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คำานำา

“พงังาแหง่ความสขุ สุขทีค่ณุสัมผสัได”้ เปน็หนงัสอื

ทีจั่ดทำาข้ึนจากการถอดบทเรยีนการทำางานชมุชนรว่มกนัของ

ผูน้ำาชุมชนและประชาสงัคมของจงัหวดัพงังา ทีท่ำางานรว่มกนั

มามากกว่า 20 ปี ในหนังสือจะเห็นก�รล้มลุกคลุกคล�น 

จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวท�งก�รทำ�ง�นของชุมชน ที่จะ

ทำ�ให้เพ่ือนๆ หรือคนที่อ่�นหนังสือนี้แล้ว จะไม่ทำ�ผิด 

ซ้ำ�อีก

“พงังาแห่งความสขุ” ไมใ่ชส่ตูรสำ�เรจ็ใดๆ ของก�ร

ทำ�ง�น ไมใ่ชต่วัอย�่งของคว�มสำ�เรจ็ แตห่นงัสอืเลม่นีค้อื

ตวัอย�่งของก�รเริม่ตน้ก�รนับหนึง่ เปน็เพยีงกรณศีกึษาอีก

กรณหีนึง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งได้ทบทวน ทัง้ชมุชน ประชาสงัคม หรอื

หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย

“พังงาแห่งความสุข” ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้น  

ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเอง แต่มีคนที่ตั้งใจให้เกิด ท้ังองค์กร

สนับสนุน คนทำางาน และคณะทำางานหลักของทีมพังงา   

บางครั้งเราคาดหวังว่าการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน  

แล้วชุมชนจะเข้มแข็งน้ัน ซึ่งในความจริงข้อน้ีไม่มีอยู่จริง  

นอกเสียจากผู้สนับสนุนเหล่านั้นจะเกาะติด หนุนเสริม 

แทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ จริงๆ แล้วมันเป็นศิลปะของคน

ทำางานชุมชน นักพัฒนา ประชาสังคมที่ควรอยู่ในเนื้อในตัว

มากกว่า

“พังงาแห่งความสุข” เป็นเป้�หม�ยร่วมกันของ 

พลเมืองพังง� ท่ีสร้�งฝันข้ึนม�และเดินท�งค้นห�ฝันด้วยกัน 

อย่�งน้อยที่สุด 6 ปีที่ผ่�นม�นี้ ทุกคนตั้งมั่น ยึดเป้�หม�ย
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เดยีวกนั  และเปน็ผู้รว่มกำ�หนดก�รทำ�ง�นไปในท�งเดยีวกนั “มองตน้ไม้

ตอ้งเหน็ทัง้ปา่” คอืคำาทีอ่าจารยช์ยัวฒัน ์ถริะพนัธุ ์ย้ำากบัเรามาอยา่งตอ่เนือ่ง 

เพราะฉะนั้นหากเราจะดูแลป่า แต่มีคนมาปลูกต้นไม้ในป่าที่เราดูแล เราต้อง

ดูแลทั้งป่า ไม่ใช่ดูแลต้นไม้ต้นเดียวที่เขามาปลูก งบประมาณท่ีเขาสนับสนุน 

ใหเ้รามาซือ้ปุย๋ใสต่น้ไมท้ีเ่ขาฝากเราดแูล  แตเ่ราจะใสปุ่ย๋ทัง้ปา่ตา่งหาก เพราะ

นี่เป็นป่าของเรา 

“พังงาแห่งความสุข” คือก�รเริ่มต้นด้วยก�รสร้�งทีม และทำ�ง�น

ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข หากเรื่องนี้สร้างไม่ได้ เราก็อย่าหวังว่า “พังงาแห่ง

ความสุข” จะสร้างขึ้นได้ ด้วยทีมที่ไม่มีความเป็นทีม ไม่มีความสุขที่จะทำา 

ร่วมกัน หอการค้าจังหวัดพังงา ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ก็เป็นส่วน

สำาคัญของทีม

เชื่อว่า “พังงาแห่งความสุข” เกิดข้ึนจากปัจจัย

ภายนอกที่คล้ายๆ กับจังหวัดอื่นๆ ที่มีความฝันเดียวกัน 

อาจฝันที่จะเป็นจังหวัดจัดการตนเอง หรืออื่นๆ ก็ตาม  

ทั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยห�กผู้สนับสนุนไม่เข้�ใจ 

อย่�งแท้จริง จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยห�กทีมทำ�ง�นไร้ซึ่ง

เป้�หม�ยร่วม เกิดขึ้นไม่ได้เลยห�กคนทำ�ง�นไม่มี

พื้นที่ปฏิบัติก�ร เพร�ะจะหลุดลอย และข�ดก�ร 

เชื่อมโยงที่แท้จริง 

หนงัสอืเลม่นี ้เปน็เหมอืนเรือ่งเลา่ทัง้กระบวนการ

ทำางานในระดับจังหวัด และการทำางานในพื้นที่ การสร้าง

ผู้นำา รวมถึงการประสานภาคีสนับสนุน ให้สอดคล้องกับ

การทำางานที่มีเป้าหมายของพื้นที่ รวมทั้งการเช่ือมร้อย

เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีต่างๆ ในพื้นที่

ไปพร้อมกันด้วย หวังว่าคงมีประโยชน์กับผู้อ่านบ้างไม่มาก

ก็น้อย และหากมีการกล่าวอ้างถึง องค์กรหน่วยงานใดๆ 

ด้วยเจตนาเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น และหากไม่ได้

กล่าวถึงหน่วยงานใด เราทราบดีว่าท่านก็เป็นส่วนหน่ึง

ของการสร้าง “พังงาแห่งความสุข” แต่ด้วยองค์กรที่มี

มากมาย เราจึงไม่สามารถเอ่ยได้หมด จึงต้องขอบคุณ  

มา ณ ที่นี้ด้วย

เชื่อมั่นในพลังประชาชน ประชาสังคม ว่าเรา

เปลี่ยนได้ เพียงเปลี่ยนวิธีคิด

ไมตรี จงไกรจักร

นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข

ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

9 มิถุนายน 2561
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คำานำาผู้จัดพิมพ์

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา โครงการผู้นำาแห่งอนาคต ภายใต้

การดำาเนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งทำางานด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ภาวะการนำากระบวนทัศน์ใหม่ท้ังในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง  

เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของการนำากระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนำา

ไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ 

หลากผู้คนหลายผู้นำาทั้งระดับบุคคล องค์กร ชุมชน ที่ได้เข้ามาเป็น 

ส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ภาวะการนำากระบวนทัศน์ใหม่ หน่ึงในหลายบุคคลท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพของโครงการฯ อย่างเห็นเป็น 

รูปธรรมจนสามารถขยายผลกระทบออกไปยังวงกว้างคือ ไมตรี จงไกรจักร 

นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขและผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท  

ความคิดการ “นำ�ร่วม” ก่อตัวขึ้นภายในตัวของไมตรี จนทำาให้เขาเห็นหนทาง

ในการร่วมสร้างผู้นำาในระดับพื้นที่ขึ้นมาเป็นแกนนำาหลักที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพภายในบนพื้นฐานการทำางานอย่างมีความสุขอีกจำานวนมาก กลไก 

นี้เองที่เป็นหนึ่งในหลายส่วนสำาคัญที่หนุนเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

กลุ่มแกนหลักที่ร่วมประสานการทำางานจนเกิดเป็น พังง�แห่งคว�มสุข 

จุดเริ่มต้นพังง�แห่งคว�มสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้เล่มนี้มาจาก 

แนวคดิของ ศ.นพ.ประเวศ วะส ีและประชา หตุานวุตัร ทีม่องเห็นวา่ บทเรยีน

ก�รทำ�ง�นของสม�คมประช�สังคมพังง�แห่งคว�มสุข คือ ก�รสร้�ง 

คว�มเขม้แขง็ของชมุชนในระดบัฐ�นร�ก ท่ีมคีว�มเปน็ตวัของตัวเอง และ

มีศักด์ิศรี โครงการฯ จึงเล็งเห็นความสำาคัญของการตีแผ่แนวคิดและกระบวนการ

ทำางานขับเคลื่อนสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขออกสู่

สาธารณะชน ซึ่งเป็นตัวอย่างบทเรียนหนึ่งของการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอัน 

ก่อร่างขึ้นจากฐานรากอย่างแท้จริง โครงการฯ หวังว่าเรื่องราวการต่อสู้ของ

ชุมชนชาวพังงาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี สู่บทเรียนที่ถูกถอดออกมาจาก 

ผู้ทำางานตัวจริง เสียงจริง อยู่ในปัญหาจริง จนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ 

อุปสรรค ทัศนคติ และความสุขที่เกิดขึ้นจริงในหนังสือเล่มนี้ จะทำาให้ผู้อ่านได้

มุมมองสะท้อนคิดเพื่อนำาไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ในพื้นที่การทำางานของ

ตนเองสืบต่อไป

โครงการผู้นำาแห่งอนาคต

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
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คำานิยม

ผมรู้จักพังงาผ่านเรื่องราวความสวยงามของเกาะ เพราะมีเพื่อนเคย

ทำางานด้านธุรกิจที่นั่นเล่าให้ฟัง แต่ที่เรียนรู้ “พังงา” จริงๆ ครั้งแรกนั้นมาจาก

สึนามิ-อุทกภัยอันยิ่งใหญ่ในปลายเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2547 ไม่กี่สัปดาห์

หลงัจากเกดิภยัพบิตัมิหาสมทุรครัง้แรกทีป่ระเทศไทยรูจ้กั ผมมโีอกาสลงพืน้ที่

ที่บ้านน้ำาเค็ม วัดบางม่วง และในจุดสำาคัญๆ อื่น 

สิ่งที่สะเทือนใจคือ ความร้ายแรงของภัยพิบัติ ผลกระทบต่อบ้านเรือน 

ชีวิตผู้คน และสภาพแวดล้อม ลักษณะนานาชาติและหลากหลายวัฒนธรรม

ของหมู่คนผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน และเหนือไปกว่านั้นคือ ปฏิกิริยาของคน

และสงัคมตอ่เร่ืองรา้ยแรงเหลา่นี ้ในท�่มกล�งผูค้นทีผ่�่นพบในสถ�นก�รณ์

ยุ่งเหยิงและโกล�หลหลังเหตุก�รณ์สึน�มิ มีบุคคลหล�ยคนที่ได้รู้จักและ

ยงัไมเ่คยลืม โดยเฉพ�ะคณุไมตร ีจงไกรจกัร แหง่บ�้นนำ�เคม็ เปน็คนหนึง่

ที่มีคว�มพิเศษไม่เหมือนไคร เป็น “ครู” ท่ีไม่มีสังกัด แต่กล�ยเป็นคน

สำ�คัญที่สุดที่กระตุ้นคว�มรู้สึกนึกคิดของผมตอนนั้น จนผมได้ข้อคิดว่� 

ก�รรับมือของผู้คนและสังคมต่อเร่ืองภัยพิบัติร้�ยแรงเป็นประวัติก�รณ์ 

นี้กระมังที่น่�จะเป็นบทเรียนชุดใหญ่ที่สำ�คัญยิ่งของตนเอง ส่ิงสำาคัญ 

อย่างน้อย 2 เรื่องที่ตอนนั้นตัดสินใจทำาคือ การนำานิสิตในวิชา “สังคมวิทยา

ชนบท” ที่ผมรับผิดชอบลงศึกษาภาคสนามในพื้นที่ และดำาเนินโครงการวิจัย

เร่ืองการรับมือสึนามิ ท่ีมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (โดย นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ 

เลขาธิการ) ตัดสินใจให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างรวดเร็ว รัดกุม และมี

ประสิทธิภาพ

คนที่ไม่รู้จักความทุกข์จะเติบโตอย่างมั่นคงไม่ได้ฉันใด สังคมที่ไม่รู้จัก

ความทุกข์ร่วมกันก็ไม่มีชีวิตในอนาคตฉันนั้น ข้อคิดนี้มาจากการที่ความเจริญ

และการแพทย์สมัยใหม่ ทำาให้เราทั้งหลายอยู่ห่างไกลความตายกันมากขึ้น 

ความเจริญจากเทคโนโลยีทำาให้เราได้รับความสะดวกสบายมากมายในชีวิต

ประจำาวัน ทั้งการแพทย์และเทคโนโลยีทางวัตถุมีผลต่อเรา จนรู้สึกเคยชินไป

ว่า ความสะดวกสบาย “เป็นธรรมชาติ” การอยู่ไกลความตาย และห่างไกล 

ความทุกข์ “เป็นธรรมชาติ” สภาพความเคยชินอย่างนี้ทำาให้เราลืมตาย และ

ลืมการร่วมทุกข์ในชีวิตที่ต้องเผชิญบนผืนพิภพเดียวกันไป

ประสบก�รณท์ีไ่ดเ้รยีนรูจ้�กบทเรยีนพงัง�กับสนึ�ม ิและทีไ่ดเ้รยีน

รู้จ�กคุณไมตรีม�หล�ยปีต่อเนื่องทำ�ให้ผมสรุปว่� “ชีวิตจริง” นั้น ขึ้นอยู่

กับก�รรู้จัก (รับมือกับ) คว�มทุกข์ และสังคมจะมีสุข “ได้” ต้องเติบโตไป

ท่�มกล�งก�ร “ร่วมทุกข์กันได้”

คุณไมตรีเป็นคนสำาคัญที่ทำาให้ผมสัมผัสกับสิ่งที่วิชาการเรียกกันว่า 

Social Resilience (อ่านว่า โซเชียลเรซิเลียนซ์) อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเขา

สูญเสียคุณพ่อและบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวใกล้ชิดไปเกือบ 30 คนใน 

ภยัพบิตัคิรัง้นัน้ แตท่า่มกลางความโศกเศรา้จากความสญูเสยีกต็ดัใจชว่ยเหลอื

ผูท้ีป่ระสบเคราะหก์รรมคนอืน่ๆ นบัแตน่ัน้เปน็ตน้มา กลา่วไดว้า่ประสบการณ์

และคุณสมบัติบางประการในตัวและในชีวิตทำาให้ “ผู้ตกเป็นเหยื่อ” (ผู้ถูก

กระทำา) แปรสภาพตนเองกลายไปเป็น “ผู้กระทำา” ต่อสถานการณ์ได้อย่าง 

น่าสังเกตและพิเคราะห์ยิ่ง ประสบการณ์ชีวิตหลายๆ ปีที่เลือกเอง ทำาให้คุณ

ไมตรีได้กลายเป็นอาสาสมัครระดับผู้นำา เป็นนักพัฒนาชุมชนรับมือภัยพิบัติ

ตัวยง และเป็นนักบริหารจัดการด้านสังคมคนสำาคัญย่ิงในภาคประชาชนและ

ของภาคประชาสังคมของเมืองไทย 
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การล้มลงแล้วลุกข้ึนได้ถือเป็นเร่ืองธรรมดาของคนท่ีร่างกายปกติ แต่หาก

บาดเจ็บสาหัสแล้วฟื้นคืนข้ึนมาได้เราถือว่า “ไม่ธรรมด�” ความสามารถใน

การฟื้นคืนขึ้นมา ความสามารถในการดำาเนินชีวิตก้าวหน้าต่อไปนั้นว่ากันว่า 

เป็นคุณสมบัติพิเศษของ “ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ” ของโลก 

แต่สมัยหลังๆ มานี้ มีนักวิชาการขยายความคิดนี้ให้อธิบายกินความมาถึง 

สังคมด้วย คือแทนท่ีจะสรุปไปว่า ภัยพิบัติทางกายภาพทำาให้สังคมส้ินสูญ  

(หรือที่มักนิยมใช้คำาพูดว่า “สิ้นชาติ” อย่างพร่ำาเพรื่อ) แต่สังคมจะอยู่หรือไป 

จะทุกข์สุขอย่างไรจะขึ้นอยู่กับความทนทานของสังคมนั้น ซึ่งนี่ก็คือความ

สามารถในการฟืน้คนืชวีติขึน้มาเปน็ปกตขิองสงัคม (หรอืชุมชุน) ซึง่ในบางกรณี

ก็ดำาเนินไปในพื้นที่หรือภูมิประเทศที่เคยตั้งอยู่ หรือบางกรณีก็ไปพื้นที่ใหม่

ประสบการณ์ในการเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในต่างแดนของ 

คนประสบภยัพบิตัเิชน่คณุไมตรแีละพีน่อ้งเครอืข่ายอาสาสมคัร นบัเปน็แงม่มุ

สำาคัญย่ิงที่ไม่ค่อยทราบกัน เท่าที่ผมพอจะทราบบ้าง เขาไปที่อาเจะห์ 

อินโดนีเซีย (สึนามิ) ศรีลังกา (สึนามิ) นิวออร์ลีนส์ (คาทารินา) เซนได ญี่ปุ่น

(โรงไฟฟ้านิวเคลีย์ฟุกุชิมา) และนาร์กิส (Nargis) เป็นชื่อมหาอุทกภัยที่เกิดกับ

ประเทศพม่าในปี พ.ศ. 2551 ท่ีมีผู้เสียชีวิตและสูญหายไม่ต่ำากว่า 150,000 คน 

เหตุการณ์ร้ายแรงนี้สร้างผลสะเทือนต่อรัฐบาลทหารของพม่าตอนนั้นอย่าง 

ลึกซึ้งจนนำามาสู่การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึงการเปิดประเทศ 

โดยตอนแรกสุดสมาคมประชาชาติอาเซียนโดย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ 

เลขาธิการอาเซียน ประสานงานกับรัฐบาลพม่า และ UN-ESCAP จัดประชุม

ระหว่างประเทศขึ้น ในงานน้ันคุณไมตรีก็ไปในฐานะเป็นวิทยากร ผมอยู่ร่วม

ประชุมและเป็นล่ามให้แก่คุณไมตรีด้วย หลังจากน้ันผมทราบว่าทางมูลนิธิ

เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ประสานขอให้คุณไมตรีกับคณะ มีคุณปรีดา คงแป้น 

และคุณจำานงค์ จิตนิรัตน์ และคนอ่ืนด้วย ไปในพื้นที่ภัยพิบัติอีกหลายครั้ง  

การไปในฐานะผูมี้ประสบการณ ์มสีว่นในการชว่ยเหลอืแนะนำา ในการจดัระบบ

ชุมชนในการฟื้นฟู รวมทั้งจัดตั้งกองทุนฯลฯ อย่างสำาคัญ

หนังสือ “พังง�แห่งคว�มสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้” เล่มน้ีสะท้อน

พัฒน�ก�รต่อเน่ืองแห่งก�รสร้�งพลังภ�คีของคนจริงในพื้นที่จริง ที่มี

คุณค่�ยิ่งแก่ก�รเรียนรู้เรื่องก�รพัฒน�ในสังคมไทย ขณะเดียวกันคงจะ 

ไม่เป็นก�รเกินคว�มจริงเลยห�กจะกล่�วว่� นวัตกรรมก�รจัดก�รตนเอง

ของภ�คประช�ชนอนัเปน็มติสิำ�คญัของไทยในยคุสมยันีแ้ฝงม�พรอ้มกับ

คว�มริเริ่มใหม่แห่ง “ก�รทูตภ�คประช�ชน” (People-to-People 

Diplomacy) ดังปร�กฎในประสบก�รณ์ร่วมทุกข์ในสึน�มิ น�ร์กิส และ 

ฟุกุชิมะ ข้�งต้น ในก�รเตรียมตัวเตรียมคว�มคิดเพื่อให้ประเทศไทย 

ทำ�หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ “ประธ�น” อ�เซียนในปี พ.ศ. 2562 เร�คง

ต้องสนใจมิติแห่งก�รฑูตส�ธ�รณะและก�รฑูตภ�คประช�ชน กันให้

จริงจังและม�กขึ้นด้วย

ศ.สุริชัย หวันแก้ว 

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สู่เส้นทาง...
พังงาแห่งความสุข

บทที่ 1
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ผลการสำารวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยใน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 และการสำารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตลอดปี พ.ศ. 2552-2553 

พบว่า จังหวัดพังงาครองแชมป์จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด

ต่อเนื่องกัน 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ผลการสำารวจของ

เอแบคโพลล์ระบุว่า พังงาเป็นจังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมี

ความสุขเป็นอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสุพรรณบุรีและ

อตุรดติถ ์ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 รองจากจังหวัด

บึงกาฬและแม่ฮ่องสอน ส่วนปี พ.ศ. 2557-2558 พังงาได้

เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน1 เหตุผลที่พ้ืนที่

แห่งนี้ติด 1 ใน 3 ของจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดต่อเนื่อง

หลายปี ล้วนมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่

อดุมสมบรูณ ์ประเพณวีฒันธรรมทีด่งีาม ผูค้นมอีาชพีมัน่คง 

อยู่อย่างพอเพียง และมีกระบวนการขับเคลื่อนของภาค

ประชาชนในจังหวัดต่อเน่ืองยาวนานกว่า 10 ปี เพ่ือสร้าง

สังคมที่ดี มีสุขภาวะให้กับคนพังงา

1  http://www.matichon.co.th/news/701276

พังงาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

จังหวัดพังงาเดมิเชือ่กนัว่าช่ือ “เมอืงภงูา” ตามชือ่เขางา เขาพังงา หรอื

กราภูงา หรือพังกา (ภาษามลายู แปลว่า ป่าน้ำาภูงา) ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงา

ปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาล

ที ่2 ชือ่ของเมอืงภงูาไดป้รากฏอยูใ่นทำาเนยีบขา้ราชการเมอืงนครศรธีรรมราช 

เป็นเมอืงข้ึนฝา่ยกรมพระสรุสัวดฝ่ีายซา้ย เมอืงภงูาน้ีอาจจะตัง้ชือ่ให้คลอ้งจอง

กับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่า

นา่จะมาจากเมอืงภงูาเปน็เมอืงทีม่แีรอ่ดุมสมบรูณ ์มชีาวตา่งชาตเิขา้มาตดิตอ่

ซือ้ขายแรดี่บกุกนัมาก และชาวตา่งชาตเิหลา่นีค้งออกเสยีงเมอืงภงูาเปน็เมอืง

พงังา เพร�ะแตเ่ดมิช�วต�่งช�ตเิขยีนชือ่เมอืงภงู�ว�่ Phunga หรอื Punga 

อ่�นว่� ภูง� พังง� หรือ พังก� ก็ได้

ก่อนปี พ.ศ. 2352 เมืองพังงามีฐานะเป็นเพียงแขวง ข้ึนกับเมือง

ตะก่ัวป่า เป็นทางผ่านจากถลาง ตะกั่วทุ่ง กราภูงา ข้ามเขานางหงส์ไปออก 

ปากลาว ปากพนม แม่น้ำาหลวง และเมืองไชยา หลังจากพม่าเผาทำาลาย 

เมืองถลาง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ในปี พ.ศ. 2352 บ้านเมืองเสียหายอย่างหนัก 

ชาวเมืองหลบหนีพม่าไปอาศัยอยู่ในป่าและตามเมืองต่างๆ จึงไม่สามารถ 

จัดตั้งเมืองถลางในเกาะภูเก็ตได้ ต้องใช้วิธีรวบรวมผู้คนที่เมืองพังงาก่อน  

การจัดตั้งเมืองถลางที่พังงาครั้งนั้นต้องพบกับปัญหาต่างๆ หลายประการ 

เป็นต้นว่า ปัญหาขาดแคลนข้าวบริโภค ต้องพึ่งจากเมืองไทรบุรีและกรุงเทพฯ 

ปญัหาการคุกคามจากพมา่ซึง่ยงัสง่เรอืรบและกองกำาลงัยอ่ยๆ ออกมาจับผูค้น

ที่ตะกั่วป่าและกะเปอร์ไปสืบข่าวคราวอยู่บ่อยๆ และปัญหาเกี่ยวกับราษฎร

และกรมการเมืองที่ตั้งไว้แล้วไม่ยอมไปอยู่ประจำาที่เมืองพังงา เพราะยังเป็น

เมืองทุรกันดารและห่างไกล 

หลังจากปี พ.ศ. 2352 ภัยจากการคุกคามของพม่าลดลง มีเพียงการ 

ส่งกองเรือลาดตระเวนออกมาจับคนเท่านั้น ไม่มีการส่งกองทัพใหญ่มาอีก 



18 19

เน่ืองจากพม่าเร่ิมขัดแย้งกับบริษัทอังกฤษในอินเดีย ปี พ.ศ. 2369 พม่ารบแพ้

อังกฤษต้องสูญเสียมณฑลอาระกันและตะนาวศรีให้แก่อังกฤษ ฝ่ายรัฐบาล 

จึงได้ย้ายผู้คนจากพังงาไปตั้งเมืองถลางขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2367 และตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2383 เป็นต้นมา เมืองพังงาค่อยๆ เจริญข้ึนตามลำาดับ จากการสนับสนุน

สง่เสริมจากรฐับาลกลาง โดยความมัง่คัง่รุง่เรอืงของเมอืงพงังาเกดิขึน้ในบรเิวณ

ทีอ่ดุมสมบรูณด้์วยแรด่บีกุท่ีเมอืงถลาง ภเูกต็ และตะกัว่ปา่ มากกว่าทีต่วัเมอืง

พังงา ปี พ.ศ. 2516-2517 เกิดภาวะต่ืนแร่ดีบุก ทำาให้คนต่างถ่ินหล่ังไหลเข้ามา 

กอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรเหมืองแร่ในพ้ืนท่ี ทรัพยากรของท้องถิ่น

จงึถูกใชแ้ละทำาลายโดยคนภายนอก ทีส่ะทอ้นภาพการจดัการทรพัยากรอยา่ง

ไม่เป็นธรรมในยุคแรกๆ 

จนกระท่ังปี พ.ศ. 2524 ราคาดีบุกในตลาดโลกตกต่ำาลง ทำาให้ภูเก็ต

ปรับตัวเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับโลกได้ชื่อว่า ไข่มุกอันดามัน และขยายตัว 

มาสู่พื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ รวมทั้งอ่าวพังงาในช่วง 20-25 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่ง

การท่องเที่ยวได้กลายเป็นฐานเศรษฐกิจสำาคัญของกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยม

อันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ในขณะที่ภาครัฐเอง

ก็ได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดน้ีให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ทางทะเลระดับโลก” เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจนานาชาติ 

ล่�สุด รัฐบ�ลได้มียุทธศ�สตร์กำ�หนด “เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

อันดามัน 5 จังหวัด” ซึ่งประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และพังง� 

มีกฎหม�ยพิเศษที่รัฐบ�ลจะเปิดโอก�สให้นักธุรกิจต่�งช�ติส�ม�รถ 

ลงทุนในพื้นท่ีและครอบครองกรรมสิทธิ์ได้น�น 99 ปี เป็นข่�วที่สร้�ง 

คว�มตระหนกให้แก่คนพังง�เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นผลกระทบของการ

ทีค่นนอกมาใชท้รพัยากรในพืน้ทีท่ำาธรุกจิมทีัง้แง่บวกและแง่ลบทีพ่งึระมดัระวงั 

เพราะการเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวได้ดึงดูผู้คนต่างถิ่นให้เข้ามาประกอบ

อาชีพในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง ชุมชนชายฝั่งหลายแห่ง 

ที่ห่างไกลเปลี่ยนมาเป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท การเติบโตในรูปลักษณ์ของ
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เมืองท่องเที่ยวเช่นน้ี แง่หน่ึงคือการเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้คน 

แต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น การสร้างท่าเทียบ 

เรือยอชต์ที่ทำาลายป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง และคุณภาพน้ำา  

รวมถึงการกระจุกตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว คนท้องถิ่นกลายเป็นเพียง

แรงงานรับจ้าง ตลอดจนปัญหาท่ีดินหลุดมือ การออกเอกสารสิทธิท่ีไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ที่เปลี่ยนสภาพป่าชายเลนและป่าสงวนให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของ

นายทุนคนนอก ท่�มกล�งผลกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

ดังกล่�ว สิ่งท่ีจะทำ�ได้ในฐ�นะเจ้�ของพื้นท่ีคือ ก�รตั้งรับอย่�งมีสติและ 

รูเ้ท�่ทนั ใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ใช้อำ�น�จในมือบริห�รจัดก�ร

ท้องถ่ินของตนเอง เพือ่ถนอมรกัษ�คว�มสขุสงบท่ีมีอยูใ่นชวีติให้ลดน้อย

ลงไปอย่�งช้�ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ 

ท่ามกลางผลกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สิ่งที่จะทำาได้ในฐานะเจ้าของพื้นที่คือการตั้งรับอย่างมีสติ 
และรู้เท่าทัน ใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ใช้อำานาจในมือบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อถนอมรักษาความสุขสงบที่มีอยู่ในชีวิตให้ลดน้อยลงไป
อย่างช้าที่สุดเท่าที่จะทำาได้
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การเดินทางของพังงาแห่งความสุข

ปัจจุบันจังหวัดพังงาแบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อำาเภอ 48 ตำาบล 321 

หมู่บ้าน มีพื้นท่ีทั้งหมด 41,704 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีทำาการเกษตร

ประมาณร้อยละ 43 พื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ 42 และเป็นพื้นที่อ่ืนๆ ร้อยละ 15  

ทิศเหนือติดจังหวัดระนอง ทิศใต้ติดจังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออกติดจังหวัด

สุราษฎร์ธานีและกระบี่ ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน คนในพื้นที่ร้อยละ 79 

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม มยีางพาราและปาลม์น้ำามนัเปน็พชืเศรษฐกจิหลัก 

เกษตรกรรอ้ยละ 94 มท่ีีดนิสำาหรบัอยูอ่าศยัและทำากินเปน็ของตนเอง แมท้ีด่นิ

บางส่วนจะไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดิน แต่ไม่มีหน้ีสิน รองลงมาร้อยละ 12 มีอาชีพ

ประมงและค้าขาย ทั้งขายส่งและขายปลีก ร้อยละ 9 ทำาอาชีพเกี่ยวกับการ

บริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิถีก�รทำ�เกษตรทำ�ให้คนพังง�ใช้ชีวิตอย่�ง

เรยีบง�่ย เปน็น�ยของตนเอง มหีนีส้นินอ้ย มีก�รสบืส�นประเพณท้ีองถ่ิน 

และในพ้ืนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงจำ�นวนม�กท้ังท�งทะเล และ 

ป�่เข�ลำ�เน�ไพร จงึนบัไดว่้� คนพงัง�มคีว�มมัน่คงในอ�ชพีและมีคณุภ�พ

ชีวิตที่ดี

แต่อีกด้านหนึ่ง การเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ทำากันเองในระดับ 

ครัวเรือน ทำาให้มีการจ้างแรงงานภายนอกเข้ามาเป็นระยะๆ เมื่อผสมรวมกับ

มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ จึงดึงดูดให้คนต่างถ่ินต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรในพื้นที่ ปัญหาที่ตามมาคือ คนพื้นถิ่นเริ่มขายที่ดินให้ชาวต่างชาติ 

และการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีสร้างความกังวลใจให้คนพังงาเป็นอย่างมาก 

ย่างก้าวของการถนอมรักษาความเป็นเมืองแห่งความสุข นอกจาก 

รากของวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่แล้ว คงปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่าการทำางานร่วมกันขององค์กรภาคีต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

เป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลให้เกิดความเข้มแข็งของพลเมือง โดยเฉพาะภาค

ประชาสังคมที่เริ่มต้นเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่อสม�ชิกในทีมยุคแรก เช่น 

ชำ�น�ญ พ่ึงถิ่น, สมใจ ชมขวัญ, วริศร� เรืองศรี และ อรษ� โภคบุตร  

ขับเคล่ือนง�นกองทุนสวัสดิก�รในชุมชน ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของกองทุน

เพื่อก�รลงทุนท�งสังคม (Social Investment Fund: SIF) ทำ�ให้ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับก�รทำ�โครงก�ร ก�รทำ�กิจกรรม ก�รวิเคร�ะห์พื้นท่ี และก�ร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับช�วบ้�นในแต่ละชุมชน โดยมีทีมง�นของ

สถ�บนัพฒัน�องคก์รชมุชน (องคก์�รมห�ชน) หรอื พอช. ในฐ�นะพีเ่ล้ียง

ของชุมชน สนับสนุนก�รทำ�ง�นในด้�นคว�มรู้ ทักษะต่�งๆ ก�รทำ�ง�น

รว่มกบั SIF ครัง้นีจ้งึเปน็ก�รเปดิโลกทศันข์องช�วบ�้นสูก่�รทำ�แผนชมุชน

เพื่อชุมชนโดยชุมชน

เครื่องมือสำาคัญที่ใช้ขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน
ในช่วงนี้ คือ “การทำาแผนชุมชน” ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ทำาให้ชาวบ้านได้ย้อนทวนมาทำาความรู้จักกับชุมชน
ของตนเองอย่างจริงจัง จนกลายเป็นรากฐานของ
การทำางานพัฒนาในพื้นที่
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“การทำางานเริ่มต้นจากลงพื้นที่ ดูว่าแต่ละพื้นท่ีจะทำาโครงการอะไร  

นั่งเขียนโครงการกันใต้ต้นมะขามบ้าง ใต้ถุนบ้านบ้าง เขียนเสร็จก็นำามา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในชุมชนได้คิดวิเคราะห์  

ได้นำาเสนอ” ชำานาญ เล่า

เครือ่งมอืสำ�คญัทีใ่ชข้บัเคลือ่นง�นของภ�คประช�ชนในชว่งนี ้คอื 

“การทำาแผนชุมชน” ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่ทำ�ให้ช�วบ้�นได้ย้อนทวนม�

ทำ�คว�มรู้จักกับชุมชนของตนเองอย่�งจริงจัง จนกล�ยเป็นร�กฐ�นของ

ก�รทำ�ง�นพฒัน�ในพ้ืนที ่รวมทัง้ก�รบรหิ�รจดัก�รโครงก�รท่ีช�วบ�้นได้

เรียนรู้เรื่องก�รบริห�รงบประม�ณด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ท่ีมีท้ังข้อดี

และข้อเสีย ข้อดีคือ ชาวบ้านรู้จักการบริหารจัดการโครงการ แผนงาน และ 

งบประมาณด้วยตนเอง ข้อเสียคือ ชาวบ้านบางคนไม่สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณได้จนเกิดความเสียหายต่อภาพรวมการทำางาน 

อยา่งไรกต็ามการทำางานในชว่งแรกๆ ยงัคงเปน็ลกัษณะตา่งคนตา่งทำา 

แต่การได้ศึกษาชุมชนทำาให้ชาวบ้านที่ไม่รู้จักตัวเอง เริ่มมีข้อมูลในการทำางาน 

เลกิทำางานบนฐานของจินตนาการ และตระหนกัถงึปญัหาตา่งๆ ทีส่ะสมอยู่ใน

พืน้ที ่ซ่ึงสง่ผลกระทบตอ่วิถชีวีติ เชน่ ปญัหาการทำาประมงโดยอวนรนุอวนลาก

ทีท่ำาลายสภาพแวดลอ้มซึง่เกิดขึน้ต่อเนือ่งมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2536 กระบวนการ

ทำางานเช่นน้ีผลักดันให้ชาวบ้านต้องใฝ่เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์

ทั้งภายนอกภายในชุมชนของตนเอง 

เมื่อก�รทำ�ง�นยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ข�ดก�รจัดก�ร ทำ�ให้สภ�พ

ต่�งคนต่�งทำ�ยังคงอยู่ แม้มีคว�มพย�ย�มหลอมรวมคนทำ�ง�น ภ�ยใต้

ก�รให้คำ�ปรึกษ�จ�ก อ�จ�รย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ที่นำ�แนวคิดก�รเป็น

วิทย�กรกระบวนก�รม�เติมเต็มให้แก่แกนนำ� ซ่ึงเป็นจุดเปล่ียนแนวคิด

ของทีมง�นหล�ยคนให้กล�ยเป็นนักพัฒน� 

การพูดคุยกันระหว่างแกนนำาทำาให้เกิด

คำาถามตามมาว่า มีวิธีก�รอย่�งไรท่ีจะทำ�ให้

ก�รโยนหนิกอ้นเลก็ๆ แตส่ร�้งแรงกระเพือ่ม

ให้คนเข้�ม�ร่วมง�นม�กข้ึน ประกอบกับ 

ขณะน้ันกระแสการพัฒนากำาลังเคลื่อนเข้าสู่

พื้นท่ี นำาไปสู่การจัดเวทีรวมพลังคนทำางาน  

ขยับโขลงช้างให้เคลื่อนไหว โดยเชิญคนทำางาน

ในกองทุน SIF ที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 

มาพบปะพูดคุยกัน และต่อด้วยเวทีเหลียวหลัง 

แลหนา้คนพังงา ในปี พ.ศ. 2543 เพ่ือทบทวน

ความเป็นมาเป็นไปของจังหวัดพังงาร่วมกับ

สาธารณชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเข้าร่วมด้วย 

“จำาไดว่้าเวทคีรัง้นัน้มคีนพงังาเข้ารว่มทัง้

จังหวัด ปญัหาทีคุ่ยกันมากคอื พังงามีทรัพยากร

มากมาย แต่ทำาไมพัฒนาได้ช้า ถอดบทเรียนกัน

สรุปได้ว่า ท่ีผ่านมาคนที่เข้ามารับตำาแหน่งเป็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดที่นี่มาเพื่อรอเกษียณ รอไป

เปน็อธบิด ีหรอืวา่รอไปเปน็ผูว้า่ฯ จงัหวดัใหญ่ๆ  

จึงเกดิเปน็ข้อเสนอว่าหลงัจากน้ีคนทีจ่ะมาเปน็

ผู้ว่าฯ พังงาต้องมาเป็นรองผู้ว่าฯ ที่นี่ก่อน เพื่อ

ทำาความรู้จักพ้ืนท่ีและชาวบ้าน เม่ือข้ึนเป็นผู้ว่าฯ 

จะได้ลงมือทำางานต่อได้ทันที” ชำานาญ เล่า
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และเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนั้น ได้เกิดแรงกระเพื่อมให้คน

ทำางานภาคประชาสงัคมนำามาสานตอ่ ใชพ้ืน้ทีว่ดัปา่สา้นเปน็พืน้ทีแ่ลกเปลีย่น

เรียนรู้ โดยมีกิจกรรมร่วมคือ การจัดทำากองทุนข้าวสารเพ่ือรวบรวมเงินซ้ือข้าวสาร

ปลอดสารพิษจากเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช

มาจำาหน่าย เพื่อนำามาใช้เป็นทุนตั้งต้นในการทำางาน

มิติใหม่ในก�รเรียนรู้ของชุมชนในเรื่องก�รจัดก�รตนเองผ่�นก�ร

ทำ�โครงก�รที่กองทุน SIF สนับสนุน มีบทเรียนให้ได้เรียนรู้ ด้�นดีคือ 

ชุมชนเข้มแข็งขึ้น รู้จักวิเคร�ะห์ตนเอง เอ�ธุระกับเรื่องของตนเอง รู้จัก

แกไ้ขปญัห�ทีป่ระสบดว้ยตนเอง รูจ้กัสร�้งเครอืข�่ยก�รทำ�ง�นกบัเพือ่นๆ 

ต่�งถ่ิน ส่วนด้านลบที่ทีมงานได้สัมผัสคือ บางกลุ่มบางพื้นท่ีรับงบประมาณ

สนับสนุนไปแล้วแต่ไม่ทำาจริง จึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างที่คาดหวัง เพราะขาด

การบรหิารจดัการทีด่ ีอกีทัง้กระบวนการทำางานทีห่ละหลวมทำาใหม้บีรรยากาศ

ของการทำางานแบบต่างคนต่างคิด แต่ก็มีรูปธรรมการทำางานปรากฎผ่าน

โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เด็กเล็กชุมชน ฯลฯ ซึ่ง

เปน็ผลงานทีก่อ่เกดิจากการทำาแผนชมุชนภายใต้การสนบัสนนุของกองทุน SIF 

รูปธรรมที่เกิดข้ึนอีกอย่�งคือ เกิดคนทำ�ง�นภ�คประช�สังคม และเกิด

เครือข่�ยของคนทำ�ง�น ท่ีเป็นฐ�นในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ในแต่ละ

พื้นที่ต่อไป 

“ช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 ส่ิงท่ี SIF ให้เราเป็นการสอนบทเรียน  

ความรู้เรื่องการรู้จักเรียกร้องสิทธิตามระบบมากขึ้น สอนให้คนในชุมชน

ที่มีปัญหาขัดแย้งกัน รู้จักเปิดใจยอมรับฟังกันมากขึ้น รู้จักเชื่อมโยงภาคี

ต่างๆ ได้มากขึ้น และที่สำาคัญคือเปิดตัวให้คนภายนอกได้รู้จักพวกเรา  

จนบางพ้ืนที่ได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวในระดับโลก เช่น 

เกาะยาว ที่มีการพัฒนาคนในพื้นที่ไว้รองรับ หรือบางพื้นที่ก็เป็นต้นแบบเรื่อง

การจดักระบวนการองคก์รชมุชนไดอ้ยา่งเปน็ระบบ บางคนทีเ่ปน็ผูน้ำาในชมุชน

กก็ลายเปน็ผูน้ำาทอ้งถิน่ทีเ่ปน็ทีย่อมรบั” อรสา เลา่แนวทางทำางานทีจุ่ดประกาย

การทำางานด้านการอนุรักษ์และรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติของพังงา

ก�รเกี่ยวร้อยคนทำ�ง�นจ�กคนรุ่นแรกสู่คนทำ�ง�นรุ่นต่อๆ ไป  

เกดิจ�กคว�มสมัพนัธส์ว่นตวัท่ีรูจ้กัมักคุ้นกัน แลว้ชวนม�ทำ�ง�น ก�รบอก

เล�่เรือ่งร�วประสบก�รณใ์นลกัษณะก�รประช�สมัพนัธป์�กตอ่ป�ก ทำ�ให้

ได้เพ่ือนร่วมง�นม�กข้ึน เช่น กำ�ธร ขันธรรม, ช�ตรี มูลส�ร ในขณะเดียวกัน 

บทบ�ทก�รทำ�ง�นช่วยเหลือสังคมของคณะทำ�ง�นก็ดึงดูดให้พื้นท่ีหรือ

ชุมชนที่มีปัญห�เรียกร้องให้เข้�ไปช่วยเหลือ ก�รขย�ยตัวของคนทำ�ง�น

จึงค่อยๆ เริ่มจ�กวงเล็กๆ ขย�ยเป็นวงใหญ่ม�กขึ้นเรื่อยๆ บรรย�ก�ศ

ของก�รทำ�ง�นร่วมกันจึงเป็นก�รพ�ทำ� พ�เรียนรู้ เป็นก�รซึมซับคว�มรู้ 

ทักษะ สั่งสมเป็นประสบก�รณ์ร่วมกัน โดยมีทีมง�น พอช.เป็นพี่เลี้ยง

สิ่งที่ SIF ให้เราเป็นการสอนบทเรียน ความรู้เรื่องการรู้จัก
เรียกร้องสิทธิตามระบบมากขึ้น สอนให้คนในชุมชนที่มีปัญหา
ขัดแย้งกัน รู้จักเปิดใจยอมรับฟังกันมากขึ้น รู้จักเชื่อมโยง
ภาคีต่างๆ ได้มากขึ้น และที่สำาคัญคือเปิดตัวให้คนภายนอก
ได้รู้จักพวกเรา
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เกาะเกี่ยวเคี่ยวประสบการณ์จากงาน
เมื่อก�รทำ�ง�นของกองทุน SIF สิ้นสุดลง แต่ พอช. ยังคงเก�ะติด

ทำ�ง�นกับชุมชนอย่�งต่อเน่ือง รูปแบบก�รทำ�ง�นจึงเปล่ียนไปต�มประเด็น

ของ พอช. เช่น เศรษฐกิจชุมชน ทรัพย�กร วัฒนธรรม ก�รท่องเที่ยว  

ใช้ “แผนชุมชน” เป็นเครื่องมือให้คนทำ�ง�นไปค้นห�โจทย์จ�กพื้นที่จริง 

มีคนทำ�ง�นในพื้นที่ร่วมเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนอย่�งสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ 

ทีมง�นภ�คประช�ชนจังหวัดพังง�ร่วม 30 คน ยังคงเก�ะเกี่ยวสัมพันธ ์

กันอยู่ แม้ว่าคนทำางานในแต่ละประเด็นจะขับเคลื่อนงานของตนเองเป็น

เอกเทศ ไม่มีการเช่ือมงานข้ามประเด็นกัน บรรยากาศเช่นนี้ทำาให้เกิดความ

ชุลมุนวุ่นวายพอสมควร เพราะต้องแย่งชิงงบประมาณในการทำางาน โชคดีที่

พังงาไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำารุนแรง เนื่องจากมพีระอ�จ�รย์ตุ่น หรือพระครู

สุวัตถิธรรมรัตน์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ

“เราไม่ได้เกรงใจพระ แต่หลักคิดของเราคือ เถียงกันอย่างไรก็ต้องจบ

ในเวที ในจังหวัดของเรา ไม่มีการแค้นข้ามปีข้ามชาติเหมือนที่อ่ืนๆ และ 

อีโก้ของแต่ละคนยังไม่เยอะ จึงสามารถเคลียร์กันได้ภายในจังหวัด ถือเป็น

ความโชคดีที่เราคุยกันได้” วริศรา กล่าว

แม้ระบบคว�มสัมพันธ์ของภ�คประช�สังคมจะเหนียวแน่น  

แตร่ปูแบบก�รทำ�ง�นแบบแยกสว่นต�มประเดน็ ทำ�ใหข้�ดเป�้หม�ยรว่ม 

และแยกคนทำ�ง�นออกจ�กกัน แต่ละคนมุ่งทำ�ง�นต�มประเด็นท่ี 

กำ�หนดไว้ ไม่ได้ใช้โจทย์ร่วมของพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง ภ�พก�รทำ�ง�นจึงเป็น

แบบต่�งคนต่�งทำ� แล้วค่อยๆ ห่�งห�ยกันไป เช่น คนทำ�ง�นระดับภ�ค

ก็หิ้วกระเป๋�ไประดับภ�ค คนทำ�ง�นระดับประเทศก็หิ้วกระเป๋�ไปเคลื่อน

ง�นระดบัประเทศ บทเรยีนนีท้ำ�ใหท้มีง�นตอ้งกลบัม�ทบทวนตนเองแลว้

ปรับตัวสู่ก�รทำ�ง�นที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในที่สุด

“เมื่อเห็นช่องโหว่ของปัญหา ทีมทำางานจึงมีการถอดบทเรียนร่วมกัน

เพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องคนหาย คนทะเลาะกัน ได้ข้อสรุปว่า เราจะเป็น

จังหวัดที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ ไม่แข็งอย่างจังหวัดอื่นๆ ไม่มีหัว ไม่มีหาง 

ทุกคนเท่าเทียมกัน” ปรีช� จุตร�บัณฑิต สะท้อน

นอกจากการทำางานที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งแล้ว คณะทำางานแต่ละคน 

เริม่เกิดความชดัเจนตอ่การขบัเคลือ่นงานตามความถนัดของตน มกีารจำาแนก

งานเปน็ประเดน็รอ้น ประเด็นเยน็ ทีแ่ยกกนัทำา แตท่กุคนรบัรูร้ว่มกนัว่าใครทำา

เรื่องอะไร 

“เราไม่ได้ขวางกัน บางเรื่องที่ต้องใช้กำาลังคน กำาลังความคิด เช่น เรื่อง

การวางแผนนโยบาย ทุกคนกจ็ะเข้ามาเชือ่มงานกนั แตเ่วลาปฏบิตังิานในพ้ืนที่

ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำา” อรสา เล่า

สภ�พก�รทำ�ง�นในช่วงรอยตอ่นี ้มีองคก์รต่�งๆ เข�้ม�สมัพนัธก์บั

คนทำ�ง�นในพ้ืนทีห่ล�ยหนว่ยง�น เชน่ สถ�บันชมุชนทอ้งถิน่พฒัน� (LDI) 

สำ�นกัง�นกองทนุสนับสนนุก�รวจิยั (สกว.) และ พอช. รวมทัง้ง�นในสว่น

ของก�รเป็นอ�ส�สมัครของรัฐ เช่น อสม. คนทำ�ง�นจึงแยกย้�ยกันไป

ทำ�ง�นต�มเป้�หม�ยของแหล่งทุน แม้จะมีจุดดีท่ีต่�งได้เรียนรู้ แต่ก็มี 

จุดอ่อนคือ ก�รทำ�ง�นเป็นไปต�มกรอบที่แหล่งทุนตั้งไว้

แม้ระบบความสัมพันธ์ของภาคประชาสังคมจะเหนียวแน่น 
แต่รูปแบบการทำางานแบบแยกส่วนตามประเด็น
ทำาให้ขาดเป้าหมายร่วม และแยกคนทำางานออกจากกัน
แต่ละคนมุ่งทำางานตามประเด็นที่กำาหนดไว้ ไม่ได้ใช้โจทย์ร่วม
ของพื้นที่เป็นตัวตั้ง ภาพการทำางานจึงเป็นแบบต่างคนต่างทำา
แล้วค่อยๆ ห่างหายกันไป...บทเรียนนี้ทำาให้ทีมงานต้องกลับมา
ทบทวนตนเองแล้วปรับตัวสู่การทำางานที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
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คลื่นลูกใหญ่...สร้างคลื่นลูกใหม่

ก�รเกิดพิบัติภัยสึน�มิบริเวณช�ยฝั่งอันด�มันในช่วงปล�ยปี พ.ศ.

2547 กล�ยเป็นจุดเปล่ียนสำ�คัญของภ�คประช�สังคมจังหวัดพังง� ทุกคน

ประสบภยัเหมอืนกนั จึงหนัหน�้เข้�ม�รว่มกนัคิดรว่มกนัทำ� มีผูห้ลกัผูใ้หญ่

หล�ยคนในประเทศและนักพัฒน�หล�ยคนได้เข้�ม�สัมผัสและเข้�ม� 

สนับสนุน ทำ�ให้ทีมง�นเห็นแง่มุมท่ีหล�กหล�ย และท่ีสำ�คัญคือเกิดคน

ทำ�ง�นเพือ่สงัคมหล�ยคนขึน้ในบ�้นน้ำ�เค็ม อำ�เภอตะกัว่ป�่ จงัหวดัพงัง� 

เชน่ ไมตรีและประยรู จงไกรจกัร, ศกัด� พรรณรงัส,ี ประธ�น ล�ยลกัษณ,์ 

บรรลือ ชูศิลป์ และวันชัย จิตต์เจริญ เป็นต้น

คนเหล่าน้ีด้านหน่ึงคือ ทีมงานท่ีทำางานด้านประชาสังคมมาอย่างยาวนาน 

ผ่านฐานอาสาของรัฐ งานกองทุนสวัสดิการชุมชน อีกด้านคือ ผู้ประสบภัย 

สนึามิทีร่อดชวีติ แลว้เปลีย่นวธิคีดิสูก่ารเปน็ผูน้ำาชมุชน ทา่มกลางความชลุมนุ

วุน่วายของการคน้หาบคุคลอนัเปน็ทีร่กั การแสวงหาปจัจยัสีเ่พือ่ดำารงชพี และ

การเข้ามาขององค์กร หน่วยงาน ผู้หวังดีมากหน้าหลายตาที่ปรารถนาจะ 

ช่วยเหลือ แต่เม่ือขาดระบบการจัดการ ภาพความสับสนจึงเกิดข้ึนซ้ำาๆ โชคดีท่ี 

พ่ีด้วง-ปรีด� คงแป้น อ�จ�รย์จำ�นงค์ จิตนิรัตน์ และทีมง�นมูลนิธิชุมชนไท  

เข้�ม�บ้�นน้ำ�เค็ม มาเจอกับไมตรี ซึ่งตอนนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่น อยู่ที่ 

อบต.บางม่วง เมื่อพี่ด้วงและอาจารย์จำานงค์เห็นภาพความเสียหายและความ

โกลาหลที่เป็นอยู่ จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ มีไมตรีคอยอำานวยความสะดวก

แทน นายก อบต.ที่กำาลังวุ่นอยู่กับการบริหารจัดการของบริจาค 

“ตอนน้ันผมไม่รู้ว่าพ่ีด้วงเป็นใคร แกเข้ามาชวนผมคุย ถามผมว่าเสียหาย

อะไรบ้าง แล้วจะแก้ไขอย่างไร ด้วยความเป็นนักการเมือง ผมก็ตอบไปว่า  

“เอาคนมารวมกัน” ตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าเอาคนมารวมกัน เวลามีอะไรเขาจะ

ได้เลือกผมเป็น อบต. อีกครั้ง” ไมตรี เล่าเบื้องหลังความคิด 

พื้นที่กลางจึงมีสภาพเป็นวงพูดคุย รับรู้การเคลื่อนงานของกันและกัน 

โดยยงัไมไ่ด้มกีารสรา้งอดุมการณร์ว่ม หรอืกำาหนดเปา้หมายรว่ม แมว้า่ทกุคน

จะรับรู้ถึงสภาพท่ีเป็นอยู่ และรู้สึกถึงความท้าทายของโจทย์ในการสร้าง

อุดมการณ์ร่วม เป้าหมายร่วม แต่ก็ยังไม่มีการดำาเนินการใดๆ เพื่อไปสู่จุดนั้น 
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เมื่อถูกถามต่อว่า จะมีวิธีอย่างไรให้คนมารวมกันได้ ไมตรีเสนอให้ทำา

หอ้งสขุาบริเวณพืน้ทีว่่างในชมุชน เพราะยามทีเ่กิดภยัพบิตั ิสุขาทีถ่กูสุขลักษณะ

เปน็ส่ิงทีข่าดแคลนทีส่ดุ วนัถดัมาทมีพีด่ว้งกลบัมาพรอ้มกบัอุปกรณก์ารทำาหอ้ง

สุขา พร้อมให้ไมตรีติดต่อขอใช้พื้นที่จากอำาเภอ และหาคนมาช่วยกันก่อสร้าง

ห้องสุขา

“จริงๆ ญาติของผมก็เสียเยอะนะ พ่อผมก็เสียต้องฝากศพพ่อไปเผาที่

นครศรีธรรมราช แต่คิดว่าเราทิ้งชาวบ้านไม่ได้ เราต้องอยู่ก่อน ให้พี่ประยูรไป

ทำาศพพ่อ ผมไปตอนใกล้วันเผาแล้ว” ไมตรี เล่า

ไมตรีอยู่ประสานงานขอใช้พื้นที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแร่ จนได้รับอนุญาตจากนายอำาเภอ จึงเริ่มต้นก่อสร้างศูนย์พักพิง 

ผู้ประสบภัยสึนามิบางม่วง โดยใช้พื้นที่และเครื่องจักรของหน่วยงาน แต่ก็ถูก

ขดัขวางจากหนว่ยงานในระดบัจงัหวัด รอ้นถงึพีด่ว้งตอ้งตอ่สายตรงถงึรฐัมนตรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้น จากที่มีปัญหา

ตดิขดั พอพีด่ว้งชว่ยเคลยีรใ์หท้กุอยา่งจงึราบรืน่ ขอน้ำาไฟไดห้มดใน 24 ช่ัวโมง 

ก�รทำ�ง�นช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัสนึ�มคิอื จดุเริม่ตน้ทีบ่ม่เพ�ะให้

ไมตรีกล�ยเป็นนักต่อสู้ นักพัฒน� เป็นคนทำางานภาคประชาสังคมในประเด็น

ทีดิ่น สิทธชิมุชน และบา้นมัน่คง ของเครอืข่ายสนึามิกลุม่จงัหวดัอนัดามนั และ

ก้าวสู่การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ กรรมาธิการในคณะทำางานระดับภาค 

ระดับประเทศ ที่สร้�งคว�มฮึกเหิมจนกล�ยเป็นบุคลิกก�รทำ�ง�นที่ดุดัน  

ใช้วิธีก�รไฮป�ร์ค เสนอข้อเรียกร้อง ประท้วงทวงสิทธิในประเด็นต่�งๆ 

บุคลิกของก�รทำ�ง�นเช่นนี้ จึงกล�ยเป็นภ�พจำ�ในส�ยต�คนอ่ืนๆ ว่� 

เป็นนักประท้วง คนทำ�ง�นในจังหวัดต่�งรู้สึกขย�ดกับวิธีก�รทำ�ง�นจน 

ไม่อย�กยุ่งเกี่ยวด้วย 

ด้วยเหตุนี้หลังพิบัติภัยสึนามิ คนทำางานภาคประชาสังคมของจังหวัด

พงังา จงึแบง่ออกเปน็ 2 สายใหญ่ๆ  คอื ทมีเดมิในนามเครอืขา่ยองคก์รชมุชน

ท่ีขับเคล่ือนงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ซ่ึงเป็นงานเย็นในพ้ืนท่ี และทีมเครือข่าย

ผู้ประสบภัยสึนามิ ท่ีเน้นงานด้านสิทธิชุมชน การแก้ปัญหาผู้ประสบภัย และการ

เข้าถึงนโยบายการแก้ปัญหา หรือการจับงานร้อนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง

สิทธิในด้านต่างๆ 

สมใจ เล่าว่า หลังเกิดเหตุสิ่งที่พบคือทุกคนตื่นตระหนกมาก ขาดภาวะ

ผู้นำา ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำาอะไรอย่างไร ภาคประชาชนที่มีพระอาจารย์ตุ่นเป็น

แกนนำาจึงพาทีมงานเก็บข้อมูลเรื่องคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นใคร 

จำานวนเท่าไร ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึก แต่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นว่า อะไรบ้าง

ที่เกิดความเสียหาย เป็นการสำารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยระหว่างนั้นเครือข่าย 

สึนามิได้จัดระบบการให้ความช่วยเหลือ นำาผู้ประสบภัยมาอยู่รวมกันที่ศูนย์ฯ 

มีการลงทะเบียน จัดการชุมชนเป็นกลุ่มคล้ายหมู่ลูกเสือ พร้อมตั้งกฎกติกา 

ในการอยู่ร่วมกัน ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ก็เริ่มเข้ามาเก็บข้อมูล การทำางาน

จึงซ้ำาซ้อนกัน เพราะแต่ละหน่วยงานจะมีแบบฟอร์มของตนเอง 

“ปญัหาตอนนัน้คือว่า ทุกหนว่ยงานอยากไดข้อ้มลูหมด แตแ่บบฟอรม์

ต้องเป็นของเขา แบบฟอร์มกลางที่เรามีให้ก็ไม่เอา ข้อมูลที่เรามีให้ก็ไม่เชื่อ  

เลยกลายเป็นว่า ชาวบ้านเขียนให้หน่วยงานไหนก็ได้เงินของหน่วยงานนั้นไป  

ตอนนั้นการให้เงินค่าชดเชยไม่มีมาตรฐานเลย” ไมตรี กล่าว

ระหว่างรอจัดระบบข้อมูล ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยฯ จึงเริ่มทำากิจกรรม 

ที่เน้นให้ผู้ประสบภัยลุกขึ้นมาจัดการตนเอง มีการมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้

ช่วยกันคิดช่วยกันทำา ไม่จมอยู่กับความโศกเศร้า พร้อมๆ กับการตั้งหลัก

พจิารณาความชว่ยเหลอืรปูแบบตา่งๆ ทัง้ทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสมกบัการ

สรา้งคณุภาพชวิีตท่ีดีของผูป้ระสบภยั เช่น บา้นชัว่คราวทีไ่มเ่หมาะจะอยูอ่าศยั

ในระยะยาว ซึ่งกลายเป็นประเด็นขับเคลื่อนของเครือข่ายฯ ในยุคต่อมา  

จนเข้าไปเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์กรชุมชนที่กำาลังเคลื่อนเรื่อง

สวัสดิการชุมชน
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ไมตรี เล่าว่า การสร้างบ้านมีปัญหามาก เพราะ 

ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่ใช่คนในพ้ืนที่ ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง  

จงึไมไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืจากรฐับาล ทมีจงึรวบรวมขอ้มลูเพือ่

หาทางสร้างบ้านม่ันคง กระทั่งภายหลังรัฐบาลประกาศมอบ

บ้านที่สร้างโดยเงินบริจาคผ่านสถานีโทรทัศน์ไอทีวีให้แก่ผู้ที่

ไม่มีที่ดิน คนกลุ่มนี้จึงออกจากศูนย์ฯ ไป เหลือเพียง 100 คน

ที่ระบุว่ายังคงอยากอาศัยอยู่ที่บ้านน้ำาเค็ม เพราะมีอาชีพ 

ทำาประมง พี่ด้วงและอาจารย์จำานงค์จึงประสานขอความ 

ช่วยเหลือจากประเทศเดนมาร์ก ซ้ือท่ีดินส่วนกลาง และได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจาก พอช. EU โสสะมูลนิธ ิและองค์กร

ต่างๆ เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยที่ไม่มีสิทธ์ิรับ 

ความช่วยเหลือจากราชการ 

นอกจากนีย้งัไดร้บัความชว่ยเหลอืจากมลูนธิริกัษไ์ทย 

มูลนิธิอันดามัน องค์การแอคชั่นเอด ประเทศไทย เป็นต้น  

ในการสร้างชุดความรูเ้รือ่งการเตรยีมชมุชนใหพ้รอ้มรบัมือกบั

ภัยพิบัติ ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของการเตรียมรับมือภัยพิบัติ

ที่ทางราชการนำาไปต่อยอดขยายผลเป็นชุดความรู้และเป็น

นโยบาย ส่วนแนวทางการต่อสู้เร่ืองท่ีอยู่อาศัยซ่ึงมีกระบวนการ

ทำาข้อมูล ทำาแผนที่ทำามือ จนสามารถแก้ปัญหาที่ดินได้ และ

กลายเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินของรัฐบาลต่อไป
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สภาองค์กรชุมชน...จุดหลอมรวมความเป็นทีม

เม่ือตอ้งทำางานในเครอืขา่ยสนึาม ิโดยเนน้งานขบัเคลือ่นระดบันโยบาย 

เจรจากับรัฐบาล แก้ปัญหาที่ดินทำากิน ที่อยู่อาศัย ทำาเรื่องบ้านมั่นคง ทั้งยัง

เคลื่อนงานในเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง สายตาของ

ไมตรจีงึจบัจอ้งอยู่ทีก่ารบรหิารงานของรฐับาล เพราะตอ้งการผลักดันใหอ้งคก์ร

ชุมชนได้รับการยอมรับทางกฎหมายมากข้ึน จึงพยายามเข้าร่วมเป็นคณะทำางาน

ผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาเมือง และ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน จนเกิด 

พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับนี้ในที่สุด และกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ไมตรีต้องเข้าร่วมขบวน

กับภาคประชาสังคมในจังหวัด 

ในปี พ.ศ. 2549 เครือข่�ยองค์กรชุมชนกับเครือข่�ยสึน�มิต้อง

ทำ�ง�นร่วมกันในก�รจัดตั้งสภ�องค์กรชุมชน ให้ได้อย่�งน้อยร้อยละ 10 

ของจำ�นวนตำ�บลในจงัหวดั เพือ่จดัตัง้ทีป่ระชุมสภ�จงัหวดั และคดัเลอืก

สม�ชิกไปเป็นสม�ชิกสภ�พัฒน�ก�รเมือง โดยเครือข่ายสึนามิขับเคล่ือน

งานเรื่องท่ีดินทำากินและสภาพัฒนาการเมืองในระดับนโยบายและระดับภาค  

ไมตรีจึงได้รับมอบหมายให้มาเคลื่อนงานในระดับจังหวัดด้วย เพราะหาก 

ไมท่ำางานในระดับจงัหวัดมากอ่นคงไมช่อบธรรมทีจ่ะขบัเคลือ่นงานระดับภาค 

ดังนัน้จงึเปน็ภาคบงัคบัใหต้อ้งประสานงานกบัเครอืขา่ยกองทนุสวสัดกิารชุมชน

ที่กำาลังขับเคลื่อนงานจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่เครือข่ายฯ จนบรรลุ 

เป้าหมายสามารถจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนได้ 13 แห่ง

ก�รก่อตั้งสภ�องค์กรชุมชน 13 พื้นท่ีจึงเป็นจุดเปล่ียนของ 

ภ�คประช�สังคมของพังง�อีกครั้ง เพร�ะเม่ือมีสภ�องค์กรชุมชนแล้วก็

ตอ้งม ี“พืน้ทีก่ลาง” ในก�รประชมุพดูคยุแลกเปลีย่นเพ่ือรว่มกนัขบัเคล่ือน

ภ�รกิจ คณะทำ�ง�นจึงใช้ศูนย์ฯ บ�งม่วงเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนก�ร

ทำ�ง�นระหว่�งกัน

กำาธร เล่าว่า ขับรถไปคุยกันที่บางม่วงทุกเดือน ตอนนั้นวางโครงสร้าง

การทำางานไว้หลวมๆ ไม่มีระบบอะไรมากนัก ต่างคนต่างทำางาน พื้นที่ใคร 

พื้นที่มัน แต่รับรู้การขับเคลื่อนงานของกันและกัน ภายใต้เป้าหมายร่วมคือ 

ต้องก่อตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้นมาให้ได้ 

ชาตรี เสริมว่า เป้าหมายการทำางานช่วงนั้นคือ 1. ต้องตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชนตำาบลให้ครบทุกพ้ืนที่ 2. ต้องขยายพ้ืนที่จดแจ้งจัดตั้งสภา

องค์กรชุมชนเพิ่ม 

ก�รมีพื้นที่กล�งไว้พูดคุย นอกจ�กจะทำ�ให้ทีมได้พบปะพูดคุยกัน

ม�กขึ้นแล้ว ยังหลอมรวมให้คนทำ�ง�นกล�ยเป็นทีมเดียวกัน และเริ่มมี

ทมีง�นหน้�ใหม่เข�้สูว่งก�รหล�ยคน เชน่ ชาตรซีึง่เคยมีประสบการณท์ำางาน

กองทุนหมู่บ้าน เม่ือถูกชวนมาทำาเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน เห็นรุ่นพ่ีๆ 

ทำางานเก่ง ก็อยากเก่งบ้าง จึงเข้ามาเรียนรู้การทำางานอย่างต่อเน่ือง จนส�ม�รถ

จดแจ้งสภ�องค์กรชุมชนตำ�บลต�กแดดได้เป็นแห่งแรกในจังหวัดพังง� 

และกระบวนก�รเรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ�น้ีเองที่ทำ�ให้ช�ตรีกล�ยเป็น 

คนขับเคลื่อนง�นด้�นสังคมเต็มตัว โดยได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ 

ง�น พอช. ต่อเนื่อง จนได้งบประม�ณม�ขับเคลื่อนง�นในพื้นที่ พร้อมๆ 

กับก�รเชิญชวนสม�ชิกใหม่ เช่น โกสินทร์ สังสัน, วนิด� ชูสุวรรณ และ

คนอื่นๆ เข้�ม�ทำ�ง�นร่วมกัน
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หลอมรวม“หัวใจ”

จวบจนปี พ.ศ. 2552 การทำางานของเครือข่ายฯ เริ่มขยายวงมากขึ้น 

ต้องมีการประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในภายนอกจังหวัด 

คณะทำางานทัง้หมดตดัสนิใจตัง้สำานกังานกลางของเครอืขา่ยสภาองคก์รชุมชน

ขึ้นท่ีอำาเภอเมืองพังงา เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน มีการเซ็ตระบบ 

การบริหารจัดการ ที่กลายเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งที่สั่งสมอยู่ใน 

ความรู้สึกให้ปะทุออกมา เพราะต่�งคนต่�งก็มีหน้�ง�นและงบประม�ณ 

ของตนเอง มีคว�มเป็นเจ้�ข้�วเจ้�ของในง�นท่ีรับผิดชอบ ด้วยเนื้อง�น 

ที่แตกต่�งกัน บ�งคนจึงรู้สึกอึดอัดอยู่ลึกๆ ต่อก�รทำ�ง�นของไมตรีที่มี

ภ�พลักษณ์เป็นนักประท้วง มีบุคลิกคิดเร็ว ทำ�เร็ว ตัดสินใจเร็ว

“วนันัน้หลงัจากทีพ่ีไ่มตรพูีดเสรจ็ เขาเขยีนข้ึนฟลปิชารต์เลยวา่ ใครเปน็

ประธาน ใครเป็นเลขา จะต้องทำาอะไรที่ไหน เมื่อไร เหมือนกับการส่ังการ  

คนที่ไม่ชอบก็มี แต่เขาไม่พูด คนที่อยู่ก็รับฟังแล้วเร่ิมแสดงอาการ แต่เรากับ 

พี่กำาธรรู้สึกไม่ชอบที่เขามาสั่งให้เราทำา เลยพูดตอบโต้ไป จากนั้นพี่กำาธรก็ลาก

เรากลับบ้าน วันนั้นเลยไม่รู้ว่ามีประชุมต่อหรือไม่” ชาตรี เล่า

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นประจวบกับจังหวะที่วริศราต้องหยุดทำางานเพื่อ

รักษาตัว ชาตรีซึ่งทำางานคู่ขนานกับวริศราจึงต้องสานงานต่อ ด้วยว่าช่ือเสียง

ของไมตรีและประยูรในขณะน้ัน เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นนักประท้วงจึงไม่สามารถ

ประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือบางชุมชนได้ ต้องอาศัยตัวกลางคือ 

สมใจ ชาตรี ชำานาญ หรือกำาธร ดังนั้นแม้จะขุ่นเคืองใจกันอยู่บ้�ง แต่ง�น

ยังต้องขับเคลื่อนต่อ ช�ตรีจึงได้ทบทวนตนเองและยอมรับว่� เธอก็มี 

ส่วนผิดที่ปล่อยให้อ�รมณ์ขุ่นเคืองครอบงำ�อยู่เหนือเป้�หม�ยของง�น 

“ตอนนัน้ถา้เอย่ชือ่ไมตร ีประยรู คนทำางานพฒันาไม่มี

ใครเอาเลย คดิวา่ถา้จะเดนิงานตอ่ตอ้งทำาใหค้นยอมรบั 2 คน

นี้ให้ได้ ตอนที่พ่ีไมตรีขอให้ช่วยประสานงานเชิญหน่วยงาน

ร่วมประชุม เราเลยทำาหน้าที่เป็นกาวใจขอให้พี่กำาธรช่วย

ประสานงานให้อีกแรง” ชาตรี เล่า 

ทุกคนจึงได้กลับทำ�ง�นร่วมกัน โดยใช้เวทีประชุม

ประจำ�เดือนในก�รสม�นคว�มสัมพันธ์ พูดคุยเรื่อง

สพัเพเหระกนัม�กขึน้ เพือ่รูจ้กักนัใหล้กึซึง้ม�กขึน้ พรอ้ม

ปรับท่�ทียอมรับในจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคน และ

ทำ�ง�นบนฐ�นของคว�มสัมพันธ์แนวร�บ 

ขณะที่ทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ น�ยก อบต.บ�งวัน 

อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังง� บอกว่า ทุกคนยอมถอย 

คนละก�้ว เพร�ะรูว้�่ไมใ่ชเ่พ่ือนทีเ่ปน็ปญัห� ตวัเองกเ็ปน็

ปัญห�ด้วย ก�รท่ีพวกเร�ทำ�ง�นม�ถึงทุกวันน้ีได้ เพร�ะ

ไม่ยึดอัตต�ตัวเอง แต่ยึดถือทีมเป็นหลัก ถ้�วันนั้นทุกคน

ไม่ยอมถอย เร�คงไม่มีวันนี้

ทั้งนี้ไมตรีสารภาพว่า ตอนที่เรื่องรู้ว่า เพื่อนไม่พอใจ 

ไม่เข้าใจ แต่ไม่เคยโกรธ รู้ดีว่าตนเองก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของ

คนทกุคน เพราะเคยมบีทเรยีนมาแลว้จากการลงสมคัรสมาชกิ

สภาจังหวัด (สจ.) คู่แข่งถึงขั้นแบ่งเขตใหม่เพื่อกีดกันไม่ให้ตน

ได้รับเลือก
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ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำาให้คณะทำางานเริ่มเห็นว่า การทำางานโดยขาด

เป้าหมายร่วม ต่างคนต่างทำาส่งผลเช่นไร จึงได้จัดอบรมเพื่อหลอมรวม 

ความเปน็ทีม เชิญอ�จ�รยช์ยัวฒัน ์ถิระพนัธ ์มาเปน็วทิยากรจดักระบวนการ 

ให้คณะทำ�ง�นได้เปิดใจพูดคุย ทำ�คว�มรู้จักกันอย่�งลึกซึ้ง และร่วมกัน

คน้ห�เป�้หม�ยก�รทำ�ง�นรว่มกนั จนนำ�ไปสูก่�รขบัเคล่ือนจังหวดัจัดก�ร

ตนเอง บนว�ทกรรม “พังงาแห่งความสุข” ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำารวจ

ภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนป ีพ.ศ. 2552-2553 พบวา่ จงัหวดัพงังา

ครองแชมป์ความสุขมากที่สุดต่อเนื่องกัน 2 ปี

ชาตรี เล่าว่า ประเด็นการพูดคุยเน้นไปท่ีการสร้างเป้าหมายร่วมเรื่อง

พังงาแห่งความสุข ท่ีทุกคนต้องเข้าใจการทำางานในทิศทางเดียวกัน แบ่งบทบาท

หน้าที่การทำางานให้ชัดเจน ไม่มีการขัดแข้งขัดขากัน ตรงไหนพี่ไมตรีอยู่ไม่ได้ 

ก็ไม่ต้องให้แกไป คนท่ีจะเข้าจังหวัดได้มีพี่ชำานาญ พี่สมใจ พวกเราไม่ได้มี 

แค่คนเดียว ฉะน้ันต้องวางบทบาทหน้าท่ีกันว่าใครจะไปตรงไหน บุกตรงไหน 

ยึดตรงไหนก่อน เม่ือทุกคนถอดหัวใจของตัวเองม�กองไว้ ก�รหลอมรวมทีม

จึงเกิด

10 ยุทธศาสตร์สู่  

“พังงาแห่งความสุข”

ปี พ.ศ. 2553-2554 คณะทำางานจัดงานสมัชชา

สวสัดกิารชมุชน เพือ่นำาเสนอผลการขบัเคลือ่นงานสวสัดกิาร

ชุมชนในจังหวัดพังงา พร้อมทั้งมีข้อเสนอในการต่อยอดการ

ทำางานแก่หนว่ยงานระดบัจงัหวดั ซ่ึงแมจ้ะมหีนว่ยงานราชการ

เข้าร่วมรับฟัง แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด  

เม่ือถอดบทเรียนการทำางานจึงพบว่า การทำางานที่ผ่านมา 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

เท่าน้ัน แต่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เข้าร่วมด้วย หน่วยงาน

ราชการไม่เชื่อม่ันการทำางานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 

คณะทำางานจึงหยุดจัดงานสมัชชาฯ 1 ปี เพื่อทบทวนตนเอง 

สมัชชาปฏิรูป ซึ่งมีแนวคิดเร่ืองการปฏิรูประดับพื้นที่ 

โดยมี ดร.วณี ป่ินประทีป ได้ลงพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา เพ่ือจัดเวที

พูดคุยเพ่ือสร้างความเข้าใจแนวคิด และร่วมกันขับเคลื่อน

จังหวัดพังงา ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้เชิญ อดีตผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดพังง� น�ยสมัชช� โพธิถ�วร และอดีต 

น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัด นพ.อุทัย จินด�พล มาเป็น

ประธาน ทำาให้มภีาคคีวามรว่มมอืจากหลายภาคสว่นเขา้รว่ม 

แนวคิด “พังงาแห่งความสุข” จึงเกิดขึ้นครั้งแรกในเวที 

และในช่วงนั้นแนวคิดเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง”  

เมื่อผสมรวมกับผลสำารวจว่า พังงาเป็นจังหวัดที่ประชาชน 

อยู่แล้วมีความสุขเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ 2 ปีซ้อน  

คณะทำางานจงึไดใ้ชว้าทกรรม “พงังาแหง่ความสขุ” เปน็การ

สะทอ้นแนวคดิการจัดการตนเองเพ่ือดำาเนินชวิีตอย่างสงบสขุ 

และได้ปรับกลยุทธ์การทำางานใหม่ เน้นขายไอเดีย “พังงาแห่ง
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ความสุข” ให้กับภาคีเครือข่ายในจังหวัด โดยแบ่งกันรับผิดชอบตามสายงาน  

เช่น ชำานาญรับผิดชอบเช่ือมกับหอการค้า กำาธรและประยูรรับผิดชอบหน่วย

ราชการ ไมตรีรับผิดชอบในสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และสมัชชา

สุขภาพที่เขาเป็นประธานอยู่ ชาตรีรับผิดชอบ อบจ. ฯลฯ พย�ย�มค้นห� 

จุดร่วมของคว�มตอ้งก�รระหว่�งหน่วยง�นองค์กรต่�งๆ กับคว�มต้องก�ร

ของทีมง�น เพ่ือเช่ือมโยงก�รทำ�ง�นระหว่�งภ�ครัฐ เอกชน และองค์กร

ชุมชนให้เป็นเนื้อเดียวกัน รวมทั้งปรับท่�ทีในก�รเข้�ไปสัมพันธ์กับ 

หน่วยง�นในท้องถิ่นม�กขึ้น 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 คณะทำางานได้จัดงานสมัชชาพังงาแห่ง 

ความสุขครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและประกาศให้คนพังงา

รับรู้แนวคิดพังงาแห่งความสุข ด้วยการประสานงาน 3 ฝ่าย คือ สสจ. อบจ. 

และเครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกันลงขันจัดงาน โดยเน้นแนวคิดและรูปแบบงาน

ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานหลากหลายสาขา ทั้งเครือข่ายคนทำางาน

ด้านที่ดิน คนทำางานด้านสวัสดิการ อสม. เครือข่ายคนพิการ และหน่วยงาน

ภาครัฐในพื้นที่ 

“เราจะไม่ทำา MOU อะไรกับใครท้ังส้ิน แต่จะให้คนท่ีได้เข้ามาร่วมงาน 

ประทับใจ มีผืนผ้าสีขาวผืนหนึ่งยาวมาก ให้คนเขียนว่า อยากเห็นอะไรใน

จังหวัดพังงา อะไรคือความฝันของคนพังงา เป็นการสร้างเป้าหมายร่วมกัน 

ของคนทั้งจังหวัด” ชาตรี เล่า

เม่ือผู้ว�่ร�ชก�รจงัหวดัพงัง�ม�ถึงง�น ก็ได้เห็นคว�มฝัน และคว�ม

ปร�รถน�ของคนพังง�ท่ีร่วมกันสะท้อนอยู่เต็มผืนผ้� จนตัดงบประม�ณ

ด้�นก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวม�สนับสนุนก�รขับเคลื่อน “พังงาแห่ง 

ความสุข” ซึ่งเป็นจุดพลิกผันสำ�คัญอีกครั้งของก�รขับเคลื่อนง�น

“ที่ผ่านมาเวลาผู้ว่าฯ มาใหม่ เราประท้วงอย่างเดียว ผลคือไม่มี

อะไรเปลี่ยนแปลง ผู้ว่าฯ ก็ยังทำางานเหมือนเดิม แต่พอครั้งนี้เราเปลี่ยน

วธิคีดิ วธิทีำาใหม ่จดัสมชัชาตอ้นรบัแทน ใชว้ธินีุม่นวล แสดงพลงัรว่มของ

คนพังงาให้ผู้ว่าฯ รับรู้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ เราได้งบประมาณมาทำางาน” 

ไมตรี เล่าถึงการเปลี่ยนวิธีการทำางาน 

ที่ผ่านมาเวลาผู้ว่าฯ มาใหม่ เราประท้วงอย่างเดียว
ผลคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผู้ว่าฯ ก็ยังทำางานเหมือนเดิม 
แต่พอครั้งนี้เราเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำาใหม่ จัดสมัชชาต้อนรับ
ใช้วิธีนุ่มนวล แสดงพลังร่วมของคนพังงาให้ผู้ว่าฯ รับรู้ 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ เราได้งบประมาณมาทำางาน
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งบประมาณที่ผู้ว่าฯ จัดสรรมาให้ถูกนำาไปใช้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

เรื่องความสุข ความทุกข์ และข้อกังวลใจของคนพังงา ในพื้นที่ 8 ตำาบล 

ครอบคลุม 8 อำาเภอ แล้วนำามาวิเคราะห์กำาหนดเป็นร่างยุทธศาสตร์ซึ่งนำาไป

สู่การร่างธรรมนูญตำาบลต่อไป

ในปีต่อมา คณะทำางานยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ยุทธศาสตรจ์งัหวัด จดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ในพืน้ท่ีเพิม่อกี 8 ตำาบล รวมเปน็ 

16 ตำาบล ใน 8 อำาเภอ ซึ่งผลการสำารวจก็คล้ายคลึงกับปีก่อน เป็นเพราะ 

แตล่ะพืน้ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัทัง้เรือ่งบรบิทพืน้ที ่อาชพี และสภาพแวดล้อม 

ขอ้เสนอทีไ่ดจ้าก 2 ตำาบลในแตล่ะอำาเภอจงึถกูยกระดบัเปน็ขอ้ตกลงของแต่ละ

อำาเภอ และนำามายกระดับเป็นร่างยุทธศาสตร์ 10 ข้อ เพื่อให้เป็น “พังงาแห่ง

ความสุข” คือ

1. การสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ทั้งการ

ท่องเที่ยว เกษตร ประมง และอุตสาหกรรม

2. การสร้างระบบการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามวิถีชุมชน

3. การสร้างความั่นคงในที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม

4. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้นโยบายการแกป้ญัหาการ

กัดเซาะชายฝั่ง

5. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม  

ตามความหลากหลาย รวมกลุ่มชาติพันธ์และอัตลักษณ์คนพังงา

6. การสร้างระบบความร่วมมือสู่พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือลดอบายมุข ยาเสพติด 

สร้างครอบครัวแห่งความสุข

8. การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคมโดยความร่วมมือ 4 ฝ่าย 

(ชุมชน ท้องถิ่น รัฐ เอกชน)

9. การส่งเสริมระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเท่าเทียมใน

ระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

10. การสร้างระบบการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน การมีส่วนร่วม

ให้เกิดธรรมาภิบาล
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หลังจากน้ันจึงได้จัดสมัชชาพังงาแห่งความสุขครั้งที่ 4 ซึ่งมีผู้ร่วมงาน 

ทัง้ผู้พิการ อสม. เครอืข่ายทีด่นิ กลุม่ชาวเล ข้าราชการ และประชาชน นำาเสนอ 

10 ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุขสู่สาธารณชน และผู้ว่าราชการจังหวัด  

แต่น่าเสียดายท่ีหลังจากนั้นไม่นานผู้ว่าฯ ก็ย้าย ยุทธศาสตร์ที่นำาเสนอจึงยัง 

ไม่ถูกนำาไปขับเคลื่อนเต็มที่นัก อีกทั้งการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน

ตอ้งหยุดชะงกัลง เน่ืองจากอยู่ระหวา่งรอยตอ่ของการบรรจเุปน็แผนของ อบจ. 

ซึ่งกลายเป็นภารกิจซ้ำาซ้อนกับงานเดิมที่ อบจ.ต้องทำาอยู่แล้ว 

โชคดีที่ช่วงนั้นเกิดสภาพลเมืองที่มีนโยบายหลอมรวมกับภาคเอกชน 

และภาคราชการ คณะทำางานไดเ้ชิญชวนหอการคา้จังหวัด และหนว่ยงานตา่งๆ 

เข้าร่วมขบวน ทำาให้ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) จัดทำาแผนแม่บทพัฒนาพังงาภายในระยะเวลา 3 ปี (2561-

2563) โดยมีเป้าหมายคือ สร้างรูปธรรมความสุขในแบบต่างๆ เช่น องค์กร

ปลอดโฟม 13 พ้ืนที่ 13 องค์กร, องค์กรพลังงานสะอาดใช้โซลาร์เซลล์ 13 

องค์กร และเกษตรอินทรีย์ 13 พื้นที่

ปรับกระบวนท่า...หาเพื่อนร่วมทาง

คู่ขน�นไปกับก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์พังง�แห่งคว�มสุข 

กระบวนก�รทำ�ง�นท่ีต้องไปสัมพันธ์กับหน่วยง�นรัฐ องค์กรเอกชน  

ส่งผลให้คณะทำ�ง�นเช่น ไมตรี และประยูร ต้องปรับท่�ทีก�รทำ�ง�นใหม่ 

จ�กที่เคยประท้วงอย่�งเดียว ก็ปรับเปลี่ยนไปเน้นสร้�งคว�มสัมพันธ์  

ใช้คนกับข้อมูลม�เป็นฐ�นก�รเคลื่อนง�นแทน 

“เม่ือก่อนผู้ว่าฯ มาใหม่เม่ือไร ประท้วงทันที เพราะคิดว่าทำาแบบน้ีมันใช่ 

แต่เด๋ียวน้ีเปล่ียนวิธีคิดใหม่ เราเป็นเจ้าบ้าน เม่ือมีแขกมาก็ต้องต้อนรับ บอกให้

เขารู้ว่าเราเป็นใคร กำาลังทำาอะไร เอาข้อมูลการทำางานมาคุยกัน ไม่ใช่การ 

สยบยอมพินอบพิเทา” ไมตรี เล่า 
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“วิธกีารตอ่สูข้องภาคประชาชนไม่จำาเป็นตอ้งประท้วงอยา่งเดยีว” 

ไมตรี ตอกย้ำาแนวคิด

กระบวนก�รเรียนรู้ผ่�นก�รลงมือทำ� สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้กับ

ทีมง�นเป็นอย่�งม�ก ท้ังก�รวิธีคิด วิธีทำ�ง�นใหม่ โดยเฉพ�ะท่�ทีก�ร

ทำ�ง�นที่ไม่นำ�เดี่ยว แต่อิงอยู่บนพื้นฐ�นของก�รให้เกียรติ รับฟังซึ่งกัน

และกัน จนส�ม�รถสร้�งก�รมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัดได้แล้ว เพ่ือ

ใหก้�รทำ�ง�นตอบสนองกับ “ยทุธศาสตรพ์งังาแห่งความสขุ” จงึมกี�รว�ง

กลไกก�รทำ�ง�นไว้หลวมๆ คือ ทุกคนยังคงเคลื่อนง�นในหน้�ตักของ

ตนเองเหมือนเดิม แต่ห�กมีสถ�นก�รณ์ที่ไม่ปกติ หรือมีเรื่องต้องขอ 

คว�มรว่มมอืกันคนหล�ยฝ่�ย ง�นตดิขดัมีปัญห� อย�กไดค้ว�มรูเ้พิม่เติม 

จะใช้ “กลไกจังหวัด” เป็นวงพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งกัน 

ทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนง�นพังง�แห่งคว�มสุขเดินหน้�ไปด้วยดี

ผลจ�กก�รเปลีย่นวธิคิีด วธิทีำ�ง�นใหม ่สง่ผลให้หนว่ยง�นร�ชก�ร

ยอมรับก�รทำ�ง�นของคณะทำ�ง�นม�กข้ึน ข้อเสนอจ�กเวทีระดม 

คว�มคิดเห็นจ�กชุมชนได้รับก�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบก่อนนำ�เสนอ  

ก�รตรวจสอบภูมิหลังของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดคนใหม่ ทำ�ให้คณะทำ�ง�น

ส�ม�รถกำ�หนดรูปแบบวิธีก�รเข้�ห� เข้�ถึงเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจ อีกท้ัง 

ก�รว�งจังหวะก้�วของก�รขับเคล่ือนง�นก็ต้องพิจ�รณ�ให้สอดคล้องกับ

จังหวะคว�มเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดด้วย เช่น จากเดิมจัดงาน

สมชัชาชว่งเดอืนกนัยายนทกุป ีซึง่ผูว้า่ฯ จะยา้ยหรอืไมก็่ยงัไมรู่ ้เลยเปลีย่นมา

จัดในเดือนตุลาคมแทน ไม่ว่าผู้ว่าฯ เก่าหรือใหม่ก็ได้เจอพวกเราแน่ๆ 

กระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำา สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับทีมงานเป็นอย่างมาก ทั้งการวิธีคิด วิธีทำางานใหม่ 
โดยเฉพาะท่าทีการทำางานที่ไม่นำาเดี่ยว แต่อิงอยู่บนพื้นฐาน
ของการให้เกียรติ รับฟังซึ่งกันและกัน จนสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัด
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พังงาแห่งความสุข...
สุขที่คุณสัมผัสได้

บทที่ 2
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เมื่อสร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�งกันของภ�ครัฐ  

ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชนได้ในระดับหนึ่ง  

คณะทำ�ง�นได้ตั้งหลักก�รทำ�ง�นใหม่ เน้นขับเคลื่อนง�น

ใน 2 ประเดน็คอื 1.รือ้ฟืน้สภ�พลเมอืงทีซ่บเซ�ใหก้ลบัม�

เป็นหลักในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ท้องถิ่นอีกครั้ง  

2. โครงก�รพังง�แห่งคว�มสุข 

เหตุผลที่ ต้องการรื้อฟื้นสภาพลเมืองที่ซบเซาให้ 

กลับมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้ง 

เนื่องจากคณะทำางานต่างคนต่างขับเคลื่อนงานของตนเอง  

จึงต้องตั้งเป้าหมายเชื่อมกระบวนก�รขับเคลื่อนระหว่�ง

ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ให้เข้มข้นม�กขึ้น

ผ่�นเวทีสภ�พลเมือง ที่แม้รูปแบบของก�รทำ�ง�นจะ 

ไมเ่ปล่ียนไปจ�กเดมิคอื คนทำ�ง�นแตล่ะประเด็นกท็ำ�ง�น

ของตนต่อไป แต่เพิ่มก�รรับรู้และก�รทำ�ง�นหนุนเสริม

ระหว่�งกันม�กข้ึน อีกท้ังยังต้องจดทะเบียนเป็นสม�คม 

เพื่อที่จะได้เป็นนิติบุคคลที่ส�ม�รถรับงบประม�ณจ�ก

หน่วยง�นได้ 

“รูปแบบของงานของเราไม่ได้เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือ 

ทมีทำางานทีเ่ข้ามาหนนุเสรมิการทำางานทีฟ่งักนัมากขึน้ ใครที่

ทำางานร่วมกับราชการไม่ได้ ก็ต้องปรับตัวเอง เพื่อให้ทำางาน

ร่วมกันคนอื่นได้” ประยูร เล่า 

ชาตรี บอกว่า ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ทีมงานกว่า 40 คนยังเกาะเกี่ยว 

ความสัมพันธ์กันได้อย่างเหนียวแน่น เป็นเพราะเราไม่มีการแข่งขัน ไม่มี 

การโหวต มีแต่ความร่วมมือ ใครมีศักยภ�พคว�มส�ม�รถด้�นไหน ก็รับ

หน้�ที่นั้นไป ใช้วิธีนำ�เสนอแล้วยกมือรับรองให้เป็นมติ เป็นก�รสร้�งทีม

ด้วยใจท่ีทุกคนยอมรับในคว�มส�ม�รถของกันและกัน เม่ือรู้ว่�ไปได้ก็ 

เดินต่อ ห�กถึงท�งตันก็รู้จักถอย ให้คนอื่นเข้�ม�ช่วยเหลือ

ก�รทีท่กุคนรวมใจกนัไดเ้ช่นนี ้เพร�ะต�่งรูว้�่สิง่ทีท่ำ�ไมใ่ชป่ระโยชน์

ของตวัเอง แตเ่ป็นเรือ่งของทกุคน ก�รมอีดุมก�รณท์ีจ่ะทำ�ง�นเพือ่สังคม

จึงส�ม�รถก้�วข้�มคว�มเป็นตัวตน และผลประโยชน์ไปได้ ก�รทำ�ง�น 

ยังได้เกี่ยวร้อยคว�มสัมพันธ์ให้ห่วงห�อ�ทรกันเหมือนพี่น้อง และ 

ให้เกียรติกัน คว�มเป็นทีมจึงมีคว�มเหนียวแน่นมั่นคงเป็นพื้นฐ�น

เป้าหมายใหญ่ของการขับเคลื่อนงานคือ การสร้างความมั่นคงใน 

ที่อยู่อาศัย และความม่ันคงในทรัพยากรของคนพังงา เพราะนี่คือรากฐาน 

ของชีวิต ที่คณะทำางานมองว่า หากคนไม่มีความม่ันคงในที่อยู่อาศัยและ 

ปัจจัยการผลิต คงไม่สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังน้ันเป้าหมาย 

การพฒันาจังหวดัพงังาใหเ้ปน็หนึง่ในเขตพฒันาการท่องเทีย่วอนัดามนัจึงเปน็

สิ่งที่น่าหว่ันใจ เพราะว่า หากเน้นส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

ในทุกพื้นที่ในจังหวัด คนที่อยู่ในฐานการผลิตด้านเกษตรแบบเดิมที่เป็นคน 

ส่วนใหญ่คงไม่ได้รับอานิสงส์อะไรจากการพัฒนาเช่นนี้ ซ้ำาร้ายกลับกลาย

เปน็การแย่งชงิทรพัยากรจากมอืของเกษตรกร ทีแ่ปรสภาพเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว

หรือตอบสนองการท่องเที่ยวที่อยู่ในมือของนายทุนรายใหญ่เท่านั้น 

ส่วนก�รขับเคลื่อนพังง�แห่งคว�มสุขได้รับงบประม�ณจ�ก สสส. 

เพ่ือนำ�ม�สร้�งรูปธรรมของคว�มสุขในรูปแบบต่�งๆ และโครงก�รผู้นำ�

แห่งอน�คตที่มีก�รเติมเต็มคว�มรู้เรื่อง SE (Social Entrepreneur) หรือ

ผู้ประกอบก�รท�งสังคม ซึ่งเป็นแนวท�งสร้�งคว�มยั่งยืนขององค์กร  

ผ�่นเวทีพฒัน�ศักยภ�พเครอืข�่ยดว้ย “เครือ่งมือ” สนับสนุนคว�มยัง่ยนื 
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ก�รขับเคลื่อนท�งสังคม เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ 3 ด้าน คือ  

1. การสร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสังคม (Strategy for Change Workshop) 

2. การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม (Finance Matter for 

Social Entrepreneurs) และ 3. การจัดการและพัฒนาทีมในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

(Preparing Team for Transition)

ไมตรี บอกว่า เวทีนี้ทำ�ให้เร�รู้ว่� ง�นที่พวกเร�ทำ�กันม�น�นกว่� 

10 ปี ไม่ได้มีแค่คุณค่�อย่�งเดียว แต่ยังมีศักดิศรี และมูลค่�ด้วย ท่ีผ่�นม�

เร�ไม่เคยหยิบคุณค่�ม�แปรเป็นมูลค่�ได้เลย 

“เมื่อก่อนภูมิใจมากท่ีมีคนมาดูงานของเรา ท้ังๆ ที่เราต้องเสียเวลา 

เสียคน มาคอยดูแลต้อนรับ ค่าวิทยากร ค่าดูงานก็ไม่ได้ ได้แค่นาฬิกา ดอกไม้

เป็นของตอบแทน แถมบางคร้ังยังต้องเสียเงินเล้ียงน้ำา เล้ียงอาหาร ต้องบรรยาย

ใหฟ้งัอีก เราทำางานสัง่สมประสบการณม์าเปน็ 10 ป ีแตส่ดุทา้ยเรามาถ่ายทอด

ความรู้ให้คนอื่นฟรีๆ พอเข้าหลักสูตรของผู้นำาแห่งอนาคตก็คิดได้ว่า เราต้อง

สร้างมูลค่าให้กับงานของเราให้ได้ แม้วันนี้เราอาจจะยังคิดได้ไม่เป๊ะ แต่ก็รู้ 

วิธีคิดว่าควรจะเป็นอย่างไร”

นอกจากได้วิธีคิดเพิ่มมูลค่าให้กับงานท่ีทำาแล้ว การมีโคชที่เป็น 

Intrapreneurs ทีเ่ปน็ภาคธรุกจิลงพืน้ทีต่ดิตามดแูลอย่างใกล้ชดิ เขาจะรูเ้ลยวา่

สิง่ไหนควรทำา ไมค่วรทำา คุม้ทุนหรอืไม ่ยิง่ทำาใหท้มีงานเหน็ภาพการแปรคณุคา่

เป็นมูลค่าชัดเจนยิ่งขึ้น

“กระบวนการอบรม...ในพ้ืนท่ีทำาให้ทีมงานสามารถ “หลอมรวมใจ” กัน

ได้มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่ร่วมงานกันเสร็จก็กลับบ้านใครบ้านมัน แต่เด๋ียวน้ี

กลายเป็นว่ามีการเจอกันนอกวง หาเวลาคุยกัน คิดอะไรร่วมกันมาก เช่น 

หอการค้าที่เมื่อก่อนเป็นแค่คนรู้จักกัน แต่เด๋ียวน้ีกลายเป็นเพื่อน เป็นทีม

เดียวกัน เป็นคนหาเงินมาให้พวกเราขับเคลื่อนงาน “พังงาแห่งความสุข” 

โครงการนี้ทำาให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น สามารถจัดระบบความคิด 

กระบวนการ และงานได้เป็นระบบมากขึ้น นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” 

ไมตรี บอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผู้นำาแห่งอนาคต 
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับจาก

โครงการผู้นำาแห่งอนาคต ทั้งจ�กเวที

พัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยด้วยเคร่ืองมือ

สนับสนุนคว�มยั่งยืนก�รขับเคลื่อน

ท�งสังคม ก�รโคชของ Intrapreneurs 

รวมไปถึงก�รทำ�วิจัยในพื้นที่ และก�ร

เตมิคว�มรูเ้รือ่งทกัษะก�รส่ือส�ร เพ่ือ

ให้ทีมง�นส�ม�รถสื่อส�รคุณค่�ของ

ก�รทำ�ง�น (Impact Value) เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อก�รเข้�ม�สนับสนุนก�ร

ทำ�ง�น และให้คนภ�ยนอกได้เรียนรู้

ก�รทำ�ง�นของพ้ืนที ่ทำ�ใหท้มีง�นเหน็ 

“มูลค่า” ของง�นที่ทำ� จนส�ม�รถ

ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ให้คนภ�ยนอก

ได้เข้�ม�สัมผัสวิถีแห่งคว�มสุขของ 

คนพังง�ในประเด็นต่างๆ ผ่านกิจกรรม

ทอ่งเทีย่วทีส่อดแทรกความรู ้ความเขา้ใจ

ในวิถีท้องถิ่น ที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และที่สำาคัญคือ สร้างการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ะหวา่งคนในกบัคนนอก อนัจะนำา

ไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 

วันนี้ก�รทำ�ง�นจึงพุ่งเป้�สู่ก�ร

สร�้งคว�มเขม้แขง็ระดบัพืน้ที ่บนฐ�น

ของก�รอ�ส�ม�ชว่ยกนัทำ�ง�น เพร�ะ

คณะทำ�ง�นแต่ละคนต่�งมีอ�ชีพหลัก

ที่แตกต่�งกันไป ง�นขับเคลื่อนพังง�

แห่งคว�มสุขจึงเป็นง�นอ�ส�ท่ีทุกคน

วันนี้การทำางานจึงพุ่งเป้า
สู่การสร้างความเข้มแข็ง
ระดับพื้นที่ บนฐานของการ
อาสามาช่วยกันทำางาน 
เพราะคณะทำางานแต่ละคน
ต่างมีอาชีพหลักที่แตกต่าง
กันไป งานขับเคลื่อนพังงา
แห่งความสุขจึงเป็นงาน
อาสาที่ทุกคนมาช่วยกัน
เพราะมีฐานคิดเดียวกัน
คือ การทำางานเพื่อสังคม
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ม�ช่วยกัน เพร�ะมีฐ�นคิดเดียวกันคือ ก�รทำ�ง�นเพื่อสังคม โดยสิ่งที่จะ

ขับเคลื่อนในระยะอันใกล้น้ีคือ ก�รก่อต้ัง “สถาบันการพัฒนาพังงาแห่ง

ความสขุ” ทีเ่ปดิโอกาสใหค้นตา่งถ่ินไดเ้ขา้มาใชช้วิีต เรยีนรูก้ระบวนการทำางาน

ทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรการดูแล 

ผู้สูงอายุ หลักสูตรการจัดการขยะ หลักสูตรการจัดสวัสดิการชุมชน ฯลฯ 

เป็นการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาพร้อมกับการเสพความสุขที่อบอวลไปด้วย

บรรยากาศของพงังาแหง่ความสขุ อกีด�้นหนึง่คอืก�รผลักดนัใหแ้ผนพัฒน�

จงัหวดั ซ่ึงเปน็แผนง�นทีค่นพังง�รว่มกันวิเคร�ะหแ์ละเสนอคว�มตอ้งก�ร

ของตนสูก่�รกำ�หนดทศิท�งก�รพฒัน�บ�้นเมอืงทีต่นรกั ไมใ่ช่แผนง�นที่

คิดจ�กข้�ร�ชก�รที่ทำ�ง�นสนองตอบนโยบ�ยที่ถูกกำ�หนดม�จ�กบุคคล

ภ�ยนอก 

ร่วมนำา ร่วมทำา ด้วยใจเดียวกัน

“พังงาแห่งความสุขจะเป็นเส้นทางของความสุขได้ คณะทำางานต้อง

ทำางานอย่างมีความสุขก่อน”

คือคำาพูดที่ยืนยันหลักการทำางานของทีม ที่รวมตัวกันบนฐานของการ

ทำางานอาสาเพ่ือสังคม ฐานคิดของการทำางานท่ีหลอมรวมผู้คนท่ีมีความแตกต่าง

หลากหลาย ไม่ใช่กลเม็ดที่เป็นความลับ แต่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทำายาก หากไม่มี

วุฒิภาวะมากพอ น่ันคือ “การให้เกียรติกัน และรับฟังซ่ึงกันและกัน” ท่ีสะท้อน

ได้จากวิถีปฏิบัติที่ต่างยอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อื่น ยอมถอย

เมือ่มอืไมถ่งึ อาสาเมือ่มคีวามสามารถพอ ยอมปรบัเปลีย่นจุดอ่อนของตนเอง

เพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น 

บทบ�ทของก�รนำ� ก�รต�ม จึงสลับสับเปล่ียน

ได้อย่�งมีพลวัตร ก�รเคลื่อนง�นไม่ใช่บทบ�ทก�ร 

นำ�เดี่ยวของใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นก�รร่วมกัน

พินิจพิเคร�ะห์ ร่วมกันว�งจังหวะของก�รก้�วย่�ง  

มีฝ่ายบู๊เมื่อต้องเคลื่อนงานร้อน งานนโยบาย มีฝ่ายบุ๋น

เม่ือยามต้องผลักงานเย็น ทุกคนต่�งมีภ�วะผู้นำ�อยู่ 

ในตัว พร้อมที่จะร่วมนำ� ร่วมทำ� ร่วมกัน อย่�งเป็น 

ใจเดียว 

เงือ่นไขการหนนุเสรมิของหนว่ยงานองคก์รตา่งๆ 

ที่หมุนเวียนเข้ามาให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ เริ่มขึ้น

ตั้งแต่โครงการ SIF พอช. มูลนิธิชุมชนไท ที่สนับสนุน

การทำางานของภาคประชาสังคมของพังงามาอย่าง

ยาวนาน หรือ LDI และ สกว. ที่เข้ามาขับเคลื่อนงานใน

ท้องถิ่นบางช่วง จวบจนโครงการผู้นำาแห่งอนาคตที่ 
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เข้ามาหนุนเสริมในปัจจุบัน ต่างเติมเต็มประสบการณ์ ติดตั้ง

แนวคิด วิธีการทำางานให้คณะทำางานได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

ไมตรี สะท้อนว่า คว�มเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ  

วิธีคิด วิธีทำ�ง�น ท่ีเปลี่ยนม�เป็นรับฟังเพื่อนร่วมง�น 

ม�กขึ้น จ�กเมื่อก่อนที่สั่งให้ทำ� 1 2 3 4 แต่ตอนนี้เปลี่ยน

บทบ�ทใหม่ เปิดโอก�สให้เพื่อนได้พูด ส่วนตัวเองเป็น 

คนสรุปง�น ให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รพัฒน�คน  

และระบบคว�มสัมพันธ์ม�กกว่�ผลลัพธ์ของง�น เพร�ะ 

รู้แล้วว่�ถ้�หลอมรวมใจกันไม่ได้ ก�รทำ�ง�นจะไม่ยั่งยืน 

จงึนำ�กระบวนก�รพดูคยุจ�กโครงก�รผูน้ำ�แหง่อน�คตม�

ใช้พัฒน�ผู้นำ�แถว 1 แถว 2

“สิ่งที่กระตุกคิดผมมากที่สุดคือ คำาถามจากการอบรม

ในโครงการผู้นำาแห่งอนาคตเรื่องความยั่งยืนขององค์กร  

ที่มากกว่าการรอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือทุนจาก

หน่วยงานองค์กรต่างๆ แต่คณะทำางานต้องรู้จักวิธีการระดม

ทุนในพื้นท่ีมาสร้างให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าที่จะเป็น

ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ดังเช่นที่คณะทำางานกำาลังผลักดันการ

สร้างสถาบันการพัฒนาพังงาแห่งความสุขอยู่ในขณะนี้ โดย 

ปีนี้จะทำานำาร่อง 5 พื้นที่ก่อน แต่ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำา 10 พื้นที่

เปน็อยา่งต่ำา ใครอยากเรยีนรูเ้รือ่งไหนกไ็ปพืน้ทีน่ัน้” ไมตร ีเลา่ 

เรื่องร�วเหล่�น้ีคือ ตัวอย่�งรูปธรรมคว�มสำ�เร็จ

ของก�รผลักดันแนวคิด “พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณ

สัมผัสได้”

ฐานคิดของการทำางานที่หลอมรวมผู้คนที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ไม่ใช่กลเม็ดที่เป็นความลับ แต่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่
ทำายาก หากไม่มีวุฒิภาวะมากพอ นั่นคือ “การให้เกียรติกัน
และรับฟังซึ่งกันและกัน” ที่สะท้อนได้จากวิถีปฏิบัติที่ต่าง
ยอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อื่น ยอมถอยเมื่อ
มือไม่ถึง อาสาเมื่อมีความสามารถพอ ยอมปรับเปลี่ยน
จุดอ่อนของตนเองเพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ได้อย่างราบรื่น
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การจัดการพิบัติภัยที่บ้านน้ำาเค็ม 

การผ่านประสบการณ์ร้ายในชีวิต โดยรอดตายจากพิบัติภัยสึนามิใน

ชว่งปลายป ีพ.ศ. 2547 คอื จดุเปลีย่นครัง้ใหญ่ของชมุชนชายฝัง่ตำาบลบางมว่ง 

อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านเป็น

ทีร่าบตดิชายฝัง่ และบางหมูบ่า้นเปน็ทีร่าบสงูและทีร่าบตามเชงิเขา โดยมพีืน้ที่

ทั้งหมด 38,750 ไร่ มีประชากร 10,119 คน หรือ 5,371 ครัวเรือน ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำามัน สวนผลไม้ 

และค้าขาย ในอดีตผู้คนจากหลากหลายแห่งนับรวมได้ 51 จังหวัดได้โยกย้าย

เข้ามาหากินที่น่ี เนื่องจากเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่มีค่ามหาศาล จึงเป็นส่ิงดึงดูด 

ให้คนต่างถ่ินเข้ามาลงทุนประกอบอาชีพทำาเหมืองแร่ แม้ปัจจุบันแร่ดีบุกจะ 

ลดนอ้ยลง แตผู่ค้นกไ็ดป้กัหลกัตัง้ถิน่ฐานทำามาหากนิดว้ยอาชีพตา่งๆ ดงักล่าว

ข้างต้น2 

เหตุเกิดที่ชุมชนแออัดริมชายฝั่ง
บ้านน้ำาเค็ม ชุมชนชายฝั่งในตำาบลบางม่วง คนในชุมชนมีทั้งคนพื้นถิ่น

คือชาวเล หรือชาวมอแกลน และคนตา่งถิน่ทีเ่ขา้มาตัง้ถ่ินฐานในยคุตืน่แรดี่บุก 

และอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ เปลี่ยนอาชีพจากการหาแร่ดีบุกเป็นการทำา

ประมง ชมุชนมคีวามแออดั แบง่แยกเปน็ซอยเลก็ๆ ตัง้ชือ่ซอยตามชือ่จงัหวดั

ที่ตนจากมา เป็นชุมชนที่มีความขัดแย้งสูง ทั้งยังมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา

อาศัยเป็นประชากรแฝง ในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิประมาณการณ์ว่า  

มีคนอาศัยอยู่ที่นี่ร่วม 10,000 คน รวมทั้งพม่า

“สภาพพ้ืนท่ีแออัด ถนนแคบมาก คนส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่ เห็นแก่ตัว 

รา้นคา้ทีข่ายของกเ็อาโตะ๊เกา้อีม้าวางไว้หนา้รา้น กดีขวางทางจราจร” ประยรู 

จงไกรจักร บรรยายถึงสภาพชุมชนในอดีต

ต้นปี พ.ศ. 2547 สมาชิกในชุมชนเร่ิมได้รับข่าวสาร

เรื่องการเกิดสึนามิในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามันจากการเปิดเผย

ของ ดร. สมิทธ ธรรมสโรช แต่รัฐบาลในยุคน้ันเกรงว่า 

จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการท่องเที่ยว จึงเพิกเฉย  

แต่สำาหรับคนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี น่ีเป็นข้อมูลท่ีสร้างความสนใจ 

แม้ว่�ไม่เคยรู้จัก ดร.สมิทธ และไม่เคยรู้จักสึน�มิม�ก่อน 

แตก่ค็ดิว่�มีคว�มเปน็ไปได้ เพร�ะอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง สม�ชกิ

ในชุมชนบ�งคนจึงเร่ิมห�ข้อมูลเก่ียวกับสึน�มิและ 

ผลกระทบทีอ่�จจะเกดิข้ึน และเตรยีมคว�มพรอ้มดว้ยก�ร

โยกย้�ยคนในครอบครัวไปอ�ศัยอยู่นอกพ้ืนท่ีแล้วบ�งส่วน

“พวกเราอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงมาก เลยไปหาเช่าหนัง

เกี่ยวกับสึนามิมาดู ปี พ.ศ. 2547 เกือบทั้งปี พอตกกลางคืน

ในโซนนี้ ละแวกที่มีเรือประมงพื้นบ้านจอดอยู่ เราจะให้เด็ก

และผู้หญิงอพยพไปอยู่บ้านญาติท่ี ต.เหล อ.กะปง ไปอยู่ท่ีน่ัน

นานมาก จนรู้สึกเกรงใจญาติเลยย้ายกลับมาอยู่ที่เดิม แต่ยัง

เชือ่ว่าจะเกดิสนึามแิน่ๆ แตไ่มรู่ว่้าจะเกิดตอนไหน วันเกดิเหตุ

มีคนที่อยู่ริมทะเลร้องตะโกนว่า มาดูเร็ว ไม่รู้เกิดอะไรข้ึน  

น้ำาทะเลลดลงเรว็มาก พีช่ายคนทีต่ดิกบัผมกว็ิง่ไปด ูเพราะเขา

ดูหนังเรื่องสึนามิมา แล้วตะโกนบอกว่า นี่แหละสึนามิ ไมตรี

กับพี่ชายทั้งจูงทั้งลากพ่อแม่หนีไปอยู่บ้านพี่สาวบนที่สูง”

แม้จะมีคนตะโกนให้หนี แต่บางคนก็ยังไม่เช่ือ ญาติมิตร

ทีอ่ยูภ่เูกต็โทรศพัท์มาบอกวา่เกดิสนึาม ิใหอ้อกจากฝัง่ขึน้ทีส่งู 

ก็ยังไม่ยอมฟัง คนส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ 

ยังดีท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึนตอนเช้า ถ้าเกิดช่วงบ่ายท่ีมีนักท่องเท่ียว

เต็มชายหาด สถานการณ์คงแย่มากกว่านี้ แต่กระน้ันสภาพ

ความเสียหายท่ีปรากฏแก่สายตา ก็เกินจะเชื่อ 

2 www.bangmoung-sao.go.th
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ก่อเกิดอาสาสมัครบ้านน้ำาเค็ม
พิบัติภัยในคร้ังน้ันได้ก่อเกิดอ�ส�สมัครเฉพ�ะกิจท่ีสืบต่อก�รทำ�ง�น

ม�จนถึงปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย ประยูร จงไกรจักร, ศักด� พรรณรังสี, 

บันลือ ชูศรี, สำ�นึก สุขเกษม, วันชัย จิตต์เจริญ และประธ�น ล�ยลักษณ ์

ทีมงาน เล่าว่า เมื่อทำาการเก็บข้อมูลในภายหลัง จึงพบว่า การที่คนไม่

สามารถอพยพได้ทัน เพราะถนนในชุมชนแคบ อีกทั้งเมื่อต้องการหนี ทุกคน

พยายามขนสมบัติไปด้วย ทำาให้มีรถจอดกีดขวางทางสัญจร เมื่อคลื่นสงบ  

แตก่ระแสไฟฟา้ยงัคงมอียู ่ทำาใหม้คีนเสยีชวีติเพราะไฟฟา้ดดูบา้ง กระแทกกบั

ซากปรักหักพังบ้าง และบางส่วนก็เสียชีวิตเพราะแผลท่ีดูเหมือนจะบาดเจ็บ 

เล็กน้อย แต่ติดเชื้อ จึงเสียชีวิตในที่สุด

ประกอบกับยังไม่มีใครรู้ว่าบ้านน้ำาเค็มโดนสึนามิ ทำาให้การช่วยเหลือ

มาช้าไป 3 วัน ซึ่งน่าเสียดายมาก เพราะบางศพที่ค้นพบยังตัวอุ่นๆ แสดงว่า

เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นาน ก�รสรุปบทเรียนของแกนนำ�ผู้รอดชีวิตคือ เร�ไม่ได้

ต�ยด้วยสึน�มิ แต่เร�ต�ยเพร�ะชุมชนไม่มีคว�มพร้อม ชุมชนเร�ไม่มี

คว�มเอื้อเฟื้อ และต�ยเพร�ะเร�ไม่ได้เรียนรู้ ตอนท่ี ดร.สมิทธเตือน  

ถ้�รัฐบ�ลหรือใครให้คว�มสนใจ เร�จะต�ยน้อยกว่�นั้น

จำานวนผูเ้สยีชวีติท่ีบา้นน้ำาเค็มตามขอ้มลูในทะเบยีนราษฎรคื์อ 860 คน 

แต่คนในพื้นที่ต่างรู้กันดีว่าจำานวนผู้เสียชีวิตมีมากกว่านั้น ไม่น่าจะน้อยกว่า 

1,200 คน เพราะมีคนที่มาอยู่อาศัยและทำางานชั่วคราวจำานวนมาก รวมทั้ง

แรงงานต่างชาติ

คว�มโกล�หลหลงัเกดิสนึ�ม ิทำ�ให้ไมตร ีจงไกรจกัร สม�ชกิ อบต.

บ�งมว่ง ในขณะนัน้ตอ้งเข�้ม�เปน็แกนนำ�จดัก�รให้เกิดระบบระเบยีนใน

ศนูยพ์กัพงิผูป้ระสบภยัสึน�มบิ�งมว่งภายใตก้ารแนะนำาของมลูนธิชุิมชนไท 

และ พอช. ทีที่มงานออกปากว่า เป็นมูลนิธแิละองคก์รทีไ่ม่ชอบเลย เพร�ะ

เข�ไม่ได้เข้�ม�ช่วยเหลืออะไรเลย มีแต่จะตั้งคำ�ถ�ม จดๆๆ แล้วก็บอก

ให้ทำ�เอง 

ทีมงานเล่าว่า แม้จะไม่ชอบ แต่ก็ยอมทำาตามคำาแนะนำา เพราะเห็น

ศกัยภาพของมลูนธิชิมุชนไท ทีพ่อบอกวา่อยากไดส้ขุา กไ็ดส้ขุาพร้อมใชภ้ายใน 

1 วัน จึงคิดว่ามูลนิธินี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ 

“สดุท้ายเราถึงรูว้า่ ท่ีเขาบอกให้ทำาเอง เพราะเขาตอ้งการฝึกให้เรา

เข้มแข็ง ให้เราอยู่ได้” ประยูร บอก

ก�รรวมตวักนัสร�้งสขุ�ในครัง้นัน้ คือจดุเริม่ตน้ทีท่ำ�ให้ทมีง�นเริม่

เรียนรู้ก�รทำ�ง�นช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่�งเป็นระบบ เริ่มจ�กก�ร

ประชุมสม�ชิก เพื่อร่วมกันออกแบบกฎกติก�ในก�รอยู่ร่วมกันแบบ 

หมู่ลูกเสือ ทุกคนมีหน้�ท่ีต้องช่วยเหลือง�นส่วนกล�ง ท้ังง�นรักษ� 

คว�มปลอดภัย ง�นครัว ง�นโกดังดูแลของบริจ�ค ง�นรับบริจ�ค ฯลฯ 

เราไม่ได้ตายด้วยสึนามิ แต่เราตายเพราะชุมชนไม่มีความพร้อม
ชุมชนเราไม่มีความเอื้อเฟื้อ และตายเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ 
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สะสางที่ละเรื่อง เรียนรู้ที่ละอย่าง
กระบวนการแก้ปัญหาทางกาย ดำาเนินการคู่ขนานไปกับการแก้ปัญหา

ทางใจ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยได้มาพูดคุย ปรึกษาหารือกัน ใช้วิถี

ของชาวใต้ที่นิยมนั่งร้านกาแฟเป็นพื้นที่รวมคน ลงขันกันลงทุนเปิดร้านกาแฟ

ในศูนยพ์กัพงิฯ การมรีา้นกาแฟให้ไดน้ัง่คยุตามวิถีถิน่ กลายเป็นแหลง่รวบรวม

ความคดิ ความเห็น ความตอ้งการของผูป้ระสบภยัอยา่งไมเ่ปน็ทางการ อกีทัง้

ยังเป็นที่ทางให้ระบายความทุกข์ ความกังวลใจของผู้ประสบภัย และขยาย

ขอบเขตไปสู่เรื่องอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพ ซึ่งเบื้องหลังความคิดเพื่อต้องการ

ดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย

ประยูร บอกว่า นอกจากมีร้านกาแฟไว้ระบายทุกข์แล้ว ทีมงานยังหา

กิจกรรมให้ทำา เน้นส่งเสริมเรื่องอาชีพ ที่ไม่ได้คาดหวังว่าผู้ประสบภัยจะทำาได้ 

ขอแค่ช่วยคลายทุกข์ ให้สมองเขาออกห่างจากเรื่องญาติพ่ีน้องที่เสียชีวิต  

ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอื่นบ้างเท่านั้น 

ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน และประชุมกันทุกวัน วันละ 3 เวล� โดยมีคน

จ�กมูลนิธิชุมชนไทเป็นพี่เลี้ยง

“มกีารประชมุวางแผนวนัตอ่วนั วันละ 3 รอบ เชา้กต็อ้งมานัง่คุยกันวา่ 

วันนี้เราจะทำาอะไร ตั้งหัวข้อ ส่วนใหญ่ตนเองจะเป็นคนเขียนว่า หัวข้อนี้ 

ใครทำา ทำาอะไร ทำาแบบไหน ใช้อะไร พอมาตอนเที่ยงก็นั่งกินข้าว แล้วก็มา

สรปุปญัหาในชว่งเชา้ เพือ่หาทางแกไ้ขตอ่ไป พอตอนเย็น 6 โมงกม็กีารประชมุ

สรุปงานอีกที สิ่งเหล่านี้คือการพาคิด พาทำา เขาสอนเราโดยที่เราไม่รู้ตัว” 

ศักดา เล่า

แม้จะมีการจัดระบบการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์พักพิงฯ แต่ก็ปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่า ความวุ่นวายที่เกิดจากความปรารถนาดียังเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ 

เพราะผู้บริจาคคิดว่า ต้องส่งของให้ถึงมือผู้รับ

“เขาหวังดี อยากให้ถึงมือผู้ประสบภัยจริงๆ แต่คนที่ประสบภัยจริงๆ 

กลับไม่ได้รับ เพราะมัวแต่เดินหาญาติ กลายเป็นว่าคนที่ไปต่อแถวรับบริจาค

ไมไ่ดส้ญูเสยีมาก ทีร่า้ยไปกวา่นัน้คอื บางรายบอกวา่ชาวประมงพืน้บา้นทีเ่คย

มีเรือ ใครอยากได้เรือให้ไปหาเขา จะพาไปซื้อเรือที่กระบี่ พอซื้อเรือเสร็จไม่รู้

จะเอามาทำาอะไร เพราะไม่ใช่ตัวจริง ขับเรือก็ไม่เป็น บางคนพาไปซ้ือมอเตอร์ไซค์ 

หรอืบางคนเอาเงนิใสซ่องมาแลว้บอกใหเ้ข้าแถว โดยไมด่เูลยวา่คนทีเ่ขา้แถวมี

จำานวนเท่าไหร่ ซองมีเท่าไหร่ เช่น มี 500 ซอง แต่คนมี 3 พันคน แล้วคนที่ 

501 กับ 502 เขาก็ทะเลาะกัน เป็นการบริจาคที่สร้างความแตกแยก กว่าจะ 

จัดระบบการรับบริจาคได้ยากมาก” ประยูร ร่ายยาวถึงบทเรียนที่ได้พบ

เม่ือเหน็ปญัหา ทมีงานจงึจัดระบบการรบัของบรจิาคใหม ่โดยใหบ้ริจาค

ไวท้ีก่องกลาง ทำาให้ผูบ้รจิาคบางสว่นหยดุบรจิาค เงนิกองกลางทีไ่ดร้บับรจิาค

เมื่อครบ 14 วัน ได้มา 1 ล้านกว่าบาท แต่พอนำาไปจัดสรรปันส่วนจริงๆ  

ได้เพียงครอบครัวละ 800 บาท ซ่ึงไม่พอเพียง จึงต้องออกแบบวิธีการใหม่  

ใหผู้บ้รจิาคแจง้ความจำานงวา่จะชว่ยเหลอืดา้นใด และสอบถามผูป้ระสบภยัวา่

ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร ปัญหาจึงเริ่มคลี่คลาย
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เพราะคนบ้านน้ำาเค็มส่วนใหญ่ทำาอาชีพประมง เมื่อต้องมาอยู่ในศูนย์

พกัพงิฯ จงึตอ้งเรียนรูเ้รือ่งการทำามาหากนิ จนมกีลุม่อาชพีใหม่ๆ เกดิขึน้ ทำาให้

ผูป้ระสบภยัไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการบรหิารจดัการกลุม่ และมกีำาลงัใจเพิม่ขึน้เมือ่เหน็

วิธีสร้างรายได้เลี้ยงตัว ผู้ประสบภัยบางกลุ่มจึงเริ่มมีความหวังในชีวิต เรียนรู้ที่

จะพึ่งตนเอง มากกว่ารอคอยความช่วยเหลือ บรรย�ก�ศก�รอยู่ร่วมกัน 

ของคนในศูนย์พักพิงฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่�งชัดเจนคือ กลุ่มที่พย�ย�ม

สร้�งง�นสร้�งร�ยได้ และกลุ่มที่รอคอยคว�มช่วยเหลือ นอกจ�กนี้ 

ทมีง�นยงัชักชวนผูป้ระสบภยัไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัในทีอ่ืน่ๆ เพ่ือเปดิ

มุมมองให้ได้เห็นชีวิตท่ีลำ�บ�กย�กแค้นม�กกว่� จะได้เกิดแรงฮึดในก�ร

ดำ�รงชีพ

เม่ือทำาเรือ่งสรา้งงาน สรา้งอาชพีไดร้ะยะหนึง่ กม็กีารตัง้ธนาคารชมุชน 

ที่มีธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ชาวบ้านนำาเงิน

มาฝาก และเป็นช่องทางให้ชาวบ้านได้มาพบปะพูดคุยกัน พร้อมๆ กับจัดตั้ง

เสียงตามสายและวิทยุชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ที่ต้อง

สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประสบภัยเป็นระยะๆ 

ผู้ประสบภัย 3,000 กว่าคนที่อยู่ร่วมกันในศูนย์พักพิงฯ นับว่าแออัด 

และแมใ้นอดตีคนบา้นน้ำาเคม็จะมคีวามขดัแยง้กนับา้ง แตก่ส็ามารถอยูร่ว่มกนั

อย่างสงบได้ เพร�ะเงื่อนไขที่ต่�งประสบทุกข์ภัยเหมือนกัน จึงเห็นอก

เห็นใจกัน และก�รมีกฎกติก�ต้ังไว้ต้ังแต่ต้น ไม่มีใครมีอำ�น�จสูงสุด  

แต่ทุกคนมีอำ�น�จในก�รตัดสินใจและห�ท�งออกร่วมกันผ่�นวงประชุม

วิถีการต่อสู้กับนโยบายที่สาดซัด
โดนคลื่นยักษ์ซัดก็อยู่รอดกันมาได้ แต่นโยบายรัฐที่ออกมาในช่วง 

หลังสึนามิกลับกลายเป็นคลื่นท่ีซัดแรงกว่า เพราะรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า 

ห้ามอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง แล้วต้อนคนไปอยู่บ้านพักถาวรท่ีสร้างให้ท่ีห่างไกลออกไป

กว่า 1,000 หลัง หรือการสร้างบ้านพักในพื้นที่เดิมก็มีแบบบ้านให้เพียงขนาด 

4 x 9 เมตร หรือ 6 x 6 เมตร ที่มีแต่ผนังกับหลังคา ไม่มีห้องนอน ห้องครัว  

มอีงคป์ระกอบทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการดำาเนนิชวีติ คนบ้านน้ำาเคม็ 23 ครอบครวั

จึงไม่ยอมย้ายไป จึงเกิดโครงการสร้างบ้านตามใจผู้อยู่ขึ้น โดยให้ออกแบบ 

บ้านเอง ร่วมสร้างบ้านตัวเอง บริหารจัดการงบในการสร้างบ้านเป็นกลุ่ม และ

บ้านมั่นคงที่ พอช. สนับสนุนขึ้นครั้งแรก

เมือ่ตอ่สูท้ีจ่ะอยูท่ีเ่ดมิ เพ่ือรกัษ�คว�มเปน็บ�้นน้ำ�เคม็ กต็อ้งสร�้ง

ระบบเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ สำ�หรับใช้เป็นแผนง�นท่ีจะนำ�ไปต่อสู้  

อกีด�้นหนึง่กเ็ริม่สร�้งบ�้นของตนเองภ�ยใตโ้ครงก�รบ�้นมัน่คง พรอ้มๆ 

กับก�รเข้�ร่วมเป็นเครือข่�ยสึน�มิ 6 จังหวัดอันด�มัน สิ่งเหล่�นี้คือก�ร

สัง่สมประสบก�รณ์ในก�รตอ่สูเ้รือ่ยม� โดยเฉพ�ะ “การตอ่สูด้ว้ยขอ้มลู” 

ทีท่มีง�นมลูนิธชุิมชนไท และองค์กรต�่งๆ ชว่ยฝึกฝน เริม่จ�กก�รทำ�แผน

เตรียมคว�มพร้อมรับมือพิบัติภัย ที่ต้องใช้ข้อมูลละเอียดยิบ เช่น แต่ละ

บ้�นมีถังแก๊สกี่ถัง มีบ้�นไหนที่ข�ยน้ำ�มัน มีมอเตอร์ไซค์กี่คัน มีรถกี่คันก็

ต้องสำ�รวจ ดูข้อมูลถนน ข้อมูลจำ�นวนคน จ�กนั้นนำ�ม�ปะติดปะต่อกัน

จนเป็นภ�พรวมของบ้�นน้ำ�เค็ม เพื่อใช้ว�งแผนรับมือกับพิบัติภัยต่อไป 

“รูก้ระทัง่วา่ในแตล่ะซอยมถีงัแกส๊กีถ่งั พอมขีอ้มลูเลยรูว้า่ แมถ้นนแคบ 

หากไมมี่อะไรมาขวาง กเ็พยีงพอสำาหรบัการสญัจร ตอนนัน้เรารูแ้ลว้ว่า ถา้เกดิ

แผน่ดนิไหวทีอ่นิโดนเีซยีจดุทีท่ำาให้เกดิสนึามริอบนี ้มนัมเีวลาการเดนิทางของ

คล่ืนกว่าจะมาถึงบ้านเราใช้เวลา 45 นาที เวลาเท่าน้ีเราจะเอาชีวิตรอดได้ยังไง” 

ประยูร เล่าข้อดีของการมีข้อมูลอยู่ในมือ
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แผนงานทั้งหมดถูกนำาเสนอต่อชุมชน แต่หลายเรื่องก็ยังไม่สามารถ 

นำาไปปฏิบัติได้ เพราะต้องผ่านการประชาคม จึงเป็นหน้าที่ของวันชัย ซึ่งเป็น

ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทำาหน้าที่ชี้แจงกับชาวบ้าน ใช้ความเป็นโฆษกประจำา

งานบญุ งานบวช งานแตง่ ฯลฯ ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจและสรา้ง

การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนขี่จักรยานรณรงค์ใน

หมู่บ้าน 

“เรื่องที่พูดมีหลายอย่าง เร่ิมต้ังแต่อธิบายวิธีการจัดระเบียบชุมชนมี

อะไรบา้ง คนในชมุชนตอ้งทำาตามขัน้ตอนอยา่งไร เชน่ แตล่ะซอยตอ้งใหข้อ้มลู 

ต้องช่วยดูแลกันเอง ต้องหาคนเปราะบางคือ คนป่วย คนแก่ เด็กเล็กในซอย

ของตัวเอง และหาคนที่จะอพยพคนเปราะบางเหล่านี้ บัตรประชาชน สำาเนา

ทะเบียนบ้าน เอกสารสำาคัญต้องอยู่ในกระเป๋าเดียวกัน และมีข้อตกลงของ 

ครัวเรือนว่า ห้ามวิ่งตามหากัน ทุกคนต้องวิ่งไปที่จุดปลอดภัย นัดกันไว้เลยว่า

จะไปเจอกันที่ไหน” วันชัย เล่า 

ลองผิดแล้วจึงเรียนถูก
แต่กระนั้นใช่ว่าจะราบรื่น เพราะชาวบ้านบอกว่า คุณกับผมก็ชาวบ้าน

เหมือนกัน คุณไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะมาสั่งเขาได้ ทีมงานจึงมีความคิดที่จะ

เป็น อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยคิดว่า เป็นกันได้ง่ายๆ 

แตก่วา่จะเปน็ไดต้อ้งผา่นการอบรมทีต่อ้งมงีบประมาณสนบัสนนุ เลยไปหารอื 

กับ นายก อบต. ก็บอกว่า ต้องรอบรรจุในแผนของตำาบลก่อน และต้องเขียน

โครงการขออนมัุตจิากผูว้า่ราชการจังหวัด ทมีงานจงึตอ้งหางบประมาณนำาไป

บริจาคให้ท้องถิ่น เพื่อนำามาจัดอบรม แต่ติดขัดระเบียบของ อบต. ที่ระบุว่า 

โครงการจดัอบรมของตำาบลตอ้งแบง่สรรปนัสว่นใหค้รอบคลมุทัง้ตำาบล ทมีงาน

จึงต้องเฉลี่ยจำานวนคนให้หมู่บ้านอื่นๆ จนได้อบรมครบทั้งหลักสูตร 5 วัน 

ในที่สุด

แมจ้ะอบรมมาแลว้ แตเ่มือ่ตอ้งมาปฏบิตัจิรงิกย็งัทำาไมไ่ด ้

เพราะสถานการณ์ในบ้านน้ำาเค็มตอนนั้น คนยังวิตกกังวลอยู่ 

เห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ไหนก็วิ่งหนีก่อน จนวุ่นวายไปหมด อีกทั้ง

การนำาความรู้ ทักษะจากการอบรมมาใช้ในสถานการณ์จริง 

ก็ติดขัด ใช้งานไม่ได้ เพราะจำาได้บ้างไม่ได้บ้าง เนื่องจากอบรม

พร้อมกันหลายเรื่อง 

“อบรมมา 5 วัน เขาสอนหลายเรื่องมาก พวกเราก็อายุ

มากแล้ว จำาไม่ได้สักอย่าง จะเป่านกหวีดที่เป็นจราจรก็ทำาไม่ได้ 

จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ทำาไม่เป็น ชุด อปพร. ก็เป็นอุปสรรค 

กว่าจะใส่เสร็จใช้เวลา 15 นาทีเป็นอย่างน้อย เพราะเป็นชุด

พระราชทาน จึงต้องแต่งให้เรียบร้อย แม้แต่กระดุมสักเม็ดก็ 

ผิดไม่ได้ ผลคือ อบรมมาแล้วใช้งานไม่ได้เลย” ทีมงาน เล่า

ทมีงานจึงตอ้งคดิใหมท่ำาใหม ่อบรมใหม่ทลีะเรือ่ง ไม่เน้น

การบรรยาย แต่เน้นให้ปฏิบัติจริง คราวนี้จึงได้ความรู้ติดตัวและ

มัน่ใจในการปฏบิตัหินา้ทีม่ากขึน้ แตเ่ม่ือตอ้งไปปฏบัิตงิานจราจร

ในชว่งค่ำาวันเกิดเหตแุผน่ดนิไหว กพ็บเงือ่นไขว่า การไปยนืกลาง

ถนนในที่มืดและสีผิวที่เข้ม ทำาให้คนขับรถมองไม่เห็น จนเกือบ

จะโดนรถชนตาย พอไปถามครฝึูกจงึรูว้า่ ตอ้งใชเ้สือ้สะทอ้นแสง 

“หัวใจ” ของการรับมือพิบัติภัย ถ้าเรารู้ว่าชุมชนมีประชากร
จำานวนเท่าไร เมื่ออพยพแล้วต้องลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ว่ามีจำานวนครบไหม ต้องมีการค้นหาหรือไม่อย่างไร
ซึ่งทีมงานก็ค่อยๆ ทำา ค่อยๆ เรียนรู้จนแผนงานทั้งหมด
ลงตัวในปี พ.ศ. 2551 และทำาการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำา
จนเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านน้ำาเค็ม
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เมือ่พบคนเปน็ลมจะปฐมพยาบาลก็ทำาไมเ่ปน็ ตอ้งอบรมเรือ่งการปฐมพยาบาล

ใหม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็วุ่นวายอีกเพราะไม่มีคนทำาหน้าท่ีอำานวยการหรือ

ส่ังงาน เพราะทุกคนรู้เท่ากันหมด จงึตอ้งอบรมเรือ่งระบบบญัชาการเหตกุารณ์

ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ

“จะบอกว่า พวกเราตลกมาก ทุกเร่ืองคือการลองผิดลองถูก เดินไปทำาไป 

เจอปัญหาเราก็แก้ปัญหาไปทีละเรื่อง” ทีมงาน เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

นอกจากเรื่องการติดอาวุธทางปัญญาจนมีความรู้แล้ว ก็มาน่ังคิดกัน

อกีวา่ หากมเีหตกุารณต์อ้งอพยพ แตล่ะคนกต็า่งปฏบิตัหินา้ที ่แลว้จะรู้ไหมว่า

ตัวเองต้องอพยพตอนไหน จึงต้องมีคนทำาหน้าท่ีเฝ้าระวัง เพ่ือส่ังการให้อพยพ 

หรือถอนกำาลัง บรรลือ ชูศักดิ์ จึงรับหน้าที่นี้ โดยเฝ้าระวังน้ำาอยู่บริเวณ 

อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำาเค็ม

“เขาต้องอยู่ที่นี่ 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยที่เขาไม่ได้มีตำาแหน่งหรือหน้าที่

อะไรตรงนี้เลย มาเฝ้าเพื่อรักษาชีวิตพวกเรา เขามานั่งดูน้ำาทะเลทุกวันอยู่ 2 ปี 

ทะเลก็ไม่ได้ออก เราไม่รู้จะช่วยยังไง พอดีเป็นช่วงการเปลี่ยนพนักงาน รปภ. 

2 คน แม่บ้าน 2 คน จึงเข้าไปต่อรองกับ นายก อบต. ขอให้เขาทำาหน้าที่ รปภ. 

เพื่อให้มีรายได้เล้ียงตัว ยังไงเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้ว อบต.ก็สนับสนุน แต่พอ 

ได้เป็น รปภ. อบต.ยกเลิกตำาแหน่งอื่นหมด ให้เขาทำาคนเดียว เงินได้เท่าเดิม” 

ประยูร เล่าบทบาทหน้าที่ของบรรลือ

ก�รได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก และฝ่�ฟันอุปสรรคม�ด้วยกัน คือ 

ก�รหลอมรวมคว�มเป็นทีมของทีมง�น บทบ�ทหน้�ท่ีในฝ่�ยต่�งๆ จึง

เกิดขึ้นต�มคว�มจำ�เป็น เช่น ฝ่�ยอำ�น�ยก�ร ฝ่�ยจร�จร ฝ่�ยส่ือส�ร  

ฝ่�ยปฐมพย�บ�ล รวมทั้งฝ่�ยลงทะเบียน ที่ช�วบ้�นมักถ�มว่� แค่ซ้อม

จะลงทะเบียนไปทำ�ไม ซ่ึงทีมง�นบอกว่� น่ีคือ “หัวใจ” ของก�รรับมือ

พิบัติภัย ถ้�เร�รู้ว่�ชุมชนมีประช�กรจำ�นวนเท่�ไร เมื่ออพยพแล้วต้อง 

ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่�มีจำ�นวนครบไหม ต้องมีก�รค้นห�หรือไม่

อย่�งไร ซึ่งทีมง�นก็ค่อยๆ ทำ� ค่อยๆ เรียนรู้จนแผนง�นทั้งหมดลงตัวใน

ปี พ.ศ. 2551 และทำ�ก�รซ้อมแผนอพยพเป็นประจำ�จนเป็นวิถีชีวิตของ

คนบ้�นน้ำ�เค็ม

“เวลาคนมาดูงานส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่องความสำาเร็จ ซึ่งผมคิดว่า 

มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะดูแต่ความสำาเร็จ ไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องอุปสรรค 

หรือความล้มเหลว” ประยูรให้ข้อคิดถึงการถ่ายทอดความรู้ ทั้งยังกำาชับว่า  

การศกึษาดงูานตอ้งทำาให้เกดิประโยชนส์งูสดุ ซึง่ถา้จะตดิตอ่ขอมาศกึษาดงูาน

ที่นี่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต้องสนับสนุนชุมชนในเรื่องอ�ห�ร

และค่�ตอบแทนวิทย�กรที่ต้องเสียเวล�ในก�รประกอบอ�ชีพในวันนั้น 

โดยร�ยได้ส่วนหนึ่งจะนำ�ไปสบทบเข้�กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ต่อไป 

การทำางานแมจ้ะดูเหมอืนราบรืน่ แตจ่รงิๆ มปีญัหาอปุสรรคให้ทมีงาน

ตอ้งแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา อปุสรรคสว่นใหญม่าจากราชการทีม่กีรอบ ยดึระเบียบ

ข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ในพ้ืนที่บ้านน้ำาเค็มมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำางาน

จำานวนหนึ่ง เม่ือต้องวางแผนรับมือพิบัติภัย การซักซ้อมแผนแต่ละครั้งก็จะ

รวมแรงงานเหล่านี้เข้าไปด้วย เพื่อจะได้เข้าใจไปด้วยกัน เพราะทีมงานเห็นว่า 
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ทุกชีวิตมีค่า แต่ในมุมมองของหน่วยงานราชการกลับมองว่า ทำาผิดกฎหมาย

“ไม่รู้นายอำาเภอหรือผู้ว่าฯ หาว่าผมเอาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

มาร่วมงาน ผมก็บอกว่าไม่ผิด ในเมื่อเขาอยู่ในบ้านเรา เรามีหน้าที่อย่างเดียว

คือ ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ให้ชีวิตเขารอด ไม่ทะเลาะกัน” 

ประยูร เล่า พร้อมเสริมว่า การที่แรงงานต่างด้าวเข้าร่วมทีมทำาให้สามารถ

คลี่คลายปัญหาการเขม่นกันระหว่างวัยรุ่นในชุมชนกับแรงงานต่างด้าว จนลด

ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งลงได้ นอกจากนี้ทีมงานยังเคยมีปัญหาถูก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวโทษ ไล่เบี้ยเรื่องอำานาจในการสั่งการอพยพ 

“การทำาเรือ่งนีม้นัไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย เปน็เรือ่งทีย่ากมาก ถา้เรามวัแตเ่กรงใจ

หน่วยงานก็ทำาไม่ได้ เราไม่มีอำานาจเรื่องพวกนี้” ประยูรบอกข้อจำากัดในการ

ทำางาน

ดังนั้น ในการทำางานของทีมงานจึงต้องมีการเชื่อมต่อ

การทำางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับรู้รับทราบ

บทบาทหน้าที่ แม้ว่าในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถ

สนับสนุนงบประมาณใดๆ ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ 

ช่วยเพื่อนให้ช่วยตัวเอง
เพร�ะมีประสบก�รณ์คว�มสูญเสียจ�กพิบัติภัย 

ม�ก่อน ทำ�ให้ทีมง�นทุกคนปว�รณ�ตัวที่จะนำ�คว�มรู้ 

ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ ไปช่วยเหลือพ้ืนที่

ประสบภัยทั่วประเทศ เพร�ะซ�บซึ้งถึงคว�มช่วยเหลือ

ของคนไทยทั้งประเทศย�มเม่ือบ้�นน้ำ�เค็มประสบภัย 

สึน�มิ แต่ก�รไปช่วยเหลือของทีมง�นมีเป้�หม�ยสำ�คัญ

คือ ไม่ได้ไปช่วยแบบสงเคร�ะห์ แต่เพื่อให้ผู้ประสบภัย

ส�ม�รถลกุขึน้ม�ชว่ยตนเองได ้และเม่ือชว่ยตนเองได้แลว้

ก็ส�ม�รถช่วยคนอื่นต่อไปด้วย ในขณะเดียวกันก�รออก

ไปช่วยเหลือต�มที่ต่�งๆ เป็นก�รสร้�งก�รเรียนรู้ให้กับ

ทีมง�นภ�ยใต้ปฏิบัติก�รจริง จนทุกวันนี้ทีมง�นได้ 

หลอมรวมคว�มเป็นทีมอย่�งเหนียวแน่น และมีคว�ม

เชี่ยวช�ญก�รช่วยเหลือในสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติทุกด้�น 

เมื่ออาสาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่เนืองๆ จนเป็น

ที่ยอมรับ ทำาให้มีผู้เสนอชื่อให้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น  

แต่เป็นรางวัลที่มอบในฐานะบุคคลแก่ประยูร ซึ่งปฏิเสธการ

รับรางวัลทันที เพราะคิดว่าเป็นผลสำาเร็จของทีมงานทุกคน 

จนผู้จัดต้องปรับแก้เป็นรางวัลสำาหรับทีม กระทั่งไปรับรางวัล

ทีผู่จ้ดักำาหนดใหส้ง่ตวัแทนรว่มงานไดเ้พียง 10 คน แตท่มีงาน

ทั้งหมดมี 20 กว่าคน จึงต้องจัดการดูแลเรื่องห้องพักของ 
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ทมีงานทีเ่กนิจำานวนเอง โดยใหไ้ปพักอกีท ีครั้นถงึวนังานกม็กีารแยกที่นัง่ของ

ทีมงานเป็น 2 ส่วนให้รู้สึกแปลกแยกกันอีก จนประยูรต้องยืนยันว่า ทีมงาน

ทุกคนต้องนั่งรวมกัน 

“ผมบอกเขาไปว่า ถ้าให้พวกผมน่ังแยกกันอย่างน้ี ผมขอรับรางวัลข้างล่าง 

หลายคนมองว่าผมเรื่องมาก ผมไม่ได้เรื่องมากนะ ผมให้ความสำาคัญกับทีม 

คุณจะมาสร้างความแตกแยกให้ทีมผมเพื่อสิ่งล่อใจหรืออำานาจ ผมไม่ทำา  

จะเป็นงานระดับประเทศ ระดับกระทรวง ผมไม่เกี่ยว แต่คนเหล่านี้คือ “ทีม” 

ของผม” ประยูร เท้าความถึงการแสดงออกของความเป็นทีม 

กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ที่ทีมงานได้เรียนรู้ถูก ผิด จากการลงมือปฏิบัติจริง 

จนได้สกัดความรู้เรื่องการจัดการพิบัติภัยจากบทเรียนการทำางาน ออกมาเป็น

ขอ้คดิฝากไวว้า่ ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืในสถ�นก�รณ์พิบตัภิยันัน้ ประกอบ

ด้วยหลักสำ�คัญ 2 ข้อ คือ 1.ศูนย์ข้อมูลและใช้ข้อมูลในก�รว�งแผนก�ร

ช่วยเหลือ 2. ก�รจัดก�รช่วยเหลือที่เท่�เทียมและทั่วถึง 

เพร�ะเคี่ยวกรำ�บ่มเพ�ะประสบก�รณ์จ�กสถ�นก�รณ์จริงในชีวิต 

ผส�นกับก�รสนบัสนนุของพีเ่ลีย้งอย�่งมลูนธิชิมุชนไททีใ่หโ้อก�สลองถกู

ลองผิด จนได้คว�มรู้ ทักษะ และหลอมรวมคว�มเป็นทีมที่แข็งแกร่ง 

เพร�ะเคยได้รับน้ำ�ใจในวันว�น บทเรียนที่ได้เรียนรู้จึงถูกนำ�ไปช่วยเหลือ

ผูอ้ืน่ตอ่ในวันนี ้คงปฏเิสธไมไ่ดว้�่ ทมีง�น อปพร.บ�้นน้ำ�เคม็เป็นแถวหน�้

ในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รชุมชนในสถ�นก�รณพิบัติ์ภัยของประเทศไทย

คว�มสขุทีคุ่ณสมัผสัไดเ้มือ่ม�เรยีนรูท้ีน่ีคื่อ 

การจดัการพบิตัภิยั แตต่อ้งมเีวลาอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

เพื่อเรียนรู้เรื่องราว ตั้งแต่ประวัติชุมชนบ้านน้ำาเค็ม 

การก่อเกิดกลุ่ม อปพร.บ้านน้ำาเค็ม การสร้างความเป็น

อาสาสมคัร วธิกีารทำางานในขณะเกดิเหตพุบิตัภัิยและ

การฟื้นฟูหลังเหตุการณ์พิบัติภัย เครื่องมืออุปกรณ์ 

บทเรียนความสำาเร็จและความล้มเหลวในการทำางาน 

หรอืจะตดิตอ่ทมีงานเพือ่จดัอบรมการจดัการภยัพบิตัิ

เต็มรูปแบบซึ่งใช้เวลา 3 วันเต็ม
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เศรษฐกิจชุมชนที่ตำาบลรมณีย์ 

“รมณีย์ สามัคคี ปลอดหนี้สิน สิ้นอบายมุข มีความสุข อยู่ดีกินดี 

มีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” คือวิสัยทัศน์ท่ีสะท้อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ชุมชน

ที่ชัดเจน มุ่งตอบโจทย์ของชุมชนเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภ�ยใตก้�รขับเคลือ่นของกรรมก�รชมุชน ทีม่จีดุเริม่ตน้การทำางานมาตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็นพ่ีเล้ียงให้ความรู้

และพฒันาทกัษะใหแ้กค่ณะกรรมการ ซึง่ตอ่มาได้ขยายการทำางานสูก่ารจดัตัง้

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรมณีย์ศรีสยาม ในปี พ.ศ. 2547 และกองทุน

สวัสดิการชุมชนตำาบลรมณีย์ในปี พ.ศ. 2549 

ตำาบลรมณีย์ อำาเภอกะปง จังหวัดพังงา มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ  

บ้านรมณีย์ หมู่ 1 บ้านท่าหัน หมู่ 2 บ้านปากคลอง หมู่ 3 และบ้านศรีราชา 

หมู่ 4 มีประชากรรวม 2,670 คน หรือ 906 ครัวเรือน3 ชาวบ้านส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำามัน มังคุด เงาะ ทุเรียน 

ลองกอง ฯลฯ รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรจึงมาจากพืชผลทางการเกษตร  

ซึ่งมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาพืชผล และฤดูกาล 

ฐานทุนเดิมต่อทุนดีเพื่อชุมชน
เมื่อเกิดสภาองค์กรชุมชนตำาบลรมณีย์ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ

ได้ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน โดยใช้เคร่ืองมือ SWOT เพื่อจัดทำาแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ได้เห็นถึงทุกข์และทุนที่มีอยู่ในชุมชน  

จึงได้ร่วมกันบูรณ�ก�รทุนชุมชนเพื่อจัดก�รตนเองเรื่องเศรษฐกิจชุมชน 

โดย พอช. สนับสนุนทุนก้อนแรก

เพราะมีพื้นที่ปลูกยางพารามากถึง 

30,000 กว่าไร่ เม่ือราคายางพาราตกต่ำา 

ประกอบกบัทีผ่า่นมาชาวบา้นจำาหนา่ยยาง

ผา่นพ่อค้าคนกลาง ทำาให้ถกูกดราคา คนใน

ชุมชนเดือดร้อนกันทั่วหน้า จึงตั้งกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิตทางการ

เกษตรตำาบลรมณีย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 

รวบรวมผลผลติยางพารากอ้นถว้ยจำาหน่าย

ผ่านการประมูล 
3 www.rommanee.go.th
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อดิศร ทองม�ก เลข�นุก�รกลุ่มวิส�หกิจชุมชนรวบรวมผลผลิต

ท�งก�รเกษตรตำ�บลรมณีย์ เล่าว่า ก่อนที่จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  

คณะกรรมการชุมชนภายใต้การสนับสนุนของสภาองค์กรชุมชน ได้ไปศึกษา 

ดงูานเร่ืองการปรับปรุงคณุภาพยางพารา ท่ีองค์กรการยางจงัหวดัจนัทบรุ ีและ

จงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่นำามาปรบัใช ้เพราะคดิวา่หากตอ้งรวบรวมผลผลติ

เพื่อจำาหน่ายต้องมีการควบคุมเรื่องคุณภาพของยางก้อนถ้วยให้ได้มาตรฐาน

โดยทนุเริม่ตน้ในก�รดำ�เนนิก�รนัน้ คณะกรรมก�รใช้วธิบีรูณ�ก�ร

จ�กกองทุนที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิก�รชุมชน กองทุน 

ออมทรัพย์ โดยนำ�เงินม�ลงทุนร่วมกันกองทุนละ 500,000 บ�ท ที่ทำาได้

เช่นนี้เพราะคณะกรรมการแต่ละกองทุนเป็นชุดเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มต่างๆ 

ในชุมชน 5 กลุม่ จะมกีรรมการทีส่บัเปลีย่นหมนุเวยีนกันอยู่ในกลุม่ 25-30 คน 

จึงเข้าใจเป้าหมายการทำางานของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างดี แต่เพ่ือให้เกิด 

คว�มโปร่งใส ก่อนดำ�เนินก�รจึงมีก�รประชุมคณะกรรมก�รร่วมกัน  

เพื่อว�งระเบียบข้อบังคับ ก่อนจะนำ�เข้�สู่ที่ประชุมร่วมกันของสม�ชิก

กองทุนทั้งหมด

“กองทุนสวัสดิการมีเงินอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท กลุ่มออมทรัพย์

มี 4 ล้านกว่าบาท ชวนกรรมการและสมาชิกทั้งหมดมาประชุมชี้แจงเป้าหมาย

การระดมทุนเพื่อแก้ปัญหา” 

เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในชุมชนประสบอยู่ เม่ือเปิดรับสมัคร

สมาชิกกลุ่มฯ จึงมีคนมาสมัครมากถึง150 ครัวเรือน การดำาเนินงานของกลุ่ม

เริ่มจากการรวบรวมยางก้อนถ้วยไว้ที่ลานเท แล้วเปิดประมูลยางทุก 15 วัน 

แม้คนในชุมชนทั้งหมดจะไม่ได้เป็นสมาชิกของวิสาหกิจ แต่ก็ยังได้รับ 

ผลประโยชน์ร่วมจากการดำาเนินงานของกลุ่มฯ ด้วยเช่นกัน

“เป้าหมายของการตั้งกลุ่ม ไม่ได้คิดว่าให้กลุ่มรวย แต่ทำาอย่างไร

ให้ชาวบ้านอยู่ได้ เพราะชาวบ้านไม่ได้เอายางมาขายกับกลุ่ม 100 เปอร์เซ็นต์ 

แตก่ารรวมกลุ่มครัง้นีท้ำาให้พ่อคา้คนกลางตอ้งอพัราคาขึน้ตามกลุม่ไปดว้ย 

ชาวบ้านคนอื่นก็ได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน” พี่เหมีย-กัลย� โสภ�รัตน์ 

ประธ�นกลุ่มฯ บอก

การทำางานของกลุ่มฯ จึงสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชนทั่วกัน เพราะ

หากมีข่าวว่า กลุ่มฯ จะเปิดประมูลวันใด ชาวบ้านจะรีบเก็บยางในช่วงน้ัน  

เพื่อให้ได้ราคาใกล้เคียงกัน แต่หากไม่มีการทำางานของกลุ่มฯ ชาวบ้านก็จะ 

ถูกกดราคาเช่นเดิม

“ช่วงที่ยางราคาถูกที่สุดคือกิโลกรัมละ 16 บาท แต่ถ้าเอามารวมกลุ่ม

จะขายได้กิโลกรัมละ 19-20 บาท” พี่เอี้ยง-จิร�พร ทองม� กรรมการอีกท่าน

กล่าว 
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แสวงหาทุกช่องทางเพื่อสร้างทุกโอกาส
เมือ่เหน็โอก�สในก�รสร�้งร�ยไดใ้หค้นในชมุชนเพิม่ขึน้ ดังนัน้เมือ่

มีก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กรัฐบ�ลสู่ชุมชน ไม่ว่�งบประม�ณจ�ก 

สว่นไหน คนในชมุชนยนิดรีบัไวห้มด โดยนำ�เงินทีไ่ดม้�จัดซ้ือวสัดอุปุกรณ์

ท่ีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมม�กท่ีสุด เช่น เม่ือได้รับงบประมาณ 500,000 บาท

จากโครงการประชารัฐผ่านกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีมติให้จัด

ซือ้รถตกัยางกอ้นถว้ยขึน้รถบรรทกุ สรา้งรายไดก้ลบัคนืกโิลกรมัละ 40 สตางค ์

และมีมตใิหจ้ดัซือ้รถขนสง่ผลผลติ เพือ่รบัจ้างขนสง่ผลผลติมายงัลานเท ทำาให้

มีรายได้จากค่าขนส่งเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 40 สตางค์ ทำาให้เงินกองทุนงอกเงย

มีผลกำาไรเพิ่มขึ้น ขณะที่ชาวบ้านก็ลดค่าใช้จ่ายลงได้ครึ่งหนึ่ง เพราะหากต้อง

จ้างรถขนผลผลิตเอง พ่อค้าคิดค่าจ้างขนกิโลกรัมละ 80 สตางค์ 

อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหก้ารทำางานของกลุม่ขบัเคลือ่นไปดว้ยดี ทมีงานจงึ

ตัง้ line group กลุม่วสิาหกจิฯ ไวใ้ชนั้ดหมายรวบรวมผลผลติ โดยคณะกรรมการ

และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน line group ของการยางแห่งประเทศไทย 

จึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคายางได้ทันท่วงที 

“เวลาจะเปิดประมูลก็จะไลน์ถามกันก่อนว่า รอบนี้มียางกี่ตัน ราคา

เท่าไร ถ้ามียาง 20-25 ตัน จึงจะเปิดประมูล” พี่เอี้ยง เล่า

ปริมาณของยางก้อนถ้วยที่รวบรวมแล้วคุ้มทุนต่อการเปิดประมูล และ

เหมาะสมแกก่ารทำางานของกรรมการแตล่ะครัง้ คือ 20-25 ตนั เพราะเคยผา่น

ประสบการณ์การรวบรวมผลผลิตยางพาราถึง 70 ตันแล้วเปิดประมูล ทีมงาน

พบว่า เกินกำาลังที่จะทำาไหว 

ในด้านของการควบคุมคุณภาพยางก้อนถ้วยนั้น ได้มีการกำาหนด

ระเบียบว่า ยางก้อนถ้วยต้องสะอาด ห้ามเปียก ห้ามใส่ขี้ไม้ ห้ามใส่ดิน ห้าม

ใส่เศษหิน เป็นยาง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสิ่งเจือปน โดยทุกครั้งจะมีกรรมการ

คอยตรวจสอบคุณภาพด้วย

ประวทิย ์เดชวรวทิย ์ผู้ชว่ยเลข�นกุ�รกลุม่ฯ บอกวา่ เราตอ้งควบคมุ

คุณภาพให้ดี ใช้วิธีผ่าพิสูจน์ทุกกอง กองไหนสกปรกให้เอาออกไปเลย เราไม่รับ

สำ�หรบัก�รบรหิ�รจดัก�รกลุม่ เมือ่ประมลูเสรจ็และไดร้บัเงนิแลว้ 

ร�ยรับที่ได้จะถูกหักเข้�กลุ่มฯ กิโลกรัมละ 1 บ�ท และเงิน 1 บ�ทนั้นจะ

ถกูจดัสรรปันสว่นดงันี ้คือ 30 สต�งคเ์ปน็ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 20 สต�งค์

เป็นค่�บริห�รจัดก�ร 5 สต�งค์สำ�หรับจัดสวัสดิก�รในชุมชน 5 สต�งค์

เก็บไว้ประกันคว�มเสี่ยง 6 สต�งค์ใช้สนับสนุนกิจกรรมส�ธ�รณะของ

ชุมชน ที่เหลือ 34 สต�งค์เก็บไว้ปันผลคืนให้สม�ชิก

“ประกนัความเสีย่งคือ สมมตุวิา่เกดิผดิพลาดเรือ่งการจา่ยเงนิ พวกเรา

เป็นชาวบ้านธรรมดา การจ่ายเงินอาจมีข้อผิดพลาดบ้าง 400-500 บาท เราก็

มีประกันความเสี่ยงนี้ไว้ทดแทน” พี่เอี้ยง เล่า

คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญใ่นเรือ่งการบรหิารจดัการคอื คา่จา้งแรงงาน ซึง่หาก

คนในชุมชนรวมทั้งกรรมการต้องการมีรายได้เสริม ก็สามารถรับจ้างขนยางลง

จากรถจะได้ค่าจ้างรายวัน ส่วนค่าตอบแทนกรรมการท้ัง 22 คนจะได้รับเมื่อถึง

สิ้นปี ซึ่งรูปแบบของการบริหารจัดการภายในกลุ่มฯ จะเน้นความเป็นพ่ีน้อง

มากกว่าการยึดถือตำาแหน่ง

เราทำางานกันแบบพี่แบบน้อง ถ้ามัวแต่คิดว่าฉันเป็นประธาน
เธอเป็นเลขาฯ กลุ่มอยู่ไม่ได้แน่ๆ ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน หากเรา
ต้องการกู้เงินก็กู้ได้เท่าสมาชิก กรรมการไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ 
สิทธิพิเศษของกรรมการมีอย่างเดียว คือถ้าคนไหนเจ็บไข้
ไม่สบาย ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแล
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“เราทำางานกันแบบพี่แบบน้อง ถ้ามัวแต่คิดว่าฉันเป็นประธาน  

เธอเป็นเลขาฯ กลุ่มอยู่ไม่ได้แน่ๆ ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน หากเราต้องการ 

กู้เงินก็กู้ได้เท่าสมาชิก กรรมการไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ สิทธิพิเศษของ

กรรมการมอียา่งเดยีว คอืถา้คนไหนเจบ็ไขไ้มส่บาย ทกุคนจะตอ้งชว่ยกนั

ดูแล” พี่เหมีย เล่าถึงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มกรรมการ

นอกจ�กลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือในก�รดำ�เนินง�น ทีมง�นยัง 

ส่งเสริมให้สม�ชิกกลุ่มฯ ร่วมกันทำ�ปุ๋ย โดยเก็บมูลช้�งจ�กป�งช้�งที่อยู่

ใกล้เคียงม�ทำ�ปุ๋ยชีวภ�พใช้บำ�รุงต้นย�งพ�ร� ที่ได้ประโยชน์ทั้งลด 

ค่�ใช้จ่�ยและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

“ปางช้างเขาเก็บกองไว้ให้เลย เราก็เอารถของประชารัฐไปตัก บรรทุกมา

เทรวมไว้ท่ีลาน สมาชิกคนไหนสนใจก็มาลงหุ้นช่วยกันทำาปุ๋ย เวลาเอาปุ๋ยไปก็

เอาไปในราคาตน้ทนุ ลดคา่ซือ้ปุย๋ไดก้ระสอบละ 800-1,000 บาท” พีเ่อีย้ง เลา่ 

ม�กกว่�ก�รรวมกันข�ยให้ได้ร�ค�ดี ห�ช่องท�งลดต้นทุน และ 

ห�ร�ยไดใ้หง้อกเงยแลว้ คณะกรรมก�รชดุนีย้งัไดค้ดิแผนก�รออมทรพัย ์

เพือ่ใหส้ม�ชกิไดม้เีงนิออมเปน็ทนุรอนสำ�หรบัชวีติและครอบครวัม�กขึน้ 

 

เก่งหมู่ดีกว่าเก่งเดี่ยว
ก�รรวมกลุ่มกันทำ�ง�น ยังเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ร้อยรัด

คนในชุมชน เพร�ะวิถีชีวิตช�วสวนย�งพ�ร� กล�งคืนกรีดย�ง กล�งวัน

พักผ่อน ห�กไม่รวมกลุ่มกันก็คงต่�งคนต่�งอยู่ แต่ตอนนี้ทุกคนยังคงวิถี

กล�งคนืกรดีย�ง กล�งวนัทำ�ง�นกลุม่ทีม่มี�กม�ยหล�ยกลุม่ทัง้ออมทรพัย์ 

ก�รเงินชุมชน กลุ่มวิส�หกิจฯ กลุ่มบริห�รบ่อน้ำ�พุร้อน ฯลฯ แม้จะเป็น

เร่ืองเหน่ือย แต่ก็ไม่ถึงกับเบียดบังเวล�พักผ่อน ห�กแต่ก�รได้ม�พบเจอกัน

คือคว�มสนุก ได้พบปะพูดคุยกัน หุงข้�วห่อกับม�กินร่วมกัน พร้อมกับ

ทำ�ง�นไปด้วย เป็นบรรย�ก�ศท่ีเอื้อต่อก�รเจริญอ�ห�รก�ย อ�ห�รใจ 

คนในชุมชนจึงไม่มีเรื่องทะเล�ะเบ�ะแว้งให้รำ�ค�ญใจ

“เก่งคนเดียวไม่ได้ เราต้องเก่งหมู่ ถ้าสมาชิกเห็นว่ากลุ่มเป็นของคน 

ในชุมชนแล้ว กลุ่มอยู่ได้แน่ๆ แต่ถ้าสมาชิกบอกว่า กลุ่มเป็นของประธาน  

เป็นของคณะกรรมการ กลุ่มนั้นจะอยู่ไม่ได้ เราจะบอกก่อนการประชุมกลุ่ม 

ทุกครั้งว่า กลุ่มเป็นของทุกคน ไม่ใช่กลุ่มของใคร” พี่เหมีย บอก

“มนัเปน็ความภาคภมิูใจเวลาเราเหน็เขามีรายได้เพิม่ข้ึน เดอืนละเทา่น้ัน

เท่านี้ ผมภูมิใจมาก” อดิศร เสริม

ก�รทำ�ง�นเพ่ือชมุชนม�เปน็เวล�ย�วน�น คอืปจัจยัทีท่ำ�ใหส้ม�ชกิ

ในชมุชนเหน็ชอบและไวว้�งใจก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�ร อกีทัง้ในการ

ทำางานก็จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความโปร่งใสได้ทุกข้ันตอน ทั้งการทำา

บัญชีอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการประชุมประจำาปีเพื่อชี้แจงผลการดำาเนิน

งานต่อสมาชิกทั้งหมด มีการทำารายงานผลการดำาเนินงานส่งหน่วยงานที่

สนับสนุนงบประมาณ ดังจะเห็นได้จากจำานวนของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชมุชน ท่ีมีสมาชกิ 33 เปอรเ์ซน็ต ์ของจำานวนประชากรทัง้ตำาบล เกดิว่าทีร่ฐับาล

กำาหนดไว้คือ 30 เปอร์เซ็นต์
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ปัจจัยของคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นอีกอย่�งคือ ก�รเป็นผู้ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของคณะกรรมก�ร ที่ไม่ว่�จะทำ�อะไร ต้องเริ่มต้นที่ก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้ก่อน เพ่ือใช้ประกอบก�รตัดสินใจ อีกท้ังยังรู้จักใช้ประโยชน์ 

จ�กก�รสนับสนุนของหน่วยง�นต่�งๆ ในก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้ของ

ตนเอง  อย�กไปศึกษ�ดงู�นเรือ่งใด ทีไ่หน กจ็ะแสวงห�ก�รสนบัสนนุจ�ก

หน่วยง�น เช่น ธกส. พอช. และคณะทำ�ง�นจังหวัดที่เป็นพ่ีเล้ียงชุมชน 

ม�โดยตลอด

“สงสัยอะไรเราก็ถามผู้รู้ ศึกษาจากผู้รู้ เหมือนเราไปประชุมเวทีจังหวัด

ทุกครั้ง เรามีปัญหาอะไรที่เราปรึกษาคนในชุมชนเราไม่ได้ เราก็เอาเข้าไปใน

เวทปีระชมุประจำาเดอืนของจังหวดั” ประวทิย ์เลา่ภาพการเชือ่มโยงการทำางาน

กับกลไกระดับจังหวัด

เมื่อการดำารงชีวิตในปัจจุบันไม่สามารถพ่ึงพาพืชผลเพียงชนิดเดียวได้ 

แต่ต้องปลูกพืชให้หลากหลาย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ กลุ่มวิสาหกิจฯ 

กำาลังวางแผนที่จะขยายขอบเขตของการทำางานไปสู่การรวบรวมผลผลิต 

ปาล์มน้ำามัน และผลไม้ตามฤดูกาล โดยทีมงานได้วางแผนจะไปศึกษาดูงาน 

แสวงหาช่องทาง และงบประมาณสนับสนุน เพราะการรวบรวมผลผลิตปาล์ม

ต้องใช้เคร่ืองชัง่ขนาดใหญร่าคาแพง ดงันัน้กอ่นจะลงทุนตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล

ให้รอบด้าน

“ก่อนรับซื้อต้องไปศึกษาก่อนแล้วต้องวางแผนเรื่องการตลาด ศึกษา

เรียนรู้ต้องไปดูงานอีก แล้วต้องกลับมาคิดว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ ราคาช่ัง

เท่าไหร่ ระบบการซื้อเขาเป็นอย่างไรต้องคิดตรงนั้นให้ออกก่อน” อดิศร เล่า

คาถาเอาตัวรอด
ก�รรูจ้กัตนเอง และแสวงห�คว�มรูเ้พือ่นำ�ม�วเิคร�ะห์ห�ท�งเลอืก

ท�งออกในก�รแก้ปัญห�ที่ประสบในก�รดำ�รงชีวิตและก�รทำ�ม�ห�กิน 

พย�ย�มช่วยตนเองอย่�งเต็มที่ ก่อนที่จะขอคว�มช่วยเหลือจ�กผู้อื่น  

ส่งผลให้ก�รทำ�ง�นของวิส�หกิจชุมชนรวบรวมผลผลิตท�งก�รเกษตร

ตำ�บลรมณียส์�ม�รถยนืหยดัอยูไ่ดอ้ย�่งม่ันคง ท่�มกล�งกระแสตกต่ำ�ของ

ร�ค�ย�งพ�ร� ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรช�วสวนย�งพ�ร�ทั่วประเทศ 

เป็นเพร�ะฐ�นคิดสำ�คัญของคนท่ีน่ีคือ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ดังนั้น  

ไม่ว�่จะมกี�รรวมตวัไปประทว้งรฐับ�ลเรือ่งร�ค�ย�งตกต่ำ�กีค่รัง้ กไ็มเ่คย

ปร�กฎว่� มีคนจ�กตำ�บลรมณีย์เข้�ร่วม

“พวกเราไมเ่คยคดิไปประทว้งกบัเขาเลย เสยีเวลาดว้ย คนทีไ่ปกไ็มเ่หน็

ได้อะไรกลับมา เสียเวลา เสียความรู้สึก แต่เราก็ชื่นชมคนที่ไปนะ ถือว่าเขา 

เสียสละมาก” พี่เหมีย กล่าว
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“เราตอ้งพึง่ตวัเองกอ่นทีไ่ปเรยีกรอ้งเขา อยากได้เทา่นัน้เทา่นี ้แตว่า่เรา

ไม่ยอมทำาเอง” อดิศร เสริม 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทีมงานยอมรับว่า ยังเป็นประเด็นคาใจ คือ การหา

คนรุ่นใหม่เข้ามาสานงานต่อในอนาคต แม้จะเห็นแนวโน้มว่า มีเด็กรุ่นใหม่ 

เรียนจบแล้วกลับมาทำางานในชุมชนค่อนข้างมาก แต่ก็ยังไม่สามารถ 

โน้มน้าวใจให้เข้ามาช่วยงานได้ เพราะต่างอยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัว 

จึงได้แต่พย�ย�มสร้�งโอก�สให้คนรุ่นใหม่ได้เข้�ม�ทำ�ง�น และสัมผัส

คว�มสุขจ�กก�รทำ�ง�นเพื่อชุมชน 

“ต้องให้เขาได้มาทำาและมีความสุขจากการสัมผัสจริง บางที่ได้ยินคน 

พูดอะไร เขาเกิดความสุขแล้ว เขาอาจจะไม่ได้คิดว่า เงินเป็นคำาตอบสุดท้าย

ของการทำางาน ต้องมาทำาแล้วให้มีคนชม พอมีคนเริ่มชมจะเริ่มรู้สึกมีคุณค่า” 

พี่เหมีย บอกเคล็ดลับการจูงใจ

เพร�ะก�รรวมตวักนัคือ ท�งออกท�งรอดทีไ่ดพิ้สูจนแ์ล้วว�่เกดิผล 

ข�่วคร�วจ�กญ�ตติ�่งถิน่บอกม�ว�่ ชว่งนีท้ีจ่งัหวดันัน้ ย�งร�ค�กโิลกรมั

ละ 15 บ�ท แต่ที่ตำ�บลรมณีย์ข�ยกิโลกรัมละ 21-22 บ�ท นั่นเพร�ะ 

รวมกลุ่มกันข�ย ช่วยกันดูแลเรื่องคุณภ�พของย�ง อำ�น�จก�รต่อรองจึง

เพิม่ข้ึน และชว่ยใหค้นทีน่ีไ่มม่หีนี ้อยูด่กีนิด ีมคีว�มสขุต�มอตัภ�พอย�่ง

ไม่เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องใดๆ ของชีวิต

คว�มสุขที่คุณสัมผัสได้เม่ือม�เรียนรู้ที่น่ีคือ 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิต

ทางการเกษตร แนวคดิ วธิกีารทำางาน วธิกีารเช่ือมแหลง่

งบประมาณ วิธีการกระจายรายได้ในชุมชน และสัมผัส

ผลลัพธ์ความอยู่ดีมีสุขของคนที่น่ี ดูแลสุขภาพด้วยการ

แช่บ่อน้ำาร้อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ซึ่งเป็น 

อกีหน่ึงกลุม่อาชพีทีบ่รหิารจัดการโดยชมุชน และลิม้ลอง

ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล
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สวัสดิการชุมชนเพื่อคนท่าอยู่

ตำาบลทา่อยู ่อำาเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวัดพงังา มทีัง้หมด 7 หมูบ่า้น ปจัจบุนั

มีประชากรจำานวน 4,236 คน หรือ 1,012 ครัวเรือน เป็นคนไทยพุทธ 70 

เปอร์เซ็นต์ และมุสลิม 30 เปอร์เซ็นต์ มีพื้นที่ทั้งหมด 61,306.25 ไร่ ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ สวนยางพาราและสวนผลไม้  

รองลงมาคือ การทำาประมงน้ำาเค็ม น้ำาจืด และอาชีพรับจ้าง มีแกนนำาซึ่งเป็น

ชาวบ้านในท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งร่วมกันขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข 

ถนอมรักษาบรรยากาศความเป็นชุมชนที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน

จากความอาทรสู่การจัดสวัสดิการผู้สูงวัย
ชำ�น�ญ พึ่งถิ่น รองประธ�นสภ�องค์กรชุมชน อรษ� โภคบุตร 

ประธ�นกลุ่มสวัสดิก�รตำ�บลท่�อยู่  จิตร� เทพบุตร เลข�นุก�ร  

อ�จินต์ อินทร์สุวรรณ ประช�สัมพันธ์ ทรง แกล้วกล้� ประธ�นชมรมผู ้

สูงอ�ยุ สำ�ร�ญ อินทศุน รองประธ�นชมรมผู้สูงอ�ยุ แดง กิจประสงค์ 

กรรมก�ร อัมพร สอนแก้ว กรรมก�ร คือตัวแทนคนทำ�ง�นในพื้นที่ตำ�บล

ท่�อยู่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิก�รชุมชน ที่มีฐ�นเดิมจ�กชมรม

ผู้สูงอ�ยุที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจ�กก�รเก็บข้อมูล

แผนชมุชนของ SIF ทำ�ใหท้มีง�นเห็นว�่ ในชมุชนมผีูส้งูอ�ยอุยูเ่ป็นจำ�นวน

ม�ก ส่วนใหญ่อยู่เฝ้�บ้�นหรือไม่ก็เลี้ยงหล�น ทำ�ให้เกิดคว�มเหง� 

คว�มเครียด เน่ืองจ�กไม่ค่อยได้ออกจ�กบ้�นไปพบเจอส่ิงใหม่ๆ จึงได้ 

ต้ังชมรมผู้สูงอ�ยุเพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุได้ม�พบปะ ร้องรำ�ทำ�เพลง

เพื่อคล�ยเหง� คล�ยเครียด
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ต่อมาเมื่อ พอช.มีโครงการเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน ทีมงานจึงใช้ฐาน

ของชมรมผูสู้งอายเุปน็จดุเริม่ตน้กอ่ตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชนบา้นทา่อยู ่โดย

มีสมาชิกเร่ิมต้น 3-4 คน ลงทุนทำาขนมจีนไปขายในงานแข่งขันนกกรงหัวจุก 

ได้เงินมา 3,000 บาท ใช้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนตามเงื่อนไขของ พอช. ที่

กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องมีทุนจาก 3 ฝ่ายคือ ทุนของชุมชน ทุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และทุนที่ พอช.สนับสนุน

“สมยันัน้ถา้ชวนคนมาทำา ชาวบา้นจะถามกอ่นเลยวา่ เรามีอะไรอยูบ่า้ง 

ถ้าบอกว่า ทำาเอง ชาวบ้านจะนึกไม่ออกว่าทำาเองทำาอย่างไร เราจึงต้องหาทุน

ให้ได้มากท่ีสุดก่อน เพ่ืออธิบายกับชาวบ้านว่า เราได้ความคิดมาจากหน่วยงาน 

เรามีเงิน และรู้จักวิธีหาเงิน จึงง่ายที่จะดึงคนมาร่วมงานกับเรา” อรษา เล่า

จากจุดเริ่มต้นตอนแรกมีสมาชิก 35 ราย จาก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1  

หมู่ 2 และ หมู่ 7 ที่มีบริเวณใกล้เคียงกัน มีกติกาเริ่มต้นว่า สมาชิกต้องสบทบ

เป็นรายปี ปีละ 200 บาท โดยสมาชิกจะได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น  

เงินช่วยเหลืองานศพกรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย 

ฯลฯ

โดยทมีงานไดจ้ดัเวทปีระชมุประจำ�เดอืนสญัจรไปต�มหมู่บ�้นต�่งๆ 

ทุกวันที่ 16 เพื่อบอกเล่�ถึงหลักก�รของกองทุนสวัสดิก�รชุมชน และจัด

เวทีย่อยๆ ต�มละแวกบ้�น ในซอย เพื่อพูดคุยข�ยคว�มคิดเรื่องกองทุน

สวัสดิก�ร เพราะเห็นว่า ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถออกมาร่วมประชุมได้ 

ต้องอยู่บ้านเล้ียงหลาน การพาตัวเองเข้าไปหาจึงเป็นการสะดวกกว่าท้ังสองฝ่าย 

เพร�ะทำ�ง�นเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยอย่�งจริงจังและจริงใจ และ

บคุลกิของทมีง�นท่ีเปน็คนสนกุสน�นเข�้ห�คนไดง่้�ย ทำ�ใหช้�วบ�้นไวใ้จ 

สมัครเข้�ม�เป็นสม�ชิกกองทุนปีละไม่ต่ำ�กว่� 100 ร�ย ทำ�ให้ได้รับ 

งบประม�ณสมทบเพิ่มเติมต�มเงื่อนไขจ�กรัฐบ�ลเพ่ิมข้ึนทุกปี และมี

สม�ชิกที่เป็นตัวแทนจ�กทุกหมู่บ้�นร่วมเป็นคณะกรรมก�ร

“กรรมการทุกคนต้องเป็นสมาชิกกองทุนด้วย ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รู้ค่า

ของเงินที่ได้มา นี่เป็นเงื่อนไขสำาคัญ” อรษา ย้ำาถึงแนวคิด

กลเม็ดเคล็ดลับการทำางาน
เพร�ะเริ่มต้นทำ�ง�นจ�กคนที่ไม่มีคว�มรู้เรื่องก�รบริห�รจัดก�ร

กองทุนเลย ทีมง�นจึงได้แสวงห�คว�มรู้เพิ่มเติมอย่�งสม่ำ�เสมอ ทั้งเข้�

ร่วมประชุม เรียนรู้จ�กก�รศึกษ�ดูง�น หรือก�รอบรม แล้วคัดสรรนำ�ม�

ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับสภ�พของกองทุนและจริตของคนในพื้นที่ เช่น  

ก�รทำ�ง�นต้องเจือบรรย�ก�ศของคว�มสนุกสน�น ก�รตั้งกองทุนไม่ใช่

ก�รห�เงิน แต่ต้องคืนสู่สังคมด้วย แม้กระทั่งก�รประชุมก็ไม่ได้เป็น

ท�งก�รและเครง่เครยีด แตจ่ะเปดิประเดน็ใหส้ม�ชกิไดพู้ดคยุกนัเหมือน

สภ�ก�แฟ ท่ีคนจ�กท่ีอื่นม�เห็นคงแปลกใจ เพร�ะมีบรรย�ก�ศ น่ังๆ 

นอนๆ ห�รือกันอย่�งเป็นธรรมช�ติ

ชำานาญ บอกว่า การพูดคุยกันจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติ แต่เราจะ

ปล่อยคนเก็บประเด็นไว้เป็นจุดๆ บางทีเราปล่อยให้เขาคุยกันไปเลยวงละ  

5-7 คน เสร็จแล้วเราก็จะมานั่งขมวดเรื่องราวกันในทีมว่า ได้อะไรมาบ้าง หรือ

จะต้องทำาอะไรต่อไป 

ดังนั้นในทุกวันที่ 16 ของเดือนที่สมาชิกมาประชุมกัน จึงมีกิจกรรมที่

หลากหลาย ทัง้การรบัเงนิบำารงุรายป ีการมอบเงนิชว่ยเหลอื การตรวจสขุภาพ

โดย อสม. หรือเชิญหน่วยงานต่างๆ มาให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องที่สมาชิกสนใจ 

มีอ�ห�รว่�งและเครื่องดื่มท่ีได้รับก�รสนับสนุนจ�กคนในชุมชนท่ีแสดง

คว�มจำ�นงเป็นเจ้�ภ�พ ซึ่งในปีนี้ก็จองกันเกือบครบทั้งปีแล้ว

รูปแบบก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รกองทุนฯ ซ่ึงมี 15 คน 

จ�ก 7 หมู่บ้�น มีเจ้�อ�ว�สวัดคิตถ�ร�มเป็นที่ปรึกษ� จะใช้กระบวนก�ร

ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ� โดยในวันที่ 9 ของทุกเดือนจะมีก�รพูดคุยระหว่�ง

กรรมก�รก่อนที่จะมีก�รประชุมสม�ชิกในวันที่ 16 เพ่ือนำ�ข้อมูลไปแจ้ง
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ต่อที่ประชุมวันที่ 16 ห�กสม�ชิกมีเรื่องสงสัยก็ส�ม�รถ

สอบถ�มได้ 

“การได้พูดคุยกันทุกเดือน ก่อให้เกิดผลดี สิ่งไหนที่

สงสัยก็มาพูดคุยถามไถ่กัน มีคำาตอบให้ท้ังหมด สามารถ 

ตรวจสอบได้ แม้แต่เงินกองทุนก็ขอดูได้ว่ามีเงินเหลือเท่าไร” 

จิตรา เล่า

เพร�ะไม่นำ�เด่ียว กองทุนสวัสดิก�รชุมชนตำ�บล 

ท�่อยูจ่งึเตบิโตขึน้อย�่งมัน่คง จนส�ม�รถขย�ยสวสัดิก�ร

ด้�นต่�งๆ เพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีสวัสดิก�รรวม 13 เรื่อง 

คือ ทารกแรกเกิด ค่ารักษาพยาบาล ผู้สูงอายุ-ผู้ยากจน  

เสียชีวิต ผู้ด้อยโอกาส-พิการ พัฒนาอาชีพ ทุนการศึกษา 

เยี่ยมไข้ผู้ป่วย เจ้าภาพงานศพ พร้อมข้าวสารและพวงหรีด 

วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม-กีฬา และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2557-2558 ได้มกีารเพิม่เงนิสมทบรายปีๆ  ละ 365 บาท 

อีกทั้งยังมีเงินสบทบจากผ้าป่าที่พระครูวรดิศพิทักษ์ อดีต 

เจ้าอาวาสวัดดิตถาราม จัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนกองทุนฯ ทุกปี 

และเงินสบทบ 1 ต่อ 1 ตามเงื่อนไข โดยในปัจจุบันมีเงินใน

กองทนุฯ สงูกวา่ 800,000 บาท แตถ่า้รวมเงนิกองทุนทีมี่ตัง้แต่

เริ่มต้นที่ได้มาจ่ายไปรวมได้ราวๆ 5-6 ล้านบาท
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เจตจำานงเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน
ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลท่าอยู่มีสมาชิกครอบคลุมทั้ง 7 

หมู่บ้าน และมีจำานวนสมาชิกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด 

คนที่ไม่ได้เข้าร่วมส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดี หรือมีสวัสดิการจาก 

หน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว ซึ่งความงดงามของน้ำาใจจากผู้ท่ีมีฐานะดีบางคน 

ที่ยินดีเข้าเป็นสมาชิก แต่ไม่รับสวัสดิการใดๆ หากถึงคราวต้องปรับสวัสดิการ

ตามเงือ่นไขทีเ่ปน็สมาชกิกจ็ะมอบคนืสบทบไวใ้หก้องทนุฯ เพือ่นำาไปช่วยเหลือ

สมาชกิรายอืน่ท่ีลำาบากกว่า เชน่ มสีมาชิกประมาณ 5 เปอรเ์ซน็ต ์ทีไ่ม่สามารถ

จ่ายสบทบปีละ 365 บาทได้ ก็จะนำาเงินในส่วนนี้ไปจ่ายแทน

“ไม่คัดออกเพราะคิดว่า เขาแย่อยู่แล้ว อย่างน้อยจะได้มีสวัสดิการนี้

ช่วยเหลือ” อรษา กล่าว

คว�มเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออ�ทรต่อกันเช่นน้ี ยังทำ�ให้เกิดกองทุน 

รปูแบบใหมอ่กีกองทนุคอื กองทนุเพือ่นชว่ยเพือ่น ทีต่ัง้ขึน้เพือ่ชว่ยเหลอื

คนในชุมชนกรณีเสียชีวิต จ�กเดิมที่กองทุนสวัสดิก�รชุมชนช่วยเหลือ 

ศพละ 5,000 บ�ท ก็จะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มจ�กสม�ชิกแต่ละร�ยที่ฝ�ก 

เงนิไว ้ต�มจำ�นวนสม�ชกิคณู 100 บ�ท สบทบเพิม่เข�้ไปทำ�ใหใ้นปจัจบุนั

มีเงินช่วยเหลือง�นศพง�นละ 33,000 บ�ท 

นอกจากนี ้ทีน่ีย่งัใชห้ลกัยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการกองทนุสวัสดกิาร

ชุมชน ตัวอย่างเช่น กองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน สมาชิกเจ้าของบัญชีแต่ละราย

สามารถถอนเงินออกไปใช้ได้ในยามจำาเป็น แต่มีหลักเกณฑ์ว่า ต้องเหลือเงิน

ในบัญชีไว้อย่างน้อย 300 บาท ไว้เป็นค่ากองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนในกรณี 

งานศพ 

“เราตั้งความถี่เอาไว้โดยประมาณว่า ใน 1 เดือนไม่น่าจะมีคนเสียชีวิต

เกิน 3 ศพ และเราจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บทุกงาน อย่างน้อยไม่สร้างความยุ่งยาก

ให้กับฝ่ายเหรัญญิก ท่ีจะต้องไปเดินเก็บเงิน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีเงิน 

เหลอือยู ่พอเสยีชวีติปุบ๊กถ็อนออกมาไดแ้ลว้ เงนิทีท่ำากไ็มไ่ดฝ้ากธนาคารท่ีอืน่ 

ฝากธนาคารหมู่บ้านไว้ เพราะง่าย สะดวก และเป็นการสนับสนุนธนาคาร

หมู่บ้านด้วย” แดง เล่า

ขณะที่จิตรา เสริมว่า กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดขึ้นจากประสบการณ์

ของเรา เห็นที่อื่นตั้งกองทุนแล้วล่ม เพราะเวลามีคนเสียชีวิต 1 คน เขาต้อง

เดินไปเก็บ ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถให้ได้ เนื่องจากวันนั้นไม่มีเงิน กลายเป็น

ปัญหา การจัดการยุ่งยาก เลยคิดว่า ถ้าเราทำาเรื่องนี้ต้องมีการกันเงินให้มีอยู่

ในสมุด เผื่อมีคนเสียชีวิตจะได้ถอนมาใช้ได้ โดยกำาหนดว่าต้องมีเงินเหลือใน

สมุดบัญชีอย่างน้อย 300 บาท หากมีการถอนไปช่วยงานศพ เดือนต่อไปต้อง

เอามาใส่ให้ครบ 300 บาท พยายามกำาหนดให้มีระเบียบที่ไม่มากเรื่อง ชัดเจน 

และจัดการได้

ด้วยกระบวนก�รคิดรอบด้�นที่สอดคล้องกับจริตของคนในพื้นที่ 

จึงมีก�รว�งกรอบก�รทำ�ง�นที่รอบคอบคือ กรณีที่ม�สมัครเป็นสม�ชิก

กองทนุเพือ่นชว่ยเพือ่น ตัง้แตค่รัง้แรกเจ้�ของบญัชตีอ้งระบวุ�่ ห�กตนเอง

เสียชีวิตจะมอบเงินในบัญชีนี้ให้กับใคร เพื่อกันไม่ให้เกิดปัญห�คนที่อยู่

ข้�งหลังแย่งเงินกัน ดังนั้นเวล�ท่ีสม�ชิกกองทุนเพ่ือนช่วยเพื่อนร�ยใด

เสียชีวิต ฝ่�ยเหรัญญิกจะต้องเตรียมเงินท้ังหมด ท้ังเงินช่วยเหลือ และ

เงินของเจ้�ของบัญชี เมื่อไปง�นศพก็ต้องอธิบ�ยให้กับคนทั้งง�นได้ฟัง 

และมอบเงินให้กับคนที่เจ้�ของบัญชีระบุไว้ 

คือต้นแบบการทำางานเพื่อสังคม
ก�รทำ�ง�นท่ียืดหยุ่น ยังหม�ยถึงก�รแบ่งง�นกันภ�ยในทีม 

คณะกรรมก�ร ท่ีต่�งรู้หน้�ท่ีของตนเอง และเข้�ใจถึงเง่ือนไขชีวิตของเพ่ือน

ร่วมง�น เช่น การเดินทางไปประชุมนอกชุมชน ใช่ว่าทุกคนจะสะดวกไป  

ดงันัน้คนทีส่ะดวกกย็นิดไีปแทนเพือ่นโดยไมเ่กีย่งงาน แลว้กลบัมาเลา่สูก่นัฟงั 

เพราะทุกคนต่างอาสามาทำางานอย่างบริสุทธิ์ใจ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  

ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่ทำาให้ได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกในชุมชน 
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เพราะได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกในชุมชน ดังนั้นนอกจากบทบาท

หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้ว ทีมงานยังรับหน้าที่

เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง

ยตุธิรรม ซึง่เปน็หนา้ท่ีเพ่ิมเตมิทีย่นิดทีำา เพราะรูว่้าหากคนในชมุชนเดยีวกนัมี

เรือ่งบาดหมางกนัถึงขัน้ขึน้โรงขึน้ศาล ยอ่มนำามาซ่ึงการเสยีคา่ใชจ้า่ย เสยีเวลา

ในการประกอบอาชีพ และกลายเป็นความแตกแยกในชุมชน 

“สมมติว่าเราไปฟ้องร้องทางกฎหมายว่ามาอย่างน้ัน อย่างน้ี มันก็ไม่จบ 

คนบ้านติดกันก็มองหน้ากันไม่ได้ มันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย คุยกันทั้ง 2 ฝ่าย 

เราก็จะดูอีกว่า ใครบ้างสามารถไปคุยกับบ้านนี้แล้วเขาเชื่อ ใครบ้างที่จะไปคุย

กบัคนนีแ้ลว้เขาฟงั กจ็ะสามารถทีจ่ะลอมชอมกนัได ้สดุทา้ยกม็ทีางออก” อรษา 

อธิบายวิธีคิด

ดังนั้นการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกันเองภายในชุมชน จึงเป็นทางออก 

ที่ดีสำาหรับทุกฝ่าย คดีความที่ไม่หนักหนาสาหัสก็ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้ 

สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน คู่พิพาทก็ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินเสียทอง  

ไปขึ้นโรงขึ้นศาล ยอมความกันได้ แถมยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันไว้ 

ชุมชนก็ไม่แตกแยก 

บทบาทหน้าท่ีที่เกินกว่ากรอบของการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน 

แต่เต็มใจทำา เช่นเดียวกับที่เต็มใจอาสามาทำางานเพื่อชุมชน ทั้งๆ ท่ีไม่มี 

ค่าตอบแทนจากส่ิงท่ีทำา แต่เป็นเพราะสำานึกท่ีถูกปลูกฝังจากพระครูวรดิศพิทักษ์ 

ที่บอกกับทีมงานเสมอว่า บ้านของเราจะให้คนอื่นเข้ามาดูแลเอาประโยชน์  

แล้วอนาคตลูกหลานจะเหลืออะไร มันไม่มีเหลือ ทุกคนในตำาบลท่าอยู่ถือว่า

เปน็ครอบครวัเดียวกนั คนทีไ่มด่แีลว้เราตดั หรอืคนทีท่ำาไมถ่กูใจเราแลว้เราตดั 

สุดท้ายเราจะเหลือกี่คน เราไม่ให้โอกาสเขา เขาก็จะกลับมาเป็นคนดีไม่ได้

นอกจากคำาสอนทีท่มีงานยึดถอืปฏบิตั ิการประพฤตตินเปน็แบบอยา่ง

ของความเสยีสละ ไมท่ำางานรอ้น ไมเ่ลน่การเมอืงเปน็เครือ่งการนัตวีา่ ทมีงาน

ไม่ได้ทำางานเพื่อประโยชน์แอบแฝง การใฝ่เรียนรู้และคัดสรรความรู้มาปรับใช้
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ให้เหมาะสมกับเง่ือนไขของชุมชน การรู้จักประเมินท่าทีของนักการเมืองท้องถ่ิน 

หรือผู้ประกอบการต่างถิ่นที่มาประกอบกิจการในท้องที่ทำาให้รู้จักทางหนีทีไล่

ที่จะจัดวางความสัมพันธ์ 

ก�รทำ�ง�นท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้ข้อมูลในก�รตัดสินใจ 

เพร�ะทีมง�นแต่ละคนต่�งมีประสบก�รณ์ในก�รเก็บข้อมูลเพื่อทำ�แผน

ชุมชนม�ก่อน จึงทร�บเบ้ืองลึกเบ้ืองหลัง รู้สภ�พคว�มเป็นอยู่ และวิถีชีวิต

ของสม�ชกิในชมุชนม�กพอทีจ่ะชว่ยเหลือ หรอืปอ้งกนัคว�มผดิพล�ดได ้

สิง่เหล่�นีค้อืปจัจยัทีท่ำ�ใหก้องทุนสวสัดกิ�รชมุชนของตำ�บลท�่อยูเ่ตบิโต

อย่�งมั่นคงและยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม การทำางานยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้าง เมื่อได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น เมื่อข้ัวตรงข้ามในพ้ืนที่ 

ไดร้บัเลอืก เงือ่นไขการสนบัสนนุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึกลายเปน็

จุดติดขัด แต่โชคดีที่ทีมงานมีคณะทำางานระดับจังหวัดคอยสนับสนุน  

จงึสามารถคลีค่ลายปญัหานีโ้ดยกขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แทน 

สำาหรบัการขับเคลือ่นงานตอ่ไปในอนาคต ทมีงานยงัมเีปา้หมายในการ

ทีจ่ะดแูลใหส้มาชกิในชมุชนทกุคน รวมทัง้แรงงานตา่งถิน่ทีเ่ขา้มารบัจา้งทำางาน

ในพื้นที่มีสวัสดิการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2565 ที่ทุกคนใน

ตำาบลท่าอยู่จะต้องมีสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ กองทุน หรือภาคเอกชน 

ทุกคนต้องมีสวัสดิการในด้านต่างๆ ร่วมทั้งหาแนวทางในการลงทุนใหม่ๆ ท่ี

จะทำาให้เงินในกองทุนงอกเงยเพิ่มขึ้น

“จะไดไ้มต่อ้งบอกวา่คนในตำาบลทา่อยู ่ตายแลว้ไมม่เีงนิทำาศพ ไปรักษา

พยาบาลแลว้โดนทิง้ไมม่คีนดูแล คนพิการอยูบ่า้นแลว้ไม่มคีนดแูล เราไมอ่ยาก

ใหเ้กดิเหตกุารณแ์บบน้ี ไม่อยากให้คนทา่อยูต่อ้งไปรอ้งกาชาด เราไม่อยากให้

คนท่าอยู่ออกข่าวโทรทัศน์ เพราะเราสามารถช่วยเหลือกันได้ ในครอบครัวหน่ึง

ทีเ่ขายากจน ไม่มเีงนิ แต่คนรอบขา้งท่ีพอจะชว่ยกนัได้ก็ขอใหไ้ปชว่ย ประธาน

ผู้สูงอายุจะพูดตลอดว่า อย่าทอดทิ้งให้เขาอยู่เดียวดายนะ เราไม่อยากได้ยิน

วา่คนนีเ้ปน็โรคซมึเศรา้แลว้ฆา่ตวัตาย เป็นเรือ่งทีน่า่อบัอายในตำาบลวา่ เขาอยู่

อย่างไร ไม่มีการดูแล ไม่มีการช่วยเหลือ ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่อยากได้ยินเรื่อง

แบบนี้” อรษา กล่าวยืนยันปณิธาน 

ต้นแบบพัฒนาการที่ต่อเนื่อง
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลท่าอยู่  

ภายใต้การเฝ้ามองและสนับสนุนของคณะทำางานจังหวัดอย่างช�ตรี มูลส�ร  

ทีส่ะทอ้นคว�มคดิเหน็ตอ่ก�รทำ�ง�นของกองทนุฯ ว�่ กองทนุฯ ของตำ�บล

ท�่อยูบ่รรลเุป�้หม�ยในก�รบรหิ�รจดัก�รกองทนุสวสัดกิ�รชมุชนท่ีต้ังไว้

ร่วมกันในระดับจังหวัดหล�ยๆ เรื่อง เช่น 1. ประชากรอย่างน้อย 30 

เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน แต่ที่นี่มีสมาชิกเกินกว่า 

ครึ่งหน่ึงของประชากรแล้ว 2. มีการพัฒนาศักยภาพที่ได้รับงบประมาณ

สนบัสนนุจากรฐับาลตอ่เนือ่ง 6 รอบ ตามเงือ่นไขเพิม่จำานวนสมาชกิ 100 ราย

ต่อปี ซึ่งเมื่อคิดย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นจากสมาชิก 35 ราย ในปี พ.ศ. 2547 

การทำางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
เพราะทีมงานแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ทำาแผนชุมชนมาก่อน จึงทราบเบื้องลึกเบื้องหลัง รู้สภาพ
ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนมากพอที่จะ
ช่วยเหลือ หรือป้องกันความผิดพลาดได้ สิ่งเหล่านี้คือปัจจัย
ที่ทำาให้กองทุนสวัสดิการชุมชนของตำาบลท่าอยู่เติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
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ปจัจบุนัเพิม่เปน็ 2,000 กวา่ราย และแตล่ะปกีม็แีนวโนม้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

3.สวสัดกิารกองทนุทีม่กีารกำาหนดว่าตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งนอ้ย 9 ดา้น 

แตท่ีน่ีม่มีากถงึ 13 ดา้น และบางดา้นกม็จีำานวนเงนิสวสัดกิารสงูกวา่ทีก่ำาหนด 

เช่น ข้อกำาหนดบอกว่าเสียชีวิตจ่าย 5,000 บาท แต่ที่นี่เสียชีวิตจะได้รับ

สวัสดิการประมาณ 33,000 บาท นอกจ�กนี้ยังมีรูปแบบกองทุนสวัสดิก�ร

ทีห่ล�กหล�ย และมกี�รบรูณ�ก�รระหว่�งกองทนุสวัสดกิ�รชมุชน กองทนุ

ผู้สูงอ�ยุ กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ส่ิงเหล่�น้ีล้วนเป็นจุดเด่นที่ส�ม�รถ

เป็นต้นแบบของก�รบริห�รจัดก�รกองทุนสวัสดิก�รชุมชนระดับจังหวัด 

ระดับภ�ค หรือระดับประเทศได้

“จากเงนิตัง้ตน้ 3,000 บาท ของคน 30 กวา่คน วนันีข้ยบัไปเปน็ 2,000 

กวา่คน จนเกอืบถงึเพดานทีส่ามารถปลดลอ็คกฎเกณฑก์ารสนบัสนนุจากภาค

รัฐ ที่ระบุว่า หากกองทุนไหนมีสมาชิกเกิน 50 เปอร์เซ็นต์จะได้รับเงินสมทบ

ทุกปี โดยไม่ต้องหาสมาชิกเพิ่มปีละ 100 รายเหมือนที่ผ่านมา” ชาตรีกล่าว

 การเติบโตอยา่งตอ่เนือ่งของกองทนุสวสัดกิารชมุชนตำาบลทา่อยู ่ยงั

สรา้งแรงกระเพ่ือมตอ่การกอ่เกดิกองทนุสวสัดกิารแกก่ลุม่เปา้หมายเฉพาะ เชน่ 

การเกิดชมรมผูพ้กิาร ชมรมผูด้้อยโอกาส ทีต่ัง้ข้ึนมาเพือ่ชว่ยเหลอืกนัเอง และ

มทีมีงานจากกองทนุสวสัดกิารชมุชนตำาบลทา่อยูเ่ปน็พีเ่ลีย้งอยา่งใจกวา้ง โดย

ไม่ได้คิดว่าจะต้องรวมยอดให้เข้ามาอยู่ในกองทุนเดียวกัน แต่ต่างมีเป้าหมาย

เดียวกันคือ คนในตำาบลท่าอยู่มีสวัสดิการในชีวิต

 วันนี้นับได้ว่� คนท่�อยู่ กินอิ่ม นอนอุ่น เพร�ะมีทุน มีสวัสดิก�ร 

ทีช่ว่ยให้อบอุน่ในหวัใจว่� ชวิีตจะไมแ่รน้แคน้ย�กจนเกินไป เพร�ะมหีล�ย

มือท่ีพรอ้มจะชว่ยโอบอุม้ย�มเดอืดรอ้น ดงันัน้ตอ้งยอมรบัว�่ ทนุทีส่ำ�คญั

ทีส่ดุของท�่อยู ่คอื ทนุน้ำ�ใจของสม�ชกิในตำ�บลทีเ่อือ้อ�ทรตอ่กนั จนสง่

ต่อให้เกิดภ�พรวมของคว�มเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุน

สวัสดิก�รชุมชนตำ�บลท่�อยู่อย่�งที่เห็นและสัมผัสได้ในทุกวันนี้

คว�มสขุทีค่ณุสมัผสัไดเ้มือ่ม�เรยีนรูท้ีน่ีค่อื 

การบรหิารจดัการกองทนุสวัสดกิารชมุชนอยา่งลกึซึง้ 

ทั้งมิติแนวคิด ปณิธาน วิธีการทำางาน รูปธรรมของ

ผลลัพธ์ที่ทำาให้สมาชิกกองทุนฯ อบอุ่นหัวใจ และวิธี

การขยายผลการทำางานสู่กองทุนอื่นๆ 
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ชีวิตที่มีชีวาของผู้สูงอายุโคกเจริญ 

ตำาบลโคกเจริญ อำาเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 

บนพ้ืนท่ี 36,238 ตางรางกิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

คือ ปลูกยางพาราและทำาสวนผลไม้ รองลงมาคือ ประมง รับจ้างและค้าขาย 

มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ท้ังส้ิน 679 หลังคาเรือน มีประชากร 3,167 คน4 

ในพืน้ทีม่ไีทยพทุธ 7 หมูบ่า้น และไทยมสุลมิ 1 หมูบ่า้นคอื หมู่ที ่6 บา้นตล่ิงชัน 

แต่ประชาชนทั้งหมดก็ดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ผสานพลังสร้างสุขผู้สูงอายุ
ความโดดเด่นของพื้นที่ตำาบลโคกเจริญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ 

ทำางานของภาคประชาชนคือ กองทุนสวัสดิการชุมชน และภาคราชการคือ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ที่ได้จับมือกันดูแลชีวิตและ 

ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง  

ที่มีอยู่ร่วม 400 คน ด้วยการสร้างแรงดึงดูดให้ผู้สูงวัยท่ีติดบ้าน ติดเตียงได้ออก

มาพบปะกัน และร่วมทำากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ จิต และสังคม 

มาอย่างต่อเนื่อง 

แกนนำาหลกัในพืน้ที ่เชน่ ป�้ติม๋-บปุผ� เทพณรงค์ อดตีผู้อำ�นวยก�ร 

รพ.สต.โคกเจริญ นพัญช� พิรุณรัตน์ พย�บ�ลวิช�ชีพ รพ.สต.โคกเจริญ 

ดรุณี เนื่องชมภู อสม พี่ด�-วนิด� ชูสุวรรณ กรรมก�รกองทุนสวัสดิก�ร

ชุมชน รัชนี ณ นคร ประธ�นกลุ่ม อสม.ตำ�บลโคกเจริญ สัมฤทธ์ิ คล่องก�ร 

ประธ�นกลุม่ผู้สงูอ�ยตุำ�บลโคกเจรญิ และวร�ภรณ ์แกว้สว�่ง เลข�นกุ�ร

กองทุนสวัสดิก�รชุมชน ร่วมกันบอกเล่าความเป็นมาของกิจกรรมการดูแล 

4 อบต.โคกเจริญ www.khokjaroen.go.th
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ผู้สูงอายุในตำาบลว่า มีจุดเร่ิมต้นมาจากผู้สูงอายุท่านหน่ึงสนใจการออกกำาลังกาย

ถึงขั้นเดินเท้าจากบ้านในระยะทาง 3 กม. ไปร่วมกิจกรรมออกกำาลังกายกับ

ชมรมผู้สูงอายุอำาเภอทับปุดทุกวัน ได้มาปรึกษากับป้าติ๋มซึ่งเป็น ผอ.รพ.สต. 

ในขณะนัน้วา่ ทำาอยา่งไรจงึจะสามารถจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายขุึน้ในตำาบล ปา้ติม๋

จงึไดน้ำาเร่ืองไปหารอืกบั นายก อบต. จนไดง้บประมาณสนบัสนนุกจิกรรมของ

ผู้สูงอายุในตำาบล 

“ค่อยๆ ชวนกันเข้ามา จาก 10 คน 20 คน 30 คน จัดกิจกรรมให้ออก

กำาลงักาย แรกๆ กเ็ปน็รำาไทเก๊ก รำาไม้พลอง ทำาเรือ่ยๆ มากย็ิง่มกิีจกรรมหลาก

หลายขึ้น จนในที่สุดได้รับงบประมาณจาก สสส. ในปี พ.ศ. 2547” ป้าติ๋ม เล่า

เท้าความ

งบประมาณทีไ่ดถ้กูนำามาขบัเคลือ่นเรือ่ง หมูบ่า้นสรา้งเสรมิสขุภาพตาม

แนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดบ้านสวย

ครัวสะอาด การปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ  

โดยเลือกนำาร่องท่ีหมู่ 8 ก่อนที่จะขยายผลเชิญชวนสมาชิกจากหมู่บ้านอื่นๆ 

เข้าร่วมจนสามารถจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุตำาบลโคกเจริญในที่สุด

ปถีดัมา โครงการของพืน้ทีโ่คกเจรญิท่ีไดร้บัเลอืกเปน็ 1 ใน 20 โครงการ

ดขีองประเทศ จากความโดดเดน่ของกจิกรรมออกกำาลงักายของผู้สงูอาย ุทำาให้

ได้พาผู้สูงอายุไปโชว์โนราห์บิก ซ่ึงเป็นการออกกำาลังกายท่ีผสมผสานท่ารำาโนราห์ 

ศิลปะการแสดงของภาคใต้ร่วมกับท่าเต้นแอโรบิกในงานระดับชาติ ถึง 2 งาน

ติดกัน กลายเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิก และกลายเป็นพลังผลักดันให ้

ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา ตั้งใจทำากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ

นอกจากร่วมกิจกรรมกันเองในกลุ่ม ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ประสบการณ์

ในเร่ืองต่างๆ ได้ร่วมเป็นครูภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองต่างๆ สู่เยาวชน

ในโรงเรียน ทั้งสอนทำาลูกประคบ ทำาขนมไทย ทำาบายศรี งานจักสาน ฯลฯ  

ทีท่ำาให้เดก็ๆ รุน่ลกูรุน่หลานรูส้กึทึง่กบัความสามารถของปูย่า่ ตายาย จนเหน็

คุณค่าของผู้สูงอายุมากขึ้นกว่าเดิม

พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนเกษียณวัยที่เปิดสอนทุกวันจันทร์ เพื่อเรียนรู้ทั้งวิชาการในระบบของ 

กศน. ซ่ึงเป็นหลักสูตรระยะส้ัน มีการสอบเพ่ือวัดระดับความรู้และปรับระดับช้ัน

ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี หรือความรู้

ใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังมี

การสอนเพ่ิมเติมเร่ืองอาชีพเสริม เช่น การทำาลูกประคบ น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น 

ยาหม่องรางจืด ยาเขียว ยาเหลือง ฯลฯ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเรียนรู้ฝึกฝนจน

สามารถผลิตขายตามออเดอร์ที่มีผู้สนใจสั่งซื้อ 

สร้างสังคมสูงวัยใจเปี่ยมสุข
ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุท่ีเคยติดบ้�น ได้ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเข้�สังคมม�กขึ้น อ�ก�รซึมเศร้�เหง�หงอยที่เคยเป็นจึงลดลง 

ผูส้งูอ�ย ุ3 ร�ยทีเ่คยมปีญัห�สขุภ�พจติตอ้งรบัย�เปน็ประจำ� เมือ่เข�้รว่ม

กจิกรรมบอ่ยๆ อ�ก�รดขีึน้ จนไมต่อ้งรบัย�อกีแลว้ ปจัจบุนัมผีูส้งูอายเุปน็

สมาชิกของชมรมฯ ถึง 300 กว่าคนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยม ี

ผู้สูงอายุประมาณ 50 คนที่เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียงที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม  

ซึ่งทีมงานก็ไม่ได้ละเลย รวมกลุ่มไปเยี่ยมเยือนเป็นประจำา รวมทั้งจัดกิจกรรม

ผู้สูงอายุที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ได้ร่วมเป็น
ครูภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องต่างๆ สู่เยาวชน
ในโรงเรียน ทั้งสอนทำาลูกประคบ ทำาขนมไทย ทำาบายศรี 
งานจักสาน ฯลฯ ที่ทำาให้เด็กๆ รุ่นลูกรุ่นหลานรู้สึกทึ่งกับ
ความสามารถของปู่ย่า ตายาย จนเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุมากขึ้นกว่าเดิม
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พระเยีย่มโยม โดยนมินตพ์ระสงฆ ์ไปเยีย่มผูส้งูอายุซึง่นบัถอืศาสนาพทุธทีป่ว่ย

ติดเตียงถึงที่บ้าน สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำาบุญ

“ค่าสมัครสมาชิกคนละ 150 บาท เป็นค่าบำารุง 50 บาท ค่าช่วยเหลือ

งานศพ 100 บาท ซึ่งจ่ายคร้ังแรกครั้งเดียว ปีต่อไปจ่ายเฉพาะค่าบำารุงปีละ  

50 บาท เพือ่ใชใ้นการดำาเนนิงาน และจดักจิกรรมตา่งๆ ของกลุม่” พอ่สมัฤทธิ ์

บอกถึงเงื่อนไขการเป็นสมาชิกชมรมฯ 

เม่ือไดเ้ข�้สงัคม พบปะพดูคยุ ทำ�กจิกรรมกบัคนวยัเดยีวกนั สง่ผล

ให้สุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุดีขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด ลูกหล�นที่บ้�นสะท้อน

คว�มเห็นว่�ผู้สูงอ�ยุอ�รมณ์ดี คว�มสัมพันธ์กับสม�ชิกในครอบครัวก็ 

ดีขึ้นต�มไปด้วย 

“ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ท่านอดีตนายกฯ อบต. ท่านบอกว่า ขอบคุณ 

น้าติ๋มที่ทำาให้แม่เขาสดชื่น อายุ 80 ปีแล้ว ลุกขึ้นตี 3 ถางหญ้า ปลูกผัก  

มรีายไดจ้ากการขายผกั เขาบอกวา่ถา้พวกยายไมม่าทำากจิกรรม ยายคงไปแล้ว” 

ป้าติ๋มยกยกตัวอย่าง 

โดยพี่ดาเล่าเสริมถึงความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุว่า เวลามีกิจกรรม  

เราขอรับสมัครคนจัดปิ่นโตฟรี คุณยายท้ังหลายขันอาสามาช่วย ขอให้มีรถ 

พาไปเท่านั้น ไม่มีค่าปิ่นโตให้ก็ไม่เป็นไร เช้ามาแต่งตัวสวยๆ นั่งรอกันแล้ว  

มาถึงก็ถ่ายรูปโพสต์เฟซบุ๊กทันที

การมาร่วมทำากิจกรรมที่ รพ.สต. ทำาให้ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพไป

พรอ้มๆ กัน ประกอบกบัทาง รพ.สต. ไดเ้กบ็ขอ้มูลดา้นสขุภาพของคนในชมุชน

จึงพบว่า มีผู้ป่วยความดันสูง และเบาหวานค่อนข้างมาก จนนำามาสู่การ

วิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกัน จึงได้ข้อสรุปว่า เป็นเพราะอาหารที่บริโภค 

อุดมไปด้วยรสชาติ หวาน มัน เค็ม จนนำาไปสู่การส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้าน  

ผักปลอดสารเคมี และพืชสมุนไพร เพื่อบริโภคหรือรักษาสุขภาพในครัวเรือน 

ครั้นปู่ย่� ต�ย�ย ปลูกผักแล้วมีศัตรูพืชรบกวน ก็ได้รับก�รเติมเต็ม 

คว�มรู้เรื่องก�รทำ�ส�รสกัดจ�กธรรมช�ติเพื่อไล่แมลง หรือใครมีคว�มรู้

เรื่องใด มีเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้�นชนิดใด หรือมีคว�มรู้เรื่องแพทย์พื้นบ้�น

กน็ำ�ม�แลกเปลีย่นกัน คว�มรูข้องชมุชนจงึหมนุเวยีนเปล่ียนถ่�ยระหว�่ง

กันอย่�งไม่หวง โดยมีทีมง�นแกนนำ�ชุมชน อสม. และเจ้�หน้�ที่ รพ.สต.

เป็นฝ่�ยสนับสนุนด้�นวิช�ก�ร 

สำาหรับการบริหารจัดการกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการท่ี

เป็นผู้สูงอายุ 11 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 2 คน และกรรมการ

ทีเ่ปน็ตวัแทนของแตล่ะหมู่บา้น หมู่ละ 1 คน และมีทีป่รกึษา เชน่ นายก อบต. 

กรรมการโรงเรียนเกษียณวัย กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีการ

ประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุกวันที่ 1 ของเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาของการ

ประชมุจะเปน็การตดิตามสถานการณค์วามเปลีย่นแปลงของผูส้งูอายใุนตำาบล 

ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ ความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต การนัดหมายเยี่ยมเยือน

สมาชกิ หรอืการวางแผนกจิกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะกจิกรรมทีม่กัจะมหีนว่ยงาน

เชิญให้ไปร่วมแสดงต่างๆ 

“ถา้มกีจิกรรมตอ้งไปรว่มจะใชเ้วทพีดูคุยกนั เชน่ ชดุการแสดงนีต้อ้งการ 

10 คนนะ มีใครสมัครใจไปบ้าง ก็นัดฝึกซ้อมกัน แล้วเราจะมีแผนกตัดเสื้อผ้า 

เย็บเสื้อผ้าไม่ต้องไปจ้าง หรือว่าถ้ามีปัญหาของหมู่บ้าน ตัวแทนก็จะมาบอก” 

พ่อสัมฤทธิ์ เล่า 

ครั้นปู่ย่า ตายาย ปลูกผักแล้วมีศัตรูพืชรบกวน
ก็ได้รับการเติมเต็มความรู้เรื่องการทำาสารสกัดจากธรรมชาติ
เพื่อไล่แมลง หรือใครมีความรู้เรื่องใด มีเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน
ชนิดใด หรือหากใครมีความรู้เรื่องแพทย์พื้นบ้านก็นำามา
แลกเปลี่ยนกัน ความรู้ของชุมชนจึงหมุนเวียนเปลี่ยนถ่าย
ระหว่างกันอย่างไม่หวง
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ปิ่นโตสร้างสุข
เมื่อรัชนี ณ นคร ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับประเทศ ทำาใหพ้ื้นที่

ตำ�บลโคกเจริญกล�ยเป็นแหล่งศึกษ�ดูง�น ของคนต่�งถิ่น ทีมง�นเห็น

โอก�สของก�รทีม่คีนจำ�นวนม�กเข�้ม�ในชมุชน จงึคดิวธิกีระจ�ยร�ยได้

ไมใ่หร้�ยรบัในก�รจดัทำ�อ�ห�รกระจกุอยูท่ีค่นไมก่ีร่�ย โดยใหส้ม�ชกิใน

ชมุชนแต่ละครวัเรอืนทีส่มคัรใจเข�้รว่มโครงก�ร ทำ�ปิน่โตอ�ห�รพืน้บ�้น

เพื่อรับรองแขก 1 ครัวเรือน 1 ปิ่นโต สำ�หรับแขก 2 คน ร�ค�เถ�ละ 150 

บ�ท เน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ใช้ข้�วกล้อง ผักข้�งบ้�น อ�ห�รเน้นปล� 

ลดรสหว�น มนั เค็ม ใหด้ตีอ่สขุภ�พ ซึง่ผู้ทีส่นใจทำ�อ�ห�รปิน่โตส่วนใหญ่

ล้วนเป็นย่�ๆ ย�ยๆ ในแต่ละครอบครัวนั่นเอง

“เงิน 150 บาท อาจจะเป็นเงินไม่เยอะ แต่เป็นความภูมิใจที่ได้ทำา 

ของอร่อยๆ ให้คนอื่นกิน ทั้งยังเป็นการแบ่งปันผู้อื่น วงกับข้าวที่มีกับข้าวเป็น

ร้อยชนิด คนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรบ้าง” พี่ดา เล่าพร้อมเสริมว่า เคยมี

คนคิดว่า เราแกงหม้อนึงแล้วตักใส่ป่ินโตแต่ละเถา แต่ไม่ใช่ ปิ่นโตของใครก็ 

ใช้กับข้าวบ้านคนนั้น เวลามาเปิดกินด้วยกัน แกงพริกเหมือนกันแต่รสชาติ 

ต่างกัน 

การทำาปิน่โตอาหารของทีน่ีจึ่งกลายเปน็กจิกรรมสรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้ก่

ผู้สูงอายุ และกลายเอกลักษณ์ที่ทำาให้แขกไปใครมารู้สึกทึ่งและประทับใจ ทั้ง

ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถ้วน ยกเว้นกรณีถ้าแขกที่มาเป็น

มุสลิม ก็ต้องให้สมาชิกที่เป็นมุสลิมในหมู่ 6 เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อจะได้ปรุง

อาหารได้ถูกต้องตามหลักศาสนา 

ป่ินโตอ�ห�รยังเป็นกลยุทธ์สำ�คัญท่ีทำ�ให้ทีมง�น รพ.สต. และ อสม. 

ได้ประเมินพฤติกรรมก�รบริโภคของช�วบ้�น เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รปรับพฤติกรรม 

ลด หว�น มัน เค็ม ซึ่งเป็นส�เหตุของโรค NDC ไปในตัว ซึ่งพ่อสัมฤทธิ์ 

ยืนยันได้ว่� ม�ตรก�รน้ีส่งผลให้ตนเองปรับพฤติกรรมลดก�รบริโภคอ�ห�ร

รสจัด ลดก�รดื่มน้ำ�หว�นลงได้ 

การทำาปิ่นโตอาหารของที่นี่จึงกลายเป็นกิจกรรมสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ และกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำาให้
แขกไปใครมารู้สึกทึ่งและประทับใจ ทั้งยังเป็นการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถ้วน
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ธรรมนูญสุขภาพฉบับบ้านโคกเจริญ
เมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนเห็นผลดีของการบริโภคที่ลดหวาน มัน 

เคม็ จึงสนบัสนนุใหท้ำาเปน็ขอ้ตกลงรว่ม โดยจดัทำ�เปน็ธรรมนญูสขุภ�พของ

ตำ�บล ที่มีข้อกำ�หนด เช่น ง�นเลี้ยงปลอดน้ำ�อัดลม ปลอดโฟม ปลอด

ก�แฟ ใช้ปิน่โตใส่อ�ห�ร เปน็ตน้ ซึง่เนือ้ห�ในธรรมนญูสุขภ�พนีเ้ปน็สว่น

หนึง่ของร�่งธรรมนญูตำ�บลทีท่มีง�นขบัเคลือ่นพงัง�แหง่คว�มสขุร�่งขึน้ 

เพื่อนำ�ไปสู่ก�รทำ�ประช�พิจ�รณ์ ก่อนจะประก�ศใช้ในลำ�ดับต่อไป 

การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุได้ดำาเนินงานคู่ขนานไปกับกิจกรรม

อื่นๆ ของชุมชน โดยมีทีมงานของ รพ.สต.เป็นพี่เลี้ยง คอยสนับสนุนทั้งการ

คัดสรรกิจกรรมต่างๆ มากระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้สูงอายุที่เบื่อง่าย รวมทั้ง

แสวงหางบประมาณในการบริหารจัดการ ผ่านการทำาโครงการต่างๆ รวมทั้ง

สนับสนุนงานจัดทำาเอกสารที่ผู้สูงอายุไม่ถนัด 

“ต้องมองกว้าง เพื่อนเขาทำาอะไร มีอะไร ปล่อยเขาอยู่กันเฉยๆ ก็เฉา 

เม่ือวันก่อนการกีฬาโทรหาป้าต๋ิม เขาไม่รู้ว่าป้าต๋ิมเกษียณแล้ว จะให้ส่งแอโรบิก 

มวยไทย เขาถามว่ารับไหม ป้าบอกเขาพรุ่งน้ีให้คำาตอบ เพราะต้องถามยายก่อน 

พอมาถาม ยายก็บอกว่าถ้าน้องติ๋มลงยายก็ลงด้วย พอรู้ว่าจะเข้าร่วม ทีมงาน

ก็ต้องมาวางแผนเรื่องงบประมาณ ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร การซ้อม 

การคัดเลือกคนว่าจะเอาใครไป เพราะคนที่ไปต้องเป็นแกนนำาหลักที่สามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้แล้ว ยังต้องถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน

ได้อีกด้วย” ป้าติ๋ม เล่ากลยุทธ์การทำางาน

สิง่ทีท่มีงานยงัคงหว่งใยผูส้งูอายคุอื เรือ่งของการเดนิทางท่ีบางครัง้หาก

ไมม่ลีกูหลานมาสง่ ผูส้งูอายกุจ็ะหมดโอกาสมารว่มกจิกรรม หรอืหากเดนิทาง

มาเองก็ห่วงใยเร่ืองความปลอดภัย จึงได้นำาเร่ืองน้ีหารือกับหน่วยงานในท้องถ่ิน 

ซ่ึงในอนาคตอันใกล้น้ี อบต.จะรับท่ีจัดหารถบริการรับ-ส่งให้ผู้สูงอายุได้เดินทาง

เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวก และคลายความห่วงใยของลูกหลาน
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คว�มสขุทีค่ณุสมัผัสไดเ้มือ่ม�เรยีนรูท่ี้นีค่อื ระบบ

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุผ่�นกิจกรรมต่�งๆ

1. การสรา้งเสรมิสขุภาพผา่นการบรโิภคลดหวาน มนั 

เค็ม จากปิ่นโตอาหาร 100 อย่าง 

2. การออกกำาลังกายด้วยโนราห์บิก, แอโรบิกมวยไทย, 

การรำาไม้พลอง, รำาไทเก๊ก

3. การสร้างอาชีพเสริม เช่น การทำาขนมไทย ขนม

พืน้บา้น, การทำาลูกประคบ, การทำาน้ำามันมะพรา้ว

สกัดเย็น, การทำายาหม่อง, ยาเหลือง, ยาเขียว, 

การทำาเครื่องจักสาน ฯลฯ 

4. เท่ียวชมสวนผักพ้ืนบ้าน พืชสมุนไพรปลอดสารเคมี

ในครัวเรือน

5. การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร

จัดการชมรมผู้สูงอายุกับคณะกรรมการชมรมฯ 

และสมาชิกในชุมชน

ก�รได้เข้�ร่วมกิจกรรม พบปะพูดคุย เรื่องเก่�ๆ ได้ถูกเล่�ข�นใน

หมูเ่พือ่นวยัเดยีวกัน คว�มรูท้กัษะทีม่ไีดถ้�่ยทอดสูค่นรุน่ใหม่ เรือ่งใหม่ๆ 

ได้เรียนรู้ให้เท่�ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ก�รมีโอก�สอวดฝีมือก�รปรุง

อ�ห�รจ�กพืชผักสวนครัวท่ีปลูกเอง ได้อวดลีล�ร้องรำ�ทำ�เพลงร่วมกัน

ระหว�่งฝกึซอ้มและออกแสดงต�มคำ�เชญิชวน กจิกรรมน�น�ภ�ยใตก้�ร

สนับสนุนของเจ้�หน้�ที่ รพสต. อสม. และสม�ชิกในชุมชนเหล่�นี้  

ล้วนสร้�งสีสันและคว�มมีชีวิตชีว�ให้แก่ผู้สูงอ�ยุ ให้ได้ใช้ชีวิตอย่�งมี

คว�มสขุ รูสึ้กว�่ตนเองมคีณุค�่ และมคุีณภ�พชวีติทีด่ทีัง้ก�ย ใจ จติ สงัคม 

คว�มสุขที่ก่อเกิดเผื่อแผ่ไปให้ลูกหล�นรู้สึกได้ ภ�พจำ�ที่เคยได้ยินว่�  

คนแก่ขี้บ่นจนลูกหล�นรำ�ค�ญ แปรเปลี่ยนเป็นคว�มรู้สึกรัก เค�รพ และ

เห็นค่� ดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรที่ลูกหล�นยินดีจะดูแลรักษ�ให้อยู่ด้วยกันอย่�ง

มีคว�มสุขเช่นนี้ตร�บน�นเท่�น�น
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การจัดการท้องถิ่นที่เกาะยาวน้อย

“เกาะยาวน้อย” ชุมชนทำาเลทองระหว่าง 3 จังหวัดท่องเที่ยว พังงา 

ภูเก็ต กระบี่ ทำาให้ชื่อของเกาะยาวน้อยได้รับความสนใจจากนักลงทุนและ 

นักท่องเที่ยวจำานวนมาก แต่ชื่อน้ีในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2538 ไม่ได้ถูกเอ่ยขึ้น 

ในฐานะแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่เป็นเพราะ

ตำานานการต่อสู้ของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่กลายเป็นต้นแบบของการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติของอ่าวพังงา ให้พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้เรียนรู้และปรับใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 

เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำาเภอเกาะยาว มีประชากรประมาณ 

12,000 คน ในพ้ืนทีป่ระกอบด้วย 2 เกาะ คอื เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวนอ้ย 

ทศิตะวนัออกตดิจังหวดักระบี ่ทศิเหนอืตดิจงัหวดักระบ่ีและพงังา ทศิตะวนัตก

ติดจังหวัดพังงาและภูเก็ต ทิศใต้ติดทะเลอันดามัน มีพื้นที่ 46.46 ตร.กม. ส่วน

ประชากรของตำาบลเกาะยาวนอ้ยมปีระมาณ 5,000 คน นับถอืศาสนาอสิลาม 

99 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือประชากรแฝง คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่

เข้ามาทำางานในพ้ืนท่ีซ่ึงนับถือศาสนาพุทธ ตำาบลเกาะยาวน้อยแบ่งการปกครอง

ออกเป็น 2 ท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะยาวน้อย (อบต.) กับ

เทศบาลตำาบลเกาะยาวน้อย อาชีพหลักของคนที่น่ีคือ เกษตรกรรม เช่น  

ทำาสวน ประมง รับจ้าง และให้บริการด้านการท่องเที่ยว

สร้างทางเลือก...สร้างอาชีพ
จุดเด่นท่ีทำ�ให้เก�ะย�วน้อยยังมีทรัพย�กรธรรมช�ติท่ีสวยง�ม และ 

ก�รดำ�เนินชีวิตแบบเรียบง่�ยเช่นน้ี เกิดข้ึนจ�กกลุ่มแกนนำ�ในพ้ืนท่ีคือ 

บัญญัติ ศรีสมุทร กำ�นันตำ�บลเก�ะย�วน้อย วิว�ห์ อุปม� รองน�ยก อบต. 

เก�ะย�วน้อย ดุสิต แกงข้�วเรียบ ผู้ใหญ่บ้�น หมู่ 7 ตำ�บลเก�ะย�วน้อย 
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จรูญ ไม้แก้ว ผู้ใหญ่บ้�นหมู่ 2 นภดล ภิญโญ ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง อบต. 

เก�ะย�วน้อย และวรวิทย์ แดงนุ้ย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้�น หมู่ 5 ที่ผส�นรวม

อ�ชีพดั้งเดิมของชุมชนคือ ก�รทำ�สวน ทำ�ประมง กับอ�ชีพใหม่เรื่อง 

ก�รให้บริก�รด้�นก�รท่องเที่ยวได้อย่�งลงตัว

ในอดตีคนเกาะยาวนอ้ยมอีาชพีหลกัอาชพีเดยีว ไมท่ำาประมง กท็ำาสวน 

แต่เม่ือกระแสการท่องเท่ียวได้รับความนิยม คนในชุมชนเร่ิมปรับตัว เช่น หมู่ 4 

มีท่าเรือ อาชีพในอดีตคือทำาประมงกับสวนยาง เม่ือมีกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว

เกิดขึ้น คนบ้านนี้ก็เข้ามาทำางานด้านท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น ส่วนในโซนพื้นที่

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 6 และหมู่ 7 สภาพพ้ืนท่ีเป็นทุ่งนาและสวนยาง จึงไม่ค่อย

มีคนทำาอาชีพด้านการท่องเที่ยวมากนัก ทีมงานเห็นร่วมกันว่า การที่คน

เกาะยาวน้อยจะอยู่รอดได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน ทุกคนต้องไม ่

ยึดติดกับอาชีพเดิม ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงให้ได้ ซ่ึงขณะน้ี 

ทมีงานกำาลงัหาแนวทางพฒันาความเชือ่มโยงระหวา่งฐานทรพัยากรและฐาน

อาชพีใหส้อดคลอ้งกนั นัน่คอื ทำ�อย�่งไรให้คนทีป่ระกอบอ�ชพีเกษตรกรรม 

หรือประมง มีร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวด้วย...

ดังนั้นสิ่งที่ทีมงานกำาลังดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันคือ การส่งเสริมให ้

ชาวบา้นปลกูผกัอนิทรยี ์ปลกูขา้วอนิทรยี ์เพือ่จำาหนา่ยให้โรงแรม รสีอรท์ และ

สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งมีแผนสร้างแลนด์มาร์คใหม่ขึ้นในพื้นที่ เช่น 

หอชมควายกลางทุ่งนา เพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพดั้งเดิมของชุมชน และของดีของ

ชุมชนที่จะพัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึก เป็นต้น

“นาท่ีน่ีจะไม่เหมือนท่ีอ่ืน เพราะติดทะเล เวลาน้ำาข้ึนจะไหลเข้าไปในนา 

ขา้วทีน่ีจ่งึมีสารไอโอดนี รสชาตอิรอ่ย ทำานาเสรจ็ข้าวยงัไมอ่อกรวง กม็คีนจอง

หมดแล้ว จึงคิดนำาเรื่องข้าวไอโอดีนมาเป็นจุดขาย ซึ่งขณะนี้กำาลังประสานกับ

กรมชลประทานให้มาช่วยจัดการเร่ืองระบบน้ำา เพ่ือให้คนในชุมชนทำานาได้ 

ปีละสองครั้ง เพราะข้าวที่นี่มีราคาดีมาก ปลูกได้หลายพันธุ์ ทั้งหอมมะลิ 105 

ปทุมธานี 1 หอมสุพรรณ ไรซ์เบอรี่ ทับทิมสยาม” กำานันบัญญัติ เล่า 

นอกจากขา้วรสชาตดิ ีมไีอโอดีนเปน็ของดท่ีีผูค้น

แย่งกันซื้อแล้ว ในพื้นที่ยังมีของดีอื่นๆ อีก เช่น หมู่ 1 

มีอาหารและขนมพื้นบ้าน หมู่ 2 ขนมพื้นบ้าน หมู่ 3  

ทำานาข้าวไอโอดีน หมู่ 4 ผ้าบาติก หมู่ 5 มีกระชังปลา 

หมู่ 6 ทำาประมงและเลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงปลิง หมู่ 7 

มีกะปิ ปลาแดดเดียว และยังมีกิจกรรมท่ีทำาร่วมกับหมู่ 3 

คอื การทำาขา้วเมา่ สิง่เหลา่นีเ้ปน็ทนุของพืน้ทีท่ีส่ามารถ

ออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นเสน่ห์ของการท่องเท่ียวชุมชน

ได้ในอนาคต
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ย้อนรอยประวัติศาสตร์ “เกาะยาวน้อย” 
นอกจากทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เกาะยาวน้อยยังมี “ทุนมนุษย์” 

ทีเ่ปน็ฐานการพฒันาทีส่ำาคญัของชมุชน โดยกอ่นเกดิ พ.ร.บ.สภาองคก์รชมุชน 

ท่ีน่ีเคยมีความขัดแย้งเร่ืองการทำาประมงผิดกฎหมาย การใช้เคร่ืองมือการประมง

แบบทำาลายล้าง เช่น อวนรุน อวนลาก ระเบิดปลา ยาเบื่อเมา ทำาลายทั้ง 

สัตว์น้ำา ปะการัง หญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งหากินของสัตว์น้ำาหายาก เช่น  

เต่าทะเล โลมา พะยูน และสร้างผลกระทบต่อชุมชน และชาวประมงที่หากิน

บริเวณชายฝั่ง เพราะสัตว์น้ำาที่คนในชุมชนเคยใช้หาอยู่หากินหายไป กระทั่ง

องคก์รพัฒนาเอกชนหลายแหง่ อาท ิโครงการ CHARM มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่

สังคมได้เข้ามาส่งเสริมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

นำาแกนนำาคูข่ดัแยง้ทัง้สองฝ่ายมาทำาแผนรว่มกนั จนเกดิ “ชมรมประมงพืน้บา้น

เกาะยาวน้อย” ในปี พ.ศ. 2537 เพ่ือร่วมกันปราบปรามการทำาประมงผิดกฎหมาย 

และสง่เสรมิการทำาประมงขนาดเลก็ รวมทัง้มกีจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

จนเกิดเป็น “ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย” ที่มีชื่อเสียง 

“กลุ่มหน่ึงอนุรักษ์แบบขวาสุด อีกกลุ่มอนุรักษ์แต่ก็นำามาใช้ด้วย โดย 

วธิกีารนำามาใชอ้าจจะผดิกฎหมายบา้ง เลยเกดิการขัดแยง้กนั พอได้มาทำาแผน

ร่วมกันก็กลายเป็นทีมเดียวกัน จนต่อมาเกิดสภาที่ปรึกษาพัฒนาการตำาบล

เกาะยาวน้อย ประมาณปี พ.ศ. 2548” กำานันบัญญัติ เล่า

ระยะแรกของการทำางานของชมรมประมงพืน้บา้นตำาบลเกาะยาวนอ้ย 

เน้นการทำางานด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาเมื่อปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคลี่คลายลง 

และเกิดสภาท่ีปรึกษาพัฒนาการตำาบลเกาะยาวน้อย ก�รทำ�ง�นจึงขย�ยประเด็น

จ�กก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝ่ัง สู่ก�รจัดก�รระบบนิเวศเก�ะย�วน้อย 

ทั้งระบบ มีก�รจัดโซนนิ่งพื้นที่ใช้สอย และก�รรักษ�ป่�ต้นน้ำ� 

กระท่ังปี พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนประกาศใช้ จึงมีการจัดต้ัง

สภาองค์กรชุมชนตำาบลเกาะยาวน้อย ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันของเทศบาล 

อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน และสมาชิกเทศบาล

ทีมงาน เล่าว่า การก่อเกิดของสภาองค์กรชุมชน ทำาให้เรามีเวทีกลาง

ได้พบปะพูดคุยกัน ทุกเรื่องทุกปัญหาเราเอามาคุยกันหมด เช่น ปัญหาขยะจะ

มีวิธีการจัดการอย่างไร เคยพากันไปดูงานทั้งเกาะสมุย เกาะช้าง ดูแล้วคิดว่า

ไม่น่าจะใช่ เลยชวนกันคิดต่อว่ารูปแบบการจัดการขยะของเกาะยาวน้อย 

ควรเป็นแบบไหนที่เหมาะกับพื้นที่ของเราจริงๆ หรือการมีเฟอร์รี่เข้ามา สิ่งที่

ตามมาคือรถขึ้นมาเต็มเกาะ เราไม่อยากเห็นบ้านเราเป็นอย่างนั้น เลยมานั่ง

คยุกนัว่า ถ้�คว�มเจรญิทำ�ให้สภ�พพ้ืนท่ีเสยีห�ย สภ�พสงัคม และวถีิชีวติ

คว�มเปน็อยูข่องผูค้นเปลีย่นไปหมด บ�้นไมเ่ปน็บ�้น ชมุชนไมเ่ปน็ชมุชน 

มีแต่ผลประโยชน์ ก็ขออยู่แบบนี้ดีกว่� คว�มสุขไม่ได้อยู่ที่เงินอย่�งเดียว 

แต่อยู่ที่คว�มเกื้อกูลกัน คว�มเป็นญ�ติ เป็นพี่เป็นน้องกันม�กกว่�

ดงันัน้ หลงัจ�กไปศกึษ�ดงู�นแตล่ะครัง้ ทมีง�นจะนำ�ประสบก�รณ์

คว�มรูท้ัง้หมดม�ถ�่ยทอดให้เพือ่นสม�ชกิในชุมชนรบัรูด้ว้ย เพือ่ตระหนัก

ถึงปัญห�และผลกระทบของก�รพัฒน�เศรษฐกิจ จนนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง

กติก�ร่วมของชุมชน เช่น ข้อบัญญัติของตำ�บล และปัจจุบันอยู่ระหว่�ง

ก�รร่�งธรรมนูญตำ�บล 

ถ้าความเจริญทำาให้สภาพพื้นที่เสียหาย สภาพสังคมและ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนไปหมด บ้านไม่เป็นบ้าน
ชุมชนไม่เป็นชุมชน มีแต่ผลประโยชน์ ก็ขออยู่แบบนี้ดีกว่า
ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความเกื้อกูลกัน
ความเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่า
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กลยุทธ์สำ�คัญในก�รทำ�ง�นของสภ�องค์กรชุมชมตำ�บลเก�ะ 

ย�วน้อยคือ ก�รประชุมสภ�ฯ ที่จัดข้ึนทุกวันที่ 15 ของเดือน ใช้วิธี

หมุนเวียนสัญจรไปจัดในพื้นที่ต่�งๆ เช่น โรงเรียน อบต. แล้วแต่ว่า 

คณะทำางานจะตกลงกนั ซึง่สว่นใหญม่กัเลอืกจดัประชมุในพืน้ทีท่ีก่ำาลังประสบ

ปัญหาที่ต้องการแก้ไขร่วมกัน หลังประชุมเสร็จมีกิจกรรม Big cleaning day 

เพื่อทำาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นควบคู่กันไป เหตุผล

ที่เลือกจัดในพื้นที่ ทีมง�นบอกว่� ถ้�จัดประชุมท่ีเทศบ�ล หรือ อบต.  

คนที่จะเข้�ร่วมประชุมก็คือ ผู้นำ�เพียงกลุ่มเดียว 

“ตวัอยา่งเชน่ หมูท่ี่ 6 มบีคุคลภายนอกจะเขา้มาตัง้บอ่น เลยนดัประชมุ

ในพื้นที่ ก่อนจัดประชุมก็ออกอุบายให้ทีมงานและชาวบ้านจัด Big cleaning 

day กอ่นเพือ่ใหท้กุคนเหน็สภาพพืน้ท่ีโดยรอบวา่ หมูบ่า้นนีค้วรจะมบีอ่นไหม” 

ดุษฎี เล่า

โจทย์ใหม่ โจทย์ใหญ่ที่หนักอก
แม้ก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ จะผ่�นไปด้วยดี เช่น ก�รจัดก�รขยะ ที่มี

ก�รคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นท�ง โดยนำ�บ�งส่วนไปรีไซเคิล นำ�ขยะเปียกม�

ทำ�ปุ๋ย หรือก�รจัดก�รด้�นก�รท่องเที่ยว ที่มีข้อตกลงเรื่องก�รจัดโซนนิ่ง 

คือ โซนท่องเท่ียวและโซนชุมชน ท่ีจำ�กัดเร่ืองก�รจำ�หน่�ยสุร� สถ�นบันเทิง 

และก�รเขม้งวดเรือ่งก�รแตง่ก�ยของนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมิดชดิสอดคล้อง

กับวิถีชุมชนมุสลิม หรือก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งที่เน้นก�รทำ�ประมง

พืน้บ�้น ทีไ่มท่ำ�ล�ยระบบนเิวศ ซึง่เปน็ขอ้ตกลงรว่มของทัง้ 3 จงัหวดั คอื 

ภูเก็ต กระบี่ พังง� แต่ก็มีปัญห�บ�งระดับที่ทีมง�นยอมรับว่� อ�จจะ 

เกินคว�มส�ม�รถของพื้นท่ีท่ีจะจัดก�รได้ เช่น นโยบ�ยพัฒน�ที่ม�จ�ก

ส่วนกล�งที่ส่งผลกระทบต่อวิถีก�รดำ�เนินชีวิตที่เรียบง่�ยของคนเก�ะ 

ย�วน้อย เช่น ก�รมีเรือเฟอร์รี่ เป็นต้น แม้ปัจจุบันภ�คประช�ชนในพื้นที่

จะพย�ย�มทำ�ประช�คมในหมูบ่�้น นำ�มตขิองช�วบ�้นไปสู ้แตก่ไ็ม่ม่ันใจ

ว่�จะต้�นท�นได้เพียงใด เร�ไม่ได้กีดกันหรือขัดขว�ง

คว�มเจรญิ แตเ่พร�ะเหน็บทเรยีนจ�กเก�ะย�วใหญท่ีอ่ยู่

ใกล้เคียง และพิจ�รณ�แล้วว่� เป็นส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับ

บริบทของพ้ืนท่ี ซ่ึงมีระยะทางถนนใช้สัญจรรอบเกาะไม่เกิน 

14 กิโลเมตร ถนนแคบพอให้รถยนต์ผ่านได้ แต่กระนั้น 

คนเกาะยาวน้อยก็ยังนิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็น 

ส่วนใหญ่ ส่วนรถยนต์ท่ีมีไม่ได้นำามาใช้ในเกาะ แต่จอดฝากไว้

บนแผน่ดนิใหญ ่เพราะถา้คนเกาะยาวนอ้ยนำารถยนตม์าใชใ้น

พื้นที่เกาะ คงไม่มีถนนว่างพอ 

“ตอนนี้ชุมชนมีเรือเฟอร์รี่ขนาดเล็กอยู่แล้ว ทำาให้คน 

ในชุมชนมองเห็นแล้วว่ามีปัญหาเรื่องรถจากข้างนอกเข้ามา

มากขึ้น เพราะถนนมันแคบ เกิดอุบัติเหตุบ่อยข้ึน เม่ือก่อน 

คนแก่ขับรถแบบสบายๆ แต่ตอนนี้ขับไม่ได้แล้ว แถมขยะก็

เพิ่มข้ึน เพราะนักท่องเที่ยวบางคนที่เอารถเข้ามาเองก็ไม่ได้

พักที่รีสอร์ท แต่กางเตนท์ที่ชายหาดแล้วทิ้งขยะเอาไว้” ดุษฎี 

กล่าว

ถ้ามีเรือเฟอร์รี่ขนรถยนต์เข้ามา การควบคุมเรื่องการ

เดินทางภายในเกาะจะยากข้ึน รถอาจติดไปท้ังเกาะ ลำาพัง 

ทุกวันน้ีมีรถข้ึนลงประมาณ 20 คัน แต่ช่วงเย็นหรือหัวค่ำา

บรเิวณหนา้ตลาดกเ็กดิสภาวะรถตดิใหเ้หน็แลว้ แตท่ี่สำาคญัคอื

หากนกัทอ่งเทีย่วนำารถยนตเ์ข้ามา เรอื รถ ทีเ่ปน็ของวิสาหกจิ

ชุมชนก็อยู่ไม่ได้ คนในชุมชนก็อยู่ไม่ได้

ก�รต่อสู้เรื่องเรือเฟอร์รี่จึงเป็นปัญห�ใหญ่ของ 

คนเก�ะย�วน้อย เพร�ะต้องต่อสู้กับรัฐ นอกจ�กนี้ยังมี

ปัญห�ร่วมที่คนอำ�เภอเก�ะย�วกำ�ลังจับต�มอง คือ  

ก�รทวงคืนเก�ะ สืบเน่ืองจ�กระยะหลังเก�ะเล็กเก�ะน้อย 

หล�ยเก�ะของอำ�เภอเก�ะย�วเริ่มห�ยไปจ�กแผนที่
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“ตอนเราเป็นนักเรียน เรียนเรื่องเกาะ อำาเภอเกาะยาวประกอบด้วย  

40 เกาะ เราก็ท่องจำากันมา ตอนนี้เหลือไม่ถึง 30 เกาะ ส่วนเกาะที่หายไป 

ก็ไปอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่หรือพังงา” ดุษฎี กล่าว

ทมีงานจึงใชก้ระบวนการการสบืค้นข้อมูลจากอดตีมายนืยนัความเปน็

เจ้าของเกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านั้น เสนอเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานระดับ

จังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอคำาตอบการหารือระหว่างจังหวัดพังงาและ

กระบี่

บททดสอบที่หมุนเวียนมาให้ชุมชนตั้งรับปรับตัวมีเข้ามาตลอดเวลา 

อย่างในอดีตเมื่อเริ่มมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของผู้ประกอบการ

รายใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีการตกลงร่วมเรื่องการจัดการกับ

ชุมชน เช่น เรื่องการจ้างงาน ที่ต้องจ้างงานคนตำาบลเกาะยาวน้อยอย่างน้อย 

80 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งหมดในสถานประกอบการ การใช้รถ เรือ ก็ต้อง

เป็นของวิสาหกิจชุมชนของคนท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งแรกๆ ก็ไปตามข้อตกลง  

แต่นานวันก็เร่ิมหย่อนยาน จนต้องจัดระเบียบเป็นคราวๆ ซึ่งก็ยังโชคดีที่ 

ผู้ประกอบการมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ให้ความร่วมมือ ร่วมทั้งยินดีสนับสนุน 

กิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน 

แตใ่นปนีี ้เมือ่ผูป้ระกอบการคา้ปลกีรายใหญข่องประเทศมาเปดิกจิการ

ในพื้นที่ ปัญหาถุงพลาสติกบรรจุสินค้าที่กลายเป็นขยะให้ท้องถิ่นต้องจัดการ 

รวมถึงการขอความช่วยเหลือสนับสนุนการทำากิจกรรมของชุมชนก็ไม่เคย 

ไดร้บัการตอบสนองใดๆ สะทอ้นคว�มไรน้้ำ�ใจ คว�มโลภท่ีเรง่กอบโกยของ

ความพยายามทำางานเพื่อถนอมรักษาความสุขสงบในพื้นที่ 
ต้องอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนและทีมงาน
 ซึ่ง “หัวใจ” ที่ใช้หลอมรวมคนเกาะยาวคือ การพูดคุยกัน
เป็นประจำาสม่ำาเสมอ
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สถ�นประกอบก�ร สะกิดเตือนให้ทีมง�นต้องเร่งสร้�งค่�นิยมใหม่ให้กับ

ผู้คนในพื้นที่ในก�รเลือกรับ เลือกบริโภค เลือกสนับสนุนกิจก�รที่ควร

สร้�งประโยชน์ย้อนคืนสู่ชุมชน 

“ขยะปรมิาณมหาศาลกจ็ะยิง่เพิม่ข้ึน เพราะทกุวนันี ้อบต.เกาะยาวนอ้ย

มภีาระทีต่อ้งจัดการขยะประมาณวนัละ 5 ตนั ถา้รวมกบัของเทศบาลอีก 1 ตนั 

เป็น 6 ตัน” วิวา กล่าว

คว�มพย�ย�มทำ�ง�นเพื่อถนอมรักษ�คว�มสุขสงบในพื้นที่ ต้อง

อ�ศัยคว�มเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนและทีมง�น ซึ่ง “หัวใจ” ที่

ใช้หลอมรวมคนเก�ะย�วคือ ก�รพูดคุยกันเป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ

กำานนับญัญตัเิสรมิวา่ วงพดูคยุจะมคีนทกุกลุม่เขา้รว่มดว้ย ไมว่า่จะเปน็

รถ เรือ ชาวสวน ชาวประมง มาประชุมกันทีเป็นร้อยคน คุยกันแบบชาวบ้าน 

มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านก็สู้อย่างเต็มที่ 

เช่นเดียวกับการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ท่ีวันนี้ทีมงานบอกว่า 

สำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำางานอยู่ในพื้นที่ ม่ันใจว่ามีความเข้าใจ และสามารถ

สบืสานปณธิานใหร้ว่มบรหิารจดัการชมุชนไดอ้ยา่งไมข่าดตอน เพ่ือคงสถานะ

ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตแบบคนเกาะยาวน้อยให้ดำารงคงอยู่สืบไป

วิถีชีวิตแบบคนเก�ะย�วน้อย ก�รช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นมิตร 

ต่อกัน อยู่แบบพี่แบบน้อง ไม่วุ่นว�ย ไม่เห็นแก่ตัว ขับรถผ่�นทักท�ยกัน

รูจ้กักนัทัง้เก�ะ จงึเปน็เกร�ะกำ�บงัใหเ้กดิคว�มอุน่ใจในชวีติและทรพัยสิ์น 

ยืนยันได้จ�กทุกคนที่น่ีส�ม�รถเสียบกุญแจไว้ค�รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้

ได้อย่�งสบ�ยใจว่� ไม่ห�ยแน่ อีกท้ังย�มมีง�นบุญ ก็มีก�รไปช่วยง�น 

โดยไมต่อ้งจ�้ง แตกต�่งจ�กภ�ยนอกทีเ่จ�้ภ�พตอ้งจ�้งคนอืน่ม�ชว่ยง�น 

ภ�พที่เห็นจึงยืนยันได้ว่� วิถีแห่งคว�มสุขท่ีเรียบง่�ยเช่นนี้ คุณส�ม�รถ

สัมผัสได้ที่เก�ะย�วน้อย จังหวัดพังง�

คว�มสุขท่ีคุณสัมผัสได้เม่ือม�เรียนรู้ท่ีน่ีคือ 

การบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชน ทั้งด้าน

อุดมการณ์ ฐานคิด ประวัติศาสตร์การต่อสู้ ท้ังยัง

สมัผสัทางใจกบัความสขุ ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน สัมผัสทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ผ่านความงดงามของสถานท่ี วัฒนธรรม และ

อาหารทะเลสดใหม่รสชาติเยี่ยม
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นโยบายไร้รถถังที่ตำาบลบางวัน

ตำาบลบางวนั อำาเภอครุะบรุ ีจงัหวัดพงังา มพีืน้ที ่204,900 ไร ่ประกอบ

ด้วย 9 หมู่บ้าน มีประชากร 7,526 คน ประชากร 70 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนา

พุทธ ที่เหลือ 30 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาอิสลาม คนในชุมชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำาสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด 

และทำาสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำามัน สวนมะพร้าว มีบางส่วนที่ทำาอาชีพ

ประมง รับจ้าง และการท่องเที่ยว 

ในอดีตชาวบ้านมีการจัดการขยะตามยถากรรม บ้างก็กองไว้ข้างบ้าน 

ทิ้งในสวน หรือเผา สร้างผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมที่สกปรก รกรุงรัง และ

เปน็แหลง่เพาะเชือ้โรค โดยเฉพาะเปน็แหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย ทีเ่ปน็สาเหตขุอง

ไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นท่ีถูกโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำาบลบางวันหยิบยกขึ้นมาหารือกันในที่ประชุมของสภาองค์กรชุมชน 

ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุก็พบว่า เพราะมีขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน

ชมุชน อกีทัง้ อบต.มแีนวคดิทีจ่ะสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายในชุมชน เนือ่งจาก

พื้นที่ตำาบลบางวันตั้งอยู่บนเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวข้ึนชื่อหลายแห่ง จึงมี

ขยะทิ้งเกลื่อนกราดอยู่ตามข้างถนนใหญ่ เร่ืองการจัดการขยะจึงกลายเป็น 

วาระเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันจัดการ 
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การจัดการขยะต้นทาง
ทรงวุฒิ อินทรสวัสด์ิ น�ยก อบต.บ�งวัน บอกว่า นโยบายไร้รถ 

เกบ็ขยะและถงัขยะเปน็ของนายกคนเกา่ ตนเหน็วา่เปน็แนวคิดทีด่เีลยสานตอ่ 

โดยจัดทำาเป็นยุทธศาสตร์ตำาบลคือ “ตำาบลไร้รถถัง” ท่ีหมายถึงไม่มีรถขยะ  

ไม่มีถังขยะ

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2535 ที่ระบุให้ท้องถิ่นต้องให้บริการสาธารณะ ดังนั้นบทบาทของ 

ท้องถิ่น คือ การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อขยะที่เกิดขึ้นแก่

ประชาชนในพื้นที่ สิ่งที่นายกทรงวุฒิทำาคือ เดินสายชี้แจงและให้ความรู้แก่

ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

“ประชาชนแตล่ะคนเปน็ผูส้รา้งขยะขึน้มา คนทีจ่ะแกป้ญัหานีไ้ดด้ทีีส่ดุ

คือผู้ทีส่ร้างปญัหา จงึใช้วธิเีขา้ไปพดูคยุชีช้วนใหช้าวบา้นเห็นขอ้มลู เหน็ปญัหา 

บอกเขาไปตรงๆ ว่า รถขยะราคา 3 ล้านกว่าบาท ถังขยะ 2,000 กว่าใบ ผม

ซื้อให้ได้ คนเก็บขยะ 4 คนก็จ้างได้ ค่าใช้จ่ายรวมปีหนึ่ง 4-5 ล้าน แต่ถามว่า 

ขยะที่เก็บมาจะเอาไปทิ้งที่ไหน ชวนเขาคิดง่ายๆ ว่า คน 1 คนทำาให้เกิดขยะ 

1 กิโลกรัม ประชากรเรามี 7,000 กว่าคน วันหนึ่งตำาบลบางวันมีขยะ 7 ตัน  

ทำาอย่างไรขยะจึงจะเหลือน้อยที่สุด”

ด้วยเหตุนี้ อบต.บางวันจึงเดินหน้าให้ความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่

ต้นทาง มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางวัน เป็นแม่งาน

นนท์ นวลศรี ผู้อำ�นวยก�รกองฯ เล่าว่า ได้ทยอยจัดอบรมแกนนำา

หมู่บ้านละ 50 คนเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียกเพื่อนำามาทำาปุ๋ย 

และได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำาปุ๋ยให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่าง 

ต่อเน่ือง เพ่ือให้เหลือเพียงขยะพิษท่ีประชาชนไม่สามารถจัดการได้เอง ส่วนใหญ่

คือ หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย บรรจุภัณฑ์สารเคมี ฯลฯ ซึ่งทาง อบต.ก็ได้จัดให้มี

จุดรับขยะพิษตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อรวบรวมเก็บแล้วนำาส่งให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.) จัดการต่อไป

วิธกีารอบรมจะทำาเปน็คนตน้แบบของแตล่ะหมูบ่า้น รบัสมคัรครวัเรอืน

ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จัดอบรมกระบวนการคัดแยกขยะว่ามีกี่ประเภท 

และการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น ขยะรีไซเคิลคัดแยกให้ชาวบ้านนำาไปขาย 

หรือนำาไปแลกของใช้ท่ีสหกรณ์ศูนย์บาท ส่วนขยะท่ีย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร

ไว้ใช้ทำาปุ๋ยหมัก หรือนำาไปเลี้ยงสัตว์ ขยะพิษก็มีโครงการขยะพิษแลกไข่  

โดยทำาตู้รับขยะพิษไว้ที่ศาลาในทุกหมู่บ้าน

กลยุทธ์สร้างเสริมปฏิบัติการ
นอกจ�กนำ�วชิ�ก�รม�แกป้ญัห�โดยก�รใหค้ว�มรูอ้ย�่งเปน็ระบบ 

ผ่�นก�รอบรมแกนนำ�ชุมชน กลยุทธ์สำ�คัญในก�รทำ�ง�นคือ ก�รจัดกิจกรรม 

Big cleaning day ก่อนก�รประชมุประจำ�เดอืนของแตล่ะหมูบ่�้น ทีก่ล�ย

เป็นก�รประช�สัมพันธ์โครงก�รจัดก�รขยะได้เป็นอย่�งดี ท้ังน้ีในวันดังกล่าว 

ผู้นำาชุมชนต่างร่วมใจกันลงมือลงแรงเก็บขยะ และทำาความสะอาดถนน และ

สาธารณสมบัติของชุมชน สร้างแรงกระเพื่อมให้ประชาชนตั้งใจจัดการขยะ 

ให้ดียิ่งขึ้น

ก�รกระตุน้ให้ช�วบ�้นคัดแยกขยะตัง้แตต่น้ท�ง เปน็ผลง�นทีท่ำ�ให ้

อบต.ส�ม�รถประหยัดงบประม�ณได้อย่�งน้อย 6 ล้�นบ�ท เพราะหาก

ต้องซื้อรถเก็บขยะต้องใช้งบประมาณ 3.5 ล้านบาท ค่าจ้างคนงานจัดเก็บขยะ 

4 คนต่อรถขยะ 1 คัน ค่าถังขยะที่แจกตามบ้าน ค่าน้ำามันรถ และค่าทิ้งขยะ  

ทีต่อนน้ีมีบอ่ขยะทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ 2 จุดกใ็กลจ้ะเตม็ ซึง่การนำาขยะไปทิง้ตอ้งจ่าย

ค่าทิง้ขยะกิโลกรมัละ 60 สตางค ์ในอนาคตการหาทีท่ิง้ขยะจะยิง่ยากขึน้เรือ่ยๆ 

การกระตุ้นให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
เป็นผลงานที่ทำาให้ อบต.สามารถประหยัดงบประมาณ
ได้อย่างน้อย 6 ล้านบาท
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คู่ขนานไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ 

ก�รกระตุ้นให้ประช�ชนลดก�รสร้�งขยะ โดยเฉพ�ะนโยบ�ย No Foam 

โดย อบต.ได้เชิญผู้รู้มาให้ความรู้เก่ียวกับพิษภัยจากกล่องโฟมแก่ผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากร้านค้าในพื้นที่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำา 

จากโฟม หนัมาใชว้สัดจุากธรรมชาต ิรวมทัง้มกี�รจดัทำ� MOU กบัหนว่ยง�น

ในท้องถ่ินคือ โรงเรียนท้ัง 6 โรง วัดท้ัง 6 แห่ง มัสยิด 4 แห่ง รพ.สต. 3 แห่ง 

และร้�นค้�ทั้งหมดในก�รงดใช้โฟม 

“วิธีการคือ 3R Reuse Reduce Recycle แต่ว่าสุดท้ายตอนนี้สิ่งที่เรา

พยามรณรงค์มากที่สุดคือ ลดการใช้ และ No Foam” นายกทรงวุฒิ กล่าว 

นอกจ�กนี ้ในฐ�นะหนว่ยง�นในทอ้งถิน่ สม�ชกิสภ� อบต.บ�งวนั 

ยังได้ร่วมกันจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหม�ยของ 

ท้องถ่ินซ่ึงกำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รร่�ง เพื่อนำ�เข้�สู่สภ�ตำ�บลเพ่ือลงมติ

ประก�ศใช้เป็นธรรมนูญของตำ�บลต่อไป

ตัวอย่างที่ดีมีให้เห็นที่หมู่ 1
ตัวอย่างรูปธรรมความสำาเร็จในการจัดการขยะที่ได้ผลดี คือ หมู่ 1 ที่มี 

ยงยทุธ โดยด ีประธ�นสภ� อบต.บ�งวนั เปน็หวัเรีย่วหวัแรงใหญอ่ยูใ่นพ้ืนที ่

ทำาการรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันจัดการขยะ รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนจน 

ได้รับรางวัลบ้านสวยเมืองสุขระดับประเทศ 

“เราเป็นแค่คนตั้งโจทย์ ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ชี้ให้เขาเห็นว่า

สุดท้ายแล้วคนที่ได้รับประโยชน์คือพวกเขา ส่วนกระบวนการทำางานก็มาจาก

การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน” ยงยุทธ เล่าวิธีทำางาน

แต่ก�รจะสร้�งก�รมีส่วนร่วมจ�กประช�ชนได้นั้น ยงยุทธยอมรับ

ว่� ต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่�งให้เห็น แล้วค่อยๆ ชักชวนให้คนร่วมทำ�  

จนทุกวันนี้นับว่�เกินจ�กเป้�หม�ยที่ต้ังไว้ในตอนแรกไปไกลม�ก เพร�ะ 
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ตอนเริม่ตน้หวงัเพียงแคห่มูบ่�้นสะอ�ด ปร�ศจ�กขยะ แตท่กุวนันีห้มู่บ�้น

ทั้งสะอ�ดและสวยง�ม เพร�ะช�วบ้�นเห็นถึงคุณค่�ของคำ�ว่� บ้�นสวย

เมืองสุข จึงให้คว�มร่วมมือในก�รจัดก�รขยะ และปรับแต่งภูมิทัศน์ใน

ชุมชน ด้วยก�รปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ในบ้�น ในชุมชน 

“การสรา้งการมสีว่นรว่มคือ มองทีค่ณะกรรมการหมูบ่า้นกอ่น พยายาม

กระจายความรู้เร่ืองทีเ่ราทำา แบบปากตอ่ปาก และทำาใหเ้ขาเหน็ เวลามกีจิกรรม

อะไรทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมมือ แม้แต่การพัฒนาเล็กๆ น้อยๆ ผมบอกว่า  

พรุง่นีพ้ฒันาวนัพอ่นะ วนัแมน่ะ ทกุคนพรอ้มกระตอืรอืรน้มาก แมก้ระทัง่เรือ่ง

อาหารการกินแทบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลย เพราะพ่ีน้องเขาร่วมไม้ร่วมมือทำา 

ข้าวหม้อแกงหม้อเอามากินร่วมกัน เร่ืองอุปกรณ์ ค่าน้ำามันเครื่องตัดหญ้า  

ผูป้ระกอบการในชมุชนกห็ยบิยืน่งบประมาณมาชว่ย” ยงยทุธ เล่าถงึบรรยากาศ

การมีสว่นรว่มของชมุชนทีแ่มก้ระทัง่ผู้ประกอบการทีจ้่างแรงงานตา่งชาต ิกจ็ะ

ใหค้วามรว่มมอื โดยกำาหนดใหท้กุวนัท่ี 1 ของแตล่ะเดอืนเปน็วนัทีห่ยดุทำางาน 

พาแรงงานตา่งชาติมาพฒันาหมูบ่า้น เชน่ การตัดหญา้ข้างทาง ทำาความสะอาด

วัด โรงเรียน ฯลฯ

การเริ่มต้นทำาด้วยจิตสำานึกภายในตัว สะท้อนผลลัพธ์ให้หน่วยงาน

หลายแห่งเห็นผลงานและพร้อมให้การสนับสนุน ดังนั้นเม่ือเห็นว่าส่ิงใดขาด 

สิง่ไหนตอ้งเตมิเตม็เพือ่กระตุน้ หรอืเพิม่พลงัใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่ประธาน

สภาฯ และผู้นำาในหมู่ 1 ก็จะประสานงานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน

ต่างๆ ซึ่งก็ไม่เคยผิดหวัง เพราะได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีเสมอมา

เมือ่นโยบ�ยพรอ้ม แนวปฏบิตัมิ ีอกีทัง้ตัวอย�่งทีด่กีม็ใีห้เห็น ทำ�ให้

ก�รลงมอืทำ�เพือ่ไปสูเ่ป�้หม�ยไรร้ถถงั จงึเปน็เรือ่งไมย่�กเกนิ ก�้วตอ่ไป

ของก�รจัดก�รขยะในตำ�บลบ�งวันที่ประธ�นยงยุทธได้เสนอกับน�ยก 

ทรงวุฒิ คือ ก�รขย�ยผลสู่หมู่บ้�นข้�งเคียงด้วยยุทธศ�สตร์ปิดหลุมขยะ 

ในหมู่ 1 

คว�มสุขทีค่ณุสมัผัสไดเ้ม่ือเรยีนรูท้ีน่ีค่อื การจดัการขยะ 

ตั้งแต่แนวคิดการทำางาน ชุดความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ 

วิธีการสนับสนุนกลุ่มนำาร่องจัดการขยะ รูปธรรมบ้านสวย

เมืองสุขที่ปลอดขยะ และมีภูมิทัศน์ที่งดงาม

“ยุทธศาสตร์ปิดหลุมขยะในหมู่ 1 คือกุศโลบายในการสร้างความตระหนัก

ให้คนในชุมชนเห็นความสำาคัญของการคัดแยกขยะ เม่ือขยะเหลือน้อย หลุมขยะ

ก็จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ” นายกทรงวุฒิ เล่าท้ิงท้ายถึงแผนงานท่ีเป็นเป้าหมาย

ขั้นต่อไป 
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เห็นได้ว่� คว�มสุขของคนพังง� ไม่ได้ม�จ�ก

ทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์ และก�รมีระบบ

สวสัดกิ�รทีมี่ประสิทธิภ�พเท�่นัน้ แตย่งัม�จ�กเบ้ืองหลัง

ก�รทำ�ง�นทีแ่ตล่ะคนรว่มกนัฝ�่ฟนัอปุสรรค จนก�้วผ�่น

ปญัห�เหล่�น้ันม�ได ้จนเกดิเปน็ “ยทุธศาสตรพ์งังาแหง่

ความสุข” ซ่ึงจะเปน็กรอบก�รทำ�ง�นใหค้นพงัง�ส�นตอ่

ใหบ้รรลเุป�้หม�ยตอ่ไป ซึง่บทเรยีนก�รทำ�ง�นทีผ่�่นม�

กำ�ลังจะถูกนำ�ไปใช้ในกิจก�รเพ่ือสังคมในช่ือ “สถาบัน

การพัฒนาพังงาแห่งความสุข”  ทีไ่มเ่พียงสร�้งคว�มยัง่ยนื

ด้�นร�ยได้ผ่�นก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ที่ส่ังสมม�ใน 

รูปแบบก�รท่องเที่ยวไปพร้อมกับก�รช่ืนชมคว�มง�ม

ของธรรมช�ติเท่�นั้น แต่ผลลัพธ์สำ�คัญที่มองข้�มไม่ได้ 

คือ กระบวนก�รจัดทำ�หลักสูตรน้ันยังเป็นก�รถอดบทเรียน 

(KM) ท่ีจะส่งต่อองค์คว�มรู้ให้คนรุ่นต่อไปในพ้ืนท่ีส�นต่อ

และขย�ยผลก�รทำ�ง�นให้ยั่งยืนต่อไป
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“นำาร่วม” กระบวนการ
สร้างพังงาแห่งความสุข

บทที่ 3
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เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่คณะทำางานพังงาแห่งความสุข

ใช้เวลาเรียนรู้ ปรับตัว ปรับวิธีคิด วิธีทำางาน เปิดใจพร้อม 

เรียนรู้ จนมีทีมทำางานท่ีเข้มแข็งที่กำาลังจะกลายเป็นต้นแบบ

ให้พื้นท่ีอื่นได้มาแลกเปลี่ยนรู้ในวันนี้นั้น มีผู้อยู่เบื้องหลัง

ขบวนการพังงาแห่งความสุขหลายฝ่าย หลายคน หนึ่งในนั้น

คอื กองทนุเพือ่การลงทนุทางสงัคม (Social Investment Fund: 

SIF) มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร

มหาชน) หรือ พอช. คณะทำางานการปฏิรูปประเทศไทย 

สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา (LDI) สำานกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวิจัย (สกว.) และโครงการผู้นำาแห่งอนาคต สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ทุ่มเทกำาลัง

คนและงบประมาณร่วมสร้าง “พังงาแห่งความสุข”

เรียนรู้จากการลงมือทำา
ปรดี� คงแปน้ กรรมก�รและเลข�นกุ�ร

มูลนิธิชุมชนไท เล่าว่า เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของมลูนธิชิมุชนไทคอื ก�รสร�้งคว�มเข้มแข็ง

ของชมุชน สร�้งผู้นำ�เป็นทีม โดยใชปั้ญห�หรอื 

ก�รพัฒน�ของพื้นที่เป็นเงื่อนไขสร้�งก�ร 

เรยีนรูผ่้�นก�รลงมือทำ� ดงัน้ันก�รลงไปทำ�ง�น

กับคนพังง� ไม่ได้ค�ดหวังว่�จะสร้�งไมตรี 

คนเดียว แต่ต้องก�รสร้�งทีม 

“ถ้าเราสร้างไมตรีคนเดียว กระบวนการทำางานของพังงาคงล่มไปแล้ว 

แน่นอนว่า ผู้นำาหลักอาจจะมี แต่ต้องดูทีมหรือองค์ประกอบอื่นด้วย”

การทำางานที่ผ่านมาจึงเน้นบทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน 

เป็นนักจัดระบบชุมชน นักส่งเสริมกระบวนการชุมชน โดยภาพรวมหวังว่า 

“ชมุชนตอ้งเขม้แข็ง” ซึง่ตวัชีว้ดัของคำ�ว�่เขม้แขง็คือ ตอ้งมทีมี มแีผนง�น

ถ้าพังงาแห่งความสุขจะตอบโจทย์ได้ คนพังงาทุกกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วม คนทุกกลุ่มหมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
คนไร้สัญชาติที่คุระบุรี คนที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน หรือคนที่
ถูกเบียดขับจากการท่องเที่ยว เข้ามามีกระบวนการในการ
วางแผนของจังหวัด มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องนี้... 
อะไรที่เขาไม่เห็นด้วยเขาสามารถคัดค้านได้ อะไรที่เขาเห็นว่า
จะต้องพัฒนาก็ต้องทำา ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจหรือภาคการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถส่งเสียงได้ สิ่งเหล่านี้คือ
กระบวนการทำางานที่นำาไปสู่การพัฒนาที่สมดุล และนำาไปสู่
พังงาแห่งความสุขได้ในที่สุด
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ร่วมกัน มีเป้�หม�ยร่วม มีคนท่ีมีใจคิดทำ�เพ่ือบ้�นของตนเอง หรืออยู่ได้ดว้ย

ก�รพึ่งตนเอง มีเศรษฐกิจที่ดี มีกองทุน มีธน�ค�รของชุมชน มีสวัสดิก�ร

ที่ดี หรือมีก�รออมทรัพย ์

สำ�หรับก�รทำ�ง�นร่วมกับทีมง�นพังง�แห่งคว�มสุข เริ่มขึ้นหลัง

พิบัติภัยสึน�มิในปี พ.ศ. 2547 โดยมูลนิธิฯ ใช้เรื่องก�รเกิดพิบัติภัยเป็น 

“เง่ือนไข” ให้ช�วบ้�นได้ร่วมคิด ร่วมทำ� จนเกิด “ทีมงาน” ท่ีต่อม�ได้ขย�ย

ก�รทำ�ง�นไปสู่ก�รพัฒน�เรื่องอื่นๆ 

นับเวลากว่า 10 ปีหลังเหตุการณ์สึนามิ ที่มูลนิธิฯ ทำางานสนับสนุน 

เคียงข้างการทำางานของทีมงานมาโดยตลอด จึงได้เห็นพัฒนาการการทำางาน

ของทีมท่ีได้สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่สมดุลให้

เกดิขึน้ในพืน้ที ่เปดิโอก�สให้คนจงัหวัดพงัง�ไดเ้ป็นผูเ้ลอืกส่ิงทีเ่หม�ะสม

กับวิถีชีวิต 

“ถ้าพังงาแห่งความสุขจะตอบโจทย์ได้ คนพังงาทุกกลุ่มต้องมีส่วนร่วม 

คนทกุกลุม่หมายถงึ กลุม่ชาตพินัธุช์าวเล คนไรส้ญัชาตทิีค่รุะบรุ ีคนทีม่ปีญัหา

เรื่องที่ดิน หรือคนที่ถูกเบียดขับจากการท่องเที่ยว เข้ามามีกระบวนการในการ

วางแผนของจังหวัด มีสิทธิ์มีเสียงในเร่ืองน้ี รวมท้ังกลไกต่างๆ ในจังหวัดที่มี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งอยู่ หน่วยงานต่างๆ เครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่าย

ประชาชน เครือข่ายชาวบ้านจังหวัดพังงาสามารถมีส่วนร่วมได้ อะไรที่เขา 

ไม่เห็นด้วยเขาสามารถคัดค้านได้ อะไรที่เขาเห็นว่าจะต้องพัฒนาก็ต้องทำา  

ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจหรือภาคการท่องเที่ยวเท่าน้ัน แต่ทุกคนสามารถส่งเสียงได้ 

สิง่เหลา่นีค้อืกระบวนการทำางานทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาทีส่มดลุ และนำาไปสู่พงังา

แห่งความสุขได้ในที่สุด” 

ปรีดา บอกว่า สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคตคือ การเปิดโอกาสให ้

คนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อการทำางาน และสร้างอำานาจในการสื่อสาร และ 

ที่สำาคัญคือกระบวนการเรียนรู้ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีมพังง�สอบผ่�นเรื่อง 

ก�รมส่ีวนรว่ม กระบวนก�รแกป้ญัห�รว่มกนั ก�รสร�้งก�รยอมรบัในสว่น

ร�ชก�ร ก�รมีกลไกก�รทำ�ง�นร่วมกับจังหวัด แต่ยังมีโจทย์ท้�ท�ยที่ต้อง

ทำ�ให้สำ�เร็จ เพ่ือให้คนพังง�เกิดคว�มสุขจริงๆ คือเร่ืองเศรษฐกิจของชุมชน 

ท่ีทำ�อย่�งไรชุมชนจะพ่ึงตนเองได้ ห�กทีมส�ม�รถทำ�ให้คนพังง�มีอยู่มีกิน

บนฐ�นทุนของตัวเอง ไม่ว่�กระแสก�รเปลี่ยนแปลงของโลกจะถ�โถม 

เข้�ม�ม�กเพียงไร เข�จะสู้ได้ทุกอย่�ง

ในท้ายสุด ปรีดามองว่า เป้าหมายการจัดตั้งสถาบันการพัฒนาพังงา

แห่งความสุขเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะจะทำาให้มีพื้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพราะกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการวิเคราะห์พจิารณาเปน็สิง่สำาคญั

ที่ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาว่า จะมีอะไรเข้ามากระทบพื้นที่ หมู่บ้าน หรือจังหวัด 

ทำาให้เขาสามารถปรับตัวและตั้งรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
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จุดเริ่มต้นชุมชนจัดการตนเอง
สำาหรับผู้ก่อร่างสร้างพังงาแห่งความสุขอีกคนหน่ึงคือ ดร. วณี ป่ินประทีป 

คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติและเลข�คณะกรรมก�รสำ�นักง�นปฏิรูป 

บอกว่า ปี พ.ศ. 2553 คณะทำางานการปฏิรูปประเทศไทยขับเคลื่อนงานเรื่อง 

“ชุมชนจัดการตนเอง” ที่เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดนำาเสนอข้อตกลงของ

จังหวัด ทำาให้มีโอกาสเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคณะทำางานพังงาแห่งความสุข  

ได้ประสานงานเรื่องการจัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนพังงา  

จนนำาไปสู่การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงาที่เป็นเวทีร่วมให้คนพังงา 

ได้นำาเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัด จนนำาไปสู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “พังงาแห่งความสุข”

“ต้องช่ืนชมคนพังงาท่ีกล้าประกาศแนวคิด 

การพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นจังหวัดแห่งความสุข  

เป็นจังหวัดเดียวที่มี road map ชัดเจนว่าจะพัฒนา

เมอืงไปในเสน้ทางนี ้เมือ่ภาคประชาชนมัน่คงในวธิคีดิ 

ไมว่า่ผูว้า่ราชการคนไหนมา กต็อ้งรบัฟงัเสยีงประชาชน 

เพราะเป้าหมายที่คนพังงาอยากเห็นคือ เรื่องคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนพังงาทั้งจังหวัด ซ่ึงไม่ได้ขัดแย้งกับ

นโยบายการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด ประกอบกับ

บุคลิกความเป็นผู้นำาที่มีความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาลของแกนนำาภาคประชา

สังคม ทำาให้การทำางานได้รับการยอมรับทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจใน

พื้นที่” 

จุดแข็งท่ีทำ�ให้ภ�คประช�สังคมของพังง�ได้รับก�รยอมรับจ�ก 

ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น คือ เป็นคนมีเหตุมีผล มีบุคลิกไม่นิ่ม

ไม่แข็งเกินไป ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับภ�คร�ชก�รได้ โดยไม่มุ่งโจมตี 

ก�รทำ�ง�นของร�ชก�รหรือรัฐบ�ลเพียงอย่�งเดียว ที่สำ�คัญคือเปิดรับ

คว�มรูใ้หม่ๆ โดยไม่ปิดก้ันหรอืตดัโอก�สตวัเอง เพร�ะคิดว�่ทุกอย�่งคือ

ก�รเรียนรู้ต่อยอดก�รทำ�ง�น ยืนหยัดปกป้องในสิ่งที่ถูกที่ควร

“คนภาคประชาสังคมควรมองรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนที่จะช่วยกันทำางาน

เพ่ือพัฒนาประเทศ เพราะภาคประชาสังคมเองไม่สามารถพัฒนาจังหวัดได้ 

โดยลำาพัง ยังต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล ดังน้ันคนที่ทำางาน

ภาคประชาสังคมต้องเป็นกลาง หมายถึงว่า ต้องรู้สถานการณ์ ยืนหยัดบน

ความถกูตอ้งชอบธรรมทัง้สว่นของประชาชนและภาครฐั สงัคมไทยจงึจะอยูไ่ด้

และอยู่รอด”

ผู้อยู่เคียงข้างการเรียนรู้
ธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำ�นวยก�ร 

สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (องค์ก�รมห�ชน) 

หรอื พอช. เลา่วา่ พอช.ไดด้ำาเนนิการสนบัสนนุการ

ทำางานของชาวบ้านในจังหวัดพังงาและจังหวัดใน

ภาคใต้ตั้งแต่ยังเป็นสำานักงานพัฒนาชุมชนเมือง 

ราวปี พ.ศ. 2542-2543 โดยเริ่มสนับสนุนให้ 

ช�วบ้�นรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิก�รชุมชน 

หรือกลุ่มออมทรัพย์  ซึ่ งต่อม�กล�ยเป็น 

พื้นฐ�นของขบวนก�รภ�คประช�สังคมของ

คนภาคประชาสังคมควรมองรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยกัน
ทำางานเพื่อพัฒนาประเทศ เพราะภาคประชาสังคมเอง
ไม่สามารถพัฒนาจังหวัดได้โดยลำาพัง ยังต้องการ
การสนับสนุนช่วยเหลือ ดังนั้นคนที่ทำางานภาคประชาสังคม
ต้องเป็นกลาง หมายถึงว่า ต้องรู้สถานการณ์ ยืนหยัดบน
ความถูกต้องชอบธรรม ทั้งส่วนของประชาชนและภาครัฐ 
สังคมไทยจึงจะอยู่ได้และอยู่รอด
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จังหวัดพังง� ภ�ยใต้คว�มเชื่อท่ีว่� ชุมชนเป็นแกนสำ�คัญท่ีจะแก้ไขปัญห�

ของตนเอง โดย พอช.มีบทบ�ทในก�รประส�นคว�มร่วมมือกับภ�คีอื่น 

โดยเฉพ�ะภ�คร�ชก�รด้วยแนวคิดตั้งเป็นกลไกจังหวัด

กระทั่งปลายปี พ.ศ. 2547 เกิดพิบัติภัยสึนามิ พอช.ก็เป็นส่วนหนึ่งใน

การทำางานเคียงข้างชาวบ้าน โดยเฉพาะบ้านน้ำาเค็มในการจัดตั้งศูนย์พักพิง

ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัสนึาม ิหลงัจากนัน้กไ็ดส้นับสนนุก�รขบัเคล่ือนแนวคดิ

เรื่องจังหวัดจัดก�รตนเอง ซึ่งสำ�หรับที่พังง�คือ “พังงาแห่งความสุข” ที่มี

แนวคิดคือทำ�อย่�งไรให้พี่น้องประช�ชนผนึกกำ�ลังกันโดยใช้หลักคว�ม

ร่วมมือ

“ถ้าเราทำาแค่เป็นกิจกรรมก็เป็นการแก้ปัญหารายพื้นที่ สิ่งที่ พอช. ทำา

คือการพัฒนาคนและพัฒนางานผ่านการทำากิจกรรม เป็นการยกระดับ 

ขับเคลื่อนเป็นเชิงกระบวนการ เช่น เรื่องสวัสดิการไม่ใช่ทำาเพียงแค่ในตำาบล 

ก. ตำาบล ข. แต่รวมกันเป็นเครือข่ายซึ่งจะมีพลังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่

วา่จะเปน็เรือ่งทีด่นิ ทีอ่ยูอ่าศยั สทิธ ิความเปน็พลเมอืง ทีส่ามารถแลกเปลีย่น 

ต่อรอง หรือให้ข้อเสนอกับระบบได้”

สำาหรับชาวบ้านที่ไม่เคยทำางานมาก่อน ทีมงานของ พอช. จะเริ่มต้น

ต้ังแตส่นบัสนุนให้เกดิการรวมกลุม่ ระดมความคดิแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

โดยเริม่จากเรือ่งทีไ่มซ่บัซอ้นมาก เชน่ สวสัดกิารชมุชนทีม่กีารดแูลในเรือ่งเกดิ 

แก่ เจ็บ ตาย แล้วจึงคิดเรื่องปัญหาที่ใหญ่ขึ้น เช่น ที่ดินทำากิน แต่ขั้นตอนที่

สำ�คัญในก�รทำ�ง�นคือ ก�รใช้ข้อมูล โดยก�รทำ�แผนแม่บทชีวิตชุมชน 

ศกึษ�ข้อมลูเรือ่งร�วขอ้เทจ็จรงิคว�มเปน็อยูใ่นชมุชน พัฒน�ม�เปน็แผน

ของชมุชน ทีบ่�งเรือ่งชมุชนส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ปญัห�เองได ้บ�งเรือ่ง

ต้องขอคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นอ่ืน หรือบ�งเร่ืองต้องเสนอระดับนโยบ�ย 

เพร�ะเป็นปัญห�เชิงโครงสร้�ง ดังน้ันกระบวนก�รทำ�ง�นจึงเป็นลำ�ดับ

ตัง้แตก่�รรวมกลุ่ม ขยบัจ�กกจิกรรมม�รว่มกนัเปน็เครือข�่ย แตล่ะชมุชน

ตอ้งมคีว�มพร้อมของขอ้มูลจ�กแผนชมุชน ทีจ่ะทำ�ใหเ้ข�รู้สภ�วะปจัจบุนั

ของชุมชน เรื่องร�วท่ีเผชิญอยู่ และอน�คตท่ีจะเป็นก�รแก้ไขปัญห�  

ที่อ�จจะต้องห�รือกับระบบที่จะร่วมกันแก้ปัญห�

ธีรพล กล่าวว่า พัฒน�ก�รก�รทำ�ง�นภ�คประช�สังคมในจังหวัด

พังง� นับเป็นตัวอย่�งก�รทำ�ง�นร่วมกันของภ�คประช�ชน ภ�คร�ชก�ร 

และภ�คเอกชน ทีม่คีว�มเขม้แขง็ ภายใตเ้งือ่นไขคือ 1. คนในทอ้งถิน่มสีำานกึ

รัก หวงแหน และดูแลทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรมของตนเอง 2. แกนนำาที่

ผ่านกระบวนการในการเห็นเรื่องราวที่เป็นวิกฤต เช่น สึนามิ และไม่ได้มอง

เฉพาะกลุ่มเป้าหมายชุมชน แต่มองครอบคลุมไปถึงคนชายขอบ คนพลัดถิ่น 

เช่น ชาวเลที่อยู่ในพื้นที่ 3. หลังจากมีการรวมตัวเป็นองค์กรชุมชน ทีมงานมี

การประชุมกนัอยา่งสม่ำาเสมอ และเลอืกใชทั้กษะความสามารถของแตล่ะบคุคล 

เช่น บางคนถนัดงานเย็น บางคนถนัดงานร้อนที่เป็นการต่อสู้เชิงนโยบาย จึง

เปน็การรวมตวักนัของทมีงานทีผ่สมผสานกลมกลนืลงตวั 4. สิง่ทีต่อ่สูน้อกจาก

สู้เพ่ือชุมชนที่ประสบปัญหาในพื้นแล้ว ยังคิดกว้างไปถึงชุมชนข้างเคียง รวม

ทั้งลูกหลานในอนาคต 5. คนพังงาเรียนรู้ระบบราชการ เมื่อมีหัวหน้าหน่วย

งาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มา ก็จะเข้าพบเพ่ือแนะนำาตัว นำาเสนอขอ้มลู 

สรา้งความสมัพนัธ ์เมือ่มขีอ้มลูรองรบั ระบบราชการจงึยินดสีนับสนุน “เพราะ

ซาบซ้ึงดีว่าไม่ว่าข้าราชการหรือแม้กระท่ังเจ้าหน้าท่ี พอช. เข้ามา วันหนึ่งก็

ต้องจากไป แต่คนพังงายังคงอยู่ท่ีน่ีจึงต้องมีหน้าท่ีสำาคัญคือเป็นหลักใน

การถนอมรักษาวิถีชีวิตของคนพังงา”

เพราะซาบซึ้งดีว่าไม่ว่าข้าราชการหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ 
พอช. เข้ามา วันหนึ่งก็ต้องจากไป แต่คนพังงายังคงอยู่ที่นี่
จึงต้องมีหน้าที่สำาคัญคือเป็นหลักในการถนอมรักษาวิถีชีวิต
ของคนพังงา
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ภ�พก�รทำ�ง�นในปัจจุบันของภ�คประช�สังคมของพังง�ที่

ประกอบด้วยภ�คประช�ชน ภ�คเอกชน ภ�คร�ชก�ร จึงสร้�งคว�ม

เปลี่ยนแปลงในทิศท�งก�รพัฒน�ของจังหวัดได้ระดับหนึ่ง เพร�ะแม้ว่�

ภ�พรวมของก�รพฒัน�ประเทศยงัเปน็จ�กบนลงล�่ง แตท่ีพั่งง�เริม่มีก�ร

รับฟังเสียงภ�คประช�สังคมม�กขึ้น เพร�ะคนในท้องถ่ินลุกขึ้นม�ช่วย 

และมีบทบ�ทในก�รจัดก�รปัญห�ตนเอง โดยไม่มองข้�มภ�รกิจหน้�ที่

ของภ�คร�ชก�ร หรือภ�คเอกชนที่จะม�ร่วมกันแก้ปัญห�หรือพัฒน� 

ท้องถิ่น

“ขบวนการภาคประชาสงัคมของพงังามบีทบาทในการเตอืนระบบใหญ่

ว่า ถ้าจะทำาโดยไม่รับฟังเสียงประชาชน ความย่ังยืน ความต่อเนื่องของการ

ทำางานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และในที่สุดจะล่มสลายไป นี่เป็นบททดสอบ

ของพ่ีน้องพังงา ความเป็นขบวนจังหวัดของพังงาท่ีส่วนราชการในจังหวัดรับฟัง 

ซึ่ง 7-8 ปีที่ผ่านมา เวลามีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มาพี่น้องชาวบ้านจะไป

พบและเล่าให้ฟังว่า เขาทำาอะไรมาบ้างในฐานะประชาชนในจังหวัด และพวก

เขามองทิศทางการพัฒนาอย่างไร”

อย่างไรก็ตาม สำาหรับการพัฒนาการทำางานในอนาคต ธีรพลมีความ

เหน็วา่ ภาคประชาสงัคมในจงัหวดัพงังายงัต้องมกีารพฒันาในดา้นตา่งๆ เพือ่

ให้การทำางานสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นคือ 1. แกนนำ�ในขบวนของพังง�ต้อง 

ยกระดับก�รทำ�ง�นของตนเองให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ ที่คิดในเชิง

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานมากขึ้น 2. พังง�มีรูปธรรมคว�มสำ�เร็จของ

ชมุชนแต่ละพืน้ทีพ่อสมควร แตค่วรขยบัขย�ยไปสู่ประเดน็อืน่ๆ ในชุมชน

เพื่อจัดการตนเองได้มากข้ึน 3. คิดห�วิธีแก้ปัญห�เรื่องก�รท่องเที่ยว  

ทีใ่นอนาคตอาจจะมปีญัหาเรือ่งกลุม่ทนุ การสญูเสยีทีด่นิ การแยง่ชงิทรพัยากร 

ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ที่คนพังงาจะต้องคิด และ 4. อน�คตนโยบ�ยรัฐบ�ลจะ

กระจ�ยลงสู่ระดับชุมชนม�กข้ึน ดังน้ันชุมชนจึงต้องมีแผนพัฒน�ที่ผ่�น

ก�รคดิ ก�รวเิคร�ะห ์ก�รถอดบทเรยีน ม�เปน็แผนก�รพฒัน�ชมุชนของ

ตนเองไว้ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของพื้นที่ 

“ในอนาคตส่ิงท่ีภาคประชาสังคมต้องพัฒนาเร่ืองเศรษฐกิจ แม้เราจะยัง

ไมส่ามารถกำาหนดราคาได ้แตถ้่าสามารถเพ่ิมผลผลติและลดตน้ทนุ ประชาชน

ก็อยู่ได้แล้ว และต้องทำาให้ได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในพื้นที่”

เปลี่ยนนำาเดี่ยว...สู่นำาร่วม
ดูเหมือนว่าการทำางานของทีมงานพังงาแห่งความสุขจะเดินไปด้วยดี 

แตภ่าพจำาของคนนอกทีม่ตีอ่ไมตร ีจงไกรจกัรคอื ภาพของนกัตอ่สูเ้ตม็ตวั เปน็

ผู้นำาท้องถิ่นที่อยากเห็นชุมชนเปลี่ยนแปลง ปฏิเสธสิ่งที่เห็นต่างอย่างสิ้นเชิง 

แตเ่มือ่ไดเ้ข้ารว่มในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นภาวะผู้นำาในหลากหลายเวท ีเช่น 

เวทีร่วมเรียนรู้เครือข่ายแห่งอนาคต (CL2) เวทีเครือข่ายภาวะการนำาเพื่อการ

ขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) เวทีผู้นำาภาคธุรกิจพบ

ผูน้ำาภาคประชาสังคม (MPI) เวทแีลกเปลีย่นเรียนรูป้ระจำาป ี(Annual Reflection) 

ส่งผลให้ไมตรีเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่น้อย 

โดย รศ.ดร.อนุช�ต ิพวงสำ�ล ีผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร

ผู้นำ�แห่งอน�คต บอกว่� 2-3 ปีที่ไมตรีเข้�ร่วม 

เรยีนรูก้บัโครงก�ร ส่ิงทีส่มัผสัไดค้อื ท�่ทขีองไมตรี

ที่โอบอุ้มคนอื่นม�กขึ้น เปิดรับคว�มคิดเห็นที่ 

แตกต่�งหล�กหล�ย และเชือ่มประส�นก�รทำ�ง�น

กบัคนอืน่ม�กขึน้ ไมน่ำ�แบบดิง่เดีย่ว เมือ่ไดส้มัผสั

ก�รทำ�ง�นในพ้ืนท่ี เร่ิมต้ังแต่ก�รแก้ปัญห�พิบัติภัย

สึน�มิ ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น 

และเห็นคว�มมุ่งม่ันต้ังใจในก�รทำ�ง�นเพ่ือบ้�นเกิด 

นำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นร่วมกันในเวทีพัฒน�ศักยภ�พเครือข่�ยด้วยเครื่องมือ

สนับสนุนคว�มยั่งยืนเพื่อก�รขับเคลื่อนท�งสังคม

รศ.ดร.อนุชาติ บอกต่อว่า โจทย์ของไมตรีคือ 1. จะสร้างผู้นำาในระดับ

พื้นที่จำานวนมากให้ทัดเทียมเขาได้อย่างไร 2. กระบวนการทำางานและท่าที
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เชื่อมประสานอย่างสร้างสรรค์กับคนในภาคส่วนต่างๆ และ 3. ความย่ังยืน 

ในการทำางาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของโครงการคือ การสร้างผู้นำา

ในระดับพื้นที่ และการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการที่ดี 

เพื่อให้ภาคประชาสังคมอยู่รอดได้ ท่ีกลายมาเป็นโจทย์ในการทำางานร่วมกัน

ในปีนี้ ด้วยท่าทีการทำางานที่เปลี่ยนไปจากนำาเด่ียวสู่นำาร่วม ทำาให้ไมตรีและ

ทีมสามารถสร้างผู้นำาในระดับพ้ืนท่ีข้ึนมาเป็นแกนนำาหลักจำานวนมาก ยังก่อเกิด 

“สถาบนัการพฒันาพงังาแหง่ความสขุ” ทีน่อกจากจะสรา้งความยัง่ยนืดา้น

เศรษฐกจิใหภ้าคประชาสงัคมในจงัหวดัพงังาแลว้ สถาบนัแหง่นียั้งเปน็ศนูยร์วม

ให้คนพังงาและคนภายนอกได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน 

“จุดเริ่มต้นพังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้เล่มนี้ มาจาก

แนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และพี่ประชา หุตานุวัตร ที่มองเห็นว่า 

บทเรียนการทำางานภาคประชาสังคมของจังหวัดพังงา คือการสร้าง 

ความเขม้แข็งของชมุชนในระดบัฐานราก ทีม่คีวามเปน็ตวัของตัวเอง และ

มีศักดิ์ศรี เห็นได้จากการทำางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ไม่ว่าจะ

เปลี่ยนกี่คน พวกเขาก็สามารถรับมือและประสานการทำางานร่วมกันได้ 

จงึอยากนำาแนวคิดการทำางานขบัเคลือ่นสังคมของทมีพงังามาขยายผลตอ่ 

ให้คนในสังคมเห็นอีกบทเรียนหนึ่งของการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มาจาก

ฐานรากจริงๆ”

ด้วยท่าทีการทำางานที่เปลี่ยนไปจากนำาเดี่ยวสู่นำาร่วม 
ทำาให้ไมตรีและทีมสามารถสร้างผู้นำาในระดับพื้นที่ขึ้นมาเป็น
แกนนำาหลักจำานวนมาก ยังก่อเกิด “สถาบันการพัฒนา
พังงาแห่งความสุข” ที่นอกจากจะสร้างความยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดพังงาแล้ว สถาบัน
แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมให้คนพังงาและคนภายนอกได้แบ่งปัน
ความสุขร่วมกัน
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พังงา...
หลากหลายความสุข
ที่คุณสัมผัสได้

บทที่ 4
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พังง�ไม่ได้มีคว�มสุขอยู่แค่บ้�นน้ำ�เค็ม บ้�นโคกเจริญ บ้�นท่�อยู่ 

บ�้นรมณยี ์เก�ะย�วนอ้ย และ อบต.บ�งวนั เท�่นัน้ แตค่ว�มสขุยงักระจ�ย

อยู่ทั่วทั้งจังหวัดพังง� ดังตัวอย่�งเรื่องเล่�จ�กคนในพื้นที่ที่อย�กให้

คนนอกเข้�ไปสัมผัสคว�มสุขเหมือนที่พวกเข�สัมผัส

รวมพลังอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองเคียน
ในอดีตหลายปีที่ผ่านมา ป่าชายเลนในเขตตำาบลคลองเคียน อำาเภอ

ตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ีกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มาก จึงได้รับความสนใจ

จากนายทุนภายนอกเข้ามาสร้างเตาเผาถ่าน ประกอบนโยบายจากภาครัฐที่ 

เปิดโอกาสให้นายทุกสามารถเข้ามาสัมปทานป่าชายเลนได้ คนภายนอกจึง 

หลัง่ไหลเขา้มาใชท้รพัยากในพืน้ทีแ่หง่นี ้จนปา่ชายเลนและทรพัยากรในทะเล

ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนในชุมชน จึงเกิดกระแส 

ต่อต้�นก�รเผ�ถ่�น จนต้องประก�ศยกเลิกสัมปท�น ป่�ช�ยเลนจึงกลับ

ม�สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ต่อมาเมื่อกระแสนากุ้งได้รับความนิยม ป่าชายเลน 

บ้านคลองเคียนจึงถูกบุกรุกอีกครั้ง ป่าที่เคยสมบูรณ์เริ่มเสื่อมโทรมลง สัตว์น้ำา

และต้นไม้ในทะเลลดจำานวนลงจากการปนเปื้อนสารเคมี และเพื่อปกป้อง 

ป่�ช�ยเลนแห่งนี้ไว้ ช�วบ้�นจึงรวมตัวกันยึดคืนพื้นที่บ�งส่วน เกิดเป็น 

คดีคว�มกับน�ยทุน สุดท้�ยช�วบ้�นชนะคดี จึงทำ�ให้มีก�รปลูกป่�ช�ยเลน

ซ่อมแซม โดยขอความร่วมมือและงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ภาครัฐ คือ อบต. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และภาคเอกชน 

และได้ตั้งกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้านในการใช้ไม้ และกำาหนดพื้นที่ใช้สอย  

ซึ่งได้รับคว�มร่วมมือจ�กคนในชุมชนเป็นอย่�งดี ทำ�ให้เกิดกลุ่มต่�งๆ  

ขึน้ม�กม�ยเพ่ือดูแลรักษ�ทรัพย�กรของตนและพ้ืนท่ีป่�ช�ยเลนในตำ�บล

คลองเคียน
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ตำานานของความสุขที่คุระบุร ี
อำาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ติดกับอำาเภอ 

สุขสำาราญ จังหวัดระนอง มีประชากรโดยรวม 20,000 คน 

พื้นที่แบ่งเป็น 4 ตำาบล 33 หมู่บ้าน โดยพื้นที่ร้อยละ 80 เป็น

ที่ดินของรัฐ เช่น เป็นเขตอนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ ป่าไม้  

ป่าชายเลน อุทยาน ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ เป็นต้น ทำาให ้

คนอำาเภอคุระบุรีส่วนใหญ่ขาดการเข้าถึงสิทธิในที่ดิน และ 

ขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐ ปี พ.ศ. 2549 คนในชุมชน 

จึงลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาเร่ืองสิทธิในที่ดินอย่างเป็นระบบ 

เพราะเห็นว่าสิทธิในที่ดินเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของประชาชนที่

ต้องไดร้บัการคุม้ครอง ในครัง้แรกมตีวัแทนจากชาวบา้นท่ีเปน็ 

กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำาเข้าร่วมประมาณ 10 หมู่บ้าน 

มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นว่า “เครือข่ายแก้ไขปัญหาท่ีดินอำาเภอ

คุระบุรี” ทำาการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่ดินเป็นรายหมู่บ้าน 

เพ่ือจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

ที่จังหวัดภูเก็ต และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ศาลากลาง

จังหวัดในปี พ.ศ. 2550 แต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ต่อมาแกนนำาอีกท่านคือ น�ยวิษณุ เหล่�ธนถ�วร ได้เช่ือมต่อเครือข่าย

ชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ที่มีไมตรี จงไกรจักร เป็น 

ผู้ประสานงาน จนนำาไปสู่การจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมกับรัฐบาลในสมัย 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะกรรมการระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2552 แต่

ข้อเสนอเชิงนโยบายก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด

ในปี พ.ศ. 2553 คปสม.ได้ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อความ 

เป็นธรรมในสังคม (P-move) ชวนสมาชิกทั่วประเทศไปชุมนุมที่บริเวณลาน

พระบรมรูปทรงม้ากว่าจำานวน 5,000 คน จนรัฐบาลอภิสิทธิ์ต้องขอเปิดเจรจา

กบัตวัแทนของ P-move ในทีส่ดุ ผลจากการเจรจาครัง้น้ันทำาให้กรมทรพัย�กร

ท�งทะเลและช�ยฝั่ง มีคำ�ส่ังให้มีก�รกันป่�ช�ยเลนออกจ�กชุมชนใน

อำ�เภอคุระบุรี จนนำ�ไปสู่ก�รออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดินให้แก่สม�ชิก 

คปสม. และชุมชนในอำ�เภอคุระบุรีถึง 400 แปลง เป็นก�รสร้�งคว�มสุข

ให้แก่คนคุระบุรีในประเด็นที่ดินเป็นครั้งแรก และถือเป็นบททดสอบครั้ง

สำ�คัญของภ�คประช�ชน ซึ่งส่งผลและมีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่อๆ ม�จนถึง

ปัจจุบัน
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ข้าวดีที่ตากแดด
ก่อนที่ยางพาราจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก คนในตำาบลตากแดด 

อำาเภอเมอืง จังหวดัพงังา เคยทำานาขา้วไว้กินในครัวเรอืน การทำานาจะใชค้วาย

ไถนา ทำาให้เกิดวัฒนธรรมการลงแขก ลงแรงช่วยเหลือกัน มีพิธีทำาขวัญข้าว 

เมื่อสภ�พพื้นที่เปลี่ยนไปกล�ยเป็นสวนย�งพ�ร� น�ข้�วจึงเริ่มหมดไป 

ช�วบ้�นในตำ�บลต้องซ้ือข้�วจ�กที่อื่นม�บริโภค กระทั่งปี พ.ศ. 2549  

กำานนัจริพล ฉายแสง มโีอกาสไปศกึษาดงูานการจัดตัง้กองทนุสวสัดิการชมุชน

ตำาบลบางทอง อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้เห็นการปลูกข้าวไร่ในสวน

ยางพาราที่มีการตัดโค่นและเริ่มมีการเพาะปลูกยางใหม่ จึงมีพื้นที่ว่างเปล่าที่

ใช้ปลูกข้าวได้ 2-3 ปีก่อนที่ยางจะโต แต่เป็นการทำานาแบบข้าวไร่ (หนำาไร่)  

โดยใช้ไม้แทงดินให้เป็นหลุม เรียกวิธี “แทงสัก” คือคนเดินหน้าจะใช้ไม้เหลา

ปลายใหแ้หลมแทงดนิใหเ้ปน็หลมุขนาดประมาณ 3 เซนตเิมตร x 3 เซนตเิมตร  

มคีนเดนิตามหลงัใชก้ระบอกไมไ้ผย่าวประมาณ 70 เซนตเิมตรบรรจเุมลด็พนัธ์ุ 

เทใส่มือ หยอดลงไปในหลุมๆ ละ 7-8 เมล็ด แล้วใช้ปลายประบอกไม้ไผ่เกลี่ย

ดินปิดหลุม  

  อบต.ตากแดดเห็นเป็นแนวคิดท่ีดีจึงสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว “ดอกข่า” 

ซึง่เปน็พนัธุข์า้วพืน้เมอืง ทนแลง้ ทนโรค ปลกูไดท้กุสภาพพืน้ท่ี เมลด็พนัธ์ขุา้ว

มีลักษณะเรียวยาว สมบูรณ์ เมื่อนำาไปหุงสุกข้าวจะนุ่ม มีกลิ่นหอม การปลูก

ข้าวไร่จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมูบ่า้น (อสม.) เปน็แกนหลกัพลกิฟืน้สวนยางใหเ้ปน็ไรข่า้ว มพีืน้ทีป่ลกู

ในปแีรกจำานวน 5 แปลง เนือ้ทีร่วมกนัประมาณ 20 ไร ่เปน็การปลกูแบบปลอด

สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ย เพราะใบยางที่ร่วงหล่นจะทับถมกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำารุง

ต้นข้าว ชาวบ้านจะเริ่มปลูกข้าวไร่ในเดือนสิงหาคม ข้าวท่ีปลูกแล้วจะเติบโต

ไปตามธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 120-150 วันก็เก็บเกี่ยวได้ ทำ�ให้คนใน

ชมุชนลดร�ยจ�่ยในก�รซือ้ข�้วลงได ้และเมือ่เห็นผลด ีสภ�องคก์รชมุชน

ตำ�บลต�กแดดจึงจัดทำ�เป็นแผนพัฒน�เศรษฐกิจและทุนชุมชนในตำ�บล

ต่อไป
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เกาะปันหยีมีดีที่สวัสดิการชุมชน
“เกาะปันหยี” หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในนาม “หมู่บ้านกลางน้ำา” 

เกาะที่มีชื่อเสียงของตำาบลเกาะปันหยี อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นเกาะ

เล็กๆ ที่มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชะลูด แวดล้อมไปด้วยเกาะน้อยใหญ่  

เม่ือรฐับาลประกาศใหอ้า่วพงังาเปน็อุทยานแหง่ชาต ิและเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว

สำาคัญ โดยมีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งล่อใจ ภายใต้

การจัดการของภาครัฐและภาคธุรกิจส่งผลให้เกาะปันหยี “ถูกเท่ียว” อย่างหนัก 

แมจ้ะมรีายไดดี้ แตส่วัสดกิารชวีติไมด่ตีามไปดว้ย กระทัง่ป ีพ.ศ. 2553 รฐับาล

มีนโยบายให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิก�รชุมชนตำ�บลเก�ะปันหยี เพื่อให้ 

ชุมชนสามารถดูแลคนในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำาบล

เกาะปันหยีเป็นผู้สนับสนุนการดำาเนินการ ร่วมกับคณะทำางานพังงาแห่งความสุข 

จนปี พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองให้เป็น “องค์กรสวัสดิการชุมชน” ทำ�ให้

คนในชุมชนส�ม�รถเข้�ถึงก�รบริก�รที่มีคว�มสะดวก รวดเร็ว และ 

เป็นที่น่�พอใจ ตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร และยังส�ม�รถช่วยบรรเท�

คว�มเดือดร้อนของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่�งดี

ที่มาภาพ © chg7 www.justgola.com

“ทุนชุมชน” ความเข้มแข็งของบ้านนาเตย
ตำาบลนาเตย อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่

เรียบง่าย ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและ

การทำาประมง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามธรรมชาต ิซึง่สามารถพฒันาและสง่เสรมิ

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีวัดจำานวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ ส่วนชาวมุสลิมมีมัสยิด จำานวน 4 แห่ง 

องค์การบริหารส่วนตำาบลนาเตยได้รับคัดเลือกให้เป็นตำาบลต้นแบบ ในชุมชน

มีแกนนำา อสม.เป็นผู้ดูแลสุขภาพ มีชมรม 

ผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและได้รับการคัดเลือกให้

เป็น 1 ใน 4 ชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดพังงา 

เพ่ือเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุแบบพฤธิภาวะ ซ่ึง

ท้ังหมดล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคนใน

ตำาบลเป็นอย่างมาก 

นอกจากน้ี ยังมีการจัดบริการสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง  

เป็นธรรม ได้แก่ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษาและด้านบริการสวัสดิการ 

เป็นต้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม  

พ.ศ.2546 ที่มีการกำาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม โดยต้องคำานึงถึง

ประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยบูรณาการ

กับแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพ้ืนที่

ให้สอดคล้องในรูปแบบตามเบญจวิถี 5 แนวทาง เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  

สร้างอาชีพ สร้างสุขภาพที่ดี สู่วิถีชีวิตที่ย่ังยืนของชุมชน จัดให้มีสวัสดิการ 

ระดับตำาบลเพื่อดูแลคนในตำาบลตั้งแรกเกิดจนเสียชีวิต เช่น กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ นอกจากนี้ผู้คนในตำาบลนาเตยยัง

ดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้ใน 

ครวัเรอืน เชน่ สง่เสรมิการปลกูพชืผักและเลีย้งสตัวใ์นครวัเรอืน การทำาน้ำาหมกั

ชีวภาพ การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ก�รมีผู้นำ�ชุมชนที่มีวิสัยทัศน์และเป็น
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นักพัฒน�ท่ีดี ส่งผลให้คนในชุมชนมีคว�มรักคว�มส�มัคคี มีคว�มสมัพันธ์

แบบเครอืญ�ต ิครอบครัวเข�้สูภ่�วะอบอุน่และเขม้แขง็ ด้วยต้นทุนดังกล่�ว

ข้�งต้น ส่งผลให้คนในตำ�บลน�เตย มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่มีคว�มสุข

ช่วยเหลือเกื้อกูล...จุดสร้างความสุข
ของคนบ้านหล่อยูง

ตำาบลหลอ่ยงู อำาเภอตะกัว่ทุง่ จงัหวดัพงังา คนเฒา่คนแกบ่อกวา่ พืน้ที่

แห่งนี้เต็มไปด้วย “ต้นหล่อ” ซ่ึงเป็นไม้เน้ืออ่อนบาง ใบหล่อสามารถนำามา

รกัษาโรคซางทีม่กัเกดิกับเดก็ได ้ลกัษณะภมูปิระเทศของตำาบลหลอ่ยงู ประกอบ

ด้วยภูเขาสลับซับซ้อน เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบหุบเขา คนในชุมชน

ประกอบอาชีพทำาสวนยางพารา ประมง ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

จุดเด่นของตำ�บลหล่อยูงคือ มีกลุ่มองค์กรต่�งๆ ที่เข้มแข็ง เช่น 

กองทนุเศรษฐกิจพอเพยีง กลุม่แมบ่�้น (เครือ่งแกง, ถัว่ลสิงคัว่) กลุม่ อสม. 

ชมรมผูส้งูอ�ยฯุ กลุม่สจัจะออมทรพัย ์และกองทนุสวสัดกิ�รชุมชนตำ�บล

หล่อยูง 

ความสุขของสมาชิกภายในชุมชนคือ ความรู้สึกที่ว่า เงิน 1 บาทต่อวัน 

สามารถช่วยเหลือคนได้ทั้งตำาบล โดยผู้ที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจะได้รับเงิน 

ชว่ยเหลอื เปน็การใหอ้ยา่งมคีณุภาพและรบัการชว่ยเหลอืแบบมศีกัดิศ์ร ีนีค่อื

ก�รดำ�เนินชีวิตในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ่ึงพ�ซ่ึงกันและกัน เป็นพ้ืนฐ�น

คว�มเข้มแข็ง พร้อมให้คว�มร่วมมือในก�รสนับสนุนและขับเคล่ือน

กิจกรรมของกลุ่มองค์กรในชุมชน ไม่แบ่งแยกกัน และช่วยเหลือกันเป็น

อย่�งดี มีคว�มรักส�มัคคีกันฉันพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิม ส่ิงเหล่�นี้

เป็นจุดที่สร้�งคว�มสงบสุขให้กับคนในชุมชน
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พลังชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ตำาบลบางนายสี อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงามีคำาเล่าต่อกันมาว่า 

บริเวณที่ตั้งตำาบลเดิมเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าริมทะเล ต่อมามีคนชื่อ “นายสี” 

มาตัง้รกรากอาศัยยูบ่รเิวณนีเ้ปน็คนแรก สว่นคำาวา่ “บาง” เปน็ชือ่ของปากน้ำา

ลำาคลองบรเิวณท่ีนายสอีาศยัอยู ่เมือ่ราษฎรออกไปทำามาหากนิทางทะเลกจ็ะ

เรียกบริเวณที่นายสีอาศัยอยู่ว่า “บางนายสี” จนติดปาก กระทั่งเป็นชื่อเรียก 

“ตำาบลบางนายสี” มาจนทุกวันนี ้

จุดเด่นของตำาบลบางนายสี อยู่ที่บ้านท่าจูด ซ่ึงในอดีตพื้นที่แห่งนี้ 

อุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ 3 น้ำาคือ น้ำาเค็ม น้ำากร่อย และน้ำาจืด มีผืนป่า

กว่า 3,000 ไร่ จึงเผชิญกับการช่วงชิงทรัพยากรอยู่บ่อยครั้ง คือ 1.การทำา

สัมปทานเหมืองแร่ดีบุกในป่าชายเลนและป่าพรุ ส่งผลให้ลำาคลองต้ืนเขิน  

เกิดน้ำาเสีย และน้ำาทะเลหนุนสูง ชาวบ้านไม่สามารถทำานา ต้นจูดที่เคยสร้าง

เศรษฐกิจชุมชนลดจำานวนลง 2. การทำาสัมปทานป่าไม้ (ป่าบก) แต่ชาวบ้าน

ร่วมกันคัดค้านจนกลุ่มสัมปทานถอนตัว 3. สัมปทานเตาถ่าน และธุรกิจทำา 

นากุง้ สง่ผลใหป้า่ชายเลนเสือ่มโทรม จงึเปน็จดุเปลีย่นใหค้นในชมุชนหนัม�

ฟ้ืนฟูทรัพย�กรเพ่ือฟ้ืนระบบนิเวศ 3 น้ำ�ให้กลับคืนม� ก�รท่ีคนบ้�นท่�จูด 

กล้�ลุกข้ึนม�ต่อต้�นกลุ่มน�ยทุน เพร�ะมีผู้นำ�หล�ยกลุ่มท่ีมีคว�มกล้�ห�ญ 

มีอำ�น�จในก�รต่อรอง ใช้แนวคิดอนุรักษ์ไปปรับปรุงแทนก�รสร้�งคว�ม

ขัดแย้ง 

หลงัจากแกป้ญัหาเรือ่งทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มของบา้นทา่จูดไดแ้ลว้ 

คนในชุมชนบางนายสีมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนเรื่องสมัชชา

พังงาแห่งความสุข ทำาข้อมูลเรื่องความสุขความทุกข์ของคนตำาบลบางนายสี 

พบว่า เรื่องที่ชาวบ้านเป็นทุกข์มากที่สุดคือ ที่อยู่อาศัยและที่ทำากิน จึงมีมติให้

สภาองค์ชุมชนทำาเรื่องนี้โดยของบประมาณจาก พอช. จัดเวทีทำาความเข้าใจ

กับชาวบ้าน พบว่ามีผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น 1,195 ราย แต่งบประมาณในการเก็บ

ข้อมูลไม่เพียงพอ ช�วบ้�นจึงลงแรงช่วยกันทำ�แผนท่ีทำ�มือจนครบทุก

หมู่บ้�น และลงขันจ้�งวิทย�กรม�อบรมเรื่องก�รจับจีพีเอส เพื่อยืนยัน

ขอบเขตที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ โดยปัจจุบันคณะกรรมก�รโฉนดชุมชนได้

ลงม�ตรวจสอบพื้นที่แล้วในเบื้องต้น






