
โครงการชุมชนนาอยูตัวอยางท่ีดี 

 

1. จ.สุราษฎรธานี 

รหัส 57-01507 โครงการบานเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชารวมใจพัฒนา  

ท่ีอยูชุมชนบานเหนือ ต. นาใต อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี  

ผูรับผิดชอบโครงการ นางกอบกุล ชุติมันต โทรศัพท 094-5844674   

 ชุมชนบานเหนือเปนชุมชนหน่ึงในเขตเทศบาลตําบลบานนา อําเภอบานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี 

ประชากรในชุมชนบานเหนือเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จะเห็นได

จากจํานวนประชากร รานคา บานเรือนที่พักอาศัย ที่กระจายตัวเพิ่มข้ึนเกือบทั่วพื้นที่ชุมชน จากสภาวะที่

เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมทางสังคมของประชากร เชน ปญหาขยะมูลฝอยที่มีจํานวนมากข้ึน ปญหาการ

ทรุดโทรมของพื้นที่ใชสอย ปญหาการเกิดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค ลวนมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมความ

เปนอยูของประชากรในชุมชนทั้งสิ้น สงผลใหประชากรเกิดปญหาสุขภาวะที่บกพรอง ชุมชนบานเหนือได

ตระหนักถึงสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนจากสภาวะดังกลาว จึงไดรวมปรึกษาหารือ ภายในชุมชน ในการจัด

กิจกรรมใหชุมชนมีสวนรวม จากมติของการปรึกษาหารือ ดังกลาว ทําใหเกิดการจัดทําโครงการบานเหนือ

สะอาด ชุมชนสดใส ประชารวมใจพัฒนาข้ึน เพื่อเปนการดูแลรักษาสภาพแวดลอม ใหบริการสาธารณะ รวมไป

ถึงการมีสวนรวมของประชากรในชุมชนไดรวมกันคิด รวมกันทํา ริเริ่มจัดการแกปญหาขยะมูลฝอย ที่เกิดข้ึนอยู

ในปจจุบัน และที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สูการแกไขปญหาที่ตรงจุด และพัฒนาชุมชน ใหเกิดการเรียนรู ชุมชน

สะอาด สวยงาม  เป นระ เบี ยบ  มี สุ ขภาพจิ ตที่ ดี  ส าม ารถพัฒนา ชุมชนให เ ป น ชุมชนที่ น าอ ยู 

ประกอบกับเพื่อตองการแกปญหาการด่ืมเหลาและบุหรี่ของคนที่มีมากในชุมชน  

 กระบวนการเริ่มดวยการวิเคราะหปจจัยสาเหตุของปญหา พบปจจัยสาเหตุ ดังน้ี ปจจัยท่ีเก่ียวของ

กับคน พบวา 1. คนในชุมชนยังขาดความตระหนักในเรื่องการจัดการขยะของชุมชนไมมีการคัดแยกขยะใหถูก

วิธี พฤติกรรมในการจัดการขยะที่พึ่งพิงการเก็บขยะของเทศบาล 2. ขาดความเขาใจและทักษะในเรื่องการ

จัดการจัดการขยะ 3. ขาดความรวมมือในการจัดการขยะที่ถูกวิธีเทาที่ควร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

สภาพแวดลอม พบวา 1. เปนชุมชนเมือง เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ตางคนตางทํามาหากิน ไมมีเวลาในการ

ชวยเหลืองานชุมชน ไมคอยไปมาหาสูกัน ไมมีการพูดคุยกันมากนัก 2. ในชุมชนมีพื้นที่รกรางวางเปลา ซึ่งกลาย

มาเปนที่ทิ้งขยะของชาวบานในชุมชน โดยคนในชุมชนนําขยะที่เกิดจากการจัดงานในชุมชนมาวางทิ้งขางถัง

ขยะ 3. มีตลาดนัดชุมชน สัปดาหละ 5 วัน เปนสถานที่ในการสรางขยะ และนําขยะกลับเขาในชุมชน ปจจัยท่ี

เก่ียวของกับกลไก พบวา องคกรการทํางานที่มีในชุมชนขาดการทํางานแบบเช่ือมประสาน ไมมีบทบาทในการ

ทํางานพัฒนาชุมชนอยางเต็มที่ ขาดกลไกประสานใหเกิดการรวบรวมความรูเรื่องการจัดการขยะ  

 จากน้ันคนหาปจจัยเอื้อโดยใชทุนของชุมชนมาสูการจัดการแกไขปญหาที่ตรงจุดสาเหตุ และกําหนด
เปนกิจกรรมของโครงการ ดังน้ี 1. ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน เดือนละ 1 ครั้ง  2. คณะทํางานซึ่งเปน
กลไกในการทํางาน จัดเวทีสรางความรูในการจัดการขยะในชุมชน 3. รับสมัครแกนนําอาสาจัดการขยะชุมชน 
4. กิจกรรมสืบคนภูมิปญญาดานการจัดการขยะในชุมชน 5. กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาการจัดการขยะสู
ชุมชนและเยาวชน 6. เวทีสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะ 7.รณรงค ประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใน



ชุมชน และ รณรงคเพื่อใหชุมชนลด ละ เลิกเหลาและบุหรี่โดยวิธีการตางๆ 8. จัดต้ังกองทุนขยะเพื่อสวน
มะพราวชุมชน 9. การประกวดหนาบานนามอง ยกยองคนรักษาความสะอาด 10. กิจกรรมงานวันบานเหนือ
นาอยู   
 ผลการดําเนินงาน สามารถสรางการเรียนรู และการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไดดังน้ี 

 1. เกิดการถายทอด เผยแพรภูมิปญญาในการจัดการขยะสูเยาวชนและคนในชุมชน จํานวน 6 ครั้ง ซึ่ง
มากกวาเปาหมายที่วางไว 5 ครั้ง ซึ่งในแตละครั้งมีเยาวชนและคนในชุมชนเขารวมเรียน ครั้งละ 30 - 60 คน 
โดยภูมิปญญาที่ถายทอด ไดแก การทําดอกบัวจากชอนพลาสติก การสานหมวกจากทางมะพราว การเพนส
ขวดแกว การทําดอกไมจากหลอดกาแฟ การทํากระเปาจากสายพลาสติก การทํากระเปาจากขวดนํ้า
พลาสติก การแปรรูปถุงนํ้ายาปรับผานุมเปนหมวก 
 2. มีการนําภูมิปญญามาใชในการจัดการปญหาขยะ จํานวน 3 รูปแบบ คือ ขยะเปยกนํามาทําปุยหมัก 
ปุยนํ้า ขยะรีไซเคิลนําไปขาย และนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ใชในครัวเรือน และในชุมชน 
 3. มีจุดเรียนรูการแปรรูปขยะ และสามารถสรางรายไดเสริมจากการจัดการขยะในครัวเรือนได 
จํานวน 2 แหง คือ บานของวิทยากร ครูภูมิปญญาดานแปรรูปขยะ นางรมิตา ซีบังเกิด และบานของ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางกอบกุล ชุติมันต ที่มีการนําขยะที่ผานการแปรรูปมาแสดง 
 4. มีการนําภูมิปญญาดานการจัดการขยะมาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการปญหาขยะในชุมชน 
 5. คนในชุมชนมีการนําภูมิปญญาดานการจัดการขยะที่ไดรับการถายทอดไปใชจริงในครัวเรือน และ
ในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน การนําหมวกจากนํ้ายาปรับผานุมมาใชในการเดินขบวนรณรงคดานการ
จัดการขยะ มีการนํานํ้าหมักชีวภาพไปใชในการดูแลตนไม มีการทํานํ้ายาเอนกประสงคไวใชในครัวเรือน 
 6. คนในชุมชนสามารถลด ละ เลิก เหลา และบุหรี่ โดยเฉพาะในเวทีประชุม และการเขารวมกิจกรรม
ของชุมชน โดยหันมาใชนํ้าสมุนไพรเปนเครื่องด่ืมแทน 
 7. อุบัติเหตุในชุมชนลดลง อยางนอย 20 % 
 8. คนในชุมชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงข้ึน จากการ ลด ละ เลิก เหลา และบุหรี่ 
 9. คณะทํางานโครงการสามารถจัดทํารายงานกิจกรรม รายงานความกาวหนา รายงานการเงินได
อยางถูกตอง และเปนปจจุบัน 
 10. ทีมงานมีศักยภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน จากการเขารวมกิจกรรมกับ สสส.  สจรส.ม.อ. หรือพี่
เลี้ยงโครงการทุกครั้งที่มีการนัดหมาย และสามารถเปนพื้นที่เรียนรูใหกับชุมชนรอบขางได เชน การเขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับพื้นที่รับทุน ป 2558 

 ขอคนพบ   
 - การจัดการขยะเกิดการแขงขันเชิงบวกดวยการทํากิจกรรมใหเปนเรื่องสนุก ประกอบกับการมีสวน
รวมของชุมชน มีเทศบาลรวมขยะแลกไข การเชิญนายกเทศบาลไปน่ังที่บานําใหบานน้ันตองสะอาด การยก
ยองใหกําลังใจคนที่ทําดี  
 - คนทํางานมีจิตอาสา ชวยเหลือกันแบงกันเปนโซน หัวหนาโซนกระตุนลูกทีม ประสานแกนตางๆ 
กิจกรรมประชุมคณะทํางานหัวหนาโซนรวมคนทั้งหมดในชุมชน ชุมชนไดเรียนรูขอมูลพรอมๆ กัน  
  - การประเมินตามบาน ทําใหเกิดการกระตุนจัดการขยะ เกิดถนนกินได ภูมิทัศนดีข้ึน สงเขาระดับ
จังหวัด ทําใหเกิดการรวมชวยกันทั้งชุมชน  
 -  เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม เปลี่ยนนโยบายเทศบาลจัดการขยะตนทางใหมากข้ึนปจจุบัน 
ทําอยูยกระดับเปนวิทยากรเปนพื้นที่ตัวอยางมีเทศบาลหนุนจัดวิทยากร  



 นวัตกรรมท่ีพบ “ธงสรางสุขเช่ือมความสัมพันธ” ไดกระบวนการจัดการใหมดวยใชสีธงกลไกใหม 

แกนนํารวมตัวเปน คณะกรรมการจัดการขยะชุมชน จัดการขยะชุมชนดวยการแบงบานออกเปน 10 โซน 

กระบวนการเริ่มจากการวาดแผนที่ชุมชนกอน 110 ครัวเรือน แบงเขต อบต. เทศบาล หาอาสาสมัครมาจัดการ 

แบงบานตามความพอใจที่ตามความชอบบานที่ถูกคอคุยกันไดดวยใชสี 10 สี ดวยปากกาบานละสี และหา

สัญลักษณสีแขวนไวหนาบานโดยใชธงสีเลือกสีกันเองทําธงปกหนาบาน หัวหนาจะเปนธงใหญ ลูกบานธงสีเล็ก 

และติดตามแยกสีลงพื้นที่ เกิดการแขงขันการจัดการขยะ เกิดการกระตุน เชน ทํานํ้าหมักชีวภาพ เปนตน 

 

2. นครศรีธรรมราช 

รหัส 58-03852 โครงการปนตงสรางสุขบานสี่แยกวัดโหนด (ตอยอดป 2)  

ท่ีอยู ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช  

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววณิชญา ฉันสําราญ โทรศัพท 080-5208860 
“ปนตง” การละเลนพื้นบานของประชาชนสองศาสนา เปนภูมิปญญาทองถ่ินบานสี่แยกวัดโหนด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีต “ปนตง” เปนการละเลนที่ชวยใหเกิดความรัก สามัคคี สรางครอบครัวอบอุน 

ลดความขัดแยงในชุมชนได ดังน้ันผูนําชุมชนและปราชญชาวบานจึงรวมกันสอนการละเลน “ปนตง” ใหกับ

เด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อใหเกิดการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ผลการดําเนินงานพบวา เด็กและเยาวชนมา

ฝกซอมการละเลนปนตงกับปราชญชาวบานทุกสัปดาห จนสามารถขับรองบทกลอน  และเลนดนตรีพื้นบาน

ประกอบจังหวะได จึงจัดแสดงในงานประเพณีทองถ่ินของตําบล ใหประชาชนไดรับชม  จนกระทั่งผูบริหาร

โรงเรียนไดนําไปจัดเปนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูใหแกนักเรียน สงผลใหเกิดคุณคาดานจิตวิญญาณ มี

ความภาคภูมิใจของเด็กเยาวชน ปราชญชุมชน และคนในหมูบาน ตอการสืบสานการละเลนปนตง โดยเฉพาะ

ปราชญชุมชนที่เคยเลนปนตงในอดีต เมื่อไดกลายเปนครูผูถายทอดวิชาความรูดานการเลน การขับรองเพลง 

ในบทขับรองจะใชภาษามาลายู (พูดแขก) ซึ่งเปนภาษาเดิมของคนบานวัดโหนดที่ในปจจุบันยังใชภาษามาลายู

ในการสื่อสาร ทําใหเกิดคุณคาตอจิตใจ มีกําลังใจและมีความสุขเมื่อไดมาทํากิจกรรมฝกซอมการละเลนรวมกัน 

ทําใหเกิดความผูกพันและมิตรภาพระหวางวัย ชาวบานในชุมชนมีความภูมิใจตอเยาวชนที่ไดแสดงปนตงในงาน

ประเพณีตาง ๆ ของบานวัดโหนดและพื้นที่ใกลเคียง 

จากการทําขอมูลของกลุมเด็กและเยาวชนไดจัดทําขอมูลการละเลนปนตงเปนชุดความรู ไดนําเสนอ

ชุดความรูน้ีใหกับคณะกรรมการหมูบาน คณะผูบริหารครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนวัดสระ

ประดิษฐ ทําใหผูบริหารโรงเรียนวัดสระประดิษฐนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน จัดทําแนวทางการจัด

กิจกรรมเรียนรู“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ของหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 



 

3. พัทลุง 

รหัส 58-03825 โครงการชุมชนหูยาน บานนาอยูการจัดการตนเอง (ตอเน่ืองป 3)  

ท่ีอยู ม.8 ต.นาทอม อ.เมือง จ.พัทลุง  

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุมาลี ศรีโดน โทรศัพท 081-0948272 
 

ชุมชนบานหูยานมีการเลือกต้ังทองถ่ินหลายครั้งทําใหคนในชุมชนมีความคิดเห็นไมตรงกันเกิดการ

ขัดแยงทางความคิด และขอมูลจากการทําแผนสุขภาพตําบล พบวา ชาวบานในตําบลนาทอม 97 เปอรเซ็นต 

มีสารเคมีปนเปอนตกคางในรางกาย สาเหตุมาจากการใชสารเคมียาฆาแมลงในการปลูกผักของคนในชุมชน 

ทางผูรับผิดชอบโครงการจึงไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยพัฒนาศักยภาพแกนนําใหเปนสภาผูนําซึ่ง

ไดมาจากการเสนอของชาวบานในแตละกลุมบาน เพื่อใหการสื่อสารของชุมชนมีความเขาใจที่ตรงกัน และให

สภาผูนําเปนครัวเรือนตนแบบในการปลูกสารพิษไวทานเองครัวเรือนละ 20 ชนิด เพื่อลดรายจายของครัวเรือน 

ในทุกเดือนจะมีการประชุมสรุปผลที่เกิดข้ึน และสามารถชักชวนชาวบานในพื้นที่ใหมาเปนครัวเรือนตนแบบได

เพิ่มข้ึน โดยแกนนํา 1 คน ชักชวนสมาชิกมาเพิ่มอีก 4 คน จนรวมเปน 75 ครัวเรือนตนแบบ 

 ผลที่เกิดข้ึนจากการทําครัวเรือนตนแบบในปที่ 1 สามารถลดรายจายดานตนทุนการผลิตลงได มีการ

ผลิตปุยอินทรียใชเอง เกิดสภาพแวดลอมที่ดีตอดินและนํ้า ในชุมชนบานหูยานมีการเลี้ยงผึ้งเพื่อสุขภาพและ

เสริมรายได จํานวน 2 ราย เมื่อทางชุมชนไดปรับเปลี่ยนการใชปุยอินทรียในการปลูกผัก ทําใหผึ้งมีจํานวน

เพิ่มข้ึน นํ้าผึ้งที่ไดมีความบริสุทธ์ิ ทําใหชาวบานหลายคนหันมาเลี้ยงผึ้งเพื่อสุขภาพเปนอาชีพเสริมจนเพิ่มเปน 

25 ราย การเลี้ยงผึ้งถือเปน นวัตกรรม  ความรูใหม ถาเลี้ยงผึ้งก็ตอง ไมใชสารเคมี และยาฆาแมลงไปโดย

ปริยาย เพราะผึ้งไมชอบ ผึ้งจะไมอยูถาใชสิ่งเหลาน้ี ถามีผึ้งมาก ผลผลิตก็จะเพิ่มสูงข้ึนดวยจากการผสมเกสร 

เมื่อเกิดความหลากหลายทางพืชพรรณอาหารแลวคุณคาทางนํ้าผึ้งก็จะสูงตามมาดวย ทําใหราคานํ้าผึ้งสูงดวย

ราคาขวดละ 500 บาท และมีปริมาณไมเพียงพอกับการจําหนาย  เกิดแหลงเรียนรูดานการเลี้ยงผึ้งที่สามารถ

ถายทอดภูมิปญญาการเลี้ยงผึ้งใหกับผูสนใจทั่วไปได และเกิดตลาดนัดสีเขียวที่นําผลผลิตจากครัวเรือนตนแบบ

มาวางขายที่ รพ.สต.นาทอม ทุกวันพุธแรกของเดือน 

 ในปที่ 2 ของการดําเนินโครงการ ไดพัฒนาใหเปนชุมชนที่มีระบบกลไกการจัดการตนเอง ดวยการรวม

คิดรวมทํา เนนการพัฒนาศักยภาพสภาแกนนํา เพื่อสรางพลังของประชาชนใหมีความพรอมในการทํางานเปน

กลุม มีการทํางานรวมกับเครือขายและหนวยงานองคกร จนไดเปนตัวแทนคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการเมอืง

ลุงพอเพียงของผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ไดขยายผลการเลี้ยงผึ้งไปสูชุมชนภายนอกใหเขามารวมเรียนรูและ

พัฒนาเปนหลักสูตรชุมชนขยายผลสูโรงเรียนในพื้นที่ เกิดตลาดสีเขียวที่มีการรับรองมาตรฐานสินคาอาหาร

ปลอดภัย และคนในชุมชนลดความขัดแยงเมื่อไดมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันภายใตการทํากิจกรรมรวมกัน 

 ปที่ 3 อยูในชวงการพัฒนาวิสาหกิจสีเขียวบานหูยาน การจัดทํากฎ กติกา ตลาดปลอดพลาสติก การ

รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยโดยหนวยงาน การจัดหาสถานที่ตลาดสีเขียว เพิ่มจํานวนวันทํากิจกรรมเพื่อ

เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนรวมกัน เพื่อประกาศใหชุมชนหูยานเปนพื้นที่อาหารปลอดภัย เปนพื้นที่วิสาหกิจสเีขียวทีม่ี

การพัฒนาผลิตภัณฑตอเน่ือง 



4. ตรัง 

รหัส 58-03789 โครงการพลังชุมชนรวมรักษปาชายเลนบานบางคางคาว  

ท่ีอยู ม.4 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง  

ผูรับโครงการ นายเสถียร ทิพยทอง โทรศัพท 082-4245700 
 บานบางคางคาว มีปญหาการลดลงของทรัพยากรปาชายเลน เน่ืองจากขาดความรวมมือรับผิดชอบใน

การดูแลปาชายเลนรวมกัน คนรุนใหมขาดความตระหนักในการดูแลอนุรักษทรัพยากร การแกไขปญหาที่ผาน

มาจะใชวิธีการปลูกปาชายเลนผานการทํากิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ แตการปลูกปาชายเลนเพิ่มน้ันมีอัตรา

การรอดนอยมาก ปาชายเลนเปนทรัพยากรที่สําคัญกับวิถีชีวิตคนบานบางคางคาว เปนแหลงผลิตอาหาร แหลง

เศรษฐกิจที่สําคัญของคนในชุมชนที่สวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ทางแกนนําชุมชนและตัวแทน

ชาวบานจึงรวมกันหาแนวทางสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาชายเลน โดยเนนไปที่กลุมเยาวชน และหา

แนวทางมาตรการใชทรัพยากรปาชายเลนรวมกัน 

 กระบวนการดําเนินโครงการใชหลักสภาผูนําเปนแกนนําหลักในการขับเคลื่อนโดยใชช่ือกลุมวา

คณะกรรมการปาชายเลนชุมชน มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปและวางแผนการทํากิจกรรมรวมกัน 

คณะกรรมการปาชายเลนมีจํานวน 15 คน จะออกตรวจการณและเฝาระวังการทําลายปาชายเลน จัดต้ังกลุม

เยาวชนเขามาเรียนรูเรื่องระบบนิเวศนโดบบูรณาการรวมกับการทํากิจกรรมในโรงเรียน สํารวจขอมูล

ทรัพยากรปาชายเลน ทํากิจกรรมรณรงคการดูแลปาชายเลนรวมกัน เพื่อนําขอมูลที่ไดคืนใหกับชุมชนและ

รวมกันหามาตรการขอกําหนดการดูแลและใชประโยชนจากปาชายเลนรวมกัน 

 ผลที่เกิดข้ึน เกิดชุดขอมูลทรัพยากรปาชายเลนบานบางคางคาว ไดแก ขอมูลชนิดของพันธุไม ชนิด

ของพันธุสัตวนํ้า ขอมูลวิถีชีวิตที่สัมพันธกับการใชประโยชนจากปาชายเลน และจุดพื้นที่ปาชายเลนถูกทําลาย 

ขอมูลที่ไดนําไปสูการจัดทํามาตรการดูแลปาชายเลน เกิดกฎ ระเบียบ การใชประโยชนและการดูแลฟนฟูปา

ชายเลนบานบางคางคาว จํานวน 1 ชุด ที่นําไปถือปฏิบัติรวมกัน และเกิดทีมเฝาระวังการลักลอบทําลายปา

ชายเลนจํานวน 15 คน และทางชุมชนจะคอยเฝาระวังการลักลอบทําลายปาชายเลนในชุมชนของตนเอง ทําให

เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน 

  

5. กระบ่ี 

รหัส 58-03840 โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน  

ท่ีอยู ม.1 ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบ่ี  

ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมยศ บรรดา โทรศัพท 081-5354128 
 

จากเวทีประชาคมของหมูบาน พบวา ปญหาขยะในชุมชนบานหวยลึกรุนแรงมาก เน่ืองจากยังไมมีการ
จัดการขยะอยางเปนรูปแบบ ขยะจากบานเรือนสวนใหญรอยละ 70 เปนขยะที่มาจากถุงพลาสติก ขวด
พลาสติก ขวดแกว และขยะทีเกิดข้ึนจากการเกษตร เดิมชาวบานจัดการขยะโดยวิธีการเผา ทําใหเกิดซากขยะ
ที่เหลือจากการเผาและเกิดมลภาวะทางอากาศ ปจจุบันในหมูบานมีขยะปริมาณ 500 – 1,000 กิโลกรัมตอวัน 
เปนปญหาใหทางเทศบาลตําบลทรายขาวเขามาดําเนินการ แตยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรชุมชนจึงมี



ความเห็นตรงกันที่จะตองรีบดําเนินการจัดการขยะและสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนในการทิ้งและการจดัการ
คัดเเยกขยะใหถูกตอง 

กลุมเปาหมายที่รวมทําโครงการ ประกอบดวย สมาชิกสภาผูนําหมูบาน เยาวชนบานหวยลึก แกนนํา
ครัวเรือนและผูประกอบการรานคาในชุมชน ใชหลักคําสอนของศาสนาอิสลามเปนแนวทางในการดําเนิน
โครงการที่ระบุวา “ความสะอาดเปนสวนหน่ึงของความศรัทธา” และหลักการจายซากาต (การบริจาคทาน 
การทําบุญ) ซึ่งสอดคลองกับการจัดการขยะในชุมชน เน่ืองจากเปนหมูบานที่นับถือศาสนาอิสลาม  

วิธีการดําเนินโครงการ เริ่มจากการจัดต้ังคณะทํางาน ทําการสํารวจปริมาณขยะในชุมชน ศึกษาดูงาน
พื้นที่ตนแบบ รับสมัครครัวเรือนคัดแยกขยะ และนําขยะมาบริจาคใหธนาคารขยะเพื่อทําการลงบัญชีขยะกอน
นําไปขาย เงินที่ไดจากการขายขยะนําไปเปนกองทุนจัดสวัสดิการใหกับชุมชน (ซากาต) ไดแก ทุนการศึกษา
เด็กยากจน และเงินสวัสดิการหลังเสียชีวิต ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน พบวา ชาวบานเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดานการคัดแยกขยะ เกิดครัวเรือนคัดแยกขยะในชุมชนบานหวยลึก ทําใหปริมาณขยะในชุมชนลดลง
เหลือวันละ 300 กิโลกรัมที่ทางเทศบาลเขามาจัดการตอ เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนซากาต) จาก
ธนาคารขยะ และทางชุมชนไดกําหนดมาตรการ ลด ละ เลิก การใชโฟม ทําใหมีความปลอดภัยและลดปริมาณ
ขยะในชุมชนลง และกําหนดกฏเกณฑขอบังคับของการดําเนินงานธนาคารขยะ และกฏระเบียบ เกี่ยวกับการ
ใชจายเงินสวัสดิการชุมชนของหมูบาน 
 

6. ภูเก็ต 

รหัส  โครงการการจัดการทองเท่ียวตามวิถีชุมชน บานทาฉัตรไชย   
ท่ีอยู บานทาฉัตรไชยหมูท่ี 5 ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
ผูรับผิดชอบโครงการ นายสมพร  แทนสกุล โทรศัพท 087-284-9676 

บานทาฉัตรไชย อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปน “เมืองหนาดาน ตํานานรักสารสิน ถ่ินมอเกล็น 
ดินแดนวัฒนธรรม” ทามกลางกระแสแหงทุนนิยมที่โถมกระหนํ่าเขามายังดินแดนไขมุกแหงอันดามัน สวรรค
เมืองใต จากสาเหตุความลมเหลวทางดานเศรษฐกิจตกตํ่า คนวางงาน ขาดรายได มัวเมาสิ่งเสพติด ขาดการมี
สวนรวม สิ่งแวดลอมธรรมชาติถูกทําลาย เปนแหลงเสื่อมโทรมจนเกิดมลภาวะ จากวิกฤตชุมชนที่เกิดข้ึนได
นํามาวิเคราะห  โดยคณะกรรมการหมูบาน ผูนําชุมชน รวมกันคนหาทางออกใหกับชุมชน บานทาฉัตรไชย 
ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย ใหคนในชุมชนเกิดความ “ตระหนัก” ในการรักบานเกิด ให
ความสําคัญในการชวยกันแกไขปญหามีโดยการจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมภายใตกติกาชุมชน สงผลใหชุมชน
นาอยู  นําทรัพยากรและสิ่ งแวดลอมที่ มีอ ยู ในชุมชนมาใช ให เกิดประโยชนสู งสุด ช วยกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินสรางจุดขายที่มีความแตกตาง
จาก การทองเที่ยวกระแสหลัก ในรูปแบบของการจัดการเปนแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหม โดยการสรางการมี
สวนรวมในการจัดการทองเที่ยวแบบวิถีชุมชน สงเสริมใหเกิดอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชน รวมทั้งมีการ
จัดการชุมชนใหปลอดขยะ และงดเหลา เลิกบุหรี่ในเสนทางการทองเที่ยว 
 ชาวบานทาฉัตรไชยรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จนชุมชนเกิดความเขมแข็ง และ มีรายไดเพิ่มใหกับ
ครัวเรือนจากการทองเที่ยว มีแผนที่ทางความคิดและขอตกลงรวมของคนในชุมชน ทุกคนไดเล็งเห็นและให
ความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและทุนชุมชนเน่ืองจากบานทาฉัตรไชยคือประตูสูจังหวัดภูเก็ตที่ต้ังอยูทาง
ตอนเหนือของเกาะภูเก็ตโดยมีสะพานเทพกระษัตรี สะพานศรีสุนทร และสะพานสารสิน เปนจุดเช่ือมตอเกาะ
ภูเก็ตกับพื้นแผนดินใหญของประเทศไทยบาน  ทาฉัตรไชยเปนพื้นที่แหง ตํานานรักสะพานสารสินที่เลื่องลือมา
ชานานบานทาฉัตรไชยถือเปน หมูบานที่ยังคงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตความ



เปนอัตลักษณของตนเองซึ่งยังคงพบเห็นการใชชีวิตของชาวบานที่หลากหลาย อาชีพประมงพื้นบาน อนุรักษ
ปาชายเลนที่เปนแหลงอาหารและอนุบาลสัตวนํ้า รักษาความมั่นคงทางดานอาหารและความสมดุลทาง
ธรรมชาติ การทําผาบาติก ศิลปะดานการแสดง “รองแง็ง” ของกลุมชาติพันธุมอเกล็น รวมทั้งเรื่องราวเลาขาน
ตํานานอันทรงคุณคาที่ถายทอดจากรุนสูรุนจึงนับวายังคงเปนสถานที่แหลงเรียนรูในยุคสังคมปจจุบนัทีค่นหาได
ยากมาก เหมาะสําหรับผูที่สนใจและแสวงหาความสุขจากการทองเที่ยวตามวิถีชุมชน และสิ่งที่ชุมชนไดรับจาก
โครงการเหนือจากวัตถุประสงคที่วางไวคือ ความสุขของคนในชุมชนที่เกิดข้ึนจากความรวมมือรวมใจกันรักษา
กติกาชุมชน  
 วัตถุประสงค ของโครงการ คือ 1. เพื่อสรางการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวตามวิถีชุมชน บาน
ทาฉัตรไชย 2. เพื่อจัดระบบหมูบานใหปลอดขยะและงดเหลาเลิกบุหรี่ ในเสนทางการทองเที่ยว 3. เพื่อสงเสริม
อาชีพสรางรายไดจากการทองเที่ยวชุมชน  
 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมเปาหมายหลัก คณะกรรมการหมูบาน 
จํานวน 31 คน กลุมเปาหมายรอง  ประชากรในพื้นที่ จํานวน 2,551 คน ดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน ดังน้ี   
1.  ประชุมสภาผูนํา 2.  การสํารวจขอมูลชุมชน 3.  การวิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนแนวทางการเพิ่มรายได
ลดรายจาย 4.  เวทีคืนขอมูลชุมชน 5.  วางแผนการพัฒนา และกําหนดเสนทางทองเที่ยว เมืองหนาดาน 
6.  วางแผนการพัฒนา และ กําหนดเสนทางตํานานรักสารสิน 7.  วางแผนการพัฒนา และกําหนดเสนทางถ่ิน
มอเกล็น 8.  กําหนดกติกา มาตรการ กฎ 9.  การจัดทําสื่อสารประชาสัมพันธ 
 ผลการดําเนินงานและคุณคาของโครงการ  จากผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหคนในชุมมีสวน
รวมในการจัดการการทองเที่ยวตามวิถีชุมชนมากข้ึน ที่สําคัญเกิดฐานการเรียนรูและเกิดขอตกลงกติการวมกัน
ของคนในชุมชน  
 ฐานท่ี 1  เมืองหนาดาน ลมหายใจแหงภูเก็ต ศูนยนวัตกรรมอุทยานฯ สัมผัสธรรมชาติลองเรือแคนนู 
ชมความสมบูรณของปาชายเลน 
 ฐานท่ี 2 ตํานานรักสารสิน ลองเรือสายธารลํานํ้าศักด์ิสิทธ์ิ ชองปากพระ ช่ืนชมพระอาทิตยตกดิน 
สัมผัสกับความรักที่อมตะนิรันกาล ช่ืนชมกับการเลี้ยงกุงมังกรในกระชัง วิถีชีวิตชาวประมงพื้นถ่ิน  
 ฐานท่ี 3 ถ่ินมอเกล็น วิถีชุมชนกลุมชาติพันธุ “มอเกล็น” บานหินลูกเดียว สัมผัสกับวิถีชาวเลสัมผัส 
เพลงพื้นบานอันไพเราะ ระบําชาวเลที่นาช่ืนชม  
 ฐานท่ี 4  ดินแดนวัฒนธรรม ผลิตภัณฑและความหลากหลายของกลุมอาชีพ ของดี OTOP ผาบาติก
ที่งดงาม ปลาเค็มที่แสนอรอย แมงกะพรุนลอดชองแหงที่มีสารคอลลาเจนสูงจากธรรมชาติ ทําใหหนุมสาวข้ึน
อีกหลายสิบป  

จากการดําเนินงานตามโครงการการจัดการทองเที่ยวตามวิถีชีวิตชุมชน บานทาฉัตรไชย น้ัน เปนการ
คนหาคําตอบ แตสาระสําคัญของความเขมแข็ง เกิดจากคนในชุมชนรักษาระเบียบกติกาอยางเครงครัด มีความ
รักความสามัคคี สมานฉันท ไมเลื่อมล้ําทางสังคม คน จึงถือเปน ทรัพยากรสําคัญเปนจุดเริ่มตนของการ พัฒนา 
กระบวนการที่ใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน โดย อาศัยการสราง
แรงจูงใจ ทําใหเขามีความรูสึกวา เขาคือบุคคลสําคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลงที่มีคุณคาตอชุมชน จนเกิด
แรงศรัทธากลายเปนคนตนแบบของชุมชนเปน “กระแสพฤติกรรมดี” ทําใหคนในชุมชนอยากทําตามมาก
ย่ิงข้ึน จึงถือวา คน คือหัวใจสําคัญแหงความสําเร็จ 
 การขยายผลสูนโยบายสาธารณะ จากวิถีชีวิตที่นาสนใจของคน บานทาฉัตรไชย นําไปสูการรวมตัว
ครั้งสําคัญของชาวบานและหนวยงานภาครัฐ เพื่อชวยกันขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางการอนุรักษ วิถี
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนตัวอยางที่ดีสําหรับผูที่สนใจในการตอยอดองคความรูการพัฒนาเศรษฐกิจ



โดยชุมชนฐานราก จากชุมชนรวมกับภาคีเครือขายตาง ๆ ไดแก  สํานักงานจังหวัดภูเก็ต พัฒนาชุมชน 
ผูใหญบานหมูที่ 5 กํานันตําบลไมขาว พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน ตัวแทนภาคธุรกิจการ
ทองเที่ยว ที่สําคัญองคการบริหารสวนจังหวัดไดเขามาปรับปรุงอาคารบริเวณหนาดาน (ประตูเมือง) ใหเปนจุด
ศูนยรวมในการบริการดานการทองเที่ยวชุมชน  
 
 

 


