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	 เล่ากันว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ขณะด�ารง 
พระอสิรยิยศต�าแหน่งเจ้าพระยามหากษตัรย์ิศกึ 
ได้เดินทางยกทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์	 แห่ง
อาณาจักรล้านช้าง	 และได้กวาดต้อนชาว
เวียงจันทน์ให้มาอาศัยอยู่บริเวณชุมชนแห่ง
หนึ่ง	 ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่	 5	 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวเสด็จ
ประพาสบริเวณชุมชนแห่งนี้	 ชาวชุมชนมี
ความเก่งในวิชาชีพการเลี้ยงม้า	โค	กระบือไว้
ใช้งานและเป็นเครื่องบรรณาการแก่เจ้านาย
ชั้นสูง	 พระองค์ทรงเห็นว่าม้าของชุมชนเป็น
ม้าที่มีลักษณะดี	สวยงาม	เหมาะส�าหรับเป็น

 ต�ำบลบ้ำนเลือก อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี เป็นต�ำบลท่ีร�่ำรวยไปด้วยต้นทุน 
ทำงวัฒนธรรม ด้วยเป็นชุมชนลำวเวียงที่ผู้คนยังสำมำรถสืบทอดสิ่งดีงำมมำจนถึง 
รุ่นลูกรุ่นหลำน

สภำองค์กรชุมชนต�ำบลบ้ำนเลือก
ฟื้นวิถีชุมชนลำวเวียงด้วยทุนควำมดี

ม้าศึกหรือม้าส�าหรับใช้ในราชการงานทั่วไป	
จึงทรงคัดเลือกม้าจากชุมชนแห่งนี้	 และเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ความดีของชุมชน	 จึงได้มีการ
ขนานนามว่า	“ชุมชนบ้านเลือก”	ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา
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	 ต�าบลบ้านเลือก	 มี	 9	 หมู่บ้าน	 สภาพ
แวดล้อมของต�าบลบ้านเลือกมีลักษณะเป็น
ที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น�้าแม่กลอง	 และมีคลอง
ชลประทานส่งน�้า	 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เลี้ยงโคนม
	 ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในยุคก่อน	
ชาวชุมชนบ้านเลือกไม่ทราบจุดหมายปลาย
ทางของการพัฒนามากนัก	 จนกระทั่งเมื่อ
ก่อตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านเลือกขึ้น	
ชาวบ้านที่นี่ก็เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการ
ท�างาน	รู้ทิศทางและเห็นคุณค่าของรากเหง้า
ความเป็นลาวเวยีงของตน	ทีจ่ะน�าพาชวีติไปสู่
ความสขุ	โดยยดึวถิชีวีติทีม่คีวามพอเพยีงและ
มีวินัยมาเป็นหลักในการท�าสิ่งดีๆ	 ให้เกิดขึ้น
ในชุมชน	

สภำองค์กรชุมชน…สภำที่เชื่อมร้อย
ควำมสุขคนในชุมชน 
 อาจารย์วิฑูรย ์ ศรีเกษม	 แกนน�า
สภาองค์กรชุมชนต�าบลบ้านเลือก	 เล่าถึง
ประสบการณ์งานพัฒนาของขบวนองค์กร
ชุมชน	 ให้ฟังว่า	 ในต�าบลบ้านเลือกได้มีการ
จัดตั้งองค์กรชุมชนต่างๆ	 ขึ้นมากมายใน
แต่ละหมู่บ้านและในจ�านวนองค์กรชุมชน
ต่างๆ	 เหล่านั้น	 ก็ได้มีการพัฒนาจากองค์กร
ชุมชนมาสู่การจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชน	
โดยมีการจัดท�าแผนแม่บทชุมชน	 จัดเวที 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 “เราส่งตัวแทนชุมชนต�าบลบ้านเลือก 
จ�านวน 8 คน ไปอบรมการท�าแผนแม่บท
ชุมชนกลับมา ทุกคนต่างเห็นเป ็นเสียง
เดียวกันว่า แผนแม่บทชุมชนจะสามารถน�า
ไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาความยากจน หรือปัญหาการขาด
ความสามัคคีภายในชุมชน”
	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าตัวแทนชุมชน
จะเห็นพ้องต้องกัน	 แต่กลับพบอุปสรรค
ปัญหาใหญ่	 คือ	 ชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจ	
เพราะเกรงแกนน�าชุมชนจะมาหาฐานเสียง
ทางการเมอืง	จนเมือ่ชาวบ้านพบว่าแกนน�ามี
การท�างานจรงิ	โดยไม่ได้หวงัผลทางการเมอืง	
ปัญหานี้จึงหมดไป
	 ส่วนการก่อเกิดสภาองค์กรชุมชนบ้าน
เลอืกนัน้	มสีาเหตมุาจากการจดักระบวนการ
ของแผนแม่บทชมุชน	ท�าให้เหน็ถงึปัญหาของ
คณะท�างานในการเชือ่มโยงงาน	การประสาน
งาน	 การขับเคลื่อนงานของชุมชนไม่เพียง
พอ	จึงได้มีแนวคิดในการดึงกลุ่มต่างๆ	ที่ผ่าน
การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนเข้ามา
ท�างาน	เพื่อจะได้ขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์	 โดยมีภาคีท่ีร่วมกันขับเคลื่อน	
เช่น	 เทศบาล	อสม.ผู้น�าชุมชน	 โรงเรียน	 วัด	
ชุมชน
	 โดยสภาองค ์กรชุมชนบ้านเลือกม ี
จุดประสงค์หลักในการท�างานเพื่อต้องการ 
ให้เกดิความสามคัคใีนชุมชน	เกดิการรวมกลุม่	 
แก้ไขปัญหาความยากจน	 ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีงานท�า	มีอาชีพเสริม	มีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา	 วัฒนธรรมชุมชน	 เช่น	 การจัดตั้ง
ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนโดยใช้วัดในชุมชนเป็น
สถานท่ีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็ก
ภายในชุมชน	 โดยมีพระและผู้เฒ่าผู้แก่ใน
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ชุมชนเป็นวิทยากรในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การ
สานกระบุง	ตะกร้า	การท�าเครื่องมือจับสัตว์
น�้า	 การท�าของเล่นแบบโบราณ	 การสาน
ปลาตะเพียน	 รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	 เช ่น	 การอนุรักษ์ 
ล�าตาคต	 ไม่ให้มีการทิ้งน�้าเสียลงชุมชน	 โดย
การท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียในชุมชน	 การผลิต
แก๊สหุงต้ม	การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลโค	ต่อมา
มีการจัดท�าเรื่องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ชุมชน	 เรื่องเยาวชนจิตอาสา	 และการฟื้นฟู
อาชีพของชุมชน	 โดยมีศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนเข้ามาสนับสนุน	

วินัย…จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำ 
	 อาจารย์วิฑูรย์เล่าว่า	 การท�างานของ
ชาวบ้านที่น่ียึดหลักส�าคัญคือความพอเพียง
และความมีวินัย	 บนฐานของการท�างานเป็น
เครือข่าย	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การ
ท�างานของชาวชมุชนบ้านเลอืกประสบความ
ส�าเร็จ	

	 ความมีวินัยท่ีชัดเจนของท่ีนี่	 คือ	 การ
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง	 ท�าให้
ชุมชนสามารถเคลื่อนงานได้ด้วยก�าลังของ
ภาคประชาชนเอง	ไม่ต้องรอความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐเพียงอย่างเดียว	 ประชาชนมี
ความสมานสามัคคี	 ปรองดองกัน	 ชุมชน
เกิดความสงบสุข	 เวลามีกิจกรรมประชาชน
ก็ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ	 เพราะ
การมีสภาองค์กรชุมชนท�าให้ประชาชนได้
พบปะกันอยู ่บ ่อยๆ	 ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	 เมื่อ
มีความสนิทสนมคุ ้นเคยกัน	 ชาวบ้านก็
ท�างานด้วยความสมัครใจ	 ด้วยใจที่ เป ็น
สาธารณะ	 ที่ส�าคัญชาวต�าบลบ้านเลือกได้
มีการก�าหนด	 “ตัวชี้วัดความสุขมวลรวม 
ชุมชนท้องถิ่น”	 ไว้	 9	 ข้อ	 ซึ่งเป็นดั่งแผนที่
น�าทางความสุขให้คนที่นี่อีกด้วย	

ตัวชี้วัดควำมสุขมวลรวมของชุมชน
บ้ำนเลือก
	 สภาองค์กรชมุชนต�าบลบ้านเลอืก	ได้น�า
แนวทางการจัดท�าตัวชี้วัดความสุขมวลรวม 
ชมุชนท้องถิน่	มาจากสภาองค์กรชมุชนต�าบล
หนองสาหร่าย	 อ�าเภอพนมทวน	 จังหวัด
กาญจนบุรี	 ที่นั่นเรียกกระบวนการนี้ว ่า	
กระบวนการจัดท�าตัวช้ีวัดความดี	 แต่ต�าบล
บ้านเลอืกเรยีกว่า	“กระบวนการจดัท�าตวัชีว้ดั
ความสขุมวลรวมชมุชนท้องถิน่”	เพือ่เป็นการ
สืบทอดเจตนารมณ์และสืบสานปณิธานของ
ท่านอาจารย์ไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 ปราชญ์
คนส�าคัญของไทยท่ีขับเคลื่อนเรื่องความ
สุขมวลรวมประชาชาติ	 (Gross	 National	 
Happiness	:	GNH)	โดยพยายามน�าแนวคิด	
และประสบการณ์จากภูฏาน	 มาประยุกต์ใช้
กับสังคมไทยในระดับชุมชนท้องถิ่น
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	 กระบวนการจัดท�าตัวชี้วัดความสุข
มวลรวมชุมชนท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชน
ต�าบลบ้านเลือก	 เริ่มด้วยสมาชิกสภาฯ	 ได้มี
การส�ารวจค้นหาสิง่ทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของ
ชุมชน	 (ทุนทางสังคม)	 ซึ่งเป็นกระบวนการ
ค้นหาและสร้างการยอมรับความดีของคน
และชมุชนด้วยความชืน่ชม	และส�ารวจปัญหา
ส�าคญัของชมุชน	จากน้ันจึงมาร่วมกนัก�าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา	จนได้“ตวัช้ีวดัความสขุ
มวลรวมชุมชนท้องถิ่น”	9	ข้อ	คือ	
	 1.	คนในต�าบลมีสุขภาพแข็งแรง	 กินดี	
อยู่ดี	
	 2.	คนในต�าบลมีความสามัคคี	
	 3.	คนในต�าบลมีอาชีพรายได้ที่มั่นคง	
และหนี้สินลดลง	
	 4.	คนในต�าบลมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและต�าบล	
	 5.	เป็นต�าบลต่อต้านยาเสพติด	 และ
อบายมุข	
	 6.	เป็นต�าบลทีอ่นุรักษ์วฒันธรรม	ประเพณี	 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 7.	มีผู้น�าซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 มีคุณธรรม	 
มีความคิดสร้างสรรค์	และเสียสละ	
	 8.	คนในต�าบลมีสวัสดิการชุมชนที่ดี	
	 9.	กลุ ่มองค์กรในต�าบลบ้านเลือกมี
ความเข้มแข็ง
	 โดยเฉพาะในด้านของการเป็นต�าบล
ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 ชาวชุมชนต�าบลบ้านเลือกจึงได้
ท�ากิจกรรม	 3	 อย่างที่น่าสนใจคือ	 การจัด
กจิกรรมประเพณฟ้ืีนเวยีงประจ�าปีของชมุชน	
มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนพา
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญทาง
ศาสนา	 รณรงค์เร่ืองการแต่งกาย	 ใช้ภาษา
ท้องถิ่นจัดเสียงตามสายในชุมชน	 และตั้ง

กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน	 นอกจากนั้นยังมีการจัด
ตั้งหลักสูตรท้องถิ่น "เป็นลาวให้เป็น"	 เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโบสถ์	
เน้นให้เด็ก	 เยาวชนในต�าบลบ้านเลือกได้
รู้จักตัวตน	 รากเหง้า	 ภาษาและวัฒนธรรม 
ลาวเวยีง	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากแผนงาน
ขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้า
ที่แท้จริง	มูลนิธินโยบายสุขภาวะ	(มนส.)
	 รวมถึงมีการก่อตั้ง	 “หอวัฒนธรรม 
ลาวเวยีงศูนย์เรยีนรูช้มุชนต�าบลบ้านเลอืก” 
เพื่อเป็นสถานท่ีรวบรวมข้าวของเครื่องใช้
ของชุมชนและศิลปวัตถุ	 ที่แสดงถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวลาวเวยีงในชมุชนต�าบล 
บ้านเลือก	 เพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
ต่อไป	 โดยได้รับการสนับสุนนจากส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู ้	 (องค์การ
มหาชน)	หรอื	TK	park	ร่วมกบัสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	หรือ	พอช.
 
	 วันนี้	 ชุมชนบ้านเลือกมองเห็นทั้งข้อดี
และข้อด้อยของตนเองอย่างเด่นชัด	จึงน�ามา 
สู ่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด	 การดึงทุก 
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมาประสานงานร่วมกัน	 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	 ท�าให้มองเห็น
อย่างชัดเจนว่า	 สิ่ง ท่ีร ่วมกันท�านั้นจะมี 
ความยั่งยืนมั่นคงต่อไปอย่างแน่นอน	




