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คำานำา

 เราไม่อาจชื่นชมนักกีฬาผู้กำาลังคล้องเหรียญทองที่มี 

ชื่อเสียงโด่งดัง โดยไม่หันกลับไปมองการฝึกซ้อมฝ่าฟันอุปสรรค

ตา่งๆ มาอยา่งทรหดหนกัหนว่ง แถมยงัตอ้งใหก้ำาลงัใจสำาหรบัการ

ก้าวไปพบคู่แข่งขันเหนือกว่าที่กำาลังรออยู่อีกด้วย

 คนทำางานจิตอาสาจากโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ภาคใต้ ท่ีผู้อ่านจะได้พบเรื่องราวของพวกเขาต่อไปนี้คงอนุมาน 

ได้กับข้อความข้างต้น ในฐานะผู้ยืนหยัดจนมีผลงานสำาเร็จระดับ

หนึ่ง แต่กว่าความสำาเร็จบางส่วนจะมาถึงต้องผ่านกระบวนการ 

ปัญหา อุปสรรคมาอย่างโชกโชน

 ด้วยความหวังทำาให้สังคมดีขึ้น พวกเขาต้องเดินผ่าน 

เสียงก่นด่า ติฉินนินทา ของคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจ เสียเวลา 

สละความสุขส่วนตัว เสียน้ำาตากระทั่งบางคนยอมเอาชีวิตเข้าไป

แลก หลายคนยอมรับอย่างไม่อายว่าเคยท้อ แต่ไม่เคยถอย 

 โดยภาพรวมต้องบอกว่าคนที่อุทิศตัวทำางานเพื่อชุมชน 

สังคม ต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างคล้ายกันในแง่การเป็น 

คนดี ปรารถนาดีต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว โปร่งใส 

และสำาหรับสังคมไทยยังต้องมีบุคลิกอดทนแบบโคตรๆ 



 เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นบทเรียน แนวคิด 

การบริหารจัดการเพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค ยืนหยัดและเดิน 

ต่อไปได้ของคนเด่นจากผลงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2556-2559 จำานวน 14 กรณีศึกษา ยืนยันได้ว่า

เป็นเพียงส่วนหน่ึงที่ยกมาเล่าเท่าน้ัน เนื่องจากยังมีคนดีคนเด่น

อีกจำานวนมากที่ทำางานทั้งเบื้องหน้าและปิดทองหลังพระ

 แม้รอยยิ้มความสำาเร็จเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำาแข็ง

สำาหรับคนทำางาน แต่หวังจะเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ สำาหรับ 

คนที่เดินไปในวิถีเดียวกันเสมอ เพื่อร่วมสร้างพลังความสุขกับ 

สังคม

     คณะผู้จัดทำ�
     กันยายน 2559
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 ภูษณิศา แก้วเนิน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการปฏิรูป 
หัวลำาภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง บ้านหัวลำาภู หมู่ที่ 4 ตำาบลหัวไทร 
อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อดำาเนินการต่อเนื่อง 
ครบ 3 ป ีสามารถเปลีย่นชมุชนทีม่ปีญัหากลายเปน็ชมุชนต้นแบบ
การพัฒนา
 ภูษณิศา เล่าว่าโครงการชุมชนน่าอยู่ในปีแรก พ.ศ.2554 
ใช้ชื่อโครงการว่า “คลินิกชุมชนคนรักสุขภาพ” ต้องการวาง
ตำาแหน่งให้บา้นหวัลำาภูเปน็คลนิิกสุขภาพ ที่บรหิารจดัการสุขภาพ 
ของคนในชุมชน อันสืบเน่ืองมาจากว่าขณะนั้นในหมู่บ้านพบ 
ผู้ป่วยมะเร็งปีเดียวถึง 5 คน 

ภูษณิศา แก้วเนิน
พัฒนาร่วมแบบญาติมิตรพี่น้อง
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 “ เ ร า ใ ช้ วิ ธี โ ย น
คำาถามออกไปว่าอยากจะ
เป็นมะเร็งคนที่ 6 หรือไม่ 
ชาวบ้านเลยสนใจมาจับ
กลุ่มแก้ปัญหา พวกเขา 
เห็นว่าแม้คนไม่สูบบุหรี่ 
ไม่ กินเหล้าก็ เป็นมะเร็ง 
สิ่งหนึ่งท่ีมีความเสี่ยงคือ
สารเคมีที่บริ โภคเข้าไป 
ทุกวัน”
 การหาทางหลีกเล่ียงสารเคมีด้วยวิถีพอเพียงในปีแรก 
จึงมีการจับกลุ่ม 30 ครัวเรือน ไปเรียนรู้วิถีพอเพียงที่ชุมชนอื่น 
มาปรับใช้ตามครัวเรือน ประยุกต์ไปเอาตามความถนัด บางคน
กลับมาทำาปุ๋ยหมัก ทำานาอินทรีย์ น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น 
ทำาแชมพู สบู่ ใช้เอง 
 จากวถิพีอเพยีงมกีารนำาวถิวีฒันธรรมบา้นหวัลำาภกูลบัมา 
ไม่ว่าการทำาหมาจาก น้ำาส้มจาก น้ำาส้มโตนด มีการจัดกิจกรรม
ออกกำาลังกาย ท่ีสอดคล้องกับทุกวัยโดยชวนลูกหลานรำาพราน 
โนห์รา ซึ่งท่ารำาพรานโนห์ราอยู่ในการแสดงโนห์ราอันเป็นศิลปะ 
การแสดงทอ้งถิน่ภาคใต ้ไดป้ระยกุตม์าเปน็ทา่ออกกำาลงักายทีเ่ขา้
ถงึชาวบา้นไดง้า่ย เพราะอยู่ในความสนใจของผูค้นทอ้งถิน่อยูแ่ลว้ 
 ผลที่ได้จากโครงการฯ ปีแรกชัดเจนอย่างหน่ึงคือเริ่มเกิด
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและครัวเรือน
 โครงการปีที่ 2 ได้เน้นเอาของดีแต่ละบ้านมาเป็นฐาน 
เรียนรู้เกิดเป็น “มหาวิทยาลัยหมู่บ้านหัวลำาภู” ต้องการเอาของดี
ของหัวลำาภูมาสอนคนอื่นต่อในหลักสูตร 3 ด้านคือ
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 - เกษตรกรรมยั่งยืน
 - วัฒนธรรมท้องถิ่น
 - สวัสดิการชุมชน
 มหาวทิยาลยัหมูบ่า้นหวัลำาภ ูเปน็มหาวทิยาลยัทีช่าวบา้น
คิดหลักสูตรขึ้นมาแบบไม่เหมือนใคร ทำาการสอนโดยชาวบ้าน 
หัวลำาภูเองให้กับผู้ที่สนใจ
 วิธีการดำาเนินการ ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน จัดให้ผู้สนใจ 
เลือกแยกเข้าเรียนตามบ้านอันเป็นฐานความรู้ที่มีอยู่ กลางวัน 
เรียนรู้ตามบ้าน กลางคืนกลับมารวมตัวกลุ่มใหญ่ เรียนรู้ตำานาน
ชุมชน เรียนรำาพรานโนห์รา และเรียนรำากลองยาว 
 “หลักสำาคัญเลยคือคนที่มาเรียนมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 
หัวลำาภูต้องรู้จักและทำาเป็นเหมือนคนหัวลำาภูด้วยการใช้ชีวิต
คลุกคลีเรียนรู้จริงในเรื่องต่างๆ ไม่ใช่มาดูๆ จดๆ แล้วกลับ  
อย่างนั้นเราไม่ต้องการ”
 โครงการปี 2 ทำาให้คนหัวลำาภูปรับเปลี่ยนวิธีคิดในตัว 
เขาเอง เมื่อมาถึงปีที่ 3 พบข้อมูลว่ามีคนในชุมชนอื่นอยาก 
เจริญรอยตามแบบคนหัวลำาภูบ้างจึงเน้นจัดให้คนเหล่านั้น 
มาเรียนรู้หัวลำาภู เพื่อไปทำาที่บ้านเขาเอง เกิดเครือข่ายต่อยอด
มหาวิทยาลัยหมู่บ้านหัวลำาภูเป็นปฏิรูปหัวลำาภู หมู่บ้านจัดการ
ตนเอง 

 “นอกจาก 30 ครัว
เรือนต้นแบบของเราที่พึ่ง
ตนเองและจัดการตนเองได้
แล้ว ได้มาช่วยคนอื่นใน
หมูบ่า้นในการพ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองให้เกิดกติกา
ชุมชนว่าเป็นหมู่บ้านพึ่ ง
ตนเองและจดัการตนเองได”้
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 ปีที่ 3 จึ งมี การ
ขยายเครือข่าย 5 หมู่บ้าน
มาเรียนรู้ที่หัวลำาภู เพื่อนำา
สิ่งท่ีเรียนรู้กลับไปพัฒนา
หมู่บ้านเขาเอง
 ส่วนบ้านหัวลำาภู 
นอกจากภารกิจพัฒนา 
3 ด้านหลักดังกล่าวแล้ว 
ยงัมองดา้นท่ี 4 เพิม่ข้ึนมา คือ ดา้นเศรษฐกจิชมุชน มุง่หวงักระตุน้
เศรษฐกิจของหมู่บ้าน ใช้วิธีจับกลุ่มอาชีพทำางาน และด้านที่ 5 
ว่าด้วยการศึกษาชุมชน ผลักดันเกิดโฮมสเตย์ที่พร้อมให้ผู้มาเรียน
พักอาศัยอยู่ด้วยในแต่ละหลักสูตร
 ภูษณิศาเล่าว่า ผลลัพธ์ที่เกิดในภาพรวม นอกจากสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านมีส่วนร่วม หลายหน่วยงานได้ลงมา 
สนับสนุนให้ความร่วมมือกับชุมชนหัวลำาภูมากขึ้น
 “เดิมคนที่นี่ทำาอะไรก็ทำาคนเดียว เมื่อสร้างกติกาใหม่ 
ของการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำา ให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ 
ในกิจกรรม ลงมือทำาเอง ชาวบ้านจะรู้ว่าผลเกิดอะไรข้ึนบ้าง 
เกิดแนวคิดว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไร”
 หลังดำาเนินการโครงการชุมชนน่าอยู่มาครบ 3 ปี ก็ไม่พบ
คนปว่ยมะเรง็เพิม่ เกดิกตกิากลุม่ สญัญาใจกนัวา่ จะไมใ่ชส้ารเคมี
ทุกชนิดในการผลิตทางการเกษตร ไม่ใช้สารเคมีในการปรุงอาหาร 
ชาวบ้านไม่ซื้อแกงถุง ไม่ใช้ผงชูรส เน้นบริโภคของที่ผลิตเอง
 บทเรียนการขับเคล่ือนท่ีหัวลำาภู เธอมองว่าเป็นการ 
ขับเคลื่อนมาจากภาคประชาชน มีแนวคิดว่า “คนในชุมชนย่อม 
รู้เรื่องชุมชนดีกว่าใคร” หน่วยงานราชการเสียอีกที่มักนำาเสนอ 
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กับชุมชนจากนโยบายรัฐบาลส่วนกลาง โดยไม่ถามไถ่ชาวบ้าน 
เสียก่อน หลายเรื่องจึงล้มเหลวไม่เป็นท่า 
 “การคน้พบตวัเองของชาวบา้นหวัลำาภ ูจงึรูว้า่เปา้ประสงค์
ของคนหัวลำาภูคืออะไรแต่ละคนสามารถออกแบบการพัฒนา 
ท่ีสอดคล้องถึงระดับครัวเรือนซึ่งมีความแตกต่าง เราจะเป็นแค่
คนกลางทำาหน้าที่ประสานงานแต่ละกลุ่ม โดยใช้ที่บ้านตัวเอง 
เปน็ศนูยป์ระสานงานและทีท่ำาการกลางของมหาวทิยาลยัหมูบ่า้น
หัวลำาภู”
 ภูษณิศาเป็นคนหัวลำาภูโดยกำาเนิดมีญาติพี่น้องอยู่ใน
ชมุชนมาก ความเปน็เครือญาติมสีว่นเอ้ือใหท้ำางานไดง้า่ยแตไ่มใ่ช่
คำาตอบทั้งหมด 
 หลังเรียนจบประถมที่โรงเรียนวัดหัวลำาภู ต่อมัธยม 
ท่ีโรงเรียนหัวไทรบำารงุราษฎร ์จนจบ ม.6 เธอไปเรยีนการพยาบาล
ที่เปาโลเมโมเรียล เป็นเจ้าหน้าที่การพยาบาลที่โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรียล 1 ปี ก่อนจะย้ายกลับมาทำางานเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล 
ที่โรงพยาบาลนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี จึงตัดสินใจ
กลบัมาอยูบ่า้นเกดิท่ีหวัไทรโดยเปน็เจ้าหน้าท่ีการพยาบาลทีห่วัไทร 
การแพทย์ทำางานคลินิกเอกชนอยู่อีก 8 ปี
 ช่วงอยู่เวรคลีนิคท่ีหัวไทรบ้านเกิดนี่เองเธอมีโอกาส 
ร่วมประชุมกับอดีตกำานันตำาบลหัวไทรบ่อยครั้ง 
 สิ่งหนึ่งที่ได้เห็น คือ แม้จะจากบ้านไปเรียนหนังสือ และ
ทำางานท่ีอืน่นานหลายป ีเมือ่ยอ้นคนืมาถิน่เกดิอกีครัง้ กแ็ทบไมม่ี
การพัฒนาอะไรที่ต่างไปจากเดิม 
 “คนที่น่ีเคยทำานาอย่างไร 10 ปีก่อนก็ทำามาอย่างนั้น 
ไม่รู้จักวิถีแห่งการพึ่งตนเอง การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”
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 ตอนนั้นเธออยากจะมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาถิ่นเกิด 
ตัวเองบ้างแต่ไม่มีโอกาส เพราะ
ติดภารกิจในงานประจำาที่ทำาอยู่ 
 กระทั่งกำานันคนเก่าหมด
วาระ กำานันคนใหม่มาชวนเธอ 
ไปรับตำาแหน่งสารวัตรกำานัน
เพราะเห็นว่าเธอทำางานจริง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้าน 
และช่วยงานชุมชน
 ทางกำานันเห็นว่าถ้ามีตำาแหน่งอย่างเป็นทางการจะให้
โอกาสสำาหรับเธอมากข้ึน ท้ังยังไม่ต้องพะวงถึงงานประจำา 
หากลาออกมาทำางานให้ชาวบ้านเต็มตัว 
 “ขณะที่ไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดี กำานันรอเรานาน 
3 เดือน”
 เบื้องหลังการตัดสินใจลาออกจากงานประจำามาทำางาน 
จติอาสา เธอเล่าวา่เพราะอยากนำาพาการพฒันาบา้นเกดิใหพ้ฒันา
ทัดเทียมกับที่อื่น อยากทำางานให้ญาติมิตรพี่น้อง เพื่อนบ้าน 
แห่งบ้านเกิด มีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่เย็นเป็นสุข
 “เราไม่ได้คาดหวังอะไรส่วนตัว ตั้งใจว่าจะทำาความดี 
ตลอดเวลาบอกทมีงานเสมอวา่ใหม้าทำางานโดยไมค่ดิหวงัเงนิทอง 
เพราะสิง่ตอบแทนทีไ่ดก้ลบัมาถงึครอบครวัและชมุชนนัน้มมีากกวา่
เงินทอง”
 เมื่อเริ่มชวนชาวบ้านมาสู่กระบวนการพัฒนา พบว่า 
สภาพชุมชนหัวลำาภูมีประเด็นปัญหาหลายอย่าง กลุ่มผู้หญิง 
วิถีชีวิตหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วมักไม่ได้ทำาอะไรเป็นชิ้น 
เป็นอัน 
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 การทำาแผนชุมชนหมู่บ้าน เพราะมองเห็นผลกระทบ 
มาจาการใช้สารเคมีในการเกษตร หรือกินอาหารที่มีสารเคมี  
จึงต้องการปรับวิธีคิดลดใช้สารเคมี
 “แม้เราจะมีตำาแหน่งสารวัตรกำานัน บทบาทอย่างเป็น
ทางการกท็ำาใหท้ำางานไดส้ะดวกในบางเร่ืองเท่านัน้ การทำางานจรงิ 
ไม่ได้ใช้ความเป็นตำาแหน่งมาเป็นหลัก เพราะความเป็นจริง 
การทำางานในชุมชนแบบวิถีชนบทสิ่งสำาคัญก็คือ การวางตัวแบบ 
ญาติมิตรพี่น้อง เน้นความผูกพันอย่างไม่เป็นทางการ”
 เธอถอดหัวโขนสารวัตรกำานัน เปิดโอกาสให้แต่ละคน 
มาร่วมอย่างเต็มที่งานบางงานเธอไม่ได้แสดงบทบาทของการ 
เป็นผู้นำา แต่ให้คนอื่นขึ้นมานำาแทน 
 “ไม่เคยคิดว่าสารวัตรกำานันจะต้องใหญ่กว่าคนอื่น 
บางเรื่องเราไม่ถนัด อย่างการทำากับข้าว ปลูกผัก ก็ให้คนอื่นทำา” 
 เธอเลา่วา่ตำาแหน่งสารวัตรกำานันกม็สีว่นด ีในฐานะทีเ่ปน็
ใบเบิกทาง แต่ตำาแหน่งอย่างเดียวคงช่วยอะไรไม่ได้ ต้องใช้ 
หลักการทำางานให้ชาวบ้านมีความศรัทธา ดึงคนมาร่วมในงาน
พัฒนาต่างๆ การปกครองแบบพี่ดูแลน้องจะทำาให้คุยกันง่าย
 ในการทำางานไม่ใช้วิธีบังคับคนทั้งหมดให้มาเชื่อตาม 
แต่ทำาให้คนอื่นเห็นก่อน เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนเสมอ
 “คนทำางานสาธารณะ จะเจอปัญหาเยอะเป็นธรรมดา 
ที่คล้ายกัน คือ ชาวบ้านมักมองว่าจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  
ไม่ว่างบส่วนไหนท่ีลงมายังชุมชนชาวบ้านจะสงสัยเสมอ คิดว่า 
ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จนกว่างานที่ทำา
สำาเร็จมองเห็นแล้ว”
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 เธอเล่าตอนท่ีรับงบสสส.ปีแรก ถึงขนาดถูกสมาชิก 
อบต.ถามในที่ประชุมว่าเงินที่ได้มาจะเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่า 
เอามาทำาอะไร เธอไม่รู้จะตอบโต้อธิบายอย่างไร เพราะยังไม่ได้
ทำางานอะไร ก็ได้แต่บอกว่า “จะเอาผลงานมาปิดปาก อบต. 
ก็แล้วกัน”
 เธอเห็นว่าปกตินักการเมืองท้องถิ่นมักมองงบประมาณ 
เป็นผลประโยชน์ มีระบบผู้รับเหมาคิดเปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านเอง 
ก็มีมุมมองและถูกปลูกฝังมาอย่างนั้น ขณะที่งบ สสส.น้ัน 
ไม่สามารถจะแสวงหาผลประโยชน์อะไรได้อยู่แล้ว 
 “ตอนเรามาทำาโครงการ สสส. เราเองต้องจ่ายเงินตัวเอง
มาช่วยโครงการอีก 10,000 บาท มองง่ายๆ คือขาดทุน แต่ไม่รู้
ทำาอย่างไร เพราะเราอยากให้งานสำาเร็จ”
 อย่างไรก็ตามเมื่อทำาโครงการสำาเร็จแล้ว สมาชิกก็เกิด 
ความศรัทธาในตัวเธอและชุมชนเข้มแข็งข้ึน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  
การเปน็สารวตัรกำานนัหญงิทีต่อ้งดแูลผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
ท้ังตำาบล ที่ส่วนมากเป็นผู้ชายเธอเล่าต้องวางตัวอย่างเหมาะสม 
เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เช่นนั้นจะถูกครหา ต้องเป็นคนดีเข้ากับ 
ทุกคนได้ต้องคบกับคนได้ทุกระดับ ไม่ถือตัว ใจกว้าง นักเลง 
ซึ่งเป็นบุคลิกของเธออยู่แล้ว 
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 “เราเชื่อว่าถ้าเราทำาความดี จะต้องได้ผลดีตอบแทน 
กลับมา ไม่มีทางเป็นอย่างอ่ืนไปได้ ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ 
พอผ่านปีที่ 1 มาถึงปี 2 ความเคลือบแคลงสงสัยของชาวบ้าน 
ที่เคยมีก็หายไป ไม่มีใครพูดในทางไม่ดี ปีที่ 3 เกิดผลงาน 
เชิงประจักษ์ชัดเจน ชาวบ้านเริ่มมาถามว่าทำาไมไม่เอาโครงการ 
ไปทำาท่ีหมู่บ้านอื่นบ้าง จึงขยายไปได้อีก 6 หมู่บ้านในตำาบล
หัวไทร”
 เป็นผลงานท่ี ทำาให้เธอได้รับรางวัลสารวัตรกำานันแหนบ
ทองคำา ที่เป็นผู้หญิงคนแรกของอำาเภอหัวไทร
 เธอเป็นคนที่เชื่อมั่นคำาว่า “ฟ้ามีตา” โดยเห็นว่าหากคน
ทำาดีจะต้องได้รับผลดีตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน เป็นไปไม่ได้ 
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ท่ีคนทำาสิ่งไม่ดี แล้วจะได้ดีตอบแทนกลับมาเธอให้กำาลังใจตัวเอง
ด้วยคาถาที่ว่า 
 “สิ่งที่ต้องทำาคือความดี
 สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม
 สิ่งที่ต้องจำาคือความกตัญญู”
 มาถึงวันน้ี อนาคตของชุมชนหัวลำาภูมีหลายอย่างต้อง 
เดินต่อ คำาว่าชุมชนน่าอยู่ในความหมายเธอ คือ เป็นชุมชนที่ 
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความสามัคคี มองว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้ว
ปัญหาอื่นก็จะไม่เกิดตามมา 
 วันที่ 21 เมษายน 2559 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาสัย 
รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมพ้ืนที่หัวไทร ภูษณิศา 
ได้นำาทีมชาวบ้านหัวลำาภูที่ทำาโครงการ สสส.เข้าพบ ต้อนรับ 
 มีคำาถามจากพลเรือเอกณรงค์ว่า สสส.ให้อะไร ทำาอะไร 
หมดงบหรือยัง 
 เธอตอบว่า สสส.มาจัดกระบวนการให้ความรู้ เพ่ือรู้จัก
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีคิดหันมาพึ่งตนเองตามวิถีพอเพียง 
ของในหลวง ตอนนี้หมดงบแล้วแต่การดำาเนินชีวิตข้ึนอยู่กับวิถี 
ของชาวบ้านตลอดไป
 ทกุวนันี ้ทกุคนทีห่วัไทรตา่งรูจ้กั ภษูณศิาหรอืสารวตัรเขยีด 
โดยเฉพาะหากพูดถึงโครงการของ สสส.•


