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หนังสือเล่มน้ี เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยชุมชนที่ใช้ระเบียบวิธีการ  
“การวิจัยเชิงชาติพันธุ ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic  
Community Assessment Process : RECAP)” ที่แสดงถึงทุนและศักยภาพ
ของทุนทางสังคม ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดขบวนการ  
“ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ชุมชนสุขภาวะ” 

ข้อมูลจากงานวิจัยได้ถูกบันทึกและบรรยายออกมาเป็นสารคดี  
ขณะที่อ่านก็จินตนาการไปได้ว่าพื้นที่ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ช่างเข้มแข็ง  
มีผู ้คนที่ใจดี รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหากัน หลายเรื่องราวที่บ้านเราม ี
หลายเรื่องราวที่ยังไม่มี แต่จากเรื่องราวเหล่าน้ี น่าจะไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
ของเราได้ ซึง่เป็นความตัง้ใจของทุกฝ่ายท่ีประสงค์ให้เกดิการกระตุน้จากสาระ
ในหนังสือสารคดี “ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์” 

เมือ่ได้อ่านหนงัสอืเล่มนี ้ผูอ่้านจะรูส้กึได้ถงึความงาม ความด ีความจรงิ  
ที่มีอยู่ในชุมชน หมู่บ้าน และต�าบล จากการที่เรารู้จักตัวเราเองอย่างเป็น 
ระบบหรือที่เราเรียกกันว่า “การวิจัยชุมชน” ซึ่งเป็นเรื่องราวหรือหลักคิดท่ี 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงพร�่าบอกและย�้าเตือนพวกเราถึงแนวทาง 
การพัฒนาว่าต้องใช้กลยุทธ์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การพัฒนาจะต้อง 
“ระเบิดจากข้างใน” และจงใช้ความพยายามในการอยู่กินแบบ “พอเพียง” 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน...

ค�ำน�ำ
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6 “สะอาดสมบูรณ์” 
หมู่บ้านเข้มแข็ง ต�าบลมีพลัง

10 ธรรมนูญชุมชน 
วิถีและวิธีการมีส่วนร่วม

14 แหล่งเรียนรู้ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ 
ผลงานยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนทั่วด้าน

18 สูงวัยอย่างมีคุณค่า และเป่ียมสุข

24 สร้างความพร้อม รวมพลัง 
ป้องกันและขจัดภัยพิบัติ

28 ของเหลือใช้ มิใช่ขยะ 
ชัยชนะชุมชนไร้ถัง

34 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
กลไกส่งเสริมสุขภาพ

38 การแพทย์เชิงรุก กลไกด้านสุขภาพ 
รพ.สต.บ้านแมต และ รพ.สต.บ้านสังข์

สำรบัญ
44 ลดความสูญเสีย 

ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
พัฒนาคุณภาพชีวิต

50 รอยยิ้มอิ่มสุข : 
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

54 พันธุ์ข้าว ปุ๋ย โรงสี 
การพัฒนาวิถีชีวิตชาวนา

62 บริหารจัดการหนี้ระดับชุมชน 
ลดภาระชีวิต

66 ร่วมใจซ้ือแห่งเดียว ได้เก็บเก่ียวดอกผล

70 เกษตรกรรมนอกฤดู ท้องนา-เลี้ยงโค 
และสวนเกษตรผสมผสาน

76 ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน วัยรุ่น 
สร้างสภาพแวดล้อมดี ให้อนาคตงดงาม

82 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ศูนย์รวมพลังแก้ไขปัญหา

86 จากไม้ไผ่สู่ตะกร้า 
จากพลาสติกของทิ้งเป็นไม้กวาด

92 เคล็ดลับ 3 ดี
ปลาร้าบองบ้านดอนทอง

96 เหตุใดตระเวนส่อง
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76 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ก่อนจะไปเยีย่มชมแหล่งเรยีนรูใ้นหมูบ้่านต่างๆ ของต�าบลสะอาดสมบรูณ์ 

เบื้องต้นมาท�าความรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดกันสักเล็กน้อย

ร้อยเอ็ด-เมืองสาเกตนคร
จงัหวดัร้อยเอด็คอืเมอืงโบราณ “สาเกตนคร” เป็นเมอืงใหญ่ทีป่กครอง

เมอืงเลก็ๆ หลายเมอืง มเีส้นทางคมนาคมจ�านวนมากรองรับการค้า การปกครอง 

มีประตูเมืองหลายประตูรอบทิศทางของตัวเมือง จนมีการเขียนจารึกไว้และ 

เอ่ยช่ือว่า “ร้อยเอ็จ” ที่มีความหมายถึง “จ�านวนมาก” มิใช่จ�านวนนับ เช่น 

ส�านวนว่า “ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�า้”

จงัหวดัร้อยเอด็ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชอาณาจกัร

สยาม พ.ศ. 2476 จัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอ�าเภอ 

และได้ยกเลิกระบอบมณฑลเทศาภบิาล ในปีดงักล่าว จงัหวดัร้อยเอด็ ม ี9 อ�าเภอ 

คือ อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอวัชบุรี อ�าเภอเสลภูมิ อ�าเภอโพนทอง อ�าเภอ

อาจสามารถ อ�าเภอพนมไพร อ�าเภอสุวรรณภูมิ อ�าเภอเกษตรวิสัย และอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน (ข้อมูลจาก http://www.roiet.go.th/2013/) ปัจจุบัน 

จังหวัดร้อยเอ็ดมี 20 อ�าเภอ

“สะอำดสมบูรณ์”

หมู่บ้ำนเข้มแข็ง ต�ำบลมีพลัง

AW'63 new ������������ ����3-j (7.1.64).indd   6-7 1/7/2564 BE   11:41 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 6 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 6.....................



98 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ต�าบลสะอาดสมบรูณ์ตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2505 แยกพืน้ทีจ่ากต�าบลนาโพธิ์
อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด เล่ากันว่าก�านันคนแรกอยู่ท่ีบ้านสะอาดสมบูรณ์จึงได้ช่ือ  
“ต�าบลสะอาดสมบูรณ์” ปี พ.ศ. 2539 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล 
สะอาดสมบูรณ์ และอยู่ในเขตการปกครองของ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต�าบลนี้มี 16 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนทอง หมู่ 1 บ้านกาหลง หมู่ 2 บ้านแมต 
หมู่ 3 บ้านแมต หมู่ 4 บ้านแมต หมู่ 5 บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ 6 บ้านสงยาง 
หมู ่7 บ้านสงัข์ หมู ่8 บ้านดงเคง็ หมู ่9 บ้านข้ีเหลก็ หมู ่10 บ้านป่าเพิม่ หมู ่11  
บ้านดอนศรีวิไล หมู่ 12 บ้านหนองผือ หมู่ 13 บ้านหนองแข้ หมู่ 14 บ้านสังข์ 
หมู่ 15 และบ้านสงยาง หมู่ 16

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบค่อนข้างลุ่ม ดินร่วนปนทรายเหมาะในการ
ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ และผักสวนครัวต่างๆ มีเนื้อที่รวม 32,554 ไร่ หรือ 
37.6 ตารางกิโลเมตร ภูมิอากาศเป็นฝนเมืองร้อน ฝนตกชุกเดือนมิถุนายน 
ถึงกันยายน อากาศร้อนแห้งแล้งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ความเข้มแข็งแห่งหมู่บ้าน
เนือ่งจากพืน้ทีต่�าบลสะอาดสมบรูณ์กว้างใหญ่ แต่ละหมูบ้่านอยูห่่างกัน

จึงต้องเน้นให้หมูบ้่านเป็นแกนหลกัในการพฒันา สร้างจดุเด่นและความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการตนเอง ผู ้น�าชุมชนเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีกลไก 
ในการพัฒนาพื้นที่ บุคลากรแห่งองค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทหนุนเสริม 
และพัฒนาศักยภาพให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดเป็นกลุ ่มองค์กร/ 
แหล่งเรียนรู้ เป็นรากฐานดังค�าขวัญ

“ต�าบลน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม ท�าเกษตรอินทรีย์ มากมีกลุ่มอาชีพ”
หากต้องท่องเท่ียวสัมผัสประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ ต�าบล

สะอาดสมบรูณ์เป็นตวัเลือกทีเ่หมาะสม เพราะอยูห่่างจากตวัอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็
เพียง 13  กโิลเมตร การตระเวนเยีย่มเยอืนแต่ละหมูบ้่าน เกบ็รบัประสบการณ์จรงิ 
ครั้นเดินทางกลับ ย่อมได้มุมมองแง่คิดไปใช้ประโยชน์
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1110 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

สะอาดสมบูรณ์เป็นต�าบลน่าอยู่ ท้ังจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในหลากหลายเรื่องราว จนน�าไปสู่การขับเคลื่อน
ธรรมนูญชุมชน

ธรรมนูญชุมชน กลไกการแก้ปัญหา
ก�านันจักรพงษ์ กุนัน ประธานส�านักธรรมนูญ เล่าภาพรวมของ 

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ว่า
“เรามี 16 หมู่บ้าน 2,124 ครัวเรือน ชาย 4,200 คน หญิง 4,300 คน  

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�านา อบต.สะอาดสมบูรณ์มีนโยบายขับเคลื่อน
ธรรมนูญชุมชนในเรื่องต่างๆ เราไปศึกษาดูงานที่ต�าบลนาถ�้า อ�าเภอเมือง  
จั งหวัดนครพนม จากนั้นจัดประชุม เครือข ่ ายภาคีร ่ วมกันเพื่ อท� า 
ธรรมนูญชุมชน มีท้องถิ่น ท้องท่ี ส่วนราชการในพื้นท่ี และพี่น้องประชาชน 
ของสะอาดสมบูรณ์ทั้ง 16 หมู่บ้านร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละชุมชน 
วิเคราะห์ถึงปัญหาส�าคัญ ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อรับผิดชอบด�าเนินงานในแต่ละปัญหา”

ธรรมนูญชุมชน

วิถีและวิธีกำรมีส่วนร่วม

ก�านันจักรพงษ์ กุนัน
ประธานส�านักธรรมนูญ
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1312 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ฉบับที่ 1 มาตรการด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ฉบับที่ 2 มาตรการลดละเลิกอบายมุข
ฉบับที่ 3 มาตรการด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในเขตต�าบล
ฉบับที่ 4 มาตรการด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 5 มาตรการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ฉบบัที ่6 มาตรการด้านการส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนัและควบคมุโรค
ฉบบัที ่7 มาตรการด้านการส่งเสรมิการท�าเกษตรอินทรย์ี ปลอดสารเคมี
ฉบับที่ 8 มาตรการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ฉบับที่ 9 มาตรการการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ธรรมนญูชมุชนทัง้ 9 ฉบบัขบัเคลือ่นเตม็ท่ี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562  

มีคณะกรรมการธรรมนูญชุมชนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ 53 คน การมีธรรมนูญ
ชุมชนท�าให้เกิดความชัดเจนในมาตรการต่างๆ ที่เอื้ออ�านวยต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชน น�าไปสู่กระบวนการการด�าเนินงาน เพื่อเสริมสวัสดิการ สร้างสุข
ภาวะ ตลอดจนการสรุปผลงาน บทเรียน ความรู้ความช�านาญต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารสรุปผลงานส่งให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
การสืบต่อถ่ายทอดความรู้ ผ่านบอร์ดนิทรรศการ การบรรยายท่ีน�าเสนอต่อ
ผู้มาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในต�าบลสะอาดสมบูรณ์ให้สัมผัสถึงความเรียบง่าย
และลึกซึ้งไปพร้อมกัน

“จากนั้นได้ออกระเบียบข้อตกลงร่วมกันในการด�าเนินงานแต่ละเรื่อง 
ใช้ชื่อว่า ธรรมนูญต�าบลชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินการขับเคล่ือน 
โดยยกร่างธรรมนญูชมุชนฉบบัแรกข้ึนปี พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นฉบบัที ่1 ม ี8 หมวด 
70 ข้อ และน�าร่างนี้มาเสนอที่ประชุมประชาคมในต�าบล”

รวมสิ่งดีเข้าด้วยกัน
เนื้อหาส�าคัญของธรรมนูญพัฒนาจากระเบียบหมู ่บ้านตั้งชื่อเป็น

ธรรมนูญชุมชน เพื่อเป็นหลักยึดในการด�าเนินงาน และประกาศใช้ในธรรมนูญ
ชุมชนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2560 หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียบร้อย พิมพ์รูปเล่มออกมาเป็นธรรมนญูชมุชนฉบบัที ่1 มนีายไพรชั หอมกลิน่  
นายอ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ เป็นสกัขพียานในการประกาศใช้ เมือ่วนัท่ี 14 กนัยายน 
2560 ต่อมาได้ประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน 9 ฉบับ เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อน
มาตรการต่างๆ ในพื้นที่ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ในปีเดียวกัน ประกอบด้วย
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1514 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ปัจจุบัน อบต.สะอาดสมบูรณ์ ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชน ซึ่ง เข็มชาติ โภคาเทพ นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ จะมาเล่าถึงภาพการพัฒนาพื้นท่ี 
ในต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เห็นชัดเจนขึ้น

การบริหารต้องมองทุกมิติ
“ผมได้มาบริหาร อบต. ครั้งแรกปี พ.ศ. 2543 ตอนนั้นมีแนวคิดว่า  

ท�าอย่างไรให้ชุมชนได้รับการพัฒนา และหลักการกระจายอ�านาจเกิด
ประสิทธิภาพ ผมอยากเห็นชุมชนมีศักยภาพ พัฒนาให้เข้มแข็ง การพัฒนา 
เราต้องมองมิติปัญหาของพ้ืนที่ทุกด้าน ต้องสร้างคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ  
ต้องท�าให้มากกว่าเรื่อง น�้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เช่น เราต้องมองมิต ิ
เรื่องสุขภาพ ตรงนี้เป็นที่มาของการจัดการต�าบลสุขภาวะ

ตอนปี พ.ศ. 2549 อบต.สะอาดสมบูรณ์ท�าโครงการโรงพยาบาล 
1,800 เตยีง ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล แนวคดิคอื ชาวบ้านต้อง
มีส ่วนร ่วมในการจัดการสุขภาพ โครงการโรงพยาบาล 1,800 เตียง 
เป็นนวัตกรรมที่พวกเราช่วยกันคิดและด�าเนินงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549  
เราประชุมชาวบ้าน 16 หมู่บ้านว่า มาร่วมท�าเรื่องสุขภาพให้หนึ่งครัวเรือน 
มี “หมอ” หน่ึงคน โดยน�าคนหนึ่งคนในครัวเรือนมาฝึกอบรมให้ความรู ้

แหล่งเรียนรู้
ต�ำบลสะอำดสมบูรณ์

ผลงำนยกระดับคุณภำพชีวิต
ชุมชนทั่วด้ำน

เข็มชาติ โภคาเทพ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์
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1716 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและสาธารณสุขพื้นฐานต่างๆ จากนั้นก็น�าความรู ้
ทีไ่ด้รับมาดแูลคนในครอบครวัต่อไป อบต.ตัง้งบประมาณเอาไว้ปีละ 5-7 แสนบาท 
ส�าหรบัโครงการโรงพยาบาล 1,800 เตียง แต่ภายหลงัต้องหยดุไปเพราะติดขัด
เรื่องงบประมาณ”

ยืนหยัดงานดูแลสุขภาพชุมชน
“พอปี พ.ศ. 2555 ผมกลับมาเป็นนายก อบต. อีกครั้ง ตอนนั้น 

เราท�า MOU เป็นลูกข่ายของ อบต.ศรีฐาน อ�าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  
ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3) 
สสส. และไปเป็นลูกข่ายของ อบต.อีเซ อ�าเภอโพธิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
ต่อในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเรียนรู้ฝึกฝนเรื่องเกี่ยวกับต�าบลสุขภาวะ จากน้ัน 
เราเริ่มท�าหลายๆ เรื่อง เช่น ท�าหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS ภาษาถิ่นอีสาน  
เรียกว่ารถบักวี่วอ บริการดูแลเบ้ืองต้นให้คนป่วยในชุมชน รวมถึงการน�าส่ง 
โรงพยาบาลและพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมขน เป็นต้น

โครงการต่างๆ เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาระหว่างผู้น�าชุมชน 
และองค์กรของชาวบ้าน จนประสบความส�าเรจ็และเป็นแหล่งเรยีนรู้ของต�าบล 
เช่น ธรรมนูญชุมชน ต�าบลสะอาดสมบูรณ์

ธรรมนญูชมุชนคอืข้อตกลงของชมุชนท้ัง 16 หมูบ้่าน ปัจจุบนัมธีรรมนญู
ชุมชน 9 ฉบับ แต่ละฉบับมีมาตรการ และประเด็นหลักเพื่อบริหารจัดการ 
เฉพาะด้าน เช่น เรือ่งคณุภาพชีวิต ความสงบสขุ เกษตรอนิทรีย์ เกษตรปลอดสารพษิ 
เราถือว่า ธรรมนูญชุมชนเป็นเครื่องมือ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา

แหล่งเรียนรู ้มีหลายแห่ง เช่น โรงเรียนผู ้สูงอายุสะอาดสมบูรณ์  
แหล่งเรียนรู ้ของกองทุนฌาปนกิจที่เปิดโอกาสให้ผู ้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เป็นสมาชิก เราต้องการสร้างสังคมให้น่าอยู่ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน เราม ี
แหล่งเรียนรู้ชุมชนไร้ถังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ ตอนนี้ท�าไปหลาย
หมู่บ้าน

เรามีศูนย์พัฒนาครอบครัว การดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีชมรมฟุตบอล
สะอาดสมบูรณ์ มีแหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรผสมผสาน กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว 
กองทุนธนาคารข้าว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต ที่เป็นศูนย์ต้นแบบของ
จังหวัดร้อยเอ็ด”

นีคื่อข้อมลูเบือ้งต้น ทีต่�าบลสะอาดสมบรูณ์มแีหล่งเรยีนรูอั้นหลากหลาย  
ให้เข้าไปท่องเทีย่วเกบ็เกีย่วประสบการณ์เพือ่น�ากลบัไปใช้ในชมุชนของตนเอง
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1918 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุ 1,506 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81  
ของประชากรทัง้หมดของต�าบล มีการตัง้โรงเรยีนผูส้งูอาย ุและมกีจิกรรมต่างๆ  
เช่น วงดนตรีกั๊บแก้บ นี่คือการเรียนการสอน การสร้างความสุข ความมีคุณค่า
ให้ผู้สูงวัย

ก่อตัง้จากพลัง 4 ประสาน
สุขเกียรติ สร้างนานอก ผู ้อ�านวยการโรงเรียนผู ้สูงอายุ ต�าบล 

สะอาดสมบูรณ์เล่าว่า โรงเรียนผู ้สูงอายุพัฒนาจากชมรมผู ้สูงอายุที่มีมา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2559 มี 4 ภาคี 
หรือกลุ่มองค์กรสนับสนุนประกอบด้วย

“ท้องที่” มีผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้น�าชุมชนเป็นผู ้ รับสมัครนักเรียนและ 
จัดรถรับ-ส่งผู้สูงอายุจากบ้านมายังโรงเรียน

“ท้องถิ่น” อบต. สะอาดสมบูรณ์ สนับสนุนงบประมาณในการ 
ด�าเนินงาน จัดหาสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากร 
อ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ 

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล” สนับสนุนการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ

“ชุมชน” ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมสุขเกียรติ สร้างนานอก
ผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์

สูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำ และเปี่ยมสุข
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2120 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

สร้างเงื่อนไขกิจกรรมรวมกลุ่ม
โรงเรียนผู ้สูงอายุให้บริการความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม

(หลักสูตร) ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 จ�านวน 74 คน มีการเรียนการสอนดังนี้

หลักสูตรภาคชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์ ภาคอาชีพ 30 เปอร์เซ็นต์ และ 
ภาควิชาการ 20 เปอร์เซ็นต์ เรียนทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และที่ 4 ของเดือน 
มวีชิาเกีย่วกับ ศาสนา ความรูธ้รรมะ ฝึกสมาธ ิปฏบิตัธิรรม เสวนาธรรม ความรู้
ด้านสุขภาพ และการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทีมงานครูสอนประจ�ามาจาก 
รพ.สต. รวมถึงสาธารณสุขอ�าเภอมาเป็นวิทยากร เวลาเรียนเริ่มจาก 8.30 น. 
ถึง 16.00 น.

หลงัเปิดโรงเรยีนผูส้งูอาย ุท�าให้ผูส้งูวยัในสะอาดสมบรูณ์มคีวามสขุมากขึน้
เพราะได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เกื้อหนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้ง 
ร่วมแสดงในวาระต่างๆ เช่น เล่นดนตรีกั๊บแก้บ ร้องร�าท�าเพลง เป็นต้น
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2322 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ หรืองานกิจกรรมของหน่วยราชการ เป็นต้น เราเล่นเพลง
พื้นบ้าน และเพลงอื่นๆ ที่คุ้นหู กลุ่มดนตรีพื้นบ้านร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอายุ และถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้าน สอนเด็กให้ฝึกหัด
กับเครื่องดนตรีจริง และสอนดนตรีให้เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์ โรงเรียนบ้านสังข์-สงยาง และเปิดแสดง 
ให้เด็กนักเรียนดูในวันศุกร์ ก�าหนด 3 เดือนต่อครั้ง”

ผลจากการรวมกลุ่มเล่นดนตร ีท�าให้ผูส้งูวยัมสีขุภาพดขีึน้ท้ังกายและใจ 
และชุมชนอื่นอาจน�าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้ 

รวมกันเล่นดนตรีตามความถนัด
กลุ่มดนตรีพ้ืนบ้านผู้สูงอายุหรือวงดนตรีก๊ับแก้บเริ่มจากผู้สูงอายุที ่

ช�านาญด้านการดนตรี เช่น กับ๊แก๊บ พณิ ซอ กลอง ฉิง่ มารวมวงกนั ในปี พ.ศ. 2558 
และเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่สร้าง
บรรยากาศ ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเรียนและรวมกลุ่มเล่นดนตรี

บุญหนา สาระจันทร์ ประธานกลุ่มดนตรีพื้นบ้านผู้สูงอายุ เล่าว่า 
“วงดนตรกีับ๊แก้บมสีมาชกิ 5 คน เวลาแสดง ผูช้ายนุง่โสร่ง ผู้หญงินุง่ผ้าซ่ิน  

การแสดงส่วนมากเล่นในงานบุญประเพณี เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล

บุญหนา สาระจันทร์ ประธานกลุ่มดนตรีพื้นบ้านผู้สูงอายุ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์
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2524 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ภัยพิบัติ สาธารณภัยท้ังทางธรรมชาติและอุบัติภัยอาจเกิดขึ้นและ
ลุกลามขยายตัวได้ตลอดเวลา การเตรียมตัวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระดับหมู่บ้านและต�าบลมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เรื่องนี้เป็นภารกิจของ
ศูนย์ความร่วมมือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เตรียมพร้อมย่อมชนะภัย
สถานการณ์ภัยพิบัติ ไม่ขึ้นกับเขตการปกครอง ดังนั้น องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น 3 ต�าบลคือ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ต�าบลนาโพธิ์ และต�าบลเมืองทอง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อน 
ศูนย์ร่วมมือด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 3 ต�าบล เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2558 โดย นายก อบต. ทั้ง 3 แห่งร่วมกันลงนามและมีส�านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีที่ตั้งที่องค์การบริหารส่วนต�าบลสะอาดสมบูรณ์

สร้ำงควำมพร้อม รวมพลัง

ป้องกันและขจัดภัยพิบัติ
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2726 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

หน่วยงานนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง? ทศพล ชมพูวิเศษ นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อมูลว่า

“ในส่วนของ อบต.สะอาดสมบูรณ์จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู ้น�าหมู่บ้าน และจิตอาสาทั้ง 16 หมู ่บ้าน  
เพื่อเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ ตั้งสถานีดับเพลิง 
(ย่อย) ประจ�าหมู่บ้านไว้ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน จัดหาถังดับเพลิงให้หมู่บ้านละ  
2 ถงั เพือ่ใช้ระงบัเหตเุบือ้งต้น จดัซ้อมแผนร่วมกันของทัง้สามต�าบล ปีละ 1 ครัง้  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาของทั้งสามต�าบล มีความเข้าใจในการปฏิบัติ  
หากเกิดกรณีภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นที่”

“เรามีทีมงานประจ�า 6 คน รวมหัวหน้าทีมด้วย ทุกคนสามารถ
ขับรถน�้าดับเพลิงได้ แบ่งเวลากันเข้าเวรเฝ้าระวัง เราเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง  
เม่ือรับแจ้งเหตุร้ายออกปฏิบัติการได้ทันที คนท่ีออกเวรแล้วเปิดโทรศัพท์ไว ้
ตลอดเวลา พร้อมรับการติดต่อ ทีมงานทุกคนได้รับการอบรมการดับเพลิง 
เบื้องต้นจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 จังหวัดขอนแก่น  
มกีารทบทวนทกุปี นอกจากนีไ้ด้จัดอบรมให้ความรูแ้ก่ชาวบ้าน ครแูละนกัเรยีน
ให้รู้วิธีการอพยพออกจากอาคาร การใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง โดยจัดอบรม
ปีละ 1 ครั้ง”

เพิ่มขีดความสามารถจากการร่วมมือ
ศูนย์ร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท�างานร่วมกัน 

3 ต�าบล สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทนัเหตกุารณ์ ลดความเสยีหาย
หรือสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันของ 3 ต�าบล ประกอบด้วยรถบรรทุกน�้า 
รถดับเพลิง รถกู้ชีพกู้ภัย ทีมงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท�างานร่วมกนั ประสานงานกัน แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั ส่งผลให้ประชาชน
ในเขตต�าบลสะอาดสมบูรณ์ 16 หมู่บ้าน ต�าบลนาโพธิ์ 10 หมู่บ้าน และ 
ต�าบลเมอืงทอง 10 หมูบ้่าน ได้รับบรกิารด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง

ทศพล ชมพูวิเศษ 
นักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
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29สารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

“หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงาม” ภาพแห่งความงดงามนี้
ปรากฏที่หมู่บ้านหนองผือ หมู่ 13 หนึ่งในเครือข่าย “ชุมชนไร้ถัง” ที่มีอยู่ถึง 
4-5 หมู่บ้านในต�าบลสะอาดสมบูรณ์

แยกขยะสร้างมูลค่าเพิ่ม
สยาม สุตนนท์ ประธานชุมชนไร้ถัง (กองทุนขยะทองคุ ้มครอง

สวสัดกิาร) กล่าวถึงแรงบนัดาลใจในการตัง้กลุม่ว่า “การตัง้ชมุชนไร้ถงั เกดิจาก
เหน็ถงัขยะทีต่ัง้อยูห่น้าบ้านว่าไม่สวยต้องการปรบัปรุง เพือ่จดัการขยะให้ชมุชน
ดูสะอาด เรียบร้อย มีการคัดแยกขยะถูกวิธี คณะกรรมการหมู่บ้าน 23 คน 
ร่วมกันคิดและก่อตั้งชุมชนไร้ถังขึ้นเป็นคณะท�างานขับเคลื่อนการจัดการขยะ
ในชมุชน บางคนเป็น อสม. กรรมการหมูบ้่าน ส.อบต. ผูน้�าชมุชน มาร่วมประชมุ
ปรกึษาหารอืได้ข้อตกลงกน็�าไปปฏิบตั ิเริม่ต้นมสีมาชิก 43 ครวัเรอืนจากจ�านวน
ทั้งหมด 66 ครัวเรือน ต่อมาสมัครเพิ่มอีก 5-6 ครัวเรือน เราต้องการให้ 
ทุกครัวเรือนเป็นสมาชิก”

ของเหลือใช้ มิใช่ขยะ

ชัยชนะชุมชนไร้ถัง
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3130 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

“เราเริ่มต้นปี 2557 เม่ือท�าจริงจังไป 4-5 เดือน เกิดสภาพชุมชน 
สะอาดน่าอยู ่ขยะลดลง ไม่ค่อยพบถุงพลาสตกิตามถนนหนทาง การขับเคล่ือน
ชุมขนไร้ถังเรามีโครงการสวัสดิการรองรับจากการขายขยะที่คัดแยกแล้ว 
แบ่งเป็น ขวดพลาสติกแยกใสแยกขุ่น ขวดเบียร์ ขวดแก้ว โดยประสานกัน 
เป็นเครือข่ายเพื่อขายให้ตัวแทนที่ อบต.จัดหามา ปกติเดือนหนึ่งขาย 2 ครั้ง 
พอดีกับปริมาณที่จัดหาได้ และมีการบันทึกว่าสมาชิกขายอะไรบ้าง จากขยะ 
ที่เคยเอาไปทิ้งท�าให้มีมูลค่าเพิ่มกับครอบครัว”

เสริมแรงจูงใจ
ประธานชุมชนไร้ถัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขับเคล่ือนชุมชนไร้ถัง 

ผ่านการใช้หอกระจายข่าวให้ชาวบ้านในชุมชนรับรู ้และร่วมกิจกรรม  
จัดประชุมประจ�าเดือนๆ ละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ได้เตรียมรางวัลให้ครัวเรือน 
ที่จัดการขยะถูกวิธี “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงาม” บ้านไหน 
ท�าได้ตามเกณฑ์ที่หน้าบ้านไม่มีถังขยะ มองดูสวยงาม หลังบ้านข้างบ้าน 
ท�าสวนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น�้าหมักชีวภาพที่ท�าเอง ภายในบ้านจัดให้งามไม่รก 
รุงรัง ก็มอบรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” ให้ เช่น เครื่องครัว ถ้วยชาม สบู่  
พอกระตุ้นให้ก�าลังใจกัน”

ส่วนขยะอืน่ๆ อาท ิใบไผ่หรอืใบไม้อืน่ๆ รวมไว้ในเสวยีนไม่ไผ่ทีช่าวบ้าน
สานไว้เป็นวงกลมสูง 1 เมตรล้อมรอบโค่นต้นไม้ จากนัน้กวาดรวมน�าใบไม้ต่างๆ  
มาใส่ในเสวียนเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์บ�ารุงดินโคนต้นไม้นั้น เศษผัก เศษอาหาร 
เอาไปท�าน�้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตรอินทรีย์

สยาม สุตนนท์
ประธานชุมชนไร้ถัง หมู่บ้านหนองผือ หมู่ 13
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3332 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

มิใช่ขยะแต่เป็นของเหลือใช้
“เรามีเครือข่ายชุมชนไร้ถัง 4-5 หมู่บ้านคือ หมู่ 3 หมู่ 1 หมู่ 11 และ

หมู่ 13 แนวโน้มในอนาคตส่งเสริมให้เครือข่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ได้น�า 
ขวดพลาสตกิมาแปรรปูให้เกิดประโยชน์ เช่น แปรรปูขวดพลาสตกิเป็นไม้กวาด 
เวลานี้ท�ากันหลายหมู่บ้านแล้ว”

“การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคน ความเคยชินนั้นแก้ยาก ต้องมี
ความพยายาม ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าคนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกัน  
จึงต้องพยายามอย่าท้อถอย ปัญหาต้องเจออยู่แล้ว ต้องพัฒนาคน พัฒนา
จิตใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน แกนน�า 4-5 คนต้องท�าเป็นตัวอย่าง ในที่สุด 
คนส่วนใหญ่ค่อยๆ คล้อยตาม เกดิความเชือ่ม่ัน” สยามกล่าวในตอนท้าย

ทัศนะหรือมุมมองต่อเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน น�าไปสู่
ผลลัพธ์ต่างกัน ขวดพลาสติก เปลี่ยนมุมมองจากขยะมาเป็นของเหลือใช้ 
ที่ขายได้ หรือน�าไปเป็นวัตถุดิบผลิตไม้กวาด ใบไม้ท�าปุ๋ยอินทรีย์ เศษอาหาร 
ท�าน�้าหมักชีวภาพ ตรงนี้เป็นความส�าเร็จของชุมชนไร้ถัง หมู่บ้านหนองผือ  
หมู่ 13 แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์
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3534 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

แหล่งเรียนรู้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ (ศสมช.) หมู่ 6 เริ่มจาก
โรงเรือนห้องเดียวเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. 2535 จากนั้นผู้น�าหมู่บ้านและชาวบ้าน
สะอาดสมบรูณ์ได้ร่วมกนับรจิาคเงนิและร่วมออกแรงสร้างโรงเรอืนขนาดใหญ่ขึน้
ใช้เป็นที่ท�าการของ ศสมช. ในปัจจุบัน

บริการพื้นฐานครบถ้วน
ทองสมุทร พิมพ์ภู อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  

กล่าวถึงบทบาทของศูนย์ฯ ว่า
“ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชุมชนเป็นกลไกขบัเคลือ่นการส่งเสรมิสขุภาพ 

การเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคในชุมชน เราให้บริการครบวงจร เปิดบริการ
ทุกวัน ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น มี อสม. เข้าเวรวันละ 3 คน จัดสรร
หมนุเวยีนกนั 21 คนตลอดสปัดาห์ อสม.ทกุคนท�างานพืน้ฐานทางการแพทย์ได้  
โดยผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และไปศึกษาดูงานที่บ้านดงบัง 
ปราจีนบุรี จากนั้นมีการศึกษาอบรมต่อเนื่องที่ศูนย์ฯ มีบริการ วัดความดัน 
ท�าแผล นวดแก้ปวดเมือ่ย นวดคลายเครยีด อบสมนุไพร การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ไม่รวมการเย็บแผล และมีการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล รวมท้ังมีบริการ 
จัดพบแพทย์ที่ศูนย์ฯ เดือนละครั้ง”

ทองสมุทร พิมพ์ภู 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)

กลไกส่งเสริมสุขภำพ

ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน
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3736 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ศสมช. บ้านสะอาดสมบูรณ์มีบริการ 5 ด้านคือ 1. การส่งเสริมสุขภาพ 
2. การป้องกนัโรค 3. การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้น 4. การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และ 
5. การคุ้มครองผู้บริโภค

หลักใหญ่การท�างาน
การท�างานของ ศสมช. บ้านสะอาดสมบรูณ์ หมู ่6 มหีลกัส�าคญัคอื 3 ก 

คือ ก�าลังคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม กรรมการที่เป็นจิตอาสา และกองทุน 
ในการด�าเนนิกจิกรรม 1 ข คอื ข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพทีท่นัสมยัและถกูต้อง  
3 ส คือ สอนซึ่งกันและกันในการดูแลสุขภาพ สอดส่องหรือดูแลสุขภาพ 
ของตนเองหรือคนในชุมชน และส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและเกินศักยภาพ
ของคนในชุมชน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้าน

นอกจากนี้มีงานสาธารณสุขเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ ดังที่ทองสมุทรอธิบายว่า

“หมู่ 6 มีประชากร 1,200 กว่าครัวเรือน ทุก 10 หลังคาเรือนนับเป็น 
1 เขต มี อสม.รับผิดชอบ 1 คน วันศุกร์ส�ารวจลูกน�้า ก�าจัดยุงลายในพ้ืนที ่
เขตรับผิดชอบ ถ้ามีคนไข้ติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน เราออกเยี่ยมทุกอาทิตย ์ 
และให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ ใครมปัีญหาอะไรกโ็ทรหาได้ตลอด เวลาไปเยีย่มกส็ร้าง
การท�างานเป็นทีมในเขตที่ติดต่อกัน”

ด้วยการจัดการเช่นน้ี ชาวบ้านจึงอุ่นใจได้ว่าเจ็บป่วยเม่ือไร จะได้รับ
การดูแลอย่างทันท่วงที
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3938 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 2 แห่งคือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านแมต หมู่ 4 และโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลบ้านสังข์ หมู่ 15 โดยแบ่งกันรับผิดชอบแห่งละ 8 หมู่บ้าน  
ทั้งสองแห่งมีความโดดเด่นต่างกัน

ดูแลสุขภาพตัง้แต่ในครรภ์มารดา
รจนา จันทวารี ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

(รพ.สต.) บ้านแมต เล่าให้ฟังว่า
“รพ.สต. มภีารกจิพ้ืนฐานคือ ตรวจรกัษาพยาบาลขัน้ต้น รบัฝากครรภ์  

ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคผ่านการให้วัคซีนเด็ก ดูแลโภชนาการ  
งานอนามัยโรงเรียน คุ้มครองผู้บริโภค คัดกรองภาวะผิดปกติต่างๆ บ�าบัด
รกัษาโรคเบาหวาน ความดนัโลหิต มะเรง็เต้านม มะเรง็ปากมดลกู ดแูลผูพ้กิาร  
ผู ้สูงอายุ ฟื ้นฟูสมรรถภาพ และบริการอื่นๆ ให้กับชุมชน โดยมีคลินิก 
เฉพาะทางด้วย ได้แก่ คลินิกวัยใส คลินิกทันตกรรม คลินิกเบาหวาน ความดัน 
คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกสุขภาพเด็กดีสาธารณสุขผสมผสาน”

กำรแพทย์เชิงรุก
กลไกด้ำนสุขภำพ

รพ.สต.บ้ำนแมต
และ รพ.สต.บ้ำนสังข์

รจนา จันทวารี (คนยืน)
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) บ้านแมต หมู่ 4

AW'63 new ������������ ����3-j (7.1.64).indd   38-39 1/7/2564 BE   11:42 PM

ส่งตรวจครัง้ที่ 6 (8 มค.64)/รบักลับครัง้ที่ 6.....................



4140 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

การแพทย์ทางเลือก ชาวบ้านพึ่งตนเองได้
“รพ.สต. บ้านแมตมีพื้นที่ 3 ไร่ เราปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน 

เอาไว้กินและแจกจ่ายพี่น้องประชาชน และใช้บางส่วนเป็นยาสมุนไพร  
เมื่อพื้นฐานพร้อมแล้ว เราจึงเริ่มยกระดับการพัฒนา โดยเจ้าหน้าที่ของ 
รพ.สต.กับ อสม. ออกเงินกันคนละ 500 บาท ไปศึกษาดูงานการแพทย ์
ทางเลือกที่บ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี 2 ครั้ง เมื่อกลับมาได้ท�าโครงการ 
น�าสมุนไพรชนิดต่างๆ มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น ท�ายาสมุนไพรเพื่อใช้กับ 
ผูป่้วยใน รพ.สต. เรามผีูเ้ช่ียวชาญแพทย์แผนไทยมาดแูลโครงการน้ี เราใช้แพทย์
ทางเลือก และแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน ลดการใช้ 
ยาแผนปัจจุบัน ยาปฏิชีวนะได้อีกทางหน่ึง เราอยากให้บ้านท้ัง 8 หมู่บ้าน 
มีสุขภาพดี พึ่งตนเองได้ ลดการใช้ยาที่ไม่จ�าเป็น”

รจนา จันทวารี กล่าวเพิ่มเติมว่า
“เราจัดสัญจรทุกเดือนเพื่อให้ความรู ้กับประชาชนท้ังวิธีการปลูก 

และคุณประโยชน์ของสมุนไพร เช่น มะแว้ง ใบนาด ใบย่านาง มะขามป้อม  
ฟ้าทะลายโจร มะรุม ขม้ินชัน ไพร กระเจ๊ียบแดง อัญชัน เป็นต้น สมุนไพร 

เหล่านีร้กัษาได้หลายโรค เราใช้กบัประชาชนท่ีมคีวามเสีย่งในการใช้ยาปฏิชีวนะ 
นอกจากปลูกใช้เองชาวบ้านยังน�ามาขายให้ รพ.สต. เพ่ือท�าเป็นลูกประคบ  
และมีกลุ่มท�าลูกประคบสมุนไพรขายในต�าบลด้วย”

สร้างกลไกด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน
ส่วน รพ.สต. บ้านสังข์ยกระดับจากสุขศาลาเล็กๆ ที่ตั้งขึ้นเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2519 โดยปี พ.ศ. 2543 ชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างเป็นโรงเรือนสองชั้น 
จากน้ันพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ช่วงป ี
พ.ศ. 2546-2547 ให้บรกิารสาธารณสขุทีห่ลากหลาย ดแูลประชาชนด้านสขุภาพ
ตัง้แต่อยูใ่นครรภ์-แรกเกดิจนบัน้ปลายชวีติ และสร้างกลไกด้านสขุภาพร่วมกับ
ชุมชน
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4342 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ที่นี่มี เดือนฉาย อินทนพ เป็นผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล บ้านสังข์

“เราใช้กลไกด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน เช่น จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ อบรมให้ความรู้ ฟื้นฟูความรู้แก่ทีมผู้ดูแลสุขภาพและกลุ่ม อสม.  
ทีมหมอครอบครัว กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (Caregiver) งานที่ท�า
ประจ�าคือ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
เช่น เจาะเลือด วัดความดันในวัยท�างาน ผู้สูงอายุ ผลลัพธ์โดยรวมท�าให้อัตรา
การตายและการเจ็บป่วยลดลง ทีมงานดังกล่าวดูแลสุขภาพร่วมกันระหว่าง
รพ.สต. กับชุมชน โดยมี อสม. 1 คนเป็นแกนกลางรับผิดชอบดูแลชาวบ้าน  
8-10 หลังคาเรือน และ รพ.สต. ฝึกอบรม “หมอครอบครัว” ให้ 1 บ้านต้องมี  
หมอ 1 คน”

สร้างชุมชนที่มีศักยภาพด้านการแพทย์-สาธารณสุข
รพ.สต. บ้านแมต หมู่ 4 และ รพ.สต. บ้านสังข์ หมู่ 15 ร่วมสร้าง 

ผลงานและบทเรียนส�าคัญของแหล่งเรียนรู้นี้
ข้อแรก ด�าเนินงานเชิงรุก มุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชน เพื่อสร้าง

สขุภาพทีด่ ีเช่น ดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวท่ีมภีาวะพ่ึงพงิ รวมทัง้จดัการปัจจยัเส่ียง
ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ

ข้อที่สอง บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา  
มีเตียงนอนเพ่ือสังเกตอาการ แต่ไม่รับผู้ป่วยนอนค้างคืน หากมีกรณีฉุกเฉิน
ก็ประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ต�าบลออกไปรับผู ้ป่วย  
โดยให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อผู้ป่วย

ข้อทีส่าม เชือ่มโยงและมสีว่นร่วม มคีวามเชือ่มโยงกบับรกิารสขุภาพ
ระดบัอืน่เพือ่ดแูลผูป่้วยเฉพาะรายอย่างมปีระสทิธภิาพ ประชาชน ชมุชน และ
องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมงานกับรพ.สต. อย่างเข้มแข็ง

รพ.สต. ทัง้สองแห่งพร้อมแล้วทีจ่ะต้อนรบัผูม้าเยอืน ให้เกบ็เกีย่วความรู้
และบทเรียนการสร้างกลไกดูแลสุขภาพให้ขุมชน

เดือนฉาย อินทนพ (ยืนกลาง)
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล บ้านสังข์ หมู่ 15
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4544 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

เมื่อชาวบ้านธรรมดาตื่นรู้ แล้วรวมตัวกันเป็นหน่วยย่อยๆ ก็สามารถ
รับมือและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพดูแลผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เรื่องเหล่านี้เป็นผลงานของ ศูนย์กู้ชีพต�าบล
สะอาดสมบูรณ์ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และศูนย์มีสุข  
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ) สามแหล่งเรียนรู้ที่ร่วมดูแล
สุขภาพประชาชน เสริมสร้างสุขภาวะของต�าบลสะอาดสมบูรณ์

ลดความสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจ : 
หน่วยกู้ชีพสะอาดสมบูรณ์

พื้นที่ต�าบลสะอาดสมบูรณ์เป็นทางผ่านระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ดกับ
จังหวัดมหาสารคาม (ทางหลวงหมายเลข 2045) และระหว่างอ�าเภอเมือง
ร้อยเอ็ดกับอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน (ทางหลวงหมายเลข 214) การจราจร 
ค่อนข้างมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจาก
ถนนสายหลักและโรงพยาบาลร้อยเอด็ จงึเดนิทางไม่สะดวกนกัเม่ือเกดิเหตุฉกุเฉนิ

อบต. สะอาดสมบูรณ์ได้ร่วม รพ.สต.บ้านแมต รพ.สต.บ้านสังข์-สงยาง 
และประชาคมต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ตั้งศูนย์กู ้ชีพต�าบลสะอาดสมบูรณ์  
(EMS: Emergency Medical Service) ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ศูนย์น้ีตั้งอยู ่ ท่ี 
อาคารธรรมาภิบาล อบต.สะอาดสมบูรณ์ ให้บริการทั้ง 16 หมู ่บ ้าน 
ของต�าบลสะอาดสมบูรณ์และต�าบลใกล้เคียง

ลดควำมสูญเสีย

ดูแลผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง 
พัฒนำคุณภำพชีวิต

อภัย สาระศรี หัวหน้าศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ซ้ายสุด)
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4746 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

พร้อมรับมือ 24 ช่ัวโมง
อภยั สาระศร ีหวัหน้าศนูย์บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์  

กล่าวถึงภารกิจของหน่วยงานว่า “ศูนย์กู้ชีพต�าบลสะอาดสมบูรณ์ (EMS) 
บริการ 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาบริการผู้ป่วยฉุกเฉินเฉลี่ย 80 รายต่อเดือน 
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคต่างๆ และอุบัติเหตุจราจร เรามีบริการทั่วไป การส่งต่อ
ผูป่้วยร้ายแรง เหตฉุกุเฉิน ผูป่้วยตดิเตียง รวมทัง้ผู้ป่วยทีย่ากจนไม่มยีานพาหนะ
ไปพบแพทย์ เรามเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์ฯ 7 คน ทกุคนสามารถปฏบิตักิารกู้ชพี 
ท�าซพีอีาร์ (CPR : Cardio-Pulmonary Resuscitation) สามารถปฏบิติัการฉุกเฉิน 
เบื้องต้น FR (First Responder) และได้รับการพัฒนาเป็นระดับ BLS  
(Basic Life Support : ชุดปฏิบัติการการแพทย์ระดับขั้นพื้นฐาน) โดยผ่าน 
การศึกษา 110 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ศูนย์สามารถประเมินเบื้องต้นได้รอบด้าน  
แจ้งโรงพยาบาลว่าอาการของผู้ป่วยเป็นระดับไหน กรณีร้ายแรงก็รายงาน 
ทางวิทยุให้หน่วยงานจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมารับที่จุดส่งต่อ”

“อุบัติเหตุในพื้นที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 8 ครั้งต่อเดือน เป็นอุบัติเหตุตามถนน 
มักเป็นรถกระบะ จักรยานยนต์กับคู่กรณีท่ีส่วนใหญ่เป็นสุนัข อีกส่วนเป็น
อุบัติเหตุทั่วไป เช่น ตกจากที่สูง สาธารณภัย พายุพัดต้นไม้โค่น ผู้เกิดอุบัติเหตุ 
ทัง้สองกลุม่มกัมแีผลฉกีขาดต้องป้องกนัการเสยีเลอืดมากด้วยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ส่วนเหตุฉุกเฉินคือ เป็นล้มหมดสติ เบาหวานขึ้นจนหายใจไม่สะดวก 
เหนือ่ยหอบ ปวดท้องรนุแรง ไข้สงูหนาวสัน่ ชกักระตกุ เป็นต้น” อภัย สาระศรี 
สรุปภาพรวมอุบัติเหตุในพื้นที่

ชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน : กลุ่มดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู ้ป่วยติดบ้านติดเตียง (Caregiver) เริ่มต้น 

ปี พ.ศ. 2560 โดย อบต.สะอาดสมบูรณ์กับองค์กรชุมชนในพื้นที่ร่วมกับ อสม.  
และ รพ.สต. ทั้งสองแห่งจัดต้ังกลุ่มข้ึนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของแต่ละหมู่บ้าน ปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอาย ุ

1,506 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81 ของประชากรในพื้นที่ และมีผู้ป่วยติดเตียง 
18 คน

วรวรรณ วงศ์อามาตย์ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เล่าว่า
“กลุ่มอาสาสมัครดแูลผูป่้วยติดบ้านตดิเตียง (Caregiver) แบ่งโซนพืน้ที่

การให้บริการเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยผู ้สูงอายุ 
และลดอัตราผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว กลุ่ม Caregiver คอยพูดคุย 
ให้ก�าลังใจเป็นประจ�า ท�าให้สภาวะจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้น รวมทั้งสร้าง 
ภาคีเครอืข่ายดแูลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายทุัง้ 18 คน จนได้รบัอุปกรณ์ช่วยเหลอื
ทุกคน เช่น ฝึกใช้ไม้เท้าให้ถูกต้อง ฝึกนั่งรถเข็นกิจวัตรประจ�าตัวได้ดียิ่งขึ้น”

วรวรรณ วงศ์อามาตย์ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (ขวามือ)
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4948 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ศูนย์มีสุข : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สงัคมและชมุชนทีผู่ส้งูอายสุามารถด�ารงชวีติอย่างมคีณุภาพ สร้างขึน้ได้ 

เป็นอย่างไร เราไปเยี่ยมเยือนดูความส�าเร็จของแหล่งเรียนรู ้ ศูนย์มีสุข  
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ) บ้านแมต หมู่ 5

สวรรค์ ทมุสทิธิ ์ผูดู้แลผูส้งูอายศุนูย์มสีขุเล่าถึงการด�าเนนิงานของศนูย์
มีสุขในการดูแลผู้สูงอายุว่า เริ่มจากเกณฑ์อายุครบ 60 ปีขึ้นไป การท�างาน 
มีแบบฟอร์มประเมินเกณฑ์ ADL (แบบประเมินคัดกรองผู้สูงอายุ ตามความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน -Barthel Activities of Daily  
Living : ADL). เนื้อหาหลักเป็นการประเมินการท�ากิจวัตรประจ�าวันของ 
ผู้สูงอายุ คะแนนเต็ม 20 ตัดที่ 11 หากต�่ากว่า 11 ก็ขึ้นทะเบียนกับศูนย์มีสุข  
เป็นกลุ่มที่เข้าเงื่อนไขตามนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จากส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ  ที่ มีกองทุนระบบการดูแลระยะยาว 
ด้านสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ LTC (Long Term Care - ระบบ
การดูแลระยะยาว) มีงบประมาณสนับสนุนตามจ�านวนผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ 
ดังกล่าว

“LTC เราดูแลเร่ืองกวาดบ้าน ดูแลความเรียบร้อยในบ้าน ตัดผม  
ตัดเล็บ คือท�าให้เกือบทุกอย่างให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เรามีเกณฑ์ว่าภาวะเท่านั้น
เท่านี้เยี่ยมบ้านเดือนละก่ีครั้ง ปกติเราลงเยี่ยมบ้านเดือนละ 4 ครั้งๆ ละ  
50-60 นาที จัดวันไปนอกเวลาราชการ เน้นเสาร์ อาทิตย์ และไปตามตาราง  
บางครั้งก็จับคู่กันไป เพื่อดูแลบ้าน และดูแลสุขภาพคนไข้ การไปเยี่ยมบ้าน 
มักท�างานร่วมกับกลุ่ม Caregiver เราต้องประเมินว่าคนไข้ท�าอะไรได้บ้าง  
จากนั้นดูแลความสะอาดร่างกาย ดูสุขภาพว่าแข็งแรงดีไหม กินข้าวกับอะไร  
หากคนไหนติดเตียง เราท�ากายภาพบ�าบัดให้ด ้วย กรณีที่หนักหน่อย 
มีการประสานงานกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดด้วย มีแพทย์มาดูแลเดือนละ  
1-2 ครั้ง ตามสภาพการณ์จริง”

ด�าเนินงานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
สวรรค์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ศูนย์มีสุขเรามีวัสดุและกายอุปกรณ ์

ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ�านวน 17 รายการ เช่น เตียงฝึกยืนผู้ใหญ่ 
เตียงฝึกยืนเด็ก ราวฝึกเดิน รอก วงล้อ เบาะฝึกผู้ป่วย ลูกบอลฝึกการทรงตัว  
ถุงทราย เป็นต้น มีบริการนวดแผนไทยแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
และใช้สมุนไพรมาท�าลูกประคบเพื่อใช้ในศูนย์มีสุข”

ศูนย์กู้ชีพต�าบลสะอาดสมบูรณ์ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียง และศูนย์มีสุข (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุและผู ้พิการ)  
เป็นตัวอย่างของ แหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นว่า ประชาชนสามารถรวมตัวกัน 
ช่วยเหลือกันดูแลสุขภาพและสร้างสุขภาวะในพื้นที่ของตนเองได้

สวรรค์ ทุมสิทธิ์ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์มีสุข บ้านแมต หมู่ 5 (นั่งซ้ายสุด)
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5150 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ส�าหรับผู้มาเยือนแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ กองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมผู้สูงอายุ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ซ่ึงจะสัมผัสได้ถึง
รอยยิ้มแห่งความสุขสงบใจของผู้อาวุโส

ห่วงใยกัน จึงสร้างชมรม
สุขเกียรติ สร้างนานอก ประธานชมรมผู้สูงอายุ เล่าถึงความเป็นมา

ของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ ว่า
“ชมรมผู้สูงอายุ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ก่อตั้งปี พ.ศ. 2556 เรารวมกลุ่ม 

ผู้สูงอายุทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.สะอาดสมบูรณ์  
ปีแรกมีผู ้สูงอายุสมัครเป็นสมาชิก 890 คน จากนั้นเลือกตัวแทนชมรม 
ผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 2 คน เป็นคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเพื่อบริหารจัดการ
และออกแบบกิจกรรมของชมรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุท้ังร่างกายและจิตใจ จัดงานวันผู้สูงอายุ และ 
จัดงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อปรับใช้กับการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ”

สุขเกียรติ สร้างนานอก 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ 

รอยย้ิมอิ่มสุข :
กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์
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5352 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

“กองทุนนี้เป็นการจัดสวัสดิการเก่ียวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ของผู ้สูงอายุ เพื่อดูแลการจัดงานศพแก่ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต  
การสมัครสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติดังนี้

หนึง่ ช�าระค่าฌาปนกจิล่วงหน้า 100 บาท และค่าลงทะเบยีน 20 บาท 
รวม 120 บาทต่อ 1 คน

สอง ผู ้สมัครต้องมีอายุ 60 ปี ปัจจุบันนับอายุเป็นปี พ.ศ. เช่น  
การรับสมัครสมาชิกใหม่ปี พ.ศ. 2563 เปิดรับผู้เกิดวันที่ 1 มกราคม 2503 ถึง  
31 ธันวาคม 2503 ตั้งแต่วันที่ 1–31 มกราคม 2563 มีผลคุ้มครองหลังจาก 
วันรับสมัคร นั่นคือ ผู้สมัครทุกคนมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
เป็นต้นไป

สาม ข้อก�าหนดอื่นๆ เช่น ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  
ต�าบลสะอาดสมบูรณ์เท่านั้น ไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง โดยคณะกรรมการ 
ชมรมเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของสมาชิก”

ตัดตอนไม่ต้องกู้ กองทุนมีเงินให้ยืมจัดงานศพ
“เมื่อสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต 1 คน สมาชิกต้องสงเคราะห์ 

คนละ 100 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 1,292 คนรวมเป็นเงิน 129,200 บาท 
โดยประธานแต่ละหมูบ้่านซึง่มทีัง้หมด 16 หมูบ้่าน จะรวมเงินสงเคราะห์ดงักล่าว 
มายังที่ท�าการที่ อบต. จากนั้นนัดครอบครัวของสมาชิกที่มีผู้เสียชีวิตมารับเงิน
ภายในเวลา 3 วัน หลังจากได้รับเอกสารใบมรณะบัตร โดยหักเงินเพื่อเป็น 
การบริหารจัดการกองทุนฯ ร้อยละ 5 บาท จากยอดเงินสงเคราะห์ทั้งหมด 
กองทุนยังมีรายได้ที่ได้รับบริจาคจากครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต และรับเงิน
สมทบจากการท�าบญุงานประเพณ ีฮตี 12 คลอง 14 เช่น “กุม้ข้าวใหญ่” ประจ�าปี
ในเดือนกุมภาพันธ์”

ปัจจบุนักองทนุฯ มเีงินสะสมเปิดโอกาสให้ครอบครวัสมาชกิมาเบิกเงิน 
จัดงานศพล่วงหน้าได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องไปกู้ยืมเงิน 
เพื่อจัดงานศพ ทั้งนี้เท่าที่ผ่านมาแต่ละปีมีผู้สูงอายุเสียชีวิตรวมไม่เกิน 50 ราย

จดุเด่นของแหล่งเรยีนรูก้องทนุฌาปนกจิสงเคราะห์ คอืได้น�าภมูปัิญญา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น “กินทานหากัน” เข้ามาสร้างความสามัคค ี
ในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างได้ผล ท�าให้ครอบครัวไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่าย 
เมื่อถึงคราวต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่
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5554 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ต�าบลสะอาดสมบูรณ์มีแหล่งเรียนรู้ท่ีแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมท�านา 
เรื่อง ข้าวไม่พอกิน พันธุ์ข้าว ปุ๋ย และโรงสี รวม 4 แห่ง โดยที่ บ้านขี้เหล็ก 
หมู่ 10 มีกลุ่มกองทุนธนาคารข้าวบ้านขี้เหล็กและกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว 
บ้านหนองผือ หมู่ 13 มีกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (เล้าข้าวใหญ่) และ 
บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11 มีกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

ฟ้ืนฟูฐานรากคนท�านา : ข้าวมีกิน มีเมล็ดพันธ์ุเพาะปลูก
ชุมชนบ้านขี้เหล็กหมู ่ 10 มี 76 ครัวเรือน ประชากร 251 คน  

ชาย 113 คน หญิง 138 คน อาชีพหลักท�านา คิดเป็นร้อยละ 64.37 และ 
ท�านาปรัง ร้อยละ 34.48 (จากระบบข้อมูลต�าบล-TCNAP) ชุมชนอยู่ห่างจาก
ตัวเมืองค่อนข้างมาก มีสภาพเป็นเขตชนบท ปีไหนฝนแล้ง มักขาดแคลนข้าว
ไม่พอบริโภค และไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอส�าหรับการเพาะปลูกฤดูต่อไป

ประยุทธ เกษี ประธานกลุ่มกองทุนธนาคารข้าว บ้านขี้เหล็ก หมู่ 10 
เล่าว่า

“กองทุนธนาคารข้าวตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์  
และท�านาแล้วไม่มีข้าวเพียงพอบริโภค และขายเป็นรายได้ของครอบครัว  
เริ่มจากปี พ.ศ. 2526 ได้ท�ายุ้งฉางกลางของหมู่บ้านเพื่อส�ารองข้าวพันธุ์ดี  
ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวต้นทุนจ�านวน 1,000 กิโลกรัม 

พันธุ์ข้ำว ปุ๋ย โรงสี 

กำรพัฒนำวิถีชีวิตชำวนำ

ประยุทธ เกษี 
ประธานกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว และกองทุนธนาคารข้าว 

บ้านขี้เหล็ก หมู่ 10
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5756 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

เพือ่ใช้เป็นพนัธุข้์าวปลกูในฤดูท�านา หรอืบริโภคหากเกดิปัญหาข้าวไม่เพยีงพอ 
เราน�าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมาให้สมาชิกกู้ยืมในลักษณะธนาคารข้าว ปีแรก 
เน้นการกูย้มืไปท�าเมลด็พนัธ์ุ กติกากูย้มืในสดัส่วน 10 ถงัส่งคืนหลงัการเกบ็เก่ียว 
11 ถัง เท่ากับ 10 ต่อ 1” 

“ต ่อมาป ี พ.ศ. 2539 ชุมชนร ่วมกับส�านักงานพัฒนาชุมชน 
อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดจัดประเพณีบุญคูณลานให้สมาชิกน�าข้าวเปลือกมาสมทบ 
ครัวเรือนละ 1 ถัง ตอนนั้นมี 80 ครัวเรือนได้ข้าวประมาณ 1,600 ถัง 
มาเพิ่มเติมให้ธนาคารข้าว ซ่ึงคือยุ้งฉางเดิมท่ีสร้างบนที่สาธารณะประโยชน์
ประจ�าหมูบ้่านอยูใ่กล้ศาลาประชาคม โรงสข้ีาวชมุชน (SML) และใกล้สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ คือ เสาหลักบ้าน ความจุของยุ้งฉางข้าวราว 10,000 กิโลกรัม”

ยึดมั่นหลักการด�าเนินงาน
ปัจจุบันสมาชิกธนาคารข้าวกู้ยืมไปบริโภคเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก 

แก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ได้แล้ว แต่ก็มีการกู้ยืมเมล็ดพันธุ์ฉุกเฉิน หากปีไหนแล้ง 
และต้องปลูกข้าวซ�า้

ธนาคารข้าวมีระเบียบกติกา ดังนี้ สมาชิกต้องเป็นบุคคล/ครอบครัว 
ที่อยู่ในชุมชน กู้ได้ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ถัง (400 กิโลกรัม) หากมีความ
จ�าเป็นมากกว่านั้นต้องแจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อสมาชิกยืมไป 
คนในครอบครวัต้องรับทราบ หากเกดิกรณผีูท้ีกู่ย้มืเสยีชวีติ สมาชกิในครวัเรอืน 
ต้องช�าระคืนจนครบ

สมาชกิกูยื้ม 10 ถงั (100 กโิลกรมั) ต้องช�าระคนื 11 ถงั (111 กโิลกรมั) 
ถ้าไม่จ�าเป็นไม่รับช�าระเป็นเงิน เมื่อถึงเวลารับช�าระคืนคณะกรรมการ ประชุม
หารือ เตรียมความพร้อมแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าว
ประจ�าหมู่บ้าน มีการจัดท�าบัญชี จดบันทึก รับ-จ่าย ให้สมาชิกทราบ

ด้วยวธิน้ีีการด�าเนนิงานเช่นน้ี ท�าให้เมลด็ข้าวมีการหมนุเวยีน ไม่ตกค้าง
ในยุ้งฉาง ผู้กู้ยืมช�าระคืนครบถ้วนท�าให้ธนาคารข้าวมีปริมาณข้าวเพียงพอ
ส�าหรับสมาชิกได้ตลอดไป

เมล็ดพันธ์ุหลัก พันธุ์ขยาย และพันธ์ุจ�าหน่าย
ประยทุธ  เกษ ีประธานกลุม่เมลด็พนัธุข้์าว เล่าถึงพฒันาการของกลุม่ว่า
“ปี พ.ศ. 2560 เราต้ังกลุม่เมล็ดพนัธุข้์าว เพือ่ให้มเีมลด็พันธุข้์าวพันธุด์ี  

มีสมาชิกแรกเริ่ม 78 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 81 คน พื้นที่เพาะปลูกรวม  
750 กว่าไร่ เราได้รับการสนับสนุนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จ�านวน 
156 กระสอบ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นได้จัดสรร 
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกคนละ 100 กิโลกรัม โดยปีท่ี 1 แจกให้ครัวเรือนละ 
2 กระสอบไม่ต้องเอามาคืน ปีที่ 2 ให้ครัวเรือนละ 1 กระสอบไม่ต้องเอาคนื 
ทัง้นีเ้พือ่ให้เกษตรกรคัดเมลด็พนัธุข้์าวไว้ใช้เอง ปรบัปรงุพนัธุข้์าวและลดต้นทุน
เช่นกัน ส่วนที่เหลือจากการใช้เป็นเมล็ดพันธุ ์ข้าวของสมาชิกก็จ�าหน่าย 
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5958 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ให้สหกรณ์การเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวจ�าหน่ายให้ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด”

“เรามีหลักเกณฑ์ว่า สมาชิกต้องท�านาหยอดและนาด�าเท่านั้น โดยใช้ 
เมล็ดพันธุ์ 10 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ปีแรกเน้นการผลิตเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ไว ้ใช ้ปลูกเอง และจ�าหน่ายให้สหกรณ์ เมล็ดพันธุ ์ข ้าวเริ่มต้นที่ได ้มา 
จัดเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก เม่ือเพาะปลูกแล้วน�ามาใช้เพาะปลูกต่อเป็นพันธุ์ขยาย 
ในขั้นพันธุ ์ขยายเมื่อเอามาปลูกก็เป็นพันธุ ์จ�าหน่าย เส้นทางพันธุ ์ข ้าว
เป็นแบบนี้ ปีที่เราได้พันธุ ์หลักมาคือฤดูกาลผลิต 2558/2559 เมื่อได ้
ผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายในฤดูกาลผลิต 2559/2560 มีการน�าไปจ�าหน่าย
แล้วรอบหนึ่ง รอบที่สองฤดูกาลผลิต 2560/2561”

เมล็ดพันธ์ุใช้ได้สูงสุดรอบละ 5 ปี
ประยุทธ กล่าวเสริมว่า “การปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์หน่ึงรอบ 

การผลิตต ้องตัดพันธุ ์ปนสองครั้ง ดีที่สุด 3 ครั้ง ครั้งแรกตอนแตกกอ 
เช่น ต้นสูงเกินต้นอื่น ครั้งที่สองตอนออกรวง หากเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว 
ที่เริ่มมองเห็นความแตกต่าง ครั้งที่สาม ตอนเป็นข้าวน�้านม เห็นชัดจาก 
รวงข้าวก้มลง เห็นสีท่ีแตกต่างกันว่าเป็นพันธุ์อะไร เอาพวกท่ีเป็นข้าวเหนียว 
ข้าวเม็ดสั้นออก ท�าเช่นน้ีก็ได้พันธุ์ข้าวที่ดีไม่ปะปน คนท�านา 10-20 ไร ่ 
ต้องแบ่ง 1-3 ไร่เป็นแปลงที่ปลูกไว้เพื่อผลิตเก็บเมล็ดพันธุ ์ข้าวไว้ใช้เอง  
แปลงนี้ต้องดูแลอย่างดีตัดพันธุ์ปน นี่เป็นวิธีการปกติ เมื่อครบ 5 ปีก็ต้องไปซื้อ
พันธุ์หลักมาใช้รอบใหม่”

นอกจากกลุม่เมลด็พนัธุข้์าวบ้านขีเ้หลก็แล้ว ยงัมธีนาคารข้าวทีป่ระสาน
และสนับสนุนชาวนาด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อท�านาแล้วต้องมีข้าวกิน

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเล้าข้าวใหญ่ ได้ผลดีทัง้พืชและคน
ส่วนโรงปุย๋ของกลุม่ผลติปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพ (เล้าข้าวใหญ่) บ้านหนองผือ 

หมู่ 13 ก่อตั้งปี พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเริ่มต้น 25 คน ปัจจุบัน 65 คน จาก 
13 ครัวเรือน

สยาม สุตนนท์ ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (เล้าข้าวใหญ่) 
บ้านหนองผือ กล่าวว่า “อบต. จัดผู ้เช่ียวชาญมาส่งเสริมให้ความรู ้เรื่อง 
น�้าหมักชีวภาพ สารไล่แมลง สารเร่งราก การท�าปุ๋ยหมัก จนถึงการผลิต 
ปุ๋ยชีวภาพ จนเราผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้โดยใช้แรงงานในชุมชน ส่วนวัสดุ
ต่างๆ ได้รับบริจาคจากสมาชิกและชาวบ้าน ช่วงแรกผลิตได้เม็ดไม่ใหญ่เท่าใด
ขายปุ๋ยกระสอบละ 100 บาท”

“พอปีที่สองเริ่มคล่องตัว ผลิตปุ ๋ยได้ดีขึ้นใช้ค�าว ่า สารชีวภาพ 
บ�ารุงดินเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเล้าข้าวใหญ่ ปัจจุบันผลิตได้วันละ  
60 กระสอบต่อวนั (ไม่ได้ผลติทกุวนั) การผลติปุย๋ใช้แรงงานวนัละ 10 กว่าคน 
ค่าแรงคนละ 305 บาทต่อวัน เริ่มงานตั้งแต่ 8.00-17.00 น. พัก 1 ชั่วโมง  
เราผลิตปุ๋ยเม็ดเล็ก เม็ดใหญ่ ได้ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตได้ 
600 กระสอบต่อปี กระสอบละ 50 กิโลกรัม ขายกระสอบละ 270 บาท”

การสร้างโรงงานปุ๋ย ท�าให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพเสริม ลดต้นทุน
การท�าเกษตรกรรม ลดการพึ่งสารเคมี ลดการท�าลายสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี 
ทั้งยังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนดิน

แต่ข้าวเปลอืกต้องเปลีย่นเป็นข้าวสาร นัน่เป็นสาเหตใุห้ทมีงานไปเยีย่มชม
แหล่งเรียนรู้ กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11

สยาม สุตนนท์ 
ประธานกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 
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6160 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

จับจุดส�าคัญ ลดต้นทุนการสีข้าว
เสถียร มาสนา ประธานกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11  

กล่าวถึงพื้นฐานของชุมชนบ้านป่าเพิ่มว่า
“ประชากรบ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11 ส่วนใหญ่ท�านาคิดเป็น ร้อยละ 59.64 

ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินร้อยละ 98.77 หนี้สิ้นอันดับแรก คือท�าการเกษตร  
คิดเป็นร้อยละ 91.25 รองลงมาคือ หนี้การศึกษาบุตรคิดเป็นร้อยละ 42.50 
ปัญหาเหล่านี้เรื้อรังมานาน สาเหตุหนึ่งคือในหมู่บ้านไม่มีโรงสีข้าว ผู้น�าชุมชน 
จึงจัดประชุมชาวบ้านมีมติให้ตั้งโรงสีข้าวขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2552 โดยได้ 
งบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง 200,000 บาท

“เราสร้างโรงสีข้าวขนาดเล็กขึ้นที่คุ้มดอนเป้า ข้างวัดดอนเป้า มีพื้นที่
ราว 1 งาน เงินทุนที่ได้มาใช้ซื้อเครื่องสีข้าวขนาด 2 ลูกสี ราคา 160,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายท�าโรงเรือน-โรงสี 40,000 บาท เมื่อถมที่ปรับที่แล้วได้สร้างโรงเรือน 
สข้ีาว 1 หลงั งบประมาณทีมี่ใช้ในการซือ้วสัดุก่อสร้าง ส่วนการก่อสร้างชาวบ้าน 
มาช่วยงานออกแรง จนสร้างเสร็จเริ่มสีข้าวได้ปีเดียวกัน”

การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน
เสถยีรสรปุภาพรวมเพิม่เตมิว่า ชาวบ้านทัง้ 83 ครวัเรอืนของบ้านป่าเพิม่

สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน โดยเข้าหุ้นๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
ด�าเนนิการโรงส ี8,300 บาท จากนัน้คณะกรรมการกลุม่โรงสข้ีาวชุมชนแต่งตัง้
ผู้มีหน้าที่สีข้าวประจ�าโรงสี เพื่อสีข้าวให้สมาชิก เปิดบริการเช้าถึงเที่ยงทุกวัน 
เกบ็ค่าบรกิารสีข้าวเป็นข้าวสารหนกั 500 กรมั หรอืครึง่กโิลกรมัต่อข้าวเปลอืก 
1 กระสอบ โรงสีขายข้าวสาร ปลายข้าว ร�า และแกลบให้สมาชิกในราคาถูก 
และมีพ่อค้ามารับซื้อเป็นประจ�า ตรงนี้เป็นรายได้ของกลุ่ม

ผู้มีหน้าท่ีประจ�าโรงสีข้าวรับผิดชอบการสีข้าว การขาย จัดท�าบัญชี  
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ มีการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกท่ีน�าข้าวมาสีเอง 
โดยให้ค่าตอบแทนกระสอบละ 4 บาท ปัจจุบันมีบริการรับส่งข้าวเปลือกถึง
บ้านสมาชกิ โรงสข้ีาวชมุชนสรปุบญัชทีกุเดอืน หลงัหกัค่าน�า้ค่าไฟ จ่ายค่าตอบแทน
แก่ผู้ท�าหน้าที่ประจ�าโรงสี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว จึงปันผลก�าไรตอบแทน 
เพื่อกระตุ้นการท�างานและเพิ่มรายได้ของสมาชิก การปันผลจัดแบ่งให้สมาชิก
ผู้สข้ีาว 50% สมาชิกผู้ถอืหุน้ 25% คณะกรรมการ 10% ประกนัความเสีย่ง 15%

เสถียร มาสนา 
ประธานกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11 (ขวาสุด)
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6362 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

การไม่มหีนีส้นินบัเป็นเรือ่งดอีย่างยิง่ แต่ถ้ามแีล้วต้องบรหิารจดัการหนี้
ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุลดภาระให้เหลอืน้อยท่ีสดุ ซึง่แหล่งเรยีนรูศ้นูย์จดัการ 
กองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11 ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ มีแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ให้ศึกษาท�าความเข้าใจ

เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11 ตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2560 

เปล่ียนชื่อมาจากกลุ่มสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่มที่เริ่มต้น 
ปี พ.ศ. 2554

บ้านป่าเพิ่มมีกลุ่มกองทุน 11 กลุ่มคือ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
2. กลุ่มออมทรัพย์ (คุ้มดอนเป้า) 3. กลุ่มเพาะเห็ด 4. กลุ่ม กข.คจ. 5. กลุ่ม 
ร้านค้าชมุชน (คุม้ดอนเป้า) 6. กลุม่ร้านค้าชมุชน (คุม้ป่าเพิม่) 7. กลุม่กองทนุปุย๋ 
8. กลุ่มโรงสีชุมชน 9. กลุ่มจักสานตะกร้า 10. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และ 
11. กลุ่มธนาคารข้าว สมาชิก 11 กลุ่มรวม 81 ครัวเรือน มีสัญญาเงินกู้ยืม 
194 สัญญา สมาชกิหนึง่ครวัเรอืนมกัมสีญัญาเงนิกู้ยืมกับกองทนุต่างๆ มากกว่า 
1 สัญญา บางครอบครัวไม่สามารถช�าระหน้ีได้ตามก�าหนด อีกท้ังแต่ละกลุ่ม 
มกี�าหนดเวลาช�าระหนีไ้ม่เหมอืนกนั และอัตราดอกเบีย้เงินกูไ้ม่เท่ากนั สมาชิก
หลายคนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง เนื่องจาก
ขดัต่อระเบยีบข้อบงัคบัและนโยบายของกลุม่นัน้ๆ และส่งผลเกดิปัญหาหนีส้นิ
ครัวเรือนเรื้อรังในชุมชนตามมา

บริหำรจัดกำรหนี้
ระดับชุมชน

ลดภำระชีวิต
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6564 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

รวมหนี้ให้เหลือ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน
ทองอินทร์ กัลลา ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม  

เล่าว่า ศูนย์ฯ มีโครงการหลักคือ การรวมกลุ่มกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้านทั้งหมด 
11 กลุม่ เพือ่บรหิารจดัการเงนิทุนให้เป็นระบบ แก้ไขปัญหาหนีส้นิให้แก่สมาชกิ 
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน การขับเคลื่อนโครงการเริ่มด้วย
การน�าเงินทุนหมุนเวียนของแต่ละกลุ่มท่ีเหลือจากการปล่อยกู้มารวมกันได ้
เงนิทนุ 3,348,102 บาท จากนัน้จดัตัง้คณะกรรมการศนูย์จดัการกองทนุชมุชน 
โดยมาจากตัวแทนกลุ่มละ 2 คน รวมประธาน 1 คน รวมเป็น 23 คน เพื่อออก
ระเบยีบข้อบงัคบั และร่วมกนับรหิารจดัการกองทนุให้เกดิประโยชน์แก่สมาชกิ

ทัง้น้ีวธิกีารท�างานจดัการหน้ีของครวัเรอืนไปสู ่1 สญัญา 1 ครวัเรอืนว่า 
ด�าเนินไปบนแนวคิด “ปรับ โอน เปลี่ยน ทะเบียนการจัดการ”

ปรับ คือ ปรับโครงสร้างหน้ี วิเคราะห์สถานภาพและระเบียบของ 
กลุ่มกองทุน ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละ 6 เท่ากันทุกกลุ่ม

โอน คือ วิเคราะห์ลูกหนี้ พฤติกรรมการกู้ การช�าระหนี้ การออม  
จดัประเภทลกูหนีเ้พือ่โอนหนีใ้ห้เข้าเป็นสมาชกิของกลุม่กองทนุแต่ละประเภท
ดังนี้ 1. สมาชิกที่มียอดหนี้ไม่ถึง 35,000 บาท 13 ครัวเรือนโอนเป็นสมาชิก
กลุม่ กข.คจ. 2. สมาชกิทีม่ยีอดหนี ้35,000 – 50,000 บาท จ�านวน 62 ครวัเรือน  
โอนเป็นสมาชกิกลุม่กองทนุหมูบ้่าน 3. สมาชกิทีม่ยีอดหนีเ้กนิ 50,000 บาทขึน้ไป  
จ�านวน 6 ครัวเรือนโอนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เปลี่ยน คือ เปล่ียนสัญญาท้ังหมดของครอบครัวท่ีเป็นหน้ีให้เป็น  
1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ทะเบียนการจัดการ คือ จัดการด้านทะเบียนของศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน ตามระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ทะเบียนกลุ่ม ทะเบียน
สมาชิก ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนการเงินและบัญชี ทะเบียนเงินออม ทะเบียน
การช�าระหนี้ ทะเบียนสัญญาเงินกู้

โครงการ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ท�าให้ประชาชนทั้ง 81 ครัวเรือน 
ช�าระหนีไ้ด้ตามก�าหนด ไม่เป็นหนีน้อกระบบ ผลงานดงักล่าวท�าให้ได้รบัรางวลั
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระดับเขต 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี 
พ.ศ. 2562

ทองอินทร์ กัลลา 
ประธาน

ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน 

บ้านป่าเพิ่ม 
หมู่ 11
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6766 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

การรวมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวันของคนในชุมชน 
ที่กระจัดกระจายให้เป็นกลุ่มก้อน ย่อมท�าให้เกิดประโยชน์มากมายต่อสมาชิก
ในชุมชน พวกเขามีวิธีการด�าเนินงานอย่างไร แหล่งเรียนรู้ กลุ่มกองทุนร้านค้า
ชุมชนบ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11 มาตอบให้

ร้านค้าชุมชน เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
สมพงษ์ แสนอินตา ประธานกลุ่มกองทุนร้านค้าชุมชนบ้านป่าเพิ่ม  

หมู่ 11 เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า
“ชาวบ้านตกลงระดมทุนกันโดยลงหุ้นเป็นรายครัวเรือน เริ่มตั้งแต่  

100 บาทถงึ 2,000 บาท มผีูส้นใจสมคัรเป็นสมาชกิ 30 ครอบครวั มทีนุเริม่แรก 
8,200 บาท ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
ตามโครงการ SML จ�านวน 150,000 บาท ได้น�ามาก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกในการให้บริการสินค้าได้ครบ
ทุกประเภท เงินอีกส่วนหนึ่งใช้ลงทุนเพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้มากขึ้น
ตามความต้องการของสมาชิกและลูกค้าทั่วไป ปัจจุบันร้านค้าชุมชนตั้งอยู่ที ่
วัดบ้านป่าเพิ่ม ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นท่ี 
ติดกับถนนระหว่างหมู่บ้าน”

สมพงษ์ แสนอินตา 
ประธานกลุ่มกองทุน
ร้านค้าชุมชน
บ้านป่าเพิ่ม 
หมู่ 11

ร่วมใจซื้อแห่งเดียว
ได้เก็บเกี่ยวดอกผล
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6968 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

“เรามีคณะกรรมการบริหารจัดการจ�านวน 7 คน ขับเคลื่อนกองทุน 
ร้านค้าชุมชน และมีระเบียบข้อบังคับกองทุนไว้เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติร่วมกัน 
ปัจจุบันมีสมาชิก 39 ครัวเรือน และได้แก้ไขระเบียบให้สมาชิกถือหุ้นเท่ากัน
ทัง้หมดคอืครวัเรอืนละ 500 บาท ปิดบญัชีทกุรอบ 4 เดอืน ปีละ 3 ครัง้ แต่ละครัง้
แสดงบญัชค่ีาใช้จ่ายทีต้่องหกัก่อนปันผล ประกอบด้วย ต้นทนุสนิค้า ค่าน�า้มนัรถ 
ในการไปซื้อสินค้ามาขาย ค่าความสิ้นเปลือง ไฟฟ้า น�้าประปา ถุงใส่สินค้า 
ค่าจ้างคนขายของ จากนั้นคืนเงินแก่สมาชิกผู้ซื้อสินค้า 6% ของจ�านวนเงิน 
ที่ซื้อโดยมีคูปองที่ร้านค้าออกให้เป็นหลักฐาน เงินส่วนท่ีเหลือแบ่งปันให ้
ผู้รับผิดชอบขาย 35 % คณะกรรมการ 10% สาธารณประโยชน์ 5% และ 
จากนั้นเฉลี่ยเป็นเงินปันผลต่อหุ้นของสมาชิกท้ัง 39 ราย การจัดแบ่งเช่นนี้ 
เพื่อให้สมาชิกร่วมใจมาซื้อของกินของใช้ต่างๆ ที่ร้านค้าชุมชน”

ข้อบังคับต้องเด็ดขาด
“เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้ร้านค้าชมุชน ห้ามสมาชกิเปิดร้านค้าส่วนตวั  

หากละเมิดกฎให้ออกจากกลุ ่ม นี่เป็นข้อห้ามส�าคัญท่ีท�าให้บ้านป่าเพิ่ม 
เข้มแขง็มากขึ้น เกิดความสามัคคีเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกัน” สมพงษ์ แสนอินตา  
กล่าวเพิ่มเติมถึงข้อดีของร้านค้าอีกหลายอย่างคือ

“สินค้าที่ร้านค้าชุมชนมีราคาขายต�่ากว่าร้านค้าท่ัวไป ตอนนี้มีบริการ 
ส่งสินค้าถงึบ้านด้วย และรับสัง่ซือ้ผ่านไลน์ เมือ่ซือ้ 300 บาทขึน้ไปส่งให้ถงึบ้าน 
ไม่คิดค่าบริการ สินค้าประจ�าร้าน เช่น ปุ๋ยเคมี ข้าวสาร สิ่งของอุปโภคบริโภค
ทั่วไป ผงซักผอก สบู่ ยาสีฟัน ไม้กวาด ของใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจ�าวัน  
ร้านค้าชุมชนอยูไ่ด้เพราะสมาชกิร่วมใจมาซือ้สนิค้า เราอยูม่า 10 ปีแล้ว ปัจจบุนั
มีเงินทุนหมุนเวียน 235,990 บาท”

กองทุนร้านค้าชุมชนท�าให้สมาชิกเข้าใจการด�าเนินธุรกิจ มองเห็นพลัง
จากการรวมตวักนัลงทุนถอืหุน้เปิดกจิการร้านค้า ตระหนกัผลดขีองการร่วมใจ
กันซื้อสินค้าที่ร้านค้าของตนเอง ทั้งประหยัด สะดวก ได้เงินปันผลคืนจาก 
ยอดซื้อรวม และการถือหุ้น รวมทั้งการขยายผลต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มอื่นๆ ของชุมชน
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7170 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

แหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้คือ กลุ่มเกษตรพึ่งพาตนเอง บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11  
กลุ่มการเลี้ยงโคพ้ืนบ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 13 และสวนเกษตรผสมผสาน  
(สวนรวมมติร) บ้านแมต หมู ่3 ซึง่เกษตรกรได้ประยกุต์ใช้ท่ีนามาท�าการเกษตร 
ด้านอื่นๆ อีก

ปลูกกินเอง จนมีขาย
ค�าตา กลัลา ประธานกลุม่เกษตรพึง่พาตนเอง บ้านป่าเพ่ิม หมู ่11 เล่าว่า
“ปี พ.ศ. 2558 ชาวบ้านป่าเพิ่มได้จัดตั้งกลุ ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

ต่อมาเปลีย่นชือ่เป็น กลุม่เกษตรพึง่พาตนเอง บ้านป่าเพิม่ มสีมาชกิ 78 ครวัเรอืน
ประมาณ 400 คน ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักแบบไม่ใช้สารเคมี เช่น ชะอม 
ข่าบ้าน กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาด ผักชีลาว ต้นหอม ปลูกตามฤดูกาล
เป็นแปลงตามหน้าบ้าน ข้างบ้าน ทุง่นาท�าเป็นสวนผกั และมบ่ีอน�า้ ปลกูพลบู้าน 
ผักสลัด ต้นหอม กะเพรา ใบบัวบก ผักปัง มะระ กระเทียม ผลผลิต 
นอกจากกินในครัวเรือนแล้ว ยังรวบรวมน�าส่งแม่ค้าท่ีเป็นคนในหมู่บ้าน 
เพื่อน�าไปขายที่ตลาดหนองแคน ตัวเมืองร้อยเอ็ด

เกษตรกรรมนอกฤดู

ท้องนำ-เล้ียงโค
และสวนเกษตรผสมผสำน

ค�าตา กัลลา 
ประธานกลุ่มเกษตรพึ่งพาตน บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11
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7372 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

การด�าเนนิงานของกลุม่เกษตรพึง่พาตนเองช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรอืน  
มรีายได้เพิม่ ได้ใช้ทีน่า ทีด่นิรอบบ้าน และแหล่งน�า้ทีมี่อยูแ่ล้วให้เกดิประโยชน์
เต็มที่ โดยมีค�าขวัญว่า “ผักข้างบ้าน ครัวข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมี”

ที่นานอกฤดูท�านายังใช้ประโยชน์อื่นได้ เราไปดูกัน

วิถีท�านาและเลี้ยงโค เติบโตไปด้วยกัน
การท�านาและเลี้ยงโคส่งผลดีต่อกันอย่างไร ค�าเฉลยอยู่ที่ แหล่งเรียนรู้ 

กลุ่มการเลี้ยงโคพื้นบ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 13 (1 คอกแสนสุข)
อุดร อุปรา เจ้าของศูนย์เรียนรู ้ กลุ ่มการเล้ียงโคพื้นบ้าน เล่าว่า 

“ปี พ.ศ. 2558 เริ่มเลี้ยงโคพันธุ ์พื้นบ้านเพื่อได้มูลโคมาเป็นปุ ๋ยคอก 
แทนการใช้ปุย๋เคม ีตอนแรกซือ้โคพนัธุพ์ืน้บ้าน 3 ตวัมาเลีย้ง แต่ละปีจ�านวนโค 
ก็เพิ่มขึ้น ได้ปุ๋ยคอกมาใส่พื้นที่นาของตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยเคมี 
มีเหลือก็จ�าหน่ายให้กับเพื่อนเกษตรกร เมื่อมีมากพอขายจึงให้ผู้ประกอบการ
ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จนได้ชื่อว่า 1 คอกแสนสุข”

จัดสรรพื้นที่นา ปลูกข้าว ปลูกหญ้า
ปัจจุบัน 1 คอกแสนสุข มีโคที่เลี้ยงไว้ 17 ตัว มีที่ดินท�านา 15 ไร่ และ

จดัแบ่งใหม่โดยใช้ท�านา 12 ไร่ อกี 3 ไร่ ปลกูหญ้าเนเปียร์และเอาหญ้าเนเปียร์ 
เข้าเครื่องตัดเป็นชิ้นเล็กๆ น�ามาผสมกับร�าละเอียดเป็นอาหารเลี้ยงโค

อุดร อุปรา กล่าวว่า “เราเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้าน หลังช่วงเก็บเกี่ยว 
หมดหน้านาก็ปล่อยวัวลงแปลงนา หาแหล่งน�้าให้วัว และต้องมีเวลาดูแล  
แต่ช่วงท�านาเลี้ยงอยู่ในคอกตลอด ขี้วัวสะสมอยู่ในคอก ปีท่ีแล้วได้ขี้วัว  
กองต้นข้าว กองฟาง ท�าปุ๋ย เป็นวัตถุดิบส�าหรับท�าปุ๋ย และส่งโรงปุ๋ยหมู่ 13 
บ้านหนองผอืเลีย้งววัพืน้บ้านเกอืบทุกหลงัคาเรอืน ท้ังหมูบ้่านกลายเป็น 1 คอก
แสนสุข”

ยังมีอีกแหล่งเรียนรู้ให้ดูเป็นทางเลือกส�าหรับวิถีชีวิตเกษตรกรรม

อุดร อุปรา 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ กลุ่มการเลี้ยงโคพื้นบ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 13 (1 คอกแสนสุข)
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7574 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

สวนเกษตรผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
บุศรา กลิน่อบุล เจ้าของศูนย์เรยีนรู ้สวนเกษตรผสมผสาน (สวนรวมมิตร)  

“เริ่มท�าเกษตรผสมผสาน ปี พ.ศ. 2542 แนวคิดคือ ปลูกทุกอย่างที่กินได้  
กินทุกอย่างที่ปลูกไว้ เช่น ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง 
ขนุน กล้วย น้อยหน่า มะยงชิด มะขาม เลี้ยงทุกอย่างที่เลี้ยงได้ เช่น เลี้ยงปลา  
ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็นต้น การเพาะปลูกดังกล่าวก็สืบทอดต่อๆ กันมา  
โดยส่วนตวักป็ลกูมา 18-20 ปีแล้ว แต่ได้ยกระดบัพฒันาดขีึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2558 
ที่เข้าร่วมโครงการเกษตร 1 ไร่ 1 แสนของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ตอนนั้น  
ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการเริ่มต้นได้แก่ ลูกปลานิลจ�านวน 4,960 ตัว  
พนัธุไ์ผ่กมิซงุ 20 กิง่ อาหารปลา 1 กระสอบ และปุย๋อนิทรย์ีชีวภาพ 1 กระสอบ 
เราจึงได้โอกาสเพาะปลกูเลีย้งปลามาอย่างต่อเนือ่ง มรีายได้เสรมิสามารถช�าระ
หนี้สินจนหมด และสร้างรายได้แบบยั่งยืนได้สม�่าเสมอ”

รดน�้าพรวนดิน เพิ่มความรู้
บศุรากล่าวต่อว่า “เม่ือมุง่มัน่ท�าเกษตรกรรมกต้็องเอาใจใส่ ทบทวนและ 

หาความรู้เพิ่มเติม เช่น วิธีตอนต้นไม้ ท�าดินไส้เดือน ฮอร์โมนสังเคราะห์แสง 
น�้าหมักชีวภาพ การปลูกต้นไม้ใส่กระถางที่สะดวกในการก�าจัดวัชพืช 
ประหยัดพื้นที่ ท�าตาข่ายคลุมได้สะดวกเมื่อแดดแรงร้อนแล้ง การปลูกพืช 
หลายอย่างในหลุมเดียวกัน ท�าหลุมยักษ์ปลูกกล้วย ก่อนรอบปลูกกล้วย 
เป็นพชืสวนครวั ข่า ตะไคร้ มะกรดู พรกิ มะละกอ พชืผกัเหล่านีล้้วนเอือ้ประโยชน์
ต่อกัน”

สวนเกษตรรวมมิตรเป็นผลงานของหนึ่งครอบครัวซ่ึงมีพื้นที่ 5 ไร่  
แบ่งปลูกบ้านและท�าสวนข้างบ้าน 1 ไร่ ท�านา 1 ไร่ ใช้ท�าเกษตรผสมผสาน  
3 ไร่ แต่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่

จากตวัอย่างข้างต้น จะเห็นว่าท่ีนา ไม่ได้มไีว้ส�าหรบัปลกูข้าวแต่อย่างเดียว 
และ เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

บุศรา กลิ่นอุบล 
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ สวนเกษตรผสมผสาน (สวนรวมมิตร) บ้านแมต หมู่ 3
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7776 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

การดแูลคนรุน่ต่อไปต้องใส่ใจตัง้แต่เป็นเดก็เลก็ เด็กวยัเรยีน และวยัรุน่ 
ที่ต�าบลสะอาดสมบูรณ์ มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจที่มีการดูแลเด็กทุกช่วงวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต เน้นพัฒนาการสมดุล 4 ด้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต หมู่ 8 ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ศูนย์นี้มีให้ 

บริการ 8 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนทอง หมู่ 1 บ้านกาหลง หมู่ 2 บ้านแมต 
หมู ่3,4,5 บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู ่6 บ้านดอนศรวีไิล หมู่ 12 และบ้านหนองแข้ 
หมู่ 14

สมหวงั วงศ์มะณ ีรองประธานศนูย์พฒันาเดก็เล็ก อบต.สะอาดสมบรูณ์  
และรองประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ กล่าวถึงรายละเอียดของที่นี่ว่า

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต รับเด็กตั้งแต่ 2 ขวบไม่เกิน 3 ขวบ 
จัดเป็นสองห้องเรียน เตรียมอนุบาล 1/1 และเตรียมอนุบาล 1/2 โดยรับเด็ก 
ตั้งแต่ 2 ขวบถึง 2 ขวบ 6 เดือน จัดให้มีจ�านวนเหมาะสมในแต่ละห้อง ศูนย์ฯ 
เปิดสอนตามวันเวลาราชการ การเปิดภาคเรียนจะประสานงานกับทาง อบต.  
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม”

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน วัยรุ่น 

สร้ำงสภำพแวดล้อมดี 
ให้อนำคตงดงำม
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7978 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

จดุเด่นของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแมตม ี4 ข้อคือ หนึง่ ส่งเสรมิสุขภาพ  
มีการดูแลสุขภาพ ให้ความรู้สนับสนุนเรื่องความสะอาด จัดตรวจอนามัย 
ช่องปากทุกๆ 3 เดือน บริการเคลือบฟลูออไรด์ฟันเด็ก 

สอง การมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ในท้องถิ่น ผู้สูงอายุ 
มาเล่านิทาน สาธิตและสอนการท�าของเล่น หรือเล่นดนตรีพื้นบ้าน 

สาม คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง ในการบริหารพัฒนา จากอาคาร
หลังเดียวที่จัดรวมกับห้องสมุด คณะกรรมการให้ความร่วมมือในการพัฒนา
สร้างอาคารหลังท่ีสองเป็นอาคารเรียน ซ่อมแซมอาคารและส่ิงต่างๆ 
ให้ถูกสุขลักษณะ

สี ่การเรยีนการสอนเน้นพฒันาการสมวยัท้ัง 4 ด้าน คือสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง อารมณ์จิตใจดี สดชื่นแจ่มใส สติปัญญาดี และอยู่ร่วมกับคนอื่น 
ในสังคมได้ ไม่งอแงเอาแต่ใจ ซ่ึงศูนย์ฯ มีฐานเรียนรู้ส�าหรับฝึกฝนพัฒนาการ 
ทั้งสี่ด้านนี้ให้กับนักเรียน

ช่วงหลายปีท่ีผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เป็นการยนืยนัถึงผลส�าเรจ็ในการบริหารจดัการศนูย์
ได้เป็นอย่างดี

ฝึกฝนแต่เยาว์วัย ที่โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์มีนักเรียน 177 คน เป็นนักเรียน

ชาย 107 คน นักเรียนหญิง 70 คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนคือ บ้านดอนศรีวิไล  
บ้านดอนทอง บ้านกาหลง ต�าบลสะอาดสมบรูณ์ บ้านโนนสะอาด บ้านหนองคูขาด 
ต�าบลขอนแก่น ทั้งสองต�าบลอยู่ในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ทวี อามัสสา ครูช�านาญการพิเศษ กล่าวว่า “โรงเรียนจัดกิจกรรม 
การเรยีนรูต้ามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงให้ทัง้ 8 กลุม่สาระ และสร้างฐาน
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติการจริง เราสร้าง
ฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามฤดูกาล ให้นักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้น  
ม.3 ได้ฝึกฝน เดก็แต่ละชัน้ปีเข้าศกึษาทีแ่หล่งเรยีนรูต้ามช่วงวยั เช่น ชัน้อนบุาล
ปลูกผักในกระบะหน้าห้อง ระดับประถมปลูกพืชผักสวนครัวที่ดูแลเองได้  
เด็กโตก็ท�ากิจกรรมที่รับผิดชอบมากขึ้น อาทิ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลา”

โรงเรียนยังมีฐานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอื่นๆ เช่น ปลูกมะนาว 
แก้วมังกร ฟักข้าว เสาวรส และฝึกการแปรรูปฟักข้าวเป็นสบู่ ท�าน�้าเสาวรส 
เป็นต้น และยงัได้ร่วมกับ กศน. ให้ความรู ้เช่น สอนแต่งหน้า ซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน ซ่อมโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ทััง้นีโ้รงเรยีนมกีารฝึกฝนต่อเนือ่ง ช่วงปิดเทอมเดก็มาท�างานตามตารางเวร
เหมอืนช่วงเปิดเทอม เป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครองและมกีจิกรรมให้เดก็
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม
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8180 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

ชมรมฟุตบอล สะอาดสมบูรณ์ FC กีฬาแก้ปัญหาวัยรุ่น
ช่วงคาบเก่ียวทับซ้อนต่อเน่ืองกับโรงเรียนคือการใช้เวลาของวัยรุ่น  

ทั้งนี้  ต�าบลสะอาดสมบูรณ์มี 1,880 ครัวเรือน ประชากร 7,238 คน  
โดยอยูใ่นช่วงอายุ 15-19 ปี 384 คน คดิเป็นร้อยละ 5.31 และช่วงอาย ุ20-24 ปี  
478 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 (จากระบบข้อมูล TCNAP) กลุ่มช่วงวัยดังกล่าว 
มักมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งในงานบุญประเพณ ีงานกีฬา

สมัย บัวระบัน ประธานชมรมฟุตบอลสะอาดสมบูรณ์ FC เล่าว่า  
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อบต.สะอาดสมบูรณ์ได้จัดต้ังชมรมฟุตบอลต�าบล
สะอาดสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ในต�าบลได้ออกก�าลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ไปมั่วสุม
กับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างความรักความสามัคคีของเยาวชนในต�าบล
เป็นการลดปัญหาการทะเลาะวิวาทไปในตัว

แข่งกีฬา ต้านยาเสพติด
นอกจากน้ีชมรมฯ ยังร่วมกับส�านักธรรมนูญชุมชนและสภาเด็กและ

เยาวชนต�าบลสะอาดสมบูรณ์ และ อบต.สะอาดสมบูรณ์ จดักฬีาสะอาดสมบูรณ์
ต้านยาเสพติดขึ้นทุกปี เพิ่มแรงจูงใจให้วัยรุ่นมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น โดยให้
แต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนส่งตัวแทนและนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

สมัยย�้าว่า “ตอนนี้ชมรมฟุตบอลสะอาดสมบูรณ์ FC มีทีม 2 รุ่น คือ
รุ่นไม่เกิน 12 ปี กับรุ่นประชาชนทั่วไป หรือรุ่นเด็ก และรุ่นทั่วไป เยาวชน
ทีอ่ายมุากกว่า 12 ปีกม็าเล่นฟตุบอลรุ่นประชาชนทัว่ไป เพราะรปูร่างได้แล้ว 
ความสามารถก็มี เมื่อคัดตัวเสร็จแล้วได้ 2 ทีม ใช้เวลาตอนเย็นฝึกซ้อม และ
ลงสนามแข่งในรายการต่างๆ ในนามชมรมฟุตบอลสะอาดสมบูรณ์ FC”

การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับเยาวชนต้ังแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ตั้งแต่
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กในโรงเรียน และวัยรุ่นคือความน่าสนใจของแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มนี้

สมัย บัวระบัน 
ประธาน

ชมรมฟุตบอล
สะอาดสมบูรณ์ FC
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การพฒันาครอบครวัเป็นปัจจัยส�าคญัท่ีท�าให้มรีากฐานทีด่ต่ีอการพฒันา
ด้านอืน่ๆ ซึง่แหล่งเรยีนรู ้ศนูย์พฒันาครอบครวัในชุมชน ต�าบลสะอาดสมบรูณ์ 
เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้

ครอบครัวคือรัว้แห่งมนุษยชาติ
ค�าพันธ์ มาตย์วิเศษ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กล่าวถึง 

สภาพของพื้นที่ว่า
“ปัญหาที่ก�าลังทวีความรุนแรงคือ ปัญหาวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง ท�าให้ 
เด็กต้องอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ หรือปู่ย่าตายาย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ไปท�างานต่างจังหวัดท�าให้การเลี้ยงดูบุตรหลานไม่เหมาะสม เกิดช่องว่าง
ระหว่างวยั ขาดการสือ่สารเรือ่งเพศส�าหรบัวยัรุ่น เดก็ไม่กล้าปรกึษาผูป้กครอง
และขาดความอบอุ ่น จึงไปปรึกษาเพื่อนหรือคนแปลกหน้าที่ติดต่อทาง 
โลกออนไลน์ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเด็กถูกล่อลวง เด็กติดยา และมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมมากขึ้น”

ค�าพันธ์ มาตย์วิเศษ 
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต�าบลสะอาดสมบูรณ์

ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน

ศูนย์รวมพลังแก้ไขปัญหำ
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อบต.สะอาดสมบูรณ์จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต�าบล 
สะอาดสมบูรณ์ขึ้นปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
แก้ไข ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้แก่ครอบครวั ให้ค�าแนะน�าและมกีารบรหิารจัดการ 
ในรูปของคณะท�างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประกอบด้วยตัวแทน
องค์กร กลุ่มต่างๆ ในชุมชนร่วมเป็นคณะท�างานจ�านวน 16 คน

พลังจากการสนับสนุนภายนอก
ศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัด 
ร้อยเอ็ด กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต�าบสะอาดสมบูรณ์ และวิทยากร 
ในการจัดกิจกรรมจากบ ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดร ้อยเอ็ด  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านแมต และท�างานร่วมกับคณะท�างาน
คุ้มครองเด็กต�าบล เพื่อส�ารวจข้อมูลมาตรฐานเด็กในชุมชน

การจัดกิจกรรมแต่ละคร้ังเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก 
ในครอบครัวทกุช่วงวยั เพือ่ให้สมาชกิในครอบครวัรูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเอง 
เกิดความรัก ความอบอุ่น สร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและสังคมต่อไป

“กิจกรรมมีทั้งจัดฝึกอบรมในพื้นท่ีและจัดค่ายครอบครัวนอกพื้นท่ี 
ต่างจังหวัด เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ใช้เวลา 
ในการฝึกอบรมหลักสูตรละ 4 วัน กลุ่มเป้าหมายของโครงการแบ่งออกเป็น 
4 กลุ่มๆ ละ 30 คน ได้แก่ กลุ่มเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน กลุ่มพ่อแม่มือใหม่ 
กลุ่มครอบครัวทั่วไป และกลุ่มครอบครัวผู้สูงอายุ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นหญงิชาย และความต้องการของแต่ละกลุม่เป้าหมาย 
ให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจมากขึ้น ป้องกันปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว ป้องกันปัญหาการหย่าร้าง” ประธานศนูย์ฯ กล่าวในตอนท้าย

ปัจจบุนัแหล่งเรยีนรู ้ศนูย์พฒันาครอบครวัในชมุชนต�าบลสะอาดสมบรูณ์  
ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับดี และได้รับการจดทะเบียน
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
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ในชนบทมไีม้ไผ่จ�านวนมากและมภีาชนะของใช้ต่างๆ ทีท่�าจากพลาสตกิ
เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์ย่อมสร้างประโยชน์ได้ ไปดูกันที่ แหล่งเรียนรู ้ 
กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านป่าเพิม่ หมู ่11 และกลุม่ผลติไม้กวาดจากพลาสตกิ 
บ้านสังข์ หมู่ 8

สานไม้ไผ่ สานความรู้
ค�าตา กนัลา ประธานกลุม่จกัสานตะกร้าไม้ไผ่ เล่าถงึความเป็นมาของ

กลุ่มว่า “ชาวบ้านบ้านป่าเพ่ิมมีการจักสานและขายตะกร้าไม้ไผ่กันอยู่แล้ว 
ต่อมาได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่ หมู่ 11 ขึ้น เพื่อก�าหนดราคา
ขายสินค้าได้เอง ปัจจุบันกลุ่มฯ มีสมาชิก 15 ครัวเรือน การรวมกลุ่มสนับสนุน
การพัฒนาฝีมือการสานตะกร้าไม้ไผ่ให้สวยงามมากขึ้นจนขายได้ถึงใบละ 
70 บาท ส�าหรับตะกร้าแบบธรรมดา ส่วนตระกร้า แบบที่ใส่สีสลับลาย 
มี 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง เล็ก ราคา 200 บาท 170 บาท และ 120 บาท 
ตามล�าดับ”

อ่อนจันทร์ นิลาทะวงษ์ วัย 79 ปี ที่ปรึกษาและผู้สืบสานภูมิปัญญา
งานสานตะกร้าไม้ไผ่ กล่าวเสริมว่า

“สมัยก่อนไม่ได้สานให้สวยงามแบบน้ี เพราะสานเอาไว้ใช้เองเท่านั้น  
ปัจจบุนัดดัแปลงให้มลีวดลายสวยงามขึน้ ต้องขดัผวิให้เนยีนด้วยกระดาษทราย 
จนไม่มีเสี้ยน ที่ส�าคัญต้องมีความทนทาน”

จำกไม้ไผ่สู่ตะกร้ำ 

จำกพลำสติกของทิ้งเป็นไม้กวำด

ค�าตา กันลา 
ประธาน

กลุ่มจักสาน
ตะกร้าไม้ไผ่
บ้านป่าเพิ่ม 

หมู่ 11

อ่อนจันทร์ นิลาทะวงษ์
ที่ปรึกษาและผู้สอนการสานตะกร้า กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านป่าเพิ่ม หมู่ 11
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ความแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่นี้ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ 

ภายในครัวเรือน ทั้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าให้มีความหลากหลายทั้งขนาด  
รูปทรง และลวดลาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ปัจจุบันตะกร้าจักสาน 
เป็นผลติภณัฑ์ประจ�าต�าบล มกีารจักสานตะกร้าแบบงานละเอยีดประณตีไว้ใช้
เพือ่ประดบัตกแต่ง สร้างความสวยงาม และส�าหรบัใช้งานทัว่ไปในชีวติประจ�าวนั 
ซึ่งตระกร้าทั้งสองแบบนี้สามารถซื้อไปใช้งาน ซื้อเป็นของฝากของขวัญได้

ปัจจบุนักลุ่มจักสานตะกร้าไม้ไผ่ มกีารถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้ 
ในการจักสานไม้ไผ่อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์ 
ชิ้นงานสวยๆ ให้กับผู้สนใจ

เปลี่ยนจากของทิ้ง มาใช้ท�าประโยชน์
“พลาสติกไม่ใช่ขยะ” หากเป็นของทิ้งท่ีน�ามาแปรรูปผลิตเป็นของใช้

อ่ืนๆ หรอืรวบรวมผ่านกระบวนการรบัซือ้ แยกแยะ จดัเกบ็ จนน�าส่งถงึสูโ่รงงาน 
รีไซเคิล ผลิตซ�้า ประสิทธ์ิ บะพร ประธานกลุ่มผลิตไม้กวาดจากพลาสติก  
เล่าถึง การสร้างสรรค์งานอาชีพเสริมของคนบ้านสังข์ว่า

“เวลานั้นหมู่บ้านมีขยะและของทิ้งต่างๆ ค่อนข้างมาก ก็ปรึกษากันว่า
ควรหาวิธีลดปริมาณขยะ สิ่งของท้ิงขว ้างต ่างๆ เช ่น ขวดพลาสติก 
ทีพ่อมองเหน็ว่าสามารถน�ามาท�าประโยชน์ได้ ในวนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2561  
กลุม่แม่บ้านจงึได้รวมกนัไปศึกษาดงูานการผลติไม้กวาดจากขวดพลาสตกิของ 
ผู้ต้องขังที่เรือนจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อกลับมาได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตไม้กวาด 
จากพลาสติกบ้านสังข์ หมู่ 8 เพื่อจัดการปัญหาขยะ ของทิ้งขว้างในชุมชน และ
สร้างอาชีพเสริมให้ผู้หญิงในหมู่บ้าน เริ่มต้นมีสมาชิก 20 คน ระดมหุ้นลงทุน 
คนละ 200 บาท ได้เงิน 4,000 บาท น�าไปซื้ออุปกรณ์ เช่น คัตเตอร์ กรรไกร 
คีมดึงลวด ตะปูเล็ก หัวร้อน ส�าหรับเป็นเครื่องมือท�าไม้กวาดจากพลาสติก 
ต่อมาเรือนจ�าจังหวัดร้อยเอ็ดได้สนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มเติมได้แก่ โต๊ะรีด 
เครื่องเป่าร้อน ครีมหนีบ และใบมีด รวมเป็นอุปกรณ์ท�าไม้กวาด 1 ชุด”
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9190 สารคดีท่องเที่ยวชุมชนสารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ รู้ชัดและช�านาญ
“กลุ่มเราผลิตไม้กวาดได้วันละ 30-40 ด้าม โดยใช้เวลาว่างช่วง 

10.00-15.00 น. หลังเสร็จจากงานประจ�าคือท�านา และดูแลวัวควาย 
เมือ่ผลติแล้วไปขายตามหมูบ้่านด้ามละ 50-100 บาท แล้วแต่ชนดิของไม้กวาด 
คนซื้อคือชาวบ้านท่ีเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ รวมท้ังใช้กวาดลานปั้มน�้ามัน หรือ 
ล้างห้องน�า้ก็ได้” ประสิทธิ์ บะพร กล่าวและเพิ่มเติมว่า

ไม้ไผ่ที่ใช้ท�าด้ามไม้กวาดท�าจากไม้ไผ่ซึ่งซื้อจากชาวบ้าน ขวดพลาสติก
ก็ซื้อจากชาวบ้านโดยให้เก็บขวดพลาสติกไว้ที่บ้าน อาทิตย์หนึ่งรับซื้อครั้งหนึ่ง  
เราซื้อกิโลละ 10-15 บาท โดยดูว่า คัดขวดได้สวย เก็บขวดได้ดี ล้างสะอาด 

เราให้ราคาสูง เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรักความสะอาด เก็บขวดพลาสติก  
ล้างขวด ไม่ปล่อยทิ้งเป็นขยะ ขวดไหนที่เราคัดแล้ว ใช้ท�าไม้กวาดไม่ได้ รวมทั้ง
เศษพลาสติกที่เหลือ และก้นขวดก็รวบรวมไว้มีคนมารับซื้อต่อ

“ในแต่ละวันขายได้เท่าไรก็เอาเข้าบัญชีไว้ ในรอบ 6 เดือนก็มาคิดเงิน
และปันผลกันครั้งหนึ่ง โดยปันผลให้กบัผูผ้ลติ 50% และเงินทุนท่ีเหลอืเกบ็ไว้
เป็นเงนิทนุในการซือ้วสัดรุอบต่อไป”

ไม้ไผ่จกัสานเป็นตะกร้า พลาสตกิใช้แล้วเปลีย่นเป็นไม้กวาด เป็นแนวคิด 
ที่พลิกแพลงปรับใช้ได้ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ เรื่องนี้แบ่งปันกันได้

ประสิทธิ์ บะพร 
ประธานกลุ่มผลิตไม้กวาดจากพลาสติก บ้านสังข์ หมู่ 8 (แถวยืนคนที่ 4 จากขวาไปซ้าย)
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อาหารที่อร่อยถูกปาก มาจากวัตถุดิบดี ส่วนผสมหรือสูตรอาหารดี  
กระบวนการปรุงดี และแหล่งเรียนรู้กลุ่มปลาร้าบอง บ้านดอนทอง หมู่ 1  
อบต.สะอาดสมบูรณ์ คือแหล่งของกินของฝากที่มี 3 ดีครบถ้วน จึงห้ามพลาด
ด้วยประการทั้งปวง

จากท้องถิ่นสู่ท้องตลาด
สมปอง ธุรกิจ รองประธานกลุ่มปลาร้าบอง เล่าถึงท่ีมาของกลุ่มว่า 

“เมื่อปี พ.ศ. 2558 กลุ่มแม่บ้านบ้านดอนทองได้ชักชวนกันรวมกลุ ่ม 
ท�าปลาร้าบองขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยมีกลุ่ม อสม. ผู้น�าชุมชนเข้าร่วม  
เราต้ังเป็นกลุม่ปลาร้าบองสตูรโบราณโดยระดมทนุจากสมาชกิคนละ 200 บาท 
และจดัท�าระเบยีบข้อตกลงของกลุม่เป็นแนวทางในการท�างานร่วมกนั จากนัน้
ได้พัฒนาสูตรการท�าปลาร้าบองสูตรโบราณเพื่อขายสร้างรายได้เสริม 
ในปี พ.ศ. 2559 เริ่มจากลูกค้าที่เป็นสมาชิก และขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้า 
ในหมู่บ้านและจากหมู่บ้านใกล้เคียง”

เคล็ดลับ 3 ดี
ปลำร้ำบองบ้ำนดอนทอง

สมปอง ธุรกิจ 
รองประธานกลุ่มปลาร้าบอง บ้านดอนทอง หมู่ 1 (คนที่ 4 จากขวาไปซ้าย)
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ต่อมาปี พ.ศ. 2560 กลุ่มปลาร้าบองบ้านดอนทอง ได้รับการสนับสนุน
จากส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอเมืองให้จดทะเบียนเป็นกลุ่มสัมมาชีพและ
ให้การสนบัสนนุในการฝึกอบรมความรูเ้ร่ืองบรรจภัุณฑ์ต่างๆ อปุกรณ์การผลติ  
เช่น เขยีง มดี กระทะ เป็นต้น รวมทัง้ความรู้ด้านการตลาดจนสามารถขยายตลาด 
จากผู้บริโภคในชุมชนไปสู่ตลาดนัดในต�าบลเป็นของฝากประจ�าถิ่น ปัจจุบัน 
กลุ่มปลาร้าบอง มีสมาชิก 21 คน

มีแหล่งวัตถุดิบที่ดี รักษารสชาติ-รักษาส่วนผสม
สมปองเน้นถึง กระบวนการผลิตปลาร้าบองของกลุ่มปลาร้าบอง 

บ้านดอนทองว่า “เราซือ้ปลาร้าจากทีเ่ดยีว คอืบ้านท่าตมู จงัหวดัมหาสารคาม  
ที่นั่นเป็นชุมชนอยู่ใกล้แม่น�้าชีซึ่งมีปลาจ�านวนมาก และท�าปลาร้าขาย เราส่ัง
ครั้งละ 10 ถังๆ ละ 10 กิโลกรัม เป็นปลาร้ารวมแบบปลาตัวโต เช่น ปลาขาว 
ปลานิล ปลาช่อน เราใช้ปลาร้าจากแหล่งเดียวเพื่อได้รสชาติที่ต้องการ 
ปลาร้าที่ซื้อนั้นหมัก 1 เดือน เอามาพักที่เราแล้วทยอยท�าปลาร้าบอง”

“ส่วนวิธีการท�าคือ เราเอาปลาร้ามาล้างให้สะอาด แช่น�า้ 1-2 ชั่วโมง
ให้ความเค็มลดลง เอาลูกตาปลาออก เพราะท�าให้มีสีด�า เอาครีบ หาง 
กระดูกท่อนใหญ่ออก จากนั้นเอามาสับ หนังปลาต้องสับจนขาดออกจากกัน 
ป้องกันปลาร้าจับเป็นก้อน เสร็จแล้วใส่กระทะท�าให้สุกประมาณ 5 นาที  
ส่วนผสมอื่นๆ มีพริกคั่วเอง ต�าเอง ไม่ซื้อส�าเร็จ หอม กระเทียม ใบมะกรูด 
เพ่ือชูรส เหล่านีค้อืเครือ่งปรงุ เรายดึมัน่สตูรการปรงุปลาร้าบองไม่เปลีย่นแปลง
แม้ราคาของวตัถดุบิจะสงูขึึน้ โดยมกีระบวนการผลิตท่ีแม่นย�าเหมอืนกนัทุกครัง้
เพือ่ให้คุณภาพ และรสชาตคิงทีผู่ซ้ือ้ผูก้นิถงึตดิใจ อีกทัง้ต้องสะอาด คนท�าต้อง 
คลุมศีรษะ ใส่ถุงมือ ป้องกันเส้นผมร่วง เราไม่ใส่ผงกันบูด ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น 
เวลากินก็แบ่งใส่ถ้วยออกมา”

กลุม่ปลาร้าบองเปิดโอกาสมกีารสมคัรสมาชิกเพิม่ได้ตลอดเวลา ปัจจบุนั
ได้เพิ่มกิจกรรมคือ การเพาะเห็ดฟางเพื่อต่อยอดหารายได้ให้กับสมาชิก
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96สารคดีท่องเที่ยวชุมชน ตระเวนส่อง สะอาดสมบูรณ์

แหล่งเรยีนรู ้ต�าบลสะอาดสมบรูณ์กระจายตามหมูบ้่านต่างๆ และพืน้ที่
ต�าบลนีก้ว้างใหญ่ เราจงึใช้ ค�าว่า “ตระเวน” เพราะต้องเดินทางจากหมูบ้่านหนึง่ 
ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ค่อนข้างห่างกัน

“ส่อง” หมายถึงโฟกัสเจาะจง ลงรายละเอียด เพื่อเข้าใจให้ลึกซึ้ง  
เห็นภาพภายนอกความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และส่องสว่างลึกถึงปัจจัย
ภายในพลังแห่งความพร้อมที่มีอยู่

การส่องต้องใช้ไฟ ต้องมีแสงสว่าง ในที่นี้คือหัวใจใฝ่รู้
เมื่อตระเวนส่องแต่ละแห่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ย่อมได้รับประโยชน์

เหตุใดตระเวนส่อง
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