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คำ�นำ�
“พังงาแห่งความสุข สุขทีค่ ณ
ุ สัมผัสได้” เป็นหนังสือ
ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ จากการถอดบทเรียนการทำ�งานชุมชนร่วมกันของ
ผูน้ �ำ ชุมชนและประชาสังคมของจังหวัดพังงา ทีท่ �ำ งานร่วมกัน
มามากกว่า 20 ปี ในหนังสือจะเห็นการล้มลุกคลุกคลาน
จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางการทำ�งานของชุมชน ที่จะ
ทำ�ให้เพื่อนๆ หรือคนที่อ่านหนังสือนี้แล้ว จะไม่ทำ�ผิด
ซ้ำ�อีก
“พังงาแห่งความสุข” ไม่ใช่สตู รสำ�เร็จใดๆ ของการ
ทำ�งาน ไม่ใช่ตวั อย่างของความสำ�เร็จ แต่หนังสือเล่มนีค้ อื
ตัวอย่างของการเริม่ ต้นการนับหนึง่ เป็นเพียงกรณีศกึ ษาอีก
กรณีหนึง่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ทบทวน ทัง้ ชุมชน ประชาสังคม หรือ
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย
“พังงาแห่งความสุข” ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเอง แต่มีคนที่ตั้งใจให้เกิด ทั้งองค์กร
สนับสนุน คนทำ�งาน และคณะทำ�งานหลักของทีมพังงา
บางครั้งเราคาดหวังว่าการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน
แล้ ว ชุ ม ชนจะเข้ ม แข็ ง นั้ น ซึ่ ง ในความจริ ง ข้ อ นี้ ไ ม่ มี อ ยู่ จ ริ ง
นอกเสี ย จากผู้ ส นั บ สนุ น เหล่ า นั้ น จะเกาะติ ด หนุ น เสริ ม
แทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ จริงๆ แล้วมันเป็นศิลปะของคน
ทำ�งานชุมชน นักพัฒนา ประชาสังคมที่ควรอยู่ในเนื้อในตัว
มากกว่า
“พังงาแห่งความสุข” เป็นเป้าหมายร่วมกันของ
พลเมืองพังงา ทีส่ ร้างฝันขึน้ มาและเดินทางค้นหาฝันด้วยกัน
อย่างน้อยที่สุด 6 ปีที่ผ่านมานี้ ทุกคนตั้งมั่น ยึดเป้าหมาย
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เดียวกัน และเป็นผูร้ ว่ มกำ�หนดการทำ�งานไปในทางเดียวกัน “มองต้นไม้
ต้องเห็นทัง้ ป่า” คือคำ�ทีอ่ าจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธุ์ ย้�ำ กับเรามาอย่างต่อเนือ่ ง
เพราะฉะนั้นหากเราจะดูแลป่า แต่มีคนมาปลูกต้นไม้ในป่าที่เราดูแล เราต้อง
ดูแลทั้งป่า ไม่ใช่ดูแลต้นไม้ต้นเดียวที่เขามาปลูก งบประมาณที่เขาสนับสนุน
ให้เรามาซือ้ ปุย๋ ใส่ตน้ ไม้ทเี่ ขาฝากเราดูแล แต่เราจะใส่ปยุ๋ ทัง้ ป่าต่างหาก เพราะ
นี่เป็นป่าของเรา
“พังงาแห่งความสุข” คือการเริ่มต้นด้วยการสร้างทีม และทำ�งาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข หากเรื่องนี้สร้างไม่ได้ เราก็อย่าหวังว่า “พังงาแห่ง
ความสุข” จะสร้างขึ้นได้ ด้วยทีมที่ไม่มีความเป็นทีม ไม่มีความสุขที่จะทำ�
ร่วมกัน หอการค้าจังหวัดพังงา ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ก็เป็นส่วน
สำ�คัญของทีม
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เชื่อว่า “พังงาแห่งความสุข” เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอกที่คล้ายๆ กับจังหวัดอื่นๆ ที่มีความฝันเดียวกัน
อาจฝันที่จะเป็นจังหวัดจัดการตนเอง หรืออื่นๆ ก็ตาม
ทั้ ง นี้ จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ เ ลยหากผู้ ส นั บ สนุ น ไม่ เข้ า ใจ
อย่างแท้จริง จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากทีมทำ�งานไร้ซึ่ง
เป้าหมายร่วม เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคนทำ�งานไม่มี
พื้นที่ปฏิบัติการ เพราะจะหลุดลอย และขาดการ
เชื่อมโยงที่แท้จริง
หนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนเรือ่ งเล่าทัง้ กระบวนการ
ทำ�งานในระดับจังหวัด และการทำ�งานในพื้นที่ การสร้าง
ผู้นำ� รวมถึงการประสานภาคีสนับสนุน ให้สอดคล้องกับ
การทำ�งานที่มีเป้าหมายของพื้นที่ รวมทั้งการเชื่อมร้อย
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีต่างๆ ในพื้นที่
ไปพร้อมกันด้วย หวังว่าคงมีประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นบ้างไม่มาก
ก็น้อย และหากมีการกล่าวอ้างถึง องค์กรหน่วยงานใดๆ
ด้วยเจตนาเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น และหากไม่ได้
กล่าวถึงหน่วยงานใด เราทราบดีว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่ง
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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คำ�นำ�ผู้จัดพิมพ์

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา โครงการผู้นำ�แห่งอนาคต ภายใต้
การดำ�เนินงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุง่ ทำ�งานด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ น
ภาวะการนำ�กระบวนทัศน์ใหม่ท้งั ในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของการนำ�กระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนำ�
ไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
หลากผู้คนหลายผู้นำ�ทั้งระดับบุคคล องค์กร ชุมชน ที่ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ ในการเรียนรูภ้ าวะการนำ�กระบวนทัศน์ใหม่ หนึง่ ในหลายบุคคลทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพของโครงการฯ อย่างเห็นเป็น
รูปธรรมจนสามารถขยายผลกระทบออกไปยังวงกว้างคือ ไมตรี จงไกรจักร
นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขและผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
ความคิดการ “นำ�ร่วม” ก่อตัวขึ้นภายในตัวของไมตรี จนทำ�ให้เขาเห็นหนทาง
ในการร่วมสร้างผู้นำ�ในระดับพื้นที่ขึ้นมาเป็นแกนนำ�หลักที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพภายในบนพื้นฐานการทำ�งานอย่างมีความสุขอีกจำ�นวนมาก กลไก
นี้เองที่เป็นหนึ่งในหลายส่วนสำ�คัญที่หนุนเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มแกนหลักที่ร่วมประสานการทำ�งานจนเกิดเป็น พังงาแห่งความสุข

จุ ด เริ่ ม ต้ น พั ง งาแห่ ง ความสุ ข ...สุ ข ที่ คุ ณ สั ม ผั ส ได้ เ ล่ ม นี้ ม าจาก
แนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และประชา หุตานุวตั ร ทีม่ องเห็นว่า บทเรียน
การทำ�งานของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข คือ การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในระดับฐานราก ทีม่ คี วามเป็นตัวของตัวเอง และ
มีศกั ดิศ์ รี โครงการฯ จึงเล็งเห็นความสำ�คัญของการตีแผ่แนวคิดและกระบวนการ
ทำ�งานขับเคลื่อนสังคมของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขออกสู่
สาธารณะชน ซึ่งเป็นตัวอย่างบทเรียนหนึ่งของการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอัน
ก่อร่างขึ้นจากฐานรากอย่างแท้จริง โครงการฯ หวังว่าเรื่องราวการต่อสู้ของ
ชุมชนชาวพังงาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี สู่บทเรียนที่ถูกถอดออกมาจาก
ผู้ทำ�งานตัวจริง เสียงจริง อยู่ในปัญหาจริง จนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
อุปสรรค ทัศนคติ และความสุขที่เกิดขึ้นจริงในหนังสือเล่มนี้ จะทำ�ให้ผู้อ่านได้
มุมมองสะท้อนคิดเพื่อนำ�ไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ในพื้นที่การทำ�งานของ
ตนเองสืบต่อไป
โครงการผู้นำ�แห่งอนาคต
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
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คำ�นิยม

ผมรู้จักพังงาผ่านเรื่องราวความสวยงามของเกาะ เพราะมีเพื่อนเคย
ทำ�งานด้านธุรกิจที่นั่นเล่าให้ฟัง แต่ที่เรียนรู้ “พังงา” จริงๆ ครั้งแรกนั้นมาจาก
สึนามิ-อุทกภัยอันยิ่งใหญ่ในปลายเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2547 ไม่กี่สัปดาห์
หลังจากเกิดภัยพิบตั มิ หาสมุทรครัง้ แรกทีป่ ระเทศไทยรูจ้ กั ผมมีโอกาสลงพืน้ ที่
ที่บ้านน้ำ�เค็ม วัดบางม่วง และในจุดสำ�คัญๆ อื่น
สิ่งที่สะเทือนใจคือ ความร้ายแรงของภัยพิบัติ ผลกระทบต่อบ้านเรือน
ชีวิตผู้คน และสภาพแวดล้อม ลักษณะนานาชาติและหลากหลายวัฒนธรรม
ของหมู่คนผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน และเหนือไปกว่านั้นคือ ปฏิกิริยาของคน
และสังคมต่อเรือ่ งร้ายแรงเหล่านี้ ในท่ามกลางผูค้ นทีผ่ า่ นพบในสถานการณ์
ยุ่งเหยิงและโกลาหลหลังเหตุการณ์สึนามิ มีบุคคลหลายคนที่ได้รู้จักและ
ยังไม่เคยลืม โดยเฉพาะคุณไมตรี จงไกรจักร แห่งบ้านนำ�เค็ม เป็นคนหนึง่
ที่มีความพิเศษไม่เหมือนไคร เป็น “ครู” ที่ไม่มีสังกัด แต่กลายเป็นคน
สำ�คัญที่สุดที่กระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของผมตอนนั้น จนผมได้ข้อคิดว่า
การรับมือของผู้คนและสังคมต่อเรื่องภัยพิบัติร้ายแรงเป็นประวัติการณ์
นี้กระมังที่น่าจะเป็นบทเรียนชุดใหญ่ที่สำ�คัญยิ่งของตนเอง สิ่งสำ�คัญ
อย่างน้อย 2 เรื่องที่ตอนนั้นตัดสินใจทำ�คือ การนำ�นิสิตในวิชา “สังคมวิทยา
ชนบท” ที่ผมรับผิดชอบลงศึกษาภาคสนามในพื้นที่ และดำ�เนินโครงการวิจัย
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เรือ่ งการรับมือสึนามิ ทีม่ ลู นิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
เลขาธิการ) ตัดสินใจให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างรวดเร็ว รัดกุม และมี
ประสิทธิภาพ
คนที่ไม่รู้จักความทุกข์จะเติบโตอย่างมั่นคงไม่ได้ฉันใด สังคมที่ไม่รู้จัก
ความทุกข์ร่วมกันก็ไม่มีชีวิตในอนาคตฉันนั้น ข้อคิดนี้มาจากการที่ความเจริญ
และการแพทย์สมัยใหม่ ทำ�ให้เราทั้งหลายอยู่ห่างไกลความตายกันมากขึ้น
ความเจริญจากเทคโนโลยีทำ�ให้เราได้รับความสะดวกสบายมากมายในชีวิต
ประจำ�วัน ทั้งการแพทย์และเทคโนโลยีทางวัตถุมีผลต่อเรา จนรู้สึกเคยชินไป
ว่า ความสะดวกสบาย “เป็นธรรมชาติ” การอยู่ไกลความตาย และห่างไกล
ความทุกข์ “เป็นธรรมชาติ” สภาพความเคยชินอย่างนี้ทำ�ให้เราลืมตาย และ
ลืมการร่วมทุกข์ในชีวิตที่ต้องเผชิญบนผืนพิภพเดียวกันไป
ประสบการณ์ทไี่ ด้เรียนรูจ้ ากบทเรียนพังงากับสึนามิ และทีไ่ ด้เรียน
รู้จากคุณไมตรีมาหลายปีต่อเนื่องทำ�ให้ผมสรุปว่า “ชีวิตจริง” นั้น ขึ้นอยู่
กับการรู้จัก (รับมือกับ) ความทุกข์ และสังคมจะมีสุข “ได้” ต้องเติบโตไป
ท่ามกลางการ “ร่วมทุกข์กันได้”
คุณไมตรีเป็นคนสำ�คัญที่ทำ�ให้ผมสัมผัสกับสิ่งที่วิชาการเรียกกันว่า
Social Resilience (อ่านว่า โซเชียลเรซิเลียนซ์) อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเขา
สูญเสียคุณพ่อและบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวใกล้ชิดไปเกือบ 30 คนใน
ภัยพิบตั คิ รัง้ นัน้ แต่ทา่ มกลางความโศกเศร้าจากความสูญเสียก็ตดั ใจช่วยเหลือ
ผูท้ ปี่ ระสบเคราะห์กรรมคนอืน่ ๆ นับแต่นนั้ เป็นต้นมา กล่าวได้วา่ ประสบการณ์
และคุณสมบัติบางประการในตัวและในชีวิตทำ�ให้ “ผู้ตกเป็นเหยื่อ” (ผู้ถูก
กระทำ�) แปรสภาพตนเองกลายไปเป็น “ผู้กระทำ�” ต่อสถานการณ์ได้อย่าง
น่าสังเกตและพิเคราะห์ยิ่ง ประสบการณ์ชีวิตหลายๆ ปีที่เลือกเอง ทำ�ให้คุณ
ไมตรีได้กลายเป็นอาสาสมัครระดับผู้นำ� เป็นนักพัฒนาชุมชนรับมือภัยพิบัติ
ตัวยง และเป็นนักบริหารจัดการด้านสังคมคนสำ�คัญยิ่งในภาคประชาชนและ
ของภาคประชาสังคมของเมืองไทย
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การล้มลงแล้วลุกขึน้ ได้ถอื เป็นเรือ่ งธรรมดาของคนทีร่ า่ งกายปกติ แต่หาก
บาดเจ็บสาหัสแล้วฟื้นคืนขึ้นมาได้เราถือว่า “ไม่ธรรมดา” ความสามารถใน
การฟื้นคืนขึ้นมา ความสามารถในการดำ�เนินชีวิตก้าวหน้าต่อไปนั้นว่ากันว่า
เป็นคุณสมบัติพิเศษของ “ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ” ของโลก
แต่สมัยหลังๆ มานี้ มีนักวิชาการขยายความคิดนี้ให้อธิบายกินความมาถึง
สังคมด้วย คือแทนที่จะสรุปไปว่า ภัยพิบัติทางกายภาพทำ�ให้สังคมสิ้นสูญ
(หรือที่มักนิยมใช้คำ�พูดว่า “สิ้นชาติ” อย่างพร่ำ�เพรื่อ) แต่สังคมจะอยู่หรือไป
จะทุกข์สุขอย่างไรจะขึ้นอยู่กับความทนทานของสังคมนั้น ซึ่งนี่ก็คือความ
สามารถในการฟืน้ คืนชีวติ ขึน้ มาเป็นปกติของสังคม (หรือชุมชุน) ซึง่ ในบางกรณี
ก็ดำ�เนินไปในพื้นที่หรือภูมิประเทศที่เคยตั้งอยู่ หรือบางกรณีก็ไปพื้นที่ใหม่
ประสบการณ์ในการเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในต่างแดนของ
คนประสบภัยพิบตั เิ ช่นคุณไมตรีและพีน่ อ้ งเครือข่ายอาสาสมัคร นับเป็นแง่มมุ
สำ � คั ญ ยิ่ ง ที่ ไ ม่ ค่ อ ยทราบกั น เท่ า ที่ ผ มพอจะทราบบ้ า ง เขาไปที่ อ าเจะห์
อินโดนีเซีย (สึนามิ) ศรีลังกา (สึนามิ) นิวออร์ลีนส์ (คาทารินา) เซนได ญี่ปุ่น
(โรงไฟฟ้านิวเคลีย์ฟุกุชิมา) และนาร์กิส (Nargis) เป็นชื่อมหาอุทกภัยที่เกิดกับ
ประเทศพม่าในปี พ.ศ. 2551 ทีม่ ผี เู้ สียชีวติ และสูญหายไม่ต�ำ่ กว่า 150,000 คน
เหตุการณ์ร้ายแรงนี้สร้างผลสะเทือนต่อรัฐบาลทหารของพม่าตอนนั้นอย่าง
ลึกซึ้งจนนำ�มาสู่การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมถึงการเปิดประเทศ
โดยตอนแรกสุ ด สมาคมประชาชาติ อ าเซี ย นโดย ดร.สุ ริ น ทร พิ ศ สุ ว รรณ
เลขาธิการอาเซียน ประสานงานกับรัฐบาลพม่า และ UN-ESCAP จัดประชุม
ระหว่างประเทศขึ้น ในงานนั้นคุณไมตรีก็ไปในฐานะเป็นวิทยากร ผมอยู่ร่วม
ประชุมและเป็นล่ามให้แก่คุณไมตรีด้วย หลังจากนั้นผมทราบว่าทางมูลนิธิ
เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ประสานขอให้คณ
ุ ไมตรีกบั คณะ มีคณ
ุ ปรีดา คงแป้น
และคุณจำ�นงค์ จิตนิรัตน์ และคนอื่นด้วย ไปในพื้นที่ภัยพิบัติอีกหลายครั้ง
การไปในฐานะผูม้ ปี ระสบการณ์ มีสว่ นในการช่วยเหลือแนะนำ� ในการจัดระบบ
ชุมชนในการฟื้นฟู รวมทั้งจัดตั้งกองทุนฯลฯ อย่างสำ�คัญ
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หนังสือ “พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้” เล่มนี้สะท้อน
พัฒนาการต่อเนื่องแห่งการสร้างพลังภาคีของคนจริงในพื้นที่จริง ที่มี
คุณค่ายิ่งแก่การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาในสังคมไทย ขณะเดียวกันคงจะ
ไม่เป็นการเกินความจริงเลยหากจะกล่าวว่า นวัตกรรมการจัดการตนเอง
ของภาคประชาชนอันเป็นมิตสิ �ำ คัญของไทยในยุคสมัยนีแ้ ฝงมาพร้อมกับ
ความริ เริ่ ม ใหม่ แ ห่ ง “การทู ต ภาคประชาชน” (People-to-People
Diplomacy) ดังปรากฎในประสบการณ์ร่วมทุกข์ในสึนามิ นาร์กิส และ
ฟุกุชิมะ ข้างต้น ในการเตรียมตัวเตรียมความคิดเพื่อให้ประเทศไทย
ทำ�หน้าที่และความรับผิดชอบ “ประธาน” อาเซียนในปี พ.ศ. 2562 เราคง
ต้องสนใจมิติแห่งการฑูตสาธารณะและการฑูตภาคประชาชน กันให้
จริงจังและมากขึ้นด้วย
ศ.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลการสำ�รวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 และการสำ�รวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตลอดปี พ.ศ. 2552-2553
พบว่า จังหวัดพังงาครองแชมป์จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด
ต่อเนื่องกัน 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ผลการสำ�รวจของ
เอแบคโพลล์ระบุว่า พังงาเป็นจังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมี
ความสุขเป็นอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสุพรรณบุรีและ
อุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 รองจากจังหวัด
บึงกาฬและแม่ฮ่องสอน ส่วนปี พ.ศ. 2557-2558 พังงาได้
เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน1 เหตุผลที่พื้นที่
แห่งนี้ติด 1 ใน 3 ของจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดต่อเนื่อง
หลายปี ล้วนมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีด่ งี าม ผูค้ นมีอาชีพมัน่ คง
อยู่อย่างพอเพียง และมีกระบวนการขับเคลื่อนของภาค
ประชาชนในจังหวัดต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี เพื่อสร้าง
สังคมที่ดี มีสุขภาวะให้กับคนพังงา
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จังหวัดพังงาเดิมเชือ่ กันว่าชือ่ “เมืองภูงา” ตามชือ่ เขางา เขาพังงา หรือ
กราภูงา หรือพังกา (ภาษามลายู แปลว่า ป่าน้ำ�ภูงา) ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงา
ปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาล
ที่ 2 ชือ่ ของเมืองภูงาได้ปรากฏอยูใ่ นทำ�เนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นเมืองขึน้ ฝ่ายกรมพระสุรสั วดีฝา่ ยซ้าย เมืองภูงานีอ้ าจจะตัง้ ชือ่ ให้คล้องจอง
กับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่า
น่าจะมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองทีม่ แี ร่อดุ มสมบูรณ์ มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อ
ซือ้ ขายแร่ดบี กุ กันมาก และชาวต่างชาติเหล่านีค้ งออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมือง
พังงา เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชือ่ เมืองภูงาว่า Phunga หรือ Punga
อ่านว่า ภูงา พังงา หรือ พังกา ก็ได้
ก่อนปี พ.ศ. 2352 เมืองพังงามีฐานะเป็นเพียงแขวง ขึ้นกับเมือง
ตะกั่วป่า เป็นทางผ่านจากถลาง ตะกั่วทุ่ง กราภูงา ข้ามเขานางหงส์ไปออก
ปากลาว ปากพนม แม่น้ำ�หลวง และเมืองไชยา หลังจากพม่าเผาทำ�ลาย
เมืองถลาง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ในปี พ.ศ. 2352 บ้านเมืองเสียหายอย่างหนัก
ชาวเมืองหลบหนีพม่าไปอาศัยอยู่ในป่าและตามเมืองต่างๆ จึงไม่สามารถ
จัดตั้งเมืองถลางในเกาะภูเก็ตได้ ต้องใช้วิธีรวบรวมผู้คนที่เมืองพังงาก่อน
การจัดตั้งเมืองถลางที่พังงาครั้งนั้นต้องพบกับปัญหาต่างๆ หลายประการ
เป็นต้นว่า ปัญหาขาดแคลนข้าวบริโภค ต้องพึ่งจากเมืองไทรบุรีและกรุงเทพฯ
ปัญหาการคุกคามจากพม่าซึง่ ยังส่งเรือรบและกองกำ�ลังย่อยๆ ออกมาจับผูค้ น
ที่ตะกั่วป่าและกะเปอร์ไปสืบข่าวคราวอยู่บ่อยๆ และปัญหาเกี่ยวกับราษฎร
และกรมการเมืองที่ตั้งไว้แล้วไม่ยอมไปอยู่ประจำ�ที่เมืองพังงา เพราะยังเป็น
เมืองทุรกันดารและห่างไกล
หลังจากปี พ.ศ. 2352 ภัยจากการคุกคามของพม่าลดลง มีเพียงการ
ส่งกองเรือลาดตระเวนออกมาจับคนเท่านั้น ไม่มีการส่งกองทัพใหญ่มาอีก
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เนือ่ งจากพม่าเริม่ ขัดแย้งกับบริษทั อังกฤษในอินเดีย ปี พ.ศ. 2369 พม่ารบแพ้
อังกฤษต้องสูญเสียมณฑลอาระกันและตะนาวศรีให้แก่อังกฤษ ฝ่ายรัฐบาล
จึงได้ย้ายผู้คนจากพังงาไปตั้งเมืองถลางขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2367 และตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2383 เป็นต้นมา เมืองพังงาค่อยๆ เจริญขึน้ ตามลำ�ดับ จากการสนับสนุน
ส่งเสริมจากรัฐบาลกลาง โดยความมัง่ คัง่ รุง่ เรืองของเมืองพังงาเกิดขึน้ ในบริเวณ
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยแร่ดบี กุ ทีเ่ มืองถลาง ภูเก็ต และตะกัว่ ป่า มากกว่าทีต่ วั เมือง
พังงา ปี พ.ศ. 2516-2517 เกิดภาวะตืน่ แร่ดบี กุ ทำ�ให้คนต่างถิน่ หลัง่ ไหลเข้ามา
กอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรเหมืองแร่ในพื้นที่ ทรัพยากรของท้องถิ่น
จึงถูกใช้และทำ�ลายโดยคนภายนอก ทีส่ ะท้อนภาพการจัดการทรัพยากรอย่าง
ไม่เป็นธรรมในยุคแรกๆ
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2524 ราคาดีบุกในตลาดโลกตกต่ำ�ลง ทำ�ให้ภูเก็ต
ปรับตัวเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้ชื่อว่า ไข่มุกอันดามัน และขยายตัว
มาสู่พื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ รวมทั้งอ่าวพังงาในช่วง 20-25 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่ง
การท่องเที่ยวได้กลายเป็นฐานเศรษฐกิจสำ�คัญของกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยม
อันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ในขณะที่ภาครัฐเอง
ก็ได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดนี้ให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ทางทะเลระดับโลก” เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจนานาชาติ
ล่าสุด รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์กำ�หนด “เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน 5 จังหวัด” ซึ่งประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และพังงา
มี ก ฎหมายพิ เ ศษที่ รั ฐ บาลจะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ ต่ า งชาติ ส ามารถ
ลงทุนในพื้นที่และครอบครองกรรมสิทธิ์ได้นาน 99 ปี เป็นข่าวที่สร้าง
ความตระหนกให้แก่คนพังงาเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นผลกระทบของการ
ทีค่ นนอกมาใช้ทรัพยากรในพืน้ ทีท่ �ำ ธุรกิจมีทงั้ แง่บวกและแง่ลบทีพ่ งึ ระมัดระวัง
เพราะการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวได้ดึงดูผู้คนต่างถิ่นให้เข้ามาประกอบ
อาชีพในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมือง ชุมชนชายฝั่งหลายแห่ง
ที่ห่างไกลเปลี่ยนมาเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท การเติบโตในรูปลักษณ์ของ
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ท่ามกลางผลกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สิ่งที่จะทำ�ได้ในฐานะเจ้าของพื้นที่คือการตั้งรับอย่างมีสติ
และรู้เท่าทัน ใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ใช้อำ�นาจในมือบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อถนอมรักษาความสุขสงบที่มีอยู่ในชีวิตให้ลดน้อยลงไป
อย่างช้าที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้

เมืองท่องเที่ยวเช่นนี้ แง่หนึ่งคือการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้คน
แต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น การสร้างท่าเทียบ
เรือยอชต์ที่ทำ�ลายป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง และคุณภาพน้ำ�
รวมถึงการกระจุกตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว คนท้องถิ่นกลายเป็นเพียง
แรงงานรับจ้าง ตลอดจนปัญหาทีด่ นิ หลุดมือ การออกเอกสารสิทธิทไ่ี ม่ชอบด้วย
กฎหมาย ที่เปลี่ยนสภาพป่าชายเลนและป่าสงวนให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของ
นายทุนคนนอก ท่ามกลางผลกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ดังกล่าว สิ่งที่จะทำ�ได้ในฐานะเจ้าของพื้นที่คือ การตั้งรับอย่างมีสติและ
รูเ้ ท่าทัน ใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ใช้อ�ำ นาจในมือบริหารจัดการ
ท้องถิน่ ของตนเอง เพือ่ ถนอมรักษาความสุขสงบทีม่ อี ยูใ่ นชีวติ ให้ลดน้อย
ลงไปอย่างช้าที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
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การเดินทางของพังงาแห่งความสุข
ปัจจุบันจังหวัดพังงาแบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อำ�เภอ 48 ตำ�บล 321
หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 41,704 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำ�การเกษตร
ประมาณร้อยละ 43 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 42 และเป็นพื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 15
ทิศเหนือติดจังหวัดระนอง ทิศใต้ติดจังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออกติดจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและกระบี่ ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน คนในพื้นที่ร้อยละ 79
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มียางพาราและปาล์มน้�ำ มันเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
เกษตรกรร้อยละ 94 มีทดี่ นิ สำ�หรับอยูอ่ าศัยและทำ�กินเป็นของตนเอง แม้ทดี่ นิ
บางส่วนจะไม่มเี อกสารสิทธิทด่ี นิ แต่ไม่มหี นีส้ นิ รองลงมาร้อยละ 12 มีอาชีพ
ประมงและค้าขาย ทั้งขายส่งและขายปลีก ร้อยละ 9 ทำ�อาชีพเกี่ยวกับการ
บริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิถีการทำ�เกษตรทำ�ให้คนพังงาใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่าย เป็นนายของตนเอง มีหนีส้ นิ น้อย มีการสืบสานประเพณีทอ้ งถิน่
และในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงจำ�นวนมากทั้งทางทะเล และ
ป่าเขาลำ�เนาไพร จึงนับได้วา่ คนพังงามีความมัน่ คงในอาชีพและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี
แต่อีกด้านหนึ่ง การเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ทำ�กันเองในระดับ
ครัวเรือน ทำ�ให้มีการจ้างแรงงานภายนอกเข้ามาเป็นระยะๆ เมื่อผสมรวมกับ
มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ จึงดึงดูดให้คนต่างถิ่นต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพื้นที่ ปัญหาที่ตามมาคือ คนพื้นถิ่นเริ่มขายที่ดินให้ชาวต่างชาติ
และการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทีส่ ร้างความกังวลใจให้คนพังงาเป็นอย่างมาก
ย่างก้าวของการถนอมรักษาความเป็นเมืองแห่งความสุข นอกจาก
รากของวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่แล้ว คงปฏิเสธ

ไม่ได้วา่ การทำ�งานร่วมกันขององค์กรภาคีตา่ งๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลให้เกิดความเข้มแข็งของพลเมือง โดยเฉพาะภาค
ประชาสังคมที่เริ่มต้นเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่อสมาชิกในทีมยุคแรก เช่น
ชำ�นาญ พึ่งถิ่น, สมใจ ชมขวัญ, วริศรา เรืองศรี และ อรษา โภคบุตร
ขับเคลือ่ นงานกองทุนสวัสดิการในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุน
เพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund: SIF) ทำ�ให้ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการทำ�โครงการ การทำ�กิจกรรม การวิเคราะห์พื้นที่ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านในแต่ละชุมชน โดยมีทีมงานของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในฐานะพีเ่ ลีย้ ง
ของชุมชน สนับสนุนการทำ�งานในด้านความรู้ ทักษะต่างๆ การทำ�งาน
ร่วมกับ SIF ครัง้ นีจ้ งึ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวบ้านสูก่ ารทำ�แผนชุมชน
เพื่อชุมชนโดยชุมชน

เครื่องมือสำ�คัญที่ใช้ขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน
ในช่วงนี้ คือ “การทำ�แผนชุมชน” ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ทำ�ให้ชาวบ้านได้ย้อนทวนมาทำ�ความรู้จักกับชุมชน
ของตนเองอย่างจริงจัง จนกลายเป็นรากฐานของ
การทำ�งานพัฒนาในพื้นที่
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“การทำ�งานเริ่มต้นจากลงพื้นที่ ดูว่าแต่ละพื้นที่จะทำ�โครงการอะไร
นั่งเขียนโครงการกันใต้ต้นมะขามบ้าง ใต้ถุนบ้านบ้าง เขียนเสร็จก็นำ�มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในชุมชนได้คิดวิเคราะห์
ได้นำ�เสนอ” ชำ�นาญ เล่า
เครือ่ งมือสำ�คัญทีใ่ ช้ขบั เคลือ่ นงานของภาคประชาชนในช่วงนี้ คือ
“การทำ�แผนชุมชน” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำ�ให้ชาวบ้านได้ย้อนทวนมา
ทำ�ความรู้จักกับชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง จนกลายเป็นรากฐานของ
การทำ�งานพัฒนาในพืน้ ที่ รวมทัง้ การบริหารจัดการโครงการทีช่ าวบ้านได้
เรียนรู้เรื่องการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ข้อดีคือ ชาวบ้านรู้จักการบริหารจัดการโครงการ แผนงาน และ
งบประมาณด้วยตนเอง ข้อเสียคือ ชาวบ้านบางคนไม่สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณได้จนเกิดความเสียหายต่อภาพรวมการทำ�งาน
อย่างไรก็ตามการทำ�งานในช่วงแรกๆ ยังคงเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ�
แต่การได้ศึกษาชุมชนทำ�ให้ชาวบ้านที่ไม่รู้จักตัวเอง เริ่มมีข้อมูลในการทำ�งาน
เลิกทำ�งานบนฐานของจินตนาการ และตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทีส่ ะสมอยูใ่ น
พืน้ ที่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ เช่น ปัญหาการทำ�ประมงโดยอวนรุนอวนลาก
ทีท่ �ำ ลายสภาพแวดล้อมซึง่ เกิดขึน้ ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 กระบวนการ
ทำ�งานเช่นนีผ้ ลักดันให้ชาวบ้านต้องใฝ่เรียนรูแ้ ละปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์
ทั้งภายนอกภายในชุมชนของตนเอง
เมื่อการทำ�งานยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ขาดการจัดการ ทำ�ให้สภาพ
ต่างคนต่างทำ�ยังคงอยู่ แม้มีความพยายามหลอมรวมคนทำ�งาน ภายใต้
การให้คำ�ปรึกษาจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ที่นำ�แนวคิดการเป็น
วิทยากรกระบวนการมาเติมเต็มให้แก่แกนนำ� ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิด
ของทีมงานหลายคนให้กลายเป็นนักพัฒนา
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การพูดคุยกันระหว่างแกนนำ�ทำ�ให้เกิด
คำ�ถามตามมาว่า มีวิธีการอย่างไรที่จะทำ�ให้
การโยนหินก้อนเล็กๆ แต่สร้างแรงกระเพือ่ ม
ให้ ค นเข้ า มาร่ ว มงานมากขึ้ น ประกอบกั บ
ขณะนั้นกระแสการพัฒนากำ�ลังเคลื่อนเข้าสู่
พื้ น ที่ นำ � ไปสู่ ก ารจั ด เวที ร วมพลั ง คนทำ � งาน
ขยับโขลงช้างให้เคลื่อนไหว โดยเชิญคนทำ�งาน
ในกองทุน SIF ที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่
มาพบปะพูดคุยกัน และต่อด้วยเวทีเหลียวหลัง
แลหน้าคนพังงา ในปี พ.ศ. 2543 เพือ่ ทบทวน
ความเป็นมาเป็นไปของจัง หวัด พัง งาร่วมกับ
สาธารณชน โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเข้าร่วมด้วย
“จำ�ได้วา่ เวทีครัง้ นัน้ มีคนพังงาเข้าร่วมทัง้
จังหวัด ปัญหาทีค่ ยุ กันมากคือ พังงามีทรัพยากร
มากมาย แต่ท�ำ ไมพัฒนาได้ชา้ ถอดบทเรียนกัน
สรุปได้วา่ ทีผ่ า่ นมาคนที่เข้ามารับตำ�แหน่งเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่นี่มาเพื่อรอเกษียณ รอไป
เป็นอธิบดี หรือว่ารอไปเป็นผูว้ า่ ฯ จังหวัดใหญ่ๆ
จึงเกิดเป็นข้อเสนอว่าหลังจากนีค้ นทีจ่ ะมาเป็น
ผู้ว่าฯ พังงาต้องมาเป็นรองผู้ว่าฯ ที่นี่ก่อน เพื่อ
ทำ�ความรูจ้ กั พืน้ ทีแ่ ละชาวบ้าน เมือ่ ขึน้ เป็นผูว้ า่ ฯ
จะได้ลงมือทำ�งานต่อได้ทันที” ชำ�นาญ เล่า
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และเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในครั้งนั้น ได้เกิดแรงกระเพื่อมให้คน
ทำ�งานภาคประชาสังคมนำ�มาสานต่อ ใช้พนื้ ทีว่ ดั ป่าส้านเป็นพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ น
เรียนรู้ โดยมีกจิ กรรมร่วมคือ การจัดทำ�กองทุนข้าวสารเพือ่ รวบรวมเงินซือ้ ข้าวสาร
ปลอดสารพิษจากเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช
มาจำ�หน่าย เพื่อนำ�มาใช้เป็นทุนตั้งต้นในการทำ�งาน
มิติใหม่ในการเรียนรู้ของชุมชนในเรื่องการจัดการตนเองผ่านการ
ทำ�โครงการที่กองทุน SIF สนับสนุน มีบทเรียนให้ได้เรียนรู้ ด้านดีคือ
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น รู้จักวิเคราะห์ตนเอง เอาธุระกับเรื่องของตนเอง รู้จัก
แก้ไขปัญหาทีป่ ระสบด้วยตนเอง รูจ้ กั สร้างเครือข่ายการทำ�งานกับเพือ่ นๆ
ต่างถิ่น ส่วนด้านลบที่ทีมงานได้สัมผัสคือ บางกลุ่มบางพื้นที่รับงบประมาณ
สนับสนุนไปแล้วแต่ไม่ทำ�จริง จึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างที่คาดหวัง เพราะขาด
การบริหารจัดการทีด่ ี อีกทัง้ กระบวนการทำ�งานทีห่ ละหลวมทำ�ให้มบี รรยากาศ
ของการทำ�งานแบบต่างคนต่างคิด แต่ก็มีรูปธรรมการทำ�งานปรากฎผ่าน
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เด็กเล็กชุมชน ฯลฯ ซึ่ง
เป็นผลงานทีก่ อ่ เกิดจากการทำ�แผนชุมชนภายใต้การสนับสนุนของกองทุน SIF
รูปธรรมที่เกิดขึ้นอีกอย่างคือ เกิดคนทำ�งานภาคประชาสังคม และเกิด
เครือข่ายของคนทำ�งาน ที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละ
พื้นที่ต่อไป
สิ่งที่ SIF ให้เราเป็นการสอนบทเรียน ความรู้เรื่องการรู้จัก
เรียกร้องสิทธิตามระบบมากขึ้น สอนให้คนในชุมชนที่มีปัญหา
ขัดแย้งกัน รู้จักเปิดใจยอมรับฟังกันมากขึ้น รู้จักเชื่อมโยง
ภาคีต่างๆ ได้มากขึ้น และที่สำ�คัญคือเปิดตัวให้คนภายนอก
ได้รู้จักพวกเรา
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“ช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 สิ่งที่ SIF ให้เราเป็นการสอนบทเรียน
ความรูเ้ รื่องการรู้จักเรียกร้องสิทธิตามระบบมากขึ้น สอนให้คนในชุมชน
ที่มีปัญหาขัดแย้งกัน รู้จักเปิดใจยอมรับฟังกันมากขึ้น รู้จักเชื่อมโยงภาคี
ต่างๆ ได้มากขึ้น และที่สำ�คัญคือเปิดตัวให้คนภายนอกได้รู้จักพวกเรา
จนบางพื้นที่ได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวในระดับโลก เช่น
เกาะยาว ที่มีการพัฒนาคนในพื้นที่ไว้รองรับ หรือบางพื้นที่ก็เป็นต้นแบบเรื่อง
การจัดกระบวนการองค์กรชุมชนได้อย่างเป็นระบบ บางคนทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ในชุมชน
ก็กลายเป็นผูน้ �ำ ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ” อรสา เล่าแนวทางทำ�งานทีจ่ ดุ ประกาย
การทำ�งานด้านการอนุรักษ์และรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติของพังงา
การเกี่ยวร้อยคนทำ�งานจากคนรุ่นแรกสู่คนทำ�งานรุ่นต่อๆ ไป
เกิดจากความสัมพันธ์สว่ นตัวทีร่ จู้ กั มักคุน้ กัน แล้วชวนมาทำ�งาน การบอก
เล่าเรือ่ งราวประสบการณ์ในลักษณะการประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก ทำ�ให้
ได้เพือ่ นร่วมงานมากขึน้ เช่น กำ�ธร ขันธรรม, ชาตรี มูลสาร ในขณะเดียวกัน
บทบาทการทำ�งานช่วยเหลือสังคมของคณะทำ�งานก็ดึงดูดให้พื้นที่หรือ
ชุมชนที่มีปัญหาเรียกร้องให้เข้าไปช่วยเหลือ การขยายตัวของคนทำ�งาน
จึงค่อยๆ เริ่มจากวงเล็กๆ ขยายเป็นวงใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศ
ของการทำ�งานร่วมกันจึงเป็นการพาทำ� พาเรียนรู้ เป็นการซึมซับความรู้
ทักษะ สั่งสมเป็นประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีทีมงาน พอช.เป็นพี่เลี้ยง
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เกาะเกี่ยวเคี่ยวประสบการณ์จากงาน
เมื่อการทำ�งานของกองทุน SIF สิ้นสุดลง แต่ พอช. ยังคงเกาะติด
ทำ�งานกับชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง รูปแบบการทำ�งานจึงเปลีย่ นไปตามประเด็น
ของ พอช. เช่น เศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
ใช้ “แผนชุมชน” เป็นเครื่องมือให้คนทำ�งานไปค้นหาโจทย์จากพื้นที่จริง
มีคนทำ�งานในพื้นที่ร่วมเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้
ทีมงานภาคประชาชนจังหวัดพังงาร่วม 30 คน ยังคงเกาะเกี่ยวสัมพันธ์
กันอยู่ แม้ว่าคนทำ�งานในแต่ละประเด็นจะขับเคลื่อนงานของตนเองเป็น
เอกเทศ ไม่มีการเชื่อมงานข้ามประเด็นกัน บรรยากาศเช่นนี้ทำ�ให้เกิดความ
ชุลมุนวุ่นวายพอสมควร เพราะต้องแย่งชิงงบประมาณในการทำ�งาน โชคดีที่
พังงาไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำ�รุนแรง เนื่องจากมีพระอาจารย์ตุ่น หรือพระครู
สุวัตถิธรรมรัตน์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ
“เราไม่ได้เกรงใจพระ แต่หลักคิดของเราคือ เถียงกันอย่างไรก็ต้องจบ
ในเวที ในจังหวัดของเรา ไม่มีการแค้นข้ามปีข้ามชาติเหมือนที่อื่นๆ และ
อีโก้ของแต่ละคนยังไม่เยอะ จึงสามารถเคลียร์กันได้ภายในจังหวัด ถือเป็น
ความโชคดีที่เราคุยกันได้” วริศรา กล่าว
แม้ระบบความสัมพันธ์ของภาคประชาสังคมจะเหนียวแน่น
แต่รูปแบบการทำ�งานแบบแยกส่วนตามประเด็น
ทำ�ให้ขาดเป้าหมายร่วม และแยกคนทำ�งานออกจากกัน
แต่ละคนมุ่งทำ�งานตามประเด็นที่กำ�หนดไว้ ไม่ได้ใช้โจทย์ร่วม
ของพื้นที่เป็นตัวตั้ง ภาพการทำ�งานจึงเป็นแบบต่างคนต่างทำ�
แล้วค่อยๆ ห่างหายกันไป...บทเรียนนี้ทำ�ให้ทีมงานต้องกลับมา
ทบทวนตนเองแล้วปรับตัวสู่การทำ�งานที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
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แม้ ร ะบบความสั ม พั น ธ์ ข องภาคประชาสั ง คมจะเหนี ย วแน่ น
แต่รปู แบบการทำ�งานแบบแยกส่วนตามประเด็น ทำ�ให้ขาดเป้าหมายร่วม
และแยกคนทำ � งานออกจากกั น แต่ ล ะคนมุ่ ง ทำ � งานตามประเด็ น ที่
กำ�หนดไว้ ไม่ได้ใช้โจทย์ร่วมของพื้นที่เป็นตัวตั้ง ภาพการทำ�งานจึงเป็น
แบบต่างคนต่างทำ� แล้วค่อยๆ ห่างหายกันไป เช่น คนทำ�งานระดับภาค
ก็หิ้วกระเป๋าไประดับภาค คนทำ�งานระดับประเทศก็หิ้วกระเป๋าไปเคลื่อน
งานระดับประเทศ บทเรียนนีท้ �ำ ให้ทมี งานต้องกลับมาทบทวนตนเองแล้ว
ปรับตัวสู่การทำ�งานที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในที่สุด
“เมื่อเห็นช่องโหว่ของปัญหา ทีมทำ�งานจึงมีการถอดบทเรียนร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องคนหาย คนทะเลาะกัน ได้ข้อสรุปว่า เราจะเป็น
จังหวัดที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ ไม่แข็งอย่างจังหวัดอื่นๆ ไม่มีหัว ไม่มีหาง
ทุกคนเท่าเทียมกัน” ปรีชา จุตราบัณฑิต สะท้อน
นอกจากการทำ�งานที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งแล้ว คณะทำ�งานแต่ละคน
เริม่ เกิดความชัดเจนต่อการขับเคลือ่ นงานตามความถนัดของตน มีการจำ�แนก
งานเป็นประเด็นร้อน ประเด็นเย็น ทีแ่ ยกกันทำ� แต่ทกุ คนรับรูร้ ว่ มกันว่าใครทำ�
เรื่องอะไร
“เราไม่ได้ขวางกัน บางเรื่องที่ต้องใช้กำ�ลังคน กำ�ลังความคิด เช่น เรื่อง
การวางแผนนโยบาย ทุกคนก็จะเข้ามาเชือ่ มงานกัน แต่เวลาปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำ�” อรสา เล่า
สภาพการทำ�งานในช่วงรอยต่อนี้ มีองค์กรต่างๆ เข้ามาสัมพันธ์กบั
คนทำ�งานในพืน้ ทีห่ ลายหน่วยงาน เช่น สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (LDI)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ พอช. รวมทัง้ งานในส่วน
ของการเป็นอาสาสมัครของรัฐ เช่น อสม. คนทำ�งานจึงแยกย้ายกันไป
ทำ�งานตามเป้าหมายของแหล่งทุน แม้จะมีจุดดีที่ต่างได้เรียนรู้ แต่ก็มี
จุดอ่อนคือ การทำ�งานเป็นไปตามกรอบที่แหล่งทุนตั้งไว้
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คลื่นลูกใหญ่...สร้างคลื่นลูกใหม่
พื้นที่กลางจึงมีสภาพเป็นวงพูดคุย รับรู้การเคลื่อนงานของกันและกัน
โดยยังไม่ได้มกี ารสร้างอุดมการณ์รว่ ม หรือกำ�หนดเป้าหมายร่วม แม้วา่ ทุกคน
จะรับรู้ถึงสภาพที่เป็นอยู่ และรู้สึกถึงความท้าทายของโจทย์ในการสร้าง
อุดมการณ์ร่วม เป้าหมายร่วม แต่ก็ยังไม่มีการดำ�เนินการใดๆ เพื่อไปสู่จุดนั้น

การเกิดพิบัติภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งอันดามันในช่วงปลายปี พ.ศ.
2547 กลายเป็นจุดเปลีย่ นสำ�คัญของภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา ทุกคน
ประสบภัยเหมือนกัน จึงหันหน้าเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำ� มีผหู้ ลักผูใ้ หญ่
หลายคนในประเทศและนักพัฒนาหลายคนได้เข้ามาสัมผัสและเข้ามา
สนับสนุน ทำ�ให้ทีมงานเห็นแง่มุมที่หลากหลาย และที่สำ�คัญคือเกิดคน
ทำ�งานเพือ่ สังคมหลายคนขึน้ ในบ้านน้�ำ เค็ม อำ�เภอตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา
เช่น ไมตรีและประยูร จงไกรจักร, ศักดา พรรณรังสี, ประธาน ลายลักษณ์,
บรรลือ ชูศิลป์ และวันชัย จิตต์เจริญ เป็นต้น
คนเหล่านีด้ า้ นหนึง่ คือ ทีมงานทีท่ �ำ งานด้านประชาสังคมมาอย่างยาวนาน
ผ่านฐานอาสาของรัฐ งานกองทุนสวัสดิการชุมชน อีกด้านคือ ผู้ประสบภัย
สึนามิทรี่ อดชีวติ แล้วเปลีย่ นวิธคี ดิ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ชุมชน ท่ามกลางความชุลมุน
วุน่ วายของการค้นหาบุคคลอันเป็นทีร่ กั การแสวงหาปัจจัยสีเ่ พือ่ ดำ�รงชีพ และ
การเข้ามาขององค์กร หน่วยงาน ผู้หวังดีมากหน้าหลายตาที่ปรารถนาจะ
ช่วยเหลือ แต่เมือ่ ขาดระบบการจัดการ ภาพความสับสนจึงเกิดขึน้ ซ้�ำ ๆ โชคดีท่ี
พีด่ ว้ ง-ปรีดา คงแป้น อาจารย์จ�ำ นงค์ จิตนิรตั น์ และทีมงานมูลนิธชิ มุ ชนไท
เข้ามาบ้านน้ำ�เค็ม มาเจอกับไมตรี ซึ่งตอนนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่น อยู่ที่
อบต.บางม่วง เมื่อพี่ด้วงและอาจารย์จำ�นงค์เห็นภาพความเสียหายและความ
โกลาหลที่เป็นอยู่ จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ มีไมตรีคอยอำ�นวยความสะดวก
แทน นายก อบต.ที่กำ�ลังวุ่นอยู่กับการบริหารจัดการของบริจาค
“ตอนนัน้ ผมไม่รวู้ า่ พีด่ ว้ งเป็นใคร แกเข้ามาชวนผมคุย ถามผมว่าเสียหาย
อะไรบ้าง แล้วจะแก้ไขอย่างไร ด้วยความเป็นนักการเมือง ผมก็ตอบไปว่า
“เอาคนมารวมกัน” ตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าเอาคนมารวมกัน เวลามีอะไรเขาจะ
ได้เลือกผมเป็น อบต. อีกครั้ง” ไมตรี เล่าเบื้องหลังความคิด
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เมื่อถูกถามต่อว่า จะมีวิธีอย่างไรให้คนมารวมกันได้ ไมตรีเสนอให้ทำ�
ห้องสุขาบริเวณพืน้ ทีว่ า่ งในชุมชน เพราะยามทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ สุขาทีถ่ กู สุขลักษณะ
เป็นสิง่ ทีข่ าดแคลนทีส่ ดุ วันถัดมาทีมพีด่ ว้ งกลับมาพร้อมกับอุปกรณ์การทำ�ห้อง
สุขา พร้อมให้ไมตรีติดต่อขอใช้พื้นที่จากอำ�เภอ และหาคนมาช่วยกันก่อสร้าง
ห้องสุขา
“จริงๆ ญาติของผมก็เสียเยอะนะ พ่อผมก็เสียต้องฝากศพพ่อไปเผาที่
นครศรีธรรมราช แต่คิดว่าเราทิ้งชาวบ้านไม่ได้ เราต้องอยู่ก่อน ให้พี่ประยูรไป
ทำ�ศพพ่อ ผมไปตอนใกล้วันเผาแล้ว” ไมตรี เล่า
ไมตรีอยู่ประสานงานขอใช้พื้นที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ จนได้รับอนุญาตจากนายอำ�เภอ จึงเริ่มต้นก่อสร้างศูนย์พักพิง
ผู้ประสบภัยสึนามิบางม่วง โดยใช้พื้นที่และเครื่องจักรของหน่วยงาน แต่ก็ถูก
ขัดขวางจากหน่วยงานในระดับจังหวัด ร้อนถึงพีด่ ว้ งต้องต่อสายตรงถึงรัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้น จากที่มีปัญหา
ติดขัด พอพีด่ ว้ งช่วยเคลียร์ให้ทกุ อย่างจึงราบรืน่ ขอน้�ำ ไฟได้หมดใน 24 ชัว่ โมง
การทำ�งานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึนามิคอื จุดเริม่ ต้นทีบ่ ม่ เพาะให้
ไมตรีกลายเป็นนักต่อสู้ นักพัฒนา เป็นคนทำ�งานภาคประชาสังคมในประเด็น
ทีด่ นิ สิทธิชมุ ชน และบ้านมัน่ คง ของเครือข่ายสึนามิกลุม่ จังหวัดอันดามัน และ
ก้าวสู่การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ กรรมาธิการในคณะทำ�งานระดับภาค
ระดับประเทศ ที่สร้างความฮึกเหิมจนกลายเป็นบุคลิกการทำ�งานที่ดุดัน
ใช้วิธีการไฮปาร์ค เสนอข้อเรียกร้อง ประท้วงทวงสิทธิในประเด็นต่างๆ
บุคลิกของการทำ�งานเช่นนี้ จึงกลายเป็นภาพจำ�ในสายตาคนอื่นๆ ว่า
เป็นนักประท้วง คนทำ�งานในจังหวัดต่างรู้สึกขยาดกับวิธีการทำ�งานจน
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย
ด้วยเหตุนี้หลังพิบัติภัยสึนามิ คนทำ�งานภาคประชาสังคมของจังหวัด
พังงา จึงแบ่งออกเป็น 2 สายใหญ่ๆ คือ ทีมเดิมในนามเครือข่ายองค์กรชุมชน
ทีข่ บั เคลือ่ นงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึง่ เป็นงานเย็นในพืน้ ที่ และทีมเครือข่าย

33

ผูป้ ระสบภัยสึนามิ ทีเ่ น้นงานด้านสิทธิชมุ ชน การแก้ปญ
ั หาผูป้ ระสบภัย และการ
เข้าถึงนโยบายการแก้ปัญหา หรือการจับงานร้อนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
สิทธิในด้านต่างๆ
สมใจ เล่าว่า หลังเกิดเหตุสิ่งที่พบคือทุกคนตื่นตระหนกมาก ขาดภาวะ
ผู้นำ� ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำ�อะไรอย่างไร ภาคประชาชนที่มีพระอาจารย์ตุ่นเป็น
แกนนำ�จึงพาทีมงานเก็บข้อมูลเรื่องคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นใคร
จำ�นวนเท่าไร ไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึก แต่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นว่า อะไรบ้าง
ที่เกิดความเสียหาย เป็นการสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้น โดยระหว่างนั้นเครือข่าย
สึนามิได้จัดระบบการให้ความช่วยเหลือ นำ�ผู้ประสบภัยมาอยู่รวมกันที่ศูนย์ฯ
มีการลงทะเบียน จัดการชุมชนเป็นกลุ่มคล้ายหมู่ลูกเสือ พร้อมตั้งกฎกติกา
ในการอยู่ร่วมกัน ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ก็เริ่มเข้ามาเก็บข้อมูล การทำ�งาน
จึงซ้ำ�ซ้อนกัน เพราะแต่ละหน่วยงานจะมีแบบฟอร์มของตนเอง
“ปัญหาตอนนัน้ คือว่า ทุกหน่วยงานอยากได้ขอ้ มูลหมด แต่แบบฟอร์ม
ต้องเป็นของเขา แบบฟอร์มกลางที่เรามีให้ก็ไม่เอา ข้อมูลที่เรามีให้ก็ไม่เชื่อ
เลยกลายเป็นว่า ชาวบ้านเขียนให้หน่วยงานไหนก็ได้เงินของหน่วยงานนั้นไป
ตอนนั้นการให้เงินค่าชดเชยไม่มีมาตรฐานเลย” ไมตรี กล่าว
ระหว่างรอจัดระบบข้อมูล ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยฯ จึงเริ่มทำ�กิจกรรม
ที่เน้นให้ผู้ประสบภัยลุกขึ้นมาจัดการตนเอง มีการมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้
ช่วยกันคิดช่วยกันทำ� ไม่จมอยู่กับความโศกเศร้า พร้อมๆ กับการตั้งหลัก
พิจารณาความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทีเ่ หมาะสมและไม่เหมาะสมกับการ
สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ระสบภัย เช่น บ้านชัว่ คราวทีไ่ ม่เหมาะจะอยูอ่ าศัย
ในระยะยาว ซึ่งกลายเป็นประเด็นขับเคลื่อนของเครือข่ายฯ ในยุคต่อมา
จนเข้าไปเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์กรชุมชนที่กำ�ลังเคลื่อนเรื่อง
สวัสดิการชุมชน
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ไมตรี เล่ า ว่ า การสร้ า งบ้ า นมี ปั ญ หามาก เพราะ
ชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่ ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
จึงไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐบาล ทีมจึงรวบรวมข้อมูลเพือ่
หาทางสร้างบ้านมั่นคง กระทั่งภายหลังรัฐบาลประกาศมอบ
บ้านที่สร้างโดยเงินบริจาคผ่านสถานีโทรทัศน์ไอทีวีให้แก่ผู้ที่
ไม่มีที่ดิน คนกลุ่มนี้จึงออกจากศูนย์ฯ ไป เหลือเพียง 100 คน
ที่ระบุว่ายังคงอยากอาศัยอยู่ที่บ้านน้ำ�เค็ม เพราะมีอาชีพ
ทำ�ประมง พี่ด้วงและอาจารย์จำ�นงค์จึงประสานขอความ
ช่วยเหลือจากประเทศเดนมาร์ก ซือ้ ทีด่ นิ ส่วนกลาง และได้รบั
งบประมาณสนับสนุนจาก พอช. EU โสสะมูลนิธิ และองค์กร
ต่างๆ เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยที่ไม่มีสิทธิ์รับ
ความช่วยเหลือจากราชการ
นอกจากนีย้ งั ได้รบั ความช่วยเหลือจากมูลนิธริ กั ษ์ไทย
มูลนิธิอันดามัน องค์การแอคชั่นเอด ประเทศไทย เป็นต้น
ในการสร้างชุดความรูเ้ รือ่ งการเตรียมชุมชนให้พร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติ ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของการเตรียมรับมือภัยพิบัติ
ที่ทางราชการนำ�ไปต่อยอดขยายผลเป็นชุดความรู้และเป็น
นโยบาย ส่วนแนวทางการต่อสูเ้ รือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ มีกระบวนการ
ทำ�ข้อมูล ทำ�แผนที่ทำ�มือ จนสามารถแก้ปัญหาที่ดินได้ และ
กลายเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินของรัฐบาลต่อไป
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สภาองค์กรชุมชน...จุดหลอมรวมความเป็นทีม
เมือ่ ต้องทำ�งานในเครือข่ายสึนามิ โดยเน้นงานขับเคลือ่ นระดับนโยบาย
เจรจากับรัฐบาล แก้ปัญหาที่ดินทำ�กิน ที่อยู่อาศัย ทำ�เรื่องบ้านมั่นคง ทั้งยัง
เคลื่อนงานในเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง สายตาของ
ไมตรีจงึ จับจ้องอยูท่ กี่ ารบริหารงานของรัฐบาล เพราะต้องการผลักดันให้องค์กร
ชุมชนได้รบั การยอมรับทางกฎหมายมากขึน้ จึงพยายามเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งาน
ผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาเมือง และ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน จนเกิด
พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับนี้ในที่สุด และกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ไมตรีต้องเข้าร่วมขบวน
กับภาคประชาสังคมในจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2549 เครือข่ายองค์กรชุมชนกับเครือข่ายสึนามิต้อง
ทำ�งานร่วมกันในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10
ของจำ�นวนตำ�บลในจังหวัด เพือ่ จัดตัง้ ทีป่ ระชุมสภาจังหวัด และคัดเลือก
สมาชิกไปเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง โดยเครือข่ายสึนามิขับเคลื่อน
งานเรื่องที่ดินทำ�กินและสภาพัฒนาการเมืองในระดับนโยบายและระดับภาค
ไมตรีจึงได้รับมอบหมายให้มาเคลื่อนงานในระดับจังหวัดด้วย เพราะหาก
ไม่ท�ำ งานในระดับจังหวัดมาก่อนคงไม่ชอบธรรมทีจ่ ะขับเคลือ่ นงานระดับภาค
ดังนัน้ จึงเป็นภาคบังคับให้ตอ้ งประสานงานกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน
ที่กำ�ลังขับเคลื่อนงานจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่เครือข่ายฯ จนบรรลุ
เป้าหมายสามารถจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนได้ 13 แห่ง
การก่ อ ตั้ ง สภาองค์ ก รชุ ม ชน 13 พื้ น ที่ จึ ง เป็ น จุ ด เปลี่ ย นของ
ภาคประชาสังคมของพังงาอีกครั้ง เพราะเมื่อมีสภาองค์กรชุมชนแล้วก็
ต้องมี “พืน้ ทีก่ ลาง” ในการประชุมพูดคุยแลกเปลีย่ นเพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ น
ภารกิจ คณะทำ�งานจึงใช้ศูนย์ฯ บางม่วงเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนการ
ทำ�งานระหว่างกัน

กำ�ธร เล่าว่า ขับรถไปคุยกันที่บางม่วงทุกเดือน ตอนนั้นวางโครงสร้าง
การทำ�งานไว้หลวมๆ ไม่มีระบบอะไรมากนัก ต่างคนต่างทำ�งาน พื้นที่ใคร
พื้นที่มัน แต่รับรู้การขับเคลื่อนงานของกันและกัน ภายใต้เป้าหมายร่วมคือ
ต้องก่อตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้นมาให้ได้
ชาตรี เสริมว่า เป้าหมายการทำ�งานช่วงนั้นคือ 1. ต้องตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำ�บลให้ครบทุกพื้นที่ 2. ต้องขยายพื้นที่จดแจ้งจัดตั้งสภา
องค์กรชุมชนเพิ่ม
การมีพื้นที่กลางไว้พูดคุย นอกจากจะทำ�ให้ทีมได้พบปะพูดคุยกัน
มากขึ้นแล้ว ยังหลอมรวมให้คนทำ�งานกลายเป็นทีมเดียวกัน และเริ่มมี
ทีมงานหน้าใหม่เข้าสูว่ งการหลายคน เช่น ชาตรีซงึ่ เคยมีประสบการณ์ท�ำ งาน
กองทุนหมู่บ้าน เมื่อถูกชวนมาทำ�เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน เห็นรุ่นพี่ๆ
ทำ�งานเก่ง ก็อยากเก่งบ้าง จึงเข้ามาเรียนรูก้ ารทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง จนสามารถ
จดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำ�บลตากแดดได้เป็นแห่งแรกในจังหวัดพังงา
และกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำ�นี้เองที่ทำ�ให้ชาตรีกลายเป็น
คนขับเคลื่อนงานด้านสังคมเต็มตัว โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งาน พอช. ต่อเนื่อง จนได้งบประมาณมาขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พร้อมๆ
กับการเชิญชวนสมาชิกใหม่ เช่น โกสินทร์ สังสัน, วนิดา ชูสุวรรณ และ
คนอื่นๆ เข้ามาทำ�งานร่วมกัน
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หลอมรวม“หัวใจ”
จวบจนปี พ.ศ. 2552 การทำ�งานของเครือข่ายฯ เริ่มขยายวงมากขึ้น
ต้องมีการประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในภายนอกจังหวัด
คณะทำ�งานทัง้ หมดตัดสินใจตัง้ สำ�นักงานกลางของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
ขึ้นที่อำ�เภอเมืองพังงา เพื่อความสะดวกในการประสานงาน มีการเซ็ตระบบ
การบริ ห ารจั ด การ ที่ ก ลายเป็ น การจุ ด ชนวนความขั ด แย้ ง ที่ สั่ ง สมอยู่ ใ น
ความรู้สึกให้ปะทุออกมา เพราะต่างคนต่างก็มีหน้างานและงบประมาณ
ของตนเอง มีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในงานที่รับผิดชอบ ด้วยเนื้องาน
ที่แตกต่างกัน บางคนจึงรู้สึกอึดอัดอยู่ลึกๆ ต่อการทำ�งานของไมตรีที่มี
ภาพลักษณ์เป็นนักประท้วง มีบุคลิกคิดเร็ว ทำ�เร็ว ตัดสินใจเร็ว
“วันนัน้ หลังจากทีพ่ ไี่ มตรีพดู เสร็จ เขาเขียนขึน้ ฟลิปชาร์ตเลยว่า ใครเป็น
ประธาน ใครเป็นเลขา จะต้องทำ�อะไรที่ไหน เมื่อไร เหมือนกับการสั่งการ
คนที่ไม่ชอบก็มี แต่เขาไม่พูด คนที่อยู่ก็รับฟังแล้วเริ่มแสดงอาการ แต่เรากับ
พี่กำ�ธรรู้สึกไม่ชอบที่เขามาสั่งให้เราทำ� เลยพูดตอบโต้ไป จากนั้นพี่กำ�ธรก็ลาก
เรากลับบ้าน วันนั้นเลยไม่รู้ว่ามีประชุมต่อหรือไม่” ชาตรี เล่า
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นประจวบกับจังหวะที่วริศราต้องหยุดทำ�งานเพื่อ
รักษาตัว ชาตรีซึ่งทำ�งานคู่ขนานกับวริศราจึงต้องสานงานต่อ ด้วยว่าชือ่ เสียง
ของไมตรีและประยูรในขณะนัน้ เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นนักประท้วงจึงไม่สามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือบางชุมชนได้ ต้องอาศัยตัวกลางคือ
สมใจ ชาตรี ชำ�นาญ หรือกำ�ธร ดังนั้นแม้จะขุ่นเคืองใจกันอยู่บ้าง แต่งาน
ยังต้องขับเคลื่อนต่อ ชาตรีจึงได้ทบทวนตนเองและยอมรับว่า เธอก็มี
ส่วนผิดที่ปล่อยให้อารมณ์ขุ่นเคืองครอบงำ�อยู่เหนือเป้าหมายของงาน

“ตอนนัน้ ถ้าเอ่ยชือ่ ไมตรี ประยูร คนทำ�งานพัฒนาไม่มี
ใครเอาเลย คิดว่าถ้าจะเดินงานต่อต้องทำ�ให้คนยอมรับ 2 คน
นี้ให้ได้ ตอนที่พี่ไมตรีขอให้ช่วยประสานงานเชิญหน่วยงาน
ร่วมประชุม เราเลยทำ�หน้าที่เป็นกาวใจขอให้พี่กำ�ธรช่วย
ประสานงานให้อีกแรง” ชาตรี เล่า
ทุกคนจึงได้กลับทำ�งานร่วมกัน โดยใช้เวทีประชุม
ประจำ � เดื อ นในการสมานความสั ม พั น ธ์ พู ด คุ ย เรื่ อ ง
สัพเพเหระกันมากขึน้ เพือ่ รูจ้ กั กันให้ลกึ ซึง้ มากขึน้ พร้อม
ปรับท่าทียอมรับในจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคน และ
ทำ�งานบนฐานของความสัมพันธ์แนวราบ
ขณะที่ทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ นายก อบต.บางวัน
อำ � เภอคุ ร ะบุ รี จั ง หวั ด พั ง งา บอกว่ า ทุ ก คนยอมถอย
คนละก้าว เพราะรูว้ า่ ไม่ใช่เพือ่ นทีเ่ ป็นปัญหา ตัวเองก็เป็น
ปัญหาด้วย การที่พวกเราทำ�งานมาถึงทุกวันนี้ได้ เพราะ
ไม่ยึดอัตตาตัวเอง แต่ยึดถือทีมเป็นหลัก ถ้าวันนั้นทุกคน
ไม่ยอมถอย เราคงไม่มีวันนี้
ทั้งนี้ไมตรีสารภาพว่า ตอนที่เรื่องรู้ว่า เพื่อนไม่พอใจ
ไม่เข้าใจ แต่ไม่เคยโกรธ รู้ดีว่าตนเองก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของ
คนทุกคน เพราะเคยมีบทเรียนมาแล้วจากการลงสมัครสมาชิก
สภาจังหวัด (สจ.) คู่แข่งถึงขั้นแบ่งเขตใหม่เพื่อกีดกันไม่ให้ตน
ได้รับเลือก
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ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำ�ให้คณะทำ�งานเริ่มเห็นว่า การทำ�งานโดยขาด
เป้ า หมายร่ ว ม ต่ า งคนต่างทำ�ส่ง ผลเช่น ไร จึง ได้จัดอบรมเพื่ อหลอมรวม
ความเป็นทีม เชิญอาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธ์ มาเป็นวิทยากรจัดกระบวนการ
ให้คณะทำ�งานได้เปิดใจพูดคุย ทำ�ความรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง และร่วมกัน
ค้นหาเป้าหมายการทำ�งานร่วมกัน จนนำ�ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นจังหวัดจัดการ
ตนเอง บนวาทกรรม “พังงาแห่งความสุข” ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำ�รวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2552-2553 พบว่า จังหวัดพังงา
ครองแชมป์ความสุขมากที่สุดต่อเนื่องกัน 2 ปี
ชาตรี เล่าว่า ประเด็นการพูดคุยเน้นไปที่การสร้างเป้าหมายร่วมเรื่อง
พังงาแห่งความสุข ทีท่ กุ คนต้องเข้าใจการทำ�งานในทิศทางเดียวกัน แบ่งบทบาท
หน้าที่การทำ�งานให้ชัดเจน ไม่มีการขัดแข้งขัดขากัน ตรงไหนพี่ไมตรีอยู่ไม่ได้
ก็ไม่ต้องให้แกไป คนที่จะเข้าจังหวัดได้มีพ่ีชำ�นาญ พี่สมใจ พวกเราไม่ได้มี
แค่คนเดียว ฉะนั้นต้องวางบทบาทหน้าที่กันว่าใครจะไปตรงไหน บุกตรงไหน
ยึดตรงไหนก่อน เมือ่ ทุกคนถอดหัวใจของตัวเองมากองไว้ การหลอมรวมทีม
จึงเกิด

10 ยุทธศาสตร์สู่
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“พังงาแห่งความสุข”
ปี พ.ศ. 2553-2554 คณะทำ � งานจั ด งานสมั ช ชา
สวัสดิการชุมชน เพือ่ นำ�เสนอผลการขับเคลือ่ นงานสวัสดิการ
ชุมชนในจังหวัดพังงา พร้อมทั้งมีข้อเสนอในการต่อยอดการ
ทำ�งานแก่หน่วยงานระดับจังหวัด ซึง่ แม้จะมีหน่วยงานราชการ
เข้า ร่ว มรับฟัง แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองแต่อ ย่า งใด
เมื่อถอดบทเรียนการทำ�งานจึงพบว่า การทำ�งานที่ผ่านมา
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
เท่านั้น แต่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เข้าร่วมด้วย หน่วยงาน
ราชการไม่เชื่อมั่นการทำ�งานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
คณะทำ�งานจึงหยุดจัดงานสมัชชาฯ 1 ปี เพื่อทบทวนตนเอง
สมัชชาปฏิรูป ซึ่งมีแนวคิดเรื่องการปฏิรูประดับพื้นที่
โดยมี ดร.วณี ปิน่ ประทีป ได้ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา เพือ่ จัดเวที
พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิด และร่วมกันขับเคลื่อน
จังหวัดพังงา ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ได้เชิญ อดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัดพังงา นายสมัชชา โพธิถาวร และอดีต
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.อุทัย จินดาพล มาเป็น
ประธาน ทำ�ให้มภี าคีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม
แนวคิด “พังงาแห่งความสุข” จึงเกิดขึ้นครั้งแรกในเวที
และในช่วงนั้นแนวคิดเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง”
เมื่อผสมรวมกับผลสำ�รวจว่า พังงาเป็นจังหวัดที่ประชาชน
อยู่ แ ล้ ว มี ค วามสุ ข เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของประเทศ 2 ปี ซ้ อ น
คณะทำ�งานจึงได้ใช้วาทกรรม “พังงาแห่งความสุข” เป็นการ
สะท้อนแนวคิดการจัดการตนเองเพือ่ ดำ�เนินชีวติ อย่างสงบสุข
และได้ปรับกลยุทธ์การทำ�งานใหม่ เน้นขายไอเดีย “พังงาแห่ง
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ความสุข” ให้กับภาคีเครือข่ายในจังหวัด โดยแบ่งกันรับผิดชอบตามสายงาน
เช่น ชำ�นาญรับผิดชอบเชือ่ มกับหอการค้า กำ�ธรและประยูรรับผิดชอบหน่วย
ราชการ ไมตรีรับผิดชอบในสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และสมัชชา
สุขภาพที่เขาเป็นประธานอยู่ ชาตรีรับผิดชอบ อบจ. ฯลฯ พยายามค้นหา
จุดร่วมของความต้องการระหว่างหน่วยงานองค์กรต่างๆ กับความต้องการ
ของทีมงาน เพือ่ เชือ่ มโยงการทำ�งานระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ชุ ม ชนให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น รวมทั้ ง ปรั บ ท่ า ที ใ นการเข้ า ไปสั ม พั น ธ์ กั บ
หน่วยงานในท้องถิ่นมากขึ้น
ที่ผ่านมาเวลาผู้ว่าฯ มาใหม่ เราประท้วงอย่างเดียว
ผลคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผู้ว่าฯ ก็ยังทำ�งานเหมือนเดิม
แต่พอครั้งนี้เราเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ�ใหม่ จัดสมัชชาต้อนรับ
ใช้วิธีนุ่มนวล แสดงพลังร่วมของคนพังงาให้ผู้ว่าฯ รับรู้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ เราได้งบประมาณมาทำ�งาน

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 คณะทำ�งานได้จัดงานสมัชชาพังงาแห่ง
ความสุขครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและประกาศให้คนพังงา
รับรู้แนวคิดพังงาแห่งความสุข ด้วยการประสานงาน 3 ฝ่าย คือ สสจ. อบจ.
และเครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกันลงขันจัดงาน โดยเน้นแนวคิดและรูปแบบงาน
ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานหลากหลายสาขา ทั้งเครือข่ายคนทำ�งาน
ด้านที่ดิน คนทำ�งานด้านสวัสดิการ อสม. เครือข่ายคนพิการ และหน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นที่
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“เราจะไม่ท�ำ MOU อะไรกับใครทัง้ สิน้ แต่จะให้คนทีไ่ ด้เข้ามาร่วมงาน
ประทับใจ มีผืนผ้าสีขาวผืนหนึ่งยาวมาก ให้คนเขียนว่า อยากเห็นอะไรใน
จังหวัดพังงา อะไรคือความฝันของคนพังงา เป็นการสร้างเป้าหมายร่วมกัน
ของคนทั้งจังหวัด” ชาตรี เล่า
เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงามาถึงงาน ก็ได้เห็นความฝัน และความ
ปรารถนาของคนพังงาที่ร่วมกันสะท้อนอยู่เต็มผืนผ้า จนตัดงบประมาณ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาสนับสนุนการขับเคลื่อน “พังงาแห่ง
ความสุข” ซึ่งเป็นจุดพลิกผันสำ�คัญอีกครั้งของการขับเคลื่อนงาน
“ที่ผ่านมาเวลาผู้ว่าฯ มาใหม่ เราประท้วงอย่างเดียว ผลคือไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง ผู้ว่าฯ ก็ยังทำ�งานเหมือนเดิม แต่พอครั้งนี้เราเปลี่ยน
วิธคี ดิ วิธที �ำ ใหม่ จัดสมัชชาต้อนรับแทน ใช้วธิ นี มุ่ นวล แสดงพลังร่วมของ
คนพังงาให้ผู้ว่าฯ รับรู้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ เราได้งบประมาณมาทำ�งาน”
ไมตรี เล่าถึงการเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน
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งบประมาณที่ผู้ว่าฯ จัดสรรมาให้ถูกนำ�ไปใช้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เรื่องความสุข ความทุกข์ และข้อกังวลใจของคนพังงา ในพื้นที่ 8 ตำ�บล
ครอบคลุม 8 อำ�เภอ แล้วนำ�มาวิเคราะห์กำ�หนดเป็นร่างยุทธศาสตร์ซึ่งนำ�ไป
สู่การร่างธรรมนูญตำ�บลต่อไป
ในปี ต่ อ มา คณะทำ �งานยั ง คงได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
ยุทธศาสตร์จงั หวัด จัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นในพืน้ ทีเ่ พิม่ อีก 8 ตำ�บล รวมเป็น
16 ตำ�บล ใน 8 อำ�เภอ ซึ่งผลการสำ�รวจก็คล้ายคลึงกับปีก่อน เป็นเพราะ
แต่ละพืน้ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันทัง้ เรือ่ งบริบทพืน้ ที่ อาชีพ และสภาพแวดล้อม
ข้อเสนอทีไ่ ด้จาก 2 ตำ�บลในแต่ละอำ�เภอจึงถูกยกระดับเป็นข้อตกลงของแต่ละ
อำ�เภอ และนำ�มายกระดับเป็นร่างยุทธศาสตร์ 10 ข้อ เพื่อให้เป็น “พังงาแห่ง
ความสุข” คือ
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1. การสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ทั้งการ
ท่องเที่ยว เกษตร ประมง และอุตสาหกรรม
2. การสร้างระบบการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามวิถีชุมชน
3. การสร้างความั่นคงในที่ดินทำ�กินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม
4. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ นโยบายการแก้ปญ
ั หาการ
กัดเซาะชายฝั่ง
5. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ตามความหลากหลาย รวมกลุ่มชาติพันธ์และอัตลักษณ์คนพังงา
6. การสร้างระบบความร่วมมือสู่พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การสร้างระบบการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนเพือ่ ลดอบายมุข ยาเสพติด
สร้างครอบครัวแห่งความสุข
8. การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคมโดยความร่วมมือ 4 ฝ่าย
(ชุมชน ท้องถิ่น รัฐ เอกชน)
9. การส่งเสริมระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเท่าเทียมใน
ระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
10. การสร้างระบบการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน การมีสว่ นร่วม
ให้เกิดธรรมาภิบาล
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หลังจากนั้นจึงได้จัดสมัชชาพังงาแห่งความสุขครั้งที่ 4 ซึ่งมีผู้ร่วมงาน
ทัง้ ผูพ้ กิ าร อสม. เครือข่ายทีด่ นิ กลุม่ ชาวเล ข้าราชการ และประชาชน นำ�เสนอ
10 ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุขสู่สาธารณชน และผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่น่าเสียดายที่หลังจากนั้นไม่นานผู้ว่าฯ ก็ย้าย ยุทธศาสตร์ที่นำ�เสนอจึงยัง
ไม่ถูกนำ�ไปขับเคลื่อนเต็มที่นัก อีกทั้งการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน
ต้องหยุดชะงักลง เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างรอยต่อของการบรรจุเป็นแผนของ อบจ.
ซึ่งกลายเป็นภารกิจซ้ำ�ซ้อนกับงานเดิมที่ อบจ.ต้องทำ�อยู่แล้ว
โชคดีที่ช่วงนั้นเกิดสภาพลเมืองที่มีนโยบายหลอมรวมกับภาคเอกชน
และภาคราชการ คณะทำ�งานได้เชิญชวนหอการค้าจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
เข้าร่วมขบวน ทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จัดทำ�แผนแม่บทพัฒนาพังงาภายในระยะเวลา 3 ปี (25612563) โดยมีเป้าหมายคือ สร้างรูปธรรมความสุขในแบบต่างๆ เช่น องค์กร
ปลอดโฟม 13 พื้นที่ 13 องค์กร, องค์กรพลังงานสะอาดใช้โซลาร์เซลล์ 13
องค์กร และเกษตรอินทรีย์ 13 พื้นที่

ปรับกระบวนท่า...หาเพื่อนร่วมทาง
คู่ ข นานไปกั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ พั ง งาแห่ ง ความสุ ข
กระบวนการทำ�งานที่ต้องไปสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน
ส่งผลให้คณะทำ�งานเช่น ไมตรี และประยูร ต้องปรับท่าทีการทำ�งานใหม่
จากที่เคยประท้วงอย่างเดียว ก็ปรับเปลี่ยนไปเน้นสร้างความสัมพันธ์
ใช้คนกับข้อมูลมาเป็นฐานการเคลื่อนงานแทน
“เมือ่ ก่อนผูว้ า่ ฯ มาใหม่เมือ่ ไร ประท้วงทันที เพราะคิดว่าทำ�แบบนีม้ นั ใช่
แต่เดีย๋ วนีเ้ ปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่ เราเป็นเจ้าบ้าน เมือ่ มีแขกมาก็ตอ้ งต้อนรับ บอกให้
เขารู้ว่าเราเป็นใคร กำ�ลังทำ�อะไร เอาข้อมูลการทำ�งานมาคุยกัน ไม่ใช่การ
สยบยอมพินอบพิเทา” ไมตรี เล่า
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กระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ� สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับทีมงานเป็นอย่างมาก ทั้งการวิธีคิด วิธีทำ�งานใหม่
โดยเฉพาะท่าทีการทำ�งานที่ไม่นำ�เดี่ยว แต่อิงอยู่บนพื้นฐาน
ของการให้เกียรติ รับฟังซึ่งกันและกัน จนสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัด

ผลจากการเปลีย่ นวิธคี ดิ วิธที �ำ งานใหม่ ส่งผลให้หน่วยงานราชการ
ยอมรั บ การทำ � งานของคณะทำ � งานมากขึ้ น ข้ อ เสนอจากเวที ร ะดม
ความคิดเห็นจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบก่อนนำ�เสนอ
การตรวจสอบภูมิหลังของผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ทำ�ให้คณะทำ�งาน
สามารถกำ�หนดรูปแบบวิธกี ารเข้าหา เข้าถึงเพือ่ สร้างความเข้าใจ อีกทัง้
การวางจังหวะก้าวของการขับเคลื่อนงานก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
จังหวะความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดด้วย เช่น จากเดิมจัดงาน
สมัชชาช่วงเดือนกันยายนทุกปี ซึง่ ผูว้ า่ ฯ จะย้ายหรือไม่กย็ งั ไม่รู้ เลยเปลีย่ นมา
จัดในเดือนตุลาคมแทน ไม่ว่าผู้ว่าฯ เก่าหรือใหม่ก็ได้เจอพวกเราแน่ๆ

“วิธกี ารต่อสูข้ องภาคประชาชนไม่จ�ำ เป็นต้องประท้วงอย่างเดียว”
ไมตรี ตอกย้ำ�แนวคิด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ� สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ
ทีมงานเป็นอย่างมาก ทั้งการวิธีคิด วิธีทำ�งานใหม่ โดยเฉพาะท่าทีการ
ทำ�งานที่ไม่นำ�เดี่ยว แต่อิงอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติ รับฟังซึ่งกัน
และกัน จนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั้งจังหวัดได้แล้ว เพื่อ
ให้การทำ�งานตอบสนองกับ “ยุทธศาสตร์พงั งาแห่งความสุข” จึงมีการวาง
กลไกการทำ�งานไว้หลวมๆ คือ ทุกคนยังคงเคลื่อนงานในหน้าตักของ
ตนเองเหมือนเดิม แต่หากมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือมีเรื่องต้องขอ
ความร่วมมือกันคนหลายฝ่าย งานติดขัดมีปญ
ั หา อยากได้ความรูเ้ พิม่ เติม
จะใช้ “กลไกจังหวัด” เป็นวงพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ทำ�ให้การขับเคลื่อนงานพังงาแห่งความสุขเดินหน้าไปด้วยดี
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บทที่ 2

พังงาแห่งความสุข...
สุขที่คุณสัมผัสได้

52

53

เ

มื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งกั น ของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
คณะทำ�งานได้ตั้งหลักการทำ�งานใหม่ เน้นขับเคลื่อนงาน
ใน 2 ประเด็นคือ 1.รือ้ ฟืน้ สภาพลเมืองทีซ่ บเซาให้กลับมา
เป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อี ก ครั้ ง
2. โครงการพังงาแห่งความสุข
เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งการรื้ อ ฟื้ น สภาพลเมื อ งที่ ซ บเซาให้
กลับมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้ง
เนื่องจากคณะทำ�งานต่างคนต่างขับเคลื่อนงานของตนเอง
จึงต้องตั้งเป้าหมายเชื่อมกระบวนการขับเคลื่อนระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้มข้นมากขึ้น
ผ่ า นเวที ส ภาพลเมื อ ง ที่แ ม้รูปแบบของการทำ�งานจะ
ไม่เปลีย่ นไปจากเดิมคือ คนทำ�งานแต่ละประเด็นก็ท�ำ งาน
ของตนต่อไป แต่เพิ่มการรับรู้และการทำ�งานหนุนเสริม
ระหว่างกันมากขึ้น อีกทั้งยังต้องจดทะเบียนเป็นสมาคม
เพื่อที่จะได้เป็นนิติบุคคลที่สามารถรับงบประมาณจาก
หน่วยงานได้
“รูปแบบของงานของเราไม่ได้เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือ
ทีมทำ�งานทีเ่ ข้ามาหนุนเสริมการทำ�งานทีฟ่ งั กันมากขึน้ ใครที่
ทำ�งานร่วมกับราชการไม่ได้ ก็ต้องปรับตัวเอง เพื่อให้ทำ�งาน
ร่วมกันคนอื่นได้” ประยูร เล่า

ชาตรี บอกว่า ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ทีมงานกว่า 40 คนยังเกาะเกี่ยว
ความสัมพันธ์กันได้อย่างเหนียวแน่น เป็นเพราะเราไม่มีการแข่งขัน ไม่มี
การโหวต มีแต่ความร่วมมือ ใครมีศักยภาพความสามารถด้านไหน ก็รับ
หน้าที่นั้นไป ใช้วิธีนำ�เสนอแล้วยกมือรับรองให้เป็นมติ เป็นการสร้างทีม
ด้วยใจที่ทุกคนยอมรับในความสามารถของกันและกัน เมื่อรู้ว่าไปได้ก็
เดินต่อ หากถึงทางตันก็รู้จักถอย ให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือ
การทีท่ กุ คนรวมใจกันได้เช่นนี้ เพราะต่างรูว้ า่ สิง่ ทีท่ �ำ ไม่ใช่ประโยชน์
ของตัวเอง แต่เป็นเรือ่ งของทุกคน การมีอดุ มการณ์ทจี่ ะทำ�งานเพือ่ สังคม
จึงสามารถก้าวข้ามความเป็นตัวตน และผลประโยชน์ไปได้ การทำ�งาน
ยั ง ได้ เ กี่ ย วร้ อ ยความสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ห่ ว งหาอาทรกั น เหมื อ นพี่ น้ อ ง และ
ให้เกียรติกัน ความเป็นทีมจึงมีความเหนียวแน่นมั่นคงเป็นพื้นฐาน
เป้าหมายใหญ่ของการขับเคลื่อนงานคือ การสร้างความมั่นคงใน
ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงในทรัพยากรของคนพังงา เพราะนี่คือรากฐาน
ของชีวิต ที่คณะทำ�งานมองว่า หากคนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและ
ปัจจัยการผลิต คงไม่สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นหนึง่ ในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอันดามันจึงเป็น
สิ่งที่น่าหวั่นใจ เพราะว่า หากเน้นส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก
ในทุกพื้นที่ในจังหวัด คนที่อยู่ในฐานการผลิตด้านเกษตรแบบเดิมที่เป็นคน
ส่วนใหญ่คงไม่ได้รับอานิสงส์อะไรจากการพัฒนาเช่นนี้ ซ้ำ�ร้ายกลับกลาย
เป็นการแย่งชิงทรัพยากรจากมือของเกษตรกร ทีแ่ ปรสภาพเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
หรือตอบสนองการท่องเที่ยวที่อยู่ในมือของนายทุนรายใหญ่เท่านั้น
ส่วนการขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุขได้รับงบประมาณจาก สสส.
เพื่อนำ�มาสร้างรูปธรรมของความสุขในรูปแบบต่างๆ และโครงการผู้นำ�
แห่งอนาคตที่มีการเติมเต็มความรู้เรื่อง SE (Social Entrepreneur) หรือ
ผู้ประกอบการทางสังคม ซึ่งเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนขององค์กร
ผ่านเวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายด้วย “เครือ่ งมือ” สนับสนุนความยัง่ ยืน
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การขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ 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�ให้เรารู้ว่า งานที่พวกเราทำ�กันมานานกว่า
10 ปี ไม่ได้มแี ค่คณ
ุ ค่าอย่างเดียว แต่ยงั มีศกั ดิศรี และมูลค่าด้วย ทีผ่ า่ นมา
เราไม่เคยหยิบคุณค่ามาแปรเป็นมูลค่าได้เลย
“เมื่อก่อนภูมิใจมากที่มีคนมาดูงานของเรา ทั้งๆ ที่เราต้องเสียเวลา
เสียคน มาคอยดูแลต้อนรับ ค่าวิทยากร ค่าดูงานก็ไม่ได้ ได้แค่นาฬิกา ดอกไม้
เป็นของตอบแทน แถมบางครัง้ ยังต้องเสียเงินเลีย้ งน้�ำ เลีย้ งอาหาร ต้องบรรยาย
ให้ฟงั อีก เราทำ�งานสัง่ สมประสบการณ์มาเป็น 10 ปี แต่สดุ ท้ายเรามาถ่ายทอด
ความรู้ให้คนอื่นฟรีๆ พอเข้าหลักสูตรของผู้นำ�แห่งอนาคตก็คิดได้ว่า เราต้อง
สร้างมูลค่าให้กับงานของเราให้ได้ แม้วันนี้เราอาจจะยังคิดได้ไม่เป๊ะ แต่ก็รู้
วิธีคิดว่าควรจะเป็นอย่างไร”
นอกจากได้ วิ ธี คิ ด เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ งานที่ ทำ � แล้ ว การมี โ คชที่ เ ป็ น
Intrapreneurs ทีเ่ ป็นภาคธุรกิจลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามดูแลอย่างใกล้ชดิ เขาจะรูเ้ ลยว่า
สิง่ ไหนควรทำ� ไม่ควรทำ� คุม้ ทุนหรือไม่ ยิง่ ทำ�ให้ทมี งานเห็นภาพการแปรคุณค่า
เป็นมูลค่าชัดเจนยิ่งขึ้น
“กระบวนการอบรม...ในพืน้ ทีท่ �ำ ให้ทมี งานสามารถ “หลอมรวมใจ” กัน
ได้มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่ร่วมงานกันเสร็จก็กลับบ้านใครบ้านมัน แต่เดี๋ยวนี้
กลายเป็นว่ามีการเจอกันนอกวง หาเวลาคุยกัน คิดอะไรร่วมกันมาก เช่น
หอการค้าที่เมื่อก่อนเป็นแค่คนรู้จักกัน แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเพื่อน เป็นทีม
เดียวกัน เป็นคนหาเงินมาให้พวกเราขับเคลื่อนงาน “พังงาแห่งความสุข”
โครงการนี้ทำ�ให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น สามารถจัดระบบความคิด
กระบวนการ และงานได้เป็นระบบมากขึ้น นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น”
ไมตรี บอกประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการผู้นำ�แห่งอนาคต
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กระบวนการเรียนรู้ที่ไ ด้รับจาก
โครงการผู้นำ�แห่งอนาคต ทั้งจากเวที
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ่ งมือ
สนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อน
ทางสังคม การโคชของ Intrapreneurs
รวมไปถึงการทำ�วิจัยในพื้นที่ และการ
เติมความรูเ้ รือ่ งทักษะการสือ่ สาร เพือ่
ให้ทีมงานสามารถสื่อสารคุณค่าของ
การทำ�งาน (Impact Value) เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเข้ามาสนับสนุนการ
ทำ�งาน และให้คนภายนอกได้เรียนรู้
การทำ�งานของพืน้ ที่ ทำ�ให้ทมี งานเห็น
“มู ล ค่ า ” ของงานที่ ทำ � จนสามารถ
ออกแบบกิจกรรมเรียนรูใ้ ห้คนภายนอก
ได้เข้ามาสัมผัสวิถีแห่งความสุขของ
คนพังงาในประเด็นต่างๆ ผ่านกิจกรรม
ท่องเทีย่ วทีส่ อดแทรกความรู้ ความเข้าใจ
ในวิถีท้องถิ่น ที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ
และที่สำ�คัญคือ สร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างคนในกับคนนอก อันจะนำ�
ไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
วันนี้การทำ�งานจึงพุ่งเป้าสู่การ
สร้างความเข้มแข็งระดับพืน้ ที่ บนฐาน
ของการอาสามาช่วยกันทำ�งาน เพราะ
คณะทำ�งานแต่ละคนต่างมีอาชีพหลัก
ที่แตกต่างกันไป งานขับเคลื่อนพังงา
แห่งความสุขจึงเป็นงานอาสาที่ทุกคน
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วันนี้การทำ�งานจึงพุ่งเป้า
สู่การสร้างความเข้มแข็ง
ระดับพื้นที่ บนฐานของการ
อาสามาช่วยกันทำ�งาน
เพราะคณะทำ�งานแต่ละคน
ต่างมีอาชีพหลักที่แตกต่าง
กันไป งานขับเคลื่อนพังงา
แห่งความสุขจึงเป็นงาน
อาสาที่ทุกคนมาช่วยกัน
เพราะมีฐานคิดเดียวกัน
คือ การทำ�งานเพื่อสังคม
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มาช่วยกัน เพราะมีฐานคิดเดียวกันคือ การทำ�งานเพื่อสังคม โดยสิ่งที่จะ
ขับเคลื่อนในระยะอันใกล้น้ีคือ การก่อตั้ง “สถาบันการพัฒนาพังงาแห่ง
ความสุข” ทีเ่ ปิดโอกาสให้คนต่างถิน่ ได้เข้ามาใช้ชวี ติ เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งาน
ทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ หลักสูตรการจัดการขยะ หลักสูตรการจัดสวัสดิการชุมชน ฯลฯ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาพร้อมกับการเสพความสุขที่อบอวลไปด้วย
บรรยากาศของพังงาแห่งความสุข อีกด้านหนึง่ คือการผลักดันให้แผนพัฒนา
จังหวัด ซึง่ เป็นแผนงานทีค่ นพังงาร่วมกันวิเคราะห์และเสนอความต้องการ
ของตนสูก่ ารกำ�หนดทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองทีต่ นรัก ไม่ใช่แผนงานที่
คิดจากข้าราชการที่ทำ�งานสนองตอบนโยบายที่ถูกกำ�หนดมาจากบุคคล
ภายนอก
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ร่วมนำ� ร่วมทำ� ด้วยใจเดียวกัน
“พังงาแห่งความสุขจะเป็นเส้นทางของความสุขได้ คณะทำ�งานต้อง
ทำ�งานอย่างมีความสุขก่อน”
คือคำ�พูดที่ยืนยันหลักการทำ�งานของทีม ที่รวมตัวกันบนฐานของการ
ทำ�งานอาสาเพือ่ สังคม ฐานคิดของการทำ�งานทีห่ ลอมรวมผูค้ นทีม่ คี วามแตกต่าง
หลากหลาย ไม่ใช่กลเม็ดที่เป็นความลับ แต่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทำ�ยาก หากไม่มี
วุฒภิ าวะมากพอ นัน่ คือ “การให้เกียรติกนั และรับฟังซึง่ กันและกัน” ทีส่ ะท้อน
ได้จากวิถีปฏิบัติที่ต่างยอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อื่น ยอมถอย
เมือ่ มือไม่ถงึ อาสาเมือ่ มีความสามารถพอ ยอมปรับเปลีย่ นจุดอ่อนของตนเอง
เพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น
บทบาทของการนำ� การตาม จึงสลับสับเปลีย่ น
ได้อย่างมีพลวัตร การเคลื่อนงานไม่ใช่บทบาทการ
นำ�เดี่ยวของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการร่วมกัน
พินิจพิเคราะห์ ร่วมกันวางจังหวะของการก้าวย่าง
มีฝ่ายบู๊เมื่อต้องเคลื่อนงานร้อน งานนโยบาย มีฝ่ายบุ๋น
เมื่อยามต้องผลักงานเย็น ทุกคนต่างมีภาวะผู้นำ�อยู่
ในตัว พร้อมที่จะร่วมนำ� ร่วมทำ� ร่วมกัน อย่างเป็น
ใจเดียว
เงือ่ นไขการหนุนเสริมของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ที่หมุนเวียนเข้ามาให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ เริ่มขึ้น
ตั้งแต่โครงการ SIF พอช. มูลนิธิชุมชนไท ที่สนับสนุน
การทำ � งานของภาคประชาสั ง คมของพั ง งามาอย่ า ง
ยาวนาน หรือ LDI และ สกว. ที่เข้ามาขับเคลื่อนงานใน
ท้อ งถิ่นบางช่วง จวบจนโครงการผู้นำ�แห่ง อนาคตที่
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เข้ามาหนุนเสริมในปัจจุบัน ต่างเติมเต็มประสบการณ์ ติดตั้ง
แนวคิด วิธีการทำ�งานให้คณะทำ�งานได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ไมตรี สะท้อนว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ
วิธีคิด วิธีทำ�งาน ที่เปลี่ยนมาเป็นรับฟังเพื่อนร่วมงาน
มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่สั่งให้ทำ� 1 2 3 4 แต่ตอนนี้เปลี่ยน
บทบาทใหม่ เปิดโอกาสให้เพื่อนได้พูด ส่วนตัวเองเป็น
คนสรุปงาน ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการพัฒนาคน
และระบบความสัมพันธ์มากกว่าผลลัพธ์ของงาน เพราะ
รู้แล้วว่าถ้าหลอมรวมใจกันไม่ได้ การทำ�งานจะไม่ยั่งยืน
จึงนำ�กระบวนการพูดคุยจากโครงการผูน้ �ำ แห่งอนาคตมา
ใช้พัฒนาผู้นำ�แถว 1 แถว 2
“สิ่งที่กระตุกคิดผมมากที่สุดคือ คำ�ถามจากการอบรม
ในโครงการผู้ นำ � แห่ ง อนาคตเรื่ อ งความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร
ที่มากกว่าการรอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือทุนจาก
หน่วยงานองค์กรต่างๆ แต่คณะทำ�งานต้องรู้จักวิธีการระดม
ทุ น ในพื้ น ที่ ม าสร้ า งให้ เ กิ ด ทั้ ง คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ดังเช่นที่คณะทำ�งานกำ�ลังผลักดันการ
สร้างสถาบันการพัฒนาพังงาแห่งความสุขอยู่ในขณะนี้ โดย
ปีนี้จะทำ�นำ�ร่อง 5 พื้นที่ก่อน แต่ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำ� 10 พื้นที่
เป็นอย่างต่�ำ ใครอยากเรียนรูเ้ รือ่ งไหนก็ไปพืน้ ทีน่ นั้ ” ไมตรี เล่า
เรื่องราวเหล่านี้คือ ตัวอย่างรูปธรรมความสำ�เร็จ
ของการผลักดันแนวคิด “พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณ
สัมผัสได้”
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ฐานคิดของการทำ�งานที่หลอมรวมผู้คนที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ไม่ใช่กลเม็ดที่เป็นความลับ แต่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่
ทำ�ยาก หากไม่มีวุฒิภาวะมากพอ นั่นคือ “การให้เกียรติกัน
และรับฟังซึ่งกันและกัน” ที่สะท้อนได้จากวิถีปฏิบัติที่ต่าง
ยอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อื่น ยอมถอยเมื่อ
มือไม่ถึง อาสาเมื่อมีความสามารถพอ ยอมปรับเปลี่ยน
จุดอ่อนของตนเองเพื่อให้งานสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ได้อย่างราบรื่น
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การจัดการพิบัติภัยที่บ้านน้ำ�เค็ม
การผ่านประสบการณ์ร้ายในชีวิต โดยรอดตายจากพิบัติภัยสึนามิใน
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 คือ จุดเปลีย่ นครัง้ ใหญ่ของชุมชนชายฝัง่ ตำ�บลบางม่วง
อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านเป็น
ทีร่ าบติดชายฝัง่ และบางหมูบ่ า้ นเป็นทีร่ าบสูงและทีร่ าบตามเชิงเขา โดยมีพนื้ ที่
ทั้งหมด 38,750 ไร่ มีประชากร 10,119 คน หรือ 5,371 ครัวเรือน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำ�มัน สวนผลไม้
และค้าขาย ในอดีตผู้คนจากหลากหลายแห่งนับรวมได้ 51 จังหวัดได้โยกย้าย
เข้ามาหากินที่นี่ เนื่องจากเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่มีค่ามหาศาล จึงเป็นสิ่งดึงดูด
ให้คนต่างถิ่นเข้ามาลงทุนประกอบอาชีพทำ�เหมืองแร่ แม้ปัจจุบันแร่ดีบุกจะ
ลดน้อยลง แต่ผคู้ นก็ได้ปกั หลักตัง้ ถิน่ ฐานทำ�มาหากินด้วยอาชีพต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น2

เหตุเกิดที่ชุมชนแออัดริมชายฝั่ง
บ้านน้ำ�เค็ม ชุมชนชายฝั่งในตำ�บลบางม่วง คนในชุมชนมีทั้งคนพื้นถิ่น
คือชาวเล หรือชาวมอแกลน และคนต่างถิน่ ทีเ่ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในยุคตืน่ แร่ดบี กุ
และอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ เปลี่ยนอาชีพจากการหาแร่ดีบุกเป็นการทำ�
ประมง ชุมชนมีความแออัด แบ่งแยกเป็นซอยเล็กๆ ตัง้ ชือ่ ซอยตามชือ่ จังหวัด
ที่ตนจากมา เป็นชุมชนที่มีความขัดแย้งสูง ทั้งยังมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
อาศัยเป็นประชากรแฝง ในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิประมาณการณ์ว่า
มีคนอาศัยอยู่ที่นี่ร่วม 10,000 คน รวมทั้งพม่า
“สภาพพืน้ ทีแ่ ออัด ถนนแคบมาก คนส่วนใหญ่ตา่ งคนต่างอยู่ เห็นแก่ตวั
ร้านค้าทีข่ ายของก็เอาโต๊ะเก้าอีม้ าวางไว้หน้าร้าน กีดขวางทางจราจร” ประยูร
จงไกรจักร บรรยายถึงสภาพชุมชนในอดีต
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ต้นปี พ.ศ. 2547 สมาชิกในชุมชนเริ่มได้รับข่าวสาร
เรื่องการเกิดสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันจากการเปิดเผย
ของ ดร. สมิ ท ธ ธรรมสโรช แต่ รั ฐ บาลในยุ ค นั้ น เกรงว่ า
จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการท่องเที่ยว จึงเพิกเฉย
แต่ส�ำ หรับคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ นีเ่ ป็นข้อมูลทีส่ ร้างความสนใจ
แม้ว่าไม่เคยรู้จัก ดร.สมิทธ และไม่เคยรู้จักสึนามิมาก่อน
แต่กค็ ดิ ว่ามีความเป็นไปได้ เพราะอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง สมาชิก
ในชุ ม ชนบางคนจึ ง เริ่ ม หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สึ น ามิ แ ละ
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และเตรียมความพร้อมด้วยการ
โยกย้ายคนในครอบครัวไปอาศัยอยูน่ อกพืน้ ทีแ่ ล้วบางส่วน
“พวกเราอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี สีย่ งมาก เลยไปหาเช่าหนัง
เกี่ยวกับสึนามิมาดู ปี พ.ศ. 2547 เกือบทั้งปี พอตกกลางคืน
ในโซนนี้ ละแวกที่มีเรือประมงพื้นบ้านจอดอยู่ เราจะให้เด็ก
และผูห้ ญิงอพยพไปอยูบ่ า้ นญาติท่ี ต.เหล อ.กะปง ไปอยูท่ น่ี น่ั
นานมาก จนรู้สึกเกรงใจญาติเลยย้ายกลับมาอยู่ที่เดิม แต่ยัง
เชือ่ ว่าจะเกิดสึนามิแน่ๆ แต่ไม่รวู้ า่ จะเกิดตอนไหน วันเกิดเหตุ
มีคนที่อยู่ริมทะเลร้องตะโกนว่า มาดูเร็ว ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
น้�ำ ทะเลลดลงเร็วมาก พีช่ ายคนทีต่ ดิ กับผมก็วงิ่ ไปดู เพราะเขา
ดูหนังเรื่องสึนามิมา แล้วตะโกนบอกว่า นี่แหละสึนามิ ไมตรี
กับพี่ชายทั้งจูงทั้งลากพ่อแม่หนีไปอยู่บ้านพี่สาวบนที่สูง”
แม้จะมีคนตะโกนให้หนี แต่บางคนก็ยงั ไม่เชือ่ ญาติมติ ร
ทีอ่ ยูภ่ เู ก็ตโทรศัพท์มาบอกว่าเกิดสึนามิ ให้ออกจากฝัง่ ขึน้ ทีส่ งู
ก็ยงั ไม่ยอมฟัง คนส่วนใหญ่ไม่เชือ่ เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ
ยังดีทเ่ี หตุการณ์เกิดขึน้ ตอนเช้า ถ้าเกิดช่วงบ่ายทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว
เต็มชายหาด สถานการณ์คงแย่มากกว่านี้ แต่กระนั้นสภาพ
ความเสียหายทีป่ รากฏแก่สายตา ก็เกินจะเชื่อ
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เราไม่ได้ตายด้วยสึนามิ แต่เราตายเพราะชุมชนไม่มีความพร้อม
ชุมชนเราไม่มีความเอื้อเฟื้อ และตายเพราะเราไม่ได้เรียนรู้

ก่อเกิดอาสาสมัครบ้านน้ำ�เค็ม
พิบตั ภิ ยั ในครัง้ นัน้ ได้กอ่ เกิดอาสาสมัครเฉพาะกิจทีส่ บื ต่อการทำ�งาน
มาจนถึงปัจจุบันนี้ ประกอบด้วย ประยูร จงไกรจักร, ศักดา พรรณรังสี,
บันลือ ชูศรี, สำ�นึก สุขเกษม, วันชัย จิตต์เจริญ และประธาน ลายลักษณ์
ทีมงาน เล่าว่า เมื่อทำ�การเก็บข้อมูลในภายหลัง จึงพบว่า การที่คนไม่
สามารถอพยพได้ทัน เพราะถนนในชุมชนแคบ อีกทั้งเมื่อต้องการหนี ทุกคน
พยายามขนสมบัติไปด้วย ทำ�ให้มีรถจอดกีดขวางทางสัญจร เมื่อคลื่นสงบ
แต่กระแสไฟฟ้ายังคงมีอยู่ ทำ�ให้มคี นเสียชีวติ เพราะไฟฟ้าดูดบ้าง กระแทกกับ
ซากปรักหักพังบ้าง และบางส่วนก็เสียชีวิตเพราะแผลที่ดูเหมือนจะบาดเจ็บ
เล็กน้อย แต่ติดเชื้อ จึงเสียชีวิตในที่สุด
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ประกอบกับยังไม่มีใครรู้ว่าบ้านน้ำ�เค็มโดนสึนามิ ทำ�ให้การช่วยเหลือ
มาช้าไป 3 วัน ซึ่งน่าเสียดายมาก เพราะบางศพที่ค้นพบยังตัวอุ่นๆ แสดงว่า
เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นาน การสรุปบทเรียนของแกนนำ�ผู้รอดชีวิตคือ เราไม่ได้
ตายด้วยสึนามิ แต่เราตายเพราะชุมชนไม่มีความพร้อม ชุมชนเราไม่มี
ความเอื้อเฟื้อ และตายเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ ตอนที่ ดร.สมิทธเตือน
ถ้ารัฐบาลหรือใครให้ความสนใจ เราจะตายน้อยกว่านั้น
จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ ทีบ่ า้ นน้�ำ เค็มตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์คอื 860 คน
แต่คนในพื้นที่ต่างรู้กันดีว่าจำ�นวนผู้เสียชีวิตมีมากกว่านั้น ไม่น่าจะน้อยกว่า
1,200 คน เพราะมีคนที่มาอยู่อาศัยและทำ�งานชั่วคราวจำ�นวนมาก รวมทั้ง
แรงงานต่างชาติ
ความโกลาหลหลังเกิดสึนามิ ทำ�ให้ไมตรี จงไกรจักร สมาชิก อบต.
บางม่วง ในขณะนัน้ ต้องเข้ามาเป็นแกนนำ�จัดการให้เกิดระบบระเบียนใน
ศูนย์พกั พิงผูป้ ระสบภัยสึนามิบางม่วงภายใต้การแนะนำ�ของมูลนิธชิ มุ ชนไท
และ พอช. ทีท่ มี งานออกปากว่า เป็นมูลนิธแิ ละองค์กรทีไ่ ม่ชอบเลย เพราะ
เขาไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรเลย มีแต่จะตั้งคำ�ถาม จดๆๆ แล้วก็บอก
ให้ทำ�เอง
ทีมงานเล่าว่า แม้จะไม่ชอบ แต่ก็ยอมทำ�ตามคำ�แนะนำ� เพราะเห็น
ศักยภาพของมูลนิธชิ มุ ชนไท ทีพ่ อบอกว่าอยากได้สขุ า ก็ได้สขุ าพร้อมใช้ภายใน
1 วัน จึงคิดว่ามูลนิธินี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ
“สุดท้ายเราถึงรูว้ า่ ทีเ่ ขาบอกให้ท�ำ เอง เพราะเขาต้องการฝึกให้เรา
เข้มแข็ง ให้เราอยู่ได้” ประยูร บอก
การรวมตัวกันสร้างสุขาในครัง้ นัน้ คือจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้ทมี งานเริม่
เรียนรู้การทำ�งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการ
ประชุมสมาชิก เพื่อร่วมกันออกแบบกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันแบบ
หมู่ลูกเสือ ทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยเหลืองานส่วนกลาง ทั้งงานรักษา
ความปลอดภัย งานครัว งานโกดังดูแลของบริจาค งานรับบริจาค ฯลฯ
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ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน และประชุมกันทุกวัน วันละ 3 เวลา โดยมีคน
จากมูลนิธิชุมชนไทเป็นพี่เลี้ยง
“มีการประชุมวางแผนวันต่อวัน วันละ 3 รอบ เช้าก็ตอ้ งมานัง่ คุยกันว่า
วันนี้เราจะทำ�อะไร ตั้งหัวข้อ ส่วนใหญ่ตนเองจะเป็นคนเขียนว่า หัวข้อนี้
ใครทำ� ทำ�อะไร ทำ�แบบไหน ใช้อะไร พอมาตอนเที่ยงก็นั่งกินข้าว แล้วก็มา
สรุปปัญหาในช่วงเช้า เพือ่ หาทางแก้ไขต่อไป พอตอนเย็น 6 โมงก็มกี ารประชุม
สรุปงานอีกที สิ่งเหล่านี้คือการพาคิด พาทำ� เขาสอนเราโดยที่เราไม่รู้ตัว”
ศักดา เล่า
แม้จะมีการจัดระบบการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์พักพิงฯ แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ความวุ่นวายที่เกิดจากความปรารถนาดียังเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ
เพราะผู้บริจาคคิดว่า ต้องส่งของให้ถึงมือผู้รับ
“เขาหวังดี อยากให้ถึงมือผู้ประสบภัยจริงๆ แต่คนที่ประสบภัยจริงๆ
กลับไม่ได้รับ เพราะมัวแต่เดินหาญาติ กลายเป็นว่าคนที่ไปต่อแถวรับบริจาค
ไม่ได้สญ
ู เสียมาก ทีร่ า้ ยไปกว่านัน้ คือ บางรายบอกว่าชาวประมงพืน้ บ้านทีเ่ คย
มีเรือ ใครอยากได้เรือให้ไปหาเขา จะพาไปซื้อเรือที่กระบี่ พอซื้อเรือเสร็จไม่รู้
จะเอามาทำ�อะไร เพราะไม่ใช่ตวั จริง ขับเรือก็ไม่เป็น บางคนพาไปซือ้ มอเตอร์ไซค์
หรือบางคนเอาเงินใส่ซองมาแล้วบอกให้เข้าแถว โดยไม่ดเู ลยว่าคนทีเ่ ข้าแถวมี
จำ�นวนเท่าไหร่ ซองมีเท่าไหร่ เช่น มี 500 ซอง แต่คนมี 3 พันคน แล้วคนที่
501 กับ 502 เขาก็ทะเลาะกัน เป็นการบริจาคที่สร้างความแตกแยก กว่าจะ
จัดระบบการรับบริจาคได้ยากมาก” ประยูร ร่ายยาวถึงบทเรียนที่ได้พบ
เมือ่ เห็นปัญหา ทีมงานจึงจัดระบบการรับของบริจาคใหม่ โดยให้บริจาค
ไว้ทกี่ องกลาง ทำ�ให้ผบู้ ริจาคบางส่วนหยุดบริจาค เงินกองกลางทีไ่ ด้รบั บริจาค
เมื่อครบ 14 วัน ได้มา 1 ล้านกว่าบาท แต่พอนำ�ไปจัดสรรปันส่วนจริงๆ
ได้เพียงครอบครัวละ 800 บาท ซึ่งไม่พอเพียง จึงต้องออกแบบวิธีการใหม่
ให้ผบู้ ริจาคแจ้งความจำ�นงว่าจะช่วยเหลือด้านใด และสอบถามผูป้ ระสบภัยว่า
ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร ปัญหาจึงเริ่มคลี่คลาย
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สะสางที่ละเรื่อง เรียนรู้ที่ละอย่าง
กระบวนการแก้ปัญหาทางกาย ดำ�เนินการคู่ขนานไปกับการแก้ปัญหา
ทางใจ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยได้มาพูดคุย ปรึกษาหารือกัน ใช้วิถี
ของชาวใต้ที่นิยมนั่งร้านกาแฟเป็นพื้นที่รวมคน ลงขันกันลงทุนเปิดร้านกาแฟ
ในศูนย์พกั พิงฯ การมีรา้ นกาแฟให้ได้นงั่ คุยตามวิถถี นิ่ กลายเป็นแหล่งรวบรวม
ความคิด ความเห็น ความต้องการของผูป้ ระสบภัยอย่างไม่เป็นทางการ อีกทัง้
ยังเป็นที่ทางให้ระบายความทุกข์ ความกังวลใจของผู้ประสบภัย และขยาย
ขอบเขตไปสู่เรื่องอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพ ซึ่งเบื้องหลังความคิดเพื่อต้องการ
ดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
ประยูร บอกว่า นอกจากมีร้านกาแฟไว้ระบายทุกข์แล้ว ทีมงานยังหา
กิจกรรมให้ทำ� เน้นส่งเสริมเรื่องอาชีพ ที่ไม่ได้คาดหวังว่าผู้ประสบภัยจะทำ�ได้
ขอแค่ช่วยคลายทุกข์ ให้สมองเขาออกห่างจากเรื่องญาติพี่น้องที่เสียชีวิต
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอื่นบ้างเท่านั้น
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วิถีการต่อสู้กับนโยบายที่สาดซัด

เพราะคนบ้านน้ำ�เค็มส่วนใหญ่ทำ�อาชีพประมง เมื่อต้องมาอยู่ในศูนย์
พักพิงฯ จึงต้องเรียนรูเ้ รือ่ งการทำ�มาหากิน จนมีกลุม่ อาชีพใหม่ๆ เกิดขึน้ ทำ�ให้
ผูป้ ระสบภัยได้เรียนรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการกลุม่ และมีก�ำ ลังใจเพิม่ ขึน้ เมือ่ เห็น
วิธีสร้างรายได้เลี้ยงตัว ผู้ประสบภัยบางกลุ่มจึงเริ่มมีความหวังในชีวิต เรียนรู้ที่
จะพึ่งตนเอง มากกว่ารอคอยความช่วยเหลือ บรรยากาศการอยู่ร่วมกัน
ของคนในศูนย์พักพิงฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจนคือ กลุ่มที่พยายาม
สร้างงานสร้างรายได้ และกลุ่มที่รอคอยความช่วยเหลือ นอกจากนี้
ทีมงานยังชักชวนผูป้ ระสบภัยไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ เปิด
มุมมองให้ได้เห็นชีวิตที่ลำ�บากยากแค้นมากกว่า จะได้เกิดแรงฮึดในการ
ดำ�รงชีพ
เมือ่ ทำ�เรือ่ งสร้างงาน สร้างอาชีพได้ระยะหนึง่ ก็มกี ารตัง้ ธนาคารชุมชน
ที่มีธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ชาวบ้านนำ�เงิน
มาฝาก และเป็นช่องทางให้ชาวบ้านได้มาพบปะพูดคุยกัน พร้อมๆ กับจัดตั้ง
เสียงตามสายและวิทยุชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ที่ต้อง
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประสบภัยเป็นระยะๆ
ผู้ประสบภัย 3,000 กว่าคนที่อยู่ร่วมกันในศูนย์พักพิงฯ นับว่าแออัด
และแม้ในอดีตคนบ้านน้�ำ เค็มจะมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่กส็ ามารถอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสงบได้ เพราะเงื่อนไขที่ต่างประสบทุกข์ภัยเหมือนกัน จึงเห็นอก
เห็นใจกัน และการมีกฎกติกาตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ไม่มีใครมีอำ�นาจสูงสุด
แต่ทุกคนมีอำ�นาจในการตัดสินใจและหาทางออกร่วมกันผ่านวงประชุม

โดนคลื่นยักษ์ซัดก็อยู่รอดกันมาได้ แต่นโยบายรัฐที่ออกมาในช่วง
หลังสึนามิกลับกลายเป็นคลื่นที่ซัดแรงกว่า เพราะรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่า
ห้ามอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง แล้วต้อนคนไปอยูบ่ า้ นพักถาวรทีส่ ร้างให้ทห่ี า่ งไกลออกไป
กว่า 1,000 หลัง หรือการสร้างบ้านพักในพื้นที่เดิมก็มีแบบบ้านให้เพียงขนาด
4 x 9 เมตร หรือ 6 x 6 เมตร ที่มีแต่ผนังกับหลังคา ไม่มีห้องนอน ห้องครัว
มีองค์ประกอบทีไ่ ม่สอดคล้องกับการดำ�เนินชีวติ คนบ้านน้�ำ เค็ม 23 ครอบครัว
จึงไม่ยอมย้ายไป จึงเกิดโครงการสร้างบ้านตามใจผู้อยู่ขึ้น โดยให้ออกแบบ
บ้านเอง ร่วมสร้างบ้านตัวเอง บริหารจัดการงบในการสร้างบ้านเป็นกลุ่ม และ
บ้านมั่นคงที่ พอช. สนับสนุนขึ้นครั้งแรก
เมือ่ ต่อสูท้ จี่ ะอยูท่ เี่ ดิม เพือ่ รักษาความเป็นบ้านน้�ำ เค็ม ก็ตอ้ งสร้าง
ระบบเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ สำ�หรับใช้เป็นแผนงานที่จะนำ�ไปต่อสู้
อีกด้านหนึง่ ก็เริม่ สร้างบ้านของตนเองภายใต้โครงการบ้านมัน่ คง พร้อมๆ
กับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสึนามิ 6 จังหวัดอันดามัน สิ่งเหล่านี้คือการ
สัง่ สมประสบการณ์ในการต่อสูเ้ รือ่ ยมา โดยเฉพาะ “การต่อสูด้ ว้ ยข้อมูล”
ทีท่ มี งานมูลนิธชิ มุ ชนไท และองค์กรต่างๆ ช่วยฝึกฝน เริม่ จากการทำ�แผน
เตรียมความพร้อมรับมือพิบัติภัย ที่ต้องใช้ข้อมูลละเอียดยิบ เช่น แต่ละ
บ้านมีถังแก๊สกี่ถัง มีบ้านไหนที่ขายน้ำ�มัน มีมอเตอร์ไซค์กี่คัน มีรถกี่คันก็
ต้องสำ�รวจ ดูข้อมูลถนน ข้อมูลจำ�นวนคน จากนั้นนำ�มาปะติดปะต่อกัน
จนเป็นภาพรวมของบ้านน้ำ�เค็ม เพื่อใช้วางแผนรับมือกับพิบัติภัยต่อไป
“รูก้ ระทัง่ ว่าในแต่ละซอยมีถงั แก๊สกีถ่ งั พอมีขอ้ มูลเลยรูว้ า่ แม้ถนนแคบ
หากไม่มอี ะไรมาขวาง ก็เพียงพอสำ�หรับการสัญจร ตอนนัน้ เรารูแ้ ล้วว่า ถ้าเกิด
แผ่นดินไหวทีอ่ นิ โดนีเซียจุดทีท่ �ำ ให้เกิดสึนามิรอบนี้ มันมีเวลาการเดินทางของ
คลืน่ กว่าจะมาถึงบ้านเราใช้เวลา 45 นาที เวลาเท่านีเ้ ราจะเอาชีวติ รอดได้ยงั ไง”
ประยูร เล่าข้อดีของการมีข้อมูลอยู่ในมือ
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แผนงานทั้งหมดถูกนำ�เสนอต่อชุมชน แต่หลายเรื่องก็ยังไม่สามารถ
นำ�ไปปฏิบัติได้ เพราะต้องผ่านการประชาคม จึงเป็นหน้าที่ของวันชัย ซึ่งเป็น
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทำ�หน้าที่ชี้แจงกับชาวบ้าน ใช้ความเป็นโฆษกประจำ�
งานบุญ งานบวช งานแต่ง ฯลฯ ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจและสร้าง
การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนขี่จักรยานรณรงค์ใน
หมู่บ้าน
“เรื่องที่พูดมีหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่อธิบายวิธีการจัดระเบียบชุมชนมี
อะไรบ้าง คนในชุมชนต้องทำ�ตามขัน้ ตอนอย่างไร เช่น แต่ละซอยต้องให้ขอ้ มูล
ต้องช่วยดูแลกันเอง ต้องหาคนเปราะบางคือ คนป่วย คนแก่ เด็กเล็กในซอย
ของตัวเอง และหาคนที่จะอพยพคนเปราะบางเหล่านี้ บัตรประชาชน สำ�เนา
ทะเบียนบ้าน เอกสารสำ�คัญต้องอยู่ในกระเป๋าเดียวกัน และมีข้อตกลงของ
ครัวเรือนว่า ห้ามวิ่งตามหากัน ทุกคนต้องวิ่งไปที่จุดปลอดภัย นัดกันไว้เลยว่า
จะไปเจอกันที่ไหน” วันชัย เล่า

ลองผิดแล้วจึงเรียนถูก
แต่กระนั้นใช่ว่าจะราบรื่น เพราะชาวบ้านบอกว่า คุณกับผมก็ชาวบ้าน
เหมือนกัน คุณไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะมาสั่งเขาได้ ทีมงานจึงมีความคิดที่จะ
เป็น อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยคิดว่า เป็นกันได้ง่ายๆ
แต่กว่าจะเป็นได้ตอ้ งผ่านการอบรมทีต่ อ้ งมีงบประมาณสนับสนุน เลยไปหารือ
กับ นายก อบต. ก็บอกว่า ต้องรอบรรจุในแผนของตำ�บลก่อน และต้องเขียน
โครงการขออนุมตั จิ ากผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทีมงานจึงต้องหางบประมาณนำ�ไป
บริจาคให้ท้องถิ่น เพื่อนำ�มาจัดอบรม แต่ติดขัดระเบียบของ อบต. ที่ระบุว่า
โครงการจัดอบรมของตำ�บลต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ครอบคลุมทัง้ ตำ�บล ทีมงาน
จึงต้องเฉลี่ยจำ�นวนคนให้หมู่บ้านอื่นๆ จนได้อบรมครบทั้งหลักสูตร 5 วัน
ในที่สุด
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“หัวใจ” ของการรับมือพิบัติภัย ถ้าเรารู้ว่าชุมชนมีประชากร
จำ�นวนเท่าไร เมื่ออพยพแล้วต้องลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ว่ามีจำ�นวนครบไหม ต้องมีการค้นหาหรือไม่อย่างไร
ซึ่งทีมงานก็ค่อยๆ ทำ� ค่อยๆ เรียนรู้จนแผนงานทั้งหมด
ลงตัวในปี พ.ศ. 2551 และทำ�การซ้อมแผนอพยพเป็นประจำ�
จนเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านน้ำ�เค็ม

แม้จะอบรมมาแล้ว แต่เมือ่ ต้องมาปฏิบตั จิ ริงก็ยงั ทำ�ไม่ได้
เพราะสถานการณ์ในบ้านน้ำ�เค็มตอนนั้น คนยังวิตกกังวลอยู่
เห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ไหนก็วิ่งหนีก่อน จนวุ่นวายไปหมด อีกทั้ง
การนำ�ความรู้ ทักษะจากการอบรมมาใช้ในสถานการณ์จริง
ก็ติดขัด ใช้งานไม่ได้ เพราะจำ�ได้บ้างไม่ได้บ้าง เนื่องจากอบรม
พร้อมกันหลายเรื่อง
“อบรมมา 5 วัน เขาสอนหลายเรื่องมาก พวกเราก็อายุ
มากแล้ว จำ�ไม่ได้สักอย่าง จะเป่านกหวีดที่เป็นจราจรก็ทำ�ไม่ได้
จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ทำ�ไม่เป็น ชุด อปพร. ก็เป็นอุปสรรค
กว่าจะใส่เสร็จใช้เวลา 15 นาทีเป็นอย่างน้อย เพราะเป็นชุด
พระราชทาน จึงต้องแต่งให้เรียบร้อย แม้แต่กระดุมสักเม็ดก็
ผิดไม่ได้ ผลคือ อบรมมาแล้วใช้งานไม่ได้เลย” ทีมงาน เล่า
ทีมงานจึงต้องคิดใหม่ท�ำ ใหม่ อบรมใหม่ทลี ะเรือ่ ง ไม่เน้น
การบรรยาย แต่เน้นให้ปฏิบัติจริง คราวนี้จึงได้ความรู้ติดตัวและ
มัน่ ใจในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ากขึน้ แต่เมือ่ ต้องไปปฏิบตั งิ านจราจร
ในช่วงค่�ำ วันเกิดเหตุแผ่นดินไหว ก็พบเงือ่ นไขว่า การไปยืนกลาง
ถนนในที่มืดและสีผิวที่เข้ม ทำ�ให้คนขับรถมองไม่เห็น จนเกือบ
จะโดนรถชนตาย พอไปถามครูฝกึ จึงรูว้ า่ ต้องใช้เสือ้ สะท้อนแสง
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เมือ่ พบคนเป็นลมจะปฐมพยาบาลก็ท�ำ ไม่เป็น ต้องอบรมเรือ่ งการปฐมพยาบาล
ใหม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็วุ่นวายอีกเพราะไม่มคี นทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยการหรือ
สัง่ งาน เพราะทุกคนรูเ้ ท่ากันหมด จึงต้องอบรมเรือ่ งระบบบัญชาการเหตุการณ์
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ
“จะบอกว่า พวกเราตลกมาก ทุกเรือ่ งคือการลองผิดลองถูก เดินไปทำ�ไป
เจอปัญหาเราก็แก้ปัญหาไปทีละเรื่อง” ทีมงาน เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
นอกจากเรื่องการติดอาวุธทางปัญญาจนมีความรู้แล้ว ก็มานั่งคิดกัน
อีกว่า หากมีเหตุการณ์ตอ้ งอพยพ แต่ละคนก็ตา่ งปฏิบตั หิ น้าที่ แล้วจะรูไ้ หมว่า
ตัวเองต้องอพยพตอนไหน จึงต้องมีคนทำ�หน้าทีเ่ ฝ้าระวัง เพือ่ สัง่ การให้อพยพ
หรือถอนกำ�ลัง บรรลือ ชูศักดิ์ จึงรับหน้าที่น้ี โดยเฝ้าระวังน้ำ�อยู่บริเวณ
อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำ�เค็ม
“เขาต้องอยู่ที่นี่ 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยที่เขาไม่ได้มีตำ�แหน่งหรือหน้าที่
อะไรตรงนี้เลย มาเฝ้าเพื่อรักษาชีวิตพวกเรา เขามานั่งดูน้ำ�ทะเลทุกวันอยู่ 2 ปี
ทะเลก็ไม่ได้ออก เราไม่รู้จะช่วยยังไง พอดีเป็นช่วงการเปลี่ยนพนักงาน รปภ.
2 คน แม่บ้าน 2 คน จึงเข้าไปต่อรองกับ นายก อบต. ขอให้เขาทำ�หน้าที่ รปภ.
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เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัว ยังไงเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้ว อบต.ก็สนับสนุน แต่พอ
ได้เป็น รปภ. อบต.ยกเลิกตำ�แหน่งอื่นหมด ให้เขาทำ�คนเดียว เงินได้เท่าเดิม”
ประยูร เล่าบทบาทหน้าที่ของบรรลือ
การได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก และฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน คือ
การหลอมรวมความเป็นทีมของทีมงาน บทบาทหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ จึง
เกิดขึ้นตามความจำ�เป็น เช่น ฝ่ายอำ�นายการ ฝ่ายจราจร ฝ่ายสื่อสาร
ฝ่ายปฐมพยาบาล รวมทั้งฝ่ายลงทะเบียน ที่ชาวบ้านมักถามว่า แค่ซ้อม
จะลงทะเบียนไปทำ�ไม ซึ่งทีมงานบอกว่า นี่คือ “หัวใจ” ของการรับมือ
พิบัติภัย ถ้าเรารู้ว่าชุมชนมีประชากรจำ�นวนเท่าไร เมื่ออพยพแล้วต้อง
ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่ามีจำ�นวนครบไหม ต้องมีการค้นหาหรือไม่
อย่างไร ซึ่งทีมงานก็ค่อยๆ ทำ� ค่อยๆ เรียนรู้จนแผนงานทั้งหมดลงตัวใน
ปี พ.ศ. 2551 และทำ�การซ้อมแผนอพยพเป็นประจำ�จนเป็นวิถีชีวิตของ
คนบ้านน้ำ�เค็ม
“เวลาคนมาดูงานส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่องความสำ�เร็จ ซึ่งผมคิดว่า
มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะดูแต่ความสำ�เร็จ ไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องอุปสรรค
หรือความล้มเหลว” ประยูรให้ข้อคิดถึงการถ่ายทอดความรู้ ทั้งยังกำ�ชับว่า
การศึกษาดูงานต้องทำ�ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ ถ้าจะติดต่อขอมาศึกษาดูงาน
ที่นี่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต้องสนับสนุนชุมชนในเรื่องอาหาร
และค่าตอบแทนวิทยากรที่ต้องเสียเวลาในการประกอบอาชีพในวันนั้น
โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำ�ไปสบทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่อไป
การทำ�งานแม้จะดูเหมือนราบรืน่ แต่จริงๆ มีปญ
ั หาอุปสรรคให้ทมี งาน
ต้องแก้ไขอยูต่ ลอดเวลา อุปสรรคส่วนใหญ่มาจากราชการทีม่ กี รอบ ยึดระเบียบ
ข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่บ้านน้ำ�เค็มมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งาน
จำ�นวนหนึ่ง เมื่อต้องวางแผนรับมือพิบัติภัย การซักซ้อมแผนแต่ละครั้งก็จะ
รวมแรงงานเหล่านี้เข้าไปด้วย เพื่อจะได้เข้าใจไปด้วยกัน เพราะทีมงานเห็นว่า
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ทุกชีวิตมีค่า แต่ในมุมมองของหน่วยงานราชการกลับมองว่า ทำ�ผิดกฎหมาย
“ไม่รู้นายอำ�เภอหรือผู้ว่าฯ หาว่าผมเอาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
มาร่วมงาน ผมก็บอกว่าไม่ผิด ในเมื่อเขาอยู่ในบ้านเรา เรามีหน้าที่อย่างเดียว
คือ ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ให้ชีวิตเขารอด ไม่ทะเลาะกัน”
ประยูร เล่า พร้อมเสริมว่า การที่แรงงานต่างด้าวเข้าร่วมทีมทำ�ให้สามารถ
คลี่คลายปัญหาการเขม่นกันระหว่างวัยรุ่นในชุมชนกับแรงงานต่างด้าว จนลด
ปั ญ หาการทะเลาะเบาะแว้ ง ลงได้ นอกจากนี้ ที ม งานยั ง เคยมี ปั ญ หาถู ก
ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวโทษ ไล่เบี้ยเรื่องอำ�นาจในการสั่งการอพยพ
“การทำ�เรือ่ งนีม้ นั ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก ถ้าเรามัวแต่เกรงใจ
หน่วยงานก็ทำ�ไม่ได้ เราไม่มีอำ�นาจเรื่องพวกนี้” ประยูรบอกข้อจำ�กัดในการ
ทำ�งาน
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ดังนั้น ในการทำ�งานของทีมงานจึงต้องมีการเชื่อมต่อ
การทำ�งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับรู้รับทราบ
บทบาทหน้ า ที่ แม้ ว่ า ในทางปฏิ บั ติ ห น่ ว ยงานไม่ ส ามารถ
สนับสนุนงบประมาณใดๆ ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ

ช่วยเพื่อนให้ช่วยตัวเอง
เพราะมีประสบการณ์ความสูญเสียจากพิบัติภัย
มาก่อน ทำ�ให้ทีมงานทุกคนปวารณาตัวที่จะนำ�ความรู้
ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ ไปช่วยเหลือพื้นที่
ประสบภัยทั่วประเทศ เพราะซาบซึ้งถึงความช่วยเหลือ
ของคนไทยทั้งประเทศยามเมื่อบ้านน้ำ�เค็มประสบภัย
สึนามิ แต่การไปช่วยเหลือของทีมงานมีเป้าหมายสำ�คัญ
คือ ไม่ได้ไปช่วยแบบสงเคราะห์ แต่เพื่อให้ผู้ประสบภัย
สามารถลุกขึน้ มาช่วยตนเองได้ และเมือ่ ช่วยตนเองได้แล้ว
ก็สามารถช่วยคนอื่นต่อไปด้วย ในขณะเดียวกันการออก
ไปช่วยเหลือตามที่ต่างๆ เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ที ม งานภายใต้ ป ฏิ บั ติ ก ารจริ ง จนทุ ก วั น นี้ ที ม งานได้
หลอมรวมความเป็นทีมอย่างเหนียวแน่น และมีความ
เชี่ยวชาญการช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติทุกด้าน
เมื่ออาสาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่เนืองๆ จนเป็น
ที่ยอมรับ ทำ�ให้มีผู้เสนอชื่อให้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น
แต่เป็นรางวัลที่มอบในฐานะบุคคลแก่ประยูร ซึ่งปฏิเสธการ
รับรางวัลทันที เพราะคิดว่าเป็นผลสำ�เร็จของทีมงานทุกคน
จนผู้จัดต้องปรับแก้เป็นรางวัลสำ�หรับทีม กระทั่งไปรับรางวัล
ทีผ่ จู้ ดั กำ�หนดให้สง่ ตัวแทนร่วมงานได้เพียง 10 คน แต่ทมี งาน
ทั้งหมดมี 20 กว่าคน จึงต้องจัดการดูแลเรื่องห้องพักของ
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ทีมงานทีเ่ กินจำ�นวนเอง โดยให้ไปพักอีกที ครั้นถึงวันงานก็มกี ารแยกที่นงั่ ของ
ทีมงานเป็น 2 ส่วนให้รู้สึกแปลกแยกกันอีก จนประยูรต้องยืนยันว่า ทีมงาน
ทุกคนต้องนั่งรวมกัน
“ผมบอกเขาไปว่า ถ้าให้พวกผมนัง่ แยกกันอย่างนี้ ผมขอรับรางวัลข้างล่าง
หลายคนมองว่าผมเรื่องมาก ผมไม่ได้เรื่องมากนะ ผมให้ความสำ�คัญกับทีม
คุณจะมาสร้างความแตกแยกให้ทีมผมเพื่อสิ่งล่อใจหรืออำ�นาจ ผมไม่ทำ�
จะเป็นงานระดับประเทศ ระดับกระทรวง ผมไม่เกี่ยว แต่คนเหล่านี้คือ “ทีม”
ของผม” ประยูร เท้าความถึงการแสดงออกของความเป็นทีม
กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ที่ทีมงานได้เรียนรู้ถูก ผิด จากการลงมือปฏิบัติจริง
จนได้สกัดความรู้เรื่องการจัดการพิบัติภัยจากบทเรียนการทำ�งาน ออกมาเป็น
ข้อคิดฝากไว้วา่ การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์พบิ ตั ภิ ยั นัน้ ประกอบ
ด้วยหลักสำ�คัญ 2 ข้อ คือ 1.ศูนย์ข้อมูลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
ช่วยเหลือ 2. การจัดการช่วยเหลือที่เท่าเทียมและทั่วถึง
เพราะเคี่ยวกรำ�บ่มเพาะประสบการณ์จากสถานการณ์จริงในชีวิต
ผสานกับการสนับสนุนของพีเ่ ลีย้ งอย่างมูลนิธชิ มุ ชนไททีใ่ ห้โอกาสลองถูก
ลองผิด จนได้ความรู้ ทักษะ และหลอมรวมความเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
เพราะเคยได้รับน้ำ�ใจในวันวาน บทเรียนที่ได้เรียนรู้จึงถูกนำ�ไปช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ ต่อในวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ทีมงาน อปพร.บ้านน้�ำ เค็มเป็นแถวหน้า
ในเรื่องการบริหารจัดการชุมชนในสถานการณพิบัติ์ภัยของประเทศไทย

ความสุขทีค่ ณ
ุ สัมผัสได้เมือ่ มาเรียนรูท้ นี่ คี่ อื
การจัดการพิบตั ภิ ยั แต่ตอ้ งมีเวลาอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง
เพื่อเรียนรู้เรื่องราว ตั้งแต่ประวัติชุมชนบ้านน้ำ�เค็ม
การก่อเกิดกลุม่ อปพร.บ้านน้�ำ เค็ม การสร้างความเป็น
อาสาสมัคร วิธกี ารทำ�งานในขณะเกิดเหตุพบิ ตั ภิ ยั และ
การฟื้นฟูหลังเหตุการณ์พิบัติภัย เครื่องมืออุปกรณ์
บทเรียนความสำ�เร็จและความล้มเหลวในการทำ�งาน
หรือจะติดต่อทีมงานเพือ่ จัดอบรมการจัดการภัยพิบตั ิ
เต็มรูปแบบซึ่งใช้เวลา 3 วันเต็ม
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เศรษฐกิจชุมชนที่ตำ�บลรมณีย์
“รมณีย์ สามัคคี ปลอดหนี้สิน สิ้นอบายมุข มีความสุข อยู่ดีกินดี
มีการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ” คือวิสยั ทัศน์ทส่ี ะท้อนเป้าหมายการพัฒนาชุมชน
ที่ชัดเจน มุ่งตอบโจทย์ของชุมชนเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การขับเคลือ่ นของกรรมการชุมชน ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นการทำ�งานมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น
โดยมีเจ้าหน้าทีธ่ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็นพีเ่ ลีย้ งให้ความรู้
และพัฒนาทักษะให้แก่คณะกรรมการ ซึง่ ต่อมาได้ขยายการทำ�งานสูก่ ารจัดตัง้
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรมณีย์ศรีสยาม ในปี พ.ศ. 2547 และกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำ�บลรมณีย์ในปี พ.ศ. 2549
ตำ�บลรมณีย์ อำ�เภอกะปง 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 ปาล์มน้ำ�มัน มังคุด เงาะ ทุเรียน
ลองกอง ฯลฯ รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรจึงมาจากพืชผลทางการเกษตร
ซึ่งมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาพืชผล และฤดูกาล

ฐานทุนเดิมต่อทุนดีเพื่อชุมชน
เมื่อเกิดสภาองค์กรชุมชนตำ�บลรมณีย์ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน โดยใช้เครื่องมือ SWOT เพื่อจัดทำ�แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงทุกข์และทุนที่มีอยู่ในชุมชน
จึงได้ร่วมกันบูรณาการทุนชุมชนเพื่อจัดการตนเองเรื่องเศรษฐกิจชุมชน
โดย พอช. สนับสนุนทุนก้อนแรก
3

www.rommanee.go.th

เพราะมีพื้นที่ปลูกยางพารามากถึง
30,000 กว่าไร่ เมื่อราคายางพาราตกต่ำ�
ประกอบกับทีผ่ า่ นมาชาวบ้านจำ�หน่ายยาง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำ�ให้ถกู กดราคา คนใน
ชุ ม ชนเดื อ ดร้ อ นกั น ทั่ ว หน้ า จึ ง ตั้ ง กลุ่ ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนรวบรวมผลผลิ ต ทางการ
เกษตรตำ�บลรมณีย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2557
รวบรวมผลผลิตยางพาราก้อนถ้วยจำ�หน่าย
ผ่านการประมูล
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อดิศร ทองมาก เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรตำ � บลรมณี ย์ เล่ า ว่ า ก่ อ นที่ จ ะตั้ ง กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนฯ
คณะกรรมการชุมชนภายใต้การสนับสนุนของสภาองค์กรชุมชน ได้ไปศึกษา
ดูงานเรือ่ งการปรับปรุงคุณภาพยางพารา ทีอ่ งค์กรการยางจังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ นำ�มาปรับใช้ เพราะคิดว่าหากต้องรวบรวมผลผลิต
เพื่อจำ�หน่ายต้องมีการควบคุมเรื่องคุณภาพของยางก้อนถ้วยให้ได้มาตรฐาน
โดยทุนเริม่ ต้นในการดำ�เนินการนัน้ คณะกรรมการใช้วธิ บี รู ณาการ
จากกองทุ น ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน เช่ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน กองทุ น
ออมทรัพย์ โดยนำ�เงินมาลงทุนร่วมกันกองทุนละ 500,000 บาท ที่ทำ�ได้
เช่นนี้เพราะคณะกรรมการแต่ละกองทุนเป็นชุดเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มต่างๆ
ในชุมชน 5 กลุม่ จะมีกรรมการทีส่ บั เปลีย่ นหมุนเวียนกันอยูใ่ นกลุม่ 25-30 คน
จึ ง เข้ า ใจเป้ า หมายการทำ�งานของแต่ล ะกลุ่มเป็น อย่า งดี แต่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ความโปร่งใส ก่อนดำ�เนินการจึงมีการประชุมคณะกรรมการร่วมกัน
เพื่อวางระเบียบข้อบังคับ ก่อนจะนำ�เข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของสมาชิก
กองทุนทั้งหมด
“กองทุนสวัสดิการมีเงินอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท กลุ่มออมทรัพย์
มี 4 ล้านกว่าบาท ชวนกรรมการและสมาชิกทั้งหมดมาประชุมชี้แจงเป้าหมาย
การระดมทุนเพื่อแก้ปัญหา”
เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในชุมชนประสบอยู่ เมื่อเปิดรับสมัคร
สมาชิกกลุ่มฯ จึงมีคนมาสมัครมากถึง150 ครัวเรือน การดำ�เนินงานของกลุ่ม
เริ่มจากการรวบรวมยางก้อนถ้วยไว้ที่ลานเท แล้วเปิดประมูลยางทุก 15 วัน
แม้ ค นในชุ ม ชนทั้ ง หมดจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ของวิ ส าหกิ จ แต่ ก็ ยั ง ได้ รั บ
ผลประโยชน์ร่วมจากการดำ�เนินงานของกลุ่มฯ ด้วยเช่นกัน
“เป้าหมายของการตั้งกลุ่ม ไม่ได้คิดว่าให้กลุ่มรวย แต่ทำ�อย่างไร
ให้ชาวบ้านอยูไ่ ด้ เพราะชาวบ้านไม่ได้เอายางมาขายกับกลุม่ 100 เปอร์เซ็นต์
แต่การรวมกลุม่ ครัง้ นีท้ �ำ ให้พอ่ ค้าคนกลางต้องอัพราคาขึน้ ตามกลุม่ ไปด้วย
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ชาวบ้านคนอื่นก็ได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน” พี่เหมีย-กัลยา โสภารัตน์
ประธานกลุ่มฯ บอก
การทำ�งานของกลุ่มฯ จึงสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชนทั่วกัน เพราะ
หากมีข่าวว่า กลุ่มฯ จะเปิดประมูลวันใด ชาวบ้านจะรีบเก็บยางในช่วงนั้น
เพื่อให้ได้ราคาใกล้เคียงกัน แต่หากไม่มีการทำ�งานของกลุ่มฯ ชาวบ้านก็จะ
ถูกกดราคาเช่นเดิม
“ช่วงที่ยางราคาถูกที่สุดคือกิโลกรัมละ 16 บาท แต่ถ้าเอามารวมกลุ่ม
จะขายได้กิโลกรัมละ 19-20 บาท” พี่เอี้ยง-จิราพร ทองมา กรรมการอีกท่าน
กล่าว
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แสวงหาทุกช่องทางเพื่อสร้างทุกโอกาส
เมือ่ เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เมือ่
มีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสู่ชุมชน ไม่ว่างบประมาณจาก
ส่วนไหน คนในชุมชนยินดีรบั ไว้หมด โดยนำ�เงินทีไ่ ด้มาจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์
ทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมมากทีส่ ดุ เช่น เมือ่ ได้รบั งบประมาณ 500,000 บาท
จากโครงการประชารัฐผ่านกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีมติให้จัด
ซือ้ รถตักยางก้อนถ้วยขึน้ รถบรรทุก สร้างรายได้กลับคืนกิโลกรัมละ 40 สตางค์
และมีมติให้จดั ซือ้ รถขนส่งผลผลิต เพือ่ รับจ้างขนส่งผลผลิตมายังลานเท ทำ�ให้
มีรายได้จากค่าขนส่งเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 40 สตางค์ ทำ�ให้เงินกองทุนงอกเงย
มีผลกำ�ไรเพิ่มขึ้น ขณะที่ชาวบ้านก็ลดค่าใช้จ่ายลงได้ครึ่งหนึ่ง เพราะหากต้อง
จ้างรถขนผลผลิตเอง พ่อค้าคิดค่าจ้างขนกิโลกรัมละ 80 สตางค์
อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้การทำ�งานของกลุม่ ขับเคลือ่ นไปด้วยดี ทีมงานจึง
ตัง้ line group กลุม่ วิสาหกิจฯ ไว้ใช้นดั หมายรวบรวมผลผลิต โดยคณะกรรมการ
และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน line group ของการยางแห่งประเทศไทย
จึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคายางได้ทันท่วงที
“เวลาจะเปิดประมูลก็จะไลน์ถามกันก่อนว่า รอบนี้มียางกี่ตัน ราคา
เท่าไร ถ้ามียาง 20-25 ตัน จึงจะเปิดประมูล” พี่เอี้ยง เล่า
ปริมาณของยางก้อนถ้วยที่รวบรวมแล้วคุ้มทุนต่อการเปิดประมูล และ
เหมาะสมแก่การทำ�งานของกรรมการแต่ละครัง้ คือ 20-25 ตัน เพราะเคยผ่าน
ประสบการณ์การรวบรวมผลผลิตยางพาราถึง 70 ตันแล้วเปิดประมูล ทีมงาน
พบว่า เกินกำ�ลังที่จะทำ�ไหว
ในด้านของการควบคุมคุณภาพยางก้อนถ้วยนั้น ได้มีการกำ�หนด
ระเบียบว่า ยางก้อนถ้วยต้องสะอาด ห้ามเปียก ห้ามใส่ขี้ไม้ ห้ามใส่ดิน ห้าม
ใส่เศษหิน เป็นยาง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสิ่งเจือปน โดยทุกครั้งจะมีกรรมการ
คอยตรวจสอบคุณภาพด้วย
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เราทำ�งานกันแบบพี่แบบน้อง ถ้ามัวแต่คิดว่าฉันเป็นประธาน
เธอเป็นเลขาฯ กลุ่มอยู่ไม่ได้แน่ๆ ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน หากเรา
ต้องการกู้เงินก็กู้ได้เท่าสมาชิก กรรมการไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ
สิทธิพิเศษของกรรมการมีอย่างเดียว คือถ้าคนไหนเจ็บไข้
ไม่สบาย ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแล

ประวิทย์ เดชวรวิทย์ ผูช้ ว่ ยเลขานุการกลุม่ ฯ บอกว่า เราต้องควบคุม
คุณภาพให้ดี ใช้วธิ ผี า่ พิสจู น์ทกุ กอง กองไหนสกปรกให้เอาออกไปเลย เราไม่รบั
สำ�หรับการบริหารจัดการกลุม่ เมือ่ ประมูลเสร็จและได้รบั เงินแล้ว
รายรับที่ได้จะถูกหักเข้ากลุ่มฯ กิโลกรัมละ 1 บาท และเงิน 1 บาทนั้นจะ
ถูกจัดสรรปันส่วนดังนี้ คือ 30 สตางค์เป็นค่าตอบแทนกรรมการ 20 สตางค์
เป็นค่าบริหารจัดการ 5 สตางค์สำ�หรับจัดสวัสดิการในชุมชน 5 สตางค์
เก็บไว้ประกันความเสี่ยง 6 สตางค์ใช้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน ที่เหลือ 34 สตางค์เก็บไว้ปันผลคืนให้สมาชิก
“ประกันความเสีย่ งคือ สมมุตวิ า่ เกิดผิดพลาดเรือ่ งการจ่ายเงิน พวกเรา
เป็นชาวบ้านธรรมดา การจ่ายเงินอาจมีข้อผิดพลาดบ้าง 400-500 บาท เราก็
มีประกันความเสี่ยงนี้ไว้ทดแทน” พี่เอี้ยง เล่า
ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ในเรือ่ งการบริหารจัดการคือ ค่าจ้างแรงงาน ซึง่ หาก
คนในชุมชนรวมทั้งกรรมการต้องการมีรายได้เสริม ก็สามารถรับจ้างขนยางลง
จากรถจะได้คา่ จ้างรายวัน ส่วนค่าตอบแทนกรรมการทัง้ 22 คนจะได้รับเมื่อถึง
สิ้นปี ซึ่งรูปแบบของการบริหารจัดการภายในกลุ่มฯ จะเน้นความเป็นพี่น้อง
มากกว่าการยึดถือตำ�แหน่ง
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“เราทำ�งานกันแบบพี่แบบน้อง ถ้ามัวแต่คิดว่าฉันเป็นประธาน
เธอเป็นเลขาฯ กลุ่มอยู่ไม่ได้แน่ๆ ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน หากเราต้องการ
กู้เงินก็กู้ได้เท่าสมาชิก กรรมการไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ สิทธิพิเศษของ
กรรมการมีอย่างเดียว คือถ้าคนไหนเจ็บไข้ไม่สบาย ทุกคนจะต้องช่วยกัน
ดูแล” พี่เหมีย เล่าถึงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มกรรมการ
นอกจากลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือในการดำ�เนินงาน ทีมงานยัง
ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกันทำ�ปุ๋ย โดยเก็บมูลช้างจากปางช้างที่อยู่
ใกล้เคียงมาทำ�ปุ๋ยชีวภาพใช้บำ�รุงต้นยางพารา ที่ได้ประโยชน์ทั้งลด
ค่าใช้จ่ายและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
“ปางช้างเขาเก็บกองไว้ให้เลย เราก็เอารถของประชารัฐไปตัก บรรทุกมา
เทรวมไว้ทล่ี าน สมาชิกคนไหนสนใจก็มาลงหุน้ ช่วยกันทำ�ปุย๋ เวลาเอาปุย๋ ไปก็
เอาไปในราคาต้นทุน ลดค่าซือ้ ปุย๋ ได้กระสอบละ 800-1,000 บาท” พีเ่ อีย้ ง เล่า
มากกว่าการรวมกันขายให้ได้ราคาดี หาช่องทางลดต้นทุน และ
หารายได้ให้งอกเงยแล้ว คณะกรรมการชุดนีย้ งั ได้คดิ แผนการออมทรัพย์
เพือ่ ให้สมาชิกได้มเี งินออมเป็นทุนรอนสำ�หรับชีวติ และครอบครัวมากขึน้
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เก่งหมู่ดีกว่าเก่งเดี่ยว
การรวมกลุ่มกันทำ�งาน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ร้อยรัด
คนในชุมชน เพราะวิถีชีวิตชาวสวนยางพารา กลางคืนกรีดยาง กลางวัน
พักผ่อน หากไม่รวมกลุ่มกันก็คงต่างคนต่างอยู่ แต่ตอนนี้ทุกคนยังคงวิถี
กลางคืนกรีดยาง กลางวันทำ�งานกลุม่ ทีม่ มี ากมายหลายกลุม่ ทัง้ ออมทรัพย์
การเงินชุมชน กลุ่มวิสาหกิจฯ กลุ่มบริหารบ่อน้ำ�พุร้อน ฯลฯ แม้จะเป็น
เรือ่ งเหนือ่ ย แต่กไ็ ม่ถงึ กับเบียดบังเวลาพักผ่อน หากแต่การได้มาพบเจอกัน
คือความสนุก ได้พบปะพูดคุยกัน หุงข้าวห่อกับมากินร่วมกัน พร้อมกับ
ทำ�งานไปด้วย เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจริญอาหารกาย อาหารใจ
คนในชุมชนจึงไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งให้รำ�คาญใจ
“เก่งคนเดียวไม่ได้ เราต้องเก่งหมู่ ถ้าสมาชิกเห็นว่ากลุ่มเป็นของคน
ในชุมชนแล้ว กลุ่มอยู่ได้แน่ๆ แต่ถ้าสมาชิกบอกว่า กลุ่มเป็นของประธาน
เป็นของคณะกรรมการ กลุ่มนั้นจะอยู่ไม่ได้ เราจะบอกก่อนการประชุมกลุ่ม
ทุกครั้งว่า กลุ่มเป็นของทุกคน ไม่ใช่กลุ่มของใคร” พี่เหมีย บอก
“มันเป็นความภาคภูมใิ จเวลาเราเห็นเขามีรายได้เพิม่ ขึน้ เดือนละเท่านัน้
เท่านี้ ผมภูมิใจมาก” อดิศร เสริม
การทำ�งานเพือ่ ชุมชนมาเป็นเวลายาวนาน คือปัจจัยทีท่ �ำ ให้สมาชิก
ในชุมชนเห็นชอบและไว้วางใจการทำ�งานของคณะกรรมการ อีกทัง้ ในการ
ทำ�งานก็จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอน ทั้งการทำ�
บัญชีอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการประชุมประจำ�ปีเพื่อชี้แจงผลการดำ�เนิน
งานต่อสมาชิกทั้งหมด มีการทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานส่งหน่วยงานที่
สนับสนุนงบประมาณ ดังจะเห็นได้จากจำ�นวนของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทีม่ สี มาชิก 33 เปอร์เซ็นต์ ของจำ�นวนประชากรทัง้ ตำ�บล เกิดว่าทีร่ ฐั บาล
กำ�หนดไว้คือ 30 เปอร์เซ็นต์
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ปัจจัยของความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานอีกอย่างคือ การเป็นผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของคณะกรรมการ ที่ไม่ว่าจะทำ�อะไร ต้องเริ่มต้นที่การศึกษา
หาความรู้ก่อน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งยังรู้จักใช้ประโยชน์
จากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาทักษะความรู้ของ
ตนเอง อยากไปศึกษาดูงานเรือ่ งใด ทีไ่ หน ก็จะแสวงหาการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน เช่น ธกส. พอช. และคณะทำ�งานจังหวัดที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชน
มาโดยตลอด
“สงสัยอะไรเราก็ถามผู้รู้ ศึกษาจากผู้รู้ เหมือนเราไปประชุมเวทีจังหวัด
ทุกครั้ง เรามีปัญหาอะไรที่เราปรึกษาคนในชุมชนเราไม่ได้ เราก็เอาเข้าไปใน
เวทีประชุมประจำ�เดือนของจังหวัด” ประวิทย์ เล่าภาพการเชือ่ มโยงการทำ�งาน
กับกลไกระดับจังหวัด
เมื่อการดำ�รงชีวิตในปัจจุบันไม่สามารถพึ่งพาพืชผลเพียงชนิดเดียวได้
แต่ต้องปลูกพืชให้หลากหลาย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ กลุ่มวิสาหกิจฯ
กำ � ลั ง วางแผนที่ จ ะขยายขอบเขตของการทำ�งานไปสู่ก ารรวบรวมผลผลิ ต
ปาล์มน้ำ�มัน และผลไม้ตามฤดูกาล โดยทีมงานได้วางแผนจะไปศึกษาดูงาน
แสวงหาช่องทาง และงบประมาณสนับสนุน เพราะการรวบรวมผลผลิตปาล์ม
ต้องใช้เครือ่ งชัง่ ขนาดใหญ่ราคาแพง ดังนัน้ ก่อนจะลงทุนต้องมีการศึกษาข้อมูล
ให้รอบด้าน
“ก่อนรับซื้อต้องไปศึกษาก่อนแล้วต้องวางแผนเรื่องการตลาด ศึกษา
เรียนรู้ต้องไปดูงานอีก แล้วต้องกลับมาคิดว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ ราคาชั่ง
เท่าไหร่ ระบบการซื้อเขาเป็นอย่างไรต้องคิดตรงนั้นให้ออกก่อน” อดิศร เล่า
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คาถาเอาตัวรอด
การรูจ้ กั ตนเอง และแสวงหาความรูเ้ พือ่ นำ�มาวิเคราะห์หาทางเลือก
ทางออกในการแก้ปัญหาที่ประสบในการดำ�รงชีวิตและการทำ�มาหากิน
พยายามช่วยตนเองอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ส่งผลให้การทำ�งานของวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
ตำ�บลรมณียส์ ามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง ท่ามกลางกระแสตกต่�ำ ของ
ราคายางพารา ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ
เป็นเพราะฐานคิดสำ�คัญของคนที่นี่คือ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ดังนั้น
ไม่วา่ จะมีการรวมตัวไปประท้วงรัฐบาลเรือ่ งราคายางตกต่�ำ กีค่ รัง้ ก็ไม่เคย
ปรากฎว่า มีคนจากตำ�บลรมณีย์เข้าร่วม
“พวกเราไม่เคยคิดไปประท้วงกับเขาเลย เสียเวลาด้วย คนทีไ่ ปก็ไม่เห็น
ได้อะไรกลับมา เสียเวลา เสียความรู้สึก แต่เราก็ชื่นชมคนที่ไปนะ ถือว่าเขา
เสียสละมาก” พี่เหมีย กล่าว
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“เราต้องพึง่ ตัวเองก่อนทีไ่ ปเรียกร้องเขา อยากได้เท่านัน้ เท่านี้ แต่วา่ เรา
ไม่ยอมทำ�เอง” อดิศร เสริม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทีมงานยอมรับว่า ยังเป็นประเด็นคาใจ คือ การหา
คนรุ่นใหม่เข้ามาสานงานต่อในอนาคต แม้จะเห็นแนวโน้มว่า มีเด็กรุ่นใหม่
เรี ย นจบแล้ ว กลั บ มาทำ � งานในชุ ม ชนค่ อ นข้ า งมาก แต่ ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถ
โน้มน้าวใจให้เข้ามาช่วยงานได้ เพราะต่างอยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัว
จึงได้แต่พยายามสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำ�งาน และสัมผัส
ความสุขจากการทำ�งานเพื่อชุมชน
“ต้องให้เขาได้มาทำ�และมีความสุขจากการสัมผัสจริง บางที่ได้ยินคน
พูดอะไร เขาเกิดความสุขแล้ว เขาอาจจะไม่ได้คิดว่า เงินเป็นคำ�ตอบสุดท้าย
ของการทำ�งาน ต้องมาทำ�แล้วให้มีคนชม พอมีคนเริ่มชมจะเริ่มรู้สึกมีคุณค่า”
พี่เหมีย บอกเคล็ดลับการจูงใจ
เพราะการรวมตัวกันคือ ทางออกทางรอดทีไ่ ด้พสิ จู น์แล้วว่าเกิดผล
ข่าวคราวจากญาติตา่ งถิน่ บอกมาว่า ช่วงนีท้ จี่ งั หวัดนัน้ ยางราคากิโลกรัม
ละ 15 บาท แต่ที่ตำ�บลรมณีย์ขายกิโลกรัมละ 21-22 บาท นั่นเพราะ
รวมกลุ่มกันขาย ช่วยกันดูแลเรื่องคุณภาพของยาง อำ�นาจการต่อรองจึง
เพิม่ ขึน้ และช่วยให้คนทีน่ ไี่ ม่มหี นี้ อยูด่ กี นิ ดี มีความสุขตามอัตภาพอย่าง
ไม่เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องใดๆ ของชีวิต

ความสุขที่คุณสัมผัสได้เมื่อมาเรียนรู้ที่นี่คือ
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร แนวคิด วิธกี ารทำ�งาน วิธกี ารเชือ่ มแหล่ง
งบประมาณ วิธีการกระจายรายได้ในชุมชน และสัมผัส
ผลลัพธ์ความอยู่ดีมีสุขของคนที่นี่ ดูแลสุขภาพด้วยการ
แช่บ่อน้ำ�ร้อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ซึ่งเป็น
อีกหนึง่ กลุม่ อาชีพทีบ่ ริหารจัดการโดยชุมชน และลิม้ ลอง
ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล

90

สวัสดิการชุมชนเพื่อคนท่าอยู่
ตำ�บลท่าอยู่ อำ�เภอตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา มีทงั้ หมด 7 หมูบ่ า้ น ปัจจุบนั
มีประชากรจำ�นวน 4,236 คน หรือ 1,012 ครัวเรือน เป็นคนไทยพุทธ 70
เปอร์เซ็นต์ และมุสลิม 30 เปอร์เซ็นต์ มีพื้นที่ทั้งหมด 61,306.25 ไร่ ชาวบ้าน
ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม คื อ สวนยางพาราและสวนผลไม้
รองลงมาคือ การทำ�ประมงน้ำ�เค็ม น้ำ�จืด และอาชีพรับจ้าง มีแกนนำ�ซึ่งเป็น
ชาวบ้านในท้องถิน่ ทีเ่ ข้มแข็งร่วมกันขับเคลือ่ นงานพัฒนาชุมชนให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข
ถนอมรักษาบรรยากาศความเป็นชุมชนที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกัน

จากความอาทรสู่การจัดสวัสดิการผู้สูงวัย
ชำ�นาญ พึ่งถิ่น รองประธานสภาองค์กรชุมชน อรษา โภคบุตร
ประธานกลุ่ ม สวั ส ดิ ก ารตำ � บลท่ า อยู่ จิ ต รา เทพบุ ต ร เลขานุ ก าร
อาจินต์ อินทร์สุวรรณ ประชาสัมพันธ์ ทรง แกล้วกล้า ประธานชมรมผู้
สูงอายุ สำ�ราญ อินทศุน รองประธานชมรมผู้สูงอายุ แดง กิจประสงค์
กรรมการ อัมพร สอนแก้ว กรรมการ คือตัวแทนคนทำ�งานในพื้นที่ตำ�บล
ท่าอยู่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีฐานเดิมจากชมรม
ผู้สูงอายุที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากการเก็บข้อมูล
แผนชุมชนของ SIF ทำ�ให้ทมี งานเห็นว่า ในชุมชนมีผสู้ งู อายุอยูเ่ ป็นจำ�นวน
มาก ส่วนใหญ่อยู่เฝ้าบ้านหรือไม่ก็เลี้ยงหลาน ทำ�ให้เกิดความเหงา
ความเครียด เนื่องจากไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ จึงได้
ตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุเพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะ ร้องรำ�ทำ�เพลง
เพื่อคลายเหงา คลายเครียด

91

92

ต่อมาเมื่อ พอช.มีโครงการเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน ทีมงานจึงใช้ฐาน
ของชมรมผูส้ งู อายุเป็นจุดเริม่ ต้นก่อตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านท่าอยู่ โดย
มีสมาชิกเริ่มต้น 3-4 คน ลงทุนทำ�ขนมจีนไปขายในงานแข่งขันนกกรงหัวจุก
ได้เงินมา 3,000 บาท ใช้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนตามเงื่อนไขของ พอช. ที่
กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องมีทุนจาก 3 ฝ่ายคือ ทุนของชุมชน ทุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทุนที่ พอช.สนับสนุน
“สมัยนัน้ ถ้าชวนคนมาทำ� ชาวบ้านจะถามก่อนเลยว่า เรามีอะไรอยูบ่ า้ ง
ถ้าบอกว่า ทำ�เอง ชาวบ้านจะนึกไม่ออกว่าทำ�เองทำ�อย่างไร เราจึงต้องหาทุน
ให้ได้มากทีส่ ดุ ก่อน เพือ่ อธิบายกับชาวบ้านว่า 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
โดยทีมงานได้จดั เวทีประชุมประจำ�เดือนสัญจรไปตามหมูบ่ า้ นต่างๆ
ทุกวันที่ 16 เพื่อบอกเล่าถึงหลักการของกองทุนสวัสดิการชุมชน และจัด
เวทีย่อยๆ ตามละแวกบ้าน ในซอย เพื่อพูดคุยขายความคิดเรื่องกองทุน
สวัสดิการ เพราะเห็นว่า ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถออกมาร่วมประชุมได้
ต้องอยูบ่ า้ นเลีย้ งหลาน การพาตัวเองเข้าไปหาจึงเป็นการสะดวกกว่าทัง้ สองฝ่าย
เพราะทำ�งานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจังและจริงใจ และ
บุคลิกของทีมงานทีเ่ ป็นคนสนุกสนานเข้าหาคนได้งา่ ย ทำ�ให้ชาวบ้านไว้ใจ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนปีละไม่ต่ำ�กว่า 100 ราย ทำ�ให้ได้รับ
งบประมาณสมทบเพิ่มเติมตามเงื่อนไขจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี และมี
สมาชิกที่เป็นตัวแทนจากทุกหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ
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“กรรมการทุกคนต้องเป็นสมาชิกกองทุนด้วย ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รู้ค่า
ของเงินที่ได้มา นี่เป็นเงื่อนไขสำ�คัญ” อรษา ย้ำ�ถึงแนวคิด

กลเม็ดเคล็ดลับการทำ�งาน
เพราะเริ่มต้นทำ�งานจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
กองทุนเลย ทีมงานจึงได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งเข้า
ร่วมประชุม เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน หรือการอบรม แล้วคัดสรรนำ�มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของกองทุนและจริตของคนในพื้นที่ เช่น
การทำ�งานต้องเจือบรรยากาศของความสนุกสนาน การตั้งกองทุนไม่ใช่
การหาเงิน แต่ต้องคืนสู่สังคมด้วย แม้กระทั่งการประชุมก็ไม่ได้เป็น
ทางการและเคร่งเครียด แต่จะเปิดประเด็นให้สมาชิกได้พดู คุยกันเหมือน
สภากาแฟ ที่คนจากที่อื่นมาเห็นคงแปลกใจ เพราะมีบรรยากาศ นั่งๆ
นอนๆ หารือกันอย่างเป็นธรรมชาติ
ชำ�นาญ บอกว่า การพูดคุยกันจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติ แต่เราจะ
ปล่อยคนเก็บประเด็นไว้เป็นจุดๆ บางทีเราปล่อยให้เขาคุยกันไปเลยวงละ
5-7 คน เสร็จแล้วเราก็จะมานั่งขมวดเรื่องราวกันในทีมว่า ได้อะไรมาบ้าง หรือ
จะต้องทำ�อะไรต่อไป
ดังนั้นในทุกวันที่ 16 ของเดือนที่สมาชิกมาประชุมกัน จึงมีกิจกรรมที่
หลากหลาย ทัง้ การรับเงินบำ�รุงรายปี การมอบเงินช่วยเหลือ การตรวจสุขภาพ
โดย อสม. หรือเชิญหน่วยงานต่างๆ มาให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องที่สมาชิกสนใจ
มีอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนที่แสดง
ความจำ�นงเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ก็จองกันเกือบครบทั้งปีแล้ว
รูปแบบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งมี 15 คน
จาก 7 หมู่บ้าน มีเจ้าอาวาสวัดคิตถารามเป็นที่ปรึกษา จะใช้กระบวนการ
ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ� โดยในวันที่ 9 ของทุกเดือนจะมีการพูดคุยระหว่าง
กรรมการก่อนที่จะมีการประชุมสมาชิกในวันที่ 16 เพื่อนำ�ข้อมูลไปแจ้ง
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ต่อที่ประชุมวันที่ 16 หากสมาชิกมีเรื่องสงสัยก็สามารถ
สอบถามได้
“การได้พูดคุยกันทุกเดือน ก่อให้เกิดผลดี สิ่งไหนที่
สงสัยก็มาพูดคุยถามไถ่กัน มีคำ�ตอบให้ทั้งหมด สามารถ
ตรวจสอบได้ แม้แต่เงินกองทุนก็ขอดูได้ว่ามีเงินเหลือเท่าไร”
จิตรา เล่า
เพราะไม่นำ�เดี่ยว กองทุนสวัสดิการชุมชนตำ�บล
ท่าอยูจ่ งึ เติบโตขึน้ อย่างมัน่ คง จนสามารถขยายสวัสดิการ
ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีสวัสดิการรวม 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 ได้มกี ารเพิม่ เงินสมทบรายปีๆ ละ 365 บาท
อีกทั้งยังมีเงินสบทบจากผ้าป่าที่พระครูวรดิศพิทักษ์ อดีต
เจ้าอาวาสวัดดิตถาราม จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกองทุนฯ ทุกปี
และเงินสบทบ 1 ต่อ 1 ตามเงื่อนไข โดยในปัจจุบันมีเงินใน
กองทุนฯ สูงกว่า 800,000 บาท แต่ถา้ รวมเงินกองทุนทีม่ ตี งั้ แต่
เริ่มต้นที่ได้มาจ่ายไปรวมได้ราวๆ 5-6 ล้านบาท
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เจตจำ�นงเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปัน
ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำ�บลท่าอยู่มีสมาชิกครอบคลุมทั้ง 7
หมู่บ้าน และมีจำ�นวนสมาชิกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด
คนที่ไม่ได้เข้าร่วมส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดี หรือมีสวัสดิการจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว ซึ่งความงดงามของน้ำ�ใจจากผู้ที่มีฐานะดีบางคน
ที่ยินดีเข้าเป็นสมาชิก แต่ไม่รับสวัสดิการใดๆ หากถึงคราวต้องปรับสวัสดิการ
ตามเงือ่ นไขทีเ่ ป็นสมาชิกก็จะมอบคืนสบทบไว้ให้กองทุนฯ เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือ
สมาชิกรายอืน่ ทีล่ �ำ บากกว่า เช่น มีสมาชิกประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ทีไ่ ม่สามารถ
จ่ายสบทบปีละ 365 บาทได้ ก็จะนำ�เงินในส่วนนี้ไปจ่ายแทน
“ไม่คัดออกเพราะคิดว่า เขาแย่อยู่แล้ว อย่างน้อยจะได้มีสวัสดิการนี้
ช่วยเหลือ” อรษา กล่าว
ความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทรต่อกันเช่นนี้ ยังทำ�ให้เกิดกองทุน
รูปแบบใหม่อกี กองทุนคือ กองทุนเพือ่ นช่วยเพือ่ น ทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือ
คนในชุมชนกรณีเสียชีวิต จากเดิมที่กองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือ
ศพละ 5,000 บาท ก็จะมีเงินช่วยเหลือเพิ่มจากสมาชิกแต่ละรายที่ฝาก
เงินไว้ ตามจำ�นวนสมาชิกคูณ 100 บาท สบทบเพิม่ เข้าไปทำ�ให้ในปัจจุบนั
มีเงินช่วยเหลืองานศพงานละ 33,000 บาท
นอกจากนี้ ทีน่ ยี่ งั ใช้หลักยืดหยุน่ ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตัวอย่างเช่น กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน สมาชิกเจ้าของบัญชีแต่ละราย
สามารถถอนเงินออกไปใช้ได้ในยามจำ�เป็น แต่มีหลักเกณฑ์ว่า ต้องเหลือเงิน
ในบัญชีไว้อย่างน้อย 300 บาท ไว้เป็นค่ากองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนในกรณี
งานศพ
“เราตั้งความถี่เอาไว้โดยประมาณว่า ใน 1 เดือนไม่น่าจะมีคนเสียชีวิต
เกิน 3 ศพ และเราจะได้ไม่ตอ้ งไปตามเก็บทุกงาน อย่างน้อยไม่สร้างความยุง่ ยาก
ให้กับฝ่ายเหรัญญิก ที่จะต้องไปเดินเก็บเงิน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีเงิน
เหลืออยู่ พอเสียชีวติ ปุบ๊ ก็ถอนออกมาได้แล้ว เงินทีท่ �ำ ก็ไม่ได้ฝากธนาคารทีอ่ นื่

97

ฝากธนาคารหมู่บ้านไว้ เพราะง่าย สะดวก และเป็นการสนับสนุนธนาคาร
หมู่บ้านด้วย” แดง เล่า
ขณะที่จิตรา เสริมว่า กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดขึ้นจากประสบการณ์
ของเรา เห็นที่อื่นตั้งกองทุนแล้วล่ม เพราะเวลามีคนเสียชีวิต 1 คน เขาต้อง
เดินไปเก็บ ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถให้ได้ เนื่องจากวันนั้นไม่มีเงิน กลายเป็น
ปัญหา การจัดการยุ่งยาก เลยคิดว่า ถ้าเราทำ�เรื่องนี้ต้องมีการกันเงินให้มีอยู่
ในสมุด เผื่อมีคนเสียชีวิตจะได้ถอนมาใช้ได้ โดยกำ�หนดว่าต้องมีเงินเหลือใน
สมุดบัญชีอย่างน้อย 300 บาท หากมีการถอนไปช่วยงานศพ เดือนต่อไปต้อง
เอามาใส่ให้ครบ 300 บาท พยายามกำ�หนดให้มีระเบียบที่ไม่มากเรื่อง ชัดเจน
และจัดการได้
ด้วยกระบวนการคิดรอบด้านที่สอดคล้องกับจริตของคนในพื้นที่
จึงมีการวางกรอบการทำ�งานที่รอบคอบคือ กรณีที่มาสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนเพือ่ นช่วยเพือ่ น ตัง้ แต่ครัง้ แรกเจ้าของบัญชีตอ้ งระบุวา่ หากตนเอง
เสียชีวิตจะมอบเงินในบัญชีนี้ให้กับใคร เพื่อกันไม่ให้เกิดปัญหาคนที่อยู่
ข้างหลังแย่งเงินกัน ดังนั้นเวลาที่สมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนรายใด
เสียชีวิต ฝ่ายเหรัญญิกจะต้องเตรียมเงินทั้งหมด ทั้งเงินช่วยเหลือ และ
เงินของเจ้าของบัญชี เมื่อไปงานศพก็ต้องอธิบายให้กับคนทั้งงานได้ฟัง
และมอบเงินให้กับคนที่เจ้าของบัญชีระบุไว้

คือต้นแบบการทำ�งานเพื่อสังคม
การทำ � งานที่ ยื ด หยุ่ น ยั ง หมายถึ ง การแบ่ ง งานกั น ภายในที ม
คณะกรรมการ ทีต่ า่ งรูห้ น้าทีข่ องตนเอง และเข้าใจถึงเงือ่ นไขชีวติ ของเพือ่ น
ร่วมงาน เช่น การเดินทางไปประชุมนอกชุมชน ใช่ว่าทุกคนจะสะดวกไป
ดังนัน้ คนทีส่ ะดวกก็ยนิ ดีไปแทนเพือ่ นโดยไม่เกีย่ งงาน แล้วกลับมาเล่าสูก่ นั ฟัง
เพราะทุกคนต่างอาสามาทำ�งานอย่างบริสุทธิ์ใจ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่ทำ�ให้ได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกในชุมชน
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เพราะได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกในชุมชน ดังนั้นนอกจากบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้ว ทีมงานยังรับหน้าที่
เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง
ยุตธิ รรม ซึง่ เป็นหน้าทีเ่ พิม่ เติมทีย่ นิ ดีท�ำ เพราะรูว้ า่ หากคนในชุมชนเดียวกันมี
เรือ่ งบาดหมางกันถึงขัน้ ขึน้ โรงขึน้ ศาล ย่อมนำ�มาซึง่ การเสียค่าใช้จา่ ย เสียเวลา
ในการประกอบอาชีพ และกลายเป็นความแตกแยกในชุมชน
“สมมติวา่ เราไปฟ้องร้องทางกฎหมายว่ามาอย่างนัน้ อย่างนี้ มันก็ไม่จบ
คนบ้านติดกันก็มองหน้ากันไม่ได้ มันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย คุยกันทั้ง 2 ฝ่าย
เราก็จะดูอีกว่า ใครบ้างสามารถไปคุยกับบ้านนี้แล้วเขาเชื่อ ใครบ้างที่จะไปคุย
กับคนนีแ้ ล้วเขาฟัง ก็จะสามารถทีจ่ ะลอมชอมกันได้ สุดท้ายก็มที างออก” อรษา
อธิบายวิธีคิด
ดังนั้นการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกันเองภายในชุมชน จึงเป็นทางออก
ที่ดีสำ�หรับทุกฝ่าย คดีความที่ไม่หนักหนาสาหัสก็ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้
สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน คู่พิพาทก็ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินเสียทอง
ไปขึ้นโรงขึ้นศาล ยอมความกันได้ แถมยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันไว้
ชุมชนก็ไม่แตกแยก
บทบาทหน้าที่ที่เกินกว่ากรอบของการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
แต่เต็มใจทำ� เช่นเดียวกับที่เต็มใจอาสามาทำ�งานเพื่อชุมชน ทั้งๆ ที่ไม่มี
ค่าตอบแทนจากสิง่ ทีท่ �ำ แต่เป็นเพราะสำ�นึกทีถ่ กู ปลูกฝังจากพระครูวรดิศพิทกั ษ์
ที่บอกกับทีมงานเสมอว่า บ้านของเราจะให้คนอื่นเข้ามาดูแลเอาประโยชน์
แล้วอนาคตลูกหลานจะเหลืออะไร มันไม่มีเหลือ ทุกคนในตำ�บลท่าอยู่ถือว่า
เป็นครอบครัวเดียวกัน คนทีไ่ ม่ดแี ล้วเราตัด หรือคนทีท่ �ำ ไม่ถกู ใจเราแล้วเราตัด
สุดท้ายเราจะเหลือกี่คน เราไม่ให้โอกาสเขา เขาก็จะกลับมาเป็นคนดีไม่ได้
นอกจากคำ�สอนทีท่ มี งานยึดถือปฏิบตั ิ การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ของความเสียสละ ไม่ท�ำ งานร้อน ไม่เล่นการเมืองเป็นเครือ่ งการันตีวา่ ทีมงาน
ไม่ได้ทำ�งานเพื่อประโยชน์แอบแฝง การใฝ่เรียนรู้และคัดสรรความรู้มาปรับใช้
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การทำ�งานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
เพราะทีมงานแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ทำ�แผนชุมชนมาก่อน จึงทราบเบื้องลึกเบื้องหลัง รู้สภาพ
ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนมากพอที่จะ
ช่วยเหลือ หรือป้องกันความผิดพลาดได้ สิ่งเหล่านี้คือปัจจัย
ที่ทำ�ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนของตำ�บลท่าอยู่เติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

ให้เหมาะสมกับเงือ่ นไขของชุมชน การรูจ้ กั ประเมินท่าทีของนักการเมืองท้องถิน่
หรือผู้ประกอบการต่างถิ่นที่มาประกอบกิจการในท้องที่ทำ�ให้รู้จักทางหนีทีไล่
ที่จะจัดวางความสัมพันธ์
การทำ�งานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
เพราะทีมงานแต่ละคนต่างมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อทำ�แผน
ชุมชนมาก่อน จึงทราบเบือ้ งลึกเบือ้ งหลัง รูส้ ภาพความเป็นอยู่ และวิถชี วี ติ
ของสมาชิกในชุมชนมากพอทีจ่ ะช่วยเหลือ หรือป้องกันความผิดพลาดได้
สิง่ เหล่านีค้ อื ปัจจัยทีท่ �ำ ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนของตำ�บลท่าอยูเ่ ติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การทำ�งานยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้าง เมื่อได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น เมื่อขั้วตรงข้ามในพื้นที่
ได้รบั เลือก เงือ่ นไขการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงกลายเป็น
จุ ด ติ ด ขั ด แต่ โชคดี ที่ ที ม งานมี ค ณะทำ � งานระดั บ จั ง หวั ด คอยสนั บ สนุ น
จึงสามารถคลีค่ ลายปัญหานีโ้ ดยกขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แทน
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สำ�หรับการขับเคลือ่ นงานต่อไปในอนาคต ทีมงานยังมีเป้าหมายในการ
ทีจ่ ะดูแลให้สมาชิกในชุมชนทุกคน รวมทัง้ แรงงานต่างถิน่ ทีเ่ ข้ามารับจ้างทำ�งาน
ในพื้นที่มีสวัสดิการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2565 ที่ทุกคนใน
ตำ�บลท่าอยู่จะต้องมีสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ กองทุน หรือภาคเอกชน
ทุกคนต้องมีสวัสดิการในด้านต่างๆ ร่วมทั้งหาแนวทางในการลงทุนใหม่ๆ ที่
จะทำ�ให้เงินในกองทุนงอกเงยเพิ่มขึ้น
“จะได้ไม่ตอ้ งบอกว่าคนในตำ�บลท่าอยู่ ตายแล้วไม่มเี งินทำ�ศพ ไปรักษา
พยาบาลแล้วโดนทิง้ ไม่มคี นดูแล คนพิการอยูบ่ า้ นแล้วไม่มคี นดูแล เราไม่อยาก
ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ไม่อยากให้คนท่าอยูต่ อ้ งไปร้องกาชาด เราไม่อยากให้
คนท่าอยูอ่ อกข่าวโทรทัศน์ เพราะเราสามารถช่วยเหลือกันได้ ในครอบครัวหนึง่
ทีเ่ ขายากจน ไม่มเี งิน แต่คนรอบข้างทีพ่ อจะช่วยกันได้กข็ อให้ไปช่วย ประธาน
ผู้สูงอายุจะพูดตลอดว่า อย่าทอดทิ้งให้เขาอยู่เดียวดายนะ เราไม่อยากได้ยิน
ว่าคนนีเ้ ป็นโรคซึมเศร้าแล้วฆ่าตัวตาย เป็นเรือ่ งทีน่ า่ อับอายในตำ�บลว่า เขาอยู่
อย่างไร ไม่มีการดูแล ไม่มีการช่วยเหลือ ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่อยากได้ยินเรื่อง
แบบนี้” อรษา กล่าวยืนยันปณิธาน

ต้นแบบพัฒนาการที่ต่อเนื่อง
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำ�บลท่าอยู่
ภายใต้การเฝ้ามองและสนับสนุนของคณะทำ�งานจังหวัดอย่างชาตรี มูลสาร
ทีส่ ะท้อนความคิดเห็นต่อการทำ�งานของกองทุนฯ ว่า กองทุนฯ ของตำ�บล
ท่าอยูบ่ รรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนทีต่ งั้ ไว้
ร่วมกันในระดับจังหวัดหลายๆ เรื่อง เช่น 1. ประชากรอย่างน้อย 30
เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน แต่ที่นี่มีสมาชิกเกินกว่า
ครึ่งหนึ่งของประชากรแล้ว 2. มีการพัฒนาศักยภาพที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลต่อเนือ่ ง 6 รอบ ตามเงือ่ นไขเพิม่ จำ�นวนสมาชิก 100 ราย
ต่อปี ซึ่งเมื่อคิดย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นจากสมาชิก 35 ราย ในปี พ.ศ. 2547
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ปัจจุบนั เพิม่ เป็น 2,000 กว่าราย และแต่ละปีกม็ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
3.สวัสดิการกองทุนทีม่ กี ารกำ�หนดว่าต้องให้ความช่วยเหลืออย่างน้อย 9 ด้าน
แต่ทนี่ มี่ มี ากถึง 13 ด้าน และบางด้านก็มจี �ำ นวนเงินสวัสดิการสูงกว่าทีก่ �ำ หนด
เช่น ข้อกำ�หนดบอกว่าเสียชีวิตจ่าย 5,000 บาท แต่ที่นี่เสียชีวิตจะได้รับ
สวัสดิการประมาณ 33,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกองทุนสวัสดิการ
ทีห่ ลากหลาย และมีการบูรณาการระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน
ผู้สูงอายุ กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่นที่สามารถ
เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด
ระดับภาค หรือระดับประเทศได้
“จากเงินตัง้ ต้น 3,000 บาท ของคน 30 กว่าคน วันนีข้ ยับไปเป็น 2,000
กว่าคน จนเกือบถึงเพดานทีส่ ามารถปลดล็อคกฎเกณฑ์การสนับสนุนจากภาค
รัฐ ที่ระบุว่า หากกองทุนไหนมีสมาชิกเกิน 50 เปอร์เซ็นต์จะได้รับเงินสมทบ
ทุกปี โดยไม่ต้องหาสมาชิกเพิ่มปีละ 100 รายเหมือนที่ผ่านมา” ชาตรีกล่าว
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำ�บลท่าอยู่ ยัง
สร้างแรงกระเพือ่ มต่อการก่อเกิดกองทุนสวัสดิการแก่กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เช่น
การเกิดชมรมผูพ้ กิ าร ชมรมผูด้ อ้ ยโอกาส ทีต่ งั้ ขึน้ มาเพือ่ ช่วยเหลือกันเอง และ
มีทมี งานจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำ�บลท่าอยูเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งอย่างใจกว้าง โดย
ไม่ได้คิดว่าจะต้องรวมยอดให้เข้ามาอยู่ในกองทุนเดียวกัน แต่ต่างมีเป้าหมาย
เดียวกันคือ คนในตำ�บลท่าอยู่มีสวัสดิการในชีวิต
วันนี้นับได้ว่า คนท่าอยู่ กินอิ่ม นอนอุ่น เพราะมีทุน มีสวัสดิการ
ทีช่ ว่ ยให้อบอุน่ ในหัวใจว่า ชีวติ จะไม่แร้นแค้นยากจนเกินไป เพราะมีหลาย
มือทีพ
่ ร้อมจะช่วยโอบอุม้ ยามเดือดร้อน ดังนัน้ ต้องยอมรับว่า ทุนทีส่ �ำ คัญ
ทีส่ ดุ ของท่าอยู่ คือ ทุนน้�ำ ใจของสมาชิกในตำ�บลทีเ่ อือ้ อาทรต่อกัน จนส่ง
ต่ อ ให้ เ กิ ด ภาพรวมของความเข้ ม แข็ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น ของกองทุ น
สวัสดิการชุมชนตำ�บลท่าอยู่อย่างที่เห็นและสัมผัสได้ในทุกวันนี้

ความสุขทีค่ ณ
ุ สัมผัสได้เมือ่ มาเรียนรูท้ นี่ คี่ อื
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างลึกซึง้
ทั้งมิติแนวคิด ปณิธาน วิธีการทำ�งาน รูปธรรมของ
ผลลัพธ์ที่ทำ�ให้สมาชิกกองทุนฯ อบอุ่นหัวใจ และวิธี
การขยายผลการทำ�งานสู่กองทุนอื่นๆ
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ชีวิตที่มีชีวาของผู้สูงอายุโคกเจริญ
ตำ�บลโคกเจริญ อำ�เภอทับปุด จังหวัดพังงา ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน
บนพืน้ ที่ 36,238 ตางรางกิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
คือ ปลูกยางพาราและทำ�สวนผลไม้ รองลงมาคือ ประมง รับจ้างและค้าขาย
มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทง้ั สิน้ 679 หลังคาเรือน มีประชากร 3,167 คน4
ในพืน้ ทีม่ ไี ทยพุทธ 7 หมูบ่ า้ น และไทยมุสลิม 1 หมูบ่ า้ นคือ หมูท่ ี่ 6 บ้านตลิง่ ชัน
แต่ประชาชนทั้งหมดก็ดำ�เนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ผสานพลังสร้างสุขผู้สูงอายุ
ความโดดเด่ น ของพื้ น ที่ ตำ � บลโคกเจริ ญ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากการ
ทำ�งานของภาคประชาชนคือ กองทุนสวัสดิการชุมชน และภาคราชการคือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ที่ได้จับมือกันดูแลชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง
ที่มีอยู่ร่วม 400 คน ด้วยการสร้างแรงดึงดูดให้ผสู้ งู วัยทีต่ ดิ บ้าน ติดเตียงได้ออก
มาพบปะกัน และร่วมทำ�กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ จิต และสังคม
มาอย่างต่อเนื่อง
แกนนำ�หลักในพืน้ ที่ เช่น ป้าติม๋ -บุปผา เทพณรงค์ อดีตผูอ้ �ำ นวยการ
รพ.สต.โคกเจริญ นพัญชา พิรุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โคกเจริญ
ดรุณี เนื่องชมภู อสม พี่ดา-วนิดา ชูสุวรรณ กรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน รัชนี ณ นคร ประธานกลุม่ อสม.ตำ�บลโคกเจริญ สัมฤทธิ์ คล่องการ
ประธานกลุม่ ผูส้ งู อายุต�ำ บลโคกเจริญ และวราภรณ์ แก้วสว่าง เลขานุการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ร่วมกันบอกเล่าความเป็นมาของกิจกรรมการดูแล
4
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ผูส้ งู อายุในตำ�บลว่า มีจดุ เริม่ ต้นมาจากผูส้ งู อายุทา่ นหนึง่ สนใจการออกกำ�ลังกาย
ถึงขั้นเดินเท้าจากบ้านในระยะทาง 3 กม. ไปร่วมกิจกรรมออกกำ�ลังกายกับ
ชมรมผู้สูงอายุอำ�เภอทับปุดทุกวัน ได้มาปรึกษากับป้าติ๋มซึ่งเป็น ผอ.รพ.สต.
ในขณะนัน้ ว่า ทำ�อย่างไรจึงจะสามารถจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุขนึ้ ในตำ�บล ป้าติม๋
จึงได้น�ำ เรือ่ งไปหารือกับ นายก อบต. จนได้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุในตำ�บล
“ค่อยๆ ชวนกันเข้ามา จาก 10 คน 20 คน 30 คน จัดกิจกรรมให้ออก
กำ�ลังกาย แรกๆ ก็เป็นรำ�ไทเก๊ก รำ�ไม้พลอง ทำ�เรือ่ ยๆ มาก็ยงิ่ มีกจิ กรรมหลาก
หลายขึ้น จนในที่สุดได้รับงบประมาณจาก สสส. ในปี พ.ศ. 2547” ป้าติ๋ม เล่า
เท้าความ
งบประมาณทีไ่ ด้ถกู นำ�มาขับเคลือ่ นเรือ่ ง หมูบ่ า้ นสร้างเสริมสุขภาพตาม
แนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดบ้านสวย
ครัวสะอาด การปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมออกกำ�ลังกายของผู้สูงอายุ
โดยเลือกนำ�ร่องที่หมู่ 8 ก่อนที่จะขยายผลเชิญชวนสมาชิกจากหมู่บ้านอื่นๆ
เข้าร่วมจนสามารถจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุตำ�บลโคกเจริญในที่สุด
ปีถดั มา โครงการของพืน้ ทีโ่ คกเจริญทีไ่ ด้รบั เลือกเป็น 1 ใน 20 โครงการ
ดีของประเทศ จากความโดดเด่นของกิจกรรมออกกำ�ลังกายของผูส้ งู อายุ ทำ�ให้
ได้พาผูส้ งู อายุไปโชว์โนราห์บกิ ซึง่ เป็นการออกกำ�ลังกายทีผ่ สมผสานท่ารำ�โนราห์
ศิลปะการแสดงของภาคใต้ร่วมกับท่าเต้นแอโรบิกในงานระดับชาติ ถึง 2 งาน
ติดกัน กลายเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิก และกลายเป็นพลังผลักดันให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา ตั้งใจทำ�กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสม่ำ�เสมอ
นอกจากร่วมกิจกรรมกันเองในกลุ่ม ผู้สูงอายุที่มีความรู้ประสบการณ์
ในเรือ่ งต่างๆ ได้รว่ มเป็นครูภมู ปิ ญ
ั ญาถ่ายทอดองค์ความรูเ้ รือ่ งต่างๆ สูเ่ ยาวชน
ในโรงเรียน ทั้งสอนทำ�ลูกประคบ ทำ�ขนมไทย ทำ�บายศรี งานจักสาน ฯลฯ
ทีท่ �ำ ให้เด็กๆ รุน่ ลูกรุน่ หลานรูส้ กึ ทึง่ กับความสามารถของปูย่ า่ ตายาย จนเห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุมากขึ้นกว่าเดิม
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ผู้สูงอายุที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ได้ร่วมเป็น
ครูภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องต่างๆ สู่เยาวชน
ในโรงเรียน ทั้งสอนทำ�ลูกประคบ ทำ�ขนมไทย ทำ�บายศรี
งานจักสาน ฯลฯ ที่ทำ�ให้เด็กๆ รุ่นลูกรุ่นหลานรู้สึกทึ่งกับ
ความสามารถของปู่ย่า ตายาย จนเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุมากขึ้นกว่าเดิม

พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนเกษียณวัยที่เปิดสอนทุกวันจันทร์ เพื่อเรียนรู้ทั้งวิชาการในระบบของ
กศน. ซึง่ เป็นหลักสูตรระยะสัน้ มีการสอบเพือ่ วัดระดับความรูแ้ ละปรับระดับชัน้
ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีการเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยี หรือความรู้
ใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังมี
การสอนเพิม่ เติมเรือ่ งอาชีพเสริม เช่น การทำ�ลูกประคบ น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น
ยาหม่องรางจืด ยาเขียว ยาเหลือง ฯลฯ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเรียนรู้ฝึกฝนจน
สามารถผลิตขายตามออเดอร์ที่มีผู้สนใจสั่งซื้อ

สร้างสังคมสูงวัยใจเปี่ยมสุข
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทำ�ให้ผสู้ งู อายุทเ่ี คยติดบ้าน ได้ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเข้าสังคมมากขึ้น อาการซึมเศร้าเหงาหงอยที่เคยเป็นจึงลดลง
ผูส้ งู อายุ 3 รายทีเ่ คยมีปญ
ั หาสุขภาพจิตต้องรับยาเป็นประจำ� เมือ่ เข้าร่วม
กิจกรรมบ่อยๆ อาการดีขนึ้ จนไม่ตอ้ งรับยาอีกแล้ว ปัจจุบนั มีผสู้ งู อายุเป็น
สมาชิกของชมรมฯ ถึง 300 กว่าคนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมี
ผู้สูงอายุประมาณ 50 คนที่เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียงที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม
ซึ่งทีมงานก็ไม่ได้ละเลย รวมกลุ่มไปเยี่ยมเยือนเป็นประจำ� รวมทั้งจัดกิจกรรม
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พระเยีย่ มโยม โดยนิมนต์พระสงฆ์ ไปเยีย่ มผูส้ งู อายุซงึ่ นับถือศาสนาพุทธทีป่ ว่ ย
ติดเตียงถึงที่บ้าน สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำ�บุญ
“ค่าสมัครสมาชิกคนละ 150 บาท เป็นค่าบำ�รุง 50 บาท ค่าช่วยเหลือ
งานศพ 100 บาท ซึ่งจ่ายครั้งแรกครั้งเดียว ปีต่อไปจ่ายเฉพาะค่าบำ�รุงปีละ
50 บาท เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ ” พ่อสัมฤทธิ์
บอกถึงเงื่อนไขการเป็นสมาชิกชมรมฯ
เมือ่ ได้เข้าสังคม พบปะพูดคุย ทำ�กิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน ส่งผล
ให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ลูกหลานที่บ้านสะท้อน
ความเห็นว่าผู้สูงอายุอารมณ์ดี ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวก็
ดีขึ้นตามไปด้วย
“ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ท่านอดีตนายกฯ อบต. ท่านบอกว่า ขอบคุณ
น้าติ๋มที่ทำ�ให้แม่เขาสดชื่น อายุ 80 ปีแล้ว ลุกขึ้นตี 3 ถางหญ้า ปลูกผัก
มีรายได้จากการขายผัก เขาบอกว่าถ้าพวกยายไม่มาทำ�กิจกรรม ยายคงไปแล้ว”
ป้าติ๋มยกยกตัวอย่าง
โดยพี่ดาเล่าเสริมถึงความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุว่า เวลามีกิจกรรม
เราขอรับสมัครคนจัดปิ่นโตฟรี คุณยายทั้งหลายขันอาสามาช่วย ขอให้มีรถ
พาไปเท่านั้น ไม่มีค่าปิ่นโตให้ก็ไม่เป็นไร เช้ามาแต่งตัวสวยๆ นั่งรอกันแล้ว
มาถึงก็ถ่ายรูปโพสต์เฟซบุ๊กทันที
การมาร่วมทำ�กิจกรรมที่ รพ.สต. ทำ�ให้ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพไป
พร้อมๆ กัน ประกอบกับทาง รพ.สต. ได้เก็บข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชน
จึงพบว่า มีผู้ป่วยความดันสูง และเบาหวานค่อนข้างมาก จนนำ�มาสู่การ
วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ร่ ว มกั น จึ ง ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า เป็ น เพราะอาหารที่ บ ริ โ ภค
อุดมไปด้วยรสชาติ หวาน มัน เค็ม จนนำ�ไปสู่การส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้าน
ผักปลอดสารเคมี และพืชสมุนไพร เพื่อบริโภคหรือรักษาสุขภาพในครัวเรือน
ครั้นปู่ย่า ตายาย ปลูกผักแล้วมีศัตรูพืชรบกวน ก็ได้รับการเติมเต็ม
ความรู้เรื่องการทำ�สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อไล่แมลง หรือใครมีความรู้
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ครั้นปู่ย่า ตายาย ปลูกผักแล้วมีศัตรูพืชรบกวน
ก็ได้รับการเติมเต็มความรู้เรื่องการทำ�สารสกัดจากธรรมชาติ
เพื่อไล่แมลง หรือใครมีความรู้เรื่องใด มีเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน
ชนิดใด หรือหากใครมีความรู้เรื่องแพทย์พื้นบ้านก็นำ�มา
แลกเปลี่ยนกัน ความรู้ของชุมชนจึงหมุนเวียนเปลี่ยนถ่าย
ระหว่างกันอย่างไม่หวง

เรื่องใด มีเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านชนิดใด หรือมีความรู้เรื่องแพทย์พื้นบ้าน
ก็น�ำ มาแลกเปลีย่ นกัน ความรูข้ องชุมชนจึงหมุนเวียนเปลีย่ นถ่ายระหว่าง
กันอย่างไม่หวง โดยมีทีมงานแกนนำ�ชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ
สำ�หรับการบริหารจัดการกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการที่
เป็นผู้สูงอายุ 11 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 2 คน และกรรมการ
ทีเ่ ป็นตัวแทนของแต่ละหมูบ่ า้ น หมูล่ ะ 1 คน และมีทปี่ รึกษา เช่น นายก อบต.
กรรมการโรงเรียนเกษียณวัย กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีการ
ประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุกวันที่ 1 ของเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาของการ
ประชุมจะเป็นการติดตามสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงของผูส้ งู อายุในตำ�บล
ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ ความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต การนัดหมายเยี่ยมเยือน
สมาชิก หรือการวางแผนกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมทีม่ กั จะมีหน่วยงาน
เชิญให้ไปร่วมแสดงต่างๆ
“ถ้ามีกจิ กรรมต้องไปร่วมจะใช้เวทีพดู คุยกัน เช่น ชุดการแสดงนีต้ อ้ งการ
10 คนนะ มีใครสมัครใจไปบ้าง ก็นัดฝึกซ้อมกัน แล้วเราจะมีแผนกตัดเสื้อผ้า
เย็บเสื้อผ้าไม่ต้องไปจ้าง หรือว่าถ้ามีปัญหาของหมู่บ้าน ตัวแทนก็จะมาบอก”
พ่อสัมฤทธิ์ เล่า
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ปิ่นโตสร้างสุข
เมื่อรัชนี ณ นคร ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับประเทศ ทำ�ให้พื้นที่
ตำ�บลโคกเจริญกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของคนต่างถิ่น ทีมงานเห็น
โอกาสของการทีม่ คี นจำ�นวนมากเข้ามาในชุมชน จึงคิดวิธกี ระจายรายได้
ไม่ให้รายรับในการจัดทำ�อาหารกระจุกอยูท่ คี่ นไม่กรี่ าย โดยให้สมาชิกใน
ชุมชนแต่ละครัวเรือนทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ ทำ�ปิน่ โตอาหารพืน้ บ้าน
เพื่อรับรองแขก 1 ครัวเรือน 1 ปิ่นโต สำ�หรับแขก 2 คน ราคาเถาละ 150
บาท เน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ใช้ข้าวกล้อง ผักข้างบ้าน อาหารเน้นปลา
ลดรสหวาน มัน เค็ม ให้ดตี อ่ สุขภาพ ซึง่ ผูท้ สี่ นใจทำ�อาหารปิน่ โตส่วนใหญ่
ล้วนเป็นย่าๆ ยายๆ ในแต่ละครอบครัวนั่นเอง
“เงิน 150 บาท อาจจะเป็นเงินไม่เยอะ แต่เป็นความภูมิใจที่ได้ทำ�
ของอร่อยๆ ให้คนอื่นกิน ทั้งยังเป็นการแบ่งปันผู้อื่น วงกับข้าวที่มีกับข้าวเป็น
ร้อยชนิด คนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรบ้าง” พี่ดา เล่าพร้อมเสริมว่า เคยมี
คนคิดว่า เราแกงหม้อนึงแล้วตักใส่ปิ่นโตแต่ละเถา แต่ไม่ใช่ ปิ่นโตของใครก็
ใช้กับข้าวบ้านคนนั้น เวลามาเปิดกินด้วยกัน แกงพริกเหมือนกันแต่รสชาติ
ต่างกัน
การทำ�ปิน่ โตอาหารของทีน่ จี่ งึ กลายเป็นกิจกรรมสร้างรายได้เสริมให้แก่
ผู้สูงอายุ และกลายเอกลักษณ์ที่ทำ�ให้แขกไปใครมารู้สึกทึ่งและประทับใจ ทั้ง
ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถ้วน ยกเว้นกรณีถ้าแขกที่มาเป็น
มุสลิม ก็ต้องให้สมาชิกที่เป็นมุสลิมในหมู่ 6 เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อจะได้ปรุง
อาหารได้ถูกต้องตามหลักศาสนา
ปิน่ โตอาหารยังเป็นกลยุทธ์ส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้ทมี งาน รพ.สต. และ อสม.
ได้ประเมินพฤติกรรมการบริโภคของชาวบ้าน เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับพฤติกรรม
ลด หวาน มัน เค็ม ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค NDC ไปในตัว ซึ่งพ่อสัมฤทธิ์
ยืนยันได้วา่ มาตรการนีส้ ง่ ผลให้ตนเองปรับพฤติกรรมลดการบริโภคอาหาร
รสจัด ลดการดื่มน้ำ�หวานลงได้
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การทำ�ปิ่นโตอาหารของที่นี่จึงกลายเป็นกิจกรรมสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ และกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำ�ให้
แขกไปใครมารู้สึกทึ่งและประทับใจ ทั้งยังเป็นการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถ้วน
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ธรรมนูญสุขภาพฉบับบ้านโคกเจริญ
เมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนเห็นผลดีของการบริโภคที่ลดหวาน มัน
เค็ม จึงสนับสนุนให้ท�ำ เป็นข้อตกลงร่วม โดยจัดทำ�เป็นธรรมนูญสุขภาพของ
ตำ�บล ที่มีข้อกำ�หนด เช่น งานเลี้ยงปลอดน้ำ�อัดลม ปลอดโฟม ปลอด
กาแฟ ใช้ปนิ่ โตใส่อาหาร เป็นต้น ซึง่ เนือ้ หาในธรรมนูญสุขภาพนีเ้ ป็นส่วน
หนึง่ ของร่างธรรมนูญตำ�บลทีท่ มี งานขับเคลือ่ นพังงาแห่งความสุขร่างขึน้
เพื่อนำ�ไปสู่การทำ�ประชาพิจารณ์ ก่อนจะประกาศใช้ในลำ�ดับต่อไป
การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุได้ดำ�เนินงานคู่ขนานไปกับกิจกรรม
อื่นๆ ของชุมชน โดยมีทีมงานของ รพ.สต.เป็นพี่เลี้ยง คอยสนับสนุนทั้งการ
คัดสรรกิจกรรมต่างๆ มากระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้สูงอายุที่เบื่อง่าย รวมทั้ง
แสวงหางบประมาณในการบริหารจัดการ ผ่านการทำ�โครงการต่างๆ รวมทั้ง
สนับสนุนงานจัดทำ�เอกสารที่ผู้สูงอายุไม่ถนัด
“ต้องมองกว้าง เพื่อนเขาทำ�อะไร มีอะไร ปล่อยเขาอยู่กันเฉยๆ ก็เฉา
เมือ่ วันก่อนการกีฬาโทรหาป้าติม๋ เขาไม่รวู้ า่ ป้าติม๋ เกษียณแล้ว จะให้สง่ แอโรบิก
มวยไทย เขาถามว่ารับไหม ป้าบอกเขาพรุง่ นีใ้ ห้ค�ำ ตอบ เพราะต้องถามยายก่อน
พอมาถาม ยายก็บอกว่าถ้าน้องติ๋มลงยายก็ลงด้วย พอรู้ว่าจะเข้าร่วม ทีมงาน
ก็ต้องมาวางแผนเรื่องงบประมาณ ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร การซ้อม
การคัดเลือกคนว่าจะเอาใครไป เพราะคนที่ไปต้องเป็นแกนนำ�หลักที่สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้แล้ว ยังต้องถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน
ได้อีกด้วย” ป้าติ๋ม เล่ากลยุทธ์การทำ�งาน
สิง่ ทีท่ มี งานยังคงห่วงใยผูส้ งู อายุคอื เรือ่ งของการเดินทางทีบ่ างครัง้ หาก
ไม่มลี กู หลานมาส่ง ผูส้ งู อายุกจ็ ะหมดโอกาสมาร่วมกิจกรรม หรือหากเดินทาง
มาเองก็หว่ งใยเรือ่ งความปลอดภัย จึงได้น�ำ เรือ่ งนีห้ ารือกับหน่วยงานในท้องถิน่
ซึง่ ในอนาคตอันใกล้น้ี อบต.จะรับทีจ่ ดั หารถบริการรับ-ส่งให้ผสู้ งู อายุได้เดินทาง
เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวก และคลายความห่วงใยของลูกหลาน
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การได้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะพูดคุย เรื่องเก่าๆ ได้ถูกเล่าขานใน
หมูเ่ พือ่ นวัยเดียวกัน ความรูท้ กั ษะทีม่ ไี ด้ถา่ ยทอดสูค่ นรุน่ ใหม่ เรือ่ งใหม่ๆ
ได้เรียนรู้ให้เท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การมีโอกาสอวดฝีมือการปรุง
อาหารจากพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอง ได้อวดลีลาร้องรำ�ทำ�เพลงร่วมกัน
ระหว่างฝึกซ้อมและออกแสดงตามคำ�เชิญชวน กิจกรรมนานาภายใต้การ
สนั บ สนุ น ของเจ้ า หน้ า ที่ รพสต. อสม. และสมาชิ ก ในชุ ม ชนเหล่ า นี้
ล้วนสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้สูงอายุ ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ กาย ใจ จิต สังคม
ความสุขที่ก่อเกิดเผื่อแผ่ไปให้ลูกหลานรู้สึกได้ ภาพจำ�ที่เคยได้ยินว่า
คนแก่ขี้บ่นจนลูกหลานรำ�คาญ แปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกรัก เคารพ และ
เห็นค่า ดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรที่ลูกหลานยินดีจะดูแลรักษาให้อยู่ด้วยกันอย่าง
มีความสุขเช่นนี้ตราบนานเท่านาน

ความสุขทีค่ ณ
ุ สัมผัสได้เมือ่ มาเรียนรูท้ นี่ คี่ อื ระบบ
การดูแลผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมต่างๆ
1. การสร้างเสริมสุขภาพผ่านการบริโภคลดหวาน มัน
เค็ม จากปิ่นโตอาหาร 100 อย่าง
2. การออกกำ�ลังกายด้วยโนราห์บกิ , แอโรบิกมวยไทย,
การรำ�ไม้พลอง, รำ�ไทเก๊ก
3. การสร้างอาชีพเสริม เช่น การทำ�ขนมไทย ขนม
พืน้ บ้าน, การทำ�ลูกประคบ, การทำ�น้�ำ มันมะพร้าว
สกัดเย็น, การทำ�ยาหม่อง, ยาเหลือง, ยาเขียว,
การทำ�เครื่องจักสาน ฯลฯ
4. เทีย่ วชมสวนผักพืน้ บ้าน พืชสมุนไพรปลอดสารเคมี
ในครัวเรือน
5. การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร
จัดการชมรมผู้สูงอายุกับคณะกรรมการชมรมฯ
และสมาชิกในชุมชน
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การจัดการท้องถิ่นที่เกาะยาวน้อย
“เกาะยาวน้อย” ชุมชนทำ�เลทองระหว่าง 3 จังหวัดท่องเที่ยว พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ทำ�ให้ชื่อของเกาะยาวน้อยได้รับความสนใจจากนักลงทุนและ
นักท่องเที่ยวจำ�นวนมาก แต่ชื่อนี้ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2538 ไม่ได้ถูกเอ่ยขึ้น
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่เป็นเพราะ
ตำ�นานการต่อสู้ของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่กลายเป็นต้นแบบของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของอ่าวพังงา ให้พน้ื ทีอ่ น่ื ๆ ได้เรียนรูแ้ ละปรับใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง
เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำ�เภอเกาะยาว มีประชากรประมาณ
12,000 คน ในพืน้ ทีป่ ระกอบด้วย 2 เกาะ คือ เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย
ทิศตะวันออกติดจังหวัดกระบี่ ทิศเหนือติดจังหวัดกระบีแ่ ละพังงา ทิศตะวันตก
ติดจังหวัดพังงาและภูเก็ต ทิศใต้ติดทะเลอันดามัน มีพื้นที่ 46.46 ตร.กม. ส่วน
ประชากรของตำ�บลเกาะยาวน้อยมีประมาณ 5,000 คน นับถือศาสนาอิสลาม
99 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือประชากรแฝง คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่
เข้ามาทำ�งานในพืน้ ทีซ่ ง่ึ นับถือศาสนาพุทธ ตำ�บลเกาะยาวน้อยแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 2 ท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำ�บลเกาะยาวน้อย (อบต.) กับ
เทศบาลตำ�บลเกาะยาวน้อย อาชีพหลักของคนที่นี่คือ เกษตรกรรม เช่น
ทำ�สวน ประมง รับจ้าง และให้บริการด้านการท่องเที่ยว

สร้างทางเลือก...สร้างอาชีพ
จุดเด่นทีท่ �ำ ให้เกาะยาวน้อยยังมีทรัพยากรธรรมชาติทส่ี วยงาม และ
การดำ�เนินชีวิตแบบเรียบง่ายเช่นนี้ เกิดขึ้นจากกลุ่มแกนนำ�ในพื้นที่คือ
บัญญัติ ศรีสมุทร กำ�นันตำ�บลเกาะยาวน้อย วิวาห์ อุปมา รองนายก อบต.
เกาะยาวน้อย ดุสิต แกงข้าวเรียบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำ�บลเกาะยาวน้อย
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จรูญ ไม้แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นภดล ภิญโญ ผู้อำ�นวยการกองช่าง อบต.
เกาะยาวน้อย และวรวิทย์ แดงนุ้ย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ที่ผสานรวม
อาชีพดั้งเดิมของชุมชนคือ การทำ�สวน ทำ�ประมง กับอาชีพใหม่เรื่อง
การให้บริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว
ในอดีตคนเกาะยาวน้อยมีอาชีพหลักอาชีพเดียว ไม่ท�ำ ประมง ก็ท�ำ สวน
แต่เมือ่ กระแสการท่องเทีย่ วได้รบั ความนิยม คนในชุมชนเริม่ ปรับตัว เช่น หมู่ 4
มีทา่ เรือ อาชีพในอดีตคือทำ�ประมงกับสวนยาง เมือ่ มีกจิ กรรมด้านการท่องเทีย่ ว
เกิดขึ้น คนบ้านนี้ก็เข้ามาทำ�งานด้านท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น ส่วนในโซนพื้นที่
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 6 และหมู่ 7 สภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทุง่ นาและสวนยาง จึงไม่คอ่ ย
มีคนทำ�อาชีพด้านการท่องเที่ยวมากนัก ทีมงานเห็นร่วมกันว่า การที่คน
เกาะยาวน้อยจะอยู่รอดได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน ทุกคนต้องไม่
ยึดติดกับอาชีพเดิม ต้องปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงให้ได้ ซึง่ ขณะนี้
ทีมงานกำ�ลังหาแนวทางพัฒนาความเชือ่ มโยงระหว่างฐานทรัพยากรและฐาน
อาชีพให้สอดคล้องกัน นัน่ คือ ทำ�อย่างไรให้คนทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรือประมง มีรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย...
ดังนั้นสิ่งที่ทีมงานกำ�ลังดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบันคือ การส่งเสริมให้
ชาวบ้านปลูกผักอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ เพือ่ จำ�หน่ายให้โรงแรม รีสอร์ท และ
สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งมีแผนสร้างแลนด์มาร์คใหม่ขึ้นในพื้นที่ เช่น
หอชมควายกลางทุ่งนา เพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพดั้งเดิมของชุมชน และของดีของ
ชุมชนที่จะพัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึก เป็นต้น
“นาทีน่ จ่ี ะไม่เหมือนทีอ่ น่ื เพราะติดทะเล เวลาน้�ำ ขึน้ จะไหลเข้าไปในนา
ข้าวทีน่ จี่ งึ มีสารไอโอดีน รสชาติอร่อย ทำ�นาเสร็จข้าวยังไม่ออกรวง ก็มคี นจอง
หมดแล้ว จึงคิดนำ�เรื่องข้าวไอโอดีนมาเป็นจุดขาย ซึ่งขณะนี้กำ�ลังประสานกับ
กรมชลประทานให้มาช่วยจัดการเรื่องระบบน้ำ� เพื่อให้คนในชุมชนทำ�นาได้
ปีละสองครั้ง เพราะข้าวที่นี่มีราคาดีมาก ปลูกได้หลายพันธุ์ ทั้งหอมมะลิ 105
ปทุมธานี 1 หอมสุพรรณ ไรซ์เบอรี่ ทับทิมสยาม” กำ�นันบัญญัติ เล่า
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นอกจากข้าวรสชาติดี มีไอโอดีนเป็นของดีทผี่ คู้ น
แย่งกันซื้อแล้ว ในพื้นที่ยังมีของดีอื่นๆ อีก เช่น หมู่ 1
มีอาหารและขนมพื้นบ้าน หมู่ 2 ขนมพื้นบ้าน หมู่ 3
ทำ�นาข้าวไอโอดีน หมู่ 4 ผ้าบาติก หมู่ 5 มีกระชังปลา
หมู่ 6 ทำ�ประมงและเลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงปลิง หมู่ 7
มีกะปิ ปลาแดดเดียว และยังมีกจิ กรรมทีท่ �ำ ร่วมกับหมู่ 3
คือ การทำ�ข้าวเม่า สิง่ เหล่านีเ้ ป็นทุนของพืน้ ทีท่ สี่ ามารถ
ออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นเสน่หข์ องการท่องเทีย่ วชุมชน
ได้ในอนาคต
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ย้อนรอยประวัติศาสตร์ “เกาะยาวน้อย”
นอกจากทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เกาะยาวน้อยยังมี “ทุนมนุษย์”
ทีเ่ ป็นฐานการพัฒนาทีส่ �ำ คัญของชุมชน โดยก่อนเกิด พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน
ทีน่ เ่ี คยมีความขัดแย้งเรือ่ งการทำ�ประมงผิดกฎหมาย การใช้เครือ่ งมือการประมง
แบบทำ�ลายล้าง เช่น อวนรุน อวนลาก ระเบิดปลา ยาเบื่อเมา ทำ�ลายทั้ง
สัตว์น้ำ� ปะการัง หญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งหากินของสัตว์น้ำ�หายาก เช่น
เต่าทะเล โลมา พะยูน และสร้างผลกระทบต่อชุมชน และชาวประมงที่หากิน
บริเวณชายฝั่ง เพราะสัตว์น้ำ�ที่คนในชุมชนเคยใช้หาอยู่หากินหายไป กระทั่ง
องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง อาทิ โครงการ CHARM มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่
สังคมได้เข้ามาส่งเสริมการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นำ�แกนนำ�คูข่ ดั แย้งทัง้ สองฝ่ายมาทำ�แผนร่วมกัน จนเกิด “ชมรมประมงพืน้ บ้าน
เกาะยาวน้อย” ในปี พ.ศ. 2537 เพือ่ ร่วมกันปราบปรามการทำ�ประมงผิดกฎหมาย
และส่งเสริมการทำ�ประมงขนาดเล็ก รวมทัง้ มีกจิ กรรมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
จนเกิดเป็น “ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย” ที่มีชื่อเสียง
“กลุ่มหนึ่งอนุรักษ์แบบขวาสุด อีกกลุ่มอนุรักษ์แต่ก็นำ�มาใช้ด้วย โดย
วิธกี ารนำ�มาใช้อาจจะผิดกฎหมายบ้าง เลยเกิดการขัดแย้งกัน พอได้มาทำ�แผน
ร่วมกันก็กลายเป็นทีมเดียวกัน จนต่อมาเกิดสภาที่ปรึกษาพัฒนาการตำ�บล
เกาะยาวน้อย ประมาณปี พ.ศ. 2548” กำ�นันบัญญัติ เล่า
ระยะแรกของการทำ�งานของชมรมประมงพืน้ บ้านตำ�บลเกาะยาวน้อย
เน้นการทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม ต่อมาเมื่อปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคลี่คลายลง
และเกิดสภาทีป่ รึกษาพัฒนาการตำ�บลเกาะยาวน้อย การทำ�งานจึงขยายประเด็น
จากการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง สู่การจัดการระบบนิเวศเกาะยาวน้อย
ทั้งระบบ มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ใช้สอย และการรักษาป่าต้นน้ำ�
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ถ้าความเจริญทำ�ให้สภาพพื้นที่เสียหาย สภาพสังคมและ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนไปหมด บ้านไม่เป็นบ้าน
ชุมชนไม่เป็นชุมชน มีแต่ผลประโยชน์ ก็ขออยู่แบบนี้ดีกว่า
ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความเกื้อกูลกัน
ความเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่า

กระทัง่ ปี พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนประกาศใช้ จึงมีการจัดตัง้
สภาองค์กรชุมชนตำ�บลเกาะยาวน้อย ซึ่งเป็นการทำ�งานร่วมกันของเทศบาล
อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน และสมาชิกเทศบาล
ทีมงาน เล่าว่า การก่อเกิดของสภาองค์กรชุมชน ทำ�ให้เรามีเวทีกลาง
ได้พบปะพูดคุยกัน ทุกเรื่องทุกปัญหาเราเอามาคุยกันหมด เช่น ปัญหาขยะจะ
มีวิธีการจัดการอย่างไร เคยพากันไปดูงานทั้งเกาะสมุย เกาะช้าง ดูแล้วคิดว่า
ไม่น่าจะใช่ เลยชวนกันคิดต่อว่ารูปแบบการจัดการขยะของเกาะยาวน้อย
ควรเป็นแบบไหนที่เหมาะกับพื้นที่ของเราจริงๆ หรือการมีเฟอร์รี่เข้ามา สิ่งที่
ตามมาคือรถขึ้นมาเต็มเกาะ เราไม่อยากเห็นบ้านเราเป็นอย่างนั้น เลยมานั่ง
คุยกันว่า ถ้าความเจริญทำ�ให้สภาพพืน้ ทีเ่ สียหาย สภาพสังคม และวิถชี วี ติ
ความเป็นอยูข่ องผูค้ นเปลีย่ นไปหมด บ้านไม่เป็นบ้าน ชุมชนไม่เป็นชุมชน
มีแต่ผลประโยชน์ ก็ขออยู่แบบนี้ดีกว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียว
แต่อยู่ที่ความเกื้อกูลกัน ความเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่า
ดังนัน้ หลังจากไปศึกษาดูงานแต่ละครัง้ ทีมงานจะนำ�ประสบการณ์
ความรูท้ งั้ หมดมาถ่ายทอดให้เพือ่ นสมาชิกในชุมชนรับรูด้ ว้ ย เพือ่ ตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ จนนำ�ไปสู่การสร้าง
กติการ่วมของชุมชน เช่น ข้อบัญญัติของตำ�บล และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การร่างธรรมนูญตำ�บล
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กลยุ ท ธ์ สำ � คั ญ ในการทำ � งานของสภาองค์ ก รชุ ม ชมตำ � บลเกาะ
ยาวน้อยคือ การประชุมสภาฯ ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 15 ของเดือน ใช้วิธี
หมุ น เวี ย นสั ญ จรไปจั ด ในพื้ น ที่ ต่ างๆ เช่ น โรงเรี ย น อบต. แล้ ว แต่ ว่ า
คณะทำ�งานจะตกลงกัน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เลือกจัดประชุมในพืน้ ทีท่ กี่ �ำ ลังประสบ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขร่วมกัน หลังประชุมเสร็จมีกิจกรรม Big cleaning day
เพื่อทำ�ความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นควบคู่กันไป เหตุผล
ที่เลือกจัดในพื้นที่ ทีมงานบอกว่า ถ้าจัดประชุมที่เทศบาล หรือ อบต.
คนที่จะเข้าร่วมประชุมก็คือ ผู้นำ�เพียงกลุ่มเดียว
“ตัวอย่างเช่น หมูท่ ี่ 6 มีบคุ คลภายนอกจะเข้ามาตัง้ บ่อน เลยนัดประชุม
ในพื้นที่ ก่อนจัดประชุมก็ออกอุบายให้ทีมงานและชาวบ้านจัด Big cleaning
day ก่อนเพือ่ ให้ทกุ คนเห็นสภาพพืน้ ทีโ่ ดยรอบว่า หมูบ่ า้ นนีค้ วรจะมีบอ่ นไหม”
ดุษฎี เล่า

โจทย์ใหม่ โจทย์ใหญ่ที่หนักอก
แม้การแก้ปัญหาต่างๆ จะผ่านไปด้วยดี เช่น การจัดการขยะ ที่มี
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยนำ�บางส่วนไปรีไซเคิล นำ�ขยะเปียกมา
ทำ�ปุ๋ย หรือการจัดการด้านการท่องเที่ยว ที่มีข้อตกลงเรื่องการจัดโซนนิ่ง
คือ โซนท่องเทีย่ วและโซนชุมชน ทีจ่ �ำ กัดเรือ่ งการจำ�หน่ายสุรา สถานบันเทิง
และการเข้มงวดเรือ่ งการแต่งกายของนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งมิดชิดสอดคล้อง
กับวิถีชุมชนมุสลิม หรือการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่เน้นการทำ�ประมง
พืน้ บ้าน ทีไ่ ม่ท�ำ ลายระบบนิเวศ ซึง่ เป็นข้อตกลงร่วมของทัง้ 3 จังหวัด คือ
ภูเก็ต กระบี่ พังงา แต่ก็มีปัญหาบางระดับที่ทีมงานยอมรับว่า อาจจะ
เกินความสามารถของพื้นที่ที่จะจัดการได้ เช่น นโยบายพัฒนาที่มาจาก
ส่วนกลางที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำ�เนินชีวิตที่เรียบง่ายของคนเกาะ
ยาวน้อย เช่น การมีเรือเฟอร์รี่ เป็นต้น แม้ปัจจุบันภาคประชาชนในพื้นที่
จะพยายามทำ�ประชาคมในหมูบ่ า้ น นำ�มติของชาวบ้านไปสู้ แต่กไ็ ม่มนั่ ใจ
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ว่าจะต้านทานได้เพียงใด เราไม่ได้กีดกันหรือขัดขวาง
ความเจริญ แต่เพราะเห็นบทเรียนจากเกาะยาวใหญ่ทอี่ ยู่
ใกล้เคียง และพิจารณาแล้วว่า เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของพืน้ ที่ ซึง่ มีระยะทางถนนใช้สญ
ั จรรอบเกาะไม่เกิน
14 กิ โ ลเมตร ถนนแคบพอให้ ร ถยนต์ ผ่ า นได้ แต่ ก ระนั้ น
คนเกาะยาวน้อยก็ยังนิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนรถยนต์ที่มีไม่ได้นำ�มาใช้ในเกาะ แต่จอดฝากไว้
บนแผ่นดินใหญ่ เพราะถ้าคนเกาะยาวน้อยนำ�รถยนต์มาใช้ใน
พื้นที่เกาะ คงไม่มีถนนว่างพอ
“ตอนนี้ชุมชนมีเรือเฟอร์รี่ขนาดเล็กอยู่แล้ว ทำ�ให้คน
ในชุมชนมองเห็นแล้วว่ามีปัญหาเรื่องรถจากข้างนอกเข้ามา
มากขึ้น เพราะถนนมันแคบ เกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้น เมื่อก่อน
คนแก่ขับรถแบบสบายๆ แต่ตอนนี้ขับไม่ได้แล้ว แถมขยะก็
เพิ่มขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวบางคนที่เอารถเข้ามาเองก็ไม่ได้
พักที่รีสอร์ท แต่กางเตนท์ที่ชายหาดแล้วทิ้งขยะเอาไว้” ดุษฎี
กล่าว
ถ้ามีเรือเฟอร์รี่ขนรถยนต์เข้ามา การควบคุมเรื่องการ
เดินทางภายในเกาะจะยากขึ้น รถอาจติดไปทั้งเกาะ ลำ�พัง
ทุกวันนี้มีรถขึ้นลงประมาณ 20 คัน แต่ช่วงเย็นหรือหัวค่ำ�
บริเวณหน้าตลาดก็เกิดสภาวะรถติดให้เห็นแล้ว แต่ทสี่ �ำ คัญคือ
หากนักท่องเทีย่ วนำ�รถยนต์เข้ามา เรือ รถ ทีเ่ ป็นของวิสาหกิจ
ชุมชนก็อยู่ไม่ได้ คนในชุมชนก็อยู่ไม่ได้
การต่อ สู้เรื่อ งเรือ เฟอร์รี่จึง เป็นปัญหาใหญ่ของ
คนเกาะยาวน้อย เพราะต้องต่อสู้กับรัฐ นอกจากนี้ยังมี
ปั ญ หาร่ ว มที่ ค นอำ � เภอเกาะยาวกำ � ลั ง จั บ ตามอง คื อ
การทวงคืนเกาะ สืบเนือ่ งจากระยะหลังเกาะเล็กเกาะน้อย
หลายเกาะของอำ�เภอเกาะยาวเริ่มหายไปจากแผนที่
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ความพยายามทำ�งานเพื่อถนอมรักษาความสุขสงบในพื้นที่
ต้องอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนและทีมงาน
ซึ่ง “หัวใจ” ที่ใช้หลอมรวมคนเกาะยาวคือ การพูดคุยกัน
เป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ

“ตอนเราเป็นนักเรียน เรียนเรื่องเกาะ อำ�เภอเกาะยาวประกอบด้วย
40 เกาะ เราก็ท่องจำ�กันมา ตอนนี้เหลือไม่ถึง 30 เกาะ ส่วนเกาะที่หายไป
ก็ไปอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่หรือพังงา” ดุษฎี กล่าว
ทีมงานจึงใช้กระบวนการการสืบค้นข้อมูลจากอดีตมายืนยันความเป็น
เจ้าของเกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านั้น เสนอเรื่องร้องเรียนผ่านหน่วยงานระดับ
จังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอคำ�ตอบการหารือระหว่างจังหวัดพังงาและ
กระบี่
บททดสอบที่หมุนเวียนมาให้ชุมชนตั้งรับปรับตัวมีเข้ามาตลอดเวลา
อย่างในอดีตเมื่อเริ่มมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีการตกลงร่วมเรื่องการจัดการกับ
ชุมชน เช่น เรื่องการจ้างงาน ที่ต้องจ้างงานคนตำ�บลเกาะยาวน้อยอย่างน้อย
80 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานทั้งหมดในสถานประกอบการ การใช้รถ เรือ ก็ต้อง
เป็นของวิสาหกิจชุมชนของคนท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งแรกๆ ก็ไปตามข้อตกลง
แต่นานวันก็เริ่มหย่อนยาน จนต้องจัดระเบียบเป็นคราวๆ ซึ่งก็ยังโชคดีที่
ผู้ประกอบการมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ให้ความร่วมมือ ร่วมทั้งยินดีสนับสนุน
กิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน
แต่ในปีนี้ เมือ่ ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศมาเปิดกิจการ
ในพื้นที่ ปัญหาถุงพลาสติกบรรจุสินค้าที่กลายเป็นขยะให้ท้องถิ่นต้องจัดการ
รวมถึงการขอความช่วยเหลือสนับสนุนการทำ�กิจกรรมของชุมชนก็ไม่เคย
ได้รบั การตอบสนองใดๆ สะท้อนความไร้น�้ำ ใจ ความโลภทีเ่ ร่งกอบโกยของ
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สถานประกอบการ สะกิดเตือนให้ทีมงานต้องเร่งสร้างค่านิยมใหม่ให้กับ
ผู้คนในพื้นที่ในการเลือกรับ เลือกบริโภค เลือกสนับสนุนกิจการที่ควร
สร้างประโยชน์ย้อนคืนสู่ชุมชน
“ขยะปริมาณมหาศาลก็จะยิง่ เพิม่ ขึน้ เพราะทุกวันนี้ อบต.เกาะยาวน้อย
มีภาระทีต่ อ้ งจัดการขยะประมาณวันละ 5 ตัน ถ้ารวมกับของเทศบาลอีก 1 ตัน
เป็น 6 ตัน” วิวา กล่าว
ความพยายามทำ�งานเพื่อถนอมรักษาความสุขสงบในพื้นที่ ต้อง
อาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนและทีมงาน ซึ่ง “หัวใจ” ที่
ใช้หลอมรวมคนเกาะยาวคือ การพูดคุยกันเป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ
กำ�นันบัญญัตเิ สริมว่า วงพูดคุยจะมีคนทุกกลุม่ เข้าร่วมด้วย ไม่วา่ จะเป็น
รถ เรือ ชาวสวน ชาวประมง มาประชุมกันทีเป็นร้อยคน คุยกันแบบชาวบ้าน
มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านก็สู้อย่างเต็มที่
เช่นเดียวกับการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ที่วันนี้ทีมงานบอกว่า
สำ�หรับคนรุ่นใหม่ที่ทำ�งานอยู่ในพื้นที่ มั่นใจว่ามีความเข้าใจ และสามารถ
สืบสานปณิธานให้รว่ มบริหารจัดการชุมชนได้อย่างไม่ขาดตอน เพือ่ คงสถานะ
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตแบบคนเกาะยาวน้อยให้ดำ�รงคงอยู่สืบไป
วิถีชีวิตแบบคนเกาะยาวน้อย การช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นมิตร
ต่อกัน อยู่แบบพี่แบบน้อง ไม่วุ่นวาย ไม่เห็นแก่ตัว ขับรถผ่านทักทายกัน
รูจ้ กั กันทัง้ เกาะ จึงเป็นเกราะกำ�บังให้เกิดความอุน่ ใจในชีวติ และทรัพย์สนิ
ยืนยันได้จากทุกคนที่นี่สามารถเสียบกุญแจไว้คารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้
ได้อย่างสบายใจว่า ไม่หายแน่ อีกทั้งยามมีงานบุญ ก็มีการไปช่วยงาน
โดยไม่ตอ้ งจ้าง แตกต่างจากภายนอกทีเ่ จ้าภาพต้องจ้างคนอืน่ มาช่วยงาน
ภาพที่เห็นจึงยืนยันได้ว่า วิถีแห่งความสุขที่เรียบง่ายเช่นนี้ คุณสามารถ
สัมผัสได้ที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

ความสุขที่คุณสัมผัสได้เมื่อมาเรียนรู้ที่นี่คือ
การบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชน ทั้งด้าน
อุดมการณ์ ฐานคิด ประวัตศิ าสตร์การต่อสู้ ทัง้ ยัง
สัมผัสทางใจกับความสุข ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน สัมผัสทางประสาทสัมผัสทั้ง 5
ผ่านความงดงามของสถานที่ วัฒนธรรม และ
อาหารทะเลสดใหม่รสชาติเยี่ยม
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นโยบายไร้รถถังที่ตำ�บลบางวัน
ตำ�บลบางวัน อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีพน้ื ที่ 204,900 ไร่ ประกอบ
ด้วย 9 หมู่บ้าน มีประชากร 7,526 คน ประชากร 70 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนา
พุทธ ที่เหลือ 30 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาอิสลาม คนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำ�สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด
และทำ�สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำ�มัน สวนมะพร้าว มีบางส่วนที่ทำ�อาชีพ
ประมง รับจ้าง และการท่องเที่ยว
ในอดีตชาวบ้านมีการจัดการขยะตามยถากรรม บ้างก็กองไว้ข้างบ้าน
ทิ้งในสวน หรือเผา สร้างผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมที่สกปรก รกรุงรัง และ
เป็นแหล่งเพาะเชือ้ โรค โดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย ทีเ่ ป็นสาเหตุของ
ไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ถูกโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลบางวันหยิบยกขึ้นมาหารือกันในที่ประชุมของสภาองค์กรชุมชน
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุก็พบว่า เพราะมีขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชน อีกทัง้ อบต.มีแนวคิดทีจ่ ะส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในชุมชน เนือ่ งจาก
พื้นที่ตำ�บลบางวันตั้งอยู่บนเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อหลายแห่ง จึงมี
ขยะทิ้งเกลื่อนกราดอยู่ตามข้างถนนใหญ่ เรื่องการจัดการขยะจึงกลายเป็น
วาระเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันจัดการ
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การจัดการขยะต้นทาง
ทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ นายก อบต.บางวัน บอกว่า นโยบายไร้รถ
เก็บขยะและถังขยะเป็นของนายกคนเก่า ตนเห็นว่าเป็นแนวคิดทีด่ เี ลยสานต่อ
โดยจัดทำ�เป็นยุทธศาสตร์ตำ�บลคือ “ตำ�บลไร้รถถัง” ที่หมายถึงไม่มีรถขยะ
ไม่มีถังขยะ
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535 ที่ระบุให้ท้องถิ่นต้องให้บริการสาธารณะ ดังนั้นบทบาทของ
ท้องถิ่น คือ การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อขยะที่เกิดขึ้นแก่
ประชาชนในพื้นที่ สิ่งที่นายกทรงวุฒิทำ�คือ เดินสายชี้แจงและให้ความรู้แก่
ประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
“ประชาชนแต่ละคนเป็นผูส้ ร้างขยะขึน้ มา คนทีจ่ ะแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้ดที สี่ ดุ
คือผูท้ สี่ ร้างปัญหา จึงใช้วธิ เี ข้าไปพูดคุยชีช้ วนให้ชาวบ้านเห็นข้อมูล เห็นปัญหา
บอกเขาไปตรงๆ ว่า รถขยะราคา 3 ล้านกว่าบาท ถังขยะ 2,000 กว่าใบ ผม
ซื้อให้ได้ คนเก็บขยะ 4 คนก็จ้างได้ ค่าใช้จ่ายรวมปีหนึ่ง 4-5 ล้าน แต่ถามว่า
ขยะที่เก็บมาจะเอาไปทิ้งที่ไหน ชวนเขาคิดง่ายๆ ว่า คน 1 คนทำ�ให้เกิดขยะ
1 กิโลกรัม ประชากรเรามี 7,000 กว่าคน วันหนึ่งตำ�บลบางวันมีขยะ 7 ตัน
ทำ�อย่างไรขยะจึงจะเหลือน้อยที่สุด”
ด้วยเหตุนี้ อบต.บางวันจึงเดินหน้าให้ความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางวัน เป็นแม่งาน
นนท์ นวลศรี ผู้อำ�นวยการกองฯ เล่าว่า ได้ทยอยจัดอบรมแกนนำ�
หมู่บ้านละ 50 คนเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียกเพื่อนำ�มาทำ�ปุ๋ย
และได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำ�ปุ๋ยให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เหลือเพียงขยะพิษทีป่ ระชาชนไม่สามารถจัดการได้เอง ส่วนใหญ่
คือ หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย บรรจุภัณฑ์สารเคมี ฯลฯ ซึ่งทาง อบต.ก็ได้จัดให้มี
จุดรับขยะพิษตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อรวบรวมเก็บแล้วนำ�ส่งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) จัดการต่อไป
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การกระตุ้นให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
เป็นผลงานที่ทำ�ให้ อบต.สามารถประหยัดงบประมาณ
ได้อย่างน้อย 6 ล้านบาท

วิธกี ารอบรมจะทำ�เป็นคนต้นแบบของแต่ละหมูบ่ า้ น รับสมัครครัวเรือน
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จัดอบรมกระบวนการคัดแยกขยะว่ามีกี่ประเภท
และการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น ขยะรีไซเคิลคัดแยกให้ชาวบ้านนำ�ไปขาย
หรือนำ�ไปแลกของใช้ทส่ี หกรณ์ศนู ย์บาท ส่วนขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ เช่น เศษอาหาร
ไว้ใช้ทำ�ปุ๋ยหมัก หรือนำ�ไปเลี้ยงสัตว์ ขยะพิษก็มีโครงการขยะพิษแลกไข่
โดยทำ�ตู้รับขยะพิษไว้ที่ศาลาในทุกหมู่บ้าน

กลยุทธ์สร้างเสริมปฏิบัติการ
นอกจากนำ�วิชาการมาแก้ปญ
ั หาโดยการให้ความรูอ้ ย่างเป็นระบบ
ผ่านการอบรมแกนนำ�ชุมชน กลยุทธ์ส�ำ คัญในการทำ�งานคือ การจัดกิจกรรม
Big cleaning day ก่อนการประชุมประจำ�เดือนของแต่ละหมูบ่ า้ น ทีก่ ลาย
เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี ทัง้ นีใ้ นวันดังกล่าว
ผู้นำ�ชุมชนต่างร่วมใจกันลงมือลงแรงเก็บขยะ และทำ�ความสะอาดถนน และ
สาธารณสมบัติของชุมชน สร้างแรงกระเพื่อมให้ประชาชนตั้งใจจัดการขยะ
ให้ดียิ่งขึ้น
การกระตุน้ ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง เป็นผลงานทีท่ �ำ ให้
อบต.สามารถประหยัดงบประมาณได้อย่างน้อย 6 ล้านบาท เพราะหาก
ต้องซื้อรถเก็บขยะต้องใช้งบประมาณ 3.5 ล้านบาท ค่าจ้างคนงานจัดเก็บขยะ
4 คนต่อรถขยะ 1 คัน ค่าถังขยะที่แจกตามบ้าน ค่าน้ำ�มันรถ และค่าทิ้งขยะ
ทีต่ อนนีม้ บี อ่ ขยะทีอ่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ 2 จุดก็ใกล้จะเต็ม ซึง่ การนำ�ขยะไปทิง้ ต้องจ่าย
ค่าทิง้ ขยะกิโลกรัมละ 60 สตางค์ ในอนาคตการหาทีท่ งิ้ ขยะจะยิง่ ยากขึน้ เรือ่ ยๆ
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คู่ขนานไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ
การกระตุ้นให้ประชาชนลดการสร้างขยะ โดยเฉพาะนโยบาย No Foam
โดย อบต.ได้เชิญผูร้ มู้ าให้ความรูเ้ กีย่ วกับพิษภัยจากกล่องโฟมแก่ผปู้ ระกอบการ
ในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากร้านค้าในพื้นที่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำ�
จากโฟม หันมาใช้วสั ดุจากธรรมชาติ รวมทัง้ มีการจัดทำ� MOU กับหน่วยงาน
ในท้องถิน่ คือ โรงเรียนทัง้ 6 โรง วัดทัง้ 6 แห่ง มัสยิด 4 แห่ง รพ.สต. 3 แห่ง
และร้านค้าทั้งหมดในการงดใช้โฟม
“วิธีการคือ 3R Reuse Reduce Recycle แต่ว่าสุดท้ายตอนนี้สิ่งที่เรา
พยามรณรงค์มากที่สุดคือ ลดการใช้ และ No Foam” นายกทรงวุฒิ กล่าว
นอกจากนี้ ในฐานะหน่วยงานในท้องถิน่ สมาชิกสภา อบต.บางวัน
ยังได้ร่วมกันจัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายของ
ท้องถิ่นซึ่งกำ�ลังอยู่ในระหว่างการร่าง เพื่อนำ�เข้าสู่สภาตำ�บลเพื่อลงมติ
ประกาศใช้เป็นธรรมนูญของตำ�บลต่อไป

ตัวอย่างที่ดีมีให้เห็นที่หมู่ 1
ตัวอย่างรูปธรรมความสำ�เร็จในการจัดการขยะที่ได้ผลดี คือ หมู่ 1 ที่มี
ยงยุทธ โดยดี ประธานสภา อบต.บางวัน เป็นหัวเรีย่ วหัวแรงใหญ่อยูใ่ นพืน้ ที่
ทำ�การรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนจน
ได้รับรางวัลบ้านสวยเมืองสุขระดับประเทศ
“เราเป็นแค่คนตั้งโจทย์ ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ชี้ให้เขาเห็นว่า
สุดท้ายแล้วคนที่ได้รับประโยชน์คือพวกเขา ส่วนกระบวนการทำ�งานก็มาจาก
การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน” ยงยุทธ เล่าวิธีทำ�งาน
แต่การจะสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้นั้น ยงยุทธยอมรับ
ว่า ต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่างให้เห็น แล้วค่อยๆ ชักชวนให้คนร่วมทำ�
จนทุกวันนี้นับว่าเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตอนแรกไปไกลมาก เพราะ
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ตอนเริม่ ต้นหวังเพียงแค่หมูบ่ า้ นสะอาด ปราศจากขยะ แต่ทกุ วันนีห้ มูบ่ า้ น
ทั้งสะอาดและสวยงาม เพราะชาวบ้านเห็นถึงคุณค่าของคำ�ว่า บ้านสวย
เมืองสุข จึงให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ และปรับแต่งภูมิทัศน์ใน
ชุมชน ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ในบ้าน ในชุมชน
“การสร้างการมีสว่ นร่วมคือ มองทีค่ ณะกรรมการหมูบ่ า้ นก่อน พยายาม
กระจายความรูเ้ รือ่ งทีเ่ ราทำ� แบบปากต่อปาก และทำ�ให้เขาเห็น เวลามีกจิ กรรม
อะไรทุกคนก็พร้อมที่จะร่วมมือ แม้แต่การพัฒนาเล็กๆ น้อยๆ ผมบอกว่า
พรุง่ นีพ้ ฒ
ั นาวันพ่อนะ วันแม่นะ ทุกคนพร้อมกระตือรือร้นมาก แม้กระทัง่ เรือ่ ง
อาหารการกินแทบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลย เพราะพี่น้องเขาร่วมไม้ร่วมมือทำ�
ข้าวหม้อแกงหม้อเอามากินร่วมกัน เรื่องอุปกรณ์ ค่าน้ำ�มันเครื่องตัดหญ้า
ผูป้ ระกอบการในชุมชนก็หยิบยืน่ งบประมาณมาช่วย” ยงยุทธ เล่าถึงบรรยากาศ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนทีแ่ ม้กระทัง่ ผูป้ ระกอบการทีจ่ า้ งแรงงานต่างชาติ ก็จะ
ให้ความร่วมมือ โดยกำ�หนดให้ทกุ วันที่ 1 ของแต่ละเดือนเป็นวันทีห่ ยุดทำ�งาน
พาแรงงานต่างชาติมาพัฒนาหมูบ่ า้ น เช่น การตัดหญ้าข้างทาง ทำ�ความสะอาด
วัด โรงเรียน ฯลฯ
การเริ่มต้นทำ�ด้วยจิตสำ�นึกภายในตัว สะท้อนผลลัพธ์ให้หน่วยงาน
หลายแห่งเห็นผลงานและพร้อมให้การสนับสนุน ดังนั้นเมื่อเห็นว่าสิ่งใดขาด
สิง่ ไหนต้องเติมเต็มเพือ่ กระตุน้ หรือเพิม่ พลังให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ ประธาน
สภาฯ และผู้นำ�ในหมู่ 1 ก็จะประสานงานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งก็ไม่เคยผิดหวัง เพราะได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีเสมอมา
เมือ่ นโยบายพร้อม แนวปฏิบตั มิ ี อีกทัง้ ตัวอย่างทีด่ กี ม็ ใี ห้เห็น ทำ�ให้
การลงมือทำ�เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายไร้รถถัง จึงเป็นเรือ่ งไม่ยากเกิน ก้าวต่อไป
ของการจัดการขยะในตำ�บลบางวันที่ประธานยงยุทธได้เสนอกับนายก
ทรงวุฒิ คือ การขยายผลสู่หมู่บ้านข้างเคียงด้วยยุทธศาสตร์ปิดหลุมขยะ
ในหมู่ 1
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“ยุทธศาสตร์ปดิ หลุมขยะในหมู่ 1 คือกุศโลบายในการสร้างความตระหนัก
ให้คนในชุมชนเห็นความสำ�คัญของการคัดแยกขยะ เมือ่ ขยะเหลือน้อย หลุมขยะ
ก็จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัต”ิ นายกทรงวุฒิ เล่าทิง้ ท้ายถึงแผนงานทีเ่ ป็นเป้าหมาย
ขั้นต่อไป

ความสุขทีค่ ณ
ุ สัมผัสได้เมือ่ เรียนรูท้ นี่ คี่ อื การจัดการขยะ
ตั้งแต่แนวคิดการทำ�งาน ชุดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
วิธีการสนับสนุนกลุ่มนำ�ร่องจัดการขยะ รูปธรรมบ้านสวย
เมืองสุขที่ปลอดขยะ และมีภูมิทัศน์ที่งดงาม
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เห็นได้ว่า ความสุขของคนพังงา ไม่ได้มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการมีระบบ
สวัสดิการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเท่านัน้ แต่ยงั มาจากเบือ้ งหลัง
การทำ�งานทีแ่ ต่ละคนร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค จนก้าวผ่าน
ปัญหาเหล่านัน้ มาได้ จนเกิดเป็น “ยุทธศาสตร์พงั งาแห่ง
ความสุข” ซึง่ จะเป็นกรอบการทำ�งานให้คนพังงาสานต่อ
ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ซึง่ บทเรียนการทำ�งานทีผ่ า่ นมา
กำ�ลังจะถูกนำ�ไปใช้ในกิจการเพื่อสังคมในชื่อ “สถาบัน
การพัฒนาพังงาแห่งความสุข”ทีไ่ ม่เพียงสร้างความยัง่ ยืน
ด้านรายได้ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สั่งสมมาใน
รูปแบบการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการชื่นชมความงาม
ของธรรมชาติเท่านั้น แต่ผลลัพธ์สำ�คัญที่มองข้ามไม่ได้
คือ กระบวนการจัดทำ�หลักสูตรนัน้ ยังเป็นการถอดบทเรียน
(KM) ทีจ่ ะส่งต่อองค์ความรูใ้ ห้คนรุน่ ต่อไปในพืน้ ทีส่ านต่อ
และขยายผลการทำ�งานให้ยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 3

“นำ�ร่วม” กระบวนการ
สร้างพังงาแห่งความสุข
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เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่คณะทำ�งานพังงาแห่งความสุข
ใช้เวลาเรียนรู้ ปรับตัว ปรับวิธีคิด วิธีทำ�งาน เปิดใจพร้อม
เรียนรู้ จนมีทีมทำ�งานที่เข้มแข็งที่กำ�ลังจะกลายเป็นต้นแบบ
ให้พื้นที่อื่นได้มาแลกเปลี่ยนรู้ในวันนี้นั้น มีผู้อยู่เบื้องหลัง
ขบวนการพังงาแห่งความสุขหลายฝ่าย หลายคน หนึ่งในนั้น
คือ กองทุนเพือ่ การลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund:
SIF) มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน) หรือ พอช. คณะทำ�งานการปฏิรูปประเทศไทย
สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (LDI) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และโครงการผู้นำ�แห่งอนาคต สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ทุ่มเทกำ�ลัง
คนและงบประมาณร่วมสร้าง “พังงาแห่งความสุข”
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ถ้าพังงาแห่งความสุขจะตอบโจทย์ได้ คนพังงาทุกกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วม คนทุกกลุ่มหมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
คนไร้สัญชาติที่คุระบุรี คนที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน หรือคนที่
ถูกเบียดขับจากการท่องเที่ยว เข้ามามีกระบวนการในการ
วางแผนของจังหวัด มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องนี้...
อะไรที่เขาไม่เห็นด้วยเขาสามารถคัดค้านได้ อะไรที่เขาเห็นว่า
จะต้องพัฒนาก็ต้องทำ� ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจหรือภาคการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถส่งเสียงได้ สิ่งเหล่านี้คือ
กระบวนการทำ�งานที่นำ�ไปสู่การพัฒนาที่สมดุล และนำ�ไปสู่
พังงาแห่งความสุขได้ในที่สุด

เรียนรู้จากการลงมือทำ�
ปรีดา คงแป้น กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิชุมชนไท เล่าว่า เป้าหมายการทำ�งาน
ของมูลนิธชิ มุ ชนไทคือ การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สร้างผูน้ �ำ เป็นทีม โดยใช้ปญ
ั หาหรือ
การพั ฒ นาของพื้ น ที่ เ ป็ น เงื่ อ นไขสร้ า งการ
เรียนรูผ้ า่ นการลงมือทำ� ดังนัน้ การลงไปทำ�งาน
กับคนพังงา ไม่ได้คาดหวังว่าจะสร้างไมตรี
คนเดียว แต่ต้องการสร้างทีม
“ถ้าเราสร้างไมตรีคนเดียว กระบวนการทำ�งานของพังงาคงล่มไปแล้ว
แน่นอนว่า ผู้นำ�หลักอาจจะมี แต่ต้องดูทีมหรือองค์ประกอบอื่นด้วย”
การทำ�งานที่ผ่านมาจึงเน้นบทบาทการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนชุมชน
เป็นนักจัดระบบชุมชน นักส่งเสริมกระบวนการชุมชน โดยภาพรวมหวังว่า
“ชุมชนต้องเข้มแข็ง” ซึง่ ตัวชีว้ ดั ของคำ�ว่าเข้มแข็งคือ ต้องมีทมี มีแผนงาน

142

ร่วมกัน มีเป้าหมายร่วม มีคนทีม่ ใี จคิดทำ�เพือ่ บ้านของตนเอง หรืออยูไ่ ด้ดว้ ย
การพึ่งตนเอง มีเศรษฐกิจที่ดี มีกองทุน มีธนาคารของชุมชน มีสวัสดิการ
ที่ดี หรือมีการออมทรัพย์
สำ�หรับการทำ�งานร่วมกับทีมงานพังงาแห่งความสุข เริ่มขึ้นหลัง
พิบัติภัยสึนามิในปี พ.ศ. 2547 โดยมูลนิธิฯ ใช้เรื่องการเกิดพิบัติภัยเป็น
“เงือ่ นไข” ให้ชาวบ้านได้รว่ มคิด ร่วมทำ� จนเกิด “ทีมงาน” ทีต่ อ่ มาได้ขยาย
การทำ�งานไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ
นับเวลากว่า 10 ปีหลังเหตุการณ์สึนามิ ที่มูลนิธิฯ ทำ�งานสนับสนุน
เคียงข้างการทำ�งานของทีมงานมาโดยตลอด จึงได้เห็นพัฒนาการการทำ�งาน
ของทีมที่ได้สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันนำ�ไปสู่การพัฒนาที่สมดุลให้
เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ เปิดโอกาสให้คนจังหวัดพังงาได้เป็นผูเ้ ลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสม
กับวิถีชีวิต
“ถ้าพังงาแห่งความสุขจะตอบโจทย์ได้ คนพังงาทุกกลุ่มต้องมีส่วนร่วม
คนทุกกลุม่ หมายถึง กลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวเล คนไร้สญ
ั ชาติทคี่ รุ ะบุรี คนทีม่ ปี ญ
ั หา
เรื่องที่ดิน หรือคนที่ถูกเบียดขับจากการท่องเที่ยว เข้ามามีกระบวนการในการ
วางแผนของจังหวัด มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องนี้ รวมทั้งกลไกต่างๆ ในจังหวัดที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งอยู่ หน่วยงานต่างๆ เครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่าย
ประชาชน เครือข่ายชาวบ้านจังหวัดพังงาสามารถมีส่วนร่วมได้ อะไรที่เขา
ไม่เห็นด้วยเขาสามารถคัดค้านได้ อะไรที่เขาเห็นว่าจะต้องพัฒนาก็ต้องทำ�
ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจหรือภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถส่งเสียงได้
สิง่ เหล่านีค้ อื กระบวนการทำ�งานทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาทีส่ มดุล และนำ�ไปสูพ่ งั งา
แห่งความสุขได้ในที่สุด”
ปรีดา บอกว่า สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคตคือ การเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อการทำ�งาน และสร้างอำ�นาจในการสื่อสาร และ
ที่สำ�คัญคือกระบวนการเรียนรู้ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีมพังงาสอบผ่านเรื่อง
การมีสว่ นร่วม กระบวนการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน การสร้างการยอมรับในส่วน

143

ราชการ การมีกลไกการทำ�งานร่วมกับจังหวัด แต่ยังมีโจทย์ท้าทายที่ต้อง
ทำ�ให้ส�ำ เร็จ เพือ่ ให้คนพังงาเกิดความสุขจริงๆ คือเรือ่ งเศรษฐกิจของชุมชน
ทีท่ �ำ อย่างไรชุมชนจะพึง่ ตนเองได้ หากทีมสามารถทำ�ให้คนพังงามีอยูม่ กี นิ
บนฐานทุนของตัวเอง ไม่ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจะถาโถม
เข้ามามากเพียงไร เขาจะสู้ได้ทุกอย่าง
ในท้ายสุด ปรีดามองว่า เป้าหมายการจัดตั้งสถาบันการพัฒนาพังงา
แห่งความสุขเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะจะทำ�ให้มีพื้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพราะกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการวิเคราะห์พจิ ารณาเป็นสิง่ สำ�คัญ
ที่ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาว่า จะมีอะไรเข้ามากระทบพื้นที่ หมู่บ้าน หรือจังหวัด
ทำ�ให้เขาสามารถปรับตัวและตั้งรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
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คนภาคประชาสังคมควรมองรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยกัน
ทำ�งานเพื่อพัฒนาประเทศ เพราะภาคประชาสังคมเอง
ไม่สามารถพัฒนาจังหวัดได้โดยลำ�พัง ยังต้องการ
การสนับสนุนช่วยเหลือ ดังนั้นคนที่ทำ�งานภาคประชาสังคม
ต้องเป็นกลาง หมายถึงว่า ต้องรู้สถานการณ์ ยืนหยัดบน
ความถูกต้องชอบธรรม ทั้งส่วนของประชาชนและภาครัฐ
สังคมไทยจึงจะอยู่ได้และอยู่รอด

จุดเริ่มต้นชุมชนจัดการตนเอง
สำ�หรับผูก้ อ่ ร่างสร้างพังงาแห่งความสุขอีกคนหนึง่ คือ ดร. วณี ปิน่ ประทีป
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเลขาคณะกรรมการสำ�นักงานปฏิรูป
บอกว่า ปี พ.ศ. 2553 คณะทำ�งานการปฏิรูปประเทศไทยขับเคลื่อนงานเรื่อง
“ชุมชนจัดการตนเอง” ที่เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดนำ�เสนอข้อตกลงของ
จังหวัด ทำ�ให้มีโอกาสเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคณะทำ�งานพังงาแห่งความสุข
ได้ประสานงานเรื่องการจัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนพังงา
จนนำ�ไปสู่การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงาที่เป็นเวทีร่วมให้คนพังงา
ได้ นำ � เสนอแนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด จนนำ � ไปสู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “พังงาแห่งความสุข”
“ต้ อ งชื่ น ชมคนพั ง งาที่ ก ล้ า ประกาศแนวคิ ด
การพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นจั ง หวั ด แห่ ง ความสุ ข
เป็นจังหวัดเดียวที่มี road map ชัดเจนว่าจะพัฒนา
เมืองไปในเส้นทางนี้ เมือ่ ภาคประชาชนมัน่ คงในวิธคี ดิ
ไม่วา่ ผูว้ า่ ราชการคนไหนมา ก็ตอ้ งรับฟังเสียงประชาชน
เพราะเป้าหมายที่คนพังงาอยากเห็นคือ เรื่องคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ข องคนพั ง งาทั้ ง จั ง หวั ด ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ขั ด แย้ ง กั บ
นโยบายการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด ประกอบกับ
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บุคลิกความเป็นผู้นำ�ที่มีความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาลของแกนนำ�ภาคประชา
สังคม ทำ�ให้การทำ�งานได้รับการยอมรับทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจใน
พื้นที่”
จุดแข็งที่ทำ�ให้ภาคประชาสังคมของพังงาได้รับการยอมรับจาก
ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น คือ เป็นคนมีเหตุมีผล มีบุคลิกไม่นิ่ม
ไม่แข็งเกินไป สามารถทำ�งานร่วมกับภาคราชการได้ โดยไม่มุ่งโจมตี
การทำ�งานของราชการหรือรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ที่สำ�คัญคือเปิดรับ
ความรูใ้ หม่ๆ โดยไม่ปดิ กัน้ หรือตัดโอกาสตัวเอง เพราะคิดว่าทุกอย่างคือ
การเรียนรู้ต่อยอดการทำ�งาน ยืนหยัดปกป้องในสิ่งที่ถูกที่ควร
“คนภาคประชาสังคมควรมองรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนที่จะช่วยกันทำ�งาน
เพื่อพัฒนาประเทศ เพราะภาคประชาสังคมเองไม่สามารถพัฒนาจังหวัดได้
โดยลำ�พัง ยังต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล ดังนั้นคนที่ทำ�งาน
ภาคประชาสังคมต้องเป็นกลาง หมายถึงว่า ต้องรู้สถานการณ์ ยืนหยัดบน
ความถูกต้องชอบธรรมทัง้ ส่วนของประชาชนและภาครัฐ สังคมไทยจึงจะอยูไ่ ด้
และอยู่รอด”

ผู้อยู่เคียงข้างการเรียนรู้
ธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หรือ พอช. เล่าว่า พอช.ได้ด�ำ เนินการสนับสนุนการ
ทำ�งานของชาวบ้านในจังหวัดพังงาและจังหวัดใน
ภาคใต้ตั้งแต่ยังเป็นสำ�นักงานพัฒนาชุมชนเมือง
ราวปี พ.ศ. 2542-2543 โดยเริ่ ม สนั บ สนุ น ให้
ชาวบ้านรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
หรื อ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ซึ่ ง ต่ อ มากลายเป็ น
พื้ น ฐานของขบวนการภาคประชาสั ง คมของ
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จังหวัดพังงา ภายใต้ความเชื่อทีว่ า่ ชุมชนเป็นแกนสำ�คัญทีจ่ ะแก้ไขปัญหา
ของตนเอง โดย พอช.มีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับภาคีอื่น
โดยเฉพาะภาคราชการด้วยแนวคิดตั้งเป็นกลไกจังหวัด
กระทั่งปลายปี พ.ศ. 2547 เกิดพิบัติภัยสึนามิ พอช.ก็เป็นส่วนหนึ่งใน
การทำ�งานเคียงข้างชาวบ้าน โดยเฉพาะบ้านน้ำ�เค็มในการจัดตั้งศูนย์พักพิง
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึนามิ หลังจากนัน้ ก็ได้สนับสนุนการขับเคลือ่ นแนวคิด
เรื่องจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งสำ�หรับที่พังงาคือ “พังงาแห่งความสุข” ที่มี
แนวคิดคือทำ�อย่างไรให้พี่น้องประชาชนผนึกกำ�ลังกันโดยใช้หลักความ
ร่วมมือ
“ถ้าเราทำ�แค่เป็นกิจกรรมก็เป็นการแก้ปัญหารายพื้นที่ สิ่งที่ พอช. ทำ�
คือการพัฒนาคนและพัฒนางานผ่านการทำ�กิจกรรม เป็นการยกระดับ
ขับเคลื่อนเป็นเชิงกระบวนการ เช่น เรื่องสวัสดิการไม่ใช่ทำ�เพียงแค่ในตำ�บล
ก. ตำ�บล ข. แต่รวมกันเป็นเครือข่ายซึ่งจะมีพลังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเรือ่ งทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สิทธิ ความเป็นพลเมือง ทีส่ ามารถแลกเปลีย่ น
ต่อรอง หรือให้ข้อเสนอกับระบบได้”
สำ�หรับชาวบ้านที่ไม่เคยทำ�งานมาก่อน ทีมงานของ พอช. จะเริ่มต้น
ตัง้ แต่สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุม่ ระดมความคิดแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน
โดยเริม่ จากเรือ่ งทีไ่ ม่ซบั ซ้อนมาก เช่น สวัสดิการชุมชนทีม่ กี ารดูแลในเรือ่ งเกิด
แก่ เจ็บ ตาย แล้วจึงคิดเรื่องปัญหาที่ใหญ่ขึ้น เช่น ที่ดินทำ�กิน แต่ขั้นตอนที่
สำ�คัญในการทำ�งานคือ การใช้ข้อมูล โดยการทำ�แผนแม่บทชีวิตชุมชน
ศึกษาข้อมูลเรือ่ งราวข้อเท็จจริงความเป็นอยูใ่ นชุมชน พัฒนามาเป็นแผน
ของชุมชน ทีบ่ างเรือ่ งชุมชนสามารถดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาเองได้ บางเรือ่ ง
ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอืน่ หรือบางเรือ่ งต้องเสนอระดับนโยบาย
เพราะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ดังนั้นกระบวนการทำ�งานจึงเป็นลำ�ดับ
ตัง้ แต่การรวมกลุม่ ขยับจากกิจกรรมมาร่วมกันเป็นเครือข่าย แต่ละชุมชน
ต้องมีความพร้อมของข้อมูลจากแผนชุมชน ทีจ่ ะทำ�ให้เขารูส้ ภาวะปัจจุบนั
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เพราะซาบซึ้งดีว่าไม่ว่าข้าราชการหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่
พอช. เข้ามา วันหนึ่งก็ต้องจากไป แต่คนพังงายังคงอยู่ที่นี่
จึงต้องมีหน้าที่สำ�คัญคือเป็นหลักในการถนอมรักษาวิถีชีวิต
ของคนพังงา

ของชุมชน เรื่องราวที่เผชิญอยู่ และอนาคตที่จะเป็นการแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะต้องหารือกับระบบที่จะร่วมกันแก้ปัญหา
ธีรพล กล่าวว่า พัฒนาการการทำ�งานภาคประชาสังคมในจังหวัด
พังงา นับเป็นตัวอย่างการทำ�งานร่วมกันของภาคประชาชน ภาคราชการ
และภาคเอกชน ทีม่ คี วามเข้มแข็ง ภายใต้เงือ่ นไขคือ 1. คนในท้องถิน่ มีส�ำ นึก
รัก หวงแหน และดูแลทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรมของตนเอง 2. แกนนำ�ที่
ผ่านกระบวนการในการเห็นเรื่องราวที่เป็นวิกฤต เช่น สึนามิ และไม่ได้มอง
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายชุมชน แต่มองครอบคลุมไปถึงคนชายขอบ คนพลัดถิ่น
เช่น ชาวเลที่อยู่ในพื้นที่ 3. หลังจากมีการรวมตัวเป็นองค์กรชุมชน ทีมงานมี
การประชุมกันอย่างสม่�ำ เสมอ และเลือกใช้ทกั ษะความสามารถของแต่ละบุคคล
เช่น บางคนถนัดงานเย็น บางคนถนัดงานร้อนที่เป็นการต่อสู้เชิงนโยบาย จึง
เป็นการรวมตัวกันของทีมงานทีผ่ สมผสานกลมกลืนลงตัว 4. สิง่ ทีต่ อ่ สูน้ อกจาก
สู้เพื่อชุมชนที่ประสบปัญหาในพื้นแล้ว ยังคิดกว้างไปถึงชุมชนข้างเคียง รวม
ทั้งลูกหลานในอนาคต 5. คนพังงาเรียนรู้ระบบราชการ เมื่อมีหวั หน้าหน่วย
งาน หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดคนใหม่มา ก็จะเข้าพบเพือ่ แนะนำ�ตัว นำ�เสนอข้อมูล
สร้างความสัมพันธ์ เมือ่ มีขอ้ มูลรองรับ ระบบราชการจึงยินดีสนับสนุน “เพราะ
ซาบซึง้ ดีวา่ ไม่วา่ ข้าราชการหรือแม้กระทัง่ เจ้าหน้าที่ พอช. เข้ามา วันหนึ่งก็
ต้องจากไป แต่คนพังงายังคงอยู่ที่นี่จึงต้องมีหน้าที่สำ�คัญคือเป็นหลักใน
การถนอมรักษาวิถีชีวิตของคนพังงา”
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ภาพการทำ � งานในปั จ จุ บั น ของภาคประชาสั ง คมของพั ง งาที่
ประกอบด้วยภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ จึงสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางการพัฒนาของจังหวัดได้ระดับหนึ่ง เพราะแม้ว่า
ภาพรวมของการพัฒนาประเทศยังเป็นจากบนลงล่าง แต่ทพ
ี่ งั งาเริม่ มีการ
รับฟังเสียงภาคประชาสังคมมากขึ้น เพราะคนในท้องถิ่นลุกขึ้นมาช่วย
และมีบทบาทในการจัดการปัญหาตนเอง โดยไม่มองข้ามภารกิจหน้าที่
ของภาคราชการ หรือภาคเอกชนที่จะมาร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ท้องถิ่น
“ขบวนการภาคประชาสังคมของพังงามีบทบาทในการเตือนระบบใหญ่
ว่า ถ้าจะทำ�โดยไม่รับฟังเสียงประชาชน ความยั่งยืน ความต่อเนื่องของการ
ทำ�งานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และในที่สุดจะล่มสลายไป นี่เป็นบททดสอบ
ของพีน่ อ้ งพังงา ความเป็นขบวนจังหวัดของพังงาทีส่ ว่ นราชการในจังหวัดรับฟัง
ซึ่ง 7-8 ปีที่ผ่านมา เวลามีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มาพี่น้องชาวบ้านจะไป
พบและเล่าให้ฟังว่า เขาทำ�อะไรมาบ้างในฐานะประชาชนในจังหวัด และพวก
เขามองทิศทางการพัฒนาอย่างไร”
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับการพัฒนาการทำ�งานในอนาคต ธีรพลมีความ
เห็นว่า ภาคประชาสังคมในจังหวัดพังงายังต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพือ่
ให้การทำ�งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือ 1. แกนนำ�ในขบวนของพังงาต้อง
ยกระดั บ การทำ � งานของตนเองให้ เ ป็ น นั ก คิ ด นั ก วิ เ คราะห์ ที่ คิ ด ในเชิ ง
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานมากขึ้น 2. พังงามีรูปธรรมความสำ�เร็จของ
ชุมชนแต่ละพืน้ ทีพ
่ อสมควร แต่ควรขยับขยายไปสูป่ ระเด็นอืน่ ๆ ในชุมชน
เพื่อจัดการตนเองได้มากขึ้น 3. คิดหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว
ทีใ่ นอนาคตอาจจะมีปญ
ั หาเรือ่ งกลุม่ ทุน การสูญเสียทีด่ นิ การแย่งชิงทรัพยากร
ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ที่คนพังงาจะต้องคิด และ 4. อนาคตนโยบายรัฐบาลจะ
กระจายลงสู่ระดับชุมชนมากขึ้น ดังนั้นชุมชนจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ผ่าน
การคิด การวิเคราะห์ การถอดบทเรียน มาเป็นแผนการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
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“ในอนาคตสิง่ ทีภ่ าคประชาสังคมต้องพัฒนาเรือ่ งเศรษฐกิจ แม้เราจะยัง
ไม่สามารถกำ�หนดราคาได้ แต่ถา้ สามารถเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน ประชาชน
ก็อยู่ได้แล้ว และต้องทำ�ให้ได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในพื้นที่”

เปลี่ยนนำ�เดี่ยว...สู่นำ�ร่วม
ดูเหมือนว่าการทำ�งานของทีมงานพังงาแห่งความสุขจะเดินไปด้วยดี
แต่ภาพจำ�ของคนนอกทีม่ ตี อ่ ไมตรี จงไกรจักรคือ ภาพของนักต่อสูเ้ ต็มตัว เป็น
ผู้นำ�ท้องถิ่นที่อยากเห็นชุมชนเปลี่ยนแปลง ปฏิเสธสิ่งที่เห็นต่างอย่างสิ้นเชิง
แต่เมือ่ ได้เข้าร่วมในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นภาวะผูน้ �ำ ในหลากหลายเวที เช่น
เวทีร่วมเรียนรู้เครือข่ายแห่งอนาคต (CL2) เวทีเครือข่ายภาวะการนำ�เพื่อการ
ขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) เวทีผู้นำ�ภาคธุรกิจพบ
ผูน้ �ำ ภาคประชาสังคม (MPI) เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระจำ�ปี (Annual Reflection)
ส่งผลให้ไมตรีเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่น้อย
โดย รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำ�ลี ผูอ้ �ำ นวยการโครงการ
ผู้นำ�แห่งอนาคต บอกว่า 2-3 ปีที่ไมตรีเข้าร่วม
เรียนรูก้ บั โครงการ สิง่ ทีส่ มั ผัสได้คอื ท่าทีของไมตรี
ที่ โ อบอุ้ ม คนอื่ น มากขึ้ น เปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น ที่
แตกต่างหลากหลาย และเชือ่ มประสานการทำ�งาน
กับคนอืน่ มากขึน้ ไม่น�ำ แบบดิง่ เดีย่ ว เมือ่ ได้สมั ผัส
การทำ�งานในพืน้ ที่ เริม่ ตัง้ แต่การแก้ปญ
ั หาพิบตั ภิ ยั
สึนามิ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น
และเห็นความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการทำ�งานเพือ่ บ้านเกิด
นำ�ไปสู่การทำ�งานร่วมกันในเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือ
สนับสนุนความยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม
รศ.ดร.อนุชาติ บอกต่อว่า โจทย์ของไมตรีคือ 1. จะสร้างผู้นำ�ในระดับ
พื้นที่จำ�นวนมากให้ทัดเทียมเขาได้อย่างไร 2. กระบวนการทำ�งานและท่าที
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ด้วยท่าทีการทำ�งานที่เปลี่ยนไปจากนำ�เดี่ยวสู่นำ�ร่วม
ทำ�ให้ไมตรีและทีมสามารถสร้างผู้นำ�ในระดับพื้นที่ขึ้นมาเป็น
แกนนำ�หลักจำ�นวนมาก ยังก่อเกิด “สถาบันการพัฒนา
พังงาแห่งความสุข” ที่นอกจากจะสร้างความยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดพังงาแล้ว สถาบัน
แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมให้คนพังงาและคนภายนอกได้แบ่งปัน
ความสุขร่วมกัน

เชื่อมประสานอย่างสร้างสรรค์กับคนในภาคส่วนต่างๆ และ 3. ความยั่งยืน
ในการทำ�งาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของโครงการคือ การสร้างผู้นำ�
ในระดับพื้นที่ และการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้ภาคประชาสังคมอยู่รอดได้ ที่กลายมาเป็นโจทย์ในการทำ�งานร่วมกัน
ในปีนี้ ด้วยท่าทีการทำ�งานที่เปลี่ยนไปจากนำ�เดี่ยวสู่นำ�ร่วม ทำ�ให้ไมตรีและ
ทีมสามารถสร้างผูน้ �ำ ในระดับพืน้ ทีข่ น้ึ มาเป็นแกนนำ�หลักจำ�นวนมาก ยังก่อเกิด
“สถาบันการพัฒนาพังงาแห่งความสุข” ทีน่ อกจากจะสร้างความยัง่ ยืนด้าน
เศรษฐกิจให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดพังงาแล้ว สถาบันแห่งนีย้ งั เป็นศูนย์รวม
ให้คนพังงาและคนภายนอกได้แบ่งปันความสุขร่วมกัน
“จุดเริ่มต้นพังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้เล่มนี้ มาจาก
แนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และพี่ประชา หุตานุวัตร ที่มองเห็นว่า
บทเรี ย นการทำ � งานภาคประชาสั ง คมของจั ง หวั ด พั ง งา คื อ การสร้ า ง
ความเข้มแข็งของชุมชนในระดับฐานราก ทีม่ คี วามเป็นตัวของตัวเอง และ
มีศักดิ์ศรี เห็นได้จากการทำ�งานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ไม่ว่าจะ
เปลี่ยนกี่คน พวกเขาก็สามารถรับมือและประสานการทำ�งานร่วมกันได้
จึงอยากนำ�แนวคิดการทำ�งานขับเคลือ่ นสังคมของทีมพังงามาขยายผลต่อ
ให้คนในสังคมเห็นอีกบทเรียนหนึ่งของการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มาจาก
ฐานรากจริงๆ”
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บทที่ 4

พังงา...
หลากหลายความสุข
ที่คุณสัมผัสได้
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พังงาไม่ได้มีความสุขอยู่แค่บ้านน้ำ�เค็ม บ้านโคกเจริญ บ้านท่าอยู่
บ้านรมณีย์ เกาะยาวน้อย และ อบต.บางวัน เท่านัน้ แต่ความสุขยังกระจาย
อยู่ทั่วทั้งจังหวัดพังงา ดังตัวอย่างเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ที่อยากให้
คนนอกเข้าไปสัมผัสความสุขเหมือนที่พวกเขาสัมผัส

รวมพลังอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองเคียน
ในอดีตหลายปีที่ผ่านมา ป่าชายเลนในเขตตำ�บลคลองเคียน อำ�เภอ
ตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา มีพน้ื ทีก่ ว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มาก จึงได้รบั ความสนใจ
จากนายทุนภายนอกเข้ามาสร้างเตาเผาถ่าน ประกอบนโยบายจากภาครัฐที่
เปิดโอกาสให้นายทุกสามารถเข้ามาสัมปทานป่าชายเลนได้ คนภายนอกจึง
หลัง่ ไหลเข้ามาใช้ทรัพยากในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ จนป่าชายเลนและทรัพยากรในทะเล
ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนในชุมชน จึงเกิดกระแส
ต่อต้านการเผาถ่าน จนต้องประกาศยกเลิกสัมปทาน ป่าชายเลนจึงกลับ
มาสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ต่อมาเมื่อกระแสนากุ้งได้รับความนิยม ป่าชายเลน
บ้านคลองเคียนจึงถูกบุกรุกอีกครั้ง ป่าที่เคยสมบูรณ์เริ่มเสื่อมโทรมลง สัตว์น้ำ�
และต้นไม้ในทะเลลดจำ�นวนลงจากการปนเปื้อนสารเคมี และเพื่อปกป้อง
ป่าชายเลนแห่งนี้ไว้ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันยึดคืนพื้นที่บางส่วน เกิดเป็น
คดีความกับนายทุน สุดท้ายชาวบ้านชนะคดี จึงทำ�ให้มกี ารปลูกป่าชายเลน
ซ่อมแซม โดยขอความร่วมมือและงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ อบต. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และภาคเอกชน
และได้ตั้งกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้านในการใช้ไม้ และกำ�หนดพื้นที่ใช้สอย
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ทำ�ให้เกิดกลุ่มต่างๆ
ขึน้ มากมายเพือ่ ดูแลรักษาทรัพยากรของตนและพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนในตำ�บล
คลองเคียน
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ตำ�นานของความสุขที่คุระบุรี
อำ � เภอคุ ร ะบุ รี จั ง หวั ด พั ง งา ตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ อำ � เภอ
สุขสำ�ราญ จังหวัดระนอง มีประชากรโดยรวม 20,000 คน
พื้นที่แบ่งเป็น 4 ตำ�บล 33 หมู่บ้าน โดยพื้นที่ร้อยละ 80 เป็น
ที่ดินของรัฐ เช่น เป็นเขตอนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ ป่าไม้
ป่าชายเลน อุทยาน ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ เป็นต้น ทำ�ให้
คนอำ�เภอคุระบุรีส่วนใหญ่ขาดการเข้าถึงสิทธิในที่ดิน และ
ขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐ ปี พ.ศ. 2549 คนในชุมชน
จึงลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินอย่างเป็นระบบ
เพราะเห็นว่าสิทธิในที่ดินเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของประชาชนที่
ต้องได้รบั การคุม้ ครอง ในครัง้ แรกมีตวั แทนจากชาวบ้านทีเ่ ป็น
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำ�เข้าร่วมประมาณ 10 หมู่บ้าน
มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นว่า “เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินอำ�เภอ
คุระบุรี” ทำ�การรวบรวมข้อมูลปัญหาที่ดินเป็นรายหมู่บ้าน
เพือ่ จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย และนำ�เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ที่จังหวัดภูเก็ต และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ศาลากลาง
จังหวัดในปี พ.ศ. 2550 แต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ต่อมาแกนนำ�อีกท่านคือ นายวิษณุ เหล่าธนถาวร ได้เชือ่ มต่อเครือข่าย
ชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ที่มีไมตรี จงไกรจักร เป็น
ผู้ประสานงาน จนนำ�ไปสู่การจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมกับรัฐบาลในสมัย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะกรรมการระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2552 แต่
ข้อเสนอเชิงนโยบายก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด
ในปี พ.ศ. 2553 คปสม.ได้ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อความ
เป็นธรรมในสังคม (P-move) ชวนสมาชิกทั่วประเทศไปชุมนุมที่บริเวณลาน
พระบรมรูปทรงม้ากว่าจำ�นวน 5,000 คน จนรัฐบาลอภิสิทธิ์ต้องขอเปิดเจรจา
กับตัวแทนของ P-move ในทีส่ ดุ ผลจากการเจรจาครัง้ นัน้ ทำ�ให้กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มีคำ�สั่งให้มีการกันป่าชายเลนออกจากชุมชนใน
อำ�เภอคุระบุรี จนนำ�ไปสู่การออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดินให้แก่สมาชิก
คปสม. และชุมชนในอำ�เภอคุระบุรถี งึ 400 แปลง เป็นการสร้างความสุข
ให้แก่คนคุระบุรใี นประเด็นที่ดินเป็นครั้งแรก และถือเป็นบททดสอบครั้ง
สำ�คัญของภาคประชาชน ซึ่งส่งผลและมีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่อๆ มาจนถึง
ปัจจุบัน
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ข้าวดีที่ตากแดด
ก่อนที่ยางพาราจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก คนในตำ�บลตากแดด
อำ�เภอเมือง จังหวัดพังงา เคยทำ�นาข้าวไว้กนิ ในครัวเรือน การทำ�นาจะใช้ควาย
ไถนา ทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมการลงแขก ลงแรงช่วยเหลือกัน มีพิธีทำ�ขวัญข้าว
เมื่อสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปกลายเป็นสวนยางพารา นาข้าวจึงเริ่มหมดไป
ชาวบ้านในตำ�บลต้องซื้อข้าวจากที่อื่นมาบริโภค กระทั่งปี พ.ศ. 2549
กำ�นันจริพล ฉายแสง มีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำ�บลบางทอง อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้เห็นการปลูกข้าวไร่ในสวน
ยางพาราที่มีการตัดโค่นและเริ่มมีการเพาะปลูกยางใหม่ จึงมีพื้นที่ว่างเปล่าที่
ใช้ปลูกข้าวได้ 2-3 ปีก่อนที่ยางจะโต แต่เป็นการทำ�นาแบบข้าวไร่ (หนำ�ไร่)
โดยใช้ไม้แทงดินให้เป็นหลุม เรียกวิธี “แทงสัก” คือคนเดินหน้าจะใช้ไม้เหลา
ปลายให้แหลมแทงดินให้เป็นหลุมขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร
มีคนเดินตามหลังใช้กระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ 70 เซนติเมตรบรรจุเมล็ดพันธุ์
เทใส่มือ หยอดลงไปในหลุมๆ ละ 7-8 เมล็ด แล้วใช้ปลายประบอกไม้ไผ่เกลี่ย
ดินปิดหลุม
อบต.ตากแดดเห็นเป็นแนวคิดทีด่ จี งึ สนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ ว “ดอกข่า”
ซึง่ เป็นพันธุข์ า้ วพืน้ เมือง ทนแล้ง ทนโรค ปลูกได้ทกุ สภาพพืน้ ที่ เมล็ดพันธ์ขุ า้ ว
มีลักษณะเรียวยาว สมบูรณ์ เมื่อนำ�ไปหุงสุกข้าวจะนุ่ม มีกลิ่นหอม การปลูก
ข้าวไร่จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) เป็นแกนหลักพลิกฟืน้ สวนยางให้เป็นไร่ขา้ ว มีพน้ื ทีป่ ลูก
ในปีแรกจำ�นวน 5 แปลง เนือ้ ทีร่ วมกันประมาณ 20 ไร่ เป็นการปลูกแบบปลอด
สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ย เพราะใบยางที่ร่วงหล่นจะทับถมกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำ�รุง
ต้นข้าว ชาวบ้านจะเริ่มปลูกข้าวไร่ในเดือนสิงหาคม ข้าวที่ปลูกแล้วจะเติบโต
ไปตามธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 120-150 วันก็เก็บเกี่ยวได้ ทำ�ให้คนใน
ชุมชนลดรายจ่ายในการซือ้ ข้าวลงได้ และเมือ่ เห็นผลดี สภาองค์กรชุมชน
ตำ�บลตากแดดจึงจัดทำ�เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนในตำ�บล
ต่อไป
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เกาะปันหยีมีดีที่สวัสดิการชุมชน

“ทุนชุมชน” ความเข้มแข็งของบ้านนาเตย

“เกาะปันหยี” หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในนาม “หมู่บ้านกลางน้ำ�”
เกาะที่มีชื่อเสียงของตำ�บลเกาะปันหยี อำ�เภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นเกาะ
เล็กๆ ที่มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชะลูด แวดล้อมไปด้วยเกาะน้อยใหญ่
เมือ่ รัฐบาลประกาศให้อา่ วพังงาเป็นอุทยานแห่งชาติ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
สำ�คัญ โดยมีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งล่อใจ ภายใต้
การจัดการของภาครัฐและภาคธุรกิจส่งผลให้เกาะปันหยี “ถูกเทีย่ ว” อย่างหนัก
แม้จะมีรายได้ดี แต่สวัสดิการชีวติ ไม่ดตี ามไปด้วย กระทัง่ ปี พ.ศ. 2553 รัฐบาล
มี น โยบายให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนตำ � บลเกาะปั น หยี เพื่ อ ให้
ชุมชนสามารถดูแลคนในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เกาะปันหยีเป็นผูส้ นับสนุนการดำ�เนินการ ร่วมกับคณะทำ�งานพังงาแห่งความสุข
จนปี พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองให้เป็น “องค์กรสวัสดิการชุมชน” ทำ�ให้
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นที่น่าพอใจ ตอบสนองต่อความต้องการ และยังสามารถช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ตำ�บลนาเตย อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่
เรียบง่าย ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและ
การทำ�ประมง มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามธรรมชาติ ซึง่ สามารถพัฒนาและส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีวัดจำ�นวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาของชาวพุทธ ส่วนชาวมุสลิมมีมสั ยิด จำ�นวน 4 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำ�บลนาเตยได้รับคัดเลือกให้เป็นตำ�บลต้นแบบ ในชุมชน
มีแกนนำ� อสม.เป็นผู้ดูแลสุขภาพ มีชมรม
ผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและได้รับการคัดเลือกให้
เป็น 1 ใน 4 ชมรมผูส้ งู อายุของจังหวัดพังงา
เพื่อเข้าสู่ชมรมผู้สูงอายุแบบพฤธิภาวะ ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคนใน
ตำ�บลเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีการจัดบริการสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม ได้แก่ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษาและด้านบริการสวัสดิการ
เป็นต้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม
พ.ศ.2546 ที่มีการกำ�หนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม โดยต้องคำ�นึงถึง
ประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมตามความจำ�เป็นและเหมาะสม โดยบูรณาการ
กับแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่
ให้สอดคล้องในรูปแบบตามเบญจวิถี 5 แนวทาง เพื่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างสุขภาพที่ดี สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน จัดให้มีสวัสดิการ
ระดับตำ�บลเพื่อดูแลคนในตำ�บลตั้งแรกเกิดจนเสียชีวิต เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ นอกจากนี้ผู้คนในตำ�บลนาเตยยัง
ดำ�เนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชผักและเลีย้ งสัตว์ในครัวเรือน การทำ�น้�ำ หมัก
ชีวภาพ การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น การมีผู้นำ�ชุมชนที่มีวสิ ยั ทัศน์และเป็น
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นักพัฒนาทีด่ ี ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี มีความสัมพันธ์
แบบเครือญาติ ครอบครัวเข้าสูภ่ าวะอบอุน่ และเข้มแข็ง ด้วยต้นทุนดังกล่าว
ข้างต้น ส่งผลให้คนในตำ�บลนาเตย มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ่มี ีความสุข

ช่วยเหลือเกื้อกูล...จุดสร้างความสุข
ของคนบ้านหล่อยูง
ตำ�บลหล่อยูง อำ�เภอตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา คนเฒ่าคนแก่บอกว่า พืน้ ที่
แห่งนี้เต็มไปด้วย “ต้นหล่อ” ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนบาง ใบหล่อสามารถนำ�มา
รักษาโรคซางทีม่ กั เกิดกับเด็กได้ ลักษณะภูมปิ ระเทศของตำ�บลหล่อยูง ประกอบ
ด้วยภูเขาสลับซับซ้อน เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล และที่ราบหุบเขา คนในชุมชน
ประกอบอาชีพทำ�สวนยางพารา ประมง ค้าขายและรับจ้างทั่วไป
จุดเด่นของตำ�บลหล่อยูงคือ มีกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้มแข็ง เช่น
กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ แม่บา้ น (เครือ่ งแกง, ถัว่ ลิสงคัว่ ) กลุม่ อสม.
ชมรมผูส้ งู อายุฯ กลุม่ สัจจะออมทรัพย์ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำ�บล
หล่อยูง
ความสุขของสมาชิกภายในชุมชนคือ ความรู้สึกที่ว่า เงิน 1 บาทต่อวัน
สามารถช่วยเหลือคนได้ทั้งตำ�บล โดยผู้ที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ เป็นการให้อย่างมีคณ
ุ ภาพและรับการช่วยเหลือแบบมีศกั ดิศ์ รี นีค่ อื
การดำ�เนินชีวติ ในวิถเี ศรษฐกิจพอเพียง พึง่ พาซึง่ กันและกัน เป็นพื้นฐาน
ความเข้มแข็ง พร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและขับเคลื่อน
กิจกรรมของกลุ่มองค์กรในชุมชน ไม่แบ่งแยกกัน และช่วยเหลือกันเป็น
อย่างดี มีความรักสามัคคีกันฉันพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิม สิ่งเหล่านี้
เป็นจุดที่สร้างความสงบสุขให้กับคนในชุมชน
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พลังชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ตำ�บลบางนายสี อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงามีคำ�เล่าต่อกันมาว่า
บริเวณที่ตั้งตำ�บลเดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าริมทะเล ต่อมามีคนชื่อ “นายสี”
มาตัง้ รกรากอาศัยยูบ่ ริเวณนีเ้ ป็นคนแรก ส่วนคำ�ว่า “บาง” เป็นชือ่ ของปากน้�ำ
ลำ�คลองบริเวณทีน่ ายสีอาศัยอยู่ เมือ่ ราษฎรออกไปทำ�มาหากินทางทะเลก็จะ
เรียกบริเวณที่นายสีอาศัยอยู่ว่า “บางนายสี” จนติดปาก กระทั่งเป็นชื่อเรียก
“ตำ�บลบางนายสี” มาจนทุกวันนี้
จุดเด่นของตำ�บลบางนายสี อยู่ที่บ้านท่าจูด ซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้
อุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ 3 น้ำ�คือ น้ำ�เค็ม น้ำ�กร่อย และน้ำ�จืด มีผืนป่า
กว่า 3,000 ไร่ จึงเผชิญกับการช่วงชิงทรัพยากรอยู่บ่อยครั้ง คือ 1.การทำ�
สัมปทานเหมืองแร่ดีบุกในป่าชายเลนและป่าพรุ ส่งผลให้ลำ�คลองตื้นเขิน

เกิดน้ำ�เสีย และน้ำ�ทะเลหนุนสูง ชาวบ้านไม่สามารถทำ�นา ต้นจูดที่เคยสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนลดจำ�นวนลง 2. การทำ�สัมปทานป่าไม้ (ป่าบก) แต่ชาวบ้าน
ร่วมกันคัดค้านจนกลุ่มสัมปทานถอนตัว 3. สัมปทานเตาถ่าน และธุรกิจทำ�
นากุง้ ส่งผลให้ปา่ ชายเลนเสือ่ มโทรม จึงเป็นจุดเปลีย่ นให้คนในชุมชนหันมา
ฟืน้ ฟูทรัพยากรเพือ่ ฟืน้ ระบบนิเวศ 3 น้�ำ ให้กลับคืนมา การทีค่ นบ้านท่าจูด
กล้าลุกขึน้ มาต่อต้านกลุม่ นายทุน เพราะมีผนู้ �ำ หลายกลุม่ ทีม่ คี วามกล้าหาญ
มีอำ�นาจในการต่อรอง ใช้แนวคิดอนุรักษ์ไปปรับปรุงแทนการสร้างความ
ขัดแย้ง
หลังจากแก้ปญ
ั หาเรือ่ งทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมของบ้านท่าจูดได้แล้ว
คนในชุมชนบางนายสีมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนเรื่องสมัชชา
พังงาแห่งความสุข ทำ�ข้อมูลเรื่องความสุขความทุกข์ของคนตำ�บลบางนายสี
พบว่า เรื่องที่ชาวบ้านเป็นทุกข์มากที่สุดคือ ที่อยู่อาศัยและที่ทำ�กิน จึงมีมติให้
สภาองค์ชุมชนทำ�เรื่องนี้โดยของบประมาณจาก พอช. จัดเวทีทำ�ความเข้าใจ
กับชาวบ้าน พบว่ามีผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น 1,195 ราย แต่งบประมาณในการเก็บ
ข้อมูลไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงลงแรงช่วยกันทำ�แผนที่ทำ�มือจนครบทุก
หมู่บ้าน และลงขันจ้างวิทยากรมาอบรมเรื่องการจับจีพีเอส เพื่อยืนยัน
ขอบเขตที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ โดยปัจจุบันคณะกรรมการโฉนดชุมชนได้
ลงมาตรวจสอบพื้นที่แล้วในเบื้องต้น

