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บทที่ 1
บทนํา
ความสุขและความอยูดีมีสุข: กระแสใหมของการพัฒนา
ในชวงกวา 10 ปที่ผานมา ไดมีการทาทายความคิดการพัฒนาแบบดั้งเดิม ที่มุงเนนการ
สรางความเติบโตทางเศรษฐกิ จ และใช ผลิต ภัณ ฑม วลรวมประชาชาติ หรือรายไดตอหัว ของ
ประชากรเปนตัวชี้วัดการพัฒนา การทาทายดังกลาวนี้ มีเหตุผลที่สําคัญสองประการ ประการแรก
คือ นับตั้งแตที่เราไดเดินเขาสูเสนทางการพัฒนามาเปนเวลานานพอสมควร ก็ยังพบวา ความทุกข
ยากลําบาก มิไดหมดสิ้นไป ในหลายกรณีกลับพบวา การพัฒนาไดเพิ่มปญหาแบบใหม ๆ เขาไปอีก
อยางเชน ปญหาดานสิ่งแวดลอ มและปญหาสังคม ปญหาเหลานี้ ไดสรางความทุก ขใ หแกค น
จํานวนมาก ในขณะที่ค นจํานวนนอยเทานั้น ที่ไดรับผลประโยชนจ ากการพัฒ นา ขอทว งติ ง
ดังกลาวนี้ สวนใหญแลวมาจากประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศดอยพัฒนา ประการที่สอง ใน
กลุมประเทศที่พัฒนาแลว ก็เริ่มที่จะมีคําถามตอเรื่องการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อเร็วมานี้ มีการศึกษา
และวิ จัย และเป ด เผยวา “ความสุ ข ” ของประชากรในประเทศที่ พัฒ นาแล ว อย า งญี่ปุ น หรื อ
สหรัฐอเมริกา มิไดเพิ่มขึ้น เปนสัดสวนตามการเพิ่มขึ้นของรายไดในประเทศนั้น ๆ ขอทวงติงทั้ง
สองประการ ไดนําไปสูการตั้งประเด็นคําถามวา ที่จริงแลว เรามีการพัฒนานอยไป หรือเรามีการ
พัฒนามากไป หรือเราทําการพัฒนาที่ผิดทิศทาง
ทามกลางปญหาเหลานี้ ไดมีค วามพยายามของหนวยงาน และองคก รตาง ๆ ทั้ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในทองถิ่น ไดรวมกันแสวงหาแนวทางหรือวิธีการการพัฒนา เพื่อนําไปสู
“ความสุข” และในความพยายามดังกลาวนี้ กองทุนสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ก็ไดมีสวนรวม
อยางสําคัญในการสนับสนุน ผลักดัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว งาน “มหกรรมสรางสุข” เปน
กิจกรรมอยางหนึ่ง ที่ สสส. ไดเขามามีสวนรวม ครั้งลาสุดที่ผานมา จัดขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา
จากความรวมมือรวมใจของเครือขายพลังสรางสุขภาพภาคอีสาน ดวยการรวมถอดสรุปบทเรียน
ประสบการณและกระบวนการเรียนรูจากภูมิปญญาปฏิบัติที่ผานมา ในวันนั้นมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
หลายอยาง อาทิ เวทีก ารเสวนาทางวิชาการ ซุมนิทรรศการกิจ กรรมและการออกรานของ
เครือขายสรางสุขภาพในภาคอีสาน และกิจกรรมคายสรางสุขของ 4 กลุมเครือขาย ไดแก เครือขาย
ผูสูงอายุ เครือขายเยาวชน เครือขายวิ่งเพื่อสุขภาพ และเครือขายงานปองกันอุบัติเหตุ ตลอดจน
องคกร/หนวยงานที่เขารวมในครั้งนั้น ดวยพื้นฐานความศรัทธาและความเชื่อมั่นวาพลังสรางสุข
ภาคอีสาน เพื่อรวมกันสรางชุมชนใหเปนสุขและสามารถเกิดขึ้นจริงใหได เพื่อเชื่อมโยงความสุข
จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน เมือง โรงเรียน ที่ทํางาน ในทุกมิติทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและจิตวิญญาณ
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หลังจากที่งานมหกรรมสรางสุขภาคอีสานผานไป แกนหลักสําคัญในการทํางานไดจัดใหมี
การประชุ ม สรุ ป บทเรี ย นหลั ง จากการทํ า งานขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2549 ณ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทบทวนการทํางานที่ผานมาวาปญหาและขอคนพบที่เกิดขึ้น
และสิ่งสําคัญหากตองมีก ารจัดงานครั้งตอไป อะไรที่ จ ะตองนําไปปองกันหรือปรับปรุงเพื่อการ
แกไขที่ดีขึ้น ในวันนั้นมีการกําหนดสถานที่ในการจัดงานมหกรรมสรางสุขภาคอีสานในครั้งตอไป
ดวย โดยเปดโอกาสใหทุกจังหวัดในภาคอีสานที่มีความพรอมทั้งดานงบประมาณและสถานที่อาสา
เปน เจา ภาพในการจัด งานในครั้งตอไป หลัง จากการประชุม เสร็จ สิ้ น ไดขอสรุปวาใหจังหวั ด
มหาสารคามเปนเจาภาพในการจัดงานมหกรรมสรางสุขภาคอีสาน ประจําป 2550 โดยทําหนาที่เปน
ผูอาสาหรือผูอํานวยความสะดวกใหเกิดกระบวนการทํางานสรางเสริมสุขภาพตอไป
โครงการจัดงานมหกรรมสรางสุขภาคอีสาน ป 2550 ณ จังหวัดมหาสารคาม ภายใตหัวขอ
“สุข ซําบายดี ตามวิถีไทยอีสาน” ในการจัด งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปน เวทีก ารนําเสนอ
ผลงานสรางเสริมสุขภาพที่เปนรูปธรรมของภาคีสุขภาพ และรวมกันทบทวน ฟนฟูสุขภาวะโดย
ระบบนิเวศนและวัฒนธรรมอีสานใหเขมแข็ง รวมทั้งกระตุนใหภาคีพันธมิตร อาทิ นัก การเมือง
หรือสาธารณชนทั่วไป เกิดความเขาใจเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในมิติตาง ๆ รูจักภารกิจงานของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มากขึ้น ตลอดจนเกิดการขยายภาคี
เครือขายและสานตอความสัมพันธระหวางภาคีเครือขายมากขึ้น
ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมในงานมหกรรมครั้งนี้ ประกอบดวย กิจกรรมภายใน อาทิ งานดาน
วิชาการ เปนการนําเสนอขอมูลเชิงวิชาการดานสถานการณดานสุขภาวะ การแสดงการสรางสุข
แบบบูรณาการ โดยนําเสนอผานลานกิจกรรม 11 ลาน ซึ่งเปนการนําเสนอขอมูลการสรางเสริม
สุขภาพ บูรณาการรว มกับการปองกัน แกไ ขผลกระทบตอสุขภาพตามภูมิปญญา และกิจกรรม
ภายนอก อาทิ ตลาดนัดสุขภาพ เวทีเรียนรูนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพเชิงประเด็น การจัด
ซุมนิทรรศการกิจกรรมของภาคีเครือขายเสริมสรางสุขภาพภาคอีสาน การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ตามวิถีคนอีสาน กิจกรรมมัคคุเทศกเขตเมือง เปนตน
ตัวชี้วัดกระบวนการ
ความอยูดีมีสุขอาจจะพิจารณาและแยกไดเปน 3 ดาน ดานแรก พิจารณาจากสิ่งที่เรามีไม
วาจะเปนทุนเดิม ทรัพยากร เปนสิ่งที่คน กลุม องคกร ชุมชน และเครือขาย สั่งสมและมีมากอน
และสิ่งที่เรา “มี” นี้ จะเปนรากฐานสําหรับความอยูดมี ีสุข กลาวคือ เราใชสิ่งที่เรามีอยูแ ลว (รวม
กับสิ่งที่เราแสวงหา สรางขึ้นใหม) ในการสรางความอยูดีสุข ดานที่สอง พิจารณาประเด็นที่วาเรา
“อยาก” จะเปนอะไร หรืออยากจะไปถึงไหน ความอยูดีมีสุขมิไดเกี่ยวของกับสิ่งที่เรามีหรือการ
แสวงหา เพื่อใหเรามีมาก ๆ เทานั้น แตเกี่ยวของกับวา เราอยากจะเปนอะไร อยากจะมีชีวิตอยางไร
ดวย ยกตัวอยางใหเห็นชัดคือ แมวา เราจะ “มี” ทรัพยากร มีวัฒนธรรมประเพณี มีทรัพยสินเงิน
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ทอง แตเราก็ยังมีความ “อยากจะเปน” อยางอื่นที่เรายังไมมี หรือยังไมพอใจในสิ่งที่เรามี สภาพ
เชนนี้ก็เปนสภาวะที่เรายังไมบรรลุถึงความอยูดีมีสุข
ดานที่สาม พิจารณาจากความพยายามหรือการกระทํา เพื่อใหบรรลุถึงสิ่งที่เราอยากจะเปน
ความสําคัญในประเด็นนี้ก็คือ
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงสิ่งที่เราอยากจะเปนแตกตางกัน
ออกไป ไมจําเปนตองมีแนวทางเดียวหรือมีวิธีการที่ตายตัว
องคประกอบทั้งสามดาน สิ่งที่เรามี สิ่งที่เราอยากจะเปนและสิ่งที่เราอยากจะไป และ
พยายามหรือการกระทําของเรา เราอาจจะเรียกรวม ๆ วา เปน “กระบวนการ” หรือเปน “วิถ”ี ของ
ความอยูดีมีสุข เอกสารนี้จะสรุปบทเรียนเพื่อใหเห็นถึงความอยูดีมีสุข (ความสุขซําบายดี) ตาม
“วิถ”ี อีสาน การสรุปนี้พยายามที่จะใหไดกรอบของ “ตัวชี้วัด” เรื่องความอยูดีมีสุข อยางไรก็ตาม
คําวาตัวชี้วัดในที่นี้มิไดหมายความตามแนวคิดทางวิชาการที่เราเรียกวา “ผลผลิตสุดทาย” ทั้งนี้
เพราะเหตุวาเปนเปาหมายสุดทายของความอยูดีมีสุข มีการเคลื่อนแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และ
ตาม “วิถ”ี ของแตละถิ่นที่ ในที่นี้สงิ่ ที่เรามี สิ่งที่อยากจะเปน และการกระทําหรือความพยายาม
ของเราสามารถที่จะมองในแงที่เปน “ตัวชี้วัด” ได 2 ดาน ดานแรกพิจารณาจาก “ระยะหาง” หรือ
ชองวางระหวาง 3 ประการที่เราไดพูดถึง (ดูแผนภูมิสามเหลี่ยมขางลาง)
สิ่งที่เราอยากจะเปน
พื้นที่ของความทุกข

ความพยายาม/การกระทําเพื่อให
บรรลุสิ่งที่อยากจะเปน

สิ่งที่เรามี

ที่มา : รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง (2550)

ระยะหางระหวางสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราอยากจะเปน และการกระทําหรือความพยายามของเรา
จะทําใหเกิดพื้นที่ขึ้นมาและพื้นที่ตรงนี้ เราจะใชแทน “พื้นที่ของความทุกข” ยิ่งทั้ง 3 ดาน หางกัน
มากก็ยิ่งจะมีพื้นที่ความทุกขมาก ถาหากสิ่งที่เรามี เคลื่อนมาใกลสิ่งที่เราอยากจะเปน พื้นที่ความ
ทุกขก็จะหดแคบลงมา หรือมีความอยูดีมีสุขมากขึ้น สิ่งที่เราจะตองตั้งเปนขอสังเกตประการหนึง่
คือ ความพยายามหรือการกระทําของเรา อาจจะมิไดนําเราไปสูทิศทางที่เราอยากจะเปนเสมอไป
ยกตัวอยางเชน การพัฒนาประเทศที่ผานมา เรามุงสรางความเจริญเติบโต (การกระทํา/ความ
พยายาม) ทําใหเราเรงขุดคนเอาทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ มาใชเพื่อเรงความเจริญเติบโต ซึ่งการ
กระทําหลายอยางในอดีตกอใหเกิดปญหาหรือเปนการสรางทุกข (แนนอนวาหลายอยางก็มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ด)ี ตัวอยางที่ยกมาชี้ใหเห็นวา ความพยายามหรือการกระทําของเรามิไดนํา
หรือทําใหเรากาวเขาไปใกลจุดที่เราอยากจะเปนแตอาจจะทําใหเราเคลื่อนหางออกไปอีก
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อีกดานหนึ่งของตัวชี้วดั ก็คือ เราสามารถจําแนกแยกยอยสิ่งที่เรามี สิ่งทีเ่ ราอยากจะเปน
และการกระทําหรือความพยายามของเราวามีองคประกอบยอยอะไรบาง เมื่อเราจัดหมวดหมูของ
สิ่งที่เราจําแนกแยกยอยอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะมองเห็นกรอบของประเด็นยอยของความอยูดีมีสุขวามี
อะไรบาง ประเด็นยอยเหลานี้ สามารถที่จะใชเปนแนวทางในการสรางองศาชี้วัด (index) ของ
ความอยูดีมีสุขตอไป
ระเบียบวิธีการสังเคราะห
ระเบียบวิธีการสังเคราะห เริ่มดวยการประชุมหารือเพื่อสรางความรวมมือและจัดตั้งกลไก
สนับสนุนงานวิชาการ โดยดําเนินการภายใตความรวมมือของแตละฝายไดแก เครือขายสรางเสริม
สุขภาพภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคามซึ่งเปนจังหวัดเจาภาพ กลไกการสนับสนุนงานสุขภาวะภาค
อีสาน และนักวิชาการในทองถิ่น ตอมาจึงไดทําการพัฒนากรอบแนวทางการสังเคราะหความรูเชิง
วิชาการทั้งในเชิงประเด็นและภาพรวม อีกทั้งยังจัดตั้งกลไกสนับสนุนงานวิชาการสุขภาวะภาค
อีสาน ทําบทบาทหนาที่สนับสนุนงานวิชาการสุขภาวะภาคอีสานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หลังจากนั้น ไดมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกรอบแนวคิดการสังเคราะหตัวชี้วัดความ
อยูดีมีสุขกอนมหกรรมสรางสุขภาคอีสาน ครั้งที่ 2 เปนระยะเวลา 1 เดือน โดยมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเวลา 1 วัน เพื่อ
ปรึกษาหารือเรื่องกรอบแนวคิดการสังเคราะหตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมกับทีม
ประเด็น 5 ประเด็น ไดแก สุขภาวะ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และกลไกการจัดการ ซึ่งแตละทีมประเด็นจะไดทําการรวบรวม วิเคราะหและ
สังเคราะหผลลัพธของโครงการยอยในแตละประเด็นเบื้องตน แลวจึงสงรายละเอียดของโครงการ
ยอยกลับมายังทีมวิชาการ เพื่อทําการสังเคราะหผลลัพธหรือผลผลิตที่เกิดจากการดําเนินงานใน
โครงการยอยตาง ๆ ใหเปนผลงานเชิงวิชาการในประเด็นทั้ง 5 ประเด็นดังกลาวและภาพรวมงาน
สุขภาวะภาคอีสาน
นอกจากนี้ ทางทีมวิชาการไดติดตามการสนับสนุนการทํางานของทีมยอยในการลงพื้นที่
เก็บขอมูล สังเกตการณ สัมภาษณ การประชุมปรึกษาหารือของแตละทีมประเด็น และการ
สังเคราะหตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขอยางตอเนื่อง ประกอบกับทีมวิชาการไดดําเนินการสังเคราะห
ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข จากทีมประเด็นทั้ง 5 ทีมควบคูไปดวย หลังจากนั้น ทางทีมวิชาการไดทํา
การพัฒนาผลงานเชิงวิชาการทั้งในเชิงประเด็นและภาพรวมสุขภาวะภาค ใหเปนยุทธศาสตรหรือ
นโยบายสาธารณะและตัวชี้วัดสุขภาวะ เพื่อใชสําหรับขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคอีสานในระยะยาว
ตอไป
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โครงการที่เขาไปสังเคราะห
ในด า นการสั ง เคราะห ง านของที ม วิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทําการสังเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของและไดมีก ารจัดแบงชุดบทเรียน
ออกเปน 5 ประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นจะมีโครงการ/กิจกรรมที่ยอยตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ประเด็นสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
1.1 น้ํา
“ความสุขของคนอีสานบนฐานการจัดการทรัพยากรน้ํา”
1.2 ปา
“สูความอยูเ ย็นเปนสุขภาคอีสาน : กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรปาไมโดยเครือขายปา
ชุมชนดงขุมคําและเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษลุมน้ําเซิน”
1.3 เกลือ
“เกลือ : เหตุแหงความทุกขของแผนดินอีสาน” บทเรียนจากปญหาเกลือและโปแตชใน
อีสาน”
2. ประเด็นสังคมและวัฒนธรรม
2.1 โครงการงดเหลาเขาพรรษา “งดเหลาเพื่อพอหลวง”
2.2 โครงการวัดและชุมชนปลอดเหลา
2.3 โครงการกระบวนการเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมชาวนาเพื่อการสืบทอดและสราง
ชุมชนมี
สุขผานกระบวนการถายทอดของโรงเรียนชุมชนชาวนา
2.4 โครงการถนนเด็กเดิน
2.5 เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.6 โครงการโรงเรียนและชุมชนนํารองบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
2.7 ชมรมเยาวชนเด็กรักนก
2.8 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก ป 2550
2.9 ชมรมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
2.10 โครงการสื่อใสวัยทีน
2.11 การศึกษากระบวนการจัดการองคความรู “การสืบทอดภูมิปญญาอีสาน สูความ
พอเพียง” กรณีตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
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3. ประเด็นสุขภาวะ
3.1 เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ (อโศก)
3.2 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
3.3 แรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา หรือระบบเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรครบวงจร
3.4 งานดานอุบัติเหตุ
4. ประเด็นเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
5. ประเด็นเครือขายสรางเสริมสุขภาพระดับจังหวัด (NODE) 4 จังหวัด
5.1 จังหวัดสกลนคร
- โครงการคายสุขภาวะครอบครัว ซีซีเอฟ บานตาลเนิ้ง ตําบลตาลเนิ้ง อําเภอสวาง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร
- โครงการหมูบานตนแบบลด ละ เลิก สุราและบุหรี่ บานนาคําไฮ ตําบลเชียงเครือ
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
5.2 จังหวัดขอนแกน
- กลุมผูสูงอายุตําบลวังชัยในประเด็นน้ําพองกับสุขภาพ
- เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
5.3 จังหวัดนครราชสีมา
- โครงการเครือขายวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ โดยสมาคมเพลงโคราช
- โครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรเครือขายรวมพลังสรางสุขภาพผูสูงอายุ
5.4 จังหวัดมหาสารคาม
- โครงการเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอมบานหนองผือ ตําบลหนอง
บัว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
- โครงการชุมชนปลอดสารเคมี บานสองเหนือ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
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บทที่ 2
“สุขภาพดี” สรางชุมชนอยูดีมีสุขไดอยางไร
ภาคอีสานเปนภาคที่คนสวนใหญดํารงชีวิตอยูในภาคการเกษตร จากกระแสการพัฒนาที่
มุงสูการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สงผลใหระบบทุนนิยมเขามามีบทบาทในวิถีชีวิต และระบบ
การผลิตของเกษตรกร มีการปรับวิถีการผลิตเพื่อยังชีพไปสูการผลิตเพื่อขาย การใชสารเคมีอยาง
เขมขนเพื่อใหไดผลผลิตทันตอการตอบสนองใหทันตอความตองการของตลาด โดยไมคํานึงถึง
ผลกระทบที่ตามมาหลายประการ โดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมี กระทบตอ
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เคยแบงปน
เกื้อกูลกันตามวิถีการผลิตแบบยังชีพ
ถูกละเลยกลายเปน
ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ ที่ใชเงินตราเปนใหญ ทําลายความสัมพันธทางสังคม สิ่งเหลานี้
กอใหเกิดปญหาและวิกฤติสิ่งแวดลอม วิกฤติสังคม และ เกิดวิกฤติความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม
แตอยางไรก็ตาม อีกมุมหนึ่งในบางพื้นที่ของอีสาน ความตองการที่จะมี “ความสุข ซําบาย
ดี” ทามกลางกระแสโลกาภิวตั นและระบบทุนนิยม ก็ไดปรากฏใหเห็นจากการทํางานของกลุมและ
องคกรที่ทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายของ “ความอยูดี มีสุข” ของคนและชุมชนในมิติที่แตกตางกัน
ใน 4 ตัวอยาง ไดแก
1. กลุมกสิกรรมไรสารพิษซึ่งดําเนินงานโดยกลุมอโศก เปนชุมชนที่กอตั้งขึ้นในป 2519
เริ่มแรกที่สันติอโศก เนื่องมาจากคนกลุมหนึ่งเห็นปญหาที่เกิดจากวิกฤติวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับ
สังคมไทย ซึ่งเปนผลมาจากระบบทุนนิยม สมณะโพธิรักษและชาวอโศกจึงไดแยกตัวสรางชุมชน
ใหม โดยใชหลักพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต คือ มีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ ถือศีล 5 ละ
อบายมุข กินอาหารมังสวิรัติ การดําเนินกิจกรรมของชุมชนชาวอโศก ทีอ่ ยูภายใตอุดมการณและ
แนวคิดแบบบุญนิยม คือ “ขยัน กลาจน ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสรางสรรค สวรรคนิพพาน และ
ความสุขของคนที่แทจริง คือ การไดสละในสิ่งที่ไมจําเปน”
2. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน มีฐานการทํางานจากการทํางานพัฒนาของ
องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับกลุมเกษตรกรเพื่อสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนมาตั้งแตป พ.ศ. 2528
โดยมีการคนหาและสรางผูนําเกษตรกร และหารูปแบบการผลิตที่เปนทางเลือกของเกษตรกรราย
ยอย และมีการรวมกลุมเปนเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกถึง 15 องคกร ในป พ.ศ. 2535 - 2540
มีการขยายผลการทํางานไปในพื้นที่ 6 พื้นที่ ไดแก อุบลราชธานี ขอนแกน (ขอนแกนเหนือ ขอนแกนใต) มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย สุรินทร และพื้นที่พิเศษ (จากกรณี คจก.) ที่ดําเนินการ
รวมกับเครือขายทรัพยากร ไดแก บานเทพนา บานซําผักหนาม และปาดงแมเผด
ในชวงป พ.ศ. 2544 เครือขาย ฯ ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อ
ทําแผนพัฒนาโครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย
ผลที่เกิดขึ้น
หลังจากการสิ้นสุดโครงการในป พ.ศ. 2547 ทําใหปรับเปลี่ยนเกษตรกรจํานวน 1,500 ครอบครัว
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ไปสูการผลิตแบบพึ่งตนเอง สรางองคความรูดานเทคนิคทําเกษตรกรรมยั่งยืน เกิดองคกรชาวบาน
และเครือขายที่ทําเกษตรกรรมทางเลือก เกิดกองทุนหมุนในพื้นที่และระดับภูมินิเวศนซึ่งแบงตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร ออกเปน 9 ภูมินิเวศน
3. กลุมแรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา หรือระบบเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรครบวงจร
โดยในชวงสองทศวรรษที่ผานมาระบบการเกษตรแบบ เกษตรพันธะสัญญาหรือแรงงานภาคเกษตร
ในระบบฟารม(Contract Farming) เริ่มมีการเผยแพรสูเกษตรกรในภาคอีสานมากขึ้น เกษตรกรใช
สารเคมีและปจจัยทางการผลิตเพื่อการเกษตรสูง
เนื่องจากการเขารวมระบบผูกพันตามพันธะ
สัญญาที่มีกับบริษัท ที่มีการใหปจจัยการผลิต เชน สินเชื่อ สารเคมี และบริษัทเปนผูควบคุมการ
ผลิต รวมถึงเปนผูกําหนดราคารับซื้อผลผลิต ทําใหเกิดระบบผูกขาด เกษตรกรเปนแคแรงงาน
รับจาง ผลกระทบแกเกษตรคือเกษตรกรตองพึ่งพิงบริษัท รายไดไมแนนอน และไมไดรับ
สวัสดิการที่เกิดขึ้นในการทํางาน สวนบริษัทก็ผลักภาระ ความเสี่ยงใหเกษตรกร และใชตนทุน
ทรัพยากรของสวนรวม เชน การเลี้ยงปลาในแมน้ําชี เกิดผลทําใหเกิดผลกระทบตอแหงน้ํา เชน
การตกคางของสารเคมี น้ําเนา โดยบริษัทไมตองรับผิดชอบ ซึ่งทําใหสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
เสื่อมลง ตอมาในป พ.ศ. 2548-2550 กลุมเครือขายแรงงาน ฯ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําแผนงานสรางเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบภาค
เกษตร โดยกําหนดเปาหมายที่การศึกษาองคความรูเกี่ยวกับปญหาแรงงานนอกระบบ การแสวงหา
ทางเลือก ทางออกที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร และสรางการรับรูใหกับสาธารณะ ประเด็นใน
การศึกษาครอบคลุมถึง การปลูกขาวอินทรียสงออก การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงไกฟารม
ขนาดใหญ และการปลูกออย
4. กลุมงานดานอุบัติเหตุ เนื่องมาจากการบริโภคในประเทศที่สูงขึ้น ประชากรมีการใชรถ
ใชถนนมากขึ้น
ผลที่ตามมาคือ สถิติการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงตามไปดวย ใน
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา มีผูเสียชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 คนตอป และบาดเจ็บ 100,000 คน
ตอป (2550) แตคนยังขาดจิตสํานึกและขาดขอมูลขาวสารเรื่องความรุนแรงของปญหา แมปจจุบัน
มีหนวยงานผิดชอบดานอุบัติเหตุทางถนนหลายหนวยงาน แตก็ยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบหลัก
และอยูในลักษณะตางคนตางทํา
ถึงแมมีการกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใหเปนวาระแหงชาติในป 2548 และไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนขึ้นเพื่อใหเกิดการสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนให
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แทจริง แตก็ยังเกิดความซ้ําซอน ขาดการบูรณาการในการทํางาน สสส. จึง
สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนงานโครงการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนแบบบูรณาการขึ้น

8

จากทั้ง 4 กลุมในขางตน ลวนแตเปนกลุมที่ไดแสดงใหเห็นบทเรียนจากประสบการณการ
ทํางาน เห็นการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต ตั้งแตระดับปจเจก ไปจนถึงระดับกลุม ชุมชน โดย
การปรับเปลี่ยนคนจากภายในจิตใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมไปถึงระบบการทํามาหากิน ที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานการรื้อฟนคุณคาทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน นํามาปรับใชให
สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันเพื่อทําใหชุมชนอยูดีมีสุข ซึ่งสามารถสรุป
สาระหลัก อันเปนบทเรียนการทํางานของกลุมงานสุขภาวะแตละกลุม ไดดังนี้
3 ตนทุนแหงการสราง “สังคมแหงสุขภาวะ”
จากการดําเนินงานที่ผานมา ทําใหกลุมงานสุขภาวะเกิดทุนที่สามารถนําไปใชประโยชนแก
สังคมอีสานเพื่อการสรางสังคมใหอยูดี มีสุข 3 ประการ ไดแก
1. ทุนทางดานเศรษฐกิจ คือ การมีกลุม องคกร เครือขายที่มีศักยภาพในการสงเสริมฐาน
การผลิตดานการเกษตรยั่งยืน ไดแก
รูปธรรมของชุมชนพึ่งพาตัวเอง ของชุมชนชาวอโศกบนแนวทาง การทําการเกษตรยั่งยืน
การเกษตรอินทรีย การทํากสิกรรมไรสารพิษ โดยใชปจจัยการผลิตจากภายในชุมชน ลดการพึ่งพา
จากภายนอก มีการดํารงชีวิตอยางพอเพียง การผลิตสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตเพื่อใชเอง ของกลุม
อโศกที่มีศูนยปฏิบัติการอยู 4 ศูนย ไดแก ชุมชนราชธานีอโศก ชุมชนศีรษะอโศก ชุมชนสีมาอโศก
ชุมชนหินผาฟาน้ํา จ.ชัยภูมิ
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ที่เปนองคกรสรางรูปธรรมการทําการเกษตรแบบยั่งยืน
และมีองคความรู เทคนิคตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ในเครือขาย 6 ภูมิ เชน มีกองทุนหมุนเวียนที่เกิดขึ้น
เพื่อสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในกลุมเปาหมาย โดยการบริหารจัดการขององคกรชาวบาน
ในรูปคณะกรรมการภูมินิเวศน และกิจกรรมตลาดทางเลือก ที่เปดใหผูผลิตที่ทําการผลิตเกษตร
อินทรีย เพื่อขายใหผูบริโภคทั้งในระดับชุมชนและระดับในเมือง
แรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา
ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอกแผนงานสรางเสริม
สุขภาพแรงงานนอกระบบภาคเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในชวงป 2548-2550
กลุมอุบัติเหตุ
ไดทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา (สปสช.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และงบ
ปกติจากหนวยงาน
2. ทุนทางสังคม คือ การมีเครือขาย รูจักกันมีความศรัทธาไวใจกัน พรอมที่จะใหการ
เอื้อเฟอ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังเชน การสรางงานของกลุม เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ(กลุมอโศก)
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เกษตรพันธะสัญญา มีเปาหมายเพื่อการสรางการเรียนรู ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน และมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในเครือขายกับคนภายนอก
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สวนกลุมเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกอีสานเกิดการสรางเครือขายหลายระดับในการ
สงเสริมการทําเกษตรยั่งยืน มีการชวยเหลือกันดานความรู ภายในระดับกลุมพื้นที่ 9 ภูมินิเวศน
และในระดับประเทศมีเครือขายเกษตรยั่งยืนและเครือขายผูบริโภคใน 19 ภูมินิเวศน
กิจกรรมตลาดทางเลือก
ก็ถือเปนการสรางพื้นที่ความสัมพันธของผูผลิตที่ทําการผลิต
เกษตรอินทรีย และผูบริโภคทั้งในระดับชุมชนและระดับในเมือง โดยมีการจัดเวที การรณรงคให
ความรูกับผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีเครือขายของเยาวชนในการรณรงคการลด ละ เลิกใชสารเคมีทาง
การเกษตรในชุมชนบานโนนยาง โดยมีองคความรู จากบทเรียนและประสบการณของการทํางาน
และไดมีการจัดทําเปนเอกสารเผยแพร
สวนงานดานอุบัติเหตุ มีศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน และมีเครือขายปองกัน
อุบัติเหตุจราจรทั้งในระดับจังหวัดและในสถานศึกษา เครือขายหมออนามัย
เครือขายลดการ
บริโภคสุรา เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สรางความรวมมือกันในการปองกันอุบัติเหตุ
ซึ่งลวนแตเปนการสรางความสัมพันธกันในแนวนอนเพื่อชวยเหลือกันเพื่อบรรลุตามเปาหมายของ
เครือขายคือความปลอดภัยดานกายจากอุบัติเหตุ
3. ทุนดานเทคโนโลยี
ทั้งเครือขายกสิกรรมไรสารพิษ (กลุมอโศก) เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เกษตรพันธะ
สัญญา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยใชภูมิปญญาในทองถิ่นมาประยุกตใชในการผลิต
และการดํารงชีวิต เชน ชุดความรูการปรับปรุงดินโดยใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักจุลินทรีย ปุยพืช
สด ทดแทนปุยเคมี ชุดความรูการปรับปรุงพันธุพืชทองถิ่นที่แข็งแรงและเหมาะสมและพึ่งตนเอง
ชุดความรูเทคนิคการปลูกพืช ผัก และไมผลผสมผสานเพื่อพัฒนาสูระบบนิเวศนที่เกื้อกูลกัน ชุด
ความรูการเลี้ยงสัตวแบบพื้นบานที่ไมตองการใชสารเคมี
ชุดความรูการใชสมุนไพรทดแทน
สารเคมี และชุดความรูการแปรรูปผลผลิตที่ปลอดสารพิษที่เปนเทคนิคจากภูมิปญญาพื้นบาน เปน
ตน ความรูเหลานี้เกิดจากประสบการณการทํางานของชาวบานและจากการรวบรวมศึกษาวิจัยที่มี
การนํามาใชในปจจุบัน
“ชุมชนอยูดีมีสุข” เปาหมายสูงสุดของกลุมงานสุขภาวะ
เปาหมายของการทํางานใน 3 กลุม แรกมุงใหเกษตรเกิดการพึ่งพาตนเอง สรางการเรียนรู
ใหกับเกษตรกรใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่สงผลกระทบตอเกษตรกรและชุมชน
รวมถึงการพยายามคนหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สวนงานดาน
อุบัติเหตุก็มีเปาหมายสรางการมีสวนรวมในการปองกันและลดความสูญเสียจากอุบุติเหตุทางถนน
ซึ่งทําใหคนมีความปลอดภัยเปนการสรางสุขทางกายและจิตใจ
โดยแตละกลุมงานมีเปาหมาย
เนนหนักตางกันดังนี้
เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ (กลุมอโศก) มีเปาหมายหลัก ๆ คือ การพัฒนาจิตภาพ และ
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กายภาพไปพรอมกันคน โดยใชคุณธรรมนําทางในการดําเนินชีวิต รวมไปถึงการสรางสังคมที่
พึ่งพาตนเองดานปจจัยในการดํารงชีวิต เชน ดานอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค โดยอาศัย
หลักการการพัฒนาแบบองครวมคือ การพัฒนาดานจิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การเมือง
โดยมีพื้นฐานศาสนาพุทธเปนหลักในการปฏิบัติ ไดแก
1.ยึดการปฏิบัติตนตามแนวคิดแบบบุญนิยม บนพื้นฐานทางพุทธศาสนา คือ มีกาดํารงชีวิต
อยางเรียบงาย สมถะ ถือศีล 5 มีคุณธรรม จริยธรรม
2.ยึดเอาวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิมมารื้อฟนและใชเปนพื้นฐานในการแกไขปญหา
และหาทางออกรวมกันในชุมชน
3.ยึดเอาวัฒนธรรมบุญนิยม ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา โดยมีจุดเนนที่วิถี
ความเปนอยูอยางเรียบงาย ชวยเหลือตนเอง และการชวยเหลือผูอื่น เอื้อเฟอ เกื้อกูล มีน้ําใจ ใหอภัย
4.ยึดเอาเศรษฐกิจบุญนิยมไมจําเปนตองพึ่งพาขางนอก ผลิตของกินเองไดอยางพอเพียง
เนนการบริภาคเทาที่จําเปน สามารถแบงปนผูอื่นได ทํางานมากและไมแสวงหากําไร
5.การเมืองบุญนิยม
โดยเนนการมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับใชคุณธรรมนํา
การเมือง นักการเมืองคือผูเสียสละ ผูรับใชประชาชนอยางซื่อสัตย ไมใชใชการเมืองเพื่อมา
ประกอบอาชีพและสรางรายไดแกตัวเอง
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกอีสาน มีเปาหมายเพื่อ
1.การพัฒนา การประมวลองคความรู และการจัดการความรูดานเกษตรกรรมยั่งยืน
2.การสรางเกษตรกรตนแบบที่ทําเกษตรทางเลือก มีความรูเทคนิค ในการผลิต การแปรรูป
และการทําตลาดทางเลือกที่เปนธรรม
3.การสรางความเขมแข็งขององคกรและเครือขายเกษตรกร ผานการสรางแกนนําในระดับ
ภูมินิเวศน สรางกลไกบริหารจัดการ หนุนชวยและติดตามการทํางานภายในเครือขาย
4.เนนการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืน ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเครือขาย
5.เสนอรูปธรรมเกษตรกรรมทางเลือกตอรัฐนโยบายเพื่อเกิดการับรูและขยายผล โดยมีการ
ประสานงานกับพันธมิตรที่ดําเนินงานเกษตรยั่งยืน ทั้งหนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย, องคกรปอง
ครองสวนทองถิ่น
แรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา หรือระบบเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรครบวงจร
กลุมงานเกษตรพันธะสัญญา มีเปาหมายทํางานกับกลุมแรงงานภาคการเกษตรเพื่อ
1. สราง องคความรู และคนหาภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร เพื่อสรางการเรียนรูและ
ความตระหนักในการทํางานและการใชแรงงานภาคเกษตรใหมีความปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี
2. เสริมสรางองคกรและเครือขายงานภาคเกษตรใหเขมแข็ง หนุนเสริมกัน ทั้งดานความรู
และทรัพยากร
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3.พัฒนารูปแบบและทางเลือกที่เหมาะสมในการทํางานและการใชแรงงาน
ใหมีความ
ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ติดตามและผลักดันนโยบายที่มีผลกระทบตอเกษตรกร ในเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรและผูบริโภค เชน การเสนอ กฎหมายคุมครอง สวัสดิการและประกันสังคมที่
เหมาะสม
งานดานอุบัติเหตุ มีเปาหมายเพื่อการลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนภาค
อีสาน เกิดการเปลี่ยนแนวคิดการทํางานปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน สงเสริมความ
เขมแข็งและสรางการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสรางเครือขายในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด
และพัฒนาความเขมแข็งของแกนนําระดับ
จังหวัดและมีการดําเนินงานดานปองกันอุบัติเหตุและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
ซึ่งมุงหวังใหเกิดการปรับกระบวนการในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน โดยการสรางการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ ทั้งรัฐและประชาสังคม รวมถึงการ
จัดทําแผนบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดที่มีอยูในจังหวัดแตละระดับ
ตั้งแตระดับ
หมูบานขึ้นไปจนถึงระดับจังหวัด
กระบวนการสูการสราง “สุขภาวะที่ด”ี
ความคลายคลึงกันของการขับเคลื่อนกระบวนการในแตละกลุมงานที่เห็น ก็คือ การสราง
การเรียนรูและปรับเปลี่ยนใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากภายในดวยคุณธรรม รวมถึงการสรางการเรียนรูเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกร
ตางก็เปนจุดรวมของ เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ กลุมเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกอีสาน และ
กลุมแรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา สวนงานดานอุบัติเหตุเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของกลุมภาคีที่เกี่ยวของใหตระหนักและเห็นความสําคัญในการปองกันตนเองและชุมชนดาน
อุบัติเหตุ ดังเห็นไดในรายละเอียดของแตละกลุมงานดังนี้
1. เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ (กลุมอโศก) ยึดวิธีการหลัก ๆ คือ
1)สรางคนใหเปนคนดี คือมีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก “สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย
เสียสละ กตัญู”
2) สรางการเรียนรูชีวิตใหเปนผูเสียสละ รับใชสังคม ผานการศึกษานอกระบบและใน
ระบบ เชน โรงเรียนสัมมาสิกขาลัยวังชีวิต โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขา และระดับอุดมศึกษา
3) สรางชุมชนพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก โดยการการผลิตสิ่งที่จําเปนขึ้นใชเอง
เกิดความคิดจากการทบทวนตนเอง วา “เราก็สามารถทําขึ้นมาใชเองได”
4) เผยแพรวิธีคิดและการดํารงชีวิตแบบชุมชนอโศก ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
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กรณีศึกษาจากเวทีการเสวนา “ภัยคุกคามความพอเพียงและการพึ่งตนเองของคนไทย
แนวคิดบุญนิยมและการพึ่งตนเองภายใตกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน” เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2550
“การฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมของกลุมกสิกรรมไร
สารพิษตามแนวชุมชนชาวอโศก
“...เปนการดําเนินหลักสูตรกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชเวลา 4 คืน
5 วัน ของชุมชนอโศก ไดนําไปสูผลสําเร็จของการพัฒนาที่เรียกวา “การพัฒนาแบบองครวม” ซึ่ง
ลักษณะ ดังนี้
1.การใชคุณธรรมนําชีวิต : มีการใชมิติคุณธรรมแทรกเขาไปในการทํากิจกรรมและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การชวยเหลือผูอื่น การพูดจาสุภาพ เปนตน
2. วิถีอโศก วิถีสุขภาพแบบองครวม : โดนเนนการพัฒนาดานรางกาย คือ ใหมีรางกาย
แข็งแรง เพื่อใชรางกายมาทําประโยชนใหกับสวนรวม และใหความสําคัญตอการสรางเสริมสุขภาพ
ดานรางกาย จิตใจ จิตวิญาณ เชน การกินอาหารตามธาตุเจาเรือน และกินอาหารมังสวิรัติ งดอาหาร
เกิดโรค การพักผอน การเอาพิษออก เปนตน
3. วิถีชีวิตที่เรียบงาย : สวนกระแสสังคมปจจุบัน เชน ใชระบบสาธารณะโภคี อยูอยางสงบ
ใชของรวมกัน ไมสะสมสิ่งใด ไมใสรองเทา เครื่องนุงหมตัดเย็บเอง
4. วิถีกสิกรรมที่ไรสารพิษ : เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนกิจกรรมดานอื่นๆ เนื่องจากระบบ
กสิกรรม คือ วิถีการดํารงชีวิตสวนใหญของคนทั้งประเทศ ถากสิกรรมสามารถทําใหกสิกร
พึ่งตนเองได มีอํานาจตอรองได จะนํามาซึ่งสังคมแหงความสุข และการแบงปน
5. วิถีการผลิตเพื่อการพึ่งตนเอง : ลดการพึ่งพาภายนอก และลดรายจาย เชน การทําน้ํายา
ซักผา น้ํายาลางจานเอง คิดสูตรน้ําหมักชีวภาพเอง เปนตน
6. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของกสิกร : โดยการเปลี่ยนคานิยม ความเชื่อ ความคิด ให
คิดนอกกรอบ ใหหันมาใชวิถีชีวิตแบบชาวอโศก ดวยการใชหลักสูตรอบรมนี้ ถึงแมจะปรับเปลี่ยน
ไดยากแตก็ไมไดทอแทสิ้นกําลังใจ โดยนอกจากการอบรมแลว การติดตามใหกําลังใจคนที่เปลี่ยน
ความคิด เปลี่ยนวิถีชีวิตระดับชุมชน ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําตอเนื่องจากการฝกอบรม...”
2. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกอีสาน มีกระบวนการทํางานโดย
1) การขยายความรูเกษตรกรรมยั่งยืนผานการสรางรูปธรรมพื้นที่ แปลงตนแบบ ชุมชน
ตนแบบ
2) เชื่อมโยง ยกระดับประสบการณการทําเกษตรยั่งยืนในแตละพื้นที่ใหยั่งยืนใหเขมแข็ง
3) สนับสนุนดานการบริหารจัดการขององคกรชาวบาน และกองทุนหมุนเวียน
4) ประสานพันธมิตรและจัดหาทรัพยากร ไดแก รัฐบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5) สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่นๆ ในการสงเสริมงานเกษตรกรรมยั่งยืน
กรณีศึกษาจากเวทีการเสวนา “ภัยคุกคามความพอเพียงและการพึ่งตนเองของคนไทย
แนวคิดบุญนิยมและการพึ่งตนเองภายใตกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน” เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2550
“ตลาดทางเลือก” กิจกรรมการสรางสุขภาวะตามแบบเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
“...ตลาดทางเลือก เปนกิจกรรมที่มีเปาหมายเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในเรื่องตางๆ ไดแก
1. ระบบตลาดปจจุบันเปนการขายสินคาที่มุงเนนทํากําไรโดยไมคํานึงถึงผูบริโภค
2. ผูบริโภคขาดขอมูลในการตัดสินใจเลือกสินคาที่เปนธรรม
3. เกษตรกร เปนจุดเริ่มตนของการผลิตอาหารที่สําคัญ
4. สรางความรวมมือผูผลิตกับผูบริโภค
โดยกิจกรรมตลาดทางเลือก มีรูปแบบวิธีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. จัดตลาดทางเลือกในพื้นที่สาธารณะในระดับตาง ๆ รวมกับองคกรภาคีในแตละพื้นที่
รูปแบบปจจุบันทุกที่จัดเปนตลาดนัดขายผลผลิตจากแปลงเกษตรกร และพืชผักตามฤดูการรวมทั้ง
การแปรรูปอาหารพื้นบาน
2. จัดเวทีใหขอ มูลผูบริโภครวมกับการขายสินคา และเวทีระดมความคิดเห็นรวมกันเพื่อ
วางแผน รวมทั้งการกําหนดมาตรการ ขอตกลงในการจัดตลาดทางเลือกของแตละพื้นที่
3. สรุปบทเรียนประสบการณการดําเนินงานตลาดทางเลือก และแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน
ตลาดทางเลือกกับกลุมอื่นๆ รวมทั้งในเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 4 ภาค
4. เชื่อมโยงประสบการณการดําเนินงานตลาดทางเลือกระหวางพื้นที่แตละพื้นทีเพื่อเรียนรู
และกําหนดแผนการสนับสนุนการดําเนินงานระหวางกัน
ถือไดวา กิจกรรมตลาดทางเลือกเปนการสรางพื้นที่ความสัมพันธของผูผลิตที่ทําการผลิต
เกษตรอินทรีย และผูบริโภคทั้งในระดับชุมชนและระดับในเมือง โดยอาศัยกระบวนการการจัดเวที
การรณรงคใหความรูกับผูบริโภค มีการรณรงคสารเคมีและใหขอมูลผานตลาดนัดชุมชน...”
3. แรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา หรือระบบเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรครบวงจร
1)การศึกษาปญหาของกลุมและพื้นทีเ่ ปาหมายดานความเสี่ยงดานในการผลิต ราคาและ
การตลาด ระบบสินเชื่อและสัญญาที่ไมเปนธรรมกับบริษัท
2) การพัฒนาองคกรและสรางเครือขายตามกิจกรรมการผลิต ใหเกษตรกรวิเคราะหปญหา
ของตนเอง
3) การรวมกับเกษตรกรใหคนหาทางเลือกเพื่อการแกไขปญหาของเกษตรกร เชน การ
สรางความเปนธรรม และการใชแรงงานมีความปลอดภัยในการทํางานมาก
4) การนําเสนอนโยบายตอรัฐเพื่อการแกไขปญหาเรื่องสัญญาที่เปนธรรม สวัสดิการและ
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การคุมครองแรงงานและสุขภาพของภาคเกษตรกร
กรณีศึกษาจากเวทีการเสวนา “ภัยคุกคามความพอเพียงและการพึ่งตนเองของคนไทย
แนวคิดบุญนิยมและการพึ่งตนเองภายใตกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน” เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2550
“เกษตรพันธะสัญญา การทําลายสุขภาวะที่ดีของเกษตรกร” ผลกระทบตอเกษตรกรที่ไมอาจนิ่งเฉย
ของกลุมแรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา (โดย คุณสุเมธ ปานจําลอง)
“...เปนการศึกษาปญหาของพื้นทีเ่ ปาหมาย ที่ศึกษาถึงปญหาในประเด็น ไดแก สัญญาที่ไม
เปนธรรม ความเสี่ยงในดานการผลิต ทั้งเรื่องราคาและการตลาด ระบบสินเชื่อที่ขูดรีด ความเปน
ธรรมของตลาด ฯลฯ โดยมีพื้นที่เปาหมาย 3 กลุม ไดแก พื้นที่ฟารมไก บานหนองแสง ต.บานผือ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน พื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง บานทาขี้เหล็ก ตําบลเขวาใหญ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม และพื้นที่ปลูกออย บานดงดิบ ต.หนองใหญ อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด
ในบทนี้ จะขอยกกรณีตัวอยางกลุมเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังที่ไดรับปญหาการขาดทุน
จากการตกอยูในระบบเกษตรพันธะสัญญา ดังตาราง
ตารางสรุปการลงทุนและผลผลิตที่ไดรับจากการเลี้ยงปลาในแตละครั้ง
ขนาด 1 กระชัง (3x3 เมตร : 1,000 ตัว)
รายการ
เลี้ยงปลา 1 กระชัง ขนาด
3x3 เมตร : 1,000 ตัว ใน
ระยะเวลา 120 วัน

การลงทุน (พึ่งพิงบริษัท)
จัดซื้อลูกปลา อาหารและ
คาใชจายในการเลี้ยงปลา
รวม 28,050 บาท

ผลผลิตที่ได
ปลา 1 กระชัง จํานวน 1,000 ตัว จะ
ไดน้ําหนักเฉลี่ย 700 กก. ขาย กก.ละ
40 บาท จะได 28,000 บาท

หมายเหตุ
เกษตรกรขาดทุนตอ
กระชัง คือ กระชังละ
50 บาท

จากการศึกษาของกลุมแรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา พบวา ไมวาจะพื้นที่ใด หรือทํา
การเกษตรอะไร หากตกอยูในระบบพันธะสัญญา ที่มีการตกลงกับนายทุนหรือบริษัทแลว ตางก็ตอง
ไดรับผลกระทบกับเกษตรกรทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน ในรูปแบบของวังวน วงจรหรือวัฏ
จักร ที่ประกอบดวยปญหาตางๆ ไดแก รายไดต่ําเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบ ตองรับโอนภาระ
ความเสี่ยงจากบริษัททั้งหมด
มีหนี้สินกอนโตจากการลงทุน
ไมสามารถถอนตัวจากวงจร
ทรัพยากรของครอบครัว/ชุมชนเสื่อมโทรม สุขภาพจิต/กายเสีย วิถีชีวิตเปลี่ยน เกิดความเครียดใน
ครอบครัว ความสัมพันธในชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม...”
จากตัวอยางวงจรปญหาดังกลาว กลุมแรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญา จึงไดมี
ขอเสนอหรือขอเรียกรองจากกลุมเกษตรกรขึ้นมา ไดแก กลุมผูเลี้ยงไก ไดเสนอใหมีหนวยงานของ
รัฐกํากับดูแลในเรื่องสัญญาและสวัสดิการแรงงาน ใหมีกองทุนกูยืมเพื่อการเลี้ยงรับประกันความ
เสี่ยง และมีไฟฟาราคาต่ํา(เพื่อการเกษตร) สวนกลุมเลีย้ งปลาในกระชัง เสนอใหมีหนวยงานของรัฐ
กํากับดูแลในเรื่องสัญญาที่ไมเปนธรรม ใหมีกองทุนกูยืมเพื่อการเลี้ยงและรับประกันความเสี่ยง
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รวมทั้งกองทุนเพื่อสรางทางเลือกอาชีพใหม และอยากใหรัฐและหนวยงานเปนตัวกลางระหวาง
กลุมผูเลี้ยงกับนายทุน วาควรจะอยูรวมกนในลักษณะใด ใหมีความเปนธรรม รวมทั้งการหาตลาด
ให รวมทั้งมีการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมและการทําตลาดไดเอง และสุดทาย กลุมเกษตรกร
ปลูกออยสงโรงงาน เสนอใหมีกองทุนสงเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกอื่นๆ มากกวาการปลูก
ออยอยางเดียว และหยุดกําหนดใหเกษตรกรใชสารเคมีและเทคโนโลยีสมัยใหมจากโรงงาน ให
เกษตรกรไดสรางทางเลือกใหมในการปลูกออยดวยตัวเอง
4. กลุมงานดานอุบัติเหตุ ไดกําหนดแนวทางการทํางาน 6 ดาน ไดแก
1) การประชาสัมพันธและการใหความรู ในรูปแบบการจัดสัมมนา รวมรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุจราจรผานสือ่ มวลชนทุกแขนง รวมทั้งวิทยุชุมชน แผนพับ และการใหอบรมแกนนําครู
และนักเรียนในโรงเรียน
2) สรางการมีสวนรวมกับชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานควบคุมปองกัน
อุบัติเหตุจราจร โดยมีการอบรมอาสาสมัครประชาชนรวมรณรงคปองกันอุบัติเหตุจราจร
3) ปจจุบันในทุกจังหวัดมีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ฟรีตลอด 24 ชม. ทั้งในระดับ
ตําบลและในกลุมชุมชน มีอาสาสมัครรวมแจงเหตุและชวยดูแลเบื้องตนกอนรถมารับ
4) การเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร สถิติผูบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อวางแผนแกปญหาอุบัติเหตุจราจร
5) มีมาตรการบังคับใชกฎหมาย กับผูที่ไมปฏิบัติตามกฏจราจร ทั้งในเขตเมืองและ
6) สํารวจจุดเสี่ยงในถนนภายในจังหวัด แลวหาแนวทางการการแกไข
โดย กรณีตัวอยางของโทษจากการเมาแลวขับจนทําใหเกิดอุบัติเหตุ เชน
กรณีศึกษาจากเวทีเสวนา “ชุมชนปลอดภัย ทองถิ่นรวมใจ ลดภัยอุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2550
“คดีชนไมตาย แตเรียกรองคาเสียหายเปนลาน” (โดย คุณพงศศักดิ์ )
“...เหตุเกิดบนถนนเสนเขาสูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลาประมาณ 14.00 น. รถยนตของ
นายพงศศักดิ์เฉี่ยวชนสองนักศึกษาหญิงที่เดินลงมาจากเกาะกลางถนนขางทาง
ทําใหตองเบรค
กะทันหัน ทําใหคูกรณีบาดเจ็บเล็กนอย
ผลกระทบภายหลังเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ศาลตัดสินวาเปน “ความ
ประมาทรวม” (ทั้งคดีแพงและคดีอาญา) ซึ่งคูกรณีเรียกรองคาเสียหาย 1,000,000 บาท แตจําเลยเจรา
จาจนสามารถจายไดเหลือเพียง 30,000 บาท และจําคุก 6 เดือน แตสามารถประกันตัวได จึงตองอยู
ในกระบวนการคุมประพฤติ โดยระวางโทษ 2 ป ทํางานสาธารณะประโยชน 30 ชั่วโมง และตอง
เขารายงานตัว 4 ครั้ง
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บทเรียนที่ไดรับ : “....เสียเวลาทั้งไปสถานีตํารวจและศาลเสียความรูสกึ ถูกรองเรียน
ถูกสอบสวนวินัยเนื่องจากเปนขาราชการฐานละเลยตอหนาที.่ ..”
กลาวไดวากลุมงานสุขภาวะใน 3 กลุมแรก มีการขับเคลื่อนกระบวนการที่คลายคลึงกัน คือ
การสรางการเรียนรูและปรับเปลี่ยนใหเกษตรกรทําการเกษตรยั่งยืน ระดับของการสรางการเรียนรู
เริ่มจากการปรับเปลี่ยนภายในโดยอาศัยคุณธรรม มีความสมถะและพอเพียง ในเครือขายกสิกรรม
ไรสารพิษ (กลุมอโศก) รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติการผลิตจากการยกระดับประสบการณ เพื่อ
การผลิตแบบพอเพียงและยั่งยืน ในกลุมเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกอีสาน และการสรางการ
เรียนรูเพือ่ สรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกร ในกลุมแรงงานภาคเกษตรพันธะสัญญาและเครือขาย
เกษตรกรรมทางเลือก สวนงานดานอุบัติเหตุเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของกลุมภาคีที่
เกี่ยวของใหตระหนักและเห็นความสําคัญในการปองกันตนเองและชุมชนดานอุบัติเหตุ
สรุป
นับเนื่องมาเกือบศตวรรษที่ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดระบบสุขภาพ จาก
การ “ซอม” มาเปน “สราง” การปรับเปลี่ยนดังกลาวนี้ เปนการเคลื่อนของกระบวนทัศนในการมอง
สุขภาพดี ซึ่งเปนเพียง สุขภาพกาย ไปสู “สุขภาวะองครวม” ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองพิจารณา
ระบบเศรษฐกิจ สังคมโดยรวม นอกเหนือจากระบบสุขภาพของรัฐและเอกชน และแนนอนที่สุดวา
สุขภาวะองครวม เปนสวนหนึ่งของความอยูดีมีสุข
โดยรูปแบบของการสรางสุขภาวะองครวมที่เห็นไดในสังคมอีสานนั้น ปจจุบันก็ไดมีให
เห็นเปนรูปธรรมที่ใหความสําคัญกับเรื่องของอาหารและสุขภาพ ไดแก การพัฒนาสุขภาวะแบบ
องครวมของชุมชนอโศก ที่ยึดหลักวิถีปฏิบัติที่เนนการใชคุณธรรมนําชีวิต มีวิถีสุขภาพแบบองค
รวม เรียบงาย สวนกระแสสังคมปจจุบัน ทํากสิกรรมที่ไรสารพิษ การผลิตเพื่อการพึ่งตนเอง รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของกสิกร อันตั้งอยูบนอุดมการณทมี่ ุงสูเศรษฐกิจพึ่งตนเอง ชุมชน
เขมแข็ง ประชามีธรรม ประเทศมีไท ซึ่งชุมชนอโศกมองวา ความสุขของคนที่แทจริง คือ การได
สละในสิ่งที่ไมจําเปน
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ก็เปนอีกตัวอยางที่มีการสรางสุขภาวะองครวม
โดยใชการเชื่อมรอยขบวนการเครือขายองคกรเกษตรกรใหเกิดความเขมแข็งยั่งยืน มีการสนับสนุน
ยกระดับประสบการณการผลิตเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
สงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการโดยองคกรชาวบานอยางเปนรูปธรรม และสนับสนุนเสริมสรางการสรางเกษตรกร
ตนแบบในการผลิตระบบเกษตรที่เลิกใชสารเคมีอยางสิ้นเชิง
ยังมีตัวอยางของ กลุมแรงงานภาคเกษตรในระบบเกษตรพันธะสัญญา ที่มีกระบวนการใน
การสรางสุขภาวะที่ดี
โดยการสงเสริมการรวมตัวกันและจัดตั้งเปนองคกรหรือเครือขายของ
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เกษตรกรพันธะสัญญา เพื่อนําไปสูการตอรองเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหมีความเปนธรรม
สรางทางเลือกการผลิตที่ปลอดภัยตอสุขภาพและลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ กลุมอุบัติเหตุก็มองวา การสรางความอยูดีมีสุข ตองรวมถึงความอยูดีมีสุขดาน
กาย นั่นก็คือ ความปลอดภัยทางกาย หรือปลอดภัยจากอุบัติเหตุ นั่นเอง
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บทที่ 3
เศรษฐกิจพอเพียง : พื้นฐานรากดั้งเดิมเพื่อสรางอยูดีมีสุข
โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการเสริมสรางสุขภาพอยางยั่งยืน
ซึ่งดําเนินการ
ภายใตการสนับสนุนและการประสานงานของมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเพื่อคุณภาพที่ดี โดยมี
จังหวัดขอนแกน เปนตัวอยางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุงสูความอยูดีมีสุข ซึ่งมีเปาหมายใน
การดําเนินการใหเปนชุมชนชนบทในภาคอีสาน 200 ชุมชน และมีเครือขายปราชญชาวบาน ซึ่งมี
ศูนยเรียนรูจํานวน 13 ศูนย กระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ ในภาคอีสานเปนแกนกลาง คําวาเศรษฐกิจ
ในการพัฒนากระแสหลักที่ผานมา มักจะหมายถึงภาคเศรษฐกิจสมัยใหม หรือเศรษฐกิจทุนนิยม
การพัฒนาที่ผานมาไดมีเปาหมายที่จะสรางความมั่งคั่ง หรือความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได
รายไดตอหัว และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ เปนเครื่องวัดผลสําเร็จ
ผลการพัฒนาพบวาความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งทางวัตถุเกิดขึ้นจริง แตในขณะเดียวกันความ
ยากจนก็ยังคงอยู ในขณะที่กลุมคนรวยก็ยิ่งรวยยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังพบวามีปญหาทางสังคม
รูปแบบตาง ๆ มากขึ้น อยางเชน ปญหาการพลัดพรากจากกันของสมาชิกของครอบครัวอัน
เนือ่ งมาจากการอพยพ ปญหาผูสูงอายุถูกทอดทิ้งขาดคนดูแล เนื่องจากลูกหลานไปทํางานที่อื่น
ผนวกกับปญหาการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่สืบเนื่องมาจากการขูดรีดเอาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ปา อยางไรขอบเขตจํากัด เพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการปลอยของเสีย มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากขาดการควบคุมที่เหมาะสม
เปนตน ปญหาตาง ๆ เหลานี้ลวนแตเปนอาการที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาอันเกิดจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ไดกลาวขางตน อาจสรุปไดเปน 4 ประการ คือ
1. ชองวางระหวางคนจนกับคนรวยหางกันมาก
ชองวางระหวางคนจนกับคนรวยถางกวางมากขึ้นทุกที ๆ ประเทศไทยคนจน 20
เปอรเซ็นตขางลางเปนเจาของรายไดดวยสัดสวนที่ลดลง มีความแตกตางกันตั้งแตคนที่เปนลบ คือ
มีหนี้มากกวารายไดไปจนถึงคนที่มีเปนหมื่นเปนแสนลานบาท ชองวางที่หางมากเกินทําใหความ
ไมเปนธรรมทางสังคม และความไมเปนธรรมทางการเมือง กอใหเกิดวิกฤติการณตาง ๆ
2. การทําลายสิ่งแวดลอมอยางมหาศาล
ประเทศไทยมีเนื้อที่ 321 ลานไร เมื่อ 50 ปกอน เรามีเนื้อที่เปนปากวา 220 ลานไร หรือ
กวา 60 เปอรเซ็นตของพื้นที่ ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ที่พัฒนาแบบสมัยใหม เราทําลายปาของเรา
อยางรวดเร็ว จากขณะนี้เหลือเพียงประมาณ 80 ลานไร หรือ 20 เปอรเซ็นตของพื้นที่ ทําใหคนจน
จนลงไปอีก เพราะคนจนตองอาศัยปา ทําใหขาดความสมดุลทางธรรมชาติ อันเปนผลใหแลงมาก
ในหนาแลงและน้ําทวมมากขึ้นทุกปในฤดูฝน นอกจากนั้น ดิน น้ํา อากาศ เปนพิษมากขึ้น ซึ่ง
เปนอันตรายตอสุขภาพ
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3. การทําลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
การพัฒนาปจจุบันเปนแนวทางวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม ซึ่งอยูในภพภูมิทางวัตถุที่
ตื้นหรือแบนราบ มีผลทําลายมิติเชิงลึกคือ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต
รวมกันอันสอดคลองกับสิ่งแวดลอม ดังกลาวขางตน จิตวิญญาณคือความดี มนุษยขาดความดี
ไมได ถาขาดจะขาดความสมบูรณแหงความเปนมนุษย การทําลายวัฒนธรรมและจิตวิญญาณจึงมี
ผลกระทบรุนแรงมากและนําไปสูวิกฤติการณทุกดาน
4. วิกฤติการณทางสังคมอยางรุนแรง
วิกฤติการณทางสังคม (Social Crisis) คือ วิกฤตการณชีวิตและการอยูรวมกัน มี
ปรากฏการณที่เรียกวา การแตกกระจายทางสังคม (Social Disintegration) ครอบครัวออนแอความ
เปนชุมชนแตกสลาย เกิดปญหาคนจนเมือง อาชญากรรม โสเภณีกรรม ยาเสพติด โรคเอดส การ
ฆาตัวตาย ความขัดแยง และความรุนแรงตาง ๆ ตลอดจนสงคราม (ประเวศ วะสี,2549)
สิ่งที่เปนขอออน หรือขอผิดพลาดที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามที่ไดกลาวขางตน
ก็คือ วิถีชีวิตของชาวบาน การทํามาหากินของชาวชนบท มิไดถือวาเปนองคประกอบ หรือ
สาระสําคัญของเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาที่ผานมาชาวบาน ถือวาเปนเพียง “กองกําลังสํารอง” ที่
พรอมจะถูกดูดซับเขาไปสูภาคเศรษฐกิจสมัยใหมในรูปแบบของแรงงานหรือปจจัยการผลิต
มาตรการตาง ๆ ในการพัฒนา ที่รัฐหยิบยื่นใหชาวชนบท สวนมากจะเปนมาตรการที่เพียงแคจะทํา
ใหชาวบานชนบทจะสามารถดํารงชีวิตอยูได รอคอยวันที่จะถูกดูดกลืนเขาไปอยูในภาคเศรษฐกิจ
สมัยใหมเทานั้น
อยางไรก็ตาม ประสบการณชีวิตของกลุมปราชญชาวบานกลับชี้ใหเห็นวา การทํามาหา
กินตามวิถีของชาวบานเปน “เศรษฐกิจ” วิถีแบบนี้มากอนแลว แตเมื่อเผชิญกับกระแสของ
เศรษฐกิจสมัยใหม ทําใหการทํามาหากินตามวิถีของชาวบานเปลี่ยนและออนกําลังลง เศรษฐกิจ
ซึ่งเปนการทํามาหากินและการใชชีวิตของการพัฒนา
จําเปนตองไดรับการปรับปรุงและคิดคน
เพิ่มเติม ซึ่งกลุมเครือขายปราชญอีสานไดมีประสบการณเรื่องนี้มากวาทศวรรษที่แลว การพัฒนา
เศรษฐกิจซึ่งเปนเรื่องของวิถีชีวิตและการทํามาหากินของชาวบาน
ซึ่งชุดประสบการณของ
เครือขายปราชญอีสานนี้ สอดคลองกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ไดทรงริเริ่มดําริตั้งแตปพ.ศ. 2518 แกนหลักของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ อันเปนทาง
สายกลางในพุทธศาสนาที่ไมใหสุดโตงไปดานใดดานหนึ่ง ระหวางความจําเปนและความฟุมเฟอย
หรือระหวางความกลัวจนไมกลาทําอะไรกับความกลาทําในสิ่งตางๆ จนเปนความเพอฝนที่เปนไป
ไมได การเรียนรูคนหาระดับแหงความพอประมาณจึงตองอาศัยปญญาและเปนระดับที่สะทอน
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นัยยะแหงการพึ่งตนเองและความประหยัด
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ โดยไมเนนการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นเฉพาะประโยชนสวนตน แตตอง
คํานึงถึงคนอื่น ๆ สังคม สิ่งแวดลอม และไมใชผลประโยชนเฉพาะหนาหรือระยะสั้น แตตอง
คํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่งไมใชการมีเหตุผลแบบตะวันตก (rational) ดังที่กลาวมาแลว
แตเปนการมีเหตุผลในความหมายพุทธธรรม และความมีเหตุผลในลักษณะนี้จึงรวมถึงลักษณะการ
สะสมความรูและประสบการณ ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห การมีสติ การมอง
การณไกลและมีความเมตตากรุณา
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว
หมายถึง
การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล อันสะทอนถึงหลักพุทธธรรม เรื่องกฎไตรลักษณวา สรรพสิ่ง
ลวนเปลี่ยนแปลง ไมจีรังยั่งยืน หนทางในการรับมือกับสถานการณดังกลาว ควรจะหลบหลีก
ความเสี่ยงที่ไมจําเปน และพัฒนาใหสามารถพึ่งตนเอง ตลอดจนการมีวินัยในตนเอง เพื่อสามารถ
รับมือกับวิกฤติการณตา ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได (สมัชชาสุขภาพแหงชาติ 2549,สุภาคย อินทองคง
2548)
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ตามที่เครือขายปราชญอีสานมี
ประสบการณจึงเนนเปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงจะขอสรุปสาระหลัก ซึ่งเนนบทเรียน
ของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง ดังนี้
5 พลังของทุนเดิม สิ่งที่ชาวบานมี
ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม สิ่งที่จําเปนจะตองมีถาหากจะเริ่มการพัฒนาจะ
รวมถึง เงินทุน เทคโนโลยีสมัยใหม ปจจัยการผลิต เชน ปุย ยาฆาแมลง ฯลฯ และตลาด ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ถาหากมองไปในหมูชาวบานในเครือขายของปราชญก็จะบอกไดวา “ขาดแคลน” อยางไรก็
ตาม สิ่งอื่น ๆ ชาวบานยังคง “มี” ปจจัยตาง ๆ อีกจํานวนมาก อยางเชน มีชุมชน ที่อยูอาศัย มี
ญาติพี่นอง มีวัดอาราม ซึ่งแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหมไมไดมองหรือใหความสําคัญ
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ชาวบานมีเหลานี้เปน “พลัง” ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาวบาน ซึ่ง
พลังดังกลาวนี้อาจสรุปได 5 ดาน คือ
1. พลังทางปญญา: องคความรูและผูนําทางความคิด
ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน ไดสงสมประสบการณและพลังปญญาในวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง และผานกระบวนการแกปญหา ลองผิดลองถูกจนประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กระจายกันอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาค
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อีสาน ตัวอยางเชน พอมหาอยู สุนทรชัย และพอเชียง ไทยดี จากจังหวัดสุรินทร พอผาย สรอย
สระกลาง พอทองหลอ เจนไธสงค พอสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ และพอคําเดื่อง ภาษี จากจังหวัด
บุรีรัมย พอทัศน กระยอม พอผอง เกตพิบูลย และพอบุญเต็ม ชัยลา จากจังหวัดขอนแกน พอชาลี
มาระแสง จากจังหวัดอํานาจเจริญ พอจันทรที ประทุมภา และพอประคอง มนตกระโทก จาก
จังหวัดนครราชสีมา พอเล็ก กุดวงศแกว จากจังหวัดสกลนคร นอกจากนั้นยังมี ผูใหญวิบูลย เข็ม
ลิม ครูชบ ยอดแกว พอประยงค รณรงค และทานอื่น ๆ ที่นับเปนปราชญชาวบานที่อยูทั่วประเทศ
ไทย ซึ่งทานเหลานี้ไดสั่งสมประสบการณในการคนควาแนวทางการดําเนินชีวิต และฝาฟนวิกฤติ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมมาเปนระยะเวลายาวนาน ความกาวหาญที่จะตอสูฝาฟน
อุปสรรค กลาที่จะปฏิเสธแนวคิดเดิม มีความอดทน แนวแน วิริยะ อุตสาหะ เหลานี้เปนตน
ตัวอยางและบทเรียนที่สําคัญในการขยายผลสูบุคคลอื่น ๆ ในวงกวาง (ยงยุทธ ขจรธรรม,
2545) ปราชญชาวบานไดมีการคิดคน ลองผิดลองถูกจากการปฏิบัติจริง และยกระดับองคความรู
ขึ้นมาเปนภูมิปญญาอีสาน โดยการสนับสนุนการดําเนินงานจากเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน และ
ภูมิปญญาเหลานี้ก็ไมไดอยูนิ่งมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ไดรับการขยายผล ถูกทําใหเปนโรงเรียน
ชุมชนอีสาน ประสานงานกอตั้งโดยอาจารยเสนห จามริก (จารีรัตน ปรกแกว, 2548) และการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชาวบานไดประสบผล และสามารถขยายวิถีคิดและวิถี
ปฏิบัติแกบุคคลสนใจอื่น ๆ อยางหลากหลาย
2. กระบวนการจัดการความรูในดานเศรษฐกิจพอเพียง
องคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงแมจะมีอยูในชุมชน แตก็อยูอยางกระจัดกระจาย และ
รูปแบบการขยายองคความรูไปสูบุคคลอื่น ๆ เปนเรื่องที่นาทาทาย การที่จะติดอาวุธการเรียนรู
เหลานี้แกคนรุนใหม และตอคนรุนกลางใหได ก็จะกอใหเกิดทางเลือกสําหรับคนรุนใหมและคน
รุนกลาง ไมใหหลั่งไหลเขาไปใชแรงงานที่กรุงเทพฯ หมด ใหเขาไดตระหนักถึงความสําคัญดาน
อาชีพเกษตรกรรม ใหเขามีปญญามีความตองการอยากสรางภาคเกษตรดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการ
จัดการความรูนี้ถึงแมจะมีอยูบางก็อยูอยางกระจัดกระจาย จําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรูที่
เกิดพลัง ดังนั้นปญหานี้จึงเปนสิ่งทาทายสําหรับโครงการชุมชนเปนสุข
3. พลังทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ถึงแมการพัฒนาความเจริญดานเศรษฐกิจที่ผานมา จะมีผลกระทบตอระบบนิเวศ การ
ทําลายสิ่งแวดลอม การแปลงทรัพยากรธรรมชาติใหเปนเงิน มีผลกระทบถึงความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอลง อยางไรก็ตามประเทศ
ไทยนับวายังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลงเหลืออยู และหากมีระบบการจัดการที่ดีก็จะสามารถฟน
คืนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคืนมาได และปญหานี้จึงเปนสิง่ ทาทายสําหรับโครงการชุมชนเปนสุข
เชนกัน
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4. พลังทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคอีสานยังคงมีรองรอยของวัฒนธรรมที่ดีงาม
สืบทอดหลงเหลืออยู วัฒนธรรมการเอื้ออาทร ชวยเหลือกันยังมีใหเห็นในชนบทอีสานที่เกาแก
มากมาย ไมวาจะเปนประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประเพณีการลงแขกดํานา/เกี่ยวขาวเพื่อ
ชวยเหลือกันและกันดานแรงงาน และเปนการสานสัมพันธอันดีดวย การบายสีสูขวัญเพื่อให
กําลังใจซึ่งกันและกันทั้งยามประสบโชคดีและยางเจ็บปวย นอกจากวัฒนธรรมความรักและเอื้อ
อาทรระหวางเพื่อนมนุษยดวยกันแลว
ชาวบานยังมีประเพณีความรักและเคารพตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอม เชน การเปรียบดินเปนแมธรณี เปรียบน้ําเปนแมคงคา เปรียบขาวเปนแมโพสพ
เปรียบตนไมเปนรุกขเทวดา เปนตน และยังมีพิธีกรรมสักการะ กราบไหวบูชาตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอม
5. พลังจากเครือขาย
ชุมชนและปราชญชาวบาน มิไดอยูอยางโดดเดี่ยว อันที่จริงมีชุมชนชนบท ซึ่งมีสถานะ
แบบเดียวกัน กระจัดกระจายอยูทั่วไป หลายชุมชนมีการแลกเปลี่ยน ไปมาหาสูกันเปนประจํา
และนอกจากนี้ กลุมปราชญอีสาน ไดมีการสนับสนุนใหเกิดเครือขายเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึ่งเปนพลังอีกอยางหนึ่ง นอกเหนือจากเครือขายภายในกลุมปราชญแลว ยังมีเครือขายจาก
ภายนอก อยางเชน กลุมองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งไดเขาไปทํางานรวมกับกลุมปราชญอีสานอยาง
ทุมเท เครือขายและความรวมมือเหลานี้ เปนสิ่งที่ชาวบานมี และเปนทุนหรือเปนพลังที่จะผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาตอไป
เศรษฐกิจพอเพียง : วิถีการบรรลุความเปนสุขของชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานฯ มีเปาหมายในการบรรลุในสุขภาวะดานตาง ๆ ไดแก
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ ซึ่งผลการประเมินโครงการโดย นง
ลักษณ สุพรรณไชยมาตย และคณะ (2549) ที่ศึกษาในกลุมสมาชิกโครงการ โดยอาศัยตัวชี้วัดที่
โครงการกําหนดไวทั้ง 5 ดาน สามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานสิ่งแวดลอม พบวาเกษตรกรในเครือขายฯ มีสัดสวนการทําเกษตรผสมผสานเพิ่มขึ้น
ในรูปแบบเกษตรประณีต 1 ไร มีการใหความสําคัญเรื่องการออมน้ํามากขึ้นซึ่งเพียงพอตอความ
ตองการ สวนการใชสารเคมีจําพวกปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืชและยาฆาหญา เกษตรกรไดตระหนัก
ถึงพิษภัยมากขึ้นจึงมีการลดการใชสารเคมี และใชวิธีการบํารุงดิน ดวยการใสปุยอินทรีย รวมถึง
การดูแลอนุรักษธรรมชาติโดยการออมตนไมโดยมีการปลูกไมยืนตน ไมผล และไมใชสอยเพิ่มขึ้น
จากเดิม
2. ดานเศรษฐกิจ มี 3 ประเด็น ไดแก หนี้สินครัวเรือน การออมเงิน การลดรายจาย การทํา
บัญชีรับ-จายครัวเรือน และการออมสัตว ซึ่งในดานหนี้สินและเงินออม พบวาหนี้สินของเกษตรกร
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ตนแบบมีแนวโนมลดลง ในขณะที่เงินออมเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรตนแบบเกือบครึ่งหนึ่งทําบัญชีรับจายของครัวเรือนทุกเดือน สิ่งที่เดนชัดคือเกษตรกรสามารถลดรายจายดานอาหารลงได โดยมีการ
ใชพืชผักและสัตวจากพื้นที่ของตนเพิ่มขึ้น สําหรับการออมสัตวพบวาโดยเฉลี่ยมีการเลี้ยงสัตวอื่น
เพิ่มขึ้น
3. ดานสังคม พบวามีครอบครัวเกษตรกรตนแบบ มีสมาชิกครอบครัวกลับมาจากการ
อพยพไปทํางานที่ตางจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยเปนการกลับมาเพื่อชวยเหลืองานดานการเกษตรกรรมของ
ครอบครัว ในดานการมีเวลาใหครอบครัว พบวา เกษตรกรเครือขายฯมีเวลาใหครอบครัวมากขึ้น
และมีสัดสวนของครอบครัวที่เลิกเลนการพนันเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
4. ดานสุขภาพ ในดานการมีสุขภาพแข็งแรงของทุกคนในครอบครัว และความสะอาด
ของอาหารเพิ่มขึ้นนั้นมีแนวโนมดีขึ้น ครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงไมมีผูใด
เจ็บปวย ในขณะที่การเลิกเหลาและการเลิกบุหรี่นั้นลดลง
5. ดานวัฒนธรรม ไดแก การมีการรวมกลุม และกลุมมีกิจกรรมชวยแกปญหาสมาชิก
พบวาเกษตรกรตนแบบมีการรวมกลุมกันในปแรก และปที่ 3 ทุกคน ในขณะที่การที่กลุมมีสวนชวย
แกปญหานั้นเพิ่มจากในปแรก ในปที่ 3 ทั้งนี้จากการสังเกตและรวมกิจกรรมเครือขายฯ สังเกตไดถึง
การมีน้ําใจตอกันของเกษตรกรตนแบบ เชนมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน รวมแรงชวยเหลืองานของ
สมาชิกเครือขายฯ
การพึ่งตนเอง : สิ่งที่ชาวบานอยากจะเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีของชาวบาน จึงมิไดมุงที่จะสรางความมั่นคง หรือความเติบโต
แตเข็มมุงของการพัฒนาแบบนี้ก็คือ การพึ่งตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นในรายละเอียด
ดังนี้
1. พึ่งตนเองทางจิตใจ สมาชิกที่เขารวมโครงการโดยสวนใหญจะมีความสนใจในแนว
ทางการพึ่งตนเองเปนทุนเดิมอยูแลว
และกอนเขารวมโครงการสมาชิกทุกคนจะตองไดรับการ
อบรม วปอ เพื่อปรับกระบวนการคิด วิเคราะหตนเอง และสรางความตระหนักในการพึ่งตนเอง
เปนสําคัญ และพบวาการจัดอบรม วปอ นั้นสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของสมาชิกได
คอนขางมาก แตอยางไรก็ตามกลวิธีอื่น ๆ ไดแกการเขารวมประชุมสัญจรไปเยี่ยมพื้นทีต่ าง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ การมีเครือขายฯ คนที่มีความสนใจคลายคลึงกันและไดรวมแลกเปลี่ยนกัน การเขารวม
เรียนรูที่ศูนยเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เปนกลวิธีที่ปรับแนวคิดเพื่อการพึ่งตนเองอยูตลอดเวลา จึงอาจ
กลาวไดวา สมาชิกเครือขายฯ เกือบทุกคนตางมีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกวาตนเองนั้นสามารถ
พึ่งตนเองได ดังที่เกษตรกรในเครือขาย ฯ หลายคนบอก “เมื่อกอนพวกเราถูกมองวาเปนคนบาที่
เอานามาทําไรนาสวนผสม แตปจจุบันนี้เรามีเพื่อนฝูงที่สนใจคลายกัน จึงไมกลายเปนคนแปลก
ประหลาด”
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2. พึง่ ตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการดําเนินงานของโครงการนี้ไดยึด
หลักการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชาวอีสาน จะเห็นไดจากหลายกิจกรรมที่โครงการดําเนินการขึ้น ไดแก การสงเสริมใหคนคืนถิ่น
เพื่อกลับมาพลิกฟนอาชีพเกษตรกรรมใหดํารงอยูอยางมีคุณภาพ และจะเห็นไดชัดจากการประเมิน
วาครอบครัวของเครือขายฯ สามารถสรางงานเพิ่มและทําใหสมาชิกในครอบครัวที่อพยพไปอยูตาง
ถิ่นนั้นอพยพกลับมาอยูพรอมหนาพรอมตากันมากขึ้น นอกจากนั้นโครงการยังสงเสริมใหมีการ
ฟนฟูภูมิปญญาการรักษาแบบพื้นบาน
สงเสริมการใชและการปลูกสมุนไพรในไรนาสวนผสม
และนอกจากนั้นสมาชิกเครือขายฯ
ไดรวมกันฟนฟูวัฒนธรรมตาง ๆ ที่เปนการเคารพ
ทรัพยากรธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน การรวมลงแขกทํากิจกรรมตาง ๆ เปนตน
3. พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเปนเปาหมายหลัก
ประการหนึ่งที่โครงการตั้งเปาไว โดยไดมุงไปที่การอนุรักษดิน น้ํา และตนไม โครงการได
ขับเคลื่อนโดยการนําผูนําทองถิ่น ไดแก ปราชญชาวบาน เกษตรกรตนแบบ และสมาชิกเครือขายฯ
ใหสงเสริมและดําเนินการในดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยเริ่มจากพื้นที่
ของสมาชิก สมาชิกสวนใหญจะอนุรักษทรัพยากรโดยการลด ละ เลิกการใชปุยเคมี และใชปุย
อินทรีย หรือวิธีทางชีวภาพทดแทน การอนุรักษน้ําโดยการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ํา และขณะเดียวกันก็
ปลูกตนไมอยางหลากหลาย ในบางแหงเมื่อดําเนินการในพื้นที่ของตนเองแลว มีการรวมมือกับ
ชุมชนเพื่อรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของสาธารณดวย
4. พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี การเรียนรูอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดลอม
เปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองมี โครงการ ฯ ไดประสานงานใหมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องของ
สมาชิกในเครือขายฯ โครงการไดจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อใหไดองคความรูที่เปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพ โดยมีการประชุมสัญจรไปตามศูนยเรียนรูตาง ๆ การประชุมและ
แลกเปลี่ยนระหวางศูนยการเรียนรู ไดจัดเวทีประชุมสัญจรแตละครั้งมีการตั้งคําถาม และชวยกัน
ระดมสมองเพื่อหาคําตอบแลวบันทึกไวอยางเปนระบบ
มีบางคําถามที่ภูมิปญญาชาวบานและ
เครือขายฯ ไมสามารถตอบปญหา จึงตองทําการคนหาความจริงดวยการวิจัย จึงมีเวทีรวมระหวาง
ปราชญชาวบานและนักวิชาการที่สนใจมาชวยกันนําคําถามที่ยังตอบไมไดมาชวยกันคนหาความ
จริง โดยการรวมกันทํา
5. พึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ การทําเกษตรผสมผสานของสมาชิกในโครงการสามารถ
บรรลุการพึ่งพาตนเองในดานเศรษฐกิจได จากการประเมินผลของโครงการพบวาสมาชิกเกือบ
95% ทําเกษตรผสมผสานและอยูในระดับ”มีอยูมีกิน” และถึงระดับ “เหลือกินและขายได” ในดาน
หนี้สินและเงินออม พบวาหนี้สินของเกษตรกรในเครือขายฯ ยังคงอยูในระดับเดิม ในขณะที่เงิน
ออมเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามหนี้สินโดยเฉลี่ยของกลุมเกษตรกรนอกเครือขายฯ มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นแตเงินออมมีแนวโนมลดลงโดยเฉลี่ยแลวในปแรกของโครงการเกษตรกรในเครือขายฯมี
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หนี้สินเฉลี่ย 65,735 บาทตอครัวเรือน และเงินออม 10,647 บาทตอครัวเรือน และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ ครัวเรือนมีหนี้ลดลงโดยเฉลี่ย คือ 65,423 บาท ในขณะที่เงินออมเพิ่มเปน 16,742 บาท
กลุมนอกเครือขายฯนั้นหนี้สินในปที่ 3 เพิ่มจากปที่ 1 คือเพิ่มจาก 62,570 บาท เปน 71,322 บาท แต
เงินออมเฉลี่ยลดลงจาก 12,944 บาท เปน 6,917 บาท อยางไรก็ตามจํานวนหนี้สินหลังโครงการ
สิ้นสุดมากกวาเงินออม ประมาณ 4 เทาในกลุมเครือขายฯและประมาณ กวา 10 เทาในกลุมนอก
เครือขายฯ อาจกลาวไดวา การทําเกษตรผสมผสานนั้นอาจสงผลตอการมีเงินออมที่เพิ่มขึ้นในกลุม
สมาชิกในเครือขายฯ
กระบวนการในการกาวไปสูการพึ่งตนเอง
ความพยายามที่จะกาวไปสูสิ่งที่ชาวบาน “อยากจะเปน” คือ การพึ่งตนเองนั้น โครงการ
พัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน ไดใชหลัก 3 อยาง คือ การสรางองค
ความรู การเคลื่อนสังคม และการผลักดันเชิงนโยบาย หลัก 3 อยางนี้ เรียกวาทฤษฎีสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา ที่เสนอโดยศาสตราจารยประเวศ วะสี ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้
1. การสรางองคความรู
นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการแกปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปได จากการสรุปบทเรียนพบวา
ตองมีชุดความรูที่ทําใหคนพึ่งตนเองได และสามารถจัดการใหคนที่พึ่งตนเองไดมารวมตัวกันเพื่อ
พึ่งพากันเองไดอันจะมีผลใหพึ่งตนเองไดมากขึ้น มีความสมดุล และที่สําคัญคือ มีความสุข ซึ่ง
ความรูดังกลาวนั้นมีอยูแลวใน “ภูมิปญญา” ชาวบาน และเทคโนโลยีของชาวบาน ขาดแตเพียงการ
บันทึกและรวบรวมอยางเปนระบบ จึงไดจัดเวทีประชุมสัญจรไปตามศูนยการเรียนรูของปราชญ
ชาวบานเพื่อผลัดกันเปนเจาภาพแลวตั้งคําถามชวยกันระดมสมองเพื่อหาคําตอบแลวบันทึกไวอยาง
เปนระบบเดือนละครั้ง แตก็มีบางคําถามที่ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมสามารถ
ตอบปญหาไดหมด จึงตองทําการคนหาความจริงดวยการวิจัย จึงมีเวทีรวมระหวางปราชญ
ชาวบานและนักวิชาการที่สนใจมาชวยกันนําคําถามที่ยังตอบไมไดมาชวยกันคนหาความจริง โดย
การรวมกันทําโครงการวิจัย ที่เปนการประสานงานจากหลายฝาย ทั้งสวนของมูลนิธิฯ ที่มีบทบาท
ดานบริหารจัดการและประสานงานกับแหลงทุน เชน สกว. รวมทั้งนักวิชาการพื้นที่รวมเรียนรูและ
ปราชญชาวบานเปนนักวิจัย ทุกฝายไดรวมกันจัดวางระบบการทํางานและจัดวางรูปแบบการเกิด
เวทีวิจัยชุมชนของแตละศูนยเรียนรู
ในพันธกิจนี้จึงมียุทธศาสตรที่จะรวบรวมภูมิปญญาชาวบาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาวิเคราะห และสังเคราะหเปนชุดความรูอาศัยกระบวนการวิจัยชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน
และมองชุมชนมาขับเคลื่อน จึงเกิดเปน
1. เวทีประชุมสัญจรไปตามศูนยเรียนรูของปราชญชาวบานทุกเดือน
2. เวทีวิจัยชุมชนเพื่อชุมชน โดยปราชญชาวบานรวมกับนักวิชาการที่สนใจ
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3. เวทีวิจัยประเมินผลเพื่อใหนักวิชาการที่สนใจเขาไปติดตามดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการพัฒนาโดยทีมประเมินผล
2. การเคลื่อนสังคม
ในการเคลือ่ นสังคมไดใชศูนยการเรียนรู 13 ศูนย และชุมชน 200 แหง เปนแกนกลาง
เปาหมายคือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การจัดตั้งและการฝกอบรมเกษตรตนแบบ การเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรตนแบบ
และปราชญ การจัดเวทีในระดับหมูบานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางเกษตรกรเปาหมาย และ
เกษตรกรตนแบบ การดําเนินการตาง ๆ ดังกลาวนี้ มีองคกรพันธมิตร 4 กลุม ใหการสนับสนุน
การทํางานของปราชญ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กลุมเจาหนาที่สาธารณสุข และกลุมอื่น ๆ นอกจากนี้มี
การพัฒนา การสื่อสาร เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงภายในขบวนของการขับเคลื่อนสังคม อยางเชน
วารสารค้ําคูณ จดหมายกาวทันปราชญชาวบานอีสาน จดหมายขาวกาวทันประชาคม เปนตน
3. การผลักดันเชิงนโยบาย
การผลักดันเชิงนโยบายของโครงการชุมชนเปนเนนการผลักนโยบายในระดับพื้นที่ ไดแก
การเชื่อมโยงกับองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานราชการระดับอําเภอ ไดแก นายอําเภอ
และเกษตรอําเภอ โดยมูลนิธิไดสนับสนุนใหแตละศูนยเรียนรูไดมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกของศูนยเรียนรู และองคการบริหารสวนตําบล เพื่อจัดโอกาสใหเอื้อ
ตอการผลักดันนโยบาย
ในดานการผลักดันนโยบายระดับชาติ เปนเพียงกระบวนการเตรียมขอมูลเพื่อรอจังหวะ
เวลาที่เหมาะสม ที่เอื้อตอการผลักดันเชิงนโยบาย
กรณีศึกษา : เวทีเสวนากลุมปราชญชาวบาน
จากเวทีการเสวนาของกลุมปราชญชาวบานในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 พบวา การปลูก
ปาใชหนี้
เปนแนวคิดที่เกิดจากสภาพปญหาเรื่องหนี้สินและการหาทางออกของหนี้สินของ
เกษตรกร ซึ่งถือเปนประเด็นที่มีความสําคัญในระดับประเทศ การนําเงินมาปลดนี้ของเกษตรกรทํา
ไดยาก สาเหตุเนื่องมาจากเกษตรกรโดยสวนใหญเปนหนี้แบบผูกพัน โดยลักษณะการปฏิบัติที่มีมา
โดยตลอดคือการกูยืมหนี้ใหมมาใชหนี้เกา ทุนที่ไดรับมาจึงกลายเปนหนี้เนื่องจากไมเพียงพอตอ
ความตองการของบุคคล ทําใหปราชญชาวบานเกิดแนวคิดในการปลูกตนไมใชหนี้ ซึ่งในมุมมอง
ของปราชญชาวบานเชื่อวาการปลูกตนไมจํานวน 10,000 ตน นั้นสามารถนําเงินมาใชหนี้ไดภายใน
1 ป โดยมองวาการปลูกตนไมนั้นเปนการฝากเงินอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งดอกเบี้ยที่ไดรับนั้นมากกวา
ดอกเบี้ยของการฝากเงินในธนาคาร เนือ่ งจากการออมในธนาคารนั้นมีขอจํากัดในเรื่องของเงื่อนไข
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การบริหารงาน การปลูกตนไมนอกจากจะทําใหเกิดแหลงอาหารของประชาชน รวมถึงเปนการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลวนั้น ยังถือวาเปนการออมโดยธรรมชาติอีกดวย
การหลุดพนจากสภาวะหนี้สิน
กลุมปราชญชาวบานไดเสนอแนวทางการแกปญหาเรื่องหนี้สิน ที่ตองเริ่มพิจารณาจาก
โครงสรางของแตละครอบครัวเปนสวนประกอบ และยึดแนวทางในการปลดนี้จากการปลูกตนไม
เพราะหากปลูกตนไมประมาณ 10-20 ป นั้นจะทําใหชาวบานมีรายได เพราะการปลูกตนไมนั้นมี
ใบ มีดอก มีผล ทําใหเกิดความคิดที่จะนําผลผลิตที่ไดรับนั้นมาประยุกตใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ดังนั้นผลประโยชนที่ไดรับนั้น คือ ไดตนไมที่จะนําไปคําประกันการกูยืมเงินกับ
เจาหนี้ ไดใจในกระบวนการเอาใจใสดูแล ไดทุนในการใชชีวิตซึ่งเปนแหลงทุนทางการเงิน ทุน
อาหาร และทุนทางสังคม และไดการออม ทั้งการออมทุน ออมเงิน ออมทรัพยากรใหกับ
ลูกหลาน โดยยึดเปนเปาประสงคหลักในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มจากแนวความคิดใน
เรื่องการปลูกตนไมใชหนี้ จึงเปรียบเสมือนกลยุทธ และอุบายใหเกษตรกรเกิดความขยันในการ
ทํางานโดยการพึ่งตนเอง ดังที่พอคําเดื่อง ภาษี กลาวไววา “ตนไมเปนตัวออม เพราะตนไม
สามารถจับฤดูกาล จับน้ํา จับธรรมชาติมาได จากตนไมที่โตขึ้นเรื่อย ๆ แตเราตองมีแนวคิดใน
การปลูกพืชผักชนิดอื่นแซมดวย เชน พริก กลวย สะเดา มะเขือพวง หรือผักชนิดตาง ๆ ไมใช
แคปลูกตนไมเพียงอยางเดียว อยาปลูกไมยืนตนเพียงอยางเดียว ตองมีการปลูกพืชผักที่กินไดเขามา
ดวย ซึ่งกวาตนไมจะโตเราก็สามารถนําผลผลิตเหลานั้นมาบริโภคมาขายได และพอตนไมโต
อาหารตามธรรมชาติก็จะกลับมา เราจึงตองเนนการปลูกตนไมแบบผสมผสาน” และพอชาลี
มาระแสง กลาววา “ปาเปนทุนทางธรรมชาติ เปนสวัสดิการทางธรรมชาติ มีประโยชนแกดิน
ระบบนิเวศน มีประโยชนแกมนุษยและสัตวโลก ซึ่งถือวาเปนประโยชนที่เกื้อกูลกัน การปลูกปา
จึงเปนแนวคิดเพื่อหาความสุขและความสมดุลทางธรรมชาติและมนุษย
ปาไมเปนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนขุมทรัพยพลังงานที่มีคุณคามหาศาล สามารถลดภาวะโลกรอนได”
ในขณะเดียวกันหนวยงานทางสถาบันการเงิน คือ ธกส. เห็นพองกันวาการออมตนไมนั้น
ถือเปนการออมที่เห็นเปนรูปธรรม ออมแลวไดผลมากกวาดอกเบี้ยทั้งหลาย คือ การออม
ธรรมชาติ เนื่องจากจะทําใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติกลับมา และสิ่งอื่น ๆ นั้นจะกลับมาตาม
วิธีการออมแบบธรรมชาติ แตโครงการการปลูกตนไมใชหนี้ที่ไมประสบผลสําเร็จในชวงแรกนั้น
เนื่องมาจากคนโดยสวนใหญนั้นไมคอยลงมือปฏิบัติ
เพราะชาวบานไมไดนึกถึงการพึ่งตนเอง
ความคิดของเราถูกฝงรากลึกในเรื่องของกิเลส การอยากไดอยากมี และเกษตรกรสวนใหญนํา
พื้นดินของตนเขาไปอยูกับสถาบันการเงินกันหมด เกษตรเปนเจาของนาไมแทจริงเปนเพียงผูเชา
ที่ดินเทานั้น ทําใหกอเกิดหนี้ทับถม มีหนี้พอกพูน โอกาสในการเขาถึงโครงการปลูกตนไมใชหนี้
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นั้นยากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดที่วาการปลูกตนไมเปนเครื่องมือ แตไมสามารถนํามาใชหนี้ไดหมด โดย
เครื่องมือนั้นจะเปนประโยชนก็ตอเมื่อมีการชักชวนกันมาทําในสิ่งที่จะลดละหนี้สินจึงจะทําให
ประชาชนเกิดความอยูดีมีสุขอยางแทจริง
ขอเสนอแนะในเรื่องการลดภาวะหนี้สินสามารถทําไดโดยคิดการลดคาใชจาย โดยการ
พึ่งพาตนเอง นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันนําไปสูความยั่งยืน ยกตัวอยาง
จากการทําเกษตรประณีต 1 ไร การปลูกพืชผัก ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูในบานอยางเพียงพอ ซึ่งถือวา
ความสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนนัน้ จะตองเปนความสุขที่แทจริงและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจะตองดี
ขึ้น โดยแนวทางในการดําเนินกิจกรรมนั้นจะมี “ชุมชนตนแบบ” โดยนําแนวคิดจากปราชญ
ชาวบานมาพัฒนาในการเขาไปแนะนํากับเกษตร
ซึ่งขับเคลื่อนกิจกรรมจะมีกลุมพนักงานที่
เกี่ยวของโดยตรงนําแนวคิดปราชญชาวบานมาใชเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
และความเขมแข็งของ
ชุมชน
ในขณะเดียวกันหากตองการใหชุมชนเขมแข็งนั้นจะตองใหชุมชนสามารถปลดพันธนาการ
ขององคกรในพื้นที่ใหได
ซึ่งทุกภาคสวนตองเล็งเห็นกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่มี
เปาประสงครวมอยูที่ชุมชน ซึ่งมีสองประเด็นที่สําคัญ ที่สามารถทําใหชุมชนมีความเขมแข็งอยาง
แทจริง ไดแก ประเด็นที่หนึ่ง การดําเนินกิจกรรมตองยึดหลักการมีสวนรวมขั้นสูงสุดจากทุกภาค
สวน เชน สถาบันการเงิน สถาบันการสงเสริมกิจกรรม สถาบันสื่อ เปนตน ถือวาเปนฟนเฟองที่
สําคัญที่จะนํามาสนับสนุนการดําเนินงาน ประเด็นที่สอง ชุมชนตองมีการผนึกกําลังกัน มีการ
ขยายกลุมใหเปนองคกร และขบวนการที่สามารถกลั่นกรองขอมูล รวมถึงการเชื่อมโยงเขากับภาคี
ที่จะเขามาสนับสนุนสงเสริมในสวนที่ชุมชนขาดใหเต็ม
ซึ่งเนนการดําเนินงานจากปจเจกไปสู
องคกร จากองคกรไปสูกระบวนการ และจากกระบวนการจะนําไปสูปรัชญาอยางแทจริง แตการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นตองอยูภายใตธรรมาภิบาลของชุมชนอยางแทจริง
ดังนั้นแนวคิดและตนแบบจากเครือขายปราชญชาวบานภาคีภาคอีสาน ในเรื่องการปลูก
ตนไมใชหนี้ จะสามารถแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรไดจากการออมทางธรรมชาติ โดยมี
เกษตรกรตนแบบที่เปนหัวใจและแกนหลักสําคัญที่จะเชื่อมโยงใหการดําเนินกิจกรรมดังกลาวนั้น
สามารถไปสูกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง
ซึ่งในการดําเนินการจะตองมีการพัฒนาความรูและ
แนวความคิดถายทอดสูกลุมเยาวชนใหรูจักรักและหวงแหนตนไม รวมทั้งถายทอดความรูในเรื่อง
ของการเก็บเมล็ดพันธุ กระบวนการปลูก การดูแลรักษา เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนนั้น
เปนผูสืบทอดความรูและแนวความคิดใหสามารถดํารงอยูและพัฒนาตอไป
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กระบวนการสูความสําเร็จ
จากเวทีการเสวนาของกลุม ปราชญชาวบานในการดําเนินการในเรื่อง “การปลูกปาใชหนี”้
นายแพทย อภิสิทธิ์ ธํารงควรางกูร ไดใหขอสรุปในการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จนั้นจะ
ประกอบไปดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ คือ
2. การจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม คือ การปลูกใหรูคุณคาของตนไม
3. การมีเทคนิคที่ดีพอ เชน การทําเกษตรประณีต การเพาะกลาตนไมแลกเปลี่ยน ซื้อ
ขาย
4. การใหรางวัล ทั้งกับตนเองและเครือขายจะเปนการเสริมพลังในการดําเนินกิจกรรม
5. การมีสื่อเปนผูชวยประชาสัมพันธ ในกิจกรรมที่กลุมดําเนินการ
ซึ่งเมื่อมีการรวมมือในการทํากิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน การนําเทคนิค
ในการปลูก การดูแลรักษา การใหรางวัลกับสมาชิกกลุมที่สามารถปลูกตนไมใหเจริญเติบโต
รวมถึงการที่มีสื่อดี ๆ เปนผูชวยในการประชาสัมพันธ ตีแผการทํากิจกรรม การทําความดีจะ
สามารถทําใหเกิดการสรางคน การสรางปา การสรางชุมชน รวมถึงการสรางชาติที่ปราชญ
สมาชิก และเครือขายตองการนั้นสามารถเกิดเปนเรื่องจริงได
การผลักดันนโยบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
จากกรณีศึกษาในเวทีเสวนากลุมปราชญชาวบานภาคีภาคอีสาน พบวา การผลักดัน
โครงการชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ภาครัฐควรจะสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเรื่อง
เศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจชุมชนโดยการพึ่งตนเอง เพื่อใหครัวเรือนและชุมชนสามารถ
พึ่งตนเอง และเปนฐานรากที่เข็งแกรงในระดับชาติดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน การปลูกตนไม
ใชหนี้ วนเกษตรของครัวเรือน การทําเกษตรปลอดสารพิษ เปนตน
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บทที่ 4
น้ํา ปา นาเกลือ : ปรับวิธีการจัดการทรัพยากรที่สรางทุกขสูการจัดการที่สรางสุข
ความอยูดีมีสุขของคนในชุมชนและสังคม สวนหนึ่งมาจากรากฐานความอุดมสมบูรณและ
ความยั่งยืนของทรัพยากร การพัฒนาที่ผานมา ที่มุงสรางความเติบโต มักจะใชวิธีการขุดคนเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาเพื่อสรางความเติบโต และกระแสพัฒนาที่มุงไปสูความเติบโต ไดทําใหวิถี
การจัดการทรัพยากรเปลี่ยนไปจากการใชทรัพยากรเพื่อยังชีพ
ไปสูการแสวงหาความมั่นคง
ถึงแมวาวิถีการจัดการทรัพยากรในรูปแบบดังกลาว จะทําใหสังคมมีโภคทรัพยเพิ่มขึ้น แตความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรก็นําไปสูทุกขของคนจํานวนมาก
แนนอนที่สุดวาเราไมสามารถที่จะ
ยอนกลับไปสูวิถีการจัดการแบบยังชีพ แตการพัฒนาที่จะใหบรรลุถึงความอยูดีมีสุข จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนการจัดการทรัพยากรที่จะนําไปสูความสมดุลของทั้งธรรมชาติ และสังคมมนุษย
ชุดของประสบการณในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชี้ใหเห็นถึงทุกขและสุขตามวิถี
อีสานมีจํานวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวกับฐานทรัพยากรเรื่อง น้ํา ปา เกลือ
1. กรณีการจัดการเรื่อง “น้ํา”
การจัดการเรื่องน้ํา มีพื้นที่กรณีศึกษา 3 พื้นที่ ไดแก 1) บานโคกเมือง ตําบลจระเขมาก
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 2) พื้นที่ลําปะทาว : บานนาฝาย ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 3) พื้นที่ลําพะเนียง : บานหนองปลาขาว ต.หนองปลาขาว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
น้ํามีความสําคัญสําหรับชาวบาน
ทั้งในแงที่เปนปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรสําหรับ
การเกษตร และแหลงน้ํายังเปนแหลงอาหารสําหรับชาวบาน ประสบการณของชาวบานในอดีต
หลายแหงพบวา
มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ําอยางเพียงพอในการทําเกษตรกรรม
สอดคลองกับสภาพพื้นที่
โดยนําเอาพิธีกรรมความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหเปนประโยชนในการ
กําหนดกติกาขอตกลงรวมกันเพื่ออนุรักษทรัพยากรน้ําของหมูบาน โดยรูปแบบการจัดการน้ําของ
ชาวบาน ไดแก
3) บานโคกเมือง ตําบลจระเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
มีระบบการจัดการน้ําของชุมชนในอดีตเพื่อใหชาวบานไดใชประโยชนอยางทั่วถึง ไดแก
ระบบการจัดการน้ําดวยการทําฝายดินในคลองปูน หรือ หวยปูน ระบบการจัดการน้ํา “ลําไสไก”
(ภาษาภาคกลาง) หรือ “แหย” “ขาแค” (ภาษาอีสาน) ระบบการจัดการน้ํา เหมืองนา และระบบการ
จัดการน้ํา บาราย หรือ ทะเลเมืองต่ํา ดังนี้
ระบบการจัดการน้ําดวยการทําฝายดินในคลองปูน หรือ หวยปูน ลักษณะของดินขางลาง
ของลําหวยเปนหินปูนสีขาว ชาวบานจึงเรียกวา หวยปูน ชาวบานสรางเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในการ
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ทํานา เลี้ยงวัว ควาย หาปลา ทั้งฤดูฝนและฤดูแลง ซึ่งมีทั้งฝายดินที่เปนของสาธารณะหมูบานและ
สวนตัว
ระบบการจัดการน้ํา “ลําไสไก” (ภาษาภาคกลาง) หรือ “แหย” , “ขาแค” (ภาษาอีสาน) คือ
รองระบายน้ําระหวางฝายดิน เมื่อน้ําเริ่มเต็มฝายดิน ชาวบานตองทํารองระบายน้ําออกดานขาง เพื่อ
ไมใหแรงไหลของน้ําปะทะฝายดินมาก ปองกันไมใหฝายดินขาด โดยไมตองสูบน้ํา มีความยาว
ประมาณ 100 - 200 เมตร
ระบบการจัดการน้ํา เหมืองนา เปนรองระบายน้ําที่ชาวบานชวยกันสรางขึ้น โดยการสละ
ที่ดินเล็กนอยระหวางเจาของที่นาฝงตรงขามกัน เพื่อเปนเสนทางสัญจรเขานา แกไขปญหาน้ําใน
แปลงนาที่มีมากเกินไปในยามน้ําหลาก และเปนเสนทางการอพยพของปลาจากแปลงนาลงสูหวย
หนองน้ําธรรมชาติ แหลงรองรับน้ําจากเหมืองนาของชาวบาน คือ ทะเลเมืองต่ํา หรือ บารายขนาด
ใหญ ความเชื่อเกี่ยวกับเหมืองนา ชาวบานเชื่อวา เหมืองนา เปนเสนทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช
เดินทาง ถาใครลบหลู เชน ไปปดเหมืองนา จะเจ็บไขไดปวย และตองทําพิธีบวงสรวงเพื่อขอโทษ
ขออภัย จึงหายเปนปกติ
ระบบการจัดการน้ํา บาราย หรือ ทะเลเมืองต่ํา เปนแหลงน้ําขนาดใหญ พื้นที่ประมาณ
450 ไร มีความลึกประมาณ 4 เมตร ฝงเอียงลงไปตามความลึก พื้นลางของดินเปนหินลูกรังและ
ขอบบารายมีศิลาแลง เรียงเปนชั้นๆคลายกับบันได ใชประโยชนเพื่อทําเกษตรกรรม ปลูกหมอน
เลี้ยงไหม ปลูกผัก ยาสูบ หอม กระเทียม ฯลฯ เลี้ยงวัว และเปนแหลงเพาะพันธุปลา เมื่อถึงฤดูน้ํา
หลาก ปลาจํานวนมากจากบารายก็จะไหลไปตามน้ําที่หลากลงสูทองนาของชาวบาน เชน ปลากด
ปลาชอน ปลากา (ชางเหยียบ) ปลาหมอ ปลากราย ฯลฯ ระบบรับน้ําของบาราย มีทางน้ําไหลเขา 2
ทาง คือ รับน้ําจากตนน้ําอยูบนภูเขา อีกดานหนึ่งก็รับน้ําแปลงนาผาน “เหมืองนา” ของชาวบาน
2) พื้นที่ลําปะทาว : บานนาฝาย ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
มีระบบการจัดการน้ําดวยระหัดวิดน้ํา ใชเพื่อผันน้ําจากลําปะทาวเขาที่นา โดยตองทําฝาย
กักเก็บน้ํา ใชเสาไมปก เฝยก (ไมไผสาน) และดิน เพื่อทดระดับน้ําใหสูงขึ้นและปดทางน้ําใหไหล
ไปบริเวณระหัดตั้งอยู เพื่อใหแรงไหลของน้ําหมุนใบพัดของของระหัดที่มีกระบอกไมไผติดอยูกับ
วงของระหัดวิดน้ํา จากนั้นกระบอกจะเทน้ําลงบนรางและสงน้ําไปยังคลองไสไกขนาดเล็ก ปลอย
ใหไหลเขาสูแปลงนาอีกทอดหนึ่ง
การใชประโยชนและความคุมคาของระหัดวิดน้ํา คือ ใชผันน้ําเขานาเพื่อปลูกขาวเหนียว
ขาวหอมมะลิ สรางรายไดในฤดูแลงจะทดน้ําเขานาเพื่อปลูกผัก ปลูกถั่วลิสง ถั่วฝกยาว ขาวโพด
เปนตน อีกทั้งรายจายในการผลิตลดนอยลง เพราะไมตองสิ้นเปลืองคาน้ํามัน ไดชวยเหลือเกื้อกูล
กันระหวางคนที่มีระหัดวิดน้ํา ไมมีความขัดแยงหรือมีปญหาเรื่องน้ํากันเลย เพราะถาระหัดของ
ใครไมหมุน ก็ใชวิธีชวยกันลงแรง เพื่อซอมฝายใหระหัดวิดน้ําของเพื่อนหมุนได ซึ่งตองมีการ
ซอมแซมฝายและระหัดวิดน้ําทุกป เพื่อใหระหัดใชไดอยูตลอด คาใชจายปละประมาณ 3,000 บาท
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ในพื้นที่มีการใชระหัดวิดน้ํามาเปนระยะเวลา ไมต่ํากวา 100 ปแลว โดยมีความเชื่อ คือ ในการ
ติดตั้งระหัดวิดน้ําตัวใหมในลําปะทาวเจาของระหัดวิดน้ําตองมีพิธีบอกกลาวเจาที่เจาทาง เจาแมคง
คา เพื่อขอขมา ดวยการเลี้ยงเหลาไหไกตัว
3) พื้นที่ลําพะเนียง : บานหนองปลาขาว ต.หนองปลาขาว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
ในอดีตชาวบานในพื้นที่ลําพะเนียง มีระบบการจัดการน้ําที่สําคัญ ไดแก ฝายดิน เหมือง
นาและรางน้ํา ดังนี้
ระบบการจัดการน้ํา ฝายดิน ใชกักเก็บน้ําเพือ่ ทําการเกษตร การสรางฝายดินใช
แรงงานคนเปนหลัก ดวยการขอความรวมมือจากชาวบานที่มีนาอยูติดกับลําพะเนียงและชาวบานที่
จะไดใชประโยชนจากฝายดินแหงนี้มาชวยกันสรางฝายดิน ฝายดินแตละตัวสามารถสงน้ําเขานา
ของชาวบานไดมากกวา 1,000 ไร ในที่นาของชาวบานหลายๆ หมูบานที่มีเขตติดตอกัน
ระบบการจัดการน้ํา เหมืองนาและรางน้ํา ในชวงฤดูฝน เมื่อน้ําเริ่มเต็มฝายดินแลว น้ําจะ
เออสูงขึ้น ตามระดับเก็บกักของฝายดินที่ชาวบานทํา สวนสองขางของฝายดิน ชาวบานก็มีการทํา
“เหมืองนา” โดยการขุดเหมืองนาเปนเสนตรงผานนาของแตละคนที่ตองการน้ํา แลวทําระบบยอย
คือ คลองไสไก มีขนาดเล็กผานไปยังนาของคนที่อยูไกลและตองการน้ําอีกตอหนึ่ง สมัยกอน
ชาวบานมีวิธีสงน้ําดวยรางน้ํา “ฮางน้ํา” คลายกับ “ รางขาวของหมู ” โดยใชไมหนา 8 ประมาณ 3
แผนมาตีประกอบกัน ตีเปนรางและตอกับเหมืองนาสงน้ําขามลําพะเนียงไปยังเหมืองนาอีกฝงหนึ่ง
ของลําพะเนียงที่ต่ําลงไป
ระบบการจัดการน้ําดังกลาวลวนเปนการจัดการน้ําที่คํานึงถึงระบบนิเวศนและใชความ
แตกตางของระบบนิเวศนเปนเครื่องมือในการจัดการน้ํา
มีความเหมาะสมตอสภาพพื้นที่
เหมาะสมตอระบบการผลิต และคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้ง
เปนการสรางการมีสวนรวม เกิดความสามัคคีทั้งในและระหวางหมูบาน ไมเกิดปญหาความขัดแยง
ในการใชน้ํารวมกัน
อยางไรก็ตาม ประสบการณที่ไดกลาวขางตนกลับถูกละเลย และถูกแทนที่ดวยวิธีการ
จัดการน้ํา ที่ภาครัฐเปนฝายนํา และเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ เชน การขุดลอกคลองและสรางฝาย
คอนกรีต ซึ่งในบางพื้นที่มีการรุกล้ําที่ดินทํากินของชาวบาน การบูรณะและพัฒนาพื้นที่ใหเปน
แหลงทองเที่ยว มีการออกกฎ ระเบียบเพื่อจํากัดสิทธิการใชประโยชนดั้งเดิมของชาวบาน ขาดการ
มีสว นรวมของชาวบานในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา ทําใหโครงการพัฒนาดังกลาวไมสามารถ
ตอบสนองความตองการและใชประโยชนไดอยางแทจริง
และเกิดกรณีพิพาทระหวางรัฐกับ
ชาวบาน การพัฒนาและการจัดการน้ํารูปแบบดังกลาวนี้ หลายแหงไดสงผลใหเกิดทุกขในหมู
ชาวบานที่ไดรบั ผลกระทบดวย
ภายใตปญหาที่ไดกลาวขางตน สิ่งที่อยากใหเกิดขึ้น หรืออยากจะใหเปนคือ อยากให
ภาครัฐยอมรับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ํา
การยอมรับการมีสวนรวม
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ดังกลาวนี้ เกี่ยวของกับทั้งเรื่องสิทธิในทรัพยากรและการแสดงความคิดเห็นและออกแบบโครงการ
พัฒนาของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ รัฐไดใหความเคารพสิทธิของทองถิ่นในทรัพยากรน้ํา เชน
การเปลี่ยนชื่อหวย หนอง คลอง ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของชาวบานและไดรับความยินยอม
จากชาวบานเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของชุมชนเอาไว
ประสบการณของชาวบานทั้งสามแหงชี้วา
สามารถที่จะนําเขาไปสูเปาหมายที่กลาว
ขางตนไดซึ่งมีกระบวนการและวิธีการที่หลายหลาก แตกตางกันออกไปในแตละถิ่นอยางเชน การ
อนุรักษฟนฟูที่ตนน้ําและลุมน้ํา มีกลุมพระสงฆ ตั้งวัดและกันเขตปาไวจํานวนหนึ่ง พรอมทั้ง
สรางจิตสํานึกใหกับชุมชนรอบขางมารวมปลูกไมเพิ่ม ฟนฟูปาตนน้ํา โดยการเดินรณรงคธรรม
ยาตรา ไปตามชุมชน มีเวทีเสวนาประเด็นที่เกี่ยวของ ฝกแกนนําชุมชน หรือผูสนใจทําปุยชีวภาพ
และมีกลุม / องคกรที่เปนภาคีเครือขาย ประกอบดวย หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น และศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา ชมรมคืนน้ําใส ชมรมเด็กรักนก ซึ่งมีบทบาท
สนับสนุนกิจกรรมของพระสงฆ ทั้งการประสานงาน การรวบรวมขอมูล การเปนวิทยากรกับ
เยาวชนกลุมอื่นๆ เปนตน การจัดการน้ํา 3) การแกไขปญหาในปจจุบันของชาวบาน
กรณีศึกษาเวทีเสวนามหกรรมสรางสุขภาคอีสานประเด็น : เกลือ ปา นา น้ํา รากเหงาคนอีสาน
งานมหกรรมสรางสุขอีสาน ครั้งที่ 2 ไดมีการเสวนาในเรื่อง “การจัดการน้ําอยางไรใหมี
ความสุข” ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ไดมีการถอดสรุปบทเรียนในพื้นที่กรณีศึกษา 2 พื้นที่ คือ พื้นที่
ลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่ลําพะเนียง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งสิ่ง ที่สะทอนออกมาจาก
การเสวนาในครั้งนี้ก็คือ รูปแบบการจัดการน้ําของชาวบานในแตละพื้นที่ ซึ่งความแตกตางกันตาม
ลักษณะของพื้นที่ พื้นที่ลําปะทาวใชรูปแบบของระหัดวิดน้ํา สวนพื้นที่ลําพะเนียงใชรปู แบบ
เหมืองนา (ซึ่งรายละเอียดไดกลาวไวแลวขางตน)
ในกรณีการพิพาทระหวางรัฐและชุมชน นอกจากการที่รัฐไมใหความสําคัญกับภูมิปญญา
การจัดการน้ําของชาวบานแลว
ในการดําเนินการตาง ๆ โดยสวนใหญรัฐมักจะไมชี้แจง
รายละเอียดใหชัดเจน อยางเชนในกรณีการขุดลอกลําพะเนียง ซึ่งในการแจงขอมูล ทางรัฐไดแจง
เพียงวา ครัวเรือนใดมีที่ดินติดลําพะเนียงใหมาลงชื่อ เมื่อชาวบานลงชื่อทางรัฐก็ไดดําเนินการขุด
ลอกลําพะเนียงโดยขยายความกวางออกไป จึงกินพื้นที่ของชาวบานที่อยูติดลําพะเนียง ในขณะนี้
ไดดําเนินการขุดมาเปนระยะทาง 30 กิโลเมตรแลว ดังนั้นสิ่งที่ชาวบานตองการจากรัฐ ก็คือ การ
ดําเนินการใด ๆ ของรัฐ ควรมีการเปดเผยขอมูลใหชัดเจนและครบถวน และควรใหชาวบานได
เสนอความคิดเห็น และไดมีสวนรวมในการกระบวนการตาง ๆ ทุกขั้นตอน
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2. กรณีการจัดการเรื่อง “ปา”
ในกรณีการจัดการเรื่องปานั้น มีกรณีศึกษาคือ เครือขายปาชุมชนดงขุมคํา และเครือขาย
องคกรชาวบานอนุรักษลมุ น้ําเซิน
1) เครือขายปาชุมชนดงขุมคํา
ปาดงขุมคํา เปนปาผืนใหญที่ครอบคลุม 4อําเภอ ไดแก อําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิ์ไทร
อําเภอกุดขาวปุน และอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาณี มีพื้นที่ประมาณ 122,000 ไร เหตุ
ที่ชื่อ “ดงขุมคํา” เพราะมีหลุมทรงกลมขนาดใหญหลายแหงบนลานหินในปาดง และอาจมีทองคํา
กระจายทั่วไป เปนเหมือนหลุมทองคํา
ปาดงขุมคําเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญที่ชุมชนใชในการเกษตรและจับสัตวน้ําหลายสาย เชน
หวยขุหลุ หวยที หวยขุมคํา นอกจากนี้ปาดงขุมคํายังมีความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุ
สัตว เชน ไมเต็ง ไมยาง ไมแดง ไมประดู ไมพะยอม ซึ่งลวนแลวแตเปนไมที่มีคาทางเศรษฐกิจ
(พวงทิพย กลิ่นจันทร,2546)
ในป 2518 ไดมีการสัมปทานทําไมในเขตดงขุมคํา ทําใหมีคนอพยพเขามาบุกเบิกพื้นที่ปา
เพื่อหาพื้นที่ทํากินและตั้งถิ่น โดยเริ่มจากการบุกเบิกที่นาครัวเรือนละ 4-8 ไร จากปาที่เคยรกทึบก็
กลายเปนพื้นที่นา คงเหลือไวแตเพียงทางโคก ซึ่งภายหลังไดกลายเปน “ปาหัวไรปลายนา” หรือ
“ปาครอบครัว” ซึ่งการปรับพื้นที่ในที่นาใหมก็ใชเพียงจอบในการยกคันนาและใชควายไถ บาง
ครัวเรือนก็ใชจอบขุด สับและเหยียบพอใหราบ พืชที่ปลูกก็เปนพืชที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต
เชน ขาว ถั่ว งา แตง เปนตน
 นอกจากการบุกเบิกเพื่อหาพื้นที่ทํากินแลวผืนปาแหงนี้เต็มไปดวยความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร ทําใหชาวบานในแถบนั้นไดพึ่งพิงปานี้ในฐานะเปนแหลงอาหารและ
เปนหลักประกันที่มันคงของชีวิต ดังที่ผูนําชุมชนไดบอกเลา “เราไมอด ไมอยากมีอาหารกิน
ตลอดทั้งป ทั้งพืชผัก ผลไมปา สัตวปา แมลงนานาชนิด ยามเจ็บไขก็หาสมุนไพรจากปา ผืน
ปาแหงนี้เปน “ชีวิต” ของชาวบาน ความหลากหลายของพืชและสัตว สรางอาหารใหชาวบาน
ไดอยูไดกิน สายน้ําที่ไหลผานลําหวยที ลําหวยขุมคํา คือแหลงน้ําธรรมชาติที่ไดอาศัยกินใช
และทําการเกษตร สวนไมใชสอยก็ไดจากปานี้เหมือนกัน”
ถึงแมจะมีการบุกรุกพื้นที่ปาเขามาตั้งถิ่นฐานอยางไร แตสิ่งที่ถือไดวาชาวบานมีการจัดการ
กับปา ก็คือในทุกหมูบาน (ในยุคตั้งถิ่นฐาน) จะมีการตั้งศาลปูตา หรือเรียกวา “ปาปูตา” จะมี
ประมาณอยางนอยหมูบานละ 1 ไร โดยมีความเชื่อวาปานี้มีบรรพบุรุษชวยรักษาและดูแล ดังนั้น
ปานี้จึงหามตัด หามฟน นอกจากนี้ชาวบานยังมีระบบจัดสรรที่ดินระดับครอบครัว โดยไมมีเอกสาร
สิทธิ์ แตทุกคนในชุมชนรับรูและยอมรับในกรรมสิทธิ์นั้น ซึ่งสิ่งที่กลาวมาขางตนนี้สะทอนใหเห็น
ถึงระบบการจัดการปาทั้งในระดับชุมชนและครัวเรือนเมื่อครั้งอดีต
ตอมาในปพ.ศ. 2526 รัฐไดประกาศใหผืนปาดงขุมคําเปนปาสงวนแหงชาติ และสิ่งที่
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ตามมาก็คือโครงการจัดสรรที่ทํากินใหกับราษฎรในเขตปาสงวน ซึ่งชาวบานจะตองอพยพจากพื้นที่
ชาวบานจึงไดรวมตัวกันเรียกรองขอความเปนธรรม จนโครงการฯยกเลิกไป นอกจากนี้ชาวบาน
ตองเผชิญกับนโยบายรัฐที่เขามาสงเสริมโครงการอีสานเขียว
โดยเขามาสนับสนุนใหปลูกยูคา
ลิปตัส ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ ปาธรรมชาติถูกทําลาย แหลงอาหารของชาวบานลดนอยถอยลงไป จาก
ผลกระทบนี้จึงไดเกิดการตอสู เรียกรอง โดยสิ่งที่ชาวบานตองการก็คือ ใหชุมชนมีสิทธิ มีสวน
รวมในการดูแล รักษาทรัพยากรในทองถิ่น รวมทั้งสามารถทํามาหากินในพื้นที่ที่มีความมั่นคง
จากความตองการนีช้ าวบานจึงไดเสนอรูปแบบในการจัดการอนุรักษทรัพยากรปาไมโดยชุมชน
โดยรูปแบบปาชุมชน จึงไดเกิด “เครือขายปาชุมชนดงขุมคํา” ขึ้น โดยหนาที่หลักของเครือขายก็คือ
การดูแลรักษาผืนปา และปกปองสิทธิทองถิ่น
เครือขายปาชุมชนดงขุมคํา มีสมาชิกเริ่มตน 10 หมูบาน และไดขยายเปน 14 หมูบาน
กิจกรรมที่ไดดําเนินการคือ การออกกฎระเบียบในการปกปองผืนปา กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลปา
เชน การรวมทําแนวไฟรอบผืนปา กิจกรรมเพื่อลดการทําลายปา เชน โครงการสงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรหัวไรปลายนา รวมทั้งการสรางความเขมแข็งของเครือขาย การขยายกลุมแกนนํา การ
สรางความเขาใจกับชุมชน ตลอดจนการสรางแนวคิดการจัดการปาไมและที่ดินอยางยั่งยืน
กระบวนการตอสูของเครือขายปาชุมชนดงขุมคํา ไดกอใหเกิดคุณคาสําคัญหลายประการ
คือ ประการแรกเกิดการปรับคุณคาหรือการพัฒนาระบบการจัดการปาแบบแบบดั่งเดิมใหเปนระบบ
มากขึ้น ในรูปแบบของปาชุมชน ประการที่สองคือ การมีความชัดเจนในอุดมการณและทิศ
ทางการพัฒนาที่ตนเองปรารถนา การถายทอดแนวคิดจากรุนสูรุน รวมทั้งการประสานความ
รวมมือและการสนับสนุนกับผูนําทางการ องคการบริหารสวนทองถิ่น ประการที่สาม คือ ชุมชน
และแกนนําตระหนักในสิทธิของชุมชน ในการรับรูขาวสารและปกปองฐานทรัพยากรของชุมชน
ทั้งนี้ไมเพียงแตปกปองพื้นที่ปาของตนเองเทานั้น
ยังติดตามนโยบายระดับชาติ หรือรวมกับ
เครือขายองคกรภาคประชาชนตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน การเปนแกนนําในการเรียกรองกฎหมาย
ปาชุมชน ประการตอมาก็คือ การยอมรับบทบาทผูหญิง และประการสุดทายก็คือ จากประสบการณ
ของกระบวนการตอสูทําใหชุมชนพยายามแสวงหาศักยภาพ และภูมิปญญาเพื่อการพึ่งตนเอง จะ
เห็นไดจากการรวมกลุมหมอพื้นบาน และกลุมโรงสี
2) เครือขายองคกรชาวบานอนุรักษลุมน้ําเซิน
บริเวณลําน้ําเซินตอนตนเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ
4 ตําบล ไดแก อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อําเภอภูผามาน
จังหวัดขอนแกน มีความยาวของลําน้ําประมาณ 93 กิโลเมตร ลําน้ําเซินมีตนกําเนิดของลําน้ําหลาย
สาขา เชน หวยจาน หวยสนาม หวยวัง เปนตน และยังเปนจุดกําเนิดน้ําผุด อาทิ น้ําผุดซําผัก
หนาว น้ําผุดนาเลา น้ําผุดพุหินลาด เปนตน
การตั้งถิ่นฐานในเขตตนน้ําเซิน ในเขตอําเภอคอนสาร เริ่มตั้งแต ปพ.ศ. 2496
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โดยนายพรม บุญบํารุงไดนําฝูงกระบือขึ้นมาเลี้ยง ตอมาไดมีพรรคพวกมาเลี้ยงดวย กลุมแรกมาอยู
ประมาณ 50 คน การตั้งบานเรือนเปนแบบกระจัดกระจาย เปนกลุมบาน ในปพ.ศ. 2493 ไดมีการ
สัมปทานปาไม และไดมีการตัดถนน ทําใหมีการขยับขยายการตั้งถิ่นฐานจากใกลแมน้ํามาอยูใกล
เสนทาง และมีการอพยพมากขึ้น จนกลายเปนชุมชนใหญ พ.ศ. 2508
ระบบเศรษฐกิจของคนในชุมชนเปนในรูปแบบหาอยูหากิน หากเหลือกินก็จะนํามาขาย
การประกอบอาชีพก็จะเปนการเกษตรเปนหลัก และเก็บหาของปาตามฤดูกาล นอกจากนี้ในสวน
ของระบบคุณคา หรือขอตกลงของทองถิ่น ชุมชนลําน้ําเซินหลายแหงยังมีความเชื่อเรื่องอํานาจ
เหนือธรรมชาติ เชน ภูต ผี ตาปู เจาปา และยังมีระบบเคารพนับถือผูอาวุโส กลาวคือ มีระบบเจา
โคตร ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการสรางธรรมเนียมประเพณี
จากสิ่งที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นทุนที่ชาวบานในชุมชนลําน้ําเซินมี ซึ่งทุนดังกลาว มีทั้ง
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยู แตอยางไรก็ตามก็ไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น ทําใหทุนตาง ๆ ของชาวบานลดนอยลงไป ซึ่งสาเหตุการเปลี่ยนแปลง สามารถ
สรุปไดดังนี้
1) การปลูกพืชเศรษฐกิจภายใตระบบตลาดทุนนิยมเสรี
กลาวคือ ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1- 3 จากนโยบายที่สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อสนองตลาด รวมทั้งการสงเสริมการลงทุนในภาคเกษตรขนาดใหญในรูปแบบ
เกษตรแบบพันธะสัญญา ประกอบกับการที่บริษัทเอกชนเขามาสัมปทานปาไม ทําใหมีการตัดไม
เปดพื้นที่ปาโลง และการเปลี่ยนนาขาวมาเปนการพืชเชิงเดี่ยว และเปนการงายตอเผาถางปา และ
บุกเบิกที่ดินสําหรับครัวเรือนที่อพยพมาอยูใหม
2) การประกาศพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และพื้นที่อนุรักษซอนทับที่ทํากิน ทําให
ชาวบานขาดความมั่นคงในการทํากิน และถูกจํากัดสิทธิในการเขาถึงประโยชนจากทรัพยากรใน
พื้นที่ปา
3) การประกาศเปนเขตแหลงแร เนื่องจากพื้นที่ตนน้ําเซินเปนภูเขาหินปูน จึงได
ถูกประกาศใหเปนเขตแหลงแรและไดเปดใหขอประทานบัตรระเบิดและยอยหินเพื่อประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองหิน ตั้งแตป พ.ศ. 2512
4) การสรางเขื่อนจุฬาภรณ ซึ่งมีพื้นที่เก็บน้ําเพียง 13,750 ไร แตทําใหปาภูเขียว
ถูกทําลายไปถึง 281,562 ไร นอกจากพื้นที่ปาจะลดลงแลว ความหลากหลายทางชีวภาพก็ไดลด
นอยลงไปดวย อยางเชน ปลาพันธุทองถิ่นที่ชาวบานเคยจับไดมากกวา 50 ชนิด ก็ลดลงเหลือ 25
ชนิด และการสรางเขื่อนนี้ยังสรางขอกลาวใหแกชาวบานที่ตองอพยพจากพื้นที่ 15,120 ครอบครัว
ที่ตองบุกเบิกที่ทํากินใหมวาเปนผูทําลายปา
บทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวของตน ทําใหชาวบานไดเรียนรูวา การดําเนินการใด
ๆ ที่มีผลกระทบตอชุมชน ควรใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมดวย และชุมชนเองก็มีความเชื่อมั่นใน
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ศักยภาพของชุมชนเองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางเชนในกรณีการจัดตั้งและดุแลปา
ชุมชน นอกจากนี้ในการจัดการความขัดแยงกับเขตอนุรักษพันธุสัตวปาและเขตอุทยานแหงชาติ ก็
ควรมีขอตกลงที่ประนีประนอมกัน อาทิ การแบงเขตแนวที่ชัดเจนระหวางเขตพื้นที่ทํากิน และ
พื้นที่ปาใชสอยของชุมชนออกจากเขตอนุรักษพันธุสัตวปาและเขตอุทยานแหงชาติ รวมทั้งควรจะ
ยอมรับระบบการจัดการทองถิ่น
ในการจัดการทรัพยากรน้ํา ควรจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแล และอาจจะมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการในระดับลุมน้ํายอยโดยมีตัวแทนเกษตรกรผูใชน้ําเขาไปรวมจัดสรรดวย
กรณีศึกษาเวทีเสวนามหกรรมสรางสุขภาคอีสานประเด็น : เกลือ ปา นา น้ํา รากเหงาคนอีสาน
มหกรรมสรางสุขภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 นั้น มีเวทีเสวนาเรื่อง
“การจัดการปาอยางไรใหมีความสุข” ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันระหวาง 2 ฝายก็คือ ตัวแทนจากฝาย
ชาวบานผูตอสูเรียกรอง คือ แมฤทธิ์ บุญประกอบ ประธานเครือขายปาดงขุมคํา และฝายวิชาการ
นั่นก็คือ อาจารยอุษา กลิ่นหอม อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการแลกเปลี่ยนทํา
ใหทราบวาบานโปงนอย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี หมูบานหนึ่งที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงและ
ผูกพันกับผืนปาดงขุมคํา
แตเมื่อมีนโยบายรัฐที่เขามาสงเสริมโครงการอีสานเขียว โดยเขามา
สนับสนุนใหปลูกสวนปายูคาลิปตัส สิ่งที่ตามมาก็คือปาธรรมชาติถูกทําลาย นอกจากนี้การ
สงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อันไดแก ปอ มัน ออย มะมวงหิมพานต รวมไปถึงปาสักทอง
ยางพารา และปาลม ก็เปนอีกสาเหตุที่ทําใหปาธรรมชาติถูกทําลาย
ผลกระทบจากนโยบายรัฐดังกลาวทําใหแหลงอาหารที่เคยมั่นคงของชาวบานลดนอยลงไป
ชาวบานหันไปพึง่ พิงตลาดมากขึ้น ซึ่งแมฤทธิ์ไดเปรียบเทียบวา “คนชนบท พึ่งปา ไมมีอะไรกินก็
สามารถไปหากับขาวกินในปาได สวนคนเมืองพึ่งตลาด ไมมีอะไรกินก็ไปตลาด แตจะไดกลับมา
กินนั้นก็ตองขึ้นอยูที่วาเรามีเงินดวย หากไมมีเงินก็ไมไดกิน และถาหากไมมีปา คนชนบทจะเอา
เงินจากที่ไหนมาซื้อกิน” ในทางการศึกษาทางวิชาการก็พบวาชาวอีสานและปามีการพึ่งพิง ซึ่งจาก
การศึกษารุกขเวชของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ปาในอีสานมีพืช 1,000 กวาชนิด มีเห็ด
1,000 ชนิด คนอีสานนํามารับประทาน 400 ชนิด และนํามาขาย 200 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 13
ชนิด คนอีสานก็นํามารับประทานทั้งหมด หรือจะเปนพวกแมลง 61 ชนิด คนอีสานก็นํามาบริโภค
45 ชนิด ซึ่งสิ่งนี้สะทอนใหเห็นวา ปาอีสานมีทุกอยาง คนอีสานจึงรักปา นอกจากนี้จากการ
สํารวจเรื่องรายจายตอครัวเรือนยังพบวา โดยเฉลี่ยครัวเรือนมีรายจาย 20,000 บาทตอป ซึ่งในขณะ
ที่มีการสํารวจมูลคาในการพึ่งพิงปาของจังหวัดอํานาจเจริญที่เปนจังหวัดที่ยากจนที่สุด พบวามีการ
พึ่งพิงปาเปนมูลคา 10,000 บาทตอป จากขอคนพบนี้ยิ่งทําใหเห็นความสําคัญวา ปาเปนแหลงพึ่งพิง
ในแกคนจนในอีสานอีกดวย
และในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นวาทรัพยากรธรรมชาติ
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ของอีสานถูกขูดรีด จากการศึกษาประวัติศาสตรพบวาการขูดรีดทรัพยากรของอีสานมีมาตั้งแตสมัย
ประวัติศาสตร ซึ่งจะเห็นไดศาสนสถานตาง ๆ เชน กูตาง ๆ วิหาร ปราสาท ฯลฯ นั้นลวนแตใช หิน
ทราย เหล็ก เกลือ เปนวัสดุที่สําคัญในการสราง และใชฟนเปนเชื้อเพลิงสําคัญในการถลุงเหล็ก
ศาสนสถานตาง ๆ เหลานั้นโดยสวนใหญถูกสรางขึ้นโดยผูที่เรืองอํานาจในสมัยนั้น นั่นก็คือพวก
อินเดีย จีน เขมร เวียดนาม ซึ่งมีอํานาจในการนําทรัพยากรธรรมชาติตางๆ มาใชประโยชนเพื่อ
แสดงถึงอํานาจของตนเอง
แตอยางไรก็ตามการขูดรีดทรัพยากรในยุคนี้ก็ยังไมรุนแรงหรือมี
ผลกระทบถึงขั้นตอสูเรียกรองกัน
นอกจากนี้ในทัศนะทางวิชาการพบวาสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการขัดแยงกันในประเด็นการ
จัดการปาระหวางชาวบานและรัฐ ก็คือการใหนิยามของปาที่แตกตางกัน ปาในความหมายของรัฐ
คือ ตองมีพื้นที่ 1 ตร.กม. แตสําหรับชาวบานมีตนไม 5-6 ตนก็เปนปาแลว ซึ่งปาของคนอีสานมี 3
ประเภท ซึ่งแตละประเภทก็มีหนาที่ที่แตกตางกัน คือ 1) ปาดอนปูตา เปนธนาคารชีวิตของพวกพืช
และสัตว กลาวคือ เปนที่ปลอดภัยของพืชและสัตว เนื่องจากปานี้ชาวบานจะรูโดยทั่วกันวาหามเก็บ
หามหา 2) ปาทําเล เปนปาที่ชาวบานใชสําหรับหาอยู หากิน 3) ปาชา ปาประเภทนี้เต็มไปดวยไมที่
จะนํามาทําฟนเผาศพ
สําหรับกระบวนการตอสูเรียกรองของชาวบานนั้น ก็มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
อยางในกรณีของการตอสูของบานโปงนอย ที่เรียกรองสิทธิในการดูแลรักษาผืนปาดงขุมคํา ซึ่งแม
ฤทธิ์ บุญประกอบ ไดสรุปบทเรียนในการเรียกรองตอสู ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทางไดดังนี้
1. ชาวบานควรรวมมือผลักดันใหปาที่เหลืออยูเปนปาชุมชน โดยใชการเปนสวนรวมเปน
แนวเขตกัน้ ไมใหรัฐบาลและชาวบานที่ติดกับกระแสทุน รุกล้ําเขามา
2. การอนุรักษรักษาปาควรเริ่มจากที่ตนเองเปนเจาของ เชน ปาหัวไรปลายนา ควรจะมี
การแบงสัดสวนเอาไว กลาวคือ มีการแบงสัดสวนระหวางพื้นที่ทํากิน และพื้นที่ที่เปน
ปาธรรมชาติ เพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเอาไว
ในสวนของทัศนะทางวิชาการเองก็มองวา
กระบวนการตาง ๆ ที่ชาวบานยังที่ให
ความสําคัญและหวงแหนปาของชุมชนอยู และใชกระบวนการตางๆ เพื่อที่จะสะทอนใหเห็นวา ปา
มีความสําคัญกับชาวบาน อยางเชน การทําวิจัยไทบาน การจัดทําคูมือปา ซึ่งขอมูลตาง ๆ ที่เกิดจาก
สิ่งเหลานี้เปนที่ยอมรับและมีประโยชนในการวางแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งเห็นไดจากขอมูลตาง ๆ
ในคูมือปา ไดถูกนําไปพิจารณาในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 10 และได
กลายเปนยุทธศาสตร 1 ใน 5 โดยใหรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่มาจากอีสานดวย
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรทบทวนและใหความสําคัญคือ การยกระดับภูมิปญญาที่มา
จากปาโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรมาชวยอธิบาย เชน ตนหมานอย ที่มีคุณสมบัติเปนมารกหนา
เดงได รวมทั้งเมือกของเห็ดตาง ๆ มีสารที่ทําใหรางกายแข็งแรง เปนตน การที่นําวิทยาศาสตรมา
อธิบายความรูเหลานี้ก็จะเปนชองทางหนึ่งที่จะสื่อใหคนสมัยใหมเขาใจดวย แตอยางไรก็ตามใน
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การถายทอดองคความรูพวกนี้ควรเริ่มจากเด็กในชุมชนกอน ซึ่งปญหาก็คือไมคอยมีการถายทอด
ใหแกคนรุนหลัง สิ่งที่จะเปนแนวทางไดก็คือ ควรมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิปญญาในทองถิ่น
ของตน ซึ่งผูจะมีบทบาทสําคัญก็คือ ครู และผูใหญในชุมชนนั่นเอง
นอกจากนี้ระบบการศึกษาควรจะเปนที่พึ่งในเรื่องขอมูลตาง ๆ ใหแกชุมชน อยางเชน ในป
2551 นี้มีนโยบายการตั้งโรงงานไฟฟาชุมชน 5 โรง นํารอง ซึ่งโรงงานนี้ตองการไมยูคาฯ และ
ยางพารา ในกระบวนการผลิตวันละ 4 ตัน ซึ่งแนวโนมพบวา อบต.ตาง ๆ ตองการใหโรงงานมา
กอตั้งในพื้นที่ของตน ซึ่งในความเปนจริงชาวบาน ควรมีสิทธิตัดสินใจวาควรจะมีหรือไมมีโรงงาน
ในพื้นที่ของตน ดังนั้นหนวยงานที่ควรมีบทบาทสนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจคือ โรงเรียน
3. กรณีการจัดการ “เกลือ”
เกลือถือเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนอีสานมาตั้งแตอดีต คนอีสานถือ
วาบอเกลือเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน และเกลือเปนสัญลักษณของความมั่งคั่ง มั่งมี และ
อํานาจ ในภาคอีสานเกือบทั้งภูมิภาคมีเกลืออยูใตดินเปนจํานวนมหาศาลและคนอีสานประกอบ
อาชีพทําเกลือมากจนทําใหชุมชนเกิดขึ้นในแหลงผลิตเกลือ เก็บเกลือไวขาย แลกเปลี่ยนสินคาใน
ฤดูวางจากการทําเกลือ ใชแปรรูปทําปลาแหง ปลาหมัก ปลาดอง และปลารา ปจจุบันในทองถิ่น
อีสานยังคงสืบทอดวิถีการผลิตเกลือแบบดั้งเดิม ในรูปแบบของการทํา “เกลือพื้นบาน” ทั้งในดาน
ภูมิปญญาการผลิตเกลือ ซึ่งแตละแหงมีภูมิปญญาในการผลิตเกลือที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
ของพื้นที่ แตโดยสวนใหญไมแตกตางกันมากนัก ภูมิปญญาในการผลิตเกลือดังกลาว มีดังตอไปนี้
การปนฮางน้ําเกลือ คือ จะใชดินเหนียวหรือตนตาลที่ขุดควานใหเปนราง หรือ ฮาง คลาย
เรือ ถาทําฮางเกลือจากดินจะมีเทคนิคในการทําคือตองตีดินใหแนนแลวกอคันรอบเพื่อใหเปนราง
แลวเอาดินเหนียวมาทา ลูบจนใหเรียบเนียนใหน้ําไหลสะดวก
มัดควน คือ การนําแกลบมารองรางครึ่งฝามือ เอาฟางขาวมามัดดวยตอกมัดถี่ๆ เรียกวา
“ควน” แลวใชกะลาเจาะรู ปดเพื่อไมใหแกลบเขามาอุดรูควน ตอไมไผทะลุปลองเปนรู (ปจจุบัน
ใชสายยาง) กับควน
การขูดดินเอียด คือ ขูดดินเค็มมากองไวเปนกองๆ โกยดินเอียดใสจนเต็มราง ตักน้ําใน
บอใสในรางเอียดใหไดสัดสวนพอเหมาะปลอยใหน้ําซึมลงผานเอียดละลายเอาเกลือที่ติดมากับดิน
ไหลผานไปกรองในชั้นที่มีแกลบ แลวไหลลงรูควน ออกสูทอไมไผซึ่งที่ปลายสุด จะขุดบอน้ําเค็ม
ไวรองรับปลอยทิ้งไวใหตกตะกอน จนน้ําในบอน้ําเค็มใสก็ตักมาตมที่กระทะตมเกลือ
ทําสาวเกลือ คือ รางสําหรับกรองน้ําเกลือ ทําจากไมเรียกวา สาวไม หรือ ฮางเกลือ
เปนการใชรางไมแกน (ไมเนื้อแข็ง) ขนาดใหญพอสมควรมาควานแกนออกใหเปนรางโดยเจาะรู
ขนาดประมาณ 2.5 ซม.ไวตรงกลางเพื่อเปนรูน้ําลง
การเหยาะน้ําเกลือ คือ การใชไมไผที่เหลาอยางดีขนาดเล็กเทากานมะพราว หรือเทาไม
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เสียบพริกมา “เหยาะ” หรือเสียบเขาไปในรูน้ําเกลือของ สาวเกลือ ใหน้ําเกลือที่ผานการกรองแลว
ไหลสู “อางน้ําเกลือ” หรือใชภาชนะที่รองรับน้ําเกลือ
การตมเกลือ คือ เมื่อไดน้ําเกลือเค็มพอดีตม ก็จะเริ่มจุดไฟตมเกลือ หมอหนึ่งจะใชเวลา
20-30 นาทีตามแตความรอนของอากาศและแรงไฟ เตาหนึ่ง ๆ จะไดเกลือประมาณ 2-3 กิโลกรัม
การจกสาว คือ หลังจากที่ตมมาทั้งวันน้ําเกลือจาก สาวเกลือ ไหลหมด ก็จะตอง “จก”
หรือตักดินที่ผานการกรองแลวออกเพื่อเติม “ขี้บอ” หรือดินเอียดลงหมักไวใหมสําหรับการตมใน
วันถัดไป ฯลฯ
ดานความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีอยูในทุกแหลงผลิตเกลือพื้นบาน ทั้งเชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เปนเจาของและคุมครองบอเกลือ มีอิทธิฤทธิ์กําหนดความเค็มของเกลือ ฯลฯ ซึ่งชาวบานที่ลบหลู
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอันเปนไป เชน เจ็บไขไดปวย ซึ่งความเชื่อดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับการจัดการ
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหชาวบานเรียนรูการใชทรัพยากรธรรมชาติในดินอยาง
รูจักพอ และเคารพตอธรรมชาติ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมที่เกี่ยวของในการผลิตเกลือ
พื้นบาน ไดแก
“ พอใหญดําครึ้ม” วิญญาณศักดิ์สิทธิบอกฐิน ชาวบานนิยมใชเครื่องเซนไหวเปนบุหรี่
และหมากพลู โดยการเซนไหวเพื่อลงตมเกลือจะนัดเลี้ยงพรอมกัน แมวาจะลงตมเกลือไมพรอม
กัน ใครสะดวกวันไหนก็ลงตมกอน บางคนมีการทําปลัดขิกแขวนไว แลวก็เอาหมากพลูวางไวหัว
เตา เปนเครื่องเซนไหวขอใหไดเกลือเยอะๆ ดวยการพูดวา “ มาขี้มาขี้มาเยี่ยวใสกะทะใหลูกหลาน
ไดเกลือหลายๆ ” หลังตมเกลือเสร็จก็จะมีพิธีเซนไหวอีกครั้ง ตามคติ “ ขึ้นปงลงเลี้ยง ” หมายถึงการ
บอกกลาวพอใหญทั้งตอนจะลงตมเกลือและหลังตมเสร็จ จะมีการ ปลูกเกลือ คือ เอาเกลือใสราง
ฝงดิน เพื่อฝากเกลือไวกับดินใหรักษาความเค็มไวคูบอเกลือ
นางเพียแกว วิญญาณศักดิ์สิทธิ์บอเกลือโนนหนองเหล็ก พิธีกรรมไหวนางเพียแกว จะมี
ขึ้นกอน และหลังตมเกลือ โดยทําพิธีไหวในวันศุกร ผูที่จะลงตมเกลือหลังขูดขี้บอ (ดินเอียด) แลว
จะลงขูดพรอมกันทั้งหมูบานหลังจากไดยินสัญญาณระฆัง ก็จะลงมือขูดเอียด แลวก็ “กนสาว”
หรือ ขุดสาวเกลือ โดยจะถือเชนนี้อยางเครงครัด มีการนําเกลือมาบวงสรวงทุกครั้ง และใชหมาก
พลู เทียนคู ดอกบัว ตัดกิ่งไมทําปลัดขิก เปนเครื่องเซนไหวขอใหตนเองอยาเจ็บอยางปวยหรือเกิด
อุบัติเหตุในระหวางทําเกลือ และขอใหไดเกลือเยอะๆมีคุณภาพ ฯลฯ
ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกลาว ไดทําใหการผลิตเกลือพื้นบานในอดีตมิไดเปนปญหาตอ
ระบบนิเวศน
แตเมื่อมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานแบบดั้งเดิมมาเปนวัฒนธรรมการ
บริโภคแบบคนเมือง ถือเปนยุคเผชิญหนาระหวาง เกลือพื้นบาน หรือปลาแดก ซึ่งเปนเครื่องปรุง
รสดั้งเดิมกับเครื่องปรุงรสสมัยใหม เชน เกลือฟอกขาวจากโรงงานเกลือ น้ําปลา ซอส ฯลฯ และ
เปนสัญลักษณของรูปแบบการกินอาหารแบบใหมในสังคมอีสาน ทําใหเครื่องปรุงรสปฐมภูมิอยาง
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เกลือพื้นบาน และปลาแดกเปนของเกา ลาสมัย ไมสะอาด ชาวอีสานทําเกลือพื้นบานนอยลงใน
ขณะที่เกลืออุตสาหกรรมเติบโตขึ้นทุกขณะ เปนการมุงสูยุคการใชทรัพยากรเกลืออยางลางผลาญ
โดยกลุมทุนใหญจากภายนอก เชน มีการบุกรุกตัดฟนตมเกลือจนปาใกลเคียงหมดสิ้น น้ําในหวย
ลําน้ําเค็มจัดจนไมอาจใชประโยชนในการเกษตรได และการดํารงอยูอยางออนแรงและลาถอยแรง
ของวัฒนธรรมเกลือพื้นบานจึงเปนนัยของความออนแรงของระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของ
สังคมอีสาน และความสุขที่ลดนอยถอยลง
กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเกลือในที่นี้ มีทั้งหมด 9 กรณี ดังนี้ 1) บอกฐิน บานดู
นอย ต.โนนแดง อ.บานไผ จ.ขอนแกน 2) บอโนนหนองเหล็กบานอุมจาน ต.อุมจาน กิ่ง อ.
ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี 3) บอเกลือขางัว บานขางัว หมู 5 ต.พังซอน อ.หนองหาน จ.
อุดรธานี 4) บอเกลือหัวแฮด บานทาสะอาด ต.ทาสะอาด อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 5) ลุมน้ําเสียว
(มีตนน้ําจากหนองบอ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ไหลผาน 8 อําเภอ 3 จังหวัด) 6) อุตสาหกรรมเกลือ
ในพื้นที่กิ่งอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 7) อุตสาหกรรมเกลือในพื้นที่อําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี เหมืองเกลือพิมาย 8) กรณีเหมืองแรโปแตชบําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 9) กรณี
เหมืองแรโปแตชสกลนคร 10) โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี ปจจุบันการจัดการ
ทรัพยากรเกลือทั้ง 9 กรณี แบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก เกลือพื้นบาน เกลืออุตสาหกรรม และ
เหมืองแรโปแตช
สิ่งที่ชาวบานมุงหวัง หรือยากจะเปนคือ การพัฒนาหรือการใชประโยชนจากเกลือ ควรจะ
ใหความสําคัญถึงความสมดุล โดยเฉพาะความสมดุลของระบบนิเวศน ที่เปนรากฐานของวิถีชีวิต
ของชาวบาน นอกจากนี้ควรจะแสวงหาวิธีใหการผลิตเกลือพื้นบาน ไดขยายตัว และเติบโตขึ้น
ซึ่งการเติบโตและขายตัวของเกลือพื้นบานนี้ จะสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนตามมา
สําหรับกระบวนการที่จะกาวไปสูสิ่งที่มุงหวัง จากประสบการณในหลายพื้นที่ชี้วา การให
ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร นาจะเปนทางออกที่ดี นอกจากนี้การมี
สวนรวมอาจจะขยายไปสูผูมีสวนไดเสียในวงกวาง ไดแก ชาวบาน / ชุมชน ผูผลิต สภา
อุตสาหกรรม ภาคราชการ ภาคการเมือง นักวิชาการ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะวา เกลือเปนทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียโดยตรงในวงกวาง
โดยสรุป กระบวนการที่จะกาวไปสูการจัดการทรัพยากรเกลือ ที่มีความสมดุลมากขึ้น
จะตองใหความสําคัญกับ
1) การจัดการความรู โดยจัดตั้ง “ศูนยเกลือศึกษา” พัฒนาแหลงเรียนรู หรือศูนยการเรียนรู
เกี่ยวกับเกลือ และยกระดับความเขมแข็งทางวิชาการของเครือขายนักวิชาการที่เกี่ยวของกับเกลือ
2) การมีสวนรวม และปฏิรูปโครงสรางระบบการตัดสินใจ โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการ
เกลือแหงชาติ” (คกช.) แกไขกฎหมายแร (เกลือและแรที่เกี่ยวของ) และสงเสริมใหเกิดการจัดการ
ควบคุม และพัฒนาเกลืออยางสมดุลในทุกระดับ เปนตน
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3) การบริหารจัดการเกลืออยางบูรณาการ โดยจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการฟนฟูสิ่งแวดลอม
และสุขภาวะ” โดยใหมีแหลงรายไดของกองทุนจากคาธรรมเนียม ภาษี จากการผลิต การบริโภค
เกลือ และแรที่เกี่ยวของ จัดทําแผนการใชประโยชนพื้นที่การผลิตเกลือ และแรที่เกี่ยวของกับเกลือ
ตามศักยภาพที่เหมาะสม (Zoning) อยางเรงดวน สรางมาตรฐานผลิตภัณฑเกลือที่เหมาะสม ทั้งเพื่อ
การบริโภค และอุตสาหกรรม รวมทั้งรณรงคปรับทัศนคติในการสงเสริมการบริโภคเกลือพื้นบาน
เปนตน
กรณีศึกษาเวทีเสวนามหกรรมสรางสุขภาคอีสานประเด็น : เกลือ ปา นา น้ํา รากเหงาคนอีสาน
เวทีเสวนาเรื่อง “อยูกับแรอยางไรใหมีความสุข” ในมหกรรมสรางสุขภาคอีสาน ไดมีการ
แลกเปลี่ยนกันในพื้นที่กรณีศึกษาคือ พื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมเกลือ จังหวัดนครราชสีมา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูศึกษาในเรื่อง
ผลกระทบของแรโปแตช คือ อ.สมพร เพ็งคํา และผูศึกษาผลกระทบจากการทําเหมืองแรทองคํา
จังหวัดเลย คือ คุณอภิญญา กรรณลา รวมทั้งการปาฐกถาพิเศษ พระอาจารยจากบอพรรณขัน ต.
หนองฮี จ.รอยเอ็ด ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ในทุกพื้นที่ ปญหาความขัดแยงเกิดจากนโยบายรัฐที่เขามาสงเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เหมืองแร โดยไมไดถามความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการไมเปดเผย บิดเบือนขอมูลที่
แทจริงใหประชาชนทราบ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหมืองนั้นมีทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทําลาย ปญหาสุขภาพ รวมทั้งการถูกรุกล้ําพื้นที่ของตนเอง เกิดปญหาดินทรุด ฯลฯ
ในเรื่องความสุขนั้น พระอาจารยจากบอพรรณขันธกลาววาความสุขทางพระพุทธศาสนามี
4 ประการ คือ
2. สุขจากการมีทรัพย ซึ่งทรัพยในที่นี้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก เกลือ ปา นา น้ํา
3. สุขจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือ การใชทรัพยากรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สุขจากการไมเปนหนี้
5. สุขจากการมีอาชีพสุจริต
เมื่อพิจารณาแลวพบวา แนวทางในการอยูกับแรอยางไรใหมีความสุขเปนเรื่องยากที่จะได
คําตอบและไมสามารถสรุปได อยางเชน ในกรณีเหมืองแรทองคําจังหวัดเลยทําใหความสุขพืน้ ฐาน
ของคนเมืองเลยหายไป ความสุขพื้นฐาน อันไดแก อาหารที่หายากมากขึ้น ที่อยูอาศัยก็ถูกรุกราน
จากการสัมปทานเหมือง คนก็ยังตองออกไปขายลอตเตอรี่เหมือนเดิม ซึ่งอาจจะกลาวไดวา การมี
เหมืองแรทองคําไมไดทําใหความเปนอยูของคนเมืองเลยมีมากขึ้นนั่นเอง
แตอยางไรก็ตามผูรวมเสวนาไดเสนอทางออกของสถานการณเหมืองแรในขณะนี้ คือ ตอง
ทบทวนนโยบาย วาผูไดรับประโยชนที่แทจริงคือใคร การทบทวนนโยบายการทําเหมืองแรนี้
ทั้งหมด การเปรียบเทียบรายไดที่ประเทศไทยไดรับกับผลที่เกิดขึ้นจากการทําเหมือง จากบทเรียน
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ในตางประเทศทําใหเปนขอยืนยันวา อุตสาหกรรมเหมืองแรเปนอุตสาหกรรมที่สกปรกที่สุด และ
เปนอาชีพที่มีอันตรายมากที่สุดอีกดวย
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บทที่ 5
สังคมวัฒนธรรม : ความหลากหลายของความอยูดีมีสุข
โดยพื้นฐานแลว สังคมอีสานเปนวิถีแบบชาวนา มีการรวมกลุมกันอยูเปนหมูบานขนาดเล็ก
คือไมกี่สิบครอบครัว ผูคนที่อาศัยอยูในหมูบาน สวนมากมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ หรือไมก็
นับถือกันเปนญาติ ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม เปนเศรษฐกิจยังชีพ
อยางไรก็ตาม วิถีชาวนาแบบดังกลาวนี้ มีการคลี่คลายและการเปลี่ยนแปลงตลอดมา และ
สาเหตุหรือปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางหนึ่งก็คือ การแพรเขาไปในชุมชนของรัฐ
และทุน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนอีสาน ไดเพิ่มความเขมขนยิ่งขึ้น เมื่อราว 60 ปที่ผานมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากการพัฒนา ที่ไดนําเอาความทันสมัยดานตาง ๆ เขาไปสูชุมชน อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมาก “วิถีแบบชาวนา” ก็ยังไมถึงกับลมสลาย หมูบานในทางกายภาพ
ก็ยังดํารงอยู ความสัมพันธแบบเครือญาติ ก็ยังคงมี แมจะถูกผนวกเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบ
อุปถัมภของราชการหรือทุนทองถิ่น การปฏิบัติตามประเพณีฮีตคอง ก็ยังคงพบเห็น แตวามีการ
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระที่แตกตางไปจาก “วิถีชาวนา” แบบดั้งเดิมบาง ดังนั้น การมองในเรื่อง
สิ่งที่ชาวอีสานมี สิง่ ที่เขาอยากจะเปน และสิ่งที่เขาทํา จึงจําเปนตองตระหนักถึงการเปลี่ยนนแปลง
ตาง ๆ เหลานี้ วิถีแบบใหมที่ถูกผนวกรวมเขาไปในวิถีชาวนาแบบเดิม อาจจะทําใหเรามองวา จะ
นําไปสูการลมสลายของวิถีชาวนา และจะทําใหเราเปนทุกข จาก “การพลัดพรากออกจาก
ประวัติศาสตร” ของเรา อยางไรก็ตาม เราจะตองตระหนักวา ประเพณีที่เราถือวาเปนวิถีชาวนาแบบ
เกา มิใชสิ่งที่มีอยูโดยธรรมชาติ แตก็เคยถูกสรางขึ้นมาโดยบรรพบุรุษของเรา ดังนั้นความอยูดีมีสุข
ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม จึงจําเปนตองพิจารณาในบริบทของปจจุบัน และเนื่องจากวา การ
เปลีย่ นแปลงในปจจุบันเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหสังคมมีลักษณะเปนสังคมพหุ ความอยูดีมีสุข จึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางสังคมและวัฒนธรรมนั่นเอง
การสังเคราะหงานวิชาการในประเด็นสังคมวัฒนธรรมนั้น
พบวามีความหลากหลาย
ทางดานเนื้อหาและขอมูลเปนอยางมาก
โดยมีทั้งกรณีศึกษาที่มีอยูหรือกําลังอยูในระหวางการ
ดําเนินการในภูมิภาคอีสานอยูแลว ซึ่งในที่นี้ทางทีมวิชาการกลางไดทําการสังเคราะหทั้งหมด 11
กรณีศึกษาดวยกัน ไดแก
1) โครงการงดเหลาเขาพรรษา “งดเหลาเพื่อพอหลวง” (จังหวัดขอนแกน)
2) โครงการวัดและชุมชนปลอดเหลา (จังหวัดสุรินทร)
3) โครงการกระบวนการเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมชาวนาเพื่อการสืบทอดและสราง
ชุมชน
มีสุขผานกระบวนการถายทอดของโรงเรียนชุมชนชาวนา (จังหวัดมหาสารคาม)
4) โครงการถนนเด็กเดิน (จังหวัดมหาสารคาม)
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5) เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (จังหวัดขอนแกน)
6) โครงการโรงเรียนและชุมชนนํารองบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
(จังหวัดกาฬสินธุ)
7) ชมรมเยาวชนเด็กรักนก (จังหวัดชัยภูม)ิ
8) โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก ป 2550 (จังหวัดบุรีรัมย)
9) ชมรมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
10) โครงการสื่อใสวัยทีน (จังหวัดอุบลราชธานี)
11) การศึกษากระบวนการจัดการองคความรู “การสืบทอดภูมิปญญาอีสาน สูความ
พอเพียง” กรณีตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
กรณีศึกษาทั้ง 11 เรื่องดังกลาวขางตน ทางทีมวิชาการกลางจะทําการสังเคราะหโดยเริ่ม
จากการคนหาสิ่งที่เขามีอยู (Having) หรือไดทําอยูแลว กระบวนการทํางาน (Process) คุณคา/
เปาหมายที่เขามุงไปสูความอยูดีมีสุข และผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบาง ซึ่งเนื้อหาบางสวนจะไดมาจาก
การที่ทีมวิชาการกลางทําการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของกรณีศึกษามีการระดมสมองของ
แตละประเด็นยอยรวมกัน และจากการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ทางประเด็นสังคม
วัฒนธรรมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุมบุคคลที่จะมาสานตอเรื่องภูมิปญญาอีสาน ซึ่งกลุม
บุคคลดังกลาวนาจะเปน เด็กและเยาวชน เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาของประเด็นยอยในหลาย ๆ
ประเด็นนั้น จะพบวากลุมเด็กและเยาวชนจะมีสวนรวมเกือบทุกกิจกรรม อาทิเชน โครงการถนน
เด็กเดิน คาราวานเสริมสรางเด็ก เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนตน ดังนั้น ในงาน
มหกรรมสรางสุขภาคอีสาน ป 2550 จึงจะเนนในเรื่องกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเปนสวนใหญ
แตรายละเอียดของประเด็นยอยอื่น ๆ ก็ยังคงมีอยูดวย
การสังเคราะหขอมูลและเนื้อหาในประเด็นสังคมวัฒนธรรมลวนแลวแตมีคุณคา/
เปาหมายเดียวกันคือ การมี “สุขภาวะองครวม” ไมวาจะเปนทางกาย ทางใจ ทางจิต/วิญญาณ และ
ทางสังคม แตกระบวนการในการดําเนินงานของแตละประเด็นยอยนั้น อาจจะมีเนื้อหาของ
กระบวนการทํางานที่แตกตางกันออกไป เนื่องมาจากสังคมอีสานมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด
และการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เปนไปอยางรวดเร็ว สงผลทําใหสังคมอีสานมีลักษณะเปน
สังคมที่หลากหลายมากขึ้น ความอยูดีมีสุขของคนอีสาน จึงจําเปนตองเกี่ยวของกับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงและความหลายหลากทางสังคมและวัฒนธรรมอยางแยกไมออก
สิ่งที่ควรจะเปนดัชนีชี้วัดถึงความอยูดีมีสุขในทางสังคมและวัฒนธรรมอยางหนึ่งก็คือ
ความสามารถในการสืบทอดระบบคุณคาอันเปนแกนแกนหรือสาระของสังคม/ชุมชนนั้น ๆ ระบบ
คุณคาดังกลาวนี้ จะเปนพื้นฐานที่จะกําหนดวา อะไรคือสิ่งที่ดี อะไรคือความสุข ที่เราควร
แสวงหา (โดยวิธีการอยางไร) อะไรคือทุกขหรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง การสืบทอดระบบคุณคา
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ดังกลาวนี้อาจจะผานกระบวนวิธีตาง ๆ อยางเชน โครงการงดเหลาเขาพรรษา “งดเหลาเพื่อพอ
หลวง”, โครงการวัดและชุมชนปลอดเหลา, โครงการกระบวนการเรียนรูสังคมและวัฒนธรรม
ชาวนาเพื่อการสืบทอดและสรางชุมชนมีสุขผานกระบวนการถายทอดของโรงเรียนชุมชนชาวนา
เปนตน จะเห็นไดวากระบวนวิธีเหลานี้ลวนแลวแตเปนไปเพื่อดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคปจจุบัน
1. โครงการงดเหลาเขาพรรษา “งดเหลาเพื่อพอหลวง” (จังหวัดขอนแกน)
โครงการฯ ดังกลาวเกิดขึ้นมา เนื่องจากเครือขายสมาคมหมออนามัยจังหวัดขอนแกน
ได
ทําการศึกษาและสํารวจสถานการณการดื่มเหลาอยางหนักของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่
ดําเนินการและกลุมเปาหมายหลักไดแก ผูที่ดื่มเหลาและประชาชนในตําบลพระลับ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน สืบเนื่องมาจากคนในชุมชนนิยมดื่มสุรา ทําใหนําไปสูปญหาการทะเลาะวิวาท
และการเกิดอุบัติเหตุ มีการดําเนินงานในชวงเขาพรรษาและการดําเนินงานตอเนื่องหลังจาก
เขาพรรษาแลว
สิ่งที่เปนเปาหมายของโครงการฯ ไดแก การมีพื้นที่ในองคกรทั้งภาครัฐ ชุมชนและ
เอกชนถูกจัดเปนเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคนไทยไดเขารวมกิจกรรมรณรงคงดเหลา
เขาพรรษา เปนแบบอยางที่ดีในการสรางจิตสํานึก คานิยมและวัฒนธรรมใหมใหกับสังคมไทย ทั้ง
ภาครัฐ/เอกชนและเครือขายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ไดเรียนรูกระบวนการแกไขปญหารวมกัน
เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชน มีการใหความรูแกเจาของรานคา รวมกับกลวิธี
สอดสองดูแลและควบคุมรานคาในชุมชนมิใหจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็กและเยาวชน
เกิดเครือขายแบบพหุภาคี ทําหนาที่ประสานงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เกิดกิจกรรมลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง และลดจํานวนนักดื่ม
หนาใหม
เครือขายสมาคมหมออนามัยจังหวัดขอนแกน ไดมีการดําเนินงานรวมกันกับผูนําชุมชน
อสม. กลุมเยาวชนและกลุมสตรีที่อยูในเขตพื้นที่เปาหมาย ซึ่งทางโครงการฯ มีรูปแบบของ
กิจกรรมดังตอไปนี้
1. จัดกิจกรรมรณรงคเชิญชวนใหประชาชนรวมลงชื่อทําความดีเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ดวยการงดเหลา
เขาพรรษา
2. สนับสนุนใหเครือขายจัดเวทีระดับพื้นที่สถานีอนามัยตําบลพระลับ เพื่อประกาศให
พื้นที่เปนเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และประกาศความเปนแบบอยางที่ดีดานการ
ไมดื่มแอลกอฮอลของเครือขายหมออนามัย
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3. สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมการแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดย
ความรวมมือของเครือขายภาคประชาชน องคกรสวนทองถิ่น สถานศึกษา ศาสนา
หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยความรวมมือของชุมชน
4. จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธในพื้นที่เกี่ยวกับการงดเหลาเขาพรรษา และการ
รณรงคเลิกเหลา เลิกจน ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน
จากการดําเนินงานรวมกันของเครือขายดังกลาว ไดมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชุมชน กลาวคือ มี
กิจกรรมรณรงคเลิกเหลาในชวงเทศกาลตาง ๆ ในชุมชน ประชาชนในพื้นที่เปาหมายลดการดื่ม
เหลาลงเหลือเพียงรอยละ 20.6 ในกลุมวัยแรงงาน ปญหาที่เกิดจากการดื่มเหลานอยลงอยางชัดเจน
ประชาชนมีบัญชีฝากออมทรัพยมากกวา 100 ครอบครัว มีการออมเงินวันละ 3 บาท จนกลายมา
เปนชุมชนตนแบบในเรื่องของการเลิกเหลาเลิกจนและการเก็บออมเงิน
2. โครงการวัดและชุมชนปลอดเหลา (จังหวัดสุรินทร)
กลไกการดําเนินงานของโครงการวัดและชุมชนปลอดเหลา มีกลุมเปาหมายหลักและ
พื้นที่
ดําเนินการใน 20 ตําบล วัดในเขตพื้นที่ตําบลอีก 150 วัด และแกนนําตําบล ไดแก เจาคณะตําบล,
อบต., กํานัน, ผูนําชุมชน, สถานีอนามัย ตําบลละ 5 คน รวมเปน 150 คน โดยมีการดําเนินงาน
ภายในระยะเวลา 3 ป (ป 2550-2552) ซึ่งเกิดจากความรวมมือของเครือขายตาง ๆ ที่มีอยูในจังหวัด
สุรินทรมาทํางานรวมกันจัดทําโครงการวัดเขตปลอดสุราเฉลิมราชย เพื่อรวมเฉลิมฉลองใน
วโรกาสครองราชยสมบัตคิ รบ 60 ป และเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประกอบกับจังหวัดสุรินทร พบวามีอัตราการดื่มสุราสูงถึง 33.18 ลิตร/คน/ป ซึ่งถือวาเปนปญหา
สังคมที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขั้นวิกฤติ รวมไปถึงวาทกรรมเดิมคือ “มาสุรินทร ตองกิน
สุรา ถาไมกิน เปนหมาสุรินทร” ดังนั้น ทุกภาคสวนของสังคมจึงไดรวมรณรงคใหประชาชนงด
ลด ละ เลิกการเสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล พรอมทั้งยังมีรูปแบบของกิจกรรม ดังตอไปนี้
1. สนับสนุนกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายอาสาสมัครระดับตําบลเพือ่ วัด
ปลอดเหลาถาวร
2. สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมผานอาสาสมัครระดับตําบลโดยประสาน
ความรวมมือกับอบต. เพื่อวัดปลอดเหลาถาวร
3. สนับสนุนการกํากับติดตามในกลไกอาสาสมัครระดับจังหวัดและอําเภอ
4. สนับสนุนการจัดการความรู โดยการถอดองคความรูระดับบุคคล ชุมชน ตําบล วัด
โรงเรียน อนามัยและพัฒนาเปนสื่อชุดความรูในรูปแบบตาง ๆ
5. มีการจัดสัมมนาวัดปลอดเหลาถาวรสุรินทร
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6. นําเสนอชุดบทเรียนประสบการณองคความรูจากการทํางานและวางแผนปฏิบัติการตําบล
เขมแข็งเพื่อวัดเขตปลอดสุรา
สิ่งที่เปนเปาหมายของโครงการฯ ดังกลาว ไดแก เกิดเครือขาย/องคกร/ภาคีการพัฒนา
ภาคประชาสังคม เสริมสรางศักยภาพแกนนําตําบล เพื่อพัฒนาตําบลใหเขมแข็งเปนวัดเขตปลอด
สุราถาวร เกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและสามารถขยายผลไปสูงานบุญชุมชนปลอดเหลา
เรียนรูสถานการณปญหาที่เกิดจากเหลา
และเกิดแกนนําเฝาระวังภัยทางสังคมในระดับชุมชน
ตําบลและขยายผลสูเครือขายการเฝาระวังภัยทางสังคมในระดับจังหวัดตอไป
จากการดําเนินงานของเครือขายตาง ๆ จะเห็นวาจังหวัดสุรินทรมีทุนทางสังคมที่อยูในรูป
ขององคกรภาคีเครือขาย อาทิเชน เครือขายภาคประชาสังคมสุรินทร ผูวาราชการจังหวัด
สํานักงานจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วิทยาลัยการ
จัดการทางสังคม (วจส.) ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มูลนิธิพิพิธประชานาถ โรงเรียน
วัด ชุมชนตาง ๆ คณะสงฆในจังหวัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) จะเห็นไดวาทุนทางสังคมดังกลาวเปนสิ่งที่มีอยูแลวในจังหวัด
มีความหลากหลายและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันภายใตโครงการฯ ดังกลาว ซึ่งทําใหเกิดสิ่งดี ๆ
ตามมา ไมวาจะเปนคณะทํางานสนับสนุนงานโครงการฯ, แกนนําตําบลทีม่ ีทักษะในการทํางาน
แบบมีสวนรวม, มีวัดปลอดเหลาในพื้นที่เปาหมายของโครงการ100%, มีการขยายผลสูงานศพ
งานบุญ และงานมงคลปลอดเหลา และเปนพื้นที่ตัวอยางตนแบบสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูดู
งานของคนภายนอก ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระบวนการที่ชุมชนจัดการตนเองและความรวมมือจากทุก
ฝาย ทําใหเกิดเปนชุมชนเขมแข็งและสามารถจัดการตนเองไดจริง
3. โครงการกระบวนการเรียนรูสังคมและวัฒนธรรมชาวนาเพื่อการสืบทอดและสรางชุมชน
มีสุขผานกระบวนการถายทอดของโรงเรียนชุมชนชาวนา (จังหวัดมหาสารคาม)
เนื่องมาจากสถานการณทางสังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก
ไมวาจะเปน
ปญหาจริยธรรมในสังคมลดลง คนไทยเขาไมถึงคุณคาที่แทจริงของความเปนไทย สังคมขาดการ
ถายทอดคุณคาความดีงาม คนไทยหลงกระแสวัตถุ การพัฒนาคนขาดการเสริมสรางปญญา แต
พัฒนาแควัตถุ ผูคนยกยองมูลคาภายนอกมากกวาการใหความหมายในเชิงคุณคาทั้งตอตนเองและ
ตอคนอื่น
การศึกษาขาดเบาหลอมการพัฒนาคุณภาพคนที่สอดคลองและเหมาะสมกับนิเวศ
วัฒนธรรม คนในสังคมขาดสติในการใชชีวิต ระบบการศึกษาขาดชีวิตและขาดอิสรภาพ สิ่ง
เหลานี้ลวนสงผลทําใหพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมพึง
ประสงค ดังนั้นจึงทําใหเกิดโรงเรียนชุมชนชาวนาขึ้นมา ณ บานปลาบู หมู 14 ตําบลหนองแสง
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผูเรียนเปนกลุมเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต 10 - 20 ป
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จํานวน 50 คน และมีกลุมผูปกครองของเด็กที่เขารวมเรียน กลุมผูสูงอายุในชุมชนและคนที่สนใจ
ประมาณ 70 ครอบครัว นอกจากนี้โรงเรียนชุมชนชาวนายังไดขยายผลไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห 17 (บานแดง) ตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีครูจํานวน 9
คน และนักเรียนอีกประมาณ 200 คน
เปาหมายของทางโรงเรียนชุมชนชาวนานั้นเปนไปเพื่อการสรางกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาผูนําเด็กในชุมชน โดยมีรูปแบบมาจากกระบวนการเรียนรู 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การเรียนรู
ตนเอง เปนการนํากิจกรรมในชุมชนชาวนามาใหเด็กไดฝกปฏิบัติ อาทิเชน การยอมผาสีธรรมชาติ
การหอขาวตม การทํานาดวยกัน เปนตน 2) การปรับทัศนคติ ถือวาเปนผลมาจากการเรียนรู
ตนเองของการทํากิจกรรมตาง ๆ ในเบื้องตน 3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนกระบวนการที่เด็ก
และเยาวชนไดพัฒนาจิตใจและเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคตามมา และ 4) การพัฒนาหลักการใน
การดํารงชีวิตที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน กระบวนการเรียนรูดังกลาวจะเปน
กระบวนการปฏิบัติการรวม (Learning by Doing) ของเด็กที่พวกเขาสามารถเขาใจตนเอง การสราง
ความสัมพันธกับผูอื่นและการรูจักการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
การดําเนินงานของโรงเรียนชุมชนชาวนา ทําใหเกิดสิง่ ดี ๆ ตามมาหลายอยาง ไมวาจะเปน
การมีสวนรวมของคนในชุมชนทั้งเด็กและเยาวชน พอแม ผูเฒาผูแก ครู พระสงฆ ปราชญและคน
ในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรูแบบใหมที่ใชหองเรียนเปนหมูบาน ปาชุมชน หนองน้ํา พื้นดิน
สิ่งแวดลอมในชุมชน ซึ่งคนทุกคนที่อยูใ นชุมชนนั้นถือไดวาเปนครูใหกับเด็กและเยาวชนเหลานั้น
ทําใหพวกเขามีพื้นที่ในการแสดงออกและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค ดังคําขวัญของโรงเรียนที่
พวกเขาตั้งรวมกันคือ “เสียสละ สามัคคี มีปญญา พัฒนาชุมชน” นอกจากนี้ สิ่งที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรูจากทุนทางสังคมดังกลาว จะเนนในเรื่องของคุณคา ความคิด ความเชื่อของ
ชาวนาเปนหลัก สามารถปองกันภาวะเสี่ยง อาทิเชน โรคเอดส การมีเพศสัมพันธกอนวัยและ
ปญหาดานอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชนบทได อีกทั้งยังเปนการรักษาคุณคาทองถิ่น
และพัฒนาคนรุนใหมใหมีประสิทธิภาพ มีสติปญญาและมีไหวพริบในการดําเนินชีวิตตอไป
การถายทอดระบบคุณคาดังกลาวขางตน
มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและความหลายหลากที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่จะทําใหเกิด “ชองวาง
ระหวางวัย” คือ เด็ก วัยรุนและเยาวชน ไดรับการฝกอบรมขัดเกลาภายใตระบบคุณคาที่แตกตาง
ไปจากคนรุนกอน ๆ ทําใหวิถีคิดและวิถีชีวิตเปนคนละแบบ ประเด็นปญหาที่สําคัญตรงนี้คือ
ในขณะที่เรามีความจําเปนที่จะตองถายทอดระบบคุณคาที่เปนสาระสําคัญและดีงามใหแกคนรุน
ตอไป เราก็มีความจําเปนตองใหเยาวชนไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ความหลายหลาก
ตลอดจนระบบคุณคาแบบใหมดวย
ประเด็นดังกลาวนี้เกี่ยวกับวิถีอบรมขัดเกลาทางสังคมและ
วัฒนธรรมซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ มีการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูมากมาย อาทิเชน โครงการถนนเด็ก
เดิน, เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ, แผนที่คนดีอีสานที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการโรงเรียน
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และชุมชนนํารองบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที,่ ชมรมเยาวชนเด็กรักนก,
โครงการ
คาราวานเสริมสรางเด็ก, ชมรมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และโครงการสื่อ
ใสวัยทีน เปนตน
4. โครงการถนนเด็กเดิน (จังหวัดมหาสารคาม)
เนื่องจาก ผลจากการศึกษาของโครงการ Child Watch และสถาบันรามจิตติ ที่พบปญหา
เด็กและเยาวชนอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
จึงไดนํามาสู
ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ กลาวคือ การสราง “พื้นที่คุณภาพ” เปนการเพิ่มพื้นที่ในการทํา
กิจกรรมสรางสรรคใหแกเด็กและเยาวชน
เพื่อใหพวกเขามีพื้นที่ในการแสดงออกและคนหา
ความสามารถของตนเอง ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมหาสารคาม
และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม จึงไดดําเนินโครงการ “ถนนเด็กเดิน” ขึ้นมาจาก
สถานการณดังกลาว
โครงการ “ถนนเด็กเดิน” ถือวาเปนโครงการที่จังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นเปนจังหวัดแรก
ในภาคอีสาน ซึ่งนํารองในเรื่องเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมสรางสรรค โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต
วันที่ 27 สิงหาคม 2549 จัด ณ บริเวณลานดานหนาหางเสริมไทยทุกวันอาทิตย สัปดาหที่ 3 ของ
เดือน ตั้งแตเวลา 15:00 - 20:00 น. โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังตอไปนี้ รถโมบายเกี่ยวกับเด็ก ภูมิ
ปญญาชาวบาน เชน การปน,การสานและ การใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพร การวาดภาพระบายสี
การปนปูนปลาสเตอร เวทีการแสดงดนตรีของเด็ก การนวดแผนไทย (จากวิทยาลัยพยาบาล จ.
มหาสารคาม) และการนํารองสอนภูมิปญญา “มุมพอใหญแมใหญสอนหลาน” ( จากสถานีอนามัย
บานยาง) เปนตนซึ่งในแตละเดือนจะมีประเด็นกิจกรรมประจําเดือน อาทิเชน เดือนเมษายน จะ
เปนเรื่อง “เที่ยวอยางไรใหปลอดภัย” สวนเดือนสิงหาคม จะเปนเรือ่ ง “รักแม” เปนตน
จากรูปแบบการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ทําใหเกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนการที่
เด็กไดมีพื้นที่รวมกันทํากิจกรรมสรางสรรค กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง ไดเรียนรูภูมิปญญา
ของทองถิ่น อาทิเชน การทํายาสมุนไพร การนวดแผนโบราณ การรูจ ักออมเงินเปน และที่สําคัญ
เด็กและเยาวชนยังไดทํากิจกรรมรวมกับผูใหญถือวาเปนการลดชองวางระหวางวัย และเกิดความ
เขาอกเขาใจกันมากขึ้น
สิ่งที่เปนเปาหมายหรือคุณคาที่มุงไปสูของโครงการฯ ไดแก การมีแนวคิด “ ขจัดพื้นที่ราย
ขยายพื้นที่ด”ี จากการมีสว นรวมของเด็กและเยาวชนในการคิด/วางแผนจากกิจกรรมที่มี พรอมทั้ง
การไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนจากผูใหญ ซึ่งทาง พมจ.มหาสารคามยังมีโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่จะดําเนินการในอนาคตอีกคือ 7 เมืองนาอยูสําหรับเด็ก เปนโครงการ/
กิจกรรมที่นําไปสูการเปนจังหวัดนาอยูสําหรับเด็กของจังหวัดมหาสารคาม ไดแก เมืองปลอดภัย
เมืองสุขภาพ เมืองครอบครัว เมืองการเรียนรู เมืองคุมครองสิทธิเด็ก เมืองพื้นที่สรางสรรคสําหรับ
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เด็ก เมืองที่เด็กมีสวนรวม ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะมีความตองการใหกิจกรรมตาง ๆ มีความ
ตอเนื่องและขยายผลลงไปสูระดับตําบลซึ่ง ณ ขณะนี้ไดดําเนินโครงการถนนเด็กเดินในระดับตําบล
2 ตําบล ไดแก อบต.กุดรัง กิ่งอําเภอกุดรัง และอบต.ยาง อําเภอบรบือ และมีความตองการที่จะ
ขยายผลไปยังทุกตําบลตอไป
5. เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในป 2547 มีการดําเนินงานประสานความรวมมือระหวางคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงเรียนบานเตานอ และเครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแกน ทํา
ใหเกิดเครือขายครูอนามัยขึ้น และตอมาไดมีโครงการพัฒนาแกนนําโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจึงทํา
ใหเกิดเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเกิดขึ้นในป 2548 โดยมีพื้นที่ดําเนินการคือโรงเรียนใน
พื้นที่ ส.พ.ฐ ขอนแกน เขตการศึกษา 1 และมีกลุมเปาหมายคือครู/นักเรียน ในโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ คณะกรรมการเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และเจาหนาที่สาธารณสุข และตอมาใน
ป 2549 เครือขายดังกลาวจึงไดเนนปญหาดานสุขภาพ 3 ดาน ไดแก อาหารสะอาดปลอดภัย สุขา
นาใช และเด็กไทยฟนดี ซึ่งเกิดขึ้นในโครงการสรางสุขภาพดีในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนเตานอ
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนเปนโรงเรียนนํารอง และมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการอีก
6 โรงเรียนประกอบดวย 1) โรงเรียนบานดงพอง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน
2) โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
3) โรงเรียนบานหนองบัวนอย ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
4) โรงเรียนบานหนองบัวดีหมี ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน
5) โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน
6) โรงเรียนมหาไถศึกษาขอนแกน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน
สิ่งที่เปนเปาหมายของเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพคือ
เนนใหนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง รูจักการดูแลรักษาปองกันโรคและการดูแลสุขภาพเบื้องตนของตนเอง อยากให
นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาและเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ รูจักเก็บออม นักเรียนและบุคลากร
เขาใจการดําเนินชีวิต ใชชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และรูจักดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ทางเครือขายยังมีความตองการที่จะขยายผลความตอเนื่องโดยที่สนับสนุนให
มีโครงการสงเสริมโภชนาการและสงเสริมอาหาร การออกกําลังกายภายในโรงเรียนอยางยั่งยืน
การปรับภูมิทัศนโรงเรียนใหนาอยู และขยายเครือขายตอยอด “เด็กไทยทําได” ไปที่โรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาเขต 1 ขอนแกน
จากสิ่งที่เครือขายมีและสิ่งที่เครือขายอยากจะเปนขางตนนัน้ ทําใหเกิดกิจกรรมดี ๆ ขึ้นซึ่ง
กิจกรรมเหลานั้นจะเนนการมีสวนรวมของนักเรียน โรงเรียนและชุมชนในการดูแลสุขภาพในเรื่อง
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ดังตอไปนี้ อาหารปลอดภัย สุขานาใชและอนามัยฟนดี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่
นักเรียนไดดําเนินการรวมกันในโรงเรียนและนักเรียนยังมีสวนรวมในการขยายผลตอในการนําไป
ปฏิบัติตอที่บานและชุมชนอีกดวย เชน นักเรียนรูหนาที่ที่บานวาตองชวยพอแมทําความสะอาด
บานและหองน้ํา สอนนองใหแปรงฟนที่ถูกวิธีที่บาน และการรูจักเก็บออมเงิน เปนตน ยิ่งไปกวา
นั้น สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองก็คือ การดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกวิธี การลางมือ การ
เขาหองน้ําที่ถูกวิธี รูจักประมาณตนในการตักอาหารและทานอาหารที่มีประโยชน แปรงฟนไดถูก
วิธี กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตองมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีเงินออม
เปนของตนเอง
6. แผนที่คนดีอีสาน ซึ่งมีกรณีศึกษาอยู 5 เรื่องที่ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ชัยภูมิ
บุรีรัมย นครราชสีมา และอุบลราชธานี ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงการโรงเรียนและชุมชนนํารองบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (จังหวัดกาฬสินธุ)
โครงการฯ ดังกลาว เกิดขึ้นมาเนื่องจากศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรของรัฐบาลในเรื่องการใชคุณธรรมนําการแกปญหาสังคม
เนนในเรื่องการ
แกปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซึ่งเปนปญหาที่พบเปนจํานวนมากในพื้นที่
ดังนั้นทางโครงการฯ จึงไดเริ่มดําเนินการภายใตยุทธศาสตร 2 ดาน คือ ดานแกปญหายาเสพติด
และดานแกปญหาความยากจน ซึ่งจะเปนการใชหลักคุณธรรม/ศาสนธรรมเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนในเขตพื้นที่ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ มีกลุมเปาหมายคือ เยาวชน
ในสถานศึกษาและเยาวชนในชุมชน โดยมีหนวยงานหลักคือศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
และคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมระดับตําบล ประกอบกับมีการหารือและแกปญหารวมกันแบบ
บูรณาการจากเยาวชน ประชาชน ผูนําทองถิ่น (เชน กํานัน, ผูใหญบานและส.อบต.) และพระสงฆ
เปนตน
สิ่งที่เปนเปาหมายของโครงการฯ ไดแก การแกปญหายาเสพติดและแกปญหาความยากจน
ในพื้นที่เปาหมาย และตองการใหโครงการฯ มีความตอเนื่อง/ขยายผลตอไปโดยที่เปนตําบล
ตนแบบในดานการบูรณาการและการบริหารจัดการโดยคนในพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นพบวา มีผปู วย
ยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเปนจํานวนมาก บางรายใชศาสนาบําบัด ขัดเกลา
จิตใจ ชี้ทางและใหกําลังใจ ทําใหสามารถเลิกคา เลิกเสพยาเสพติดได แตบางรายมีสภาพจิตใจ
ออนแอ ทําใหตองหากระบวนการการบําบัดระยะยาว จึงมีโครงการตอเนื่องโดยใชคุณธรรมนําทาง
ใหมีกิจกรรมใน โครงการบานเปลี่ยนวิถี คืนคนดีสูสังคม หลังจากนั้นพบวาผูปวยที่เขามาอยูใน
พื้นที่เปาหมายนอกจากจะบําบัดใหหายจากการติดยาเสพติดแลว สามารถสรางอาชีพใหผูปวยได
อีกดวย เปนผลที่มาจากกระบวนการในการดําเนินงาน ซึ่งทางโครงการฯ มีรูปแบบของกิจกรรม
เปนงานอบรม สัมมนาและการประชุม ไมวาจะเปนคายคัดกรองเยาวชนที่มีผลกระทบจากยาเสพ
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ติด กลุมดี, ปานกลางและควรปรับปรุง-แกไข โดยมีระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน
หลังจากนั้นไดมีการนํากลุมเยาวชนดี มาพัฒนาศักยภาพใหมีพลังกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ดี
เพิม่ ขึ้น เปนระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และไดนํากลุมเยาวชนที่ควรปรับปรุง-แกไข มาเขาคาย
หลักสูตรพิเศษ 5-7 วัน รวมถึงกลุมที่ติดยาเสพติดนํามาสูกระบวนการบําบัดฟนฟู เปนระยะเวลา
15-30 วัน
2. ชมรมเยาวชนเด็กรักนก (จังหวัดชัยภูม)ิ
ชมรมเยาวชนเด็กรักนก มีทมี่ าจากกลุมชาวบานตาดรินและพระสงฆวัดปามหาวัน (ภู
หลง) ประสานความรวมมือกันในการรวมอนุรักษและฟนฟูปาภูหลง ซึ่งเปนผืนปาที่มีความอุดม
สมบูรณและมีความหลากหลายของพืชพันธุนานาชนิด อาทิเชน สัตวปา สมุนไพร เห็ด และ
พืชผักหลากชนิด เปนตน แตเนื่องจากสภาพปาภูหลงเปนปาดิบแหงซึ่งเมื่อเกิดไฟไหมปา จะมีการ
เกิดไฟไหมซ้ํา ๆ และเปนเวลานานกอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ดังนั้น กลุมคนที่ทํางาน
ดานอนุรักษที่เปนชาวบานและพระสงฆจึงไดทํางานรวมมือกับหลายหนวยงาน เชน กลุมเครือ
บริษัทบางจาก ครู นักเรียนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแกน รวมทั้งผูที่มีใจรักการอนุรักษ ซึ่ง
ชมรมเยาวชนเด็กรักนกมีพื้นที่ดําเนินการ ณ เทือกเขาภูแลนคา โดยมีเด็กและเยาวชน ผูนําชุมชน
ในพื้นที่ตําบลทามะไฟหวาน อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิและหนวยงานตาง ๆ ทํางานดาน
อนุรักษและฟนฟูปารวมกัน
สิ่งที่เปนเปาหมายของชมรมเยาวชนเด็กรักนกนั้น ไมเพียงแตเนนเฉพาะเรื่องการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม แตยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและสํารวจสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ในรูปแบบของคายเด็กรักนกรักษธรรมชาติ
เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเด็กใหไดรูจัก
คุณคาและความสําคัญของธรรมชาติ การสัมผัสกับความงดงาม การรับรูสถานการณปญหา การ
นํารูปแบบของนกเปนสื่อสูงานศิลปะเชื่อมโยงความสัมพันธและสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นแกเด็ก
ทางชมรมฯ ไดมีการสรางอาสาสมัครเพื่อรวมทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง แตยังมีทุนและ
ประสบการณนอยในการจัดหางบประมาณ ดังนั้น แผนงานของชมรมฯ จึงเนนการจัดทําคูมือ
ศึกษาเผยแพรสถานการณของนกและหามการลานกในโรงเรียน งานเก็บขอมูลสมุนไพร สํารวจ
พันธุพืชและสัตวน้ํา สํารวจแหลงหาอาหารตามธรรมชาติ สงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับกลุม
สมาชิก ซึ่งรูปแบบกิจกรรมของชมรมฯ มีดังตอไปนี้
1. การปลูกขาว ทําสวนครัว การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก ซึ่งเปนการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูใหกับเด็กและเยาวชนในดานการทําการเกษตร
2. กิจกรรมธรรมยาตรา
สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและธรรมะ โดยอาศัยนกเปนสื่อการเรียนรู
3. งานเผยแพรขอมูลเรื่องนกและการทําสื่อการเรียนรูเพื่อระดมทุนจัดกิจกรรมอยาง
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ตอเนื่อง
4. การสํารวจนก สํารวจน้ํา “นักสืบสายน้ํา” ฟนฟูสภาพปา
5. การจัดการองคกรเพื่อออกกฎระเบียบในการใหอาสาสมัครจัดเวรดูแลสวนพื้นทีป่ า
จากการดําเนินงานของชมรมเยาวชนเด็กรักนก กอใหเกิดสิ่งดี ๆ อาทิเชน เกิดอาสาสมัคร
ทีเ่ ปนเด็กและเยาวชน
ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนเขามาดําเนินกิจกรรมในเรื่องการศึกษา
สภาพแวดลอม มีการเก็บรวบรวมสถิติและชนิดของนกอยางตอเนื่อง เด็กและเยาวชนไดรวมกัน
วิเคราะหถึงสภาพปญหาผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและชุมชนและรวมกันแสวงหาแนวทางแกไข
นอกจากนั้นยังมีการเผยแพรกิจกรรมสูสาธารณะชนดวยการทําจดหมายขาวอยางตอเนื่อง
3. โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก (จังหวัดบุรีรัมย)
การรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนในตําบลทุงกระเต็นเมื่อป พ.ศ.2542 ทําใหเกิด “กลุม
รักษตะวัน” ขึ้นมา ซึ่งเปนกลุมที่ตระหนักถึงสภาพปญหาที่สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ทาง
กลุมฯ จึงมีการดําเนินการพัฒนาที่มีกิจกรรมมากมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
ตําบลทุงกระเต็น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย อาทิเชน กิจกรรมนุงผาไทยใสใจวัฒนธรรม
ทิ้งขนมถุงกินขนมไทย มือเปอนสีใจเปยมสุข วัยสรางสรรคเทาทันสื่อ (ดีเจนอย) และสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย เปนตน ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวลวนเกิดจากความตองการของเด็ก
และเยาวชนที่มีสวนรวมในการออกแบบชุดกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่นาสนใจดังกลาวสงผลใหเกิดสิ่งดี ๆ ตามมาหลายอยาง ดังนี้
1. เด็กและเยาวชนไดเรียนรูวิธีการทําขนมไทยและสามารถบอกตอได ลดกระแสบริโภค
นิยม และเกิดการดูแลเอาใจใสกันและกันของคนในชุมชนผานกิจกรรมทิ้งขนมถุงกิน
ขนมไทย
2. การไดเรียนรูการนุงผาไทย การถายทอดสืบสานวัฒนธรรมไทยและไดเครือขายการ
ทํากิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทยผานกิจกรรมนุงผาไทยใสใจวัฒนธรรม
3. การไดเรียนรูกระบวนการผลิตสื่อ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดภาคีความรวมมือ
ในการผลิตรายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน ผานกิจกรรมวัยสรางสรรคเทา
ทันสื่อ (ดีเจนอย)
4. การเรียนรูการทํากิจกรรมรวมกันจากงานศิลปะในแบบตาง ๆ เชน การบอกเลา
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน เปนตน ภายใต
รูปแบบกิจกรรมมือเปอนสีใจเปยมสุข
5. การไดภาคีสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชน และพวกเขายังไดรับโอกาส
ในการพัฒนาตนเองผานการดําเนินกิจกรรม
และไดพัฒนากลไกการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน เชน อบต. อบจ. และองคกรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ซึง่ เปนการ
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ทํางานรวมกันระหวางเด็กและผูใหญ โดยผานรูปแบบกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดบุรีรัมย
นอกจากนี้ คุณคาและสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมของเด็กรวมกับชุมชนทําใหเกิด
การปฏิสัมพันธอันดีของคนในชุมชนไมมีการแบงแยกเขตการปกครอง เด็กมีสวนรวมทํากิจกรรม
ในชุมชน แสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมรวมกันไมใชเปนเรื่องยาก ซึ่งสิ่งที่โครงการฯ วาดฝน
หรืออยากเห็น ไดแก สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรูของเด็ก ชุมชนเกิดความ
ตองการสรางพัฒนาการเด็กในชุมชน และผูประกอบการ (ดี) ทางสังคม ที่เปนเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนโดยทั้งสิ่งเปาหมายดังกลาวจะตองอยูภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และมุงเนน
กระบวนการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้น ทางโครงการฯ อยากจะให
กิจกรรมดี ๆ ดังกลาวขยายผลตอเนื่องโดยความรวมมือของบริษัทเอกชนที่สนใจชุดกิจกรรมและ
ตองการใหทุนเพื่อการดําเนินโครงการตอไป
4. ชมรมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ชมรมกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เกิดจากการรวมกลุมของนักเรียน
ที่มีความผูกพันกับโรงเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ประกอบกับนโยบายของ
โรงเรียนที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูการทํากิจกรรม การมีสวนรวมในการคิดและวางแผนการ
ดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการชมรมกิจกรรมนักเรียน ทั้งนี้ กิจกรรมตาง ๆ ยังไดรับการ
สนับสนุน การใหคําแนะนําและการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ โดยผูบริหาร ครู อาจารยของ
โรงเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนยังตั้งอยูใกลกับชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชนบท มีการทําการเกษตร
สวนผัก เลี้ยงสัตว ทํานา เปนตน และเด็กสามารถไปศึกษาสิ่งดี ๆ ที่มีอยูในชุมชนได อาทิเชน
การทําขนมไทย การทําขนมจีนประโดก งานเครื่องปนดินเผาที่ดานเกวียน และการเรียนรูเ รื่อง
ดนตรีไทย เชน โปงลาง เปนตน
การดําเนินงานของชมรมฯ เริ่มจากการรับสมัครนักเรียนจากมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีความ
ตั้งใจ มีใจรักที่จะเสียสละทํางานเพื่อโรงเรียน เขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการชมรมฯ มีการ
จัดอบรมภาวะความเปนผูนํา เพื่อใหมีความรูดานทักษะการพูด บุคลิกภาพ มารยาททางสังคม
และทักษะการอยูรวมกับผูอื่น ตามดวยการคัดเลือกนักเรียนดวยการโหวตใหคะแนนเสียงเพื่อหาผู
ที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการฯ จากคายอบรม ตอจากนั้น มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะทํางานฝายตาง ๆ เพื่อทําหนาทีใ่ นชมรมฯ และเปนตัวแทนของโรงเรียนในการ
เขารวมกิจกรรมระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ หลังจากนั้น คณะกรรมการของ
ชมรมฯ รวมกันวางแผนงาน/กิจกรรม และการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามการทํางานและรวมกัน
พัฒนาชมรมฯ ตอไป
สิ่งที่เปนเปาหมายของชมรมฯ นั้น เปนสิ่งที่คณะกรรมการของชมรมฯ วาดภาพฝนเอาไว
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วาอยากจะใหมีการดําเนินงานกิจกรรมของชมรมตอไปซึ่งเปนการทําประโยชนตอชมรมและสังคม
เนนในเรื่องของการมีสวนรวม การรูจักแบงเวลาที่ไมทําใหกระทบตอผลการเรียน ยิ่งไปกวานั้น
สิ่งที่ทางชมรมฯ อยากจะใหเกิดขึ้นไดแก การรวมกลุมของสถานศึกษาในลักษณะของเครือขาย
เพื่อรวมกันวางแผนทํากิจกรรมที่เปนประโยชน และเปนตนแบบของสถานศึกษาอื่น ๆ ได โดย
การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณใหแกเครือขาย
อาทิเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พมจ.) เปนตน
จากสิ่งที่ชมรมฯ นั้นมีอยูแลวในเบื้องตน ประกอบกับการทํางานเปนทีม การมีสวนรวม
การคิดวางแผนงานอยางเปนขั้นตอน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน การประชุมติดตามความกาวหนา
การรายงานผลการทํางานของทุกฝาย ทําใหเกิดกิจกรรมดี ๆ ของชมรมฯ หลายอยาง อาทิเชน
1. โครงการจัดการขยะ เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนหรือนํามารีไซเคิล ชวยลดจํานวน
ขยะรักษาความสะอาดในบริเวรโรงเรียน และเปนการสรางรายไดจากการขายขยะเกิด
เปนกลุมออมทรัพยเพื่อนํากองทุนนัน้ มาใชทํากิจกรรมตาง ๆ ของชมรมฯ
2. โครงการดานวัฒนธรรมไทย
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักวัฒนธรรมประเพณีไทย
สอนในเรื่องการรูจักให รูจักแบงปน การเสียสละ ผานการทํากิจกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา เชน ประเพณีแหเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน การทําบุญตักบาตร การ
เขาคายอบรมธรรมะ และการอุปสมบทหมูในชวงปดเทอมภาคฤดูรอน นอกจากนี้ ยัง
มีโครงการดานสงเสริมคุณธรรม/จริยธรรมอื่น ๆ ไดแก โครงการโลกทั้งใบยกให
คนชรา โครงการทําดีใหนองดู และโครงการยิ้มไหวทักทายกัน เปนตน ซึ่งกิจกรรม
เหลานี้ลวนสงผลดีแกตัวนักเรียน
3. โครงการดานเทคโนโลยี
จะเปนโครงการที่เนนในเรื่องการผลิตสื่อและการ
ประชาสัมพันธ เชน การทําปายประจําตัวใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น การจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และการจัดทําเว็บไซดในเครือขาย
อัสสัมชัญ เปนตน
นอกจากนั้น ทางชมรมฯ ยังไดมีการขยายผลโครงการ/กิจกรรมผานการประชาสัมพันธ
การทํากิจกรรมและสรางภาคีเครือขาย องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการ
ทํางานรวมกันใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
5. โครงการสื่อใสวัยทีน (จังหวัดอุบลราชธานี)
โครงการฯ มีการดําเนินงานมาตั้งแตป 2548 เกิดจากการรวมตัวของคนกลุมเล็ก ๆ ที่มี
ความสนใจทํางานดานสื่อกับเด็กและเยาวชน โดยผานสื่อวิทยุชุมชนคลื่นดีศรีประดู FM.95.6
MHz. ซึ่งเเด็กและเยาวชนจะเปนบุคคลที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ จํานวน
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8 โรงเรียนและ 3 สถาบันอุดมศึกษา สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในป 2548 สงผลใหมีเด็ก
และเยาวชนใหความสนใจเขารวมกิจกรรม เปนสมาชิกและเปนทีมงานของกลุมสื่อใสวัยทีน ยิ่งไป
กวานั้น ในป 2549 กลุมสื่อใสวัยทีนยังไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน จาก
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
เปาหมายหรือเข็มมุงที่สําคัญของโครงการสื่อใสวัยทีนก็คือ การรณรงคและสรางกระแส
คนรุนใหมไมสูบบุหรี่ เพื่อ “พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเรียนรูและเทาทันสังคม” ทั้งนี้ การ
ดําเนินงานของโครงการฯ จึงจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิทยุเพื่อการรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ จากการผลิตรายการสื่อใสวัยทีน ทางสถานีวิทยุคลื่นดีศรีประดู FM.95.6 MHz.
ทุกวันเสารและวันอาทิตย เวลา 21.00 - 24.00 น. เพื่อเปนสื่อรณรงคและใหขอมูลทาง
สื่อสารมวลชน
ทางโครงการฯ ยังมีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมซึ่งทําใหเกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นมากมายพรอมดวย
การไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากเครือขาย/องคกร/ภาคีหนวยงานตางๆ
ในการการจัด
กิจกรรมสรางสรรคเพื่อเด็กและเยาวชนโดยการมีสวนรวมของพวกเขาเอง ยกตัวอยางเชน
1. การประกวดภาพโปสการดในหัวขอ “สื่อรักสื่อใจ เพื่อใครคนนั้น ไมสูบบุหรี”่
2. การประกวดพูดสุนทรพจนชิงถวยผูวาราชการจังหวัดในหัวขอ “เลิกบุหรี่ เพื่อคุณ
และคนที่คุณรัก”
3. การประกวดการแสดง No Smoking Acting ภายใตแนวคิดที่วา “การสูบบุหรี่เปน
ตัวอยางตอสุขภาพ”
และกิจกรรมสื่อละครที่มีการแสดงละครในโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะตาง ๆ เกิดจากการ
มีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เรียกวา “ละครตะลอนทัวร” มีการถายทอดความคิดผานสื่อ
ละครในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดย แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และกลุมสื่อใสวัยทีนยังไดดําเนินกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย
สมัชชาเด็กและเยาวชน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 7 อุบลราชธานี รวมรณรงคเด็กไทยไมกิน
หวาน ลดน้ําตาลไมกินน้ําอัดลม โดยใชสื่อละครในการรณรงค นอกจากนั้น ทางกลุมสื่อใสวัยทีน
ยังไดมีการฝกอบรม “พัฒนาคนสรางสื่อ เพื่อสื่อสรางสุข” รวมกับเครือขายคณะทันต
แพทยศาสตร สรางเสริมสุขภาพ (ทพ.สส.) มหาวิทยาลัยขอนแกน อีกดวย
จากมหกรรมสรางสุขภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ไดมีการจัดเวทีเสวนาเรื่องเด็กนําผูใหญหนุน
ในวันที1่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยสภาเด็กและเยาวชนภาคอีสาน ณ หองอีสาน 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ผูรวมเสวนา ไดแก
1. เด็กชายประหยัด คลองศรี (เครือขายโรงเรียนชุมชนชาวนา และลูกดีเดนป พ.ศ. 2550)
2. คุณวีระชัย ทองขันแกว (เครือขายสภาเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
3. อาจารยสงศรี นาอุดม
(เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแกน)
4. พระมหาสุพรรณ มัชฌิมา (เครือขายวัดปลอดเหลา วัดปากุดรัง จังหวัดมหาสารคาม)
ผูดําเนินรายการ ไดแก คุณวัฒนศักดิ์ ปานเพชร และ คุณเครือวัลย มาลาศรี
ผูเขารวมเวทีเสวนา ไดแก
1. เครือขายโรงเรียนชุมชนชาวนา อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. กลุมสื่อใสวัยทีน จังหวัดอุบลราชธานี
3. โรงเรียนหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม
4. โรงเรียนบานหนองบัวดีหมี จังหวัดขอนแกน
5. โรงเรียนบานเตานอ จังหวัดขอนแกน
6. นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7. เครือขายวัดปลอดเหลา
8. นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย
10. ประชาชนที่สนใจทั่วไป
ในเวทีเสวนาไดแบงกิจกรรมออกเปน 3 ชวงคือ
ชวงที่ 1
เปนการทําแผนที่คนดีเพื่อนําไปติดในแผนที่จังหวัดของตน โดยใหเยาวชนเขียนขอความ
ในกระดาษ “คนดีในใจของเราคือใคร และเราจะทําดีเพื่อในหลวงอยางไร” ตอจากนั้นเปนการ
นําเสนอ VCD เด็กทําดีที่ผูใหญหนุน ซึ่งมีทั้งหมด 2 เรื่อง ไดแก
1. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนออกคายฝกเยาวชนของกลุมไอเดีย เปนกิจกรรมสืบเนื่องจาก
กิจกรรมโครงการสรางสรรคความดีซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม และศูนย
คุณธรรมไดเปดโอกาสใหทํากิจกรรม “คายรวมความดี สรางความรูสูสังคม” ตอ เพื่อ
เปนการพัฒนาศักยภาพผูนําเยาวชนที่พรอมทั้งคุณธรรมและความสามารถ และเพื่อใหเกิด
กระบวนการพัฒนาการเปดบทเรียนใหเกิดการตอยอด โดยมีการสรุปบทเรียน เปนองค
ความรูเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ประทับใจและสะทอนสิ่งที่บกพรอง เพื่อชวยกันหาแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาตอไป
2. กิจกรรมดอกไมบานสื่อสารความดี เปนกิจกรรมที่เนนใหเยาวชนเลิกเหลา เลิกอบายมุข
ซึ่งใชการพัฒนาในชื่อ “โครงการอบรมพัฒนาจิต” เปนโครงการที่เกิดขึ้นภายใตแนวคิด
การฝกพัฒนาจิตใหเกิดความผองแผว โดยเนนการปูพื้นฐานใหเยาวชนเห็นความสําคัญ
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ของการฝกจิต และนําธรรมะเขามาชวยสอนเพื่อพิจารณาสิ่งที่เปนโทษ เปนการฝกปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาที่จับจิตจับใจ ใหเยาวชนมีสติเพื่อใหเกิดปญญา ทําใหไดคิดทบทวนในสิ่งที่
เคยทํามาในอดีต ซึ่งถือเปนการใชเครื่องมือเชิงคุณธรรมที่เขามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
แสดงออกของเยาวชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจากภายใน ทําใหเยาวชนไดเห็นคุณคา
ของชีวิต รูทิศและมีทางเลือกในการพัฒนาตน ใหเติบโตขึ้นมาเปนผูใหญ
ชวงที่ 2
เปนกิจกรรมที่รวมเสวนาในประเด็น “เด็กนํา.........ผูใหญหนุน” ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป
ดังตอไปนี้
1. เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแกน ซึ่งอาจารยสงศรี นาอุดม ไดเลาถึง
กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โดยการสนับสนุนของกรมอนามัยที่ตองการใหเกิด
สุขภาวะที่ดีสําหรับเด็ก ซึ่งมีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้น ดังนี้
- ป พ.ศ. 2540 มีการขับเคลื่อนเรื่องอนามัยโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบาน
เตานอไดเปนโรงเรียนตนแบบการสงเสริมสุขภาพระดับเขต 7 จังหวัดอีสาน
ตอนบน
- ป พ.ศ. 2541 รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทําการจัด
อบรมการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนใหแกโรงเรียนตาง ๆ ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน
- ป พ.ศ. 2546 ขยายกิจกรรมใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพครบในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีการจัดตั้งเปนเครือขายโรง เรียนสงเสริม
สุขภาพ ซึ่งไดงบประมาณจาก สสส. และ ส.ส. ปจจุบันในเขตการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขต 1 จังหวัดขอนแกน ประกอบไปดวยอําเภอเมือง อําเภอบาน
ฝางและอําเภอพระยืน มีจํานวน 157 โรงเรียนที่ผานเกณฑประเมิน
- ปจจุบัน ดําเนินการกิจกรรมเด็กไทยทําได เปนกิจกรรมที่เด็กทํากันเอง
โดยเนนกิจ กรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขานาใช และ
อนามัยฟนดี ซึ่งนักเรียนจะเขียนโครงการที่จะพัฒนาหรือดูแลในเรื่องดัง
กลาว โดยงบประมาณที่นํามาสนับสนุนกิจกรรมในแตละโครงการนั้น
ทางโรงเรียนจะขอไปยังอบต. โดยกิจกรรมดังกลาวนั้นจะทําในโรงเรียน
และตอยอดไปสูชุมชนที่เด็กอาศัยอยู ซึ่งการดําเนินกิจกรรมนั้นจะมีการ
ติด ตามผลงานจากครูที่โ รงเรียน เชน การดูค วามสะอาดของสภาพ
บานเรือน การเก็บที่นอน รวมถึงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เปนตน ซึ่ง
การทํากิจกรรมดังกลาวนี้และเปนการสราง ความสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว
ดวย โดยในการนี้ทางโรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากผูปกครองนักเรียน
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ที่สลับหมุน เวียนเขามาประกอบอาหารกลางวัน ให เด็ก รับประทานฟรีที่
โรงเรียนทุกวัน
2. เครือขายโรงเรียนชุมชนชาวนา จังหวัดมหาสารคาม โดยเด็กชายประหยัด คลองศรี ได
บอกเลาเรื่องราว แนวคิดและแรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรมของเครือขายโรงเรียนชุมชน
ชาวนาคือ อยากเปนคนดีของสังคม และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากที่สุด ในมุมมอง
สวนตัวนั้นหากผูใหญมีการสนับสนุน เชน เมื่อเรียนเชิญผูใหญมาสอนวิธีการยอมผา ทําขาวตม
สอนดํานา เกี่ยวขาว แลวทานเหลานั้นใหความอนุเคราะหมาชวยสอน มาชวยในกิจกรรม ซึ่งทํา
ใหเด็กมีความรูสึกดีที่ผูใหญเล็งเห็นความสําคัญในกิจกรรมตาง ๆ ของเด็ก ซึ่งแมวาการทํากิจกรรม
ดังกลาวจะไมมีประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร แตถือวากิจกรรมนั้นทําใหเราเปนคนดีรูจักใชเวลาให
เกิดประโยชน
กิจกรรมที่ทําใหพอแม คือ การหาเงินจากการทําฝาแกบตอง และชุมชนโดยการชวย
พัฒนาชุมชนในการทําความสะอาดถนน ปูพื้นวัด การชวยงานบุญกฐิน เปนตน
กิจกรรมที่จะทําตอไปนั้น คือ การอนุรักษประเพณีพื้นบาน การทําบั้งไฟ แตวาใน
ปจจุบันนั้นทางโรงเรียนยังขาดอาคารสถานที่ที่มีความมั่นคงถาวร แตวากิจกรรมของโรงเรียนนั้นก็
ไมไดเนนการเรียนในหองเทานั้น แตยังมีกิจกรรมนอกสถานที่ อาทิเชน การดํานา เกี่ยวขาว ยอม
ผา ฯลฯ สลับกันไป
3. เครือขายวัดปลอดเหลา วัดปากุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
“เปนนักเรียนตองเพียรเรียนใหเกง ใหรีบเรงอานหนังสือหรือขีดเขียน เปนนักเรียนเพียร
สรางทางของคน บอกกับตนวาจะเรียนเพียรสรางตัว พอแมสงใหเรียนเรียนไปเถอะ อยาสะเออะ
ฟูเฟองเรื่องลูกผัว ลูกผูหญิงพึงรักนวลสงวนตัว ชายอยามั่วสิ่งเสพติดชีวิตพัง ยิ่งยึดถืออันธพาลสัน
ดาลชั่ว ที่หลงตัววาเกงเบงโอหัง วาคนโนนเถียงคนนี้ตะโกนดัง ไมเชื่อฟงแมคําครูผูหวังดี มา
เรียนสายบายหนีไมดีแน การเรียนแยเลวชะมัดนาบัดสี ขอทุกคนจงพินิจคิดใหดี สิ่งอัปรียเลิกละ
จะเสียคน หาเงินสงใหลูกเรียนเพียรใจขาด ดวงชีวาดจะวอดวายตั้งหลายหน ทําไมหนอไยลูกไม
เปนคน แมก็บนพอทอแท แมออนใจ ก็รักพอเคารพแมแนวแนจิต เนรมิตอนาคตใหสดใส ขยัน
เรียน ประพฤติดี มีวินัย เธอทําได พอแมก็ไชโย” “เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา ผูใหญใน
วันนี้คือผีในอนาคต” (พระมหาสุพรรณ มัชฌิมา, 2550)
ตอจากนั้น พระมหาสุพรรณ มัชฌิมา ไดชี้แนะในเรื่องกิจกรรมที่จะหนุน หากเด็กนํา
ในทางที่ดีนั้นผูใ หญจะหนุน อยากใหเด็กถามตัวเองวาจะนําในเรื่องอะไร ผูใหญอยากจะหนุนใน
กิจกรรม เชน เสาร-อาทิตยเด็กหันหนาเขาวัด ชวยเหลืองานบาน ไมขี้เกียจ คือ เด็กรูหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนเองทั้งเรื่องการเรียน การชวยเหลือพอแม ความรักเคารพพอและแม หนุนในสิ่ง
ที่ดี ชวยเหลือครอบครัว ดูแลตนเองทั้งสุขภาพรางกายและจิตใจใหพรอมในกิจกรรมแตละวัน
เปนตน
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ขอแนะนํา : เด็กสามารถทําดีไดทั้งทางกาย คือ ความขยัน ทางวาจา คือ การพูดความจริง
ออนหวาน คําสุภาพ คําที่ไมกอใหเกิดการทะเลาะวิวาท และทางใจ คือ การคิดดี จิตใจคิดในทาง
สรางสรรค จิตใจมีคุณธรรม เห็นประโยชนตอสวนรวม เด็กมีความเอื้ออาทรตอกัน อยากใหเด็ก
รูจักเขาวัดฟงธรรมในวันเสารอาทิตย ชวยเหลือพอแม
4. เครือขายสภาเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคุณวีระชัย ทองขันแกว ไดบอก
กลาวถึง กิจกรรมดี ๆ ที่ไดเขารวมคือ การเขาไปมีสวนรวมเปนประชาสัมพันธในเครือขายสภาเด็ก
และเยาวชน จังหวัดมหาสารคาม แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกในกิจกรรมที่ทํา คือ เยาวชนตองการ
ที่จะหาแตกิจกรรมที่ดี ๆ เพื่อที่จะทํา ไมวาจะเปนทุกเพศ ทุกวัย ตองการที่จะทําความดีเต็ม
ความสามารถ กิจกรรมที่ทําจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการพบปะพูดคุยกับเด็กในแตละชุมชนในเรื่อง
รูสึกอยางไรตอกิจกรรมที่พาทํา มีความตองการอะไร ไดเห็นกิจกรรมที่คิดแลวเกิดเปนกิจกรรม
จริง ๆ ไดนําเสนอแนวคิดกับผูใหญ และอยากใหมีหนวยงานเขามาสนับสนุน
กิจกรรมในสภาเยาวชนจะมีการอบรมในสวนของอําเภอ
ในเรื่องกิจกรรมการรณรงค
ตอตานยาเสพติด การอบรมจริยธรรม การออกไปพัฒนาวัด การชวยเหลือกิจกรรมในวันเด็ก เปน
ตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะอยูในเขตอําเภอเมือง โดยกิจกรรมที่ทําไดรับการตอบรับจากเยาวชน
เปนอยางดี
ชวงที่ 3 เปนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ
โดยเริ่มที่คุณปยะดา สกุลศรี (สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย) แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยเริ่มตนที่เด็กเปนผูริเริ่ม ซึ่งการนําเสนอรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ
ถือวาเปนกิจกรรมที่จะทําใหเกิด “เด็กทําผูใหญหนุน” เพียงแคเด็กกลา และมีผูใหญเปดโอกาสให
เด็กนําเสนอกิจกรรม เชน การเปดเวทีใหรวมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวม
เรียนรูงาน ซึ่งในกิจกรรมที่ดําเนินอยูนั้นจะมีทั้งการออกคาย การฝกอบรม กิจกรรมการเลนละคร
หุน กิจกรรมในชวงวันเสารอาทิตยจะมีเด็กเขามาฝกหัดตัดตอวีดีโอ การผลิตสื่อจากศูนยคุณธรรม
เปนตน
งานสรางสุขภาคอีสานในครั้งนี้ทําใหเด็กเกิดการพัฒนาทางความคิด
การไดเห็นจาก
ประสบการณจริงในการที่จะสานตอในกิจกรรมตาง ๆ การนําความรูไปประยุกตใชไดจริงใน
ชุมชน ยกตัวอยาง เชน เด็กใสผายอมสีธรรมชาติ เปนกิจกรรมที่นาสนใจ ทําใหเด็กไดมีความ
ภูมิใจในสิ่งที่ทํา มีการขยายกิจกรรมจากโรงเรียนสูชุมชนได สวนการประสานงานในกับสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย เชน กิจกรรมการทําหุนนั้นทางเครือขายสามารถที่จะสอนทําหุน การ
เลนละครหุนใหดวย สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดที่ www.deke-san.com
องคประกอบของความตองการของเด็ก คือ การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถ
การใหเวลา ความพรอมทางสภาพรางกายและจิตใจ รวมถึงความตองการของเด็กที่จะเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
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ทั้งนี้ เด็กชายประหยัด คลองศรี ยังไดเลาถึงกิจกรรมที่คิดจะพัฒนาตอไป คือ กิจกรรม
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาชาวบาน การรักษาดวยยาสมุนไพร การทําบั้งไฟ ตะไล
พลุ ตองการที่จะสืบสานวัฒนธรรมในชุมชนเอาไว แตในปจจุบันนั้นยังขาดงบประมาณเขามาชวย
สนับสนุนในกิจกรรม นอกจากนั้น พระมหาสุพรรณ มัชฌิมา ไดกลาวเสริมเรื่องการที่เด็กจะ
ไดรับความชวยเหลือจากผูใหญในเรื่องของงบประมาณนั้น เด็กจะตองเขียนโครงการที่ตองการทํา
ซึ่งตองเปนโครงการที่มีประโยชน เขาไปเสนอกับผูใหญเปนสิ่งที่เด็กสามารถทําได
ในประเด็นสุดทายของเวทีเสวนา คุณเบญญาภา มะโนธรรม ไดบอกกลาวเลาแจงถึง
กิจกรรมที่จะดําเนินตอไป ซึ่งเปนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนในแตละเครือขายเขารวมกิจกรรม
ในงานสรางสุขอีสานครั้งที่ 2 จะไดรับแจกกระบอกไมไผออมสินคนละ 1 กระบอก เพื่อนําไป
สะสมเงินออมวันละ 1 บาท ซึ่งในเงินออมที่ไดเหลานั้นจะนํามาเทรวมกันในงานสรางสุขอีสาน
ครั้งที่ 3 โดยเงินทั้งหมดที่ไดรับนั้นจะนํามาจัดตั้งกองทุนใหกับสภาเด็กและเยาวชนในภาคอีสาน
เพื่อนําไปเปนแหลงเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมที่สรางสรรคตอไป
ประการสุดทาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนความหลากหลายทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในระดับตาง ๆ สงผลใหเกิดสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ในชุมชนที่เคยเปนแหลง
สําหรับความมั่นคงทางมนุษยมีความเสื่อมคลาย หรือถึงแมวา สถาบันหลายอยางจะยังไมเสื่อม
คลาย แตปญหาการพัฒนาก็มีความสลับซับซอนมากขึ้น ซึ่งทําใหสถาบันที่มีอยูไมเพียงพอ ดังนั้น
ความอยูดีมีสุขของคนในชุมชน และในสังคมจึงขึ้นอยูกับวาองคกร/สถาบันของชุมชนไดมีการ
ปรับตัวสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับหรือสรางความมั่นคงใหแกมนุษยสามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางสังคมไดดี อยางเชน การมีสวนรวมการสรางนโยบาย
สาธารณะองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลบานผือ อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน ที่มีสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท), กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ
เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ซึ่งเกิดจากความรวมมือของชมรมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอหนองเรือกับภาคีตางๆ ในการสงเสริมกิจกรรมที่เนนการใสใจตัวเอง ใสใจคนในสังคมและ
การอยูรวมกันในสังคมใหอยูดีมีสุข
7. การศึกษากระบวนการจัดการองคความรู “การสืบทอดภูมิปญญาอีสาน สูความพอเพียง” กรณี
ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ตําบลบานผือ ไดแตงตั้งเปนตําบลเมื่อป พ.ศ.2522 ซึ่งแยกออกจากตําบลบานกงในเขต
การ
ปกครองของอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน มีประชากรทั้งสิน 5,947 คน มีครัวเรือนทัง้ หมด
1,103 ครัวเรือน และในป พ.ศ.2550 องคการบริหารสวนตําบลบานผือไดรับเงินอุดหนุนและมี
รายไดประมาณ 14 ลานบาท มีบุคลากรและพนักงานสวนตําบล จํานวน 27 คน
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โครงสรางหรือกลไกการทํางานของโครงการฯ ประกอบดวยคณะผูบริหาร อบต.บานผือ
ชมรมกํานันผูใหญบานใน 10 หมูบาน (กํานัน, สารวัตรกํานัน, ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน)
และคณะทํางานสภาองคกรชุมชนตําบลบานผือ ซึ่งประกอบดวย ประธานและเลขานุการกลุม/
องคกรตาง ๆ ในตําบลบานผือ 76 กลุม และคณะครูหนวยงานราชการในพื้นที่รวมกระบวนการ
ดําเนินงาน โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ ผูนําทองที่และทองถิ่น ผูนํากลุมองคกรตาง ๆ และ
ประชาชนในตําบลบานผือที่เขารวมกิจกรรม และมีพื้นที่ดําเนินการใน 10 หมูบานของตําบลบาน
ผือ
สิ่งที่เปนเปาหมายหรือความฝนที่อยากจะเห็นตําบลนาอยูของตําบลบานผือนั้น การสืบ
สานวัตนธรรมประเพณี เชน การสังเกตปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของสภาพดินฟาอากาศ สัตว
การขึ้นลงของน้ําที่สามารถทํานายเหตุการณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได และการสืบทอด
ภูมิปญญาพื้นบานในเรื่องการแพทยแผนโบราณ และการสรางเลือกของชุมชนในเรื่อง กิจกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนั้น มุงไปสูความเปนสถาบัน เพื่อใหงายตอการประสานงานตาง ๆ
และเกิดเปนกลุม/องคกรที่เปนรูปธรรมมากขึ้น และยังเนนในเรื่องการผลักดันนโยบายสาธารณะ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ดานความอยูดีมีสุขใหคนในชุมชนไดเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
กิจกรรมดี ๆ ที่เกิดขึ้นในตําบลบานผือนั้น ลวนแลวแตเกิดจากการดําเนินงานซึ่งอยูใน
รูปแบบของเครือขาย กลาวคือ มีการ “การบูรณาการ” การทํางานของหนวยงานที่อยูในเครือขาย
ซึ่งเรียกวา เครือขายอําเภอหนองเรือ โดยมีหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อ.หนองเรือ มีการดําเนินงานในดานการสงเสริม
อาชีพ
2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีการดําเนินงานในดานการจัดการ
ขยะในพื้นที่
3. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มีการดําเนินงานในดานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและการจัดทําแผนชุมชนและสงเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ภายในทองถิ่น
4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการดําเนินงานโครงการ
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
5. สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) มีการดําเนินงานระบบประกันสุขภาพ
ระดับตําบล
6. หนวยงานอื่น ๆ อาทิเชน ธกส., อสม. เปนตน
จากเครือขายดังกลาว เปรียบเสมือนการรวมตัวกันเพือ่ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่เนนการมี
สวนรวม ความรวมมือของหนวยงานตาง ๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการสงเสริม
สุขภาพ เพื่อใหเกิดความอยูดีมีสุข ซึ่งกิจกรรมหลักของโครงการฯ ไดแก
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1. กิจกรรมดานการสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมอยางอยูดีมีสุข ไดแก
- สวัสดิการชุมชนตําบลบานผือ (ออมวันละบาท)
2. กิจกรรมดานการสงเสริมการดูแลสุขภาพกันในชุมชน ไดแก
- กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบานผือ
3. กิจกรรมสงเสริมการรับประทานอาหารปลอดภัยในชุมชน ไดแก
- โครงการเกษตรปลอดสาร
อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ซึ่งโครงการดังกลาว
มีเครือขายเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดพิษ อ.หนองเรือ ไดแก บานผือ, ยางคํา, บาน
ดง, หนองเรือ, บานเพ็ง, จระเข โดยมีกลุมเปาหมาย 79 หมูบาน 6 ตําบลและ 1 เครือขาย
ในที่นี้ จะขอยกตัวอยางจากรูปแบบกิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือ สวัสดิการชุมชน
ตําบลบานผือ (ออมวันละบาท) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหการจัดการสวัสดิการเปนไปโดยเสมอภาคทั่วถึง
เอื้ออาทรซึ่งกันและกันรวมทั้งเอื้อประโยชนตอสมาชิกโดยสวนรวม โดยแนวคิด ในเรื่องการ
“ใหอยางมีคุณคาและรับอยางมีศักดิ์ศรี”
สวัสดิการชุมชนตําบลบานผือ มีการดําเนินงานโดยเริ่มดวยการสรรหาคณะทํางานที่เปน
กลุมผูนํา สรางกระบวนการในการทําความเขาใจใหสมาชิก โดยการประชุมประจําเดือน การ
ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว จดหมายขาวและผานทางสมาชิกเอง โดยมีการจัดสวัสดิการแก
สมาชิกครอบคลุม 9 เรื่องดังนี้ การเกิด ผูสูงอายุ การเจ็บปวย การตาย ผูพิการ/ผูดอยโอกาส
ทุนการศึกษา สวัสดิการคนทํางาน สวัสดิการการกู และสวัสดิการการฝากเงิน
การจัดระบบสวัสดิการบานผือ มีเงินทุนเริ่มตนไดมาจากการออมวันละ 1 บาทของสมาชิก
การสนับสนุนจากภาครัฐหรือองคกรเอกชน เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เงิน
อุดหนุนจากตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ เงินหรือทรัพยที่ตกเปนของกองทุน หรือที่
กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น ๆ และดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของทุน
ขณะนี้กองทุนฯ มีเงินหมุนเวียน (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550) ทั้งสิ้น 499,231 บาท โดย
สํารองจายสวัสดิการการเกิด เปนเงิน 17,600 บาท จายสวัสดิการการเจ็บปวย เปนเงิน 24,300 บาท
จายสวัสดิการการตาย เปนเงิน 75,300 บาท และคาใชจายในการดําเนินการของกองทุน เปนเงิน
38,244 บาท ซึ่งในอนาคตทางโครงการมีแผนที่จะดําเนินการตอไป ไดแก
- ทุนการศึกษากูยืมกองทุนได 30%
- คนดอยโอกาส กองทุนจายใหนําไปฝากสัจจะ
- สวัสดิการคนทํางาน จายคนละ 130 บาท/วัน
- สวัสดิการกูเงิน ตายกองทุนจายในวงเงินไมเกิน 30,000 บาท
กูมาแลวไมนอยกวา 365 วัน (1 ป)
- สวัสดิการเงินฝาก ตายจาย 50% แตวงเงินไมเกิน 15,000 บาท
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กิจกรรมที่สองคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบานผือ ไดรับงบสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, อบต. บานผือ, กองทุนสัจจะวันละบาท, ดอกเบี้ย
ธนาคารและเงินบริจาค โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน 4 ประเภท คือ งบจากสถานี
อนามัยบานโพธิ์ตาก, งบจากหนวยสาธารณสุขบริการสุขภาพ, กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพโดย
ประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ และงบประมาณการบริหารจัดการองคกร ซึ่งการ
ดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพบานผือ มี อบต.บานผือ เปนทีมพี่เลี้ยง ชวยเหลือและ
สนับสนุนในดานวิชาการและงบประมาณใหกับประชาชน
เปาหมายหรือคุณคาที่มุงไปสูไดแก ความตองการที่จะใหประชาชนหางไกลจากโรคภัย
สงเสริมสุขภาพแข็งแรง และมีภูมิคุมกันโรค ซึ่งผลที่ไดรับคือ ประชาชนเจ็บปวยนอยลง พรอม
ทั้งเปนการลดงบประมาณดานการรักษาพยาบาล
ความเชื่อมโยงของทั้งสองกิจกรรมดังกลาวไดแก
การที่สมาชิกทุกคนลวนมีสิทธิ์ทุก
กิจกรรม ยกตัวอยางเชน สมาชิกของกองทุนหลักประกันสุขภาพบานผือ จะไดรับการตรวจ
สุขภาพจากสถานีอนามัยบานโพธิ์ตาก เชน การตรวจหามะเร็งเตานม เปนตน สวนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลบานผือจะสนับสนุนงบประมาณใหกับกองทุนหลักประกันสุขภาพบานผือ
โดยเมื่อป 2549 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานผือไดสนับสนุนงบประมาณ 9,500 บาท เพื่อ
สนับสนุนเรื่องสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้
ไดเกิดกิจกรรมที่ดีและเปนกิจกรรมที่สงเสริม
สนับสนุนใหคนในชุมชนรักและดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
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บทที่ 6
สานและสรางกลไกไปสูความสุขตามวิถีอีสาน
ความพยายามในการสราง “กลไก” เพื่อทําหนาที่ในการผสานพลังตาง ๆ ที่มีอยูในการ
ขับเคลื่อนไปสูความอยูดีมีสุข ซึ่งเปนชุดประสบการณของโครงการเครือขายสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับจังหวัด (Health Civil Society Network) หรือที่เรียกวา “โหนด” (NODE) โดยมี 4 โหนด
หรือ 4 ชุดโครงการ ซึ่งเราจะไดสรุปใหเปนภาพตอไป
NODE
กอเกิดมาจากการมองเห็นปญหาสุขภาพพื้นฐานในระดับพื้นที่ วายังคงมีอยู
โดยเฉพาะสถานการณปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารและการมีพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม ประกอบกับสถานการณความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมที่คุกคามตอ
สุขภาพ ผลผลิตที่ปนเปอนสารพิษ ตลอดไปถึงปญหาวิถีการดําเนินชีวิตที่ทําใหครอบครัวออนแอ
สงผลใหเกิดปญหาโรคภัยไขเจ็บในอัตราที่สูงขึ้น ปญหาเหลานี้ มีความหลายหลากแตกตางกัน
ออกไป ปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดแก ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน แตในขณะเดียวกัน ก็มีความ
พยายามในระดับพื้นที่ในการแกไขปญหาตาง ๆ เหลานี้ แตก็ยังมีชองวางคือยังไมมีการประสาน
เพื่อทําใหเกิดพลังที่จะนําไปสูการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ผลของปญหาดังกลาว จึงนํามาสูปญหาสังคมที่สลับซับซอน ดังนั้น กระบวนการแกไข
ปญหาขางตนจําเปนตองอาศัยกระบวนการทํางานเชิงรุกและรูเทาทันตลอดจนแสวงหาแนว
ทางแกไขปญหาอยางองครวม ดังนั้นการกอกําเนิดรูปแบบการทํางานของโหนดจึงมุงตอบสนอง
การแกไขปญหา โดยวิถีสุขภาพแบบองครวม อันนํามาซึ่งการขับเคลื่อนงานสรางสุขภาวะผานพื้นที่
และปญหาที่เกิดขึ้น (Problem and area-based ) โดยอาศัยฐานองคความรูเชิงวิชาการ (Knowledge
base)
และทุนทางสังคมและทรัพยากรของแตละพื้นที่ในการสรางรูปธรรมในพื้นที่ตลอดจน
ประสานแสวงหาภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนงานอยางบูรณาการอันนํามาซึ่งการบรรลุซึ่งสุข
ภาวะชุมชนอยางแทจริง
เคารูปของเครือขายจังหวัด
ถึงแมวาเครือขายจะเปนเรื่องที่เราพูดกันมานาน แตเรื่องเครือขายโดยเฉพาะเครือขายนอก
รัฐ (Civil Network) ตองถือวาเปนเรื่องใหม สิ่งที่เรามีอยูกอนในแงของการเชื่อมโยงและการผนึก
กันในขอบเขตพื้นที่จังหวัดก็คือ
หนวยราชการซึ่งเปนสายสัมพันธตามสายการบังคับบัญชาใน
แนวตั้งจากบนลงลางและเปนเครือขายของรัฐ นอกเหนือเครือขายดังกลาวนี้ ก็มีองคกรประชาชน
องคกรชุมชน องคกรสาธารณะประโยชน และองคกรพัฒนาเอกชนเกิดขึน้ กระจัดกระจายอยู
ทั่วไปในขอบเขตของจังหวัด บางกลุมก็มีรูปหรือเคารางของเครือขายในระดับทองถิ่น บางกลุมก็
ทํางานทางดานสุขภาพ แตเคารูปของเครือขายความสัมพันธมิไดมีความชัดเจนอยางเชนเครือขาย
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ของราชการ
จากสถานการณของสิ่งที่เรามีมากอนที่กลาวไวตอนตนนี้ ทําใหการทํางานของ NODE
ตองมองหา “แกนกลาง” เพื่อที่จะใหเกิดการเชื่อมโยงของกลุมคนที่หลากหลายแกนกลางที่ใชเปน
ฐานในการเชื่อมความสัมพันธ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนากลไกแบบบูรณาการ (ดร.วณี ปน
ประทีป) ที่ยึด 6 องคประกอบ ที่ควรมีในกลไก ไดแก การมีจุดมุงหมายรวม มีการพัฒนาระบบที่
โปรงใส การสรางความรูสึกรวม มีคน มีการเชื่อมโยง และมีการจัดระบบขอมูลขาวสาร
จากกรณีของ 4 NODE มีฐานในการเชื่อมความสัมพันธ 3 แบบ แบบแรก คือ
สถาบันการศึกษา ซึ่งไดแก NODE จังหวัดสกลนครและจังหวัดขอนแกน แบบที่สอง เปนการผสม
กันระหวางสถาบันการศึกษาและเครือขายประชาสังคม ไดแก NODE จังหวัดมหาสารคาม และ
แบบสุดทาย ใชฐานเครือขายราชการ ไดแก NODE จังหวัดนครราชสีมา
สิ่งที่ NODE ตองการบรรลุ
สิ่งที่เปนเปาหมายหรือเข็มมุง ซึ่งเปนพลังขับดันการทํางานของ NODE 2 ชุด คือ ชุดแรก
NODE มุงที่จะเสริมสรางศักยภาพใหแกองคกรภาคีและเครือขายทางสังคมเพื่อเชื่อมโยงคนทํางาน
สุขภาพในระดับจังหวัดใหเขามารวมมือกัน “ขับเคลื่อนกลไกการสรางสุขภาพของจังหวัดในเชิง
บูรณาการ” โดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง และมุงเสริมสรางให “กลไก” เปนหนวยจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
สิ่งที่เปนเปาหมายหรือเข็มมุงของ NODE ชุดที่สอง ก็คือ NODE ตองการผลที่สุขภาพ
โดยตรง อยางเชน สิ่งแวดลอมสดใส ผลิตและบริโภค (อาหาร) ปลอดภัย ครอบครัวอบอุน
ชุมชนไรสาร อาหารไรพิษ ฯลฯ เปาหมายทั้งสองดานนี้สะทอนจากวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
NODE ตาง ๆ อยางเชน
1. ดานการสราง/พัฒนากลไกการจัดการ
- พัฒนาและจัดการองคความรู (จ.ขอนแกน)
- สรางและผลักดันดานนโยบายสาธารณะ (จ.ขอนแกน)
- เสริมพลังความเขมแข็งของกลุมเครือขายประชาคมสุขภาพ (จ.นครราชสีมา)
- สงเสริมสนับสนุนการรวมพลังสรางเสริมสุขภาพ
- การพัฒนาเครือขายความรวมมือแบบบูรณาการ (จ.มหาสารความ)
2. ผลตอสุขภาพโดยตรง
- พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ (จ.ขอนแกน)
- พัฒนาและปลุกจิตสํานึกคน (จ.นครราชสีมา)
- อนุรักษสิ่งแวดลอม (จ.นครราชสีมา)
- สงเสริมการผลิต บริโภคปลอดภัย (จ.นครราชสีมา)
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- สงเสริมวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น (จ.นครราชสีมา)
- สรางครอบครัวอบอุน (จ.สกลนคร)
- สรางชุมชนไรสาร (จ.สกลนคร)
- สรางผูคนไรพิษ (จ.สกลนคร)
- สรางชีวิตธรรมชาติ (จ.สกลนคร)
- สนับสนุนกิจกรรมของกลุม องคกรเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
สิ่งที่เราควรจะตั้งเปนขอสังเกตไว ณ ที่นี้ ก็คือ เปาหมายทั้งสองดาน ถามองอยางผานๆแลว
ไมนาจะมีอะไรที่เปนขอขัดของ เปนเปาหมายที่มีความสอดคลองกัน อยางไรก็ตาม ในแงของการ
ทํางานนาจะมีชองวางระหวางเปาหมายทั้งสองอยูบาง การสรางและพัฒนากลไกก็ถือวาเปนงาน
พัฒนาที่มีภาระมากอยูแลว
แตการผลักดันกลไกที่สรางและพัฒนาขึ้นมา ใหสามารถสราง
ผลกระทบในเชิงรูปธรรมในหวงเวลาที่จํากัด นาจะเปนภาระที่หนักยิ่ง ซึ่งตรงนี้นาจะเปนชองวาง
ในเรื่องนี้
กระบวนการ : สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น
ในการกาวไปสูเปาหมายที่มุงหวังทั้งสองดาน การทํางานของแตละ NODE มีกระบวนการ
ทํางานที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะขอยกเอาสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น (Best Practice) ในแตละ NODE มา
แสดงไวอยางนอย 2 กรณี
ก. NODE สกลนคร
โครงสรางการทํางานของ NODE สกลนคร ประกอบไปดวย 3 สวน คือ คณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการประชาคมสุขภาพ และศูนยประสานงานการสรางเสริงสุขภาพ จังหวัดสกลนคร
สําหรับกระบวนการการทํางานนั้น NODE สกลนคร มี 4 แผนงาน คือ
(1) การพัฒนาบริหารโครงการ
(2) การพัฒนาโครงการยอยและการสนับสนุนโครงการยอย
(3) การพัฒนาเครือขายภาคีสุขภาพ สูการสรางศูนยการเรียนรูและบูรณาการการสงเสริม
สุขภาพในพื้นที่
และ (4) การพัฒนาและสังเคราะหองคความรูเพื่อการเผยแพร โดยวิธีการทํางานในเชิงรุก
และใชหลักการ “เครือขายเดิม เสริมปญญา หาความรู สรุปบทเรียน”
โดยตัวอยาง 2 เรื่อง ตัวอยางแรก ในกระบวนการทํางานของ NODE สกลนคร ก็คือ
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“โครงการคายสุขภาวะครอบครัว CCF”
ณ บานตาลเทิ้ง ตําบลตาลเทิ้ง อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ในโครงการนี้
NODE ไดคัดเลือกครอบครัวเด็กของกองทุน CCF (Christian Children Fund) จํานวน 70 ครอบครัว
(140 คน) เริม่ แรกไดมีการวิเคาระหปญหาเด็ก ครอบครัว และแนวทางแกไขปญหารวมกัน หลังจาก
นั้นเจาหนาที่โครงการ CCF จะนําปญหามาวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ จากปญหาที่พบและ
มีการวิเคราะหรวมกัน นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรและตารางกิจกรรมของคาย หลักสูตรและ
กิจกรรมมุงแกปญหาพื้นฐานในครอบครัวเด็ก CCF 5 คน คือ ปญหาเรื่องความยากจน ปญหาการ
ดื่มสุราและสูบบุหรี่ ปญหาการขาดความอบอุน และปญหาพฤติกรรมการบริโภค
ตัวอยางที่สอง คือ
“โครงการหมูบานตนแบบ ลด ละ เลิกสุราและบุหรี”่
ณ บานนาคําไฮ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในโครงการนี้ เริ่มตนจากการ
รวบรวมปญหา และวิเคราะหปญหาของหมูบาน ซึ่งในการวิเคราะหปญหานี้ พบวา ปญหาในเรื่อง
สุราและบุหรี่ อยูในอันดับ 3 ภายหลังจากการวิเคราะหปญหา ก็ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อใหนําไปสูการ ลด ละ เลิกสุราและบุหรี่ ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินงานก็มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา มีการจัดคายอบรมเพื่อลด ละ เลิก มีการรณรงคลด ละ เลิกบุหรี่ในเทศกาลที่
สําคัญอยางเชน ในวันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเขาพรรษา และวันสําคัญทางศาสนา นอกจากนั้น
ยังมีการจัดตั้งชมรมลด ละ เลิก เหลาบุหรี่ในหมูบานและมีการขยายชมรมไปสูหมูบานอื่น ซึ่งเปน
ชาวภูไทเชนเดียวกันกับบานนาคําไฮ อีก 3 หมูบาน รวมถึงกิจกรรมเขาคายสรางเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะคุณภาพชีวิตเพื่อ ลด ละ เลิก สุราและบุหรี่ กิจกรรมกีฬาครอบครัว กิจกรรมการขยาย
เครือขายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติตอการใชสุราและบุหรี่ จนมีผูเลิกสุราสําเร็จใน
หมูบานเครือขาย จํานวน 40 คน โดยใชขบวนการเครือญาติและเพื่อนชวยเพื่อน
ข. NODE ขอนแกน
แกนการทํางานของ NODE ขอนแกนไดใชสถาบันทางการศึกษา ไดแก สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน กระบวนการทํางานสวนมากเปนเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุม/องคกรในเครือขายที่ไดกําหนดไวในแผน และนําของดีที่มีอยู มากําหนดเปนวิสัยทัศน คือ
“สิ่งแวดลอมสดใส อาหารปลอดภัย สรางสุขภาพกายใจ ปองกันอุบัติภัยดวยสายใยคนขอนแกน”
และมีตัวอยางดี ๆ ที่เกิดขึ้น 2 ตัวอยาง ตัวอยางแรก คือ
“เรื่องน้ําพองกับสุขภาพของกลุมผูสูงอายุตําบลวังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน”
ในโครงการนี้ มีการประชุมภาคีเครือขาย อยางเชน อบต. พระสงฆ และตัวแทนของ
ชุมชนที่อยูใกลลําน้ําพอง
เพื่อหารือถึงปญหาการเสื่อมโทรมของลําน้ําพองที่สงผลกระทบตอ
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ปญหาดานสุขภาพ หลังจากนั้นไดมีการหารือถึงแนวทางฟนฟูและอนุรักษลําน้ําพอง โดยเนนการ
คนหาความรูภูมิปญญาที่มีในทองถิ่น แลวนํามาจัดกิจกรรมฟนฟูอนุรักษ อยางเชน การสืบชะตา
แมน้ําพอง
การรณรงคปลูกตนยางนาซึง่ เปนไมสัญลักษณของความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
การบวชปา การกําหนดเขตอนุรักษในแมน้ําคือ วังปลาและปลอยปลา เปนตน การทํากิจกรรมตาง
ๆ เหลานี้ ไดสงผลใหเกิดการขยายกิจกรรมไปสูกิจกรรมดานอื่น ๆ อยางเชน การขยายเครือขาย
ชมรมผูสูงอายุ ซึ่งไดมีการสงเสริมใหเกิดการออมวันละบาท และความพยายามที่จะใหผูสูงอายุ
ไดรับสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให
ตัวอยางที่สองของ NODE ขอนแกนคือ
“เครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ”
ไดดําเนินโครงการสรางสุขภาพดีในโรงเรียน (อาหารปลอดภัย สุขานาใช อนามัยฟนดี)
ในโครงการนี้ไดมีการประชุมผูเขารวมในโครงการเพื่อทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมในการสรางสุขภาพดี เริ่มตนจากครู นักเรียนและแกนนํา ทําการสํารวจปญหาและ
กําหนดเปนโครงการแกไขปญหาหาของแตละโรงเรียนภายใตกรอบดังกลาวนี้ นักเรียนก็จะเขียน
เปนโครงการเพื่อเสนออาจารยผูสอน การปฏิบัติการของโครงการนี้จึงใชนักเรียนเปนตัวหลัก ผล
ของการทํางานของโครงการนี้สามารถขยายไปสูชุมชนโดยใชนักเรียนเปนตัวเชื่อมโยงไปสู
ผูปกครอง และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน 7 โรงเรียน
ค. NODE นครราชสีมา
NODE นครราชสีมา มีกระบวนการทํางานที่แตกตางไปจาก NODE อื่น ๆ โครงสรางการ
ทํางานของ NODE ไดแบงเปนคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานโครงการเครือขายสรางเสริม
สุขภาพจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6 คณะ มีประเด็นการทํางาน 7 ประเด็น ไดแก การสราง
เสริมสุขภาพ, การเกษตรเพื่อสุขภาพ, สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ, วัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ, เด็กและ
เยาวชน, ผูสูงอายุ และผูพิการ ทํางานโดยใชแกนนําสุขภาพ(จุดแข็ง)ในการขับเคลื่อน โดยมี
สสส. เปนปจจัยเอื้อใหงานชัดเจนขึ้น
สําหรับตัวอยางเรื่องดี ๆ ของ NODE นครราชสีมา มี 2 เรื่อง คือ
“โครงการเครือขายวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพโดยสมาคมเพลงโคราช”
โครงการนี้มีการคัดเลือกกลุมเปาหมายโดยสมาคมครูเพลงโคราช จํานวน 20 คน แลวมี
การคัดเลือกวิทยากรครูเพลง ไดจํานวน 6 ครูเพลง หลังจากนั้นมีการฝกอบรมกลุมเปาหมายเดือน
ละ 2 ครั้ง 5 เดือน รวมเปน 10 ครั้ง ภายหลังจากนั้น กลุมเปาหมายไดกระจากขาวสารเรื่องสุขภาพ
ไปสูประชากรเปาหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
และตัวอยางที่ 2 คื
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“โครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรเครือขายรวมพลังสรางสุขภาพผูสูงอายุ”
โครงการนี้เริ่มตนที่การฝกอบรมใหแกเจาหนาที่และผูดูแลผูสูงอายุใหมีความรูในเรื่องการ
ดูแลผูสูงอายุ จากนั้น ไดมีการจัดตั้งกลุม/ชมรมผูสูงอายุในหมูบาน ตําบล โครงการฯ ไดมีการ
ประสานงานกับภาครัฐและองคกรปกครองทองถิ่นรวมจัดทําโครงการและการใหภาครัฐและ อปท.
บรรจุไวในแผนงานของรัฐและ อปท. สิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาคือ มีกิจกรรมการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุ มีการอบรมใหความรูแกผูสูงอายุในเรื่องการปฏิบัติตัว อยางเชน เรื่องอาหาร การดูแล
ตนเอง มีการพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ เชนการเขาวัดฟงธรรม นอกจากนั้น ยังมีการจัดประชุม
เครือขายผูสูงอายุในระดับจังหวัดและมีการประสานงานกับเครือขายผูสูงอายุอื่น ๆ เปนตน
ง. NODE มหาสารคาม
โครงสรางทํางานของ NODE มหาสารคาม ประกอบไปดวยคณะกรรมการบริหารศูนยฯ,
ศูนยประสานงาน และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรมีแผนงานในความรับผิดชอบ 5 แผนงาน
คือ
1) การสนับสนุนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
2) สนับสนุนพัฒนาองคความรูการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
3) สนับสนุนความเขมแข็งของกลุมองคกรชุมชน
4) สนับสนุนการรณรงครวมกับภาคี
5) เครือขายการบริหารจัดการโครงการ
โดยรูปแบบการทํางานของ NODE จ.มหาสารคาม จะเนนการเคลื่อนเขาหาเปาหมายที่มี
ปญหาสุขภาพ และการสรางกระบวนการการเรียนรูรวมกัน และมีการขยับงานในภาพกวางของ
มหาสารคาม โดยอาศัยการจัดตั้งเครือขายตลาดนัดสีเขียว “รักใคร แบงปน เรียนรู ปลอดสาร” มี
เปาหมาย คือ การเรียนรูแลกเปลี่ยน และการผลิตอาหารปลอดภัย
สําหรับสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นของ NODE มหาสารคาม 2 เรื่อง คือ
“โครงการเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม”
บานหนองผือ ตําบลหนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการนี้
ชาวบานในหมูบานเปาหมายไดมีการประชุมและมีการวางแผนโดยกอนจะเริ่มกิจกรรมก็มี
การศึกษาดูงานและมีการฝกอบรมกลุมเปาหมายทั้งในเรื่องการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปสูการ
พึ่งตนเองและเทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ
แลวกลุมเปาหมายไดปลูกผักปลอดสารพิษ
นอกเหนือจากกิจกรรมที่ไดกลาวขางตน ยังไดมีการตรวจหาสารเคมีในเลือกของกลุมเปาหมาย ได
ขยายการปลูกผักปลอดสารพิษสูโรงเรียนและการจัดตลาดนัดสีเขียวดวย
เรื่องที่สองคือ
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“โครงการชุมชนปลอดสารเคมีบานสองเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม”
ซึ่งมีรูปแบบวิธีการดําเนินงานที่เนนมีสวนรวม เชนเดียวกับโครงการเกษตรอินทรียเพื่อ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม ทั้งในการประชุมวางแผน การอบรมสรางผูนําในการปลูกผักปลอดสารพิษ
แตนอกเหนือจากนั้นก็ยังไดมีการอบรมแนวคิดระบบเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพ อบรมเทคนิคเกษตร
ปลอดสารเพื่อการพึ่งตนเอง ในการทําปุยชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพ สารไลแมลง การปรับปรุงดิน
พันธุกรรมพื้นบาน มีการศึกษาดูวานและเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุมองคกรชุมชน
ผูผลิตปลอดสาร
จะเห็นไดวา ทั้ง 4 NODE อาศัยกลวิธีในการทํางานที่มีความคลายคลึงกัน คือ การมีกลไก
การสรางคณะทํางานที่มาจากภาคีเครือขาย โดยอาศัยทุนเดิมในพื้นที่ เชน เครือขายประชาสังคม
เครือขายหนวยงานราชการ และสถาบันการศึกษา การมีการกําหนดยุทธศาสตรและกลุมเปาหมาย
ในการขับเคลื่อนงาน โดยภาพรวมมียุทธศาสตรที่มุงเนนไปที่การสรางสุขภาวะใหเกิดขึ้นแกชุมชน
โดยเนนกระบวนการที่ชุมชนเปนแกนนําสําคัญในการปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสรางสุขภาวะใน
พื้นที่ของตน
โดยเนนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมทั้งกระบวนการ
รวมทั้งการเนน
กระบวนการเรียนรูและ การถอดบทเรียน เพื่อนํามาสูการขับเคลื่อนสรางสุขภาวะ
อยางไรก็ดี การที่ NODE ภาคอีสานจะสามารถดําเนินงานกลไกไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
เวทีเสวนา เรื่อง “การพัฒนากลไกการสรางสุขภาวะแบบบูรณาการระดับจังหวัด” ในงานอีสาน
สรางสุข จังหวัดมหาสารคาม ไดรวมแลกเปลี่ยนขอเสนอแนวทางการทํางานของ NODE ไว ไดแก
การสนับสนุนพื้นที่ตัวอยางการบูรณาการใหเปนแหลงเรียนรู การสนับสนุนการบูรณาการในระดับ
พื้นที่ ควรสนับสนุนในทุกระดับการทํางาน ทั้งตําบล อําเภอ จังหวัด เครือขาย ฯลฯ สนับสนุนใหแต
ละพื้นที่มีเครื่องมือการบูรณาการที่สอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ สนับสนุนกลไกในพื้นที่ ใน
รูปแบบตางๆใหสามารถขับเคลื่อนงานไดอยางตอเนื่อง หนวยงานสนับสนุน คือ สสส. ควรเขามา
เปนสวนหนึ่งในกระบวนการ และขับเคลื่อนรวมกัน นอกเหนือจากการสนับสนุนเพียงงบประมาณ
ใหเขาใจเนื้องานรวมกันวา การขับเคลื่อนจะตองเกิดเปนรูปธรรม การจัดตั้งมีศูนยประสานงาน
เครือขาย เพื่อสงเสริมพลังชุมชน รูปแบบ และกลไกการเชื่อมตอบทเรียน
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บทที่ 7
มองไปขางหนา
ในบทสุดทายนี้ เราอยากจะเสนอประเด็นที่ไดจากการสังเคราะหวา ถาหากวาเราจะสรางความอยูดีมีสุข
ตามวิถีอีสาน เราจะมีประเด็นหรือขอเรียกรองอะไรบาง อยางไรก็ตาม การนําเสนอในบทที่ผานมานั้น เราไม
คอยไดเอาประสบการณขององคกรทองถิ่น ขึ้นมาพิจารณาอยางรอบดาน ในงานมหกรรมสรางสุขในครั้งนี้
คณะผูจัดงานมองวา องคกรการปกครองสวนทองถิ่น นาจะมีบทบาทอยางสําคัญ ในการผลักดันใหเกิดความอยู
ดีมีสุขตามวิถีอีสาน ดังนั้น ในการมองไปในอนาคตของการสรางสุขในที่นี้ สวนแรกเราจะนําเสนอสรุปการ
อภิปราย ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ณ เวทีใหญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และใน
สวนสุดทาย เราจะสรุปคําประกาศเจตนารมณ ของผูที่เขารวมในการประชุม ดังจะไดนําเสนอในลําดับถัดไป
บทบาทขององคการปกครองทองถิ่นกับการสรางความอยูดีมีสุข
เวทีเสวนาเรื่อง อปท.กับนโยบายสาธารณะเพื่อความอยูดีมีสุข ผูดําเนินรายการไดเปดเวทีดวยการ
กลาวถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนองคกรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการกระจายอํานาจในยุค
ประชาธิปไตยสูระดับพื้นที่ มีการถายเทความรับผิดชอบมายัง อปท. ซึ่งการพัฒนาที่ผานมานโยบายการพัฒนา
อยูภายใตรัฐบาล และตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาที่ใหนโยบายสาธารณะหรือการพัฒนาในแตละพื้นที่
ดังนั้นประเด็นเสวนาจึงจะเปนเรื่อง นโยบายสาธารณะที่เขามาเกี่ยวของกับความอยูดีมีสุขไดอยางไร ซึ่งคําวา
นโยบายสาธารณะเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องของสวนรวม ที่ผานมานโยบายสาธารณะเปนเรื่องมาจากขางบน แต
ระยะหลังไดมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จะเห็นไดจาก นโยบายเรือ่ งสาธารณะสุข เปนตน และเรื่อง
บทบาทองคการบริหารสวนทองถิ่น กับการสรางสุขภาวะที่ดี ควรทําอยางไร ผูรวมเสวนา ไดแก
1. นายแพทยกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
(รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม)
2. คุณบํารุง คะโยธา
(นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวัง จ.กาฬสินธุ)
3. คุณนงคราญ ปากเพชร
(ตําบลศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร)
4. คุณสมนึก ชัยสงค
(นายกองคการบริหารสวนตําบลวังแสง อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม)
5. คุณสุพัฒน กุมพิทักษ
(นายกองคการบริหารสวนตําบลนาผือ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแกน)
ผูดําเนินรายการ คุณประยงค อัฒจักร (เลขาธิการมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน)
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องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทยกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ไดกลาวถึง
เรื่องนโยบายสาธารณะเปนนโยบายที่กระทบกับคนจํานวนมาก ดังนั้นนโยบายสาธารณะตองเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน
ทานไดอธิบายถึง โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวย องคการบริหารสวน
จังหวัด ทํางานครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด ซึ่งถือไดวาเปนองคกรระดับ 2 ที่จะตองดูแลระดับแรก สวน
องคกรระดับ 1 ก็คือ เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล คือคนที่อยูในพื้นที่และทํางานในพื้นที่
ดังกลาว
ในดานบทบาทของอปท. ตอการพัฒนาประเทศจะตองมีบทบาทมากขึ้น แตเนื่องจากอปท.ยังมีปญหา
การทุจริตอาจจะทําใหภาพพจนของทองถิ่นเกิดปญหา อปท.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ดังนั้นประชาชน
ควรเลือกแตตัวแทนที่ดี เพื่อนําพาใหการพัฒนาเกิดความโปรงใส ดังนั้น อปท.ในอนาคตจะมีบทบาทมากขึ้น
เรื่อย ๆ
ในสวนนโยบายสาธารณะระดับภาค กลาวคือ การปรับ/การปฏิรูปในเรื่องของการสูบบุหรี่ การศึกษา
และสาธารณะสุข เปนตน สวนนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น อาทิเชน เรื่องของการทิ้งขยะ หรือการสูบ
บุหรี่ในเขตอบต. นั้น นโยบายและขบวนการสังคมเหลานี้จะชวยใหประชากรในพื้นที่ปรับพฤติกรรมตามไป
ดวย ยกตัวอยางเชน อบต.แกดํา ที่มีนวัตกรรมการสรางสรรคใหม ๆ ขึ้นมาจนกลายเปนที่ยอมรับ
นายแพทยกิตติศักดิ์ ยังกลาวถึง “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ซึ่ง
นํามาอธิบายในเรื่องของบทบาทอปท.ที่จะผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะซึ่งประกอบดวยกัน 3 ดาน
ดังตอไปนี้
ดานที่ 1 ผูนํา ทั้งอบต. เทศบาล อบจ. ผูวาราชการจังหวัด จะตองมีวิสัยทัศน มีความมุงมั่น และมีการ
ประสานผูอื่นไดดี
ดานที่ 2 องคความรู ทั้งที่เปนความรูที่ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ ทางวิชาการและความรู
ที่มีอยูจากภูมิปญญา
ดานที่ 3 การมีสวนรวมของประชาชน ถึงแมวาผูนําจะคิดดีแคไหน ถาประชาชนไมเขาใจก็เกิดปญหา
ได
หากพิจาณาจากทั้ง 3 ดานของสามเหลี่ยมนี้ พบวา อปท.เปนหนวยงานที่สามารถนําหลักเกณฑดาน
ตางๆ นี้มาใชไดงาย เนื่องจากคนในอปท. เปนผูที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ดังนั้นในเรื่องของการมี
สวนรวมก็จะไมมีปญหาอาจจะมีการเลือกตั้งผูวาราชการ เหมือนในกรุงเทพฯ ดังนั้นประชาชนควรจะมีความรู
นโยบายจะดีหรือไมดีก็ขึ้นอยูกับพวกเราที่เปนตัวแทนประชาชน ประชาชนก็ตองเรียนรูในการเลือก
ผูนํา ผูนําเองก็ควรมีความคิดกาวหนา สรรหาสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน (นายแพทยกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ,์
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2550)
องคการบริหารสวนตําบลนาวัง จังหวัดกาฬสินธุ โดยคุณบํารุง คะโยธา ไดบอกเลาถึง
เรื่องนโยบายหรือเปาหมายของอปท. วาเปนการกระจายอํานาจ แตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปญหาคอรัปชั่น ทุจริต
ตัวอยางที่ผานมา กรณียึดทรัพยนายกอบต. และปลัดอบต. 2 คน การทุจริตในการเลื่อนขั้น หรือที่เรียกวา “ซีละ
แสน” หรือจะเปนกรณีทจุ ริตรับเงินสินบนในการเขามาทํางานในอบต. ซึ่งรับเงินมา 800,000 ตําแหนง แตมี
ตําแหนงที่เปดรับจริง 300,000 ตําแหนง
ตัวอยางอีกกรณีคือ เรื่องของนโยบายของอบต.สวนใหญ จะมุงเนนไปที่ ไฟฟา ถนน ประปา หรือกรณี
ของนมโรงเรียนที่อบต.มีเปอรเซ็นกลองละ 10 สตางค ซึ่งนโยบายเหลานี้ไมไดตอบสนองปญหาของชาวบาน
เชน ในเรื่องของการเจ็บปวย เรื่องปากทอง ปญหาความยากจนดังนั้นเปรียบเสมือนสังคมไทยถูกกัดกรอนดวย
การคอรัปชั่น
นอกจากนั้น คุณบํารุง ยังไดกลาวเนนไปที่เรื่องปญหาความยากจน ปญหานี้ไดเริ่มมาจากนโยบาย
“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ การเขามาของพืช ไดแก ปอ มัน หรืออยางในทุกวันนี้
ที่มีตนกระดาษ (ยูคาลิปตัส) เขามา สิ่งเหลานี้ทําใหความมั่นคงทางดานอาหารลดนอยลง ชาวนาสวนใหญ
คํานึงถึงแตรายได ทําใหหลงลืมไปกับกระแสดังกลาว ทั้ง ๆ ทีต่ นเองปลูกขาว กลับไดซื้อขาวกิน (ปลูกขาวเจา
ไวขาย แลวเอาเงินที่ขายขาวเจาไดมาซื้อขาวเหนียวกิน) หรือแมแตบทเรียนวิกฤติการณฟองสบูแตก ซึ่งสิ่ง
เหลานี้เปนสิ่งที่เดินทางผิดมา 40 กวาป อบต.ในฐานะที่เปน อปท. ควรหันมาทบทวนเพื่อใหเกิดสังคมความอยูด ี
มีสุข ซึ่งอาจจะสรุปได 2 ประเด็นใหญ ๆ ก็คือ
 การแกไขปญหาคอรัปชั่นใหหมดไป โดยการใหขอมูลที่เหมาะสมกับชาวบาน อยางในกรณี
อินเตอรเน็ตตําบล ชาวบานไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ กลาวคือ ชาวบานใชไมเปน
ซึ่งแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีเหลานี้ไมเหมาะสมกับชาวบานจําเปนจะตองหาแหลงที่ใหขอมูล
ที่เหมาะสมแกชาวบาน
 การหันมาสนใจในเรื่องของปากทอง เรื่องคุณภาพชีวิต เรื่องสวัสดิการ เชน เรื่องของการ
ปนเปอนของสารเคมีในอาหาร ปญหาหนี้สิ้น ที่สามารถแกไขดวยเกษตรอินทรีย เกษตร
ทางเลือก การพึ่งตนเอง เปนตน
โรงพยาบาล 2 บาท ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
โดยคุณนงคราญ ปากเพชร
ไดนําเสนอเรื่องนวัตกรรมใหมของตําบลศรีฐาน ซึ่ง ณ ตําบลศรีฐาน มีหมูบานที่รับผิดชอบ 9 หมูบาน
ประชากร 6,000 คน และมีครัวเรือน 1,300 ครัวเรือน
จุดกําเนิดของโรงพยาบาล 2 บาท เริ่มจากการที่ชุมชนตองการในเรื่อง จะทําอยางไรถึงจะไมตองไป
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แออัดอยูโรงพยาบาล ประกอบกับสถานีอนามัยก็มีความตองการ ทําอยางไรคนชุมชนจะอยูกับเราเองและไม
ตองเสียเวลารอหมอ จึงมีการระดมความคิดพบวา การทํางานของสถานีอนามัยที่เจาหนาที่มีนอยแหงละ 2-3 คน
การบริการเชิงรุกจึงทําไดยาก สิ่งที่ทําไดเพียงรอตั้งรับในสถานีอนามัย ดังนั้น สิ่งที่ตองการก็คือเจาหนาที่เพิ่ม
และถาหากเราจะเพิ่มเจาหนาที่
เราจะเอาเงินจากที่ไหนมาจาง ซึ่งจากการระดมความคิดกันโดยกลุมพระ
เกจิอาจารย กลุมผูนําชุมชน ชาวบานทัว่ ไป และ อบต. ไดขอสรุปออกมาเปนแนวคิดที่วา ขอให อบต.จัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดจางบุคคลกร เปนจํานวนเงิน 300,000 บาท นอกจากนี้ อบต.ไดชวยในการจัดทําประชาคมใน
ชุมชนวาชาวบานตองการโรงพยาบาลจริงหรือไม หลังจากนั้นไดระดมทุนจากคนที่อยูในชุมชน มีชื่ออยูใ น
ทะเบียนบาน โดยการเก็บเงินคนละ 2 บาท/เดือน (24 บาท/ป) แตจะเก็บครั้งเดียว ไดเงินปละ 100,000 บาท ซึ่ง
ประกอบกับเงินที่ตั้งตนจากคนในพื้นที่บริจาคสมทบ
หลังจากระดมทุนไดแลวจึงมีการจัดจางเจาหนาที่ โดยจะพิจารณาพยาบาลและผูชวยพยาบาลที่อยูใน
ตําบล โดยมีเงื่อนไขวาถาใครไมเปนสมาชิกกองทุนโรงพยาบาลก็ไมมีสิทธิ์ทํางานในโรงพยาบาล จึงทําใหได
บุคลากรจาก 4 คน เปน 7 คน จากแนวคิดนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเห็นชอบจึงจัดสรรงบสนับสนุนอีก 200,000
บาท รวมทั้งเจาหนาที่คนใดอยากกลับมาทํางานที่เดิมสามารถขอยายมาได ณ ตอนนีโ้ รงพยาบาลมีสหวิชาชีพ
และมีการจัดรูปแบบเหมือนโรงพยาบาล มีการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีเจาหนาที่หมุนเวียน ถาผูปวยฉุกเฉิน
อบต. จะมีการสนับสนุนการสงตัวผูปวยตอไปยังโรงพยาบาลชุมชน โดยชาวบานไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น
คุณนงคราญ ยังไดเลาตอในสวนของการดําเนินงานวาหลังจากที่มีเจาหนาที่เพียงพอแลว จึงมีการ
ดําเนินงานแบบเชิงรุก โดยถือวาเตียงผูปวยคือบานของคนในชุมชน แตละตึกคือแตละหมู ผูชวยแพทยก็คือ อส
ม. และใหลูกหลานชวยดูแลเพื่อใหพึ่งตนเองโดยมีการฝกอบรมกอน ซึ่งสิ่งที่เปนนโยบายหลักของโรงพยาบาล
คือการสรางเสริม/สงเสริมสุขภาพ ใชแนวคิด “หมอใกลบานใกลใจ” และมีการรักษาแบบองครวม กลาวคือ
ศึกษาถึงบริบทของครัวเรือนดวย เจาหนาที่ตองรูวาครัวเรือนนี้มีญาติปวยเปนอะไรบาง โดยใชผังเครือญาติ
นอกจากนี้มีการประเมินทุก ๆ 6 เดือน
ดานการบริหารจัดการเงินจะบริหารโดยคณะกรรมการ ซึ่งเปนผูใหญบาน และอีก 2 คนก็คือ คัดเลือก
จากชาวบานในแตละหมู สวนเจาหนาที่เปนเพียงที่ปรึกษา มีการจัดระเบียบการใชเงิน นอกจากนี้มีการระดม
ทุนกองทุนเปนผาปา รอบแรกไดประมาณตอเติมโรงพยาบาลขางลาง รอบสองไดตอเติมขางบน ซึ่งสิ่งนี้ก็
สะทอนถึงความชวยเหลือของคนในชุมชน
นอกจากนั้น คุณนงคราญยังไดชี้แจงใหฟงถึงเหตุผลที่เอา 2 บาท มาเปนเงื่อนไขในการเขารักษา
โรงพยาบาล เนื่องจากวาจะเปนการเติมแนวคิดความเปนเจาของของคนในชุมชน และคิดวาเงิน 2 บาท เปน
จํานวนที่มากพอที่ชาวบานจะสามารถใหแกโรงพยาบาลได
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องคการบริหารสวนตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยคุณสมนึก ชัยสงค
ไดกลาวถึง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ/กองทุนชุมชนหรือออมวันละบาท ซึ่งไดนํานโยบายของรัฐบาลมา
ดําเนินการ ในเรื่องที่วาทําอยางไรใหสังคมอยูดีมีสุข สังคมเขมแข็ง สังคมมีคุณธรรม ซึ่งทั้งสามเรื่องนี้เปน
ยุทธศาสตรของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถือไดวาเปนการนํานโยบายสาธารณะมาใช
ในจังหวัด และตองมีภาครัฐ องคกรชุมชน ภาคประชาชน องคกรทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ เขามาทํางาน
รวมกัน ซึ่งทางอบต.จึงไดนํานโยบายสาธารณะมาดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนออมวันละบาทตามยุทธศาสตรทั้ง
3 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงไดดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งมีเปาหมายคือทุก อปท. ที่จะตองมีกองทุนออมวันละบาท
เปนการดูแลซึ่งกันและกัน
ในป 2549 มีอยู 8 อปท. ที่มีการดําเนินการเรื่องกองทุนฯ สวนป 2550 มีการขับเคลื่อนงานใหกับทาง
อบต. ดําเนินการเรื่องกองทุนฯ ซึ่งไดมีการตั้งขึ้นไปแลวจํานวน 58 กองทุน รวมกับกองทุนเดิมอีกเปนประมาณ
60 กวากองทุน ป 2551 คาดการณวาทุก อบต.จะตองมีกองทุนฯ เกิดขึ้น ภารกิจทีท่ าง อบต. ตองทําในเรื่อง
กองทุนสวัสดิการก็คือ มีหนาที่ดูแลใหสวัสดิการแกคนในทองถิ่นเพื่อใหมีสุขภาพที่ดี ซึ่งตองมีแผนการ
ดําเนินงาน มีภารกิจในการสงเคราะห ยกตัวอยางเชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยคนพิการ ซึ่งบางอบต. จะ
สงเคราะหใหคนละ 500 บาท และอีกเรื่องหนึ่งคือ ทางอบต.ตองทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน พมจ., อบต.
อื่น ๆ เปนตน ในเรื่องการชวยเหลือผูยากลําบาก ซึ่งทุก อบต.จะตองมีการจัดสวัสดิการรวมกัน
การทํางานรวมกันนั้น คุณสมนึกไดกลาวถึงวิธีการดําเนินงาน ซึ่งเริ่มดวยการศึกษาตัวอยางในการ
ดําเนินงานแลวนํามาเลาสูกันฟง
ไมวาจะเปนการไปศึกษาดูงานวาการดําเนินการเรื่องกองทุนนั้นดีอยางไร
จากนั้นก็มีการรวมกันคิดซึ่งเปนการคิดและทํารวมกัน มีการตั้งเปาหมายรวมกันวาจะไดอะไรจากการมีกองทุน
ออมวันละบาท ซึ่งเปาหมายที่แทจริงนั้นเปนเรื่องของการมีสวนรวมของคน เปนการรวมคน ความคิด กองทุน
หลังจากนั้นจึงไดเกิดกองทุนขึ้นมาจากความรวมมือของคนในชุมชนที่รวมกันทํา เปนการฟนฟูวิถีชุมชนตั้งแต
สมัยปูยาตายาย ถือวาเปนการชวยเหลือกัน ขณะนี้เกือบทั้งตําบลเปนสมาชิกของกองทุนฯ และคิดวาในอนาคต
ทุก อบต. จะตองมีสมาชิกอยางนอย 80 % และเปาหมายที่จะดําเนินการตอไปก็คือการชวยเหลือเรื่องการเกิด
แก เจ็บ ตาย ไฟไหม น้ําทวม ทางกองทุนฯ จะตองสามารถชวยเหลือได ชวยเหลือเรื่องประเพณีวัฒนธรรมให
มีตอไป และมีเปาหมายในเรื่องการสรางกองทุนสงเสริมสุขภาพใหเกิดขึ้นมา
องคการบริหารสวนตําบลนาผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน โดยคุณสุพัฒน กุมพิทักษ
ไดนําเสนอในสิ่งที่ทาง อบต. จะตองทําอยางตอเนื่องตอไปก็คือ การเรียนรู ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดของ
คน การสรางการเรียนรู ตองใชเครื่องมือตาง ๆ ไมวา จะเปนการทํางานวิจัย ยกตัวอยางเชน การทํางานวิจัย

78

รวมกับ สกว. ถือวาเปนสรางการเรียนรูใหคนนําขอมูลมาวิเคราะหและนํากลับไปใชในหมูบานหรืออีกตัวอยาง
หนึ่งคือ กองทุนวันละบาท (จัดสวัสดิการ 9 อยาง) หรือการจัดทําแผนชุมชน เปนตน ซึ่ง ต.บานผือนั้นมี
ของดีมากมาย เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ธนาคารขยะ เปนตน ซึ่งคุณสุพัฒนไดพยายามชี้แนะให อบต.
ควรปรับเปลี่ยนการทํางานบางสวน ใหชาวบานไดรับรูและไดดําเนินการแกไขปญหารวมกัน ซึ่งสิ่งดีๆ ที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรูของอบต.บานผือ ไดแก
1.กองทุนหลักประกันสุขภาพเปนงบประมาณของรัฐ แตไดรับการถายโอนมาให อบต. ดําเนินการ ถือ
วาเปนการลดงบประมาณในการจายคารักษาพยาบาลของอบต.
2.สามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตของชาวบานได
นอกจากนี้
คุณสุพัฒนยังมีความเชื่อวาการดําเนินงานที่ผานมาไดชวยแกปญหาเรื่องปากทองของ
ชาวบาน โดยเปนการลดการกอสรางถนนหนทางของหมูบานได ซึ่งดูไดจากยอดเงินโครงสรางพื้นฐานของ
อบต.บานผือนั้น จะลดลงทุก ๆ ป ประกอบกับความรวมมือกับภาคีหนวยงานตาง ๆ (การบูรณาการ) การทํางาน
ทั้งคน เงิน งาน มารวมกันนั้นไมงาย ซึ่งชาวบานจะคาดหวังกับนายก อบต. เปนอยางมาก ดังนั้น อบต. จําเปน
ที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม โดยที่จะตองคิดถึงวาภาระหนาที่ตาง ๆ นั้น จําเปนจะตองทํา ไมใชละเลย ทําให
งานไมเดิน อบต. จะตองเขาใจกับการเคลื่อนไหวของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว
ขอคิดที่ไดจากการเสวนาเรื่อง อปท.กับนโยบายสาธารณะเพื่อความอยูดีมีสุข โดยผูดําเนินรายการ คุณ
ประยงค ไดสรุปดังตอไปนี้
1. กลาคิดเรื่องใหม ๆ เรื่องนอกกรอบ
2. มีผูนําในการพาคิด (นําพาเรื่องความคิด)
3. ใชเทคนิคเล็ก ๆ นอย ๆ มาเลน (วิธีการคิด) เชน โรงพยาบาลสองบาทหรือกองทุน
วันละบาท
เปนตน
4. การเรียนรู โดยหาความรูจากในหมูบานและการหาหมูหาพวกไมไดทํางานตัวคนเดียว
กลาวโดยสรุป ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหสังคมอีสานกลายมาเปน
สังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งความอยูดีมสี ุขของคนอีสานก็ยังคงดํารงอยูในความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมเหลานั้น ไมวาจะเปนการสืบทอดระบบคุณคาผานกระบวนการตาง ๆ โดยพยายามถายทอด
คุณคาแกคนรุนตอ ๆ ไป เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการปรับตัวของสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ในชุมชนเพื่อเตรียมรับกับสถานการณที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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คําประกาศเจตนารมณ
“อีสานสรางสุข ดวยวิถีพอเพียง”
เครือขายองคกรประชาชนอีสาน ซึ่งประกอบดวยองคกรภาครัฐ องคกรเอกชนและองคกรภาคประชาชน ที่
สนับสนุนการสรางสุขดวยวิถีความพอเพียงของคนอีสาน ไดมารวมตัวกัน ในงานมหกรรมสรางสุขภาคอีสานครั้งที่ 2
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เครือขายตางๆไดรวมกันเสนอรูปธรรมและประสบการณขอมูลขาวสาร สถานการณปญหาที่จะนําไปสูการสรางสุขของ
คนอีสาน ภายใตสถานการณปจจุบัน ไดมีความเห็นรวมกันวา แนวทางการพัฒนาสังคมไทยที่ผานมา มุงเนนเศรษฐกิจ
ทุนนิยมอยางไมลืมหูลืมตา จนละเลยวิถีการพึ่งตนเอง ของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรมซึ่งเปนวิถีพอเพียงมากอน
สงผลใหเกิดปญหา สรางความทุกข และรุกรานความอยูดีมีสุขของคนอีสานตลอดมาและนับวันจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาสังคมไทยใหมุงไปสูการสรางความอยูดีมีสุขของคนอีสาน ทางเครือขาย
องคกรประชาชนอีสาน จึงขอประกาศเจตนารมณ “อีสานสรางสุขดวยวิถีพอเพียง” ดังตอไปนี้
1. ในเรื่องวิถีพอเพียง รัฐตองสนับสนุนการสรางเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจชุม ชน
ใหเขม แข็ง สามารถพึ่งตนเองได เพื่อใหเปนรากฐานที่ แข็งแกรงของเศรษฐกิจชาติ ดว ย
รูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปน การปลูกตนไมใชหนี้ , การทําเกษตรกรรมยั่งยืน ฯลฯ
2. ในดานสังคมและวัฒนธรรมของคนอีสาน รัฐตองสนับสนุนใหชุมชนมีกลไกในการควบคุม และ
จัดการกับปญหาอบายมุข ปญหาอุบัติเหตุ รวมถึงปญหาสังคมอื่นๆดวยตัวของชุมชนเอง
3. ในดานการผลิตอาหารทางการเกษตรที่ปลอดภัย รัฐจะตองสนับสนุนการปรับเปลี่ย นระบบ การ
ผลิตทางการเกษตรที่ไมทําลายสุขภาพของผูผลิต ผูบริโภคและสภาพแวดลอม ที่หลากหลาย
แนวทาง เชน แนวทางบุญนิยม
4. สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรูของเด็กและเยาวชนอีสานบนฐานความคิดความเชื่อ
และคุณคาของชุมชนทองถิ่นเพื่อการสืบสานภูมิปญญาตามวิถีอีสานและการพึ่งตนเอง
5. ในการอนุ รักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม รัฐและสาธารณะชนจะตอ ง
ตระหนักและยอมรับ “สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม” โดยมุง
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู ทองถิ่ นให มี บทบาทในการอนุ รั ก ษ ฟ นฟู แ ละใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นอยางยั่งยืน
6. รัฐตองทบทวนและยับยั้งนโยบาย กฎหมายที่จะสงผลกระทบตอชุมชนอีสานคือ ราง พรบ.น้ํา
แหงชาติ ราง พรบ.สภาการเกษตรแหงชาติ นโยบายอุตสาหกรรมเหมืองแร โดยใหผานการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการตัดสินใจ
7. หน ว ยงานรั ฐ องค กรอิ ส ระ องค ก รชุ ม ชนที่ มี บทบาทการหนุ น เสริ ม องค กรชาวบ านและ
เครือขายการสรางเสริมสุขภาพ ควรมีการจัดวางกลไกใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับบริบท
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ทางสังคมและ วัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ ทั้งการจัดการ และกระบวนการสนับสนุนของภาค
ประชาชน
ดังนั้นเครือขายองคกรประชาชน องคกรภาครัฐ และองคกรเอกชนภาคอีสาน จึงไดรวมกันประกาศ
เจตนารมณที่จะสนับสนุนการสรางสุขดวยวิถีพอเพียงของคนอีสาน และทั้งนี้ทางคณะตัวแทนเครือขายแตละองคกรจะ
เปนกลุมเครือขายที่จะติดตามความคืบหนา และผลักดันขอเสนอดังกลาวใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป

คําประกาศรวมกันที่เราไดยกมาใหเห็นขางบน เปนเสมือนทั้งขอเรียกรองตอนโยบาย และขอสรุปของ
งานมหกรรมสรางสุขอีสาน คําประกาศและขอเรียกรองเหลานั้น มิไดเรียกรองตอฝายใดฝายหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง
เทานั้น หากแตเรียกรองตอทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ เราหวังจะไดเห็นความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดี เราหวังวาพี่นองจะมีเรื่องราวที่เราไดรวมกันสราง “สุขซําบายดี ตามวิถีอีสาน” มาแบงปนกันในการพบกัน
ครั้งหนาที่จังหวัดอุบลราชธานี
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