
ฉบับประจำวันเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553

CSR..คำน้ีอาจไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับหลายๆ
คนและพวกคนบ้านนอกอย่างเราๆ  แต่ถ้า
พูดว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคมก็พอจะเข้า
ใจขึ้นมาบ้าง ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา
ได้มีบริษัทหลายๆ แห่งไม่ว่าจะเป็็น SCG 
ในเครือซิเมนต์ไทย, ACG กระจกไทย

อาซาฮี หรือ BECL และอีกหลายๆ บริษัท

ได้ติดต่อกับเครือข่ายองค์ชุมชนของเรา 

เพ่ือจะขอเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ปล่อยสัตว์ทะเล เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ 
สร้างความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ทาง
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง  ต้อง
ขอขอบคุณทุกๆบริษัทท่ีเห็นความสำคัญ
ของธรรมชาติ ขอปรบมือดังๆให้เลย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้...สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระยองได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้าน
จำรุงและกลุ่ ่มโฮมสเตย์์บ้านจำรุง   ได้มีการจัดการท่อง
เที ่ยวเพื ่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านจำรุง   
อ่านต่อหน้า 2

ตัวชี้วัด......เปิดขายของมาประมาณ 
6 เดือนแล้ว “ร้านพอเพียง”ร้านค้าท่ีไม่มี
คนขายและราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่นและ
ที่สำคัญเป็นงานพัฒนาคนระดับที่ 2 
อ่านต่อหน้า 4

รองรับนักท่องเท่ียว....
   เนื ่องจากว่ารอบปีที ่ 
ผ ่านมามีนักท่องเที ่ยว
เดินทางมาที ่ ่  มหา’ลัย
บ้านนอกมาก จนทำให้
บางครั้งรถท่องเที่ยวไม่
เพียงพอ ทางมหา’ลัย จึง
ได้ดำเนินการต่อรถท่อง
เที่ยวเพิ่มอีก 1 คัน เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวในปี
หน้า

สกู๊ปพิเศษเกษตรอินทรีย์พลิกชีวิต

ยายอุทัย รัตนพงศ์  อ่านต่อหน้า 2

แถลงข่าว สพม...เมื่อวันที่ 12 ต.ค.53
สภาพัฒนาการเมืองภาคกรุงเทพฯปริมณฑล

และตะวันออกโดยมี คุณชาติชาย เหลือง
เจริญ   เป็นประธานได้จัดงานแถลงข่าว
เก่ียวกับการทำงานท่ีผ่านมาในรอบ 2 ปี 

ว่ามีอะไรเกิดข้ึนบ้าง และวางเป้าหมาย
ว่าจะกำหนดทิศทางอย่างไรเพ่ือจะสร้าง
การเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 

หรือที่เรียกว่าการเมืองภาคพลเมือง 

โดยงานน้ีจัดข้ึนท่ี ศตส.จังหวัด จันทบุรี

1

พบกับคอลัมน์พิเศษ “ถากบ้านถางเมือง”

กับคุณชาติชาย  เหลืองเจริญ (ผู้ใหญ่ตี๋)                                                                        

 มหา’ลัยบ้านนอก พฤศจิกายน-ธันวาคม

ถวายพระพร...เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เครือข่ายองค์กรชุมชน

บ้านจำรุง  ได้จัดงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยมีชาวบ้านจำรุง

และละแวกใกล้เคียงได้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่

มหา’ลัยบ้านนอก บ้านจำรุง

ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา
๕ ธันวามหาราช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง



“พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ เราไม่ควร

จะไปซ้ือท่ีตลาดปลูกให้งามยามเม่ือขาด

วิ ่งปราดไปในสวนครัวเลือกเก็บเอา

ตามชอบใจจะกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะ

กินเเกงเห็ดผัดเผ็ดแกงค่ัวเรามีผักสวน

ครัวไม่ต้องกลัวอดกิน” เป็นท่ีคุ้นหูสำหรับ     

บทเพลงท่ียายอุทัย  นำมาขับร้องให้เรา 

คนบ้านจำรุงและละเเวกใกล้เคียงที่ได้

ติดตามรับฟังจากทางคล่ืน 103.75  MHz    

วิทยุพลเมืองของเครือข่ายองค์กรชุมชน

บ้านจำรุง  น่ีเป็นสกู๊ปพิเศษต่อจากฉบับ

ที่แล้วที ่สัญญาว่าจะนำเรื ่องราวของ

ยายอุทัย มาเล่าให้ฟังย้อนหลังไปเมื่อ 

5-6 ปีท่ีแล้วมีคนคิดว่าเพลงของยายอุทัย 

ฟังแล้วมีประโยชน์จะทำอย่างไรถึงจะให้

คนในชุมชนและสถานท่ีใกล้ๆจะได้รับ 

รู้เร่ืองราวดีๆของยายอุทัย  จึงลองชักชวน

ยายอุทัยไปจัดรายการวิทยุ คร้ังแรกยาย

อุทัยปฎิเสธเพราะว่ายายเเป็นชาวสวน

ไม่ได้เป็นดีเจ  ทางทีมงานวิทยุก็บอกว่า

ไม่ยากหรอก    แค่เปล่ียนท่ีพูดจากบ้านป้า

ไปพูดในห้องส่งเท่าน้ันแหละ  แล้วก็เล่าวิธี

ทำเกษตรอินทรีย์   การทำน้ำหมักหรือ

ร้องเพลงเกี่ยวกับการทำเกษตร   แค่นี้

ก็ทำได้แล้วป้าอุทัยจึงตอบตกลงในช่วง

แรก มีหลายคนคิดว่า ป้าอุทัยเป็นบ้า

มาจัดรายการวิทยุใครที่ไหนเขาจะฟัง

แต่ป้าอุทัยก็ไม่ย่อท้อเพราะป้าอุทัยรู้ว่า

เป้าหมายของการทำครั ้งนี ้ค ืออะไร  

ป้าอุทัยได้เล่ากลอนให้ผมฟังบทหนี่ึ่ง

ว่า 

 เรามีดีเพราะถูกด่าน่าหัว(เราะ)ไหม

   ยิ่งดีใจเพราะถูกด่าดูน่าหัว(เราะ)

   ใครจะด่าสักเท่าไรก็ไม่กลัว

   เรื่องจะชั่วเหมือนเขาด่านั้นอย่าเกรง

   ใครมีดีคนก็คิดริษยา

   หาเรื่องด่ากันขโมงล้วนโฉงเฉง

   เมื่อยปากเข้าปากขมุบหุบปากเอง

   ยิ่งครื้นเครงคือฉันท้าให้ด่าฟรี

   ฉันเป็นสิ่งได้ดีเพราะคำด่า

   ซึ่งนำมาประจักษ์เป็นศักดิ์ศรี

   ใครจะด่าสักเท่าไรไม่เห็นจริงสักที

   เลยได้ดีเพราะถูกด่าน่าหัวครัน

   

ต่อจากหน่้า 1    ใครชอบใครชัยชั่งเขาเถิด

   ใครเชิดใครแช่งช่างเขา

   ใครด่าใครบ่นทนเอา

   จิตของเราร่มเย็นนั้นเป็นพอ 

แหมฟังแล้วก็สมกับที่ป้าแกเป็นหัวหน้า

แผนกวิชาเกษตรพื้นบ้านของ  มหา’ลัย

บ้านนอกจริงๆ นอกจากป้าอุทัยแล้วยังมี

อีกคนคือ ลุงสำเริง ดีนาน หรือลุงขลุ่ย  

ประธานศูนย์การเรียนรู ้เกษตรธรรม

ชาติบ้านจำรุง ที่มีข้อคิดดีๆ หลังจากฟัง

เพลงของป้าอุทัยแล้ว ซึ่งลุงขลุ่ยเล่าว่าฟัง

เพลงของป้าอุทัยหนึ่งครั้ง จะประหยัด

สตางค์ 5 บาทฟังสองครั้งประหยัดสตางค์ 

10   บาท  แต่ถ้าฟังเพลงตามกระแสหลัก

เราต้องเสียเงินเป็นร้อยๆ พอมาลองคิดดู

แนวคิดของลุงขลุ่ยก็แปลกดีและน่าสนใจ

ไว้ฉบับหน้าคงต้องทำสกรู๊ปของลุงขลุ่ย

บ้างแล้วเพราะได้ยินมายว่าลุงขลุ่่ยก็เป็น

ปราชญ์ของชุมชนอีกคนที่น่าสนใจ.  

 

     

      

ต่อจากหน้า 1
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการ

พัฒนาเม่ือวันท่ี 15 -19 ต.ค.ท่ีผ่านมา

โดยเดินทางไปหลายจังหวัดในภาคอีสาน

ตอนบน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลย หนอง

คาย ขอนแก่น รวมไปถึงประเทศเพื่อน

บ้านของเรา สาธารณรัฐประชาชนลาว 

ซึ่งตัวกระผมเอง ก็ได้มีโอกาสไปด้วย 

มีหลายแห่งที่ได้ไปเห็นแล้วอยากจะนำ

มาพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเชียงคาน 

แหล่งท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาโดยใช้

ทุนทางสังคมเป็นจุดขายบ้านเรือนอายุ

เป็นร้อยปีริมฝั่งโขง วัฒนธรรมเก่าๆ 

พอเห็นแล้วก็รู้สึกดี เขาขายวิถีในแบบ

ของเขา เห็นแล้วก็คิดถึงจำรุง เราก็กำลัง

ทำการตลาดแแบบนี้เช่นกันคือขายทุน

ทางสังคม  ผมเชื ่อว่าทุกหมุู ่บ้านใน

ประเทศไทยก็ทำแบบที่ เชียงคาน  ได้ 

ถ้าเรารู้จักรากเหง้าของเรา รู้จักเอาทุน

ทางสังคมออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์  

ท้ายนี้ผมก็เก็บเอาภาพมาฝาก. 

มหา’ลัยบ้านนอก พฤศจิกายน-ธันวาคม 2



จากที่พักชุมชนสู่บ้านจำรุงโฮมสเตย ์ 
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

 
      ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว พ่อบอกผมว่าตอนพ่ออายุ 20 ปี พ่อ
ทำอาชีพเกษตรกร ปลูกทุเรียน เงาะและสวนยางพารา ออกจากโรง
เรียนตั้งแต่ป 4 หมู่บ้านจำรุงยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบัน  พ่อเล่าให้ฟัง
ว่าตอนท่ีเดินออกไปปากทางเข้าหมู่บ้านในช่วงเดืิอนเมษายน - มิถุนายน 
จะมีรถบัสท่องเท่ียวขับผ่านปากซอยทางเข้าบ้านจำรุงเพ่ือท่ีจะไปเท่ียว
หาดแม่พิมพ์  ในช่วงนั้นพ่อบอกว่าต้องตื่นตั้งแต่ตี 3 ตี 4เพื่อเตรียม
ตัวนำผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด ใส่เข่งไปขายที่แหลมแม่พิมพ์ เพราะ
มีคนขายมากต้องรีบไปจองท่ีขาย ตอนน้ันพ่อเคยคิด (ขอย้ำเคยได้แต่คิด)
ว่าทำไงดีหนอจะให้รถบัสเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านจำรุงจะได้ไม่ต้องตื่น
แต่เช้ามืด ไปแข่งไปแย่งกันจองท่ีขาย แต่ก็ได้แต่คิด เพราะมันเป็นไป
ไม่ได้หรอกหมู่บ้านจำรุงไม่ได้เป็นแหล่งท่องเท่ียว นายสำเริงในวัยหนุ่ม
ก็ได้แต่คิด  
     จากวันน้ันถึงวันน้ีเหตุการณ์ผ่านมาร่่วม 20 ปีประมาณปีพ.ศ. 2545 
พ่อเล่าว่า  ได้ไปนั่งคุยที่บ้านผู้ใหญ่ตี๋  (นายชาติชาย  เหลืองเจริญ)  
ช่วงนั้นพ่อเริ่มปลูกยางใหม่ ๆ (หลังจากโค่นของเก่า) ทำให้มีเวลาว่าง
ตอนกลางคืน  ช่วงนั้นพ่อจะไปคุยที่บ้านผู้ใหญ๋ตี๋บ่อยมาก  คุยทุกวัน
ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกัน   เพราะตอนนั้นผมยังเป็นเด็กวัยรุ่น
 จึงไม่ค่อยได้สนใจ
      ครั้งหนึ่งในขณะที่พ่อกับผู้ใหญ่ตี๋และเพื่อน ๆ  กำลังตั้งวงสนทนา
บังเอิญมีคนขับรถ ผ่านมาในเวลากลางคืนแล้้วก็ถามหาที่พัก  เพราะ
ช่่วงนั้นเป็นฤดูผลไม้ทำให้ที่พักบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์เต็ม
เขาเลยหาที่พักไม่ได้ พ่อทำได้เพียงบอกให้เขาลองไปหาที่พักใกล้ๆ 
บริเวณนั้น   หลังจากชายคนนั้นขับรถไปก็เป็นประเด็นในวงสนทนา
ที่พ่อนั่งอยู่  “เฮ้ย ! เราลองมาทำท่ีพักชุมชนกันม้ัย”  (เสียงหลุดออกมา
จากปากผู้ใหญ่ตี๋)  พ่อจึงถามว่าแล้วต้องทำยังไง เรื่องราวต่าง ๆนานา
ก็เกิดในวงสนทนา  ได้ใจความสรุปว่าแค่เอาป้ายเขียนบอกว่ามีท่ีพัก
ชุมชนอยู่ท่ีบ้านจำรุงก็แค่นั้นแหละเดี่ ๋ยวค่อยว่ากัน  ไม่นานเท่าไร
ปากทางเข้าหมู่บ้านจำรุงก็มีป้ายติดว่าบริการท่ีพักชุมชน  จะเกิดอะไรข้ึน !!!
เมื่อหมู่บ้านท่ีไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเปิดบริการท่ีพักให้กับนักท่องเท่ียว 
ติดตามต่อฉบับหน้า.

การเมืองภาคพลเมือง....จังหวัดระยองซึ่งเป็น 1 ใน 

5 จังหวัดของประเทศไทย ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัด

ประชาธิปไตยนำร่องได้จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือ

ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆเพ่ือท่ีพัฒนาประชาธิปไตย 

โดยมี ดร.สุจิต   บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง  

มาเป็นประธานในพิธีพร้อมปาถกฐาเกี่ยวกับการเมือง

ภาคพลเมือง ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆของจังหวัดระยอง

ร่วมงานอย่างคับค่ัง.

   เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2553  ได้มีเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายประชาชน

เฝ้าระวังภัยและบังคับใช้กฏหมายมาจัดเวทีให้ความรู้  และรณรงค์ให้

ประชาชนเลิกเหล้า  ซึ่งก็ได้มีสมาชิกของเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้าน

จำรุงเข้าร่วมรับฟัง.

3

ดังตอนแก่.....เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีทีมงาน

จาก สสส.ได้มาถ่ายทำละครเกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยทีมงานถ่ายทำได้คัดเลือก  คุณชูเกียรติ  

รัตนพงศ์ (โกหนู) อาจารย์แผนกวิชาศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยบ้านนอกไปร่วมแสดงด้วย ซึ่งคาดว่าอีก
ไม่นานวงการบันเทิงอาจจะมีsuper  star คนใหม่ของ
วงการก็ได้  อิอิ...
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ชมฟรี...พระอาทิตย์ยามเช้ากับบรรยากาศชายทะเล 

อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับที่ผู้มาพัก บ้านจำรุงโฮมสเตย์

.



ชุดที่ 2 เยาวชนจากบ้านไล่โว่,ปิล็อก และจะแก ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกที่บ้านจำรุงจำนวน 20 คน เป็นเวลา  
10  วันทางมหาวิทยาลัยบ้านนอกได้จัดกิจกรรมไว้รองรับมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านบันเทิง เพื่อที่จะให้เยาวชน
เหล่านี้ได้เข้าใจแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วได้นำไปปรับใช้ในชุมชน  ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ได้พักอาศัยตามบ้านโฮมสเตย์  
ซึ่งทางเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุงต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านทุกท่านที่ได้ดูแลเด็กๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี  และอีกคนที่ต้อง
ขอขอบคุณอย่างมาก   คือคุณพี่จูน กังวานนวกุล  ผู้จัดการ CSR แห่งบริษัทกระจกไทยอาซาฮี    ที่เล็งเห็นว่าการที่จะทำให้ชุมชน
ใดเข้มแข็งต้องเริ่มจากการทำให้คนเข้มแข็งเสียก่อน  จึงนำเยาวชนมาเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยบ้านนอก  ว่าแล้วก็ต้องขอยกนิ้วให้. 

ต่อจากหน้า 1 หลังจากปี พ.ศ.2529 

ผ่านมาแล้ว 24 ปีบ้านจำรุงมีกลุ่มกิจ

กรรมมากมายหลายกลุ่มและเริ่มมีชื่อ

เสียงในงานพัฒนา และในปี พ.ศ. 2549  

ก็ได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง จากสมเด็จพระเทพพระรัชราช

สุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู ้ใหญ่

ชาติชาย เหลืองเจริญ เป็นตัวแทนไปรับ

รางวัล หลังจากน้ันทางเครือข่ายองค์กร

ชุมชนบ้านจำรุง ก็มีความคิดอยากจะลอง

ทำกลุ่มกิจกรรมอีกซักหน่ึงกลุ่มท่ีจะเป็น

ตัวชี้วัดว่าคนบ้านจำรุงพัฒนาสมกับที่

ได้รับรางวัลหรือไม่ทางเครือข่ายองค์กร

ชุมชนบ้านจำรุงจึงสร้างกลุ่มร้านค้าข้ึนมา

ชื่อว่า“ร้านพอเพียง”ร้านพอเพียงตั้งอยู่

ที่มหาวิทยาลัยบ้่้านนอก เกิดจากการ

ระดมทุนหุ้นๆ ละ 100 บาท ร้านพอเพียง

เป็นร้านที่ไม่มีคนขายจะมีกระป๋องเงิน

วางไว้ ใครอยากได้อะไรก็หยิบเอง จ่าย

เงินเอง  ทอนเงินเอง ไม่มีเงินก็สามารถ

มาเอาสินค้าไปก่อน แล้วค่อยมา จ่าย

ทีหลังก็ได้ หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าร้าน

พอเพียงขาดทุน ใครจะรับผิดชอบตอบ

ได้เลยว่าไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ เพราะ

จะถึือว่างานพัฒนาคนระดับที่  2 ของ

เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุงยังไม่

ประสพผลสำเร็จ  หลายคนถามว่าคนที่

ถือหุ้นไม่ได้เงินปันผลแล้วจะได้อะไร  

ตอบก็ได้ท่่ีซ้ือของใกล้บ้าน สินค้าราคา

ถูก  ร้านพอเพียงยังส่งผลไปอีกหลายๆ  

ด้าน ซ่ึงท่านใดสนใจต้องอดใจรอฉบับหน้า

หรือว่ามาเยี่ยมเยียนร้านพอเพียง ได้ที่  

มหาวิทยาลัยบ้านนอก.
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เวทีประจำเดือน   หัวใจของการเคลื่อนงานในระดับจังหวัด

 การทำงานตามแผนงานโครงการของงานภาคพลเมืองที่ 

ได้รับการหนุนเสริมงบประมาณจากสภาพัฒนาการเมือง ทำให้ 

การร่วมกันคิดและร่วมกันทำของภาคพลเมืองมีความก้าวหน้า

พอสมควร  ตลอดระยะเวลา 1 ปี   มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

ของภาคพลเมืองระดับจังหวัดในทุกวันที่ 7 ของเดือน   ที่ศูนย์ 

ประสานงาน

การที่ทำให้ภาคพลเมืองมีโอกาสเจอกัน เพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กันอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอทำให้มีแกนนำหน้าใหม่ๆ

พื้นที่ใหม่ ๆ ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันได้พบคุย   และนำงานที่ทำ 

ในแต่ละเดือนมานำเสนอแบบไม่เป็นทางการมากนักทำให้เห็น

ตัวตนและการขยับขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่เขาอยู่

พื้นที่นำร่องทั้ง 3 ตำบลได้ยกระดับการทำงานและบอก 

ต่อให้กับพื้นที่ที่เข้าร่วมเรียนรู้เสมือนเป็นการเติมไฟในงาน 

พัฒนาให้กันละกัน  ประสบการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่นำมาบอก 

เล่าผ่านเวที   ทำให้เห็นถึงประสบการณ์ของแต่ละตำบล 

ที่หลากหลายไปตามสภาพของทุนเดิมที่เขามีอยู่

สภาองค์กรชุมชนตำบลตะพง  ใช้ทุนเรื่องของชมรมรักษ์ 

สุขภาพทำหน้าที่เชื่อมโยงประสานงานและนำประเด็นเรื่อง  

สุขภาพ  สวัสดิการ  มาเป็นเคร่ืองมือ กลายเป็นเวทีปรึกษาหารือ 

ในรูปแบบของสภาองค์กรชุมชนในที่สุด  

ในระยะแรก  มีความคิดเร่ืองของสภาองค์กรชุมชน เท่าน้ัน  

เม่ือไม่มีเน้ือหาในเวทีพูดคุยประจำเดือนเพราะมีการแยกกันคุย

ในแต่ละประเด็นทำให้การขับเคล่ือนงานภาคพลเมืองผ่านสภา ฯ 

ทำท่าว่าจะไปไม่รอด เมื่อมีการรวบรวมประเด็นและมีเวทีประ 

จำเดือนอย่างต่อเน่ือง  นำปัญหามาคุยร่วมกัน นำเร่ืองสวัสดิการ 

และงานสุขภาพ    มาคุยในสภาองค์กรชุมชน   เกิดข้อแนะนำ 

จากเวทีประจำเดือน จึงทำให้เข้าใจและเดินไปพร้อมกันในท่ีสุด

เมื่อมีการปรึกษาหารือกันเป็นประจำจึงเกิดการรู้เท่ารู้ทัน

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทุกคนเห็นความสำคัญของเวทีระดับ ตำบล 

มากขึ้น  แกนนำที่มาร่วมเวทีระดับจังหวัด    มีการนำเรื่องราว 

ไปสื่อสารเวทีตำบลการเคลื่อนงานภาคพลเมืองทั้งระดับตำบล 

และจังหวัดจึงหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน แกนนำท่ีเอาธุระ  คือปัจจัย

สำคัญของภาคพลเมือง

 สภาองค์กรชุมนตำบลเนินฆ้อ ตำบลนำร่องอีกตำบลหนึ่ง 

มีแกนนำที่เอาจริงเอาจังกับงานภาคพลเมือง เป็นพื้นที่ต้นแบบ

งานพัฒนาแบบชาวบ้านมีแผนงานการเคลื่อนงานและแนวทาง

ท่ีชัดเจน  มีกลุ่มองค์กรในพ้ืนท่ีถึง 44 กลุ่มท่ีมาร่วมปรึกษาหารือ

กันทุกวันที่  15  ของเดือน  

       การที่มีทุนเดิมเรื่องกลุ่มองค์กรที่เข็มแข็งทำให้การทำงาน

ไม่อยากนัก  เพราะส่วนใหญ่ทุกกลุ่มมีกิจกรรมของตนเองและ

สามารถพึ่งพาตนเองในระดับหนึ่งประกอบกับท้องถิ่นให้การ

สนับสนุนงบประมาณในกิจการของสภาฯ เป็นอย่างดีทำให้เป็น

ที่ยอมรับของภาคีทั้งภาครัฐ และท้องถิ่น 

      

      ในช่วงระยะ 1 ปีของการทำงาน แกนนำเห็นความเป็นพลเมือง

ของตนเองจากการทำงานผ่านกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ   มีผู้คนมา

เรียนรู้มากกว่า 6 หมื่นคน  อธิบดีกรมการปกครอง,อธิบดีกรม

คุมประพฤติ ,นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

(นิด้า), นักศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนนาย

อำเภอ,นักเรียนปลัดอำเภอ, นักศึกษาจากสถาบันพัฒนาบุคคลากร

ท้องถิ่น,ข้าราชการระดับสูง 

และท่ีสำคัญพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ได้เสด็จมาเย่ียม 

เยียนเป็นขวัญกำลังในการทำงานของเครือข่ายองค์กรชุมชน

บ้านจำรุง สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อด้วย

ปัจจุบันสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อมีสถานที่ในการ

ดำเนินกิจกรรมของตนเอง เป็นศูนย์ประสานงานภาคพลเมือง 

ท้ังเร่ืองของส่ือภาคประชาชน,งานสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด    

งานข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น การจัดการความรู้ในนามของ มหา 

วิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง มีผู้คนมาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดทั้งปี

สภาองค์กรชุมชนตำบลวังหว้าตำบลนำร่องซึ่งเป็นพื้นที่ใ

หม่ แกนนำก็ใหม่ถอดด้าม แต่ด้วยหัวใจในการใฝ่รู้และเข้าใจ 

ในงานภาคประชาชนอยู่บ้าง  จึงอาสาเข้ามาร่วมเรียนรู้ เป็นตำบล 

นำร่องในปี 53 

ตลอดระยะเวลา 1ปีของการทำงานผ่านโครงการส่งเสริม 

ภาคพลเมืองจังหวัดระยอง  เม่ือคร้ังคัดเลือกพ้ืนท่ีนำร่องแกนนำ  

ของตำบลที่เข้าร่วมเรียนรู้เวทีระดับจังหวัด ไม่ลังเลเลยในการ 

สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะต้องไปให้ถึงตัวชี้วัด 

7 ตัวให้ได้ภายใน 1 ปี

ณ วันน้ีสภาองค์กรชุมชนตำบลวังหว้ามีคณะทำงานระดับ 

ตำบลที่มีองค์ประกอบของการร่วมมือจากหลายภาคส่วน    มี 

แกนนำเยาวชน มีการประชุมในทุกวันที่ 13  ของเดือน ความ 

เป็นพลเมืองของวังหว้ากำลังก่อร่างสร้างตัวผ่านคนรุ่นใหม่

        สื่อเครื่องมือสำคัญของการพัฒนา

ในการดำเนินโครงการ  ได้ใช้สื่อเพื่อบอกเล่าการทำงาน 

อยู่หลายช่องทางโดยเฉพาะสื่อตัวบุคคลทั้งหลายที่ทำงานใน 

ลักษณะของพลเมือง เม่ือมีผู้คนเดินทางมาเรียนรู้ท่ีศูนย์ ฯทำให้ 

นักเดินทางได้เห็นรูปธรรมการทำงานในทุกลักษณะงาน  

การสื่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล   ทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการ 

สื่อสารไปด้วย

โครงการได้จัดอบรบให้กับแกนนำตลอด  1  ปีที่ผ่านมา 

ทั้งการผลิตสื่อ การใช้สื่อ และการสื่อสารกับสาธารณะผลผลิต 

ทางด้านสื่อของโครงการจึงออกสู่สายตาของผู้คนอย่างหลาก 

หลาย ทั้งสิ่งพิมพ์ รายการจากวิทยุพลเมือง อินเตอร์เน็ท วีซีดี 

ซีดี มิวสิควีดีโอ รายการทีวี 

ทั้งหลายทั้งปวงทำให้ผู้รับสื่อสามารถเข้าใจงานของภาค

พลเมืองได้มากขึ้น    
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ถากบ้าน ถางเมือง



การบริหารจัดการ   

สูตรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์   การกำหนดแผน 

การทำงาน แผนปฏิบัติการ  แบ่งงานกันไปตามถนัดของคณะ 

ทำงานแต่ละคน  จะทำให้มีทิศทางการทำงานร่วมกัน  มีปัญหา 

         

         คณะทำงานได้ประชุมปรึกษาหารือกันมาโดยตลอดวาง

บทบาทหน้าที่ของทุกคนให้ชัดเจน  มีการติดตามงานถามไถ่  

ทบทวนเป็นระยะๆทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน

ทุกประการคิดร่วมกัน   แยกย้ายกันไปทำผลประโยชน์ของพล

เมืองร่วมกัน

 

        เมื่อคิดร่วมกันแล้วต้องทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้เหมือน

กันด้วย  แจ้งผ่านเวทีในทุกระดับ การลงพื้นที่ทั้งตำบลเป้า

หมายและตำบลขยายผลมีส่วนที่จะทำให้ได้พบแกนนำคนทำ

งานที่สำคัญ จึงพบเห็นในรายละเอียดของประเด็นแห่งปัญหา 

เช่น กรณีที่ท้องถิ่นไม่เอาด้วย หน่วยงานราชการบางหน่วย  

เจ้าหน้าที่บางคน ไม่ให้ความร่วมมือ จึงมีเวลาได้ปรับทุกข์ร่วม

กัน และหาทางในการทำงานกันต่อไป

            

           การทำงานควรเน้นไปที่บุคลิกวิถีของพลเมืองที่นั่น

มากกว่า  บางตำบลอาจต้องคุยในที่ ๆ หนึ่ง เช่นตำบลวังหว้า  

ใช้สถานที่ศาลากลางบ้านหมู่  13   ซึ่งเหมาะกว่าที่องค์การ 

บริหารส่วนตำบลทุกคนมีโอกาสแสดงออกทางความคิดโดยไม่

ต้องกังวลใจกับการเมืองท้องถิ่น    

            

             ตำบลตะพงใช้ศูนย์ประสานงานของชมรมรักษ์สุขภาพ

ซึ่งพัฒนามาเป็นสถานที่กลางให้กับการทำงาน   ตำบลเนินฆ้อ    

มีสถานที่ของขบวนองค์กรชุมชนต่อมาจึงเป็นสถานที่ของสภา

องค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อและเป็นศูนย์ประสานงานจังหวัดด้วย

      

              จากบทเรียน พบว่าโดยที่สุดแล้วภาคพลเมืองต้องมี

พื้นที่ของตนเองแม้ว่าอาจจะไม่พร้อมด้านอาคารสถานที่ี่แต่ถ้า

ใจพร้อมและมีเป้าหมายความสมบูรณ์ของสถานที่จะเกิดเอง

ตามสภาพของพื้นที่นั้น ๆ 

            

            ผลประโยชน์สาธารณะต้องมาก่อนเสมอ

     การเดินทางของภาคพลเมืองจะวัดจากวิธีคิดและพฤติกรรม

ของผู้คนในพ้ืนท่ี่ีว่าถ้าวันนี้ทุกคนเห็นงานสาธารณะ  และไม่นิ่ง

นอนใจ   ลุกขึ้นมาช่วยกันจัดการด้วยการปรึกษาหารือรวมกลุ่ม

กัน  กำหนดทิศทางทางการทำงานได้  ทั้งชีวิตส่วนตัว งานกลุ่ม 

งานสาธารณไปได้พร้อมๆ  อย่างมีความสุขย่อมบอกได้ว่างาน

ภาคพลเมือกำลังเริ่มต้น     แล้วสุดท้ายจะกลายเป็นทิศทาง

ใหญ่ร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่เรียกว่าภาคพลเมืองนั่นเอง

บทเรียน  ประสบการณ์
งานส่งเสริมภาคพลเมืองจังหวัดระยอง  2553

โดย

สมัชชาพลเมืองจังหวัดระยอง

70  หมู่  7 ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  

จังหวัดระยอง

คำนำ
จังหวัดระยองในรอบระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา ถูกวางบท 

บาทโดยภาครัฐให้เป็นเมืองหลวงของระบบอุตสาหกรรมแม้ว่า

จะมีผู้คนออกมาทักท้วงว่าจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม

กับภาคเกษตรและท่องเที่ยวด้วย ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

ที่เน้นไปทั้งระบบอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  การท่องเที่ยว

แต่ในทางปฏิบัติกลับปรากฏว่า  ภาคอุตสาหกรรมกลับ 

เติบโตได้ดีกว่า   ทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย    ทั้ง 

ระบบสุขภาวะที่ล้มเหลว หนี้สิน คุณภาพชีวิต  ยาเสพติดและ  

แรงงานต่างชาติ 

แต่คำตอบในระบบกลับบอกว่ารายได้ต่อหัวของคนระ

ยอง มีรายได้มากที่สุดของประเทศ    เมื่อนำรายได้ที่มากขึ้น 

ของคนกลุ่มหนึ่ง กับระบบสังคมที่ล้มเหลวของผู้คนส่วนใหญ่  

จึงทำให้มีข้อเรียกร้องต่อนโยบายของภาครัฐต่อการจัดการ 

ปัญหาดังกล่าว   แต่ดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบสนองอย่าง 

ขอไปทีจากงานนโยบายของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

จึงทำให้เกิดการเคลื่อนงานภาคพลเมืองจังหวัดระยอง  

ของกลุ่ม  องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดระยองเพื่อนำไป 

สู่การช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ของภาคประชาชนทำหน้าที่หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน

ปี  2553 ภาพัฒนาการเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง 

ขึ้นตามรัฐธรรมนูญได้สนับสนุนการทำงานของภาคพลเมือง 

ในจังหวัดโดยมีสมัชชาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดระยองเป็น 

องค์กรขับเคลื่อนในพื้นที่  
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ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการทำงาน   จึงทำให้ได้ความรู้  

ประสบการณ์ และแนวทางการทำงานในจังหวัด และ 3 ตำบล 

นำร่อง  ที่หลากหลายไปตามสภาพของพื้นที่

คณะทำงานเห็นว่าชุดประสบการณ์เล็ก ๆ ในการทำงาน 

น่าจะเป็นบทเรียนให้กับการทำงานของภาคพลเมืองในระยะ 

ต่อไปได้บ้างไม่มากก็น้อย  จึงได้ช่วยกันเรียบเรียงไว้         

ขอขอบคุณคณะส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองประจำ 

กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ตะวันออก สภาพัฒนาการเมือง ที่ช่วยชี้ 

แนะและสนับสนุนการทำงานมาโดยตลอด หวังไว้ว่าในปีถัดไป 

จะมีการขยายและขับเคลื่อนงาน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของ 

คนจังหวัดระยอง  และประเทศไทยร่วมกัน

คณะทำงานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด 

30 พฤศจิกายน 2553

จังหวัดระยอง 

พื้นที่ทั้งหมด  3.552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

2.220.000 ไร่ อยู่ในภาคตะวันออก มี 8 อำเภอ 54 ตำบล 439 

หมู่บ้าน 80 ชุมชน 

ผู้คน  ประมาณ 6 แสนคน ประชากรแฝง 5 แสนคน  

สถานที่สำคัญ  อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดลุ่มชัยมงคล เกาะเสม็ด 

น้ำตกเขาชะเมา 

คำขวัญ ผลไม้รสล้ำ  อุตสาหกรรมก้าวหน้า  น้ำปลารสเด็ด 

เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

ยุทธศาสตร์จังหวัด เกษตรกรรม  ท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม

งานภาคประชาชน

วิสัยทัศน ์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  พึ่งพาตนเอง      

  บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์  ฟื้นฟูทรัพยากร คน ดิน น้ำ ป่า 

สภาองค์กรชุมชน   20 สภา 

ขบวนองค์กรชุมชน  13  ประเด็นงาน

ศูนย์ประสานงาน 70 หมู่  7  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง   

     จังหวัดระยอง 21110

www.banjumrung.org  

chartchai04@gmail.com

บทส่งท้าย
การทำงานของภาคพลเมืองโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็น 

เครื่องมือยังต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานกันอย่างหนักต่อไป 

เพราะวัฒนธรรมไทยไม่เอื้อต่อการเป็นพลเมือง

ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ    มักมีทรรศนะคติ 

ที่ไม่เป็นบวกต่อการทำงานภาคพลเมือง   

ไม่ยอมให้ความร่วมมือง่าย ๆ ขบวนองค์กรชุมชน  สภาองค์กร 

ชุมชน ยังไม่แข็งแรงพอที่จะบอกสังคมว่า วันนี้พร้อมแล้ว

การรับรู้เรื่องของงานเครือข่ายพลเมือง   มีไม่แพร่หลาย 

ต้องทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กันอย่างจริงจังในทุก 

ระดับ

การเปิดพื้นที่นโยบาย    ต่อความเชื่อมั่นของการทำงาน 

ภาคประชาชน ที่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นในระดับบนต้องรีบ 

วิธีคิดและกำหนดเป็นแนวนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติในหน่วย          

งาน องค์กรทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการ ให้ทันกับ 

สถานการณ์ต่าง ๆ 

ส่วนเราซึ่ง เรียกตัวเองว่าภาคพลเมือง      จะดำเนินการ 

อย่างจริงจัง ตามทิศทางที่เราช่วยกันกำหนด ตามภารกิจ ฟื้นฟู 

ทรัพยากร  คน  ดิน  น้ำ  ป่า   ช่วยกันลงมือทำ  แม้ว่าจะอยู่ใน 

พื้นที่เล็ก ๆ แต่ด้วยความเชื่อมั่นว่า  การพัฒนาต้องเริ่ม  ที่ฐาน 

รากก่อนเสมอ

มาเป็นกำลังใจให้กันและกัน ช่วยกันคนละไม้ละมือ บ้านเรา 

เมืองเราจะมีพลเมืองมากขึ้นสุดท้ายทุกคนจะมีจิตสำนึกที่เรียก

ว่า จิตสาธารณะของภาคพลเมือง อย่างแท้จริง  

              

เรียบเรียงโดยมหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง
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หนังสือพิมพ์กำแพงมหา’ลัยบ้านนอกขอขอบคุณ

-- เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง

-- สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ

-- ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง

-- ศูนย์สื่อผสมผสานภาคตะวันออก

-- มหาวิทยาลัยบ้านนอก
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