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โคก หนอง นา พา P(Learn)

โคก หนอง นา พาเพลิน (Play+Learn)
นายอัสมี มะโร๊ะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอรามัน จังหวัดยะลา

“โคก หนอง นา” ทีเ่ ป�นมากกว่าพื้นที่การเกษตร คือ...พื้นทีแ
่ ห่งการเร �ยนรู…้
...กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ดํ าเนิ นโครงการพั ฒ นาหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ พอพี ยง กิ จ กรรมพั ฒ นาศู น ย์
เร �ยนรูท
้ ฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” เพื่อตอบสนองว �สัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งหวังว่า
ประชาชนมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ตามเป�าหมายที่กําหนดไว้ในป� 2565 โดยได้ น้อมนําพระราชดํารัสใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้ านการทําเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบร �หารจัดการน�าและพื้นที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานภูมิป�ญญาพื้นบ้าน
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ในพื้นที่นั้นๆ โคก หนอง นา จึงเป�นแนวทางทําเกษตรอินทร �ย์และสร้างชีว �ตที่ยั่งยืน จัดสรร
ธรรมชาติอย่างสมดุล โดยแบ่งพื้นที่เป�นสัดส่วน 30:30:30:10
ในป� งบประมาณที่ ผ่ านมา เราได้ ดําเนิ นการพั ฒ นาศู นย์ เร �ยนรูท
้ ฤษฎี ใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา
พัฒ นาชุ มชน” เพื่ อเป� นแหล่งเร �ยนรูใ้ ห้ แก่ ประชาชนในชุ มชนและบุ คคลที่สนใจ เพื่ อสร้างกระแสการรับรูแ
้ ละความ
เข้าใจอันดี นําไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน เกิดการต่ อยอดและพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้น ทั้งนี้เล็งเห็นว่า การพัฒนาการเร �ยนรู ้
ในรูปแบบฐานการเร �ยนรูท
้ ี่มีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเร �ยนรูท
้ ี่ดี เกิดการบูรณาการ
องค์ความรูต
้ ่าง ๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป�นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “เล่นอย่างไร? ให้ได้ความรู ้ (Play to Learn)”
ในระยะเรม�่ แรกของการดําเนินงานโคก หนอง นา โมเดล พบว่าประชาชนในพื้นที่มีความรูค
้ วามเข้าใจ
ต่อหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล น้อยมาก เกิดกระแสการต่อต้านต่ อโครงการ ซึง่ เกิดจาก
ความไม่เข้าใจต่อหลักการและว �ธีการ ทําให้เป�นอุปสรรคต่อการทํางานและการประสานงานกับชุมชน
///แล้วเราจะทําอย่างไร???///
1. วางแผนและกําหนดแผนการดําเนินงานพัฒนาศูนย์เร �ยนรู ้ ฯ การฝ�กอบรมทีมว �ทยากรอาสา และว �ทยากร
ยุวชนอาสา “โคก หนอง นา จูเนียร์” และการสร้างฐานการเร �ยนรูภ
้ ายในศูนย์เร �ยนรู ้ ฯ
2. ประสานงานสร้างความเข้าใจแก่ครัวเร �อนต้ นแบบฯ และสร้างกระแสการรับรูแ
้ ก่เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่ที่สนใจ
3. จัดทําฐานการเร �ยนรูภ
้ ายในศูนย์เร �ยนรูฯ้ อย่างน้อย 3 ฐานการเร �ยนรู ้
4. จัด กิ จ กรรมฝ� ก อบรมที ม ว ท
� ยากรอาสาและยุ ว ชนอาสา “โคก หนอง นา จู เนี ย ร์” ประจํา ศู น ย์ เร �ยนรู ้ ฯ
ระยะเวลาประมาณ 2 วัน โดยใช้พลังชุมชนในการดําเนินกิจกรรม
5. กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมทํา ร่วมสร้าง ร่วมใช้ประโยชน์
ผลการดําเนินการ
ศูนย์เร �ยนรูท
้ ฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” บ้านสาเมาะ เป�นแปลงพื้นที่ดําเนินการของนายทัศนัย
ไชยศร � เลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา พื้นที่ขนาด 3 ไร่
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กิ จกรรม
1.สร้างกระแสการรับรูแ
้ ก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
2. กิจกรรมจัดทําฐานการเร �ยนรูภ
้ ายในศูนย์เร �ยนรู ้ ฯ
2.1 ฐานการเร �ยนรู ้ : ตู้เย็นบนคันนา ตู้ยาบนโคก
- จัดทําแปลงผักสวนครัวและสวนสมุนไพรเพื่อการเร �ยนรู ้ โดย
การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่ น จํานวนกว่า 20 ชนิด
และจั ด ทํ า ป� า ยให้ ค วามรู ข
้ องพื ช แต่ ล ะชนิ ด ประกอบด้ ว ย ชื่ อ สามั ญ ชื่ อ
ว �ทยาศาสตร์ ชือ
่ วงศ์ สรรพคุณ ส่วนที่ใช้และภาพประกอบ ทั้งนี้ได้ จด
ั ทํา QR
Code สํ า หรับการเร �ยนรู ข้ ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ของพื ชแต่ ล ะชนิ ด สอดรับกั บ การ
เร �ยนรูใ้ นยุค 4.0 ซึง่ มีแนวคิดมาจากการจัดสวนสมุนไพรของหน่วยงานด้ าน
สาธารณสุข ให้มีความน่าสนใจและมีความถูกต้องตามหลักว �ชาการ
2.2 ฐานการเร �ยนรู ้ : ป�า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง
- สาธิต ว ธ� ีก าร เทคนิ ค การใช้เ ป� น พื้ น ที่ ใ นการปลู ก พื ช ต่ า งๆ ด้ ว ย ในการ
“ปลู ก ป� า 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ า ง” ตามแนวทางพระราชดํ าร � ปลู ก พื ช ผั ก สวนครัว
ทํ า ใ ห้ พ อ อ ยู่ พ อ กิ น พ อ ใ ช้ พ อ ร่ ม เย็ น เป� น เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ขั้ น พื้ น ฐ า น
ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทําบุญ ทําทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชือ
่ มโยงเป�นเคร �อข่าย
2.3 ฐานการเร �ยนรู ้ : จาก “มูล” สู่ “มูล”
- กิจกรรมการสร้างมูลสัตว์ให้กลายเป�นมูลค่า โดยสาธิต การทํา
ปุ� ยหมั ก แห้ งโบกาฉิ คื อ การนําเอาอินทร �ย์วัตถุหลายชนิดมาผ่านขบวนการ
หมั ก ด้ ว ยจุ ลิ น ทร �ย์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ (Effective Microorganisms : EM)
เป� น การหมั ก แบบไม่ เ ติ มอากาศ เมื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นด้ านการเกษตรกรรม
การปลูกพืช การประมง การรักษาสิ่งแวดล้อม จึงสามารถลดต้ นทุนการผลิต
ได้ มาก มีความหลากหลายและปร �มาณของจุลินทร �ย์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะ
มูลของจุลินทร �ย์แต่ละชนิดจะให้ประโยชน์ที่แตกต่ างกัน การทําปุ�ยหมั กแห้ ง
ชามน�าชาม การขยายหั วเชือ
้ EM และการทํา EM Ball
2.4. ฐานการเร �ยนรู ้ : ฟ�ชโชว์
- สาธิตการเลี้ยงปลากินพืชในหนองน�า การทําแซนว �ซปลา การปลูก
หญ้าหวานอิสราเอล และการเลี้ยงแหน เพื่อเป�นอาหารปลา ลดต้นทุนใน
การซือ
้ อาหาร ช่วยลดกลิน
่ คาวของปลา

2.5 ฐานการเร �ยนรู ้ : นานา
- สาธิตการ เทคนิค การปลูกข้าวพื้นบ้านอินทร �ย์ การเลี้ยงปลาในนาข้าว
กิจกรรมย�าดินย�านา การปลูกผักสวนครัว พืชระยะสั้นบนคันนา การปลูก
หญ้าแฝก การห่มดินด้วยฝางและปุ�ยพืชสด
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3. จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมทํา ร่วมสร้าง ร่วมใช้ประโยชน์

///ทําแล้วได้ อะไร???///
ประโยชน์ที่ได้รบ
ั
ต่อตนเอง
1.สามารถเพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองในการทํางานร่วมกับชุมชน
2.สร้างเคร �อข่ายการทํางานพัฒนาชุมชนร่วมกับทีมว �ทยากรอาสาและยุวชนอาสา
ต่อองค์กร
1.ได้ รบ
ั ความเชือ
่ ใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ สร้าง”ศรัทธาที่เดิ นได้ ”ให้ กับงานพัฒนาชุมชน ก่ อให้เกิ ด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมที่ดีในการทํางานพัฒนาชุมชน
2.ทีมว �ทยากรอาสาและยุวชนอาสาจะเป�นกระบอกเสียงที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่องานพัฒ นา
ชุมชน
ต่อชุมชน
1.ชุ มชนมีศูนย์เร �ยนรูฯ้ ด้ านเกษตรผสมผสานเต็ มรูปแบบ ที่มีสามารถเป�นแหล่งเร �ยนรูแ
้ ก่ผู้ที่สนใจ
และสามารถเข้าถึงง่าย
2.ที มว �ทยากรอาสา ยุวชนอาสา และผู้ที่ผ่านการเร �ยนรูส
้ ามารถต่ อยอด ขยายผล สร้างอาชีพสร้าง
รายได้จากองค์ความรูท
้ ี่ได้รบ
ั
///เทคนิ คในการปฏิบัติงาน///
1. ใช้กลไกผู้นํา กลุ่ม องค์ กร เคร �อข่าย ภาคี เคร �อข่าย และกองทุนพัฒ นาบทบาทสตร � เข้ามามีส่วนร่วมและ
เป�นแกนนําในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ
2. ใช้ผ ลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคว ด
� -19 ว ก� ฤตทางเศรษฐกิ จ และการป� ดหมู่ บ้ านเนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว �ด-19 เป�นตั วกระตุ้นถึ งความสําคั ญและความจําเป�นในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารในระดั บครัวเร �อน โดยการสร้างกระแสการรับรู ้ การทําเป�นแบบอย่าง นําไปสู่การปฏิบัติในครัวเร �อนอย่าง
ยั่งยืน
3. ครัวเร �อนต้นแบบมีความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ สร้างแหล่งเร �ยนรูแ
้ ละมีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์
ความรูด
้ ้ านการทํ าเกษตรตามหลัก กสิ ก รรมธรรมชาติ เต็ มรูปแบบ หมั่นค้ นคว้าหาองค์ ความรูใ้ หม่ ๆ อยู่เสมอ และมี
แนวคิดที่ดีในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
///การพัฒนาโครงการและขยายผลสู่ ความยั่งยืน///
จัดกิ จกรรมส่ งเสร �มอาชีพ ในศู นย์เร �ยนรู ้ ฯ เพื่อเป�นแหล่งฝ�กสั มมาชีพของชุมชนที่มีความหลากหลายให้ แ ก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเปราะบางทางสั งคม ครัวเร �อนตกเกณฑ์ จปฐ. และ TPMap และบุคคลที่สนใจ โดยจัดทํา โครงการ
โคก หนอง นา พัฒนาชุ มชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ในป�งบประมาณ 2565
.................................................................................................................................
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KM Challenge ระดับบุคคล
องค์ความรูด
้ ีเด่น (เรอ�่ งเล่าเร้าพลัง)
เรอ�่ ง การแก้ไขป�ญหาและรอ�้ อฟ�้ นโครงการ กข.คจ. บ้านยือนัง ที่อยู่ในภาวะหลับไหลให้กลับมามีชวี า
ชือ
่ -สกุล นางสาวฟาติมา กาโบะ ตําแหน่ง นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอกาบัง
..................................................................
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการโครงการแก้ไขป�ญหาความยากจน (กข.คจ.) ตั้ งแต่ ป� พ.ศ. 2536 โดยมี
พัฒนากรประจําตําบลเป�นผู้ขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน โครงการ กข.คจ. เป�นโครงการ
ที่ดีมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขป�ญหาความยากจนแก่ผู้ที่มีรายได้ ต�ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้ ยืมเง �นไปใช้เป�นทุนในการ
ประกอบอาชีพแล้วนํามาส่งคืนตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาที่มีไว้กับคณะกรรมการ กข.คจ. ของหมู่บ้านนั้นๆ
ในหลายพื้นที่การดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ประสบความสําเร็จผลการดําเนินงานเป�นที่น่าพอใจ แต่ บางพื้นที่
การดําเนินงานประสบป�ญหาบางประการทําให้การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง บางหมู่บ้านก็หยุดชะงักไป ทําให้
ต้องมารอ�้ ฟ�้ นคืนชีวาใหม่ป�จจุบันตําบลกาบัง จังหวัดยะลา ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน จากเดิมมี 6 หมู่บ้าน ทําให้
หมู่ บ้า นที่ ไ ด้ รบ
ั โครงการ กข.คจ. มี ก ารแยกหมู่ บ้า นออกไป จํานวน 2 หมู่ บ้า น ทํ าให้ ลู ก หนี้ ค้า งชํา ระส่ ว นหนึ่ง
แยกออกไปอยู่ อาศั ยในอีกหมู่ บ้า นที่ ไม่มีโครงการ กข.คจ. รวมหมู่ บ้า นในตํ าบลกาบังที่ ได้ รบ
ั โครงการ กข.คจ.
ทั้งสิ้น จํานวน 4 หมู่บ้าน ซึง่ หนึ่งในนั้นคือ บ้านยือนัง หมู่ที่ 4 ตําบลกาบัง และลูกหนี้บางส่วนแยกไปอยู่ หมู่ที่ 7
ตํ า บลกาบั ง ซึ่ง เป� นพื้ นที่ ที่ถูก แยกออกมาในภายหลั ง บ้ า นยื อ นั ง เป� นพื้ นที่ ที่อ ยู่ ห่ า งจากที่ ว่ า การอํ าเภอกาบั ง
ประมาณ 3 กิ โลเมตร ได้ รบ
ั โครงการ กข.คจ. เมื่อป� พ.ศ. 2542 (พัฒนากรเรอ�่ งเล่าเป�นพัฒนากร เมื่อปลายป�
พ.ศ. 2553 มาประจําการที่อําเภอกาบัง เมื่อกลางป� พ.ศ. 2561) จากการเข้าไปพูดคุยติ ดตามการดํ าเนินงาน
โครงการ กข.คจ. ในแต่ละหมู่บ้านของตําบลกาบัง จะเห็นได้ว่าในแต่ละหมู่บ้านมีการบร �หารจัดการกองทุน กข.คจ.
ไม่แตกต่ างกันมากนั ก ประสบป�ญหาที่ใกล้เคี ยงกั น และหยุดชะงักในระยะเวลาที่ใกล้เคี ยงกันพัฒนากรขอเล่า
ในส่ วนของบ้านยือนั ง ขั้นตอนการรอ�้ ฟ�้ นโครงการ กข.คจ. ที่อยู่ในภาวะหลับใหลให้ฟ�้นคื นมามีชวี า โดยเรม�่ จาก
การเป�ดแฟ�มเอกสารฐานข้อมูล กข.คจ. บ้านยือนัง จากแฟ�ม กข.คจ. ที่พัฒนากรรุน
่ พี่ได้เก็บเอาไว้ เมื่อได้อ่านจาก
ฐานข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงวางแผนการด าเนินงานเป�นขั้นเป�นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นั ดหมายคณะกรรมหมู่บ้านชุดป�จจุ บัน เพื่อมาพูดคุยสร้างความเข้าใจในโครงการ กข.คจ.
ของหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 2 นัดหมายคณะกรรมการหมู่บ้านชุดป�จจุบันและชุดเดิมที่เคยขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ.
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมของสมาชิกตามฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ทําหนังสือเชิญสมาชิก มาพูดคุย ชีแ
้ จง สร้างความเข้าใจในเรอ�่ งต่างๆ ของโครงการ และ
คัดเลือกคณะกรรมการบร �หารชุดใหม่ กําหนดวันนัดหมายตามมติท่ป
ี ระชุมและนัดหมายในครัง้ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 เป�ดเวทีตามที่นัดหมายเพื่อเจรจาเรอ�่ งหนี้ค้างชําระ จัดทําสัญญารับสภาพหนี้
ขั้นตอนที่ 5 เป�ดทําการ ณ ที่ทําการ กข.คจ. ชัว่ คราว ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อเรม�่ ส่งใช้
เง �นยืมตามสัญญาใหม่ที่ทําไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ และกําหนดวันนัดหมายต่ อไปทุกเดื อน เมื่อได้ วางแผนงาน
อย่างชัดเจน จึงเรม�่ ดําเนินการขั้นตอนแรก โดยการนัดหมายกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นําชุมชนชุดป�จจุบัน
/พูดคุย...
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-2พู ด คุ ย ณ ที่ ทํ า การหมู่ บ้ า น การพู ด คุ ย เป� น ไปด้ ว ยดี แ ละเข้ า ใจตรงกั น ในขั้ น ตอนต่ อ ไปจึ ง นั ด หมายกั บ
คณะกรรมการหมู่ บ้า นชุ ดป� จ จุ บั นและชุ ดเดิ ม ที่ มี ส่ ว นรู เ้ ห็ นกั บโครงการ กข.คจ. ในสมั ยนั้ น มาล้ อ มวงพู ดคุ ย
เพื่ อ สร้า งความคุ้ นเคย สร้า งมิ ตรภาพที่ ดีต่อ กั น และได้ ทบทวนถึ ง ความเป� นมาของโครงการฯ ประโยชน์ของ
โครงการฯ ที่ มี ต่อ คนในชุ ม ชน แม้ จ ะได้ รบ
ั ข้ อ มู ล มาว่ า สมุ ดบั ญ ชีเ ดิ ม สู ญ หายอาจจะมี เ ง น
� บางส่ ว นสู ญ หายไป
แต่ ด้วยความตั้ งใจดี ของคณะกรรมการหมู่บ้านจึงตกลงกันที่จะเป�ดบัญชีใหม่ เพื่อให้โครงการสามารถเดิ นหน้า
ต่ อ ไปได้ ในขั้ น ตอนนี้ ไ ด้ เ ชิ ญ พั ฒ นาการอํ า เภอเข้ า ร่ว มเวที พู ด คุ ย ด้ ว ย ซึ่ ง นั บ ว่ า ท่ า นเป� น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ประสบการณ์ ใ นงานพั ฒ นาชุ ม ชนมายาวนาน เคยเป� นพั ฒ นากรที่ รว่ มกั นพั ฒ นาโครงการ กข.คจ. จนประสบ
ความสําเร็จ ท่านมีแนวคิดดี ๆ ในการด าเนินงานและมีเคล็ดลับในแก้ไขป�ญหาต่ างๆ ได้ เป�นอย่างดี สามารถโน้ม
น้าวใจให้ผู้นํามีความมั่นใจที่จะเดินหน้าโครงการ กข.คจ. ต่อไป และความโชคดีอีกประการหนึ่งคือการได้มีโอกาส
พูดคุยกั บประธาน กข.คจ. และคณะกรรมการ กข.คจ. ชุ ดเดิ มที่เรม�่ ต้ น ก่ อตั้ งโครงการของ กข.คจ. บ้านยือนั ง
เมื่อป� พ.ศ. 2542 ท าให้แผนการเดิ นหน้าโครงการฯ มีความง่ายดายยิ่งขึ้น ประกอบกับผู้นําชุมชนมีความพร้อม
และตั้งใจในการจะพัฒนากิจกรรมต่ างๆ ของหมู่บ้านเป�นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงทําให้ขั้นตอนต่อไปในการเชิญสมาชิก
ที่ มี ห นี้ ค้ า งชํ า ระเข้ า ร่ว มประชุ ม หาร �อ ได้ ร ับ ความสะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น โดยหนั ง สื อ เชิ ญ ทั้ ง หมดได้ ม อบให้
คณะกรรมการนําไปส่งถึงบ้านของสมาชิกทุกคน ซึง่ สมาชิกบางส่วนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่แยกออกไปเมื่อถึงวันนัด
หมายสมาชิกที่ได้รบ
ั หนังสือเชิญ คิดเป�น ร้อยละ 62 จากจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด ให้การตอบรับที่ดี ทุกคนมานั่งรอ
ในวั นที่ ฝ นตกหนั ก อย่ า งใจจดใจจ่อ ที่ จ ะรับฟ� งข้อ มู ลจากคณะกรรมการ ซึ่ง ในวั นนั้ นได้ ชี้แ จ้งสร้า งความเข้าใจ
ให้ ทุ ก คนเข้ า ใจและคลายความกั ง วล ทํ า ให้ ส มาชิก ร้อ ยละ 98 ที่ ม าในวั น นั้ น มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะชํา ระหนี้ คื น
แก่กองทุน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มั่นใจว่าชําระหนี้คืนให้แก่กองทุนทั้งหมดแล้วและขอกลับไปหาหลักฐานมา
ยื น ยั น อี ก ครัง้ เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็จ เร �ยบร้อ ยแล้ ว จึง กํ า หนดวั นนั ด หมายเพื่ อ ทํ า สั ญ ญารับ สภาพหนี้ ต่อ หน้ า
คณะกรรมการและชําระหนี้ในลําดั บต่ อไป โดยมติ ที่ประชุมกําหนดวันนัดหมายเป�นวันที่ 5 ของทุกเดื อน วันที่ 5
แรกของเดื อนแรก ถือเป�นนิมิตหมายที่ดี คณะกรรมการและสมาชิกมากันพร้อมหน้าพร้อมตา ทุกคนมารับบัตร
คิวเหมือนมาติดต่อธนาคารพาณิชย์ ทุกคนเรม�่ ประเดิมชาระหนี้เป�นครัง้ แรกในรอบ 10 ป� จากการสังเกตทุกคน
มีความยินดีและเต็มใจในการชําระหนี้คืนแก่โครงการฯ แม้กระทั่งหนี้ของสามีหร �อของมารดาที่เสียชีว �ตไปแล้วก็มี
ทายาทมารับผิดชอบแทน ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุ ขกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากห่ างหายไปนานพัฒนากรเบิก
บาน หัวใจพองโต ที่สามารถแก้ไขป�ญหาและรอ�้ ฟ�้ นโครงการ กข.คจ. บ้านยือนัง ที่อยู่ในภาวะหลับใหลให้กลับมา
มี ชีว า จึง ขอตั้ ง ปณิ ธานไว้ว่ า จะตั้ งใจประคั บประคอง สนั บสนุ น หนุ นเสร �ม ให้ คณะกรรมการโครงการ กข.คจ.
บ้านยือนั ง สามารถบร ิหารจัดการกองทุน กข.คจ. นี้ ให้ อยู่คู่ชาวบ้านยือนั ง เพื่อเป�นธนาคารประจําหมู่บ้านได้
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป�นแบบอย่างแก่โครงการ กข.คจ. หมู่บ้านอื่นต่อไป
*****************
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แบบบันทึกองคความรู

ชื่อองคความรู “คนปลูกผักขางเริน”
ชื่อ-สกุล นางรัชนี ทิมแกว ตำแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ดวย สถานการณ โรคระบาดไวรัส โควิด-19 แพรระบาด มาตั้งแต ปลายป 2563 และเริ่มมีการ
แพรระบาดอย างเป นวงกว างในทุ กๆประเทศ และในประเทศไทย มีคนเปนโรคระบาดนี้ ทุ กจั งหวั ด การดำเนิ น
ชีวิตประจำวันเหมือนเดิม เริ่มไมเหมือนเดิม มีการจำกัดบริเวณในที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นในบางพื้นที่ บางหนวยงาน
รวมถึงคนที่ติดโรคนี้จำเปนตองแยกตัวไปกักตัว และรักษาตัว ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และลนไปถึงตองอยูใน
โรงพยาบาลสนาม ที่สรางขึ้น เพราะมีคนปวยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนเตียงใน โรงพยายบาลไมเพียงพอ ทำใหเกิด
ความวิตกกังวลในชีวิตความเปนอยูของชาวบานทั่วไป อีกทั้งการปรับตัวของสินคาอุปโภค บริโภค เริ่มราคาสูง มี
ขอจำกัด ในการขนสงมากมาย ยาเริ่มหายาก มีนอย วัคซีนก็ยังมีไมเยอะ ไมทั่วถึง
การบริหารจัดการกับครัวเรือนของแตละคน ใหอยูรอดในชวงเวลาที่ไมปกตินี้ ทำใหกรมการพัฒนา
ชุมชน ได “นอมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ใชในการพัฒนาและ
แกไขปญหา ขยายผลตามแนวทางในเรื่องสรางงาน สรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสรางความมั่นคงทางอาหาร โดยสนับสนุนใหประชาชน มีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได
ไวบริโภคในครัวเรือน ในสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด - 19 และขยายผลการปลูกผักสวนครัว การสราง
คลังอาหารเพิ่มขึ้น ไดรับประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีผักปลอดสารพิษไวรับประทานในยามเกิดวิกฤต ปลูกผัก ที่กิน
กินผักที่ปลูก ลดรายจาย เพิ่มรายได เสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย ดวยผักใบเขียวและลดการสะสมสารพิษ
ภายในรางกาย เสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง สงเสริมการปลูกพืชผักที่ปลูกอยูแลว ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ดังนั้น ขาพเจา จึงจำเปนตองปลูกผัก เพื่อลดการเดินทางไปพบปะกับผูคนที่อยูรวมกันเปนกลุมขึ้น
ภายในบริเวณขางบาน ซึ่งมีพื้นที่นอยนิด และเปนพื้นปูน ไมไดมีพื้นที่เปนพื้นดิน เลยมีแนวความคิดการปลูกใน
กระถางบาง ลังโฟมบาง (ไปเจอที่เคาทิ้งก็ดีใจสุดๆ รีบเอากลับมาบานทันทีเพื่อจะไดมีที่ปลูกผัก) ขวดพลาสติกที่ใช
แลวบาง มาทำเปนภาชนะที่ใสดินและปลูกผัก จากการที่ตนเองปลูกผักไมคอยเปน องคความรูแทบจะมีนอยนิด ปลูก
เปนก็แคผักบุง จะเรียกวาผักพื้นๆที่พอกินได ไมตองดูแลมากเปนพิเศษ แตดวยความที่นิสัยสวนตัวเปนคนชอบปลูก
ทุ กๆอย า ง เลยทดลองปลู กผั กหลายๆอย า งตามมาเรื่อยๆ ในบริเวณขางบาน ขางเริน (ภาษาใตเรีย กขางบาน
วา “ขางเริน”) เริ่มเดิมที่ไปซื้อกระถาง ไปซื้อดิน และซื้อตนกลา มาปลูกกอน 3-4 ชนิด ตอมาเริ่มสนุกกับการปลูก
เพราะเริ่มเห็นผลขึ้น และมีการปลูกผักบุงออนขึ้นเพื่อจะดูแลถึงสุขภาพ เพราะวิตามินสูงมากในตนออน ก็ปลูกเยอะ
พอสมควร มีการแจกจาย ขายบาง ลงสื่อออนไลนทุกๆวัน ใหดูความเจริญเติบโต เพื่อโชว วาฉันก็ทำไดนะ ในพื้นที่
เล็กนอย การดูแล ก็ไมมากมาย พยายามใหเพื่อนๆ ชาวบาน ที่ดูอยู นำเอาไปเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิตในชวงที่
เจอโรคระบาด ไมตองไปซื้อหาผักหญา กิน และกินของที่ปลอดสารดวย
/ตอมา...
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-2ตอมาเริ่มมีขั้นตอนในการพัฒนาตนเองนอกเหนือในการปลูกผักขึ้น นั้นคือ การทำน้ำหมักจุลินทรีย
ขึ้น เพื่อมาใชเองในขางเริน แต...ดันทำมากกวาที่ใชเองไปเยอะมาก จึงแจกคนที่ชอบและแจกชาวบาน เมื่อเราลงพื้นที่
และเริ่มมีขั้นกวาเพิ่มไปอีก คือ การเริ่มเปนวิทยากร ในการทำน้ำหมักจุลินทรีย ทั้งนี้เพราะเห็นผลจริง เลยสามารถที่
จะนำเอาองคความรูที่มี ไปแนะนำ ใหชาวบานได ทีนี้แหละ เวลามีการจัดเวทีประชุมตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง
บาง เวทีสัมมาชีพชุมชนบาง เวทีผูนำการเปลี่ยนแปลงบาง เวทีโครงการโคก หนอง นา (กิจกรรมเอามื้อ) ขาพเจาก็จะ
ไดรับการเปนวิทยากรในการสอนทำน้ำหมักจุลินทรียเสมอๆ และสามารถที่จะแนะนำใหชาวบานหรือขาราชการ
หนวยงานเดียวกัน มาทำตามแบบที่ขาพเจาทำดวย ทั้งนี้ ขาพเจาเริ่มทำมากกวาที่เปนน้ำหมักจุลินทรีย เริ่มที่จะทำ
เปนถังใหญๆ จากซากพืชที่ใชแลวในครัวเรือน มาหมักไวเพื่อแจกจายตอไป เปนการลดตนทุนในการซื้อปุยมาใชในขาง
เริน และอีกทั้งใหขาพเจาและคนในครัวเรือนและเพื่อนบาน เพื่อนๆ ที่สำนักงาน เพื่อนรวมหนวยงานตางๆ ไดบริโภค
“พืชผักปลอดภัย”
เมื่อขาพเจาเริ่มมีชั่วโมงบินในการปลูกผักมากขึ้น ป 2564 ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ ณ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทางสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ไดมีกิจกรรมประกวดการปลูกผัก ตั้งแต
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน เครือขายองคกรตางๆของชุมชน และชาวบาน ทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร
ไดสงขาพเจาเปนตัวแทนเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ในการประกวดการปลูกผักบานพักเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ทำให
ขาพเจามีความรูสึกวาภูมิใจสิ่งที่เราทำไปในสิ่งที่รักและชอบนั้น ทำใหทุกๆไดเห็น และนำไปเผยแพรตอๆไปได
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ขาพเจาไดยายมาปฏิบัติหนาที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา เมื่อการยายกลับมาบาน มีเวลามากขึ้นไมตองเดินทางไปทำงานไกล ทำใหขาพเจามีเวลาในการ
พั ฒ นาตนเองในการปลู ก ผั ก โดยในแต ล ะวั น ข า พเจ า จะเจี ย ดเวลา มานั ่ ง ดู Youtube วั น ละ 1 – 2 ชั ่ ว โมง
ดานการเกษตร มีเทคนิคอะไรบาง ทำไมผักขางบ านมีแมลงมารบกวน ทำไม ผักบางอยางขึ้นชา มีวิธีการอะไร
จากผูรู ปราชญชาวบานดานการเกษตรตางๆ ซึ่งเปนครูใหขาพเจาไดเยอะมาก สามารถนำมาปรับใชใหขาพเจา
ไดอยางดี จนทุกวันนี้ เวลาลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ก็จะนำองคความรูที่แมจะไมเยอะมาก ก็จะนำไปแลกเปลี่ยน เรียนรู
กับชาวบานตลอดเวลา เพราะการเรียนรูเปนอะไรที่ไมสิ้นสุด เราตองพัฒนาตัวเองใหเขากับยุคสมัยที่พัฒนาไปอยาง
รวดเร็วนี้
การปลูกผักขางเริน ของขาพเจานี้ สามารถที่จะสรางแรงบันดาลใจ ใหเพื่อนรวมงานและอีกหลายๆ
ที่เปนเพื่อนกันทางสื่อออนไลน เชน Facebook Line Instagram เปนตน สื่อเหลานี้ ขาพเจาใชในการประชาสัมพันธ
การปลูกผักขางเริน เกือบทุกๆวัน ใหทุกๆคนดูถึงความกาวหนาของการเจริญเติบโตในความตั้งใจของขาพเจา เทคนิค
วิธีการตางๆ ขาพเจาก็ไดมาจากเพื่อนรวมสื่อออนไลน มีทั้งปราชญดานการเกษตร หมอดิน ชาวบานที่ปลูกผักจริงๆ
มาแนะนำการปลูก การใชงานอยางถูกตอง อีกทั้ง ทำใหเพื่อนรวมงาน หัวหนา นองๆ ที่ทำงานดวย พากันมาเยี่ยมที่
บาน มาดูมาแล วาพี่ออน ลงรูปการปลูกผักบอยๆ สวยงามเทากับของจริงหรือไม พรอมทั้งแจกตนกลากลับไปปลูกตอ
ที่บานทุกๆคนที่มาเยี่ยม
/การปลูก...
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-3การปลูกผักขางเริน ที่ไมมีดิน จะเปนการปลูกเพื่อไวกินในครัวเรือน ซึ่งไมเยอะมาก แตพอที่จะแจกจาย และ
พืชผักบางชนิดเวลาที่ขาพเจาลงพื้นที่ ก็จะสอดสายสายตา วาชาวบานปลูกอะไรที่แปลกๆไปจากที่เราปลูกขางเรินบาง
ก็จะขอพันธุมาเพาะปลูกตอ เชน ตนจิงจูฉาย ซึ่งแพงและหายาก คนแถวบานในตัวเมืองไมคอยนิยมปลูก เลยเอามา
ขยายพันธุและแจกใหกับผูที่สนใจไปหลายราย และมีพันธุฟกหอมซึ่งไดมาจากนองพัฒนากรที่สำนักงานโดยชาวบาน
ใหมา ก็เอาเม็ดมาเพาะเปนตนกลา และนำไปปลูกบานพักนายอำเภอเมืองยะลา ใหตนกลากับปลัดอาวุโสอำเภอเมือง
ยะลา ไปปลูกจนไดกิน รวมถึงมอบตนกลาใหทานพัฒนาการจังหวัดยะลา นำตนกลาไปปลูก ณ บริเวณบานพัก ก็มี
ลูกจนไดแจกจายไปทั่ว เชนเดียวกับตนกลาพันธุตางๆ ขาพเจา ก็นำมาเพาะและแจกไปทั่วๆ เชน พริก ซึ่งกินไมทัน
ก็เอา มาโยนไวในกระถางและโตขึ้น ก็แจกใหขาวบานบาง หัวหนาบนจังหวัดบาง และอีกทั้งพืชสมุนไพรไทยก็ปลูกนะ
คะ และมีอีกหลายๆพันธุ ที่แจกไป ซึ่งถือวาขาพเจาประสบความสำเร็จ ในการปลูกผักขางเรินในระดับที่ขาพเจาทำ
เองได และสามารถเปนแบบอยางของ “คนที่พอเพียง และเพียงพอ” ไมตองแขงกับใคร แคแขงกับตัวเอง ในยาม
สถานการณของโลก ที่นับวันเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ก็เทานั้นเอง “คนปลูกผักขางเริน”
ลงชื่อ

รัชนี ทิมแกว คนปลูกผักขางเริน
(นางรัชนี ทิมแกว)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
** รูปประกอบองคความรู ในหนาถัดไปคะ...
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รูปภาพในการเปน “คนปลูกผักขางเริน”
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1. เรื่อง ไมมีหนทางไหนที่จะเอาชนะความกลัว ไดเร็วไปกวาการลงมือทำในสิ่งที่กลัว และทำอยางตอเนื่อง
แมสิ่งนั้นจะเปนสิ่งที่คุณกลัวที่สุดก็ตาม
2. สถานการณ/เหตุการณ
เมื่อครั้งดำรงตำแหนง รักษาการพัฒนาการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีความ
กังวลมากที่สุด ขณะเดียวกันเปนชวงที่มีงานใหญที่สุด ในชีวิตพัฒนากร อำเภอระแงะนั้น มีพัฒนากรเพียง
4 คน และ อาสาพัฒนา 1 คน เรามีหมูบานOTOP นวัตวิถี จำนวน 3 ยูนิต ชวงที่ตองเปดตัวหมูบาน นั้น
พัฒนาการอำเภอไดมาดำรงตำแหนงเปนวันแรก นายอำเภอก็มาดำรงตำแหนงเปนวันแรกเชนกัน แตที่นา
ตื่นเตนมากกวานั้นคือ ผูวาราชการฯ(นายเอกรัฐ หลีเส็น) ที่พึ่งมาดำรงตำแหนงเปนผูวาราชการจังหวัด
นราธิวาส และผูวาฯก็เลือกงานลงพื้นที่ครั้งแรก ที่อำเภอระแงะ ทำใหมีความกังวลเปนอยางมาก นอนไม
หลับ กินก็ไมได เพราะกลัวทำไมได งานใหญมาก
ในวันนั้น ดิฉันตองทำหนาที่เปนผูดำเนินรายการ ผูที่มารวมงานเปดหมูบานฯ OTOP นวัตวิถี ในวัน
นั้น ประกอบดวย ทีมจากจังหวัดนราธิวาส ที่นำโดยผูวาราชการฯ หัวหนาสวนในพื้นที่อำเภอระแงะ
ผูนำทองที่ ทองถิ่น ทีมนักปนจักรยานของจังหวัดนราธิวาส กลุมรถฮารเลย สือ่ มวลชน ขบวนเดินพาเหรด
ในตำบล และประชาชนในพื้นที่ของตำบลเฉลิม และตำบลขางเคียง จำนวนมากกวา 1,500 คน ซึ่งก็
สรางความตื่นเตนใหดิฉันเปนอยางมาก เพราะเปนงานแรกที่เจอผูคนมากขนาดนี้
การสรางแรงพลังบวก ดิฉัน มีแรงผลักดันจากพัฒนาการอำเภอระแงะ คือ นายอธิธพล สารบัญ ที่
สรางความเชื่อมั่น เราตองทำได ซึ่งตัวดิฉันไดพยายามสรางแรงบันดาลใจวาตัวเองตองทำได ดวยการหา
อานหนังสือที่สรางพลังจากภายใน หนังสือเลมนั้นคือ The Secret ผูแตงที่ชื่อ รอนดา เบิรน ประโยชนที่วา
จงเชื่อมั่นวาคุณทำได คุณมีคุณคา พูดและทำใหบอกตัวเองและคนอื่นวาคุณทำได จึงทำใหการเปดตัวหมูบาน
OTOP นวัติวิถี ลุลวงไปดวยดี นอกจากนั้นการสรางพลังบวกใหกับตนเอง ดวยการละหมาดฮายัด เพื่อให
งานทุกอยางเปนไปดวยความงายดาย
3.วิธีคิด/หลักคิด
3.1 รักงานที่ทำ
ขอแรกคือมีใจรักในการทำงาน ตั้งใจทำงานในหนาที่ของตน ตองมองโลกในแงดีและสนุกกับงานที่ทำ
ในเมื่องานมาพรอมกับความเครียดเสมอ ทุกงานตองเจอกับปญหา คนทำงานควรมีทัศนคติเชิงบวก มีความ
กระตือรือรนที่จะแสวงความรูใหม ๆ รับฟงขอมูลขาวสาร มีความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคใหทำงาน
ไดสำเร็จตามที่ตนเองและเจานายคาดหวัง และมีความกระตือรือรนเปนคุณสมบัติที่มีอยางมาก ความสำเร็จ
เกิดขึ้นไดจากความสนใจใฝเรียนรู ขยันคนควาขอมูลหาความรูเพิ่มเติม
3.2 เชื่อมั่นตนเอง
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมักจะกลาคิด กลาพูด และกลาทำ มีความมุงมั่นและกลาตัดสินใจดวย
ตนเอง แมแตปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ที่เขามาก็ไมทำใหความมุงมั่นนั้นลดลงไปได ยิ่งขวนขวายหาโอกาส
เรียนรูพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพรองของตนเอง พัฒนาวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานใหดีขึ้น เร็วขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูเสมอ และมีความคิดสรางสรรคในการทำงานตองมีการพัฒนาความคิดไมหยุด
นิ่ง คิดคนหรือบุกเบิกสิ่งใหม เพื่อใหเกิดความเจริญและพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ความคิดสรางสรรคนำไปสู
การงานที่กาวหนา นำไปประยุกตใชแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาตนเองและงานที่ทำอยู
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3.3 มนุษยสัมพันธดี
มนุษยสัมพันธเปนสิ่งสำคัญที่ขาดไมไดในการทำงานทุกสาขาอาชีพ เพื่อใหความรักใครนับถือ ความ
ไววางใจ สามารถทำงานรวมกันเปนทีมได ซึ่งเปนกาวแรกที่มั่นคงสงผลตอความสำเร็จ ควรแสดงความเปนมิตร
คิดกอนพูด มีน้ำใจ เอาใจเขามาใสใจเรา อดทน และใหความรวมมืออยางเต็มใจ นอกจากนั้นพื้นฐาน
บุคลิกภาพที่ดี เชน แตงกายเหมาะสม ยิ้มแยมแจมใส ใจกวาง พูดถูกกาลเทศะและเขาถึงจิตใจคน ทำใหคน
ทั่วไปชื่นชมและใหความสนิทสนมไววางใจ
3.4 วางแผนลวงหนา
มีเปาหมายในการทำงาน “คิดลวงหนา ทำลวงหนา” วาตองการทำงานอะไร มีปริมาณงานมากนอย
เพียงใด ควรทำอะไรกอนและหลัง ระยะเวลาที่ใชในการทำงาน จากนั้นลงมือปฏิบัติตามเปาหมายที่กำหนดไว
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงในการทำงานครัง้ ตอไป
3.5 วินัยในตนเอง
นอกจากวิชาความรูแลว ระเบียบวินัยเปนปจจัยสำคัญในการทำงานใหสำเร็จเรียบรอย เริ่มจากการ
ตั้งใจมั่นที่จะทำงานอยางจริงจัง ศึกษาขอบเขตความมุงหมายของงานเพื่อใหวางแผนขั้นตอนไดอยางถูกตอง
การควบคุมตนเองใหมีวินัยอยูเสมอ และมีคุณธรรม ไมมีงานใดที่จะราบรื่นไปเสียทุกงาน กวาจะกาวถึงจุดการ
เปนผูนำหรือผูประสบความสำเร็จในการทำงาน ตองมีคุณธรรมในใจ มีน้ำใจดีงามตอเพื่อนรวมงาน เพื่อให
สามารถใชชีวิตทำงานไดอยางมีความสุข
3.6 มีความอดทน
คนที่ประสบความสำเร็จไดนั้นตองเปนคนอดทนอดกลั้น มองทุกสิ่งอยางรอบคอบ ไมใจรอน อดทนตอ
ความเครียดในการทำงาน อดทนตอคำพูดและพฤติกรรม เปดใจกวางยอมรับความคิดใหม ๆ สามารถเผชิญกับ
ปญหาและฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ ได และการสื่อความระหวางกัน ความสำเร็จ ไมไดมีเพียงแคหนาที่การงาน
เทานั้น การสื่อสารเปนสิ่งสำคัญเพื่อใหการรวมมือทำงานไมเกิดความผิดพลาดหรือผิดพลาดนอยที่สุด ควร
วางแผนกอนพูดเพื่อที่จะถายทอดความคิดไดชัดเจน อธิบายใหเห็นภาพเพื่อใหเขาใจสิ่งที่พูดไดงายขึ้น การพูด
ใหสั้นกระชับก็จะชวยใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารไดงายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญไมแพกัน
คือการเปนผูฟงที่ดี ใจกวางรับฟงความเห็นตางและตัดสินอยางเปนธรรม
4. ผลลัพธที่ได
งานเปดตัวOTOP นวัตวิถี ของชาวชุมชนบานซีโป หมูที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส สำเร็จลุลวงดวยดี ทุกคนพรอมเปนเจาบานที่ดี ใหกับผูมาเยือน เราจะสรางรอยยิ้ม และความสุข
บนเสนทางการทองเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ในพืน้ ที่ปลายดามขวานแหงนี้ ดวยเรื่องราว และภาพลักษณ
ที่สวยงามของพื้นที่ ที่รอตอนรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวดวยความประทับใจ
ปจจุบัน บานซีโป หมูที่ 3 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ก็ยังมีรองรอยประวัติศาสตร
ความเปนมาของลองกองซีโป ดวยหลักฐานที่เปนตนลองกองอายุกวา 200 ป ยืนเดนเปนตระหงานและยังคง
ความสมบูรณ ใหผลผลิตไดจนถึงปจจุบัน ผูบริโภคสวนใหญจะรูจักลองกองนราธิวาสในชื่อของลองกองตันหยง
มัส ซึ่งมีที่มาจากการขนสงในสมัยกอนที่อาศัยรถไฟเปนหลัก ตันหยงมัส เปนตำบลหนึ่งของอำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอำเภอระแงะ นอกจากจะเปนที่ตั้งของบานซีโป ตนกำเนิดของการคนพบลองกองแลว
พื ้ น ที ่ อำเภอระแงะ ยั งมี การปลู ก และเป น แหลงผลิ ตต น กลา พัน ธุ ล องกองคุ ณภาพที่ส  งจำหน ายไปทั่ ว
ประเทศ ซึ่งสามารถสรางรายไดและหลอเลี้ยงชีพใหแกประชาชนในพื้นที่ตลอดมา
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ในการขับเคลื่อนกิจกรรม OTOP นวัตวิถี ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พัฒนากร
ตองมีความรูและสรางความเขาใจใหกับชุมชนในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตองแสดงออกถึงความมุงมั่นตั้งใจจริง
ที่จะเขาไปมีสวนรวมกับคนในหมูบาน พรอมที่จะรับรูปญหา และใหคำแนะนำ และพรอมที่จะรวมกิจกรรมกับ
หมูบาน นั่นหมายถึงตองสรางศรัทธาใหเกิด หากศรัทธาเกิด ความเชื่อมั่นก็จะตามมา ทำใหกิจกรรมตางๆ
ดำเนินการไปไดดวยดี สรุป ทีมงานทุกคนตองมีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน
และเมื ่ อ สถานการณ ข องโรคระบาด COVID- 19 คลี ่ ค ลายลง เราพร อ มเป ด ตั ว ชุ ม ชนต อ นรั บ
นักทองเที่ยวจากทุ กสารทิ ศ ความยินดียิ่ง ในรูปแบบวิถี New Normal โดยยกระดับมาตรการด านการ
ทองเที่ยวควบคูกับดานสาธารณสุข ใสใจเรื่องดวยความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปจจัยตางๆ ในการลด
ความเสี่ยงของการแพรเชื้อโรค COVID-19 ที่อาจจะกลับมาแพรระบาดไดอีก
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ขอสักทีพี่จะเป�นฮีโร่
โดย นายภาคิน อาลีมงิ
สพอ.ตากใบ จ.นราธิวาส
13 กันยายน 64 เป�นวันทีผ
่ มย้ายมาทํางาน ณ อําเภอแห่งใหม่ ที่ๆทําให้ข้าพเจ้าใกล้ชด
ิ กับครอบครัวแต่
แอบกังวลเรอ�่ งการทํางาน ในหลายๆประเด็น หนึ่งในนั้นคือพื้นที่ที่รบ
ั ผิดชอบและมีหมู่บ้านหนึ่งที่มีชอ
ื่ ว่าเกาะยาว
เกาะยาว คื อ หนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลเจ๊ะเห ซึ่งตํ าบลแห่ งนี้มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน เกาะยาว
หร �อที่ เ ร �ยกกั นในภาษามลายู ว่า ปู เ ลาป� นยั ง ผู้ คนในหมู่ บ้า นนี้ มีถีชีวต
� ที่ เร �ยบง่า ย คนส่ ว นใหญ่ในพื้ นที่ มีอาชีพ
ประมง

ทําใบจาก ทํากะป�จากกุ้งเคย แหล่งปลากุเลาที่เป�นไฮไลท์ของอําเภอและยังเป�นชุมชนท่องเที่ยวนวัติว �ถี

อีกด้วย ที่นี่มีชายหาดที่สวยงามที่คงความดั้งเดิม อีกทั้งเป�นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ นั่นคือ เสาธง
ที่เป�นหลักสําคัญอีกหลังหนึ่งการแบ่งดินแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียในสมัยราชการที่ 6 อีกด้วย
เมื่อได้รบ
ั มอบหมายจากพัฒนาการอําเภอฯให้มีการขับเคลื่อนและฟ�้ นฟูกิจกรรมต่างๆ อาทิ กข.คจ. กลุ่ม
ออมทรัพย์ และ OTOP นวัตวถ� ี ข้าพเจ้าก็ ร �บกุลีกุจอ ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลต่ างๆ อาทิ กขคจ. กลุ่มออม
ทรัพย์ การท่องเที่ยวและอื่นๆ จึงทําการนัดแนะกรมการหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่า คําตอบที่ได้ รบ
ั คือ
ไม่ มี ล้ ม หายตายจากไปแล้ว จึง รับข้ อ มู ล ไว้ แล้ว นํ า เสนอให้ ผู้ บังคั บบั ญชา คํ า ตอบที่ ไ ด้ รบ
ั จากการรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบคือ ให้ลองไปฟ�้ นฟูกิจกรรมดู จึงลงพื้นที่อีกครัง้ ครัง้ นี้ จัดหนัก จัดใหญ่กว่าเดิ ม คือ ทบทวน
ภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามทยุทศาสตร์กรมฯ ผลปรากฏว่า แสนสาหัสเสียเหลือเกิน กขคจ.ไม่ขยับ
ตามหนี้ไม่ได้ กลุ่มสตร �ไม่มีประธาน เยาวชนว่างงานจากพิษโคว �ท กทบ หนี้สูญ OTOP นวัตว �ถี ได้ รบ
ั ผลกระทบ
จากสถานการณ์โคว �ท และสําคัญกว่าสิ่งอื่นใด คือ ผู้นําคนเก่ามีความขัดแย้งกับทีมงานจนกระทั่งถูกปลด ซึง่ ผู้นํา
คนป�จจุบันยังอ่อนประสบการณ์ และเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน จนต้องถามตัวเองว่าจะเดินต่อหร �อถอยดี
ระหว่างที่นั่ง ครุน
่ คิดอย่างเพลินๆ มีคนที่รูจ้ ก
ั สะกิดด้ วยความคําพูดที่ว่า “รูป
้ �ญหาแล้วใช่ไหม จะลุยหร �อ
เปล่ า ถ้ า ไม่ ที่ นี่ก็ จ มปลักอยู่แบบเดิ ม ๆ แนวคิ ดเดิ มๆรู ปแบบเดิ มๆ แต่ ถ้า ทํ า ก็ ต้อ งหาเคร �อข่าย ซึ่ง นายก็ รูจ
้ ัก
พรรคพวกจากภาคประชาสั ง คมที่ เ คยร่ว มงานนี่ ” คํ า พู ด นี้ ท รงพลั ง มหาศาล ใช่ เรามี พ รรคพวกที่ พ ร้อ มร่ว ม
อุดมการณ์ หน้าที่ของเราคื อ การสร้างความสั มพันธ์ที่ดีกับชุ มชนและการประสานงานกั บภายนอกเพื่อระดม
แนวคิดและจัดกิจกรรม ให้คนที่นี่ ให้มีคุณภาพชีว �ตที่ดีและมีความสุข ผมจึงศึกษาข้อมูลโดยละเอียด ว �เคราะห์
ข้อมูลร่วมกับคนในพื้นที่ แล้วขยับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ คือ การสร้างกลุ่มไลน์หมู่บ้าน เพื่อสามารถรับรูข้ ่าวสารใน
พื้นที่อยู่ตลอดเวลา เพราะที่นี่ไม่มส
ี ื่อกลางในหมู่บ้านนอกจากการประกาศในช่วงละหมาดวันศุกร์เท่านั้น ข้าพเจ้า
ลงพื้นที่เกือบทุกวันเพราะที่นี่อยู่ใกล้กับสถานที่ทํางานห่างประมาณ 1-2 กิโลเมตร การเข้าไปเยี่ยมและลงพื้นที่
ยังเป�นการผ่อนคลายในตั วอีกด้ วย มีการประสานกับภาคราชการ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม จากวันนั้น
จนกระทั่ ง วั นนี้ เรม�่ มี สั ญ ญาณที่ ดีใ นการขั บเคลื่ อ นกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณภาพชีว ต
� กิ จ กรรมด้ า นการศึ ก ษาและ
กิจกรรมจากภาคประชาสังคมที่ลงพื้นที่หาร �อเพื่อวางแผนการท่องเที่ยว
สํ า หรับผมแล้ว 4 เดื อ น 22 วั น กั บอํ า เภอแห่ งใหม่ที่เต็ มไปด้ วยความท้า ทายและความคาดหวังของ
ชาวบ้ า นเกาะยาวที่ ม อบภาระหน้ า ที่ นี้ ให้ ผ มเป� น ผู้ อํ า นวยความสะดวก (facilitator) และเป� น ผู้ นํ า ในการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิ ด ทัศนคติ และการร �เรม�่ กิจกรรมใหม่ๆให้ พวกเขา ผมอาจจะกั งวลบ้าง แต่ กระนั้นก็ ตามผม
ได้ รบ
ั กําลังใจเต็ มเป�่ ยมจากครอบครัวและเพื่อนร่วมงานในการขับเคลื่อนภารกิ จในพื้นที่นี้ให้ กลับมามีชวี ต
� ชีวา
เช่นเดิมอีกครัง้
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แบบบันทึกองค์ความรู้
ชื่อเรื่อง “จปฐ.สานสัมพันธ์”
ชื่อองค์ความรู้ “สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแห่งการเรียนรู้”
ชื่อ นายพันเลิศ จันทร์เพ็ญ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิ าน
ที่มาและความสาคัญขององค์ความรู้
ผมได้เข้ารับบรรจุราชการ ในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ณ สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ตัวผมเอง
ได้ปฏิบัติงาน ในงานของนักพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า “พัฒนากร” ตัวผมเองได้ศึกษาดูงานและโครงการต่างๆ ของ
กรมการพัฒนาชุมชนในช่วง ๒ เดือนแรก ผมจบแค่ชั้น ปวส.ทางด้านคอมพิวเตอร์มา จึงมีความถนัดในด้าน IT ตอน
แรกๆ ที่ผมได้ศึกษางาน ผมมีความรู้สึกว่างานของกรมฯแต่ละอย่างค่อนข้างยาก เพราะไม่เคยมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านพัฒนาชุมชนเลย จนกระทั่งใกล้สิ้นปีงบประมาณ ผมได้รับมอบหมายงานที่ตนเองถนัดและได้ดึง
ศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นั่นคืองานลงโปรแกรม จปฐ.ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของ อาสาสมัครจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. แต่ด้วยอาสาสมัครจัดเก็บฯส่วนใหญ่ มีหน้าที่
รับผิดชอบงานบัณฑิตอาสาประจาตาบลอยู่แล้ว และหน้าที่โดยภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นงานลงพื้นที่ภาคสนาม จึงมี
แค่อาสาสมัครจัดเก็บฯบางคนเท่านั้น ที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ซึ่งส่งผลให้งานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.มี
ความล่าช้าในช่วงแรกๆ แต่ท่านพัฒนาการอาเภอรือเสาะไม่นิ่งนอนใจ ระดมอาสาสมัครพรรคพวกขอหยิบยืม เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว มาให้อาสาสมัครจัดเก็บฯใช้ จึงทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีจานวนเพียงพอกับจานวนอาสาสมัคร
จัดเก็บฯ ในตอนแรกๆผมได้มีหน้าที่ลงโปรแกรม จปฐ.เพียงอย่างเดียว จึงไม่ได้ศึกษาวิธีการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล
จปฐ.และมีอาสาสมัครจัดเก็บฯ บางคน ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ผมเองก็ยังไม่สามารถให้คาปรึกษาได้
จึงพยายามเร่งลงโปรแกรม จปฐ.จนครบทุกเครื่อง เมื่อลงโปรแกรมเสร็จจึงได้ตั้งใจเข้ามาศึกษาในเรื่องของการจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูล จปฐ.และกชช.๒ค อย่างจริงจัง จนศึกษาได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถให้คาปรึกษาแก่
อาสาสมัครจัดเก็บได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้พัฒนาชุมชนอาเภอรือเสาะ จะเริ่มบันทึกข้อมูลเป็นอาเภอสุดท้าย แต่ก็เป็น
อาเภอแรกในจังหวัดนราธิวาส ที่บันทึกข้อมูลสาเร็จเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ (ที่เกินมาเนื่องจากมีครัวเรือนเพิ่มเติม) จาก
เหตุการณ์ในการทางานครั้งนี้ส่งผลให้ผมได้รับผิดชอบงาน จปฐ.อย่างเต็มตัว
ผลจากการปฏิบัติงานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และกชช.๒ค ถึงแม้ว่าตัวผมเองรับผิดชอบแค่งานด้าน
ตรวจสอบไม่ได้ลงไปบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง แต่ก็ยังส่งผลให้มีการสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึน้
โดยเริ่มจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะทางาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยให้คาชี้แนะต่างๆ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่สารสนเทศของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส คอยช่วยให้คาปรึกษาทุกด้าน และยังมีน้องๆ อาสาสมัครจัดเก็บฯ ที่พร้อม
ช่วยบันทึกข้อมูลฯ อย่างเต็มกาลัง จนงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งการปฏิบัติงานโครงการนี้ ไม่สามารถปฏิบัติงาน
คนเดียวได้บรรลุผลสาเร็จอย่างแน่นอน และนี้คือที่มาของ “จปฐ.สานสัมพันธ์”
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วิธีคิด/หลักคิด
๑. การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
งานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.และกชช๒ค. เป็นงานที่รวบรวมเอาศักยภาพในการทางานรอบ
ด้าน ไม่ใช่เฉพาะงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างเดียว แต่ต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนด้วย
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในด้านงบประมาณ ในด้านการลงพื้นที่เข้าถึงชาวบ้าน เพื่อตรวจสอบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
ไม่ว่าจะเป็นในด้านรายได้ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ และรวมไปถึงด้านการศึกษา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เรียกได้ว่า
“งานสอนคน”อย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อเราได้ศึกษาและทาความเข้าใจ จนถึงขั้นปฏิบัติแล้ว ผมเชื่อว่าโครงการนี้สามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างแท้จริง ไม่มากก็น้อย
๒. การรู้จักการวางแผนและใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในแต่ละงานแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ทุกๆงานล้วน
ต้องมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ เพราะมิเช่นนั้นแล้ว เราจะไม่มีหลักการในการทางานอย่างแท้จริง ทางาน
ไปเรื่อยๆวัน ทางานแบบไม่มีจุดยืน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อองค์กรและตัวเราเองในอนาคต เพราะเช่นนั้นแล้วเราจึงควร
วางแผนการล่วงหน้าก่อนที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
แต่หากว่าการวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ
ดังนัน้ เราจึงควรมีความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างด้วย ส่วนตัวผมเองใช้ทฤษฎีการทางานแบบ “วิชาคณิตศาสตร์”คือหมายถึง
ไม่จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานเหมือนคนอื่น แต่ให้ผลลัพธ์ออกมาสามารถตอบโจทย์นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ ดังที่ได้เห็นไปแล้ว ว่าอาเภอรือเสาะเริ่มดาเนินการบันทึกข้อมูล จปฐ.และกชช๒ค เป็นอาเภอเกือบสุดท้าย แต่
สุดท้ายสามารถสรุปผลส่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นอาเภอแรกของจังหวัดนราธิวาส เพราะใช้หลักการทางานแบบ
วิชาคณิตศาสตร์ คือจะดาเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ ให้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากัน ด้วยวิธีการดาเนินการที่รวดเร็ววกว่า
๓. การมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในช่วงที่ผมดาเนินการตรวจสอบ การดาเนินการบันทึกข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค ยอมรับว่าเป็นช่วงที่
วิกฤติของครอบครัว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ มีความรุนแรงมากในตอนนั้น ซึง่ ส่งผล
ให้ครอบครัวของผลรับผลกระทบติดเชื้อโควิด-๑๙ ถึง ๔ คน จึงทาให้ผลได้รับคาสั่งจากท่านพัฒนาการอาเภอรือเสาะ
ให้ทางานกักตัวอยู่ที่บ้าน (Work Form Home) เป็นเวลาเกือบ ๒๐ วัน และช่วงนั้นใกล้ถึงช่วงที่จะปิดงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๖๔ พอดี ผมจึงต้องเร่งมือดาเนินการตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่จังหวัดสั่งการมา
ถึงแม้ว่าผมจะทางานอยู่ที่บ้าน แต่ก็ต้องทางานวันละ ๑๔-๑๖ ชั่วโมง ซึ่งเวลาทางานที่บ้านมากกว่าเวลาที่ปฏิบัติงาน
ที่สานักงานเกือบ ๒ เท่า ดังนั้นจึงต้องอาศัยความอดทน จนงานที่ปฏิบัติออกมาสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผลลัพธ์ที่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานราชการในรูปแบบไหน ในแต่ละงานจึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการสานสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อนร่วมงาน ต้องทางานแบบพี่แบบน้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลาที่เราปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เพื่อให้งานออกมาได้ดี มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเรา
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นางนร �รัตน์ สุพิทยพันธุ ์
นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอย่านตาขาว
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ฃ

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึง่ จะเข้าสู่ชว่ งหน้า
ฝนพอดี จะทําให้พันธุพ
์ ืชที่ครัวเร �อนได้รบ
ั ไป สามารถมี
น�าใช้ในการเพาะปลูกพืช โดยในช่ ว งการขุ ด สระก็ เ กิ ด
ป�ญหาเจอแหล่งตาน�าในหลายๆ แปลง แต่ทางอําเภอสามารถ
แก้ไขป�ญหาได้ทันท่วงที เพราะได้เตร �ยมเครอ�่ งสูบน�าไว้ในพื้นที่
แล้ว เมื่อหลังจากที่ขุดสระเสร็จ และมอบวัสดุพันธุพ
์ ช
ื -พันธุส
์ ัตว์
ให้แก่ครัวเร �อนแล้ว ก็เตร �ยมพัฒนาเป�นศูนย์เร �ยนรู ้ “โคก หนอง
นา โมเดล” โดยทางอําเภอมีการจัดตั้งคณะกรรมการครัวเร �อน
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป�นภาคีชว่ ยเหลือ แลกเปลี่ยนเร �ยนรู ้
ซึง่ กันและกัน
ทางด้านท่านนายอําเภอย่านตาขาว ท่านได้ให้ความสําคัญกับ
โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป�นอย่างมาก ท่านมีแผนเยี่ยม
เยียนแปลงครัวเร �อน “โคก หนอง นา โมเดล” ทุกแปลง ซึง่ ทําให้
ครัวเร �อนรูส
้ ึกเป�นเกียรติ และมีความภาคภูมใิ จเป�นอย่างมาก
โดยทางอําเภอได้ทําการประชาสัมพันธ์ โครงการ “โคก หนอง
นา โมเดล” อยู่สม�าเสมอ ทุกช่องทาง และแปลงครัวเร �อน
“โคก หนอง นา โมเดล” ของอําเภอย่านตาขาว ในวันนี้
เกิดรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสามารถเป�น

จากวันนั้ น สู่ วันนี้ “โคก หนอง นา โมเดล”
ภาพที่ดิฉันได้เห็น เมื่อได้ยินคําว่า
“โคก หนอง นา โมเดล” มันเป�นจร �งแล้ว
และมันสวยงามกว่าภาพที่นึกคิดไว้
หลายเท่าตัวนัก ดิฉันเห็นรอยยิ้ม เห็น
ความสุขผ่านทางแววตา เป�นความสุขที่มา
จากข้ า งใน ครัว เร �อนต้ นแ บบ“โคก หนอง นา
โมเดล” มักพูดเสมอว่าคําว่า “ขอบคุณ”สํ านั กงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ที่ ทํ า ให้ ครัว เร �อนเกิ ด รายได้
เกิดอาชีพ เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP
ค รอบ ค รั ว อ บ อุ่ น ลู ก ห ล าน มี งาน ทํ า อี ก ทั้ ง มี
ผู้ บร �หารระดั บสู ง ผู้ ต รวจราชการกรมการพั ฒ นา
ชุมชน ท่านนายอําเภอ หน่วยงานต่างๆ ผู้คนทั้งใน
และนอกชุมชนมาศึกษาดูงานศูนย์เร �ยนรู“้ โคก
หนอง นา โมเดล” เป�นความภาคภูมิใจและเป�น
เกียรติประวัติแก่ครัวเร �อนต้นแบบ “โคก
หนอง นา โมเดล” ชุมชน อําเภอ
และประเทศชาติ

ศูนย์เร �ยนรู“้ โคก หนอง นา โมเดล”
ได้ทุกแปลง
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เทคนิคสู่ความสําเร็จ

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต้ องเข้าใจวัตถุประสงค์และเป�าหมายของโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างถูกต้ อง
ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดการทํางานสู่ภาคีเคร �อข่าย ชุมชน ครัวเร �อนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้
2. ปร �กษา ว �เคราะห์ วางแผน การดําเนินงานร่วมกั บภาคีเคร �อข่ายที่มีความรูแ
้ ละประสบการณ์ โดยเฉพาะในเรอ�่ ง
กิจกรรมการขุดสระ และวางแผนอย่างเป�นระบบจากต้นน�าสู่ปลายน�า
3. เจ้า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนต้ อ งปรับเปลี่ ยนแนวทางจากการทํ า งานในรู ปแบบใหม่ คื อ การทํ า งานโครงการ“โคก
หนอง นา โมเดล” เป� น โครงการที่ ต้ อ งพึ่ งพาภาคี เคร �อข่ ายเกื อ บ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงจํา เป� น ต้ อ งประสานการ
ทํางานกับภาคีเคร �อข่ายที่มีความรูแ
้ ละประสบการณ์ทั้งท้องที่ท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรับฟ�งแนวทางการ
ทํางาน ร่วมวางแผน นําข้อมูลที่ได้มาว �เคราะห์ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป�าหมายของโครงการฯ
4. สร้างความเข้าใจตามวัตถุประสงค์และเป�าหมายของโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งชีแ
้ จงและอธิบาย
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการให้ ทุกฝ�ายที่เกี่ยวข้องได้ รบ
ั รูแ
้ ละปฏิบัติในทิศทางเดี ยวกัน ทั้งทีมผู้รบ
ั เหมา ช่าง
คุมงานคณะกรรมการโคก หนอง นา โมเดล ครัวเร �อนต้นแบบ ผูน
้ ําท้องที่ท้องถิ่น นพต. เป�นต้น
5. ในการประชุ ม วางแผนการดํ าเนิ นงานโครงการ ต้ อ งมีก ารวางแผนสํ ารอง มี แ ผน A แผน B ไว้ หากเกิ ดป� ญ หา
ระหว่างดําเนินงานสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที เพราะโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป�นงานใหม่ที่ทางอําเภอยัง
ไม่ เคยมี ป ระสบการณ์ และจากการประชุ ม ภาคี ที่เกี่ ยวข้ อ งทุ ก ฝ� ายได้ มี ก ารวเ� คราะห์ ถึง ป� ญ หาต่ าง ๆ ที่ อ าจจะ
เกิดขึ้น เช่น บางพื้นที่อาจจะไม่สามรถทําการขุดสระได้ บางพื้นที่อาจจะพบป�ญหาขุดพบเจอตาน�าต่ าง ๆ เป�นต้ น
ถ้าเกิดป�ญหาเหล่านี้ต้องมีแผนและว �ธีแก้ไขป�ญหาให้ถูกจุดและทันท่วงที
6. เน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อยู่สม�าเสมอ เพื่อเป�นการประชาสัมพันธ์และ
เป�นการกระตุ้ นให้ ครัวเร �อนต้ นแบบ มีกิจกรรมพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง และเป�นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้าง
ความภาคภู มิ ใจให้ แ ก่ ค รัว เร �อนต้ น แบบ คนในชุ ม ชน เกิ ด เป� น ศู น ย์ เ ร �ยนรู ้ “โคก หนอง นา โมเดล” อี ก ทั้ ง มี
ผู้บร �หารระดั บสู ง ผู้ ตรวจราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ท่ านนายอํ าเภอ หน่ วยงานต่ าง ๆ ผู้ คนทั้ งในและนอก
ชุมชนมาศึกษาดู งานอย่างสม�าเสมอ มีการต่ อยอดและพัฒนาผลิตภั ณฑ์เป�นสิ นค้ า OTOP มีการสร้างเคร �อข่าย
“โคก หนอง นา โมเดล” ภายในอําเภอ เป�นต้น
7. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีแผนการติ ดตามเยี่ยมเยียนครัวเร �อน “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมกับท่านนายอําเภอ
ย่านตาขาว ทุกครัวเร �อน
8. กิจกรรมสํ าคั ญต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับงานพัฒนาชุ มชนจะดํ าเนินการจัดกิจกรรม ณ ศู นย์เร �ยนรู ้ “โคก หนอง นา
โมเดล” เพื่อเป�นการประชาสัมพันธ์ และสร้างองค์ความรูใ้ ห้กับครัวเร �อนต้ นแบบและคนในชุมชน สร้างปราชญ์
ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป�นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรูส
้ ู่ภาคีเคร �อข่ายอื่น ๆ เช่น ผู้นํา อช.
สตร � ผู้นําท้องที่ท้องถิ่น เป�นต้น อีกทั้งในการดําเนินการจัดกิจกรรมภาคีเคร �อข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” จะได้มี
กิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรูซ
้ งึ่ กันและกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศูนย์เร �ยนรู ้ “โคก หนอง นา
โมเดล” ต่อไป
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ความใน (ใจ) ของเลือดชนบท
นับช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ จาความได้ ๓๗ ปี ที่ได้รูจ
้ ก
ั “พัฒนาชุ มชน” หรือ
“พัฒนากร” จนกระทั่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน “กรมการพัฒนาชุมชน” ย่างเข้าปีที่
๑๘ ได้ซึมซับความเป็นคนชนบทมาตั้งแต่รุน
่ แม่ จาความได้ตอนเด็กๆ วิ่งเล่น อยู่
ใน “ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ ๙” เคยสงสัยว่าพวกลุงๆ น้าๆ
ที่ใส่ ชุดสี กรมท่า สี เขียว (คัน) ทางานอะไรกั นนะ ต้ องยืน เคารพธงชาติ เดินไป
แถว กั น เยอะแยะมากมาย และมารดาก็ ใ ส่ ชุ ด คล้ า ยๆ กั น ตอนนั้ น ในเขตฯ
(เมื่อก่อนเรียน ศพช.เขตฯ) ผู้คนมากมายวันดีคืนดี มีการระดมคนที่อาศัยในเขตฯ
ช่วยกันถางหญ้า เก็บกวาด ทาความสะอาด หรือไม่ก็แบ่งแปลงปลูกผักกันบ้านละ
๑-๒ แปลง มี กิ จ กรรมท ากั น มากมายเราเองที่ เ ป็ น เด็ ก อาศั ย อยู่ ใ นนั้ น ก็ รู ส
้ ึ ก มี
ความสุข สนุกไปกับกิจกรรมของผู้ใหญ่เช่นกัน
ความประทับใจที่สุดของคนใน ศพช.เขต ๙ คือ เรือ
่ งแรกครัง้ ที่น้าท่วมใหญ่
จังหวัดยะลา ประมาณ ปี ๒๕๓๘ คนของเขตฯ ต่างออกไปช่วยเหลือชาวบ้านใน
เขตอาเภอเมืองยะลา ช่วยขนย้าย ช่วยอพยพคน และนาคนที่ประสบภัยมาให้
พักพิงชั่วคราวในพื้นที่โรงนอนของเขตฯ เรือ
่ งที่ ๒ คือ ครัง้ หนึ่งได้เห็นลุงๆ น้าๆ
ซักซ้อมฝีพายเรือ ตอนแรกก็คิดแบบเด็กๆ ว่า คงจะเป็นประเพณีอะไรรึเปล่า แต่
ได้ ม าประจัก ษ์ ว่ า “เป็ น การแข่ ง เรือ หน้ า พระที่ นั่ ง ” ที่ ต าหนั ก ทั ก ษิ ณ จัง หวั ด
นราธิวาส เคยฟังเรือ
่ งเล่าความประทับใจของลุงมาตร พนักงานขับรถในเขต ๙
ว่ามันเป็นความหึกเหิม เป็น ความประทับใจที่ ได้เข้าเฝ้าในหลวง ร.๙ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิรก
ิ ิตฯ ตอนในนั้นความคิดตามประสาเด็ก คิดว่า “ฉันจะเป็นพัฒนากร”
เหมือนแม่ และลุงๆ น้าๆ ป้าๆ เพราะฉันมีความสุขกับสิ่งที่ได้สัมผัสและรับรูค
้ วาม
ยิง
่ ใหญ่ ที่เราได้ช่วยเหลือ ได้มอบให้กับชาวบ้านมากมาย
เวลาผ่านไปในขณะที่กาลังเรียนมหาวิทยาลัย ปี ๔ แต่ด้วยความที่เรียนช่วง
เย็ น ช่ ว งกลางวั น จึ ง ว่ า ง งงงงงงงงงงงงงงงงง แต่ ด้ ว ยความที่ ต อนนั้ น
คอมพิวเตอร์เริม
่ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ฉันจึง สามารถเป็นผู้ช่วยมารดาที่เป็น
พัฒนากรได้ดี อิอิ และด้วยความโชคดีของตัวเอง ได้ไปเจอผู้บังคับบัญชาของแม่
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ในตอนนั้น ท่านถามว่า “กลางวันว่างอยากทางานรึเปล่า?” ฉันตอบแบบไม่ต้อง
คิ ดมาก “อยากทาคะ” จึง ได้เข้ าไปทางานใน “สภาตาบล” ในต าแหน่ง ธุ ร การ
เงินเดือน ๔,๓๐๐.-บาท ว๊าวววววววววว มีเงินเดือนใช้แล้วว้อยยยยยยยยยยยยย
เดื อ นแรกที่ เ ริม
่ งาน ก็ เ พิ่ ง มารู ว้ ่า สภาต าบล เป็ น รู ป แบบการท างานที่ มี
พัฒนากรเป็นเลขานุการ ของสภาตาบล อ้าวๆๆๆ มารดาดิฉันเป็นพัฒนากรตาบล
นี้ และเป็นเลขาฯ ตาบลนี้ 555555 บันเทิงเลย
เอาเข้ า จริง ฉั น เคยเข้ า ใจว่ า “พั ฒ นากร” ในความรู ้สึ ก ของฉั น คื อ การ
ช่วยเหลือคนอื่น แต่ ฉันไม่เคยรูว้ ่าจริงๆ แล้วมัน เป็นแบบไหน? ฉันเคยสงสั ยว่า
ทาไม? แม่กลับบ้านค่าๆ ไม่เป็นเวลา ทาไมวันหยุดแม่ไม่ค่อยได้หยุด ทาไมแม่
งานโน่นงานนี่ตลอด และทาไมเวลาแม่กลับบ้านมีของเต็มตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์
เยอะแยะมากมาย.......ฉันเพิ่งเข้าใจบทบาทพัฒนากร ในวันที่ฉันได้เข้าไปทางาน
ในสภาตาบลแห่ งนั้น ภาพยั งติ ดอยู่ ในความทรงจา วัน นั้ น พั ฒ นากรตาบลจัด
ประชุ ม ชาวบ้ า น ชี้ แ จงการจัด ตั้ ง กลุ่ม อาชี พ แก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ค าถามในเวที จาก
ชาวบ้ า น ฉั น นั่ ง ฟั ง พร้อ มกั บ เต็ ม ตื่ น ในหั ว ใจว่ า นี่ ห รือ “พั ฒ นากร” ฉั น จึ ง
ตั้ งเป้าหมายของตัวเองว่า “ฉันอยากเป็นพัฒนากรแบบบุ คคลที่อยู่ตรงหน้าฉัน
นั้นก็คือ มารดาของฉันเอง”
แล้ ว วั น หนึ่ ง ความฝั น ของฉั น ก็ เ ป็ น จริง แต่ ท างเดิ น ที่ ฉั น เดิ น มั น คนละ
รูปแบบกับที่มารดา และลุงๆ ป้าๆ น้าๆ เคยเดิน ยุคสมัยเปลี่ยนไป การทางานก็
เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปมากจนพี่ๆ ลุงๆ ป้าๆ ที่ทางานร่วมกันทยอยลาออกกันก่อน
เกษี ยณอายุราชการ ฉันฟังเรือ
่ งเล่าจากพี่ๆ ลุงๆ ป้าๆ ถึงการทางานในสมัยก่อน
มันมีความสุ ขมากกกกกกกกกก คนเล่าก็เล่าแบบมีความสุ ข คนฟังก็ฟังด้วยใจ
หึกเหิมจนอยากจะทางานให้มีความสุ ข แต่ในปัจจุบัน กาลเวลาเปลี่ยนการทางาน
ก็ เปลี่ยนจน “พัฒนากรตัวน้อยๆ” แทบจะหมดกาลังแรงใจในการทางาน แต่ ส่ิ ง
หนึ่งที่ทาให้ฉันยังคงเลือกเป็น “สิงห์ชนบท” เพราะมี “เลือดชนบท” และที่สาคัญ
ที่สุด เพราะ “ฉันยังมีชาวบ้าน ที่รก
ั และศรัทธาในตัวฉัน ” พัฒนากรยังเป็นที่พึ่ง
ยังนึกถึงเป็นคนแรกในยามมีปัญหา เหมือนประหนึ่งว่า “เราคือคนในครอบครัว
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ของเขา” นั่ น แระ คื อ แรกใจ พลั ง กาย ให้ ฉั น ยั ง คงเป็ น “สิ ง ห์ ช นบท ที่ มี เ ลื อ ด
ชนบท” อยู่เต็มกาย

นางสาววรารัตน์ มะซง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สพอ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี
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ตามหนี้ กลุ่มออมทรัพย์ ฯบ้านโคกหมัก
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 มีการประชุ มสามัญประจาปี ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต แม่บ้านบ้านโคกหมัก

สรุ ป บั ญชีงบดุ ล เพื่ อ รายงานชี้แจงสถานการณ์ ก ารเง ินของกลุ่ ม ให้ กั บ สมาชิก ในกลุ่ ม และรายงานผลต่ อ เจ้า หน้ าที่
พั ฒ นากรประจาต าบลทราบ ต้ น เหตุ อั น เป็ น ที่ม าแห่ งการโต้ แย้ งสิ ทธิของผู้ ทาหน้ า ที่เป็ น คณะกรรมการกลุ่ ม และ

สมาชิกของกลุ่มเรมิ่ เกิ ดปั ญหาข้อพิ พาทกั น เกิ ดการโต้ แย้งกั นในระหว่า งผู้มาฝากทรัพย์กั บผู้ป ฏิบัติงาน เมื่อทราบ

ปัญหาดังกล่าว ดิฉันในฐานะพัฒนากรผู้ประสานงานประจาตาบลดาโต๊ะ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ดาเนินการ
ตรวจสุ ขภาพของกลุ่มฯทันที พบว่าคณะกรรมการบร ิหารกลุ่มดั งกล่าวบร ิหารเง ินไม่โปร่งใส่ ในการปล่อยกู้เง ินให้ กั บ

คณะกรรมการซึ่ง เป็ น สมาชิก ในกลุ่ ม ให้ เ สี ย หายและใช้ห ลั ก เกณฑ์ ก ารปล่ อ ยกู้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของกลุ่ ม ฯ
โดยระเบี ย บหร ือกฎเกณฑ์ก ารตกลงของกลุ่ ม ดั งกล่ า ว อยู่ ภายใต้ ก รอบระเบี ย บกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ว่ า ด้ ว ยการ
ส่งเสรมการด
ิ
าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต พ.ศ. 2555 ในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 21.00 น. ดิฉันก็ทราบ

ถึ งสาเหตุ ปัญหาของการกู้ ยืม เง ินของกลุ่ ม เง ินหายไปไม่ส ามารถตามหนี้ ได้ จานวนสองล้ านกว่ าบาท และทราบชื่อ
ผู้กระทาความผิดจากการสอบถามผู้กระทาความผิดก็ย้ายภูมิลาเนาออกไปจากหมู่บ้านและไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัด แล้ ว

ร่องลอยพยานหลักฐานในการเอาผิดกั บตั วผู้กระทาความผิดที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้เป็นประโยชน์ ในทางกระบ วนการ
ยุ ติธรรมได้เนื่องจากเป็นพยานหลักฐานที่ไม่มีความสมบูรณ์ไม่เพียงพอที่จะนามากล่าวอ้ างกั บการฟ้ องร้องคดี ในศาล
ยุติธรรมได้

เมื่อปิดประชุ มในวันนั้ น เวลาประมาณ 22.00 น. ดิ ฉันก็ เดิ นทางกลับ บ้านพั กอาศั ย ในอาเภอเมืองปั ต ตานี

จังหวัดปัตตานี ทาให้ ดิฉันคุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาจะแก้ ไขปัญหาในเรอื่ งนี้อย่างไร เมื่อดิ ฉันพิ จารณาไตร่ตรองความคิด
โดยใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาในครัง้ นี้ เนื่องด้วยอุดมคติในการทางานชีว ิตการรับราชการความมุ่งมั่นตั้ งใจที่
จะเข้ามารับใช้แผ่นดิ นให้ สมกั บการเป็น ข้าราชการของพระราชาในทัศนคติ ของตั วดิ ฉันเองที่ว่า My list is service
ชีวต
ิ ของฉั นคือการรับใช้ประชาชน อุ ดมการณ์ที่ใช้เป็นแรงบัลดาลใจในการทางานเพื่ อตอบโจทย์ในการทางานอาชีพ
ข้ า ราชการของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทยตลอดมา จากปั ญหาที่เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ พิ จารณาในเรอื่ งภาระ

กิ จการทางานของหน่ วยงานต้ นสังกั ดของดิฉันนั้ น ด้ วยแนวคิดที่ว่า ภารกิ จหลักของกรมการพัฒนาชุ มชนอี กประการ

สาคัญ คือ ส่งเสรมและสนั
ิ
บสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดย
ใช้หลักการในการพึ่งตนเอง หลักคุณธรรม หลักความเป็นเจ้าของและหลักควบคุมตนเองในชุมชน ให้มี การบร ิหารงาน
ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่ อสร้างกระบวนการเร ียนรูใ้ ห้ประชาชนรูจ้ ก
ั การพึ่งพาตนเองและรูจ้ ก
ั การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกั น รู จ
้ ัก ประหยั ด อดออมและน าเง น
ิ สะสมรวมกั น เป็ น ประจ าอย่ า งสม่ า เสมอ เกิ ด เป็ น กองทุ น ในชุ ม ชนขึ้ น
ซึง่ สมาชิกสามารถใช้เป็นแหล่งเง ินทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายในตาบลของตนเองได้

ตื่ นเช้าวันใหม่ห ลั งจากเหตุ ก ารณ์ ผ่านไป ดิ ฉันได้ ขับรถออกจากอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไ ปตามหา

สมาชิกของกลุ่ม ฯผู้ก ระทาความผิด ที่บ้านช้า งไห้ ตก ตาบลคลองกวาง อาเภอนาทว ี จังหวัดสงขลา โดยอยู่ห่างจาก

จังหวัดปัตตานี 110 กิโลเมตร ด้วยความยากลาบากกั บการเดินทางเพื่ อให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย ดิฉันได้ขอความร่วมมือ
ให้ เจ้าหน้ าที่ตารวจ สภ.นาทว ี จังหวัดสงขลา เป็นผู้นาทางและเป็นเพื่ อน ร่วมทางในการเดิ น เข้าไปในหมู่บ้านซึ่ งอยู่
กลางภูเขาล้อมรอบบร ิเวณอุ ทยานแห่ งชาติ เขาน้ าค้า งเป็นพื้ น ที่เคยเป็นเรอื่ งเล่ าว่า เป็นที่อยู่อ าศั ยของคอมมิ ว นิ ส ต์

ซึ่งมีสภาพเป็นป่าลึกไม่มีสั ญญาณโทรศั พท์ติดต่ อบุคคลภายนอกได้ จากนั้ นก็ เดิ นทางเข้าไปก็ ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านที่
ตั วผู้กระทาความผิดย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ ทางผู้ใหญ่บ้านให้ ความร่วมมือไปนาตั วผู้กระทาความผิด มาเพื่ อให้ เดิ นทาง

กลั บ มากั บ ดิ ฉั น เพื่ อมาประชุ มร่ว มกั บ คณะกรรมการกลุ่ม ฯ หลั งจากนั้ น เวลาประมาณบ่ ายสามโมงครงึ่ ดิ ฉั น ได้ พา
ผู้กระทาความผิดกลับมาเพื่อไกล่เกลี่ยพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยในเรอื่ งของปัญหาหนี้ สินทีก
่ ู้เง ินไปจากกลุ่มให้ เกิดความ

เสียหายในครัง้ นั้น การประชุมในครัง้ นี้ เรมิ่ ประชุมผู้ทม
ี่ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงเวลา 22.00 น. ทีป
่ ระชุมมีมติ เป็น
เอกฉั น ท์ใ ห้ ผู้ก ระทาความผิด รับ ผิดชอบหนี้ สินที่เกิ ดขึ้ นเป็ นเง ินจานวนสองล้ านกว่ า บาท จากนั้ น ก็ ได้ ทาการเขียน
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หนั งสื อรับสภาพหนี้ เอาไว้เพื่อเป็ นหลักฐานและเป็นหลักประกั นความผิดที่ ผู้กระทาความผิดทาความเสี ยหายให้ เกิด
ขึ้นกับกลุ่มฯ และให้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาเป็นเวลา 6 เดือนโดยการทาการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และบทสรุปสุดท้ายเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปผู้กระทาความผิดไม่สามารถแก้ ไขปัญหาในครัง้ นี้ ได้ เนื่ องจาก ติ ดปัญหาเหตุผลบ้างประการในทาง
การเง ิน

ที่ป ระชุ ม ก็ น าเร อื่ งดั งกล่า วมาพิ จารณาเหตุ และผลกั น ใหม่ ในวาระพิ จารณาเรอื่ งสาคั ญเรอื่ งนี้ ว่า ใครเป็ น

ผู้รบ
ั ผิดชอบในปัญหาครัง้ นี้ ดิฉันในฐานะพัฒนากรก็ นาเอกสารทีม
่ ีมาพิ จารณาถึงความเสี ยหายและผู้กระทาความผิด

เมื่อพิ จารณาถึงคณะกรรมการผู้มีอานาจในการบร ิหารงานของกลุ่มฯ ผู้ที่ทาหน้ าที่พิจารณาเง ินกู้และอนุมัติการกู้เง ิน
ของสมาชิก ในแต่ ล ะครัง้ ของเหตุ แ ห่ ง การกระท าความผิ ด และพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระท าความผิ ด นั้ น พบว่ า

คณะกรรมการมีส่วนร่วมปกปิดข้อมูล แห่ งการกระทาความผิดร่วมอยู่ด้ วยในการกระทาครัง้ นี้ ดิ ฉันและสมาชิกในที่
ประชุ มมีมติ แสดงความคิดร่วมกันให้คณะกรรมการกลุ่มฯผู้มีอานาจบร ิหารจัดการเง ินให้ เสียหายโดยการปล่อยกู้เง ิน

ของกลุ่มไปโดยกระทาการผิดระเบียบเป็นเหตุให้ ทรัพย์สินของกลุ่มเสี ยหาย ผู้กระทาการต้ องร่วมรับผิดชอบใน การ
กระกระทาความผิดนี้ ด้วย ปัจจุ บันหนี้ เสี ยที่เป็นหนี้ ที่ไม่สามารถเร ียกกลับคื นได้ จากผู้กระทาความผิดในครัง้ นี้ ได้ ถูก
ปลดหนี้ ไ ปเป็ น ที่ เ ร ียบร้อ ยแล้ ว โดยไม่ มี ก ารฟ้ อ งร้อ งด าเนิ น คดี ใ ดๆในกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพี ย งน าหลั ก การ
สมานฉนั นท์ผ่านเวทีชุมชน นาระบบการไกล่เกลี่ย มองหามุมความแตกต่ างวางหลักการแก้ ไขปัญหาที่จุดตรงกลาง
กาหนดเป้าหมายแห่ งการปรับปรุงหนี้ โดยเอาเหตุและผลมาหักล้างต่ อกั น คานึ งถึงการอยู่รว่ มกั นอย่างสันติ สุขของ

คนในชุมชนใช้ว ิธีการไกล่เกลี่ยให้ทั้งผู้ทเี่ ป็นฝ่ายกระทาและผู้ถูกกระทาสร้างมุมมองให้ ทก
ุ ฝ่ายเล็งเห็นข้อดี และข้อ เสี ย
ในการโต้ แย้งกั นในชัน
้ ศาลใช้หลักความเมตตาให้ อภัยให้ โอกาสผู้ที่กระทาความผิดได้กลับตั วกลับใจเป็นคนดีกลับสู่
สังคมได้และสามารถอยู่รว่ มกันของคนในชุมชนอย่างสงบสุข

เหตุ เ กิ ด ที่ กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต แม่ บ้ า น บ้ า นโคกหมั ก หมู่ ที่ 2 ต าบลดาโต๊ ะ อ าเภอหนองจิ ก

จังหวัดปัตตานี

เรอื่ งเล่าเรอื่ งนี้ ถือเป็น ประสบการณ์สาคัญในชีว ิตการทางานของดิ ฉัน หากเปร ียบดั งกระบวนการยุ ติธรรม

ทางกฎหมาย ดิ ฉันเปร ียบเสมือนว ิศกรทางสั งคมที่ทาการออกแบบขั้นตอนและว ธิ ก
ี ารในการแก้ ไขปัญหา ทาหน้ าที่
เป็ น ผู้ ขับ เคลื่ อนขั้ นตอนตั้ งแต่ ตามหาตั ว ผู้ก ระทาความผิด เมื่ อ ได้ ตั วผู้ก ระทาความผิด น าตั วผู้ ก ระทาความผิดมา
สอบสวนสาเหตุ ที่ ม าแห่ ง การกระท าความผิ ด จากนั้ น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น นั ก กฎหมายออกแบบขั้ น ตอนการแก้ ไ ขหนี้

และทาหน้ า ที่เป็ น ผู้ตั ด สิ น แนวทางการแก้ ไขปั ญหาในครัง้ นี้ รว่ มกั บชาวบ้ า นในเวทีที่ป ระชุ มของกลุ่ม ฯ เพราะเร อื่ ง
ดั งกล่าวกาลังจะเป็นว ิกฤติ การณ์ใหญ่ของกลุ่มฯหากไม่สามารถติ ดตามเง ินจานวนดั งกล่าวกลับมาได้ กลุ่มฯดั งกล่าว

กาลังจะขาดสภาพคล่อง งบบัญชีรายรับรายจ่ายขาดดุ ลอาจจะเป็นเหตุให้กลุ่ม ฯล่มและเกิ ดความเสี ยหายกั บสมาชิก
จานวนมาก จากทีเ่ ล่ามาจะเห็นได้ว่า ทางกลุ่มฯไม่มีสาระสาคัญใดๆทีจ
่ ะนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้เลย ภายใน

ระยะเวลาหกเดื อนดิ ฉันสามารถนาตั วผู้กระทาความผิดกลับมารับผิดชอบหนี้สินที่ตนได้ เป็นคนกู้ยืมไปได้ทั้งหมด จน
ทาให้ปัจจุบันกลุ่มฯดังกล่าวสามารถดาเนินการต่อไปได้และเป็นกลุ่มทีม
่ ีความเข้มแข็ง สุขภาพกลุ่มดี มีเง ินฝากสมาชิก
ในกลุ่มโดยประมาณ 15,000,000 บาท และยังเป็นกลุ่ม ที่อยู่ ในการกากั บดู แลการบร ิหารงานของกรมการพั ฒ นา

ชุ มชนตลอดมา ยังถือเป็นกลุ่มตั วอย่างของการศึ กษาเร ียนรูใ้ นการเป็นแบบอย่างให้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ต
ของกลุ่มอื่นๆทีอ
่ ยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน

จากเรอื่ งดั งกล่าว ทาให้ ดิฉันได้ข้อคิดในการทางานในครัง้ นี้ ทวี่ ่า “การแก้ ไขปัญหาที่จะประสบความสาเร็จได้

อย่ า งแท้จร ิงนั้ น จาเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจและเข้ า ถึ งต้ น ตอสาเหตุ ของปั ญหานั้ น ให้ เร็วที่สุ ด เพราะความล่ า ช้า คื อ ค วามไม่
ยุติธรรม”
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ท้ายทีส
่ ุดด้วยเหตุการณ์เรอื่ งเล่าทีด
่ ิฉันได้เล่าและพันธการมาแล้วทั้งหมดนี้ หากไม่ได้รบ
ั ความร่วมมือร่วมใจที่

ดี จากคณะกรรมการ และสมาชิกในกลุ่มฯก็ คงจะแก้ ไขปัญหาในครัง้ นี้ ไม่ได้ เพราะการแก้ ไขปัญหาในเชิง บูรการการ
ออกแบบมากาหนดว ิธีการโดยไม่ผ่านฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง วางหลักความไว้ใจเปิดใจรับฟั งซึ่งกั น และความ

ร่วมมือการให้ รายละเอี ยดปัญหาย่อมนามาสู่ การสื บหาต้ นเหตุของปั ญหาได้ รวดเร็ว เวลา 6 ปีกว่าในการทางานรับ
ราชการในพื้ นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ทางานกลับบ้านดึ กๆก็มีบ่อย ดึ กสุ ดก็ น่าจะ

เกื อบ 5 ทุ่ม วันหยุ ดก็ ต้องทาถ้างานที่ทายังไม่เสร็จ และชาวบ้านว่างจากงานพร้อมกั นในวันหยุ ด การทางานกว่าจะ
ได้ รบ
ั การไว้วางใจกว่าจะได้รบ
ั การเชือ
่ ถือจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ทาหน้าที่รบ
ั ผิดชอบตามภารกิ จงานก็ ไม่ใช่เรอื่ งง่าย

ทุกบทบาทแห่ งตาแหน่งพัฒนากร ยังคงมีความสุ ขกับการได้รบ
ั รอยยิ้มและคากล่าวทักทายจากน้าเสียงของชาวบ้าน
ทีร่ อรับการช่วยเหลือทุกรูปแบบในการปฏิบัติงานของภารกิจของงานกรมการพัฒนาชมชุน จากวันนั้นถึงวันนี้บ้านโคก

หมัก และหมู่บ้านอื่นๆ เปร ียบเสมือนบ้านทีท
่ าให้ดิฉันเติ บโตจากวัยเด็ กสู่วัยผู้ใหญ่ในชีว ิตการทางาน รูส
้ ึกอิ่ม ยิ้มในใจ

ภาคภูมิใจในตั วเองกั บการทางานแล้วประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน และรับรูถ
้ ึงความอบอุ่นของ
ความห่วงใยจากชาวบ้านต่อกันเสมอมา
นางสาวนะลิตา หนูชู ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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บ้านหลังน้อยของพัฒนากรตั วจ้อย
เรอ�่ งเล่าเร้าพลัง : นางสาวชุตินธร สุวรรณมณี นักว �ชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สพอ.กระแสสินธุ์ จังหัดสงขลา

ความเป�นมา
“บ้าน” ไม่ใช่แค่ ที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวแต่ เป�นแหล่งรวมความรัก ความอบอุ่น
ความปลอดภัย เป�นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชวี ต
� ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น แ ล ะ ใ ช่ ค่ ะ นั้ น คื อ บ้ า น
ในความหมายปกติ ของคนทั่ ว ไป แต่ !!!!!!! “บ้ า น”
อีกหลังในความหมายของ “พัฒนากร”ที่ซึ่งพวกเราใช้
ชีวต
� อยู่มากกว่าบ้านปกติ ของคนทั่วไป บ้านที่พวกเรา
เหล่าพัฒนากรเร �ยกว่า “สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ”
และบ้านหลังน้อยของฉั นที่ฉันเร �ยกมันว่า “สํ านั กงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอกระแสสิ นธุ ์” บ้ า นหลั ง นี้ เ ป� นบ้าน
หลังเล็ก และ เป�นบ้านหลังเล็กที่สุดในจังหวัดที่ฉั นอยู่
เลยก็ ว่ า ได้ สมาชิ ก ในครอบครั ว ของฉั น มี หั ว หน้ า
ครอบครัว ที่ เ ราเร �ยกว่ า พั ฒ นาการอํ า เภอ และมี ส มาชิก
ครอบครัวที่เร �ยกว่าลูกน้องอีก ๒ คน และ ๑ ในนั้นก็คือฉันเอง!! พัฒนากรตัวจ้อยๆ นี้แหละ บวกลบ
คูณหารยกนิ้วมือขึ้นมาช่วยนั บทั้งสองมือ รวมๆแล้วสมาชิกในครอบครัวของฉั นมีกันอยู่แค่ ๓ คน
ถ้ วน ไม่ขาดไม่เกิ น สมาชิกที่มีกันอยู่แค่ ๓ คน ที่พวกเราต้ องช่วยกั นดู แลบ้านหลังนี้ให้ มี ความสุ ข
สงบ เร �ยบร้อย ต้องทําอะไรกันบ้างนะเหรอ ? มาๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟ�ง

ประเด็ นป�ญหา
“ ๔ ตําบล ๒๒ หมู่บ้าน กับภาระงาน โอ้โห อีกนับไม่ถ้วน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � “สตร �จ๋าพี่
มาแล้ ว ช่ว ยคื น หนี้ พี่ ม าหน่ อ ย, OTOP ก็ ต้ อ งช่ว ยกั น ขายของให้ ช าวบ้ า นมี ร ายได้ , โคก หนอง นา ก็ แ ว้ น
มอเตอร์ไซต์ ไปขุดๆกันเถอะ , โอ๊ะ !! TPMAP มาแล้วพวกเรา ด่ วนที่สุดๆๆๆ ไปเลย ,นู้นไง จปฐ.ไม่รอช้าใกล้
เข้ามาแล้ว,สั มมาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียง, อ่อๆ งานกองทุนชุ มชนละอย่าร �รอร �บลงไปตรวจกั น, ข่าว
ประชาสั ม พั น ธ์อ ย่ า ลื ม ทํ า นะ, รายงานข้ อ มู ล ให้ เ ร �ยบร้อ ยภายในเย็ นนี้ น ะ, ตํ า บลสารสนเทศต้ นแบบก็ ม า
คุณพระคุณเจ้าฉันต้องทําอะไรก่อนดี,แต่เดี๋ ยวหยุดก่อน “นาย”เร �ยกแล้ว ร �บๆไป ต้องช่วยงานอําเภอก่อนนะ”
ฉันต้องกร �ดร้องเป�นภาษาอะไรก่อนถึงจะทําทุกงานทันเวลา
จากที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป�นแค่ ส่วนหนึ่งส่ วนเล็กของงานในบ้านหลังนี้ที่เราต้ องช่วยกันทํา ถ้ าถามว่า
เหนื่อยมั้ย ก็คงต้ องตอบว่า “สายตั วแทบขาด” ฮ่าฮ่าฮ่า หัวเราะทั้งน�าตา ตอนที่มาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆ
สติแทบแตกเลยละ จะทํายังไงกันดีให้บ้านหลังนี้ ที่มีกันอยู่แค่นี้ กลายเป�นบ้านที่จะมีความสุขได้
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-๒-

How to (ว �ธีการ)
แต่ แล้วก็ได้ คําตอบเมื่อประสบการณ์สอนให้เรารูว้ ่าทุกๆสิ่งมันคื อ “การเร �ยนรู”้ และ “การปรับตั ว”
สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เป�นพื้นฐานและสัญชาตญาณของมนุษย์เท่านั้น แต่ เป�นคุณสมบัติสําคัญของการเป�น พัฒนากร
อีกด้วย
สิ่ งที่เราต้ องทํา
๑. ทัศนคติ (Attitude) ต่ อการทํางานสํ าคัญมาก ย�านะคะสําคัญมากจร �งๆ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้ อง
เรม�่ ที่ตัวเราก่อน เราเปลี่ยนภารกิจงาน เราเปลี่ยนคนอื่น เราชะลอความเร็วความด่วนของงานที่ต้องทํา ไม่ได้
แต่ เราเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อการทํางานและการใช้ชีวต
� ได้ อย่าไปคิ ดว่ามันเป�นป�ญหาหร �ออุปสรรค
แน่นอนว่างานพัฒนาชุมชนเป�นงานทีไม่มีเวลาในการทํางานที่ตายตั วและไม่มีวน
ั หยุด ทุกๆนาทีสามารถเป�น
งานพัฒนาชุมชนได้ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นที่เราต้ องตระหนักและคิด คือ ไม่เป�นไร ทําใจ และมีความสุขกับ
มันซะ เช่น วันเสาร์ – อาทิตย์ มีงานประชุมแทนที่เราจะมัวนั่งเศร้าใจ เหนื่อยหน่ายใจหร �อโทษคนนั้นคนนี้
ลองปรับเปลี่ยนมุมองว �ธีคิดดูใหม่อย่างเช่นว่า “ดีจงั เลย ประชุม
เสร็จเดี๋ ยวแวะหาชาเย็นอร่อยๆกับขนมสักชิน
้ ระหว่างทางกลับ
บ้านดีกว่า” หร �อ “วันนี้เดี๋ยวลงพื้นที่ไปดูแลครัวเร �อนตกเกณฑ์
ครง�่ วัน เดี๋ ยวอีกครง�่ วันเวลาว่างแล้วพาแม่กับพ่อไปทานข้าว
ดี ก ว่ า ” เป� น ต้ น เป� น ความคิ ด ที่ ง่ า ยๆแต่ มั น สร้า งพลั ง บวก
ให้ กับเราได้ ไม่ใช่เฉพาะแค่ เรอ�่ งนี้เท่านนั้น แต่ เราสามารถ
ใช้มันได้กับทุกๆเรอ�่ ง
๒. Team Work สําคัญ สมาชิกในครอบครัวน้อย
การทํางานเป�นทีมจึงสําคัญ แน่นอนว่าภาระงานที่ได้รบ
ั กับจํานวนพัฒนากรมัน
ค่อนข้างส่วนทางกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเร �ยนรูแ
้ ละต้องทําคือ “การทํางานเป�นทีม” จะมานั่งมานอนเกี่ยง
กันว่าอันนั้นงานเธออันนี้งานฉันมันไม่ได้ หรอกนะ งานทุกงานมันเป�นงาน
ของพวกเรา ต้ องช่วยกัน ต้ องแก้ป�ญหาด้ วยกัน ทั้งสองคนเราต้ องทํางาน
แทนกันได้ทุกงาน “ทีม” ในความหมายของบ้านเราจึงสําคัญมาก
๓. การสร้างเคร �อข่ายในการทํางาน เราต้ องหาเพื่อนบ้านจ้ะ
มาช่วยกันดูแลบ้าน เคร �อข่ายการทํางานพัฒนาชุมชน มีอยู่ทุกที่ เรา
สามารถสร้า งความสั ม พั น ธ์ท่ี ดี กั บ เคร �อข่ า ยฯด้ ว ยว ธ� ีง่ า ยๆ นั้ น คื อ
จร �งใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเราช่วยเขาเขาช่วยเรา ยิ้มแย้มแจ่มใส “ยิ้มเข้า
ไว้” ไม่มีค่าใช้จา่ ยแต่ผลกําไรมหาศาล
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-๓๔. วางแผนการทํางานได้ แต่ อย่ายึดติ ดกับแผนจนเกินไป แน่นอนในการทํางานเราต้ องมีแผนการ
ทํางาน แต่ !!! อย่ายึดติ ดกับมันมากนัก จงยืดหยุ่นและปรับตั วไปตามสถานการณ์ พึงระลึกไว้เสมอว่าทุกๆสิ่ง
ในโลกมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะจ้ะ
๕. อย่ า ลื ม วางแผนในการ Balance ชีว ต
� การทํ า งานและครอบครัว นะ สนุ ก กั บ การทํ า งานและ
Balance การใช้ชวี �ตครอบครัวด้วย

ผลลัพธ์ที่เราได้
เมื่อเราลองทําตามที่เล่าให้ ฟ�งมาทั้งหมด ฉั นพัฒนากรตั วจ้อยๆคนนี้สนุกและมีความสุ ขกั บการใช้
ชีวต
� ในบ้าน “สํ านั กงานพัฒนาชุ มชนอํ าเภอกระแสสิ นธุ”์ มากขึ้น ถึ งบางครัง้ จะยังเหนื่อยสายตั วแทบขาด
ก็เถอะ แต่ เรามีความสุขกับการใช้ชวี �ต สนุกสนานกับการทํางาน เคร �อข่าย
เข้มแข็ง คนในครอบครัวคือคนในครอบครัวจร �งๆไม่แบ่งหัวหน้าลูกน้อง แต่
เราเป�นพี่น้องกันที่รว่ มทุกข์รว่ มสุขด้ วยกัน ทุกๆอย่างดี ขึ้น “บ้าน” ของเรามี
คนรูจ้ ก
ั มากขึ้น มีรางวัลการันตี หลายรางวัลอยู่นะ เช่น ศูนย์จด
ั การกองทุน
ชุมชนดีเด่น รางวัลโครงการ กข.คจ.ดีเด่น แล้วยังมีรางวัลพัฒนากรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจร �ยธรรม (ขออวดหน่อยนะ) มันเป�นขวัญกําลังใจที่ทําให้เรามี
แรงทํ า งานต่ อ ๆไป อี ก ทั้ ง ยั งมีแขกบ้า นแขกเมือ งแวะมาหาพวกเราบ่อยๆ
บ้านของเราเลยเป�นที่รูจ
้ ักของใครต่ อใครมากขึ้น (จากที่ไม่ค่อยมีใครรู จ
้ ัก
พวกเราหรอกนะ) น่าภูมิใจใช่มั้ยละ!!!
หวังว่าเรอ�่ งราวของพัฒนากรตัวจ้อยๆคนนี้จะสามารถเป�นแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับพี่น้องชาวพัฒนา
ชุมชนทํางานกันต่อไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขนะคะ
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เรอ�่ งราวนี้เกิดขึ้นเมื่อป� พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้าได้รบ
ั คําสั่งย้ายจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอยะหรง�่
จังหวัดป�ตตานี มาปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ขณะนั้ น ตั้ ง ครรภ์ ไ ด้
ประมาณ 5 เดือน
ครั้ง แรกที่ ใ นย้ า ยมาประจํา อยู่ ที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลา ได้ ร ับ
มอบหมายให้ลงพื้นที่ไปดําเนินการสนับสนุน

การ

คั ดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ ทรงคุ ณวุฒิใ น ตํ าบล
คลองร � แต่ ส่ิ ง ที่ เ จอป� ญ หา ไม่ ใ ช่ เ ร อ�่ งการคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิแต่อย่างใด

แต่

กลายเป� น ป� ญ หาหนี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร �ที่ ไ ด้
ยื ดเยื้ อ มาตั้ ง แต่ ป� พ.ศ. 2556 เพราะหลั ง จากประชุ ม
คัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จ ได้ มีกลุ่มสตร �ที่กู้ยืมเง �นกองทุนพัฒนาบทบาทสตร � เข้ามา
ขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้า เนื่องจากที่ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวได้นําส่งเง �นหนี้ตามงวดเง �นที่กําหนดเป�นประจํา
ทุกงวดผ่านประธานสตร �ตําบลคลองร � แต่ ประธานฯไม่ได้ นําเง �นจํานวนนั้นไปส่งให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาท
สตร �

ทํ า ให้ ก ลุ่มสตร �ที่ ได้ รบ
ั การกู้ ยืม เง �นไปยั งคงมี หนี้ ค้า งชํา ระอยู่ หลั ง จากนั้ นทางประธานสตร �กองทุน

พัฒนาบทบาทสตร �ของตําบลคลองร � ได้ถูกดําเนินคดีฟ�องร้องในคดียักยอกทรัพย์ โดยมีกลุ่มสตร �หลายกลุ่มมี
ความเกี่ยวพันธ์กับคดี นี้ด้วย เรอ�่ งราวทั้งหมดได้เป�นไปตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่าง จนจบคดี ทางประธาน
สตร �ฯต้องชดใช้เง �นทั้งหมดที่ยักยอกไป
แต่ เนื่องจากมีกลุ่มสตร �ที่กู้ยืมเง �นไปหลายกลุ่ม
ยั ง มี ห นี้ ค้า งชํา ระอยู่ ในระบบเป� นจํา นวนมาก ทั้ ง ๆที่
กลุ่ ม ได้ ช ําระเง �นไปหมดแล้ว ทางกลุ่ม สตร �จึงเข้ามา
ข อความช่ ว ยเหลื อ ข้ า พเจ้ า ใ ห้ ช่ ว ยดํ าเนิ น ก า ร
คลี่คลายป�ญหานี้ให้ เพราะมีความเคร �ยดเกี่ยวกับหนี้
สตร �มานานหลายป� ข้าพเจ้าในฐานะพัฒนากรประจํา
ตํ า บลคลองร � จึง ได้ ป ระสานไปทางเจ้า หน้ า ที่ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร �จัง หวั ด สงขลาเพื่ อ ให้ ช่ว ยลงมา
ดําเนินการแก้ไขป�ญหานี้ให้กับสตร �ตําบลคลองร � ซึง่ มีทั้งหมด 11 กลุ่ม ที่ยังคงมีหนี้ค้างชําระอยู่
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เรอ�่ งราวนี้ ดําเนิ นการมาจนถึ งวันใกล้กํา หนดคลอดของข้า พเจ้า ข้ า พเจ้า ได้ นัดประชุ ม กลุ่มสตร �ที่
เกี่ยวข้องกับคดียักยอกทรัพย์มาทั้งหมด 11 กลุม
่ โดยมี
เจ้าหน้าที่จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร �จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมประชุม ให้คําปร �กษาแนะนํา และเคลียร์ยอดหนี้
คงเหลือของกลุ่มสตร �ต่ างๆ สรุปได้ ว่า สามารถป�ดยอด
หนี้ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม สตร �ไปจํา นวน 2 กลุ่ ม ส่ ว นกลุ่ ม ที่ เ หลื อ
เมื่ อ ได้ ร บ
ั การเคลี ย ร์ย อดคงเหลื อ ใหม่ ทํ า ให้ ค งเหลื อ
ยอดหนี้ ที่ ต้ อ งชํา ระเพี ย งไม่ กี่ บ าท เมื่ อ ประชุ ม เสร็จ ทุ ก คนกลั บ บ้ า นด้ ว ยหน้ า ตายิ้ ม แย้ ม พร้อ มทั้ ง กล่ า ว
ขอบคุณ และอวยพรให้การคลอดเป�นไปอย่างง่ายดาย

หลังจากวันนั้นข้าพเจ้าก็ครบกําหนดคลอดพอดี ซึง่ ถือว่าการคลอดครัง้ นี้ ทําให้ข้าพเจ้ารูส
้ ึก

มี

ความสุขมาก ไม่ใช่มีความสุขเพราะคลอดบุตร แต่มีความสุขที่ชว่ ยทําให้ชาวบ้านคลายทุกข์ได้
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เรอื่ งเล่าเร้าพลัง
“กข.คจ.คืนชีพ”

นางวรรณิดา หนูคง

นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอควนโดน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หร ือ กข.คจ. ที่พัฒนากรหลายคนสะดุ้ง เทือนเหมือนเร ือนไหวเมื่อ

ได้ ยินชือ
่ เพราะกองทุนนี้มีมาตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2536 น่าจะออกลูกออกหลานเต็ มบ้านเต็ มเมือง แต่ น่าเสียดายที่

บางกองทุนตาย บางกองทุนล้มจนบาดเจ็บบ้าง บางกองทุนล้มแต่ ไม่ยอมลุกบ้าง แม้ว่า ระเบียบที่วางแนวทาง
ให้ถือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพัฒนากร ข้อ 24 (3) พัฒนากรมีหน้าที่สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลและ
เอกสารบัญชี (4) พัฒนากรมีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล เง ินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน แต่ ในทาง
ปฏิ บัติจะมีกองทุนไหนบ้ างที่พัฒ นากรได้ เข้ ามาติ ดตาม กากั บดู แลอย่างจร ิงจังเพื่อให้ กองทุนเดิ นทางไปใน

ทิศทางที่ถูกต้ อง ตรงตามระเบียบเหมือนไม้บรรทัดเหล็ก (นโยบายเยอะจนจางานไม่ได้ ) จะว่าไปแล้ว กข.คจ.

คือลูกในไส้ของกรมการพัฒนาชุมชน แต่ก็เหมือนเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รก
ั เห็นลูกคนอื่นดีกว่า เลยไม่ได้รบ
ั การเอา
ใจใส่ เ ท่ า ที่ ค วร ในขณะที่ แ ต่ ล ะปี มี ง านใหม่ ๆ นโยบายใหม่ เ ข้ า มาเสมอๆ แต่ ง านดั้ ง เดิ ม กลั บ ไม่ มี ใ ครให้

ความสาคัญ ...รักลูกเมียน้อยมากกว่า...หลายกองทุนไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการปล่อยเง ินยืม ไม่มีการเก็บเง ิน
คืน ไม่มีการปรับเปลี่ยนกรรมการ พัฒนากรไม่มีข้อมูล สารพัดปัญหา การที่พัฒนากรจะลงไปติดตามไม่ใช่เรอื่ ง

ง่าย กว่าจะสืบสาวราวเรอื่ งต้ องย้อนรอยอดี ตเหมือนต้ องนั่ง time machine เพื่อย้อนเวลากลับไปตรวจสอบ
ข้อมูล แต่ ก็นั่นแหละนะ เพราะ “ระเบียบ” ที่ เป็นเหมือนสัญญาณกันขโมยที่คอยเตื อนให้เราไม่ ลืมปฏิ บัติตาม
อย่างเคร่งครัด

ได้ เวลา “ปลุ กผี” เมื่อผู้บร ิหารยุคปัจจุบันได้ ให้ความสาคัญกับลูกในไส้อีกครัง้ หนึ่ง (มาถึงตอนนี้ลูกใน

ไส้กาลังเป็นฝี กาลังแตกน้าหนองไหลเยิ้ม ดีนะที่พ่อแม่พาไปหาหมอทันจนรอดตาย!!) แม้ว่าการกลับมาในครัง้

นี้จะมาในรูปแบบของตั วชีว้ ัดซึง่ ต้ องให้ความสาคัญ (มิฉะนั้น...ไม่ผ่านค่ะ!!) กาหนดให้ทุกกองทุนฯ มีการบร ิหาร
กองทุนตามระเบียบ ติ ดตามลูกหนี้เง ินยืมมาดาเนินการรับสภาพหนี้ และปล่อยเง ินยืมแก่ครัวเร ือนเป้าหมายที่
มีความจาเป็นในการประกอบอาชีพ มาถึงขั้นนี้พัฒนากรต้ องวางแผนติ ดตามต้ องสืบค้ นประวัติแต่ ละกองทุน

ประหนึ่งว่าเรามีสายเลือดนักสืบประกอบกับต้องเป็นนักบัญชีด้วยนะ ต้องหาให้ได้ว่าเง ินในบัญชีธนาคารกี่บาท

ยอดเง ินยืมค้างชาระกี่บาท เง ินสดในมือกี่บาท สรุปแล้วเง ินในกองทุนมียอดทั้งหมดกี่บาท นี่ยังไม่รวมว่าลูกหนี้

แต่ละรายชาระคืนแล้วกี่บาท คงเหลือคนละกี่บาท และสูญหายกี่บาท (พัฒนากรต้องเก่งทุก ว ิชา แม้ว่าจะติด 0
ว ิชาคณิตศาสตร์สมัยเร ียนก็ตาม) บางกองทุนต้ องแต่ งตั้ งกรรมการใหม่หมดเพาะชุดเก่าบางรายเสียชีว ิต บาง

รายเป็นผู้ป่วยติ ดเตี ยง บางรายขอลาออก บางกองทุนผู้ใหญ่ บ้านเกษี ยณอายุแล้ว เหล่านี้คือภารกิ จที่เหล่ า
พัฒนากรต้องค้นหาคาตอบและต้องเร่งดาเนินการ (ให้ได้) โดยด่วน

เรมิ่ ต้นนับหนึ่ง ประสานประธานกองทุน ซึง่ ส่วนใหญ่ก็คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน นั่นเอง โดยว ิธีการประสาน

เป็นหนังสือราชการบ้าง โทรศัพท์บ้าง บางกองทุน พอทราบว่าพัฒนากรจะลงไปติ ดตามเรอื่ งเง ินยืม กข.คจ. ไม่
ยอมรับโทรศัพท์ บางกองทุนไม่นัดกรรมการ บางกองทุนนัดแล้วไม่มา แค่คิดจะประชุมก็มีอุปสรรคแล้ว แต่ ....

เกิดเป็นพัฒนากรเราจะไม่ท้อ เราจะไม่ถอยกับปัญหาแค่นี้ เรามีที่พึ่ง เรามีทีมตั วช่วยเยอะ ปลัดอาเภอประจา

ตาบล ปลัดอาวุโส ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ (พระเอกมักขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกเสมอ) เมื่อถึงเวลาประชุม ลูกหนี้

หลายคนทราบดี ว่าได้ ยืมเง ินกองทุนมานานมากแล้ว จนตอนนี้เอกสารการยืมที่เกี่ยวข้องหายสาบสูญไปตาม
กาลเวลาเหมือนกับไดโนเสาร์ที่หายไปไม่หวนคืน หลายรายจึงจาไม่ได้ว่าเคยยืมเง ินกองทุนมากี่บาท ชาระไป
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แล้วกี่บาท และคงเหลือกี่บาทแต่ ก็ยอมรับสภาพหนี้ตามที่คณะกรรมการพอจะหาข้อมูลได้ (มาถึงจุดนี้พัฒนา

กรต้ องพกยาแก้ปวดหัวด้ วย) พร้อมกับชมพัฒนากรว่ามาทวงหนี้ยืมในช่วงข้าวยากหมากแพง ช่วงที่ประชาชน
ต้ องใช้ชวี ิตอย่างยากลาบาก (แถมฝากพัฒนากรบอกข้ อมูลความเดื อดร้อนไปยังนายกรัฐมนตร ีด้ วย....จะรอด

ไหมวันนี้) ความไม่เข้าใจคื ออุปสรรคในการประชุ มอีกระดั บหนึ่ง และการเจรจาก็ค่อยๆเรมิ่ ขึ้นอย่างนุ่มนวล...
การรับสภาพหนี้โดยระบุ จานวนเง น
ิ ที่ จะนามาชาระคื น (ตามศั กยภาพและความสามารถเท่ าที่จะช าระได้ ) ...

สถานการณ์ เรมิ่ ดี ขึ้นเมื่อเราต่ างเรมิ่ “สร้างความเข้าใจ” ด้ วย “ความเข้าใจ” (พัฒนากรเรมิ่ หายใจคล่อง) และ
สัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะมาชาระทุกวันอังคารที่สองของเดือน

เมื่อถึ งวันที่เราได้ สัญญากั นไว้ใ นเดื อนต่ อมา มี ลูกหนี้คนเดิ มที่เคยพู ดประโยคเดี ยวว่ า “ไม่เคยยืม ”

(เหมือนตั้ งโปรแกรมไว้ให้แกพูดแค่ ประโยคนั้น) เดิ นเข้ามาและบอกว่า “ผมมารับสภาพหนี้” และเมื่อแจ้งชือ
่

เพื่อจะดูยอดเง ินยืมที่ต้องชาระ (พัฒนากรแอบอมยิ้มนิดๆ เสียงกรดี๊ ในใจดั งลั่นมาก) หมายเหตุที่ชอ
ื่ นั้นเพราะ
คุณแกเคยบันทึกถ้ อยคาไว้ว่า “ไม่เคยยืมเง ินกองทุ น” (ก็ บอกแล้วหลักฐานเห็ นกั นอยู่) สงสั ยยืมนานจนลื ม
สาเร็จไปอีกหนึ่งราย (จากที่เคยโวยวายในวันประชุมครัง้ แรก ...งานนี้ต้องฉลอง)

เดื อนต่อมา “ชีว ิตใหม่” กาลังจะเรมิ่ ต้น กรรมการนาแบบเสนอโครงการ แบบขอยืมเง ิน สัญญายืมเง ิน

มาให้พฒ
ั นากรลงนามให้ความเห็น นั่นหมายถึงคนด้อยโอกาสกาลังจะได้นาเง ินกองทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กับครอบครัว กับลูกหลาน และถึงแม้จะเป็นเพียงผู้ยม
ื ไม่กี่รายแต่มันคือการเรมิ่ ต้น ไม่เรมิ่ ต้นใหม่ใน “วันนี้” จะ
ไม่มีทางสาเร็จใน “วันพรุง่ นี้” ...คุณได้ไปต่อค่ะ !!!..
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การสร้างแรงบันดาลใจ จากสิ่งที่รัก สู่ “หน้าที่ ที่ต้องทา”
…………………………………..
นางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอละงู จังหวัดสตูล
ในโลกแห่งความฝัน ถ้าหากเลือกได้ เราอยากทาในสิ่งที่รักเพราะจะทาให้เรามีความสุข แต่ใน
โลกแห่งความเป็นจริง เราต่างต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อความอยู่รอด ของตัวเองและครอบครัว ดังนั้น สิ่งที่รัก
อาจจะ ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น ทาอย่างไร???? ถ้าหากในโลกแห่งความฝัน ช่างสวนทางกับโลกแห่ง
ความจริงอย่างสิ้นเชิง
อยู่มาวันหนึ่ง “มีใครคนหนึ่งบอกฉันว่า ” งานที่ทา หน้าที่ ที่รับผิดชอบ ลองหาดูซิ ว่าชอบ
อะไรที่สุดแล้วลงมือทาให้สาเร็จ เพระเมื่อไรก็ ตาม ที่เราทาสาเร็จแล้ว เราจะมีความภาคภูมิใจ แล้วทาอะไร
ก็จะสาเร็จอยู่เสมอ....
ในวันนี้ “คาตอบ” ก็คือ เมื่อไรทีฉ่ ันได้อยู่ท่ามกลางผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย การตลาด
โดยเฉพาะในยุคออนไลน์ สิ่งนี้ คือ สิ่งที่ฉันมีความสุข น่าจะเป็นสิ่งที่ฉันรัก กระมัง....“””นี่น่าจะใช่คาตอบของ
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดในหน้าที่ ที่ฉันต้องทา...ดังนั้น เมื่อไหร่ที่มีโอกาส ได้ส่งเสริม การตลาด ส่งเสริมการขาย ให้กับ
คนในชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ OTOP แล้วทาให้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องในชุมชน ส่งถึงมือผู้บริ โภค “ฉัน
อมยิ้มด้วยความสุขใจ” เสมอ และมาถึงจุดที่ฟิลล์มากๆ คือ มีอยู่วันหนึ่ง ฉันได้ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มสตรีทาขนม
สมาชิกกลุ่ม “สูงอายุ” คนหนึ่ง พูดว่า “น้องฟา” ช่วยหาออเดอร์มาให้หน่อย..พวกเราจะได้ทาขนมแล้วเราจะ
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น..และก็เริ่มมีประโยคแบบนี้จากกลุ่มอื่นๆ อีก กลุ่มแล้วกลุ่มเล่า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ .อืม...เราน่าจะ
มาถูกทางแล้วล่ะ สิ่งเล็กๆ ที่เราลงมือทา เริ่มจาก หน้าที่ต้องทา กลั่นมาเป็น สิ่งที่รัก แล้วเกิดคุณค่าเล็กๆ แก่
ใครคนหนึ่ง บางครั้ง “ไม่จาเป็นต้องยิ่งใหญ่” แต่ “ภูมิใจ” จริงๆ
ในวันนี้ เพื่อต่อยอดสิ่งที่ทา ฉันได้สร้าง กลุ่ม “ของอร่อยละงู สตูล” เพจ NeennaShop เพื่อ
เป็นช่องทางในการส่งต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปยังผู้บริ โภค ทาให้ใครบางคน หรือหลายคนที่เราไม่รู้จัก เขามี
รายได้ เ ล็ ก ๆ น้ อ ยๆ จากสิ่ ง ที่ เ ราท า “ช่ า งภาคภู มิ ใ จ” กลุ่ ม ของอร่ อ ยละงู สตู ล กลุ่ ม ธรรมดา และเพจ
NeennaShop นี้ คือ มีความตั้งใจจะให้เป็นจุดเริ่มต้น ด้วยก้าวเล็กๆ ของเด็กบ้านๆ ในวันนี้ เป็นสิ่งที่สร้าง
ประโยชน์ ให้กับคนในชุมชน และสังคมของเรา ในอนาคต ฉันหวัง...จะให้เป็นอย่างนั้น
สุดท้าย หากวันนี้ เรายังขาดแรงบันดาลใจ เหนื่อยล้ า ก็ล องหาสิ่งที่ “รัก” แล้ วลงมือทา
เพราะ สิ่งใดก็ตาม “ที่เริ่มต้นจากหัวใจ” เราสามารถทาได้โ ดยไร้ความคาดหวัง และจะสร้างพลังให้ เรา มี
แรงกายรางใจที่จะสามารถทางาน ในหน้าที่ ในทุกบาทบาท อย่าง “work life balance” ได้ดี ไปพร้อมๆ กัน
แน่นอน ....
*******************
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กข.คจ.ธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา
แรกเรมิ่ เดิมที่ครัง้ ที่เพิ่งได้รบ
ั ข้าราชการใหม่ ได้ยินคาว่า กอ ขอ คอ จอ ผมมานั่งคิดว่า นี่ผมต้องมาเร ียน

ท่องจาพยัญชนะภาษาไทยอีกครัง้ เหรอ แต่ไม่เลย มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิด!!! มันยากและลึกซึง้ ยิ่งนัก

โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน หร ือที่เร ียกกั นว่า “กข.คจ.” เป็นโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนของ

ประชาชนชาวชนบทในประเทศไทย เท่าที่ทราบเรมิ่ ต้ นครัง้ แรกในปีพุทธศั กราช 2536 โดย รัฐบาลนายชวน หลี ก

ภั ย ได้ มี ม ติ ค ณะรัฐ มนตร ี เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2536 เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงมหาดไทย ด าเนิ น โครงการ
กข.คจ. ระยะที่ 1 ระหว่ างปี พ.ศ. 2536-2539 และขยายถึ ง ปี พ.ศ. 2540 และมี ม ติ ค ณะรัฐมนตร ีอี ก ครัง้ เมื่ อ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ให้กระทรวงมหาดไทย ขยายผลโครงการดังกล่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
ไทย เป็ นโครงการที่ ส นั บสนุ นเง น
ิ ทุ นในระดั บ หมู่ บ้านส าหรับครัวเร ือนเป้ าหมายยืม ไปประกอบ อาชีพ โดยไม่ มี

ดอกเบี้ ย และมอบอานาจให้ คณะกรรมการกองทุ น กข.คจ.ประจาหมู่ บ้าน รับผิ ดชอบบร ิหารจัดการเง ินทุ นของ
หมู่บ้าน

ย้อ นไปในช่ว งปี พ.ศ.2536 ผมยั ง ว งิ่ เล่ นไล่ จับ กั บ เพื่ อ นๆ ในท้ อ งนา ผมคงไม่ รูอ
้ ะไรไปมากกว่ าความ

สนุ ก สนาน ไม่ มี เรอื่ งให้ คิ ด เยอะ คิ ด มาก กั ง วลใด ๆ กลั บ กั น ในปั จจุ บั น เมื่ อ การแก้ ไขปั ญ หาความยากจนของ
ประชาชนถือเป็นสิ่งสาคัญ เพราะมันแสดงถึงความเป็นอยู่ เรอื่ งปากท้องของชาวบ้าน การลดความเหลื่อมหล้าให้

ลดน้ อยลงไปในสั งคมไทย ด้ ว ยความเป็ นข้ าราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน สิ่ งเดี ยวกั นคื อ การพั ฒ นาคน พั ฒ นา

หมู่บ้านให้ มีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมด้วยการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีว ิตอยู่อย่างมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เมื่ อโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน หร ือ กข.คจ. ได้ ดาเนินการมาตลอดระยะเวลาเกื อบ 30 ปี หลาย

คนอาจจะเบื่อหน่าย ไม่อยากรับผิดชอบกับโครงการกข.คจ.นี้ บางคนอาจจะส่ายหน้าหนีพี่ไม่เอาด้วยหรอก กลัวติ ด
คุก กลั วต้ องออกจากราชการ ไม่ ขอเอี่ ยวดี กว่า ณ เวลานั้ น ผมก็ คิดอย่างนั้ นเช่นกั น แต่ เมื่ อ มาถึ งจุ ดนี้ แล้ ว ผม

ได้ รบ
ั มอบหมายให้ รบ
ั ผิดชอบโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) ต่ อให้ ไปอยู่ในพื้นที่ใด แห่ งหนตาบลใด
ผมก็ หนีไม่พ้น เราจะต้ องเผชิญกั บมันดี กว่า แก้ ไขปัญหากั นไปทีละเล็กทีละน้อย ค่อยสานต่ อแก้ ไขปัญหาให้ มันดี

ที่สุด โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นปัญหาที่คาราคาซัง สะสมจนบางครัง้ ยากที่จะแก้ ไข จนผม

รูส
้ ึ กท้อแท้ เคร ียด หาทางออกไม่เจอ ผมพยายามมองในแง่ดีไว้ว่า “ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ” เราคนพัฒนา

ชุมชนเท่านั้นที่จะช่วยเหลือประชาชนผ่านพันว ิกฤติปัญหานี้ไปให้ได้ และผมได้ยินจากรุน
่ พี่รน
ุ ่ เก่ าๆ บอกว่า “ค่อยๆ
ทา ค่อยๆแก้กันไป แต่อย่าทิง้ ชาวบ้านให้ลาบาก เพราะนั่นคือ คนไทย คนของเรา “

จุ ดเรมิ่ ต้ นก็ คือ เราต้ องศึ กษาความเป็นมาเป็นไปของโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน จากนั้นลงพื้ นที่

สอบถามปัญหา อุปสรรคต่ าง ๆ ของโครงการฯ ผู้ นาที่มีความเกี่ ยวข้ องทั้งหมดตั้ งแต่ ยุคเรมิ่ ต้ นจนถึงยุคปัจจุ บัน

หารอยต่อต้ นตอของปัญหาให้เจอ ค้นหาเอกสารย้อนไปในยุคเก่ า ร้อยเร ียงเอกสาร แล้วมาจัดลาดั บความสาเร็จ/
ความล้มเหลวของโคงการฯ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ทาการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด สิ่ง
ที่เราได้เร ียนรูจ้ ากการดาเนินงานติดตามและสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หร ือ กข.คจ. คือว่า

โครงการฯที่ประสบความสาเร็จได้ นั้น ครัวเร ือน ผู้นา คณะกรรมการกข.คจ.แต่ ละหมู่บ้าน จะต้ องนาหลั ก

คุ ณ ธรรม 5 ประการมาปรับ ใช้ในการบร ิหารโครงการฯจนเกิ ด เป็ นนิ สั ย ติ ดตั ว ว่ าแต่ มี อ ะไรบ้ างล่ ะ คุ ณ ธรรม 5

ประการ ความซือ
่ สั ตย์ต้องมาแหละ นี่ เป็นเรอื่ งที่ หนึ่งอี กสาคั ญเป็นอย่างมาก ความเสี ยสละรองลงมาเป็นที่สอง

รองลงมาคือความรับผิดชอบ นี่ก็ท้ิงไม่ได้ ไม่ต้องตี กรอบต้องเห็ นอกเห็ นใจกัน สุดท้ายแล้วต้ องมีความไว้วางใจกั น
*******************************************************************************************************
่
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จนบางครัง้ ผมมองว่า ไม่จาเป็นต้องมีเอกสารก็ได้ ไม่จาเป็นต้องไปฝากเง ินที่ธนาคารก็ได้ (เพราะโครงการฯนี้พี่ไม่มี
ดอกเบี้ย) แค่ ให้ มีเง ินหมุ นเว ียนผลั ดเปลี่ ยนกั นไปประกอบอาชีพ ในครัวเร ือน ในหมู่ บ้าน กลั บกั นโครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ที่ล้มเหลวเป็นเช่นไร มีการผลัดเปลี่ยนผู้นา ขาดการประสานงานต่ อ ละเลย ละทิ้ง ให้

คนสนิทชิดใกล้ไปใช้เง ินจนปล่อยวางไม่ติดตามกลับ เกิ ดความไม่ไว้วางใจกั นและกั น จนเกิ ดปัญหาสะสมจนยากที่

จะแก้ ไข (แต่ เชือ
่ เหลือเกิ นว่า เราจะแก้ไขได้ ) อาจจะไม่ใช่ผมก็ ได้ เชือ
่ สิ ว่า แก้ ไขได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ผมก็ เรมิ่ ทา
มัน โดยเรมิ่ ใหม่กล่ าวคื อ จัดตั้ งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ (ปนเปทั้งคนรุน
่ ใหม่ คนรุน
่ เก่ า) ตรวจสอบครัวเร ือนที่คง

ค้ างหนี้ ทาสั ญ ญาใหม่ ประนี ประนอมแบบญาติ มิตร ตรวจสอบสถานะครัวเร ือน ถ่ ายทอดทาญาติ รบ
ั สภาพหนี้

แทน แล้วเรมิ่ ทยอยผ่อนหนี้คงค้าง เหมื อนโครงการฯกลับมามี ชวี ิตมีชวี า ก็ ค่อยๆเรมิ่ ปล่อยให้ ครัวเร ือนเป้าหมาย
กู้ยิมเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปจากรุน
่ สู่รน
ุ ่ ต่ อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หากเป็นไปได้ ว่า โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน หร ือ กข.คจ. ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของ

โครงการฯ คือการแก้ ไขความยากจนของครัวเร ือน ซึง่ ถือเป็นวาระแห่งชาติ อยู่ในปัจจุบัน เราคนพัฒนาชุมชนน่าจะ

สานต่ อไปยังหมู่บ้านอื่ น ๆ หร ือครัวเร ือนเป้าหมายที่ยังรอความหวัง รอการได้ รบ
ั โอกาสจากโครงการแก้ ไขปัญหา
ความยากจนนี้ โดยการต่ อยอดจากหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ต้นแบบในแต่ละพื้นที่แต่ ละจังหวัด

ทั่วประเทศไทย ซึง่ ต้ องใช้การตรวจสอบอย่างเข้มข้นและจร ิงจั ง ผมคิดว่า โครงการนี้ สามารถแก้ ไขปัญ หาได้ ผม
เชือ
่ อย่างนั้น เพราะผมเจอมาแล้วในพื้นที่ของผม

สุ ดท้ายนี้ โครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน หร ือเร ียกสั้ นๆ ว่า “กข.คจ.” นั้น มั นไม่ใช่แค่การสอนให้ ท่อง

พยัญชนะภาษาไทย ดูเหมือนเป็นเรอื่ งธรรมดา แต่ลึกๆแล้ว มันไม่ธรรมดาเลยนะ กข.คจ.สอนให้เราต้ องอดทนกั บ
การแก้ ไขปัญ หาต่ างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงทุกคนต้ องนาหลั กคุณธรรม 5 ประการมาใช้ให้ เกิ ดเป็นรู ปธรรมที่จับ
ต้องได้จร ิง อีกทั้งต้องติดตามและสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง หากพวกเรายังคงรักษาสิ่งนี้ไว้ ผมเชือ
่ เหลือเกินว่า
เราจะแก้ไขปัญหาได้จร ิงแน่นอน ตามชือ
่ โครงการ “แก้ไขปัญหาความยากจน” ธรรมดาที่แสนจะไม่ธรรมดา

*******************************************************************************************************
่
เรืองเล่
าเร ้าพลัง
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ชื่อหนั งสื อ

KM Challenge ระดับบุคคล องค์ความรูด
้ ีเด่น (เรอ�่ งเล่าเร้าพลัง)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ผู้ จัดทํา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ที่ปร �กษา

นางศุภมาส เหล็นเร �อง พัฒนาการจังหวัดสตูล
นายธรรมกร ลีลาวรกุล

พัฒนาการจังหวัดตรัง

นายเสร � จิตรเวช

พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

นายจรัญ อินทสระ

พัฒนาการจังหวัดสงขลา

นายถาวร เทพสุวรรณ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

นายธีรว �ทย์ กู้เกียรติ

พัฒนาการจังหวัดป�ตตานี

นายพีร ฤทธิเ์ ดช

พัฒนาการจังหวัดยะลา

นายป�ญญา น่วมประวัติ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุนยะลา
นางสาวฟาร �ดา ม่าเหร็ม ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน

คณะผู้ จัดทํา

นางสาวสุนีย์ มาหะ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนา ไมสัน

ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสร �มการพัฒนาชุมชน

นายนรว �ร์ จันทร์สิทธิ์

นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

นายกิตติ ปานแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

นางสาวสิร �พร สีลาภรณ์ นักว �ชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางสาวศิร �กุล ค�าชู

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

นายว �รกิตติ์ เพชรโชติ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

นางสาวมนกันต์ โล้วเจร �ญงามนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นายสรรณชัย ตั้งพานทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นายอุทัยพันธ์ สิงห์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภานี เซ่งทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฏฐธิดา มีเถื่อน นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ เร �ยบเร �ยง

นางสาวสุภานี เซ่งทอง

นักทรัพยากรบุคคล

ออกแบบปก

นายสรรณชัย ตั้งพานทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน

จํานวนหน้ า

60 หน้า

เผยแพร่

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
สถาบันการพัฒนาชุมชน

