกับคนในชุมชน 

 ชุมชนยังมีขอจํากัดของคนบันทึกขอมูล 
รายงานกิจกรรมในเวปไซ คนใสรางสุข 

 กิจกรรมบางกิจกรรม เชน กลองยาว ทํา
ขนมตม และปลูกปา สรางการเรียนรู
ใหกับเด็ก เยาวชนทําใหเด็ก เยาวชนมี
ความสนุกสนาน และมีความผูกพันใกลชิด
กับผูปกครอง แกนนําชุมชนมากขึ้น 
 

5 58-03810 คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ 
ดวยพืชผักสมุนไพร 

ระดับความเส่ียง 5  ระดับความ
เส่ียง 6  

ระดับความ
เส่ียง 11 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

กําลังดําเนินการ
สงเอกสาร  

ยุติโครงการ มีความเส่ียงสูง เน่ืองจากการ
ดําเนินกิจกรรมเกิดความลาชาจากแผนที่
ไดกําไวจะตองมีการปรับแผนการดําเนิน
กิจกรรมใหทันตอชวงเวลา 

6 58-03886 ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชน
ตนแบบวิถีพอเพียง บานหนอง
ไมแกน 

ระดับความเส่ียง 3 ระดับความ
เส่ียง 3 

ระดับความ
เส่ียง 6 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

19 พ.ค. 59  
 

ลาชาเกิน 2 
เดือนจํานวน 

  19 วัน 

มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการมีสภาแกนนําที่สามารถขับเคล่ือน
การดําเนินงานของโครงการไดเอกสาร
การเงินผูรับผิดชอบโครงการไดรับ
คําแนะนําจากพี่เล้ียงและ สจรส มีความ
เขาใจและนําไปแกไขใหถูกตองตามแบบ
แผน 

7 58-03816 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิต
ชุมชนบานคลองตอ 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการมีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

2559 
 

ของโครงการ เน่ืองจากมีคณะทํางานที่มี
ศักยภาพ มีทักษะการทํางานอยางเปน
ระบบ และไดรับการยอมรับจากชุมชน 
การดําเนินการกิจกรรมและการใชจายเงิน
เปนไปตามแผน และแนวทางที่กําหนดไว 

8 58-03831 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน 
ฉลาดใช สรางเครือขาย
ผูบริโภค 

-  - - - - ยุติโครงการ คืนสัญญา  

9 58-03839 สรางหมูบานในฝน ดวย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
บานลานไทร 

-  - - - 29 ก.ค. 59  ยุติโครงการ คืนทุนและสัญญา  

10 58-03882 ปรับภูมิทัศนระบบนิเวศน
ชุมชนบานจุมปะ 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการมีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
ของโครงการ เน่ืองจากมีคณะทํางานที่มี
ศักยภาพ มีทักษะการทํางานอยางเปน
ระบบ และไดรับการยอมรับจากชุมชน 
การดําเนินการกิจกรรมและการใชจายเงิน
เปนไปตามแผน และแนวทางที่กําหนดไว 

11 58-03891 ทองเที่ยวเชิงเกษตรลด
สารเคมี สรางสุขภาวะชุมชน
บานคลองลําแชง (ตอเน่ือง ป 
2) 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการมีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมาย
ของโครงการ เน่ืองจากมีคณะทํางานที่มี
ศักยภาพ มีทักษะการทํางานอยางเปน
ระบบ และไดรับการยอมรับจากชุมชน 
การดําเนินการกิจกรรมและการใชจายเงิน
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

เปนไปตามแผน และแนวทางที่กําหนดไว 
12 58-03847 รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการ

ฟนเลบานคูขุด 
ระดับความเส่ียง 3 ไมมีความเส่ียง  ระดับความ

เส่ียง 3 
15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

21 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
จากการดําเนินงานที่ผานมา ชุมชนมีความ
ตั้งใจในการดําเนินงานของโครงการเปน
อยางดีเเละทําตามระเบียบของโครงการ
ดวยดีตลอด 

13 58-03817 รวมสรางสุข ดวยซ้ังกอที่บาน
ทะเลนอก 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินงานโครงการของพื้นที่บาน
ทะเลนอก มีการทํางานที่เปนไปตาม
แผนงานโครงการ เเละรอบคอบในการ
จัดการเรื่องของเอกสาร จึงไมมีปญหาใน
ดําเนินงานโครงการฯ 

14 58-03836 ชุมชนนาอยูฟนฟูทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย 
หมู 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ถึงจะเปนพื้นที่ใหมที่ไดรับการสนับสนุน
จาก สสส. แตเม่ือไดลงมาทํางานรวมกับ
ชุมชน ที่มีตนทุนมากมาย โดยเฉพาะ
ตนทุนของแกนนําที่มีประสบการณการ
ทํางานอนุรักษฟนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดลอม 
มายาวนานความตั้งใจความจริงใจของ
คณะทํางาน ที่ไดสัมผัส ก็ทําใหรูสึกถึงการ
ทํางานรวมกันไดสําเร็จตามที่วางไวได 
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จังหวัดปตตาน ี

 - จังหวัดปตตานี มีโครงการผานการพิจารณา 8 โครงการ มีโครงการใหม 8 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง  โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 1 คน คือ นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล (พัฒนาและติดตาม   8 โครงการ)   
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการวัฒนธรรมชุมชน สรางเสริมครอบครัวอบอุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสรางเสริมอาชีพ 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 7 โครงการ กําลังดําเนินการสงเอกสาร 1 โครงการ (ดําเนินการตอ 7 โครงการ และยุติจํานวน 1 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 7 โครงการ กําลังดําเนินการสงเอกสาร 1 โครงการ 
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดปตตานี  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

1 58-03805 ลาซังสรางสันติสุขบานเตราะ
แกนเช่ือมพี่นองสองศาสนา 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

4 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
จากการลงพื้นที่ติดตามใหคําปรึกษา
แนะนําการปรับแผนการดําเนินงานการ
ใชจายงบประมาณการจัดทําเอกสารทํา
ใหเห็นการมีสวนรวม รวมมือดําเนิน
กิจกรรมโครงการทั้งของคนในชุมชน
และคณะทํางานสามารถดําเนินกิจกรรม
จนเสร็จส้ินโครงการ 

2 58-03798 กองปงสรางสุขบานกะลาพอ
ตก 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

4 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการ
เบิกเงินตามแผนงานที่กําหนดไวใน
กิจกรรมและสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
ที่วางไวสามารถดําเนินกิจกรรมตาม
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 
แผนงาน 

3 58-03978 ยอนอดีตคืนความสุข 2 วิถี
ชุมชนสะพานมา 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

16 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การติดตามการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ตั้งแตเริ่มเตรียมคณะทํางานจนถึง
กิจกรรมการคืนขอมูลสูชุมชนทําใหเห็น
ความรับผิดชอบของคณะทํางาน
โครงการและการมีสวนรวมของชุมชนใน
การเขากจกรรมในแตครั้งอีกทั้ง
หนวยงานรัฐทองถิ่นใหการสนับสนุน 
สนใจเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งแมมี
ปญหาในชวงเวลาวางที่ไมตรงกันใชการ
ประชุมสภาผูนําที่มีปการประชุมเดือน 1
ครั้งแลกเปล่ียน เสนอความคิดเห็นรวม
หาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

4 58-03806 สือดังเบอรซาตู (รวมเปนหน่ึง) ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

4 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การติดตามการดําเนินงานโครงการเริ่ม
จากเตรียมความพรอมคณะกรรมการ
โครงการเพื่อทําความเขาใจโครงการจัด
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเชนการ
เตรียมผูเขารวมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมให
สอดคลองกลุมเปาหมายและ
งบประมาณที่วางไว 

5 58-03787 อาหารของแมสรางพลังชุมชน 
ปราแว 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 

กําลังดําเนินการ
สงเอกสาร  

ยุติโครงการ / 
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธเปดโครงการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

ตุลาคม 
2559 
 

ทําใหเห็นคนในชุมชนและคณะทํางานมี
ความพรอม มีสวนรวมในการดําเนินการ 
การบริหารจัดการงบประมาณตามงวด
กิจกรรมสามารถดําเนินการตลอด
ระยะเวลาจนสามารถปดงวดโครงการ 
 

6 58-03794 ชุมชนกาแลแนสรางสุขดวย
ครอบครัววิถีศรัทธา 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการมีขอบเขตที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการลงปฏิทิน
การดําเนินงานโครงการตลอดทั้งป การ
ใชการประชุมสภาผูนําในการแกไข
ปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ 
ปญหาในชุมชนซ่ึงสามารถดําเนินการ
ตามระยะเวลาที่กําหนดแตเน่ืองจาก
ความไมเขาใจของคณะทํางานเชน
กําหนดใหสงงานใหเสร็จส้ินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  

7 58-03804 สรางบานสรางปาบูโดใหนาอยู 
ม.7 บานเจาะกะพอใน 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

4 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
การวิเคราะหการดําเนินงานโครงการ
เริ่มจากการจัดตั้งคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบโครงการประกอบดวยผูนํา
ชุมชน หนวยงานรัฐที่เก่ียวของ ทองถิ่น 



 
 

175 
 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 
ปราชญชาวบานแกนนําชุมชน 
อาสาสมัคร เยาวชนในพื้นที่มีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการ  

8 58-03792 รอยมือสรางวิถีชุมชนบานบาง
โกระ 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

10 มี.ค. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
กระบวนการการดําเนินงานโครงการ
เปนไปตามแผนงานตังแตเริ่มการเตรียม
ความพรอมคณะทํางาน การจัดตั้งสภา
ผูนํา การคัดเลือกอาสาสมัครลงพื้นที่
เก็บขอมูล การจัดทําบัญชีครัวเรือน การ
ออมซ่ึงเกิดจากความรวมมือของคนใน
ชุมชนทําใหโครงการําเนินการตามงานที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
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จังหวัดยะลา  

 - จังหวัดยะลา มีโครงการผานการพิจารณา 3 โครงการ มีโครงการใหม 3 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 1 คน คือ นางกัลยา เอ่ียวสกุล (พัฒนาและติดตาม 3  
โครงการ)   
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก สรางเสริมศักยภาพเยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะ 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 3 โครงการ (ดําเนินการตอ 3 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 3  โครงการ  
 
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดยะลา 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

1 58-03781 มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชน
สโลวปาแตนาอยู 

ระดับความเส่ียง 3  ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

8 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการน้ีในงวดที่ 1 เปนยอดเงิน
จํานวนไมมาก สวนใหญเปนเรื่องของ
กิจกรรมสภาผูนําเปนหลัก 

บทเรียน โครงการน้ีคณะทํางานมีความ
มุงม่ัน แตขาดทีมงานที่จะคอยสนับสนุน
เชน ทีมที่มีความรูดานไอที ทีจะคอย
ชวยเรื่องการเขียนรายงานโครงการ เปน
บทเรียนวาในชวงของการพัฒนา
โครงการพี่เล้ียงควรดูสมรรถนะของ
คณะทํางานดวย 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปด
รายงาน/แนวทางการติดตาม 

2 58-03802 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสราง
สุขบานยือเราะ 

ระดับความเส่ียง 2  ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

29 เม.ย. 59  มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากโครงการไมคอยมีการ
ประสานงานกับทีมสนับสนุนพื้นที่ ตองมี
การโทรติดตอเองและเอกสารรายงาน
กิจกรรมมีปญหาเรื่องของความครบถวน 
โดยทางผูรับผิดชอบโครงการไดช้ีแจงวา
ในพื้นที่ปฏิบัติการน้ันไมมีสัญญาณ
โทรศัพทและอินเตอรเน็ต ซ่ึงทางทีม
สนับสนุนไดเดินทางลงพื้นที่จร 

3 58-03783 บานปากบางจัดการขยะ สู
ชุมชนปลอดสารพิษ 

ระดับความเส่ียง 3  ระดับความ
เส่ียง 4 

ระดับความ
เส่ียง 7 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจากมีการเบิกจายเงินสดมาไวในมือ
มากเกินไป 
โครงการน้ีเปนโครงการที่เจาหนาที่ของ 
รพ.สต. เปนผูเขียนขอทําโครงการแต
ตอนน้ีผูรับผิดชอบเองยายไปทํางานใน
พื้นที่ใกลเคียง ทําใหการทํางานไมคอย
เปนเน้ือเดียวกัน 

 

จังหวัดนราธิวาส  

 - จังหวัดนราธิวาส มีโครงการผานการพิจารณา 9 โครงการ มีโครงการใหม 9 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 3 คน คือ นายอาหามะ เจะโซะ (พัฒนาและติดตาม 3 
โครงการ) นางเพียงกานต เดนดารา (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) นางนิมลต หะยีนิมะ  (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ)   
 - ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการขยะ เศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานสุขภาพ 
 - การดําเนินติดตามสงงวดที่ 1 เสร็จส้ิน จํานวน 9 โครงการ (ดําเนินการตอ 9 โครงการ) 
 - การปดงวดสงภายในกําหนดเง่ือนไข จํานวน 9  โครงการ  
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ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดนราธิวาส 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

1 58-03784 เยาวชนตนตาลสุขภาพดี มี
ภูมิคุมกันยาเสพติด 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 

 กิจกรรมในงวดที่ 1 เนนการใหความรูกับ
เยาวชน เพื่อใหหางไกลยาเสพติด โดยใช
หลักศาสนาเขามาสอน และใชวิธีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนรวมกับผูนําในชุมชน ทํา
ใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกันในหลายครัง 
และเยาวชนไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น 
 

2 58-03780 หมูบานตือระรวมมือรวมใจ
สรางสามัคคีสูชุมชนเขมแข็ง 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีการดําเนินกิจกรรมทุกเดือน และมีการ
รายงานในเวทีประชุมหมูบาน ทุกคน
เขาใจเปาหมายการทําโครงการและให
ความรวมมือชวยเหลือในการทํากิจกรรม 

3 58-03801 ชุมชนตาบาฮีเลนาอยู  ปลอด
ขยะดวยสองมือเรา 

ระดับความเส่ียง 1 ไมมีความ
เส่ียง  

ระดับความ
เส่ียง 1 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

27 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง มีทีม
ดําเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งชาวบานใน
พื้นที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 

 มีการมอบหมายทีมงานรายกิจกรรมอยาง
ชัดเจน ชุมชนรวมสนับสนุนกิจกรรม แต
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 
ขาดการทักษะในการรวบรวมหลักฐาน
เอกสารโครงการจากหนวยงานราชการมี
กิจกรรมเรงดวนและซํ้าซอนในชุมชน ทํา
ใหไมสามารถสงรายงานตามกําหนด ทั้งน้ี 
สามารถสงรายงานให สจรส.ตาม
ระยะเวลาที่ขอขยายได 

4 58-03791 คุณธรรมสรางคน จริยธรรม
สรางใจ ลดปญหายาเสพติด 
ณ บานนํ้าตก 

ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
มีการดําเนินงานกิจกรรมตามปกติแตตอง
กระตุนติดตาม 

 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เปนพื้นที่หางใกลการ
ติดตามในพื้นที่ จึงตองใชโทรศัพทติดตาม
อยางใกลชิด อีกทั้งยังเปนพื้นที่สีแดงการ
จัดกิจกรรมในเรื่องยาเสพติดตองมีความ
ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผูดําเนิน
กิจกรรมและพี่เล้ียงโครงการ 
 

5 58-03796 ชาวตือกอรวมมือ รวมใจ 
ชุมชนสะอาด 

ไมมีความเส่ียง  ระดับความ
เส่ียง 2 

ระดับความ
เส่ียง 2 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

1 เม.ย. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
ชุมชนบานตือกอ เปนชุมชนพื้นที่สีแดงมี
ความระมัดระวังในการเขารวมกิจกรรม 
แตจากการดําเนินกิจกรรมในครั้งน้ี
สามารถมองเห็นความสามัคคีในชุมชน
และความไววางใจจากหนวยงานทหารใน
การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น 

6  58- หมูบานยะออ ชุมชนเขมแข็ง ไมมีความเส่ียง  ระดับความ ระดับความ 15 กันยายน 1 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 

03994 สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข เส่ียง 1 เส่ียง 1 2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

และติดตามปกติ 
 ชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดีในการจัด

กิจกรรมในโครงการ ทางผูรับผิดชอบ
โครงการเปนสาธารณสุขและมีทีมในการ
ดําเนินโครงการ ทําใหการทํากิจกรรม
ดําเนินผานไปไดดวยดี และสามารถนําไป
บูรณาการกับหลักคําสอนของศาสนา
อิสลาม ทําใหโครงการน้ีไดรับความสนใจ
จากชาวบานและเกิดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น 
 

7 58-03788 ทํานบรวมสรางอาชีพ    สราง
รายได อยูอยางพอเพียง 

ระดับความเส่ียง 2 ระดับความ
เส่ียง 1 

ระดับความ
เส่ียง 3 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59  มีแนวโนมเส่ียง ตองติดตามอยางใกลชิด 
เน่ืองจาก 

 การดําเนินกิจกรรมในงวดที่ 1 ลาชา ตอง
ติดตามอยางใกลชิด เน่ืองจากทีมยังขาด
การวางแผนและตองคอยใหคําปรึกษาใน
ทุกเรื่อง ทั้งดานการจัดทําเอกสารการเงิน 
การบันทึกรายงานกิจกรรม และการจัดทํา
โครงการ 
 

8 58-03782 ตะโละแน็งอามานสรางสุข 
รูจักพอเพียงและเพียงพอ 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

18 เม.ย. 59 มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
โครงการตะโละแน็งอามานสรางสุข ได
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง มีผูใหความ
สนใจสมัครเขารวมเปนสมาชิกครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 60 ครัวเรือน 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ความเส่ียงการดําเนินงาน ความเส่ียง
ทางการเงิน 

รวมระดับ 
ความเส่ียง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วันที่สงรายงาน
งวด 1 

สรุปสถานะ /ระยะเวลาการปดรายงาน/
แนวทางการติดตาม 
ซ่ึงในงวดที 1 ไดปฏิบัติลงแขกสรางอาชีพ
เสริมใหกับครัวเรือนเปาหมายจํานวน 5 
ครัวเรือนเกิดการทําเลาไก โรงเพาะเห็ด 
และบอปลาดุก ซ่ึงแตละครัวจะจัดหาวัสดุ
มาเอง เกิดเปนการสรางอาชีพเสริม และ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในดานการ
พึ่งตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และเกิดความสามัคคี ความรวมมือของคน
ในชุมชนในการลงแขกชวยเหลือกัน 

9 58-
03989  

ชุมชนบานบาลาเพิ่มมูลคาขยะ
เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 

ไมมีความเส่ียง ไมมีความ
เส่ียง 

ไมมีความ
เส่ียง 

15 กันยายน 
2558 - 15 
ตุลาคม 
2559 
 

16 มี.ค. 59  มีแนวโนมสําเร็จตามเปาหมายโครงการ
และติดตามปกติ 
คณะทํางานเปนแกนนําชุมชน และ
สามารถประสานกับเครือขาย เชน รพ.สต.
และโรงเรียนในชุมชนใหเขามารวมเปน
เจาของโครงการ ทําใหโครงการมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง และขยาย
ไปสูการทําโครงการใหกับเด็กในโรงเรียน
แลว 
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การสังเคราะหความรูท่ีเกิดจากโครงการ 
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การสังเคราะหความรูท่ีเกิดจากโครงการ  

 ตามวัตถุประสงคท่ี 4 รวบรวมสังเคราะหความรูที่เกิดจากโครงการ กอใหเกิดคุณคาแกชุมชนในดานตางๆ 

เชน เกิดความรูเชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเปนตน ที่สามารถขยายผลและสรางประโยชนตอสังคมและ

นําไปเช่ือมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน เว็บไซด สื่อสิ่งพิมพ  

 กระบวนการในการรวบรวมสังเคราะหความรูมีดังน้ี 

 1. ประชุมคณะทํางานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) ประเมินผลโครงการ และทีม

สังเคราะหเพื่อทําความเขาใจกรอบการสังเคราะหความรูโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูภาคใต และฝก

ปฏิบัติการวิเคราะหสังเคราะห 

 2. การคัดเลือกโครงการ โดยเลือกจากผลการสังเคราะหเบื้องตนของพี่เลี้ยงและผูรับผิดชอบโครงการ

ซึ่งมีเกณฑเบื้องตน ไดแกเปนพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีผลผลิตจากการดําเนินงานที่

แสดงถึงชุดความรูและอาจนําไปสูการสรางนวัตกรรมในระบบสุขภาพชุมชน และมีการขับเคลื่อนกระบวนการ

ชุมชนเขมแข็งอยางตอเน่ือง ตลอดจนการนําขอมูลประเมินคุณคาโครงการที่โครงการสามารถเขาขายเกณฑ

การประเมินคุณคามาพิจาณาดวย 

 3. ทีม สจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) และทีมสังเคราะหลงพื้นที่สังเคราะห

โครงการที่ผานการคัดเลือกเบื้องตน โดยการสัมภาษณและเสวนากลุม เพื่อใหไดประเด็นการสังเคราะหความรู

ในประเด็นการทํางานที่หลากหลาย และสะทอนปจจัยที่นําสูความสําเร็จ 

 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรูและนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model การ

สรางเสริมสุขภาพจากโครงการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเปาหมายในโครงการ/

คุณคาโครงการ จํานวน 45 พื้นที่  

 5. จัดทําเอกสาร ชุดการสังเคราะหความรูและประสบการณการขับเคลื่อนงาน จํานวน 600 ชุดและ

สื่อวีดีทัศน/หนังสั้น 1 เรื่อง เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ  เพื่อเผยแพรในสื่อประเภทตางๆ  เชน หนังสือ

เชิงวิชาการ/story telling  วีดีทัศน/หนังสั้น เปนตน 
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กรอบการสังเคราะหความรูโครงการรวมสรางชุมชนและทองถ่ินภาคใต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณคา(Value) 

 ชุดความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพ 
 นโ ยบ าย สา ธา ร ณ ะ ข อ ง

ชุมชน/ทองถิ่น ที่เอ้ือตอ การ
สรางสุขภาวะ 
 สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

สรางสุขภาวะ 
 กระบวนการทางสังคม โดย

การเขามามีสวนรวมและการ
เรียนรูของชุมชน 
 นวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพ

ชุมชน 
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่

มีผลตอสุขภาวะ 
 ผลกระทบเชิงบวกตอระบบ

สุขภาพชุมชน 

ความย่ังยืน (Sustainability) 

1. มีกลไก เครือขายทีมพัฒนาและ
ขับเคล่ือนชุมชนสุขภาวะ และมี
ทักษะการบริหารจัดการชุมชน  
2. ไดแนวทางการขับเคล่ือนชุมชน
สู สุ ขภ าวะ เพื่ อ ใ ห ชุ มชน นํา ไป
ประยุกตใชตอไป 

คุณลักษณะ(Attribute) 

1. เปนโครงการที่ระบุปญหาสุขภาพชุมชนที่ชัดเจน 

2. เปนโครงการติดถิ่นเขาถึงทุนทางสังคม 

3. เปนโครงการที่ดําเนินการโดยทีมหลากอาชีพ วัย 

4. เปนโครงการที่มีกิจกรรมจับตองไดใหทดลองเขาใจงาย 

การวิเคราะหสังเคราะห
ขอมูลโครงการ 

Good Practice/นวัตกรรม 
โครงการรวมสรางชุมชนนา

อยูภาคใต 

คุณประโยชน(Benefit) 

1. แกไขปญหาสุขภาวะใหกลุมเปาหมาย 
2. เกิดเครือขายแนวรวมสุขภาพ 
3. นําไปสูฐานขอมูลความรูสุขภาพใหม 
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ผลผลติ ผลลพัธ การตดิตามความกาวหนาโครงการ  

 การสงัเคราะหความรูที่เกิดจากโครงการ มผีลการสงัเคราะห ไดแก  

 1. การถอดบทเรียนโครงการเดน 45 พื้นที่  

 2. บทเรียน แนวคิด การบริหารจัดการ คนทํางานชุมชนนาอยูภาคใต 

 3. นวนิยายเยาวชนสรางสุขแหงชุมชนนาอยู สสส. 

 4. ผลผลิต ผลลพัธ การติดตามความกาวหนาโครงการ 

 มีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

 1. การถอดบทเรียนโครงการเดน 45 พื้นที ่

 การสรุปภาพรวมชุดความรูและนวัตกรรม และสกัดบทเรียน model การสรางเสรมิสุขภาพจาก

โครงการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเปาหมายในโครงการ/คุณคาโครงการ 

จํานวน 45 พื้นที ่เบื้องตนไดคัดเลือก มาจํานวน 56 โครงการ เพื่อทําการถอดบทเรียนโครงการเดน แสดง

รายช่ือโครงการดังตาราง  

ลําดับ รหัส
โครงการ 

จังหวัด ช่ือโครงการ 
 

1 58-03824 กระบี่  รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม ควนเกาะจันทร 
2 58-03798 ปตตานี กองปงสรางสุขบานกะลาพอตก 

3 58-03804 ปตตานี นกนอยไรรังนอน ม.7 บานเจาะกะพอใน 
4 58-03801 นราธิวาส ชุมชนตาบาฮีลนาอยู  ปลอดขยะดวยสองมือเรา 

5  58-03992 ภูเก็ต สานสายใยรักบานไมขาวรวมจัดการโรคเรื้อรัง 
6 58-03781 ยะลา มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 

7 58-03789 ตรัง พลังชุมชนรวมรักษปาชายเลนบานบางคางคาว 
8 58-03820 พัทลุง นาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 
9 58-03996 พัทลุง รวมมือรวมใจสรางระบบอาหารปลอดภัยบานหนองเพ็ง 

10 58-03825 พัทลุง ชุมชนหูยาน บานนาอยูสูการจัดการตนเอง(ตอเน่ืองป 3) 

11 58-03998 พัทลุง คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 

12 58-04005 พัทลุง สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 
13 58-03979 พัทลุง ชุมชนฝาละมีเขมแขงครอบครัวอบอุนดวยวิถีพอเพียง 
14 58-04006 พัทลุง เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง 
15 58-03912 สตูล โครงการลดรายจายเพิ่มรายไดใหชุมชน(ม. 11 บานหวยมะพราว) 
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ลําดับ รหัส
โครงการ 

จังหวัด ช่ือโครงการ 
 

16 58-03936 สตูล หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7 บานนาขาใต 

17 58-03945 สตูล บานนาขาเหนือ หมูที่ 4 รวมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 

18 58-03914 สตูล บานไรทอน อนุรักษคลังปญญา นําพาเศรษฐกิจพอเพียง 

19 58-03968 สตูล เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 
20 58-03931 สตูล คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 
21 58-03908 สตูล ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นําชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย 

22 58-03924 สตูล พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย สานสายใยสูชุมชน หมูที่ 10 บานคลองบาราเกตุ 
23 58-03969 สตูล หมูที่ 7 บานบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 
24 58-03928 สตูล ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง หมูที่ 3 บานถ้ําทะลุ 

25 58-03904 สตูล หมูบานสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ดวยแนวทางเกษตรอินทรีย หมูที่ 4 
บานควนโตะเหลง 

26 58-03937 สุราษฏรธานี ดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง 

27 58-03970 สุราษฏรธานี วัฒนธรรมนําสุขคนกงตาก 
28 58-03905 สุราษฏรธานี สมุนไพรสรางสุขบานถ้ําผุด 
29 58-03925 สุราษฏรธานี รวมอนุรักษปากนํ้ากะแดะใหชุมชนนาอยู 

30 58-03958 สุราษฏรธานี สวนปา สรางสุขคนโกงเหลง 
31 58-03959 สุราษฏรธานี พืชผัก พืชสมุนไพรเช่ือมใยรักคนเขาปูน 

32 58-03906 สุราษฏรธานี สรางสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 

33 58-03813 สงขลา ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 
34 58-03898 สงขลา ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 
35 58-03819 สงขลา สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 

36 58-03850 สงขลา สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
37 58-03891 สงขลา ทองเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สรางสุขภาวะชุมชนบานคลองลําแชง 

(ตอเน่ือง ป 2) 

38 58-03885 นครศรีธรรมราช ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 

39 58-03899 นครศรีธรรมราช ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 
40 58-03909 นครศรีธรรมราช คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 

41 58-03852 นครศรีธรรมราช ครอบครัวสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 

42 58-03826 นครศรีธรรมราช สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 
43 58-03873 นครศรีธรรมราช บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
44 58-03950 นครศรีธรรมราช นําศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 

45 58-03949 นครศรีธรรมราช ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 
46 58-03875 นครศรีธรรมราช ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 
47 58-03884 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

48 58-03867 นครศรีธรรมราช คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 
49 58-03863 นครศรีธรรมราช ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 

50 58-03894 นครศรีธรรมราช แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 
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ลําดับ รหัส
โครงการ 

จังหวัด ช่ือโครงการ 
 

51 58-03935 นครศรีธรรมราช ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 

52 58-03857 นครศรีธรรมราช บานทาแหงปลอดโรค ปลดหน้ี ดวยวิถีพอเพียง 
53 58-03872 นครศรีธรรมราช กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 

54 58-03866 นครศรีธรรมราช บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 

55 58-03842 ชุมพร อนุรักษผืนปาดอนเทพมูลเพื่อพอหลวง ป2 

56 58-03808 ชุมพร บานตรังสรางสุข 

 

 2. บทเรียน แนวคดิ การบริหารจัดการ คนทํางานชุมชนนาอยูภาคใต 

 การสงัเคราะหไดรวบรวมบุคคลตนแบบบทเรียน แนวคิด การบรหิารจัดการ คนทํางานชุมชนนาอยู

ภาคใต โดยมีหนังสือช่ือเรื่องวา “คนเบื้องหลังจิตอาสา แนวหนานักสรางชุมชนใต” มีบุคคลตนแบบจํานวน 14 

คน (รายละเอียดฉบับสมบูรณแสดงภาคผนวก ) 

ลําดับ ช่ือคนทํางานชุมชนนาอยูภาคใต ช่ือเร่ืองบทความ 
 

1 ภูษณิษา  แกวเนิน พัฒนารวมแบบญาติมิตรพี่นอง 

2 ธวัช แตตระกูล ตนคิดบอกุงรางสรางสุข 
3 เปรมวดี ผอมเอียด อยาแบกชุมชนไวคนเดียว 
4 อุดม  อินเสง เทคนิคระดมมันสมองชุมชน 
5 วันชัย บอเงิน สรางเครือขายขยะ ณ พื้นที่สีแดง 
6 เกษมณี ชัยรัตนมโนกร  นําชุมชนพอคาสูระเบิด 
7 มนูญ สุขรัตน  บริหาร “ทีม -โปรงใส –ชัดเจน” 
8 อนนัต มารามาศ  ใชบทเพลงส่ือสารงานพัฒนา 
9 ลภัสรดา วารีเขต ฝาวิกฤติขูฆาปาชุมชน 
10 พระครูโสภณธรรมจักร ไอเดียพอเพียงขางโบสถ 
11 สมชาย เนียมหวาน เบื้องหลังกองทุนน้ําชากระบี่ 
12 สาปนะห แมงสาโมง ผูหญิงเกงชายแดนแวง 
13 วัชรินทร  นาคบํารุง ปลูกพลังดอกไมเคล่ือนชุมชน 
14 สุวรรณา อภิญญานันท สรางคุณคา168ตารางวา  
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 3. นวนิยายเยาวชนสรางสุขแหงชุมชนนาอยู สสส. 

 แมจะมสีื่อจาก สสส.หลายชองทาง คนอีกจํานวนมาก ยังไมเขาใจแนวคิด บทบาทหนาที่ กระบวนการ

จัดการ  ความสําเร็จเชิงรปูธรรม ของ สสส.  ชาวบานไมนอยยังเขาใจ วาเปน “สส.”  หรืองานของ

ผูแทนราษฎรก็มี  

 การหยิบเอาเน้ือหาสาระแบบวิชาการเขาไปอธิบายตรงๆ บางทีเขาใจยาก ย่ิงเปนเรื่องลึกซึง้ในเชิง

แนวคิด การสื่อสาร กับคนบางกลุมจําเปนจะตองใชรปูแบบและเน้ือหาทีส่อดคลองกบักลุมเปาหมายอยู

พอสมควร  

 ในฐานะที่ผูเขียนทําหนาที่ถอดบทเรียนโครงการชุมชนนาอยู สสส. ภายใตการดูแล ของ สจ.รส. 

มองเห็นพลังของการนําเสนอแบบเรือ่งเลา ที่นอกจากจะสื่อสารทําความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู ยังเปนแรง

กระตุนใหเกิดการพฒันาตอไปตามเปาหมายและเจตนารมณ อันแทจริง  

 การมองเห็นภาพจิกซอวเหลาน้ีจํานวนมากของโครงการชุมชนนาอยู ที่สนับสนุนโดยสสส. ต้ังแต ป 

2556 เปนตนมา จึงมีแนวคิดและแรงบันดาลใจ สือ่สารกบักลุมเยาวชน หนอออน ความหวังของการพัฒนา

ของสังคม โดยนําความจริงเหลาน้ันมาเลาบนกลวิธีนวนิยาย เพื่อดึงดูดใหพวกเขาหันมาเขาใจ สนใจ แนวคิด

การสรางสรรคพัฒนาแบบใหม แบบ สสส. (ถนอม ขุนเพ็ชร) 

 

เร่ืองยอ 

เปนเรื่องราวของ “พ”ี เด็กชายชาวกรุงเทพ ฯ ที่ตองลงมาอยูกับลงุทีห่มูบานเลก็ๆ แหงหน่ึงทางภาคใตชวงปด

เทอม ตอนแรกเขาไมคอยเต็มใจจะอยูตอ อันเน่ืองจากไมคุนกับสภาพความเปนอยู  

  “รุง” ผูเปนลุงของพี เปนผูใหญบาน มีบทบาทนําในการแกปญหาชุมชนที่กําลงัผานยุคของความเปลี่ยนแปลง

ทุกดาน  ปญหาหนักอยางหน่ึงคือการระบาดของยาเสพติด มีพอคายาช่ือ “นายสําราญ” ซึ่งฉากหนาสรางภาพ

วาเปนคนใจบญุสุนทาน แตเกี่ยวของกบัสิง่ช่ัวราย  

 ผูใหญบานรุง ผูมอีดีตชีวิตที่นาสนใจ พยายามหาทางออกโดยใชโครงการชุมชนนาอยูของ สสส. มา

ขับเคลื่อน  เมือ่พีมาอยูกับลุงจึงรูวาเขาพยายามทําทกุวิถีทางที่จะดึงเด็กติดยากลบัมาสูสงัคม แมกระทั่งชวน

ออกมาเตะฟุตบอลในคืนจันทรเพ็ญ เน่ืองจากเด็กเหลาน้ันอบัอายที่จะสูหนาผูคน  

 พีไดพบกับ “ปอม” ซึ่งเปนญาติและเพื่อน นอกจากน้ันพบวามีคนอยูเบื้องหลังการแกปญหา และ

พัฒนาหมูบาน ไมวาจะเปน “ตาหมา” ปราชญชุมชน   “แสงดาว” หญิงสาวผูนําแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

ประจําชุมชน ที่ผูใหญรุงหมายปอง “ใบบัว” หลานแสงดาวเด็กผูหญิงเกงแกนแกว ที่เขามาชวยรวมหัวจมทาย

แกปญหากับผูใหญและกลายมาเปนเพื่อนสนิทกบัพ ี

 เมื่อทกุคนเขาใจในสิ่งทีผู่ใหญรุงกําลงัทํา โดยเฉพาะการไดรบัการสนับสนุนจาก สสส. รเิริม่ ผลักดัน 

กระตุน ขับเคลื่อนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ ใหคนมีสขุภาพดีทั้ง กาย จิต สังคม ปญญา อันเกี่ยวของ

เช่ือมโยงกับทกุเรื่อง พวกเขาไดชวยอธิบายกระบวนการ ทํางาน แนวคิดของ สสส.ใหชาวบานคนอื่นไดเขาใจ 
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เพื่อจะไดรวมกาวขามปญหาตางๆที่ชุมชนไดเผชิญมา โดยชวยกันแกปญหา ฝาฟน อุปสรรคตางๆ พฒันา

โรงเรียนรางประจําชุมชนที่เคยเปนแหลงมั่วสุม เปลี่ยนเปนศูนยรวมในการทํางานและแหลงเรียนรู จนประสบ

ความสําเรจ็  จากความรวมมอืของทกุสวน  

  

แนะนําตัวละครสําคัญ 

1.พี - เด็กกรุงเทพฯ  ชวงปดเทอมมีโอกาสไปอยูบานลุง ที่ภาคใต ซึ่งทําใหพบประสบการณ เพือ่น และ เรียนรู

สิ่งใหมๆ กบัโครงการชุมชนนาอยูของ สสส.  

2.ผูใหญบานรุง -  ลุงของพี เขาเปนผูใหญบาน และรับผิดชอบโครงการชุมชนบานทุงสบายใจนาอยู สามารถ

ใชโครงการฯ เปนเครื่องมอืในการแกปญหาบางอยางในชุมชน  ตอยอดไปสูการพฒันาในดานอื่น 

3.แสงดาว - สาวชาวบานทุงสบายใจ ผูหันกลับมาใชชีวิตพอเพียงที่บานเกิดของตนเอง มีความมุงมั่นจะให

เสนอแนวคิดการใชชีวิตตามแนวทางน้ีกับคนอื่น จิตอาสา คูคิดในการพัฒนากบัผูใหญบานรุง 

4. ตาหมา - อดีตมือปมโนรา กรรมการโครงการชุมชนนาอยู ผูมีบทเรียนเจบ็ปวดในชีวิต มีสวนในการพฒันา

หมูบาน โดยการเปนผูนํากลุมปุยหมัก และ ปราชญดานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมอืง   

5.ใบบัว - เด็กหญิงซึ่งเกงรอบดาน ลูกสาวของอดีตผูใหญบานนักพัฒนาทีเ่สียชีวิต แนวคิดการพัฒนา ความรัก

บานเกิด ถูกสงตอมายังตัวเธอ  

6.นาปอง - หมอประจําอนามัย เพื่อนผูใหญบานรุง ภาคีเครอืขาย่ีเขามาชวยสนับสนุนโครงการชุมชนบานทุง

สบายใจนาอยูต้ังแตตน 

7.สําราญ - ชาวบานที่ไปเกี่ยวของกบัขบวนการยาเสพติด  พยายามสรางภาพเปนคนดี แตอยูเบื้องหลังความ

ช่ัวรายและขัดขวางการพฒันา. 

 เน้ือหาจะประกอบดวยฉากแตละตอน โดยมีตอนตางๆ ไดแก (1)แดนดินถ่ินใต (2) ปาชาผังเครือญาติ 

(3) หองรับแขก (4) ใตถุนหมูบาน (5)รอยย้ิมใตแสงจันทร (6) ตนไมพี่แสงดาว (7) ความหลังยามบาย (8) งาน

ประชาชน (9) ปาลึกลับ (10) ชุมชนนาอยู (11) เด็กหญิงจากความมืด (12) จักรยานบานทุง (13) จุดหมาย

ของเด็กหญิง (14) ตลาดพอเพียง (15) มิตรภาพกองขยะ (16) โรงเรียนรางสรางสุข (17) ชีวิตไมสําราญ (18) 

หุนสวนความดี (19) ความเขาใจบนฝาหอง (20) ตํานานบานทุง (21) แดดสุดทาย (22) วันใหม (23) กุศโล

บาย (24) คิดถึงความสุข  (รายละเอียดฉบับสมบูรณแสดงดังภาคผนวก ฌ นวนิยายเยาวชนสรางสุขแหงชุมชน

นาอยู สสส.) 
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 4. ผลผลิต ผลลพัธ การตดิตามความกาวหนาโครงการ  

ตาราง แสดงผลการติดตามความกาวหนาโครงการ  

รายงานผลลพัธโครงการ ณ 25 กรกฎาคม 2559 

ประชากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการท้ังทางตรงและทางออม 

1 ประชากร
กลุมเปาหมา
ยที่ไดรับ
ประโยชน
จากการ
ดําเนิน
โครงการทั้ง
ทางตรงและ
ทางออม 

ผูรับประโยชน
ทางตรง 14,290 
คน 
ผูรับประโยชน
ทางออม 26,198 
คน 

ระบุพฤติกรรมสุขภาพและจํานวนกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมน้ัน ๆ  
การับเคล่ือนโครงการใชหลักการสภาผูนําขับเคล่ือนทั้งหมด โดยมีประเด็นตางๆ ที่
ขับเคล่ือนเรื่องสุขภาวะและมีพฤติกรรมทางสุขภาพ ดังน้ี  
- เศรษฐกิจชุมชน รวมสรางอาชีพเสริมลดรายจายสรางรายได เพื่อสุขภาพของคน
ในครอบครัว 885  คน 
- การจัดการขยะในชุมชน และลดการแพรกระจายเพาะพันธุของเช้ือโรค 347 คน 
- สงเสริมสุขภาพทางกายสงเสริมการออกกําลังกาย 878  คน 
- การจัดการลดความเครียดจากการเกิดภัยพิบัติในชุมชน จัดส่ิงแวดลอมที่ชวยลด
การเกิดภัยพิบัติในชุมชน 3,102  คน 
- เยาวชนไดเรียนรูการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 555 คน 
- การปลูกผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพ ลดใชสารเคมี และบริโภคพืชปลอด
สารพิษ 883 คน 
- การจัดการทรัพยากรเพื่อสุขภาวะ เชน ปาตนนํ้า ปาชายเลน ทะเลและชายฝง 
9,776 คน 
- การประมงพื้นบานเกิดการใหความสําคัญกับการบริโภคสัตวนํ้าที่สะอาด 
ปลอดภัย ทําใหสุขภาพดี  855 คน 
- การดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชุมชน 1,470 คน 
- การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครัวเรือน 2,296 คน 
- ไมสูบบุหรี่ในพื้นที่ติดปายปลอดบุหรี่ 1,087 คน 
- กิจกรรมมีการเปล่ียนแปลงในครอบครัวอบอุน 912 คน 
- การใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 90 คน 
- การใชวัฒนธรรมและการรื้อฟนความรูภูมิปญญา เปนการสงเสริมสุขภาพดาน
องครวม 400 คน 
- เล้ียงผ้ึงและเล้ียงผ้ึงในบาน ลดใชสารเคมีเกษตร 2,412 คน 
- ลดอันตรายจากอุบัติเหตุ 1,050 คน  
 

2. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมท่ีเอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกรและชุมชนในพ้ืนท่ี 

2 การเกิด
สภาพแวดลอม
หรือปจจัยทาง
สังคมที่เอ้ือตอ
สุขภาวะของ
คน องคกร
และชุมชนใน
พื้นที่ 

จํานวน 124 
แหง/พื้นที ่

1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชมุชน 88 พ้ืนท่ี 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนท่ีพัฒนาขึ้นใหม 121 พ้ืนท่ี

3) เกิดตนแบบ พ้ืนท่ีเรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน 85 พ้ืนท่ี 

1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชมุชน 
จํานวน 88 พ้ืนท่ี 
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 1. โครงการ : ตูเย็นขางเรินบานชายควน 
มีการแบงกลุมครัวเรือนออกเปนสามกลุม ทํานา เล้ียงสัตวและปลูกผัก ตองทําให
พอกินในครัวเรือนที่ทํา และถาเหลือจไดแบงปนสูครัวเรือนอ่ืนในหมูบาน 

 2. โครงการ : รวมใจแกไขปญหาขยะในชุมชุนบานตูล 
มีกฎการหามทิ้งขยะในที่สาธารณะของหมูบานพรอมทั้งมีมาตรการเฝาระวังคน
นอกหมูบานที่จะนํ้าขยะมาทิ้งในหมูบาน 

 3.โครงการ : คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 
- ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ จํานวน 2 แหงคือ สถานที่ประชุมและลานจัดกิจกรรม - มี
ขอตกลงหามลาสัตว ตัดไม ในเขตพื้นที่ปาชุมชนเน้ือที่ จํานวน 3 ไร 

 4. โครงการ : รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการฟนเลบานคูขุด 
ชุมชนมีกฎกติกาใหปฏิบัติรวมกันในเครือขายสมาชิกแพปลาชุมชนบานคูขุด 
จํานวน 220 คน 1 เรื่อง ไมจับสัตวนํ้าในเขตอนุรักษฯหากใครฝาฝนมีมาตรการ
ลงโทษ เปนลําดับขั้นจากเบาไปรุนแรง เชน กลาวตักเตือน, ไมคุยไมเขารวมกรณีมี
งานประเพณีทางศาสนา , ประสานเจาหนาที่จับยึดเครื่องมือประมง 2 ถาจับสัตว
นํ้าขนาดเล็กเกินไป กลาวคือใชอวนกันขนาดตาอวน ต่ํากวา 5 เซนติเมตรทางแพ
ปลาชุมชน จะไมรับซ้ือสัตวนํ้าเด็ดขาด 

 5. โครงการ : รวมสรางสุข ดวยซ้ังกอที่บานทะเลนอก 
เกิดกฎกติกาการไมสูบบุหรี่ ระหวางการพูดคุย ประชุมอยางนอยมีการรณรงค
ลดละเลิกบุหรี่เดือนละครั้ง โดยคณะทํางานคนที่ไมสูบบุหรี่เปนแบบอยางที่ดีใหคน
ในชุมชน รูวาเม่ือเลิกบุหรี่สุขภาพจะดีขึ้น 

 6. โครงการ : ชุมชนนาอยูฟนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย หมู 7 ต.กะ
ดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
เกิดกติการวมกันของชุมชนคือ ควรหยุด หรือ ไมสูบบุหรี่ในเวทีวงคุยประชุม
ปรึกษาหารือกัน หากจะสูบก็ใหไปสูบนอกสถานที่เวทีประชุมฯและทุกคนควรให
ความสําคัญกับการดูแลความสะอาดในชุมชน ริมชายหาดโดยกลุมคณะทํางาน
โครงการจํานวน 5 คน นํ้ารองเปนตัวอยางใหกับคนชุมชน 

 7. โครงการ : รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง 
มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ 

 8. โครงการ : เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง 
- เกิดกลุมทํานาอินทรีย มีกติการรวมกันในการปรับเปล่ียนการทํานาสูการทํานา
อินทรีย มีกองทุนพันธุขาวและเมล็ดพันธุหมุนเวียนใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว
พื้นเมืองเอง - มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ 

 9. โครงการ : สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 
- มีมาตรการเฝาระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยมีการตรวจอาหาร และตรวจ
เลือด ใหกับคนในชุมชนทุกๆ 3 เดือน - มีการขยายพื้นที่รณรงค การสูบบุหรี่ใน
ชุมชน โดยจัดทําปายสถานที่น้ีปลอดบุหรี่ จํานวน 2 ปายติดไวในสถานที่ประชุม
และศูนยเรียนรูอาหารปลอดภัย 

 10. โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 
การประชุมรุมกันของสภาผูนําและกรรมการโครงการทุกวันที่ 10 รวมฝาก
เงินกองทุนออม ทุกวันที่ 10 สมาชิกทําบัญชีครีวเรือน และปลูกผักกินเอง รวม
จัดการขยะครัวเรือน สถานที่ทํากิจกรรมปลอดบุหรี่ 

 11. โครงการ : ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 

ขอตกลงในครัวเรือนเรื่อการจัดการขยะ แยกขยะกอนทิ้ง การลดปริมาณขยะโดย
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นํ้ากลับมาใชประโยชน การประชุมรวมกันของสภาผูนําทุกเดือน การจัดตั้งพื้นที่
ปลอดบุหรี่เม่ือทํากิจกรรม 

 12. โครงการ : โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 
สมาชิกในชุมชนคนใดที่ไมสมัครเขารวมเปนสมาชิกในโครงการจะไมไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ 

 13. โครงการ : พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 
การนัดประชุมกลุมทุกเดือน การงดสูบบุหรี่ในสถานที่ประชุม 

 14. โครงการ : บานดอนจิกพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 
คนที่มารวมประชุมจะไดมีสวนรวมในกิจกรรม แตคนที่ไมเขารวมประชุมจะไมได
รับผลประโยชนจากกิจกรรมทั้งหมดของหมูบาน หามสูบบุหรี่ในหองประชุม 

 15. โครงการ : คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 
กติกาในการจับปลาตัวเล็กในลําคลอง และการทําลายส่ิงแวดลอมกอนไดรับ
อณุญาต 

 16. โครงการ : กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม 60พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาที่ บานทุงจูด 

1.ตองมารวมกันเตรียมกระจาดใหญ 1 กระจาด ตั้งที่ศาลาหมูบาน ในเทศกาลบุญ
เดือนสิบ 2.กระจาดที่ตั้งที่ศาลาใหเปนกระจาดสวนกลางของหมุบาน 1 กระจาด 
ในทุกๆ ป 3.จะตองมีพิธีการสมโภชกระจาด ณ ศาลาหมูบานกอนนํ้าไปถวายวัด
ตางๆ 

 17. โครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 
1.สมาชิกกลุม/ตัวแทนตองเขารวมประชุมทุกกิจกรรมตามโครงการ 2.กลุมสมาชิก
ตองปลูกกผักสวนครัวกินเองอยางนอยครัวเรือนละ 5 ชนิด โดยไมมีการใชสารเคมี 

 18. โครงการ : ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 
-มีกฎกติกาในการเขารวมกิจกรรม ตองมีใบสมัครเขารวมโครงการ ในครัวเรือน
ตองปลูกผักปลอดสารพิษ ไมใชสารเคมี การทําบัญชีครัวเรือน เขารวมกิจกรรมกับ
โครงการทุกครั้งคือการสมัครใจเขารวมโครงการโดยกรอกใบสมัครโดยความสมัคร
ใจ จํานวน 25 ครัวเรือน ในครัวเรือนตองปลูกผักปลอดสารพิษ ไมใชสารเคมี มี
การทําบัญชีครัวเรือน เขารวมกิจกรรมกับโครงการทุกครั้ง 

 19. โครงการ : แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 
-ใหคนในชุมชนรูจักเก็บขยะส่ิงปฏิกูลหรือวัชพืชใหเปนที่ไมกีดขวางทางนํ้า -มีการ
เรียนรูเรื่องแกมลิง ภูมิประเทศและส่ิงแวดลอมภายในหมูบาน -มีการเรียนรูการ
พัฒนาแกมลิงหานหาดเขือ/คลองนํ้าผลุง คูนํ้าและส่ิงแวดลอมภายในหมูบานปละ
4ครั้ง ใน1ป -มีแผนรับมือภัยพิบัติ(แผนพัฒนาการรับมือภัยพิบัติ/แผนพัฒนา
ส่ิงแวดลอม/แกมลิง) 

 20. โครงการ : ตลาดรวมใจปากทาซอง 
1.ผัก และผลผลิตในตลาด ตองมีคุณภาพ ไมมีสารเคมี 2.พอคารับซ้ือผลผลิต ตอง
มาที่ตลาด หาไปรับซ้ือตามสวน 3.สมาชิกกลุมตองรวมกันดูแลตลาด 

 21. โครงการ : บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผูเขารวมกิจกรรมเรียนรู การทําบัญชีครัวเรือน จะตองทําแผนปฏิบัติการของ
ครัวเรือน - ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูภัยอันตรายของสารเคมีและการ
ปลูกผักปลอดสารผิด จะตองลงมือปฏิบัติจริง - คณะกรรมการจะตองเขารวม
ประชุมทุกเดือน 
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 22. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุงหลอ 

- กลุมเปาหมาย 150 คน ไมใชใชสารเคมี ในการปลูกผักกินเองและจําหนายใน
ชุมชน - กลุมเปาหมยจะตองใชปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตกันในกลุม - 
ครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน ตองทําบัญชีครัวเรือน เปนแบบอยางใหกับคนใน
ชุมชน (ครอบครัว อสม.ทุงหลอ เปนครัวเรือนตนแบบ) 

 23. โครงการ : ชุมชนสามรอยกลา ใสใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ป 2 

ลดการใชสารเคมี รวมกลุมกันทํากิจกรรม 

 24. โครงการ : รานคาคุณธรรมนํ้าวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 

กติกาการนํ้าพืชผักมาวางไวที่รานคาคุณธรรม กติกาการดูแลรานคาคุณธรรม 

 25. โครงการ : นํ้าศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 

1.การประชุมประจําเดือนทุกๆเดือนเกิดการพูดคุยคิดและแกไขปญหาการเรียนรู
แบบเขาใจตรงกัน 2.เกิดการเปล่ียนแปลงโดยใหคนที่มาเรียนรูเขาแลวนํ้ามาปฏิบัติ
ในทางเดียวกัน 

 

 26. โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 

ทางกลุมตั้งกติกาไววา สมาชิกผูปลูกกลวยตองไมใชสารเคมีในการปลูกกลวย 

 27. โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 

สมาชิกกลุมหรือตัวแทนตองเขารวมโครงการทุกครั้ง ใหชุมชนลดละเลิกการใช
สารเคมี 

 28. โครงการ : ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 

เกิดกฎ กติกา ระเบียบ กับกลุมที่เกิดใหมและออกกฎระเบียบเพิ่มกับกลุมที่มีอยู
แลวตามมัติที่ประชุม กลไก ระบบ ที่เกิดใหม 1. เกิดสภาผูนํา 1 กลุม มีการจัด
ประชุมทุกเดือนที่จะมาสุมหัวกันคิดวางแผนการในการพัฒนาชุมชน 2.เกิดกลุม 
ทําขาวไร 3.กลุมทําขนมกลวยรังนก 4.กลุมปลูกผัก 5.กลุมทํานํ้าหมักชีวภาพ แห
ลงเรียนรูในชุมชนศาลาเอนกประสงค และตามบานตัวอยางในชุมชน 

 29. โครงการ : บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ปลดหน้ีครอบครัว 

1มีการนัดประชุมทุกๆส้ินเดือน 2.ชาวบานใหความรวมมือและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญตอโครงการ 

 30. โครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บานหลาแขก 

1.กติกาของสมาชิกกลุมคือ ครัวเรือนหรือตัวแทนตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้งโดย
กลุมทําผาฮิญาบมีสมาชิก 30ครัวเรือน กลุมปลูกผักรองสวนมีสมาชิก 30 
ครัวเรือน 2.ครัวเรือนสมาชิกทําบัญชีครัวเรือนสัปดาหละ 1ค รั้ง และ พบกลุมเพื่อ
ตรวจสอบและช้ีแนะเดือนละ 1 ครั้ง 

 31. โครงการ : บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 

1. ครัวเรือนมีใชสารอินทรียและชีวภาพในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนตองเขารวม
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กองทุนการออม 3. คนในชุมชตองลดละบุหรี่และเหลาในงานบุญของชุมชนและ
วันจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน 4. คนในชุมชนตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคและการออกกําลังกายและมีการประเมินผล 

 32. โครงการ : กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 

1. คนในชุมชนไดออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งๆละ 30 นาที ตามวัย 
2. คนในชุมชนลดละบุหรี่ในวันจัดกิจกรรมของชุมชน 3. ครัวเรือนตองปลูกผักที่
จะบริโภค และบริโภคผักที่ปลูกในชุมชน 4. ครัวเรือนนํ้าเมนูอาหารที่ชุมชนจัดขึ้น
ไปเปนเมนูในครัวเรือน 

 33. โครงการ : มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม 

1. ชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลานไมใหไปเก่ียวของกับส่ิงเสพติด 2. ชวยกันสืบ
สารภูมิปญญาของชุมชน 3. ครัวเรือนตองจัดสภาพแวดลอมบานใหเอ้ือตอสุขภาพ 
4. ปรับสถานที่ม่ัวสุมของวัยรุนในชุมชนมีทีมงานคอยสอดสูดูแล 5. ตัวแทน
ครัวเรือนรวมกันรณรงคทําความสะอาดสถานที่สาธารณสุขในชุมชนปละ 2 ครั้ง 

 34.โครงการ : ปรับพื้นที่วางปลดหน้ีบานทามวง 

-จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ 15 คน -ปฏิบัติตามสัญญาขอตกลง -มารวมประชุม
ทํากิจกรรมทุกครั้ง -เปนสมาชิกของโครงการ -ชักชวนคนในชุมชนมาทํากิจกรรม 

 35. โครงการ : บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีโดยหันมาทําปุยชีวภาพใชทดแทน 2. ครัวเรือนทํา
ปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพใหครัวเรือน 3. ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารผักไว
รับประทานเองในครัวเรือนมีผูติดตามครัวเรือน 4. ครัวเรือนตองนํ้าขยะพิษทิ้งในห
ลุมขยะพิษของชุมชนเพื่อนํ้าไปจัดการที่ถูกวิธีตอไป 

 36. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนทํานํ้าหมักและปุยหมัก
ใชเองในครัวเรือน 3. ครัวเรือนตองลงบัญชีรายรับจายดวยความเปนจริง 

 37. โครงการ : บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนทํานํ้าหมักและปุยหมัก
ใชเองในครัวเรือน 3. ครัวเรือนตองลงบัญชีรายรับจายดวยความเปนจริง 4. 
ครัวเรือนปลูกพืชผักเสริมขายกลุมเครื่องแกงเพิ่มรายได 

 38. โครงการ : บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนทํานํ้าหมักและปุยหมัก
ใชเองในครัวเรือน 3. ครัวเรือนตองลงบัญชีรายรับจายดวยความเปนจริง 4. ใน
การจัดกิจกรรมในชุมชนหามผูเขารวมทุกคนสูบบุหรี่ 

 39. โครงการ : สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค 

อยูในระหวางการดําเนินการราง กติกาชุมชน และการทดลองใช ซ่ึงจะดําเนินการ
สรุปผลงานในงวดตอไป 

 40. โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหน้ี ที่บานไรเหนือ 

1.กําหนดใหทุกคนเปนสมาชิกโดยสมัคร ในการเขารวมโครงการ และมีสิทธิที่จะ
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เรียนรูกิจกรรมตามโครงการ 2.สมาชิกตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 3.อุปกรณที่ใช
ในกิจกรรมตองเปนวัสดุกองกลาง เม่ือใชแลวใหนํ้าไปไวที่เดิม 

 41. โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

เกิดกฎกติกาในการปลูกผักปลอดภัยผูที่เขารวมโครงการหามใชสารเคมีที่เปน
อันตรายตอผูบริโภค 

 42. โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 

1.มีการรับสมัครผูสนใจเขารวมกิจกรรม 2.กลุมเปาหมายตองเขารวมกิจกรรมทุก
ครั้ง 3.มีการเรียนรูเรื่องหน้ีสิน การทําบัญชีครัวเรือน วิธีลดคาใชจายในครัวเรือน 
เรียนรูการทํานํ้ายาอเนกประสงค การทําปุยหมักนํ้า-แหง เพื่อลดคาใชจายใน
ครัวเรือน 4.ทุกคนตองปฏิบัติและเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตตามฐานการเรียนรู 

 43. โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 

เกิดกฎกติการวมกัน 97 ครัวเรือน ที่เขารวมกิจกรรม ตองมี ผักปลอดสารพิษ 
อยางนอย 5 อยาง 

 44. โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 

เกิดกฎ กติกา ในการรวมกลุมการทํายาเหลือง และนัดกันมาทํายากันในชุมชน 
และที่บานของครูภูมิปญญาทองถิ่นคือ ครูณรงค เนาวสุวรรณและเปดรับสมาชิก
ใหมารวมกลุมกันทําในรูปแบบของการระดมทุนและเปนสมาชิกกลุมและจด
ทะเบียนเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสวนทองถิ่น และกระตุนใหคนใน
ชุมชนรูจักดูแลตนเองโดยใชสมุนไพรแทนยาแผนปจุบัน 

 45.โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

1. กําหนดใหทุกคนในชุมชน สมัครใจเขารวมพัฒนา 2. ทุกคนตองใหความรวมมือ
ในการดําเนินกิจกรรม 

 46. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 47. โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 

1 เกิดกลุมสภาผูนําในชุมชน เพื่อรวมพลังกันมีการปรุชุมทุก วันอาทิตยที่สาม ของ
ทุกเดือนเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน และพูดคุยถึงปญหาตางๆ ใน
ชุมชนและรวมกันหาแนวทางแกไข 2 เกิดกลุมเยาชน เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของสภาผูนํา 3 เกิดกลุมสวัดดิการชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนมารวมกันออมเงิน
เพื่ออนาคน และหากมีสวนของกําไรสวนหน่ีงจะนํ้าไปบริจาคแกผูยากไรในชุมชน 
โดยมติของที่ประชุม 

 48. โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 

สมาชิกผูเขารวมโครงการตกลงรวมกันที่จะไมใชยาฆาแมลงในการปลูกพืชผักทั้ง
บริโภคในครัวเรือนและปลูกเพื่อจําหนายเปนรายไดเสริมจัดใหมีการติดตามการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษการทําสารไลแมลงนํ้าหมักชีวภาพ ของสมาชิกหลังการ
ประชุมประชาคมประจําเดือนทุกครั้งมีการทําปุยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุใน
ครัวเรือนทุกครัวเรือน 
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 49. โครงการ : เกษตรอินทรียสรางรายไดบานในหัน 

มีการกําหนดกติการวมกันในการทําบัญชีครัวเรือน โดยกําหนดใหมีการประเมิน
การบันทึกบัญชีครัวเรือนทุก 3 เดือนเพื่อไดรับรูรายไดรายจายสรุปเปนภาพรวม
ของหมูบาน 

 50. โครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 

1.คนที่เขารวมโครงการ ลดการใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน โดยใชปุยอินทรียใน
การปลูกผัก 2.การทําบัญชีครัวเรือนของผูเขารวมโครงการ จะตองมาประเมิน 3 
เดือนตอครั้ง 

 51. โครงการ : ผักปญญาออนสรางสุขบานแขก 

มีการกําหนดกติการวมกันวาคนที่เขารวมโครงการจะตองใชปุยอินทรีย ตองมีการ
ทําบัญชีครัวเรือนโดยกําหนดมีการประเมินการบันทึกบัญชีครัวเรือนทุก 3 เดือน 

 52. โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 

กฎกติกา ชุมชน ในการลด ละ เลิกการใชสารเคมีในชุมชน ตามปายรณรงค
โครงการ 

 53. โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 

1. เกิดกฎกติกาในชุมชน เรื่องลด ละเลิกการใชสารสารเคมีในชุมชน โดยใชปาย
รณรงค *ปายบานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิต พอพียง 

 54.โครงการ : เกษตรอินทรียเพิ่มรายไดสงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

ประกาศนํ้ามาใช 

 55. โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 

มีกติกาชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ 

 56. โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 

เชิงปริมาณ 1. เกิดกติกาชุมชนในการเฝาระวังและจัดการเม่ือเกิดภัยพิบัติ 2 เกิด
ระเบียบการเบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการภัยพิบัติ เชิงคุณภาพ คนในชุมชนคลาย
ความเครียดเม่ือเกิดภัยพิบัติ สามารถรับความชวยเหลือเบื้องตนจากกองทุนภัย
พิบัติได 

 57. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหินปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ มีขอตกลงการจัดการขยะบานหัวหิน จํานวน 1 ฉบับ เชิงคุณภาพ 
ชุมชนมีกติกาในการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

 58. โครงการ : Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
หนองจิก 

เชิงปริมาณ มีมาตรการการบริโภคผักปลอดสารพิษในกลุมเขารวมโครงการ 
จํานวน 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความใสใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

59. โครงการ : การจัดการทรัพยากรปาชายเลน บานเขาทอง unseen อาวทา
เลน 

เชิงปริมาณ มีกติกาชุมชนในการจัดการปาชายเลน เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความใส
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ในในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 

 60. โครงการ : คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 

กติกาชุมชนดานเด็กและเยาวชน 

 61. โครงการ : เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 

การทํางานเพื่อใหเกิดกติกาชุมชนดานเด็กและเยาวชน 

 62. โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

1.มีการวางแผนการทํางาน 2.ผูรวมกิจกรรมตองชวยกันทําและแบงปนซ่ึงกันและ
กัน 3.ผูรวมกิจกรรมตองพูดคุยปรึกษาหารือกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน 

 63. โครงการ : บานปากบางจัดการขยะ สูชุมชนปลอดสารพิษ 

1.ในหมูบานเกิดกฎ กติกา ชุมชน และประกาศใชภายในหมูบานอยางเครงครัด 

 64. โครงการ : ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 

1.ชาวสะพานเคียนรวมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน 2.ชาวสะพานเคียนรวมใจหิ้ว
ตะกราหรือถุงผาไปตลาดเพื่อลดการใชถุงพลาสติก 3.ชาวสะพานเคียนลดการใช
ถุงพลาสติกในชุมชน 4.ชาวสะพานเคียนรวมใจงดใชโฟมในชุมชน 5.ชาวสะพาน
เคียนรวมใจพัฒนาชุมชนทุกวันศุกร 

 65. โครงการ : โครงการเยาวชนคนสรางสุข บานนาเกาะไทร (ตอเน่ือง ป2) 

เชิงปริมาณ เกิดกติกากองทุนนาชาชุมชน 1 ชุด เชิงคุณภาพ เยาวชนมีการแบง
บทบาทหนาที่และการบริหารจัดการสวัสดิกากองทุนนาชา 

 66. โครงการ : สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

ในการประชุมหมูบาน ทุกครัวเรือนตองมีตัวแทนเขารวม หากมีครัวเรือนไหนที่
ขาดการมีสวนรวม จะไมมีสิทธิในการไดรับชวยเหลือจากทุนในชุมชน 

 67. โครงการ : คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ ดวยพืชผักสมุนไพร 

เกิดระเบียบการปฏิบัติของสภาแกนนํ้าในชุมชน 

 68. โครงการ : ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 

มีกติกาชองกลุมผลิตอาหารปลอดภัย เชน การผลิตขาว ในชวงของขาวตั้งทองหาม
ใชสารเคมี เชน การฉีดพนยาฆาแมลงในสวนการปลูกผัก กอนจําหนายตองมีการ
ยินยอมใหกลุมมีการตรวจผลผลิต หากกรณีมีการตรวจพบสารตกคางของสารเคมี 
ตองหยุดจําหนายผลผลิตใหกับกลุม และใหมีการปรับเปล่ียนลดการใชสารเคมี 
กลุมถึงจะมีการรับซ้ือผลผลิตตอไป 

 69. โครงการ : ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชนตนแบบวิถีพอเพียง บานหนองไม
แกน 

เกิดระเบียบการปฏิบัติของสภาแกนนํ้าในชุมชน 

 70. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 

ครัวเรือนตามเปาหมายตองมีการออมเกิดขี้นมีความสะอาดถูกหลักอนามัย มี
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ครอบครัวไมยุงกับยาเสพติด 

 71. โครงการ : หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7บานนาขาใต 

เพื่อใหไดขอมูลสถานการณการใชสารเคมีในชุมชน -มีขอมูลที่สังเคราะหแลวมา
เปนแนวทางการทํางานได สรุปสังเคราะหขอมูลเบื้องตนและทราบถึงขอมูลของ
การใชสารเคมีในครัวเรือนในปจจุบัน สรุปผลการดําเนินงานพรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 

 72. โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 

มีกฎระเบียบเพิ่ม 3 กลุม และปฏิบัติรวมกันทําใหคนในชุมชนมีวินัยทางสังคมมาก
ขึ้น 

 73. โครงการ : กระจาดสานใจเครื่องแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอยอด
ป 2) 
1. การทําปุยหมัก เกิดกฎ กติกา คือ ชวยกันทําชวยกันใช จะเปนการนัดหมายวา
จะทําวันไหน เม่ือเตรียมวัตถุดิบพรอม ก็ใหชวยกันลงมือทําโดยนัดหมาย ชักชวน
กัน รวมไมรวมมือกันทํา 2. การทํากระจาด เน่ืองจากเปนความสํานึกหรือ
ตระหนักวา ผูที่ทําน้ันเปนผูที่ไดตอบแทนบุญคุณตายายหรือผูที่ลวงลับไปแลว จึง
ไมมีกฎตายตัว จึงเปนการแบงงานกันทําตามความรู ความสามารถ ความถนัดของ
แตละบุคคล 
 

 74. โครงการ : มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 
กติกาชุมชน ชุมชนปลอดยาเสพติด 1. ชุมชนกําหนดกฎเกณฑวา “บานไหนคา
หรือเสพ จะตักเตือนโดยการเชิญมาคุยทั้งครอบครัวกับคณะกรรมการชุมชน แต
ถายังปฏิบัติอีก จะไมใหเขารวมกิจกรรมของชุมชน และขั้นสุดทายตัดความ
ชวยเหลือที่ชุมชนมีทุกประการ” แตขั้นตอนตางๆน้ันจะผานกระบวนการสภา
ชุมชนในการพิจารณา ขั้นตอนที่ 1 เรียกตัวบุคคลที่คาและเสพ และสังเกตุ
พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 2 หากมีพฤติกรรม เชนเดิม จะเรียก ผูเสพ หรือผูคา พรอม
ครอบครัว เชิญมาคุย ขั้นตอนที่ 3 ถายังปฏิบัติอีก จะไมใหเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน และขั้นสุดทายตัดความชวยเหลือที่ชุมชนมีทุกประการ 

 75. โครงการ : คุณคาเด็กแว็นซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 

1.ใสหมวกกันน็อคเม่ือขับรถมอเตอรไซตทุกครั้ง 2.ไมขับรถยอนสอน 3.สถานที่
ประชุมเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 

 76. โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

1.ใหคนที่เขารวมกรรมนํ้าวัสดุ ในการทําปุยหมักมารวมกันทําปุยหมัก 2.ทุก
ครัวเรือนใหปลูกผักกินเองที่บาน ครัวเรือนละ 5 ชนิด 3.สถานที่ประชุมเปน
สถานที่ปลอดบุหรี่ 4. 

 77. โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 

เกิดกติกาชุมชนจากการประชุม 1.ถามีการขาดประชุมเกิน 4 ครั้งจะถือวาขาดการ
เปนสมาชิกประจํากลุม 2.คนที่เปนสมาชิกกลุม ถาเอาวัสดุมาใหกับทางกลุมและ
รวมทํากิจกรรมก็ใหสามารถนํ้าไปใชไดโดยไมตองซ้ือจากกลุม 3.คนที่ไมใชสมาชิก
กลุม จะตองซ้ือสินคาเพื่อนํ้าเงินมาเปนสวัสดิการชุมชน เกิดอยางไร รูปแบบไหน 
หรือเปนอยางไร 4.ในที่ประชุมจะรวมกันรณรงคลดละเลิกบุหรี่โดยสถานที่ประชุม
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จะเปนที่งดสูบบุหรี่ 

 78. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

1)ใหทุกครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมใหนํ้าเอาขยะในครัวเรือนมาทํานํ้าหมักชีวภาพ 
2)ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสมุนไพรกินเองอยางนอย 5 ชนิด 3)ทุกครัวเรือนที่เขา
รวมตองมีรังผ้ึงโพรง 

 79. โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 

1. กําหนดการในการฝกซอมและการเรียนรูปนตงของเด็กและเยาวชน ในชวง
ระยะเวลาวาง เสาร-อาทิตย 2. ระยะเวลาในการเรียนรูปนตง ในชวงเวลา 13.00-
16.00 น. 

 80. โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 

1.ทุกในครัวเรือนตองปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือนละ 5ชนิด 2.ทุกครัวเรือนตองมี
เห็ดนางฟาครัวเรือนละอยางนอย 10 กอน 3.ทุกครัวเรือนตองมีปุยนํ้าหมัก 1
กระสอบ 

 81. โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูชุมชนบานคลองขนาน (ตอเน่ือง ป
2) 

เชิงปริมาณ มีเวทีการพูดคุยในการจัดการขยะในชุมชน 5 ครั้ง เชิงคุณภาพ ชุมชน
ใหความใสใจในการจัดการขยะเพิ่มขึ้น 

 82. โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 

กติกาของกลุมทํานาอินทรียที่จะไมใชสารเคมีในการทํานา ไมใชปุยเคมีในการทํา
นา และสมาชิกลุมจะตองขายขาวที่ไดใหกับกลุมตามจํานวนที่กําหนดเพื่อทําเปน
ขาวสารบรรจุถุงขายในชุมชน 

 83. โครงการ : นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม (ตอเน่ือง) 

- มีขอตกลงในการผลิตขาวที่ปลอดภัย - ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน จํานวน 2 
แหงคือ สถานที่ประชุมและสถานที่จัดกิจกรรม 

 84. โครงการ : สรางครัวคนหวยยวนดวยธนาคารริมคลอง (ตอเน่ือง) 

มีกฎกติกาในดูแลปาที่ยังคงบังคับใชมาอยางตอเน่ือง 

 85. โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเน่ืองป2) 

กติกาชุมชนดานเด็กและเยาวชน 

 86. โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเน่ือง ป 2) 

กติกาชุมชนดานการจัดการขยะ 

 87. โครงการ : เซเวน ภูมิปญญา สรางสุขสองฝงคลองบานบางไทร (ตอยอดป2) 

สลับหมุนเวียนดูแลแมนํ้าลําคลอง 3 เดือนตอ 1 ครั้งและตนไมที่ปลุกในสวนภูมิ
ปญญาของหมูบาน 

 88. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 

เชิงปริมาณ มีระเบียบธนาคารขยะ 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนรวมกันดําเนินการ
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ธนาคารขยะ 

 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนท่ีพัฒนาขึ้นใหม 
จํานวน 121 พ้ืนท่ี 

 1. โครงการ : ทบทวนปลดหน้ีคนหมู 4 บานหนาเขา 

มีสภาผูนําที่มาจากกลุมบาน กลุมอาชีพ ผูทรงคุณวุฒิรวมกับคณะกรรมการมูบาน 
และมีการประชุมทุกเดือนเพื่อการจัดการชุมนและรวมบริหารหารโครงการ 

 2. โครงการ : ตูเย็นขางเรินบานชายควน 

มีการใชสภาฯบริหารโครงการและบริหารชุมชนไดตามที่กําหนดไว 

 3. โครงการ : รวมใจแกไขปญหาขยะในชุมชุนบานตูล 

เริ่มเห็นการกอตัวของสภาฯคาดวานาจะใชในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบ
น้ีได 

 4. โครงการ : คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 

- เกิดกลไกสภาผูนําจํานวน 35 คน - เกิดชุดลาดตระเวนเฝาระวังปาไม จํานวน 
15 คน - เกิดแกนนํ้าอาสาสมัครเด็กเยาวชนพิทักษปา จํานวน 15 คน 

 5. โครงการ : รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการฟนเลบานคูขุด 

เกิดการพัฒนาองคกรชุมชนใหเปนนิติบุคคล คือสมาคมประมงทะเลสาบ อ.สทิพ
ระ เปนที่ยอมรับจากหนวยงาน และบุคคลภายนอกมีการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิก โดยมีการประชุมพูดคุยเพื่อวางแผนการดําเนินงาน อยาง
นอยเดือนละครั้ง มีกลุมกองทุนหมุนเวียนไดชวยเหลือสมาชิกในชุมชน เชน 
กองทุนเครื่องมือประมง กองทุนสวัสดิการมีกองทุน และแผนปองกันรับมือภัย
พิบัติ เปนตน 

 6. โครงการ : รวมสรางสุข ดวยซ้ังกอที่บานทะเลนอก 

เกิดระบบกลไกการทํากิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้ารวมกัน เชน เม่ือมี
การทําซ้ังกอ(บานปลา) ทุกๆคนตองเขามารวมกันทําดวยความเสียสละเพื่ออาชีพ 
รายได ของชาวประมงทุกคน มีกลไกการบริหารกลุมออมทรัพย และกองทุน
ขาวสารบริการใหสมาชิกคนในชุมชน 

 7. โครงการ : รูจักจาย รูจักออม รวมสรางงานที่บานมวงเตี้ย 

มีสภาผูนําที่มาจากกลุมบาน กลุมอาชีพ ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9คน รวมกับ
คณะกรรมการมูบาน15คน รวมเปน 24คนและมีการประชุมทุกเดือนเพื่อการ
จัดการชุมนและรวมบริหารหารโครงการ 

 8. โครงการ : ชุมชนนาอยูฟนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย หมู 7 ต.กะ
ดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

เกิดกลไกการบริหารจัดการกลุมองคกรชุมชน เชน สมาคมประมงพื้นบานชายฝง
อาวไทย อ.สทิงพระ ตองมีการระดมทุนโดยชุมชน และภายนอก เพื่อเปนทุนใน
การชวยเหลือแกนนํ้า คนทํางานเพื่อสวนรวมอยางนอย 5-10 คน , มีแกนนํ้าเปน
ตนแบบในการรักษาส่ิงแวดลอม การปนจักรยานเพื่อสุขภาพ จํานวน 1 คน คือ 
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นายวิรัตนเอียดประดิษฐ 

 9. โครงการ : ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหคนสํานักกอ 

มีสภาผูนําที่มาจากกลุมบาน กลุมอาชีพ ผูทรงคุณวุฒิรวมกับคณะกรรมการมูบาน
จํานวน 27คน และมีการประชุมทุกเดือนเพื่อการจัดการชุมนและรวมบริหารหาร
โครงการ 

 10. โครงการ : รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง 

- เกิดกลไกสภาผูนําขับเคล่ือนงานทําใหหมูบานนาอยู ปฏิบัติการลดรายจาย เพิ่ม
รายได 

 11. โครงการ : เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง 

เกิดสภาชุมชนกลไกขับเคล่ือนการทํางานของชุมชนมีกระบวนการทํางานแบบมี
สวนรวม 

 12. โครงการ : เกษตรอินทรียบนความพอเพียง บานสหกรณ 

เกิดการใชสภาในการบริหารจัดการโครงการ 

 13. โครงการ : อยูดี กินดี มีสุข บานทุงโตะหยะ 

เกิดสภาหมูบาน 

 14. โครงการ : สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 

- มีกลไกสภาผูนํา ที่มาจากตัวแทนครัวเรือน แกนนํ้า ผูนํา ที่ครอบคลุมจากองคกร
ที่มีอยูในชุมชน เขามาขับเคล่ือน บริหารจัดการชุมชนรวมกัน - เกิดครัวเรือนนํ้า
รองการผลิตอาหารปลอดภัย - มีชุดเฝาระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยเนน
อาสาสมัครสาธารณสุขปประจําหมูบาน (อสม.) เปนหลัก 

 15. โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 

สภาผูนํา ขับเคล่ือนโครงการ รวมกับ กรรมการชุมชนและกรรมการโครงการ 

 16. โครงการ : ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 

ทีมสภาผูนําชุมชน ขับเคล่ือน กรรมการโครงการ และภาคีเครือขาย อสม. ปราชญ 
และสมาชิกชุมชนที่มีจิตอาสา กลุมเยาวชนจิตอาสา เทศบาลเมืองปากพนังดาน
การสนับสนุน สถานที่ อุปกรณ เรือ เก็บขยะ 

 17. โครงการ : โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

สมาชิกคนใดที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการแลวนํ้าไปปฏิบัติจริงทาง
คณะกรรมการลงติดตามประเมินผลแลวมีการเปล่ียนแปลงทางเราจะมีรางวัลให
เพื่อเปนกําลงใจใหแกผูที่ปฏิบัติจริง 

 18. โครงการ : พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

สภาผูนําขับเคล่ือนโครงการ โดยการราวมกลุมระหวา กรรมการหมูบาน และ
กรรมการโครงการ และสมาชิกครัวเรือนที่เขารวมโครงการ อบต. กศน. รพ.สต. 
เปนภาคีสนับสนุนดาน วิชาการ วิทยากร 

 19. โครงการ : บานดอนจิกพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 

1 เกิดกลุมปลูกพริกขึ้นมา เปนการรวมกลุมขึ้นมาใหม จากการตางคนตางปลูก 2 
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จากการทําบัญชีครัวเรือน จากคนทําไมเปน พัฒนาไดทําเปน 3 ทําใหเกิดการออม
ขึ้นในเด็ก 

 20. โครงการ : คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 

กลุมอาสาอนุรักษพันธุปลา พันธุไมพื้นบาน 

 21. โครงการ : กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม 60พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาที่ บานทุงจูด 

ใหชุมชนรวมกันกําหนด ขั้นตอน ขอตกลง ในการจัดประเพณี "กระจาด" เพื่อ
ถวายแกสมเด็จพระเทพฯ และใหมีการสืบสานขั้นตอนที่รวมกําหนดในปตอๆไป 
เปดเวที ใหชุมชนรับทราบขอมูลจาการสํารวจความสุขของครัวเรือนเกษตรกร 
ขอมูลผูมีภูมิรูแตละดาน ขอมูลผูที่ตองการอนุรักษการทํากระจาดดั้งเดิม การทํา
กระจาดประยุกต ขอมูลแจงความประสงคที่จะเขารวมกิจกรรม ใหชุมชนรวมกัน
กําหนดขั้นตอน วิธีดําเนินการ ทําพิธีสมโภชกระจาด 

 22. โครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 

1.มีการแบงโซนกลุมเปน4โซน โดยมีคณะกรรมการโซนเพื่อการติดตามและ
ขับเคล่ือนกิจกรรม 2.มีการติดตามและประเมินกิจกรรมเปนระยะโดย
คณะกรรมการโครงการ 

 

 23. โครงการ : ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 

-ใชการสํารวจพืชพื้นบานที่มีสรรพคุณเปนยา ตํารับอาหารเปนยา เพื่อสรางความ
สนใจใหชุมชน -เรียนรูมิติการดูแลสุขภาพดวยพืชพื้นบาน ปลอดสารเคมี เพื่อ
อาหาร ตํารับอาหาร และขนม ฟนฟูบัญชีครัวเรือน -พัฒนาใหเกิดแปลงสาธิตพืช
พื้นบานทําอาหาร และขนมปลอดสารเคมีในรองสวน 4 แปลง -พัฒนาใหเกิดสภา
ผูนํา เขามาขับเคล่ือนกิจกรรม งาน และชวยแกปญหาอุปสรรคอ่ืนๆของหมูบาน 

 24. โครงการ : แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 

-มีการประชุมชักชวนคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรับมือกับนํ้า
ทวม -มีแผนสํารองงบประมาณเพื่อชวยเหลือนํ้าทวม -มีศูนยการจัดการภัยพิบัติ
คอยชวยเหลือเม่ือเกิดนํ้าทวม -มีผูนําแกนนํ้า/อาสาภัยพิบัติรวมกันเรียนรูการจัด
กิจกรรมในโครงการและนโยบายอ่ืนๆของหนวยงานของราชกการตางๆและพูดคุย
วิเคราะหเพื่อใหเกิดแนวทางชวยเหลือแกปญหาในชุมชน 

 25. โครงการ : ตลาดรวมใจปากทาซอง 

มีตลาดของชุมชน ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมูบาน มีแหลงวัตถุดิบในหมูบาน
เอง ดีตอสุขภาะผูบริโภคไมใชสารเคมี และกําหนดใหพอคาตางหมูบานมารับซ้ือ
ผลผลิตที่น่ีเทาน้ัน 

 26. โครงการ : บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดประชุมคณะกรรมการแตละเดือน จะเนนเขารวมประชุมพรอมกับการ
ประชุมประจําเดือนของหมูบาน เพื่อจะไดแจงแนวทางดําเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ ใหชาวบานไดทราบอยางตอเน่ือง 

 27. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุงหลอ 
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- คนในชุมชนรวมกันคิด วิเคราะห แกปญหา ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จากการ
รวมกันทํากิจกรรมและวางแผนการดําเนินกิจกรรม - หัวหนาโครงการ 
คณะกรรมการ และแกนนํ้าเขารวมประชุมประจําเดือนของหมูบานทุกเดือน 
พรอมช้ีแจงกิจกรรมโครงการที่จะทําอยางตอเน่ือง (เชน กิจกรรมทําปุยหมัก นํ้า
หมัก ปลูกผักริมรั้ว แลกเปล่ียนเรียนรู ประกวดผักสวนครัวปลอดสารพิษ) ให
ประชาชนในหมูบานไดรับทราบ 

 28. โครงการ : ชุมชนสามรอยกลา ใสใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ป2 

เกิดฐานการเรียนรูเรื่องเห็ดแครงเพิ่มขึ้น 1 ฐาน ในชุมชน ใชเปนสถานที่เรียนรูการ
ประกอบอาชีพใหคนในและนอกชุมชน 

 29. โครงการ : รานคาคุณธรรมนํ้าวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 

ใชกลไกรานคาคุณธรรมนํ้าการเปล่ียนแปลง ลดการใชสารเคมี 

 30.โครงการ : นํ้าศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 

1.ผูนําชุมชนมีความสนใจและมอบหมายหนาที่ในการรับผิดชอบการทํางานของ
โครงการ 2.ชาวบานมีการนัดหมายในกลุมของการลงแขก 3.กลุมชาวบานและเด็ก
รวมกลุมกันทํางานแบบวิถีชิวิตแบบดั้งเดิม 

  
 31. โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 

เปนองคกรเพื่อศึกษาเรียนรูเชนการสะกัดสมุนไพรไลแมลงเพื่อใชแทนสารเคมี 
เพื่อศึกษาเรียนรูการทําปุยหมักใชแทนปุยเคมี 

 32. โครงการ : ควนสูงนาอยู ครอบครัวสดใส หางไกลอบายมุข 

- สภาผูนําชุมชน 

 33. โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 

ใดเกิดกลุมผลไมปลอดสารเคมี กลุมปุยหมัก 

 34. โครงการ : ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 

โครงสรางถูกปรับเปล่ียนเมือเกิดการถายทอดความรู เชนถายทอดใหแกคนที่เปน
สมาชิกในชุมชนที่ขยายเพิ่มมากขึ้น จาก 10 คน เปน 20 คน 

 35. โครงการ : บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ปลดหน้ีครอบครัว 

1.เกิดการประชุมกันขึ้นทุกๆเดือน 2.เกิดกลไกความรูความคิดที่สามารถให
ชาวบานสามารถนํ้าไปพัฒาและปลูกพืชที่ปลอดสารเคมีได 3. เกิดกระบวนการ
ประสิทธิภาพในการลดการใชสารเคมีและสามารถที่จะหันมาใชนํ้าหมักชีวภาพกัน
มากขึ้น 

 36. โครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บานหลาแขก 

1เกิดกลไกสภาผูนําติดตามและขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการ 1 สภา 2.เกิดกลุม
แกนนํ้าการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน9 คน 

 37. โครงการ : บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 
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เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง วัด
บางคุระเปนสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน และกําหนดเปนที่เขตปลอดบุหรี่ของ
ชุมชน 

 38. โครงการ : กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง 

 39. โครงการ : มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน2 แหง 1. 
พระตําหนักเมืองนคร 2. ถ้ําเขาขุนพนม 

 40. โครงการ : ปรับพื้นที่วางปลดหน้ีบานทามวง 

-มีคณะกรรมหลักและผูรับผิดชอบโครงการ 7 คน -สรางแกนนํ้าในชุมชม 15 คน -
แบงโซนพื้นที่รับผิดชอบ 4 โซน 4 กลุม -ประชุมคณะทํางานทุกเดือน -กําหนด
แผนการดําเนินงานลําดับดําเนินการ -ดําเนินงานตามวัตุประสงค 

 41. โครงการ : บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน 1. ศาลาหมูบาน
เปนสถานที่ปลอดบุหรี่ ของชุมชน จํานวน1 แหง 2. งานประเพณีในชุมชนปลอด
เหลา วันมาฆบูชา จํานวน 1 งาน 

  
 42. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน สถานที่จัด
กิจกรรมของชุมชนจัดเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ จํานวน 1 แหง 

 43. โครงการ : บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง คือ
ศาลาหมูบานเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน 

 44. โครงการ : บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง
ศาลาหมูบานจัดเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 

 45. โครงการ : บานทาแหงปลอดโรค ปลดหน้ี ดวยวิถีพอเพียง 

1. เกิดกลไกโครงสรางชุมชนบานทาแหง เกิดสภาชุมชนบานทาแหง ขับเคล่ือน
การดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง 2. สภาชุมชนบานทาแหงเกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้า มาเปน
คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํากิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพในพื้นที่ 3. เกิดแกนนํ้าที่มีบทบาทประสบความสําเร็จคือ โครงการสราง
แกนนํ้าในการออกกําลังกาย มีคณะกรรมการจํานวน 20 คน ประกอบดวยแกนนํ้า
ที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน จํานวน 3 คน แกนนํ้าออกําลังกานยมาจาก อสม. 
จํานวน 12คน และนอกน้ันเปนแกนนํ้าที่มาจากตัวแทนครัวเรือน และขาราชการ
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ในพื้นที่ 

 46. โครงการ : คนปากเปยดสุขภาพดีดวยวิถีพอเพียง 

กลไกโครงสรางชุมชนบานปากเปยด หมูที่ 5 ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราชจากการดําเนินงานรอบแรกเกิดสภาชุมบานปากเปยดขึ้น 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการ
เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง คือสภาชุมชนบานปากเปยดโดยสภาพแวดลอมของสภาชุมชน
ที่เกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในโครงการที่มีบทบาท
ประสบความสําเร็จคือ การสงเสริมใหครัวเรือนหันมากินผักปลอดสารพิษ เกิดกลม
เกษตรอินทรียมีสมาชิกจํานวน 30คน ประกอบดวยแกนนํ้าที่มาจาก 
คณะกรรมการหมูบานทั้งหมด 

 47. โครงการ : สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค 

เกิดสภาชุมชนบานควนสวรรค จํานวน 1คณะ มีสมาชิกสภา จํานวน 25คน มี
ระเบียบวาระและแผนการประชุมอยางตอเน่ืองทุกเดือน 

 48. โครงการ : อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบานควนยูง 

1. เกิดกลไกโครงสรางชุมชนบานควนยูงเกิดสภาชุมชนบานควนยูง ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง 2. สภาชุมชนบานควนยูงเกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้า มาเปน
คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํากิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพในพื้นที่ 3. เกิดแกนนํ้าที่มีบทบาทประสบความสําเร็จคือ โครงการสราง
แกนนํ้าในการออกกําลังกาย มีคณะกรรมการจํานวน 20 คน ประกอบดวยแกนนํ้า
ที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน จํานวน 10 คน แกนนํ้าออกําลังกานยมาจาก อส
ม. จํานวน 8คน และนอกน้ันเปนแกนนํ้าที่มาจากตัวแทนครัวเรือน และขาราชการ
ในพื้นที่ 

 49. โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหน้ี ที่บานไรเหนือ 

1.การทํางานมีภาคีรวมทํางานตั้งแตผูนํา อสม เยาวชน และประชาชน 2.มี
หนวยงานราชการมาเปนภาคี ไดแก รพสต.ไรเหนือ อบต.เขาขาว และมีกองทุน
สวัสดิการชุมชน กลุมออมทรัพย 

 50. โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

เกิดการชักชวนยุยงสงเสริมแกนนํ้าในการปลูกพืชผสมผสานแบบปลอดภัยสูชุมชน
จากเม่ือกอนปลูกพืชเชิงเดียวและใชสารเคมีในการปลูกพืชเพื่อการบริโภคและสู
ตลาดในชุมชน 

 51. โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 

1.การเรียนรูจะทํากันเปนกลุมสมาชิก ในกลมสมาชิกจะมีทั้งเยาวชน ประชาชน 
แกนนํ้าชุมชน โดยเรียนรูรวมกัน แลวทําอยางตอเน่ือง เชน การทํานํ้ายา
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อเนกประสงค ปยหมักชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ การทําบัญชีครัวเรือน โดยใชทุนใน
ชุมชน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรุ เริ่มแรกใหมีการทําฐานเรียนรูที่บานแกนนํ้า 2.
มีหนวยวงานราชการ เขามารวมเปนพี่เล้ียง ไดแก รพสต.เขาขาวสหกรณเขาขาว
สหกรณนิคม สหกรณที่ดิน พัฒนาการอําเภอ มหาวิทยาลัยราชมงคงศรีวิชัย 

 52. โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 

เกิดกลไกของชุมชน โดยมีสภาผูนํา มีมัสยิดเปนศูนยกลาง ส่ิงที่พัฒนาขึ้นมาใหม 
คือมูลใสเดือนผักเพาะจากเมล็ดทานตะวัน 

 53. โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 

มีหัวหนาสวนราชการในระดับอําเภอ เขามาเปนเครือขายการทํางาน มากระตุน
เสริมใหประชาชนไดเห็นความสําคัญ เห็นคุณคาของการใชยาเหลือง ประชาชน
เกิดความม่ันใจและมีความพรอมที่จะพัฒนาไปดวยกัน มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่เส่ียงและเพิ่มปจจัยที่เอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ 

 54. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

1.การทํากิจกรรมในชุมชน เปนการทํากิจกรรมรวมกันระหวางวัย สงเสริมใหคนใน
ชุมชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น 2.ทุกคนตองปฏิบัติตามกติกาและ
ขอตกลงลงรวมกันของกลุม 3.มีการจัดเวรยามและออกลาดตระเวณในหมูบาน
และดูแลความสงบในชุมชนโดยมีการแตงตั้งชุดชรบ.อปพร.อสตร จากชุมชนเขามา
มีสวนรวมและมีการประชาสัมพันธเม่ือมีการเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือเหตุดวน
เหตุราย ใหกับชุมชน 

 55. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 56. โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 

จากการพูดคุยในที่ประชุมทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในชุมชนจนเกิดกลุมการ
ทํางานตางๆ ในชุมชน ทําใหชุมชนมีความแข็มแข็งขึ้นมีอํานาจเรียกรองจาก
หนวยงานราชการมากขึ้นเชน เม่ือในชุมชนมีความเห็นวาตองการไฟทางใน
หมูบานเน่ืองจากไมมีแสงสวางในกลางคืนทําใหเกิดอันตรายบอยครั้งจึงทําการ
รวบรวมรายช่ือคนในชุมชนเพื่อยื่นคํารองใหกับทางเทศบาลตําบล จําสงผลใหเกิด
การทําไฟทางขึ้นมา 

 57. โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 

มีสภาผูนํา20คนจัดใหมีการประชุมทุกเดือน และเขารวมประชุมประชาคมหมูบาน
โดยประธานนํ้าเสนอผลงานความเคล่ือนไหวและขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม
เกษตรอินทรียทั้งการผลิตและการตลาดจัดใหสมาชิกสภาผูนําประจําคุมบานโดบ
แบงเปน3คุม ดูแลใหคําปรึกษารับทราบปญหานํ้าปญหาสูที่ประชุมสภาผูนําและ
นํ้าเสนอตอที่ประชุมประชาคมหมูบาน 

 58. โครงการ : เกษตรอินทรียสรางรายไดบานในหัน 

มีสภาผูนําจํานวน 18 คน ในการขับเคล่ือนการทํางานของโครงการและจัดการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชน มีโครงสรางชุมชนในการจัดการตามโครงการและแบง
โซนบานเปน 3โซน มีโซนบานเหนือ โซนบานกลาง และโซนบานใต เพื่อใหสะดวก



 
 

207 
 

ตอการบริการจัดการ 

 59. โครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 

ไดมีกลุมแกนนํ้าในชุมชน เชน กลุม อสม. กลุมเยาวชนกลุมผูสูงอายุ เพื่อรวมกัน
แบงหนาที่ในการทํางานตามหนาที่เชน การหาคนเขารวมโครงการ อสม.เปนแกน
นํ้าหาคนมาเพื่อตรวจสุขภาพ หาสารเคมีตกคาง กลุมเยาวชนเปนตัวแทนฝกสอน
ทําบัญชีครัวเรือนใหคนในชุมชนกลุมผูสูงอายุ หันมาดูแลสุขภาพโดยการปน
จักรยานในการออกกําลังกาย 

 60. โครงการ : ผักปญญาออนสรางสุขบานแขก 

มีสภาผูนําเกิดขึ้น20คนชวยกันขับเคล่ือนกิจกรรมในหมูบาน เกิดการประชุม
รวมกันทุกเดือนเพื่อรับฟงปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหาเพื่อนํ้าไป
ปรับปรุง มีการแบงกลุมตามคุมบานเกิดขึ้น5คุมบานเพื่อการแบงงานติดตาม
ประเมินผลตามโครงการ มีปายประชาสัมพันธตารางปฏิทินของโครงการเพื่อใหทุก
คนไดรับรูตารางการดําเนินกิจกรรมของโครงการโดยไดติดตั้งไวที่ศาลาเฉลิมพระ
เกียรติของหมูบาน 

 61. โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 

1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ และกลุมสมาชิกครัวเรือน สรางกฎ กติกา
ชุมชนในการลด ละ เลิกการใชสารเคมีในชุมชน 2. ทําปายรณรงค จํานวน 5 ปาย 
ติดตามกลุมบาน ทุกกลุมบาน 3. มีแกนนํ้าของทุกกลุมบานเพื่อขับเคล่ือนและ
ติดตามงานในชุมชน 

 62. โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 

1.จัดปายรณรงค 6ปาย ติดรณรงค ใน 6กลุมบาน 2.มีแกนนํ้าแตละกลุมบานๆ 1 
คน เพื่อติดตามและขับเคล่ือนกิจกรรม 3.มีการประเมินทุก 2 เดือน 

 63. โครงการ : ชุมชนบานชะเอียนยิ้มไดดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

กลไกโครงสรางชุมชนบานชะเอียน เกิดสภาชุนบานชะเอียน ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง คือสภาชุมชนบานชะเอียนโดยสภาพแวดลอมของสภาชุมชนที่
เกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในโครงการที่มีบทบาท
ประสบความสําเร็จคือ โครงการสรางแกนนํ้าในการออกกําลังกาย และ รักษ
สุขภาพ จํานวน 35 คน ประกอบดวยแกนนํ้าที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน 
จํานวน 15คน แกนนํ้าออกําลังกายมาจาก อสม. จํานวน 12คน และนอกน้ันเปน
แกนนํ้าที่มาจากตัวแทนครัวเรือน และขาราชการในพื้นที่ 

 64. โครงการ : สายนํ้าสรางสุขณ บานทุงโชน 

กลไกโครงสรางชุมชนบานทุงโชน เกิดสภาชุมชนบานทุงโชนเปนการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง คือสภาชุมชนบานทุงโชนโดยสภาพแวดลอมของสภาชุมชนที่
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เกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในกิจกรรมที่มีบทบาท
ประสบความสําเร็จคือ กิจกรรมการสืบชะตาสายนํ้าบานทุงโชนและการสรางฝาย
มีชีวิต จํานวน 20 คน ประกอบดวยแกนนํ้าที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน 
จํานวน 10คน แกนนํ้าออกําลังกานยมาจาก อสม. จํานวน 10คน 

 65. โครงการ : เกษตรอินทรียเพิ่มรายไดสงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

1. มีการประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนจํานวน 6 ครั้ง 2. จัดตั้งสภาชุมชนบานคลองตูกมีสมาชิก จํานวน 25คน 3. 
มีการรวมมือกันออกแบบสรางเครื่องมือในการสํารวจหน้ีสินและวิธีการทํา
การเกษตรภาคครัวเรือน สํารวจขอมูลหน้ีครัวเรือน จํานวน 100 ครัว ในดานการ
ทําเกษตร ในหมูที่ 1 บานคลองตูกวิเคราะหขอมูลคืนขอมูลใหชุมชน 4. สรุป
รวบรวมขอมูลจัดประชุมช้ีแจง การคืนขอมูลการการทําการเกษตรหน้ีสิน และ
ขอมูลสุขภาพ จัดตั้งกลมเรียนรูเพื่อการเกษตรแบบอินทรีย บานคลองตูก หมูที่ 1 
ตําบลกะปาง 

 66. โครงการ : บานคันเบ็ดปลอดสารพิษดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เกิดกลไกโครงสรางสภาชุมชนบานคันเบ็ด ขับเคล่ือนการดําเนินงานกิจกรรม
โครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทาง
สังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ในพื้นที่ จํานวน1แหง 2. สภาชุมชน
บานคันเบ็ดเกิดจากกลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า มาเปนคณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิด
การทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ 3. เกิดแกนนํ้าที่มีบทบาทประสบ
ความสําเร็จคือ โครงการการเรียนรูเรื่องการใชสารเคมีโดยมีวัตถุประสงคที่ตั้งไว
เพื่อใหคนในชุมชนลดการใชสารเคมีโดยถายทอดกระบวนการคือครัวเรือนใน
ชุมชนมีแปลงปลูกผักกินเองที่เปนครู จํานวน 10ครัวเรือน เพื่อทําการเปนตนแบบ
ในการขยายตอเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูการใชสารเคมี วิธีการปองกัน โทษพิษ
ภัยของสารเคมีผลกระทบเกิดจากการใชสารเคมีไมถูกตอง จํานวน 100ครัวเรือน 

 67. โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 

เกิดสภาผูนําชุมชนและคณะทํางานจัดการภัยพิบัติชุมชน เกิดคณะทํางานกองทุน
สวัสดิการชุมชนในการชวยเหลือเบื้องตนจากภัยพิบัติ 

 68. โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 

เชิงปริมาณ 1. สภาผูนําที่มีองคประกอบของแกนนํ้าในการขับเคล่ือนการแกไข
ปญหาของชุมชนมีผูเขารวมประชุม 21 คน 2. มีประชุมพูดคุยอยางตอเน่ือง เปน
จํานวน 5 ครั้ง เชิงคุณภาพ สภาผูนําไดมีการนํ้าเอาปญหาการเกิดภัยพิบัติของ
ชุมชนมาเขาในที่ประชุมวาที่ผานมาเกิดภัยพิบัติอะไรบางและมีแนวทางการ
แกปญหาอยางไร วางแผนวาจะทําอยางไรใหชาวบานเราพึงตนเองไดเม่ือเกิดภัย
พิบัติกอนที่ภาครัฐจะเขามาชวยเหลือ และวางแผนการเปดตัวโครงการรูเร็ว รูไว 
จัดการภัยพิบัติบานปลายทับใหม 

 69. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหินปลอดขยะ 

 ูเชิงปริมาณ มีสภาผูนําชุมชนในการจัดการขยะชุมชนบานหัวหิน จํานวน 1 ชุด เชิง
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คุณภาพ มีการจัดการขยะโดยชุมชนมีสวนรวม 

 70. โครงการ : Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
หนองจิก 

เชิงปริมาณ มีสภาผูนําการดําเนินงาน จํานวน 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความใส
ใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

 71. โครงการ : การจัดการทรัพยากรปาชายเลน บานเขาทอง unseen อาวทา
เลน 

เชิงปริมาณ .มีสภาผูนําคณะทํางานอนุรักษปาชายเลน บานอาวทาเลน 1ชุด เชิง
คุณภาพ ชุมชนใหความสําคัญในการอนุรักษปาชายเลน และการจัดการทรัพยากร
ปาชายเลนของอาวทาเลน 

 72. โครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นํ้าชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย 

สภาผูนําชุมชน สมาชิก 30 คน 

 73. โครงการ : ปลุกจิตสํานึกชุมชน คนปาเสม็ดอนุรักษปาชายเลน 

สภาผูนําชุมชน สมาชิก 35 คน 

 74. โครงการ : บานไรทอน อนุรักษคลังปญญา นํ้าพาเศรษฐกิจพอเพียง 

สภาผูนําชุมชน สมาชิก 30 คน 

 75. โครงการ : คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 

สภาผูนําชุมชน สมาชิก 20 คน 

 76. โครงการ : สานชุมชน รวมพลเครือขาย สูเปาหมายบานซอย 10 วิถีพอเพียง 

สภาผูนําชุมชน สมาชิก 40 คน 

 77. โครงการ : เปล่ียนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บานหวยนํ้าดํา 

สภาผูนําชุมชน สมาชิก 40 คน 

 78. โครงการ : รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ 

สภาผูนําชุมชน สมาชิก 40 คน 

 79. โครงการ : เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 

สภาผูนําชุมชน 

 80. โครงการ : เปดลานบานกําแพง ลด ละ เลิก เกมสออนไลน 

1.มีแกนนํ้าเยาวชน รวมทํางานในชุมชน 2.มีผูปกครอง เขามาสนับสนุนสงเสริม
เด็กที่ติดเกมส ชวยสอดสองดูแลใหคําปรึกษา ใหไปทํากิจกรรมอยางอ่ืนแทน เชน 
หางานใหเด็กทํา กระตุนการทํางานของเยาวชนในเขตเทศบาล 3.มีการรวมทีม
จัดการแขงขันกีฬาสามัคคีเด็กกลาแสดงออก กลาลงมือปฏิบัติจริง 4เด็กรูจักการ
รักษาเวลา ตรงตอเวลา มีการชักชวนเพื่อนๆมารวมกันทํากิจกรรม 5.เกิดสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพง -ลด ละ เลิก เกมสออนไลน -เยาวชน
ปองกันเอดส -เยาวชนอาสาดูแลส่ิงแวดลอมในชุมชน 

 81. โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 
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เกิดการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมการทํานํ้ายาเอนกประสงค การทําปุยหมัก การทํา
บัญชีครัวเรือน รายรับ รายจาย และสํารวจขอมูลชุมชน เพื่อตองการลดภาระ
หน้ีสินในครัวเรือน เกิดการรวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษอยางนอย 5 ชนิดตอ
ครัวเรือน และเหลือจากบริโภคในครัวเรือนก็นํ้าไปขาย สรางรายไดใหกับครัวเรือน 

 82. โครงการ : บานปากบางจัดการขยะ สูชุมชนปลอดสารพิษ 

1.เกิดสภาผูนําเปนเครื่องมือหน่ึงในการขับเคล่ือนงานดานการพัฒนาหมูบานใหมี
ระเบียบ 

 83. โครงการ : ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 

1. มีสภาผูนําชุมชนเขมแข็ง 1 ชุด 2. ชุมชนมีฐานขอมูลเก่ียวกับเรื่องขยะ จํานวน 
1 ชุด 3. มีกลุมเยาวชนในการจัดเก็บขอมูล 

 84. โครงการ : หมูที่ 7 บานบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 

มีสภาผูนําผูนําชุมชนจํานวน1 ชุดและมีการกําหนดบทบาทหนาทีในการ
ดําเนินงาน 

 85. โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย สานสายใยสูชุมชน หมูที่ 10 บานคลอง
บาราเกตุ 

ชมรมผูสูงอายุ 

 86. โครงการ : โครงการเยาวชนคนสรางสุข บานนาเกาะไทร (ตอเน่ือง ป2) 

เชิงปริมาณ 1. มีสภาผูนําและสภาผูนําชุมชนบานนาเกาะไทร จํานวน 1 ชุด 2. 
เกิดกองทุนนํ้าชาบานนาเกาะไทร 1 กองทุน เชิงคุณภาพ เยาวชนบานนาเกาะไทร
มีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน 

 87. โครงการ : โครงการยอนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานมา 

เกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนําจํานวน42คน 

 88. โครงการ : โครงการลาซังสรางสันติสุขบานเตราะแกนเช่ือมพี่นองสองศาสนา 

เกิดกลไกคระกรรมการสภาผูนํา 

 89. โครงการ : สือดังเบอรซาตู (รวมเปนหน่ึง) 

เกิดคณะกรรมการสภาผูนํา 

 90. โครงการ : กองปงสรางสุขบานกะลาพอตก 

เกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนํา 

 91. โครงการ : โครงการชุมชนกาแลแนสรางสุขดวยครอบครัววิถีศรัทธา 

เกิดโครงสรางคณะกรรมการสภาผูนําชุมชน 

 92. โครงการ : โครงการ"อาหารของแมสรางพลังชุมชนปราแว" 

เกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนําในการแกไขปญหาของชุมชน 

 93. โครงการ : สรางบานสรางปาบูโดใหนาอยู ม.7 บานเจาะกะพอใน 

โครงสรางคณะทํางานและกลไกคณะกรรมการสภาผูนําในการแลกเปล่ียนเรียน
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และแกปญหาของชุมชน 

 94. โครงการ : ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 

เกิดทีมทํางานของชุมชนในรูปแบบสภาผูนํา จํานวน 22 คนมีการประชุมทุกเดือน
เพื่อการรายงานผล และวางแผนปฎิบัติงานซ่ึงเปนเรื่องใหมของชุมชน ซ่ึงจากเดิม
ชุมชนขาดกระบวนการพูดคุย หรือการทํากิจกรรมรวมกัน แตเม่ือมีกลไกสภาผูนํา
เกิดขึ้น ทําใหมีการประชาสัมพันธ การสงสาร ขอมูลตางๆใหคนในชุมชนไดรับรู 
และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ 

 95. โครงการ : สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

เกิดสภาผูนํา จํานวน 40 คน เปนกลไกขับเคล่ือนในการดําเนินงานโครงการ และ
กิจกรรมอ่ืนของชุมชนคณะทํางานมีการประชุมรวมกําหนดแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
มีการประชุมรายงานผลทุกเดือน 

 96. โครงการ : คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ ดวยพืชผักสมุนไพร 

เกิดสภาผูนํา จํานวน 30 คน เปนกลไกในการขับเคล่ือนโครงการ และกิจกรรมอ่ืน
ของชุมชน คณะทํางานมีการประชุมประจําเดือนและขับเคล่ือนงานโครงการให
เปนไปตามแผนที่ไดระบุไวในโครงการ 

 97. โครงการ : ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 

เกิดสภาผูนํา จํานวน 40 คน เปนกลไกขับเคล่ือนการทํางานโครงการ และ
กิจกรรมอ่ืนของชุมชน คณะทํางานมีการวางแผนปฎิทินงานรวมกัน และมีการ
ประชุมทุกเดือน 

98. โครงการ : ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชนตนแบบวิถีพอเพียง บานหนองไม
แกน 

เกิดสภาผูนํา จํานวน 30 คน เปนกลไกในการขับเคล่ือนโครงการ และกิจกรรมอ่ืน
ของชุมชน คณะทํางานมีการประชุมประจําเดือนและขับเคล่ือนงานโครงการให
เปนไปตามแผนที่ไดระบุไวในโครงการ 

100. 99. โครงการ : เศรษกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 

มีทีมสภาผุนํ้าคณะทํางานมีกลุมเกิดขึ้นมาจากแกนนํ้าในชุมชน 

101. 100. โครงการ : หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7บานนาขาใต 

เพื่อใหไดขอมูลสถานการณการใชสารเคมีในชุมชน -มีขอมูลที่สังเคราะหแลวมา
เปนแนวทางการทํางานได สรุปสังเคราะหขอมูลเบื้องตนและทราบถึงขอมูลของ
การใชสารเคมีในครัวเรือนในปจจุบัน สรุปผลการดําเนินงานพรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 

101. โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 

เกิดสภาผูนําที่จัดทําเวทีแลกเปล่ียนมากขึ้น เกิดกลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มใหม 3 
กลุม 1) วิสาหกิจโรงสีขาวชุมชน 2) วิสาหกิจผลิตปุยหมักอินทรียชีวภาพ 3) 
วิสาหกิจการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา (ผลิตหมอนยางพารา) 

102. โครงการ : กระจาดสานใจเครื่องแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอ
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ยอดป 2) 

1. การทํากระจาดโบราณ เปนการเปล่ียนโครงสรางดานอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
จากผูสูงอายุ สูกลุมวัยทํางานและกลุมเด็ก 

103. โครงการ : รอยมือสรางวิถีชุมชนบานบางโกระ 

การเกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนําจํานวน28คน 

104. โครงการ : สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 

เกิดสภาผูนํา จํานวน 21 คน เปนกลไกในการขับเคล่ือนโครงการ และกิจกรรมอ่ืน
ของชุมชน คณะทํางานมีการประชุม รายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน 

105. โครงการ : มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 

ระบบและกลไกที่เกิดขึ้นในชุมชน 1. การระดมความคิด และการแกปญหาตางๆ
ในชุมชน ผานกระบวนสภาชุรอหมูบาน 2. การมีสวนรวมของทุกกลุมในชุมชน 3. 
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมติที่ประชุมถือวา ความตองการของชุมชน 

106. โครงการ : คุณคาเด็กแว็นซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 

1.มีสภาผูนําชุมชน และมีการประชุมทุกเดือน 2.มีการนํ้ากลุมเยาวชนมารวมกัน
การทํากิจกรรมจากเม่ือกอนที่ไมไดมีเยาวชนมารวมกิจกรรม 

107. โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

1.เกิดสภาผูนําในการรวมกันพัฒนาหมูบาน 2.เกิดกลุมปุยหมักขึ้น 3.วัดและชุมชน
ไดทํากิจกรรมรวมกันในการใชสถานม่ีของวัดในการทํากิจกรรม 

108. โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 

จากเม่ือกอนผูนําชุมชนไมเคยใหความรวมมือแตเม่ือไดมีโครงการทําใหผูนําชุมชน
มีความสนใจและชักชวนลูกบานมาเขารวมกิจกรรมดวย ชาวบานบางกลุม ไมเคย
เขารวมกิจกรรมไมเขารวมประชุมหันมาสนใจรวมกิจกรรมและสมัครเปนสมาชิก
กลุม -เกิดสภาผูนํา 30คน-ในการขับเคลือน พัฒนาหมุบาน 

109. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

110. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

1)ใหความรูการทํานํ้าหมักและกลับไปทําที่บานครัวเรือนละ 1 ถัง 2)ใหความรู
เรื่องสมุนไพรและกลับไปปลูกที่บานครัวเรือนละ 5 ชนิด 3)ใหความรูเรื่องผ้ึงโพรง
ไทยและกลับไปทําที่บาน 1 รัง 

111. โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 

1. เกิดเปนหลักสูตรปนตงของชุมชน 2.เกิดการปรองดองระหวางครอบครัว และ
ชุมชน โดยผานกระบวนการของเครือขาย โดยมีตัวเช่ือมความปรองดองที่สําคัญ
คือ ปนตง 

112. โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 

1.ใหความรูเก่ียวกับการปลูกพืชสมุนไพรและใหทุกครัวเรือนไปปลูกที่บาน 5 ชนิด 
2.ใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดนางฟาและใหทุกครัวเรือนไปทําที่บานอยางนอย 
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10 กอน 3.ใหความรูเก่ียวกับการทําปุยหมักและใหไปทําที่บาน 1 กระสอบ 4.มี
กลุมปุยหมัก 

113. โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูชุมชนบานคลองขนาน (ตอเน่ือง ป
2) 

เชิงปริมาณ มีสภาผูนําชุมชน 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความสนใจในการจัดการ
ขยะชุมชน 

114. โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 

กลุมทํานาอินทรียบานโคกแยมมีคณะกรรมการกลุม 9 คนมีการจัดโครงสรางและ
แบงหนาที่ชัดเจน มีกิจกรรมของกลุมดังน้ี 1.ที่ไดผลิตขาวสารจากนาอินทรีย
จําหนายในชุมชนทั้งยังใชพื้นที่นาอินทรียเปนแหลงเรียนรูการทํานาใหกับกลุม
ผูสนใจในชุมชนและชุมชนใกลเคียง 2.กลุมตองผลิตขาวสําหรับเปนเมล็ดพันธไวใช
เองใหพอเพียง 

115. โครงการ : นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม (ตอเน่ือง) 

- มีสภาผูนําชุมชน จํานวน 45 คน โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการชุมชนอยาง
ชัดเจนและมีการแบงบทบาทหนาที่ - มีการจัดพื้นที่เรียนรูการผลิตขาวปลอดภัย
ใหกับครัวเรือนนํ้ารองและคนในชุมชนจํานวน 3 ไร 3 แบบ คือ แปลงนาหวาน 
แปลงนาดํา และแปลงนาโยน 

116. โครงการ : สรางครัวคนหวยยวนดวยธนาคารริมคลอง (ตอเน่ือง) 

ชุดลาดตระเวนยังคงทําหนาที่ตอเน่ือง 

117. โครงการ : เม่ือเด็กกลวยเถื่อนสรางธนาคารฯที่บานทุงยูง(ตอเน่ือง) 

เกิดกลไกสภาหมูบาน จํานวน 30 คน สามารถจัดประชุมไดทุกเดือน สามารถใช
สภาในการบริหารจัดการโครงการ สวนบทบาทของสภาในการบริหารจัดการ
ชุมชนยังเห็นไมชัดเจนในขณะน้ี 

118. โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเน่ืองป2) 

สภาผูนําชุมชน 

119. โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเน่ือง ป 2) 

สภาผูนําชุมชน 

120. โครงการ : เซเวน ภูมิปญญา สรางสุขสองฝงคลองบานบางไทร (ตอยอดป2) 

สมาชิกภายในหมูบานชวยกันดูแลแมนํ้าลําคลองและสวนภูมิปญญาของหมูบาน มี
ความสามัคคีมากขึ้น 

121. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 

เชิงปริมาณ มีสภาผูนําดําเนินการจัดการขยะ 1 ชุด เชิงคุณภาพ มีการรวมมือกัน
ในการจัดการขยะชุมชน ทําใหขยะในชุมชนลดลด 

 

3) เกิดตนแบบ พ้ืนท่ีเรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน 
จํานวน 85 พ้ืนท่ี 
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 1. โครงการ : รักษปา รักษนํ้า รักษชีวิต ที่บานเขาปู 

เกิดรูปแบบการสรางฝายมีชีวิต จํานวน 1 จุด 

 2. โครงการ : ตูเย็นขางเรินบานชายควน 

ฐานกิจกรมทั้งสามฐานมีแนวโนมวาสามารถพัฒนายกระดับเปนแหลงเรียนรูได 

 3. โครงการ : คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 

ปาตนนํ้าเขาแกวสามารถยกระดับขึ้นเปนแหลงเรียนรูในการบริหารจัดการปาตน
ได 

 4. โครงการ : รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการฟนเลบานคูขุด 

แพปลาชุมชนบานคูขุด เปนตนแบบศูนยเรียนรูของการทําธุรกิจชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุม ทั้งดานทรัพยากรพัฒนาศักยภาพ การจัดการกลุม
กองทุนฯกลุมสวัสดิการที่มีอยูใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน มีฐานขอมูลชุมชน 
ขอมูลสัตวนํ้า ขอมูลเขตอนุรักษ ฯลฯ ผลการดําเนินงานที่ผานมา ถึงปจจุบัน 

 5. โครงการ : สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 

- มีแหลงเรียนรูเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย - มีแหลงเรียนรูเรื่องการเพิ่มพื้นที่
การผลิตอาหารการปลูกพืชรวมในสวนยาง - มีธนาคารพันธไม พันธพื้นบานของ
ชุมชน - มีศูนยเรียนรูการผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยมีฐานการเรียนรู
จํานวน 5 ฐาน 

 6. โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 

เกิดตนแบบบัญชีครัวเรือน ไดแก นส.บังอร ชวยสมบัติ ตนแบบปลูกผัก นางวิไล 
นวลศรี นส.จินดา ทองนุม นางปรียา เจริญศรี นายอําพลดํารักษ 

 7. โครงการ : ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 

คุณประเสริฐ ชูสุวรรณ ตนแบบดานการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะในราน
ของชําเกิดรายได และประโยชนในครัวเรือน นายพวน เงินทอง นํ้าเศษอาหารไป
เล้ียงไก ซ่ึงเปนอาชีพเสริมได สท.วินัย เจริญสวัสดิ์ แปรรูปเศษอาหารตามรานคา 
ตางๆ ไปเล้ียงไก แพะ ลดรายจายจากการซ้ืออาหารสัตว 

 8. โครงการ : โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

นายวิชาญ หนูเล็ก ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุราเปนตนแบบใหแกคนในชุมชนและยัง
ประกอบอาชีพหลายดานทั้งดารการเล้ียงสัตว ดานเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 9. โครงการ : พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

นาย สัมฤทธ์ิ เมืองบรรจง ตนแบบปลูกพืชปลอดสารพิษ ทั้งกินเอง และเหลือ
จําหนาย 

 10. โครงการ : บานดอนจิกพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 

นาย ปภังกร จงไกรจักร ผูนําเลิกเหลา และบุหรี่ เปนตัวอยางใหกับทุกๆคนใน
หมูบาน 

 11. โครงการ : คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 

เกิดแหลงเรียนรูเกษตรอินทรียตามวิถีชุมชนคนในอดีต 
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 12. โครงการ : กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม 60พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาที่ บานทุงจูด 

ศาลาหมูบาน บานทุงจูดเปนศูนยกลางการเรียนรูของประชาชนทั้งในและนอก
พื้นที่ ซ่ึงจะมีเรื่องราวของประวัติศาสตรชุมชน ประวัติศาสตรการทํากระจาด
ดั้งเดิม และขนมคูกระจาดรวมอยูในศาลาอีกหน่ึงเรื่องราวที่ไดบันทึกไวใหเรียนรู
ตลอดสูรุนตอไป 

 13. โครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 

1. มีตนแบบครัวเรือนปลูกผักปลอดสารเคมี 4 ครัวเรือน และสามารถถายทอด
ใหแกสมาชิกคนอ่ืนๆได 2.เกิดตนแบบการทํานํ้าหมักชีวภาพโดยใชนํ้าหมักจาก
หอยเชอรี่ และหอยโขง 1 ครัวเรือน 

 14. โครงการ : ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 

เกิดแปลงสาธิตที่สามารถเรียนรูได ในโรงเรียนบานนาพา โดยมีการปลูกผักพืช
บานและปลอดสารพิษคือการปลูก ผักเขลียง โดยมีเด็ก จํานวน 20 คน เขารวม
โครงการ มีครัวเรือนตนแบบจํานวน 25 ครัวเรือนที่เปนตัวอยางและสามารถ
ชักชวนคนในกลุมอ่ืนๆมาเขารวมได 

 15. โครงการ : แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 

-มีเปนหมูบานใหพื้นที่มาเรียนรูเรื่องการจัดการภัยพิบัติ 

 16. โครงการ : บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับโครงการฯ โดยไดเขามาเปนแกนนํ้าในการรวบรวม
สมาชิก เพื่อจัดตั้งกลุมปุยหมัก ซ่ึงเดิมเคยเจอปญหาการขาดผูนําที่มีคุณภาพ จน
ทําใหกลุมตองหยุดกิจกรรม - เกิดกลุมปุยหมัก - กลุมปุยหมักไดรับการสนับสนุน
จากภาคีเครือขาย โดยผูใหญบานเปนผูดําเนินเสนอโครงการ 

 17. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุงหลอ 

- เกิดครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน ในการทําบัญชีครัวเรือน 

 18. โครงการ : ชุมชนสามรอยกลา ใสใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ป2 

1.เกิดตนแบบการเรียนรูของชุมชน ในการพึ่งพาตนเองจากการรวมกลุมกัน 2.
กระตุนในภาพรวม 

 19. โครงการ : รานคาคุณธรรมนํ้าวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 

แหลงเรียนรูกระบวนการชุมชนเพื่อใหเกิดความสามารถจัดการตนเองไดของชุมชน 

 20. โครงการ : นํ้าศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 

1.เกิดการลดการใชสารเคมีลดลง 2.ชาวบานหันมารักสุขภาพในการใชพืชสมุนไพร
มากขึ้น 3.ปรับเปล่ียนสภาพพื้นที่บริเวณขางบานมาเปนแปลงผักปลอดสารพิษไว
กินเอง 4.แปลงสาธิต 10 แปลงหันมาใชเกษตรอินทรียและใชนํ้าหมักแทนสารเคมี
เพิ่มขึ้น 5.พื้นที่บานที่นํ้าทวมหันมาใชภาชนะที่เหลือใชมาปลูกผักไวกินเอง 

 21. โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 

ทําสารกําจัดศัตรูพืชจากช่ือไตรโคเดอรมาร ทําสารไลแมลงจากสมุนไพรกล่ินฉุน 
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รสขม ผสมสูตรของภูมิปญญาบานพิตํา 

 22. โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 

เกิดพื้นที่เรียนรูเรื่องสมุนไพรที่สํานักสงคถํ่าหลอด 

 23. โครงการ : ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 

ส.อบต. สุรัตนวดี ชุมไชโย นางสมทรง สรรเพรชผูชวยผูใหญบาน สามารถ
ถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนจนสามารถจัดตั้งเปนกลุมทําขนมกลวยรังนกบานคลอง
เล จะจดเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปนแหลงเรียนรูตอไป 

 24. โครงการ : บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ปลดหน้ีครอบครัว 

1.สภาพแวดลอมในพื้นเอ้ืออํานวยตอการทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษ 2.ชุมชน
และสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณในการปลูกพืชแปลงผักการเกษตร 

 25. โครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บานหลาแขก 

1.มีตนแบบแหลงเรียนรูดานการทําบัญชีครัวเรือน 9 ครัวเรือน และสามารถ
ถายทอดแกสมาชิกกลุมได 

 26. โครงการ : บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนําชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 5 คน 3. ปราชญ
ชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวที่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 5 คน 

 27. โครงการ : กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนําชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 5 คน 3. เกิด
แกนนํ้าในการเปนตนแบบการดูแลสุขภาพ จํานวน 1 คน 4. แกนนํ้าการแปลง
เปล่ียนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่จํานวน 1 คน 5. แกนนํ้าการทําเกษตรอินทรีลด
การใชสารเคมี จํานวน 1 คน 

 28. โครงการ : มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนําชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดปจจัยเส่ียงไมม่ัวสุมสารเสพติด จํานวน 5 คน 3. 
มัคคุเทศในชุมชนและครูที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู เปน
ตนแบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 8 คน 
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 29. โครงการ : ปรับพื้นที่วางปลดหน้ีบานทามวง 

-เกิดกลุมคนที่เปนคนตนแบบเพื่อเปนแกนนํ้าในการนํ้ารองปรับพื้นที่วางปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

 โครงการ : บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนําชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 5 คน 3. ปราชญ
ชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 5 คน 

 30. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนําชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. แกนนํ้า อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 7 คน 3. ปราชญ
ชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 2 คน 

 31. โครงการ : บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนําชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. แกนนํ้าชุมชน ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค จํานวน 20 คน 3. ปราชญชุมชนที่รวมจัด
กระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
จํานวน 2 คน 

 32. โครงการ : บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนําชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสมและแกนนํ้า ทีมีบทบาทใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการลดการสูบบุหรี่ จํานวน 20 คน 3. มี
ครัวเรือนตนแบบในชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดย
การจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 2 คน 

 33. โครงการ : บานทาแหงปลอดโรค ปลดหน้ี ดวยวิถีพอเพียง 

1. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับ
พื้นที่ตนแบบการเรียนรู คือการเกิดกลมออกกําลังกายในชุมชนจํานวน 1 องคกร 
ชุมชน ในพื้นที่ จํานวน 1 แหง/พื้นที่รูปแบบสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่
ไดมีการจัดประชุมหารือ จนสามารถจัดตั้งกลุมออกกําลังกายไดสําเร็จ โดยมี
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คณะกรรมการแกนนํ้า จํานวน 5 คน ไดแก 1) นางจําเนียร สิทธิฤทธ์ิ 2) นางสาว
ฉลวย ประชุม 3) นางสมสุข เสนาธิบดี 4) นางฉวี วิรัช 5) นางสาวสาธิตา มะปริด 
มีหนาทีในการขับเคล่ือนกิจกรรมออกกําลังกายในชุมชนใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 2. เกิดกลุมเตนแอโรบิคขึ้นวันศุกร-เสาร-อาทิตย เวลา 
17.00-18.00 น. และไดกําหนดใหวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เปนวัน
เริ่มตนกิจกรรมเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพของพี่นองบานทาแหง โดยมีนายโยธิน 
รอดเจริญ เปนวิทยากรนํ้าออกกําลังกายซ่ึงในกิจกรรมดังกลาวไดมีปาย
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหพี่นองชุมชนใกลเคียงมารวมกิจกรรมดังกลาวดวย โดย
ไมเก็บคาบริการ และยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหบริการฟรี ทั้งน้ีทาง
คณะกรรมการโครงการและทางกลุมออกกําลังกายยังไดรวมกันหาแนวทางในการ
ดึงใหเยาวชนและชาวบานมารวมออกกําลังกายประเภทอ่ืน ๆ ในเวลาดังกลาวดวย 
เชน กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส กีฬาฟุตบอล และออกกําลังกายโดยใชเครื่องออกกําลัง
กายของหมูบานถึงแมจะมีไมก่ีช้ินและมีสภาพไมคอยสมบูรณเทาใดก็ตาม ซ่ึง
ตอนทายของการประชุมไดเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในการเตนแอโรบิคมา
แนะนํ้าวิธีการออกกําลังกาย "เตนแอโรบิคอยางไรจึงจะสงผลดีตอสุขภาพ" 
หลังจากน้ันก็ไดมีการรับประทานอาหารรวมกันอยางเปนกันเองฉันทพี่นอง ซ่ึงงบ
ในการจัดหาอาหารดังกลาวเปนความรวมมือกันของพี่นองบานทาแหง 

 34. โครงการ : คนปากเปยดสุขภาพดีดวยวิถีพอเพียง 

การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับพื้นที่
ตนแบบการเรียนรู คือการปลูกและกินผักปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมีในพื้นที่ 
จํานวน 1 แหง/พื้นที่รูปแบบสภาภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ไดมีการจัด
ประชุมหารือ ถึงหาทางออกในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เกิด
แปลงผักปลอดสารพิษที่ทําเปนตัวอยางในระยะแรกจํานวน 3แปลงในชุมชน โดย
ใชพื้นที่เปลาวางเปนพื้นที่กลางในเรื่องของการจัดทํา และทําเปนแหลงเรียนรู
ใหกับครัวเรือนอีก 70ครัวเรือนในชุมชนเพื่อสงเสริมใหครัวเรือนปลูกผักกินเองใช
เอง 

 35. โครงการ : สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค 

อยูในระหวางการรวบรวม พื้นที่เรียนรูในชุมชน ประเด็นการเรียนรู และ รูปแบบ
การใหความรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของชุมชนในการแกปญหาชุมชนในระยะ
ยาว 

 36. โครงการ : อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบานควนยูง 

1. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับ
พื้นที่ตนแบบการเรียนรู คือเกิดสภาผูนําที่มีกระบวนการบริหารจัดการของคนใน
ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนใหนาอยูจํานวน 1 คณะ 2. องคกรชุมชนขับเคล่ือน
กิจกรรมและแกไขปญหาของชุมชนบานควนยูง ตําบลนาแว อําเภอฉวางอยางเปน
ประจําตอเน่ืองทุกเดือน 3. จัดทําราง แบบสอบถามเครื่องมือในการสํารวจขอมูล
เศรษฐกิจครัวเรือน จํานวน 100ชุดจากผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 50คน ได
รวมกันออกแบบการสรางเครื่องมือ และเรียนรูวิธีการและขั้นตอนการสราง
เครื่องมือเพื่อสํารวจเศรษฐกิจครัวเรือน เชนจดบันทึกรายรับ-รายจายของ
ครัวเรือน พรอมทั้งรับสมุดจดบันทึกรายรับรายจายครัวเรือน ผลลัพธ เกิดชุดการ
สํารวจขอมูลเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนํ้ามาเปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจ
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ของครัวเรือนประกอบดวย ขอมูลครัวเรือน ที่ตั้ง บานเลขที่ จํานวนสมาชิก ที่
ทํางานได และสมาชิกอ่ืน ๆ รายรับของสมาชิกแตละคน/เดือนหมวดคาใชจาย 
คาอาหาร คาสาธารณูปโภค คาภาษีสังคม คาบุหรี่คาเหลา เฉล่ียคนตอเดือน เปน
เงินเทาไหร สรุปรายรับ- รายจายมีความสมดุลยสอดคลองกันอยางไร เพื่อ
เปาหมายใหครัวเรือนเกิดความตระหนัก ความรูในการวางแผนคาใชจายใน
ครัวเรือน 4. เพื่อเปนการสงเสริมตอยอดกิจกรรมและขยายพันธุพืชที่ปลูกแซมรอง
ยางเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหครัวเรือน 

 37. โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหน้ี ที่บานไรเหนือ 

นายประเสริฐ นุนสุวรรณ เปนครูเรื่องสมุนไพร 

 38. โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

เกิดครอบครัวตนแบบในการเรียนรูเรื่องการทําปุยหมักแหง นํ้า มีบานนางจรรจิรา
เกตุแกวเรียนรูเกษตรผสมผสาน มีบานนางสมทรงไกรวงคเรียนรูการเล้ียงผ้ึง และ
การประมง มีบานนายบุญเรือนนาคพันธเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือนบานนาง
วจินาหนูแกวการเล้ียงสัตวบานนายอภิวัฒคุมภัย 

 39. โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 

นางเยาวภา คําแหง เปนตนแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คุณลุงวัยเปนตนแบบ
เศรษฐพอเพียงเรื่องดิน ครู กศน. อ.ณรงค รัตนมณี เปนตนแบบเรื่องบัญชี
ครัวเรือน นส.สุธิศา จันตง เปนตนแบบเรื่องเกษตร 

 40. โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 

เกิดตนแบบการเรียนรู การเพาะมูลใสเดือน การเพาะเมล็ดทานตะวัน ปุยนํ้า
สังเคราะแสง เกิดศูนยสภาผูนํา 

 41. โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 

ครูณรงค เนาวสุวรรณ เปนตนแบบเรืองสูตรยาเหลือง คุณยายเกล้ือม ขวัญทอง 
เปนตนแบบสมุนไพรในการทํายาเหลือง 

 42. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

1.กํานันสุทัศน ปานจีนและนายสุชาติ สิริชุม เปนครูสอนเรื่องศิลปะมวยไทยใหกับ
เยาวชน 2.นางเชย ปานจีน เปนผูสอนเก่ียวกับการทําปลารา และการแปรรูป
อาหารแหง 3.นายบุญฤทธ์ิ คงดี สอนการเรียนรูเรื่องการทําปุยหมัก 

 43. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 44. โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 

เกิดตนแบบการเรียนรูเรื่องการกวนขาวยาโค และการกวนขาวอาซูรอ ซ่ึงจากการ
ทํากิจกรรมที่ผานมาสงผลใหทางหนวยงานราชการ เทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จไดแล็ง
เห็นถึงความสําคัญโดนทางเทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จไดนํ้าประเพณีการกวนขาวยา
โค และการกวนขาวอาซูรอเขาในแผนพัฒนาชุมชนเพื่อใหมีประเพณีการกวนขาว
ยาโค และการกวนขาวอาซูรอสืบไป 

 45. โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 
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1.การปลูกผักปลอดสารพิษของสมาชิกโครงการเปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชขนาด
เล็กโดยไมใชสารเคมีทั้งการเตรืยมดิน การปลูก การดูแลรักษา การทําปุยหมัก ปุย
นํ้าชีวภาพ2.มีตนแบบการปลูกพืชผักโดยไมใชสารเคมีที่มีการขยายผลของตนเอง 
คือนางพรอม ศรีจันทรอยูบานเลขที่ 45 หมูที่ 6 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา 

46. โครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 

1.มีบานตนแบบที่ทําบัญชีครัวเรือนทุกวัน สามารถนํ้ามาเปนแบบอยางใน
การศึกษาไดในการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 5 ครัวเรือน 2.มีตนแบบครัวเรือนที่
ปลอดสารเคมี 1 ครัวเรือน 

 47. โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 

1.เกิดบานตนแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ 2 หลังคาเรือน และสามารถเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนได 2.เกิดบานตนแบบในการทํานํ้าหมักชีวภาพ 2 หลังคา
เรือน และสามารถเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได 

 48. โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 

1.เกิดแหลงขายผักปลอดสารพิษในชุมชน 1 ราน ตั้งอยูขางๆปายรณรงค 2.เกิด
ตนแบบบานที่ปลูกผักปลอดสารเคมี จํานวน 20บาน 3.กิดตนแบบบานที่ทําปุย
หมักชีวภาพ จํานวน1 บานและสามารถเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได 

 49. โครงการ : ชุมชนบานชะเอียนยิ้มไดดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับพื้นที่
ตนแบบการเรียนรู คือการออกกําลังกายในชุมชนและกลุมรักษสุขภาพ จํานวน 1 
องคกร ชุมชน ในพื้นที่ จํานวน 1 แหงแหง/พื้นที่รูปแบบสภาภาพแวดลอมที่
เกิดขึ้นคือหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมหารือ จนสามารถจัดตั้งกลุมออกกําลังกาย
ไดสําเร็จ โดยมีคณะกรรมการแกนนํ้า จํานวน 35 คน นางปราณีพาวันแกนนํ้าใน
การออกกําลังกาย 

 50. โครงการ : สายนํ้าสรางสุขณ บานทุงโชน 

การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับพื้นที่
ตนแบบการเรียนรู คือการสืบชะตาสายนํ้าบานทุงโชน และการสรางฝายมีชีวิตใน
สายนํ้าบานทุงโชน จํานวน 1 แหงแหง/พื้นที่รูปแบบสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นคือ
หลังจากที่ไดมีการจัดประชุมหารือ จนสามารถจัดกิจกรรมการสืบชะตาสายนํ้า
บานทุงโชน และการสรางฝายไดสําเร็จ โดยมีคณะกรรมการแกนนํ้า จํานวน 15
คน ไดรวมกันขับเคล่ือน และประสานงานกิจกรรม ไดแก นางสาวศิริลักษรขุนรัง 

 51. โครงการ : เกษตรอินทรียเพิ่มรายไดสงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

1. เกิดการเรียนรูในการทําการเกษตรแบบอินทรีย 2. ชุมชนรูจักวิธีการสรางเครือง
มือ เก็บและวิเคราะห การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได 

 52. โครงการ : บานคันเบ็ดปลอดสารพิษดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับ
พื้นที่ตนแบบการเรียนรู คือ การเชิญตัวแทนครัวเรือน จํานวน 100 คน รวม
แลกเปล่ียนเรียนรูการทําเกษตรปลอดสารพิษรวมทําขอตกลงของชุมชนในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ คัดเลือกบานตนแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 
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10 บานเพื่อทําเปนแปลงสาธิตการเกษตร 2. เกิดครัวเรือนในชุมชนมีการปลูก
สมุนไพร 20 ครัวเรือนและสาธิตการใชสมุนไพรไดอยาตอเน่ืองและมีประโยชน 
จัดทําทะเบียนสมุนไพรไวในชุมชน 

 53. โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 

เปนพื้นที่ตนแบบของตําบลดินแดงในการจัดการภัยพิบัติชุมชน 

 54. โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 

เชิงปริมาณ 1. เกิดพื้นที่ตนแบบการจัดการภัยพิบัติในอําเภอลําทับ 1แหง เชิง
คุณภาพ เปนพื้นที่ตนแบบในการจัดการภัยพิบัติชุมชนในระดับอําเภอของจังหวัด
กระบี่ 

 55. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหินปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ เปนหมูบานตนแบบการจัดการขยะชุมชน 1 แหง เชิงคุณภาพ ไดรับ
เปนพื้นที่เรียนรูการจัดการขยะชุมชนในตําบลเกาะกลาง 

 56. โครงการ : การจัดการทรัพยากรปาชายเลน บานเขาทอง unseen อาวทา
เลน 

เชิงปริมาณ มีพื้นที่ตนแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 1 แหง เชิงคุณภาพ 
ชุมชนไดมีการจัดการเพื่ออนุรักษปาชายเลน 

 57. โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

มีแหลงเรียนรูเก่ียวกับการทําปุยหมักชีวภาพ ของปราชญชุมชน คือ นายสมนึก มี
ชนะ และการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบาน นาย
สุรินทร มีชนะ 

 58. โครงการ : บานปากบางจัดการขยะ สูชุมชนปลอดสารพิษ 

หมูที่ 8 บานปากบางเปนที่เรียนรูกระบวนการจัดการขยะของตําบลตาเนาะแม
เราะ 

 59. โครงการ : โครงการเยาวชนคนสรางสุข บานนาเกาะไทร (ตอเน่ือง ป2) 

เชิงปริมาณ มีแหลงเรียนรูการจัดการกองทุนนํ้าชา 1 แหง เชิงคุณภาพ ชุมชนมี
การรวมกันจัดการสวัสดิกาเยาวชนบานนาเกาะไทรทําใหเกิดผลกําไรและขยาย
การดําเนินงานตอมา 

 60. โครงการ : ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 

มีพื้นที่เรียนรูการทําปุยอินทรียจํานวน 1 แหง ทําใหเกิดการเรียนรูในการทําปุย
อินทรียชนิดแหง และนํ้าหมัก ของคนในชุมชนทั้งหญิง และชายจํานวน 50 คน 
และจากชุมชนใกลเคียง จํานวน 30 คน ที่มารวมกลุมทําปุยใชเอง 

 61. โครงการ : สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

มีศูนยเรียนรูในดานพลังงานทดแทน ,การปลูกผักปลอดสาร ,การเล้ียงไกไข 

 62. โครงการ : คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ ดวยพืชผักสมุนไพร 

พื้นที่แหลงเรียนรูดานสมุนไพรในโรงเรียน 1 แหง 
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 63. โครงการ : ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 

เกิดแหลงเรียนรูของกลุมผลิตอาหารปลอดภัย และการแปรรูปผลผลิต เชน 
เครื่องแกงใต 

 64. โครงการ : ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชนตนแบบวิถีพอเพียง บานหนองไม
แกน 

เกิดครัวเรือนตนแบบในการดําเนินกิจกรรมทางบัญชีครัวเรือน และครัวเรือน
ตนแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ 

 65. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 

มีการออมวันละบาทมีการทําขนมพื้นขาวเหนียวใบกระพอเปนพีชที่มีอยูในชุมชน
มีอสมดีเดนระดับชาติป53 สาขาสุขภาพจิตในชุมชน มีงานฝมีอผูสูงอายุ มีปา
ชุมชนที่ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว 

 66. โครงการ : หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7บานนาขาใต 

มีฐานขอมูลในการใชสารเคมีที่แนนอน มีความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี 

 67. โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 

เกิดหองจําลองฐานเรียนรู เกิดแปลงสาธิตการปลูกขาวในผายางพราสติก เกิดกลุม
ทําปุยหมักอินทรียชีวภาพในระดับอําเภอ 

 68. โครงการ : กระจาดสานใจเครื่องแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอยอด
ป 2) 

1. การทําชุดความรูกระจาดโบราณ เปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

 69. โครงการ : สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 

เปนพื้นทีแหลงเรียนรูในดานการรวมกลุมอาชีพตางๆในชุมชน จํานวน 5 กลุม 
ประกอบดวย - เกษตรกรกลุมทํานา - เกษตรกรกลุมเล้ียงวัว - เกษตรกรกลุมปลูก
ผัก - เกษตรกรกลุมเล้ียงปลานํ้าจืด - เกษตรกร แปรรูปอาหาร โดยกลุมอาชีพ ได
ใหการชวยเหลือสมาชิกในชุมชนการสรางงาน สรางอาชีพเนนการพึ่งตนเอง 

 70. โครงการ : มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 

ตนแบบในชุมชนที่เกิดขึ้นผานการจัดกิจกรรมตามโครงการมัสยิดสรางเยาวชนสู
ชุมชนสโลวปาแตนาอยู 1. ชุมชนสามารถสรางเครือขายเยาวชนในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการมัสยิดสรางเยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู จํานวน 1 เครือขาย 
เปรียบเสมือนตัวแทนสภาชูรอ 

 71. โครงการ : คุณคาเด็กแว็นซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 

1.มีศูนยเผาระวังอุบัติเหตุที่อบต.เขาพระบาท 2.แกนนํ้าอสม.รณรงคการใสหมวก
กันน็อคจากเม่ือกอนในการไปประชุมจะไมใสหมวกกันน็อคเวลาไปประชุมจะตอง
ใสหมวกกันน็อคทุกครั้ง 3.มีกลุมเล้ียงปลานิลโดยมีฐานเรียนรูที่บาน นายมนัสดํา
ดวงโรม 

 72. โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

1.นายทํานองสมัย เปนตนแบบในเรื่องการทําปุญหมักการทํานํ้าหมักการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 2.ฐานเรียนรูการทําปุยหมักที่วัดทองพูน 3.ฐานเรียนรูเก่ียวกับ
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สมุนไพรที่วัดทองพูน 

 73. โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 

1.นางหนูฟองหนูทองเปนตนแบบในการใชนํ้ายาเอนกประสงค ซ่ึงเปนคนที่ใชนํ้า
ยาเอนกสงคในครัวเรือนมาตลอดสามารถที่จะถายทอดวิธีการทําการใชนํ้ายา
เอนกประสงค และที่บานเปนศูนยเรียนรูเก่ียวกับการทํานํ้ายาเอนกสงคและเปน
สถานที่จําหนายนํ้ายาเอนกประสงค 2.ฐานเรียนรูการเพาะปลานิล ที่บานนายศักดิ์
ชายเรืองสังข ซ่ึงเปนบอปลาที่สมาชิดไดรวมกันเลือกและเตรียมบอในการเปนบอ
สําหรับขยายพันธุปลาเพื่อจะกระจายใหสมาชิกตอไป 

 74. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 75. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

เกิดฐานเรียนรูการทํานํ้าหมักการปลูกพืชผักสมุนไพรและการเล้ียงผ้ึงโพรงไทย
จํานวน 2 ฐาน คือ 1)บานนายสมชาย ศรีเพิ่ม 2)บานนายคมศิลป แกวมณี 

 76. โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 

1. การละเลน "ปนตง" สรางส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ 2. มีพื้นที่ในการเรียนรู
ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นเกิดขึ้นในชุมชน 

 77. โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 

มีฐานเรียนรู 2 ศูนย ฐานเรียนรูปลูกพืชสมุนไพรที่ศาลาหมูบาน ฐานเรียนรูการ
เพาะเห็ดนางฟาและการทําปุยหมักที่สวนคุณตานายไชยันต พลเมือง 

 78. โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูชุมชนบานคลองขนาน (ตอเน่ือง ป
2) 

เชิงปริมาณ เกิดพื้นที่การคัดแยกขยะในชุมชน 1 แหง เชิงคุณภาพ เยาวชนใน
ชุมชนไดเรียนรูการคัดแยกขยะในโรงเรียนและนํ้าไปใชตอที่ครัวเรือน 

 79. โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 

1.แหลงเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 2.แหลงเรียนรูการทํานาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุตาม
หลักวิชาการที่สนับสนุนวิชาการโดยศูนยวิจัยขาวพัทลุง 3.แหลงเรียนรูการทํานา
อินทรีย 

 80. โครงการ : นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม (ตอเน่ือง) 

- มีพื้นที่เรียนรูการผลิตขาวปลอดภัย จํานวน 3 ไร 3 แบบ คือ แปลงนาหวาน 
แปลงนาดํา และแปลงนาโยน - มีตนแบบการผลิตขาวปลอดภัย จํานวน 15 คน 

 81. โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเน่ืองป2) 

สภาเยาวชน 

 82. โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเน่ือง ป 2) 

ธนาคารขยะระดับหมูบานและระดับโรงเรียน 

 83. โครงการ : เซเวน ภูมิปญญา สรางสุขสองฝงคลองบานบางไทร (ตอยอดป2) 

ทําใหคนในหมูบานมีความสามัคคี ชวยเหลือ และรูจักการดูแลรักษาแมนํ้าลํา
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คลองและส่ิงแวดลอมภายในหมูบาน 

 84. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 

เชิงปริมาณ เปนแหลงเรียนรูการจัดการขยะ 1 แหง เชิงคุณภาพ ชุมชนมีการ
บริหารจัดการเรื่องธนาคารขยะจนเปนพื้นที่เรียนรู 

3. กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ และแกนนํ้ามีบทบาท
ในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 

3 กลุมเปาหมาย
ที่ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพให
เปนแกนนํ้าใน
การทํา
กิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ
ในพื้นที่ และ
แกนนํ้ามี
บทบาทในการ
ทําใหโครงการ
ประสบ
ผลสําเร็จ 

จํานวน 479 คน  เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 96 คน 
 เกษตรอินทรีย/ลดใชสารเคมี จํานวน 66 คน 
 การจัดการขยะ จํานวน 35 คน 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 15 คน 
 สรางเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกําลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะ

นํ้าหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม จํานวน 52 คน 
 การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง จํานวน 13 คน 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่ จํานวน 22 คน 
 การลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 3 คน 
 สรางเสริมครอบครัวอบอุน จํานวน 7 คน 
 สรางเสริมศักยภาพเยาวชน จํานวน 38 คน 
 สรางเสริมคุณคาผูสูงอายุเปนสุข จํานวน 16 คน 
 สรางเสริมอาชีพ จํานวน 22 คน 
 การจัดการหน้ีสิน จํานวน 1 คน 
 สรางเสริมกลุมออมทรัพย จํานวน 13 คน 
 ชุมชนนาอยู/ สรางความเขมแข็งชุมชน/ จัดการขอมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ 
ระบบกลไกชุมชน สภาผูนําชุมชน จํานวน 77 คน 

 อ่ืนๆ จํานวน 3 คน 

4. โครงการตัวอยางที่ปฏิบัติการที่ดี (Best practice) 

4 โครงการ
ตัวอยางที่
ปฏิบัติการที่ดี 
(Best 
practice) 

จํานวน 27 
โครงการ 

 1. ช่ือ Best Practice : พิธีกวนขาวยาโค 
โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.มีการสรางความรูความเขาใจใหแกสมาชิก
ในชุมชน โดยการเชิญผูมีความรูมาใหความรูขาวยาโคและขาวอาซูรอ 2.มีการแนะ
นํ้าใหความรูเรื่องวัตถุดิบ ขั้นตอนการทําเพื่อมากอบพิธีกรรมในการกวนขาวยาโค
และขาวอาซูรอ ซ่ึงจะมีความคลายคลึงกันมาก แตกตางเฉพาะเรื่องเครื่องเทศ 
และวันกวน 3.เรียนรุพิธีกรรมกวนขาวยาโคและอาซูรอ 
ผลของ Best Practice : 1.เกิดการเรียนรูวิถีภุมิปญญาทําใหเกิดคุณคาและการ
อนุรักษไว 
2. ช่ือ Best Practice : การทําดินผสม 
โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการนํ้าวัสดุที่เหลือใชทุกชนิดที่ยอย
สลายได เอามาทําใหเกิดประโยชนโดยมาผสมคลุกเคลากัน เชน ใบไม แกลบ ขี้
เล่ือย เปลือกผลไม มาผสมคลุกเคลากัน 
ผลของ Best Practice : 1.เปนดินที่มีสวนผสมหลากหลาย นํ้าไปปลูกตนไมได
หลายชนิด 2.ดินที่ผสม เปนดินที่ปลอดสารเคมี 
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 3. ช่ือ Best Practice : .ฐานปลานิล 
โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการเรียนรูวิธีการเพาะฟกปลานิล เพื่อ
แจกจายใหกับคนในชุมชน โดยลดตนทุนการผลิต 2.ครัวเรือนที่นํ้าปลานิลไปเล้ียง 
จะเล้ียงแบบธรรมชาติ ไมใหเมล็ดอาหารที่ซ้ือตามทองตลาด 3.เม่ือนํ้าปลาไปเล้ียง
แลว ใหคืนทุนกับกลุมตามความสมัครใจ เชน 500 บาท 4.ปลานิลจะแจกจาย
ใหกับสมาชิกกลุมเทาน้ัน 
ผลของ Best Practice : 1.ชุมชนมีปลานิลที่เล้ียงเอง ไวบริโภคเอง ปลอดภัย 
ปลอดสารเคมี 2.เปนการลดรายจาย ครัวเรือน 

  
 4. ช่ือ Best Practice : การแบงทีมทํางาน 3 ทีม 

โครงการ : คุณคาเด็กแวน็ซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.มีการแบงทีมทํางานออกเปน 3 ทีม ดังน้ี 
กลุมที่ 1 บานหัวทอมแบงผูนําและอสม. ในเขตรับผิดชอบ ดังน้ี นางประคิ่นชูแกว, 
นางบัญญัติดําดวงโรม, นางสุนียวงศศิลป, นางสมพงศนวลศรี, นางศรีวิลัยทองใส
พร, นางสาครสงสุทธิต, นางลัดดาวัลยหารยางนอก, นางสาววิลัย นาแกว, นาย
มนัส ดําดวงโรม, นางสาวศิราณี เขียวบุญจันทร กลุมที่ 2 บานปากคลองวัดแดง 
ทีมงานประกอบดวยนายสมหมายมีเสน, นายสุทิน พังแพร, นางพรอม อินทร
ปรางค, นางสาวกมลทิพย ศรีสงสุข, นางสาวอรอุมาไขแกว, นางอุทุมพร บูชากรณ
, นายไมตรีนํ้าทอง, นส.พะเยาวเกล้ียงแปน, นางประคองถนนทอง, นางกมล บูชา
กรณ, นส.นํ้าออยขวัญม่ิง กุลมที่ 3 บานปากชอง ประกอบดวย นายประเสริฐรัก
สวนเงิน, นางจําเปนทวี, นางบุญธรรม ศรีทันเดช, นายก่ิงรักษ ยอยไชยา, นายจักร
เทพวัฒนสุข, นางเพ็ญศรี จันทรเทพ, นางจุฑาลักษณสดไธสง 2.มีการมอบหมาย
หนาที่การงานแตละกลุม 
ผลของ Best Practice : 1.มีการมอบหมายหนาที่การทํางานในแตละกลุม 2.มี
หัวหนากลุมและผูประสานในแตละทีม 3.ทุกครัวเรือนไดเขาถึงกิจกรรม 

  
 5. ช่ือ Best Practice : เปดใจเปดบัญชีออม 

โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ผูรับผิดชอบโครงการไดเอาแนวคิดให
ผูเขารวมโครงการที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือน ตามขอตกลง ไดรับเงินกนถุงเปด
บัญชี คนละ 50 บาท จากคาอาหารที่เหลือจากการจัดกิจกรรมในครั้งแรก และ
ครั้งตอไปใหผูเขารวมฝากเขาบัญชีกลุมออม 
ผลของ Best Practice : ผูเขารวมโครงการไดประโยชนจากการรวมโครงการ 
สรางแรงจูงใจใหเกิดการรวทกิจกรรมตอเน่ือง 

  
 6. ช่ือ Best Practice : ปุยหมักชีวภาพ 

โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ โดย
การเอาขยะจากครัวเรือนที่เหลือใชและยอยสลายได มาทําเปนปุยหมัก 2.เปนการ
ผลิตเองในครัวเรือน และใชเอง 
ผลของ Best Practice : 1.ลดขยะในครัวเรือน 2.เพื่อสรางความม่ันคงทาง
อาหารโดยการนํ้าปุยชีวภาพไปใชปลูกผัก เปนผักปลอดสารพิษ 
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 7. ช่ือ Best Practice : การเพาะเห็ดนางฟา 

โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.รับสมัครผูสนใจเรียนรูเรื่องการเพาะเห็ด
นางฟา โดยใชวัสดุในชุมชน 2.เรียนรูการเพาะเห็ดตามวิถีภุมิปญญา 
ผลของ Best Practice : 1.เปนการสรางแหลงอาหารใหกับชุมชน 2.เกิด
กระบวนการสอนงานระหวางครัวเรือน 

  
 8. ช่ือ Best Practice : การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาชีวิตพิชิตหน้ี 
โครงการ : น้ําศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : พอบาน แมบาน ครู และเด็ก รวมตัวกัน
เรียนรูหลักสูตรแผนชีวิตพิชิตหน้ีอยางเปนรูปแบบ และตอเน่ืองตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับการนํ้าศษสตรพระราชามานอมนํ้าแกปญหา
ชุมชนเรื่องเศรษฐกิจ 
ผลของ Best Practice : คนมีความรูและมีแนวคิดที่ถูกตองในการจัดการตนเอง
สอดคลองกับการนํ้าศษสตรพระราชามานอมนํ้าแกปญหาชุมชนเรื่องเศรษฐกิจ 

  
 9. ช่ือ Best Practice : นํ้ายาเอนกประสงค 
โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.รับสมัครผูที่สนใจแบบสมัครใจ อบรมให
ความรูในการใชนํ้ายาเอนกประสงค 2.ใหอบรมเชิงปฏิบัติการเปนกลุม และ
ทดลองฝกทํานํ้ายาเอนกประสงค แลวใหกลับไปทําตอที่บาน 
ผลของ Best Practice : 1.ลดการใชสารเคมี 2.ลดตนุทนครัวเรือน 

 10. ช่ือ Best Practice : มีการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ 
โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1. การประสานงานรวมกับภาคีเครือขายใน
ชุมชน เชน รพ.สต. 2. การประสานงานรวมกับภาคีเครือขายภายนอกชุมชน ไดแก 
ปราชญชาวบานในพื้นที่ใกลเคียง องคการบริหารสวนตําบล มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 3. ผูประสานงานในชุมชนตองมีบทบาทในชุมชน และตองเปนที่เคารพนับ
ถือ หรือยอมรับของคนในชุมชน 
ผลของ Best Practice : ไดทํางานรวมกันกับเครือขายตางๆ ทําใหคนในชุมชน
มองเห็นปญหาและวิธีการแกไขปญหามากขึ้น นอกจากน้ีการทํางานรวมกันทําให
เกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งคนภายในชุมชนเองและภายนอกชุมชน 

  
 11. ช่ือ Best Practice : การสํารวจชุมชน 
โครงการ : บานไรทอน อนุรักษคลังปญญา น้ําพาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ใชแบบสํารวจขอมูลชุมชนที่ไดจาก สสส.
สํานัก 3มาสํารวจขอมูล200ครัวเรือน โดยใชเยาวชนและจิตอาสา 50คนในการ
เก็บขอมูล 
ผลของ Best Practice : - ไดขอมูลสําหรับเปนฐานในการจัดทําแผนชุมชน - 
เกิดการจัดการตนเองดานขอมูล เรียนรูการแกปญหาที่เริ่มจากการสํารวขขอมูล
จริง เพื่อทราบสถานการณขนาด/ปญหา 
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 12. ช่ือ Best Practice : 1.การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณลดหน้ี 
โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.จัดกิจกรรมโดยทุกคนเขารวมสมัครใจ โดยมี
การสวดมนตไหวกอนทํากิจกรรม 2.เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และ
ความรูสึกได ทุกครั้ง 3.ใหทุกคนเลาประสบการณของตนเอง ในการกอสภาพหน้ี 
วิธีการลดหน้ี เพื่อเปนแนวทางและกําลังใจระหวางกัน 
ผลของ Best Practice : 1.เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและการทํางาน
รวมกัน 

  
 13. ช่ือ Best Practice : การเรียนรูภูมิปญญา 
โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.กํานันไดเปดโอกาสใหกลุมเยาวชนเปาหมาย 
เขาเรียนรูภูมิปญญา โดยกําหนดใหทุกคนตองเรียนรูครบทั้ง 5 ฐาน 2.ขอกําหนด
ของการเรียนรู เยาวชน 1 คน ตองนผูปกครอง 1 คน เพื่อนมาอีก 1 คน เพื่อรวม
เรียนรูรวมกัน 3.การเรียนรูภูมิปญญามวยไทย เปนการเรียนรูกระบวนทามวยไทย 
การออกกําลังกาย และศิลปะการปองกันตัวและใหเยาวชนไดรับการฝกทักษะ 
เปนเวลา 6 ครั้ง และไปฝกการออกกําลังกายทามวยไทยตอที่บาน ซ่ึงมีปราชญ
ชุมชนคือนายสุชาติ ศิริชุมและนายประเสริฐ บัวก่ิง เปนครูผูฝกสอน 4.เรียนรูเรื่อง
การตัดผม โกนผม โกนหนวด โดยเรียนรูเทคนิคการตัดผม การใชกรรไกร การใช
บัดตาเล่ียน การตัดผมโกนผม เพื่อเสริมบุคลิกภาพ และ การโกนหนวด รวมทั้ง
สอนการพัฒนาบุคลิกภาพจํานวน 3 ครั้ง และนํ้ากิจกรรมเหลาน้ีไปชวยเหลือหรือ
พัฒนาบุคลิกภาพที่บานหรือเพื่อนบาน โดยมีปราชญชุมชนคือนายสุทัศนปานจีน 
และนายเผยอเกล้ียงจันทร เปนครูผูฝกสอน 
ผลของ Best Practice : 1.เยาวชนไดเห็นคุณคาภุมิปญญา 2.เปนการสรางความ
ตระหนักและยอมรับในสงที่ดีงาม 

  
 14. ช่ือ Best Practice : บัญชีครัวเรือน 
โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.นํ้าผูที่เปนสมาชิกของสหกรณ มาเรียนรูการ
ทําบัญสหกรณ 2.เจาหนาที่จากสหกรณการบัญชี ไดมาสอน ทําใหประชาชนได
เรียนรูการทําบัญชี 3.ผูเขาเรียนรูทําบัญชีได ประหยัดรายจายที่ไมจําเปนใน
ครัวเรือน 
ผลของ Best Practice : 1.ไดเรียนรูการทําบัญชีที่ถูกตอง 2.การทําบัญชีสามารถ
ประหยัดรายจายที่ไมจําเปนในครัวเรือนได 3.ผูเขารวมเรียนรูสามารถทําบัญชีได
และมองเห็นประโยชนของการทําบัญชี 

  
 15.ช่ือ Best Practice : เรียนรูวิถีภูมิปญญา 
โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการเรียนรูวิถีภูมิปญญาเพื่อนํ้ามาใชใน
การพัฒนาดานการเกษตร เปนการลดใชสารเคมี ลดรายจาย และเพิ่มรายได
ครัวเรือน 
ผลของ Best Practice : 1.ครัวเรือนไดมีผักไวบริโภค ซ่ึงเปนผักปลอดสารพิษ 
ปลอดภัย 2.ชุมชนมีแนวทางการเรียนรูเรื่องเกษตรผสมผสาน 
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 16. ช่ือ Best Practice : บัญชีครัวเรือน 
โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.รับสมัครกลุมเปาหมายมาทํากิจกรรมเรียนรู
บัญชีครัวเรือน วิธีลดหน้ีสินครัวเรือนเรียนรูวิธีการบันทึกบัญชีครัวเรือน 2.เพื่อ
ตองการแกปญหาหน้ีสินระดับครัวเรือนโดยเรียนรูจากรายรับรายจายในครอบครัว
และมีวิธีการลดคาใชจายในครัวเรือน 3.หลังจากเรียนรูบัญชีการฝกนิสัยการ
รับผิดชอบและรูจักสังเกตรายรับรายจายในครัวเรือน เพื่อใหทุกคนในครัวเรือน
รวมกันประหยัดคาใชจายในครัวเรือนชีครัวเรือนแลว 4.ใหกลุมเปาหมายไดไป
บันทึกที่บานและทุกเดือน และเอาผลการบันทึกบัญชีมาพูดคุยอะไรเปนคาใชจาย
ที่มากที่สุด อะไรเปนคาใชจายฟุมเฟอย สามารถที่จะประหยัดสวนใหนไดบาง
เพื่อใหผูเขารับการอบบรมได รูจักขอมูลของครัวเรือนตนเอง 
ผลของ Best Practice : 1.กลุมเปาหมายไดเรียนรูการลดรายจายในครัวเรือน 2.
เกิดแนวทางการลดหน้ีครัวเรือน 

  
 17. ช่ือ Best Practice : แผนที่ศักยภาพคน 
โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเนือ่งป2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : เยาวชนลงพื้นที่ในหมูบาน สํารวจสถานการณ
เยาวชน และคนหา 
ผลของ Best Practice : อยูในขั้นดําเนินการ ยังไมไดนํ้าไปใช 

  
 18. ช่ือ Best Practice : การสรางพื้นที่สรางสรรคเยาวชนคนเกาะจันทร 
โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ใชดนตรีไทยเปนส่ือใหเยาวชน นักเรียนใน
หมูบานไดเขามาเรียนรูและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดสมาธิในการเรียนและ
ลดการม่ัวสุมในกลุมเส่ียง 
ผลของ Best Practice : เกิดวงดนตรีไทยโรงเรียนบานควนเกาะจันทร 

  
 19. ช่ือ Best Practice : กองทุนสวัสดิการภัยพิบัติบานปลายทับใหม 
โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : เกิดจากการรวมกันของคนในชุมชนในการจัด
สวัสดิการชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติในหมูบาน ทําใหสามารถ
ไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงทีเม่ือเกิดเหตุการณ 
ผลของ Best Practice : ชวยเหลือผูประสพเหตุภัยพิบัติในหมูบาน 

  
 20. ช่ือ Best Practice : การเรียนรูจากโรงเรียนรางนํ้าสูครัวเรือน 
โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ชาวบานรวมตัวกันทําจุดเรียนรูทั้งในโรงเรียน
และในครัวเรือน ใชโรงเรียนรางเปนจุดเริ่มตน ขยายผลสูครัวเรือน ใชผังครัวเรือน
เปนเครื่องชวยเรียนรู 
ผลของ Best Practice : เปนตัวอยางของการพัฒนาองคความรูของชุมชน จาก
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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 21. ช่ือ Best Practice : ขยะแลกไข 
โครงการ : ลดขยะ สรางสุขภาวะคนบานกลาง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - ใหคนในชุมชนคัดแยกขยะ และนํ้ามาขยะรี
ไซเคิลที่คัดแยกไวมาแลกไข โดยไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลเขานิพันธ 
ผลของ Best Practice : - ทําใหคนในชุมชนเกิดความตระหนัก และคัดแยกขยะ
เพิ่มขึ้น เพราะเห็นประโยชนจากส่ิงที่ทํา 

  
 22. ช่ือ Best Practice : การสืบสาวยาวโยชน 
โครงการ : วัฒนธรรมน้ําสุขคนกงตาก 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - การลอมวงพูดคุย สอบถามใหเห็นถึง
รากเหงาของชุมชน จนพบของดี ของสําคัญที่กําลังจะสูญหายไปจากชุมชน 
ผลของ Best Practice : - เกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการรวมกัน
อนุรักษ สืบสานการแสดงพื้นบานใหคงอยู แบบผูสูงอายุถายทอดสูเยาวชน 
คนทํางานชวยกันเลนดนตรี ตีกลอง ประสานเปนปน่ึงเดียวกันทั้งชุมชน 

  
 23. ช่ือ Best Practice : 1.แหลงเรียนรูปุยหมัก 
โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.วัดทองพูนเปนศูนยกลางการพัฒนาเปน
แหลงเรียนรูชุมชน โดยมีการจัดทําปุย และมีจิตอาสาเขามารวมพัฒนา 2.เศษ
อาหาร เศษใบไม และมูลสัตวแหงถูกนํ้ามารวมกันแลวหมัก เพื่อเปนปุยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
ผลของ Best Practice : 1.ประชาชนเห็นความสําคัญของวัด และเปนศูนยกลาง
การพัฒนา 2.ประชาชนไดรวมกันพัฒนาวัด โดยใชชุดสังฆทานดินเปนจุดเดินเรื่อง 

  
 24. ช่ือ Best Practice : การลดการใชสารเคมี 
โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเนื่อง) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ชาวนาในโครงการไมใชสารเคมีในการทํานา 
ไมใชปุยเคมีแตใชปุยอิทรียแหง ปุยอินทรียนํ้าหมักแทน 
ผลของ Best Practice : ขาวงอกงานดี รวงใหญ เปนที่ยอมรับและนํ้านํ้าหมักไป
ใชในการปลูกพืชผักอ่ืนๆ 

  
 25. ช่ือ Best Practice : สมุนไพรชุมชน 
โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหนี้ ที่บานไรเหนือ 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.มีการรับสมัครทีมที่จะทําการสํารวจ
สมุนไพรในชุมชน 2.สํารวจสมุนไพรที่มีอยูขางบาน และในสวนยาง พรอมทังเรียน
ประโยชนของสมุนไพร 3.นํ้ามารวบรวมเปนขอมูลหมูบาน 
ผลของ Best Practice : 1.ทําใหทราบถึงสมุนไพรที่อยูในหมูบาน และเรียนรุ
สรรพคุณ 2.มีการนํ้าสมุนไพรมาใชในการดูแลตนเอง 
 

 26. ช่ือ Best Practice : การใชวัดเปนพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรม 
โครงการ : สมุนไพรสรางสุขบานถ้ําผุด 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - การมองหาจุดรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อนํ้า
มาเปนทุนในการทํางาน 
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ผลของ Best Practice : - มีการจัดกิจกรรมในวัด หรือวันพระ เพื่อใหมีผูเขารวม
กิจกรรมมากขึ้น มีการใชพื้นที่วัดมากขึ้น ทําใหคนเขาวัดมากขึ้น เยาวชนเขาวัด
มากขึ้น 

  
 27. ช่ือ Best Practice : การเช่ือมโยงภาคีเครือขายการทํางาน 
โครงการ : สรางสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - เช่ือมโยงภาคีการทํางาน หนวยงานที่
สามารถหนุนเสริมการทํางานเขามามีสวนรวมในการสรางการเรียนรู จัดกิจกรรม
รวมกับคนในชุมชน เชน ศูนยศุขภาพชุมชน เทศบาล ภาคเอกชน 
ผลของ Best Practice : - เกิดการมีสวนรวมในการทํางานของทุกภาคสวน - มี
การเอ้ือประโยชนในการทํางานใหชุมชน หนุนเสริมการทํางานของชุมชนดวยการ
มอบที่ดิน เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนอยางเต็มที่ 

5. นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

5 นวัตกรรม
สรางเสริม
สุขภาพ 

จํานวน 40 กรณี  1. ช่ือนวัตกรรม : เครื่องแกงตานมะเร็ง 
โครงการ : กระจาดสานใจเคร่ืองแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอยอด
ป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ขาออน กระชาย พริกไทยออน ใบ
มะกรูด ผิวมะกรูด นอกจากจะเพิ่มรสชาติ ความหอมกรุนที่สามารถชวยดับกล่ิน
คาวไดแลว ยังเปนสมุนไพรชวยยอยอาหาร ชวยตานอนุมูลอิสระ เกิดองคความรูที่
ไดรับจากการแลกเปล่ียนความรูกัน วาเครื่องแกงสามารถฆาเซลลมะเร็งได ตาน
อนุมูลอิสระได ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สอนให
ลูกหลานทําอาหารใหเปนยาได 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เกิดการปลูกฝงใหคนในชุมชน
ทําอาหารกินเอง ลดการบริโภคอาหารสะดวกซ้ือ และไดการอนุรักษภูมิปญญาใน
การทําเครื่องแกง 

  
 2. ช่ือนวัตกรรม : กลวยไขบานสานพลัง 

โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : กลุมประชาชนที่ปลูกกลวยไขบานใน
หมูบาน รวมตัวกันเพื่อเรียนรูการใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมีในการปลูก
กลวยไขบาน จนเกิดการเรียนรูในวงกวาาง ขยายผลไปยังกลุมอ่ืนๆ ใหใช
สารอินทรียแทนสารเคมี เพื่อเพิ่มคุรภาพผลผลิต 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เพิ่มความม่ันใจในการปลูกกลวยไข
บาน ที่ไมใชสารเคมี 

  
 3. ช่ือนวัตกรรม : นํ้าหมักสูตรนํ้าพอ 

โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : การทํานํ้าหมักนํ้าพอ ประกอบดวย 
วัสดุที่ใช ไดแก ฟกทอง กลวยนํ้าหวาสุก จุลินทรียหัวเช้ือ และกากนํ้าตาล โดยมีวิธี
ทํา ดังน้ี นํ้าฟกทองและกลวยนํ้าหวาฝานเปนช้ินๆ ขนาดเทาลูกเตา จํานวน อยาง
ละ 3 กิโลกรัม แลวนํ้ามารวมกัน ใชกากนํ้าตาล จํานวน 1.5 ลิตร คนไปในทิดทาง
เดียวกัน ใสหัวเช้ือจุลินทรีย หมักไวประมาณ 15 - 20 วัน บรรจุในถังปดฝาไว
หลวมๆ คนทุกวัน เม่ือครบกําหนดจึงนํ้านํ้าหัวเช้ือเขมขนํ้า จํานวน 10 ชอนโตะ 
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ผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดพน 3 -5 วันตอครั้ง 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ใชในการบํารุงพืชกินผล เชน มะเขือ 
แตงกวา พริก บวบ และพืชกินผลทุกชนิด 

  
 4. ช่ือนวัตกรรม : ประดิษฐของใชจากขยะ 

โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เยาวชนไดนํ้าส่ิงที่เหลือใชมาทําเปน
ของใช ไดแก 1.ไมกวาดจากขวดพลาสติก 2.โคมไฟจากฝาขวดพลาสติก ส่ิงที่ได
เรียนรูคือ 1.ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหลังเลิกเรียน2.เปนการนํ้าขยะมาใช
ใหมโดยแปรรูป 3.ลดขยะในชุมชน เพราะขยะบางชนิดขายไมได เชนขวดพลาสติก
ที่เปนสี ไมสามารถขายได จึงนํ้ามาใชประโยชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ลดปริมาณขยะในครัวเรือน 2.ลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน 3.สรางรายไดแกเยาวชน 

  
 5. ช่ือนวัตกรรม : ชมรมมวยไทย 

โครงการ : คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เด็ก 7-12 ป จํานวน30คน เรียนรู ฝก
ทักษะมวยไทย ออกทําการแสดงแมไมมวยไทยตามงานเทศกาล 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีพื้นที่
การแสดงออกอยางสรางสรรค เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ไดออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอสุขภาพแข็งแรง 

  
 6. ช่ือนวัตกรรม : มูลไสเดือน 
โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : มีการปรับสภาพดินแลว นํ้าไสเดือนดิน
มาเล้ียงในดินที่มีการเตรียมไว เพื่อใหไสเดือนถายมูลไว แลวนํ้ามูลไสเดือนผสม
กับปุย กอนนํ้าไปปลูกผัก 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.มูลไสเดือน จะนํ้าไปใชในการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 2.ไสเดือนเปนเครื่องบงช้ีวาดินปลอดสารพิษ 

  
 7. ช่ือนวัตกรรม : ส่ือเพลงพื้นบาน 
โครงการ : ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1. คณะทํางาน เตรีมขอมูล ประวัติ
หมูบานสถานการณขยะ ชุดขอมูลประเภท วิธีการ กําจัดขยะ ความรูเรื่องโรค เพื่อ
เปนขอมูลดานเน้ือหาในการแตงเพลง ที่ใชเปนส้ือชุมชน 2. ปรึกษาพี่เล่ียงในการ
จัดทําส่ือ 3. คัดหา นักรองในชุมชน เพื่อเปนตนเสียงในการขับรอง 4. ติดตอ นัก
แตงเพลง และตัดตอเพลง 5. เตรียมนํ้าส่ือเพลงในการจัดทําคืนชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เปนส่ือประชาสัมพันธการจัดการขยะ
และกระตุนจิตสํานึกคนในชุมชนเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทสอดคลองวิถีชุมชน 
 

 8. ช่ือนวัตกรรม : คลังอาหารชุมชน 
โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.รับสมัครกลุมเปาหมายเขารวม
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กิจกรรม 2.กําหนดกระบวนการพัฒนาคลังอาหารชุมชน 3.กําหนดกิจกรรมแตละ
ครัวเรือน 4.เปนการเรียนรุดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกบานนํ้าประยุกตใชตาม
ความถนัดของตนเอง 5.คลังอาหารที่สรางขึ้น เปนอาหารที่ปลอดภัย ไมมีสารเคมี 
เชน ผัก ไก ปลา เปด 6.ทุกครัวเรือน สามารถผลิตอาหารไดเอง ลดคาใชจายใน
ครัวเรือน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ทุกครัวเรือนไดมีอาหารไวบริโภค
ตลอดเวลา ไมอด 2.ทุกครัวเรือนลดรายจายในการซ้ือผัก หรือปลา ในการ
ประกอบอาหาร 3.ทุกครัวเรือนบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี 

  
 9. ช่ือนวัตกรรม : เครือขายรวมลดอุบัติเหตุ 
โครงการ : คุณคาเด็กแวน็ซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.มีการประสานกับเครือขายในการ
ทํางาน ซ่ึงประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวย สารวัตรกํานัน นายกอบต.เขาพระบาท 
รพ.สต.เขาพระบาท ชมรมผูสูงอายุสถานีภูธรการะเกด กลุม อสม.บานปากคลอง
วัดแดง กลุม EMS 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ไดมีการประสานงานและขอความ
รวมมือเครือขายภายนอก เขามารวมมือในการลดอุบัติเหตุในชุมชนและทุก
หนวยงานยินดีเขามารวมพัฒนา 
 

 10. ช่ือนวัตกรรม : โคมไฟ ดอกไม จากขยะ 
โครงการ : ชุมชนบานบาลาเพิ่มมูลคาขยะเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : การนํ้าขยะมาประดิษฐโคมไฟ นํ้า
ขวดนํ้ามาทําเปนดอกไมในแจกัน นํ้าแกวนํ้าพลาสติกมาทําเปนโคมไฟ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สามารถนํ้าไปขายใหนักทองเที่ยวที่
เขามาเที่ยวปาฮาลา บาลา ไดซ้ือปนของที่ระลึก 

  
 11. ช่ือนวัตกรรม : การทําขอมูลสถานการณดานคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
โครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี น้ําชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน3กลุมวัย คือ เด็ก วันรุน และ
เยาวชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : อยูในขั้นสํารวจขอมูล 

  
 12. ช่ือนวัตกรรม : ดาวเรืองเช่ือมชุมชน 
โครงการ : ดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - การนํ้าดาวเรืองมาเปนตัวกลางใน
การเช่ือมคนในชุมชน เช่ือมโรงเรียน เช่ือมภาคีเครือขาย และสรางรายไดเสริมให
คนในชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - คนในชุมชนมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น มี
ความเขาใจกันมากขึ้น มีการพูดคุยปรึกษาหารือ รวมตัวกันเปนกลุมเพื่อปลูกดาว 

  
 13. ช่ือนวัตกรรม : บัญชีครัวเรือน 
โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 
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คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.นํ้าบัญชีครัวเรือน จากแหลงตางๆ 
มาปรับประยุกต โดยสอดคลองกับขอมูลชุมชน 2.เนนใหทุกคนในหมูบาน ทําบัญชี
ครัวเรือนได 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ทุกครัวเรือนไดเรียนรูการลด
รายจายและวิเคราะหเสนทางการเกิดหน้ีครัวเรือนได 2.เปนการกระตุนเตือนให
ทุกคนไดตระหนัก 

  
 14. ช่ือนวัตกรรม : กระบวนการผลิตขาวปลอดภัย 
โครงการ : นาอินทรียคืนวิถคีนไทรงาม (ตอเนื่อง) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เรียนรูระบบการผลิตขาวปลอดภัย 
จํานวน 3 รูปแบบ คือ แบบหวาน แบบดํา และแบบโยน เพื่อใหเห็นถึงขอมูลการ
เปรียบเทียบดานตนทุนการผลิตและกระบวนการทํานาแบบปลอดภัย 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - แปลงนาหวาน จํานวน 31 ไร - 
แปลงนาดํา จํานวน 1 ไร - แปลงนาโยน จํานวน 1 ไร 

  
 15. ช่ือนวัตกรรม : ปุยหมักชีวภาพสูตรผสม 
โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการนํ้าเศษใบไม เศษมูลไก และ
เศษอาหารครัวเรือน มาทําการผสมและหมักเปนปุยหมักชีวภาพ 2.สูตรดังกลาว 
เปนปุยผสม และมีสารอินทรียที่มีประโยชนตอตนไม 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ลดการใชสารเคมีในครัวเรือน 2.ลด
ตนทุนในการปลูกผัก 

  
 16. ช่ือนวัตกรรม : สภาขับเคล่ือนแกปญหา 
โครงการ : บานมะนังเขมแข็งดวยเศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.แกนนํ้าประชุมอยางไมเปนทางการ
กอนทํากิจกรรมในโครงการบอย เดือนละ1-2 ครั้ง 2.นํ้ามาขับเคล่ือนในสภา
หมูบาน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 3.ชาวบานยอมรับและใหความรวมมือเพิ่มมากขึ้น
มีผูเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นทุกเดือน 4.มีการเชิญหนวยงานราชการเขามารวม เชน 
โรงเรียน อําเภอ เปนตน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สภาผูนําชุมชนขับเคล่ือนกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จได 

  
 17. ช่ือนวัตกรรม : ผังฟารมลดหน้ี 
โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.การเขียนผังฟารม โดยใหทุกคนเขียน
ผังการดําเนินงานพัฒนาครัวเรือนตนเอง 2.กลุมเปาหมายพัฒนาบานตนเองตาม
ผังฟารมที่ตนเองเขียนได 3.เปนการสรางรายไดครัวเรือน โดยใชผังฟารมเปน
ตัวกําหนดกิจกรรม 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ครัวเรือนเปาหมายมีแนวทางลดหน้ี
ของตนเอง 2.การจัดทําผังฟารมเปนการกระตุนใหเกิดการทําอยางตอเน่ือง 3.ใช
เปนตัวช้ีวัดในการประเมินกิจกรรม 
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 18. ช่ือนวัตกรรม : เรียนรูภูมิปญญาขนมจี 
โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการเรียนรูภูมิปญญา เรียนรุ
วิธีการทําเสนขนมจีน โดยเยาวชนไดเรียนรูการนํ้าแปง มาทําเปนเสนขนมจีน 2.
เยาวชนไดเรียนรู วิธีการแปรรุปอาหาร 3.เยาวชนไดเรียนรูเสนทางภูมิปญญา และ
เห็นคุณคา 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนการอนุรักษภูมิปญญา 2.เปน
การสรางกระบวนการลดการปนเปอนในขนมจีน และสรางสุขภาพ 

  
 19. ช่ือนวัตกรรม : กลวยรังนก 
โครงการ : ปลดหนี้ดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : คนที่มีหน้ีไดเรียนรูนํ้าวัสดุในทองถิ่นมา
คิดเปนอาหารแปรรูปเปนส่ิงประดิษฐของหมูบาน ที่ใชความรูภูมิปญญาชาวบาน 
ทําแลวเปนผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มรายได 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ความรูในการแปรรูปกลวยใหมี
รูปแบบนาสนใจ เพิ่มความตองการของตลาด เพิ่มรายได เกิดคุณคากับผูคิดคน 

  
 20. ช่ือนวัตกรรม : ปนตงสรางสุข 
โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : คนสามวัย รวมฟนฟูการละเลนรวมกัน 
ใชการส่ือสารเชิงบวกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สรางครอบครัวอบอุน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : พัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกับ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

  
 21. ช่ือนวัตกรรม : สภาขับเคล่ือนแกปญหา 
โครงการ : ผังนิคมเขมแข็ง เสริมสรางสุขภาพเด็กเยาวชนอยางย่ังยืน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.แกนนํ้าประชุมอยางไมเปนทางการ
กอนทํากิจกรรมในโครงการบอย เดือนละ1-2 ครั้ง 2.นํ้ามาขับเคล่ือนในสภา
หมูบาน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 3.ชาวบานยอมรับและใหความรวมมือเพิ่มมากขึ้น
มีผูเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นทุกเดือน 4.มีการเชิญหนวยงานราชการเขามารวม เชน 
โรงเรียน อําเภอ เปนตน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สภาผูนําชุมชนขับเคล่ือนกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จได 

  
 22. ช่ือนวัตกรรม : ขอมูลชุมชน 
โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการสํารวจขอมูลที่มาจากความ
ตองการของชุมชน รวมกันคิดขอคําถามจากชุมชน และออกแบบโดยคนในชุมชน
ไดขอมูลที่ตองการ และทราบสถานการณปญหา 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนขอมูลและคําถามจากชุมชน 
และนํ้าไปใชพัฒนาชุมชนได 2.ขอมูลที่ไดเปนขอมูลจริงของคนในชุมชน 3.เปน
ฐานขอมูลชุมชนและนํ้ามาใชพัฒนาชุมชน 

  



 
 

235 
 

 23. ช่ือนวัตกรรม : เกษตรผสมผสาน 
โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการทําฐานเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน โดยใชวัสดุที่เหลือในครัวเรือน มาทําเปนปุยชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ 
และนํ้าไปใชในการปลูกผัก 2.เปนการเรียนรูเกษตรผสมผสานเพื่อนํ้าไปลดหน้ี ลด
รายจายในครัวเรือน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.มีการเรียนรูเรื่องเกษตรผสมผสาน 
2.มีการจัดทําบัญชีเปรียบเทยบรายรับ จาย 

  
 24. ช่ือนวัตกรรม : ยาเหลืองสูตรคุณยาย 
โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.นํ้าความรูจากภูมิปญญาเรื่องยา
เหลือง มาถายทอด โดยนางเคล่ือม ขวัญทอง และอาจารยณรงค เนาวสุวรรณ 
เปนผูถายทอด 2.ครูภูมิปญญา สาธิตวิธีการทํายาเหลืองใหกับชุมชน และกลุมคน
ที่สนใจ 3.ครูภูมิปญญา ยินดีมอบสูตรในการทํายาเหลือง ไวใหกับบานกาโหใต 4.
ทํายาเหลือง และมอบใหทุกบานนํ้าไปใช จนกลายเปนยาสามัญประจําบาน แก
ปวดเม่ือย และรักษาแผลถลอก 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนการอนุรักษภูมิปญญา 2.นํ้าไป
ใชในการดูแลสุขภาพ 3.ลดคาใชจายครัวเรือน 
 
 

 25. ช่ือนวัตกรรม : ทีมเยี่ยมบานเยาวชน 
โครงการ : เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : อบรมแกนนํ้าทีมเยี่ยมบานใหมีความรู 
ทักษะในการเปนที่ปรึกษา ใหกําลังใจแกเยาวชนและครอบครัว จัดทําแผนการ
เยี่ยม ทําแนวคําถามเพื่อเปนเครื่องมือในการเยี่ยมและประเมินผล 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ทีมมีความรู ทักษะในการเยี่ยม 
สามารถปฏิบัติได 

  
 26. ช่ือนวัตกรรม : ตะแกรงคัดแยกขยะในชุมชน 
โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเนื่อง ป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ทําตะแกรงขนาด 1.5 x 4.5 x 1.5 
เมตร จํานวน 3 ช้ิน วาง3 จุดในชุมชนที่มีขยะจํานวนมาก 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ชาวบาน เยาวชนใหความรวมมือใน
การคัดแยกลงตะแกรง ทําใหขยะในจุดที่วางลดลง 

  
 27. ช่ือนวัตกรรม : เวปเพจ ช่ือ รวมใจสานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ จ.สตูล 
โครงการ : รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - จัดอบรมเยาวชนใหรูจักวิธีการสราง
เวปเพจ ของเฟสบุค การถายรูป การเขียนบรรยายใหนาสนใจ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - เยาวชนมีพื้นที่ในการเผยแพร
กิจกรรมการแสดงออกมนทางที่สรางสรรค - มีพื้นที่บนโซเชียล เนตเวิรคในการ
เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ 
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 28. ช่ือนวัตกรรม : ธนาคารขยะ 
โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในการ
จัดการขยะ และมีการรวมตัวกันเพื่อจัดทําธนาคารขยะชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ทําใหชุมชนมีความสามัคคีเห็นปญหา
ของสวนรวมและรวมมือกันจัดการขยะ เกิดการเพิ่มมูลคาใหกับชุมชนและลดการ
เกิดแหลงโรคสําคัญ เชน ไขเลือดออกไดอีกดวย 

  
 29. ช่ือนวัตกรรม : ชุดขอมูลขยะบานหัวหิน 
โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหนิปลอดขยะ 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชุมชนไดมีการคิดจัดทําฐานขอมูลขยะ
ในชุมชน โดยนํ้าเยาวชนในพื้นที่มาใหความรูในการจัดเก็บขอมูลและสํารวจขอมูล
ขยะในชุมชนตลอดจนคืนขอมูลใหชุมชนรับทราบเพื่อรวมกันจัดการขยะในชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : นํ้าขอมูลไปใชวางแผนการจัดทํา
กระบวนการจัดการขยะในชุมชน 

  
 30. ช่ือนวัตกรรม : นํ้าสมุนไพรสกัดลดสารเคมี 
โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ใชสมุนไพรพื้นบานหาไดบนเขาเหล้ียม 
เขานางหงส มาทําเปนนํ้าสมุนไพรสกัด ใชฉีดพนพืชผักเพื่อไลแมลง แทนการใชยา
ฆาแมลง 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : นํ้านํ้าสมุนไพรมาสกัดเปนสารไล
แมลง ใชแลวปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค 

  
 31. ช่ือนวัตกรรม : ปะการังเทียม 
โครงการ : รวมอนุรักษปากน้ํากะแดะใหชุมชนนาอยู 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - มีการใชทอปูนซีเมนตมาทําเปน
ปะการังเทียม สรางบานปูบานปลา สรางพื้นที่อนุรักษ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - เปนการสรางแบบก่ึงถาวร ทําใหมี
อายุในการทํางานนานขึ้น ไมไหลไปตามกระแสนํ้า 

  
 32. ช่ือนวัตกรรม : รานคาคุณธรรม 
โครงการ : รานคาคุณธรรมน้ําวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชาวบานรวมมือกันทํา และให
ความหมายคําวา "คุณธรรม" คือผูผลิตมีคุณธรรมโดยไมใชสารเคมี" ขยายผลให
เกิดพื้นที่ปลอดสารเคมีในอนาคต 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ใชความรวมมือรวมใจและรวมรับ
ผลประโยชน เปนกลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ 

  
 33. ช่ือนวัตกรรม : การจัดทําขอมูลหมูบานดวยระบบGIS ในโปรแกรมQuatum 
โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เปนการจัดเก็บขอมูลหมูบานดวยการ
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ใชเทคโนโลยี ทําใหเห็นภาพของหมูบานไดอยางเปนปจจุบัน real time 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สามารถทราบขอมูลในหมูบานเม่ือ
เกิดวาตภัยทําใหการเขาชวยเหลือเปนไปอยางทันทวงที 

  
 34. ช่ือนวัตกรรม : โรงเรียนรางสรางสุข 
โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชาวบานรวมตัวกันทําจุดเรียนรูทั้งใน
โรงเรียนและในครัวเรือน ใชโรงเรียนรางเปนจุดเริ่มตน ขยายผลสูครัวเรือน ใชผัง
ครัวเรือนเปนเครื่องชวยเรียนรู 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เปนตัวอยางของการพัฒนาองค
ความรูของชุมชน จากภูมิปญญาทองถิ่น 

  
 35. ช่ือนวัตกรรม : มโนราหสรางสุข 
โครงการ : วัฒนธรรมน้ําสุขคนกงตาก 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - การสืบสาวเรื่องราวชุมชนทําใหพบ
ของดี คนดีที่มีภูมิปญญา และมีการนํ้ามาตอยอด ถายทอดใหกับเยาวชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - เยาวชนมีโอกาสไดแสดงในงานวัน
เด็กที่ทางเทศบาลจัด และมีการฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะแสดงในงานสําคัญ
ของชุมชนตอไป 

 36. ช่ือนวัตกรรม : 1.สังฆทานดิน 
โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.จิตอาสาและเครือขายมีการเรียนรุ
เรื่องการทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ โดยใชวัดทองพูนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
2.มีการปุยหมักรวมกัน โดยจัดทําเปนโรงปุยหมักที่วัดทองพูน 3.ปุยที่แพคเปน
กระสอบ และจัดจําหนายใหกับประชาชนที่มาทําบุญที่วัด โดยทําบุญปุยและนํ้าไป
ใสตนไม เรียกวา สังฆทานดิน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ประชาชนที่มาทําบุญที่วัด ไม
จําเปนตองซ้ือชุดสังฆทานที่ไมมีประโยชนหรือใชการไมได 2.สังฆทานดิน เปนการ
ใสปุยใหกับตนไมที่วัด 3.เปนการสงเสริมเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ 4.เปนการ
กระตุนใหเกิดกระบวนการหวงแหนธรรมชาติ 

  
 37. ช่ือนวัตกรรม : การผลิตเมล็ดพันธุของขาวชุมชน 
โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเนื่อง) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชุมชนผลิตพันธุขาวที่นิยมปลูก(ขาว
เล็บนก) และพันธุขาวราคาแพง(ขาวไรซเบอรี่) โดยไดรับการพัฒนาความรูจาก
นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการจากศูนยวิจัยขาวพัทลุง 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ไดเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตตามหลัก
วิชาการ 

  
 38. ช่ือนวัตกรรม : ขอมูลชุมชน 
โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหนี้ ที่บานไรเหนือ 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.ขอมูลที่สํารวจ เปนการคิดขอคําถาม
รวมกันจากชุมชน และออกแบบโดยคนในชุมชน วาตองการขอมูลอะไร อยากได
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ขอมูลอะไร หรือตองการทราบสถานการณปญหาอะไร 2.ขอมูล สํารวจโดยคนใน
ชุมชนที่สมัครใจ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนขอคําถามที่คิดจากชุมชน โดย
คนในชุมชน 2.ขอมูลที่ไดเปนขอมูลจริงของคนในชุมชน 3.เปนฐานขอมูลชุมชน
และนํ้ามาใชพัฒนาชุมชน 
 
39. ช่ือนวัตกรรม : วิธีลางผักภูมิปญญาชาวบาน 
โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : คิดสูตรลางผักแบบภูมิปญยาชาวบาน 
คือใชนํ้าสมสายชู ผงฟู 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : นํ้าไปถายทอดใหหมูบานอ่ืนได เพื่อ
ลดสารเคมีตกคางในพืชผัก ผลไม 
40. ช่ือนวัตกรรม : ไบซิเคิลทัวร 
โครงการ : หมูบานสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ดวยแนวทางเกษตร
อินทรีย หมูที่ 4 บานควนโตะเหลง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1. การคัดเลือกเยาวชนรวมเปน
เครือขาย 2. รวมกลุมในการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 3. จัดกระบวนการพี่สอนนอง 4. 
ออกปฏิบัติการรวมกันในการ เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและการติดตามเยียม
ผูดอยโอกาสในชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เครือขาย/โครงสรางใหมในชุมชนใน
การทํางานรวมกัน 
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การจัดงานสรางสุข  
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การจัดงานสรางสุข  

 ตามวัตถุประสงคท่ี 5 เพื่อบูรณาการประสานภาคี  เช่ือมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสูการ

ยกระดับเปนกระบวนการนโยบายและเกิดการเผยแพรและเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูเกี่ยวของทุกฝาย  

 การจัดงานสรางสุขคนใต เปนการนําเสนอและการสื่อสารสาธารณะในวงกวาง เปนการนําผลการ

ดําเนินงานในแตละพื้นที่ กอใหเกิดคุณคาแกชุมชนในดานตางๆ เชน เกิดความรูและนวัตกรรมชุมชน เกิด

รูปแบบวิธีการทํางานใหมๆ มีการสรางและปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ  นอกจากน้ียังเกิด

ขอตกลงรวม มาตรการทางสังคมตางๆที่บงช้ีถึงการพัฒนากระบวนนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาวะ เปน

ตน คุณคาที่เกิดข้ึนเหลาน้ี จะขยายผลและสรางประโยชนตอสังคมโดยรวมมากข้ึน หากเราสามารถ เช่ือมโยง 

สื่อสาร เผยแพร ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวมกันคิดเพื่อพัฒนา ตอยอดทั้งเชิงนโยบายและการ

ปฏิบัติการอยางตอเน่ือง จากภาคี เครือขาย หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ทองถ่ิน ประชาสังคม และ

ชุมชน การจัดงานสรางสุขคนใต เพื่อสรางพื้นที่ของการรวมกันคิด รวมพัฒนา ตอยอดทั้งเชิงนโยบายและเชิง

ปฏิบัติการของคนใตตอไป  

1) การประชุมเตรียมงานการประชุมคณะทํางานฝายตางๆ รวมออกแบบกระบวนการ และ
การมอบหมายบทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน อาทิเชน  ผูจัดการประจําหองผูดูแล
วิทยากร/ ผูอภิปราย/ พิธีกร 

2) การจัดเตรียม/จัดทําสิ่งพิมพ เชน หนังสือสังเคราะหบทเรียน วีดีทัศน/หนังสั้นโครงการ
ดีเดนเพื่อเปนเอกสารเผยแพร 

3) ประชุมการกําหนดเน้ือหาและวางรูปแบบการจัดงาน ซึ่งมีรูปแบบ ทั้งลานนิทรรศการ 
ลานวัฒนธรรม การเสวนา การประชุมระดมสมองจึงวางแผนกําหนดสาระงานตางๆ 
- ประเด็น/ เน้ือหาสาระสําคัญของงานสรางสุข และกิจกรรมที่ผลักดันใหเกิดการ

ขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายระดับตําบลหรือระดับจังหวัด  
- แบงหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งผูรับผิดชอบหลักประเด็นตางๆ  ผูสรุปประเด็น ผูจด

ประเด็น  
- สถานที่ (รูปแบบหอง)/ อุปกรณ อื่นๆ  และการลงทะเบียนหนาหองประชุม 
- สื่อสารภายใน  
- จัดคิว/ ประสานงาน/ พิธีเปด-ปด 
- สันทนาการและเอกสาร 
- Market Place และลานนานานวัตกรรม (การจัดแสดงผลงานหรือนิทรรศการของ

ภาคีเครือขาย) 
4) ประชุมสรุปงานการถอดบทเรียนตลอดจนจัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานและ

ความพึงพอใจ 
5)    ติดตามและผลักดันใหมีการขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายระดับตําบลหรือระดับ 
       จังหวัด 
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 กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ  531 คน 

- โครงการชุมชนนาอยูป 58 จํานวน 326 คน (183 โครงการ /2 คน) 

- โครงการชุมชนนาอยูป 53-57 จํานวน 40 คน (20 โครงการ /2 คน) 

- โครงการเขารวมแลกเปลี่ยนเรื่องเลากรณีศึกษา 5 พื้นที่ ป 56 – 58 จํานวน 25 คน พื้นที่ละ 5 

คน  

- นิทรรศการ 30 บูธ จํานวน 90 คน บูธละ 3 คน (คก.ป 56-57 จํานวน 10 บูธ คก.ป 58 จํานวน 

20 บูธ) 

- พี่เลี้ยงโครงการชุมชนนาอยู จํานวน 50 คน 

- ทีมนักแสดง / ผูเขารวมเสวนา / และวิทยากร 

 

กรอบการนําเสนอหองชุมชนนาอยู มี 3 รูปแบบ คือ  

1. เสวนา สานพลงัขับเคลื่อนชุมชนนาอยูสูนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาบานทุงยาว โครงการสราง

คนรักษสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพที่บานทุงยาว ม.11 ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พทัลงุ 

2. นําเสนอเรื่องเลากรณีศึกษา พื้นที่ตนแบบชุมชนนาอยู ขยับสูการขับเคลื่อนสูนโยบายสาธารณะ 

จํานวน 5 พื้นที่ ใน 5 ประเด็น คือ 1) เศรษฐกจิพอเพียง 2) การจัดการขยะ 3) การจัดการทรัพยารธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 4) เด็กและเยาวชน  และ 5) ระบบสุขภาพและอาหารปลอดภัย 

3. จัดกิจกรรมบันเทิง สันทนาการภายในหอง เพือ่สรางความสนุกสนานและสรางการเรียนรูรวมกัน 

4. กิจกรรมนิทรรศการ shopping พาชมบูธจํานวน 30 บูธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการหองยอย 

 1. ผูจัดการหองยอย  

 อภิวัฒน ไชยเดช 

 2. เอกสารการเงินหองยอย  

 สุดา ไพศาล และ กัลยา เอี่ยวสกลุ (รับผิดชอบหลกั) 

 พี่เลี้ยงรบัผิดชอบแตละจังหวัด 

o จ.กระบี่ ภูเก็ต : จารุวรรณ วงษเวช 
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o จ.ตรงั พัทลงุ : จุรีย หนูผุด และ เบญจวรรณ เพ็งหนู 

o จ.สตูล : อนัญญา แซะหล ี

o จ.นครศรีธรรมราช : มนูญ พลายชุม  มติกา มาลารัตน และ ปาลีรัตน แกวประดิษฐ 

o จ.สรุาษฎรธานี ชุมพร : กัญณภัส จันทรทอง 

o จ.ยะลา ปตตานี นราธิวาส : นิมลต หะยีนิมะ และ เพียงกานต เดนดารา 

o จ.สงขลา : ใบเฟรน สุวรรณมณี 

3. ดูแลวิทยากร นักแสดง และผูเขารวมเสวนา 

 สมใจ ดวงพบิูลย 

 เบญจา รัตนมณี 

 นภาภรณ แกวเหมือน 

4. จัดการดูแลอาหารผูเขารวมประชุม 

 สมใจ ดวงพบิูลย/ เบญจา รัตนมณี /นภาภรณ แกวเหมือน/ ทีม สจรส.ม.อ.(นุยและ

ทราย) 

5. สรุปและบันทึกขอมลูประเด็นหองยอย 

 ดร.วิสาขะ อนันธวัช / ยงยุทธ สุขพิทักษ / สิทธิพรรณ เรือนจันทร 

6. บันทึกภาพถาย 

 อภิวัฒน ไชยเดช 

7. ประสานผูเขารวมเสวนา และทีมนักแสดง 

 พี่เลี้ยงทีร่ับผิดชอบแตละประเด็นประสานและสงรายช่ือมาให สจรส.ม.อ. 

 สจรส.ม.อ.ทําหนังสือเชิญผูรวมเสวนา 

 

 

 

 

 

รางกําหนดการ หองยอยชุมชนนาอยู 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 น. เตรียมผูเขารวมประชุมใหพรอมในหอง แจกเอกสารหอง

ยอย 

พี่เลี้ยงทีร่ับผิดชอบแตละ

จังหวัด 

09.00 – 09.10 น. พิธีกรกลาวตอนรับ วารุณี ธารารัตนกุล 
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เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

สมนึก นุนดวง 

09.10 – 09.20 น. สันทนาการ กัลยา เอี่ยวสกุล 

09.20 – 09.40 น. 

 

นําเสนอกรณีศึกษาเรื่องที่ 1 ประเด็นขยะ 

 โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก

จัดการขยะชุมชน จ.กระบี ่

ใหคําแนะนําโดย : นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลปริก 

อ.สะเดา จ.สงขลา 

จารุวรรณ วงษเวช 

09.40 – 10.00 น. นําเสนอเรื่องเลาเราพลังเรื่องที่ 2 ประเด็นเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกจิพอเพียง 

จ.ชุมพร 

ใหคําแนะนําโดย : ผอ.สํานักงานเกษตรจงัหวัด/

สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัด 

เบญจา รัตนมณี 

10.00 – 10.10 น. การแสดงโขนคน เชิดพระอิศวร ถาวร คงศรี 

10.00 – 12.00 น. เสวนา เรือ่ง สานพลังขับเคลือ่นชุมชนนาอยูสูนโยบาย

สาธารณะ บานทุงยาว ม.11 ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน จ.

พัทลงุ  

 นายสมมิตร ปานเพชร ผูรบัผิดชอบโครงการ 

 ผูใหญบานทุงยาว 

 นายกเทศมนตรีตําบลโคกมวง อ.เขาชัยสน จ.

พัทลงุ 

 ผอ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จ.พัทลุง 

 ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จ.พทัลงุ 

 นายก อบจ.พทัลงุ 

ดําเนินเวทีโดย : ทวีชัย ออนนวน 

สมนึก นุนดวง 

12.00 – 14.00 น. ลานปญญาเสวนา ธิดา เหมือนพะวงศ 

สุวิทย หมาดอาดํา 

14.00 – 14.15 น. คอนเสริตเยาวชนวงช็อกโกแล็ต  

 โครงการกลุมเยาวชนดนตรี ตนกลาแหงหนอง

ราโพธ์ิ อ.ละงู จ.สตูล 

นภาภรณ แกวเหมือน 
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เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

14.15 – 14.35 น. นําเสนอเรื่องเลาเราพลังเรื่องที่ 3 เรื่องเด็กและเยาวชน 

 โครงการปนตงสรางสุขบานสี่แยกวัดโหนด จ.

นครศรีธรรมราช 

ใหคําแนะนําโดย : 

กําไล สมรักษ 

14.35 – 15.00 น. นําเสนอเรื่องเลาเราพลังเรื่องที่ 4 เรื่องการจัดการ

ทรัพยากรและการทองเที่ยว 

 โครงการการจัดการทองเที่ยววิถีชุมชนบานทา

ฉัตรไชย จ.ภูเก็ต 

ใหคําแนะนําโดย : ผอ.สํานักงานการทองเที่ยวและการ

กีฬา จ.ภูเก็ต 

วารุณี ธารารัตนกุล 

15.00 – 15.10 น. สันทนาการลายเด็นซ วารุณี ธารารัตนกุล 

15.10 – 15.30 น. นําเสนอเรื่องเลาเราพลังเรื่องที่ 5 เรื่องการจัดการ

สุขภาพและอาหารปลอดภัย 

 โครงการชุมชนหูยาน บานนาอยูสูการจัดการ

ตนเอง 

ใหคําแนะนําโดย : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง/

ผอ.สํานักงานเกษตรจังหวัด 

ถาวร คงศรี 

15.30 – 16.30 น. สรปุงานชุมชนนาอยู 

 การยกระดับขับเคลือ่นงานชุมชนนาอยู สูการ

ยกระดับเชิงนโยบาย 

  ขอเสนอแนะตอการหนุนเสริมโครงการ ตอ 

สจรส.ม.อ. และ สสส. 

กําไล สมรักษ 
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การพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนนุ

และประเมินผล 
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การพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผล 

วัตถุประสงคท่ี 6 เพื่อพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค เสริมสราง

สมรรถนะขีดความสามารถของทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) และปรับปรุงระบบเว็บไซดสรางสุขคน

ใตที่รายงานผลการดําเนินงานของผูรับทุนและผูติดตาม ใหเกิดการเผยแพรและเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมลูกบั

ผูเกี่ยวของ 

1.พัฒนาคูมือและระบบเว็บไซด เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ที่ชวยสรางความเขาใจ

กระบวนการการสรางชุมชนใหนาอยู  และมีระบบชองทางการสื่อสาร โดยกระบวนการ ดังน้ี 

1) ประชุมทีมคณะทํางานวิชาการ 2 วัน จํานวน 14 คน เพื่อออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงคูมือ

จัดทําโครงการชุมชนนาอยู  และคูมือการสนับสนุนติดตามและประเมินผลโครงการโดยผลิตเปนคูมือที่มีความ

เปนวิชาการสามารถเผยแพรเพื่อการศึกษาทางวิชาการ และผลิตคูมือสําหรับชุมชนที่ชุมชนสามารถนําไปใชได

งาย ไมซับซอน  

กระบวนการโดยคณะทํางานวิชาการแบงงานปรับปรุงคูมือการจัดทําโครงการชุมชนนาอยู  และ

คูมือการสนับสนุนติดตามและประเมินผลโครงการ เชน  แบบฟอรมแนวทางการสนับสนุนทุน/แบบฟอรม

ขอเสนอโครงการรวมสรางชุมชนนาอยูภาคใต  แนวทางการติดตามสนับสนุนโครงการ  แนวทางและ

แบบฟอรมงานสังเคราะหเชิงคุณคาใหชัดเจน  และปรับในเน้ือหารายละเอียดแตละหัวขอใหเขาใจในทิศทาง

เดียวกันมากข้ึนและตอบเปาประสงคและยุทธศาสตรสสส. 

2) ประชุมทีมคณะทํางานทุกฝาย ไดแก คณะทํางานวิชาการ  คณะทํางานปฏิบัติงานพื้นที่ (ทีม

สนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)  คณะทํางานสื่อสารสนเทศและสังเคราะหความรู 2 วัน จํานวน 30  คน  

เพื่อออกแบบ พัฒนา จัดทําวิดีทัศน ใหสอดคลองกับเน้ือหาในคูมือการพัฒนาโครงการและการติดตาม

สนับสนุนอยางความครบถวนและสมบูรณตลอดจนจัดทําสื่อวีดีทัศน เพื่อทําความเขาใจกระบวนการติดตาม

และประเมินผล  และพัฒนาปรับปรุง website : www .happynetwork .org ใหไดการใชงานที่มี

ประสิทธิภาพ และไดขอมูลการติดตามทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ/คุณคาที่ครบถวน และสามารถเช่ือมโยงกับ

ระบบติดตามออนไลนสํานัก  

3) จัดพิมพคูมือและวีดีทัศน (VCD) จํานวน 3 รูปแบบตามการใชประโยชนในแตละกิจกรรม 

ไดแก 1. คูมือจัดทําโครงการชุมชนนาอยู  (ฉบับวิชาการ) จํานวน 100 เลม, คูมือจัดทําโครงการชุมชนนาอยู 

(ฉบับชุมชน) จํานวน 500 เลม, วีดีทัศนหนองกลางดงและไมเรียง (VCD) จํานวน 600 แผน 2. คูมือการ

สนับสนุนติดตามและประเมินผลโครงการ (ฉบับวิชาการ)  จํานวน 100 เลม, คูมือการสนับสนุนติดตามและ

ประเมินผลโครงการ (ฉบับชุมชน) จํานวน 300 เลม 3. คูมือการใชงาน website :www.happynetwork.org 

จํานวน 600 เลม และวีดีทัศน (VCD) การใชงาน website จํานวน 600 แผน โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน

การพัฒนาระบบเว็บไซต ดังน้ี 
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3.1) อ อ ก แ บ บ พั ฒ น า แ ล ะ ติ ด ต้ั ง ร ะ บ บ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต ค น ใ ต ส ร า ง สุ ข  website 
:www.happynetwork.org โดยใหมีความสวยงามทันสมัยนาสนใจใชงานงายแสดงถึงภาพลักษณที่ดีและ
ขอมูลขาวสารนาสนใจ 

3.2) ออกแบบพัฒนาระบบการพัฒนาขอเสนอโครงการ และการติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการรายยอย  ทั้งผลการดําเนินงานและการเงิน เพื่อแกไขปญหาจุดออนที่ไดดําเนินงานที่ผาน
มา  ทั้งการควบคุมการติดตามงานของทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) และผูรับทุน เชน การบันทึก
การรายงานผลติดตาม 3 ครั้ง  การบันทึกผลการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ เปนตน ตลอดจน  การ
ควบคุมคุณภาพและความถูกตองของขอมูล  เชน การปองกันการแกไขขอมูลที่สมบูรณและสงรายงานมายัง
สสส.แลว   

3.3) ออกแบบฐานขอมูลใหสอดคลองกับระบบที่พัฒนา และปรับปรุงแบบรายงานผลการ
ติดตามสนับสนุน และรูปแบบรายงานผลการดําเนินงาน ส.1 และ ส. 3 ที่สํานัก 6 ไดปรับปรุงลาสุด 

3.4) ระบบที่พัฒนาตองสามารถเช่ือมตอกับระบบบริหารโครงการ สสส. หรือระบบอื่นที่
เกี่ยวของได และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับฐานขอมูลของระบบดังกลาวได  และตองโอนยายขอมูลจาก
ระบบเกาเขาสูระบบใหม  

3.5) จัดทําแผนบริหารจัดการฐานขอมูลเว็บไซตและระบบสํารองขอมูลที่สามารถสํารอง
ขอมูล ตลอดจนการปองกันการแกไขขอมูล และมีการควบคุมขอมูลรายงานผลติดตามและผลการดําเนินงาน
โครงการอยางนาเช่ือถือ 

 
2. การพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ (พ่ีเลี้ยง/ผูติดตาม) โดย สรรหาและคัดเลือกทีม

สนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) โดยกําหนดคุณสมบัติ คือวุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญา
เอกและตองมีประสบการณในการทํางานกับชุมชนมีความรู/ประสบการณการพัฒนาการเขียนโครงการ  การ
ติดตามสนับสนุนโครงการตองไมเปนผูรับทุนโครงการ หรือมีสวนไดสวนเสีย/เกี่ยวของในโครงการตองมเีวลาใน
การลงพื้นที่พัฒนาโครงการ/การติดตามสนับสนุน และ/หรือสามารถบริหารจัดการเวลาไดและมีมนุษยสัมพนัธ
ดีและมีทัศนคติที่ดีตอชุมชน โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

      1) พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนวิชาการ (พ่ีเลี้ยง/ผูติดตาม) 2 วัน 50 คน
จํานวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 เพื่อสรางความเขาใจตอระบบกระบวนการพัฒนาโครงการรวมสรางชุมชนและใหนา

อยู การติดตามสนับสนุนโครงการใหสอดคลองและตอบเปาประสงคและยุทธศาสตรสสส. โดยมีกระบวนการ

ดังน้ี 

1.1) อบรมใหความรูและนําตัวอยางขอเสนอโครงการมาปฏิบัติทดลอง ในหัวขอหลักๆ  เชน  
กระบวนการจัดการขอมูลชุมชน การจัดทําแผนชุมชน และการเขียนโครงการ  และแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
พัฒนา/เขียนโครการ  และเทคนิคการติดตามสนับสนุนและประเมินผล รวมทั้งใชคูมือการพัฒนาขอเสนอ
โครงการและคูมือการติดตามสนับสนุนเปนเครื่องมือการพัฒนา  

1.2) การใชงานสื่อสารสนเทศ ทั้งการพัฒนาขอเสนอโครงการ และการติดตามผานเว็บไซต 
เชน การลงขอมูลรายละเอียดขอเสนอโครงการ การรายงานผลการดําเนินงานของผูรับทุน การทํา
เอกสารรายงาน (ส.1-ส.4 และ ง.1-ง.2)  และการรายงานผลการติดตามสนับสนุนที่มีคุณภาพและไดขอมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ/คุณคาโครงการอยางนาเช่ือถือ  
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ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการทํางานเปนทีมและการเสริมพลัง (Team Empowerment) 

โดยใชหลักการ การติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังอํานาจ ( Empowerment Evaluation) และการสราง

ทีม  (Team Building) 

                      2) การประชุมคณะทํางานทุก 4 เดือน จํานวน 5 ครั้งๆละ 1 วัน ทั้งคณะทํางาน

นักวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม)   และสื่อสารสนเทศและสังเคราะหความรู  เพื่อ

เตรียมการจัดการดําเนินงาน  การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน  และทบทวนการดําเนินงาน เพื่อแกไข

สถานการณการดําเนินงานใหบรรลุผล ตลอดจนการกํากับการรายงานผลติดตาม  และการคนหา/ทบทวนและ

สะทอนขอมูลโครงการนวัตกรรม  โครงการตัวอยางที่ดี ชุดความรูเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลสงตอ

ทีมสังเคราะหความรู 

ผลดําเนินการการพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผล 

 กระบวนการเพื่อพัฒนาระบบ/กลไก/แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค 

เสริมสรางสมรรถนะขีดความสามารถของทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง/ผูติดตาม) และปรับปรุงระบบเว็บไซด

สรางสุขคนใตที่รายงานผลการดําเนินงานของผูรับทุนและผูติดตาม ใหเกิดการเผยแพรและเช่ือมโยง/

แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูเกี่ยวของ 

30 ธันวาคม 2558 ประชุมทีม สจรส.มอ.  

- รายงานสถานการณโครงการป 2557 มีจํานวนประมาณ 20 โครงการที่กําลงัปดโครงการภายในวัน 
15 มกราคม 2558  

- วางแผนการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการโครงการระบบพี่เลี้ยงกบัภาคอีสาน ประมาณ
กลางเดือนมกราคม 2558  

- วางแผนการจัดประชุมทําความเขาใจเรื่องสรรพกรรวมกันกับ สรรพกร สตง. สสส.และทมีโครงการ
ชุมชนนาอยู  

- การวางระบบเว็บไซตติดตามของ สจรส.มอ. โดยเพิ่มชองการติดตาม จําแนกประเภทของ สจรส.มอ.
ไดแก การติดตามจาก สสส.  

การติดตามจากพี่เลี้ยง การติดตามจากโครงการ เพือ่ทราบจาํนวนวันเวลารายละเอียดการติดตาม 
เพื่อนํามาจัดการใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึนไมเกิดความลาชา และมีเหตุผลอางอิงได เมื่อเกิดปญหาในระหวาง
การติดตาม ซึ่งจะนําปญหามาสูการวางแผนแนวทางการจัดการโครงการตอไป  

- แจงทําหนังสือขยายเวลาโครงการชุมชนนาอยูป 2557 กับ สสส.  
- วางแผนการบรหิารจัดการโครงการ สจรส.มอ. ไดแก เรื่องการบันทึกตองบันทึกกิจกรรมหลงัเสรจ็

กิจกรรมทุกครัง้ และเรื่องการเงินตองเคลียเอกสารการเงินหลังวันจัดกจิกรรมใหเสร็จภายในเร็วที่สุด เพื่อ
ปองกันการสงรายงานลาชาในอนาคตตอไป  

- วางแผนวันที่ 11 มกราคม 2558 ประชุมทีมวิชาการ สจรส.มอ.เรื่องการทําคูมอืติดตามโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรือ่งการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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- วางแผนการปดงวดที่ 1 ของโครงการป 2558 จะมีการปดงวดชวงเดือนกุมภาพันธ ควรแจงพีเ่ลี้ยง
และโครงการดําเนินกจิกรรมเกิน 50 เปอรเซ็นต เพื่อทําการเบิกงวดที่ 2 ใหเร็วทีสุ่ด เพื่อไดรบัทุนงวด 2 ได
ทํางานตอเน่ือง ไมเกิดความลาชาจากการรอเงินงวด และดําเนินกิจกรรมไดทันตามแผนที่ไดวางไว 

 

 11 ม.ค. 2559 พัฒนาคูมือและระบบเวบไซต workshop คูมือติดตามโครงการชุมชนนาอยู 
 ทบทวนการจัดกจิกรรมที่ผานมา มีแนวทางปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ  

 1. การพัฒนาขอเสนอโครงการกบัชุมชน ทีมงานไดพฒันากลไกโครงการรวมกัน ใหพื้นที่เขียน
โครงการขอ สสส.จะมพีี่เลี้ยงชวยพัฒนาโครงการ จากเดิมทีม่ีการเสนอขอ สสส.เขียนกันเองและเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิ สสส.ปรบัแก มีหลายโครงการไมผานการเขียน ทําใหชุมชนเสียโอกาสการพฒันาศักยภาพชุมชน 
ทางทีมกลไกจึงสรางการกลไกพีเ่ลี้ยงพฒันาโครงการในพื้นทีใ่หมีความสมบูรณและมทีิศทางตอบโจทยชุมชน
เขมแข็งที่แทจรงิ จึงเกิดกระบวนการพฒันาโครงการกบัชุมชน  
  2. การติดตามสนับสนุน ใชระบบกลไกพีเ่ลี้ยง สจรส.มอ.หนุนเสริมการดําเนินโครงการของชุมชน
นําไปสูความสําเรจ็ของโครงการและความเขมแข็ง ชุมชนนาอยูอยางย่ังยืนในพื้นที่ ในระบบการติดตาม สจรส.
มอ. ไดพัฒนาคูมือ เพือ่การแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัพีเ่ลี้ยง นักวิชาการ สจรส.มอ. และคูมือเปนแนวทางการ
ติดตามสนับสนุน  
 - ในปที่ผานมามีคูมือฉบับเดิม พบวา การเขียนคุณคาโครงการ เกิดการวิเคราะหไมตรงตามหัวขอ เกิด
การสงัเคราะหไมสมบูรณ จงึนํามาสูการสรางคูมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ตอนน้ีไดปรบัปรุงคูมอืทันสมัย ได
ประชุมแลกเปลี่ยน คูมือการติดตามประเมินผล “ติดตาม” ประกอบดวย Input, Process, Output / “การ
ประเมินผล” ทําการประเมินผลคุณคา 6 ดาน  
 - ทําการแลกเปลี่ยนตัวอยางโครงการในปทีผ่านมา เชน การเลี้ยงผึ้ง > ผึ้งจะมากินดอกไมทีป่ลูกใน
ชุมชน > ทําใหแหลงอาหารปลอดภัยจากสารเคมี เน่ืองจากชุมชนไมมีใชสารเคมีในชุมชน (ตัวอยางน้ีเปนการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ) , พื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช อ.หัวไทร ทําเรื่องผักลอยนํ้า สรางแพ
ลอยนํ้าเปนการปรบัหาแนวทางแกไขปญหา  
“คุณคา ไมไดวัดวาทํากิจกรรมอะไรบาง แตวัดวามีคุณคาอะไรบางจากกิจกรรม” 
 - การจัดการขอมูล 1.ชุมชนรูสถานการณปญหาของชุมชน 2. ทุนชุมชนสังคม 3. ปจจัยที่เปนสาเหตุ
ตออิทธิพล ใช คน สภาพแวดลอม และกลไก การจัดทําแผน วางแผนจุดหมายในอนาคต ปญหาลดลง สิง่ดีๆ
เพิ่มข้ึน เกิดยุทธศาสตร นโยบายและแผน โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ  
 - กรอบการทํางาน จุดเร่ิมตน คือ มีปญหาแลวเริม่แกปญหา ดูสิ่งดีๆ มีอะไรบางในชุมชนทีจ่ะชวยใน
การแกปญหาได เกิดความเขมแข็งในชุมชนไดอยางไรบาง แนวคิดการทําโครงการไมควรซื้อปลาให ควรให
เครื่องมือตกปลา ใหชุมชนรูจักวิธีการแกไขปญหาเกิดภาวะพึ่งพึง พฒันาขีดความสามารถของชุมชนมากกวา
การแกปญหา พฒันาเสริมพลงัขีดความสามารถของชุมชน งานสรางชุมชนเขมแข็งจัดการตนเองได โดย 1.
จัดการขอมูล ทําขอมลูเปน 2. การทําแผน รูจกัวางอนาคตตนเอง คิดวิธีการใหถึงจุดหมาย เปาหมายทํา
อะไรบาง  กระบวนการวิเคราะห 1. คน ขีดความสามารถความรูอะไรบาง 2. สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม ขอตกลง นโยบาย 3. กลไก กลุมคน เครือขายการทํางาน หรือกระบวนการชุมชน  
 จากกระบวนการวิเคราะห คน สภาพแวดลอม และกลไก สามารถนํามาแปลงเปนกจิกรรม ตัวช้ีวัด
แบบตรงๆ ตัวช้ีวัดคุณคา 6 ดาน  
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 - ที่ประชุมไดแบงการจัดทําขอมลูโดยมเีน้ือหาในหนังสือ “การติดตามสนับสนุน ประเมินผล โครงการ
สุขภาวะชุมชน” มีเน้ือหาประกอบดวย  
1. ชุดองคความรูในการสรางเสริมสุขภาพ : อ.กุลทัต / อ.พงคเทพ / เยาวลักษณ  
2. การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ: อ.ซอ / ฮามีดะ  
3. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการมีสุขภาวะ: อ.เพ็ญ / นงลักษณ  
4. ผลกระทบเชิงบวก/ลบ และนโยบายสุขภาวะ:  อ.เพ็ญ / นงลักษณ  
5. กระบวนการชุมชนมีการปรบัเปลี่ยนอะไร:  อ.จีรเนาว/อ.พงคเทพ / ญัตติพงศ  
6. สุขภาวะทางปญญา จิตวิญญาณ: อ.สุกัญญา  
 

จากหัวขอดังกลาว นําไปสูการแยกยอยจัดทํารูปเลมเฉพาะเรื่อง และจะมีเลมบรูณราการทกุประเด็นรวมกัน 

ซึ่งเน้ือหาในแตละเรือ่งมีดังน้ี  

 ชื่อเร่ือง “การประเมิน........... สขุภาวะชุมชน” 

 1. ความหมาย 
 2. วัตถุประสงค 
 3. กรอบแนวคิด 
 4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
 5. เคร่ืองมือและการประยุกตใช  
 6. กระบวนการประเมิน ประกอบดวย องคประกอบของการประเมินและการจัดการเพื่อใหเกิด
ประเมินที่ดี (คนประเมิน ผูถูกประเมิน งบประมาณ) 
 7. ตัวชี้วัด เกณฑมาตรฐาน/เกณฑเพ่ือการเปรียบเทียบ (โครงการ การประเมิน) 
 8. กรณีศึกษา (Case Study) 
ในครั้งตอไปจะนําเน้ือหาของแตละประเด็นมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อกําหนเน้ือหาในคูมือสูการใช
ประโยชนตอไป  
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ผลการพัฒนาคูมือและระบบเว็บไซด เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ที่ชวยสรางความ

เขาใจกระบวนการการสรางชุมชนใหนาอยู  และมีระบบชองทางการสื่อสาร โดยกระบวนการ ดังน้ี 

สปอตประชาสัมพันธ ไดทําสปอตประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรการเปดรับสมัครเขารวมโครงการ ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 14 จังหวัด และไดแจกจายโปสเตอรเพื่อประชาสัมพันธอีกทางหน่ึง 

ตารางแสดง สปอตประชาสัมพันธ โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 2558  

ประเด็นทีต่องการส่ือสาร เนื้อหาที่จะอดัสปอต 
เกริ่นเรื่อง พูดถึงปญหาตางๆ ใน
ชุมชน โดยมีชุมชนคุยกัน (ภาษา
ใต) ดนตรีเปด 

ญ: “เจ็บหัวเขาหนัด ไปตรวจแรกวา หมอวาฉานอวน เส่ียงอิเปนโรคความดันเบาหวาน 
บอกใหฉานลดความอวนดวน แตวาฉานมายเวลานิ” 

ช. : “ทําพรือดีงะ ยางราคาตก หมายเบี้ยจายคาเทอมลูก” 

ญ : “หวางน้ีเด็กบานเราทํางานนอกบานหมด ไมมีใครมาชวยแลพอเฒาแมเฒาเลย” 

ช: “ ขยะบานเรามากครัน สกปกแรง ไมมีใครชวยเก็บเลย ยุง หนูเต็มไปหมด กลัวเด็กๆ 
ไปเลนแถวน้ันติดเช้ือโรคจะไมบาย” 

มีผูใหญบานมาปงไอเดีย (ภาษา
ใต) 

ผูใหญ: “เห็นไดขาววา มีโครงการหน่ึงมาชวนคุยแลกเปล่ียนเพื่อหาแนวทางแกปญหา
ตางๆ ได ลองเขามาเรียนรูรวมกันแล” 

ลูกบาน: แลวตองทําพรือละผูใหญ  
แนะนําองคกรและหลักการ 
(ภาษากลาง) 

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.มอ.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนชุมชนน่ังลอมวงคุย
แลกเปล่ียนเรียนรูโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู นําไปสูการแกปญหา การสรางชุมชน
เขมแข็ง ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง และสูสุขภาวะที่ดีกับชุมชน  

แนะนําวิสัยทัศน และพันธกิจ 
(ภาษากลาง) 

วิสัยทัศน สสส. “ทุกคนบนแผนดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม ส่ิงแวดลอม ที่เอ้ือตอสุข
ภาวะ”  
พันธกิจ “จุดประกาย กระตุน สาน และเสริมพลัง บุคคลและองคกรทุกภาคสวน ใหมีขีด
ความสามารถและสรางสรรคระบบสังคม ที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะ” 

ขั้นตอนรายละเอียด (ภาษากลาง) การเขารวมโครงการชุมชนสามารถสมัครเขารวมแลกเปล่ียนแนวคิดชุมชนเขมแข็ง 
แนวคิดการสรางสุขภาวะ และเม่ือไดรับการสนับสนุนทุน ชุมชนจะรวมเรียนรูรวมทํา 
เพื่อดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่แกไขปญหาของชุมชน เปนระยะเวลา 1 ป และมี
ทีมสนับสนุนเปนพี่เล้ียงชวยกันดูแลตลอดระยะเวลาดําเนินงานจนเสร็จส้ิน โดย 
เปดรับใบสมัคร ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558  
สนับสนุนแนวคิดและการพัฒนาขอเสนอโครงการ ในชวงเดือนพฤษภาคม 2558 
การพิจารณาโครงการเดือนสิงหาคม 2558 
เริ่มดําเนินงานโครงการ ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2558 

ติดตอ (ภาษากลาง) ดูรายละเอียดไดที่ http://happynetwork.org/ หรือเขา Google พิมพคําวา “ฅนใต
สรางสุข”คลิกเขาไปในเวบไซตแลว ดาวนโหลดใบสมัคร กรอกขอมูลใหครบ แลวสงมาที่ 
ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ ภ า ค ใ ต  ช้ั น  10 อ า ค า ร  LRC 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 หรือสงเขา Email 
: happynetwork.hsmi@gmail.com หรือถาใจรอนจะสงมาทางแฟกซ 074-282901
หรือจะโทรมาคุยกันกอนที่เบอร 074-282902 มือถือ 095-1068414 

ทิ้งทายบทสนทนา (ภาษาใต) 
ดนตรีปลุกพลัง 

ลูกบาน: “แลวอะไรคือชุมชนเขมแข็ง สุขภาวะหลาว หมันอิแกปญหาไดพรือ” 

ผูใหญ: “น้ันแล เราลองไปสมัครกันแล ถือวาไดเรียนรูแกปญหารวมกัน” ตนตรีปลุกพลัง... 
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โปสเตอรประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ป 2558 โครงการ “รวมสรางชุมชนใหนาอยู” 
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คูมือจัดทําโครงการชุมชนนาอยู (ฉบับชุมชน) และวีดีทัศนหนองกลางดงและไม

เรียง (VCD)  

คูมือจัดทําโครงการชุมชนนาอยู (ฉบับชุมชน) และวีดีทัศนหนองกลางดงและไมเรียง (VCD)  

ใชในข้ันตอนการสรางความเขาใจหลักการชุมชนนาอยู  

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือประกอบดวยเน้ือหาใชสรางความเขาใจหลักการชุมชนนาอยูหลักคิดเรื่องชุมชนนาอยู 

“ชุมชนสามารถจัดการตนเอง นําไปสูชุมชนเขมแข็งเพื่อชุมชนสุขภาวะชุมชนจึงนาอยู”, ยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ, บทเรียนชุมชนนาอยูหนองกลางดงและ

ไมเรียง, ข้ันตอนดําเนินงานของโครงการชุมชนนาอยู, ตัวอยางการดําเนินโครงการชุมชนนาอยู, ความคาดหวัง

ที่เกิดข้ึน  
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คูมือเว็บไซต และวีดีทัศนการใชคูมือ  

คูมือเว็บไซตเปนคูมือใชในการพัฒนาโครงการ และติดตามตามสนับสนุนโครงการ 

รวมท้ังเปนระบบสงผลการดําเนินงานตามรายงานงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหาในคูมือประกอบดวย ไดแก  ขอมูลท่ัวไป (การเขาสูหนาเว็บไซต, การเขาระบบ, การ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสวนตัว, การเปลี่ยนรหัสผาน, การเปลี่ยนแปลงภาพสวนตัว) การพัฒนาโครงการ 

(เพิ่มโครงการพัฒนา, ประเภทโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ขอมูลชุมชน, ขอมูลแผนชุมชน) การติดตาม

โครงการ (การเขาสูระบบติดตาม, การคนหาโครงการ, การปอนรายละเอียดหรือแกไขขอมูล, แผนการ

ดําเนินงาน, การบันทึกปฏิทิน, การแกไขปฏิทิน, การลบปฏิทิน, การบันทึกผลการทํากิจกรรม, การบันทึก

แผนภาพ, รายงาน ส. 1, รายงาน ง.1, รายงาน ง.2, รายงาน ส.3, การทํารายงาน สําหรับพี่เลี้ยง ) 
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พัฒนาและติดตั้งระบบงานเว็บไซตคนใตสรางสุข www.happynetwork.org  

การพัฒนาเว็บไซต ไดปรับปรุงเพื่อใหทันตอขอมูลในการจัดทําโครงการใหมีประสิทธิภาพ โดยมี

การปรับปรุงหนา พัฒนาขอเสนอโครงการ โดยมีรายละเอียดที่สอดคลองกับแบบฟอรมขอเสนอโครงการของ 

สสส. และมีแบบประเมินตัวช้ีวัดชุมนาอยูประกอบการพิจารณา  

 

แบบเสนอโครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู ป 58 มีการปรับปรุงแบบฟอรมดังน้ี  

1. ชื่อโครงการ 

 ควรสั้น กระชับ เขาใจงาย และสื่อสาระของสิง่ทีจ่ะทําอยางชัดเจน ควรระบุช่ือชุมชนในช่ือโครงการ
เพื่อความสะดวกในการคนหา 
 
2. ผูรับผิดชอบ/ คณะทํางาน 

 ผูรบัผิดชอบ/ คณะทํางาน คุณสมบัติการเสนอโครงการ   
 1)ผูรบัผิดชอบโครงการและผูรวมรับผิดชอบโครงการอยางนอย 3-5 คน ประกอบดวยผูใหญบานหรือ
ประธานชุมชน สมาชิก อบต. เจาหนาที่สาธารณสุข  ขาราชการที่อยูในชุมชน หรือตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน
ที่มีอยูเดิม เชน กลุมออมทรัพย ชมรมผูสูงอายุ หรือกลุมอื่นๆ เปนองคประกอบหลักในการดําเนินโครงการ 
 2) ตองมีภูมิลําเนาอยูในหมูบาน หรือตําบลน้ันๆ  มีความต้ังใจ/ความมุงมั่นอดทนในการพัฒนา
โครงการ  มีศักยภาพที่จะบรหิารจัดการโครงการใหสําเรจ็ได และมีโครงสรางการบริหารจัดการโครงการที่
ชัดเจน 
 3) ช่ือแกนนําในชุมชน ใหระบุเพิม่อีก 3- 5 คน นอกเหนือจาก พรอมประสบการณในการทํางาน ทีจ่ะ
มาชวยหนุนเสริมการดําเนินงานของโครงการ ( เชน ปราชญชาวบาน สมาชิกองคการบรหิารตําบล ครู ผูนํา
ศาสนา กลุมออมทรัพย กลุมสหกรณ กลุมสวัสดิการ ผูสูงอายุ เจาหนาทีส่าธารณสุข อสม. เปนตน) 
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3. ทุนท่ีมีอยูในชุมชน 

  ทุนที่มีอยู ในชุมชนที่จะเปนปจจัยเอื้อตอการดําเนินโครงการ (ทุนของชุมชน ไดแก  คน 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา และเศรษฐกิจชุมชน) 
 
 ทุนคน  

  ทุนคน มีใครที่เปนปราชญชาวบาน เปนผูนํา และแกนนํา ดานใดบางที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน 
(เชน ผูนําศาสนา กํานัน ผูใหญบาน หมอพื้นบาน ครู เปนตน) 
 
  ทุนกลุมองคกร  
  กลุม องคกร หนวยงานและเครือขายใดบางที่มีความเขมแข็งเปนกําลังหลักในงานพัฒนาชุมชน (เชน 
เทศบาล, อบต.,รพ.สต.,โรงเรียน,อสม.,  กลุมแมบาน,  กลุมผูสูงอายุ, กลุมอาชีพ เปนตน)  
 
  ทุนวิถีชีวิตหรือประเพณี วัฒนธรรม 
  วิถีชีวิตหรือประเพณี วัฒนธรรมใดบางที่เปนจุดเดน สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
(เชน ศาสนา ประเพณีพื้นบาน การบริโภค อาชีพ กีฬาและการละเลน เปนตน) 
 

 ทุนภูมิปญญา  

  ภูมิปญญา เปนความรู เปนนวัตกรรม ที่จะนํามาใชในการการพัฒนาชุมชน (เชน แพทยแผนไทย 
เกษตรวิถีธรรมวิถีไท ตํารับอาหาร สิ่งประดิษฐและกรรมวิธีในการประกอบอาชีพ เปนตน) 
 
  ทุนศูนยเรียนรู กระบวนการเรียน 
  ศูนยเรียนรู หรือกระบวนการเรียนรู หรือการจัดการความรู ในชุมชนอยางไร (เชน ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรทองถ่ิน เวทีชาวบาน การวิจัยชุมชนทองถ่ิน เปนตน) 
 
  ทุนการทํางานรวมกัน หรือกระบวนการมีสวนรวม 
  การทํางานรวมกัน หรือกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางไร  (เชน สภาชุมชน สภากาแฟ การลง
แขก เวทีชุมชน เวทีชาวบาน การทํางานเปนกลุม เครือขาย เปนตน) 
 
  ทุนเครือขายเศรษฐกิจชุมชน 
  เครือขายเศรษฐกิจชุมชนใดบาง ที่มีความเขมแข็งและสามารถเขารวมในการพัฒนาชุมชน (เชน 
กองทุนออมทรัพย สหกรณ กองทุนสวัสดิการ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กองทุนสุขภาพตําบล เปนตน ) 
 
4. การระบุปญหาในชุมชนและจัดลําดับความสําคัญ 
  การระบุปญหาในชุมชนและจัดลําดับความสําคัญจากปญหาที่สําคัญมากไปนอย และใหรายละเอียด
แตละปญหา ไดแก  
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   ขนาดของปญหา คือ เปนปญหามากหรือนอยเทาใด มีผลกระทบตอคนจํานวนมากคะแนนจะสูง  
เชน บานเรือนต้ังใกลเคียงตลาดสด ทุกครั้งที่มีตลาดซื้อขาย เกิดขยะมีมีการจัดเก็บ ปลอยทิ้งใหสงกลิ่นเหม็น 
เกิดแหลงเพาะเช้ือโรค สงผลกระทบตอผูอยูอาศัยรอบตลาด 120 ครัวเรือน 
  ความรุนแรงและผลกระทบของปญหา คือ ความรุนแรงของปญหา กระทบอยางรุนแรงมากอยางไร 
เชน ปญหาไขเลือดออก มีคนติดโรคไขเลือดออกจํานวนมากบางรายมีอันตรายถึงแกชีวิต  
  ความตระหนักในการแกปญหาของชุมชน คือ คนในชุมชนจํานวนมากเทาใดใหความสําคัญตระหนัก
ที่จะการแกปญหาใดๆ รวมกัน  
  ความงาย ในการแกปญหาน้ีของชุมชน คือ ถาปญหาน้ันๆ แกไดงาย ไมยุงยากจะไดคะแนนสูง  
  เมื่อวิเคราะหแลวนําไปสูการคํานวณคาคะแนน เพ่ือดูวาปญหาคะแนนใดมากท่ีสุด หรือมี
ความสําคัญมากท่ีสุด ควรเลือกเปนลําดับแรกในการดําเนินโครงการ  
 
ตัวอยางเชน  
 

ปญหาใน
ชุมชน 

ขนาดของ
ปญหา (เปน

ปญหามากหรือ
นอย เทาใด ) 

ความรุนแรง
และผลกระทบ

ของปญหา 

ความตระหนักใน
การแกปญหา
ของชุมชน 

ความงาย ใน
การแกปญหาน้ี

ของชุมชน 

คะแนนรวม  

1. ขยะ   3 2 2 4 3 x 2 x 2 x 4 = 48  
2. สารเคมี  2 3 2 3 2 x 3 x 2 x 3 = 36  

 
3. โรคเรื้อรัง  3 4 3 4 3 x 4 x 3 x 4 = 144 
4. เศรษฐกิจ
ตกตํ่า  

4 5 4 3 4 x 5 x 4 x 3 = 240 

5. ยาเสพติด  4 5 3 2 4 x 5 x 3 x 2 = 120  
 
  จากการคํานวณคาคะแนนของปญหา ลําดับแรก คือ “ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า” 
 
  หลักการและเหตุในการเลือกปญหามาดําเนินโครงการ เมื่อวิเคราะหปญหาทั้งหมดแลว ใหเลือก
ปญหาใดปญหาหน่ึง อธิบายเหตุผลสําคัญวาทําไมชุมชนจงึเลือกปญหาใดปญหาหน่ึง หรืออาจจะมากกวาหน่ึง
ปญหา  
 
  “กระบวนการวิเคราะหปญหา ทําใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูการวิเคราะห การคิดรวมกัน ตระหนัก
ปญหารวมกัน รูจักสถานการณของชุมชน นําไปสูการมีสวนรวมปฏิบัติในการแกปญหาและพฒันาชุมชนตอไป
อยางเขมแข็ง”  
 
5. สาเหตุของปญหา และปจจัยอะไรท่ีเอ้ือตอการแกปญหา (คน สภาพแวดลอม กลไก) 
6. วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และกิจกรรม  
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การเขียนวัตถุประสงคโดยตรง  

ตัวอยางการเขยีนวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และกิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ตัวอยางกิจกรรม 
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การจัดการขอมลูชุมชน 

1. ฐานขอมูลชุมชนที่มรีายละเอียด 
ดาน 
- สถานการณ 
- ทุนชุมชน 
2. ปจจัยที่มผีลตอประเด็นทีท่ํา 
3. มีกลุมเด็กเยาวชนและกลุมที่มี
ทักษะในการเก็บขอมูล 
 

1. คัดเลือกกลุมเก็บขอมูล 
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการ
ขอมูล 
3. ออกแบบเครื่องมือและการเกบ็
ขอมูล 
4. เก็บขอมลู 
5. วิเคราะหขอมลู 
6. คืนขอมูลสูชุมชน 

2. การวางแผนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 

1. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการแกปญหา/พฒันา 
2. กลุมทีม่ีศักยภาพในการทําแผน 
ประกอบดวยใครบาง? 

1. วิเคราะหสถานการณและทุน
ชุมชน 
2. วางเปาหมาย / ภาพอนาคต 
3. คิดยุทธศาสตร / แผนการ
ดําเนินงาน 

3. ปฏิบัติการแกปญหา   
(1) ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง 

- ลดรายจาย 
- เพิ่มรายได 
- การออม 
- การดํารงชีวิต 
- การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- การเอือ้อาทร 

 
- ขอมูลบญัชีครัวเรือน 
- รายไดจากการแปรรปู

ผลิตภัณฑ 
- บัญชีรายรับรายจายของ

ครัวเรือนและชุมชน 
- กติกาชุมชนในการดูแลแมนํ้า 

ลําคลอง ปาไม สิ่งแวดลอม 
- กองทุนชุมชน 

 
- กิจกรรมที่ตอบวัตถุประสงค

และตัวช้ีวัด เชน  
- ดานการลดรายจาย กจิกรรม

ผลิตเครื่องอุปโภคใชเอง  
- ดานการเพิม่รายได กิจกรรม 

ทําเกษตรแบบผสมผสาน 
- ดานการดํารงชีวิต มีการจัดทํา

บัญชีรายรับรายจาย  
 

(2) ประเด็นขยะ 
- ลดการสราง 
- การเกบ็ / การคัดแยก 
- การทําลาย / นําไปใช

ใหม 

 
- ขยะตามบานเรือนลดลง 
- ธนาคารขยะ 
- การแปรรปูผลิตภัณฑจากขยะ 

- กิจกรรมทีส่อดคลองกบั
วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดตามแตละ
ขอ เชน กิจกรรมรบัซื้อขยะ การ
จัดต้ังธนาคารขยะ และจัดต้ัง
กองทุนขยะ เปนตน 

(3) ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
- การปองกัน / อนุรักษ 
- ลดการทําลาย 

- การจัดทําเขตอนุรักษ  
- มีกติกาชุมชน 
- เกิดกลุมเยาวชน / กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรชุมชน 

 
- กิจกรรมธนาคารป ู
- จัดทําแผนดานทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ตัวอยางกิจกรรม 
 

- ฟนฟู 
- พัฒนา 

- กิจกรรมทําฝาย ปลูกไมริม
คลอง 

4. โครงสรางชุมชน / เครือขาย
ชุมชน  
 

- เกิดกลุม สภาผูนํา กลุมเด็ก 
เยาวชน กลุมอาชีพ และเครือขาย
อื่น ๆ 

- วางระบบการติดตามประเมินผล 

 

การเขียนวัตถุประสงคโดยออม 

ตัวอยางการเขยีนวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และกิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ตัวอยางกิจกรรม 
 

วัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหา เร่ืองการพัฒนาคน  
 
สรางการเรียนรูหลักสูตร “บัญชี
ครัวเรือนแบบพอเพียงพึงพอใจสู
ชีวิตที่พอดี” 
 

- ประชาชน 100 คน มีความรู 
ความเขาใจ ทักษะ ในการบันทึก
บัญชีครัวเรือน  
- ประชาชนมีการประหยัด
คาใชจายลดลงรอยละ 50 ของ
คาใชจายทั้งหมด (ปรมิาณตอ
เดือน) 

- เก็บขอมูลคาใชจายกอนเรียนรู
หลักสูตร  
- คณะทํางานรวมกันออกแบบ
หลักสูตร “บัญชีครัวเรือนแบบ
พอเพียงพึงพอใจสูชีวิตที่พอดี” 
- ชุมชนเขามาเรียนรูหลักสูตร  
- เก็บขอมูลคาใชจายหลงัเรียนรู
หลักสูตร เพื่อวิเคราะหขอมลู 

วัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหา เร่ืองการปรับสภาพแวดลอม  
 
สรางรานคาสหกรณออมทรัพย
ชุมชนราคาประหยัดของชุมชน  
 

เกิดรานรานคาสหกรณออมทรัพย
ชุมชนราคาประหยัดของชุมชน 1 
แหง  

- รวมทุนกอต้ังรานคาสหกรณ 
- กําหนดกฎกติกาสหกรณออม
ทรัพย 

วัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการแกปญหา เร่ืองการสรางกลไกในชุมชน  
 
สรางกลไกชุมชนในการบริหาร
จัดการสหกรณออมทรัพยชุมชน  
 

มีคณะทํางานบริหารจัดการ
สหกรณออมทรพัยชุมชน 1 
คณะทํางาน  

- แบงบทบาทหนาที่คณะทํางาน
บรหิารจัดการสหกรณออมทรัพย
ชุมชน 
- สรางความรวมมอืกับทองถ่ิน
สนับสนุนสหกรณออมทรัพยชุมชน
ตอไป 
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7. งบประมาณโครงการ 

หมวด / ประเภท
รายจาย 

คําอธิบาย อัตราการเบิกจาย หลักการพิจารณา 

หมวดคาตอบแทน 
 
1.คาตอบแทนวิทยากร หมายถึง 

คาตอบแทนสําหรบัผู
ทรงความรู 
ความสามารถใน
ศิลปวิทยาแขนงตาง 
ๆ โดยแบงเปน 2 
กลุม ดังน้ี 

- รายบุคคล 

- รายกลุม 

รายบุคคล 

600-1,000 บาท/วัน รวม
คาเดินทาง 
- ปราชญชาวบาน 600 
บาท/วัน 
- วิทยากรภายนอก (หนวย
งาน,นักวิชาการทีม่ีความรู
เฉพาะดาน ) 1,000 บาท/
วัน 

1.พิจารณาตามคุณวุฒิและ
ประสบการณตามเหมาะสม
(แนบประวัติผลงาน) 
2.กรณีเปนวิทยากร
ดําเนินงาน หรอืจัด
กระบวนการ ใชอัตราเบิกจาย
อางอิงอัตราเบิกจายประชุม
ทั่วไป 

รายกลุม (3 คนขึ้นไป) 
เหมาจายไมเกิน 3,000 

บาท/วัน 

2.คาตอบแทนการ
ประสานงาน 

คาตอบแทนสําหรบั
ผูชวยประสานการจัด
กิจกรรม ซึ่ง
ดําเนินการติดตอผาน
ทางโทรศัพท โทรสาร 
ไปรษณีย หรือ คา
เดินทางติดตอใน
พื้นที ่
 

ตามจรงิ  แตไมเกิน 500 
บาท/กจิกรรม 

1.จํานวนเงินคาตอบแทน 
และจํานวนผูประสานงานให
พิจารณาตามความเหมาะสม
กับจํานวนกลุมเปาหมายใน
กิจกรรมน้ัน 

หมวดคาจาง 
1.คาจางทําปาย
ประชาสมัพันธ/ประกาศ 
ลด ละ เลิก 

 ไมเกิน 500 บาท/ปาย ทั้งน้ี
ใหพิจารณาตามวัสดุทีจ่ัดทํา 

พิจารณาตามความจําเปนใน
การใชงาน  

หมวดคาใชสอย 
 
1.คาเชาสถานที ่ หมายถึง คาเชาหอง

ประชุม หรือสถานที่
ตามจรงิไมเกิน 1,000 บาท 
(ดูตามความเหมาะสมของ

1.พิจารณาตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ 
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หมวด / ประเภท
รายจาย 

คําอธิบาย อัตราการเบิกจาย หลักการพิจารณา 

สําหรับการประชุม 
อบรม สัมมนา 

สถานที่ และผูเขารวม
ประชุม) 

2.มีความจําเปนเฉพาะ มี
เหตุผลในการใชสถานที่น้ันๆ 
3.ชุมชนควรมีสวนรวม ถาเปน
การจัดประชุมในชุมชนไมควร
มี แตถามีไมควรเกิน 500 
บาท/วัน (จายเปนคานํ้า คา
ไฟ) 
4.เครื่องเสียง ควรยืมจาก
เทศบาล/อบต.กอน 

2.คาอาหาร หมายถึง คาอาหาร 
และเครือ่งด่ืม ในการ
จัดประชุม อบรม 
สัมมนา รวมถึงงาน
อื่นใดกอใหเกิดงาน 
โดยแบงเปน 2 
ลักษณะดังน้ี 

  

(1) คาอาหารมื้อหลัก 50-70 บาท/มื้อ/คน 
(2) คาอาหารวาง 25 บาท/มือ้/คน 

3.รางวัลเพื่อการยกยอง เปนการแสดงการยก
ยองและสื่อถึง
Health  message 
ของ สสส. 

30-500 บาท/ช้ิน* สนับสนุนเปนประกาศนียบัตร 
หรือของจําเปน ไมสนับสนุน
เงินสด 

4. คาเชารถ หมายถึง คาเชารถ
เพื่อการดําเนิน
กิจกรรม เพื่อเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน 

รถโดยสารประจําทาง (จาย
ตามจรงิ) 
รถตู  1,800 บาท/วัน 
รถบัส 10,000 -12,000 
บาท/วัน 
คานํ้ามันรถเบกิจายจรงิ
(ตามใบเสร็จรับเงิน 

ระบสุถานที่ทีจ่ะไป  
วัตถุประสงคการพฒันา  
แนวทางการพฒันา กลบั
มาแลวจะทําอะไรตอ 

หมวดคาวัสดุ 
 
1.คาวัสดุในการ
ฝกอบรม อาชีพ/ รายได 

-หัตถกรรม / อื่นๆ 
-การเกษตร เชน ถัง 
เมล็ดพันธุ เปนตน  

ตามจรงิและเหมาะสมราย
กรณี* 

ชุมชน หรือ องคกร 
ดําเนินการใหมีการรวมลงทุน
ดวย รอยละ 50 

2. คาวัสดุสํานักงาน หมายถึง คาวัสดุ 
เครื่องเขียน สําหรับ

ตามจรงิ – 500 บาท/
กิจกรรม และเหมาะสมราย
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หมวด / ประเภท
รายจาย 

คําอธิบาย อัตราการเบิกจาย หลักการพิจารณา 

ใชในการดําเนินงาน กรณี* 
หมายเหตุ : * คาของรางวัล และคาวัสดุ รวมแลวไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด 
คาใชจายสวนที่ สสส.สนับสนุนเพิม่เติมนอกเหนืองบประมาณในขอเสนอโครงการ (ไมเกิน 200,000 บาท) จะ
ไดรับเมือ่โครงการผานการอนุมัติทุนสนับสนุนการดําเนินงาน ทางสสส.จะบวกใหเพิ่มเติมจากงบประมาณที่
โครงการขอสนับสนุน เปนเงิน 13,000 บาท 
-  คาจัดทํารายงานสง 
สสส. 

-รายงาน
ความกาวหนา
โครงการ งวดละ 1
ชุด 
-รายงานฉบับ
สมบรูณเมื่อปด
โครงการ 1 ชุด 

1,000 บาท  

- คาภาพถายกิจกรรม  เหมาจายทัง้โครงการ 1,000 
บาท 

 

-คาจัดทําปาย
ประชาสมัพันธ “สถานที่
น้ีปลอดบุหรี”่ 

โดยมีสัญลักษณ 
สสส. สําหรบัติด
บริเวณทีจ่ัดกจิกรรม 

1,000 บาท  

-คาเดินทางและคาที่พกั กรณีเขาประชุมกบั 
สสส.ในกรุงเทพหรือ
ในพื้นที่ที่ สสส.จัดข้ึน 

10,000 บาท **เมื่อไมใช หรอื มีเงิน
คงเหลือตองคืน สสส. ** 

 

8. การติดตาม/การประเมินผล 

 ใชกระบวนการสภาผูนํา/สภาชุมชน ที่มีการประชุมหมูบานอยางสม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละครั้ง 

และกําหนดใหมีวาระการติดตามประเมินผลโครงการ การจัดทําแผนชุมชน เปนตน พรอมทั้งจัดทีม เพื่อทํา

หนาที่ติดตามและประเมินผลเปนระยะวาแตละโครงการ แตละกิจกรรม เปนตามแผนหรือไม มีปญหาอุปสรรค 

และตองปรับปรุงการดําเนินงานอะไร อยางไรบาง สุดทายทําเสร็จแลวจะไดคุณคาอะไรบาง ทั้งน้ี การติดตาม

ประเมินผล ควรระบุการกํากับติดตามกิจกรรมตางๆ ของโครงการที่ชัดเจน ไดแก วิธีการติดตามประเมินผล 

เครื่องมือในการติดตาม ผูมีบทบาทในการติดตาม ระยะเวลาในการติดตาม เปนตน 

9. แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองยั่งยืน และการขยายผล 

 แสดงใหชัดเจนในเรื่องคาดหวังผลของโครงการวาจะเกิดอะไรข้ึน และจะนําไปทําอะไร อยางไร ให

เกิดความตอเน่ืองและย่ังยืนในชุมชน/ทองถ่ิน และใครจะเปนผูรบัผิดชอบในการดําเนินการตอไป ชุมชนจะทํา
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เองตอ หรือใชแหลงทุนใดในชุมชน ตลอดจนจะมีวิธีการขยายผลจากการดําเนินโครงการน้ีอยางไร และชุมชน 

หรือผูอื่นจะใชประโยชนจากผลของโครงการอยางไร 

10. ภาคผนวกท่ี 1 ขอมูลชุมชน 

1. ขอมูลประชากรศาสตร 

- โครงสราง ลักษณะและสถานภาพตาง ๆ ของคนในหมูบาน เชน เพศ อายุ เช้ือชาติ สถานภาพการสมรส เปน
ตน 

- สภาพการเคลื่อนยายของคน ไดแก การยายเขาและออกของคนในหมูบาน 

- จํานวนคนในหมูบาน พรอมทั้งแยกตามเพศและอายุ 

- การเพิ่มของคน ไดแก อัตราเพิ่มของคนในหมูบานในรอบปที่ผานมา 

2. ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

- ประวัติศาสตรชุมชน 

- ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเช่ือถือตาง ๆ 

- องคการชุมชนรวมทั้งผูนําของชุมชน 

- อาชีพปจจุบัน อาชีพหลัก อาชีพรอง 

- ความสามารถในการทํางานแตละอาชีพ 

- ระดับรายไดเปนรายบุคคลและครอบครัว 

- รายจายเปนรายบุคคลและครอบครัว 

- ภาระหน้ีสิน 

- ระดับการศึกษา 

- การซือ้ขายผลิตผล เชน ขาว และพืชไรตาง ๆ เปนตน 

- การคมนาคมไปสูชุมชนอื่น 

- กองทุนชุมชนตาง ๆ เชน กองทุนออมทรัพย กองทุนสวัสดิการ เปนตน 

3. ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเร่ืองความอุดมสมบูรณและสถานการณปญหา 

- ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปา นํ้า พืช สัตว แหลงนํ้าด่ืม เปนตน 

- สิ่งแวดลอม เชน สภาพภูมิประเทศ สภาพและลักษณะบานแตละครอบครัว ขยะมูลฝอย นํ้าเสีย แมลงและ
สัตวที่เปนพาหนะของโรค 

4. นวัตกรรมและภูมิปญญา 

- นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ กลไก วิธีการ หรอื ลักษณะของกิจกรรม อันเปนสิง่ใหม หรอืความรูใหมใน
พื้นที่หรือเปนการตอยอดจากความรูทีส่ะสมอยูกอนแลวในพื้นที ่

- ภูมิปญญา หมายถึง ชุดความรูที่มีอยูในชุมชน เชน การแพทยแผนไทย การเกษตรแบบผสมผสาน เปนตน 
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5. คน กลุมคน เครือขาย 

- คน กลุมคน เครือขาย ที่เปนภาคีหลกั หมายถึง มบีทบาท หนาที่ ในการดําเนินงานในเรื่องน้ันๆ 

- คน กลุมคน เครือขาย ที่เปนภาคียุทธศาสตร หมายถึง เปนตัวทําหนาที่ผลักดัน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานในเรื่องน้ัน ๆ ใหประสบความสําเร็จ 

6. ขอมูลเก่ียวกับสถิติชีพและอนามัย 

- ความยืนยาวของชีวิต 

- การเจ็บปวยทางกายและทางจิต เชน อัตราปวยดวยโรคตาง ๆ เปนตน 

- ความทุพพลภาพ ไดแก อัตราคนพิการจากสาเหตุตาง ๆ 

- การตาย ไดแก อัตราตายจากสาเหตุตาง ๆ 

- สภาวะเสี่ยงและปจจัยทีท่ําใหเกิดการเสี่ยงตอการเกิดโรค เชน บุหรี่ เหลา ยาเสพติด เปนตน 

7. ขอมูลเก่ียวกับกลไก ระบบ ดานสุขภาพ 

- บุคลากรและสถานบริการดานสาธารณสุขของรัฐ ทองถ่ินและเอกชนในหมูบาน และเขตใกลเคียง 

- การครอบคลมุการเขาถึงหลักประกันสุขภาพและการใชบรกิารดานสุขภาพของชุมชน 

- กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

- กองทุนสวัสดิการสุขภาพชุมชน 

- เครือขายอาสาสมัครสุขภาพของชุมชนเครือขายหรือกลุมที่ดําเนินการเกี่ยวของกับสุขภาพ 

11. ภาคผนวกท่ี 2 ขอมูลแผน 

- สถานการณสุขภาวะในมิติตางๆของชุมชน (มิติทางกาย จติ สังคม และ ปญญา) 
-วิสัยทัศน (ภาพพึงประสงคหรอืภาพที่คาดหวังของชุมชน) 
- พันธกิจ (บทบาทและภารกจิที่ชุมชนตองทําเพื่อบรรลุวิสัยทัศน) 
- เปาประสงค (เรื่องหรือประเด็นที่ตองทําใหสําเร็จ) 

 

 ตัวชี้วัดการประเมินชุมชนนาอยู ไดออกแบบใหพีเ่ลี้ยงและผูทรงคุณวุฒิทําการประเมินเพือ่พิจารณา

โครงการใหมปีระสทิธิภาพ โดยมีตัวช้ีวัดดูในข้ันตอนพัฒนาโครงการ และข้ันตอนการติดตามประเมินผล ดังน้ี  

 1. การมีสวนรวม และ 2. ผูนํา/แกนชุมชน  
 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ มีผูรับผิดชอบโครงการ และแกนนําในชุมชน  
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  เกิดกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ เชน สภาผูนํา/กลุม/เครอืขาย 
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 3. โครงสรางองคกร 

 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ  

 - โครงสรางชุมชน ทุนของชุมชน (ผูรบัผิดชอบโครงการ / รายช่ือผูเขารวมโครงการ)  

 - การวิเคราะหและอธิบายทุนที่มีอยูในชุมชน (ผูนําและแกนนํา / กลุมองคกร หนวยงานและเครือขาย 
/ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม / ภูมิปญญา / ศูนยการเรียนรู / กระบวนการมสีวนของชุมชน / เครือขาย
เศรษฐกจิชุมชน ) 

 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล เกิดกลไกขับเคลื่อนในพื้นที ่เปนสวนสําคัญในโครงสรางชุมชน เชน 
กรรมการหมูบาน กรรมการชุมชน เปนตน 
 

 4. การประเมินปญหา และ 5. การถามวาทําไม 

 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ    

 - การวิเคราะหสภาพปญหาในชุมชน/เลือกปญหา (ปญหาในชุมชนและจัดลําดับความสําคัญ) 

 - การวิเคราะหปจจัยที่มผีลตอการจัดการปญหา คน สภาพแวดลอมกลไก (ปจจัยสาเหตุและปจจัย
เอื้อตอการแกปญหา ) 

 - การวิเคราะหและจัดทําแนวทางการจัดการปญหา (แนวทางสําคัญ วิธีการสําคัญเพื่อแกไขปญหา)  

 - การมีแผนชุมชน (ภาคผนวก 1 ขอมูลชุมชน  ภาคผนวก 2 ขอมูลแผนชุมชน 

 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  มีฐานขอมูลชุมชน (ปญหาของชุมชน , ปญหาเฉพาะประเด็น)  
 
 6. การระดมทรัพยากร และ 7. การเชื่อมโยงภายนอก 

 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ  แผนการดําเนินการมีภาคีรวมสนับสนุน อะไร อยางไร งบประมาณที่
รวมสนับสนุน 

 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  การระดมทรัพยากรและการเช่ือมโยงภายนอก มีการบรรจุอยูใน 
แผนชุมชน แผน อบต./เทศบาล แผนของหนวยงาน 

 

 8. บทบาทตัวแทน 

 ตัวแทนภายใน 

 - ผูรบัผิดชอบโครงการเปนตัวแทนชุมชน มีกระบวนการช้ีแจง ประชุมชุมชนกอนเริ่มโครงการ 
 - มีกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการโดยชุมชน 
 - มีการประเมินผลระหวางโครงการ 
 - มีการประเมินผลหลังการทําโครงการ 

 ตัวแทนภายนอก 

 - มีระบบพีเ่ลี้ยง หนุนเสริม เช่ือมประสานกบัหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกชุมชน 
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 9. การบริหารจัดการ 

 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ  การใชระบบพฒันาโครงการบนเว็บไซต 
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  การใชระบบติดตามประเมนิผลบนเว็บไซต (รายงาน, การเงิน) 
 

 10. คุณคาท่ีเกิดขึ้น 

10.1 เกิดความรู หรือ นวัตกรรมชุมชน 

- ความรูใหม/องคความรูใหม 

- สิ่งประดิษฐ/ผลผลิตใหม 

- กระบวนการใหม 

- วิธีการทํางาน/การจัดการใหม 

- การเกิดกลุม/โครงสรางในชุมชนใหม 

- แหลงเรียนรูใหม 

 

10.2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

- การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล 
- การบริโภค 
- การออกกําลงักาย 
- การลด ละ เลิก อบายมุข 
- การลดพฤติกรรมเสี่ยง 
- การจัดการอารมณ / ความเครียด 
- การดํารงชีวิต / วิถีชีวิต 
- พฤติกรรมการจัดการตนเองครอบครัว 
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10.3 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ) 

      - กายภาพ เชน มีการจัดการขยะ ปา นํ้า 

      - สังคม เชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน มีการใชศาสนา/วัฒนธรรมเปนฐานการ
พัฒนา 

      - เศรษฐกจิสรางสรรคสงัคม /สรางอาชีพ 

      - มีการบรกิารสุขภาพทางเลือก และมีชองทางการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

10.4 การพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตอสุขภาวะ 

- มีกฎ / กติกา ของกลุม ชุมชน 

- มีมาตรการทางสังคมของกลุม ชุมชน 

- มีธรรมนูญของชุมชน  

- อื่นๆ เชน ออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน 

10.5 เกิดกระบวนการชุมชน 

     - เกิดการเช่ือมโยงประสานงานระหวางกลุม / เครือขาย 

     - การเรียนรูการแกปญหาชุมชน (การประเมินปญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการ
ประเมิน) 

    - การใชประโยชนจากทุนในชุมชน เชน การระดมทุน 

    - มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมและชุมชนที่เกดิจากโครงการอยางตอเน่ือง 

    - เกิดกระบวนการจัดการความรูในชุมชน 

    - เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เชน การใชขอมูลในการตัดสินใจ 

10.6 มิติสุขภาวะปญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

   - ความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุม / ชุมชน 
   - การเห็นประโยชนสวนรวมและสวนตนอยางสมดุล 
   - การใชชีวิตอยางเรียบงาย และพอเพียง 
   - ชุมชนมีความเอื้ออาทร 
   - มีการตัดสินใจโดยใชฐานปญญา 
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แผนการดําเนินงาน  

แผน/วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลลัพธ กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1. การสรางการเรียนรูเร่ือง
ชุมชนนาอยู 

เพื่ อ ให ชุมชนเรี ยนรู  เ ข า ใจ

สาระสําคัญของชุมชนนาอยู  

และเขาใจหลักการทําโครงการ

รวมสรางชุมชนใหนาอยูของ 

สสส.สํานัก 6 

มีชุมชนที่เปนพื้นที่ใหมอยางนอย

จังหวัดละ 15 ชุมชน รวม 210 

ชุมชนเขาใจสาระสําคัญของชุมชน

นาอยู   และเขาใจหลักการทํา

โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยู

ของ สสส.สํานัก 6 

ชุ ม ช น ใ ห ม ที่ มี ค ว า ม

สนใจการทําโครงการ

รวมสรางชุมชนใหนาอยู 

และยังไมเคยไดรับการ

ส นั บ ส นุ น ทุ น จ า ก

โ ค ร ง ก า ร ฯ ม า ก อ น 

จํานวน 210 ชุมชน 

1. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เพื่อเปดรับชุมชนที่มี

ความสนใจ 

2. จัดเวทีเสวนา รายจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัด (จังหวัด

ละ 1 วัน)  

3. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) ลงพื้นที่

เพื่อรวมพัฒนาโครงการ และคัดเลือกพื้นที่ใหเหลือ 

140 ชุมชน 

 

เม.ย.-พ.ค. 2558 

 

เม.ย.- พ.ค. 2558 

 

มิ.ย. 2558 

2. การพัฒนาโครงการ 
พัฒนาศักยภาพทักษะดานการ

เขียนโครงการใหผูสนใจเสนอ

โครงการ เพื่อให ไดขอเสนอ

โครงการรวมสรางชุมชนใหนา

อยู  ที่มีความสมบูรณตามกรอบ

ทิศทางการสนับสนุนทุน และ

ยกระดับคุณภาพโครงการให

ผู รั บทุนสามารถดํา เ นินงาน

อยางตอเน่ือง 

3) มี ผู เ ส น อ โ ค ร ง กา ร ที่ เ ป น
กลุ ม เป าหมายที่ ด อย โอกาส/
เปาหมายใหม ไดรับความรู ผาน
กระบวนการพัฒนาทักษะการ
เขียนโครงการ 140 พื้นที่ และ
สามารถผานการพิจารณาอนุมัติ 
100 โครงการและกระจายทุนใน
จังหวัดที่ไดรับทุนนอย  
4) มี ผู เ ส น อ โ ค ร ง กา ร ที่ เ ป น
โครงการตอเน่ืองของพื้นที่เดิม 60 
พื้นที่ และสามารถพัฒนาขอเสนอ
โครงการตอเน่ืองที่ยกระดับและ

ผูเสนอโครงการตอเน่ือง 

60 โครงการ 

และผูเสนอโครงการราย

ใหม140 โครงการ 

1. คัดสรร/คัดเลือกผูสนใจเสนอโครงการ  

2. พัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํากรอบแนวคิดของโครงการ  
3. พัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดของ

ขอเสนอโครงการ  

4. พัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง ความสมบูรณของเน้ือหากอนสงให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
5. การประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการ 3 วัน 2 คืน 
จํานวน 380 คน  

พ.ค.-มิ.ย. 2558 

มิ.ย. 2558 

 

มิ.ย.-ก.ค.2558 

 

ก.ค.-สค. 2558 
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แผน/วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลลัพธ กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

หรือพัฒนาผลผลิตจากโครงการ
เกิดเปนนวัตกรรมชุมชน 

(โครงการรายยอยเร่ิมดําเนินการ 1 ก.ย.58)  

ส.ค. 2558 

3. การสนับสนุน ติดตาม และ 
ประเมินผลโครงการ 

เ ส ริ ม ส ร า ง ส ม ร ร ถ น ะ ขี ด

ความสามารถของผูรับทุนดาน

ต า ง ๆ ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง  ผ า น

กระบวนการ ปฐมนิเทศ การ

อบรมการเขียนรายงานและการ

จั ด ก า ร เ อ ก ส า ร ก า ร เ งิ น 

แลกเปล่ียนเรียนรูเชิงปฏิบัติการ 

เสวนาแลกเปล่ียน และศึกษาดู

งานในพื้นที่ 

3.1 ผูรับทุนรอยละ 90 ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดาน การบริหาร

จัดการ การเขียนรายงานโครงการ 

การติดตามสนับสนุน และนํา

ความรู ไปปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.2ผู รั บทุน โครงการส ามาร ถ

ดําเนินการไดตามแผนและสงผล

งานให สสส. ครบถวนตามสัญญา

เม่ือส้ินสุดโครงการไมต่ํากวารอย

ละ 90 

3.3 ไมมีโครงการลาชาเกิน 2 

เดือน รอยละ 100 

3.4โครงการที่ มีความเส่ียงดาน

การเงินไมเกินรอยละ 3 จาก

จํานวนโครงการทั้งหมด 

3.5 มีฐานขอมูลบุคคลหรือพื้นที่

ตนแบบ  เพื่ อ เปนแบบอย าง

การศึกษาดูงานหรือการทํางาน

ผูรับทุนโครงการ 320 

คน  และทีมสนับสนุน

วิ ช า ก า ร  ( พี่ เ ล้ี ย ง /

ผูติดตาม)   47 คน 

1. ปฐมนิเทศผูรับทุน  โดยแบงเปน 3 โซน ระยะเวลา 

3 วัน 2 คืน 

2. การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของผูรับทุนใน

พื้นที่  โดยทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) 

อยางนอย 3 ครั้งตอโครงการ 

3. การพัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการในระหวางการ

ดํา เ นินงานและแลกเปล่ียน/สรุปบทเรี ยนการ

ดําเนินงานโครงการเม่ือใกลปดโครงการ  จํานวน 3 

ครั้ง/โครงการ  

ครั้งที่ 1 การอบรมการเขียนรายงาน และการจัดการ

เอกสารการเงินที่ถูกตอง 

ครั้งที่  2 การประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา

โครงการ  

ครั้งที่ 3 การจัดทํารายงานปด 

4. การติดตามสนับสนุนของ สจรส.มอ. ลงพื้นที่
ติดตามโครงการที่มีแนวโนมเส่ียง เพื่อจัดการลดความ

ก.ย.2558 

 

ก.ย.2558-ก.ย.2559 

 

 

พ.ย..2558 ,เม.ย.2559 ,

ส.ค.2559 
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แผน/วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลลัพธ กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

สรางเสริมสุขภาพในชุมชน เส่ียงรวมกับทีมสนับสนุนวิชาการ  

 

 

ก.ย.2558-ก.ย.2559 

 

4. การสังเคราะหความรูที่เกิด
จากโครงการ 
รวบรวมสังเคราะหความรูที่เกิด

จากโครงการ กอให เกิดคุณคาแก

ชุมชนในด านต างๆ  เชน  เ กิด

ค ว า ม รู เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ

น วั ต ก ร ร ม ชุ ม ช น เ ป น ต น  ที่

ส า ม า ร ถ ขย า ยผ ลแ ละ สร า ง

ประโยชนต อสั งคมและ นําไป

เ ช่ือมโยง ส่ือสารแลกเป ล่ียน

เรียนรูและเผยแพรในรูปแบบ

ตางๆ เชนเว็บไซด  ส่ือส่ิงพิมพ 

เปนตน 

ไดโครงการที่ถอดบทเรียนและ
สามารถ เผยแพร ได  และ เปน
โ ค ร ง กา ร ตั วอ ย า งที่ ดี   แ ล ะ
นวัตกรรมอยางนอยรอยละ 25 
ของโครงการทั้งหมด  
 

โครงการที่รับทุนที่ผาน

ก า ร คั ด เ ลื อ ก  45 

โครงการ 

1. ประชุมคณะทํางานวิชาการ ทีมสนับสนุนวิชาการ 

(พี่เล้ียง/ผูติดตาม)   และทีมสังเคราะหเพื่อทําความ

เขาใจกรอบการสังเคราะหความรู  

2. การคัดเ ลือกโครงการ โดยเลือกจากผลการ

สังเคราะหเบื้องตนของทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/

ผูติดตาม) และผูรับผิดชอบโครงการ 

 3. ทีมสจรส.ม.อ. ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/

ผูติดตาม) และทีมสังเคราะหลงพื้นที่สังเคราะห 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวมชุดความรู

และนวัตกรรม จํานวน 45 พื้นที่  

5. จัดทําเอกสาร จํานวน 600 ชุดและส่ือวีดีทัศน/หนัง

ส้ัน 1 เรื่อง  

 

พ.ค.-มิ.ย. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. 2559 

 

ต.ค. 2559 
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แผน/วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลลัพธ กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

5. การจัดงานสรางสุข 

เพื่ อบู ร ณาการป ร ะสานภ าคี 

เช่ือมโยง กระบวนการปฏิบัติการ

ในชุมชนไปสูการยกระดับเปน

กระบวนการนโยบายและเกิดการ

เผยแพรและเช่ือมโยง/แลกเปล่ียน

ขอมูลกับผูเก่ียวของทุกฝาย  

5.1 มีผูเขารวมอยางนอยรอยละ 

80ของผูรับทุนที่เชิญเขารวม  

5.2 เกิดกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรูขับเคล่ือนสรางสุขภาวะใน

พื้นที่ภาคใตและความพึงพอใจ/

ความรูที่ไดรับ อยางนอย รอยละ 

70 

5.3 มีการขับเคล่ือนมาตรการ/

นโยบายระดับตําบล รอยละ 25 

ผูรับทุน, ภาคียุทธศาตร

, ส ส ส ,  ค ณ ะ ทํ า ง า น

วิ ช า ก า ร , พี่ เ ล้ี ย ง /

ผูติดตามและทีมส่ือสาร

สนเทศและสังเคราะห

ความรู 450 คน 

1.การจัดประชุมเตรียมงาน 

2.ประชุมการกําหนดเน้ือหาและวางรูปแบบการจัด

งาน 

3.การจัดเตรียม/จัดทําส่ิงพิมพ เพื่อเปนเอกสาร

เผยแพร 

4.จัดงานสรางสุข และสรุปงานการถอดบทเรียน

ตลอดจนจัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานและ

ความพึงพอใจ 

เม.ย.2559 

มิ.ย.2559 

 

ก.ค.2559 

 

ส.ค.2559 

6. พัฒนาระบบ/กลไก/แนว

ทางการติดตามสนับสนุนและ

ประเมินผล 

เพื่อพัฒนาระบบ/กลไก/แนว

ทางการติดตามสนับสนุนและ

ประเมินผลระดับภาค เสริมสราง

สมรรถนะขีดความสามารถของ

ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่ เ ล้ียง/

ผู ติ ด ต า ม ) ด า นต า ง  ๆ  แ ล ะ

ปรับปรุงระบบเว็บไซดสรางสุขคน

ใตที่รายงานผลการดําเนินงาน

6.1 ไดส่ือวีดีทัศน และคูมือการ

จัดทําโครงการชุมชนสุขภาวะ 

รวมทั้ งคู มื อก าร ติ ด ตามและ

สนับสนุนโครงการ 

6.2 ที มส นับสนุน วิชาการ  (พี่

เล้ียง/ผูติดตาม) รอยละ 90 ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพดาน การ

บริหารจัดการ การเขียนรายงาน

โครงการ การติดตามสนับสนุน 

และนําความรู ไปปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

คณะทํางาน55 คน 1. พัฒนาคูมือและระบบเว็บไซด   

  1) ประชุมทีมคณะทํางานวิชาการเพื่อปรับปรุงคูมือ

พัฒนาขอเสนอโครงการและคูมือการติดตามสนับสนุน

โครงการ  

   2) ประชุมทีมคณะทํางานทุกฝาย เพื่อออกแบบ 

พัฒนา จัดทําวิดีทัศน ใหสอดคลองกับเน้ือหาในคูมือ

การพัฒนาโครงการและการติดตามสนับสนุนตลอดจน

จัดทําส่ือวีดีทัศน และพัฒนาปรับปรุง website : 

www .happynetwork.org 

3) จัดพิมพคูมือและวีดีทัศน(CD)พัฒนาขอเสนอการ

 

เม.ย. 2558 

 

 

เม.ย. 2558 
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แผน/วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลลัพธ กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

ของผูรับทุนและผูติดตาม ใหเกิด

กา ร เ ผยแพร แ ละ เ ช่ื อม โ ย ง /

แลกเปล่ียนขอมูลกับผูเก่ียวของ 

6.3 ที มส นับสนุน วิชาการ  (พี่

เ ล้ี ย ง / ผู ติ ด ต า ม ) ส า ม า ร ถ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และจัดทํา/ส งรายงานผลการ

ติดตามโครงการที่มีคุณภาพใหทัน

งวด งานงวด เ งินของ ผู รั บทุ น

โครงการไมต่ํากวารอยละ 100 

6.4 ไดระบบเว็บไซดการติดตาม

และการประมวลผลรายงานการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพพรอม

คูมือ 

ติ ดต ามปร ะ เ มินผล  การ ใช ง าน  website :  

www.happynetwork.org 

4) การออกแบบโปรแกรม/พัฒนาปรับปรุง/ดูแลระบบ

สารสนเทศโดยคณะทํางานพัฒนาระบบส่ือสารสนเทศ 

(ใชงบประมาณการดูแลระบบฯจากโครงการเกาถึง 

ม.ค. 2559 และใชงบประมาณใหมเริ่ม กพ. 2559-

ม.ค.2560) 

 

2. การพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/
ผูติดตาม) โดย  
      1) พัฒนาศักยภาพเชิงปฎิบัติการทีมสนับสนุน
วิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) 2 ครั้ง  
ค รั้ ง ที่  1 เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ ต อ ร ะ บ บ

กระบวนการพัฒนาโครงการและการติดตามสนับสนุน

โครงการ 

ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการทํางานเปนทีม

และการเสริมพลัง (Team Empowerment) 

     2)การประชุมคณะทํางาน ทุก 4 เดือน จํานวน 5 

ครั้ งๆละ 1 วัน ทั้ งคณะทํ างานนัก วิชาการ  ทีม

สนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม)   และส่ือสาร

 

 

พ.ค.2558 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 2558 

 

ก.พ.2559 

 

เม.ย.2558, ส.ค. 2558, 

ธ.ค.2558 , เม.ย.2559, 
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แผน/วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลลัพธ กลุมเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

สนเทศและสังเคราะหความรู 

 

หมายเหตุ : การประชุมคณะทํางานเดือน เม.ย., ส.ค. 

และธ.ค. 2558 ใชงบประมาณจากโครงการติดตามป 

58 

ส.ค. 2559 
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ตาราง ปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่ม 1 เมษายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 

กิจกรรม ป 2558 ป 2559 ป 2560 

เม.ย

. 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. 

1.ประชาสัมพันธเปดรับชุมชนที่สนใจ    x x                   

2.ประชุมทีมวิชาการเพื่อปรับปรุง คูมือพัฒนา

ขอเสนอโครงการ  และพัฒนาคูมือการติดตาม 

    x                    

3. ประชุมทีมคณะทํางานทุกฝายเพื่อ ออกแบบ 

พัฒนา คูมือและวีดีทัศน  

       

x 

                   

4. จัดพิมพคูมือและวีดีทัศน (CD)  x                   

5. พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุน

วิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม)   2 ครั้ง 

  x             x         

6.ประชุมคณะทํางานทุก 4 เดือน ( 5 ครั้ง)      x         

x 

      x         

x 

          

7.จัดเวทีเสวนา  x                   

8.ลงพื้นที่ทําความเขาใจชุมชนและรวมพัฒนา

แนวคิด 

  x                  
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กิจกรรม ป 2558 ป 2559 ป 2560 

เม.ย

. 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. 

9.คัดสรร/คัดเลือกผูสนใจเสนอโครงการ  x x                  

10.พัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 1   x                    

11. พัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2   x  x                 

12.พัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 3 ตรวจสอบ

กอนสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

   x x                

13.ประชุมพิจารณาโครงการ     x                

14.ปฐมนิเทศผูรับทุน            

x 

              

15.ติดตามสนับสนุนงานของผูรับทุนโดยทีม

สนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง/ผูติดตาม) 

                    

16.พัฒนาศักยภาพผูรับทุนโครงการ 3 ครั้ง 

ได แก  การอบรมการ เขี ยนรายงาน กา ร

แลกเปล่ียนเรียนรู และการจัดทํารายงานปด

โครงการ 

         x    

  

 x    x  

  

  

17.สจรส.ลงพื้นที่ติดตามโครงการแนวโนมเส่ียง                     
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กิจกรรม ป 2558 ป 2559 ป 2560 

เม.ย

. 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. 

18.ประ ชุม เพื่ อทํ า ความ เข า ใจกร อบการ

สังเคราะหความรู 

             x       

19. การคัดเลือกโครงการสังเคราะห               x      

20. ทีมงานสังเคราะหลงพื้นที่สังเคราะหความรู                x  x   

21. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปภาพรวม                   x  

22.จัดทําเอกสารชุดความรู ส่ือวีดีทัศน                       x  

23.การจัดประชุมเตรียมงาน                 x        

24.ประชุมการกําหนดเน้ือหาและวางรูปแบบ

การจัดงาน 

                  x      

25.การ จัดเตรียม/ จัดทํา ส่ิงพิ มพ  เพื่อ เปน

เอกสารเผยแพร 

                   x     

26.จัดงานสรางสุข และสรุปงานการถอดบทเรียน

ตลอดจน 

                    x    

27.ประมวลแบบประเมินผลการดําเนินงานและ                   x  
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กิจกรรม ป 2558 ป 2559 ป 2560 

เม.ย

. 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. 

ความพึงพอใจงานสรางสุขภาคใต 

28.พัฒนาระบบเวบไซดปรับรายงานผลการ

ดําเนินงานรูปแบบใหม สํานัก 6 

 x       x     x     x  

29.คูมือระบบเว็บไซด และCD                    X 

30.ดุแลระบบเวบไซดคนใตสรางสุข                     

31.จัดทํารายงานปดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ติดตามฯ 

                   X 
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ภาคผนวก  
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ผนวก ก  

ตารางแสดง ชุมชนที่สนใจสงใบสมัครในประเด็นตางๆ และแนวทางแกไขเบื้องตน  

ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน
ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
1 ชุมพร 1 ประเด็น การขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใชสําหรับครัวเรือน แนวทางแกไข ออกสํารวจการใช

นํ้า หาแหลงเงินทุน และหาแหลงนํ้าที่สะอาด ตั้งกฎการใชนํ้าขอบังคับของชุมชน ตั้ง
กลุม สรางรานคา ทําแผนการบริหารจัดการ 

2 กระบี่  1 ประเด็น เส่ียงตอการเกิด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและ
หลอดเลือด แนวทางแกไข ออกกําลังกาย ปลูกผักกินเอง กิจกรรมครอบครัวอบอุน 
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่ปลอดสุรา บุหรี่        

3 ตรัง  1 ประเด็น ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร รักษาไมถูกตอง ขัดแยงกับการรักษากับหมอแผน
ปจจุบันที่โรงพยาบาล แนวทางแกไข จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ อบรมการดูแลสุขภาพ ทํา
แผนที่ชุมชนลงตําแหนงบานผูสูงอายุผูพิการ จัดเจาหนาที่ดูแลบานเดือนละ 1 ครั้ง ดู
งาน 

4 พัทลุง  2 ประเด็น ชุมชนขาดการดูสุขภาพ แนวทางแกไข สงเสริมและพัฒนาแกนนําครัวเรือน
สูแนวทางเกษตรพอเพียง ปลูกผักกินเอง เล้ียงสัตวเศรษฐกิจ ตั้งกลุมปุยหมัก ธนาคาร
ขยะ ปรับพฤติกรรมการกิน /  ประเด็น ขยะ แนวทางแกไข ดําเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักกินเอง เล้ียงสัตวเศรษฐกิจ ธนาคารขยะ ปรับพฤติกรรม
สุขภาพ สรางคามสามัคคี 

5 นครศรีธ
รรมราช 

6 ประเด็น ปญหาส่ิงแวดลอม แนวทางแกไข ปรับปรุงภูมิทัศน สรางสถานที่พักผอน
หยอนใจ จัดหาเครื่องเลนกลางแจงสําหรับเด็กและเยาวชน   สรางเครื่องมืออุปกรณ
ในการออกกําลังกายที่ถูกหลักสุขลักษณะใหกับผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป  / 
ประเด็น สารเคมีตกคางในพืชผัก แนวทางแกไข ปลูกพืชผักสวนครัว มีการอบรมให
ความรู  การสนับสนุนดาน วัสดุอุปกรณ เชน พันธุพืช เครื่องมือเครื่องใช / ประเด็น 
สุขภาวะลด ละ เลิกบุหรี่ แนวทางแกไข อบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรณรงค
เพื่อใหเกิดการ ลด ละ เลิก บุหรี่ กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ เพื่อสุขภาวะ กิจกรรม
สงเสริมอาชีพและรายได / ประเด็น การจายฟูมเฟอย แนวทางแกไข ลดรายจาย ทํา
ปายหมูบาน เพิ่มรายได สงเสริมการเล้ียงไก วัว 

7 สงขลา  1 ประเด็น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การใชสารเคมีสูงในเกษตร แนวทางแกไข ทําศูนย
ถายทอดการทําปุยหมัก, การผลิตชีวภาพ, ถายทอดการปลูกผักอินทรีย นาขาวสังข
หยด, การเล้ียงผ้ึง, การทํานํ้าสมุนไพร, ปลูกผักเหรียงแซมยาง, การพัฒนาระบบนํ้าใช
เพื่อการเกษตร, การพัฒนาคุณภาพสินคาและผลผลิต , ตลาดรองรับ 

8 ปตตานี  2 ประเด็น แกปญหาเรื่องลดบุหรี่ในครัวเรือน แนวทางแกไข ใหความรูโทษของการสูบ
บุหรี่ตามกฎหมาย และตามหลักศาสนาอิสลาม  กําหนดเขตปลอดบุหรี่ และรวมกันตั้ง
กติกากําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ ศึกษาดูงาน รณรงคภายในชุมชน จัดกิจกรรมดื่มนํ้าชา 
(รางจืด)  / ประเดน็ ปญหาหน้ีสิน ความยากจนขึ้น แนวทางแกไข อบรม ปรับ
ทัศนคติในการพึ่งตนเอง ศึกษาดูงาน การรักษามาตรฐานของคุณภาพเนนการทํา
การเกษตรอินทรียเปนพื้นที่ตนแบบ แบงกลุมการผลิตตามถนัด ความสนใจของ
กลุมเปาหมาย เพื่อควบคุมคุณภาพและปริมาณสินคา การวางแผนการจําหนายสินคา 

9 ยะลา  1 ประเด็น ปญหายาเสพติด แนวทางแกไข สถานที่ออกกําลังกายของในชุมชน ลาน
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กิจกรรม และสนามเด็กเลน 
10 นราธิวาส 10 ประเด็น ปญหายาเสพติด แนวทางแกไข สรางอาชีพเกษตร จัดคายอบรมจริยธรรม 

เพาะเห็ด ทํากระเปาถักเชือก ทําอาชีพเกษตรรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เล้ียงปลาดุก
ในบอซีเมนต และเล้ียงในกระชัง จัดคายอบรมเยาวชน เสริมอาชีพงานฝมือจากไม 
ชุมชนจัดการตนเองและรวมกันขจัดปญหา สํารวจครัวเรือนตนแบบ เปนตัวอยาง 
เยี่ยมเยียนครัวเรือนที่เปนปญหา สรางมาตรการสังคม รณรงค ดูงาน อบรมใหความรู
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ใชหลักศาสนา ทําความเขาใจกับผูปกครอง สรางเครือขาย 
เยาวชนตนแบบ กีฬา รณรงค ออกกําลังกาย ติดปายยาเสพติด ประชุมกับผูนําชุมชน
และผูนําศาสนา ใหความรูเก่ียวกับสิทธิเด็ก  แขงขันกีฬาและเกมส การละเลนที่สอด
คลองกับชุมชน งานสาธารณะประโยชน  การใชชีวิตในสังคมตามหลักศาสนา /
ประเด็น กระบวนการสภาซูรอ แนวทางแกไข การจัดการปญหาชุมชน ประชุม
ปรึกษาหารือแกนนําคณะสภาซูรอเพื่อการวางแผน อบรมใหความรู เดือนละครั้ง 
กิจกรรมคายอบรมจริยธรรมเยาวชน จัดการเรียนการสอน อัลกุรอานกับเด็กเยาวชน
และผูปกครอง ศึกษาดูงานการจัดการปญหาชุมชน เปดเวทีประชุมเพื่อระดมคนหา
ปญหา อุปสรรค ความตองการของชุมชน / ประเด็น ผูคนสวนใหญขาดคุณธรรม
จริยธรรม ความโลภ เห็นแกตัว แนวทางแกไข กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม เสริมทักษะ
ดานวิชาการศาสนา กีฬา / ประเด็น ความยากจนเน่ืองจากราคายางพาราลดลง 
แนวทางแกไข กิจกรรมรณรงคในการกําจัดแหลงเพาะพันธุของยุง ใหทุกบานมีถังขยะ 
และกิจกรรมสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว  เวทีประชาคม รวมคนเขารวม วิทยากร
อบรมโครงการปลูกปาในสวน 
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ผนวก ข  
ตารางแสดง ชุมชนประชาสัมพันธแบบเฉพาะเจาะจง ประเด็นโครงการและแนวทางแกไขเบ้ืองตน 
 

ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน

ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
1 ชุมพร 16 ประเด็น หน้ีสิน  แนวทางแกไข เศรษฐกิจพอเพียง อบรมการเกษตร สงเสริมการออม 

ศึกษาดูงาน  / ประเด็น อาชีพเสริม แนวทางแกไข เล้ียงสัตวเศรษฐกิจ   

/ ประเด็น ทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางแกไข สรางความสามัคคีคนในชุมชนรวมกัน

อนุรักษทรัพยากร / ประเด็น ผูนําขาดทักษะ  แนวทางแกไข อบรมทักษะ ศึกษาดู

งาน / ประเด็น ขยะ  แนวทางแกไข ออกกฎกติกา สรางความรูความเขาใจ สราง

ส่ิงประดิษฐ / ประเด็น สุขภาพ  แนวทางแกไข ลดสารเคมีในการเกษตร  

/ ประเด็น ภาษาตางประเทศในการประกอบอาชีพ แนวทางแกไข อบรม

ภาษาตางประเทศ /ประเดน็ เกษตรอินทรีย แนวทางแกไข เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย

ในชุมชน / ประเด็น ความแตกแยกในชุมชน  แนวทางแกไข ตั้งสภาผูนําชุมชน  

2 กระบี่ 16 ประเด็น ปญหาสังคมชุมชนมีความแตกแยกขาดระบบเครือญาติ และชุมชน 

แนวทางแกไข สรางจิตสํานึกของคนในชุมชน สํารวจสาเหตุ ใชกีฬาเช่ือม

ความสัมพันธ ใชหลักศาสนา / ประเด็น ยาเสพติด เหลา บุหรี ่

แนวทางแกไข จัดกิจกรรมสงเสริมสรางสรรค อบรมความรูยาเสพติด สรางอาชีพเสริม 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  / ประเด็น เศรษฐกิจตกต่ํา แนวทางแกไข สรางเสริมรายได 

งบประมาณเพื่อแกปญหา / ประเด็น ทรัพยากรเกษตร แนวทางแกไข เพิ่มพื้นที่เก็บ

นํ้า ใหความรูเรื่องการดูแลดิน ความรูเกษตรผสมผสาน ศึกษาดูงาน  / ประเด็น 

เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ไมไดรับการดูแล แนวทางแกไข 

เยาวชนไดศึกษาความรูศาสนา จัดทําแผนที่ชุมชนโดยระบุตําแหนงบานที่อยูอาศัย 

สงเสริมการเลนกีฬา /ประเด็น สุขภาพ แนวทางแกไข ปลูกขาวเพื่อจะบริโภคขาว

ปลอดสารพิษ ตามหลักโภชนาการ / ประเด็น ยังไมระบุ 

แนวทางแกไข เขามาเรียนรู 



 
 

283 
 

ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน

ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
3 ระนอง 16 ประเด็น ขยะ แนวทางแกไข อบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะ 

จัดทําธนาคารขยะ / ประเด็น การวางงาน แนวทางแกไข อบรมฝกอาชีพใหกับ

ผูสูงอายุ ลานรานคาชุมชน / ประเด็น ยาเสพติด แนวทางแกไข จัดระดมความ

คิดเห็น คืนขอมูล เขียนโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ และแบงหนาที่  / ประเด็น 

ชุมชนแออัด ขาดอาชีพ มียาเสพติด แนวทางแกไข พัฒนาการประกอบอาชีพ รักษา

ความสะอาด เวทีใหความรู / ประเด็น สารเคมีจากการเกษตร แนวทางแกไข ไมมีที่

ทิ้งยาฆาแมลง จัดหาที่ทิ้ง /  ประเดน็ ไมมีที่ทํากิน แนวทางแกไข ตองการมีเอกสาร

สิทธ์ิที่ดินทํากิน การเขามาใหความรูความเขาใจในการแกปญหา  / ประเด็น สุขภาวะ

ชุมชน แนวทางแกไข ปองกันยาเสพติด อบรมการดูแลสุขภาพ จัดการขยะมูลฝอยถูก

วิธี “หนาบานสวยหลังบานสวน” / พูดคุยแกปญหาตั้งกลุมอาชีพ ทําลานกีฬา  

/ ประเด็น เศรษฐกิจ แนวทางแกไข อาชีพเสริม รอยลูกปด ทํากระเปาผา ทําสบู

สมุนไพร ทําขนม  / ประเด็น โรคติดตอ แนวทางแกไข ประชุมรับรูถึงสถานการณ 

เขียนโครงการรับงบประมาณ  / ประเด็น ตั้งครรภกอนวัย 

แนวทางแกไข อบรมใหความรู  

4 พังงา 1 ประเด็น ดูแลผูสูงอายุ แนวทางแกไข อบรม ตั้งศูนยพัฒนา  

5 สุราษฏร

ธานี 

19 ประเด็น เศรษฐกิจตกต่ํา แนวทางแกไข จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ทําอาชีพ

เสริม / ประเดน็ ขยะ แนวทางแกไข คัดแยกขยะ เรียนรูหลักสูตรการจัดการขยะ ตั้ง

ธนาคารขยะ / ประเดน็ ยาเสพติด แนวทางแกไข เยาวชนตนแบบใชดนตรีตานยา

เสพติด / ประเด็น ทรัพยากรเส่ือมโทรม แนวทางแกไข ฟนฟูอาชีพ อนุรักษ

ทรัพยากร สรางการเรียนรูกลุมรักษอาว อบรมกฎหมาย สรางการเรียนรูของเยาวชน 

สรางจิตสํานึก ทําบัญชี ปลูกปา สรางแหลงปะการัง 

6 ภูเก็ต 12 ประเด็น ยาเสพติด แนวทางแกไข จัดตั้งศูนยกีฬาในชุมชน สงเสริมกีฬา เชน ฟุตบอล 

จัดสนามกีฬาที่ออกกําลังกาย แขงจักยาน เปนตน จัดอบรมใหความรูดานดนตรี 

ภาษาอังกฤษ ดานการกีฬา จัดตั้งกลุมเยาวชนปลอดยาเสพติด  / ประเด็น อาชีพเสริม

ในชุมชน  แนวทางแกไข สงเสริมอาชีพ เชน การฝกอาชีพ งานฝมือ  / ประเดน็ 

หน้ีสิน แนวทางแกไข เศรษฐกิจพอเพียง  / ประเดน็ ทรัพยากรสัตวนํ้าลด คลองตื้น

เขิน แนวทางแกไข สรางปะการังเทียม ซังปลา ธนาคารปู ปลอยสัตวนํ้า  / ประเด็น 

ไมเขาใจหลักการําโครงการ เคยทําแลวแตไมตอเน่ือง  แนวทางแกไข กิจกรรมที่

สามารถจับตองกินได และมีชีวิตความชัดเจน  / ประเดน็ ขาดแคลนนํ้าชวงหนาแลง  

แนวทางแกไข ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปล่ียนปญหาแตละพื้นที่ วิถีชีวิต  / ประเดน็ 

ขยะในชุมชน  แนวทางแกไข กิจกรรมสวดกลางบานจัดทําปุยชีวภาพ นํ้ายาบําบัดนํ้า
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ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน

ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
เสีย สองขางถนนปลูกตนไมใหสวยงามและไมมีขยะ  

ประเด็น เศรษฐกิจตกต่ํา  แนวทางแกไข สรางอาชีพเสริม  / ประเด็น ส่ิงแวดลอม  

แนวทางแกไข สงเสริมบุคลากรในการออกปฏิบัติหนาที่ สงเสริมเช้ือเพลิงเพื่อ

ประสานงานทางเทศบาล นําเครื่องจักรมาพัฒนาในหมูบาน  / ประเด็น นํ้าเสีย  

แนวทางแกไข ตั้งระเบียบการปลอยนํ้าเสียของชุมชน  / ประเดน็ ผูสูงอายุ  

แนวทางแกไข ใหผูสูงอายุออกกําลังกาย  / ประเดน็ ประชากรแฝงเขามาอยูในชุมชน

สุขภาพ แนวทางแกไข ยังไมเสนอ 

7 ตรัง 3 ประเด็น การจัดการทรัพยากรชายฝง ทรัพยากรปาชายเลน  แนวทางแกไข ประชุม

หาแนวทาง สรางการเรียนรูกับเยาวชน ปลูกปาชายเลน  / ประเด็น ความผูกพันของ

ครอบครัว  แนวทางแกไข ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  / ประเดน็ พฒันาศักยภาพ

เยาวชน  แนวทางแกไข สรางการเรียนรูกับเยาวชน  / ประเดน็ เศรษฐกิจพอเพียง 

แกปญหาหน้ี แนวทางแกไข ปรับพฤติกรรมการใชจาย ลดรายจาย เพิ่มรายได ทํา

อาชีพเสริม  

8 พัทลุง 77 ประเด็น สุขภาพ โรคเรื้อรัง  แนวทางแกไข ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง รับประทาน

อาหารที่ปลอดภัย ปลูกผักปลอดสารพิษ ออกกําลังกาย  / ประเดน็ เศรษฐกิจ รายได

ตกต่ํา  แนวทางแกไข  สรางอาชีพเสริมในชุมชน สงเสริมการเรียนรูการปลูกผัก 

พึ่งตนเอง ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง  / ประเด็น ลดการใชสารเคมี  แนวทางแกไข 

รณรงค สรางความตระหนัก / ประเด็น ราคาขาวตกต่ํา  แนวทางแกไข ใหความรู

ตระหนักถึงปญหา ลดตนทุนการผลิตขาว  / ประเดน็ ยาเสพติด  แนวทางแกไข 

สรางการมีสวนรวมการเรียนรูของเยาวชน  / ประเด็น การจัดการขยะ  

แนวทางแกไข ตั้งกฎกติกา สรางจุดรวบรวมขยะ รณรงคปลุกจิตสํานึก  / ประเด็น 

ส่ิงแวดลอม ปาเส่ือมโทรม  แนวทางแกไข รณรงคสรางความตระหนัก สรางฝาย

ชะลอนํ้า สํารวจปา  / ประเด็น ทรัพยากรสัตวนํ้าลดลง  แนวทางแกไข สํารวจ

ทรัพยากร สรางความตระหนักในการลดลงของทรัพยากร  / ประเด็น เศรษฐกิจ  

แนวทางแกไข ลดรายจาย ทําบัญชีครัวเรือน เพิ่มรายได ทําปุย อินทรียกับผักสวน

ครัว  / ประเดน็ อาหารปลอดสารพิษ  แนวทางแกไข ปลูกผักพื้นบานปลอดสารพิษ 

ตรวจสุขภาพ  / ประเด็น คลองเส่ือมโทรม  แนวทางแกไข อนุรักษคลอง ปลูกพืชริม

คลอง สํารวจคลอง สรางแหลงอาชีพเล้ียงปลาในกระชัง สรางกฎกติการวมกัน / 

ประเด็น โรคเรื้อรัง  แนวทางแกไข สรางความรูเขาใจการดูแลสุขภาพ รับประทาน

อาหารที่ปลอดภัย  / ประเดน็ ลดสารเคมีภาคการเกษตร  
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ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน

ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
แนวทางแกไข สรางความตระหนัก สงเสริมเกษตรอินทรีย เรียนรูการทําปุย  / 

ประเด็น สงเสริมเด็กและเยาวชน  แนวทางแกไข ปลุกจิตสํานึกเยาวชน สรางตนแบบ

เยาวชน   

9 สตูล 44 ประเด็น แหลงทองเที่ยว ขยะเยอะ ขาดการอนุรักษทรัพยากรที่ใชในการทองเที่ยว 

แนวทางแกไข ทําถังขยะ พัฒนาภูมิทัศน ประกวด หนาบานนามอง ตั้งธนาคารขยะ 

จัดเวทีสรางความเขาใจและสรางการเรียนรูเรื่องการทองเที่ยวและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติ จัดเวทีเรียนรูเรื่องการปรับใชวิถีชีวิตภายใตระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับครัวเรือนผานกระบวนการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ปลูกพืชผักที่ใช

บริโภคในชีวิตประจําวัน / ประเด็น ปญหาจากการเมือง สงผลใหเกิดความแตก

สามัคคี เยาวชนในหมูบานวางงาน รายไดเกษตรไมเพียงพอ ปญหาสุขภาพไมแข็งแรง 

คนรุนใหมไมใหความสําคัญภูมิปญญาของชุมชน 

แนวทางแกไข จัดตั้งสภาหมูบาน ตั้งกลุมขนมลากรอบ ตั้งกลุมเกษตรอินทรีย 

ธนาคารนํ้าหมัก อนุรักษภูมิปญญา ตั้งลานกีฬาตานยาเสพติด / ประเด็น ปาชายเลน

เส่ือมโทรม สัตวนํ้าลดลง แนวทางแกไข ใชสภาแกนนําขับเคล่ือนแกปญหา จีดตั้งกลุม

อนุรักษปา กําหนดพื้นที่ปา ตั้งกฎขอบังคับที่ชัดเจน สรางกัลยาณมิตร สรางแหลง

เรียนรูปาชายเลน / ประเด็น ปญหาขาดความสามัคคี เศรษฐกิจตกต่ํา คนวางงาน 

แนวทางแกไข การจัดตั้งสภาหมูบาน การจัดตั้งกลุมแมบานในการทําดอกไมจันทน 

จัดตั้งกลุมเกษตรอินทรียและธนาคารนํ้าหมัก / ประเด็น  ผูปวยเพิ่มมากขึ้น 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง แนวทางแกไข 1. การสรางคณะทํางานระดับ

ตําบล  และ  คณะทํางานในระดับหมูบาน 2. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 3. 

จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน 4. จัดกิจกรรมเรียนรูเพื่อเพิ่มความฉลาดทางสุขภาพของ

ประชาชน 5. เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 6. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของทีม

ดําเนินงาน 7. ประเมินการพัฒนาหมูบาน / ประเด็น ปญหาคนวางงาน 

แนวทางแกไข จัดตั้งสภาบานทาศิลา  และเดินกระบวนงานของหมูบานโดยสภา สืบ

ทอดภูมิปญญา ถักแห เฟอรนิเจอรไม สงเสริมการขยายพันธไกชนพื้นเมือง สงเสริม

การทําบัญชีครัวเรือน สงเสริมใหความรูการทําเกษตรแบบยั่งยืน  เชนทําปุยอินทรีย  

ปลูกผักปลอดสารพิษ  เพาะเห็ด  เล้ียงไกไข  ทําอาหารสัตวใชเองสืบทอดประเพณี

ทองถิ่น / ประเด็น ปญหาทรัพยากรเส่ือมโทรม ปญหาสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา 

แนวทางแกไข จัดตั้งสภาสุขภาวะชุมชนบานบารายี และเดินกระบวนงานของหมูบาน

โดยสภา สืบทอดภูมิปญญาตอเรือ/  แกปญหาทรัพยากรเส่ือมโทรมโดย สํารวจการใช

ประโยชนปา คืนขอมูล เก็บตนกลา ทําแปลง ปลูกปาทดแทน ติดตามการเพิ่มขึ้นของ

ปาและปลา ธนาคารพันธไม อนุรักษพันธุหายาก / แกปญหาสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ทํา
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ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน

ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
บัญชีครัวเรือน สงเสริมใหความรูการทําเกษตรแบบยั่งยืน   / ประเดน็ ยาเสพติดมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น แนวทางแกไข รวมกลุม สงเสริมเยาวชนใหมีงานทํา สรางตัวแบบที่ดี

ในครอบครัวเก่ียวกับการใชสอยและการเก็บ ออมใหกับเยาวชน  สงเสริมใหผูนํา

ครอบครัวมีระเบียบวินัยในการใชสอย  ชุมชนรวมผลักดัน หลักสูตร เรื่องยาเสพติดใน

โรงเรียนสอนศาสนา ตาดีกา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

สรางส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ และกติกาชุมชน เฝาระวังพฤติกรรมเส่ียง นอมนํา

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง / ประเด็น อุบัติเหตุถนน ยาเสพติด เศรษฐกิจตกต่ํา 

ครอบครัวไมอบอุน แนวทางแกไข จัดสรางเยาวชนจิตอาสา หรือ เยาวชนกลุมเส่ียง 

เขารวมเปน อาสากูภัยฉุกเฉินของชุมชน รณรงคคนในชุมชน เปนตนแบบที่ดีของการ

ปองกันอุบัติเหตุ การรวมกันทําสัญญาณเตือนภัย จัดส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการลด

อุบัติเหตุ สรางครอบครัวสีขาว โดยนําแนวทางศาสนาบําบัด ทํากิจกรรม

สาธารณประโยชนของชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจ เฝาระวังพฤติกรรมการบริโภค การ

ฉลาดซ้ือ และการคุมครองผูบริโภคจัดตั้งทีมเตือนภัย ใสใจสุขภาพ / ประเด็น ปญหา

ดานการคาครองชีพที่สูงขึ้น สินคาอุปโภค บริโภคมีราคาแพง ตองการลดรายจายใน

ครัวเรือนเพิ่มรายไดใหครัวเรือน แนวทางแกไข แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในชีวิตประจําวันและดํารงชีพ สงเสริมการมีสวนรวมรวมกันในชุมชน ทําบัญชี

ครัวเรือน ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก / ประเด็น ปญหาดานสุขภาพ ปญหา

การวางงาน และปญหาดานยาเสพติด แนวทางแกไข สงเสริมกระบวนการมีสวนรวม

ในชุมชน  สรางความรักสามัคคีของสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน หันมาออก

กําลังกาย ครอบครัวตัวอยาง 

ประเด็น ปญหาการเงิน เพราะคนในชุมชนไมมีงานทําสวนใหญ ปญหาสุขภาพ

ผูสูงอายุ แนวทางแกไข อาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว เชน การเพาะ

เห็ด การปลูกผัก ตองการอุปกรณการกีฬาของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนที่ออกกําลังกาย 

แบบงายสําหรับ 

10 นครศรีธ

รรมราช 

110 ประเด็น รายไดไมพอใช  แนวทางแกไข ลดรายจายเพิ่มรายได ใชเศรษฐกิจพอเพียง 

สรางอาชีพเสริม ทําบัญชีครัวเรือน  / ประเด็น ความขัดแยง แตกแยกในชุมชน   

แนวทางแกไข ใชศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมแกปญหา สรางความรวมมือ สราง

กิจกรรมสรางสรรค ฟนฟูภูมิปญญา  / ประเดน็ ผูปวยโรคเรื้อรัง  

แนวทางแกไข ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ออกกําลังกาย ลดใชสารเคมี ปลูก

ผักปลอดสารพิษ   / ประเดน็ ขยะมูลฝอย  แนวทางแกไข คัดแยกขยะ ลดปริมาร

ขยะ สรางจิตสํานึก สรางกติกา  / ประเด็น สารเคมีในภาคเกษตร  

แนวทางแกไข ลดใชสารเคมี ใชปุยอินทรีย สรางความตระหนัก สรางเกษตรอินทรีย  
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ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน

ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
/ ประเดน็ ครัวเรือนมีหน้ีสิน  แนวทางแกไข สรางรายไดเพิ่มจากอาชีพเสริม เชน 

การเพาะเห็ด เปนตน  / ประเดน็ พืชเศรษฐกิจตกต่ํา เชน ยางพารา มังคุด เปนตน  

แนวทางแกไข สงเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ สรางตลาดชุมชน ปรับฤ๖กรรมการใช

ปุยเคมี ลดตนทุนการผลิต  / ประเดน็ พืชอาหารลดลง อาหารไมปลอดภัย  

แนวทางแกไข สรางความตระหนัก ปลูกพืชปลอดภัย / ประเดน็ ภัยพิบัติ นํ้าทวม  

แนวทางแกไข ทําแผนรับมือภัยพิบัติ  / ประเดน็ สุขภาพ  แนวทางแกไข สราง

ความรูความเขาใจ ปลูกผักปลอดสารพิษ  / ประเดน็ ผูสูงอายุวางงาน  

แนวทางแกไข สรางคุณคากับผูสูงอายุ สงเสริมกิจกรรมวางใหเปนประโยชน มี

เยาวชนมีรวมกิจกรรม  / ประเดน็ ยาเสพติด  แนวทางแกไข สรางความตระหนักให

ชุมชน สงเสริมกิจกรรมวางของเยาวชน เลนกีฬา  / ประเด็น ขาดแคลานนํ้า  

แนวทางแกไข อนุรักษสายนํ้าลําคลอง ปลูกปาทดแทน หยุดการทําลายตนนํ้า  

 / ประเดน็ พื้นที่วางไมไดใชประโยชน  แนวทางแกไข ปลูกพืชผัก  

11 สงขลา 14 ประเด็น เศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางแกไข อบรมใหความรูผลิตอาหาร  / ประเด็น 

สรางความตระหนักเกษตรอินทรีย  แนวทางแกไข อบรมเก่ียวกับเกษตรอินทรีย 

จัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบเกษตรอินทรีย  / ประเดน็ ขยะมูลฝอยทั้งลงทะเล  

แนวทางแกไข สรางความตระหนักใหกับชุมชน  / ประเด็น ความสัมพันธ คนสามวัย 

(เยาวชน วัยทํางาน ผูสูงอายุ) แนวทางแกไข ทํากิจกรรมชุมชนรวมกันในชุมชน  

/ ประเดน็ ปลูกผักสวนครัว  แนวทางแกไข อบรมความรูผักสวนครัว เปดรับสมัคร

ครัวเรือนปลูกผัก  / ประเด็น ทรัพยากรสัตวนํ้าลดลง  แนวทางแกไข ทําบานปลา 

วางแผนรวมจัดการปญหา  / ประเดน็ สุขภาพ  แนวทางแกไข สรางทีม สงเสริมการ

ออกกําลังกายและการรับประทาอาหารปลอดสารพิษ  / ประเด็น แกไขหน้ีสิน  

แนวทางแกไข ทําบัญชีครัวเรือน ปลูกผักกินเอง ทําปุยอินทรีย ตลาดแปรรูป 

เศรษฐกิจพอเพียง  / ประเดน็ สารพิษในอาหาร  แนวทางแกไข ปลูกผักอินทรีย   

12 ปตตานี 38 ประเด็น ขาดการมีสวนรวมในชุมชน ขาดความเขมแข็ง  แนวทางแกไข สรางการมี

สวนรวมฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน จัดตั้งเครือขายทํากิจกรรม  / ประเดน็ เยาวชนวาง ทําให

นําไปสูกิจกรรมที่เส่ียง  แนวทางแกไข สรางกิจกรรมใหกับเยาวชน จัดตั้งเครือขาย

เยาวชน  / ประเด็น การทําลายธรรมชาติ  แนวทางแกไข รนณรงคทําแผนอนุรักษ  

ประเด็น หน้ีสิน  แนวทางแกไข สํารวจขอมูล ทําแผนแกปญหา ศึกษาดูงาน  / 



 
 

288 
 

ลําดับ จังหวัด จํานวนชุมชน

ที่สนใจเสนอ 

ประเด็นที่สนใจเบื้องตน/ 
แนวทางแกไขเบื้องตนกอนเขารวม 

กระบวนการชุมชนนาอยู 
ประเด็น  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  แนวทางแกไข อบรมเรียนรูการเพิ่มมูลคา  

13 ยะลา 36 ประเด็น ความไมสงบในพื้นที่  แนวทางแกไข เยี่ยมเยียนชวยเหลือกัน ตั้งกลุมอาชีพ  

/ ประเดน็ รายไดไมพอใช เศรษฐกิจตกต่ํา  แนวทางแกไข ใหความรูเรื่องการ

ประกอบอาชีพ ทํานํ้ายาเอนกประสงคเพื่อลดคาใชจาย  / ประเด็น หน้ีสิน  

แนวทางแกไข พัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  / ประเดน็ ปญหาขยะ  

แนวทางแกไข ตั้งธนาคารขยะ หมูบานปลอดถังขยะ เปล่ียนพฤติกรรมคน คัดแยก

ขยะ  / ประเดน็ ผักปลอดสารพิษ  แนวทางแกไข อบรมเรียนรูการปลูกผักปลอด

สารพิษ  / ประเด็น กลไกสตรีฟนฟูเยี่ยวยาชุมชน  แนวทางแกไข สรางแกนนําสตรี 

สรางกระบวนการ กลไก พัฒนาสตรีชุมชน  / ประเด็น การวางงาน  แนวทางแกไข 

พัฒนาอาชีพ  / ประเด็น ยาเสพติด  แนวทางแกไข สรางจิตสํานึกเยาวชน จัดกีฬา  

14 นราธิวาส 12 ประเด็น การวางงานของกลุมเยาวชนและกลุมสตรี  แนวทางแกไข สรางชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงและการประกอบอาชีพ / ประเด็น ความแตกแยกในชุมชน  

แนวทางแกไข จัดกิจกรรมการรวมกลุมของชุมชน  / ประเด็น ขยะ  

แนวทางแกไข สรางความรวมมือจัดการขยะ ทําปุยชีวภาพ จัดตั้งธนาคารขยะ  

/ ประเดน็ ยาเสพติด  แนวทางแกไข จัดกิจกรรมสัมพันธ อบรมสงเสริมอาชีพกับ

เยาวชน / ประเด็น ยาเสพติด แนวทางแกไข ใชหลักศาสนาในการแกไข ใหเยาวชน

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  / ประเดน็ สุขภาพชองปาก  แนวทางแกไข อบรม

ความรูความเขาใจ รานคาปลอดขนมขยะ  
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ภาคผนวก ค 

จํานวนโครงการ ผูเขารวมพฒันาและช่ือชุมชนพัฒนาขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 

ลําดับ จังหวัด จํานวน
โครงการ 

 (โครงการ) 

จํานวน
ผูเขารวม 

(คน) 

ช่ือชุมชนหรือโครงการ  
 

1 ชุมพร  14 38  - บานเขาตะเภาทอง, บานในจูน, บานตรัง, บานปะติมะ 
,บานในไร ,บานวังทอง, บานนาเหนือ, บานนาโครงชาง 
, บานควนเสาธง, บานดอนเมา, บานทับชาง 
, บานทา , บานอาวมะมวง, บานเขาเหรง 

2 กระบี่  8 17 - บานทาพรุ , บานหนองจิก , บานหัวหิน , บานปลายทับใหม , บานขุนสมุทร, 
บานควนเกาะจันทร, บานเขาขาว  
, บานโคกยูง  

3 ระนอง  9 17 - บานขจัดภัยรวมใจพัฒนา,บานหาดสมแปน 
, บานทุงคา , บานบางสังตี , ชุมชนรวมจิตร 
, ชุมชนบานในไร , บานนํ้าตก อ.เมือง , ระนองพัฒนา  
, ทองหลางสาง 

4 พังงา  1 4 - เมืองสุขภาพแหงสังคมผูสูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค 
5 สุราษฏร

ธานี  
16 46 - เสม็ดเรียง , ปากกะแดะ , บานบางกลวย , บานกลาง, เวียงสระปากหาน , 

บานเขาปูน,บานกงตอ , บานควนสูง  
, บานถ้ําผุด, บานกงตาก , บานคลองฮาย, ปากกะแดะ  
, บานหนองสวย , บานหินดาน , บานคีรีรอบ , บานโกงเหลง  

6 ภูเก็ต  8 14 - บานยามู ม.7 , บานอาวกุง ม.9 , บานพรุสมภาร ม.8  
, บานแหลมทราย ม.6 ,บานไมขาว ม.1 , บานไมขาว ม.4  
,บานทาฉัตรชัย ม.5 , บานบอไทร ม.6 , บานทาฉัตรไชย ม.5 ต.ไมขาว อ.
ถลาง , บานปาสัก ม.4 ต.เชิงทะเล  

7 ตรัง 5 7 - บานทุง ม.3 ต.เกาะสุกร ,บานบาตูปูเตะ ม.4 เกาะลิบง 
,บานบางคางคาว ,บานหนาเขาในรํา ,ชุมชนศรีตรัง จ.ตรัง  

8 พัทลุง 30 70 - กลวยเภารวมใจจัดการขยะสูหมูบานสุขภาวะ , บานโคกทรายเกษตรอินทรีย
สรางสุข , บานทายูง , บานหวยไมไผ  
, ชุมชนฝาละมีสุขภาพดีวิถีพอเพียง , บานปายูง ม.14 ต.เขาชัยสน , บานปา
ตอ ต.เขาปู , บานเขาเจียก , บานปาแกออก , บานสหกรณ ม.8 บางแกว ,
บานทุงโตะหยะ , บานหนาวัด , บานหัสคุณ , บานคลองยาง , บานทุง
โตะหยะ , บานปาตอ ต.รมเมือง  , บานสํานักกอ 
, บานปาพอ  , บานหนองขอ ต.ทาแค  , บานเขาโคเควียน 
, บานปากหวะ  , ชุมชนบานทุงไหม  , ฟนอาว เพิ่มปา ที่บานคลองขุด  , บาน
ควนยวน , บานนาบอน , บานมวงเตี้ย , บานหนองเพ็ง , บานควนปอม , บาน
ดอนปริง  
, บานเกาะเหรียง  

9 สตูล 37 84 - คนบานควนรวมใจ รวมมือ ลดยาเสพติดออกจากชุมชน  
, ชีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะอาบี นําชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย , ชุมชนนา
อยู สุขภาวะดีวิถีคนหมูที่ 4 บานควนโตะเหลง , คนถ้ําทะลุ รวมใจ สราง
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ลําดับ จังหวัด จํานวน
โครงการ 

 (โครงการ) 

จํานวน
ผูเขารวม 

(คน) 

ช่ือชุมชนหรือโครงการ  
 

ชุมชนนาอยู สูสุขภาวะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง , บานสะพานเคียน หมู 2  
, สานชุมชนรวมพลเครือขาย สูเปาหมายซอย 10 วิถีพอพียง , บานบูเกตยามู 
หมู 7  , บานคลองบาราเกตุ หมู 10  
, แประใตสามัคคี เจ็ดวันจัดการเจ็ดอยาง สรางชุมชนเขมแข็ง , เปล่ียนชีวิต 
ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บานหวยนํ้าดํา  , เยาวชนอาสา อนุรักษทรัพยากร  
,ชุมชนเขมแข็งเสริมสรางสุขภาพอยางยั่งยืน  , บานมะนังเขมแข็งดวย
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน , วิถีมุสลิมกําแพง , รวมใจ สานสัมพันธ บานกูบัง
จามังเหนือ  , โครงการรักษสาหราย บานเกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล  , บาน
ปาเสม็ด อ.ทาแพ จ.สตูล , บานไรทอน อ.ทาแพ จ.สตูล , บานทายมะพราว อ.
ละงู จ.สตูล , บานหวยไทร  , บานปอหินรวมใจสานฝนครอบครัวอบอุน  , 
ชุมชนเทศบาล 1  , ม.1 บานทุงไหม ต.นํ้าผุด  , บานทุงเกาะเปาะ ม.6 ต.เขา
ขาว  
, บานนาขาใต ม.7 ต.เขาขาว  , โครงการสุขภาพดี สรางวิถีมุสลิม , บานวัง
ยาว ม.11 ต.นํ้าผุด อ.ละงู  , บานวังชอนชัย ต.ละงู อ.ละงู , บานในใส ต.ละงู 
อ.ละงู  
, บานเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู  , บานหวยมะพราว ต.ละงู อ.ละงู , บานใน
เมือง ต.ละงู อ.ละงู , บานทาศิลา ต.นาทอน  , บานชองไทร ต.นาทอน  , บาน
บาราชี ต.นาทอน  
, บานหัวทาง ต.ละงู  , บานนาขาเหนือ อ.ละงู   

10 นครศรีธ
รรมราช 

66 147 - ชุมชนทามวง, ชุมชนชาเอียน , ชุมชนบานนาผา , บานทุงกระจูด, บานบางคุ
รา, บานทาแหง , บานเนินอินทรแกว อ.ชะอวด, บานไรเหนือ อ.ทุงสง, บาน
คลองปกเหนือ อ.ชางกลาง, บานยวนแหล อ.เมือง, บานหวยแหยง อ.ชะอวด, 
บานกาโห อ.ชะอวด , ชุมชนวัดโหนด อ.ทาศาลา  
, บานทรายขาว อ.ทุงสง, บานสหกรณ อ.ทุงสง, บานควนหนองหงส อ.ชะอวด 
, บานนาสราง อ.พรหมคีรี , บานโปน อ.พรหมคีรี , บานตีนคลอง อ.พรหมคีรี 
, บานไทรขาม อ.ทาศาลา , บานมะยิง อ.ทาศาลา , บานในโคระ อ.ทาศาลา , 
บานแขก อ.ทาศาลา, บานในหัน อ.ทาศาลา  
, บานปลักจอก อ.ทาศาลา , บานบางคุระ อ.ปากพนัง 
, บานเกาะรุง อ.ปากพนัง, บานขุนเขาพนม อ.พรหมคีรี  
, บานไสโคกเกาะ อ.ฉวาง , บานทุงกระจูด อ.ฉวาง  
, บานไสใหญ อ.ฉวาง, บานทรายขาว อ.ฉวาง, บานทุงหลอ อ.รอนพิบูลย, 
ชีวิตปลดสารพิษตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง อ.รอนพิบูล , บานทามวง อ.เมือง, 
บานกลาง อ.ทาศาลา , บานหลาแขก อ.รอนพิบูลย , บานชุมโลง อ.ทาศาลา, 
บานคลองเล อ.ถ้ําพรรณรา, บานหวยพานฟนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง , กลวยไข
บานลดสารเคมีเศรษฐกิจพอเพียงบานพิตํา อ.นบพิตํา, บานปากลงเศรษฐกิจ
พอเพียงเล่ียงสารเคมี อ.นบพิตํา, ชุมชนบางฉนาก เทศบาลเมืองปากพนัง, 
ชุมชนเสาธงทอง เทศบาลเมืองปากพนัง, บานบางศาลา อ.ปากพนัง, บานบาง
ตะพง อ.ปากพนัง , บานปากทาซอง อ.ถ้ําพรรณรา, บานทรายเพชร อ.ถ้ํา
พรรณรา, บานทุงกาง้ิว อ.ถ้ําพรรณรา, บานนาพา อ.ถ้ําพรรณรา, บานไสเลียบ 
อ.พระพรหม , บานทุงจูด อ.ถ้ําพรรณรา, บานทาแหง อ.ฉวาง , คนปากเมียด
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ลําดับ จังหวัด จํานวน
โครงการ 

 (โครงการ) 

จํานวน
ผูเขารวม 

(คน) 

ช่ือชุมชนหรือโครงการ  
 

สุขภาพ อ.ฉวาง , บานควนสวรรค อ.ฉวาง , บานคันเบ็ด อ.ลานสกา , บาน
คลองตูก อ.ทุงสง, บานเขาพระทอง อ.ชะอวด  
, บานชะเอีอน, บานทาใหญ อ.เชียรใหญ  
, บานดอนจิก อ.เชียรใหญ , บานบางคู อ.เชียรใหญ  
, บานทองลาน อ.เชียรใหญ , บานศรีรักษา อ.เชียรใหญ  
, บานตูล ม.1 , บานชายควน, บานควนเงิน  

11 สงขลา  16 38 - เกษตรปลอดภัยไรสารเคมี บานทุงยาว  
,ชาวนาปลอดภัยใสใจ ผูบริโภคบานหนองถวย  
, ชุมชนคนเกาขาม 3 วัย ใสใจสุขภาพ 
, ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 
, เศรษฐกิจพอเพียงอาหารปลอดภัย ต.ปริก 
, คนสามวัย รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานโคกเมือง  
, เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียงบานปะโอ  
, ปรับปรุงภูมิทัศน บานจุมปะ  
, เกษตรอินทรียวิถีพอเพียงบานคูหาใน  
, โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
, โครงการชุมชนสรางสุขสูการบริโภคอยางยั่งยืน เทศบาลปริก 
, เศรษฐกิจพอเพียง ต.ทุงขม้ิน  
, เศรษฐกิจพอเพียงบานปลักคลํ้า ต.โคกมวง 
, โครงการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร บานหนองไมแกน  
, บานคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
, บานทะเลนอก ต.หัวเขา  

12 ปตตานี  11 24 - โครงการอนุรักษปาและนกเงือกบานเจาะกะพอ 
, โครงการรวมสรางชุมชนดวยสองมือเรา ม.4 บานปราแวใหนาอยู  
, ชุมชนกาแลแนสรางสุขดวยครอบครัววิถีศรัทธา 
,สรางเยาวชนจิตอาสา บานกูแบปูยู ม.4 มวงเตี้ย  
, กะลาพอตก 
, รวมคน รวมคิด สรางชุมชนเขมแข็งบานกะลาพอออก  
, สรางชุมชนใหสุขบานสือดัง  
, บานเตราะแกนสานฝนวัฒนธรรมชุมชน  
, ปรับเปล่ียนสุขภาวะ ชุมชนสะพานมา  
, ชุมชนละเมาะปก  
, หมูบานปรับเปล่ียนวิถีพอเพียง วิสาหกิจชุมชนบานบางโกระ  

13 ยะลา  11 24 - พลังวานีตา (ผูหญิง) สูชุมชนเจาะปูแนนาอยู  
, ชุมชนจือแรจัดการขยะ  
, ชุมชนบาโงยซิแน (บานลีมาปูโระ) 
, ชุมชนกรงปนัง บานตะโละซูแม  
, เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสรางสุขบานยือเราะ  
, ตะโละมางาแบ สรางสุขชุมชนดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
, บานปากบางไรขยะ ดวยการจัดการสามระบบ (เบตง) 
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ลําดับ จังหวัด จํานวน
โครงการ 

 (โครงการ) 

จํานวน
ผูเขารวม 

(คน) 

ช่ือชุมชนหรือโครงการ  
 

, ชุมชน ปูลัยรวมใจเปนหน่ึง 
, เครือขายสตรีเพื่อสันติภาพ 
, โครงการลานสานชุมชนนาอยูสังคมสันติสุข บานปกแต ม.1  
, บือแนนากอเขมแข็งดวยเศรษฐกิจพอเพียง  
 

14 นราธิวา
ส  

10 20  - หมูบานสะอาดชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด  
, เยาวชนตนตาลสุขภาพดีมีภูมิคุมกันยาเสพติด 
, ชุมชนตาบาฮีเลนาอยู สูสุขภาวะ ดวยสองมือเรา  
, ชาวตือกอรวมมือ รวมใจชุมชนสะอาด ปลอดโรค  
, คุณธรรมสรางคนจริยธรรม สรางใจ บานนํ้าตก  
, หมูบานยะออฟนดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
, สรางผูนําเพื่อการเปล่ียนแปลงสูชุมชน  
, หมูบานนาอยู ชุมชนนามอง  
, เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
, ชุมชนบานบาลาเพิ่มมูลคาขยะเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  
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ภาคผนวก ง  

สรุปโครงการท่ีผานการคัดกรองคร้ังท่ี 2 

ลําดับ จังหวัด โครงการที่ผาน
การคัดกรอง  
 (โครงการ) 

ช่ือโครงการ 
 

1 ชุมพร  14 1. กลุมประมงบานบอเมารักษส่ิงแวดลอม 
2. บานนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเขมแข็งและย่ังยืน 
3. สภาพแวดลอมดีชีวีมีสุขที่บานนาโครงชาง 
4. อาวมะมวงเขมแข็ง ชุมชนนาอยู สูวิถีพอเพียง 
5. ชุมชนเขาเจดีย-ตลาดใน หวงใยสุขภาพและส่ิงแวดลอมดวยวิถีพอเพียง 
6. บานวังทองนาอยูดวยวิถีพอเพียง 
7. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยูดี-มีสุข บานดอนเมา 
8. ซุปเปอรมารเก็ตธรรมชาติ บานปะติมะ 
9. บานทาชุมชนอยูดีดวยวิถีพอเพียง 
10. ขยะบานในไรสูชุมชนอยูดีมีสุข 
11. บานตรังนาอยู 
12. บานทับชาง สรางสุขภาพดี วิถีชุมชนพอเพียง 
13. ขยะสรางสุข ปลูกจิตสํานึกชาวในจูน 
14. บานดอนตาบาว 

2 กระบี่  8 1. เยาวชนกําจัดขยะมูลฝอยบานหัวหิน 
2. บานโคกยูงสรางสามัคคี ดวยวิถีชุมชน 
3. เยาวชนอนุรักษภูมิปญญาชุมชนควนเกาะจนัทร 
4.  รูทัน รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 
5. ตามรอยพอหลวง รวมหวงสังคม มุงม่ันพัฒนาคน เพื่อชุมชนทีย่ั่งยืนบานขุน
สมุทร 
6. unseen ทาปอมคลองสองน้ํา ลํ้าคาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. เศรษฐกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 
8.  ม.5 ต.เขาคราม 

3 ระนอง  4 1. โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดครัวเรือนชุมชนบานในไร 
2. โครงการชุมชนลดปจจัยเส่ียงดวยแกนนํานกักีฬาเยาวชนคนบานเขาฝาชี 
3. บานระนองพัฒนาลดและปลดหนี ้
4. รักษสัตวน้ําดวยปาการังเทียมปากอาวขจัดภัย 

4 พังงา  1 1. เมืองสุขภาพแหงสังคมผูสูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค 
5 สุราษฏร

ธานี  
15 1. ชุมชนกาวใกลครอบครัวสดใสหางไกลจากอบายมุข 

2. เยาวชนหินดานรักษบานเกิด 
3. เปล่ียนวิถีชุมชนคนเสม็ดเรียง 
4. รวมสรางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหปากกะแดะนาอยู 
5. สรางสุขคนกงตอดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ลดขยะ สรางสุขภาวะคนบานกลาง 
7. วัฒนธรรมนําสุขคนกงตาก 
8. สมุนไพรสรางสุขบานถ้ําผุด 
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ลําดับ จังหวัด โครงการที่ผาน
การคัดกรอง  
 (โครงการ) 

ช่ือโครงการ 
 

9. ตามรอยความสุขที่สมุย 
10. พืชสมุนไพรเช่ือมใยรักคนเขาปูน 
11. บานปากหานสรางสุขดวยสมุนไพร 
12. ดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง 
13. สรางสุขบานบางกลวยดวยภูมิปญญาทองถิ่น 
14. สวนปา สรางสุขคนโกงเหลง 
15. สรางชุมชนคีรีรอบใหนาอยู 

6 ภูเก็ต  5 1. เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบานพรุสมภาร 
2. ชุมชนชายฝง สรางพลังเศรษฐกิจ บานยามู 
3. คนชายขอบพัฒนาปลอดยาเสพติด บานทาฉัตรไชยนาอยู 
4. รูเทาทันการบริโภค ชีวิดปลอดภัย ไมขาวเขมแข็ง 
5. รวมใจตานภัยยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงบานแหลมทราย 

7 ตรัง 5 1. โครงการเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรทางกรทางทะเลและชายฝงบาน
ทุง 
2. ครอบครัวอบอุนหมู 4 มีสุข (บานหนาเขาชุมชนเขมแข็ง) 
3. เยาวชนตนกลารวมรักษปาชายเลนบานบางคางคาว 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน รวมสรางสังคมเปนสุข 
5. คนบานบาตูปูเตะรักทรัพยากร 

8 พัทลุง 22 1. ชุมชนฝาละมี สุขภาพดี ดวยวิถีพอเพียง 
2. รวมมือรวมใจสรางสุขบานหนองเพ็ง 
3. รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง 
4. ฟนปา รักษเคย ที่บานปากหวะ หมู.10 ต.ลําปา 
5. พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บานควนยวน 
6. พลังมุสลิมรักษคลองนาบอน 
7. สรางรอยย้ิมใหคนสํานักกอ 
8. สืบสานตํานานวิถีขนมไทยดวยเด็กทุงไหม 
9. อยูดี กินดี มีสุข บานทุงโตะหยะ 
10. เกษตรอินทรียบนความพอเพียง บานสหกรณ 
11. รวมใจรักษสภาพแวดลอมสูสุขภาวะบานควนปอม 
12. บานหวยไมไผนาอยู สูวิถีพอเพียง ลดความเส่ียงการเกิดโรค 
13. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําบานทายูงเพื่อความม่ันคงทางดานอาหาร 
14. เยาวชนสืบสานภูมิปญญาชุมชนที่ตําบลเขาเจียก 
15. กลวยเภารวมใจจัดการขยะสูหมูบานสุขภาวะ 
16. ปุยดี ดอกไมเดน เนนเกษตรกรรม บานมวงเตี้ย (ดอกไมสรางสุขที่บานมวงเตี้ย) 
17. ครอบครัวเขมแข็ง สรางสุขใหชุมชนคนบานปายูง 
18. โครงการจัดการขยะชุมชนบานปาตอและรวมสรางชุมชนใหนาอยู 
19. รักษปา รักษน้ํา รักษชีวิต ที่บานเขาปู 
20. เกษตรสีเขียวบานปาพอ 
21. โคกทรายเกษตรอินทรียสรางสุข 
22. ฟนฟูวิถีชีวิตชาวนาบานควนเงิน 
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ลําดับ จังหวัด โครงการที่ผาน
การคัดกรอง  
 (โครงการ) 

ช่ือโครงการ 
 

9 สตูล 37 1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาวะ หมู 7 บานนาขาใต 
2. ปลุกจิตสํานึกชุมชน คนปาเสม็ดอนุรักษปาชายเลน 
3. แป-ระใตสามัคคี เจ็ดวัน จดัการเจ็ดอยาง สรางชุมชนเขมแข็ง 
4. เปล่ียนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บานหวยน้ําดํา 
5. ชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางสุขภาพเด็กเยาวชนอยางย่ังยืน 
6. บานมะนัง เขมแข็ง ดวยเศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน 
7. บานไรทอน อนุรักษคลังปญญา นําพาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สานชุมชน รวมพลเครือขาย สูเปาหมายบานซอย 10 วิถีพอเพียง 
9. ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นําชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย 
10. เศรษฐกิจพอเพียง แกไขปญหาหนี้สิน บานวังยาว จังหวัดสตูล 
11. คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 
12. รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ 
13. โครงการชุมชนรวมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บานในเมือง 
14. รวมพลังคนชองไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนนาอยู 
15. บานนาขาเหนือรวมพลังสรางสรรคเพื่อชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน 
16. คืนความสุข สุขภาวะดี เช่ือมความสามัคคี หมูที่ 3 บานถ้ําทะลุ 
17. สงเสริมพัฒนาอาชีพบานทาศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
18. พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายไดในชุมชนบานบารายี 
19. สรางจิตสํานึกเยาวชนบานนาทอนเพื่อการเรียนรูการเกษตร 
20. บานสวยดวยมือเรา 
21. โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ม.15 บานในใส ต.ละงู 
22. บานบอหินรวมใจสานฝนครอบครัวอบอุน ม.3 
23. มัสยิดสัมพันธศูนยกลางแหงการเรียนรู ม.17 บานวังชอนชัย 
24. โครงการพัฒนาเยาวชนผานภูมิปญญาวิถีชีวิต บานหัวทาง หมู.6 ต.ละงู 
25. โครงการลดรายจายเพิ่มรายไดใหชุมชน(ม. 11 บานหวยมะพราว) 
26. เยาวชนอาสา อนุรักษทรัพยากร 
27. ฟากาต 360 วัน แมบาน หมูที่ 4 สลัดมัน สุขภาวะดี สูครอบครัวปลอดโรค 
ชุมชนปลอดภัย 
28. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย สานสายใยสูชุมชน หมูที่ 10 บานคลองบา
ราเกตุ 
29. 7 เสนทางสู หมูที่ 7 บานบูเกตยามู สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนย่ังยืน 
30. รวมใจสรางชุมชนปลอดขยะ สูชุมชนสุขภาวะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 
31. รักษเกาะสาหราย หมูที่ 5 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
32. โครงการ ชาวเกาะยวน ยุคใหม คิดใหม ทําใหม ใสใจสุขภาพ ม.3 บานเกาะยวน 
33. ชุมชนนาอยูฟนฟูเศรษฐกิจเนนความเจริญดานอาหาร ม.10 บานหวยไทร 
34. สงเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมูที่1 บานทุงไหม 
35. หมูบานสุขภาพดี ตามวิถีมุสลิม หมูที่ 8 บานหนองยูง ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู 
จังหวัดสตูล 
36. หมูบานสุขภาวะ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
37. เยาวชนคนดี ชุบชีวีบานน้ํารอน 
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ลําดับ จังหวัด โครงการที่ผาน
การคัดกรอง  
 (โครงการ) 

ช่ือโครงการ 
 

10 นครศรีธ
รรมราช 

53 1. บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 
2. เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 
3. บานทาชางเกษตรอินทรีย สืบสานวิถีผูสูงวัย 
4. บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 
5. เกษตรอินทรีเพื่อสุขภาพบานคลองตูก 
6. การจัดการผลผลิตในชุมชนรวมใชรวมจาย บานปากทาซอง 
7. ชาวทุงจูดรวมใจเพื่อทําความดี ดวยวิถีพุทธ 
8. ชุมชนบานเกาะรุงรวมพลังปองกันควบคุมโรคเร้ือรัง 
9. ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนากรักแมน้ําปากพนัง 
10. บานดอนจกิพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 
11. วัดภูเขาพาวนาราม นําพา บานนาพา รวมใจ ม. ๕ บานนาพา 
12. รวมใจแกไขปญหาขยะในชุมชุนบานตูล 
13. ตูเย็นขางเรินบานชายควน 
14. คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอนิทรีย 
15. โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 
16. ภัยพิบัติจัดการไดที่บานทรายเพชร 
17. สุขสวรรค ที่ บานควรสวรรค (ม.8 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ) 
18. พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางย่ังยืน 
19. บานทาแหงปลอดโรค ปลดหนี้ ดวยวิถีพอเพียง 
20. เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง บานควนหนองหงส 
21. อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบานควนยูง 
22. ชุมชนบานชะเอียนย้ิมไดดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
23. บานกาโหใตสรางรัก สรางคน สรางชุมชน 
24. บานหวยแหยงรวมสืบสานภูมิปญญาพื้นบานมวยไทย 
25. การพัฒนาคุณภาพมังคุดปลอดสารสรางสามัคคีบานคลองปกเหนือ 
26. กิจกรรมชุมชนเช่ือมความสามัคคีที่บานยวนแหล 
27. เด็กบานไรเหนือเรียนรูสมุนไพรจาก ผูเฒา เพื่อเพิ่มสัมพันธ ลดความขัดแยง 
28. บานในหนั ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
29. วิถีพื้นบานลดหนี้ที่บานทรายขาว 
30. สรางคุณคา เติมความสุขผูสูงอายุ ดวยเยาวชนบานวัดโหนด 
31. บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหนีด้วยวิถีพอเพียง 
32. ผักปญญาออน บานๆ สรางสุข บานแขก ม.13 ต.ทาข้ึน 
33. ลดขยะ สรางคน ชุมชนบานเนินอนิทรแกว 
34. นําศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 
35. บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ลดหนี้ครอบครัว 
36. คนปากเปยดสุขภาพดี 
37. บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 
38. บานเขาขุนพนมยุคใหมหางไกลยาเสพติดดวยอุนไอรักจากชุมชน 
39. สายน้ําสรางสุข ณ บานทุงโชน 
40. บานปลักจอกพืชผกสมุนไพรเสริมรายได 
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ลําดับ จังหวัด โครงการที่ผาน
การคัดกรอง  
 (โครงการ) 

ช่ือโครงการ 
 

41. ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บานในโคระ 
42. บานคลองเลปลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
43. บานตีนคลองปลอดสารพิษ สรางชีวิต เพื่มรายได 
44. บานคันเบ็ดปลอดสารพิษดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
45. บานโปน บานสวย รวยผักสวนครัว ถวนทั่วสุขภาพดี 
46. บานทามวง ม.1.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
47. กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 
48. รําโทนสามวัยกูภัยเศรษฐกิจบานหวยพาน 
49. ตลาดคุณธรรมนําวิถีเดิมบานปากลง 
50. ชุมชนเสาธงทอง ผักสวนครัวปลอดสารพิษ ขยะมีชีวิต รวมคิดรวมทํา 
51. บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 
52. บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 
53. เศรษฐกิจพอเพียง ลดเส่ียง ลดโรค บานทุงหลอ 

11 สงขลา  18 1. หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัย 
2. ครัวชุมชนของคนทุงออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
3. สรางเสริมสุขภาวะชุมชนผานการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
4. สรางสุขคนบานปะโอชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอนิทรีย 
5. สรางหมูบานในฝน ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บานลานไทร 
6. ชุมชนคนเกาะขาม 3 วัยใสใจสุขภาพ หมู 2 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
7. โครงการปรับภูมิทัศนระบบนิเวศนในชุมชน หมู 5 ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
8. ชุมชนตนแบบวิถีสุขภาพ:วิถีพอเพียง บานหนองไมแกน 
9. รวมสรางสุข ดวยซั้งกอที่บานทะเลนอก 
10. อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิต 
11. ชุมชนนาอยูส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย หมู 7 ต.กะดังงา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
12. เกษตรปลอดภัยไรสารเคมี บานทุงยาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
13. ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 
14. สานใจคนสามวัย รวมสรางชุมชนบานโคกเมืองใหนาอยู 
15. ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 
16. ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งมีสุขที่บานคูขุด หมู 4 ต.คูขุด อ.สะทิงพระ จ.
สงขลา 
17. ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช สรางเครือขายผูบริโภค 
18. เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง หมู 3 ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

12 ปตตานี  12 1. โครงการบานเตราะแกนสานฝนวัฒนธรรมชุมชน 
2. โครงการปรับเปล่ียนสุขภาวะชุมชนสะพานมา 
3. โครงการรวมสรางชุมชนทองถิ่นบานปราแวใหนาอยูและเขมแข็งดวยสองมือเรา 
4. สือดังซาตู ปาดู (สือดังรวมใจเปนหนึ่ง) 
5. รวมคน รวมคิด สรางชุมชนเขมแข็ง บานกะลาพอ ออก 
6. กองปงสรางสุข บานกะลาพอ ตก ม.8 
7. นกนอยไรรังนอน ม.7 บานเจาะกะพอใน 
8. 1 เดือน 1 ดาวะห ชุมชนยาบี ปองกันยาเสพติด 
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ลําดับ จังหวัด โครงการที่ผาน
การคัดกรอง  
 (โครงการ) 

ช่ือโครงการ 
 

9. รอยมือสรางวิถีชุมชนบานบางโกระ 
10. โครงการชุมชนกาแลแนสรางสุขดวยครอบครัววิถีศรัทธา 
11. โครงการสรางเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบานกแูบปูยูม.4 มวง
เตี้ย 
12. พลังคนชุมชนเขมแข็ง ชุมชนละเมาะบก 
 

13 ยะลา  11 1. มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 
2. ลีมาปูโระสูชุมชนพึ่งตนเอง 
3. ชุมชนจือแรรวมใจ จัดการขยะ 
4. บานปากบางไรขยะดวย 3 ระบบ 
5. เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสรางสุขบานยือเราะ 
6. ตะโละมางาแบ สรางสุขชุมชนดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
7. รวมสรางชุมชนเจาะปูแนนาอยู 
8. ตะโละซูแมเขมแข็งดวยพลังสตรี 
9. ปูลัยรวมใจเปนหนึ่ง 
10. กรงปนัง นาอยู ดวยพลังสตรี 
11. เบอแนนากอ เขมแข็ง ดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

14 นราธิวา
ส  

10 1. ชาวตือกอรวมมือ รวมใจ ชุมชนสะอาด 
2. ชุมชนตาบาฮีลนาอยู ปลอดขยะดวยสองมือเรา 
3. หมูบานตือระรวมมือรวมใจสรางสามัคคีสูชุมชนเขมแข็ง 
4. เยาวชนตนตาลสุขภาพดี มีภูมิคุมกันยาเสพติด 
5. กูยิสะอาด ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด 
6. ทํานบรวมสรางอาชีพ สรางรายได อยูอยางพอเพียง 
7. ชุมชนบานบาลาเพิ่มมูลคาขยะเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
8. หมูบานยะออ ชุมชนเขมแข็ง สุขภาพฟนดี ชีวีมีสุข 
9. ตะโละแน็งอามานสรางสุข รูจักพอเพียงและเพียงพอ 
10. คุณธรรมสรางคน จริยธรรมสรางใจ ลดปญหายาเสพติด ณ บานน้ําตก 
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ผนวก จ 

ผลการพิจารณาโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนรายจังหวัด 

จังหวัดชุมพร 
 จังหวัดชุมพร มีโครงการผานการพิจารณา 14 โครงการ (มีโครงการใหม 6 โครงการ และโครงการตอเน่ือง 8 
โครงการ) จังหวัดชุมพร มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 2 คน คือ นางสมใจ ดวงพิบูลย (พัฒนาและติดตาม 11 
โครงการ) และ นางเบญจา รัตนมณี (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ)   
 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการขยะ การจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
อินทรีย ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 
 
ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดชุมพร  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03807 บานนาเหนือเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อชุมชนเขมแข็ง
และยั่งยืน 

เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย ลดใช
สารเคมี ผักปลอด
สารพิษ  

โครงการใหม - นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

2 58-03828 สภาพแวดลอมดีชีวีมีสุขที่บาน
นาโครงชาง 

การจัดการขยะ กําจัด
แหลงเพาะพันธุเช้ือโรค  

โครงการใหม - นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

3 58-03814 บานวังทองนาอยูดวยวิถี
พอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง การ
บริหารจัดการนํ้า 

โครงการใหม - นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

4 58-03842 อนุรักษผืนปาดอนเทพมูลเพื่อ
พอหลวง ป2 

การจัดการทรัพยากร 
พืชสมุนไพร  

- ตอยอดพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
ทุกกลุม 

นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

5 58-03811 รวมสรางชุมชนบานดอนตา
บาวใหนาอยู คลองสวยนํ้าใส 
ใสใจส่ิงแวดลอม ป 2 

การจัดการขยะและ
ส่ิงแวดลอม  

 ตอยอดการ
จัดการขยะ  

นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

6 58-03821 ชุมชนเขาเจดีย-ตลาดใน 
หวงใยสุขภาพและส่ิงแวดลอม
ดวยวิถีพอเพียง ป 2 

เศรษฐกิจพอเพียง ปลูก
ผักปลอดภัย  

 ส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน พื้นที่สี
เขียว และดาน
เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการ
ปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได 

นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

7 58-03829 ชุมชนสูงวัย บานในซัง 
ตอเน่ือง ป 2 

การจัดการขยะและการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  

 การจัดการขยะ
และดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ 

นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

8 58-03823 บานดอนรักษรวมใจสราง
ความปลอดภัยในชุมชน ป2 

ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  การฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีดนตรี
พื้นบาน 

นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

9 58-03834 รวมสรางชุมชนบานเนินทอง เศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาหมูบาน นางสมใจ  
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

นาอยูดวยทรัพยากรทองถิ่น ป
2 

พัฒนาหมูบานดอย
โอกาส  

ดอยโอกาส ดวงพิบูลย 

10 58-03818 บานหวยทรายขาวนาอยู 
ชุมชนรวมใจ หางไกลโรค ป2 

เสริมสรางศักยภาพ
เยาวชน แกปญหายา
เสพติด  

 เสริมสราง
ศักยภาพ
เยาวชน  

นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

11 58-03809 กลุมประมงบานบอเมา-แหลม
แทน รักษส่ิงแวดลอม ป3 

การจัดการทรัพยากร 
ลดปญหาหน้ีส้ิน  

 สรางระบบนิเวศ
ปาชายเลน และ
แกหน้ีสิน 

นางสมใจ  
ดวงพิบูลย 

12 58-03808 บานตรังสรางสุข เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการใหม - นางเบญจา  
รัตนมณี 

13 58-03812 ซุปเปอรมารเก็ตธรรมชาติ 
บานปะติมะ 

การจัดการทรัพยากร  โครงการใหม - นางเบญจา  
รัตนมณี 

14 58-03827 ปลูกจิตสํานึกชุมชนบานในจูน
นาอยู 

เศรษฐกิจพอเพียง 
จัดการขยะ  

โครงการใหม - นางเบญจา  
รัตนมณี 

 

จังหวัดกระบี่  

 จังหวัดกระบี่ มีโครงการผานการพิจารณา 11 โครงการ (มีโครงการใหม 8 โครงการ และโครงการตอเน่ือง 3 

โครงการ) จังหวัดกระบี่ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 2 คน คือ นางสาวจารุวรรณ วงษเวช (พัฒนาและติดตาม 8 

โครงการ) และนายทวีชัย ออนนวน (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ)   

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการขยะ จัดการภัยพิบัติ เกษตรอินทรีย  แกปญหายาเสพติด 

เศรษฐกิจพอเพียง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่ 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดกระบี่  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 

1 58-03840 รวมสรางชุมชนใหนาอยูบาน
หวยลึก จัดการขยะชุมชน 

การจัดการขยะ 
สุขลักษณะที่ดี ลดแหลง
เพาะพันธุเช้ือโรค ปองกัน
ไขเลือดออกยุงลาย  

โครงการใหม - น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

2 58-03838 รวมสรางชุมชนใหนาอยูบาน
หัวหนิปลอดขยะ 

การจัดการขยะ เพื่อสุข
ภาวะที่ดีของชุมชน  

โครงการใหม - น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

3 58-03846 การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูชุมชนบานคลองขนาน 
(ตอเนื่อง ป2) 

การจัดการขยะ เพื่อสุข
ภาวะที่ดีของชุมชน 

- ตอยอดแนวคิด
นักวิจัยเยาวชน 
และการจัดทํา
หลักสูตรชุมชน 

น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

4 58-03824 รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ 
บานปลายทับใหม 

การสรางชุมชนเขมแข็ง 
จัดการภัยพิบัติ   

โครงการใหม  น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

5 58-03849 แหลงเรียนรู ปลูกขาวพันธ เกษตรอินทรีย ลดใช - ตอยอดพื้นที่นา นายทวีชัย 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 

พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี 
บานคลองหมาก (ตอยอด ป 
2) 

สารเคมี  ถูกทิ้งรางและ
แปลงสภาพเปน
สวน 

ออนนวน 

6 58-03844 โครงการเยาวชนคนสรางสุข 
บานนาเกาะไทร (ตอเนื่อง ป
2) 

สงเสริมศักยภาพเยาวชน 
แกปญหายาเสพติด 

- ตอยอดเยาวชน 
แกปญหายาเสพ
ติด 

น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

7 58-03830 ครอบครัวอบอุน มีภูมิคุมกนั 
แบงปนความสุขบานขุน
สมุทร 

เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการใหม - นายทวีชัย 
ออนนวน 

8 58-03835 เศรษกิจพอเพียงดวยบัญชี
ครัวเรือนบานทาพรุ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
แกปญหายาเสพติด  

โครงการใหม - นายทวีชัย 
ออนนวน 

9 58-03815 Green Food- Green 
market ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงบานหนองจิก 
 

เกษตรอินทรีย ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม  น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

10 58-03833 เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่นบานควนเกาะ
จันทร 

การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการดื่มสุรา/การ
สูบบุหรี่ 

โครงการใหม  น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

11 58-03841 การจัดการทรัพยากรปาชาย
เลน บานเขาทอง unseen 
อาวทาเลน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการใหม  น.ส.จารุวรรณ 
วงษเวช 

 

จ.สุราษฏรธานี  

 จังหวัดสุราษฏรธานี มีโครงการผานการพิจารณา 11 โครงการ (มีโครงการใหม 11 โครงการ ไมมีโครงการตอเน่ือง) 

จังหวัดสุราษฏรธานี มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 2 คน คือ นางสาวกัญนภัส จันทรทอง และนางสาวอารีย คงแจม 

พัฒนาและติดตามโครงการรวมกัน 8 โครงการ และนางสาวกัญนภัส จันทรทอง พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ 

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก สงเสริมการบริโภคการใชประโยชนและดูแลสุขภาพ สรางเสริมอาชีพ 

การสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะ 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัด 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03937 ดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง สรางเสริมอาชีพ สรางงาน 
สรางรายไดเสริมใหคนใน
ชุมชน 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
, นางสาว
อารีย คงแจม  

2 58-03965 เยาวชนหินดานรักษบานเกิด สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชน พัฒนาศักยภาพ

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

เยาวชนในชุมชนใหเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

, นางสาว
อารีย คงแจม  

3 58-03940 บานปากหานสรางสุขดวย
สมุนไพรและผักพื้นบาน 

สงเสริมการบริโภค การใช
ประโยชน และดูแล
สุขภาพเบื้องตนดวยภูมิ
ปญญาดานสมุนไพรและ
ผักพื้นบานที่มีในชุมชน 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
, นางสาว
อารีย คงแจม  

4 58-03970 วัฒนธรรมนําสุขคนกงตาก การสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบาน 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
, นางสาว
อารีย คงแจม  

5 58-03905 สมุนไพรสรางสุขบานถ้ําผุด สงเสริมการใชประโยชน
จากสมุนไพรในบริโภค 
และการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
, นางสาว
อารีย คงแจม  

6 58-03925 รวมอนุรักษปากนํ้ากะแดะให
ชุมชนนาอยู 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมในคลองกะ
แดะใหมีความสมบูรณ 
ดวยกระบวนการมีสวน
รวมของคนในชุมชน 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
, นางสาว
อารีย คงแจม  

7 58-03958 สวนปา สรางสุขคนโกงเหลง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษและพัฒนาสวนปา
ชุมชนสูการเรียนรูดานการ
ทําเกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดภัย และ
สงเสริมการบริโภคผัก
พื้นบาน 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
, นางสาว
อารีย คงแจม  

8 58-03959 ผัก สมุนไพรเช่ือมใยรักคน
เขาปูน 

การสงเสริมความสัมพันธ
ในชุมชน สงเสริมการใช
ประโยชนจากสมุนไพร
และผักพื้นบานที่มีใน
ชุมชน เช่ือมความสัมพันธ
ของคนในชุมชน 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
, นางสาว
อารีย คงแจม  

9 58-03906 สรางสุขภาวะชุมชนคนเสม็ด
เรียง 

สงเสริมและดูแลสุขภาพ
ผูปวยเรื้อรังและกลุมเส่ียง
ที่เกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภค 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

10 58-03926 ลดขยะ สรางสุขภาวะคนบาน
กลาง 

 การจัดการขยะ สงเสริม
การคัดแยกขยะ และลด
ปญหาขยะโดยใชกติกา
ชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่น สงเสริมการคัด
แยกขยะ และลดปญหา
ขยะโดยใชกติกาชุมชน
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 

11 58-03915 ควนสูงนาอยู ครอบครัวสดใส 
หางไกลอบายมุข 

สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชนมีสุขภาพและ
คุณภาพที่ดี 

โครงการใหม - นางสาวกัญน
ภัส จันทรทอง 

 

จังหวัดภูเก็ต 

 จังหวัดภูเก็ต มีโครงการผานการพิจารณา 5 โครงการ มีโครงการใหม 5 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) 

จํานวน 1 คน คือ นางวารุณี ธารารัตนากุล (พัฒนาและติดตาม 5 โครงการ)  

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การดูแลระบบ

สุขภาพ/โรคเรื้อรัง การทองเที่ยววิถีชุมชน 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัด 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-04004 ชุมชนชายฝง สรางพลัง
เศรษฐกิจพอเพียง บานยามู 

เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่ม
รายไดและลดรายจายตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการใหม - นางวารุณี 
ธารารัตนากุล 

2 58-03991 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชน
บานพรุสมภาร 

เศรษฐกิจพอเพียง 
แกปญหาเศรษฐกิจชุมชน 
จากรายไดที่ตกต่ํา พัฒนา
ศักยภาพและเด็กเยาวชน
ใหหางไกลยาเสพติด 

โครงการใหม - นางวารุณี 
ธารารัตนากุล 

3 58-03988 อนุรักษ เพิ่ม สราง ทรัพยากร
ชายฝงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
อาวหลังแดง 

 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษพันธุ ฟนฟู สัตวนํ้า
และทรัพยากร สราง
เครือขายเฝาระวังอาวหลัง
แดง 

โครงการใหม - นางวารุณี 
ธารารัตนากุล 

4 58-03992 สานสายใยรักบานไมขาวรวม
จัดการโรคเรื้อรัง 

การดูแลระบบสุขภาพ/
โรคเรื้อรัง เฝาระวัง
ควบคุมและจัดการโรคเรือ

โครงการใหม - นางวารุณี 
ธารารัตนากุล 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

รัง 
5 58-03997 การจัดการทองเที่ยววิถีชุมชน 

บานทาฉัตรไชย 
การทองเที่ยววิถีชุมชน
อยางมีสวนรวมและเปน
ระบบ 

โครงการใหม - นางวารุณี 
ธารารัตนากุล 

 

จังหวัดตรัง  

 จังหวัดตรัง มีโครงการผานการพิจารณา 3 โครงการ มีโครงการใหม 3 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) 

จํานวน 3 คน คือ นายเสณี จาวิสูตร (พัฒนาและติดตาม 1 โครงการ) นายวิสุทธ์ิ ทองยอย (พัฒนาและติดตาม 1 โครงการ) 

นายสมนึก นุนดวง (พัฒนาและติดตาม 1 โครงการ) 

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการทรัพยากร และเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัด 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 

1 58-03785 รักษา"ครัวทะเล"ที่บานบาตู การจัดการทรัพยากร 
ระบบนิเวศปาชายเลน 
ครัวทะเลอาหารปลอดภัย 

โครงการใหม - นายเสณี จา
วิสูตร 

2 58-03789 พลังชุมชนรวมรักษปาชายเลน
บานบางคางคาว 

การจัดการทรัพยากร การ
จัดการปาชายเลน  

โครงการใหม - นายวิสุทธ์ิ 
ทองยอย 

3 58-03799 ทบทวนปลดหน้ีคนหมู 4 บาน
หนาเขา 

เศรษฐกิจพอเพียง
แกปญหาหน้ีสิน  

โครงการใหม - นายสมนึก 
นุนดวง 

 

จังหวัดพัทลุง 

  จังหวัดพัทลุง มีโครงการผานการพิจารณา 21 โครงการ มีโครงการใหม 17 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง 4 

โครงการ  มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 6 คน คือ นายเสณี จาวิสูตร (พัฒนาและติดตาม  1 โครงการ) นายสมนึก 

นุนดวง (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) นายถาวร คงศรี (พัฒนาและติดตาม  3โครงการ) น.ส.จุรีย หนูผุด (พัฒนาและ

ติดตาม 5 โครงการ) นายประเทือง อมรวิริยะชัย (พัฒนาและติดตาม  5 โครงการ) และน.ส.จุฑาธิป ชูสง (พัฒนาและติดตาม 

4 โครงการ) 

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก ความม่ันคงทางอาหาร การจัดการหน้ีสิน เกษตรอินทรีย/ลดใช

สารเคมี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอม และลดอัตราปวยดวยโรคอวน 

 

 



 
 

305 
 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดพัทลุง 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03837 เม่ือเด็กกลวยเถื่อนสราง
ธนาคารฯที่บานทุงยูง 
(ตอเน่ือง) 

เพิ่มความม่ันคงทางอาหาร
ดวยการเพิ่มพืชอาหาร
ทองถิ่น ทําหลักสูตร
ทองถิ่นและจัดทําธนาคาร
อาหาร 

- ตอยอดการดูแล
ปาไมตนนํ้า เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 
ธนาคารอาหาร 

นายเสณี  
จาวิสูตร 

2 58-03981 ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหคน
สํานักกอ 

การจัดการหน้ีสิน ลด
รายจายเพิ่มรายได เพิ่ม
การออมกับกลุมที่มีใน
ชุมชนดวยการเรียนรูจาก
สถานะเศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการใหม - นายสมนึก  
นุนดวง 

3 58-03983 
รูจักจาย รูจักออม รวมสราง
งานที่บานมวงเตี้ย 

การจัดการหน้ีสิน ลด
รายจาย เพิ่มรายได เพิ่ม
การออม อยางตอเน่ือง 

โครงการใหม - 
นายสมนึก  
นุนดวง 

4 58-04001 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ 
บานควนยวน 

เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจาย เพิ่มรายได สราง
อาชีพเสริม เพิ่มการออม
ใหมีความตอเน่ือง 

โครงการใหม - นายถาวร  
คงศรี 

5 58-03820 นาอินทรียที่บานโคกแยม 
(ตอเน่ือง) 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี สงเสริมการผลิต
และการจําหนาย
ผลิตภัณฑที่เกิดจากการ
แปรรูปขาวอินทรียชีวภาพ 

- ตอยอดการทํา
นาอินทรีย 

นายสมนึก  
นุนดวง 

6 58-03996 รวมมือรวมใจสรางระบบ
อาหารปลอดภัยบานหนองเพ็ง 

กระบวนการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ระบบจัดการ
การผลิต อาหารปลอดภัย
ใหเพียงพอ 

โครงการใหม - นายถาวร  
คงศรี 

7 58-03825 ชุมชนหูยาน บานนาอยูสูการ
จัดการตนเอง(ตอเน่ืองป 3) 

ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย
ของชุมชนและสราง
วิสาหกิจชุมชนสีเขียว 

- ตอยอดการสราง
และพัฒนาเปน
วิสาหกิจสีเขียว 

นายถาวร  
คงศรี 

8 58-03977 
รักษปา รักษนํ้า รักษชีวิต ที่
บานเขาปู 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เฝา
ระวัง ปองกัน ฟนฟู 
พัฒนาทรัพยากรปาตนนํ้า 

โครงการใหม - น.ส.จุรีย  
หนูผุด 

9 58-03998 คนทายูงปลูกปาในนาสหาย การอนุรักษทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมและปาตนนํ้า
เปนพื้นที่ที่เอ้ือในการผลิต
อาหารใหกับคนในชุมชน 

โครงการใหม - น.ส.จุรีย  
หนูผุด 

10 58-03982 ฟนปา รักษเคย ที่บานปาก
หวะ หมู.10 ต.ลําปา 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การ

โครงการใหม - น.ส.จุรีย  
หนูผุด 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

อนุรักษ ฟนฟู รักษาระบบ
นิเวศนที่สมดุลของชุมชน
ชายฝงแลวนําไปสูการ
บริหารจัดการทรัพยากร
รวมกัน 

11 58-04005 สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่
บานหวยไมไผ 

เศรษฐกิจพอเพียง ผลิต
อาหารปลอดภัยกินเอง 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ดานสุขภาพ 

โครงการใหม - น.ส.จุรีย หนู
ผุด 

12 58-03832 นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม 
(ตอเน่ือง) 

 เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

- ตอยอดการปรับ
พฤติกรรมของ
คนที่น่ีมีการใช
ปุยเคมีในสวน
ยางพารา และ
นาขาว 

น.ส.จุรีย หนู
ผุด 

13 58-03979 ชุมชนฝาละมีเขมแขง
ครอบครัวอบอุนดวยวิถี
พอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจาย เพิ่มรายได ดวย
วิถีเกษตรพอเพียง 

โครงการใหม - 
นายประเทือง 
อมรวิริยะชัย 

14 58-03980 รวมใจรักษสภาพแวดลอมสูสุข
ภาวะบานควนปอม 

การจัดการขยะ  โครงการใหม - นายประเทือง 
อมรวิริยะชัย 

15 58-04009 กลวยเภารวมใจจัดการขยะสู
หมูบานสุขภาวะ 

การจัดการขยะ โครงการใหม - นายประเทือง 
อมรวิริยะชัย 

16 58-03999 โคกทรายเกษตรอินทรียสราง
สุข 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - นายประเทือง 
อมรวิริยะชัย 

17 58-03822 รวมพลังสรางสุขภาพบาน
ศาลาไมไผ(ตอเน่ือง) 

ลดอัตราปวยดวยโรคอวน 
การจัดการส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนใหเอ้ือตอการ
แกปญหาและสราง
ความสําคัญและเกิดความ
ตระหนักในผลกระทบโรค
อวน 

โครงการใหม - นายประเทือง 
อมรวิริยะชัย 

18 58-04006 เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง ปรับเปล่ียนมาทําเกษตร
อินทรียเพิ่มขึ้น ชุมชน
ตระหนักเห็นความสําคัญ
ตอการทําเกษตรอินทรีย 
พึ่งพาตนเองได 

โครงการใหม - น.ส.จุฑาธิป ชู
สง 

19 58-03985 อยูดี กินดี มีสุข บานทุง
โตะหยะ 

เศรษฐกิจพอเพียง ความรู
และตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ปรับเปล่ียนวิถีสูการ
พึ่งตนเอง 

โครงการใหม - น.ส.จุฑาธิป ชู
สง 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

20 58-03976 
รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - น.ส.จุฑาธิป ชู
สง 

21 58-03990 เกษตรอินทรียบนความ
พอเพียง บานสหกรณ 

 เศรษฐกิจพอเพียง 
ความสําคัญของเกษตร
อินทรียเศรษฐกิจพอเพียง
ลดรายจาย เพิ่มรายได 

โครงการใหม - น.ส.จุฑาธิป ชู
สง 

 

จังหวัดสตูล  

 จังหวัดสตูล มีโครงการผานการพิจารณา 34 โครงการ มีโครงการใหม 32 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง 2 

โครงการ  มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 6 คน คือ นางกัลยทรรศน ติ้งหวัง (พัฒนาและติดตาม 5  โครงการ) 

นางสาวอนัญญา แสะหลี (พัฒนาและติดตาม 6 โครงการ) นายตรา เหมโคกนอย (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) นางนฤมล 

ฮะอุรา (พัฒนาและติดตาม 10 โครงการ) นางธิดา เหมือนพะวงศ (พัฒนาและติดตาม 5 โครงการ) นางนภาภรณ แกวเหมือน 

(พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ)  

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะ 

การอนุรักษผักพื้นบาน สรางเสริมคุณคาผูสูงอายุเปนสุข เกษตรอินทรีย/ลดใชสารเคมี สรางเสริมอาชีพ สรางความเขมแข็ง

ชุมชน พัฒนาศักยภาพเยาวชน 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดสตูล 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03948 บานหวยไทร หมู 10 นาอยู
ฟนฟูเศรษฐกิจเนนความเจริญ
ดานอาหาร 

เศรษฐกิจพอเพียง 
กระบวนการการจัดการ
ปญหาหน้ีสินในชุมชน 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

2 58-03921 เยาวชนหมู 6 บานหัวทางรวม
ใจอนุรักษคลองละงู 

 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ การศึกษาขอมูล
ดานผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมบริเวณคลอง
ละงู 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

3 58-03963 รักษเกาะสาหราย หมูที่ 5 
ตําบลเกาะสาหราย อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล 

การจัดการขยะ สราง
จิตสํานึกใหกับคนในชุมชน
ในการจัดการขยะ 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 
อนัญญา แสะ
หลี  

4 58-03943 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน
ลดรายจาย ม.15 บานในใส ต.
ละงู 

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได และ
มีความม่ันคงยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

5 58-03964 ทุงเกาะปาบรวมรักษพืชผัก
พื้นบาน ม. 6 บานทุงเกาะ
ปาบ 

การอนุรักษผักพื้นบาน 
สงเสริมความเขมแข็งและ
อนุรักษพืชพันธผักพื้นบาน
หายากของชุมชนใหคงอยู 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

6 58-03902 มัสยิดสัมพันธศูนยกลางแหง
การเรียนรู ม.17 บานวังชอน
ชัย 

ความรูความเขาใจ
รากเหงาประวัติศาสตร
ของชุมชน ปรับปรุงสภาพ
พื้นที่เปนศูนยกลางแหง
การเรียนรู 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

7 58-03939 โครงการชุมชนรวมใจ สูงวัยมี
สุข ม.12 บานในเมือง 

 สรางเสริมคุณคาผูสูงอายุ
เปนสุข พัฒนาศักยภาพผู
สูงวัย ชุมชนในการจัดการ
ตนเอง 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  
 

8 58-03912 โครงการลดรายจายเพิ่มรายได
ใหชุมชน(ม. 11 บานหวย
มะพราว) 

เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถพึ่งตนเองได และ
มีความม่ันคงยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

9 58-03936 หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ 
หมู 7 บานนาขาใต 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

10 58-03947 ชาวเกาะยวน หมู 3 ยุคใหม 
คิดใหม ทําใหม ใสใจสุขภาพ 

 ขอมูลสถานการณการ
บริโภคและผลกระทบตอ

โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

สุขภาพ เฝาระวังอาหาร
ปลอดภัย เกิดผลผลิตเพื่อ
สุขภาพในชุมชน  

ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

11 58-03945 บานนาขาเหนือ หมูที่ 4 รวม
ใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 

การจัดการขยะ โครงการใหม - นาง
กัลยทรรศน 
ติ้งหวัง,
นางสาว
อนัญญา แสะ
หลี  

12 58-03923 บานมะนัง เขมแข็ง ดวย
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานการเพิ่มรายได ดาน
ลดรายจาย ดานการออม 
และดานชุมชนเอ้ืออาทร 

โครงการใหม - นายตรา เหม
โคกนอย 

13 58-
03972  

เยาวชนอาสา บานผังปาลม 7 
อนุรักษทรัพยากร 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การ
ปองกัน และอนุรักษ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน ลดการทําลาย 
ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากร 

โครงการใหม - นายตรา เหม
โคกนอย 

14 58-03941 ผังนิคมเขมแข็ง เสริมสราง
สุขภาพเด็กเยาวชนอยางยั่งยืน 

การมีสวนรวมของเด็ก
เยาวชน ลดรายจายเพิ่ม
รายไดและการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน พื้นที่สา
ธารณในการสงเสริม
สุขภาพ 

โครงการใหม - นายตรา เหม
โคกนอย 

15 58-
03934  

สรางจิตสํานึกเยาวชนบานนา
ทอนเพื่อการเรียนรูการเกษตร 

สรางเสริมอาชีพ การ
จัดการขอมูล การวางแผน
งานการทํางานและจัดทํา
แผนปฏิบัติการเรื่อง 
อาชีพเสริมในชุมชน 

โครงการใหม - นายตรา เหม
โคกนอย 

16 58-03920 สานชุมชน รวมพลเครือขาย สู
เปาหมายบานซอย 10 วิถี
พอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจาย เพิ่มรายได และ
สงเสริมการออมใน
ครัวเรือน ดํารงชีวิตและ
สืบทอดวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 

17 58-03914 บานไรทอน อนุรักษคลัง
ปญญา นําพาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง สราง
นิสัยขยัน ประหยัด และ
ออม ในอันที่จะกอใหเกิด

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

การเพิ่มรายไดลดรายจาย
ในครัวเรือนจากภูมิปญญา
ชาวบาน 

18 58-03971 ปลุกจิตสํานึกชุมชน คนปา
เสม็ดอนุรักษปาชายเลน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การ
ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู 
พัฒนาปาชายเลน 

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 

19 58-03929 เปล่ียนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่
พอเพียง บานหวยนํ้าดํา 

เศรษฐกิจพอเพียง การใช
ชีวิตอยางมีสุขดวยการ
นอมนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 

20 58-03968 เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี 
ทําดีเพื่อชุมชน 

สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชน การขอมูลชุมชน 
แผนชุมชน  

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 

21 58-03944 รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบัง
จามังเหนือ 

สรางความเขมแข็งชุมชน 
จัดทําแผนชุมชนดานการ
สงเสริมความสัมพันธของ
คนทุกกลุมวัยในชุมชน
(เด็ก-วัยรุน-วัยทํางาน-ผูสูง
วัย) 

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 

22 58-03931 คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลด
นักเสพหนาใหมในชุมชน 

 สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชน สรางการมี
จิตสํานึกและการมีสวน
รวมในการชวยกันปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด 

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 

23 58-03908 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อา
บี นําชีวีดวยจริยธรรมแบบ
โคกทราย 

สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชน พฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน 

โครงการใหม - นางนฤมล ฮะ
อุรา 

24 58-03851 เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม 
ใสใจจัดการขยะ(ตอเน่ือง ป 2) 

 เยาวชนรวมกันจัดการ
ขยะ หนุนเสริมกลไกสภา
นาโตะขุนเดิมและ ขึ้น
เพิ่มเติม สูการขับเคล่ือน
ประเด็นขยะในชุมชน 

- ตอยอดเยาวชน
และการจัดการ
ขยะ  

นางนฤมล ฮะ
อุรา 

25 58-03848 เยาวชน คนสองปาก ศึกษา
รากฐาน เรียนรูจากชุมชน 
(ตอเน่ือง ป 2) 

 สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชน ขอมูล
สถานการณดานเยาวชน
ใหเปนปจจุบัน มี
รายละเอียดเพียงพอใช
เปนฐานขอมลในการทํา

- ตอยอดสราง
เสริมศักยภาพ
เยาวชน 

นางนฤมล ฮะ
อุรา 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

แผนพัฒนาชุมชนดาน
เยาวชนได 

26 58-03924 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย 
สานสายใยสูชุมชน หมูที่ 10 
บานคลองบาราเกตุ 

สรางเสริมคุณคาผูสูงอายุ
เปนสุข การจัดการระบบ
ขอมูลในการแกไขปญหา
ผูสูงอายุในชุมชน 

โครงการใหม - นางธิดา 
เหมือนพะวงศ 

27 58-03862 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอด
ขยะ หมูที 2 บานสะพาน
เคียน 

การจัดการขยะ โครงการใหม - นางธิดา 
เหมือนพะวงศ 

28 58-03969 หมูที่ 7 บานบูเกตยามูชีวิตดี 
วิถีพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง ลด
ปญหาหน้ีสิน ลดรายจาย
เพิ่มรายได ตามแนวทาง
วิถีพอเพียง 

โครงการใหม - นางธิดา 
เหมือนพะวงศ 

29 58-03928 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลด
หน้ีดวยวิถีพอเพียง หมูที่ 3 
บานถ้ําทะลุ 

เศรษฐกิจพอเพียง / ดาน
เศรษฐกิจ สรางงานภายใน
ชุมชน สงเสริมความรู 
ฝกอบรม การทําบัญชี
ครัวเรือน /ดานพฤติกรรม
สุขภาพ การบริโภค การ
ออกกําลังกาย /ดานสังคม 
สงเสริมความสามัคคีของ
ชุมชน 

โครงการใหม - นางธิดา 
เหมือนพะวงศ 

30 58-03904 หมูบานสีเขียว ปลอดโรค 
ปลอดสารเคมี ดวยแนวทาง
เกษตรอินทรีย หมูที่ 4 บาน
ควนโตะเหลง 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - นางธิดา 
เหมือนพะวงศ 

31 58-03923 บานมะนัง เขมแข็ง ดวย
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 

เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการใหม - นางนภาภรณ 
แกวเหมือน 

32  58-
03972 

เยาวชนอาสา บานผังปาลม 7 
อนุรักษทรัพยากร 

อนุรักษทรัพยากร โครงการใหม - นางนภาภรณ 
แกวเหมือน 

33 58-03941 ผังนิคมเขมแข็ง เสริมสราง
สุขภาพเด็กเยาวชนอยางยั่งยืน 

เสริมสรางสุขภาพเด็ก โครงการใหม - นางนภาภรณ 
แกวเหมือน 

34  58-
04023 

เปดลานบานกําแพง ลด ละ 
เลิก เกมสออนไลน 

พัฒนาศักยภาพเยาวชน  โครงการใหม - นางนภาภรณ 
แกวเหมือน 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการผานการพิจารณา 65 โครงการ มีโครงการใหม 53 โครงการ และมีโครงการ

ตอเน่ือง 12 โครงการ  มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 13 คน คือ สิทธิพรรณ เรือนจันทร (พัฒนาและติดตาม  5 

โครงการ) วิสาขะ อนันธวัช  (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) กําไล สมรักษ  (พัฒนาและติดตาม 9 โครงการ) มนูญ พลายชุม  

(พัฒนาและติดตาม 6 โครงการ) ยงยุทธ สุขพิทักษ (พัฒนาและติดตาม 7 โครงการ) อภิวัฒน ไชยเดช  (พัฒนาและติดตาม 8 

โครงการ) สุดา ไพศาล  (พัฒนาและติดตาม  7 โครงการ) ปาลีรัตน แกวประดิษฐ (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) สุธรรม  

แกวประดิษฐ (พัฒนาและติดตาม  5 โครงการ) เสณี จาวิสูตร  (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) ไพฑูรย ทองสม (พัฒนาและ

ติดตาม 1 โครงการ) ศุภกิจ กลับชวย (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) รัชฎาภรณ จันทสุวรรณ (พัฒนาและติดตาม 2 

โครงการ)  

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ  การจัดการ

หน้ีสิน การลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดการขยะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03876 ตลาดรวมใจปากทาซอง เกษตรผสมผสานปลอด
สารพิษ  
 

โครงการใหม - สิทธิพรรณ 
เรือนจันทร 

2  58-
03873 

บานไทรทองชีวิตปลอด
สารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ผัก
ปลอดสารพิษ  

โครงการใหม - วิสาขะ อนัน
ธวัช  

3 58-03868 เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุง
หลอ 
 

เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก
อินทรียปลอดสารพิษ 
บัญชีครัวเรือน  

โครงการใหม - วิสาขะ อนัน
ธวัช  

4 58-03852 ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัด
โหนด (ตอยอดป 2) 

ครอบครัวอบอุน สืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น  

 ตอยอดพัฒนา
เยาวชน 
ครอบครัวอบอุน 
สืบทอด ปนตง 

กําไล สมรักษ  

5 58-03871 ทุนชุมชนสรางรายไดบาน
สวนขัน (ตอยอดป 2) 

การจัดการหน้ีสิน ตอยอด
อาชีพเสริมผลสมุนไพร ลด
รายจายในครัวเรือน  

 ตอยอดอาชีพ
เสริมผลสมุนไพร  

มนูญ พลาย
ชุม  

6 58-03927 บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหนี้
ดวยวิถีพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ลด
หน้ีสินในครัวเรือน  

โครงการใหม - มนูญ พลาย
ชุม 

7 58-03883 บานควนหนองหงสเรียนรูการ
ลดหนีด้วยวิถีพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
อินทรีย  

โครงการใหม - มนูญ พลาย
ชุม 

8 58-03919 สมุนไพรชวยสรางสามัคคี
และลดหนี้ ที่บานไรเหนือ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
สมุนไพร บัญชีครัวเรือน 
วางแผนที่ จะลด ละ เลิก
บุหรี่ สุรา 

โครงการใหม - มนูญ พลาย
ชุม 

9 58-03859 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บาน
กาโหใต 

การจัดการหน้ีสิน เรียนรู
การวิธีลดรายจายภูมิ

โครงการใหม - ยงยุทธ สุข
พิทักษ  
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

ปญญาชุมชน 
 

10 58-03930 คนเอาถานบานวัดโหนด เศรษฐกิจพอเพียง การเผา
ถาน แกปญหาการวางงาน  

โครงการใหม - ยงยุทธ สุข
พิทักษ 

11 58-03922 ผังฟารมลดรายจายที่บาน
ทรายขาว 

เศรษฐกิจพอเพียง ทําบัญชี
ครัวเรือน เกษตรอินทรีย  
 

โครงการใหม - ยงยุทธ สุข
พิทักษ 

12 58-03889 ภูมิปญญา เพิ่มรายได สราง
สุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 
2) 

เกษตรอินทรีย ลดใช
สารเคมี  

- ตอยอด
แกปญหารายได
ไมเพียงพอ 
เน่ืองจากราคา
พืชผลเกษตร
ตกต่ํา 

ยงยุทธ สุข
พิทักษ 

13 58-03890 วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่
บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

เศรษฐกิจพอเพียง  เกษตร
ชีวภาพ  

- ตอยอด
แกปญหารายได
ไมเพียงพอกับ
รายจาย 

มนูญ พลาย
ชุม 

14  58-
03909 

คลังอาหารบานดอนโรง(ตอ
ยอดป 2) 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

- ตอยอดการลดใช
เคมีใน
การเกษตร 

มนูญ พลาย
ชุม 

15 58-03942 บานหวยแหยง สืบสานภูมิ
ปญญา 

เสริมสรางศักยภาพ
เยาวชน แกปญหายาเสพ
ติด 

โครงการใหม - ยงยุทธ สุข
พิทักษ 

16 58-03892 คุณคาเด็กแวน็ซ ที่บานปาก
คลองวัดแดง (ตอยอดป2) 

 การลดอุบัติเหตุทางถนน - ตอยอดการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

ยงยุทธ สุข
พิทักษ 

17 58-03899 ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สอง
ศาสนาสานสัมพันธที่บาน
ยวนแหล 

การฟนฟูประเพณีและ
สรางสัมพันธระหวางสอง
ศาสนา 

โครงการใหม - ยงยุทธ สุข
พิทักษ 

18 58-03935 ตํารับอาหารเปนยา ณ บาน
นาพา 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - สิทธิพรรณ 
เรือนจันทร  
 

19 58-03907 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิม
พระชนม 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาที่ บาน
ทุงจูด 

สรางความเขมแข็งชุมชน 
ดํารงวิถีวัฒนธรรม  

โครงการใหม - สิทธิพรรณ 
เรือนจันทร  
 

20  58-
03894 

แกมลิงบานทรายเพชรลดภัย
พิบัติน้ําทวม 

การจัดการทรัพยากร 
เรียนรูรับมือภัยพิบัติ  

โครงการใหม - สิทธิพรรณ 
เรือนจันทร  
 

21 58-03863 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถี
บานทาชาง 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - สิทธิพรรณ 
เรือนจันทร  
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ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 
 

22 58-03858 ชุมชนสามรอยกลา ใสใจ
สุขภาพ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ป2 

เศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้ง
และพัฒนาใหเปนศูนย
เรียนรูดานอาชีพของ
ชุมชน การเพาะเห็ดแครง
เพื่อเพิ่มรายได 

- ตอยอด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วิสาขะ อนัน
ธวัช   

23 58-03857 บานทาแหงปลอดโรค ปลด
หนี้ ดวยวิถีพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม
ความรูและตระหนักการ
สงเสริมสุขภาพ และ
ปองกันโรค สงเสริมการทํา
การเกษตรอินทรีย 

โครงการใหม - อภิวัฒน ไชย
เดช  

24  58-
03869 

รานคาคุณธรรมนําวิถีเดิมลด
สารเคมีบานปากลง 

ลดการใชสารเคมีในปลูก
พืชผัก 

โครงการใหม - กําไล สมรักษ  

25 58-03856 รวมสรางผลไมอินทรียจาก
สวนสมรมบานหวยพาน 

ปลูกผลไมในสวนสมรม
แบบอินทรียและลดการใช
สารเคมี 

โครงการใหม - กําไล สมรักษ  

26 58-03861 ปรับพื้นที่วางปลดหนี้บานทา
มวง 
 

ปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว
กินเองและเพิ่มรายได ทํา
บัญชีครัวเรือนและเพิ่มการ
ออมในครอบครัว 

โครงการใหม - กําไล สมรักษ  

27 58-03893 ปลดหนีด้วยวิถีพอเพียงบาน
คลองเล 
 

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
พื้นที่วางในแปลงยางพารา
และปาลมนํ้ามันใหเกิด
ประโยชน เพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว 

โครงการใหม - กําไล สมรักษ  

28 58-03877 กระจาดสานใจเคร่ืองแกง
กูภัยเศรษฐกิจบานนาแยก
เหนือ (ตอยอดป 2) 

เศรษฐกิจพอเพียง 
แกปญหาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ปลูกพืชผักเปน
วัตถุดิบสําหรับเครื่องแกง 

- ตอยอด
แกปญหา
เศรษฐกิจ  

กําไล สมรักษ  

29 58-03853 กลวยไขบานลดสารเคมี
บานพิตํา 
 

การปลูกกลวยไขบาน
ปลอดสารเคมี เรียนรู
ขอมูลการใชสารเคมี 
วิเคราะหขอมูลวาง
แผนการปรับเปล่ียนมาใช
สารอินทรีย 

โครงการใหม - กําไล สมรักษ  

30  58-
03855 

กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคา
ถูกที่บานหลาแขก 

สรางรายไดโดยการปลูก
ผักปลอดสารพิษแซมใน
รองสวนยาง และการออม  

โครงการใหม - กําไล สมรักษ  

31 58-03864 โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุง
หนองควาย (ตอยอดป 2) 

แหลงผลิตวัตถุดิบนํามา
แปรรูปสรางรายไดปลดหน้ี 

- ตอยอดจําลอง
หองเกษตร
ปลอดสารและ

กําไล สมรักษ  
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ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

ผลิตภัณฑชุมชน 
เปนหลักสูตร
ฐานครัวเรือน  

32 58-03881 เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได
บานทุงกระจูด 

เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจายและเพิ่มรายได
และมีการออม 

โครงการใหม - สุดา ไพศาล  

33 58-03875 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบาง
ฉนาก 

การจัดการทรัพยากร การ
มีสวนรวมในการจัดการ
ขยะ 

โครงการใหม - ปาลีรัตน แกว
ประดิษฐ  

34 58-03950 นําศาสตรพระราชา สรางสุข
สูบานบางไทร 

เศรษฐกิจพอเพียง ลดการ
ใชสารเคมีในการเกษตร
และในชีวิตประจําวัน 

โครงการใหม - ปาลีรัตน แกว
ประดิษฐ 

35 58-03884 โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ 
คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

เกษตรกรปรับวิธีคิดและ
เปล่ียนพฤติกรรมโดย
รวมกันทําเกษตรอินทรีย 

โครงการใหม - สุธรรม  แกว
ประดิษฐ 

36 58-03910 เกษตรอินทรียเพิ่มรายได
สงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

การปรับวิธีการทํา
การเกษตรเพื่อกําจัดหน้ีสิน 

โครงการใหม - อภิวัฒน ไชย
เดช   

37 58-03867 คืนธรรมชาติบานทาใหญสู
ตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 

การจัดการทรัพยากร ลด
และเลิกการใชสารเคมีใน
การทําเกษตร 

โครงการใหม - สุธรรม แกว
ประดิษฐ 

38 58-03949 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัว
ปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวม
คิดรวมทํา 

เศรษฐกิจพอเพียง สราง
รายได ลดรายจาย ไดเก็บ
ออม 

โครงการใหม - ปาลีรัตน แกว
ประดิษฐ 

39 58-03887 บานโคกใหญรวมใจสงเสริม
เกษตรอินทรีย ปลดหนี้
ครอบครัว 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - ปาลีรัตน แกว
ประดิษฐ 

40 58-03900 มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชน สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น  

โครงการใหม - สุดา ไพศาล 
 

41 58-03897 ตูเย็นขางเรินบานชายควน เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - เสณี จาวิสูตร  
 

42 58-03874 บานคันเบด็ปลอดสารพิษดวย
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - อภิวัฒน  

43 58-03901 รวมใจแกไขปญหาขยะในชุม
ชุนบานตูล 

การจัดการขยะ โครงการใหม - เสณี จาวิสูตร  
 

44 58-03879 ศูนยการเรียนรูการผลิต
ขาวสังหยดอินทรีชีวภาพครบ
วงจรเพื่อขับเคล่ือนชุมชน
ทองถิ่นใหนาอยูที่บานควนพัง 
(ตอเนื่องป2) 

เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น
ดวยวิถีการผลิตขาวสังข
หยดอินทรียชีวภาพครบ
วงจร 

- ตอยอด
เศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

ไพฑูรย ทอง
สม  

45  58- คนปากเปยดสุขภาพดีดวยวิถี สุขภาพโดยแนวทาง โครงการใหม - อภิวัฒน ไชย
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พี่เล้ียง 
 

03880 พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ลดการ
ใชสารเคมีและสุขภาพดีมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

เดช  

46 58-03854 ชุมชนบานชะเอียนย้ิมไดดวย
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ออกกําลัง
กายในชุมชน 

โครงการใหม - อภิวัฒน ไชย
เดช 

47 58-03870 ฟนฟูวิถีชีวิตชาวนาบานควน
เงิน 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 
 

โครงการใหม - เสณี จาวิสูตร  
 

48 58-03872 กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง พฤติกรรมการบริโภคและ
การออกกําลังกายถูกตอง
เหมาะสมและปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

โครงการใหม - สุดา ไพศาล  

49 58-03918 เกษตรอินทรียบานปลักจอก
เสริมรายได 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - ศุภกิจ กลับ
ชวย  

50 58-03946 พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุข
อยางย่ังยืน 

เกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกผักปลอด
สารพิษ ปลูกขาวอินทรีย 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดย
กระบวนการหลักสูตรผูนํา
การเปล่ียนแปลง 

โครงการใหม - สุธรรม แกว
ประดิษฐ  

51 58-03916 บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข  เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจายและเพิ่มรายได
และมีการออม ใช
สารอินทรียและชีวภาพใน
การทําการเกษตร 

โครงการใหม - สุดา ไพศาล  

52 58-03903 บานบางคุระพอเพียง
หลีกเล่ียงสารเคมี 

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมี
รายไดเพิ่มขึ้นรายจาย
ลดลงมีการออมและ
หลีกเล่ียงการใชสารเคมีใน
การทําเกษตรกร 

โครงการใหม - สุดา ไพศาล  

53 58-03860 สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค การดูแลระบบสุขภาพ/โรค
เรื้อรัง 

โครงการใหม - อภิวัฒน ไชย
เดช  

54  58-
03913 

บานดอนจิกพัฒนาเพื่อ
สงเสริมอาชีพ 

 เศรษฐกิจพอเพียง รายได
เพิ่มขึ้นจากการเพาะเห็ด 
บัญชีครัวเรือน การออม 
ปลูกผักดวยเช้ือเห็ดที่ใช
แลว 

โครงการใหม - สุธรรม แกว
ประดิษฐ  

55 58-03885 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงบานใน
โคระ 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - ศุภกิจ กลับ
ชวย  
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พี่เล้ียง 
 

56 58-03917 ผักปญญาออนสรางสุขบาน
แขก 

เศรษฐกิจพอเพียง การทํา
เกษตรอินทรียโดยการใช
ภูมิปญญาการปลูกผัก
ปญญาออน(ผักที่ใชนํ้า
นอย) การเผาหนาดินเพื่อ
ปรับ PH เปล่ียนธาตุในดิน 
ทําลายเม็ดหญาที่อยูบนผิว
ดิน การคลุมฟาง เพื่อ
รักษานํ้าในดิน 

โครงการใหม - ศุภกิจ กลับ
ชวย  

57 58-03866 บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มี
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจายเพิ่มรายไดมีการ
ออม และลดการใช
สารเคมีในการทําเกษตร 

โครงการใหม - สุดา ไพศาล  

58  58-
03895 

เกษตรอินทรียสรางรายได
บานในหัน 

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
อินทรียลดการใชสารเคมี 
ลดรายจายในครัวเรือน
และทําบัญชีครัวเรือน 

โครงการใหม - ศุภกิจ กลับ
ชวย  

59 58-03911 เซเวน ภูมิปญญา สรางสุข
สองฝงคลองบานบางไทร 
(ตอยอดป2) 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแหลง
เรียนรูศูนยรวมผลิตภัณฑ
พื้นบาน ปรับทัศนคติ
พฤติกรรมเยาวชนไมหลง
วัตถุนิยม 

- ตอยอดการ
จัดการ
ทรัพยากร 

สุธรรม แกว
ประดิษฐ  

60 58-03932 สรางครัวคนหวยยวนดวย
ธนาคารริมคลอง (ตอเนื่อง) 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พัฒนาฐานขอมูลปาตนนํ้า
ของชุมชน หนุนเสริมให
เด็กและเยาวชนเขามามี
สวนรวม 

- ตอยอดการ
จัดการ
ทรัพยากร  

เสณี จาวิสูตร  
 

61 58-03878 บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัย
สารเคมีในชุมชน 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - สุดา ไพศาล  

62 58-03938 อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบาน
ควนยูง 

การสรางอาชีพเสริมเพื่อ
จัดการหน้ีสินภาค
ครัวเรือน 

โครงการใหม - อภิวัฒน ไชย
เดช  

63  58-
03843 

สายน้ําสรางสุข ณ บานทุง
โชน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษสายนํ้าลําคลอง
บานทุงโชน 

โครงการใหม - อภิวัฒน ไชย
เดช  

64  58-
03826 

สองขางทางสรางรายได บาน
ตีนคลอง 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - รัชฎาภรณ 
จันทสุวรรณ  

65 58-03888 บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถี เกษตรอินทรีย/ลดใช โครงการใหม - รัชฎาภรณ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

ชีวิตพอเพียง สารเคมี จันทสุวรรณ 
 

จังหวัดสงขลา  

 จังหวัดสงขลา มีโครงการผานการพิจารณา 14 โครงการ มีโครงการใหม 13 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง 1 

โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 5 คน คือ น.ส.อารีย สุวรรณชาตรี (พัฒนาและติดตาม 4 โครงการ) วาที่ 

ร.ต.หญิง ใบเฟริ์น สุวรรณมณี (พัฒนาและติดตาม 2 โครงการ)  นายอะหมัด หลีขาหรี (พัฒนาและติดตาม 5 โครงการ) 

นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู และนายจํารัส หวังมณีย (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) 

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย/ลดใชสารเคมี  สรางเสริมอาชีพ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดสงขลา  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03813 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย
วิถีพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจาย เพิ่มรายได เกิด
พื้นที่อาหารของชุมชน  

โครงการใหม - น.ส.อารีย 
สุวรรณชาตรี 

2 58-03898 ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค 
บานหนองถวย 

 เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี  

โครงการใหม - น.ส.อารีย 
สุวรรณชาตรี 

3 58-03819 สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชน
ตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

โครงการใหม - น.ส.อารีย 
สุวรรณชาตรี 

4 58-03850 สานใจคนสามวัย รวมสราง
บานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สราง
การเรียนรู ในวิถี
วัฒนธรรมชุมชน ผานคน
สามวัย  

โครงการใหม - น.ส.อารีย 
สุวรรณชาตรี 

5 58-03810 คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ 
ดวยพืชผักสมุนไพร 

ชุมชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทางสุขภาพ 
สรางแหลงเรียนรู 
สมุนไพรชุมชน 

โครงการใหม - วาที่ ร.ต.หญิง 
ใบเฟริ์น 
สุวรรณมณี 

6 58-03886 ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชน
ตนแบบวิถีพอเพียง บานหนอง
ไมแกน 

เศรษฐกิจพอเพียง จัดทํา
ระบบบัญชีรายรับ-
รายจาย ของครัวเรือน 
พัฒนาอาชีพใหคนใน
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได 

โครงการใหม - วาที่ ร.ต.หญิง 
ใบเฟริ์น 
สุวรรณมณี 

7 58-03816 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิต
ชุมชนบานคลองตอ 

สรางเสริมอาชีพ สวนรวม
ในการคิด วางแผน และ
ดําเนินการเพื่อแกปญหา

โครงการใหม -  นายอะหมัด 
หลีขาหรี 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

ในชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนฐาน 

8 58-03831 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน 
ฉลาดใช สรางเครือขาย
ผูบริโภค 

การมีสวนรวมระหวาง
ชุมชน โรงเรียน และ
รานคาในการสงเสริมการ
บริโภคอาหารที่ดีในกลุม
เด็กวัยเรียน และครัวเรือน 

โครงการใหม -  นายอะหมัด 
หลีขาหรี 

9 58-03839 สรางหมูบานในฝน ดวย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
บานลานไทร 

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
ปลอดสารเคมี โดยลด
คาใชจายและการใช
สารเคมี รวมกลุมกันเพื่อ
ทําอาชีพเสริมตามความ
ถนัด ความสนใจ และ
ความตองการของตลาด 

โครงการใหม -  นายอะหมัด 
หลีขาหรี 

10 58-03882 ปรับภูมิทัศนระบบนิเวศน
ชุมชนบานจุมปะ 

การแกปญหาส่ิงแวดลอม 
และปรับปรุงพัฒนา
ทัศนียภาพในชุมชน 

โครงการใหม -  นายอะหมัด 
หลีขาหรี 

11 58-03891 ทองเที่ยวเชิงเกษตรลด
สารเคมี สรางสุขภาวะชุมชน
บานคลองลําแชง (ตอเน่ือง ป 
2) 

เกษตรอินทรีย/ลดใช
สารเคมี 

- ตอยอดเกษตร
อินทรีย  

 นายอะหมัด 
หลีขาหรี 

12 58-03847 รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการ
ฟนเลบานคูขุด 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
กระบวนการเรียนรูใหคน
ในชุมชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักในการ
ฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า
และส่ิงแวดลอมมาตรฐาน 
ราคาสินคาประมงที่เปน
ธรรมระหวางผูผลิตกับ
ผูบริโภค 

โครงการใหม -  นางสาว
เบญจวรรณ 
เพ็งหนู ,นาย
จํารัส หวัง

มณีย 

13 58-03817 รวมสรางสุข ดวยซ้ังกอที่บาน
ทะเลนอก 

 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากร
สัตวนํ้า และการสราง
กลไกการปกปองเฝาระวัง
สรางความม่ันคง อาชีพ 
รายได และอาหาร 

โครงการใหม -  นางสาว
เบญจวรรณ 
เพ็งหนู ,นาย
จํารัส หวัง

มณีย 

14 58-03836 ชุมชนนาอยูฟนฟูทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย 

 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการใหม -  นางสาว
เบญจวรรณ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

หมู 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา 

ชุมชนประมงพื้นบานใน
การอนุรักษฟนฟูสัตวนํ้า 
และส่ิงแวดลอมในชุมชน 

เพ็งหนู ,นาย
จํารัส หวัง

มณีย 
 

จังหวัดปตตาน ี

 จังหวัดปตตานี มีโครงการผานการพิจารณา 8 โครงการ มีโครงการใหม 8 โครงการ และมีโครงการตอเน่ือง  

โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) จํานวน 1 คน คือ นางกัลยา เอ่ียวสกุล (พัฒนาและติดตาม   8 โครงการ)   

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการวัฒนธรรมชุมชน สรางเสริมครอบครัวอบอุน การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสรางเสริมอาชีพ 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดปตตานี  

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03805 
ลาซังสรางสันติสุขบานเตราะ
แกนเช่ือมพี่นองสองศาสนา 

การจัดการวัฒนธรรม
ชุมชนดานวัฒนธรรม
ชุมชนสองศาสนา 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 

2 58-03798 กองปงสรางสุขบานกะลาพอ
ตก 

ดานความสัมพันธระหวาง
เยาวชนกับคนใน
ครอบครัว 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 

3 58-03978 
ยอนอดีตคืนความสุข 2 วิถี
ชุมชนสะพานมา 

การอยูรวมกันให 2วิถี
ศาสนาอยูรวมอยางสันติ
สุข เช่ือมโยงกับสังคม
วัฒนธรรมในทองถิ่น 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 

4 58-03806 สือดังเบอรซาตู (รวมเปนหน่ึง) แผนพัฒนาหมูบาน สราง
จิตสํานึกใหประชาชนเกิด
ความรักความหวงแหน 
ตลอดถึงปลูกฝงวัฒนธรรม
และเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 

5 58-03787 
อาหารของแมสรางพลังชุมชน 
ปราแว 

 สรางเสริมสุขภาพใน
ชุมชน การวางแผนดาน
อาหารและโภชนาการ 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 

6 58-03794 
ชุมชนกาแลแนสรางสุขดวย
ครอบครัววิถีศรัทธา 

สรางเสริมครอบครัวอบอุน 
ความสัมพันธของคนใน
ชุมชนและครอบครัว 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 

7 58-03804 นกนอยไรรังนอน ม.7 บาน
เจาะกะพอใน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดาน
ปาอาหารชุมชน ดานปา 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

ยาชุมชน และตัวช้ีวัด
ทรัพยากรธรรม(นกเงือก) 

8 58-03792 รอยมือสรางวิถีชุมชนบานบาง
โกระ 

สรางเสริมอาชีพ ลด
รายจาย เพิ่มรายได และมี
การออม 

โครงการใหม - นางกัลยา 
เอ่ียวสกุล 

 

จังหวัดยะลา  

 จังหวัดยะลา มีโครงการผานการพิจารณา 3 โครงการ มีโครงการใหม 3 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เล้ียง) 

จํานวน 1 คน คือ นางกัลยา เอ่ียวสกุล (พัฒนาและติดตาม 3  โครงการ)   

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก สรางเสริมศักยภาพเยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะ 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดยะลา 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03781 
มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชน
สโลวปาแตนาอยู 

สรางเสริมศักยภาพ
เยาวชน ปองกันเยาวชน
กลุมเส่ียง ติดยาเสพติด 

โครงการใหม - 
นายสุวิทย 
หมาดอะดํา 

2 58-03802 
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสราง
สุขบานยือเราะ 

 เศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจายเพิ่มรายไดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการใหม - 
นายสุวิทย 
หมาดอะดํา 

3 58-03783 บานปากบางจัดการขยะ สู
ชุมชนปลอดสารพิษ 

การจัดการขยะ  โครงการใหม - นายสุวิทย 
หมาดอะดํา 

 

จังหวัดนราธิวาส  

 จังหวัดนราธิวาส มีโครงการผานการพิจารณา 9 โครงการ มีโครงการใหม 9 โครงการ มีทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่

เล้ียง) จํานวน 3 คน คือ นายอาหามะ เจะโซะ (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ) นางเพียงกานต เดนดารา (พัฒนาและติดตาม 

3 โครงการ) นางนิมลต หะยีนิมะ  (พัฒนาและติดตาม 3 โครงการ)   

 ประเด็นโครงการที่รวมสรางชุมชนนาอยู ไดแก การจัดการขยะ เศรษฐกิจพอเพียง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดาน

สุขภาพ 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาโครงการที่ไดรับการสนับสนุน จังหวัดนราธิวาส 

ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

1 58-03784 เยาวชนตนตาลสุขภาพดี มี
ภูมิคุมกันยาเสพติด 

สวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติดลดลง 

โครงการใหม - นายอาหามะ 
เจะโซะ 
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ลําดับ รหัส ช่ือโครงการ ประเด็น โครงการใหม โครงการ
ตอเนื่อง 

พี่เล้ียง 
 

2 58-03780 
หมูบานตือระรวมมือรวมใจ
สรางสามัคคีสูชุมชนเขมแข็ง 

ประชาชนในชุมชนมีความ
รักความสามัคคีในชุมชน
และมีตระหนักถึงบทบาท
และหนาที่ในชุมชน 

โครงการใหม - 
นายอาหามะ 
เจะโซะ 

3 58-03801 ชุมชนตาบาฮีลนาอยู  ปลอด
ขยะดวยสองมือเรา 

การจัดการขยะ ทําปุย
อินทรียในชุมชน 

โครงการใหม - นายอาหามะ 
เจะโซะ 

4 58-03791 คุณธรรมสรางคน จริยธรรม
สรางใจ ลดปญหายาเสพติด 
ณ บานนํ้าตก 

ขับเคล่ือนการแกปญหายา
เสพโดยใชหลักการศาสนา
เปนตัวขับเคล่ือน 

โครงการใหม - นางเพียง
กานต เดน
ดารา 

5 58-03796 
ชาวตือกอรวมมือ รวมใจ 
ชุมชนสะอาด 

การจัดการขยะ ทําปุย
หมักจากขยะอินทรีย 

โครงการใหม - นางเพียง
กานต เดน
ดารา 

6  58-
03994 

หมูบานยะออ ชุมชนเขมแข็ง 
สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 

สุขภาพชองปาก ความรู 
ความเขาใจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
คานิยมความเช่ือ มีการบูร
ณาการการดูแลสุขภาพ
ชองปากตามบริบทชุมชน 

โครงการใหม - นางเพียง
กานต เดน
ดารา 

7 58-03788 ทํานบรวมสรางอาชีพ    สราง
รายได อยูอยางพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง สราง
อาชีพในชุมชน 

โครงการใหม - นางนิมลต 
หะยีนิมะ 

8 58-03782 ตะโละแน็งอามานสรางสุข 
รูจักพอเพียงและเพียงพอ 

เศรษฐกิจพอเพียง สราง
อาชีพในชุมชน 

โครงการใหม - นางนิมลต 
หะยีนิมะ 

9 58-
03989  

ชุมชนบานบาลาเพิ่มมูลคาขยะ
เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 

การจัดการขยะ โครงการใหม - นางนิมลต 
หะยีนิมะ 
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ผนวก ฉ 
แสดงดังตาราง รายช่ือโครงการทีผ่านการสนับสนุนทุนโครงการ  

ลําดับ จังหวัด ช่ือโครงการ 
 

1 กระบี่  บานหวยลึก รวมใจรักษ จัดการขยะชุมชน 

2 กระบี่  การจัดการทรัพยากรปาชายเลน บานเขาทอง unseen อาวทาเลน 
3 กระบี่  Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองจิก 
4 กระบี่  รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 
5 กระบี่  เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 
6 กระบี่  ชุมชนปลอดขยะบานหัวหิน 
7 กระบี่  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูชุมชนบานคลองขนาน (ตอเน่ือง ป 2) 
8 กระบี่  โครงการเยาวชนคนสรางสุข บานนาเกาะไทร (ตอเน่ือง ป 2) 
9 กระบี่  เศรษฐกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 
10 กระบี่  ครอบครัวอบอุน มีภูมิคุมกัน แบงปนความสุขบานขุนสมุทร 
11 กระบี่  แหลงเรียนรู ปลูกขาวพันธพื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บานคลองหมาก (ตอยอด ป 2) 
12 นครศรีธรรมราช ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 
13 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรียสรางรายไดบานในหัน 
14 นครศรีธรรมราช ผักปญญาออนสรางสุขบานแขก 
15 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 
16 นครศรีธรรมราช ฟนฟูวิถีชีวิตชาวนาบานควนเงิน 
17 นครศรีธรรมราช ตูเย็นขางเรินบานชายควน 
18 นครศรีธรรมราช รวมใจแกไขปญหาขยะในชุมชุนบานตูล 
19 นครศรีธรรมราช สรางครัวคนหวยยวนดวยธนาคารริมคลอง (ตอเน่ือง) 
20 พัทุลง เม่ือเด็กกลวยเถื่อนสรางธนาคารฯที่บานทุงยูง(ตอเน่ือง) 
31 ตรัง รักษา"ครัวทะเล"ที่บานบาตู 
23 ตรัง พลังชุมชนรวมรักษปาชายเลนบานบางคางคาว 
33 สตูล บานหวยไทร หมู 10 นาอยูฟนฟูเศรษฐกิจเนนความเจริญดานอาหาร 
34 สตูล เยาวชนหมู 6 บานหัวทางรวมใจอนุรักษคลองละงู 
35 สตูล รักษเกาะสาหราย หมูที่ 5 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
36 สตูล โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจาย ม.15 บานในใส ต.ละงู 
37 สตูล ทุงเกาะปาบรวมรักษพืชผักพื้นบาน ม. 6 บานทุงเกาะปาบ 
38 สตูล มัสยิดสัมพันธศูนยกลางแหงการเรียนรู ม.17 บานวังชอนชัย 
39 สตูล โครงการชุมชนรวมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บานในเมือง 
40 สตูล โครงการลดรายจายเพิ่มรายไดใหชุมชน(ม. 11 บานหวยมะพราว) 
41 สตูล หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7 บานนาขาใต 
42 สตูล ชาวเกาะยวน หมู 3 ยุคใหม คิดใหม ทําใหม ใสใจสุขภาพ 
43 สตูล บานนาขาเหนือ หมูที่ 4 รวมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 
44 สุราษฏรธานี ดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง 
45 นราธิวาส ตะโละแน็งอามานสรางสุข รูจักพอเพียงและเพียงพอ 
46 สุราษฏรธานี บานปากหานสรางสุขดวยสมุนไพรและผักพื้นบาน 
47 สุราษฏรธานี วัฒนธรรมนําสุขคนกงตาก 
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48 สุราษฏรธานี สมุนไพรสรางสุขบานถ้ําผุด 
49 สุราษฏรธานี รวมอนุรักษปากนํ้ากะแดะใหชุมชนนาอยู 
50 สุราษฏรธานี สวนปา สรางสุขคนโกงเหลง 
51 สุราษฏรธานี พืชผัก พืชสมุนไพรเช่ือมใยรักคนเขาปูน 
52 สุราษฏรธานี สรางสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 
53 สุราษฏรธานี ลดขยะ สรางสุขภาวะคนบานกลาง 
54 สุราษฏรธานี ควนสูงนาอยู ครอบครัวสดใส หางไกลอบายมุข 
55 พัทุลง ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหคนสํานักกอ 
56 พัทุลง รูจักจาย รูจักออม รวมสรางงานที่บานมวงเตี้ย 
57 พัทุลง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บานควนยวน 
58 พัทุลง นาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 
59 ตรัง ทบทวนปลดหน้ีคนหมู 4 บานหนาเขา 
60 พัทุลง รวมมือรวมใจสรางระบบอาหารปลอดภัยบานหนองเพ็ง 
61 พัทุลง ชุมชนหูยาน บานนาอยูสูการจัดการตนเอง(ตอเน่ืองป 3) 
62 พัทุลง รักษปา รักษนํ้า รักษชีวิต ที่บานเขาปู 
63 พัทุลง คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 
64 พัทุลง ฟนปา รักษเคย ที่บานปากหวะ หมู.10 ต.ลําปา 
65 พัทุลง สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 
66 พัทุลง นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม (ตอเน่ือง) 
67 ภูเก็ต ชุมชนชายฝง สรางพลังเศรษฐกิจพอเพียง บานยามู 
68 ภูเก็ต เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบานพรุสมภาร 
69 ภูเก็ต อนุรักษ เพิ่ม สราง ทรัพยากรชายฝงเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอาวหลังแดง 
70 ภูเก็ต สานสายใยรักบานไมขาวรวมจัดการโรคเรื้อรัง 
71 ภูเก็ต การจัดการทองเที่ยววิถีชุมชน บานทาฉัตรไชย 
72 สตูล บานมะนัง เขมแข็ง ดวยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 
73 สตูล เยาวชนอาสา บานผังปาลม 7 อนุรักษทรัพยากร 
74 สตูล ผังนิคมเขมแข็ง เสริมสรางสุขภาพเด็กเยาวชนอยางยั่งยืน 
75 สตูล เยาวชนกําแพงรูทันส่ือ รวมสรางบานสวยดวยคุณธรรม 
76 ยะลา มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 
77 ยะลา เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสรางสุขบานยือเราะ 
78 ยะลา บานปากบางจัดการขยะ สูชุมชนปลอดสารพิษ 
79 นครศรีธรรมราช คนเอาถานบานวัดโหนด 
80 นครศรีธรรมราช ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 
81 นครศรีธรรมราช ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 
82 นครศรีธรรมราช บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 
83 นครศรีธรรมราช ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 
84 นครศรีธรรมราช คุณคาเด็กแว็นซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 
85 นครศรีธรรมราช ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 
86 นครศรีธรรมราช บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 
87 นครศรีธรรมราช บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 
88 นครศรีธรรมราช สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหน้ี ที่บานไรเหนือ 
89 นครศรีธรรมราช คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 
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90 นครศรีธรรมราช วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 
91 นครศรีธรรมราช ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 
92 นครศรีธรรมราช ศูนยการเรียนรูการผลิตขาวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคล่ือนชุมชนทองถิ่นใหนาอยู

ที่บานควนพัง (ตอเน่ืองป2) 
93 ชุมพร บานนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน 
94 ชุมพร สภาพแวดลอมดีชีวีมีสุขที่บานนาโครงชาง 
95 ชุมพร บานวังทองนาอยูดวยวิถีพอเพียง 
96 ชุมพร อนุรักษผืนปาดอนเทพมูลเพื่อพอหลวง ป2 
97 ชุมพร รวมสรางชุมชนบานดอนตาบาวใหนาอยู คลองสวยนํ้าใส ใสใจส่ิงแวดลอม ป 2 
98 ชุมพร ชุมชนเขาเจดีย-ตลาดใน หวงใยสุขภาพและส่ิงแวดลอมดวยวิถีพอเพียง ป 2 
99 ชุมพร ชุมชนสูงวัย บานในซัง ตอเน่ือง ป 2 
100 ชุมพร บานดอนรักษรวมใจสรางความปลอดภัยในชุมชน ป2 
101 ชุมพร รวมสรางชุมชนบานเนินทองนาอยูดวยทรัพยากรทองถิ่น ป2 
102 ชุมพร บานหวยทรายขาวนาอยู ชุมชนรวมใจ หางไกลโรค ป2 
103 ชุมพร กลุมประมงบานบอเมา-แหลมแทน รักษส่ิงแวดลอม ป3 
104 ชุมพร บานตรังสรางสุข 
105 ชุมพร ซุปเปอรมารเก็ตธรรมชาติ บานปะติมะ 
106 ชุมพร ปลูกจิตสํานึกชุมชนบานในจูนนาอยู 
107 นครศรีธรรมราช ปรับพื้นที่วางปลดหน้ีบานทามวง 
108 นครศรีธรรมราช รําโทนสามวัยกูภัยเศรษฐกิจบานหวยพาน 
109 นครศรีธรรมราช ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 
100 นครศรีธรรมราช รานคาคุณธรรมนําวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 
101 นครศรีธรรมราช กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 
102 นครศรีธรรมราช กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บานหลาแขก 
103 นครศรีธรรมราช กระจาดสานใจกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอยอดป 2) 
104 นครศรีธรรมราช ครอบครัวสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 
105 นครศรีธรรมราช โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 
106 นครศรีธรรมราช บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 
107 นครศรีธรรมราช สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 
108 นครศรีธรรมราช บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
109 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุงหลอ 
110 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามรอยกลา ใสใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป2 
111 สงขลา ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 
112 สงขลา ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 
113 สงขลา สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 
114 สงขลา สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
115 สงขลา คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ ดวยพืชผักสมุนไพร 
116 สงขลา ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชนตนแบบวิถีพอเพียง บานหนองไมแกน 
117 สงขลา อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบานคลองตอ 
118 นราธิวาส ชุมชนบานบาลาเพิ่มมูลคาขยะเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
119 สงขลา สรางหมูบานในฝน ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บานลานไทร 
120 สงขลา ปรับภูมิทัศนระบบนิเวศนชุมชนบานจุมปะ 
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121 สงขลา ทองเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สรางสุขภาวะชุมชนบานคลองลําแชง (ตอเน่ือง ป 2) 
122 สงขลา รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการฟนเลบานคูขุด 
123 สงขลา รวมสรางสุข ดวยซ้ังกอที่บานทะเลนอก 
124 สงขลา ชุมชนนาอยูฟนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย หมู 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
125 นครศรีธรรมราช นําศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 
126 นครศรีธรรมราช ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 
127 นครศรีธรรมราช บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ปลดหน้ีครอบครัว 
128 นครศรีธรรมราช ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 
129 นครศรีธรรมราช โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 
130 นครศรีธรรมราช คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 
131 นครศรีธรรมราช บานดอนจิกพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 
132 นครศรีธรรมราช พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 
133 นครศรีธรรมราช เซเวน ภูมิปญญา สรางสุขสองฝงคลองบานบางไทร (ตอยอดป2) 
134 นครศรีธรรมราช ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 
135 นครศรีธรรมราช ตลาดรวมใจปากทาซอง 
136 นครศรีธรรมราช แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 
137 นครศรีธรรมราช ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 
138 นครศรีธรรมราช กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บานทุงจูด 
139 พัทุลง ชุมชนฝาละมีเขมแขงครอบครัวอบอุนดวยวิถีพอเพียง 
140 พัทุลง รวมใจรักษสภาพแวดลอมสูสุขภาวะบานควนปอม 
141 พัทุลง กลวยเภารวมใจจัดการขยะสูหมูบานสุขภาวะ 
142 พัทุลง โคกทรายเกษตรอินทรียสรางสุข 
143 พัทุลง รวมพลังสรางสุขภาพบานศาลาไมไผ(ตอเน่ือง) 
144 พัทุลง เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง 
145 พัทุลง อยูดี กินดี มีสุข บานทุงโตะหยะ 
146 พัทุลง รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง 
147 พัทุลง เกษตรอินทรียบนความพอเพียง บานสหกรณ 
148 สตูล พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายไดในชุมชนบานบารายี 
149 สตูล สงเสริมพัฒนาอาชีพบานทาศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
150 สตูล สรางจิตสํานึกเยาวชนบานนาทอนเพื่อการเรียนรูการเกษตร 
151 สตูล รวมพลังคนบานชองไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนนาอยู 
152 นครศรีธรรมราช บานทาแหงปลอดโรค ปลดหน้ี ดวยวิถีพอเพียง 
153 นครศรีธรรมราช สายนํ้าสรางสุข  ณ บานทุงโชน 
154 นครศรีธรรมราช ชุมชนบานชะเอียนยิ้มไดดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
155 นครศรีธรรมราช บานคันเบ็ดปลอดสารพิษดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
156 นครศรีธรรมราช สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค 
157 นครศรีธรรมราช คนปากเปยดสุขภาพดีดวยวิถีพอเพียง 
158 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรียเพิ่มรายไดสงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 
159 นครศรีธรรมราช อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบานควนยูง 
160 นครศรีธรรมราช กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 
161 นครศรีธรรมราช บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 
162 นครศรีธรรมราช บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 
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163 นครศรีธรรมราช บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 
164 นครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 
165 นครศรีธรรมราช มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม 
166 นครศรีธรรมราช บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 
167 สตูล สานชุมชน รวมพลเครือขาย สูเปาหมายบานซอย 10 วิถีพอเพียง 
168 สตูล บานไรทอน อนุรักษคลังปญญา นําพาเศรษฐกิจพอเพียง 
169 สตูล ปลุกจิตสํานึกชุมชน คนปาเสม็ดอนุรักษปาชายเลน 
170 สตูล เปล่ียนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บานหวยนํ้าดํา 
171 สตูล เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 
172 สตูล รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ 
173 สตูล คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 
174 สตูล ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นําชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย 
175 สตูล เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ(ตอเน่ือง ป 2) 
176 สตูล เยาวชน คนสองปาก ศึกษารากฐาน เรียนรูจากชุมชน (ตอเน่ือง ป 2) 
177 สตูล พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย สานสายใยสูชุมชน หมูที่ 10 บานคลองบาราเกตุ 
178 สตูล ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 
179 สตูล หมูที่ 7 บานบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 
180 สตูล ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง หมูที่ 3 บานถ้ําทะลุ 
181 สตูล หมูบานสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ดวยแนวทางเกษตรอินทรีย หมูที่ 4 บานควนโตะเหลง 
182 ปตตานี ลาซังสรางสันติสุขบานเตราะแกนเช่ือมพี่นองสองศาสนา 
183 ปตตานี กองปงสรางสุขบานกะลาพอตก 
184 ปตตานี ยอนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานมา 
185 ปตตานี สือดังเบอรซาตู (รวมเปนหน่ึง) 
186 ปตตานี อาหารของแมสรางพลังชุมชนปราแว 
187 ปตตานี ชุมชนกาแลแนสรางสุขดวยครอบครัววิถีศรัทธา 
188 ปตตานี นกนอยไรรังนอน ม.7 บานเจาะกะพอใน 
189 ปตตานี รอยมือสรางวิถีชุมชนบานบางโกระ 
190 นราธิวาส เยาวชนตนตาลสุขภาพดี มีภูมิคุมกันยาเสพติด 
191 นราธิวาส หมูบานตือระรวมมือรวมใจสรางสามัคคีสูชุมชนเขมแข็ง 
192 นราธิวาส ชุมชนตาบาฮีลนาอยู  ปลอดขยะดวยสองมือเรา 
193 นราธิวาส คุณธรรมสรางคน จริยธรรมสรางใจ ลดปญหายาเสพติด ณ บานนํ้าตก 
194 นราธิวาส ชาวตือกอรวมมือ รวมใจ ชุมชนสะอาด 
195 นราธิวาส หมูบานยะออ ชุมชนเขมแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 
196 นราธิวาส ทํานบรวมสรางอาชีพ    สรางรายได อยูอยางพอเพียง 
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ผนวก ช  

บทเรียน แนวคิด การบรหิารจัดการ คนทํางานชุมชนนาอยูภาคใต 

คนเบื้องหลังจิตอาสา 

แนวหนานักสรางชุมชนใต 

-บทเรียน แนวคิด การบริหารจัดการ คนทํางานชุมชนนาอยูภาคใต-  

ถนอม  ขุนเพ็ชร  เขียน 

ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ บรรณาธิการ 

 
คํานํา 
 

เราไมอาจช่ืนชมนักกีฬาผูกําลังคลองเหรียญทอง มีช่ือเสียงโดงดัง  โดยไมหันกลับไปมองการฝกซอม ฝาฟนอุปสรรค
ตางๆ มาอยางทรหดหนักหนวง แถมยังตองใหกําลังใจสําหรับการกาวไปพบคูแขงขันเหนือกวาที่กําลังรออยูอีกดวย 

คนทํางานจิตอาสา จากโครงการชุมชนนาอยูภาคใต ที่ผูอานจะไดพบเรื่องราวของพวกเขาตอไปน้ี  คงอนุมานไดกับ
ขอความขางตน  ในฐานะผูยืนหยัดจนมีผลงานสําเร็จระดับหน่ึง  แตกวาความสําเร็จบางสวนจะมาถึง ตองผานกระบวนการ 
ปญหา อุปสรรค มาอยางโชกโชน  

ดวยความหวังทําใหสังคมดีขึ้น พวกเขาตองเดินผานเสียงกนดา ติฉินนินทา ของคนรอบขางที่ไมเขาใจ เสียเวลา สละ
ความสุขสวนตัว   เสียนํ้าตา กระทั่งบางคนยอมเอาชีวิตเขาไปแลก  หลายคนยอมรับอยางไมอายวาเคยทอ แตไมเคยถอย  

 โดยภาพรวมตองบอกวาคนที่อุทิศตัวทํางานเพื่อชุมชนสังคม ตองมีคุณสมบัติพิเศษบางอยางคลายกันในแง การเปน
คนดี ปรารถนาดีตอสังคมโดยไมหวังผลตอบแทนสวนตัว โปรงใส และสําหรับสังคมไทยยังตองมีบุคลิคอดทนแบบโคตรๆ  

เรื่องราวในหนังสือเลมน้ี จะเผยใหเห็นบทเรียน แนวคิด การบริหารจัดการ เพื่อกาวขามปญหาอุปสรรค ยืนหยัดและ
เดินตอไปได ของคนเดนจากผลงานโครงการชุมชนนาอยูภาคใต ในพื้นที่ภาคใต  นับจากป 2556 – ปจจุบัน  และยืนยันไดวา
เปนเพียงสวนหน่ึงที่ยกมาเลาเทาน้ัน เน่ืองจากยังมีคนดีคนเดนอีกจํานวนมาก ที่ทํางานทั้งเบื้องหนาและปดทองหลังพระ 

แมรอยยิ้มความสําเร็จ เปนแคสวนเล็กๆ ของภูเขานํ้าแข็งสําหรับคนทํางาน แตหวังจะเปนแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ 
สําหรับคนที่เดินไปในวิถีเดียวกันเสมอ เพื่อรวมสรางพลังความสุขกับสังคม 

 
       คณะผูจัดทํา  
       พฤษภาคม 2559  
 

ภูษณิษา  แกวเนิน 
พัฒนารวมแบบญาติมิตรพี่นอง 

ภูษณิษา  แกวเนิน เปนผูรับผิดชอบโครงการชุมชนนาอยูของ สสส.  ณ บานหัวลําภูหมูที่  4ตําบลหัวไทร อําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือดําเนินการตอเน่ืองครบ 3ป สามารถเปล่ียนชุมชนที่มีปญหา กลายเปนชุมชนตนแบบการ
พัฒนา 

ภูษณิษา เลาวาโครงการชุมชนนาอยูในปแรก พ.ศ.2554 ใชช่ือโครงการวา “คลินิกชุมชนคนรักสุขภาพ”  ตองการ
วางตําแหนงใหบานหัวลําภู เปนคลินิกสุขภาพ ที่บริหารจัดการสุขภาพ ของคนในชุมชน อันสืบเน่ืองมาจากวา ขณะน้ัน ใน
หมูบานพบผูปวยมะเร็งปเดียวถึง 5 คน  

“เราใชวิธีโยนคําถามออกไปวา อยากจะเปนมะเร็งคนที่ 6 หรือไม ชาวบานเลยสนใจมาจับกลุม มาแกปญหา เห็นวา
แมคนไมสูบบุหรี่ไมกินเหลาก็เปนมะเร็ง  ส่ิงหน่ึงที่มีความเส่ียงคือสารเคมีที่บริโภคเขาไปทุกวัน” 

การหาทางหลีกเล่ียงสารเคมีดวยวิถีพอเพียงในปแรกจึงมีการจับกลุม30ครัวเรือน ไปเรียนรูวิถีพอเพียงที่ชุมชนอ่ืนมา
ปรับใช ตามครัวเรือน ประยุกตไปเอาตามความถนัด  บางคนกลับมาทําปุยหมัก ทํานาอินทรีย นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น ทํา
แชมพู สบู ใชเอง  
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จากวิถีพอเพียง มีการนําวิถีวัฒนธรรมบานหัวลําภูกลับมา ไมวาการทําหมาจาก นํ้าสมจาก นํ้าสมโตนด  มีการจัด
กิจกรรมออกกําลังกาย ที่สอดคลองกับทุกวัย โดยชวนลูกหลานรําพรานโนรา ประยุกตจากวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ส่ิงที่ไดจากโครงการฯ ชัดเจนคือความสัมพันธของคนในชุมชนและครัวเรือน  
 โครงการปที่ 2 เนนเอาของดีแตละบานมาเปนฐานเรียนรู เกิดเปน “มหาวิทยาลัยหมูบาน บานหัวลําภู” ตองการเอา
ของดีของหัวลําภูมาสอนคนอ่ืนตอในหลักสูตร 3 ดานคือ 
 -เกษตรกรรมยั่งยืน 
 -วัฒนธรรมทองถิ่น 
 -สวัสดิการชุมชน 
 มหาวิทยาลัยหมูบานหัวลําภู เปนมหาวิทยาลัยที่ชาวบานคิดหลักสูตรขึ้นมาแบบไมเหมือนใคร ทําการสอนโดย
ชาวบานหัวลําภูเอง ใหกับผูที่สนใจ  

วิธีการจัดใหผูสนใจ เขาไปเรียนตามบานของแตละฐานความรู  ใชเวลา 3 วัน 2 คืน  กลางคืนกลับมารวมตัวกัน 
เรียนรูตํานานชุมชน รําพรานโนรา และรํากลองยาว  
 “หลักสําคัญเลยคือคนที่มาเรียนหัวลําภูตองรูจักและทําเปนเหมือนคนหัวลําภู ดวยการใชชีวิตคลุกคลีเรียนรูจริงใน
เรื่องตางๆ ไมใชมาดูๆ จดๆ แลวกลับอยางน้ันเราไมตองการ” 
 โครงการป 2ทําใหคนหัวลําภูปรับเปล่ียนวิธีคิดในตัวเขาเอง  เม่ือมาถึงปที่3 พบวาคนในชุมชนอ่ืนอยากทําแบบหัวลํา
ภูบางจึงเนนจัดใหเขามาเรียนรูหัวลําภู เพื่อไปทําที่บานเขาเอง เกิดเครือขายตอยอดมหาวิทยาลัยหัวลําภูเปนปฏิรูปหัวลําภู 
หมูบานจัดการตนเอง  

“นอกจาก 30ครัวเรือนตนแบบของเรา ที่พึ่งตนเองและจัดการตนเองไดแลว ไดมาชวยคนอ่ืนในหมูบานในการ
พึ่งตนเองและจัดการตนเองใหเกิดกติกาชุมชนวาเปนหมูบานพึ่งตนเองและจัดการตนเองได”  
 ปที่3 จึงมีการขยายเครือขาย หมูบาน อีก 5 หมูบานที่มาเรียนรูที่หัวลําภู กลับไปทําที่หมูบานเขาเอง 
 สวนบานหัวลําภู นอกจาก 3 ดานหลักดังกลาวแลวยังมองดานที่ 4  เพิ่มขึ้นมา คือดานเศรษฐกิจชุมชน หวังกระตุน
เศรษฐกิจของหมูบานใชวิธีจับกลุมอาชีพทํางาน และดานที่ 5 วาดวยการศึกษาชุมชน  ผลักดันเกิดโฮมสเตย ที่พรอมใหผูมา
เรียนพักอาศัยอยูดวยในแตละหลักสูตร   
 ภูษณิษา เลาวาผลลัพธ ที่เกิดในภาพรวม นอกจากสรางชุมชนเขมแข็ง ชาวบานมีสวนรวม  หลายหนวยงานไดลงมา
สนับสนุนใหความรวมมือกับชุมชนหัวลําภู มากขึ้น 

“ เดิมคนที่น่ีทําอะไรก็ทําคนเดียว เม่ือสรางกติกาใหมของการมีสวนรวมคิดรวม ทําใหเขามีความรูสึกวาเปนเจาของ
ในกิจกรรม ลงมือทําเอง ชาวบานจะรูวาผลเกิดอะไรขึ้นบาง เกิดแนวคิดวา จะพัฒนาตอไปอยางไร” 

ภูษณิษาเลาวาหลังดําเนินการโครงการชุมชนนาอยูมาครบ 3 ป ก็ไมพบคนปวยมะเร็งเพิ่ม  เกิดกติกากลุม สัญญาใจ
กันวา จะไมใชสารเคมีทุกชนิดในการผลิต ไมใชสารเคมี ในการปรุงอาหาร ชาวบานไมซ้ือแกงถุง ไมใชผงชูรส เนนบริโภคของที่
ผลิตเอง 

บทเรียนการขับเคล่ือนที่หัวลําภูเธอมองวาเปนการขับเคล่ือนมาจากภาคประชาชน มีแนวคิดวา “คนในชุมชนยอมรู
เรื่องชุมชนดีกวาใคร” หนวยงานราชการเสียอีกที่มักนําเสนอกับชุมชนจากนโยบายรัฐบาลสวนกลาง โดยไมถามชาวบาน
เสียกอน หลายเรื่องจึงลมเหลวไมเปนทา  

“การคนพบตัวเองของชาวบานหัวลําภู  จึงรูวาเปาประสงคของคนหัวลําภูคืออะไร แตละคนสามารถออกแบบการ
พัฒนาที่สอดคลองถึงระดับครัวเรือน ซ่ึงมีความแตกตาง  เราจะเปนแคคนกลางทําหนาที่ประสานงานแตละกลุม โดยใชที่บาน
ตัวเองเปนศูนยประสานงานและที่ทําการกลางของมหาวิทยาลัยหมูบาน หัวลําภู” 
 .... 
 ภูษณิษา เปนคนหัวลําภูโดยกําเนิดมีญาติพี่นองอยูในชุมชนมาก ความเปนเครือญาติก็มีสวนเอ้ือใหทํางานไดงายแต
เธอบอกวาน่ันก็ไมใชคําตอบทั้งหมด  
  หลังเรียนจบประถม ที่โรงเรียนวัดหัวลําภู  ตอมัธยมที่โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร จนจบ ม.6 เธอไปเรียนการ
พยาบาลที่ เปาโลเมโมเรียล  เปนเจาหนาที่การพยาบาล ที่โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล 1 ป  กอนจะยายกลับมาทํางานเปน
เจาหนาที่พยาบาล ที่โรงพยาบาลนครินทร นครศรีธรรมราช 4ป  จึงตัดสินใจกลับมาอยูบานเกิดที่หัวไทร โดยเปนเจาหนาที่
การพยาบาลที่หัวไทรการแพทย ทํางานคลีนิคเอกชนอยูอีก 8 ป 
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 ชวงอยูเวรคลีนิคที่หัวไทรบานเกิดน่ีเอง เธอมีโอกาสรวมประชุม กับอดีตกํานัน ตําบลหัวไทร บอยครั้ง ส่ิงหน่ึงที่ได
เห็นคือ แมจะจากบานไปเรียน หนังสือ และทํางานที่อ่ืนนานหลายป  เม่ือยอนคืนมาถิ่นเกิดอีกครั้ง ก็แทบไมมีการพัฒนา อะไร
ที่ตางไปจากเดิม  

“คนที่น่ีเคยทํานาอยางไร 10 ปกอน ก็ทํามาอยางน้ัน ไมรูจักวิถี แหงการพึ่งตนเอง การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
ไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม” 

ตอนน้ันเธออยากจะมีสวนรวมในการพัฒนา ถิ่นเกิดตัวเองบางแตไมมีโอกาส  เพราะติดภารกิจในงานประจําที่ทําอยู   
 กระทั่งกํานันคนเกาหมดวาระ กํานันคนใหม มาชวนเธอไปรับตําแหนง สารวัตรกํานัน เพราะเห็นวาเปนทํางานจริง  
มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาหมูบานและชวยงานชุมชนอยูแลวดวย 

 ทางกํานันเห็นวาถามีตําแหนงอยางเปนทางการจะมีโอกาสสําหรับเธอมากขึ้น ทั้งยังไมตองพะวงถึงงานประจําที่
ลาออกมา 

“ขณะที่ไมตัดสินใจ กํานันรอเรานาน 3 เดือน”  
 เบื้องหลังการตัดสินใจเธอเลาวา เพราะอยากนําพาการพัฒนาบานเกิดใหพัฒนาทัดเทียมกับที่อ่ืน อยากทํางานให
ญาติมิตรพี่นอง เพื่อนบาน แหงบานเกิด มีความเปนอยูที่ดี อยูเย็นเปนสุข  

“เราไมไดคาดหวังอะไรสวนตัว ตั้งใจวาจะทําความดี ตลอดเวลาบอกทีมงานเสมอวาใหมาทํางานโดยไมคิดหวังเงิน
ทอง เพราะส่ิงตอบแทนที่ไดกลับมา ถึงครอบครัวและชุมชนน้ันมีมากกวาเงินทอง” 
 เม่ือเริ่มชวนชาวบานมาสูกระบวนการพัฒนา  พบวาสภาพชุมชนหัวลําภูมีประเด็นปญหาหลายอยาง กลุมผูหญิง
หลังจากสงลูกไปโรงเรียนแลวก็ไมไดทําอะไร จึงชวนมาสูวิถีพอเพียง  

การทําแผนชุมชนหมูบาน มองเห็นผลกระทบมาจาการใชสารเคมีในการเกษตร หรือกินอาหารที่ มีสารเคมี   
จึงตองการปรับวิธีคิดลดใชสารเคมี  

“แมจะมีตําแหนงสารวัตรกํานัน  บทบาทอยางเปนทางการก็ทําใหทํางานไดสะดวกในบางเรื่อง แตการทํางานจริง 
ไมไดใชความเปนตําแหนง มาเปนหลัก เพราะ ความเปนจริงการทํางาน ในชุมชนแบบวิถีชนบทส่ิงสําคัญก็คือ การวางตัว แบบ 
ญาติมิตรพี่นอง  ความผูกพันอยางไมเปนทางการ” 
 เธอถอดหัวโขนสารวัตรกํานัน เปดโอกาสใหแตละคนมารวมอยางเต็มที่ งานบางงาน เธอไมไดแสดงบทบาทของการ
เปนผูนํา แตใหคนอ่ืนขึ้นมานําแทน   

“ไมเคยคิดวาสารวัตรกํานันจะตองใหญกวาคนอ่ืน  
บางเรื่องเราไมถนัด อยาง การทํากับขาว ปลูกผัก ก็ใหคนอ่ืนทํา”  

เธอเลาวา ตําแหนงสารวัตรกํานันก็มีสวนดี ในฐานะที่เปนใบเบิกทาง  แตตําแหนงอยางเดียวคงชวยอะไรไมได ตอง
ใชหลักการทํางานใหชาวบานมีความศรัทธา  ดึงคนมารวมในงานพัฒนาตางๆ  การปกครองแบบพี่ดูแลนองจะทําใหคุยกันงาย 

ในการทํางานไมใชวิธบังคับคนทั้งหมดใหมาเช่ือตาม  แตทําใหคนอ่ืนเห็นกอน  เปนตัวอยางที่ดีกอนเสมอ 
 “คนทํางานสาธารณะ จะเจอปญหาเยอะเปนธรรมดา ที่คลายกัน คือชาวบานมักมองวา จะเก่ียวของกับผลประโยชน  
ไมวางบสวนไหนที่ลงมายังชุมชน ชาวบานจะสงสัยเสมอ คิดวาผูเก่ียวของจะไดรับประโยชนไมทางใดก็ทางหน่ึง  จนกวา งานที่
ทําสําเร็จ มองเห็นแลว” 

เธอเลาตอนที่รับ งบ สสส. ปแรก ถูก สมาชิก อบต.ถามในที่ประชุมวาเงินที่ไดมาจะเขากระเปาตัวเองหรือเปลา เอา
มาทําอะไร เธอไมรูจะตอบโตอธิบายอยางไร เพราะยังไมไดทํางานอะไร ก็ไดแตบอกวา “ จะเอาผลงานมาปดปาก อบต.ก็แลว
กัน” 
 เธอเห็นวาปกตินักการเมืองทองถิ่นมักมองงบประมาณ เปนผลประโยชน มีระบบผูรับเหมาคิดเปอรเซนต   
ชาวบานเองก็มีมุมมองและถูกปลูกฝงมาอยางน้ัน  ขณะที่ งบ  สสส. น้ันไมสามารถจะแสวงหาผลประโยชน  

“ตอนเรามาทําโครงการ สสส. เราเองตองจายเงินตัวเองมาชวยโครงการอีก 10,000 บาท มองงายๆคือขาดทุน แต
ไมรูทําอยางไร เพราะเราอยากใหงานสําเร็จ”  

อยางไรก็ตามเม่ือทําโครงการสําเร็จแลว สมาชิกก็เกิดความศรัทธา ในตัวเธอ และชุมชนเขมแข็งขึ้น ซ่ึงก็ไมใชเรื่อง
งาย การเปนสารวัตรกํานันหญิงที่ตองดูแลผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ทั้งตําบล ที่สวนมากเปนผูชายเธอเลาตองวางตัวอยาง
เหมาะสม เปนตัวอยางที่ดี ไมเชนน้ันจะถูกครหา ตองเปนคนดี เขากับทุกคนไดตอนคบกับคนไดทุกระดับ  ไมถือตัว ใจกวาง 
นักเลง ซ่ึงเปนบุคลิกของเธออยูแลว  
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 “เราเช่ือวาถาเราทําความดี จะตองไดผลดีตอบแทนกลับมา ไมมีทางเปนอยางอ่ืนไปได  นํ้าแทยอมไมกลัวไปไฟ  พอ
ผานปที่ 1 มาถึง ป 2 ความเคลือบแคลงสงสัยของชาวบานที่เคยมีก็หายไป ไมมีใครพูดในทางไมดี ปที่ 3 เกิดผลงานเชิง
ประจักษชัดเจน ชาวบานเริ่มมาถามวาทําไมไมเอาโครงการไปทําที่หมูบานอ่ืนบาง จึงขยายไปไดอีก  6 หมูบานในตําบลหัว
ไทร” 

เปนผลงานที่ ทําใหเธอไดรับรางวัลสารวัตรกํานันแหนบทองคํา ที่เปนผูหญิงคนแรกของอําเภอหัวไทร 
เธอเปนคนที่เช่ือม่ันคําวา “ฟามีตา” โดยเห็นวาหากคนทําดีจะตองไดรับผลดีตอบแทนกลับมาอยางแนนอน เปนไป

ไมไดที่คนทําส่ิงไมดี แลวจะไดดีตอบแทนกลับมา  เธอใหกําลังใจตัวเองดวยคาถาที่วา  
 “ส่ิงที่ตองทําคือความดี 
 ส่ิงที่ตองมีคือคุณธรรม 
 ส่ิงที่ตองจําคือความกตัญู” 
 มาถึงวันน้ี อนาคตของชุมชนหัวลําภูมีหลายอยาง ตองเดินตอ คําวาชุมชนนาอยูในความหมายเธอคือ  เปนชุมชนที่
เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความสามัคคี  มองวาถามีส่ิงเหลาน้ีแลวปญหาอ่ืนก็จะไมเกิดตามมา  
 วันที่ 21 เมษายน 2559 พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาสัย รอง นายกรัฐมนตรี ไดเดินทางมาเยี่ยมพื้นที่ หัวไทร ภูษณิษา 
ไดนําทีม ชาวบาน หัวลําภู ที่ทําโครงการ สสส. เขาพบ  ตอนรับ  

มีคําถามจาก พลเรือเอกณรงค วา สสส.ใหอะไร ทําอะไร หมดงบหรือยัง  
เธอตอบวา สสส.มาจัดกระบวนการใหความรู  เพื่อรูจักปรับเปล่ียนแนวคิด  และวิธีคิดหันมาพึ่งตนเองตามวิถี

พอเพียงของในหลวง  ตอนน้ีหมดงบแลวแตการดําเนินชีวิตขึ้นอยูกับ วิถีของชาวบานตลอดไป 
 ทุกวันน้ี ทุกคนที่หัวไทรตางรูจัก ภูษณิษา หรือสารวัตรเขียด โดยเฉพาะหากพูดถึงโครงการของ สสส.  
 
ธวัช แตตระกูล 
ตนคิดบอกุงรางสรางสุข 
 

สถานการณลมละลายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรรมของผูเล้ียงกุงกุลาดําริมฝงอาวไทยนับตั้งแตอําเภอปากพนัง 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไปจนถึงบางสวนของจังหวัดสงขลา อยูในสภาพมืดมนไรทางออกนานหลายป  

  ธวัช  แตตระกูล  นับเปนคนแรกที่ปลุกชุมชนใหตื่นดวยแนวคิด  " บอกุงรางสรางสุข " โดยการสนับสนุนของ สสส.  
เริ่มจากโครงการ รวมสรางชุมชนนาอยูที่บานบางหมัน หลักกิโล3อําเภอปากพนัง จนพึ่งพาตนเองไดเอาส่ิงดีๆ หลาย

อยางกลับมา ไมวาวิถีการลงแขกในชุมชนที่หายไปนาน  ตอจากน้ัน แนวคิดน้ีถูกขยับไปใชในหลายพื้นที่ ไมวาบานรากไม บาน
อําเภอปากพนัง  บานหนองนกไข อําเภอหัวไทร และพื้นที่อ่ืน รวมถึงนําไปประยุกตใชกับชุมชนที่เจอปญหาทางการพัฒนา ที่
ไมเก่ียวกับนากุง  
 ..... 

ธวัชเปนคนพื้นเพปากพนังตะวันตก หลังจากเรียนจบ แลวขึ้นไปเรียนตอชางกอสราง ที่ กรุงเทพฯ  ระหวางเรียนเขา
ทํางานไปดวย เรียนจบ บรรจุเขาเปนพนักงานบริษัท เดอะมอลลกรุปจํากัด  ทํางานเปนทีมบริษัทในฝายกอสราง พอสรางหาง
เสร็จก็ถูกเขาไปสังกัดในพนักงานธุรการ  ฝายซอมบํารุง หากทางหางมีงานกอสรางใหมจึงจะออกไปกอสราง 

“ผมเรียนอยูกรุงเทพฯ  7 ป  จนอายุ 25 ป พอดีวาแฟนเรียนจบทํางานธนาคารไทยพาณิชย อยูกรุงเทพฯดวย เรา
ทั้งคูมีโครงการจะแตงงาน” 
 ชวงน้ันแฟนสาว ซ่ึงเปนชาวปากพนังตะวันออก ขอทําเรื่องกลับมาอยูภาคใต เพราะพอแมไมมีคนดูแล   

“พอแมผมก็ไมมีคนดูแลเหมือนกัน เพราะพี่นองสอบรับราชการไปอยูที่อ่ืน  ก็คิดกันวาถาแตงงานแลวอยูคนละที่ จะ
เล่ือนการแตงงาน ผมบอกวาไมเปนไร แตงงานปบ ผมจะยายตามกลับมาเอง ก็คือขอลาออก เพราะงานผมไมมีสาขา
ตางจังหวัด” 
 พอแฟนกลับมาบาน  เขาลาออกมาแตงงาน  ยายกลับมาใหมๆ เขามาทําบอกุง ตอยอดจากพอแมที่ทํามากอน ทาง
ฝงปากพนังตะวันตก ปพ.ศ.2543-44 

จังหวะสินคากุงกําลังบูม กุงพุงทะลุกิโลละ 400-500 บาททําใหมีกําไรไดเงินทุนจํานวนหน่ึงมาเปดรานอาหารปลา 
อาหารกุง แลบเคมีภัณฑที่ตําบลปากพนังฝงตะวันออกซ่ึงเปนบานแฟน 



 
 

332 
 

 คนเล้ียงกุงเริ่มเจอกับชะตากรรม ที่ไมมีใครคาดมากอนเม่ือเกิด โรคระบาดใหมเก่ียวกับกุง เรียกวาตัวแดงจุดขาว 
ขณะที่ราคากุงกุลาต่ําสุดๆ นาตกใจ  เขาเห็นลูกคาชาวบานเพื่อนเกษตรกรที่เล้ียงดวยกัน เจอกับความลมเหลว ตกเปนหน้ีสิน  

ในป 2547 ธวัชพบวาชาวนากุงที่เคยร่ํารวย อูฟู ใชชีวิตหรูหรา เปล่ียนเปนมาอยูเฉื่อยเรื่อยๆ เฉื่อยๆ ตัวใครตัวมัน   
“ทุกคนแยกันมาก พอลมเหลวทุกคนก็เซ เราทําธุรกิจขายอาหารปลา อาหารกุงก็รับผลกระทบไปดวย” 

 คนที่เคยทํานากุงทํารายไดงามหลักลานมาแลวอยางงายดาย พวกเขาไมอยากทํางานอยางอ่ืน นับเปนภาพหลอนที่
ทําใหอดีตคนเคยรวยจมไมลง ทุกคนจึงเดินผานตรงน้ันมาอยางยากลําบาก สําหรับคนที่มีกําลังวังชา อายุยังนอย เม่ือเห็นวา
สุดทายจะไปไมรอดเริ่มไปหางานอ่ืน  

ทั้งหมูบานเหลือคนแกกับเด็ก 
 “เราเห็นปรากฏการณน้ีมาตลอด เพราะใกลชิดกับคนเล้ียงกุงโดยตรง มีบอกุง 40-50 บอ เปนลูกคา  และเราเองก็
เล้ียงกุงดวย” 
 อุโมงคมืดมิดที่ชุมชนตองเดินผานไปใหไดมีเสนทางคดเคี้ยวเล้ียวไกล ยาวนานอยางนอย  4-5 ป ชาวบานจํานวนมาก
ยังงงไปไหนไมถูก บางครอบครัวยายถิ่นฐาน  ทิ้งบานไปรับจางกรีดยางเอาตัวรอด  คนที่มีฝมือออกไปรับจางตามงานที่ตนถนัด 
บางครอบครัวไมเหลือใคร บานถูกปลอยทิ้งรางนาหดหูใจ 
 “ผมไมเคยคิดจากไป อยากอยูบานดูแลคนแก และก็พออยูได เพราะแฟนก็มีรายไดประจํา รานมีอาหารปลามาชวย 
ใหทําธุรกิจอยูแมไมมีกุง  แตก็มาคิดวาแมวาเราอยูไดขณะคนรอบขางอยูไมไดเราจะมีความสุขไดอยางไรกัน” 

 ระหวางน้ันเขาเริ่มรวมเด็ก ๆ ในชุมชนที่มีปญหาเด็กติดยา  ติดเกม  รวมตัวทํากิจกรรม  
“ตอนแรกเราทํากิจกรรมเอง เราก็มีลูกชายอยู ป.1 มองไปรอบตัวเห็นเด็กติดยา ตมนํ้ากระทอม  ยาบา กลัววาสักวัน

ลูกเราถูกกลืนไปดวย ยิ่งผมมีลูกยาก และลูกคนเดียวเสียดวย” เขาเลา  
 โอกาสสําคัญที่เขาไดเจอ อาจารยกําไลสมรักษ  ซ่ึงตอนน้ันทําโครงการเก่ียวกับเด็ก ธวัชเลยขอสนับสนุนงบเก่ียวกับ

การทําสุขภาพเด็กมาจัดแขงขันกีฬา อบรมภาวะผูนํา ใหเด็กเปนผูนําในการทํากิจกรรม เด็กในชุมชนเขารวม ราว 30 กวาคน 
ยังดึงเครือขายผูปกครองมามีสวนรวม  น่ันเปนโอกาสตอเน่ืองเพราะเม่ืออาจารยกําไลเปนพี่เล้ียง โครงการ สสส. จึงนํามาสู
การขอสนับสนุนจาก สสส.  สามารถเรียกชาวบาน 62 ครัวเรือนมาประชุม  

การขับเคล่ือนโครงการ สสส. มองเปาหมายกลุมชุมชนชายขอบ เน่ืองดวยชุมชนหลักกิโล 3 เปนเขตแดนของ หมู 1-
3 ของ ตําบลปากพนังฝงตะวันออก ที่ผานมาไมคอยไดรับความสนใจจากผูนําในทุกระดับ ขาดโอกาสในการพัฒนามาตลอด 
เปาหมายการพัฒนาจึงเนนปริบทหมูบานชายแดนในนามชุมชนหลักกิโล3  
 ธวัชเปนผูนําการประชุม เห็นปญหาหลักชุมชน จากบอกุงราง ระดมความคิดวาควรทําอยางไรจะพลิกกลับขึ้นมาให
เกิดประโยชน  กระบวนการ สํารวจขอมูลชุมชน วิเคราะหพบปญหา สําคัญ กลาวคือ 

อันดับ1เศรษฐกิจจากนากุง 
อันดับ 2 เก่ียวกับสุขภาพพื้นฐาน 

 อันดับ 3 เก่ียวกับจริยธรรม 
“หลังเกิดปญหาเศรษฐกิจ คนเปล่ียนมาอยูแบบตัวใครตัวมัน เริ่มหันหลังใหกัน ทะเลาะวิวาท เพราะไมมีกิจกรรม

อะไรที่ทํารวมกันเลย แมงานประเพณีที่เคยรวมกันก็ไมมีใครมา” เขาเลาอันที่จริงชองวางทางสังคมเกิดมาตั้งแตยุคทํานากุง ที่
ทําใหคนแบงกลุมแบงช้ันกันเองจากสภาพเศรษฐกิจ กลุมคนที่ทํานากุงสําเร็จกับ คนทําไมสําเร็จ  รายไดมาก รายไดนอย กลุม
เถาแก 
 คนรับจางจับกุง คนลางบอกุง ฯลฯ 
 อันดับ 4 ดานสวัสดิการ ชาวบานไมรูจักเรื่องสิทธิการรักษา  สิทธิตางๆในกฎหมาย  
 “เราเอาปญหาตางๆ มาหาทางออก อยางดานอาชีพ เสนอไปทาง สสส.วา เราอยากใชพื้นที่รกรางวางเปลา คือบอกุง
ใหเกิดประโยชน” จุดน้ีเอง เปนที่มาของคําวา “บอกุงรางสรางสุข” ภายหลังไดเปนตนแบบใหกับหลายพื้นที่   
 “จริงแลวเราทําหลายกิจกรรม คําวาบอกุงรางสรางสุขมันไปตอบคําถาม ใหหลายคนในการแกปญหาเศรษฐกิจ” 
 การปรับเปล่ียนบอกุง  ใชวิธีติดตอ เจาหนาที่ประมง เจาหนาที่เกษตร และปราชญชาวบาน มาอบรมใหความรู 
กระบวนการแรกๆ เนนปรับวิธีคิดใชประโยชนจากบอกุงรกราง 
 “อะไรที่เขาคิดวาเปนไมได ที่จริงมันทําได เชนการเล้ียงปลา ในบอกุง การปลูกพืชบนคันนาบอกุง” 
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ชวงน้ันธวัช ไดเรียนตอคณะศิลปศาสตร สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   มหาวิทยาลัยชีวิต  ที่เนนการ
เรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ใหมุมมองระบบสุขภาพ สวัสดิการ เศรษฐกิจ แบบพึ่งตนเอง  ก็ใชความรูที่ไดมาชวยอีกทาง 

เขาพบวา ชาวบานมักไมรูวารอบตัวอะไรเปนทุน ไมวา ทุน สังคม ทุนที่ดิน ทุนเงิน ทุนความรู  จึงเอามาใชไมได ที่
จริงหากจัดการทุนเหลาน้ีไดก็สามารถพึ่งพาตนเองได บนแนวคิดวาไมจําเปนตองรวยแตไมลําบาก  

การขับเคล่ือนแนวคิดบอกุงรางสรางสุขตนแบบจากบานกิโล3 ทําใหคนไดมีรายไดเล้ียงตัวเอง นากุงรางไดใช
ประโยชนกอรายได ใชคันนากุงปลูกผักกินเองจนขายได  
แมคาในชุมชนที่เคยไปรับผักจากที่อ่ืน ไปขายในตลาด ทุกวันน้ีมารวบรวมผักตามชุมชน  

“เม่ือนากุงรอบใหมกลับมาอีก คนที่ไมเปนหน้ีสามารถกลับมาทํานากุงได  คนที่ยังมีปญหายังไมกลับไปทํานากุงมี
ความรูจากการทําโครงการ หันมาเล้ียงปลานิล ปลากะพง ในบอกุง ปลอยกุงตามธรรมชาติสามารถขายได วัน ละ200-400 
บาท สรางรายได” 

หน่ึงปของโครงการ สสส. ทําใหคนที่ลมอยางไมเปนทากลับลุกขึ้นมายืนได  จนชุมชนอ่ืนที่ประสบปญหาเดียวกัน ก็
มาเดินตาม 

 “เราขายความคิด เลาใหเขาฟง สรางแรงบันดาลใจ  
ปญหาที่เกิดขึ้น เราก็บอกวาจะแกอยางไร อยูที่เขาจะไปพลิกแพลงใหสอดคลองกับชุมชนเขาเองอยางไร” ธวัชเลาวา 60 กวา
ชุมชนทั่วประเทศไทย มาถอดบทเรียนกับชุมชนแหงน้ี ในการกาวเดิน การจัดการ การจัดการปญหาคน การจัดการเงิน  ไปสู
เรื่องสุขภาพ จริยธรรม และสวัสดิการ  
 “สสส. ใหผมอธิบายวากอนที่จะรูปญหาไดมาจากไหน เน้ือความปญหาไดมาโดยวิธีไหน พอไดมาแลว เอาปญหามา
บอกชาวบานอยางไร พอชาวบานรูแลว ชาวบานระดมที่จะแกปญหาน้ันไดอยางไร เอาขั้นตอนที่จะทํางานมาคุยกันเปนหลัก” 

เขามองวาที่สําคัญที่สุดก็คือ การจัดการขอมูล เพราะถาจัดการขอมูลได จะแกปญหาไดทุกประเด็น เพราะขอมูลทํา
ใหเห็นวาลําดับความสําคัญของปญหาเห็นวาอะไรสําคัญเรงดวนตองทํากอน  

“ถาเราแกปญหาอันดับ 1 บางทีมีผลพลอยได จนอันที่ 4 ไมตองแกเลยก็ได  อยางการแกปญหาเศรษฐกิจที่น่ี ทําให
เกิดการชวยลงแขก  เทากับแกปญหาจริยธรรม” 

ประเด็นสําคัญสําหรับคนที่มาดูงาน ธวัชย้ําเสมอวาสถานการณแตละชุมชนไมเหมือนกัน บริบทตางกัน   คนใน
ชุมชนไหนก็ตองศึกษาบริบทชุมชนของเขาเอง เพื่อแกปญหา 
 อยางไรก็ตามเขาพบวากระบวนการทํางานกับชุมชน 
 กรณีเขาเองพบปญหาอุปสรรค 3 ระดับ  
 1.กับผูนําทองถิ่น   

การที่เขารวมคน ทําใหนักการเมืองทองถิ่น ที่รูจักมักคุน และเปนเพื่อนกันมากอน กลับคิดวาเขาตั้งตัวเปนคูแขงหรือ
มองวาไมใชหนาที่ของเขา  

“จะทําไงได  ที่ผานมาเราบอกใหเขาทํา เขาก็ไมทํา เรารอไมไดตองทําอะไรสักอยาง” เขาวา ปกติตัวเขาเองไมชอบ
การเมือง ไมอยากยุงการเมือง  

2.กับคนกลุมอ่ืน มีคนคิดวาเขาทําโครงการ โดยหวังประโยชนบางอยาง  
“เวลาประชุมผมจึงตองอธิบายตามความเปนจริง เม่ือมีเรื่องเงินเขามา คนมักจะระแวง มันจะกลายเปนเรื่องความ

ขัดแยงในปจจัยของผลประโยชน หรือสาธารณะ ผมจึงขีดตัวเองวา จะไมไปยุงกับเงิน” วิธีการบริหารเงิน เขาใชรูปแบบ
คณะกรรมการเขามารับผิดชอบ ช้ีแจงทุกบาททุกสตางค ทํางานอยางชัดเจนโปรงใส ประชุมกันบอยๆ และบอกหมด  

“หลายครั้ง ที่เราเจอปญหาอบางอยางแลวคิดจะถอยนะ แตตองอดทน ผมก็มีตนแบบคือในหลวง พระองคทานทํา
ความดีโดยไมหวังผลตอบแทน” 

บทเรียนในฐานะผูนําโครงการ สสส. ส่ิงสําคัญที่เขามองวาจําเปนตองมีคือ 
(1)ความอดทน  
แรงเสียดทานจากนักการเมืองทองถิ่นที่คิดวาเขาแสดงบทบาทเพื่อลงแขงขัน เขาตองประกาศตัววาไมลงการเมือง

อยางแนนอน  
แรงเสียดทานจากชุมชนจากคนมารวมก็ตางนิสัยใจคอ ตองใชวิธีอธิบายคอยเปนคอยไป   
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แรงเสียทานจากคนนอกที่ไมมารวมโครงการในชวงแรก โดยบางคนไปพูดวิจารณไปวาคงไมตางกับโครงการตางๆที่
ลงมา ซ่ึงผลประโยชนตกกับคณะกรรมการ แกโดยประชุมอธิบายแตละเรื่องแบบละเอียดทุกแงทุกมุมแบไมมีปดบัง  

 (2)ตองมีความรูในเรื่องทํา และสามารถอธิบายได ถาไมรูตองไปศึกษามาเพื่ออธิบายชาวบาน  
“รูอยางเดียวไมพอ ตองอธิบายเปนดวย คนสามคน การอธิบายเรื่องเดียวกัน อาจไมเหมือนไปตามสภาพของคน 

ตองรูเขาดวย จะพูดอยางไรกับใคร จึงจะเหมาะ” 
เขายังไมประมาท ในการอธิบายปญหาเล็กๆเพราะบางเรื่องอาจลุกลามเปนปญหาใหญ  
(3)เสียสละ เวลา หรือทรัพยสินเงินทองสวนตัว ที่พอจะเสียสละได  
ในวัย44 ป ชีวิตสวนตัวของธวัช ทุกวันน้ีงานหลักเขาคือการทําธุรกิจ อยางไรก็ตามมองวาระหวางนักพัฒนา กับนัก

ธุรกิจไปดวยกัน ใชรูปแบบการคาคือการชวยเหลือ  
“หมายถึงวามีอะไรที่ผมชวยลูกคาได ไมใชวาขายของเก็บแตเงิน มีอะไรที่เราบริการเขาได เราตองตามลงไปชวย ให

เขาสําเร็จลูกคาสําเร็จ อยูได เราก็ขายของได ถาลูกคาอยูไมได เราก็อยูไมได” 
คําวา “ชุมชนนาอยู” เขาอยากใหออกมาจากปากคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนเทาน้ันที่จะรูวาชุมชนน้ันนาอยูหรือ

เปลา  ไมใชเปนเรื่องจัดฉากชุมชนนาอยูตองทําใหปญหาในชุมชนคล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น  แสดงวาพื้นที่ดีขึ้น ปญหาตางๆ จะ
มีแนวทางในการแกปญหา  คนในชุมชนมีความสุข ปญหาจะคล่ีคลาย 

“ถาอยากทําใหชุมชนนาอยูจริงๆ ตองสรางใหชุมชนมีสวนรวม อยาใหคนกลุมใดกลุมหน่ึงเปนผูนําใหทุกคนเดินตาม 
ถามี 100 คนก็ใหเดิน 100 คนไปดวยกัน อยางให 10 คนเดินหนา แลว 90 คนเดินตาม  ถา 100 คนมารวมคิดรวมทํา สราง
พันธะสัญญา ในเวทีที่จัด ปญหาจะไมเกิด” 
 เขามองวา คนทํางานหนักมีสองแบบคือทํางานหนักแบบมีความสุข กับทํางานหนักแบบไมมีความสุข  
ทํางานหนักแบบมีความสุขไมรวยแตไมลําบาก ไมจําเปนตองรวย สบายใจ ไมมีอะไรมาบีบสมองรุมเรา 
 “ถาแกปญชุมชนได ปญหาในครอบครัวตัวเองก็แกได ใชวิธีการเดียวกัน เอาการแกปญหาชุมชนมาแกปญหา
ครอบครัวตัวเองไดเหมือนกันความสุขก็เกิด” 
 เขาฝากไปถึงคนทีชวยตัวเองไดและ มีเหลือ อยากใหเอ้ือเฟอกลับมาเผ่ือแผสังคม เพราะวาคนไมมีความสุข หากมีอยู
อยางโดดเดี่ยว  สวนที่เงินซ้ือไมไดคือความสุข ตองเอาเงินน้ีชวยสังคม เพื่อใหกลับมาเปนความสุข  เปนผลตอบแทนจากสังคม
เพื่อใหมีพลังทําเพื่อสังคมตอ  
 “เรื่องแบบน้ีลอกเลียนแบบกันไมได แตเรียนรูได”เขากลาว. 

  
 
เปรมวดี ผอมเอียด 
อยาแบกชุมชนไวคนเดียว 
ชุมชนปอมหกเปนชุมชนแออัดในที่ดินของการรถไฟ ใจกลางเทศบาลนครหาดใหญ ที่น่ีมีปญหาหลายอยางสุมอยู  
เปรมวดี ผอมเอียด เด็กชุมชนปอมหก เรียนจบการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ จากกรุงเทพฯ เดินทางกลับลงมาเยี่ยมดูแล
พอที่ปวย  จุดหักเปล่ียนแปลงชีวิตครั้งสําคัญ เม่ือพอเธอเสียชีวิต เธอเริ่มเขามามีสวนการพัฒนาชุมชนแออัดแหงน้ี ภายใตการ
สนับสนุนของ สสส. โครงการแนวทางรวมสรางชุมชนปอมหกใหนาอยูปที่ 2 : ปอมหก Eco planet  ปฏิบัติการชุมชนรักษโลก 
ในนามกองทุนขยะ แกปญหาชุมชนปอมหกมากกวาแคเรื่องขยะ แตเปนการสรางความรวมมือยกระดับคุณภาพชุมชนแออัดที่
ถูกมองอยางภาพลบมากที่สุดของหาดใหญไดในหลายมิติ 
........... 
เปรมวดี เกิดในชุมชนปอมหก เปนลูกคนที่ 3  ในจํานวนพี่นอง  4 คน ชวงกลับมาเฝาพอที่กําลังปวยเปนมะเร็ง พี่สาวคนโต
ทํางานกับอิมพอรท-เอกพอรทอยูกรุงเทพฯ พี่ชายลําดับถัดมารับราชการทหารเรือ สวนนองสาวกําลังเรียน  
“พอกับแม ของเราอพยพมาจาก หัวไทร นครศรีธรรมราช ตอนอยูหัวไทรขายขนมรังผ้ึง มาหาดใหญขายผลไมกับรถพวง”เธอ
เลา ครอบครัวที่ปอมหกสนุกเพราะ มีลูกพี่ลูกนองมาอยูดวยอีก 2 คน บางชวงเธอถูกสงกลับไปอยูกับปูและยาที่หัวไทร  
เธอเขาเรียน ประถมศึกษา ที่โรงเรียนเทศบาล 1(เฮงเสียงสามัคคี)ไปตอระดับมัธยม จบ ม.6 ที่โรงเรียน หาดใหญรัฐประชา
สรรค โดยในชวงวันหยุดเรียนตั้งแตเด็ก ไปชวยแมเดินขายผลไมใสตะกรา ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ  
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“ตอนจบ ม.6 เคยฝนวาจะเรียนพยาบาล ตอนสอบไมติดก็เสียใจพอสมควร  ยังไงชีวิตตองไปตอ จึงตัดสินใจเรียนคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ที่หาดใหญอํานวยวิทยบริหารธุรกิจ 2 ป ไดวุฒิอนุปริญญา” 
 จังหวะน้ันพี่สาวเรียนจบ และพรอมดูแลนอง ก็ชวนใหไปเรียนเก่ียวกับการสงออกที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร
ตอเน่ืองคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ระหวางประเทศ  
หลังจบแลวไปสอบทุนพัฒนาผีมือแรงงาน เพื่อที่จะไปเรียนเขาสายงานอีก 6 เดือน  และทํางานนําเขาสงออก ในบริษัทเอกชน  
6 เดือน  ตองกลับมาเยี่ยมพอที่เริ่มตรวจรูวาเปนโรคมะเร็ง 
“พออาการหนักลง  เราก็เลยอยูหาดใหญ ขอลาออกจากงาน ที่ กรุงเทพฯ” 
3 เดือนสุดทายของพอ เปรมวดีทําหนาที่คนดูแล แทนลูกๆอ่ืนที่ติดงานแตคอยสนับสนุนดานอ่ืนไมวา เงิน สิทธิการรักษา 
“ตอนน้ันทุกคนเห็นวาเราเหมาะที่สุดจะดูแลพอ”เธอเลา และมันกลายเปนจุดเปล่ียนชีวิต หลังเสียพอไป  เธอยังติดใจปญหา
การเผาขยะในชุมชน นึกถึงตอนที่พอนอนปวยดมควันจากการเผาขยะลอยคลุง แตเธอทําอะไรไมไดเพราะแมคอยเบรกไมให
ทะเลาะกับใคร 
“พอเปนมะเร็งตอนน้ันการจัดการขยะในชุมชนเปนไปอยางยอดแย  ใครใครเผาก็เผาใครใครทิ้งก็ทิ้ง ที่เราเจ็บปวดมากที่สุดเขา
มาเผาขยะตอนพอนอนเปนผูปวยมะเร็งระยะสุดทายอยูในบาน เราตองการอากาศดี ๆอยากจะหาอากาศดีใหพอ แตทําอะไร
ไมไดเลย ไปบอกไปเตือนไมใหเขาเผาขยะก็ไมเปนผล  สุดทายพอไมไดอยูกับเรา” 
พอเสียไปปหน่ึง เธอสมัครงานทํางานนําเขาสงออกในหาดใหญ ระยะหน่ึง แตสภาพงานตางกับที่เคยรูสึกอึดอัดเลยลาออกมา
ชวยแมขายผลไมในสวนสาธารณะ บางวันมีการแขงขันกีฬาที่สนามกีฬาจิระนคร เธอกับนองจะออกเดินเรขายผลไมในสนาม
กีฬา  เปนงานที่เธอมองวาสนุกอยางหน่ึง 
หลังนํ้าทวมใหญในป 2552ในวันหน่ึงมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและทีมบัณฑิตอาสา เขามาพบชาวชุมชนปอม
หก เปรมวดีเขาประชุมแทนแม เธอไดมีการแสดงความคิดเห็น และยังพบวาชาวบานบางคน คิดดี แตไมกลาพูดไดแตน่ังฟง
เฉยๆ  
“เราคิดวาจะพูดสักคําจะไดไหม แตไมรูวามันจะกระเทือนไปถึงไหน เราก็พูดในส่ิงที่เจอ และอยากใหมันเปนอยากเห็น อยาก
เกิดแตเหมือนวาเราพูดไปลอยๆ พูดไปในความฝน ไมรูวาจะเกิดขึ้นจริงไดหรือไม” 
เธอเพิ่งคนพบวาในชุมชนที่เธอเกิด และเติบโตขึ้นมา มีหญิงคนหน่ึง ที่ชาวบานเรียวา “ปาพร” หรือสมพร  จันทวงศ คนที่อุทิศ
ตัวทํางานเบื้องหลังชุมชนมาตลอด 
ปาพรยกบานตัวเองใหเปนโรงเรียนและแหลงเรียนรูของเด็กๆ เรียกวาโรงเรียนบานปาพร ซ่ึงเด็กกลุมน้ีตอมาคือกลุมเยาวชนที่
เปนกําลังสําคัญมาชวยจัดการปญหารวมกับเปรมวดี 
 
ปาพรเปนคนที่มาฟงความคิดเห็น และใหทางออกในเรื่องตางๆ กับเธอ  เปนสะพานเช่ือม ความคิดของเธอไปยังกลุมบัณฑิต
อาสา  
“แมอยูชุมชนเดียวกันแตกับปาพรเคยเห็นหนา แตไมรูจักมักคุน ปาพร บอกวา ตอนพอเสียก็มางาน แตไมรูจักกับเจาของงาน 
แสดงวาที่ผานมาไมไดรูจักกันมากอนเลย” 
เธอรูสึกวาปาพรเปนผูใหญที่รับฟง  และเช่ือมเรื่องที่เธอสนใจได หลังจากน้ันจึงมีการประชุมเล็กๆบอยขึ้น เธอเริ่มเขาไปมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น ขออาสาทํางานหลายอยางที่เธอทําได เรียนรูกับบัณฑิตอาสา 
“จําไดวาตอนน้ันใกลหนาฝน เราออกไปขายของที่สวนสาธารณะไมได มีการรวมกลุมจักสาน เรามองวา ถานําเอาการจักสาน
มาเปนอาชีพเสริมก็ดี พยายามเรียนรูหา วัตถุดิบ แหลงเรียนรู ไปพรอมกับบัณฑิตอาสา และปาพร” 
 นอกจากสนิทกับ ปาพร เธอพบวาเริ่มมีคน สมาชิกเพิ่มขึ้นมาในการชวยกัน ระดมทุน การจัดการ ตางๆ ในการทํากลุมจักสาน
โดยใชเสนพลาสติกเม่ือออกบูท ก็ยิ่งรูจักคนกวางขึ้น พรอมกับความรูเก่ียวกับชุมชน การแกปญหา เริ่มแทรกซึมเขามา  
เม่ือมีการทําแผนรับมือนํ้าทวมของชุมชนปอมหก ไดมีการเก็บขอมูลชุมชน ทําใหรูจักคน หลังจากน้ันไดโอกาสจาก สจ.รส. เริ่ม
ฝกหัดทําโครงการ ที่รับการสนับสนุนจาก สสส.  โดยเอาขอมูลชุมชน ไปเช่ือมตอ ทําให มีความชัดขึ้นในการพัฒนาโครงการ 
“ส่ิงที่เราเรียนไดนํามาใช ก็คือการทําเอกสาร คอมพิวเตอร วิชาการนําเขา สงออก น้ันไมไดนํามาใช ที่เราใชจริง คือการ
บริหารจัดการ กับการอยูรวมกับคน” 
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การดึงคนมารวม เปรมวดีเลาวาสําหรับเธอจะเนนการฟง การใหเกียรติคนอ่ืนมากๆ เพราะคนสวนมากตองการระบายปญหา
ความคับของใจกอน พอเขารูสึกวาเขามีความสําคัญมากกับเรื่องที่จะทํารวมกัน จึงคอยเชิญคนอันที่เปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของ
คนน้ันมาใหขอมูล ความรู แบบแทรกซึม ทีละนิด 
“การทํางานจิตอาสาชุมชนปอมหกโหดหิน พอสมควร เพราะความแตกตางหลากหลายของผูคนรวมอยู ที่น่ี แมแตครอบครัว
เราเองตอนแรกก็ไมเขาใจ ทําไมเราตองมาทําเรื่องน้ี  เราไมมีหมวกตําแหนงอะไร กลัวผลกระทบที่จะตามมา ทั้งที่เราคิดวา เรา
ตั้งใจทําดี” 
วิธีเดินผานปญหาแบบน้ี สําหรับเธอคือมีอะไรก็เปดใจพูดไปเลย เกิดอะไรตามมาตองทําใจยอมรับ  
“ตัวเราเอง หากที่บานอัดมาก็ตองทําใจยอมรับใหได เพราะวาขนาดคนที่บานยังรับไมได ออกไปขางนอกเจอปญหาอีกมาก 
แรงกวามาก” 
เปรมวดีบอกวาที่เธอทนได เพราะ ตาเหลือบมองเปาหมายอยูเสมอ  เม่ือใดใจฝอ ใชวิธีถอยมาตั้งหลัก แลวคอยออกไปเดินตอ  
เปาหมายของเธอคือความสําเร็จในโครงการ ฯ ที่มองวา เปนการฝกตัวเองคิดไปถึงวาในวันที่ ไมมีคนจากขางนอกมาชวยชุมชน 
เธอจะเปนคนทํางานตอเพื่อชุมชนใหชุมชนจัดการตนเองสามารถเดินไปขางหนาเองได 
โชคดีวามีผูใหญในทีมที่คอยรับฟงไมวา ปาไพ ปาพร ปาพา มองเห็นปญหา รูสึกรวม และแชรวา ปญหาตางๆ จะมีทางออก
ของมันอยางไร คนเหลาน้ีมาแบงเบาปญหาที่เธอทุกขใจ 
 เรื่องไหนเธอฝอ พวกเขาใหกําลังใจ เรื่องไหนที่เหลือบากวาแรงของเด็กคนหน่ึง พวกเขาก็จะเปนมือที่จะมาชวย ประสาน คุย
ให ในฐานะอาวุโสกวา 
จนเม่ือป 2558 เปรมวดียมอรับวา เธอคิดจะหันหลังใหกับงานพัฒนา อันเน่ืองมาจากความไมเขาใจของทีมทํางาน  
เม่ือเธอทํางานมากขึ้น มีคนทํางานเขามาเพิ่มขึ้นความหลากหลายของความคิดเห็นของคนทํางานก็ยิ่งซับซอน  บางความคิด
เห็นเสริมกัน บางความคิดเห็นทิ่มแทงกัน บางความคิดเห็นทําใหเกิดความแตกแยก เธอรับปญหามาเกินจนรูสึกวาตนเอง
เจ็บปวดเกินกวาจะรับได  อยากขอถอยไปยืนในมุมสงบๆ สักมุมหน่ึง 
“โครงการ สสส. ป 2 จบ แตเรื่องราวไมจบ เพราะวา ชุมชนขางนอกเริ่มมาดูงาน เราตองทําอีก ๆ ทั้งที่เรารูสึกแยมาก แตตอง
ทําอีก มันก็ตองมีที่ยืนที่สามารถรองรับตัวเราได” 
ตอนมีปญหา เปรมวดียอมรับวาเครียดมาก เธอไปที่สนามกลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ ลงมือว่ิงเปนบาเปนหลัง 10
รอบสนาม สัปดาหละ 4 วัน เพื่อ ใหผอนคลายตัวเอง  
“ตอนน้ัน เรารูสึกวา ตัวเองมีสองคนคุยกัน ในตัวเองเราก็อานหนังสือที่วาคุยกับใจ ตรงกับอาการที่วา ก็ว่ิงไปคุยกับตัวเองไป ” 
ในตอนวิกฤติจากปญหาหนักหนาสาหัส เธอคนพบวาการบําบัด ตัวเอง ผานการออกกําลังกาย คุยกับตัวเอง ใหกําลังใจตัวเอง 
สรางภูมิตานทาน  
นอกจากออกกําลังกาย เธอมีการปฏิบัติธรรม ถือศีล น่ังสมาธิที่วัด อานหนังสือพระ อยูกับตัวเองใหมากขึ้นจนเริ่มเขาใจตัวเอง 
วารางกายและจิตใจตองการเวลา  
“ไมวางานสวนตัวและสังคม เราไมทิ้ง เพียงแตวา เขาใจ ใหเวลากับตัวเองมากขึ้นเราก็คนพบมากมาย วา ถาเราทุกขไมตองไป
พึ่งพาอะไรขางนอก กําลังใจอยูขางใน เราตองเริ่มที่ตัวเรา คนอ่ืนเริ่มใหเราไมได” 
เม่ือ มีเวลาอยูกับตัวเอง ทบทวนแลวเธอวา บางเรื่อง ตึงเกินไปหวังมากเกินไป พบวาตัวเธอควรทําประมาณหน่ึง ปลอยใหผูอ่ืน
ไดปลอยศักยภาพดวย  
หมายถึงการเช่ือใจผูอ่ืนมากขึ้นวาเขาก็สามารถทําได  
“พอคิดไดอยางน้ี ความรูสึกตางๆก็ไดผอนคลายลงไปเยอะเลย ปลอยวาง ใหคนอ่ืนทํา เราก็มาอยูในมุมที่ตัวเองมีความสุข ตาม
กําลัง หนาที่ของเรา” 
เปนขอสังเกตของคนทํางานพัฒนาที่สวนใหญ เปนทุกข เพราะเขาไปแบกทุกอยางเอาไวหมดเลย การวางใจ เช่ือใจ คนอ่ืน วา
เขาหลายคนสามารถทําได ตามศักยภาพของเขา ถาปลอยวางได จะเบาลงมาก 
“แมเราจะรูสึกวาหนักจังเลย พอเห็นในส่ิงที่ชุมชนทํา ไดเห็นเขารับคณะมาดูงาน เขารับรางวัล เรามายืนในมุมหน่ึง บทบาท
หน่ึง มองเขาทํา เรามีความสุขมากมองเห็นภาพตัวเองที่เราเคยทํา  เราทําไว คนอ่ืนก็ทําได และไดดีดวยน่ีคือส่ิงที่ไดเรียนรู” 
การบําบัดตัวเอง จากความทุกขในการทํางานพัฒนาอยางเธอ คืออยาเอาเรื่องที่ไมรูสึกไมสบายใจ มาไวที่ตัวเองตลอด 24 
ช่ัวโมง 
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“กอนนอนสวดมนตเสร็จนอนน่ิง แลวก็คิดวาในวันที่ผานมา มีความขัดอกขัดใจอะไร ขอใหปลอยออกไป” เธอวาการอาน
หนังสือ หรือดูวิดีโอ ที่มีคุณคาพอ ช้ีทางออกในเรื่องตางๆ อาจชวยใหหลุดจากทุกขได  
เปรมวดีฝนวา หลังจากนําชุมชนปอมหก ใหมาถึงจุดหน่ึง เธออยากมีศูนยเรียนรูดําเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
เรียนรูเก่ียวกับการปลูกพืช ปลูกผัก การใชชีวิตแบบไมตองเรงรีบ อบรมในเรื่องที่เก่ียวของ การใชชีวิต 
ภาคีเครือขายหลายองคกรเขามาชวยชุมชนปอมหกไมวา เทศบาลนครหาดใหญสํานักงานเกษตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต  วทส. บัณฑิตอาสา มอ. เปนตน  เปรมวดี มองวาการ
ทํางานรวมกับคนอ่ืน ตองบอกเขาตรงไปตรงมากับส่ิงที่เราตองการ มีอะไร สอดรับกับเขาหรือไม ถาเขาชวยเราได เขามาชวย 
ไมตองไปคิดวามากวาเราจะเปนเครื่องมือของเขา  
เพียงแตเอ้ือตอกันก็จะไดประโยชน  ที่สําคัญตองไมรอความชวยเหลือคนอ่ืนอยางเดียว  
“เราเองตองทําของเราขางในใหเต็มที่ตามศักยภาพของชุมชน อันไหนมีความจําเปนแตทําไมได จึงจะขอความชวยเหลือ เม่ือ
เขาเห็นความตั้งใจ เห็นกิจกรรม ในชุมชนอยางเต็มที่ และเรามีปญหาบางอยางเปนอุปสรรค  โดยความจริงใจของเรา เราตอง
แสดงใหเห็นวาทุนของเราเต็มที่แลว แตขาดบางส่ิงบางอยาง ที่ตองสนับสนุน ไมใชหวังคนอ่ืนทั้งหมด อยูในนํ้าก็ตองถีบขา ชวย
ตัวเองกอน” 
การมาทํางานชุมชน ทําใหเธอพบสัจจธรรมที่วาการทํางานที่ยาก ยอมมีการขัดแยงกันเปนสีสัน จากที่มองวาไมอยากใหเกิด
ความขัดแยง พลิกนิดเดียวอาจมองความขัดแยงเปนเชิงบวก เพราะความขัดแยงในแงดี ทําใหเห็นวาใครจะกาวผานมันไปได
อยางไร 
ใครกาวเดินเขามาในเสนทางจิตอาสา ตองยอมรับเสียกอนวา ไมไดเงินคาตอบแทนใดๆ  
“เม่ือมาทํางานน้ีไมไดเงิน ก็ตองคิดวา จะทํางานอะไรที่เปนรายไดเล้ียงครอบครัว ซ่ึงไมปนกัน เราตองแบงความเปนสวนตัว
ของเรา อาชีพสวนตัวของเรา ในชวงเวลาที่เปนจิตอาสา ใหสามารถเดินไปได โดยไมทําใหครอบครัว ความรัก หรือส่ิงที่เปน
สวนตัวของเรามันโอนเอน” เธอวา  
หากมันเอนตองรีบปรับสมดุลมันใหกลับมาทรงตัวใหได 
“เม่ือเราจะเปนจิตอาสาทํางานใหคนอ่ืน เราก็ไมควรไปสรางภาระใหคนอ่ืน มีเรื่องหนักหนาทุกขใจ แทนจะแบกไปใหคนอ่ืน 
เราก็ตองคิดทบทวน ออกกําลังกายใหมาก อยูกับตัวเอง คุยกับตัวเอง อานหนังสือที่ชอบ หนักหนาจริง คอยไปขอคําปรึกษา
จากผูที่เราไวเน้ือเช่ือใจ” 
ธงของจิตอาสาตองชัดเจนอยูตลอดแมวา ลมจะพัดไปซายทีขวาที แตขอใหมองตรงชัดเจนตรงเปาหมายสําคัญ 
ทําส่ิงที่คาดหวังในใจใหสําเร็จ 
“ตองมีความเช่ืออยางหน่ึงวา ส่ิงที่เราทําจะเกิดส่ิงไมคาดฝนกลับมาหาเราเชนกัน ที่เจอมากับตัวในยามที่เรา มีเรื่องราวที่หนัก
หนา ก็เหมือนจะมีการจัดสรรใหมีคนบางคนมาชวยเราไดทันทวงทีเสมอ ถือวาเปนอานิสงสเหมือนเปนบุญที่กลับมา” 
แมขาวลามาแรงสําหรับชุมชนปอมหก คือการไลที่ของ การรถไฟแหงประเทศไทยในอีกไมชา เปรมวดีมองวาในอนาคตอะไรจะ
เกิดมันตองเกิด  
“ถาเรายังอยู เราจะทําอะไรบาง เราก็คงทําเต็มที่เหมือนเดิม ซ่ึงถาเราตองไป หามไมได จะถูกไลที่ แตเราสามารถที่จะ ทําตอ
ในระยะเวลาที่เหลือใหดีที่สุดทุกนาทีมีความหมาย ถึงเวลาที่ไป ก็กอดคอกันไปไดอยางสบายใจ” 
ทุกวันน้ีเปรมวดี มีลูกสาววัยนารักหน่ึงคน  ผูเปนกําลังใจใหแมในงานจิตอาสา งานที่เธอยังยึดหลักการพูดกับคนอ่ืนอยาง
ตรงไปตรงมา ใหเกียรติคนอ่ืน ฟงคนอ่ืนกอน และพรอมใหกําลังใจทุกคนที่ทํางานจิตอาสา. 
 
 

อุดม  อินเสง 
เทคนิคระดมมันสมองชุมชน 
 

 บานโคกเมืองเปนหมูบานที่เพิ่งแยกตัวมาตั้งใหม  เม่ือป 2536 ตอนน้ันยังเปนหมูบานกันดาร ลาหลัง อาชีพเดิมทํา
นา ปลูกแตง ตมเหลาเถื่อน   ชาวบานมีหน้ีสิน มีการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนถูกทําลาย สัตวนํ้ารอยหรอ  ไมมีกลุมตางๆ องคกร
ตางๆ ในหมูบานขาดความรู ทักษะ ขาดสามัคคี ขาดการเรียนรูของคนในหมูบาน 
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อุดม  อินเสง ผูใหญบาน รับตําแหนงเปนคนที่2 ในป 2541นําชาวบานสูการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมชาวบานเปนหน่ึงเดียว  ผานการจัดตั้งกลุมตางๆ  ใชกิจกรรมประเพณี
สําคัญของหมูบาน สรางความเช่ือมโยงเห็นพัฒนาการของชุมชน  

มาถึง โครงการคนสามวัยรวมใจสรางชุมชนใหนาอยูหมู 12บานโคกเมือง ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา ที่สนับสนุนโดย สสส.  ตอบสนองแนวคิดวาการพัฒนาของหมูบาน ถึงการยื่นไมตอการพัฒนา จากคนรุนหน่ึงไปยังคน
รุนตอไปใหได  

“เพราะคิดหนักวา เม่ือหมดคนรุนผม จะพัฒนาตออยางไร” 
เปนความกังวลใจของ  อุดม อินเสง ผูใหญบาน แหงบานโคกเมือง นํามาสูกิจกรรมโครงการ ฯ ที่เนน ถายทอดภูมิ

ปญญา  วัฒนธรรม การจัดการส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสืบทอดการพัฒนา  เปนตัวชวย ตัวทุน กระตุนคนใหตื่นมา
ทํางานจริงจัง  มีเปาหมายชุมชนนาอยูที่สามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไวอยางยั่งยืน เปนชุมชนที่พึ่งตนเองได 
และเปนสังคมชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

...... 
เทคนิคการพัฒนาชุมชนที่นาสนใจ นําโดย ผูใหญบานอุดมคือ การเอาคนมาเปนตัวตั้งในการพัฒนา โดยแบงคน

ออกเปน 3 กลุมคือ 
-กรรมการหมูบาน 
-ที่ปรึกษาระดับมันสมอง มาจากขาราชการบํานาญที่อยูในพื้นที่ ชาวบานผูมีภูมิรู ภูมิปญญา  
-ชาวบานทั้งหมด 
การทําใหชาวบานทั้งหมดมาพบกัน ใชเวทีประชาคม ใชการมีสวนรวมคน 3 วัย ใหคนสูงวัยไดพูดเรื่องอดีต  

วัยกลางคนพูดเรื่องปจจุบัน และเด็กรุนใหมพูดเรื่องอนาคต 
“ทั้งหมดพูดเรื่องเดียวกัน ในการทําแผน หรือนําเสนอ โครงการ แสดงวาทุกเรื่อง ทุกโครงการที่หยิบยกเขามาในการ

พูดคุย คนสามวัยดพูดเรื่องเดียวกัน แตลักษณะการพูดไมเหมือนกัน มุมมองที่แตกตาง”  
เขายกตัวอยาง ถนนหมูบาน คนรุนกอนเลาวาที่มีถนนขึ้นมาได เพราะคนในหมูบานใชจอบขุด โดยไมตองใช

งบประมาณ แตมาจากความตองการของคนในการพัฒนา  
คนรุนกลางเห็นถนนดินที่คนรุนกอนขุดไว มาพัฒนาผลักดันใหลาดยาง แตคนรุนใหม ตองมองตอไปขางหนา วาควร

เปนถนนสามเลน  บายพาส ทางดวน  หรือการขยายของเมืองในอนาคต การขยายของเมือง จะอยูแบบเดิมไมได  
“เราพูดกับคณะกรรมการ กอนวาหลักการพัฒนาตองทําอยางไรบาง  ผมเองเปนผูใหญบานที่ดอยความรู 

ความสามารถ แต อาศัยองคกรคนเขามาแนะนํา  โดยเฉพาะขาราชการบํานาญ ซ่ึงมีผูรูอยูมากในหมูบาน” เขาเลาวาที่เขามรับ
ตําแหนงผูใหญบาน ไมใชความตตองการสวนตัว แตชาวบานตองการใหเปน  ไมไดผานการเลือกตั้ง เพราะไมมีมคนสมัครแขง
เม่ือชาวบานตองการ เขายอมรับภาระหนาที่ แตบอกวาทุกคนตองมาชวยทํางาน 

ในความเปนจริงขาราชการบํานาญ มีอยูมากมายตามชุมชน แตคนมักมองไมเห็น ขณะที่หลายชุมชน กลับมองวา 
เอากลุมน้ีมาชวยทํางาน จะมีปญหาตามมา  เพราะทําใหสับสน ขาราชการเกษียณมักทําตัวรูมาก และตองทําตามที่เขา
ตองการ 

“น่ันคือความเห็นเดิมที่มีอยูทั่วไปผูนําหลายคนบอกวาตามพวกครูก็เสียหมด ผมกลับมองวาคนเหลาน้ีเปนแกนนํา
ระดับมันสมอง บุคคลสําคัญของหมูบาน มีภูมิรู เปนเครือขาย มากมายที่เราเอาคนเหลาน้ีมาใชประโยชน แตไมใชวาจะเปน
การหลอกใช  และไมไดฟงความเห็นเขาอยางเดียวสวนผมจะเปนตัวเช่ือม ถักรอยเปนลูกโซ เพื่อการตัดสินใจวา อะไร
เหมาะสม” 

ดวยแนวคิดดังกลาวผูใหญอุดมจึงพยายามชักชวนคนเหลาน้ี มาเปนที่ปรึกษาหมูบาน การชักชวนได ใชวิธีแสดง
ความประสงควาที่เขามาเปนผูนําชุน แตถาไมมีคนมีความสามารถเขามาชวย เช่ือวาไมสามารถพัฒนา 
 “อยางครู เคยเปน ผอ.โรงเรียน บริหารในดานตางๆมากอน หากเกษียณแลวอยูเฉย ผมบอกวามันเสียเวลาพวกคุณมี
คามหาศาล แตจะมีคุณคาหรือไม พวกคุณน่ันแหละเปนคนทํา ชุมชนมีที่น่ังให เปนมันสมอง นักวิชการ แนะนํา ช้ีผิดถูก” เขา
เลาวา  บางคนบอกวาเหน่ือยแลว อยากพักผอน เขาบอกวา นาภาคภูมิใจนะ ที่มาทํางานชุมชน  ตอนเปนครูทํางานกระทรวง
เดียว แต มาทํางานชุมชนทํางาน  19 กระทรวง 
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 เม่ือลงความเห็นวาบุคคลใดมีความเหมาะสมที่จะมาชวยงานเขาใชทุกวิถีทางเอาคนเกษียณมาเปนสมองของชุมชน 
ทั้งอาศัยทั้งความเปนญาติพี่นอง เพื่อนฝูง   

หลังจากไดที่ปรึกษา หรือมันสมองชุมชนมา ผูใหญอุดมยังมีวิธีทดสอบ  และออกแบบในการทํางานใหเขาโดยการ ดู
พฤติกรรมคน  โดยเช่ือวาหนาตาไมไดบงบอก เน้ือแทความจริงของคน เตองมาน่ังดู สังเกต กันนาน การแยกแยะแบงหนาที่ให
ผานการทํากิจกรรม ประมวล จดจํา ดูสถิติจนเห็นคนและแบงหนาที่ ความรับผิดชอบได  

บทบาทกลุมมันสมอง วางใหทําหนาที่ในบทบาทที่ปรึกษาผูใหญบาน เพราะถาใหมาเปนกรรมการโดยตรงชาวบาน
อาจไมยอมรับดวยความไมเขาใจสวนตัว 

“ผมจะทําใหชาวบานสบายใจขึ้นวา โดยแม จะดึงมาเปนมันสมอง ชวยคิด แตผมบอกวาพวกเขาเปนลูกนองผมใน
หมูบานเขาเปนลูกบานผม เขาไมใชกําลังเปนครูมาสอนผม ความเปนครู ก็คือครู น่ันตองแยกบทบาท” 

ตัวกรองสําคัญ ตอความเห็น มติตางๆ สุดทายจะมาอยูที่ชุมชน อยูที่เวทีชาวบาน บนหลักคิดวาประชาธิปไตยไมใช
การเลือกตั้ง แตเปนการแสดงออกทางความคิดที่มีเหตุผลไมใชเอาชนะกันดวยอารมณมุทะลุ 

.... 
ผูใหญอุดมเลาวา เขาเกิดที่บานโคกเมือง เปนลูกคนสุดทองในพี่นอง 4 คนพอแมขายของเล็กๆนอยๆ เล้ียงหมู จับ

ปลา ทํานา และปลูกผักไวกินเอง  หลังจบ ประถม 4 ที่โรงเรียนบานโคกเมือง เรียนตอ ตอ ประถม 5-7 ที่วัดคงคาวดี  
“ผมไมมีรองเทาใส ตองเดินไปโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรทุกวัน ตองน่ังเรือขามคลองวันละ 50 สตางค พาขาว

หอ ใสปนโตแมใหเงินราว 1 บาท หากเหลือจากคาเรือ 50 สตางค จึงจะไดกินขนม” 
พอเขาเสียตอนอยู ประถม 5 หลังจบประถม7ไปเรียน มศ.1-3 ที่ยะลา เหตุผลเพราะพี่ชายเปนตํารวจอยูที่โนน ครั้น

จบ มศ.3 กลับมาอยูบานกับแม เพราะเปนลูกคนสุดทอง  แตก็ไมรูทําอะไรตอจึงเรียน มศ. 4 -5 ที่ โรงเรียนหารเทา โดยเดินไป
ขึ้นรถไฟ ที่สถานีรถไฟเกาะใหญ  ระยะทาง4-5 กิโลเมตร ขากลับโพลเพลเดินผานปาชามักถอดรองเทาว่ิง 

“จบมศ. 4 -5 แมอยากใหเรียนครู เห็นวาเปนอาชีพอยูกับบาน  อีกอยางพี่ผม2คน เปนตํารวจแลว อยูไกล งานเส่ียง  
สวนพี่สาวที่เปนพยาบาลน่ันแมไมไดหวงอะไรมากผมเลยไปสมัคร เรียน วค.ยะลา แตจังหวะคัดเลือกทหาร ติดทหาร 2 ป” 

ปลดประจําการทหาร แลวไปทําธุรกิจเก่ียวกับไมยางพารา  ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  แตถูกหุนสวนโกง 
กลับมาบานอีกครั้งบวช 8เดือน ที่วัดโคกเมือง ตอนบวชไดชวนสามเณรมาชวยพัฒนาวัด มีความกาวหนาทางธรรม กําลังคิดจะ
เดินธุดงคไปที่สวนโมกขกับพระนักปฏิบัติหลายรูปในพื้นที่ แตจูๆ ก็อยากสึกจากพระ ตอนอายุ 26 ป  เพราะรูสึกวา แมไมมีคน
อยูดวย ลาสิขาบทแลวปตอมา แตงงาน แลวมาทําอาชีพขับรถสองแถวเสนทางจากบานเขาเมืองหาดใหญ ใชรถที่พี่ชายใหยืม  

“ตอนแตงงานผม มีเงินอยู 900 บาท แฟนผมเคยทํางานโรงแรม อยูที่ยะลา ก็พากลับมาอยูที่น่ี” 
ตอนน้ันอดีตผูใหญบานมีความคิดที่จะแยกหมูบาน มองเห็นเขาเพียงคนเดียวในหมูบาน  ที่เรียนหนังสือ และมี

ความคิดจึงชวนเขาไปที่อําเภอเพื่อดําเนินการ ทางเอกสารในการแยกหมูบาน 
“เม่ือแยกไดแลว อดีตผูใหญบานอยากใหผมเปนผูใหญบานคนใหม ซ่ึงผมปฏิเสธ เพราะเห็นวาตัวเองคงทําไมไดจึงให

คนอ่ืนมาดํารงตําแหนง กอน 4ป โดยรอใหผมมาดํารงตําแหนงตอ  ในป 2541 ผูใหญบานคนแรกครบวาระเกษียณ แลว ก็มา
ผลักกันใหผมลงสมัคร ผมไมรูจะปฏิเสธอยางไร” 

เขาเลาวา กอนเปนผูใหญบาน มีคนมาบอกวา เปนผูใหญบาน สบายไมตองทําอะไร เพราะ ทุกวันน้ี งานอยูที่  อบต.  
“ผมวาถาอยางน้ันจะเปนไปทําอะไร แตผมอยากทํางาน  แตเราเองก็ไมรูวาตองทํา ลักวัวเพื่อนก็ไมเปน สมัยกอนคน

ที่เปนผูนําชุมชน ตองลักวัวเพื่อนตองเปนโจร แตสําหรับผม ทําไมได ไปสืบหาวัวก็ไมเปนบทบาทหนาที่ของผูนําทองถิ่นในตอน
น้ันก็ไมรูเรื่องเลย  ก็ไดเรียนรูกับ อบต.คนหน่ึงในชุมชน ที่พาเขารวมประชุม เราก็พบความจริงอยางหน่ึงวา ถาเราทําอะไร
ไมไดจะตองหาคนมาชวย ก็เริ่มขบวนการเขาหาคน” 

จุดเดนของเขา มองวานอกจากความที่มีญาติพี่นองในชุมชน และเขามีศักดิ์เปนพี่ใหญ ในหมูญาติบุคลิคสวนตัวผม 
เปนคนเช่ือถือได พูดอะไรทําอยางน้ัน ไมทําความเดือดรอนใหคนอ่ืน  ทําใหคนอ่ืนก็อยากมาชวยทํางาน   

“นอกจากดึงมันสมองยังมีหลายวิธี เชนทําอยางไรใหไดมาซ่ึงตัวญาติของแตละคน สรางความเสมอภาค ของคนใน
ชุมชน ใหมากที่สุดในทุกเรื่องการจัดกิจกรรม ใหมๆ ที่สลายพฤติกรรม หรือความเกลียดชังเดิม ๆ เชน จัดรดนํ้าดําหัว
ผูสูงอายุ” 

..... 
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ผูใหญอุดมเลาวาในการทํางาน การทอแทถอดใจก็เคยมีอยูหลายครั้ง  สวนมากจะเปนเรื่องที่ไมไดดังใจ อยากใหเดิน
มากกวาน้ี แตมันไมเดิน เราตองมาทําใจ โดยอาศัยผูรู โดยเฉพาะกรรมการแกนนํามันสมอง   

“ผมก็บนหลายครั้งวาจะลาออก บอกวาผมเหน่ือยมาก อาจารยสมพงษ  ที่เปนแกนนํามันสมอง  จะเปนคนมาบอก
เลาประวัติศาสตรของ ผูนําชุมชนใหฟง  วาปญหาของชุมชน ชาวบาน ที่น่ีเปนอยางไร ขนาดทําให อดีตผูใหญบานบางคน ตอง
หนีไปอยูที่อ่ืน  ก็คงเหมือนกัน แตก็ตองทําใจใหได ตองยึดม่ัน ตั้งสติ คอยเปนคอยไป วันเวลา จะเปนตัวกําหนดในการ
แกปญหาทั้งหมด  เม่ือถึงเวลาปญหาบางอยางจะแกไดของมันเองโดยตัวของมันเองอยางสะเปะสะปะ เอนเอียง ธรรมชาติจะ
กําหนดตัวของมันเอง” 

หลักใหญใจความ ของผูนําในการพัฒนาผูใหญอุดมจึงมองวา อยูที่ความอดทน อดกล้ัน ฟงหูไวหู  มีศิลปะในการ
วางตัว 

“การฟงบางเรื่อง ที่ชาวบานไมเขาใจ แตเราเขาใจ ถาไมรูจักการรับฟง หรือใชอารมณ นําไปสูการโตเถียง ก็ยิ่งเปน
เรื่องใหญบานปลาย อยางไรเหตุผล ไมชวยแกปญหา ถาผูนําน่ิง มีสติ สงบใหไดสัก 1 นาที ปญหาจะไมเกิดตามมา แตถาทํา
ไมได ปญหาจะตามมา อยางมากมาย” 

ในมุมมองเขา คนจึงเปนตัวจักรสําคัญทีสุดในการพัฒนา ไมใชเงิน ถาคนโผูนําไมสามารถจัดกระบวนการการพัฒนา
ไดมันจะเปนเรื่องยากในการพัฒนา 

“ผูนํา ตองเปนนักพัฒนา และเสียสละจริงๆทุกอยางตองเห็น และอยูในสายตา การพัฒนามันจึงจะเดินหนา ผูนําที่
วางเฉย ถึงก็ชางไมถึงก็ชาง ก็ไมไปถึงไหนหัวสายหางกระดิก หางลากหัวไปไมได แตหัวลากหางไปไดลอรถไฟบางลออาจฝด 
แตถาหัวมีกําลังลาก ลอที่ฝดสามารถขยับได แลว ถึงเวลาปรับปรุงแกไขโดยใชองคกรที่ใชการมีสวนรวม ลอที่ฝด กเอาไปใส
นํ้ามัน ฟนเฟองใหม หลอล่ืนเดินไปได แตหัวก็ตองแข็งแรงแข็งแกรงผูนําตองเปนนํ้าที่ไมเต็มแกว ตองพรอมรับฟงตลอด แมแต
เด็กก็ตองฟง เก็บขอมูลมาวิเคราะห สรุปเปนเน้ือหาใหได” 

ถาผูนําเห็นกระบวกการการพัฒนา ที่จะตองใชคนในการขับเคล่ือน ใหเกิดประโยชน และประสิทธิภาพน้ัน เปนเรื่อง
สําคัญ แตถาผูนํามองวาไดเงินแลว จะใชไปเที่ยว ไดทําอะไร ที่ไมเกิดประโยชนกับชุมชน ก็ไมมีคุณภาพ เกิดขึ้น 

ในมุมมองของผูใหญอุดม  ถาไดพัฒนาคน โดยเฉพาะตัวผูนําใหตระหนักวา การเปนผูนําตองพัฒนาคนเช่ือวาสังคม
สามารถเดินไป 

“ส่ิงที่ผมทํา มีคนถามวา จะลมหรือไม สงไมตอไดหรือไม ซ่ึงผมก็บอกวา หากเปรียบการสรางตึก ชุมชนโคกเมืองได
พยายามวางรากฐาน ขุดหลุมใหกวาง เติมปูนใหถึง เสาเข็มที่แข็งแรง คําวาทรุดเอียงน้ีลําบากอาจสีหลุดถลอกไปบาง แต
โครงสรางที่แข็งแรงจะยังคงอยูเสมอ ถาเปรียบ ผมคิดวาจะเปนอยางน้ัน” 

ปญหาที่เกิดมีเปนธรรมดาผูใหญนิคมบอกวา ตองอดทน อดกล้ันส่ิงที่กระทบมาหา ผูนําตองแสดงใหเห็นวา จะมี
ความโปรงใส บริสุทธ์ิ มีความตั้งใจกับพี่นองประชาชน ทําตามขอตกลงที่ใหไวตอชุมชน. 

 
วันชัย บอเงิน 

สรางเครือขายขยะ ณ พื้นที่สีแดง 

ภายใตขอจํากัดความไมสงบพื้นที่ชายแดนใตวันชัย บอเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานศรีนคร ตําบลคีรี

เขตอําเภอธารโต จังหวัดยะลาสามารถหาโอกาสขยายแนวคิดทํางานสุขภาพภายใตอุดมการณของการทํางานเพื่อสังคม 

หมูบานนครธรรมเปนหมูบานพุทธตั้งอยูบนภูเขาแหลงคลองตนนํ้า ไมมีการจัดการขยะมากวาส่ีสิบป วันหน่ึงพบวาไดสราง
ปญหาใหกับชุมชนมุสลิมปลายนํ้า อันเน่ืองมาจากชุมชนมุสลิมใหความสําคัญกับความสะอาดของนํ้าที่ ตามหลักนะญิสของ
อิสลามแตบานนครธรรมแหลงตนนํ้ากลับทิ้งขวดเหลา-เบียรลงในคลอง 
โครงการชุมชนบานนครธรรมนักจัดการขยะนักจัดการสุขภาพแหงตําบลคีรีเขต เปนโครงการตอเน่ืองที่สนับสนุนโดยสสส. เขา
มาชวยแกปญหาน้ี  ผานการคิดประดิษฐอุปกรณแยกขยะจากตะแกรงลวดคัดแยกขยะกอนนํามาขายในรูปแบบกองทุนและ
คูปองแลกสินคาไดที่รานคา 0 บาท ขยายผลสรางกิจกรรมขยะรวมกับวัดรณรงคลดการดื่มเหลาขยายแนวคิดสูพื้นที่รอบขาง 
โครงการดังกลาวทําให ขยะถูกใชมาเปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการพัฒนาชุมชน เพราะสามารถเปนจุดเริ่มของการตื่นตัว ผูคน
ที่ลุกมาทําในส่ิงสรางสรรคเกิดความสามัคคีทามกลางสถานการณความไมสงบชุมชนนครธรรมสะอาดขึ้น มีกติกาเกิดความ
รวมมือเปนแหลงเรียนรูการจัดการขยะ สําหรับหมูบานและตําบลใกลเคียง  
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“ผมเปนไทยพุทธครับ บานเดิมผมอยูอําเภอเบตง  เรียนจบมัธยมที่เบตง เรียนจบพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส” วัน

ชัยเลาความเปนมาสวนตัว  

หลังเรียนจบแลวเขารับราชการ อยูในอําเภอธารโตมาตลอด 20 กวาป โดยครั้งแรกสังกัดสถานีอนามัยวังไทร (ปจจุบัน รพ.สต.

วังไทร) มีบทบาทเปนหมออนามัยดูแลสุขภาพชาวบาน  ทําใหเห็นวาจะตองมีการเปล่ียนแปลงหลายเรื่องในพื้นที่  

“แมอยูติดกัน แตเบตงบานผมกับธารโตตางกันมาก เบตงมีความเปนเมือง ขณะที่ธารโตเปนชนบทอยูมาก ความเปนเพื่อนพอง 

สนิทสนม ในธารโตมีมากกวา เพราะเปนอําเภอเล็ก การที่ผมเปนหมออนามัยที่ธารโตอยูมาหลายที่ในอําเภอน้ี  รูจักคนมาก มี

คนยอมรับนับถือ” 

การเกาะติดอยูธารโตนาน ส่ิงหน่ึงที่เขาพบคือความผูกพันกับผูคนที่น่ีเปนพิเศษ พอรูจักก็ไมอยากยาย มีความรูสึกวาเหมือน

บาน อีกหลัง  ยิ่งลาสุดเขาตัดสินใจลงหลักปกฐานแตงงานกัยครูสาวคนหน่ึงในโรงเรียนนิคมฯธารโต 

การรับราชการที่ธารโตมานานโดยไมไดคิดยายไปไหนน้ันเลือกเอง เพราะเขามีความรักความผูกพันกับพื้นที่ และผูคน จึงอยาก

ทําอะไรดีๆใหกับธารโต  ทั้งในวันน้ีและในอนาคต  งานพัฒนา ที่ทําสวนมากจะเก่ียวของกับ บทบาทงานประจําที่ไดทํามากอน

แลว อยาง เชน เรื่องขยะที่ไดขอสนับสนุนจาก สสส.เปนเรื่องที่อยูในความสนใจมานานแลว  

กอนมารับทุน สสส. วันชัยเลาวาเคยทํางานสมัชชาสุขภาพกับมาเรียม ชัยสันทนะ ในป 2544 เพื่อเคล่ือนไหว ลารายช่ือ

ประชาชน ผลักดัน กฎหมาย พรบ.สุขภาพ  เม่ือมีการดึง อสม.มาชวย จึงเขารวมงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หลังจากน้ันเขารวมการเคล่ือนไหวกิจกรรมสาธารณะประโยชน ตางๆที่เปนประเด็น เชน

อุบัติเหตุวันปใหม งดเหลาเขาพรรษา รณรงคบุหรี่ 

“ผมเปนหมออนามัย จะมีเพื่อนที่เปนเครือขายหมออนามัยดวยกัน ในนามสมาคมหมออนามัย   พอมีงานที่ไดรับการสนับสนุน 

จาก สสส. ก็มีการแยกงานใหทํากันที่ ยะลา เปนงานที่เครือขายอนามัยทํา เราก็เขาไปในฐานะตัวแทนจังหวัด”เขาเลา สวน

ใหญเปนงานดานสุขภาพที่ชาวบานเช่ือถือ 

การทํางานจิตอาสา ของวันชัยเขามองตัวเองวามาจากการที่เขาทํางานกับชุมชนมาตลอด งานประจําเปนหลักอยูแลว  แต

อยากทํางานที่นอกกรอบดวย แตคําวางานนอกกรอบ ยังเก่ียวของกับสายสุขภาพเก่ียวของกันน่ันเอง 

“นิสัยของเรา มันเก่ียวของกับจิตอาสาอยูแลว ไมไดเก่ียวของเรื่องเงิน มีงบประมาณชวยก็ดี แตถาไมมี เราก็พยายามทําอยูแลว 

กําลัง ถามีงบประมาณมาชวยก็เทากับมีส่ิงมาหลอล่ืนใหงานทําไดดีขึ้น” 

หลังจากทํางานใหกับสมาคม ซ่ึงสวนมากเก่ียวของกับสุขภาพ เขามีความคิดจะเสนอโครงการจากความคิดตัวเองที่เขามองมา

นานแลวน่ันคือปญหาขยะ ในพื้นที่   ซ่ึงในอดีต คิดแลวแตทําไมได 

ตรงน้ี เขาขยายความวา แมอยูพื้นที่นาน ยังมองวาการพัฒนาบางเรื่องก็ไมสามารถทําได เวลาเทาน้ันจะเปนตัวบอกวาอะไรทํา

ได หรือไมได  บางอยางก็ยังเปนแผนที่จะทําตอในอนาคต 

งานสังคมภาพรวมหลายเรื่องที่นาทํา ที่ เชนประเด็นวัฒนธรรม บางเรื่องละเอียดออนเกินไป จนไมกลาไปแตะ บางเรื่องคงยาก

มาก เชนปญหายาเสพติด เกินกําลัง หรือไมปลอดภัย เรื่องความม่ันคงทําไมได แมจะเห็นคนโนนคนน้ันถูกยิง สงสาร แตไมรูจะ

ทําอยางไร  

“ส่ิงที่เราเห็นแลวแกไมได  สําหรับงานของผมในความรับผิดชอบของผมโดยตรง มี  โรคเรื้อ ความดัน เบาหวาน เพราะไม

สามารถเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน คนยังปวยเยอะ อีกอยางมุมมองของสาธารณสุข มักเนนเอาตัวเลข ผมจึงมองวาถา

เปล่ียนมาจากขางนอกนาจะดีกวา” 

ส่ิงที่แกปญหาไดสําหรับงานของเขา เขามองวา สวนมากเก่ียวกับโรคติดตอ เชนมาเลเรีย  ไขเลือดออก  ควบคุมได อีกอยางคือ

สามารถสรางเครือขาย อสม.ไดสําเร็จ สามารถตั้งกองทุนสาธารณสุขในพื้นที่ไดระดับหน่ึง  

“ที่จุดกระแสบางอยาง เชนเรื่องขยะ จากโครงการ สสส. น้ีก็ทําไดขยายพื้นที่ไปไดเรื่อง ขยะที่ทํา กับ สสส.น้ี ถาผมไมคิด ก็คง

ไมมีใครมาทําเรื่องขยะ เม่ือเราทําก็ทําให สรางกระแส เกิดไปยังชุมชนอ่ืนอีก” 
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หลักการทํางานของวันชัย เขาเนนการใชเครือขาย จากพลัง เช่ือม่ัน ศรัทธา จิตสาธารณะ ซ่ึงโดยทั่วไปเครือขาย  อสม. มี

ความเปนจิตอาสาที่ชัดเจนอยูแลว  

“คําวาจิตอาสาตองมากอนเสมอ  ถาพูดถึงเรื่องเงินมากอนเรื่องอ่ืน คงทําอะไรไมไดเลย” 

เขายอมรับวาการที่ทํางานได สวนหน่ึงเพราะมีฐานความเปนหมออนามัย ทําใหไดเปรียบกวาภาคประชาชนทั่วไป ถาไมมี

บทบาทน้ีเปนหัวโขนอยู ก็คงทําอะไรยากเหมือนกัน   

“คนที่เปนขาราชการ พักและทํางานในพื้นที่แบบน้ีไดเปรียบในการทํางานกวาคนอ่ืนอยูแลว ยิ่งคนโสดอยางผมในชวงกอน  ก็

มีความคลองตัว เพียงแตคิดใหเปนระบบ  มีเครือขาย และตั้งใจที่จะทํางาน” 

สําหรับขาราชการในพื้นที่เขามองวา นอกจากงานประจําแลว ยังสามารถแบงเวลา มาทํางานพัฒนาได  โดยมีเครือขายที่คอย

ชวยเหลือ สวนหน่ึงอาจเปนเพื่อนรวมงาน คนที่ติดตอสัมพันธกันอยูแลวคอยขยายออกไป”  

ขาราชการ มีคนทํางาน มีกลุมอยูในมืออยูแลว  อยาง อสม.  เปล่ียนแปลงสังคมใหดีกวาเดิม  อาจไมสมบูรณ สําเร็จ 100% 

แตตองดีกวาเดิมแน  

เริ่มจากมีจิตอาสา มองเห็นประโยชนของสังคมสวนใหญมากอน มีความเปนผูนํา เครือขาย ที่สามารถคุยกับเครือขายได 

ประชาชนมีความเช่ือบางอยางเราตองทําตัวเปนแบบอยางคนอ่ืนดวย  

วันชัยมองวา ระบบเครือขายสําคัญมากการทํางานเชิงเครือขาย วันชัยใชวิธีชวนมาคุย หารือ เขาเองจะมีทุนทางสังคมที่รูไดวา

ควรชวนคนกลุมไหนมาคุยไดกอน  พบกลุมที่ทํางานรวมใกลชิดกับเขาอยูแลว คือ อสม. 

การที่เลือกกลุมน้ี เพราะหมออนามัย เจาหนาที่สาธารณสุขมีความใกลชิดชาวบาน  ถาเขาสนใจ เห็นดี เห็นงามดวย เขาก็จะ

ทํา เพราะการที่ทํางานสาธารณะไดดี แสดงใหเห็นวาเรามีพลังในหมูบานชุมชน  

อสม. บางคนไปสังกัดงานพัฒนาดานอ่ืน เชนเปนผูนําชุมชน  กลุมสตรี  จึงเปนโอกาสในการขยายคนออกไปไดกวางกวาแค

งานเชิงสุขภาพ  

อยางไรก็ตาม เขายังเนนขยายเครือขาย ไปยังหมออนามัยเปนหลัก ใชการพูดคุยกับเพื่อนพองอยางไมเปนทางการ หาวาส่ิงที่

เขาทํา มีพื้นที่อ่ืนมีความสนใจมากนอยแคไหน 

“ตอนน้ี หลายพื้นที่ใกลเคียงก็สนใจหันมาทําอยาง ที่คอกชาง ก็ทําไดดี เราก็ขยายออกไป 4-5 ชุมชนแลว จากนครธรรม -ศรี

นคร -คอกชาง -เบตง และอีกที่หน่ึงหลายพื้นที่เริ่มจัดการขยะ มาจากที่ผมเริ่มทํา” 

รูปแบบการขยายแนวคิดเขาเลาวา งายแคพูด ขายไอเดีย ชวนคนอ่ืนวามีความสนใจในส่ิงน้ีที่เขาทํา มองเห็นวาเปนปญหา

เชนเดียวกันหรือเปลา   

“อยางที่นครธรรมขยะถูกหมักหมมมา 40 ป เรื่องขยะ เปนเรื่อง ที่ผมสนใจ และอยูในความรูสึกตั้ง เกือบ 10 ป แตหาที่ไป

ไมได  เคยมีการจัดเวทีเก่ียวกับขยะพื้นที่หลายครั้ง ผมก็ไปน่ังคุยกับเขา แตไมมีชองจะไป เพราะบางทีผูนําหมูบานไมไดสนใจ 

มองปญหาขยะเปนเรื่อง ไกลตัวอยู ทิ้งตรงไหนก็ได มีที่ใหเลือก แตเขาไมรูวามีผลระยะยาว ที่นครธรรม เม่ือกอนไมมีการ

จัดการขยะ ก็ทิ้งสุมอยูอยางน้ัน ผมก็ขยายความคิดวา มันตองถึงเวลาที่ตองไปจุดประกายใหบางส่ิงบางอยางเกิดขึ้น” 

กระบวนการทํางานของวันชัย เนนการทํางานแบบเครือขาย และสรางบทบาทคนทํางานใหชัดเจน สามารถสรางความ

เปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นได  เขาใหเหตุผลวาการทํางานเครือขาย เปนการทํางานแนวราบ ไมมีใครใหญกวาใคร สรางโอกาสให

เกิดส่ิงใหมๆ ขึ้นได  จะทําใหพื้นที่เห็นความสําคัญ เกิดแรงพลังบางอยาง 

อยางไรก็ตาม การเสนอความคิดกับบางพื้นที่ ที่ไมสามารถขยับตอได สนใจ แตยังเดินไมได  เพราะคงไมงายเสียทีเดียวเพราะผู

ปฏิบัติ ไมรูแนวทาง วาจะทําอะไร อยางไร และขาดผูนํา  

“เคยไปเสนอกับพื้นที่แหงหน่ึง  ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยว จุดลงเรือ แพ ที่มีขยะอยูมาก  มีคนสนใจ แตไมมีคนที่จะมาจัดการ /

คนทํามี ผูใหญบานสนใจ แตมีปญหา คนทําเอกสาร คนเขียนโครงการอันน้ีอาจจมองวาเปนขอจํากัดทางเทคนิค  เพราะการ

เสนอโครงการ สสส. จะมีเรื่องรายละเอียด ขอมูล การวิเคราะหการรายงาน ฯลฯ” 
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ในการชักชวนคนอ่ืน หรือเครือขายมารวมทําเขาเนนวาจะไมใชรูปแบบทางการ สวนมากเม่ือพบปะ ก็จะขายความคิดไป   

เรื่องเลา ทางไลน ทางเฟช ใชความสัมพันธสวนตัวกอนเปนอันดับแรก  เพื่อขยายออกไปซ่ึงบางคนพอรูขาว เขาสนใจจะ

สอบถามเขามา  

“กรณีที่ผมมาทําปญหาขยะ  ทําใหผูนําทองถิ่น คือ อบต. หลายพื้นที่ เริ่มสนใจ เปล่ียนแปลงการจัดการขยะที่ดีกวาเดิม จากที่

แตเดิมเฉยๆไมไดคิดเรื่องแบบน้ีเลย” 

พื้นที่ธารโต คนทั่วไปมักจะมองวาเปนพื้นที่พิเศษ ทั้งหางไกล และมีเหตุการณความไมสงบ  

“ คนที่ทํางานพัฒนาในพื้นที่พิเศษ อยางธารโต อาจตองมีคุณสมบัติบางอยางเพิ่มมาดวยแตผมมองวาในความหาง จะอยูที่ไหน

ก็หาง ธารโต อาจไมสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหน แตในเรื่องโครงการสาธารณะ อาจงายกวาดวยซํ้าไปเพราะ การ

ส่ือสารแบบกันเองไดงายกวาในเมือง” 

ในความหวัง ยังมีความส้ินหวัง เขาเคยคาดหวังบางอยางตส่ิงที่ทํายางสูง  แตหลายส่ิงเปล่ียนแปลงไมได 

 “ปญหาขยะ มันขึ้นอยูกับนิสับการทิ้งขยะ ใชไหม แตเราไปแกนิสัยการทิ้งขยะเขาไมได ในพื้นที่ก็เหมือนกัน  เรายังแกปญหา

นิสัยของเด็กไมได โครงการจัดการขยะ ผานมาแลว 2 ป เราอาจจะไดอยางอ่ืน แตเรายังไมได การแกนิสัยการทิ้งขยะ บางทีเรา

ก็ยังเห็นเขาทิ้งตอหนาตอตา ซ่ึงทําใหเรารูสึกวา วินัยของคนไทย ตองปลูกฝงกันอีกเยอะ” 

เม่ือเปนอยางน้ีเราก็คิดตอวาควรจะเขาถึงกลุมนักเรียนใหเยอะกวาน้ี ตองเปนเวทีของเด็ก อยางโรงเรียนตองปลูกฝงใหมากกวา

น้ี ปจจุบันตองยอมรับวายังเปนเรื่องยาก 

“ในชนบทยังมีปญหาในการปลุกฝงเรื่องแบบน้ี เรายังเห็นวาเม่ือเขาจะทิ้งขยะ เขาก็เขว้ียงตอหนาตอตา ก็คงใชการศึกษามาแก

ตอไป” 

ดวยเหตุน้ีเขาจึงพยายามขยายแนวคิดเขาไปในโรงเรียนซ่ึงก็ไดการแยกขยะ จัดการขยะ จัดตั้งกองทุนขยะ แตพฤติกรรมการทิ้ง

ขยะ ในกลุมนักเรียนก็ยังไมเกิดภาวะตระหนักเทาไร 

ประเด็นแบบน้ีอาจตองการพัฒนาที่เด็กแกพฤติกรรมตั้งแตกลุมเด็กถาจะไปแกที่ผูใหญก็จะยากขึ้นไปอีกตองสรางคนรุนใหม 

ใหมีความสามารถในการจัดการ จิตอาสา ทํางานสาธารณะประโยชนใหมากขึ้น  

โครงการในอนาคตของเขาอยางหน่ึง จึงมุงก็สูโรงเรียน ขยายผลจากโรงเรียนหน่ึงไปยังอีกแหง สรางเครือขายโรงเรียนที่จัดการ

ขยะอยางเปนระบบ 

“การที่แฝนผมเปนครู มันก็เปนชองทางโอกาสหน่ึงเหมือนกันที่ผมจะขยายแนวคิดไปสูโรงเรียนได แตก็เนนใหโรงเรียนจัดการ

เอง พึ่งตนเองไดถาเราชวยทุกอยางมันก็เหน่ือยเกินไป” เขาวา  มีครอบครัวแลวก็คงไมมีปญหา อะไรกับงานจิตอาสา เขาคิด

คงดึงแฟนมาทํางานดวย ตอนน้ีก็คุยกับคุณครูอยูวา ขอใหนักเรียนหันมาสนใจประเด็นที่เขาทํา คือการแยกขยะ  

“ตอนน้ีนักเรียนของเธอก็มีกิจกรรมแยกขยะ แฟนผมก็สนใจ เราใหเขาจัดการแยกขยะ ขายขยะ จัดตั้งกองทุนดวยตัวเขาเอง

นะ บางทีเขาไดขยะรวมกันมาก เม่ือผมเขามาในเมืองยะลาเขาก็ฝากมาขาย  เงินที่ไดก็เอาไปเปนกองทุนกับนักเรียน แมวาทาง

โรงเรียนจะไมเก่ียวกับโครงการของ สสส.ก็ตามพอมีกองทุนงานน้ีก็เริ่มขับเคล่ือนเองไดมีกองทุน มีกิจกรรม” 

อดจะเลาไมไดวา การพบกับแฟนของเขา  ก็มาจากงานจิตอาสาเหมือนกัน ตอนน้ันเขาทํางานหาทุนอนามัย ในกองทุน

เครือขายอนามัยเพื่อการกุศล  โดยการขายเส้ือ  ทําใหไดพบกับเธอ ตอนหลังเขานําเสนอเองอ่ืนที่ทําใหเธอรูดวย อยางเรื่อง

ขยะอะไรอยางน้ี 

สรุปในเชิงงานพัฒนาที่ผานมา มองวาจุดสําเร็จอยู ที่สามารถขยายแนวคิดได มีคนหันมาสนใจทําในเรื่องเหลาน้ี แตที่ลมเหลวก็

ยังมองเรื่องที่วาไมสมารถเขาไปเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน ซ่ึงเปนพื้นฐานของปญหาได   

“งานของผมตอนน้ีพุงไปสูการขยายแนวคิดมากกวา”เขาเลาตอและกลับไปสูแนวคิดวา ในชีวิตเขาตั้งใจทํางานใหกับคนอ่ืนมาก

ที่สุด การรับราชการถือวาเปนโชคดีแลว ที่ไดทําเพื่อประชาชน แตถามีโอกาสทําอะไรไดมากกวาน้ัน มันก็ยิ่งมีคุณคากับชีวิต  

“ผมไมไดตองการมาทํางานเรื่องขยะ แตตองการทําทุกเรื่องที่เปนจิตอาสา  เรื่องแบบน้ีมันก็ตองมีใจอยาก งานที่เราทํามันก็

ไมใช ของ สสส. มากอน มันก็เปนเรื่องอ่ืน ก็ทํามา” 
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พื้นฐานจิตอาสาของวันชัย เขามงอวาอาจมาจากที่เขาเรียนมาทางดานพยาบาล ซ่ึงปลูกฝงเรื่องชวยเหลือคนอ่ืน ชวยเหลือ

สังคม  

“ตอนหลังยิ่งมาไดแรงสนับสนุน  จาก สสส. และ อ.สุวิทย หมัดอะดัม พี่เล้ียงโครงการฯ เปนกําลังผลักดันสําคัญ  ใหยิ่งทํางาน

อยางมีคุณคา ขึ้นอีก” 

 การทํางานสังคมทําใหเขาภูมิใจ ที่เปล่ียนแปลงพื้นที่ได จุดกระแสติด ไปตอใหคนอ่ืนทําไดตอ ตอนน้ีเม่ือเขาไปไหน

ในพื้นที่  เห็นมีโครงการขยะ ก็นึกไดวา น่ีมาจากความคิดของเขาแต  ทุกคนทําไดเองโดยผมไมตองไปรวม  

 เขาฝากความคิดในการทํางานจิตอาสาวา คงเลือกทําในส่ิงที่เราถนัดและเกิดประโยชนกับชุมชน แตตองเขาใจความ

เปนไปของสังคม  

“อันไหนกระทบมากเราก็คงไปทําไมได ไมมีศักยภาพจะทําทุกวันน้ีอยูธารโต เขาใจวิถีวัฒนธรรมที่น่ีดีมาก” 

หลังจากเรียนตอ หลักสูตร วันเสาร-อาทิตย จนจบ ปริญญา โท คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สาขาเวช

ปฏิบัติชุมชน  แมยังรับราชการ และทํางานสาธารณ อยูในพื้นที่ในตําแหนงเดิม  

“การเรียนสูงขึ้นทําใหความคิด มุมมองและทักษะ ในการทํางานกวาง สามารถ  มีกระบวนการคิดวิเคราะห รายละเอียดที่เปน

ระบบ”เขาเลา. 

 

เกษมณี ชัยรัตนมโนกร  

นําชุมชนพอคาสูระเบิด 

เหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต 

พรอมกลับมาคุกรุนอยูตลอดเวลา  ชาวบานที่น่ีอยูอยางไมประมาทพรอมรับมือความเส่ียงไปพรอมกับใชชีวิตตามปกติโดย ไม
หยุดยั้งพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง   
ดวยสํานึกรักถิ่นเกิด เกษมณี ชัยรัตนมโนกร  อดีตนักพัฒนาที่เคยทํางานพัฒนาสังคมระดับอาเซียน  ตัดสินใจกลับบานมาขาย
ชวยงานรานโชวหวย กิจการดั้งเดิมของครอบครัวในตลาดเทศวิวัฒน1 ตลาดเกาแกที่สุดของเมืองปตตานี   
หลายปที่ผานมาเธอมีบทบาทรับผิดชอบโครงการรูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน  1 ที่สนับสนุนโดย สสส.นอกจากจะตอบ
คําถามเก่ียวกับการจัดการขยะ ความรวมมือของชุมชนตางวัฒนธรรมที่อยูรวมกันอยางสงบสุขแลวยังแกปญหาเฉพาะหนาอัน
เก่ียวกับความไมสงบในพื้นที่ไดอีกดวย  
ตลาดเทศวิวัฒน 1 อยูบนถนนนาเกลือ ถนนฤาดี ถนนยะรังและถนนปานาเระ กลางเทศบาลเมืองปตตานี รอบตลาดสดแหงน้ี 
มีบานเรือนรานคา 150 หลังคาเรือนเปนตลาดที่เกษมณีเลาวา 
“พอคาแมคากลัวจะขายของไมไดยิ่งกวากลัวระเบิด” 
เธอรวมตัวคนรอบๆตลาดมาดูแลซ่ึงกันและกันรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ภายใตการสนับสนุนของ สสส.  ตั้งแตป 2554เปนตน
มา  
“กอนทําโครงการฯ พบประเด็นวาที่คนตองการมากคือความสามัคคี เพราะที่ผานมาคนในตลาดแมจะรูจักหนาคาตากันอยูแต
ทําอะไรรวมกันไมไดเลย เปนลักษณะของชุมชนเมืองที่ตางคนตางอยู”เธอเลา  
ชวงน้ันชุมชนเจอเหตุระเบิดมาแลวหลายครั้ง มีส่ิงที่ใหเลือกทําวาเนนเรื่องขยะหรือความปลอดภัย สุดทายเลือกความปลอดภัย
เปนตัวเอก เนนปญหาอัคคีภัยกับปญหาระเบิดมากอน  ขยะเปนเพียงเรื่องสอดแทรก 
มาถึงจุดหน่ึงคนพบวา ขยะเก่ียวของกับความไมปลอดภัยเชนเดียวกัน  คําตอบจากเม่ือคนทิ้งขยะเพนพาน คนแอเอาระเบิดมา
ซุกยอมมองไมออกวาขยะหรือระเบิด 
หลายส่ิงหลายอยางจึงอาจขยับเขื้อนไปดวยกัน ปแรกที่ทําโครงการฯ  จึงมีพลังดึงดูดใหหนวยงานตางๆมาดูแลชุมชนมากขึ้น 
ระหวางป 2556-57 โครงการยังขับเคล่ือนความปลอดภัยแตไมเนนทํากับหนวยงานราชการ  
“ เราเคยจัดใหความรูเก่ียวกับระเบิด EOD หรือเจาหนาที่หนวยทําลายวัตถุระเบิดเขามาเขาก็ตองใสเครื่องแบบมา ใสชุดอ่ืนมา
ก็ผิดระเบียบ อีกวันก็มีวัตถุตองสงสัยมาวาง ก็รูสึกวาการทํางานกับหนวยงานที่แสดงตัวชัดเจนอาจไมปลอดภัย  กลายเปนเรื่อง
ทาทายฝายไมหวังดี” 
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การขับเคล่ือนความปลอดภัยในชุมชน โดยชุมชนเองมีการทําเครือขายโทรศัพท ตั้งกลุมไลน เอาไวสําหรับการแจงขาวบอก
ความเคล่ือนไหวความไมปลอดภัยตางๆในชุมชน สําหรับคนสูงอายุที่ไมใชสมารทโฟน มีการทําสมุดโทรศัพทชุมชนแจก  เม่ือมี
เหตุสงสัยหรือเหตุรายในเวลากลางคืน จะไดติดตอกันได โดยไมตองออกจากบานเพื่อความปลอดภัย 
มีการรณรงคใหมีถังดับเพลิงประจําบานและทําการตรวจสภาพใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
“เทคนิค การขับเคล่ือนความปลอดภัยน้ันเราทํากันเงียบๆในชุมชน ไมใหคนอ่ืนรู แตในเรื่องที่เดนออกไปขางนอก และคนขาง
นอกรูคือการจัดการขยะ” 
การจัดการขยะ มีการทําโครงการขยะแลกไข แตคนคาขายจริงๆ ไมมีเวลาวางมาทํากิจกรรมแบบน้ี เลยหันไปมองกลุมเด็ก 
สรางกลุมเยาวชนขึ้นมาทํากิจกรรม ออกมารับซ้ือขยะตามบานเรือนเดือนละ 2 ครั้ง กําไรเก็บเขาธนาคารใหเด็กที่ทํางาน เปน
กองทุนการศึกษาพวกเขาเอง  เด็กๆ ทํากิจกรรมวาดรูปบนกําแพงบริเวณที่คนชอบทิ้งขยะเม่ือกําแพงดูสะอาดนามองทําให คน
เลิกทิ้งขยะสุมกําแพง  
มีการเพิ่มการหาเครือขายเก็บขยะ โดยมองหาวาบุคคลกลุมใดบางที่จะมาเก็บขยะในตลาดไปใชประโยชน  
 ป 2558 ที่ผานมา เกษมณีขับเคล่ือนขยะตอโดยการสรางการมีสวนรวมกับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองปตตานี  และอีกหลายหนวยงาน หลังจาก สสส. ไมไดสนับสนุนงบประมาณตามกําหนดเง่ือนไขชาว
ตลาดยังรวมมือรวมใจที่ชวยเหลือกันเอง  
นับวา เกษมณีสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆไปไดโดยใชสถานการณที่เปนอยูมากระตุนเตือนวาหากไมชวยกัน ไมเช่ือกัน ไม
มีวินัย ไมมีกฎระเบียบ ปลอยใหเกิดระเบิดขึ้นอีกส่ิงที่ตามมาคือทุกคนจะขายของไมไดวาทกรรม เชนน้ีพอคาแมขายเขาใจงาย 
และพรอมจะรวมมือทํา 
ทุกวันน้ี ชาวตลาด มีความสุขมากขึ้น โดยพี่นองที่อยูในตลาดไมวา คนไทย คนไทยเช้ือสายจีน และ พี่นองมุสลิมหันมาคุยกัน
มากขึ้น คนเกิดความสามัคคี เช่ือวาความสามัคคีจะสามารถแกไดทุกเรื่องและชัดเจนวาทุกวันน้ีถาทํากิจกรรมสวนรวมของ
ชุมชน  คนจะมากันเยอะ ฃ 
 จากตางคนตางอยู มาเห็นเปนปรากฏการณความรวมมือที่นาสนใจ หนวยงานตางๆ เขามาดูแลชุมชนมากขึ้น เพราะ
เห็นวาชาวชุมชนรวมตัวกันไดงาย เพราะแมเปนชุมชนสองศาสนา แตนับจากอดีตพบวาไมมีปญหาความขัดแยงระหวางพุทธ
กับมุสลิมอยูเลย  ชาวบานที่น่ีมองวาปญหาดังกลาวไมไดเกิดจากขางใน แตมาจากขางนอกลวนๆ  
“อาจเพราะทุกคนมาที่น่ีเพื่อคาขาย ทําอยางไรก็ไดใหขายของได  เพราะมาทําโครงการฯกับ สสส.  จึงมีสวนผลักดันใหตลาด 
กลายเปนชุมชนอยางเปนทางการของเทศบาลเมืองปตตานี ทั้งที่กอนน้ีไมไดมีฐานะดังกลาว จึงไดรับการดูแลมากขึ้น  
ทุกคนอยากใหตลาดสะอาด ไมเปนที่อยูของ หนู หมา แมว นก ซ่ึงเปนบอเกิดของโรค พื้นที่ตลาดสะอาดคนจะอยูไดอยางมี
ความสุข  
 “พอเราทําไดแลว เราก็อยากใหคนอ่ืนมาเรียนรูวาทําไดอยางไร  เพาะกรณีของเราถือวาทํายากก็อยากใหคนมา
เรียน”เกษมณีเลา ทุกวันน้ี ตลาดเทศวิวัฒน1 จึงเปนแหลงเรียนรูในการจัดการชุมชนนาอยูที่นาสนใจ ในพื้นที่ความไมสงบอัน
พรอมจะกลับมารอนระอุทุก 
...... 

วันอากาศรอน ระอุ  ลานซากปรักหักพัง ใตตนโพธ์ิ ริมคลองอาเนาะซางู หลังตลาดเทศวิวัฒน 1  พอคา ประชาชน ทหาร เดิน

สวนกันตามปกติ   

เกษมณียืนใหสัมภาษณแผนส่ือ สสส.ภาคใต ณ ถิ่นฐานบานเกิด เติบโตมา 

“เพี้ยวเกิดที่น่ี อยูในตลาด” เธอใชช่ือเลนเรียกตัวเอง 

 ตอนเล็กๆ เธอเห็นแมขายของ แตวาแมก็สงไปเรียนที่โรงเรียนวรคมินอนุสรณเปนโรงเรียนเอกชน ในปตตานี พอจบ

ประถมศึกษา ปที่ 6 ก็เขาเรียน ที่ โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จนถึงช้ัน ม.6 หลังจากน้ันเอ

นทรานซืเขาเรียนตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เอกภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

“ตอนแมบอกวา ใหไปเรียน แตตองกลับมาขายของที่บาน เราก็รูสึกวา แลวจะใหไปเรียนทําไม เพราะวาเรียนไปแลวกลับมา

ขายของ อยางน้ันไมตองเรียนก็ขายของไดกลับมาขายของเลย เพราะเราขายของเปนแลวแมบอกวาไมได  เพราะถาเราไมไป

เรียน เราจะตามคนอ่ืนไมทัน”เธอเลา  

ตอนเรียนเธอเขาเปนสมาชิกและ กรรมการชมรมอาสาพัฒนาชนบท  
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 ความอยากชวยเหลือคนอ่ืนเธอคิดวาคงติดตนแบบมาจากพอ เพราะพอเปนคนที่ชวยเหลือคนอ่ืนอยูตลอดเวลา ตนแบบคงมา

จากพอ  ที่ชวยทํางานศาลเจาแมล้ิมกอเหน่ียว อยางศรัทธามาตลอด  

“พอจบก็รูสึกวาอยากทํางานที่ชวยคนจึงไมอยากกลับบานไปขายของ จึงไปทํางาน เอ็นจีโอ ที่ขอนแกน เปนองคกรที่ขอเงิน

สนับสนุนจากชาวตางชาติมาชวยเหลือหมูบานในลักษณะของพอบุญธรรม แมบุญธรรม” 

 ทํางานอยูหน่ึงป ก็มีคนชักชวนใหไปทําโครงการแมนํ้าโขง อีก 3 ยายลงมากรุงเทพฯ  เพราะตองมาเปนผ็ปกครอง ดูแลนองที่

ขึ้นไปเรียน ระหวางน้ัน  ทํางานโครงการเก่ียวกับการประปา ที่มีหนวยงานตางประเทศเขามาชวยเหลือ 

งานลําดับตอมา สมัครเปนเลขนุการของยูเนฟ หนวยงานส่ิงแวดลอมของ องคการสหประชาชาติ ทํางานปเดียวเพื่อนชวน ไป

ทํางานกับ เวิรคก้ิงกรุป อีคอนอมิก โคเพอเรช่ัน เก่ียวกับเศรษฐกิจของอาเซ่ียนเปนชวงที่เธอตองไดเดินทางทั่วประเทศใน

อาเซ่ียนเพื่อประสานงาน  14 โครงการ แตละโครงการประชุม ปละ2 ครั้งซ่ึงเธอบอกวาตองเดินทางเยอะมาก  

ในปที่เกิดวิกฤติตมยํากุง เธอเองรูสึกวาเหน่ือยกับงานที่ตองเดินทางและคิดวา ทํางานใหคนอ่ืนมาเยอะแลว นาจะกลับมา

ทํางานที่บานเกิด  

“กลับมาเลย เหมือนตัวเองเกษียณ คุยกับที่ทํางานวาอยากลาออกแลว เราตองการหยุดงานทั้งหมดกลับมาอยูบาน เขาก็บอก

วารอสักพักกอนจะเคลียรงานใหหมด ก็ใชเวลาหลายเดือน กอนไดออกจริง เพราะงานเราเยอะมาก” 

มองกลับไปตรงน้ัน สรุปวาทํางานที่อ่ืนอยูนับ 10 ป  เม่ือกลับมาอยูบาน แมบอกวาอยูวางๆนาจะไปสมัครงานสักอยาง 

“ เราก็บอกวาไมสมัคร เพราะตองการกลับมาชวยงานที่บาน แมก็บอกวาไปสอนหนังสือไหม เราก็บอกวาไมไป ตองการ

ชวยงานที่บานจริงๆ จังหวะวาหลานมีปญหาภาษาอังกฤษตอนเรียนพิเศษกับครูคนอ่ืนแลวรูสึกวาเขาปวดทอง เกร็ง ไมอยาก

ไป พี่สาวที่เปนแมของหลาน  อยากใหเราไปสอน ก็เริ่มสอนพิเศษเปนอาชีพเสริมในชวงเสาร-อาทิตย สวนวันธรรมดาก็ชวยแม

อยูที่ราน” 

คุณเพี้ยวเลาวา ที่บานเธอขายของชํา รานเกาแกดั้งเดิม ชนิดที่คนปตตานีพูดกันวาถาหาของที่รานอ่ืนไมได ก็มาหาที่บานเธอได  

การกระโดดเขามาทํางานกับ  สสส. ในป 2553เธอเลาตอนน้ันเทศบาลนครปตตานี มีความคิดจะยายตลาดเทศวิวัฒน2 ไป

ตลาดยะรัง  

“นาของเพี้ยวขายของอยูในตลาด ทางแมคามีเสียงสะทอนวาเขาไมอยากยายไปตลาดใหมเพราะวา มันไกล มีปญหา ก็เลยมา

คิดวา เรามารวมตัวกันไหมไปคุยกับทางเทศบาล” 

 “ตอนน้ันมีเสียงสะทอน กลับมาหาเยอะ เพราะเหมือนวาเราลุยไปขางหนา โดยมีคนที่ตามอยูขางหลังอยางเดียวเหมือนถูก

ผลักใหไป เราก็ลุยไปโดยมีแรงกทบเขามา จนกระทั่งเราก็คิดวาทนไมไหวแลว เราก็เลยหยุดงาน ที่จะออกไปชวยคนอ่ืน” 

วันที่เธอออกไปชวยจัดงานโรงเรียน สาธิต มอ. ได เจอรุนพี่คนหน่ึง  ที่เคยเรียนอยู สาธิต มอ. ดวยกัน เห็นวาเธอทํางานไดดี 

ชวยคนไดเยอะ ชวนมาทํางานกับ สสส.  

“เราก็บอกวาสนใจ แตฟงแลวทาทางจะเหน่ือย ไมคอยอยากทํา แตไมกลาปฏิเสธ เพราะน่ันเปนโอกาสของชุมชนที่จะได

ทํางานกับ สสส.  เรียนรูงานการทํางชุมชนใหนาอยู ก็เลยคิดวาเราไปตระเวนคุยกับคนดีกวา” 

เธอเลา วิธีเริ่มตนทํางานจึงเปนการที่ เดินทุกบานในชุมชนตลาดเทศวิวัฒน 1 วาสนใจงาน สสส. ไหม โดยเธอแอบคิดเอาเองวา

ชาวตลาดคงตอบปฏิเสธ  นาจะอยากจะขายของมากกวา  ปรากฏวากลับตาลปตร เพราะมีเพียง 2 บานเทาน้ันที่ไมเอา

โครงการ  ทําใหเธอกระโดดเขามาทํางาน สสส. 

“การทํางานผานมาทําใหเราคุยกับคนมาเยอะ เปนทักษะอยางหน่ึงในการมาทํางานแบบน้ีอีกครั้ง เราก็ไปทักทายสวัสดี ถามวา

จําเพี้ยวไดไหม เปนลูกบานน้ันบานน้ี นะ เขาก็บอกวารูจัก เห็นอยู เม่ือไดคุยกันอยางน้ี มันก็จะไดทํางาน ไดงาย”  

เธอมองวา พื้นฐานการเขาชมรมอาสาพัฒนาชนบทสมัยเรียน  และการทํางานพัฒนามาชวยใหทํางานน้ีได   ถาไมผานตรงน้ัน

มาคิดวาเธออาจไมกลาจะคุยกับคน  

กระบวนการในการทํางาน แบบเดินคุยกับทุกบานในชุมชน ตอนแรกเสร็จ หันมา คุยกลุมยอยกันกอนวาเราจะทําไปใน

แนวทางไหน ประชุมรวมกันกับคณะทํางาน  
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“ชวงแรกเพี้ยวเดินคนเดียวทุกบาน ตอนหลังทุกคนชวยกันเดิน จะมีทีมงานอยูตามจุดตางๆ ในชุมชน พอเราประชุมกันเสร็จ 

คนที่อยูในจุดตางๆก็จะไปคุยตอในจุดที่ตัวเองรับผิดชอบ เปนการพูดคุยกันสวนใหญ ทําใหเกิดความสามัคคี หรือผลขึ้นมาได” 

เม่ือเห็นส่ิงที่ทําตั้งแตตนมา วาผูนําโครงการฯ ไมไดทําเพื่อตัวเองแตทําเพื่อชุมชน  ทําใหทุกคนยอมรับและเขาใจ นอกจากน้ัน 

“ชวงแรกคนมารวมกับเรานอย ส่ิงที่ชวยไดมากที่สุดก็คือ ผูใหญที่อยูในชุมชน ซ่ึงเราจะไมละเลยพวกเขา การที่เราเจอหลาย

คน ที่เปนผูหลักผูใหญ  ก็รูวา เม่ือมีปญหาจะไปหาผูใหญคนไหนดี ซ่ึงผูใหญก็จะบอกวาเราจะแนะนําตอวาจะไปคุยกับใครตอ

ใหงานเดินได ซ่ึงบางทีเรามองไมเห็นทางเพราะเรายังเด็ก สวนผูใหญจะมองเห็นวา ใครบางมารวมทํางานกับเราได”  

ส่ิงทีเธอไมคาดคิดเลย วาจะได คือความเขาใจของพอคาแมคา  

“ตอนแรก เราหวังแควาจะมีการจัดการขยะเทาน้ัน แตส่ิงที่ไดมาตอนน้ีคือใจของพอคาแมคาที่เขาอยากจะรวมทํางานกับเรา 

ใจของพี่นองชาวชุมชนที่อยากทํางานรวมกับเรา  สมัยเริ่มแรก สวนใหญ เพี้ยวเปนหลักที่ทํางานของโครงการ จนมีคนบอกวา

ถาไมมีเพี้ยวเสียคนหน่ึงตลาดน้ีคงไปไมไดแลว แตวาพอทํางานกับ สสส. เวลาที่เพี้ยวไมอยู จะมีคนเขามาทํางานโดยไมตองรอง

ขอ” 

เธอมองวาในความจริงที่สุดแลว ไมวา การจัดการขยะ หรือ ความปลอดภัย ตางเปนตัวดึงใหคนเคล่ือนเขามา มีความรวมมือ มี

ความสามัคคี ของผูคน 

“ทั้งขยะ และความปลอดภัยไมใชเปาหมายของเรา แตเปนเรื่องการรวมคน โจทยคือทําอยางไรก็ได ใหเกิดการรวมคน ใหคน

มาอยูรวมกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํา เพราะวาเราทําขยะ ไมใชเพื่อขยะ หรือเงิน แตเพื่อใหคนมารวมกัน” 

กิจกรรมจึงมีหลากหลายไมวากับเด็ก กับผูใหญ กับแมคา กับชาวชุมชน ทุกกลุม ดึงคนที่สนใจเขามา  เปาหมายคือการรวมคน

ใหมาอยูดวยกัน เกิดความสามัคคี เวลาที่เกิดปญหาอะไร คนก็จะมาชวยกันคิดชวยกันทํา  ส่ิงน้ี จะชวยแกปญหาแทจริง 

คิดวาทําอยางไรก็ไดใหคนมารวมเปนภาคีเครือขายรวมกับเรา ใหมากที่สุด  ความคาดหวัง เธอยังอยากเห็นตลาดน้ีคงอยู 

เพราะเราเกิดมาก็เห็นตลาดน้ีอยูแลว เปนที่สนใจของคนทั่วไป และยังเปนแหลงทํามาหากินของชาวตลาด แตตองมีการพัฒนา

มากขึ้น จากที่เคยไดช่ือวาเปนตลาดสกปรก และเคยโดนระเบิดมา 2-3 ครั้ง ใหมันดี หรืออยางที่พอบอกวา อยูเย็นเปนสุข”  

บทเรียนสําคัญที่เธอไดจากการมาทําเรื่องน้ี คือ “ถาเราใหใจกับคนอ่ืนแลว คนอ่ืนก็จะใหใจกลับมากับเรา” 

กรณีปญหาบอดักไขมัน ซ่ึงมีโครงการจะมาติดตั้งอยูหนาบานของเธอ ซ่ึงมองวาจะมีปญหาหลายอยาง  พอชาวบานรูความจริง 

ตางมาชวยแกปญหา 

“ อันน้ีทําใหเรารูสึกวา ดีใจวาส่ิงที่เราทําไปแลวมันไดส่ิงตอบแทนกลับมาโดยที่ เราใหใจเขา เขาก็ใหใจเรา” 

ส่ิงที่ทําใหเธอทํางานน้ีอยูไดสวนสําคัญอีกประการหน่ึง คือครอบครัว  เธอเห็นวา งานแบบน้ีตองทุมเทคอนขางเยอะ จน

บางครั้งงานที่บานแทบไมไดชวยทํา เม่ือมีงานชุมชนเขามาติดกัน ก็คิดแตงานชุมชน แตคนที่บาน ใหกําลังใจ สนับสนุน ใหเธอ

มีเวลาออกไปทํางานขางนอกได 

“เหมือนกัน วาทําไมมาทํางานแบบน้ี เราอยูในครอบครัวพอคา  คงเพราะเรารูสึกสบายใจ ดีใจ ที่สามารถชวยคนอ่ืนได” 

สุดทายคุณเพี้ยวคิดวา แนวทาง งานของ สสส. เปนงานที่ทํายาก แตถาทําได แลวจะสงผลใหงานออกมาดี เพราะไดรับการ

กล่ันกรองมาแลววา เกิดผลที่ดี เกิดความเขาใจ เกิดการ รวมมือรวมใจของคน  การไดทํางานกับ สสส. ส่ิงที่ สสส.สอนเอาไวก็

คือ ความโปรงใส ที่สําคัญมากๆ ทุกครั้งทุกเดือนที่ประชุมเธอจึงตองแจกแจงรายได รายจายทั้งหมดออกไป รานงานประชุม

เปนจดหมายขาวถึงทุกบาน  

“ทําใหคนในชุมชนเขาใจวาเราเอาเงินของเขาไปทําอะไร แลวก็ไมมีเงินที่มันจะมาเขาตัวเรา และ เวลาที่เงินเขามาเปนของ

ชุมชนเราก็จะไปเขาบัญชี จะมีคน 3 คน ที่เปนคณะกรรมการและเปนคนเบิก ไมใชเราเปนคนเบิกคนเดียว แมเราจะน่ังใน

ตําแหนงเลขานุการและการคลัง แต เงินไมไดออกจากเราคนเดียวมันจะตองใหคนอ่ืนรับรูดวยและเงิน จะออกไดตอเม่ือมีการ

ประชุมแลวทุกคนยอมรับวาจะใชเงิน”  
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ส่ิงที่ไดเรียนรู ทํางาน กับ สสส. ประการตอมา เธอมองวาคือการทํางานโดยตองมีขอมูล ตองมีการสํารวจกอนวา ชาวบานมี

ความตองการจริงๆไหม ถาเปนความตองการของชาวบาน ชุมชน จะมารวม แตถาเปนความตองการของใครคนเดียว จะไมมี

คนมารวมกับเรา  

“การทํางานกับ สสส.ในปแรกยากมาก ไมวาจะเปนการทําเอกสาร พี่เล้ียงกดดัน หรืออะไร ก็แลวแต ก็อยากใหทุกคน มี
กําลังใจ อยาทอถอย ทําตอไป แลวผลสําเร็จก็จะเกิดขึ้น” 
 

มนูญ สุขรัตน  
บริหาร “ทีม -โปรงใส –ชัดเจน” 
 
โครงการสรางคนรักษส่ิงแวดลอมเพื่อสุขภาพที่บานทุงยาว ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ภายใต

การสนับสนุนของ สสส.  สงผลตอการฟนฟูธรรมชาติและความสุขกลับมาสูหมูบานอีกครั้ง 
  หลังดําเนินโครงการ ฯเห็นภาพความรวมมือชุมชน การขับเคล่ือนเรื่องสุขภาพ การศึกษา ความเปนอยู ส่ิงแวดลอม

ลอม ที่มีความสมบูรณมากขึ้น 
หน่ึงบุคคลผูเบื้องหลังความสําเร็จ มนูญ สุขรัตน ผูใหญบาน หมูที่ 11 บานทุงยาวผูออกประกาศเชิญชวนชาวบาน

ทุกวันเสารของทุกเดือนขึ้นไปทําฝายที่ตนนํ้าของหมูบานจนวันน้ีบานทุงยาวเปนหมูบานตนแบบทางดานส่ิงแวดลอมที่หลาย
หนวยงานลงมาสนับสนุน 
 ......... 

ผูใหญบานวัย 47ป เลาวา รุนพอเขาเปนคนหมูบานอ่ืนยายตามมาอยูกับแมที่น่ี สวนเขาเกิดที่บานทุงยาว  แตงงาน
กับคนทุงยาว 

เขาเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหารเทา แตจบระดับมัธยมปลาย กับ กศน. หลังจากไมไดเรียนหนังสือแลวเขาเริ่ม
กลับมาชวยพอแม กรีดยางเปนอาชีพหลักใชวิถีชีวิตกับการพัฒนาชุมชน โดยการเปนคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน ตั้งแต ป 
2539 และเปนประธานของสหกรณยางในเขตปฏิรูปที่ดินบานโคกมวง  

นับตั้งแตวัยหนุม มนูญทํางานกับกลุมองคกรหมูบานมาอยางตอเน่ือง เปนทีรับรูในการทํางานวามีความซ่ือตรง 
กอนมารับตําแหนง ผูใหญบานในป 2555 เขาทํางานใหทุกกลุม จนสามารถเดินเองได ไมวารานคาชุมชน  กองทุน

สวัสดิการของหมูบาน  กลุมเครื่องแกง กลุมสหกรณยาง กลุมโรงสี  รานคาชุมชน ฯลฯ 
“เราเห็นกลุมองคกรตางๆที่เริ่มเดิน ก็เขาไปชวยเหลือ ทุมเท หาวิธีการ ในการดําเนินการ  แตที่คุยกันหลักๆ เลย

ตองการสรางความเช่ือม่ัน ในทีมงาน และผูเก่ียวของ ซ่ึงมองวาเปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะเรื่องเก่ียวกับเงิน ผูดําเนินการ
จะตองปฏิญาณตัวเองใหไดวา ไมใชของตัวเอง แตเปนของสวนกลาง” 

ทําอยางน้ีชาวบานจึงจะเช่ือใจ 
เขาเลาวา โครงการ สสส. ชาวบานใหเขาถือเงิน เพื่อความโปรงใส เขาใหทีมงานทําบัญชี  เขาจะมีหนาที่แคเปนผูส่ัง

จาย ซ่ึงทําอยางเปดเผย โปรงใสทุกขั้นตอน ทําใหชาวบานเห็นความจริงอยางชัดเจน วาอะไรเปนอะไร  
“ขนาดวาเงินโครงการไมพอ ผมจะเปนฝายควักเงินตัวเองออกมาใช หรือหาเงินสมทบจากหนวยงานที่เก่ียวของมา  

เพื่อจะใหเกิดงาน  ชาวบานเขาก็เห็นใจเรา” 
ที่ทําอยางน้ัน เขาเลาวาตองการทําใหคนอ่ืนเห็นวา ผูใหญบานมีความเสียสละสวนตัว  ทั้งที่จริงแลวองคกรที่เขาทํา

มาก็เปนตัวพิสูจนแลววาแตละแหงมีความเติบโตขึ้นมาทุกกลุม  
“การทีเขาเลือกผม เปนผูใหญก็มีสวนจากตรงน้ี วันที่ จะเขามาเปนผูนํา ผมก็เคยปฏิเสธเพื่อนไปแลววา ขอไมเปน 

ผูใหญบาน เพราะบทบาท ที่เปนอยูในฐานะ ผูนํากลุม หรือปราชญชาวบาน ก็สามารถชวยเหลือสังคมไดเหมือนเดิม” 
เขาแนะวาไปหาคนที่มีความสามารถกวามารับตําแหนงจะดีกวา  ตัวเขาน้ันพรอมคอยหนุนหลังอยากใหทุกฝายมามี

สวนรวม เพราะคนที่ลงชิงผูใหญอีกคนก็มีมวลชนอยูอีกกลุม เพื่อนๆบอกวาไมไดแลว เขาตองการใหเขามารับตําแหนงเพื่อ
พัฒนาหมูบานปญหาที่เหลือพวกเขาจะว่ิงเคลียรกันเอง  

งาน สสส. น้ันเกิดจากการประชุม โดยไดไปพบกับเครือขาย ส่ิงแวดลอม  มนูญเลาวาตอนแรกยังไมเขาใจ
กระบวนการ  แตมองวาหากชาวบานไดผลประโยชนก็ตอบรับไป  และไดรวมประชุมหลายครั้ง พี่เล้ียงโครงการ ฯ คือคุณ
สมนึก นุนดวง มีสวนชวยมากในการพัฒนาโครงการไดมาก 
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หลังจากไดโครงการ สสส.มีการเรียกประชุมชาวบาน เขาบอกที่ประชุมวา งบประมาณไมไดมากมาย แตเปนโอกาส
ในการสรางคนบานทุงยาว ขับเคล่ือนดานส่ิงแวดลอม 

เม่ือเรียก ทีมงานแตละกลุมมาคุยวาคุยวา จะเดินไปทางไหนไดบางและ ตองทําอยางยั่งยืน ทั้งอนุรักษพันธปลา ปา
ไม พันธุพืช จัดการขยะ   

รูปธรรมชัดเจนจากโครงการ สสส. คือการไดเขตอนุรักษพันธุปลา 450 เมตรตามลําคลองสังแก พบวาในบริเวณ
ดังกลาวเห็นปลากลับมาอยางชัดเจน   

“พอเรื่องน้ีมีความชัดเจน หากเราเสนอไปยังหนวยงานตางๆ ก็จะตอบรับสนับสนุนเราตอ ตอนน้ีก็มีหลาหนวยงาน
มาสนับสนุนตอเน่ือง 

มนูญเผยถึงหลักคิดการทํางานสาธารณะวา ตองทําใหชาวบานเห็นกอน สรางความเช่ือม่ัน  ใหชาวบานทุกสวน การ
ทํางานกับชุมชนหมูบาน เปนธรรมดาที่คนกลุมหน่ึง เที่ยวมาพูดสรางความแตกแยก ตองพรอมอธิบายใหเขาเขาใจอยาง
โปรงใสไดวาอะไรเปนอะไร   

“โดยเฉพาะเรื่องเงินน้ีตองเคลียรชัดเจนไดตลอดเวลา ทุกบาททุกสตางค วาไมมีใครไดผลประโยชนสวนตัวจากการ
ทํางานสวนรวม” ผูใหญบานมนูญเลา  

เพื่อความชัดเจนลงไปอีก ในการทํางานแตละสัปดาห จะมีการบันทึกการทํางาน และคาใชจายโครงการทั้งหมด มา
น่ังสรุปกับทีมงานที่ทํา  

เขาใชระบบทีมแกนนํา 10 คนมาชวยผม เปนกลุมคนที่ตองเขาใจการทํางาน ทั้งหมดกอน หากคนที่เขามารวมใน
ภายหลังไมเขาใจ คนที่เปนแกนเดิมจะตองช้ีแจงคนอ่ืนใหเขาใจได 

“ ผมใชระบบการสรางแกนนํา ที่มีความชัดเจน กอน พวกน้ีสามารถตอบคําถามตางๆ แทนผมได หมายความวา แม
ผมอยูที่บานหากเขาไปไดยินคน ขางนอกกลาวหาใหเสียหาย โดยที่วาเปนเรื่องไมจริง เขาก็จะทําหนาที่ปกปอง ความถูกตองให
ได” 

วิธีการหาแกนนํา เปนการสรรหา บางทีจากการสนทนาในวงกาแฟ เม่ือพบวา คนน้ัน คนน้ี สามารถชวยเหลือสังคม
ในเรื่องตาง หรือ บางคนมีทีมงานที่เกงในเรื่องตางๆมาน่ังคุย แลวดึงมาเปนกลุมหลัก 

“ผมในฐานะ ผูนํา คนอ่ืนก็รูวา บางทีผมก็ควักเงินสวนตัวออกมาใชเพื่อสังคม มากกวาคนอ่ืน ผมก็บอกวา ผมเปน 
ผูใหญบาน มีคาตอบแทน  8,000 กวาบาท แตทีมงานที่มาทํางานกับผม ไมมีสวนน้ี ทุกคนกรีดยางเหมือนกับผม  บางทีเขาก็
ควักดวย น่ันถือวา เขาก็ใหใจกับผมสวนหน่ึง” 

ผูใหญบานมนูญมักบอกทุกคนเสมอวา ส่ิงที่ทํา เปนงานสาธารณะมาชวยกัน ผลที่เกิดก็ไดกับชาวบาน ไมมีใครไดสวน
ตางใดๆทั้งส้ินประโยชนไดอะไรกับชุมชน 

แมวาครั้งหน่ึงการแขงขันทางการเมือง เคยทําใหชุนชนแตกแยก ความคิดดีหวังดีกับชุมชนของมนูญทําใหคลาย
ความตึงเครียดไปมาก โดยการแสดงใหเห็นวาเขาไมเคยคิดแขงขันเปนผูแพหรือชนะ เม่ือผลออกมาเขาไดเปนฝายนํา ก็
พยายามดึงอีกทีม มาเปนกรรมการหมูบานชวยทํางานสังคมทีละคน ๆ มีการดูแลแตละกลุม คนเขาใจส่ิงที่เขาทํามาก ขึ้น   
แสดงเตนารมณที่ก็ไมไดเพื่อประโยชนสวนตัว และรับฟงชาวบาน 

“ความขัดแยงทางการเมือง ผมมองไปที่ตัวผูนํา เปนหลัก สวนมากผูนําเองน่ันแหละที่ไมยอม ที่จริงแลวคนชนะจะวา
อยางไรก็ไดผมไมไดคิดอยางน้ัน เราเสียอีกเปนฝายยอมคนอ่ืนเสียเอง และเขาหาเขา หรือใหทีมเขาไปคุยเพื่อใหรับรูวาในวันน้ี 
เราทําเพื่อบานเพื่อเมือง ไมไดทําเพื่อเอาชนะกัน  การแขงขันน้ันเปนธรรมดา แตเม่ือแพแลวตองยอมรับ  แตเราไมไดใชคําวา
แพชนะ ทีมงานชุมชนเขาก็มีวิธีการพูดของเขา” 

มาถึงกระบวนการจัดการงานพัฒนาแบบสรางสรรค เขากับทีมงาน มักน่ังคุยวางกรอบทํางานเอาไวกอนงานหน่ึงมี
งบประมาณที่เทาไร วัตถุประสงคเพื่อจะทําอะไรบาง กระบวนการจัดการ การใชจายงบประมาณเปนอยางไร  เพราะมี
บทเรียนวาเรื่องแบบน้ีในชุมชน มีหลายฝายพรอมหยิบไปพูดเพื่อทําใหไมไววางใจหรือแตกแยก ทีมงานแกนนําพรอมลงไปชวย
ช้ีแจงอธิบายชาวบานถึงขอเท็จจริงตางๆ 
 “คิดดูวา ถาผมทําคนเดียวไมแบงงาน แลวเม่ือมีกระแส แบบน้ันมารุมก็คงอธิบายยาก ส่ิงสําคัญสําหรับการทํางาน
งานแบบน้ีผมวาคนทํางาน ตองบอกแผนการทํางานลวงหนา ช้ีแจงอธิบาย แบบตรงไปตรงมา บอกหมดทุกอยาง งาน เงิน 
เปาหมาย ไมใชวาโดนวิกฤติแลวมาแกทีหลัง ก็ไมได”  
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กรณีทีมงานอนุรักษบานทุงยาว ใชวิธีงายในการแบงกลุมหยอมบาน  ถาเกิดความไมเขาใจในเรื่องตางๆ ตัวแทน
หยอมบานจะทําหนาที่สวนหนาในการอธิบายตามโซนของตัวเอง  

ถาไมเขาใจอีกก็สามารถกลับมาถามผูใหญบานอีกรอบก็ยังได 
 “การทํางานของผม จะใชรูปแบบกรรมการไมแบกภาระเอาไวคนเดียว มีงบประมาณลงมาในชุมชนสักกอน ผมก็จะ
บอก วายอดเทาไร ใชจายอยางไรนัดประชุมอยูตลอด” 
 น่ันคือหลักการทํางานสังคมที่มนูญยึดเอาไวอยางหนักแนน ขณะที่งานทํามาหาเล้ียงครอบครัว อาชีพกรีดยางเหมือน
ชาวบานคนอ่ืน เปนหนาที่หลักที่ตองทําอยูแลว เขาวางแผนวาทุก แปดโมงงานสวนตัวเสร็จ ถางานประชุมหรือสวนรวมเขา
ยอมชะลองานตัวเองเอาไวกอน  

“ผมถือวาสวนรวมเปนหลัก งานตัวเองรอได” 
 ทุกวันน้ีเขาอยูกับภรรยาสวนลูกสาวแตงงานออกเรือนแลว เขาจึงไมมีภาระครอบครัวอะไรมาก  
 เขายอนเลากลับไปถึงการที่ตัวเขา เขามาทํางานเพื่อรับใชชุมชนวาอาจจะเปน เพราะตอนผมเล็กๆ พอสอนวา “หาก
มีโอกาสโชคดีกวาตองใหคนอ่ืนที่ดอยกวา  คนที่ดอยกวาจะสะทอนกลับชวยเหลือในรูปแบบหน่ึงแบบใด” เขามีความคิดวา 
เม่ือครอบครัวอยูไดไมเดือดรอนแลวก็เขาชวยเหลือสังคม  
 “พอผมไมมีตําแหนงอะไรในชุมชน  เปนเพียงชาวบานธรรมดาน่ีแหละ แตเปนคนเสียสละ  หากมีงานอะไรในชุมชน
พรอมกระโดดไปชวย เห็นใครเดือดรอนเขาไมมีขาว พอทํานาก็เอาขาวไปให เอาของไปให ดูแลเขา เปน ผูนําธรรมชาติ เปน
ภาพที่ผมเห็นมาแตเล็ก” เขาเลา ที่บานทุงยาว ชาวบานจึงเห็นมนูญเขาไปชวยงานสังคมอยางจริงจังตั้งแต 25 ปถัดมาอีกปก็
รับตําแหนงประธานสหกรณยางในเขตปฏิรูปที่ดินแลว 
 “การทํางานเพื่อชุมชน ผมไมเคยคาดคิดเรื่องคาตอบแทน ที่หวังคือทีมงาน ชาวบาน มีความอยูดีขึ้น หากไดชวน
ชาวบานคนอ่ืนใหมีสวนรวมเพิ่มยิ่งทําใหผมภูมิใจไปดวย” น่ันเปนความตั้งใจของเขา และเม่ือตายไป จะไดระลึกวาครั้งหน่ึง
เคยเปนผูนําและมีสวนสรางชุมชน 

“ผลงานที่ผมภูมิใจที่สุดผานมา นาจะเปนเรื่องการอนุรักษพันธุปลา  สัตวนํ้า ปลูกปา ที่น่ีเคยอุดมสมบูรณ นํ้าไมเคย
แหง พื้นที่ปาไมมีใครไปแตะ จนยางราคาสูงขึ้นมีการรุกลํ้าโคนปาทําสวนยาง นํ้าก็เริ่มแหงหายไปเลยมองวา ถาทํา ธรรมชาติ
เขาสู ภาวะเหมือน20 ปที่แลวมากที่สุดก็ถือวาสําเร็จในชีวิต มีเงินก็อยูไมได  หากธรรมชาติหายไป” 
 สําหรับการไดมาทําโครงการ สสส.  ส่ิงที่เขาไดพบอยางชัดเจนเปน การมีสวนรวมของชาวบาน  ทุกวันน้ี หากเขา
ออกปากขอรวมพัฒนาก็ไดความรวมมือมาเปนทีม 
 เทคนิคการดึงคนมารวม เขายอมรับวาบางกรณีตองใชเวลา หรือใชกุศโลบายเชิงผลประโยชน เชนการเขาประชุม ให
เบี้ยงเล้ียง ไดพันธุผัก ดึงคนมาเขาประชุม หลังจากน้ันคอยบอกวา  ส่ิงที่ทํา เกิดประโยชนตัวตัวเอง ครอบครัว และชุมชน
อยางไร  

“แมผานงานชุมชนมามากเหมือนกัน แตถือวา  สสส.ไดสรางผม ใหรูจักคิด สรางคน การทําโครงการ หลักการ
บริหารจัดการเม่ือโครงการอ่ืนเขามาในชุมชน เราก็มองวาไมใชเรื่องยากอีกตอไปตอนน้ีเราก็ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
มาตอยอดในส่ิงที่เราทําตอไปใหยั่งยืน” 
 ส่ิงใหมที่เกิดหลังทําโครงการ สสส. เขามองวาทําให ทุกคนเขาใจ เห็นความสําคัญของการเขารวมประชุม มี สราง
กระบวนการดึงคนเขามาทํางาน ไดรูวาจะ สรางชุมชนอยางไร และตอยอดยั่งยืนไดอยางไร  
 ขณะน้ี ภาคีเครือขายหลายหนวยงาน ลงมาชวยสนับสนุนบานทุงยาว เพราะมองเห็นความเขมแข็ง สามัคคีของกลุม 
มีการทํางานเปนทีม  
 ชุมชนนาอยู ในความหมายของเขาตองการ ทําใหชาวบานมีความสุข ใชชีวิตแบบพอเพียง มีนํ้ามีปลา มีผักกิน มีเงิน
ออม มีความสามัคคีปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินชาวบานชวยกันพัฒนาแบบ รวมคิดรวมทํา 
 มุมมองของมนูญ ในการเปนเปนผูนําทํางานจิตอาสาแบบเขา  บุคลิกหลักๆ มองวาตองอดทนมากอน 

“ แตละวันจะปฏิเสธไมไดวาจะมีเรื่องเขามาอยางแนนอน  เสียงที่พูดถึงเรา อาจจะมีชาวบานคนหน่ึง พูดวาที่เราทํา 
แลวคงจะหวังประโยชนสวนตัวเปนแน คนที่น่ังมองแตไมทํางานก็คงมีอยูแลว สุดทายทุกคนที่มาทํางานกับผม น่ันแหละจะ
ตอบคําถามไดดีวาอะไรเปนอะไร เงินใชทําอะไร” 
 นอกจากอดทน เขามองวาคนที่ทํางานแบบน้ีไดตองเสียสละ ทั้งเวลา และทรัพยสินสวนตัวใหกับงาน  บางทีไปธุระ
โครงการฯ  ตองจายคาเดินทางเอง  หรือตองเล้ียงขาวใครสักม้ือ ก็จําเปน ถาเกิดประโยชนกับสวนรวม 
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 การทํางานเก่ียวของกับหลายสวนตอง บริหารเวลาใหมีความเหมาะสม ใชคนใหถูกกับงาน  แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบ ใหไปทํางานแตละอยางโดยไมส้ินเปลืองกําลังคนและเวลา  
 คนทํางานจิตอาสายังตองมีความเขมแข็ง ความซ่ือตรงตอโครงการ ตางๆ เปนตัวหลักสวนสําคัญส่ิงที่เขายึดเปนหลัก
มาตลอดดังกลาวมาแลวคือทํางานเปนทีม ใหทีมสามารถช้ีแจง ความเขาใจตอเสียงนินทา ที่ไมถูกตอง  โดยบอกความจริง ที่
ตรงไปตรงมา  
 “บางคนอาจทําคนเดียว อาจจะเกง แตสําหรับผม ถือวาตองหาทีมงานมาชวย เม่ือมีขาวติเตียนในทางไมดี ทีมชวย
ทําความเขาใจ บางที ผมถูกโจมตี ทีมชวยอธิบายแกขาวใหเสร็จ โดยผมไมตองทําอะไร  ชาวบานที่สงสัย ก็ไมไดติดใจอะไร  
และมาขอโทษ วาเขาใจผิดไมเขาใจรายละเอียด” 

ภายใตแนวคิดสวนตัววา “ใชความพอดี พอเพียง รูสถานะตัวเองในการชวยเหลือผูอ่ืน” ผูใหญมนูญเลาวาทุกวันน้ี
อุทิศเวลาสวนใหญใหกับงานสังคม   เวลาสวนตัวเขาไมคอยมี ยกเวนวากําหนดเอาเองวา วันไหนขออยูบานทําตัววาง ไปปลูก
ตนไมในสวน ตัดแตงก่ิงไม  น่ังช่ืนชมการเจริญงอกงามของตนไมตนไร. 
 
 
อนนัต มารามาศ  
ใชบทเพลงส่ือสารงานพัฒนา 

อนันต มารามาศเปนผูรับผิดชอบโครงการรองแง็งเยาวชนตอลมหายใจปาชายเลน บานทานํ้าเค็มใต ตําบลทาแพ 
อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล  เขาเคยเปนนักดนตรีและนักแตงเพลงกอนจะกลับมาเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการนํากลุมเยาวชน
พัฒนาบานเกิด  

บานทานํ้าเค็มใตพื้นที่ราว 1,500 ไรมีวิกฤติทางส่ิงแวดลอมปาชายเลน กลุมเยาวชนภายใตการนําของอนันต เขามา
ทํางานแบบจิตอาสา พัฒนาเครือขายเติบโตเปนกลุมเยาวชนอนุรักษทาแพ โครงการรองแง็งเยาวชนตอลมหายใจปาชายเลน 
อนันตตองการขยายฐานคนทํางานชุมชนใหกวางออกไป มองวาวัฒนธรรมดนตรี เปนส่ิงที่ทุกคนใหความสนใจแมวาในทาง
ศาสนาอิสลามจะมีขอจํากัดในการนําเสนอ รองแง็งจึงถูกดึงมาเปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการพัฒนา  

ปราชญรองแง็งเปนผูสูงอายุเก่ียวโยงคนหลายกลุม มาทํางานพัฒนารวมกัน ส่ิงที่ไดจากการขับเคล่ือนโครงการฯ ทํา
ใหไดกลุมนักดนตรีรองแง็ง ไดผูอาวุโสในชุมชนที่พรอมใหความรูกับคนรุนลูกหลานอยางภูมิใจ มีการจัดทําหนังสือขอมูลชุมชน
บานทานํ้าเค็มใตอยางเปนระบบเลมแรก สรางวิถีอนุรักษแบบมีสวนรวม  สรางกฎกติกาการใชปาชายเลนรวมกันของชาวบาน
เอง ขยายแนวคิดไปยังหมูบานขางเคียง  

จากโครงการที่มีอนันตเปนผูนําทําใหปาชายเลนบานทานํ้าเค็มใตกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง 
….. 

 “คําสอนอิสลามบอกวามนุษยที่ดีที่สุดคือผูที่ทําประโยชนใหแกมนุษยชาติ  บางชวงชีวิตที่ผานมาของผมอาจไมสนใจ 
จนผานรอนผานหนาว ผานเรื่องเลว เรื่องดีจนเห็นวาถาอยากใหเราดี สังคมดี ตองนําคําสอนน้ันมาปฏิบัติ” 

อนันต หรือที่หลายคนเรียกเขาวา “บังดีน”เลาเขาเกิดเม่ือ พ.ศ. 2518 ในครอบครัวชาวสวนมีพี่นองชายหญิง 5คน 
เขาเปนบุตรคนที่ 4  มะ(แม) เปนคนสอนภาษาอาหรับเก่ียวกับศาสนาใหกับเด็กๆในหมูบาน สวนปะ (พอ) เรียนจบ มศ.4 เปน
คนเสียสละทํางานเพื่อชุมชน มองโลกในแงดี คอยชวยเหลือ และใหโอกาสกับคนเสมอ 
 หลังเรียนจบประถมศึกษาที่โรงเรียนบานทาแพ ก็ไปเรียนปอเนาะ ดารุลอูลู ที่อําเภอควนโดน แหลงบมเพาะที่ทําให
ไดวิธีคิดมากมายจากโตะครู  

“หลังออกจากปอเนาะ ผมก็มาทํางาน ดวยความคิดประสาวัยรุนวาอยากทํางานเก็บเงิน หาเงินซ้ือรถ  ก็ไปทํางาน
ออกเรือที่ปตตานี เรือปตตานี จนถึงกันตัง ไปทั่ว ถึงมาเลย อินโด ตอนน้ันดูเหมือนไมมีเปาหมายในชีวิต บางทีไปนาน 6 เดือน 
กลับมาบานหมดเงินก็กลับไปอีก ที่คิดวาจะเอาเงินมาทําอะไร สรางอะไรก็ไมได สวนมากเอากลับมาเที่ยว”เขาเลา 

ใชชีวิตลอยละลองอยูในทะเล 3 ป เปนชวงที่ไดเลนกีตารเพื่อนครั้งแรกในเรือความสนใจทางดนตรี ชอบเพลงของ
คาราวาน คาราบาว เขาชอบดนตรีเปนทุนเดิมตั้งแตอยูประถม ชวงน้ันยังไดแนวคิดอนุรักษ จากที่การไดยินเรื่องราวของสืบ 
นาคะเสถียร   
 หลังจากหันหลังใหกับทะเลบังดีน ไปสมัคร เปน เจาหนาที่ปาไม ที่วังประจัน   ทางหนวยเขาทํางาน แตเขาเองไมได
ไปรายงานตัว เพราะมัวแตหวงเที่ยว หลังจากน้ันเขาเสียเวลาไปกับการเที่ยว และทํางานเอาตัวรอดไปวันๆ  แตก็เริ่มไดซ้ือ
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กีตารเองตัวแรก ตอนน้ันยังพบเพื่อนคนหน่ึง มาบรรจุเปนครู ที่สตูลวิทยา เพื่อนคนน้ีเปนอาจารยทางดนตรีของเขาในเวลา
ตอมา พัฒนาการเลนดนตรี พรอมตระเวนเลนดนตรีกับเพื่อนคนน้ีหลายป ไดทํางานที่รักและ ไดเงินใช 
 “กลับมาอยูบานกับมะ อีกครั้ง มีคนมาหาผม บอกวาผมใชชีวิตเละเทะ เลนดนตรี เสเพล ทั้งๆที่เรียนศาสนามาแลว” 

บุคคลที่เปล่ียนชีวิตเขาอีกครั้งคือ โตะอิหมามคนหน่ึงแหงบานยาหลํา หมู 8 ตําบลทาแพ ผูมาพยายามมาชักชวนเขา
ไปอยูมัสยิด เดือนละ 3-4 ครั้ง  ตอนแรกเขาปฏิเสธทานเฝามาชวนอยูเปนปจนเขาใจออน  
 “ตอนน้ันคนในชุมชนไมพูดกับผม เพราะผมขี้เมา เปนคนเสเพล แตวาแกยังเห็นวาผมมีอะไรบางอยาง ตอนไปอยู
มัสยิดตอนแรกอึดอัด กลับมาคิดไดวาถึงเวลาแลวที่จะเปล่ียนตัวเองผมไดรับจากโตะอิหมามคนน้ีวา เม่ือเกิดมาเปนอิสลามแลว
ตองทําในส่ิงที่มีคุณคากับคน ถาเราทําความเดือดรอนใหกับครอบครัวและสังคม  เปนส่ิงไมถูกตองเปนทวีคูณ” 

ตอนน้ันบังดีนอายุ 26-27 ป เขาตัดสินใจละเลิกส่ิงไมดีในชีวิตอยางเด็ดขาดแบบหักดิบ อยูมัสยิด 4 เดือน เรียนรู
เรื่องศาสนา เรียนรูเรื่องการใชชีวิตแบบอิสลาม วิธีคิด วิถีอิสลาม ชักชวนคนมาสูความดี  เดินทางไปในหลายพื้นที่ของภาคใต 
เม่ือกลับมาอยูบานอีกครั้งก็มาชักชวนเด็กๆมาทําเรื่องศาสนา  

“เราพูดไดเพราะเคยเดินทางผิดมาแลว มองเห็นปญหา” 
 ขณะเดียวกัน เขายังเลนดนตรีอยู  เขาตัดสินใจทําวงเองในชุมชน  เพราะมองเห็นวาวัยรุนที่มองเห็นอยูรอบตัวมัก
สนใจรถซ่ิง ดนตรี กีฬา  

อยูมัสยิดทําเรื่องศาสนา แตเห็นวาหากตองการผอนคลายตองทําดวยดนตรี และกีฬา  
ดานกีฬาได สงทีมฟุตบอลของเด็กเขาแขงขัน  คนในชุมชนชวยสนับสนุน ไดรางวัลมาบางสรางขวัญกําลังใจใหเด็ก 

ขณะที่ทางดทํากิจกรรมปานกีฬา เขาเริ่มขับเคล่ือนกิจกรรมปาชายเลน ไดรวมคนตั้งทําวงดนตรีแนวรอแง็ง ช่ือวงลมโชย เนน
เขียนเพลงอนุรักษ 
 เขาเลาวา กอนมารวมวง ไดน่ังคุยกับ สํานักงานปาชายเลน ในป 2549 มีความชัดเจนในการจัดการปา โดยกลุม
อนุรักษ ผูใหญในชุมชนยุคน้ันก็เห็นดวย   
 “เจาหนาที่เห็นความตั้งใจของเราเขาก็เห็นวา ควรพบกันครึ่งทาง เราขอปาชายเลนสวนหน่ึงเปนเขตใชสอย เพราะ
ชาวบานอยูกับปามากอน แตการใชสอยก็ตองใชสอยภายใตกติกาที่เราไดสรางกระบวนการกติการวมของชุมชน  เชนวา ตัดไม 
1 ตน ตองปลูกกลับเพิ่ม 20 ตน และชาวบานที่จะตัดไม ตองมารวมกิจกรรมกับกลุม” 
 ทําความเขากับชาวบาน โดยการบอกกลาวที่มัสยิดบาง ทําปายบาง หรือขอใหโตะอิหมามพูด   

“โตะอิหมามอยูเบื้องหลังตลอดในการทํางาน มาตลอด ขณะที่กําลังใจตอนน้ันขาดแคลนมาก” ปญหาอุปสรรคมา
จาก ความไมเขาใจที่ชาวบานในยุคแรกที่ยังหางไกลคําวา “กลุมอนุรักษ” 

ชาวบานคิดวาบทบาทดังกลาวเปนของเจาหนาที่ “บังดีน” จะทําไปเพื่ออะไร เงินก็ไมได เขาพยายามทําความเขาใจ
เสียใหมวา สมบัติของบานเรา ถาจะใหคนอ่ืนมารักษา จะรักษาไมไดเทากับเราเอง  

“เราก็คุยใหฟงอยูเรื่อยๆในโอกาส สถานที่ตาง ๆ ซ่ึง มีคนเที่ยวพูดวาเรา ทําเฒา แตเราก็ทําเฒา ที่ตั้งม่ันอยูใน หัวใจ
เลยวาทําเฒาของเราน้ันเพื่ออัลเลาะห  เพื่อรักษาทรัพยากรของเราใหยั่งยืน” 

ไดเงิน หรือไม บังดีนบอกวาไมไดคิด เพียงแตตองการเห็นชาวบานไดใชทรัพยากร ปูปลา สมบูรณ ไดตนไมเปนรม 
หรือ ถาจําเปนจริงๆ ตองการตัดไมไป ซอมครัว ทําหลังคาบาน ภายใตกติกา  
 เขาภูมิใจ ที่ทําใหทุกวันน้ี ชาวบาน เห็นคุณคาในส่ิงที่เขาทํา เห็นลูกหลานที่มารวมกิจกรรมใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เวลาหนวยงานจัดเวที  ไดความรูเพิ่ม ไดเครือขายเพิ่ม 
 ความตระหนักของชาวบานในชุมชนเพิ่มขึ้น ตามลําดับหลังจากมีโครงการอ่ืน ตามมา เชนของกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทําโครงการ ปาชายเลน เขาเองก็ไดมีโอกาสไปอบรมความรูในเรื่องแบบน้ีมากขึ้น ในฐานะประชาชนธรรมดา เขา
ไดรับรางวัลเกียรติยศมหิงสาสายสืบ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมป
ที่ผานมาอนันตไดรับการคัดเลือกเปน1 ใน8 ผูทรงวุฒิดานส่ิงแวดลอมของจังหวัดสตูล 
 “ตอนขอสนับสนุนจาก สสส. เรามีโอกาสขยายแนวคิดออกไปยังชุมชนตางๆใน อําเภอทาแพ ทําใหมีเครือขาย
เพิ่มขึ้น  การน่ังคุย พบปะ ทําใหเกิดกลุมเครือขายอนุรักษปาชายเลนตําบลทาแพ ดูแลพื้นที่ 8,000 กวาไร ดูแลทรัพยากรทุก
เรื่องทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ” 
 อนนต หรือ บังดีนเลาถึงหลักทํางานของเขาวา ที่ผานมาเนนการความเขาใจกับชุมชน โดยการพูดคุย และเปดใจ  
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เขาพบวา ปญหาอยางหน่ึงที่ผานมาการทํางานกับโครงการรัฐ ชาวบานเบื่อหนาย เพราะมาใหโครงการแลวก็ไป แมแตขอมูลก็
ไมคืนชุมชน  ทํางานเอกสารเสร็จก็หายไป ทิ้งชุมชนเอาไวเบื้องหลัง ขณะที่วิธีคิดก็มักเปนแบบก็อปป จะใหชุมชนหน่ึงทําแบบ
อีกชุมชนหน่ึง ซ่ึงไมสอดคลองกับการพัฒนาในพื้นที่แตกตาง   

“สําหรับการทํางานในแนวคิดของผม  อันไหนที่ไมสอดคลองกับความตองการของชาวบาน จะหลีกเล่ียง และเราก็
คิด พูดคุยวาตองการตรงไหน” 
 เขาพบวาในชุมชนเองมีความแตกแยกทางการเมือง ขาดการพูดคุย การจัดการพูดคุย นอกจากประเด็นปาชายเลน 
จึงไดเรื่องอ่ืนเติมมาอีก ที่ผานมาเขาเห็นวาการสวมบทบาทหรือหัวโขนมักหลอกคนดวยกันเอง แตถารูจักรับฟงคนอ่ืน สุดทาย
คนบานเดียวกันลวนเปนพี่นองกัน ใชอ่ืนไกล  จึงตองลบหัวโขนใหเหลือเพียงคําวา “ทานํ้าเค็มคือบานเรา” 
 เม่ือเห็นวาดนตรีชุมชนริมทะเล ก็คือรอแง็ง คนที่น่ีทุกรุนฃชอบรองแง็ง สามารถเปนเครื่องมือในการเช่ือมโยงคนรุน
ตางๆได การที่เขาชอบดนตรีอยูแลวก็นํามาใช ดึงปราชญรองแง็งกลับมา    

การเลนเพลงอนุรักษในแนวรองแง็ง จึงเกิดขึ้น ซ่ึงเปนคําตอบกับชุมชนโดยตรง  ลาสุดเพลงรองแง็ง2 เพลงคือ เพลง
ริมเล และ เพลงเสนหนํ้าเค็ม ที่กําลังไดรับความนิยมในระดับหน่ึงในชุมชนสตูล และส่ือออนไลน มาจากโครงการ สสส.เปน
เครื่องมือส่ือสารงานพัฒนาไดเปนอยางดี  
 “ส่ิงที่เกิดขึ้น ชัดเจนอยางหน่ึงคือทําใหเห็นถึงการรวมคนในชุมชนได  นอกจากการสนับสนุนของกลุมเราเองตอน
หลัง ผูใหญบาน กับกลุมออมทรัพยเห็นผมทํางานเหน่ือยยาก ก็มาชวยสนับสนุน ผมก็ดีใจ  ที่ยิ่งใหญกวาเงินก็คือผมมองวาเขา
ใหความสําคัญในการเสียสละของเรา ผมก็มีกําลังใจมาก  
ก็ไดสูตอ” 

เปนธรรมดา ที่คนทํางานอยางเขาเคยทอถอยมาแลวหลายครั้ง มาจากบางวิธีคิดของตัวเขาเองที่ไมเคยกาวขาม 
อยากใหคนตื่นตัวดวยตัวเองโดยไมตองรอใหเจาหนาที่หยิบยื่นให แตหลายคนกาวไมขาม 
 “การจัดการเรื่องขอมูลก็เคยทอ เราไดนองๆไดมาเสริมที่เราขาด อยางเชน การทําขอมูล การทําเอกสาร ผมก็วา
ความชวยเหลือมาจากการทํางานทุมเท อยางจริงใจของเราทุกคน คนจึงเขามามากขึ้น คุณภาพก็สูงขึ้น” 
 เปาหมายที่เขาตองการคือนําพา ชุมชนตองพึ่งตนเองได อยากใหปรัชญาของในหลวง อยูในวิธีคิดของคนในชุมชน 

“อยากใหทุกคนมีความรัก หวงแหน ทรัพยากร  ของบานเรา ปองกันรักษา เพื่อคุณภาพชีวิต ทุกคนตองชวยกัน 
เพราะวันขางหนา การตอสูกับสงครามแยงชิงทรัพยากร ตองมีแนนอนถาเรายังไมมีพลังพอ เราก็ตอสูไมไดและผานไปยาก”  

ปญหาทุกอยางในชุมชนจะไมหายไป ถาทุกคนไมชวยกันลุกขึ้นมาจัดการดวยตนเองอยาปลอยใหเปนทุกคนจะลุก
ขึ้นมา ปกปอง หนาที่ของผูนํา หรือคนหน่ึงคนใด แตการจะอยูแบบโดดเดียวคงเปนไปไมได นอกจากเครือขายในชุมชนตัวเอง
ที่ตองเขมแข็งก็ตองเช่ือมโยงไปถึงเครือขายชุมชนอ่ืนอีกดวย   

 “ถาเราปลอยใหสังคมมันเละเทะโดยที่เราไมยับยั้ง ปลอยใหทรัพยากรถูกทําลายไปโดย ความเห็นแกตัว ทั้งที่เรา
เห็นวาผลที่ตามมา กระทบกับตัวเราเองและสังคมโดย ไมไดปกปอง แลวจะใหใครมาปกปอง ถาเราคิอยางน้ีไดจะพบพลัง
บางอยางที่เกิดในชุมชน” 

ความสําเร็จของชุมชน เขามองวามาจากความบริสุทธ์ิใจ ไมหวังผลประโยชนสวนตัว  ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวของ
กลุมเยาวชน การเสียสละของทุกฝาย ในการทํางานจิตอาสา การเอาดนตรีมาส่ือสาร เพราะคนสนใจ ชอบดนตรี 
 ทุกวันน้ีอนันต มีอาชีพหลักคือกรีดยาง กับการเปนชางตัดผม   สําหรับงานพัฒนา ก็เปนอีกสวนหน่ึงที่ใชเวลาไปใน
แตละวัน ซ่ึงไดพยายามแบงใหกลุมเครือขายเขามารับผิดชอบมากขึ้น  
 “การทํางานเพื่อชุมชน ครอบครัวผมมีสวนใหกําลังใจ ปลอบใจ และสนับสนุนเงินดวย ครอบครัวผมมีความคิดเปด
กวางตอเรื่องแบบน้ี  เปนเบื้องหลังที่สําคัญ ใหทํางาน แรงบันดาลใจก็ไดมาจากครอบครัวมาก เขาใหกําลังใจตลอด ใหขอคิด
คําแนะนํา ในการทํางานดวย” 

การใชในชีวิตประจําวัน  อนันตยึดหลักละการเห็นแกตัวใหมากที่สุด รักคนอ่ืน ถาเห็นความผิดคนอ่ืนจะตองตักเตือน  
ใชความดีไปชนะความช่ัว  

นอกจากหลักศาสนาเขาชอบนวนิยายฤทธ์ิมีดส้ันของโกวเลง มีแรงบันดาลใจที่ตัวเอกของเรื่องคือล้ีกิมฮวง  ผูใชมีด
เดียวแตเขาเปา  ใครมีบุญคุณกับเขาแมแตนิด แมแตชีวิตก็ใหตอบแทนได   และมองเห็นคนผานตัวละคร ไดเอาส่ิงเหลาน้ีมา
ปรับใชกับชีวิต เชน เรื่องความอดทน การใหอภัยโดยไมมีเง่ือนไขกับคน  เพราะคนผิดกับตัวเอง หรือผิดกับผูอ่ืน แตถารูจักการ
ใหอภัย คนอ่ืนเทากับใหอภัยกับตัวเอง   



 
 

354 
 

 “การเวนหนทางถอยใหกับคนอ่ืนเวลา ที่คนอ่ืนทําผิดเทากับวา เวนหนทางถอยใหกับตัวเอง”. 
  
ลภัสรดา วารีเขต 
ฝาวิกฤติขูฆาปาชุมชน 
นอกจากชางเสริมสวยลภัสรดาทําอะไรมากมายหลายอยาง โดยเฉพาะการมาเปนแกนนําในโครงการอนุรักษผืนปาดอนเทพมูล
เพื่อพอหลวงที่หมู 9 ตําบลทาแซะ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ที่สนับสนุนโดย สสส.  
เปนชวงชีวิตที่ทําใหผูหญิงตัวเล็กๆ ผานการถูกคุกคามขูฆา เน่ืองจากความหวังดีตอชุมชนไปขวางทางผลประโยชน  
เดือนพฤศจิกายน 2532 พายุไตฝุนเกยพัดถลมอําเภอทาแซะและปะทิว มีผูเสียชีวิตถึง 1,060 คน   หลายพื้นที่ตนไมลมราบ
เปนหนากลอง หลังจากน้ันชาวบานสวนหน่ึเขามาบุกรุกจับจองพื้นที่ปาอยางไมถูกตอง กรณีปาดอนเทพมูลมีการบุกรุกจน
เหลือพื้นที่ปาเพียง114 ไร 
โครงการ สสส.ในป 2556  ลภัสรดาชวนชาวบานมารวมอนุรักษปาและปลูกปา  สงผลตนไมก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ชาวบานรัก
ปา รักตนไม มีความสามัคคีชุมชนเขมแข็งขึ้น และดึงกรมปาไมมารวมกับกลุมชาวบานในการกันเขตพื้นที่ปาอยางชัดเจนและ
หยุดยั้งการบุกรุกในผืนปาสุดทายกลับมาเปนสมบัติของชุมชน  
........... 
ลภัสรดา วารีเขตเกิดที่เกาะจิก หมูบานชาวประมงกลางทะเล ที่จันทบุรีเปนลูกคนสุดทองในพี่นอง 6 คน  เติบโตมาในสังคมที่
เห็นผูชายไปออกเรือ ขณะภรรยาจับกลุมเลนการพนัน และน่ังนินทา นิสัยที่เธอเกลียดชังมาจนทุกวันน้ี   
หลังจบช้ันประถม 6 ลภัสรดายายตามพี่สาวมาอยูอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่น่ีเปนจุดเริ่มตนให รูจักตัวเอง รูจักผูคน
หลายแบบ รูการเอาตัวรอด เรียนรูชีวิตทุกดานมาดวยตนเอง 
“พี่สาวมาอยูหลังสวนใหยายตามมา เพราะเห็นวาเราเปนลูกคนสุดทอง เอาแตใจตัวเอง  เราเปนคนตรง ไปตรงมา ไมชอบคน
พูดหยาบ ไมชอบคนเห็นแกตัว ไมชอบการพนันทุกชนิด”เธอเลา 
 ตอนมาอยูหลังสวนพี่สาวใหเลือกวา จะเรียนทําผม หรือตัดเย็บเส้ือผา  เธอบอกวาไมชอบทั้งสองอยางเพราะไมชอบ
งานแบบผูหญิง   ที่สุดตองเลือกงานตัดผม เพราะไมละเอียดมาก 
เรียนทําผม 4 ป เพื่อนชวนเรียนตอกศน. จนจบ ม.3   
คนชวนไปเรียนพิมพดีด หลักสูตร 2 เดือนตอจังหวะน้ัน โรงเรียน ชุมพรบริหารธุรกิจ มีการเปด ปวช. จึงขอพี่สาวใหสงเรียน 
ปวช.  ในชวง3 ปน้ันทํางานเสริมสวยไปพรอมกับเรียนหนังสือ 
 “ อาจารยแนะนําใหเรียนบัญชี เพราะจะไปตอปริญญา 
ก็มาเรียนบัญชี   ตอนน้ันเปนรองประธานนักเรียน เพราะพูดเกง” 
หลังจบปวช.  ผูอํานวยการโรงเรียน ขอเด็กที่จบในรุนน้ัน 5 คน ไปทํางานกระทรวง ที่ กรุงเทพฯเธอมีโอกาส แตพี่สาวไมใหไป 
จึงทํางานครั้งแรก เปนพนักงานบัญชี รานขายมอเตอรไซค โดยมีความหวังอยากเรียนตอ แตทํางานอยู 8 ปเต็ม เจาของกิจการ
ไมอนุญาต เพราะไมมีคนทํางาน แทนจึงไมไดเรียนตอปริญญาตรีตามที่หวัง ระหวาง จึงตัดสินใจแตงงานกับหนุมชาวอําเภอทา
แซะ  พอลูกคนแรกอายุครบ3 ขวบ จึงยายตามครอบครัวมาอยูทาแซะ 
เธอทํางานเปนพนักงานแคชเชียรของบริษัทบิ๊กวัน  สาขาทาแซะ  ขณะที่บทบาททางชุมชน  เปน อสม. ของ ตําบลทาแซะ 
และกรรมการหมูบาน   เธอบอกวาชาวบานเลือกเปน กรรมการหมูบาน เพราะคนรูจักนับถือพอสามี  
การมาทํางาน อสม. น่ีเอง ทําใหลภัสรดารูจักกับ สมใจ ดวงพิบูลย พี่เล้ียงโครงการ ฯ  สสส.  ซ่ึงนํามาสูการขอสนับสนุนการ
ทําโครงการอนุรักษปา  
“การที่เรามาทําเรื่องน้ี ครั้งแรก มีคนบอกวาเราไมตองมาทําไมใช หนาที่ของเรา เปนหนาที่ของชุมชน เราจะไปยุงอะไร” 
เธอพูดถึงการที่มารับบทเปนผูรับผิดชอบโครงการอนุรักษผืนปาดอนเทพมูลเพื่อพอหลวงสวนเธอคิดวา แมไมใชหนาที่ แตมันก็
คือผืนแผนดินของเรา ความรูสึกสวนตัว อยากทําอะไรเพื่อในหลวง  
“ส่ิงที่ทําใหเราลุกมาตอสู มาจากเราเห็นความไมเปนธรรม ตรงที่วา ทําไมคนรวยบุกปาได  เราสังเกตมาระยะหน่ึง แลวก็ถาม
พอของสามีทําไมคนรวยแตบุกปา แตคนจนอยางเรา ไมมีที่ทํากิน ทําไมรัฐ ไมจัดสรรใหเทาเทียม” 
 ส่ิงที่เธอคิดตอมา คืออยากจะรักษาปาดอนเทพมูลเอาไวเปนของชุมชน สืบตอไปช่ัวลูกช่ัวหลาน   
“สามีของเราอาชีพขับรถเทรลเลอร เปนคนเงียบๆ ไมคอยพูดหรือแสดงความเห็น เราคุยกับพอของสามี วาอยากใหปายังเหลือ 
ถาไมมีใครชวยทํา ก็อยากให พอสามี กับปูเงาะ ซ่ึงเปนปราชญชาวบานมาชวย”  
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 ความคิดที่รักษปาของเธอมาจาก แรงบันดาลใจที่เห็นในหลวงวาพระองคทานทรงทําทุกอยาง ใหปายังอยู ภาพที่
พระองคทานยังเดินเทาไปตามแนวปาหลายแหง เพื่อจัดการปญหา 
 “ หากดูขาวพระราชกรณียกิจในหลวง เราจะรองไหตลอด เพราะตื้นตันอยูขางในวา คนที่อยูเหนือหัวเรา ทานยังมา
เดิน มาน่ังทําทุกอยางใหกับประชาชน เพื่อใหทุกคนมีความสุขมีความเปนอยูที่ดี”   
หลังจากได พบกับ สมใจ ดวงพิบูลย พี่เล้ียงโครงการ ฯ  สสส. คุยแลกเปล่ียนกันบอยจนเขาใจในงานบางอยาง ลภัสรดาจึงมา
ทํางานเปนผูรับผิดชอบโครงการอนุรักษผืนปาดอนเทพมูล 
“เราเปล่ียนตัวเองมาก จากคนที่เคยสบาย กับงานทําผม จับปากกาทําบัญชี ตองมาจับจอบ ขุดดิน ปลูกตนไม” 
การประกาศขับเคล่ือนอนุรักษปา แรงพอจะถูกฝายผลประโยชนประกาศขูฆา  
“ระยะเวลาตอนน้ัน พูดกับใครไมได ปญหารุมเรามาก เราไมรูทําอยางไร  เราก็รองไหกับพี่เล้ียง คิดอยางเดียววาตายก็ตาย 
และถาเราถูกฆาก็คงมาจากเรื่องน้ี เรื่องเดียว” 
คนบุกรุกปา มีอํานาจบารมี เธอแคคนตัวเล็ก ไมไดเครียดวาจะตาย เพราะคิดเสียวา คนเรายังไงก็ตองตาย  
“แตมันก็ตื้อขึ้นมา จนเราตองรองไห ตองไปปรับทุกขกับพี่เล้ียงสัก 2 สัปดาหกวาๆ จะเรียกวาไมเครียด แตมันก็มีแวบเรื่องน้ี
ขึ้นมา ก็นอนไมหลับบางเหมือนกันตอนน้ันตองเขาใจวาปญหามี และ คนมาเขารวม เขาใจกับเรายังมีนอย” 
 ตอนน้ันมีคนมารวมโครงการฯ แค 10 กวาคน เธอคิดวา 10 กวาคน ทําอยางไร ใหใชเงิน สสส. เกิดประโยชน 
ขณะที่ชาวบานหลายคน กลับเที่ยวพูดใหเสียหายวา เงิน 2 แสนจาก สสส.  เรามาใชเอง  
“เราก็ถามวา ไปดูซิวา เรารวยขึ้นไหม เวลาที่เราสูญเสียไปในแตละวันเห็นไหมที่ปดราน 4-5 วัน มาน่ังทําบัญชี โครงการ ไมได
คาตอบแทนอะไร ในเชิงธุรกิจ ถือวาตัวเองขาดทุน สวนแฟนใหออกทาเดียวเพราะเห็นเราเหน่ือยไมไดอะไรถามวาไดอะไร ก็คง
ไดความภาคภูมิใจเขามา  พอเห็นผลงานที่เกิดเราก็รูวาสวนหน่ึงมาจากผลงานของเรา ทุกวันน้ี คนเขาใจเรามากขึ้น” 
หมูบานน้ีมีความเปนพี่นองกันเยอะ หลายคนก็เขามารุมตอวาเธอไมนาเอาโครงการ สสส. เขามา 
เธอคิดอยางเดียววาตองการแคใหปาผืนน้ีเหลืออยู เกิดมาจากใจ ที่ตองการอนุรักษปาเอาไวใหในหลวง  
“แฟนเราเองบอกวาใหเลิกกลางคันเลย เรารองไห  เขาเตือนวาวาถาไปยุงคนที่ใหญกวาเราละ เราก็เดือดรอน เราก็วาเออ  ถา
ตายก็ตายเรื่องน้ีแหละ” 
ชาวบานเที่ยวพูดกันวา “ลูกสะใภบานน้ีแรง อยาไปยุงมันเอาอะไรไมรูเขามาในหมูบาน” เธอขอแฟนทํางานตอใหจบ ตางฝาย
เถียงกัน เธอบอกสามีวารักชอบเขา ขออยางเดียวใหทําโครงการ สสส.ครบหน่ึงป ตามเปาหมายที่วางไว สุดทายเขายอม 
 ผานไปหน่ึงป กับภาพปาชุมชนที่ยังคงเหลือ ทุกคนยอมรับ เขาใจมากขึ้น ลดแรงกดดันทั้งในครอบครัว และภายนอก  
 “ตอนน้ันงานทุกอยางอยูที่หนูหมด  เพราะมีแรงเสียดทานมาก แมพยายามแบงงานออกไปแลว แตไมมีใครเอา กับ 
สามี แมทะเลาะกัน  เรามองถึงวาหากตองเลิกกัน เราจะตองเล้ียงลูก ใหได”  เธอเลา ณ หวงเวลาซ่ึงเหตุการณรายดังกลาวมัน
ผานมาได 
 เธอรูดีวาคนในหมูบาน มีทั้งรักและชังในตัวเธอ อยางละครึ่ง ปญหาแตกแยกในชุมชนเดิมก็มี มาจากปญหา การ
เลือกตั้ง อบต. อยูแลว แมไมเก่ียวกันกับเธอแตหลายครั้งถูกเหมารวม 
 “การทําความเขาใจกับชุมชน ใชวิธี ให พอสามี และปูเงาะ ที่เปนปราชญชุมชน มาชวยใหเกิดความเขาใจ” 
กับชาวบานคนที่รักเรา เธอชวนมาทํา กิจกรรม อนุรักษปาเพื่อเปนแรงผลักดันใหเดินตอในทามกลางความส้ินหวัง พบวามีคน
ชวยไมนอยเริ่มเขามา 
เธอภาคภูมิใจ ที่ทําใหปา เหลืออยูไดเปนของชุมชน ไมไดเปนของสวนตัวใครทั้งส้ิน ภูมิใจ ที่วาทําตรงน้ีใหเกิดขึ้นได เพราะเรา 
เปนเพียงผูหญิงตัวเล็กๆกับชาวบานไมก่ีคนที่มาทํา ดวยแรงใจที่อยากชวยๆกัน 
“เราบอกผูใหญบานวาที่ทําตรงน้ีไมไดหวังอะไร แคอยากชวยผูใหญบาน ชวยหมูบาน เราก็ทําเต็มที่ จนจบโครงการ ป1 และ
สงตอให ทีมงานของผูใหญบานในป 2 สวนเราจะอยูชวยเบื้องหลัง” 
 ตอนน้ีเธอกลับมาเปนชางเสริมสวย ดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกกลวยหอมทอง ทุเรียน กลวยนํ้าวา 
มะนาว ผัก เล้ียงไก  เนนการปลูกไวกิน แจก ที่เหลือจึงจะขาย 
 “งานเกษตรทุกวันน้ีเราทําดวยตนเองทั้งหมด แฟนก็ไปขับรถเทรลเลอร   เราอยากกลับไปทํางานบริษัทแฟนไมยอม 
อยากใหเราอยูบาน เราก็ยอม  งานสังคม เราไปรวม ประชุม อสม. เครือขาย เศรษฐกิจพอเพียง การเสนอผลงานตางๆ” 
ทุกวันน้ีปาดอนเทพมูล เปนแหลงเรียนรู ของปา และพืชสมุนไพร ปาปลูกเพิ่มเขาไป มีการใหความรู โดยวิทยากร และติดช่ือ
ตนไมอยากทําใหปา อยูกับเราตลอดไป เปนที่เรียนรูสําหรับเด็ก อนาคตเราอยากทําตรงน้ีเปนศูนยเรียนรู และเปนที่สําหรับ



 
 

356 
 

ชาวบานไดใชสําหรับการพักผอน  เขาจะไดดูแลปาผืนน้ีไปดวย เราจะทําสมุนไพรใหมากขึ้น โดยไปหาพันธุใหมมาปลูกอีก  
สมุนไพรอาจจะเกิดประโยชนกับชาวบานไดจริง การมาหาไปใชก็ตองใชรวมกัน ไมใชคนใดคนหน่ึง 
 ส่ิงที่เธอทํา เธอคาดหวังวาทําใหหมูบานเจริญขึ้น 
ส่ิงที่ตอสูมาอยากเห็นเปนศูนยเรียนรู ของเด็กและเยาวชน  ปลูกปา ขยายพันธุตนไมดวยชุมชนเอง  พัฒนาดานสมุนไพร สราง
เยาวชนมาสืบตอ และตอยอดในส่ิงที่เริ่มตนไปแลว 
“ เราไมไดคิดอยางอ่ืน เพราะเราไมชอบเปนนักการเมืองไมวาระดับไหน  วงการเมืองมีทั้งคนดี และคนราย อยูเบื้องหลังเรายัง
ดาเขายังพูดไดวาอะไรผิดหรือถูก  แตถาอยูเบื้องหนา เราก็ตองขอบคุณเขาทุกคนไมวา เขาผิดหรือไมผิด” 
 เธอมองวา ประชาชนอยูเบื้องหลัง แมไมมีอํานาจ แตเสียงเล็กๆตองมีคนเห็นดวย  ตองมีคนเห็นความดีที่ตรงกับ
ความคิดของเรา  
 “โลกน้ี คนรอยพอพันแมมาอยูดวยกัน แตเช่ือวาตองมีคน คิดเห็นเหมือนกับเราบาง ไมง้ัน จะมีเพื่อน มีคนรักเราได
อยางไร  ในโลกน้ีมีคนคิดเหมือนเราเยอะ เพียงแตเราพรอมจะกระจายความคิด เปดอกใหคนอ่ืนหรือไม”  
 ลภัสรดา เลาวาตัวเธอเปนคนไมเลนเฟสบุค  ไมเลนไลน เวลาวางไปทํางาน เล้ียงไก กลางคืนเวลาสวนตัวมักดูละคร
ทีวี บุคลิกสวนตัวเปนคนมัธยัสถใชเงินอยางมีรูปแบบ สอนลูกสอนหลานใหเก็บเงิน ใชเงิน  และการใชชีวิต 
 “จุดออนของตัวเอง เปนคนโผงผาง เสียงดัง ไมยอมคนถาไมผิด แตการทํางานก็ไมยอมทอ” 
 คุณสมบัติของคนที่มาทํางานแบบน้ี เธอเห็นวาตองมีความอดทน ตอตัวเอง ครอบครัว คนรอบขาง  
“คนเรามีทั้งดี และไมดี ตัวเราก็เหมือนกันถาเราจะไปบอกคนอ่ืนใหทําดี เราก็ตองเริ่มที่ตัวของเราเองกอน” 
  อะไรดีขึ้นหรือเลวลง ขึ้นอยูกับตัวเรา ตองสรางฐานที่ม่ันในครอบครัวเรากอน ใหเขาเกิดความเช่ือม่ันในตัวเรา วาเราทําได 
กอนจะทําใหคนอ่ืนเช่ือเรา ภายใตความอดทน 
 คุณสมบัติประการตอมา คือความกลา   
“เราตองกลาที่จะพูด กลายืนหยัด ทําในส่ิงที่เรารัก  
กลาที่จะเขาไปบอก คนที่เขาไมชอบเรา เราก็ตองนอบนอมเขาหา วันหน่ึงเขาคงออนลงมาบาง” 
 สรุปบทเรียนที่ไดสําหรับเธอกับชวงผานมาจึงวาดวยความอดทนอดกล้ัน 
“ถาไมผานตรงน้ันมาได ตอนน้ีคงไมไดยืนอยูจุดน้ี  การไดแรงใจจากคนรอบขางก็สําคัญ “  เธอวาบางคนอาจคิดวาถาทําเพื่อ
ประเทศชาติซ่ึงมันใหญเกินไป หากมองในครอบครัววาเราทําเพื่อลูก ทําทุกอยางเพื่อลูก ในฐานะแมจะเปนแรงกําลังใจใหทํา
อะไรไดมากมาย  จากเล็กไปสูสังคมใหญ  
 “อยางการทําโครงการ ฯ ตอนน้ีเราสรางรากฐานเสร็จแลว ก็สงตอใหคนอ่ืนมารับผิดชอบ เรา พรอมชวยอยู
เบื้องหลังฐานมีแลวตองตอยอดได 
 คติการใชชีวิตของลภัสรดาที่เธอยึดมาตลอดคือ มีสองมือ สองตีน ไมตายชีวิตตองผานทั้งดีและราย ลมแลวตองลุก
ทําอยางไรไมใหลม มีนอยใชนอย รูจักประหยัด  
 ปจุจุบัน เธอลูกมี 2 คน ลูกสาวคนโต ม.2ลูกชายคนเล็ก ป.3 
3 ปเธอเขาวัดทําบุญ ขอพรใหครอบครัวสุขภาพแข็งแรง   
“โชคลาภไมขอเพราะสองมือเรายังมี หากสุขภาพยังแข็งแรง ยังทํามาหากินเอาเองได”. 
 

พระครูโสภณธรรมจักร 

ไอเดียพอเพียงขางโบสถ 

พระครูโสภณธรรมจักร เจาอาวาสวัดพระขวาง อําเภอเมืองชุมพร เปนผูนําโครงการสามพลังรวมสรางคนวัดพระขวางใหอบอุน  

โดยชวนชาวบานมาปลูกผักในวัด เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง รวมบุญกุศล ลดความขัดแยง 

...... 

ทานพระครูฯ เลาวาปกติที่วัดมีกิจกรรมสําคัญอยู 6 งาน มีการ ตักบาตรเทโว ตักบาตรปใหม สงกรานต งานประจําปสมโภชน

หลวงพอพระขวาง  ลอยกระทง สวดกลางบาน 
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“โยมมาวัดอยูเปนประจําอยูแลว จังหวะวาดินที่มาลงใหมที่วัดเปนดินดี อาตมาเลยชวนคนมาปลูกพืชผักในพื้นที่วัดโดยไมใช

สารเคมี ตอนแรกเริ่มปลูกดอกดาวเรืองตัดดอกขาย หลังจากน้ันสงเสริมปลูกถั่วพู ตอดวยการปลูกสามอยาง คือ ขา แตง ถั่ว 

ในที่เดียวกัน เปนระบบเศรษฐกิจพอเพียงในวัด” 

พื้นที่ปลูกในวัดทั้งหมดอยูรอบโบสถ วิหาร กุฏิ รวมแลว ราว 2 ไร  ถกูใชเปนประโยชนรายไดทั้งหมดจากการขายพืชผัก ใน

รอบที่ผานมา ยอดคงเหลือ 70,000 กวาบาท เอาเงินใหวัด เพื่อทํากิจกรรมสําคัญ 6 อยางและใชทํากิจกรรมเสริมอยางอ่ืน คน

ที่มารวมเหมือนไดรวมทําบุญขณะเดียวกันไดความรู กลับไปทําที่บานตอ  สําหรับคนซ่ึงที่บานไมมีพื้นก็มาทําที่วัดได 

สําหรับโครงการสามพลังรวมสรางคนวัดพระขวางใหอบอุนน้ันมีเปาหมายใหเด็ก ผูใหญ คนแก มารวมกัน ซ่ึงเรื่องน้ี ทานพระ

ครูเลาวา สภาพชุมชนที่น่ีแมปญหาดังกลาวดูจะไมมาก อาจมีความขัดแยงทางความคิดในชุมชน เม่ือเอาวัดมาเปนศูนยกลาง

สถานการณก็ดีขึ้นมาก 

“การเทศนอาตมาเนนเศรษฐกิจพอเพียงใหรูจักใช รูจักจาย รูจักมัธยัสถ ยิ่งภาวะเศรษฐกิจอยางน้ี แตละครอบครัวลําบาก ก็

เปนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง”ทานพระครูกลาววาเศรษฐกิจพอเพียงถามองในเชิงพระพุทธศาสนา  

หลักที่ทานพูดกับชาวบานที่น่ีบอยๆ คือการครองชีพ โดยรูหลักมัธยัสถ อดออม  ใชจายเฉพาะแตในส่ิงที่เปนประโยชน  ให

คิดถึงวันขางหนาที่อาจเจ็บไขไดปวย  

หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนประโยชนแกทุกคน  เรื่องแบบน้ีคนเขาใจ แตจะเอาไปใชไดหรือไมขึ้นกับตัวบุคคล 

“บางอยางเชนการสูบบุหรี่ ดื่มเหลา เปนเรื่องเฉพาะตัว  ไมไดอะไรกับคนอ่ืน หรือครอบครัว  อาตมาก็ติดปายเขตปลอดบุหรี่ 

เขตปลอดเหลาปลอดการพนัน หากมีงานศพ หรืองานอะไร เราก็จะขอในสวนน้ีไมใหมี” 

 กิจกรรมโครงการ สสส.  มีสวนทําใหเกิด ความรวมมือระหวางวัดกับชุมชนชัดเจนขึ้น จากภาพที่ชาวบานก็จะมาวัด

เปนประจํา จากหนาที่รับผิดชอบ 6 กลุมงานของวัด แตละกลุมมีคนรับผิดชอบหลักกลุมละ 20 กวาคน  

 “การแกปญหาชุมชน วัดคงแกทุกอยางไมได คงไดแคสวนหน่ึง บางสวน  พระอาจแนะนําได แตพอกลับไปบานเปน

เรื่องของบุคคล ครอบครัว คงไปยุงไมได”ทานมองวายิ่งคนรุนใหม มีปญหาหลายอยาง มองวาการเขาวัดไมทันสมัย  เขาวัด

แลว ยังใชเวลาไปกับโทรศัพทมือถือ เรื่องแบบน้ีสอนไดแตเปล่ียนพฤติกรรมยาก 

 ทานมองวา ประโยชนที่ชาวบานมารวมโครงการ ทําใหคนไดออกกําลังกาย อยูบานอาจะไมไดทํา แตมาวัด ไดทํางาน 

ปลูกพืชผัก ดูแลตนไม ขุดดิน   พูดคุยกัน แตอยูบานอาจไมไดคุยกัน  

 “มาชวยปลุกตนไมกัน ก็ไดความชํานาญในการเพาะปลูก กลับไปทําเองได ผลผลิตก็ปลอดสารพิษ ชวยสุขภาพ

รายไดที่เขามายัง มาสนับสนุนกิจกรรมของวัด เปนบุญ” ทานบอกวาถาชาวบานเอาแนวคิดกลับไปทําที่บาน ทางวัดจะ

สนับสนุน หรือวา เอางบประมาณน้ีไปทําในชุมชนก็ได  อยางที่จะมีการสงเสริมปลูกสมจ๊ิด ครอบครัวละตน เม่ือไดผลผลิต 

จําหนาย ก็เอาเงินมาเปนสวนรวม  

 วัดพรอมสนับสนุนกิจกรรมของชาวบาน ชุมชน ในเรื่องที่เปนไปได เชน ใหใชพื้นที่วัดจัดกิจกรรม ที่เหมาะสม  ให

ของวัดไปใช บางครอบครัวที่ฐานะไมแข็งแรง หากมีคนลมเจ็บตาย ทางวัดก็ชวย แตงานศพแลวก็หามการพนัน ดื่มสุรา อยาง

เด็ดขาด 

 วัดพระขวางเปนศูนยรวมทางจิตใจ พระครูโสภณธรรมจักร เลาถึงประวัติความเปนมาวาเริ่มกอตั้งป พ.ศ. 

2380 หรือเม่ือ 179 ปมาแลว ตามตํานานนาจะช่ือวัดนางชีจัน แลวรางไป จนมีพระพุทธรูปลอยนํ้ามา ตามแมนํ้าชุมพร ชาว

เห็นอยากนิมนตขึ้นมาอยูที่บนวัด ใชเชือกชักลากขึ้นมาแตไมขึ้น ชางชักลากก็ยังไมขึ้นเวลากลางคืนก็แยกยายกันกลับบาน  

 ในคืนน้ันชาวบานคนหน่ึงที่มาชวยชักลากพระพุทธรูปขึ้นจากนํ้า ไดฝนวาพระมาบอกวา ใหญาติโยมในหมูบาน 

ชวยกันสรางฐานพระพุทธรูปแลวเอาสายสิญจนไปผูกองคทานเอาไว ทานจะขึ้นมาเอง หลังจากมีการทําฐานพระพุทธรูป  ใช

สายสิญจนไปผูกหลวงพอขึ้นมาอยูบนฐานเองอยางนาอัศจรรย  

จากตํานานเลาขานถึงพระพุทธรูปแหงวัดพระขวาง ซ่ึงจะมีงานสมโภชทุกปในแรม 14 ค่ํา เดือน 5 ชาวบานมักบนบานหลวง

พอ ดวยหนังตะลุง มโนรา มวย วัวชน ควายชน เปนกิจกรรมทุกป  
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เบญจา  รัตนมณี พี่เล้ียงโครงการ สสส. และมีถิ่นฐานอยูในชุมชนใกลวัดพระขวาง ผูมีบทบาทเปนสะพานเช่ือมระหวาง

ชาวบานกับวัด เลาวา พระครูโสภณธรรมจักรเดิมเปนคนนาทุง อําเภอเมือง ชุมพร ตอนวัยรุนพอแมใหเรียนหนังสือไมไดใสใจ 

เปนคนเกเร นักเลงหัวไม  จนมีคนชักนําใหไปบวช เพราะแมทานกลัววา ถาทานยังใชวิถีแบบเดิมจะเดือดรอน  

เม่ือบวชแลว ทานกลายมาเปนนักปฏิบัติธรรมที่ดี  

เคยไปอยูกับพระอาจารยที่วัดโพธ์ิ ที่เคยสนิทกันสมัยเปนฆราวาส  

“ตอนมาอยูที่วัดพระขวางน้ัน ทั้งในวัดนอกวัดมีปญหามาก เปนทั้งแหลงม่ัวสุม อาชญากรรม  ทางวัดเกิดการวางเวนเจาอาวาส 

ก็เลยนิมนต พระอาจารยมาอยูที่วัดพระขวางตอนที่อาจารยมาอยู ไดวางกฎระเบียบวัด 12 ขอทําให พระบางรูปอานแลวรับ

ไมไดก็ออกไปอยูที่อ่ืน จนเหลืออยู 3-4 รูป” 

 ชาวบานก็ไมเห็นดวยกับกฎและตอตานพระครูโสภณธรรมจักร  แตชาวบานเขาวัดเพราะตองไปดูแลพระอาจารย

เขียน พระอาวุโสรูปหน่ึงที่ชาวบานเรพสักการะมานาน และทานปวยอยู   แตไมเคยไปหาพระอาจารยสมชาย  

 พระอาจารยในสายตาชาวบานขณะน้ันคือ  จะเปนคนคิดวาตัวเองเกง ชวยเหลือตัวเองได ไมฟงใคร แตหลังพระ

อาจารยเขียนมรณภาพ   พระอาจารยน่ันเองเขามาจัดงานศพของพระอาจารยเขียน อยางสมเกียรติเต็มที่ ทําใหชาวบานเริ่ม

เขาใจทาน  

 “ทานเรียกดิฉัน  ไปคุยถึงพินัยกรรมของพระอาจารยเขียน  และรูปแบบการจัดงานศพ  เปนการถามความเห็นจาก

ญาติโยม ชาวบาน ก็เริ่มหันหนาเขามาคุยกันมากขึ้น เลยบอกวาจะขออะไรหนอยไดไหม...บอกวาคนเราถายึดติดกับความคิด

ตัวเองคนเดียวอาจไมเกิดการพัฒนาในภาพรวม อาจารยจะลดสวนน้ีลงสักหนอยจะไดไหมทานวาที่ลงมาคุยกับโยมก็ไดลดลง

แลว  เราก็บอกวาใช แตตองคุยกับคนอ่ืนดวย” 

ชาวบานเลยขอใหลดกติกา12 ขออันเขมงวด ใหเหลือครึ่งหน่ึงอยางเชน กติกาที่วาตองชวยเล้ียงวัว ซ่ึงเปนวัวมาจากที่ชาวบาน

เอามาถวายวัด อยางน้ีพระบางรูปก็ไมอยากทํา 

วัดแหงน้ี มีคนเอาสัตวมาถวายมากมายไมวาไก เปด วัว จระเข ทานเจาอาวาสไดเล้ียงเอาไว ชาวบานอยากใหลดสวนน้ีลง 

เสนอใหตั้งกรรมการวัด ดูแลเรื่องตางๆ  ทานหันมาฟงชาวบานมากขึ้น 

 “ขอเสนอตอมาเม่ือคนเขาวัดจะตองแบงงานใหชาวบานชวยกัน ไมใชเจาอาวาสรับหนาทุกอยางรูปเดียว ให

เปล่ียนเปนหาคนมาชวยทํา มอบหมายงาน” 

 บางอยางทําไมไดเลย  ตองคอยเปล่ียน  

 การหันหนามาคุยกันน่ีเอง ชาวบานจึงมีสวนเปล่ียนเจาอาวาส จากไมฟงคนอ่ืน มาฟงมากขึ้น ตอนทํากิจกรรม คนจึง

หันมาชวยเยอะขึ้น ขณะที่แตกอนทานใชวิธี ไปหาแนวรวมขางนอก อาศัย คนที่รูจักที่อ่ืน งานวัด แทบไมใชคนในหมูบานขาง

วัด  

 งานน้ี จึงถือเปนแบบอยางที่ทั้งพระ และชาวบานตางปรับเขาหากัน พอจูนกันไดชาวบานจึงเห็นวาทานคิดอะไรดีๆ 

อยากจะใหชุมชน เปนชุมชนที่นาอยู  

 “จากที่วัดพระขวาง เคยขวางกัน ก็เปล่ียนแลว ไมขวางกันตางฝายตางก็ลดทิฏฐิของตัวเองลง มาฟงกันมากขึ้น เราก็

พบวาทานคิดไกล คิดกวาง กวาคนรุนใหม ทานมองถึงคนมาวัดวาจะตองไดผลทางดานจิต ขณะเดียวกัน ตองเช่ือมโยง

ครอบครัว ยังมองไปถึงอนาคตลูกหลาน” 

 มองยอนกลับไปถึงกติกาเขมงวดสมัยหน่ึง ชาวบานพอเขาใจวาสมัยกอนบริเวณน้ัน จะมีส่ิงไมดีรอบวัด ไมวายาบา 

นํ้ากระทอม  การจ้ี ชิง ปลน ฆา  ทําใหเปนพื้นที่ไมปลอดภัย กติกาดังกลาวก็คงมาจากเหตุน้ีดวย เพราะทานอาจทราบวามี

พระบางสวนเก่ียวของกับส่ิงเหลาน้ี จึงทําใหมีกติกาที่เขมขนขึ้นมา 

 “ส่ิงที่ทานเทศนมากเก่ียวกับ ความแตกแยก ในครอบครัว การสรางความอบอุน ทานสอนวาคนรุนหลังควรฟงผูหลัก

ผูใหญ ไมใชวาอยูกับเทคโนโลยี มือถือ ไมสนใจใคร” 



 
 

359 
 

 เบญจาเลาวา ตอนทําโครงการ สสส. ไดอธิบายพระครูวา งบประมาณเปนเงินภาษีบาป แตตองการใหคนละเลิก

เหลาบุหรี่  ทานทําปาย งดเหลา บุหรี่ มาติดหนาวัดเองเลย บอกชัดเจนวาหามเอาเหลาเขามาดื่มในวัด 

“ทานรูสึกวา ชุมชนน้ีขยับได ตื่นได สวนหน่ึงเพราะ โครงการ สสส.ก็จะสนับสนุน กิจกรรม สสส.” 

ไมวาบทบาทไหน ในสังคม ดูเหมือนวาการเปดใจจริงๆ ชวยไดมาก ที่ผานมาในสายตาชาวบานมองวาทานเจาอาวาสคิดวา

ตัวเองเปนหน่ึงเสมอ ไมเคยคิดวาจะมีภาคีอ่ืนมาหนุนเสริมหรือชวย พอเปด ก็อยูกันได ทุกวันน้ีพระในวัดแบงงานกันทํา 

เหมือนชาวบานเห็นชาวบานทํางานเปนระบบพระก็ประยุกตไปใชไดเหมือนกัน 

 ในที่สุดชาวบานก็คนพบเขาใจวา บุคลิก ทานคิดวาจะฟงคนมีเหตุผล รูปญหา หาทางออกในปญหาได ทานเปนคน

มองการณไกล ไมไดมองเฉพาะหนา แตมองยาวไปในอนาคตเปนนักพัฒนา ที่มีมุมมอง วิสัยทัศนกวางไกล คนหน่ึง  

 จุดเดนทานที่ชาวบานตางรับรูคือ  ถารูวาชาวบานคนไหนเจ็บปวยทานจะไปเยี่ยม  หากมีงานศพ วัดจะเปนเจาภาพ

ให 1 คืน  

 “เราเคยมี บ-ว-ร บานวัด โรงเรีย แตบางชุมชน เหลือวัดกับบาน บานกับวัด ถาพระฟงชาวบานบาง ขณะที่ชาวบาน

ตองหาจุดยืนวา ใครจะเปนคนเช่ือมกับวัดได เพื่อไปเช่ือมกับคนอ่ืนๆ จะขยายเครือขายออกไป ความชัดเจนอยูที่วา ทําอยางไร

ใหวัดกับบานไปดวยกัน ไปอยางมีความสุข อยางนอยทํางานดวยกันได เอ้ือกัน บานมีปญหา วัดก็สามารถชวยได” เบญจา

กลาว ปจจุบันทานถือวาเปนผูนําธรรมชาติของชุมชนไดในขณะน้ี ตอนน้ีดึงคนเขามารวมไดเยอะทั้งรอบในและรอบนอก. 

 

สมชาย เนียมหวาน 
เบื้องหลังกองทุนน้ําชากระบี่ 
  สมชาย เนียมหวาน เปนคณะทํางานโครงการ รวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู โครงการเยาวชนคนสรางสุขหมู
ที่ 9 บานนาเกาะไทร ต.ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ. กระบี่  

สมชายเปนคนอําเภออาวลึก ไดภรรยาเปนชาวเหนือคลอง เม่ือมาอยูที่น่ี มีบทบาทเปนเลขานุการในกรรมการมัสยิด 
ได มองเห็นปญหาครอบครัวมุสลิม 120 หลังคาเรือนในชุมชนแหงน้ี วากลุมเด็กและเยาวชน กําลังออกนอกลูนอกทาง 

เน่ืองจากชาวบานนาเกาะไทร  หลายครอบครัวตองออกไปทํางานที่อ่ืน ทิ้งลูกหลานอยูบานลําพัง ขณะที่ปญหายา
เสพติดและการพนันเคยแพรระบาดในชุมชน เขาจึงคิดวานาจะมาทําอะไรสักอยางจนมาทําโครงการเยาวชนสรางสุขบานนา
เกาะไทรกับ สสส.   ทําใหเด็กรวมตัวนัดเลนกีฬาชวงเย็นกอนจะเขากิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดนา ตอนค่ําดึงเด็กมาเรียน
คัมภีรกุรอานและเขารวมละหมาด สวนชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย จัดเวทีเด็กและผูใหญพูดคุยกัน  

กระบวนการจัดการ ใชวิธีจัดกลุมเด็กแกนนํา ชวนเด็กคนอ่ืนมารวมกลุมและโครงการฯ มีการทําหลักสูตรชุมชน ดาน
ศาสนา แลวิถีชุมชน  นอกจากน้ันมีการใหความรูกับเด็กในเรื่องอ่ืนๆ อีกเชนเก่ียวกับยาเสพติด การรวมกันทําแปลงเกษตร
ประจําหมูบาน และรวมกันดูแลแปลงปาลมสมบัติสวนรวมของมัสยิด    

การตื่นตัวของหลายกิจกรรมนํามาสูการเกิด “กองทุนนํ้าชา” จากการมองเรื่องทุนที่จะมาใชขับเคล่ือนชุมชนตอไปใน
อนาคต ใหกลุมเด็กและเยาวชนเปดรานนํ้าชาทุกวันอาทิตย ที่ศูนยอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของมัสยิด 

 การบริหารรานนํ้าชา ใชรูปแบบคณะกรรมการ ทั้งผูใหญและเด็ก มารวมกันบริหาร  มีการจัดทําบัญชีรายไดหลังหัก
คาใชจายและไดสรุปรวบรวมเงินเพื่อทําการเปดบัญชี กองทุนนํ้าชาเพื่อพัฒนาการศึกษา หลังจากทํามาระยะหน่ึง มีเงินผล
กําไร ไดจัดสรรเงินจํานวนหน่ึงชวยเหลือการศึกษาของเด็ก  โดยใหทุนการศึกษา และซ้ืออุปกรณการเรียนใหเด็กกําพราใน
ชุมชน 
 การใชคนหลายรุนมาทํางานรวมกัน  แบบจิตอาสา เพื่อใหเห็นคุณคาของการทํางาน  เห็นถึงทุกสวน ของการทําที่จะ
ไดเงินมา เห็นคุณคาของเงิน เห็นถึงการพัฒนาคน เด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริง คิดเปน ทําเปน รูจักคิด รูจักทํา  จากที่ 
เยาวชนขาดคนดูแล อยูกันอยางสะเปะสะปะ ไมมีใครสนใจใคร การไดมารวมชวนคิดชวนทํา ชวยลดชวงวางระหวางคนตางวัย
ไดดวย 

ผลปรากฏชัดสามารถชวยลดปญหายาเสพติด ดึงเด็กที่เคยแอบทําพฤติกรรมสุมเส่ียงออกมาอยูในที่แจง เม่ือเด็กมี
ความสุข ผูปกครองมีความสุข ชุมชนมีความสุข ไดรับความรวมมือจากภาคเครือขายเพิ่มขึ้น 
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สําหรับกองทุนนํ้าชามัสยิดนาเกาะไทร บริหารโดยคณะกรรมการมีสัดสวนจากคณะกรรมการมัสยิดและกลุมเยาวชน 
วาระ 4 ป การทํางานภายใต ระเบียบกติกาของกองทุน  
กลายเปนตนแบบไปทําเปนกองทุนชุมชนอ่ืนในกระบี่ไมวา กองทุนขยะ บานหัวหิน อําเภอเกาะลันตา  และกองทุนมัคคุเทศก
นอย ที่บานทาเลน อําเภอเมืองกระบี่   

... 
สมชาย เนียมหวาน มีอาชีพสวนตัวเปนมัคคุเทศก แตงงานแลวมาอยูบานภรรยาที่นาเกาะไทร    มีบทบาทเปน

กรรมการมัสยิด รับหนาที่เลขานุการ เพราะทําเอกสารเกง ขณะเดียวกันทําใหเขามองเห็นปญหาชุมชนชัดเจน  
 “ผมเคยมีบทบาทในการระดมทุน พัฒนาโรงเรียนตาดีกา ขึ้นในพื้นที่ของมัสยิด จากเดิมที่เคยเรียนกันในมัสยิด  ทํา
ใหเราไดสถานที่อบรมจริยธรรม คุณธรรมใหกับลูกหลาน” เขาเลาการมาทําโครงการกับ สสส. เพราะมองเห็นปญหาของเด็กใน
ชุมชน  จึงนําเสนอกับคณะกรรมการมัสยิด โดยเฉพาะกับครูรอโสน ลูกเหล็ม คณะกรรมการมัสยิด ที่มาเปนวิทยากรดาน
ศาสนาอิสลามใหกับเยาวชน  และตอมารับตําแหนงประธานกองทุนนํ้าชา นับวาเปนผูที่รวมกันทํางานอยางดีมาตลอด 
 สมชายเลาวาการทําโครงการที่รับการสนับสนุนจาก สสส. เปนจุดเริ่มตนที่ดีสําหรับชุมชน ในแงไดทุนตั้งตน ทําใหได
มีโอกาสในการพัฒนา โดยเปาหมายหลักอยูที่ปญหาเยาวชน  

“ป 2556 ผมมีโอกาสเจอกับคุณ ทวีชัย ออนนวล พี่เล้ียงโครงการฯ  แนะนําใหมาทําโครงการ สสส.เห็นแนวทางใน
การทํางาน ก็เริ่มพัฒนาโครงการตั้งแตน้ันมา  โดยมีกิจกรรมหลายอยางที่ใชมัสยิดเปนศูนยกลาง” 
 กลุมเยาวชน ไดถูกพัฒนาลดความเส่ียงปญหาตางๆที่รุมเรา มีบทบาท มีสิทธิมีเสียงในการบริหารกองทุนนํ้าชา   
นอกจากชวยกันทํารานนํ้าชา สวนหน่ึงจะออกปนจักรยานชวนชาวบาน มาสนับสนุนรานนํ้าชา ในแตละเดือน จะมีการ
ประชุมของคณะกรรมการกองทุนสรุปงาน งบการเงิน  เพื่อใหทุกฝายเห็นความโปรงใส เงินที่ไดจากองทุนนํ้าชา นํามา
ชวยเหลือการศึกษาเด็กที่ขาดแคลน สนับสนุนใหเด็กเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น จางครูเขามาสอนภาษาตางประเทศ สําหรับเด็ก
ในชุมชนที่สนใจ แตไมมีโอกาส  
 ส่ิงที่สําเร็จ และจับตองได หลังทําโครงการ สสส. สมชายมองวา 
 -ไดคนมาทํางาน  
 -ไดแนวคิดใหม นวัตกรรมาทางความคิดในชุมชน ที่ไมเคยมีมากอน 
 -กองทุนนํ้าชา  ทําใหการพัฒนาเดินตอไปได   
 สําหรับส่ิงทีอยากเห็นสําหรับชุมชนน้ีในอนาคตคือ  ครัวเรือนมีอาชีพ มีงานสรางรายไดเสริม เกิดกลุมอาชีพ  ทุกคน
ในชุมชนหันมาดูแลซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงหากมองสถานการณภาพรวมชุมชนในขขณะน้ี ดีขึ้นกวาเดิมมากชาวบานใหความรวมมือ 
งานชุมชนไดรับความสนใจ  
 “เราจะเดินตอดวยกองทุนนํ้าชา  เม่ือกองทุนนํ้าชาเขมแข็งแลว อยากทําสวัสดิการสุขภาพใหกับชุมชน ดูแลคา
รักษาพยาบาล ชวนชาวบานมารวมระดมทุน ลักษณะกลุมออมทรัพย เพื่อดูแลทุกคนในชุมชน โดยใชเงินของกองทุนนํ้าชามา
ตั้งตนเดิน” 
 

การออกมาทํางานในลักษณะน้ีปญหาที่พบคงไมตางจากที่อ่ืนกลาวคือ  ในระยะแรก ชาวบานมักมอง โครงการ ฯ 
แบบไมโปรงใส  เพราะพวกเขาไมรูที่ไปที่มาของแหลงทุน เขาใจวาผูรับผิดชอบ ไดประโยชน  หรือตั้งคําถามตอไปวา ทําแลวได
อะไร   
มีเงิน แลวทําไมไมสรางอาคาร หรือวัตถุ ที่พวกเขากําลังตองการ 

“การแกปญหา ผมใชวิธีการอธิบายช้ีแจง ในการละหมาดใหญทุกวันศุกร   ถายังไมเขาใจ ก็ตองใชวิธี เขาถึง เขาไป
หาไปเยี่ยมเปนรายคน เขาหาคนที่เราเขาหาได  หรือใชคนอ่ืนที่เขาหาคนน้ันไดเพื่ออธิบาย ถาเขาใจแลวชวนมาเขา
กระบวนการ ลองทําดู”  

เขาวา ในทามกลางความไมเขาใจจะตองสรางผลงานใหทุกคนประจักษพรอมไปดวย  เขายกตัวอยางกองทุนนํ้าชาทํา
ตอนแรก ก็มีคําถามจากชาวบาน ทําไปเพื่ออะไร   ก็ตองทําใหเห็นวาเกิดประโยชนกับชุมชนอยางไร ตอยอดไปไดอยางไร 
 “ผมจะไมละทิ้ง การอธิบายคนที่ไมเขาใจงานชุมชน แมพลาดไปสักคนเดียวก็ถือวาขาดทุน”  
 ที่ผานมาชาวบานมักมองงานจิตอาสา วาเปนการทําเพื่อตัวเองดวยเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง  



 
 

361 
 

“ไมมีใครรูวาที่เราทํา ในบางส่ิงบางอยางน้ัน นอกจากไมไดผลตอบแทนอะไรในทางวัตถุกับตัวเอง แลว ยังตอง
จายเงินสวนตัวออกไปอีกดวย” 

สมชายบอกวา ที่ทํางานเพื่อชุมชนอยางน้ี ไปดวยความคิดของจิตอาสา  ถาเขาไมทําก็อยูไดปกติ  แตเห็นวาลูกๆ 
หลานในหมูบานกําลังมีปญหาหลายอยาง  จึงอยากสรางคน สรางสังคม อยาใหมีปญหา เหมือนอยางที่แลวมา 
 “การทําจิตอาสา เปนความรูสึกสวนตัว หลังจบ ปวส.ดานคอมพิวเตอรธุรกิจ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยี  กระบี่  ผม
สมัครเปนทหารเกณฑ ไปอยูที่คายคลองทอม มองวาการใชชีวิตทหารในชวงน้ัน อาจเปนจุดบมเพาะในการทํางานจิตอาสาครั้ง
สําคัญ”  
 พอปลดประจําการ มาทําอาชีพมัคคุเทศก  เขาจึงอาสาทํางานใหสังคม ทั้งสมัครเขาชมรมวิทยุสมัครเลน อาสา
ชวยงานกูภัย  และเปนสมาชิกชมรมมัคคุเทศกกระบี่  ชวยงานทองเที่ยว  
 การทํางานจิตอาสา ก็คงเดินหนาตอไป  ทําในส่ิงที่เกิดประโยชนตอสังคม ถามีโอกาส พรอมกระโดดลงไปชวยทุก
เรื่อง  แมวาจะตองสละ แรงใจ แรงกาย หรือ ควักกระเปาตัวเอง เปนการทํางานโดยไมหวังรางวัลหรือส่ิงตอบแทน สําหรับคน
ที่ทํางานจิตอาสา  เพราะรางวัลที่ไดรับในมุมมองสมชายคือ 
 -รอยยิ้ม 
 -คําขอบคุณ 
 -มิตรภาพ 
 -การบอกกลาวถึงคุณงามความดี เพื่อใหคนอ่ืนหันมาทําบาง 
 “เหลาน้ียอมดีกวาเงินทอง เปนรางวัลทางจิตใจของคนทํางานจิตอาสา  ที่เห็นไดวาทําแลวเกิดประโยชน  ไมไดหวัง
ส่ิงตอบแทนอะไร” 
 วิธีคิดของสมชาย คือการคิดบวกอยูเสมอ  มองวาถาทําและแกปญหาได ยอมสงผลตอส่ิงตางๆ ในทางที่งาม  

“อยาไปคิดแบบปญหานํา บางคนคิดจะทําอะไรสักอยาง ก็มองเห็นปญหาสารพัด ที่ขวางทางอยูก็ไมไดทําเสียที 
อยางคิดเอาวา เม่ือจะทํางานชุมชน กลัววาไมมีคนมาชวย ตรงกันขามกันสําหรับผมคิดบวกเสมอ เม่ือผมลงมือทําก็คิดวา คน
จะมาชวย”  

บางคนคิดวาทําอะไรไมได เพราะไมมีเงิน ทําอะไรไมได   
เขามองวา ปญหาทุกอยางในโลกก็มีเอาไวแก  ไมไดมีเอาไวมาน่ังทดทอใจ  ทุกเรื่อง เปนไปไดหมด  ถาคิดดี มองโลกในแงบวก  
ทุกอยางยอมมีความเปนไปได 

คิดบวกนําหนา ไมไดเอาปญหาอุปสรรคตางๆ มานําหนา  
 คติประจําใจของเขาคือ มองคน ชุมชน สังคม ในแงดี  ไมมองดานรายของสังคม ถาคิดและทําส่ิงดี  แลวเกิดส่ิงดีขึ้นก็
ใหทําส่ิงน้ันตอไป  
  สมพร มีลูกชาย 3 คน ทุกวันน้ีทุกคนในครอบครัวใหกําลังใจในการทํางานจิตอาสาอยูเสมอ. 

 
สาปนะห แมงสาโมง 

ผูหญิงเกงชายแดนแวง  

สาปนะห แมงสาโมง ตัดสินใจกลับมาอยูบานเกิดที่ตําบลโละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส พื้นที่สุดเขตชายแดนใตอันหางไกล และ

อบอวลดวยบรรยากาศเหตุการณความไมสงบ  

จากการสนับสนุนนของ สสส.เธอมีบทบาทโดดเดนนําชาวบานในการใชสมุนไพรในหมูบานริมแนวปาบาลาฮาลา  

สาปนะห เกิดที่หมู 2 ต.โละจูด  จบ ป.6 โรงเรียนบานบูเกะตา  จบ ม.3 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ซ่ึงเปนโรงเรียนประจํา

อําเภอแวง แตไปจบม.6  โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา  โปรแกรมศิลป –ฝรั่งเศส  สอบไดทุนมหาดไทยเรียนตอ 

มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร คณะมนุษยศาสตร เอกส่ือสารมวลชน  

ป2540เรียนจบปริญญาตรี เปนปที่เศรษฐกิจประเทศไทยกําลังย่ําแย เธอกลับมาเปนบัณฑิตอาสา ของกรมประชาสงเคราะห 

ที่บานเกิด ทํางานกับศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ของอบต.   มีบทบาทหนาที่ในการดูแล ผูสูงอายุ คนพิการ อยู 2 ป 

หมดงบประมาณ  ก็ไปทํางานวิจัยกับไบโอเทค  ทํางานชุมชนกับปา  รวมรวมพันธุไม  สงเสริมการปลูกปาเสริมในพื้นที่สวน

ยาง  5 ปที่เธอทํางานอยูในออมกอดของปาบาลาฮาลา 
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ชีวิตในปาทําใหเธอเริ่มรูจักสมุนไพร ระหวางน้ันยังใชเวลา เสาร –อาทิตย เรียนตอปริญญาโท ทางดานไทยคดีศึกษา ที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ เลือกทําวิทยานิพนธในหัวขอ การใชพืชผักพื้นบานเปนอาหารและยาของชาวบานตําบลโละจูด 

ป 2547-2549  เธอไดทํางานวิจัย ฝายกิจกรรมชุมชนโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก(สวนภาคใต) มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเก่ียวกับอนุรักษนกเงือกรวมกับชุมชน และเด็กในพื้นที่รอบปาเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี 

“งานตรงน้ันเก่ียวของกับชุมชนและเด็ก กับการอนุรักษปา เพื่อไมใหกระทบกับนกเงือก ทํางานน้ีอีก 2 ป   จึงมีความรูเก่ียวกับ

สมุนไพร จากการทํางานวิจัย ในปามาตลอด จึงตัดสินใจรวมงานกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ที่ปราจีนบุรี   ในป 2550” 

เธอเลา วาทํางานเปนฝายขอมูลสมุนไพร /เจาหนาที่เก็บขอมูลภาคใตมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เก็บขอมูล

ความรูภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพร และสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนฟนฟูความรูสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  

ป 2556  เธอเปนนักวิจัยรวมโครงการวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุมนํ้าสายบุรี ใน

ประเด็น การวิจัยทรัพยากรดานปาไมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

รวมกับอ.นูกูล รัตนดากุล โดยมี ดร.เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย  หัวโครงการวิจัยฯ 

เธอตัดสินใจกลับมาอยูที่บานดูแลพอที่ปวย ใน ป 2556-2557 จึงขอรับการสนับสนุนจาก สสส. เปนหัวหนาโครงการฟนฟู

ความรูสมุนไพรพื้นบานเพื่อการดูแลสุขภาพ สรางโอกาส ทางเศรษฐกิจชุมชน และสืบทอดองคความรูภูมิปญญาการใช

สมุนไพรสูเยาวชน  ตอดวย ป 2557-2558  เปนหัวหนาโครงการธนาคารตนไมเพื่อการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานสาขาชุมชน

วังกระบือ   

โครงการธนาคารตนไมเพื่อการอนุรักษพืชสมุนไพรพื้นบานสาขาชุมชนวังกระบือ เธอเลาวาอยากใหชาวบานใชความรูสมุนไพร

ที่มีอยูภูมิปญญาดั้งเดิม เปนประโยชนตอเขาเอง  หมูบานแหงน้ีเปนพื้นที่หางไกล การเขาถึงหมอลําบาก ตองพึ่งตนเองกอน 

การใหความรู เปนเกราะใหกับชุมชนชาวบาน ใหเขาเขมแข็งดวยตนเองกอน 

“ที่ผานมานักวิชาการทําเรื่องแบบน้ีออกมาเปนเลม เปนรายงาน  แตเราคิดวาตองคืนกลับสูชุมชนใหมากที่สุด” 

โจทยหลักจะทําอยางไร ที่จะทําสมุนไพรที่มีอยู นํามาใชในชีวิตประจําวันอยาง ตอเน่ืองไมหายไปจากพื้นที่  ขณะที่เด็กรุนใหม

ก็ไมรูจัก เลยเกิดกระบวนการวา สรางธนาคารตนไม เพื่อทีจะสงเสริม เรื่องปา เรื่องพืชสมุนไพรที่ใชรักษา และนํามาเปน

อาหารได  จะสรางเปนแหลงหมูบานที่รักษาพืชสมุนไพร 

ลักษณะของหมูบานวังกระบือเปนหมูบานที่มีพืชสมุนไพรขึ้นเปนธรรมชาติ ชาวบานมีการเก็บพืชผักพื้นบานเหลาน้ีมาเปน
อาหารและยา แตความรูเหลาน้ีไมไดรับการสืบทอดโดยการจดบันทึก เลาตอสูเยาวชนจึงเปนที่นาเสียดาย  
เธอใชกิจกรรม จัดทําชุดความรู  โดยมีแกนนําวานีตา(แมบาน) ชุมชนวังกระบือ และสภาชุมชนคนรักตนไมวังกระบือ มา
ขับเคล่ือนการทํางาน โดยชวยกันเก็บตัวอยางพันธุไม สมุนไพรพื้นบาน  ถายทอดไปสูโรงเรียนเพื่อใหเยาวชนและ เด็กใน
โรงเรียนของพื้นที่วังกระบือใหเรียนรูพืชสมุนไพร  
จากโครงการไดพืชทองถิ่น 50 ชนิดนาสนใจ แบงเปนพืชผักพื้นบาน 24 ชนิด และพืชสมุนไพร 26 ชนิดเรียกช่ือดวยภาษา
มลายูทองถิ่น  บางชนิดเปนพืชเฉพาะถิ่นพบเฉพาะที่น่ี  ดานสรรพคุณมีความหลากหลายตามแตการหยิบไปใช ในแตละ
ครัวเรือน  ยกตัวอยางพืชผักกินได  เชน  ซาเมาะปอดะห กูเล็งอากา จอแบ สวนพืชสมุนไพร ไดแก กะจิตีเมาะ หะยีสาเมาะ 
ซูซงอาแยฮุแต เปนตน   
อัตลักษณของทองถิ่นแหงน้ีพบวิธีการดูแลสุขภาพหลังคลอดสมัยโบราณใชสมุนไพรมาดื่ม และประคบ โดยชวง 40 วันหลัง
คลอด มีการน่ังถาน ตูกู(ประคบดวยหิน) นําหินที่เผาไฟมาแชนํ้าดื่มเพื่อใหหนาทองแบนเรียบ และบํารุงมดลูกพืชสมุนไพรหลัง
คลอดที่สําคัญ ไดแก บันตึงบือแน อีซีกือมอแย ขม้ิน จูโวะ(ประคบ) ตนกาโปบาโระ ยามาโรฮางุห เปนตน 
“ วิถีการใชสมุนไพรของที่น่ี มีความเฉพาะถิ่นเชนกัน อยางการถายทอดกันแบบปากตอปาก และทดลองใชเอง ซ่ึงวิธีใชตอง
ไดผลและสอดคลองในระดับปจเจก ขณะที่ในดานการมาทําอาหารมีการเอาใบไมหลายชนิดมาคั้นนํ้าเพื่อทําเปนขนม  การทํา
ขาวยําที่เปนสูตรดั้งเดิมตางจากที่พบที่อ่ืน”สาปนะห เลา 
 สมุนไพรที่พบเฉพาะในชุมชนวังกระบือ จนคนถิ่นอ่ืนตองตามหามีช่ือของ  นีเล็ง ซาเมาะซือแด ซาเมาะซือยา  ซ่ึงนอกจากที่น่ี
จะเปนแหลงใหญ และคนเฒาคนแกที่น่ีรูจัก ยังมีคนที่อ่ืนมาขอความรูอยูเสมอ 
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ที่ชุมชนวังกระบือชาวบานบางครัวเรือน ปลูกพืชกินได และสมุนไพร ไวใชเอง แมไมไดมีหมอพื้นบานแตใชวิธีถายทอดภูมิ

ปญญาสมุนไพรกันแบบปากตอปากของชาวบานเอง  แนะนําตนไมใบหญาที่หาไดในทองถิ่นใชรักษาโรค วิธีที่แตกตางจากถิ่น

อ่ืน กลาวคือมีคนลองใชพิสูจนดวยตนเองไดผล แลวขยายวงกวางออกไป   

ในการขับเคล่ือนโครงการ สสส. มีการจัดทําแผนที่ทํามือชุมชนคนรักตนไม สํารวจเสนทางเขาหมูบานของชุมชนวังกระบือ 
จํานวน 30 หลังคาเรือนที่ติดกับปา พบสมุนไพรรอบบาน จํานวน 25 ชนิด ไมกินได เชน ตนสาเมาะ ผักหวานชาง พองนีเล็ง 
ญากง ตนจอแบ ตนตด ขณะที่พบพืชสมุนไพรที่หายาก เชน ตนหะยีสามะ ตนกะจิตีเมาะ ตนซูซงอาแยฮูแต ตนปลาไหลเผือก 
ตนกุเล็งอากา  
การจัดตั้งธนาคารตนไม มีการ รวบรวมตนไมเอาไว 2 สวน คือ ที่บานอาสาสมัครและขางศาลาชุมชนวังกระบือ  แนะนําให
สมาชิกธนาคารนําตนไมปลูกเสริมในแปลงของตนเองเพื่อเพิ่มความหลากหลาย มีผูสนใจปลูกเพิ่มโดยไดรับจากพันธุไม จํานวน 
600 ตน จาก38 ครัวเรือน  
“ชุมชนรอบปาบานวังกระบือมีผูสืบทอดการใชชีวิตวิถีจากปาอยูมาก โดยเฉพาะการเก็บสมุนไพร เปนความเช่ียวชาญ
เฉพาะตัว จึงนาจะพัฒนาดานอ่ืนดวยเชน เปนหมูบานเพื่อการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษในอนาคต” 
สาปนะห เลา เม่ือเขาพัฒนาไปสูการทองเที่ยว การพัฒนาดานอ่ืนตามมาตั้งแต ทุกบานก็ตองสะอาด  ดึงดูดคนมาเที่ยว ชุมชน
จะตองรวมตัวกันอยางเขมแข็ง มีระบบการจัดการ  และจะไดหันมาชวยรักษาปามากขึ้น  
 “ตอนน้ีพอใจ ที่ชาวบานมีการขับเคล่ือนงานไดอยางเปนรูปธรรม มีตนไมขาย มีความรู  สวนสําคัญคือการเอา

ความรู มาสรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได ถาหนูไมมาทํา โครงการ สสส. ตรงน้ีมันก็ถือวาเปนหมูบานที่อยูไกลมากการ

เขาถึงการรักษาพยาบาลก็ลําบาก” 

เธอเลา วาที่มาทําเรื่องน้ี เพราะรูเรื่องเก่ียวกับสมุนไพรจากที่เคยอยูกับปา รูจักตนไม ใบหญา และทํางานกับ โรงพยาบาลอภัย

ภูเบศวรทําเก่ียวกับสมุนไพรไทยโดยตรง 

“ตอนมาทําโครงการ สสส. ตอนแรก คิดวาหาอะไรทํา ระหวางดูแลพอที่ปวย  แตพอไปชวนชาวบานทํายาสมุนไพร ทํานํ้ายา

ลางจาน เปนเรื่องที่ชาวบานเห็นวาใหมมากสําหรับเขา  คนขางนอกอาจไมรูสึก และเขาใจตรงน้ี แตสําหรับคนที่น่ีสัมผัสถึง

ความรูสึกแบบน้ีได”  

เธอเลาวาในขณะที่อําเภอแวงเองกําลังมีการพัฒนา ในฐานะเมืองชายแดน ชาวบานตามไมทันความเปล่ียนแปลง  การรับรูใน

เรื่องตางๆ เหมือน เม่ือ 20 ปที่แลว อาจเพราะกลไกรัฐเขาไปไมถึงชาวบาน หรือรัฐเองก็ไมพยายามในการพัฒนาสวนน้ี  

ชาวบานก็ดีใจที่เธอลงมาทํา โครงการ สสส. ทําใหเกิดความรูสึกใหมกับชาวบาน  

“เรารูวางาน สสส. ไมมีคาตอบแทนสําหรับคนทํางาน  แตก็ไดอะไรบางอยาง  เชน ตอนงานศพพอ   พบวามีคนมาชวยเยอะ

มาก สวนมากคือคนที่เราเคยไปชวยงานเขา เขาก็กลับมาชวยดวยนํ้าใจไมตรี” 

 กระบวนการสรางการมีสวนรวม สาปนะหเลาวาเริ่มมาจากใชผูนําชาวบานที่ภาครัฐสรางและใชงานมากอน ไมวา อส

ม. หรืออ่ืน ๆ คนเหลาน้ีสวนใหญเธอมีขอสังเกตวาเขาทํางานก็ไมไดรับความสนใจ หรือดูแลจากรัฐ อยูแลว  

“การมาทํากับ เรา เขามีความสุขเพราะวาเราบอกวานัดวันเสารไปหาหมอยา มีคนไปดวย 5-10 คน   คนเหลาน้ี รูวา

การทํางานกับ สสส. ไมมีคาตอบแทน แตการพบปะไปมาหาสู  ถามไถเรื่องราว ปญหาตางๆ ทําใหเกิดความผูกพัน  เม่ือมอบ

งานทํางานรวมกัน จึงเกิดความรวมมือ” 

ในมุมน้ี มองวา สสส. เขาใจชุมชนมากกวา   

เธอตั้งขอสังเกตวา งานจิตอาสาชาวบานอยากทํา แตหลายคน จะตองดิ้นรนทํามาหากิน มีรายไดเล้ียงครอบครัวใหอยูรอด 

“ ทําอยางไร จึงจะดูแลคนสวนน้ี  หรือชวยเหลือ คาใชจายบางอยาง เชนคานํ้ามันรถ” สําหรับเธอคิดวาจะชวยพัฒนาชุมชน

ตอไป แมวาไมมีการอุดหนุนจาก สสส. หรือหนวยงานใด ตองการตอยอดองคความรูที่มีอยูแลว   

“อยางยาที่ทําขึ้นมา  ก็ดีกวาไปซ้ือ  ตอนน้ี วังกระบือสามารถผลิตยาสมุนไพรบางชนิด นําไปขายกับหมูบานอ่ืน  เราก็คงทํา

เรื่องสมุนไพรกับชาวบานตอไป บางทีการไมอยูภายใตการสนับสนุนของทุนที่อ่ืน ก็ทําใหมีเวลา และอิสระในการทํางาน” 
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 เธอมีฐานโครงการ สสส. ระดับตําบล สามารถขยายแนวคิดออกไปในระดับตําบล  กําลังผลักดันชาวบานราว 40 คน 

ที่อบรมเก่ียวกับการนวดแผนไทย ที่ไดรับงบอุดหนุนจาก ศอ.บต.  มารวมกลุมเปดบริการนวดแผนไทย เพื่อใหชาวบาน

เหลาน้ันมีรายไดเสริมและจะพัฒนาคนกลุมน้ีในดานอ่ืนดวย  

 เรื่องหนักใจที่ผานมาเธอเลาวา แมจะส่ือสารกับชาวบานได แต ส่ือสารกับรัฐน้ันถือวาเปนเรื่องยากมาก   

 “อยางเราอยากใหนายอําเภอมาดูส่ิงที่ชาวบานทํา  ซ่ึงอาจเปนชองทางในการสนับสนุน ตอ น้ันมันดูวายากเสีย

เหลือเกิน  รัฐมักอยูในสถานะที่เชิญแลวไมมารวม ขาราชการทําตามนโยบายเฉพาะเปนพักๆ  ไมไดมองภาพรวมศักยภาพ

หมูบาน ชุมชน  ไมเชิญชาวบานไปรวมประชุม ถารัฐตองการอะไร ชาวบานทําให 

แตถาชาวบานตองการรัฐไมไดทําให น่ีคือความแตกตาง” 

เธอเลา ขณะที่ความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ก็อาจมีปญหาทางดานการเมือง วาไมใชเรื่อง หรือกลุมคน

การเมืองของเขา  

นอกจากงานที่กลาวถึงมาแลว ที่ผานมาสาปนะห มีผลงานทางดานการทํางานดานเยาวชนมากมาย เชน ผูประสานงาน

โครงการทุนการศึกษาเด็กรักษปาบูโด ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต  โครงการ “เธอ...คือแรงบันดาลใจ” โครงการกิจกรรม

ธรรมชาติ มุงเรียนรู สูการพัฒนาเยาวชน 3 จังหวัดภาคใต  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของเครือขาย “รักษปาบู

โด” โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใตของสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI)  ผูประสานงานประกวด

โครงการลูกโลกสีเขียวโดยเยาวชนของเครือขายรักษปาบูโดในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต จนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท

เยาวชน ครั้งที่ 15 ประจําป 2556  

 “เราคงจะปกหลักอยูกับ 3 จังหวัด ชายแดนอยูกับชุมชน ชวยงานพัฒนา เทาที่จะมีกําลังทําได”เธอกลาว. 

 
วัชรินทร  นาคบํารุง 
ปลูกพลังดอกไมเคล่ือนชุมชน 
วัชรินทร  นาคบํารุง เปนผูรับผิดชอบโครงการดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง หมู 2 บานปากตรัง ตําบลตนยวน อําเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎรธานี  ที่รับการสนับสนุนจาก สสส.   
เปนการขับเคล่ือนการพัฒนา ดวยแนวคิดงายๆ “ สวย สราง สุข” มีจุดเริ่มตนจากสภากาแฟบานปากตรัง ชุมชนเล็กๆ 
ทามกลางธรรมชาติ ใกลเขื่อนรัชประภา  
บานปากตรังมี  500 กวาครัวเรือน สวนใหญทําสวนยาง และปาลมนํ้ามัน  กรรมการในชุมชน คิดวาทําอยางไรในการสราง
กระบวนการมีสวนรวม พัฒนาชุมชน ใหนาอยู คนพบวากิจกรรมปลูกดาวเรือง นอกแปลกและสวย เปนรายไดเสริม ส่ิงสําคัญ
ที่สุดคือเปนเครื่องมือในการรวมคนของชุมชน ที่เริ่มจะเหินหางมากขึ้นในวิถียุคใหม   
.... 
 วัชรินทรเกิดที่ปากตรัง ในครอบครัวที่พอมีตําแหนงเปนสารวัตรกํานัน สภาพหมูบานปากตรังเม่ือ 50 ปกอน เปน
ชนบทมีถนนตัดผาน  คนมาถางปา ทําสวน ปลูกขาวไร  ขาวโพด หลังเก็บเก่ียว จะหันมาปลูกยางพารา 
“คนในชนบท แบบกอนจะมีการพึ่งพาอาศัยกัน  บานไหนแกงอะไรก็จะแบงปนกัน  มีงานอะไรก็มาชวย มีความรักใคร สามัคคี 
หลังความเจริญ เขามา ภาพการไปมาหาสู การเขาไปหากัน  แบงขาวกันกินไมมี”  
เขาเรียนเกษตร ที่ วิทยาลัยเกษตรกรรมสุราษฎรธานี แลวไปเรียนตอเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก ที่บางพระ ชลบุรี 
แตเรียนไมจบ เพราะตัดสินใจ ออกไปทํางานบริหารสวนปาลมที่ ชลบุรี เขามีครอบครัวที่น่ันและอยูมาถึง 16 ป นอกจาก
ปาลมเขามีความรูมทางการเกษตรหลายรูปแบบไมวา มันสําปะหลัง สับปะรด  รวมทั้งการปลูกดาวเรืองก็เคยทําครั้งแรกที่น่ัน  
“ผมตัดสินใจกลับมาบานในป 2548  เพราะเริ่มเบื่อระบบบางอยาง พาครอบครัวกลับมาก็พรอมกับประสบการณเต็มเปยม มา
ทําสวนปาลม และยางพารามรดกตกทอด” เขาเลาวาตอนกลับมาบานครั้งแรกเครียดมาก เพราะไมมีใครพูดดวย  เพราะจาก
บานไปนานไมมีคนรูจักมักคุน สวนมากเคยรูจักในวัยที่ยังเด็กมาก 
“ผมไมรูจะเริ่มตนอยางไร ก็เลยใชวิธีแนะนําตัวเองโดยเขาประชุมหมูบาน ใชเวทีดังกลาวเสนอแนวคิดเห็น ความรู 
ประสบการณ  หรืออาจเพราะพอผมเคยเปนสารวัตรกํานันมากอน  ราว 2 เดือน ทุกคนก็รูจักยอมรับ ในเดือนที่ 4 ไดรับเลือก
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เปนประธานกองทุนหมูบาน หลังอยูหมูบานครบป ลงสมัคร อบต. ไดตําแหนงเลขานุการ สภา อบต.  หนาที่จับประเด็น จากที่
ประชุม  ทําใหรูปญหา แนวคิดของแตละคน” 
รับตําแหนงสมาชิก อบต. 2 ปครึ่ง ผูใหญบานคนเดิมเสียชีวิตลง แกนนําหมูบานอยากใหเขามาลงตําแหนงผูใหญบานโดยมีมติ
เปนเอกฉันทโดยไมตองลงแขงขันกัน  ในป 2551  จึงมารับตําแหนงผูใหญบาน  
ขณะน้ันมีการทําแผนชุมชน วิเคราะหพบวาคนในชุมชนไมคอยจะมีสวนรวม เน่ืองจากความเปล่ียนแปลง ที่ชุมชน ชนบท 
กําลังเปล่ียนไปเปนชุมชนเมือง ทําใหคนมุงทํามาหากิน มุง ที่จะทําเรื่องสวนตัว ไมไดมองภาพรวมของหมูบาน ชวงเวลาหน่ึง 
คนก็หางเหินแตกแยกจากความขัดแยงการเมือง  เปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการกิจกรรมโดยใชดาวเรืองมาเปนส่ือรวบรวม
คน  
วัชรินทรเปนผูใหญได 3 ปก็ลาออกเพื่อใหคนอ่ืนไดเปนตอโดยไมยึดติดกับตําแหนง  แตยังรับใชชุมชนเหมือนเดิม 
กอนมาทําโครงการกับ สสส. งานจิตอาสา ของเขาเริ่มมาจากการเขารวมโครงการรักปาสรางคน14ตําบลวิถีพอเพียงที่รับการ
สนับสนุน จากปตท. ในฐานะเลขาธิการโครงการฯ  เปนกิจกรรมที่ทําให รูจัก เขาใจ วิถีพอเพียง จิตอาสา 
“การมาทําโครงการ สสส. ก็เพราะเห็นวาหลักคิดคงเหมือนกัน” 
 การสงเสริมดอกดาวเรืองบานสะพรั่งไปทั้งหมูบาน จนสามารถวางตําแหนงบานปากตรังเปนแหลงผลิตดาวเรืองแหลงใหญของ
ภาคใต ผลักดันที่จะสรางศูนยเรียนรูดาวเรือง  และสรางตลาดกลางดาวเรือง  
ส่ิงสําคัญกวาเศรษฐกิจ  ดาวเรืองสามารถสรางมิตรภาพในครอบครัวจากการมาปลูกดาวเรืองรวมกัน สรางมิตรภาพกับคนอ่ืน  
สรางเครือขายที่มีความสุข  สรางใหคนรูจักการจัดการตนเอง การจัดการกลุม จัดการในชุมชน นําไปเช่ือมเรืองอ่ืน เชน มิติเชิง
วัฒนธรรม  
“ดาวเรืองมาเปนเครื่องมือในการรวมคนจริงๆ ในแงเศรษฐกิจหลายคนก็มีรายไดจากอาชีพหลักพอเล้ียงตัวเองอยูแลว 
ดาวเรืองปลูกเสร็จแลวเตะทิ้งก็ยังได เรามองวาดาวเรือง มาเปนกลไกหน่ึงในการดึงคนมามีสวนรวม มาสรางชุมชนนาอยู 
พึ่งพาตนเองได การที่ สสส.มาชวยเสริมก็ทําใหทุกอยาง พัฒนาไดเร็วขึ้น การอบรมดาวเรืองในชุมชน ไมไดคาดหวังวา ทุกคน
จะกลีบไปทําดาวเรือง แตในการจัดกิจกรรม ทุกคนไดมาทํากิจกรรม รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ก็ยอมสรางความ
ผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี  มีสวนรวมในการพัฒนา เรื่องอ่ืนตอไป พูดงายเราใชดาวเรืองเปนเครื่องมือ” 
สําหรับบานปากตรัง ดาวเรือง เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการรวมตัวของชุมชน มองวาถาไมมีดาวเรืองก็ไมรูจะใชพลังสวนไหน
มาใช  เม่ือทําสําเร็จดาวเรืองยังเปนจุดขายและอยูคูบานปากตรัง จากที่ชุมชนน้ีไมมีจุดขายอะไรเลย 
หากมองกระบวนการขับเคล่ือนสังคมโดยดอกดาวเรือง วัชรินทรเลาวาในหมูบาน มีทีมแกนนํา ตัวแทน ที่มาเจอะเจอ
ปรึกษาหารือ อยูเปนประจํา ราว 10 คนเหลาน้ีสวนมาก เปนอดีตผูนําชุมชน ผูนําธรรมชาติ สวนมากมีบทบาทการเมือง
ทองถิ่นมากอน จึงรูจักคน รูจักพื้นที่ เขาใจปญหา  ชอบจับกลุมมาน่ังคุยกันตามบานหลายบานสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไป ใน
รูปแบบไมมีเปนทางการ   คุยกันทุกเรื่อง  เปนกลุมที่ทํางานได และไมไดหวังประโยชนสวนตัว เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 
แนวคิดการพัฒนาตางๆมักจะมาจากคนกลุมน้ี  
มีมุมมองนาสนใจที่วา สมาชิกที่มารวมกันเหลาน้ี  หลายคนเคยตอสูทางการเมืองกันมาแลว แตก็มาทํางานรวมกันไดดวยเหตุ
และผล ที่วาตําแหนง ที่เคยแขงขันแยงชิงกันน้ันเปนเพียงหัวโขน แนวคิดใหม ทําอยางไรก็ไดใหชุมชนไดรับผลประโยชน  
ในกลุมดังกลาวจะใชวิธีของมองแบบที่มองวาทุกคนมีความสําคัญเทากัน บทบาทเหมือนกัน ทํางานไดเทากัน แตใหเกียรติ คน
อาวุโส การอยูรวมกันเนนการรักษาใจกัน มีการขัดแยง ทะเลาะกัน แตจะไปจบดวยเหตุและผล  
“ดาวเรือง เกิดจากการคุยกันในวงกาแฟ วาจะเอาดาวเรืองมาลองปลูก ตอนแรก แคคิดวาสวยงาม พอขายได ก็ทํามาเรื่อย พอ
มาเจอโครงการ สสส. เขากับแนวคิดพอดี เราตองการเอาตรงน้ีมารวมคน ที่จริงไมใชคิดวาเปนรายไดหลัก เพราะสวนใหญ
อาชีพหลักก็พอใหอยูไดอยูแลว”เขาเลา   
หาเครือขายทํางาน หามิตร โดยการแจกดาวเรืองชวยงานตางๆในหมูบาน อยางานศพ ใหดาวเรืองไปใชฟรี นอกจากน้ัน  มี
การนัดพูดคุย ไมเปนทางการ สําหรับวัชรินทรใชบทบาทอดีตสมาชิก อบต. และอดีตผูใหญมาชวยบทบาทใหมที่ไมเปนทางการ
นําเสนอแนวคิดใหชาวบาน เอาความรูเดิม ของกลุมดาวเรืองที่มีอยูแลว มาสอนชาวบานขยายออกไป  ประชุมยอยทุกวัน  
สรางสัมพันธในกลุม วางแผนการทํางาน  ใชดาวเรืองเปนตัวกิจกรรม กลไกหน่ึง ดึง คนมามีสวนรวม  
เขาเลาวา ตอนทําโครงการ สสส.  เริ่มจากแกนนํา5-6 คน มาคุยอยางไมเปนทางการ แลวแบงหนาที่ ในการลงไปพบกลุมตางๆ
ในชุมชน  รวมคนสวนแกนนํา เพื่อขยายแนวคิดออกไป  แบบแชรลูกโซ  
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“อยางที่เลาวา การประชุมแบบไมเปนทางการ จะมีบอยมาก สถานที่ก็วนไปตามบานตางๆ เราจะนัดกันในชวง 11โมง –บาย2 
เพื่อมากินขาวเที่ยงดวยกัน” 
ดาวเรืองกลายเปนอัตลักษณของชุมชนปากตรังไปแลว  ทุกวันน้ี ใครพูดถึงปากตรังตองนึกถึงดาวเรือง  
“เปาหมายในอนาคต ยังใชดาวเรืองเปนกิจกรรมขอตอใหทุกคนมารวมดวยชวยกัน มาพัฒนาหมูบานใหเขมแข็ง ชวยเหลือ
ตนเองได และอยูกันอยางมีความสุข  มองวาวันขางหนาชุมชนจะดีขึ้น ปญหาหลายอยางจะคล่ีคลาย โดยดาวเรือง เปนสวน
หน่ึงที่ทําใหทุกคนมีความสุข”  
เขาวา หาก ทุกคนตางคนตางอยูเหมือนอดีตชวงหน่ึงคงไมเปนผลดี  เพราะการแกปญหา ทุกอยางตองรวมกัน ไมวา ยาเสพติด 
เศรษฐกิจ มลพิษ ลักเล็กขโมยนอย การรวมคนไดทํางานเปนทีม ยอมประสบผลสําเร็จมากกวา  
“ที่ชาวบานยอมรับ เพราะผมเปนคนใจกวาง จิตอาสา มีนํ้าใจ มีความเปนผูนํา  ยอมรับความคิดคนอ่ืน รักษาเวลา อาจจะเปน
เพราะวาพอ และครอบครัวสอนเรามาอยางน้ัน ไมเห็นแกตัว ซ่ึงก็เปนมาตั้งแตเด็ก ผมก็ทํากิจกรรม ในฐานะผูนํา และงาน
สังคมมาตลอดชีวิต” วัชรินทรเลา ตลอดชีวิตของเขา ผูกพันอยูกับ งานจิตอาสา มันติดอยูกับตัวมาตลอด ไมวาจะอยูที่ไหน  
ทัศนะสวนตัวของวัชรินทรเขาบอกวา เปนคนไมกลัวปญหาเลย เพราะคิดเสมอวาปญหาทุกอยางแกได 
“คงมาจากพอแมที่สอน  อีกอยางผมเปนคนอานหนังสือทุกชนิด  อานตลอดเวลา เปนมาแตเด็ก เพราะพอบังคับใหอาน  เปน
นักคิดที่คิดอยูตลอดเวลา ไมเคยหยุดน่ิงอยูกับที่ มีปญหาก็แกไปที่ละเปลาะ น่ันคือหลักทํางาน  
ที่ทํางานใหสังคม เพราะอยากเห็นสังคมเจริญ สงบสุข แบงปนเอ้ืออาทร   
“ในการทํางานผมคิดวา ที่ยากที่สุดคือการรวมคน  การจะชวนเขามารวมทํางานตองใหแนวคิด อธิบาย  แตการทํางานของผม
เอง ไมเจอปญหาหนัก เพราะเรามีทีมคอยดูแลซ่ึงกันและกัน ไมเกิดภาวะโดดเดี่ยว  ถาคิดจะทําคนเดียวคงเปนเรื่องที่เปนไป
ไมได” 
การบริหารคน เขายกตัวอยางชาวบานเขาใจผิด เรื่องดาวเรืองมาตอวา ก็ไมปลอยให เรื่องคางคาไวตองอธิบายใหเขาใจ บางที
ก็ไมสนใจวาใครผิดใครถูก แตจะเปนฝายเขาไปหากอน   
“เรารูวาถูกก็ไปขอโทษคนผิดได  หรือคนผิดมาขอโทษคนถูกก็ไดทั้งน้ัน หรือถามีการโกรธเคืองขัดแยง บางกรณีคูขัดแยงคุย
กันเองไมได ก็หาคนอ่ืนที่สามารถมาคุยทั้งสองฝาย เพื่อปรับความเขาใจกันไดเพราะวาเปาหมาย ก็คือการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข” 
เขาอยากใหคนที่ทํางานจิตอาสาแบบเขา ตั้งใจทํางานถาเจอปญหา ก็ใหคิดถึง พระราชดํารัสในหลวงที่วา “ถาเกิดปญหาแลว 
แกปญหาดวยตัวเองไมได ตองชวยกันหลายๆคน ...” 
เขาวาในความเปนจริงปญหา ถาเราแกดวยตัวคนเดียวไดไมเปนไร แตตองบอกปญหาใหเพื่อนไดรับรูและชวยกันแกหลายๆคน 
ปญหาทุกปญหาแกได และมีทางออกไมทางใดก็ทางหน่ึง  บางครั้งตองทําตัวใหเหมือนสายนํ้า เจอกอนหิน ก็หลบเบี่ยงไป  
ไมเชนน้ันก็แกปญหาไมได 
“ถาเจอปญหาอาจจะคิดถึงกลุมดาวเรืองของเราก็ได” วัชรินทรเลาอยางอารมณดี   และแมจะทํางานสังคม วัชรินทร ถือหลัก
แบงเวลาทํางานสวนตัวอยางเหมาะสม เพื่อดูแลภรรยาและลูกชาย3 คน เรียกวาทั้งชีวิตสวนตัวและชุมชนไมเสียหาย . 
  
สุวรรณา อภิญญานันท 
สรางคุณคา168ตารางวา  
สุวรรณา อภิญญานันท ประธาน อสม.ชุมชนเสม็ดเรียง เปนผูรับผิดชอบโครงการสรางสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง อ.เมือง จ.
สุราษฎรธานี  
เธอไดใชบทบาท ประธาน อสม. ดึงสวนตางๆมารวมกันทํางานเพื่อชุมชนเมือง ซ่ึงมีปญหาหลายอยางหน่ึงในน้ันเก่ียวกับ พื้นที่
สาธารณะของชุมชน  ซ่ึงหายาก เพราะที่ในเมืองเปนทําเลทอง มีราคาแพง  
“การทํากิจกรรมสาธารณะของชุมชนที่ผานมา ไมมีพื้นที่กลาง งานสาธารณสุข การประชุมช้ีแจง กิจกรรมสาธารณะ อาศัยยก
เตนทกลางถนนเปนการช่ัวคราว สัญจรไปตามจุดตางๆ ซ่ึงไมสะดวก”  เธอเลา จนไดโครงการที่รับการสนับสนุนจาก สสส.ทํา
ใหเห็นชองทางโอกาสใหมที่นาสนใจ   
 ชุมชนเสม็ดเรียงในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี เปนชุมชน 1,420 ครัวเรือน ประชากร 2,000 กวาคน  เปนชุมชน
เมืองที่ประกอบดวยความหลากหลาย  เปนที่อาศัยของคนหลายกลุม ทั้งคนดั้งเดิม และคนที่อพยพเขามาทํางานรับจาง ทั้งคน
ไทยและแรงงานตางดาว  
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ปญหาชุมชนอยูที่เศรษฐกิจและสุขภาพ มีประชากรกลุมเส่ียงยาเสพติด  
“การขับเคล่ือนโครงการ สสส. โดยทํากิจกรรมในเชิงสรางสรรค ก็มีความคาดหวังวาจะดึงคนที่มีปญหาโดยเฉพาะกลุมเส่ียง ได
ลดลงดวยสวนหน่ึง ทําใหชุมชนมีภาวะความเปนอยูที่ดีขึ้น  
เปาหมาย ตองการเห็นความเปนอยูของคนที่ดีขึ้นดานสุขภาพ ความเปนอยู  ลดความเส่ียง ยาเสพติด  กีฬาก็เปนสวนหน่ึง ที่
เรานํามาใช แตปญหาคือไมมีพื้นที่สาธารณะ  ขยับทําอะไรเปนการยากลําบาก  ขนาดมีผูสูบอายุ4-5 คนในชุมชน พยายามเดิน
ออกกําลังกายตามถนน ทุกเชา-เย็น  ยังมองอยางเปนหวงวาอาจถูกรถเฉี่ยวชน  
“ถาเราจะใหเขาไปออกกําลังกายนอกชุมชน ก็จะเปนไปไมได เพราะอายุมากแลว  ไดแตคิดวาถามีพื้นที่กลางขึ้นมาสักแหง
เพื่อใหคนไดออกกําลังกาย” 
 การระดมความคิด ของคระทํางานซ่ึงมีกรรมการและภาคีเครือขาย  ซ่ึงสุวรรณาไดใช บทบาทประธาน อสม. ดึง
หลายสวนมาชวยงาน เชิญคุณ สุฟาง แซหวอง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี มาเปนที่ปรึกษา  มีการประชุมทุกเดือน  
เธอเลาวาภาคีเครือขาย คุณ บุญศิริ วงศประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ PCU ตลาดดอนนก เสนอพื้นที่วางในชุมชนแหง
หน่ึงมาใช ที่ดินแหงน้ันขนาด 168 ตรารางวา ยังเปนที่ดินพรุ วางเปลา ไดใชความพยายามไปสืบถามวา เปนของใคร  จึงไปหา
เจาของที่ดิน คุณธเนศ คงเมือง นักธุรกิจเจาของรานทอง  
“โดยไมรูจักมากอน เราก็เปดใจ ถึงโครงการน้ี วาเราตองการใชพื้นที่ในการออกกําลังกาย คุณธเนศมองเห็นวาเปนการดี ที่ไดมี
สวนชวยชุมชน แตวาที่ดินดังกลาวไดยกใหลูกไปแลว ก็ตองคุยกับเจาของที่ดินตัวจริง เม่ือไดไปคุยจึงจึงไดรับอนุญาต ใหใช
ที่ดินเปนเวลา 3 ป” 
 พื้นที่ไมไดมากมาย แต กับในชุมชนไมมีพื้นที่กลางนับวามีความสําคัญ  สุวรรณารับรูความจริงที่วา ใน70 ชุมชนในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร สวนใหญไมมีพื้นที่กลาง ยกเวนตามหมูบานจัดสรรบางแหง อาจจะมีการเวนพื้นที่เอาไวใชงาน แตก็เปน
สวนนอย  
 มีพื้นที่ออกกําลังกายในเขตเทศบาล แตมักอยูไกลจากชุมชน โอกาสที่คนหาเชากินค่ํา  ชีวิตถูกเรงรัดดวยภารกิจและ
เวลา จะไดไปใชก็นอย เพราะไมสะดวก  ทําใหขาดโอกาสไป  กิจกรรมของคนเมือง ก็มีอยูอยางเชน มีสถานที่ลีลาศ แตสําหรับ
ชาวบานหาเขากินค่ํา คงไมมีโอกาสแบบน้ัน มันยาก ถาอยูใกลบาน จึงจะทําใหเขาเขาถึง  
เม่ือไดรับอนุญาตจากเจาของที่เปนลายลักษณอักษร แลวจึงเริ่มปรับปรุงสถานที่  นอกจากถอยทีถอยอาศัยกับเจาของที่ใจดี
คอยรายงานการทํางานอยางตรงไปตรงมา จนเขาก็พอใจ ในกิจกรรม ที่ทําเพื่อชุมชน ไปเยี่ยมคารวะ และอธิบายความเปนไป
เปนมาของโครงการวาเปนอยางไร ขณะเดียวกันตองใชความรวมมือจากหลายสวนตั้งแตเรื่องดินที่ใชถม เครื่องจักร กําลังคน  
หลังปรับพื้นที่เสร็จ มีการเชิญเจาของที่ดินมาสงมอบที่ใหกับชุมชน  โดย ให รองนายก ฯซ่ึงเปนที่ปรึกษามารับมอบ โดยมีการ
ทําหนังสือเอกสารใหใชสิทธิเหนือแผนดิน   
 เธอเลาวาการใชพื้นที่ ที่ไดรับมา ตองการใชในการออกกําลังกาย ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสมุนไพร 
และลานเอนกประสงคในการรองรับกิจกรรมอ่ืนๆ  ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดในอนาคตตองไดรับความรวมมือจาก หลายสวน มาชวยกัน  
“ตอนน้ี การใชพื้นที่ กลุมผูสูงอายุ ก็มาเดินอกกําลังกายบางแลว ชวงเย็น เด็กออกมาเลนอยากเห็นวา ไดพื้นที่ สาธารณะ ที่ทุก
คน ในชุมชนจะไดใชประโยชนรวมกัน  แมจะเปนพื้นที่เล็กๆ ก็จริง แตจะเปนจุดเริ่มตนของบางส่ิงบางอยาง ที่ไมเคยไดรับ
โอกาสแบบน้ีมากอน”  
 หลักการทํางาน สุวรรณา เลาวา นอกจากใชบทบาท อสม. ที่คนรูจัก สวนหน่ึงก็ใชความเปนกันเอง ที่พบปะรูจักกัน
ในชุมชน มาประสานฝายตางๆมาชวยกันทํางาน มันเปนการตอเช่ือมกันในระหวางการทํางานจิตอาสา เพื่อชุมชนมากอน  
อยางที่อาจารยสมปราชญ ชัยสุตานนท คณะทํางานฯ เลาวาที่มาชวย เพราะเขาเองเปนแกนนําในหมูบานอยูแลว เจอคุณ
สุวรรณาลงไปทํางาน อสม. มีโอกาสไดพูดคุย มองเห็นเปาหมาย ทํางานจิตอาสา ก็มาชวย 
  “ตอนแรกจะถูกมองการทํางานแบบน้ี ในแงลบ วางานน้ี เปนฉากหนาไมใชเรื่องจริง ทําเสร็จแลวก็ไป เราก็ใชการ
อธิบายผานคนที่เราอธิบายได เพื่อไปสูตนตอ วาเราทําไปเพื่ออะไร” เธอเลาถึงปญหาอุปสรรค   
 คนมักเขาใจวาเราเอาเงิน สสส. มาใชเอง ทั้งที่แจกโครงการใหทุกคนดูโดยไมไดเก็บงําเอาไวคนเดียว นอกจากตอง
อธิบายทําความเขาใจดวยตัวเอง ภาคีเครือขายมีสวนชวยทําความเขาใจ ในเรื่องความเคลือบแคลงโดยเฉพาะเรื่องการเงิน ให
เห็นวา ใชเงินอยางไร ไมไดเอาเขาประโยชนใคร สงผาน เพื่อนฝูง ทีมงาน ไปยังคนที่ปลอยขาว 
 สุวรรณาเลาวา เธอก็ไมใชคนเสม็ดเรียงโดยกําเนิด แตยายมาจากปตตานี  สมาชิกในครอบครัว ทํางานบริษัทเปนเอ
เยนสงนม หลายแหงในภาคใต  เม่ือเลิกธุรกิจ  เลยมาอยูที่สุราษฎรธานี ในป 2540  ทําธุรกิจรานอินเตอรเนท และหอพัก 
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 “ตอนน้ันดูแลพอที่ปวยเปนอัมพฤกษ ในบานหลังที่อาศัยอยูในปจจุบัน  หลังจากพอเสีย พี่นองที่เคยดูแลพอก็วาง  
ครั้งแรกถูกชวนเขาชมรม ผูสูงอายุ ของเทศบาล  ทํางานชวยผูสูงอายุ”เธอเลา 
 หลังจากทํางานใหกับชมรมผูสูงอายุ คนเล็งเห็นวาการงานจิตอาสา เจาหนาที่เลยชวนทํางาน อสม. 
 “หลังจากดูแลพอ และไมมีพอตองดูแลแลวก็เลยมาคิดวา อยางน้ันไปดูแลคนอ่ืนบางก็นาจะดี ก็เลยตัดสินใจสมัคร 
อสม. เม่ือประมาณ 3 ปที่ผานมา” 
ชวงแรกเปน อสม.กับชุมชนอ่ืน เพราะตอนน้ัน เสม็ดเรียงยังไมมี อสม. อยางเปนทางการหลังจากไดรับแตงตั้งเปนประธาน อส
ม.เสม็ดเรียง มี ทีมงาน อสม.  13 คน สงเสริมกิจกรรม ทั้งสุขภาพ และ อ่ืนๆการทํางาน จะเนนการแบงงานกันทํา แบงหนาที่ 
และเขตรับผิดชอบของแตละคนไป  
 เธอมองวา การที่เราไดทําหนาที่ ประธาน อสม. เปนสวนหน่ึงใหไดมาทํางานน้ีได เพราะชาวบานรูจัก วาเปนคนมีจิต
สาธารณะ ก็ทําใหสามารถชวนคนอ่ืนมารวมได 
 “การที่คนมองเห็นไวเน้ือเช่ือใจ ก็เอาความรวมมือจากคนอ่ืนตอๆกันมาไดอีก เชน เอาขนมมาเล้ียงในกิจกรรม ชวย
ทําทุกอยาง ในงานของเรา แมวาเรายังไมรูจักเขา แตเราก็มองเห็นความปรารถนาดี เขามาชวย” 
การทํางาน อสม. ในอีกมุมหน่ึง คือการที่รูจักคนมากขึ้น จึงมองออกวา เม่ือมาทําโครงการ สสส. จะดึงใครมาชวยงานไดบาง 
“ อยางเชน อาจารยสมปราชญ ชัยสุตานนท ที่เปนอาจารย อยูเทคนิคสุราษฎรธานี  เห็นอะไรหลายอยางนาสนใจ เชนปลูกผัก
กินเอง  มีแนวคิดดีๆ หลายเรื่อง ก็ชวนมาเปนคณะทํางานวิธีชวนมาทํางานก็คือ เอาโครงการไปใหดู ที่บาน และบอกวา อยาก
ใหเขามามีสวนรวมกับโครงการ สําหรับทานสุคนธ กาญจนามัย อดีตเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ คณะทํางานโครงการ เห็นวามี
บทบาทเปนวิทยากรงาน อสม. อยูกอน ในดานตางๆ เชนสมุนไพร  และเปนคนที่มีอารมณขัน ก็มองวา เม่ือมาคุยอะไรกันใน
ทีมงาน ก็ทําใหไมเครียดดวย”  
การที่จะชวนคนมารวมงาน เธอมองวานาจะเลือกมาจากภาคสนามของการทํางานจิตอาสา เพราะ คนที่มารวมสวนมากกอน
หนาน้ัน ตางรวมงานกันมาสวนหน่ึงแลว0oเห็นความเปนจิตอาสา สวนการชวนคนมาทํางานก็พูดตรงๆ เช้ือเชิญมาเลย 
“ที่เรามาทํางานจิตอาสา  เพราะเราไมมีภาระอะไรมากมายไมมีหวงอะไร คิดวาเราอายุปูนน้ีแลว เราคิดวาเกิดมาชาติหน่ึงแลว 
ควรทําเพื่อสังคมสักนิดหน่ึง หลังจาก เราดูแล พอแม เรามาแลว หลานก็ดูแลแลว ไมมีอะไรหวง บั้นปลายควรทําเพื่อสังคม  
ถาสังคมมีความสุข เราก็มีความสุขดวย ก็คงเทาน้ันเองไมไดคิดอะไรมากมาย”สุวรรณาวา ส่ิงที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นกับเสม็ด
เรียงคือ คนสุขภาพดี ยิ้มแยมแจมใส  มีความสามัคคี เจอกันคุยสนุกสนานเฮฮา และลดภาวะคนกลุมเส่ียงออกไป  
“ แมที่น่ีไมใชถิ่นเกิด คงไมสําคัญ เพราะตอนอยูปตตานี เราก็ทํางานแบบน้ีอยูเหมือนกัน เราคิดวา อยูตรงไหนก็อยากทําตรง
น้ันใหเจริญ   ปกติ ก็จะชอบชวยเหลือคนอ่ืนอยูแลว กลางค่ํากลางคืน มีคนเรียกใหไปสงโรงพยาบาลเราก็ไปสง”  
เธอเลาวาจบดานบริหารการศึกษา มาจาก ราชภัฎยะลา  
แตการทํางาน เรียนรูมาจากของจริงมากกวา  
“บุคลิค ของเราชาวบานมองวา เราเปนคนหยิ่ง ฉะฉาน ไมคบคน พูดอะไรตรงไปตรงมา  พอเขามาสัมผัส คนก็พูดวา ไมเปน
อยางที่เห็นหรือที่พูด  งานแบบน้ี ที่ตองทอ สวนมากมาจากคําพูดคนมากกวาส่ิงอ่ืน ไดยินคําพูดในแบบที่เราไมไดเปนอยางที่
เขาคิด เราไมไดโกรธหรือแคนเคืองเขาหรอก แตก็รูสึกถึงการนอยใจ วาเราทํา ไมไดคิดในแงน้ันเลย แตทําไม เขาคิดอยางน้ัน  
เราก็บอกตัวเองวาไมเปนไร เราจะตองพิสูจนดวยการกระทําใหเขาเห็น”  
การทํางานเธอยึดหลักวาทําเทาที่ศักยภาพของตัวเองทําได  ไมคิดอะไรมาก อาจพูดไมเพราะไมหวาน แตทําจริง  
สําหรับคนทํางานจิตอาสาถาเจอแบบน้ีเธอบอกวา ใหคิดวา ไมเปนไร เดี๋ยวก็ดีเอง อยาไปคิดอะไรมาก คนทํางานจิตอาสา ตอง
ใจกวาง ยอมรับฟง ไมคิดเล็กคิดนอย  เม่ือใหดวยใจ เขาจะเห็นจากใจสูใจเองวา เปนอยางไร การทําอะไรสักอยาง ตองเอาใจ
มาวัดกัน  
“ส่ิงสําคัญตองโปรงใส  งานจิตอาสาไมมีคาตอบแทน แตชาวบานมักมองวามีคาตอบแทน  ชาวบานอาจไมเขาใจรายละเอียด 
บางอยาง เชน โครงการน้ี ของใชที่ดินเอกขนมาทําพื้นที่สาธารณะ  เราใชเงิน สสส. มาปรับพื้นที่ไมได ฯลฯ แตชาวบานคิดวา
เงินทําไดหมด เหลาน้ี ตองอาศัยการอธิบาย อยางละเอียดตอบขอสงสัยไดหมด” 
มาถึงนาทีน้ี สุวรรณา เลาวา ส่ิงที่เปล่ียนเห็นไดชัดหลังมีโครงการ แลวคือ ความสามัคคี การพบปะ ของคนในชุมชน เกิดขึ้น 
จากที่ไมรูจักกันเลย ไมมีแนวคิดอะไรรวมกันเลย ส่ิงที่เรายังอยากได คือสถานที่สาธารณะที่ถาวร  เพื่อใชทํากิจกรรมตางๆของ
ชุมชน  ไดชัดเจน ซ่ึงอาจตองมีอะไรตองเดินตอไปอีกมาก  แมวาเราเห็นจุดเริ่มตนที่แลว ในแง ความรวมมือ จากหลายสวน  



 
 

369 
 

หลานคมมองวาเสม็ดเรียงนาจะเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนได ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี  ในการหาพื้นที่สาธารณะมาเปน
พื้นที่กลางของชุมชน จะไมถาวร แตเปนแนวคิดที่ดี 
 ตองขยับไปจากเล็กไปกอน  เช่ือมกับเรื่องอ่ืน  อยางเชนการจัดการขยะ  การทําปุย ดิน เพื่อไปปลูกผัก  ส่ิง
สําคัญตองมองการบริหารพื้นที่อยางยั่งยืน ไมใชมาตามกระแส และเงียบหายไป   
ในฐานะภาคีเครือขาย บรรจง มณีนอย หัวหนาพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ PCUตลาดดอนนกมองวา ที่ดินแหงหน่ึง
กลางชุมชนที่เคยเปนปารก เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง อยางนอย คนก็หันมาสนใจ ถาทําอยางตอเน่ือง ซ่ึงตรงน้ีมีศักยภาพ ที่
เริ่มเขมแข็งก็จะเกิดผลดีตอไป  
 “ที่สําคัญ มีภาคีเครือขายมาชวยเยอะแยะไมวาเทศบาล สาธารณสุข   ความเขมแข็ง ดูมาจากเห็นความเปนผูนํา
ชัดเจน มีความเปนกลุมกอน มีใจที่จะทํางานรวมกัน  ที่เสม็ดเรียง เราก็เห็นวาจุดเดนตรงที่มีคนเกงๆ อยูในชุมชนเยอะ  
หลากหลายอาชีพ ตองดึงออกมาทํางาน ซ่ึงก็มีมากกวาน้ีอีก” 
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ภาคผนวก ฌ 
นวนิยายเยาวชนสรางสุขแหงชุมชนนาอยู สสส. 

 
 
เด็กกอการดีๆ  

ที่หมูบานปกษใตนาอยู 

นวนิยายเยาวชนสรางสุขแหงชุมชนนาอยู สสส.  

ถนอม  ขุนเพ็ชร  เขียน 

ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ บรรณาธิการ 

 

คํานํา 

 

แมจะมีส่ือจาก สสส.หลายชองทาง คนอีกจํานวนมาก ยังไมเขาใจแนวคิด บทบาทหนาที่ กระบวนการจัดการ  ความสําเร็จเชิง

รูปธรรม ของ สสส.  ชาวบานไมนอยยังเขาใจ วาเปน “สส.”  หรืองานของผูแทนราษฎรก็มี  

 การหยิบเอาเน้ือหาสาระแบบวิชาการเขาไปอธิบายตรงๆ บางทีเขาใจยาก ยิ่งเปนเรื่องลึกซ้ึงในเชิงแนวคิด การ

ส่ือสาร กับคนบางกลุมจําเปนจะตองใชรูปแบบและเน้ือหาที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายอยูพอสมควร  

 ในฐานะที่ผูเขียนทําหนาที่ถอดบทเรียนโครงการชุมชนนาอยู สสส. ภายใตการดูแล ของ สจ.รส. มองเห็นพลังของ

การนําเสนอแบบเรื่องเลา ที่นอกจากจะส่ือสารทําความเขาใจ แลกเปล่ียนเรียนรู ยังเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาตอไปตาม

เปาหมายและเจตนารมณ อันแทจริง  

 การมองเห็นภาพจิกซอวเหลาน้ีจํานวนมากของโครงการชุมชนนาอยู ที่สนับสนุนโดยสสส. ตั้งแต ป 2556 เปนตนมา 

จึงมีแนวคิดและแรงบันดาลใจ ส่ือสารกับกลุมเยาวชน หนอออน ความหวังของการพัฒนาของสังคม โดยนําความจริงเหลาน้ัน

มาเลาบนกลวิธีนวนิยาย เพื่อดึงดูดใหพวกเขาหันมาเขาใจ สนใจ แนวคิดการสรางสรรคพัฒนาแบบใหม แบบ สสส.  

       ดวยความเคารพ 

       ถนอม ขุนเพ็ชร 

 

เร่ืองยอ 

 

เปนเรื่องราวของ “พี” เด็กชายชาวกรุงเทพ ฯ ที่ตองลงมาอยูกับลุงที่หมูบานเล็กๆ แหงหน่ึงทางภาคใตชวงปดเทอม ตอนแรก

เขาไมคอยเต็มใจจะอยูตอ อันเน่ืองจากไมคุนกับสภาพความเปนอยู  

  “รุง” ผูเปนลุงของพี เปนผูใหญบาน มีบทบาทนําในการแกปญหาชุมชนที่กําลังผานยุคของความเปล่ียนแปลงทุกดาน  

ปญหาหนักอยางหน่ึงคือการระบาดของยาเสพติด มีพอคายาช่ือ “นายสําราญ” ซ่ึงฉากหนาสรางภาพวาเปนคนใจบุญสุนทาน 

แตเก่ียวของกับส่ิงช่ัวราย  

 ผูใหญบานรุง ผูมีอดีตชีวิตที่นาสนใจ พยายามหาทางออกโดยใชโครงการชุมชนนาอยูของ สสส. มาขับเคล่ือน  เม่ือพี

มาอยูกับลุงจึงรูวาเขาพยายามทําทุกวิถีทางที่จะดึงเด็กติดยากลับมาสูสังคม แมกระทั่งชวนออกมาเตะฟุตบอลในคืนจันทรเพ็ญ 

เน่ืองจากเด็กเหลาน้ันอับอายที่จะสูหนาผูคน  
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 พีไดพบกับ “ปอม” ซ่ึงเปนญาติและเพื่อน นอกจากน้ันพบวามีคนอยูเบื้องหลังการแกปญหา และพัฒนาหมูบาน ไม

วาจะเปน “ตาหมา” ปราชญชุมชน   “แสงดาว” หญิงสาวผูนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจําชุมชน ที่ผูใหญรุงหมายปอง 

“ใบบัว” หลานแสงดาวเด็กผูหญิงเกงแกนแกว ที่เขามาชวยรวมหัวจมทายแกปญหากับผูใหญและกลายมาเปนเพื่อนสนิทกับพี 

 เม่ือทุกคนเขาใจในส่ิงที่ผูใหญรุงกําลังทํา โดยเฉพาะการไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ริเริ่ม ผลักดัน กระตุน 

ขับเคล่ือนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ ใหคนมีสุขภาพดีทั้ง กาย จิต สังคม ปญญา อันเก่ียวของเช่ือมโยงกับทุกเรื่อง พวก

เขาไดชวยอธิบายกระบวนการ ทํางาน แนวคิดของ สสส.ใหชาวบานคนอ่ืนไดเขาใจ เพื่อจะไดรวมกาวขามปญหาตางๆที่ชุมชน

ไดเผชิญมา โดยชวยกันแกปญหา ฝาฟน อุปสรรคตางๆ พัฒนาโรงเรียนรางประจําชุมชนที่เคยเปนแหลงม่ัวสุม เปล่ียนเปนศูนย

รวมในการทํางานและแหลงเรียนรู จนประสบความสําเร็จ  จากความรวมมือของทุกสวน  .  

  

แนะนําตัวละครสําคัญ 

 

1.พี - เด็กกรุงเทพฯ  ชวงปดเทอมมีโอกาสไปอยูบานลุง ที่ภาคใต ซ่ึงทําใหพบประสบการณ เพื่อน และ เรียนรูส่ิงใหมๆ กับ

โครงการชุมชนนาอยูของ สสส.  

2.ผูใหญบานรุง -  ลุงของพี เขาเปนผูใหญบาน และรับผิดชอบโครงการชุมชนบานทุงสบายใจนาอยู สามารถใชโครงการฯ 

เปนเครื่องมือในการแกปญหาบางอยางในชุมชน  ตอยอดไปสูการพัฒนาในดานอ่ืน 

3.แสงดาว - สาวชาวบานทุงสบายใจ ผูหันกลับมาใชชีวิตพอเพียงที่บานเกิดของตนเอง มีความมุงม่ันจะใหเสนอแนวคิดการใช

ชีวิตตามแนวทางน้ีกับคนอ่ืน จิตอาสา คูคิดในการพัฒนากับผูใหญบานรุง 

4. ตาหมา - อดีตมือปมโนรา กรรมการโครงการชุมชนนาอยู ผูมีบทเรียนเจ็บปวดในชีวิต มีสวนในการพัฒนาหมูบาน โดยการ

เปนผูนํากลุมปุยหมัก และ ปราชญดานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมือง   

5.ใบบัว - เด็กหญิงซ่ึงเกงรอบดาน ลูกสาวของอดีตผูใหญบานนักพัฒนาที่เสียชีวิต แนวคิดการพัฒนา ความรักบานเกิด ถูกสง

ตอมายังตัวเธอ  

6.นาปอง - หมอประจําอนามัย เพื่อนผูใหญบานรุง ภาคีเครือขายี่เขามาชวยสนับสนุนโครงการชุมชนบานทุงสบายใจนาอยู

ตั้งแตตน 

7.สําราญ - ชาวบานที่ไปเก่ียวของกับขบวนการยาเสพติด  พยายามสรางภาพเปนคนดี แตอยูเบื้องหลังความช่ัวรายและ

ขัดขวางการพัฒนา. 

 

(1)แดนดนิถิน่ใต   

ฝนของพี ตัดสลับกลับไปกลับมาเหมือนหนังยอนอดีต ชวนยุงเหยิงเวียนหัว  

เขาจะไปเกาหลี อุตสาหเดินเขาออกรานสะดวกซ้ือหนาปากซอย กินชาเขียวทุกเชา-เย็น หวังเปดฝาสงรหัสลุนโชค จนขวดชา

เขียวกองพะเนินลนซอย  

ปดเทอมมาถึงแมใหเลือกระหวางเขาคอรสเรียนลวงหนาม.3 หรือไปบานลุงที่ปกษใต เขาไมชอบใจทั้งสองอยาง  

เม่ือกัปตันประกาศวาเครื่องบินกําลังมุงหนาไปสนามบินหาดใหญเขาตะโกนสุดเสียงวา 

“ไมใช ๆๆ ผมเปนผูโชคดีกําลังไปเกาหลี” 

 แอรโอสเตสปากแดง ยิ้มอยางเอ็นดู เดินตรงเขามาขอดูฝาชาเขียวในมือ เขากลับพบวาตัวเองทํามันหาย จึงลุกขึ้นเดินหาฝาไป

ทั่วลํา ไมมีใครสนใจเขา บางคนน่ังเลนเกม คนน่ังริมหนาตางมองหมูเมฆลอยลองอยูกลางฟากฟา ผืนทะเลสีครามกวางใหญอยู

เบื้องลาง  
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ความจริงเขาตื่นขึ้นมาในมุง ที่บานลุง รายลอมดวยความมืด  เงียบสงัด  ตกดึกอากาศเย็นลงอีกดวย เขาควานหาผาหมที่ปลาย

เทา ไมน่ิมเหมือนผานวมในหองแอรบาน  

ไมเคยเจอความมืดขนาดน้ีมากอน ในเมืองหลวงแมจะผิดหองดับไฟ แลว มันก็ไมเคยมืดจริง แตน่ีมองไมเห็นฝามือ  

 เขาคิดถึงบานอยางรุนแรง คิดถึงความผิดพลาดที่ไมไดไปเกาหลีชวงปดเทอม วาเปนความผิดของใคร  

นึกถึงหนาลุงซ่ึงไปรับที่สนามบินเม่ือชวงเย็น คนตัวดํา หนาดุ พูดดังสะเทือนเล่ือนล่ัน ถึงขั้นโผงผาง จนคนหันมามอง 

 ถนนเขาหมูบาน สองขางทางตนไมคลุมหนาทึบเหมือนผานอุโมงคลึกลับ  บานแตละหลังอยูโดดเดี่ยวหางไกล  เขาอยูในหองๆ

หน่ึง ริมหนาตางติดแนวปาทึบ ซ่ึงลุงบอกวาเคยเปนหองนอนของแม หัวค่ําระงมไปดวยเสียงแมลงเซ็งแซ ตอนน้ีเงียบสนิทนา

กลัว 

พีทนหลับอยางทุกขทรมาน  จนเสียงไกขันขานรับกันเปนทอดๆ  รับอรุณรุงเบิกฟา แสงคอยสวางเรื่อเรืองจนรอนแรงทะลุผาน

หนาตางเขามาแยงลูกตา  

เขาจะรีบไปบอกใหลุงสงตัวกลับบาน เพราะคงอยูที่น่ีไมได บางทีอาจเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดของใครสักคนหน่ึง ไมใชแมก็

ตองเปนเขาเอง 

 
(2)ปาชาผังเครือญาติ 
 

“พี...หลานผมๆ” 
ลุงรุงจูงเด็กชายเดินแนะนําใครตอใครไปทั่ว  
“ลูกอีรุงนะเรอะ” หญิงชราถาม 
“ใชครับยาย” 
“หนาตาหลอเหลา พีสมช่ือ”  
ลุงรุงอธิบายหลาน นอกจาก Pตัวอักษรภาษาอังกฤษ “พี”ภาษาถิ่นใตแปลวาอวนน่ันเอง  นอกจากอึดอัดกับภาษาถิ่นใตที่ พูด
ใสกันดังๆ  เร็วปรอ เขารูสึกไมชอบใจยายคนน้ันขึ้นมาทันใด   
นายพุงปอง ผิวคลํ้า บรรดาเพื่อนที่โรงเรียนลอมากพออยูแลว  
เม่ือเชาเขาขอลุงกลับบาน ดวยความรูสึกตรงไปตรงมาวาคงอยูที่น่ีไมได นอกจากลุงขอยืดเวลาสักส่ีหาวัน 
  ลุงยังพาเขาระเห็จเขาปาชาเสียอีก 
  หลังฉากคือความมืด  ตนไมใหญทิ้งใบรวงโกรน ก่ิงกานหงิกงอดั่งปศาจรายยืนจังกามองผูมาเยือน  แตผูคนคึกคักแสงไฟสวาง
ไสว เสียงประทัดระเบิดไมหยุด ชวยปลอบใจผูมาเยือน  
 ประเพณี “สวดเปลว” หรือเรียกอีกอยางวา “วันวาง” ของคนใต   ลุงจูงมือเขาหลานกมกราบอัฐิตายาย บรรจุอยูในเจดีย
เล็กๆ ที่ชาวบานเรียกวา “บัว” แตละองคจุดธูปตามเทียนสวางไสว แสดงกตเวทิตาคุณตอบรรพบุรุษผูลวงลับ 
“บัวไหนมืดสนิท แสดงวาลูกหลานเนรคุณ” 
 ลุงรุงทักทายคนโนน รับไหวคนน้ีไมไดหยุดหยอน พรอมกับพยายามเลาเกร็ดเล็กเกร็ดนอย  
ทุกคนเฝารอวันสวดเปลวอยางตื่นเตน กอนถึงวันงานนัดกันมาปาชาแผวถางตนไม ตนหญา เถาวัลยอันรกเรื้อไมนามอง  ชวย
ขัดถูทาสีบัวเสียใหม  
ทุกบานยังระดมลูกหลานออกมาชวยกันทําเสนขนมจีน เช่ือวาเหมือนสายสัมพันธอันยืดยาวไมส้ินสุด ของความเปนญาติพี่นอง  
มินาตลอดวันที่ผานมา พีจึงพบแตขนมจีนนํ้ายาหวานเปรี้ยวเผ็ดจัดจานกินกับผักหลายอยาง อยางนอยเขามีความสุขกับการ
กิน  
“หลานพี ”ชายวัยกลางคนพูดสําเนียงแปรงแบบใตเหมือนคนอ่ืนๆ  เขามาจับไมจับมือ แนะนําลูกชายเขา “ปอม”รุนราวคราว
เดียวกัน แมไมใชหลานยายสายตรงแตถือเปนญาติไมไกล  
 ปอม กลับไมไดกลมปอมสมช่ือ ผิวขาวซีดผอม ฟนจอบ หนาแหลมเหมือนหนู  เขาอาสาพาญาติเด็กชายชาวกรุงทัวร
ปาชา ค่ําคืนที่ไมนากลัว  แมเห็นเงาทะมึนยอดบัวเจดียใหคิดหวาดหว่ันนึกถึงหนังผี  แตดานชายปาประดับไฟราวแบบงานวัด 
พวกเขาออกเงินเลนเกมปาลูกดอกไดรางวัลปากกาลูกล่ืนราคาถูกมาคนละดาม    
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 ชวงพระสงฆทําพิธีทางศาสนาอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหผูลวงลับ ทุกคนน่ังรวมกันอยูในศาลา โฆษกประกาศย้ําเตือน
อยางจริงจังหามจุดประทัด ยังไมวายจะมีเสียงระเบิดทาทายเปนระยะ คนเฒาคนแกบนรําคาญ สวนพระทานสวดคาถาอยาง
น่ิงสงบไมมีอาการตกอกตกใจแตอยางไร   
  เสร็จพิธีสงฆจะมีการแสดงหนังตะลุงเฉลิมฉลองเหมือนเชนทุกปที่ผานมา  ทุกวันน้ีหนังตะลุงหาชมยากแตคนปูเส่ือ
จองรอชมหนาโรงบางตา  ป ทับ โหมง ฉิ่ง เริ่มบรรเลงโหมโรงทันที  หลังพระชักแถวกลับ   พีชวนปอมเดินมาทางหนาโรงหนัง 
 “ทุกทานอยางเพิ่งลุกครับ กอนหนังทําการแสดงค่ําคืนน้ี อยากเชิญผูใหญบานคนหนุมของเรา มาพูดอะไรเล็กนอย
เก่ียวกับโครงการ สสส.”โฆษกประกาศภาษากลางปนทองแดง 
 “อะไรหลาว..สสส.”ใครคนหน่ึงแซว 
  ส้ินเสียงปรบมือ ลุงรุงเดินไปรับไมโครโฟน 
อันดับแรกถือโอกาสแนะนําหลานชายอยางเปนทางการ ดวย เสียงเขม ดังฟงชัด ตามสไตลเฉพาะที่ไมมีใครเหมือน  
“หลานผมจะอยูที่น่ีตลอดปดเทอม” 
  พีลุกขึ้นยืน ยกมือไหวไปโดยรอบ ยิ้มเขินๆ  
 “ดําเหมือนแม อวนน่ีเหมือนใคร” ใครพูดจากดานหลัง ตามดวยเสียงหัวเราะครื้นเครง    
คงเกรงคนจะรุมแซวหลาน ผูใหญบานรุงรีบตัดเขาวาระ 
“ปที่แลวเราไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ขับเคล่ือนโครงการบานทุงสบายใจนาอยู  สวนหน่ึงอาศัยงานสวดเปลวเปนกิจกรรม
รวมญาติพี่นอง ความสามัคคี กลับคืนมายังบานของเรา  โครงการปที่ 2 คงจะมีอะไรดีๆ ตามมา” 
“ผมอยากใหผูใหญนับญาติสนิทอีกสักคน”  
“ใครลุงหมา” ผูใหญบานถามโฆษกประจําหมูบาน 
“ผูใหญกับนองแสงดาวคนสวยน่ันละครับ เม่ือไรจะใชนามสกุลเดียวกันสักที”  
คนปรบมือเปาปากเฟยวฟาวเฮฮา ถามหาคนช่ือดาว ไดคําตอบวากลับไปกอนแลว  ผูใหญบานหนุมยืนอํ้าอ้ึงหนาแดง ไมรู
กลาวอะไรตอ  
รถยนตหรูแลนเขามาจอดขางศาลา  ผูชายหนาตาเกล้ียงเกลา เช้ิตแขส้ันสีขาว กางเกงสแลค รองเทาหนังดูสงาราศี เหมือน
พวกทํางานออฟฟศ แขวนสรอยทองเทาโซ เดินสายอาดลงมา  ไมสนใจผูคน  
 “มาไหวพอกับเขาบางโวย” เขากลาวดังๆ ยิ้มเยาะโดยไมสนวาใครจะฟงอยูหรือไม เดินหายเขาไปทางดงบัวเก็บกระดูก   
กําลังมืด  ธูปเทียนทยอยมอดดับลง 
“ไงละผูใหญ เที่ยวขายไอเดียลมๆแลงๆอะไรอีก” 
เขาเดินผานหนาพี แขนซายลายสักรูปปศาจ กล่ินตัวเหม็นสาบ สวนทางกับลักษณะหนาตากการแตงตัว  ที่ 

ไมมีใครพูดจาโตตอบกับเขา ยกเวนลุงหมาแอบพูดคนเดียวเบาๆ   
“หนอย..ไอสําราญ มือไมพายเอาเทารานํ้า เม่ือไรคุกจะมาเอาตัวแกไปวะ”  
 

 (3)  หองรับแขก 

พีน่ังซอนทายจักรยานปอมทัวรหมูบาน  

ยังไงเขายังอยากกลับบาน ที่น่ีไมมีอะไรนาสนใจ ขางทางพบคนผิวดําเม่ียมเกรียมแดด  ไมสวมเส้ือ เดินยิ้มกวางกับสายลมอยู

ริมทาง เขาเปนคนสติไมดีที่ดูเหมือนความสุขเหลือลน   

บานเรือนซุกซอนหลังดงไม  ยกเวนหองแถวหนาวัดเปนแบบครึ่งไมครึ่งปูนทันสมัย โชวตัวโดดเดนริมถนน  

“รานคา” ปอมช้ีหองแถวตรงกลาง  พูดพรอมออกแรงเบงดวยบรรทุกผูโดยสารนํ้าหนักเกิน    

 รานยายชูขายไมจ้ิมฟนยันเรือรบ ผัก นํ้าปลา สมุด ปุย  ของเลน  อาหารตามส่ัง กวยเตี๋ยว ชากาแฟ  พีตื่นเตนเม่ือเห็นตูแช

วางหนาราน แตผิดหวังเม่ือสํารวจไมพบชาเขียวยี่หอที่สงฝาชิงรางวัลได  

ปอมปนรถพาเล้ียวลงถนนดิน ลอดผานอุโมงคตนไมรกครึ้ม มืดมิดเหมือนถ้ํา  พื้นดินทรายยังดูดลอรถจนตองออกแรงถีบนอง

โปง คืบคลานทีละนอย กวาสุดปลายอุโมงคสวางจา 

 ตนมะขามยืนเดนชายทุงแหงน้ัน  
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เปนตนไมที่ใหญมาก ที่เขาเคยเห็น ใบดกรกครึ้ม เหมือนปาใหญทั้งปา สูงลิบทะลุเมฆ ถึงดวงอาทิตย    

ปอมคลองแคลวอยางลิงลม ช่ัวพริบตาโหนจากโคนถึงยอดมะขาม ปนกลับลงมาเช้ือเชิญญาติชาวกรุง  

พีไมเคยปนตนไม อาการจึงดูคลายความพยายามกล้ิงขนุนขึ้นภูเขา  

เปนตนไมที่เปลือกสากๆ เปนรองยาว คอยครูดเน้ือตัวเปนรอยฟกชํ้า  

ทุลักทุเล เกือบพลาดตกหลายรอบ เหน่ือยหอบ จนเกือบขาดใจ มือไมออนเปล้ีย น่ังขาส่ันปากซีดบนไมกระดานที่พาดเปนหาง

แบบนายพราน 

ยามลมพัดแรงโอนเอนใจหวิวกลัวรวงลงพื้นเบื้องลาง  

แมยังไมอยูปลายยอดสุด แต มันสูงไมนอยเลยทีเดียว พอๆกับดาดฟาโรงเรียน ที่เขาเคยแอบขึ้นไปกับเพื่อนครั้งหน่ึง ถูกครูหวด

ครึ่งโหล  

ปอม ใหความม่ันใจวาในบรรดาตนไมที่เขาปนมาแลวนับไมถวนในหมูบาน ก่ิงมะขามเหนียว ไมเปลาะหักงาย  วาแลวพาตัว

เหน่ียวก่ิงยืนโผลหัวขึ้นจากยอดสูงสุดของตนไม  ทําตัวเหมือนกัปตันยานอวกาศที่มองออกไป ลมพัดซูปะทะใบหนา  

ผืนฟาสีฟาเขมใกลแคเอ้ือม เครื่องบินผานทางทิ้งรอยปุยสีขาวคลายเชือกรุยๆ ที่ใครวางทิ้งเกะกะเอาไวริมขอบฟาไกล   

 “ที่น่ีบานทุงสบายใจ” 

เขายืมคําพูดเกๆ มาอธิบายผานภาพมุมสูง  เชิงเขาถัดจากปาดิบเขียวเขม แนวสวนยางพาราผลัดใบ เปล่ียนสีเขียวเปน

สีเหลือง แดง  นํ้าตาล  ชวนใหนึกถึงฉากในละครซ่ีรี่เกาหลีสุดฮิต 

 พีพยายามเหยียดยืนมองตามบาง   ถัดแนวสวนยาวไลลงมา ถึงทุงกวาง ในฤดูรอนแลงอยางน้ี ฝูงวัวเล็มหญาหงอย

เหงา  

“มันอาจคิดหนักที่ไมก่ีวันขางหนาอาจไมมีหญาใหกินอีกก็เปนได” ปอมเสริมเติมความคิดเห็นเขาไป ถาเปนไกดทัวรอาชีพ เขา

คงมีสีสันไมนอย   

บานลุงรุงซอนอยูใตดงไมไกลสุดทางทิศตะวันตก 

“สวนบานเรา” ปอมช้ีใหมองตาม  “สังเกตจากยอดมะพราวยืนเขาแถวหาตน” 

 ยอดเจดียวัดเปนสีทองอรามยอดสูงโดดเดน ใกลหลังคาอุโบสถ    

 “ตรงน้ัน” ปอมช้ีตําแหนงตรงขามเจดีย 

 “ใครผานเขาไปผีหลอกทุกราย”  

 กําลังช่ืนชมธรรมชาติอันงดงามอยูดีๆ  ลมที่พัดมา หนาวเยียบ  บรรยากาศถูกเราความสนใจ ใหสายตาเพงมองอยาง

ตื่นเตน ชวนขนลุกซูขึ้นมาดื้อๆ แมจะเปนกลางวันอันจัดจาดวยแดด  

 “ปาชารึ”พีนึกถึงค่ําคืนสวดเปลวที่ผานมา  จําไดวาน่ังดูหนังตะลุงกับปอมบนผืนทราย  จนเผลอหลับคลุกฝุนอยูตรง

น้ันเอง  ตื่นอีกทีใกลสวาง หนังตะลุงจอวาง คนลุกกลับบานเกือบหมด  บัวเก็บกระดูกตกอยูมืดสนิท เขาเกือบฝนกระเจิง ดีแต

วาเห็นปอมญาติที่กลายมาเปนเพื่อนสนิทในช่ัวขามคืน ยังนอนหลับอยูขางอีกคน     

 “โรงเรียนรางตางหาก”ปอมตอบคําถาม  

พีไมกลามองตรงน้ันนานๆ กลัววาจะมีอะไรจองมองตอบ  

เก็อบอาการ ไมอยากใหเพื่อนรูวาเขากลัวผีมากแคไหน    

น่ังลงบนแผนไมกระดาน กระซิบถามตอพอไมใหผิดสังเกต 

“โรงเรียนประจําหมูบานถูกยุบสิบกวาปกอน โรงเรียนถูกปารกกลืนหาย อยากรูก็ไปถามลุงรุงซิ แกประกาศจับผีมาแลวหลาย

รอบ”  

นอกจากเปนผูใหญบาน ลุงรุงเปนหมอผีดวยหรืออยางไร พีคิดไปเรื่อยเปอย  ขาส่ัน ใจหวิวๆ ตอนปนลงมาจากจุดชมวิว

หมูบาน โดยปอมยืนยิ้มรับอยูเบื้องลาง 
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(4) ใตถุนหมูบาน 

     

ลุงรุงยุงทั้งวัน จนพีไมมีโอกาสย้ําเตือนความคิดกลับบาน ไดแตขอผัดผอนไปอีกวันสองวัน มาเรื่อยๆ   

หลังตะวันโผลพนยอดไมมาไดไมนาน ชาวบานตางเริ่มทยอยมาถึง หลายคนจอดจักรยานใตตนมะมวง กล่ินกาแฟหอมเขมลอย

อวลอากาศยามเชา  การสนทนาพูดคุยออกรส ขยับเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ  

พีตื่นจากเสียงเอะอะอึกทึกกรอกหู  จึงปลุกปอมที่ยังนอนหลับสนิท ผูประกาศยายมานอนเปนเพื่อนตลอดปดเทอม   

บานไมยกพื้น หลังคามุงกระเบื้องดินเผาเกาแก สมบัติสืบทอดตายาย  ลุงรุงเพิ่งส่ังเทพื้นคอนกรีต  ระหวางตีนเสาใตถุนบาน  

กลายเปนลานกิจกรรม หองประชุมแบบโลง จัดเกาอ้ีพลาสติคสีแดงกับกระดานเขียนไวทบอรดเตรียมพรอม 

“บานทุงสบายใจหลายปที่ผานมา อาจไมคอยสบายใจกันสักเทาไร” ผูใหญรุง เปดประชุมดวยคําพูดชวนขบคิด  

ทุกคนมองไปยังผูนําของเขา หนาดุติดหนวดแบบฉบับนักเลงใต พูดดังล่ันบานแบบไมตองใชไมโครโฟน  เครงขรึม ดวงตากลับ

ซอนรอยยิ้มหวานเหมือนเด็กนอย อยางนอยทําใหรูวาเขาไมไดใจรายเหมือนรูปรางหนาตา 

 ผูเขาประชุมราวสามสิบ ใสเส้ือโปโลสีเขียว ตรงกระเปาเส้ืออกซายมีโลโกโครงการทุงสบายใจนาอยู    

น่ังลอมวงคุย เด็กสองคนกลายเปนแขกรับเชิญพิเศษ  คนที่ยังไมเคยเจอพีมากอน แอบหันมามองเขาแลวอมยิ้มอยูบอย  ทําให

เด็กชายคิดเอาเองวา เขาคงมีรูปรางหนาประหลาด หรือไมก็คงหลอเกินลุง   

 “กรณีไอสําราญจะเอายังไง” ชายชรายกมือถาม  

“เรื่องน้ันเอาไวกอนนะลุงหมา วันน้ีขอพูดถึงโครงการบานทุงสบายใจนาอยูของ  สสส.” 

 ผูมาประชุมลวนเปนแกนนําโครงการปที่1เคยรวมกันทํางานผานรอนผานหนาว ประสบความสําเร็จบางเรื่อง  

“มาประชุมวันน้ีอยากรูวาเราจะทําอะไรตอ” 

ลุงหมาในฐานะปราชญชาวบานยกมืออภิปรายปญหาของชุมชน  

อดีตบานทุงสบายใจ หมูบานเล็กๆที่เคยอุดมสมบูรณ ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว ในปามีสวนยางพารา  ผูคนนํ้าใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  

ทุกวันพระผูคนหันหนาเขาวัด  

“กระทั่งยางพาราราคาแพง...” ลุงหมา พูดถึงส่ิงที่เปล่ียนจากหนามือเปนหลังมือในชวงไมก่ีปที่ผานมา  

อยากไดเงินเยอะ คนสวนใหญถมที่นาทําสวนยาง ครั้นยางราคาตกชีวิตตกอับไปดวย   หลายคนตองอพยพออกไปรับจาง

ทํางานที่อ่ืนปลอยลูกหลานอยูกับคนแก โดดเดี่ยวลําพัง หลายคนติดยา  

เม่ือนโยบายยุบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กเปนผล  โรงเรียนประจําหมูบานถูกปดตัว  เด็กเดิน ไปเรียนอีกหมูบานหน่ึง ระยะทาง

ไป-กลับ 8 กิโลเมตร  

“บางครอบครัวโอกาสดีหนอยสงลูกเขาเรียนในเมือง น่ังรถจนผอมแหงเปนไมเสียบผี ” คนหันมาทางปอมแลวหัวเราะ  เจาตัว

น่ังหนามุย  

“ตอนน้ีหลอขึ้นเยอะ” ลุงหมาเยา กอนอภิปรายตอ 

เด็กรุนใหมที่เรียนจบสูงๆ จํานวนไมนอย เลือกไปทํางานในเมือง ไมเคยหันหลังกลับมาพัฒนาหมูบาน ถึงตรงน้ีคนฟงเริ่มหาว 

เพราะเปนปญหาเดิมที่ตาหมาชอบหยิบยกอยูเสมอเหมือนฉายหนังซํ้าๆ   

“เชิญครับครูจํารัส” ผูใหญบานรุงหาทางตัดบท เดินเรื่องตอ 

“โครงการ สสส. ปกอนกระตุนชาวบานหันมาพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก  

เรามีผลงานสงเสริมคนปลูกผักกินเอง 50 ครัวเรือน โดยเฉพาะบานนองแสงดาวสาวสวย ไดเปนบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

ระดับอําเภอ”  ครูจํารัสรายงาน 

“แตเอะ...ทําไมวันน้ีงอนใครหรือเปลาจึงไมมา ระวังนะผูใหญ พักน้ีปลัดอําเภอรูปหลอทําทีมาดูแปลงเศรษฐกิจพอเพียงบาน

เราบอยเหลือเกิน” 
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“เอะ ครูจํารัส ผูใหญของเราไมหลอหรือ ดูดีๆซิคลายพระเอกหนังดวยซํ้า” ตาหมาแทรกขึ้น ทุกคนหัวเราะอีกรอบ ผูใหญหนา

จอยทําทีเก็บอาการ ในใจแอบนึกถึงปลัดอําเภอเพิ่งไปเชิญมารวมโครงการบานทุงสบายใจนาอยูในฐานะสภาผูนํา มีคนหลาย

ภาคสวน แกนนําชาวบาน อสม. ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน ปราชญชาวบาน  ผูใหญ สมาชิก อบต. ครู  เจาอาวาส  

สําหรับเขาเปนปลัดหนุมไฟแรงยึดแนวทางการทํางาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา“  

“พูดถึงปลัดเลนเอาเหมอไปเลยรึผูใหญ” ครูจํารัสวา กอนชวนทุกคนระดมความเห็นปญหาสําคัญชุมชน ทุกคนมองวาปญหา

เรงดวนเปนยาเสพติดกําลังระบาดหนัก 

ตางคนตางแสดงความเห็นอยางเต็มที่ พีฟงรูเรื่องบางไมรูเรื่องบางทั้งโดยภาษาถิ่นที่ไมคุนหู และเรื่องราวที่คุยกัน แมกระทั่ง 

คําวา “สสส.” อาจเคยไดยินจากโฆษณาโทรทัศน แตไมรูมาเก่ียวของกับคนที่น่ีไดอยางไร  

ชวงเบรกกาแฟ ทั้งคูแอบหลบ หลังโคนมะมวง มาเดินเตรแปลงผักหลังบาน  ปอมพาเด็กเมืองกรุงดู ผักบุง พริก ตะไคร ขม้ิน  

ในเน้ือที่รวมไรเศษ  

“วากันวาคนโสดอยางลุงรุงคงไมหันมาปลูกผักกินเองถาไมมีแรงบันดาลใจ” ปอมพูดปริศนา 

“อะไรคือแรงบันดาลใจ” 

“ผูหญิงกลางฟากฟา” 

“นายน่ีพูดเปนนักปรัชญาไปได”พีเอามือเกาหัวแกรก 

“ใครกันละ...”  

รอบตัวเขา ตนไมตนไร ของจริงผิดกับพื้นที่ชีวิตในกรุงเทพ ฯจํากัดอยูกับบานแคบๆ กลางซอย  ถนนไปโรงเรียน รถเมล  หาง  

วนกลับมาที่รานสะดวกซ้ือหนาปากซอย  ผักเหลาน้ีเคยเห็นมาบางตอนตามแมไปจายตลาดบางนานครั้ง เขาไมไดสนใจมากนัก  

แตเริ่มเขาใจคําพูดของครูวาเด็กรุนใหมแยกไมออกระหวางใบกะเพรากับโหระพา ผักชีกับขึ้นฉาย  หัวหอมกับกระเทียม ไม

รูจักตนขาว ชีวิตติดกินขาวกลองอุนไมโครเวฟ 

ลุงรุงเรียกเด็กกลับไปน่ังลอมวงกินขาวเที่ยง  เพิ่งสังเกตวา ชาวบานแตละคนหิ้วปนโตมาดวยเม่ือถอดจากเถาวางเรียง 

กลายเปนงานเล้ียงขนาดใหญทันตามเห็น แกงสม แกงเลียง  ไตปลา ไขเจียว นํ้าพริกกะป ผักลวก ผักสด บูดู ปลาทอด ยังมี

ขนมพื้นบานอีกหลายรายการ  

 กล่ิน และรสชาติ ทําใหพีคิดถึงฝมือแมยามเขาครัว . 

 

  (5)รอยย้ิมใตแสงจันทร   

ม้ือเย็นลุงหลานชวยกันเขาครัว  ผัดผักบุงไฟแดง กินกับแกงสมปลาหมอประชัน นํ้าพริกกะป ไขเจียวชะอม  พีกินขาวไดเยอะ 

จนปอมออกปากแซววาทองปองเหมือนนายหนูเนือย 

“ตัวตลกในหนังตลุง ชอบกินและพูดแตเรื่องกิน”ปอมอธิบายถึงความเปนหนูเนือย  พีนึกถึงจอหนังตะลุงเม่ือคืนกอน หนูเนือย

ตัวดําขยับปากพูดคราวใด คนหัวเราะกันทองคับทองแข็ง เพียงแตเขาฟงภาษาใตไมคอยเขาใจ 

อ่ิมหนํา ลางถวยลางจาน ชวนมาน่ังชานเรือน จองมองพระจันทรลอยเดน  แสงสีเงินสะทอนบนใบมะพราวพลิกพล้ิวลม  ผืน

ฟาสวางเกล้ียงเกลาจนเกือบลืมไปวาเปนเวลากลางคืน     

พีรูสึกวาดวงจันทรคืนน้ีเหมือนไฟสปอรทไลทดวงใหญตั้งใจฉายสองใหเฉพาะหมูบานแหงน้ีโดยเฉพาะ  ขนาดโตกวาที่เขาเคย

เห็นมากมายหลายเทา 

(เพิ่มเติม*** บรรยายเก่ียวกับความคิดคํานึง ความรู จินตนาการ  บรรยากาศในคืนเพ็ญ เชน ลอยกระทง เด็กในซอย 

...............)   

“คืนอยางน้ี สมัยกอนคุณตาของพวกเธอจะชวนเด็กๆ มาน่ังฟงนิทาน” 

“มีนิทานแบบนากลัวไหม” ปอมชิงถาม 

“หือ”  
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“พีอยากฟงผีโรงเรียนราง” ปอมวา 

ลุงรุงหัวเราะหึหึ ในลําคอ หันมาถามพี 

“เลาแลวจะนอนหลับไหมละ”  

“ไมกลัว” พีตอบไมตรงความจริง  คนกลัวผีเขากระดูกอยางเขามีหรือจะไมกลัวทุกส่ิงทุกอยางเก่ียวกับความมืดดําลึกลับ

ทั้งหลาย  แคลมพัดผานยอดไม พาเย็นเยือกขึ้นมาดื้อๆ  ภายใตแสงจันทร ยังมีมุมมืดหลืบลึกลับแอบซอน ในนิยายที่เคยอาน

เม่ือพระจันทรเปนสีแดงเม่ือไร ผูคนหลบซอนปศาจรายอยูในมุงเอาผาหมคลุมโปง คนประหลาดบางจําพวกแปลงรางเปน

มนุษยหมาปา  

ลุงรุงกระแอมดังๆจนเขาสะดุงตกใจ 

“คืนหน่ึง..บรรดาคนขี้เหลาประจําหมูบาน น่ังดื่มอยูที่รานชําแถวหนาวัดเหมือนทุกวัน เออ..คนพวกน้ีไมสนใจปายรณรงคเลิก

เหลาของ สสส. ที่แขวนอยูตรงน้ันแมแตนิด” 

 เมาแลว ไมสนใจชาวบานจะหลับจะนอน กลับสงเสียงเอะอะ โวยวาย ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังไมเลิก กระทั่งมีคนหน่ึงสังเกตเห็น

บางส่ิง  ถึงตอนน้ีลุงรุงเงียบไปช่ัวครู  มองไปที่ยอดใตแสงจันทร  

ปอมอดรนทนไมไหว“อะไรครับลุงรุง” 

“จะเรียกวาอะไรก็สุดจะกลาว  ขาของมันเทาตนมะพราว สูงเลยหลังคาโบสถ  เสียงรองหวีดแหลม เดินออมผานไปทางหลังวัด

อยางชาๆ ”  

“นากลัว” พีรูสึกเสียวสันหลัง ขนลุกซู   

 “ทุกคนกลัวแทบช็อคน่ันแหละ คิดกาวขาหนีไมออก น่ังตัวส่ันอาปากคาง หายเมาไปเลยละ”    

ปอมเคยฟงเรื่องแบบน้ีมาแลว ชาวบานกลับจากดูหนังกางแปลง ผานชายปาระหวางทางกลับบานเห็นคนรูปรางสูงใหญเดิน

ตามหลังมาติดๆ  

เขาเลาเรื่องน้ีตอนที่พาพีน่ังซอนจักรยานผานทางหนาวัด  หองแถวหนารานชํา  คนน่ังจับกลุมอยูบนมาหินออน ขี้เมาพวกเดียว

ที่ลุงเลาหรือเปลาไมทราบ พีไดแตเสียวสันหลังวาบหันมามองขางหลังบอยๆ  

จากชานบานมาถึงจุดน้ีไดไง พีอดคิด ไมแนใจวาเกิดการทาทายกันเล็กๆนอยๆ หลังฟงนิทานลุงรุงจบหรือเปลา คุยไปคุยมาตก

กระไดพลอยจนเสียยางน้ัน  

 ไมตองถามวาเขากลัวมากแคไหน พยายามเก็บขมความรูสึกเอาไว  

อุโมงคตนไม ยามน้ีมืดสนิทเหมือนถูกเอาผามาปดตาหลายช้ัน  ปอมอาศัยความชํานาญ พาลัดเลาะลงไปสูทองทุงที่ดูสวางไสว 

บนทองฟาสวาง กระจางตาเหลือเกิน  หากถาปนขึ้นไปเลนบนน้ันไดคงดี    

ตนมะขามยืนเปนเงาทะมึนรอรับแขกผูมาเยือนในยามวิกาล   

ลุงรุงมารออยูกอนแลว อุมอะไรอยูในมือ  อาจจะเปน “หมอจับผี”   

ความกลัวกลับจับจิตอีกระลอก  จําเรื่องที่แมเคยเลาใหฟง กลางทุงหมูบาน คนเห็นดวงไฟลอยไปลอยมา คนถิ่นน้ีเรียกวา “ผี

ชิน” ลุงเปนหมอผี ตั้งแตเม่ือไร พีตั้งคําถามอยางสับสน เดินเขาไปหาอยางหวาด ๆเห็นวาที่อุมอยูเปนฟุตบอล  

กลางแสงเดือน ลุงรุงหยิบของวิเศษชนิดหน่ึงออกมาจากกระเปาเส้ือ ที่แทนกหวีดเปาปริ๊ดยาวๆ  พรอมโยนลูกบอล ลอยละล่ิว

ตกพื้น กล้ิงไปบนลานทุงหญา  

ส่ิงที่ไมคาดฝนตามมาอีกระลอก ผูซอนกายอยูเงามืด แสดงตัวทยอยเดินตามลูกฟุตบอล อยางคึกคัก หน่ึง...สอง..สาม .. พีนับ

ไดถึง 8 คน   กระโดดตุบจากตนมะขามอีกหน่ึง  

พีหยิกตัวเอง ใหแนใจวาไมไดอยูในความฝน  ลุงรุง ปอม ทุกคนที่น่ีเปนคนจริงๆ  ตางว่ิงกรูเขาแยงเตะฟุตบอล  อาการอยางน้ี 

นึกถึงเขากับเพื่อนที่โรงเรียนเวลาพักกลางวัน เด็กผูชายว่ิงกรูไปกลางสนามไลเตะบอลเกาๆ ไมคิดชีวิต 

“ทําไมไมเลนกลางวัน” เขาคิด จะไดเห็นหนาเห็นตากันชัดๆ  

ปริ๊ดๆๆ  ลุงรุงเปานกหวีดอีกครั้ง เม่ือทุกคนหยุดจึงประกาศเสียงดังล่ันทุง  
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“คืนน้ีขอแนะนําสมาชิกใหมซ้ือตัวมาจากสโมสรดังแถวกรุงเทพฯ ช่ือพี เอาละเรามาแบงทีมแขงขัน ทีมไหนชนะจะไดรางวัล

เหมือนเชนเคย” 

“รางวัลอะไร” เสียงหน่ึงดังมาจากฟากไกล 

“รองเทาผาใบหน่ึงคู” 

“ฝายแพ” 

“ขนขี้ไกจากบานลุงหมา”  

เสียงวิพากวิจารณ ดังขรมอยูพักหน่ึงกวาจะสงบลง   พีเพิ่งนึกขึ้นไดวา ตัวเองใสรองเทาแตะ หลายคนเทาเปลาเหมือนเขา   

หากชนะยังคิดไมออกวาจะมีสวนแบงรองเทาคูเดียวอยางไร  

เด็ก 11 คน แบงไมลงตัว พีกับปอมอยูในฝาย6คน พีมาใหมกลายเปนตัวแถม  ตัวอวนใหญรับบทเปนนายประตู เฝากอนหิน

สองกอนเปนเสาประตู นกหวีดเปาปริ๊ดเริ่มเกม แมจะมองหนากันไมถนัดนัก สัมผัสไดถึงอารมณสนุกสนานหยอกลอ  เสียง

หัวเราะ หยอกเยา พีคิดยังคิดสงสัยกับหลายส่ิงหลายอยางในหัว ไมทันสังเกตวา กองหนาฝายตรงกันขาม เล้ียงบอลลากหลบ

เขามาดวยความเร็วสูง ไมทันขยับ  

เทาไหวๆในเงามืด ซัลโวสงลูกฟุตบอล ตรงมาเฉียดตัวเขาไปนิดเดียว ลมฉิวไปขางตัว  คนยิงประตูไดตะโกนล่ันดีใจสุดขีด  

“เย” เสียงเจ้ือยแจวของผูหญิง  

(เพิ่มเติม////เปนเกมที่พิลึก  สวนมากจะสงเสียงเรียกช่ือ เลนกันดวยเสียง จนล่ันทุง  เพราะมองไมเห็นหนากัน  ดีวาอยูไกล

บานคน/// บางทีลูกเตะหายเขาไปในปา ลุงรุงที่เปนกรรมการตองเปนฝายไปตามคนหา เด็กว่ิงไปชวยกันหา จนพบ  //////// 

หลังคนบนวามืด มองยาก 

แซว//ใหชวยกันยิ้ม จะไดเห็นฟน เพราะตัวดําเห็นแตฟน 

มันก็ไมเห็นอยูดี เพราะฟนดํา) 

พีเตะผิดเสียสวนใหญ เพราะกลางคืน กลางวันเขาก็เลนไมเกงอยูแลว  

กล่ินเหง่ือ  เหม็น เหมือนหมาเนา  

เม่ือทุกคนแยกยายกอนพระจันทรเที่ยงคืน บทสรุปวานายทวารมือใหมถูกสังเวยถึง 20 ประตู  ไดยินคนทีมเดียวบนวา ไมสม

กับเขาเปนคนตัวใหญ  ไมนาโยกหลบ ใจเสาะ   สุดทายไมไดรองเทาผาใบ  

ทิ้งคําทาเจอกันใหมเดือนเพ็ญหนา 

พีเหน่ือยจนเหง่ือโซก คําถามมากมายอยูในหัวสมอง อยากเห็นหนาชัดๆ ของทุกคน โดยเฉพาะนักฟุตบอลหญิงจอมซัลโว 

  

 (6)  ตนไมพี่แสงดาว 

ภารกิจโกยขี้ไกบานตาหมาชวงสายอีกวันพีจึงไดเห็นหนาเพื่อนรวมทีมฟุตบอลชัดๆ ดูซีดเซียวเหมือนผีดิบ ไมตางกับใบหนาใต

เงาจันทรสักเทาไร    

เม่ือเขากับปอมมาถึงคอกไก พวกเขามัดปากกระสอบเสร็จพอดี   

 “วันหลังนายซอมมาดีๆหนอยนะ จะไดไมตองมาขนขี้” 

คนตัวเตี้ยกวาเพื่อนพูดกับพี ที่เหลือพากันหัวเราะเบาๆ  ไมทันไดคุยทําความรูจักมากไปกวาน้ัน พวกเขาขอตัวแยกยาย 

มอบหมายเขากับปอม ผูมาทีหลัง นําขี้ไกสงจุดหมายปลายทาง  

  กล่ินเหม็นฉุนขึ้นซอนทายจักรยาน ชวยกันจูงชวยกันเข็น จนเหง่ือชุมโชกกลางหลัง เปาหมายอยูที่บานไมยกพื้น กลางสวนรก

ครึ้ม ระหวางเดินผานเขาบริเวณบานปาใหญ ปอมคอยแนะนําญาติชาวกรุงผูไมกระดิกตนไมตนไร    

“ที่น่ีมีตนไมอยูนับพัน เจาของทาวาไมมีใครจําไดหมด  มะมวง มะนาว มะพราว สมโอ ฟกแฟง แตงโม ไชโย โหฮิ้ว” 

“โหฮิ้ว..หนาตามันยังไงกัน” 

ปอมทําหนาเบื่อๆ “น่ีไมรูจริง..” 
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“แกลงหรอก  น่ันมันมะมวงเหมือนหนาบานลุง”  

“พี่แสงดาวอยูไหมครับ” ปอมตะโกนเรียกเสียล่ัน ดวยอยากจะโยนกระสอบขี้ไกที่หอบหิ้วมาไวตรงไหนสักแหงเต็มแก 

“อยูจา เอา!ปอมน่ันเอง สวนคูหูที่มาดวยตองเปนพี”  

เจาของบานสงเสียงสดใส มาจากดงมะมวง   

แอบรูจักมักจ่ีคนแปลกหนาอยางเขาเม่ือไร พีชวนงวยงงสงสัย พอๆกับรูสึกถูกชะตาทันทีไดพบ เธอสวมกางเกงยีนสเส้ือยืดสี

ครีมสไตลเรียบงาย ความเปนคนผิวเนียน ตาคม ผมยาว ยิ้มใจดี ทําใหนึกถึงคุณครูคนหน่ึงสมัยอนุบาล    

“ขอบใจมากนะสองคน  ตาหมาบอกแลววาจะมีเด็กมาหา วางกระสอบไวขางโคนมะมวงน่ันแหละ   พรุงน้ีจะมีการสาธิตทําปุย

หมักกับกลุมชาวบาน” เธอวา “เธอสองคนมาดวยซิ”  

“เปนไงพีมาอยูที่น่ีสนุกไหม ” 

“ครับ” พียังเขิน ๆ อยากจะพูดหลายอยางแตคิดไมทัน  ขณะเดียวกันเหมือนจูๆ นึกอะไรออกเธอเดินเล้ียวกลับขึ้นบาน  

 พีไดยินคนพูดถึงพี่แสงดาวมาหลายรอบ  ตาหมาลุนลุงรุงจับคูพี่แสงดาวครั้งหน่ึง   ตาหมาแซวลุงรุงวันประชุมครั้งหน่ึง   ไหน

จะชาวบานที่เขาไมรูจักแซวลุงผูใหญ  เพิ่งไดมาเจอตัวจากฟุตบอลถึงขี้ไก มันจะเก่ียวกันหรืออยางไร เด็กนอยยิ่งคิดไปก็ยิ่ง

สับสนปนเปเกินกวาจะทําความเขาใจ   จนพี่สาวคนสวยหิ้วขวดสีแดงลงมา  

“นํ้ากระเจ๊ียบตมเม่ือเชาน่ีเอง” 

ไดดื่มนํ้ากระเจ๊ียบเย็นเจ๊ียบ สองคนรูสึกช่ืนใจหายเหน่ือย  

“พี่กําลังสงเสริมชาวบานปลูกเพราะดูแลงายสรรพคุณมาก ลดไขมัน แกความดัน แกไอ” พีแอบเถียงในใจไปตามประสา สูชา

เขียวไดหรือ ในเม่ือไมมีฝาสงชิงโชค 

“เปนไงพี” 

“เปรี้ยวครับ” เขาตอบ 

“ชวยลดความอวน” ปอมตั้งใจแซวพีโดยเฉพาะ 

“ง้ันปอมไมควรกินมาก อาจผอมเหลือกระดูก” พี่แสงดาวเยาคืนให ชวนเดินลอดดงมะมวงมาอีกฟากหน่ึง แปลงกระเจ๊ียบอยู

รวมกับทุงผักสวนครัวเขียวสดลานตาเทาสนามฟุตบอลปรากฎอยูตรงหนา นาตื่นเตนไมนอยสําหรับพี  

“ปอมบอกซิวามีอะไรบาง” 

“พริก ตะไคร ขม้ิน  มะเขือ ผักบุง ถั่วฝกยาว  ชะอม ฟกแฟง แตงโม ตนไชโย...” เขาพอใจมุกเดิม 

“ผมนึกถึงผักตอนจายตลาดกับแม”พีบอกพี่แสงดาว   

“พี่ไมไดปลูกเพื่อขายหรอกนะ  พืชผักผลไมทั้งหลายเหลือกินเอาไวแบงปนชาวบานที่น่ี” 

“ทําอยางน้ีพี่ก็ไมไดเงินนะซิ”ปอมถาม  

พี่แสงดาวไมไดตอบทันที พาหลบแดดเขายืนใตรมเงาตนกลวยชายขอบแปลงผัก ความช้ืนเย็นจากลําตนชุมนํ้า ทําใหรูสึกสบาย

ตัว 

////ความสวยงาม เขียวสดของแปลงผักที่เห็น////////////// 

“คนสวนใหญทํางานหาเงินมาซ้ือกิน พี่ปลูกผักกินเองจึงไมตองใชเงินมากมาย”  

อาหารเปนส่ิงสําคัญอันดับหน่ึงตอชีวิต เม่ือเธอผลิตอาหารเองไดแลวจึงก็ไมเดือดรอนแสวงหาอะไร  

“คนเราตองหาคําตอบใหกับตัวเองเสียกอนวาความสุขคืออะไร ความสุขของพี่ไดปลูกตนไม  กินอาหารปลอดภัยไรสารพิษ  อยู

กับอากาศบริสุทธ์ิ”  

พีนึกภาพการใชชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงที่ครูพูดสอนในช้ันเรียน  

 “เงินทองไมจําเปน” ฟงเรื่องเลาแบบตรงไปตรงมาจากพี่แสงดาว พีกลาพูดกลาถามดวยความสนใจ  

“ไมถูกเสียทีเดียวหรอก  เพียงแตสังคมเอ้ือเฟอเผ่ือแผใหความสุขกวาเงินทองนะพี  พี่ใหผักเขาอีกวันเขาหิ้วปลาหิ้วไขกลับมา

ฝาก บานตาหมาเล้ียงไกเอาไวเยอะสงมาทั้งไก ทั้งไข  ขี้ไกเปนปุย” 
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 พีเกิดอยากถามขึ้นมาวาลุงรุงมาเก็บอะไร สงอะไรคืนมาใหพี่แสงดาวบาง ปอมกลับชิงพูดเสียกอน  

“วันกอนพี่แสงดาวใหพูดช่ือตนไมที่น่ีครบสามสิบชนิด ผมไปนึกมาแลว แค อัญชัน ขจร  ขี้เหล็ก  ชะอม กระถิน มะขาม ไผ 

พริก ตะไคร  ขา ขม้ิน โหระพา กระเพรา  มะเขือ มะระ ตําลึง ผักบุง ผักหวาน ผักกาด  ถั่วฝกยาว  ถั่วพู  ผักบุง แกวมังกร 

สับปะรด  มะเขือเทศ ผักชี กระเจ๊ียบ  ผักกูด  มะมวง  มะพราว มะละกอ  ขนุน มะยม ทุเรียนเทศ มะกรูด มะนาว มะกอก  

ชะมวง นอยหนา ”ปอมพูดยาวเหยียดจนแทบไมหายใจ  

“นาจะเกินดวยนะครับเน่ีย” เขานับน้ิว  แทจริงสายตาแอบสอดสายทั่วบริเวณอานคําตอบธรรมชาติของจริง  

“พี่แสงดาวสัญญาวาถาผมทําไดจะใหรางวัล”  

ขมวดคิ้วสงสัยแวบเดียว พี่แสงดาวปลอยเสียงหัวเราะอยางมีความสุข  

“ไดๆๆ สําหรับปอม คนเกงตองมีรางวัล”  

การขนขี้ไกไปบานพี่แสงดาว นอกจากพบเจาของบานคนสวยจิตใจงดงามมีความสุข  พีพลอยรับอานิสงสจากการตอบปญหา

คางเกา  

พี่แสงดาวเก็บผักรอบบาน เขาครัวทํากับขาวม้ือกลาง รสชาติแสนอรอยที่ตองจดจําอีกม้ือหน่ึง แกงเลียงผักเจ็ดอยางเจ็ดสี ไข

เจียวดอกขจร ยําหัวปลี ปลาทูทอด นํ้าพริกกะป  

////ผักที่อรอยคือผักที่เพิ่งเก็บมาจากดิน จากตน รสหวาน จึงตองปลูกผักเอาไวขางบาน เปนตูเย็นธรรมชาติ ตูเย็นจริงสู

ไมได//  

ผักสดของจริงหวานกรอบอรอยติดใจแมแตเด็กที่ไมคอยชอบผักมากอนอยางพี   

 

 

(7)  ความหลังยามบาย  

ยามพีคิดถึงเพื่อนกําลังเดินหาง ดูหนัง เลนเกมอยางสนุกสนาน มาคิดวาตัวเองตัดสินใจถูกหรือผิดกันแนที่มาหาลุง ยิ่งในแดด

ยามบายแกๆ ความรูสึกเศราเหมือนปวดฟนอยูคนเดียว ไดแตมองใบไมพลิกพล้ิวหลุดรวงตามแรงลมแลงหอบไอรอนมาเปน

ระลอก 

ไมมีอะไรใหลุน  เขาคิดอยากกลับบาน   

เขาไมไดบอกความรูสึกน้ันกับ ปอมที่ปนรถพาเขาผานไปทางโรงเรียนรางตามคําขอ   ผูมาเยือนกลับบนวาไมมีอะไรนาตื่นเตน 

ซากกําแพงเกาจมกลางพงหญารกริมทาง  มองจากตรงน้ันเห็นอาคารเรียนทิ้งรางจนมีตนไมงอกขึ้นจากหลังคา  ซากบานพักครู

ทรุดกองลงพื้น  สนามฟุตบอลกลายเปนปา  

หันหัวกลับมาทางบานตาหมา ยินเสียงปพื้นเมืองแหบแหงโหยหวนสอดอารมณหมนเศรา 

พวกเขาเดินยองผานคอกไกกล่ินฉุน ผานไรพริกของตาหมามาถึงศาลาหลังเล็กที่ชายชรามักน่ังประจําการอยูมากกวาบานหลัง

ใหญ  

เขาน่ังขัดสมาธิเปาปบนแครไมไผจมอยูในโลกแหงเสียงแผดกังวานสงสัญญาณวาเหวเงียบเหงาผานสายลมถึงผูคนที่ไดยิน  จน

เสียงสะดุดขาดหวงลงเสียเฉยๆ  

“เขามาซิ”  

“เอากระสอบขี้ไกมาคืนครับตา” ปอมรายงาน 

“เปนไงหลานพีมาอยูที่น่ีหลายวันมีความสุขดีไหม”   

ตาหมาหัวลาน พุงพลุย นุงโสรง ไมสวมเส้ือเผยเน้ือหนังหยอนยานเปลือยเปลา ปอยางพระอภัยมณียังอยูในมือ  

 “ตาหมาเปนนักปหรือครับ”พีถามแทนคําตอบ  

“ใช ตาเคยเลนเปนคณะลูกคูหนังตะลุง ” 

“นาสนุกครับ” 
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ตาสีขี้เถาของชายชรา เหมอมองเปลวแดดที่กําลังหุบขณะอาทิตยหลบหลังกอนเมฆ   

“สมัยน้ีไมมีใครดูหนังตะลุง นานครั้งจะมีคนตามไปเลนนะ” แกวา “ตาจะเลาวาชีวิตแตกอนเปนอยางไร”   

มือปอันดับตนๆ เดินทางแสดงทั่วภาคใตจนแทบไมมีวันหยุดเงินทองเต็มไมเต็มมือ สนุกสนาน ฟุงเฟอ กระทั่งหลังแตงงาน

สัญญาภรรยาขอเดินทางเปาปเก็บเงินสักชวงคอยกลับมาอยูบาน  ความเปนจริงหลังจากน้ัน ภรรยาของเขาอยูเฝาบานคนเดียว

จนลมปวยเสียชีวิตอยางเดียวดาย   

ตาหมาเสียใจมาก ละทิ้งงานที่รัก กลับมาอยูบานใชชีวิตเรียบงาย ไมคิดแตงงานใหม 

“ฟงรอบที่สามสิบแยว..”ปอมลอตาหมา แอบยุกยิก กระซิบขางหูพี  

 “ชีวิตคนน่ีก็แปลก อยางเจารุงพวกเธอคงไมรูหรอกวาเขาผานอะไรมาอยางโชกโชน” ตาหมาหันเปดประเด็นใหม 

คราวน้ีปอมสนใจ  

พียิ่งอยากรู เทาที่จําความได แมบอกวาลุงรุงเปนพอคาขายเส้ือผามือสองตลาดนัด ยามวางมักซ้ือของเลนกับขนมแวะไปฝาก

เขา  

“เจาน่ีรายเหลือ โดนไลออกโรงเรียนเพราะเกกมะเหรกเกเร กินเหลาเมาไมเปนผูเปนคน ทิ้งตัวนอนใตโคนไม ริมถนน เหมือน

กองขยะ ผูคนผานไปมาเห็นสภาพทุเรศทุรังไมไหวตองหามใสรถซาเลงสงกลับบาน ชีวิตหมดสภาพจนถูกขนานนามเขาวานาย

รุงริ่ง” 

 รุงริ่งจนไมมีช้ินดีนะหรือ เด็กสองคนไมอยากจะเช่ือ  

 “ยายพวกเธอตรอมใจที่ส่ังสอนลูกไมได พอตายไปบานหลังน้ันเหลือเจารุงอยูคนเดียว สองปถัดมาเขาหายตัว ไมมี

ใครรูวาไปไหน” 

ความจริงเพิ่งมาเปดเผยในภายหลัง ชายหนุมผานชีวิตหลายรูปแบบ คนงานกอสราง ลูกเรือตังเก กระเปารถทัวร ขายเส้ือผา 

ทํางานสงตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี ทํางานกรุงเทพอีกหลายปกอนตัดสินใจกลับถิ่นเกิด  เปนคนใหมที่ชาวบานรัก  

 “เหมือนนิยายเลย อยางพี่แสงดาวละครับ ไดขาววาเคยทํางานดี ๆทําไมกลับมาปลูกผัก” ชักคุยกันสนุก ปอมมองตา

หมาเปนนักขาวผูรูเรื่องชาวบานรอบทิศเสียอยางน้ัน  

“น่ันแน.. ลุงรุงคงฝากถามมาละซิ” 

“ไมเลาก็ไมฟง..” ปอม รูจังหวะช้ันเชิงหลอกลอ 

แสงดาวเรียนเกงมาตั้งแตเด็ก สอบเขาเรียนมหาวิทยาลัยช่ือดังในเมืองกรุงไดเปนคนแรกๆ ของอําเภอ  จบแลวทํางานออฟฟศ

รายไดดี  ไดไปเมืองนอกบอย ใชชีวิตหรูหรา 

“เธอเคยเลาใหฟงวาวันหน่ึงเกิดคิดถึงพอแม คิดถึงบาน ถายังทํางานอยูในเมืองอยูแบบเดิม หาเงินเอาไวกิน ผอนรถ ผอนบาน

ตอไปเรื่อยๆ อยูที่น่ันไมมีโอกาสกลับบานมาดูแลครอบครัวเปนแน จึงตัดสินใจลาออกจากงาน” 

 ฟงตาหมาเลา วันที่พี่แสงดาวกลับมาใหมๆ ชาวบานรุมนินทาวารายบางวาเธอคงอกหักรักคุดจนสติไมดี  มีปญหาชีวิต อุตสาห

ร่ําเรียน  เสียดายอนาคตรุงโรจน กําลังมีเงินมีทอง เปนใหญเปนโตตามกหวัง  

คนปากบอนแอบตั้งฉายาใหมใหพี่แสงดาววา “แสงดับ” 

เตรียมตัวเตรียมใจมายังเครียดกวาจะจับหลักเริ่มตนชีวิตใหม โดยหันมาพลิกพื้นที่สิบกวาไรปลูกพืชแบบพึ่งตนเอง ทุกวันน้ี

กลายเปนคนตนแบบรุนใหมกลับมาพัฒนาบานเกิดที่คนตางถิ่นขอมาแลกเปล่ียนดูงาน ในฐานะคนรุนใหมที่เปล่ียนความคิด

เดิมๆที่วาคนเรียนสูงตองทํางานไกลบาน  

 “แมจะรุนพี่หลายป แตลุงรุงกลับมาบานทีหลัง สมัครเปนลูกศิษยเรียนปลูกผักอินทรียจากแสงดาว”  

แสงดาวอธิบายแนวคิดกับชาวบานวา ความสุข ไมไดขึ้นอยูกับเงินอยางที่ใครๆคิดกันเพียงอยางเดียว  

สําหรับเธอการไดกลับมาดูแลพอแม  และอยูกับถิ่นเกิดตางหากเปนคําตอบ   ตอนทํางานเงินเดือนเยอะเปนกอบเปนกําแต

ตนทุนชีวิตสูง เงินเดือนไมเหลือ ไมพอ 
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  ชีวิตแบบที่เธอเลือกเงินไมเยอะ ตนทุนชีวิตไมแพง พอกินพอใชได สุขสบายบนความเรียบงาย  มีเวลาอยูกับตัวเอง พูดคุยกับ

เพื่อนบาน อานหนังสือ ไมเรงรีบ  สุขภาพดี ไมเครียด ไมหงุดหงิด พอมีพอกินไมร่ํารวยแตไมลําบาก  

เงินไมสําคัญอะไรเพราะชีวิตและความสุขสําคัญที่สุด  

 สัมผัสตัวจริงเสียงจริงอัธยาศัยอบอุนงดงามมาหมาดๆ พอฟงเรื่องน้ี พียิ่งรูสึกช่ืนชมในความเด็ดเดี่ยวกลาหาญในการ

เลือกใชชีวิตแบบเธอ 

เปนชีวิตที่นาประทับใจ แสงดับกลับมาเปนแสงดาวสวางกลางใจคน สวนลุงรุงทิ้งชีวิตสุดริ่งเอาไวเบื้องหลัง สมควรอยูอยางมี

ความสุขที่บานทุงสบายใจ 

ลุงรุงฝากเปนลูกศิษยพี่แสงดาวตอนไหน อันน้ันเขาก็สนใจ 

 

(8) งานประชาชน 

นอกหนาตางภูเขาถูกหมดวยทะเลหมอก  

หมอกยังดันยอดเขาลอยควางกลางทองฟา  ไอเย็นช้ืนลองไหลเขายึดพื้นที่ทุกหนแหงจนแสงแดดไมอาจสาดสองลงมาไดงาย   

อากาศหนาวจนไกขันออกเสียงแหบๆ  

“ตื่นเชานะพี” ลุงรุงทักมาจากลานดินหนาบาน  

“มีนัดกับใครหรือเปลา” 

ตอนเลาวาไปบานพี่แสงดาว ลุงรุงทําเปนไมสนใจอะไรมาก แตเชียรเด็กแวะไปหาเธอบอยๆ  

“ทําไมหรือลุง”พีถามตามซ่ือ 

“ไปดูผัก ดูตนไม ไดความรู เจาของบานก็ใจดีไมใชหรือ”   

พีกับปอมแอบหัวเราะกันคิกคัก คิดซุกซนเรื่องจับคูหนุมสาวประสาเด็กที่ลุงหมาใสคําส่ังยุแยงเอาไวเบื้องหลังเรียบรอย เริ่มจับ

นิสัยใจคอผูเปนลุงมาดเขม  บางมุมกลับออนนุมเก็บความรูสึกจนไมมีใครรูวากําลังคิดอะไร   

ตั้งแตหลานมาอยูดวยสองคนภาระผูใหญบานอยางเขาก็มากตามทั้งงานราษฎรงานหลวง ที่แนๆ ตื่นกอนไกโห เขาครัวหุงขาว

ทํากับขาวกับปลาใหเรียบรอยกอนกาวลงบันไดเรือน  

กล่ินอาหาร ที่นาอรอย มาจากครัว ตั้งแตเด็กยังไมตื่น  

เดินหายเขาไปทางหลังบาน  

ยางพาราราคาตกเขากําลังทดลองปลูกกลวยไข  เปนแปลงตัวอยางใหกับชาวบานลองมาทําตาม มันกําลังเติบโตงอกงามดี 

ทามกลางกลางสายหมอก อาการขุดดิน ผุดลุกผุดน่ังขางกองดิน  เหมือนชายลึกลับในฉากหนังผีฝรั่ง 

แอบมองความเคล่ือนไหวจากชานบาน เห็นภาพแปลกตาพีพลอยจินตนาการเปนตุเปนตะนอกเรื่องไปอยางน้ันเอง  นึกดีๆวา

ควรอาสาชวยงานลุงบาง  กอนขยับคิดการอะไร ลุงรุงเดินออกจากสวนกลวยกลับมายังลานหนาบาน คุยโทรศัพทภาษาถิ่น

เสียงดัง ฟงชัด  

“ใจเย็นๆครับ ตางฝายคอยพูดคอยจา ตกลงกันไมไดจริงๆ มาน่ังปรึกษาหารือตอหนาผมไดตลอดเวลา”  

ภาระงานผูใหญบานนาเวียนหัวแตเชา  

“ออ .. ไมยอมคุยดวยง้ันตอนสายๆ เขามาหาผมดวยกัน”  

เสียงกุกกักบนโตะ ณ สํานักงานใตถุนอยูพักใหญ  เม่ือเล้ียวกลับสวนกลวยอีกรอบ พีขอตามไปดวย สุดแนวสวนกลวยแปลง

ผักบุง ผักกาดเขียว มะเขือ ดูเขียวสดช่ืนยามเชา   

“เด็กเมืองรดนํ้าผักเปนไหม”  

 “เคยชวยพี่แสงดาววันกอน” เด็กนอยตอบ 

 “น่ันแนทีลุงตัวเองไมยักชวย”เขาเยาหลาน พอเอยถึงพี่แสงดาวเสียงลุงรุงออนนุมลงเทาตัว  
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ลุงรุงไมไดขุดสระเก็บนํ้าเหมือนบานพี่แสงดาว หนาแลงอยางน้ีตองอาศัยบอนํ้าโบราณที่ตกทอดกันมาตั้งแตรุนปูยาตายาย พี

เรียนรูการตักนํ้าจากบอโดยสาวเชือกผานลูกรอกดึงถังขึ้นจากกนบอลึกใตดินกวาสิบเมตร  

สองคนชวยกัน เดินไปเดินมาระหวางบอนํ้ากับแปลงผัก อวลกล่ินปุยหมักนํ้า  หญาเนาผสมกล่ินหอมรื่นดอกไมปาลอยมาตา

มลม   

 “ใชครับ ผมรับผิดชอบขับเคล่ือนโครงการ สสส. ใหหมูบาน ประชุมไกลๆหลายวันอยางน้ัน คงไมคอยสะดวก”  

เปนเชาวันที่โทรศัพทเขามาไมขาดสาย    

 “ลุงยุงทั้งวันเลยนะครับ”พีถาม 

 “ไมเสมอไป”   

 “ไดยินหลายหนคําวา สสส. ชักสงสัยวาอันเดียวที่ฟงโฆษณา จน เครียด กินเหลาน่ันหรือเปลา”พีอยากหาเรื่องคุย 

หิ้วถังนํ้าเดินตามรอบที่หลายสิบจนรูสึกหนักเหน่ือยเม่ือยและเบื่อเต็มที 

 “อยากรูจริงรึ” 

 “เอาไวคุยกับพี่แสงดาว”  

“สสส.เปนคํายอของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” ลุงรุงตอบเปนการเปนงาน  

หนวยงานน้ี มีหนาที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุนสนับสนุน และรวมกับหนวยงานตางๆ ในสังคม ขับเคล่ือนการะบวนการสรางเสริม

สุขภาพ ในความหมายใหม ที่เรียกวา สุขภาวะส่ีดาน กาย จิต ปญญา สังคม   

สุขภาพที่วา ไมไดหมายถึงการเจ็บปวยไปหาหมอเพียงอยางเดียว อยางที่เคยเขาใจกันมา แตเปนทุกส่ิงทุกอยาง ที่เก่ียวของกับ

ความสุขของคน  

ความสุขที่ไมเหมือนกัน 

พีนึกถึงนิยามความสุขของพี่แสงดาว  

ทุกเรื่องในโลกจึงมาเก่ียวของกับสุขภาพไดหมด 

เปนสุขภาพในมุมมองใหม    

 “โฆษณาโทรทัศนเพียงบทบาทหน่ึง มาเก่ียวของกับบานทุงสบายใจตอนน้ีเปนโครงการชุมชนทองถิ่นนาอยู ของสํานัก

สรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม” 

เห็นหลานทําหนางง ลุงรุงจึงหยุดเอาไวกอน   

“วันหลังจะอธิบายวา สสส. มีสวนชวยชุมชนบานเรายังไง แคน้ีหลานพออวดภูมิพี่แสงดาวไดไหม แบบไมเสียช่ือลุง” 

“ยากอะไรแคพาลุงรุงไปดวย” หลานตอบ   

ลุงรุงแอบเก็บอาการเขินๆ อยางแนบเนียน กมตัวหยิบหนอนจากใตใบผักกาดเขียว หนอนผีเส้ือตัวสีเขียวอวบอวนเทาหัวแมมือ

นาขยะแขยง  

มอเตอรไซคแผดเสียงว่ิงตรงมาที่บาน  แสงไฟหนารถเปนลําฉายมาถึงปากลวยแวบไปแวบมาไมน่ิง   ทาทางเรงรีบ  พอจอดรถ

ตะโกนเสียงล่ัน  

“ผูใหญ ๆๆ “ 

หลังมานหมอก สาวใหญรางอวน  เดินไปเดินมา หนาบาน ใตถุน ใตตนมะมวง สอดสายสายตาแลหา พอเห็นวาอยูอีกที่หน่ึง 

รีบครึ่งเดินครึ่งว่ิง ลัดเลาะมาหาแบบทุลักทุเล  

 “ไมไหวแลว คราวน้ีฉันตองใหผูใหญจัดการ”เธอกระหืดกระหอบ เสียงดังเหมือนพูดผานโทรโขง ชวนแสบแกวหู   

“ใจเย็นๆ เรื่องอะไรละกระถิน”  

“ผีหลอกฉันนะซิที่ตนไทร” 

พีหูผ่ึงกับขาวที่เพิ่งมาถึง ลุงรุงกลับไมไดรูสึกอะไรมากมายนัก 

“เจอสองรอบแลว ตองทําอะไรสักอยาง” 
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ตอนตีสามเธอกําลังขี่รถออกไปกรีดยาง  นอกจากแสงไฟรถ กับไฟฉายแบบติดหนาผากที่ชาวสวนยางใชทั่วไป เฝาความมืด

เหมือนปกติ ตอนผานหนาโรงเรียนรางน่ันเอง จึงไดยินเสียงหมาหอน รับกันเปนทอดๆ เธอกลัวจับจิต ตัดสินใจหันหลังกลับ  

เธอบอกวาเห็นชัดเต็มตา ผีหอยมาจากตนไทรใหญ ล้ินยาว ตาถลน หนอนไตตามใบหนายั้วเยี้ย หนอนตัวหน่ึงยังตกลงมาใส

หนาเธอดวยซํ้า  เจออยางน้ีไมสติแตกเปนบาตายก็บุญโข  แตน่ีเจอมาเปนครั้งที่สอง   

“นึกถึงขนยังลุกเกรียวไมหาย ”เธอลูบทอแขนลํ่าๆ  

“ฉันชวยอยางไรละกระถิน ฉันวามันก็แปลกๆพิกลอยูนะ” 

“ปราบผี”  

 ผูใหญบานน่ีงานยุงจริงแฮะ พีคิด   

     

 

 (9)ปาลึกลับ 

“พรอมยัง” ลุงรุงปลุกเด็กๆเวลาเที่ยงคืน  

ถูกไลเขานอนเอาแรงตั้งแตหัวค่ํา พีนอนหลับไมสนิท ใจเฝากังวลภารกิจที่กําลังมาถึง เปนอีกค่ําคืนที่เขากลัวจับจิต   

ลุงรุงนําเดินออกมาจากบาน บอกวาจะใชไฟฉายยามจําเปนเทาน้ัน ที่สําคัญหามสงเสียงพูดคุย   อาศัยเสนทางจากแสงดาว

ริบหรี่ไมก่ีดวงบนฟาไกล เดินไปไหน ดาวก็ตามมาดวย  ขณะที่ตนไมสองขางทางเปนเงาตะคุมนากลัว 

นอกจากจากเสียงย่ําเทา มีเสียงนกฮูก  เสียงวัวรอง ผสมกับเสียงหมาเหา ลอยลมผสม เสียงแมวหงาว  พีคิดไปเองวาเวลา

เชนน้ีเปนเวลาที่ผีดูดเลือดลุกออกจากโลง สวนผีกระสือถอดหัวออกลองลอยเปนดวงไฟ 

“ผีๆ” ปอมกระซิบจากหลังสุด  พีขนลุกเกรียวหยุดชะงัก ลุงรุงหันมาถาม 

“อะไรปอม” ลุงรุงถาม 

“เปลาครับ ผมเรียกพีจะบอกวาเดินชาลงหนอยตามไมทัน” 

“ออ..” ลุงหัวเราะ จับทางวาปอมออกเรียกพีเปนภาษาถิ่นใต อาจฟงเพี้ยนๆจนเขาใจผิดเปน “ผี” 

มาเรียกผิดเรียกถูกอะไรกันตอนน้ีเลา พีอยากเขกหัวเพื่อนรักเสียเต็มแก  

ตอนเดินผานกําแพงหนาวัด ยินเสียงโกรกกรากจนลุงรุงกราดฉายไฟตามดู  แสงไฟกวัดแกวงจากพื้นขึ้นฟา เห็นปลองเมรุในวัด

เปนเงาทะมึนอยูเบื้องหลัง นึกถึงผีเปรตหลอกคนเมาหนาวัด ลมเย็นยะเยียบพัดมาวูบหน่ึง  

ตนเสียงแปลกๆน้ันกลับเปนหนูกําลังว่ิงไลกัดกันบนสายไฟฟาหอยระโยงระยางริมทาง ทุกคนถอนหายใจโลงอก    

จากทางใหญแวะเขาประตูโรงเรียนราง เปนปารกลุงรุงอดหวงหนามไหนเก่ียวแขงแทงขา  สัตวพิษจําพวกแมลงหรืองู    เพราะ

ตองเดินแหวกเถาวัลยพันธุเก่ียวรกเรื้อ   

ย่ําพื้นชุมนํ้าคางไปไดทีละคืบ ผานตรงไหน แมลงกลางคืนรองระงม “ว้ิงๆๆ”อยูกอนหนาสงบลง มันเปนเรไร จ้ิงหรีด หรือ

แมลงอะไรบาง เคยไดยินปอมเลา แตไมเคยสนใจไยดีนัก เหลือแตเสียงกรอดๆ เหมือนขบเขี้ยวเคี้ยวฟน   

ชอบดูหนังผีจนกลัวผีขึ้นสมอง พีเพิ่งมารูวาความกลัวจนหายใจไมทั่วทองเปนอยางไร  ตอนน้ีเขารูสึกหนาวขณะเดียวกันเม็ด

เหง่ือซึมกลางหลัง  

 การบุกฝาปารกจนเหน่ือยหอบมาถึงบริเวณพื้นปูน 

“เอาละพวกเราน่ังลง ทีน้ีตองรอ”   

ปอมที่แซงขึ้นมาอยูขางหนาตั้งแตพบหนูบนสายไฟ กระซิบเสียงส่ันวาตรงน้ีคงเคยลานหนาอาคารเรียน  ความมืดทําใหมองไม

เห็นอะไรชัดเจน นอกจากกล่ินเหม็นอับช้ืน ที่บอกไมถูกวาเปนกล่ินขี้เยี่ยวหรือของสกปรกอะไรทั้งหลายในโลกมารวมกัน  

การรอคอยที่นาอึดอัดที่สุดในโลก เงียบจนไดยินเสียงปลวกเดินอยูในโพรง  ลมพัดใบไมพลิกพล้ิววูบไหว นึกถึงพี่กระถินหญิง

อวน พูดดังล่ันแทบไมหายใจหายคอ  ประสบการณหลอนตอนหน่ึงกลาวถึงโรงเรียนราง  
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“ตรงน้ันบางคืนฉันไดยินตอกแตก ๆ คลายเสียงพิมพดีด บางคืนเด็กรองเพลงชาติ  อีกคืนเปดเพลงล่ันเหมือนมีงานฉลอง จน

ผานไปพบเขาจังๆมันนากลัวมาก”   

เหตุเกิดเม่ือเชา ลุงรุงรับฟงเรื่องทุกขรอนของลูกบาน เม่ือเธอกลับไปแลว พีกับปอมอยากรูเรื่องที่เกิดขึ้น  ลุงรุงหัวเราะ บอกวา

ถาอยากรูจริงจะพาไปพิสูจน   

“กลาหรือเปลา” 

“กลาซิ” พีตอบ 

  ตกกระไดพลอยโจนอีกรอบ  กลัวแสนกลัวก็ไมรูจะบอกกับใครอยางไร ถาเขาไมกลามา วันหลังจะตองถูกปอมลอ หรือไป

บอกใครตอใครวาเขาขี้ขลาด อีกอยางการนอนอยูบานคนเดียวอาจจะวังเวงนากลัวกวาก็เปนได 

ขอยกเลิกภารกิจ กลับตอนน้ีก็สายไปเสียแลว บางส่ิงบางอยางกําลังเคล่ือนตัวเขามาใกล  ผีตามพี่กระถินเลาเปนแน พีคิดแลว 

ไมกลาแมมองไปทางตนเสียง  คลายลมพัดอ้ืออึงผสมเสียงพูด หรือแคแมลงกลางคืนที่เคยเงียบเสียงลงดังเซ็งแซขึ้นมาอีกรอบ     

ตอนน้ีพีอยากใหลุงรุงเปนผูใหญบานปราบผีตัวจริงๆเหมือนในหนัง  แทนที่จะน่ังใจเย็น ควรจะเริ่มรายคาถา ปลอยของขลัง ทํา

อะไรสักอยางเพราะเสียงแหงวิกาลเคล่ือนตรงเขามาหาพวกเขาโดยตรง กลับหยุดเล้ียวไปอีกทาง  

“คงไปหนาเสาธง”  ลุงรุงพูดกับตัวเอง ไมนานมองเห็น ประกายไฟสวางวาบ กองไฟเล็กๆ ถูกจุดในความมืด หางหลายสิบ

เมตร หากอยูเหนือลมกล่ินกองไฟแสบจมูก  

ดวยความกลัง พีมองเห็นลูกไฟของเหลาปศาจรายมาลอยอยูใกลตรงหนา ความจริงที่ปรากฏทําใหเขาเช่ือเรื่องภูตผี คิดวาส่ิงที่

มองเห็นกับตาในค่ําคืนน้ีจะตองติดตาไปช่ัวชีวิต 

หัวใจเตนแรงจนเกือบจะหยุด ความกลัวถึงขีดสุดหากคิดจะว่ิงหนี เขาคงกาวขาไมออก  

นาทีน้ันเองลุงรุงตัดสินใจลุกขึ้น ไฟฉายสองเขากับส่ิงหน่ึง ระฆังเกาๆ แขวนขางกําแพง  ส่ันระฆัง 3 ครั้ง ระฆังเกาเสียงแตก 

แหบโหย กลับทําใหกองไฟถูกดับลง 

“ผูใหญรุง” เสียงคนพูดเอะอะ 

เกิดความเคล่ือนไหวโกลาหลบริเวณน้ันอยูพักใหญ คงมีบางคนว่ิงจากไป   คนที่เหลือมายืนแสดงตัวตอหนาไฟฉาย  

พวกเขาเปนคน เด็กในวัยเดียวกับพี ใตแสงไฟหนาตา ซีดเซียว  ดวงตาเหมอลอย ไรชีวิตชีวา  ยกเวนเด็กผูหญิง  

ดูเหมือนพีจะถูกกําหนดใหมาพบเพื่อนที่หมูบานแหงน้ี ในชวงเวลาแปลกประหลาดอีกครั้ง 

“พวกเธอไมทําตามสัญญา” ลุงรุงพูด 

“ผูใหญก็ผิดสัญญา พาคนแปลกหนามาดวย” เด็กผูหญิงช้ีมาทางสองคน   

“อาว!ปอม”เธอแปลกใจ 

“ใบบัว” ปอมวา  พีเองก็เคยเจอเธอมาแลวครั้งหน่ึงตอนเลนฟุตบอลใตแสงจันทร น่ีเปนครั้งแรกที่รูจักช่ือ 

 “ใครทําผีหลอกชาวบาน”ลุงรุงตั้งคําถาม 

ถึงไมเจอผี แตนับวาเปนคืนที่พีตื่นเตน ประหลาดใจกับส่ิงที่ไดประสบ 

 

(10)ชุมชนนาอยู  

เม่ือวานขี่มอเตอรไซคเขารานตัดผมที่ตลาด โกนหนวดโกนเครา หนาตาเกล้ียงเกลา  ตื่นขึ้นมาอีกวันลุงรุงสวมกางเกงยีนสตัว

ใหมกับเส้ือลายสก็อตเขียวสด ผิวปากทํานองเพลงลูกทุง  

ตนเหตุความสุขของผูใหญบานหนุมใหญ ประจําวันน้ี มาจากคณะทํางานโครงการบานทุงสบายใจนัดหมายไปประชุมสัญจรกัน

ที่บานพี่แสงดาว   

บานพี่แสงดาวกวางหลายสิบไร วันไปเยี่ยมบานเธอครั้งแรก พีไมรูวามีสถานที่สวยๆ แหงหน่ึงแฝงอยูดวย ถัดจากแปลงผักไม

ไกลนักบึงที่เต็มไปดวยดอกบัวสีชมพูนับรอยนับพัน ภาพสวยงามนาตื่นตาไมตางจากภาพที่เคยเห็นการทองทะเลบัวในสารคดี

ทองเที่ยว   ใบบัวกระจายหนาแนนบนผิวแผนนํ้า สะทอนแดดเปนสีเงิน   
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ใกลเงาไมใหญริมบึง มีศาลาโลงหลังคามุงใบสิเหรง พี่แสงดาวที่ออกมาตอนรับอยางเปนทางการเลาอีกครั้งวา ปกติใชเปนที่ทํา

การกลุมปุยหมักของชาวบานทุงสบายใจ สมาชิกของกลุมราวยี่สิบคนนัดพบกันทุกบายวันเสาร แลกเปล่ียนเรียนรูในการทําปุย

เอาไวใชเองในเรือกสวนไรนา นอกจากจะไมตองพึ่งพาสารเคมีแลวยังไดผลดีกวา และผลผลิตปลอดภัย 

 “เราทดสอบสูตรใหมๆอยูตลอด” 

 ระหวางรอคนมาครบ พี่แสงดาวพาเดินชมถังนํ้าหมักชีวภาพวางรอบศาลา ถังพลาสติคสูงเทาตัวสีฟา เปดฝากล่ิน

เหม็นเอียนกระจาย  กากนํ้าตาลหมักกับผักผลไมที่เนาเสียหลายชนิดลวน สวนประกอบสําคัญในการทําปุยหมักของกลุม 

 “อยาลืมบุญคุณขี้ไกเสียละ”  ตาหมาแซวมาจากดานใน งานวันน้ี แกรับเปนโตโผขนโตะ เกาอ้ีจากวัดมาใชน่ังประชุม 

ซ่ึงคงตองทําอยางเดียวกันในการสัญจรไปยังบานของคณะกรรมการคนอ่ืน 

 เปดประชุมดวยเสียงปมือหน่ึงของตาหมา เพลงแหงอดีตสะกดทุกคนหวนระลึกถึงรากฐานความเปนมาแหงชุมชน

ทองถิ่น กอนกาวมาถึงยุคแหงความเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญ   

สามสิบคนที่มารวม ถูกเรียกวา “สภาผูนําชุมชน” ทยอยกันแนะนําตัว ปลัดอําเภอ นายกอบต.  กํานัน ผูใหญบาน ครู  พัฒนา

กรอําเภอ   อสม.  หมออนามัย ประธานกลุมออมทรัพย  ครูภูมิปญญา  ปราชญชุมชน กรรมการวัด  กระทั่งชาวบานที่ไมมี

ตําแหนงหอยทายอันใด 

“ผมช่ือพีครับเปนหลานผูใหญบาน”แมจะน่ังอยูวงนอกพีก็ถูกคะยั้นคะยอใหแนะนําตัวเองดวย  ทําใหทุกคนอดยิ้มนอยยิ้มใหญ  

“นึกวาเปนลูกชายผูใหญเสียอีกนะเน่ีย”ปลัดอําเภอหยอดมุก   

พี่แสงดาวกลาวตอนรับ แขกผูมีเกียรติ พรอมกลาวขอโทษสมาชิก ทีไมไดรวมประชุมเตรียมโครงการที่บานผูใหญในคราวกอน 

เน่ืองจากติดรับรองเจาหนาที่ทางอําเภอที่ลงมาประเมินบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

ปลัดอําเภอสงสายตามองพี่แสงดาวอยางช่ืนชม ขณะที่ผูใหญทําหนางอนๆ  

“มอบเวทีตอใหกับผูรับผิดชอบโครงการฯก็แลวกัน” พี่แสงดาว คิดอยางไรไมทราบ ตัดบทสงใหผูใหญรุงอยางไมมีปมีขลุย 

สําหรับพีมันไมแยเทากับลุงเกิดคิดลองวิชาหลานรักเลนมุกแกเก้ียวปลัดพอดิบพอดี 

“ไหนมารวมประชุมกับเขาดวยวันน้ี พีลองพูดเปดรายการหนอยสิวา สสส.ทําอะไร”  

นึกไมถึงวาจูๆจะมาถึงจุดน้ีได สมองถูกกระตุนตื่นขึ้นมาอยางรวดเร็ว  นึกถึงคําวา สสส. ที่เคยไดยินบอยๆทางโทรทัศน ชวน

เลิกดื่มเหลา เลิกสูบบุหรี่ หันมาออกกําลังกาย  จนมาฟงคําอธิบายบาส่ิงบางอยางส้ันๆ จากลุงรุงเม่ือวันกอน เพื่อไมใหลุงรุง

เสียหนาเขาควรพูดอะไรสักอยาง เขายืนขึ้น ขณะทุกคนหันมามองรอฟงคําตอบ 

“สสส. เปนหนวยงานแบบใหมครับ  ทําหนาที่สนับสนุน หนวยงานตางๆ ในสังคม สรางเสริมสุขภาพ 4 ดานประกอบดวย กาย 

จิต ปญญา สังคม”เขาคิดวามันเปนแบบทองจําตอบครูจึงพยายามขยายความเพิ่มขึ้นมานิดหนอย   

“กาย - รางกายสมบูรณแข็งแรง ,จิต -ใจที่เปนสุข ,ปญญา – เชนมีความเมตา กรุณา กับคนอ่ืน สําหรับสังคมหมายถึงการอยู

รวมกันอยางปกติสุข ครับ” 

เสียงปรบมือช่ืนชมเด็กชายและลุงที่สอนหลานมาเปนอยางดี จนอยากชวนเด็กนอยมาเปนสวนหน่ึงของสภาผูนํา เลนเอาผูใหญ

รุงยิ้มหนาบาน กอนจะกลาวตอ  

 “สสส. เก่ียวของกับทุกคนไมวาเด็กหรือผูใหญ ตอการทําความเขาใจพัฒนาในความหมายใหมๆ ชุมชนของเรามีปญหา

มากมายดังที่ทุกทานทราบแลว หลังจากทําโครงการบานทุงสบายใจนาอยู ในปกอน ทําผังเครือญาติ นําความสัมพันธที่ดี

กลับมา พบจุดตั้งตนใหม หลายคนคนพบตัวเองมองปญหาอยางเปนระบบ หันมาใชชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ลด

หน้ีลดสินผอนคลายความลําบาก” 

เขาอธิบายตอวาโครงการชุมชนนาอยู สสส. ไมสามารถตอบคําถามปญหาตางๆอยางตรงไปตรงมา ไมไดแกปญหาสุขภาพ

อนามัย การวางงาน  อาชญากรรม  ความขัดแยง แตจะเปนการปรับพื้นฐานนําไปสูการแกปญหาน้ันไดในที่สุด   

เขาเลายกตัวอยางจากการที่เคยไปดูงานชุมชนเทศวิวัฒน ชาวตลาดในเขตเทศบาลปตตานีภายใตการสนับสนุนของ  สสส. ที่

น่ันทําโครงการรูปแบบการจัดการตลาดสามารถเปล่ียนวิถีตางคนตางอยูมารวมตัวดูแลซ่ึงกันและกัน 
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จุดเริ่มความรวมมือจัดการขยะ นํามาสูการชวยกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ความไมสงบ ขยะเก่ียวของกับความไมปลอดภัย 

เพราะเม่ือคนทิ้งขยะเพนพาน ถามีคนเอาระเบิดมาวาง ก็มองไมออกวาขยะหรือระเบิด 

“เรื่องแบบน้ี นาสนใจ” ตาหมาน่ังลูบคางครุนคิด   

เม่ือคนชอบเอาขยะมาทิ้งขางกําแพง แมจะเขียนขอความ“หามทิ้งขยะ”ติดไปทั่ว คนไมเช่ือฟง โครงการเลยชวนเด็กในชุมชน 
มาทําความสะอาดและวาดรูปบนกําแพงเสียเลย  พอวาดเปนรูปตางๆ มีคนเขามาดูแลพื้นที่ กลุมตางๆ เขามาหามาชวยมาก
ขึ้น แถมยังไดกลุมเยาวชนมาทํางาน ตอมาถึงเรื่องธนาคารขยะ กองทุนชวยเหลือเด็ก   
แมคาในตลาดเอาเศษผักมาทํานํ้าหมักชีวภาพ นอกจากคิดชวยกันวิธีทํานํ้าหมักแบบไมมีกล่ินรบกวน ยังไดปุย สวนนํ้าหมักที่ได
จะขายเอาเงินเขากลุมกับเทลงคลองแกปญหานํ้าเสีย ลวนเปนการสรางการมีสวนรวมทําใหชุมชนเขมแข็งขึ้นมาเองแบบเปน
ธรรมชาติ   
“น่ีเปนตัวอยางวาความเก่ียวของเช่ือมโยงเปนเรื่องเดียวเม่ือชาวบานรวมใจก็ทําอะไรหลายอยางงายขึ้น  แมเง่ือนไขรายๆเดิม
ของชุมชนกลับเปนผลดีเสียอีก การแสดงศักยภาพของชาวบานเองยิ่งทําให มีพลัง หลายหนวยงานที่ไมเคยสนใจเหลียวแลก็จะ
เขามาชวย”  
“ตามทีระดมความเห็นกันครั้งกอน ปญหาบานเราพบเด็กติดยา ใชโรงเรียนรางเปนแหลงม่ัวสุม”ชาวบานคนหน่ึงยกมือ

นําเสนอ 

“ไอสําราญอยูเบื้องหลัง” ตาหมาพูดโพลงแบบไมเกรงใจ 

“ตอนน้ีเราไมมีพยานหลักฐานเอาผิด”นายก อบต.วา  

“ปลอยถึงเวลาน้ัน คงติดยางอมแงม เด็กพวกน้ันยอมรับเองวาเขามีสวน แลกกับการ....” 

“เอาไวกอนลุงหมา วากันไปตามกฎหมาย ที่ทําไดเด็กมีปญหาเราตองชวยเขาดึงออกมา หลายคนรูผมพยายามทําทุกวิถีทางผม

จะเอาเขาออกมากลางแจงใหได ขนาดชวนเขาออกมาเลนกีฬาไมกลาแสดงตัวกลางวัน ผมยังชวนเลนฟุตบอลกลางคืน” 

พีเริ่มเขาใจอะไรบางอยางมากขึ้น ประเด็นปญหาถูกหยิบมาถกเถียงยิ่งเขมขน  จนบางเรื่องเขาก็เริ่มไมเขาใจอีก 

คิดออกมาเตรรับลมสักพัก พบปอมนอนหลับบนเปลใตตนไมหลังศาลาน่ันเอง ตัดสินใจน่ังบนขอนไมใกลกัน ไดยินคนเดิน

ตามมายืนคุยเครงเครียดหลังตนไม ลุงรุงกับพี่แสงดาวคงมองไมเห็นเขา  

 “ใบบัววายังไง” เธอถาม 

“เพื่อนชวนไปคุยกับเด็กมีปญหาเธอก็ตามไปดวย” 

“โธ ดึกดื่นเที่ยงคืน” พี่แสงดาว 

“เธอเกงมาก วันกอนยังออกไปเตะบอลดวยเลย”  

 “ทําไงตอดี” 

 “โครงการ สสส. มีสวนชวยไดมาก พี่คิดวาจะรีบเปล่ียนโรงเรียนราง เปนพื้นที่สรางสรรคใหเร็วที่สุด” 

พีแอบเห็นลุงรุงจูงมือพี่แสงดาวเดินกลับเขาหองประชุมดวยกัน   

ลุงรุงที่อยูตอหนาพี่แสงดาวไมเหมือนคนที่เขารูจักเลย กลายเปนหนุมใหญสุภาพ พูดจาเบาลงนุมนวล ขั้นออนหวาน  ไม

หลงเหลือลายคนดุดันโผงผางตามแบบฉบับผูนําทองถิ่น     

 

(11) เด็กหญิงจากความมืด 

จากหองรับแขกตนมะขาม เห็นภูเขาแปรเปล่ียนสีสันลอเงากอนเมฆ ปอมชวนดูวาวปกเปาสีขาวลอยลิบติดลมกลางฟากวาง 

เลาวาปกอนขําทําวาวแบบเดียวกันลอยสูงถึงช้ันอวกาศลอยไปติดกับปกดาวเทียมจนองคการนาซาเก็บสงคืนมาให  

ใครเช่ือส่ิงที่เขาพูดเปนตุเปนตะมีหวังตองเปนบา แตจะเอาอะไรแนนอน พีนึกไปเรื่อยเปอยไปตามกอนเมฆ บางอยางอาจไม

เปนอยางที่คิดก็ได  เขาเคยคิดวาคนลุนลุงรุงจีบพี่แสงดาว  แตที่เห็นมันคงเลยจุดน้ันไปแลว  

เด็กหญิงคนน้ัน ขี่จักรยานตามมาถึง จอดรถขอบรมเงาตนไม  พี่แสงดาวที่น่ังรออยูใตรมมะขามเดินออกไปสวมกอดอยาง

อบอุนนุมนวล  
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ลุงรุงเรียกลิงจอมเพอฝนสองตัวลงมาจากตนไม  แมจะขึ้น-ลงมาหลายรอบ คนอวนกลมอยางพีปนปายทุลักทุเลนาขันเหมือน

ความพยายามกล้ิงลูกขนุนขึ้นหนาผา  สูปอมผูวองไวเหมือนลิงลมไมได 

“มาแนะนําใหรูจักใบบัว” เม่ือทุกคนพรอม ลุงรุงกลาวอยางเปนทางการ  

เธอไมใชคนแปลกหนาสําหรับพี เจอมาแลวสองครั้ง เม่ือคืนพระจันทรเพ็ญเธอเตะยัดฟุตบอลเขาตรงแสกหนาดีวาเขาหลบทัน  

หากตองไปขนขี้ไกที่บานตาหมาเปนการชดใชความพายแพ   

อีกครั้งหน่ึงในความมืดมิดนากลัว ขางกองไฟพวกตมนํ้ากระทอม ปาโรงเรียนราง  การพบกันในยามวิกาลสองครั้งทําใหนึก

ภาพเคาหนาลางเลือน  แตเวลาน้ีมายืนอยูตรงหนา เด็กหญิงรางเล็ก ผิวสีนํ้าผ้ึง  หนาใสๆ แววตาม่ันใจในตัวเองเหลือลนไปจน

แกนแกว  

 “สวัสดีคนแปลกหนา ”เธอวา 

 “นายไดคูหูแลวละปอม  นายหนูผีกับโดเรมอน  เอ..เรียกอวนผอมจอมยุงดีไหม” เธอ หัวเราะคิกเสียงใส   

พีรูสึกโกรธขึ้นมาตงิด เขาโกรธทุกคนที่ลอเรื่องอวน  อยากตอบโตบางอยางออกไปทันทีทันควัน พลันกลับรูสึกกับคําวา “คน

แปลกหนา” หมายถึงตัวเขาคนเดียว แสดงวาคนที่เหลือเปนพวกเดียวสนิทชิดเช้ือ ดูจากที่ใบบัวพูดหยอกลอ ปอมรูสึกเฉย ยิ้ม

รับในดวงตาดวยซํ้าไป  

พีอ้ึง ฉงนสงสัย กับทุกส่ิงทุกอยาง เหมือนเพิ่งเดินเขามายังหมูบานแสนแปลกประหลาดลึกลับอยางแทจริง    ที่ผานมาเทากับ

ไมรูจักอะไรเลย ลุงรุง ปอม พี่แสงดาว ตนมะขาม ทองฟา  ที่เขาใจมันผิดหมดแบบหักมุม  

หรือทุกอยางเพิ่งจะเริ่มตน  

ความรูสึกหลายอยางยากจะบอก ยิ่งกวาโดนลูกฟุตบอลอัดใสหนาจนชา น่ิงงัน สับสน จับตนชนปลายสุดแสนลําบาก กวาเริ่ม

คิดตอวา ใบบัวแกนแกวที่แทเปนใครกัน  เตะบอลยังกับผูชาย ดึกดื่นนากลัวปรากฏตัวรวมแกงคเด็กติดยา  เปนชวงเวลาอึดอัด

ที่เขาคิดแลวคิดอีก 

 “ใบบัวเปนสายใหกับเรา” ลุงรุงดูเหมือนเขาใจความรูสึก จึงรีบช้ีแจงแสดงเหตุกับพีอยางจริงจัง ไมมีอะไรตองปดบัง

อีก   

“หลานพี่แสงดาวเองคะ  เธออาสาจะเขาไปตีสนิทกับกลุมเด็กที่มีปญหา ทําหนาที่เปนตัวกลางประสาน ใหผูใหญรุงเขาไปชวน

เขาออกมาเตะบอล ไปพูดคุยไดถึงรังพวกเขาในปารก” พี่แสงดาวออกหนาชวย  

 พีเขาใจยากอยูดี  เรื่องแบบน้ีมีจริงดวยหรือ ไมตางจากหนังนักสืบที่จูๆ  มีใบบัว เด็กหญิงลึกลับ เปดโฉมเปนนางเอก 

 “ที่จริงไมมีอะไรสลับซับซอน อยางทางการใบบัวมีฐานะเปนแกนนําเยาวชนของหมูบานอยูแลว ทุกคนไวเน้ือเช่ือใจ การเขาไป

สนิทสนมกับกลุมเพื่อนพวกน้ัน เพราะตองการหาทางชวยเหลือพวกเขาใหพนจากวังวนปญหาเสียที”  

 เพื่อใหพีสบายใจมากขึ้น พี่แสงดาวรายประวัติหลานสาว เรียนม.2 เชนเดียวกับพี ในโรงเรียนมัธยมประจําตําบล เธอ

เรียนเกง แลวยังเปนประธานนักเรียน เธอเปนเพื่อนสนิทกับปอมมาตั้งแตเด็ก พอขึ้นมัธยมปอมไปเรียนในตัวอําเภอ  

 ปอมอีกคน ไมยอมปริปากเก่ียวกับเรื่องเหลาน้ีมากอน แมเขาจะเคยถามถึงเด็กผูหญิงที่เตะบอลในคืนพระจันทรเต็ม

ดวง เขาไดแตบอกวาเปนเด็กในหมูบาน  ไมมีอะไรนาสนใจ ความจริงกลับตรงกันขาม  หากเอาเขาจริงแมแตตาหมาก็คงรู

เบื้องหลังเรื่องน้ีมากกวาเขา    

 “ขอโทษอีกทีนะพี ที่เราเพิ่งบอกความจริงในเรื่องน้ี เอาละที่น้ีมาถึงภารกิจใหญจริงๆ  อยากใหชวยกันคิดวาจะชวย

เพื่อนตอไปอยางไรดี”ลุงรุงวาตอ 

 “ทุกคนอยากกลับเน้ือกลับตัวเปนคนดีคะลุงผูใหญ รูตัววากําลังหลงทางผิด เพียงแตยังไมรูจะทําอยางไรดี  อับอาย

คนอ่ืนบาง อีกอยางมีนายสําราญคอยขมขู ตองไมลืมวาชวงที่ผานมาพวกเขาอาจเคยทําผิดรับใชนายสําราญแลกกับเงิน และยา

เสพติด” ใบบัวรายงานฉะฉาน 

 “เม่ือไรฝายบานเมืองจะจัดการเขาไดเสียที” พี่แสงดาวพูดเสียงเครงเครียด 

 “ไมนานนักหรอก” ลุงรุงวา 
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 “ที่ทําไดเลย  พยายามชวนเพื่อนออกมาเลนกีฬา อาจจะเปนชวงเย็น ไมตองหลบๆซอนๆรอคืนพระจันทรขางขึ้น 

กีฬาจะชวยสรางความม่ันใจ คอยๆ ดึงพวกเขากลับคืนสูชุมชน” 

 ลุงรุงเผยแผนพัฒนาลานมะขาม กําลังชักชวนชาวบานมาปรับบริเวณเปนลานกีฬา อยางนอยเปนสถานที่อีกแหงหน่ึง

ในหมูบานไดมาพบปะขยับแขงขยับขาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย 

 “นองมีความคิดชวนเด็กกลุมเส่ียงมาปลูกผัก ใหเขามีอะไรทํา และสรางรายไดอีกดวย “ 

 “นาสนใจมากเลยครับ  โรงเรียนรางพื้นตั้งหลายสิบไร ทุกวันน้ีไมไดใชประโยชน ถาเราขอพื้นที่มาใช เขาคงยินดี ”  

 สองคนเปนอดีตศิษยเกาที่น่ัน ตางนึกภาพยังโรงเรียนในอดีต วิชาเกษตร เปนช่ัวโมงเรียนในความทรงจําที่งดงาม  

ครูส่ังนักเรียนแตละคนยกรองปลูกผัก จับจอบขุดดิน หยอนเมล็ด รดนํ้า พรวนดิน รอดูผักสีเขียวคอยเติบโต พอครูตรวจให

คะแนนแลวนําผักกลับไปใหแมทํากับขาว เปนผักที่อรอยที่สุดในโลก 

 เรื่องเลาจากแปลงผักมากมาย ถูกเก็บมาเปนภาพประทับใจ ลุงรุงเลาวา ครั้งหน่ึงปวยเปนไขหลายวันเพื่อนในหองจัด

เวรชวยรดนํ้าตนหอม มันสวยงามนากินและคงไดคะแนนเต็ม แตในคืนสุดทายฝูงหมาไลฟดกันในแปลงยับเยินไมเหลือ  ครูยัง

ใจดีใหคะแนนเต็ม  

 สองคนพากันชวนกันระลึกนึกถึงครูเกษตรใจดีคนน้ัน พี่แสงดาวบอกวารูขาววาเกษียณอยูกับครอบครัวอีกตําบลหน่ึง  

 “สรุปตามน้ี ตอนเย็นเชิญทุกคนไปกินขาวที่บานผม ถือวาเปนการเล้ียงขอบคุณสายลับ ที่ทํางานจิตอาสาอยางแข็ง

ขันกลาหาญชาญฉลาด” 

 ผูใหญ พอใจผลการหารืออยางยิ่ง  

 

 “ออใบบัวลุงถามหนอย   ใครทําผีมาหลอกนากระถินแกตั้งสองสามรอบ”   

 “อิอิ นากระถินหูแววไปเองทั้งน้ัน” 

 “แกเพิ่งเจอ คืนวันกอน” 

  “เส้ือยืดสีขาวผูกเชือกโยงเขากับตนไม  ใครขับรถเหยียบกับดักเชือกขาดมันก็ลอยละล่ิวลงมา หนูคิดสรางเรื่องผีมา

หลอกไมใหเด็กกลับไปม่ัวสุมกลายเปน ผีอาละวาดชาวบานเสียไดไดขาววา เด็กกรุงเทพฯกลัวมากมาก..”ยายตัวแสบหันมาทาง

พี “เปลา” เขาโตไปทันควัน  

 ทุกคนหัวเราะ  กอนแยกยาย แบบไมใหมีรองรอย ดวยถือวาเปนภารกิจลับสุดยอดเฉพาะ ของบานทุงสบายใจ  

 ใบบัวจอมแกน ปนปรูดขึ้นตนมะขาม  ปอมตามขึ้นไป  ปลอยใหพียืนโดเดอยูคนเดียว   

 “คนที่ยังอยูขางลาง ระวังผีมานะ” ยายใบบัว ตะโกนมาจากขางบน  

 พีเสียวสันหลังแวบขึ้นมา  เสียเชิงกลางวันแสกๆ 

  

(12)จักรยานบานทุง 

 “นาย..ถีบรถไมเปน” 

ใบบัวขึ้นเสียงสูง ทําหนาทําตาอยางดาราละครโอเวอรแอคช่ันไมเช่ือกับหูในส่ิงที่ไดยิน   

พียอมรับไปตามจริง เทาจําความไดแมเคยซ้ือจักรยานแบบมีลอพวงขางใหตอนยังเล็ก  พอถอดลอพวงออกเขาขี่โดยไมลมมาได

รางวัลจักรยานคันใหญจากพอมามาเปนคันที่สองและคันสุดทาย 

  ตอนป.2 ยามโพลเพลเขากับเพื่อรวมซอยนัดกันขี่รถเลนใตแสงไฟถนน นิยมเอาขวดนํ้าเสียบตะเกียบลอหนา เสียงเบียด

ระหวางขวดกับซ่ีลอดังคลายมอเตอรไซคแวน สน่ันหัวซอยถึงทายซอย  

เขากับเพื่อนกําลังวางแผนวาสักวันปนรถไปจนถึงหางสรรพสินคาช่ือดังกลางกรุง  ระหวางที่คิดแท็กซ่ีคันหน่ึงว่ิงเขาซอยมาดวย

ความเร็วสูงในชวงหักโคงเบียด จักรยานเสียหลักพุงเขาเสาไฟลอบิดเปนเลขแปด 
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 “มีคนไปบอก แมว่ิงตกใจรองไหออกมาเห็นเราน่ังทรุดกับพื้นหัวแตก เขาถลอก เลือดอาบ กอนไปโรงพยาบาลแมอาละวาด

แทกซ่ี คนขับเมามาจากไหนไมรู ..ตั้งแตน้ันแมเลยหาม”  

“เราก็เคยนะ “ปอมเลาบาง “ขี่มาตามทางอยูดีๆ วัวจากไหนไมรูโผลออกมา หักหลบลงคูยังมีแผลเปนอยูเลย”  

 “ชีวิตชางนาสงสารเนอะ...สุภาพบุรุษทั้งสองคน” 

ใบบัวใหพียืมจักรยานของเธอ ลองหัดขี่ดู 

“แมเธอคงไมวาหรอกนะ ที่น่ีไมมีแทกซ่ีสักหนอย” 

จักรยานสีชมพู แบบจายตลาดดานหนามีตะกราหวายสานแบบมีฝาปด  เบาะซอนทายบุฟองนํ้านุม   

ลอบอบบางกําลังรับนํ้าหนักนาหวง เจาของแอบบนวายางอาจระเบิด  

“น่ีนายพี คนแถวบานเธออวนทุกคนหรือเปลา” เธอวา “กินเขาไปซิฟาสฟูดส นํ้าอัดลม นํ้าหวานแชเย็นราคาแพง ”  ใบบัวไม

หยุดปาก พอเขาน่ังครอมอาน หนาตาขึงขังเอาจริงเอาจัง ทั้งที่ความจริงแลว การทําหนาตาอยางน้ันไมไดชวยอะไร 

เธอชวยยืนจับประคองไมใหรถลม   

ปลอยออกตัวแลวไมลมฟาดฟนถนนอยางที่เขาคิดกลัว จากซอยทางเขาบานลุงรุงเคล่ือนตัวออกถนนลาดยางมาอยางชาๆ แม

ยังแกวงไปแกวงมาไมเปนทาง ก็เรียกความม่ันใจกลับมาอีกครั้ง 

 พีรูสึกขอบคุณใบบัว   น่ังซอนทายปอมหลายวันทําไมเขาไมคิดเรื่องน้ีนะ  อาจเพราะเขากลัวจักรยาน ปอมอาจเขาใจวาเขาคง

ขี่ไมเปน  

“ตามมานายหนูผี” ใบบัวบอกปอม จังหวะเกาะกระโดดซอนทาย พีเกือบทํารถลม 

ความสุขบนอานจักรยาน หวนกลับมาอีกครั้งในรอบหลายป  จริงตามที่เคยอานหนังสือเลมหน่ึงที่บอกวา จักรยานเปนพาหนะ

ชนิดเดียวในโลก พาสัมผัสผานทุกอยางชาๆ โดยกําลังขาของเราเอง  ยามลมเฉื่อยฉิวเขามาปะทะ สูดอากาศสดช่ืนยามเชา ฟง

เสียงนกดุเหวาสงเสียงรองอยูปลายไม  รูจักเพราะใบบัวบอก 

“เธอรูเยอะจัง” เขาวา 

“แลวนายรูอะไรบาง” เธอทําเอาพีถึงกับน่ิงอ้ึงไป  เริ่มรูสึกวาถาไมมียายนักสืบปากจัดน่ังซอนทายจะขี่สบายกวาหลายเทา   

ยังไงเสียขาดเธอผูเปนเจาของรถไมไดอยูดี  

ผานรานชํายายชูเห็นผูคนขวักไขว บางน่ังกินกาแฟ  หลายคนกลุมรุมเลือกซ้ือของกินสําเร็จรูป  รถเรจากในเมืองนํามาสงตั้งแต

เชาอาหารใสกลองโฟม สารพัดทุกอยางที่ใครอยากจะกิน ขาวยํา ขาวผัด ขาวมันไก ทอดมัน ลูกช้ิน  ขนมจีน กวยเตี๋ยวแหง 

แกงสัท ไชพะโล ไกทอด ไขดาว ไขเจียว  ผักสด ...ขอใหมีเงิน 

“ทุกวันน้ีคนนิยมซ้ือขาวกลอง แกงถุง” 

“เหมือนในซอยบานเรา”พีวา  

“ที่น่ันไมแปลกหรอกคนเรงรีบไมมีเวลา ทุกอยางตองซ้ือ คนที่น่ีปลูกผักไวกินเองได มีเวลาเขาครัว สูเก็บเงินเอาไวใชอยางอ่ืน

ดีกวา  “ ใบบัววา 

เธอคิดและพูดเกินวัยไปหนอย ครั้นพีนึกไดวาใบบัวเปนหลานคนสนิทพี่แสงดาวก็พอเขาใจ  

“กลองโฟม ขวดนํ้า ถุงพลาสติค เลยกลายเปนขยะเต็มไปหมด”  

ผานมาหลายวัน จนพีเริ่มคุนชินกับที่น่ี บานหลังดงไม  

หนาวัด โรงเรียนราง ทางแยกลงไปยังทองทุง เรือกสวนไรนา รั้วบานที่ชาวบานบอกวาเปนรั้วกินได มันก็คือรั้วผักชะอมกับ

ตนมะขาม   

ใบบัวช้ีชวนดูขางทางทุงนา กลายเปนนารางสวนใหญ  ชวงปที่ผานมาขาวราคาแพงมีคนคิดกลับมาทํานาจํานวนหน่ึงไมคอย

ไดผลเทาใดนัก เหลือรองรอยหลังเก็บเก่ียวกับกล่ินซังขาวลอยจางในลมแลง  

เธอเลาวาพี่แสงดาวกําลังรวบรวมคนกลับมาทํานาใหมากกวาน้ี  ปหนาเธอเองคงไดชวยทํานาอยางแนนอน นาจะสนุกไปอีก

แบบ  
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“บานหลังน้ันทําตามแนวคิดพี่แสงดาวปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก ไมตองรอซ้ือของรถเร” 

บานถูกกลาวถึง ติดกับชายทุงดูเขาไปเห็นความเขียวชอุมรมรื่น ไมตางจากบานพี่แสงดาวเทาใดนัก   

ปอมขี่นําหนาล่ิวไปไกลจนพีปนตามจนเหน่ือย จากทุงนามายังอีกฟากของหมูบานแนวเขา ลงจากถนนลาดยางเปนทางดินกับ

บางชวงทางทราย ลอรถติดหนืด  ใบบัวยอมกระโดดลงมาชวยเข็นรถเปนบางชวง สวนใหญแกลงใหพีออกแรงถีบและเข็นผาน

ไป 

ริมทางเขาปามีตนไมไหญ ใบดกครึ้ม คาคบไมสูงสุดแหงน แสงลอดลําผาน 

ยางพาราปลูกเปนแถวแนวตรงเปนระเบียบ เวนระยะเทา ยิ่งกวาแถวหนาเสาธง  ลําตนมีรอยกรีดเสนตรงเฉียง นํ้ายางไหลลง

จอก ฤดูผลัดใบกําลังจะมาถึงอีกไมก่ีวัน ใบสีเขียวเปล่ียนเปนเหลือง แดง นํ้าตาล เม่ือลมพัดผาน ใบยางรวงพรูพากันรวงกรู

เกรียวมาสูพื้น ทิ้งตนเหลือเพียงก่ิงกาน โกรน ชาวสวนตองหยุดพักกรีด รอการแตกใบใหม 

“ตอนแมเรายังเด็กก็เคยกรีดยางดวย”พีวา 

“นายไมเหมาะหรอก” ใบบัวเยย “กรีดยางกลางคืนไดไง นายกลัวผีขึ้นสมอง”   

 ภาพจริงกับที่แมเลาตางกันอยูมากสําหรับเขา แมบอกวาชาวสวน มีที่พักเรียกวา “ขนํา” เขาเคยจินตนาการวาคงเปนอยางรี

สอรทหรูหรา เห็นแคเพิงหมาแหงนมีเสา หลังคามุงใบไมคุมแดดคุมฝน   

ทางเขาสวนหลายแหง พียังสังเกตเห็นหุนไลกา ใชไมมาปกทําโครงสวมเส้ือเกา สวนหัวใชหมอเกามาเขียนจมูก ลูกตา หู บาง

อันครอบหมวกกันน็อคเกาแทนหัว ทุกตัวมีปายแขวนคอเขียนวา “แถวน้ีไมมีผูชาย”     

“ชาวบานเรียกปาโอะโอ เปนหุนไลผี” 

“ทําไมตองเรียกอยางน้ันละ” 

“ไมรู” เธอตอบส้ันๆ ทําหนาเฉย พอใบบัวจะเปล่ียนเปนคนไมมีความรู ไรเหตุผล ขึ้นมาดื้อๆ ชางงายดาย  

ปอมขี่รถนําไปไกลลิบ ไมเห็นสองคนตามมา ยอนกลับมาทันเรื่องปาโอะโอ  

ทางแยกเขาสวน หุนสวมเส้ือสีมวง มะพราวแหงเสียบเปนสวนหัว เขียนหนาแตมตาสีแดง หอยปายกระดาษแข็งเขียนดวย

ลายมือโยเย “บานน้ีไมมีผูชาย”  

“ใครบอกละลุงดําลูกแกส่ีคนชายลวน “ 

“แกไดยินจะโกรธเอานะ” ใบบัววา    

“โกรธอะไร”พีถาม 

“ที่แกโกหกผี”ทีน้ี  ปอมชิงเลา  

ใครสักคนไมรูวาใคร ช่ือเสียงเรียงนาม แหงหนตําบลใดไมอาจทราบ  นอนฝนวาผีแมหมายมาบอกจะมาเอาชีวิตผูชายไปอยู

ดวยจํานวนมาก  หลังจากน้ันไมนานคนในหมูบานเริ่มลมตายอยางแปลกประหลาด คนเดิมกลับมาฝนวิธีแกเคล็ดอีกรอบวา 

หากอยากอยูรอดปลอดภัย ตองทําหุนปาโอะโอชวยประกาศวาไมมีผูชายเหลืออีกแลว  

ความเช่ือลุกลามมาถึงที่น่ี  หมูบานหลายแหง คนกลัวตองทําใหสบายใจ   

“ผีแมหมายเช่ือตามปายหรือ” พีถาม    

“บะ ไมเช่ืออยาลบหลู ถามผีเอาเองซิ”  

 พีมีคําถามมากมาย ครั้นหันมองปาโอะโอเส้ือสีมวง กลับเห็นวากําลังสงยิ้มมาให  

เขารีบฉวยจักรยานออกปนอยางเต็มแรง โชคดีรถเบากวาขามา มันจึงว่ิงฉิวมาทีเดียว   

สักครูจึงตกใจหนักขึ้นไปอีก คิดไดวาทิ้งใบบัวเจาของรถเอาไวตรงหุนไลผี    
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(13) จุดหมายของเด็กหญิง 

สายลับยังไมนากลัวเทากับสายหลอก  ความตกใจกลัวแทๆ พีจึงปนจนนองโปง กวาจะนึกไดวาขี่รถหนีมาคนเดียว  

ปาหนาแปลก 

การงอนงอขอโทษใบบัว ไมใชเรื่องงาย แมปอมออกหนาไกลเกล่ียบอกวาเปนความเขาใจผิด 

“ขอโทษนะ ตอไปน้ี จะใหเราทําอะไร จะทําทุกอยาง”พีพูดเพราะไมรูจะทําอยางไร 

“จริงหรือ” จูๆ ใบบัวดวงตาเปนประกายของคนที่ถือไพเหนือกวา  กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยพลัน ทําใหเขารูวากําลังเสียที

เธออีกแลว 

พีไดปนใหใบบัวซอนทายเหมือนเดิม เงาตนไมเปนลายเสนตามทาง ใบยางรวงปลิดปลิว ลอยพล้ิวสวย จนพีอดนึกถึงฉากฤดู

ใบไมรวงในซีรี่เกาหลีฮิตที่คนตามดูกันทั้งบานทั้งเมือง จนตองตามเที่ยวสถานที่ถายทํา    

ความคิดเดิมๆมารบกวน ความจริงเขานาจะไดไปอยูในบรรยากาศแบบน้ัน หรือแคความเพอฝน กับขวดชาเขียวหน่ึงในลาน ๆ  

ถาเขาทําหนังเก่ียวกับบานทุงสบายใจ คนจะตามมาเที่ยวหรือเปลา ยังนาคิด  

ในเรื่อง คนที่เปนพระเอกตองเปนเขาแนนอน สวนนางเอกยังคิดหนัก    

ที่น่ีก็ไมเลวนักหรอก ตั้งแตมีเพื่อน ความรูสึกอยากรีบกลับบานคอยจางลงแลว   

  ปาริมเชิงเขาหนาแลง เจือกล่ินเหม็นเปรี้ยวชวนตะครั่นตะครอ ใบบัวบอกวาเปนดอกไมชนิดหน่ึงใครไดดมเปนตองหมดหวัง

ในชีวิต  ฟงแลวเช่ือครึ่งไมเช่ือครึ่ง 

ดอกโมกผลิเต็มก่ิงกาน โรยดอกเล็กจ๋ิวสีขาวลงพื้น กล่ินหอมลอยฟุงของมันยั่วยวนหมูแมลงมาชวยผสมเกสร  แมลงภูสีดําคาด

เหลืองเสียงดังหว่ือๆ ทําหนาที่ของมันอยางแข็งขัน  

ตนไมกลายเปล่ียนสี ใบบัวบอกวาที่เห็นเปนสีแดงเปนยอดออนของตนเนียง ลูกของมันเปลือกสีดํา แกะออกมามีผลสีเขียวออน

ชาวใตชอบนํามาทําผักเหนาะ กินมากจะปวดทองถูกหามสงโรงพยาบาลมาแลวหลายราย 

“เธอรูทุกเรื่องเลยนะ” พีแซว 

“นายอยากฟงไหมละ”  

ริมทางโคงกอไผแนนหนา ลําตนโคงใบดกปรกแสง กลายเปนถ้ํามืดแปลกตา  ตรงน้ีมีเรื่องเลาจากใบบัววา  กาลครั้งหน่ึงเม่ือไม

นานมาน้ีเอง มีเด็กชายในหมูบานมีเรื่องทะเลาะกับพอแม  จึงหนีออกจากบานแลวมาซอนอยูในดงไผ  ฝายที่บานออกติดตาม

ดวยความเปนหวง เที่ยวคนหาอยางเปนหวงอยูเปนวันจนเกือบหมดหวัง เวลาย่ําเย็น จึงไดยินเสียงรองขอความชวยเหลือ

ออกมาจากตรงน้ี  

“ตอนโมโห เขาคิดจะหนีไปแอบซอนในดงไผ เขาได แตออกยากนะซิ หนามเก่ียว” ใบบัวหัวเราะ ส่ังใหหยุดรถสงเสียงเรียก 

“เหมียวๆๆๆ” ไมนานแมวลายเสือตัวอวน เยื้องยางออกมาจากชายปา 

เหมียว ...มันรองทัก มองหนาคน น่ังลงเลียปากเอานํ้าลายขึ้นหวีผมประสาแมว 

“เจาบื้อ” เธอเรียกแมว ปอม นึกวาเรียกเขาเลยเล้ียวกลับมา  

“จะ เธอน่ันแหละนายซ่ือบื้อ” ทุกคนหัวเราะ  

ประวัติแมวลายเสือลูกแมวพเนจร คนนํามาทิ้ง  ยายแกคนหน่ึงที่อยูตัวคนเดียวเก็บไปเล้ียง  ตอนกลางวันมันมักแอบมานอนใต

ตนไผ       

“ถาผานมาทางน้ี ฉันมาเยี่ยมเจาบื้อประจํา แนะนําเพื่อนใหมนะ คนอวนดําน่ี มาจากรุงเทพฯ อยาไลกัดเขาละ เขาขี้กลัว ออ 

วันน้ีไมมีหัวปลาทูมาฝากมาฝากหรอกนะ”เธอพูดกับคนและแมวพรอมกัน 

หนาตามันดูมูๆงงๆ กับโลกสมช่ือ    

“วันๆแมวไมทําอะไรเปนเรื่องเปนราวหรอกอยางดี นอนวาจับหนูหรือกินปลากระปอง” ปอมวา   

“ตัวเธอละปอม ดีกวาแมวแคไหน”ใบบัวยอนถาม 

“เม๊ียว..” เจาบื้อชวยรุมดาคนปากไมดี แลวเดินหายเขาปาไผ  
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“น่ันแหนะ จะหลบไปนอน”ปอมไดที  

“แมวไมชอบเธอ เพราะหนาเธอเหมือนหนูผี” ใบบัววา  

เลียบริมคลองหลังวัด ถนนลาดยางสภาพดี  หนาแลงตล่ิงสูง นํ้าใสไหลริกกนคลอง  รถจอดพักศาลาขางทาง มีตนหวาหินสูง

ใหญใหรมเงากับชาวบานมากวารอยปชาวบานนับถือเปน “ทวดหวา” ถัดกันศาลาไมยกพื้น  มุงกระเบื้องดินเผา  

ริมตล่ิงมีบอนํ้าซ่ึงไมเคยแหงเหือด ขอบบอใชกอนหินกอซิเมนตทรงกลม มองลงไปกนบอลึกลิบ พบหวงนํ้าใสแจวกระทบแดด 

เงาคนมองเหมือนอยูในกระจกลึกลับ 

“ตอนเที่ยงคืน ถาจองลงไปนานๆ  อาจพาเราทะลุไปยังมิติอ่ืน” ใบบัววา 

“จริงหรือ” พีสนใจขึ้นมา  

“ไมรูซิ อานมาจากนิยาย” เธอตอบหนาตาเฉย  “อยากฟงไหมละ...พอเราเคยเลา”  

สมัยกอน คลองหนาศาลาเคยเปนคุงนํ้ากวางและลึกสุดหยั่ง งูใหญเทาตนมะพราวคอยปกปกรักษา  ทวดงูไมไดทํารายใคร 

คอยดูแลชาวบานเหมือนเปนลูกหลาน ชาวบานอยากจัดงานประเพณี งานบวช งานศพ งานแตง จะมาจุดธูปเทียน ขอถวยขอ

จานเอามาใชในงาน รุงเชาอีกวันถวยชามจะลอยขึ้นมาจากผืนนํ้าตามประสงค    

“คนใชเสร็จแลวตองเอามาลอยคืนในนํ้าตามเดิม หากไมทําตามจะมีอันไปเปน”  

พีน่ังเอนหลังพิงเสาศาลา ฟงอยางสนใจ  ตามองไปยังคลองที่เหลือนํ้าอยูเพียงนอยนิด  เรื่องแบบน้ีเขาไมเคยไดยินไดฟงมากอน 

แมจะเปนคนชอบอานนิทานการตูนมากก็ตาม  

ศาลาที่น่ังอยูก็เปนสถานที่สําคัญ ทุกปในหมูบานทุงสบายใจจะมีประเพณี “สวดบาน” มีการนิมนตพระมาสวดมนตขับไลผีสาง 

ส่ิงที่ไมเปนมงคลออกจากหมูบาน  ขึงสายสิญจน จากบริเวณพิธีไปยังทุกบาน  

ศาลาแหงน้ียังมีเรื่องเลา  ใบบัวทําหนาขรึมขลังจริงจังขึนมาทันใด 

 คืนหน่ึงแขกขายโรตีจากตางถิ่น เดินทางผานมาหาลูกคา ตามวิถีปกติของเขา มองเห็นวาใตตนหวาเปดไฟสวางไสว  คน

มากมาย คงมีงานฉลองอะไรสักอยางเปนแน เขาไมไดสนใจอะไรมาก ขอใหขายของ  เอารถเข็นเขามาจอดเทียบ ลงมือเหว่ียง

แปงลงเตากระทะ ลูกแลวลูกเลา คนทยอยเขามาส่ังตลอด ขายดีจนเพลินจนแทบไมไดหยุด คอนสวางจึงกลับบาน 

 “คนขายโรตีนอนหลับดวยความออนเพลีย เกือบเที่ยงตื่นขึ้นมานับเงิน ปรากฏวาเงินที่ไดมากลายเปนใบไม หลังจากน้ันเขา

กลายเปนคนบา” 

พีเหลียวซายแลขวา ขนลุกเกรียว  มิกลาปริปากหรือแสดงอาการ เกรงใบบัวหาวาขี้ขลาดแมยามเที่ยงแสกๆ คิดปลอบใจวา

เปนแคเรื่องเลานาตื่นเตน 

“พอเธอนิทานเยอะจัง ตอไปเธอนาจะเปนนักสรางหนังผีนะ”พีวา  ปอมพลอยหัวเราะ 

“ไมหรอกยะพอสอนวาเรียนจบตอง กลับมาอยูบานทุงสบายใจ ชวยพัฒนาหมูบาน  อยูใตแดดอุน กินอ่ิม เรียบงายสุขสงบฉัน

จะเล้ียงแมวสักฝูง”  

ขาวเหนียวหมูปงที่ใบบัวเตรียมใสกลองขาว มาในตะกราหนารถเพียงพอสําหรับสามคน  กินเสร็จ ปอมสาวเชือกตักนํ้าฉ่ําเย็น

จากบอ นํ้าศักดิ์สิทธ์ิที่ใบบัวบอกวาใครดื่มแลวจะมีความสุขไปตลอดกาล และกลับมาที่หมูบานน้ีอีก  

ในยามบายใบไมพลิกตามจังหวะลม มองฟาโปรงผานรอยปรุของตนไม เสียงนกเอ้ียงทะเลาะอยูอีกฝงคลอง  น่ังชิลๆ ที่ศาลา 

มองฟานับกอนเมฆผานยอดไม   

เด็กเลนเกมมองเมฆบนทองฟานอกจากรูปทรงแปลกตา หากดูดีๆ มีสีสันเปล่ียนไปอยูตลอดเวลา จินตนาการรูปตางๆ  มา 

กระตายปลา เครื่องบิน สัตวประหลาด แมว ตนไม วาว รม   แตงเปนเรื่องราว 

รับอากาศบริสุทธ์ิที่พัดมาตามคลอง หายใจลึก ทําใหรูสึกสดช่ืน เติมพลังอยางที่พีไมเคยสัมผัส   

เปนของเปลาไดฟรี ที่ไมตองไปขวนขวายอะไรมากมาย 

ฟาบานทุงสบายใจ สวยจนน่ังมองไดทั้งวัน พีเพิ่งคิดไดอยางน้ัน อาจจะเปนวาที่กรุงเทพฯ เขาไมคอยไดแหงนดู ในชีวิตที่อยูใต

ตึกหลังคาคลุม   
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นึกถึงฟาคืนเพ็ญ ที่ผานมาก็เปนประสบการณครั้งแรกอยางแทจริง ไมใชแคอยูใตแสงจันทรอยางเดียว นึกถึงยังอายใบบัว ที่เขา

เลนฟุตบอลไมเปนเอามาก ๆ  

ใบบัวใหทุกคนผลัดกันเลาเรื่องบาง 

ปอมนําเสนอ .... 

 พีตองเลาเรื่องของเขาบาง 

 เขานึกถึงเหตุไปโรงเรียนแลวดินสอหายบอย มีอยูเดือนหน่ึงที่ดินสอหายทุกวัน  จนเช่ือวานาจะมีมิติลึกลับที่มาดูดดินสอไป 

“แคเน้ีย”  ใบบัวมองวาเขาเองไมรับผิดชอบ ทําดินสอหาย แลวแตงเรื่องขึ้นมาปลอบใจตัวเอง 

“ทีเรื่องของเธอยังมีงู มีผีใบไมเลย” เขาเถียง 

ยามเย็น  จักรยานออกเดินทางตอ เสนทางตัดจากหนาวัดกลับเขาปาอีกรอบ  ปอมแวะเก็บผลไมปาริมทาง  ออกแรงปนตน

คลองเหมือนลิงลม หักเอาชอผลสีดําเทาปลาน้ิวกอยลงมาใหชิม เรียกวาลูกกําชํา เคี้ยวแลวตองถมเล็ดออกมา ไดรสหวาน

ฝาดๆ 

“กําชําตนสุดทายของหมูบานแลว โชคดีมากที่นายไดกิน” 

“ทําไมไมปลูกใหมากๆละ” 

ไมมีคําตอบจากทั้งสองคน  

ใกลค่ํา จอดรถ แลวปนขึ้นเนินเขาเตี้ยๆ  แหงหน่ึง พอใหเหน่ือยหอบ กวาจะไปถึงบนยอดตัด ลานดินกวาง สามารถยืนมอง

รอบ สามรอยหกสิบองศามุมสูงกวาหองรับแขกตนมะขาม เบื้องลางเห็นหมูบานถูกหมคลุมของแสงสีสม  

“เด็กวัยรุนมักขึ้นมาถายรูปตะวันตก พวกเขาจะยืนในดงหญาคาตรงน้ัน  มันสวยพอดี  ทุกแหงที่น่ีสวยหมด จนเรามีคําขวัญ

ทองเที่ยวประจําหมูบานวา ตะวัน ฟากฟา  ภูผา ดอกหญา กลางนา ปายาง นองนาง ทางหนน” 

“อยางอ่ืนพอเขาใจนะ แตนองนางคืออะไร”พีสงสัย 

“ผูหญิงนะซิ ที่น่ีสวยทุกคน” ใบบัววา 

“ออ...เธอก็เปนผูหญิงน่ีนะ” 

เสียงหัวเราะที่ดังที่สุดของวัน ขณะตะวันกําลังลับหมูไมไกลลิบ 

 

 

(14) ตลาดพอเพียง  

พอของใบบัวตองคิดตางกับพอของเขาเปนแน...  

กอนหลับตานอน คืนที่ผานมา พีนึกเรื่องน้ี   เขาสนิมกับแมมากกวา ตั้งแตจําความพอเปนวิศวกรประจําโรงปูนซิเมนตแถว

สระบุรี งานยุงจนแทบไมไดกลับมาเยี่ยมครอบครัว 

 พอโทรมาคุยบาง นานครั้งจะไดพบตัวจริงมักเปนวันหยุดยาว ชีวิตเหมือนตางคนตางอยู  

 เขาเคยไดยินแมขอพอกลับมาหางานแถวกรุงเทพฯ ครอบครัวจะไดอยูกันพรอมหนาพรอมตา คําตอบพอเลือก

ทํางานที่เดิมเหตุผลตําแหนงและเงินเดือนสูงล่ิว จนไมสามารถหางานอ่ืนมาแทนไดอีก 

 “ฉันนาจะมีสามีตําแหนงตอกตอยนะ” แมพูดประชดประชัน  หันมาระบายกับพี ถึงเขาจะสนใจฟงเรื่องของพอ

หรือไม  แตรับรูถึงวิธีคิดที่แตกตางในการใชชีวิตของคนสองคนมาตลอด   

แมจะเปนคนถิ่นใต แตหลังจากปูเสีย ไมมีญาติพี่นองที่น่ัน พอไมเคยกลับไปบานเกิดอีกเลย พออยากหาเงินมากๆ เพื่อใชชีวิต

หรูหราแบบคนเมือง แตโอกาสใชเงินไมคอยมี เพราะมัวแตหาเงิน ไมรูจะส้ินสุดลงเม่ือไร   

แมเขามาอยูในเมืองนานหลายป ยังคิดแบบชาวบาน ฝนวาสักวันหน่ึง จะกลับไปอยูบานเกิด  

พอกับแมมักเห็นไมตรงกันตลอดมา  ตอนที่พีจะมาบานลุง ทั้งสองจึงขัดแยงกัน เขาวา ไมรูตองมาทําไม  
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อดคิดไมไดวา ในสวนผสม เชนน้ี เขาจะกลายเปนคนอยางไรในที่สุด  ยามที่ครุนคิดเรื่องแบบน้ี ดูเหมือนจะจริงจังและเครียด  

จนเขาตองหันมอง ผืนฟาสีครามเขม มีปุยเมฆขาวนุมอยูบนหัว 

 “คิดอะไรหรือ” ใบบัวถาม เธอน่ังซอนทายใหเขาปน วันน้ีชวนเขากับปอมเที่ยวตลาดพอเพียง   

คําวาตลาดพอเพียงยังเปนคําถามคางในหัวอยูวาหนาตามันจะเปนอยางไร  ตางกับตลาดสดใกลบานเขาหรือเปลา   

“นึกถึงพี่แสงดาว”พีไมบอกความจริงแกลงตีเนียน รีบปนกวดตามปอมที่นําหนาล่ิว 

 “เรื่องอะไร”  

“ทําไมแก ไมขายผักเปนเรื่องเปนราวละ ผักปลอดสารพิษ ไดราคาแพง ในกรุงเทพฯตองการกันมาก แคติดตอเขาก็จะสงคนมา

ซ้ือเอาไปติดปายขายในหาง รวยเลย”เขาทําเปนรูดี  

“รวยแลวยังไง”เธอถาม 

“รวยแลวสบาย อยากทําอะไรก็ไดทํา” 

“อาว ที่พี่แสงดาวทําอยูไมใชอยางที่อยากเปนหรอกหรือ” 

เจอคนจริงพีถึงกับอ้ึง ไมเช่ือก็ตองเช่ือ หมูบานเล็กๆ แหงน้ี มีเด็กหญิงฉลาด หลักแหลม มาเกิด รูอยางเดียวไมมีวันเถียงคน

อยางเธอชนะ  

“พระทานวาคนที่ไดพรอันประเสริฐสุดติดตัวมาคือ คนที่พอใจในส่ิงที่ตนมี  อยูอยางเรียบงายกับความสุขตรงหนา ชีวิตไม

ไขวควาหาส่ิงไมส้ินสุด จนรอนรุม”เธอวา  

“ถามีของวิเศษสักอยางเธอตองการอะไรพี”ใบบัวถาม 

 “นึกไมออก”พีวา 

“วา ...แคน้ีนึกไมออก” 

“เธอละ” พีถามกลับ 

 “อยากได ไมเทาวิเศษ เสกใหเธอฉลาดขึ้นนะซิ ” 

พีเหง่ือไหลยอยอาบแกม นึกถึงคนปากคอเราะราย ที่ไมมีวันเถียงชนะ โดยประการทั้งปวง  มองลมพัดพาเมฆไหลเล่ือน ใตดวง

อาทิตย  อยากเอาหัวมุดเขาไปในกอนเมฆ ลอยพาไปไกล  

ระหวางทางพีโดนคําส่ังใหหยุดรถเปนระยะ  

ใบบัวพกถุงผาใบใหญ  เธอเดินลงขางไปเก็บเศษขวดนํ้า ทิ้งเกล่ือนริมทางไมนามอง    ปริมาณขวดที่เพิ่มขึ้น มาน่ังคั่นระหวาง

คนถีบกับคนซอน  

“ทิ้งกันอยางน้ี สักวันขยะบานเราตองกองเปนภูเขา”  

“ทําไมเขาไมลองสงไปชิงโชคบางละ” พีคิดเอาจากโฆษณาสินคาชิงโชค เขาเองเคยเก็บสะสมเปลือกลูกอมเอาไวชิงรถเบนซ  

แตมดดันมาขึ้นเสียกอน   

“ก็ไมเลวนะ”  

ใกลแยกทางเขาหมูบาน ใตดงมะมวงปา ริมทาง เพิงแถวยาวราวส่ีสิบเมตร มุงใบสิเหรง ริมถนนปายปกไม เขียนวา “ตลาด

พอเพียงบานทุงสบายใจ”   

ตลาดนัดธรรมชาติ  เกิดมาจากที่พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนระหวางทาง ทุกเรื่องทุกราว กระทั่งวาคนในสมัยกอนไปจับงูเหลือม 

ก็นัดชาวบานมาชวยกันดูลายกันวาเปนงูเจาที่หรือไม ถาลงความเห็นวาเปนงูศักดิ์สิทธ์ิ จะตองนํากลับไปปลอยในปา  

สินคาชาวบานผลิตเองเหลือใชสอยนํามาวางซ้ือขายแลกเปล่ียนกับเพื่อนบาน  พอคาแมคาราวยี่สิบราย สวนมากเอาพืชผัก

ปลอดสารพิษ หลากหลายชนิดมาวาง   ยังมีรานขายขนมไทยพื้นถิ่นที่พีไมเคยเห็นมากอน ขนมปา ขนมตัด  ขนมหัวลาน    

รานขนมจีนวางผักใหกินเปนเขงๆ  ถัดไปอีกหนอย เจาของ กําลังจุดเตาไฟไมฟนควันโขมง เตรียมทํากุงชุปแปงทอดแบบแผน

ใสยอดเล็บครุฑ 
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คนมาถึงเรื่อยๆ ทําใหดูคึกคัก ผูคนมากหนาหลายตา  ใบหนายิ้มแยมแจมใส ปอมตรงไปรานขนม ใบบัวหยุดทักทายคุยกับ

หลายคนเหมือนกับดาราดังหรือ นักการเมืองผูกวางขวาง ก็ไมปาน หลายคนหยอกลอ  เขามากอด ขยี้หัวเลย 

คนที่พีเริ่มคุนหนามาทักทาย เขาเองยังทําตัวไมคอยถูกนัก  

เดินชมตลาดพักใหญ  ใบบัวชวนตัดสินใจชวนพีกับปอม น่ังลอมวงโตะเตี้ยๆใตตนไม กินขนมจีนนํ้ายากับกุงทอดสีเหลืองออน

กรอบหอมเล็บครุฑนากิน  

พียังนึกถึงวันสวดเปลว ที่ตองกินขนมจีนทั้งวันตลอดสามม้ือ รสชาติ เผ็ดจัดจาน ยังติดปากติดคอ ไมหาย  

ถูกใบบัวบังคับใหกินผักขนมจีน แปลกหูแปลกตาหลายรายการ  มันปู ผักกาดนกเขา ในจํานวนน้ี ใบหฺมุรย   มีกล่ินฉุนแปลก

ประหลาดที่สุดเทาที่เขาพบมา เขาจึงรีบคายทิ้ง คนพากันหัวเราะ 

“ไมสมกับเปนลูกแมรุง หลานผูใหญรุงเลยนะเน่ีย”ชาวบานที่น่ังกินอยูขางๆ ออกปากแซว  

“โอย ลุงผัน เด็กรุนใหมไมรูจักผักรูจักหญา แยกไมออกระหวางโหระพากับกะเพรา ผักชีกับคึ่นไช   หัวหอม กระเทียม”แมคา

ขนมจีนไมรูวาจะชวยซํ้าเติมดี 

 เขาเริ่มคุนกับรสชาติ ของที่น่ีมากขึ้น  หลังกินเสร็จเขาตั้งใจจะควักเงินเล้ียง เพราะตั้งแตมาอยูที่น่ี เขายังไมมีโอกาส

ใชเงินเลยสักบาท ใบบัวแยงจาย  ปาเจาของรานไมรับ ประกาศดังๆวาเล้ียงขนมจีน ม้ือพิเศษลูกแมรุง 

 “ฉันกับแมเธอเปนเพื่อนสนิทกัน ถาฉันไมเล้ียงขนมจีนหลานเพื่อนรัก ฉันตองบาไปแนๆ ” เธอพูดเสียงดังเอาจริงเอา

จัง เขาก็เลยยังไมมีโอกาสจายเงิน 

  “มาตลาดวันน้ี เรามีงานตองทํา”  ใบบัวมีอะไรใหคาดไมถึงเสมอ   เธอกลับไปเปดตะกราหนารถ  ถือแผนกระดาษ

กลับมาเปนปกออกมา แผนสีเหลือง พิมพขอความ 

 ขอเชิญพี่นอง ทุกทาน รวมงานรื้อโรงเรียนราง  เพื่อพัฒนาเปนศูนยกลางชุมชนที่โรงเรียนวัดทุงสบายใจ(เกา)  วัน

อาทิตยที่ 26 เมษายน สนับสนุนโดย สสส. 

 “เอาละแยกยายชวยกันแจกหนอย”  

  

 

(15) มิตรภาพกองขยะ 

ผูใหญใจดีคนหน่ึงอาสาเขามาชวยแจกแผนพับ  แนะนําตัวเองวาเปนหมออนามัย ที่สําคัญเธอบอกวาเปนเพื่อนสนิทลุงรุง  

หลังเสร็จภารกิจในตลาด หญิงรางทวมผิวคลํ้า ชุดขี่จักรยานเต็มยศสีสมปริ๊ด ชวนเด็กเที่ยวโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่

อยูหางมาอีกเพียงสองรอยเมตร 

 “อนามัยเปล่ียนเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแลว แตคนยังเรียกนาปองวาหมออนามัย”  เธอชวนคุยระหวางจูง

จักรยานออกมาจากตลาด เธอซ้ือของจากตลาดพอเพียงมาเยอะแยะแขวนเต็มแฮนดรถ 

 จักรยานนาปองเปนเสือภูเขาทรงสวยใหมเอ่ียม  

“พอเห็นแผนพับ นารูสึกตื่นเตนมากที่จะไดกลับไปโรงเรียนอีกครั้ง มันถูกปดตัวมานานเทาไรแลวนะ คิดแลวนํ้าตาซึม  เปน

ความทรงจําของคนรุนนา โรงเรียนถูกยุบตามนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กตองไปรวมกับอีกโรงเรียน ไมนึกวารุงจะทําไดจริง ๆ”  

นาปองพูดฟงแทบไมทัน เธอคงมีอะไรอยากเลาเก็บมานาน  

เพื่อนรุงตามความทรงจําของเธอเปนคนเรียนเกง แตไมชอบทําตามรูปแบบ กฎระเบียบ 

นาปองเองก็ใชยอย เด็กหญิง แตแกนแกว ชอบเลนยิงนกตกปลากับผูชายมากกวาโยนหมากเก็บ     

“ลุงรุงของพี”เธอหยุดเลากลางทาง 

 “นาจําไดตอน ป.6 ครูส่ังใหเด็กกลับไปเล้ียงสัตวอะไรสักอยางที่บาน  เขาคิดเล้ียงมดแดง ครูเห็นวาเปนไปไมได เกิดเถียงกัน

ยกใหญ เขายืนยันจะทํา เพราะอยากกินไขมดแดง”  

“สําเร็จไหม” พีถาม  
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“เออซินะ  ลองกลับถามลุงเธอดูซิ”  

  ดานหนาสํานักงานของนาปอง มีลานออกกําลังกาย นอจากอุปกรณกลางแจงมาตรฐาน ส่ีหาช้ิน ยังมีการประยุกต 

กะลายึดแนนกับพื้นปูน ราวเกาะเดิน พื้นหินขัดตะปุมตะปา คงเอาไวนวดเทาเชนเดียวกัน ใครมาใชบริการคงไดสุขภาพดี

กลับไปแนๆ  

บริเวณรอบๆ มีการปลูกพืชผักหลายชนิดดูเขียวชอุมสดช่ืน สวนที่ตางไปจากหลายบานที่พีเคยพบ มีการทําสวนสมุนไพร เปน

แปลงขนาดใหญริมรั้ว เปนแปลงสาธิตเปดใหชาวบานเขามาเรียนรู และเปนแปลงเพาะพันธุพืชบางชนิดที่ชาวบานนํากลับไป

ปลูกที่บานได  

วันอาทิตย  เจาหนาที่โรงพยาบาลยังมาเขาเวรตามปกติ หมออนามัยอีกคน กําลังทําแผลเด็กเล็กๆ ที่สงเสียงรองจา เสียงดังล่ัน

แสบแกวหู มาจากในหอง  

“ไมอยากใหใครมาหาเราเลย แตคนก็ยังมาหาหันหามรุงหามค่ํา  บางคนนัดหมอทุกสัปดาห” นาปองวา คนทุกวันน้ี เปนโรค

กันเยอะขึ้น โดยเฉพาะโรคเรื้อรังอยางเบาหวานความดัน เกิดมาจากคนอยูดีกกินดีกวาเม่ือกอน  มีเงินมีทอง หาซ้ือของไดงาย 

เลยกินอยางไมบันยะบันยัง  ไมรูจักออกกําลังกาย พักผอน ดูแลตัวเองใหดี  

“คนแตกอน ไมคอยเปนโรคแบบน้ีกัน เพราะใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ ไมรับส่ิงแปลกปลอม ไมใชสารเคมี คุณยายของนาอายุ 90 

กวาแลว ไมเคยไปหาหมอ แกปลูกผักกินเองมาตลอดชีวิต บัวบก กะเพรา ตะไคร มีไมขาด ตมแกงอะไรสักอยางจะมีสวนผลสม

สมุนไพรเยอะมาก” 

พาเด็กชมสวนรอบๆ วกเขาบานพักดานหลัง ชวนน่ังมาหินออน ใตรมตนมะเม่ียวหนาบาน เธอเขาไปยกนํ้าเย็นมาเล้ียงเด็กๆ  

 “ เลาเรื่องลุงรุงใหฟงอีกซิครับ” พีวา 

 “อืม...เรื่องอะไรดี” นาปองครุนคิด 

 “หางกันนานหลายป ตอนลุงเธอกลายเปนนักเดินทางเผชิญโชค หายไปจากหมูบานน่ันแหละ มาพบกันอีกทีตอนน้ัน

เขาเปนไขหวัดมาหาที่น่ี  น่ังคุยกันนานมาก” 

พีจึงไดรูวา นาปองเปนคนใหแนวคิดทําโครงการกับ สสส. สามารถสรางความรวมมือชาวบานกลับมาไดอีกครั้ง  จนกระทั่ง

แนวคิดจะฟนโรงเรียนราง 

 ใบบัว ตั้งใจฟงในส่ิงที่เปนเน้ือหาสาระ ไมมากก็นอย ขณะที่พีและปอมเริ่มเบื่อ  มองนกตัวหน่ึงที่บินมาเกาะก่ิง

มาเหม่ียว เขยาฝอยดอกสีชมพูโปรยรวง ลงบนผมเด็กผูหญิงพอดิบพอดี   

 สองคนหันมามองหนากันแอบหัวเราะ 

 “นับวาแนะนําคนไมผิด” นาปองพูดตออยางกําลังติดลม  

 “ วิธีการมอง ของ สสส. เปนแนวคิดสุขภาพแบบใหม ไมใชพูดแตการรักษาโรคอยางที่ชาวบานคุนเคย  แตเปนเรื่องสุขภาวะ  

เก่ียวของกับทุกคน ทุกเรื่อง เด็กๆ เคยไดยิน คําวา สรางนําซอมหรือเปลา หมายถึงวารักษาดูแลสุขภาพดีกวารอใหเปนโรค

แลวมารักษาอยางไรละ สสส.พูดถึง การกินอยางไรใหสุขภาพดี  การเลิกเหลา เลิกบุหรี่ การออกกําลังกาย  การใชชีวิตใหมี

ความสุข  ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม การทําสังคมใหนาอยู”    

 นาปองรายยาวจนปอมอาปากหาว จึงรีบเปล่ียนเรื่อง 

 “พูดถึงโรงเรียนรางพวกเธอเกิดไมทันหรอก สมัยน้ันสนุกมาก พักกลางวันกินขาวเที่ยงเสร็จ พวกเราเขาไปเดินเลนใน

ปาขางโรงเรียน เลนซอนหา เดินหาผลไมปามากินเลน  บางคนเที่ยวเพลิน หรือเผลอนอนหลับใตตนไม  ครูส่ังเพื่อนออกตาม

หา กลับมาจะถูกลงโทษใหเดินเก็บขยะรอบโรงเรียนรอยช้ิน กอนอนุญาตเขาหองเรียน” 

วันหน่ึงครูส่ังใหนาปองออกตามเพื่อนเชนเดิม พบกําชําลูกดก เพื่อนที่ตามหา ปกหลักอยูบนตน ยังชวนใหอยูเก็บกินจนอ่ิมหนํา

สําราญใจ เม่ือกลับมาถึงครูส่ังใหอาปากขอดูล้ินดําป   

ใครกินลูกกําชําจะตองทิ้งหลักฐานมัดตัว สรุปวาทั้งคูโอเอกินลูกกําชํา ในปา ตองเก็บขยะใหครบ  

ความที่เด็กถูกลงโทษกันบอย ไมมีขยะเหลือใหเก็บ  
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นาปองคิดออกอุบายฉีกกระดาษที่เก็บได ออกเปนช้ินเล็กช้ินนอย หวังครบรอย   จึงถูกลงโทษขั้นหนักกวายืนคาบไมบรรทัด 

หนาหองเรียนทั้งคู   

“เพื่อนบนตนกําชํา ลุงรุงของเธอน่ันแหละทีน้ี ไมรูเวรกรรมอะไร ตองมาทําอะไร เก่ียวกับขยะจนถึงวันน้ี ” นาปองหัวเราะ  

แลวโบกมือชวนเด็ก ๆ เดินตาม ลานดานหลัง ริมรั้วโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพอยู ติดกับทองทุง มีโรงเรือน ลอมดวยตาขาย

งายๆ   

“นาเองตกลงกับลุงรุงของพวกเธอวาถาเขาทําโครงการ สสส. จะทําอะไรสักอยาง พัฒนาเก่ียวของกัน  เลยเริ่มทดลองทํา

ธนาคารขยะ” 

ธนาคารที่ไมมี หองแอร เคาทเตอรรับฝาก พนักงานแตงตัวสวยๆ เห็นแตขยะที่ถูกแยก เปนกอวางเปนระเบียบ ขวดนํ้า 

กระดาษลัง ถุงขนม  ดานหนาขึ้นปายราคาขยะแตละชนิด  

“เราเปดเฉพาะบายวันจันทรแรกของเดือน ดําเนินการมาระยะหน่ึง สมาชิกหาสิบคน คัดแยกขยะที่บานมาขาย จายคาขยะ

เปนคูปองแลกซ้ือของที่รานคารานชํายายชู  ใครยังไมอยากเบิกคาขยะก็ลงเปนบัญชีสะสมเอาไว”  

 ความมุงหมายของธนาคารขยะ นาปองบอกวาตองการเปนจุดเริ่มตนใหเห็นขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหม ที่สําคัญ

ที่สุดคือสรางสํานึกลดขยะในครัวเรือน เงินกําไรของธนาคารบางสวนนํามาเปนกองทุนทํากิจกรรมอ่ืนๆ  อยางเชนทํานํ้ายาลาง

จานเอาไวใชกันเอง โดยใชนํ้าหมักจากขยะเปยกในครัวเรือนมาเปนสวนประกอบ  

 หลายอยางเก่ียวกับขยะที่เธอมีความคิด อยากทําไมวาการลดขยะ การจัดการขยะรีไซเคิล  เอาขยะมาทําปุย ทํานํ้า

หมักชีวภาพ และทําผลิตภัณฑหัตกรรม 

ใบบัว นึกอะไรขึ้นมาได ว่ิงไปหยิบถุงผาหอยทายรถ  เทขวดนํ้าหลายสิบใบ 

“หนูขอบริจาคสมทบเขาธนาคารขยะนะคะ” เธอวา  

“วันหลังนํามาฝากอีกไดไหม” 

“ยินดีเลยจะ ใบบัวมาหานาไดทุกวัน เปนกรณีพิเศษ”  

 เธอใหคําม่ัน กอนจะแยกกัน 

“เจอกันที่โรงเรียนราง นะจะเด็กๆ” 

 

(16)โรงเรียนรางสรางสุข 

ขาวลือแพรสะพัดทั่วหมูบานวา ใครออกมาชวยรื้อโรงเรียนรางจะตองมีอันเปนไป  ผีหัวขาดมาเขาฝนวาจะหักคอคนที่เหยียบ

ยางเขาไปที่น่ันทันที  

ครั้นผูใหญรุงถามวาใครฝนแปลกประหลาดปรากฏวาหาที่ไปที่มาไมได เดาวาคงมีคนกุเรื่องเพื่อจุดหมายบางอยาง  

“ตองเปนไอสําราญคนช่ัวแหงๆ” ตาหมาใหความเห็น”น่ีไมใชครั้งแรก ตอนเราคิดทําอะไรกับโรงเรียนจะมีขาวอยางน้ีมา

ตลอด” 

“เรื่องแบบน้ีไมมีหลักฐาน อยาไปปรักปรําเขาเลย อีกอยางคนบานเราชอบเช่ือขาวลือ”  

ผูใหญรุงมีวิธีจัดการ โดยออกขาวไปวาในวันน้ันจะมีการนิมนตพระอาจารยมหาเสถียร เจาอาวาสวัดบานทุงสบายใจ อดีตศิษย

เการุนแรกของโรงเรียน มาทําพิธีมงคลฟนแผนดินเพื่อความเปนศิริมงคลกับผูรวมงาน   

หนาที่บอกขาวดีน้ี ตกเปนของพี ใบบัว  และปอม  ทั้งสามคนถือหนังสือเชิญจากผูใหญบาน ขี่จักรยานสงตรงถึงทุกบาน แถม

ยังถือโอกาสช้ีแจงขาวผีหัวขาดวาเปนเรื่องเหลวไหลไรสาระ 

เม่ือเด็กๆ ไปถึงบานที่อยูทายทุงพี่กระถินกระซิบปากคอส่ัน เหมือนกลัววาผีไดยิน 

“จริงไมจริงไมรู แตฉันไมกลาหรอก” 

นอกจากถูกผีหลอกมากับตัวเอง พี่กระถินยังเช่ือเรื่องเลาเปนตุเปนตะวาที่น่ันเปน สถานที่อาถรรพลึกลับ มีงูจงอางตัวเทาขา

ยาวสองวาเปนเจาที่  ใครผานไปทางน้ันกลางคืนไดยินเสียงโคลกคลาก ตองหยุดรถ ใหงูเล้ือยผาน  
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“สงสัยในวันน้ัน พี่กระถินคงตองอยูบานคนเดียว เพราะทุกคนออกไปที่โรงเรียนกันหมด” 

“ง้ันพี่ไปดวยนะ” 

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนราง จึงเริ่มจากฤกษงามยามดีเกาโมง พระอาจารยมหาเสถียรเดินผานแนวรั้วกําแพงเกา บุกเขาปารก 

นําหนาชาวบาน มาพรอมเพรียงหนาเสาธง  

ทานกับพระสงฆรวม 5 รูป รวมเจริญพระพุทธมนต สวดชัยมงคลคาถา ประพรมนํ้ามนต แกผูมาเขารวม มีพี่กระถินรับนํ้ามนต

อยางเปยกโชกอยูแถวหนา  

“รับรองวาผีไมมาเขาใกลแกแนๆ” ใบบัว กระซิบกับพีและปอม ตางหัวเราะ มองพี่กระถิน เดินตามหลังทานเจาอาวาสอยาง

หวาด ๆอยูตลอดเวลา   

 ขาวที่แพรกระจายออกไปทําให ทุกคนเฝารอวันที่มาถึงอยางตื่นเตน บรรดาศิษยเกาของโรงเรียนตางเติบโต เปนบุคคลสําคัญ

ของสังคม นอกจากทานเจาอาวาส ที่กําลังใหกลาวใหพร  

ผูมารวมทําคุณงามความดีในวันน้ี ยังมีนายกองคการบริหารสวนตําบล  ขาราชการ  ยังมีอดีตครูที่เคยสอนที่น่ี ตอนน้ีทานอายุ

แปดสิบหาพอรูขาวรีบใหหลานพามาสงที่หมูบานตั้งแตย่ํารุงนัยวาเปนการรําลึกถึงอดีตดวย เพราะสมัยน้ันครูตองขี่รถจักรยาน

จากตางอําเภอเขามาสอน มักมาถึงโรงเรียนกอนใคร  

ศิษยบางคนอยูไกลไมสะดวกจะเดินทางมารวม  ไดโอนเงินผานเพื่อนฝูง มาชวยสมทบสมทบเล้ียงอาหารกลางวัน รวมกับ 

โครงการบานทุงสบายใจนาอยู ของ สสส.   

นาปอง ขี่จักรยานเสือหมอบ มาพรอมกับชุดพยาบาลสนาม ขณะที่คนอ่ืน หิ้ว มีดพรา จอบ เสียม เล่ือย มาตามความถนัด 

ทุกคนชวยเหลือดวยใจ อยากเห็นโรงเรียนรางที่จมอยูกลางปา มานานกวาสิบปกลับมามีชีวิตอีกครั้งหน่ึง  

บรรดาเด็กหนาซีด เจ็ดแปดคน ที่พีเคยเจอมาบางแลวทั้งในสนามฟุตบอล ขนขี้ไก และคืนอันนากลัวที่ตองตามลุงผูใหญมา

พิสูจนผีถึงที่น่ี  ไดรับเกียรติเปนคนแถวหนาในการเริ่มตนแผวถางปารอบอาคารเรียน  เปนที่ทราบกันกลายๆวา ในชวงที่ผาน

มาพวกเขาเทาน้ัน เขาออกโรงเรียนรางอยางทะลุปรุโปรง  

พวกเขาไดสัญญาตอหนาทุกคน วาจะไมหวนกลับไปสูเสนทางน้ันอีก  

อาคารเรียนปูนช้ันเดียวแปดหอง ตนไมขึ้นเบียดแนน เถาวัลยพันเก่ียวยุงเหยิง จนไมรูจะเริ่มตนแผวถางตรงไหนกอน บน

หลังคาใบไมแหงทับถมจนมีตนไมเล็กๆ งอกเหมือนแปลงผักกลางอากาศ  

อดีตครูวัยแปดสิบ ยืนมอง บานพักหลังเดียวของโรงเรียนที่เขาเคยอาศัยอยูนานหลายป เหลือเพียงเศษกองไมผุพังไมก่ีช้ิน  

“เราจะจัดการอยางไรกับจอมปลวก” ลุงรุงตั้งคําถาม 

ถาจัดการปลวก ก็คงจะยังใชการอะไรได อาคารหลักที่เหลืออยูน้ีเคยใชเปนหองเรียน 5 หอง ที่เหลือเปนหองสมุด กับหองพัก

ครู   

ระหวางที่ยังไมมีคําตอบ ชาวบานอีกกลุมหน่ึงพบปายแผนไมสลักช่ือโรงเรียน ลมพังพาบจมดินอยูดานหลังอาคาร ไมเน้ือแข็ง

อยางดี ทําใหช่ือโรงเรียนยังเดนชัด ชาวบานชวยกันยกมาพิงกับผนังอาคารเรียนช่ัวคราว หลายคนชวยกับขูดลูบดินออก 

บรรยากาศไมตางกับการขุดคนทางโบราณคดี    

บรรยากาศเริ่มคึกคักสนุกสนาน คนแยกยายทํางาน  แผวถางรอบอาคารเรียน จอบทลายจอมปลวก มีดพรารูดอบวงกบประตู

หนาตาง ริมกําแพง ทางเดินปลวก   

 ดานนอกชาวบานชวยกันถางปารก ตัดหญา  ขุดไมยราบยักษในสนามฟุตบอล ไปจนถึงบริเวณที่เคยใชเปนแปลง

เกษตร   

 พี ทําอะไรไมคอยเปน ดูทา เงอะๆงะๆ จนใบบัว ส่ังใหไปชวยพี่แสงดาวเสิรฟนํ้า   หลังเคลียรอาคารเรียนเกาไดสวน

หน่ึง ไดใชเปนหองครัวช่ัวคราว เธอไดชวยกลุมแมครัวเตรียมอาหารกลางวัน   

 งานเดินหนาไปรวดเร็ว กลุมคนที่ชวยกันทํางานหนาเสาธง พากันแตกตื่น  

 “พบวัตถุประหลาดฝงอยูในดิน” ไดยินคนพูดตอๆกันมา อยางน้ัน  ตางชวนกันไปมุงดู 
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 ตาหมา ชิงบทพระเอกไดพอดิบพอดี กําลังลงมือใชจอบขุดเลาะ วัตถุช้ินน้ัน มีชาวบานสองสามคนเอามือวักดินขึ้น

อยางระมัดระวัง  เม่ือโผลเพียงครึ่ง ทุกคนเห็นชัดวาเปนพระพุทธรูปองคหน่ึง  

 “หลวงพอสบายใจ”  ทานเจาอาวาสถูกนิมนตมาสังเกตุการณยกมือไหว  ทุกคนสาธุตามกันอยางถวนหนา  

 “สมัยน้ัน ทานเจาอาวาส ริเริ่มจะใหมีโรงเรียน เพื่อใหลูกหลานชาวบานเรา อ่ืนจึงมอบที่วัด ประสานงานกับ

ผูเก่ียวของจนไดโรงเรียน ตอนน้ันทานไดจัดการสรางพระพุทธรูปปูนปนเพื่อความเปนศิริมงคล ทานตั้งช่ือวาหลวงพอสบายใจ 

ตามช่ือหมูบานที่เพิ่งจะเปล่ียนในตอนน้ัน   ไมนาเช่ือวาหลังโรงเรียนถูกปด พวกเราตางหลงลืมกันหมด”  

 “มินาจึงเกิดเรื่องรายๆ ในหมูบาน” ตาหมาแสดงความเห็น 

 “จริงคะหลวงพี่หนูโดนผีหลอก”พี่กระถินยืนอยูดานหลังเจาอาวาส มิวายจะพูดขึ้นมา   

 “เอาละ ตอไปน้ีจะมีแตเรื่องดี ๆ กลับมาเสียที”  

 ชาวบานรวมพลังคนละไมคนละมืออุมพระพุทธรูปปูนปน ขึ้นมาประดิษฐาน บนโพเดียมปูนหนาเสาธงเปนการ

ช่ัวคราว 

 ชาวบานยังชวยกันเอามือลูบดินออก จนองคพระดูผองขึ้น บางคนไปไกลถึงมองหาเลข ลงน่ังพนมมือบนบาน  ทองคาถา

พึมพํา เจาอาวาสอมยิ้ม และเอยปากสอนพอเปนพิธีวาใหเลิกงมงาย ชีวิตจะรุงเรืองไดดวยการตั้งใจทํามาหากินอยางสุจริต

เทาน้ัน  

นายสมบูรณ ศิษยเกา ผูดํารงตําแหนงนายก อบต. ไดจังหวะประกาศขึ้นกลางผูคนวา การขุดพบพระพุทธรูป นับเปนโอกาส

มงคล เปนอยางยิ่ง เขายินดีรับเปนแกนนํา จัดงานบุญระดมศรัทธาสรางวิหารประดิษฐานหลวงพอสบายใจในโอกาสตอไป  

 รื้อเศษซากโตะเกา เกาอ้ีหัก แปรงลบกระดาน หนังสือเปอยยุยเพราะผานทองปลวกออกมากองเตรียมเผาทิ้งรวมกับ

เศษขยะอ่ืนที่รื้อออกมาได ในน้ันมีหมอตมกระทอม รวมอยูดวย  

หองสวนกลางอาคารดูดีพรอมใชงานโดยไมตองซอมแซมอะไรมากมาย   

สิบเอ็ดโมง ลุงรุงนําชาวบานถวายภัตตาหารเพลในหองน้ัน พระฉันเพล ใหพรเสร็จเดินทางกลับวัด  ตาหมาประธานฝาย

ฆราวาสเชิญชวนชาวบานรวมรับประทานอาหารรวมกัน 

 “กินใหอ่ิมนะครับ ” พี่แสงดาวในฐานะแมครัวใหญกลาวขณะยืนคูลุงรุง 

 “ฉุกละหุกไปหนอย ผิดพลาดยังไงก็ตองขออภัยคะ เอาไวโอกาสตอไป จะทําใหสุดฝมือกวาน้ีอีกคะ” 

 “สองคนน้ีสมยังกับก่ิงทองใบหยกเลยละ”  ใครคนหน่ึงพูดแซว ขึ้นดัง ๆกลางวง ทุกคนพากันยิ้มนอยยิ้มใหญ  

ขณะที่ลุงรุงกับพี่แสงดาวยืนน่ิง หนาแดง ทําอะไรไมถูก 

 เชนเดียวกับทุกคน เด็ก ๆมีความสุขกับอาหารม้ือเที่ยง ที่เอร็ดอรอย พีเริ่มชินกับกล่ินแกงไตปลาใตบางแลว ความ

เปนนักกินของเขาฉายแววกลับมาอีกครั้ง  

เปนอีกวันหน่ึงที่คนในหมูบานไดมาทําอะไรรวมกัน น่ังลอมวงกินขาว พูดคุย แบบเปนกันเอง  

ปาลึกลับนากลัว กําลังหายวับไปดวยนํ้ามือของทุกคน 

เรื่องราวเกาๆ ของโรงเรียน ทําใหศิษยเกาเลาบางเรื่องราวอยางตืนตันดวยนํ้าตา แหงความคิดถึงอดีต  วันน้ีทุกคนฟนซาก

โรงเรียนในความทรงจําใหกลับมามีชีวิตอีกครั้งหน่ึง 

 

(17)ชีวิตไมสําราญ 

ยามสายของวันที่มีเมฆกอนนุม ๆลอยกระจัดกระจายอยูเต็มทองฟา ลมพัดเด็กๆ รวมตัวกันลานมะขาม คึกคักหนาตา กวาทุว

กัน  

ขบวนเด็กหนาซีดมารวมกันอยางพรอมหนา ไมเคยปรากฏมากอน   คนที่เคยรวมทีมฟุตบอลกลางคืน ฝายแพจนตองขนขี้ไก  

มี ขวด ปุ  หิน แกว นก   

“...เสือ เปง ผา อรุณ กวาง” ใบบัวบอกช่ือทีละคน   
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หน่ึงหรือสองคน พีคลับคลายคลับคลาวาเปนคนที่อยูในเหตุการณหลบหายไปในความมืด ตอนออกไปพิสูจนโรงเรียนราง  

 ใบบัวเคยเลาถึง “เสือ”  ลูกคนเดียวในครอบครัวมีอันจะกินของหมูบาน  เขาเปนเพื่อสนิทคนหน่ึงของเธอ นิสัยดี

เรียนเกงแขงที่หน่ึงของหองกับเธอมาตั้งแตเด็ก  

ชีวิตหักเห ตอน ป.4 เม่ือพอเขาเปล่ียนเปนคนเจาชู สํามะเลเทเมา  ติดการพนันงอมแงม หน้ีสินงอกจนสวนยางถูกยึด 

หลังจากน้ันไมมีใครรูวาพอเขาอยูที่ไหน มีแตขาวลือวาไปกับผูหญิงคนใหม ที่โนนที่น่ี ทิ้งเขากับแมเผชิญชะตากรรมอยูตาม

ลําพัง  สมบัติไมมีอะไรเหลือ แมอยูแบบคนเล่ือนลอย ปลอยผมเผารุงรัง เดินตามถนนหนทางไมหลับไมนอน  แตละวันเสือ

คอยตามหาแม   

ชาวบานชวยลงแรงปลูกกระตอบหลังเล็กใหสองแมลูกอยูในที่ธรณีสงฆ อาศัยขาวกนบาตรพระประทังชีวิตไปวันๆ  ผานสามป

ทุกอยางจึงคอยคล่ีคลาย แมของเขาอาการดีขึ้น เริ่มตนชีวิตใหมโดยออกไปทํางานรับจางในตัวจังหวัด ปลอยลูกชายอยูลําพัง 

เขาเริ่มหนีเรียนคบเพื่อนเกเรจนติดยา 

ไดฟงเรื่องแบบน้ี พีถึงกับอ้ึง คิดวาตอไปน้ีจะไมดวนตัดสินใคร ทุกอยางมีเหตุผลและความเปนมาที่ตางกัน  

ใบบัวกําชับไมใหพูดถึงเรื่องความหลัง นับตอจากน้ีไปจะมีเรื่องดีๆ และสรางสรรคสําหรับทุกคน 

ที่โคนมะขามแปะกระดาษแข็งพื้นขาวเขียนปากกาเคมีสีนํ้าเงิน ขอความวา “กลุมเยาวชนลานขาม”  

“ตอไปน้ี พวกเด็กจะรวมกันทําความดี  ถาเราทําในส่ิงที่ดี สรางสรรค ไมตองกลัว มีผูใหญคอยชวยเหลือ ไมวา พี่แสงดาว ลุงรุง 

อาจขอทําโครงการ สสส. เหมือนกับที่ลุงรุงทําอยูก็ได” 

 “วันน้ี ชวนเราจะมาทําอะไร” คนช่ือเสือถาม หนาเขาตาดูดุสมช่ือ  

“เตะฟุตบอล” ใบบัวตอบ 

“กลางวันเน่ียนะ” เสือสงสัย 

“อาว ใครเขาเลนฟุตบอลกลางคืนอยางพวกนายกันเลา  น่ันมันเม่ือวันกอน” 

“จริงดวย” เขาเอามือเกาหัว 

สนามฟุตบอลถูกเนรมิตขึ้นงายๆ โดยยกกอนหิน มาวางหมุดหมาย แทนเสาประตูสองฝง  

 คนสิบสามคน แบงฝายไมลงตัว  ใบบัวขออาสาเปนกรรมการ ขอน่ังสังเกตเกมใตรมมะขาม 

“วาแตคนอ่ืนตัวเองกลัวแดด ” นายเสือวา เรียกเสียงฮาตึง  จนใบบัวทําหนาเปนเบะปากใสแกเกอ    

วันน้ีพีอยูกับฝายนายเสือ ถูกส่ังเปนนายประตูแบบยืนน่ิง ๆ  เขาเตะฟุตบอลไมคอยถูก ว่ิงไลคนอ่ืนไมทัน  คนตัวอวนมี

ประโยชนอยูบางหาก ยืนเปาบังมุมเอาไว จะดีมากหากไมหลบลูกที่ถูกยิงยัดเขามา  ประเด็นหลังที่นายเสือกําชับทําใหเขาหว่ัน

ใจ หันไปดูใบบัว วาอาจชวยหาทางออกอะไรกับแขกพิเศษอยางเขาไดบาง  

ทันทีใบบัวเปานกหวีดปริ๊ดยาวจากโคนมะขาม   ลูกบอลถูกเขี่ยจากจุดกลางสนาม  ทุกคนออกว่ิงไล เล้ียง เตะ ดุเดือด ใตแดด

ที่รอนแรง  

บริเวณหญาแหงรวนติดพื้น การแยงลูกฟุตบอลคลุกฝุนกอนใหญ เหมือนหลุดเขาไปในมิติอะไรสักอยาง จนแทบมองไมเห็นคน 

วาเกิดอะไรขึ้นในน้ัน  พียืนมองอยางขันๆ จูๆลูกฟุตบอลก็ลอยผานหนาเขา 

“เขา” ฝายโนนตะโกนรองดวยความดีใจ 

“โธเอย...” เสือรองใสพีดวยความผิดหวัง 

ไมก่ีนาทีถัดมา ปอมซ่ึงฝายตรงขาม เล้ียงหลุดเดี่ยวเขามาจอยิง  เขาเอาตัวกระแทกใส จนปอมกระเด็นกล้ิง ลงไปกองกับพื้น  

“ฟาว” เสียงใบบัวตะโกน “ทําอีกทีโดนไลออก”  

พีคิดจะเถียง เกรงกรรมการโกรธจึงถูกยิงจุดโทษไปอีกแตม  

ใบบัวส่ังพักครึ่งเม่ือเห็นตางฝายเหน่ือยหอบ  ล้ินหอยไปตามๆกัน พียืนสูแดด เพงมองฟุตบอลจนรูสึกหนามืดใกลเปนลม ทุก

คนน่ังคลุกดิน หนาซีดเทาเทียมกันใตรมมะขาม  



 
 

402 
 

“เห็นม๊ัยวาพวกเราตองเลิกละส่ิงไมดีเสีย  รางกายจึงจะแข็งแรง ไมเหน่ือยงาย ไมนาหวงหรอกทุกคนทําไดแน ”ใบบัวกลาวกับ

ทุกคน 

“นักฟุตบอลบานทุงสบายใจ จะผอมแหงเหมือนปอม หนาซีดเซียวเหมือนนายขวดไมได”   

“สําหรับเธอ ...นายเด็กกรุง” เธอตั้งใจพูดกับพี 

“ตองลดพุงดวนที่สุด” ทุกคนพากันหัวเราะครืน 

ระหวางที่พีไมรูจะอธิบายอะไรดี พี่แสงดาวมาถูกจังหวะ  ขี่จักรยาน บรรทุกกระติกนํ้าแข็งสีเขียวมาดวย เปดออกมามันเปนนํ้า

กระเจ๊ียบลอยนํ้าแข็ง เธอตักใสแกวพลาสติกแจกทุกคน  ในยามเหน่ือยลา คอแหงผากเชนน้ี พีรูสึกไดวาเปนเครื่องดื่มที่อรอย

ที่สุดเทาที่พบมา 

“พี่มีขาวใหญจะมาเลา ผูใหญบานบอกพี่มา”  

“ลุงรุงน่ันเหรอครับ” นายเสือ ทําตาหรี่ตาแกลงแซว พาคนอ่ืนแสรงกมหนาหัวเราะคิก 

“เดี๋ยวเถอะนายเสือ รูจักแซวคนอ่ืนแลวรึ”  

“นายสําราญหนีไปแลว” พี่แสงดาวรีบตัดบท เลาวากอนฟาสางที่ผานมา เจาหนาที่ตํารวจ และ เขาหนาที่ปราบปรามยาเสพ

ติด ยกกําลังชุดใหญ บุกเขาจับกุมนายสําราญจากรายงานลับที่ยืนยันไดวาเขาเปนเอเยนตคายารายใหญ  

 อยางไรก็ตามเม่ือเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติการลับอยางเงียบเชียบเดินทางไปที่บานหลังน้ัน ไมพบใครอยูที่บานหลังน้ัน  

 พีนึกถึงคนหนาตาดี แตกล่ินตัวเหม็นหึ่ง เม่ือค่ําคืนสวดเปลว  บานอยูลึกเขาไปทางสวนยางเนินเขา   

บานหลังใหญราคาแพง มีรั้วรอบขอบชิด  ประตูรั้วเขาบานมีคนกับหมาตัวใหญคอยเฝา   หลังร่ํารวยผิดหูผิดตาภายในไมก่ีป 

นายสําราญไมคอยสัมพันธกับใครในชุมชน  ไมมีใครไดเขาไปในบานหลังน้ัน มีแตคนแปลกหนาที่ขี่รถเกงหรูๆ ผานประตูที่มี

ยามและหมาตัวใหญเขาไปได  

 นายสําราญมักบอกทุกคนวา เขาร่ํารวยมาจากการเปนนายหนาขายที่ดิน คนแปลกหนาที่มาหาเปนพวกติดตอซ้ือ

ขายที่ดิน เขาพูดคําวาเงินเปนลานๆ จนติดปาก ชอบประกาศตัววาพรอมจะบริจาคเงินชวยเหลืองานการกุศลตางๆ เสมอ แตก็

ไมเคยทําตามคําพูด  

 “ชาวบานตางรับรูส่ิงที่เขาทํามานาน  เพียงแตไมรูจะจัดการอยางไร เพราะไมมีพยานหลักฐาน  จนคนตื่นตัวมารวมมือทํา

กิจกรรมดีๆ อยางที่เรากําลังชวยกัน ส่ิงดียอมขับไลความช่ัวไปเองใชนํ้าดีไลนํ้าเนา” 

พีไมรูที่มา ทําใหเขาเปนคนเดินมาถึงจุดน้ี แตหนทางน้ีนําไปสูหายนะ อยางเดียว ไมมีทางเลือกอ่ืน  

พี่แสงดาวเลาเบื้องหลังที่ตํารวจตามสืบจนออกหมายจับเขา นอกจากประสานกับผูใหญบาน ชาวบานบางคน ยังมีเด็กกลุมหน่ึง

ซ่ึงไมเปดเผย ใหขอมูลลับสุดยอดจนภารกิจสําเร็จ  

“ หลายคนตกเปนทาสรับใชนายสําราญ จนถอนตัวออกมาไมได  ผมเกือบจะเดินทางน้ันแลว ” นายเสือพูด 

 เด็กหนาซีดพากันยิ้มโลงอก  

“เอา ...ลงเลนตอเถอะ ทีมเราตามอยู 3-0” นายเสือวา  

 

 

(18)หุนสวนความดี 

วันถัดมาโทรทัศนรายงานขาวนายสําราญ พอคายาเสพติด ถูกจับกุมตัวไดที่รีสอรทแหงหน่ึงทางไปดานชายแดน เขาใจวาเขา

เตรียมหลบหนีไปตางประเทศ   ในขาวบอกวาจะมีการยึดทรัพยสินของเขาดวย 

“น่ันคงเปนขาวดี”  ลุงรุงพูดกับชาวบานที่แวะมาปรึกษาพูดคุย  แตละวันพีเห็นลุงรุงแทบจะไมมีสวนตัว โดยเฉพาะหลัง

กิจกรรมรื้อโรงเรียนราง สรางเปนศูนยกลางพัฒนาชุมชน บางวันประชุมดึกดื่น แทบกินนอนที่น่ัน  
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ที่บาน พีรับบทลูกมือปอมชวยหุงขาว ทําครัว รดนํ้าตนไม  เสร็จแลวรีบตามลุงไปลุยงานโรงเรียน   ณ เวลาน้ี เปนที่รับรูวา ทุก

คนที่วางเวนจากภารกิจสวนตัวไปรวมตัวกันที่น่ัน คนมีสมองชวยออกความคิด คนมีแรงชวยออกแรง คนมีขาวปลา ขนมนม

เนย  เครื่องดื่ม ก็เอาไปเล้ียงดูกัน บรรยากาศสนุกสนานครึกครื้น  

โรงเรียนรกรางนากลัวคอยกลับมามีชีวิตอีกครั้ง  

อาคารเรียนกลับมายืนโดดเดนโดยไมเหนียมอายคนมอง  โครงสรางหลักยังแข็งแรงพอใช   หลังขัดคราบราออกกําแพงดู

สะอาดเอ่ียม  ประตูหนาตางหลายบานรอเปล่ียน หลังคารอกระเบื้อง  สนามฟุตบอลเตียนโลง กล่ินเห็นอับคอยจางหายไปเปน

ลําดับ  

ถึงเวลาที่ผูใหญรุงจะปรับหองเรียนตางๆ มาเปนฐานการเรียนรู ตามโครงการบานทุงสบายใจนาอยู ของ สสส.  เริ่มจาก 

กําหนดใหหองพักครู เปนหองอํานวยการ  หองเรียนถัดไปเปนฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ฐานการเรียนรูการทํา

เครื่องแกง  ฐานการเรียนรูปุยหมัก  และธนาคารขยะ   

กลุมปุยหมักนําโดยตาหมา ตองการใชเปนพื้นที่ใหความรูและสาธิตการทําปุยหมักชีวภาพ 

หมอปองยายที่ทําการธนาคารขยะจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มาอยูที่โรงเรียน  ในหองน้ีจะมีการนําเสนอเรื่องการ 

สรางจิตสํานึกใหมในการลดขยะ  วิธีเปล่ียนขยะยอยสลายได จําพวกเศษอาหาร เศษผัก ไปทําปุยหมัก 

เปดรับซ้ือ ขยะรีไซเคิล จําพวก ขวดนํ้า ซองขนม กระดาษ โดยคนที่เปนสมาชิกธนาคารขยะจะมีบัญชีฝากและถอน เหมือน

ธนาคารทั่วไป เพียงแตวาจะเปนรายการฝากถอนขยะ 

“คนมาฝากจะรับคาขยะเปนคูปอง แลกซ้ือของรานชํายายชูไดทุกอยาง ตองขอบคุณยายชูที่มารวมโครงการกับเราอยางเต็มใจ 

” นาปองเลาคนที่สนใจ เหมือนที่เคยเลาใหกลุมของพีฟงมาแลวน่ันเอง อนาคตเธออยากฝนจะทําธนาคารขยะเปนกองทุนขยะ 

ขับเคล่ือนจิตสํานึกลดขยะ แกปญหาที่ตนเหตุ  

“เราเปนหุนสวนกับกลุมปุยหมักของตาหมาคะโดยเฉพาะขยะอินทรีย ยอยสลายได จะรวมกันทําปุยหมัก  แนวคิดใหมมีการนํา

ไสเดือนมาเล้ียงบนกองขยะ ขี้เยี่ยวของมันคือปุยช้ันยอดดีๆน่ีเอง” นาปองเปนนักพูด นักบรรยายช้ันยอดอยูตลอดเวลา   

พี่แสงดาวเปดหองเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  

ใบบัวกระโดดลงมาชวยเต็มตัว พีกับปอมเลยใชเวลากับกลุมน้ีมากเปนพิเศษ นอกจากการน่ังพูดคุยสนทนา กับชาวบาน 

ทํางานรวมกับกลุมปุยหมักของตาหมาแลว  พี่แสงดาวตองการพื้นที่หลังอาคาร บุกเบิกเปนแปลงผักสาธิต 

แมวาการปลูกผักอินทรีย เปนวิถีดั้งเดิมของชาวบานมากอน  คนรุนใหมกลับยึดเอาความสะดวกสบาย พวกเขาเช่ือวาหากไมใช

ยาฆาแมลง สารเรงตางๆ มักไมไดผล เสียเวลาเปลา  พี่แสงดาวตองคอยอธิบายวา สารเคมีเหลาน้ันมีพิษตอรางกายอยางไร  

อยางนอยมีตัวเลขจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพรายงานคนเปนโรคภัยไขเจ็บเยอะขึ้น 

 โรคบางอยางเชนมะเร็งมีผลโดยตรงมาจากการใชสารเคมี  และผลการสุมตรวจเลือดพบปญหาจากสารเคมีตกคางปริมาณสูง 

“การปลูกพืชแบบอินทรีย ไมใชเรื่องยุงยากอะไร เราสามารถใชปุยหมักชีวภาพใหผลดีกวาดวยซํ้า  สวนการกําจัดแมลงก็มีสูตร

นํ้าหมักผสมกับสมุนไพรหลายชนิด เราจะมาลองทําลองใชกันดู” 

นอกจากเทคนิคตางๆแลวพี่แสงดาวมักชวนคุยถึงการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ไมวาการ   การประหยัดอยาง

สมเหตุสมผล ดีกวาเหน่ือยยากในการหาเงินมาใชแบบสุรุยสุรายไมมีที่จบส้ิน  การที่คนเราหาเงิน ก็ตองรูจักใชรูจักเก็บ 

สําหรับพี งานหนักตอนลงแปลงปลูกผัก เพราะตองออกแรงยกจอบขุดดินยกแปลง  สาวเชือกตักนํ้าจากบอนํ้า ขนมารดดินให

เปยกชุมสําหรับการหยอดเมล็ดปลูก ทุกอยางตองทําซํ้าแลวซํ้าเลาอยูกลางแดดจัดจาอยางน้ันตลอดชวงเย็น ถือวาหนักหนา

สาหัสสําหรับคนที่ไมเคยทํางานกลางแจงมากอน เชนเขา ผิวที่คลํ้าเปนทุนเดิมคอยเริ่มเกรียมไหม และเปนอยางที่ชาวใตวาดํา

เมลือง หรือดําแวววาว กลายเปนลูกหลานบานทุงเต็มตัว   

 พีเขาใจคําวางานหนักก็คราวน้ี  ทั้งรอนทั้งเหน่ือย เพลีย เน้ือตัวเปอนดิน เหนอะหนะเหง่ือไคลไหลอาบ กล่ินตัวเนา

เหม็น นึกถึงความทุกขยากของเกษตรกร ชาวไรชาวนา กวาจะปลูกขาวปลูกผักมาใหคนกิน  แมสอนเขาเสมอวาตองกินขาวให

หมดจาน  
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บางเวลาเขานึกถึงการเดินเลนกินแอรตามหางอยากถอยไปน่ังในรมเงาใหสบาย ใจหน่ึงกลับแปลกใจเห็นรอยยิ้ม สวนทางกับ

การงานเหน็ดเหน่ือย  

ทุกคนตั้งใจทํางานไมเอยปากบน  

ลุงรุงยังคอยแวะเวียนมาชวยพี่แสงดาวเกือบทุกช่ัวโมงที่วางจากงานปรับปรุงสถานที่ และประชุมชาวบาน  

พี่แสงดาวไลลุงกลับไปทุกครั้ง    

ความสุขสําหรับพี พบไดตอนหยุดพัก กินขาว กินนํ้า ซ่ึงความรูสึกวามันอรอยกวาที่ไหน เขาคิดทฤษฎีอยางหน่ึงขึ้นมาไดวา

ความอรอยสัมพันธโดยตรงกับความหิว  ตอใหมีของอรอยที่สุดวางอยูตรงหนามันก็ไมอรอยถาอ่ิมมาก  

 “ไขมันละลายไดเยอะละคราวน้ี ” ใบบัวแซวเขา 

 ในที่สุดได แปลงผักเตรียมพรอมในพื้นที่ไรกวา  หลังจากน้ีอีกไมนาน พี่แสงดาวกับชาวบาน วางแผนปลูกผักหลาย

รายการ ผักบุง ผักกาด ผักหวาน ถั่วฝกยาว มะเขือ  ชะอม มันเทศ ขาวโพด   ริมรั้วโรงเรียน พื้นที่วาง ที่ยังรอปรับ รอลง  

ไมยืนตน ปลูกไวใหชาวบานมาเก็บกินรวมกัน พวก ขี้เหล็ก สะเดา แค ชะมวง มะขาม พื้นดานลาง ปลูกพริก ตะไคร ขม้ิน ขา 

สําหรับพัฒนากลุมเครื่องแกงชุมชน  

 พี่แสงดาวอธิบายวา เครื่องแกงเปนส่ิงจําเปนของครัวเรือน ตองใชทําอาหารทุกวัน  คนรุนใหมกลับนิยมความสะดวก

โดยการซ้ือแบบสําเร็จรูป นอกจากส้ินเปลืองโดยเปลาประโยชนแลว อาจไดของไมดี ไมถูกหลักอนามัย เน่ืองจากพอคามักลด

ตนทุนโดยซ้ือวัตถุดิบเนาเสียราคาถูกมาผลิต อาจผสมสารกันบูด หรือสารเคมีอันตรายบางอยาง   

ที่สําคัญทุกคนปลูกพืชเหลาน้ันเอาไวขางบานงายดาย ไดของสดใหม อรอย   

แทนที่จะซ้ือเครื่องแกงจากที่อ่ืน พี่แสงดาวตองการทํากลุมเครื่องแกงในชุมชนขึ้นมาเอง ปลูกเอง ตําเอง สําหรับคนในหมูบาน

ยอมนาไวใจมากกวา   พริก ตะไคร ขม้ินมาตําเครื่องแกงขายกันเองในหมูบาน คัดของดี เนนความสะอาด เก็บในภาชนะ

เหมาะสม  ไมใชสารกันบูด  

สูตรพิเศษสําหรับเครื่องแกงบานทุงสบายใจ ใชขม้ินดวง สีเหลืองงาม กล่ินไมฉุน พริกขี้หนูที่ใชตําเครื่องแกงสม เลือกเฉพาะ

พริกที่เรียกวาดีปลีชี ดอกขาว เม่ือสุกจะเปนสีสม ตําออกมาแลวสีจะออกสวยแบบสะอาด 

หากการรวมกลุมประสบความสําเร็จ ทั้งผักและเครื่องแกง เหลือจากการแบงกันกินภายในกลุม อาจจะมีการนําไปวางขายที่

ตลาดพอเพียง เอากําไรมาทําเปนกองทุนพัฒนากลุมตอ   

 “เหน่ือยไหมพี” พี่แสงดาวถาม ตอนที่เขาชวยพรวนดิน ตาหยีใตแดด ของเขาพอมีชีวิตชีวาขึ้นมาบาง  

 “สบายครับ” เขาวา  

 “ตอนเย็นชวนปอม แวะไปที่บานนะ จะทํากับขาว อยากกินอะไรละเรา” 

พลันหายเหน่ือยเปนปลิดทิ้ง รายการอาหารเปนสิบเปนรอยลอยเขามากลางอากาศ ยิ่งเปนฝมือพี่แสงดาวม่ันใจไดวาทุกอยาง

ตองอรอยสุดยอด เขาจะตองกินจนพุงกางอยางไมตองสงสัย  กล่ินหอมฉุยกําลังลอยมา 

“ชวนลุงรุงของเธอดวยซิ” พี่แสงดาวออกอาการเขินๆ  

 “ครับ” เขารีบว่ิงอยางลิงโลกใจ ไปบอกขาวดีกับลุงรุง   

  

 

               (19)ความเขาใจบนฝาหอง  

ระฆังทองเหลืองใบน้ัน พีเคยเห็นตอนตามมาพิสูจนผีคืนเดือนมืดอันแสนระทึกกับลุงรุง มันถูกจัดวางใหมในหองพักครู ซ่ึง

ตอนน้ีเนรมิตเปนสํานักงานอํานวยการ คณะกรรมการโครงการบานทุงสบายใจนาอยู ของ  สสส. 

ลุงรุงตีระฆังแตก เสียงทุมต่ําแหบโหย เพื่อการเริ่มประชุมแทนสงสัญญาณกับเด็กๆที่แอบมาม่ัวสุมยามวิกาล  

 ชาวบานชวยกันแกะกระดานดํา ที่รอดพนจากการกัดแทะของปลวกมาติดตั้งในหองอํานวยการ จัดซ้ือชอลกไวเขียน

วาระ ความคิดเห็นตางๆ ตอนประชุม   
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เคยเขาอบรมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาแลว ลุงรุงจึงถายทอดวิธีการทําแผนที่

ความคิดใหกับชาวบาน เพื่อจับประเด็น ทิศทางการพัฒนา แบบงายๆ  จนชาวบานพูดกันวาหลังโรงเรียนถูกยุบมานานในที่สุด

ไดมหาวิทยาลัยชาวบานมาแทน 

 เกาอ้ีพลาสติคสามสิบตัว รับการสนับสนุนองคกรบริหารสวนตําบลอยางเปนทางการ  แมขัดถูไปแลวหลายรอบ 

คราบราฝาหองกับรอยรังปลวกทําใหดูไมนามอง ที่ประชุมกลุมใหญของคณะกรรมการโครงการบานทุงสบายใจนาอยู ออก

ความคิดวาควรตกแตงหองดูดี พรอมกับใหความรู 

งานน้ีเปนหนาที่ของกลุมเด็ก 

 พี่แสงดาวจัดแจงซ้ือ กระดาษ ดินสอ ปากกา สี วัสดุอุปกรณ จําเปนพรอมเพรียง  ใบบัวรับเปนหัวหนาคณะทํางาน  

เด็กๆตั้งใจมาชวยเต็มที่ 

 “ใครถนัดอะไรก็ชวยสวนน้ันไป” ใบบัวแจงงานแบงทีมยอย ใครวาดชอบวาดรูปอยูกับเธอ คนเขาใจเน้ือหางาน สสส.

แบบภาพรวมมาชวยพี  

 “เพราะเธอเปนหลานสนิทผูใหญบานตองเขาใจงาน สสส.ดีกวาใคร ” ใบบัวตีขลุมสรุปโดยไมถามตองความเห็น ทํา

เอาเขายืนหัวแกรกๆ ดีวา ขวด ปุ เสือ ผา ยกมืออาสาชวยคอยเบาใจ 

 “เราชอบทํางานกับเด็กกรุงเทพฯ”เสือวา   

 ภารกิจหลักจากใบบัวสวนน้ีตองชวยกันออกแบบ เขียนโปสเตอรแนะนํา  สสส. เพื่อชาวบานเขาใจงายๆ   

“วาดเปนการตูนไดไหม”เสือถาม 

“ไดเลย”ใบบัวบอก จะเปนการตูน แผนภูมิ  ตามแตจะสรางสรรค เสร็จแลวนําขึ้นแปะฝาผนังดานหลัง ฝาผนังดานขางเปน

หนาที่อีกทีม  

 เขางอนขึ้นมาตงิด ที่ไมมาทาบทามบอกกลาวกันลวงหนากอนมอบหมายงาน  อยากบอกใบบัววา พูดกับปากน้ัน

แสนงายมาก พอลงมือทําโจทยยากไมเบาเลย  พวกเขายืนมองหนา หันรีหันขวางไมรูจะเริ่มตรงไหนกอน 

 “เอาไงดี” เสือถามเรงเรา “สสส.น่ีอะไร เราจะวาดเปนรูปแบบไหน ”   

 เคยไดยินลุงรุงบนวาทําโครงการ สสส. มาเปนป ชาวบานยังไมเขาใจ ที่ตลกกวาน้ันคนเขาใจ สสส. วาเปนงาน “สส.” ที่

แปลวาผูแทนราษฎร   เม่ือไมมีทางอ่ืน เขาเริ่มอธิบายคนอ่ืน จากเอกสาร แนะนํา สสส. เลมหน่ึงที่วางอยูบนโตะประธานกลุม

ในหอง  

เลมเดียวกับที่ลุงรุงหยิบมาเปดใหเขาดูบอย 

“สํานักงาน สสส. เปนหนวยงานของรัฐ ที่มิใชสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มีหนาที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุน สนับสนุน และรวมกับ

หนวยงาน ตางๆในสังคม  ในการขับเคล่ือนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ  เพื่อใหคนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ดาน กาย จิต 

ปญญา สังคม”เขาอาน 

 “ลอกมาเลยไดไหม” ปุถาม 

“ได แตคนจะเขาใจหรือ กาย จิต ปญญา สังคม อะไรอยางน้ี “พีถามกลับ  ปุพยักหนารับอยางงงๆ 

 เขาพยายามอานตีความเอกสารอยางชาๆทุกคนตั้งใจฟง   

 กาย หมายถึง การที่มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ไดอยูทามกลางส่ิงแวดลอมที่ดี ไมมีอุบัติภัย และมีเศรษฐกิจพอเพียง 

 จิต หมายถึง จิตที่เปนสุข ปรับตัวไดเม่ือเผชิญกับปญหา และความเปล่ียนแปลง 

 ปญญา หมายถึงรูเทาทันสรรพส่ิงรอบตัว มีความเมตตากรุณา มีสติ และสมาธิ 

 สังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยความปกติสุข ทั้งในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทํางาน รวมไปถึงการมีบริการทาง

สังคมที่ดี  มีความเสมอภาค และสงบสุข 

 “เขาใจยากเหมือนกันแฮะ” ขวดทําหนางงเหมือนไอบื้อแมวแหงกอไผ    
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กอนลงมือเขียนโปสเตอรเด็กๆ หารือเห็นวาตองทําความเขาใจอยางชัดเจน ขอปรึกษากับลุงรุงและทีมงาน ที่พอจะเริ่มตน อาจ

คัดลอกขอความบางอยาง  ใหขวดลายมือดีสุดเปนคนเขียน  

วิสัยทัศน สสส. 

ทุกคนบนแผนดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม ส่ิงแวดลอม ที่เอ้ือสุขภาวะ 

พันธกิจ 

จุดประกาย กระตุนสานและเสริมพลัง บุคคล และองคกรทุกภาคสวน  ใหมีขีดความสามารถและสรางสรรค ระบบสังคมที่เอ้ือ

ตอการมีสุขภาวะ 

ยุทธศาสตรไตรพลัง 

-พลังปญญา  (ความรู คุณธรรม) 

-พลังนโยบาย (สาธารณะ การเมือง ฝายบริหาร) 

-พลังสังคม (เอกชน ชุมชน ราชการ ภาคีเครือขาย) 

“สุขภาวะคืออะไร”เสือถาม กอนเริ่มลงมือวาดลายเสนประกอบ   

พียังไมรูอธิบายกับเพื่อนอยางไรในความเขาใจของเขา  สุขภาวะ เก่ียวของกับทุกส่ิงทุกอยาง สสส. ทําหนาที่เปดพื้นที่ทาง

สังคม และปญญาอยางกวางขวาง เพื่อทําเรื่องยากบางเรื่องใหงาย  เปนตัวชวยพัฒนาแบบใหม คนที่มาทํางานแบบน้ีเปนจิต

อาสา ตั้งใจ  สุจริต และอยากเห็นสังคมดีขึ้น  

ฝไมลายมือของเสือชางยอดเยี่ยมนาทึ่ง เพียงไมก่ีนาทีเขาเขียนภาพหมูบานในมุมสูง ซอนรูปหนาเหมือน ลุงรุง พี่แสงดาว ตา

หมา พี่กระถิน นายดํา  ยายชู  ครู นายก อบต. ยืนประสานจับมือ ส่ือถึงความรวมมือของทุกคน 

“เกงน่ี” พีอุทานอยางช่ืนชมผลงาน  

“พรสวรรคเลยละ” ขวดวา “เขากําลังจะกลับมา”   

 พีชวย ถอดรหัสจากเอกสาร ภารกิจบางสวนของ สสส.ที่คนรูจักเขาใจดี เก่ียวกับเรื่องสุขภาวะ วาดวยการไมสูบบุหรี่ 

การไมดื่มเหลา การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ การกินอาหารที่ถูกตอง การรักษาอารมณ  การสรางสุข  

 อีกดานหน่ึงใบบัวกําลังลงมือทํางาน  พีเพิ่งรูวาฝมือวาดรูปเธอไมแพนายเสือเลย โจทยอยูที่การนําเสนอโครงการ

บานทุงสบายใจนาอยูโดยภาพทั้งของจริงและจินตนาการ  ใชวิธีทําความสะอาดพื้นผิวกําแพงหอง  ดินสอ รางภาพ ลงสีนํ้า  

เธอรางภาพของกลุมเด็กหนาตายิ้มแยมแจมใส กําลังเตะฟุตบอล อยูในสนามใกลโคนตนไม มีเด็กผูหญิงตัวผอม เด็กผูชายอวน

พุงพลุย ยืนกางแขน มีไมเทาวิเศษ และแมว  

  ทีมงานของเธอ วาดกําแพงหองอีกดาน เปนสถานที่สําคัญในหมูบาน วัด  บอนํ้าโบราณ  ลําคลอง ทุงนา สวนยาง ยอดเขา 

อุโมงคตนไม  

 

 
(20)ตํานานบานทุง 

วุนอยูกับงานที่โรงเรียน  ม้ือเย็นฝากทองกับขาวผัดไขดาวรานชํายายชู  รสชาติไมอรอย เหมือนกับขาวบานพี่แสงดาว พีอดคิด
เลนๆตามประสาเด็กไมไดวา หากไดพี่แสงดาวเปนปาสะใภเขาคงมีความสุขมาก 
คืนน้ันปาเดือนแมของใบบัวมาชวยทํากับขาว  
เธอเปนคนอารมณขันกับเรื่องเลามากมาย  เธอวาสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนยกพลขึ้นบกชายฝงทะเลภาคใต  ชาวบาน
หวาดกลัว พากันไปขุดหลุมหลบภัยอาศัยอยูในปา ขุดหัวกลอยกินแทนขาว  หัวกลอยคลายกับหัวมัน ตองลางในนํ้าสะอาดและ
ไหลเช่ียว ไมเชนน้ันจะเปนพิษ 
“เขาอยูในปากันนานไหมครับ”พีถาม 
“ไมก่ีวันหรอก ขุดหลุมลึกยังไมถึงศอก  ก็ไดขาววาพวกญ่ีปุนไมไดมาทางบานเรา” 
“จบแคน้ันหรือปา” 
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“ใช โกโบริรีบเขากรุงเทพฯ ไปแสดงหนังคูกรรมกับอังศุมาลิน” ทุกคนหัวเราะ  พีคิดวาความเปนเจานิทาน ตํานานใบบัว คง
รับมาจากปาเดือน    
ใบบัวอาศัยอยูกับแม คุณพออดีตผูใหญบานนักพัฒนาเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุอยางมีเง่ือนงําหลายปกอน เขาถูกรถกระบะเฉี่ยว
ชน ตอนเดินกลับจากประชุมชาวบานชวงหัวค่ํา มาสืบทราบภายหลังวาคนขับรถมรณะเปนลูกนองสนิทนายสําราญ 
ไมมีใครอยากขุดคุยพูดถึงอดีตเรื่องน้ัน ... 
คืนน้ี หลังแวะกินขาวรานยายชู ลุงหลานกลับมาน่ังพรอมหนาพรอมตาชานเรือน น่ังมองพระจันทรเส้ียวลีบเล็กเปนขอบคิ้ว
บางๆ บนฟากฟา 
“อยากกลับบานหรือเปลา” ลุงรุงถามทีเลนที่จริง 
“งานยังไมเสร็จ” พีวา  
“เห็นไหมวาที่น่ีสนุกจะตาย” ลุงรุงเอามือขยี้หัวหลานอยางปราณี  
“นากลัวตางหาก คืนบุกโรงเรียนราง ขนาดวาพอรูวาอะไรเปนอะไร ” ปอมแทรก 
“สมัยกอน นากลัวอยูหรอก  ปอมรูหรือเปลาหมูบานเราเดิมไมไดช่ืออยางทุกวันน้ี แตเรียกบานทุงทางผี” 
ไดยินคําวาผีขึ้นมาเทาน้ัน ความหนาวเย็นยะเยือกลอยเขามาดื้อๆ  เด็กสองคนขยับเขามาใกล แบบอัตโนมัติ 
“เลาตอกันมาวานานมาแลว สมัยหมูบาน มีคนอาศัยอยูไมก่ีหลังคาเรือนแถมยังอยูกันหางๆ  พวกเขามีอาชีพหาของปาและทํา
นา” 
ลุงรุง พยายามจินตนาการสภาพอดีตไมมีไฟฟา ถนนหนทาง รถ วัด โรงเรียน  บานเรือน รานยายชู  สมัยน้ันยังเปนปารกช้ืน 
แมแตแสงยังสองลอดเขามาลําบาก  ทุกอยางตกอยูกลางความเงียบ ลมหวีดหวิว เสียงลิงคางบางชะนีกูรองมาจากราวไพร  
เสือสางชางปา เดินเพนพาน ยามความมืดคืบคลานมาเยือน หรีดหริ่งเรไร รองระงมผสมเสียงแปลกประหลาด   
“เหตุชวนขนหัวลุก เกิดเวลากลางวันแสกๆ ”  
“อะไรครับลุง” พีอยากฟงตอนสําคัญเต็มแก  
 “ถัดจากแนวปาลานมะขามตรงน้ันคือทองทุงกวางใหญ นาจะกินพื้นที่กวางกวาที่เราเห็นทุกวันน้ีหลายเทา วากันวา
ขอบดานหน่ึงชนแดนกับอีกตําบล คนไมชํานาญทางมักเดินหลงกันเปนวัน ”  
 “มันนากลัวตรงไหนครับทุงกวาง” ปอมถาม 
 “เอะ เดี๋ยวซิ อยากฟงไหมละ” ลุงรุงวา 
 “ครับ”  
 “ชาวบานที่น่ี จะติดตอกับชุมชนอ่ืน มีทางเดียวเทาน้ัน จะตองเดินลัดตัดทุงกวางใหญไพศาล” 
  เรื่องมีอยูวามีชายคนหน่ึงมีธุระจะไปหาญาติ ตางหมูบานฝงโนน เวลาเที่ยงวันพระอาทิตยอยูตรงหัวเดินออกจากบาน เขารู
เสนทางแทบจะหลับตาเดิน ทองทุงเต็มไปดวยฟางขาวสีเหลืองกรอบหลังฤดูเก็บเก่ียว สลับกับที่ลุมดงกก ดงกระจูด ดงหญาปา
ละเมาะ เสียงนํ้าติดกนคลองไหลระริก เขียดรอง ปลาฮุบเหยื่อ  
เขาเดินทอดนองไมรีบรอน นานเปนช่ัวโมงถึงกลางทุงกวาง  ยินเสียงเหมือนคนคุยกันเบาๆ  ลอยมาตามลม ทอดสายตาเห็นคน
กลุมหน่ึงเดินเรียงแถว เปล่ียวมานาน ดีใจ ไดโอกาสเจอทักทายผูคน เขารีบเบนทางเดินจากคันนาตัดผานพื้นดินแหงผาแปลง
ซังขาว ตรงไปหาคนกลุมน้ัน  
“เม่ือเขาไปถึงเขาพบวาตัวเองอยูทายแถว เม่ือแสดงตนทักทาย คนเหลาน้ันซ่ึงแตงตัวดวยชุดสีดําทุกคนกลับไมเห็นมามอง เขา
พยายามอยูหลายครั้งเลยทีเดียว จนกระทั่งคนไดยินคนที่หัวแถวส่ังใหทุกคนหยุดเดิน ถามกลับมาดังๆวาใคร  เขาตอบช่ือ คนที่
ถามบอกวาอยางตามมา ...น่ีไมใชทางของเอ็ง  จูๆฟาสวางกลางวันพลันมืดลงแทบไมนาเช่ือ  คนที่กําลังเดินเขาแถวหันมามอง 
เม่ือเขาเห็นหนาตกใจแขนขาหมดเรี่ยวแรงทรุดอยูตรงน้ันเอง ” 
“ผี” ปอมสรุป 
“คนแกๆ เขาเลามา เดิมเลยเรียกหมูบานน้ีวาทุงทางผี” 
 นับจากน้ัน ไมมีใครกลาอออกจากบานคนเดียว จนกระทั่ง มีพระธุดงครูปหน่ึงผานมา ชาวบานนิมนตใหอยู  ตอมาชาวบาน
ชวยกันตั้งสํานักสงฆ ซ่ึงตอมาไดเปนวัด   
พระธุดงคเปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนคนใหเขาถึงสัจจธรรม รูจักกลัวในส่ิงที่ควรกลัว น่ันคือกลัวตอการทําบาปประพฤติ
ช่ัวทั้งหลาย มุงทําความดี  ก็ไมตองกลัวผีสางใดๆ เพื่อความสบายใจ จึงเปล่ียนช่ือหมูบานใหมเปนมงคลเรียกวาบานทุงสบาย
ใจ   
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“พระพุทธรูปหลวงพอสบายใจที่ขุดพบที่โรงเรียนรางเม่ือวันกอนน้ัน ทานสรางตอนวัดใหที่ดินทําโรงเรียน” ลุงรุงเลา 
 “ที่ผานมา ทานอาจโกรธที่เราไมไดสนใจไยดี ปลอยใหโรงเรียนกลายเปนแหลงม่ัวสุม”   
“พี่กระถินรูหรือเปลาวา มีผีเดินเขาแถวเดินลัดทุงผานมา”ปอมถามอีก ลุงรุงยิ้มแลวบอกวา 
“ตํานานก็คือตํานานน่ันแหละ  จริงเท็จอยางไรมันผานมาแลว เปล่ียนแปลงไมได ส่ิงสําคัญของการพัฒนาตองอยูกับความเปน
จริงและมองอนาคตขางหนา”   
ลุงรุงเปล่ียนเรื่องมาเลาถึงความประทับใจครั้งมีโอกาสดูงานโครงการชุมชนนาอยู ตลาดยี่งอ นราธิวาส  
 “ที่น่ันคงนากลัว”พีถาม 
“เปลา เจาบานใจดีมาก ครูสอนศาสนา สวมหมวกกะปเยาะ สุภาพมาก พูดน่ิมๆ  ผูประกาศวาจะเปล่ียนซอยนรกเปนซอย
สวรรค”  
“มีผีเดินผานเหมือนทุงบานเราเน่ียนะ”ปอมชักสนใจ 
 “เปลาที่ถูกเรียกเพราะยาเสพติดระบาด ผูคาผูเสพยึดซอย ไมมีใครกลายุงเก่ียว”  
คนอ่ืนในชุมชนไมไดสนใจไยดีตอปญหา  ครูสอนศาสนาคนน้ันอยากชวยเหลือคน เริ่มชวนเพื่อนคิดแบบเดียวกันมาคุย สราง
คณะทํางานสรางชุมชนเขมแข็ง ขอรับการสนับสนุนจาก สสส. 
“เขาเปล่ียนเปนซอยสวรรคไดหรือเปลาครับ”พีถาม 
“ตองสงสายลับเขาประกอบแบบใบบัวไหม” 
ลุงรุงหัวเราะ 
“ปญหาแตละที่ไมเหมือนกัน คนยี่งอใชหลักศาสนาอิสลาม ชักชวนแกนนําเยาวชน สรางจิตสํานึกใหมใหทุกคนหันมาชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ชวนครอบครัวมาเปนเพื่อนเรียนรู ดูแล สรางการมีสวนรวมดวยการตั้งสภาซูรอ  
“คืออะไรครับ”พีไมเขาใจ 
“เปนเวทีการแลกเปล่ียนปรึกษาหารือเอามติขอตกลงที่ไดมาปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม”  
วิธีของพวกเขา มีการสรางแกนนําครอบครัวตัวอยาง  ปลอดอบายมุขและส่ิงเสพติด มาพูดคุยแลกเปล่ียนกับครอบครัวที่มี
ปญหา เม่ือเกิดผลเด็กติดยาที่ซอยนรก กลับใจอาสาบําบัดยาเสพติดตัวเอง  
 “อยากตอบคําถามพีเม่ือวานวา สสส. ทําอะไร   ลุงคิดวาส่ิงสําคัญ นาจะเปนเรื่องที่สรางพื้นฐานความรวมมือ ความเขมแข็ง
ใหชาวบาน รูจักคิดเปนเพื่อนําพาหมูบานในการพัฒนายั่งยืน”  
คําตอบไมไดอยูที่วาไดคล่ีคลายปญหายาเสพติด  การจัดการขยะ  ความแตกแยก เศรษฐกิจพอเพียง งานของ สสส. ทําหนาที่ 
ปลูกเมล็ดพันธความรวมมือแบบใหม ใหโอกาสทางความคิดในการพัฒนาแบบใหม ทําใหมีการพัฒนาภาวะผูนํา เช่ือมโยงกับ
ชุมชนอ่ืน  พัฒนาชาวบานไปพรอมกับการเรียนรูส่ิงใหมๆ หรือฟนภูมิปญหาเกาที่มีคุณคา  
 “ถามวาความสุขคืออะไร”ลุงรุงถาม 
“กินของอรอย “พีตอบ 
“ความสุข อยูรอบตัวเรา ไมวาการทํางาน การมีเพื่อน อยูทามกลางธรรมชิตส่ิงแวดลอมที่ดี  การไดเรียนรูส่ิงใหมๆ ออกกําลัง
กาย ดูหนัง ฟงเพลง  ชวยเหลือคนอ่ืน คนที่มีความสุขมักเปนคนที่ทําเพื่อคนอ่ืน ..” 

 

(21)แดดสุดทาย    

พีเคยสงสัยวาทําไมคนมักคิดถึงบานชวงตะวันใกลตกดิน  

ครั้นตกอยูในสภาพเดียวกันจึงเขาใจ  หลังเลิกงานพัฒนาโรงเรียนแตละวัน ลําแสงสีสมโอบกอดเขากับปอมมักตองน่ังรอลุงรุง

เคลียรงานเปนคนสุดทาย  ความรูสึก เศราๆ ขื่นๆ ลอยอยูรอบตัว เหมือนปวดฟนแลวไขต่ําๆ  เห็นทุกคนแยกยายกลับบานพี

นึกถึงบานแทจริงของตัวเอง ชางอยูไกลแสนไกล  ปานน้ีแมคงกลับมาจากทํางาน น่ังรอคนกินขาว สวนเพื่อนสนิทประจําซอย

คนหน่ึงคงน่ังจองจอคอมพิวเตอรในรานเกม อีกคนไมพนน่ังอยูในศูนยติว ไมรูพวกเขาจะคิดถึงกันบางหรือเปลา     

โพลเพล ผืนฟาดานตะวันตก สีฟาสลับสมดูคลายผืนผาขึงตึงเสนตรงประดับริ้วราย บางจุดสวางจา  ดูไปไมตางจากฉากลิเก 

ที่มาเปดวิกอยูตลาดปากซอยนานเปนเดือน เขาเดินผานทุกวันแตไมเคยดู ไดขาวแตเพียงที่ตองปดวิกไปเพราะพระเอกลิเกคน

หลอ รับพวงมาลัยแมยกเยอะมาก จนถูกเผาโรง  คนที่เผาเปนสามีแมยก  เปนเรื่องตลกรายประจําซอยเม่ือปกอน 
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ไมอยากใหความรูสึกกลายเปนสีสมหมนไปตามบรรยากาศพีเลยคิดถึง บรรยากาศระหวางวัน ตลอดสองสัปดาหผานมาหลัง

การรื้อโรงเรียนราง ชาวบานผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาโรงเรียนอยางคึกคัก  กลายเปนสถานที่นัดพบแหงใหม 

เด็กมาขลุกกันทั้งวัน   งานเขียนโปสเตอร และวาดภาพ ยังทําเพิ่มเติม เพื่อคัดสรรหาผลงานที่ดีที่สุดนําขึ้นแสดงฝาหอง อันที่

จริงการเรียนรูเกิดระหวางการทํางาน มีการปรึกษาหารือ พวกผูใหญมาชวยดู ใหความเห็น ใหกําลังใจ ออกมาเปนขอความ 

แผนภูมิและภาพการตูนประกอบตามความเขาใจของเด็ก 

พวกเขาพยายามนําเสนอขอมูล จาก สสส. วาดวยการรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู  บนหลักการตนแบบที่วา 

ผูนําพรอม 

ชุมชนพรอม 

ความรูพรอม  

“รูปผูนําไมเห็นจะเหมือนลุงรุงเลย” ใบบัวติงภาพการตูน 

“ผูนําเปนใครก็ได” นายเสือ เจาของผลงานแยง 

“ภาพความรูนาจะแทนดวยหลอดไฟสวาง มากกวากองหนังสือนะ” เธอยังแสดงความเห็นอยางไมลดละ  

นายเสือยักไหล ทํางานของเขาตอ   

แผนภูมิประกอบการตูน แบบเกมเศรษฐี  เริ่มตนเดินจาก ผูนําพรอม สมมติวาเห็นปญหาขยะ มีรูปผูนําเก็บขยะคนเดียวไดขยะ

มาสองหยิบมือ ตามดวยเครื่องหมายกากบาท หมายถึงวาเดินตอไมได 

ชองถัดมาวาดการตูนคนหลายคน ส่ือถือชุมชนที่พรอม  ปญหาขยะเดิม เม่ือทุกคนมารวมกันทํางาน ทําใหไดขยะที่เก็บกองโต   

แตก็ยังไมถึงที่สุดของการแกปญหา กระทั่ง มาถึงชองความรูพรอม  ทําใหมีระบบการจัดการขยะ โดยมีการแยกขยะที่มี

ประโยชน มาทําปุยหมัก แกสชีวภาพ  ทําใหชุมขนไดส่ิงดีๆ ตามมาอีกไมวา ลานกีฬา หองสมุด  เด็กมีอนาคต ... 

“วันเปดโรงเรียนอยางเปนทางการ เธอตองคอยอธิบายความหมายส่ิงเหลาน้ีกับคนที่ไมเขาใจดวยนะพี” ใบบัวกําชับ 

“ครับทานหัวหนา”นายเสือออกโรงรับแทน ทําใหทุกคนอดหัวเราะ    

ทีมวาดภาพของเธอ ทํางานเสร็จลวงหนาไปแลว  พวกเขาคิดจะวาดภาพบนผนังอาคารเรียนดานนอกเพิ่มมาอีก  พี่แสงดาว

รับปากแลวดวยวาจะควักเงินสวนตัวชวยซ้ือสีมาเพิ่มให  

เด็กหนาซีดกลับมาสดช่ืน ตาเปนประกาย เปดรอยยิ้ม แหงความสุขอีกครั้งหน่ึง  การกาวผานปญหาเม่ือวานมาได กับคน

คนพบคําตอบของแผนผัง ความสุขแบบ สสส.  ระหวางที่ชวยกันคิด วาดและ บันทึกขอความ เหลาน้ี  

ทํางาน 
จิตอาสา 
รวมเขากับชุมชน 
สัมผัสธรรมชาติ 
ศึกษาเรียนรู 
การเคล่ือนไหวของรางกาย 
ศิลปะ 
ตัวพีเองก็เปล่ียนไปเชนเดียวกัน แมคิดถึงแม อยากกลับบานตั้งแตวันแรก ยิ่งมาอยูที่น่ีนานวันทํารูสึกผูกพันกับทุกคน 

 เปดเทอมภาคใหม เสืออยากกลับมาทําคะแนน เปนอันดับตนๆของหอง เพื่อลบคําสบประมาทความหวังอนาคตเขาอยาก

เรียนนิติศาสตร ขวดอยากเปนตํารวจ  ปุอยากเปนครู  ผาอยากเปนวิศวกร อรุณตองการลงสมัครเปนนายกอบต. ทุกคนอยาก

กลับมามรวมพัฒนาบานทุงสบายใจ    

“พีจะมาชวยพวกเราไหม” พวกเขาถาม 

“ที่น่ีเปนบานของเราเหมือนกัน” เขารับปาก  แมยังไมแนชัดนักวาอยากมีอาชีพอะไร  
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“เปนนักสรางหนังผีซิ ” เสือวา เขาคงเอาคําพูดมาจากใบบัวเปนแน  ความจริงก็ไมเลวนัก เขาอยากเลาความรูสึกในคืนตามลา

ผีที่แสนนากลัว หวิวๆบนยอดมะขาม เก็บฝกออนเปรี้ยวถึงใจ   นอกหนาตางเห็นฝกตนนุน ดอกทองหลางสีแดงเขม ใบ

มะพราวพลิกเลนแสงจันทร สีเงินคืนที่มีแสงจันทร   

เขาคิดขณะขี่จักรยานมาตามทาง ความมืดโรย เสียงลมพัดยอดไม เสียงดังซา เปนระลอกคล่ืน ฝูงนกบินโตลมกลับรัง  

คืนน้ี อาจตองใหคําตอบแมวาจะกลับบานวันไหน ลุงรุงบอกเขาวาแมจะโทรมาหา 

 

(22)วันใหม   

เสียงปลุงหมาเจ้ือยแจวตอ..ตี่..ตอย ..ประสานคณะกลองยาว ทุมโหมงๆ ดังจากใตตนไทรใหญ  สะกดทุกคนหยุดน่ิง ใจเตนแรง

ระทึก รอชมขบวนพาเหรดครั้งยิ่งใหญที่สุดของบานทุงสบายใจ  

ฝนหลงฤดูที่มาพรอมกับลมแรงอ้ืออึงพัดผานหมูบานเม่ือคืน ทําใหเชาวันใหมอันสดช่ืน  ทองฟาสะอาดเจิดจา ลมออนพัดยอด

หญาพล้ิวลู ตนไมในความแหงแลงฟนคืนชีวิตกลับมาเขียวสด นกรองเพลงเสียงใส เริงรามาจากยอดไม   

 พีอยูในขบวนแฟนซีชุดแรกวาดวยการรณรงคเลิกสูบบุหรี่ กระสอบปานตัดเย็บเมวนบุหรี่ยักษ  เทาซุกกระสอบเดิน

ยากลําบากอยูแลว  หัวมาโผลดานปลายทาสีใหดูเหมือนไฟแดงวาบ กําลังเผาผลาญจนเขาหนาดําจนไมมีใครจําหนาตาได สวน

น้ีใชผงถานไฟมาละเลง  

 ตามมาดวย ปอม -ปุ –เสือ  แสดงเปนคนเมาเดินหนีบขวด แตงตัวมอซอ พูดจาฟงไมรูเรื่อง เดินซัดไปเซมาหาเรื่อง

คน พวกหนามาที่ยืนปนกับผูชมชวยกันแสดงถีบพวกเขากระเด็นลงไปกองกับพื้นอยางไมสนใจไยดี  ผูคนรองอหงายอยาง

สนุกสนาน  

  หลังขบวนบุหรี่และเหลา มีขบวนผีแบบตางๆ ผีดิบ ผีกระสือ ผีหัวขาด ผีหลังกลวง หนาตา ชํ้าเลือดชํ้าหนอง แลบล้ินปล้ินตา 

กระเพาะลําไสทะลักสุดสยอง จนพี่กระถินปดตาถอยไปเสียไกล   ปดขบวนดวยผีตัวสุดทายเอามุงมาหม กับยกปาย ปองกันยุง

ราย ปองกันไขเลือดออก    

 แฟนซีเศรษฐกิจพอเพียง  พี่แสงดาวสวมหมวกตะกราผักใบใหญ  ประดับรางกายดวย  ใบผักกาด โหระพา ผักบุง 

ถั่วฝกยาว สมาชิกของกลุมแปลงรางเปนมนุษยผัก  ใบบัวกลายรางเปนมนุษยบัวสมบูรณแบบเลนเอาทั้ง ใบบัว สายบัวมาพัน

หอราง มวยผมแตงดวยกลีบดอกบัวสีแดง อุมเจาบื้อแมวลายเสือตัวอวนมาดวย  

 “ดูซิ เธอมีเสนหลึกลับสมบุคลิกเด็กหญิงใบบัว”  

 นาปอง ผูนําธนาคารขยะ พูดกับคนในขบวนเดียวกับเธอที่กําลังตามมา พวกเขานําถุงดําขยะประดิษฐเปนชุด แตง

ดวยสีสันจัดจานถุงซองขนม สวมมงกุฏประดิษฐจากขวดนํ้าดื่ม  

 ปดทายดวยขบวนจักรยานยี่สิบคันมีทั้ง เสือภูเขา เสือหมอบ  จักรยานแมบาน และจักรยานเด็ก  ชูปาย สสส. ผาน

หนาเตนทแขกผูมีเกียรติ หนาเสาธง   

ปลัดอําเภอหนุมหลอ ที่ผูใหญรุงเคยอิจฉา  รับเกียรติมาเปนประธานช่ืนชมการจัดงานกับ นายก อบต. ที่เพิ่งไดรับคัดเลือกเปน

ประธานชมรมศิษยเกาโรงเรียนวัดบานทุงสบายใจ  ที่น่ังแถวหนายังมีพัฒนาชุมชน   ผูอํานวยการ กศน.  เกษตรอําเภอ   อดีต

ครูใหญ  อดีตภารโรง ปราชญชุมชน  นักธุรกิจ นักขาว  

 “หมูบานเราผานปญหาหลายอยาง ยาเสพติดเหมือนผีราย มาหลอกหลอนผูคน เม่ือชาวบานรวมโครงการ สสส. เกิดการตื่นรู 

ไลผีรายออกไป ส่ิงดีๆ ก็มาสูชุมชน ไมวาวิถีแหงเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการขยะ การออกําลังการ การกินอาหาร เพื่อดูแล

สุขภาพ” ผูใหญบานรุงคอยอธิบายแขก   

 พิธีอยางเปนทางการ เริ่มจากเชิญประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปหลวงพอสบายใจ  

นอกจากคณะศิษยเกา คนที่มารวมงานในวันน้ี หลายคนตั้งใจมากราบหลวงพอสบายใจ  

เสียงปตาหมาแผดกังวานขึ้นอีกครั้ง ตามดวยกลอง ทับ ฉิ่ง โหมง โนราตัวนอย ภายใตการฝกหัดของตาหมาเผยโฉมออกมาราย

รําทาแมบท  สะบัดน้ิวตามจังหวะกลองลงตุงๆ ถูกใจทั้งเด็กและคนสูงอายุที่เห็น โนรากลับมาแสดงอีกครั้ง  
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ผูใหญรุงขึ้นกลาวรายงาน อางปรากฏการณใหมที่จะเกิดกับบานทุงสบายใจนับจากหลังเกิดความรวมมือที่ดี มีหลายส่ิงหลาย

ยอยางที่ดีๆ เกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะการพลิกเรงเรียนรางมาเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน  ในอนาคตยังคงมีส่ิงทีดีๆ

ตามมาอีกมากมาย 

“ขอเพียงแตทุกคนมีความรักสามัคคี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสวนรวมเหมือนดังวันน้ี เราก็จะเปนหมูบานที่พึ่งตนเอง เขมแข็ง

ยั่งยืน”   

ผูใหญรุง มองอนาคตอันใกลวา จะมีการจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพชุมชน  ซ่ึงเปนขอตกลงรวมของชาวบาน ในการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ กฎระเบียบของสังคม ขอตกลงแบบสัญญาใจของชาวบาน ในการอยูรวมกัน  รายละเอียดจะมีการแจงอีกครั้ง 

สลัดคราบปมือหน่ึง ลุงหมามาเปนพิธีกรหลักประจํางาน วาระตอมา มีการประกาศรายช่ือคนปวารณาตัวเลิกเหลา เลิกบุหรี่  

อยางเด็ดขาด เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกลูกหลาน 

 “ประวัตินายเดชา อายุหาสิบป สูบบุหรี่ตั้งแตยังหนุม เขารักษาโรคถุงลมโปงพองที่โรงพยาบาลแลวหลายครั้ง เสียเงินเสียทอง 

เสียเวลา เกิดโรคแทรกซอนจนเกือบเสียชีวิต จนลูกสาวคนเล็กยื่นเงือนไขวา ถาพอไมเลิกบุหรี่จะไมเรียนตอปริญญาตรีมาวันน้ี 

เขาจึงขอประกาศตอหนาทานประธานและพอแมพี่นองวาจะนับจากน้ีเลิกบุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิดอยางเด็ดขาด และหันมา

กินอาหารถูกสุขลักษณะและออกกําลังกายอยางเครงครัด” ตาหมาประกาศ เสร็จนายเดชาเดินออกมาแสดงตัวพรอมกับลูก

สาว รับใบสัญญาจากประธาน ทุกคนปรบมือกึกกอง 

 “ขอบคุณที่เลิกบุหรี่ เพราะวาในบุหรี่มีสารพิษถึง 4,000 ชนิดเปนอันตรายตอคนสูบและคนใกลชิด” 

ตาหมาเสริมขอมูลที่ไดรับ จาก สสส. เขาไปอีก  พรอมยกตัวอยาง กลาวช่ืนชม กลุมเยาวชนที่เคยม่ัวสุมยาเสพติด ขณะน้ีได

กลับตัวกลับใจมาชวยพัฒนาชุมชนใหนาอยู 

“ตองขอบคุณคนที่อยูเบื้องหลังดึงเยาวชนใหกลับเน้ือกลับตัวสําเร็จไมวา  ทานเจาอาวาส ผูใหญรุง  สวนสําคัญที่สุดคงเปน 

พวกเรา ทุกคนที่ยังใหโอกาสคนหลงผิด”  

ตาหมาเผยความจริงบางอยาง ที่ไมมีใครรูมากอนเลย   

 “ผมรูสึกยินดีที่พี่นองบานเราสามารถปรับเปล่ียนตัวเองได เลิกส่ิงไมดีในหลายเรื่อง หันมาทําในส่ิงถูกตอง เพื่อเปนแบบอยาง

ลูกหลานและกาวไปในการพัฒนา” ปลัดอําเภอ ประธานในพิธีกลาวขึ้นบาง  

“เม่ือทุกคนรวมทําประโยชนแกสวนรวม ชวยใหสังคมดี ก็ทําใหชีวิตคนดีขึ้นอีกดวย นับไดวาบานทุงสบายใจเปนเปนชุมชน

ทองถิ่นตนแบบ ซ่ึง ผูนําพรอม ชุมชนพรอม และความรูพรอม หมูบานจึงลงเอยดวยความสุข กาวตอไปขางหนา  ”  

กลาวเสร็จปลัด แสดงการใชดาบปลอมฟนนายแบบผีทั้งหลายใหลมลมลงกับพื้น  ถือเปนการเปดศูนยการพัฒนาหมูบานอยาง

เปนทางการ  กอนเดิมชมฐานการเรียนรูตางๆ  โดยเฉพาะนิทรรศการและภาพการตูนในหอง เด็กๆคอยเปนวิทยากร ตอบ

คําถามอยางฉะฉาน ชัดเจน   

“น่ีตนอะไรจะหนู” ปลัดถาม 

“ ชาวบานเรียกทวดหวา มีความสําคัญ ” ใบบัวเลาตํานานตนไม บูรณาการไปกับเรื่องราวตางๆของชุมชน จนปลัดชมเปาะ 

“มีเด็กอยางพวกหนู อนาคตของบานทุงสบายใจก็ไมมีอะไรนาหวงแลว”  

กอนเดินทางไปทําภารกิจอ่ืนตอไป ปลัดเสนอความคิดผลักดันโรงเรียนราง เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ  

“ถามีอะไรใหทางอําเภอสนับสนุน ยินดีนะครับ ผมขออวยพรใหโชคดี โดยเฉพาะผูใหญกับแสงดาว มีขาวดีเม่ือไหรบอกผม” 

เขากลาวดวยรอยยิ้ม   

เปนวันที่ผูใหญรุงมีความสุขอีกวันหน่ึง เขาประกาศขอบคุณ ทุกฝายที่เขามาชวยเหลืออีกครั้ง  ยกความดีหน่ึงป กับโครงการ 

สสส. ทําใหทุกอยางเปล่ียนไปในทางที่ดี  พรุงน้ีคงจะมีอะไรดีๆ เขามาในชุมชนตอไป 

พอวางไมค เสียงกลองยาวตีรับเปนแบคกราวน อยางครึกครื้นอีก   

 สลัดคราบนางแบบผักกลุมเศรษฐกิจพอเพียง นําโดยพี่แสงชวนชาวบานยกเตา ออกมาใตรมหูกวาง ทําอาหาร

สุขภาพ เมนูเดนที่ประกาศออกมาคือการทํานํ้าพริกกะลา  นํ้าพริกสูตรดั้งเดิมของหมูบาน วิธีการเอาพริกแหง กุงแหง กะป 
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กระเทียม หัวหอม มาโขลกกับนํ้าตาลแวน นําพริกที่โขลกเสร็จ พอกในกะลา ที่ขูดเน้ือมะพราวออกแลว หรือเหลือติดกะลาอยู

บางนิดหนอย  เอาไปยางบนถานไฟ จะไดนํ้าพริกยางหอมมะพราว อรอย 

 สําหรับผักสด ที่นํามากินกับนํ้าพริกก็ถอดเอามาจากเครื่องแตงกายแฟนซีของกลุมน่ันเอง 

 “ฉันอยากกินนํ้าพริกกับสายบัวออนๆนะ เธออยูไหน ”ลุงเดชา ผูเพิ่งประกาศตัวเลิกบุหรี่ ตั้งใจเรเขามาแซวใบบัว 

 “ฉันมันแกกินไปใชไหมจะ” แสงดาวเยากลับทันควัน  ทําใหทุกคนหัวเราะ ครื้นเครง หลังจากเสียงหัวเราะจบลงแลว 

ยังมีเสียงหัวเราะหน่ึงคางอยู ทุกคนหันไปทางตนเสียงเกือบพรอมกับ แลวพบวาคนสติไมดีผูมีรอยยิ้มอยูตลอดเวลาไดมาถึง

ตั้งแตเม่ือใดไมทราบได  จากเสียงหัวเราะแสนซ่ือของเขา ทุกคนพาหัวเราะตออีกรอบ เปนเสียงหัวเราะที่ยาวนาน 

 “ทุกคนมากินขาวกัน ...นายยิ้มกวางดวยนะ”   

  

 

 

(23)กุศโลบาย  

ความรูสึกของพีกับบานทุงสบายใจเปล่ียนไปอยางมากมายจริงๆ นึกถึงคืนแรก เขาคิดอยางเดียววาจะตองกลับบาน  

ครั้นแมโทรมาถามเขาเก่ียวกับการจองตั๋วเครื่องบินขากลับ เขายังอยากประวิงอยูตออีกหลายวัน แตเปนไปไมได เพราะใกล

เปดเทอมเต็มที   

เขาถูกชะตากับเพื่อนทุกคนที่น่ี ขี่จักรยานไปตามพื้นดินที่มี เงาตนไมทอดลายเสนตามผืนดิน สะดุงมองปาโอะโอ ตัวแกเคล็ดผี

แมหมาย  ชอบบรรยากาศนอนคุยบนศาลาทวดตนหวา มองพระจันทรบางเหมือนปุยนุน ลอยคางกลางแผนฟากลางวัน 

ความสุขของลุงรุง พี่แสงดาว ตาหมา ไมไดผูกติดอยูกับการงานเพื่อตนเอง แตเปนการทําหนาที่ใหคนอ่ืน   

ความอรอย ไขเจียวชะอมขางรั้ว  กุงฝอยที่หามาจากคลอง เอามาคลุกขม้ินทอด ยอดฟกทองหอปลาเค็มยางไฟ นํ้าพริกกะลา 

ยางไฟ  แกงไกกับลูกกลวย ขึ้นอยูวาไดน่ังกินอยูกับใคร 

 “พรุงน้ีเธอจะกลับบานแลว ไปดูอะไรกันไหม เธอตองไมเคยเห็น ” ใบบัวขี่จักรยานมาตามเขาแตเชา 

 เด็กสองคน ปนจักรยานมาตามเสนทางเดิมๆ อีกครั้ง  ใบบัวใหพี แวะลงไปทางลานมะขาม ที่ตนไมพบส่ิงแปลกตา  

 “น่ันมันอะไร”  เขาถามใบบัว  เม่ือหยุดมองใกลๆ เห็นริ้วธงสีขาว เสียบแซมอยูตามก่ิงกานมะขามเต็มไปหมด 

 “วันกอนมีคนปวารณาตัวเลิกเหลา เลิกบุหรี่  อยางเด็ดขาด เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกลูกหลาน นายเดชาอยากจะมี

อะไรเปนสัญลักษณความตั้งใจ ส่ังใหหลานแกทําธงสีขาวมาปกบนยอดมะขาม  คนอ่ืนเอาอยางมาปก ตั้งใจจะทําความดีอยาง

เขาบาง” ใบบัวเลา 

อะไรที่ทําตามๆกัน ถาเปนเรื่องมีประโยชน ก็ไมเสียหาย 

หนาบานตาหมา  พีเห็นหุนปาโอะโอตัวใหม สวนหัวทํามาจากถังนํ้าพลาสติคสีขาว  เส้ือแจกเก็ตสีฟาตัวใหญซ่ึงคงไมใชของตา

หมา  ขอความตางจากที่เขาเคยเห็นเชนกัน   

คนมีวาสนา 

ไมมีโรคภัยไขเจ็บ 

ไมตองเปนเศรษฐี แตไมขัดสน 

คนในครอบครัวอยูกันพรอมหนา 

ไมมีคนในครอบครัวติดคุก 

 ไมมีทุรชนอยูในกลุม 

  “ตาหมาตนคิด สรางบุคลิกปาโอะโอใหม” ใบบัวเลา  “บานน้ีไมมีผูชาย ไมรูจะไปหลอกผีทําไม แกเลยหาขอความ

เทๆ เตือนใจมาเขียนไวแทน แกบอกวาไดขออนุญาตกับปาโอะโอเปนที่เรียบรอย” 
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 นับเปนความคิดไมเลว ในสังคมยุคใหมทุกวันน้ี ขาวสารเดินทางอยางรวดเร็วในสังคมโซเชียลเนทเวิรค ขาว มีทั้งจริง-

ลวงกันไปตางๆนานา  บางอยางก็เปนแคขาวลือ วนกลับไปกลับมาไมตางจากกระแสผีแมหมาย ขณะเดียวกันหากรูจักเลือก 

ขาวคราวความรูบางเรื่องมาใชอาจเกิดประโยชนไดเชนกัน  

 สําหรับชาวบานการพลิกขาวลือไรสาระมาสรางประโยชนไดก็นาจะดีกวา 

 “นายวาเราควรจะทําอะไรสักอยางไหมพี” เธอขอความเห็น 

 อีกไมนาน ทั้งคูจึงมาถึง  หนาโรงเรียนราง ซ่ึงกลายเปนศูนยพัฒนาตําบล ในยามเชาที่พระเพิ่งบิณฑบาตผาน นํ้าคาง

เกาะพราวยอดหญา นกดุเหวาสงเสียงรองอยูบนปลายไม ยังไมมีความเคล่ือนไหวอะไร ทั้งคูชวยกันออกเดินหาส่ิงของ

บางอยาง กอนกลับมายังทางเขาโรงเรียน  

 พีกลับมาพรอมกับจอบ ไมขนาดขอแขน กับลูกมะพราวลีบเหลือจากงานวันกอน  ใบบัวหยิบเส้ือยืดสีแดง  และผืน

ผาสีนํ้าเงิน ขนาดยอม ที่เคยเอามาใชเช็ดกําแพง มาจากหองพักครู นอกจากน้ันมีกระดาษแข็ง สี ที่เหลือจากการบูรณะฝาหอง  

 พีเอาไมเสียบลูกมะพราวทําเปนสวนหัว หาไมขนาดเล็กมามัดกากบาทสําหรับสวมเส้ือ  และผานุง   ใบบัวเขียน

หนาตาบนลูกมะพราว ดวยสีดําอยางประณีตบรรจงจนทําใหนึกถึงคนจริง ๆ เม่ือทําการขุดหลุดปกไมใหยืน  ทั้งสองคนคิดวา

มันดูมีสงาราศรีกวา ปาโอะโอ ตัวอ่ืนๆในหมูบาน 

 ที่น้ีมาถึงผลงานช้ินสําคัญ ทั้งคูชวยกันใชปาโอโอะ นําเสนอส่ิงดีๆ ใหกับชาวบาน อยางกับที่ตาหมาชวยนํารองมาแลว 

ปายที่แขวนคอ จะส่ือสารส่ิงใหมๆ   อันดับแรกพวกเราคิดถึงแนวคิดดีๆที่ไดจากงาน สสส. สวนหน่ึงมันอยูขางฝาหองใน

โรงเรียน สมควรจะออกมาย้ําเตือนชาวบานในเชิงรุก  

ตางชวยกันนึกถึงคําพูดเด็ดๆ ที่ฟงแลว เขาใจนําไปปฏิบัติไดงาย  

ดูแลความสะอาดหนาบานตัวเอง 

เลิกทิ้งขยะเรี่ยราด 

ปลูกผักเอาไวกินเอง 

ผูกมิตรกับเพื่อนบาน 

ฝกเปนคนจิตอาสา 

ดูแลส่ิงแวดลอม 

ไมเห็นแกตัว  

พูดเรื่องดีๆ งดเวนการนินทาคนอ่ืน  

ฝกตัวเองใหใจเย็น  รูจักการใหอภัย 

รักเพื่อนฝูงถิ่นฐานบานเกิด 

“อยางน้ีซิที่ปาโอะโอ  อยากบอก”ใบบัวยืนดูผลงานอยางภาคภูมิใจ  มองปายแขวนอยูรอบตัวหุน  คาดเดาวาในอีกไมก่ีวัน คง

จะมีพลพรรคของปา ในเทรนดใหม กระจายตัวไปทั้งหมูบาน  

 

(24)คิดถึงความสุข 

ในสังคมเฟซบุคเด็กชายพีรพลเพิ่งขอเปนเพื่อนกับ “ยัยสายลับ บานนอก”  

รูปประจําตัวของเด็กหญิงใบบัว ยืนยิ้มเยมโลกอยูหนาแปลงผักสีเขียวช่ืนตา  ภาพที่เธอเพิ่งโพสตลงเปนกิจกรรมลานกีฬาของ

หมูบาน เพื่อนนัดเลนฟุตบอลชวงเย็นทุกวันที่ลานตนมะขาม และยังมีฟุตบอลโอกาสพิเศษในคืนเดือนเพ็ญ ที่คนเกือบทั้ง

หมูบานออกมามีสวนรวมทั้งเปนผูเลนและผูชมอยางสนุกสนาน   

ค่ําคืนหน่ึงที่เขามีสวนรวมอยางบังเอิญ เปนเรื่องแปลกประหลาดเกินคาดหมาย เคยเห็นแตคนเลนฟุตบอลใตสปอรทไลทสวาง

จา ไมนึกวาเด็กที่น่ันจะเตะฟุตบอลใตแสงจันทรนวลผอง 
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คืนน้ีพระจันทรเต็มดวง พีน่ังอยูริมหนาตางหอง ในเมืองใหญ  แมจะดึกมากแลว เสียงแตรถยังดังล่ันมาจากทองถนน รถจะติด

มากในเย็นวันศุกรติดมาถึงกลางคืนเสมอ ...  

เขายังรูสึกเขินอายที่ออนเชิง ขณะเด็กหญิงลึกลับคนหน่ึงเลนเกงมาก  คนอ่ืนในกลุมน้ันเขาเคยคิด วาเปนเพียงภูตผีปศาจ 

ตอนน้ีแทบไมมีเด็กหนาซีดหลงเหลือในหมูบานอีกแลว  พวกเขาแปรเปล่ียนเปนคนใหม 

ใบบัวสงขอความลาสุดมาเลาวา หลายฝายกําลังใหการสนับสนุนยกระดับหมูบานเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรพอเพียง 

โปรแกรมม่ีตั้งแตชมธรรมชาติบนยอดควน  ไหวหลวงพอสบายใจ ฟงเพลงปตาหมา และตํานานทองถิ่น จะไดเที่ยวตลาด

พอเพียงและกินอาหารพื้นเมืองปลอดภัยไรสารพิษ  พี่แสงดาวคิดทําแกงเลียงผัก7 อยาง7สี  

สวนลุงรุงหลังจากโครงการบานทุงสบายใจนาอยูประสบความสําเร็จจนคนจากที่อ่ืนมาดูงานหัวบันไดไมแหง จนไมมีเวลาคุยกับ

พี่แสงดาว ยังขยายแนวคิดใชพื้นที่โรงเรียนรางทําสวนสมุนไพร และทําโรงอบสมุนไพรรองรับ นักทองเที่ยว  

พีนึกถึงหมูบานที่อยูใตผืนฟากวาง  ภูเขาสงบเงียบ กลางสายหมอก ยามเชา ลมพัดรื่น อากาศสดสะอาด มีกล่ินดอกไมปาที่

ลอยมาตามลม  ไมมีผูคนจอแจอึดอัด รีบรอน   

หูเขายังแววไดยินเสียงนกดุเหวารองมาจากยอดไม  อยากเจอเจาบื้อ หนาตาของมันแมจะดูมึนๆ แตเปนแมวที่มีความสุข

ทามกลางความรักของผูคนที่น่ัน   

คนบาที่เดินไปเดินมาอยางอิสรเสรี ดวยรอยยิ้มของเขาและการดูแลเสมือนญาติพี่นองคนสนิทที่น่ัน   

 อยากใหถึงวันปดเทอมหนาเร็วๆ...คราวน้ีไมตองคิดตัดสินใจใหยากวาจะไปไหนดี เขาอยากเจอใบบัว ปอม และ

เพื่อนๆ ณ หมูบานนาอยูแหงน้ัน.  
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