
สถาบันการจัดการระบบสุขภ
าพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
์

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

ร่วมสร้าง
ชุมชนให้น่าอยู ่
ร ่วมสร้าง
ชุมชนให้น่าอยู ่



ความเป็นธรรม

ระบบต่างๆ: เศรษฐกิจ การศึกษา
การเมือง การปกครอง ยุติธรรม

ชุมชน ท้องถิ่น

หลักคิดเรื่องชุมชนน่าอยู่
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   นำาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งเพื ่อชุมชนสุขภาวะ
   ชุมชนจึงน่าอยู ่”

ศ.นพ.ประเวศ วะสี : ธันวาคม 25572



      ยุทธศาสตร์การสร้างความ
  เข้มแข็งของชุมชนและสังคม

   ให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ

 1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
ส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู ้ ร่วมคิด ร่วมทำา และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื ่องและสม่ำาเสมอตามความพร้อมของชุมชน

 เชื ่อมโยงกับการทำามาหาเลี ้ยงชีพ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับ 
  ครอบครัวจนถึงระดับชุมชน โดยคำานึงถึงความพอประมาณ 
   และความพออยู่พอกิน

   เชื ่อมต่อกับชุมชนและสังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองค์ความรู ้อย่าง 
     เป็นขั ้นเป็นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอกชุมชน
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2. การสร้างความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนด้วยการบูรณาการ
กระบวนการผลิตบนศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล

เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง
ภายในชุมชน

สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุน
สร้างอาชีพและรายได้ที ่มีการจัดสรรประโยชน์
อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน

ส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจชุมชนและนำาไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจน
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     3. การเสริมสร้าง 
   ศั กยภ าพชุ ม ชนในก า ร 
  อยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ ่งแวดล้อมอย่างสันติและ 
   เกื ้อกูลกัน

 ส่ ง เ ส ริ มสิ ท ธิ ชุ ม ชน แล ะ ก ร ะ บวนก า ร 
มีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์
ฟื ้นฟูพัฒนาใช้ประโยชน์และเพิ ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่ง-   
 แวดล้อมในท้องถิ่น
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บทเรียนชุมชนน่าอยู่
หนองกลางดงและไม้เรียง

1. เริ่มจากสำารวจตัวเอง วางเป ้าหมายของชีวิต กำาหนดทางเดินชีวิต
ของตนเอง เพื่อชีวิตที่เป็นสุข และวางภาพ
อนาคตของชุมชนที่เป็นสุขด้วย

2. มองหาและรวบรวมผู้คนในชุมชน ชวนมา
เป็นทีมทำางาน ซึ่งควรจะเป็นคนเก่งหลายคน 
หลายแบบ บางคนเก่งประสานงาน บางคนเก่ง 
การจัดการ เก่งคิด เก่งกลวิธี เก่งการใช้ข้อมูล 
เก ่งเขียน รวมถึงคนที่ เก ่งการใช ้สื่อต่างๆ
ที่สำาคัญเป็นคนดี ที่มีจิตอาสา อาจตั้ง
เป็นสภาผู้นำาชุมชน
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3. ประชุมรวมหัว
รวมความคิด โดยเอา

ข้อมูลทั ้งจากที่เห็นเอง ทั้งจาก
ที่เก็บข้อมูลเอง ทั้งจากหน่วยงาน 
มาช่วยกันหาความจริง ช่วยคิด 
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และ
ช่วยกันเลือกว่าจะแก้ปัญหาใด
ก่อนหลัง ตามความสำาคัญ

และความต้องการ
ของชุมชน
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4. เมื ่อได้ปัญหาแล้ว ต้องช่วยกัน
คิดต่อว่าอะไรเป็นต้นเหตุสำาคัญของปัญหา 
และถ้าจะแก้ปัญหาให้ดีขึ ้นตามที่ต้องการ
จะมีวิธีการในการแก้แต่ละต้นเหตุ
ได้อย่างไร โดยเฉพาะ

• เหตุที ่เกิดจากคนและกลุ ่มคน เช่น ความรู ้ 
 ความตระหนัก พฤติกรรม วิธีคิด และจิตใจ 
 ของคน
• เหตุที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม เช ่น
 สภาพสังคม ครอบครัว เศรษฐกิจ
 การเมือง ระบบการศึกษา ประเพณี 
 วัฒนธรรม วิถีชีวิต
• เหตุที ่เกิดจากกลไกและ

   กระบวนการในชุมชน เช่น การทำางานของกลุ ่ม องค์กร
      หน่วยงานรัฐ ท้องถิ ่น และเครือข่ายในชุมชน
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      5. ลองดูหน้าตักของชุมชน ว่ามีทุนหรือสิ ่งดีๆ ทั้งที ่
      มีอยู ่ในและนอกชุมชน ที่สามารถดึงมาใช้ในการดำาเนินการ
    แก้ปัญหา เช่น

  • มีคน กลุ่ม เครือข่าย หน่วยงาน ที่เข้มแข็งที ่จะชวนมาทำางานได้
  • มีชุดความรู ้ ภูมิปัญญาชุมชน รูปแบบใหม่หรือนวัตกรรม 
 • มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา ที่เป็นจุดแข็งของชุมชน
 • มีทรัพยากรธรรมชาติ มีที ่มีทาง มีวัสดุ สิ ่งของ ในพื้นที ่ที ่สามารถนำามา
   ใช้ได้หรือไม่ เช่น มีพืชสมุนไพร มีแหล่งท่องเที ่ยว มีป่าชายเลน ต้นสาคู 
   เป็นต้น
 • มีเงินทุนจากกองทุนต่างๆ จากหน่วยงานในพื้นที ่ จากองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  ที่จะร่วมลงขันกันทำางานหรือไม่
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6. เมื่อรู ้ว่าจะมีวิธีการแก้
ปัญหาอย่างไร มีทุนอะไรอยู่บ้าง
ก็ร่วมกันคิดต่อว่าใครควรจะต้อง
ทำาอะไร อย่างไรบ้าง เรียกว่าเป ็น
การทำาแผนนั้นเอง ต้องคิดว่าทำาเอง
ทำาร ่วม อะไรอย่างไร อย่าทำาแผน
เพื ่อไปแลกเงิน

7. แผนที ่ควรจะมี คือ การ
สร้างคน สร้างสภาพแวดล้อม
สร้างกลไกชุมชน
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    8. สร้างข้อตกลง สร้างการร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
    ตามแผน ตามโครงการ และตามกิจกรรม  เป็นการสร้างความร่วมมือ 
   ระหว่างคน ระหว่างกลุ ่มคน ระหว่างองค์กร ทำาให้เกิดเครือข่าย  
 ที่ เข้มแข็งในชุมชน และในระหว่างการ 
 ทำางานร่วมกันควรมีกระบวนการทำาให้ 
 ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู ้ซึ ่งกันและกัน

9. จัดเวทีชุมชนเพื่อติดตาม สรุปงานและ 
 ร่วมคิดกันว่าจะต้องปรับปรุง ทบทวนว่า 
   จะทำาอะไรต่อ
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ขั้นตอนดำาเนินงานของโครงการชุมชนน่าอยู่
วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน จัดกระบวนการในชุมชน จุดหมายชุมชนน่าอยู่

1. ทุนชุมชนลดลง  : 
 • คนขาดศักยภาพ
 • ไม่มีกลไกชุมชน
 • ทรัพยากร ภูมิปัญญา ถดถอย
 • เศรษฐกิจชุมชนแย่ลง
 • วิถีชีวิต วัฒนธรรมเปลี่ยนไป

2. ปัญหาในชุมชนเพิ่มขึ้น :
 • หนี้สินเพิ่ม
 • แก่งแย่งทรัพยากร
 • สิ่งแวดล้อมถูกทำาลาย
 • ยาเสพติด
  ปัญหาครอบครัว
 • ความขัดแย้งในชุมชน

การจัดการข้อมูล :
1. ค้นหาสถานการณ์สาเหตุ
 แนวทางแก้ปัญหา โดยการรวบรวม
 ข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
 การคืนข้อมูลกลับให้ชุมชน

2. ออกแบบการจัดการข้อมูลโดยกำาหนด
 ทีมทำางาน  เครื่องมือและวิธีที่ใช้
 ในการจัดการข้อมูล

การจัดการแผน :
3. คิดวิธีการแก้ปัญหาแต่ละสาเหตุ
 โดยกำาหนดว่าใคร ต้องทำาอะไร 
 อย่างไร

4. มีกลไกการทำางาน มีปฏิบัติการ
 โดยใช้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 มีการเรียนรู้และมีการบริหาร
 โครงการตามแผน

1. สร้างทุนชุมชนให้เพิ่มขึ้น : 
 • คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
 • เกิดกลไกทำางานในชุมชน
 • เพิ่มทรัพยากร
 • ใช้ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่า            
  เศรษฐกิจชุมชน
 • อนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม

2. แก้ปัญหาในชุมชนให้ลดลง:
 • หนี้สินลด รายได้เพิ่ม
 • ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
 • มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ี
 • ปัญหาครอบครัว ยาเสพติด   
  ลดลง
 • ชุมชนมีความสามัคคี
  ไม่แตกแยก
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กระบวนการรวบรวมข้อมูล
รายรับ รายจ่าย หนี้ การดำารงชีวิต
ทั้งระดับครัวเรือน และชุมชน
• การทำาความเข้าใจให้กับลูก/นักเรียน 
 หรืออาสาสมัคร
• พัฒนาเครื่องมือ/บัญชีครัวเรือน
• เก็บข้อมูลโดยใช้การสนทนา
 สร้างความตระหนักให้เกิดกับตัวเด็ก 
 และผู้ใหญ่

ตัวอย่าง การดำาเนินโครงการชุมชนน่าอยู ่
ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาหนี้สิน

แก้ปัญหาหนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู้ใหญ่ ปัญหาเด็กและเยาวชน แก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
• วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่าง
 เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้รู้
• วิเคราะห์สาเหตุที่มาจาก คน สภาพ-
 แวดล้อม ที่เป็นบริบทของชุมชน และ
 กลไกการจัดการ
• วิเคราะห์ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน
• ตัวอย่างที่ดีและไม่ดี 

กระบวนการคืนข้อมูลชุมชน
• วิธีการคืนข้อมูล อาจใช้สื่อนิทรรศการ 
 VCD ละคร เพลง การแสดงศิลปะ  
 วัฒนธรรม
• เป็นการสร้างความตระหนักให้กับ
 ชุมชน
• เกิดการร่วมแลกเปลี่ยน นำาไปสู่การ
 วางแผนปฏิบัติการร่วมกัน

การติดตามประเมินผล แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ เพื่อทบทวน ปรับและขับ
เคลื่อนต่อยอด
• การขยายผล ในเชิงกลุ่มคนและในเชิง 
 พื้นที่
• การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
• การเกิดเป็นกลุ่มอาชีพ
• การพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ตลาด  
 การแปรรูป โรงปุ๋ย วิสาหกิจชุมชน  
 ร้านค้าชุมชน

ปฏิบัติการร่วมกันของชุมชน
ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน
มีกิจกรรมเป็นรูปธรรมชัดเจน
แต่ละเรื่องมีกลุ่ม เครือข่ายทำางาน 
ผลักดันให้เกิดเป็นกติกาชุมชน

แผนปฏิบัติการ
ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน
มีกิจกรรมครอบคลุมต่อไปนี้
• ด้านการลดรายจ่าย
• ด้านการเพิ่มรายได้
• ด้านการออม
• ด้านการดำารงชีวิต
• ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ด้านการเอื้ออาทร
 แต่ละกิจกรรม เน้นการแก้ปัญหาคน
 สภาพแวดล้อมและสร้างกลไก
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   ตัวอย่าง การดำาเนินโครงการประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง
  แก้ปัญหาหนี้สิน มีลำาดับขั ้นตอนดังต่อไปนี้

   1.เมื ่อวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนพบว่า ชุมชนมีปัญหาเศรษฐกิจชุมชนเรื ่องหนี้สิน  
   ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู ้ใหญ่ ปัญหาเด็กและเยาวชนใช้สารเสพติด

 2. ชุมชนเลือกปัญหาหนี้สินเป ็นประเด็นในการดำาเนินโครงการ และคาดหวังว่า
 หากแก้ปัญหาหนี้สินได้ จะสามารถแก้ปัญหาอื ่นๆ ได้ด้วย

 3.ชุมชนเริ ่มต้นโดยการรวมกลุ่มแกนนำาในชุมชน มาพูดคุย ทำาความเข้าใจ และตั้งเป็น 
  คณะทำางาน

   4.เพื ่อให้รู ้สถานการณ์หนี้ทั ้งระดับครัวเรือนและภาพรวมหนี้ของชุมชน จึงได้ทำาการ 
       รวบรวมข้อมูล โดยต้องการข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้ การดำารงชีวิตทั้งระดับ 
          ครัวเรือน และชุมชน ใช้วิธีให้กลุ ่มเด็กเยาวชนเป็นตัวหลักในการเก็บรวบรวม 
          ขอ้มลู และตอ้งออกแบบการเกบ็ขอ้มลูทีจ่ะทำาใหเ้ดก็ไดต้ระหนกัถงึภาระหนีส้นิ 
         ของพ่อแม่ และครอบครัว
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5.จึงมีการอบรมเด็กเยาวชนให้เข้าใจเรื ่องหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนร่วมออกแบบเครื ่องมือที ่จะทำาการสำารวจ โดยตั้งต้น
จากการเรียนรู ้การทำาบัญชีครัวเรือน

6. ในการสำารวจข ้อมูล จัดให้เด็กสำารวจโดยใช ้วิธีการสัมภาษณ์ในแต่ละ
ครัวเรือน เน้นการเล่าเรื่องพูดคุยถึงความทุกข ์ที่ เกิดจากการเป็นหนี้ สาเหตุ
 ที่สำาคัญ การดำารงชีวิตของแต่ละครัวเรือน  

ความต้องการและแนวทางการจัดการหนี้
กระบวนการสำารวจนี้จะเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้เกิดกับตัวเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้ง
การพูดคุยกันระหว่างการสำารวจข ้อมูล
ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เกิดความ
เข้าใจซึ ่งกันและกัน
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      7. ในกระบวนการวิ เคราะห์ข้อมูลที ่ ได้จากการสำารวจ 
     ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ ผู ้รู ้ ซึ ่งจะ 
   เชิญวิทยากรที่มีความรู ้ความชำานาญมาช่วยในการวิ เคราะห์ การ 
  วิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหา 
  หนี้สิน เช่น ปัจจัยที่เกิดจากคน จากสภาพแวดล้อมที่เป็นบริบทของชุมชน  
 และกลไกการจัดการของชุมชน

  8.จากนั้นจัดให้มีกระบวนการคืนข้อมูลสู ่ชุมชน โดยให้เด็กเยาวชนคิดวิธีการ 
  คืนข้อมูลที ่จะทำาให้ชุมชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ ่งมีการ 
   ใช้สื ่อ นิทรรศการ VCD ละคร เพลง การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม (ซึ ่งใช้ศิลป  
 วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ถือเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์สิ ่งดีๆ ในชุมชน 
    ได้ด้วย)

  9.ในกระบวนการคืนข้อมูล เป็นเวทีที ่ทำาให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี ่ยนและ 
    นำาไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน
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10.แผนปฏิบัติการ ที่เกิดขึ ้นมีทั ้งแผนระดับครัวเรือน และ
ระดับชุมชน โดยมีกิจกรรมครอบคลุมหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้

  • การพัฒนากลไกของชุมชนในการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  • การส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับรายได้
  • ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย หรือ ลด ละ เลิก อบายมุข
  • ยึดถือและปฏิบัติด้านคุณธรรม
  • มีกระบวนการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
    ประเพณีอันดีงาม
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11.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนทำามีดังต่อไปนี้

กิจกรรม
คุณลักษณะ

ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ตำาบล

1. ด้านการลดรายจ่าย • ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค
• ใช้ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภาพ
• ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นผลิตสินค้า
• ผลิตเครื่องอุปโภคใช้เอง เช่น
 น้ำายาล้างจาน แชมพู ฯลฯ
• ใช้สมุนไพรไล่แมลง เช่น
 ตะไคร้หอม
• ประหยัดไฟฟ้า น้ำาประปา
 น้ำามันเชื้อเพลิง
• ลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น
• นำาวัสดุใช้แล้วมาปรับใช้ใหม่
• ใช้จ่ายเงินในสิ่งที่จำาเป็น
• รักษาสิ่งของให้คงอยู่ในสภาพ
 ใช้การได้นานๆ
 

• ตั้งกลุ่มปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว ์ 
 เพื่อบริโภคในชุมชน
• ตั้งกลุ่มทำาเกษตรอินทรีย์ เช่น
 ปุ๋ยสารชีวภาพ
• มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน
 ลานตากข้าว ฯลฯ
• ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นในการผลิต
 สินค้า
• มีกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
• ลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นของชุมชน
• การรักษาสาธารณสมบัติของ
 หมู่บ้าน
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กิจกรรม
คุณลักษณะ

ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ตำาบล

2. ด้านการเพิ่มรายได้

3. ด้านการออม

• การปลูกพืชหมุนเวียน
• พัฒนาการประกอบอาชีพให้มี
 ประสิทธิภาพ คือคุ้มค่าเงินลงทุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการแปรรูป
 ผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า
• ใช้เวลาว่างโดยประกอบอาชีพเสริม
• ใช้ที่ดินทำาการเกษตรอย่างคุ้มค่า
 

• มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน และ
 มีแผนการออมเงิน
• มกีจิกรรมการออม เชน่ เปน็สมาชกิ
 กลุ่มออมทรัพย์ฯ, กลุ่มสัจจะ, 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ,
 กองทุนหมู่บ้าน, กองทุนอื่นๆ
 และธนาคาร
 

• มีกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจ
 ชุมชน เช่น โรงสี โรงแปรรูป
 ผลผลิตกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
• มีการทำาการเกษตรแบบผสมผสาน
 ในชุมชน
• สามารถบริหารจัดการแหล่ง
 ท่องเที่ยวในชุมชน
 

• มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 หรือกลุ่มอื่นๆ ที่มีกิจกรรม
 การออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์-
 อเนกประสงค์  กองทุนสัมมาชีพ
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กิจกรรม
คุณลักษณะ

ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ตำาบล

• ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
 ดำาเนินชีวิต
• ครัวเรือนปฏิบัติตามหลักศาสนา
• สมาชิกครัวเรือนสืบทอดประเพณี 
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
• การเลิกอบายมุขต่างๆ
• มีการจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
• มีแผนชีวิตหรือแผนครอบครัว
• รู้จักพอประมาณในการลงทุน
 การประกอบอาชีพ

 

4. ด้านการดำารงชีวิต • มีแผนชุมชน
• มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
• ผู้นำามีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 
 มีคุณธรรม
• ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนา
• ยึดหลักประชาธิปไตย
 และการทำางานแบบมีส่วนร่วม
• มีกฎระเบียบชุมชน
• มีการบริหารจัดการข้อมูล
 ที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน
• มีกิจกรรมสืบทอดประเพณี 
 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน
• มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
 ของชุมชน
• มีเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มี
 กิจกรรมสม่ำาเสมอ
• ชุมชนมีความสงบสุข
 และมีเอกลักษณ์ที่ดีงาม
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กิจกรรม
คุณลักษณะ

ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน/ตำาบล

5. ด้านการอนุรักษ์และ
 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการเอื้ออาทร
 (การแบ่งปัน/
 การช่วยเหลือซึ่งกัน
 และกัน)

• ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
 และประหยัด
• ใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการ
 ทำาการเกษตร
• มีการบริโภคสินค้าที่ไม่ส่งผล
 กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• มีการกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี
 

• รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจ
 ชุมชน และเข้าร่วมกลุ่มสวัสดิการ
 ต่างๆ เช่น กองทุนลดรายจ่าย
 วันละบาทเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน
• ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
 สาธารณประโยชน์ต่างๆ
 ของชุมชน

• มีการจัดระเบียบชุมชน เช่น
 การรักษาความสะอาดที่สาธารณะ 
 การกำาจัดขยะและสิ่งมลพิษ
• มีกติกาชุมชน และมีกิจกรรมการ
 ดูแลรักษาแม่น้ำา ลำาคลอง ฯลฯ
• มีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้และ
 ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
• แผนชุมชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
  
• มีสวัสดิการชุมชน หรือกิจกรรม
 ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ
• มีกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน เช่น
 โรงสีข้าวชุมชน กลุ่มอาชีพ
• ชุมชนมีความรัก สามัคคี ไม่มีความ
 แตกแยก
• ชุมชนมีวิธีการช่วยเหลือตัวเองและ
 สมาชิกในชุมชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ
 ต่างๆ
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    12.ชุมชนมีคณะทำางานทำาการติดตามประเมินผล แลกเปลี ่ยน 
   เรียนรู ้ เพื ่อทบทวน ปรับ และขับเคลื ่อนต่อยอดตลอดเวลา ทำาให้เกิด 
  การขยายผลมีกลุ ่มคนเข้ามาร่วมมากขึ ้น และขยายพื้นที ่ทำาโครงการมากขึ ้น  
   มีศูนย์เรียนรู ้ มีกิจกรรมเพิ่มรายได้จากกลุ ่มอาชีพต่างๆ และมีการพัฒนาในเชิง 
 เศรษฐกิจ เช่น ตลาด การแปรรูป โรงปุ ๋ยวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน

 13.จะเห็นได้ว่าผลจากการดำาเนินโครงการ ทำาให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาหนี้สิน 
  ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน ทำาให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ ้น นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาความ 
  สัมพันธ์ระหว่างเด็กผู ้ใหญ่  แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ว่างงาน อันจะนำาไปสู่การ 
   แก้ปัญหาการใช้สารเสพติดได้ด้วย

   14.ผลลัพธ์ที ่สำาคัญ คือ ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนทั้งเด็ก
     เยาวชน และผู้ใหญ่ มีการจัดการข้อมูล ใช้ข้อมูลในการดำาเนินงาน สามารถ
    วางแผนการดำาเนินงาน มีการทำางานอย่างมีส่วนร่วม มีการเรียนรู ้
      ร่วมกัน22



ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น

1. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน เช่น เกิดฐานข้อมูลรายรับรายจ่าย
 หนี้สินของชุมชน เกิดแผนที่คุณค่าทรัพยากร เป็นต้น

2. เกิดการทำาแผนชุมชน และแผนปฏิบัติการในประเด็นปัญหาของชุมชน เช่น
 มีการบรรจุในแผนท้องถิ่น แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล แผนชีวิต
 ชุมชน เป็นต้น

3. เกิดการปฏิบัติการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการการเรียนรู ้ เช่น
 เกิดหลักสูตรท้องถิ ่น ศูนย์เรียนรู ้ เกิดการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น

4. เกิดกลไก เครือข่าย กลุ ่ม และคณะทำางานในชุมชน เช่น เกิดสภาผู้นำา
 เกิดเครือข่ายกลุ ่มอนุรักษ์ เป็นต้น

5. เกิดการแก้ปัญหาในชุมชน โดยสามารถแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหา
 ที่เกี ่ยวพันเชื ่อมโยงกันได้
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สถาบนัการจดัการระบบสขุภ
าพ มหาวทิยาลยัสงขลานคร

นิทร์

ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยาก
รการเรียนรู้ และอาคารบริหา

รวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-282902 แฟ
กซ์ 074-282901


