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บ้ำนหนองกลำงดง
ชุมชนพึ่งตนเองและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก

	 หลังจากได้รับเลอืกตัง้เข้ามาเป็นผูใ้หญ่
บ้านในปี	 2539	นายโชคชัย ล้ิมประดิษฐ์ 
ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่	 7	 บ้านหนองกลางดง	 ต. 
ศิลาลอย	อ.สามร้อยยอด	จ.ประจวบคีรีขันธ์	
ก็เร่ิมต้นกระบวนการแก้ไขวิกฤติชุมชนด้วย
การรวบรวมชาวบ้าน	 เปิดเวทีประชุมเพื่อ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน	 รวมทั้งมีการเปลี่ยน
แนวความคิดของชาวบ้าน	 ให้คิดว่าปัญหาที่
เกดิข้ึนภายในชมุชนนัน้เป็นปัญหาของทกุคน	
ไม่ใช่ปัญหาของผู้น�าเพียงคนเดียว	น�าไปสู่จุด
เร่ิมต้นของการแก้ปัญหาชมุชนโดยชมุชนเอง	
 “ในการประชุมก็ชวนคนในหมู่บ้านคุย
ถึงปัญหาที่มี ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร สาเหตุ
จริงๆ แล้วก็คนในหมู่บ้านเรานี่แหละที่ท�าตัว
ให้มีปัญหา ก็เลยเกิดการก�าหนดกฎเกณฑ์ ต้ัง
กตกิาในการแก้ไขปัญหาเรือ่งต่างๆ กเ็ป็นการ

   สภำพหมู่บ้ำนตอนนั้น เรียกง่ำยๆ ว่ำ ‘เละเทะ’ ต่ำงคนต่ำงอยู่ 
มีทั้งปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรพนันเต็มหมู่บ้ำนไปหมด และที่ส่งกระทบ 
ก็คือ โจรขโมย ข้ำวของหำยไม่เว้นแต่ละวัน... รู้สึกว่ำ ‘บ้ำนเรำไม่น่ำอยู่’  
มันเป็นวิกฤติที่ท�ำให้คิดว่ำ ‘จะต้องออกจำกตรงนี้ให้ได้’...  

เริ่มต้นการรวมกลุ ่มเกิดข้ึนครับ”	 ผู ้ใหญ่
โชคชัยเล่า
	 เริ่มจากปัญหายาเสพติดท่ีชาวบ้านได้
จดัล�าดบัความส�าคญัเร่งด่วนในการแก้ปัญหา	
มีการจัดเวรยาม	 และออกตรวจตราร่วมกัน
อย่างจริงจัง	รวมถึงช่วยกันแจ้งเบาะแส	และ
ดูแลบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ติดกัน	 ในที่สุด
ก็สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้
ภายในระยะเวลาเพียง	 3	 ปี	 ซ่ึงความส�าเร็จ
ในการร่วมกับชาวบ้านปราบปรามยาเสพติด
ให้หมดไปนี้	 ท�าให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา
ในการท�างานของผู้ใหญ่โชคชัยมากข้ึน	 และ
ในขณะเดียวกันก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน
การแก้ปัญหาของชาวบ้าน	ซึง่ท�าให้เกดิความ
มั่นใจใน	 “กระบวนการมีส่วนร่วม”	 ของ
ชุมชนมากขึ้น	
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ฟื้นประชำธิปไตยในชุมชน ด้วยกำรมี 
ส่วนร่วมของทุกคน 
	 การได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ชุมชน
ไม้เรียง	 อ.ฉวาง	 จ.นครศรีธรรมราช	 โดยมี
นายประยงค์	 รณรงค์	 หรือน้ายงค์	 ปราชญ์
ชาวบ้านและผูน้�าอาวโุส	ทีรู่จ้กักนัดใีนแวดวง
งานพัฒนา	เป็นผูถ่้ายทอดความรูต่้างๆ	ให้นัน้	
ท�าให้ผู้ใหญ่โชคชัยเกิดแนวความคิดในการ 
จัดตั้ง	 “สภาผู้น�าชุมชน”	 ขึ้น	 โดยมีตัวแทน
จากกลุ่มอาชีพ	 14	 อาชีพ	 ในหมู่บ้าน	 เช่น	 
ผูใ้ช้แรงงาน	เกษตรกร	พ่อค้า	ฯลฯ	แต่ละกลุม่
คดัเลอืกตวัแทนกลุม่ละ	4	คน	รวมเป็น	56	คน	
และมผีูน้�าทีเ่ป็นทางการ	3	คน	คือ	ผูใ้หญ่บ้าน	
และสมาชิก	อบต.	2	คน	รวมทั้งหมด	59	คน	
จึงเรียกสั้นๆ	ว่า	“สภา	59”	
	 หน้าที่หลักของสภา	59	คือการเตรียม 
ข ้อมูลของชุมชนทั้ ง เรื่ อ งป ัญหาที่ เกิ ด
ขึ้นในชุมชน	 เป็นเรื่องที่ชาวบ้านอยากรู ้	
เก่ียวข้องกับปากท้องความเป็นอยู	่และจัดท�า 
ร่างการประชุม	 เพ่ือไว้เป็นข้อมูลในการ
ประชมุประจ�าเดอืนของชาวบ้าน	หรอืเรยีกว่า	 
“สภาประชาชน”	 โดยที่ผู้น�ามีหน้าที่รับฟัง
ปัญหา	 และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดง 
ความคดิเหน็	วเิคราะห์	วางแผน	และตัดสนิใจ 
แก้ปัญหาร่วมกัน
	 ผู้ใหญ่โชคชัยเล่าว่า	 “ก่อนการประชุม
ทุกๆ เดือนของชาวบ้าน จะมีการประชุม

สภาผู้น�าก่อน เพื่อก�าหนดวาระการประชุม
ของชาวบ้าน ทบทวนว่ารอบเดือนที่ผ่านมา 
มีป ัญหาอะไร มีการวางกฎเกณฑ์กติกา
ในการแก้ไขอะไรบ้าง ใช ้สภาผู ้น�าเป ็น 
ผูก้�าหนด เปรยีบง่ายๆ กเ็หมอืนรฐับาลหมูบ้่าน  
เราร่างกฎระเบียบข้อบังคับ เสร็จแล้วก็ต้อง
น�าไปผ่านสภาประชาชน ก็คือการประชุม 
ชาวบ้านท้ังหมูบ้่านอกีครัง้หนึง่ ว่ากฎเกณฑ์ท่ี
เราก�าหนด ชาวบ้านเหน็ด้วยมัย้ สิง่ทีเ่หน็ด้วย 
ก็เอามาใช้ สิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็มีการปรับแก ้
จนเป็นที่พอใจร่วมกัน
 ผมมองว่านี่แหละครับท่ีท�าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยชุมชนเกิด คนมีความรู้สึกว่า 
เขามส่ีวนร่วมทีท่�าให้ชมุชนเกดิความสขุ ตรงนี ้
เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลย คือการ
มีส่วนร่วมของคนทั้งหมู่บ้าน เหมือนกับที่
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อาจารย์ประเวศ วะสี เคยพูดไว้บ่อยๆ ว่า 
การสร้างพระเจดย์ีต้องสร้างจากฐาน เราต้อง
สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของชุมชน
จริงๆ นั่นก็คือ ชาวบ้าน นั่นเอง”
	 ทกุครัง้ทีม่กีารประชมุสภาประชาชนจะ
มกีารถ่ายทอดสดผ่านเสยีงตามสาย	ท�าให้ผูท้ี่
ไม่มโีอกาสได้เข้าร่วมประชมุสามารถรบัทราบ
ข้อมูลต่างๆ	 โดยถ้วนหน้ากัน	 ซึ่งนับตั้งแต่ปี	
2539	 จนถึงปัจจุบัน	 มีการจัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่องทุกเดือนไม่เคยขาด	 เปิดโอกาสให ้
ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น	 ใช้ข้อมูลและ
เหตุผลในการพูดคุยกัน	 ถือเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการรับฟังความคิดเห็นที่หลาก
หลาย	 ซึ่งจะน�าไปสู่การเคารพและยอมรับ
ความแตกต่างของกันและกันได้

ใช้ข้อมูลชุมชนเป็นเครื่องมือแก้ปัญหำ
	 จากเวทีประชุมพูดคุยของชาวบ้าน
หนองกลางดงที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกวัน
อาทิตย์แรกของเดือน	 ท�าให้ผู ้ใหญ่โชคชัย
พบว่า	 ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าแสดง
ความคิดเห็น	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
และการแก้ปัญหาที่ตรงจุด	 จึงน�าไปสู่การ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บ	 “ข้อมูลชุมชน”	

โดยใช้สภาผู้น�าชุมชนเป็นกลไกหลักในการ
ท�างาน	 ซ่ึงข้อมูลท่ีได้มาจะบอกได้ว่าปัญหา
ของตนเองคืออะไร	 และศักยภาพของชุมชน
อยู่ตรงไหน	
	 เริ่ มจากชวนชาวบ ้ านมาร ่ วม กัน
ออกแบบสอบถาม	ค�าถามคอืชาวบ้านอยากรู้ 
อะไร	 จากนั้นก็ลงมือเก็บข้อมูลโดยมีการ
ท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน	 เพราะชาวบ้าน
กงัวลว่าจะได้รบัผลร้ายจากการให้ข้อมลู	เมือ่
ได้ข้อมูลแล้วก็รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล	
โดยมีคนภายนอกมาช่วยท�าแผนที่ข ้อมูล
และแผนที่ความคิด	 จัดระบบข้อมูลให้ง่าย 
ต่อความเข ้าใจ	 ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
วิเคราะห์และรับรู ้ข้อมูล	 โดยเชิญหัวหน้า
ครอบครัวทุกบ้านมาร่วมประชุม	 และร่วม
วิพากย์วิจารณ์หาจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน

แผนชุมชนพึ่งตนเองบ้ำนหนองกลำงดง
	 ผลจากการเกบ็ข้อมลูชมุชนครัง้นี	้ท�าให้
เกิด	“แผนชุมชนพึ่งตนเอง”	 ของชาวบ้าน
หนองกลางดงขึ้น	 ซึ่งความต้องการหลักของ
ชาวบ้าน	 คือการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีรวมกัน
ถึง	 13.8	 ล้านบาท	 จึงมีการระดมความคิด
และร่วมกันหาทางออกได้	4	แนวทาง	คือ	
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 1. การลดต้นทุนการผลิต	โดยการลดใช้
สารเคม	ีแล้วเปลีย่นเป็นไปใช้ปุย๋ชวีภาพแทน	
 2. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต	 โดยการ
แปรรูปสับปะรด	 จากเดิมในพื้นที่ปลูก
สับปะรด	631	 ไร่	แต่ผลผลิตลูกเล็กขาย
ไม่ได้ราคา	 จึงของบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเพื่อสร้างโรงกวนสับปะรด	
จนสามารถเพิ่มมูลค่าได้	1	-	2	ล้านบาทต่อปี	
 3. การประหยัดรายจ่าย	 ตั้งร้านค้า
ชุมชนและปั๊มน�้ามันชุมชนขึ้น	เป็นการชะลอ
เงินไหลออกจากชุมชนอย่างได้ผล	
 4. การตั้งกลุ ่มออมทรัพย์	 เพื่อเป็น
แหล ่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ า 	 และเป ็นทุน
สวัสดิการให้กับชาวบ้าน	
 
	 จากการแก้ปัญหาหนี้สินร่วมกันอย่าง
จริงจัง	 ท�าให้เห็นผลของความเปลี่ยนแปลง	
คอื	คนในชมุชนมรีายรับเพ่ิมขึน้	มหีน้ีสนิลดลง	 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
 “แผนที่เกิดขึ้นน้ี มันเหมือนเป็นแผน
แม่บทของชุมชน ซึ่งครอบคลุมไปทุกเรื่อง 
ตั้งแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย ทุกเรื่องเลย ส่วนกิจกรรมสนองแผน

ก็เป็นการระดมคนในหมู่บ้านมาออกแบบ
ร่วมกนัว่าแผนทีม่อียูเ่นีย่ เราจะท�าให้ประสบ
ความส�าเร็จได้อย่างไร เราจะท�าอะไรได้บ้าง 
สรุปก็คือ เราพัฒนาคนก่อน แล้วใช้คนมา
พัฒนาแผน...
 ความส�าเร็จเหล่านี้ถ้านับเป็นรางวัล ก็
กว่า 30 รางวลั ในเวลากว่า 20 ปี เกดิเป็นการ
รับรู้จากคนภายนอกเข้ามาเรียนรู้ในชุมชน  
เลยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู ้ขึ้นมา นับถึงวันนี้  
ผมรับแขกมากว่า 4,000 คณะได้แล้วครับ 
ท�าให้คนในหมู่บ้านเราเองมีความเชื่อมั่นว่า 
สิ่งท่ีเราท�ามันแก้ทุกข์ของตัวเองได้จริง และ
เกิดความภาคภูมิใจท่ีคนภายนอกมาเรียนรู้
ด้วย” ผู้ใหญ่โชคชัยเล่าเสริม	
 
	 แม้ทกุวนันี	้ผูใ้หญ่โชคชยัจะเกษยีณอายุ
ราชการจากการเป็นผูใ้หญ่บ้านหนองกลางดง
มา	4	ปีแล้ว	แต่กระบวนการท�างานต่างๆ	ของ
ชุมชนยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	 สะท้อน
ถึงความยั่งยืนในการพัฒนาบนฐานราก
อันมั่นคง	 และทุนความดีที่ชาวบ้านหนอง 
กลางดงร่วมกันสร้างสมเพื่อส่งต่อให้กับ 
ลูกหลานต่อไป




