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	 เดิมต�าบลคลองตัน	 มีล�าคลองที่ไม่
สามารถไหลผ่านทะลุติดต่อกับต�าบลใดได้
นอกจากคลองด�าเนินสะดวก	จงึเป็นทีม่าของ	
ค�าว่า	“คลองตัน”
	 คลองด�าเนนิสะดวก	เป็นคลองสายหลกั
ส�าคัญ	 เชื่อมต่อกับคลองสาขาจ�านวนมาก
ของอ�าเภอบ้านแพ้ว	 และเชื่อมต่อระหว่าง
แม่น�้าแม่กลองกับแม่น�้าท่าจีน	 มีประตูน�้า
ชลประทานก้ันเปิดปิด	 เพื่อกันน�้าเค็มจาก
แม่น�้าท่าจีนในบางฤดู	 ไม่ให้ไหลบ่าเข้ามาใน
เรือกสวนไร่นา	ท�าให้การเกษตรเสยีหาย	การ
ท�าประตูน�้าก้ันคลอง	 จึงท�าให้คลองตันและ
เป็นที่มาของชื่อต�าบลนี้

กองทุนสวัสดิกำรชำวบ้ำนต�ำบลคลองตัน
เรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเอง เพื่อชุมชนเป็นสุข

 ต�ำบลคลองตัน เป็นต�ำบลหนึ่งในอ�ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร เดิมเป็นต�ำบล
ที่ขึ้นกับ อ�ำเภอบ้ำนบ่อ ต่อมำใน พ.ศ. 2488 ทำงรำชกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำรำษฎรของ
คลองด�ำเนินสะดวกหนำแน่นมำก จึงยุบอ�ำเภอบ้ำนบ่อบำงส่วน อ�ำเภอสำมพรำนบำงส่วน 
มำรวมตั้งอ�ำเภอขึ้นใหม่ ชื่ออ�ำเภอบ้ำนแพ้ว ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสำคร 

 คุณสรุนชุ บญุจนัทร์	รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลคลองตัน	 เล่าว่า	 ชาวบ้าน 
ที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ	 ท�าสวนผลไม	้ 
ท�าไร่	ท�านากุ้ง
	 ในอดีตชุมชนคลองตันก็เหมือนชุมชน
เกษตรอื่นๆ	 ที่ประสบปัญหาการใช้สารเคมี
ในการท�าการเกษตรจนส่งผลต่อสุขภาพ	
ประชากรร้อยละ	 90	 มีสารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือด	 ระบบนิเวศสูญเสียสมดุลทาง
ธรรมชาติ	 รวมถึงจากการเก็บข้อมูลของ 
ชาวบ้านในต�าบลคลองตันเพียงร้อยละ	 60	
ของจ�านวนหลงัคาเรอืนท้ังหมดพบว่ามหีนีส้นิ 
รวมกันถึง	 123	 ล้านบาท	 ส่วนเด็กเยาวชน 
คนรุ่นใหม่มีปัญหาติดเกม	ติดสื่อออนไลน์	
	 จนกระทั่ง	11	ปีที่แล้วเมื่อเกิดกองทุน
สวัสดิการชาวบ้านต�าบลคลองตันขึ้น	 จึง
เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ	 โดย
ยืนอยู่บนเป้าหมายเดียวกันคือ	 เพื่อสร้าง
ความสงบสุขท่ียั่งยืนให้เกิดข้ึนในชุมชน	
และสร้างกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
การพัฒนาตนเองของสมาชิกและคนใน
ชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเอง	เพื่อสร้างสังคมที่ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน	 ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง	

งานเป้าหมายตัวชี้วัดความสุข	ณ	เมืองทองธานี
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กองทุน…จัดระบบบนฐำนคุณธรรม
	 แรกเร่ิมเดิมทีชุมชนคลองตันมีการ 
ขบัเคลือ่นพฒันาชมุชนไปอย่างขาดเป้าหมาย	
จนวันหนึ่งเมื่อผู ้น�าชุมชนและแกนน�าได้ 
เรียนรู้ว่าหากจะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ต้องมีการท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
นี่จึงเป็นที่มาให้เกิดการเรียนรู ้การจัดท�า
กองทุนสวัสดิการ	 ที่สนับสนุนโดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
	 ด้วยเหตุน้ีวันที่	 1	 มีนาคม	 2549	 คือ	
จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะน�าพาชุมชนไปสู่การ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนในทุก
ด้านให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการชาวบ้านต�าบลคลองตัน
ที่ไม่ได้ดูแลแค่ในด้านการเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	
การศึกษา	 วัฒนธรรมเท่าน้ัน	 แต่ยังรวมถึง 
สิ่งแวดล้อม	 และการสร้างรายได้ให้คนใน
ชุมชนอีกด้วย	 นี่จึงเป็นที่มาที่ท�าให้ชุมชน 
แห่งนี้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	 
มาปรับใช้	ไปพร้อมๆกัน
	 ข้อดอีย่างชดัเจนของทีน่ีค่อื	ผูน้�าชมุชน
ที่สนใจใฝ่หาความรู้	 และพาแกนน�าไปอบรม
เพื่อมาปรับปรุงการท�างานของกลุ่ม	ช่วงแรก
ของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการฯ	คุณสุรนุช 
บุญจันทร์ และคุณวีรวรรณ เกรียท่าทราย

ประธานกองทุนฯ	ใช้ความสามารถในการเป็น
นักจัดรายการวิทยุชุมชนชักชวนชาวบ้านทั้ง
ในต�าบลคลองตันและต�าบลอื่นๆให้เข้าร่วม	
ท�าให้จ�านวนสมาชิกที่เริ่มต้นมีเพียง	 20	 คน	
เพิ่มเป็น	 100	 คน	 ภายในระยะเวลาเพียง	 
2	เดือน	
	 เมื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้นการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณธรรมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	
ทางผู ้น� ากลุ ่มจึ งไปศึกษาแนวทางจาก 
ศูนย์คุณธรรมเพื่อน�ามาปรับใช้	 นอกจาก
นั้นยังได้ไปศึกษาดูงานที่กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�าบลคลองนกกระทุง	 ต�าบลคลอง
นกกระทุง	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 
ซึ่งมีจุดเด่น	 เรื่องการท�างานเป็นทีม	 เน้น
การดูสมาชิกตอนมีชีวิตอยู่มากกว่าตอนตาย	
เช่น	 การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา	 การ
พัฒนาอาชีพของสมาชิก	 รวมถึงได้ไปฝึกฝน
เรื่องการพัฒนาชุมชนท่ีสถาบันอาศรมศิลป์	
เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญให้ชุมชนท�า
เรื่องเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานการรับรอง
อย่างมส่ีวนร่วม	(Participatory	Guarantee	
Systems	:PGS)	
 
	 ในด้านการจัดการและการบริหาร
องค์กร	คณุสรุนชุเล่าว่า	ทางกองทุนสวสัดกิาร
ชาวบ้านต�าบลคลองตัน	 ใช ้ เครื่องมือท่ี 
หลากหลายในการท�าความเข้าใจโครงการ
ต่างๆร่วมกัน	 เช่น	 การจัดท�าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสุข	 ซ่ึงเป็นแนวทางของท่าน 
อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม	การประสาน 
ผ่านกลุ ่มแกนน�าต่างๆ	 ท้ังแกนน�าท่ีเป็น 
ผู้น�าท้องถ่ิน	 ผู้น�าทางธรรมชาติ	 ช้ีแจงผ่าน 
หอกระจายข่าวของหมูบ้่าน	การประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านเวทีประชาคม	

มอบเงินสมาชิกสวัสดิการ	เจ็บ
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	 ส ่ วนการบริหารจัดการ	 กองทุน
สวัสดิการฯ	 มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความ 
รับผดิชอบชดัเจน	โดยประชมุสรปุงานอย่างน้อย 
เดือนละ	1	ครั้ง	หรือตามความจ�าเป็นรวมทั้ง
มีการจัดท�าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่	 เช่น	 การ
จดัท�าบญัชแียกประเภท	สรปุรายรบั-รายจ่าย 
ประจ�าเดือน	 และชี้แจงให้สมาชิกรับทราบ
อย่างโปร่งใส	

มุ่งส่งเสริมดูแลผู้สูงอำยุ และเยำวชน
	 กล่าวได้ว่า	จดุเด่นของกองทนุสวสัดิการ
ชาวบ้านต�าบลคลองตัน	 ซึ่งช่วยสร้างความ
ส�าเร็จในการท�างาน	 คือความร ่วมแรง 
ร่วมใจของชาวบ้าน	 และการท�างานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีต่างๆ	 เช่น	 องค์การบริหาร
ส ่วนต�าบลคลองตัน	 มูลนิธิสาธารณสุข 
แห่งชาติ	 วัด	 โรงเรียน	 ฯลฯ	 โดยกิจกรรมที่
ท�าให้ชุมชนแห่งนี้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน	เช่น	
	 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	 จากงบประมาณ
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์จงัหวดัสมทุรสาคร	เพือ่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจและความส�าคัญของการดูแล 
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้พิการ	 ผู้ด้อย

โอกาส	 จนท�าให้เกิดเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ที่บ้าน	 จ�านวนหมู่บ้านละ	 3	 คน	 รวม	 5	
หมู่บ้าน	จ�านวน	15	คน	
	 การจัดตั้งชมรมสภาเด็กและเยาวชน
ต�าบลคลองตัน	 โดยเริ่มจากการจัดท�าเวที
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเด็กและ
เยาวชนกับกลุ ่มพี่เลี้ยง	 เน้นกระบวนการ
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กๆ	 ทุกคน	
สร้างความรู้ความเข้าใจ	 "การเป็นพลเมือง"	
สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	
ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การเรียนรู้เรื่องภัยจาก 
สือ่ออนไลน์	การพนนั	รวมถงึการสร้างสภาวะ
ผู้น�าให้กับเยาวชน	เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืน
ในการพัฒนาชุมชนต่อไป	

เกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง สร้ำงเครือข่ำย
สุขภำพดี 
	 ท่ีส�าคัญ	 ท่ีนี่ยังส่งเสริมกลุ ่มเกษตร
อินทรีย์คลองตันให้เกิดการเรียนรู้และเห็น
ความส�าคญัของการท�าการเกษตรแบบลด	ละ	 
เลิกสารเคมี	 ด้วยการลงมือท�าให้เห็นเป็น
ตัวอย ่างท่ีแปลงนาสาธิตของคุณสุรพล  
ฉลภิญโญ ต่อมาจึงมีการรวมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์คลองตัน	 และจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรู
พืชชุมชนต�าบลคลองตัน	ตามมา	
	 รวมถึงมีการบูรณาการท�างานร่วมกับ
เกษตรจังหวัดโดยกลุ่มอารักขาพืชจังหวัด
สมุทรสาคร	 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
เกษตรอินทรีย์	 ด้วยการอบรมให้ความรู ้ 
เรือ่งการพฒันาผลติเชือ้สดไว้ขยาย	(เช่น	เชือ้สด 
ไตรโคเดอร์มา	บีที	บิวเวอร์เรีย)	เพื่อให้ต�าบล
แห่งนี้	 เป็นจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ร่วมกับ
เครือข่ายอีก	 3	 ต�าบล	 ได้แก่	 ต�าบลสวนส้ม	
ต�าบลหนองบัว	และต�าบลสวนหลวงอีกด้วย

อบรมเด็กและเยาวชนเรื่องการพนัน
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	 หลังจากมีการเรียนรู ้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเครือข่ายต่างๆ	 เพิ่มเติม
ท�าให ้สมาชิกเริ่มมีพลังในการเดินหน ้า
เรื่องการท�าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
การรับรองอย่างมีส ่วนร่วม	 (PGS)	 เกิด
กระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับภาคี
เครือข่าย	 ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน	
กติการ่วม	 มีการทดลองลงแปลง	 ฝึกให้ลง
ความเห็นในเอกสาร	ร่วมกับเจ้าหน้าส่งเสริม
จากสวนเงินมีมาอีกทั้งมีการจัดเวทีวิเคราะห์
ข้อมูล	โดยการสนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลคลองตันและงบประมาณจาก	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ	(สสส.)	โดยแม่ข่ายองค์การบรหิารส่วน 
ต�าบลท่างาม	อ�าเภออนิทร์บุรี	จังหวดัสิงห์บุรี
	 รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ใน
แวดวงเสวนาเร่ืองการท�าระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีแบบมส่ีวนร่วม	(We	
Organic	PGS)	กับเครือข่ายต่างๆ	ในห่วงโซ่
เกษตรอินทรีย์	เช่น	สามพรานโมเดล	เลมอน
ฟาร์ม	เครอืข่ายเกษตรทางเลอืก	มลูนิธเิกษตร
อนิทรย์ีไทย	และกลุม่ผกูป่ินโตข้าว	รวมถงึการ
เรียนรู้ประสบการณ์กับคุณแม็ททิว	 จอห์น	
จากเครือข่ายคีย์สโตน	จากประเทศอินเดีย

		 ปัจจุบันคลองตันมีชาวบ้านท�าเกษตร
อินทรีย์ในชุมชน	12	ราย	พื้นที่รวม	70	กว่า
ไร่	 โดยเกษตรกรแต่ละรายจะปลูกพืชแบบ
ผสมผสานแตกต่างกันไป	เช่น	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	 
ชะอม	 สะเดา	 กล้วย	 ตะไคร้	 ฝรั่ง	 บวบ
เหลีย่ม	บวบหอม	ดอกขจร	ฯลฯ	นอกจากนัน้	 
เกษตรกรอินทรีย์ที่นี่ยังเห็นร่วมกันว่าตลาด
อินทรีย ์ที่มีความยั่งยืน	 ควรให้ผู ้บริโภค
สามารถเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผัก	 เพื่อจะได้
เข้าใจเรื่องวิธีการผลิต	และเกิดความมั่นใจใน
การซื้อผลผลิตอีกด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	 ระหว่างการท�างาน
อุปสรรคปัญหาที่กลุ ่มแกนน�าประสบคือ	
ปัญหาการเมืองท้องถ่ิน	 ท่ีมีผลประโยชน์เข้า
มาเกีย่วข้อง	ทางแกนน�าแก้ปัญหาด้วยการไม่
ตอบโต้โดยตรง	แต่จะชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง
ให้ชาวบ้านรบัทราบ	รวมถงึทีผ่่านมาบางช่วง
สมาชกิของกลุม่ลดลงด้วยเหตผุลหลายอย่าง	
โดยเฉพาะการขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึงการด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการฯ	
ทางแกนน�าจงึได้แก้ไขด้วยการอธบิาย	พดูคยุ
ชี้แจง	 ท�าให้ปัจจุบันจ�านวนสมาชิกของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนชาวบ้านต�าบลคลองตัน
อยู่ที่	500	กว่าคน	
 
	 ในอนาคต	กองทุนสวสัดกิารฯ	มแีผนงาน 
ท่ีจะพัฒนาพัฒนาคน	 พัฒนางาน	 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ	
ด้วยการทบทวนการท�างานเป็นระยะ	 และ
ยกระดับการด�าเนินงานสู ่การเป็นองค์กร
สาธารณะประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลอื่นๆ	ต่อไป

อบรมการท�าปุ๋ยไส้เดือน




