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นอกจากนี้จะมีการสร้างเครื่องมือและคู่มือการเรียนรู้ เพื่อใช้ในหลักสูตร 

และภาคเีครือขา่ยยงัสามารถนำาไปใช้เปน็เคร่ืองมอืทำางานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

การศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงในพื้นที่ การสร้าง

เครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ และเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การวางระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

การสังเคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อการเป็นต้นแบบ และการขยายผล 

ในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย การจัดทำาฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย เป็น 

ข้อมูลศักยภาพบุคคล Human Mapping ศักยภาพพื้นที่ กรณีศึกษา 

ที่ดี แหล่งเรียนรู้ที่ดี และการสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาข้อเสนอ 

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

 บนหลักการออกแบบองค์ความรู้ หลักสูตรเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ จำานวน 7 หลักสูตร คือ
 1) หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ
  (Health Promotion Theory and Methodology)
 2) ผู้นำาและการบริหารงานด้านสุขภาวะ
  (Leadership and Management Skill in Health Promotion)
 3) การสร้างและบริหารเครือข่าย
  (Network and Partnership Management)
 4) การบริหารโครงการสุขภาวะ
  (Project Management in Health Promotion) 
 5) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ
  (Social Communication in Health Promotion)
 6) การจัดการความรู้
  (Knowledge Management in Health Promotion)
 7) การบริหารจัดการความยั่งยืน
  (Sustainable Management)

 แล้วยังมีการออกแบบความรู้เพื่อช่วยให้สามารถเผชิญและ 
แก้ปัญหาระดับพื้นที่ที่จำาเป็น คือ 1) ความรู้เชิงระบบในพื้นที่และ 
เชิงโครงสร้าง (System Knowledge) 2) ความรู้เป้าหมายของการ
เปลี่ยนแปลง (Target Knowledge) และ 3) ความรู้ที่จะนำาไปสู่การ
เปล่ียนแปลง (Transformative Knowledge) ในระดับปัจเจกบุคคล 
ระดับภาคีเครือข่าย ระดับโครงสร้างและระบบในพื้นที่
 บทบาท สจรส.ม.อ. เป็นกลไกในการบริหารจัดการเครือข่าย 
ด้านวิชาการ/สนับสนุนวิชาการปฏิบัติการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 
ภาคใต้ ตามวัตถุประสงค์
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 - เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ 
  กรอบการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.
 - เพือ่พฒันาขดีความสามารถและยกระดบัภาคเีครือขา่ยใหเ้ปน็ 
  นักสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่
 - เพือ่สร้างระบบกลไกพฒันาศกัยภาพภาคเีครือขา่ยในระดบักลุ่ม 
  พื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ
 บนความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะทำาให้ภาคีเครือข่ายนำาความรู้ที่ได้ 
ไปใช้ในการพฒันาการดำาเนนิงานตามกรอบไปใช้ในการพฒันาการดำาเนนิ
งานตามกรอบกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) เกิดการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ กำาหนดนโยบายสาธารณะเพือ่การมสีขุภาพทีด่ ีการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
การพัฒนาศักยภาพคนและการมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพ
 เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ นำาเสนอบทเรียนจากเครือข่าย  
องค์กร หน่วยงานสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมการเรียนรู้  
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริม 
สุขภาพในภาคใต้ จำานวน 2 รุ่น ในระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 15 ตุลาคม 
2559-15 ตุลาคม 2561 ที่สะท้อนอย่างตรงไปตรงมาว่า การเข้าเรียนรู้
ในโครงการดังกล่าว เกิดมิติใหม่ในการนำากลับไปพัฒนางานในบทบาท
หน้าที่ของตัวเอง และองค์กรอย่างไร 
 ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับคณะ
ทำางาน เพือ่เปา้หมายของ สสส. ในการมุง่สง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันา
ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพอันนำาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนไทย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “สานสามพลัง” คือ พลังปัญญา พลังสังคม และ 
พลังนโยบาย ขับเคล่ือนการสร้างสังคมสุขภาวะ สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาและการปฏิรูปประเทศ 
      คณะผู้จัดทำา
      พฤศจิกายน 2561 
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 จารุวรรณ วงษ์เวช เป็นพยาบาลประจำากลุ่มงานบริการ
ปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 เนื่องจากวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือมาตรฐานบริการส่งเสริม 
สขุภาพและการมสีว่นร่วมของชุมชน จงึมภีารกิจสว่นหนึง่ในการเช่ือมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล (รพ.สต.) และชุมชนอยู่แล้ว
เท่ากับว่าเธอทำางานเชื่อมกับชุมชนก่อนที่จะมาร่วมงานกับ สสส. 
 “มีคนชวนมาทำางานร่วมกับ สสส. ตั้งแต่ปี 2545 จนกระทั่ง 
มารับบทบาทพี่เลี้ยงโครงการ สสส. ประเด็นชุมชนน่าอยู่ ในพื้นที่อำาเภอ
คลองท่อม และเป็นคณะทำางานระดับจังหวัดกระบี่ด้วย”
 ก่อนเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่ม
พื้นที่ภาคใต้ในรุ่นที่ 1 จารุวรรณเล่าว่าเคยผ่านหลักสูตรที่จัดโดย สสส.
หลายหัวข้อ เช่น หลักสูตรการวิจัยคุณภาพการจัดการความรู้ (KM) 
และเทคนิคอื่นๆ 
 “เราก็นำามาใช้ในงานส่วนตัวเยอะอยู่ พอเข้าใจก็นำามาเปล่ียน 
วิธีทำางานได้ เพราะเดิมเราก็คิดแบบทื่อๆ อย่างการไปสั่ง อสม.ทำาอะไร
แบบนี้ ตอนหลังมองว่าต้องให้เขาคิดของเขาเอง”

1 เติมเต็มความรู้
สู่การปฏิบัติจริง

สำ�หรับก�รเข้�ร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพฯ

แม้หลักการจัดการเราอาจจะมีและใช้อยู่ก่อนแล้ว
แต่อาจารย์สอนให้ชัดเจนมากขึ้น

“

”

จารุวรรณ วงษ์เวช
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 พอเรามาเป็นพี่เล้ียงกับโครงการ สสส. เธอเล่าว่าตอนแรก 
คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะเขียนโครงการในมุมมองที่เคยทำามา 
อยู่แล้ว จนตอนหลังพบว่ามันต้องปรับใหม่โดยมีทีมทำางาน สสส. 
มาช่วย
 “มนัเปน็คนละเร่ืองกับทีท่ำางานประจำามา มนัไมไ่ดง้า่ยเลย กระทัง่
ว่าตอนเรียนพยาบาลจะมีวิชาการพยาบาลในชุมชนอยู่แล้ว แต่ตัวนั้น 
มนัไมไ่ดล้งปฏิบัตขิองจริง นอกจากนัน้มอีาจารยท์ีค่อยดแูลอยู ่แต่มาเปน็
พี่เลี้ยงโครงการ สสส.เราต้องเป็นเหมือนอาจารย์ให้กับชุมชน”
 การทำางานกับ สสส. จากมมุมองของจารุวรรณคดิวา่ทำาใหชุ้มชน
เปลี่ยนไปจากที่เคยคิดทื่อๆ ก็มีความชัดเจนแหลมคมมากขึ้น เช่นเดียว
กับตัวเธอเอง 
 “ที่ผ่านมาเราก็เรียนจากการทำางาน จนต่อมาอาจารย์พงค์เทพ  
สุธีรวุฒิ ก็ช่วยมา “ตบ” เอาแนวคิดที่กระจัดกระจายโดยหลักการ 
ของกลไก คน ชุมชน สภาพแวดล้อมทำาให้เราเรียนรู้เพิ่มมาอีกว่า  
อ้อ! มันเป็นแบบนี้เองหรือ”
 ปกติเมื่อลงไปชุมชนเคยมองทุกอย่างเป็นแค่ปัญหาสาธารณสุข
แต่จริงๆ พออาจารย์พงค์เทพให้ทดลองวิเคราะห์ กลไก คน สภาพ
แวดล้อม จึงเห็นชัดเจนกว่ากรอบมองแบบเดิม
 “อย่างกรณีไข้เลือดออก เกิดจากสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มี 
น้ำาขัง ขยะ เชื่อมกัน สุดท้ายพอเราบูรณาการก็จะเห็นว่า อ้อ ! คุณต้อง
จัดการอย่างไร”
 ความรู้จากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เธอมองว่าสามารถ  
นำาไปใช้ได้ทุกเรื่อง 
 “อาจมองว่าบางอย่างเราก็ทำาอยู่แล้ว พออาจารย์กลับสิ่งนั้น 
มาเป็นภาควิชาการ พวกเราจะต้องแปลงสารขั้นเทพมาเป็นสารที่ส่งถึง 
ชาวบ้านเราทำาหน้าที่เป็นคนส่งสารที่อาจารย์นำาเสนอเป็นนามธรรม  
แปลงเป็นรูปธรรมต่อให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายขึ้น”

 ยกตัวอย่างคำาว่า “กลไก” ชาวบ้านมักนึกถึงฟันเฟือง เครื่องมือ 
แต่กลไกในที่นี้เธอต้องอธิบายใหม่ว่า มันหมายถึงกลุ่ม การประชุม  
พูดคุยกัน อะไรแนวนี้มากกว่า ขณะเดียวกันเมื่อชาวบ้านต้องรายงาน 
การทำางานผ่านหน้าเว็บไซต์เธอต้องทำาหน้าที่แปลงภาษาชาวบ้าน  
กลับมาเป็นภาษาขั้นเทพ 
 “กระบวนการอยา่งนีน้บัวา่พฒันาชาวบา้นไดเ้หมอืนกัน อยา่งที่
ชุมชนหัวหิน กระบี่ ชาวบ้านคนหนึ่งอายุ 50 กว่าปี ทำาโครงการ  
สสส. เป็นโอกาสเขาเรียนรู้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจนชำานาญ หลังจาก
ทำาโครงการเสร็จเขากลายเป็นนักคอมพิวเตอร์ขั้นเทพไปเลย” 
 อานิสงส์ของการทำางาน สสส. จารุวรรณมองว่าทำาให้เกิด 
กลุ่มของการทำางานตามธรรมชาติในพื้นที่ เกิดการเรียนรู้โดยการ 
เปรียบเทียบ 
 “สำาหรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ แม้หลักการ 
จัดการเราอาจจะมีและใช้อยู่ก่อนแล้ว แต่อาจารย์สอนให้ชัดเจนมากขึ้น”
 ชาวบ้านจากทีมชุมชนน่าอยู่กระบี่คนหนึ่งที่มาร่วมโครงการฯ 
พัฒนาศักยภาพ กลับไปชุมชนได้รับการเสนอให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
เขามีบทบาทเด่นในการต่อยอดวางแผนหมู่บ้าน 3 ปี วางแผนชุมชนด้าน
กลไก และหางบประมาณพฒันาจากหลายช่องทาง ทกุวันที ่10 ของเดอืน 
จัดประชุมหมู่บ้าน นำาไปสู่หมู่บ้านนวัตวิถี และเป็นตัวแทนอำาเภอ 
ทำาสวัสดิการชุมชน เช่ือมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ทำาเครือข่ายภัยพิบัติ 
 ดา้นการนำาความรู้มาพฒันาตนเอง จารุวรรณยอมรับว่าในฐานะ
ข้าราชการประจำา เดิมความคิดกระจัดกระจายเพราะมีงานประจำามาก 
แม้ในบทบาทงานพัฒนา ที่ยังต้องทำาไปตามระบบระเบียบราชการ 
แต่หลังเขา้อบรมก็ไดห้ลักกลับไปพฒันางานประจำาดว้ยโดยเฉพาะหลักการ
วางแผนงาน และหลกัการประเมิน ที่สำาคญัไดห้ลกัคดิใหม่วา่การประเมิน
ไม่ต้องรอให้เสร็จโครงการ แต่ทำาได้ในทุกขั้นตอนของการทำางาน
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 “ต้นทุนเร่ืองแบบนี้ก็มีอยู่แล้ว แต่ที่เรียนมันกำาหนดชัดไปเลย 
อยา่งอาจารยใ์หเ้รามองในภาคการบริหารจดัการ โฟกัสว่าการจดัการระบบ
ที่ดีจะต้องแบบใด ซ่ึงทางอาจารย์จะมาเฉลยทีหลังว่าที่คุณทำามาก่อน 
อันนั้นใช่ ทำามาแล้ว แต่เราไม่รู้ว่ามันคือเรื่องนี้”
 การเข้าใจประเด็นแจ่มแจ้งเธอมองว่าต้องอาศัยการทำางาน 
ประสบการณ์มาก่อน แต่คนไม่เคยทำาจะถือว่าเป็นเรื่องยาก 
 “เราเคยพบว่าโครงการ สสส.โครงการหนึ่ง ครูทำากิจกรรม 
ที่โรงเรียนดีมาก พอมาอบรมครูบอกว่าไม่ รู้เ ร่ืองเลย เพราะไม่มี
ประสบการณ์ตรงนี้ เพราะฉะนั้นมองว่าคนที่มาร่วมหลักสูตรแบบนี้  
ตอ้งผ่านประสบการณ์มาก่อนจงึจะเขา้ใจ หรือไมถ่า้เรียนระดบัปริญญาโท
มาอาจเข้าใจหลักแบบนี้ง่ายกว่า” 

 ความรู้ที่ได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จารุวรรณเล่าว่า 
นอกจากใช้ทำางานยังนำาไปถ่ายทอดกับทีมงานและเครือข่ายแบบไม่เป็น
ทางการ เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำางาน
 “ผลจากการทำางานชุมชนนา่อยู ่ทำาใหเ้ราเหน็ชุมชนทีเ่ขม้แขง็ขึน้ 
ยกตัวอย่างชุมชนห้วยลึก ตำาบลทรายขาว คลองท่อม จากแนวคิดที่แคบ 
เมื่อเราคืนข้อมูลที่เก่ียวกับผู้ป่วย เขาก็เอาหลักทางศาสนาอิสลาม  
เข้ามาเป็นตัวเดินเร่ืองเก่ียวกับความสะอาด จนเกิดกองทุนขยะ มีคน 
มาดูงานตลอดเวลาต่อยอดเป็นตำาบลสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็งขึ้น”
 แมจ้ะมหีลักการมากมายเธอยงัมองว่าชุมชนนา่อยู ่เปน็การสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ จุดยากอยู่ที่ทำาอย่างไร สร้างให้ชุมชน 
คิดเป็น เธอมักเห็นว่าบางหน่วยงานโยนงบชาวบ้านใช้แบบไม่ต้องคิด
ชุมชนไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไร แต่การทำางานกับ สสส.เป็นการพัฒนา
ความคิดและกระบวนการ 
 จารุวรรณมองว่าหลายส่วนทำางานกับชุมชน อย่างเช่น อบต.  
แต่ไม่เกิดแนวคิด เพราะใช้งบประมาณเป็นตัวเดิน ขณะที่เธอต้องรับบท 
ทั้งในบทข้าราชการและร่วมกับ สสส. เน้นการมีส่วนร่วม การสร้างคน 
และขยายออกไป โดยในที่สุดชาวบ้านจะเป็นคนบอกเองว่า จะขยาย 
ออกไปอยา่งไร มใีครบา้ง พร้อมจะทำางานแนวนี ้ก็ต้องไปตามหาตามทาง
เหล่านี้ 
 มองหลักสูตรจากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เธอว่า สำาคัญหมด 
แต่บางเร่ืองการถ่ายทอดของวิทยากร ยังปรับเข้ากับผู้เรียนไม่ลงตัวนัก  
จึงอยู่กับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย นับเป็นความท้าทายของ สจรส. 
ถ้าจะจัดรุ่นต่อไป 
 “ในระบบการอบรม เข้าใจว่าหลายคนชินกับการถ่ายทอดของ
วิทยากรบางคน อย่างเช่น อาจารย์พงค์เทพ หรือบางคนไม่เข้าใจในกลุ่ม
ก็ช่วยกันอธิบายได้ นอกจากนี้ การมอบหมายการบ้าน และการลงพื้นที่
ทำาให้มีความชัดเจนตื่นตัว ได้ไอเดีย เข้าใจง่ายขึ้น”
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 นราธร หงษ์ทอง เป็นคนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำาบลศาลาด่าน 
อำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี นราธรเคยไปทำางานอยู่ท่ีอื่น  
จนปี 2545 รู้สึกว่าชีวิตอิ่มตัว เดินทางพเนจรมามาก อยากกลับ
มาทำางานที่บ้านเกิด
 “เลยมามองตัวเองว่ามีดีมีประสบการณ์อะไร ชวนพรรคพวก  

3-4 คนจะทำาอะไรสักอย่างในหมู่บ้าน นั่งมองสถานการณ์ท่องเที่ยว 

ของเกาะลันตา เลยคิดว่าน่าจะทำาอะไรสักอย่างเก่ียวกับการท่องเที่ยว  

ในมิติที่ชาวบ้านจะจัดการเอง พัฒนาเอง สร้างจุดขายเอง”

 เกาะลันตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเล่ืองช่ือ พื้นที่ด้านตะวันออก 

ของหมู่บ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็นป่าชายเลน 1,995 ไร่ สภาพสมบูรณ์ที่เหลือ

อยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย วิถีชาวบ้านยังหากินอยู่กับธรรมชาติ  

จึงมองว่าน่าจะเป็นทุนต่อยอดทางการท่องเที่ยว สร้างงานให้ชาวบ้าน

 นราธรจึงเร่ิมเป็นผู้นำาในการรวมกลุ่มพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน 

ที่บ้านหยีเพ็ง ไปพร้อมกับการดูแลป่าชายเลนและทะเล ร่วมกับภาครัฐ 

2 ปิ๊งไอเดีย!
เดินหน้าท่องเที่ยวชุมชน

“การเข้าร่วมหลักสูตรผู้นำา ทำาให้ได้ข้อสรุปว่า 
- การเป็นผู้นำาที่แท้จริงต้องรู้จักบริหารจัดการ

กับความรู้สึกของตนเองให้ได้ไม่ว่าทีมงาน
ชาวบ้าน หรือภาคีเครือข่ายทั้งหมด 

- ผู้นำาต้องเข้าใจ คน บริบททางสังคม
มีภูมิต้านทานในตัวเองเต็มร้อย
เรียนรู้สถานการณ์ตลอดเวลา

“

”

นราธร หงษ์ทอง
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เวทีประชาคมเมื่อปี 2546 ภาครัฐเข้าใจยอมรับเจตนารมณ์ ที่ชาวบ้าน 

จะมสีว่นในการดแูลปา่ชายเลน สร้างรายไดจ้ากทรัพยากรทีม่อียูใ่นชุมชน 

เพราะมองว่าเป็นโอกาสที่ทำาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง จึงเปิดโอกาส 

ให้ชาวบ้านเข้าไปดูแลป่า บริหารจัดการ ดูแลป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

โดยชุมชน

 นราธรเล่าว่างานหลักเขาดำาเนินการ 3 เรื่อง

 - ดูแลป่า ดูแลทะเล ปลูกคนมีความเข้าใจ สำานึกในทรัพยากร 

 - ดา้นเศรษฐกิจ จัดการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนในนามกลุ่มทอ่งเทีย่ว 

  เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านทุ่งหยีเพ็ง ปัจจุบันคือกลุ่มวิสาหกิจ 

  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง

 - ด้านสังคม รายได้จากการท่องเที่ยวนำามาดูแลสิ่งแวดล้อม  

  พฒันาคน แก้ปญัหาครอบครัว ความสามคัคีในชุมชน เยาวชน  

  ศาสนา

 เขาเล่าว่าเป้าหมายหลักที่ผ่านมา คือต้องการหาเคร่ืองมือ 

สักตัวเอาไปใช้ในการจัดการทางสังคม จากพื้นฐานปัญหาหลักทาง

เศรษฐกิจ สิ่งที่ทำาจึงคำานึงถึงการกระจายรายได้ในชุมชน ไปพร้อมกับ 

ดึงชาวบ้านมาช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และตัวคนที่เข้ามาร่วมจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในตัวเอง ทางความคิด เศรษฐกิจ สังคม “เราอยากให้เขา

คิดเป็น จัดการตัวเองได้ ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของใคร โดยเฉพาะการ 

ไหลบ่าเข้ามาของกลุ่มทุนที่เกาะลันตา ในระบบธุรกิจท่องเที่ยวของ 

กลุ่มทุนเมื่อขยับเศรษฐกิจชุมชนได้ ทำาให้คนกลุ่มหนึ่งพึ่งตนเองทาง

เศรษฐกิจได้ สิ่งที่เราทำามาถือว่าได้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ 

การอนุรักษ์ในระดับหนึ่งที่น่าพอใจ”

 เขาเล่าว่ายุคหนึ่งรัฐเคยส่งเสริมการรวมกลุ่ม พบว่าไม่สำาเร็จ 

เพราะมักติดภาพความล้มเหลวจากอดีตที่ยังเป็นภาพหลอนเหมือนกับ

หลายชุมชนในประเทศไทย สะท้อนผ่านการที่คนไม่เช่ือในตัวผู้นำาและ

ระบบ  

 “ผมบอกทีมของผมว่าจะต้องเจอปัญหานี้ และแรงเสียดทาน 

ทั้งภายในภายนอก ชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วย มีทั้งมองผลประโยชน์ และ 

เชื่อในแนวทางของเราแต่การเข้ามาร่วมเขาก็ยังลังเล คนทำางานรูส้กึเหนือ่ย 

บางคนถอยออกไปแล้วก็กลับมาใหม่” เขาเล่าว่าแรงเสียดทานนี้ยังดำารง

มาถึงปัจจุบัน พร้อมกับพัฒนาการทางการท่องเที่ยวชุมชน 

 แม้เดินผ่านประสบการณ์การทำางานชุมชนมานานหลายปี  

พอเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่

ภาคใต้ของ สจรส.ในรุ่นที่ 1 แล้ว นราธรมองว่า 

 “มันเหมือนมาตอกย้ำาให้เราเห็นว่า วิธีคิดที่เราใช้มาตลอด  

พอมามองในหลักวิชาการมันคล้ายกัน มันก็สร้างความมั่นใจให้กับเรา 

ในการนำาพาหมู่บ้านของเรา โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเร่ือง 

ของคน สภาพแวดล้อมและกลไก” เขาเล่า และเหน็วา่บนแนวคดิดงักล่าว

เขาเห็นคนเกิดความเปลี่ยนแปลงได้เพราะสภาพแวดล้อม 

 “ยกตัวอย่าง ในวันที่คนไหลออกจากหมู่บ้าน เพราะอะไรนั่น

ไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียว มันเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมด้วย นั่นคือ

สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่ดูดคน คนก็จะไหลไปจุดอ่ืนที่บูม 

ท่องเที่ยวทำาอย่างไรให้คนยังอยู่กับหมู่บ้าน ก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อม 

ในหมู่บ้านให้เอ้ือกับคน สร้างหมู่บ้านให้น่าอยู่ มีรายได้ เอาท่องเที่ยว

ชุมชนมาเป็นเครื่องมือ”

 เขาเกิดการเรียนรู้ว่าการคิดจะเปล่ียนคนเป็นเร่ืองยากมาก 

ต้องปรับสภาพแวดล้อมเป็นอันดับแรก
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 “ผมคิดเร่ืองนี้ได้ตอนไปเรียนกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 

ผมคดิเร่ือง 3 ตัว ทีอ่าจารยพ์งค์เทพ สธีุรวฒิุ บอกว่าในการพฒันาทัง้หมด

ในโลกนี้ อยู่ภายใต้ 3 ตัวหลักคือ คน กลไกและสภาพแวดล้อม”

 ในวนัทีอ่าจารยส์อนนราธรเล่าวา่ตัวเขาคิดตามไปดว้ยสิง่แวดล้อม

ก่อนเป็นประเด็นแรก คิดไปตามประสาเขาเองว่า คนจะเปล่ียนไปตาม 

สิง่แวดล้อม “ทำาไมหนอนจงึกลายเปน็ผีเสือ้ เพราะไปอยูใ่นสภาพแวดล้อม

อย่างนั้น” จะเปลี่ยนคนให้ได้ ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนๆ 

นั้น 

 การปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงเป็นทางออกสำาหรับงาน 

ที่เขากำาลังขับเคล่ือน เกิดความคิดว่าถ้าอยากให้คนไหลกลับมาหมู่บ้าน 

ทุ่งหยีเพ็ง ก็ต้องจัดการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านรู้สึกว่ามั่นคง ไม่เหนื่อยมาก 

ไม่ต้องต่ืนแต่เช้า ไม่ต้องมีใครมาดุด่า ไม่ต้องมีต้นทุนมาก จึงมองว่า 

การท่องเที่ยวชุมชน คือตัวดึงคนกลับมาชุมชนใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ  

สังคมที่ไปแตะกับการพัฒนาชุมชนหลายแบบ ไม่ว่าการท่องเที่ยว 

สิ่งแวดล้อม เกษตร ศิลปวัฒนธรรม เหล่านี้คือกลไก โดยเขามองว่า 

กลไกคอืภาคเีครือขา่ยทัง้ภายในและภายนอก ถา้เมือ่ใดกลไกมาหนนุเสริม

จึงจะเกิดพลัง

 “เมือ่จบัแนวคดินีม้าปรับใช้ สิง่ทีเ่หน็ชัดทีส่ดุคอืการเปล่ียนแปลง

ของตัวคน เราเริม่การท่องเที่ยวชมุชนจาก 8 คน ทุกวันนี้ 150 ครอบครวั 

จาก 300 ครัวเรือน มาร่วมกับเรา ชาวบ้านเกิดสำานึกรักและหวงหมู่บ้าน 

ไม่อยากออกไปไหน”

 อานิสงส์จากการท่องเที่ยวชุมชนทำาให้บ้านทุ่งหยีเพ็ง ได้รับ 

ความสนใจจากหลายภาคส่วน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

ถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชนปีที่ 10 ล่าสุดติด 1 ใน 50  

ของประเทศในโครงการนวตัวถิ ีและเปน็หมูบ่า้นตน้แบบในหลายโครงการ 

ซึ่งที่อื่นสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้ 

 “ชุมชนรอบข้างเห็นเราเป็นต้นแบบและอยากทำาตาม แต่ว่า  

เขาทำาไม่ได้ มันจะกลับไปสู่กับดักปัญหา เหมือนทุ่งหยีเพ็งในระยะแรก 

นอกจากนั้น โจทย์ที่เขาตั้งก็ไม่เหมือนทุ่งหยีเพ็ง แค่อยากทำา หวังรายได้

อย่างเดียว ไม่ได้ดูระบบทั้งหมดก็เลยไม่เป็นอย่างที่หวัง” นราธรเล่า 

และว่าความสำาเร็จที่ทุ่งหยีเพ็งมาจาก

 - ความเด็ดเดี่ยวของคน หรือกลุ่มคนที่นำา เป็นทุนหลัก

 - ความรู้ที่ได้มาเติมระหว่างทางที่ขับเคล่ือนชุมชนที่ได้เพื่อน 

  พี่เลี้ยง คนดีๆ มาให้กำาลังใจ

 - ได้ภาควิชาการมาช่วย เพื่อตอกย้ำาว่าเดินไม่หลงทาง

 “ตอนที่เรายังไม่มีวิชาการ เราทำาด้วยศรัทธาในสิ่งที่ทำา ผลของ

มัน เราเช่ือว่าถ้าทำาสิ่งนี้ หมู่บ้าน สังคมจะได้รับอะไรมาเป็นรางวัล 

ไมใ่ช่แคเ่ศรษฐกิจ สำาหรับผมทีเ่ป็นมสุลิม ก็มองมติทิางศาสนา แต่ผมต้อง

ต่อสู้กับความเชื่อ ความคาดหวัง”

 จากบทเรียนที่ผ่านมาเขามองว่าเส้นทางผู้นำาแห่งความเปล่ียน-

แปลง เปรียบเหมือนเดินอยู่บนทางที่เปล่ียวมากๆ แทบไม่มีเพื่อนและ

อย่าคาดหวังว่าจะเจอเพื่อน แต่ให้เราเชื่อให้ได้ว่าปลายทาง จะข้ามไปได้

แต่ละเร่ืองๆ ผู้นำาต้องมองเห็นอนาคต ถึงแม้ว่าไม่ชัด แต่ก็เห็นรางๆ 

ว่าจะเห็นอะไรบ้างระหว่างทางที่เราเดินมันเปลี่ยวมาก ต้องข้ามไปให้ได้

 “อย่าไปคาดหวังว่าใครจะมาช่วย เราต้องเดินหน้าทำาไป รักษา

ทีมเดิมเอาไว้เมื่อเห็นแววว่าไปได้ทางเศรษฐกิจ มีการหนุนเสริมจาก 

หน่วยงาน ตรงนี้ต้องระวังเร่ืองผลประโยชน์ที่ตามมาอีก ต้องทบทวน 

อยู่เสมอ ทั้งภายในและภายนอก ต้องคุยกับทีมทุกคนว่าอะไรจะเข้ามา 

รับมืออย่างไร ไม่เช่นนั้นกลุ่มจะแตก” 
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 มองว่าปัญหาผลประโยชน์แก้ได้โดยการวางระบบที่ดีเอาไว้ 

รองรับที่ดี เขามองว่าเมื่อไปเรียนเร่ืองภาวะผู้นำากับ สจรส.ในโครงการ

พัฒนาศักยภาพฯ มองว่ามันก็นำามาใช้ได้ แม้จะเรียนในช่วงเวลาสั้นๆ 

แต่สิ่งที่เขาพบได้มองตัวเองในทุกมิติ โดยเฉพาะภาวะผู้นำา ได้ข้อสรุป 

ส่วนตัวว่า

 - การเป็นผู้นำาที่แท้จริงได้ ต้องรู้จักบริหารจัดการกับความรู้สึก 

  ของคนให้ได้ไม่ว่าทีมงาน ชาวบ้าน หรือภาคีเครือข่ายทั้งหมด  

  อันนี้กว่าเขาจะถอดความรู้ของตัวเองนับว่ายาก และใช้เวลา 

  นาน เพราะเป็นนามธรรมจับต้องยาก

 - ผู้นำาต้องเข้าใจ คน บริบททางสังคม มีภูมิต้านทานในตัวเอง  

  เต็มร้อย เรียนรู้สถานการณ์ตลอดเวลา 

 - การถูกมองด้วยทศันคติเชิงลบกับผู้นำา สงัคม ความเช่ือของคน  

  การตั้งความหวังจะเผชิญความผิดหวัง 

 “ตอนนี้เราขับเคล่ือนในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง เป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุล ด้านเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อความสมดุลด้านพัฒนา” นราธรเล่าต่อ  

ด้านเศรษฐกิจต้องการให้พึ่งพาตัวเองได้ และพึ่งพากันในหมู่บ้านได้  

ส่วนเป้าหมายรองใน 300 ครัวเรือน สามารถจัดการพึ่งพาตัวเองได้  

แบ่งปันกันในชุมชน

 ตอนนี้เขายังทำาโครงการ “บ้านบวก” การคิดบวก ทำาในสิ่ง 

ที่ดีงามในครอบครัว อันโยงกับชุมชนโดยเอาเป้าหมายแรกกับกลุ่ม 

ท่องเที่ยวมาทำาบ้านบวก เน้นการทำาเศรษฐกิจครอบครัว สิ่งแวดล้อม 

สังคม ครอบครัว 

 “สิ่งที่ไปเรียนกับ สจรส. ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าเอาไปพูดต่อ 

ได้ในหลายมิติมาก เพราะคนที่มาดูงานที่ทุ่งหยีเพ็งในวันนี้เยอะ ไม่ว่า 

จะเป็นซีกชุมชน ซีกภาครัฐ หมู่บ้านเรากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปแล้ว  

ผมก็หยิบเอาความรู้จากที่เรียนมาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดให้คน 

มาดูงานทั้งหลาย” เขาเล่า 

 และสุดท้ายมองว่าปัญหาของชุมชนในประเทศไทยทั้งหมด 

ทีเ่ขาพบมา ประเมนิแล้ววา่คอื ปญัหาคน และเคร่ืองมอืในการจดัการคน 

คือสภาพแวดล้อม สำาหรับบ้านทุ่งหยีเพ็งในวันนี้ใช้คำาว่า “บ้านอุ่น  

ป่าเย็น” คือการปรับสภาพแวดล้อมของทุ่งหยีเพ็ง เพื่อเปล่ียนแปลง 

สังคม
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 นันทพงศ์ นาคฤทธิ์ ประธานเครือข่ายการท่องเท่ียว 
ชมุชน อำาเภออา่วลึก จงัหวดักระบ่ี เขาเรียนมาทางดา้นกฎหมาย 
แต่เน่ืองจากชอบเรียนรู้ด้วยตนเองมาตลอดจึงมีความสามารถ
หลายอย่าง
 เมื่อกลับมาที่อำาเภออ่าวลึกเขาทำาธุรกิจส่วนตัว ไปพร้อม 
ทีมฟุตบอลเยาวชนครั้นช่วงหลังเหตุสึนามิ ปี 2547 เขามีบทบาทในการ
ทำาศูนย์กู้ภัยอ่าวลึก 
 ต่อมาเพื่อนชวนไปทำาท่องเที่ยวชุมชนที่พังงา
 “ตอนแรกไม่รู้อะไร จนคลุกคลี จึงรู้ว่ามันเป็นการท่องเที่ยว 
อีกภาคหนึ่งที่สร้างโอกาสให้กับชาวบ้านได้มากทีเดียว” เขาเล่าโดย 
เร่ิมมองเห็นวา่การทอ่งเทีย่วแบบอ่ืน อยา่งมากชาวบา้นเขา้ไปเปน็ลูกจา้ง
ให้กับทุนใหญ่แต่แนวคิดนี้ต่างออกไป เป็นการเรียนรู้ศึกษาจากชุมชน 
แล้วมาบริหารจัดการให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเพียงแต่ไปปรับ 
การพัฒนาให้เข้ามาสู่กระบวนการของการท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา 

3 ประยุกต์ KM
เครื่องมือท่องเที่ยวชุมชน

มันทำาให้ผมกระฉูดเลย เพราะเราทำางานอยู่กับพื้นที่
ขับเคลื่อนแก้ปัญหาเห็นปัญหา เราทำาเราลองกับมือมาตลอด

พอได้วิชาการมาจึงชัดเจน
สิ่งที่สำาคัญที่สุดเขาได้มาจากเวทีดังกล่าว

นอกจากหลายเรื่องที่นำามาใช้ได้จริงแล้ว มองว่า KM 
(Knowledge Management หรือการจัดการความรู้) 

สามารถปรับมาใช้กับบทบาทเชิงท่องเที่ยวชุมชน
ได้ชัดมากที่สุด

“

”

นันทพงศ์ นาคฤทธิ์
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 “ตรงนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้นานทีเดียว ปี 2551 ผมชวน 
คุณตุ๊ เจ้าของไร่ปรีดา (รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำาบลแหลมสัก อำาเภออ่าวลึก) 
มาคุยประเด็นนี้กับคนในพื้นที่ ชาวบ้านไม่ตอบรับไม่เข้าใจประเด็น 
ตอนหลังหันมาคุยกับกำานันหลายพื้นที่ จึงพอเห็นการกระเพื่อม  
มคีวามเป็นไปได ้จงึก่อตัง้เครือขา่ยทอ่งเทีย่วชุมชนอ่าวลึกขึน้เมือ่ป ี2551 
โดยนายอำาเภออ่าวลึกในขณะนั้นให้การสนับสนุน”
 หลังก่อตั้งเครือข่าย กำานัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสมาชิกเริ่มกำาหนด
เป้าหมาย ขั้นตอนในการทำางาน เรียกว่าบันได 10 ขั้นในการทำางาน 
เช่น เข้าไปพูดให้ฟัง ให้ความรู้ ต้ังกลุ่มแกนนำา สำารวจ สืบค้น … 
จนขั้นสุดท้ายคือการทดสอบระบบบริการ 
 นันทพงศ์ยอมรับว่า กว่าจะทำาได้ก็ยากเย็นแสนเข็ญ เพราะ 
ชาวบ้านไม่เข้าใจคำาว่าท่องเที่ยวชุมชน แม้พยายามอธิบายว่าเป็นการ 
ท่องเที่ยวที่ชาวบ้านบริหารจัดการเอง 
 เขาบอกชาวบ้านว่า การท่องเที่ยวกระแสหลัก เวลาเขาจะ 
ลงทุนทำาโรงแรมสักแห่งจะต้องมีการคิดสูตร การคำานวณพื้นที่ กำาไร  
สถานที่ที่เขาเลือกต้องเป็นตำาแหน่งที่ได้เปรียบ แพงเท่าไรเขาก็ซื้อ เพราะ
เขาทำาธุรกิจ เขาต้องชน จึงต้องเอาเปรียบคนอ่ืนทุกอย่าง ผูกขาดได้ 
ทุกอย่างยิ่งดี 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นต่างกัน ไม่ต้องทำาตามสูตรธุรกิจ 
ขนาดนั้น ไม่ต้องเลือกทำาเลแต่ทำากับสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่ให้มันมีเสน่ห์ 
ขึ้นมา อย่างมีเรืออยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อเรือลำาใหม่ เอาเรือที่มีอยู่แล้วมาทำา
ท่องเที่ยว แต่ก็ต้องปรับให้เหมาะสม เช่น ทำาความสะอาด เก็บสิ่งของ 
ในเรือให้ดูดี
 เขามองมาตลอดว่า ท่องเที่ยวชุมชนมูลค่าไม่มาก แต่มาก 
ดว้ยคุณค่า มนัเป็นตัวรักษาฐานทรัพยากร ถา้ชุมชนไมด่แูล การทอ่งเทีย่ว
หลักที่พาคนเข้ามาเยอะๆ มันก็จะหายไปด้วยเช่นกัน 

 “เรายกตัวอยา่งชุมชนทีท่ำาทอ่งเทีย่วชุมชนสำาเร็จแล้ว ใหช้าวบา้น
เห็นว่าทำาได้ แต่ชาวบ้านมักไม่กล้าเปล่ียนแปลง ผู้นำาต้องทำาให้เห็นว่า 
สักหมู่บ้านหนึ่งทำาสำาเร็จก่อนจึงจะมีแรงกระเพื่อมไปหาหมู่บ้านอื่น” 
 เขาเล่าว่าเมื่อเริ่มต้นกับหมู่บ้านถ้ำาเสือ หมู่ 5 ตำาบลอ่าวลึกใต้  
ที่พัฒนามาต้ังแต่ปี 2542 บนหลัก บ้าน วัด โรงเรียน ทำาโครงการ 
บ้านน่าอยู่ สุขาน่าใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้านสำาเร็จมาแล้ว เมื่อเข้าไป
ประชุมชาวบ้านเกิดความสำาเร็จตามแนวคิดท่องเที่ยวชุมชน เมื่อปี 2552  
มกีารระดมทนุทำาระบบวสิาหกิจชุนชนเปน็แหง่แรกของประเทศโดยพบวา่ 
หลักการสำาคัญของการบริหารจัดการ คือ 
 - ต้องให้คนมีส่วนร่วม
 - ต้องมีระบบการเงินเข้าสู่กองทุนกลาง ซ่ึงจะต้องเอาไปให้ 
  กับคนที่ไม่ได้ร่วม
 “ผมบอกเสมอว่า การทำาท่องเที่ยวชุมชน ทำาเพื่อคนที่เห็นด้วย 
ที่มีส่วนร่วม กับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่เห็นด้วย คนทั้งสองกลุ่มจะต้อง 
ได้ประโยชน์ แม้ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม จึงจะไปส่งเสริมคำาว่า เจ้าบ้านดี 
เป็นมิตรกับผู้มาเยือน เพราะทุกคนรู้สึกว่าเกิดประโยชน์ จึงจะรู้สึกว่า 
นักท่องเที่ยวเป็นของเขา”
 ถึงวันนี้ นันทพงศ์มีส่วนผลักดันการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในอำาเภออ่าวลึกจนประสบความสำาเร็จด้านท่องเที่ยวชุมชน โดยมี 
เป้าหมาย ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 “ในหลวง ร.9 ทรงบอกกับพวกเราวา่ เศรษฐกิจ สงัคม ธรรมชาต ิ
มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท่านจึงดำาริเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญา 
แห่งการนวัต คือ ปรัชญาที่เปล่ียนแปลงไม่ตายตัว เรานำามาใช้ในการ
ทำางาน นำารากเหง้า สังคมดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้พัฒนาอย่างเป็นระบบ  
มุ่งเน้นภัยวิกฤติที่มาจากความเปล่ียนแปลง เพราะท่านเองก็มองเห็นว่า
โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”
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 เขาเชื่อในความเปลี่ยนแปลง และบริบทของพื้นที่ คน และผู้นำา
ต่างกัน มองว่าการท่องเที่ยวชุมชนไม่มีโมเดลแต่มันเป็นการออกแบบ 
ข้างใน
 นันทพงศ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.
ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้รุ่น 1 อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวกระบี่ 
 “มนัทำาให้ผมกระฉดูเลย เพราะเราทำางานอยูกั่บพืน้ที ่ขบัเคล่ือน 
แก้ปัญหาเห็นปัญหา เราทำา เราลองกับมือมาตลอด พอได้วิชาการมา 
จึงชัดเจน” เขาเล่าและว่า
 สิ่งที่สำาคัญที่สุดเขาได้มาจากเวทีดังกล่าว นอกจากหลายเร่ือง 
ที่นำามาใช้ได้จริงแล้ว มองว่า KM (Knowledge Management หรือ 
การจดัการความรู้) สามารถปรับมาใช้กับบทบาทเชิงทอ่งเทีย่วชุมชนไดชั้ด
มากที่สุด 

 “มันตอบคำาถามว่า ที่ผมเดินมา 10 ปี ว่ามันคืออะไร  
ความรู้ Explicit Knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง Tacit Knowledge  
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ซึ่งมันตีกลับไปกลับมา ไม่ได้ใช้อย่างเดียว”
 เขาเกิดตระหนักว่าสิ่งที่ทำาอยู่เป็นความรู้ที่ซ่อนในตัว แต่เขา 
ไม่เข้าใจมัน หลังเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ สามารถเข้าใจ KM 
ทำาให้รู้ว่า 7 ขั้นตอนของการถอดองค์ความรู้ออกมาเป็นอย่างไร 
 “ก็ทำาให้เราอ๋อออกมาว่ามันก็คือชุดความรู้ในการทำาท่องเที่ยว
ชุมชน เช่น ผมไปถอดความรู้เรื่องเล่าในหมู่บ้าน เรื่องตะไคร้เสือเอือม 
ปริศนาขุมทรัพย์เขากาโรส ปริศนาขุมทรัพย์เขาหลัก ถอดความรู้ 
ภาพเขียนสี โดยเอาความรู้ จากนักวิชาการที่ทำาเป็นส่วนๆ แล้วมาต่อ 
จิ๊กซอว์ พวกนี้คือการบริหารจัดการความรู้” 
 ที่ผ่านมาเขาจัดการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ มาเป็นชุดความรู้ 
ส่งต่อไปยังเด็ก โดยเอาไปสอนโรงเรียน
 “สิ่งที่อาจารย์สอน 7 ขั้นตอนของการถอดองค์ความรู้ เราก็ใช้
ทั้งหมดทุกกระบวนการ จนมาสู่การประชาสัมพันธ์ ทำาหน้าเพจเฟสบุ๊ค” 
เขาเล่าว่า ยิ่งเมื่อทางอาจารย์จากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการพัฒนา 
ศกัยภาพฯ ใหเ้กียรตลิงมาติดตามการพฒันาถงึหมูบ่า้น ยิง่ทำาใหเ้ขามัน่ใจ
ถึงสิ่งที่นำามาใช้
 ผ่าน KM เรื่องเดียวงานก็ง่ายขึ้น ก้าวสู่มุมมองใหม่ นันทพงศ์ 
เห็นชาวประมงทำางานทุกวันว่าล้วนเป็นองค์ความรู้ ชาวประมงออกไป 
หาปู หาปลา วางอวน 
 “ถามว่าทำาไมคุณรู้ว่าวันนี้ต้องไปวางอวนกุ้ง ทิศทางสัตว์น้ำา 
อยู่ตรงไหนลว้นเปน็ภมูิปญัญาที่ถา่ยทอดมาแตโ่บราณ กถ็ามตอ่ไปอกีวา่ 
น้ำากี่ค่ำา ไปหาอะไร นี่คือความรู้ เพียงแต่เขาไม่ได้จัดการมาเป็นความรู้ 
ที่ชัดแจ้ง ที่คนอื่นสามารถมาเรียนต่อได้ คนนั้นตายมันก็หายไป ไม่มีการ
สืบทอด เพราะฉะนั้นการจัดการความรู้มีความสำาคัญ เป็นเครื่องมือเอก 
ของการทำาท่องเที่ยวชุมชนที่เป้าหมายคือการไปร้ือค้น ค้นหาเสน่ห์ 
อัตลักษณ์ วิถี ภูมิปัญญาก็ต้องใช้ KM เป็นเครื่องมือ”
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 KM ทำาให้ผู้นำาท่องเที่ยวแห่งอ่าวลึกคนนี้ เห็นว่าสิ่งที่เขาทำาคือ
อะไร รู้ว่าอยู่ตรงไหน จะไปข้างหน้าคืออะไรโดยยอมรับว่าเมื่อก่อน ไม่รู้
ว่าทำาอะไรถูกหรือผิด เหมือนเรือที่ลอยอยู่ในน้ำาโดยไม่มีหางเสือ ว่ายน้ำา
ในมหาสมุทรไม่เห็นฝั่ง พอได้ KM รู้แล้วว่าจะทำางานท่องเที่ยวชุมชน
แบบมีวิชาการมากขึ้น 
 “ผมบอกอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ จาก สจรส.ว่านี่เป็นการ 
ติดอาวุธวิชาการให้กับชุมชนได้ดีมากเลย สำาหรับผมดีมาก เพราะทำาให้
ผมรู้ว่าจุดที่ผมยืนอยู่นี้คืออะไร จุดที่จะไปข้างหน้าคืออะไร”
 สำาหรับนันทพงศ์มองว่า KM มีความสำาคัญสามารถกำาหนด
อนาคตข้างหน้าของชุมชน หรืออย่างน้อยรู้ว่ามีสินค้าในชุมชนอะไรบ้าง 
อย่างเช่น สินค้าด้านประวัติศาสตร์ ก็ต้องใช้ KM ไปถอดประวัติศาสตร์ 
ไปเขียน พิสูจน์ทราบถูกผิด มาเป็นองค์ความรู้เชิงการท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวได้ เพราะการท่องเที่ยว
ชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสและเรียนรู้ ใกล้ชิดธรรมชาติ การพา 
นักท่องเที่ยวไปเรียนรู้ภูมิปัญญา ไม่ใช่แค่การพักผ่อน แต่ทำาให้ 
นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตต่างๆ ต้องใช้ KM ในการจัดการความรู้ 
เพื่อสร้างชุดความรู้ 
 ถ้าชุมชนเข้มแข็ง ในการใช้ KM ในการดำาเนินการ ทำาให้ชุมชน
มีมาตรฐานในการขับเคล่ือน หรือหากชาวบ้านต้องพูดในเวที ก็มีหลัก 
ในการพูดไม่ได้พูดแบบชาวบ้านไม่รู้ประสีประสา 
 “คุณมีฐานทรัพยากรที่ดี มีทุกอย่างที่ถูกรวบรวมเป็นชุดความรู้ 
คุณมีอำานาจในการต่อรองไม่ว่าคุณจะไต่ไปยังระดับท้องที่ ท้องถิ่น  
ไประดับจังหวัดก็ไปได้ แต่ถ้าตรงนี้ชาวบ้านไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้”
 เป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่อ่าวลึก นันทพงศ์ 
มองว่า ต้องเดินหน้าต่ออย่างเข้มแข็ง เหมือนภาคทุนธุรกิจ โดยต้องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นหน่วยธุรกิจ บริษัทท่องเที่ยวชุมชน 
ที่เป็นของหมู่บ้าน ขับเคล่ือนไปสู่ภาคทุน แต่เป็นทุนชุมชนเอง ดึงเด็ก 
ในชุมชนที่ไปเรียนหนังสือที่อ่ืนกลับมาหมู่บ้าน กลับมาบริหารจัดการ 

ใช้ทรัพยากรของตัวเอง โดยหัวใจสำาคัญที่สุดของการท่องเที่ยวชุมชนคือ 
การมีส่วนร่วม สร้างงาน กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
 การทำาท่องเที่ยวชุมชนในมุมของเขา เป็นการพัฒนาหมู่บ้าน  
โดยเอาการท่องเที่ยวมาเป็นเคร่ืองมือ ไม่เน้นการทำาเพื่อหาเงินเหมือน
ภาคทุน แต่ถ้ามองท่องเที่ยวในฐานะเครื่องมือทางการพัฒนา 
 การเอาท่องเที่ยวชุมชนมาเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน ต้องให้
ความสำาคัญของคณุคา่มากกวา่มลูคา่ ถา้ผูกมลูค่า ทกุคนจะมองเปา้หมาย
ที่ตัวเงิน เขาจะลืมคุณค่าทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมหมด จะตีเป็นเรื่องเงิน
หมด โดยระหว่างทางของการพัฒนา อาจสำาคัญกว่าเป้าหมาย เพราะ
ระหว่างทางจะสร้างความเข้มแข็ง เราจะพบบทเรียน ความรู้ที่เก็บเกี่ยว
 สำาหรับพื้นที่อ่าวลึกระหว่างทางเขาเห็นการพัฒนาคน การถอด
องค์ความรู้ที่ KM มาช่วยทำาให้เห็นระหว่างทาง
 “อย่างผมจาก KM ก็กำาลังทำาหนังสือการ์ตูน จากเรื่องเล่าของ
แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กได้อ่าน เอาวิชาที่อาจารย์สอนทั้งหมดมานั่ง
ทำางาน” 
 เขาเล่าและว่าการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เหมือน 
เติมเต็มอีกช้ัน ทำาให้มั่นใจ ทำางานได้เยอะขึ้นและสอนคนอ่ืนได้อีกด้วย  
ทุกวันนี้เขาพูดกับใครเต็มปากว่า KM สำาคัญ เขาเป็นวิทยากรของการ
ทอ่งเทีย่วนวตัวถิก็ีใช้ KM เปน็ตัวหลักเลยในการถา่ยทอดทำางานกับชุมชน
ใช้ KM 
 “มันต้องใช้ KM มาจัดการแล้วส่งต่อ อย่าคิดว่าขับเรือง่าย  
ให้วิ่งนั้นได้ แต่เอาชีวิตรอดในน้ำาข้างนอกได้อย่างไร ต้องรู้ว่าปลายน้ำา 
ผิวน้ำาขนาดนี้ ขอบฟ้าขนาดนี้กี่นาทีถึง ชาวบ้านรู้ เมฆตั้งเค้ารู้ถึงขนาดว่า 
จะเกิดอะไรตามมา เหล่านี้คือ KM แต่คนมักไม่รู้ไม่คิดว่ามันคือ KM 
ผมจะทำาสิ่งเหล่านี้ ผมก็เลยต้องขอบคุณ ม.อ. และอาจารย์พงค์เทพ 
เพราะทำาให้ผมได้เห็นความเป็นตัวตนเพราะ KM” เขากล่าวและว่า  
อยากให้มีโครงการแบบนี้มาเสริมเติมความรู้กับชุมชนถือว่ามีประโยชน์
มาก อยากให้ ม.อ. จัดให้กับผู้นำาท่องเที่ยวชุมชน เพราะเขาพิสูจน์ทราบ
จากตัวเองแล้วว่าเอาไปใช้ได้ทุกตัว
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 ฐิตารัตน์ แก้วศรี ทำางานอยูกั่บสมาคมประชาสังคมชมุพร 
ซึ่งเป็น Node ขับเคล่ือนหลายประเด็น ไม่ว่าทรัพยากร สิทธิ  
สุขภาวะ 
 “สิ่ งที่ เ ราขับเคล่ือนเ ก่ียวกับสุขภาพเป็นเ ร่ืองผลกระทบ 

จากการบริโภคต่อสุขภาพ เช่น โครงการผักปลอดภัยในชุมชน โครงการ 

แกนนำาการเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ”

 เนื่องจากว่าเร่ิมแรกเธอเข้ามาทำางานที่นี่ด้านการสื่อสารจึงมี

โอกาสในการพัฒนาการจับประเด็น การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบกับการเป็นคนชอบอ่านหนังสือและมีโอกาสเข้าอบรมตาม

หลักสูตรต่างๆ พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ 

 เธอมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับ

กลุ่มพื้นที่ภาคใต้รุ่น 2 ในนามของกลุ่มชุมชนภาคใต้ตอนบน 

 “การได้เข้ามาเรียนทำาให้เราเอาไปใช้กับการทำางานในชุมชน 

ได้เป็นอย่างดี เพราะมันทำาให้เราเกิดกระบวนการจัดลำาดับความคิด 

4 คำาตอบ
อยู่ที่หมู่บ้าน เคยคิดว่าตัวเองเข้าใจระดับหนึ่ง

แต่พอลงพื้นที่ไปทำางาน
มันจะเกิดคลิ๊กขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียนมันใช้ได้จริงอย่างไร 

โดยเกิดความคิดระหว่างลงไปทำางานนั่นเองว่า
จะนำาสิ่งนี้ไปใช้จริงได้อย่างไร

“

”

ฐิตารัตน์ แก้วศรี
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ในตัวเราจนสามารถเลือกใช้เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล เครื่องมือ

ในชุมชนและถ่ายทอดต่อได้”

 เธอเล่าว่าพอรู้จักเลือกใช้และถ่ายทอดได้ การลงไปสร้าง 

ความเข้าใจในพื้นที่ก็ทำาได้ง่ายขึ้น เกิดการวิเคราะห์ข้อมูล การทำางาน 

แบบตอบโจทย์ สร้างพื้นที่เข้มแข็ง

 “ภาพรวมแล้ว เราเห็นถึงการเปล่ียนแปลงที่ตัวเราก่อนว่า 

เรามีความเข้าใจมากขึ้นระยะก่อนบางอย่างไม่ชัด อันนี้อาจเนื่องมาจาก

จริตตัวเอง มองว่าเราเป็นคนไม่มีความละเอียดอ่อนมากพอทางวิชาการ 

ไม่เคยใช้วิชาการแบบเจาะลึก พอผ่านกระบวนการนี้แล้วจึงเข้าใจ”

 ฐิตารัตน์เล่าว่า ตอนที่มาเรียนกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  

เคยคดิว่าตวัเองเขา้ใจระดบัหนึง่ แต่พอลงพืน้ทีไ่ปทำางานเปน็อีกระดบัหนึง่ 

จะเกิดคลิกขึน้มาวา่สิง่ทีเ่รียนมนัใช้ได้จริงอยา่งไร โดยเกิดความคิดระหว่าง

ลงไปทำางานว่าจะนำาสิ่งนี้ไปใช้จริงได้อย่างไร ยกตัวอย่างการบริหาร

โครงการทีเ่คยคดิวา่แสนจะยุง่ยาก หลังผ่านกระบวนการมาเกิดความเขา้ใจ

ภาพมันชัดขึ้น 

 “โครงการฯ นี้มันจึงเหมาะกับคนที่นำาไปใช้งานจริง”

 ตอนแรกที่มาเข้ากระบวนการเธอบอกว่ามีโครงการที่ทำาอยู่แล้ว 

ถือว่าเป็นทุน การเข้ามาพัฒนาศักยภาพเท่ากับรับเพิ่ม มาบวกกันได้  

ยิ่งนำาความรู้กลับไปใช้ซ้ำา ทำาซ้ำาในทุกระบบ จะทำาให้เกิดการพัฒนา 

 ฐิตารัตนอ์ธิบายความหมายด้วยกรณีตัวอยา่งการวเิคราะหชุ์มชน 

กระบวนการเริ่มตั้งแต่สร้างความเข้าใจกับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย คนทำางาน

เข้าไปทำาความรู้จัก พูดคุย เพื่อวิเคราะห์ชุมชนให้เห็นถึงผลดีผลเสีย  

เห็นทุนอะไรต่างๆ 

 “ถา้หากเอาเคร่ืองมอืไปถงึก็กางเลย มนัใช้ไมไ่ดผ้ลหรอก ต้องใช้

เทคนิคกระบวนการที่เรียนไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการสื่อสาร  

จะสื่อสารอย่างไรให้ข้อมูลเหมาะกับจริตของคนที่เราไปคุยด้วย”

 หลังทำาให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักวิเคราะห์ชุมชน กระบวนการต่อมา

ต้องสร้างแกนนำาขึ้นมา ซ่ึงต้องเอาภาวะผู้นำาที่เรียนกลับไปถ่ายทอด 

นอกจากนัน้ทำาอยา่งไรใหก้ลุ่มเปา้หมายเกิดกระบวนการวางแผนทบทวน

ตัวเอง ถอดบทเรียนตัวเอง

 เธอเล่าว่า กระบวนการที่ลงไปในพื้นที่ มันจะค่อยเป็นไปตาม 

ลำาดับ แต่ไม่ได้หมายความว่าประสบความสำาเร็จทั้งหมด หลักทฤษฎีเอง 

ต้องปรับไปตามบริบท หากไม่สำาเร็จ อาจต้องกลับไปใช้ใหม่อีกรอบ 

 “เวลาเราลงพื้นที่ไปทำาความเข้าใจกับชาวบ้าน อาจคาดหวัง  

8 สว่น 10 แต่พอไปถงึสถานทีจ่ริงอาจจะมอีะไรไมรู้่เขา้มาก็ได ้กระบวนการ

ที่เรานำาไปต้องปรับ พอปรับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดมันไม่ได้ 8 ตามคาดหวัง 

เราก็ต้องมาทบทวนวา่เกิดอะไรขึน้ เปน็เพราะอะไร เราก็ต้องลงไปทำาซ้ำา”

 ในหลักสูตร 7 โมดูล ในโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ของ สจรส. 

เพียงพอหรือเปล่าสำาหรับใช้ทำางานจริง ฐิตารัตน์มองว่า ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ที่เจอ จึงจะรู้ว่าอันไหนจะใช้อย่างไร ระดับไหน 

 สำาหรับพื้นที่ที่เธอไปทำางานด้วยหลังนำาความรู้ที่ได้ไปใช้จริง  

สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือเกิดกระบวนการคิดที่เปลี่ยนไป 

 “อาจจับต้องเป็นสถิติไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเห็นคือเขามีความเข้มแข็ง

ในการจัดการ มีกระบวนการ มีการพูดคุย โดยเราแค่มีส่วนร่วมเข้าไป 

รับฟัง หรือเติมเพียงบางอย่าง อันนี้เกิดจากที่เราไปชวนเขาคุย ชวนเขา

ใช้เครื่องมือแบบนั้นแบบนี้ เป็นเครื่องมือใหม่ ก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้น”

 ในการวเิคราะหส์ถานการณ์ในชุมชน เธอนำาไปปรับเปล่ียนวิธีการ

พูดคุยและการสื่อสาร ซ่ึงในกลุ่มชาวบ้านอาจไม่หมายความถึงสื่อทั่วไป 

ที่คนทั่วไปคุ้นเคย เข้าใจ แต่หมายถึงผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีเร่ืองราว 

จะบอก เป็นความสัมพันธ์หลากมิติระหว่างคนกับคน 
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 “นิยามการสื่อสารของเราไม่ได้หมายถึงสื่อที่เรานั่งเสพ หรือ 

สื่อกระแสหลัก แต่เป็นการปฏิสัมพันธ์กัน มีเร่ืองราว มีการขยายผล  

มีผลกระทบกลับมา เรามองอย่างนี้มากกว่า”

 ในการขับเคล่ือนงานสุขภาวะ ฐิตารัตน์สนใจสื่อชุมชนมิติใหม่ 

การสื่อสารที่ต่างออกไปจากเดิม โดยเฉพาะการสื่อสารกับชาวบ้าน  

อาจจะเป็นระบบนัง่คุยกัน แบบปากตอ่ปาก นัง่เล่าสูกั่นฟงั จดัแสดงละคร

ขึ้นมาสักเร่ืองเก่ียวกับชุมชน หรือมีต้นแบบอะไรสักอย่างที่ทำาให้คน 

ในชุมชนเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นการสื่อสารในชุมชนที่เกิด

ประสิทธิภาพจริง

 สำาหรับมุมมองการทำางานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ผ่านมา  

มักจะมองว่า มีภาคประชาชน ภาครัฐ หน่วยงาน แต่ในยุคใหม่เธอเห็น

ว่าได้ถูกมองกว้างขึ้น มีทั้งภาคประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่น นักวิชาการ 

ภาคเอกชน หรือภาคอะไรก็ตามที่มีอยู่และสัมผัสกันได้ ทั้งหลายเหล่านี้ 

ควรจะมองเป็นภาคีได้ทั้งหมด เพียงแต่จะไปเช่ือมต่อและขยับอย่างไร 

หรือไม่ได้ขยับหรือต่อ แต่อาจมองว่าส่งผลกระทบกันอย่างไร 

 “เราควรมีกระบวนการที่จะจัดการอย่างไร อันนี้ทำาให้เรามอง 

มากขึ้น”

 ฐิตารัตน์มองว่าคุณค่าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เปิดโอกาสให้ 

ผู้เข้าร่วมออกแบบด้วยมาตั้งแต่ต้น ถามความต้องการของผู้เข้าร่วม  

พอผ่านการอบรม แต่ละหัวข้อนำากลับไปใช้ได้จริงๆ จึงสอดคล้องกับงาน

ที่ทำา 

 “หลักสูตรนี้มันก็เป็นหลักสูตรที่มาแตะกับงานของเราอยู่แล้ว 

7 โมดูลนี้ มันเป็นการรวมบางหน่วย อาจใช้เป็นการเริ่มต้นในการทำางาน 

บางหน่วยใช้ทำาอะไรในกระบวนการทำางาน แต่มองว่าทุกอันสามารถ 

นำาไปใช้ได้ในทุกกระบวนการ”

 ส่วนตัวเธอเองสนใจการสื่อสารสามารถไปเพิ่มศักยภาพและ 

มองว่าเรื่องนี้สำาคัญเพราะบางคนมีกระบวนการคิด วิธีคิดที่ดี สังเคราะห์

ข้อมูลได้หมด มีเคร่ืองมือที่ดี แต่สื่อสารล้มเหลวก็ทำาให้เสียโอกาส 

บางอย่าง

 อย่างไรก็ตามเธอมีข้อสังเกตในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา 

ศักยภาพฯ มองว่าบางทีคนที่เข้ามาอาจไม่พร้อมรับ เพราะกระบวนการ

ภายในของตัวเขาเองยังไม่พร้อม 

 “จะเป็นได้ไหม ที่จะจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับ 

บางคนก่อน” เธอว่า อีกประเด็นหนึ่งมองว่าเนื้อหาบางอย่างอาจยาก 

เกินไป เหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่เหมาะกับคนอีกกลุ่ม
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 แสงนภา หลีรัตนะ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
จังหวัดชุมพรเล่าว่าเดิมทำางานด้านพัฒนาอยู่แล้วการเข้ามา
ทำางานประเด็นน้ีเมื่อ 9 ปีก่อน เพราะเห็นปัญหาคุณภาพชีวิต 
ท่ีแย่ของคนติดเหล้า บุหร่ี ยาเสพติด นอกจากน้ันเหล้าทำาให้
เทศกาลประเพณีความสุขต่างๆ แปรเปล่ียนเป็นงานเศร้ากับ
ความสูญเสียอยู่เสมอ
 สำาหรับงานงดเหล้า ทีเ่ธอทำามา 9 ป ีกับพืน้ทีชุ่มพร มยีทุธศาสตร์ 
4 ด้าน
 - การทำาชุมชนเขม้แขง็ ใหชุ้มชนจดัการตัวเองไดใ้นเร่ืองของการ 
  ลดปัจจัยเสี่ยงในการดื่มเหล้า 
 - การเฝา้ระวงั และการบงัคับใช้กฎหมายร่วมกับหนว่ยงานตา่งๆ  
  ในการบังคับใช้กฎหมาย รูปแบบการจัดกิจกรรม ช่วงงาน 
  เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น
 - ทำางานในนามเครือข่าย ผลักดันนโยบายงานประเพณีต่างๆ  
  ร่วมกับหน่วยงานราชการ ให้งานเหล่านี้ปลอดเหล้าและ 
  ปลอดอุบัติเหตุ

5 ร่วมเรียนรู้แบบทีม
คือปัจจัยความสำาเร็จ

แต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้
โครงการไหนเปิดรับสมัครก็ส่งตัวเราไป

ส่งคนนั้นคนนี้ไปแค่ 1-2 คน
แต่ตรงนี้เขาเปิดโอกาสให้เป็นทีม 
... ทีมงานที่มาอบรมด้วยกัน
หากเดินไปในทิศทางเดียวกัน

ทำาให้งานก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

“

”

แสงนภา หลีรัตนะ
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 - ผลักดนัเครือขา่ย จนเกิดเครือขา่ยงานเดก็และเยาวชนในพืน้ที ่ 
  และเครือข่ายงดเหล้าเชิงพื้นที่ในชุมพร 8 อำาเภอ เครือข่าย 
  กลุ่มเฉพาะ คนเลิกเหล้าที่เรียกว่าเครือข่ายคนหัวใจเพชร 
  ของชุมพร และเครือข่ายวิทยากร ซึ่งเป็นแกนนำาที่มีบทบาท 
  หน้าที่ในการชวนคนเลิกเหล้า 
 ตลอดเวลาทำางานมา แสงนภาเล่าว่ามองเห็นสิ่งที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 
 - ระดบัชุมชน หลังดำาเนนิงานนำาร่องมา 3 ป ีพบวา่ระดบัชุมชน  
  มีแกนนำาที่ลุกขึ้นมาชวนคนเลิกเหล้ามากขึ้น ชัดเจนขึ้น  
  ตัวอย่างชุมชนคนอีสาน อพยพเข้ามาอยู่ชุมพรแห่งหนึ่ง 
  พบคนกินเหล้า 100% มาเป็นชุมชนที่เลิกเหล้าได้ 95% ทำาได้  
  เพราะมีการประชาคมในหมู่บ้าน สร้างกติการ่วมกัน โดยติด 
  ธงสีหน้าบ้านแสดงถึงการเลิกเหล้าระดับต่างๆ มีการทำา 
  พินัยกรรมว่าในงานศพของเขาจะไม่เล้ียงเหล้า หากมีการ 
  ทะเลาะววิาทจากการด่ืมเหล้าในชุมชน คนทีรั่บผิดชอบร่วมคอื  
  คู่กรณีกับร้านค้าที่ขายเหล้างานศพ งานแต่ง งานบวช 
  งานบุญประเพณีต่างๆ จะไม่ยอมให้เล้ียงเหล้าขายเหล้า 
  ไม่ยอมให้รถเร่มาขายเหล้า 
 - จากชุมชนขยายผลไปสูร่ะดับตำาบลผลักดันสูน่โยบายของ อบต.  
  สนับสนุนให้ตำาบลขับเคล่ือน มี อสม.ระดับตำาบล ร่วมกับ  
  รพ.สต. ไปเขียนโครงการเพื่อขยายผลเรื่องนี้
 - ส่งผลสู่นโยบายระดับอำาเภอ สู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
  ชีวติระดบัอำาเภอ (พชอ.) กลายเปน็นโยบายของหลายอำาเภอ
 “บทบาทเราคือประสาน ให้กำาลังใจ กระตุ้น หนุนเสริมให้ 
หนว่ยงานตา่งๆ มาทำากิจกรรมงดเหล้าในทกุระดับสำาหรับหนว่ยงานทีไ่มม่ี
งบประมาณ แนวคิด เราก็ชวนให้เขาคิด และชวนออกมาดูงานข้างนอก 
ออกมาพัฒนาศักยภาพให้เขา เห็นโลกข้างนอกว่าเขากำาลังทำาอะไรกัน 
จะได้กลับไปประยุกต์กับที่บ้านเขาได้”

 เธอมองว่า ความสำาเร็จของเครือข่ายงดเหล้าชุมพรทำาให้การ 
ลดปัจจัยเสี่ยงมาเป็นนโยบาย เกิดกติกา ข้อตกลง ทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชน 
ตำาบล อำาเภอ จังหวัด เกิดรูปธรรมในการลดเหล้าและการเกิดปัจจัย 
เสี่ยงได้ 
 สว่นสำาคญัมาจากการปฏิบติัการมแีนวนโยบายในการทีท่ำาใหค้น
ลดละเลิก และทำาให้เกิดความเสี่ยงลดน้อยลงทุกระดับ ขณะที่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในจังหวัดชุมพรก็ให้ความสำาคัญกับเร่ืองนี้มากขึ้น  
ในช่วง 2-3 ปีหลัง หน่วยงานได้นำาข้อมูลจากสิ่งที่ทำามาใช้ประโยชน์ 
มากขึ้น ในการรณรงค์งดเหล้า ในงานประเพณีต่างๆ ของจังหวัดชุมพร 
จากที่ถูกให้ความสำาคัญน้อยมาตลอดก็ได้พื้นที่มากขึ้น
 “นั่นเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ ตอนนี้มีคนในชุมพร 3,000 กว่าคน
มาร่วมโครงการฯ มีการคีย์ข้อมูลออนไลน์ก็สามารถตรวจสอบว่ากลุ่ม 
เป้าหมายเป็นใครอยู่พื้นที่ไหน”
 เป้าหมายของเครือข่าย ต้องการทำาให้คน หน่วยงาน หรือ 
ทุกองคาพยพ เกิดความตระหนัก และจัดการภารกิจของตนเอง ชาวบ้าน
รับรู้ หน่วยงานตระหนัก เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไปด้วยกัน
 “เราอยากเห็นคนชุมพรอยู่ในสภาพชีวิตที่ไม่ต้องเสี่ยง นิยาม
ความสขุไมใ่ช่เร่ืองงดเหล้าอยา่งเดยีว มทีัง้เร่ืองอาหารปลอดภยั ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม สังคม อาชีพ คุณภาพชีวิต โยงได้หมด เราทำาเรื่องเหล้า 
แต่ไม่ใช่แค่เหล้า หมายถึงทุกมิติ” 
 เธอวา่ โดยยอมรับว่าปญัหาอุปสรรคทีผ่่านมา มาจากหนว่ยงาน
และระบบทุนยังมีอิทธิพลต่อเร่ืองนี้โดยตรง เห็นได้จากการสนับสนุน 
การจัดงานที่ยังมีเหล้า เพราะคนเก่ียวข้องหวังผลประโยชน์ ขณะที่ 
ในคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธาน 
สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขาฯ เครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งในนั้น แต่คณะใหญ่
แทบไม่ขับเคล่ือนจึงขยับไมได้ จึงหันไปร่วมงานกับคณะทำางานชุดเล็ก 
ที่ทำางานร่วมกันมากกว่า และมีจุดเด่นในการทำางานภาคประชาชน 
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 จากการที่เธอและทีมทำางานกลุ่มปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ จังหวัด
ชุมพร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่ม
พื้นที่ภาคใต้รุ่น 1 เห็นว่ามีความสำาคัญมากเพราะทำาให้ภาพมองในการ
ทำางานกว้างขึ้น 
 “คนทีอ่ยูใ่นชุมชน หรือหนว่ยงานทีป่ฏิบติัอยูก็่จำากัดอยูกั่บทีเ่ดมิ 
แต่การได้ออกมาข้างนอก ได้เห็นอะไรมากขึ้น เช่น การรับรู้เรื่องกฎบัตร
ออตตาวา (Ottawa Charter) เขาจะรู้ว่าถ้าคุณจะสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ต้องการสร้างชุมชนให้เกิดสุขภาวะแบบองค์รวม และแก้ปัญหาได้ถูกจุด
จริงๆ ต้องทำาเรื่องอะไรบ้าง เครือข่ายเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อก่อนเราก็แค่
รณรงค์ปิดป้าย ปีต่อมาก็ทำาแบบเดิมอีก แต่พอมาร่วมอบรมกับโครงการ 
มันทำาให้เรามองมิติของการพัฒนาได้ ครอบคลุมยิ่งขึ้น ไม่ทำาซ้ำาที่เดิม”
 อันทีจ่ริงเธอบอกว่าเคยมกีารหยบิกรอบคิดเร่ืองกฎบตัรออตตาวา
ไปสร้างแกนนำาทางดา้นเครือขา่ย แต่ก็พบว่ายงัไมชั่ดเจน ก็ไมถ่งึเปา้หมาย
สักที จนมาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ มีความเข้าใจจริงๆ
 เธอมองว่าที่สำาคัญคือทีม การรู้คนเดียวทำาให้เหนื่อยกับ
กระบวนการขับเคล่ือนงาน แต่การมาเรียนรู้แบบทีม ทั้งนายก อบต. 
ผู้นำาชุมชน คณะทำางาน ทำาให้เข้าใจเป้าหมายในทิศทางที่ตรงกัน ไปด้วย
กันและขยายต่อได้
 “แต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ โครงการไหนเปิดรับสมัครก็ส่งตัว 
เราไป ส่งคนนั้นคนนี้ไปแค่ 1-2 คน แต่ตรงนี้เขาเปิดโอกาสให้เป็นทีม 
มีข้อจำากัด องค์ประกอบหลายอย่างจึงจะมาร่วมได้ แต่พอทำาได้ เรามอง
วา่เปน็ความสำาเร็จ เพราะทมีงานทีม่าอบรมด้วยกัน หากเดนิไปในทศิทาง
เดียวกัน ทำาให้งานก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด”
 จากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เธอได้เรียนรู้ว่าถ้าจะแก้ปัญหา
ชุมชนในระดับนี้ให้ได้ ต้องดำาเนินการในสิ่งเหล่านี้ 

 - ทำาคนให้เก่งขึ้น คิดได้ ทำาเป็น เพราะถ้าทำาคนอ่ืนเก่งขึ้น 
  พวกเขาสามารถไปคดิ ไปทำาแทนคนกลุ่มเดมิ หรือคนๆ เดยีว 
  ที่ทำางานได้ 
 - ทำาให้เกิดการทำางานเป็นทีม ไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียว ถ้าคน 
  ในชุมชนสามารถรวมตัวกันไดแ้ล้ว ดงึความเก่ง ความสามารถ 
  ของแต่ละคนมาใช้ประโยชน์ จะช่วยจัดการอย่างเป็นระบบได้ 
 - สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี รวมไปถึงการมีกฎ มีกติการ่วม 
  การที่จะทำาให้คนในชุมชนใดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีงาม 
  ต้องมีระบบมารองรับ
 “เมื่อก่อนมีคนที่อยากเข้าร่วมโครงการงดเหล้ากับเราแล้วไม่
สามารถก้าวผ่านตรงนี้ได้ เกิดลงแดงบ้างอะไรบ้าง พอมีระบบมารองรับ 
เราก็นึกออกว่าต้องมีการคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงหรือคนที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ ส่งต่อให้กับระบบให้กับหมอหรือที่ให้บำาบัดต่อ มันไม่ได้
หมายความว่าเราจะช่วยเขาได้ทั้งหมด หรือต้องมีหน่วยงาน เช่น อบต.
มาสนบัสนนุงบประมาณหรือดา้นอ่ืน มนัตอ้งมรีะบบอยา่งทีว่า่มารองรับ”
 นอกจากระบบ ทำาให้มองถึงว่าถ้าสิ่งที่ทำายกระดับเป็นนโยบาย
สาธารณะไดก็้ยิง่ด ีโดยทำาใหค้นเหน็ว่าเร่ืองราวตา่งๆ เหล่านีม้นัไมใ่ช่เร่ือง
ของเราคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเร่ืองที่สามารถทำาให้นโยบายทำาได้จริงและ 
ไปผลักดันให้ที่อื่นดำาเนินการได้อีก
 “ถ้าเราปลอดภัย แต่อีก 13 หมู่บ้านที่อยู่รอบตัวเราไม่ปลอดภัย
ก็ไม่ถูก เพราะฉะนั้นเร่ืองนโยบายคือทำาให้ชุมชนอ่ืนเขาเป็นเหมือนเรา 
เพื่อสร้างความปลอดภัยร่วมกัน”
 แสงนภาเล่าว่า ในโมดูลการสื่อสารยังสอนให้รู้ว่าการสื่อสาร 
ให้มีพลังมันต้องทำาอย่างไร จะชวนเขามาทำางานร่วมกับเครือข่ายอย่างไร
ที่คนเข้าใจตรงกัน
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 การมาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทำาให้คนทำางานได้เห็นว่า
ถ้าจะทำาให้ทะลุมิติเดิมไปได้มันต้องทำาอีกขั้นหนึ่ง
 “เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไป 6-7 ขั้นแล้วตัน ก็เดินซ้ำาๆ อยู่  
จะไปถึงบันไดขัน้ที ่9 ไปไมร่อดเพราะวา่มช่ีองวา่งอยูต่รงนัน้ แล้วช่องวา่ง
ตรงนั้นเราดูไม่ออกว่าอะไร”
 เธอมองงานตัวเองว่าปกติ ชาวบ้านก็ทำางานของเขา หรือ  
รพ.สต.มีหน้าที่ดูแล มีบทบาทให้คนเลิกเหล้าด้วย แต่รพ.สต.ก็ได้แต่ 
ทำาหน้าที่ของเขา ไม่เคยมาชนมาต่อกัน จนกระทั่งวันนี้ได้จับเอาสอง 
หน่วยงานมาชนกันต่องานกัน จึงสามารถไปต่อได้ 
 “เมื่อก่อนคิดแต่โครงการของเรา โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 
ก็ทำาโครงการ รับสมัครผู้เข้าร่วม อบรมอาสาสมัคร ชวนคนเลิกเหล้า 
ให้เขารับเกียรติบัตรในหลังช่วงออกพรรษาก็ได้แค่นี้และก็ทำาคนเดียว 
แต่พอเราคุยกับ อบต. รพ.สต. หรือร่วมกับสาธารณสุขอำาเภอ จำานวน
คนที่อบรมอาสาสมัคร จาก 20 ได้เพิ่มเป็น 100 คน”
 ด้วยเหตุผลข้างต้น ภายใต้งบประมาณที่มี ภายใต้การหนุนเสริม
ของสาธารณสุข ซึ่งมีอำานาจสั่งการให้ อสม. หรือแกนนำาชุมชนประสาน
มาร่วม จากที่มีคนสมัครเข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้อยคนพุ่งสูงถึง 3,000 คน 
ยังมีการพัฒนาต่อยอดที่เรียกว่าการคัดกรองและบำาบัด
 “จากต่างคนต่างทำา เมื่อมาร่วมมือกันจึงเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ 
ได้มาจากการเรียนรู้ร่วมกันในโครงการพัฒนาศักยภาพฯ”
 เธอเล่าว่าผลที่เกิดจากการนำาเอาสิ่งที่เรียนไปใช้ มีเส้นทางเดิน 
ไปสู่เป้าหมาย สื่อสารกันง่ายขึ้น สามารถเดินไปตามแนวทางที่วางเอาไว้ 
ทุกคนเก่งขึ้น โดยไม่ต้องอธิบายเยอะ ทำางานสนุกกว่าเก่า
 “ถ้าทำาแบบนี้ การผลักสู่นโยบายท้องถิ่นได้ก็จะทำาให้เป็นวาระ 
ที่ยั่งยืนของชุมชน ถ้าเราทำาแต่หน่วยงานเรา จะไม่มีหน่วยงานสนับสนุน
ต่อเนื่อง ก็ไม่สำาเร็จจนกระทั่งเป็นนโยบาย อบต. หรืออำาเภออะไร 
อย่างนี้ ก็สามารถจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อได้”

 เธอได้พบว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลังที่ได้แนวคิด
ใหม่ เป็นความสำาเร็จแบบครอบคลุม ไม่ใช่แบบผู้นำาเดี่ยว แต่ยกระดับ 
ไปทั้งหมดมีกลไกรองรับทุกภาคส่วน
 ความร่วมมือที่กล่าวถึงไม่ใช่ร่วมมือเฉพาะเครือข่ายตัวเอง  
หรือหน่วยงาน ยังครอบคลุมทุกมิติ 
 “หลักสูตรของโครงการพัฒนาศักยภาพนี้ดี เราอยากให้เข้มข้น
เหมอืนเดมิ เพราะแมก้ารเรียนเหนือ่ยยาก แต่วา่ผลทีไ่ดน้า่พอใจ สามารถ
หยิบไปใช้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาระยะทางของเราจากชุมพร-สงขลา  
ก็ยังไกล ใช้เวลามาก หน่วยงานที่มาร่วมก็ต้องใช้เวลา ควรจะแบ่งโซน  
ใต้ล่าง ใต้บน ในการจัดหลักสูตร”
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 เจกะพันธ์ พรหมมงคล เป็นผู้ดูแลเครือข่ายประชาคม 
งดเหล้า ภาคใต้ตอนบนและเครือข่ายลดปัจจัยเส่ียงต่อ 
สุขภาพ ภาคใต้ทำางานร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นท่ีภาคใต้ 
รุ่นที่ 1 
 เขาเล่าว่าเครือข่ายประชาคมงดเหล้าซึ่งรับทุน สสส. เกิดตั้งแต่ 

ปี 2546 ระยะแรกเรียกตัวเองว่า สำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 

แต่ยังไม่มีเครือข่าย

 ปี 2553-2554 มีการสร้างเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ปีถัดมา

เกิดศูนย์ประสานงานระดับภาค แบ่งเป็น 10 ภาค อย่างกรณีภาคใต้ 

ก็มี ใต้ตอนบน ใต้ตอนล่าง เป็นต้น

 บทบาทเจกะพันธ์เป็นผู้ดูแลภาคใต้ตอนบน ทำาหน้าที่เช่ือม 

แหล่งทุน อำานวยการให้เครือข่ายระดับจังหวัดได้ทำางานอย่างราบร่ืน  

6 ลดช่องว่าง
ประชาสังคม-วิชาการ

สมัยก่อน
ระหว่างนักวิชาการ

กับภาคประชาสังคมนี้ซัดกันแรง
แต่บรรยากาศตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว

มันกลายมาเป็นความร่วมมือ
ทำางานร่วมกัน

“

”

เจกะพันธ์ พรหมมงคล
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และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัด ซ่ึงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ 

เทคนิค และยุทธศาสตร์ 

 “การพัฒนาศักยภาพที่เราทำาอยู่ จะเก่ียวกับการบริหารจัดการ

โครงการ เอกสารทางการเงิน และการเขยีนโครงการใหส้อดคล้องกับสภาพ

ปัญหาของพื้นที่” เขาเล่า 

 รูปแบบการสนับสนุนดังกล่าวมีการเชิญเครือข่ายมาประชุม 

อบรม ขณะที่ทางเขาเองก็มีหน้าที่ในการลงพื้นที่ไปติดตามดูว่าสิ่งที่เขา 

ยังขาดหรือยังต้องการคืออะไร ช่วยประสานงาน จัดงาน ติดตามงาน 

 “ก็ต้องบอกว่าที่เราทำามาก่อนนั้นยังขาดทิศทาง เป้าหมาย 

แน่นอนว่าคนที่เราจะสร้างจะให้เก่งเร่ืองอะไรก็ทำาไปตามปรากฏการณ์ 

ตามสภาพปัญหาที่พบ เช่น เขาเคลียร์เอกสารการเงินไม่เป็น ก็เวิร์คชอป

เอกสารการเงินให้ สรุปรายงานไม่ได้ ก็ไปสนับสนุนให้ทำารายงาน”

 เขามองว่าโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ ที่จัดโดย  

สจรส. คอ่นขา้งมเีปา้หมายทีชั่ดเจนในการยกระดบัเครือขา่ย หากอธิบาย

อย่างง่ายเปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนในห้องเรียนทั่วไป ตรงนี้จะเป็นการ

เรียนเพื่อสอบเลื่อนชั้นโดยเฉพาะ

 “ถ้าเราทำาอยู่แบบเดิมๆ อาจไปถึงเป้าหมายช้า เพราะเป็น 

การสุ่มทดลองทำากันเอง ที่เราขาดก็คือแนวคิดทฤษฎี” เขาว่า

 ในทมีทำางานของเขาม ี7 คน รับผิดชอบงานดา้นพฒันาศกัยภาพ 

3 คน มองว่าอาจทำางานอบรมไปเร่ือยๆ แต่จุดอ่อนตรงไม่มีหลักสูตร 

ที่แน่นอน ไม่มีการประเมินผลเป็นรูปธรรม วัดผลไม่ได้ว่าเกิดพัฒนา 

ได้ขนาดไหน ขณะที่ สจรส.จัดหลักสูตรชัดเจนทั้งทางทฤษฎีการเรียนรู้ 

ของคนและการบริหารที่จะให้เกิดผลสำาเร็จ 

 “เป็นหลักสูตรที่มีระบบการจัดการที่ดีจับต้องได้ เห็นได้ นี่คือ

ความต่าง” เจกะพันธ์ กล่าวและว่า

 สิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ทำาให้ทีมงานเขาสามารถเขียนโครงการ 
ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยสมัยก่อนเวลาเขียนโครงการก็จะง่ายๆ 
แตว่า่มกัไมส่อดคล้องในหลักการ เหตผุล และวัตถปุระสงค ์บางทกิีจกรรม
อาจไม่สอดคล้องเป้าหมาย เมื่อมาเข้าโครงการฯ ทำาให้มีมุมมอง มุมคิด
ที่คมขึ้น เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัด กล่าวคือ
 1. เขียนโครงการอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นจริง มีการอ้างข้อมูล  
มีงานวิชาการ งานวิจัย เข้ามารองรับ 
 “ก่อนนี้มักก๊อปปี้โครงการของปีก่อนมาใช้ วนอยู่ไม่มีอะไรใหม่ 
ขาดการวิเคราะห์ ขาดการหาปัจจัย เมื่อเรามาอบรมกับ สจรส. ทำาให้เรา
รู้จักคำาว่า ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ เช่น เรื่องเหล้า เราไปรณรงค์เรื่องเหล้า
ไม่ดีต่อสุขภาพ ผิดศีล แต่ สจรส.สอนให้เราเห็นว่า ปัจจัยอะไรทำาให้ 
เกิดการดื่ม เป้าหมายโครงการต้องไปลดปัจจัย”
 2. การบริหารจัดการเครือข่าย มองได้กว้างขึ้น หลากหลาย
 “การจัดการบริหารเครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ในหลักสูตร 
กส็อนเราให้วิเคราะห์เครอืข่าย การเอาเครอืข่ายมารวมกนั แลว้อะไรเป็น
จุดคลิกที่ทำาให้เครือข่ายสานพลังกันได้”
 3. การประเมินโครงการ 
 “เขาจะให้เคร่ืองมือมาตัวหนึ่ง ให้ประเมินว่าโครงการของเรา 
มีความคุ้มค่าขนาดไหน มีความคุ้มค่ากับยุทธศาสตร์ของชาติหรือไม่ 
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเปล่า มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หรือไม่”
 4. การจัดการความรู้ KM 
 “ที่ ผ่านมาภาคประชาสังคมมักทำางานโดยการพูดแต่เขียน 
ไม่เป็น รูปธรรมความสำาเร็จไม่สามารถถ่ายทอดมาเป็นเอกสารได้  
การจัดการความรู้เป็นสิ่งสำาคัญมาก มีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถอด 
บทเรียน การจัดการความรู้ที่ฝังลึก ความรู้ทั่วไป ผมคิดว่าก็ใช้การจัดการ
ความรู้มาช่วยได้เยอะ”
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 5. การบริหารจัดการโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์ สมัยก่อนเราก็ไม่ได้

เก่งเรื่องตัวชี้วัด KPI ปริมาณ คุณภาพ 

 “การประเมินยุทธศาสตร์ภายใต้คำาถาม 3 คำาที่ผมจำาแม่น 

มาก-เวลาทำาโครงการอะไรสกัอยา่ง ต้องตอบใหไ้ด้วา่ไปไหน-ไปอยา่งไร–

แล้วเรากำาลังอยู่ตรงไหนอันนี้สำาคัญ สำาหรับผมนี่ถือว่าฝังหัวเลย และ 

ใช้ได้ตลอด”

 เจกะพันธ์เล่าต่อว่า การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  

ทำาให้เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายลดปัจจัย

เสี่ยงต่อสุขภาพภาคใต้เอาไปใช้ทำางานแก้ปัญหาในพื้นที่เกิดรูปธรรม 

ความสำาเร็จที่มากขึ้น แต่ก่อนงานจับต้องไม่ได้ ไม่เห็นพื้นที่ ไม่เห็นความ

เปล่ียนแปลงเชิงสภาพแวดล้อม ไม่มีนโยบาย ไม่มีกลไกมาขับเคล่ือน  

ทำาไปลอยๆ แต่พอเราอบรมเสร็จ เกิดการสรุปความรู้ สถานการณ์ปญัหา

กลไกและบทเรียน “หลักสตูรนีต้อบคำาถามงานของเรา อยา่งพอเราไปทำา 

KM ให้ชุมชน พวกเขาก็ไปจัดการความรู้ของตัวเองได้ เขาเห็นว่าตัวเอง 

คิดอะไร ทำาอะไร ทำาแบบไหน มีใครบ้าง ได้อะไร ส่วนผมเองก็ใช้ 

ความรู้ที่ได้มา ใช้ช่องทางที่ได้รับการสนับสนุนจาก สจรส. ลงไปทำางาน

ตอบโจทย์เครือข่าย” 

 ตอนนี้เจกะพันธ์มองว่า เครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ภาคใต้ มีความพร้อมเป็นวิทยากรได้

 เขายกตัวอย่างเครือข่ายเอดส์ที่สตูล สมัยก่อนทำางานมาก  

ชนดิหวัชนฝา แตพ่อถามวา่สถานการณ์ปญัหาเขาคืออะไร รูปแบบปญัหา

คืออะไร ความสำาเร็จของเขาคืออะไร เขามองไม่เห็น แต่เมื่อเอาความรู้ 

ไปพัฒนาเขา เขาเร่ิมเข้าใจสถานการณ์ มองเห็นแนวโน้ม เห็นสถิติ  

เห็นบริบทของคนเป็นเอดส์ที่เปลี่ยนไป 

 “หลักสูตรการจัดการความรู้ทำาให้เขาเห็นและจัดรูปแบบ ทำาให้

เคร่ืองมือเขาเปล่ียน ทำาให้เขาคิดเป็นระบบ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะอบรม

เหมือนเดิม อย่างเหล้ากับเอดส์ สัมพันธ์กันอย่างไร พอเราวิเคราะห์ 

จากการบริหารโครงการก็พบว่า คนเป็นเอดส์เกือบครึ่ง กินเหล้าเมาแล้ว 

ไปมีเพศสัมพันธ์ อันนี้เท่ากับเป็นการยกระดับให้เกิดการมองเชิงระบบ”

 เขายังมองว่าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ดีมาก ตรงที่ลดช่องว่าง

ของภาคประชาสังคมกับนักวิชาการ 

 “ถ้าเป็นสมัยก่อน ผมก็ว่าไม่เอาเหมือนกัน ที่ว่าเอาแต่เอกสาร 

ข้อมูล ชาวบ้านทำางานก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เป็นช่องว่างที่มีมาตลอด ระยะ

ห่างมีสูง”

 พอผ่านโครงการฯ นี ้ทำาใหเ้ขารู้สกึวา่มสีว่นเตมิเตม็ซ่ึงกันและกัน 

เพียงแต่ต้องถอยความก้าวร้าวลงไป นักวิชาการเองต้องนุ่มนวลลง 

 “สมัยก่อน ระหว่างนักวิชาการกับภาคประชาสังคมนี่ซัดกันแรง 

แต่บรรยากาศตอนนี้มันเปล่ียนไปหมดแล้ว มันกลายมาเป็นความ 

ร่วมมือ ทำางานร่วมกัน”

 อันนี้เจกะพันธ์มองว่า เกิดมาจากการถอดบทเรียน ทำาให้ 

ทาง สจรส.เองก็ยอมรับว่าต้องถอยความเป็นวิชาการลงบ้างจึงจะได้รู้ว่า

ภาคประชาสังคมอ่อนตรงไหน จะได้ร่วมมือช่วยกันปรับ

 “อันนี้คือคุณค่า ความหมายของโครงการนี้นะ ที่ลดช่องว่าง 

และสร้างสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับวิชาการ”

 การนำาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพไปใช้ 

ส่งผลความเปลี่ยนแปลงสำาคัญ 3 ประการ

 1. การเปล่ียนแปลงในเชิงบคุคล เมือ่เขาเอาความรู้ไป Workshop 

เกิดการพัฒนาจนคนเหล่านี้พร้อมเป็นวิทยากรได้ ไม่ว่าคนเลิกเหล้า  

เลิกบุหรี่ คนลดการใช้ความรุนแรง เด็กวัยรุ่นที่ก้าวพลาด  

 “เรามีวิทยากรมาจากคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด เป็นคนที่ผ่าน

ประสบการณ์มาดว้ยตนเอง นีจ่ะเปน็กุญแจสำาคญัของการทำางานในชุมชน 

บางที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนไปดูงานได้”
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 2. สภาพแวดล้อมเปล่ียน โดยตอนนี้ชุมชนที่เข้าไปทำางานได้

ทำางานจริงจัง กลายมาเป็นชุมชนช่วยทำางานให้

 “สมัยก่อนการเลิกยาต้องไปโรงพยาบาล แต่ตอนนี้เลิกยา เหล้า 

ในชุมชนได้เลย เมื่อชุมชนไม่ขายเหล้า ไม่ขายบุหร่ีให้กับคนที่จะเลิก  

สอดส่องยาเสพติด สภาพแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไป ในงานบวช งานแต่ง 

วัฒนธรรมการไม่เลี้ยงเหล้าก็จะมากขึ้นในภาพรวม”

 3. ความสำาเร็จในเชิงนโยบาย สมัยก่อนจะไม่มีปัจจัยอุดหนุน 

คนทำางานด้านปัจจัยเสี่ยง อย่างเช่นข้อกฎหมาย แต่ภายหลังคนทำางาน

ร่วมกันผลักดัน ทั้งกฎหมาย เหล้า บุหรี่ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ 

ลดยาเสพติดด้วยชุมชน

 4. ปจัจบุนัไดเ้กิดกลไกสำาคญัระดบัอำาเภอ ตำาบล ทีท่ำาเร่ืองปจัจยั

เสี่ยงทำาให้เกิดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ เรื่องเหล้า 

บุหรี่ จะเข้าไปเป็นประเด็น ซึ่งแต่ก่อนจะไม่มีใครสนใจเรื่องนี้

 เจกะพันธ์มองว่า ในการพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมา หน่วยงาน

กลางต่างๆ มักนั่งคิดเอาเองว่าชาวบ้านเขาด้อยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เช่น

วิเคราะห์ว่าด้อยเร่ืองสื่อ ก็จะอบรมทำาคลิป ทำาสื่อ แต่ไม่ได้บอกว่า  

จะไปเปล่ียนแปลงอะไร ทั้งที่สื่อจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความ

เปล่ียนแปลง อีกประการหนึ่งคือไม่รู้จักเครือข่ายที่แท้จริง ส่วนมาก 

คิดเอาเอง ต่างกับ สจรส.ที่เขารู้จักเครือข่าย เขาเลยออกแบบหลักสูตร 

มาให้สัมพันธ์กับเครือข่าย 

 โครงการนี้มองว่าดี แต่ควรเปิดกว้างให้ผู้สนใจ รวมทั้งผู้ที่เรียน

แล้วนอกจากนำาไปใช้งานก็ต้องถ่ายทอดขยายความรู้ต่อไปด้วย ทั้งใน 

แนวราบและแนวดิ่ง ในตัวโครงการพัฒนาศักยภาพฯ หากจะต้องปรับ  

ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้ มองเนื้อหาของการอบรมที่มองว่ายังเป็นเนื้อหา 

ที่ยังเข้าใจยากอยู่สำาหรับภาคประชาสังคม มาจากคำาบางคำา ศัพท์เฉพาะ 

ศัพท์แสลงทางวิชาการ และข้อมูลที่มาก อาจต้องปรับส่วนนี้ 

 สิง่ทีย่งัขาดอีกสว่นเขามองวา่ การเปดิโอกาสใหเ้ครือขา่ยไดม้กีาร

สนทนากันเอง 

 “หมายความว่า เมื่อนักวิชาการหรืออาจารย์ Input เข้ามาแล้ว 

น่าจะมีสักช่วงหนึ่งที่ให้เครือข่ายได้มีโอกาสสนทนา แลกเปลี่ยน เพราะ

บางคนครูสอนจำาได้ 50 บางคน 70 บางคน 30 จึงเห็นว่าน่าจะให้ 

เครือข่ายได้แลกเปลี่ยน สนทนา นอกจากได้แลกเปลี่ยนความรู้ มันจะ

ทำาใหเ้กิดความสมัพนัธ์ทีผ่่านมา การสนทนายงันอ้ยไมเ่กิดการเช่ือมทำาให ้

เสียโอกาส”

 หลังจาก Workshop การมีระบบติดตามประเมิน และพา 

เครือข่ายอ่ืนไปเรียนรู้ด้วย ซ่ึง สจรส.ดำาเนินการ เจกะพันธ์มองว่าเป็น 

รูปแบบที่ถือว่าดีมากๆ แต่เสนอว่ารูปแบบไม่ควรเป็นทางการมาก  

อาจจัดโต๊ะกลมกลุ่มชาวบ้าน และเพิ่มงานในเชิงมิติทางวัฒนธรรม 

เข้ามาบ้าง
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 อานนท์ มีศรี นายกสมาคมส่ือชุมชนภาคใต้ นครศรี-
ธรรมราช เขาจบมาทางวิศวกรรมศาสตร์ แต่สนใจจับงานส่ือ
ชมุชน ปี 2547 โดยมองเห็นวา่ส่ือจะเป็นพลังในการเปล่ียนแปลง
สังคมได้ ซึ่งงานเขามาเริ่มเห็นผลในปี 2552
 “เราเริ่มมาจากวิทยุ ที่ทำากันมานาน พอ สสส.เข้ามา มีแผนงาน
เป็นชุดย่อยๆ ในนั้น จะมีโครงการพัฒนาสื่อสาธารณะภาคใต้ เพื่อ
ต้องการให้คนทำาสื่อเพื่อประชาชนรวมตัวกันทำาการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ 
เนื่องจากที่ผ่านมานักสื่อสารมีเยอะก็จริง แต่ต่างคนต่างทำาและสื่อเร่ือง
สุขภาพยังไม่มี” 
 ในปี 2559 ซ่ึง สสส.สนับสนุนผ่าน สจรส. ได้ทำาสื่อชุมชน 
มีช่องทางวิทยุ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบเป็นสื่อชุมชนท้องถ่ินที่จะมา
ขับเคล่ือนด้านสุขภาวะทางสังคม มีการรวมพลคนทำาสื่อของภาค
ประชาชน โดยมีฐานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสมาคมสื่อชุมชน 
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช มีรายการวิทยุสุขภาพเป็นหลัก ใช้ชื่อว่าสมัชชา
ทางอากาศ ลิงค์รายการไปทุกภาคของประเทศไทยภาคๆ ละ 2 สถานี 

7 เคลื่อนสื่อชุมชน
ด้วยยุทธศาสตร์

นำาเอาไปปรับใช้ โดยเฉพาะ
ก็คือการนำาไปจัดวางเป็นยุทธศาสตร์

เพราะว่ามันมีหนึ่งหลักสูตร
ที่เรียกว่าการบริหารโครงการ
และการจัดทำายุทธศาสตร์

“

”

อานนท์ มีศรี
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มีสื่อออนไลน์ www.scma channel.com เป็นเว็บไซต์กลาง ใช้ในการ
เขียนข่าว ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube โดยประเด็นร่วมของภาคใต้  
มี 4 ประเด็นหลัก คือ 
 - ความมั่นคงด้านอาหาร
 - สถานการณ์ชายแดนใต้
 - แผนพัฒนาภาคใต้
 - เด็กและเยาวชน 
 เมื่อเขาได้รับมอบหมายให้เป็นคนทำาหน้าที่เป็นแกนกลางในการ
สื่อสาร มีการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ผลิตนักข่าวพลเมือง  
เป็นที่รู้จักทั่วประเทศจากการทำาข่าวไฟไหม้พรุควนเคร็ง ท่าเรือน้ำาลึก 
ปากปารา โรงงานถลุงเหล็กทีท่า่ศาลา และประเด็นความมัน่คงดา้นอาหาร
ที่ชุมพร 
 “กรณีจากข่าวป่าพรุควนเคร็ง เราสื่อให้เห็นว่าหลังจากที่เรา 
เสนอข่าวออกไป ผลที่ตามมาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งลดลงจนไม่มีข่าว 
ไฟไหม้อีก เพราะนักข่าวพลเมืองเปิดโปงว่าพรุควนเคร็งมันโดนทำาลาย 
ด้วยน้ำามือคนไม่ใช่ธรรมชาติ นำาไปสู่การแก้ปัญหาเร่ืองนี้ได้เมื่อดึง 
ทุกภาคส่วนเข้ามาจึงเห็นพลังของสื่อ”
 ปี 2559 งานสร้างสุขภาคใต้ สจรส.เป็นเจ้าภาพจัดในปีที่ 8  
ที่ศูนย์ประชุม ม.อ. ทางกลุ่มได้รับการเชิญให้เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งในการ
สร้างสุขภาคใต้ด้านการสื่อสาร ทางสมาคมฯ เริ่มมีบทบาทต่อเครือข่าย
ในภาคใต้ สามารถเช่ือมสถานีวิทยุ 8 จังหวัดเคล่ือนโครงการพัฒนา 
เครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ
 - เป็นการสร้างเครือข่ายสื่อเพื่อสุขภาพของภาคใต้ 
 - ออกแบบกำาหนดช่องทางในการสือ่สารด้านสขุภาพของภาคใต ้ 
  โดยชักชวนสื่อชุมชนมาชวนประชุม มากำาหนดวิสัยทัศน์ 
  ร่วมกันสร้างการสื่อสารสังคมเพื่อการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย 
  สื่อเพื่อสุขภาพภายใต้ความร่วมมือของกองบรรณาธิการ 
  สื่อสร้างสุขภาคใต้ 

 ปี 2559 กองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้ จัดรายการ  
“กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้” เชื่อมโยงสถานีวิทยุ 8 สถานีในภาคใต้ 
กำาหนดประเด็นร่วมจากกลุ่มเครือข่ายที่ทำางานร่วมกัน 
 จังหวัดชายแดนใต้พูดเร่ืองสุขภาวะชายแดนใต้ การแพทย์ 
จากภูมิวัฒนธรรม ใช้เครือข่ายวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และเครือข่ายยะลา 
 นคร พัทลุง สงขลา พูดเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร 
 กระบี่ ตรัง พูดเรื่องท่องเที่ยวในชุมชน 
 สุราษฎร์ธานี ชุมพร พูดเรื่องปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ เหล้า บุหรี่  
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 รายการนี้จัดวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 10 โมง เชื่อมต่อสัญญาณ
จากทุกสถานีในเครือข่ายและแต่ละสถานีต้องสลับกันจัดรายการ 
กระจายเสียงผ่านคล่ืนวิทยุและระบบออนไลน์ ที่สามารถฟังย้อนหลังได้  
ทาง Ligor Chanel ของ YouTube
 “ตอนนี้เราก็มียุทธศาสตร์สื่อเพื่อสุขภาพทางสังคมของพื้นที่ 
ภาคใต้ โดยเครือข่ายสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้เป็นแกนกลาง
ครบ 14 จังหวัด กองบรรณาธิการสื่อสร้างสุขภาคใต้นัดประชุมกัน 
ทุก 3 เดือน”
 อานนท์เล่าว่า การสื่อสารของเครือข่ายใช้รูปแบบ On Air/On 
Line/On Ground โดยเฉพาะ On Ground คือการจดัวงคยุในเวทชุีมชน
 “สมมตว่ิาไปจดัเวททีีส่รุาษฎร์ฯ เราใช้เครือขา่ยทีส่รุาษฎร์ฯ เขา้ไป
ยังเวที On Ground สื่อทำาหน้าที่ทั้ง On Air/On Line ไปด้วย  
ทำาคลิปสั้น จัดเป็นรายการวิทยุ อาจสัมภาษณ์บุคคลสำาคัญในวงนั้น  
อย่างเช่น นายก อบต. ฯลฯ เมื่อนำาไปสื่อสาร ส่งต่อมันจะเกิดพลัง  
ผ่านกระบวนการ On Air/On Line/On Ground ของเรา”
 นายกสมาคมสือ่ชุมชนภาคใต้เล่าวา่ แมท้ำางานมามากแต่จดุอ่อน
ยังอยู่ตรงความรู้ความเข้าใจการสื่อสารด้านสุขภาพ ด้านการจัด
กระบวนการ องค์ความรู้เครือข่าย เราได้เข้ามาร่วมโครงการพัฒนา
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ศกัยภาพภาคเีครือขา่ย สสส.ระดบักลุ่มพืน้ทีภ่าคใต้รุ่น 1 ทำาใหเ้หน็ชัดขึน้
ในการจัดการสู่ระบบ วิธีคิด การวางรูปแบบ การสร้างเครือข่าย จนนำาไป
สู่การสื่อสาร
 “เราก็นำาไปใช้ โดยการเอาสิ่งที่ได้ไปคุยต่อในวง บก. แล้วนำาเอา
ไปปรับใช้โดยเฉพาะ ก็คือการนำาไปจัดวางเป็นยุทธศาสตร์ เพราะว่ามันมี
หนึ่งหลักสูตรที่เรียกว่าการบริหารโครงการและการจัดทำายุทธศาสตร์”
 เขาเล่าว่า ก่อนหน้านี้มีแต่คำาเรียกลอยๆ ว่ายุทธศาสตร์ แต่ว่า 
ก็ไมม่รูีปแบบ เขาเองไมม่คีวามรู้จะทำาแบบนีอ้าจทำามาแบบไร้หลักวิชาการ 
แต่อบรมเสร็จก็เอาหลักวิชาการนี้ไปเติมเต็มใช้เป็นการตอบโจทย์ การขอ
สนับสนุนงบประมาณในปีที่ผ่านมาได้
 หลักสูตรถอดบทเรียน นำาไปใช้ในการถอดบทเรียนเครือข่าย 
สือ่สร้างสขุภาคใตว้า่ ทีม่องปจัจยัความสำาเร็จ จดุเดน่ จดุดอ้ย โดยระหว่าง
ที่อบรมไป ก็ประยุกต์ใช้ไปกับงานด้านสื่อไปพร้อมกันเลย
 “เมื่อถอดบทเรียนแล้วก็มาคิดทำาวิสัยทัศน์ร่วมของสื่อสร้างสุข 
ภาคใต ้เลยเกิดคำาวา่ สือ่สร้างสขุภาคใต้ขบัเคล่ือนสงัคมอันจะนำาไปสูค่วาม
เปลี่ยนแปลง” เขาเล่า พอได้วิสัยทัศน์ก็มากำาหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ร่วม
ทำาเป็นยุทธศาสตร์สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม ประกอบด้วย
 - รูปแบบสื่อเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 
 - สร้างอัตลักษณ์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นประเด็นสื่อสุขภาวะ 
  ทางสังคม 
 - กลยุทธ์ สร้างความเชื่อมั่น อัตลักษณ์สื่อ
 การทำายทุธศาสตร์ดงักล่าวภายใต้แผนการทำางานทีป่ระกอบดว้ย 
แผนงานกลาง แผนงานขับเคล่ือนในพื้นที่ และแผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
 “เหล่านี้มาจากชุดที่เราอบรมหมดเลย เราก็นำาไปสร้างกำาหนด
ยุทธศาสตร์ ตอนนี้เราเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้แล้ว  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เราก็บอกว่าจะต้องสร้างเครือข่ายสื่อให้ครบทั้ง 

14 จังหวัดภาคใต้กลยุทธ์ของเราคือการสนับสนุนแผนงานวิชาการ 
สนับสนุนการขับเคลื่อน และการปฏิบัติการร่วมกัน”
 ตอนนี้เขาเคล่ือนงานในปีที่ 2 ไปด้วยยุทธศาสตร์โดยเร่ิมใช้
ยุทธศาสตร์หลังผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพฯ เมื่อปลายปี 2560 ส่งผล
ให้เครือข่ายสื่อฯ ทำางานเป็นระบบมากขึ้น
 ปัจจุบันกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้มีคน 40 คน ประชุมทุก 
3 เดือน วนไปตามพื้นที่ต่างๆ 40 คนนี้ก็ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปด้วยกัน 
ทำางานเป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจน มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่จะ 
ขับเคลื่อนดังนี้
 - ต้องให้ได้ถึงจริยธรรม
 - เครือข่ายสื่อต้องเต็มพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 - ต้องพัฒนาสู่มืออาชีพให้ได้
 สำาหรับการสร้างอัตลักษณ์ มาจากที่เห็นว่าเครือข่ายสื่อชุมชน 
ไม่มีความเช่ือมั่นจากประชาชน สิ่งที่ขาดเลยทำางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ 
อัตลักษณ์
 “จริยธรรมสือ่เพือ่สขุภาวะทางสงัคม เปน็แนวปฏิบตัเิพือ่กำาหนด
จริยธรรมสื่อเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเป็นงานวิชาการ เราต้องการกำากับดูแล
กันเอง เพื่อให้อยู่ในกรอบ ในการสื่อสารของพวกเรา โดยหัวข้อที่ใช้วิจัย
เรียกว่า แนวปฏิบัติเพื่อกำาหนดจริยธรรม”
 สิ่งที่ได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว 
อานนท์มองว่าเป็นการได้เครือข่าย เวทีนี้ทำาให้เรารู้จักกันมากขึ้น เพราะ
ในเวทีทุกคนต้องมาเล่าบริบทของตัวเอง การที่เราทำางานสื่อทำาให้เรารู้
เครือข่าย รู้ข้อมูลที่ลึกมากขึ้น 
 “ที่ได้อีกอย่างคือได้ตัวบุคคลมาทำางานสื่อมากขึ้น จากที่เรารู้จัก
กันเฉพาะแต่ในกลุ่มสื่อด้วยกัน แต่เราได้คนทำางานอย่างเช่น ประเด็น
ปัจจัยเสี่ยงงดเหล้า ก็มีคนทำาสื่อ แต่เขาก็ไม่มีช่องทาง เราก็เกาะเก่ียว 
เขาเข้ามาพัฒนาศักยภาพให้เขาทำาสื่อ”
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 อานนท์มองว่า โครงการพัฒนาศักยภาพฯ มีข้อดี คือ รูปแบบ
มีทั้งการบรรยายและเวิร์คชอป สลับกับแลกเปล่ียนเนื้อหา นำาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง แต่ก็เหมาะกับมีความสนใจกับเร่ืองเหล่านี้เป็นทุน  
เนื้อหาตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะทำา เน้นความรู้เฉพาะคนสื่อกันได้ แต่ก็
อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มหนึ่งที่มาเข้าร่วม อาจต้องออกแบบหลักสูตรให้
สอดคล้องกับคนหลายกลุ่มที่ทำางานร่วมกับ สสส. ซ่ึงมีหลายระดับ  
ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ไม่เท่ากัน “ผมมองว่า แต่ละคน พื้นความรู้ 
ประสบการณ์ ไม่เหมือนกัน หลักสูตรที่ใช้สอน ปริญญาตรีบางคน 
ยังไม่รู้เลย เพราะองค์ความรู้ฐานที่มาของที่เรียนมาต่างกันรับรู้ได้ต่างกัน 
บางคนที่มาร่วมยอมรับว่าไม่เข้าใจ แต่ที่รับรู้และใช้งานได้มีความสุข 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการ”
 อานนท์มองว่า หลักสูตรนี้ส่วนใหญ่หากเป็นเร่ืองที่คนสนใจ 
ตรงกับงาน ก็ถือว่าจะได้พลังมาก จำาเป็นจะต้องพิจารณาในคนที่มาเข้า
หลักสตูรวา่จะตอ้งเป็นสิง่ทีเ่ขาทำาสมัผัสอยู ่โครงการนีจ้ะตอบโจทยป์ญัหา 
และโครงการก็ไปอุดช่องว่างในการจัดการอย่างเป็นระบบต้องควบคู่กัน 
แต่ถ้าไม่ทำากิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำาอะไร 
 สำาหรับคนที่เข้าโครงการแล้วก็ต้องดูว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์  
และขยายผลอย่างไรกับคนที่เก่ียวข้องของเขาเองโดยเฉพาะในโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับคนจำานวนมาก อย่างเช่น เครือข่ายสื่อ เครือข่ายงดเหล้า 
เป็นต้น
 “ปัญหาที่เห็นอยู่สำาหรับคนทำางาน สสส. ที่ขาดการพัฒนา 
ศักยภาพฯ ก็คือ ทำาตามโครงการ ทำาตามตัวชี้วัด เสร็จแล้วก็จบ ยังไม่
อาจไปต่อ สมมติว่าเราตั้งบันได 5 ขั้น โครงการตอบโจทย์บันไดขั้นที่ 1 
พอปีต่อมา ก็ยังอยู่ขั้นที่ 1 เพราะไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปต่อไม่ได้ เพราะคิด
ในเชิงทะลุทะลวงไม่ได้ สมมติว่าเราวางเป้าหมายว่า 5 ปีไปสู่อะไร  
แต่ถ้าไม่มีความรู้หรือได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าปีไหนก็ยังทำาแบบ
เดิม ไม่ขยายผล”

 ประเดน็ทางสื่อสำาหรับชาวบ้าน คือ คนที่ทำางานเป็น ทำางานเกง่ 
แต่ไม่สามารถอธิบายหรือเล่าเร่ืองได้ จะแพ้นักเล่าเร่ืองที่ทำางานเก่ง 
น้อยกว่า ทำาให้นักปฏิบัติการในพื้นที่ขาดโอกาส 
 “ผมวา่ถา้ สสส.ต้องการพฒันาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงถงึตรงนัน้
ด้วย ต้องดึงคนเหล่านั้นขึ้นมา สร้างนักกิจกรรมเหล่านี้ ที่ทำางานเก่ง  
มาเป็นนักเล่าเร่ืองให้ได้ด้วยก็จะเสริมพลังให้คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
อย่างมาก”
 อานนท์มองว่า ในระบบงาน สสส.เองก็ยังไม่ถึงตัวจริงของคน
ทำางานในพื้นที่ชุมชน การไปทำากับบางหน่วยงาน เช่น ท้องถิ่น บางทีก็
แค่ทำาไปตามภารกิจเท่านั้นเลยขาดความจริงจัง ต้องลงไปถึงคนที่สนใจ
ทำางานในเรื่องนั้นอย่างจริงจัง 
 การพฒันาศกัยภาพฯ หากไดค้นกลุ่มหนึง่ทีเ่ปน็กลุ่มหลัก สจรส. 
มีหน้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วขยายไปยังฐานราก จึงจะเปลี่ยนแปลง
ได้จริง
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 บทบาทของ สมนกึ นุ่นด้วง เป็นทัง้นักวชิาการสาธารณสุข
ชำานาญการ ประจำา รพ.สต.นาท่อม อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ขณะเดียวกันเป็นพี่เลี้ยงโครงการ สสส. เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ในรุ่น
ที่ 2 จึงนำาไปใช้ได้กับงานทั้งสองส่วน
 “เร่ิมแรกเลยคือการนำาไปใช้พิจารณาโครงการของชุมชนน่าอยู่ 
ถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้ ก็ไม่อาจสร้างตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ได้” 
 เขาเล่าว่า ในระบบราชการ การทำาโครงการต่างๆ ไม่มีตัวชี้วัด 
มาตอบวัตถุประสงค์ บางคร้ังมีกิจกรรมก็จะได้แต่กิจกรรม พองานเสร็จ 
ก็คือได้เท่านั้น 
 “พอมาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพ เราสามารถบอกได้ว่า  
เรามีวัตถุประสงค์ที่มันสอดคล้องกับปัญหา และมีตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ได้ จากนั้นเราก็ได้รู้ว่าเมื่อเราทำากิจกรรมแล้วต้องการ
ผลลัพธ์ ไมไ่ดท้ำากิจกรรมเพือ่ใหไ้ดกิ้จกรรม เพราะฉะนัน้เมือ่เรารู้ว่าผลลัพธ์
มันคืออะไร บางทีกิจกรรมมันเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อไปถึงผลลัพธ์” 

8 ก้าวข้ามยุค
ทำากิจกรรมเพื่อให้ได้กิจกรรม

มันไม่ใช่แบบเดิมว่าหิ้วกระเป๋าเอกสาร
จากงานสัมมนากลับบ้านมาวางทิ้ง

ในวันนี้ผมหยิบเอกสารกลับมาเปิดเป็นช่วงๆ
เมื่อเราติดขัดอะไรก็หยิบเอกสารมาเปิด

เพราะว่าสิ่งที่เขาสอนก็ถูกออกแบบมาให้ตรงกับสิ่งที่ทำา
สัมผัสอยู่ทุกวัน ทางวิทยากรเองก็รู้ว่าเรากำาลังทำาอะไรอยู่
เป็นการตอบโจทย์ของผู้เรียนที่ต้องการนำาไปใช้โดยตรง

สิ่งสำาคัญคือการนำาไปใช้งานจริง
เป็นตัวทดสอบเลยว่าที่เราคิดว่าใช่ ทักษะนั้นจริงหรือไม่

“

”

สมนึก นุ่นด้วง
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 ขณะที่ประเด็นการตั้งเป้าหมายต้องมาดูว่าเราจะไปถึงเป้าหมาย
นั้นได้อย่างไร ต้องมาสร้างเคร่ืองมือที่ไปถึงเป้าหมายหรือกลับมาถึง
กจิกรรมที่ไปถึงเป้าหมาย เขาตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาในงานพัฒนาต่างๆ 
ชาวบ้านมักติดอยู่แค่กิจกรรม ตอนนี้ชวนให้เขามองมากกว่านั้น ไปถึง
ผลลัพธ์เห็นคุณค่าของโครงการ 
 “บางทีผลลัพธ์หนึ่งก็จริงแต่ว่าคุณค่าเป็นหนึ่ง สอง สาม สี่…”
 ยกตัวอย่าง โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 
ที่หมู่ 11 ตำาบลโคกม่วง อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งกิจกรรมเด่น
คือชาวบ้านช่วยกันทำาฝาย เขามองว่าฝายคือผลผลิต ผลลัพธ์คือการ 
นำาน้ำามาใช้ประโยชน์ในประปาหมู่บ้าน เมื่อประปาหมู่บ้านไหลมาแล้ว 
ชาวบ้านก็นำาน้ำาประปาไปปลูกผัก เล้ียงปลา นั่นเป็นคุณค่าที่เกิดต่อ 
ขึ้นมาเป็นผลกระทบ
 พอมีน้ำาประปาใช้ ได้ปลูกผัก พ่อแม่ลูกมาปลูกผักร่วมกัน 
เกิดความสมัพนัธใ์นครัวเรือน บา้นนีม้ผัีก บา้นนีม้ปีลา มกีารแลกเปล่ียน
ผลผลิต เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือน 
 “ผักขายได้ เป็นเศรษฐกิจครัวเรือน พอมีน้ำาเขาปลูกกล้วย  
ปลูกพริก กลายเป็นตน้ทนุในการสร้างอาชีพ ทำากล้วยฉาบและเคร่ืองแกง 
นั่นคือเศรษฐกิจในครัวเรือน เกิดกลุ่มอาชีพคนมารวมกัน ถามสารทุกข์
สขุดบิ สร้างสมัพนัธภาพในชุมชน หากมคีนแก่ทีม่านัง่ปอกขมิน้ หัน่ตะไคร้ 
ทำาเคร่ืองแกง ตอบโจทย์ความสุขของคนสูงอายุในชุมชนได้อีก นั่นคือ
คุณค่าของโครงการที่เกิดมาจากฝายที่เป็นผลผลิต” สมนึกเล่าและว่า
 แต่ก่อนที่ไม่ได้มาเรียนตรงนี้ก็มองไม่ออก ทำาฝายก็แค่มองว่า 
มฝีาย มนี้ำา มองวา่ฝายคอืผลิต น้ำาคอืผลลัพธ์ มองแคน่ัน้เมือ่ทำาโครงการ
ไม่ค่อยมีโอกาสมองไกลหรือกว้างเชื่อมถึงผลกระทบหรือคุณค่า 
 “ความเข้าใจใหม่นี้เกิดจากการลงมือทำาจากโครงการพัฒนา 
ศักยภาพฯ ซ่ึงมีอยู่ตลอดเวลา โครงการนี้ไม่ใช่การอธิบายอย่างเดียว 
เพราะทุกคนที่มาร่วม มีทักษะในการทำางานดีอยู่แล้ว แต่เก่ียวกับการ 

เช่ือมโยงกับกรอบวิธีคิดหรือว่าการเช่ือมระหว่างอนุมานกับอุปมัย เราก็
นึกไม่ถึงจนกว่าเราได้มาเรียนรู้”
 สมนึก เร่ิมทำาโครงการชุมชนน่าอยู่กับ สสส.ตั้งแต่ปี 2552  
ในบทบาทผู้รับผิดชอบโครงการมาเป็นผู้ดูแลโครงการ พี่เล้ียงโครงการ 
ตอนนี้ดูแล 6-7 พื้นที่ เขายังมองว่าโครงการหลายพื้นที่ยังติดภาพ 
การมองกิจกรรมเปน็หลัก แมว้า่โครงการเขยีนไวแ้ละจะไปสูผ่ลลัพธ์อยา่งไร 
แต่ว่าเมื่อทำากิจกรรมจริงๆ ชุมชนยังไม่รู้จักเก็บผลลัพธ์
 “นั่นจึงเป็นบทบาทพี่เล้ียงที่ต้องลงไปช้ีให้เห็นว่าชุมชนจะต้อง 
มองเห็นผลลัพธ์ ซ่ึงตรงนี้เราจะใช้บันไดผลลัพธ์ที่เรียนมาจากโครงการ
พัฒนาศักยภาพฯ มาสอน ที่สำาคัญแม้จะมีผลลัพธ์สุดท้ายเราต้องไม่ลืม 
ผลลัพธ์กลางทาง การเหน็ตรงนีจ้ะทำาใหโ้ครงการทีท่ำาไปแมไ้มถ่งึเปา้หมาย
สุดท้ายก็ไม่เสียเปล่า” 
 เขาอธิบายต่อว่า บางทีเราทำาโครงการเพื่อเป้าหมายให้คนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ แม้ไปไม่ถึงตรงนั้นแต่เท่ากับได้สอนให้คน 
ได้ปลูกผักแล้ว นั่นคือคุณค่าระหว่างทางที่สำาคัญพอกับเป้าหมาย
 คนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพสมนึกถือว่าพบจุดเปลี่ยน
ได้หากอยู่ในระบบเดิม วิธีคิดเดิม ปฏิบัติการเดิม จะวนอยู่ตรงที่เดิม  
แต่พอมารับการเรียนรู้ใหม่ก็จะพบว่าที่ทำาอยู่บางอย่างมันไม่ใช่ สิ่งที่ 
เราไดท้ำาใหเ้ราทำาโครงการดขีึน้ เก็บผลลัพธ์หาคณุคา่ของโครงการใหชุ้มชน 
การนำาหลักการทีเ่รียนไปปรับใช้ช้ีใหเ้หน็ว่า แมโ้ครงการจะยงัไมถ่งึจดุหมาย
ปลายทางก็ได้ผลลัพธ์อะไรบ้างแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่จำาเป็นต้องมาปรับแผน
โครงการหรือไม่ ถ้าไม่ปรับจะเดินไปถึงเป้าหมายหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้อง 
ชวนคิด 
 “การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทำาให้เราจะได้สิ่งใหม่ๆ 
อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ได้สามารถนำาไปพัฒนาโครงการติดตาม ประเมินผล
โครงการ ความรู้นี้เราไปสอนชาวบ้าน แต่เขาจะรู้เท่าหรือรู้มากกว่านั่น 
ก็จะเป็นอีกประเด็น แต่สิ่งเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดสู่ชุมชน”
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 สมนึกเล่าว่า วันนี้ชุมชนสามารถทำาบันไดผลลัพธ์หรือการ 
ตั้งผลลัพธ์เป็นระยะๆ อย่างเขาบอกว่า คนน้ำาหนักจะลดลง แต่บันได
ผลลัพธ์คือว่า ถ้าให้น้ำาหนักลดต้องออกกำาลังกายก่อน ถ้าออกกำาลังกาย
แล้วผลลัพธ์กลางทางอาจจะมกีติกาวา่ออกกำาลังกายมกีลุ่มขึน้มา ซ่ึงกลุ่ม
ก็จะเป็นหนึ่งของบันไดผลลัพธ์ ซ่ึงการที่รวมกลุ่มเป็นความสำาเร็จแล้ว 
ระดับหนึ่ง กลุ่มสร้างกติกาขึ้นมา เพื่อลดความอ้วนก็เป็นบันไดผลลัพธ์ 
อันดับสอง กลุ่มไปออกกำาลังกาย ไปปฏิบัติการเป็นบันไดผลลัพธ์ อันดับ
สามเมื่อประเมินออกมาแล้วว่าน้ำาหนักลด นั่นคือปลายทาง
 จุดเด่นของโครงการพัฒนาศักยภาพฯ
 1. ทำาให้รู้จักหาคุณค่าของโครงการ ส่วนมากโครงการต่างๆ 
ของ สสส. หรือหนว่ยงานก็ด ีมกัไมไ่ดเ้ขยีนเอาไวใ้นโครงการวา่ทำาแล้วจะ
เกิดคุณค่าอะไรบ้าง มักเขียนเอาไว้เฉพาะผลลัพธ์ ผลผลิต พอเรามา 
เรียนรู้แล้วก็สามารถไปค้นหาได้ด้วยตนเอง 
 2. วิทยากรมีความพร้อม เมื่อมาเรียนแล้วได้เอกสารกลับไป 
ถ้าไม่เข้าใจ สามารถกลับไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 3. มีช่องทางในการประเมินผู้เข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ที่ให้เข้าไป 
ตอบคำาถาม แสดงว่าเมื่อสอนแล้วไม่ได้ปล่อย แต่ติดตามต่อ ทำาให้ผู้ที่ 
เข้าเรียนนำาไปใชไ้ม่ทิ้งสิ่งที่เรียน การเข้าไปประเมินตัวเอง แสดงว่าผู้เรียน
ยังเข้าไปสัมพันธ์อยู่กับสิ่งที่เรียน 
 4. มองว่า หลักสูตร สสส.ปรับตัวมากขึ้น การสอนไปพร้อมกับ
การปฏิบัติลงมือทำาไปด้วยกัน จะทำาให้เกิดทักษะเพื่อประเมินว่าเกิด 
ทักษะจริง
 “มนัไมใ่ช่แบบเดิมวา่หิว้กระเปา๋เอกสารจากงานสมัมนากลับบา้น
มาวางทิง้ ในวนันีผ้มหยบิเอกสารกลับมาเปดิเปน็ช่วงๆ เมือ่เราติดขดัอะไร
ก็หยิบเอกสารมาเปิด เพราะว่าสิ่งที่เขาสอนก็ถูกออกแบบมาให้ตรงกับ 
สิง่ทีท่ำาสมัผัสอยูท่กุวนั ทางวิทยากรเองก็รู้วา่เรากำาลังทำาอะไรอยู ่เปน็การ

ตอบโจทย์ของผู้เรียนที่ต้องการนำาไปใช้โดยตรง สิ่งสำาคัญคือการนำาไป 
ใช้งานจริงเป็นตัวทดสอบเลยว่าที่เราคิดว่าใช่ ทักษะนั้นจริงหรือไม่”
 จุดควรเติมเต็มสำาหรับคนทำางานโครงการ สสส. สมนึก 
มีความเห็นว่า 
 - คนที่เป็นพี่เลี้ยง อาจมองหรือประเมินคุณค่าไม่เป็น ถ้ามอง 
  ไมเ่หน็ก็จะสญูเปล่า จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งพฒันาจนเหน็ความหมาย 
  ระหว่างบรรทัดให้ได้ 
 - ในส่วนผู้รับทุนจะต้องมาช่วยกันเค้นให้เขาเขียนรายงานให้ได้  
  เพราะพี่เล้ียงไม่ได้ลงไปเห็นตรงนั้น เหมือนกับคนทำางาน 
  ตลอด ถ้าไม่เห็นก็จะสูญเปล่า 
 คำาว่าชุมชนน่าอยู่ที่เขาทำางานสัมผัสอยู่มองว่า ชุมชนเข้มแข็ง 
ต้องมีกลไกเชื่อมงานในชุมชนที่มีส่วนร่วมจากทุกคน 
 “อันนี้ตอบจากทฤษฎี แต่ความจริงถ้าเราจับชุมชนสักแห่งมาดู 
มันจะเห็นโครงสร้างที่จัดต้ังมา โครงสร้างเหล่านี้แข็งตัวไม่ได้ทำาอะไร
เหมือนไม่มีชีวิต อย่างเช่น มีผู้ใหญ่บ้านอยู่คนเดียว และก็ไม่ได้มีบทบาท 
ในด้านรู้ปัญหา แก้ปัญหา อาจมีกรรมการที่ถูกจัดต้ังแบบตัวหนังสือ 
ตัวตนไม่รู้อยู่ไหน ขาดการประชุม ขาดการเชื่อม”
 กระทัง่โครงการ สสส.ลงไปพืน้ที ่จะเกิดแกนนำารับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มแกนนำาเหล่านี้เองจะไปล่าผู้ใหญ่ กรรมการ หาคนเพิ่ม มีการประชุม
ทุกเดือน อาจสร้างจุดเปล่ียนภายใน 1-3 ปี อย่างไรก็ตามความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดได้จริง เขามองปัจจัยสำาคัญคือ 
 - ต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัด เพื่อแลกเปล่ียนรับฟัง 
  ความเห็นกันภายใต้กลไกเหมาะสม
 - มแีผนงานในชุมชน เพือ่สามารถเช่ือมแผนไปยงัแหล่งทนุตา่งๆ  
  ทำาให้งานดำาเนินไปได้ พื้นที่ที่มีโครงสร้าง ชุมชน กลไก  
  แต่ไม่สามารถทำาแผนมักได้แต่นั่งรอว่าเมื่อไรที่ราชการจะให้ 
  งบประมาณมา 
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 - เชื่อมแผนงานกับงบประมาณ รู้จักการจัดการกับงบประมาณ 
  ที่ได้มา บางพื้นที่ใช้งบไม่เป็น ได้งบมาก็ใช้แบบกระจุก สร้าง 
  ความขัดแย้งแตกแยก บางทีเงินไม่ได้ตอบโจทย์ชุมชน 
  เข้มแข็ง 
 “เหล่านีห้ากทำาสำาเร็จสิง่ทีต้่องทำาต่อคือ ต้องขยายผลความสำาเร็จ 
จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งให้ได้ ผลักดันไปสู่นโยบายให้ได้”
 สมนึกเล่าว่า ทฤษฎีกับความจริงอาจไม่สอดคล้องกันเห็นได้ 
จากบางชุมชนสามารถทำาบันไดผลลัพธ์ แต่บางชุมชนกลับมองว่าถ้าต้อง
ทำาขั้นตอนบันไดผลลัพธ์ที่มองว่ายุ่งยากเขาจะไม่เอาด้วย เพราะฉะนั้น 
การใส่วิชาการลงไปในชุมชนก็ต้องมาดูว่า ชุมชนนั้นพร้อมที่จะรับหรือไม่ 
มันก็จะเกิดหลายพื้นที่ที่หายไปเนื่องจากความพร้อมจะรับทฤษฎีและ
วิชาการไม่เท่ากัน 
 “บางคนมองว่าทำาไมโครงการ สสส.ยุ่งยาก โครงการรัฐทำาง่าย 
แค่กระดาษ 2 ใบได้เงิน ไม่ต้องเขียนรายงานส่งแต่บิล หลายพื้นที่ 
จึงหายไปเพราะไม่พร้อมที่จะรับวิชาการทฤษฎีแบบใหม่ได้ ติดอยู่กับวิธี
การเดมิ แตว่ธีิการใหมน่ีแ่หละจะสอนใหเ้ขาเขม้แขง็ ขณะทีใ่นรูปแบบเดมิ
ที่เขาเคยเจอไม่เคยสอนอะไรเขาเลย ชุมชนเขาจึงไม่เข้มแข็ง แต่ชุมชน 
ที่ผ่านกระบวนการนี้ไปได้ ขึ้นปี 1 ปี 2 ก็จะเดินต่อไปได้ในทางที่ดี”
 เขามองว่ากระแสเหล่านี้สามารถเปล่ียนได้ หากต้องใช้เวลา 
ให้เขาเกิดการเรียนรู้ ทั้งให้เรียนรู้กันเองระหว่างจากพื้นที่ที่ทำาแล้วสำาเร็จ 
 “ในมุมการพิจารณาโครงการ สสส. อาจมองว่าบางพื้นที่ไม่ผ่าน 
ผมกลับมองวา่ถ้าไปติวเขม้ใหโ้อกาสทำางาน ตัวนีอ้าจไปช่วยแทนทีจ่ะกลับ
เป็น 0 มันอาจจะขึ้นไป 1-2-3 ขึ้นมาได้”
 การพัฒนาศักยภาพจึงมีหลายวิธี โดยห้องเรียนเหมาะสำาหรับ 
คนที่มีพื้นฐานทางการศึกษา หรือประสบการณ์ทำางานนั้นๆ แต่ว่าทักษะ
ความจริงในชุมชน มันเหมาะสำาหรับคนที่ลงมือปฏิบัติให้เขาเรียนรู้ 

ในกระบวนการแทนที่จะตัดเขาออกในกระบวนการที่เท่ากับว่าเป็นการ 
ตัดโอกาสของบางชุมชนที่กำาลังก้าวไปสู่การพัฒนาแล้วเขาจะกลับไปสู่ 
จุดเดิม 
 “ถ้าเราใจเย็นให้โอกาส เขาจะไม่เป็นศูนย์เพราะมาที่หนึ่งแล้ว 
ก็เดินต่อไปถึงสองหรือต่อๆ ไปได้ พื้นที่แบบนี้ผมใช่คำาว่า “หัดในไถ” 
เรียนรู้ในกระบวนการ อาจจัดไปเรียนรู้ทำากับชุมชนอ่ืนที่เข้มแข็งกว่า 
แบบคู่ขนานกันไปหรืออาจเติมพี่เล้ียงไปในพื้นที่ให้มากขึ้นไปอีกเพื่อช่วย
ดแูล นอกจากนัน้อาจใช้วทิยากรทีรู้่จริงหรือประสบความสำาเร็จ แบบรู้จริง
จากการลงมือทำา มาเติมเต็มส่วนนี้เขามีโอกาสช่องทางในการพบกัน
มากกว่ากลุ่มระดับแกนนำาด้วย”
 เขามองว่า การสื่อสารทางวิชาการก็น่าสนใจ เปรียบเทียบว่า 
เด็กประถมคุยกับเด็กประถมจะง่ายกว่าคุยกับเด็กมหาวิทยาลัย ทั้งที่ 
เร่ืองเดยีวกันแตค่นละภาษา การคดิจะสร้างคนทีเ่ปน็วทิยากรเพิม่มากขึน้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เด่นๆ ก็ควรมาเข้ากระบวนการนี้ เมื่อเขารู้แล้ว 
ก็นำาไปคุยกับพื้นที่ที่ยังไม่มีโครงการ หรือกำาลังดำาเนินโครงการ 
 “อาจใช้หลักสูตรนี้แต่ปรับภาษาให้เข้าใจกันได้หลากหลาย 
ทุกระดับ ถ้าเราหยิบจุดตรงนี้ไปปรับใช้ได้จะเป็นจุดเปล่ียน ประโยชน์ 
จะเกิดกับชุมชนอย่างมากมาย ทำาอย่างไรให้หลักสูตรนี้ออกไปในวงกว้าง
กว่าอยู่ในมหาวิทยาลัย ไปให้ถึงคนทำาโครงการจริงๆ แต่สิ่งที่ สสส. 
ทำาก็ส่งผลไปถึงหน่วยงานอื่น เช่น สปสช. ที่เอารูปแบบบางอย่างไปใช้ 
เช่น การมีพี่เลี้ยงโครงการ เป็นต้น”
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 ปี 2560 ถาวร คงศรี เป็นตวัแทนดแูล โครงการครอบครัว
อบอุ่น 5 พื้นที่ในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วย ฝาละมี ศาลาไม้ไผ่ 
หูยาน ทุ่งยาว และหูเร่ แต่ละแห่งขับเคลื่อนต่างประเด็นออกไป 
แต่ปลายทางแล้วเน้นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้
ครอบครัวอบอุ่น
 “ทำามา 1 ปี ก็ได้ไปเรียนกับโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี 
เครือข่าย ของ สจรส.” ถาวรเล่า เขาเข้าร่วมโครงการในรุ่น 2 กลุ่ม
ครอบครัวอบอุ่น 
 บทบาทถาวรในฐานะพี่เล้ียง เขาเล่าว่าลงไปดูแลทุกอย่าง  
ตัง้แต่ขึน้โครงการ ณ จดุทีช่าวบา้นไมรู้่วา่เขามปีญัหาอะไร เขาเอาแนวคดิ
ลงไปช่วยวิเคราะห์ปัญหา 
 “ผมยกตัวอย่างที่ฝาละมี จากการพูดคุยวิเคราะห์กันในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุในวัด ใช้แผนภูมิต้นไม้ปัญหา สิ่งที่เขาสะท้อนเขาบอกว่าถ้า
เศรษฐกิจดีคนก็ไม่ต้องออกจากชุมชนไปทำางานที่หาดใหญ่หรือที่อ่ืน 
ครอบครัวเขาก็น่าจะอบอุ่นมากกว่า เราก็ลองมาดูว่าเศรษฐกิจมีปัญหา

9 ถึงบางอ้อ!
อยู่ไหน-จะไปไหน-
ไปอย่างไร-ไปถึงหรือยัง

การใช้ความรู้ในชุมชน
มองว่า ต้องเตรียมให้เสร็จไปจากบ้าน

พร้อมหยิบยื่นให้ชาวบ้าน
การเอาวิชาการเพียวๆ
ไปใช้กับชุมชนมักไม่ได้ผล

“

”

ถาวร คงศรี
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อะไร มาเล่นกับประเด็นรายรับรายจา่ยจนพบวา่ทกุอยา่งในชีวิตประจำาวัน
ของคนที่นี่ต้องใช้เงินซื้อหมดแต่คนไม่มีอาชีพ”
 ใช้ประเด็นที่ค้นพบเป็นตัวหลักขึ้นต้นโครงการไปพร้อมกับใช้ 
รูปแบบบริหารของสภาผู้นำา ซ่ึงส่วนมากล้วนมีทุนเดิมที่ขับเคล่ือนมากับ 
สจรส. ในโครงการชุมชนน่าอยู่ที่ดำาเนินมาก่อน 
 “ครอบครัวอบอุ่นมาเติมให้กับชุมชนน่าอยู่นั่นเอง ถ้าครอบครัว
ไม่อบอุ่นก็แสดงว่าชุมชนไม่น่าอยู่ ซ่ึงแต่ละชุมชนจะมีฐานทุนไม่ 
เหมือนกัน” 
 ถาวรเล่าประสบการณ์จากการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่บ้านหูยาน 
ตำาบลนาท่อม พบว่าปัญหาในครอบครัวมีทั้งไม่มีเวลาให้กัน กินเหล้า 
ทะเลาะ พูดหยาบคาย สามีชอบเที่ยวกลางคืน เป็นต้น เขาพยายาม 
สร้างกิจกรรมครอบครัวจักรยานวันอาทิตย์เป็นตัวเชื่อมคน ใช้สำานักสงฆ์
หยูานเป็นพืน้ทีใ่นการสร้างกิจกรรม จดัตลาดนดัหยูาน จดักิจกรรมใหเ้ดก็
ขณะที่ผู้ใหญ่มาร่วมประชุม เป็นต้น
 “เราพยายามทำางานเช่ือมประสานกับสว่นอ่ืนดว้ย เช่น สำานกังาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เมื่อทำางานร่วม
กับหลายสว่น คนเหน็ความสำาคญัของกิจกรรมชุมชน จงึพร้อมมสีว่นร่วม 
การทำาอย่างต่อเนื่องก็กลายเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นมาเรียนรู้” 
 ผลสำาเร็จของงานเหล่านี้ เขามองว่าเป็นฐานที่พัฒนามาอย่าง 
ต่อเนื่อง จากการเร่ิมขับเคล่ือนชุมชนน่าอยู่จนมาถึงครอบครัวอบอุ่น 
ต่อยอดมาสู่การมีรายได้ของครัวเรือนในปัจจุบัน ด้วยเพราะครัวเรือน 
จะมีรายได้จากกิจกรรมในชุมชนที่เขาร่วมกันทำา ไม่ว่าปลูกผัก แปรรูป 
รวบรวมผลผลิตขาย โดยเฉพาะบ้านหูยานนอกจากกลายเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนเล้ียงผ้ึงที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ ผลสืบเนื่องตามมาทำาให้มีคน 
รุ่นใหม่ในพื้นที่เห็นช่องทางต่อยอดผลิตกล่องเล้ียงผ้ึงส่งขายทั่วประเทศ 
ผ่านระบบออนไลน์ จนรับคำาสั่งซื้อกันแทบไม่ทัน

 ถาวรเล่าว่าการไปเรียนในโครงการพฒันาศกัยภาพฯ ไดป้ระโยชน์
จากการไปเรียนแต่ละคร้ัง โดยได้นำาความรู้ ทักษะ กลับมาใช้ในฐานะ 
พี่เลี้ยง แกนนำาที่ไปช่วยเหลือเครือข่าย 73 พื้นที่ที่เขาดูแล 
 “อยา่งงานเครือขา่ยครอบครัวอบอุ่น เมือ่เราลงไปฟงัเสยีงสะทอ้น
ของพวกเขา เราก็จะเห็นว่านั่นคือข้อมูล เห็นปัญหาว่าเขาต้องการอะไร 
มันก็คือข้อมูลที่ได้มาโดยตรง แสดงให้เห็นความต้องการด้านต่างๆ”
 ในบทบาทหัวหน้าพัฒนาครอบครัว ต.นาท่อม และเครือข่าย
พัฒนาสังคมของสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พมจ.) พัทลุง ถาวรสามารถประยุกต์ข้อมูลการรับฟังเสียงสะท้อนจาก
ชาวบ้านมาเป็นองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนารู้จักการจัดระบบข้อมูล 
เพื่อใช้ในการทำางานและต่อยอด
 ก่อนที่เขาจะเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 73 พื้นที่ซ่ึงเขา 
ไปช่วยดูแลอยู่ จะมีการออกแบบกิจกรรมว่าต้องลงไปพูดหรือหาคนที่มี
ประสบการณ์ต้นแบบหัวหน้าศูนย์ครอบครัว นายก นักพัฒนา มาพูดให้
ชาวบ้านฟัง หลังทีมเขาไปอบรมมาเราก็ได้แนวคิดมาปรับการทำางานใหม่ 
โดยการพากลุ่มเป้าหมายไปดูพื้นที่ที่มีความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ หันกลับ
มาดูตัวเอง ตั้งคำาถามว่าเห็นอะไรบ้าง ต้องการทำาอะไร ที่จุดหมาย 
ปลายทางที่ชุมชนตัวเอง
 ถาวรกล่าวว่า แนวความคิดดังกล่าวได้มาจากหลัก 2-3 คำาถาม
ของอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำานวยการ สจรส.ที่ว่า กำาลังทำาอะไร 
อยู่ตรงไหน จะไปไหน ไปอย่างไร ไปถึงหรือยัง
 ด้วยการอธิบายง่ายๆ อย่างนี้ กลุ่มเป้าหมายจึงได้ “ถึงบางอ้อ
ว่ามันเช่นนี้นี่เอง มันเกิดการเห็นภาพ จัดให้เขาแลกเปล่ียนกันเอง 
เราในฐานะวิทยากรก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก แค่โยนโจทย์ลงไปให้เขา 
คิดเขียนแล้วมาเล่ากันเอง”
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 นัน่คอืสิง่ทีเ่ขาเอาไปใช้กับเครือขา่ยจนสามารถขยบังานครอบครัว
ในระดับจังหวัด ส่วนงานพี่เลี้ยง Node ชุมชนน่าอยู่ 3 พื้นที่ แทนที่จะ
นั่งพูดบรรยายแบบเก่า เขาทำาหน้าที่วิทยากรแบบให้เห็นของจริงอีกเช่น
กัน เรียนรู้สัมผัสแล้วให้กลับไปทำาในพื้นที่
 “ผมมองวา่ ถา้ฟงับรรยายไมค่อ่ยไดอ้ะไร การนำาคนมาดขูองจริง 
แบบสัมผัสใกล้ชิด ทุกอย่างจะชัดสำาหรับชาวบ้าน นี่คือแนวคิดใหม่  
จากการเข้าอบรม มันช่วยย่อให้เราไม่ต้องใช้พลังมาก” 
 ถาวรมองว่าบทบาทพี่เล้ียงมีความสำาคัญและพี่เล้ียงต้องพัฒนา
ตัวเอง การพัฒนาศักยภาพของ สสส. ในภาพกว้างๆ ข้างบนมองว่า 
ยังไม่สอดคล้องกับการนำามาใช้ในพื้นที่ชุมชนที่บริบทต่างกัน
 “การใช้ความรู้ในชุมชนมองว่า ต้องเตรียมให้เสร็จไปจากบ้าน 
พร้อมหยิบยื่นให้ชาวบ้าน การเอาวิชาการเพียวๆ ไปใช้กับชุมชนมักไม่ 
ได้ผล” 
 เขาอธิบายคำาว่า พี่เ ล้ียงเตรียมความรู้ให้เสร็จไปจากบ้าน 
หมายถึง การทำาความเข้าใจประเด็นอย่างแจ่มชัด และหาวิธีย่อย สื่อสาร 
ถ่ายทอดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่สร้างความปวดหัวให้ชาวบ้านต่อ
 “เพราะคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้ อาจสร้างความมึนงงให้ชาวบ้าน 
ไปกันใหญ่ วิธีสำาหรับผมอาจจะต้องไปหาแกนนำาในพื้นที่ ทำาการบ้าน 
กับแกนนำาก่อน ย่อยเป็นเร่ืองเล่าให้ฟังได้ว่า หากชุมชนจะสำาเร็จต้อง 
ทำาแบบนั้น แบบนี้ เล่าไปแบบมีคอนเซ็ปต์ของมัน”
 เขามองเห็นว่างานบางประเภทแทบไม่มีวิชาการเลย มีแต่
สันทนาการ ความสนุก การแสดงออก แต่คนอยากมีส่วนร่วม หากหา
จังหวะใส่เรื่องราวที่ดีเข้าไป จะออกมาเป็นผลลัพธ์ได้ 
 “ชุมชนก็คงเหมือนกัน สิ่งที่อยู่ธรรมดาก็สามารถเห็นความ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ได ้ยกตวัอยา่งพืน้ทีค่วนยวน ผมเขา้ไปเปน็พีเ่ล้ียงก็ได้
พี่เลี้ยงเพิ่มมาอีก 1 คน อันนี้เกิดจากที่เขาเริ่มมีความสุขกับการทำาชุมชน

น่าอยู่ มีความเข้าใจอย่างจริงจัง เมื่อมาแลกเปล่ียนกับเราก็สามารถ 
เอาความรู้ไปพัฒนากลุ่มของเขาได้ สำาคัญต้องเป็นการถ่ายทอดความรู้
แบบเข้าใจ”
 ถาวรมองว่า เมื่อไปเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ แล้วสามารถ
นำากลับมาเชื่อมโยงงานที่ทำาอยู่แล้วได้มาก 
 “ผมสามารถเอาเทคนคิทีเ่รียกวา่ การเช่ือมประสานกับหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง ได้มาเช่ือมชุมชนหูยานให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี 
โดยเช่ือมกับมหาวิทยาลัยทกัษณิมาช่วยทำาแบรนด ์การตอ่ยอดนวตักรรม
เราเอาเทคนิคดังกล่าวมาใช้เพราะเรากำาลังมีปัญหานี้อยู่” เขาเล่าและ 
มองว่า 
 ในการทำางานของคนที่ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จะเกิด 
สิ่งใหม่ สามารถทำางานที่ใหญ่กว่าเดิม และมีจุดเด่นในการต่อเช่ือม
ประสานงาน 
 “ทำาให้ตำาบลของเราดีขึ้น พื้นที่ที่เราดูแลได้รับโอกาสมากขึ้น 
ชุมชนน่าอยู่ที่เราดูแล ก็มีโอกาสต่อยอดและบูรณาการงานทุกส่วน 
ได้หมด เป็นเครือข่าย”
 หลังโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ถาวรยังเสนองบประมาณจาก 
สจรส.มาทดลองทำางาน ตามแนวทางอย่างที่เรียนมา ลองเอาไปทำา
กิจกรรม เขาจงึไดรั้บอนมุติังบวจิยัเร่ืองขยายผลพืน้ทีห่ยูาน โดยเอากรอบ
คิดที่ได้จากการบริหารโครงการที่ได้ไปเรียนมานั้นนำามาใช้อย่างไร 
ซ่ึงอยูร่ะหวา่งกำาลังดำาเนนิการ โดยพืน้ทีท่ีห่ยูานขบัเคล่ือนประเดน็อาหาร
ปลอดภัยของชุมชน เขาจับหลักจากการเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 
มาใช้ อยา่งเช่นการคน้หาขอ้มลู การออกแบบ การเก็บขอ้มลูเพือ่ทีเ่ราจะ
ได้ใช้ในเชิงวิชาการสำาหรับให้ที่อื่นได้เรียนรู้
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 กลุ่มเครือขา่ยส่ือสร้างสุขพทัลุงท่ีเขา้ร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นท่ีภาคใต้ในรุ่นท่ี 2 
ประกอบด้วย ธัญชนก หอมขาว สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอส กองบก.ส่ือชุมชนภาคใต้ พงศ์ไพโรจน์ ฆังคะรัตน์  
ป่าบอนซิตี้เรดิโอ FM 107.25 MHz ณรากาญจน์ บุญนวล  
นักจัดรายการวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ 99.75 MHz
 พงศ์ไพโรจน์ ฆังคะรัตน์ เล่าว่า ที่ผ่านมาทำาหน้าที่สื่อชุมชน

เช่ือมกับสื่อหลักโดยมีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่อำาเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุงมาราว 10 ปีมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายสื่อ โดยสมาคมสื่อสร้างสุข

ภาคใต้ที่นำาโดย คุณอานนท์ มีศรี เป็นนายกสมาคม บทบาทสื่อที่ 

ผ่านมา เปน็การนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารทีเ่ก่ียวกับสขุภาพเช่ือมโยงกับ สสส. 

และสื่อที่เกี่ยวกับสังคมจากหน่วยงานต่างๆ เป็นงานจิตอาสาทั้งหมด

01 ปรับวิธีคิด
สื่อชุมชนรับยุคใหม่

เราสามารถเปลี่ยนวิธีนำาเสนอ
วิธีคิดของเราให้ต่างจากเดิม

การเขียน การเล่าเรื่อง การทำาสื่อ
เราสามารถถ่ายทำาเฟสบุ๊คไลฟ์ของเราเองได้

ผลิตสื่อยุคใหม่ได้หลายแบบ 
สามารถรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย

ขยายเครือข่าย

“

”
พงศ์ไพโรจน์ ฆังคะรัตน์
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 เมื่อเกิดการรวมตัวขององค์กรสื่อเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เพราะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วิชาการจากเครือข่าย เกิดผลลัพธ์  
คือเครือข่ายที่เชิญชวนมา เช่น ชุมชนท่องเที่ยว (ตลาด-ป่าพะยอม  
ต้นไม้ชายคลอง ใต้โหนด ป่าไผ่ นาโปแก ทะเลน้อย) สามารถเปลี่ยน 
วิธีคิดในการเผยแพร่สุขภาพและในส่วนที่เขาเกี่ยวข้อง โดยการออนแอร์
ทางวิทยุหรือเมื่อมีเวทีลงไปร่วมให้ความรู้ ความคิด สร้างแรงบันดาลใจ
ด้านสุขภาพ ถ้าขาดอะไรทีมก็ลงไปเติม
 “ที่ผ่านมางานเราก็ทำาสะเปะสะปะ ไม่มีหลักการ ไม่ได้มีกรอบ
เป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
ศักยภาพฯ เราก็เลยสมัคร เพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่มีโอกาสพูดคุยในเวที
ต่างๆ เนื่องจากไม่มีทฤษฎี ไม่มีหลักคิด พอไปอบรม สิ่งที่เรารับรู้  
คือได้รู้ว่ากรอบแนวคิดเป้าหมาย กลวิธี ต้องเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าจะนำามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้”
 พอไปอบรมมาพงศ์ไพโรจน์มองว่า สามารถพัฒนาตัวเองทำาให้
บุคลิกดีขึ้น กล้าพูดในที่ชุมชน กล้าแสดงตัวตน เสนอความคิดสามารถ
ลำาดับขั้นตอนการทำางาน
 ความรู้ใหม่ที่ได้กลับมาคือ ความรู้ในการปฏิบัติการเข้าถึง 
เป้าหมายแบบเจาะลึก นอกจากนั้นเป็นการออกแบบการผลิตและการ 
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
 เขามองวา่หลักสตูรทีไ่ด้ไปเรียนเปดิกวา้งใหอ้งคค์วามรู้ ฝกึปฏิบตั ิ
ไปดูของจริง ศึกษาในพื้นที่และกลับมาสรุป ที่สำาคัญวิทยากรเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่ล้วนเชี่ยวชาญจริงๆ ทั้งภายในและภายนอก ส่วนการบ้านที่ให้
กลับมาทำาก็เชื่อมโยงกับงานที่เราทำาจริงๆ 
 “การบ้านผมวิเคราะห์เรื่องสื่อ On Air-On Line-On Ground 
มันมีขั้นตอนในเร่ืองของการสร้างกระบวนการคิดออกมาถึงการนำาเสนอ 
และมีการประเมินผลให้เรารู้ว่าที่นำาเสนอนั้นมีคนฟัง ผู้ฟัง มีผู้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น” 

 เขาเหน็ว่าทีผ่่านมาไมรู้่ตรงนี ้ลุยหนา้ไปอยา่งเดยีวทำาอะไรก็หาย
ไปหมด นั่งพูดออกไมค์ จึงมาคิดได้น่าจะพัฒนาโดยต้องหาคนที่น่า 
เชื่อถือมานั่งพูดคุย ให้ข้อมูลเพิ่มความเชื่อถือ
 “จากแนวคิดใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ เราสามารถ
เปล่ียนวิธีนำาเสนอวิธีคิดของเราให้ต่างจากเดิม การเขียน การเล่าเร่ือง 
การทำาสื่อ เราสามารถถ่ายทำาเฟสบุ๊คไลฟ์ของเราเองได้ ผลิตสื่อยุคใหม่ 
ได้หลายแบบ สามารถรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ขยายเครือข่าย ตอนนี้ 
เรามเีครือขา่ยทกุภาคสว่นราชการเขาก็เหน็ความสำาคญั แล้วก็มาใช้บริการ
ผ่านเรา เราเป็นบุคคลสำาคัญคนหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ทุกส่วนราชการ 
ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องจะมีหนังสือเชิญให้ไปร่วมงานแถลงข่าว”
 ผลที่ตามมา เขาเห็นจำานวนคร้ังที่ ผู้ฟังโต้ตอบกับเรา หรือ 
เฟสบุ๊คไลฟ์ที่มีคนมาชมมากขึ้น พร้อมกับการตอบคำาถาม สนทนา  
ผลจากสิ่งที่สื่อออกไปมีความเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยในประเด็น
พลังงานและสิง่แวดล้อม ตำาบลไชยบรีุทัง้ตำาบลเปล่ียนจากการใช้เช้ือเพลิง 
มาเปน็พลังงานแสงแดดเต็มพืน้ที ่แก้ปญัหาการทำา พรบ.รถใหถ้กูกฎหมาย
เพื่อลดปัญหาเกี่ยวข้องเขาต้องตอบเป้าหมายในการผลักดันคุณภาพชีวิต
ของชาวพัทลุงด้านอาหารการกิน การออกกำาลังกาย และใช้ชีวิตพอเพียง 
 ธัญชนก หอมขาว สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส 
เล่าว่า เดิมเธอเป็นกลุ่มจิตอาสาของพัทลุง หลังจากมาสนใจเคล่ือน 
เร่ืองสื่อ พยายามหาความรู้ด้านนี้มาตลอด แต่ก็ได้แต่ทฤษฎีมาตลอด 
ไมค่อ่ยลงถงึการปฏิบตัใินเวท ีสจรส.จงึไดเ้ช่ือมกับสือ่ชุมชน มองเหน็ภาพ 
 “พอไปอบรมมาแล้ว ก็ได้ประเด็นมา On Ground ในพื้นที่  
ขณะที่การ On Air ของเครือข่ายดำาเนินไป” เธอเล่าว่า การลงพื้นที่  
เป้าหมายการทำางานชุมชน กรณีตลาดซ่ึงเป็นกระแสท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมในอำาเภอควนขนุน ก็จะพบผู้ประกอบการและประชาชน 
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว 
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 “อย่างตลาดสวนไผ่จะไปบ่อย ส่วนมากแจกโบชัวร์ แนะนำา 
ชาวบา้น เมือ่มเีวทเีสวนา เราก็พร้อมเขา้ไปช่วยตามศกัยภาพโดยพวกเขา
จะรู้จักพวกเราในฐานะ กอง บก.สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้”
 หลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เธอมีความรู้เพิ่มจาก 
การอบรม ทำาให้กล้าแสดงความเห็นเผยแพร่สิ่งดีๆ
 “มองว่าความรู้ที่ได้จาก สจรส. ได้มาตบความรู้ที่เรามีอยู่แล้ว 
ให้เข้ารูปแบบมากขึ้น เมื่อชาวบ้านถามเราก็ตอบคำาถามเขาได้ จากแต่
ก่อนคิดอะไรพูดอย่างนั้นตามประสาที่ว่าเรามีจิตอาสา แต่ขาดความรู้”
 ธัญชนกเล่าว่า ทุกวันนี้เมื่อลงไปชุมชน ดูกิจกรรม ถ่ายทอด 
เฟสบุค๊ให้ชาวบ้าน เขาก็ดใีจเกิดการเช่ือมตอ่กับชาวบา้นชัดเจน สว่นหนึง่ 
เป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ส่วนของการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

 “อันนี้มาจากเห็นวิทยากรที่มาสอนมีบุคลิกภาพที่ดี เราอยากมี
บุคลิกแบบนั้นบ้าง มองว่าการเข้าไปหาชุมชน ชาวบ้าน เขาจะเชื่อมั่นเรา
จากบุคลิกของเราเป็นอันดับแรก”
 เธอมองว่า “เครือข่ายสื่อมีส่วนต่อการพัฒนาเปล่ียนแปลง 
พืน้ทีอ่ำาเภอควนขนนุโดยเฉพาะการทอ่งเทีย่ว สมยัก่อนคนอยากออกสือ่
จะติดภาพว่าต้องเอาเงินไปจ้างวิทยุ ทำาสปอร์ต ชาวบ้านคิดแบบนี้  
แต่ตอนหลังโทรศัพท์ทำาหน้าที่ให้ แต่ตามความคิด องค์ความรู้ของ 
ชาวบ้านไม่มี ทางกลุ่มได้เป็นจิตอาสาช่วยตรงนี้”
 นอกจากนัน้กลุ่มสือ่มบีทบาทสำาคญัในการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร 
 “เราไม่ได้เรียนมาทางนิเทศศาสตร์แต่อยากทำาเพราะใจรัก  
อยากทำาแต่ไม่มีทฤษฎีมารองรับ การอ่านเองไม่ค่อยได้ผลเท่ากับลงมือ
ปฏิบัติ อย่างที่ได้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ แล้วลงพื้นที่ปฏิบัติจะได้
มากกว่าลงมือทำาเห็นของจริงแล้วเอามาใช้ได้ อีกอย่างพลังกลุ่มที่เห็นว่า
คนอื่นทำาได้เราก็ต้องทำาได้ ก็อาจเป็นแรงจูงใจให้ทำาด้วย ยิ่งประกอบกับ
งานที่ทำาอยู่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนก็เอามาใช้ทำาได้เลยนับเป็นหลักสูตร 
ลัดที่เอามาใช้ได้จริงๆ” เธอเล่าและว่า อยากให้ สจรส.พัฒนาคนกลุ่มนี้ 
ต่อเนื่อง ให้คำาปรึกษาติดต่อ ให้ความรู้ที่ต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นจะขาดช่วง 
สญูหายนา่เสยีดาย นอกจากนัน้หลักสตูรควรปรับใช้ตามบริบทของแตล่ะ
พื้นที่และหน้างาน 
 ณรากาญจน์ บุญนวล นักจัดรายการวิทยุพัทลุงซิตี้เรดิโอ  
เล่าว่า รายการที่จัดเป็นรายการ สาระ บันเทิง
 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทำาให้ได้พบกับเพื่อนภาคี 
หลายภาคส่วน แต่ละพื้นที่แต่ละบริบทมีความแตกต่างกัน ก็ได้นำาเอา 
แต่ละพื้นที่มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตัวเอง 
 “เก่ียวกับสุขภาพปกติก็พูดเร่ืองนี้ออกอากาศอยู่แล้ว แต่ข้อมูล 
ที่ได้มาอาจไม่เต็มที่ มันยังไม่เจาะลึก ยังไม่เข้าถึง พอคนในพื้นที่มาให้
ข้อมูล ได้ไปดูพื้นที่ ตอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ได้ไปดูงาน

ธัญชนก หอมขาว
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ที่เทศบาลปริก เราไปเห็นที่ปริกว่าไม่ได้แตกต่างจากพัทลุง แต่มีระบบ 
การจัดการที่ดี พอไปเห็นจึงนำาแนวคิดกลับมานำาเสนอที่ตำาบลปรางหมู่ 
ในพื้นที่ของตัวเอง”
 เหตุผลและหลักการ จากการไปดูงานที่ปริกมานำาเสนอผู้นำา 
ท้องถ่ินในพื้นที่ตัวเอง ผู้นำาเห็นด้วยและก็รับปากเชิงนโยบาย มองเห็น
เป็นการเปล่ียนแปลงที่นำาคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนแต่ยังไม่
ดำาเนินการเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างเป็นข้อจำากัด หลังให้ข้อมูล 
กับคนในพื้นที่ก็ได้รับเสียงตอบรับ 
 “ประเด็นสำาคัญจากการไปอบรมคือไปเห็นของจริง แล้วเกิด 
แรงบนัดาลใจตามมาวา่ บา้นเราก็ทำาได ้ในสว่นงานตวัเองคอืมพีลังในการ
สื่อสารมากขึ้น” เธอกล่าวและว่า มองหลักสูตรคือต้องต่อยอด ติดตาม 
และพัฒนาต่อ สำาหรับผู้เข้าร่วมอย่าทิ้งกัน ถ้ามีอะไรดีๆ ควรสนับสนุน
คนกลุ่มนีต่้อ และสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีเ่กิดในเครือขา่ยตลอดเวลา 
 กวินเทพ หมื่นเพชร จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ 
ซ่ึงทำางานร่วมกับเครือข่ายสื่อเล่าว่าจบนิเทศศาสตร์จากเกษมบัณฑิต  
การที่ได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ของโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เมื่อกลับมา 
จึงได้ลงมือทำาโครงการจัดการขยะของหมู่บ้านของตำาบลแพรกหา อำาเภอ
ควนขนุน
 “แต่ก่อนผมไม่ค่อยมีความกล้าในการเป็นผู้นำา แต่หลังจาก 
ไปอบรมมาแล้ว ได้เพิ่มศักยภาพด้านบุคลิกในเร่ืองนี้ขึ้นมา ทำาให้เรา 
กล้าขึ้น อันนี้เกิดจากที่เราได้ลงไปพื้นที่ ได้เห็นต้นแบบคนเหล่านั้นว่า 
ขั้นตอนการคุยกับชาวบ้านว่าเขาจะร่วมมือกับเราแค่ไหน” เขาเล่าและว่า 
นำามาใช้กับงานทีผ่มมบีทบาทอยูคื่อศนูยป์ระสานงานหลักประกันสขุภาพ 
ที่รับผิดชอบจังหวัดพัทลุงทั้งหมด เมื่อเราลงพื้นที่ก็ได้ใช้ส่วนนี้ไปทำางาน

 ในบทบาทของสื่อเมื่อเขาลงพื้นที่จะทำาการไลฟ์สดกิจกรรม 
ทางสุขภาพและสังคมในรายการต่างๆ และกำาลังสร้างช่องทางของตัวเอง 
ทางสื่ออินเตอร์เน็ต มีเพจของตัวเอง “น้าไก่ใจดี” เพื่อเผยแพร่ โดยเขา
มองวา่สามารถทำาสือ่สร้างสรรคท์ีส่อดคล้องกับความต้องการของชาวบา้น
และผู้รับสื่อ ทำาให้เข้าใจคำาว่าสื่อที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง
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 ท่ีบ้านกล้วยเภา หมู ่5 ตำาบลดอนประดู ่อำาเภอปากพะยนู 
จังหวัดพัทลุง เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากร 700 คน 
เคยมีกลุ่มนักศึกษาเข้าไปทำางานวิจัยในหมู่บ้าน จึงนำาข้อมูล 
มาเขา้ทีป่ระชมุ ทำาแผนหมูบ้่าน ม ีพทิยา ทองหนนุู้ย นักวชิาการ 
จาก รพ.สต.ดอนประดู ่คอยชว่ยเหลือทางวชิาการ ภายหลังพทิยา
ต้องย้ายไปรับตำาแหน่งที่อื่นตามหนทางราชการ
 พนม อินทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ในฐานะผู้นำายุคใหม่ 

รับช่วงงานเดินหน้าต่อภายใต้แรงเสียดทานหลายอย่าง 

 เขาเอาขอ้มลูจากงานวจิยัเขา้ทีป่ระชุม จดัเรียงลำาดบัความสำาคญั 

พบว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะอยู่ในเขตเทศบาลตำาบลดอนประดู่ แต่เทศบาล 

ไม่ได้ดำาเนินการในการจัดเก็บขยะ จึงเลือกจัดการปัญหาขยะตามความ

ต้องการชาวบ้าน ขอรับการสนับสนุนจาก สสส. ในกลุ่มงานชุมชน 

น่าอยู่

11 ปั้นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นนักเขียนโครงการ

สำาหรับชาวบ้านอย่างเรา
เนื้อหาที่มาเรียน

หากเป็นภาษาอังกฤษ
ก็จะเข้าใจยากสักหน่อย

แต่เข้าใจในหลักการใหญ่ๆ ได้
ไม่มีปัญหาอะไร

“

”

พนม อินทร์ศรี
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 ปีแรกโครงการ สสส. เอาขยะไปทำาปุ๋ย ปีต่อมามีการจัดตั้ง 

ธนาคารขยะ ปทีีส่ามเกิดการสง่เสริมการปลูกผักในครัวเรือน จากปุย๋หมกั

ผลผลิตจากขยะ

 “ทำางานกับ สสส.มา 3 ปี เราเห็นระบบในการจัดการมากขึ้น 

เกิดความเปล่ียนแปลงในชุมชน ชาวบา้นรู้จกัการจดัการขยะ แทนทีจ่ะทิง้

เพ่นพ่านก็รู้จักการแยกขยะ แปรรูปสร้างรายได้” 

 พนมเล่า เมื่อจัดการปัญหาขยะสำาเร็จ ยังเห็นการลดลงของ 

ไข้เลือดออกอีกด้วย 

 พนมมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. 

ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ รุ่น 2 มาพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ 

คณะกรรมการหมู่บ้านรวม 4 คน 

 “เมือ่เราเขา้มาเรียนก็นำาไปใช้ในการเก็บขอ้มลู การเขยีนโครงการ 

การให้ความรู้กับชาวบ้าน งานต่างๆ เริ่มมีความเป็นขั้นเป็นตอน ทำาให้

ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายขึ้น”

 เขาเล่าว่า จากเดิมที่ไม่มีหลักในการพูดจูงใจชาวบ้าน พอได้เข้า

พัฒนาศักยภาพ รู้หลักการพูด สามารถพูดเป็นระบบมีความมั่นใจ 

 “เราเองก็ไม่ได้เรียนเร่ืองแบบนี้มาก ก่อนหน้านี้ก็ทำากันเอง 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ใช้หลักการวางแผนอะไร จนนักวิชาการจาก 

รพ.สต.ดอนประดู่ (พิทยา ทองหนูนุ้ย) มาช่วยงานหมู่บ้าน แนะนำาเรา

มาเข้าโครงการของ สจรส. แต่พอเขาย้ายไปอยู่ที่อ่ืนตามหน้าที่ราชการ

เราก็ต้องพึ่งตนเองแล้วล่ะ”

 พนมมีความมั่นใจว่าทำาได้ หลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนา 

ศักยภาพฯ เขายังมั่นใจว่านำาความรู้ไปใช้หลายอย่าง เช่น การทำาแผน 

ในชุมชนของเขาใช้หลักการบริหารโดยสภาผู้นำาชุมชน แบ่งออกเป็น 

หลายฝ่าย เช่น สุขภาพ–สิ่งแวดล้อม-บริหารจัดการ-ชุมชน-ผู้สูงอายุ- 

ส่งเสริมอาชีพ 

 ชุดสภาผู้นำาชุมชนจะมีการประชุมทุกเดือน ใช้เวลาก่อนการ

ประชุมชาวบ้านเพื่อสรุปปัญหาแต่ละด้าน ข้อมูลที่ได้ก็เตรียมทำาแผน 

หยิบมาทำาโครงการเมื่อมีความพร้อม

 “ปญัหาของหมูบ่า้นผมคงเปน็เร่ืองคนมคีวามแตกแยกในหมูบ่า้น 

เราก็ใช้เทคนิคที่เรียนไปใช้เก่ียวกับภาวะผู้นำา การเข้าถึงชาวบ้าน อย่าง

การที่รู้อะไรรู้ให้จริง ลงไปคุยกับเขา จึงจะเกิดความน่าเชื่อถือ ส่วนผู้นำา 

ที่เอาแต่พูดชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อ”

 พนมเคยเรียนระดับอนุปริญญาด้านการพัฒนาชุมชนจาก

วิทยาลัยชุมชนสงขลา แต่เนื้อหาจากการเรียนจากโครงการพัฒนา 

ศักยภาพฯ ทำาให้เขาได้หลักการเพิ่มเติมหลายเรื่อง ซึ่งเมื่อนำาไปพูดแล้ว 

ก็ทำาให้มีน้ำาหนักน่ารับฟังสำาหรับลูกบ้าน

 “เราก็ต้องไปคิดเองว่าส่วนไหนนำาไปพูดแล้วจูงใจคนให้มา 

เช่ือถอืได ้สิง่ทีผ่มนำาไปใช้ไดจ้งึนา่จะเปน็สิง่ทีเ่ก่ียวกับภาวะผู้นำา การสร้าง

กลุ่มและการสื่อสาร เพราะเหล่านี้มีความจำาเป็นในยุคปัจจุบัน” 

 เมื่อเกิดความขัดแย้งในชุมชนเขาใช้วิธีอธิบายด้วยหลักการ 

วิชาการ ทำาความเข้าใจสองฝ่ายแล้วค่อยจูงใจหาทางออกว่าจะไปทาง 

ไหนดี แต่แม้จะใช้วิธีการใดๆ ก็ต้องยอมรับว่าในชุมชนจะมีบางครัวเรือน

ที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้าน ไม่ว่ารูปแบบไหนกลุ่มนี้จะไม่ยุ่งกับใคร

จะอยู่ส่วนตัวเด็ดขาดไม่เก่ียวข้องใคร อันนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าจะจัดการ 

อย่างไร
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 “ปัญหาแบบนี้ผมเองมองว่าอาจต้องใช้สิ่งที่เคยไปเห็นมาจาก 

ที่อ่ืน ที่วางมาตรการว่าถ้าประพฤติตัวแบบนั้นชุมชนจะไม่ช่วยเหลือ 

อะไรเขา โดยการมาทำากิจกรรมสังคมต่อไปอาจมีการบันทึกลงทะเบียน

เอาไว้ ถ้าไม่เคยมาร่วมก็ถือว่าในกิจกรรมต่างๆ คนอ่ืนก็จะไม่ไปช่วย  

นับเป็นมาตรการทางสังคมแต่อีกมุมหนึ่งถ้าทำาอย่างนี้ก็สร้างแรงกดดัน 

กับผู้นำาโดยตรงเหมือนกัน”

 บ้านกล้วยเภา ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านคุณธรรม 

แตพ่นมเห็นวา่ระหวา่งกฎหมายกับคณุธรรมมนัแยง้กันอยู ่อยากใหส้ำานกึ

ทำาดีอยู่ที่คนมากกว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์หมู่บ้านดีกว่าเก่ามาก 

ดูจากคนที่เข้าประชุมเฉลี่ย 80-90% 

 “ผมนำาโครงการหลายโครงการลงมายังหมู่บ้าน ไม่ว่าจาก 

หนว่ยงานเกษตร พฒันาชุมชน วฒันธรรม ผู้นำาแหง่ยคุ ทีผ่มไปเก่ียวขอ้ง

งานพัฒนา กิจกรรมหลายอย่างทำาให้ชาวบ้านยอมรับ สร้างความ 

เชื่อถือ”  

 สิ่งที่เรียนจาก สจรส. เขาและทีมงานยังถ่ายทอดแลกเปล่ียน 

สู่คนอ่ืน มองว่าแต่ละคนที่ผ่านการเรียนรู้ มีความรู้มากขึ้นจากแต่ก่อน 

ที่พูดอะไรแบบ “โฉ่งฉ่าง” โดยไม่มีหลักการอะไร เมื่อรู้มากขึ้นก็เย็นลง 

รู้จักการใช้คำาพูด มีการพัฒนาตัวเอง “อย่างไรก็ตาม สำาหรับชาวบ้าน

อย่างเราเนื้อหาที่มาเรียนหากเป็นภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจยากสักหน่อย 

แต่เข้าใจในหลักการใหญ่ๆ ได้ ไม่มีปัญหาอะไร” เขาว่า โดยเป้าหมาย

การพัฒนาสำาหรับเขามองเรื่องสังคม ความเป็นอยู่ สุขภาพ ทำาอย่างไร

ให้อยู่ดี ไม่ต้องหาเงินไปจ่ายค่ารักษาให้หมอ มองเรื่องการกิน การออก

กำาลังกายด้านสังคมก็อย่าให้มีการทะเลาะวิวาท 

 เขามีความคิดอยากนำาวิถีที่มีความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ของคน 

รุ่นเก่ากลับมา เร่ิมฟื้นวิถีชาวบ้านนำาปิ่นโตมาช่วยงาน ไม่เน้นว่าทำา

กิจกรรมแล้วเขาจะได้เงินตอบแทน เพราะถ้าเราเอาทุกอย่างตีเป็นค่าเงิน

คุณค่าของคนทางสังคมจะหมดไป 

 ประโยชน์จากการมาเข้า ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  

ในทางอ้อม พนมยังมองว่า 

 - เป็นการได้รู้จักกับเครือข่ายในการทำางาน

 “เราทำาเร่ืองขยะ เมื่อมาพบคนที่ทำาเร่ืองนี้บางแห่งทำาได้ 

ดีกว่าเราก็ได้เรียนรู้จากเขา ขณะเดียวกันได้เรียนรู้เร่ืองอ่ืนไม่ว่าเร่ือง 

ของสื่อ เร่ืองครอบครัวอบอุ่นมาปรับใช้กับเราได้ง่ายเพราะเรียนรู้กับคน

ทำางานจริง จากประสบการณ์เขาก็รู้ช่องทางการหางบประมาณเพื่อขยาย

โอกาสของชุมชนที่ต้องไม่ปิดตัวเอง หยุดนิ่ง แช่แข็ง”

 - กระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้อีกหลายเร่ือง อย่างเช่นหัวข้อ 

  การจูงใจโน้มน้าวใจคน จิตวิทยาในการทำางาน 

 “ผมรู้ดีว่าหากพูดกับชาวบ้าน พูดแต่หลักวิชาการไม่นานเขา 

ก็ลุกหนี ทุกวันนี้คนมีเวลาให้เราน้อย จะทำาอย่างไรจะถ่ายทอดความรู้ 

ในเวลาจำากัด 10-20 นาที ได้ให้เขาเข้าใจ มาทำางานร่วมกับเราได้”  

 ทุกวันนี้โครงการขยะของบ้านกล้วยเภาทำาให้เทศบาลตำาบล 

ดอนประดู่มาเอารายงานผลการทำางานของที่นี่ไปรายงานกับจังหวัด 

ในเรื่องการจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านพนม จึงนำาเสนอ

ว่าหากเทศบาลเอาหมู่บ้านเป็นต้นแบบควรมีงบสนับสนุนหมู่บ้าน 

กล้วยเภาด้วย ก็เลยได้รับการสนับสนุนงบ สปสช.ผ่านมาทางเทศบาล
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 อาจมองว่า บทบาทเทศบาลควรส่งเสริมให้ชาวบ้านได้งบแบบนี้

อยู่แล้ว แต่พนมเล่าว่างบ สปสช.มีหุ้นส่วนกับท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่น 

ไม่สนับสนุนมันก็ยากลำาบากที่จะได้มา 

 “ปญัหาคอืทางทอ้งถ่ินไมไ่ด้แจง้ใหกั้บชาวบ้านหรือชุมชนใหท้ราบ

เก่ียวกับส่วนนี้ มีคนถามผมว่าการเสนอโครงการ สปสช.เขียนยาก 

หรือเปล่า ผมบอกว่าไม่ยากผมก็มีส่วนในการเขียนโครงการ ทำาให้มี

โครงการดีๆ เกิดขึ้น 2-3 โครงการแล้ว”

 พนมมองว่า การเขียนโครงการไม่ใช่เร่ืองยากถ้ามีความรู้  

และการไดม้าเรียนกับ สจรส. เปน็การพฒันาในเร่ืองนีโ้ดยตรง โดยเฉพาะ 

ประเด็นของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ก็ได้ใช้ส่วนนี้มาก สำาคัญ

ต่อการพิจารณาโครงการว่าจะผ่านหรือเปล่า แต่คนส่วนมากยังไม่เข้าใจ

และจะพลาดกับตรงนี้

 โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่เทศบาลอาจแนะนำาหัวข้อของการเขียน 

โครงการกว้างๆ แต่พอลงลึกรายละเอียดแล้ว เขาก็ไม่ได้อธิบายให้ 

ชาวบ้านได้เข้าใจ ประกอบกับไม่ได้อยู่คลุกคลีกับปัญหาเหมือนชาวบ้าน 

จะเขียนแทนก็ไม่ได้ เห็นแต่ภาพกว้างหรือเห็นแต่งบประมาณที่จะได้มา 

 เมือ่ใหค้นไมรู้่จริงมาเขยีน ก็จะอ้างปญัหาลงลึกไมถ่งึ คนพจิารณา

โครงการก็มองไม่เห็นความสำาคัญที่แท้จริง 

 พนมได้เป็นวิทยากรในเร่ืองการจัดการขยะของตำาบลดอนประดู่ 

ซ่ึงชุมชนไหนสนใจดำาเนินการ เขาก็บอกเขาว่าก็ให้เขียนโครงการไปที่

เทศบาล บางชุมชนของบประมาณไปแล้วเขาก็เข้าไปช่วยชาวบ้าน 

ตอนนี้พนมสามารถสอนการเขียนโครงการได้ แต่สุดท้ายปัญหามักเกิด

จากผู้ใหญบ้่านแห่งนัน้ไมเ่อาเสยีเอง อ้างวา่ยุง่ยาก อยากอยูแ่บบสบายๆ 

เหมือนเดิม 

 นอกจากได้ความชำานาญการเขียนโครงการจากการเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ สิ่งที่ได้และนำามาใช้อยู่คือ “การสื่อสาร”  

ซึ่งจำาเป็นในโลกยุคใหม่ เขาทำากลุ่มไลน์ 2 กลุ่มคือ กลุ่มชาวบ้าน และ

กลุ่มกรรมการหมู่บ้าน พอเวลามีข่าวสารอะไรก็จะส่งทางนี้ 

 “อันนี้ก็ดีอย่างการประกาศกระจายเสียง มีคนอ้างว่าไม่ได้ยิน 

ไม่มีหลักฐานแต่ในไลน์จะปรากฏอยู่” 

 ปัญหาสำาคัญที่ผู้ใหญ่บ้านพนมต้องเผชิญต่อ เขายอมรับว่า  

เป็นความเหลือ่มล้ำาทางพื้นฐานความรู้ของชาวบ้าน เป็นปัญหาเชิงวิธีคิด

ทีต่ดิกับแบบเดมิการจดัการความรู้จงึจะเปล่ียนแปลงสงัคมได ้ถา้ไมเ่ขา้ถงึ

ตรงนี้ก็ลำาบาก โดยเฉพาะวิถีคนใต้ที่ค่อนข้างดื้อรั้นไม่ฟังใคร 

 อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงคงต้องอาศัยแบบค่อยๆ เป็น

ค่อยๆ ไป เขาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วคนรับไม่ได้ต้องค่อยเป็น

ค่อยไป 

 “สำาหรับผม หลังทำางานมาระยะเวลาหนึ่ง การได้เพิ่มเติม 

ความรู้ส่งผลทำาให้เกิดความเช่ือถือ แรงเสียดทานลดลงบ้าง เดี๋ยวนี้ 

ใครมาตำาหนิลับหลังก็จะมีคนคอยเถียงแทนให้”
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 กลุม่เครอืขา่ยครอบครวัอบอุ่น จากตำาบลฝาละมี อำาเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ในรุ่น 2 ประกอบด้วย 
เสงี่ยม ศรีทวี ผอ.รพ.สต.บ้านฝาละมี ตำาบลฝาละมี อำาเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นิยม ณ พัทลุง ประธานกลุ่มสัจจะ 
ออมทรัพย ์บุญพา พรหมแก้ว ประธาน อสม.หมู ่1 ตำาบลฝาละม ี
อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และนุชนาจ ไหมแก้ว ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำาบลฝาละมี อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 นิยม ณ พัทลุง ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 มบีทบาทในการเปน็ผู้นำาโครงการชุมชนนา่อยูม่าก่อน จนเปล่ียน
ชุมชนมาปลูกผักปลอดสารพิษ ลดปัญหาลักเล็กขโมยน้อยสำาเร็จ ก่อนใช้
ฐานชุมชนน่าอยู่มาขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นต่อในปี 2560
 “มองว่าความเข้าใจของคนในชุมชนต่อโครงการแบบนี้ดีขึ้นมาก 
หลายหย่อมบ้านเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีการทำาปุ๋ยใช้เอง 
ทำาน้ำาหมักมากขึ้น หลายคนเลิกการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า” 

21 ประกาศ
ความมั่นใจชาวบ้าน

ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา
การพูดต่อหน้าคนอื่น เราขาดความมั่นใจ
เพราะไม่มีตำาแหน่งสังคมอะไรในชุมชน

การถ่ายทอดความรู้ จึงทำาไม่ได้เท่าทุกวันนี้
แต่เมื่อผ่านอบรมมาแล้ว ก็มีความมั่นใจในความรู้

จนเปลี่ยนตัวเอง กล้าพูด กล้าทำา

“

”

นิยม ณ พัทลุง
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 เธอเล่าว่าตอนที่ทำางานกับ สสส.แรกๆ ไม่ได้มีเทคนิคอะไร 
ก็ทำาไปตามหน้างานโครงการ เมื่อเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพภาคี 
เครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ นำาเทคนิค SWOT มาใช้ ทำาให้รู้
ว่าหากจะเดินไปตามทิศทางให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ จะเดินแบบไหน 
อย่างไร ทำาให้งานขยายออกไป มีกลุ่มอ่ืนมาร่วม อย่างเช่น งานของ 
โรคเอดส์ และกลุ่มงานผู้สูงอายุ เป็นต้น
 “เมือ่ไปอบรมเหน็เทคนคิมาแล้ว เราเหน็ความชัดเจน คนทำางาน
เรามีความมั่นใจเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการพูดต่อหน้าคนอ่ืน 
เราขาดความมั่นใจ เพราะไม่มีตำาแหน่งสังคมอะไรในชุมชน การถ่ายทอด
ความรู้จงึทำาไมไ่ดเ้ทา่ทกุวนันี ้แตเ่มือ่ผ่านการอบรมมาแล้วก็มคีวามมัน่ใจ
ในความรู้ จนเปลี่ยนตัวเองกล้าพูดกล้าทำา” 
 นิยมเล่าว่า แม้ว่าไม่ได้ทำาตามขั้นตอนเชิงทฤษฎีที่อาจารย์ 
สอนมาโดยตรง แต่ว่าสามารถนำามาประยุกต์ใช้ตามบริบทของชุมชน 
เองได้ อย่างเช่น การที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางจะทำาอย่างไร  
ก็วิเคราะห์ในแบบของชุมชน ที่นี่เอง โดยหาส่วนร่วมกับชาวบ้าน
 เมือ่เราเอาเทคนคิกลับมาใช้ พบว่าความร่วมมอืในชุมชนเพิม่ขึน้ 
วัดจากจำานวนผู้ร่วมกิจกรรมมากขึ้นเป็นลำาดับ 
 “การทำาให้ดู อยู่ให้เห็น แม้ทำามาแล้ว เราเห็นว่าใช้ได้ก็มาทำา 
ต่อเนื่อง ขยายกลุ่มคนเข้าร่วม สร้างภาคีเครือข่ายให้กว้าง อันนี้เป็น
แนวคิดจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เมื่อเรารู้ว่าขั้นตอน 
ที่จะเดินไปสู่จุดหมายต้องทำาอย่างไร เราก็มาปรับ ไปให้ถึงตามแบบ 
ของคนในหมู่บ้านเราเอง”
 การปรับไปตามบริบท เป็นส่วนสำาคัญของการนำาหลักวิชาการ 
มาใช้ นิยมยกตัวอย่างเป้าหมายของบ้านฝาละมีที่ต้องการจะลดหนี้สิน 
หากเลือกเป้าหมายแค่พ่อบ้านแม่บ้าน ทำาไม่สำาเร็จ จนกว่าจะดึงเด็ก 
มาร่วม ทำาให้ชาวบ้านทุกระดับรู้จักตัวเอง พึ่งตัวเองได้มากขึ้น สามารถ
ขยายการทำางานโดยมีกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเป็นฐานขับเคลื่อนการทำางาน 
ประกอบดว้ย กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร กองทนุหมูบ่า้น 
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสวัสดิการชุมชน เช่ือถือว่าถ้าทำาตามแนวทางนี้  

จะทำาใหห้ลุดจากวงจรหนีน้อกระบบทีเ่ปน็ปญัหาอยู ่แล้วจะคอ่ยคล่ีคลาย
ปัญหาของชุมชนได้ในที่สุด 
 “ผลผลิตของเรา สมาชิกเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง ผลลัพธ์มีการออม
เพิ่มขึ้น คนร่วมมากขึ้น สำาหรับผลกระทบ คนสนใจ จากคนไม่เคยร่วม 
ก็มาร่วม คนหมู่บ้านอื่นกล่าวถึง แต่เรายังเข้ายากที่จะเข้าไปถึงนโยบาย
ท้องถิ่น”
 นุชนาจ ไหมแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
 กล่าวว่า การไปเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ กับ สจรส. 
ทำาให้มองเห็นว่า เราต้องการพัฒนาอะไร ถ้าอยากไปถึงจุดเป้าหมาย 
ต้องกำาหนดอะไรก่อน
 “อยา่งเปา้หมายของเราอยากใหช้าวบา้นลดหนีส้นิ เราก็ไมม่หีลัก
วิชาการอะไรมาก่อน เราก็ประยุกต์ความรู้ที่ว่า ก่อนที่เขาจะลดหนี้สิน 
ได้นั้น ชาวบ้านจะต้องรู้จักตัวเองวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าการทำาให้หนี้สิน 
ลดลง การออมเพิ่มขึ้นจะทำาอย่างไร จะใช้วิธีไหน” เธอเล่าว่าในการ 
ปฏิบัติจริงเร่ิมให้ชาวบ้านวิเคราะห์ตัวเองผ่านการทำาบัญชีครัวเรือน 
เชื่อมกับเรื่องการพึ่งตัวเอง อย่างเช่น การปลูกผักกินเอง
 “เราไม่ รู้หรอกว่าความรู้ที่ ไปเรียนมามันอยู่ ในจุดไหนใน
กระบวนการบ้าง แต่เราสามารถนำามาบูรณาการให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 
เราเองก็ต้องไปเรียนรู้ตัวเขาว่า วิถีชีวิตเขาอยู่แบบไหน เราจะใช้วิธีไหน 
แทรกซึมถึงตัวเขาให้ได้”
 ในฐานะผู้นำาท้องที่มองว่า อยู่ๆ จะไปเสนอหลักการบางอย่าง
กับชาวบา้นทือ่ๆ ไมไ่ด ้ต้องคยุกับเขาเร่ือยๆ เราแนะนำาในฐานะทีต่วัเธอ
เองเป็นประธานสตรี พยายามไปหาสิ่งดีๆ กลับมาให้ชาวบ้านรับรู้ 
 “บางทีก็บอกได้ไม่หมด ถ้ามีโอกาสอยากพาเขาไปดูของจริง 
ที่สัมผัสได้จริง ให้เขาเห็น เหมือนอย่างโครงการที่เราพาไปดูงาน บางคน
เห็นแล้วกลับมาใช้ประสบผลสำาเร็จก็มีอยู่มาก”
 นุชนาจเล่าว่า หลักสำาคัญจากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ  
ของ สจรส.ที่นำามาใช้กับชุมชนเธอได้ คิดว่าน่าจะเป็นหลักของการระดม
ความคิดให้มองปัญหา แล้วมานั่งคุยกันว่าควรแก้อย่างไรลงกลับไปใช้กับ
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ชาวบ้าน ส่วนนี้น่าจะเป็นพื้นฐานนำามาใช้ได้จริง ส่วนอื่นมองว่ายังเป็น
วิชาการที่ชาวบ้านอย่างเรายอมรับว่ายังเข้าไม่ถึง  
 “หลักที่หยิบมาใช้มากเก่ียวกับหลักของการรวบรวมข้อมูล  
การวเิคราะห ์การจดบนัทกึ การแก้ปญัหาในระดับชาวบา้นคงทำาไดเ้ทา่นัน้ 
คือรวบรวมข้อมูล ทำาให้เขาได้รู้ตัวว่าทำาอย่างไรให้หลุดจากตรงนั้นได้ 
แต่ว่า Ottawa Charter คืออะไร ชาวบ้านก็คงงง” 
 เธอเลา่วา่ ที่ฟังมาจาก ดร.พงคเ์ทพ สุธรีวฒุ ิผอ.สจรส. วทิยากร
คนสำาคัญของโครงการ ประโยคที่ว่า “เราต้องรู้ว่าเราจะไปไหน เราจะไป
กับอะไร ไปอย่างไร” อันนี้เข้าใจได้ง่าย อย่างคิดว่าจะทำาให้ชาวบ้าน 
หมดหนี้ ก็อธิบายได้ว่าควรไปในแนวทางอย่างไร 
 “อาจารยส์อนว่า เราตอ้งสร้างภาคเีครือขา่ย เราก็ทำา เราก็มภีาคี
เครือข่ายเกิดขึ้น มีความมั่นใจในการทำางาน กล้านำาเสนอ พูดคุย 
ในประเด็นต่างๆ เพราะถือว่า เรามีความรู้กลับมา มองเห็นช่องทาง 
ในการพัฒนาหมู่บ้าน คำาพูด หรือคำาแนะนำา สามารถเอากลับมาใช้ 
ในหมู่บ้านได้หลายๆ เรื่อง”
 สิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งเธอมองว่า ในกระบวนการเรียนรู้มีการนำา
กรณีหมูบ่า้นของตัวเองไปวเิคราะห ์ทำาใหรู้้วา่ควรกลับมาทำาอะไรแบบไหน 
เมือ่นำากลับมาใช้หลักในการทำางานมากขึน้ เกิดการคยุปรึกษา หาขอ้สรุป 
หาประเด็นร่วมที่ตรงกัน เกิดมิติใหม่คือเมื่อเกิดปัญหา ทุกคนจะมี 
ส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ช่วยกันทำาไปจนถึงจุดหมาย
 “เป้าหมายชุมชนเรา คือ อยู่ดี กินดี มีสุข เราก็คงทำาหลาย 
อย่างต่อไปเรื่อยๆ พื้นฐานคือทุกคนต้องดูแลพึ่งตัวเขาเองได้ ในทุกด้าน 
แม้อาจารย์สอนเราเยอะมาก แต่ที่เราจับมาใช้คือมุมที่มองชุมชนเราเอง
ได้ว่าอยู่ตรงไหน แต่คงดำาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราคงพัฒนา
หมู่บ้านแบบปลูกต้นไม้ที่ค่อยเติบโตงอกงาม” 
 เสงี่ยม ศรีทวี ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำา
ตำาบล (ผอ.รพ.สต.) บ้านฝาละมี 
 เล่าว่า ก่อนหน้านี้ถ้าจะทำาอะไรก็เอาข้อมูลมาประเมินสถาน-
การณ์ในพื้นที่ให้ชาวบ้านฟัง ส่วนมากมาจากข้อมูลที่ชาวบ้านสำารวจ  
สรุป เวลาที่มีการประชุมชาวบ้าน ก็คืนข้อมูลชาวบ้านกลับไป 

เมื่อเราไปพัฒนาศักยภาพ
ทำาให้รู้ว่าหากอยากทำาให้คนสุขภาพดี

จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม 
รายได้ การศึกษา กลไกที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพ

ระบบบริการสุขภาพ สถานบริการ
คณะกรรมการที่เข้ามาช่วย เป็นต้น

ทำาให้รู้ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเดียว
ต้องมีทุกภาคส่วนมาเกี่ยวข้องด้วย 
นั่นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการไปเรียน

“

”

เสงี่ยม ศรีทวี
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 “เมื่อเราไปพัฒนาศักยภาพทำาให้ รู้ว่าหากอยากทำาให้คน 
สุขภาพดี จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม 
รายได้ การศึกษา กลไกที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ 
สถานบริการ คณะกรรมการที่เข้ามาช่วย เป็นต้น ทำาให้รู้ว่าไม่ใช่ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเดียว ต้องมีทุกภาคส่วนมาเก่ียวข้องด้วย 
นั่นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการไปเรียน” 
 เสงี่ยมมีบทบาทเช่ือมระหว่างชาวบ้านกับวิชาการ เอาสิ่งที่ 
ชาวบา้นเขา้ใจยากมาพดูใหช้าวบา้นเขา้ใจงา่ยๆ อยา่งมคีำาพดูจากอาจารย์
ทีว่า่ “การเปล่ียนแปลงของโลก” “การพฒันาทีย่ัง่ยนื” หรือมภีาษาอังกฤษ
ปนอยู่ ชาวบ้านไม่เข้าใจ เขาทำาหน้าที่ขยายความ
 “อย่างคำาว่าการเปล่ียนแปลงของโลก เราก็บอกว่าไม่ต้องไปดู 
ถึงโลกให้ดูแค่บ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการพัฒนายุคปัจจุบัน” 
 เขามักใช้วิธีชวนชาวบ้านไปดูหมู่บ้านที่ประสบผลสำาเร็จ เช่น 
โครงการอาหารปลอดภัย โครงการอาหารเด็ก กิจกรรมแบบนี้นอกจาก 
ได้เห็นแนวทาง เกิดแรงบันดาลใจแล้ว ทำาให้ได้พบกับภาคีเครือข่าย  
เกิดการแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย 
 “เราพบว่า แม้แต่ตำาบลใกล้กันก็แตกต่างกันแล้วในแง่ศักยภาพ 
ทัศนคติ จริยธรรม ผู้นำาที่แตกต่างกัน การได้มองเห็นหรือคุยกับที่อ่ืน 
จึงเป็นประโยชน์กับชุมชน เพื่อมาปรับกระบวนทัศน์การทำางาน” เขาเล่า
ว่า อันนี้เป็นกรอบแนวคิดผู้นำาที่ได้มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 
 เมื่อเขาและทีมงานเข้าอบรมแล้วยังได้ความรู้กลับมาส่งต่อ 
บอกเล่าคนอ่ืนในหมู่บ้านแบบค่อยเป็นค่อยไป ได้ผลในกลุ่มแกนหลักๆ 
บ้านฝาละมีมีกลุ่มด้านสุขภาพ กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ แต่ในส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง ความร่วมมือก็ยังไม่ดีนัก
 ผอ.รพ.สต.ฝาละมีมองว่า การเอากรณีศึกษาข้อมูลของพื้นที่ 
ไปวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพฯ พบว่าเป็นสิ่ง 
ที่ดีเพราะสุดท้ายเกิดการพัฒนาตนเอง สามารถเขียนโครงการเองได้  
ช่วยพัฒนาการเขียนโครงการ 

 “แต่ก่อนหากชาวบ้านคิดจะเขียนโครงการ ต้องให้เรามาช่วยคิด
ช่วยเขียน แต่วันนี้เขาเขียนสรุปรายงานโครงการเองได้ เราทำาหน้าที่แค่ 
พีเ่ล้ียง” เขาเล่า ขณะทีภ่าวะผู้นำาของชาวบ้านก็ดขีึน้ ไดค้วามมัน่ใจในการ
ทำางานมากขึน้ ก่อนหนา้นีไ้มน่านหากจดัประชุมไมก่ล้าพดู ก็กลายมาเปน็
จัดประชุมเองได้ บริหารจัดการเองได้ แต่ก่อนผู้นำากลุ่มมักได้แต่ว่ากล่าว
คนอื่น ก็เริ่มมาเข้าใจความแตกต่างของคนอื่นมากขึ้น 
 ในเชิงผลลัพธ์เขามองว่า ได้เกิดกติกาชุมชน เช่น ใครอยาก 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นสมาชิก 
กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงมีคนสมัครมาร่วมมากกว่าเมื่อก่อน 
ผลเชิงสุขภาวะได้เกิดกระแสการไม่เลี้ยงน้ำาอัดลมในงานเลี้ยง จากฉันทา
มติในชุมชนที่เกิดขึ้นมาเอง 
 เสงี่ยมมองว่า คุณค่าของโครงการทำาให้เกิดผลที่น่าพอใจ เช่น 
 - ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้น รู้ว่าการทำางานกับคนอ่ืนหรือ 
  ทีมงานต้องทำาอย่างไร 
 - รู้เร่ืองการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการประเมินผล 
  โครงการ 
 - รู้จักการทำางานเป็นทีม 
 - เกิดการมีภาวะผู้นำาเพิ่มขึ้น 
 - สามารถขยายเครือข่ายหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
  อื่นได้ดีขึ้น 
 - การแก้ปัญหา รู้จักการทำาแผน ใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  
  โดยเอาข้อมูลมาประกอบกัน 
 - เกิดการประชุม มีการคืนข้อมูล สรุปผลการดำาเนินโครงการ 
  ให้ชาวบ้านฟัง ให้ข้อมูลชุมชนได้รับรู้ ก็เกิดความร่วมมือ 
  การทำางานส่วนต่างๆ 
 - ทีมงานเป็นต้นแบบการทำางานกับชุมชน
 “อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าแม้ส่งทีมไปพัฒนาก็ไม่สามารถ
เปล่ียนชุมชนได้ เราก็คิดอยู่ว่าจะทำาอย่างไรให้ท้องถิ่นท้องที่มาพัฒนา 
แบบนี้บ้าง มาให้ความสำาคัญตรงนี้”
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 ธิรดา ยศวัฒนะกุล ผู้ประสานงานโครงการภาคประชา-
สังคมร่วมควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ขับเคล่ือนการงดเหล้า
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเล่าว่า ภารกิจหลักประกอบด้วย 
 - การสร้างชุมชนต้นแบบเชิงรูปธรรมในการงดเหล้า 
 - การเฝ้าระวังการทำาความผิดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 - งานส่งเสริมบุญประเพณี เป็นอีเว้นท์ในการรณรงค์
 - การพัฒนาศักยภาพเฉพาะกลุ่ม อย่างเช่น กลุ่มผู้นำาศาสนา  
  กลุ่มเยาวชน และกลุ่มคณะเครือข่ายการทำางานของเรา 
 “เรารับผิดชอบในจังหวัดสงขลา แต่พื้นที่งานยังไม่ครอบคลุม 
ทุกอำาเภอ เนื่องจากตัวเองเพิ่งมาสานงานต่อในช่วงปี 2559” ธิรดาเล่า 
เนือ่งจากก่อนนัน้เธอมบีทบาทเปน็เลขานกุารของนายกสมาคมธรุกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ทำาหน้าที่ประสานงานส่งเสริมอาหารปลอดภัย
เพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ งานปัจจุบันก็เป็นการประสานงาน 
ทำางานกับเครือข่าย 

31 ติดปีก
บริหารจัดการโครงการ

เราก็อยากให้เปิดหลักสูตรที่หลากหลายกว่านี้
คนต่างจังหวัดจะได้ประโยชน์

แทนที่จะไปเรียนที่กรุงเทพฯ เสียเวลาเดินทาง
แบบนี้จะสะดวกมากกว่า

“

”

ธิรดา ยศวัฒนะกุล
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 สำาหรับกิจกรรมอีเวน้ทส์ำาคญัต่างๆ ของจงัหวดัสงขลา อยา่งเช่น
เทศกาลอาหารสองทะเล งานเทศกาลอาหารหรอย งานเทศกาลกินเจ 
เธอเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมหรือดูแล
 ระยะเวลา 3 ปีที่ทำางานเครือขายงดเหล้า เธอพบว่า 
 - โครงสร้างการทำางานแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เธอเองก็ไม่คุ้น 
  กับโครงสร้างของงานด้านสุขภาพ
 - ปัญหาการเช่ือมเครือข่าย ยังมีลักษณะมองงานของตัวเอง 
  การเชื่อมโยงยังยาก ที่ทำาได้แค่หน่วยงานราชการ สำานักงาน 
  สาธารณสุขจังหวัดและอำาเภอ
 - ปัญหาคณะทำางาน ที่หาคนมาทำางานค่อนข้างยาก 
 “ผลสำาเร็จช่วงสองปีแรกมองว่าไม่เกิดผลมากนัก ไม่สามารถ
ทำางานครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ก็ท้อเหมือนกัน จนในปี 2560 ซึ่งเป็น 
ปีที่ 2 ก็เร่ิมได้เครือข่ายชุมชนมากขึ้น แต่มันไม่สามารถควบคุมธุรกิจ
แอลกอฮอล์ได้ชัดเจน” 
 ธิรดาเล่าว่า เมื่อมีโอกาสเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ของ 
สจรส. สิ่งที่ได้นำามาใช้พัฒนางานที่ทำาอยู่คือ
 1. การเขียนโครงการ
 ในเร่ืองการเขยีนโครงการทีผ่่านมาพบวา่ เราใช้ภาษาพดูเสยีเยอะ 
แต่พอมาเรียนจะได้ศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนมากขึ้น มันทำาให้การเขียน
โครงการอ่านงา่ยขึน้ รู้จกัใช้คำา คนอ่านเขา้ใจมากขึน้ เราก็ดงึประเดน็หลัก
เขาเอามาเติม เอามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเราได้ แล้วเราสามารถ
ทำาให้เห็นตัวชี้วัด ตอบโจทย์ส่วนกลางได้ชัดขึ้น
 2. วิธีการถอดบทเรียนโดยใช้โมเดลต้นไม้ 
 เมื่อก่อนใช้วิธีนั่งโต๊ะ ให้คุย นั่งจด ตอนหลังเธอมีคลิป ชาร์ท 
มีโมเดลต้นไม้ ให้ทุกคนเห็นกันหมด พบว่ามันดีกว่า จากเดิมทุกคนเขียน
ในสมุดของตัวเองหรือบันทึกข้อมูลในหน้าจอตัวเอง ต่างคนก็ต่างเห็น 
ของตัวเอง ตอนเพือ่นเสนอก็ไมอ่าจรู้วา่เก็บอะไรไปบา้งหรือเปล่า แตเ่มือ่

มานัง่เขยีนแผ่นเดยีวใหท้กุคนเหน็ มองภาพ เหน็ปญัหา เหน็เปา้เดยีวกัน 
จะเป็นกระบวนการช่วยกันคิด เกิดการเติมเต็มของกลุ่มโดยอัตโนมัติ 
ผู้เข้าร่วมมีความเห็น ความรู้ มีส่วนร่วมมากขึ้น เนื้องานเพิ่มขึ้นด้วย 
 3. การบริหารจัดการภายในองค์กร 
 เธอยกตวัอยา่งปญัหาในการสร้างคณะทำางาน จนกระทัง่ป ี2560 
หลังเขา้โครงการพฒันาศกัยภาพฯ นำาหลักการบริหารจดัการภายในองคก์ร
ไปใช้ จนได้คณะทำางานที่ค่อนข้างชัดเจน
 4. การบริหารจัดการโครงการ 
 เธอมองว่าที่ผ่านมาเคยใช้เคร่ืองมือจากที่อาจารย์หลายท่าน 
ได้สอนมา เมื่อมาเรียนทำาให้มองชัดขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการ
โครงการ การนำาตัวชี้วัดมาใช้ในการดำาเนินโครงการ กรอบแนวความคิด
ที่จะนำามาช่วยย่อยให้เป็นงานของตัวเอง
 “อย่างเช่นแผนภูมิปัจจัยการสร้างความยั่งยืนของชุมชน พอได้
เรียนกับโครงการฯ นี้ นำาไปใช้คุยกับชุมชน แกนนำา ก็สามารถสื่อสาร 
กับเขาได้ว่าเราอยากได้อะไร ชาวบ้านเข้าใจ”
 เธอว่า การชวนคนงดเหล้าส่วนมากต้องคุยกับแกนนำา เพื่อ
วิเคราะห์ร่วมกับเขาว่าจะใช้กระบวนการไหน มีกิจกรรมอะไรกับกลุ่ม 
ชาวบ้านที่เขาไปรณรงค์ ได้ผลมากน้อยอย่างไร เทคนิคแบบเดิมนั่งขีดๆ 
เขียนๆ คล้ายกับการจดเลคเชอร์ในเอกสาร แต่พอมีเคร่ืองมือรูปแบบ 
จากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ภาพวาดวงกลมหรือมิติ เกิดความ 
น่าสนใจและสามารถดึงการมีส่วนร่วมได้ 
 นอกจากพัฒนางานที่ทำาอยู่แล้ว ยังช่วยให้นำาไปทำางานกับ
โครงการอ่ืนได้อีก หรือนำาไปต่อยอดให้กับชุมชนได้เขียนโครงการเองได้ 
โดยเป็นผู้ถ่ายทอดต่อ
 “ได้แนวคิดของอาจารย์กุลทัต หงส์ชยางกูร จาก สจรส.ที่สอน
ในเรื่องภาวะผู้นำาและการบริหารองค์กร เราจึงได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
กับกลุ่มเป้าหมาย พูดคุยกับเขาต่อเนื่อง บางทีเราก็เรียนรู้จากพวกเขา 
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มันเป็นการสร้างกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้กัน และสามารถนำาไปทำางาน 
ต่อยอดให้เราทำางานร่วมกันบ่อยๆ สานพลังกันเองในกลุ่มทำางาน” 
 สิ่งที่เธอเรียนมา เมื่อมีการรวมกลุ่ม เธอยังถ่ายทอดความรู้ต่อ 
ในกลุ่ม
 5. แผนภูมิความยั่งยืนซ่ึงอาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สจรส. 
สอน ส่วนนี้เธอนำาไปถ่ายทอดให้เครือข่ายคือมูลนิธิเพื่อนหญิงเอาไป 
ใช้ต่อ สะท้อนกลับมาว่าได้ผลชัดเจนมาก โดยทำาให้เห็นปัจจัย สาเหตุ 
ของการเกิดปัญหาจากความรุนแรงในผู้หญิง สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัย 
น่าจะเกิดมาจากอะไรบ้าง
 ธิรดามองโครงการอบรมพัฒนาต่างๆ มักมีเสียงสะท้อนว่า  
ผู้เข้าร่วมเอามาใช้ประโยชน์น้อย เธอกลับมองว่า ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียนนั้น
จะตรงความต้องการของผู้เข้าอบรมด้วยหรือไม่ ขณะที่ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองด้อยเรื่องอะไร ขาดอะไร อยากรู้
อะไร งานที่ทำาอยู่ต้องการความรู้เรื่องอะไร 
 “สิ่งที่ได้ ทุกคนมักทำาอยู่ในเนื้องานของเขาอยู่แล้ว แต่เขาไม่รู้ว่า
มันเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงอาจารย์ หลักสูตรเขาจะสอนว่าอันนี้มันคือ 
เครื่องมือ พอได้ความรู้มาจะเอาไปใช้ในรูปแบบเครื่องมือ ผลตอบรับมัน
ไดม้ากกวา่ทีจ่ะนำาไปใช้แบบสะเปะสะปะ ตรงจดุและประเดน็มากกวา่ดว้ย”
 สำาหรับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ของ สจรส. ธิรดามองว่า 
ค่อนข้างทำาได้ครบองค์ประกอบ โดยเฉพาะการไม่ได้เน้นการเลคเชอร์ 
อย่างเดียว ปัญหาของการเลคเชอร์ที่ผ่านมา มักมีข้อจำากัดตรงไม่ได้เข้า
เนือ้ในของคนปฏิบติังาน แต่หลักสตูรพฒันาศักยภาพฯ ทำาทัง้เรียนในหอ้ง 
ปฏิบัติและลงพื้นที่ ได้ความรู้สุขภาวะในวงกว้าง 
 การได้เห็นของจริง เห็นพลังผู้นำาชุมชน โดยชุมชนที่ สจรส. 
จัดลงไปมี 4-5 ชุมชน เช่น ควนรู ท่าข้าม ปริก ชะแล้ แต่เราก็เชื่อว่า 
ทั้ง 4 พื้นที่ เขามีดีของเขาอยู่แล้ว เป็นชุมชนเขาเองที่มีความเข้มแข็ง 
นอกจากได้ไอเดีย ปลุกพลัง แรงบันดาลใจ สร้างกำาลังใจ แล้วยังช่วยคิด

ต่อยอดงานที่ทำาอยู่แล้วต่อไปได้มากกว่าจะนั่งคุยแต่ในห้องเรียน 
 การไดรู้้จกักับพืน้ที ่สร้างโอกาสใหเ้ราลงไปเรียนรู้ตอ่ไดอี้ก อาศยั
การรู้จักคุ้นเคยส่วนตัวจากการได้เจอกัน เป็นโอกาสจากที่เราได้ทำางาน
 พอเราลงไปในชุมชนที่พร้อม มันทำาให้เรามีกำาลังใจทำางาน 
มากขึ้น 
 “อย่าง Ottawa Charter อย่างที่อาจารย์สอน หลักการต่างๆ 
เป็นของระดับประเทศ ระดับโลก เป็นความรู้ที่การลงพื้นที่จำาเป็นต้องรู้ 
แม้ว่าเราแทบไม่แตะ เพราะทำางานในวงแคบ แต่ถามว่าจำาเป็นไหม มันก็
เป็นเรื่องจำาเป็น บางคนมองแค่หน้างานอย่างเดียว เช่น มองแค่ชุมชน 
จะเอา Ottawa Charter ไปคุยกับชุมชนคงไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเรารู้ ก็จะเป็น
ฮับที่จะย่อยและถ่ายทอดลงไปยังชุมชนได้ นอกจากนั้น มองว่าการจะไป
คุยกับชุมชนอื่นๆ ก็จำาเป็นจะต้องมีความรู้ด้วย” 
 เธอมองว่า ในหลักสูตรนี้ชาวบ้านทุกวันนี้ บางคนทำางานเยอะ 
มศีกัยภาพทีก่วา้ง ในคำาพดูเชิงวชิาการอาจเขา้ใจยาก แต่เขาจะจบัในหลัก
ตัวงานได ้สว่นคนอีกกลุ่มหนึง่ก็ต้องทำาหนา้ทีถ่า่ยทอดใหกั้บคนทีไ่มเ่ขา้ใจ
ภาษาวิชาการ 
 6. ได้เครือข่ายจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เกิด
ประโยชนใ์นการทำางานต่อ เพราะไดพ้บเพือ่นจากหลายพืน้ที ่หลายจงัหวัด 
เราได้รู้ว่าแต่ละคนทำาเร่ืองอะไร คล้ายหรือต่างอะไรจากเรา มองเห็น 
ความหลากหลาย
 สุดท้ายธิรดามองว่า แม้หลายคนใช้วิธีการเรียนรู้การพัฒนาผ่าน
การอ่านหนังสือหลายเล่มความรู้ก็ย่อมเกิด แต่เมื่อเข้าหลักสูตรนี้  
เหมอืนกับการตบใหเ้ขา้รูปเขา้รอย โดยทางทมี สจรส.เขามวิีธี กระบวนการ
จัดระเบียบอะไรบางอย่างให้ 
 “เราก็อยากให้เปิดหลักสูตรที่หลากหลายกว่านี้ คนต่างจังหวัด 
จะได้ประโยชน์ แทนที่จะไปเรียนที่กรุงเทพฯ เสียเวลาเดินทาง แบบนี้จะ
สะดวกมากกว่า”
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 ผศ.ณชพงศ์ จันจุฬา จากภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี เป็นนักวิชาการท่ีขับเคล่ือนสุขภาวะชุมชน 
ท้องถิ่น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 “สสส.ต้องการอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาช่วยงาน 

ท้องถิ่น อยากให้มหาวิทยาลัยเป็น Node สนับสนุนท้องถ่ิน” เขาเล่า 

ความเป็นมา แต่เพื่อไม่ให้กระทบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ จึงวาง

ตำาแหน่งของการสนับสนุนในฐานะนักวิจัยกับท้องถิ่น

 ผศ.ณชพงศ์ เสนอโครงการไปที่ สสส. ได้ทุนมาทำางานวิจัย 

สุขภาวะชุมชนชายแดนภาคใต้ ลักษณะการทำางานไปสนับสนุนท้องถิ่น 

 “เรามหีนา้ทีไ่ปร่วมกับทอ้งถิน่ในการแก้ไขหรือพฒันา โดยใช้งาน

วิจัยเป็นฐาน ในตำาบลสุขภาวะเดิมที่เราเคยทำางานร่วมกันอยู่แล้ว  

เราก็เข้าไปดูแลตำาบลพื้นที่ในเครือข่าย อย่างของผมดูแล 42 ตำาบล” 

41 ค้นพบ
หลักบริหารงานสู่เป้าหมาย

ผศ.ณชพงศ์ จันจุฬา

“

”

เมื่อก่อนเราทำางานกับ สสส.
เราทำากิจกรรมตามโครงการ แค่ให้งานเสร็จแล้วรู้สึกว่าพอ 
แต่พอมีรากความคิดเข้ามาช่วย โดยเฉพาะการทำาให้เข้าใจ

การขับเคลื่อนงานสุขภาวะ ว่าเป็นสิ่งสำาคัญ
เพราะมันมีที่มาที่ไปทำาให้เรามีพื้นฐานว่า

เวลาที่เราจะบริหาร กำาหนดทิศทางหรือกิจกรรม
เราก็จะพยายามใส่ปัจจัยต่างๆ เพื่อจะให้ชุดความคิดของคน

เข้าใจทิศทางที่เราต้องการว่าคืออะไร
ไม่ได้มองจบสิ้นแค่งานที่ตัวเองได้

กิจกรรมทำาให้เราทำางานมีความสุขเพราะเราเข้าใจ
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 สสส.มุ่งให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาตำาบล

และสร้างการเรียนรู้ระหวา่งนกัวชิาการกับพืน้ที ่ตำาบลละประมาณ 2 เร่ือง 

หน้าที่ระหว่างทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น เป็นคู่ความร่วมมือ

พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันตาม 8 ประเด็นของ สสส.เร่ิมดำาเนินการ 

เมื่อปลายปี 2559 

 “ทีมอาจารย์กบัท้องถิ่นก็จะคุยกันว่า จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

ได้อย่างไร ใช้ความรู้จากงานวิจัยไปสนับสนุนกระบวนการในการแก้ไข

ปัญหาพัฒนางานวิจัยร่วมกัน” 

 เขาเล่า มีการออกแบบแผนงานว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มา 

เป็นคู่ความร่วมมือ สามารถเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้โจทย์วิจัยของพื้นที่ 

ท้องถ่ินเป็นตัวนำากระบวนการ เป็นไปตามวิธีการ สามารถดำาเนินการ 

ไปตามแผน ภายใต้ข้อจำากัดของสถานการณ์พื้นที่สามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้

 “เป้าหมายสำาคัญ เราอยากให้นักวิชาการกับท้องถิ่นมาพบกัน 

สร้างการเรียนรู้ ทำาวิจัยร่วมกัน แต่ในการทำางานจริง ความหลากหลาย 

ในชุดความรู้ของตัวท้องถิ่นเอง ศักยภาพความสามารถที่แตกต่างกัน  

ก็ทำาให้การเรียนรู้การมีส่วนร่วมของเป้าหมายแต่ละพื้นที่อาจไม่เท่ากัน 

แต่พอเป็นไปได้”

 ผศ.ณชพงศ์เล่าว่า งานของเขาเป็นการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์กับนักวิจัยท้องถิ่นที่ต้องการให้ท้องถิ่นมีความสามารถหรือ

ศกัยภาพในการแก้ไขปญัหาตัวเอง โดยเรียนรู้การวจิยัไปพร้อมกับอาจารย ์

พัฒนาตัวความรู้ไปพร้อมกับท้องถิ่น และพัฒนานโยบายสาธารณะ 

เนื่องจากสิ่งที่ได้จากตัวงานจะนำาไปสู่การขับเคล่ือนกิจกรรมบางอย่าง 

ไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาวะ เป้าหมายหลักคือให้ชุมชนเข้มแข็ง จัดการ

ตัวเองได้ 

 “ซ่ึงเราก็พบความจริงอันหนึ่งว่าท้องถิ่นยังอ่อนเยาว์ต่อการ 

แก้ไขปัญหาที่ใช้ฐานข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงจะเป็นข้อจำากัด 

ในเร่ืองของศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น สะท้อนระบบการบริหารงาน

บุคคลที่อาจยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของท้องถิ่น”

 เขาเล่า ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในภาพรวม

กับชุมชนยังแตกต่างกันมากในความเป็นจริง แทนที่ อปท.จะมีส่วน

สนับสนุนชุมชนแต่ อปท.ยังขาดความรู้ในการแก้ปัญหา มักทำางาน 

เฉพาะหน้าเป็นไปตามสถานการณ์ 

 “เรายงัหวงัวา่งานทีท่ำาต้องตอบโจทยส์งัคม เมือ่อาจารยก์ลับจาก

พื้นที่มาเจอกัน ช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น อันนี้ดีขึ้น  

ดูจากการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ การติดตามประเมินผล  

เห็นชัดว่าความเข้าใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีต่อท้องถิ่นดีขึ้น”  

งานที่ทำาต้องตอบโจทย์สังคมด้วย

 ผศ.ณชพงศ์มองว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยอาจเป็นพวกรู้ลึก  

แต่ไม่ได้รู้รอบ และคำาว่าลึก จริงๆ อาจเป็นเพียงการลึกในเชิงทฤษฎี  

ไมใ่ช่ลึกทีจ่ะนำาไปใช้ได ้บางอยา่งชาวบา้นทำาไดด้กีวา่ แตม่จีดุอ่อนในระบบ

การจัดการข้อมูลความรู้ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ให้เป็นโครงสร้างทาง 

ความคิดอาจไม่ชัด 

 “อย่าคิดว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยรู้มากกว่าพื้นที่ไปทุกเร่ือง 

ส่วนใหญ่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วยังไปนิยาม ยัดเยียดความต้องการ 

ยัดเยียดปัญหาให้เขา สุดท้ายจะพบว่าบางเรื่องไม่ใช่ข้อเท็จจริง ใช้เวลา 

ไม่ดีพอ เครื่องมือไม่มากพอ ให้ความสำาคัญตัวร่วมไม่มากพอ”

 เขาเล่า “พอเปิดใจมากขึ้นจึงจะได้เรียนรู้ว่าท้องถิ่น ชุมชน 

มีปัญหาอะไร จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนอะไรได้ เมื่อต่อติดกันได้จะมี

ประเด็นอ่ืนๆ ตามมาทำาให้อาจารย์มีพื้นที่วิจัย ขณะที่ท้องถิ่นเองก็มี 

ที่พึ่ง เราถือว่าประสบความสำาเร็จ”
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 ฝั่งชาวบ้านเองมองว่า มีความรู้ในการพัฒนาอยู่แล้วแต่ยังขาด 

วิธีการ ส่วนใหญ่ต่ืนเต้นดีใจอยากทำางานกับอาจารย์ เพราะมีปัญหา 

ที่อยากแก้ไขมานานแล้วคิดไม่ออก ทำาไม่ได้ เมื่ออาจารย์เข้าไปจะสร้าง

ความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง 

 ทางด้านอาจารย์เองหลังจากได้ออกนอกร้ัวมหาวิทยาลัยแล้ว 

ได้เรียนรู้ศักยภาพตัวเองว่าจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ชาวบ้านได้ 

มองเห็นทิศทางการทำางานวิจัย พบประเด็นท้าทายให้ทำามากมาย 

 สำาหรับปญัหาพืน้ฐานในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผศ.ณชพงศ ์

มองว่ามักจะมาจากการคิดที่ยังไม่ถูก 

 “เป็นความรู้สึกคล้ายกับว่า หากคนกำาลังเดินอยู่ในจุดที่คิดว่า 

หากเดินต่ออาจไม่ปลอดภัย เลยเลือกจะอยู่กับที่ ถ้าเรามีไฟฉายส่องไป

เห็นว่ามีทางเดินไปได้ เรารู้ทิศ เส้นทาง หรือเรารู้ว่ามีหลุมบ่อ ยังหาวิธี

เดินไปได้ ผมมองว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจเป็นไฟฉายที่ส่องทาง 

ให้กับ อปท.ได้ แต่เขาคงไม่ให้เราส่องไฟอย่างเดียว แต่ให้เดินไปด้วยกัน”

 หลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับ

กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ในรุ่นที่ 2 ที่จัดโดย สจรส. ผศ.ณชพงศ์เล่าว่า ทำาให้เรา

เข้าใจที่ไปที่มาของการทำางาน เข้าใจเป้าหมายได้ชัดขึ้น 

 “เมื่อก่อนเราทำางานกับ สสส. เราทำากิจกรรมตามโครงการ 

แคใ่หง้านเสร็จแล้วรู้สกึวา่พอ แตพ่อมรีากความคดิเขา้มาช่วย โดยเฉพาะ

การทำาให้เข้าใจการขับเคล่ือนงานสุขภาวะว่าเป็นสิ่งสำาคัญเพราะมัน 

มีที่มาที่ไป ทำาให้เรามีพื้นฐานว่าเวลาที่เราจะบริหาร กำาหนดทิศทาง 

หรือกิจกรรม เราก็จะพยายามใส่ปัจจัยต่างๆ เพื่อจะให้ชุดความคิด 

ของคนเข้าใจทิศทางที่เราต้องการว่าคืออะไร ไม่ได้มองจบสิ้นแค่งาน 

ที่ตัวเองได้ กิจกรรมทำาให้เราทำางานมีความสุขเพราะเราเข้าใจ”

 เขาเล่าว่า ได้นำาแนวคิดไปปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขปัญหา 

 จากเมื่อก่อน “ผมไม่รู้ว่าผมไปไหน ผมรู้แค่ว่าเขาให้ผมเดินไปข้างหน้า 

เราเดิน 5 กิโล 10 กิโล ก็รู้แค่นั้น แต่พอบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่  

เป้าหมายเราก็รู้ว่าจะไปเชียงใหม่” เขายกตัวอย่างเปรียบเทียบ พอเดิน 

ไปเจอทางขาด หากไม่รู้ว่ากำาลังไปเชียงใหม่ อาจจะหยุดเดินได้ แต่เมื่อ 

ใดรู้ว่ากำาลังไปเชียงใหม่ ต้องหาทางอื่นไปเชียงใหม่จนได้ หลักการนี้เอง

ช่วยให้การบริหารงานสู่เป้าหมายได้ชัด 
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 สำาหรับหลักในส่วนบริหารงานเขามองว่า แต่ละโมดูลในโครงการ

พัฒนาศักยภาพฯ ทำาให้เข้าใจวิธีการกระบวนการชัดขึ้น แต่สิ่งหนึ่ง 

ที่หลักสูตรนี้มีให้คือการเสริมเก่ียวกับกระบวนการ วิธีคิดของการทำางาน

หลายส่วนที่จะทำาให้งานทำาได้ดีขึ้น 

 “เหล่านีห้ากใหเ้ราเรียนรู้เองมนัจะช้ามาก เพราะแมแ้ตน่กัวิชาการ

เองก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในทุกเรื่อง” 

 มองว่า ในส่วนนักวิชาการทั่วไปบางอย่างคิดว่ามีความรู้ แต่ไม่

ได้รู้จริง การมีหลักสูตรแบบนี้มาช่วยทำาให้เข้าใจงานแบบนี้ได้มากขึ้น 

 “ยกตัวอย่างผมเองพื้นฐานเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตร เรียน 

การจัดการทรัพยากร ผมก็จะเรียนรู้หลักการจัดการในเชิงของทฤษฎี  

แต่ขั้นตอนการปฏิบัติหากต้องลองผิดลองถูกมันก็เสียเวลา หรือเสียเวลา

แล้วอาจผิดอีก การมีเครื่องมือมาช่วยกระบวนการนี้ก็ช่วยให้งานไหลลื่น

ราบรื่นดีขึ้น”

 การทำางานกับหลายเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทำาให้เขาได้นำา

ความรู้ที่ได้ไปคุยต่อ ทั้งบรรยายกับทีมอาจารย์ ทีมงานและเครือข่าย 

อาจารย์ที่มาทำางานร่วมมีความแตกต่างกัน บางคนอาจไม่รู้เร่ืองทาง 

สังคมเลย 

 “การที่มาอบรมจึงไม่ใช่เราอบรมคนเดียว แต่อบรมแล้วต้องไป

คุยกับเครือข่ายทีมงาน จูนความรู้ แชร์ประสบการณ์กันทั่วประเทศ”

 อย่างไรก็ตาม ผศ.ณชพงศ์มองว่า ในโลกที่เปล่ียนทุกวัน  

ต้องตามทันกับปัญหาว่ามันคืออะไร การอบรมกับกลุ่มอาจารย์ไปแล้ว 

เท่ากับว่าเขามีความรู้ ถ้าอบรมใหม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องมีกระบวนการ

การสื่อสารในการสร้างหลักสูตรใหม่ให้ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาได้ 

อย่างต่อเนื่อง โดยเขากล่าวว่า บอกไม่ได้ว่าเป็นหลักสูตรอะไร แบบไหน 

แต่ได้มองเชิงโครงสร้างทางความคิดได้ปรับไปตามพลวัตร โดยโครงการ

พัฒนาศักยภาพฯ เอง ต้องมาทบทวนคนที่ผ่านหลักสูตรว่าสุดท้าย 

นำาหลักสูตรไปแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง แล้วจึงจะค่อยปรับตัวหลักสูตร 

โดยอาจทอดระยะเวลาให้เวลากลับไปทำางาน ติดตามดู ผ่านระยะหนึ่ง 

ก่อนทบทวนหลักสตูร เพราะเมือ่เจอปญัหาใหมม่าหลักสตูรจะไดอ้อกแบบ

ได้ทันว่าจะเติมตรงไหนอย่างไรได้ 

 “ก็คงไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้อย่างเดียวเพราะคนทำางานแบบนี้

มีทั่วประเทศ ก็ต้องปรับให้ใช้ได้ส่วนกลาง ที่ผ่านมาคนทำางานกับ สสส.

ไม่เข้าใจว่า สสส.ทำาอะไร มองแค่กิจกรรมที่ตัวเองรับทุน อันนี้น่ากลัว 

ปัญหาคือไม่มีใครไปเปิดให้เขาเข้าใจงานเลยย่ำาอยู่ที่เดิม”
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 ประภัสสร ขวัญกะโผะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล 
(อบต.) นาเกตุ อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นท่ีภาคใต้ 
ในรุ่นที่ 1 กลุ่มชุมชนน่าอยู่ปัตตานี 
 เธอเล่า งานด้านสุขภาพของตำาบลนาเกตุซ่ึงมี 7 หมู่บ้าน 
ประชากร 7,204 คน ขบัเคล่ือนมาก่อนโดยทำางานกับกองทนุหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระดับพื้นที่ จนเป็นนโยบายท้องถิ่นและ 
ขอสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนจาก สสส.เมื่อปี 2555 
  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.ม.อ.) มีบทบาทในการให้ความรู้กับ อบต.นาเกตุ ตั้งแต่ปี 2555 
โดยโครงการแรกเก่ียวกับพืชสมุนไพรตำาบลนาเกตุดึงปราชญ์ชาวบ้าน 
ในพื้นที่มาดำาเนินการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสมุนไพรในตำาบล  
ส่งผลชาวบ้านให้ความสำาคัญกับสมุนไพรขยายไปสู่โรงเรียน นอกจากนั้น
ปราชญช์าวบา้นยงัแปรรูปสมนุไพรเปน็ผลิตภณัฑ์จนเปน็ทีน่ยิมมจีำาหนา่ย
จนถึงปัจจุบัน 

51 เคลื่อนท้องถิ่น
ด้วย Wisdom

เทคนิคที่เรียนแล้วเอาไปใช้นั่น
ก็คือการให้ข้อมูล การสื่อสารประชาสัมพันธ์
การสร้างฐานองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ

ถ้าเราสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน
เขาจะนำาความรู้ไปใช้ได้

แล้วก็จะสร้าง ปลูกฝังวินัยให้กับเด็กด้วย

“

”

ประภัสสร ขวัญกะโผะ
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 ผลลัพธ์จากโครงการทำาให้สมุนไพรทุกชนิดในพื้นที่สามารถ 

นำามาแปรรูปเป็นสมุนไพร ชาวบ้านหันมาใช้สมุนไพรในการดูแลรักษา 

โรคพื้นฐานได้ทั่วไป 

 หลังปี 2555 อบต.นาเกตุสนับสนุนโครงการต่อ โดยส่งเสริม 

การปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟักข้าว รางจืด ได้รับการสนับสนุนจาก 

หน่วยงานต่างๆ ขณะที่ปราชญ์ชาวบ้านสมุนไพรคือลุงเอื้อม ณ สงคราม 

กลายเป็นวิทยากรถ่ายทอดกับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ และได้เป็น อสม.

ดีเด่นด้านภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดปัตตานี สินค้ายาสมุนไพร 

16 รายการของลุงเอ้ือมได้เป็นโอท็อปที่รับรองโดยเภสัชกร มีการ 

ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ไปพร้อมกับการจ้างงาน 

คนสูงอายุละแวกบ้านมาช่วยผลิต

 บ้านลุงเอ้ือมกลายเป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรนอกจากยาแล้ว 

มีการนำาสมุนไพรมาทำาน้ำาหมัก น้ำายาล้างจานผสมสมุนไพร และยังทำา 

น้ำาสมุนไพรจำาหน่ายในนามกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 “แต่ก่อนเราทำาไปโดยธรรมชาติคือคิดอะไรก็ทำาอันนั้น แต่หลัง

เข้าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพฯ ทำาให้มีกระบวนการจัดข้อมูลความรู้  

ใช้กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เอาความต้องการของ

ประชาชนมาพัฒนางานโดยการนำาเสนอข้อมูลต่างๆ แล้วให้ชาวบ้าน

สะท้อนกลับมาที่ อบต.”

 ประภัสสรเล่าว่า หลังจากการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพฯ จึงหัน

มายึดเอาข้อมูลพื้นฐานข้อมูลชุมชนเป็นตัวหลัก พยายามค้นหาทุนทาง

สังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ออกมา 

 “เราไม่เคยนึกถึงทุนมาก่อน อย่างภูมิปัญญาของลุงเอ้ือม  

หลังจากอบรมแล้วเราก็มานึกได้ว่ามีทุนเร่ืองอ่ืนอีกมาก ไม่ว่าทุน

วัฒนธรรม ดนตรีไทย โนรา นวดแผนไทย ออกมาเรื่อยๆ” 

 เธอเร่ิมออกค้นหาในตำาบลนาเกตุพบว่าผู้นำาศาสนาอิสลาม 

เปน็ผู้มคีวามรู้ทีจ่ะสัง่สอนตามหลักศาสนาในการดแูลสขุภาพประชาชนได ้

 “ขณะที่ด้านการสื่อสาร แต่ก่อนเราขาดมากในเร่ืองการ

ประชาสัมพันธ์ หลังจากมาอบรมก็พบว่าการสื่อสารเป็นเร่ืองจำาเป็น  

ไดม้าเรียนรู้การสือ่สารออนไลนห์ลายรูปแบบทีส่อดคล้องกับสงัคมยคุใหม ่

เพื่อให้นาเกตุเป็นที่ยอมรับสู่สังคมภายนอก เมื่อนำามาใช้กลายเป็นว่า 

เราเป็นที่รู้จัก หลายหน่วยงาน องค์กร มาดูงานที่เรา” เธอเล่า 

 ทั้งหลายเหล่านี้เองนำามาสู่โครงการอ่ืนๆ ที่ตามมาในภายหลัง 

อีกมากมาย ไม่ว่าเกี่ยวกับสมุนไพร ผู้สูงอายุ สภาซูรอ สิ่งแวดล้อม และ

โครงการที่โดดเด่น เช่น โครงการขยะแลกภาษี

 โครงการขยะแลกภาษีของตำาบลนาเกตุ มาจากการค้นหาความ

ต้องการของชาวบ้านว่าขยะทำาอะไรได้บ้าง ทาง อบต.จัดให้ผู้ซ้ือกับ

ประชาชนมาทำาประชาคม กำาหนดกติกาในการซ้ือขายขยะใหกั้บชาวบา้น

หมู่ 5 บ้านบาโงคาดิง ซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลจาก อบต. 5 กิโลเมตร  

รถเก็บขยะ อบต.ไปเก็บขยะได้เพียงสัปดาห์ละครั้ง 

 “ภาษีบำารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ชาวบ้านต้องจ่าย 

อบต.ทุกปี ขยะแลกภาษีก็มาจากคำาถามชาวบ้านถามว่าเอาขยะมาแลก

แทนเงินสดได้ไหม”

 ประภัสสรเล่าว่า หากจะทำาโครงการขยะแบบอื่น ไม่สอดคล้อง

กับพื้นที่ เช่น โครงการธนาคารขยะ ทำายากเพราะไม่มีที่เก็บ และพี่น้อง

ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมไม่มีการคิดดอกเบี้ย ก็เลยมาได้ข้อสรุปเอาขยะ 

มาจ่ายเป็นภาษี 

 โครงการบริหารจัดการขยะบ้านบาโงคาดิง โดยการสนับสนุน 

จาก สสส. เร่ิมเมื่อสิงหาคม 2560 กิจกรรมซ้ือขายขยะมีทุกวันศุกร์  

เจ้าหน้าที่ อบต.ไปตั้งโต๊ะเอาบัญชีภาษีไปกาง ชาวบ้านเพียงบอกว่า 

ขยะจ่ายภาษี เช็คบัญชีภาษีว่าจะจ่ายเท่าไร ขายขยะแล้วหักจ่ายได้เลย 
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ถ้าขายได้มากกว่าภาษีรับส่วนต่างกลับไป หากไม่พอก็จ่ายเงินสดเพิ่ม  

หรือจะจ่ายบางส่วนก่อนก็ยังได้ 

 “ตอนแรกชาวบ้านไม่มั่นใจว่า อบต.จะทำาจริง จนเมื่อมั่นใจ  

ทุกคนก็มาเข้าร่วม มาจากเราประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 

ส่งเสริมเด็กคัดแยกขยะ เอาขยะอินทรีย์ไปทำาน้ำาหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก 

แจกจ่ายคนปลูกผักปลอดสารพิษ ชวนลุงเอ้ือม ณ สงคราม มาเป็น

วิทยากร ต่อมาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เรียนรู้จากลุงเอ้ือมเป็นวิทยากรเอง 

ได้อีก มีคนช่วยงานก็ง่ายขึ้น” 

 ปลัด อบต.นาเกตุเล่าวา่ กระบวนการทีเ่กิดความสำาเร็จ นอกจาก

นำากระบวนการค้นหาความต้องการชาวบ้านที่เรียนรู้มาจาก สจรส. 

มาใช้ ทาง อบต.จัดให้ รพ.สต.ไปให้ความรู้เร่ืองสุขภาพประกอบด้วย 

หมู่บ้านนี้เคยมีการระบาดของไข้เลือดออก สาเหตุจากที่มีขยะในชุมชน

กองหมักหมมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พอขยะหายไป โรคก็ลดลง 

 “เทคนิคที่เรียนแล้วเอาไปใช้นั่นก็คือการให้ข้อมูล การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ การสร้างฐานองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ ถ้าเราสร้าง

องค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน เขาจะนำาความรู้ไปใช้ได้ แล้วก็จะสร้าง ปลูกฝัง

วินัยให้กับเด็กด้วย” 

 โครงการขยะแลกภาษจีงึเกิดมาจากขอ้เสนอชาวบา้น เปน็มติใิหม่

ทางความคิด ในแง่ที่เป็นโครงการของชุมชน โดย อบต.เข้าไปหนุนเสริม 

จนกลายมาเป็นกติกาชุมชน

 การทำากติกาทาง อบต.จัดประชาคม สามารถประกาศเป็น 

กติกาของตำาบลนาเกตุได้ภายใน 2 เดือนหลังดำาเนินการ 

 ผลลัพธ์จากโครงการ ปลัดประภัสสรมองว่า เมื่อขยะน้อยลง 

เกิดความสะอาดในชุมชน ลดการบาดเจ็บจากขยะ โรคไข้เลือดออกลดลง 

ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มและชาวบ้านชำาระภาษีได้เพิ่มจากเดิม 20% เป็น 

80%

 แนวคิดนี้ยังขยายเป็นขยะทำาบุญ โดยคนที่รายได้ดีอยู่แล้ว 

ขายขยะมอบเงินให้มัสยิดเป็นค่าน้ำาค่าไฟ หมู่บ้านก็ได้เป็นแหล่งศึกษา 

ดูงานในเร่ืองนี้ นอกจากนั้นมีการฝึกชาวบ้านที่เป็น อสม. และเป็น 

แกนนำาขับเคล่ือนเร่ืองนี้ที่แปรรูปขยะมาเป็นสินค้า ผลกระทบจาก 

ความสำาเร็จเร่ืองนี้เผยแพร่ออกไปทำาให้ชาวบ้านตำาบลอ่ืนอยากทำาตาม

แนวทางนี้บ้าง 
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 “อันนี้มองว่าเมื่อเราไปขับเคล่ือนแล้วชาวบ้านเขาก็คิดเป็น 

มี Wisdom เอากระบวนการคิด องค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ เห็นประโยชน์ 

เอาไปคิดต่อสานต่อด้วยทุนความสำาเร็จมาจากการทำาประชาคม การทำา

ข้อมูล การสะท้อนข้อมูลจากตัวของเรา รพ.สต.ที่ให้ความรู้ในการจัดการ

ขยะและทางโรงเรียนก็อบรมการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ในที่สุดก็ถึงจุด

เปลี่ยนได้”

 ทุกวันนี้ตำาบลนาเกตุถูกผลักดันจากสมัชชาจังหวัดปัตตานี 

ในประเด็นการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยนาเกตุเองได้ของบสนับสนุน 

จาก สสส.ในการขับเคลื่อนผู้สูงอายุด้วยชมรมผู้สูงอายุเกิดกิจกรรมเพื่อน

เยี่ยมเพื่อน ฟังธรรม ทั้งทางมุสลิมและพุทธ ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ 

มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลระบบบริการสาธารณสุขด้านสุขภาพ 

ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

 เกิดโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุ ขณะเดียวกันมีการขับเคล่ือน

การทำาสภาซูรอ เพื่อประกาศกติกาชุมชนใส่เรื่องสุขภาพ 

 “ทุกอย่างที่ทำา ทางผู้บริหาร อบต.ก็ขานรับมาเป็นนโยบาย  

โดยเราก็เข้าไปดูแลในทุกหมู่บ้าน ตั้งนโยบายรองรับสามารถขับเคลื่อนได้

ทั้งหมด” 

 ประภัสสรเล่าว่า มีการฝึกให้ชุมชนเขียนโครงการ เธอรับผิดชอบ

เข้าไปสอนเขาร่วมกับ รพ.สต. โดยมองว่าหากชาวบ้านสนใจในเร่ือง 

แบบนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องยาก 

 “บางทีเขาเขียนโครงการมาไม่ผ่านเราก็ให้เขาแก้ อาจแก้ถึง  

5 รอบ จนหมู่บ้านแห่งนั้นบอกว่าจะไม่เสนอแล้ว เราก็บังคับให้เขาทำา 

จนผ่าน หลังจากผ่านเขาจึงรู้ว่าได้เรียนรู้จนสามารถเขียนเองได้ ต่อไป 

ก็ไม่ต้องพึ่งใครอีก”

 เธอเล่าและว่า เป็นแนวทางฝึกชาวบ้านอย่างหนึ่ง บางอย่าง 
ต้องแข็งใจใช้กุศโลบายในการดำาเนินการจึงจะสำาเร็จ แม้ว่าพื้นที่ปัตตานี
เองมีข้อจำากัดมาก แต่ทำาสำาเร็จด้วยเงื่อนไขปัจจัยอันประกอบด้วย
 - พลังสำานึกในการดูแลพัฒนาประชาชน ตามบทบาทหน้าที่ 
  ของคนทำางาน
 - มีเครือข่าย รพ.สต.ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ
 - ผู้นำาท้องถิ่น ท้องที่ทุกคนร่วมกันมาทำาตรงนี้ มีการใช้สื่อ 
  กระตุ้นผู้นำาให้ภูมิใจ กระตือรือร้นในการทำางาน 
 - ผลจากการฝกึฝนใหช้าวบา้นเรียนรู้ และดำาเนนิการเอง แทนที ่
  จะฝากหน้าที่ทั้งหลายกับ อบต.เพียงอย่างเดียว 
 ปลัดประภัสสร มองคุณค่าของโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ว่า 
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ แต่ต้องนำากลับไปใช้จริงในพื้นที่ โดยต้องไปหา
ทีมเครือข่ายต่างๆ มาให้ได้ ต้องสกัดข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ สามารถ
ค้นหาทุนที่มีแต่ละประเภทขึ้นมา เอาสิ่งที่มีอยู่พัฒนาศักยภาพของ 
ชาวบ้าน สร้างความโดดเด่นให้เขา สร้างความภูมิใจว่าสิ่งที่เขามีคนอ่ืน
เห็นคุณค่าแล้วถ่ายทอดต่อๆ ไป 
 ตัวเธอเองได้นำาความรู้ไปส่งเสริมการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม การจัดการกระบวนการของงานและเช่ือมโยงประชาสัมพันธ์
งานเครือข่าย ทำาให้เกิดการพัฒนาในชุมชน 
 เธอมองวา่ หากชุมชนอ่ืนทำาไดแ้บบนีน้ัน้ จะพฒันาคณุภาพชีวติ
ประชาชนในพื้นที่ได้มาก สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมได้ 
 “ถา้เราไมม่กีระบวนการพฒันาศกัยภาพฯ เราก็ไมรู้่ว่าวันนีน้าเกตุ
จะเปน็อยา่งนีห้รือเปล่า และเราก็มองเหน็ความต่อเนือ่ง ยัง่ยนื ครอบคลุม
ทุกเรื่อง ไม่ว่าส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในชุมชน การพัฒนาชุมชน 
การทำาใหชุ้มชนตัวเองมศีกัยภาพ ความเปน็เจา้ของพืน้ที ่ความเปน็เจา้ของ
ภูมิปัญญา”
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 “การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ส่ิงท่ีได้คือ 
เครื่องมือ เพราะ สสส.มีเครื่องมือเยอะ ทำาให้งานง่าย ประเด็น
จาก สสส. เขาก็ถอดบทเรียนเป็นเมนูมาแล้วว่าหากทำา 1-2-3... 
อย่างนี้จะประสบความสำาเร็จ”
 ปัจจุบัน อานัติ หวังกุหลำา ทำางานกับ Node ชุมชนน่าอยู่ยะลา 
นราธิวาส มาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่ม
พื้นที่ภาคใต้ รุ่น 1
 หลังจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อานัติเข้าร่วมโครงการ
บณัฑิตอาสามาต้ังแต่ป ี2547 ทำางานร่วมกับบณัฑิตอาสา 11 ป ีมบีทบาท
พีเ่ล้ียง จนมาทำางานกับสมาคมศษิยเ์ก่าบณัฑิตอาสา โดยฐานการทำางาน
อยู่ปัตตานี 
 เขาเล่าว่า การเป็น Node จังหวัดต่อกับสำานัก 6 สสส. สมาคม
ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสารับผิดชอบพื้นที่นราธิวาส โดยทำางานร่วมกับชุมชน
ในการทำางานเสริมสร้างสุขภาวะ ภายใต้ประเด็นสำาคัญ ไม่ว่าเหล้า บุหรี่ 
ผู้สูงอายุ ขยะ ผักในชุมชน ผักในโรงเรียน อุบัติเหตุ

61 เครื่องมือ
ที่ยังต้องประยุกต์

ผมมองว่า เครื่องมือที่ได้มา
ทำาให้เราคุยกับชุมชนได้ง่ายขึ้น

เพราะจะเห็นไปพร้อมกัน
ประเด็นก็จะไม่ค่อยหลุด

ชาวบ้านเองก็เข้าใจง่ายขึ้นด้วย
สังเกตจากที่ผมเอาไปใช้

รู้สึกว่าน่าพอใจ

“

”

อานัติ หวังกุหลำา
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 “ทำาอะไรบ้าง ..ต้ังแต่การเข้าพื้นที่ ชวนให้เขามาเข้าโครงการ 
พัฒนาโครงการเสร็จ ได้รับอนุมัติจาก สสส. หลังจากนั้นเราจะเป็น 
พี่เล้ียงต่อ เยี่ยม หนุนเสริม ให้คำาแนะนำาตลอด 1 ปี ปัจจุบันดูแล 
21 โครงการในนราธิวาส” 
 นอกจากงาน สสส. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสายังขอรับทุน 
จากองค์กร Safe The Chidren ทำางานด้านเด็กใน 6 พื้นที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนเป็นการพัฒนาเชิงลึกให้เด็กเรียนรู้ศักยภาพอีกด้วย 
 “มาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพสิ่งที่ได้คือเคร่ืองมือ ผมว่าก็ดี
สำาหรับเรา”
 เขายกตัวอย่างประสบการณ์ทำางานด้านพัฒนาว่าตอนแรก 
ไมก่ว้างมาก หากจะทำาเร่ืองขยะก็เล่นเฉพาะคนหรือกลุ่มคน พอเราทำางาน
สัง่สมประสบการณ์มากขึน้ โดยเฉพาะการเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพ 
พัฒนามุมมองกว้างขึ้น ว่าหากจะทำาเรื่องขยะจะมองไปถึง 
 - กลุ่มคน
 - สภาพแวดล้อม
 - กลไก
 - เครือข่ายมาหนุนเสริม
 อานตัเิล่าวา่ ฐานงานเดมิจากบณัฑิตอาสาช่วยเขาดา้นเครือขา่ย
พื้นที่ทำาให้ต่อพื้นที่ได้ง่าย แต่สิ่งที่ได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 
สิ่งนำามาใช้กับงานคือกรอบมองการพัฒนาโครงการ ทำา 3 กรอบใหญ่ 
 - คน กลุ่มบุคคล พฤติกรรมคน
 - การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
 - กลไก หรือระบบบริการ
 “ ก่อนหน้านี้ เ ราให้น้ำ าหนักไปที่ เ ร่ืองของพฤติกรรมคน 
เป็นส่วนใหญ่ พอมาเข้าร่วมตรงนี้บวกกับการพัฒนาจาก สสส.ในวาระ
ต่างๆ ทำาให้เรามองงานกว้างขึ้น เวลาออกแบบโครงการอย่างการมอง 
โดยยึด 3 กรอบใหญ่ข้างต้น ทำาให้งานพัฒนา อีกเวลาเขาทำาจริงก็หนุน
ไปได้” 

 นอกจากนั้นเขาได้เคร่ืองมือในการประเมินโครงการ โดยเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินและชวนกันคิดชวนคุยว่า จะทำางานให้
ก้าวหน้าเติมเต็มได้อย่างไร เมื่อเอาไปใช้จริงที่ชุมชนแถวอำาเภอตากใบ 
นราธิวาส พบว่าผู้เก่ียวขอ้งกับโครงการทีเ่ขาลงไปดแูล เขา้ใจสิง่นีง้า่ยดาย 
และใช้ได้เลย 
 “ผมมองว่าเคร่ืองมือที่ได้มาจะทำาให้คนทำางานเห็นไปพร้อมกัน 
ประเด็นก็จะไม่ค่อยหลุด ชาวบ้านเองก็เข้าใจง่าย นั่นที่สังเกตรู้สึกว่า 
น่าพอใจ”
 เขามองว่าในงานพัฒนางานวิชาการ องค์ความรู้ มีความจำาเป็น 
โดยเฉพาะระดับของกลุ่มพี่เล้ียงโครงการ สำาหรับเขาเองนอกจากเรียนรู้
อยู่ตลอดและพยายามถ่ายทอดให้กับทีม 
 “แต่เคร่ืองมือทั้ง สจรส.หรือ สสส.บางอย่างก็ยังเอามาใช้ยาก 
หมายความว่าใช้แบบที่ชุมชนเข้าใจในฐานะบทบาทพี่เล้ียงต้องประยุกต์
และชวนทำา ถ้าชาวบ้านหัวไวหน่อยในบางพื้นที่เขาก็รับได้และเอาไปใช้
ต่อได้ เช่น บันไดผลลัพธ์ บางอย่างไม่อาจใช้ได้ตามที่ออกแบบมาทันที”
 อานัติเล่าว่า เคร่ืองมือง่ายๆ อย่างหนึ่งที่เขาถ่ายทอดกับ 
ชาวบ้านและได้ผลดีมากคือไทม์ไลน์ (Time Line) ซ่ึงมีประโยชน์กับ 
การวางแผน ยกตัวอย่าง พวกเขามี 10 กิจกรรมในช่วง 1 ปี จะวาง
กิจกรรมเอาไว้ในช่วงไหนอย่างไร เคร่ืองมือนี้จะทำาให้เห็นภาพรวมทั้ง
กระดานในไทม์ไลน์ยังจะมีวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประมาณ  
2-3 ตัวหลัก สามารถใช้ชาวบ้านช่วยกันวางเป้าหมาย กิจกรรม ภายใต้
หัวข้อหลักๆ 
 “การทำางานโดยมีไทม์ไลน์คุมกิจกรรมต่างๆ ที่กำาหนดขึ้นมา 
จะไม่ออกนอกกรอบ เพราะต้องโยงมาถึงวัตถุประสงค์ เช่น ทำากิจกรรม
สักอย่างก็ต้องตอบให้ได้ว่าไปตอบคำาถามตรงไหน ที่ผ่านมามักมีปัญหา
ว่าไม่รู้ว่าจัดกิจกรรมไปทำาไม แต่เครื่องมือตัวนี้จะบอกได้ว่าทำากิจกรรมนี้
ไปเพื่อเป้าหมายใด” 
 เขารู้สึกว่า เคร่ืองมือแบบนี้ชาวบ้านเข้าใจง่ายเพราะส่วนใหญ่ 
ตัวโครงการจะมีเกือบ 10 หน้า เวลาประชุมทีมงานจะมานั่งอ่านย่อม 
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ไม่สะดวก แต่หากใช้เคร่ืองมือมาแสดงให้เห็นภาพเดียวกันจะสร้างการ 
มีส่วนร่วมให้กับทีมได้
 แต่สำาหรับชาวบา้น อานติัมองวา่ พืน้ฐานสำาคญัทีพ่วกเขายงัขาด
และมีความจำาเป็นต้องพัฒนาจริงจังคือการเขียนโครงการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพฯ เขามองว่า จุดเด่นแต่ละโมดูลมีการ
พยายามเอางานของแต่ละองค์กรมาเป็นกรณีศึกษา เป็นแบบฝึกหัด  
ซึ่งถือว่าดี 
 “แต่เชิงเนื้อหาหนักเกินไป ส่วนวิทยากรอยากให้มีความ 
หลากหลาย บางท่านเน้นที่เนื้อหาเยอะเกินไปขาดในเร่ืองการเปิด 
มุมมอง ทุกโมดูลควรมีวิทยากรที่เปิดมุมมองใหม่น่าติดตาม อย่างเช่น  
คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ คุณภานุ พิทักษ์เผ่า ได้เปิดโลกทัศน์ไอเดียใหม่ 
ความรู้ใหม่ เป็นต้น ถ้าเน้นสาระอย่างเดียวคนที่เข้าร่วมจะล้าเกินไป  
ไม่สนุกในการเรียนรู้ ยิ่งผู้เข้าร่วมที่หลากหลายก็ต้องรักษาสมดุลตรงนี้” 
 เก่ียวกับวทิยากรในอนาคต เหน็ด้วยในการใช้คนกลุ่มทีม่าเขา้ร่วม
ทีต่่างมปีระสบการณ์ความชำานาญในเร่ืองต่างๆ อยูแ่ล้วมาทำาหนา้ทีไ่มว่า่
กลุ่มสื่อ สำาหรับการเรียนรู้ก็ใช้กรณีตัวอย่างจากคนที่เข้าร่วม ก็อาจได้อีก
แนวหนึ่งในการเรียนรู้
 สิง่ทีค่วรเพิม่เตมิในโครงการพฒันาศกัยภาพฯ เขามองวา่นา่จะมี
กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่านี้ เพราะคนหลากหลาย 
หากรู้จักกันมากขึ้นสามารถสร้างความเป็นเครือข่ายภายในรุ่น จะเกิด
ประโยชน์ในแง่ที่จะไปทำางานต่อได้ ซึ่งอาจเกิดประโยชน์พอๆ กับเนื้อหา
ที่ได้ หากมีการออกแบบที่ดีๆ 
 อานัติมองว่า งานพัฒนาในโลกที่เปล่ียนแปลง จำาเป็นต้อง
พิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือสถานการณ์และเครื่องมือ 
 ทุกวันนี้ชาวบ้านกล้าคิด กล้าทำา กล้าเสนอแนะมากขึ้น จนเกิด
สิ่งใหม่ๆ เช่น ที่ตำาบลท่าแพรก อำาเภอตากใบ เกิดแนวคิดมัสยิด 7 สี 
พชิิตโรค ใช้กำากับติดตามผู้สงูอายใุนชุมชน มกีารปรับเปล่ียนดา้นสขุภาพ 
โดยใช้สี 7 สี จะบอกตำาแหน่งทางสุขภาพของคน และจัดกลุ่มคน  
ใช้มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจมาเป็นหลักในการขับเคลื่อน เมื่อคนถูกจัด

ในสีต่างๆ ต้องปฏิบัติปรับเปลี่ยนสุขภาพเพื่อย้ายสีที่ดีกว่า คนก็จะมีแรง
จูงใจที่จะเข้าร่วม จนภายหลังขยายไปยังกลุ่มชาวพุทธในพื้นที่ ใช้ช่ือว่า
อาราม 7 สี 
 “ในความหมาย สสส. อย่างนี้คือนวัตกรรม” เขาว่า  
การเปลี่ยนแปลงที่จะลงไปพัฒนาถึงระดับชุมชนแบบนี้ได้ เกิดจาก
 - ความสัมพันธ์และการวางตัวของกลุ่ม Node พี่ เ ล้ียง  
  นักวิชาการ 
 - ระยะเวลาที่ให้เขาทดลองทำา เพราะแม้เข้าอบรมไป 7-8 ครั้ง  
  แต่ถ้าไม่ได้ลองทำาก็ไม่ค่อยเห็นผล 
 “สำาหรับคนในพื้นที่ที่ผมดูแล เห็นว่ามีพัฒนาการจากสมัยก่อน 
เมื่อมีคนมาติดตามดูงานสามารถนำาเสนอได้ เพราะเขาทำางานเอง และ
เริ่มเห็นผล ได้รับเสียงชม ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นผ่านการลงมือทำา”
 อย่างไรก็ตามมองว่า ในระบบการฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพ 
นำามาใช้ไดเ้พยีงบางสว่นทีส่อดคล้องกับงาน เปน็ไปไมไ่ดท้ีท่กุคนจะนำามา
ใช้ได้ทั้งหมด 
 “อยา่งผมไปเรียนกับ สจรส. เขาใหม้า 10 ผมไดม้า 2 ผมก็พอใจ
แล้วเพราะ 2 ที่ได้มา เอามาใช้ได้กับงานเลย ส่วนที่ไม่ตรงอาจมองว่าทิ้ง 
เพราะถา้ไมไ่ดใ้ช้มนัก็ลืม เราก็เอาเฉพาะทีเ่ราใช้ ทนีีม้นัก็เปน็โจทยส์ำาหรับ
บางหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมมีความหลากหลาย ต้องดูความเหมาะกับกลุ่ม 
เป้าหมายที่มาว่าควรใช้เร่ืองไหน วิทยากรแบบไหน เนื้อหาอย่างไร  
มันเป็นโจทย์ใหญ่สำาหรับคนออกแบบหลักสูตร”
 ภาพรวมอานัติพอใจกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ มองว่า  
สสส.เองมีข้อดีที่ความพยายามในการพัฒนาเคร่ืองมือ บางอัน Node 
ปรับใช้ได้ ยกเว้นบางกรณีใช้ไม่ได้ หากต้องฝืนใช้อันนี้อาจเป็นจุดอ่อน 
เพราะบริบทต่างกัน
 “แต่ สจรส.ไม่ได้บังคับให้ใช้เครื่องมือ เพราะตรงนี้ไม่ใช่แหล่งทุน 
เราก็ได้ใช้ในส่วนที่นำามาใช้ได้ นี่คือจุดดีที่ให้ สจรส.มาดำาเนินการเรื่องนี้” 
เขาว่าและมองว่า กลุ่มคนทำางานได้ดีส่วนหนึ่งคือทีมประสานงานของ 
สจรส.
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 “ในปี 2560 เราก็ลงพื้นท่ีรับฟังปัญหา ก็พบว่าขยะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นในชุมชน เราต้องเพิ่มรอบท่ีพนักงานเก็บขยะ
ทำางานเพิม่ขึน้ งบประมาณดำาเนนิการก็เพิม่ขึน้ดว้ย” เป็นคำาบอก
เล่าของ ฮาริซ์ กาซอร์ หัวหน้าสำานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำาบล (อบต.) ยะรัง อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 หลังจากรายงานปัญหากับนายก อบต. ประกอบกับนโยบาย 

ของรัฐบาลที่กำาลังพูดถึงการคัดแยกขยะผนวกกันเลยกำาหนดโครงการ 

ขยะแลกบุญที่บ้านยือแร ตำาบลยะรัง 

 เป็นโครงการที่ต้องการให้ครัวเรือนซ่ึงเป็นต้นทางของปัญหา 

รู้จักคัดแยกขยะ ขยะที่มีมูลค่านำามารวบรวมหมู่บ้านละจุด เมื่อขายขยะ

ได้จะนำาเงินไปบริจาคให้กับกองทุนเด็กกำาพร้าและด้อยโอกาสของ 

ตำาบลยะรัง

 “แทนทีช่าวบา้นจะบริจาคเปน็เงินก็บริจาคขยะแทนได”้ ฮาริซ์เล่า 

โครงการขับเคล่ือนโดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเรียนรู้กับ 

71 นำาท้องถิ่น
สู่ตำาบลจัดการสุขภาวะ

ผมจึงได้เรียนรู้กฎบัตร
Ottawa Charter

รู้วิธีในการแก้ปัญหาชุมชน
ว่า 5 กระบวนการ

จะประกอบด้วยอะไรบ้างมาประกอบ
เราก็พบว่า อ๋อ ต้องมาเพิ่มทักษะอะไร

“

”

ฮาริซ์ กาซอร์ และ ไบตุลมาลย์ อาแด
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ชาวบา้น ชุมชน เพือ่ชวนเขาเอาขยะมาบริจาค พร้อมกับการรับรู้ ตระหนกั

ปัญหาของขยะมากขึ้น 

 “สิ่งที่ทำามาพร้อมกัน เราถ่ายรูปขยะเอามาขึ้นโปรเจกเตอร์ 

ให้ชาวบ้านดูตอนประชุม เขาก็ตกใจ เราชวนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

ตามครัวเรือน ถนนหนทางว่าเป็นอย่างไร”

 ถังขยะที่ อบต.จัดเตรียมไว้ให้ สมัยก่อนมีทุกอย่างต้ังแต่  

กากมะพร้าว ผ้าอ้อมเด็กสำาเร็จรูป พนักงานเก็บขยะรายงาน ยกถังขยะ

ไม่ขึ้น เพราะชาวบ้านใส่ทุกอย่างลงถังขยะ รวมทั้งก้อนหิน เศษอิฐ  

ถังขยะกลายกระโถนรองรับทุกอย่าง 

 เมื่อดำาเนินโครงการขยะแลกบุญเกิดการแยกขยะ โดยเฉพาะ 

ขยะชาวบ้านนำามารวบรวมให้มักเป็นขวดพลาสติกและขวดแก้ว สำาหรับ 

ขวดแก้วยังตอบโจทย์ด้านสุขภาพจากขวดที่เห็นทำาให้รู้ว่ามีการดื่ม 

น้ำาอัดลมและเคร่ืองดื่มชูกำาลัง อันเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยโดยเฉพาะ 

โรคเบาหวานและความดัน “เราก็ถ่ายรูปมาให้ชาวบ้านดูอีก เพื่อบอกว่า 

สิ่งที่เขาบริโภคอยู่นั้นส่งผลอย่างไร เป็นการตอบโจทย์ให้กับคนที่ทำางาน

ด้านสุขภาพรับรู้ไปด้วยว่า จำาเป็นจะต้องแก้ในเรื่องนี้แล้วแทนที่จะมานั่ง

รักษา ซึ่งเราก็ร่วมมือกับ รพ.สต.ยะรัง และโรงพยาบาลยะรัง”

 สำานักปลัด อบต.ยะรังเล่าว่า ระยะแรกที่ดำาเนินการไม่มีทฤษฎี

หรือทักษะอะไรรองรับ อาศัยคิดกระบวนการเองจนกระทั่ง สจรส. 

มีโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 

รุ่น 2 จึงสมัครเข้ามา

 “ผมจึงได้เรียนรู้กฎบัตรออตตาวา Ottawa Charter รู้วิธีในการ

แก้ปัญหาชุมชนว่า 5 กระบวนการจะประกอบด้วยอะไรบ้างมาประกอบ 

เราก็พบว่า อ๋อ ต้องมาเพิ่มทักษะอะไร”

 เขาเล่าว่า พอเราได้ความรู้ไม่ว่า Ottawa Charter หรือการ 

บริหารโครงการจากอาจารย์ผู้สอน ทำาให้รู้ว่าสิ่งที่เขากำาลังทำาอยู่ตรงไหน 

1-2-3-4... ไปจนถึงจบ จะเห็นภาพมองตัวเองชัดว่าจะเดินไปตรงไหน

อย่างไร ทำาให้การทำางานมีทิศทางเป้าหมายมากขึ้น 

 ประเด็นการสื่อสารที่ได้เรียนมาถูกนำามาใช้ โดยเขาเล่าว่าพอทำา

กิจกรรมอะไรใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทำาได้เลยคือการใช้อินเตอร์เน็ต  

ผ่านเพจเฟสบุ๊คของ อบต. อย่างโครงการขยะแลกบุญเร่ิมเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางนี้ พอเร่ืองกระจายออกไปทำาให้เข้าถึงสื่อทีวีทาง Thai PBS 

NBT และอีกบางรายการที่มาขอถ่ายทำากิจกรรมที่ดำาเนินการอยู่  

 นวตักรรมใหมท่ีส่บืเนือ่งมาจากโครงการขยะแลกบญุ เกิดแนวคดิ

ทีจ่ะไมม่ถีงัขยะทีบ่า้นยอืแร ซ่ึงนำาร่องเปน็ชุมชนต้นแบบ 70 กวา่ครัวเรือน 

ซ่ึงทำายากเพราะชาวบา้นไมเ่ขา้ใจแนวคดิ โดยมคีำาถามว่าถา้คนืถงัขยะแล้ว

จะทิ้งขยะที่ไหน กว่าชาวบ้านจะคืนถังขยะให้ก็ใช้เวลาพอสมควร 

 “ในคำาถามแห่งความสงสัย เราจึงได้หาวิทยากรมาให้ความรู้ 

กับชาวบ้าน เก่ียวกับการคัดแยกขยะ เมื่อเรียกคืนถังขยะแล้วก็มีการ 

มอบถุงดำาให้ครัวเรือนละ 1 กิโลกรัม ถ้าใช้หมดจะใช้ถุงอะไรมาใส่ขยะ 

เพื่อนำามาทิ้งให้ อบต.ก็ได้ กำาหนดทิ้งขยะก็เฉพาะทุกวันศุกร์ เวลา  

06.00-08.00 น.โดยเอาถุงขยะมาวางหน้าบ้าน ริมถนน รถขยะก็จะ 

มาเก็บ” กิจกรรมนี้ประสบความสำาเร็จจนทุกวันนี้ มีหลายส่วนไปดูงาน 

 “สิ่งที่เรียนจึงนำาไปใช้ได้ แต่ก่อนเดินไปแบบลูกทุ่ง พอมาเรียนมี

องค์ความรู้ มีเทคนิค ทักษะที่มากขึ้นสามารถนำามาใช้กับชุมชน”

 ไบตุลมาลย์ อาแด คณะทำางานเล่าว่า หลังทำางานนี้สำาเร็จ 

จะขยายจากหมู่บ้านยือแรซ่ึงเป็นต้นแบบไปยังชุมชนข้างเคียงให้ครบ 

ทั้ง 6 หมู่บ้านของตำาบลยะรัง ขณะที่ยือแรเองมีตำาบลข้างเคียงเข้ามาดู 
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 ความสำาเร็จจากโครงการที่บ้านยือแรทำาให้ตอบโจทย์หลายส่วน

ด้านสุขภาพ โดยเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพ มีการช้ีวัดการลดลงของ 

ไขเ้ลือดออกในระยะเวลา 2 เดอืน หลังจากมกีารบริหารจดัการขยะ จนถงึ

ตอนนี้ไม่มีการระบาดของไข้เลือดออกเพราะว่าการระบาดไข้เลือดออก 

มาจากขยะที่อยู่ใต้ถุนบ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 “รูปแบบการทำางานของเราก็มีคณะทำางาน มีการตรวจประเมิน 

เราให้ความสำาคัญกับการกระตุ้นคนในพื้นที่ เราจะให้คนในพื้นที่มี 

ความเป็นเจ้าของโครงการ ไม่ใช่ อบต.เป็นเจ้าของ ซึ่งมักเป็นความคิด 

เดิมๆ ของคน เราเป็นแค่มือซ้ายมือขวาที่คอยช่วย แต่ชาวบ้านเองมา 

ดำาเนินการ”

 เขาเล่าว่า สิ่งที่ได้ตอนมาเรียนกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ คือ

ทางอาจารย์จะชี้เทคนิค ช่องทางในการทำางาน 

 “ตอนที่เราแชร์ในโฟกัสกรุ๊ป ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนต่อเราก็จอด 

แต่พออาจารย์มากระตุ้นว่าในส่วนตรงนี้สามารถแตกแขนงไปตรงไหน 

ได้อีก เป็นลู่ทางให้กับเราเติมความคิดให้อาจารย์ไม่ได้ช้ีว่าเป็นอย่างนั้น

อย่างนี้ ไม่ได้ครอบงำาแต่ช้ีว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อให้เรา 

คิดเอง”

 ไบตุลมาลย์กล่าวต่อว่า หลักสูตรที่มาเรียนทำาให้ได้ในระดับหนึ่ง 

ตัง้แตก่ารทีไ่ดพ้ฒันาเพิม่พนูความรู้ใหกั้บตัวเอง นำาไปพฒันาเครือขา่ยเรา 

คนในพื้นที่ของเรา อย่างน้อยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำางาน 

จัดการอะไรด้วยตนเองใน 7 โมดูลที่มาเรียนนั้นถือว่าน่าพอใจ ถ้าเต็ม  

5 ก็ถือว่าอยู่ในระดับ 4 ในระดับ 5 นั้นถือว่าเราเอาไว้ในการพัฒนา 

และเพิ่มพูนความรู้ของเรา ช่องทางในการไปหาหรือทำางานของเราก็เดิน 

ไปตามช่องทางที่เราได้วางแผนไว้หรืออาจจะมีเพิ่มขึ้น 

 ฮาริซ ์เล่าตอ่วา่ การดงึชาวบา้นมามสีว่นร่วมโครงการมกัใช้หลัก
การทางศาสนาอิสลาม อย่างเช่นหลักของความสะอาด หลักการกิน  

หลักความเป็นอยู่ ฯลฯ 

 “ถ้าพูดถึงตัวนี้ เขาเข้าใจ แต่ทักษะวิธีการที่เขาไม่ รู้จะต้อง 

ทำาอย่างไร เราก็ต้องให้องค์ความรู้กับเขาไป เราก็มีการเชิญวิทยากรลงไป

ให้ความรู้กับเขา ไม่ว่าการคัดแยกขยะ หรือการที่นำาขยะไปแปรรูป 

เป็นผลิตภัณฑ์” เขาเล่า ขณะเดียวกัน เขายังจัดพาชาวบ้านดูงาน 

การจัดการขยะที่อื่น เช่น ที่นาทอน จังหวัดสตูล ได้กลับมาวางกฎกติกา

ของชุมชนขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 “อาจารย์พงค์เทพบอกว่า ทุกคนมีความรู้ อย่างกินอะไรส่งผล

ตอ่ความอ้วน ถา้รู้แล้วไมส่ามารถปฏิบตัไิด ้ถามวา่เรามปีญัญาไหม ก็ไมม่ ี

ทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่านี่คือ Wisdom มันเป็นอย่างไร มาถึงตรงนี้ก็สว่าง

วาบขึ้นมา”

 วาบความคิดจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ แบบนี้

เอง มองว่าช่วยเป็นพลังเดินต่อไปได้ แทนที่จะย่ำาอยู่ที่เดิม ขณะที่การ 

พาไปดพูืน้ทีป่ระสบความสำาเร็จ พร้อมกับใหผู้้เขา้ร่วมวเิคราะหด์ว้ยวา่พืน้ที่

ยังมีจุดบอดตรงไหน หากเป็นบ้านของเราจะทำาอย่างไร ทุกคนจะได้ช่วย

กัน เป็นการเรียนรู้ชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่คิดอยู่คนเดียว

 ความรู้ที่ได้รับเมื่อนำากลับไปพัฒนาโครงการขยะแลกบุญของ 

อบต.ยะรังสำาเร็จและสามารถผลักดันเป็นนโยบายของ อบต. ขยายไปสู่

การเป็นตำาบลสุขภาวะ เน้นสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา และ

สังคม 
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 “นายก อบต.ออกนโยบายคนยะรังรักสะอาด ในช่วงทีเ่ราดำาเนนิ

โครงการขยะแลกบญุในช่วงแรกๆ นายก อบต.เองก็มาเขา้โครงการพฒันา

ศักยภาพฯ ด้วยพอกลับไปกำาหนดนโยบายปี 2562 เป็นยะรังตำาบลแห่ง

สุขภาวะ”

 “นายก อบต.ก็ใหโ้จทยกั์บผมและทมีทีม่าเรียนวา่จะต้องมาเรียน 

เพื่อเอาวิชาไปใช้ว่าตำาบลสุขภาวะประกอบด้วยอะไรบ้าง”

 สิง่ทีฮ่าริซ์ หวัหนา้สำานกัปลัด อบต.ยะรัง ขบัเคล่ือนเก่ียวกับตำาบล

สขุภาวะ หลังจากนัน้คอืการเชิญผู้นำาทกุภาคสว่นในตำาบลทีม่สีว่นเก่ียวขอ้ง 

ไม่ว่าโต๊ะอิหม่าม ผู้นำาตาดีกา กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. มาคุย ชี้แจง 

เก่ียวกับตำาบลสุขภาวะ ให้ผู้เข้าใจสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน โดยนำาหลัก  

Ottawa Charter มาใช้ในการอธิบาย 

 มีการวางแผนงาน โครงการ และจะเร่ิมดำาเนินการในเดือน

พฤศจิกายน 2561 โดยการขยายพื้นที่โครงการขยะแลกบุญไปทั่วทุก

หมู่บ้านใช้ระบบแบ่งงานกัน อย่างเช่น 

 - สุขภาวะด้านร่างกาย เป็นหน้าที่ของทีมงาน อสม. 

 - สุขภาวะด้านจิตใจ เชิญผู้นำาทางศาสนามาช่วย

 - สุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นหน้าที่ของ อบต.

 “สมัยก่อน ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกงาน คนมักคิดว่าเป็นงาน อบต. 

ผมว่าสิง่ทีเ่ราถือวา่ไดเ้กิดสิง่ใหมใ่นชุมชนก็คอืการสร้างแนวคดิใหมว่า่งาน

ทุกงานไม่ใช่งานของ อบต. เราสร้างความรู้สึกใหม่ให้กับชาวบ้านว่า 

งานนี้เป็นของเขานะไม่ใช่ของ อบต. อย่างที่มักจะคิดอย่างนั้นกันมา 

ถ้าเป็นงานของเขาเขาต้องมาช่วยมามีส่วนร่วม แต่ก่อนพอขยับจะทำา 

อะไรสกัอยา่งเขาจะบอกวา่ อบต.นัน่แหละทำา ไมว่า่เร่ืองอะไรเขาก็จะโยน

มาให้ อบต.”

 การเปล่ียนแนวคิดใหม่ ฮาริซ์ใช้วิธีการพูดคุยทำาความเข้าใจ 

บ่อยๆ โดยเฉพาะทุกวันศุกร์วันละหมาดใหญ่ประจำาสัปดาห์ทีมงาน 

ของ อบต.ลงไปตามมสัยดิตามแผน 1 ศกุร์ 1 มสัยดิ ลงไปทำาความสะอาด 

ลงไปคุย ลงไปทำาความเข้าใจ โดยถ้าเป็นเรื่องสุขภาพ เราก็ให้ รพ.สต. 

และ อสม.ไปช่วยคยุร่วมกัน ถา้เปน็เร่ืองอ่ืนก็ใหโ้ต๊ะอิหมา่มช่วย พยายาม

สร้างคุบตะบะ (การบรรยายธรรม) ในวันศุกร์ แทรกเนื้อหาสุขภาพ 

ซึ่งประธานชมรมอิหม่ามรับว่าจะช่วยส่วนนี้ให้

 “ผมจึงมองว่า การร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จึงเป็นการ 

มาเรียนแล้วเอาไปใช้จริง และเกิดผลแต่ถามว่าสำาเร็จหรือยัง ก็ตอบได้ว่า

ยังไม่สำาเร็จผล เพราะความสำาเร็จที่ต้ังไว้ไม่ใช่ความสะอาด แต่เราตั้งว่า 

ชุมชนต้องมองว่างานอย่างนี้เป็นงานของเขา ไม่ต้องรอให้ใครมาหยิบ 

มายื่นให้ เขาต้องมาทำาไม่ใช่คนอื่น”

 เขามองว่าการที่เขามามีส่วนร่วมและรู้สึกว่างานเป็นของเขา 

นั่นแหละคือเป้าหมายความสำาเร็จ

 “ส่วนตัวตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ อบต.บานา อ.เมือง ที่เดิมก็มีการ

สานต่อ ผมก็คัดเลือกคนให้ อบต.มาทำางานใหม่ สืบทอดงานที่ผมเคยทำา

มาแล้ว สำาหรับความรู้นี้จะติดตัวนำาไปใช้ที่อ่ืนได้อีก ที่แห่งใหม่ผมนำา

แนวคิดนี้ไปขับเคลื่อนโครงการสำานึกรักบ้านเกิด ยังผลักแนวคิดการสร้าง

ความร่วมมือเพื่อให้ไปสู่จุดหมายเดียวกัน สิ่งที่ทำามีการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ การผลักดันชุมชนท่องเที่ยว” เขาเล่าส่งท้ายพร้อมเสนอว่า

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ควรจัดทบทวนความรู้ให้ผู้เคยเข้าร่วม 

อย่างน้อยปีละครั้ง เพราะเวลาที่ผ่านไป ก็มักลืม การทบทวน จะเกิดแรง

บันดาลใจใหม่ขึ้นมาอีกสำาหรับคนทำางาน
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 พื้นท่ีเทศบาลตำาบลมะรือโบตก อำาเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาสมีความรุนแรงเร่ืองยาเสพติดอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งปัญหา 
ยาเสพติดส่วนมากมีจุดเริ่มต้นมาจากบุหรี่ ทั้งที่วิถีอิสลามซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ที่นี่การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่อนุมัติหรือฮารอม
 “เราร่วมกับ สสส.ในการขับเคล่ือนประเด็นบุหร่ีเมื่อต้นปี  
2560” นูรูดดีน สูลัยมาน ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำาบล 
มะรือโบตกเล่า
 ก่อนหน้านี้ อาหมัด สาเมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบล 
มะรือโบตกพยายาม ลด ละเลิก บุหรี่ ในหมู่พนักงานเทศบาลโดยเฉพาะ
ผู้ชาย จึงประกาศให้พื้นที่เทศบาลทั้งหมดเป็นพื้นที่ปลอดบุหร่ี 100%  
บุหร่ีเป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดก็สามารถลดปัญหายาเสพติดได้ 
ระดับหนึ่ง
 โดยกิจกรรมที่ขับเคล่ือนมาก่อนรับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สสส.คือ 

81 ต่อยอดความรู้
สู่เป้าหมาย

Ottawa Charter เป็นสิ่งที่นำาไปใช้ได้มาก
เพราะสามารถนำาไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งหมด
สอดคล้องกับสิ่งที่ทำางานกับ สสส. เพราะว่า สสส

ทำากับนโยบายสาธารณะ อย่างเช่นการกำาหนดพื้นที่บุหรี่
เราก็มองออกอย่างการสร้างกระแสไม่สูบบุหรี่

ถ้ามันเกิดขึ้นคนที่สูบบุหรี่ก็จะถูกแรงกดดันทางสังคมให้ลดจำานวนลงเอง
ตอนที่ทำาโครงการกับ สสส. เราก็ตั้งคำาถามกับทีมงานว่าจะทำาอย่างไร

เราขาดความรู้ก็เลยตัดสินใจมาเรียน
เราก็มาเรียนกัน 5 คนจากเทศบาลทั้งหมด

“

”

นูรูดดีน สูลัยมาน
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 - ทุกวันพุธมีการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันให้แต่ละ 
  กอง เวยีนเปน็เจา้ภาพในการจดัเตรียมอาหาร ก่อนรับประทาน 
  อาหารจะมีการให้โอวาทในเร่ืองบุหร่ีและสุขภาพ มีกิจกรรม 
  ตักเตือนสั้นๆ (ฮาลาเก๊าะ) หลังละหมาดอัซรี แนะนำา พูดคุย  
  ให้กำาลังคนเลิกบุหรี่ 
 - ทุก 10 วันของเดือน จะมีการออกไปยังพื้นที่และมัสยิด 
  เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
 - สอดแทรกการไม่สูบบุหรี่ในกิจกรรมสอนธรรมะทุกเดือน 
 การดำาเนินการลดเลิกบุหร่ีมีกลุ่มเป้าหมายในพนักงานเทศบาล 
แต่เป้าหมายหลักเราต้องการขยายไปสู่ชุมชน นายกเทศมนตรีจะมี 
โปรเจกเตอร์ออกไปฉายให้ชาวบ้านดูทุก 10 วัน เพื่อสร้างกระแส ทำาให้
ชาวบ้านหลายคนเลิกบุหรี่ได้
 “ชาวบ้านคนหนึ่งเลิกบุหร่ีแบบหักดิบได้ เขาก็เอาเงิน 1,000  
กว่าบาทมาให้นายกไปทำาบุญ เขาบอกว่าเป็นเงินที่เหลือจากการที่เลิก 
บุหรี่ได้” นูรูดดีนเล่า ผลสำาเร็จขยายผลมาเป็นเกิดครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ 
เรียกว่า “บ้านไร้ควัน” 120 กว่าหลังคาเรือน เอาบ้านไร้ควันมาเป็น 
โฮมสเตย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เครือข่ายมาเรียนรู้ โดยเข้ามาพักในชุมชน 
ในบ้านเหล่านี้ 
 ในเขตเทศบาลมีบุคคลตัวอย่างที่เป็นผู้นำาศาสนา ข้าราชการ
เกษียณ ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาท้องถิ่น นอกจากนั้นเกิดพื้นที่ห้ามสูบบุหร่ี 
ที่โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง เกิดกระแสไม่สูบบุหรี่ในมัสยิด 
 “มีอยู่คร้ังหนึ่งที่ผมไปละหมาดรายอ มีผู้ชายคนหนึ่งสูบบุหร่ี 
ในมัสยิด กลุ่มสตรีก็ช้ีให้ดูเลยว่าทำาไมไม่อ่านป้ายที่เตือนเอาไว้แล้ว 
อันนีเ้ปน็กระแสสงัคมและเปน็สิง่ทีเ่ราต้องการ เราต้องการขยายเปา้หมาย
ไปในมัสยิดในพื้นที่ซึ่งมี 13 แห่ง ตอนนี้มี 5 แห่งที่ปลอดบุหรี่แล้ว”

 ยังมีโรงเรียนตาดีกา 3 แห่ง ศูนย์เรียนกุรอ่าน 13 แห่งในพื้นที่ 
ที่หวังจะขยายต่อยอด จะเพิ่มร้านสีขาวที่ไม่จำาหน่ายบุหรี่ และร้านน้ำาชา
ปลอดบุหรี่
 ยงัมกีารจดัหลักสตูรใหชุ้มชนร่วมขบัเคล่ือน อยา่งเช่นนำากลุ่มสตรี
มุสลิมมาสอนแทรกในเร่ืองนี้ จัดกลุ่มที่เข้มแข็งมาขับเคล่ือนอย่างกลุ่ม 
อุลามะ ซึ่งก็คือผู้รู้ ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กลุ่ม อสม.
มาชว่ยขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่ จัดคลินิกเลิกบุหรีโ่ดย รพ.สต. ทั้งสองแห่ง
ในพื้นที่มาช่วยผู้เลิกบุหรี่ ขณะที่การขับเคลื่อนวีถีทางวัฒนธรรม คือเรา
จะขบัเคลือ่นจะมีการออกดาวะหส์ัญจร โดยออกพื้นที่เผยแพรท่กุ 10 วนั 
เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
 การเขา้มาร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพภาคีเครือขา่ย สสส.ระดบั
กลุ่มพื้นที่ภาคใต้รุ่นที่ 2 ในฐานะกลุ่มปัจจัยเสี่ยงบุหร่ีปัตตานี นูรูดดีน 
มองว่าตรงนี้เป็นแหล่งความรู้ที่เราจะไปปรับใช้ได้กับงาน 
 “แม้ว่าผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนทางด้านนี้มาแล้ว 
แต่ความรู้ใหม่เป็นการต่อยอดตัวเราเอง เพราะแม้ว่าเราจะมีข้อมูล 
ในพื้นที่ ความรู้ แต่ในเร่ืองวิชาการ มีความเปล่ียนแปลงก็ต้องเสริม 
ความรู้”
 เขาเล่าว่า Ottawa Charter เป็นสิ่งที่นำาไปใช้ได้มากเพราะ 
สามารถนำาไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งหมด สอดคล้องกับสิ่งที่ทำางาน
กับ สสส. เพราะว่า สสส. ทำากับนโยบายสาธารณะ 
 “อย่างเช่นการกำาหนดพื้นที่บุหร่ี เราก็มองออกอย่างการสร้าง
กระแสไม่สูบบุหร่ี ถ้ามันเกิดขึ้นคนที่สูบบุหร่ีก็จะถูกแรงกดดันทางสังคม 
ใหล้ดจำานวนลงเอง ตอนทีท่ำาโครงการกับ สสส. เราก็ต้ังคำาถามกับทมีงาน
ว่าจะทำาอย่างไร เราขาดความรู้ก็เลยตัดสินใจมาเรียน เราก็มาเรียนกัน 
5 คนจากเทศบาลทั้งหมด”
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 ที่มาเรียนด้วยกันเป็นกลุ่มทำางาน รวมทั้งนายอาหมัด สาเมาะ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลมะรือโบตก ก็มาเขา้เรียนดว้ยคร้ังนี ้สามารถ
นำาหลักการความรู้ไปนำาเสนอผลงานในเวทีใหญ่ๆ ของ สสส. และงาน
อื่นตามมาหลายรายการ
 เขายอมรับว่าตอนแรกทีมงานต่างมืดแปดด้าน ทางการจัดการ 
ในการทำาโครงการต่างๆ โดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ไม่รู้จะไปอย่างไร 
จนกระทั่งเมื่ออาจารย์พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สจรส.ได้สโคปว่า “เราอยู่ 
จุดไหน เราจะไปอย่างไร” เท่านั้นเอง ก็เกิดความเข้าใจ
 “บางทีเราทำางานอยู่แต่ไม่รู้จะไปต่ออย่างไร พอเรามาตรงนี้ 
เท่ากับเราได้ GPS ของตัวเอง เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนและกำาลังจะ 
ไปไหน เราจะกำาหนดถูกว่าเราเดินทางมาก่ีกิโลแล้ว เป้าหมายไปไหน 
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆ มันบูรณาการกับทุกสิ่งที่เราทำาและเรามี มันก็ใช้ได้
หมดเราเห็นทิศทางที่ชัดเจนและคิดว่าเรากำาลังเดินไปถูกต้องตามทางนั้น 
จากสิ่งที่ได้มาเรียนเราก็เอาสิ่งนี้กลับไปให้กับชุมชนต่อ ชุมชนก็สร้าง 
สังคมที่ดีขึ้นมา”
 สิ่งที่ได้จากการเรียนแล้วนำาไปใช้ เขามองว่าหลายอย่างที่ยัง 
ไม่รู้ก็มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในการทำางาน บทบาท หน้าที่  
การพูดคุยกับชาวบ้านเมื่ออ้างหลักการ เหตุผล ที่ชัดเจนจากองค์ความรู้ 
ความเชื่อถือก็จะเพิ่มมากขึ้น 
 “อย่างการสูบบุหร่ีเขาก็รู้ว่าไม่ดี แต่การไปย้ำาจุดว่าอันตราย
อยา่งไร เมือ่เรามหีลักการก็สามารถไปสร้างความตระหนกัใหเ้ขามากขึน้”
 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำาบลมะรือโบตกมองว่า 
การมาเรียนกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เปรียบกับอาจารย์ผู้สอนเป็น 
โค้ช อาจารย์ผ่านประสบการณ์ในแนวทางนี้ย่อมรู้ดีว่าปัญหาที่ต้องเจอ 
มีอะไรบ้าง เมื่อเขารู้มากกว่าและเต็มใจถ่ายทอดให้เอาทุกอย่างที่ได้ไป 
ใช้งาน โดยไม่ได้เอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ก็เป็นการประสมประสาน 
ที่ลงตัวของแต่ละคน 

 ความรู้ที่มาเรียนกับ สจรส. นอกจากได้กับคนที่มาอบรม 
โดยตรง ยังนำาไปพัฒนากลุ่มทีมงานเก่ียวข้องอย่างผู้นำาศาสนาที่จะอ่าน 
คุตะบะ (เทศนาธรรม) ทุกวันศุกร์ โดยเฉพาะนโยบายของเทศบาลตำาบล
มะรือโบตก โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีได้ประกาศตัวว่าจะใช้ศาสนา 
นำาการเมือง ก็ใช้หลักการนี้ 
 หลังจากเร่ืองบุหร่ี เทศบาลตำาบลมะรือโบตกมีแผนจะเคล่ือน
โครงการแก้ปัญหานักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน โดยชวนสภาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่มาทำางานร่วมกันขับเคล่ือนประเด็นยาเสพติด โดยรับ 
การสนับสนุนจาก สสส. เพื่อขับเคลื่อนการไม่สูบบุหรี่กว่า 10 โครงการ  
ล้วนได้รับการตอบรับจากชุมชน นอกจากนั้นมีการขับเคลื่อนในประเด็น
สิ่งแวดล้อม
 “ผมมองว่าทุกอย่างหลักการมันดี แต่ผลสำาเร็จจะเกิดก็ไม่ใช่  
เราคนเดียวเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จ เราต้องอาศัยภาคี ไม่ว่าชุมชน ผู้นำา 
องค์กรต่างๆ ต้องมามีส่วนร่วม ทุกโครงการมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ  
เพียงแต่เราจะแก้มันอย่างไร” 
 นูรูดดีนกล่าวต่อว่า การที่เรามาอบรมหลักสูตร สจรส. ทำาให้ 
คำาพดูของตวัเองมนี้ำาหนกัในการทำางานร่วมกับเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ และ
ชาวบ้าน แม้ตำาแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขมีความน่าเชื่อถือทางสุขภาพ
อยู่แล้วก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปอีก
 “เราจบมาทางนี้อยู่แล้ว ก็ยิ่งให้เขาเช่ือถือเพราะถือว่าเป็นการ
อัพเดทข้อมูล เรารู้มายี่สิบปี มารับอะไรใหม่ๆ ไปต่อยอด ยิ่งในยุคที่ 
ทกุสิง่ทกุอยา่งเปล่ียนแปลงเร็วมาก เราไดค้วามใหมค่วามสดกลับไปทำางาน
เติมเต็มในสิ่งที่ยังขาดอยู่ ชาวบ้านก็จะได้ตรงนี้ผ่านเรา”
 สุดท้ายเขามองว่าการจัดหลักสูตรนี้ดีอยู่แล้ว แต่อยากให้ผู้จัดได้
สื่อสารเรื่องนี้ให้ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
เพราะมองว่าหลายพื้นที่ยังขาดโอกาสเหล่านี้ คนที่ รู้ เ ร่ืองแบบนี้  
ยังเป็นการภายใน หลายกลุ่มมองว่ายังขาดโอกาสดีๆ
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 อาจารยอ์บิรอฮมิ สารีมาแซ อาจารยป์ระจำาคณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เล่าว่า การทำางาน
กับ สสส. มจุีดเร่ิมตน้มาจากทางคณะวทิยาการจัดการมโีครงการ
เกี่ยวกับการรักการอ่าน พื้นที่กะลุวอ นราธิวาส เป้าหมายเด็ก
มุสลิมในชุมชนท่ีไปเรียนตาดีกาในวันเสาร์–อาทิตย์ ได้ไปทำา
หลักสูตร ทำาสื่อการเรียนรู้ พัฒนาให้เด็กได้อ่านมากขึ้น
 “พอทาง สจรส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  

สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้รุ่นที่ 1 เราเห็นว่าน่าสนใจก็ส่งคนมาเข้า

โครงการ แต่พอมาเข้าร่วมเราพบว่า ได้นำาความรู้ไปใช้กับโครงการอ่ืน 

ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการรักการอ่านโดยตรง”

 อาจารย์อิบรอฮิมเล่าว่า เมื่อผ่านการอบรมผ่าน 5 โมดูล 

ทีมได้ทำางานให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ไปทำา MOU กับ

มูลนิธิรากแก้วซ่ึงมีบทบาทดูแลศักยภาพของนักศึกษาที่ลงไปทำางาน 

กับชุมชน ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ

91 นำามหาวิทยาลัย
ลงสู่ชุมชน

งานอาจารย์คือ สอน วิจัย และบริการวิชาการ
การมาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ

สิ่งที่ได้ประโยชน์สำาหรับเขาคือ
การเอาความรู้ไปเป็นงานบริการวิชาการ

สำาหรับในการเรียนการสอน
ได้เอากระบวนการที่ได้จากหลักสูตร

ไปปรับกระบวนการในรายวิชา

“

”

อาจารย์อิบรอฮิม สารีมาแซ
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 มูลนิธิรากแก้วมีความต้องการลงไปพัฒนาพื้นที่โดยเลือก Area 

Base ที่หมู่บ้านปูตะ ตำาบลละหาร อำาเภอยี่งอ มีเป้าหมายทำางาน 

ทั้งตำาบล 8 หมู่บ้าน แต่เริ่มต้นที่บ้านปูตะ 

 ทีมงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ผ่านหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพของ สจรส. มีโอกาสไปทำาแผนชุมชนที่บ้านปูตะ ตกลง

จะทำาแผนเพื่อให้ได้ข้อมูลมีการคุยกันว่า เราจะออกแบบเคร่ืองมือ 

สำาหรับเก็บข้อมูล

 “ความรู้ทั้งหมดก็ได้มาจากหลักสูตรทั้ง 5 โมดูล เพราะเรา 

อบรมตั้งแต่เคร่ืองมือ เอาไปใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่ เร่ืองของการสื่อสาร  

การทำางานแบบเครือข่าย เพราะฉะนั้นตอนเราจะไปลงเราก็ไปทำางาน 

ร่วมกับ อบต.ละหาร โชคดีที่ประสานตรงนี้ได้ง่าย ขณะที่มูลนิธิรากแก้ว 

ต้องการให้เรามีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐส่วนอื่นด้วย”

 หลังจากทีมงานลงพื้นที่ได้แผนแล้ว มีการสร้างเคร่ืองมือ 

ใหน้กัศกึษาลงไปเก็บขอ้มลูดา้นรายได ้รายจา่ย หนีส้นิ การประกอบอาชีพ

ต่างๆ และยังมีเคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถาม อีกส่วนหนึ่งลงไปทำา

ประชาคม ส่วนที่สองโฟกัสเฉพาะกลุ่มอย่างกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ได้แผน 

 “พอได้แผนเราเ ชิญทุกคณะในมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์มาฟงัว่า การทีน่กัวิชาการจะมบีทบาทบริการวิชาการในพืน้ที่

จากข้อมูลที่ได้มาจะเป็นไปในแนวทางใด” 

 มีการออกแบบ 11 โครงการมาเสนอให้คณะกรรมการ 

มหาวิทยาลัย ซ่ึงภายหลังจัดกลุ่มใหม่เป็น 7 โครงการ โดยทุกคณะ  

ไม่ว่าแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการศิลปศาสตร์ และสถาบันอาหรับ ก็ได้มี

บทบาทเป็นเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรองในแต่ละโครงการ 

 “ยกตัวอย่างคณะวิทยาการจัดการของผมจะได้โครงการหลักคือ

การเพิ่มรายได้ โดยมีคณะเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์มาช่วย เพราะว่า

ในโครงการเพิ่มรายได้ คณะเกษตรเขาจะไปดูเรื่องการปลูกพืชผักในพื้นที่ 

ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ เขาจะไปดูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ”

 เขาเล่า และผลมาจากแผนในข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มองเห็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำา แก้ปัญหาน้ำาท่วม น้ำาแล้ง  

คณะพยาบาลไปคิดเร่ืองจากปัญหาที่เคยทำาแผนว่าด้วยปัญหาเด็กแว๊นซ์ 

โรคต่างๆ ผู้ป่วยติดเตียง คณะเกษตรศาสตร์เข้าไปส่งเสริมการปลูกพืช 

โดยหาพื้นที่กลางเป็นแหลง่เรียนรูใ้ห้ชุมชนด้วย สถาบันอาหรับดูเกีย่วกบั

กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น 

 อาจารย์อิบรอฮิมเล่าว่า ทุกคณะในมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ จึงต้องบรรจุแผนโครงการที่ต้องไปพัฒนาตรงนี้ โดยเมื่อ 
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ทุกคณะทำาโครงการเสร็จมหาวิทยาลัยก็จะเอาเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย 

โดยทีมงานของเขาที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพฯ ทำาหน้าที่รับผิดชอบหลัก

ในการเป็นผู้นำา นักวิชาการ ลงสู่ชุมชน โดยเฉพาะโอกาสที่มหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 13 ปี แผนการทำางานนี้จะเป็นระยะยาว 9-12 ปี ซึ่งจากปูตะ

เป็นพื้นที่นำาร่อง ก็จะขยายเป็นระดับตำาบลละหาร 

 “เราพบว่าที่ผ่านมาคณะไหนจะทำางานแนวนี้ก็จะไปกันเอง 

แต่พอมาอบรมนี้ ส่วนหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำางานแบบเครือข่าย” 

เขากล่าวว่า การที่ได้มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทำาให้ทีมได้รับ

ความไว้วางใจให้มาทำางานตรงนี้ นับเป็นงานใหญ่เพราะเป็นงานที่ทำา 

MOU กับมูลนิธิรากแก้ว 

 “ตอนแรกเราก็ไม่กล้ารับปาก แต่เมื่อเขาบอกว่าเมื่อเราไปเรียน

เร่ืองพวกนี้มาแล้วกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ก็ให้ทีมเราเป็นคนนำา 

โดยสิ่งที่เราหยิบไปใช้ก็คือการบริหารจัดการโครงการ ซ่ึงในนั้นมันก็จะมี

เรื่องการจัดทำาแผน เป็นต้น” 

 ปัญหาของชุมชนนราธิวาสฯ ที่อาจารย์อิบรอฮิมมอง เห็นว่า 

อาจจะมหีนว่ยงานทีล่งไปเยอะ ไมว่า่หนว่ยงานราชการหรือภาคประชาชน 

แต่มองเห็นว่ามักเป็นการทำางานฉาบฉวยตามภารกิจ ไม่ต่อเนื่อง  

เมื่อหน่วยงานออกมาแล้วก็ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนยืนหยัด

ด้วยตัวเอง

 “จากการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องไม่ว่ารองนายก อบต. กำานัน  

เขาสะท้อนว่าปัญหาการพัฒนาก็จะเป็นแบบเดิมคือภาครัฐที่เข้ามาแล้ว

จากไปไม่ต่อเนื่อง”

 เขาจึงมองว่า ในระยะยาวที่ทำากับมูลนิธิรากแก้วต้องการพัฒนา

ในพืน้ที ่โดยเราไปสร้างกระบวนการใหเ้ขามาเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวทิยาลัย 

กับหลายๆ โครงการที่ลงไป พอหมดช่วงโครงการ ชาวบ้านต้องสามารถ

ดำาเนินการต่อได้เองในระยะยาว 8-9 ปีจะมองเห็นพัฒนาการและ 

ถ้าสำาเร็จก็ขยายไปที่อื่นได้

 “มหาวิทยาลัยเองซ่ึงเปิดใหม่ การที่ลงไปช่วยเขาก็ต้องพัฒนา

ตนเองก่อนทั้งอาจารย์และนักศึกษา แต่เราพบว่าการยอมรับใน

มหาวิทยาลัยมีมากขึ้นเป็นลำาดับ” 

 ระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้านที่ยังคิดต่างกันเขามองว่า  

ตัวชาวบ้านเองไม่เข้าถึงคุยกันไม่รู้เรื่อง ขณะที่นักวิชาการเองมีภาระงาน

ที่ต้องรับผิดชอบมาก การลงไปยังชุมชนมีน้อย ยกเว้นรูปแบบของการ  

ทำา MOU หรือรูปแบบของโครงการที่เป็นภารกิจหนึ่งของงานที่ลงไปทำา 

ยกตัวอย่างอ่าวมะนาวโมเดลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ซึ่งเป็น MOU ของมหาวิทยาลัยกับตำาบลกะลุวอเหนือ เป็นเรื่องที่ต้อง

เคลื่อนไปด้วยกัน และจำาเป็นต้องใช้เวลา 

 อย่างไรก็ตามพอไปทำาแผนให้ชาวบ้านสะท้อนวิธีการแนวทาง 

ก็หันมาหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ 

 “ถ้ารู้จักชวนให้เขาได้ประโยชน์มาทำาในสิ่งที่ดีๆ เรามีส่วนจุด

ประกายให้เขา เพราะส่วนมากเขาก็มองไม่ออกว่าจะทำาอย่างไร ก็จะคิด

อยู่แบบเดิม”

 อาจารย์อิบรอฮิมมองว่า นักวิชาการต่างถนัดสนใจแต่ละเร่ือง 

กันไป แตห่ากมองกระบวนการทีน่กัวชิาการลงชุมชน สว่นการเขา้ถงึขอ้มลู

ชาวบา้นจริงเปน็เร่ืองยากสำาหรับนกัวชิาการถา้ชาวบา้นไมไ่วว้างใจ ก็อาจ

ได้ข้อมูลที่ไม่จริงก็ได้ 

 “อย่างตอนที่ลงไปปูตะเมื่อเราลงไปสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชน  

เราได้ข้อมูลแบบหนึ่ง แต่เมื่อไปถามชาวบ้านกลับได้ข้อมูลอีกแบบ  

เพราะฉะนั้นในกระบวนการอาจต้องใช้หลายเทคนิค อย่างเช่นเราต้องไป

เก็บขอ้มลูตามครัวเรือนดว้ย การใหไ้ดค้วามเปน็จริงก็ต้องใช้หลายเทคนคิ 

และหลายวิธีการ”

145144



 ที่ผ่านมาภาครัฐใช้วิธีมาให้แล้วก็ไป ไม่เคยสร้างกระบวนการ 

เรียนรู้และฝึกให้เขาพึ่งตัวเอง ทำาให้เขาเคยชินในแนวคิดใหม่เขาเห็นว่า 

ว่าการที่รัฐลงมา มาช่วยให้เข้มแข็งทุกฝ่ายต้องร่วมกัน ไม่ได้มาให้แล้ว 

ก็ไปแล้วก็จบ

 เขาว่าถ้าสามารถสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจว่าที่ลงไปจะมาช่วยกัน 

ไม่ใช่ไปเพราะอีกฝ่ายมาทำางานส่วนตัว ต้องเข้าใจว่ามาช่วย แต่ชาวบ้าน

ต้องทำาเอง อันนี้จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ในเชิงรายละเอียด

ของพืน้ทีก็่ไมเ่หมอืนกันอีก ชุมชนบางแหง่มปีญัหาการเมอืงภายในชุมชน 

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

 “มันต้องเกิดกิจกรรมที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละ 

เขาถึงจะมาร่วม ถ้าสิ่งนี้เกิดประโยชน์กับชุมชนและตัวเขา เขาก็จะมา 

ช่วยกันทำา”

 เขาเล่ากรณีตัวอย่างที่ปูตะ มีแท๊งค์น้ำาขนาดใหญ่แต่ไม่ได้ใช้งาน 

ทัง้ทีห่นา้แล้งหมูบ่า้นขาดแคลนน้ำา เขามเีงนิในการซ้ือวสัดอุุปกรณ์แต่ไมม่ี

เงินค่าจ้างแรงงานตรงนี้ จึงชวนชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจทำา เพราะต่าง 

ได้ประโยชน์ร่วมกัน 

 อาจารย์อิบรอฮิมเล่าว่า หลักๆ ที่เขาได้จากโครงการพัฒนา 

ศักยภาพฯ คือเอาสิ่งที่มาเข้าโครงการไปทำาแผนให้มหาวิทยาลัย ขณะที่

งานอาจารย์ คือ สอน วิจัย และบริการวิชาการ การมาเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพฯ สิ่งที่ได้ประโยชน์สำาหรับเขาคือการเอาความรู้ ไปเป็น

งานบริการวิชาการ สำาหรับในการเรียนการสอนได้เอากระบวนการที่ได้

จากหลักสูตรไปปรับกระบวนการในรายวิชาภาวะผู้นำา

 “อันนีก็้ไดม้าจากการเขา้มาร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์

ที่อยู่ในทีมผมที่สอนวิชาการบริหารจัดการโครงการและอีกท่านสอน 

การประเมินผลโครงการเขาก็เอาไปใช้ จนเราสามารถบูรณาการวิชา 

พวกนี้” อาจารย์ก็สั่งงานให้นักศึกษาที่เรียนลงไปทำาโครงการกับชุมชน 

เด็กก็ออกแบบโครงการลงไปทำาในชุมชน อาจารย์ลงไปประเมินติดตาม 

อันนี้ก็มองว่า เอามาบูรณาการกับสิ่งที่ทำาอยู่ได้”

 ขณะที่งานด้านวิจัยเขาเล่าว่ากำาลังคิด ทำาวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

เพราะทีมงานลงไปปฏิบัติอยู่แล้ว

 อาจารย์อิบรอฮิมมองว่าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของ สจรส. 

เวลาส่วนมากยังอยู่ในห้องประชุม มีเพียงโมดูลเดียวที่พาลงพื้นที่ ถ้ามี

ปฏิบัติการให้ฝึกจริง ทำาจริงมาก ทุกโมดูล น่าจะเกิดผลที่ดีกว่า อีกอย่าง

คอืปญัหาความแตกต่างหลากหลายของคนทีเ่ขา้มาร่วมอบรมในหลักสตูร

เดียวกัน
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02 ออกแบบหลักสูตร
จากเครือข่าย

 การดำาเนินงานรอบ 15 ปีท่ีผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“สานสามพลัง” คือ พลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ขับเคลื่อนด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพื้นที่
 พ.ศ.2559 สสส.มีนโยบายการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ภาคี
เครือข่ายในการขยายงาน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ
ขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล กลุ่ม และองค์กร  
เพือ่นำาความรู้มายกระดบัการพฒันาและขยายผลการขบัเคล่ือนงานเชิงรุก 
ตลอดจนหนุนเสริมการพัฒนาระบบกลไกและนวัตกรรมทางสังคม ให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะทีส่ำาคัญเพือ่ขยายฐานผู้รับประโยชน์
โดยตรง ลดความเหล่ือมล้ำาด้านสุขภาพ โดยนำาทุนความรู้และทุนทาง
สงัคมทีเ่ปน็ตน้แบบทีด่นีำาไปขยายผลและบรูณาการเช่ือมโยงขา้มภาคสว่น 
เกิดกลไกขับเคล่ือนหลักของเครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาพ (Key  
Driver) ซ่ึงเป็นภาคีเครือข่ายและคนทำางานทางสังคมในระดับพื้นที่ 
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

การร่างหลักสูตร
เราก็เชิญภาคีเครือข่ายมาร่วมออกแบบ

เชิญคนที่จะเข้าร่วมมามีข้อเสนอว่าให้เราจัดอย่างไร 
ระยะเวลา กระบวนการ
หลักสูตรควรเป็นอย่างไร
เชิญใครมาเป็นวิทยากร

“

”

ดร.เพ็ญ สุขมาก
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 เป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. 
ระดบักลุ่มพืน้ทีภ่าคใต้” ซ่ึงมหีนว่ยงานทีรั่บผิดชอบคอื สถาบนัการจดัการ
ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ยึดหลักกรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ที่เน้นกระบวนการสร้างเสริม 
สุขภาพ 5 ประการ คือ
 1) การกำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
  (Build Healthy Public Policy)
 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
  (Create Supportive Environment) 
 3) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
  (Strengthen Community Action)
 4) การพัฒนาศักยภาพของคน
  (Develop Personal Skill)
 5) ปรับระบบบริการสุขภาพ
  (Reorient Healthy Services)
 ดร.เพญ็ สุขมาก อาจารยป์ระจำาสถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) เล่าว่า โครงการนี้ทาง สสส. 
เอง อยากดำาเนินการเต็มพื้นที่ทุกภาค แต่ภาคอื่นยังไม่พร้อม จึงมาลอง
ทำาที่ภาคใต้เพื่อนำาร่อง กำาหนดระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 15 ตุลาคม 
2559-15 ตุลาคม 2561
 ช่วงแรกเมื่อทาง สสส.ต้องการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
ได้มาคุยกับทาง สจรส. และคณะแพทย์ฯ ม.อ. เรื่องหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ก็ได้ข้อสรุปว่า หลักสูตรของการจัดการ 
ความรู้ ทางคณะแพทย์ฯ จะเป็นผู้ดำาเนินการ สำาหรับ สจรส.เข้ามา 
รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 7 เรื่องหลัก คือ

การสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการบริหารโครงการ ภาวะผู้นำา เครือข่าย
การสื่อสาร เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 “กระบวนการร่างหลักสตูรเราก็เชิญภาคเีครือขา่ยมาร่วมออกแบบ 
เชิญคนที่จะเข้าร่วมมาให้ข้อเสนอว่าเราจะจัดหลักสูตรอย่างไร ระยะเวลา 
กระบวนการ หลักสูตรควรเป็นอย่างไร เชิญใครมาเป็นวิทยากร ก็ได้มา
เป็นหลักสูตรรุ่นแรกโดยใช้แกนเนื้อหาของ สสส.ที่ให้มา แต่ก็ปรับตาม 
ข้อคิดเห็นของคนที่เข้าร่วมไปเยอะเหมือนกัน”
 ดร.เพ็ญเล่าว่า กรอบคิดสำาคัญต่อเรื่องนี้ประกอบด้วย
 1. อยากได้หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของภาคีเครือข่ายเดิมของ สสส. โดยดูว่าคนที่ทำางานรับทุน
อยู่กับ สสส.ในพื้นที่ ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างไร 
 2. เพือ่พฒันาขดีความสามารถและยกระดบัภาคเีครือขา่ยใหเ้ปน็
นักพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพในพื้นที่ เพราะมองเห็นว่าแต่ละคนทำางาน
ด้านนี้อยู่แล้ว แต่โครงการ สสส.ก็มีหลากหลายโครงการฯ ต้องไป 
ยกระดับเขาเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพให้ได้ แม้ว่าบางคนไม่ได้อยู่ในการ
ทำางานสายสุขภาพมาก่อน
 3. สร้างระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย 
ตามภารกิจของ สสส. โดยวางกลุ่มเป้าหมาย
 - ต้องเป็นภาคีหลักของ สสส. เป็นคนที่รับทุน สสส.ในพื้นที่
ภาคใต้ ซึ่งมีอยู่ราว 3,000 โครงการ
 - กลุ่มเป้าหมายรองจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่สนใจมาเรียนรู้
 “เกณฑ์คัดเลือกคนเข้ามาร่วมโครงการของเรา ถ้าเป็นภาคี 
เครือข่ายของ สสส. ต้องมาเป็นทีมใน 7 หลักสูตร 4 โมดูล ต้องเข้าร่วม
ทุกครั้ง ในทีมต้องประกอบด้วย คนเขียนโครงการ ภาควิชาการในพื้นที่ 
ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น เป็นต้น เรายึดเอาตามกรอบ โดยพลังของ 
สสส. หากเป็นเร่ืองยากต้องมีภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ภาครัฐในท้องที่มาด้วย” 
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 ดร.เพ็ญเล่าและพบว่า โครงการรุ่นแรกมีการรวมทีมละ 3-5 คน 
มาเรียน เมื่อรวมกับภาคีที่สนใจด้วยประมาณ 80 คน 
 หลักสูตรที่ สจรส.ออกแบบเป็นพลวัตรปรับเปล่ียนได้ตาม
คณุลักษณะของผู้เขา้ร่วม โดยรุ่นแรกผู้เขา้ร่วมสว่นใหญเ่ปน็ระดบัผู้นำาของ
ภาคเีครือข่ายพืน้ที่ภาคใต ้เลอืกภาคจีากปญัหาสำาคญัของภาคใต ้4 เรือ่ง
 - ความมั่นคงด้านอาหาร
 - ความมั่นคงทางมนุษย์
 - ความมั่นคงทางฐานทรัพยากรธรรมชาติ
 - ความมั่นคงทางสุขภาพ
 “เรามีฐานข้อมูลภาคีรับทุน สสส.อยู่แล้ว เวลาคัดเลือกคน 
เข้าอบรม ก็ดูว่าแต่ละเครือข่ายใครทำาอะไรอยู่ก็ติดต่อเข้ามาอบรม” 

 มีความคาดหวังจากคณะทำางานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 
ว่ารุ่นแรกที่เป็นระดับหัวของเครือข่ายน่าจะกลับเอาความรู้ไปถ่ายทอด 
ให้กับคนที่ทำางานเครือข่ายในพื้นที่หรือเป็นที่ปรึกษากับเครือข่ายหรือ 
กลุ่มเล็กๆ
 เมื่อถึงรุ่นที่ 2 ผู้มาเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้รับทุน 
ขนาดเล็ก การเรียนรู้เน้นให้เขานำาสิ่งที่ทำาอยู่มาเป็นกรณีศึกษา
 “เรามองวา่คนทีเ่ขา้ร่วมควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเทา่ทีจ่ำาเปน็
เท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเก่งทุกเร่ือง บางคนไม่เก่ง IT แต่เก่งเร่ือง 
เครือขา่ย เราก็เนน้ยกระดบัเร่ืองเครือขา่ย เร่ืองทีเ่ขารู้อยูแ่ล้วตอ้งเก่งขึน้”
 การมาเรียนกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ที่ สจรส.จัดนั้นไม่ได้
เน้นมานั่งฟังบรรยาย แต่มี Workshop โดยใช้ตัวงานของผู้มาเข้าร่วม
กำาลังดำาเนินการอยู่ อย่างเช่น ใครทำาเรื่องปัจจัยเสี่ยงก็ให้เขาส่งการบ้าน  
ว่าโครงการ กิจกรรมที่เขาทำามีอะไรอยู่บ้างเพื่อทบทวน ต่อกรอบแนวคิด
ในสิ่งที่เขาทำาว่าสอดคล้องกันอย่างไร
 ดร.เพ็ญเล่าว่า ในการเรียนเร่ืองต่างๆ ทุกคนมีโอกาสใช้กรอบ
แนวคิดไปพิจารณาโครงการที่กำาลังดำาเนินการอยู่เทียบกับทฤษฎีว่า  
มจีดุเดน่จดุดอ้ยดไีมด่ตีรงไหนควรปรับอยา่งไร ซ่ึงสว่นนีน้บัวา่เปน็กิจกรรม
ที่มีอยู่ตลอดเวลาในโครงการฯ
 “การเช่ือมกับงานทีเ่ขาทำาอยูเ่ปน็การเสริมศกัยภาพความเขม้แขง็
ให้เขาที่มีอยู่แล้วมากกว่าส่วนที่ขาด เราก็ไปพัฒนาในเร่ืองที่เขาเก่ง 
เพิ่มขึ้น ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการขยายผล เพราะว่า 
งานที่เขาก็ทำาอยู่มีปฏิบัติการดีๆ อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว”
 ชว่งทีเ่รยีนในโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ดร.เพ็ญเลา่วา่ ยังมีการ
เน้นการมีส่วนรวม การเช่ือมร้อยเครือข่าย เน้นเอ็มพาวเวอร์การเสริม
พลังของผู้เข้าร่วมในการยกระดับงานของเขาไปสู่นโยบาย โดยจะบอก
เสมอว่าหากต้องการยกระดับงานไปสู่นโยบายจะใช้เคร่ืองมืออะไรบ้าง
อย่างเช่น ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพ ให้เห็นภาพการทำางานบูรณาการกับส่วนต่างๆ
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 ผลจากการดำาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ในรุ่น 1 เห็นความเปล่ียนแปลงในหลาย 
เครือข่าย 
 “เมื่อได้ความรู้ไปก็ทำาให้เขาเก่งขึ้น อันนี้ไม่ได้ประเมินโดยตรง 
แต่เรารับทราบผลการทำางานจากที่เขากลับไปทำาจริงจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องความรู้เป็นสิ่งที่เขาได้ เราประเมินว่าเขารู้อะไร อย่างเครือข่าย
ปัจจัยเสี่ยงและท่องเที่ยวก็ชัดว่าเขาทำายุทธศาสตร์ เขาไปแปลงเป็นการ
ปฏิบัติทำาในพื้นที่ได้”
 การวัดผลนอกจากการผ่านหลักสูตร นอกจากต้องเข้าเรียน 
ครบทุกคร้ังยังมุ่งการนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงซ่ึงพบว่าบางกลุ่ม 
นำาไปปรับกิจกรรมของโครงการ บางเครือข่ายกิจกรรมมีอยู่เร่ืองเดียว  
แต่พอมาเรียนด้วยกรอบ Ottawa ที่กว้างขึ้นก็นำาไปประยุกต์ใช้
 “กรณีท้องถิ่นที่อำาเภอโคกโพธ์ิ ปัตตานี ตอนแรกทำาโครงการ 
สสส.อยู่แล้ว พอมาได้กรอบแนวคิด Ottawa Charter ก็ทำานโยบาย
สาธารณะ ปรับสภาพแวดล้อม เอาแนวคิดพวกนี้ไปใช้” 
 ดร.เพ็ญมองว่า โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ต่างจากการอบรม 
ของ สสส. ที่จัดอยู่ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือ 
 1. มปีระเดน็ในพืน้ที ่และผู้เขา้อบรมตอ้งดงึภาคทีีท่ำางานมาดว้ย 
มองถึงการนำาเอาความรู้ไปใช้ในการขับเคล่ือนร่วมกัน เป็นกลยุทธ์หนึ่ง 
ที่ให้ความสำาคัญกับการมาเป็นทีม เพื่อกลับไปขับเคล่ือนเป็นทีม 
หลายแห่งสามารถดึงนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) มาร่วมได้ 
และบางแห่ง นายก อบต.มาร่วมครบตลอดหลักสูตร
 2. ชุดหลักสูตรไม่ได้มุ่งจะเติมส่วนขาด แต่มุ่งจะทำาในเร่ือง 
ที่เขาเก่งอยู่แล้วให้เก่งขึ้น สำาหรับเร่ืองที่เขาไม่เก่ง ทำาให้พอรู้ แต่ให้เขา 
ดูว่าเครือข่ายที่เก่งเรื่องนี้คือใคร เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้
 3. การใช้กรณีศึกษาจากสิ่งที่เขาทำาอยู่มาเรียนรู้และขยายผล 
ทำาให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เพราะแต่ละคนมีเร่ืองของตัวเองที่ให้เขาอยาก

จะทำาอยากลอง นอกจากนั้นมีการพาลงไปดูพื้นที่ตัวอย่างให้โจทย์  
เครื่องมือไปนั่งคุยกับพื้นที่ 1 วัน ในการเรียนรู้ทั้งระบบ การปฏิบัติการ
แบบนี้ทำาให้ทฤษฎีที่เรียนไปมีความชัดเจน
 “ถ้าส่วนกลางจัดหลักสูตรแบบนี้ พอเขาจัดเสร็จให้ความรู้ 
แล้วกลับ ของเราไม่ได้วัดกันที่ก่อน-หลังเข้าอบรม แต่วัดกันที่การใช้
ประโยชน์ว่านำาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ระดับบุคคลก็ได้ชุมชนหรือ 
เครือข่ายว่าเกิดอะไรขึ้น”
 หลังการเรียนรู้แล้วยังมีระบบการติดตาม โดยมีกิจกรรมที่บ้าน 
ถ้ำาเสือ จังหวัดกระบี่ ได้นำาผู้เข้าร่วมโครงการ 2 รุ่นมาเรียนรู้ร่วมกัน  
ถอดบทเรียน ยังมีเวทีติดตาม เวทีเชื่อม ว่าหากจะทำางานต่อไปนอกจาก
เครือข่ายเขาจะทำางานข้ามเครือข่าย ข้ามประเด็น เขาจะต้องทำาอะไร 
โดยใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด
 ปญัหาอุปสรรคจากโครงการพฒันาศกัยภาพภาคเีครือขา่ย สสส.
ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดร.เพ็ญมองว่า มาจากความแตกต่างของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 “หลักสูตรรุ่นที่ 2 เราเห็นว่าส่วนผสมของผู้เข้าร่วมต่างกันมาก 
มีตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน อาจารย์มหาวิทยาลัย พื้นฐานคนละเรื่องกัน พอมา
สอนต้องมาปรับเปลี่ยนตรงหน้างานกันเยอะ” 
 หมายถึงว่าต้องเปล่ียนกระบวนการให้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน 
ก็ต้องมาปรับทางฝั่งนักวิชาการ วิทยากรด้วยเช่นกัน ดร.เพ็ญมองว่า 
ช่องวา่งระหวา่งนกัวชิาการกับคนทำางาน หรือระหวา่งทฤษฎกัีบการลงมอื
ทำาจริง พยายามปรับให้เข้าหากันมาตลอด แต่ยอมรับยังมีช่องว่างอยู่ 
 “เช่นเราใช้คำาว่าปัจจัยกำาหนดสุขภาพ บางคนก็ไม่เข้าใจว่าปัจจัย
คืออะไร เราก็หันไปถามว่า อะไรที่ทำาให้ความสุขของคนเปลี่ยน เขาก็จะ
บอกว่าความสุขของคนเปล่ียนเมื่อรายได้ลดลง เมื่อราคายางลดลง 
เมื่อกินอาหารไม่พอ ไม่มีเงิน พวกนี้คือปัจจัยกำาหนดสุขภาพหมด 
แต่พอใช้คำาว่าปัจจัยกำาหนดสุขภาพ หลายคนมองว่ายาก”
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 เมื่อปรับเข้าหากันก็เข้าใจทุกฝ่าย แต่บางเรื่องอันเป็นทฤษฎีและ
หลักสูตรที่กำาหนดจากส่วนกลาง สสส. แม้เราปรับไปแล้วความยากอยู่ที่
ภาคีเครือข่ายของ สสส.มีความหลากหลาย มีทั้งคนที่อยู่ในภาค
สาธารณสุข และกลุม่คนที่ไม่เกีย่วข้องกบังานด้านนี้เลย การปรบัพื้นฐาน
เรื่องนี้ค่อนข้างจะยากไม่น้อย 
 สำาหรับทางออกในการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ 
มองว่า กลุ่มคนที่บริหารแผนที่เป็นแกนเครือข่ายที่มีความรู้พอมา 
เข้าร่วมการออกแบบหลักสูตรก็อาจจะทำาแบบวิชาการ ตามหลักสูตร 
ของส่วนกลางได้ ส่วนหลักสูตรสำาหรับชาวบ้านที่ทำางานในพื้นที่หรือ 
นักปฏิบัติการควรจะเป็นอีกแบบ
 “ข้อสะท้อนจากชาวบ้านว่าหลักสูตรยากก็มีอยู่ เราก็รู้ว่าสิ่งที่ 
ชาวบ้านทำานั้นมีเยอะ แต่ถ้าให้มาวิเคราะห์ข้อมูลอะไรแบบนี้เขาทำาไม่ได้
เพราะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ถูกฝึกให้วิเคราะห์ในเชิงระบบ เขาจะเคยชินกับ
การคิดหน้างานของเขาอย่างเดียว อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเครือข่ายที่เรา
ต้องไปเติมสำาหรับชาวบ้านคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง”
 ดร.เพ็ญกล่าวในที่สุดว่า โครงการพัฒนาศักยภาพฯ สามารถ 
ตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ก็ได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะคนกลุ่มนี้ 
ถ้าให้เขาเดินทางไปกรุงเทพฯ จะไม่สะดวกด้วยปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ  
การมหีลักสตูรอยูใ่นระดบัภมูภิาคทำาใหเ้ขา้ถงึการพฒันาศกัยภาพมากขึน้ 
สำาหรับการปรับตัวหลักสูตรให้ง่ายกว่านี้ตามเสียงสะท้อนเป็นเร่ืองที่ 
ทางวิชาการต้องคิดกันต่อ “โดยภาพรวมเกิดการพัฒนาขึ้น เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในการทำางานของคน สำาหรับคนที่ยังไม่เข้าใจ เชื่อว่าในทีม
ที่มาด้วยกันจะช่วยในการพัฒนาเขาได้ เพราะเราออกแบบให้เขาทำางาน
เป็นทีม ถ้าเขาไม่ได้อะไรเลย คนที่มาด้วยกันจะต้องช่วยดึง การอยู่ด้วย
กันในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์เหล่านี้”
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