ส่ วนที่ 1
ภาพรวมการดาเนินงานของโครงการความร่ วมมือเพือ่ แก้ ปัญหาความยากจน
การพัฒนาสั งคมและสุ ขภาวะระยะที่ 2
โครงการความร่ วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะระยะที่ 2
เริ่ มดาเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2552 ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด 543 ตาบล โดยใช้งานวิจยั เป็ น
เครื่ องมือในการทางานให้เกิดข้อมูลปั ญหาและความต้องการของพื้นที่ จากหน่ วยจัดการเล็กที่สุด
คือ ครัวเรื อน ด้วยการใช้เครื่ องมือบัญชี รับจ่ายครัวเรื อนที่ครัวเรื อนเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลและเรี ยนรู ้
จากข้อมูลเพื่อวางแผนจัดการปั ญหาและกาหนดทางเลือกในการพัฒนาครัวเรื อน ชุมชน ตาบลของ
ตนเอง ทดลองทากิ จกรรมการพัฒนาร่ วมกันในชุ มชนเพื่อค้นหาศักยภาพและขี ดจากัดของการ
จัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น และเชื่อมต่อกับหน่วยสนับสนุน โดยเน้น 3 ส่ วน
1. ด้านข้อมูลและการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้จากข้อมูล
1.1 การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้จากข้อมูลบัญชี รัยจ่ายครัวเรื อนและข้อมูลที่ได้มี
การจัดเก็ บ มาแล้วในช่ า งการดาเนิ นงานของโครงการความร่ ว มมื อระยะแรก
รวมถึงจัดเก็บข้อมูลอื่นที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้และขับเคลื่อนงานตามประเด็น
ปั ญหาหลักที่ชุมชนให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ เพื่อให้ขอ้ มูลดังกล่าวไปหนุ นการ
เรี ยนรู ้ และวางแผนการตัดสิ นใจของชุ มชน ตัวอย่างประเด็นปั ญหาหลักหรื อให้
ความสนใจเป็ นพิเศษ เช่น
 ด้ านเศรษฐกิจ ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้ สิน การทาวิสาหกิจชุ มชน การ
จัดการผลผลิตทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
 ด้ านสั งคม ได้แก่ การพัฒนาเด็กเยาวชน แก้ปัญหาสังคมต่างๆ
 ด้ านทรัพยากร ได้แก่ การหาทางเลือกในการจัดการน้ า การจัดการที่ดิน
ทั้งนี้ การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวได้ประสานเชื่ อมโยงผูท้ ี่เป็ นภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น หน่วยงานราชการ เอกชน นักวิชาการในพื้นที่หรื อพื้นที่ใกล้เคียงมาร่ วมในการ
บวนการวิเคราะห์เพื่อช่วยตีความและยกระดับการเรี ยนรู ้ของชุมชนด้วย
1.2 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อหนุนให้ อปท. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่
จัดเก็บมาแล้วได้อย่างเป็ นระบบ งานส่ วนนี้ มีความก้าวหน้าเป็ นอย่างยิ่งใน
พื้ น ที่ ภ าคใต้ โดยมี ก ารรวมกลุ่ ม ของเครื อข่ า ยองค์ก ารบริ หารส่ วนต าบล
(อบต.) ในพื้นที่นครศรี ธรรมราช พัทลุ ง สตูล ในการเชื่ อมต่อระบบข้อมูล
บัญชี รับจ่ายครัวเรื อนกับข้อมูลอื่นๆ ในการวางแผนพัฒนาของตาบล และมี
การลงทุนโดย อบต. ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ อบต. ให้เป็ นนักจัดการข้อมูล

เพื่ อการวางแผนงานร่ วมกับ สถาบันการศึ ก ษาในพื้ น ที่ คื อ มหาวิท ยาลัย
ทักษิณ ปั จจุบนั มีการขยายผลจาก 14 ตาบล นาร่ อง เป็ น 50 ตาบล
2. ด้านการพัฒนากลไกความร่ วมมือเพื่อบริ หารจัดการงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการสานต่อกลไกเดิมให้มีความสัมพันธ์แนบแน่นขึ้น จัดโครงสร้างการจัดการ
ในจังหวัดให้ดีข้ ึ น โดยเน้นการสาน/สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างภาครั ฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน ชุ มชน วิชาการ ให้ใช้จุดเด่นของแต่ละฝ่ ายมาทางานร่ วมกัน และ
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ ยนข้อมูล วิเคราะห์เป็ นระยะ ๆ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
ต่อปั ญหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขร่ วมกัน รวมทั้งสร้ างสานความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาคีให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านกระบวนการทางานร่ วมกัน
พื้นฐานของการสร้างความร่ วมมือที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง คือความแตกต่างหลากหลาย
ของคนที่ เ ข้า มามาท างานร่ ว มกัน เช่ น มี เ จ้า หน้า ที่ รั ฐ จากหน่ ว ยงานหลาย ๆ ประเภท ด้า น
สาธารณสุ ขบ้าง เกษตรบ้าง พัฒนาชุ มชนบ้าง ผสมกับนักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผูน้ าชุมชน
หรื อแม้แต่พระหรื อผูน้ าศาสนา ซึ้ งในแต่ละพื้นที่มีองค์กรที่แตกต่างกับไปตามภูมิสังคมวัฒนธรรม
ความหลากหลายเหล่านี้ ทาให้เกิดความร่ ารวยของความรู ้และทักษะที่มีมาจากฐานประสบการณ์ ที่
แตกต่างกัน เมื่อเอามาประสมกัน จะเกิดของที่มีคุณสมบัติใหม่
สกว. พบว่า การสร้างกลไกการทางานบนพื้นฐานของแนวคิดเรื่ อง “ความร่ วมมือ” นี้ สิ่ง
ที่ จาเป็ นต้องมี อย่างยิ่งคื อท่าที ใ นการยอมรั บฟั งและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากคนอื่ นและการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับ “คนใน” ซึ้ งในที่สุดจะพัฒนาไปสู่ การเป็ นกลไกสร้างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
3. ด้านการบูรณาการทรัพยาการในพื้นที่ เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของจังหวัด
และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม/โครงการของชุ ม ชนที่ เ กิ ด จากการจัด ท าข้อ มู ล จาก
ครั ว เรื อนและแผนชุ ม ชน พบว่ า มี โ ครงการภายใต้ แ ผนชุ ม ชนที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการสารวจข้อมูลครัวเรื อน/ชุ มชน และการวิเคราะห์ ท างเลื อกในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่ นผ่านการพิจารณาในข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2552 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 352 แห่ ง จาก 363 แห่ งที่ร่วมโครงการ
จ านวนโครงการที่ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น จ านวน 5,186 โครงการ วงเงิ น
งบประมาณ 736,723,280 บาท งบสมทบจากหน่ วยงานจังหวัด งบสมทบจาก
โครงการรัฐบาล ได้แก่ โครงการอยูด่ ีมีสุข และโครงการ SML
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานการโครงการนี้ คือ
1) ข้อมูลบัญชี รับจ่ายครัวเรื อนและแผนชุ มชนที่คนพื้นที่สามารถใช้ในการบ่งชี้
ปั ญหาและสาเหตุความยากจน และเสนอทางแก้ร่วมกัน

2) การเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิธีคิดของคนให้เกิ ดกระบวนการพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเอง เป็ นกระบวนการชุ มชนเข้มแข็งและปรับวัฒนธรรมการใช้ขอ้ มูลและความรู ้ในการจัดการ
ปัญหา
3) การบูรณาการงบประมาณ ทรั พยากรในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
แก้ปัญหาที่แท้จริ งของชุมชนที่สะท้อนผ่านแผนชุมชน
4) กลไก/ที ม งานจัดการงานพัฒนาในพื้ นที่ เกิ ดความร่ วมมื อของภาคส่ วนการ
พัฒนาในพื้นที่ ที่เป็ นหน่ วยราชการ ผูน้ าชุ มชน นักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่ งจะมีผลระยะยาวต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ในปี พ.ศ. 2553 สวก. กาลังจะก้าวไปสู่ การจัดการในเชิงโครงสร้างระบบการเติมเต็มข้อมูล
ความรู ้และการสร้างการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่สามารถเกิดความต่อเนื่ องและยั้ง
ยืนได้มีกลไกจัดการพื้นที่ที่สามารถสื บทอดการเรี ยนรู ้ และมีความต่อเนื่อง โดยเน้นสร้างกลไกเชิ ง
สถาบันในพื้นที่เพื่อบริ หารจัดการงานวิจยั

ส่ วนที่ 2
บทสั งเคราะห์ การบูรณาการความร่ วมมือเพือ่ แก้ ปัญหาความยากจนใน 3 จังหวัดภาคกลาง
เกริ่ นนา
โครงการความร่ วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะระยะที่ 2
ได้ผา่ นการดาเนินงานมาประมาณ 12 เดือน ซึ้ งได้มีกระบวนการที่ให้ความสาคัญตั้งแต่ การค้นหา
แกนนา และสร้างความร่ วมมือในระดับพื้นที่ จัดความสาพันธ์ใหม่ในการทางานร่ วมกันในระดับ
ตาบล อาเภอ และจัง หวัด จากนั้นมี ก ระบวนการที่ ส าคัญอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การเก็ บ ข้อมู ล
ครัวเรื อนในระดับตาบล (บัญชี ค รัวเรื อน) นาข้อมูลว่าวิเคราะห์สภาพปั ญหาครั วเรื อน หมู่บา้ น
ตาบล และนามาวิเคราะห์ในระดับจังหวัด ในแต่ละพื้นที่มีการได้มีการเคลื่อนไหวข้อมูลสามารถ
นาสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญหา จนเกิ ดการแก้ไ ขปั ญหาเชิ ง รู ปธรรมขึ้ น ได้แก่ เกษตรอิ นทรี ย ์ กองทุ น
สวัสดิ การ สุ ขภาพ การแก้ไขปั ญหาหนี้ สิน การแก้ไขปั ญหาที่ดิน การแก้ไขปั ญหาน้ า และป่ า
เกิ ดการบริ หารจัดการเครื อข่าย การจัดการการตลาด ธุ รกิ จชุ มชน การแก้ไขปั ญหาเชิ งรู ปธรรม
เกิ ด ขึ้ น ในระดับ ต าบล ซึ่ งในแต่ ล ะจัง หวัด สามารถใช้ ข ้อ มู ล และรู ป ธรรมดัง กล่ า ว น าเป็ น
ฐานความรู ้ไปสร้างความร่ วมมือในระดับจังหวัด ซึ้ งเกิดเป็ นแผนตาบลและพัฒนาไปเป็ นแผนของ
จังหวัด เป็ นยุทธศาสตร์หลักจังหวัด
ผลที่เกิดขึ้นเชิ งภาพรวมในโครงการความร่ วมมือฯ ทาให้เกิ ดแกนนาที่มีศกั ยภาพในการ
สร้างความร่ วมมือ และการจัดระบบฐานข้อมูลตาบล นาข้อมูลสู่ การแก้ไขปั ญหาเชิ งรู ปธรรม เกิด
การจัดความสัมพันธ์ใหม่ในขบวนการภาคประชาชน มีกลไกหรื ออาสาสมัครที่ร่วมกันทั้งภาครัฐ
ชุ มชนเป็ นกลไก ในรู ปแบบคณะทางานตาบล คณะทางานระดับจังหวัด จากนั้นเกิ ดแผนชุ มชน
ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น พัฒนาเป็ นระดับตาบลและผลักดันเป็ นแผนจังหวัด แผนที่เกิดขึ้นมีความหมาย
ทางปฏิบตั ิการคือ “การจัดการท้องถิ่นทั้งระบบ” สิ่ งที่เกิดขึ้นสาคัญอีกประการหนึ่ งคือ “ข้อมูล” ใน
การจัดทาฐานข้อมูลมีกระบวนการตั้งแต่คดั เลื อกกลุ่มเป้ าหมาย เตรี ยมการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การนาข้อมูลไปใช้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับครัวเรื อน ระดับตาบล ระดับจังหวัด
ข้อมูลที่ได้มีความสาคัญกับการพัฒนา และเป็ นฐาน “ความร่ วมมือ” ใน 3 ฝ่ ายคือ รัฐ + ชุ มชน +
วิชาการ “ข้อมูล 3 ฝ่ าย” จึงสามารถสร้ างการเปลี่ ยนแปลง การแก้ไขเชิ งรู ปธรรม และได้รับการ
ยอมรัยสู งมีสถานะสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อการทางานร่ วมกันลดความขัดแย้งเปลี่ ยนท่าทีการทางาน
จนถึงสามารถปรับวิธีคิดกระบวนการทัศน์การทางานของภาครัฐกับชุ มชนและสร้าง “ที่ยืน” ให้
ภาคชุมชนได้ฉะนั้น “ข้อมูล” จึงเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพและสร้าง “ความหมายใหม่” ซึ้ งทาให้เกิด
การสร้างความร่ วมมือ สร้างความเป็ นธรรมในการแก้ไขปั ญหาการคอรัปชัน่ ในระบบได้ ข้อมูลจึง
เป็ นการสร้างการเรี ยนรู ้กนั ทั้ง 3 ฝ่ าย (รัฐ ชุมชน วิชาการ)

ส าหรั บ พื้ น ที่ ภ าคกลาง (อุ ท ัย ธานี ชั ย นาท นครปฐม) กระบวนการเรี ยนรู ้ แ ละ
กระบวนการจัดทาบัญชี ครั วเรื อน เพื่อนาสู่ การแก้ไขปั ญหาความยากจน และสร้ างสุ ขภาวะใน
ระดับ บุ ค คล ชุ ม ชน ต าบล ตลอดจนการวางแผนและยุ ท ธศาสตร์ จ ัง หวัด เกิ ด รู ป ธรรมที่
หลากหลาย เช่ น การปลดหนี้ ลดรายจ่ าย อาชี พ ทางเลื อก วิสาหกิ จชุ ม ชน สุ ข ภาพ เกษตร
อิ นทรี ย ์ เศรษฐกิ จพึ่ง ตนเอง เยาวชนกับ การศึ กษาทางเลื อก การจัดการท้องถิ่ น การเมื องการ
ปกครองท้องถิ่ น ในกระบวนการทางานสิ่ งที่เน้นมากที่สุด หรื อเป็ นหัวใจสาคัญของการทางาน
ครั้งนี้ คือ การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ “คน” โดยใช้ขอ้ มูลความรู ้ เป็ นสิ่ งสร้ างความเป็ น
เหตุผล ทาให้เป็ น “ความจริ ง” ร่ วมกันเพื่อเป็ นฐานการสร้าง “ความร่ วมมือ” ใน 3 ฐาน คือ ชุมชน
รัฐ นักวิชาการ ดังนั้น ความร่ วมมือจึงไม่ได้เกิดขึ้นมาลอย ๆ หรื อเป็ นเพียงแนวคิด หากต้องการผ่าน
การปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทดลองและค้นพบเหตุปัจจัยเงื่อนไขการสร้างความร่ วมมือ ทั้งนี้ เพื่อ
นาสู่ เป้ าหมาย คือ การแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยใช้พ้ืนที่เป็ นตัวตั้งเป็ นแกนกลางของการแก้ไข
ปัญหา
ในการทางานที่ผา่ นมาการทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมือหนึ่งของกระบวนการวิจยั แต่ใน
การแก้ไขปั ญหาและการทางานครั้งนี้ ชุมชนและจังหวัดได้ใช้เครื่ องมืออีกหลายส่ วน เช่น การทา
แผนชุ มชน การวิจยั เชิ งประเด็น การออกแบบการจัดตั้ง/การเคลื่ อนไหวการแก้ไขปั ญหา ตาบล
เข้มแข็ง การประเมินเพื่อพัฒนา การเชื่อมประสาน ความรู ้ทอ้ งถิ่น หากแต่บทความฉบับนี้ ได้เน้น
การวิเคราะห์เครื่ องมือบัญชีครัวเรื อนเบื้องต้น
ข้อค้นพบจากการดาเนิ นงานระยะ 1 ปี ในการขับเคลื่ อนจังหวัดบูรณาการกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุ ขภาวะ มีดงั นี้
ด้ านกระบวนการเรียนรู้
เงื่อนไขสาคัญในการสร้างการเรี ยนรู ้ คือ การสร้างแนวคิดการทางานที่เน้นการมีส่วนร่ วม
มีหลักการดาเนิ นงานที่เน้นการเชื่ อมโยงประสานทั้งท้องถิ่น ท้องที่ รวมทั้งการจัดวางกลไก หรื อ
โครงสร้ างการทางานตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น ตาบล เครื อข่าย อาเภอ จังหวัด ซึ้ งในแต่ละระดับมี
ความเน้น หนัก ของบทบาทหน้า ที่ ในแนวราบและมี บ ทบาทที่ เ ชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน ดัง เช่ น
คณะทางานจังหวัดเน้นการติดตาม การประเมิน การเคลื่อนไหวของข้อมูลเพื่อนาสู่ การแก้ไขของ
ปั ญหาสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด หรื อสร้างยุทธศาสตร์ จงั หวัดรวมทั้งประสาน
ฝ่ ายวิชาการ ในบทบาทของผูป้ ระสานงานอาเภอ เป็ นการประสานงานเพื่อนาเสนอข้อมูลแผนงาน
งบประมาณ และต่อยอดงานของระดับตาบล ในส่ วนผูป้ ระสานงานระดับตาบลมีบทบาทสาคัญ
คือ การสร้ างแกนนาในระดับหมู่บา้ นการสร้างการปฏิ บตั ิการที่นาสู่ การแก้ไขปั ญหาเชิ งรู ปธรรม
และเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ การสร้ างเครื อข่าย การเชื่ อมโยง เพื่อนาสู่ การจัดการ
ตนเองในระดับท้องถิ่น

ในการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมีเทคนิ คสาคัญ ๆ ได้แก่ การสร้างจิตสานึ กให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกัน
คิดวิเคราะห์สร้ างปั ญญาที่ นาสู่ การแก้ไขปั ญหา การสร้ างการทางานที่ ต่อเนื่ อง ประชุ ม เรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่ อง และมีเครื่ องมือในการทางานร่ วมกันในที่น้ ี คือ บัญชี ครัวเรื อน มีเทคนิ ค
ที่นามาสร้างแรงจูงใจและขยายผลการทางาน เทคนิ คการทางานร่ วมกันกับหน่วยงานและองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
การศึ ก ษาพบว่า เงื่ อนไขที่ ส ามารถสร้ า งการเรี ย นรู ้ ไ ด้มี 3 ประการ คื อ 1) การสร้ า ง
แนวคิดการทางาน 2) การสร้างหลักการและการปฏิบตั ิการร่ วมกัน 3) การสร้างกลไกการทางาน
ระดับจังหวัด
ด้ านการกลไกการทางานระดับจังหวัด พบว่ามีเงื่อนไขสาคัญ ๆ 4 ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง ทุนทางสังคมของจังหวัด ส่ งผลต่อการจัดวางกระบวนการขับเคลื่อนงาน
อย่างสู ง
ประการที่ส อง กระบวนการท างานระดับ ตาบลที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด รู ป ธรรม เช่ น ข้อ มู ล
แผนงาน ประเด็นการแก้ไขปั ญหา เกิดการพัฒนาตาบลอย่างมีทิศทาง หรื อเรี ยกว่าตาบลเข้มแข็ง
ซึ้ งเป็ นหน่วยรากฐานที่สาคัญ
ประการที่สาม คุณภาพของคน หรื กลไก ที่สามารถทางานโดยมีเป้ าหมาย และสามารถ
ทางานกับทุกคนทุกฝ่ ายได้อย่างดี ยุทธศาสตร์ หรื อ อาจกล่าวได้วา่ มีคุณภาพด้านการประสานงาน
โดยเป็ นคนที่ถูกยอมรับจากทุฝ่าย
ประการที่สี่ การเรี ยนรู้ สามารถสร้า งการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนได้ ทาไห้เกิ ดการปรับวิธีคิด
โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ เกิดการวางแผนการทางาน และเกิดการแก้ไขปั ญหาทั้งระบบ ทาให้
ชุมชนเห็นพลังในการแก้ไขปั ญหาตัวเอง
ด้ านการใช้ บัญชีครัวเรือน เป็ นเครื่องมือสะท้อนข้ อเท็จจริงการดารงชีวติ
กระบวนการจัดทาบัญชีครัวเรื อนเพื่อนาสู่ การแก้ไขปั ญหาความยากจน การสร้างสุ ขภาวะ
ในระดับบุคคล ชุ มชน ตาบลและจังหวัด ในกระบวนการนี้ บญั ชี ครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมืออันหนึ่ ง
ของชุ มชน ที่ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ สามารถนาสู่ การตัดสิ นใจในการบริ หารครอบครัว ชุ มชน ตาบล
หรื อท้องถิ่ นของตนเอง ซึ้ งในอดี ตที่ ผ่านมาชุ มชนเป็ นเพียงผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายที่
จัดเก็บข้อมูลผูร้ อรับการแก้ไขปั ญหาจากภายนอกหรื อหน่วยงาน แต่การใช่เครื่ องมือบัญชี ครัวเรื อน
จึงเป็ นการสร้างการเรี ยนรู้และเป็ นการสร้างความเป็ นเจ้าของปั ญหา เจ้าของชุ มชน โดยสานึ กที่
เกิ ดขึ้นจาดข้อมูล ความรู ้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในแนวคิดการสร้ างความร่ วมมือ โดยใช่ พ้ืนที่เป็ น
ตัวตั้ง ซึ้ งเน้นการแก้ปัญหาที่เชื่ อมโยงทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง และมีการทางานสาม
ฐาน คื อ รัฐ ประชาชน วิชาการ ซึ้ งแต่ละฝ่ ายมีจุดแข็งและวัฒนธรรมที่ ต่างกัน ดังนั้นในการ

ทางาน จึงมีท้ งั เป็ นข้อเด่น หากสามารถร่ วมมือกันได้และมีขอ้ จากัดในตนเอง แนวคิดนี้ เป็ นการ
ปลดปล่อยพลังในแต่ละฝ่ าย เพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมร่ วมกันใหม่ (Social spaces) เป็ นการสร้าง
ปฏิ บตั ิการแห่ งการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เงื่ อนไขสาคัญที่สร้ างปฏิ บตั ิการร่ วมกันได้คือ มีโจทย์ร่วมกัน มี
ข้อมูลร่ วมกัน มีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และเห็นเชิ งรู ปธรรมในการแก้ปัญหาร่ วมกัน รวมทั้งได้
สรุ ปทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดเป็ นความรู ้ชุดใหม่ร่วมกัน “นวัตกรรม” ซึ้ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
การปรับวิธีคิดการทางาน รวมทั้งแนวคิด การสร้างความร่ วมมือยังมอบเชิ งระบบที่เน้นความสมดุล
ความเชื่อมโยง บนฐานของความหลากหลายของชุมชนและองค์กร
ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า บัญชี ครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่สามารถสร้างรู ปธรรม
การแก้ไขปั ญหาอย่างน้อย 2 ระดับ คือ ระดับที่ หนึ่ ง บุ คคล ครอบครั ว ระดับที่ สอง ชุ มชน
ตาบล เครื อข่าย
ระดับ บุ คคล การเรี ย นรู ้ ก ารท าบัญชี ครั วเรื อนที่ ส่ งผลต่อการเปลี่ ย นแปลงระดับ บุ ค คล
สามารถสรู ปเป็ นประเด็นสาคัญ ๆ คือ บัญชี ครัวเรื อนสามารถทาให้คนเข้าใจในการวางแผนชี วิต
และพัฒนาตาบลโดยใช้ หลักคิดวิเคราะห์เรื่ องอริ ยสัจ 4 ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค กระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยหลักอริ ยสัจ 4 คือการทาบัญชี ครัวเรื อนให้รู้ปัญหา หรื อ รู้ทุกข์ ที่ กาลังเผชิ ญ โดยดู
จากข้อมูลรายรับรายจ่าย แล้วนามาวิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุของปั ญหา และทาความเข้าใจกับสาเหตุ
นั้น จากนั้นเกิดการระบุเป้ าหมาย การแก้ไขปั ญหา และปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ กานันเลิศ
นัยเนตร เป็ นผูก้ ล่าวไว้ถึง หลักอริ ยสัจ 4 ในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้บญั ชีครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมือ
การทาบัญชีครัวเรื อนยังเป็ นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั คนในครอบครัวได้
เรี ยนรู ้ปัญหา สาเหตุ กาหนดเป้ าหมายการแก้ปัญหา และช่วยแก้ปัญหาตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
เกิ ดเป็ นการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบตามหลักอริ ยสัจ 4 เกิ ดการพัฒนาวิธีคิด มีการวางแผนชี วิต
เห็นทิศทางการจัดการชีวติ ตัวเองชัดเจน เป็ นกระจกสะท้อน เกิดแผนแก้จน ปรับวิธีคิดในการผลิต
การลงทุนหรื อการเปลี่ยนอาชี พ ให้สอดคล้องกับตัวเอง ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางสาวนวล
เทียน เอี่ยมลออ
บัญชี ครั วเรื อนเป็ นเครื่ องมื อการจัดการชุ มชน อย่างน้อย 3 ระดับ กระบวนการจักทา
บัญชีครัวเรื อน มี 3 ระดับ คือ การทาบัญชีครัวเรื อนระดับครอบครัว เน้นการวิเคราะห์ตนเองจาก
ฐานข้อมูลรายรัย รายจ่าย วางแผนจัดการครอบครัวด้วยตัวเอง การทาบัญชี ครัวเรื อนระดับชุ มชน
เน้นการก าหนดทิ ศ ทางการพัฒนาท้องถิ่ น เน้นการท าข้อมู ล ครั วเรื อนเป็ นฐานในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การจัดการตนเองขิงตาบล โดยใช้บญั ชีครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมือกาหนดยุทธศาสตร์ ตาบล
ผลที่เกิ ดขึ้น เกิ ดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่ นที่มาจากฐานข้อมูลของชุ มชน อบต. นาเรื่ อง
การส่ ง เสริ ม การท าบัญ ชี ค รั ว เรื อ น แผนชุ ม ชนที่ ก าหนดจากข้อ มู ล บัญ ชี ค รั ว เรื อ นบรรจุ เ ป็ น
ข้อบัญญัติตาบล

บัญชีครัวเรื อน การสร้างการเรี ยนรู้ การจัดการตนเอง ด้วยการวางแผน 4 แผน คือ
1. วางแผนชี วิ ต ทบทวนชี วิ ต ที่ ผ่า นมา จัด การรายรั บ รายจ่ า ยให้ เ หมาะสม เน้น การ
พึ่งตนเอง กาหนดแผนการจัดการชีวติ
2. การวางแผนการออม ออมทันทีที่มีรายได้ก่อนคิดถึงรายจ่าย
3. การวางแผนอาชีพ คิดถึงอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ บนฐานความถนัดและความสุ ข
4. วางแผนสุ ข ภาพเป็ นการสร้ า งสุ ขภาวะของตัวเองและชุ ม ชน เพื่ อสร้ างความสุ ข ที่
แท้จริ ง
ระดับชุ มชน ตาบล เครื อข่าย บัญชี ครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนชุ มชน ซึ้ งเป็ น
เครื่ องมื อในการบริ หารจัดการสามส่ วน คื อ ส่ วนหนึ่ ง ครอบครั ว ท าให้รู้สถานการณ์ รายรั บ
รายจ่าย ทาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างนิ สัยการออม มีแผนการจัดการครอบครัว ส่ วนที่สอง
ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้การสร้างการมีส่วนร่ วมกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของชุ มชน จาก
ฐานข้อมูลของชุมชนเอง และส่ วนที่สาม ใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาตาบลโดยเชื่ อโยง
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นออกเป็ นข้อบัญญัติ
กรณีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ เครื่องมือบัญชีครัวเรือน
กรณี ตวั อย่างเรื่ อง บัญชี ครัวเรื อนกับการทาแผนลด ปลดหนี้ แผนการจัดการหนี้ สิน สิ่ ง
แรกที่ ชุมชนรู ้ คือ รายรั ยรายจ่าย จานวนหนี้ สิน ที่ มาของรายรั ยรายจ่าย และนาข้อมูลแยกแยะ
จัดเป็ นหมวดหมู่จดั การลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น และหารายได้เพิ่ม จากศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง
บริ หารทรัพยากรและที่ดินให้เกิ ดประโยชน์ที่สุด บริ หารรายรับรายจ่าย หนี้ สิน กาหนดสัดส่ วน
การใช้เงิ น ศึ ก ษาหาความรู ้ เกี่ ย วกับ ระบบแหล่ ง เงิ น กู้ ไม่ กู้น อนระบบ วางแผนการผลิ ต วาง
แผนการออม วางแผนการปลดหนี้ รายเดือน รายปี ด้วยการวิเคราะห์การจัดระบบดังกล่าว ทาให้
เกิดวิธีคิด ปรับทรรศนะ กับวิธีคิดการจัดการหนี้สินอย่างเป็ นระบบ สามารถลดปลดหนี้ ได้ในเวลา
ที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
กรณี การแก้ไขปั ญหาเรื่ องเศรษฐกิจชุ มชน ทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็ นวิสาหกิจชุ มชน
เช่น จังหวัดชัยนาทมีเครื อข่ายปุ๋ ยอินทรี ย ์ เครื อข่ายเม็ดพันธ์ เครื อข่ายกองทุนข้าวสาร เครื อข่ายผัก
ปลอดภัยทั้ง 4 เครื อข่ายเป็ นทั้งการเรี ยนรู ้เชื่อมโยงกัน มีปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหา และนาสู่ การพัฒนา
เป็ นวิสาหกิ จชุ มชนของจังหวัดร่ วมกัน นอกจากนี้ แล้วยังเกิดการพัฒนาของการออมทรัพย์ ทาให้
เกิ ดเงิ นออมสู งขึ้นเนื่ องจากชาวบ้านทาบัญชี ครัวเรื อนแล้วมีความตระหนัก จากนั้นเมื่อกลุ่มออม
ทรัพย์ขยายตัว จึงมีการจัดสวัสดิการขยายตามไปด้วย

กรณี เ กษตรอิ น ทรี ย ์เ ป็ นการลดต้น ทุ น การผลิ ต สร้ า งรายได้ใ ห้ ก ับ ครอบครั ว ฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อม และรื้ อฟื้ นภูมิปัญญาของชุมชน ซึ้ งนาสู่ การสร้าความเข้มแข็งในระดับตาบล สร้าง
การรวมกลุ่ม เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดี ใน 3 จังหวัดของภาคกลาง ชัยนาท
นครปฐม อุทยั ธานี ได้รับการพัฒนาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ เกษตรอิ นทรี ยร์ ะดับตาบล เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ของคนในชุ มชน และสร้ างแรงจูงใจในการแก้ไขปั ญหาเป็ นรู ปธรรมในระดับจังหวัดเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนต่อไป

เงื่อนไขสาคั ญที่ทาให้ บั ญชี ครั วเรื อนเป็ นเครื่ องมือในการแก้ ไ ขปั ญหาในการสร้ างกระบวนการ
เรียนรู้
จากการศึกษามีขอ้ ค้นพบประเด็นนี้
เงื่ อนไขทางการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในพื้ นที่ ที่ ภาคกลาง กรณี ศึ ก ษา 3 จัง หวัด ชัย นาท
นครปฐม อุทยั ธานี มีวิถีชีวิตการประกอบอาชี พการเป็ นเกษตรเป็ นหลัก ซึ้ งต้องประสบปั ญหา
ต้นทุนการผลิ ตสู ง ราคาปุ๋ ย ราคาสารเคมี ราคาน้ ามัน ราคาผลผลิตตกต่า โรคแพร่ ระบาด ภาวะ
หนี้ สิน การขาดทุนจากการผลิ ตซ้ าแล้วซ้ าอีก ด้วนการประสบปั ญหาดังกล่าวนี้ ข้อมูลจากบัญชี
ครัวเรื อนจึงทาให้เห็นรายรับรายจ่ายชัดเจนเห็นต้นทุน กาไร การขาดทุน และพฤติกรรมที่ขาดการ
บริ หารจัดการ รวมทั้งปั จจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดหนี้สิน และปั ญหาที่ชดั เจนขึ้น ชาวบ้านเห็นจุด
นี้ ร่วมกันจึงเกิดการปรับตัว และปรับปรุ งแก้ไขได้ตรงจุด สามารถแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตัวเอง และ
สามารถจัดการกับภายนอกได้มากขึ้น
เงื่อนไขทางด้านสังคม การทาบัญชี ครัวเรื อนในชุ มชนที่มีความสาเร็ จต้องมีการรวมกลุ่ม
กันระดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์ในระดับกิจกรรมที่นาสู่ การแก้ไขปั ญหา เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
เกษตรอินทรี ย ์ กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มธุ รกิจชุมชน กลุ่มสุ ขภาพ ซึ้ งเป็ นปั ญหาความสัมพันธ์อนั หนึ่ ง
ที่เกิ ดความสาเร็ จในการทาบัญชี ครัวเรื อน และเกิ ดการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ในอี กด้านหนึ่ ง ใช้
กลุ่มฐานวัฒนธรรมเดิ มของชุ มชน โดยยังมีความสัมพันธ์ เชิ งเครื อญาติ ทาให้เกิ ดการเห็ นความ
ทุกข์ความสุ ขร่ วมกัน สามารถฟื้ นความสัมพันธ์และพัฒนาต่อยอดในเชิ งเป้ าหมายการพัฒนาระดับ
ตาบลร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
เงื่ อนไขด้านบุคคล การทาบัญชี ครัวเรื อน ต้องอาศัยผูน้ าธรรมชาติ และผูท้ ี่สนใจต่อการ
แก้ไขปั ญหาอย่างแท้จริ ง เน้นการเรี ยนรู ้ ระหว่างคนกับคน และการเรี ยนรู ้ ระหว่างคนกับกลุ่ม –
ชุ ม ชน – เครื อ ข่ า ย การเรี ย นรู ้ ท าให้ เ ห็ น การเชื่ อ มโยงต่ า ง ๆ โดยเน้น การแก้ปั ญ หาต าบลเป็ น
เป้ าหมายหลัก และการสร้ างกระบวนการทางานร่ วมกัน จนเกิดเป็ นความร่ วมมือของชาวบ้านและ
หน่ วยงานต่าง ๆ จนพัฒนาจากบุคคลสู่ ชุมชน ตาบลเครื อข่าย ในรู ปของแผน “ชี วิต” ชุ มชน
ตาบลเครื อข่ายแผนยุทธศาสตร์จงั หวัด

ในการทางานสร้ างความร่ วมมือหรื อการบูรราการจังหวัดเพื่อนาสู่ การแก้ไขปั ญหาความ
ยากจนค้น พบว่า เกิ ดการปรั บ วิ ธี คิ ด การท างานของชุ ม ชนโดยชุ ม ชนให้ ข ้อ มู ล และความรู้ เ ป็ น
เครื่ องมือในการตัดสิ นใจบริ หารจัดการชี วิตตนเอง ชุ มชนและเครื อข่ายรวมทั้งพยายามสร้างความ
ร่ วมมือใน 3 ฐาน คือ รัฐ (หน่วยงาน) ชุ มชน วิชาการ ทาให้เกิดหารเชื่ อมโยงประสานที่นาสู่ การ
แก่ไขปั ญหาแบบตรงจุดโดยเน้นการมีส่วนร่ วมซึ้ งเป็ นการร่ วมคิด ร่ วมวางแผนและร่ วมตัดสิ นใจ
ในการบริ หารจัดการทรั พยากรชุ มชนหรื อท้องถิ่ น นอกจากนี้ แล้วทางโครงการยังสร้ างแนวคิ ด
ร่ วมมื อโดยใช้พ้ื นที่ เป็ นตัวตั้ง ที่ นาสู่ การแก้ไ ขปั ญหาของชุ มชนและปั ญหาความยากจน ความ
เข้มแข็งโครงการความร่ วมมือฯอยูท่ ี่การสร้าง “กลไกการทางาน” “คน” “คณะทางาน” และเน้น
การ “ตั้งโจทย์” และเป็ นเป้ าหมายให้ชัดเจนรวมทั้งออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั้งการ
ปฏิ บตั ิ งานเชิ ง รู ป ธรรมที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ ที่เกิ ดขึ้ นจริ ง จากนั้นนาความรู ้ เคลื่ อนไหวเชื่ อม
ประสานระหว่างชุมชน รัฐ เพื่อหาทางออกร่ วมกันและเกิดผลแก้ไขปั ญหาได้ในระดับหนึ่ง
ความหมายและคุ ณค่าของการทางานครั้ งนี้ หลายคนก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันตาม
ข้อเท็จจริ งของข้อมูลที่ปรากฏ แต่ทา้ ยที่สุด โครงการร่ วมมือยังมีส่วนได้สร้ าง “ปั ญญา” พอที่จะ
เป็ นแสงสว่างเป็ นแนวทางแห่ งการปฏิบตั ิการทางสังคมที่นาสู่ การสร้างทางออกที่เราติดกับดักแห่ ง
การพัฒนา

บทที่ 3
กระบวนการเรียนรู้ บัญชี ครัวเรือน
“ข้ อมูล” คือเรื่ องราวที่สะท้อนความจริ ง “ข้ อมู ลบัญชี ครั วเรื อน” จึงเป็ นข้อมูลสะท้อน
ความจริ งของครอบครัวสู่ การสะท้อนความจริ งของชุมชน
3.1 แนวคิด
การทาข้อมูลชุ มชนที่ผา่ นมาเป็ นการทาข้อมูลชุ มชนโดยหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชนมีบทบาทเป็ นคนให้ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้เพื่อตอบเสนองนโยบายของหน่วยงานเป็ นสาคัญ จึงทา
ให้ชุมชนไม่เห็นความสาคัญของการทาข้อมูล เมื่อชุมชนเริ่ มเรี ยนรู ้การทากระบวนการแผนแม่บทชุ
มนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ซึ้ งเป็ นจุดเริ่ มต้นให้ชุมชนเห็ นความสาคัญของ “ข้อมูล” ที่เป็ นพลังชุมชนใน
การสร้ างการมี ส่วนร่ วมของคนท้องถิ่ นกาหนดชี วิต กาหนดอนาคตตนเองจาดฐานทรั พยากร วิถี
ชี วิตของชุ มชน จากการทาข้อมูลภาพรวมทั้งตาบลในกระบวนการแผนแม่บทชุ มชนถูกพัฒนาเป็ น
การทาข้อมูลครัวเรื อนด้วยการบันทึกรายรั บ รายจ่ายครัวเรื อน ยกระดับข้อมูลครัวเรื อนเป็ นแผน
จัดการตนเองตั้งแต่ระดับครอบครัวและระดับตาบล
3.2 กระบวนการเรียนรู้ บัญชี ครัวเรือน
การทาบัญชี ครัวเรื อนรายรับ รายจ่ายของครอบครัวเป็ นเรื่ องใหม่ของชุ มชน การทาบัญชี
ครัวเรื อนเน้นการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในระดับจังหวัด และระดับตาบลผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ดังนี้
กระบวนการระดับจังหวัด เน้นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนคิดติดตามสนับสนุ น
ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพ 2 ระดับ คือ การพัฒนาศักยภาพแกนนาเพื่อสร้างวิทยากร เรื่ อง
บัญ ชี ค รั ว เรื อน เป็ นวิท ยากรชุ ด แรก หรื อ วิท ยากรครู ก. มี บทบาทขยายผลบัญ ชี
ครั วเรื อ น และเป็ นต้นแบบการใช้บญ
ั ชี ค รั วเรื อนเป็ นเครื่ องมื อการบริ หารจัดการ
ครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพสภาองค์ กรชุ มชน เพื่อให้สภาฯ สามารถเป็ นกลไก
สร้ า งความร่ วมมื อระหว่า งชุ มชนกับ ท้องถิ่ น ทั้ง ที่ เป็ น อบต. (องค์ก ารบริ ก ารส่ วน
ตาบล) และเทศบาล
วิธีการ การพัฒนาศั กยภาพแกนนา จัดเวทีฝึกอบรมครู ก. (วิทยากรบัญชี ครัวเรื อน)
โดยสภาองค์ก รชุ ม ชนต าบล 35 ต าบล ส่ ง ตัว แทนต าบลละ 4 คนและตัว แทน
คณะท างานจัง หวัดอุ ท ยั ฯ เข้าร่ วมฝึ กอบรมหลัง จากนั้นวิท ยากรครู ก. แต่ล ะตาบล

ประสานความร่ วมมือสร้ างกลไกการขยายผลในพื้นที่ตามความถนัดขิ งแต่ละบุคคล
และลงมือทาบัญชีครัวเรื อนด้วนตนเองเป็ นต้นแบบการใช้บญั ชีครัวเรื อนเป็ นเครื่ องมือ
เรี ยนรู้ตนเอง วางแผนบริ หารจัดการชี วิต บริ หารจัดการครอบครัวและวิธีการพัฒนา
ศักยภาพสภาองค์ กรชุ มชน ด้วยการเรี ยนรู่ ผา่ นการจัดเวทีประชุมสภาฯ ประจาเดือนแต่
ละต าบล เช่ น วิ ธี ก ารจัด สถานที่ ป ระชุ ม บทบาทของผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม แต่ ล ะคน
ประธาน สมาชิกและวาระการประชุม
ผลทีเ่ กิดขึน้ เกิดวิทยากรครู ก. ตาบลละ 4 คน 35 ตาบล รวมเป็ น 140 คน และเกิดผล
สภาองค์การชุมชน 35 ตาบล
2. ติ ด ตามสนั บ สนุ น เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณความเคลื่ อ นไหวในแต่ ล ะต าบล ให้
คาปรึ กษา กระตุน้ ให้กาลังใจในการทางาน
วิธีการ ใช้การใช้การจัดทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นภารกิจร่ วมขับเคลื่อนงานในระดับตาบล
และติดตามความคืบหน้าผ่านเวทีประชุ มประจาเดือน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้รายงาน
ความก้าวหน้า แต่ ล ะตาบล ประมวลข้ อ มู ล ทุ ก ๆ 3 เดื อน เพื่ อประมวลสรุ ปให้เห็ น
รายรั บ รายจ่ า ยแต่ ล ะครั วเรื อน คืนข้ อ มู ล ให้แต่ ล ะครั วเรื อนพร้ อมติ ดสติ ก เกอร์ ใ ห้
ข้อแนะนาและกาลังใจ เช่น “ดารงตนอย่างนี้ ไม่กี่ปีก็รวย” สาหรับคนที่จดั การรายรัย
รายจ่ายได้อย่างสมดุล “ลดรายจ่ายลงหน่อยจะค่อยๆ สบาย” สาหรับครอบครัวที่จดมา
หลายเดื อนแล้วรายจ่า ยที่ ไ ม่จาเป็ นยัง ไม่ล ด “เพิ่ม รายได้ล งหน่ อยจะค่ อยๆ สบาย”
สาหรับครอบครัวที่รายรับไม่สมดุ ลกับรายจ่าย “ประตูดวงยังไม่เปิ ดเดี๋ ยวจะเตลิ ดไป
ใหญ่” สาหรับครอบครัวที่ชอบเสี่ ยงดวง “เงิ นกูค้ ่อยๆ ใช้ถา้ ปล่อยไว้นานจะบาน”
สาหรับคนที่มีหนี้สินยอดหนี้ไม่ลดลง “ดูแลสุ ขภาพหน่อยนะจะค่อยๆ สบาย” สาหรับ
คนที่มีรายจ่ายเรื่ องสุ ขภาพสู ง ฯลฯ ซึ้ งเอกสารวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ จะนาไปใช้วิเคราะห์
ร่ วมกันในแต่ละครัวเรื อน ก่อนนาไปสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับตาบลผ่านเวทีสภาฯ
กาหนดเป็ นแผนตาบล
ผลที่เกิดขึ้น เกิ ดการประมวลข้อมูลครัวเรื อนให้สามารถวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย ได้
ง่ายในรู ปแบบกราฟ และสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือวางแผนจัดการครอบครัวและแผน
ตาบล

3. ถอดความรู้ คนต้ นแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชน เสนอบทเรี ยนประสบการณ์
คนต้นแบบการทาบัญชีครัวเรื อนแก้ปัญหาความยากจน
วิธีการ แกนนาตาบลคัดเลื อกคนต้อนแบบแต่ละตาบล สัมภาษณ์ ถ อดบทเรี ยนคน
ต้นแบบให้เห็นแนวคิด วิธีการจัดการครอบครัวด้วยข้อมูลบัญชี ครัวเรื อน และความ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นกับชี วิต แล้วนาข้อมูลที่ได้เผยแพร่ ในสื่ อหนังสื อพิมพ์ชุมชน
“ประชารัฐ”
ผลที่เกิดขึน้ เกิ ดการถอดบทเรี ยนต้นแบบคน 100 คน นาเสนอบทเรี ยนประสบการณ์
ของคนต้อ นแบบในการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจนด้ว ยการท าบัญ ชี ค รั ว เรื อ นต่ อ
สาธารณะเป็ นกาลังใจให้คนที่ทาดี อยู่แล้วทาดี ยิ่งขึ้ นและกระตุ้นให้คนที่ยงั ไม่เริ่ มทา
บัญชีครัวเรื อนเกิดแรงบันดาลใจตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในการแก้ปัญหาความ
ยากจนและนาแบบบทเรี ยนประสบการณ์ของคนต้นแบบมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็ น
ข้ อเสนอ “การแก้ไขปั ญหาความยากจน” จังหวัดอุทยั ฯ วิธีการ สภาฯคัดเลื อกคน
ต้นแบบที่มีการทาบัญชี ครัวเรื อนอย่างต่อเนื่ อง เกิดความเปลี่ ยนแปลงในชี วิตปรับวิธี
คิด ปรับพฤติกรรมสั มภาษณ์ บทเรี ยนคนต้นแบบ สรุ ปข้ อมูลเป็ นฐานข้อมูล นาข้อมูล
เผยแพร่ ในเวทีสาธารณะ และลงหนังสื อพิมพ์ชุมชน ผลที่เกิดขึน้ เกิดการถอดบทเรี ยน
ประสบการณ์คนต้นแบบหลายประเด็น เช่น การลดรายจ่าย การแก้ปัญหาหนี้ สิน การ
ใช้ขอ้ มูลบริ หารจัดการครอบครัวและชุมชน ฯลฯ
4. ประสานภาคี เพื่ อประสานความร่ วมมื อภาคี ที่ เป็ นภาครั ฐ และเอกชน หนุ นเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู้ชุมชน
วิธี ก าร ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องเข้า ร่ วมกระบวนการท าบัญชี ครั วเรื อน เช่ น
สาธารณะสุ ข ธนาคารเพื่อนการเกษตร (ธกส.) สานักงานจังหวัด ฯลฯ
ผลที่เกิดขึ้น เกิ ดกลไกประสานความร่ วมมือที่หลากหลายทั้งภาครัฐภาคเอกชนหนุ น
เสริ ม กระบวนการเรี ยนรู้บญั ชีครัวเรื อน
กระบวนการเรี ยนรู้ ระดับตาบล เน้นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนสู่
การสร้างแผนจัดการตนเอง และจัดการตาบล ดังนี้
1. สร้ างกลไก เน้นการพัฒนาองค์กรชุมชนให้สามารถเป็ นกลไกขยายผลบัญชี ครัวเรื อนสู่
การสร้างการมีส่วนร่ วมกาหนดแผนพัฒนาตาบล
วิ ธี ก าร จดแจ้ง กลุ่ ม พลัง ในชุ ม ชนให้ เ ป็ นองค์ ก รชุ ม ชน แกนน าสภาฯสรรหา
คณะทางานในตาบล

ผลทีเ่ กิดขึน้ เกิดกลไกการผลักดันบัญชีครัวเรื อนระดับตาบล
2. จัดทาข้ อมูลสู่ การทาแผนตาบล เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริ งภายใน
ครอบครั วและสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของคนในชุ ม ชนก าหนดทิ ศทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่นตนเองจากฐานข้อมูลบัญชีครัวเรื อน
วิธีการ ค้นหาแกนนาเป็ นอาสาสมัครทาบัญชีครัวเรื อน จดบันทึกรายรับ รายจ่าย อย่าง
ต่อเนื่ อง สรุ ปยอดรวมวิเคราะห์ รายรั บ รายจ่ าย เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทาให้ครอบครัว
ต้องเผชิ ญกับ ปั ญหารายรั บ รายจ่ายที่ ไ ม่ส มดุ ลของแต่ล ะเดื อน วางแผนการจัด การ
รายรับ รายจ่ ายของครอบครั ว พิจารณาลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นสร้างนิ สัยการออม ค้น
หาทางสร้างรายได้เสริ มให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวางแผนการจัดการ
ตาบล จากวิธีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งจากครอบครัวจากข้อมูลบัญชีครัวเรื อน
ผลทีเ่ กิดขึน้ เกิดข้อมูลรายรัย รายจ่ายที่มาจากการบันทึกโดยครัวเรื อนในชุ มชนและที่
สามารถนาข้อมู ล ที่ ได้ไ ปใช้ใ นการวางแผนชี วิตบริ หารจัดการครอบครัวและแผน
จัดการตาบล
3. ประสานแผนตาบล เพื่อประสานความร่ วมมือผลักดันให้เกิดการี ส่วนร่ วมของชุ มชน
กาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาตาบล
วิธีการ สภาฯเป็ นกลไกประสานความร่ วมมือกับท้องถิ่ น ทั้ง อบต. (องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล) เทศบาล
ผลที่เกิดขึ้น เกิ ดการผลักแผนชุ มชนเป็ นข้อบัญญัติตาบลในแผนของ อบต. และเกิ ด
การทางานร่ วมกันระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น

3.3 กลไกการทางาน
กลไกการขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้บญั ชีครัวเรื อนจังหวัดอุทยั ฯ เป็ นการสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างมี ส่วนร่ วมของหลายหน่ วยงานผ่านกระบวนการางานร่ วมกันโดยมีสภา
องค์ กรชุ มชน 35 ตาบล เป็ นกลไกหลักเชื่ อมสานให้เกิดความร่ วมมือระหว่างชุ มชนกับหน่อยงาน
ท้อ งถิ่ น นัก วิ ช าการ และภาคี ร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน เช่ น สกว.
(ส านัก งานกองทุ น สนับ สนุ น งานวิ จ ัย ) ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ ต นเองของชุ ม ชน ธกส.
(ธนาคารเพื่อการเกษตร) ส่ งเสริ มให้ลูกค้า ธกส. ทาบัญชี ครัวเรื อน สานักงานอาเภอเมือง อาเภอ
หนองขาหย่าง รณรงค์ให้เกิ ดการทาบัญชี ครัวเรื องทั้งอาเภอ ฯลฯ และคณะทางานจั งหวัดอุทัยฯ
หนุนเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ประสานความร่ วมมือกลไกทุกส่ วนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3.4 ปัญหาอุปสรรค
 ไม่ เห็ นความส าคั ญ ไม่ ค้ ุ น เคย ไม่ อ ยากท า การจดบรรทุ ก บัญ ชี รายรั บ รายจ่ า ย ของ
ครอบครั วเป็ นเรื่ องใหม่ ส าหรั บ ชุ ม ชน ประกอบกับ ที่ ผ่า นมามี ก ารจัดเก็ บ ข้อมู ล หลาย
หน่วยงานแต่ชุมชนไม่มีส่วนร่ วมในการจัดทาข้อมูล จึงทาให้ชุมชนไม่เห็นความสาคัญของ
ข้อมูล และไม่คุน้ เคนกับการทาบัญชี เพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก ทางแก้ ค้นหาอาสาสมัคร
ท าความเข้า ใจบัญชี ค รั วเรื อนและลงมื อท าบัญชี ค รั ว เรื อนอย่า งต่ อเนื่ อง นาข้อมูล ที่ ไ ด้
วิเคราะห์ให้เห็นข้อมูลรายรับ รายจ่ายไปใช้จดั การครอบครัว
 จอแล้วท้อ คนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรทานามีรายได้ปี 1-3 ครั้งทาให้การจดบันทึกทุกวันมีแต่
รายจ่าย รู ้สึกท้อไม่เห็นทางแก้ปัญหารายได้ไม่สมดุลกับรายรับ ทางแก้ ให้กาลังใจให้จด
บันทึกอย่างต่อเนื่ อง วิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุที่ทาให้มีแต่รายจ่าย และแนวทางที่จะจัดการ
กับรายรับ รายจ่าย ของครอบครัวที่ไม่สมดุล
 แบบฟอร์ ม การจดบันทึกรายรับ รายจ่ายลงหมวดให้ถูกต้อง เช่น เงินออมในกองทุนของ
หมู่บา้ นไม่แน่ ใจว่าควรลงในรายรับหรื อรายจ่าย ซื้ ออุปกรณ์ กาลังกาย ไม่แน่ ใจว่าจะลง
หมวดสุ ขภาพ หรื อพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ทางแก้ ทาความเจ้าใจแบบฟอร์ มรายรัย รายจ่าย
ให้ชดั เจน ยกตัวอย่างจากชีวติ ประจาวัน
 การประสานแผนกับ อบต. บาง อบต. ยังไม่เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของคนใน
ชุมชน กาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาจากฐานข้อมูลรายรับ รายจ่ายของชุ มชน ทาง
แก้ เชิ ญ หน่ ว ยงานท้อ งถิ่ น เข้า ร่ ว มกระบวนการและให้ บ ทบาทในการหนุ น เสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

 สภาฯไม่ เข้ าใจบทบาทการสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนท้องถิ่ น ทางแก้
ทาความเข้าใจแกนนาสภาฯให้เข้าใจบทบาท ภารกิจสภาฯ ให้ชดั เจน และมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกันกับตาบลอื่นๆ

