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 ระยะทางวกวนหลายพันกิโลเมตร ที่คณะทำางาน 
ถอดบทเรียนโครงการการชุมชนน่าอยู่ ออกตระเวนไปพบปะ
เย่ียมเยียนท่ัวภาคใต้ในรอบปี 2558-2559 ทำาให้เห็นพลังแฝง
ชุมชนอันเปรียบเสมือนผืนแผ่นดินอุดมที่รอเพียงแดดและน้ำา
เหมาะสม ก็พร้อมให้พืชผลงอกงามผลิดอกเบ่งบานโดยพลัน 
 โครงการดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง สุราษฎร์ธานี  
จึงไม่ได้มีหมายความแค่คนมารวมตัวกันปลูกดอกไม้เสริมรายได้
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง วนัทีด่าวเรอืงบานสะพรัง่รอบหมูบ่า้น
มันได้กลายเป็นสื่อมิตรภาพ สร้างเครือข่ายความสุข สร้างคนรู้จัก
การจัดการตนเอง การจัดการกลุ่ม จัดการชุมชน เชื่อมต่อมิติอื่น
อีกหลากหลาย ขณะเดียวกันเป็นกลไกดึงคนมาผูกพัน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา 
 โครงการข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ 
ที่บ้านยวนแหลจังหวัดนครศรีธรรมราช ฟื้นวิถีของการกวนข้าว-
ทิพย์ของพี่น้องพุทธและมุสลิมให้พี่น้องสองกลุ่มกลับมามีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดกลุ่มคนสำาคัญขึ้นมาในชุมชน ขับเคลื่อน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทลายกำาแพงเดิมที่คนหันหลังให้กันมา 
นบัชัว่อาย ุกลบัมารว่มมอืกนัแบบมเีปา้หมาย สรา้งความสขุความ
พอเพยีง สง่ผลดตีอ่สขุภาพกายและสขุภาพจติ นำาไปสูก่ารพฒันา
เรื่องอื่นได้อีกมาก



 โครงการบา้นนาข่าเหนือร่วมใจจัดการขยะเพือ่ความยัง่ยนื 
จังหวัดสตูล ไม่ได้แก้ปัญหาขยะเพียงอย่างเดียว สิ่งที่พวกเขา 
คาดหวังกลายเป็นการแก้ปัญหายาเสพติด อันเป็นเรื่องหนักอก
เสียยิ่งกว่าขยะ เพียงแต่หากไม่เร่ิมต้นที่ขยะก็ไม่รู้จะเริ่มต้นเดิน 
ตรงไหนอย่างไร 
 เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้น หลายโครงการ
ที่ท่านกำาลังจะได้พลิกอ่านจากหนังสือเล่มนี้ มีเรื่องราวน่าสนใจ 
ต่อการเรียนรู้เชิงพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ในแง่มุมน่าสนใจทั้งสิ้น 
ภายใต้วิกฤติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมที่ถาโถม
เข้ามาสู่พี่น้องชาวใต้ในช่วงปีที่ผ่านมา 
 สำานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำานัก 6) ของ 
สสส. สนบัสนนุใหช้มุชนทอ้งถิน่เขม้แขง็จดัการตนเองได ้สอดคลอ้ง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ รหัสลับคำาตอบจากการขับเคลื่อน
โครงการชุมชนน่าอยู่ ไม่ได้ตอบคำาถามโครงการจากชื่อโครงการ 
วตัถปุระสงค ์เปา้หมายแบบทือ่ๆ เหมอืนกำาปัน้ทบุดนิเพยีงเทา่นัน้ 
แต่กลายเป็นเข้าถึงจุดลึกสุดปัญหาชุมชน ซึ่งบางครั้งกระบวนการ
พัฒนาแบบอ่ืนอาจไม่มีโอกาสเข้าไปถึงด้วยเงื่อนไขข้อจำากัด 
อันแตกต่าง
 หากมองในอีกมุมหนึ่งกลับพบว่า โครงการชุมชนน่าอยู่ 
หลายโครงการสามารถเข้าไป “จุดประกาย กระตุ้น เสริมและ 
สานพลัง” ขยับขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ประชาสงัคม และชมุชนท้องถ่ินถงึระดบัใจกลางของปญัหา 
ทำาให้ชาวบา้นเกดิความเขม้แขง็ชว่ยเหลอืตนเอง ปญัหาหลายอยา่ง
คลี่คลายลงจนพาสังคมเดินหน้าต่อไปได้ 



 ผืนแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์อีกนัยหนึ่งเปรียบดั่ง 
ทุนทางสังคมซุกซ่อนอยู่มากมาย บางครั้งแค่ลุกขึ้นมาหยิบฝักบัว
ถือจอบ รดน้ำา พรวนดินก็บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์งอกงามเติบโตเป็น 
ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงงดงามเป็นร่มเงาไปชั่วลูกชั่วหลาน 
 อย่างไรก็ตามคงพบว่าแม้ดอกไม้ทรงพลังอาจแทงทะลุ
ออกดอกงามชืน่คงทนบนผนืดนิแหง้แลง้กนัดารไดอ้ยา่งไมน่า่เชือ่ 
บางดอกอาจเหี่ยวเฉาตายในการประคบประหงมผิดวิธี ขาดการ
ดูแลใส่ใจจากความรักอย่างจริงใจต่อบ้านหลังใหญ่ในนามชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

    คณะผู้จัดทำา
    กันยายน 2559
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 ภายใต้แรงกดดันรอบด้าน ลภัสรดา วารีเขต ช่าง 
เสริมสวย ที่ชุมชนดอนเทพมูล หมู่ 9 ตำาบลท่าแซะ อำาเภอ 
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ลุกมาเป็นแกนนำาในโครงการอนุรักษ์ผืนป่า
ดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงที่สนับสนุนโดย สสส.มาตั้งแต่ปี 2556 
เป็นช่วงชีวิตท่ีทำาให้ผู้หญิงตัวเล็กๆ ผ่านการถูกคุกคามขู่ฆ่า 
เนื่องจากความหวังดีต่อชุมชนไปขวางทางผลประโยชน์ 
 ป่าดอนเทพมูลถูกพายุเกย์ถล่มเมื่อพฤศจิกายน 2532 
หลังจากนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่ป่าอย่างไม่
ถูกต้อง จนเหลือป่าอยู่เพียง 114 ไร่ 
 ในปี 2556 ลภัสรดาชวนชาวบ้านมาร่วมอนุรักษ์ป่าและ
ปลูกป่า ทำาให้ต้นไม้มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านรักป่า รักต้นไม้ 
มีความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็งขึ้น และดึงกรมป่าไม้มาร่วมกับกลุ่ม
ชาวบ้านในการกันเขตพื้นที่ป่าอย่างชัดเจนและหยุดยั้งการบุกรุก
ในผืนป่าสุดท้ายกลับมาเป็นสมบัติของชุมชน 
 “ตอนนี้เราพบว่า คนมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน  
ทุกวันนี้ ใครเข้าไปตัดไม้ไผ่ในป่าต้องแจ้ง เพราะมีกติกาชุมชน  
ที่เกิดในปีที่ 1”

ฝ่�วิกฤติป่�ชุมชนท่�แซะ
ก้าวสู่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

9



ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

 กติกาดังกล่าวมีการห้ามบุกรุกป่า ถ้าตัดไม้ด้วยความ
จำาเป็น เช่น ไม้ไผ่ ต้องขอความเห็นชอบกรรมการ โดยคนตัดต้อง
บริจาคเงินเข้ากองทุนท่ีต้ังข้ึน ส่วนวิถีชาวบ้านบางอย่าง เช่น  
การเก็บเห็ดเหม็ด ยังสามารถทำาได้ ถ้ามีการฝ่าฝืน ชุมชนจะ 
ร่วมมือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น สำานักงานป่าไม้ดำาเนินการ 
ทางกฎหมาย
 ได้มีการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ รู้จักป่า  
รบัการถา่ยทอดภมูปิญัญา หวังใหพ้วกเขามาดแูลผนืปา่แทนทำาให้
เด็กรู้จักเข้าใจป่ามากขึ้น มีเครือข่ายเด็กอายุ 8–15 ปีจำานวนหนึ่ง
มาทำางาน
 ทุกวันนี้ป่าดอนเทพมูล เป็นแหล่งเรียนรู้ป่า และพืช
สมุนไพร ป่าที่ชาวบ้านได้ใช้สำาหรับการพักผ่อนและดูแลป่าผืนน้ี
ไปพร้อมกันด้วย 
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 เมื่อทุกคนยอมรับ เข้าใจ งานเดินต่อไปได้ โครงการ
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงปี 2 ลภัสรดาในฐานะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการในปีแรก ถอยมาเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลัง 
 “ได้ตามหวังแล้ว เพราะเราต้องการไม่ให้มีการบุกรุกป่า 
ซึง่กไ็ดต้ามนั้น ที่ผา่นมา เราเสยีแรงและน้ำาตามาเยอะแลว้กวา่จะ
สร้างลูกหลานให้รักป่า เหมือนเรา” จบโครงการ ปี 1 จึงส่งต่อให้
ทีมงานของผู้ใหญ่บ้านในปี 2 เธออยู่ช่วยเบื้องหลัง โดยเธอเอง 
ได้กลับมาเป็นช่างเสริมสวย ดำาเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 ธนเดช ยอดยิ่ง ผู้มารับผิดชอบโครงการอนุรักษ์ผืนป่า
ดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี 2 กล่าวว่า เราต้องการจะให้ผืนป่า
นี้มีความสมบูรณ์ โดยการที่จะให้ชาวบ้านมีความรู้สึกมีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น 
 “ที่ผ่านมาก็ได้ตรงนั้นมาแล้วแต่ต้องการมากขึ้น แต่เรา
อยากได้ความคงทน ให้ชาวบ้านออกมาดูแลรักษาป่ากันจริงๆ  
และให้มีส่วนร่วมกันจริงๆ ว่ามาดูแล้ว ไม่มีการทำาลายป่า ไม่มี 
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ไฟไหม้ป่า” เขากล่าวว่า ป่าแห่งนี้ให้ความร่มรื่น ช่วยกรองอากาศ
เสียจากโรงงาน ที่มีอยู่ในโซนนี้ทำาให้ชุมชนดอนเทพมูลอากาศดี
กว่าที่อื่นในชุมชนใกล้เคียง มีความชื้นดีกว่า ฝนตกชุกกว่าที่อื่น 
 “เราต้องการทำาป่าเทพดอนมูลให้ เป็นป่าที่มั่นคง 
และสมบูรณ์ประจำาชุมชนของเรา ให้ทุกคนสามารถมาพักผ่อน 
หย่อนใจ เรียนรู้ สร้างให้เยาวชนรุ่นหลังศึกษาหาข้อมูล เป็น
ประโยชนก์บัประชาชน” เขาวา่ ทีผ่ลการดำาเนนิการโครงการชมุชน
น่าอยู่กับ สสส. 2 ปี สามารถสร้างขอบเขตป่าแน่นอน โดยก่อน
หน้านี้ ไม่มีความชัดเจนในเรื่องน้ีทำาให้ป่าถูกบุกรุกเข้าไปเรื่อยๆ 
นอกจากนั้นเหตุไฟไหม้ป่าก็แทบไม่มีแล้ว
 อุทัยวรรณ กาญจนปัทม์ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าปัญหา  
ที่ชาวบ้านไม่ได้ร่วมมือเต็มร้อยในช่วงที่ผ่านมา เพราะคนมีภาระ
ส่วนตัวอยู่ แต่ทุกคนก็พยายามปลีกเวลากันมา เมื่อประชุมจะวิ่ง
บอกหมด ตอนนี้ทุกคนในชุมชนให้ความสำาคัญเรื่องน้ี โดยหาก 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เขาก็จะมาร่วมเกินครึ่ง
 “ทุกคนตระหนัก ไม่มีบุกรุกป่าเพิ่มเติมแล้ว มีรั้วรอบป่า
ชัด หากต้องการไม้เขาจะมาบอกกรรมการที่ดูแลไม่ได้แอบตัด
เหมือนก่อน”
 วิทยาพล ภู่ประเสริฐ ปลัดอำาเภอท่าแซะ กล่าวว่า 
ปา่แหง่นีเ้ปน็ปา่ผืนเดยีว ผนืใหญข่องตำาบลท่าแซะ ภายใตก้ารดแูล
เป็นของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อาจไม่ทั่วถึง เพราะเขามีภารกิจต้องดูแล
พื้นที่หลายแปลง 
 “แตแ่ปลงนีเ้กดิจากคนในชมุชน ทีห่วงแหนพืน้ทีป่า่ เพราะ
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ สมุนไพร และเป็นแหล่งน้ำา 
ทีใ่ชใ้นหลายหมูบ่า้นละแวกใกลเ้คยีง” เขาวา่ ทีห่มูบ่า้นทำากจิกรรม 
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กันมา ทราบมาห่างๆ พร้อมกับประสานกับป่าไม้ว่าจะมีกิจกรรม
เสริมให้เข้มแข็ง ได้เอาโครงการจังหวัดมาทำาโครงการแหล่งน้ำา 
ในป่า เพราะหน้าแล้งมีไฟป่า จะได้มีแหล่งน้ำาสำารอง
 สำาหรับกิจกรรมเสริมในอนาคต ปลัดอำาเภอท่าแซะ 
กล่าวว่า เมื่อมียุวมัคคุเทศก์จะไปร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ให้มาศึกษาธรรมชาติ 
 “ถ้าเป็นพื้นที่อื่น ที่อยู่กลางเมืองแบบนี้คงไม่เหลือแล้ว 
แต่ชาวบ้านที่เข้มแข็ง อำาเภอจึงพร้อมอุดหนุนทุกเรื่อง เราก็มอง
ว่าป่าผืนนี้จะอยู่ต่อไปถึงชั่วลูกชั่วหลานในฐานะแหล่งเรียนรู้”  
เขาว่าและมองว่า จุดเด่นที่นี่ชาวบ้านเข้มแข็งให้ความสำาคัญกับ 
ป่าผืนนี้มาก พยายามกัน คนท่ีเข้ามาตัดไม้ทำาลายป่า ใช้เวที
ประชาคมหมู่บ้านให้ช่วยกัน
 “ทางฝ่ายปกครอง พร้อมให้ความร่วมมือกับชุมชน ทาง
ปา่ไมเ้องกพ็รอ้มสนบัสนนุ เพยีงแตต่อ้งการใหช้าวบา้นรกัษาพืน้ที่
ป่าเอาไว้”
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 นันทวัฒน์ ช่วยชูหนู กำานันตำาบลท่าแซะ กล่าวว่าที่นี่
เปน็ตน้แบบชมุชนทีร่ว่มปกปอ้งผนืปา่ มปีระสทิธิภาพเปน็ต้นแบบ
การเรียนรู้ นอกจากคนในพื้นที่แล้ว สำาหรับคนที่อื่นด้วย
 “การทำางานแบบนีเ้ปน็จติสาธารณะ ผมหนนุเสรมิในฐานะ
กำานัน และฐานะนายกสมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชุมพร  
ก็ได้นำาเรื่องนี้ไปนำาเสนอขยายวงให้กว้างมากยิ่งข้ึน ชักชวนคุย 
กับพื้นที่อื่นในปัญหาแบบเดียวกัน สำาหรับในหมู่ที่ 9 ต้องกำาหนด
แนวเขต ตามแผนที ่one map ตามนโยบายรฐั จะเกดิความชดัเจน
ระหว่างที่ป่ากับที่ประชาชน”
 สมใจ ดว้งพบิลูย ์พีเ่ลีย้งติดตามโครงการ เลา่วา่ โครงการ
นี้เกิดจากชาวบ้านเห็นคนบุกรุกป่า จึงอยากรักษาป่าข้ึนมาเอง  
จึงเสนอให้ทำาโครงการกับ สสส. จากคนๆ เดียว คือลภัสรดาที่คิด
เร่ืองนีก้ข็ยายตวัออกจากปา่ กม็าเรือ่งสมนุไพรไดใ้จคนมารว่มงาน 
ได้เด็กมาทำางาน มาเป็นยุวมัคคุเทศก์ แม้ลภัสรดาจะอยู่เบื้องหลัง
เน้นงานประชาสัมพันธ์ แต่คนทำางานสืบเน่ืองต่อกันได้ ตอนนี้ 
มีโรงเรียนหลายแห่งที่มาคิดจะร่วมทำากิจกรรมที่ผืนป่าแห่งนี้ เช่น 
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก และโรงเรียนแก่งเพกา เป็นต้น
 “เราได้เด็กวัยรุ่นมาอบรมมัคคุทศก์น้อย แต่ยังมีข้อจำากัด
เรื่องเวลาท่ีอบรม น่าจะพัฒนามากไปกว่าน้ี เชื่อมกับโรงเรียน 
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ท่ีมาร่วมเรียนรู้กับป่าชุมชนดอนเทพมูลมากขึ้น สิ่งสำาคัญมองว่า
ได้เครือข่าย และผู้นำาให้ความสำาคัญ เช่น กำานัน ปลัดชาวบ้าน 
จะเดินต่อเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยทุกฝ่ายมาช่วยกัน” 
 สมใจกลา่ววา่คณุคา่ทีไ่ดจ้ากโครงการฯ ทำาใหช้าวบา้นทีน่ี่
รับรู้ร่วมกันว่าถ้าไม่มีโครงการ สสส. ป่าผืนนี้คงหมดไปแล้วอย่าง
แน่นอน 
 “โครงการนี้มาลงทำาให้อะไรเปิดเผยขึ้นมา ทั้งที่แต่ก่อน
ไม่มีใครสนใจเร่ืองแบบน้ี สสส.จุดประกายจากลภัสรดาคนเดียว 
เขาทำาไปร้องไห้ไป จนคนมารบกวนจิตใจก็เหลือน้อยลง เธอได้ 
แนวร่วมได้ชาวบ้าน เด็ก มาเยอะ ที่สำาคัญป่าช่วยกรองควันจาก
โรงงานได้ดี จากเดิมท่ีคนขโมยสมุนไพรไหลเผือกในป่า ทุกวันนี้
ไมม่แีลว้ จติสำานกึคนมมีากขึน้ ตอ้งการสรา้งตวัอยา่งใหค้นรุน่ใหม”่ 
 เธอเล่าว่า การจากทำาแผนท่ีป่าใหม่ ชาวบ้านจะได้ป่า
ชุมชนคืนอีกราว 30 ไร่ ส่วนปัญหาไฟป่าลดลง เพราะชาวบ้าน
มาร่วมดูแลป่า •
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 บ้านตรังหมู่ที่ 12 ตำาบลพะโต๊ะ อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัด

ชุมพร หลายคนรู้จักที่นี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวล่องแพเลื่องชื่อ

ของจังหวัดชุมพร 

 ชมุชนใหม ่ประชากร 160 กวา่ครวัเรอืน มคีนหลากหลาย

มาอยู่รวมกัน ไม่ว่าจากสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคนอีสาน ซึ่งมี

ความร่วมมือสามัคคีกันดีเพราะบุกเบิกผ่านความยากลำาบากมา

ด้วยกัน 

 จเร ขวัญราช มารับตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรังมา 

3 ป ีเขามองเปา้หมาย โครงการบา้นตรงัสรา้งสขุอยากใหช้าวบา้น

ปลูกผัก เลี้ยงไก่ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นทุนส่วนหนึ่งให้พา

ไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวที่สะอาด ผู้คนมีมิตรไมตรีต่อกัน 

 อรณุ ปฐมพรหมมา รองนายก อบต.พะโตะ๊ คณะทำางาน

โครงการฯ เล่าว่า เขามาอยู่ที่นี่ 20 ปีก่อน ได้รับเลือกเป็นสมาชิก 

อบต.ครั้งแรกปี 2539 อยากสร้างงานอาชพีให้ชาวบ้าน เพราะคน

บ้านตรังหลังทำาสวนมีเวลาว่างถึง 7-8 เดือนมักไม่ได้ทำาอะไรเป็น

ชิ้นเป็นอันนอกจากสนุกสนาน เฮฮาไปวันๆ 

สร้�งสุขท่องเที่ยวพะโต๊ะ
สร้างจุดขายบนวิถีพอเพียง
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 “ผมคิดว่า 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เองที่ชุมชนเปลี่ยนไป 

ถนนหนทางดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถนำาออกไปขายสร้างรายได้ แต่ความเจริญที่เข้ามาก็ทำาให้

คนเห็นแก่ตัว ไม่ได้อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเมื่อก่อน”

 รองนายก อบต.พะโต๊ะ เล่าอดีตในวัยเด็กที่บ้านตรังว่า 

หากเดินออกจากบ้านระหว่างทางจะพบกบภูเขาเต็มไปหมด 

ตอนนี้ถ้าจะหากบพวกนี้ก็เป็นเรื่องยาก 

 “ตอนเย็นไปอาบน้ำาคลอง มีเบ็ด 2-3 คันติดตัว ก็ได้ 

ปลากด ปลาพลวงจากคลองมากินได้ไม่ยาก เดินไปทางไหน 

พบแต่ผักงาม แต่ไม่ใช่งามเพราะปุ๋ย แต่มาจากอินทรียวัตถุ 

ตามธรรมชาติ มีน้ำาตามธรรมชาติคอยหล่อเลี้ยง ต้นไม้เติบโต 

ตามธรรมชาติของมัน แต่ตอนน้ี ต้นไม้ใบหญ้าไม่เจริญเติบโต

เหมือนเก่า” 

 พะโต๊ะเริ่ม เป็นที่รู้จักทางการท่องเที่ยวมาราว 10 ปี  

มจีดุขายทางธรรมชาติ แต่ยังต้องพฒันาหลายอยา่ง เชน่ การดแูล

ความสะอาด ถนนหนทาง ฝกึใหค้นทนีีรู่จ้กัการตอ้นรบั ดแูลความ

ปลอดภัยนักท่องเที่ยว

 “บ้านตรังเรามีป่า มีน้ำาตกที่สวยงาม มีสัตว์ป่า ไม่ว่าช้าง 

ววักระทงิ เปน็กจิกรรมทีช่าวบา้นเองกน็า่จะมารว่มกนัดแูล ใหช้ว่ย

ดูแลรักษาธรรมชาติตรงนี้ไว้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

 อรณุกลา่ววา่ การขับเคลือ่นโครงการ สสส. ไดเ้รือ่งสขุภาพ 

“คนท่ีอ่ืนเป็นอย่างไร เราไม่รู้ แต่เราอยากอยู่แบบคนสมัยก่อน 

ที่อายุยืนเพราะกินผักที่ไม่มีสารพิษ ไม่กินหมูและไก่ที่ใช้สารเร่ง 
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เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่กินเอง ปลูกผักข้างบ้านเอาไว้กิน ผมอยากคืน

วถิชีมุชนกลบัมาเปน็แบบเดมิๆ ใหท้กุคนหนักลบัมาดแูธรรมชาต”ิ

 วิสุทธิ์ ทองศิริ ผู้ช่วยสาธารณสุข อำาเภอพะโต๊ะ มองว่า

โครงการบ้านตรังสร้างสุข มีหลายเรื่องที่ดำาเนินการ เช่น

 - โครงการหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง 

 - การทำาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสำานักงานเกษตร 

  เป็นภาคีเครือข่าย 

 - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง 

 - ปลูกไผ่กิมซุง และมังคุดคุณภาพ 

 - กิจกรรมล่องแพ 

 “เราคุยกันว่าลำาคลองทุกจุดในพะโต๊ะ น่าจะล่องแพได้” 

เขาวา่การสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วของอำาเภอพะโต๊ะมเีทศกาลเมอืง

กินฟรีทุกหมู่บ้าน โดยร่วมทำาอาหารไปเลี้ยงแขก และประกวด

อาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นกิจกรรมหลักประจำาปี รองรับอยู่แล้ว  

เพียงแต่ชุมชนต้องเชื่อมต่อให้ได้ 

 “ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านมาคุยกับผมว่าจะมาทำาบ้านตรัง 

ใหเ้ปน็เมอืงแหง่ความสขุ ประกอบดว้ยปลอดยาเสพตดิ หนา้บา้น

น่ามองจัดการขยะ ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม คุยกันนอกรอบ

หลายคร้ัง” เขาว่ากรณีการท่องเที่ยวต้องคิดเชิงระบบ เริ่มจาก

หมู่บ้านน่าอยู่น่ามองกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพบว่า 

นักท่องเที่ยวชอบอย่างนี้
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 “โครงการ สสส.ช่วยกระตุ้น ชาวบ้านได้ ถ้าชาวบ้าน 

ร่วมมือก็น่าจะเกิด อย่างที่ผมทำาเกี่ยวกับที่พักรับนักท่องเที่ยวอยู่ 

ก็จะเน้นที่ผักพื้นบ้าน อย่างเช่น แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อน ผักกูด 

ใบเหมียงผัดไข่ เน้นเรื่องอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ ใช้ผักพื้นบ้าน 

จุดขายธรรมชาติเรื่องอากาศบริสุทธิ์ โอโซน เก็บกินผลไม้ในสวน 

มังคุด ลองกอง ทุเรียนบ้าน ที่ปลอดสารพิษ” 

 นิภาพร พัฒนาขา อสม.ดีเยี่ยม ปี 2559 กล่าวว่า  

อสม.เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีอยากให้บ้านตรังสร้างสุข จะทำา

อยา่งไรไดใ้หส้ร้างสขุ เร่ิมจากสขุใจแล้วออกมากายจงึจะมคีวามสขุ

 “เราอยากเน้นเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพ อย่าง

โครงการ สสส.มาเปน็ต้นทุนทำาใหช้าวบา้นตระหนกัวา่ ถา้หมูบ่า้น

เราคนสขุภาพด ีคนข้างนอกจะมาด ูเราตอ้งทำาใหบ้า้นตรงัสรา้งสขุ

ก่อนที่จะต่อยอดไปการท่องเที่ยว”
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 เธอว่า ซึ่งชาวบ้านเริ่มตระหนักหลายเรื่อง เช่น สารเคมี

การเกษตร เพราะ 10 ปีที่ผ่านมา สารเคมีทำาให้คนเป็นโรคเรื้อรัง

เยอะ และมีโรคใหม่ตามมา พอทำาโครงการฯ ชาวบ้านก็มาคิดว่า 

ถ้าใช้สารเคมีแบบไม่ได้ป้องกัน จะสะสมในร่างกายและบั่นทอน

สุขภาพ

 “ทีจ่รงิแล้วเศรษฐกจิพอเพยีงกค็อืการรู้ตวัเองวา่ทำาอยา่งไร

ให้ลดต้นทุนชีวิตที่เป็นอยู่เราใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแทน การทำา

เกษตรใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่มาใช้ไล่แมลงแทนสารเคมี หมดยุค 

ทำาเกษตรเพื่อหวังเงิน โดยปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต้องมีการปลูกผัก 

สวนครัว ปลูกกินเองเหลือขาย เลี้ยงไก่ไม่ต้องซื้อไข่ ถ้าชาวบ้าน 

มีความสุขก็สร้างมูลค่าให้หมู่บ้าน”

 ในการท่องเท่ียว เธอบอกว่าบ้านตรังต้องมีจุดขายที่ว่า  

ผักที่นี่ปลอดภัย ผลไม้เด็ดมากินได้โดยไม่ต้องกลัวสารเคมีตกค้าง

 “สำาหรับ อสม.เรายังส่งเสริมชาวบ้านออกกำาลังกาย  

เราบอกว่าการทำาสวน ทำางาน เหนื่อยและพัก มันไม่ได้ไปกระตุ้น

ใหร้า่งกายออกแรงเหมอืนการออกกำาลงักาย หากใชเ้วลา 30 นาที

ในแต่ละวันมาออกกำาลังกายมันจะช่วย ซึ่งมีชาวบ้านเข้าใจ  

มีแกนนำาออกกำาลังกายและเต้นแอโรบิค”

 นิภาพรยังมองว่า ต้นทุนชุมชนจริงๆ ก็คือทุนธรรมชาติ 

ดั้งเดิมที่เป็นอยู่ก็สุขๆ ดิบๆ อยู่โครงการสสส. ก็มากระตุ้นให้เขา

สุขภาพดีทุกด้าน แต่งบไหนไม่สำาคัญเท่ากับความเข้มแข็งที่ 

ชาวบ้านเกิดขึ้นเอง

 ไสว เกษมสุข แกนนำา ชาวบ้านที่ทำาสวนและปลูกพืชผัก 

เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เล่าว่าเป็นคน
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ภาคอีสานที่เข้ามาทำาสวนที่บ้านตรัง เมื่อ 30 ปีก่อน โดยทำาสวน

มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียนเป็นหลัก ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

เน้นแตงไทย ข้าวโพด มะละกอ ฟัก บวบ เลี้ยงไก่ ปลา 

 “การทำาเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสขุ มขีองกนิโดยไมต่อ้ง

ซื้อ ที่บ้านซื้อแต่ของที่ผลิตไม่ได้ พวกเครื่องปรุง เกลือ น้ำาปลา 

กินเหลือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน” เขาว่า สำาหรับโครงการบ้านตรัง 

สร้างสุข เขายังสอนชาวบ้านเอาของเหลือใช้มาทำาน้ำายาเอนก-

ประสงค์ ทำาปุ๋ย และเอาขี้เถ้ามาทำาน้ำาด่าง

 ในชุมชนบ้านตรังมีสถานที่ ซึ่งเรียกว่า “ศาลาที่ประทับ” 

ซึ่ง ธนพร เพชรโสม เล่าว่า เมื่อปี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส

ราชนครนิทร ์เสดจ็มายงัอำาเภอพะโตะ๊ เพ่ือออกหน่วยแพทยอ์าสา 

(พอสว.) ได้มาประทับที่หมู่บ้าน ครั้นท่านสวรรคต เป็นพลังให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาทำาศาลาพลับพลาเป็นที่ระลึกเอาไว้ในจุด
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ที่เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2551 สร้างเสร็จ

แล้วมาซ่อมแซมต่อเติมเมื่อปี 2559 สถานนี้จะเป็นอนุสรณ์ให้

ระลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระพี่นางฯ ที่ครั้งหนึ่งเคยเสด็จ

ที่นี่ ทุกวันนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะชม เนื่องจากอยู่ในเส้นทาง

ท่องเที่ยว

 เบญจา รัตนมณี พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า ปัญหา

ของชาวบา้นตรังทีผ่า่นมาคอืหนีส้นิจากการทำาเกษตร นอกจากน้ัน

ปัญหาการขาดแคลนน้ำาดื่มน้ำาใช้ เขาคิดว่าจะทำาโครงการเกี่ยวกับ

การแกป้ญัหาน้ำาด่ืม แต่พอเอาเข้าจริงทำากบั สสส.ไมไ่ด ้เลยเปลีย่น

แนวมาทำาปัญหารองคือปัญหาหนี้สิน 
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 “เน่ืองจากมีท่ีประทับพระพี่นางอยู่ในพื้นที่ ก็เลยคิดมา

พัฒนาเป็นจุดขายศูนย์รวมใจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวได้ เชื่อมวิถี 

ท่องเท่ียวสอดรบัอำาเภอในเรือ่งการล่องแพของพะโตะ๊ เปน็จดุขาย

ท่องเท่ียวเชื่อมกับโฮมสเตย์ ซึ่งต้องพัฒนากิจกรรมการล่องแพ 

ให้น่าสนใจ สร้างความปลอดภัยพร้อมกับพัฒนาจุดขายการ 

ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเกษตรแบบอินทรีย์”

 การเดินไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว ต้องมุ่งไปสู่หมู่บ้าน 

สุขภาพดี อาหารการกินที่ดี วิถีชีวิตที่มีความสุข ซึ่งหากผลักดัน

การท่องเที่ยววิถีชุมชนเกิดก็จะเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชน  

การเป็นหนี้จะลดลง และถ้าเปลี่ยนเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 

คาดว่าความเป็นอยู่ดีขึ้น อนาคตชุมชนน่าอยู่ก็จะเกิดได้ไม่ยาก

 เบญจามองว่า สสส.ทำาให้คนคิดอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่

มองเหน็ปญัหา แกป้ญัหา ต้องทำางานเปน็ทมีมเีครอืขา่ยหนนุเสรมิ

กระบวนการทำางานทำาให้ได้เครือขายที่กว้างออกไป 

 “ทีมงาน ผู้นำาเกิดความเข้มแข็งรวมตัวกันได้ง่าย แม้อยู่

กันห่างไกล เมื่อมีกิจกรรมร่วมจะมารวมกลุ่มกัน ที่ไม่เกิดอาจเป็น

สภาผู้นำา ยังใช้กรรมการหมู่บ้านอาจต้องปรับอยู่”

 จุดเดน่สำาหรบับา้นตรงัเบญจามองวา่ ถงึผูน้ำาคอ่นขา้งใสใ่จ 

ในการพัฒนา อยากคิดอยากทำา มีทีมหนุนเสริมเป็นข้าราชการ

บำานาญ มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วย ขณะที่จุดด้อยลักษณะทาง

กายภาพที่ห่างไกลกัน พื้นที่ราบมีน้อย หน้าฝนลำาบากมาก 

ในการเดินทาง •
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 จุดเร่ิมต้นเล็กๆ มาจากสภากาแฟบ้านปากตรัง ชุมชน
เล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ริมเข่ือนรัชประภา มีข้อเสนอสร้าง 
รายได้เสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยหันมาปลูกดาวเรือง 
 วัชรินทร์ นาคบำารุง ผู้รับผิดชอบโครงการดาวเรืองสร้าง
สุขคนปากตรัง หมู่ 2 บ้านปากตรัง ตำาบลต้นยวน อำาเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่รับการสนับสนุนจาก สสส. เล่าว่า เป็นการ
ขับเคลื่อนแนวคิดง่ายๆ “สวย สร้าง สุข”
 บ้านปากตรังมี 500 กว่าครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำาสวนยาง 
และปาล์มน้ำามัน กรรมการในชุมชน คิดว่าทำาอย่างไรในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
ใหน้า่อยู ่คน้พบวา่กจิกรรมปลกูดาวเรอืง
แปลกและสวย และยังเป็นรายได้เสริม 
ที่ดีอีกด้วย 
 “ปี 2551 ตอนน้ันผมเปน็ผูใ้หญ่
บ้านมีการทำาแผนชุมชนและวิเคราะห์
ชุมชนพบว่าคนในชุมชนไม่ค่อยจะมี 
ส่วนร่วมเน่ืองจากความเปล่ียนแปลง 
ที่ ชุมชนชนบทกำาลั ง เปลี่ ยนไปเป็น 

พลังดอกไม้เคลื่อนชุมชน
คุณค่าดีๆ บนวิถี “ปากตรัง”
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ชุมชนเมือง ทำาให้คนมุ่งทำามาหากิน มุ่งที่จะทำาเรื่องส่วนตัว ไม่ได้
มองภาพรวมของหมูบ่า้น จึงเร่ิมดำาเนินการกจิกรรมโดยใชด้าวเรอืง
มาเป็นสื่อรวบรวมคนที่มีแนวคิดเหมือนกันไปศึกษาการปลูก 
ดาวเรืองมา ชาวบ้านสนใจปลูกราว 20 คน พัฒนามาเรื่อยๆ 
ขยายเครือข่ายออกไปต่างหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ และจังหวัด 
 วัชรินทร์เล่าว่า หากมองการตลาดของดอกดาวเรือง 
ในภาคใต้ไม่มีปัญหา ขณะน้ีเมืองท่องเท่ียวอย่างภูเก็ตหรือ 
สุราษฎร์ธานี ประกาศรับซื้อไม่อั้นจึงทำารายได้ดี มีการจำาหน่าย
แบบถุง กระถาง ตัดดอกจำาหน่าย ร้อยมาลัย จัดดอกไม้บูชาพระ 
พวงหรีด จำาหน่ายในวันสำาคัญต่างๆ ทำารายได้ให้กับผู้ปลูกเดือน
ละ 60,000 บาท จนบางคนหันมาทำาเป็นอาชีพหลัก 
 ในหมู่บ้านจึงมองเห็นดอกดาวเรืองบานสะพรั่งไปทั้ง
หมู่บ้าน ลูกค้าขาจรเดินทางเข้าไปซื้อหาไม่ขาดสาย
 “ดาวเรืองสวยงามใช้ในทุกเรื่อง ทุกงานทุกกาลเทศะ  
งานศพ งานบวช งานแต่ง คำาว่าสร้าง คือ สร้างอาชีพเสริม  
บางคนก็ยึดเป็นอาชีพหลักสร้างคน สร้างมิตรภาพในครอบครัว
จากการมาปลูกดาวเรืองร่วมกัน สร้างมิตรภาพกับคนอื่น สร้าง
เครือข่ายท่ีมีความสุข นอกจากนั้นคือ การสร้างให้คนรู้จักการ
จัดการตนเอง การจัดการกลุ่ม จัดการในชุมชนได้ อย่างเช่นว่า  
ในการบริหารเงิน บริหารงาน สร้างมิตรภาพระหว่างเครือข่ายวิถี
พอเพียง” เขาขยายความและว่า ดาวเรืองยังนำาไปเชื่อมเรืองอื่น
กับคนที่มาร่วม อย่างเช่น มิติเชิงวัฒนธรรม ถึงวันนี้เขาถือว่า  
บ้านปากตรัง เป็นแหล่งผลิตดาวเรืองแหล่งใหญ่ของภาคใต้ และ
กำาลังผลักดันที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ดาวเรือง และสร้างตลาดกลาง
ดาวเรืองขึ้นที่นี่ 
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 “เรามองว่าดาวเรืองเป็นกลไกหนึ่งในการดึงคนมา 
มีส่วนร่วม มาสร้างชุมชนน่าอยู่พึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับ 
สิ่งที่ดำาเนินมาอยู่แล้วที่ส่วนใหญ่พวกเราทำากันมาด้วยใจ การที่ 
สสส.มาช่วยเสริมก็ทำาให้ทุกอย่างพัฒนาได้เร็วขึ้น” 
 การขับเคลื่อนสังคมโดยดอกดาวเรือง ต้ังแต่นำาเสนอ
แนวคิดให้ชาวบ้าน เอาความรู้เดิมของกลุ่มดาวเรืองที่มีอยู่แล้ว  
มาสอนชาวบ้านขยายออกไป ประชุมย่อยทุกวันเป็นวิถีของกลุ่ม
ไปแล้ว สร้างสัมพันธ์ในกลุ่ม มีการวางแผนการทำางานใช้ดาวเรือง
เป็นตัวกิจกรรมกลไกหนึ่ง ทำาให้คนมามีส่วนร่วม 
 “การอบรมดาวเรืองในชุมชน 120 คน ไม่ได้คาดหวังว่า 
ทุกคนจะกลับไปทำาดาวเรือง แต่ในการจัดกิจกรรม ทุกคนได้มาทำา
กิจกรรม รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก็ย่อมสร้างความ
ผกูพนั ความสมคัรสมานสามคัค ีมสีว่นรว่มในการพฒันาเรือ่งอืน่
ต่อไป พูดง่ายๆ เราใช้ดาวเรืองเป็นเครื่องมือ”
 วัชรินทร์เล่าว่า ขณะนี้ดาวเรืองกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนปากตรังไปแล้ว ใครพูดถึงหมู่บ้านน้ีก็ต้องนึกถึงดาวเรือง  
เปา้หมายในอนาคต นอกจากเอาชมุชนมามสีว่นรว่มในการพฒันา
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ให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ยังใช้ดาวเรืองเป็นกิจกรรม 
ข้อต่อให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน มาพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
ชว่ยเหลอืตนเองได ้และอยูก่นัอยา่งมคีวามสขุ มองวา่วนัขา้งหนา้
ชมุชนจะดขีึน้ ปญัหาหลายอย่างจะคล่ีคลายโดยดาวเรอืงเปน็สว่น
หนึ่งที่ทำาให้ทุกคนมีความสุข
 “ถ้าทุกคนต่างคนต่างอยู่เหมือนอดีตช่วงหนึ่งคงไม่เป็น 
ผลดี เพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องร่วมกัน ไม่ว่ายาเสพติด 
เศรษฐกิจ มลพิษ ลักเล็กขโมยน้อย การรวมคนได้ทำางานเป็นทีม 
ย่อมประสบผลสำาเรจ็มากกวา่ ดาวเรอืงจงึเปน็สญัลกัษณข์องความ
รว่มมอื” เขาวางตำาแหนง่ของชมุชนวา่จะไปถงึการเปน็หมูบ่า้นศนูย์
รวมดาวเรอืงของภาคใต ้มแีนวคดิทอ่งเทีย่ว ในการทำาทุง่ดาวเรอืง
สร้างดาวเรืองยักษ์เป็นที่ท่องเที่ยว ถ่ายรูป โดยเฉพาะที่นี่เป็นเส้น
ทางท่องเที่ยว ทางผ่านไป เขาสก-พังงา กระบี่-ภูเก็ต 
 ปราโมทย์ เพชรแก้ว คณะทำางานโครงการฯ ช่วย 
ขยายต่อคำาว่า “สวย สร้าง สุข” คือเมื่อดอกดาวเรืองไปอยู่หน้า
บ้านใครก็จะสร้างสีสันให้สวย สร้างความสุข สร้างเครือข่าย  
สร้างเพื่อน สร้างอาชีพ และยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
 ความสุข คือความสุขใจ ปลูกหน้าบ้าน มองเห็นก็มีความ
สุขใจ เมื่อเอาดอกดาวเรืองไปช่วยงานประเพณีต่างๆ ในชุมชน 
ไม่ว่างานศพ งานแต่ง ก็เห็นคนรับมีความสุข 
 “ดาวเรอืงทีบ่า้นปากตรงัตา่งจากทีอ่ืน่ ตรงทีเ่ราไมไ่ดผ้ลติ 
เพ่ือจำาหน่ายอย่างเดียว แต่มีการแจกจ่ายฟรีกับงานศพ ไปตาม
แนวคิด สวย สร้าง สุข”
 เขาเล่าว่า กลุ่มเป้าหมายโครงการมีหลากหลายตั้งแต่ 
เด็ก ชาวบ้านที่สนใจทั้งนอกและในหมู่บ้าน ถึงนาทีนี้ดาวเรือง 
ได้เป็นตัวกลางเครื่องมือให้กับทีมงานเชื่อมประสานชุมชนได้สื่อ
ความหมายทางการพัฒนาร่วมกัน 
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 “เรากเ็อาดาวเรอืงมาเปน็ตวักลาง เปน็เครือ่งมอื ตวัเชือ่ม 
ตัวกลาง ตัวรวมพลที่ดี หากแนวคิด สสส. คือการรวมคน สร้าง
อาชีพ ตรงกับแนวคิดเราของท่ีเอาดอกไม้เป็นตัวเชื่อม” เขาเล่า
และว่า ขณะปัจจุบันยางพาราราคาตก สามารถทำาดาวเรืองเป็น
อาชีพหลักได้ อย่างคนหมู่ 2 ปากตรังมองดาวเรืองเป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหม่ไปแล้ว 
 “ภาคีเครือข่ายตอนน้ีก็กว้าง มีทั้งผู้ให้ความรู้ ส่งเสริม 
การปลูกและจำาหน่าย ที่เข้ามาช่วยเหลือ เช่น เขื่อนรัชประภา 
เป็นลูกค้ารายใหญ่ สำาหรับคนทั่วไปผมอยากเชิญชวนมาเที่ยวชม 
หรือหาความรู้สร้างความสุขที่จับต้องได้แบบนี้ก็เชิญแวะมาที่นี่ 
ได้ครับ” 
 นบภา โสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) 
ต้นยวน กล่าวว่า อบต. ได้อยู่เคียงข้างกลุ่มดาวเรืองมาตลอด  
มองว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง 
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 “อบต.ต้นยวนสนับสนุนหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการ 
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของคน 
ที่เดินทางมาตำาบลต้นยวน กลุ่มดาวเรืองก็จะเป็นจุดแรกในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดมา ที่ผ่านมาบทบาท อบต.ได้ให้ 
ความรู้ และงบประมาณส่วนหน่ึงสนับสนุนให้กับทางกลุ่ม”  
เขากล่าวและว่าจากการได้ประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิก จึงได้
กำาหนด แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มดาวเรืองแข็งแรง 
เพื่อเป็นกลุ่มรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 
 “หลังจากได้คุยกับทุกภาคส่วนมาแล้วในโอกาสต่อไป  
ทาง อบต.ตน้ยวนจะเปดิตลาดชมุชน จดุรวมสนิคา้ OTOP สำาหรบั
ดาวเรืองก็จะมีจุดจำาหน่ายของกลุ่ม ตอนน้ีมีการเตรียมสถานที่
แล้ว” 
 พัชรีรัตน์ ทองจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
สำานกังานเกษตรอำาเภอพนม เลา่วา่ การทีส่ำานกังานเกษตรเขา้มา
ร่วมสนับสนุน เพราะมองเห็นจุดเด่นหลักๆ คือ ชาวบ้านมีความ
เข้มแข็งในเรื่องการผลิต สามารถให้ผลผลิตดอกใหญ่ จึงมีการ
สนับสนุนต่อยอดในเรื่องการตลาด การวางแผนกลุ่มให้เป็นระบบ
หาออเดอร์ให้ล่วงหน้าป้องกันปัญหาทางการตลาด
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  “ทกุวนัน้ี มกีารแปรรปูไปเปน็ดอกไมไ้หวพ้ระ ทำาพวงหรดี 
ต่อไป จะมีการพัฒนาในเรื่องการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ  
ซึ่งคนในชุมชนไม่ต้องหาทรัพยากรมาจากที่อื่น คนในชุมชน
สามารถมีส่วนร่วมช่วยได้ด้วยตนเอง เราก็จะส่งเสริมให้เขายืนได้
ด้วยตัวเองต่อไป”
 เธอเล่าว่า กลุ่มดาวเรืองที่นี่เข้มแข็ง เพราะไม่ได้มีการทำา
ลำาพังเพียงคนใดคนหน่ึง แต่มกีารเกือ้กลูชว่ยเหลอืกนั ทัง้เรือ่งการ
ปลกู การจำาหนา่ย ในแงเ่ศรษฐกจิ ถอืวา่ไปไดด้มีาก มตีลาดรองรบั
มาก จนไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการ แต่เป็นพืชที่
ต้องการการเอาใจใส่ 
 “ดอกไม้ไม่ได้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่สำาหรับ
ดาวเรือง จะทำาหน้าที่ดึงคนให้มาทำากิจกรรมร่วมกัน จากสภาพ 
ที่เป็นอยู่ ยังเห็นว่าคนพากันเครียด แต่ดอกไม้ทำาให้คนอารมณ์ 
ดีขึ้น การที่ได้มาทำากิจกรรมดอกไม้ ไม่ว่าจัดดอกไม้ ทำาพวงหรีด 
เวลาท่ีได้พูดคุยหลอกล้อนี่เองจะเป็นตัวหลอม คนในชุมชนกลับ
มาทำากิจกรรมกันอีกครั้งเหมือนในอดีตที่อยู่กันมา หลายคนอาจ
คร่ำาเครยีดกบัการหาเงนิแตพ่อทำาดาวเรอืง คนในครอบครวัตืน่ขึน้
มาเห็นดอกไม้ก็สบายใจ หรือการออกไปส่งดอกไม้ด้วยกัน  
ลว้นไมไ่ดต้อบโจทยท์างเศรษฐกจิอยา่งเดยีว แตต่อบโจทยท์างจติใจ
ด้วย ในส่วนนี้ก็มองว่าเป็นพืชที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง” 
 วิชัย เพ็งจันทร์ เจ้าหน้าที่ CSR การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ที่มีกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มดาวเรือง มองว่ากลุ่ม 
ดาวเรอืงและชมุชนแหง่นีม้คีวามเขม้แขง็ จดุเดน่คอื ความสามคัค ี
โดยผูน้ำาชมุชนเปน็แกนหลกัในการดงึลกูบา้นดงึกลุม่ตา่งๆ เขา้มา 
เป็นหนึ่งเดียวกันโดยอาศัยดาวเรือง ในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม •
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 เอื้อน เสนดำา ชาวบ้านถ้ำาผุด หมู่ 11 ตำาบลต้นยวน 
อำาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่วยเป็นมะเร็งที่ลิ้น เขาเลือก
รักษาด้วยวิถีสมุนไพร ออกหาตัวยาตามแนวป่าหมู่บ้าน พบว่า
รักษาอาการไม่ทรุดและค่อยดีขึ้นตามลำาดับ 
 วิถีของเอื้อนสอดคล้องกับโครงการสมุนไพรสร้างสุข 
บ้านถ้ำาผุด ซึ่ง สิทธิ คงเรือง ผู้ใหญ่บ้านถ้ำาผุด เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 “แนวคิดครั้งแรกในการปลูกสมุนไพร เรามองไปถึงการ 
ที่คนบ้านเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมากขึ้น หากเราปลูกพริก ขิง ข่า 
ตะไคร้ แค่ปลูกไว้ข้างบ้านก็สวยงาม ปัจจุบันความสมดุล สภาพ
แวดล้อม ความชุ่มชื้นลดน้อยลง บ้านเรือนเริ่มมาอยู่ใกล้กัน 
จนไม่มีที่ปลูกอะไร”
 ผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ดีกรีปริญญาโทเล่าว่า ช่วงที่ยางพารา  
ปาล์มน้ำามัน ราคาแพง คนพากันเลิกปลูกพืชผักเอาไว้กินเอง  
เมื่อสินค้าเกษตรหลักราคาตกปัญหาจึงตามมา 
 “ตอนผมเด็กๆ จำาได้ว่า เมื่อพ่อแม่ตำาเครื่องแกง ก็ให้เรา
ไปเก็บพริก ตัดตะไคร้ ข้างบ้านมาหุงหาอาหาร แต่ทุกวันนี้พ่อแม่
กลับให้ลูกออกไปซื้อขิงข่าตะไคร้ที่ร้านชำา มันเกิดอะไรขึ้น”

คนถ้ำ�ผุดตื่นฟื้นสมุนไพร
แหล่งขมิ้นชันอันดับหนึ่ง
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 ถา้ปลอ่ยใหส้ถานการณเ์ปน็ไปอยา่งนัน้กน็า่เสยีดายเพราะ
อำาเภอพนม เป็นแหล่งปลูก ขมิ้นชัน พริก ตะไคร้ ที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามคีณุภาพดทีีส่ดุระดบัประเทศ จงึมแีนวคดิสรา้งกลุม่คน 
องค์ความรู้ ปลูกผักแบบลดสารเคมีเอาไว้บริโภคในครัวเรือน 
 มองว่า พริก ขิง ข่า มะกรูด มะนาว กระชายดำา ที่มีอยู่
แล้วในชุมชนก็เป็นยาดีๆ นี่เองหากรู้จักใช้ 
 ความรู้สมนุไพรในชมุชนลดน้อยลง เพราะความรูเ้หลา่นัน้
มักอยู่คู่กับคนวัย 70-80 ปี หมอพื้นบ้านไม่ได้รับการสืบทอด 
เพราะวิชาหมอพื้นบ้านในยุคสมัยใหม่เลี้ยงตัวไม่รอด 
 “เมื่อเราร่วมกับ สสส. เราได้องค์ความรู้ ในกระบวนการ
ทำาโครงการและการจัดการ ซึ่งมีความสำาคัญจะทำางานเรื่องนี้” 
ผู้ใหญ่สิทธิเล่า 
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 กิจกรรมโครงการเริ่มต้ังแต่การสร้างสภาผู้นำา 40 คน 
มีตัวแทนจาก โรงเรียน เด็ก ชาวบ้าน ผู้นำา ปราชญ์ชาวบ้าน 
หัวหน้ากลุ่มทุนต่างๆ มาร่วม หลังจากได้สภาผู้นำาเริ่มมีความคิด 
วิธีการทำางาน 
 “เป้าหมายปลูกสมุนไพร 250 ครัวเรือน จาก 300  
ครัวเรือน ระยะแรกรณรงค์ให้ไปปลูกที่บ้านของสภาผู้นำาก่อน  
จากนั้นขยายไปยังบ้านคนสูงอายุ” เขาเล่า
 คำาว่าสมนุไพร ในความหมายเบือ้งตน้ ไมไ่ดซ้บัซอ้นอะไร
มาก เน้นพืชที่ปลูก กิน ใช้ ในครัวเรือนอยู่เป็นประจำาอยู่แล้ว  
มีการสำารวจชุมชน 250 ครัวเรือน ร่วมกับแพทย์แผนไทย รพ.สต.
ของตำาบลเพ่ือหาคำาตอบว่าปลูกอะไรอยู่แล้วและอยากปลูกอะไร 
เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ความรู้การปลูก
สมุนไพร

34



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 ในขั้นตอนการปลูกจริง ส่งเสริมการปลูกในถุงดำา เพราะ
เห็นว่าเป็นกระแสใหม่ไม่เหมือนกับที่เคยทำากันมานอกจากนั้น 
ยังสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อแจกจ่ายลงดินต่อได้ง่ายกว่า 
 เป้าหมายหลังจากนั้น แต่ละครัวเรือนที่ถ้ำาผุด ต้องปลูก
พืช 5 ชนิด ประกอบด้วย พริก ข่า ขมิ้น ตะไคร้ ขิง โดยสมุนไพร
ตัวเด่น คือ ขิง ขมิ้นชัน และหัวไพร 
 จากการสุ่มตรวจอย่างเป็นทางการที่ผ่านมา พบว่าขมิ้น
ชันกับหัวไพรบ้านถ้ำาผุดมีคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ 
 นอกจากตัวหลักมองไปที่สมุนไพรในชีวิตประจำาวัน 
ชาวบ้านสามารถปลูกกินเอง ถ้าเหลือเอาไปขาย เพราะมีตลาด
รองรบั โดยเฉพาะกลุม่สมนุไพรในหมูบ่า้นขา้งเคยีงทีเ่ปดิตลาดรบั
ซื้ออีก ส่วนหนึ่งก็ส่งขายกลุ่มเครื่องแกงขายในหมู่บ้าน 
 “ถ้าคนปลูกเยอะ นำาไปขายมีรายได้เพ่ิมในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจ เทา่กบัวา่เรากม็กีารสรา้งรายไดน้อกจากปาลม์และยาง”
 จุดเด่นของชุมชนแห่งน้ี ผู้ใหญ่บ้านคนหนุ่มมองท้องถิ่น
ตัวเองว่า นอกจากมีทรัพยากรดินอุดมสมบูรณ์ดีแล้ว ผู้คนที่นี่ยัง
มีความร่วมแรงร่วมใจ 
 คำาว่า “ชุมชนน่าอยู่” ที่บ้านถ้ำาผุด เขามองถึง ความอยู่ดี
กินดี แบบปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้คนอยู่ได้ โดยไม่
อยากใหร้ะบบทนุนิยมมากลืนกนิสงัคม หลงกบัวถิเีทคโนโลยใีหม่ๆ  
จนคนรุ่นใหม่ลืมตัวเอง 
 “คนรุน่ใหมพ่อเจบ็ปว่ยกห็ายา ตามรา้นขายยา แทนทีจ่ะ
มาคิดถึงสิ่งใกล้ตัว นั่นอาจเป็นเรื่องยากที่ผลักดันให้เขาคิดกลับไป
เหมือนว่ายทวนกระแสน้ำา แต่เราจะพยายาม” สิทธิเล่า สำาหรับ
เขาเองมาสนใจเรื่องสมุนไพรโดยอ่านหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
ความรู้นี้จะค่อยซึมสู่ทีมสภาผู้นำา กระจายไปสู่ครัวเรือน
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 นบภา โสภา นายก อบต.ต้นยวน เล่าว่า หมู่ 11 
มีศักยภาพในการพัฒนาด้านสมุนไพร เพราะอยู่ติดกับหมู่ 8 
ซึง่เปน็แหลง่ปลกูพชืสมนุไพรกลุม่ใหญท่ีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก 
และมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาดูงานอยู่ตลอด 
 “2 ปีที่ผ่านมา อบต.ต้นยวนได้นำาโครงการของหมู่ 8  
เป็นเป็นนวัตกรรม ทำาให้ อบต.ได้รางวัลธรรมาภิบาล ประจำาปี 
2557 เราจึงให้หมู่ 8 มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับ หมู่ 11 ถ้ำาผุดบ้าง”
 นายก อบต.ต้นยวน มองว่าช่วงไม่นานมานี้ ชาวบ้าน 
ถ้ำาผุดได้เปลี่ยนตัวเองจากพืชหลักเดิมมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือ 
พชืสมนุไพรมาก โดยท่ี สสส.มบีทบาทสง่เสริมชาวบา้นในการสรา้ง
กลุ่มสมุนไพรขึ้นมา 
 สมนุไพรสามารถรกัษาโรคไดผ้ล อกีสว่นหนึง่สามารถผลติ
ขายให้กลับพื้นที่อื่น เป็นการเสริมรายได้
 วิสุทธิ์ สรรพา กำานันตำาบลต้นยวนเล่าว่า เขาเป็นหนึ่ง
ในกลไกการขับเคล่ือนการสร้างสุขของ สสส.มาตลอด ประเด็น
สมุนไพรมากระตุ้นให้ชาวบ้านได้รู้คุณค่าของสมุนไพรต่างๆ ที่มี
อยู่ในชุมชนที่ขึ้นเองหรือปลูกขึ้นมาในแง่อาหารและยารักษาโรค
 “คาดหวังว่าคนจะรู้คุณค่าของสมุนไพรจำานวนมาก 
หลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่ ขณะที่หลายหน่วยงานก็พร้อมลงมา 
สนับสนุนในเรื่องนี้ โครงการสมุนไพร หมู่ 11 ถ้ำาผุด คิดว่าจะ
ขยายโอกาสให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้
กับครัวเรือน” 
 สุธารัตน์ ทรงสง่า รองผู้อำานวยการโรงเรียนบ้าน 
เขานาใน กล่าวว่า ชุมชนที่นี่มีความพร้อมเร่ืองสมุนไพรก็เลย 
เอาเรื่องนี้ไปเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนขับเคลื่อนทำาเรื่องชีววิถี 
เสริมเรื่องสมุนไพร
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 “ทางการศึกษาก็มองว่าทำาอย่างไรให้เด็กมีความรู้เรื่อง
สมุนไพรอย่างแท้จริง ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติ สรรพคุณของ 
ตัวยา หลังจากนั้น มาศึกษากับปราชญ์ชาวบ้าน” เธอกล่าวและ
ว่า การปรบัเปลีย่นเอกลกัษณโ์รงเรยีนมุง่ใหเ้ดก็คุน้ชนิกบัแนวทาง
เรียนรู้เรื่องสมุนไพร และทำาโครงการเยี่ยมบ้าน ซึ่งที่บ้านนักเรียน
จะต้องมีสมุนไพรที่บ้านอย่างน้อย 5 ชนิด 
 “เราตอ้งการถอดความรูน้ีใ้หก้บัเดก็ เพ่ือใหเ้ขามองเหน็ว่า
สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัว สำาคัญกับวิถีชีวิตของเขา มุมมองการ
บรโิภคอาหารที่เปน็พิษเปน็ภัยตอ่สุขภาพรา่งกายของเขา ที่นี่เปน็
ชุมชนชนบทห่างไกล สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเด็กอยู่แล้ว ทำาอย่างไร 
ให้เขาหันมาสนใจ เห็นประโยชน์การนำามาใช้”
 นอกจากน้ันจะถอดบทเรยีนจากหมอพืน้บา้นใหเ้ดก็ไดเ้กบ็
ความรู้ตรงนี้มารวบรวมเป็นหน่วยวิชา 
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 พิกุล วงศ์พรัด ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำาตำาบลบ้านเขานาใน กล่าวว่า โดยมองที่ปัญหาสุขภาพ 
เป็นหลัก ชาวสวนที่นี่มีปัญหากล้ามเนื้อ จึงส่งเสริมการปลูก 
หัวไพลท่ีมาทำาลูกประคบ ส่วนปัญหาไข้เลือดออกเราก็ส่งเสริม 
การปลูกตะไคร้หอม 
 “การแปรรูปสมุนไพรมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เข้ามาให้ความรู้
กับชาวบ้านโดยถ่ายทอดผ่าน อสม. เพื่อผลิตสมุนไพรใช้เอง  
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ ถ้าสำาเร็จจะลดปริมาณคนไข้ในระยะ
การป่วยที่ดูแลตัวเองเบื้องต้นได้”
 เธอกล่าวและว่า ทุกวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่สนใจการใช้
สมุนไพรมากขึ้น อย่างเช่นคนเป็นโรคกระเพาะ เมื่อมา รพ.สต. 
ชาวบ้านขอให้สั่งขมิ้นชนัมากกว่ายาแผนปัจจุบัน มีปริมาณการใช้
ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก
 ขณะที่ รพ.สต.มีแปลงพันธุ์สมุนไพร ไมว่าว่านหางจระเข้ 
ขมิ้นชัน ไพล ฯลฯ ที่เตรียมเอาไว้ชาวบ้านไปขอต้นพันธุ์มาปลูก
ได้ตลอดเวลา •
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 อีกครั้งที่ สุธิดา ทองตากรณ์ เด็กสาวแห่งหมู่ 3 
บ้านโกงเหลง ตำาบลควนสุบรรณ อำาเภอบ้านนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ได้กลับมายืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนทองในป่าชุมชน 
บ้านโกงเหลงอันร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด 
 ตะเคียนทองต้นน้ีเธอลงมือปลูกมากับมือในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนเธอยังอยู่อนุบาล 2  
ซึง่ผา่นมาแล้ว 16 ป ีปจัจุบนัสธุดิาเปน็นักศกึษา คณะมนษุยศาสตร ์
ปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

คว�มหลัง-ผูกพันสวนป่�โกงเหลง
พื้นที่ชีวิตสร้างแหล่งอาหารชุมชน
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 “เราก็มาทีต่น้ไมต้น้นีท้กุปโีดยเฉพาะวนัสำาคญัอยา่งวนัพอ่ 
วันแม่ รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นป่ามีการพัฒนา เห็นน้องๆ มาร่วม
กิจกรรม คนในหมู่บ้านทุกเพศทุกวัย มาช่วยปลูกต้นไม้ รดน้ำา 
แผ้วหญ้า ตัดหญ้าที่ขึ้นรกเกินไป” เธอเล่าว่า ป่านี้มีความสำาคัญ
กับชาวบ้าน ในอนาคตอยากให้ทุกคนดูแลอย่างต่อเน่ืองเหมือน 
ที่ทำามา 
 ภักดี ขจรศักดิ์สิริกุล วาสนา วงศ์กลาง และเพียงใจ 
โสภาคย์ คณะทำางานโครงการสวนป่าสร้างสุข คนโกงเหลง ที่ได้
รับการสนับสนุนจาก สสส. ช่วยกันเล่าถึงสิ่งดีๆ ที่กำาลังเกิดกับป่า
ผืนนี้ โดยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็น ทุ่งเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน  
40 กว่าไร่ ชาวบ้านช่วยกันเข้ามาดูแลปลูกป่าเริ่มจาก 12 ไร่  
ล่าสุดเพิ่มเป็น 22 ไร่
 ก่อนหน้าน้ีพื้นที่ดังกล่าวมีการลักลอบบุกรุกเอาไม้ที่ไม่ใช้
ประโยชนอ์อกไป ขณะทีอ่กีสว่นหน่ึงคนเอาพืน้ทีใ่ชเ้พาะชำาตายาง
ขาย มกีารปรบัพืน้ทีแ่ละปลกูปา่ครัง้แรก วนัทีเ่ฉลมิพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2543 ต่อมาได้ชื่อว่าสวนป่าสวนสมุนไพรเฉลิม  
พระเกียรติ ร.9
 “ป่าผืนน้ี เมื่อเติบโตข้ึนมาทุกคนในชุมชน สามารถมา 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน บางคนอาจเข้ามาเก็บลูกเนียง ยอดข้ีเหล็ก 
หน่อไม้ เห็ด ไปเป็นอาหาร”
 ภักดี เล่าโดยงานใหญ่ที่รวมคนแต่ละปี คือ 5 ธันวาคม
และ 12 สิงหาคม มีการจัดพิธีทางสงฆ์ ชาวบ้านจะหิ้วปิ่นโต 
มาถวายพระ ร่วมปลูกต้นไม้ ภาคกลางคืนมีการละเล่น การแสดง
ของนักเรียนและผู้สูงอายุ ชาวบ้านพร้อมใจมาร่วมทำากิจกรรม 
ด้วยกันหลายอย่างในวันนั้น 
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 สำาหรับโครงการสวนป่าสร้างสุขคนโกงเหลง มีเป้าหมาย
ต้องการทำาป่าเป็นศูนย์รวมชุมชน โดยต้องการปลูกพืชในระดับ 
ชั้นล่างของป่ามาเป็นแหล่งอาหารชุมชน อย่างเช่น ผักเหรียง  
พริกไทย กะพ้อ ไผ่ ตะไคร้ ขิง ข่า สมุนไพร และหญ้าดอกเลา
เพื่อใช้ทำาไม้กวาด
 “เรามแีนวคิดทำากลุ่มเคร่ืองแกง จงึตอ้งการปลกูพืชอาหาร
ให้ชมุชนอยา่งผสมผสาน” วาสนา วงศก์ลางและเพยีงใจ โสภาคย ์
ช่วยกันเสริม พวกเธอรวมตัวกันทำางานในสวนป่า สร้างแหล่ง 
เรียนรู้ เพื่อขยายลงไปสู่ครัวเรือน 
 “การปลูกเพิ่มยังคงเน้นที่พืชชั้นล่างในป่า ทั้งพืชผักที่เก็บ
กนิและสมนุไพร ในอนาคตการเขา้มาเกบ็ผลประโยชนใ์นปา่ตรงนี ้
คงตอ้งมกีารออกกฎกตกิาวา่ การมาเกบ็ผกัตอ้งทำาอยา่งไร มหีลกั
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การอย่างไร ใครมาเก็บได้” วาสนาเล่าต่อ การใช้ประโยชน์อาจจะ
ต้องดูเป็นกรณีไปว่าต้องการใช้ประโยชน์แบบไหน 
 การดแูลปา่ทีผ่า่นมากม็คีณะกรรมการสวนปา่เขา้มาจดัการ 
ถ้าเห็นว่าป่ารกเกินไป คณะกรรมการมีหน้าที่นัดชาวบ้านเข้ามา
พัฒนา นอกจากนั้นมีการชักชวนชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย เช่น 
โรงเรียน อบต. อำาเภอ มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น 
 คุณค่าของป่าต่อชุมชนนั้นมีมากมายทั้งเป็นแหล่งอาหาร 
แหล่งไม้และสมุนไพรหายาก แหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
ศูนย์รวมของคนในชุมชน และยังช่วยกรองควันพิษจากโรงงาน 
ที่อยู่ใกล้ชุมชน 
 “ทีผ่า่นมาชาวบา้นต่อสูก้บัโรงงานมาตลอดแตแ่พ ้การทำา
เรื่องป่าช่วยลดปัญหา หากไม่มีป่าช่วยกรองอากาศคงแย่กว่าน้ี” 
วาสนาเล่า 
 การปลูกและดูแลป่าในโครงการฯ ของ สสส. มีเป้าหมาย
สร้างพืชอาหารในชุมชน สร้างแหล่งไม้ใช้สอย สนับสนุนอาชีพ 
โดยเฉพาะการปลูกดอกเลาไปทำาไม้กวาด 
 “โครงการนี้มีการตอบรับของชาวบ้านดี เพราะจะเห็นว่า
เมื่อทำาอะไร ชาวบ้านจะเข้าร่วม 120 กว่าคน มีตั้งแต่เด็ก  
วัยทำางาน ผู้สูงอายุ มีคนในหมู่บ้านอื่นมาด้วย เพราะสิ่งที่ทำาได้
กบัหมูอ่ืน่ดว้ย” วาสนากลา่วและวา่ คนบา้นโกงเหลงผกูพนักบัปา่
ผืนนี้ มีความเป็นเจ้าของร่วม มีงานประเพณีเกี่ยวกับป่าที่ทุกคน
มาร่วมประจำา 
 โดยเฉพาะกบัเดก็หลายคนจะมคีวามผกูพนัเปน็กรณพีเิศษ 
เพราะต้นไม้เหล่านี้ พวกเขาเป็นคนปลูก เด็กในหมู่บ้านโตขึ้น 
ต้นไม้ก็โตขึ้นมาพร้อมกัน คนปลูกต้นไม้ชุดแรกเมื่อ 16 ปีก่อน 
ตอนนี้เป็นหนุ่มสาวยังมาดูแลต้นไม้ ระลึกถึงความหลังเห็นต้นไม้
ที่โตมาพร้อมกันกับคน
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 ชาญชัย ฉันทสุเมธากุล นายก อบต.ควนสุบรรณ  
เล่าว่าเขาได้ร่วมปลูก สวนป่าสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3  
บ้านโกงเหลงเมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว และส่วนตัวสนับสนุนส่วนตัว 
มาตลอด
 “ป่าทุกวันนี้จะมีไม้ใหญ่ ร่มครึ้มขึ้นมาจากเมื่อก่อนโล่งๆ 
มีหญ้าคา นอกจากนั้นยังมีสมุนไพร สามารถเข้ามาพักผ่อนเก็บ
ผลผลิตและสมุนไพรไปใช้บริโภคได้” เขากล่าว อย่างไรก็ตามตอน
นีย้งัปลกูไมเ่ต็มพืน้ท่ี หากคณะกรรมการตอ้งการปลกูเพ่ิม เขายนิดี
ใหก้ารสนบัสนุนและมองว่าอาจต้องขายพืน้ทีไ่ปทางดา้นหลงัทีต่ดิ
กันในป่าผืนนี้ เพราะพื้นที่เต็ม 40-50 ไร่ ถ้าประชาชนต้องการ 
ก็น่าจะเจรจาขอใช้พื้นที่ด้วยกระบวนการชุมชน 
 “ตรงนี้ก็นับจะเป็นป่าผืนสุดท้ายของตำาบล ถ้าขยายไปได้
ก็ดี ผลประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องสมุนไพร เรื่องไม้เป็นผลพลอยได้
ความชุ่มชื่น ร่มเย็น ถ้ามีอาณาบริเวณกว้างกว่านี้ นักเรียน 
ก็จะมีโอกาสทัศนศึกษา หาความรู้ ปลูกฝังเยาวชนให้รักป่า”
 อุดมเกียรติ ไสยรินทร์ รองประธานสวนป่าสมุนไพร
เฉลมิพระเกยีรติ หมู ่3 บา้นโกงเหลงเล่าวา่ เดมิพืน้ทีป่า่ตรงนีอ้ดตี
กำานันตำาบลทุ่งเตาสงวนไว้ให้ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์ เพราะคนที่มาตั้ง
รกรากตรงนี ้สมยักอ่นทำาฟนืขายใหเ้ครือ่งจกัรกลไอน้ำา ไมว่า่เหมอืง 
รถไฟ 
 “ในสมัยก่อนเมื่อน้ำาหลากไม่มีที่เลี้ยงวัว ก็กันที่ไว้ 66 ไร่ 
แต่มาถึงรุน่หลังเหลอื 46 ไร่ เรากค็ิดว่าจะรกัษาที่เหลืออยู่อย่างไร
ให้ยั่งยืน”
 เขาว่า ตอนนี้ถือว่ายั่งยืนแล้ว เพราะตั้งแต่ปี 2543 ได้ก่อ
ตั้งธนาคารหมู่บ้านโกงเหลง และโครงการดับบ้านดับเมือง จนมี
การปกป้องป่า เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
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 ป ี2556 ไดร้บัการอดุหนุนจากสมาคมแพทยแ์ผนไทย และ
แพทย์ทางเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนพันธ์ุมะขามป้อม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาปลูกที่น่ี เมื่อมีผลผลิตขายกับ
องค์การเภสัชกรรม รายได้ก็เข้ากองกลางของคณะกรรมการดูแล
สวนป่าเพื่อจัดการป่าต่อไป ตอนนี้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า 
เช่น ลูกเนียง สะตอ ขี้เหล็ก หน่อไม้ ถ้าเอาไปกินเอง ใครก็มา
เก็บได้ แต่ถ้ามีการนำาไปขายจะมีการทักท้วงอย่างสุภาพ 
 กัญนภัส จันทร์ทอง พี่เลี้ยงติดตามโครงการมองว่า  
ทุนของชุมชนที่น่ี ชาวบ้านมีป่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมองร่วมกันว่าตรงนี้น่าจะมาทำา
ประโยชน์ให้กับชุมชนได้ จึงกันเอาไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สำาหรับการ
เรียนรู้
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 “ในวันสำาคัญเขาจะนัดกันมาปลูกป่าเพิ่มที่นี่ เมื่อป่า
สมบูรณ์ เขาก็มองว่าน่าจะสร้างป่าตรงนี้ สำาหรับสร้างการเรียนรู้
ให้คนในชุมชนด้วย จึงมีการจัดตั้งกรรมการป่าชุมชนขึ้นมา 
เพื่อบริหารจัดการ เมื่อได้กรรมการขึ้นมาแล้ว เขาก็มองว่าอยาก
ให้สวนป่านี้เป็นของคนทุกคน”
 เธอว่า กเ็ลยอยากเอาสวนปา่น้ีไปเชือ่มกบัเดก็ในโรงเรยีน 
เป็นท่ีจัดค่ายที่เรียนรู้สมุนไพร เขามีแนวคิดว่านอกจากจะมีป่า 
ก็จะหาสมุนไพรมาปลูกเพิ่มในสวนป่า ให้เด็กเรียนรู้ และเพิ่ม 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เด็กในชุมชน
 “ศักยภาพที่นี่ คนพร้อม เพราะก่อนโครงการเข้ามา ก็มี
คณะกรรมการป่าชุมชนอยู่แล้วพร้อมทำาหน้าที่ดูแลรักษาบริหาร
จัดการป่าให้อยู่กับชุมชน มีครูภูมิปัญญาที่สามารถประสานงาน 
โครงการฯ รู้จักต้นไม้ทุกต้นในป่า เล่าได้ถึงประโยชน์ของต้นไม้”
 กัญนภัส มองคุณค่าป่าผืนนี้ว่า เป็นจุดศูนย์กลางคนใน
หมู่บ้านที่มาทำากิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะการมาปลูกป่าร่วมกัน
และทำาสวนสมุนไพรที่ทุกคนมีสิทธิใช้ ภายใต้กติกาถ้าใช้แล้วต้อง
ปลูกเพ่ิมอย่างไร เพื่อไม่เป็นการทำาลายใช้ประโยชน์อย่าง 
คุ้มค่าที่สุด แต่มองว่าเอาไปกินเอาไปใช้คงไม่เยอะ เน้นการ 
เรียนรู้มากกว่า ขณะที่คนในชุมชนมองว่าเมื่อขยายพันธุ์ในป่า  
แล้วจะขยายไปสู่หมู่บ้านและโรงเรียน 
 ขณะเดยีวกนัพืน้ท่ีใกล้เคยีงกบัปา่มวีดัและน้ำาตก เมือ่รวม
กันก็อาจทำาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือการเรียนรู้ 
รองรับประชาชน หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา มาเข้าค่าย 
ลูกเสือ เดินป่าศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว •
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 ชุมชนเสม็ดเรียงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
ชุมชนขนาด 1,420 ครัวเรือน ประชากร 2,000 กว่าคน มีความ
หลากหลายทัง้คนทีอ่าศยัอยูด่ัง้เดมิ และอพยพเขา้มาทำางานรบัจา้ง 
คนไทยและแรงงานต่างด้าว ปัญหาชุมชนอยู่ที่เศรษฐกิจและ
สุขภาพมีประชากรกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด 
 ทีผ่า่นมา สวุรรณา อภญิญานนัท ์ประธาน อสม. ชมุชน
เสม็ดเรียง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ด
เรยีง ไดใ้ชบ้ทบาทประธาน อสม. ดงึสว่นตา่งๆ มารว่มกนัทำางาน
ซึ่งชุมชนเมืองมีปัญหาหลายอย่างหนึ่งในนั้นเกี่ยวกับพื้นที่
สาธารณะของชมุชน ซึง่หาไดย้ากเพราะท่ีดนิในเมอืงเปน็ทำาเลทอง 
มีราคาแพง
 ใน 70 ชุมชน ของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ส่วนใหญ่ 
ไม่มีพื้นที่กลางเช่นเดียวกัน ยกเว้นตามหมู่บ้านจัดสรรบางแห่ง 
อาจจะมีการกันพื้นที่เอาไว้ใช้งาน แต่ก็เป็นส่วนน้อย พื้นที่ออก
กำาลังกายในเขตเทศบาลมักอยู่ไกลจากชุมชน โอกาสที่คนหาเช้า
กินค่ำา ชีวิตถูกเร่งรัดด้วยภารกิจและเวลา จะได้ไปใช้ก็น้อย เพราะ
ไม่สะดวก ทำาให้ขาดโอกาสไป กิจกรรมของคนเมือง ก็มีอยู่อย่าง
จำากดั เชน่ มสีถานทีล่ลีาศ แตส่ำาหรบัชาวบา้นหาเขา้กนิค่ำาคงไมม่ี
โอกาสแบบนั้น 

ประส�นคว�มร่วมมือเอกชน
ได้พื้นที่กลางชุมชนเสม็ดเรียง
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 การทำากิจกรรมสาธารณะของชุมชนที่ผ่านมาไม่มีพื้นที่
กลาง การประชมุชีแ้จงกจิกรรมสาธารณะอาศยัยกเต้นทก์ลางถนน
เป็นการชั่วคราว สัญจรไปตามจุดต่างๆ ซึ่งไม่สะดวก ผู้สูงอายุ 
4-5 คน ในชุมชนพยายามเดินออกกำาลังกายตามถนน ทุกเช้า-
เย็น เราห่วงว่าอาจถูกรถเฉี่ยวชน แต่ไปออกกำาลังกายนอกชุมชน
กจ็ะเปน็ไปไมไ่ด ้เพราะอายมุากแลว้ ไดแ้ต่คดิว่าน่าจะมพ้ืีนทีก่ลาง
ขึ้นมาสักแห่งเพื่อให้คนได้ออกกำาลังกาย”
 เธอเล่าว่า เมื่อได้โครงการที่รับการสนับสนุนจาก สสส. 
ทำาให้เห็นโอกาสใหม่ที่น่าสนใจ เพราะจากการระดมความคิดของ
คณะทำางานโครงการฯ ภาคีเครือข่าย เสนอพ้ืนที่ว่างในชุมชน 
แห่งหนึ่งมาใช ้ที่ดินพรขุนาด 168 ตรารางวา มีการสืบถามว่าเปน็
ของใครจึงไปหาเจ้าของที่ดิน คือ คุณธเนศ คงเมือง นักธุรกิจ
เจ้าของร้านทองในสุราษฎร์ธานี 
 “โดยไม่รู้จักมาก่อน เราก็เปิดใจถึงโครงการนี้ ว่าเรา
ต้องการใช้พื้นท่ีในการออกกำาลังกาย คุณธเนศ มองเห็นว่าเป็น 
การดี ที่ได้มีส่วนช่วยชุมชน แต่ว่าที่ดินดังกล่าวได้ยกให้ลูกไปแล้ว 
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ก็ต้องคุยกับเจ้าของที่ดินตัวจริง เมื่อได้ไปคุยจึงจึงได้รับอนุญาต  
ให้ใช้ที่ดินเป็นเวลา 3 ปี”
 ที่ดินผืนเล็กนิดเดียว แต่กับชุมชนเมืองซึ่งไม่มีพื้นที่กลาง
นับว่ามีความสำาคัญย่ิง เม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรแล้วจึงเริ่มปรับปรุงสถานที่ ใช้กระบวนการ 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเจ้าของท่ีคอยรายงานการทำางานอย่างตรงไป
ตรงมา จนเขาพอใจในกิจกรรมที่ต้องการทำาเพื่อชุมชน มีการเข้า
เย่ียมคารวะและอธิบายความเป็นมาของโครงการว่าเป็นอย่างไร 
ขณะเดียวกันต้องใช้ความร่วมมือจากหลายส่วนตั้งแต่เรื่องการถม
ที่ดินในการระดมสรรพกำาลังทั้งเครื่องจักรและกำาลังคน 
 หลงัปรบัพืน้ทีเ่สรจ็ มกีารเชญิเจา้ของทีด่นิมาสง่มอบทีใ่ห้
กับชุมชน โดยเชิญนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรี  
นครสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษาโครงการฯ มารับมอบ โดยมีการทำา
หนังสือเอกสารให้ใช้สิทธิเหนือแผ่นดิน 
 เธอเล่าว่า การใช้พื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาต้องการใช้เป็นที่
ออกกำาลังกาย และจัดทำาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช
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สมนุไพร และลานเอนกประสงคใ์นการรองรบักจิกรรมอืน่ๆ ซึง่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคตต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนมา 
ช่วยกัน 
 “ตอนนี้การใช้พื้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ ก็มาเดินออกกำาลังกาย
บ้างแล้ว ช่วงเย็นเด็กออกมาเล่นกีฬา ได้พื้นที่สาธารณะที่ทุกคน 
ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ก็จริง แต่จะ
เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่เคยได้รับโอกาสแบบน้ี 
มาก่อน” 
 นอกจากใช้บทบาท อสม. สุวรรณา ใช้ท่าทีความเป็น
กันเองที่พบปะรู้จักกันในชุมชน มาประสานฝ่ายต่างๆ มาช่วยกัน
ทำางาน 
 “อย่างเช่น อาจารย์สมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ ที่เป็น
อาจารย์อยู่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ท่านสุคนธ์ กาญจนามัย 
อดตีเกษตรอำาเภอกาญจนดษิฐ ์ซึง่เปน็คนทีม่อีารมณข์นั กม็องวา่ 
เมื่อมาคุยอะไรกันในทีมงาน ก็ทำาให้ไม่เครียดด้วย” 
 มาถึงนาทีนี้ สุวรรณา เล่าว่า สิ่งที่เปลี่ยนเห็นได้ชัดหลังมี
โครงการฯ แล้วคือความสามัคคี การพบปะของคนในชุมชน  
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หลายคมมองว่าเสม็ดเรียงน่าจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้  
แต่ต้องขยับจากจุดเล็กที่เป็นอยู่เชื่อมกับเรื่องอื่น อย่างเช่นการ
จัดการขยะ การทำาปุ๋ย การเตรียมดินเพื่อปลูกผัก  
 “สิ่งสำาคัญต้องมองการบริหารพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ไม่ใช่มา 
ตามกระแส และเงียบหายไป” เธอว่า 
 สุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี มาดูงานฝ่ายสาธารณสุข  
และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เล่าว่าที่เสม็ดเรียง คนทำางานด้านนี้ 
โดยเฉพาะทางประธาน อสม. ต้องใช้ความพยายามเยอะ แต่การ
ทำากิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาไม่มีพื้นที่สาธารณะ จึงหาทางออก 
โดยไปขอใชพ้ื้นทีเ่อกชนรายหนึง่ ทางเทศบาลกพ็รอ้มมาสนับสนุน
ด้วย อย่างเช่นตอนนี้การสนับสนุนเครื่องจักรลงมาปรับพื้นที่ให้ 
 “ที่ดินตรงนี้เดิมเป็นที่ดินพร ุตอนถมเรากใ็ชค้วามรว่มมือ
จากหลายส่วนไม่ว่าดินที่นำามาถมก็ไปขอความร่วมมือจากหลาย
สว่น การไดพ้ื้นท่ีมากเ็ปน็การตอ่ยอดใหช้มุชนได ้ในการทำากจิกรรม
นา่จะเปน็ตน้แบบใหก้บัชมุชนอืน่ได ้แต่กค็งยากเหมอืนกนัทีจ่ะหา
พื้นที่แบบนี้ในเมืองได้ เพราะพื้นที่ในเมืองมักจะเป็นทำาเลทอง 
ในการธรุกจิสว่นใหญ ่การทีใ่ครจะใหม้าใชใ้นเรือ่งแบบนี ้เปน็เรือ่ง
ค่อนข้างยากมาก”
 เขากล่าวว่า นโยบายเทศบาล ตอนนี้อยากให้ชุมชนเป็น
คนคิด อยากให้เขารวมตัวกัน เมื่อเห็นอะไรดีๆ ทางเทศบาล 
ก็พร้อมจะเข้ามาสนับสนุน ซึ่งดีกว่าวิธีการที่เทศบาลเสนออะไร 
ลงมา ชาวบ้านอาจไม่สนใจ ไม่นานมันก็ล่มไป ละลายหายไป  
แต่ถ้าเป็นความต้องการของชุมชนหมู่บ้านที่คิดอยากจะทำาอะไร 
ขึ้นมา โอกาสที่เขาจะดูแลต่อเนื่องกันไป มันก็จะต่อยอดได้ง่าย
กว่าและที่สำาคัญต้องต่อเนื่อง 
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 สุคนธ์ กาญจนามัย อดีตเกษตรอำาเภอกาญจนดิษฐ์  
คณะทำางานโครงการฯ มองว่าจะใช้พื้นที่ที่ได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก พืชสมุนไพร พื้นที่น้อย ก็พยายาม 
ใช้พื้นที่จำากัด ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะของพื้นที่เรียนรู้
 “นอกจากกิจกรรมด้านสุขภาพ ในด้านของการปลูกพืช 
ผมกพ็รอ้มจะถา่ยทอด เรากค็ดิวา่การมาปลกูในพ้ืนทีน้ี่จะทำาใหค้น
หันมาสนใจได้เองตามธรรมชาติ เพราะเขาจะต้องเห็น ระหว่าง 
ท่ีผ่านไปผ่านมาจะมีการปลูกผักสวนครัว โดยเฉพาะที่ปลอดภัย
สำาหรับการบริโภค ลดความเสี่ยงจากผักที่ซื้อมาจากตลาดที่ปน
เปื้อนสารพิษมาก”
 เขากล่าวและว่าสำาหรับเขาเองเป็นเรื่องท้าทายที่จะปลูก
พืชในที่ตรงน้ีว่าจะได้ผลเพียงใดจากสภาพดินและสิ่งแวดล้อม  
สิง่สำาคญัต้องทำาใหต่้อเน่ืองไมใ่ชเ่หอ่เปน็พกัๆ การปลกูผกัคนเมอืง 
เป็นเรื่องที่ลำาบาก และต้องมีความใส่ใจอยู่พอสมควรในเรื่อง  
ต่างๆ จึงจะได้ผล และมองว่าคนสนใจตั้งใจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่ง 
 “ผมมองว่า ถ้าได้ใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง 
เจ้าของที่ดินก็คงไม่เร่งรัดจะเอาคืน ไม่ใจดำา คงเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนชาวบ้าน ที่จะให้ใช้เพราะเขาเองก็มีที่ดินอยู่มากแล้ว” 
 อาจารยส์มปราชญ ์ชัยสตุานนท ์คณะทำางานโครงการฯ 
เล่าว่า เขาเองก็เป็นแกนนำาในหมู่บ้านอยู่แล้ว ได้เจอคุณอภิญญา 
ท่ีลงไปทำางาน อสม. เมื่อคุยมองเห็นเป้าหมายทำางานจิตอาสา 
ก็มาช่วย
 “ในฐานะเป็นอาจารย์ ได้พานักเรียนมาช่วยพัฒนาพื้นที่
สนามที่ได้มา ตอนนี้คงต้องประชาสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ให้คนได้รู้ 
กอ่นจะมาใช ้สว่นการเลน่กฬีาทีม่องไวห้ลายประเภทไมว่่า ตะกรอ้ 
เปตอง ซึ่งต้องมองการบริหารพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ไม่ใช่มาตาม 
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กระแส และเงยีบหายไป นอกจากกฬีาแล้วอาจจะใชต้รงนีฝึ้กอาชพี
ให้ชาวบ้านได้หากต้องการ ผมจะประสานให้” 
 กัญนภัส จันทร์ทอง พี่เลี้ยงติดตามโครงการ มองว่าพื้นที่
ชุมชนเมืองมีความแตกต่างตรงที่ประชากร มักจะไม่ใช่เป็นคน 
ถิน่เดมิ อาจยา้ยเขา้มาทำางาน ตา่งคนตา่งมา ความผกูพนัอาจนอ้ย 
 “จุดเด่นท่ีน่ี เขาใช้หลายวิธี เช่น เอาเด็กมาช่วยงาน  
หรือตน้กลา้ อสม. คนทีเ่ตรยีมพรอ้มมาทำางาน อสม.และจติอาสา 
หรือกระทั่งแรงงานต่างด้าวอย่างพม่า มาช่วยทำางานดูแล 
ทั้งคนไทยและแรงงานพม่า” เธอว่า สิ่งที่ทำาแล้วต้องการขยายผล 
เชน่จะเห็นว่ามแีนวคดิสวนคนเมอืงเริม่ กต็อ้งขยบัจากเลก็ไปกอ่น 
เชื่อมกับเรื่องอื่น อย่างเช่นการจัดการขยะ การทำาปุ๋ย การเตรียม
ดินเพื่อไปปลูกผัก 
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 ในฐานะภาคเีครอืขา่ย บรรจง มณน้ีอย หวัหน้าพยาบาล
วิชาชีพชำานาญการ PCU ตลาดดอนนกมองว่า ที่ดินแห่งหนึ่ง
กลางชุมชนที่เคยเป็นป่ารก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 
คนก็หันมาสนใจ ถ้าทำาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตรงนี้มีศักยภาพที่เริ่ม 
เข้มแข็งก็จะเกิดผลดีต่อไป 
 “ที่สำาคัญมีภาคีเครือข่ายมาช่วยเยอะแยะไม่ว่าเทศบาล 
สาธารณสุข ความเข้มแข็งดูมาจากเห็นความเป็นผู้นำาชัดเจน  
มคีวามเปน็กลุ่มกอ้น มใีจทีจ่ะทำางานรว่มกนั ทีเ่สมด็เรยีงเรากเ็หน็
ว่าจุดเด่นตรงที่มีคนเก่งๆ อยู่ในชุมชนเยอะ หลากหลายอาชีพ 
ต้องดึงออกมาทำางานซึ่งก็มีมากกว่านี้อีก”
 ขณะที่ ชูใจ สุพิริยกุล รองหัวหน้าพยาบาลวิชาชีพ
ชำานาญการ ศสม.ตลาดดอนนก คุณค่าของโครงการมองว่า  
กจิกรรมนีท้กุคนเปน็เจา้ของการสรา้งตน้กลา้เยาวชน กจิกรรมอาจ
ใช้เวลาในการทำาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนแต่คนที่เข้าร่วมโครงการได้
ดูแลสุขภาพ จะส่งผลต่อตัวเขาเอง ทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชน
ได้ทำาตรงนี้และได้สานกิจกรรมไปสู่ชุมชนเขาเองเกิดเป็นทุนทาง
สังคม คนที่น่ีสามารถรวมคนหลากหลายที่มีศักยภาพมาทำางาน
ร่วมกันได้โดยทุนทางสังคมที่สำาคัญคือเรื่องคน •
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 เพราะเป็นหมู่บ้านฐานที่มั่นสุดท้ายของลิเกป่า ชาวบ้าน
ควนเกาะจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำาบลโคกยาง อำาเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ จึงดำาเนินโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ม.7 บ้านควนเกาะจันทร์ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 นอกจากมีเป้าหมายอนุรักษ์ยังต้องการต่อยอดสร้าง 
หอศิลป์ชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกระบี่ 
 บุญสิงห์ แก้วสุข ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าถึงการ 
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ว่า ได้เริ่มจากการทำาประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งมี
การนำาเสนอประเด็นปัญหาเด็กวัยรุ่นเสี่ยงต่อสารเสพติด ปัญหา
สุขภาพ และปัญหาหนี้สินในครัวเรือน 
 “พอนำาปัญหามาจัดลำาดับความสำาคัญแล้ว ชาวบ้านเห็น
ว่าปัญหาใหญ่ คือ ประเด็นปัญหาที่เด็กเสี่ยงต่อสารเสพติดมาก
ที่สุด ทำาอย่างไร จะมาแก้ไขปัญหาส่วนนี้ได้”
 ทุนชุมชนสำาคัญของชาวบ้านบ้านควนเกาะจันทร์เป็น
ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “อาจารย์ตรึก ปลอดฤทธิ์” ผู้มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติสาขาลิเกป่า 
 ลเิกปา่เปน็การแสดงพืน้บา้นทีก่ำาลงัสญูหาย ทกุวนันีเ้ขา้ใจ
ว่า มีคณะลิเกป่าของอาจารย์ตรึกเหลืออยู่เป็นคณะสุดท้ายที่นี่

อนุรักษ์ลิเกป่�เหนือคลอง
สู่เป้าหมายหอศิลป์ชุมชน
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 นอกจากลิเกป่าแล้ว อาจารย์ตรึกในวัยชรา ยังคอยเป็น 
พ่ีเลี้ยงในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 
ประกอบด้วย กลองยาว หนังตะลุง เพลงบอก 
 “เรามองเห็นว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้ สามารถ
ขดัเกลาจติใจเยาวชนเพือ่ชว่ยเดก็ท่ีเสีย่งต่อสารเสพตดิ โดยเฉพาะ
บุหรี่และเหล้าได้”
 ทนุชมุชนเขม้แขง็ของบา้นควนเกาะจนัทรใ์นเชงิภมูปิญัญา
ยังมีโนรา การแกะลายกนก ประเพณีเดือนสิบ ประเพณีฉลอง
ทรายเดือนห้า ซึ่งเป็นประเพณีร่วมกันของคน 3 วัย ทั้งผู้สูงอายุ 
คนทำางาน และเด็ก
 จากความหลากหลายดา้นวฒันธรรมประเพณทีำาใหเ้มือ่ป ี
2552 อาจารย์เลอพงศ์ เอ่งฉ้วน ประธานสภาวัฒนธรรมอำาเภอ
เหนอืคลอง รว่มกบับญุสงิห ์ในฐานะประธานสภาวฒันธรรมตำาบล
โคกยางได้รวบรวมข้อมูล ด้านเอกสารเรื่องปูชนียบุคคล ปราชญ์
ชาวบ้าน ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมกันเป็น 7 หมวดหมู่ 
เสนอสภาวัฒนธรรมจังหวัด และนำาเสนอต่อไปยังกระทรวง
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วัฒนธรรม ขอจัดต้ังหมู่บ้านควนเกาะจันทร์เป็นหมู่บ้านศิลปิน
หมู่บ้านแรกของประเทศไทย ด้วยจุดเด่นที่มีวัฒนธรรมมากมาย
หลายแขนงมารวมอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
 บุญสิงห์เล่าว่า การทำาโครงการ สสส. นอกจากจัดตั้งสภา
ผู้นำาของหมู่บ้าน เพื่อมาดำาเนินการขับเคลื่อน ได้เน้นให้สภา
เยาวชน โดยดึงกลุ่มเด็กมาเป็นหัวเรือหลักในการขับเคลื่อน
โครงการนี้จึงมี เด็ก 40 คน มาร่วมประชุม ทำากิจกรรมจัดเก็บ
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ประวัติหมู่บ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
 “เรามกีารอบรมกลองยาวใหเ้ดก็ในหมูบ่า้นโดยปราชญช์าว
บ้านวันละ 1 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน เวลาห้าโมงเย็น” เขาเล่า
 นอกจากเด็ก 40 คน กลุ่มเป้าหมายยังเปิดกว้างสำาหรับ
คนที่สนใจ โดยมีกติกาว่า เด็กท่ีเข้าฝึกกลองยาวทุกคนนอกจาก 
ตีเป็นเล่นได้ ต้องถ่ายทอดต่อได้
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 การสร้างชดุความรู ้มกีารเอาข้อมลูจากเยาวชนมาจดัเปน็
หมวดหมู่ต่างๆ เพื่อเป็นชุดความรู้ที่นำาไปถ่ายทอดให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ได้ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ชุมชน  
เพื่อเป็นชุดความรู้หลักสูตรชุมชนให้เด็กในโรงเรียนได้
 “การทำาหอศิลป์ชุมชนที่เรากำาลังผลักดัน ก็จะเอาข้อมูล
ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบในหอศิลป์ รูปแบบหอศิลป์ที่มอง
กันไว้ คือให้นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้  
พร้อมนำาไปชมบ้านปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน ที่กระจายอยู่ใน
หมู่บ้าน ไม่ว่าลิเกป่า โนรา หรือกลองยาว” 
 บุญสิงห์เล่าว่า หลังปิดโครงการมีแผนที่จะเชิญสภา
วัฒนธรรมจังหวัด สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด  
การทอ่งเทีย่วกระบีม่าร่วม เพือ่เสนอต่อยอดเปน็หมูบ่า้นทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม บนฐานชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จัดการตัวเอง
ได้ ทำาให้บ้านควนเกาะจันทร์ มีจุดขายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม โดยคนมาเที่ยวที่นี่ มี 2 โปรแกรมรองรับ คือ
 - ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำาเสนอประวัติหมู่บ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านการพาไปดูสถานที่ 
ท่องเที่ยวจริง การแสดงจริง ลองฝึก ทำา แสดงจริง กับปราชญ์ 
ชาวบ้าน
 - ท่องเที่ยวทางนิเวศน์ โดยการเดินทางด้วยจักรยาน
 “แล้วแต่ว่าเขาสนใจส่วนไหน หรือว่าทั้งสองอย่าง” 
บุญสิงห์กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ 
ภมูปิญัญากลองยาว สภาเยาวชนทีจ่ะมาทำางานใหช้มุชนขบัเคลือ่น
หมู่บ้านและหอศิลป์ชุมชน”
 ในอีกด้านหน่ึงมีการนำาภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมมา
ประยุกต์ ในการออกกำาลังกาย คือ การออกแบบการเต้นแอโรบิค

58



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

ที่ประยุกต์มาจากท่าร่ายรำาของตัวพรานในโนราเรียกว่า “พราน
บคิ” เปน็กจิกรรมทีร่ว่มกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจำาตำาบล  
คิดนวัตกรรมการออกกำาลังกายให้กับผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน 
 “ผู้สูงอายุไม่เหมาะกบัท่าแอโรบคิทั่วไป แตท่่าพรานโนรา
อยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว ทำาให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำาลังกาย 
ตอนนี้พรานบิคได้ขยายไปสู่วัยทำางาน” บุญสิงห์เล่า และว่า ภาคี
เครือข่ายของการทำางาน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก 
อบต.โคกยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล พัฒนา
ชุมชน และสำานักงานเกษตร 
 หลังแสดงลิเกป่า ให้แขก
ผู้มาเยือนได้ชมเป็นขวัญตาในวัน
นัน้แลว้ อาจารยต์รกึ ปลอดฤทธิ ์
เล่าให้ฟังอย่างคนอารมณ์ดีถึง
ประวัติชุมชนบ้านควนเกาะจันทร์ 
ท่ีเช่ือมโยงกับความเป็นมาของ
ลิเกป่า สำาหรับลิเกป่า เป็นการ
แสดงดนตรี ร่ายรำา ร้อง เนื้อเรื่อง
ท่ีมีอิทธิพลของแขกอินเดีย ที่หา 
ดูยาก สมัยก่อนมีทุกหมู่บ้าน
 “ลิเกป่าหายไปราว 10 ปี 
เหลือคณะสุดท้ายก็คือคณะของ
ผม” อาจารย์ตรึกเล่า ทุกวันนี้เขา
เป็นชาวสวน ไม่แน่ใจถึงอนาคต
ของการแสดงชนิดนี้หลังจาก 
ที่เขาไม่อยู่”
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 “การดึงเยาวชน ต้องจัดเด็กมา จะสอน สืบทอด มาซ้อม 
มาเล่น ตามความถนัดจะสามารถสืบต่อไปได้ เห็นว่าคนที่มี
บทบาทนำาเด็กต้องเป็นผู้นำาท้องถ่ิน ท้องท่ี แกนนำาชุมชนต้อง
จัดการหาเด็กมาร่วม สำาหรับลูกหลานผมเองบอกตรงๆ ว่าเขา 
ไม่สนใจ เท่าที่เห็นเด็กทุกวันนี้ ไปมั่วกับน้ำาท่อมเสียมากกว่า
 นครินทร ทองทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล  
โคกยาง เล่าว่า การส่งเสริมภูมิปัญญา และวัฒนธรรมจะทำาไป
พร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในพ้ืนที่มีศักยภาพ
ทางการทอ่งเท่ียว ทีเ่ชือ่มโยงกบัความเปน็เมอืงทอ่งเทีย่วของกระบี ่
ไม่ว่าน้ำาพุร้อนบ้านบางผึ้ง และเขาผึ้งซึ่งเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของ
ตำาบลโคกยาง 
 “หมู่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ มีกลุ่มกลองยาว ลิเกป่า 
มโนราห์ การทำาจาด (การประดับตกแต่งของเซ่นไหว้ แห่ใน
ประเพณเีดอืน 10) ภมูปิญัญาจากบรรพบรุษุทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ
จาก อบต.”
 นครินทรเล่าว่า โดยเฉพาะอาจารย์ตรึกเป็นปราชญ์ 
ชาวบ้าน จากบ้านควนเกาะจันทร์ที่เคยได้รับโล่พระราชทาน  
ด้านลิเกป่า จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

60



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 “หอศิลป์ และศูนย์วัฒนธรรมตำาบล ที่เราต้องการให้เกิด
จะเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้ ให้ลูกหลานรุ่นหลัง มีกระจายตาม
ชมุชน ผมกำาลงันำาวาระนีเ้ขา้สภา อบต. เพือ่เสนอสรา้งเพือ่ใหเ้กดิ
การศึกษา และท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นอกจากแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ”
 เขามองว่าศักยภาพของชุมชน เมื่อมีสถานที่ท่องเที่ยว
ผนวกจุดขายวัฒนธรรม จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
ทำาให้ชุมชนจะมีรายได้เสริม และอาจเป็นรายได้หลักของคนที่นี่ 
ในอนาคต โดยวางตำาแหน่งตำาบล เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
หมู่บ้านวัฒนธรรม
 ขณะทีภ่าคภมู ิรักนุ้ย ครูสอนดนตรโีรงเรยีนบา้นควนเกาะ
จันทร์ ที่สนับสนุนเยาวชน ในการฝึกดนตรีไทยให้กับนักเรียน  
เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับหมู่บ้านวัฒนธรรมในอนาคต มองว่า 
 วัฒนธรรมของบ้านควนเกาะจันทร์ มีหลายเรื่อง ที่นี่เป็น
หมู่บ้านศิลปิน เพราะมีทั้งลิเกป่า รองแง็ง กลองยาว สิ่งเหล่านี้
ชาวบ้านไม่อยากให้สูญหาย •
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 คนบ้านปลายทับใหม่ ตำาบลดินแดง อำาเภอลำาทับจังหวัด
กระบี่ ส่วนมากเป็นอดีตชาวนาที่ประสบความลำาบาก จนต้อง 
ระหกระเหินเดินทางหาที่ทำากินใหม่ จำานวนไม่น้อยอพยพมาจาก
อำาเภอเชียรใหญ่และอำาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มาบุกเบิกทำาไร่กาแฟ พอราคากาแฟตก พวกเขาหันมาปลูก
ยางพารา ระลอกหลังหันมาปลูกปาล์มน้ำามัน
 “ผมเขา้มาในป ี2526 ตอนน้ัน ในชมุชนมแีค ่5 ครวัเรอืน
ปี 2532 มีการตั้งหมู่บ้านขึ้นมา ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3”  
เสริม เขียวเข็ม ผู้ใหญ่บ้านปลายทับใหม่ เป็นคนเสียงดังฟังชัด 
ผู้ดูแลลูกบ้าน 700 คน แต่พื้นที่หมู่บ้านกว้างใหญ่ไพศาลถึง  
9,000 ไร่ 
 เขาเล่าสภาพชุมชนช่วงแรกว่า เป็นหมู่บ้านไกลปืนเที่ยง 
ที่ถนนหนทางเข้าออกไม่สะดวก การเดินทางอาศัยทางชักลากไม้ 
ต่อมาชาวบ้านช่วยกันใช้จอบพร้ามาถากถาง ใช้แรงงานคนช่วย
เหลือกัน ฝ่าฟันปัญหาสารพัดมาด้วยกัน ก่อนจะยืนหยัดอยู่ใน
ชุมชนแห่งนี้ได้ 
 การมาทำาเรื่องภัยพิบัติ ผู้ใหญ่เสริมมองว่าตั้งแต่ปี 2552 
เมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติ ที่นี่มักไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร  
จึงเริ่มตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือคนในชุมชนกันเอง 

ปล�ยทับใหม่ต้�นพ�ยุ
หมู่บ้านจัดการภัยพิบัติ
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 ในป ี2553-2554 บา้นปลายทบัใหม ่พบภยัพบิตัทิีร่นุแรง
ท้ังลมและฝน แต่เป็นภัยพิบัติเฉพาะที่ ทำาให้จังหวัดไม่สามารถ
ประกาศเขตภัยพิบัติ ทางราชการก็จะไม่ช่วย อีกอย่างที่นี่เป็น
หมู่บ้านที่ห่างไกลสุดเขตแดนของจังหวัด การช่วยเหลือจึงล่าช้า 
 “ฝนหนักมักมาพร้อมลมแรงในช่วงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน ตอนที่เกิดนั้นน่ากลัวมากครับ ฝนตกหนัก ฟ้าร้อง 
ต้นไม้ล้ม ลมกระหน่ำาเสียงดัง ติดต่อกัน 2-3 วัน ใครอยู่ในทาง
ลมก็โดนแน่” เขาเล่า ปี 2553-2554 ทั้งบ้านเรือน เรือกสวน 
ถูกลมกวาดเสียหาย 30-40 ครัวเรือน สวนยางล้ม
 ตั้งแต่ในปี 2553 เกิดกองทุนสวัสดิการตำาบลดินแดง  
มีรูปแบบการบริหารในรูปแบบกรรมการ มีตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน 
บทบาทจะดูแลสมาชิก เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาสาธารณ-
ประโยชน ์สวัสดกิารผูน้ำา และเร่ืองอ่ืนๆ 9 เรือ่ง เมือ่มาขบัเคลือ่น
โครงการ สสส. จงึเสนอใหก้รรมการ ใสป่ระเดน็ภยัพบิตัเิขา้ไปดว้ย
เป็น 10 ประเด็น
 “กองทุนน้ีคิดว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านได้ในเบื้องต้น 
แต่ก่อน หลังคาถูกลมพัดชาวบ้านต้องหาเงินไปซื้อกระเบื้องมา
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ซ่อมหลังคา บางบ้านไม่มีเงินต้องหยิบยืมมาแต่เมื่อกองทุนเป็น
เครือข่ายกับท้องถิ่น แจ้งเสร็จกองทุนซื้อให้เลยทันที”
 ผู้ใหญ่เสริมเล่าว่า มาทำาโครงการกับ สสส. เป้าหมาย 
พัฒนากองทุนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้ 100% โดยโครงการฯ จะมาเป็นเครือข่ายของกองทุน
ที่เน้นเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะ 
 “เราหวังให้ชุมชนได้พึ่งตนเองได้ชัดเจนในหลายเรื่องมาก
ขึ้นโดยไม่ต้องรอข้างบน” เขาเล่าว่า นอกจากกองทุนที่มีความ
ชดัเจน โครงการฯ ยงัดำาเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการทีม่าเฝา้ระวงั
ภัยพิบัติ จัดสถานที่สำาหรับอพยพหลบภัย และหาเครือข่ายที่จะ
มาหนุนเสริมต่อ 
 “สิ่งที่ได้ทำาไปแล้ว ก็มีการทำาแผนที่ทำามือ การทำา GPS 
แผนที่ทางน้ำา ฝึกอบรมป้องกันภัย จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ประมาณ 
20 เครื่อง ให้ได้ช่วยเหลือกันยามที่เกิดปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นมา ให้ชาวบ้านเข้าใจและ 
หาวิธีการหลบหลีก ช่วยเหลือตนเอง”
 จากการดำาเนินโครงการ จึงได้มีการต้ังคณะกรรมการ
ปอ้งกนัภยัขึน้มาชดุหน่ึงรองรับแผน สามารถกำาหนดไดเ้ลย วา่หาก
เกิดภัยขึ้นมาจริงๆ เราจะทำาอะไรบ้าง หนีภัยไปอยู่บริเวณใด  
จากแผนที่ จะรู้ว่ามีกลุ่มเสียงอยู่กี่กลุ่ม ถ้ามีต้นไม้ล้มขวางถนน 
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ลงมา ใครจะเป็นคนมาตัดไม้ออกไป ใครจะเป็นคนส่ง คนเจ็บ 
คนไข้ จะใช้รถของใครในหมู่บ้านขนย้ายผู้คนเหล่านี้ไปยัง 
ท่ีปลอดภัย โดยใช้ศาลาหมู่บ้าน เป็นจุดพักพิงเบื้องต้น เพราะ 
เป็นที่สูง 
 เพือ่ลดความแรงของภยัพบิตั ิผูใ้หญเ่สรมิเลา่วา่ ชาวบา้น
ได้มีการสละที่ดินสำาหรับทำาพื้นที่ป่าชุมชน และช่วยกันดูแล 
“ผมเองได้ตรียมพันธุ์ไม้ ไม่ว่า ยางนา ตำาเสา ตะเคียนทอง 
มะฮอกกานี จำาปาทอง หลุมพอ เคี่ยม เพื่อปลูกป่าชุมชน 
ไปพร้อมพืชที่กินได้เอาไว้เป็นส่วนรวม” เขามองว่า จุดเด่นที่นี่  
คือชาวบ้านอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัย มาโดยตลอด มีอะไรก็ช่วย
เหลือกันแบบพี่แบบน้อง จึงเกิดความร่วมมืออย่างดี เพราะ 
ผ่านความลำาบากมาด้วยกัน เป็นบทเรียนให้มาร่วมสร้างหมู่บ้าน
ให้เข้มแข็ง
 ณัฐพงษ์ คงสุดรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า การมา
ร่วมมอืในการทำางาน สิง่ทีเ่ราไดค้อื ความสมัพนัธข์องคนในชมุชน
เรา เพราะได้สร้างคณะทำางานเป็นเด็กรุ่นใหม่หลายคน
 “การทำางานครัง้นี ้มดีร.สมพร ชว่ยอารยี ์จาก มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี มาชว่ยวางโครงสรา้งการจดัการ
ภัยพิบัติ” เขาเล่า แต่โจทย์สำาคัญ คือ ทำาอย่างไรให้คนในชุมชน
ได้ช่วยเหลือตัวเอง ก่อนหน่วยงานอื่นหรือภาครัฐจะมาช่วย 
 “อยากให้เหมือนวันก่อนที่บ้านน้าไพ ถูกลมพัดต้นไม้ล้ม
ทับหลังคาภายในหนึ่งชั่วโมงทุกคนก็สามารถเคลียร์เสร็จ เรารู้ว่า 
เมื่อไม้ทุบหลังคาแล้ว เครื่องเลื่อยอยู่ตรงไหน ไปเอามาช่วยกัน 
เอารถใครออกไปซือ้กระเบือ้งใหม ่เปน็ระบบทีเ่ราไดต้กลงวางแผน
เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ว่าน่ันแหละ มีหลายเรื่องที่เรายังทำาได้ 
ไม่สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์” 
 ณฐัพงษ์ เล่าว่ากรณ ีท่ี ดร.สมพร ชว่ยอารยี ์มาวางระบบ
เอาไว้ให้มีคณะกรรมการ มีสภาผู้นำาที่เอาบรรดาแกนนำาและ 
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ผูป้ระสบปญัหามานัง่พดูคยุ เลา่เรือ่งทีเ่จอมา ทำาการวางตำาแหนง่ 
GPS ทุกหลังคาเรือนแล้ว เพื่อมาลงในโปรแกรม Google earth 
ทำาให้รู้ชัดเจนว่าบ้านของใครอยู่จุดไหน
 “ตอนนี้เรามีแผนเฝ้าระวัง 2 ช่วง คือ ช่วงพายุฤดูแล้ง 
เดอืนพฤษภาคม นอกจากนัน้กเ็ปน็ชว่งเดอืนสงิหาคมถงึธนัวาคม 
เปน็พายุฝนตามฤด ู”เขาเล่า และวา่ภาคเีครอืข่ายทีท่ำางานรว่มกบั
ชุมชน มีบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ อบต.ดินแดง กองทุน
สวัสดกิารชมุชนตำาบลดนิแดง สภาองคก์รชมุชนตำาบลดนิแดง และ
โรงเรียนบ้านดินแดง 
 “หากว่าเกิดความรุนแรง ไม่สามารถใช้ศาลาหมู่บ้าน 
เป็นจุดอพยพได้ ก็มีจุดอพยพระดับตำาบลที่โรงเรียนบ้านดินแดง 
ซึง่ตอนนีม้ภีาคทีกุหมูบ่า้น” เขาวา่ ประเดน็นีใ้นอนาคตกต็อ้งการ
ขับเคลื่อนในระดับตำาบล
 “สิง่ทีเ่ราได ้และน่าภาคภมูใิจตอนน้ี คอื เรามคีณะทำางาน 
มีทุกคนที่พร้อมจะเสียสละมาช่วย คนแบ่งเป็นคุ้มบ้าน 13 คุ้ม 
มีระบบ Google earth ระบบควันตัม GIS และระบบวิทยุสื่อสาร 
พอเกิดเหตุเราจะรู้เลยว่า บ้านไหน คือจุดเสี่ยงภัย เราก็ให้คนที่
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ดูแลในคุ้มนั้นอพยพ เด็ก คนแก่ คนพิการ ออกมาได้ก่อน เราก็
มีข้อมูลเด็ก คนแก่ คนพิการ แล้ว ก็เคลื่อนย้ายไม่ยาก” เขาเล่า 
โดยแผนดังกล่าวมีการซ้อม มาแล้วครั้งหน่ึงจำาลองเหตุการณ์น้ำา
ท่วม ไม้ล้ม มีคนบาดเจ็บ
 ประไพ สิงหรา ชาวบ้านผู้ที่เคยประสบกับภัยพิบัติ  
เล่าว่าในเดือนตุลาคม ปี 2555 เกิดฝนตกติดต่อกัน 10 วัน  
หลังจากนั้นลมแรง หลังฝนดินอุ้มน้ำา เปื่อยยุ่ย ต้นหมากล้มตี
หลังคาบ้าน 
 “ราว 2 ทุ่ม เราอยู่ในบ้าน กำาลังดูทีวี เราตกใจมาก 
ฝนตกใส่บ้านเปียกหมด หลังคารั่ว ฝนก็เทลงบ้าน เราก็นั่งทุกข์ใจ 
ตกใจอยู่ทั้งคืน ภาพน้ันยังคงติดในใจ พอฝนตก เราก็ยังกลัว 
ทุกครั้ง ยังทำาใจไม่ได้” เธอเล่าว่า ตอนนั้น กรรมการภัยพิบัติของ
หมู่บ้านก็มาช่วยลงแรง ช่วยจัดการปัญหา ตามกำาลัง ภายใน 
2 ชั่วโมงก็สามารถเคลียร์ได้
 “ปีนั้นแรงสุด จนคนกลัว มาวันนี้เราตัดต้นไม้ข้างบ้าน
ออกหมดกลัวจะล้มทับบ้านอีก แต่โครงการ สสส.ทำาให้มั่นใจว่า 
จะช่วยเหลือกันอย่างไรต่อไป” •
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 ความเปลี่ยนแปลงพัดโหมสู่เกาะภูเก็ต ไม่หยุดหย่อนใน
ฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก แต่ บ้านไม้ขาว หมู่ 4 ตำาบลถลาง 
อำาเภอถลาง ยังคงความเป็นชุมชนน่าอยู่ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม
ผสานกับนวัตกรรม 
 “เราสำารวจข้อมูลสุขภาพในชุมชน หาว่าคนไหน มีความ
เหมาะสมที่จะต้องดูแล ได้แผนที่สุขภาพชุมชน แบ่งกันทำางานใน
การดูแลสุขภาพ เชิญกลุ่มเป้าหมายมานั่งพูดคุยว่า พวกเขาจะได้
รับการดแูลจากชมุชน จากสาธารณสขุ และสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ”
 เป็นคำาบอกเล่าของ มาโนช สายทอง ผู้ใหญ่บ้านไม้ขาว 
ผู้รับผิดชอบโครงการสานสายใยรักบ้านไม้
ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง ม.4 ต.ไม้ขาว 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 บา้นไมข้าวมปีระชากร 1,250 คน 
การดำาเนินโครงการฯ ใช้ อสม. ขับเคลื่อน 
มีการติดตามสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
กลุ่มเสี่ยง จนเห็นกลุ่มเป้าหมาย แล้ว 
สามารถทำาปฏทินิ ออกกำาลงักาย การดแูล
อาหารการกนิ ประกวดสขุภาพ และคดิคน้

สูตรลับ “น้ำ�ช�ห้�ถ้วย”
คนไม้ขาวคิดถึงลิ้นห่าน 
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นวัตกรรม เรียกว่า “น้ำาชาห้าถ้วย” เครื่องมือวัดระดับน้ำาตาล 
5 ระดับประกอบด้วย
 - หวานฉ่ำา
 - หวานแหวว
 - หวานหวิว
 - หวานนิด
 - อ่อนหวาน
 “ความหวานห้าตระกูลน้ีเป็นเคร่ืองมือ ตรวจเช็คได้ว่า 
ค่าน้ำาตาลของคนอยู่ในระดับไหน เข้าใจง่าย เหมาะจะใช้กับ 
ชาวบ้าน เพื่อเห็นพฤติกรรมการบริโภคของคนสู่ดัชนีที่จะชี้ว่า 
ถึงเวลาในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินแล้วหรือยัง”
 ผู้ใหญ่มาโนชเล่าถึงนวัตกรรม ท่ีเกิดมาจากโครงการ  
สสส.ช้ินนีท่ี้ชาวบ้านชว่ยกนัออกแบบวา่ เพือ่ต้องการหาเครือ่งมอื
มาบอกระดับว่า ประชาชนอยู่ในสภาพอย่างใดทางสุขภาพ 
 “วิธีการใช้เครื่องมือ ก็เอาชา 5 ถ้วยมาให้ชิมว่า เขาชอบ
รสแบบไหน ก็จะรู้ทันทีว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนนั้นว่า 
น้ำาตาลอยู่ในระดับใด”
 น้ำาชา 5 ถ้วย ถูกออกแบบส่วนผสม รสชาติมาแล้ว 
สามารถกำาหนดให้รู้ได้ว่า คนที่ชอบดื่มถ้วยไหน จะมีระดับความ
ชอบน้ำาตาลระดบัใด ชีน้ยัใหรู้ร้ะดบัพฤตกิรรมการบรโิภคว่าน้ำาตาล 
และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 
 เมื่อรู้ผลแล้ว ทางทีมงานต้องไปติดตามว่า คนที่มีปัญหา
ปรับพฤติกรรมหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือนี้ร่วมกับแผนที่สุขภาพ
ชุมชน 
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 จากน้ำาชาห้าถ้วย ผู้ใหญ่มาโนช และ ทีม อสม. ยังนำาไป
สู่แนวคิด “ไข่ 5 ฟอง” วัดระดับความเค็มและมัน โดยเอาไข่เจียว
ทีป่รงุเกลอื น้ำาปลา หรอืไมไ่ดใ้สอ่ะไรเลย ตามระดบั วดัความเคม็
ที่สัมพันธ์กับความชอบของแต่ละคน 
 “เคร่ืองมือง่ายๆ ไม่มีวิชาการมากเกินไป ใช้ดูแลเรื่อง
อาหารการกนิ ของชาวบา้นท่ีน่ี ซึง่เราทำาอะไรหลายอยา่งเกีย่วกบั
เลข 5 ทั้งระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับจังหวัด อย่างงานสมัชชา
สุขภาพภูเก็ต เราเสนอทำาประเด็นสุขภาพ 5 เรื่องอีกด้วย”
 ผูใ้หญม่าโนชมองว่าการดแูลสขุภาพประชาชน อนัดบัแรก 
ต้องเปลี่ยนที่ตัวคน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน 
ที่จะก่อโรคตามมา การเปลี่ยนให้ได้ต้องมีกุศโลบาย 
 “เราเน้นทำากับกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เพราะพวกเขาจะ
ต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นต่อไป ในการสร้างพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสม ก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าการเป็นเบาหวาน ความดัน
มันรกัษาดูแลยาก บางคนเสียชีวิต เป็นตัวอย่างว่าหากดูแลตัวเอง
ไม่ดี ก็จะไปถึงตรงนั้นได้หมดไม่ว่าใคร”
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 คนเป็นโรคเบาหวาน ความดัน เพิ่มขึ้นมากมายในสังคม
ไทย มีปัญหาพื้นฐานง่ายๆ มาจากการตามใจปาก ชาวบ้าน 
ไม้ขาวไม่ต้องมาเจอกับโรคภัยแบบนี้ น้ำาชา 5 ถ้วย เป็นเครื่องมือ
วดั แตส่ิง่สำาคญัเมือ่รูป้ญัหาจากบททดสอบแลว้ ตอ้งรบีปรบัเปลีย่น
พฤติกรรม และติดตามผลอย่างเคร่งครัด
 “ขั้นแรกเราก็ให้เขาซื่อสัตย์กับตัวเองที่จะรายงาน อย่าง
ว่าเขากินอาหารอะไรกี่อย่างเช้ากินข้าวมันไก่ เที่ยงกินข้าวมันไก่
อีกหรือเปล่า ให้เขาเขียน บันทึกเอง พอสิ้นเดือนก็ไปติดตามกัน
อีกรอบว่าจริงหรือไม่” ผู้ใหญ่บ้านไม้ขาวเล่า และว่าพฤติกรรม 
การกิน ของชาวบ้านทุกวันน้ี นับวันมีผลโดยตรงกับโรคต่างๆ  
โดยเฉพาะการหันมาบริโภคอาหารสำาเร็จรูป อาหารถุง ผักปน
เปื้อนสารพิษ
 นอกจากน้ำาชา 5 ถ้วย การขับเคลื่อนโครงการสานสายใย
รกับา้นไมข้าวรว่มจดัการโรคเรือ้รงั ไดใ้ชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง
ให้คนหันมาปลูกผักกินเองด้วย ผักพื้นบ้านประจำาถ่ินของที่น่ี  
คือผักลิ้นห่าน เป็นพืชผักธรรมชาติ ที่ขึ้นตามชายหาด เมนูที่นิยม
นำามาปรงุเปน็อาหารกนัมาก คอื ต้มกะท ิแกงเลยีง และผดั รสชาติ
อร่อย มีโปรตีนสูง และปลอดสารพิษแน่นอน 
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 ใ นอดี ต ผั ก ลิ้ น ห่ า น  
ชาวบ้านก็จะหามากินได้ง่าย  
แต่ทุกวันนี้กำาลังกลายเป็นของ
หายาก ใกล้สูญพันธุ์แล้ว จนมี
คนนำามาปลูกตามบ้านอยู่บ้าง
โดยต้องใช้ดินทรายชายหาด 
มาปลูก ขณะที่ชุมชนกำาลังมี
แปลงที่อนุรักษ์พืชชนิดนี้เอาไว้ที่ริมหาดหลังจากความเจริญที่เข้า
มาทำาลายผักชนิดนี้ไปมาก และผลจากสึนามิก็มีส่วนกับการลด
จำานวนเช่นเดียวกัน
 นอกจากมองเรื่องอาหารมีการจัดกิจกรรมออกกำาลังกาย
และติดตามผล หลังโครงการน้ีสำาเร็จ หวังว่ากลุ่มเป้าหมาย  
100 คน ลดปัญหาจากโรคเรื้อรัง คนเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน  
หันมาดูแลตัวเองโดยการออกกำาลังกาย 
 ผู้ใหญ่มาโนชบอกว่า ชุมชนแห่งนี้มี อสม.แข็งแรง มีศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน ซึ่ง อสม. ก็ได้อาศัยที่นี่มาประชุมเรียนรู้ 
อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนัน้มเีครอืขา่ยหลากหนว่ยงานมาสนบัสนนุ 
ไม่ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล กลุ่มเกษตร กลุ่ม
จักสาน กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มอาหาร กลุ่มชาวนา กลุ่มสปาทราย 
 ทีมงาน อสม.บ้านไม้ขาว ช่วยกันเล่าว่า จากโครงการ 
สสส. ได้เน้นการดักตรวจจับความหวาน ไปสู่การลดหวานมันเค็ม 
เพ่ือสุขภาพที่ดีข้ึน เมื่อตรวจการเป็นเบาหวานหรือเสี่ยงที่จะเป็น 
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งน้ำาชา 5 ถ้วย แล้วจะแนะนำา 
ชาวบ้านว่า เขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ต้องลดหวาน มันเค็ม  
ซึ่งหลายคนบอกว่า ได้ผลดี
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 “คนเปน็เบาหวาน กต้็องลดน้ำาตาล แตเ่รากบ็อกถงึปญัหา
จากด้านอื่น ข้าวมีแป้ง เป็นน้ำาตาล ก็อาจลดข้าวจาก หนึ่งทัพพี 
มาเหลอืครึง่ทพัพ ีมากนิผกัลวกผกันึง่ กถ็อืวา่แนวคดิน้ำาชา 5 ถว้ย 
ได้ผลในการนำามาใช้” 
 ทีม อสม.เล่า และมองว่า เมื่อรู้ปัญหาแล้วถ้ามีลูกหลาน 
ทีอ่ยูก่บับา้นทำาอาหารให ้พอ่แมส่งูอายกุนิเอง เขากจ็ะรูว้า่ จะปรงุ 
อาหารอย่างไรให้เหมาะกับสภาพร่างกายและโรค แต่ยอมรับว่า
ส่วนใหญ่ลูกหลานไม่ได้อยู่กับบ้าน ส่วนหน่ึงไปกรีดยาง ทำางาน
รับจ้าง โรงแรม มักซื้อกับข้าวปรุงสำาเร็จ จึงมองว่าความสำาคัญ 
อยู่ที่การปรุงอาหารเอง การหาอาหารที่ปลอดภัย 
 วารุณี ธารารัตนากุล พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าได้
ทำางานพัฒนาร่วมกับ หมู่ 4 และผู้ใหญ่มาโนช มานาน ตั้งแต่
สมัย 2540 เห็นพัฒนาการของชุมชนมาเรื่อย ที่ผ่านมาเน้น 
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ไปทางการทอ่งเทีย่ว การรกัษาอนรุกัษท์รพัยากรปา่พร ุมาชว่งหลงั
ขับเคลื่อนเกี่ยวกับสุขภาวะ 
 “ที่นี่ มีกลุ่ม อสม. ที่เข้มแข็ง จนสามารถมาขับเคลื่อน
เฝ้ารักษาโรคเรื้อรัง โดยที่แกนนำาโครงการ ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้าน  
แกนนำาคณะทำางาน อสม. อาจมองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำาคัญ
สำาหรับชุมชน”
 ส่วนนี้เองนำาไปสู่นวัตกรรม น้ำาชา 5 ถ้วย เพื่อเฝ้าระวัง
รักษาคนที่เป็นโรค 
 วารุณี มองว่าคนภูเก็ต ไม่ค่อยมีโอกาสทำางานแนวนี้ 
เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจชาวบ้านค่อนข้างดี คนส่วนใหญ่
ทำางานรับจ้าง งานโรงแรม ธุรกิจส่วนตัว ทำาสวน ก็ไม่ค่อยมีเวลา
มาทำางานชุมชนแบบจิตอาสา แต่มีหลายคนมาทำางานนี้อย่าง
ผู้ใหญ่มาโนช ที่ไม่ได้เดือดร้อนทางการเงิน แต่ก็มีจิตอาสามาช่วย
พัฒนาชุมชน ตัวเองสุขภาพดี มีรายได้ อยู่สบายแล้วแต่เขาคิดทำา
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เพื่อคนอื่นถือว่ายยกระดับไปอีกขั้น ถึงไม่ใช่ส่วนใหญ่ ก็ยังมอง
เห็นว่ามีคนเหล่านี้อยู่
 “จุดเด่นที่สำาคัญมองว่า ภาคีการมีส่วนร่วมดี อย่างเช่น 
โครงการฯนี้ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สาธารณสุข 
โรงเรียน เด็กนักเรียน ครู อสม. ผู้นำา กลุ่มอาชีพ หลายส่วน 
มามีส่วนร่วม คณะทำางานแบ่งบทบาทกันไปตามศักยภาพ เช่น 
กลุ่มเด็กมาช่วยทำาเอกสาร งานไอที นักเรียนมาช่วยที่ถนัด ฯลฯ 
มองว่าปรากฏการณ์นี้จะต่อยอดไปเรื่องอื่นๆ ได้”
 แม้ภูเก็ตเป็นเมืองทันสมัย แต่วารุณี ซึ่งเป็นลูกภูเก็ต 
คนหนึ่งมองชุมชนนี้ว่า ยังมีความเป็นชนบท แม้จะมีโรงแรม 
กิจกรรมท่องเที่ยวเข้ามา ยังรักษาความเป็นอยู่ดั้งเดิมเอาไว้ได้  
ยังเห็นวิถีดั้งเดิมของภาคเกษตร แม้มีคนต่างถิ่นมาอยู่ มีธุรกิจ 
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เข้ามา แต่สามารถรักษาสภาพวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ที่อยู่กันได้
อยา่งมคีวามสขุ นา่อยู ่ในทา่มกลางความเปลีย่นแปลงทีโ่อบลอ้ม
เข้ามา
 “อนัน้ีมองวา่คนภเูกต็ ปรบัตัวกบัความเปน็เมอืงทอ่งเทีย่ว
ได ้สงัเกตวา่ชายหาดตรงไหน นกัทอ่งเทีย่วอยา่งฝรัง่มาก คนภเูกต็
จะหลบ เป็นความรู้สึกว่า ยกให้นักท่องเที่ยวใช้ไป  ขณะเดียวกัน
กเ็หน็วา่ธรุกจิทอ่งเทีย่ว อยา่งโรงแรม เมือ่มาใชท้รพัยากรในชมุชน
แล้ว ก็ต้องตอบแทน ดูแลชุมชน คืนบ้าง” •
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 วาสนา คงไสยะ ผู้รับผิดชอบโครงการกินดีมีสุข  
ณ บ้านเกาะรุ้ง หมู่ 2 ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้มี ประชากร 737 คน 
ในจำานวนนี้ เป็นโรคเบาหวาน และความดัน 87 คน นับเป็น  
23 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูง 
 “จากการทำาประชาคมเวทีชุมชน เราเห็นสภาพปัญหา 
ผู้ป่วยเรื้อรังมาจากปัญหาการไม่ออกกำาลังกาย บริโภคอาหาร 
ไม่ถูกวิธี กับเรื่องสารเคมีในการประกอบอาชีพ” เธอเล่าว่าคนที่นี่

สิบเมนูสุขภ�พบ้�นเก�ะรุ้ง
อาหารปลอดภัยใกล้รั้วบ้าน 
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ปลูกผัก ทำานา สวนปาล์มซึ่งสารเคมีที่สร้างปัญหากับสุขภาพ 
ตามมา 
 จากการตรวจสอบทางการแพทย ์พบวา่ มสีารเคมตีกคา้ง
สูงอยู่ในเลือดของคนของพื้นที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 การมาขับเคล่ือนโครงการน้ี ต้ังแต่การประชุมสภาผู้นำา 
ประชมุใหช้าวบา้นเข้าใจโครงการอธบิายใหเ้ข้าใจวา่อะไรเปน็สาเหตุ
ของโรคที่กำาลังเป็นกันอยู่มาก คุยกันหลายคร้ัง ก็ทำาให้ชาวบ้าน
เข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้น
 “เรามกีารใหค้วามรูต้ดิตาม แนะนำากบัทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
รวมทั้งสภาผู้นำา ผู้นำาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่
เกษตร และ รพ.สต. มาชว่ยดว้ยจนชาวบา้นเขา้ใจและเริม่ทำาตาม” 
วาสนาเล่า
 มกีารเชญิปราชญช์าวบา้น มาเสวนาวถิทีำาเกษตรแบบเดมิ
ทีไ่มต่อ้งใชส้ารเคมนีำากลับไปทำาแปลงผกัในชมุชน มกีลุม่เปา้หมาย 
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100 ครัวเรือน ซึ่งคนที่ทำาแปลงผักในชุมชนที่ผ่านมามีทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม ได้เรียนรู้ใหม่ คือ การทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ 
เพื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ 
 สำาหรบัคนทีไ่มไ่ดป้ลกูขาย เนน้ใหเ้ขาปลกูผกัรมิรัว้ กนิเอง 
และผักเสริม 5 ชนิด เช่น พริก มะเขือ ผักบุ้ง ผักกาดขาว คะน้า 
เป็นต้น
 “บา้นเราเปน็แหลง่ผลติสำาคญัของพืชผกัทีส่่งขาย พวกเขา
เริม่รูแ้ลว้วา่ถา้เขาใชส้ารเคม ีจะมปีญัหาทีข่ายไมอ่อก แตก่ารปลกู
แบบไม่ใช้สารเคมี อาจยากลำาบาก พืชไม่งอกงาม ผลผลิตได้น้อย  
แม้เป็นสินค้าที่คนกำาลังสนใจแต่ยังขายได้ในราคาเดิมให้เขาเลิกใช้
สารเคมีทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก แต่คงจะค่อยลดลงมากกว่า”
 เธอว่าทุกวันน้ีเกษตรกรที่ยังใช้สารเคมีจะใช้คำาว่า 
“ปลอดภัย” ตามเอกสารกำากับยาที่ระบุเอาไว้เป็นระยะปลอดภัย
ตามหลักของสารเคมีเท่านั้น 
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 อย่างไรก็ตาม พอคนปลูกผักโดยหันมาลดสารเคมีจริงๆ 
มีการเชิญเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนการผลิตหัวเชื้อเป็นสูตรต่างๆ 
ทางกระบวนการอินทรีย์แทนสารเคมีทั้งปุ๋ย และกำาจัดศัตรูพืช  
พบว่า ชาวบ้านจะเริ่มมาสนใจ 
 เพ่ือสร้างกระแสให้คนสนใจยิ่งข้ึน ในกิจกรรมสำาคัญของ
โครงการได้ให้สภาผู้นำาที่แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ช่วยกันคิดเมนูอาหาร
สุขภาพ 10 รายการ โดยเน้นผักที่ปลูกในพื้นที่ที่ใช้อยู่เป็นประจำา
เพือ่ให้เมนนูีเ้ปน็เมนูประจำาครวัของชาวบา้น และปลกูพชืหรอืเลีย้ง
สัตว์ชนิดท่ีต้องใช้เป็นส่วนประกอบเอาไว้รองรับ ในที่สุดได้เมนู
ประจำาหมู่บ้าน ประกอบด้วย
 - ข้าวยำา
 - แกงเลียงหัวปลี
 - แกงเลียงผักรวม
 - น้ำาพริกมะนาว
 - ขนมจีนน้ำายา
 - มะพร้าวคั่ว
 - ยำามะกรูด 
 - แกงส้มปลา
 - ยำาหัวปลี
 - ไข่ตุ๋น
 สุดา ไพศาล พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่า ในการจัด
กิจกรรมออกแบบเมนูอาหารให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง 
จับกลุ่มกันก่อน แล้วให้สภาผู้นำาชุมชนเป็นพี่เลี้ยง 2 คน  
เชญิเจา้หนา้ที ่รพ.สต.ในพืน้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้ง เพือ่พิจารณาว่า มคีวาม
เหมาะสมหรือไม่ ที่จะเอาเมนูเหล่านี้มาใช้
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 “กว่าจะได้ 10 เมนูดังกล่าวนั้น ชาวบ้านช่วยกันคิดบน
โจทย์ที่เราบอกไปว่าเป็นเมนูไหนก็ได้ที่ตัวเองมีวัตถุดิบที่อยู่ใน
ชุมชนตัวเอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จะช่วยดูว่ามันใช้ได้หรือไม่ ก็ช่วย
กันเลือกจนได้ 10 เมนูนี้”
 เมื่อได้แล้วมีการจัดงานลองมาปรุงและช่วยกันชิม  
ก่อนประกาศใช้โดยสรุปเป็นเอกสารแผ่นเล็กๆ เมนูอาหารชุมชน
บ้านเกาะรุ้งนี้มีอะไรบ้าง มีส่วนประกอบและวิธีการปรุงอย่างไร 
 “เราเสนอเมนู 10 อย่างน้ีออกไปเพื่อให้ชาวบ้านได้
หมุนเวียนประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นเมนูเพ่ือสุขภาพ และ
การวางแผนปลูกพืชผักกินเองก็เพื่อมาทำาอาหารดังกล่าว” 
 วาสนา ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ และเรยีนจบวชิาเอกอาหาร
และโภชนาการ จากวิทยาลัยอาชีวะ เล่าต่อว่า กิจกรรมการช่วย
กันคิดเมนู 10 รายการ ให้กับชุมชนนับว่าเป็นความทรงจำาดีๆ  
ของหมู่บ้านครั้งหนึ่ง โดยในวันนั้นมีการจัดที่ศาลาหมู่บ้าน มีการ
แบ่งกลุ่มไปทำา 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มไปลองทำาเหมือนเข้าห้องแลป
เลยไปปรุง และมาเสิร์ฟที่โต๊ะที่จัดผ้าปูเอาไว้อย่างดี ส่งตัวแทนมา
อธิบายส่วนประกอบอาหารว่า ส่วนไหนบ้างต้องซื้อหรือส่วนไหน
ไม่ต้องซื้อ อะไรปลูกเอง ใช้เคร่ืองปรุงอะไรบ้าง เน้นที่ว่าไม่ใส่
ผงชูรสใช้ความหวานจากผัก
 “ฉันเองก็จบมาทางอาหาร ทำาหน้าที่สัมภาษณ์และ 
ใหค้วามรูเ้รือ่งอาหารไปดว้ย ทีผ่า่นมาเรยีนจบมาไมไ่ดใ้ชอ้ะไรมาก 
ยกเวน้เปน็แมค่รวัทีบ่า้น เรากเ็นน้ใหเ้ขาลดเปรีย้ว หวาน มนั เคม็ 
ในเมนูอาหาร” 
 หลังจากได้เมนูชุมชนก็ต้องรณรงค์กันต่อไปอีก 
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 “อย่างการแกงเลียงนอกจากไปซื้อผักจากข้างนอก ทำาไม
เราไม่ใช้ผัก ริมรั้วข้างบ้านมาแกง เพราะว่ามันปลอดภัยกว่า
เป็นการพอเพียงและปลอดภัยไปในตัวเมนูแนะนำาแน่นอนว่าเป็น
อาหารที่ทุกคนถนัด คุ้นเคยอยู่แล้วมีประโยชน์คุณค่า แต่ก็ต้อง
สนใจปลูกผักเองและปรุงเองไม่ใช่ยังซื้อแกงถุง” 
 อันทีจ่รงิอาหารประจำาถิน่ทีน่ี่มคีณุคา่มเีอกลกัษณแ์ตกตา่ง
จากถิ่นอื่นอยู่แล้ว เช่น แกงส้มก็ใช้ส้มจาก (ส้มหมักจากงวง 
ต้นจาก รสชาติเปรี้ยวลักษณะพิเศษ) อยู่ในเมนูแกงส้มปลา จะใช้
ผักอะไรที่ชอบเติมลงไปก็ได้ 
 นอกจากเร่ืองอาหาร ด้านการออกกำาลังกายก็เป็นเรื่อง
สำาคัญทางโครงการฯ ผลักดัน การตั้งกติกาว่าให้ออกกำาลังกาย  
3-5 ครั้ง แต่ละครั้งละ 30 นาที ให้ชุมชนได้รับรู้ในเวทีการประชุม 
 “การเปน็กติกา หมายความวา่ ทกุคนควรทำาเปน็ขอ้ตกลง
รว่ม ไมเ่ชงิบงัคบั ซึง่เราพบว่าในตอนเชา้คนในหมูบ่า้นจำานวนหนึง่
มาออกกำาลังกาย มีการเดินใช้ไม้พลอง ท่าเต้น มีกลุ่มของเขา  
นัดที่ศาลาช่วงเย็นแต่ช่วงเช้านัดกันเดิน แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
ผู้สูงอายุมากกว่า เขาก็รายงานว่า ทำาให้สุขภาพดีขึ้น”
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 ความเปลี่ยนแปลงที่ได้จากโครงการ วาสนามองว่า 
 - เกิดสุขภาวะทางจิต จากการเห็นชาวบ้านอารมณ์ดีขึ้น 
มคีวามเอือ้อาทร รักใคร่ เกดิการรวมกลุ่ม มคีวามสนกุเพลดิเพลนิ 
ระหว่างมาทำาอะไรด้วยกัน จากที่ไม่เคยมีเวที
 - ทางกาย มีการออกกำาลังกาย ตื่นตัวว่าไม่ใช่ทำางาน 
อยา่งเดยีวสขุภาพกเ็ปน็เรือ่งสำาคญั หลายคนกห็นัมาสนใจสขุภาพ
มากขึ้น
 - ดา้นสงัคม ชาวบา้นมคีวามรบัผดิชอบ รวมตวัดแูลสงัคม 
หันหน้าเข้ามาหาทำากิจกรรม 
 - ด้านปัญญา ชาวบ้านหวนกลับไปใช้วิถีเดิม ที่มีความ
ปลอดภัย 
 “เราคาดหวงัวา่ หลงัเสรจ็สิน้โครงการ ผูป้ว่ยเรือ้รงัจะไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มเสี่ยงไม่เกิด กลุ่มใหม่ไม่มีผู้ป่วยติดเตียง 
สุขภาพภาพรวมดีขึ้น” 
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 ในฐานะพีเ่ลีย้งโครงการ สดุากลา่วสรปุวา่จดุเดน่ของชมุชน
แห่งนี้คือ ศักยภาพผู้นำามีความพร้อม สามารถดึงเครือข่ายจาก
ส่วนต่างๆ ลงมาชุมชนได้มาก และขยายเครือข่ายของกิจกรรมที่
ทำา นอกจากนั้นคนที่ทำางาน ทำางานหลายบทบาท ไม่ว่าผู้นำากลุ่ม
สตร ีอสม.ฯลฯ กส็ามารถบรูณาการงานได ้ขณะทีห่ลายเรือ่งกเ็ขา้
แผนพัฒนาของ อบต.
 “สำาหรับการต่อยอดต่อไป มองว่าชาวบ้านต้องหันมาใช้
สารชวีภาพแทนสารเคมเีดมิ ตอ้งรูจ้กัการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั 
รู้จักการทำาเมนูอาหารจากพื้นที่เราเองปลูกเอง ทำาเอง บริโภคเอง 
และขยายแนวร่วมด้านสุขภาพ เช่น เอากลุ่มวัยรุ่นมาเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียง” •
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 โครงการคลังอาหารบ้านดอนโรงหมู่ที่  8 ตำาบล 
เขาพระบาท อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อยอด 
มาจากโครงการ ดอนโรงสร้างสุขด้วยวิถีเกษตรพอเพียง 
 ดอนโรงเปน็พืน้ทีร่าบลุม่น้ำา ชาวบา้นทำานา เมือ่เจอปญัหา
ดินเปรี้ยว และน้ำาท่วมทุกปี ครั้นเมื่อปรับที่นาเพื่อปลูกยางพารา 
และปาล์มมากขึ้น มีการใช้สารเคมี ทำาให้แหล่งน้ำาปนเปื้อน 
สารเคม ีตน้ทุนการผลิตสงู โครงการดอนโรงสรา้งสขุดว้ยวถิเีกษตร
พอเพยีงในปแีรก สร้างกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการ
พฒันาบา้นดอนโรง และสง่เสรมิใหล้ดการใชส้ารเคมจีากการเกษตร 
ร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต
อาหารจากชุมชนใช้กิจกรรม 4 ฐานเรียนรู้ 
 1) การผลิตและทำาปุ๋ยหมัก น้ำาหมักชีวภาพ  
 2) กระบวนการปรับปรุงดินและน้ำา 
 3) การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค 
 4) การนำาสมุนไพรมาใช้ในภาคเกษตรไล่แมลง
 มีการชวนเด็กนักเรียนทำากลุ่มปลูกผักในโรงเรียนจนส่ง
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแบบให้ฟรีที่เหลือเด็กนำา 
กลับบ้าน ส่งต่อความคิดกับผู้ปกครองเด็ก นำาความคิดเรื่องการ 
ใช้เศษผักเศษอาหารในครัวเรือนที่ย่อยสลายได้มาทำาปุ๋ยหมัก 

คลังอ�ห�รบ้�นดอนโรง
คนไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อน
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 เมื่อหันมาดำาเนินการตามแนวทางน้ี พบว่าในกลุ่ม 
เป้าหมายสามารถลดรายจ่าย 300-500 บาทต่อครัวเรือน/เดือน 
สขุภาพดขีึน้จากการปลกูผกักนิเอง การทำางานรว่มกนัในครอบครวั
ไดท้ำาใหค้รอบครวัอบอุ่น มกีารรณรงคใ์หป้ลูกผกัอยา่งนอ้ย 5 ชนดิ 
ใครไม่ทำาตามเกณฑ์จะไม่ได้รับสวัสดิการชุมชน เป็นมาตรการ 
แซงช่ันทางสงัคม ใครเข้ารว่มโครงการจะมปีา้ยบอกสถานะใหห้นา้
บ้านว่า “ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง”
 หมู่บ้านที่คนนิยมใช้ผงชูรสในการปรุงอาหารจำานวนมาก 
เมื่อรณรงค์ปลูกผักกินเอง ยังสามารถใช้ผักสดมาแทนผงชูรสได้  
มีทีม อสม. ที่ออกไปค้นหาตามครัวเรือนต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้ลดผงชูรสใช้ผักใส่ในเมนูอาหารต่างๆ ตอกย้ำาแนวคิด “ตู้เย็น
ข้างบ้าน” ด้วยการปลูกผักหลากหลายชนิดเอาไว้กินเอง ส่งผล 
คนดอนโรงลดการใช้ผงชูรส 85 เปอร์เซ็นต์
 โครงการฯ ยังผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้ 2 แห่ง เกิดขึ้น 
ในชุมชน คือ ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนโรง และโรงเรียนบ้านดอนโรง 
ในจุดดังกล่าวมีการทำาน้ำาหมัก ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง และปลูกพืช
บางชนิดไว้ให้ประชาชนไว้เก็บกินเป็นจุดส่วนรวมของหมู่บ้าน
 หนูฟอง หนูทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีบทบาท 
ในชมุชนดอนโรงเปน็ สมาชกิ อบต. และประธานกองทนุสวสัดกิาร 
เล่าว่า สิ่งที่ได้มาชัดเจนในปีแรก คือ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยหมัก/น้ำาหมัก 
บัญชีครัวเรือน และกฎกติกาของการปลูกผัก 
 “ในปท่ีีสองเราเปดิเวทปีระชมุหมูบ่า้น นำามาสู่แนวคดิคลงั
อาหารบ้านดอนโรงมาสู่การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลานิล ก้อนเห็ด 
ทำาน้ำายาเอนกประสงค์” 
 คำาว่า “คลงัอาหาร” หนฟูอง บอกวา่ ตอ้งการสรา้งผลผลติ
ปลอดภยัจากสารเคม ีสำาหรบับรโิภคเองในชมุชน เนือ่งจากทีผ่า่น
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มาคนดอนโรงซือ้เกอืบทกุอยา่ง ถา้ผลติอาหารไดม้ากพอในอนาคต
อาจเลี้ยงในระดับตำาบล และยกระดับเป็นจังหวัดเน้นผลผลิตที่ใช้
กระบวนการทางชีวภาพ 
 “ตอนนี้กเ็ปน็ไปไดน้อกจากเลีย้งเปด็ไก ่ปลกูผกั เกอืบทกุ
ครัวเรือนยังปลูก คะน้า สายซิ้ม ถั่วฝักยาว ฟักเขียว แตงโม พริก 
ปลกูเอง และขายในชมุชน จนพอ่คา้เข้ามาหาซือ้โดยเฉพาะแตงโม
บ้านดอนโรงอร่อยมาก เพราะดินและการใช้วิธีการปลูกแบบ
ชีวภาพหลังเข้ากระบวนการโครงการฯ
 สำาหรบัปลานลิชาวบา้นลงมอืเพาะพันธ์ุเองแบบธรรมชาติ
ในกระชัง เพื่อแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้สมาชิก ยังค้นพบเองด้วยว่า
ปลานิลไม่จำาเป็นเลี้ยงด้วยอาหารเม็ด แต่สามารถเลี้ยงด้วยพืช 
ที่หาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าผักบุ้ง และผักอีกหลายชนิด สับลงไปปลา
นิลก็กิน เลี้ยง 6 เดือน ก็จับมากินได้ ที่เหลือครัวเรือนบริโภค  
ขายในชุมชนด้วยราคาไม่แพง
 “สิ่ง ท่ี เราคิดและทำาคือผลิตในสิ่งที่ตัวเองปลอดภัย 
แล้วค่อยส่งต่อให้คนอื่นปลอดภัย” เธอว่า วันน้ีคนดอนโรงไม่มี
เงินก็อยู่ได้แล้วเพราะมีผัก ปลา ไก่ ข้าว 
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 “เมือ่กอ่นรายไดน้้อย รายจา่ยสงู เพราะเราไมไ่ดค้ดิตน้ทนุ 
พอมาคิดต้นทุนว่าทำารายได้ให้พอรายจ่ายจะทำาอย่างไร อย่าง 
ของแพง แต่เราทำาเองได้ ทำาไมเราไม่ทำา จะได้ไม่ต้องซื้อของ 
คนอื่น อย่างเขาบ่นว่าพริกแพงมาก เราปลูกเองได้ครัวละ 10 ต้น
กพ็อกนิ เรากไ็มเ่ดอืดรอ้นพอทำาปุย๋หมกักป็ระหยดัตน้ทนุ ไมต่อ้ง
ซื้อเพราะวัสดุทำาปุ๋ยก็มีอยู่แล้ว”
 ทุกอย่างตอบสนองกติกาชุมชนท่ีคุยกันเบื้องต้น ยังไม่
ประกาศใช้เป็นทางการ ว่าด้วย 
 - ทุกครัวเรือนต้องปลูกผักกินเอง
 - ต้องมีคลังอาหารปลอดสารเคมีทุกครัวเรือน
 - การออกกำาลังกายทุกวัน
 - การขับขี่ปลอดภัย
 เมื่อขับเคล่ือนโครงการ จากที่เห็นคนมีเวลาว่างมาก  
มีสภากาแฟตอนเช้า ล้อมวงกันจนเที่ยง ถึงตอนน้ีต่างคนต่าง 
หันหน้ากลับไปทำางาน ไม่มีสภากาแฟเผาผลาญเวลาเล่นให้เห็น
อีก ภาพที่เห็นคนสังสรรค์กินเหล้าในตอนเย็นก็ไม่มี ที่เปลี่ยนได้
เพราะมีต้นแบบทำาให้เห็นสำาเร็จในที่สุดจะมีคนทำาตาม 
 “ตื่นแล้วต้องไปทำางาน เที่ยวนั่งคุยกันอยู่รายได้ก็หดหาย 
ออกไปแต่เช้า รายได้มากขึ้น” หนูฟอง อยากเห็นบ้านดอนโรง
เป็นคลังอาหารที่มีกินทุกครัวเรือนจากพืชผักธรรมชาติข้างบ้าน 
ไม่ต้องไปซื้อ ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีทำาข้ึนก็เพ่ือลูกหลานในวัน
ข้างหน้า 
 ผลที่ตามมาเห็นคนรุ่นใหม่กลับมาบ้านบ้างแล้วหลังจาก 
ไปเรียนทำางานที่อื่น เริ่มกลับมาอยู่แบบพึ่งพาตนเองไม่ยากจน 
ไม่เป็นหนี้เหมือนเก่า
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 “ตอนนี้ที่นี่ได้เป็นต้นแบบของตำาบลพระบาทในการพลิก
จากหมูบ่า้นยากจนมาเปน็หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง เปน็ตน้แบบ
ในการพฒันาคนท่ีมอียู่ในชมุชนมกีระบวนการรปูแบบของเขาเอง”
 เธอเล่าว่า ตอนน้ีหมู่บ้านได้รับการยกระดับเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัจังหวัด กระบวนการทีว่างแผนเกดิทัง้หมด
แล้ว เพียงแต่จะขยายกลุ่มเป้าหมายจาก 40 เปอร์เซ็นต์ ไปทั้ง
หมู่บ้านและทำาอย่างต่อเนื่อง 
 “ปัญหาคนที่ยังขาดความรู้เพราะไม่ได้เข้าประชุมก็มีบ้าง 
คนขวางโลกก็ยังมี จะไม่มาร่วมไม่รู้ปัญหา คนที่อยากได้แต่ไม่ลง 
มือทำา ไม่ร่วม การไม่ร่วมประชุมก็มีมาตรการสังคม เช่น ถ้าไม่มา
ประชมุเลยกไ็มส่ามารถอยูใ่นกลุม่สจัจะ หรอืกลุม่กองทนุเงนิลา้น” 
 จำาปี เกิดแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนโรง เล่าว่าทุกวันนี้ 
หากใครต้องการเรียนรู้แนวคิดบ้านดอนโรงจะมีครูประจำาฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เลย 
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 “สมมตวิา่ใครสนใจกอ้นเหด็ เรากจ็ะมคีรใูนหมูบ่า้น คนใน 
มาเป็นครูสอนได้เลยว่าทำาก้อนเห็ดอย่างไร” 
 เธอเล่าว่า ทุกวันที่ 7 ของเดือนชาวบ้านยังนัดมา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มคุยกันว่าบ้านใครปลูกอะไร อย่างไร  
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ไมว่า่ผูส้งูอาย ุเยาวชน แกนนำา อสม. ประชาชน
ทั่วไป นอกจากนั้นใครมีผักอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 นอกจากระบบการเรียนรู้ในกลุ่มยังมกีารออกไปเรยีนรูข้า้ง
นอกโดยตวัแทน เพือ่กลบัมาสอนชาวบา้นในชมุชนคนอืน่ในเรือ่ง
ราวใหม่ๆ ที่เขาสนใจ 
 “เราให้แต่ละบ้านทำาบัญชีครัวเรือนแล้วแต่ละเดือน มาดู
กันว่าใครลดค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรได้มากกว่ากัน มาเรียนรู้กัน 
ในแต่ละปีมาดูว่าใครลดได้มากกว่า จูงใจด้วยของสมนาคุณเล็กๆ 
น้อยๆ ที่ลดเห็นชัดปีน้ี ก็เป็นเร่ืองอาหารพบว่าของที่ซื้อมีแต่ 
หัวหอมกับกระเทียม ซึ่งปลูกเองไม่ได้” จำาปีเล่า 
 การผลิตอาหารปลอดภัยมากกว่าเดิม แม้จะยังไม่เป็น
ระบบอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะท่ีน่ีใช้แหล่งน้ำารวมยังปน
เปื้อนสารเคมีจากพื้นท่ีใกล้เคียง แต่อนาคตอยากไปถึงจุดที่เป็น
หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์
 “ตอนนี้เราไม่รองบประมาณช่วยเหลือจากรัฐ เราคิดพ่ึง
ตนเอง ชว่ยเหลอืตัวเอง เรามกีลุม่สจัจะ ทีม่เีงนิมาชว่ยเหลอืกนัเอง 
ต้องการเมล็ดผักก็เอาเงินดอกเบี้ยไปซื้อให้ลูกบ้านไม่ต้องรอ 
งบประมาณจากใคร เราเริ่มที่จะจัดการตัวเองได้ พึ่งตนเองได้พึ่ง
ตนเองดีกว่ารอคนอื่นช่วย เราสอนทุกคนให้เป็นเช่นนั้น” 
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 ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ มองว่าการที่
ชาวบ้านมาทำาโครงการน้ี ต้ังแต่ปีแรกเพราะอยากให้คนอยู่กับ
ชมุชนไมต่อ้งออกไปรบัจา้งขา้งนอก เพราะหลายคนมปีญัหา ทีด่นิ
ไม่พอทำากิน ลูกต้องเข้าเรียนก็ต้องรีบเร่งหาเงิน เมื่อมาพบกับ 
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงทำาให้พึ่งตนเองได้ 
 “ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่มันชัดมันเริ่มมาจาก
กระบวนการคนก่อน เอาคนมาคุยให้เข้าใจว่าทำาอะไรให้เขาไปคิด
โจทย์เองว่า ถ้าจะมีชีวิตอยู่แบบปลอดหนี้ จะต้องทำาอะไรก่อน  
คนส่วนใหญ่มักลอกการบ้านเพื่อนมา อย่างทำาบัญชีครัวเรือน  
ปลูกผัก แต่คนที่นี่รู้เลยว่า ถ้าปลูกผักต้องเริ่มมาจากปุ๋ย แกนนำา
ต้องเป็นต้นแบบก่อน นั่นคือเขาต้องทำาภายใต้วิถีชีวิตของ 
เขาเอง”

93



ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

 เขาว่า คนที่เป็นแกนนำา ต้องมาเรียนรู้วิธีคิดเอง ไม่ใช่
กรอบทีถ่กูสง่มาจากข้างนอก ทำาจากกำาลังของเขาเอง เมือ่แกนนำา
มาคุยกับชาวบ้านทุกเดือนไม่ขาด เกิดพลังให้คนมาร่วม เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแนวดอนโรง
 เขามองว่า “คน” ได้เปล่ียนจากที่ถามว่าทำาเรื่องนี้ 
จะได้อะไร ได้เงินหรือไม่คนได้เปลี่ยนวิธีคิด มาคิดบวกมากขึ้น  
เห็นเป้าหมายร่วมในการทำางาน
 ที่ผ่านมา คนต้องทำางานข้างนอก เพราะว่าผืนดินที่มีอยู่
ไม่รู้ว่าจะทำาอะไร แต่ตอนนี้ไม่ว่าง เพราะเขารู้ว่าจะเอามาปลูกผัก 
เล้ียงปลาให้เกดิคณุคา่อยา่งไร อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูอ่ยา่งไร 
และหวงแหนเอาไว้ให้ลูกหลานอย่างไร 
 “การเคลื่อน” ทุกคนมาช่วย แต่ตอนเริ่มต้องมีต้นแบบ
ตัวอย่างให้เห็น ซึ่งผู้นำาท่ีดอนโรงจะใช้ตัวเองทดลองไปทำาให้เขา
เห็น แต่ไม่ได้เชิญชวนแบบบังคับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่ยั่งยืนกว่า 
 “การที่บ้านดอนโรงทำาโครงการ สสส.มา 2 ปีนำาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเอง เอาสิ่ง 
ท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ อย่างเช่น ภูมิปัญญาต่างๆ มาใช้ ทดลองซ้ำา  
เกดิกระบวนการ พฒันาท่ีเหน็ไดช้ดั ชาวบา้นจึงกลา้พดูวา่ไมม่เีงนิ 
ก็อยู่ได้ในแต่ละวัน เพราะเขามีกินมีใช้” •
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 สมชาย ศรีใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการสองข้างทางสร้าง
รายได้ บ้านตีนคลอง หมู่ 6 ตำาบลอินคีรี อำาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช เคยมีอาชีพปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริมมาก่อน 
 “ตอนนั้นพ่อค้าคนกลางถามว่าผักฉีดยาหรือไม่ ถ้าไม่ฉีด
ไม่ซื้อ เพราะมีหนอนอยู่ในผักจะเป็นสินค้าที่มีสีสันไม่สวย ทำาให้
ขายยาก”
 เป็นประสบการณ์ ที่ตลกไม่ออกเลยทีเดียว เมื่อมานึกถึง
วันหนึ่งท่ีเขามาชวนคนในหมู่บ้านหันมาทำาอาชีพเสริมในหมู่บ้าน
โดยปลูกผักปลอดสารพิษ 

ผักริมถนนบ้�นตีนคลอง
หนีน้ำาท่วม-ลดคนขัดแย้ง
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 “บา้นตนีคลองเปน็ชมุชนเกษตรเคยเปน็ทีน่า ตอนนีถ้มที่
ปลกูปาลม์กนัมากแตน่้ำาทว่มหนา้ฝนอยูต่ลอด” เขาเลา่ เนือ่งจาก
มีบทบาทเป็นสมาชิก อบต., อสม. และกรรมการหมู่บ้าน ทำาให้
รับรู้ปัญหาชุมชนแห่งนี้หลายอย่าง โดยเฉพาะผลกระทบจาก
ผลผลิตเกษตรตกต่ำาลง ทำาให้ชาวบ้านรายได้ลดลงขณะที่ของแพง
“ตอนปลูกผักขายส่งตลาดหัวอิฐต้องใช้สารเคมี จึงจะได้ราคา  
ไม่ใช้ก็ขายไม่ได้ ตอนที่เราทำางาน อสม. เห็นคนในหมู่บ้านเป็น
โรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง เสียชีวิตมากขึ้นทั้งที่อายุยังน้อย 
สาเหตุมาจากอาหารการกินนั่นเอง ไม่ว่าหมู ไก่ ผัก ที่ใช้สารเคมี 
ทุกอย่างเกี่ยวข้องการบริโภคการมีสารพิษ เราจึงมาทำาโครงการนี้ 
ลองดูว่าจะช่วยอย่างไร”
 กจิกรรมทีเ่ขาทำา มกีารใหค้วามรู้ และชวนชาวบา้นมาปลกู
ผักสองข้างทางในถนนทางเข้าหมู่บ้าน ปลุกกระแสให้ชาวบ้าน  
เห็นว่าการทำาผักปลอดสารพิษ การทำาปุ๋ยหมักทำาอย่างไร ดึงเด็ก
และเยาวชน กลางคน คนแก่ มาร่วม นอกจากให้ความรู้ยังนำาไป
สูก่ารสาธติในเรือ่งตา่งๆ โดยมวีทิยากรปราชญช์มุชนจากหมูบ่า้น
ข้างเคียงมาช่วย
 “หมู่ 6 บ้านเรา เป็นพื้นท่ีราบลุ่มรับน้ำาจากหมู่อื่น  
น้ำาท่วมที่เราปลูกริมถนนเพราะเป็นบริเวณท่ีน้ำาไม่ท่วมคำาว่าสอง
ข้างทางสร้างรายได้ เราอยากเห็นว่าคนเข้ามาร่วม เป็นตัวอย่าง 
ให้คนในชุมชนทุกคนได้เห็น ก่อนจะไปปลูกจริงที่บ้านตัวเอง”
  เขาเล่ากระบวนการปลูกพืชผักเน้นที่ชาวบ้านมักนำามา 
ปรุงอาหารเป็นประจำา มีการชวนชาวบ้านมาแบ่งกลุ่ม ทำาแปลง
สาธติ พ้ืนท่ีปลกูใชไ้หลท่างหลวงชนบท วดัระยะจากเส้นกลางถนน 
15 เมตร เส้นทางที่ปลูกประมาณ 1.5 กิโลเมตร กับอีกส่วนหนึ่ง 
ชวนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดริมถนน มาปลูกพืชผักสวนครัวแบบ
ใส่ถุงดำาวางริมถนน
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  “ชาวบ้านที่มาร่วมโครงการ ผมให้เขียนมาว่า แต่ละบ้าน
ปลูกอะไรบ้าง ก็พบว่ามีเป็น 10 อย่าง แต่ที่ผ่านมาเขาบริหาร 
จัดการไม่เป็นปลูกทิ้งแบบไม่สนใจ ไม่รู้ว่าทำาปุ๋ยหมักอย่างไร ถ้ามี
แมลงศัตรูพืชจะทำาน้ำายาไล่อย่างไร” เขาเล่า และว่า การปลูก 
สองขา้งทาง เน้นสรา้งกระแสคนปลกูผกักนิเอง เหลอืขาย ถา้สำาเรจ็
เกนิกว่านั้นจะมีร้านค้าชุมชน มารองรับผลผลิต รายได้เพื่อนำาเงิน
ทุนมาหมุนเวียนต่อ 
 “สิ่งที่ผมคาดหวังทำาให้คนในชุมชน มีความรู้ในการปลูก
ผักปลอดสารพิษ มีรายได้เสริม” สมชายเล่าว่า คนสมัยก่อน  
เอาผกัไปตลาดแลกขา้วกลบัมา คนทกุวนัน้ีถอืตะกรา้เปลา่ไปตลาด
ไปซื้อกับข้าว เขาอยากเห็นวิถีเดิมกลับมา จึงวางแผนจะใช้พื้นที่
ปลูกบริเวณดังกล่าวไปเรื่อยๆ โดยจะปลูกพืชหมุนเวียนกันไป 
ทั้งพืชล้มลุกและยืนต้น 
 “มีคนถามผมมากเหมอืนกนัว่าขา้งถนนจะปลกูไดผ้ลหรอื
ผมก็บอกเขาว่าริมถนนจะปลูกพืชอายุสั้น เช่น ข่า ตะไคร้ บริเวณ
ถัดมาปลูกมะม่วงหิมพานต์ เมื่อโตคนก็เก็บยอดหรือขายลูกได้  
อันนีเ้ตรียมพนัธุเ์อาไว ้400 ต้น สว่นต้นขีเ้หลก็มปีลกูอยูบ่า้งแลว้”
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 กระบวนการปลูกผกัแปลงรวมชมุชน ยดึกลุม่ตามโซนบา้น 
แบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย บ้านกา บ้านตีนคลอง บ้าน 
สวนโหนด บ้านทุ่งเงิน และบ้านชายคลอง
 การรวมกลุ่ม เขาใช้เวทีประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ 8 ของ
เดือนในการพบปะ ประชุมหารือ กระบวนการทำางาน แกนนำา
โครงการและแกนนำาชุมชน ผู้ใหญ่ของโซนจะมีเวทีประชาคม 
ในการเสนอให้ชาวบ้านฟังว่าจะทำาอะไร ชวนคนที่สนใจก็มา และ
ลงไปอธิบายซ้ำาตามจุดย่อยแต่ละโซน 
 “การเป็นสมาชิก อบต. ของผมต้องการช่วยชาวบ้าน 
อยู่แล้ว ตรงนี้ได้ช่วยมากขึ้น บ้านเดิมผมอยู่สิชลแต่มาได้แฟนที่นี่ 
ผมคิดว่าเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วต้องหาทางช่วยสังคม” 
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 สมชายอดเล่าถึง เบื้องหลังเบื้องลึกของชุมชนผ่าน 
ตัวเองว่า ชาวบ้านเลือกเขาเพราะเขาช่วยชุมชนทุกด้าน ทุกฝ่าย 
แม้ว่าปัญหาการเมืองท้องถิ่นทำาให้ขัดแย้งกัน เขาพยายามใช้ 
โครงการฯ นี้มาเชื่อมโยงกันใหม่ก็ทำาให้บรรยากาศดีขึ้น 
 “ข้อเสียของชุมชนนี้ คือ จะอยู่เป็นหย่อมเป็นโซนทำาให้
เมือ่เลอืกต้ังจะถอืหางกนัคนละฝา่ยมปีญัหาตามมา เราทำาโครงการ
นี้เป็นศูนย์กลาง และมองว่ามันดีข้ึน คนต่างกลุ่ม ต่างอาชีพ  
ต่างโซน หันมาน่ังคุยกันมากข้ึน ทั้งที่แต่ก่อนไม่ถูกกันเลย  
มาถามไถ่กันมากข้ึน ทำานาเป็นอย่างไร หว่านหรือยัง ดำานา 
หรือยัง นี่พูดในเวทีของเรา”
 ในแปลงผักลดปัญหาการเมือง โดยแบ่งหน้าที่ทำางาน 
แต่ละกลุ่มต้องปลูกผักที่ไม่ซ้ำากัน เช่น กลุ่มหนึ่งปลูกแตงกวา  
อีกกลุม่ปลกูถัว่ ผลผลติเอามาแลกเปลีย่นบรโิภคกนัเอง หากเหลอื
ขาย รายได้เอาไปขายเอาทุนมาปลูกต่อ ถ้าได้ผลดีมีโอกาสก็ 
ต่อยอดไปปลูกที่บ้าน 
 “อย่างชาวบ้านที่ไปทำางานที่อื่นมาร่วมตรงนี้ไม่ได้ ก็ไป
ปลูกที่บ้านได้เลย”  
 คำาวา่ “ชมุชนนา่อยู”่ ในมมุมองของสมชายและชาวบา้น
ตีนคลอง มองว่า 
 - อยา่ใหช้มุชนเปน็วตัถนุยิม เขา้มาไดแ้ตไ่มถ่งึมาเปลีย่น
ความคดิดีๆ ของคน ไมเ่หน็แกตั่วอย่างสงัคมเมอืง อยากใหพ้ึง่พา
อาศัยกันได้เหมือนเดิม
 “มะเขือไปแลกถั่วฝักยาว กินข้าวต้องชวนเพ่ือนไม่ใช่ 
ปิดบ้านหนี” เขาว่า 

99



ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

 - รัฐที่เข้ามาช่วยได้เงินมาก้อนหนึ่ง แต่ชาวบ้านงอมือ 
งอเท้า ไม่อยากให้ชาวบ้านรอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียว  
ต้องรู้จักพึ่งตนเองให้มาก 
 ในโครงการนี้ ผมอยากให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม และลด
อคติ เปลี่ยนมาเหมือนเดิม และเห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
 - ความสามัคคีในชุมชนดีขึ้น
 - คนมาช่วยส่วนร่วมมากขึ้น
“โครงการฯ นี้ ตอนแรกไม่ค่อยได้รับความร่วมมือคนร่วมน้อย 
เพราะตอ้งทำามาหากนิเล้ียงครอบครัวตัวเอง แตต่อนหลงัชาวบา้น
ให้ความสำาคัญมากขึ้นที่ต่อต้านก็เริ่มมาช่วย ถ้าสำาเร็จที่นี่เป็น 
ต้นแบบน่าจะส่งเสริมขยายไปยังหมู่อื่น” 
 รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่า 
หลังจากให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงมาให้ความรู้เรื่อง
พิษภัยสารเคมี ชาวบ้านตื่นตัวมากขึ้น วันที่ทำาประชาคมลงพื้นที่
เมื่อนำาเสนอข้อมูลชาวบ้านจะสอบถามประเด็นสารตกค้างในผัก 
ต่อมาชาวบ้านก็สนใจ โดยเฉพาะความรู้ในการล้างผักอย่างถูกวิธี 
เพราะแม้จะปลูกเอง แต่ผักหลายอย่างต้องซ้ือ ก็ต้องล้างผัก 
อยู่ดี •
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 บ้านทรายเพชร หมู่ 10 ตำาบลถ้ำาพรรณรา อำาเภอ 
ถ้ำาพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มักประสบปัญหาน้ำาท่วมขัง
ช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคมทุกปี เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำาตาปี 
 วรรณะ สังข์กรด อดีตสมาชิก อบต. ถ้ำาพรรณรา  
ที่หันหลังให้การเมืองมาทำางานจิตอาสา จึงได้นำาเสนอโครงการ 
แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำาท่วม มีตัวเขาเองเป็นผู้รับ- 
ผิดชอบโครงการฯ 

ห�แก้มลิงสู้ภัยพิบัติน้ำ�ท่วม
พบจิตอาสาบ้านทรายเพชร
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 เหตุการณ์น้ำาท่วมคร้ังสำาคัญของนครศรีธรรมราช เท่าที่
วรรณะ จำาความได้ ไล่เรียงมาตั้งแต่ ปี 2505 ฝนที่มาพร้อมพายุ
ที่แหลมตะลุมพุก แต่ที่กระทบกับบ้านทรายเพชรโดยตรง ปี 2531 
เหตุน้ำาท่วมใหญ่ที่กระทูน 
 “ผมไม่ใช่คนบ้านทรายเพชร แต่มาได้ภรรยาที่นี่ ตอน 
น้ำาทว่มกระทนูไหลผา่นมาทางหมูบ่า้นแหง่นี ้ผมเขา้ไปอยูท่ีน่ีพ่อด ี
จำาได้ว่าปีนั้นน้ำาสีแดงมาพร้อมไม้ซุง” เขาเล่า ซึ่งหลังปี 2531  
มีการทำาเขื่อนที่กระทูน และในปี 2554 เกิดปรากฎการณ์น้ำาท่วม
เดือนเมษายน 
 ”ศูนย์ภัยพิบัติบ้านทรายเพชร” เกิดจากนายไพฑูรย์  
เกลี้ยงกลม ผู้ใหญ่บ้านทรายเพชร และชาวบ้านที่มีจิตอาสา  
มาช่วยชาวบ้านจากภัยพิบัติในปี 2554 
 “เป็นการทำางานของทีมงานอาสา ที่ส่วนมากเป็นวัยรุ่น 
ที่ขับเรือ พายเรือ ว่ายน้ำาชำานาญ อย่างที่เรียกว่า “ชับน้ำา” รวม
แล้วราว 10 คน”
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 ทีมงานศูนย์ภัยพิบัติบ้านทรายเพชรมีบทบาท อพยพ
สิ่งของ ผู้ป่วย คนสูงอายุมาอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านในช่วงเกิดวิกฤติ 
ศูนย์นี้มีบทบาทต่อมา โดยหลังปี 2554 มีโครงการคิดดีทำาดีของ
จงัหวดันครศรีธรรมราช ใหง้บประมาณสนบัสนนุอยา่งเปน็ทางการ 
ได้เป็นภาคีเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติจาก
วิทยากร จากป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีการอบรมคนในหมู่บ้าน 
ในการกู้ภัยจากน้ำาท่วมตั้งเป็นกลุ่ม โซนลุ่มน้ำาตาปี รวมกับพื้นที่
อื่น 6 ตำาบลในลุ่มน้ำาตาปี 
 “หมู่บ้านเรายังน้ำาท่วมทุกปี เพราะอยู่ติดแม่น้ำา และน้ำา
ต้องล้นตลิ่งมาท่วมหมู่บ้าน” วรรณะเล่า การช่วยเหลือในชุมชน
พาเรือไปรับคน สิ่งของที่จำาเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อย่างไร
ก็ตามเพราะอยู่กับน้ำาท่วมมานานถึงฤดูฝน คนที่นี่เตรียมตัวกัน 
ล่วงหน้า
 ปัจจุบันศูนย์ภัยพิบัติบ้านทรายเพชร มีสภาองค์กรชุมชน 
ตำาบลถ้ำาพรรณรา สนับสนุนเช่นเดียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน 
และปัญหาที่ดินทำากิน
 พอมีศูนย์ภัยพิบัติมองเห็นว่าทำาให้อย่างไรให้ชาวบ้านได้
เรียนรู้มากกวา่น้ี เกดิความคดิทีจ่ะหาวธิกีารทำาแกม้ลงิเพือ่ลดความ
รุนแรงของน้ำาท่วม โดยมีแก้มลิงตามธรรมชาติคือ คลองที่แยก 
จากแม่น้ำาตาปีโอบล้อมหมู่บ้านและหาน(ห้วย) ที่มีอยู่ในชุมชน 
นำามาสู่โครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำาท่วม 
 โครงการชุมชนน่าอยู่ของ สสส. ที่มีแผนดึงชาวบ้าน 
มาเรียนรู้และมีส่วนร่วม จึงเริ่มดำาเนินการโดยไปสำารวจฐานข้อมูล
ชมุชน พรอ้มกบัการสรา้งการมสีว่นรว่ม ในการดำาเนนิการแกม้ลงิ 
โดยระดมชาวบา้นมาชว่ยกนัตดัตน้ไมใ้นคลองเปดิชอ่งทางระบาย
น้ำาลดการท่วม สำาหรับน้ำาที่ท่วมขังในชุมชนมีแนวคิดเก็บไว้ใช้
ทางการเกษตร 
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 “เราใช้มีดพร้าออกมาช่วยกันตัด คนมาช่วยตัดไม้ที่ขวาง
ทางคลองราว 100 คน ในจำานวนนีม้ผีูน้ำาทอ้งที ่ทอ้งถิน่ ชาวบา้น 
นักเรียน มูลนิธิพัฒนาชุมชน ก็ได้ผลงานส่วนหนึ่งน่าพอใจ ทำาให้
เหน็วา่คลองทีร่กเปลีย่นเปน็ระบายน้ำาไดด้ ีกม็แีผว้ถางตอ่ใหต้ลอด
สายเพื่อทำาหน้าที่แก้มลิงตอนที่น้ำาท่วม” 
 การดึงชาวบ้านมารวมตัวทำางานน้ีทำาให้เห็นปัญหาอื่นๆ  
ที่ต้องจัดการตามมาด้วย อย่างเช่น การรุกที่ริมคลอง ทำาให้ผู้นำา
ชุมชนมองเห็นปัญหาซึ่งต้องแก้ในระยะยาว 
 “นอกจากน้ีในระยะยาวอาจทำาฝายในคลองเพื่อเก็บน้ำา 
ไว้ใช้ และซ้อมแผนการช่วยเหลือ” วรรณะเล่าและว่า การได้ทำา
แผนที่ทำามือเพื่อรับมือภัยพิบัติ เมื่อน้ำาท่วมชาวบ้านจะได้รู้ว่า
ตนเองอยู่ตรงไหน จุดอพยพอยู่ไหน พื้นที่ทั้งหมดเป็นอย่างไร 
ควรระวังอะไรบ้าง หลังขับเคลื่อนโครงการ สสส. แล้วคนมาร่วม
เยอะขึ้น จาก 80 ครัวเรือน มาเป็น 150 ครัวเรือน เพราะคน
มั่นใจในสิ่งที่เขาทำา 
 “เราบอกเขาว่าต้องมาเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ หนึ่งต้องมีเรือ
หนึ่งลำา สองต้องยกบ้านสูง หรือมีที่สูงเอาไว้เก็บของที่”
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 สิ่งที่หมู่บ้านได้มาใหม่จากโครงการ สสส.
คือ แก้มลิงที่เปลี่ยนคลองธรรมดา 5 กิโลเมตรที่ผ่านมา
มีต้นไม้ขึ้นเต็มแต่ไม่เคยมีใครสนใจ หรือมองไม่ออกว่าจะช่วย
แก้ปัญหาน้ำาท่วมอย่างไร เมื่อแผ้วถางกลายเป็นแก้มลิงแหล่ง
รองรับน้ำาได้เพิ่มมา
 “ที่ผ่านมาธรรมชาติให้มาแล้วคลองนี้ แต่เราไม่เห็นความ
สำาคัญ เราอธิบายคำาว่าแก้มลิงปรัชญาแนวคิดของในหลวงให้ 
ชาวบ้านเข้าใจจากของจริง ชาวบ้านก็เข้าใจมีส่วนร่วม” เขาว่า  
ตอนนี้การขับเคลื่อนภายใต้ศูนย์จัดการภัยพิบัติบ้านทรายเพชร 
โครงสร้างหลักมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำาในพื้นที่
ที่มีจิตอาสา 
 “ตัวหลัก ราว 20 คน เลือกคนที่ว่ายน้ำาเก่ง ขับเรือได้  
แต่คนที่ว่ายน้ำาไม่เก่ง ก็มาช่วยส่วนอื่น เช่น กำาลังทางบกมาช่วย
ขนของ” เขาเล่า ในอนาคตเขายังอยากสร้างคนจิตอาสาเยาวชน
ให้ชุมชนต่อไป ทำาข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติให้มากขึ้นและมุ่งสอน 
ให้ชาวบา้นอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งรอดปลอดภยั โดยเตรยีมตัวเสมอ 
เช่น สอนการต่อเรือ หรือขุดเรือ เขาคาดหวังว่าเมื่อน้ำาท่วมรอบ
ใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ
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 - คนในหมู่บ้านมีการเตรียมตัว โดยมีเรือใช้ทุกบ้าน 
 - มีการยกบ้าน หรือบ้านชั้นเดียว ก็เตรียมที่หนีน้ำาไว้
 - การปรับภูมิประเทศ โดยใช้คลองมาทำาแก้มลิง โดย 
ชาวบ้านเข้าใจความจำาเป็นว่าทำาไมต้องทำา
 - ชาวบ้านก็มีความสุขมากขึ้น มีกำาลังใจ ไม่กังวล 
 สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ พี่เล้ียงติดตามโครงการเล่าว่า 
โครงการนี้คิดอยากให้ชาวบ้านช่วยเหลือกันเอง โดยสภาพ
ภูมิศาสตร์ของชุมชนเดิมนั้น ชุมชนเป็นทางน้ำาเก่า แต่น้ำาได้ไหล
ไปอีกทิศทางหนึ่ง มีสภาพที่ลุ่มจะเป็นแก้มลิงที่เก็บน้ำาที่ไหลล้น 
ช่วงน้ำาท่วม 
 “พออย่างนี้การสร้างจิตสำานึกให้ชาวบ้าน ก็น่าจะใช้ตัวนี้
เปน็ตวัเดนิเรือ่งใหเ้ขารูจ้กั ชว่ยกนัพฒันาแกม้ลงิ ใชห้านและคลอง 
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในชุมชน ภาษาของในหลวงก็คือแก้มลิง
นั่นเอง ตัวนี้เป็นตัวลดน้ำาท่วมใชห้ลักการของภูมิประเทศนี้จะชว่ย
ชะลอน้ำาแชข่งั” เธอเลา่ โครงการฯ นีจ้งึมาพฒันาคลอง ระยะราว 
5 กิโลเมตรที่ว่าไม่ให้ตื้นเขิน เคลียร์เส้นทางให้โล่งเวลาน้ำาไหล
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 “ที่ผ่านมาชาวบ้านมักรอแต่งบประมาณ แต่เราชวน 
ชาวบ้านว่าจะทำาอะไรได้บ้าง” เป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้น ในหมู่บ้าน 
นอกจากนั้นพบว่าจากคนที่มาสนใจทำาเรื่องภัยพิบัติราว 8 คน  
พอมาทำาโครงการฯ ระยะหนึง่เหน็พลงัชาวบา้นพลงัผูน้ำาทัง้ทางการ
และธรรมชาตเิขา้มาคดิ นำาเสนอสิง่ดีๆ  มากมาย มกีารแบง่หนา้ที่
กันทำางาน มีแบ่งกลุ่มบ้าน 5 เขต ช่วยสังเกตภัยพิบัติร่วมกัน 
กับเครือข่ายนอกพื้นที่ สำาหรับสภาผู้นำาเริ่มมาจากเวที ที่นำาเสนอ
ข้อมูลสำารวจออกมาแบบธรรมชาติ
 “การแก้ปัญหาในชุมชน อย่างเช่นการรุกที่คลองที่เจอ
ระหวา่งการดำาเนนิโครงการ เปน็ปญัหาใหมท่ีเ่พ่ิงคน้พบ ผูน้ำาเลอืก
ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ละมุนละม่อมค่อยแก้ปัญหา” สิทธิพรรณเล่า  
และผู้ใหญ่บ้านได้ทำาแผนแผ้วถางคลองแก้มลิง เข้าไปในแผน
หมู่บ้านเพื่อความต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าแก้ปัญหาน้ำาท่วมขังได้ •
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 “ชว่ง สงิโหพล” ปราชญช์าวบา้นเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อน
คนท้ังประเทศแตก่บับา้นตัวเองทีบ่า้นทา่ชา้ง หมู ่5 ตำาบลชา้งซา้ย 
อำาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลับไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้
ใช้ประโยชน์จากแกเลย 
 “คนใกล้ตัว หนังบ้านเองไม่ดัง ณรงค์ อุราโรจน์ ผู้ใหญ่
บ้านท่าช้าง แสดงความเห็นต่อเรื่องน้ีด้วยสำานวนที่ชาวใต้พูดกัน 
มีความหมายเข้าลักษณะ “ใกล้เกลือกินด่าง” ไม่เห็นคุณค่าของ
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั้นเอง
 จนกระทั่งมีโครงการผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้าน
ท่าช้าง ที่สนับสนุนโดย สสส.ลงมา จึงเป็นโอกาสที่คนท่าช้าง 
จะได้ใช้ทรัพยากรบุคคลท่านนี้ 
 “โครงการน้ีเป็นโอกาสท่ีจะใช้ลุงช่วงมาสอนปุ๋ยหมัก  
ปุย๋น้ำา ปลกูผกัปลอดสารพษิ ผกัพืน้บา้น สมนุไพร ซึง่ตอ่มาหลาย
บา้นทำาเหน็ผล” ณรงค ์ซึง่เปน็คณะกรรมการโครงการฯ เลา่สำาหรบั
หมู่บ้านแห่งนี้ มี 392 ครัวเรือน ปัญหาชุมชนที่ผ่านมาพบการ
บรโิภคไมป่ลอดภยัจากสารเคมทีำาใหเ้กดิโรคภยัไข้เจบ็ นอกจากน้ัน
การใช้สารเคมีกระทบกับ สิ่งแวดล้อม กุ้ง หอย ปู ปลาที่อยู่ใน
ห้วยหนองคลองบึงหายไปด้วยผลกระทบจากยาฆ่าหญ้า

“หนังบ้�นเองไม่ดัง”
บทเรียนคนช้างซ้าย 
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 “น้ำาหว้ยหนองคลองบงึไมไ่ด ้เพราะน้ำาจะเมอืกถกูเขา้แลว้
เลบ็จะกลายเปน็สแีดง เกดิมาจากสารเคม ีเพราะพวกหญา้ฆา่หญา้
ที่ชาวบ้านใช้ หลังฝนตกจะถูกชะลงมาสู่ลำาคลอง ห้วย ทำาให้ปลา
เปื่อย หอยตาย กบ เขียด ลดน้อยถอยลงหมดไป ทั้งที่เคยเป็น
แหล่งที่สมบูรณ์มาก่อน”
 วิรัตน์ ดำาเนินผล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่าบ้าน
ทา่ชา้ง พืน้ทีเ่ดมิสว่นใหญใ่ชท้ำานา แต่มาเปลีย่นเปน็ยางและปาลม์ 
ชาวบา้นทา่ชา้งไมค่อ่ยใหค้วามรว่มมอืกนัเทา่ไร ตา่งคนตา่งทำามา
หากินทั้งทำาสวนยางและรับจ้าง แต่โครงการ สสส. สามารถ 
ดึงคนมารวมกลุ่มปลูกผัก ไว้กินเอง เหลือขาย
 “ปญัหาชมุชนการสำารวจขอ้มลูนอกจากการใชส้ารเคมแีลว้ 
พบมเีรือ่งหน้ีสนิไมม่คีวามมัน่คงทางอาชพี ทีด่นิไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์
เต็มที่ พื้นที่ชุมชนเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำาขังตลอด” 
 เน่ืองจากปัญหาการใช้สารเคมีเห็นผลกระทบชัดเจน 
ประเด็นนี้จึงโดดเด่นชัดเจน มีการเรียกชาวบ้าน 80 คน มาให้
ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการตรวจ 
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สารเคมีในเลือด พบภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย  
จุดกระแสให้คนมาปลูกผักกินเอง เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ 
อย่างเป็นทางการกับ นายช่วง สิงโหพล คนเก่งที่ซ่อนตัวอยู่ใน
ชุมชนแต่ชาวบ้านมองผ่าน 
 วริตันเ์ลา่วา่ นายชว่งเปน็ปราชญเ์กษตรทีน่อ้มนำาแนวทาง
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้เขาเกษยีณอายุ
ราชการจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มโรคมาลาเรีย สำานักโรค-
ติดต่อนำาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 
พ.ศ.2547 ตอนน้ันคิดไม่ออกว่าจะทำาอะไร เคยคิดจะเลี้ยงวัว 
โดยนำาไปปล่อยเอาไว้ในพรุ แต่พื้นท่ีเหล่าน้ันถูกเปลี่ยนเป็นสวน
ปาล์มไปหมดแล้ว เมื่อได้ฟังแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงจากโทรทัศน์ จึงได้แนวปฏิบัติมาทดลองใช้กับชีวิตตนเอง 
เริ่มพัฒนาจากพื้นที่ตัวเอง ซึ่งมีสภาพดินเสื่อมหรือดินตาย ต้อง
ปรบัปรงุดนิกอ่นจะปลกูพชื จงึสมคัรเปน็หมอดนิอาสาในโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ศึกษา
หาความรู้เพื่อทำาการพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมา
 ปี 2548 นายช่วงเริ่มทำาเกษตรอินทรีย์ เริ่มจากการ
ปรับปรุงดินด้วยน้ำาหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก แล้วเริ่มปลูกผักและ
มะนาว ใช้หญ้าแฝกปลูกรอบแปลงเพื่อตรึงฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม 
 ปี 2554 พื้นที่เกษตรนายช่วง ได้ยกระดับเป็นศูนย์ 
เรียนรู้การพัฒนาท่ีดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานี
พฒันาทีด่นินครศรีธรรมราช จากการทีค่นไมย่อมรบัเกษตรอนิทรยี ์
คนจึงเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น 
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 หลักคิดของนายช่วงต่อเกษตรอินทรีย์
 - ต้องทำาเพื่อตัวเอง แล้วจะส่งผลต่อคนอื่นในภายหลัง
 - เริ่มทำาจากเล็กๆ ค่อยเป็นค่อยไป ปลูกทุกอย่างที่กิน 
กินทุกอย่างที่ปลูก ใช้ในครอบครัวก่อนเหลือค่อยขาย
 - มีปัญหาให้ทดลองแก้ด้วยตนเอง ศึกษาด้วยตนเอง 
ให้มากที่สุด
 - เลือกดูงานอย่างชาญฉลาดเอามาใช้ได้จริง
 - อุดรูรั่วการดำาเนินชีวิตด้วยบัญชีครัวเรือน
 - สัมมาอาชีพ
 - ทุกอย่างทำาด้วยตนเอง อดทน ขยัน ประหยัด จึงจะ
ขจัดความยากจน 
 ดว้ยเปน็คนใฝรู่เ้มือ่มโีอกาสจะแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่
เสมอจากการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเวทีต่างๆ การอบรมศึกษา
ดูงาน เมื่อกลับถึงบ้านกลับมาลงมือทำาทันที ใช้เคล็ดลับ 3 ดี
 ดีหัน–แลซ้ายแลขวา ไม่ใช่ไปโฉบๆ ชิมๆ แล้วกลับ 
เป็นทัศนปัญญา
 ดีหู–ต้ังใจฟังให้ดี ฟังให้เห็นเส้นทาง ไม่เข้าใจก็ถาม  
เป็นสุตมยปัญญา
 ดีไม่ห่างเหิน–ทำาทันทีไม่ทิ้งเสียก่อนเป็นกรรมปัญญา
 แนวของลงุชว่งเปน็การดำาเนนิชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง
ไม่ได้ทำาแบบเอาเป็นเอาตาย แต่ทำาแบบสบายๆ เลือกงานเบาๆ 
คนแก่ก็ทำาได้ทำาแต่ละสิ่งไม่มาก แต่มากสิ่ง เกิดความรู้สึกที่กินได้
ขายได้และขยายผลให้คนอื่นกินได้ สิ่งที่ทำาและถือปฏิบัติจะขยาย
ฐานให้กว้างขึ้น สร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชาวบ้าน
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 ด้วยการเป็นคนใฝ่ทำา ใฝ่รู้ จะมีของใหม่ให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงเสมอ จึงได้สร้างภูมิปัญญาต่างๆ ไว้อย่างมากมาย 
จนพฒันาเปน็ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงประจำาจงัหวดั เปดิบา้น
เป็นห้องเรียน ขยายความรู้สู่โรงเรียน ถอดบทเรียนจัดหลักสูตร
การเรียนรู้ มีเวทีพบปะประจำาเดือนของเครือข่ายในอำาเภอ 
พระพรหม
 องค์ความรู้และภูมิปัญญา
 - เลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก
 - ทำาปลาดุกร้า
 - ทำาน้ำาส้มกล้วย
 - ทำาน้ำาส้มควันไม้
 - ทำาปุ๋ยหมัก/น้ำาหมักชีวภาพ
 - ปลูกพืชตระกูลส้ม
 - ปลูกพืชผัก
 - การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผัก
 - การเลี้ยงปลา 
 โครงการน้ีเปน็โอกาสทีจ่ะใชลุ้งชว่งมาสอนปุย๋หมกั ปุย๋น้ำา
ชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน สมุนไพร หลายบ้าน
ทำาเห็นผล 
 “แต่ก่อนที่บ้านแกปลูกอะไรไม่ขึ้น แต่แกไปอบรมเป็น 
หมอดิน แกสามารถปรับท่ีดินจนอุดมสมบูรณ์กลับมาใช้ได้  
โดยวิถีชีวภาพ ตอนน้ีปลูกอะไรก็ข้ึนเราก็ใช้แกนี่เองให้ชาวบ้าน
เจริญรอยตาม สร้างจิตสำานึกให้ชาวบ้าน”
 วิรัตน์ เล่าว่า เป้าหมายชาวบ้าน 50 คน เราก็กลับบ้าน
ไปปลกูผกั โดยแบง่โซนตามถนนซอย 4 ซอย มกีรรมการเปน็ซอย 
สมาชิกแตล่ะคนปลกูพชืผกัทีบ่า้นตวัเองโดยมกีรรมการทีร่บัผดิชอบ
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ในแต่ละซอย ต้องเข้าไปดูแลในซอยตัวเองว่าเขาทำาจริงหรือไม่ 
หรือมีผักอะไรบ้าง ส่วนมากปลูกผักท่ีนิยมกินไม่ว่ามะเขือ แตง  
ผักคะน้า ผักกาด ปลูกเอง กินเอง เหลือมาขายที่ตลาดในหมู่บ้าน 
ความเกื้อกูลกันบ้านหน่ึงมีพริก อาจมาแลกกับต้นพันธุ์มะเขือ 
อีกบ้านเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดตามมา 
 “โครงการนีส้ามารถสรา้งเกษตรกรทีป่ลกูผกัปลอดสารพษิ
จนออกขายในโรงพยาบาลและงานประเพณีต่างๆ เป็นที่รู้จักราว 
4-5 ครอบครัว เมื่อปลูกผักแล้วใครอยากให้ตรวจทาง อบต.จะลง
ไปดูแลมีถุงใส่ผักท่ี อบต.กับทางสาธารณสุขการันตีข้างถุงว่าเป็น
ผักปลอดสารพิษจากอำาเภอพระพรหม สร้างมั่นใจของลูกค้า 
สามารถขายได้ราคาสูงกว่าและเป็นที่ต้องการของตลาด”
 ถึงเวลานี้ วิรัตน์ มองว่า
ได้นำาพาชุมชนให้น่าอยู่ แต่เป้า-
หมายสูงสุด อยากให้ชุมชนแห่งนี้
มีพร้อมทุกอย่าง โดยชาวบ้านไม่
ต้องไปทำางานรับจ้างข้างนอก
เหมือนปัจจุบัน โดยมารวมกัน
ปลกูรวมกนัทำาจดักลุม่ตา่งๆ ทีอ่ยู่
ได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
 “ผมเชือ่มโยงเรือ่งนีก้บังบ
ประมาณส่วนอื่น เช่น จะส่งเสริม
การทำานาอินทรีย์ กลับมาอีกครั้ง 
โดยมีการสนับสนุนโรงสีชุมชนให้
ชาวบ้านปลูกข้าวและกินเองด้วย 
เพราะท่ีนาเหลืออยูเ่ปน็ 1,000 ไร ่
มี 90 ครัวเรือนยังทำานา” 
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 มตกิา มาลารตัน ์พีเ่ลีย้งตดิตามโครงการมองวา่ ผลสำาเรจ็
ที่เกิดขึ้น เห็นได้จาก 
 - ชาวบา้นหนัมาใชว้ถิทีางชวีภาพแทนสารเคม ีโดยเฉพาะ
น้ำาหมักชีวภาพ 
 - เกิดความร่วมมือ ที่ผ่านมา เป็นที่รับรู้ว่าการประชุม 
ทีช่าวบา้นไมไ่ดป้ระโยชน ์เพราะเขาตอ้งไปทำางานแต่อนัน้ีใหค้วาม
ร่วมมือดีมากชัดเจน 
 “ที่ผ่านมาการปลูกผักปลอดสารอาจมีอยู่แล้ว แต่ไม่
ตระหนัก แต่โครงการน้ีได้เน้นย้ำาพิษภัยของสารเคมี สารตกค้าง 
ไม่ต้องพูดมากก็เข้าใจ เมื่อทำาผักปลอดสารก็ได้รับความร่วมมือ
 สุดท้าย ณรงค์ อุราโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านท่าช้างซึ่งมองเห็น
ผลสำาเรจ็ กลา่ววา่เขาพรอ้มจะขยายใหเ้ต็มทัง้ชมุชน และมแีนวคดิ
เลิกใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง ในอนาคตได้วางแผนที่บ้านของเขาเปิด
ศูนย์จำาหน่ายผักปลอดสารพิษประจำาชุมชน โดยจัดทำาร้านให้ 
ชาวบ้านจะเป็นใครมาน่ังขายก็ได้หรือเอามาขายส่ง เพื่อการันตี
ตลาดให้ชาวบ้าน •
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 บ้านท่าแห้งหมู่ 3 ตำาบลนาแว อำาเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนขนาดเล็ก 59 ครัวเรือน ประชากร 
240 คน เกือบทั้งหมดเป็นชาวสวนยาง 
 ชือ่บา้นท่าแหง้แต่เปน็พืน้ท่ีรับน้ำาจงึเกดิภาวะน้ำาทว่มปลีะ 
1-3 ครั้ง การปลูกพริก ขมิ้น ตะไคร้ มะละกอ เอาไว้กินเองใน
ครัวเรือนเหมือนถิ่นอื่นนั้นทำาได้ยาก เพราะโดนน้ำาท่วมเสียหาย 
คนตั้งใจปลูกเป็นต้องท้อแท้ไปหลายราย 

แอโรบิคสม�นฉันท์คนท่�แห้ง
หวังแปลงผักร่วมแหล่งอาหาร
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 “ปญัหาอยา่งหนึง่ทีพ่บ คอื บอ่น้ำาในหมูบ่า้นเกอืบทัง้หมด
มสีภาพเปน็สนมิ เพราะพืน้ท่ีหมูบ่า้นเราเปน็พืน้ทีค่ลองเกา่ในสมยั
ก่อน เพาะฉะน้ันน้ำาท่ีสูบข้ึนมาจากบ่อตอนแรกดูใส แต่ว่าทิ้งไว้ 
สกัพกัจะเหน็สนมิจับ ภาชนะท่ีใสน้่ำาจะมคีรบสนมิเกาะ ใชแ้ละกนิ
ไม่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่นี่ยกเว้นใช้ทางการเกษตร” 
 เปน็คำาบอกเลา่ของ ไกรสทิธิ ์เหมรตันานนท์ อดตีผูใ้หญ่
บ้านท่าแห้ง วัย 67 ปี ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านท่าแห้งปลอดโรค
ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง เขาเล่าว่าที่หมู่บ้านเคยทำาแผนแม่บท
ชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชนร่วมกับอำาเภอฉวาง วิเคราะห์ปัญหา
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ชมุชนพบปญัหาหลายประการ เชน่ ปญัหาน้ำาทว่มซ้ำาซาก ปญัหา
ขาดแหล่งน้ำา ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาสุขภาพ
 กนัตภณ ถาวะราภรณ ์คณะทำางานโครงการบา้นทา่แหง้
ปลอดโรคปลดหน้ีดว้ยวถิพีอเพยีง เล่าต่อวา่ วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นทำาให้
คนเป็นโรคเร้ือรังสูง เมื่อไกรสิทธิ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านท่าแห้ง
ออกคุยกับชาวบ้าน จึงอยากทำาเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าการพัฒนา
ทุกอย่างเริ่มมาจากสุขภาพ 
 “อย่าว่าแต่ใครเลย ผมเป็นตัวอย่างที่ดีโดยที่ตัวเองไม่ได้
ดูแลสุขภาพ จึงเป็นทั้งความดัน และหัวใจเต้นผิดจังหวะจึงรู้ว่า 
เมือ่มปีญัหาสขุภาพ มปีญัหาอืน่ตามมาอีก มสีวนยางกก็รดีไมไ่ด”้ 
กันตภณเล่าในการขับเคลื่อนโครงการ สสส. จึงมองสุขภาพ 
เป็นเป้าหมายสำาคัญ เริ่มจากเก็บข้อมูลสุขภาพ พบนัยสำาคัญว่า 
ผู้สูงอายุในชุมชนมีแนวโน้มหรือเป็นโรคเบาหวานความดันแล้ว
อย่างน้อย 30-40 คน 
 “พอได้ข้อมูลก็เชิญ รพ.สต.มาให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพให้ไกลโรคเรื้อรัง จึงเกิดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคตามมา 
โดยนัดชาวบ้านมาเต้นพร้อมกันวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์”
 กิจกรรมออกกำาลังกายดังกล่าวใช้ลานบ้านของไกรสิทธิ์  
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นศูนย์กลาง คนที่มาร่วมมีราว 30 กว่าคน 
สว่นมากเปน็กลุม่ผูห้ญงิสงูวยั ผูห้ญงิวยักลางคนและ และเดก็เลก็ๆ 
โดยกอ่นออกกำาลงักายในบางโอกาส มกีารเชญิเจา้หนา้ที ่รพ.สต.
มาชั่งน้ำาหนัก วัดความดัน
 ผลของกิจกรรมออกกำาลังกาย ทำาให้ชาวบ้านมีความสุข 
โดยพบว่าคนแก่ที่หน้าตาเหี่ยวเฉาร่วงโรย พอได้มาเต้น แอโรบิค
หน้าตาก็สดชื่นขึ้น คนเป็นความดันเบาหวานรุนแรง เดินไม่ได้ 
ตอนนี้ลุกขึ้นมารำาป้อได้ คนที่แตกแยกขัดแย้งก็มาดีกันได้หลายคู่
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 “ตอนน้ีกิจกรรมแอโรบิค ถือว่าประสบความสำาเร็จ 
โดยใครมาร่วมก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย” 
 เพ่ือกระตุ้นให้คนหันมาสนใจในการออกกำาลังกาย  
ทางโครงการฯ ยังให้อาจารย์ทรงวุฒิ อดีตผู้อำานวยการโรงเรียน 
ซึ่งมีถิ่นพำานักที่บ้านท่าแห้ง ครูคนนี้เป็นคณะกรรมการโครงการฯ 
เป็นต้นแบบการออกกำาลังกาย เพราะว่าเคยมีปัญหาสุขภาพ 
แล้วมาออกกำาลังกาย เขามีความสามารถด้านดนตรีมาแต่งเพลง
สำาหรับประกอบท่าเต้นแอโรบิคอีกด้วย ชื่อเพลงบ้านท่าแห้ง
สัมพันธ์มีเนื้อเพลงส่วนหนึ่งว่า

 สุขีระรี้ระริก เต้นแอโรบิคช่วยชีวิตข้า
 เต้นไปช่วยใจและกายให้สุขสบายไร้โรครุกราน
 หนุ่มสาวท่าแห้งร่วมใจเชิญมิตรใกล้ไกลนาแวทุกท่าน
 ส่งเสริมชีวิตยืนนานสู่มาตรฐานยุคพัฒนา
 หนุ่มบ้านท่าแห้งสัมพันธ์เรามาเต้นกันให้มันทุกท่า
 เต้นให้เหงื่อโทรมกาย ให้ใจสบายสำาราญเริงร่า
 เต้นกันเพื่อตัวตน เราชาวตำาบลนาแวก้าวหน้า 
 เชิญขอเชิญท่านมา มาเต้นด้วยกัน ฯ...

 “เราใช้เพลงน้ี เปิดในเวลาจัดกิจกรรมเรียกคนมีงาน 
อะไร กลุ่มเราก็ไปเต้นโชว์พร้อมกับเพลงน้ี” กันตภณเล่าและว่า 
กระแสคนออกกำาลังกาย คนที่มาร่วมกิจกรรมกับถือว่าคนต่ืนตัว 
เห็นความสำาคัญกับการออกกำาลังกาย เห็นได้จาก แนวโน้มคนที่ 
มาร่วม สลับสับเปลี่ยนหน้าเพิ่มกันมา หลักแล้ว 25-30 คน 
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 “แมว้า่ยงัพอมปีญัหาการเมอืงขัดแยง้ในหมูบ่า้นในหมูบ่า้น
อยู่บ้างจน คนส่วนหนึ่งจึงไม่ได้มาร่วม เราก็มองว่าเอาเรื่องนี้ 
มาท้าทายให้คนหันหน้าเข้ามาหากัน”
 นอกจากส่งเสริมการออกกำาลังกาย มีการจัดตั้งกลุ่ม  
กลุ่มอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประกอบด้วย กลุ่มปลูกผัก 
สวนครัว กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงโค และกลุ่มจักสาน
 การปลกูผกัสง่เสรมิการตัง้กลุม่ปลกูผกัสวนครวั เพือ่จะกนิ
กนัเองในครวัเรอืน คนหนัมาปลกูเพิม่ขึน้ ผูส้นใจปลกูกนัเองทีบ่า้น 
อย่างน้อย 3 อย่างข้ึนไป กรณีน้ำาท่วมบ่อยก็มาคิดเรื่องปลูก 
ลงกระถาง หรือหาทางฟื้นฟู ปลูกใหม่ ขณะเดียวกันส่งเสริม
กิจกรรมบญัชคีรวัเรอืนโดยใหเ้จา้หน้าที ่ธกส. มาชว่ยเพือ่ทำาใหค้น
เห็นว่าต้องลดรายจ่าย 
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 “กลุ่มเลี้ยงปลารวมกลุ่มกันเราทำาหน้าที่หาพันธุ์ปลาให้ 
ชาวบ้านไปเลี้ยง แต่ว่าจะมีการคืนพันธุ์ปลาให้กลุ่ม อย่างน้อย 
20% ขณะที่กลุ่มเล้ียงโคขุน มีคนที่เล้ียงต้นแบบแล้ว ทุกวันนี้ 
ชาวบ้านมีความพยายามให้เศรษฐกิจดีขึ้น” 
 เขาเล่าจุดหมายปลายทางชุมชนน่าอยู่ เขาต้องการให้คน
รักสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปัน เริ่มจากครัวเรือนบ้านใกล้เรือนเคียง
ไปสู่ชุมชน ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดไม่ว่าข้างนอกและใน
 อภิวัฒน์ ไชยเดช พี่เล้ียงติดตามโครงการฯ เล่าว่า 
แนวทางการลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของหมู่ 3 คือ การทำาสารไล่
แมลง ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำายาล้างจานมาใช้เอง 
 การสง่เสรมิการปลกูพชืผกักลา่ววา่ ชาวบา้นใชค้ลองทีแ่หง้
และตื้นเขิน เพราะน้ำาไหลเปลี่ยนทิศทางมาเป็นแปลงปลูกผักร่วม
ของประชาชนในหมู่บ้าน สามารถปลูกผักบุ้ง แตง ข้าวโพด 
ได้ผลดี ซึ่งตอนนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านท่าแห้งปลอดโรค  
ผมกนัท่ีตรงนี ้15 ไรเ่อาไวท้ำากจิกรรม เพือ่จดัสรรพืน้ทีใ่หช้าวบา้น
ตามความสนใจ โดยมี 4-5 ราย มาปรับพื้นที่ปลูกผักบุ้งไปแล้ว
ขนาด 2-3 ไร่ ที่เลือกปลูกผักบุ้ง เพราะน้ำาท่วมไม่เสียหาย และ
เป็นผักระยะสั้น
 เนื่องจากสวนยางในหมู่บ้านแห่งนี้ปลูกผักเหรียงหรือพืช
ร่วมยางเหมือนหมู่บ้านอื่นไม่ได้ เพราะเจอปัญหาน้ำาภายใต้ข้อ
จำากัดแบบนี้ จึงต้องหาทางออกแบบการปลูกพืชที่เหมาะสม 
สำาหรับพื้นที่ 15 ไร่ดังกล่าว หากมีการดำาเนินการที่เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมได้จริงๆ อาจจะมีการพัฒนา เป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชนในอนาคต 
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 “จริงแล้วหากมองย้อนกลับไป จุดคลิกโครงการฯ นี้  
มาจากรายได้ของครัวเรือน แต่พอมองว่าทำาอย่างไรให้ชาวบ้าน 
มรีายไดเ้พิม่ข้ึนกลับมาติดปญัหาสขุภาพ จงึมองวา่ถา้จะแกป้ญัหา
เรื่องตัวรายได้ต้องมาดูสุขภาพควบคู่ต้องมาส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ใหด้ก่ีอน จงึเอากจิกรรมออกกำาลังกาย กนิผกัปลอดสารพษิมาใช”้
เขามองว่าการก่อตัวชุมชนน้ีไปได้สวย เพราะแนวคิดเป็นระบบ  
แม้อุปสรรค ก็เรื่องการขัดแย้งทางการเมืองภายในจะมีอยู่  
ขัดขาวงการพัฒนาอยู่บ้าง แต่จะผ่านพ้นไปได้เพราะมีความเป็น
เครือญาติกันสูง •
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 เสียงดังฟังชัดแบบทหาร พันโทสุพิทธ์ สาระมาศ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการคืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชน
เกษตรอนิทรยี ์หมู่ที ่6 ตำาบลทอ้งลำาเจยีก อำาเภอเชยีรใหญ ่จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 เขาเล่าว่า บ้านท่าใหญ่เป็นชุมชนเกษตร 80 ครัวเรือน 
ปลูกผัก ปลูกปาล์ม ปลูกข้าว ประชาชนใช้สารเคมีกันมาก  
ขณะที่ลำาคลองก็มีวัชพืชขึ้นมาก 
 “ผมได้พบกับอาจารย์กำาไล (กำาไล สมรักษ์) ที่ชักชวน 
มาเข้าโครงการ สสส.จึงเริ่มมาคุยกับชาวบ้าน ว่าถ้ายังใช้สารเคมี
กันอีกไม่นานปลาในห้วยหนองคลองบึงคงจะหมด ขณะเดียวกัน
ผลการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเชียรใหญ่ พบว่า 90% ของ 
ชาวบ้านพบสารตกค้าง”
 ผู้พันสุพิทธ์ เริ่มพาชาวบ้านไปดูการปลูกพืชแบบเดิม 
ทีไ่มใ่ชส้ารเคม ีทดลองการเล้ียงปลาโดยใชห้น่อกลว้ยบดกบัรำาแทน
อาหารเม็ด หลังเลี้ยงปลาเสร็จไถพื้นที่บ่อปลาเพื่อทำานา ปรากฏ
ว่าได้ข้าวถึง 500 กิโลกรัมต่อไร่
 “ผมจะปลกูขา้วทีใ่หผ้ลผลติ 1 ตนัตอ่ไร ่ใหช้าวบา้นดเูปน็
ตัวอย่างต้นแบบ ถ้าเราพัฒนาดินให้ดี ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย 

ชุมชนน่�อยู่สไตล์ทห�ร
คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่
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ทดลองแลว้ มคีวามเปน็ไปไดใ้นแปลงทดลอง ของผมเอง” เขาเลา่ 
แม้โดยทั่วไปการทำานาอินทรีย์ จะไม่ได้ผลในปีแรก จะต้องเป็น 
ปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ผ่านมาเขาได้ไปศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ จากที่
อ่ืนมาแล้ว มีการเรียกประชุม ชาวบ้าน ให้แนวคิดและความรู้ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 “วัฒนธรรมชาวบ้านท่าใหญ่ การที่เขาจะทำาตามใครได้ 
เขาต้องเห็นผลสำาเร็จสิ่งนั้นเสียก่อน” 
 ลุ่มน้ำาปากพนังในอดีตชาวบ้านอยู่กันดี มีความสุข  
เป็นอู่ข้าวอู่น้ำา แต่หลังปี 2530 เป็นต้นมา น้ำาเค็มเริ่มหนุนทะลัก
เข้าในคลอง เกิดการเลี้ยงกุ้งโดยนายทุนจากต่างถิ่น หลังจากนั้น
ธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงไปหมด ไม่ว่าต้นตาล ต้นลาน ทุกสิ่งทุก
อย่างถูกตัดโค่นมาทำานากุ้ง หลังปิดประตูระบายน้ำา การเลี้ยงกุ้ง 
ก็เริ่มล่มสลายไป สิ่งที่ตามมาคือพื้นที่ว่างเปล่าและ ทุกคนหวังไป
ว่าให้ได้ผลผลิตเร็วก็นำามาสู่การใช้สารเคมี หลังจากน้ันธรรมชาติ
เดิมก็หาย นก แมลงที่เคยบินว่อนหายหมด
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 เขาคดิวา่หาเอาวถิชีวีติดงัเดมิกลบัมา โดยแนวทางเกษตร
อินทรีย์ ทำาเกษตรลดต้นทุน จะทำาให้ชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปาก  
ได้กินเอง ได้ขาย 
 กจิกรรมพาชาวบา้นลงสำารวจคลองปากพนงัในสว่นทีผ่า่น
บา้นท่าใหญ ่ระยะทาง 4 กโิลเมตร เพือ่สำารวจพชืพนัธุไ์มใ้นคลอง 
รมิคลอง ไดช้วนชาวบา้นหนัมาอนุรกัษ์ต้นลำาพ ูนำากลบัมาปลกูรมิ
ฝัง่หนา้บา้น นอกจากตน้ลำาพ ูยงัสง่เสรมิใหป้ลกูต้นลำาเจยีกชือ่ของ
ตำาบลที่เหลือแต่ชื่อ นอกจากนั้นมีต้นยางเนียน พืชพื้นถิ่นที่กำาลัง
สาบสูญไปจากชุมชน
 “สมัยก่อนริมคลองบ้านท่าใหญ่จะมีต้น ลำาพู จิก คุระ  
ต้นจาก โดยเฉพาะลำาพูมีประโยชน์มาก เพราะผล ดอกกินได้  
และเป็นที่อาศัยหิ่งห้อยแต่ต้นลำาพูหายไปมากในช่วงหลัง” 
 เรง่อนรุกัษต์น้ไมพ้ืน้เมอืงทีส่ญูหาย สว่นทีม่อียูแ่ลว้กร็กัษา
เอาไม่แผ้วถาง ระหว่างนี้พันโทสุพิทธ์ได้จัดฟื้นอดีตชุมชน โดยจัด
แข่งเรือชวนเยาวชนในหมู่บ้านมาลงแข่งไปพร้อมกับกีฬาพ้ืนบ้าน
อ่ืนอยา่งเชน่วิง่เปีย้ว ชกัคะเยอ่ เพือ่ใหช้มุชนไดร้ว่มกนัทำากจิกรรม 
 ในวนันัน้ยงัมกีารปล่อยพนัธุป์ลา และตัง้กลุม่อนรุกัษพ์นัธ์ุ
ปลาชุมชน โดยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 “สำาหรับการลดสารเคม ีผมสง่เสรมิชาวบา้นปลกูผกักนิเอง
โดยการไปหาพันธุ์ ตะไคร้ ชะอม มาปลูกในพื้นที่ 60 ไร่ ทำาแบบ
อินทรีย์ล้วนๆ ชาวบ้านมาเก็บเกี่ยวกินได้ และหากใครต้องการ 
เอาไปปลูกต่อก็กินได้”
 การไม่ใช้สารเคมี ได้ธรรมชาติบางอย่างกลับคืนมา  
เขายกตัวอย่างช่วงหน่ึงไม่มีแมลงมาผสมเกสรเพราะแมลงแพ้สาร
เคม ีใครปลกูฟกัทองตอ้งผสมเกสรเอง พอแมลงมากขึน้ กก็ลบัมา
ช่วยผสมเกสร
 พันโทสุพิทธ์ เล่าประวัติส่วนตัวว่าเกิดที่บ้านบ่อล้อ  
บนสายน้ำาปากพนัง แต่งงานกับภรรยาชาวปากพนัง ในปี 2519 
เริ่มรับราชการท่ีกองทัพภาค 4 โดยต้องเดินทางไปหลายแห่ง  
ตามภาระหน้าที่ราชการ ทั้ง เบตง เหนือคลอง ช่องช้าง ส่วนมาก
อยู่ภาคสนาม แต่มีแนวคิดการเกษตรก่อน จึงเออลี่รีไทร์มาก่อน 
2 ปี เพราะอยากช่วยเหลือพี่น้อง เพราะในชุมชน ซึ่งสภาพที่เห็น
ในบา้นทา่ใหญ ่เหลือแต่คนเฒ่าคนแกท่ีร่อเงนิลกูหลานทีไ่ปทำางาน
รับจ้างใน กทม. 
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 “ผมตั้งใจทำาให้ชุมชนจริง งานที่ผมทำาคนจึงค่อนข้างให้
ความรว่มมอื” จากฐานตรงน้ีระยะยาว เขาอยากใหลุ้ม่น้ำาปากพนงั 
เกดิการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน์ เพราะเหน็ว่ามศัีกยภาพทีด่ ีนอกจาก
ธรรมชาต ิลำาคลอง ทอ้งทุง่ แลว้มปีลอ่งสไีฟ สญัลกัษณข์องความ
สมบูรณ์ของนาข้าวในอดีต
 “การไปสู่การท่องเที่ยวอาจใช้เวลา 5 ปีข้างหน้า ไม่รู้ผม
ยังอยู่หรือไม่ แต่ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าใครจะเริ่ม ผมเลยมามีบทบาท
ตรงนี้” 
 เขาเล่าและว่าการมาทำางานตรงน้ี จะใช้บุคลิกของนัก
พฒันาเพราะผสมกบัหลกัทหาร ยอมรบัวา่ผมติดนสิยัทหารอยูม่าก
เหมือนกัน โดยเฉพาะการพูดดัง ตรงเวลา และเด็ดขาด คนอาจ
จะมองว่าใช้วิชาทหาร แต่เขาบอกว่ามองที่ผลมากกว่า เป็นกลไก 
ดึงคนมามีส่วนร่วม เพราะมีพลังบางอย่าง จากความเป็นตัวตน
ของเขาเอง
 “ผมทำางานกับชุมชนมาก่อน ตอนผมรับราชการอยู่ที่ 
เบตง ผ่านเรื่องแบบนี้มามาก ตอนกลับมาบ้านจึงใช้บทเรียนนั้น
มาใช้กับบ้านเรา” บุคลิกผู้พันยังใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวดึง 
เครือข่ายเกษตร ปศุสัตว์ ประมงมาช่วยชาวบ้าน
 “ที่ผมรู้จักคนเหล่านี้ เพราะผมเป็นคนเที่ยว อดีตผมอีก
โฉมหน้าหนึ่งคือผู้รับเหมารายใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีสิบล้อหลายคัน จนล้มในปี 2540 ผมจึงมีศักยภาพในการรู้จัก
ผูค้นสมยัทำาธรุกจิ แต่ผมผา่นชวิีตมาถึงตอนน้ีแลว้คดิวา่ทำาเพ่ือรวย
คงไม่แล้ว แต่ถ้าทำาให้ชาวบ้านเราคงรวยความดีได้ผมคิดเท่านั้น”
 ความสำาเร็จจากโครงการ สสส. เขามองวา่เกดิการรวมกลุม่ 
จากเดิมที่คนมารวม เฉพาะที่ได้ประโยชน์ เช่น แจกของ แต่ตอน
นี้ มองเห็นถึงการพัฒนาร่วมกันมากกว่า 
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 “เทคนิคตอนประชุม ผมจะให้เวลาส่วนหนึ่ง ที่ให้คนเฒ่า
คนแก่ เล่าอดีตของชุมชน เช่น การละเล่นของเด็กสมัยก่อน  
การทำานา หาปลา ผมถามว่ากาแฟ เข้ามาในชุมชนเมื่อไร เขาก็
บอกว่ามาพร้อมกับบ่อกุ้ง เพราะนายทุน ซื้อมาเลี้ยงลูกน้อง 
อย่างนี้ เป็นต้น” 
 สุธรรม แก้วประดิษฐ์ พี่เล้ียงติดตามโครงการมองว่า 
โครงการฯ น้ี ต้องการให้คนมาผลิตข้าวอินทรีย์ 20 ครัวเรือน 
คนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ต้องคืนเมล็ดพันธ์ุกลับให้กองทุนชุมชน 
มีแนวคิดจะเอาวิถี วัฒนธรรมของชาวนามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้
ด้วย เช่น ทำาขวัญข้าว นอกจากข้าวมีการส่งเสริมปลูกผักปลอด
สารพิษ 80 ครัว มีแกนนำาทำาเป็นแบบอย่าง นอกจากนั้นมีการ
เอาแกนนำาดงักล่าวไป สำารวจนิเวศน์ในลุ่มน้ำาปากพนงั วา่เกดิอะไร
เปลี่ยนแปลงอะไร เปล่ียนแม่น้ำา ลำาคลองให้มีชีวิตชีวานอกจาก 
ทำามาหากนิ สญัจร มอีะไรมากวา่นัน้ เชน่ โยงมาถงึการทีล่ำาคลอง
เป็นสวนสนุก การเล่นของเด็กในสมัยก่อนก็ฟื้นกลับมา และเกิด
การรณรงค์ให้มาปลูกต้นไม้ท่ีกำาลังจะหายากแล้ว มาปลูกบ้าน 
ตัวเองอย่างน้อย 2 ต้น •
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 บ้านในโคระ หมู่ 10 ตำาบลท่าขึ้น อำาเภอท่าศาลา  
จงัหวดันครศรธีรรมราช เปน็ชมุชนขนาด 163 ครวัเรอืน ประชากร 
400 กว่าคน อาชีพทำาสวนยาง 80 % ที่เหลือทำาสวนผลไม้ 
 ช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านทีนี่นิยมความสะดวกสบายในการ
ซื้อผักตามตลาดมาบริโภค เพราะเห็นว่าจ่ายครั้งละ 5-10 บาท 
ตลาดก็อยู่ใกล้บ้าน
 “เขาไม่รู้หรอกว่าการกินผักตลาดมีสารเคมีตกค้างใน 
เม็ดเลือด ความดัน เบาหวาน เดินตามมาหมด” อุไร นาคัน  

เปิดสูตรโบร�ณปุ๋ยเผ�ขี้วัว
ปลุกกระแสปลอดสารพิษในโคระ
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คณะทำางาน โครงการชุมชนปลอดสารพิษ ตามวิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียงบ้านในโคระ เล่า อีกบทบาทหนึ่งของเธอในงานจิตอาสา
คือ อสม. จึงรับรู้อย่างดีว่า ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพประจำาตำาบล มีการตรวจสารพิษตกค้างประจำาปี ก็พบว่า
คนที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 
 “เรากเ็อาเรือ่งนีม้าเปน็ประเดน็หลกั ใหค้นปลกูผกักนิเอง 
ทำาปุ๋ยใช้เอง โดยชุมชนก็มีทุนเป็นกลุ่มทำาปุ๋ยหมัก กลุ่มเลี้ยงวัว
บ้าน กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มออมทรัพย์อยู่ก่อนแล้ว”
 แมจ้ะมกีลุ่มปุย๋หมกัอยูก่อ่น โครงการ สสส.ไดพ้ฒันาสตูร
ปุย๋หมัก และสารไล่แมลงแบบใหมท่ีไ่มยุ่ง่ยากเหมอืนเดมิ เปน็สตูร
ใหม่ที่หมักในกระสอบเวลาแค่ 10 วัน ก็ใช้ได้ ชาวบ้านไม่ต้องไป
ลงทุน มากมายเหมือนเมื่อก่อน ต้นทุน 200 บาท ได้ปุ๋ยมูลค่า 
600 บาท ถือว่าเป็นการประหยัดและใช้ได้ทุกครัวเรือน 
 “สตูรน้ีไดม้าจากแนวคิดของเราเอง เราเปน็คนลองทำาลอง
ใช้มาก่อน เพราะเปน็เกษตรอาสาของหมูบ่า้นอกีอยา่ง อาชพีของ
เราปลูกดอกไม้ส่ง ที่ผ่านมาได้หาปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนก็มาขยาย
ให้ชาวบ้าน”
 การดำาเนินโครงการชมุชนปลอดสารพษิ ตามวถิเีศรษฐกจิ
พอเพียงบ้านในโคระ อุไรเล่าว่า ได้เริ่มจากค้นหาปัญหาโดยออก
เกบ็ขอ้มลู ใชล้กูหลาน อสม.มาชว่ยแบบสมคัรใจ แถมไดแ้ม ่อสม.
เป็นพ่ีเลี้ยงให้ในเชิงกระบวนการว่าการออกสำารวจจะออกแบบ
สำารวจอย่างไร ทำาอย่างไร นับเป็นการฝึกทำางานจิตอาสา จากแม่
ไปสู่เด็กรุ่นใหม่ ทำาให้เด็กได้รู้จักชุมชนตัวเองมากขึ้น
 “เด็กทุกวันน้ี ถ้าไม่ทำาอย่างน้ีเขาจะไม่เข้าชุมชน เขาไป
ห้าง ไปโลกของเขา เราก็ถือโอกาสไปแย่งเด็กมาได้บ้าง”
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 สิ่งที่สำารวจนั้นเกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้  
รายจ่าย สถานการณ์โรค ภาวะหนี้สิน ผลที่ได้พบว่ามีโรคเรื้อรัง 
31 คน หนี้สิน 28 ครัวเรือน เอาข้อมูลไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบ
ในเวที ประชุมหมู่บ้าน 
 “เราถามว่าทำาอย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีการ
เสนอการปลูกผักกินเองขึ้นมา มีคนอยากมาร่วมกับโครงการ  
จึงจัดให้มีคณะกรรมการที่ประชุมทุกเดือน” 
 กิจกรรมอบรมทำาบัญชีครัวเรือน อุไรเล่าว่า ไม่เอาตาม
แบบท่ีพัฒนาชุมชนมาสอน เพราะว่ายุ่งยากสำาหรับชาวบ้าน  
ทีไ่มเ่ขา้ใจบญัช ีทีม่เีนือ้หารายละเอยีดมากเกนิไป จงึมาออกแบบ
ตีช่องบัญชีแบบใหม่ที่ง่ายๆ ชาวบ้านทำาได้ทุกคน  
 กจิกรรมการตรวจสารภาวะเสีย่งในเลือดของคน ในชมุชน 
โดยเริ่มตั้งแต่คนอายุ 15 ขึ้นไป ทำา 2 ครั้ง คือ ก่อนปลูกผัก 
กับหลังปลูกผักกินเอง หลังตรวจสารพิษก็มาสอนทำาปุ๋ยหมัก  
4 โซน ตามสภาพของชุมชน โซนหนึ่งมีคนรับผิดชอบ 20 คน  
ปุ๋ยหมักสูตรใหม่ เน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น 
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 “สมัยก่อนข้ีวัวไม่มีมูลค่าอะไร พอทำาโครงการปรากฏว่า 
ทำาให้ขี้วัวมีราคากระสอบละ 40-50 บาท”
 การปลูกพืชผักแบ่งเป็นโซน 4 โซน เช่นเดียวกัน ทำาการ
เพาะพริก มะเขือ ในแปลงรวมแต่ละโซน ก่อนแบ่งต้นกล้าปลูก 
ในสมาชิกกลุ่ม ซึ่งล่าสุดแต่ละบ้านปลูกพืชหลากหลายไม่ต่ำากว่า 
10 ชนิด ไม่ว่ามะเขือ พริก ขมิ้น แตง ถั่วฝักยาว สายซิ้ม ผักกาด 
ถั่วพู บวบ เป็นการปลูกกินเองไม่หวังขาย แต่เห็นได้ว่าช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง
 “เขาก็ต่ืนเต้นที่มีผักกินเองซึ่งไม่นึกมาก่อน ชาวบ้าน 
กล้าพูดกับพ่อค้าว่ามะเขือไม่ต้องมาขายที่หมู่บ้านน้ี เพราะปลูก
กันทุกครัวเรือน” 
 ท่ีผ่านมาคนในชุมชนแห่งน้ีใช้พื้นที่เกือบทั้งหมดปลูก
ยางพารา ขณะที่อุไรทำาเกษตรมา 10 ปี นอกจากทำาสวนยาง
เหมือนคนอื่น ยังเป็นบ้านต้นแบบทฤษฎีใหม่ ปลูกผัก เลี้ยงไก่ 
เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง
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 “ก่อนจะสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อน คนในชนบท 
แค่พูดให้ฟังเขาจะไม่ยอมรับแต่ต้องทำาให้เห็น”
 เธอพบคำาตอบทีว่า่ วถิปีลูกผกัอยูคู่ส่งัคมชาวใต ้แตไ่ดห้าย
ไปตอนความเจริญเข้ามา ตอนที่ยางราคาแพง คนสะดวกสบาย 
มีรถยนต์ ขับไปตลาดซื้อกิน แต่วันที่ราคายางตกกรีดยางอย่าง
เดียวอาจไม่พอกิน อีกอย่างหน่ึงเห็นพ่อกับแม่ซึ่งชราภาพ อายุ 
75 ป ีไมเ่คยบน่ว่าเข็ดว่าเมือ่ย น่ังรถทัวร์เท่ียว 7 วนัยงัไมม่อีาการ 
มาจากที่ท่านปลูกผักกินเองมาตลอด
 “หลายคนในหมูบ่า้นบอกวา่อยูส่บายไม่เดอืดรอ้น ไมต้่อง
ปลกูผกักนิเอง เพราะมเีงนิซือ้ เรากบ็อกใหด้พูอ่กบัแมส่ขุภาพเปน็
สิ่งที่หาซื้อมาไม่ได้ บางคนว่าบ้านฉันไม่มีที่ปลูก เราก็บอกว่าหัน
ไปดูซิ ลอ้รถที่เผาทิ้ง เอามาปลูกผกัได้หลายชนิด เรากท็ำาตัวอย่าง
ให้เห็นด้วย”
 คนโบราณที่บ้านในโคระมีภูมิปัญญาหลายอย่าง เช่น
การนำาปุ๋ยคอกขี้วัว ขี้ควาย มาใช้จะต้องนำาไปเผาไฟฆ่าเมล็ดหญ้า 
ไม่เช่นนั้น หากนำาไปใช้จะมีต้นหญ้างอกขึ้นมาเป็นปัญหากับ 
พืชหลัก ในปัจจุบันอุไรพบว่าการทำาปุ๋ยหมักก็ฆ่าเมล็ดหญ้าได้ 
เช่นกัน
 การขับเคลื่อนโครงการฯ จนเห็นผล ส่งผลให้คนที่ไม่ได้
ร่วมโครงการแต่แรกอยากมาร่วมด้วย “เราก็บอกว่ามาร่วมได้เลย 
เราจะสอนให้ในเรือ่งทำาปุย๋หมกั หรอืมาเปน็สมาชกิในการปลกูผกั 
ซึง่แมว่้าไมม่งีบประมาณเรากม็าสอนเขาได ้เขากเ็อาไปต่อยอดได”้
 อุไรประเมิน 60 ครัวเรือนที่มาร่วม บรรลุเป้าหมายมีผัก
กินเกือบครบทุกบ้าน ในวันประชุมยังมีการนำาเอามาแจกกัน และ
ที่เหลือขายบ้างพอมี
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 จุดสำาคัญ คือ ทำาให้เกิดบ้านต้นแบบ เช่นเดียวกับบ้าน
ของอุไรเกิดขึ้นตามโซนทั้ง 4 โซน
 “ความสำาเร็จของบ้านต้นแบบ น่าจะมาจากคนที่ใจรัก  
เราก็เลือกเพราะเห็นแววว่าจะเป็นต้นแบบได้ พื้นเพเขาปลูกผัก 
มาก่อนหรือเปล่า ถ้าไม่เคยทำามาก็ยาก คุณสมบัติของคนที่ทำาได้ 
ขยัน รักปลูกผัก ทำาสวน สนใจอาจพอกิน แต่ถ้าใจรักถึงได้ขาย
ตอนนี้ใครปลูกได้ เราหาตลาดให้ด้วยเพื่อให้เขากระตือรือร้น 
ในการปลูกด้วย”
 เธอว่า คำาว่าใจรักจะต้องใช้เวลาว่างหลังกรีดยางแล้ว  
ไม่ให้เสียเปล่า คนที่ไม่สำาเร็จมักเป็นพวกที่มีความคิดว่าไม่ปลูก 
ก็ซื้อกินเองได้ ค่อนข้างมีฐานะ
 สิ่งที่ทำามาแล้วได้ผล คือ
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 - ชาวบา้นกลบัมาใชช้วีติแบบสมยักอ่น คอืหนัมาปลกูผกั
กินเอง 
 - ความรว่มมอืในการมาเขา้กลุม่ทำางานมากข้ึน จากทีเ่ดมิ
คนพูดว่า “ประชุมเสียเวลา”
 ความต่อเน่ืองอุไรมีความคาดหวังว่านอกจากให้คนปลูก
ผักกินเองได้ทุกครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้วันละ 200 
บาท การปลูกผักกินเองส่งผลให้คนเป็นโรคน้อยลง 
 “ที่ทำาไปแล้วเห็นผล 70% และน่าจะยั่งยืนเพราะอย่าง 
ปุ๋ยหมักได้ผลดี มีผลตอบรับจนคนชื่นชมมีการทำาต่อ สามารถทำา
กันเองไม่ต้องไปซื้อก็คิดว่าชาวบ้านจะเดินต่อ”
 ความเป็นชุมชนน่าอยู่ในสายตาของอุไร อยากให้คนหัน
หนา้มาทำากจิกรรมรว่มกนัทกุดา้น ไมใ่ชต่า่งคนตา่งอยู ่เจอเฉพาะ
งานบวช งานศพ งานประเพณี 
 “เราอยากใหว้า่เวลาตอนเยน็มาน่ังคยุกนั แตล่ะกลุม่แตล่ะ
โซนปรึกษาหารือกันแบบวิถีเดิม มีผู้สูงอายุเป็นหลัก มีศาลาหน้า
บ้านนั่งพักจับกลุ่มคุย ไว้คุยกัน ซึ่งตอนน้ีคนเริ่มสร้างศาลา 
หน้าบ้านเอาไว้นั่งคุยกันหลายหลังแล้ว” •
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 “เนือ่งจากทีป่ากพนงัมตีำาหนกัพระราชา แนวความคดิจะ
ทำาชุมชนตามแนวปรชัญาของพระราชาเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง
จึงนำามาสู่เรื่องนี้”
 เป็นคำาบอกเล่าของ มลิวัลย์ จันทมาศ ผู้รับผิดชอบ
โครงการศาสตร์พระราชาสร้างสุขบ้านบางไทร หมู่ 2 ตำาบล 
บางศาลา อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ชมุชนแหง่นีต้อ้งการรณรงคใ์หช้าวบา้นทีส่ว่นหนึง่ปลกูผกั
ขายอยู่แล้วหันมาปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ สอนให้เด็กรู้จัก
ภูมิปัญญาสมุนไพร ทำาน้ำาสมุนไพรเอาไว้กินเองแทนน้ำาอัดลม  
ชากาแฟ ชวนเด็กมาร่วมกับผู้ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการฯ ไดรั้บความร่วมมอืจากผูน้ำาทอ้งถิน่ อบต. และ
โรงเรียนวัดบางไทร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน ป.6 ม.1-3 
จำานวน 30 คน มาทำางานร่วมกันในทุกเรื่อง
 “ทุกบ่ายวันศุกร์จะมีการมาอบรมร่วมกันของผู้เข้าร่วม
โครงการหลายเรื่อง เช่น หลักสูตรแผนชีวิตพิชิตหนี้ เพื่อปรับวิธี
คิดของคนในการทำางาน การใช้ชีวิตการจัดการเวลา สุขภาพโยงสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

คว�มสุข ณ บ่�ยวันศุกร์
“เพิ่มเวลารู้” เด็กบางไทร
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 ภิรม ดวงพาพล ครูประจำาวิชาการงานโรงเรียนบ้าน
บางไทร ซึ่งมีส่วนกับโครงการฯ นี้เล่าว่าทางโรงเรียนจะให้เวลา 
ในช่วงบ่ายวันศุกร์ ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็นในการทำากิจกรรม 
จัดห้องเรียนร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ กลุ่มละ 6-7 
คน รวม 80 คน 
 สิ่งท่ีสอนอย่างเช่น การทำาน้ำายาเอนกประสงค์นำาไปใช้ 
ในบ้าน โดยใช้ส่วนประกอบของส้มตะลิงปลิงซึ่งชาวบ้านให้ความ
สนใจมาก สำาหรับน้ำาสมุนไพรเน้นวัสดุจากชุมชนที่ทำาออกมาแล้ว
ได้รับความสนใจ เช่น อัญชันมะนาว อัญชันมะขามเปียก ใบเตย 
น้ำาตะไคร้ นอกจากน้ันเป็นเร่ืองการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ว่า
ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ผักกาด พริก และมะเขือ 
 ภิรมเล่าว่าทุกวันน้ีที่โรงเรียนจะจัดให้มีการขายเครื่องดื่ม 
โดยกลุ่มเด็กนักเรียนเอง เด็กมักจะนัดมาทำาน้ำาสมุนไพรตอนเย็น
เพื่อขายอีกวัน 
 “ที่เพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เองเด็กขายน้ำาอัญชันใส่แมลงลัก 
อัญชันใส่มะนาว อันนี้เด็กๆ ชอบทานมากกว่า ขณะที่ตะไคร้ 
เด็กนิยมน้อยกว่าแต่ผู้ใหญ่จะชอบ”
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 เพื่อเชื่อมกับหลักสูตรชุมชน ครูภิรมเล่าว่าได้เข้าเรียนรู้ 
กับปราชญ์ชุมชนชื่อ “น้าแล่ม” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำา
น้ำาสม้หมกัธรรมชาตเิพือ่ใชป้รงุอาหาร จงึจะใหเ้ดก็ไปการทำาน้ำาสม้
หมักจากกล้วย น้ำาส้มมะพร้าว และงวงต้นจาก เป็นภูมิปัญญา
เฉพาะพื้นที่ปากพนัง
 ดว้ยแนวคดิจากโครงการทำาใหโ้รงเรยีนขยบัทำาเรือ่งอืน่ดว้ย
ในขณะนี้ เช่น การเพาะเห็ด
 “ในช่วงบ่ายวันศุกร์เป็นช่วงที่ทุกคนมีความสุขในการมา
เข้ารว่มกจิกรรม เพราะเป็นชัว่โมงสุดท้ายของเดก็กอ่นที่จะไดห้ยุด
เสาร์-อาทิตย์ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างแท้จริง”
 ทุกคนรับรู้และเตรียมตัวล่วงหน้า สำาหรับการเข้าร่วม
กิจกรรม ทุกคนมีความสุขตลอดการเรียนรู้ด้วยกัน และทำาเพลิน
กันต่อไปไปจนเกือบค่ำาแม้ว่าโรงเรียนจะเลิกก็ตาม
 “สิ่งใหม่ๆ ที่ค้นพบจะเห็นเด็กจะสนุกกับการทำาอาหาร 
การรวมกลุ่มกันขายน้ำาสมุนไพรทำาให้พวกเขาสามารถหารายได้
ระหว่างเรียน”
 เมื่อนำาเรื่องนี้เข้าโครงการโรงเรียนแกนนำา ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ตามนโยบาย คสช. มีการเรียนรู้เป็นฐาน ซึ่งจะมีฐาน
อาหารแบ่งเป็น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 มีอาหารที่ให้เด็ก 
หัดทำาอาหารง่ายๆ อย่างไข่เจียวสมุนไพร คำาว่าสมุนไพรหมายถึง
ผักริมรั้วข้างบ้านที่เด็กมีอยู่ 
 “ก่อนถึงวันทำาก็จะมีการประชุมกันในกลุ่มว่าจะเอาอะไร
มาก็ฝกึทำางานกลุ่มไปในตัว อนัน้ีไปตอบคำาถามอยา่งหนึง่ทีว่า่เดก็
วันนี้ขาดทักษะชีวิตก็จะได้ไปช่วยเติมเต็มส่วนนี้”
 นอกจากฐานอาหารยังมฐีานการดแูลเสือ้ผา้ การลา้งจาน
ที่ทำาน้ำายาล้างจานใช้เอง เป็นภาพความสุขในโรงเรียนทำาให้เด็ก 
มีโอกาสทำาอะไรเยอะแยะมากมาย โยงไปสู่ทักษะชีวิต 
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 ล่าสุด ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านบางไทร สนับสนุนการ
ทำารา้นคา้ใหเ้ดก็ทำาขนม อาหาร น้ำา แบง่กลุม่ขายในตอนกลางวนั
อย่างชัดเจน ทำาให้เด็กได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่น การทำางานการ
ประหยัดสอดแทรกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง มองว่าในอนาคต 
จะเอาส่วนนี้ไปเข้าโครงการสหกรณ์อีกด้วย 
 “คำาว่าเศรษฐกิจพอเพียง สมัยก่อนทุกคนเข้าใจเป็นภาพ
เดียวกันว่าการเกษตร ณ เวลานี้ คิดว่าทุกคนรวมทั้งเด็กมาเข้าใจ
ใหม่แล้วว่ารวมไปถึงการใช้ชีวิต” ครูภิรมกล่าวและว่า แม้ได้ทำา
กจิกรรมมาระยะหน่ึงแล้ว ในเทอมหน้า ทางโรงเรยีนจะมหีลกัสตูร
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นทางการ 
 มลวัิลยเ์ลา่ต่อวา่ มคีวามคาดหวงัจะทำาใหเ้ดก็เขา้กบัผูใ้หญ่
ได้ดีกว่าเดิม เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ นำาไปใช้ได้ 
 “ทำาใหเ้ราเหน็ว่าตอนน้ีเดก็หนัมากนิน้ำาสมนุไพรกนัทัง้นัน้
เลยสอดคลอ้งกบันโยบายของผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ทีม่าเนน้วา่จะ
ไม่ให้เด็กกินน้ำาอัดลม กาแฟ น้ำาชา” 
 นอกจากกิจกรรมทำาให้เด็กเข้ากับผู้ใหญ่ได้ เด็กยังได้รู้จัก
เกี่ยวกับการปลูกผักสมุนไพรแบบปลอดสารพิษ
 “อย่างลูกชายตัวเองที่ไม่กินผักคะน้ามาก่อน เขาบอกว่า
มันขมเหม็นเขียว ทุกวันน้ีหันมากินเพราะว่าที่ปลูกเองแม้ดูว่าไม่
สมบรูณอ์ยา่งทีว่างขายทัว่ไปในตลาด แตม่นัไมอ่อกกลิน่ จงึคดิวา่
กลิ่นที่เขาไม่ชอบน่าจะมาจากการฉีดยาฆ่าแมลง”
 มลิวัลย์เล่าและว่าเด็กตอบสนองดี ยิ่งเห็นเด็กหลายคน 
หันมากินผักก็ดีใจ ส่วนคนสูงวัยก็มาร่วมทำากิจกรรมได้ดีกับเด็ก
 นอกจากใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ยังมีแปลงสาธิตหลาย
แปลงในชุมชน อย่างเช่น แม่ของผู้ใหญ่บ้าน เธอมีการเลี้ยงปลา 
ปลูกบวบ ผักกาด คะน้า เอาไว้กินเองหรืออีกแปลงของชาวบ้าน
ที่เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผักรอบบ่อข้างบ้าน
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 “พอทำาเร่ืองน้ีได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้น 
เป็นท่ีกล่าวถึงของหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขาสนใจ โดยเฉพาะน้ำา
สมนุไพร การทำาน้ำาสมนุไพร ไปถงึประเดน็รณรงคเ์รือ่งไมก่นิหวาน
ด้วยเพราะคำานึงถึงสุขภาพก็ใส่น้ำาตาลน้อยและน้ำาตาลที่จะมาใช้ 
ก็จะเป็นน้ำาตาลทรายแดงไม่นิยมให้ซื้อน้ำาตาลฟอกขาวมาใช้” 
 ผลจากโครงการ มลิวัลย์มองว่า ชาวบ้านเข้าใจแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 
 “จากโครงการ สสส. ชาวบ้านมาทำากิจกรรมร่วมกับเด็ก 
เขาจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ทำาไมต้องออม การใช้จ่าย 
ที่ถูกต้องควรทำาอย่างไร ผ่านการเรียนบัญชีครัวเรือน”
 ที่บ้านบางไทรมีกลุ่มออมทรัพย์อยู่แล้ว ส่วนมากนัดเก็บ
เงินเข้ากลุ่มช่วงเช้าเป็นโอกาสดีจึงประชุมโครงการ สสส.เสียเลย 
ในช่วงบ่ายเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำางาน สมัยก่อนมี 
บางคนในชุมชนเป็นประเภทเฉยเมยที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
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ของชุมชนต่อต้านไปทุกเรื่อง แต่โครงการ สสส. นี้สามารถเอาเขา
เหล่านั้นมามีส่วนร่วมได้ เปลี่ยนความคิด
 “พอปลูกผักก็เอามาแบ่งคนอื่น อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำา
เขาจะอยู่เฉยอย่างไร
 ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า  
โครงการฯ ตรงน้ีมาแก้หน้ีสิน เพราะว่าเกษตรที่บ้านบางไทร 
มีอาชีพทำานาทำาสวนผสมทำาไร่ 
 “ในแตล่ะปจีะมชีว่งหนึง่ทีน่้ำาทว่มขังในพืน้ทีต่ามสภาพน้ำา
ขึน้ลงในลุม่น้ำาปากพนงัทำาใหเ้สยีหายกเ็ลยมาหาทางพฒันาในการ
ปลูกท่ีผ่านมามีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้าง เลยมาทำาโครงการ
ประยุกต์กับเศรษฐกิจพอเพียง”
 การขับเคลื่อนโครงการศาสตร์พระราชาสร้างสุขบ้าน
บางไทรเน้นที่ใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยเรียบง่ายในหลักสูตรการพัฒนา
ชี วิตพิชิตหนี้ เป็นไฮไลท์โครงการที่ ได้มีการสอนหลักสูตรนี้  
ในโรงเรียน 

140



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 “มองไปที่การใช้ชีวิตว่าอยู่แบบจนก็มีความสุขได้ การ 
แบง่ปนัมีวทิยการซึง่เปน็ครใูนโรงเรยีนพฒันากรจาก อบต. พีเ่ลีย้ง
โครงการ สสส. มาช่วย” สิ่งที่พูดถึงมากมีการทำาบัญชีครัวเรือน
สลับกับกิจกรรมต่างๆ เทคนิควิธี การปลูกผัก อย่างไรให้ขายได้ 
กไ็ปมองเรือ่งตลาดในพืน้ท่ี และมศูีนย์เศรษฐกจิพอเพียงใหเ้กดิการ
เรียนรู้ 
 “ที่จริงที่ผ่านมาชุมชนมีการเรียนรู้อยู่บ้างแล้ว มีทุนอยู่ 
แล้วแต่เหมือนกับว่าขาดหายไป การมาทำาโครงการนี้ ทำาให้มีการ
ทำาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกลุ่มก้อนขยายมากขึ้น”
 เธอเล่าที่น่าสนใจ ตอนนี้มีการตื่นตัวหาสูตรต่างๆ มาคิด
ต่อยอดเพื่อตอบสนองคนในชุมชน เช่น ทำาอย่างไรให้เด็กชอบ
เครือ่งดืม่สมนุไพร กไ็ดม้กีารคดิคน้สตูรใหม่ๆ  นอกจากนัน้ไดส้รา้ง
คุณค่าในแง่ส่งเสริมการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีประโยชน์ 
สร้างกระแสให้คนทั้งชุมชนมาสนใจเรื่องนี้
 ตอนนีโ้ครงการนีเ้องกเ็ปน็สว่นหนึง่ในการนำาพืน้ที ่ตำาบล
บางศาลาเข้าสู่ตำาบลสุขภาวะ 
 “คำาว่า เศรษฐกจิพอเพยีง อย่างนอ้ยทำาใหค้นทีไ่มค่ดิอะไร
ใช้ชีวิตไปตามมีตามเกิดให้เขาเปลี่ยน โดยมีกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ 
คุณครู มาจัดการเปลี่ยนแนวคิดให้มาจากกลุ่มเล็ก ที่ทำาจากกลุ่ม
เล็กให้เห็นผลแล้วกระจายไปยังวงกว้างของชุมชน”
 ปาลีรัตน์ มองว่าการพูดเรื่องแบบน้ีกับเด็กคงง่ายกว่าไป
พูดกับคนวัย 40-50 ปีข้ึนไป อย่างไรก็ตามมีการปลูกฝังการ 
ใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย การอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น คนแก่กับเด็ก 
เขา้ใจกัน โดยมสีิง่มาเชือ่มโยงอยา่งเชน่การทำาอาหาร น้ำาสมนุไพร 
ดังกล่าวแล้ว
 “สิ่งที่ทำาเน้นการไม่ยัดเยียดความคิด แต่ใช้กุศโลบาย  
แบบไม่รีบร้อนทำาให้คนค่อยๆ เปลี่ยนไป” •
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 ปิยะนันท์ นกเพชร ทำางานเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลบ้านทุ่งหล่อ ซึ่งรับผิดชอบบ้าน
ไทรทอง ซึ่งเป็นบ้านของเธอด้วยการนั่งทำางานข้อมูลโดยตรง  
ทำาใหพ้บเจอปญัหาสขุภาพมากมายโดยเฉพาะโรคเรือ้รงั ความดนั 
เบาหวานและพบว่ามีผู้เสียชีวิตมะเร็งจำานวนมาก
 “เฉพาะที่บ้านไทรทองซึ่งมีประชาการ 1,300 คน เมื่อ 2 
ปี ก่อนมีผู้ป่วยมะเร็ง 2-3 รายที่มีชีวิต ส่วนก่อนหน้านี้ก็เสียชีวิต
ไปแลว้กม็ ีปจัจยัโรคนา่จะมาจากอาหารการกนิ” เธอมองวา่คนไข้
มกัคดิพึง่แตย่า โดยไมไ่ดป้รบัวถิกีารดำาเนนิชวีติเสยีใหม ่หากมกีาร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน อาจหายจากโรคหรือมีชีวิตอยู่ได้ 
นานกว่า ขณะท่ีชาวบ้านส่วนหน่ึงเชื่อว่ามะเร็งมาจากกรรมพันธ์ุ 
ไม่เกี่ยวกับสารเคมีอะไรทั้งนั้น 
 กิจกรรมโครงการบ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนักประชุมทุกเดือนยังมีการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลโรคเรื้อรัง สำารวจการใช้สารเคมีของกลุ่มเกษตร สำารวจ 
ภาวะหนี้สินโดยทีมงานของโครงการฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อสม.

ผลพวงง�น สสส.บ้�นไทรทอง
โอกาสคนรุ่นใหม่พัฒนาชุมชน 
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 “แม้เราจะอยู่กับข้อมูลแต่พบว่าข้อมูลทางการที่ รพ.สต.
ได้รับตามช่องทางปกติยังขาดข้อมูลบางส่วน การลงเก็บข้อมูล 
ตรงนี้ทำาให้เห็นอย่างสมบูรณ์”
 รายงานเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดในหมู่บ้าน
ไทรทองหมู่ 2 ตำาบลควนชุม อำาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรี-
ธรรมราชใช้สารเคมีและมีภาระหนี้สินมาจากการที่เขาลงทุนใน
เกษตรแบบใช้สารเคมีนั่นเอง เมื่อผลผลิตราคาตกต่ำาก็ขาดทุน  
ขณะที่ปัญหาอื่นที่พบในชุมชน เช่น การเล่นการพนัน
 มีการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์กับทีมแกนนำาไปแจ้งให้คน 
ในหมู่บา้นทราบในวนัประชมุประจำาเดอืน มกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
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โครงการฯ วา่ดว้ยความรูเ้กีย่วกบัสารเคม ีการทำาปุย๋หมกัและบญัชี
ครัวเรือน
 “เราเคยมีกลุ่มทำาปุ๋ยหมักมาก่อนนะ แต่หลังจากแกนนำา
เสียชีวิตก็ยุติไป เราประชุมหมู่บ้านทุกเดือนพูดโครงการเราให้
ผู้ใหญ่บ้านฟัง เขาเห็นความสำาคัญจึงฟื้นกลุ่มปุ๋ยกลับมาได้”  
เธอว่าและตอนนี้ ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำาเนินการ
เรื่องนี้ โดยได้งบสนับสนุนจากอำาเภอร่อนพิบูลย์ 
 “ก็ถือว่าดทีีจ่ะไดส้นับสนุนกนั ของเรากย็งัจะผลติปุย๋หมกั 
ทำาน้ำายาเอนกประสงค์ เพาะเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ผักแจกให้กับ 
ชาวบ้าน”
 ปิยะนันท์ มองถึงการพัฒนาหมู่บ้านที่ไปได้เร็วในช่วงนี้
อาจเปน็ผูใ้หญบ่า้นท่ีเปน็คนคิดใหมท่ำาใหมท่ี่ผา่นมาโครงการ สสส.
เองเปน็แรงบนัดาลใจใหเ้ขากระตอืรอืรน้ไดส้ว่นหนึง่ มกีารประชมุ
ที่คึกคักมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 “ภาพทีเ่ราอยากเหน็ในสิง่ทีท่ำาคอื ชาวบา้นมผีกัเหลอืกนิ
ตามบ้าน แล้วเอามาวางบนเก้าอี้หน้าบ้านเพื่อขายคนที่ผ่าน 
ไปผ่านมา ซึ่งภาพเหล่านี้ก็เกิดขึ้นบ้างแล้วที่วางขายมีคะน้า 
ผักกาดขาว” 
 ผลจากการดำาเนินโครงการทำาให้ชาวบ้านเปิดใจกว้างขึ้น 
กระตือรือร้นในการรับข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในชุมชนที่น่าจะ
ไปถึงคำาว่าชุมชนปลอดสารพิษ  
 “พวกเขาตระหนักในการเลือกผกัมาบริโภค คนทีข่ายเลอืก
ผักที่ชาวบ้านปลูกเองมาขาย เพราะรู้ว่าคนซื้อผักที่ไม่ใช้สารเคมี 
ตรวจสอบได้ คนในชุมชนจะรู้ว่าผักที่มาจากไหนจะปลอดภัย 
การซ้ือจะมีการถามที่มาก่อนว่าใครปลูก เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ 
รับรู้ติดตามอยู่” 
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 ปิยะนันท์ เล่าว่าแม้เกิดและเติบโตที่บ้านไทรทอง แต่ที่
ผา่นมาตอนไมไ่ดท้ำาโครงการนีก้ไ็มไ่ดร้ว่มอะไรกบัชมุชน นอกจาก
อยูบ่า้นทำางานกบับา้นดแูลครอบครวั คอ่ยมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่
ในชมุชน ทำางาน รพ.สต.กจ็ริง แต่รู้จักคนทีเ่ปน็ผูป้ว่ยทีไ่ปใชบ้รกิาร
บอ่ยๆ หรอืผูป่ว่ยซึง่ตอ้งมภีาระตอ้งไปเยีย่ม กจิกรรมอืน่เกีย่วขอ้ง
น้อยประชุมประจำาเดือนไม่ได้ไป 
“เด็กรุ่นใหม่ท่ีไปเรียนหนังสือในเมือง ส่วนใหญ่มีโลกของตัวเอง 
ที่แตกต่างจากคนอื่น มักทำาตัวห่างจากชุมชนเป็นคนแปลกแยก” 
ช่วงที่ผ่านมาแม้บางทีเธอคิดว่าควรทำาอะไรกับชุมชนบ้านเกิด  
แต่เหมือนคนที่ถูกแยกแกมาจากชุมชนตั้งแต่เด็กที่ไม่รู้จะแทรกตัว
กลับไปชุมชนตอนไหน อย่างไร ขณะที่การประชุมหมู่บ้านซึ่งเป็น
โอกาสหน่ึงน้ัน พบว่าบ่อยครั้งตรงกับเวลางานประจำาไม่สามารถ
ปลีกตัวมาได้
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 ครั้นมาทำาโครงการฯ มองว่างานแบบนี้ ทำาคนเดียวไม่ได้ 
แลว้ ตอ้งทำาอะไรสกัอยา่งเพือ่เปดิตวักบัคนอืน่ ซึง่การทำาโครงการ 
สสส. เป็นโอกาสดีที่ผู้บังคับบัญชาคือ ผู้อำานวยการ รพ.สต.  
เปิดโอกาสให้เธอเข้าประชุมหมู่บ้านได้ 
 “การออกไปประชมุ พบปะทำากจิกรรม เริม่ทำาใหช้าวบา้น
ยอมรับเรามากขึ้น จากที่เราไม่ได้เป็นกรรมการอะไร ตอนนี้ก็เป็น
กรรมการหมู่บ้าน กรรมการปุ๋ย มีบทบาทหลายอย่างก็เข้ามา  
จนสามีงงเหมือนกัน เพราะแต่ก่อนเราพึ่งพาเขาเรื่องแบบนี้แต่
ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว”
 ปิยะนันท์ เพิ่งค้นพบตอนนี้เองว่าบ้านตัวเองอยู่ใกล้บ้าน 
ผูใ้หญบ่า้นแต่ทีผ่า่นไม่ได้คยุกนัเลย ด้วยความรบัผดิชอบโครงการ 
สสส. เปน็ภาคบงัคบัเธอเขา้สูว่งจรชมุชน และตดิตอ่กบัสว่นตา่งๆ 
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ไม่ว่าชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และองคาพยพอื่นของชุมชน จนกลาย
เป็นเนื้อเดียวที่ไม่แตกต่างอีกต่อไป
 “ยอมรับว่าตอนทำาโครงการแรกๆ ก็มีปัญหาหลายอย่าง
จนคิดจะถอยหลายครั้ง อย่างการที่น่ังคุยให้ชาวบ้านจำานวนมาก
ฟังเคยคิดว่าเราคงทำาไม่ได้แน่ มันตื่นเต้น แต่พอประสบการณ์ 
สอนทำาให้เกิดความเคยชิน ค่อยซึม ค่อยเปลี่ยน ผ่านหลายเรื่อง
ราวก็ทำาให้มั่นใจ” 
 ดร.วิสาขะ อนันธวัช พี่เล้ียงติดตามโครงการเล่าว่า  
จุดเด่นของบ้านไทรทอง คือ มีกลุ่ม อสม.เข้มแข็ง และมีศักยภาพ
ที่จะดึงคนอ่ืนมาทำางานได้ด้วย ซึ่งมีความคาดหวังว่าน่าจะดึงคน
รุ่นใหม่มาช่วยงานชุมชนในอนาคต 
 “ความสำาเร็จน่าจะมองว่าเกิดการจัดการ จากที่นิ่งๆ มัน
เคยมทุีนบางอยา่งทีห่ยดุ และไดข้บัเคลือ่นต่อในชมุชนแหง่น้ีมบีาง
คนที่เคยทำากิจกรรมพัฒนาที่อาจแผ่วลงไป แต่ไม่ใช่หมดพลัง
ต้องหาวิธีฟื้นกลับมาใหม่ซึ่งก็คงจะเดินไปเรื่อยๆ ไม่หวือหวา  
แต่ขยับไปตามสไตล์ไทรทอง”
 สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งสำาหรับโครงการฯ นี้ ดร.วิสาขะ  
มองถงึพฒันาการของผูร้บัผดิชอบโครงการคอืปยิะนนัท ์ทีก่ลา้คดิ 
กล้าพูดมากขึ้น หากเทียบกับก่อนดำาเนินโครงการจนสามารถ 
ขับเคลื่อนงานชุมชนจนได้รับความร่วมมือดี แสดงว่าการทำา
โครงการ สสส.ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในส่วนนี้ด้วย 
 สำาหรับปัญหาอุปสรรค ในการทำางานเข้าใจว่าเกิดจาก 
ชาวบา้นยงัไมคุ่น้กบัการทำางานของ สสส. อยา่งไรกต็ามมาถงึระยะ
หนึ่งเริ่มเข้าใจมากขึ้น •
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 เสยีงกลองรำามะนาดงัขึน้อกีครัง้ทีโ่รงเรยีนวดัสระประดษิฐ ์
บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ 5 ตำาบลโพธิ์ทอง อำาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรธีรรมราช เปน็เสยีงกลองประกอบการแสดง “ปนัตง” ศลิปะ
การแสดงประจำาถิ่นสี่แยกวัดโหนดของพี่น้องมุสลิมที่หายไปนาน 
30 กว่าปี 
 วณิชญา ฉันสำาราญ ผู้รับผิดชอบโครงการปันตงสร้างสุข
สีแ่ยกวดัโหนดเล่าว่า ปนัตงมาจากภาษามลายู หมายถงึบทกลอน
หรือในความหมายนี้คือ “ลำาตัด” แบบมลายู 

ฟื้น “ปันตง” สี่แยกวัดโหนด
วัฒนธรรมนำาแก้ยาเสพติด
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 เธอเองเคยเรียนท่ีโรงเรียนแห่งนี้ ตอนอยู่ชั้น ป.4 
มีปราชญ์ในท้องถิ่นมาสอนปันตง การฟื้นเรื่องนี้จึงภูมิใจมากที่ได้
กลับมาตอบแทนสถานศึกษา โดยมีโอกาสเอาปันตงจัดเป็น
หลักสูตรของโรงเรียนและเป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหายาเสพติด 
ของชุมชน
 สี่แยกวัดโหนด เป็นหมู่บ้านสองศาสนา (พุทธและ
อิสลาม) เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง ร้อยละ 80 พฤติกรรม
เสี่ยงท่ีพบมาก ได้แก่ใช้สารเสพติด โดยเด็กและเยาวชนกิน 
น้ำากระท่อมในครอบครัวที่พ่อแม่ต้องไปทำางานต่างจังหวัด  
บุตรหลานต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ 
 จากสถานการณท์ีเ่กดิข้ึนทีผ่า่นมา ผูน้ำาชมุชนจงึไดร้วมตวั 
ร่วมคิด หาทางออกเพื่อแก้ปัญหา
 “เราต้องการเอาเด็กรุ่นใหม่มาสร้างพื้นที่สร้างสรรค์  
ไม่มั่วสุมยาเสพติด”
 เธอต้องการสรา้งครอบครวัต้นแบบโดยใหเ้ดก็มาฝกึปนัตง
เปน็กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน เพราะมองวา่พลงัทีย่ิง่ใหญแ่ละสำาคญั
ที่สุดของเด็กคือครอบครัว รองลงมาคือโรงเรียน สำาหรับความ 
ร่วมมือของชุมชนจะทำาให้เกิดชุมชนสร้างสุขขึ้นมาได้
 “มองว่าคุณค่าอยู่ท่ีภูมิปัญญาชุมชนที่กลับมา เด็กได้
สัมผัสคุณค่าโดยตัวเขาเอง พ่อแม่เด็กมาบอกเราเองว่าเมื่อมาฝึก
ปนัตง เดก็มพีฒันาการ” เธอว่า ขณะท่ีดา้นของกลุม่ปราชญ์ชมุชน 
หลังวงปันตงเลิกรา 30 ปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่เคยมีความสุขแบบ
นี้มาก่อน วันนี้พวกเขามีความสุขที่ได้บรรยากาศเก่าๆ กลับมา 
 กำาไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่าการมาทำา
เรื่องนี้ เพราะตอนวิเคราะห์ชุมชน ได้พบภูมิปัญญาที่ได้หายไป 
“ปนัตง” เปน็ลำาตัดประยุกต์ไมเ่หมอืนใคร ทีป่ราชญร์ุน่กอ่นนำามา
ผสมผสาน 
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 “มุสลิมกลุ่มน้ีน่าจะอพยพมาจากรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย เห็นลำาตัดไทยก็มาดัดแปลง ต่างจากลำาตัดตรงสำาเนียง
การร้องในส่วนสร้อยที่กล่าว “เอชา” มาเป็น “อาเด” และมีคำา
มลายูสลับในเนื้อเพลง ส่วนการเล่าเรื่องแนวส่ีจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้” 
 อาจารย์กำาไลเล่าว่า ปันตงมักใช้แสดงในงานมงคล 
ทั้งหลาย เช่น แต่งงาน ในบทร้องของปันตงมักพูดถึงประวัติ 
ความเป็นมาของพื้นที่ สถานการณ์ การจีบหนุ่มจีบสาว กระทั่ง
การชมนกชมไม ้สิง่แวดล้อม ข้ึนอยูว่า่ปราชญต์อ้งการสือ่สารเรือ่ง
อะไรและมีการแต่งเพลงใหม่อยู่เสมอ อย่างล่าสุดก็พูดถึงพิษภัย 
ยาเสพติดเป็นหลัก 
 เมือ่ป ี2558 ผูน้ำาชมุชนไดล้งพืน้ท่ีสำารวจชมุชน คน้หาทนุ
ในชุมชน เพ่ือนำาข้อมูลมาจัดทำาแผนชุมชน จึงได้พบกับปราชญ์
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ชาวบา้น 5 คน มคีวามสามารถทำาการละเลน่ปนัตงได ้ไดเ้ลา่เรือ่ง
ราวของภมูปิญัญาการละเลน่ปนัตงวา่ คร้ังสมยัชาวมาลายถูกูต้อน
มาเป็นเชลยศึกของเมืองลิกอร์ (ปัจจุบันคือ นครศรีธรรมราช)  
ได้มีการละเล่นปันตงขึ้นแล้ว และมีการสืบทอดกันมาช้านาน  
แต่ต่อมาสูญหายไป 
 “ปันตง” คล้ายกับ “ลำาตัด” แตกต่างกันที่ลูกคู่ปันตง 
ออกเสียงร้องขานรับเป็นภาษามาลายู การละเล่นปันตงในอดีต
เกดิประโยชนต์อ่การพฒันาชมุชน ชว่ยใหค้นสองศาสนามกีจิกรรม
ร่วมกัน เกิดความสามัคคี สร้างครอบครัวอบอุ่น ลดความขัดแย้ง
ของคนในชุมชน ใช้บทกลอนสอนลูกหลานให้เป็นคนดี เมื่อผู้นำา
ชุมชนได้ข้อมูลดังกล่าว จึงตัดสินใจร่วมกันว่าควรจะนำาภูมิปัญญา
การละเลน่ปนัตงมาเปน็กจิกรรมหลกั เพือ่การแกป้ญัหาครอบครวั 
ลดพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เพิ่มพลังต้นทุนชีวิต 
 “ปันตงเป็นการละเล่นสร้างสุข เริ่มจากเด็กสู่ครอบครัว 
เดก็ไมม่เีวลาเลน่เกม ครอบครวัไมห่นกัใจ รว่มกนัสรา้งสิง่แวดลอ้ม
ให้เอื้อต่อการมี พฤติกรรมที่ดีของบุตรหลานในชุมชน” เธอว่า
สำาหรับคุณค่าโครงการ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
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 - เกิดการขยายผลจนเกิดนโยบายจากผู้บริหารโรงเรียน 
ใหจ้ดัเปน็ฐานเรยีนรู้ในโรงเรียน ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้ใหป้ราชญ์
ชุมชนได้เข้ามาสอนในโรงเรียน 
 - เกิดครอบครัวคนดี ได้รางวัลจากนายอำาเภอท่าศาลา 
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ 
 - เกิดความภูมิใจของคณะทำางานที่สามารถฟ้ืนฟูภูมิ-
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้แก้ปัญหาชุมชนได้ 
 - สภาเด็ก และเยาวชนจะได้รับการยกระดับเป็นสภาเด็ก
ของตำาบลตัวอย่าง การลด ละ เลิก ยาเสพติด 
 - สามารถลดปัญหาการใช้สารเสพติด หนีเรียน ติดเกม 
ติดสื่อออนไลน์ ท้องไม่พร้อม ได้โดยใช้ “การละเล่นปันตง”  
เป็นสื่อการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ทำากิจกรรม
นอกโรงเรียน 

152



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 - คณะกรรมการสถานศึกษาได้ยกระดับให้เป็นหลักสูตร
การสอนในโรงเรียน 
 จักรพงศ์ เปรมสุข รักษาการณ์ผู้อำานวยการโรงเรียนวัด
สระประดิษฐ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนโยบาย บวร คือ บ้าน วัด 
(มสัยดิ) โรงเรยีนรว่มมอืกนัทำากจิกรรม การใชก้ารละเลน่พืน้บา้น
ที่เรียกว่าปันตง มาสร้างเสริมให้นักเรียน ให้มีจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยให้เด็กมีจิตใจที่ดีขึ้นไม่ไปหลง
เทคโนโลยี วัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไป 
 “นโยบายรัฐบาล ที่ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทางโรงเรียน
ก็มาจัดเป็นฐาน มีอยู่ฐานหนึ่ง คือการละเล่นพื้นบ้าน เราจะใช้
ปันตงมาปรับใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าว” 
 ปันตงเป็นการละเล่นสร้างสุขอยู่แล้วสุขเริ่มจากเด็กสู่
ครอบครัว จากครอบครัวไปสู่ชุมชน ถ้าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็
เข้มแข็ง ปิดช่องว่างของเวลาว่างเด็กที่ไม่เกิดประโยชน์ ครอบครัว
กไ็มห่นกัใจทีจ่ะสอนลกู เมือ่ครอบครวัเขม้แขง็แลว้ชมุชนกเ็ขม้แขง็ 
ก็ทำาให้ชุมชนมีความสุขได้
 “โครงการน้ีสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเด็กให้เดิน 
ในหนทางที่ถูกต้อง” •
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 ประชากรที่บ้านยวนแหล หมู่ 4 ตำาบลโพธิ์เสด็จ อำาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 2 กลุ่ม พุทธกับอิสลาม 
ซอยนาล่างเป็นอิสลามคนส่วนน้อย 60 ครัวเรือนจากทั้งหมด 
1,300 ครัวเรือน 
 “ในอดตีอะไรทีเ่ปน็เรือ่งทางศาสนา มกีารพดูอยา่งตดิปาก
มาตลอดว่าของพวกแขกไม่ต้องไปยุ่ง หรือของพุทธไม่ต้องมายุ่ง 
ต่างคนต่างอยู่ ”คำาบอกเล่าของเสรี วิชชุไตรภพ ผู้รับผิดชอบ
โครงการข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้าน 
ยวนแหล 
 “ตอนมาทำาโครงการ สสส. เราคิดถึงประเพณีไทยพุทธ 
คือกวนข้าวยาโคท่ีหายไปนานกับข้อมูลว่าทางอิสลามว่ามีการ 
กวนขา้วดว้ย ความคล้ายกนัสองอยา่งน้ีเปน็ชอ่งทางทีจ่ะเอาพีน่อ้ง
สองกลุ่มกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน” 
 ระหว่างข้าวยาโคกับข้าวอาซูรอของอิสลาม เสรีเห็นสิ่ง
เหมือนกัน ที่ต่างเพียงแต่กวนข้าวยาโคใช้น้ำานมข้าวเป็นหลัก  
แต่ข้าวอาซูรอใช้ข้าวสาร จุดมุ่งหมายเชิงวัฒนธรรมไม่ต่างกันเลย
เชื่อว่าเป็นข้าวทิพย์ ข้าวบุญ หวังสร้างความสามัคคี 

กวน “ข้�วย�โค-อ�ซูรอ”
สานสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม
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 “อิสลามเชื่อว่าเอาทุกอย่างมากวนรวมกัน เพื่อให้สังคม
พ้นความอดอยากข้าวท่ีมารวมกันไม่ว่ามาจากคนรวย คนจน  
มากวน มารวมพลัง เป็นการทำาบุญ”
 กิจกรรมแรกของโครงการฯ เร่ิมในเดือนตุลาคม 2558  
ตรงกับประเพณีกวนข้าวอาซูรอ ชักชวนพ่ีน้องไทยพุทธไปช่วย
มุสลิมกวนข้าวอาซูรอ มีการตั้งกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดำาเนิน-
การเรื่องนี้โดยเฉพาะ
 “เมือ่กอ่นมสุลมิยวนแหลเขาไปกวนอาซรูอกบัอกีหมูบ่า้น
ในตำาบลอื่น คราวนี้เราสนับสนุนให้เขามาทำาที่หมู่บ้านเราเอง  
ใช้ลานบ้านนางหยา รองประธานชุมชนเป็นจุดรวม”
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 กระบวนการกวนข้าวอาซูรอ เริ่ม 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น 
ส่วนผสมหลักประกอบด้วยข้าวโพด เผือก มัน ถั่วเขียว ถั่วดำา  
งาดำา แป้ง ข้าวสาร น้ำาตาล กะทิ ซึ่งบางส่วนต้องเตรียมต้มแยก
กันมาก่อน
 “คนที่มาร่วมวันน้ันมีท้ังมุสลิม-พุทธราว 300 คน  
เร่ิมกวนช่วงบ่ายหลังละหมาดเสร็จ ฝ่ายมุสลิมจะมีการขอดุอาห์ 
(ขอพร) เป็นพิธี เพราะเป็นงานบุญของเขางานหนึ่ง มีการทำา
ขนมจีนเลี้ยงผู้ที่มาร่วมซึ่งในวันนั้นคนหย่อมนั้นก็มากันครบ”  
เสรีเล่า พี่น้องมุสลิมรู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก พากันมาช่วยยกเก้าอี้ 
ยกถังแก๊ส หั่นผัก ทำากับข้าวอย่างพร้อมเพรียง
 พี่น้องไทยพุทธมาด้วยความอยากรู้ และร่วมกวนข้าว 
โตะ๊อหิมา่มบอกใหทุ้กคนอยู่ร่วมไดจ้นจบและต้องชมิ และนำากลบั
ไปกินที่บ้านด้วย
 บรรยากาศช่วงแรก เด็กและคนแก่เป็นคนกวนข้าว แต่มา
ถึงช่วงที่อาซูรอเกาะตัวเหนียวหนืด มีกลุ่มวัยรุ่น 15-18 ปี  
ออกมาช่วย 
 “คนกลุ่มนี้ผมไม่เห็นมาก่อน จู่ๆ ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา 
เราก็ตกใจว่าเขามาทำาอะไรก็รู้ว่ากลุ่มน้ีจะช่วย ในช่วงที่ข้าว 
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มนัเหนยีวมากตอ้งออกแรงเยอะ” เขาเลา่ถงึสิง่แปลกประหลาดใจ 
ทีไ่ดพ้บคนทกุกลุม่ทกุเพศทกุวยัทีม่ารวมกนัไดใ้นการกวนขา้วทพิย์
ครั้งนี้
 หลังกวนข้าวอาซูรอเสร็จสิ้นแล้วมีการแจกให้กับคนที่มา
ร่วมงาน ส่วนที่เหลือนำาไปแจกตามบ้านเรือนในชุมชนในหมู่บ้าน
ทั้งพุทธ-มุสลิม เป็นครั้งแรกที่ผ่านมามุสลิมไม่ได้แจกคนพุทธ 
เพราะมีคำาพูดว่าคนพุทธไม่กินข้าวอาซูรอที่ดูสกปรก
 “เป็นคร้ังแรกท่ีผมได้กินข้าวอาซูรอนะ คล้ายกาละแม 
แต่นิ่มกว่า รสชาติหวานคล้ายถ่ัวกวนแต่เหนียวกว่า คนแถวนี้ 
เรียกว่าข้าวเปียก จำาได้ว่าเคยได้รับแจกมาแต่พอมาบ้านก็ไม่กล้า
ชิม แต่คราวน้ีพอไปดูแล้วกระบวนการทำาสะอาดมากตั้งแต่ต้น 
จนสดีำานัน้มาจากงาดำากบัถัว่ดำาเทา่นัน้เอง” ผูร้บัผดิชอบโครงการ
ข้าวยาโคข้าวอาซูรอสองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหลเล่า
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 มาถึงกิจกรรมกวนข้าวยาโคของพี่น้องไทยพุทธ จัดในวัน
ขึ้น 15 ค่ำาเดือน 3 มาฆบูชาของ ปี 2559 ส่วนประกอบหลักของ
ข้าวยาโคนั้นประกอบด้วยข้าวโพด เผือก มัน ฟักทอง ถั่วเขียว  
ผลไม้ (จำาปาดะ ขนุน ทุเรียน) ที่จำาเป็นต้องมีคือน้ำานมข้าว 
 เมือ่ทำาโครงการนีช้าวบา้นซึง่ทิง้ทีน่าไปนานแลว้จงึกลบัมา
ปลกูขา้วเตรยีมเอาไวส้ำาหรบังานนี ้เพือ่ใชน้้ำานมขา้ว ซึง่มาจากรวง
ของต้นข้าวอายุ 3 เดือน 
 “ตอนทำาข้าวยาโค มุสลิมก็มาร่วมกวนและกิน ซึ่งทาง
โตะ๊อหิมา่มบอกวา่ไมขั่ดกบัหลักศาสนา ยกเวน้จะเปน็พธีิกรรมทาง
ศาสนาตรงนั้นไม่ต้องร่วม”
 การกวนข้าวยาโคมีความเชื่อว่าคนที่มากวนต้องใช้สาว
พรหมจรรย์ ซึง่ส่วนมากใชเ้ด็กผูห้ญิงใส่ชดุขาวมากวน เริม่พิธบี่าย 
3-4 โมง หลังจากน้ันใครจะมากวนต่อก็ได้ ใช้เวลาทั้งหมด  
4-5 ชั่วโมง และต้องเก็บไว้หนึ่งคืนก่อนจะแจกจ่ายนำาไปกิน  
ข้าวยาโคจะเหนียว หวานมันเข้มข้น กว่าข้าวอาซูรอ
 เสรีเลา่วา่ หลังดำาเนินการเกดิกลุ่มคนเปน็ 2 กลุม่ทีส่ำาคญั
ขึ้นมาในชุมชน 
 1. สภาชมุชน ไดต้ัง้กลุม่สวสัดกิารออมทรพัย ์ซึง่จะมไีทย
พุทธ-มุสลิม มารวมอยู่ตรงนั้น 
 2. กลุ่มเด็ก และเยาวชน มาขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
 ทีผ่า่นมาไมเ่คยมเีวทใีหร้ว่มกนัระหวา่งคนสองศาสนาทีอ่ยู่
ในหมู่บ้านเดียวกัน ความสัมพันธ์เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ จนมา
เกิดเวทีตรงนี้ ได้รวมตัวพบปะกันเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
ใช้กลุ่มสวัสดิการชุมชนเป็นจุดร่วม 
 “สมัยก่อนในกรรมการหมูบ้าน ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแต่
มุสลิมไม่มาร่วม พอมีโครงการนี้มุสลิมก็เข้ามา ทลายกำาแพงเดิม
ที่ไม่คุยกันมาชั่วอายุคนสร้างมิติใหม่” 
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 เสรีคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำาให้ได้ชุมชนที่สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีขึ้นนำาไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่น เช่น การปลูกผัก
สวนครัว ซึ่งกำาลังจะเริ่มต้นได้ 
 ด.ช.อริย์ธัช วิชชุไตรภาพ เด็กบ้านยวนแหล กำาลังเรียน
ชั้น ม.2 ได้รับการชวนให้มาสร้างกลุ่มเยาวชน โดยดึงกลุ่มเพื่อน
ในชุมชน มาทำากิจกรรมร่วมกัน 
 “เราก็ทำาสนุกๆ อยากให้ชุมชนดีขึ้น ผมมองว่าในชุมชน
เราระหว่างพุทธกับมุสลิมก็มีความห่างกันอยู่ เพ่ือนผมที่เป็น 
มสุลมิกเ็ลา่วา่เขาถกูมองวา่เปน็พวกทีส่กปรก เขากร็ูส้กึไมส่บายใจ 
เขาบอกว่าจริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น พอมาทำากิจกรรมเขา 
ก็รู้สึกดีได้ไปบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยกันพัฒนาชุมชน”
 เขาเล่า ยอมรับว่าต้ังแต่เกิด ไม่รู้เลยว่ามีเพื่อนมุสลิม 
อยูใ่นชมุชนเราดว้ย เพราะแมอ้ยู่ในหมูบ่า้นเดยีวกนั แตม่นัถกูแยก
กันไม่เกี่ยวข้องกันแต่วันนี้เขามีเพื่อนมุสลิม 
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 ยงยทุธ ์สุขพทิกัษ ์พีเ่ล้ียงติดตามโครงการฯ เลา่วา่ ชมุชน
ยวนแหล ช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ค่อยร่วมกันทำากิจกรรมด้วย
เง่ือนไขของทางศาสนา โครงการน้ีเลยหาสิง่ทีม่าเชือ่มโยงชาวบา้น 
พบว่ามีการกวนข้าวมีทั้งสองศาสนามีเหมือนกันเพียงแต่เรียก 
ต่างกัน เรื่องนี้เป็นส่วนกลางที่นำาคนมาเชื่อมกันได้ 
 “จุดเด่นของที่นี่เป็นชุมชนเก่าที่มีชื่อเสียงด้านภูมิปัญญา
ชุมชนมาก่อนมีประเพณีวัฒนธรรม แต่ได้สูญหายไปเพราะการ
ขยายตัวของชุมชน มีคนต่างพื้นที่เข้ามาอยู่มากข้ึน ทำาให้ความ
สัมพันธ์เดิมหายไป แต่คนดั้งเดิมก็มีอยู่ เรามองว่า ความเป็น 
ยวนแหลจะต้องกลับมาจนมาพบจุดร่วม”
 เขาบอกว่าถึงเวลานี้การรวมตัวของคนในชุมชน ไม่ได้มา
แบบฉาบฉวย แต่จะมาร่วมมือแบบมีเป้าหมายร่วม ยกปัญหา 
ทุกอย่างมาคุยกันหมด ไม่ว่าปัญหาด้านอาชีพ ความสุขความ 
พอเพียงใช้คนทุกกลุ่มวัยเข้ามาขับเคลื่อน •
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 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 10 ตำาบลนาแว อำาเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับ 
พื้นที่นา ไม่ต่างจากถิ่นอื่นเมื่อที่นาถูกยกร่องเปลี่ยนเป็นสวนยาง
มาเกือบ 20 ปีแล้ว
 “เมือ่ยางราคาตก แต่คนยงัคดิปลกูยางเชงิเดีย่ว กม็ปีญัหา
เศรษฐกิจ รายได้ลดแต่หนี้สินที่เคยสร้างไว้กู้เงินซื้อที่ สร้างบ้าน 
ข้าวของเครื่องใช้ บางครอบครัวมีรถหลายคันในช่วงยางแพง”
 ทวทิย ์เสีย้มสอน ผูใ้หญบ่า้นหว้ยทรายขาว ผูร้บัผดิชอบ
โครงการบ้านห้วยทรายขาวชีวิตดีมีเศรษฐกิจพอเพียงเล่าว่า  
หลังปี 2556 ที่ยางพาราดิ่งลงมาเรื่อยๆ ก็เห็นว่าชาวบ้านหาเงิน
จ่ายหนี้ยังไม่พอ
 “เคยมีชีวิตสะดวกสบายไม่เคยคิดว่ายางจะราคาตก  
เคยมีรายได้วันละพัน พอมาได้ห้าร้อยบาท มีหน้ีก็เป็นปัญหา  
ทั้งที่ 500 บาท ก็น่าจะอยู่ได้” เขาว่า 
 เปา้หมายของโครงการบา้นหว้ยทรายขาวชวีติดมีเีศรษฐกจิ
พอเพียงจึงต้องการให้ชาวบ้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม 
สุขภาพดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบเพิ่มพลังสวนย�ง
สขุแบบไมต่อ้งรวยหว้ยทรายขาว
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 กิจกรรมเริม่จากนัดประชมุแกนนำา 20 คน จากหลายสว่น
มารว่มทัง้ราชการ ปราชญช์าวบา้น ผูส้งูอาย ุเยาวชน วัด โรงเรยีน 
สร้างผูน้ำาเกบ็ขอ้มลูเพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่สถานการณใ์นหมูบ่า้นเปน็แบบ
ไหน กพ็บดงัสมมติฐานข้างต้น คนมหีน้ีสนิมาก ชว่งทีผ่า่นมาพวก
เขาสร้างหนี้ไม่รู้ตัว ผ่านการซื้อปุ๋ยเคมี การซ้ืออาหารนอกบ้าน 
ข้อมูลที่ได้นำามาวิเคราะห์ต่อข้อมูล เพื่อหาทางออก
 “แนวคิดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ทำาให้ผมเห็นว่าปลูก  
ยางอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมาทำาอาชีพเสริมในร่องยาง”
 แม้คิดได้แต่การนำาเสนอให้ชาวสวนท่ีสะดวกสบายในการ
หากินกับสวนยางเชิงเดี่ยวมาก่อนนั้นค่อนข้างยาก จึงมาเน้นการ
เรียนรู้ให้ชาวบ้านมองว่าสภาพที่เขาเป็นอยู่จริง หาคนที่ทำาสำาเร็จ
แล้วมาให้เห็น ซึ่งพอมีอยู่ในหมู่บ้านแล้วที่ปลูกพืชในร่องสวนยาง
ประเภทผักเหรียง ผักกูด ชะอม เป็นข้าราชการเกษียณ คือ  
“ดาบตำารวจสุชาติ” ก็ชวนเขามาประชุมร่วมวงคุยให้ชาวบ้าน 
เห็นภาพจากคนที่ทำาสำาเร็จจริงล่วงหน้าไปแล้ว 
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 “ผมประกาศสโลแกนวา่ ปลูกทกุอยา่งทีก่นิได ้กนิทกุอยา่ง
ที่ปลูก เพื่อลดรายจ่าย ให้แนวคิดเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
ใหไ้ด ้จะปลกูยางพาราอยา่งเดยีวตอ่ไป ไมไ่ดแ้ลว้ อยา่คดิแตเ่รือ่ง
ยางแต่ต้องคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์” ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย
ขาวประกาศออกไปด้วยว่าวิธีอย่างนี้ นอกจากเพิ่มรายได้ ลดสาร
เคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพ 
 “ผักท้องถิ่น บ้านผมคือผักกูด ผมเรียกว่าเฟิร์นที่กินได้ 
การตั้งชื่อใหม่เพื่อเรียกความสนใจมันมีอยู่แล้วในร่องยางที่มีห้วย 
ผักกูดนี่ถ้าใช้สารเคมีจะตาย จะไม่ข้ึน ใครอยากรักษาผักกูด  
ต้องเลิกใช้สารเคมี ผมเล่นแนวนี้”
 ช่วงที่ผ่านมารายได้รายวันของชาวบ้านคือยางพารา 
การหันมาปลูกพืชเสริมในสวนยางเพิ่มรายได้รายสัปดาห์ สำาหรับ
รายเดอืนสง่เสริมการเล้ียงหม ูไก ่ปลา รายปยีงัมมีงัคดุในสวนยาง 
 เท่านั้นยังไม่พอเพื่อใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์ 
สร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลที่สุด เขายัง 
นำาเสนอการสรา้งรายไดร้ะยะ 40-50 ป ีโดยปลกูไมย้นืตน้สำาหรบั
ใช้เนื้อไม้เอาไว้ให้ลูกหลาน 
 “ก่อนมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ผมได้ไปศึกษาแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมน และหลายหน่วยงานจนผมเอง
มีความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงกับ กรมการ
ปกครอง” 
 หลายอย่างต้องใช้เทคนิคและออกแบบให้ตรงกับวิถีชีวิต
ของชาวบา้น อยา่งเชน่การทำาบญัชคีรวัเรอืน เขาพบวา่ทีช่าวบา้น
ไมส่นใจ เพราะบางคนเปน็สงูอายสุายตาไมด่ ีเขยีนไมไ่ด ้เขาบอก
วา่ “ใหท้ำาใหง้า่ยอยา่เครยีดสว่นทีใ่หห้ลานเขยีนกเ็ขยีนไป แตผู่ส้งู
อายุเองจะบันทึกเองก็ทำาอีกแบบ เช่นว่ากินไก่ไปสองตัวก็หักไม้
เล็กๆ เก็บใส่กล่องไปสองอันให้รู้ว่ากินไก่ไปสองตัว”
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 เพราะมาทำาเรื่องแบบนี้บางทีชาวบ้านลำาบากใจก็ต้องคิด
วธิมีาเลน่ ผูใ้หญท่วทิยเ์ลา่แมแ้ตไ่กท่ีช่าวบา้นซือ้กนิ เขาเกดิแนวคดิ
ใหม่ที่จะเลี้ยงเองในร่องสวนยาง เชิญปศุสัตว์ลงมาให้ความรู้  
การเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุนในร่องยาง เป็นการออกแบบให้เลี้ยงไก่
ที่ไม่ต้องให้อาหารมาก แต่ปล่อยให้ไก่หากินแมลง ปลวกเอาเอง
ในสวนยาง 
 “การสร้างอาหารให้ไก่ แค่เอาขอนไม้ไปวางให้ปลวกขึ้น 
พลกิขึน้มาไกก่จ็ะมปีลวกกนิ หรือขุดหลุมถมหญา้ลง เมือ่เอาหญา้
ขึ้นจะมีปลวกให้ไก่กินเช่นกัน ตอนหลังไก่จะหากินเอง”
 พูดหรือแนะนำาอย่างเดียวคงไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ  
ผู้ใหญ่ทวิทย์ต้องลงมือทำาให้ลูกบ้านเห็น ในสวนของเขาจึงเป็น
แหล่งเรียนรู้การปลูกในสวนยาง 8 อย่างประกอบด้วย สับปะรด 
เหรียง ขิง ข่า มะนาว สมุนไพร กล้วย พริกไทย นอกจากนั้น  
มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบนาแบบธรรมชาติ หมูพื้นบ้านเลี้ยงแบบ 
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุกอย่างลงในสวนยาง 
 กระบวนการทำางานเน้นการชวนมาคุยทำางานเป็นทีม 
ผู้ใหญ่ทวิทย์เป็นตัวหลักร่วมกับสภาชุมชน ซึ่งทุนเดิมความ 
รว่มมอืดอียูแ่ลว้ เพยีงแต่ปรับแนวคิดใหเ้ปน็องคค์วามรูแ้ลว้ทำางาน
ให้ประสบความสำาเร็จ วางต้นแบบเป้าหมาย 10 ครัว สามารถ
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บรรลุผลได้จนหลายหน่วยงาน และชุมชนอื่นลงมาดูงานแล้ว 
ในขณะนี้
 หลงัการขบัเคลือ่นโครงการฯ ทำาใหช้าวบา้นหว้ยทรายขาว
มาปลูกพืชในสวนยางเพิ่มมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะ 
ผักเหรียง คนนิยมปลูกมากที่สุด “ผมให้แนวคิดว่า ถ้าปลูกพืชซ้ำา
มากเกินไป ก็เสี่ยงทางการตลาด ควรหาพืชที่ไม่ซ้ำากันมาต้องคิด
นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”
 ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสมบูรณ์ ของ
ธรรมชาตเิขามัน่ใจวา่จะพาชาวสวนยางรอดชว่งวกิฤตนิีแ้ละยัง่ยนื 
คาดหวังว่าโครงการนีเ้กดิประโยชนก์บัชาวบา้น กอ่ใหเ้กดิความสขุ
โดยวางแผนที่ชวีิตให้คนห้วยทรายขาวว่าจากกิจกรรมตา่งๆ ที่เกิด
ขึ้นจะผลักดันการเกษียณอายุการเป็นเกษตรกรอายุ 60 ปี แบบมี
บำานาญจากการออม และให้คนในชุมชนดูแลอาหาร ออกกำาลัง-
กาย มีเป้าหมายว่าเมื่ออายุ 75 ปีต้องมีสุขภาพดี
 “นอกจากเศรษฐกจิสิง่ทีช่มุชนอืน่ไมค่อ่ยมอียา่งเราคอืการ
จัดการน้ำา ผมเนน้ใหช้าวบา้นดแูลทรพัยากรน้ำาใชต้ลอดป ีพืน้ทีท่ำา
นาในชุมชนที่ยังมีส่วนหน่ึง จะเริ่มกลับมาทำานาปลูกเองกินเอง 
ชาวสวนยางก็มองความสำาคัญของเร่ืองนี้มากขึ้นหลังจากที่ติดกับ
ยางมาชว่งหน่ึง” เขาเล่า และวา่การเรียนรูค้รัง้ใหมจ่าก สสส. ทำาให้
ชาวบ้านคิดเพิ่มข้ึน บางคนท่ีไม่ชอบประชุมมาก่อนก็เปลี่ยนใจ 
มาร่วมสม่ำาเสมอ หลายคนไม่จับไมโครโฟนก็กล้ามาจับ กล้าพูด
แสดงความเหน็ สำาหรบัเดก็รุน่ใหมส่ว่นใหญ่ยงัอยูก่บัชมุชน ผูใ้หญ่
ห้วยทรายขาวพยายามพัฒนาพวกเขาให้เติบโตพร้อมกับวิชาการ 
ที่สอดคล้องเข้ากับภูมิปัญญาชุมชน
 “หลักทำางานของผมเน้นให้เขามีกระบวนการเรียนรู้ และ
คาดหวังอย่างสูงว่าให้เขาทำาได้สำาเร็จ เน้นความสุขชุมชนให้รอด 
ไม่ต้องรวย” •
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 เรียนจบรัฐศาสตร์แล้วทำางานที่กรุงเทพฯ อยู่ระยะเวลา
หนึ่ง เสถียร ทิพย์ทอง ตัดสินใจพาครอบครัวกลับมาอยู่บ้านเกิด
ที่บ้านบางค้างคาว ตำาบลเขาไม้แก้ว อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 เขายอมรับว่ายุคสัมปทานป่าเพื่อเผาถ่าน คนในชุมชน
แห่งนี้รวมทั้งบิดาของเขาเองเป็นผู้ทำาลายป่าชายเลนจนราบ  
แตใ่นวนันีเ้ขาอาสามาเปน็ผูรั้บผดิชอบโครงการพลงัชมุชนรว่มรกัษ์
ป่าชายเลน 
 การดูแลป่าชายเลนในชุมชนริมฝั่งอันดามันโดยเฉพาะ
จังหวัดตรัง อาจมองกลับไปต้ังแต่การเคลื่อนไหวของสมาคม 
หยาดฝน ตัง้แตป่ ี2528 เริม่มกีารการอนรุกัษป์ลกูปา่ชายเลนดแูล
หญ้าทะเล หลังจากน้ันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหา
อวนลาก อวนรุน ฟื้นฟูป่าชายเลน ทำาให้ความสมบูรณ์กลับมา 
อีกครั้ง
 “ตอนหยาดฝนมาเป็นจังหวะที่มีการยกเลิกสัมปทานป่า
โกงกางในปี 2535 การฟื้นฟูก็เร่ิมหลังจากนั้น มีการปลูกเพ่ิม  
พอหยุดตัด ป่ามันก็กลับมาเอง” เสถียรเล่า 
 หลังปี 2540 ชาวบ้านเดินหน้าดูแลเองในลักษณะของ 
เครือข่ายร่วมดูแลป่าชายเลน แบ่งโซนกันกับหมู่บ้านที่อยู่เคียง 
ครั้นปี 2558 ชาวบ้านบางค้างคาวยังอยากทำาอะไรดีๆ ต่อกับ

ปลูกป่�ช�ยเลนในใจคน
ลดข้อขัดแย้งบางค้างคาว
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ปา่ชายเลนกม็าคยุกนั เสนอการ
สนับสนุนโครงการจาก สสส. 
ในการปลูกจิตสำานึกของคนใน
ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
  โครงการพลั งชุ มชนร่ วม 
รกัษ์ปา่ชายเลนบา้นบางคา้งคาว 
มีกลุ่มเป้าหมายที่ชาวบ้านทั่วไป
และกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มชาว
บ้านใช้ชื่อกิจกรรม “ฟื้นฟูวัน 
แม่ดูแลวันพ่อ” ใช้วันเฉลิม
พระชนมพรรษาในหลวงและ

ราชินีเป็นหลัก จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทาง ปลูกป่า เก็บขยะ
รมิคลองในนามกลุม่ “พลงัชมุชนรกัษ์ปา่ชายเลนบา้นบางคา้งคาว”
 สำาหรับกลุ่มเยาวชนซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของโครงการนี้ 
เสถยีรไดเ้ขา้ไปคยุกบัผูอ้ำานวยการโรงเรียนบา้นบางคา้งคาว ซึง่เปน็
โรงเรียนประจำาหมู่บ้านระดับประถมศึกษา มีการจัดต้ัง “ชุมนุม 
ป่าชายเลน” ขึ้นในโรงเรียน มีสมาชิกเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้น  
ป.4-6 
 รูปแบบของการทำากจิกรรมกบัเดก็จะมกีารเชญิผูรู้เ้กีย่วกบั
ป่าชายเลนซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนเองไปคุยให้เด็กฟังในเรื่อง
ต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน นอกจากสอนในห้องแล้ว  
ยังพานักเรียนลงไปสัมผัสป่าชายเลนซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียน 
 วิทยากรชาวบา้นอาจนำาเสนอกบัเดก็แบบถกูหลกัวชิาการ
บ้าง ไม่ถูกบ้าง แต่เขามองว่าในมุมหนึ่งเป็นการพัฒนาวิทยากร 
ไปในตัวด้วย เพราะการที่ต้องมีภาระต้องไปสอน ชาวบ้านกลุ่มนี้

จะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัว เรียนรู้ อย่างเป็นระบบเพื่อไปถ่ายทอด 
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 “ผมมองว่ากิจกรรมทำาให้เราได้กลุ่มเด็กที่มาสนใจป่า 

ชายเลน” เสถียรว่า การเริ่มที่เด็กได้ผลที่ตามมาคือผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น

ผูป้กครองจะตามเดก็มาเอง เพราะเดก็กลบัไปบอกเลา่อะไรพอ่แม่

จะเชื่อ “มันก็น่าคิดนะครับ สำาหรับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างนี้  

ถา้พอ่แมบ่อกเดก็ เดก็จะไมเ่ชือ่ เราจึงคดิแบบสวนทางใหเ้ดก็บอก

พ่อแม่แทนซึ่งมันก็ได้ผลจริง”

 การปลูกจิตสำานึกที่เด็ก ใช้แกนนำาเด็ก 20 คน กลับไป

ถ่ายทอดกับเพื่อนและที่บ้าน 

 “การอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้ว เมื่อใส่แนวคิดลงไป  

คนก็รับรู้ เข้าใจ แต่ก่อนจิตสำานึก มีแต่ในกลุ่มเล็กๆ ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมในทางรูปธรรม เช่น เอาพันธ์ุไม้มา 

ให้ปลูก แต่ สสส. ให้งบมาปลูกจิตสำานึก พัฒนาคน พอคนคิดได้ 

ต่อไปก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เขาก็ทำาเอง” 

169



ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

 เสถียรมองเห็นคุณค่าสำาคัญจากการขับเคลื่อนโครงการ 

สสส. ว่าสามารถผลกัดนัใหป้า่ชายเลนเปน็วาระโรงเรยีน เปน็หนึง่

หนว่ยเรียนรู้ท่ีผูอ้ำานวยการโรงเรยีนใหก้ารสนบัสนนุ พรอ้มประกาศ

พันธกิจเป็นโรงเรียนที่ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน 

 “ทางผู้อำานวยการต้องการให้เด็กเข้ามามีจิตสำานึก และ 

ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม เพราะส่วนหนึ่งอาจเห็นว่าที่ผ่านมาการ

สื่อสารระหว่างชาวบ้านกับโรงเรียนค่อนข้างจะห่างกัน กิจกรรมนี้

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ดีขึ้นได้ด้วย” 

 คนบางคา้งคาวสว่นใหญเ่ปน็มสุลมิจำานวน 250 ครวัเรอืน 

มี 30% หากินกับทะเล ที่เหลือทำาสวนยาง 
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 “การพูดกับชาวสวนยางเร่ืองป่าชายเลนอาจยากหน่อย 

เพราะเขาไมไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงเหมอืนชาวประมง สำาหรบัเดก็

รุ่นใหม่จะมีความเข้าใจประเด็นอย่างนี้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ อย่างการ

แอบทิ้งขยะในป่าชายเลน เราก็พาเด็กไปเก็บ แล้วบอกว่าอย่าทิ้ง 

ในจำานวนนั้นมีเด็กคนหนึ่งซึ่งที่บ้านเขาเองเป็นคนทิ้งรายใหญ่” 

 การทำางานพยายามผกูโยงกบัโครงสรา้งชมุชน 3 ดา้น คอื 

กลุ่มอาชีพ กรรมการหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากร และ

โรงเรียน

 เขามองว่าถึงท่ีสุด การท่ีชาวบ้านลงมือทำาสิ่งเหล่านี้เอง 

จะได้ผลกว่า เพราะพวกเขาอยู่กับป่าชายเลนมาทั้งชีวิต รู้จักพื้นที่ 

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

 “ในเชิงกระบวนการขับเคล่ือนเราผูกโยงกับกลุ่มอาชีพ 

กลุม่ออมทรพัย ์หาแนวรว่มมาทำา สรา้งกลุม่เดก็ ซึง่กบัเดก็พอเหน็

แววอยู่บ้างแม้จะยังเล็ก”

 เพื่อขยายผลส่วนน้ี เสถียรเล่าว่า การบูรณาการเรื่องนี้ 

กับเด็กที่เรียนหลักสูตรศาสนาอิสลามที่ศูนย์จริยธรรมของชุมชน

โดยผลักดันให้เด็กเรียนศาสนาควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพราะศาสนา

อิสลามมีหลักสำาคัญเชื่อมโยงกับธรรมชาติอยู่แล้ว 

 “อีกด้านหนึ่งเรากำาลังจะมีการจัดค่ายป่าชายเลน 3 วัน 

2 คืน ที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว ชักชวนเด็กในชุมชน และเด็ก

สนใจมาเขา้คา่ย ในคา่ยจะมกีารทำาสือ่ประชาสมัพนัธ ์สิง่แวดลอ้ม

และป่าชายเลน จัดซุ้มนิทรรศการ แข่งทักษะความรู้ป่าชายเลน 

แข่งวาดรูป และพาสมาชิกค่ายไปปลูกป่า”
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 สิ่งที่ทำาทั้งหมด เขาอยากให้คนบ้านบางค้างคาวทั้งหมด 

มารวมตัวมาพูดในเรื่องเดียวกัน 

 “ปัญหาในหมู่บ้านผมมีหลายอย่าง ความยากจน  

ยาเสพติด ฯลฯ แต่ว่าทุกปัญหาแก้ยาก เอาเรื่องทรัพยากรมาคุย

กอ่น เพราะเร่ืองแบบนีไ้มม่ใีครคา้น ไมข่ดัแยง้ จงึเอาเรือ่งอนรุกัษ์

มาเป็นเครื่องมือ โยงคนในหมู่บ้าน สร้างเครือข่ายในอนาคต  

อาจเป็นจุดเริ่มให้ได้พูดเรื่องอื่นต่อ อาจไม่ได้ตามหวังทั้งหมด  

แต่เดินต่อไปได้ ขยายแนวคิดออกไปเรื่อยๆ ”  

 สะดนั รญัวาศร ีคณะทำางานโครงการฯ ซึง่เปน็ชาวประมง

เล่าว่า หลังการยกเลิกสัมปทานป่าชายเลน ปลา ปู กุ้ง ก็เพิ่มขึ้น 
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 “ผมเคยเป็นลูกน้องเตาถ่านโกงกางมาก่อน ตอนน้ันน่ัง 

หัวเรือได้วันละ 50 บาท” เขาหัวเราะที่ตอนนี้ตัวเองกลับมามี

บทบาทอนุรักษ์ปลูกป่า เน่ืองจากสมัยนั้นไม่มีอาชีพอะไรดีกว่า 

ตัดไม้เผาถ่าน เพราะหลายสิบปีก่อนน้ัน สัตว์น้ำาแทบไม่มีราคา 

ค่างวด จับมาได้ขายถูก หรือแจกจ่ายกันกินเท่านั้น  

 สถานการณ์การทำาลายป่าชายเลน ที่พบในช่วงหนึ่งที่ 

ผ่านมาคือการเข้าไปขุด “ปูปง” สัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในรูตามพื้นดิน

ป่าชายเลน ขาคล้ายตะขาบตัวเล็ก มีราคาแพง กิโลกรัมละ 1,000 

กว่าบาท การขุดหาปูปงต้องขุดไปตามป่าชายเลนลึก ลงเป็นโพรง
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ขนาดใหญ่ ตัดรากของป่าชายเลนเสียหาย ทำาให้ต้นไม้ล้มตาย

จำานวนมาก

 วิสุทธิ์ ทองย้อย พี่เลี้ยงติดตามโครงการ กล่าวว่าจากการ

ที่เขาได้ทำาวิจัยการเสื่อมโทรมของทะเลแถบน้ีพบประเด็นที่สำาคัญ 

กล่าวคือ

 - สมัยก่อนมีรูปแบบของการใช้ทรัพยากรอย่างเดียว  

ไม่มีการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตามต้นตอแห่งความเสื่อมโทรมจริงๆ 

มาจากอวนลาก อวนรุน

 - การทำาลายป่าชายเลนมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

ถ้าชาวบ้านรู้ว่ามีผลอย่างทุกวันนี้ เขาอาจไม่เลือกทำา ต่อเมื่อรู้ว่า

มีผลกระทบ ชาวบ้านจึงไม่ยอมให้มีการทำาลายอีก 
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 วิสุทธิ์กล่าวว่า ป่าชายเลนของจังหวัดตรัง ช่วงที่ผ่านมา 

พบว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่ ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 3 ของจังหวัด 

ทีม่สีภาพการณเ์ชน่น้ีมาจากการพฒันาการในการจดัการทรพัยากร

ที่ต่อเนื่องมาหลายปี 

 “เราจะพบว่าป่าชายเลนชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย 

ก็อยู่ท่ีนี ่ป่าชายเลนยงัเปน็ทีพ่ึง่ในการทำามาหากนิของคนในหลาย

กิจกรรม สำาหรับบ้านบางค้างคาวน่าสนใจตรงที่เอาคนรุ่นใหม่มา

สืบต่อในการดูแลป่าชายเลน” 

 เขามองว่าคนรุ่นใหม่ที่ถูกดึงมาสนใจในเรื่องนี้ แม้ว่าเด็ก

นักเรียนจะเป็นพลวัตร แต่สิ่งนี้จะยังหลงเหลืออยู่กับเด็กไม่ว่า  

เขาโตหรือไปอยู่ที่ไหน ถ้าทำาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จะเกิดผล 

 “สำาหรับการใช้วิทยากรในท้องถิ่น มาบรรยายให้เด็กฟัง 

ผมมองว่าเป็นการเรียนรู้ร่วม การที่คนท้องถิ่นมาบอกเล่าเอง 

ถือว่าน่าสนใจใช้ประสบการณ์ของจริง สิ่งเหล่านี้จะผูกติดไปกับ 

คนท่ีเป็นวิทยากรด้วย ถ้าเขาจะทำาอะไรกับป่าชายเลน เขาก็จะ

นึกถึงสิ่งที่เขาพูดเขาสอนกับเด็ก” •
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 กลุ่มเกษตรสีเขียวบ้านคลองลำาหลิง ดำาเนินการมาแล้ว  
3 ปี หมู่บ้านแห่งน้ีด้านหน่ึงติดภูเขามีคลองลำาหลิงไหลผ่านให้ 
ชาวบ้านมีน้ำาทำานาและปลูกผัก
 สมยักอ่นชาวนาทีน่ีใ่ชส้ารเคม ีพอกระแสเกษตรทางเลอืก
มาส่งเสริม ชาวบ้านส่วนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนมายึดวิถีอินทรีย์ โดยเริ่ม
ปรับเป็นนาอินทรีย์ได้จำานวนหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2556 
 ถวลิ ทวตีา ผูร้บัผดิชอบโครงการเกษตรสเีขยีว บา้นคลอง
ลำาหลิง หมู่ 13 ตำาบลตำานาน อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เล่าว่า
ชาวบ้านทั้งหมด 200 กว่าครัวเรือน ยึดอาชีพทำานากันมา 
แต่บรรพบุรุษ หากมองไปถึงสมัยดั้งเดิมที่นี่เป็นนาอินทรีย์อยู่แล้ว
เน้นการใช้ปุ๋ยจากขี้ค้างคาว จนเมื่อ 15 ปีก่อนที่ชาวบ้านหันมาใช้
สารเคมีกันอย่างเข้มข้น เห็นว่าเป็นวิธีทำานาที่ได้ผลเร็วทันตา 
เหนื่อยน้อย แต่ผลเสียที่เกิดตามมา คือ ทำาให้ดินแข็งกระด้าง  
ตน้ขา้วงามแตเ่มลด็ขา้วลบี เมือ่เอาข้าวมาบรโิภคมคีนตัง้ขอ้สงัเกต
ว่าทำาให้เกิดอาการเข็ดเมื่อย 
 การใช้ยาฆ่าหญ้าตั้งแต่สวนยางที่อยู่บนภูเขาลงมายัง 
ท้องนาในหมู่บ้าน น้ำาที่ไหลรวมลงมาทำาให้มีสารพิษตกค้างไปทั่ว

เกษตรสีเขียวคลองลำ�หลิง
หวังสืบทอดชาวนารุ่นใหม่
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 “เมื่อเปลี่ยนอินทรีย์ครั้งแรกคนที่ยอมมาเปลี่ยนตาม
แนวทางนี้ก็ไม่มากราว 30 คน” ถวิลเล่า หลังปี 2556 เปลี่ยน 
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีทำาเองแบบรวมกลุ่มแล้วแบ่งกันใช้ วัสดุที่ใช้ทำา
ปุ๋ยนั้นหมักจากขี้วัว แกลบ เศษหญ้า รำา กากน้ำาตาล ใช้เทคนิค
จากกลุ่มเกษตรทางเลือกที่มาแนะนำาให้ 
 สำาหรบัโครงการเกษตรสเีขียว บา้นคลองลำาหลงิทีส่นบัสนนุ
โดย สสส. ถวิลบอกว่า มีเป้าหมายเพื่อต้องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข ด้วยการเลิกการใช้สารเคมีอย่าง
จริงจัง “อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนทีเดียวคงยาก ก็คงค่อยเปลี่ยน 
เช่น คนมีนา 5 บิ้ง (แปลง) ก็อาจเริ่มทำาแบบอินทรีย์สัก 3 บิ้ง 
ก่อนค่อยขยายผลไปเรื่อยๆ ” 
 พบว่าคนท่ีลองทำาแล้วส่วนมากก็ เห็นว่าข้าวได้ผล 
น้ำาหนักดี ไม่ลีบ ไม่เสีย ต้นทุนก็ต่ำากว่า ปลอดภัยกับสุขภาพ  
เมื่อทำานาอินทรีย์เห็นผลเบื้องต้น แล้วมาปลูกผักแบบอินทรีย์ 
ข้างบ้านและในสวนยาง เพื่อนำามากินเองในครัวเรือนด้วย
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 “ความคาดหวังคือค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นกระแสอินทรีย์  
ไม่นานมานี้ ทาง รพ.สต. เข้ามาเจาะเลือดเปรียบเทียบก่อนและ
หลัง การบริโภคผักใช้สารเคมีกับอินทรีย์ จะเห็นผลได้ชัดเจน  
ชาวบ้านก็รู้เองว่าผักที่งามด้วยสารเคมีในขั้นตอนต่างๆ นั้น
อันตรายเช่นไร” 
 ตอนนี้ผลผลิตข้าวอินทรีย์คลองลำาหลิง มีสมาชิกนา
อินทรีย์ 23 ราย ได้มีการรวมกลุ่มขายในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บา้นตาพอ้ รปูแบบคอืจะมกีารรวมขา้วเปลอืก นำามาสขีายใหก้ลุม่ 
แล้วจ่ายเงินคืนให้สมาชิกโดยลูกค้าจะตามมาซื้อเองถึงแหล่งผลิต 
ซึ่งข้าวอินทรีย์กำาลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง
 “ตอนทีผ่มมาทำานาอนิทรยี์ ชว่งแรกคนอืน่กม็องแปลกๆ 
แม้คิดว่าต้องทำาให้สำาเร็จ แต่ก็กดดันอยู่เหมือนกัน แต่พอขายข้าว
สังหยดออกไปได้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดี”
 นอกจากทำานา โครงการเกษตรสีเขียวบ้านคลองลำาหลิง 
ยังส่งเสริมปลูกผักเกษตรอินทรีย์ มีคณะทำางานระดับแกนนำา  
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15 คน ติดตามประเมินผลครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการ ว่าทำาจริงได้ผลหรือไม่ในทุกกระบวนการ 
 กิจกรรมพาคนเข้าวดั มกีารสง่เสรมิคนถอืศลี 5 ในวนัพระ 
ชักชวนคนไปวัด ถือศีลในวันพระ เนื่องจากที่ผ่านมาคนยุคใหม่
ห่างหายจากกิจกรรมเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 
 แม้ว่ากระแสสังคมได้เปลี่ยนไป แต่นับว่าคนคลองลำาหลิง 
ยงัยดึการทำานาเปน็อาชพีหลกัไดอ้ยู ่ขา้วนาปทีีป่ลกูมพีนัธุเ์ลบ็นก  
พันธ์ุสังหยด ส่วนนาปรังปลูกข้าวหอมราชินี ข้าวหอมใบเตย  
ถวิลเล่าว่า ชาวนาทุกวันน้ีต่างจากเมื่อก่อน เพราะต้องใช้เงิน 
ในการทำานา หลายข้ันตอนต้องจ้างทำา หากไม่จ้างทำาก็ลำาบาก  
ยกตัวอย่าง ถ้าไถที่นาตัวเองช้าจนคนอื่นปักดำาเสร็จแล้วก็จะนำา
อุปกรณ์เข้าไปไถยาก
 “สามสบิปมีาน่ีเองที ่ววัไดห้ายไปจากทอ้งทุง่ รถไถมาแทน 
คนรุ่นใหม่ อายุราว 40 เศษ เหลือกลับมาทำานาไม่มาก ชาวนา 
ส่วนมากส่งลูกเรียนไปทำางานที่อื่น
 เด็กรุ่นใหม่ไปนั่งทำางานห้องแอร์มากขึ้น แต่ผมยังหวังว่า
น่าจะมีคนรุ่นลูกหลานกลับมาทำานาบ้างนะครับ” เขาเล่า นั่นขึ้น
อยู่แต่ละครอบครัวจะปลูกฝังกันอย่างไรด้วยเหมือนกัน 
 พิน ทวีตา คณะทำางานโครงการฯ เล่าว่า ตอนนี้ก็ถือว่า 
ในชุมชนมั่นคงทางอาหาร ไม่ว่า ข้าว ผัก และการทำาปุ๋ยเอาไว้ใช้
กันเอง 
 “ป้าสอนลูกว่าตั้งแต่เด็กว่า “ลูกเหอ สู(ลูก)เรียนก็เรียน 
แต่ว่านาถูกทำาต่อไป ลูกป้า 3 คน ก่อนไปเรียนต้องทำานาก่อน” 
 บรรดาลูกของป้าพินจึงทำานาเป็นทุกคน แม้ว่าไปร่ำาเรียน
จนจบพยาบาล รับราชการอยู่หมู่บ้านใกล้เคียง ทุกวันนี้ยังต้อง
กลับมาทำานาที่คลองลำาหลิง

180



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 “ที่สอนลูกอย่างนั้น เพราะเรารักนา ทุกกระบวนในการ
ทำานา เราทำานามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย” เธอเล่าว่าการที่ชาวนา
ถ่ายทอดให้ลูกหลานทำานา ทำาให้เห็นความเข้มแข็งของชาวนา 
ที่คลองลำาหลิง
 จุฑาธิป ชูสง พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าชุมชน 
ในพัทลุงที่ทำานาจริงๆ เหลือน้อยลง แต่หน่วยงานต่างๆ ลงมา
ช่วย ท่ีเคยทิ้งวิถีเดิมก็เอาวิถีเดิมกลับมาปรับให้เข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบัน ตอนนี้หลายชุมชนจึงเห็นการทำานาครบวงจร ตั้งแต่ปลูก
จนถึงแปรรูป กินเองเหลือขาย 
 ในโครงการ สสส.มีการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ มีทั้งข้าว 
ผักและไม้ยืนต้น รวบรวมเมล็ดพันธุ์ของตัวเอง และหาจากที่อื่น
โดยการแลกแบ่งปัน คนที่ได้พันธุ์ไปใช้จะต้องเอาผลผลิตกลับมา
คืน จ่ายคนอื่นต่อ
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 สำาหรับการทำาเกษตรอินทรีย์มีคนปลูกจริง 50 คน  
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เดน่ชดั คอื คนตืน่ตวั ในการพึง่ตนเอง
ปลูกผัก เก็บพันธุ์ สามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันและขาย ขณะที่
สุขภาพถูกมองหลายด้านมากขึ้น มีความรู้มากขึ้นได้ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม
 “เกษตรอนิทรยีน์ัน้คอ่ยๆ ปรบั กรณขีา้วอนิทรยีน์า่สนใจ  
เพราะเร่ิมมาจากคนไม่กี่คน ที่เขาทำาเห็นผล ต้องเปลี่ยนที่ใจ 
และวิธีคิดในวิถีการทำานาแบบน้ี ถ้าดินดีแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม 
เพราะมันงามเอง” เธอเล่าและว่า จุดเด่นของคนคลองลำาหลิง  
พบว่ายังปลูกฝังถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังยังทำานาต่อ 
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 “เห็นได้จากการปลูกข้าวอินทรีย์ คนรุ่นลูกหลานใน
หมู่บ้านนี่เองที่เอาข้าวออกไปแนะนำา ประชาสัมพันธ์ เอาไปขาย
ในที่ทำางาน ชักชวนคนที่ทำางานมากินข้าวอินทรีย์” 
 ชาวนาหลายคนไดส้อนลูกสอนหลาน ถา่ยทอดการทำานา 
กิจกรรมบางอย่างจึงต้องนัดวันอาทิตย์ เพราะมีชาวนาที่ทำางาน
ออฟฟิศอยู่ด้วย ซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่า ค่านิยมในการทำานา 
ช่วงหนึ่งมันเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ไม่อยากทำานา เพราะเหนื่อย 
หลายคนจึงไปทำางานที่อื่นแต่เริ่มคิดใหม่กลับมาทำานา 
 “มองวา่คนทีน่ีท่ำาอาชพีอะไรไมเ่กีย่วแตอ่ยา่งหนึง่เขาตอ้ง
ทำานาสืบทอดบรรพบุรุษ” จุฑาธิปเล่า พร้อมกับยกตัวอย่างคณะ
ทำางานโครงการคนหนึง่ทีจ่บชา่งไฟฟา้ เคยทำางานเปน็ชา่งในเมอืง 
และตัดสินใจพาครอบครัวกลับมาทำานา 
 “การทำาเกษตรอินทรีย์ที่สำาเร็จ เพราะหมู่บ้านน้ีทำาจริง 
หน่วยงานเข้าไปเห็นความสำาคัญเป็นแรงเสริม” เธอเล่า แต่มีจุด
สังเกตที่ต้องใช้เดินต่ออีกหลายประเด็นเช่น 
 - ตลาด ยังมีจุดอ่อนการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค 
 - ทำาอย่างไรให้สังคมได้บริโภคผักปลอดภัยทั้งคนปลูก 
และคนทั่วไป
 - เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนในหมู่บ้านและหมู่บ้าน 
ข้างเคียง ขยายต่อออกไปเรื่อยๆ 
 - มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ 
 - การประชาสัมพันธ์สื่อสารในสิ่งที่ดำาเนินการไปแล้ว 
 - สร้างระบบรับรองมาตรฐานอินทรีย์
 - เอาวิถีเชิงวัฒนธรรมมาโยงเครือข่าย เช่น การกวน 
ข้าวยาโค ซึ่งเกี่ยวข้องหลายมิติกับการทำานา •
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 โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยคนสามวัย บ้านโคกแย้ม 
หมู่ที่ 2 ตำาบลนาท่อม อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดำาเนินการต่อ
เนื่องมาเป็นปีที่ 2 ในทุ่งนาของหมู่บ้านที่เรียกว่า ”ทุ่งนาตาลก”
 ในช่วงปีแรกมีการทำานาอินทรีย์ต้นแบบจำานวน 4 แปลง 
เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ผู้สูงอายุมีส่วนในกระบวนการขับเคลื่อน 
การลดสารเคมดีว้ยการปลกูพชืผกัสวนครวั ทำาปุ๋ยหมกัจากปุย๋คอก
และขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
 ไพเราะ เกตุชู ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าถึงการทำานา
ตน้แบบวา่ไดร้บัความสนใจจากคนในหมูบ่า้น คนต่างหมูบ่า้น และ
กลุ่มเด็กเยาวชนในโครงการ ทุกคนมีความสุข สนุกสนาน และได้ 
เรยีนรูศ้ตัรพูชื หอยเชอร่ีตัวปญัหาของท้องทุ่งในยคุปจัจบุนั ถกูจบั
มาเป็นเมนูอาหาร 
 “ชุมชนชาวนาทีน่ี่เหน็ผลกระทบจากสารเคม ีเราจงึหนัมา
ทำาเกษตรอนิทรยี ์ซึง่ในปแีรกเรากไ็ปชวนคนในหมูบ่า้น 3 วยั ตัง้แต่
ผู้สูงอายุ วัยทำางาน และเด็ก ผู้สูงอายุเราก็ให้เขาปลูกผัก เด็กทำา
เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่เราเน้นก็คือเกษตรอินทรีย์ เน้นย้ำาเรื่องอย่าใช้
ยาฆ่าหญ้า อย่าใช้ยาเบื่อหอย ในปีแรกที่ทำาแนวทางนี้ก็ประสบ
ความสำาเร็จ” 

ผลลัพธ์น�อินทรีย์โคกแย้ม
ชูข้าวเล็บนกวิสาหกิจชุมชน
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 เธอเลา่วา่ สิง่ทีไ่ดช้ดัคอืความรว่มมอื ความเปน็กลุม่กอ้น
ของคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
จะมีคนมาร่วมจำานวนมาก ผลจากการทำานาอินทรีย์ เราเห็น
ผลผลิตที่มากขึ้น เป็นการทำานาแบบลดต้นทุน ทำาปุ๋ยใช้เอง และ
ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่านาอินทรีย์เป็นแบบไหน อย่างไร
 บ้านโคกแย้มมีทุ่งนาที่เรียกว่า “ทุ่งนาตาลก” พื้นที่  
900 กว่าไร่ ซึ่งมากที่สุดในตำาบลนาท่อม มีคนทำานาปีละ 2 ครั้ง 
จำานวน 100 กว่าครัวเรือนยังเป็นอาชีพหลัก มากกว่าทำาสวนยาง 
หรือว่ารับจ้าง
 “ที่จริงเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีเดิมของที่นี่ คนแก่ๆ เล่าว่า
สมัยก่อน เมื่อเขาไปนาเขาก็เอาขี้วัวไปเทลงในนา จนปัจจุบันน้ี 
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คนเริ่มหันมาใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งก็เห็นว่าผลผลิตจากนาข้าวเริ่มลดน้อย
ลง การใช้สารเคมีก็น่าจะราว 30 ปีก่อน ทุกคนก็พบปัญหาอย่าง
หนึ่งว่า เมื่อใช้สารเคมีไปนานๆ ดินมันจะแข็งมาก จุดเริ่มต้นที่
เปลีย่นนา่จะมาจากผูใ้หญบ่า้นทีเ่อาขีห้มไูปใสใ่นนากอ่นฤดทูำานา 
ปล่อยทิ้งไว้ต่อมาก็ได้ผลดี คนก็หันมาสนใจ” 
 ในปีท่ีผ่านมา ชาวบ้านที่ได้เรียนรู้การทำาปุ๋ยอินทรีย์  
จากสว่นผสมขีว้วั แกลบ น้ำาหมกัจากเศษอาหาร และน้ำาหมกัหอย 
เชอรี่ มีการทำาน้ำาหมักรวมให้ทุกคนสามารถนำาไปใช้ได้ ผลผลิต 
จากการหันมาทำานาอินทรีย์ พบว่า ได้จำานวนข้าวเท่ากับนาที่ใช้
ปุ๋ยเคมี และบางรายได้ผลผลิตมากกว่า แต่ที่ชัดเจนก็คือเป็นการ
ลดต้นทุนการทำานา สภาพดินและสิ่งแวดล้อมในทุ่งนาก็กลับ 
คืนมา จากที่ดินแข็ง หอย ปู ปลา หายไปก็ฟื้นคืนกลับมา 
 ตอนนี้คนท่ีทำานาก็มีข้าวพอกินตลอดปี สำาหรับการ 
ขายขา้วหากเปน็ขา้วอนิทรยี ์จะไดร้าคาดสีง่ผลดตีอ่สขุภาพ สมาชกิ
ที่ทำานาอินทรีย์จำานวน 40 ราย ก็มีคนสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
เห็นว่าเป็นการลดต้นทุน 
 ไพเราะเล่าว่าโครงการฯ ในปี 2 เน้นส่งเสริมการทำา 
นาอินทรีย์ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำานา อย่างเช่นการชวน
น้องลงนา ในทุกกระบวนการทำานา ไม่ว่าการขังน้ำาในนา การไถ 
หวา่น จะสอนวธิกีารทำานาใหก้บัเดก็ วา่เมล็ดข้าวมลีกัษณะอยา่งไร 
การยืนระยะหว่านข้าวอย่างไร
 “เด็กสนุก เพราะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ลงไปกลางนาเลย  
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำาส่วนนี้ บางคนเห็นโคลนก็ไม่กล้าลง จนเขาก็
พบว่ามันสนุกมากได้ช่วยทำานาได้เล่นน้ำา”
 เธอบอกว่าการทำานาอินทรีย์ไม่ได้คิดว่าขวางความคิดคน
รุ่นใหม่ ไม่ได้เป็นการบังคับว่าให้เขาต้องทำานา เพราะเด็กทุกวันนี้
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ต้องไปเรียนหนังสือ แต่ต้องการบอกกับพวกเขาว่า การทำานา 
มันจะเป็นอย่างไร ตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนั้น มีการพาไปดูงาน
พื้นที่อื่นหรือกระบวนการอย่างอื่น เช่น การสีข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของข้าว 
 “ตอนนี้เรามีกลุ่มเยาวชนที่มาร่วมอยู่ 35 คน เป็นส่วน
สำาคัญในการขับเคลื่อนโครงการ”
 จุดเด่นของการทำานาที่โคกแย้ม คือ มีพันธุ์ข้าวเล็บนก 
ท่ีมีชื่อเสียงที่สุด แม้ทุกวันนี้จะมีการปลูกพันธุ์ข้าวหลากหลาย 
ทั้งพันธุ์มณีแดงและหอมปทุม 
 แนวคิดเกษตรอินทรีย์นอกจากในนา ยังส่งผลไปถึง
เกษตรกรด้านอื่นในชุมชน อย่างการปลูกผัก ทุกวันนี้ชาวบ้าน 
เลือกซื้อจากคนที่ทำาเกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจว่าปลูกแบบการใช้ปุ๋ย
ธรรมชาต ิชาวบา้นเขา้ใจเกษตรอนิทรยีม์ากกวา่เดมิ เมือ่เทยีบกบั 
4-5 ปีก่อน
 ไพเราะเล่าว่า ในกระบวนการโครงการฯ นี้ยังมีการฟื้นวิถี
วัฒนธรรมชุมชนมาด้วย ในการเก็บเกี่ยวล่าสุดได้เชิญผู้อาวุโส  
มานั่งคุยถึงอดีตของชุมชน ว่าในสมัยก่อนทุ่งนาเคยเป็นอย่างไร 
ทางสภาพภูมิศาสตร์เดิม ใครที่เคยเกี่ยวข้าวได้เร็วกว่าคนอื่น
 ถาวร คงนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านโคกแย้ม เล่าว่า  
ทุกวันนี้มีคนจากที่อื่นมาหาซื้อข้าวพันธุ์เล็บนกที่น่ี ต้องมีการส่ัง
เอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด 
 “จากการทำาโครงการ สสส.ทำาให้ตอนนี้มีนาอินทรีย์  
60 ไร่ และมีคนทำาตาม เราพยายามขยายพื้นที่ปลูกข้าวใน 
นาอินทรีย์จำานวน 900 ไร่ การขยายพื้นที่ไม่ได้ชักชวนโดยตรง  
แต่ทำาให้ดู พอเห็นได้ผลเขาก็มาทำาบ้าง” เขาว่าแม้เป็นจุดเริ่มต้น 
1-2 ปีแรก แต่ก็เห็นแล้วว่าสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศน์กลับมาได้
ไม่น้อย ปู ปลา กลับมาสภาพดินดีขึ้น 
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 “จุดเริ่มน้ันอยู่ท่ีผมเอาข้ีหมูไปใส่ในนา ซึ่งผมมีความ
ต้องการลดต้นทุนการผลิต และมันก็ได้ผล เคยเห็นคนสมัยก่อน 
ใช้ขี้ค้างคาว แต่ทุกวันน้ีปุ๋ยข้ีค้างคาวหายาก คงต้องใช้ขี้ไก่ ขี้วัว 
ที่พอหาได้อยู่” 
 อนุชา เฉลาชัย กำานันตำาบลนาท่อมมองว่าโดยภาพรวม
การตอบรับของเกษตรอินทรีย์มีมากข้ึน ผู้บริหาร เทศบาล  
ฝา่ยปกครอง ท้องที ่ทอ้งถิน่ กำาลงัไปในแนวทางเดยีวกนั ประกอบ
กับการตอบรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัฐส่งเสริม กับบางส่วน
ที่ได้ดำาเนินการมาล่วงหน้าแล้วก็ทำาให้ประชาชนตอบรับดี ทำาให้
เหน็วา่ชาวตำาบลนาทอ่มจะยดึหลกัเกษตรอนิทรยี ์ครอบคลมุพืน้ที ่
ไม่ใช่มีแค่นาอินทรีย์อย่างเดียว แต่หมายถึงการปลูกผักปลอด 
สารพษิ เศรษฐกจิพอเพยีงแบบผลติใชเ้องในครวัเรอืน ลดรายจา่ย
ในครอบครัวตัวเองให้มากขึ้น
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 “เป็นเป้าหมายระดับตำาบล ปัจจุบันก็เริ่มต้นจากจุดเล็ก 
ขยายกว้างออกไปแล้วคนตอบรับสนใจมากพอสมควร อนาคต 
ชาวนาท่อมก็คงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หน้ีสินลดน้อยลง น่ันคือ 
เป้าหมาย” 
 นวลจันทร์ คงสุด ชาวนาโคกแย้ม เล่าว่าเริ่มทำานา 
แต่เด็กเมื่อยังอยู่กับพ่อแม่ 30 ปีที่แล้ว ช่วงหนึ่งออกจากหมู่บ้าน 
ไปทำางานบริษัทอยู่สมุทรปราการหลายปี จนกระทั้งปี 2548  
พ่อแม่เลิกทำานา เธอกลับมาบ้านมาทำานา 
 “ตอนแรกให้คนอื่นทำาแล้วมาหาร 2 ได้น้อยเลยมาทำา 
เองดู พอทำาเราประหยัดต้นทุน โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติมูลสัตว์  
เห็นว่าได้ผลดีกว่า พอมีโครงการ สสส. ส่งสริมการทำานาอินทรีย์
ก็เลยมาร่วม เรามีส่วนในการดูแลเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มเป็นหลัก  
มีข้าวเล็บนก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยข้าวเล็บนกเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่
ปลูกมาตลอด และได้ผลดีเราจะส่งเสริมตรงนี้”
 สมนึก นุ่นด้วง พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าทุ่งตาลก 
เป็นพื้นที่โครงการ สสส.ที่ส่งเสริมให้ชาวนาอินทรีย์ เดิมปี 2557 
ชาวนาเริ่มทดลองลดต้นทุนด้วยการทำานา 4 แบบ มีนาดำา นา
หว่านน้ำาตม และนาโยน นากลา้ตน้เดยีว ปรากฏวา่ไดผ้ลนา่พอใจ
ทีน่าโยนและนากลา้ตน้เดยีว หลงัจากนัน้ชาวนากค็ดิวา่จะตอ่ยอด
นาอินทรีย์เพิ่มอีก 40 ไร่ในปีนี้ ขณะที่อีกกลุ่มทำาหน้าที่คัดเมล็ด
พันธุ์ เพราะการมีเมล็ดพันธุ์ดีช่วยลดต้นทุนในการทำานา
 “ที่ได้แล้วคือนาอินทรีย์ในปีที่ 2 และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัด
ตามแบบของกรมวชิาการเกษตร ซึง่มเีจา้หนา้ทีก่รมวชิาการเกษตร
มาให้ความรู้กับชาวนาที่นี่”
 ผลที่เกิดกับชุมชนนอกจากได้เรื่องสุขภาพ ลดใช้สารเคมี 
ในมิติทางสังคมยังเห็นการที่ชาวบ้านกลับมาร่วมกันทำานา  
ทางเศรษฐกิจ พื้นที่นาเท่าเดิมผลิตข้าวได้มากขึ้นและผลิตข้าวที่มี
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ความแตกตา่งคอืขา้วอนิทรยีจ์ะสรา้งมลูคา่ทีส่งูข้ึน สำาหรบัข้าวของ
กลุ่มอินทรีย์จะนำาไปสีและบรรจุภัณฑ์ขาย โดยรูปแบบสมาชิกที่
รวมกลุ่มกันขายซึ่งน่าจะเดินต่อไปถึงวิสาหกิจชุมชนได้ 
 “ส่วนสิ่งที่ได้มากกว่าข้าว คือ ทำาให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มี 
ความสุขกับการกลับมาทำานาในวิถีเดิม เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาส 
เรยีนรูก้ารทำานา ชวิีตกลางท้องทุ่งในแบบโบราณไมว่า่เลน่ปีซ่งัขา้ง 
เล่นน้ำา กินหอยเชอรี่”
 สมนึกมองว่า จุดเด่นชุมชนคนที่น่ี ถ้าทำาอะไรจะพร้อม
เพรียง ถ้าสิ่งที่ชาวบ้านเอาด้วยจะทำาเต็มที่ 
 “การทำานาอินทรียเ์ข้ากบักระแสทีค่นรักสขุภาพ และทำาให้
มีรายได้จากการทำานามากกว่า เพราะลดต้นทุน ขายข้าวได้ราคา
ดีกว่า ก็ตอบโจทย์ปัญหาการทำานาขาดทุนได้”
 เขากล่าวสำาหรับอุปสรรคยังอยู่ที่ไม่สามารถดึงทุกคนมา 
ทำานาอินทรีย์ เพราะความรู้สึกเดิมๆ ของคนว่า ใส่ปุ๋ยเคมีได้ 
ผลเร็ว ความเชื่อเช่นนี้ต้องใช้เวลาปรับ นอกจากนั้นยังไม่สามารถ
เปลี่ยนความคิดการทำานาที่เผาซัง แต่หารู้ไม่ว่ากำาลังทำาลายเชื้อ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไปด้วย •
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 จากเชิงเขาบรรทัด ชุมชนท่ายูง หมู่ 5 ตำาบลตะแพน  
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ต้องออกแรงเดินบุกป่าขึ้นเขาระยะทาง  
700 เมตร จึงจะถึงบริเวณที่ราบ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่ทำานาของ
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) แหล่ง
เสบียงเพื่อการต่อสู้อันยาวนานครั้งหน่ึงในประวัติศาสตร์
การเมืองไทยที่ยังทิ้งร่องรอยหลายอย่างให้เห็น 
 มาถึงวันนี้สหาย พคท.ที่กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  
ณ ภูมิลำาเนาเดิม พวกเขายังผูกพันลึกซึ้งกับผืนป่าเขาบรรทัดและ
กลายมาเปน็แกนนำาสำาคญัในโครงการคนทา่ยงูปลกูปา่ในนาสหาย  
ทีส่นบัสนนุโดย สสส. พวกเขาคดิจะกลบัไปปลกูปา่ในผนืดนิทีเ่คย
ถูกบุกเบิกแผ้วถางเป็นที่นาในครั้งนั้นกลายเป็นที่โล่ง กลับมาเป็น
ป่าต้นน้ำาที่สมบูรณ์อีกครั้ง 
 สมปอง เพิ่มแก้ว หรือ อดีตสหายสำาเริง ผู้ใหญ่บ้านท่า
ยูง ผูรั้บผดิชอบโครงการฯ เลา่วา่การตอ่สู้การเมอืงในสมยัน้ันทำาให้
คนจำานวนหน่ึงต้องเข้าไปอยู่ในป่า สำาหรับภาคใต้มีที่มั่นสำาคัญ
เทือกเขาบรรทัด 
 “พ่อแม่ผมถูกฆ่าตาย ผมเข้าป่าตั้งแต่ 10 ขวบ รู้จักป่า 
ทีน่ีแ่ทบทกุตารางนิว้ หลงัจากออกจากปา่ แลว้ไปอยูท่ีอ่ืน่ชว่งหนึง่ 
หลังจากนั้นกลับมาอยู่ถิ่นเดิม จนได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน”

ปลูกป่�ในน�คอมมิวนิสต์
วันนี้ของ “สหายเขาบรรทัด”
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 เขาเล่าว่ากิจกรรมปลูกป่า ได้ดำาเนินมาก่อนระยะหนึ่ง  
และจะเพิ่มพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆ เมื่อปลูกแล้วต้องมีการติดตามดูแล
จนเติบโต ไม่ให้ใครมาตัดทำาลาย ปัญหาที่พบมากสำาหรับป่าผืนนี้ 
ทุกวันนี้ยังมีการลักลอบตัดไม้กฤษณาซึ่งเป็นคนที่มาจากถิ่นอื่น
 สมปองเลา่วา่กลุม่อดตีสหาย ในหมูบ่า้นยงัมคีวามผกูพนั
กันดี ยังมาทำาอะไรร่วมกัน คนเหล่านี้มาทำางานเป็นจิตอาสา  
ด้วยความรู้สึกรักป่า งานที่ยากก็คือ แม้จะเฝ้าระวังป่า แต่เมื่อ 
มีเสียงปืนดังในกลางคืน ก็ไม่รู้ทำาอย่างไร เพราะชาวบ้านทำางาน
ในนามกลุ่มอนุรักษ์กันลำาพัง ในอนาคตก็คงได้จะได้ทำางานร่วม 
กับเจ้าหน้าที่ของเขตอุทยาน 
 “เราวางแผนว่าต่อไปจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ มีการ 
เตรยีมพรอ้มบางสว่น เชน่ การทำาอาคาร หอ้งน้ำารองรบั ในบรเิวณ
ที่เคยเป็นฐานปฎิบัติการเดิมของ พคท. รูปแบบการท่องเที่ยว
นอกจากชมธรรมชาติที่สงบ ร่มเย็น อากาศดี อาจมีลักษณะของ
การเดินป่า ถ้ำา น้ำาตก และเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการสู้รบในอดีต”
 สมภา ใจกล้า คณะทำางานโครงการฯ เล่าว่าชุมชนแห่ง
นี้มีองค์กรที่อนุรักษ์ป่ามาก่อนแล้วหลายปีในนามกลุ่มอนุรักษ์ 
ป่าต้นน้ำา ตำาบลตะแพน การมาขับเคลื่อนกับ สสส. เพราะมอง
วา่จะตอ้งช่วยกันอนุรกัษ์ปา่กนัต่อไป โดยยงัใชก้จิกรรมดงักลา่วมา
เป็นจุดศูนย์รวมของหมู่บ้าน 
 “บทบาทของชาวบา้นในการอนุรกัษ์ปา่ที่ผา่นมาราว 8 ป ี
มีการบวชป่าเป็นกลวิธีในการอนุรักษ์ที่ทำามาต่อเนื่องหลายปี  
เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน การนั่งคุยกันคิดว่าน่าจะเอา
สิ่งท่ีทำาอยู่แล้วมาพัฒนาต่อ เพื่อให้เป็นกิจกรรมศูนย์รวมของ
หมู่บ้านที่ทุกคนจะได้ช่วยกันทำา จากกลุ่มเล็กๆ จะได้กว้างขึ้น” 
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 ความคาดหวัง อยากเห็นคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์ 
และร่วมกันฟื้นฟูป่า 
 “เรามักได้ยินว่า คนท่ีทำาลายป่า คือ คนที่อยู่กับป่า  
แต่เราจะทำาให้เห็นว่าเรื่องแบนน้ันมันไม่จริง คนที่อนุรักษ์ป่าได้ดี
ทีส่ดุกค็อืคนทีอ่ยูก่บัปา่ ไมใ่ชค่นทีอ่ยูข่า้งนอก” เขาเลา่วา่ จากจดุ
เล็กๆ จึงขยายออกไปกว้างในระดับตำาบล ขณะที่ระดับจังหวัด
พัทลุงทุกวันนี้มองว่าชาวบ้านท่ายูงเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่ากลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งมีความเข้มแข็ง
 การขบัเคลือ่นโครงการ สสส. มสีว่นสำาคญัเพราะทำาใหเ้กดิ
สภาชาวบ้าน มีการดึงภาคส่วนของหมู่บ้าน ไม่ว่า อสม.ปราชญ์
ชาวบ้าน และทุกกลุ่ม มานั่งพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน 
ในทุกเรื่อง ขณะที่การปลูกป่า เริ่มมีการทำาร่วมกับหน่วยงานอื่น
ด้วย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (อบจ.)
 การปลูกป่า หลังจากขับเคลื่อนโครงการ สสส. มี 2 จุด
ใหญ่ คือ ในที่นาเดิมของ พคท. ซึ่งอยู่บนยอดเขา กับป่าอีกแห่ง
หนึ่ง เป้าหมายของโครงการ ฯ ต้องการปลูกในพื้นที่ 3 ไร่ จำานวน 
1,500 ต้น มีการทำาฝายกักเก็บน้ำา ขณะที่เป้าหมายของชุมชน  
จะปลูกต่อไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างแกนนำาเยาวชน
คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำางานนี้ด้วย โดยการจัดกิจกรรมเยาวชนศึกษา
พันธุ์ไม้ พืชพรรณอาหาร ยารักษาโรค ให้เด็กมาซึมซับป่า และ
รักผืนป่า
 “เดก็ในชมุชน สว่นมากจะรูป้ระวตัชิว่งหนึง่ของปา่ เพราะ
คนรุ่นก่อนจะเล่าให้ลูกหลานฟัง มีการพูดกันว่า ป่าผืนนี้อยู่ได้ 
เพราะมีคอมมิวนิสต์ เพราะสมัยหนึ่งเคยมีความคิดที่จะมีการ
สัมปทานป่า พอนายทุนที่สัมปทานได้แล้ว ก็ไม่กล้าเข้ามา เพราะ
มีคอมมิวนิสต์อยู่ก็ถือว่าโชคดีที่มีคอมมิวนิสต์อยู่”
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 สมภาเลา่วา่ จากโครงการฯ ทีข่บัเคลือ่นโดย สสส.น้ีมแีผน
พัฒนาไปพร้อมกับให้พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ของชุมชนซึ่งเร่ิมดำาเนินการ สิ่งที่เราคาดหวัง  
ไม่เฉพาะการท่องเที่ยวแต่เป็นความสามัคคีของคนในชุมชน  
นำาคนมาหลอมรวมกัน สามารถเกิดเวทีของการแลกเปลี่ยนนำา
เสนอปัญหาสำาหรับการจัดการป่าร่วมกัน ขยายแนวคิด มักใช้วิธี
การตัง้วงคุยอย่างไมเ่ปน็ทางการ จนเกดิการตอบรบัทีด่ ีโดยมภีาคี
เครือข่ายมาร่วม เช่น อบจ. โรงเรียน เขตอุทยาน ที่ช่วยปลูกป่า 
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนพันธุ์ไม้ สำารวจป่า เป็นต้น
 “เราไดส้หายเกา่มาเปน็แกนหลกัสำาคญั เปน็คนทีรู่จ้กัพืน้ที ่
เป็นอย่างดี และผูกพันกับผืนป่า ทำางานเป็นจิตอาสา ด้วยความ
รู้สึกรักป่า เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าอยากให้ป่าหรือสัตว์ป่ารอด  
จะต้องเริ่มท่ีชาวบ้านมากกว่าหน่วยงานใด” เขาเล่าและว่ากับ 
คนรุ่นใหม่ มีการปลูกฝังแนวคิดโดยดำาเนินการกับกลุ่มเด็กต้ังแต่ 
4-14 ปี ในหมู่บ้านเป็นหลักโดยเน้นกิจกรรมในช่วงวันหยุด 
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 แผ้ว เขียวดำา หรืออดีตสหายโก้ ปัจจุบันคือแกนนำากลุ่ม
อนุรักษ์ป่าตำาบลตะแพน เล่าว่า เดิมทีชาวบ้านที่นี่ต่อสู้เรื่องที่ดิน
ทำากินและทรัพยากรมาก่อน เพราะที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งที่ได้
รับสืบทอดมรดกมา 3 ชั่วคนแล้ว ชาวบ้านอยู่มาก่อน แต่ต่อมา
ได้มีการประกาศเขตอุทยานเป็นเขตที่ดินสาธารณะ เขตป่าสงวน 
มาทับที่ทำากินชาวบ้าน ตอนนี้การต่อสู้มาถึงหนังสือรับรองให้ทำา
กินในที่ดินเดิม อาศัยผู้นำาท้องถิ่น และผู้นำาสภาองค์กรชุมชนเป็น
คนเซ็นชื่อรับรอง มีการออกหนังสือไปแล้ว 60 แปลง ในเนื้อที่
เป็นหมื่นไร่ เป้าหมายให้ชาวบ้านยังสามารถทำากินในที่ดินเหล่านี้
ได้ให้คนอยู่กับป่า การขับเคลื่อนเชิงทรัพยากรมีการปลูกป่า  
ร่วมกบัภาคเีครอืขา่ยทัง้ชมุชน หนว่ยงานราชการ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยภูมิปัญญา
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 “การปลูกป่าในนาสหาย เพราะเห็นว่า มีโครงการ สสส. 
เราเห็นว่าจะมาตอ่ยอดเพิม่ความเขา้ใจใหค้นมารกัปา่รกัธรรมชาต ิ
การจัดการทรัพยากร ไม่ใช่ทำาลาย สร้างพืชอาหารที่เก็บกินได้  
เราคาดหวังเห็นชุมชนที่เข้มแข็งการรวมตัวเข้าถึงทรัพยากรที่เท่า
เทียม” 
 แผ้วเล่าว่า เขาเป็นคนพื้นเพที่นี่ ยุคท่ายูงเป็นพื้นที่สีแดง 
ตัดสินเข้าป่าร่วมกับ พคท. ในปี 2521 เพราะครอบครัวเข้าป่า 
กันทั้งบ้าน ชีวิตช่วงนั้นเป็นชีวิตอย่างสนุกดีท่ามกลางความยาก
ลำาบาก 
 ครั้งในป่าใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องสหายท่ีรักกันมาก กินข้าว
หม้อเดียวกันเมื่อ 30-40 ปีก่อนผูกพันมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นเป็น
จุดแขง็ของชมุชนทีส่ามารถมารว่มทำางานสงัคมดว้ยกนัจนทกุวนันี ้
เพราะคุยกันได้ จากบทบาทใน 30-40 ปีก่อน เอาหลักคิดสมัย
อยู่ป่ามาบริหารชุมชนได้

196



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 ประคอง ราษฎร์แก้ว หรืออดีต สหายเชษ เขาเป็น 
นักรบป่า เคยอยู่แนวรบผ่านการปะทะมา 30 กว่าครั้ง เล่าว่าชีวิต
ตอนนั้นมีทั้งสุขทุกข์ อย่างเวลาถูกทางการปิดล้อม กินแต่ข้าวต้ม 
อดบ้างตอนเดินทางไกล เพราะไม่กล้าก่อไฟ มีอะไรก็กินอันนั้น 
 “บางทีต้องล่าสัตว์ป่ามากินบ้าง จนกระทั่งตั้งฐานได้แล้ว 
จึงหันมาปลูกพืช ผัก มัน ทำานา ก่อนทำาก็ต้องแผ้วป่า อย่างนาที่
ปลูกในป่า ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเคยอยู่ที่นั่น แต่ผมส่งไปอยู่อีกที่” สหาย
เชษเล่าสำาหรับชุมชนท่ายูงน่าจะมีอายุ 300 ปีขึ้นไป สมัยก่อน 
ชาวบ้านเข้ามาทำาการเกษตรแบบพอเพียง พวกสวนทุเรียน 
พื้นเมือง เนียง สะตอ หมาก
 “ราวปี 2508-2509 ครอบครัวผมเหมือนกับคนอื่น 
ในหมู่บ้านท่ายูง หรือบ้านเขาแก้ว เข้าป่าเกือบหมดตั้งแต่ปี  
2509-2524 เมื่อออกจากป่าแล้วก็มาทำามาหากินแบบเดิม  
แตต่อนหลงัมกีารประกาศเขตอทุยานทบัทีท่ำากนิเดมิ กเ็ปน็ปญัหา
กับชาวบ้าน”
 เขาเลา่วา่การเขา้ปา่ ทำาใหไ้ดห้ลกัคดิประชาธปิไตย วา่ทกุ
อย่างเกิดจากความร่วมมือของทุกคน จุดได้เปรียบคือมีเครือข่าย
สหายที่อยู่ในเมืองมาช่วยงานพัฒนา สหายซึ่งไปอยู่ที่อื่นอยาก 
ให้รักษาชุมชนดั้งเดิม และรักษาธรรมชาตินี้เอาไว้ให้ได้
 “สำาหรับเด็กรุ่นใหม่ เราก็ถ่ายทอดให้เด็กฟัง เขาก็เข้าใจ
โดยเฉพาะการดแูลรักษาปา่ ซึง่มสีว่นสำาคญักบัชมุชน” เขาเลา่และ
บอกว่าโครงการ สสส. ถือเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนา คิดว่าจะมีสิ่ง
ดีๆ ตามมา ทุกวันนี้ใช้เทคนิค กระบวนการ ของ พคท. มาปรับ
ใช้ในงานพัฒนาหลายอย่าง เช่น การหาเครือข่าย ความร่วมมือ
ต่างๆ ประยุกต์มาใช้ได้ตามความเหมาะสม
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 เสณี จ่าวิสูตร พี่เลี้ยงติดตามโครงการฯ เล่าว่า แกนนำา
ของท่ายูงคือคุณแผ้ว เขียวดำา เข้ากระบวนการภาคประชาชน 
ของพัทลุงในนามของกลุ่มอนุรักษ์ป่าเทือกเขาบรรทัด มีการรวม
ตนในการจดัการปา่ เคลือ่นไหวตอ่เนือ่ง ซึง่ในพืน้ทีส่ามารถพัฒนา
ศักยภาพขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ และการทำางานในการพัฒนา
ทรพัยากรของพทัลุงได ้ท่ีผา่นมาประชาชนมคีวามพรอ้มจะเขา้รว่ม 
ชาวบ้านมีการทำางานที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องการพัฒนา การฟื้นฟู
เฝ้าระวัง เป็นพื้นท่ีต้นแบบในการจัดการทรัพยากร กับพ้ืนที่เอง 
มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สามารถต่อยอดไปในการจัดการ 
ท่องเที่ยวเพื่อชุมชน 
 “ถ้ากระบวนการทำางานนี้จะขยายการมีส่วนร่วมไปใน 
วงกว้างของชุมชนเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะทำาให้ชาวบ้านรู้สึกมีความ
เป็นเจ้าของ และหวงแหนทรัพยากรของชุมชนได้”
 จุรีย์ หนูผุด พี่เลี้ยงโครงการฯ เล่าว่า ชาวบ้านมีทีมงาน
ที่ขับเคลื่อนเร่ืองแบบนี้อยู่ก่อนแล้ว ก็เลยมามองว่าทำาอะไรให้
ชุมชนน่าอยู่ที่เป็นกระบวนการชุมชน มีการปลูกฝังเยาวชนให้
อนุรักษ์ป่าที่ทำาไปแล้ว จึงมีการจัดค่ายเยาวชน ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของชุมชน และมีการสำารวจป่า มีการปลูกป่าในวัน
สำาคัญ โดยยึดวิถีชุมชนเป็นหลัก มีการชักชวนเด็กมาเข้าร่วม  
เป็นเด็กในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่ห่างจากโรงเรียน 
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 สำาหรับกิจกรรมส่วนอ่ืนก็เป็นการเฝ้าระวังเป็นส่วนใหญ่ 
หลังจากปลูกต้นไม้ไปแล้ว แต่เป้าหมายของชุมชนเท่าที่คุยกัน 
ในวันข้างหน้า คือต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกแล้วจะไม่มีการโค่นทำาลาย 
เป็นการสร้างป่าสำาหรับชุมชนเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร ได้ป่า
ชุมชนเพิ่มขึ้นมา
 ทีผ่า่นมาชาวบา้นสามารถไปเชือ่มโยงกบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง
ให้เข้ามาร่วม เช่น ประมง เกษตร ป่าไม้ หน่วยทรัพยากรและ
อนุรักษ์ จุดแข็งที่นี่คือมีทีมงานที่มีแนวคิดอนุรักษ์สามารถ 
ให้คนรุ่นหลังได้หวงแหน สร้างเครือข่ายให้กว้างขึ้น เธอมองว่า
ชุมชนนี้ ประกอบด้วยคน 4 กลุ่มวัย ได้แก่ 1.กลุ่มก่อตั้ง  
2.กลุ่มบุกเบิก 3.กลุ่มดำาเนินการ และ 4.กลุ่มเด็กและเยาวชน  
โดย 4 กลุ่มนี้จะทำางานร่วมกัน หากมีการขับเคลื่อนโครงการ  
อะไรกแ็ลว้แตน่้ำาหนกัจะอยูใ่นวยัขบัเคลือ่น โดยกลุม่กอ่ตัง้และกลุม่
บุกเบิกเป็นแรงหนุน และมีกลุ่มเด็กเยาวชนรับช่วงต่อ 
 “กิจกรรมของ สสส. ที่สำาเร็จคือคนในชุมชนได้มารวมตัว
เป็นสภา ที่ขยายวงความร่วมมือ มีวงพบปะสนทนาปรึกษาหารือ
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นหลักเบื้องต้นของชุมชนน่าอยู่พัฒนา
ไปสู่เรื่องอื่นๆ ได้” •
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 ทศวรรษก่อนโน้น นิยม ณ พัทลุง ออกจากบ้านเกิด 
ที่หมู่ 1 ตำาบลฝาละมี อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปตระเวน
ทำางานหลายแห่งต้ังแต่วัยสาวท่ีอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
เคยเป็นคนรับใช้ ลูกจ้างขายของหน้าร้าน ช่วงหลังอาชีพเซลล์ 
ขายตรงนับว่าประสบความสำาเร็จ แต่สุดท้ายตัดสินใจกลับมาอยู่
บ้านเพื่อดูแลแม่ที่อายุมาก
 เมื่อกลับมาอยู่ที่ฝาละมี เธอเริ่มทำางานจิตอาสาตั้งแต่ 
ปี 2534 โดยมีคนมาชวนเป็นแม่บ้านเกษตร 
 “จะเป็นอย่างไรกัน นาก็ไม่มีกับเขา ทำานาก็ไม่เป็น  
แต่ชาวบ้านเขาให้ช่วยทำางาน เพราะงานจิตอาสาไม่ค่อยมีคน 
ทำาหรอก มันไม่ได้เงิน” นิยมเล่า พอรับบทบาทแม่บ้าน หมอ
อนามัยมาตามให้เป็น อสม.งานจิตอาสาอ่ืนๆ ก็ตามมาเรื่อยๆ 
ทั้งหมอดิน ผู้นำาสตรี ประธานกองทุน ประธานกลุ่มสัจจะ 
ออมทรัพย์ กรรมการหมู่บ้าน กลายเป็นผู้นำาธรรมชาติ 
 นั่นเป็นทางเดินของนิยม ก่อนจะมาเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการชุมชนฝาละมีเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง  
ที่สนับสนุนโดย สสส. ในวันนี้ 

ฝ�ละมีเข้มแข็งอบอุ่น
ด้วยทุนความร่วมมือ
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 ชุมชนฝาละเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีประชากร 345 
ครัวเรือน 
 “อาชีพส่วนใหญ่เขาจะกรีดยางแล้วกลับมานอน ไม่มี
อาชีพเสริม ตอนยางราคาพุ่งก็เรียกว่ารวย แต่ตอนยางราคาตก 
จะทำาอย่างไร” นิยมเล่า ก็มองถึงการทำาอาชีพเสริม
 การมาทำาโครงการฯ นี้ พอดีกับว่าทุนชุมชนที่ผ่านมา  
มีหลายหน่วยงานส่งเสริมอยู่ก่อน เช่น โครงการสานสายใยรัก 
แห่งครอบครัวจาก สสส. เคยสนับสนุนชาวบ้านส่งเสริมการไถดิน 
ซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกพืชผักแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ผ่านมา 
คนไมค่อ่ยสนใจ เพราะมกัคิดว่าเมือ่ปลูกแลว้เอาไวก้นิเองไมไ่ดข้าย
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
 ปี 2555 มีการตรวจสารพิษตกค้างในกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการสานสายใยรัก พบว่า มีสารพิษสูงเกือบทุกคน ทำาให้เกิด
จิตสำานึกที่ว่า การปลูกพืชผักกินเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ถือว่าเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะในยุคยางราคาตก การที่มีผลผลิต 
เอาไว้กินเองสามารถทุ่นค่าใช้จ่าย
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 ที่นี่เคยได้รับการอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาสตรี รณรงค์
ปลูกผักในล้อยางรถยนต์ในกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย 
 ครั้นวิกฤติยางพาราในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านหันมา
สนใจเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น คนที่เห็นว่ามีคนส่วนหน่ึงที่ปลูก
ผักเอาไว้กินเองก็เริ่มหันมาปลูกตาม 
 “โครงการ สสส. เราขยายจากปลกูผกัซึง่เปน็ทนุเดมิชมุชน 
มาทำากิจกรรมหลากหลายกว่าปลูกผัก โดยเพิ่มกิจกรรมเพาะเห็ด 
ปลูกหน่อไม้ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ไข่” นิยมคาดหวังว่า นอกจาก
จะช่วยลดรายจ่าย ยังช่วยลดหนี้ในครัวเรือน
 ขณะที่บางส่วนเห็นผลชัดแล้ว เป็นความร่วมมือในชุมชน
ความเสียสละ สามัคคี เอ้ือเฟื้อ พึ่งพาอาศัยของชาวฝาละมี 
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 “วันนี้มีงานส่วนรวมอะไรสักอย่าง ในชุมชนก็จะให้ความ
ร่วมมือกันอย่างดี สมมติว่างานที่ต้องเลี้ยงอาหารก็ไม่ต้องซื้อเลย 
เพราะชาวบ้านช่วยกันปรุงแกงเลียง คนขนผักกันมาช่วยเต็ม 
ไปหมด” 
 โครงการฯ ยังร่วมกับโรงเรียนวัดฝาละมี เข้าไปแนะนำา 
ให้เด็กทำาน้ำาหมักชีวภาพแทนการซื้อปุ๋ย ในนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้สามารถเป็นตัวแทนจัดแสดงฐานการเรียนรู้ ขนม 
พื้นบ้าน ผักพื้นบ้าน น้ำาหมักชีวภาพ นำาเสนอคณะกรรมการ 
ที่ลงมาประเมินโรงเรียน 
 นิยมเล่าว่า เมื่อกระแสปลูกผักกินเอง ได้รับความสนใจ 
ผลการตรวจสารพิษในเลือดล่าสุด จากที่เคยตรวจพบว่าอยู่ในขั้น
ไม่ปลอดภัย ลดลงมาเหลือเสี่ยงเล็กน้อย ปลอดภัย และมีบางคน
ที่เข้าสู่ภาวะปกติ
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 “ตอนนี้ผักจากที่อื่นไม่ได้เข้าในหมู่บ้าน ยิ่งในกลุ่มจะทำา
สัญญากันก่อนว่าห้ามใช้ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมีก็น้อยลง เน้นการใช้ 
ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้หมูและน้ำาหมักจากเศษอาหาร” เธอเล่าเนื่องจากเป็น
หมอดนิ มคีวามรู้เร่ืองแบบน้ีอยู่แล้วจึงสามารถแนะนำาชาวบา้นได้
 นิยมกล่าววา่ หากมองการขับเคลือ่นวถิพีอเพยีงตามโครง
การฯ คิดว่าสำาเร็จในแง่ที่พึ่งตนเองได้ แต่เทียบกับที่อื่นยาก 
 “เพราะว่าหลายแหง่ย้ายจากคำาวา่พอเพยีงไปทำาเชงิธรุกจิ
เสียแล้ว แต่ว่าของเรานั้นพอเพียงจริง เพราะถ้าพอในหมู่บ้านนั้น
พอแล้ว แต่ว่าถ้าจะให้ส่งผักขายวันละ 100 กิโล นั่นไม่ใช่แบบ 
ที่เราตอ้งการ” เธอว่าจุดเด่นจากพื้นที่นี้ ไม่ได้ตอ้งการสง่ขายนอก
ชุมชน ถ้าสำาเร็จการปลูกจะขยับต่อทางเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ทำาให้ชาวบ้านมั่นใจในการพึ่งตนเองมากขึ้น 
 “สมัยก่อนที่ยางราคาแพง ก็พูดว่าเขาทำาสวนยางอย่าง
เดียวพอ มันเหนื่อยแล้วแต่ในสภาพแบบนี้ เขากล้าลงทุนขยับ
ขยายทางเลือกให้ชีวิตมากขึ้น”
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 ปรากฎการณ์ดีๆ ตามมาจากการขับเคลื่อนโครงการฯ  
โดยทุกวันนี้หากมีวันสำาคัญที่มีกิจกรรมร่วมชาวบ้านจะเอาผัก 
มาโชว์กัน 
 “เราไม่นึกว่าจะมากมายอะไรอย่างนั้น แต่มันก็มาก และ
สวยงาม ผลผลิตดี สมบูรณ์ แถมไปเปลี่ยนคนที่ไม่สนใจกิจกรรม
จิตอาสาได้ด้วย อย่างบางคนที่เขาไม่เคยทำาอะไรร่วมกับใครก็เริ่ม
มาสนใจ” เธอยกตัวอย่าง “พี่กิ้ม” เดิมทีแกไม่อยากมาประชุม
อะไรท้ังสิ้นในกิจกรรมหมู่บ้าน พอโครงการน้ี มีการแจกพันธุ์ผัก 
พันธุ์ไก่ แกขอสมัครดูบ้าง เมื่อทางกลุ่มอ้าแขนรับ ก็เปิดทาง 
ให้คนๆ หนึ่งที่ปิดตัวเองกลับเข้ามาสู่สังคม 
 “บางคนเป็นคนสูงอายุแล้ว เราก็มองว่าเขาไม่น่ามาทำา
เรื่องแบบนี้ เราไม่ได้ชวน เขาก็มาขอร่วม เพราะเขาเห็นว่าคนอื่น
ปลูก เขาอยากทำาบ้าง เมื่อเราให้เขาทำา ตามด้วยคำาชมว่าปลูกพืช
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ผักสวยงาม มีแรงใจในการพัฒนาไปด้วยตนเอง กินเองไม่หมด 
ก็นำาไปแจกคนอื่น” 
 กรณี “น้องอ้อย” นิยมเล่าว่า เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชน  
เขาเคยอยู่ในเมือง แต่อยากจะเข้ากลุ่มเพราะเห็นว่าการทำางาน 
ของกลุ่มสนุก ขณะท่ี “ครูสองผัวเมีย” เป็นข้าราชการเกษียณ  
ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ที่อยากมาร่วม เพราะอยากแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้เร่ืองน้ำาหมักไล่แมลง อยากมีเพื่อน และ 
ทำาแล้วมีความสุข
 “คำาว่าชุมชนน่าอยู่ เป้าหมายเรา เศรษฐกิจดีขึ้น คนมี
ความสุขขึ้น ปัญหาสังคมลดลง สามัคคีเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เห็นแล้วว่า
ตอนนี้ชุมชนน่าอยู่กว่าแต่ก่อน” 
 บุญพา พรหมแก้ว คณะทำางานฯ กล่าวว่า โครงการ
ชุมชนฝาละมีเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
คำาว่า “อบอุ่น” มีความหมายถึงว่าทุกคนได้มาทำากิจกรรมร่วมกัน
ทั้งผู้สูงอายุ วัยกลางคน และเด็ก
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 ขณะที่ ประเทือง อมรวิริยะชัย พี่เลี้ยงติดตามโครงการ
มองว่า จุดเด่นของชุมชนฝาละมีคือ ผู้นำากลุ่มมีความตั้งใจจริง  
ไม่กลัวล้มเหลว เพราะแม้ล้มไปแล้วก็กลับมายืนใหม่ได้เสมอด้วย
ต้นทุนที่มี 
 “การท่ีชาวบ้านรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ทำาให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยหลายหน่วยงาน ไม่ว่า กศน. เกษตร พัฒนา
ชุมชน สาธารณสุข ลงมาหนุนเสริมต่อเนื่อง” 
 สำาหรับโครงการ สสส. ทำาให้เกิดการรวมกลุ่มมีความ
สามัคคีมากขึ้น การได้เอาผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในชุมชน ช่วยอาหารกลางวันสำาหรับเด็กเล็ก และผู้ด้อยโอกาส 
ในชุมชน ก็สามารถสร้างความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ของคน
ให้มีมากขึ้น 
 อยา่งไรกต็ามปญัหาอปุสรรค ยงัไมส่ามารถใหค้นทกุกลุม่
มาเข้าร่วมได้ตามที่คาดหวังทั้งหมด การดึงการปกครองท้องถิ่น 
เข้ามาร่วมยังทำาไม่ได้ และสภาพอากาศที่ยังไม่เอื้อต่อการปลูก 
พืชผัก
 “สำาหรับกิจกรรมบัญชีครัวเรือน ไม่ประสบความสำาเร็จ
เท่าไร เพราะชาวบ้านเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะต้องมาบันทึก 
เราก็คิดว่าน่าจะหารูปแบบที่ง่ายสำาหรับชาวบ้านที่เขาจะเขียนได้ 
แต่ก็พอเห็นว่ามีคนเริ่มทำาบัญชีครัวเรือน” •

206



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 สรชัย หมวดมณี ผู้ใหญ่บ้านหนองเพ็ง หมู่ 4 ตำาบล 
ท่าแค อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
รว่มมอืสรา้งระบบอาหารปลอดภยับา้นหนองเพง็ เลา่วา่ กอ่นหนา้
นี้ ได้ทำาโครงการพืชผักปลอดสารพิษกับเทศบาลตำาบลท่าแค 
มาแล้วตั้งแต่ปี 2556 
 “สาเหตุท่ีมาทำาเร่ืองน้ี เพราะคนในชมุชนนีซ้ึง่เปน็หมูบ่า้น
ใหญ่ที่สุดในตำาบล พบโรคอ้วน หลอดเลือด ความดันสูงอยู่เป็น
จำานวนมาก” จากการทำางานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำาตำาบลบ้านไพ ได้คำาแนะนำาให้ชาวบ้านปรับเรื่องอาหาร 
การกิน 
 “บ้านหนองเพ็ง เป็นพื้นที่กว้างขวาง บริเวณบ้านมีสวน 
และทีน่า ตอนปลกูผกัปลอดสารพษิ ทีร่บัอดุหนนุเทศบาลเพือ่ซือ้
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ มาแจกชาวบ้านมีผู้เข้าร่วม
โครงการ 29 คน พืชที่ปลูกส่วนใหญ่มีผักบุ้ง คะน้า พริก ผักกาด 
มะเขือ ตำาลึง ผักหวาน ตะไคร้”
 สรชัยเล่าว่า หลังผ่านโครงการ มีการตรวจพบว่า คนเป็น
เบาหวาน ความดัน ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ คนปลูกผักกินเอง  
เห็นผลจริงจำานวนหนึ่งที่ทำาเหลือกิน 4-5 รายสามารถนำาผลผลิต
ไปขาย

เปิดแผนรุกตล�ดท่�แค
ผักปลอดภัยหนองเพ็ง 
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 เมื่อเห็นคนปลูกผักกินเองมากแล้วในปี 2557 เทศบาล
สนับสนุนอีกรอบ ด้วยแนวคิดส่งเสริมปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์  
มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อท่อซิเมนต์ พันธุ์มะนาว และ
ปุ๋ยแจก ทำาให้ยอดผู้เข้าร่วมเพิ่มเป็น 50 คน มีกติกาว่าใครปลูก
ไม่สำาเร็จต้องคืนงบประมาณ 
 “สำาหรับโครงการร่วมมือสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้าน
หนองเพ็ง เราจึงมีครัวเรือนที่เข้มแข็งอยู่แล้ว โดยไม่เริ่มที่ศูนย์”
 ชุมชนหนองเพ็งมีลักษณะเด่นท่ีว่า ถ้าชาวบ้านเห็น
โครงการไหนประสบความสำาเร็จจะมีคนตามมาทำาเพิ่ม 
 ผู้ใหญ่สรชัย จึงพยายามโชว์ให้คนเห็นว่าคนที่เข้าร่วม
โครงการปลูกพืชผักปลอดภัยจะมีสุขภาพดีกว่า
 “ที่ผ่านมาการใช้ปุ๋ยจะเน้นการซื้อมาแจกคนที่ร่วม 
โครงการ สสส. เราคิดทำาปุ๋ยเองโดยร่วมกับโรงเรียนบ้านตาแก้ว 
2500 ซ่ึงผมเปน็กรรมการโรงเรยีน เสนอเรือ่งการทำาปุย๋อนิทรยีก์บั
การปลูกพืชปลอดสารพิษให้เด็กเรียนรู้กับชุมชน” เขาเล่า
 ความร่วมมือกับโรงเรียนมีการผลักดันอาหารปลอด 
สารพิษ จนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนใช้พืช 
ผัก 40 เปอร์เซ็นต์จากชุมชนมาใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกลาง
วันเด็ก 
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 งานมรดกวัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนจัด จะนำาเสนอผัก
ปลอดสารพิษ ขนมพื้นมือง ผักพื้นเมือง ผักหวานตำาลึง เพื่อสื่อ
ถึงประเด็นอาหารปลอดภัยของชุมชน
 จากการขับเคลื่อนโครงการฯ ทำาให้สถานการณ์ทั่วไป  
มีชาวบ้านปลูกผักกินในครัวเรือน และส่วนหนึ่งเหลือออกมาทำา 
แผงขายเอาไว้หน้าบ้าน เขาสามารถสร้างผู้นำาชุมชนที่เข้มแข็งได้  
23 คน คนเหล่านี้มีหน้าที่ไปหาเครือข่ายในชุมชนให้ได้เป้าหมาย
เพิ่มอีกคนละ 5 คน แต่ในปัจจุบันมีครัวเรือนต้นแบบเพิ่มมาเป็น 
47 ครัวเรือนรวมทั้งหมดปัจจุบันมีครัวเรือนต้นแบบ 70 ครัวเรือน
 “เราให้ครัวเรือนปลูกพืช 2 ชนิดเป็นอย่างน้อย และมี
แปลงรวมทีใ่หส้ภาชมุชน ท่ีเปน็ผูน้ำาเข้มแขง็มาทำารว่มกนั 1 แปลง  
เป็นแปลงสาธิต และศูนย์เรียนรู้สาธิต ทำาให้คนอื่นดูโดยรูปแบบ
ของกลุ่มและศูนย์เรียนรู้“
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 สืบเนื่องมาจากอาหารปลอดภัยทำาให้ทุกวันนี้คนบ้าน
หนองเพ็ง ถึงแม้ไม่ได้ปลูกผักกินเอง ก็ซื้อผักในชุมชนมาบริโภค
เป็นอย่างน้อย ชาวบ้านหันมากินผักมากกว่าเนื้อสัตว์ และลด 
การซื้อแกงถุงมาบริโภค เพราะมองเห็นภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ  
จากเรื่องอาหารนำาไปสู่ประเด็นอ่ืนทางสุขภาพ เช่น การออก 
กำาลังกาย
 พอเกิดการผลิตผักกินเองได้ ในส่วนที่เหลือนำาไปขาย 
ผูใ้หญ่สรชัย เพ่ือเปน็การต่อยอดมแีผนเปดิตลาดชมุชนวนัอาทติย ์ 
ในหมู่บ้าน โดยสร้างอาคารในถนนทางเข้าหมู่บ้านห่างถนน
เพชรเกษมซ่ึงเปน็สายหลัก 200 เมตร ตลาดน้ีรองรบัผกัทีช่าวบา้น
ปลูก สำาหรับลูกค้าก็น่าจะยังเป็นคนในหมู่บ้าน 
 การวางแผนขยายตลาดหลงัจากนัน้ มองไปตัง้แผงใกลก้ลุม่
ร้านเค้ก และร้านขายสินค้าอันมีชื่อเสียงริมถนนเพชรเกษมของ 
ท่าแค 
 “เราคงได้กระแสเค้กที่ดังจนคนทั่วไปรู้จักแวะซื้ออยู่แล้ว 
แตข่องเราเนน้ผกัทีป่ลอดภยั อนันีเ้ราคยุกนัเบือ้งต้นแลว้ แต่กต้็อง
รอใหส้นิคา้เราเป็นสนิคา้ท่ีคนยอมรับได ้ซึง่ถา้ทำาเปน็กระบวนการ
ที่ว่าจะต้องเดินไปเองได้ใช้เวลาสัก 1 ปี จะเดินไปถึงจุดนั้นได้  
ซึง่มผีกัปลอดสารพษิของบา้นหนองเพง็ไปวางขายโดยสนิคา้มตีรา 
กติกา ท่ีรับประกันการปลอดสารพิษของบ้านหนองเพ็งที่ชุมชน
รับรอง และลูกค้าเชื่อถือ”
 ผูใ้หญส่รชยัมองว่า ประเดน็สำาคญั ณ เวลานี ้ตอ้งพฒันา
สินค้าปลอดสารพิษให้เป็นที่ยอมรับก่อน การรับรอง เน้นชุมชน
และเครือข่ายลงมาดู ว่าปลอดภัยจริงหรือไม่
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 สำาหรบัความยากในการดำาเนนิโครงการมองวา่เปน็ปญัหา
เวลาของชาวบา้นท่ีมาร่วม อย่างไรกต็ามหลงัจากมสีภาชมุชนกด็งึ
คนมาไดส้ว่นหน่ึง มข้ีาราชการ และข้าราชการเกษยีณในพ้ืนทีย่นิดี
มาช่วยพูดคุย ช่วยปลุกกระแส 
 ผู้ใหญ่สรชัยเล่าถึงชุมชนหนองเพ็งว่า เป็นชุมชนเมือง 
ทีบ่า้นเรือนตัง้อยูห่นาแนน่ นอกจากคนพืน้ถิน่ซึง่ม ี320 ครวัเรอืน 
ทุกวันนี้มีประชากรแฝงด้วย โดยมีบ้านเช่า 40 ห้อง
 “มองว่าอนาคตต่อไป ท่าแคเป็นชุมชนเมือง มองความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากบ้านเช่า การลงทุนอะไรต่างๆ แต่ผมยัง
อยากรกัษาคนพืน้เพทีน่ี่ใหม้าอยูใ่นกลุ่มนี ้โดยเฉพาะครวัเรอืนเดมิ 
พยายามดงึกลบัมาสูว่ฒันธรรมแบบเดมิ เพราะทีน่ี่มปีระวติัศาสตร ์
วัฒนธรรม เราก็ไม่อยากเปล่ียนไปเป็นเมือง” เขาว่า ถิ่นนี้มีคำา
พังเพยว่า “หนมจีนบางหนาน น้ำาตาลบ้านแพร่ พลูท่าแค“  
โดยเฉพาะตรงน้ีเป็นแหล่งผลิตพลูที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง พลูท่าแค 
ดังเท่ากับโนห์ราท่าแค ในหมู่บ้านหนองเพ็งยังปลูกพลู 15 ราย 
แต่ถ้านับตำาบลท่าแคมีถึง 300 ราย นับเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่ง
โดยสินค้าเกรดดีส่งขายพม่า 
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 สำาหรับโนห์ราท่าแคเป็นที่เล่ืองลือรู้จัก ทุกวันนี้มีการเขา 
ก็สอนเป็นหลักสูตรในโรงเรียน สรชัยจึงมีแนวคิดเอาโนห์รามา
ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ นอกจากนั้นในช่วงการจัดรำาโนห์รา 
โรงครู ที่คนเข้ามาท่าแคจำานวนมาก เขาก็จะใช้โอกาสดังกล่าว
แนะนำาผักปลอดสารพิษบ้านท่าแค 
 ถาวร คงศร ีพีเ่ล้ียงติดตามโครงการเหน็วา่ แนวคดิผูใ้หญ่
สรชัยอยากช่วยชาวบ้าน 2 เรื่อง คือสุขภาพ และเศรษฐกิจ
 สำาหรับศักยภาพของตำาบลท่าแคเป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะ
ตลาดท่าแคจุดแวะพักขายเค้ก
 “สำาหรับหนองเพ็ง มีจุดเด่นที่มีทุนเดิมแข็งแรงอยู่แล้ว 
เพราะมีเครือข่ายคือ รพ.สต. เทศบาล เกษตรตำาบล คอยช่วย
เหลือ โรงเรียนก็มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว การเข้าถึง 
รุ่นเด็กนำากลับไปขยายต่อที่บ้านได้” 
 สำาหรับภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมของที่นี่มีพลูกับโนห์รา 
ถา้ขยายออกไปไดจ้ะทำาใหเ้หน็ตวัตนของบา้นหนองเพง็ ยิง่มาพว่ง
กับอาหารปลอดภัยก็จะมีความชัดขึ้นมา •
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 เมื่อข้อมูลที่รวบรวมโดยทีม อสม. ชี้ให้เห็นว่าบ้าน 
ห้วยไม้ไผ่ หมู่ 12 ตำาบลเกาะเต่า อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
เกดิการเจบ็ปว่ยอนัมสีาเหตมุาจากการบรโิภคอาหารทีไ่มป่ลอดภยั  
สุมณฑา ทองนาคขาว ประธาน อสม.ของหมู่บ้านและตำาบล 
เกาะเต่า จึงเห็นว่าถึงเวลาท่ีชาวบ้านควรหันมาปลูกและเลี้ยง
ผลผลิตเพื่อบริโภคเอง เป็นที่มาของโครงการสร้างหลาดในห้วย 
ที่บ้านห้วยไม้ไผ่ 
 “หลาด” คำาภาษาใต้ที่ใช้เรียกตลาดนั้นสำาหรับในความ
หมายของโครงการนีแ้ตกตา่งไปอกี เนือ่งจากมองวา่เปน็คลงัอาหาร
ในหมู่บ้าน ไม่ใช่ย่านร้านค้า 
 “เรามีข้อมูลสุขภาพ พบเบาหวาน ความดัน มาจาก
พฤติกรรมผู้บริโภค เลยมาคิดการลดค่าใช้จ่าย แทนที่ต้องไปซื้อ
ของบริโภคที่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรค หันมาปลูกเองเลี้ยงเองจะดี
กว่าไหม ก็เลยมาทำาโครงการฯ นี้”
 สุมณฑาเล่าว่า แนวคิดต้องการแก้ปัญหาสุขภาพ การมา
ทำาตลาดในที่นี้คือการผลิตอาหารในชุมชน สร้างต้นแบบ ปลูกผัก 
การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ซึ่งจะเหมือนมีตลาดในหมู่บ้านเรา สินค้า
เหล่านี้เน้นมาแลกเปลี่ยน บ้านไหนมีปลาไปแลกกับผัก ใครเลี้ยง
ปลาอยากกินไข่ก็แลกกับไข่ อย่างนี้เป็นต้น 

เปลี่ยนหมู่บ้�นเป็นตล�ด
วิถีพอเพียงฉบับห้วยไม้ไผ่
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 “ตลาดใหญ่ๆ  ทีค่นบา้นเรามกัไปใชบ้รกิาร อยูห่า่งหมูบ่า้น
ไป 10 กว่ากิโล หมายความว่าทุกคนออกไปซื้อแกงถุงด้วยระยะ
ทางไกลถึง 10 กิโลเมตร ใช้มอเตอร์ไซค์เกือบทุกวัน แต่ช่วงนั้น
ยางราคาดี ก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นปัญหานักเพราะต่างมีเงิน” 
 พอขบัเคล่ือนโครงการฯ แลกเปล่ียนแนวคดิกนับอ่ย ทำาให้
คนเห็นความสำาคัญของการปลูกผักกินเอง ซึ่งนอกจากช่วยลด 
ค่าใช้จ่าย แลว้ยังไดก้นิผกัปลอดภยัจากสารเคม ีสง่ผลดกีบัสขุภาพ 
 “จากทีว่า่ไปซือ้ผกัขา้งนอก คนกห็นัมาปลกูกนิเองมากข้ึน 
จากที่ว่าไปซื้อแกงถุง เครื่องแกง ก็หันมาจัดการตัวเองกันได้ 
ประกอบกับที่ว่าราคายางต่ำาลง ก็ทำาให้คนนึกขึ้นมาได้ว่า สิ่งไหน
ทีเ่ราทำาเองไดก้ไ็มค่วรไปซือ้ ทำาใหเ้ขาใชเ้งนิอยา่งมเีหตผุลมากขึน้”
 บ้านห้วยไม้ไผ่ส่วนมากเป็นชาวสวนยาง มีจำานวน 290 
ครัวเรือน ในโครงการฯ นี้ สุมณฑาต้องการทำาครัวเรือนต้นแบบ  
80 ครัวเรือน แต่คนสมัครมาเข้าร่วม 125 ครัวเรือน 
 “กจิกรรมแนวเศรษฐกจิพอเพยีงเคยทำามากอ่น มกีารปลกู
ผักบริเวณบ้าน และท่ีใส่กระถางอยู่แล้วจำานวนหนึ่ง ต้นพริก 
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มะเขือ ผักกินใบ ถั่วฝักยาว มะนาว แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคย 
เอาความรู้มาใช้จริงจัง”
 ชาวบ้านใช้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เป็นศูนย์กลาง
ในการทำางานของโครงการฯ นอกจากขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล
ชมุชน และประชมุสภาผูน้ำาแลว้ ยงัใชต้รงน้ี เปน็จดุสาธิตเลีย้งปลา 
เลี้ยงไก่ ปลูกผัก และยังทำาธนาคารสมุนไพร รูปแบบให้สมาชิก 
เอาต้นพันธุ์พืช ผัก สมุนไพร มาร่วมเพาะชำา แล้วแจกต้นกล้าไป
ปลูกต่อที่บ้าน
 การปลูกผักกินเองคึกคักข้ึนมาเป็นลำาดับ หลังขับเคลื่อน
โครงการ สสส. โดยในชว่งวนัประชมุหมูบ่า้น ทกุวนัที ่9 ของเดอืน 
จะมีการเอาผกัมาวางขาย พรอ้มกบัไข่ไก ่ซึง่เลีย้งกนั 30 ครวัเรอืน 
มีทั้งเลี้ยงเอาไว้กินเองและขาย 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าหมู่บ้านนี้มีฟาร์มไก่ และฟาร์มหมู 
แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ผลิตเพื่อขายในชุมชน ส่วนมากส่งขายที่อื่น  
ชาวบ้านท่ีน้ีไม่มีสิทธิซื้อมาบริโภค ต้องนำาเข้ามาจากตลาดอีก 
ทอดหนึ่ง 
 “บางทเีอาผกัทีป่ลกูมาจบัฉลากแจกในทีป่ระชมุ เปน็กลวธิี
ในการเรียกคนเข้าประชุม ซึ่งถือว่าทำาให้คนมาร่วมเยอะ ตอนนี้  
การประชมุหมูบ่า้นทีห่มู ่12 เราจะมคีนเขา้รว่มแตล่ะครัง้มากทีส่ดุ
เฉลี่ยเดือนละ 70-80 คน เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการฯ  
ที่กระตุ้นสร้างกระแส ความสนใจ ความร่วมมือของชาวบ้านได้”
 สมุณฑาเลา่ตอ่วา่ แมค้นในชมุชน จะมพีืน้ทีข่า้งบา้นจำากดั 
เนื่องจากยกพื้นที่เกือบทั้งหมดให้กับสวนยางแต่ ตอนนี้ชาวบ้าน
ปลูกผักแล้วราว 80 ครัวเรือน ยังมีการวางแผนการปลูกที่ 
หลากหลายเพื่อนำามาแลกเปลี่ยน สิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งที่จะตอบ
คำาถามออกแบบโครงการสร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วย
ไมไ้ผ ่จงึอยูท่ีก่ารออกแบบ วางแผน วา่ใครจะปลกูอะไรทีแ่ตกตา่ง
หลากหลายเพือ่นำามาแลกเปลีย่นกนัผา่นการบรหิารของโครงการฯ 
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หรือถา้เหลอืนำาสง่ขายออกนอกชมุชน จงึมกีารออกแบบสอบถาม 
ความต้องการของคนในพื้นที่ว่าเขาเน้นจะบริโภคอะไร ซึ่งพบว่า 
นอกจากผักที่นิยมในตลาดก็จะมีผักพื้นบ้าน เหมียง ผักหวาน 
ตำาลึง
 เมื่อชาวบ้านเห็นว่าโครงการฯ ส่งผลดีกับชุมชนเขาก็ให้
ความร่วมมือมากขึ้น ทั้งที่แต่ก่อนให้ความสำาคัญน้อยกว่านี้
 “ตอนนีแ้กนนำาทีท่ำางานจรงิ 30 คน และมคีนอืน่ทีม่ารวม
กนัทำางานตามกำาลงัทีเ่ขาทำาได ้ทกุอยา่งกม็าเอือ้กบัโครงการ สสส.
โดยการเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่บ้านก็ทำาไปด้วยกันได้ดี เพราะผู้ใหญ่ 
ก็เป็นคนหนุ่มที่เข้าใจการทำางาน” 
 ความสำาเรจ็ มาจากชมุชนทีม่ฐีานในการทำางานหน่วยงาน
ขา้งนอกลงมาสนับสนุน ความคาดหวงัข้ันต่อไปเธออยากนำาชมุชน
ไปถึงการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ที่มีกิจกรรมชุมชน วิถีชาวบ้าน 
สินค้าชุมชน (ลูกหยี) และสถานที่ธรรมชาติ
 ความสำาเรจ็การทำางานของสมุณฑาปฏิเสธไมไ่ดว้า่เปน็การ
ทำางานที่มีบทบาทขนานมากับงาน อสม. เธอเล่าว่าหลังจบ ป.6 
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ไม่ได้เรียนต่ออยู่บ้าน เห็นแม่เป็น อสม. เธอมองเห็นว่าเมื่อไม่ได้
เรียน อะไรช่วยชุมชนได้ก็น่าทำาจึงช่วยงานแม่มาตลอดก่อนมา
สมัครเป็น อสม. ในปี 2540 
 “ที่เป็น อสม. เพราะเห็นแม่ทำา แล้วดีกับครอบครัวเอง 
เพราะเราเข้าถึงสุขภาพก่อนคนอื่น ได้ความรู้ก่อนใคร อันดับแรก 
พอเราทำากับคนกับทีมงานก็สนุก รู้จักคนอื่นๆ เยอะ มีสังคม 
มีกิจกรรมโดยใช้เวลาว่างจากงานทำาสวน ทำาแล้วงานก็เยอะขึ้น  
ก็มาทำางานจิตอาสามากขึ้น” 
 ในปี 2549 สุมณฑาได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 
สาขาบริการสุขภาพ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เกิดผลดีกับ
ท้ังตัวเองและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนได้มีโอกาสการพัฒนาเพ่ิม
ขึ้นมาหลายอย่าง 
 ล่าสุดปี 2559 สุมณฑาได้รับคัดเลือกให้ได้รับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ของคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา
 จุรีย์ หนูผุด พี่เลี้ยงติดตามโครงการ กล่าวโครงการนี้ฯ 
คำาว่า “หลาดในห้วย” ที่บ้านห้วยไม้ไผ่ ชุมชนทั้งหมดก็คือตลาด 
เป็นแหล่งผลิตเพื่อรองรับชุมชนได้ ได้ใช้ฐานในชุมชนเดิมที่มี 
อยู่แล้ว มาเป็นฐานในการเรียนรู้ต่อ
 “เรื่องธนาคารพันธุ์พืชของชุมชน มี อสม.เป็นฐาน  
ใช้ศูนย์ อสม.เป็นจุดรวม ในการเพาะพันธ์ุขยายแจกต่ออีกฐาน
หนึ่ง ส่งเสริมปลูก พริก ตะไคร้ ขมิ้น ส่งเสริมฐานเครื่องแกงของ
ชุมชน”
 จุรีย์กล่าว และว่าทั้งหมดสอดคล้องกับโครงการสร้าง 
หลาดในห้วย เพราะว่าชุมชนนี้จะเป็นชุมชนที่อยู่ติดภูเขา มีห้วย
ที่กั้นอยู่ตรงกลาง ที่ผ่านมาคนห้วยไม้ไผ่ซือ้ทุกอย่าง มาคิดใหม่ว่า
ทำาไมชุมชนไม่พึ่งพาตนเอง เปลี่ยนห้วยไม้ไผ่เป็นตลาดเลยได้ไหม
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 “จริงแล้วที่นี่มีฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ มีคนปลูกผักขายเป็น
อาชีพรอง แต่ส่งไปขายที่อื่น ชุมชนต้องไปซื้ออาหารจากตลาด 
มาทั้งหมด ก็เลยมาฉุกคิดว่าชุมชนมาสร้างฐานอาหารเองจะได้
หรือไม่ อาจจะเริ่มจาก 10-20 ครัวเรือน มาช่วยกันทำาก่อน 
เพื่อกระจายให้คนในชุมชน”
 เธอเลา่วา่ ในมมุหนึง่ชมุชนทีน่ีม่กีลุม่กจิกรรมอยูบ่า้งแลว้ 
แต่ก็ไม่เคยรวมกันทำางานอย่างนี้มาก่อน อย่างเคยมีกลุ่มคนเลี้ยง
ไกบ่า้น จึงเสนอวา่ทำาไมไมร่วมกนัเพือ่ไปแลกกบักลุม่คนทีป่ลกูผกั 
เลี้ยงปลา เพื่อให้อาหารครบวงจร
 “จากระบบท่ีมีการผลิตขายอยู่จำานวนหนึ่ง แต่ก็ส่งไป 
ตามออร์เดอร์ ไม่ได้ขายในชุมชนก็มาบริหารจัดการ เพื่อหวังผล 
ในการพ่ึงตนเองเป็นหลัก โดยวางแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
เพื่อเลี้ยงคนในชุมชนอย่างจริงจัง”
 การรวมกลุ่มน้ีเพื่อผลิตในการบริโภค ถ้ามากเกินบริโภค 
ก็ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการเอาผลผลิตไปทำาอย่างอื่น เช่นทำา 
น้ำาสมุนไพร กล้วยฉาบ
 จุรีย์มองถึงจุดเด่นของบ้านห้วยไม้ไผ่ว่า พวกเขามี 
องค์กรชาวบ้านที่โดดเด่น โดยผู้นำาทางการอย่างผู้ใหญ่บ้านให้ 
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การสนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มชาวบ้านแต่ไม่แทรกแซง  
มีแกนนำาจากลุ่มต่างๆ ที่มาร่วมทำางานอย่างทุ่มเท ราว 30 คน 
เป็นตัวหลัก 
 “จดุเปลีย่นเชงิแนวคดิจงึนา่จะมาจากวกิฤตทิีร่าคายางตก
เป็นส่วนหน่ึง เราก็อยากให้มีการปลูกพืชร่วมยางเพื่อเป็นอาหาร
ด้วย”
 แนวคิดที่ผ่านมามักเจาะลงไปทำาเศรษฐกิจชุมชนใน 
ครัวเรือน แต่กรณีอย่างนี้เอาทุกครัวเรือนมาผูกกันทั้งชุมชน  
เพื่อพึ่งพาอาศัย มองว่าปลูกผัก 50 ครัวเรือนก็พอจะเลี้ยง 
ชุมชนได้ สิ่งสำาคัญต้องมาวางแผนร่วมกัน ว่าใครจะปลูกผักอะไร
จำานวนเท่าไร ถา้ปลกูอยา่งเดยีวกนักไ็มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
บริโภคไม่ทัน
 โครงการนี้ ทำาให้เห็นความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของชาวบ้าน
โดยโครงการชุมชนน่าอยู่ สสส. เป็นฐานให้คนมารวมกัน
 ทำาให้ชุมชนเข้มแข็ง หน่วยงานหลายหน่วยมองเห็น
ศกัยภาพชาวบา้น เหน็ความสำาคญัพรอ้มเข้ามาสนับสนุนในหลาย
ด้าน •
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 ปัญหาหลักของบ้านถ้ำาทะลุ ตำาบลควนโดน อำาเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล ขนาด 91 ครัวเรือน ไม่ต่างจากหมู่บ้านอื่น
ภาคใตใ้น พ.ศ.นี ้จากรายไดไ้มพ่อรายจา่ย เพราะราคายางซึง่เปน็
อาชีพหลักตกต่ำา
 “ส่วนปัญหาชุมชนในเรื่องความแตกแยกในหมู่บ้าน  
จากการเมืองท้องถิ่นเศรษฐกิจ” เป็นคำาบอกเล่าของ สันติ  
ดาราหมานเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนสามัคคี ปลอดโรค
ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียงบ้านถ้ำาทะลุ 
 “หลังปัญหาเศรษฐกิจ ก็มีปัญหาค่าใช้จ่าย เป็นหนี้สิน 
กันเยอะ เรามาวเิคราะหตั์วเอง ทำาเศรษฐกจิพอเพยีง ใหพ้ึง่ตนเอง
ได้” เขาเล่ากระบวนแรกมองไปที่ความสามัคคีของคนในชุมชน 
อันเป็นปัญหาเรื้อรังมาก่อน
 ในช่วงแรกการดึงแกนนำาชุมชนให้มาร่วมแสนยากเพราะ
บาดแผลจากแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจากการเมืองทั้งท้องถิ่นและท้องที่ 
พวกหนึง่เป็นพวกผูใ้หญบ่า้น อีกฝา่ยเปน็ อสม. อกีดา้นเปน็ อบต. 
ฯลฯ สะสมกนัมานาน บนสองฝัง่คลอง บาราเกตทีไ่หลผา่หมูบ่า้น
ออกเป็นสองซีก 

อ�วุโสซิ่งต�มแก้เด็กซิ่ง
ซื้อใจวัยรุ่นบ้านถ้ำาทะลุ
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 โครงการฯ นี้ สามารถดึงทุกฝ่ายเข้ามากลับเข้ามาคุยกัน 
แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันได้ระดับหนึ่ง เป็นครั้งแรกในรอบ 
หลายป ีจากการต้ังสภาผูน้ำาชมุชนโดยเอาคนทีแ่ตกตา่งหลายกลุม่ 
มาคุยกัน โดยแกนนำา คือทีม อสม.ของสันติ ซึ่งดูแล้วไม่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ หรือการเมืองมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น 
 “ผมกเ็คยเปน็สมาชกิ อบต./อดตีรองนายกและรองประธาน
สภา แต่ที่ไม่ลงอีกเพราะเข้าใจแล้วว่าการเมืองอยู่ในความขัดแย้ง  
คนทีเ่คยดมีากอ่นกม็าเสยี ตวัเราไมไ่ดค้ดิแบบนัน้ เราตอ้งการทำาเพือ่
ส่วนรวมมาทำางานจิตอาสาก็สบายใจ” สันติว่า  
 หลงัจากรวมคนได ้เขาดงึเดก็ 2 ฝัง่คลองทีถ่กูแยกกนัตาม
สภาพภูมิศาสตร์ ผสมโรงกับการเมือง เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใหญ่ 
มาทำากิจกรรมร่วมสลายพฤติกรรมให้เข้ากันได้ 
 “แต่ก่อนเด็กก็ไม่เข้ากัน ต่างคนต่างอยู่ เพราะผู้ใหญ่ 
รบกัน เด็กก็พลอยเป็นไปด้วย ก็ใช้จังหวะนี้มารวมคนใช้เด็กรวม 
2 ฝั่งคลอง 15 คน มาช่วยเก็บข้อมูลหมู่บ้านว่าด้วยเศรษฐกิจ  
โรคความคาดหวังสังคม เพื่อให้เห็นปัญหาและความต้องการ” 
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 เพื่อหาคำาตอบว่าทำาอย่างไรให้ชาวบ้าน บริโภคปลอดภัย 
ไม่กินของหวานมัน คำาตอบคือ ต้องสนับสนุนชาวบ้านปลูกพืช
สมุนไพร ส่งเสริมในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการชวนมาคุย 
แจกเมล็ดพันธุ์ให้ไปปลูกเอง คนปลูกได้กินไม่ต้องซื้อ 
 ออกกำาลังกายวถิชีมุชน สอดคล้องกบัวถิมีสุลมิ อยา่งเชน่
ผูห้ญงิไมส่ามารถไปเต้นออกกำาลงักายประกอบเพลงออกกำาลงักาย 
เพราะขัดหลักศาสนา จึงต้องหาท่าการออกกำาลังการที่สอดคล้อง
กับวิถี เป็นการสร้างนวัตกรรรม จากท่าออกกำาลังกายของ  
“ป้าบุญมี” มาประยุกต์ในชุมชน เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเน้ือ  
แก้ปัญหาปวดเมื่อยจากการกรีดยาง
 กิจกรรมเพื่อสามัคคีใช้กิจกรรมคนมาแข่งกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์
 “จากต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย พอมาทำากิจกรรมนี้ 
ทำาให้ทุกคนมาร่วมสร้างความสามัคคี ซึ่งความสามัคคีซื้อด้วยเงิน
ไมไ่ด”้ เขาเล่า ความคาดหวังอยากใหค้นในหมูบ่า้นแหง่นีม้ ีความ
สามัคคี รับผิดชอบ มองเห็นร่วมกันว่าหมู่บ้านเป็นของทุกคน 
ที่ต้องช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อน 
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 “เราต้องมามองว่าปัญหาเก่าๆ ในหมู่บ้านคืออะไร  
ถ้าไม่รู้ปัญหาก็แก้ไม่ได้ ต้องกล้าสู้กับความเป็นจริง และจะแก้
อยา่งไร ซึง่อาจตอ้งใชเ้วลา” สนัติว่า สำาหรับบา้นถ้ำาทะลใุนอนาคต 
ถา้มปีญัหาอะไร เหน็แนวทางแลว้วา่ตอ้งหนัหนา้มาคยุกนั เพราะ
ยังมีปัญหาหลายอย่างรออยู่ เช่น ปัญหายาเสพติด 
 “การแก้ปัญหาบางอย่าง ต้องคลุกคลี ทำาความเข้าใจ 
อย่างกับวัยรุ่นขับรถซิ่ง ผมเองก็ไปซิ่งรถกับเด็กด้วย เมื่อเด็กสนิท
เล่นด้วย มีปัญหาอะไรก็มาคุยกัน บางทีก็ไปร่วมแข่งฟุตบอล 
กับเด็ก ลดช่องว่างกับเด็ก ทำาให้เด็กเกรงใจเรา ทำาอย่างไรก็ได้ให้
เด็กรักเรา ก็แก้ปัญหาได้” 
 มาถึงปจัจบุนัสิง่ทีเ่กดิผลสบืเน่ืองมาจากโครงการนอกจาก
สร้างความสามัคคีซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่นี่ ยังมีการส่งเสริมสุขภาพ 
และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 “สำาหรับปัญหาอุปสรรค คงมีความไม่เข้าใจของคนใน
สังคม ยังมีอยู่เพราะยังไม่ไว้ใจ คิดว่าทำาเพื่อการเมือง แต่ถ้าถึง
ระดับหนึ่งเขาคงเข้าใจ เราก็ใช้วิธีพยายามคุยชี้แจง ทำาให้เกิด 
รูปธรรมของงานให้เห็น ตรงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี”
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 ธิดา เหมือนพะวงศ์ พี่เล้ียงติดตามโครงการ เล่าว่า  
หลงัการขบัเคลือ่นโครงการ ไดเ้ริม่เหน็คนทีห่ลากหลายมารวมกลุม่
ทำางาน โดยใช้ผู้นำาศาสนามาช่วยประสานดึงแต่ละกลุ่มมาช่วย 
ทั้งที่แต่ก่อนไม่ถูกกัน
 “เห็นว่าการรวมกลุ่มที่นี่ยาก แต่เมื่อมาถึงจุดเริ่มต้นที่ดี
แบบนี้ก็น่าสนใจการมีส่วนร่วมก็มากขึ้น”
 หลังจากที่รณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษ  
ทางทีมงาน ก็เลยอยากให้ชาวบ้านสามารถนำามาทำาเป็นอาหาร 
โดยเมนูง่ายๆ เชื่อมกับเรื่องสุขภาพ 
 “อย่างแกงเลียงซึ่งใครก็ทำาได้ แต่ทำาอย่างไรให้ได้สุขภาพ 
ตอ้งรูก้รรมวิธ ีสตูรในการทำา หรือการทำาผัดผกั ควรทำาอยา่งไรเลีย่ง
อะไรบ้าง ก็เป็นการส่งเสริมเมนูเพื่อให้คนที่ปลูกผักมาทำาเมนู
สุขภาพ”
 นูรียะ หวังกุหลำา คณะทำางานโครงการฯเล่าว่า อาหาร 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านถ้ำาทะลุ เช่น ยำากุ้งนา หัวปลี แบบไม่ใส่
กะทิ ซึ่งช่วยลดไขมันจากกะทิ สำาหรับแกงเลียงใช้ผักที่หาได้ใน
หมู่บ้าน เช่น ผักหวาน มะละกอ ผักโขม หยวกเต่าร้าง เป็นต้น •
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 บ้านนาข่าใต้ ตำาบลเขาขาว อำาเภอละงู จังหวัดสตูล  
มี 90 ครัวเรือน ประชากร 400 กว่าคน อาชีพทำานา สวนยาง 
และสวนปาล์ม ที่ผ่านมามีการใช้สารเคมี การบริโภคอาหาร 
ปนเปื้อนสารเคมี ส่งผลคนเป็นเบาหวาน ความดัน ครึ่งหนึ่งของ
ประชากรในหมู่บ้าน 
 “มีอะไรหลายอย่างท่ีเห็นเกี่ยวกับการบริโภคไม่ถูกต้อง 
ที่นี่ เช่น ชอบกินขนมจีนในกล่องโฟม สะดวกไม่ต้องล้าง พอรู้ 
พิษภัย เขาก็ไม่กล้าใช้อีก ตอนนี้ชากระสอบระบาด เด็กมีโอกาส
เป็นเบาหวาน ความดัน ก็มาปรับตรงนี้”
 สุริยัณห์ ทองเดชะ คณะทำางานโครงการหมู่บ้านยุคใหม่
ใส่ใจสุขภาวะ เล่าในโครงการนี้ได้ออกแบบสำารวจ จนได้ข้อมูลว่า
มีการใช้สารเคมี
 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าโครงการนี้ ชุมชนก็มีกิจกรรมมา
หลายอย่าง ไม่ว่าการทำาโครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด
นางฟา้ การทำาดนิชวีภาพ กลุม่น้ำายาง และเปน็หมูบ่า้นปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมที่ได้รับรางวัลของกระทรวงสาธารณสุข 
 “โครงการ สสส. มองที่ปัญหาสารเคมี เพราะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เพราะเห็นความเชื่อมโยงกับร่างกายไม่แข็งแรง  

หมู่บ้�นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หวังกติกาชุมชนปลอดสารเคมี
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และเกิดโรค เช่น เบาหวาน ความดัน ภูมิแพ้ หรืออาการหายใจ
เหนื่อยหอบ”
 เมื่อผลการสำารวจสารเคมี เราพบว่ามีการใช้เกือบทุก 
ครัวเรือนในการปลูกพืช มากน้อยแล้วแต่ปริบทของแต่ละคน
ผลผลิตภาพรวมไม่ปลอดภัย แม้บางคนไม่ได้ใช้แต่สารเคมีที่ใช้  
ไหลลงสูพ่ืน้ดนิ แมน้่ำา ทำาใหน้้ำาในคลอง ผกัปลากนิไมไ่ด ้ทกุอยา่ง
ปนเปื้อน แต่คนไม่ค่อยรู้อันตราย กิจกรรมโครงการมีการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน โดยวิทยากรจาก 
รพ.สต. และสำานักงานเกษตร พูดเรื่องอันตรายของสุขภาพต่อ 
สารเคมี ชาวบ้านส่วนมากก็เอาไปปรับใช้ เช่น การที่กำาจัดวัชพืช
โดยการตัดแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า 
 “สมยักอ่นใชย้าฆา่หญา้ทัง้น้ัน ทัง้ในสวน หรอืวา่รอบบา้น 
เขาเคยเชือ่วา่ใชย้าฆา่หญา้แล้ว มนัตายนานตายแบบถงึรากถงึโคน
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อย่างที่เขาโฆษณากันนั่นแหละ การใช้ยาฆ่าหญ้าแบบชาวบ้าน 
กไ็มม่เีครือ่งปอ้งกนัปดิปากจมกู พอรูพ้ษิภยักห็นั เมาตดัดว้ยเครือ่ง
ตัดหญ้า และรถไถ” เขาว่า 
 แต่ก่อนชาวบ้านใช้สารพูราดานในการปลูกถั่ว แตงกวา 
โดยคลุกเมล็ดก่อนปลูก เมื่อต้นไม้โตข้ึนจะใช้สารเคมีตัวอื่นมา 
เพิ่มอีก พอมาทำากิจกรรมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ก็หันมาใช้สมุนไพร
ทำาเป็นยาไล่แมลงแทน 
 “เราพยายามเปลี่ยนการทำาเกษตรแบบเคมี มาทำาแบบ
อินทรย์ีให้ชาวบา้นมาใชช้วีภาพทัง้ปุย๋และสารไลแ่มลง ลดสารเคม ี
เปลี่ยนไปทีละนิด เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจปลอดภัยในการบริโภค
ปลอดสารเคมี” เขาว่า ตอนนี้มีศูนย์เรียนรู้เป็นฐานๆ ประกอบ
ด้วย
 - ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 - ฐานธนาคารพันธุ์ผัก 
 - ฐานการเรียนรู้ในการปลอดสารเคมี
 แม้ไม่สามารถลดการใช้สารเคมีได้อย่างส้ินเชิง ก็คิดว่า 
จะลดได้มาก จากการตรวจสุขภาพต่อเนื่อง พบว่าผู้ป่วยอาการ 
เบาหวาน ความดันลดลง
 การดำาเนินการ
นอกจากประชุมสภา
หมู่บ้าน สำารวจเรื่องสาร
เคมี จัดเวทีชี้แจงใหญ่
เกี่ยวกับโครงการ ยังมี 
การใส่ความรู้เรื่องอื่นใน
การพบปะชาวบ้าน เช่น 
ความรู้เร่ืองสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวสารเคมี 
ที่อันตรายในชีวิตประจำาวัน ทำาให้มุมมองบางอย่างเปลี่ยนไป 
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 ชว่งหนึง่ทีช่าวบา้นมกัทำาตามๆ กนัวา่ ตอ้งทำาใหส้วนยาง
เลี่ยนเตียนโล่ง หญ้าต้องตายหมด โดยไม่เคยคิดผลกระทบว่า  
หลังจากหญ้าตายหมดแล้ว บัวบกที่ใต้ต้นยางจะอยู่อย่างไร อันนี้
เราจะนำามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในเรื่อง ที่เขาจะ 
ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสวนยาง 
 เมื่อเดินมาถึงจุดน้ีได้ กำาลังจะสร้างครัวเรือนต้นแบบ 
ในเรื่องนี้ 5-6 ครัวเรือน มาตรการหลังจากนั้นคือ จะมีการออก
กติกาชุมชนไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาด
 ซีตีลานี ยาประจัน คณะทำางานโครงการฯ เล่าว่า  
การทำาให้คนเปล่ียนแนวคิดก็ต้องทำาให้เขาเห็น ด้วยการนำาเสนอ
คนที่ไม่ได้ใช้สารเคมี ในหมู่บ้านชุมชน มาพูดว่าการปลูกทุกอย่าง
เพื่อกิน ทำาปุ๋ยเอง ทำาแล้ว สุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ไข้อย่างไร 
 คนเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมอดิน กรรมการ
เกษตรตำาบล ซึ่งเป็นต้นแบบต่างบอกว่า เพราะเขาไม่ใช้สารเคมี 
ตัดหญ้าเอง ใช้ปุ๋ยที่ผลิตเอง 
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 “คนที่ทำาตามบุคคลเหล่าน้ี เมื่อเรามาติดตามภายหลัง 
ก็พบว่าเขาก็สุขภาพดีขึ้นเช่นกัน ไม่เจ็บป่วย อย่างโรคหอบหืด 
ที่เคยเป็นก็หายไป” ซีตีลานีว่า โรคที่พบในคนใช้สารเคมีบ่อย 
ที่บ้านนาข่าใต้คือ อาการผื่นคัน หายใจไม่ทั่วท้อง แน่นหน้าอก 
 “แต่คนที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอย่างนี้ เราก็เอาเขามาเป็น
ตัวอย่างพาดูที่บ้านเขาว่าเป็นอย่างไร อย่าง นายนเรศ ดินเตบ
เกษตรตำาบล เขาทำาเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหลายชนิด ใกล้บ้าน 
ในกระถาง กล่อง คนที่ไปดูงานบ้านแกไป 20 คน 15 คน มาทำา
ตามเพิ่มเป็น 20 บ้าน และ 30 บ้าน” เธอว่า สิ่งที่เปลี่ยนไปมาก
ที่สุดหลังทำาโครงการฯ นี้คือ
 - ความร่วมมือในการทำากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
 - มีความรู้ความเข้าใจในสารเคมีมากยิ่งขึ้น 
 ในอนาคตมีเป้าหมายว่า 60 ครัวเรือน ที่ไม่ใช้สารเคมี  
ในการเกษตรแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 “เอางา่ยๆ มคีนบอกวา่ใชใ้นสวนยางไม่เปน็ไรแต่สวนยาง
ก็อยู่ไม่ไกลไปจากบ้านเรือน จะได้รับผลกระทบโดยตรง ตอนนี้ 
เห็นความแตกต่างของสวนยางของหมู่บ้านเรากับหมู่บ้านที่อยู่ 
ติดกันนะ เพราะของเราจะตัดหญ้าของเขายังฉีดหญ้าอยู่” •
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 โครงการบา้นนาข่าเหนือร่วมใจจัดการขยะเพือ่ความยัง่ยนื 
หมู่ 4 บ้านนาข่าเหนือ อำาเภอละงู จังหวัดสตูล เริ่มทำากิจกรรม
กับเด็กกลุ่มเสี่ยงของชุมชนและเครือข่ายรวม 20 คน
 ก่อนหน้านี้ พวกเขาเคยได้รับการอบรมทำาสกรีนเสื้อ  
จึงเป็นที่รู้จักในฐานะ “กลุ่มสกรีนเสื้อ” ส่วนมากเป็นวัยรุ่นอายุ 
วัย 20 ต้นๆ ถ้ามีงานในชุมชนนาข่าเหนือ พวกเขาจะออกมา 
ช่วยและเคยเป็นตัวแทนจังหวัดไปนำาเสนอเกี่ยวกับหมู่บ้าน 
ต่อต้านยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน
จากโครงการชมุชนเอาชนะยาเสพตดิของกระทรวงมหาดไทยจนได้
อันดับ 4 ของภาคใต้มาแล้ว
 “ผมมาทำาโครงการนี้ เพราะผู้ใหญ่บ้านชักชวน” สมศักดิ์ 
หมาดงะ๊เลา่ เขาไมไ่ดเ้ปน็สมาชกิกลุม่สกรนีเสือ้ เพราะเพิง่ไปเรยีน
จบรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
มาหมาดๆ แต่ทุกคนในหมู่บ้านคือเพื่อนฝูงที่โตด้วยกันมา 
 “กอ่นหนา้นี ้อบต.มาทีห่มูบ่า้นเรา ประชาคมกบัชาวบา้น
ว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินเป็นหมื่น จากการจัดเก็บขยะ” 
 รูปแบบที่ อบต. เคยดำาเนินการ คือจัดเก็บเงินเดือนละ  
20 บาท สำาหรับบ้านที่มีถังขยะอยู่หน้าบ้าน ในนาข่าเหนือมี  
50 ครัวเรือน

กลุ่มสกรีนเสื้อน�ข่�เหนือ
นำากิจกรรมขยะแก้เด็กติดยา
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 สภาพอย่างนี้ทำาให้ อบต. อยู่ในสภาพแบกรับค่าใช้จ่าย 
ที่ขาดทุนมาตลอด การเก็บขยะของผู้ที่รับผิดชอบไม่สม่ำาเสมอ  
ชาวบ้านไม่พอใจ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ใส่ขยะทุกอย่างรวมกัน
หมดในถัง ตั้งแต่เศษอาหารจนเศษต้นไม้ ที่ร้ายกว่านั้น บางบ้าน
เอาเอาถังขยะไปใช้เป็นถุงเก็บน้ำา
 “มันไม่มีระบบ ขยะที่ไม่ได้ทิ้งลงถังเพ่นพ่านสองข้างทาง
ใครคิดจะทิ้งก็จะทิ้งกันเลย”
 บัณฑิต รปศ.หมาดๆ ที่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเกิดเล่า  
เขาได้ใช้วิชาท่ีร่ำาเรียนกลับมาช่วยบ้าน จากโครงการ สสส.  
โดยเริ่มจากรับสมัครแกนนำา 15 คน มาทำางาน ซึ่งได้มาจาก 
กลุ่มสกรีนเสื้อ รวมกับผู้ใหญ่จนครบ 30 คน จัดตั้งสภาชุมชน  
มากำาหนดทิศทางการทำางาน 
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 งานหลักที่ต้องการทำาคือ “ธนาคารขยะ” จึงจัดไปดูงาน 
ที่เทศบาลกำาแพงเพชร อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบ
การจัดการที่ชัดเจน เมื่อเห็นการทำางานที่นั่นแล้วกลับมาวางแผน
ระดมความคิด
 “วนัทีจ่ดัตัง้ธนาคารเราเชญิ ผอ.สำานักส่ิงแวดลอ้ม จงัหวัด
สตูล มาให้ความรู้กับชาวบ้านอีกครั้ง” สมศักดิ์เล่าว่า สถานที่รวม
คนทำางานใชศ้นูยข์อ้มลูของหมูบ่า้นทีม่อียูก่อ่นแลว้ และเตรยีมจะ
ขยายพื้นที่ตรงนี้ เพื่อดำาเนินการกิจกรรมหลายอย่างต่อไป
 ธนาคารขยะเปิดดำาเนินการแล้วมีสมาชิกหลัก 70 คน  
การดำาเนินการทุกวันจันทร์ ก็ใช้ทีมงานประมาณ 4 คน  
ในการช่วยดำาเนินการทั้งคัดแยก ชั่งน้ำาหนัก ลงรายการขยะ  
ขยะแล้วใส่ท้ายรถกระบะ แยกขยะ เตรียมส่งไปขายเลย
 ขยะที่พบส่วนมากในชุมชน เมื่อแยกออกมาจะได้ขวดน้ำา 
ขาวขุ่น ขวดน้ำาแบบใส กระป๋องแป้งพลาสติก พลาสติกรวม เหล็ก 
แผน่สงักะส ีเมือ่สง่ท่ีร้านรับซือ้ของเกา่หกักำาไรจากสว่นตา่งสมาชกิ 
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ก็จ่ายให้คนทำางานส่วนหน่ึง แล้วก็เก็บเข้ากองกลาง ล่าสุดมีเงิน
กองกลาง 6,000 บาท เอาไว้ใช้หมุนเวียนทำางานต่อ
 หลังจากธนาคารขยะดำาเนินการมา 1 เดือน สมศักดิ์ 
พบว่า การขายขยะก็ลดลงเรื่อยๆ จึงเห็นว่าจะมีการขยายระยะ
ห่างในการรับซื้อมาเป็นเดือนละครั้ง
 “เราเหน็ว่าขยะลดลง ประเมนิจากสายตาและคนรอบขา้ง
นะ ในขัน้ตอ่ไปเราคดิวา่ถงึเวลาทีใ่ห ้อบต.เกบ็ถงัขยะกลบัไป หรอื
อาจอาจค่อยยุบถังขยะให้เหลือน้อยลงจนเหลือ 0 ในโครงการ 
สสส.นี้”
 การลดขยะอีกทางหน่ึง ทางโครงการฯ เรามีแผนแจก
ตะกร้าจ่ายตลาดใช้แทนถุงกรอบแกรบ (ถุงหิ้วพลาสติก) ในกลุ่ม
นำาร่อง 70 ครัวเรือน โดยบูรณาการงบจากส่วนอื่น เพราะเห็นว่า 
เจ้าถุงกรอบแกรบเป็นขยะอันดับต้นๆ ที่พบในบ้านเรือน และ
พฤติกรรมพ่อค้าแม่ค้ามักยัดเยียดให้มากเกินความจำาเป็น
 นอกจากนั้นยังจะมีการอบรมครัวเรือนนำาร่อง เอาขยะ
เศษอาหารไปทำาปุย๋หมกัใชเ้องแต่ละบา้น และกจิกรรมการประกวด
หน้าบ้านสะอาดปราศจากขยะ
 การที่ โครงการได้ดึงเยาวชนมาเป็นตัวหลักในการ 
ดำาเนินงาน นอกจากแก้ปัญหาขยะทำางานร่วมกับผู้ใหญ่ ยังเป็น 
การพัฒนาเยาวชน แก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นพื้นฐานปัญหาเดิม 
 “การที่มีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ทำาให้เยาวชนไม่เกิดการ
ไปนั่งมั่วสุมกันเอง หรือหากมั่วสุมก็ในทางที่ดี เพราะทุกวันนี้  
ที่ศูนย์เรียนรู้ ทุกค่ำาจะได้นั่งพูดคุยเป็นงานเป็นการมากกว่าทาง 
ไม่ดีอย่างแต่ก่อน และได้ทำาไปพร้อมกับกิจกรรมอื่นที่เช่น มีการ
เล่นกีฬา”
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 สมศักดิ์มองว่า จุดเปลี่ยน
แห่งนี้ อาจเริ่มมาจากที่เคยรับรางวัล
ได้รางวัลหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด
ระดับภาค ตอนน้ันมีผู้ตรวจราชการ
ลงมาในพื้นที่ ชาวบ้านมาร่วมงาน
เห็นว่ากลุ่มเยาวชน มีความสำาคัญ 
ที่ทำาให้หมู่บ้านได้รับรางวัล นอกจาก
นัน้ ยกเครดติใหก้บัผูใ้หญบ่า้นคนใหม่
มีศักยภาพในการเปิดรับในทุกเรื่อง
 นั่นเป็นทุนที่มีอยู่เดิม ส่วน
ปัจจัยความสำาเร็จในการขับเคล่ือน
โครงการ สสส. มาจากการช่วยกันทุกฝ่ายทุกคน เพราะทุกคน
อยากพัฒนากิจกรรมทำาให้คนมาหากัน สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง 
อย่างไม่มีความแตกต่าง โดยเฉพาะ “กลุ่มสกรีนเสื้อ” สามารถ
รวมเด็กรุ่นใหม่มาทำางานเชิงสร้างสรรค์ สำาหรับสถานที่นอกจาก
ศูนย์เรียนรู้เดิม ยังได้พื้นที่ 3 ไร่ จากงบประมาณประชารัฐ ใช้ทำา
โรงปุย๋หมกั ธนาคารขยะ ศูนยเ์รียนรู้ เศรษฐกจิพอเพยีง และสนาม
ฟตุบอล จะมพีืน้ทีก่ลางในการทำากจิกรรมมากข้ึน หลายหน่วยงาน
ก็ลงไปช่วยพัฒนามากขึ้น เช่น เกษตรลงไปส่งเสริมการเลี้ยงไก่ 
การปลูกพืชร่วมยาง
 “ยอมรับว่าผมไม่เข้าใจการทำาโครงการในช่วงแรก เพราะ
ขาดประสบการณ์ ในการเอาคนมามีส่วนร่วม ยิ่งเราเป็นเด็ก  
การสร้างความเชื่อถือก็ยาก การทำาให้เขาเชื่อถือก็พาไปดูงาน  
มาทำาให้เขาเห็น และคนจะเชื่อต่อเมื่อมีผลงานขึ้นมา” เขาว่า 
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 ตอ่มาเมือ่ทำาสำาเรจ็ระดบัหนึง่ ความเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน
ท่ีสดุคอื การมสีว่นรว่มมคีวามเปน็ปกึแผน่มากขึน้ แตก่อ่นตา่งคน
ต่างอยู่ พอทำาโครงการก็ได้มาทำางาน กินเลี้ยงร่วมกัน ยิ่งคนเห็น
วา่เร่ืองนีไ้ม่ไดม้ผีลไดเ้สยีทางการเมอืงอะไรกบัใครคนกม็ากนัเยอะ
ทำาลายกำาแพงเดมิ ไมค่ดิแบบเดมิ” เขาวา่ โครงการฯ แบบน้ีหลอม
คนไดง้า่ยกวา่ เจตนาบรสิทุธก์วา่ ไมม่ฝีา่ย ไมม่กีารเมอืง ไมม่กีาร
แบ่งพวก
 มาถึงจุดนี้ได้ สิ่งที่สมศักดิ์และคณะทำางานอยากทำาต่อ 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนคอื ตอ้งการหอ้งซอ้มดนตรใีหเ้ยาวชน สำาหรบั
หมู่บ้านของเขาต้อง ไม่มีขยะ ไม่มีโรคภัยจากขยะ ไม่มีมลพิษ 
คนมีความสุขไม่เจ็บป่วย
 สำาหรับกลุ่มเยาวชนที่มาช่วยทำางานจิตอาสานอกจาก 
สมศกัดิย์งัเพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกนั โดยทีเ่รยีนจบ รฐัประศาสน-
ศาสตร์มี 2 คน และจบเกษตรอีก 1 คน ถือว่าบ้านนาข่าเหนือ
โชคดีที่ได้ปัญญาชนกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตนเอง •
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 เจ๊ะหมาด ฮะอุรา กำานันตำาบลบ้านควน อำาเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ซึ่งรับผิดชอบโครงการคนบ้านควนรวมใจลงมือลด 
นักเสพหน้าใหม่ในชุมชน เล่าว่า ในชุมชมแห่งนี้เมื่อ 4-5 ปี  
ที่ผ่านมามีปัญหามากมาย โดยเฉพาะปัญหาหลักเยาวชนของ
ตำาบลบ้านควน ที่มาจากครอบครัวที่หย่าร้างกัน หรือพ่อแม่ 
ไปทำางานต่างจังหวัด ปล่อยลูกหลานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ ปู่ย่า 
ตายาย เกิดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับเยาวชน เยาวชนชอบ
รวมกลุ่มกันสร้างปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท 
 “เราแก้อยู่แล้ว พยายามหาทางช่วยอยู่ แต่กำานัน ผู้ใหญ่
บ้านคงไม่มีกำาลังด้านงบประมาณมากนัก แต่บางทีก็มีข้อจำากัด  
พอมีโครงการฯ นี้ก็ดีเพราะแทนที่รวมกลุ่มทำาในส่ิงไม่ถูกต้อง 
เพราะเราใช้ศาสนาและกีฬามาช่วย”
 กำานันตำาบลบ้านควนเล่าว่า กิจกรรมศาสนาที่ทำามาแล้ว 
คือเอาเด็กไปนอนมัสยิด จัดกิจกรรมสอดแทรกหลักศาสนาเข้าไป
ทีละนิด เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้หันมาในทางที่ถูกต้อง 
 “ทีผ่า่นมาเดก็บางคนไมไ่ดเ้รียนหนงัสอืทางศาสนากอ็ยาก
ใหเ้ขามาเรยีนดา้นนีใ้หม้าก อะไรดชีัว่ถกูผดิ การนอนสุเหรา่(มสัยดิ) 
จะดงึพวกเขามาสูก่ระบวนการศาสนาได ้ถา้เขาอยูบ่า้นจะไมสั่มผสั
เรื่องแบบนี้เลย” 

นักเรียนนอกอ�ส�บ้�นเกิด
ลดนักเสพหน้าใหม่บ้านควน
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 ด้วยกิจกรรมแบบนี้ เจ๊ะหมาด ได้พบว่าเด็กติดยาเปลี่ยน
ตัวเองได้หลายคน 
 “บางคนเกเรจนพ่อแม่ไม่เอา เมื่อเข้ากระบวนการต้องใช้ 
ระยะเวลาหกเดอืนถงึ 1 ป ีจงึจะเปลีย่นพฤตกิรรมได ้ต้องมเีทคนิค
ล่อเขามาร่วมกิจกรรมให้ได้ ต้องใช้ความพยายาม สำาหรับเด็ก 
มีปัญหาจากกลุ่มที่รวมเพื่อความสนุก ก็มารวมกลุ่มเล่นกีฬาที่ไม่
ได้เน้นผลแพ้ชนะ แต่สร้างคน การรวมกลุ่ม สอนความดีความชั่ว 
สร้างคนให้รักถิ่นเกิด อย่าไปยุ่งยาเสพติด”
 เขาว่า “4-5 ปีก่อน เด็กบ้านควนยิงกัน ขึ้นข่าวหน้า  
1 ตลอด จากเหตุทะเลาะวิวาทไปกับคนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ 
แต่วันนี้ลดลง เหลือมีปัญหาเพียง 10% เพราะว่าเราขับเคลื่อน 
ให้แนวคิดกับเด็กๆ หลายคนหยุดกระท่อม ยาแก้ไอ สี่คูณร้อย 
หลังจากนั้น เอาศาสนามาบำาบัด”

238



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 การทำางานกับเด็กต้องให้ใจ รู้จักให้อภัย เอาใจของเรา 
ไปแลก ไปซื้อใจเด็ก ให้ความรักแบบลูกๆ หลานๆ เด็กจึงจะ 
หันมาหาได้ สำาหรับเด็กไม่มีงานทำา กำานันทำาการส่งเสริมการฝึก
อาชีพระยะสั้นตามวิถีพอเพียง 
 “ความจริงทุกวันนี้ ผมไม่ต้องเลี้ยงปลา แต่ต้องการเป็น 
ต้นแบบให้กับชุมชน ลูกๆ หลานๆ จึงต้องทำาบ่อปลาดุก เพื่อ
เป็นต้นแบบให้คนอื่น 
 กำานนัเจะ๊หมาด ยงัมองวา่อยากทำาใหช้มุชนบา้นควนเปน็
ชุมชนสีขาวปราศจากยาเสพติดและมีความเข้มแข็ง นอกจากแก้
ปัญหาด้วยกีฬาและศาสนาแล้วยังอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกิน สร้างสวัสดิการชุมชนและพัฒนาคนให้
ทันกับโลก
 “การทำางานพัฒนาผมไม่ได้ใช้ความคิดตัวเอง แต่ใช้
ประชาคมคดักรองมากอ่น ไมใ่ชค่วามคดิตวัเองเปน็ใหญ ่ผมจะจดั
ประชาคม แผนชมุชนวา่จะเดนิอยา่งไร ใหค้ณะกรรมการ ปราชญ์
ชาวบ้านมาช่วย อุปสรรคที่ผมเห็นสำาหรับคนคือ แนวคิด ยังอยู่
แบบเดิมแต่โลกเปลี่ยนไปแล้ว”
 อคัรวฒัน ์ฮะอรุา คณะทำางานโครงการฯ ซึง่จบการศกึษา
จากปีนัง ประเทศมาเลเซียปีนัง เล่าว่าอยากกลับบ้าน มาใช้ 
ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเกิด
 “ตอนอยู่มาเลเซีย ก็เคยลองทำาโครงการแบบน้ีมาแล้ว 
ปรึกษากำานัน โต๊ะอิหม่าม ผู้รู้ในชุมชน ก็เกิดโครงการฯ นี้ ซึ่งทำา
เพื่อชุมชน” เขาเล่าหลักๆ แล้วสิ่งที่ทำาคือ การมาทำาทีมฟุตบอล 
และสอนแม่ไม้มวยไทยให้กับน้องๆ เพื่อนำาไปโชว์ในงานต่างๆ 
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 “ทนุเดมิผมเปน็นกักฬีา ตัง้แตเ่รยีน ม.ตน้ ผมเคยชกมวย
ไทยอาชีพมา 20 ครัง้ แต่ว่าเกิดอบุัติเหตุจนต้องหยุด หลังจากนั้น
มา ม.ปลาย เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นเยาวชนของจังหวัดสตูล” 
หลังจบ ม.6 เขาไปเรียน USM ที่ปีนัง ในช่วงปี 2 สมัครเป็น
นักกีฬาคาราเต้ของมหาวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย 
 “ปญัหาหลักของชมุชนทีผ่มมองเหน็คอื ปญัหายาเสพตดิ 
กับปัญหาปากท้อง มองว่าน้องๆ ที่นี่ชอบเล่นกีฬา ถ้าตอบโจทย์
เขาได้ เขาอาจหลีกจากปัญหายาเสพติดได้”
 แรกเริ่มมีคนในชุมชนบ้านควน ทำาหน้าที่เป็นโค้ชกีฬา
ฟุตบอลทำากันอยู่ก่อนแล้วในกลุ่มเด็ก 7-12 ปี และ 13-20 ปี 
แต่ว่าขาดคนสนับสนุนอย่างเต็มระบบ เมื่อขับเคลื่อนโครงการฯ  
ก็ไปชวนมาทำางานร่วมกัน 
 “บอกเขาว่า กำาลังทำาทีมบอลเพื่อส่งแข่ง พวกเขาสนใจ
ไหม หลายคนตกลงก็ชวนมาเข้าทีม เข้าโครงการฯ นี้”
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 ทำาใหไ้ดเ้ดก็ท่ีมาเข้าร่วมประมาณ 30 คน ชดุอายเุลก็และ
ใหญ่อย่างละครึ่ง กระบวนการอัครวัฒน์ชวนเด็กมาซ้อมฟุตบอล
และมวยทุกวันที่บ้านเขาเอง ซึ่งใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ ช่วงที่หยุดซ้อม
มานั่งประชุมพูดคุยกัน พบว่าเด็กที่มีปัญหาซึ่งไม่อาจเข้าถึงกลุ่ม
เหล่านี้มาก่อนได้เข้ามาร่วม 
 “เขาเปน็ฝา่ยเดนิเขา้มาหาเอง เขามาบอกวา่อยากรว่มทมี
ด้วย อยากเล่นด้วย คนกลุ่มนี้ 3-4 คน และเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม 13-20 ปี” เขาเล่า สิ่งที่กระตุ้นน่าจะเป็น
เป้าหมายว่าการทำาทีมเพื่อส่งแข่งขัน ในรายการต่างๆ ในจังหวัด 
สำาหรบักฬีามวยกจ็ะบอกวา่ จะฝกึเพือ่ไปโชวท์ีไ่หน ทำาใหเ้ดก็ขยนั 
กระตือรือร้น ที่จะมาร่วมกิจกรรมเกือบทุกวัน
 “ฟุตบอลเราคาดหวังว่าใน 4-5 ปี เราคาดหวังว่าจะสร้าง
นักฟุตบอลไปติดทีมโรงเรียนหรือระดับจังหวัด อย่างน้อยก็ใหญ่
กว่าชุมชนของเรา สำาหรับมวยคิดว่าอย่างน้อยเป็นทักษะติดตัว 
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เด็กไป” เขาว่า คาดหวังว่าเด็กอย่างน้อย 4 คน จะเป็นวิทยากร
ทีพ่ดูเกีย่วกบัยาเสพตดิ ชกัจงูเพือ่นใหห้า่งยาเสพตดิ โดยใชท้กัษะ
ทั้งบอลและมวย 
 เขามองวา่การลดนกัเสพหนา้ใหม ่มองไปถงึกลุม่เส่ียงอาย ุ
7-12 ปี ส่วน 13-20 ปี เป็นอีกระดับ การใช้กิจกรรมนี้สร้าง
จติสำานกึใหเ้ขาหนัเหกลับมาทางกฬีาน่าจะเหน็ผลบางอยา่งตามมา
แน่นอน ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายในเด็กอายุ
น้อยการทำาต่อโดยยังใช้กีฬาเป็นสื่อ ต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงไปที
ละนิด สร้างโมเดลให้เห็นว่าทำาอะไรที่ดีกว่าการไปเสพยา
 สำาหรับคำาว่า “คนบ้านควนร่วมใจ” เขายังมองว่ามีความ
หมายหลายอย่างเช่น เมื่อมีกิจกรรมชาวบ้านจะมาช่วยกัน 
สนับสนุนจากแม่บ้าน สตรี อสม. หรือด้านสุขภาพเด็ก ก็มี อสม. 
มาชว่ย ตา่งคนตา่งมาชว่ยในบทบาทหนา้ทีข่องเขาเองทีจ่ะชว่ยได้
 “หลายคนเริม่เขา้ใจในสิง่ทีเ่ราทำาและตอ่ยอด จะเหน็ไดว้า่
สิ่งที่ตามมาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากที่ซื้อปุ๋ย  
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เมล็ดพันธ์ุมาแจกที่เดียวก็จบ เขาก็มีความคิดว่า ทำาอะไรเพื่อ 
ต่อยอดได้เช่น ตั้งกลุ่มสตรีทำาขนมในรูปแบบที่เป็นระบบมากขึ้น” 
 เขาว่าบ้านควนเป็นพื้นที่ 2 ภาษา คนพูดภาษามลายู 
และไทย กไ็ดเ้ปรียบในแงน้ี่ แต่ต้องปรับวธิคีดิบางอยา่ง เชน่หลาย
คนมักมองปัญหาว่าแก้ยากทำาไม่ได้ อาจเพราะระบบคิดที่ปลูกฝัง
กันมา “สำาหรับผมที่ไปเรียนมาเลเซียก็ได้ความคิดจากที่โน่นว่า 
ทุกอย่างเป็นไปได้ ความคิด การกล้าแสดงออกไม่มีผิดเราก็
พยายามบอกเขาใหค้วามมัน่ใจกบัชาวบา้น ชมุชนแลกเปลีย่นเพือ่
ให้โลกทัศน์กว้างข้ึน” เขาพยายามทำาให้ทุกคนเห็นว่า เมื่อเรียน
ต่างประเทศก็สามารถนำาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านตัวเองได้ 
 ขณะทีป่ญัหาอยา่งหนึง่ของชมุชนแถวสตลูคอื คนรุน่ใหม่
ไปเรียนหนังสือที่อื่นแล้ว ไปทำางานอยู่ที่อื่นในเมือง ไม่ยอมกลับ
มาบ้าน
 นฤมล ฮะอุรา พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า บ้านควน
เป็นพ้ืนท่ีมุสลิมเกือบ 100% มีความท้าทายในการขับเคลื่อน 
โครงการฯ โดยใช้แกนหลักเป็นวัยรุ่น มีความกระตือรือร้น และ 
ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ ที่ช่วยดึงภาคีเครือข่ายมาช่วย
 “หมู่บ้านนี้คนอยู่หนาแน่น การใช้เวลาว่างของเด็กก็เป็น
ปัญหาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด มีปัญหาใบกระท่อม ซึ่งมีคนเข้าใจผิด
ว่าไม่ผิดหลักศาสนา จริงแล้วผิดหลัก” เธอว่า เมื่อใช้กีฬาซึ่งเป็น
สิ่งที่เด็กสนใจมาขับเคลื่อน เพราะเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ •
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 ชาวบา้นบเูกตยาม ูหมูท่ี ่7 ตำาบลควนโดน อำาเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล ซึ่งมี 100 กว่าครัวเรือน อาชีพทำาเกษตรมีทั้งที่นา 
สวนผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด อาชีพหลักกรีดยางกับทำานาไว้
กินเอง มีพื้นที่นาชุมชนรวม 200 ไร่ 
 การขับเคลื่อนโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ชีวิตดีวิถี
พอเพียง เพราะต้องการให้เกิดศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของ
หมูบ่า้น แมท่ี้ผา่นมามอียูบ่า้งแลว้แตเ่ปน็ลกัษณะของการทีต่่างคน
ต่างทำาไม่ได้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
 ฝาตีม๊ะ ปะดุกา คณะทำางานโครงการฯ และเจนวลี  
ปะดุกา บัณฑิตอาสา ศอ.บต. ซึ่งเป็นคณะทำางาน มาช่วยกัน 
เล่าถึงความเคลื่อนไหวหลังดำาเนินโครงการ
 “ข้าวที่ปลูกอยู่เป็นข้าวพื้นเมืองสตูลเรียกว่า ข้าวอันฮัม 
ปลกูกนัมานาน เปน็ข้าวท่ีแข็งแรงทนทาน ทนตอ่แมลง มนัจะแขง็
กว่าขา้วในตลาด เปน็ขา้วทีข่ดัสนีอ้ย เพราะวา่ขา้วชนดินีส้อียา่งไร
ก็จะมีลักษณะข้าวกล้อง” ฝาตีม๊ะเล่า คนที่นี่จึงปลูกข้าวเพียงพอ
กินในครัวเรือน เหลือกินขายเป็นข้าวเปลือกให้กับคนจากชุมชน
อ่ืนหรือพ่อค้าคนกลางมาซื้อ ข้าวอันฮัมส่วนมากนิยมเอาไปทำา
เส้นขนมจีน 

ข้�วอันฮัม-แชมพูสะบ้� 
จุดขายบูเกตยามูโมเดล
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 เจนวลี เล่าว่า ทุนเดิมที่เด่นในชุมชนแห่งนี้ คือการผลิต 
แชมพูเถาสะบ้า เป็นสินค้าที่ไปวางขายในห้างดัง นอกจากนั้น 
มีกลุ่มออมทรัพย์ และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ พอช.
 กิจกรรมโครงการฯ น้ี มีการเลือกคณะทำางานมี อสม. 
เป็นแกนในการขับเคลื่อนงานเพราะ อสม. เจอกันบ่อย เครือข่าย
ม ีอบต. มาชว่ยสนบัสนนุใชศ้าลาประชาคมของหมูบ่า้น โรงเรยีน
ในการรวมคน มีเป้าหมาย “บูเกตยามูโมเดล” 
 “เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน  
เกิดโรดแมพข้ึนมาหลังจากเด็กๆ ทำาแผนอะไรต่างๆ ของเขามา 
หลังจากจัดเวที คืนข้อมูลนำาเสนองานว่าเด็กแต่ละพื้นที่ ได้อะไร
มาบ้าง หลังจากนั้นก็มาคลี่ผลลัพธ์ โดยเรียกคนทำางานมาคุย 
ในงานที่ทำาได้อะไรบ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ระยะแรกคือข้อมูล” 
เจนวลีเล่า ระยะต่อมามีการสร้างสร้างบูเกตยามูโมเดล เป็นศูนย์
เรียนรู้ย่อมๆ ในหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
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 - การบัญชีครัวเรือน
 - กลุ่มทำาน้ำายาล้างจาน แชมพู สบู่ ใช้ในหมู่บ้าน
 - กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
 - กลุ่มทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ
 - กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
 เดก็ท่ีร่วมโครงการศกึษาบเูกตยามโูมเดล 5 กลุม่ ดงักลา่ว 
พวกเขาจะต้องเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ต่อไป ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในชุมชน  
โดย 5 กิจกรรมที่เด่นสุดเป็นแชมพูเถาสะบ้าที่ใช้ภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ 
 หมู่บ้านแห่งนี้เป็นคลองต้นน้ำาของคลองดุสน ที่ต้นน้ำามี 
เถาสะบ้าในธรรมชาติอยู่มากอยู่เยอะ สมัยก่อนชาวบ้านเอาเถา
สะบ้ามาใช้สระผมอยู่แล้วแบบง่ายๆ หลังพัฒนาชุมชนมาพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ เป็นที่รู้จักตั้งแต่ ปี 2540 ในนามกลุ่มแชมพูบูเกต
สามารถผลิตแชมพูได้เดือนละ 300 ขวด โดยกลุ่มแม่บ้านที่มีราว 
10-15 คน
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 “โครงการนี้ก็ช่วยสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็น
ระบบมากข้ึน เยาวชนหวงแหน และเข้าใจธรรมชาติในชุมชน  
เกดิพืน้ทีต่น้แบบนำารอ่งในการทำากจิกรรม เพือ่ตอ่ยอดสิง่ทีท่ำาแลว้
ต่อไป และเกิดความร่วมมือของคนในพื้นที่” 
 ช่วงทีผ่า่นมาพบวา่กลุ่มเยาวชนในชมุชนมปีญัหาขบัรถซิง่ 
กับยาเสพติดประเภทน้ำากระท่อม การชวนเขามาทำากิจกรรม
นอกจากดึงให้เขามาอยู่ใกล้หูใกล้ตาผู้ใหญ่แล้ว ยังใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย 
 ก่อนหน้านี้เคยมีโครงการจาก สสส. ที่สนับสนุนการเข้า
คา่ยของเยาวชนในบา้นบเูกตยามจัูดคา่ยอบรมเยาวชน ในชว่งปดิ
เทอมมเีดก็รุ่นพีใ่นหมูบ่า้นท่ีไปเรียนกรุงเทพฯ เปน็แกนนำากลบัมา
สอนน้อง และจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาในนาม “ค่ายสายลม”
 ฝาตีม๊ะ เล่าว่า ที่จริงแล้วพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนมีอยู่แล้ว แต่โครงการ สสส. มาช่วยจัดระบบกลุ่ม ต่อยอด 
ยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งที่ศูนย์เรียนรู้ในอนาคต จะต้องมี 
ทุกอย่างของหมู่บ้านที่คนจะมาเรียนได้อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
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 เจนวลีเล่าต่อว่า เธอจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เอกอุตสาหกรรมยาง เคยทำางานโรงงานกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด  
บเูกตยามู เพราะต้องมาดแูลพอ่ทีไ่มส่บาย แต่นัน่อาจไมใ่ชเ่หตผุล
ทั้งหมด เพราะความผูกพันคนที่นี่กับชุมชนตัวเองมีสูงมาก ความ
เป็นชุมชนน่าอยู่มีอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
 “ขนาดหลายคนไปทำางานท่ีอ่ืนสุดท้ายกลับมาอยู่บ้าน 
ที่นี่น่าอยู่เพราะไม่มีความขัดแย้ง มีกิจกรรมทำาร่วมที่ไม่รู้สึกว่า 
จะต้องเลือกฝ่ายใด” เธอว่า ต้นทุนชีวิตในหมู่บ้าน ถือว่าดีตั้งแต่
ตื่นนอนมา ค่าครองชีพต่ำามากหากไม่ฟุ่มเฟือย พอกินพอใช้ 
ประหยัดกว่าอยู่ข้างนอก 
 “ตัวเราเองที่อยากกลับบ้าน เพราะเห็นว่าน่าอยู่ 
บรรยากาศดี แม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์ทุกยี่ห้อเพิ่งจะมีเมื่อปีที่แล้ว
นี่เอง แต่ว่าเรามีเพื่อนที่ไปมาหาสู่ได้ เป็นสังคมที่ไม่แก่งแย่งชิงดี
ชิงเด่น แต่ละคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองไป ไม่ได้รู้สึกอึดอัด”
 เธอเลา่ อายุชมุชนบเูกตยามูมีความเปน็มากวา่ 1,000 ป ี
ยังคงวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ได้ โดยวิถีทำาสวนทำานา ผู้คนที่นี่ยังใช้
ชีวิตตามแนวทางศาสนามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิถีเดิมอยู่ 
มีความเป็นเครือญาติกันสูง การขัดแย้งมีบ้างแต่เป็นเฉพาะบุคคล
ไม่เกี่ยวกับลูกหลาน ไม่โยงใยให้คนอื่นโกรธกัน คาดว่าใน 5-10 
ปีนี้ คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสำาหรับชุมชนที่นี่ 
 “จุดแข็งของชุมชนคิดว่า ผู้ใหญ่เข้าใจ พูดจริง ทำาจริง  
ใช้หลักจิตวิทยา ใช้หลักศาสนา มาให้ความเป็นธรรมกับทุกคน 
สร้างความเชื่อใจ ไว้เน้ือเชื่อใจกับชุมชนปัญหาทางการเมืองไม่มี 
ถ้าหมู่บ้านไม่มีปัญหาทางการเมือง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างอื่น” 
เธอเล่า หากประเมินความสำาเร็จภาพรวมถือว่าอยู่ในขั้นน่าพอใจ
 - ศูนย์เรียนรู้เด่นที่สุดในกลุ่มแชมพู ทุกวันนี้มีคนจำานวน
มากมาแวะดูกระบวนการผลิต
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 - การเพาะเหด็ มชีาวบา้นคนทีผ่ลติขายได ้2 ราย สามารถ
ถ่ายทอดให้คนอื่นดำาเนินการเป็นอาชีพเสริม 
 - กลุ่มปุ๋ยหมักใช้เศษอาหาร เปลือกผลไม้ มาทำาปุ๋ยหมัก 
และทำาน้ำาหมัก 
 - กลุม่ปลกูผกัพชืทีป่ลกูมากม ีถัว่ฝกัยาว ขา้วโพด แตงกวา 
ทั้งขายและกินเองโดยใช้พื้นที่ปลูกในที่นาหลังเก็บเกี่ยว 
 ธิดา เหมือนพะวงศ์ พี่เล้ียงติดตามโครงการ เล่าว่า  
ชุมชนนี้บรรยากาศดี แบบชุมชนโบราณ ยังรักษาวิถีดั้งเดิมตัวเอง
ได้มาก มีทีมกลางที่คอยมาดูแลชุมชนในภาพรวม เป็นกติกาของ
เขาเอง ใครทำาอะไรก็ต้องมองประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนการ 
เชื่อมโยงระหว่างคนทางการกับที่ไม่เป็นทางการที่เชื่อมโยงกันได้ 
 บา้นบเูกตยาม ูมทุีนทางสงัคมคอ่นขา้งสงู โครงการ สสส. 
เขา้ไปสานต่อในทุนเดมิท่ีมอียู่ ดา้นคน การจดัการมคีนรบัผดิชอบ
โครงการ เป็นประธาน อสม.
 “มองวา่จดุเดน่อยูท่ีค่น เพราะความสมัพนัธท์างเครอืญาติ
ท่ีมีอยู่สูง จะมีการเชื่อมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่ในชุมชนมีกองทุน 
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ซึ่งที่อื่นไม่มี เช่น สัจจะออมทรัพย์ กองทุนทำาแชมพูเถาสะบ้า  
มีผู้นำาระดับอำาเภอ อยู่ในชุมชนนี้หลายคน ทำาให้มีการขับเคลื่อน
ไปโดยแกนหลกัเหลา่น้ีเอง” เธอวา่ นอกจากน้ันพบวา่ การทีผู่ใ้หญ่
เป็นคนหนุ่ม นักพัฒนา อดีต อสม.มาก่อน ก็ทำางานดีสามารถ
ประสานคนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า มาทำางานร่วมกันได้ ขณะที่บัณฑิต
อาสา ก็ตั้งใจทำางานมีตัวช่วยเยอะ
 “เขาต้องการเป็นศูนย์เรียนรู้ทุกเรื่อง ไม่ว่าสุขภาพ  
การเสริมรายได้ หลักการทำาปุ๋ย ปลูกผัก วิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในหมู่บ้านเป็นหลัก” ธิดาเล่า โดยปัจจัยความสำาเร็จคือ  
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจริงๆ เมื่อทำาอะไรในหมู่บ้าน ทุกคน 
ในหมู่บ้านต้องรู้ ไม่มีการงุบงิบ ซึ่งชุมชนจะมีเวทีกลางในการ
ประสานงาน ชีแ้จง รายงานความกา้วหนา้และรว่มพฒันาศกัยภาพ
ของคน
 สำาหรับสิ่งที่ชุมชนได้จากโครงการ สสส. ประกอบด้วย  
การมสีว่นรว่ม การทำางานเปน็ทมี การวางแผน การใชข้อ้มลูทำางาน
และสามารถดำาเนินกิจกรรมทุกอย่างแบบต่อเนื่อง •
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 โครงการเยาวชนคนแป-ระใต้ สามัคคี ทำาดี เพื่อชุมชน
หมู่ 4 ตำาบลท่าเรือ อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีกลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชน ครอบครัว และชุมชน 
 แป-ระใต้ มีราว 150 ครอบครัว เป็นชุมชนมุสลิม อาชีพ
ทำาสวนยางและประมง 
 ในยคุสมยัทีเ่ยาวชนสว่นหนึง่ออกไปเรยีนข้างนอกมากข้ึน 
ขณะท่ีคนที่ยังอยู่ในชุมชนก็มีปัญหายาเสพติด ครอบครัวเองมี 
ช่องว่างระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ห่างเหินพูดคุยกันไม่ได้
 อาหมัด ยาประจัน คณะทำางานโครงการเยาวชนคน 
แป-ระใต้ สามัคคี ทำาดี เพื่อชุมชน มองว่าสาเหตุน่าจะมาจาก 
การที่ผู้ใหญ่ต้องทำางานหาเงินมากเกินไป ทำาให้ไม่ได้มาดูแล
ครอบครัว ขณะที่เด็กรุ่นใหม่เรียนหนักการมาคุยกันน้อย 
 “เราจึงเห็นว่าควรมีกิจกรรมมาส่งเสริมชุมชน แก้ปัญหา
จุดนี้ ทำาให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว เริ่มจากครอบครัวไปสู่
ชุมชน”
 เขาเล่าว่า การที่ครอบครัวเหินห่างกัน ปัญหาที่เห็นได้ชัด 
คอื เมือ่มปีญัหาแล้ว แทนทีเ่ดก็ไปปรึกษาพอ่แม ่จะหนัไปหาเพือ่น
ที่มีปัญหาด้วยกันจากปัญหาส่วนตัว อาจกลายเป็นลุกลามเป็น
ปัญหาครอบครัว สังคม และอื่นๆ 

ขับเคลื่อนผังเครือญ�ติ-กีฬ�
แก้ปัญหาเยาวชนแป-ระใต้ 
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 กิจกรรมที่ดำาเนินการไปแล้วภายใต้โครงการของ สสส. 
ประกอบดว้ยการจดัแขง่ขนักฬีา การทำาผงัเครอืญาต ิการทำาแผนที่
พัฒนาศักยภาพบุคคล การอบรมกลุ่มคนเพื่อไปเป็นที่ปรึกษาให้
เยาวชนที่มีปัญหาในชุมชน และการบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน
 กีฬาจัดการแข่งขัน 4 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน (ลากเตาะ/ชักคะเย่อ) 
เป็นการจัดแข่งขัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ใช้สถานที่โรงเรียน 
แประใต้ โดยที่ก่อนการแข่งขันจะมีการประชาสัมพันธ์หลังการ
ละหมาดวันวันศุกร์ที่มัสยิด และเสียงตามสาย
 การแข่งขันพบว่า คนมาร่วมจำานวนมาก คนที่มาแข่งก็จะ
แบ่งทีมโดยการจับสลากคละกันไป ทั้งวัยเด็กและเยาวชน และ 
ผู้สูงอายุมาอยู่ในทีมเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีไม่แบ่งแยก
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 “เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักการลากเตาะ พอมาเห็นจะรู้ว่าเป็น
อย่างไร” ฮาหรูน ชะยานัย ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าเสริมว่า
 การมาทำากจิกรรมรว่มกนั ทำาใหเ้กดิการมสีว่นรว่ม เพราะ
เห็นแล้วว่า คนต่างวัยหรือในครอบครัวมีโอกาสพูดคุยกันน้อย  
ที่ผ่านมาอาจจะคุยในเรื่องสาระที่เป็นทางการ แต่ไม่ได้คุยในเรื่อง 
สนุกสนานครึกครื้นความสัมพันธ์ดีๆ ก็เลยหายไป 
 สำาหรับผงัเครือญาติ อาหมดั เล่าตอ่วา่ มกีารอบรมแนวคดิ
ให้เยาวชน 1 วัน ถึงแนวคิด หลังจากนั้นให้พวกเขาซึ่งมีจำานวน
ราว 50 คน แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ไปพบให้คนแก่ๆ ในชุมชนเพื่อ
หาข้อมูลเครือญาติ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็มาทำากิจกรรม และสรุป
เป็นแผนผัง 
 “ในหมู่บ้านเรา มีตระกูลหลัก 3 ตระกูล คนที่นี่ก็มาจาก 
ตระกูลเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเยาวชนไม่ลงมาทำาเรื่องนี้ก็ไม่รู้” 
เขาเลา่วา่ คนแกห่ลายคนน้ำาตาไหล เมือ่เยาวชนมาสอบถามขอ้มลู
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แบบนี้ เพราะได้นับลูกนับหลาน และเห็นเยาวชนมาสนใจซึ่งจะ
เอาแผนผังตรงนี้มาเชื่อมโยงพี่น้องชุมชนที่กำาลังห่างเหินกัน
 “หลังมีผังเครือญาติการแสดงออกต่อกันดีขึ้น เพราะว่า 
รู้ว่าต่างเป็นญาติพี่น้องกัน การพูดจาด้วยกันดีขึ้นไม่พูดหยาบ 
เพราะถือว่าพี่น้องกัน หลายคนเพิ่งรู้ว่าเป็นญาติกัน”
 ฮาหรูนกล่าวว่า ที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องแบบ
นี ้เกดิมากไ็ปเรยีน ไปทำางาน แมม้โีอกาสรวมญาตใินวนัรายาของ
พี่น้องมุสลิม ช่วงหลังการพบญาติก็น้อยลง หลังเสร็จพิธีในสุเหร่า 
เด็กมักออกไปเที่ยวกับเด็กด้วยกัน ไม่ไปกับพ่อแม่เหมือนแต่ก่อน 
เป็นจุดอ่อนของยุคสมัย
 สำาหรับกิจกรรมที่ปรึกษาเพื่อเยาวชน ได้มีการอบรมกลุ่ม
จัดตั้งและอาสาสมัคร เพื่อไปเก็บข้อมูลเยาวชน เพื่อให้คำาปรึกษา
เยาวชนท่ีมปีญัหา มแีกนนำา 30 คน เปน็ผูใ้หญท่ีค่อยออกไปเยีย่ม 
กลุ่มเด็กเสี่ยง 
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 “อยา่งไรกต็ามพบวา่กลุม่เปา้หมายยงัไมไ่ดไ้วว้างใจในการ
ให้ข้อมูล ก็ต้องคงต้องใช้เวลาในการให้ความไว้วางใจ เพราะเป็น 
กลุ่มที่ขี้ระแวง โดยเฉพาะหากมีลักษณะทางการ หรือผู้นำาชุมชน
ลงไป” อาหมัดว่า ถ้าตรงนี้บังเกิดผลจะช่วยผ่อนคลายปัญหา 
เด็กและเยาวชนเพราะเมื่อเด็กคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ ก็ไม่อยากให้ไป
คุยกับเพื่อนอย่างเดียว น่าจะมีสักคนที่เขาไว้วางใจได้ การสร้าง
คนนอกทีม่ศีกัยภาพไปคยุกอ็าจชว่ยไดม้ากกวา่ทีเ่ดก็คยุกบัพอ่แม ่
หรือญาติพี่น้อง 
 อาหมัดเล่าต่อว่า ยังมีการทำากิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ  
ให้เยาวชนมาเรียนรู้อาชีพของพ่อแม่ เพื่อให้เด็กรู้และตระหนักถึง
ความลำาบาก กว่าจะได้เงินมา ปลูกฝังค่าของเงิน และความ
ประหยัด ซึ่งดึงเยาวชนและพ่อแม่มาเรียนรู้ร่วมกัน
 “เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ลำาบากอย่างไร เด็กแต่ก่อนช่วย
พ่อแม่ทำางานก่อนไปโรงเรียน แต่เด็กทุกวันนี้สบาย แม้แต่เสื้อผ้า 
พอ่แมย่งัจดัการใหห้มด เรากช็วนมาฝกึงานบาง อยา่งเชน่ จกัสาน
ตัดเย็บ พอมาลองทำาจะเห็นว่ากว่าจะทำาอะไรได้เป็นเรื่องเหนื่อย 
ยุ่งยาก ทำาให้รู้ว่าความเหนื่อยยาก กว่าพ่อแม่จะหาเสื้อผ้าให้ลูก
ใส่เป็นอย่างไร” 
 ส่วนกิจกรรม “การทำาดี” มีการบำาเพ็ญประโยชน์ ต่อเติม
มัสยิดให้คนก็จะได้เกิดความเสียสละ ความสามัคคี ในการทำา
ประโยชน์กับส่วนรวม
 อาหมัดเล่าว่า เมื่อโครงการ สสส. ขับเคลื่อนในชุมชน
ทำาให้ 
 - จากเดิมที่ไม่ได้ทำาอะไรร่วมกัน ก็หันมาทำาอะไรร่วมกัน
มากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
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 - ทำาให้คนมีจิตสำานึกเรื่องการทำาความดี โดยไม่หวังผล
ตอบแทน ซึ่งพยายามถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้เด็ก การทำาความดีมี
หลายอย่างไม่มีขีดจำากัด 
 - เยาวชนทีม่ปีญัหา เมือ่ทางทมีทีป่รกึษาลงไปพบเรือ่ยๆ 
จะกล้าคุยสะท้อนปัญหาให้ฟัง เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
บางเรื่อง
 - คนไปสเุหรา่(มสัยดิ)มากขึน้ เพราะไปพบกนัในโครงการ 
ชักชวนกันมาได้
 - แต่ก่อนบางคนไม่สนใจสังคมว่าเขามีอะไร ทำาอะไร  
แต่พอเราไปเย่ียมไปเล่าเรื่องราวต่างๆ เขาสนใจ ในกิจกรรม 
ส่วนรวมและมาร่วมมีความสบายใจขึ้น
 “เป้าหมายของผม คือ ทำาให้ครอบครัวมาคุยกันให้ได้  
อาจจะเริม่วนัละ 10 นาท ีกอ่นนอนหรอือะไรแลว้แต ่หรอืกนิขา้ว 
กินน้ำาชา น้ำาหวาน อะไรแล้วแต่ อยากมีกติกาชุมชนที่ให้คนใน
ครอบครัวคุยกันวันละ 5 นาที อย่างน้อยแต่ละวัน”
 การสร้างความสัมพันธ์ระดับครอบครัว ที่ทำาได้ยากที่สุด
สำาหรับที่นี่ จึงใช้โครงการนี้มาเป็นเครื่องมือในการรวมคน รวมใจ 
พี่น้องในหมู่บ้าน เปิดใจพูดคุยกัน โดยใช้กุศโลบายหลายอย่าง 
ทั้งผังเครือญาติ เล่นกีฬา เพื่อให้คนหลอมรวมเป็นหนึ่ง แล้วค่อย
ใส่กติกาในที่สุด •
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 โครงการบ้านไร่ทอนอนุรักษ์คลังปัญญานำาพาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ 3 ตำาบลท่าเรือ อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ช่วยกัน
ฟ้ืนชีวิตกระต่ายกลับมาอกีครัง้ในยคุทีก่ะทกิลอ่งเริม่เขา้ไปยดึพืน้ที่
ในครัว 
 กระตา่ยทีว่า่หมายถงึ กระตา่ยขดูมะพรา้วหรอืคนใตเ้รยีก
ว่า “เหล็กขูด”
 ประเสริฐ ดำาท่าคลอง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า  
คนไร่ทอนมีอยู่ 200 กว่าครัวเรือน มีอาชีพทำานา ทำาสวนยาง 
สวนปาล์ม ปลูกผัก และประมงชายฝั่ง ช่วงก่อนหน้านี้ชาวบ้าน 
ไดจั้บกลุม่คยุมาตลอดเหน็วา่ควรฟืน้ฟภูมูปิญัญาเกา่ๆ เมือ่พบกบั 
สสส. ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี คณะกรรมการจึงหันมาสนใจคำาว่าคลัง
ปญัญานำาพาเศรษฐกจิพอเพยีง สว่นคำาวา่ “คลงัปญัญา” เกีย่วขอ้ง
กับ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างไร เราคิดว่าฟังไปจนจบคงเข้าใจ
 “เราเปน็หมูบ่า้นทีห่า่งไกล ยงัมคีรภูมูปิญัญาอยูห่ลายคน” 
ประเสริฐยกตัวอย่าง 
 - นายหมาดเยบ ยาพระจันทร์ อายุ 68 ปี เป็นปราชญ์
ชุมชน มีความรู้ด้านงานไม้ การประดิษฐ์กระต่าย ด้ามจอบ  
ด้ามมีด และด้ามขวาน 
 - นายสาหมาด เตาวะโต ปราชญ์ทำาเครื่องมือประมงไซปู
 - นายสะดา เตาวะโต ปราชญ์ด้านสมุนไพร และการ 
เลี้ยงสัตว์

ก�รกลับม�ของกระต่�ยในครัว
กุศโลบายภูมิปัญญาพอเพียง
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 - นายมาดาโอ๊ะ สาและ ปราชญ์ทำาไซปู ไซปลา 
 - นายรอหีม ยาง๊ะ ปราชญ์ในการต่อเรือ ทำาเรือ
 - นายหมาดเยบ เป็นคนพิการด้านการเดิน เป็นครู 
ภูมิปัญญาด้านช่างไม้ ซึ่งเคยได้รับรางวัลครูภูมิปัญญาระดับ 
จังหวัด มีแนวคิดท่ีอยากให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานต่อไป 
จึงจัดให้คนท่ีสนใจเรื่องแบบนี้ไปเรียนรู้ ที่บ้านนายหมาดเยบเอง 
โดยมีเป้าหมายผู้เรียนเป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป 30 คน  
ที่ผ่านมาใช้วิธีการจับกลุ่มผู้เรียนเอาตามสะดวกว่าจะรวมคนได้ 
กี่คนในแต่ละครั้ง 
 ครูภูมิปัญญาจะทำาให้คนที่มาเรียน ดูแล้วทุกคนลงมือทำา
ในภาคปฏิบัติ ทำาสิ่งของแล้วนำากลับไปใช้ที่บ้านตัวเอง “แต่ก็พบ
ว่าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจ” 
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 ประเสริฐเล่าว่า นายหมาดเยบได้สอนการทำากระต่าย 
ขูดมะพร้าว ด้ามพร้า ด้ามขวาน ไม้เท้า ลานเหยียบกะลามะพร้าว 
เปลจากหวาย เตยีง โดยเปน็วิชาความรู้ทีถ่า่ยทอดมาจากบรรพบุรษุ 
 “นายหมาดเยบ เป็นคนพื้นเพบ้านไร่ทอน เป็นเกษตรกร 
เป็นกรรมการมัสยิด และเป็นผู้นำาธรรมชาติ มีอาชีพหลัก  
คือ กรีดยาง เวลาว่างทำางานช่างไม้ที่ผ่านมามีคนมาจ้างสั่งทำา  
โดยเฉพาะหลังจากที่ขาแกเสีย ทำาให้กรีดยางไม่ได้ ก็นึกถึง
ภมูปิญัญาทีค่นเฒา่คนแกไ่ดส้ัง่สอนมา เลยเริม่มาฟืน้ฟหูตัถกรรม
ที่เคยได้รับการสั่งสอนมา”
 เดิมทีนายหมาดเยบมีการสอนเรื่องนี้ให้กับชาวบ้าน 
มาบา้ง โครงการ สสส. ทำาใหก้ารสอนแพรห่ลาย ขณะทีห่มาดเยบ
เองก็มีกำาลังใจในการดำาเนินการ เพราะคนให้ความสนใจมากขึ้น 
วิธีการทำากระต่ายขูดมะพร้าวหรือเหล็กขูดของหมาดเยบเน้นการ
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ใช้เศษไม้ที่พบตามชุมชน เช่น ไม้ขนุนหรือไม้เทียม ที่ไม่ได้ใช้งาน
อย่างอื่นมาทำาเป็นม้านั่งง่ายๆ ติดใบมีดขูดมะพร้าวที่ไปหาซื้อ 
มาจากตลาด 
 “อุปกรณ์แกมีไม่กี่อย่าง สิ่ว ค้อน ขวาน เลื่อย สว่าน  
แต่หมาดเยบจะใช้ขวานเป็นตัวหลัก ทำาได้ทุกอย่างก็เป็นเรื่อง
แปลก”
 ขณะเดยีวกนั ไดม้กีารชกัชวนครภูมูปิญัญาคนอืน่ในบา้น 
ไรท่อนมาสอนทีบ่า้นนายหมาดเยบ ไมว่า่ภมูปิญัญาทำาไซดกัปลา 
ไซดักปู การสานกระด้ง และอื่นๆ ตามที่คนสนใจ  
 “ภูมิปัญญาชุมชนที่ฟื้นข้ึนมา ไม่ว่าเหล็กขูด ด้ามขวาน 
ด้ามมีด ถือว่าคนในชุมชนยังใช้อยู่ แม้ว่าภายหลังมีการใช้เครื่อง
ขูดมะพร้าวแบบไฟฟ้ามาใช้มากขึ้น แต่เหล็กขูดก็ยังใช้ ส่วนการ 
ซื้อกะทิกล่องในชุมชนเรายังน้อย”
 เป็นสินค้าท่ีชาวบ้านกับครูภูมิปัญญาช่วยกันทำาแม้ว่า 
ฝีมือชาวบ้านหลายคนอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ตอนนี้เหล็กขูด
กลายเป็นสินค้าชุมชนจุดขายของบ้านไร่ทอนระดับอำาเภอท่าแพ 
ส่วนหนึ่งได้นำาไปขายที่ตลาดชายแดนวังประจัน ราคาตั้งแต่  
300-400 บาท แล้วแต่รูปแบบ โดยมีลูกค้ามาสั่งให้ผลิตเรื่อยๆ 
 “กระต่ายขูดมะพร้าวในชุมชนเราก็ยังมีใช้กันอยู่ทุกบ้าน 
จรงิแลว้แมบ่า้นยคุเกา่กน็ยิมใชก้ระตา่ยขดูมะพรา้วกนัอยู ่เปน็การ
ลดตน้ทุนอยา่งหนึง่ โดยเฉพาะมะพรา้วกย็งัมปีลูกกนัอยูท่กุบา้นๆ 
ละ 1-2 ต้น” ประเสริฐเล่าว่า งานภูมิปัญญาอื่นที่คงเหลือ ได้แก่ 
ด้ามพร้า ด้ามจอบ ด้ามมีด และไม้เท้าที่ใช้ในพิธีทางศาสนา 
ของอิสลาม จากที่ผลงานออกไป ชาวบ้านที่อื่นรู้ก็เริ่มมีคำาสั่งซื้อ
เข้ามา” 
 ประเสริฐเล่าว่าการทำาโครงการน้ีส่งผลกับคนรุ่นใหม่พอมี
การประชุมเล่าสู่กันฟัง ในวิถีแบบนี้เขาก็หันมาสนใจ
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 “มองว่างานเล้ียงใหญ่ๆ ที่จัดข้ึนในสมัยก่อนเขาใช้เหล็ก
ขดูทำางานได ้คนรุน่ตอ่ไปอาจไมไ่ดส้นใจในสว่นนี ้ดว้ยวถิวีฒันธรรม
อาหารท่ีเปล่ียน อีกอย่างพ่อแม่ยุคใหม่ไม่ได้ใช้ลูกขูดมะพร้าวกัน
และไม่รู้ว่าในอนาคตเหล็กขูดจะเป็นวัตถุโบราณในครัวหรือไม่  
ที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้ จนมีโครงการนี้ได้ฟื้นเยาวชนหลายคนหันมา
สนใจ”
 ประเสรฐิมองวา่ นอกจากวฒันธรรมการบรโิภคเปลีย่นไป 
ทำาให้คนทิ้งเหล็กขูด ขณะเดียวกันการเลิกขูดมะพร้าวส่งผลต่อ 
วิถีอาหารที่ไม่เหมือนเดิม เช่น แกงกะทิ ก็ไปทำาอย่างอื่นแทน  
การรักษาเหล็กขูด จึงเป็นการักษาวัฒนธรรมอาหาร 
 “มะพร้าวขูดด้วยกระต่าย กับเครื่องขูดที่ใช้มอเตอร์ 
หรือไฟฟ้า ก็ออกมาไม่เหมือนกัน ทำาขนมอร่อยไม่เหมือนกัน  
แบบเครื่องจะร่วน แต่เหล็กขูดจะเป็นเส้น”
 ประเสริฐเล่า นอกจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าว  
ยังมีการทำากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านอื่น คือ ปลูกผัก 5 ชั้น 
โดยหาต้นแบบคนที่ปลูกผักในครัวเรือน 10 ชนิด ไปจับคู่ให้อีก
บ้านหนึ่งทำาตามขยายแนวคิด โดยมีต้นแบบเดิมที่แข็งแรงเกือบ 
20 หลัง นอกจากปลูกผักยังมีเลี้ยงเป็ด ไก่ แพะ ในครัวเรือน
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 “การขยายแนวคิดการปลูกพืชผักสวนครัวแบบบัดดี้หรือ
จับคู่จะสร้างระบบพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา หลังลงมือทำาเยี่ยมติดตาม 
โดยสภาชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการ สสส. ก็ได้ทำาหน้าที่ออก
เย่ียมให้กำาลังใจ กับคนที่ทำากิจกรรมตามโครงการ พร้อมกับเติม
ส่วนอื่นอย่างเช่น การทำาบัญชีครัวเรือนและสร้างกติกาชุมชน  
ซึ่งประเด็นสำาคัญที่มองไว้มีทั้งการลดน้ำาอัดลมในงานนูหรี  
(งานเลี้ยง) การส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรที่ไม่ใช้สารเคมี  
100% การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา และการทำาบัญชีครัวเรือน 
 นฤมล ฮะอุรา พีเ่ลีย้งตดิตามโครงการฯ เลา่วา่ การอนรุกัษ์
วัฒนธรรม หรือให้คนมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  
เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของในหลวง
 “เมื่อเราพบว่า ที่นี่มีภูมิปัญหาเหล็กขูดก็มาทำา ชาวบ้าน
กอ็ยากสบืทอด เปน็กศุโลบายทีท่ำาใหค้น มสีว่นรว่มทำาในประเดน็
ทีม่คีวามรูส้กึรว่มไมใ่ชท่ีว่า่ขดัแยง้หรอืผลประโยชน ์เปน็ความภมูใิจ
ร่วมของชุมชน ทำาให้เชื่อมคนให้เข้ามาหากันได้ เกิดความสามัคคี 
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จะนำาไปสู่กิจกรรมอื่น เพราะได้ความรู้สึกดีมาจากเรื่องภูมิปัญญา
มาก่อนแล้ว”
 วถิกีระตา่ยขดูมะพรา้วหรอืเหลก็ขดู เปน็วถิกีารหามะพรา้ว
มาทำาอาหาร พบวา่คนสมยักอ่น เมือ่ปรงุอาหารตอ้งไปหามะพรา้ว
จากใตโ้คนมะพร้าวนำามาปอก ขูด บบี ใชเ้วลา สรา้งความสมัพนัธ์
ในครอบครัวเป็นอย่างดี 
 “จะแกงไก่ต้องไปไล่จับไก่บ้านก่อนแม่ตำาเครื่อง พ่อขูด
มะพร้าว ต้องมาช่วยกัน เด็กช่วย เด็กรอกิน ต้องใช้เวลา วางแผน
ทำากัน มีความสุขมากกว่าอาหาร แต่อยู่ที่กระบวนการ” เธอเล่า
แต่ความเปลี่ยนแปลงก็ทำาให้วิถีพวกนี้หายไป
 สำาหรบัหมูบ่า้นไรท่อน มองวา่ ยงัรกัษาวถิเีดมิๆ ทีง่ดงาม
ตอ่ไปได ้เพราะมคีวามเข้มแข็งพึง่ตนเองได ้มกีารจดัการอยา่งเปน็
ระบบ เข้าใจเรียนรู้ถึงการพัฒนาโดยสภาชุมชนที่จัดตั้งขึ้นขยาย
แนวคิดเกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง ลดปัญหาเศรษฐกิจ
 นฤมลมองว่า จุดเด่นของชุมชนน้ีสร้างการมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักศาสนา หมู่บ้านน้ีเคยมีความขัดแย้งนิดๆ แต่เมื่อใช้
ประเด็นนี้ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นร้อน แต่เป็นความภูมิใจของชุมชน 
มาจับ มันทำาให้คนเริ่มมีส่วนร่วมมีสามัคคีมากขึ้น การนำาผู้นำา
หลายตำาแหน่งมาอยู่ในสภาชุมชนก็เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้น
พัฒนาใหม่
 “เรื่องภูมิปัญญาพวกเขาต้องการทำาศูนย์เรียนรู้ เป็นฐาน
ต่างๆ ให้ท่ีอ่ืนมาดูงานในเชิงผลลัพธ์ หลายฝ่ายก็มาเห็นด้วย  
กับสิ่งท่ีทำา เพราะภูมิปัญญาเป็นประเด็นเย็น สำาหรับประเสริฐ 
เป็นรองนายก อบต .จึงได้เครือข่ายมาช่วย เช่น กลุ่มเลี้ยงแพะ 
กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนเงินล้าน” •
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 “ผมคลกุคลอียูก่บัชมุชนแลว้พบปญัหาหนีส้นิของชาวบา้น
ที่นี่ ผมเลยมาหาทางออก”
 อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน หมู่ 11 บ้านห้วยมะพร้าว ตำาบลละงู อำาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล เล่าว่า ชาวบ้านห้วยมะพร้าว 314 ครัวเรือน 
สว่นใหญท่ำาสวนยางตอนยางราคาสงู หลายคนใชจ้า่ยมอืเตบิ สรา้ง
หนี้สินเอาไว้เต็มที่ ทั้งสร้างบ้านใหม่ รถใหม่ 
 “ช่วงนั้นบ้านหลังหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ ต้ัง 3-4 คัน  
พ่อขับรถออกไป ไม่มีรถใช้ก็ซื้อใหม่โดยไม่รอให้รถคันนั้นกลับมา 
ลูก 3 คน มีรถ 3 คัน โทรศัพท์คนไม่น่าจะใช้ก็มีใช้กัน ซื้อของกิน 

ชวนพ่อบ้�นเลิกนั่งแขวนนก
เพิ่มรายได้บ้านห้วยมะพร้าว
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เตม็ที ่ขอใหไ้ดก้นิเทา่นัน้ ใครมขีองมาขายซือ้ทัง้นัน้ ยิง่ถกูยิง่ชอบ
ไม่ได้สนใจว่าที่มาของสินค้ามาจากไหน”
 อับดุลเลาะห์ มองถึงการซื้อของจากตลาดนัดชาวบ้าน 
โดยยกตัวอย่างพริกขี้หนูกองละ 20 บาท ซื้อกลับมาบ้าน ใช้จริง
ไม่เกิน 2 บาท ที่เหลือต้องทิ้งเพราะพริกสดเก็บไว้ไม่นานก็เน่า 
 พอยางราคาตก หลายคนอยู่ในฐานะลำาบากหนี้สิน
พะรงุพะรงั แมห้นว่ยงานราชการหลายแหง่มาใหแ้นวคดิเรือ่งอาชพี
เสริม แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน เขาจึงคิดมาทำาโครงการ 
กับ สสส.
 “แนวคดิอาชพีเสรมิจากหนว่ยงานราชการ สว่นมากเลีย้ง
วัว เลี้ยงแพะ ก็ไม่สามารถทำาได้ทุกครัวเรือน อีกอย่างมันก็ยังไม่
เกดิจากความตอ้งการเปลีย่นแปลงแนวคดิ พฤติกรรมของชาวบา้น
เอง แต่ที่ผมคิดต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมมาลดค่าใช้จ่าย” เขาว่า 
 ทีผ่า่นมาไมเ่คยมเีวทีชมุชน พอมโีครงการลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ให้ชุมชนก็มีเวทีชุมชน แกนนำาทุกองค์กรในชุมชนสามารถ
เข้ามานั่งพูดคุยกัน จนสามารถคัดเลือกกลุ่มแกนนำา 30 คน  
เป็นหมู่บ้านไปเปลี่ยนแนวคิด โดยร่วมกันดูงานแปลงตัวอย่าง
เกษตรกรรมผสมผสานที่บ้านเขาพระ อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ของนายชิต ขวัญคำา
 “มีคำาพูดหนึ่งของคุณชิตที่สำาคัญมาก เขาบอกว่า ถ้าไม่
เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยน”
 ชาวบ้านได้แรงบันดาลใจมากจากการไปดูงานครั้งนั้น  
จากการเหน็วธิกีารเลีย้งปลาดกุในบอ่พลาสตกิ โดยใชว้สัดเุหลอืใช้
แบบง่ายๆ ทำาให้ชาวบ้านมีแนวคิดกลับมาทำาหลายคน ขณะที่อีก
จำานวนหนึ่งเริ่มกลับมาปลูกผัก ปลูกมะนาวและเลี้ยงไก่ พื้นที่ว่าง
ข้างบ้านแทนที่จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามอย่าง
เดียวก็หันมาปลูกพืชกินได้ทั้งหลาย
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 ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว เห็นด้วยกับ
แนวคิดอาสามาเป็นพื้นที่กลางในการเรียนรู้ของหมู่บ้านทุกกลุ่ม 
ทุกวัย จึงให้พื้นท่ีต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน เป็นแปลงรวม
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อจะปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะละกอ มะนาว 
ข้าวโพดและเกษตรผสมผสานยิ่งสร้างกระแสแนวคิดให้คนหันมา
สนใจมากขึ้น 
 อับดุลเลาะห์เล่าต่อว่า ก่อนหน้านี้ผลการสำารวจภาพรวม 
80% ของชาวบ้านเป็นหนี้จากค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเล่าเรียน 
และจากการสร้างที่อยู่อาศัย “ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่พออยู่แล้ว 
แต่ชาวสวนยางมีความเชื่อว่า ราคายางไม่มีวันตกต่ำา ยางตก  
รายจ่ายเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมจะอยู่ได้อย่างไร บางคนไปกู้ 
หนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีก เอาเงินอนาคตมาใช้อีก ทบไปเรื่อยๆ ”
  เมือ่แนวคดิเปลีย่น ทัง้แกนนำาและชาวบา้นโดยเฉพาะกลุม่
แกนนำา 30 ครัวเรือน เริ่มปลูกตะไคร้ พริก มะละกอ หาทางลด
รายจ่าย 
 “การส่งเสริม นอกจากพาไปดูงาน มีการพาวิทยากรมา
แนะนำา แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเปลี่ยนแนวคิด”
 หลังจากดำาเนินการมาระยะเวลาหน่ึง มองว่าสามารถ
เปลี่ยนวิถีคนที่กรีดยางแล้วกลับมานอนเล่น ไม่ได้การได้งานอะไร 
หันมาการปลูกผัก เก็บผักข้างบ้านเอาไปขายเพิ่มมากขึ้น
 “จรงิแลว้ทีผ่า่นมาการใชเ้วลาวา่งของชาวสวนยางกไ็มส่ม
เหตุสมผล เวลาว่างก็นอน กินน้ำาชา แขวนนก ส่วนผู้หญิงกลับ
จากสวนยางทำากับข้าวแล้วนอน ตอนเย็นนั่งบ้านเพื่อนตั้งวง 
ใต้ต้นไม้ นั่งหาเหาคุยกันรอรับลูก หรือออกไปจับจ่ายชอปปิ้ง” 
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 เขาเล่า การแขวนนกคือการเอานกกรงหัวจุกที่เลี้ยงไว้ 
ในกรงออกไปแขวนรวมกลุ่มกับเพื่อน เพื่อชวนกันนั่งฟังเสียงนก 
ชื่นชมนก กินน้ำาชา สนทนากันไป บางคนใช้เวลากับกิจกรรมนี้ทั้ง
วันจนเย็นกลับมาอาบน้ำา กินข้าว เข้านอน
 หากวิเคราะห์แบบง่ายๆ ต่อพฤติกรรมการแขวนนก  
มุมหนึ่งจะพบว่ามาจากคนในชุมชนมักชอบทำาอะไรตามๆ กันไป
เห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ได้ เห็นเขาเลี้ยงนกก็เลี้ยงกันเกือบ 
ทุกบ้าน 
 “ทำาไมจะไม่ลองหาสิ่ งดีๆ มาทำาตามกันบ้างล่ะ”  
อับดุลเลาะห์คิดจุดน้ีเป็นหลัก จึงชวนแกนนำาหันมาปลูกผัก  
หวังว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบอีกอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามากกว่า 
กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ใช้ได้ เพราะการมาปลูกผักกินเองก็ได้
ใชเ้วลาใหเ้ปน็ประโยชน์ ได้สขุภาพทีดี่ในทุกเพศทุกวยั เป็นกจิกรรม
ทีท่กุคนในครัวเรือนสามารถมสีว่นร่วมได้ วยัรุน่ไมอ่อกไปมัว่สมุกนั
 อยา่งนอ้ยคนปลกูไดก้นิเอง สง่ผลดตีอ่สขุภาพ หากเหลอื
ได้ขายเป็นการเสริมรายได้ 
 หลังส่งเสริมการใช้เวลาที่มีคุณค่าแบบใหม่ขึ้นมาได้  
มีการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ เอามาเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้าน 
โดยกำาหนดบ้านต้นแบบที่ต้องมีการปลูกพืชผักสมุนไพร 10 ชนิด 
สามารถลดค่าใช้จ่าย และหากเหลือบริโภคสามารถขายได้ โดยใน

267



ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

ส่วนของการขายส่งเสริมอาชีพ ได้สร้างตลาดเกษตรชุมชน รับซื้อ
ผลผลิตจากชาวบ้านทุกวันพุธ มีจุดรับสินค้าเพื่อส่งต่อเข้าตลาด
 “แมร้ะยะแรก มองทีก่ารลดคา่ใชจ้า่ยเปน็หลัก แต่ศกัยภาพ
ที่มีอยู่ มองไปถึงการพัฒนาเป็นอาชีพเสริม โดยชุมชนไปขายเอง
ในตลาดท่ีใกล้ชุมชน ก็เริ่มมีบ้างแล้ว ที่เหลือจะรับไปส่งพ่อค้า
คนกลาง หรือส่งขายภายนอก คิดต่อไปอีกคือการแปรรูป เพราะ
ว่าสินค้าในชุมชนมีทุนอยู่แล้ว ตะไคร้ ข่า พริก ขมิ้นมาแปรรูปผลิต
เครื่องแกง”
 จุดเด่นของเคร่ืองแกงบ้านห้วยมะพร้าวนอกจากผลิต 
พืชผักสมุนไพรแบบอินทรีย์ให้ได้ ยังอยู่ท่ีแนวคิดในการเอาลูก
เถาคัน (องุ่นป่า) ซึ่งขึ้นตามธรรมชาติของพื้นที่ มาแปรรูปเป็น
เครื่องแกง 
 อับดุลเลาะห์เล่าว่า สืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแนวคิด 
ชีวิตเปลี่ยน ดังที่กล่าวมาแล้ว เห็นได้ชัดหลังขับเคลื่อนโครงการฯ 
นี้คือ คนหันมาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เกิดกลุ่มอาชีพ เช่น  
กลุม่ผลติขนมของกลุม่แมบ่า้นทีเ่คยทำาในครวัเรอืน มาทำาเปน็ธรุกจิ 
ส่งขายในร้านค้าในอำาเภอและต่างอำาเภอ กำาลังพฒันาจดทะเบยีน 
ซึ่งเชื่อมมากับโครงการ สสส.
 “แตก่อ่นคนไมเ่ชือ่ คดิวา่การตัง้กลุม่ คอื กลุม้ (ออกเสยีง
ภาษาใต้) ถ้าตั้งศูนย์ คือ สูญ (สูญเปล่า) รุ่นใหม่ เราคิดใหม่” 
ผู้รับผิดชอบโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ชุมชนเล่าแจกแจง
ผลที่เกิดขึ้นว่า 
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 - เกิดความสามัคคี การทำางานเป็นกลุ่ม เป็นทีม
 - เปลี่ยนแนวคิดคน 
 - ชาวบ้านลดรายจ่าย
 - ชาวบา้นไดอ้าชพีเสรมิอาจไดต้อ่ยอดเปน็วสิาหกจิชมุชน 
 “ในอนาคตที่ เห็นมามีการเสนอเลี้ยงผึ้ ง เลี้ยงนก 
กางเขนดง (แซงแซว) ที่สร้างรายได้ก็ดีกว่านั่งดูนกเปล่าๆ ” เขา
ว่า โดยตอนนี้มีกรรมการสภาหมู่บ้าน 30 คน เป็นแกนหลักขับ
เคลือ่นไปขา้งหนา้ไปสูห่มูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง มกีารจดัการกลุม่ 
เครื่องแกง และตลาดกลางหมู่บ้าน •
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 “ตอนผมมารับตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ที่นี่ไม่มีอะไร ล้าหลัง 
อาชีพเดิมทำานา ปลูกแตง ต้มเหล้าเถื่อน เล่นการพนัน ชาวบ้าน
มีหนี้สิน ป่าชายเลนถูกทำาลาย สัตว์น้ำาร่อยหรอ มีการบุกรุกพื้นที่ 
ไม่มีกลุ่มต่างๆ องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน ขาดความรู้ ทักษะ  
ขาดความสามัคคี ขาดการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน”
 น่ันเป็นภาพบ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง อำาเภอ 
ควนเนยีง เมือ่ทศวรรษกอ่น จากปากคำาของ อดุม อนิเสง่ ผูใ้หญ่
บา้นโคกเมอืง ผูร้บัผดิชอบโครงการสานใจคนสามวยัรว่มสรา้งบา้น
โคกเมืองให้น่าอยู่ ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน หมู่ 12 บ้านโคกเมือง 
ตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
 บ้านโคกเมืองแยกการปกครองเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่เมื่อปี 
2536 อุดมเข้ามารับตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ในปี 2541 นำา 
ชาวบ้านสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมชาวบ้านเป็นหนึ่งเดียวผ่าน
การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ใช้กิจกรรมประเพณีสำาคัญของหมู่บ้านสลาย
พฤติกรรม หรือความเกลียดชังเดิมๆ เช่น จัดรดน้ำาดำาหัว ผู้สูงอายุ 
คนทีโ่กรธเกลยีดกัน ก็คอ่ยหันหน้าเขา้มาหากนัได ้สรา้งความเชือ่ม
โยงเห็นพัฒนาการของชุมชนมาเป็นลำาดับ 

ฟื้นวัฒนธรรมบ้�นโคกเมือง
ส่งแนวคิดพัฒนาสู่คนรุ่นใหม่ 
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 ล่าสุดผู้ใหญ่อุดมใช้โครงการฯ ท่ีสนับสนุนโดย สสส.  
ตอบสนองแนวคิดว่าการพัฒนาของหมู่บ้าน มองไปถึงการยื่นไม้
ผลัดการพัฒนาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้ 
 “เพราะคดิหนักวา่เมือ่หมดคนรุ่นผมจะพฒันาตอ่อยา่งไร” 
ความกังวลใจของ อุดม อินเส่ง ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านโคกเมือง  
นำามาสู่กิจกรรมโครงการฯ ที่เน้นถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดการพัฒนา 
เป็นตัวช่วยกระตุ้นคนให้ต่ืนมาทำางาน บนเป้าหมายชุมชนน่าอยู่
ท่ีสามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อย่างยั่งยืน  
เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 “หลายหน่วยงานได้นำาเสนอถึงการพัฒนาของหมู่บ้าน
ต่างๆ ว่าควรมีการยื่นไม้ต่อ แต่การยื่นให้ การมอบให้กับคน 
รุ่นหลังนั้นลักษณะที่ให้เป็นแบบไหน เมื่อหมดคนรุ่นผมจะต่อ
อย่างไร” นั่นเป็นโจทย์ที่ผู้ใหญ่อุดมต้องกลับมาคิดหลายตลบ
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 ดว้ยวธิคีดิ เอาคนมาเปน็ตัวต้ังในการพฒันา เขาไดค้ดิแบง่
คนในหมูบ่า้นออกเปน็ 3 กลุม่ คอื 1.กรรมการหมูบ่า้น 2.ทีป่รกึษา
ระดับมันสมอง มาจากข้าราชการบำานาญที่อยู่ในพื้นที่ ชาวบ้าน 
ผู้มีภูมิรู้ภูมิปัญญา และ 3.ชาวบ้านทั้งหมด
 คนทัง้ 3 กลุม่ มาพบปะทำางานรว่มกนั ในเวทกีารประชมุ 
ประจำาเดือนในกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ อีกด้านหน่ึงถูกแบ่งเป็นคน  
3 วัย ให้คนสูงวัยได้พูดเร่ืองอดีต วัยกลางคนพูดเรื่องปัจจุบัน  
เด็กรุ่นใหม่พูดเรื่องอนาคต
 “แต่คนทัง้หมดต้องพดูเรือ่งเดยีวกนัในการทำาแผนหรอืนำา
เสนอโครงการ ซึ่งแสดงว่าทุกเร่ืองทุกโครงการที่หยิบยกเข้ามา 
ในการพูดคุย คนสามวัยพูดเรื่องเดียวกัน แต่ลักษณะการพูดไม่
เหมือนกัน มีมุมมองที่แตกต่าง”
 เขายกตัวอย่างการพดูถงึถนนหมูบ่า้น คนรุน่กอ่นอาจเลา่
ว่าท่ีมีถนนข้ึนมาได้ เพราะคนในหมู่บ้านใช้จอบขุดโดยไม่ต้อง 
ใช้เงินหรืองบประมาณ คนรุ่นกลางเห็นถนนดินที่คนรุ่นก่อนขุดไว้ 
มาพฒันาผลกัดนัใหล้าดยาง แตค่นรุน่ใหมต่อ้งมองตอ่ไปขา้งหนา้ 
วา่ควรเปน็ถนนสามเลน บายพาส ทางดว่น หรอือนาคตการขยาย
ของเมืองจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ 
 หลังจากอุดมมาเป็นผู้นำา เขาผลักดันจนเกิดมีกลุ่มต่างๆ 
ที่มีความชัดเจนเป็นทุนในการพัฒนา มีเวทีพูดคุยโดยมีสโลแกน 
”ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของหมู่ 12”
 จุดเด่นอย่างหน่ึงสำาหรับแนวคิดการพัฒนาของเขา คือ  
ดึงข้าราชการบำานาญที่อยู่ในพื้นที่มาเป็นมันสมองของชุมชน  
โดยมองว่าคนเหลา่นีเ้ปน็แกนนำาระดบัมนัสมอง บคุคลสำาคญัของ
หมู่บ้านมีภูมิรู้ เพราะฉะนั้นเมื่อลงความเห็นว่าบุคคลใดมีความ
เหมาะสมท่ีจะมาช่วยงานเขาใช้ทุกวิถีทางเอาคนเกษียณมาเป็น
สมองของชุมชนให้ได้ 
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 บทบาทกลุ่มมนัสมอง วางใหท้ำาหน้าท่ีในบทบาททีป่รกึษา
ผู้ใหญ่บ้าน เพราะถ้าให้มาเป็นกรรมการโดยตรงชาวบ้านอาจไม่
ยอมรับด้วยความไม่เข้าใจส่วนตัว เพื่อทำาให้ชาวบ้านสบายใจข้ึน
แมจ้ะดงึมาเปน็มนัสมอง ชว่ยคดิแต่เขาบอกชาวบา้นวา่การตดัสนิ
ใจอยู่ที่ชุมชน และเวทีชาวบ้านเท่านั้น 
 สำาหรับโครงการชุมชนน่าอยู่ของ สสส. เขาเล่าว่าเน้นฟื้น
ภูมิปัญญาเพราะมองเห็นว่าวัฒนธรรมต่างๆ ค่อยหายไป
 “อย่างวิถีชาวบ้านการทำาขนมต้มเดือน 10 ที่ทุกบ้าน 
ต้องทำาในประเพณีทำาบุญเดือนสิบกำาลังหายไป สังเกตจากบ้าน 
ผมเอง ถึงเดือน 10 แฟนจะสั่งให้เราซื้อต้มทุกที ผมว่าทำาไมไม่ 
ทำาเอง แฟนบอกว่าทำาไม่เป็น เราก็ว่าแม่ไม่สอนหรือ เขาว่าไม่  
ก็เหน็ปญัหาว่าทีเ่กดิอยา่งน้ี เพราะผูใ้หญข่าดการถา่ยทอดใหเ้ดก็”
การดำาเนนิโครงการ สสส. จงึทำาตามแนวคดิดงักลา่ว เนน้กจิกรรม
ท่ีเป็นธรรมชาติ เพราะมองว่าวิถีเหล่านี้ ไม่สามารถถ่ายทอด 
โดยการบังคับให้ทำา แต่เป็นการซึมซับไปสู่เด็ก 
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 “เราก็คิดมาก่อนว่าในเดือน 10 การทำาต้มให้ชวนเด็ก 
มาดว้ย เดก็มาแลว้ไมต่อ้งบงัคบัใหเ้ขาฝกึหรอืทำา มาเลน่แถวๆ น้ัน 
แต่ให้เด็กเริ่มสัมผัส เช่น กินดังต้ม (ข้าวเหนียวไหม้ก้นหม้อที่หุง
สำาหรับทำาขนมต้มมีรสชาติอร่อย) เขาจะเริ่มชอบไปเอง เราไม่
บังคับอะไรเลย ค่อยมีศิลปะในการเชิญชวน”
 อดุมเลา่วา่ กจิกรรมทีท่ำาปรากฏวา่ เดก็สามารถเรยีนรูก้าร
ทำาต้มได้ในเวลาไม่นาน ต้มที่ได้ก็ทำาแล้วเอากลับไปบ้าน และ
ทำาบุญที่วัดตามประเพณี
 “คนทีอ่ืน่กบ็อกเสมอวา่ถา้ไมม่กีารถา่ยทอดรุน่สู่รุน่ ความ
ยั่งยืนก็ไม่เกิดข้ึน แต่การถ่ายทอดโดยการอัดเข้าไป เด็กก็ไม่เอา 
ต้องซึมซับให้ได้ แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ”
 นอกจากด้านวัฒนธรรมประเพณีหลายด้าน เน่ืองจาก
ชุมชนนี้มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางโครงการฯ ยังจัดพาเด็ก ผู้ใหญ่  
คนแก่ไปดูงานป่าชุมชน เรียนรู้หลายอย่างจากชุมชนเพื่อปลูกฝัง
คนรุน่ตา่งๆ ใหเ้หน็ความสำาคญัของการปลกูปา่ทีส่ง่ผลดตีอ่คนและ
ชุมชน
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 “เศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่าชุมชนเราก็ทำา เราก็พาไปดูงาน
ท่ีอ่ืนด้วยเพราะใช้เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมคนสามวัยที่ 
เข้าร่วม ทำาให้เขาเห็นว่าการพัฒนามันไม่เหมือนกัน ที่สอดคล้อง
กับชุมชนแต่ละแห่ง อันไหนเป็นจุดเด่นจุดด้อย และเราปรับมาใช้
อย่างไรด้วยตัวเขาเอง อย่างเช่นไปดูเศรษฐกิจพอเพียงธาตุ 4  
ของ “ป๊ะหรน” ที่อำาเภอรัตภูมิ” 
 ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการ เขาจะชวนเด็กมาร่วม 
ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ไม่ว่าเก็บขยะ การปลูกต้นไม้ พบว่า  
การลงมอืทำาจรงิเทา่น้ัน จงึจะเปลีย่นแปลงแนวคดิเดก็ได ้เดก็ไดรู้ว้า่
เมื่อปลูกป่าชายเลนแล้วจะมีปูมาอยู่จริง เขาจึงจะสนใจป่าชายเลน
 “ด้านวัฒนธรรมส่งเสริมให้เด็กนุ่งชุดโจงกระเบนไปวัด 
ถา่ยทอดวัฒนธรรมอาหารปิน่โต การหิว้อาหารจากบา้นมากนิและ
มสีว่นรว่มกบัคนอืน่สรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีกลายเปน็วถิส่ีวนหน่ึง
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ของชุมชนในเวลานี้ ใช้กับทุกงานไม่ว่ารับแขกบ้านแขกเมือง  
นักท่องเที่ยว ใครไปใครมาก็จะได้กินอาหารปิ่นโต”
 ความหมายของชมุชนน่าอยู่จากโครงการฯ นี ้ผูใ้หญอ่ดุม
เล่าว่า จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ ท่ีสามารถรักษาประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และ
เป็นสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 สิ่งที่ได้ดำาเนินการผ่านมา เป็นตัวช่วย ตัวทุน กระตุ้นคน
ใหต้ื่นมาทำางานจรงิจัง ผา่นการดงูาน การเปดิโลกทัศน์มุมมองตอ่ 
ชาวบ้าน ส่งต่อคนรุ่นหลังและพัฒนาให้ดีขึ้น 
 “การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งผม 
เห็นว่าเป็นไปได้อีกหลายอย่าง และกำาลังดำาเนินการอย่าง เช่น 
ด้านการทำาประมง การวางหมำา ซึ่งก็คือเอาไม้ไปปักลงแหล่งน้ำา
เพื่อเป็นบ้านปลาตามธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้น” 
 อุดมมีมุมมองต่อการพัฒนา เน้นที่แก้ปัญหาเรื่องคน  
ใช้คนมาแก้คน ผู้นำาต้องเห็นกระบวนการการพัฒนาที่จะต้องใช้
คนในการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพเป็นเรื่อง
สำาคัญ ถ้าได้พัฒนาคนโดยเฉพาะตัวผู้นำาให้ตระหนักว่า การเป็น
ผู้นำาต้องพัฒนาคน เชื่อว่าเราสามารถเดินไปได้ไกลและส่งต่อ 
ถึงคนรุ่นใหม่ได้ •
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 สามพี่น้องเรียนจบวิศวกรและธุรกิจระหว่างประเทศ  
บ่ายหน้ากลับจากเมืองหลวงมาทำาเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ  
และยังเปลี่ยนแนวคิดเพื่อนบ้านในซอยปลักควาย 
 อมรรตัน ์ธรรมรตัน ์ผูร้บัผดิชอบโครงการซอยปลกัควาย
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง หมู่ 1 ตำาบลรัตภูมิ อำาเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของบ้าน เรียนจบธุรกิจระหว่าง
ประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เคยทำางานเกี่ยวกับธุรกิจ 
มือถืออยู่ในกรุงเทพฯ วางแผนจะตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองกรุง เมื่อพ่อ
ไม่สบาย จึงตัดสินใจกลับมาบ้าน ทำางานในหาดใหญ่ จนสุดท้าย
พ่อเสียจึงทำาเกษตรอินทรีย์สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อ 
 นสุนธิ ์ธรรมรตัน ์น้องชายคนกลางเรียนจบวศิวเครือ่งกล 
ตอนพ่ีสาวทำางานอยู่กรุงเทพฯ เขาอยู่บริษัทบริดจสโตนที่ชลบุรี 
ตัดสินใจกลับบ้านตอนท่ีพ่อไม่สบายในปี 2549 มาก่อนพ่ีสาว  
โดยขอยา้ยมาอยูท่ี่บริดจสโตนสาขาสะเดา ล่าสดุทำางานทีโ่รงไฟฟ้า
จะนะ 
 ขณะที่น้องชายคนเล็กเป็นวิศวกรทำางานอยู่กับบริษัทซีพี 
บ้านพรุสงขลา นอกเหนือจากงานประจำา ทุกคนกลับมายังบ้าน 
ที่เกิดและเติบโตมา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การทำาเกษตรแบบพ่อ

ปัญญ�ชนซอยปลักคว�ยน�ยเมิน
กลับพัฒนาบ้านเกิดตามรอยพ่อ
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 “ในสามพี่น้องชอบการเกษตร พูดถึงเรื่องน้ีจะไม่มีใคร
คัดค้าน เอาเกษตรที่พ่อเคยทำามาสิ่งนี้มันอยู่ในเส้นเลือดเราเสีย
แล้ว” นุสนธิ์เล่า เขาเกิดทันในยุคที่พ่อใช้วัวไถนา ขุดหลุมใส่ปุ๋ย 
ขี้ค้างคาว เอาต้นกล้ามาจุ่ม ก่อนปักดำา หลังจากน้ันก็ไม่ใส่ปุ๋ย 
อะไรอีก ภาพตัวเองในวัยเด็กช่วยถอนกล้า เก็บข้าว เดินตามรถ
ไถเพื่อหาปลา 
 “การตัดสินใจกลับบ้านนั้นยาก เพราะงานของเราที่บ้าน
หายาก อัตราเงินเดือนก็ต่ำา ก็คิดหนักอยู่ แต่ว่าเราก็มองว่าในสิ่ง
อื่นๆ ที่เราได้ก็มากกว่า เช่นว่า เราได้อยู่บ้านจึงไม่ได้ใช้เงินอย่าง
เดียวตัดสิน ตอนนี้พี่น้องทุกคนก็ได้กลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกัน 
บ้านที่เคยโตมาด้วยกัน”
 เขาเลา่วา่ ป ี2549 กลบัมาบา้น เหน็พอ่ปลกูสม้จกุ มะนาว 
สับปะรด แตงโม ทำานา เขาใช้เวลาว่าง ตอนนั้นพ่อนำาภูมิปัญญา
สมัยก่อนกลับมาใช้ สองพ่อลูกช่วยกันทำาปุ๋ยอินทรีย์ นำาความรู้
ภูมิปัญญามาปรับใช้
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 “หลังจากน้ันพ่อก็เร่ิมขายพันธุ์ต้นไม้ที่บ้านด้วยในนาม
สวนลุงวร มีรูปโลโก้เป็นรูปพ่อเอง เน้นขายพันธุ์ส้มจุกกับไม้ไผ่ 
การติดต่อกับนักวิชาการในช่วงนั้นทำาให้เรียนรู้การทำาสบู่ แชมพู 
และน้ำายาล้างจาน” 
 นุสนธิ์ จึงคิดว่าเกษตรอินทรีย์ เริ่มมาจากตอนที่พ่อปลูก
ส้มจนมาเป็น “สวนลุงวร” จนพ่อเสียชีวิตในปี 2556
 “เรากลับมาบ้านปี 2551 จำาใจกลับมา ต้องแลกกับ 
หลายสิง่ ตอนแรกกลบัมาทำางานออฟฟศิ แถวหาดใหญ่จนลาออก
ในป ี2556 กลบัมาทำาสวน” อมรรตัน์เล่าต่อ ตอนแรกยงัไมไ่ดช้ว่ย
อะไรมาก จนกระทั่งเห็นส้มร่วง มะนาวที่ปลูกไว้ร่วง เริ่มนำามา
หมกัทำาน้ำายาลา้งจาน ไดส้ตูรมาจากบา้นน้องสะใภท้ีส่รุาษฎรธ์าน”ี
 สำาหรับโครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
อมรรัตน์เล่าว่า เป็นการฟื้นวิถีชุมชนดั้งเดิมหลายอย่าง 
 “บ้านเราถือว่าทำาทุกอย่างตามวิถีอินทรีย์แล้วทุกอย่าง  
ทำาปุ๋ยหมัก ทำาแก๊สใช้เอง เอาของเหลือจากการเกษตร มาหมัก
แปรรูปเปน็น้ำายาซกัผา้ น้ำายาลา้งจาน สบู ่น้ำามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
แต่คนอื่นในชุมชนแม้ว่าทุกคนจะมีวัตถุดิบ ยังไม่ได้ทำาในส่วนนี้  
จึงต้องการชวนคนอื่นมาทำาด้วย” นั่นเป็นเป้าหมายสำาคัญ 
 กจิกรรมจงึเริม่ตัง้แตช่ีแ้จงโครงการ จดัตัง้สภาผูน้ำา ประชมุ
ประจำาเดือน แล้วมาสอนทำาของใช้ใกล้ตัว “สบู่ น้ำายางล้างจาน 
แชมพู” ทำาแล้วแบ่งไปใช้ในชุมชนปลักควายโดยมีเป้าหมาย 100  
ครัวเรือน 
 ชุมชนปลักควาย เป็นชุมชนชายแดนชายขอบของหลาย
หมู่บ้านในซอยเดียวกันที่มีระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่ผ่านมาคนใน
ซอยแห่งนี้มักขาดการเหลียวแล แม้อยู่ใกล้ศูนย์ราชการเพียง  
2 กิโลเมตร สมัยก่อนชาวบ้านเรียกซอยนี้ว่า “ซอยปลักควาย 
นายเมิน”
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 กิจกรรมย้อนรอยอดีตชุมชนคนปลักควาย ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของโครงการฯ ในชว่งแรกมกีารสบืคน้ประวัติความเปน็มาของ
ซอยโดยใหผู้เ้ฒา่ลา่ประวตัคิวามเปน็มาของซอยและใหเ้ดก็นกัเรยีน
ทำาข้อมูลเกี่ยวกับซอยได้ข้อมูลว่า 
 ในอดีตซอยปลักควายเคยเป็นทางดินแคบๆ ผ่านป่า 
เมื่อ 25 ปีก่อน ชาวบ้านร่วมมือที่จะตัดซอยเอง แต่การขอที่ดิน
ผ่านที่ดินชาวบ้านไม่ง่าย มีความขัดแย้งขนาดเอามีดมาไล่ฟันกัน 
จน 18 ปถีนนระยะ 1 กโิลเมตรจึงตัดไดต้ลอด การทำาถนนในตอน
แรกใช้วิธีเกณฑ์แรงงาน ขณะที่ผู้นำาชุมชนต้องเดินขึ้นโรงพัก  
เพราะถูกแจ้งความจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินมากมาย 
 “ซอยแหง่นีจ้งึเคยเปน็แผลเกา่ความขดัแยง้ในซอย แตเ่รือ่ง
นั้นจางหายไปแล้ว เพราะคนรุ่นนั้นล้มหายตายจากไปหมดแล้ว” 
อมรรัตน์เล่า พอได้ถนนแล้วคนสัญจรมากขึ้น ถนนเป็นหลุมบ่อ 
มคีนแกค่นหนึง่ชือ่ยายจนัซอ้นทา้ยจกัรยานหลานไปงาน แลว้เกดิ
พลาดตกลงในหลุม ก็เลยเรียกปลักควายตั้งแต่นั้นมาเพื่อเป็นการ
ประชดรัฐที่ไม่เหลียวแล
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 กิจกรรมต่อมา เป็นการการเสวนาพืชร่วมยาง ก็เชิญ 
ตวัแทนการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เข้ามาใหค้วามรู ้แตก่อ่น
ชาวบา้นท่ีนีต่อ่ตา้นการปลกูพชืแซมยาง เพราะเหน็วา่ ต้องทำางาน
เหนื่อย ไม่เหมือนปลูกยาง 
 “หลังการอบรม มี 4-5 รายท่ีมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่  
ปลูกกล้วย ตะไคร้ อ้อย ผักเหรียง ขมิ้น หัวไพล ในสวนยาง 
ที่กรีดแล้ว” อมรรัตน์เล่า มีการพาชาวบ้านไปดูงานที่กลุ่มเกษตร
ธาตุ 4 ที่เขาพระ อำาเภอรัตภูมิเป็นต้นแบบ 
 โครงการฯ ได้ตั้งปราชญ์ในชุมชนด้านต่างๆ ข้ึนมา 
ประกอบด้วย 
 - อำาไพ ธรรมรตัน์ ปราชญด์า้นอาหาร น้ำายาลา้งจาน สบู ่
 - สุวิมล ทองเอื้อ ปราชญ์ด้านปุ๋ย 
 - นิยม ศิริมุสิกะ ปราชญ์ด้านการเลี้ยงผึ้ง ทำาครกสี และ
แพทย์แผนไทย 
 - พร้อม ทองเอื้อน และ ประคอง เพชรพรหมศร หมอ
ไหว้เจ้าที่ 
 - เสริม ธรรมรัตน์ ปราชญ์ด้านแก๊สชีวภาพ 
 - คนึง ยิ้มเยื้อน ปราชญ์ด้านขนมไทย
 “ปกติพวกเขาเหล่านี้มีความรู้ มีความสามารถ แต่คนอื่น
ไม่รู้ พอเราประกาศว่าเขาเป็นปราชญ์ในด้านต่างๆ เขาจะเกิดแรง
บันดาลใจในการทำางาน ภูมิใจ ถ่ายทอดได้เต็มที่”
 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตชุมชน มีการทำาน้ำาดื่มสมุนไพร 
วุ้นมะพร้าว ตะไคร้ ใช้ขมิ้นมาทำาสบู่ และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง  
ในสวนยาง 
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 “น้ำาตะไคร้ชาวบ้านว่าเอามาทำาคงไม่เป็นท่า ไม่อร่อย  
พอมาลองทำาดู ชิมดู จนเขากลายเป็นตัวต้ังตัวตี เพราะเห็นว่า
อร่อย” อมรรัตน์เล่า
 หลังขับเคลื่อนโครงการทำาให้ซอยที่ขาดการเหลียวแล  
เปน็ทีรู่จ้ดัมากขึน้ มภีาคเีครอืขา่ยเขา้มาชว่ย ไดแ้ก ่สำานกังานการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วิทยาลัยชุมชน สหกรณ์การเกษตร
อำาเภอควนเนียง เกษตรจังหวัดสงขลา เกษตรอำาเภอควนเนียง 
อบต.รัตภูมิ ฯลฯ การดึงส่วนต่างๆ เหล่านี้มาอาศัยชื่อสวนลุงวร 
ที่มีลูกค้า และทำากิจกรรมเพื่อชุมชนมาก่อนแล้ว 
 หลังจากขับเคลื่อนโครงการ สสส. มาระยะหนึ่ง อมรรัตน์ 
เห็นว่า คนในชุมชนเริ่มกลับมาคุยกันได้ในเรื่องเดียวกัน คนซอย
ปลักควายมีความพร้อมใจร่วมมือ กล้าแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
มากขึ้น 
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 “ทำาใหม้เีวทีคยุของซอยปลักควายซึง่สมยักอ่นผูใ้หญบ่า้น
เคยจัดให้มีแล้วหายไปนาน พอมีตรงนี้กลับมาอีกครั้งก็คุยกันได้
ใหม่ เอาปัญหามาคุยกันต่อเนื่อง
 เรื่องที่คุยกัน ส่วนมากเรื่องถนน น้ำาการเกษตร ภัยสังคม 
ปัญหาเยาวชน การขายผลผลิตเกษตร ใครมีความรู้อะไรใหม่ก็เข้า
มาพูดกันตรงเวทีนี้”
 ทีส่ามารถตอบโจทยเ์กษตรอนิทรยีว์ถิพีอเพยีงไดม้องจาก
แต่ก่อนใช้สารเคมี มีอัตราเป็นโรคเข้าโรงพยาบาลมาก พอขยับ
เปลี่ยนมาเป็นแนวอินทรีย์ ลดการการเจ็บป่วย เพราะได้กินของดี 
ไม่มีสารพิษ 
 “จากกิจกรรมย้อนอดีตเราพบว่า คนที่มีรายได้ 120 บาท
ตอ่สปัดาหเ์ขาอยูไ่ด ้เพราะเขาปลูกพชืผกักนิเอง ทำานาเอง แทนที่
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จะซื้อปุ๋ยเหมือนชว่งก่อน กท็ำาปุ๋ยเองกม็ีเงินเหลือ เอาไว้ใช้จ่ายได้ 
ไม่เป็นหนี้ ”
 วิถีอินทรีย์ทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ใช้เวลาว่างเป็น
ประโยชน์ ลดความเครียด ออกกำาลังกายมากข้ึน มีรายได้เพ่ิม  
มีความสุขมากขึ้น
 ถึงเวลานี้อมรรัตน์ วิชาที่ร่ำาเรียนมาก็ได้ใช้ สำาหรับชุมชน
บ้านเกิดก็มองว่า เด็กรุ่นใหม่คนอื่นก็น่าจะเอาความรู้กลับมา
ทำางานช่วยหมู่บ้านเราบ้าง อนาคตเธออยากต้ังกลุ่มรวบรวม
ผลผลิตของเกษตรกรในซอยปลักควาย เพื่อให้คนมีรายได้ และมี
อำานาจต่อรองทางการตลาด •

285



ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

 บ้านปะโอ หมู่ 1 ตำาบลม่วงงาม อำาเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา มีประชากร 244 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ยังยึด
อาชพีดัง้เดมิ เปน็พืน้ทีท่ีม่ปีญัหาแหลง่น้ำา เพราะตอ้งอาศยัน้ำาฝน
เพื่อทำานาปี ช่วงที่ไม่ได้ทำานาพื้นที่ 1,500 ไร่ ถูกปล่อยทิ้งร้าง 
ทำาใหต้น้กก วชัพชืขึน้เตม็ พอฤดฝูนใหมม่า ชาวบา้นจะพากนัเผา 
ทุกอย่างเพื่อเตรียมที่ทำานาจนควันโขมงเต็มท้องทุ่ง
 “ทำานาปีละคร้ังก็จะมีรายได้ประจำาปี รายได้ประจำาวัน 
ประจำาเดอืนไมม่ ีกต็อ้งออกไปทำางานรบัจา้งในโรงงาน อตุสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้ำาในละแวกน้ัน เป็นคนงานปอกกุ้ง ปอกหมึก  
แต่ระยะหลังพม่าเข้ามารับจ้างทำางาน และขยันกว่าคนไทย  
คนปะโอก็เลยตกงานอีก” 
 สวัสดิ์ รวยสูงเนิน ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสุขคนบ้าน
ปะโอชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ เล่าว่า ทุกวันนี้มีแรงงาน
พม่าเข้ามาเช่าบ้านเพื่อรับจ้างทำางานโรงงานที่ปะโอถึง 3,000 คน 
สวัสดิ์มีพื้นเพเป็นชาวนครราชสีมา แต่มาเป็นเขยของบ้านปะโอ 
อดตีผูอ้ำานวยการวทิยาลัยเทคนิค เกษียณเมือ่ป ี2548 แตม่าสรา้ง
บ้านและทำาสวนอยู่ที่ปะโอตั้งแต่ปี 2545 

คนปะโอพลิกวิกฤติพม่�แย่งง�น
สูช่มุชนผลิตอาหารปลอดสารพษิ
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 “ผมรู้จักกับญาติแม่บ้าน ก็เห็นปัญหาชุมชนที่นี่หลาย
อยา่งเริม่คยุกลุ่มย่อยและใหญข้ึ่น ใชห้ลักบรหิารมาจบัพอทำาอะไร
สำาเร็จความเชื่อถือก็มากขึ้น”
 เปน็ในป ี2556 เขาเร่ิมมกีารประชมุรวมกลุม่ในนาม “กลุม่
เกษตรกรชุมชนบ้านปะโอ” ซึ่งมีกลุ่มคนทำานา กลุ่มปลูกพืชผัก
สวนครัว และกลุ่มเลี้ยงวัว เข้ามาร่วม 
 พวกเขาเริ่มต้นแก้ปัญหาแหล่งน้ำา ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน 
ติดต่อกับสำานักงานชลประทาน ทำาโครงการขุดคลองชลประทาน 
เชื่อมกับคลองอาทิตย์ที่ส่งน้ำามาจากระโนด ส่งน้ำาเข้ามาในพ้ืนที่ 
หลังจากทำาสำาเร็จทดลองทำานาปีละ 2 ครั้ง ใครไม่ทำานาก็ปลูกผัก 
เลี้ยงวัว โดยอาศัยน้ำาตรงนี้
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 สวัสดิ์ ได้วางให้กลุ่มต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมีบทบาทด้วยตนเอง 
สมาชิกกลุ่มละ 50-60 คน เมื่อมองถึงการพึ่งตนเอง เห็นการ 
ลดค่าใช้จ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว ใครปลูกเหลือก็ขาย  
สร้างรายได้ประจำาวัน
 “ในตลาดมว่งงามซึง่เปน็ตลาดใหญข่องชมุชน สนิคา้ทีว่าง
อยูเ่ตม็ไปดว้ยสารเคม ีเรากเ็ลยมารณรงค์เร่ืองปุ๋ยอนิทรยี ์ขอความ
อนุเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับสูตรปุ๋ย โดยตั้งเป้าจะเอา
ปุ๋ยเคมีออกจากพื้นท่ีให้หมด” เขาเล่าว่าผลิตปุ๋ยจากขี้วัว แกลบ 
ฟางข้าว และยังผลิตสารไล่แมลง แบบจากพืชสมุนไพรจากเส้น
ยาสูบ โดยขอเส้นยาสูบหมดอายุความจากศุลกากรที่จับบุหรี่ 
นำาเข้าผิดกฎหมาย เอาไปหมักกับสะเดาและบอระเพ็ด ใครใน
ชุมชนก็สามารถนำาไปใช้ได้
 มาถงึตรงนีจ้งึมกีลุม่ปุย๋เพิม่ขึน้มา มกีารผลติปุย๋อนิทรยีใ์ช้
เองและเหลือจำาหน่ายออกไปได้อีก เมื่อคิดเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม เราขอสนับสนุนจาก สสส. 
 “ท่ีผ่านมาเราเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจุดอ่อนในทาง
วิชาการ เราจึงอยากพัฒนาทางวิชาการ เป็นโอกาสที่จะชวน 
วิยากรด้านต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ ที่ผ่านมาเมื่อเราขอหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาอบรม ก็จะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการอบรมมา
ตลอด” สวสัดิเ์ลา่การขบัเคลือ่นงาน สสส.หลงัตัง้สภาผูน้ำา 21 คน 
เริม่ประชมุวชิาการเพือ่พฒันาเกษตรอนิทรยีป์ะโอ ต่อยอดแนวคดิ
ที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ไม่ว่าการเล้ียงวัว ปลูกพืชผัก การ 
ทำานา
 “ทำานา 2 ครั้งต่อปี ก็ยังมีปัญหาน้ำาไม่พอ จึงมาคิดใหม่
ว่าจะไม่ทำานารอบ 2 แต่จะปลูกพืชหลังนาแทน แตงโม ฟักทอง 
ถัว่ฝกัยาว ขา้วโพด ใชปุ้ย๋อนิทรยีท์ีผ่ลติเองโดยรบัประกนัวา่พชืผกั
จากที่นี่ไม่มีปุ๋ยอินทรีย์ ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดสารพิษ”
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 แตงโมอินทรีย์จากทุ่งนาปะโอ เป็นที่ต้องการตลาด และ
ขายเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็ว 
 กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์แนวคดิเรือ่งเกษตรอนิทรยีโ์ดยใช้
หอกระจายข่าว ชวนพยาบาลซึ่งเป็นคนในพื้นที่ มาให้ความรู้ 
ปัญหาของโรคภัยที่มาจากสารเคมี ผ่านเสียงตามสาย กระตุ้นให้
ชาวบ้านเห็นพิษภัยของสารตกค้างในพืชผัก การขับเคลื่อนงาน 
สสส. เสริมศักยภาพ จึงเป็นการให้ความรู้ และลงไปถึงการปฏิบัติ
จาก 4 กลุ่มเข้มแข็ง จึงมีกลุ่มต่างๆ เพิ่มมาอีกคือ 
 - กลุ่มทำานา
 - กลุ่มผักสวนครัว
 - กลุ่มเลี้ยงวัว
 - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 - กลุ่มเลี้ยงปลา
 - กลุ่มผู้ใช้น้ำา 
 - กลุ่มทำาบัญชีครัวเรือน
 - กลุ่มออมทรัพย์
 - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
 สวัสดิ์เล่าว่า มีการบริหารกันเองในกลุ่มเป็นกลุ่มเข้มแข็ง 
รวมทุกกลุ่มประมาณ 500 คน จากประชากร 900 กว่าคน โดยที่
ทุกกลุ่มจะอยู่ภายใต้กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านปะโอที่มีเขาเป็น 
แกนนำา 
 “วิถีใหม่ที่บ้านปะโอ ทำาให้คนมีรายได้เสริมมากขึ้น  
พืชหลังนาทำาให้คนมีเงินราว 30,000 บาท ขณะที่การทำานาอาจ
เหลือเงิน 20,000 บาทและยังใช้เวลามากกว่าเสียด้วยซ้ำา หลาย
คนปลูกผักบุ้งขาย บ้านเราอยู่ติดตลาดม่วงงาม ก็เป็นแหล่งขาย
สินค้าได้เป็นอย่างดี”
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 กลุม่เกษตรกรชมุชนบา้นปะโอเปน็ผูด้แูลเรือ่งตลาดใหช้าว
บ้าน พร้อมการันตีว่าสินค้าเกษตรจากปะโอนั้นปลอดสารพิษ
 เป้าหมายที่บรรลุได้ตามโครงการฯ สวัสดิ์มองว่าชาวบ้าน
เกิดจิตสำานึกในเกษตรอินทรีย์ เมื่อมาปลูกเอง บริโภคเองก็กิน 
สนิทใจ ทุกวันนี้คนเด็ดถั่วฝักยาวจากต้นมาเคี้ยวได้แบบไม่กังวล 
 “คนส่วนใหญ่ขยันข้ึน เพราะมีการรวมกลุ่ม มีตัวอย่าง 
ของคนที่มีรายได้ อย่างพืชหลังนาเราสร้างคนที่บุกเบิกให้คนอื่น
เห็นก่อน เมื่อคนที่ลงมือปลูกได้เงิน คนที่นั่งเฉยๆ จะเกิดความ
คดิวา่ปหีนา้ขอรว่มดว้ยแน่นอน ในปหีน้าผลผลติจงึนา่จะเยอะมาก
แต่เราไม่ห่วงตลาด เพราะถ้าปลอดสารเคมีจริง มีแต่ลูกค้าจะแย่ง
กันซื้อ” 
 ทุกวันนี้ พืชผักปลอดสารพิษปะโอ ก็เป็นที่รู้จัก ยอมรับ
ในละแวกของหมู่บ้านตำาบลที่อยู่ใกล้ 
 “ปีแรกเราคงได้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การบริโภค จำาหน่ายที่เหลือกินบางส่วน สำาหรับอนาคตจะขยาย
ต่อยอด ให้มีผลผลิตผลมากขึ้น ส่งไปขายในตลาดที่กว้างขึ้น”
 เปา้ใหญใ่นอนาคต สวสัดิว์างอนาคตบา้นปะโอเปน็แหลง่
ผลิตอาหารปลอดสารพิษของจังหวัดสงขลา
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 สถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความเป็นไปได้ เพราะทางกลุ่ม
กำาลังแก้ปัญหาแหล่งน้ำาทำาเกษตรให้มั่นคงมากขึ้น โดยการขอ
สนบัสนนุจากสำานักบาดาลที ่12 สนับสนุนน้ำาบาดาลเพือ่การเกษตร 
ได้รับอนุมัติแล้วจะดำาเนินการในปี 2560 แม้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้า
โรงงานหรือไปรับจ้างที่อื่นกลับมาอยู่ในชุมชน พวกเขารู้ว่าทำานา
อย่างเดียวคงไม่พอ แต่การปลูกพืชผักทำาให้อยู่ได้สบายมาก
 “การสร้างความเชื่อถือก็สร้างจากจุดเล็กๆ ที่เราเริ่มทำา 
พืชผกัจากปะโอปลอดสารพษิ ถา้ผลติมากข้ึนจะเริม่ประชาสัมพันธ์
ให้ใหญ่ขึ้น ก้าวเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ความ
สำาเร็จผมว่าอยู่ท่ีการรวมกลุ่ม ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ส่วน
กระบวนการทำางานข้ึนอยู่กับแกนนำา กิจกรรมที่จะกระตุ้นความ 
ต่อเนื่องโดยสภาผู้นำาต้องคุยกันบ่อย”
 จากการขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขคนบ้านปะโอชุมชน
ตน้แบบวถิเีกษตรอินทรีย์ ทำาใหทุ้กวันน้ีบา้นปะโอมเีครอืขา่ยหนว่ย
ราชการที่รู้จักบ้านปะโอ เช่น ชลประทาน ประมง เกษตรจังหวัด 
เทศบาลเมืองม่วงงาม มาสนับสนุน เพราะเห็นความเข้มแข็ง 
ของกลุ่ม 
 “ความสำาเร็จส่วนหน่ึงเพราะผมรับราชการมาก่อนเอง 
เข้าใจระบบการทำางานของราชการ จึงรู้ว่าเขาต้องการอะไร” 
สวสัดิก์ลา่วแต่การไปติดต่อของเขาไมไ่ดไ้ปในฐานะอดตีขา้ราชการ 
ถ้าคนไม่รู้จักกันส่วนตัวก็จะรู้จักในฐานะลุงแก่ๆ คนหนึ่งจาก
หมู่บ้านปะโอ มาขอความช่วยเหลือ โดยไม่แนะนำาตัวเองว่าเป็น
อดีตข้าราชการ
 จากการที่เคยรับราชการมาก่อน เขามองว่าชุนชนชนบท
ไทยไม่มีแผน หรือมีการวางแผนอะไรมาก่อนเลย มักจะเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสียส่วนใหญ่ จึงเอาจุดบอดตรงนี้มาปรับใช้
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ที่ปะโอ เขาว่าวางแผนสำาหรับชาวบ้านอาจไม่ต้องยาว 5-10 ปี 
แค่แผน 1-3 ปี เพราะชาวบ้านยังคิดยาวไม่ได้
 “สำาหรับเงินทุนก็ให้ชาวบ้านรู้จักเก็บออม ก็ได้มาจาก
โครงการ สสส. ทำาบัญชีครัวเรือน จาก 10-20 คน ตอนนี้เพิ่ม
เปน็ 80 คน พอเขยีนบญัชจีะพบวา่ ผูช้ายเอาไปกนิเหลา้ สบูบหุรี ่
ผู้หญิงเล่นหวย” สวัสดิ์ว่า 
 สำาหรบัปัญหาอปุสรรคการพฒันาของชมุชนปะโอ เขามอง
วา่ทีน่ีเ่ปน็สงัคมผูส้งูอายุ ขณะทีนิ่สยัใจคอของผู้คนยงัไมข่ยนัทำางาน
เท่าที่ควร โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก ต้องขยันกว่าการทำานา 
ทำาสวน นอกจากนั้นยังมีวิถีชาวบ้านนิยมการนั่งคุยตามร้านกาแฟ 
ที่ทำาให้เสียเวลาไปโดยเปล่า
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 อารีย์ สุวรรณชาตรี พี่เล้ียงติดตามโครงการ มองว่า 
ปะโอมีแกนนำาเข้มแข็งโดยทุนเดิมมีการรวมกลุ่มอยู่แล้ว  
ทำาโครงการ สสส.เพื่อเสริมกิจกรรมในชุมชนที่ยังขาดเรื่องความรู้
วิชาการ 
 “ที่อาจารย์สวัสดิ์ เน้นหนักมากตอนน้ัน คือ การไม่ใช้ 
สารเคมี ซ่ึงเหน็วา่ถา้จะไปปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของคน หรอืพืน้ที่
น่าจะเริ่มจากตรงนี้ โครงการนี้ตอบโจทย์ส่วนหน่ึงได้ที่ไปกระตุ้น
คนในพืน้ที ่สิง่ท่ีเปล่ียนจากโครงการ สสส. คอืการไดล้ดการใชส้าร
เคมี และมีทางเลือกให้ชาวบ้าน เช่น มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยหมักชีวภาพ สารไล่แมลง” •
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 ไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหนองถ้วย หมู่ 2 ตำาบล 
ตะเครยีะ อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึง่เปน็คณะทำางานโครงการ
ชาวนาปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วยนั้น มีลีลาชีวิตที่ 
นา่สนใจ ซึง่มนัสง่ผลต่อสิง่ท่ีเขากำาลังทำาใหก้บัชมุชนในขณะนีด้ว้ย 
 “ผมเกิดที่หนองถ้วยจบ ม.6 จากโรงเรียนระโนดวิทยา 
หลังจากนั้น ไปเป็นกระเป๋ารถบัสนำาเที่ยวอยู่หลายปี ไปมาทั่ว
ประเทศละครับ เห็นพื้นแผ่นดินไทยมาหมด อีสาน เหนือ เราก็รู้
ว่าเขาอยู่กันอย่างไร เราเห็นเขาทำาอะไรหลายอย่างสำาเร็จ แต่หัน
มามองบ้านเราหลายอย่างยังทำาไม่ได้ หรือไม่มีการจุดประกาย 
ขึ้นมา” ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ เล่า 10 ปี ที่จากบ้านมา นอกจากกระเป๋า
รถเมล์ เขาทำางานมาแล้วสารพัด ไม่ว่า รับจ้าง ก่อสร้าง ก่อน
ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดในปี 2545 
 “คิดว่าการเดินทาง เราคงจะพอแล้ว ตอนกลับก็มาทำานา 
ต่อจากรุ่นพ่อแม่ แต่การทำานาอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
แปรปรวน เราก็ปลูกผัก ปลูกแตงโมเสริมด้วย จนมาคิดว่าถ้า 
ทำานาอย่างเดียว ไปไมร่อดแน ่มองแล้วพี่น้องในหมู่บา้น ไมม่ีใคร
ทำานาเอาไว้กินเองมักจะทำาเพื่อขาย แล้วซื้อข้าวจากที่อื่นมากิน  
ก็จับกลุ่มมาคุยถึงปัญหา ว่าควรจะทำาอย่างไร โดยเฉพาะการทำา
ข้าวเอาไว้กินเอง” 

ข้�วสงขล�เพื่อคนสงขล�
เปลี่ยนวิถีชาวนาหนองถ้วย
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 ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ เริ่มเข้ามามีบทบาทช่วยพัฒนาหมู่บ้าน 
จนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี 2553 เริ่มนำาเสนอแนวทาง
การพฒันาตา่งๆ ในหมูบ่า้น วา่ควรมาบรูณาการกนั ไมใ่ชต่า่งคน
ต่างทำา 
 “ผมก็มองเห็นกองทุนหลายกองทุนที่รัฐบาลให้มา อยู่ใน
ชุมชน ผมก็เป็นกรรมการอยู่ในกองทุนหลายกองทุน ผมก็บอกว่า 
ทกุกองทนุตอ้งไมม่ลีกัษณะของการจา่ยขาด อยา่งเชน่ การซือ้ของ
มาแจกต้องไม่มี ต้องเป็นกองทุนหมุนเวียน ให้ชาวบ้านยืมไปใช้
ยืมลงทุนเพื่อการผลิต” เขาเล่าว่าชาวนาบางคนพอเข้าฤดูทำานา
ต้องยืมเงินดอกมาลงทุน ทางกลุ่มจึงต้องการช่วยเหลือชาวนา
 สมัยก่อนไม่มีการประชุมประจำา เดือนในหมู่บ้ าน  
หลงัไพฑูรยเ์ปน็ผูใ้หญบ่า้น จดัประชมุหมูบ้่านทกุวนัที ่8 ของเดอืน 
มีพัฒนาการอำาเภอเข้ามาร่วม เกิดเวทีนำาข่าวสารจากอำาเภอ  
หรอืความเดอืดรอ้นของชาวบา้นมาบรูณาการว่าจะชว่ยเหลอืแบบ
ไหนได้บ้าง ซึ่งเริ่มทำาอย่างจริงจังในปี 2553 
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 ปัญหาชุมชนหนองถ้วยที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ไพฑูรย์มองว่า
 - ปัญหาจากกระแสประชานิยม ในช่วงหนึ่งที่รัฐมีแต่ให้ 
มีแต่แจก ทำาให้ชาวบ้านงอมืองอเท้ารอของแจก ต้องเร่งปรับวิถี
พึง่ตวัเอง มองใหมว่า่ปญัหาตา่งๆ แกไ้ดด้ว้ยตวัชุมชน อาศยัความ
รัก ความสามัคคีในหมู่บ้าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ไม่ต้องรอ
ไม่ต้องใช้งบประมาณ 
 - ปัญหาหมู่บ้านด้านอาชีพ มาจากราคาข้าวซึ่งมีการ
แปรผัน และนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 เหลา่นีเ้ปน็แนวคดิทีน่ำามาสูโ่ครงการชาวนาปลอดภยัใส่ใจ
ผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย
 “เราก็มาคุยกันว่า เรามาทำาข้าวที่เรารับรองเอง กินเอง 
และไปขายผู้บริโภค ที่เขากินแล้วปลอดภัยด้วย ถ้าเราทำาเอง  
ไม่กิน แล้วไปขายเพื่อน ผมถือว่าไม่ใช่ข้าวปลอดภัย”
 พื้นที่อำาเภอระโนด เป็นพื้นที่ทำานามากสุดของจังหวัด
สงขลา ขณะที่บางอำาเภอของสงขลา ไม่มีพื้นที่ปลูกข้าว ต้องซื้อ
จากภาคอื่นมากิน จึงมาคิดว่าน่าจะผลิตข้าวขายในจังหวัดสงขลา
ให้ได้เป็นอย่างน้อย 
 “ขัน้แรกเราจงึคดิทีว่่าคนสงขลาตอ้งกินขา้วสงขลา” เขาเลา่
 ในหมู่บ้านหนองถ้วย มีประชากร 397 คน ผู้ใหญ่บ่าว
ลองคิดเล่นๆ ว่าหากคนหนึ่งบริโภคข้าว (สาร) วันละ 1 กิโลกรัม 
แสดงว่าต้องใช้ข้าวถึงวันละกว่า 300 กิโลกรัม เดือนหน่ึงเกือบ  
10 ตัน
 “ที่เป็นอยู่ต้องไปซื้อมาจากข้างนอก แต่ถ้าว่าคนใน
หมู่บ้านปลูกข้าวกินเองแสดงว่าคนในหมู่บ้านลดรายจ่าย เรื่องซื้อ
ข้าวสารได้มาก”
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 เรื่องแบบน้ีสมัยก่อนแนวคิดยังเป็นหลักลอย จนสมาชิก
แกนหลัก 20 คน ก็นำามาพูดกันว่าน่าจะเปลี่ยนวิถีใหม่ เกิดผลขึ้น
มาจริงๆ 
 “ตอ้งยอมรบัวา่ ทีผ่า่นมาชว่งหนึง่ชาวนายคุใหมท่ำานาทาง
โทรศพัท์กันแล้ว โทรกริง๊ กบ็อกวา่ ดำาแลว้ หวา่นปุย๋ใหด้ว้ย เสรจ็” 
ผู้ใหญ่ไพฑูรย์เล่า แนวใหม่จะต้องลงมือกลับมาทำานาเองทุก
กระบวนการ เนน้ความซือ่สตัย ์เพือ่ความปลอดภยัของตวัเองและ
ผู้บริโภค
 “การเปล่ียนเร่ืองแบบน้ีก็เป็นเรื่องยากอยู่ แต่ว่าเราก็มี
แนวคดิในกลุม่ แลว้ตอ้งทำาใหเ้ขาเหน็ การพดูใหค้นอืน่ทำาตามไมม่ี
ใครเชื่อ ต้องทำาให้เห็นว่าข้าวอินทรีย์ ผลผลิตน้อยจริง แต่จะได้
ราคาสูงกว่า”
 เขาเล่า กระบวนการปลูกข้าวที่นี่ถึงแม้จะมีการใช้ปุ๋ยเคมี
บางชนิด แต่งดยาฆ่าแมลง และสารฉีดพ่นทุกชนิด
 แนวคิดเหล่านี้เก็บมาจากช่วงชีวิตสมัยที่ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ 
ยังเป็นหนุ่มพเนจร เดินทางไปทั่วประเทศ เห็นหมู่บ้านต่างๆ  
ท่ีเขาพัฒนา เก็บสิ่งละอันพันละน้อยจากหมู่บ้านเขามาประยุกต์
ใช้แม้ไม่อาจเลียนแบบเขาได้ เพราะว่าพื้นที่กำาหนดภูมิศาสตร์ 
ที่ต่างกัน
 “ที่ผมเอาแบบมาส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องภาคอีสาน ซึ่งมี
ความชัดเจนในด้านความร่วมมือ ถ้าเทียบกับเขาเราแพ้ สาเหตุ 
ที่แพ้ เราไม่ได้เริ่มคุยกัน แต่เมื่อเรามาคุยกัน ก็ไปได้”
 สิ่งแรกที่เขาเอากลับมายังหมู่บ้านได้ คือ ความรักความ
สามคัค ีการทำากจิกรรมรว่มของคนในชมุชน ทำาใหพ้ีน่อ้งในหมูบ่า้น
มีกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยกัน เข้าใจซึ่งกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ 
ต่างคนต่างพูด 
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 ความหวังสูงสุดของเขาอยากทำาให้คนในหมู่บ้านอยู่ดี 
กนิด ีเพราะหากคนอยูด่กีนิดเีปน็พืน้ฐานแลว้ เรือ่งอืน่กแ็กไ้มย่าก  
ยิ่งถ้าเกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน ก็ยิ่งมีทางในการพัฒนา 
 “แนวทางการทำางานของผมเริ่มจากใช้วิธีพูดคุย ผ่านเวที
ประชุมประจำาเดือน กิจกรรมในวันสำาคัญก็ชวนมาคุย มากินข้าว
กันสักมื้อ หรือวันสำาคัญอย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 
ธันวา ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเสร็จแล้วมากินข้าวร่วมกัน ปรึกษา
หารือ สร้างกิจกรรมร่วม”
 ผู้ใหญ่ไพฑูรย์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม  
ดูว่าชาวบ้านเดือดร้อน เรื่องอะไร ต้องการอะไร อะไรที่ชาวบ้าน
เดือดร้อนจริงหยิบขึ้นมาก่อน ซึ่งพบว่าเป็นเรื่องประกอบอาชีพ  
ดังกล่าวมาแล้ว เขาส่งเสริมได้ผลหลายเร่ือง ไม่เฉพาะทำานา  
ยังส่งเสริมอาชีพอย่างการปลูกพริกเหลือง ที่ถึงแม้จะเจอปัญหา
ตลาด เขาก็มีเทคนิคพาชุมชนฝ่าฟันปัญหาพ้นมาได้ 
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 “ช่วงยางพาราราคาแพง 250 บาท ครั้นราคาตกเหลือ
เพียงกิโลละ 30 บาท เราก็มานั่งคุยกันว่ามาแปรรูปจะได้ไหม  
ทางกลุม่เหน็ดว้ยจงึเกดิการรวมกลุม่เครือ่งแกง มกีารประกนัราคา
ให้สมาชิก ในช่วงที่พริกราคากิโลละ 30 บาท ทางกลุ่มจะรับซื้อ
ในราคากิโลละ 60 บาท ในกลุ่มเครื่องแกงยังประกันราคาตะไคร้
ได้ด้วย” 
 เขามองวา่เรือ่งแบบนี ้ถา้หนัหนา้มาคยุกนัจะทำาได ้ไมเ่วน้
ปัญหาต่างๆ อย่างพื้นที่ในหมู่บ้านนี้ หลังฤดูเก็บเกี่ยว แห้งแล้ง
มาก มีควันจากการเผาซังข้าว
 “ถ้าผมไปห้ามว่าอย่าเผาก็ญาติพี่น้องกันทั้งนั้น เขาก็ 
อ้างว่าเร่ืองของเขา ปัญหาคือเขาไม่รู้ถึงผลประโยชน์ของซังข้าว  
ผมรณรงคเ์รือ่งเผาซงัไมไ่ด ้แตผ่มหนัไปรบัซือ้ซงัข้าว เกีย่วข้าวเสรจ็ 
ก็ให้เขาอัดซังข้าวเป็นก้อน ประกาศซื้อก้อนละ 3 บาท เอามาไว้
ในโรงอาหารสัตว์ แล้วผมให้สมาชิกในหมู่บ้านถือหุ้นในเรื่องนี้อีก 
ได้ผลกำาไรก็แบ่งไป ตอนน้ีซังข้าวมีอยู่หมื่นกว่าก้อน เอาไว้เป็น
อาหารสัตว์ ราคาแพงตกก้อนละ 50 บาท กำาไรก็แบ่งกลับไป”
 กุศโลบายของผู้ใหญ่บ้านในการแก้ปัญหาจึงต้องทำาให้ 
ชาวบ้านในชุมชนได้ประโยชน์แถมมีรายได้ด้วย เขาจึงจะยินดี 
ทำาตาม พอเห็นความร่วมมือแล้ว ยังได้สร้างกฎกติกาของหมู่บ้าน
ขึ้นมาเอง สร้างกลุ่มที่มีอยู่ เช่น ธนาคารวัว กลุ่มทำานาปลอดภัย 
กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อผลผลิตกองทุนพันธุ์ข้าวมีความเข้มแข็ง  
มียอดเงินจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน ในกลุ่มต่างๆ รวมแล้ว
ราว 10 ล้านบาท กลุ่มเหล่านี้นอกจากบริหารจัดการกลุ่มของ 
ตัวเองแล้ว ยังมาบูรณาการทำางานร่วมกันด้วย ผ่านกรรมการ
หมู่บ้านเป็นแกนกลาง และมีการวางกติกาชุมชน
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 “โครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย 
เดมิทเีราเดนิกนัมากอ่นแลว้ ดทีีว่า่ สสส. สนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
เราก็หวังผลว่า ปลูกข้าวเอาไว้กินเอง ที่เหลือจำาหน่ายให้กับ 
ผูบ้รโิภคทีเ่ชือ่มัน่วา่ เอาข้าวไปจากเราแล้วปลอดภยัจรงิๆ ” ผูใ้หญ่
ไพฑูรย์เล่าต่อ 
 นอกจากผลิตข้าวปลอดภัย ทางโครงการฯ มีแนวคิด  
ผสมพันธุ์ข้าวของสงขลาขึ้นมาใหม่ โดยปราชญ์ชาวบ้าน 
 “จริงแล้วข้าวพื้นเมืองเดิมที่นี่มีพันธุ์ข้าวไอ้เฉี้ยง แต่ตอน
นี้พัทลุงไปจดลิขสิทธิ์เป็นของเขา ชาวบ้านเองก็ไม่คิดว่าจะมาถึง
จุดนี้ท่ีมีการจดลิขสิทธิ์ เราก็คุยกันว่าเราเอาข้าว 2 พันธุ์มา 
ผสมกัน อาจจะเป็นสังข์หยดกับหอมมะลิ หรือข้าวดอกพะยอม 
กับหอมมะลิ ก็จะเริ่มในฤดูนี้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้”
 โครงการฯ ผสมพันธุ์ข้าวใหม่ ทำาไปพร้อมกับกิจกรรมอื่น 
และท่ีขับเคลื่อนมาแล้ว มีแผนจะลดสารเคมี จนชาวนาจะหวน
กลบัมาทำานาในแบบเดมิ เอาวิถเีดมิกลับมา โดยเฉพาะชาวนาตอ้ง
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ปรับเปลี่ยนกลับมาดูแลแปลงนาเอง แบบสมัยก่อน โดยไม่ทำานา
แบบจ้างทำา และใช้สารเคมีเป็นหลักเพื่อความสะดวกอีกต่อไป 
 ถ้าหมู่บ้านเดินไปตามแผน มองความสำาเร็จ คือมีเมล็ด
พันธุ์ข้าวเอง 
 “ความสขุของชมุชนทีน่ี ่ลดตน้ทนุการผลติ อยา่งเศรษฐกจิ
พอเพียงสร้างความสุขแต่ละบ้านได้จริงแล้ว ทุกอย่างมีพร้อม 
อยู่แล้วในหมู่บ้านที่ต้องซื้อหามาเพิ่มในชีวิตไม่ได้มีมาก ความสุข
ของเขาจงึอยูท่ีก่ารปลกูผกัรัว้กนิได ้เลีย้งปลา ไก ่เปด็ กไ็มอ่ดแลว้” 
 ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ยังมีแนวคิดการทำานาที่เราจะเอาไปสู่
โรงเรียน คือ โครงการการสร้างทายาทชาวนา สร้างเยาวชน 
คนรุ่นใหม่มาทำานา เพราะช่วงหนึ่งคนรุ่นใหม่ในชุมชนกำาลังขาด
หายไป ไม่มีการสืบทอดการทำานา เพราะมองว่าเหนื่อย ยุ่งยาก 
 “เราคิดว่าถ้าคนระโนด ทำานาไม่เป็นจะอายเขา เราได้คุย
กบัผูอ้ำานวยการโรงเรยีน จะทำากจิกรรมรว่มกนั ซึง่โรงเรยีนทัง้มธัยม
และประถมก็มีพื้นที่ทำานาของโรงเรียนเอง” •
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 “พวกเราอยู่ติดกับเขตป่าอุทยานบูโด เห็นปัญหาทั้งการ
ลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์...” 
 เป็นคำาบอกเล่าอย่างไม่ค่อยสบายใจของ ชัยฟุดดีน  
เจ๊ะฮะ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ หมู่ 7 
บ้านเจาะกะพ้อใน ตำาบลกะรุบี อำาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
 หมูบ่า้นติดชายปา่แหง่น้ีม ี200 ครวัเรอืน อาชพีสว่นใหญ ่
ทำาสวนยาง และทำานา เป็นพื้นที่แหล่งอาศัยนกเงือกที่สำาคัญของ

กอดต้นไม้-รักษ์นกเงือก
สร้างป่าบูโดเจาะกะพ้อ
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ประเทศไทย โดยนกเงือก 6 สายพันธุ์ วนเวียนกลับมาทำารังที่นี่
ทุกปี 
 ท่ีผ่านมาชาวบ้านสองคนพ่อลูกในหมู่บ้านเจาะกะพ้อใน 
มบีทบาทดแูลนกเงอืกในฐานะผูช้ว่ยวิจัยโครงการของมหาวทิยาลยั
มหิดล 
 “ที่นี่เราในฐานะท่ีอยู่ในชุมชนเห็นว่าถึงเวลาที่อย่าปล่อย
ให้สองคนนีม้าทำางานอนรุกัษอ์ยูล่ำาพงั ชวนคนในชมุชนมาชว่ยกนั
ดีกว่า เริ่มจับมือกับปราชญ์ชาวบ้าน หาข้อมูลนกเงือกพร้อมกับ
พ่อลูกคู่นั้น”
 จากจุดนี้เอง ได้ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็น
คณะกรรมการทำางาน 30 คน ซึ่งจากแนวคิดเริ่มต้น ตอนนั้นจึง
อยากใช้ชื่อโครงการนกน้อยไร้รังนอน ภายหลังปรับเป็นโครงการ
สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ แต่เป้าหมายยังเน้นการอนุรักษ์ 
นกเงือก
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 ชยัฟดุดนี เลา่วา่ ปา่ระหวา่งรอยตอ่อทุยานกบัพืน้ทีช่มุชน 
ชาวบา้นทีอ่อกไปกรีดยางจะเจอนกเงอืกทกุวนั พวกเขาคุน้กบัเสยีง 
ก็อกๆ ๆ อันแตกต่างจากนกชนิดอื่น ซึ่งชาวบ้านเรียกนกชนิดนี้
ตามภาษาถิ่นว่า บุรงโอรัง, นกกก หรือกาฮัง
 นกเงือกอาศัยอยู่ในป่าทึบ ทำารังอยู่บนโพรงต้นไม้ใหญ่
และอยู่สูง เป็นนกที่โดนล่าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ทุกวันนี้ยังได้ 
ข่าวว่า มีคนแอบปีนขึ้นไปขโมยลูกนกเอาไปขายให้พ่อค้าราคาถึง
ตัวละ 40,000 บาท บางคนล่านกเพื่อเอาโหนกหัว หรือบางคน 
ที่ยิงทิ้งเล่นๆ โดยไม่ได้เอาซากมากินก็มี
 นกเงอืกเปน็สตัวท์ีไ่ดช้ือ่วา่ครองคูร่กัทีส่ดุในโลก จะอยูก่บั
คู่ด้วยกันจนตาย หากตัวใดตัวหน่ึงตายก่อน ตัวที่เหลืออยู่ครอง
โสดตลอดชีวิต ในช่วงที่ตัวเมียกกไข่ในรังจะไม่ออกมาจากโพรง  
แต่ให้ตัวผู้ออกมาหากินแทน หากตัวผู้โดนยิงตาย จะมีนกเงือก
ตาย 3 ตัว เพราะตัวเมียและลูกของมันจะรอตัวผู้ที่ออกไปหา
อาหาร ไม่ยอมออกไปไหนจนอดตาย 
 “คนทีย่งัลา่อยูต่อนนี ้มาจากนอกหมูบ่า้น สว่นคนในพืน้ที ่
หลังทำาโครงการฯ เราเชิญเขาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ก็เข้าใจ
และไม่ทำาอีก” ชัยฟุดดีนว่า 
 การดำาเนนิงานของโครงการ มกีารตัง้กลุม่อนรุกัษน์กเงอืก 
ชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ร่วมกับเยาวชน 
ในหมู่บ้านรวม 20 คน เดินสำารวจป่า ดูต้นไม้ใหญ่ที่ทำารังของ 
นกเงือก พบว่ามีโพรง 12 แห่ง และมีนกมาเข้าโพรงแล้ว 6 รัง
 ธรรมชาตอิยา่งหนึง่ของนกเงอืก ตวัเมยีเปน็ฝา่ยเลอืกโพรง
เพื่อทำารัง ซึ่งใช้เวลาเลือกนานมาก ถ้าโพรงไม่สะอาดจะไม่เข้าไป
อยู่ อีกอย่างโพรงตามธรรมชาติ ที่นกเคยมาอยู่จะมีการทรุดลง 
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นกเข้าไปทำารังไม่ได้อีก ทางโครงการจึงมีกิจกรรมซ่อมโพรงเหล่า
นั้นโดยการเอาทราย 10-20 ถุง เข้าไปเติมให้ตื้นขึ้น ซึ่งต้องทำา
ก่อนฤดูกาลที่นกจะเข้าไปอยู่ เพราะโดยปกติในช่วงอื่นนกจะออก
บินหาอาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะออกไข่ ช่วงต้นมีนาคม-
กรกฎาคมจึงจะทำา
 กลุ่มจึงมีการจัดกิจกรรมปีนต้นไม้ ข้ึนไปซ่อมรังนกเงือก 
ทำาไปพร้อมกับช่วยกันปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารของนกเงือก 
 “ช่วงหลังได้ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เรากำาหนดแผน
กิจกรรมแต่ละเดือนว่าทำาอะไร ล่าสุดเข้าป่าเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่ 
และทำาการปลูกเพิ่ม การปลูกมี 2 วิธีคือ เอาต้นพันธุ์ไปปลูก และ
สำาหรับเมล็ดต้นตาเสือยิงด้วยหนังสติ๊กเข้าป่า”
 ตาเสือที่เขากล่าวถึงเป็นชื่อต้นไม้ใหญ่ที่นกเงือกชอบกิน 
การปลกูโดยใชต้น้พนัธุม์กัขุดไดจ้ากบรเิวณใกลโ้พรงนกเงอืกเพราะ
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เมื่อนกเงือกกินแล้วถ่ายลงมาจะงอกอยู่ตามพ้ืนดินบริเวณน้ัน 
สำาหรับการปลูกโดยเมล็ดไปเก็บมาจากต้นตาเสือโดยตรง 
 นอกจากต้นตาเสือยังมีการปลูกพืชอาหารนกเงือกอื่นๆ 
เพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว เช่น ต้นไทร 
 พื้นที่การปลูก 5-6 จุด เน้นบริเวณที่เคยถูกลักลอบตัดไม้ 
อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ไม้เนื้อแข็งไม่ว่าจะเป็นตะเคียน 
ตะเคียนทอง สะหยา เคยถูกลักลอบตัดออกมาจำานวนมาก  
จนพื้นที่โล่งเตียน ดินสไลด์ถล่มลงมา
  “ที่ทำาได้ เราพยายามเจรจาคนพวกนี้ว่าอย่าตัดต้นไม้ที่มี
โพรงนก โดยติดป้ายเตือนเอาไว้”
 ชัยฟุดดีนมีงานประจำาของเขาเป็นคุณครู เล่าว่า ทีมทำา
งานหลักๆ 60 คน ประกอบด้วย
 - ปราชญ์ชาวบ้านที่รู้เรื่องนก เรื่องป่าและอดีตพราน 
 - ครอบครัวนกเงือก 2 คน 
 - สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กับทีมงาน 
 - ครู 5 คนจากโรงเรียนบ้านวังกะพ้อเขตอนุสรณ์ และ
โรงเรียนวังกะพ้อวิทยาคม
 - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล
 - กรรมการมัสยิด
 - ตัวแทนจากกลุ่มเด็ก
 “คนเหล่าน้ี มกีารมาพบ ทำากจิกรรมรว่มกนักบักลุม่ทีเ่ปน็
ปัญหา หมายถึงพวกตัดไม้ ล่าสัตว์ โดยเมื่อเราคุยอะไรก็เรียกเขา
มาฟังด้วยทำาให้รู้ว่า สิ่งที่เราอยากทำานั้นคืออะไร การที่นักล่า  
นายพรานมาเป็นสมาชิกอย่างน้อยได้เห็นว่าเขาหยุดตัด หยุดล่า 
เพราะเขามาเป็นทีมงานเรา คล้อยตามกับสิ่งที่เราทำา”
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 จากกิจกรรมสำารวจป่า ปลูกป่า ซ่อมรังนกเงือกยังมีการ
ชวนสมาชิกไปร่วมทำาฝายชะลอน้ำาโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น
กอ้นหนิ ไม ้ในลำาคลอง กกัเกบ็น้ำาเอาไวใ้ชช้ว่งทีน่้ำาแลง้ เปน็โอกาส
ที่พาเด็กๆ ขึ้นไปดูป่าท่ีเขาบูโด ซึ่งมีจุดขายทางการท่องเที่ยว
นอกจากจะไดพ้บกบันกเงอืก ยงัมจีดุชมทะเลหมอก บรเิวณทีเ่รยีก
วา่ “ทอ้งของบโูด” อันเปน็กึง่กลางของเขาบโูด ทอ้งบโูดมอีณุหภมู ิ
20 องศาท้ังป ีมีสภาพธรรมชาติอืน่ๆ เชน่ น้ำาตกบาตดูนิแดง และ
รังผึ้งจำานวนมากบนต้นไม้ 
 “บางคนมาอยู่ 20 ปีที่กะพ้อ ยังไม่เคยขึ้นเขาบูโด ได้แต่
นั่งมอง พอมีโครงการน้ีเขาก็ดีใจมาก เพราะมีโอกาสขึ้นไป ก็มี
โอกาสกลบัมาบอกตอ่ลกูหลาน แตก่ารขึน้ไปเราใหค้วามสำาคญัวา่
ต้องไม่รบกวน ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม”
 เมื่อมาถึงเรื่องนี้ เขาเล่าว่าเป้าหมายลึกๆ คือพาหมูบ้าน
ไปสูก่ารทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน์ และมนักเ็ปน็ผลพลอยไดจ้รงิๆ ทีต่าม
มาหลังจากดำาเนินโครงการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุกขึ้น
มาสนับสนุนกิจกรรม อาจเพราะก่อนหน้าน้ีรวมคนได้ยาก 
เนื่องจากต่างคนต่างอยู่ ต่างความคิด 
 “หลังจากที่เราทำาโครงการนี้ ก็เห็นคนทำางานชัดเจน  
ทาง อบต.ก็พร้อมสนับสนุน เรามีแนวคิดที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้  
กบั อบต. ตอนนีก้ไ็ดร้บัการสนบัสนนุจาก อบต. ดา้นงบประมาณ
แลว้ ไดต้วัอาคารสำานักงานโฮมสเตย์ บนท่ีดนิซึง่ครอบครวันกเงอืก
บริจาคขนาด 2 ห้อง”
 นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีแนวคิดทำากิจกรรมผืนป่าสู่
ห้องเรียน เอาสิ่งที่ทำาแล้ว มาเล่าผ่านสื่อให้กับเด็กในเมืองฟังบ้าง 
ผ่านรูปภาพ เรื่องราว และต่อยอดมัคคุเทศก์น้อยเป็นหลักสูตร 
ในโรงเรียน 
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 “เรายังมแีนวคดิทีจ่ะถ่ายรูปตน้ไมเ้ผยแพรผ่า่นแอพพลเิคชัน่
ไลน์ เผื่อว่าต้นไม้เป็นที่รู้จักของสังคม ถ้าคนตัดจะได้รู้ สังคมจะได้
หวงแหน นี่เป็นความคิด” เขาเล่าว่าปัญหาอุปสรรค ที่มีอยู่บ้าง 
ในการดำาเนนิโครงการก็คงมาจากสถานการณค์วามไมส่งบซึง่ยอมรบั
ว่า คนก็กล้าๆ กลัวๆ อยู่เป็นปกติ 
 แวอุเซ็ง แต คณะทำางานโครงการฯ ปราชญ์ชุมชน  
อดีตพรานที่เปลี่ยนมาเป็นนักอนุรักษ์ เล่าว่าป่าผืนนี้ถูกทำาลาย 
มาตลอด สมัยก่อนมีการตัดไม้ทุกวัน มีการชักลากไม้ออกมา 
ให้เห็นร่องรอยการลากลึก 2 เมตร
 ป่านี้เคยเป็นแหล่งอาหาร และที่หาของป่า มีส้มแขก  
ยางขี้ไต้ ลูกกอ ลูกชิด ลูกกระวาน สมุนไพรไหลเผือก น้ำาผึ้ง 
ทั้งหมดชาวบ้านหามากินเอง และนำาไปขาย สาเหตุที่กระทบกับ
ชาวบ้านมากคือการตัดต้นส้มแขกป่า ทำาให้ชาวบ้านที่เคยเก็บไป
ขายต้องเดือดร้อน
 “พอมโีครงการฯ สว่นทีม่ปีญัหากเ็งยีบไป เพราะเราดงึคน
กลุ่มที่ทำาลายมานั่งคุย มานั่งกินข้าวยำา ปรับความคิดเสียใหม่  
จัดเวที เอาคนมาคุยกันซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าหลายครั้ง มีผลทำาให้เกิด 
ความเข้าใจ แทนที่ต่างคนต่างอยู่เหมือนก่อน” 
 แวอุเซ็งกล่าวว่าเวทีนี้เป็นตัวสื่อให้มาพูดคุย ทำากิจกรรม
ร่วมกัน เขาได้เสนอว่าคนข้างหลังจะอยู่อย่างไร ถ้าดินมันถล่ม 
ลงมา ไม่มีป่าเอาให้ลูกหลานดู หรือว่าไม่มีอะไรเลย ความเป็น
หม้อข้าวหม้อแกงของป่าที่หายไป จะดึงมันกลับคืนมาได้อย่างไร 
ถ้าไม่บอกอย่างนี้พวกเขาคงไม่รู้
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 “ที่จริงความคิดความตระหนักเรื่องนี้มีมาก่อนแล้ว แต่ก็

ไม่รู้จะทำาอย่างไร โดยเฉพาะหากจะทำาคนเดียวก็เป็นเรื่องยาก” 

เขาเล่าและว่า ความคาดหวังของหมู่บ้านในอนาคตอยากให้กลับ

ไปเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนที่ป่าสมบูรณ์ น้ำาท่ามีเยอะ 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เขาคิดไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะในช่วง

หลังป่ากลับมาเขียวอีกครั้ง 

 “เพราะว่าเราไปกอดต้นไม้ ไปดูแลมัน กอดต้นไม้เป็น

กิจกรรมหนึ่ง ตอนที่ไปกอดก็บอกว่า อย่าให้ชาวบ้านมาตัดนะ  

อยู่กับเรานานๆ รากช่วยอุ้มน้ำาเอามาให้เรากินด้วย” 

 กัลยา เอี่ยวสกุล พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าจุดเด่น

ของคนทีน่ี ่คอื เวลาทีม่าทำากจิกรรมกบัสงัคม ทกุคนมคีวามพรอ้ม

จูงลูกจูงหลานออกมาร่วม โดยเฉพาะถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิด

ประโยชน์กับชุมชนส่วนรวม 

 การรื้อฟื้นป่าชุมชน มองเห็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความ

ตั้งใจ แม้ว่าความสำาเร็จได้แค่ไหนเขาไม่รู้ แต่ว่าในใจคนทำา  

ขออาสาดูแลป่าเต็มร้อย 
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 “การที่ผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชนบอกว่าป่าสำาคัญอย่างไร  
มันเท่ากับจูงลูกจูงหลานขึ้นไปภูเขาให้เรียนรู้สิ่งที่เป็นจริง และ 
สิ่งเหล่านั้นเขาต้องดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็น ป่า น้ำา ดิน เพื่อเป็น
ทุนทรัพยากรให้กับพื้นที่” เธอว่า 
 หลังจบโครงการฯ สิ่งที่ได้คือ โครงสร้างและแกนนำา  
มาทำางานที่มีหัวใจเดียวกัน เพราะเห็นได้ชัดว่าชุมชนมีการพูดคุย
กนัมากขึน้ จากท่ีเคยกระจัดกระจายทำามาหากนิของตวัเอง ทกุวนั
นี้มี เวลามาคุยกันหลังละหมาดมัฆริบอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
สม่ำาเสมอ
 “การต่อยอดคงจะเอาความคิดนี้ไปสู่เด็ก และให้เขามี
บทบาทนี้ขึ้นมาเอง ในสำานึกรักบ้านเกิด” •
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 “ผมยังจำาภาพสมัยเด็ก ที่หน้าบ้านผมมีต้นประดู่ใหญ่  
พอถึงประเพณลีาซงั ตรงกบัชว่งต้นประดอูอกดอกสเีหลอืงเตม็ตน้ 
เขามาทำาพิธีโต๊ะชุมพุกที่ต้นประดู่นั่นแหละ” 
 สุรศักดิ์ นิลจันทร์ หวนรำาลึกความหลังวัยเยาว์ ไม่นาน
มานี้เขาเกษียณราชการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียน กลับมา
ใชช้วีติเรยีบงา่ยทีถ่ิน่เกดิบา้นเตราะแกน่ หมู ่5 ตำาบลแปน้ อำาเภอ
สายบรีุ จังหวัดปตัตาน ีผนืแผน่ดนิทีเ่หตกุารณค์วามไมส่งบ ทำาให้
หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป 
 สุรศักดิ์ อาสามาเป็นคณะทำางานในโครงการลาซังสร้าง
สันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่
ได้รู้เข้าใจประเพณีท้องถิ่นที่กำาลังเลือนหาย 
 “ลาซงัเคยเปน็ประเพณขีึ้นหน้าขึ้นตาของหมู่บา้น เดก็ทั้ง
หมู่บ้านรอคอยจนมีเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำาให้ประเพณีนี้ 
หายไป” เขาเล่า
 “ตอนผมยังเด็กๆ ช่วงลาซัง ผมนอนไม่หลับเลย ได้แต่
เฝ้ารอให้ถึงวันนี้เร็วๆ ที่บ้านจะมีการทำาข้าวเหนียว ต้มไก่บ้าน  
เด็กที่ไปร่วมงาน มีความหวังว่าจะได้กินอาหารอร่อยๆ หลังพระ

ฉันท์เสร็จ” 

“ล�ซัง”แต่งง�นโต๊ะชุมพุก 
ฟื้นสัมพันธ์พี่น้องสายบุรี
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 ที่บ้านเตราะแก่นนั้น ชาวไทยพุทธกับมุสลิมมีบ้านอยู่ 

ใกลก้นั ทำานารว่มกนั คนไทยพทุธมทีีน่าเยอะกวา่มกัชวนคนมสุลมิ

มาใช้พื้นที่ทำานาของตนเรียกว่า “นาหวะ” หรือ “ปอเวาะ” ทำาได้

ข้าวแล้วมาแบ่งกัน ความผูกพันอย่างนี้ดำาเนินมาจนมีเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ปี 2546 พี่น้องมุสลิม ก็ไม่มาทำานาหวะไทย

พุทธอีก ด้วยเหตุผลว่า อาจจะเกิดอันตรายจากฝ่ายไม่หวังดี 

 จนสถานการณ์คลี่คลาย คนไทยพุทธได้เริ่มชวนพ่ีน้อง

มุสลิมที่เคยทำานาหวะ กลับมาทำานาร่วมกัน ปักดำา เก็บเกี่ยว 

ลงแขก และ “ลาซัง” อันเป็นวิถีชาวนาสายบุรี เพื่อขอบคุณ 

แม่โพสพของหมู่บ้านไทยพุทธ โดยพี่น้องมุสลิมก็สามารถ 

เข้ามาร่วมได้ 

 ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพ่ีน้องสองศาสนา เล่าถึง
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ประเพณดีงักลา่ววา่ โดยหลกัๆ ประเพณดีงักลา่วจะมหีลงัเกบ็เกีย่ว 

ในเดือน 6 โดยหมอพิธีจะเป็นคนกำาหนด เริ่มจากเจ้าของที่นา 

มีการถอนซังข้าวที่สมบูรณ์ที่สุดในแต่ละบิ้ง(ผืน) มาเก็บไว้  

นำาทั้งหมดมารวมกันไว้ที่กองกลาง แล้วแบ่งไปทำาหุ่นผู้หญิง-ชาย 

เรียกหุ่นนี้ว่า “โต๊ะชุมพุก” 
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 งานลาซังโดยภาพรวมแล้ว คือ การจัดพิธีแต่งงานให้กับ

โต๊ะชุมพุก ให้เหมือนพิธีแต่งงานของคน

 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลาซัง ทางโครงการฯ จัดให้มี

การสอนเด็กรุ่นใหม่ทำาหุ่นโต๊ะชุมพุก และประกวดหุ่น 

 “เมื่อทำาโต๊ะชุมพุกเสร็จจะมีการยกขบวนขันหมากไปงาน

แตง่ท่ีศาลากลางทุง่นา” สรุศักดิเ์ล่าต่อ ทีน่ัน่มพีธิเีลีย้งพระ นมินต์

พระมาสวดชยันโต ตามมาด้วยมหรสพเฉลมิฉลอง ซึง่ถา้เป็นสมัย

ก่อนยุคท่ีไม่มีกิจกรรมบันเทิงอะไรในหมู่บ้านก็เป็นงานรื่นเริง 

ขนาดใหญ่ จนถึงตอนรุ่งเช้าอีกวันมีการแห่ขบวนบ่าวสาว ชาวนา

เอาขา้วเหนียวท่ีใสไ่ว้ในท้องหุน่ไปใสท่ี่นาของตวัเองเพือ่ความเปน็

ศิริมงคล

 พธิกีรรมเสรจ็ตามมาดว้ยการประกวดอาหารพ้ืนบา้น เชน่ 

ลาแซ (ขนมจนีแบบมลาย)ู และขนมโค นบัเปน็การฟืน้วฒันธรรม

อาหารไปด้วยในตัว ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬา และการสังสรรค์

ของคนในชุมชน 

 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่น เชื่อมพี่น้อง

สองศาสนา สามารถฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของชุมชนกลับมาได้อีก

ครั้งหนึ่ง 

 “คนท่ีน่ีมีอาชีพหลักคือทำานา มีพื้นที่กว่า 100 ไร่  

ข้างหมู่บ้านเป็นผืนนาของหลายหมู่บ้านที่ไปมาหาสู่กันมาก่อน 

เดิมชาวนาปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตอนนี้มีพันธุ์ข้าวใหม่เข้ามา

เพราะได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานเกษตร”
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 สุรศักดิ์เล่าว่า งานลาซังนำาพากิจกรรมอันคึกคักน่าตื่นตา

ตื่นใจกลับมายังท้องทุ่ง ไม่เฉพาะวันลาซังเพราะวันที่ลงแขก 

เกี่ยวข้าวคนก็มากันเยอะกว่าทุกปี มีการทำากับข้าวมุสลิมมา 

รับประทานกัน 

 วันลาซังที่มีการแห่โต๊ะชุมพุก เด็กสนใจมาก ทั้งเด็กพุทธ

และมุสลิม 100 กว่าคน โรงเรียนวัดโบกขรณีเป็นโรงเรียนประจำา

ชุมชน ขึ้นว่าโรงเรียนวัดก็จริงแต่มีนักเรียนมุสลิมถึง 80% ขณะที่

ทั้งครูพุทธและมุสลิม สนับสนุนให้เด็กมาร่วมเต็มที่ 

 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ดารุณี มองว่า สิ่งที่เกิดขึ้น

มานบัเปน็การฟืน้ฟลูมหายใจดัง้เดมิของหมูบ่า้นกลบัมาอกีครัง้หนึง่ 

โดยเฉพาะเปิดความสัมพันธ์สำาหรับพี่น้องไทยพุทธ ไทยมุสลิม  

ครั้งใหม่ 

 “พวกเขามาร่วมกับประเพณีไทยพุทธนั้นไม่ขัดกับหลัก

ศาสนา เพราะมาในส่วนที่เขาร่วมได้ ในพิธีกรรมบางอย่างไม่

สามารถมาเข้าร่วมได้อย่างพิธีทางสงฆ์ เขาจะมาดูเฉยๆ เธอว่า” 

ส่วนคนไทยพุทธมีโอกาสไปร่วมประเพณีของพ่ีน้องมุสลิม 

กม็เีหมอืนกนั เชน่ งานเขา้สนุตัหมู ่(การขลบิหนังหุม้ปลายอวัยวะ

เพศชาย กับงานกวนข้าวอาซูรอ (ข้าวยาโค) 

 หมู่บ้านรอบผืนนา100 ไร่ ดารุณี บอกว่า ที่ผ่านมารู้จัก

กันหมด ไปมาหาสู่ มีอะไรขาดเหลือก็แบ่งปันกัน แต่หลังเกิด

เหตุการณ์ความไม่สงบ ทำาให้ห่างกันไปนาน 10 กว่าปี 

 “ที่ผ่านมาเราก็ถามเพื่อนมุสลิมว่า ทำาไมผ่านมาแล้วไม่

แวะทีบ่า้น เขากบ็อกวา่ไมก่ลา้ กลวัคนอืน่จะมาเหน็ เขากลวัความ

ปลอดภัยทั้งของเขาและของเราด้วย”
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 ทีผ่า่นมาเธออยากใหช้มุชนแบบเกา่กลบัมาอกีครัง้ เพราะ

ตั้งแต่เล็กเธอเคยเห็นว่าโต๊ะอิหม่ามกับพระเป็นเพื่อนกัน ทั้งคู่เคย

เรียนโรงเรียนเดียวกันมา ไม่มีช่องว่างระหว่างศาสนา

 สิ่งที่ได้จากโครงการฯ คือความสามัคคีกลับคืนมาอย่าง

เด่นชัด ชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์ ได้มาคุยกัน กินน้ำาชาร่วมกันตาม

ประสาชาวบ้าน 

 “ต่อไปนี้ไปไหนก็คงไม่ต้องหลบกันแล้ว เพราะเมื่อก่อน

เห็นหน้าแล้วไม่ค่อยได้คุยกัน เพราะต่างคนต่างกลัว ที่กลัวก็คือ 

มือที่สาม จนไม่กล้าคุยหรือทักทายกัน แม้จะสนิทกัน เพราะไม่รู้

ว่ามือที่สามที่มองไม่เห็นจะคิดอย่างไร” 

 กัลยา เอีย่วสกลุ พีเ่ลีย้งตดิตามโครงการ มองวา่ประเพณี

ลาซังเป็นเทศกาลแห่งความสุขในทุกกิจกรรม ไม่ว่าการทำาหุ่น  
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ทำาอาหาร พิธีขบวนแห่ การได้มาเข้าร่วม เป็นห้วงเวลาแห่ง 

ความสุขของชุมชน เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเฉพาะของปัตตานี  

ซึ่งสมัยก่อนคนจะต่ืนเต้นกันมาก ขนาดที่ว่าคนหมู่บ้านหนึ่งจะ 

แต่งตัวสวยๆ เหมารถไปงานลาซังของคนอีกหมู่บ้านหนึ่ง เพราะ

ถือว่าเป็นงานประจำาปีของหมู่บ้าน 

 จุดแข็งที่ผ่านมาระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่

แห่งนีค้อื การอยูก่นัแบบพีน่อ้ง พึง่พาอาศยัตอ่กนั โดยเฉพาะการ

ลงแขกทำานา จะเด่นเป็นเอกลักษณ์มาก แค่ออกปากจะมีการแห่

กันมาช่วยมืดฟ้ามัวดิน บางครั้งพี่น้องมุสลิมต้องการย้ายบ้าน 

ทั้งหลัง พี่น้องไทยพุทธก็แห่ไปช่วยกันยกบ้าน

 “เหตุการณค์วามไม่สงบ ทำาให้ภาพเหล่านี้หายไปหลายปี 

โครงการฯ นี้ กลับเอาภาพเดิมๆ นั้นกลับมาได้” เธอเล่าว่างาน

ลาซงัซึง่เปน็ประเพณพีืน้ถิน่ของปตัตานนีัน้ แตก่่อนจะจดักนัอยา่ง

ใหญ่โต ภายหลังแม้มีคนพยายามสืบทอด แต่มีคนเฒ่าคนแก่  
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ไม่กี่คนเท่านั้นที่มาร่วมพิธี คนรุ่นต่อมาไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่มี

คนแห่คนหามชุมพุกก็ใส่รถเข็น ของเซ่นไหว้ก็วางๆ ให้คนสูงอายุ

ไมก่ีค่นมานัง่เฝา้ พระสวดเสรจ็กเ็กบ็ของกลบั ทำาแคใ่หเ้สรจ็ไปตาม

พิธี พอมีโครงการ มันดึงความสนใจทั้งหมดกลับมาได้ 

 กัลยากล่าวว่า สิ่งที่ชุมชนได้จากโครงการฯ นอกจากการ

ฟืน้ประเพณลีาซงั ฟืน้วฒันธรรมอืน่ๆ อยา่งเชน่ กลองยาว อาหาร

พื้นบ้าน สามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้รู้จักรากเหง้าตัวเอง และทำา

แผนชุมชน •
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 เสียงหวูดรถไฟดังจากที่ไกลๆ ยามแดดบ่าย ขณะที่สอง

ข้างถนนฝุ่นสีแดง สงบเงียบ เข้าถึงบรรยากาศแท้จริงของชุมชน

ห่างไกลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ปาแต”  

จนกระทั่งมีทางรถไฟผ่านเข้ามา มีการตั้งจุดสถานีย่อย ที่รถต้อง

ขบวนเย�วชนสร้�งสื่อ
เปิดตำานาน “สโลว์ปาแต” 
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ชะลอหรือบางขบวนต้องจอดรอสวนชั่วคราว ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่

ใหมว่า่ “สโลวป์าแต” อยูท่ีต่ำาบลกอตอตอืระ๊ อำาเภอรามนั จงัหวัด

ยะลา 

 อาซีมาน อีแต ผู้รับผิดชอบโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน

สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ เล่าว่าที่มาของโครงการฯ เกิดจากการ

ต้องการดึงเยาวชนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาทำางานสร้างสรรค์  

โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางทำางาน

 “ทุนเดิมของเรามีการเรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน มาทำางาน

อบรมจริยธรรมนักเรียนในระดับประถมศึกษาอยู่ที่มัสยิด 3 วัน  

2 คนื นอกจากนัน้มโีครงการกฬีาสำาหรบัชาวบา้นทัว่ไปกบัเยาวชน 

จัดประจำาอยู่แล้ว” 

 กิจกรรมทุกรายการใช้มัสยิดปาแตเป็นศูนย์กลาง มัสยิด

เป็นที่รวมของคนหมู่ 4 หมู่ 3 และหมู่ 1 ตำาบลกอตอตือร๊ะ  
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มีสมาชิก 500 คน โครงการฯ เอาคนกลุ่มนี้เป็นเป้าหมาย ไม่ได้

เป็นหมู่บ้านทางการที่แบ่งแยกโดยกระทรวงมหาดไทย 

 “โครงการ สสส.นี้เราต้องการเสริมสร้างศักยภาพของ

เยาวชน โดยพยายามให้เขาบริหารชุมชนโดยพลังของเขา”  

อาซีมาน เล่าว่า หากมองภาพรวมชาวปาแตส่วนใหญ่มีอาชีพทำา

สวน บางคนไปทำางานนอกพื้นที่ ปัญหามักเกิดกับเด็กที่พ่อแม่ไป

ทำางานที่อื่น ทิ้งเด็กเอาไว้ไม่มีใครดูแล ไม่ค่อยได้รับการศึกษา 

 “ปัญหาคงเหมือนท่ีอ่ืน เกี่ยวกับยาเสพติด จึงคิดว่าจะ

สร้างเครือข่ายเยาวชนมาดูแล” เขาย้อนไปก่อนทำาโครงการ สสส. 

มกีลุม่เยาวชนทีท่ำางานอยูก่อ่นแลว้ เรยีกตวัเองวา่ “ชมรมเยาวชน

เพ่ือสุขภาพ” ในนั้นมีชมรมฟุตบอล ชมรมเซปัคตะกร้อ ชมรม

วอลเลย์บอล 
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 “ที่ผ่านมาใช้กีฬาอย่างเดียว เราต้องการเปิดบทบาททาง

ด้านอื่นให้เขาด้วยไม่ใช่กีฬาอย่างเดียว โครงการ สสส. เรามาเน้น

ให้พวกเขาได้สร้างสื่อ” แต่จะไปถึงจุดนั้นเลยเป็นเรื่องยาก จึงเริ่ม

จากชวนเดก็มาทำางานจติอาสา ทำาความสะอาดหมูบ่า้น ทำาความ

สะอาดมสัยดิ เปน็กจิกรรมแบบไมบ่งัคบั ใหรู้ส้กึวา่ชมุชนเปน็สว่น

หนึง่ของเขา ตอนแรกมคีนออกมานอ้ยมาก แตพ่อเหน็คนอืน่ออก

ก็ทำาให้เริ่มมีคนสนใจมากขึ้น

 อาซมีาน บอกวา่ลา่สดุมคีนรว่มโครงการ 35 คน เปน็เดก็

ผู้ชายวัย 18 ปี ขึ้นไป 

 “กลุ่มท่ีมาร่วมบางส่วนเป็นกลุ่มเสี่ยง บางส่วนเป็นคณะ

กรรมการที่เราดึงเข้ามาร่วมทำางานกับมัสยิด การได้เด็กมาทำางาน 

สสส. เราชวนเขามาโดยบอกว่า มกีจิกรรมใหท้ำามากมาย สามารถ

ให้เด็กแสดงศักยภาพ” 

 กิจกรรมดำาเนินการไปแล้วชื่อว่า “ชุมชนของฉัน” เป็น

กจิกรรมทำาสือ่สรา้งสรรคเ์ยาวชนคนเกง่บา้นปาแต ผา่นการศกึษา

ประวัติศาสตร์ของชุมชน ค้นหาว่าสโลว์ปาแตมาจากไหน โดยหา 

ผู้อาวุโสในหมู่บ้านมาเล่าเรื่อง

 “เขาก็ได้รู้ว่าสมัยก่อนไม่มีชุมชนสโลว์ปาแตอยู่ในบริเวณ

นี้ แต่อยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่ง อพยพมาอยู่ที่นี่ พ.ศ.2500 มีรถไฟ  

ทำาเส้นทางไปสุไหงโก-ลก” เขาเล่าสิ่งที่ค้นพบของเด็กถึง 

ประวัติศาสตร์หมู่บ้านในระหว่างทางรถไฟ เขาทำาสะพานเหล็ก 

รถไฟจะแล่นเร็วไม่ได้ ต้องวิ่งช้าลง ชาวบ้านที่ต้องการเดินทาง 

โดยรถไฟจะกระโดดขึ้นรถไฟได้โดยรถก็ไม่ได้จอดตรงนี้ 

324



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 ต่อมาบริเวณน้ีจะเป็นสถานีย่อยที่ไม่ได้เปิดขายตั๋ว  

ใครจะขึ้นก็ต้องไปซื้อตั๋วข้างบนขบวนรถได้ แต่ว่ารถไฟจะจอด

เฉพาะขบวนรถท้องถิ่นเท่าน้ัน น่ันเป็นที่มาของคำาว่า “สโล”  

ส่วน ปาแต มาจากพื้นที่ตรงนี้ เพี้ยนมาจากภาษามลายูว่าปันไต 

ที่แปลว่าทะเล

 บริเวณนี้น่าจะเป็นทะเลมาก่อน สำาหรับคนที่มาอยู่ใน

หมู่บ้านชุดแรกมีเพียง 2-3 ตระกูล 
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 “สว่นนีเ้ยาวชนไดท้ำาขอ้มลู และกำาลงัรวบรวมเปน็หนังสือ

เล่ม” เขาว่า ประวัติศาสตร์หมู่บ้านที่ผ่านมาต้องเป็นคนสูงอายุ 

ในชุมชนจะรู้ แต่คนรุ่นใหม่มักไม่ค่อยสนใจการทำาโครงการ ก็จะ

เป็นเครื่องมือที่ดึงให้เขาเหล่านั้นหันมาสนใจประวัติศาสตร์ชุมชน

 เป้าหมายโครงการเน้นการสร้างสื่อได้จัดกิจกรรมอบรม 

และการทำาสื่อเป็นวารสารของตาดีกา ต้องการให้เยาวชนเอา 

ความรู้ที่ได้จากการร่วมโครงการไปใช้และดึงเยาวชนรุ่นต่อไป 

มาทำางานส่วนรวมมากยิ่งขึ้น 

 “จดุเร่ิมเรากด็งึเขามามสีว่นรว่มกบัตาดกีากอ่น จะมารว่ม

กับโครงสร้างมัสยิด อันเป็นศูนย์รวมของชุมชน ใช้การขับเคลื่อน

เรื่องสื่อมาเป็นเครื่องมือ สำาหรับวิทยากรที่มาสอนเรื่องสื่อจบมา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
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 อาซีมานเล่าว่า ผลจากโครงการฯ ทำาให้เด็กนำาเสนอ

กิจกรรมในชุมชนทางสื่อนิทรรศการว่าทำาอะไรกับชุมชนบ้าง  

ที่ดำาเนินการคู่ขนานกันไปยังเป็นเ ร่ืองกีฬาสัมพันธ์ชุมชน  

รวมครอบครัวในทุกระดับ แต่ละบ้านมาร่วมเล่นกีฬา 2 ประเภท 

คือกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกีฬา 

พื้นบ้าน เช่น ชักกะเย่อ วิ่งกะลา วิ่งต่อขา (ไม้ไผ่-ขายาว)  

ดีดไม้ไผ่ (เรียกว่าเล่นปิ๊ด-เป็นกีฬาพื้นบ้าน โยนไม้ไผ่ ดีดให้ไกล

ที่สุด) ในกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลา 2 วัน 2 คืน ช่วงกลางคืนมีการ

บรรยายธรรม การขับร้องเพลงอนาซีดของเยาวชน และการแสดง

ละครของเยาวชน

 “ด้านการฝึกอาชีพ เราจะพาเยาวชนไปดูงานเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทางด้านเกษตรอินทรีย์” 

เขาเล่าเนื่องจากชุมชนสโลวว์ปาแตยังมีการทำานา นอกฤดูทำานา

บางคนก็หันมาใช้พื้นที่นาปลูกแตงโม เลี้ยงวัวในทุ่ง ขณะที่พื้นที่

สวนยางริมป่าเขา จะมีการปลูกแซมด้วยกล้วยและถั่วฝักยาว 

 “สุดท้ายที่เราคาดหวังคือ ต้องการเห็นศักยภาพเยาวชน

ให้เขามีจิตอาสาให้มากที่สุด ให้เขาได้คิดว่าชุมชนเป็นหน้าที่ที่เขา

จะตอ้งชว่ยกนัดแูลจากรุน่สูรุ่น่ไป ทีเ่หน็หลายคนกอ็ยากจะมาชว่ย

เราทำางานจริง ก็ค่อยๆ เข้ามา มีส่วนน้อยที่ไม่มา เราพยายาม

ทำาให้ทุกคนมีส่วนร่วม” 

 กระบวนการแต่ละกิจกรรม อาซีมานเล่าว่ามีการต้ัง

ประธานเฉพาะโครงการและตั้งหัวหน้าฝ่ายการทำางานต่างๆ  

เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำางาน เน้นว่าเด็กต้องรับผิดชอบ

ทำางานกันเองทางประธานมสัยดิคอยดแูล ใหค้ำาปรกึษา พฒันาการ
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ที่เห็นในกลุ่มเยาวชน คือความรับผิดชอบ รับฟังเสียงส่วนใหญ่ 

 “คำาว่าชุมชนน่าอยู่ เราอยากเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วม 

อยากทำางาน อยากช่วยเหลือชุมชน มีความรักใคร่ ทำากิจกรรม

ร่วมกันได้ตลอด มีรอยยิ้ม ไม่แบ่งแยก ร่วมกันทำางานเพื่อชุมชน 

อยากให้ชุมชนเกิดความสามัคคีมากที่สุด”

 มูหมัดซายุตี ยะซะแต กรรมการมัสยิดปาแต เล่าว่า  

ชีวิตคนในเมืองต่างคนต่างอยู่ แต่อย่างที่นี่เราอยู่แบบครอบครัว

เดียวกัน อย่างไรก็ตามสภาพชุมชนชนบทในปัจจุบันสิ่งดีๆ  

อาจจะขาดหายไปเหมือนกัน กลายเป็นต่างคนต่างอยู่ เพราะคน

ทุกวันนี้ หางานกันคนละแบบคนละอย่าง งานไม่เหมือนกัน

 “แตก่อ่นทำาสวนยางไปกรดียางดว้ยกนั ทำานากไ็ปทำาดว้ย

กันช่วยเหลือกัน แต่เมื่อวิถีอาชีพที่หลากหลาย ก็ทำาให้วิถีแบบนี้
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หายไป ทุ่งนากำาลังถูกทอดทิ้ง เพราะคนไปทำางานที่อื่น บางคน

ไปกลบั อาจจะเดอืนละครัง้ หรอืบางคนไปทำางานมาเลเซยีอยูย่าว 

กลับมาปีละ 1-2 ครั้ง ในช่วงรายอก็ไม่ได้มีความผูกพันกับคนใน

หมู่บ้าน” เขาว่าโครงการ สสส. ทำาให้เห็นความร่วมมือในหมู่บ้าน 

ในทุกระดับ ทุกกลุ่มวัยไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ 

 มูหมัดซายุตีกล่าวว่า ที่เอาเยาวชนเป็นเป้าหมายเพราะ 

พวกเขาเป็นกลุ่มเสี่ยง บางคนอยู่ในแนวทางที่ดีไม่ว่าการเรียน 

เรื่องศาสนา แต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี อาจชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

 “จริงแล้วเราไม่ได้เน้นที่กลุ่มติดยาแล้วนะ แต่เราทำากับ

กลุ่มทั่วไป ป้องกันพวกเขาเอาไว้ เมื่อมาทำางานด้วยกัน อยู่ใน

สายตาก็ลดความเสี่ยง หรือคนมีปัญหาจะได้หาทางออกให้”

 เมือ่ทำาโครงการเยาวชนกลุ่มน้ีมาพบมหูมดัซายตุเีกอืบทกุ

สัปดาห์ เมื่อมีกิจกรรมคนที่เราทำางานกันอยู่ก็จะมาร่วมชัดเจน 

ความสัมพันธ์แบบใหม่เกิดจากการคุยประชุม 

 “สิง่ทีค่าดหวงัทีส่ดุคอือยากใหช้มุชนเราเขม้แขง็ดว้ยตนเอง 

มีความรับผิดชอบต่อชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในใจทุกคน 

ที่จะมาแก้ร่วมกัน ไม่ใช่หน้าที่ใครหรือหน่วยงานใด” 

 เขาเล่าว่า ปาแตเป็นหมู่บ้านใหญ่ มี 3 หย่อมบ้าน 

ทางการแบ่งเขตการปกครอง แต่ชาวบ้านไม่ได้รู้สึกไปตามนั้น  

ที่ผ่านมา เมื่อโครงการลงมา เขาจะไปตรงอื่น ตรงนี้ได้รับผลการ

พัฒนาที่น้อยมาก ทั้งที่ความเข้าใจชาวบ้านต่อความรู้สึกหมู่บ้าน

กต็า่งกนั เพราะยดึมสัยดิเปน็หลกั ขณะทีส่ถาบนัมสัยดิเองกม็พีลงั

ขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนมาเพิ่มพลังเป็นศูนย์กลางของชุมชนแบบ

ธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวกับการแบ่งเขตหมู่บ้านของทางการ •
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 “บาลาฮาลา” หรือ “ฮาลาบาลา” เรียกอย่างไรถึงจะถูก 
กันแน่ มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เฉลยว่าถูกทั้งสองคำาตอบ เพราะป่าผืน
ใหญ่นี้ “ฮาลา” เป็นหมู่บ้านอยู่ชายป่าขอบฝั่งยะลา ชาวยะลา 
มกัเรยีกปา่ฮาลาบาลา สว่นบา้น “บาลา” อยูข่อบปา่ฝา่ยนราธวิาส 
จึงเรียกกลับกัน
 มะอะฮูมือรีเป็นผู้ใหญ่บ้านบาลา หมู่ 5 ในตำาบลโล๊ะจูด 
อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หมู่บ้านขนาด 169 ครัวเรือน  
ใกล้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญอยู่ใน
ชุมชนคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลา สถานีวิจัยบาลาฮาลา 
โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ น้ำาตกสิรินธร และ
จุดชมหมอกสองแผ่นดิน 
 การที่หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขยะจึงเป็นปัญหาตาม
มาอย่างหนึ่ง ยิ่งเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำาสุไหงโก-ลก ทำาให้ส่งผล 
กระทบกับชุมชนที่อยู่กลางน้ำาและปลายน้ำาอีกด้วย 
 “นักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในหมู่บ้านแต่ละวันค่อนข้าง 
มาก ยิ่งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีรถกระบะประมาณ 40-50 คัน 
กับมอเตอร์ไซค์อีก 100 กว่าคันมาเที่ยว โดยมักชมทะเลหมอก
สองแผ่นดินช่วงเช้า เข้าไปเที่ยวน้ำาตกสิรินธรในช่วงเที่ยง”

เปลี่ยนขยะเป็นสินค้�โอทอป
กติกาสู่ชุมชนท่องเที่ยวบาลา
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 ผูใ้หญบ่า้นบาลาเล่าว่า ปกติพืน้ฐานปญัหาขยะในหมูบ่า้น 
ก็มีอยู่แล้ว มาจากคนส่วนหนึ่งแอบทิ้งขยะของเสียลงคลอง 
 เมื่อทางหมู่บ้านจัดเวทีประชาคมร่วมกับโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล (รพ.สต.) เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้
จงึเหน็โอกาสขอรบัทนุสนนัสนนุจาก สสส. ดำาเนนิโครงการชมุชน
บ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 มะอะฮูมอืร ีเลา่วา่ทนุของชมุชนกอ่นหน้าน้ี เคยมกีารเอา
เยาวชน 80 คน มาทำากิจกรรมยาเสพติด มีชื่อเรียกตัวเองว่า  
“กลุ่มเยาวชนจูเนียร์บ้านบาลา” ข้ันต้นจึงชักชวนพวกเขามา 
ขับเคลื่อนเรื่องขยะ มีคณะกรรมการโครงการฯ เป็นพี่เลี้ยงบูรณา
การกบัโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงของพฒันาชมุชนทีม่อียูก่อ่นแลว้ 
 “ความสะอาดเป็นหลักของศาสนาอิสลามอย่างหน่ึง 
กิจกรรมของเราก็เร่ิมจากทำาความสะอาดชุมชน ดึงทุกฝ่ายมาจัด
ระเบยีบความสะอาด ใหค้วามรู้ในการคัดแยกขยะ วา่จะทำาอยา่งไร 
หรือที่ทำามาอยู่แล้วก็ทำาให้เป็นระบบมากขึ้น”
 ครั้นชาวบ้านรู้จักการแยกขยะ จึงดำาเนินการธนาคารขยะ 
โดยใช้บริเวณบ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ดำาเนินการ ธนาคารขยะ
จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ โดยไข่ไก่และเป็ดได้รับการสนับสนุน 
จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในชุมชนมีแนวความคิดไม่ต้องการถังขยะวางเพ่นพ่าน 
ในหมู่บ้านให้ดูไม่งามตา เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงคิดทำา 
ถังขยะจากเศษไม้ให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ
 ขยะเปียกชาวบ้านไปจัดการทำาปุ๋ยหมักกันเอง สำาหรับ
ธนาคารขยะรับเฉพาะเศษแก้ว เศษกระดาษ เศษเหล็ก เศษผ้า 
ส่วนหนึ่งส่งขาย อีกส่วนคัดมาทำาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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 ที่บ้านบาลา มีชายวัย 40 ปี คนหนึ่งชื่อว่า อิสมาแอล 
รอแม อาชพีรบัจา้งทัว่ไป มพีรสวรรคใ์นการประดษิฐส์ิง่ของทีร่ะลกึ
ต่างๆ จากขยะ เขาใช้เวลาว่างมาสอนน้องๆ ในชุมชนเอาขยะมา
ทำาสิ่งของหลายอย่าง เช่น ของท่ีระลึกรูปดอกดาหลา นกเงือก  
ไก่ โคมไฟ ฯลฯ มีเด็กชุมชนมาเรียนรู้ 50 คน อยู่ระหว่างการ
พัฒนาฝีมือก่อนที่จะผลิตเป็นสินค้าชุมชนที่เห็นตลาดรองรับ 
เนื่องจากบ้านบาลาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 
 “พืน้ทีแ่หง่นีม้นีกเงอืกมากทีส่ดุของประเทศไทย มนีกเงอืก 
13 สายพันธุ์อยู่ที่นี่ เราเลยผลิตของที่ระลึกจากขวดน้ำาพลาสติก
มาเป็นรูปนกเงือก เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าตัวเด่นที่อยู่ระหว่าง
การกำาลังศึกษาในการพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้”
 มะอะฮมูอืรเีลา่ตอ่วา่ สำาหรบัสนิคา้ทีข่ายไดแ้ลว้มเีข็มกลดั
จากเศษผ้า ใช้เป็นเครื่องประดับสำาหรับสตรีมุสลิม และการเอาผ้า
ปาเต๊ะมาทำาถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ
แปรรูปขยะเป็นสินค้า ก้าวไปสู่สินค้าโอทอป 
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 นอกจากการแปรรูปขยะเป็นสินค้า ชุมชนนี้ยังออก
มาตรการทางสังคมมุสลิมที่เรียกว่า “ฮูกมปากัต” มาจัดการ 
ขยะ โดยออกกฎ 5 ข้อ ติดประกาศที่มัสยิดและชี้แจงในที่ประชุม
ชาวบ้านประกอบด้วย 
 1. ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะในหมู่บ้าน 
 2. ก่อนทำากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก จะให้เด็กเก็บขยะ
ก่อน เพื่อสร้างนิสัย 
 3. ช่วยกันสอดส่องดูแลบริเวณน้ำาตกสิรินธร ในฐานะ 
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน
 4. ช่วยกันรักษาดูแลกุโบร์ ฝายน้ำาล้น 
 5. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
 ตามกตกิาชมุชนทีว่างเอาไวห้ากมกีารฝา่ฝนื จะมกีารปรบั 
โดยการบำาเพ็ญประโยชน์ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังกระทำาผิด  
เพื่อสร้างจิตสำานึกต่อไป 
 “ยกตัวอย่างว่า ใครทิ้งขยะลงคลองต้องทำาความสะอาด
มัสยิดภายในสัปดาห์น้ัน ใครทิ้งขยะตามรายทาง ให้ไปทำาความ
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สะอาดโรงเรียนตาดีกาหรือว่าไปทำากิจกรรมสาธารณะที่น้ำาตก” 
ผู้ใหญ่บ้านบาลาเล่าว่า การติดตามผู้กระทำาผิดจะใช้ทีมงานตา
สับปะรด แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 6 โซน แต่ละโซนจะมีคน
หลายฝ่ายมาทำางานร่วมกัน
 กิจกรรมสนับสนุนดา้นอืน่มกีลุ่มดเิกรฮ์ลู ูซึง่เปน็การแสดง
พื้นบ้านมาลายู ช่วยแต่งบทเพลงประกอบการแสดงให้เด็กได้
ตระหนักเรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด 
 มะอะฮูมือรี มองว่าสิ่งที่ได้กับชุมชนหลังจากโครงการ 
สสส. มคีวามชดัเจนในเร่ืองของการคดัแยกขยะ คนทิง้ขยะลงคลอง 
มนีอ้ยลง และเกดิกลุ่มเยาวชนทีม่าประดษิฐข์ยะเปน็ของใช ้ทกุวนั
นี้ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นเด็กจิตอาสาไปเก็บขยะที่น้ำาตก เห็นจิตสำานึก
และความตระหนักของเด็ก มีการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกันทุกคืน 
เพ่ือการทำางานส่วนรวม ด้วยความรักสามัคคี โดยกระบวนการ
ทำางานโครงการฯ รว่มกบัผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ 
สมาชิกอบต. โรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊เด็ง กลุ่มสตรี และ 
จิตอาสาในชุมชน
 “ทุกเรื่องของเราบูรณการกับกลุ่มเยาวชนจูเนียร์บ้าน  
บาลา ไม่ว่าสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การกีฬา การจัดการขยะ  
ซึง่ทำาใหพ้วกเขาใชเ้วลาวา่งทีเ่ปน็ประโยชน ์ผดิแตก่อ่นการใชเ้วลา
ว่างที่ไม่ดี อาจนำาไปสู่ในทางที่ไม่ถูกต้องได้” เขาว่า 
 นิมลต์ หะยีนิมะ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าโครงการ
ชมุชนบา้นบาลาเพิม่มลูคา่ขยะเพือ่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม เริม่มาจาก
จัดตั้งสภาชุมชน มีเจ้าภาพรับผิดชอบ 
 “เดิมตามครัวเรือนก็ไม่ได้จัดการขยะอยู่แล้ว พื้นที่ป่าเขา
บาลาฮาลาก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำา พอขยะเพิ่มขึ้นเล็งเห็นว่าใน
อนาคตน้ำาต้องเสีย ส่วนคนท่ีมาเท่ียวก็คงไม่อยากมาอีกเพราะ
ทัศนียภาพไม่สวย” เธอเล่า 
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 กอ่นทำาโครงการฯ เคยมกีารเอาขยะมาชัง่น้ำาหนกัดพูบวา่

มปีรมิาณถงึวนัละ 500 กโิลกรัมเลยทีเดยีว ซึง่ไม่เคยมกีระบวนการ

ที่นำามาใช้ประโยชน์ เพราะไม่มีองค์ประกอบของความรู้ที่จะไป

จัดการขยะ ไม่มีงบประมาณมาอุดหนุน ในการรวมพลัง เมื่อขอ

สนับสนุนจาก สสส. ทำาความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งหมด และกลุ่ม

เยาวชนก็มาร่วม ต่างมาเปิดใจ แต่ละคนพร้อมทำางานร่วมกัน 

ทำาให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่มากข้ึนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านที่เป็น

ตัวหลัก เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมาก

 “เรามีการมองกรอบแนวคิดในระยะยาวที่จะดำาเนิน

โครงการอย่างตอ่เน่ืองโดยเอาประเดน็ปญัหาของชมุชน เชน่ กลุม่

เยาวชน มาทำาใหเ้กดิกลุม่ทีส่รา้งสรรค ์เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิปญัหา

ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณการ เขาก็มา

ทำาให้เกิดกลุ่มตาสับปะรด มาดูแลเก็บขยะในชุมชน นัดประชุม 

สร้างแบบสอบถาม ว่าจะทำากิจกรรมอะไรกันอย่างไร”

 นิมลต์ยังกล่าวว่า จากโครงการฯ นี้ ชาวบ้านยังมีการทำา

แผนทีท่างเดนิ จดัโซนในการดแูลขยะดงึ 50 ครวัเรอืนมารว่มทำาให้

เกิดธนาคารขยะ โดยใช้ทุนเดิมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมา

บูรณาการกัน

 - ทำาใหเ้กดิเปน็แหลง่ขยะทีไ่ปรไีซเคลิ กลายเปน็นวตักรรม

ของสินค้าชุมชน มีนกเงือกเป็นจุดเด่น 

 - เกิดความร่วมมือร่วมใจของชุมชนโดยมีภาคส่วนหลาย

ส่วนมาเกี่ยวข้องทั้ง รพ.สต. สมาชิก อบต. ผู้นำาศาสนา/มาร่วม

ทำาร่วมคิด ที่พร้อมจะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างให้เกิดคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
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 - การจดัการขยะ ตัง้แตต่น้คอืการเกบ็ขยะ และสว่นปลาย
ทำาอย่างไรให้ขยะลดลง 
 สำาหรับผลพลอยไดค้อื เกดิกลุ่มเยาวชนทีเ่ขม้แขง็ สามารถ
จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์เกดิชมุชนครอบครัวทำากจิกรรมดว้ยกนั ทำาใหค้รอบครวั
อบอุน่ มภูีมต้ิานทานยาเสพติด และมองวา่เกดิอาชพีทีม่าจากขยะ
อยู่ในระหว่างการพัฒนา อนาคตอาจต่อยอดเป็นโอท็อปชุมชน 
เป็นอาชีพที่ชุมชนสร้างขึ้นเอง
 อย่างไรก็ตามปัญหายังมองว่า
 1. วัตถดุบิขยะท่ีมาทำาผลิตภณัฑ ์บางอยา่งอาจตอ้งอาศยั
ชุมชนรอบข้างมาช่วย
 2. การวมกลุ่มของเยาวชนอาจไม่ต่อเน่ืองเพราะต้อง 
ไปเรียนต่อในอำาเภอ ต้องสร้างกลุ่มใหม่มาแทน การสอนรุ่น 
ต่อไปต้องฝึกทักษะการสอน สร้างวิทยากรในชุมชนให้มีความ 
หลากหลาย สืบต่อและคงอยู่
 3. การร่วมมือร่วมใจ ต้องได้ใจชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง •
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 นับมาจากต้นปี 2559 เราเดินผ่านฤดูแล้งยาวนาน  
ฝนหยดแรกเมื่อกลางปีจึงน่าตื่นเต้นถึงขนาดมีคนแห่โพสต์ 
เฟสบุ๊คทำานองว่าเป็นฝนเทวา.. เทวดามาโปรด 
 คืนค่ำาน้ันนอนฟังเสียงฟ้าคำารามจากที่ไกลๆ ไอชื้นไหล
ผ่านหน้าต่างเข้ามา อึ่งอ่างร้องระงมคูน้ำา 
 ยามเช้าแดดกำาลังอุ่น ต้นไม้เหี่ยวเฉากลับฟ้ืนคืนชีพ  
นกเรงิร่าบนยอดไม ้นบัเปน็เชา้ทีด่มีาก หากเทา้เปลอืยเปลา่ทีเ่พิง่
สอดเขา้ไปในรองเท้าของผมไมส่มัผสัปุม่ปมหยุน่ๆ หนดืๆ นัน่เขา้ 
เร็วเท่าความคิดผมเตะรองเท้าจนปลิว เจ้าคางคกตัวหนึ่งหลุด 
ออกมานั่งงงงวยบนผืนดินเปียก คางพะเยิบถี่ๆ ตาจ้องมอง 
 หายตกใจแล้วผมแอบหัวเราะอยู่คนเดียว จนแล้วจนรอด
เดินหารองเท้าข้างน้ันไม่พบ ความคิดตกค้างแปลกประหลาด 
หลายวันต่อมาพลอยนึกย้อนไปถึงการเดินทางระหว่างตั้งแต่ 
ปี 2558-กลางปี 2559 ภารกิจติดตามโครงการชุมชนน่าอยู่  
จากภูเขา ชายทะเล เมืองวุ่นวาย ชุมชนเงียบสงบจนถึงถิ่นกลิ่น
ควันระเบิดยังไม่จางหาย มีโอกาสพบผู้คนมากมาย ต่างวาระ  
ต่างสถานที่คล้ายเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่งเกิดข้ึนใหม่สดเมื่อชั่วโมง
กอ่นหนา้นีเ่อง จิก๊ซอวเ์รือ่งราวอนักระจดักระจายเกลือ่นกลน่หลน่
หายตามรายทาง ไม่แน่นักอาจเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันก็เป็นได้ 

 (1) 
 ชมุชนทา่ยงูเชงิเขาบรรทดั ชาวบา้นพากนั “ปลกูปา่ในนา
สหาย” เรานัดหมายกับคณะทำางานที่เชิงเขา 
 จากหมู่บ้านยุคถังแดงพัทลุง รถโฟวิลพาไต่ทางชัน จนถึง
ท่ีมัน่อดตีทหารปา่แหง่เขาบรรทดัอนัเปน็กลางทาง จดุหมายยงัรอ
อยู่ข้างหน้าบนยอดเขา 
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 กลางป่าที่ลมน่ิง ร้อนชื้นจนเหงื่ออาบ เท้าย่ำาโคลนข้าม
ลำาธาร ผมเคยสดับสงครามประชาชนยุคนั้นผ่านการอ่าน 
ประวัตศิาสตรข์ดัแยง้ทางการเมอืงยคุสมยัหน่ึงทีน่ำาไปสูก่ารเขน่ฆา่
ทำาลายล้างอย่างโหดร้าย หลายคนเอาชีวิตมาทิ้ง อีกหลายชีวิต
รักษาลมหายใจรอดมาจากวงล้อมกระบอกปืนมายืนอยู่ในวันนี้ 
 ในความเป็นจริงอีกด้าน อดคิดไม่ได้ว่า ความเป็นมา 
เหล่านั้น กำาลังเลือนหายไปตามกาลเวลา หากมีคนตั้งคำาถามว่า
คนรุ่นใหม่ในสังคมไทย เข้าใจคำาว่า “สหาย” มากน้อยแค่ไหน  
มิพักต้องถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเขาจะตอบอย่างไร ด้วยวิถีคน
รุ่นหลังยินดีรู้จักดาราฮอลลีวู๊ดมากกว่าตัวละครนักต่อสู้บนผืน
แผ่นดิน (หรือข้อจำากัดอื่นๆ) 
 เงี่ยหูฟังอดีตทหารป่า ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านท่ายูง  
จบัความไดว้า่ 4 ทศวรรษกอ่น ชาวบา้นไมน้่อยถกูสถานการณบ์บี
บังคับจนต้องเข้าไปอยู่ในป่า ร่วมรบกับพรรคคอมมิวนิสต์ ถ้าไม่
เข้าป่าต้องโดนฆ่าทิ้ง สำาหรับเขาเองหลังพ่อแม่ถูกฆ่าตาย เขาจำา
ใจเข้าป่าตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เปลี่ยนชื่อใหม่ ดำารงชีวิต เติบโต 
ในป่า จนถึงวันกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบาย 
66/23 
 ความผูกพันลึกซึ้งกับผืนป่าเขาบรรทัด เขากับอดีตสหาย
หลายคนจงึคดิปลกูปา่ในผนืดนิทีรู่จ้กัทกุตารางน้ิว ยอดเขาทีอ่ยูติ่ด
กับหมู่บ้านแห่งนี้ คอมมิวนิสต์เคยใช้ทำานาปลูกข้าวเป็นเสบียง 
ในวันนี้เห็นว่าควรฟื้นฟูสร้างป่าต้นน้ำาและวางแผนจะเปลี่ยนอดีต
สนามรบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
 หลังกินข้าวปลาอาหาร ที่เหล่าแม่บ้านสหายนำามาเลี้ยงดู
ผู้มาเยือนเป็นอย่างดีจนอิ่มแปล้ ผมมีโอกาสนั่งคุยกับสหายเชษ 
บนก้อนหินกลางลำาธาร มองสายน้ำาใสไหลริน มาจากยอดเขา  
ไม่เคยไหลย้อนกลับเหมือนกาลเวลา 
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 ชีวิตเขาไม่ต่างจากคนอื่นที่ท่ายูง เข้าป่าเป็นทหารอยู่
แนวรบถึง 15 ปี เป็นแนวหน้าปะทะสู้รบ 30 กว่าครั้ง บางวันถูก
ปิดล้อม อดกินข้าว ทนหิวเพราะไม่กล้าก่อไฟให้เป็นที่สังเกตของ
ฝ่ายตรงข้าม 
 ทุกอย่างท่ีเขาเล่าเป็นปากคำาประวัติศาสตร์ที่น่าจะมีการ
บันทึกเพื่อการศึกษา 
 “ผมฝึกการรบมาทุกอย่าง ผ่านสนามรบมาจริงๆ เกือบ
ตายมาหลายรอบ ตอนน้ีมาดหูนังบู ๊เรากจ็ะรูว้า่นกัแสดงไมส่มจรงิ
อย่างไรอย่างแรมโบ้ มันโอเวอร์มาก ตอนนั่งดูหนังบู๊ด้วยกัน 
จะบอกลูกว่าท่ายิงที่ถูกควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เรารบมาเองก็รู้ซิ 
แต่ลูกไม่เชื่อเสียอีก”
 สหายเชษหวัเราะใหก้บัตัวเองและวนัเวลา ทกุวนันีเ้ขาเปน็
เพียงชาวบ้านที่ตั้งใจอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา บนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่
เคยหยุดนิ่ง 

 (2)
 ถา้ไมไ่ดม้าตดิตามโครงการชมุชนนา่อยูผ่มคงไมรู่จ้กั “ซอย
ปลักควายนายเมิน” ที่ควนเนียง สงขลา 
 ลองนึกถึงหมู่บ้านไกลหูไกลตาเจ้านายผู้รับผิดชอบใน 
บ้านเมือง ขาดการเหลียวแลในทุกเรื่อง จนอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้าน
ทนนอ้ยอกนอ้ยใจไมไ่หว พากนัขดุหนอ่กลว้ยหรอืต้นข้าวมาปกัดำา
ในหลุมบ่อกลางถนนเข้าหมู่บ้าน ภาพสะท้อนน้ีคงปรากฏอยู่
เฉพาะสังคมไทยกระมัง 
 ผมเองเคยคดิสบืต้นตอทีไ่ปทีม่าเกีย่วกบัเรือ่งนี ้วา่ใครหรอื
ชุมชนไหนออกแบบ คิดแคมเปญนี้คนแรก แต่ยังไม่สามารถหา 
คำาตอบได้ (555) 
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 เร่ืองเล่าจากโครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถี 
พอเพียงมีว่ายี่สิบห้าปีก่อนซอยปลักควายเคยเป็นทางดินแคบๆ 
ผ่านป่า เมื่อรัฐเมินพัฒนา ชาวบ้านคิดตัดถนนเองแต่การขอที่ดิน
ผ่านที่ดินชาวบ้านบางคนที่ไม่ยินยอมพร้อมใจนั้นไม่ง่าย มีความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงขนาดเอามีดพร้ามาไล่ฟันกันก็มี 
 โลกสวยไม่มีอยู่จริง ชาวบ้านที่นี่ต้องใช้เวลายาวนาน  
18 ปี จึงจะได้ถนนระยะ 1 กิโลเมตร จากแรงงานชาวบ้าน  
ขณะที่ผู้นำาชุมชนเดินข้ึนโรงพัก เพราะถูกแจ้งความจากความ 
ขัดแย้งเรื่องที่ดิน ซอยแห่งนี้จึงเป็นแผลเก่าความขัดแย้ง
 “พอได้ถนนแล้วคนสัญจรมากขึ้นจนถนนพังเป็นหลุมบ่อ 
มีคนแก่ชื่อยายจันซ้อนท้ายจักรยานของหลานเกิดพลาดตกลง 
ในหลมุเลยเรยีกซอยปลกัควาย เพราะหลมุบอ่นัน้มนัสภาพเหมอืน
ปลักควาย”
 “จบแบบไมต่ืน่เตน้” ผมรูส้กึผดิหวงันดิหนอ่ย ทีไ่มม่อีะไร
หักมุม เอาเป็นว่าไม่มีอะไรพิสดารสำาหรับที่มาของชื่อนักหรอก 
ความน่าสนใจกลับอยู่ที่ผลพวงแห่งความคับแค้นใจในอดีต เป็น
พลังให้คนรุ่นใหม่แห่งซอยปลักควายลุกข้ึนมาพัฒนาบ้านตัวเอง 
ผมสะดดุกบัเรือ่งนี ้เพราะจากประสบการณส์ว่นตวัเหน็ชมุชนชาย
ขอบหลายแห่งถูกทอดทิ้งจริงๆ 
 ชายขอบในท่ีน้ีหมายถึงบ้านท่ีอยู่เขตสุดของหมู่บ้าน  
หรอืว่าท้ายหมูบ่า้น ถา้หมูบ่า้นนัน้ไกลปนืเทีย่ง พวกเขาจะอยูไ่กล
กวา่นัน้ไปอกี จนแปลกแยกจากหมูบ่า้นตวัเอง ทัง้จากทางการและ
การเมือง 
 ผมเคยเดินทางไปยัง ชุมชนหลักกิโล 3 อำาเภอปากพนัง 
นครศรีธรรมราช “หลักกิโล 3” ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านที่เป็นทางการ  
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นับเอาตามระยะถนนเส้นหนึ่ง หย่อมบ้านตรงนี้ เป็นเศษเสี้ยว 
ของบ้าน 3 หมู่บ้าน ของตำาบลปากพนังฝั่งตะวันออก ต่างตกอยู่
ในสถานะหมูบ่า้นชายขอบท่ีไมค่่อยไดรั้บความสนใจจากผูน้ำาในทกุ
ระดับ ขาดโอกาสในการพัฒนาทุกรูปแบบ
 จนวันหน่ึงมีคนเห็นปัญหาและลุกขึ้นมาจับกลุ่มพวกไกล
ปืนเที่ยงด้วยกันมาร่วมกันพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง ในนามชุมชน 
หลักกิโล 3 นำาสิ่งดีๆ เข้ามาจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่คนทั้ง
ประเทศต้องมาดูงานในขณะนี้ 
 นกึไปถงึบา้นปาแต อำาเภอรามนั ยะลาซึง่ในปนีี ้ขบัเคลือ่น
โครงการมัสยิดสร้างเยาวชนสู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ยิ่งทำาให้
ความเข้าใจคำาว่าหมู่บ้านผ่านกรอบการปกครองของกระทรวง
มหาดไทยนั้นต่างไปอีก
 ความเข้าใจชาวบ้าน เห็นว่า ชื่อบ้านปาแตเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ ถูกแยกออกเป็นหลายหมู่บ้านตามเขตการปกครอง 
โครงการต่างๆ ของรัฐลงมามักจัดสรรงบประมาณไปตามแผนที่
การปกครอง พวกเขารูส้กึวา่ตัวเองเปน็เพยีงชาวปาแตหยอ่มเลก็ๆ 
หลงัสถานรีถไฟยอ่ยสโลวป์าแต เหมอืนถกูลมืในความสลบัซบัซอ้น
ทางการบริหาร จึงยึดมัสยิดเป็นศูนย์กลาง พัฒนาแบบพึ่งตนเอง 
โดยไม่จำาเป็นต้องรอการพัฒนาจากการแบ่งเขตหมู่บ้านอย่างเป็น
ทางการ 
 คำาว่าชุมชนจึงมีความหลากหลาย ชุมชนที่ถูกลืม ไร้การ
เหลียวแล หลายแห่งมีพลังขับดันจากความน้อยเนื้อต่ำาใจ นำาพา
ไปสูก่ารพึง่ตนเองเข้มแข็ง ขณะชมุชนท่ีถกูประคบประหงมไมน่อ้ย 
กลายเป็นลูกแหง่ที่ไม่ยอมโต
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 (3)
 ชุมชนอีกแบบหนึ่งที่เราพบมากจากการติดตามโครงการ
ชุมชนน่าอยู่ เป็นชุมชนที่ เพิ่งเกิดขึ้นใหม่บ้านหินเภาพัฒนา  
บ้านตรังท่ีชุมพร บ้านถ้ำาผุดที่สุราษฎร์ธานี บ้านปลายทับใหม่ 
ที่กระบี่ เป็นต้น 
 หลายชุมชนท่ีกล่าวถึงมาน้ัน ไม่นานมานี้เคยเป็นผืนป่า 
(คนที่เข้าไปอยู่ส่วนหน่ึงถูกมองในฐานะผู้บุกรุก) ส่วนมากเป็น
แหลง่รวมของนกัแสวงโชค คนตา่งถิน่อพยพมาอยู ่จดุรว่มของคน
เหล่านี้ว่าด้วยการบุกเบิกเข้ามาอยู่ในถิ่นฐานใหม่ ต่อสู้กับปัญหา
ต่างๆ มาด้วยกัน อาศัยความเป็นพี่น้องเครือญาติ ความสามัคคี
กลมเกลียวร่วมไม้ร่วมมือ ผสมผสานเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม  
เป็นเครื่องมือให้อยู่รอดร่วมกัน 
 แม้ไม่มีงานวิจัยรองรับ แต่จากประสบการณ์ตรงของผม 
ในการเดินทางไปยังชุมชน มองว่านักอพยพไปอยู่ชุมชนเหล่านี้ 
มักมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคงจะมีเหตุผลที่ “คนคอน” 
เป็นนักเดินทางแสวงโชคไปตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ทั่วประเทศไทย 
มากที่สุด 

 (4)
 ยามบา่ยแก ่แดดสสีม้อ่อนแทรกทุกอณูอากาศ ดชูา่งหดหู ่
หม่นเศร้า ผมนั่งมองสองข้างทางผ่านหน้าต่างรถ ด่านลวดหนาม
ตรวจความมัน่คงทีพ่บอยูท่ัว่ไปในชายแดนภาคใต ้วางดกัถนนเปน็
ระยะ เจา้หนา้ทีป่ระจำาดา่นเคร่งเครียดอยู่กบับรรยากาศหงอยเหงา 
ลงจากถนนลาดยางสูถ่นนฝุน่สแีดง ทกุคนภาวนาอยา่ใหม้ขีา่วรา้ย
ในวันนี้ 

344



45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

 ผมเพิ่งรู้ว่า “สโลว์ปาแต” ไม่ใช่ภาษายาวีเสียทีเดียว 
แต่เป็นภาษาอังกฤษ 
 เราได้พบคณะทำางานชุมชนน่าอยู่ที่มัสยิดปาแต ต่อหน้า
กลองโบราณท่ีใช้เรียกคนมาละหมาด ซึ่งผมเพ่ิงมีโอกาสเห็นครั้ง
แรกนั้น ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าที่น่ีอยู่ในเขตการปกครองอำาเภอ
รามัน จังหวัดยะลา สมัยก่อนคาดว่าไม่น่ามีชุมชนอยู่บริเวณนี้ 
พวกเขาอพยพมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2500 พอมาอยู่
เรียกว่าบ้าน “ปาแต” 
 ยุคสมัยที่ทางรถไฟทำาเส้นทางจากหาดใหญ่ ลงไป 
สุไหงโก-ลกน่ันเองผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ เนื่องจากบริเวณนี้  
มีการทำาสะพานเหล็กครอบทางรถไฟ รถไฟแล่นเร็วไม่ได้ต้องวิ่ง 
ชา้ลง เมือ่เปน็เชน่นัน้ ชาวบา้นในพืน้ทีท่ีต่อ้งการเดนิทางโดยรถไฟ 
จะอาศยัจงัหวะรถไฟวิง่ชา้ๆ กระโดดขึน้รถไฟไดโ้ดยรถไมต่อ้งจอด
 ต่อมาบริเวณน้ีเป็นสถานีรถไฟย่อย ที่ไม่ได้ทำาการเปิด 
ขายตั๋ว หากรถขบวนท้องถิ่นจอด หรือคนใดกระโดดขึ้นได้เพราะ
รถชะลอ ต้องไปซื้อตั๋วข้างบนขบวนรถ 
 สโลว์ปาแตจึงเป็นชื่อใหม่ คำาว่า “สโล” ที่นำาหน้าชื่อบ้าน
ปาแต จึงเป็นภาษาอังกฤษมาจาก slow รวมความหมาย 
ที่ชาวบ้านรับรู้ร่วมกันว่ารถไฟชะลอที่บ้านปาแต 
 เม่ือเสียงหวูดรถไฟดังแว่วมาให้ได้ยิน จินตนาการเห็น 
การกระโดดขึ้นรถไฟที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครของคนถิ่นนี้ 
จึงพอเห็นรอยยิ้มของคณะที่เดินทางไปด้วยในวันนั้น 
 แม้ว่าแนวรบด้านนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยน แต่ยังมีมุม
น่ารักและชวนให้ยิ้ม โลกไม่ได้มีแค่มุมเดียว 
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 (5)
 คนในความทรงจำา...
 “หนู” ช่างเสริมสวย สาวชาวเกาะจากจันทบุรี ผู้อพยพ
มาแต่งงานกับหนุ่มชุมพรในเวลาต่อมา
 แววตาห้าว น้ำาสียงโผงผางดุดัน แต่เรื่องเล่าจากการต่อสู้
ของผู้หญิงตัวเล็กๆ ผู้ต่อสู้เพื่อรักษาป่าชุมชนที่ท่าแซะคนน้ี  
กลับเคล้าน้ำาตา 
 เธอเริ่มขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูล 
เพื่อพ่อหลวงโดยการสนับสนุนของ สสส. มาตั้งแต่ปี 2556 พลัน
ถกูผลกัออกมายนืแถวหน้าโดดเดีย่วลำาพงั เพือ่รบัมอืกบัการขูเ่ขญ็
คุกคามเอาชีวิตจากกลุ่มอิทธิพลบุกรุกป่ากับข้อความที่ฝากมาว่า 
“จะฆ่าให้ตาย”
 แรงบีบเข้ามาถึงครอบครัว จนสามีบอกให้เธอถอนตัว  
ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือแถมยังต่อว่าที่เอาโครงการ สสส.  
เข้ามาในชุมชนเหมือนเป็นสิ่งเสนียดจัญไร ญาติฝ่ายสามีมองเธอ
ในฐานะลูกสะใภ้คนนอกที่ไม่พึงประสงค์ 
 เธอเครยีด นอนไมห่ลับและร้องไห ้แต่ดว้ยความเดด็เดีย่ว
สุดท้ายตัดสินใจ ยืนอยู่บนฝั่งของความถูกต้อง บอกกับตัวเองว่า 
“ตายเป็นตาย”
 หนึง่ปทีีเ่ธอรอ้งไหไ้ปพรอ้มทำางานจติอาสา ทำาใหป้า่ชมุชน
ยังคงเหลือ ลดแรงกดดันทั้งในครอบครัวและภายนอก ชาวบ้าน
เข้าใจหันมาร่วมอนุรักษ์ได้ ผืนป่าสุดท้ายกลับมาเป็นสมบัติของ
ชุมชน 
 หลงัทกุอยา่งพรอ้มเดนิหนา้ เธอสง่ไมต้อ่ใหผู้น้ำาชมุชนคน
อ่ืนทำางาน เธอถอยกลับมาเป็นช่างเสริมสวยดำาเนินชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 “วัชรินทร์” ใช้ดอกดาวเรืองมาเป็นสื่อในการสร้าง 
ความร่วมมือ และสร้างความสุขให้กับชาวบ้านปากตรัง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จากโครงการดาวเรืองสร้างสุข 
 เขาค้นพบว่ากิจกรรมปลูกดาวเรือง นอกจากแปลกและ
สวยงาม ยงัเปน็รายไดเ้สรมิ สิง่สำาคญัทีส่ดุคอืเปน็เครือ่งมอืในการ
รวมคนของชุมชนที่เริ่มจะเหินห่างมากขึ้น
 วัชรินทร์เกิดที่ปากตรังแต่ไปอยู่ชลบุรี 16 ปี ตัดสินใจพา
ครอบครัวกลับมาบ้านในปี 2548 กลับมาบ้านครั้งแรกไม่มีใคร 
พูดด้วย เพราะจากบ้านไปนานไม่มีคนรู้จักมักคุ้น ใช้วิธีแนะนำา 
ตัวเองโดยเข้าประชุมหมู่บ้าน สม่ำาเสมอเพื่อเสนอแนวคิดเห็น  
ความรู ้ประสบการณ ์อันเปน็จดุเร่ิมต้นของการดำาเนนิการกจิกรรม
โดยใช้ดาวเรืองมาเป็นสื่อที่สร้างมิตรภาพ สร้างเครือข่ายที่มี 
ความสขุ สร้างใหค้นรู้จักการจัดการตนเอง การจดัการกลุม่ จดัการ
คนในชุมชน
 “อุดม” แห่งบ้านโคกเมือง อำาเภอควนเนียงสงขลา 
หมู่บ้านเกิดใหม่แห่งนี้ในอดีตมองไปทางไหนมีแต่ความกันดาร  
ล้าหลัง ปัญหาของคนทำานา ปลูกแตง เวลาว่างต้มเหล้าเถื่อน 
ทำาให้มีหนี้สิน มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนถูกทำาลาย สัตว์น้ำา 
ร่อยหรอ ไม่มีกลุ่มต่างๆ องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านขาดความรู้ 
ทักษะ ขาดความสามัคคี ขาดการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน
 อุดมผ่านชีวิตโลดโผนมาไม่น้อย แต่ไม่เคยคิดจะเป็นผู้นำา
เพราะผู้ใหญ่บ้านในชุมชนแบบนี้ต้องเป็นนักเลง รู้จักโจร รู้วิธีไถ่
วัวชาวบ้านที่ถูกโจรขโมยไป แต่สุดท้ายต้องมารับตำาแหน่งผู้ใหญ่
บ้านเพราะทนแรงรบเร้าของชาวบ้านไม่ได้ 
 สุดท้ายพิสูจน์ตัวเองได้ว่า เขาเป็นผู้นำาชาวบ้านสู่การเป็น
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็
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พระเจา้อยูห่วั รวมชาวบา้นเปน็หน่ึงเดยีว ผา่นการจดัตัง้กลุม่ตา่งๆ 
ใช้กิจกรรมประเพณีสำาคัญของหมู่บ้าน เทคนิคการพัฒนาชุมชน
ของผู้ใหญ่บ้านอุดม นั้นน่าสนใจเพราะเป็นการระดมสมองชุมชน 
 “ผมเองเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ด้อยความรู้ ความสามารถ  
แต่อาศัยองค์กร คนเข้ามาแนะนำา โดยเฉพาะข้าราชการบำานาญ 
ซึ่งมีอยู่มากในหมู่บ้าน” เขาบอกว่าคนเหล่านี้ มีอยู่มากมายตาม
ชุมชน แต่คนอื่นมักมองไม่เห็น 
 ผูใ้หญ ่“ไพฑรูย”์ ทีบ่า้นหนองถว้ย อำาเภอระโนด สงขลา 
ลลีาชวิีตนา่สนใจอกีคน หลงัจบ ม.6 ไปเปน็กระเปา๋รถบสันำาเทีย่ว
อยู่หลายปี นอกจากนั้นยังเคยรับจ้างทำางานหลายรูปแบบ  
เห็นพื้นแผ่นดินไทยมาหมดทุกแห่งหน อีสาน เหนือ ใต้ รู้ว่าเขา
อยู่กันอย่างไร เห็นเขาทำาอะไรหลายอย่างสำาเร็จ หันมามองบ้าน 
ตัวเอง หลายอย่างยังทำาไม่ได้ หรือไม่มีการจุดประกายขึ้นมา
 ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดในปี 2545 เพราะคิดว่าการเดิน
ทางของหนุ่มพเนจรคงจะพอแล้ว จึงมาทำานาตามรอยบรรพบุรุษ 
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี 2553 เริ่มนำาเสนอแนวทางการ
พัฒนาต่างๆ ในหมู่บ้าน 
 โครงการชาวนาปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย  
เขาชวนชาวบ้านมาปลูกข้าวที่ปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค ทั้งกับ 
ตวัเองและคนท่ีซือ้ไปกนิ “ถา้คนทำานาไมก่นิ แลว้ไปขายเพือ่ถอืวา่
ไม่ใช่ข้าวปลอดภัย” เขาว่าอย่างนั้น และมีความคิดว่าจะผลิต 
ข้าวขายในจังหวัดสงขลาเพราะท่ีผ่านมาคนซื้อข้าวจากที่อื่นกิน 
ลืมไปว่าทุ่งระโนดคือแหล่งผลิตข้าวระดับประเทศ 
 ที่ผ่านมาชาวนายุคใหม่ทำานาทางโทรศัพท์ โทรบอกว่า  
ดำาแล้วหว่านปุ๋ย เขาต้องการเปลี่ยนวิถีทำานาเองทุกกระบวนการ 
เน้นความซื่อสัตย์ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้บริโภค
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 ไม่น่าเชื่อว่า แนวคิดเหล่านี้เก็บมาจากช่วงชีวิตสมัย 
ทีผู่ใ้หญไ่พฑรูยย์งัเปน็หนุม่พเนจร เขาเกบ็ส่ิงละอนัพันละน้อยจาก
หมู่บ้านหลายแห่งที่ได้สัมผัสมาประยุกต์ใช้กับบ้านเกิด คุยไปคุย
มายิ่งรู้ว่า ผู้ใหญ่ไพฑูรย์เป็นนักการตลาด ที่กล้าประกาศประกัน
ราคาพริกให้ชาวบ้านหนองถ้วยอีกด้วย 
 ขณะที่ “เสริม” ผู้ใหญ่บ้านปลายทับใหม่ นอกจากเป็น
ผู้นำาชาวบ้านทำาโครงการจัดการภัยพิบัติ ในรูปแบบกองทุน
สวัสดิการช่วยเหลือคนในชุมชนกันเองแล้วยังมีจุดเด่นที่คนทั่วไป
จะต้องจดจำาเขาตลอดไปเมื่อได้เจอ คือ บุคลิกของคนเสียงดัง 
ฟังชัดอยู่ตลอดเวลา คนที่ไม่รู้จักมาก่อนถึงกับตกใจ พอคุยนาน 
จึงรู้จักตัวตนนักพัฒนาที่แท้จริง ดูเหมาะกับบทบาท นำาชาวบ้าน
ต้านภัยพายุอันอื้ออึงน่ากลัว ในหมู่บ้านสุดเขตแดน ของกระบี่ 
 คนเบื้องหน้าเบื้องหลังชุมชนอีกมากมายมหาศาลบน 
แผน่ดนิใต้ล้วนมสีสีนั ไมธ่รรมดา เปน็ศักยภาพทีแ่ทจ้รงิของชมุชน 
หรือบางทีอยู่ใกล้ตัวเรามากจนมองไม่เห็น 

 (6)
 เสยีงพร่ำาบน่จากชมุพรยนันราธวิาสประจำาปน้ีี เปน็ปญัหา
ความเดือดร้อนชาวสวนยางพารา
 หลายคนมานั่งเล่าด้วยพล็อตเรื่องเดียวกัน ..เคยรวยอู้ฟู้ 
กลายเปน็เทวดาเหาะเหนิเดนิอากาศมาแลว้เมือ่ราคายางกโิลกรมั
ละ 200 บาท คิดสร้างบ้านหลังใหม่ ซื้อรถใหม่ หลายๆ คัน  
แจกลกูแจกหลาน เงนิลน้มอืชนดิทีเ่มือ่คนหนึง่เอารถมอเตอรไ์ซค์
ในบ้านออกไปจ่ายตลาด อีกคนต้องการใช้รถ แต่รอไม่ไหวจึงไป
ออกรถคันใหม่ด้วยความฉุนเฉียว..ว่ากันเหนาะๆ แค่หอมปาก
หอมคอประมาณนั้น 
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 แมจ้ะมีคำาเตือนมาจากฝา่ยทีเ่กีย่วข้องมากอ่น คนจำานวน
มากเช่ือว่ายางพาราไมม่วีนัราคาตก ต่อเมือ่ราคายางคอ่ยไตร่ะดบั
ลงมาเรื่อยๆ ต้องยอมรับความจริงอย่างอาลัยอาวรณ์ 
 หลายทศวรรษท่ีผา่นมา ชาวใต้มคีวามรูส้กึวา่ ชวีติคอืยาง 
ยางคอืชวีติ ไมม่ใีครปล่อยวางความคดิน้ีไปไดง้า่ยๆ หรอืแมแ้ตจ่ะ
คิดนอกใจไปทำาอาชีพเสริม หรือยอมหาหนทางใหม่ๆ 
 ในช่วงวิกฤติต้องเผชิญของชาวสวน ณ เวลานี้ มือหนึ่ง
จึงต้องหาเงินเอาชีวิตให้รอดไปก่อน อีกมือต้องใช้หนี้เก่า อาจนับ
ไดว่้าเปน็ปแีห่งหวัเลีย้วหวัตอ่ทางเศรษฐกจิ หลงัผา่นชว่งเวลาทอง
ของความสุขสบายมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 หลายชุมชนเริ่มมาเงี่ยหูคำาว่า “พืชเชิงเดี่ยว” ว่าแท้จริง 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรกันแน่ ความคิดใหม่ๆ มีโอกาสสอด
แทรกเข้าไปยังชุมชนมากข้ึน มีคนท่ีกล้าเชื่อว่าเปลี่ยนความคิด
เทา่นัน้จงึจะเปลีย่นชวีติใหมไ่ด ้มกีารนำาเสนอการปลกูพชืรว่มยาง
แต่หลายแห่งยังเหนียวแน่นอยู่กับวิถียางพาราแบบเดิม รอแค่วัน
ท่ีราคายางดีดตัวกลับมา ซึ่งชาวสวนไม่เคยได้เป็นผู้กำาหนดชะตา
กรรมเหล่านี้เอง 
 “ดีเหมือนกัน จะได้เป็นบทเรียน” ชาวสวนยางคนหนึ่ง
แถวสงขลาเคยแสดงความคิดเห็นต่อภาวะที่เผชิญอยู่ 
 เขาเห็นว่าช่วงที่ยางราคาแพง ไม่ได้สร้างคุณค่าหรือ 
ให้บทเรียนกับชีวิตกับใคร ชาวสวนจำานวนมากเลิกออกแรง  
ผันตัวเองมาเป็นเถ้าแก่ จ้างแรงงานทั้งคนไทยและพม่ากรีดยาง 
รอนั่งกระดิกนิ้วนับเงิน 
 เงินได้มาง่าย ผลาญไปง่ายๆ กับวงพนัน คาราโอเกะ  
กินเหล้าเมายา เที่ยวกลางคืน แม่บ้านจับจ่ายใช้สอยสุรุ่ยสุร่าย 
นิยมแกงถุง พ่อบ้านใช้เวลาว่างออกไปแขวนนกกรงหัวจุก  
นั่งจับเข่ากินน้ำาชาคุยเรื่อยเปื่อยทั้งวัน 
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 อาชีพอื่นๆ เช่น ช่างฝีมือในชุมชน พลอยหายขาดช่วง
ไปจากแผ่นดินน้ี เพราะกรีดยางเหน่ือยน้อยกว่าได้เงินมากกว่า 
ไม่มีใครอยากทำางานอย่างอื่น 
 ลูกหลานชาวสวน ได้รับแจกรถเครื่องคันใหม่ออกไป 
แว้น ผมมีทั้งเจ็บและตาย ยามว่างมีจุดรวมตัวกันที่วงน้ำากระท่อม 
หลายคนชักเร่ิมคิดการศึกษาสำาหรับบุตรหลานอาจมีความจำาเป็น
น้อยลง จะต้องไปร่ำาเรียนอะไรกันหนาในเมื่อเงินทองมีใช้อย่าง
เหลือเฟือ และไม่มีวันหมดเสียด้วย 
 พลัน ..ความคิดเพ้อฝันหายวับไปในอากาศ 

 (7)
 สมัยก่อนใครลองหนีไปปลูกพริก ปลูกมะเขือใช้ชีวิตสงบ
หัวไร่ปลายนาถือว่าเป็นคนนอกสังคมสิ้นไร้ไม้ตอกเหมือนเจ้าสังข์
กบัรจนา ทกุวนันี้พลกิกลบัดา้น กลายเปน็ที่พึ่งของผูค้นอย่างเปน็
ทางการ 
 พริก มะเขือ ตะไคร้ ขมิ้น ขิง ข่า ชะอม โหระพา กะเพรา 
จึงเดินขบวนกลับเข้ามาสู่ครัวเรือนอย่างไม่เขินอาย
 คำาวา่ “ปลกูผกักนิเอง เหลอืแบง่ปนั” งอกงามมาจากสาย
ธารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่าไม่นานมานี้คนจำานวนมาก 
ยังตดิภาพเศรษฐกจิพอเพยีงกบัรปูทอ้งนา กระทอ่ม ววั ควาย บอ่
ปลา ซึง่ดจูะตืน้เขนิเกนิไปแตค่นเริม่เหน็ความสำาคญัเขา้ใจปรชัญา
ของในหลวงลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 แม้การปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ เป็นเพียงเสี้ยวของ 
คำาตอบเศรษฐกิจพอเพียง แต่อาจเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนขยาย 
ประยุกต์สอดคล้องกับปริบทเรื่องราว บุคคล เวลา สถานที่ 
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 เศรษฐกจิพอเพยีงมาพรอ้มกบัวถิเีกษตรแบบอนิทรยีเ์พราะ
คนมองเห็นว่าแม้ปลูกพืชผักกินเองแต่ถ้ายังใช้สารเคมีนอกจาก 
ตกเป็นทาสระบบทุนแล้ว ยังมีผลเสียต่อสุขภาพ ผลการตรวจสาร
ตกค้างในกระแสเลือดที่พบว่าอันตรายอยู่ในอัตราสูงเกือบทั้ง
หมู่บ้านและตำาบล 
 จริงแล้วเกษตรอินทรีย์ เป็นรากฐานภูมิปัญญาของ
บรรพบรุุษเรามานัน่เอง จนเมือ่ระบบสารเคมเีขา้ยดึครองมนัจงึถกู
มองว่าเป็นเรื่องเชย ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการยุคใหม่ 
 การปลูกผักปลูกพืชเอาไว้เด็ดกินข้างบ้านคู่สังคมชาวใต้ 
มากอ่นแลว้ เหตกุารณท์ีน่ำามาสูก่ารหลงลมืรากเหงา้ตวัเองครัง้ใหญ่
เกิดขึ้นเมื่อยางราคาแพงนั่นเอง มีคำาพูดที่ว่า “จะปลูกทำาไมให้
เหนื่อย ผักแค่ห้าบาทสิบบาท มากกว่านั้นก็ยังจ่ายได้” 
 กว่าจะคดิเรือ่งนีไ้ดค้นบา้นปะโอสงขลา เกอืบส้ินไรไ้มต้อก
จริงๆ ก่อนพวกเขามาทำาโครงการกับสสส. เคยล้มเหลวจากการ
ทำานาต้องระหกระเหินเข้าไปเป็นแรงงานชั้นต่ำาในโรงงานแปรรูป
สัตว์น้ำาใกล้หมู่บ้าน 
 สิ่งท่ีเลวร้ายมากไปกว่าน้ันพวกเขาพบว่าวันหนึ่งแรงงาน
พม่า ซึ่งกล้ารับค่าจ้างถูก แต่ทำางานดี ทนและอึดกว่า ดาหน้าเข้า
มาแย่งงานเหล่านั้นไปเกือบหมด 
 สถานการณ์บีบบังคับต้อนออกจากโรงงาน ชาวปะโอ 
จงึคอ่ยเหน็คณุคา่ของผนืดนิอีกรอบ มองเหน็ได้วา่การลดคา่ใชจ้า่ย
ในการทำาเกษตร โดยการทำาปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลงใช้เอง ปลูก
พืชผักสวนครัว กินเองเหลือก็ขาย สามารถสร้างรายได้ประจำาวัน 
ให้เลี้ยงตัวเองอยู่รอด แทนที่จะพึ่งรายได้ประจำาปีจากการทำานา
ข้าวอย่างเดียว 
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 ทุกวันน้ีแตงโมปลอดสารพิษจากปะโอได้รับความเชื่อถือ
และเป็นที่ต้องการตลาด มีเท่าไรก็ขายเกลี้ยง ชาวปะโอลืมตา 
อ้าปากได้อีกครั้ง ทำาเกษตรหลายรูปแบบ พร้อมประกาศจะเป็น
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดสงขลาให้ได้
 ได้ฟัง “สวัสดิ์” ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสุขคนบ้าน 
ปะโอชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ กับกุศโลบายในการชวนคน
มาปลูกแตงโมปลอดสารพิษ นึกทีไรแล้วผมอดยิ้มในใจกับความ
พยายามของเขาไม่ได้ 
 เขาสั่งให้คนที่ปลูกแตงโมปลอดสารพิษจนได้ผลแล้ว 
ขนแตงโมลูกงามที่เพิ่งเก็บจากแปลง เดินผ่านบ้านคนในหมู่บ้าน 
ที่ยังไม่ได้ปลูก หวังว่าจะเกิดการกระตุ้น ทักทาย ไถ่ถาม อิจฉาจน 
สร้างแรงบันดาลใจคนปลูกแตงโมรายใหม่ในฤดูกาลหน้าบ้าง 
 “เราพยายามบอกเปน็นัยกบัคนนัน้วา่ทำาไมไมห่นัมาปลกู
บ้างล่ะ แต่คนคิดไม่ได้ ก็ไม่สนใจอยู่ดี” เขาว่า ความพยายามก็คง
ดำาเนินต่อไป 
 หวัใจเกษตรอนิทรยีเ์ปน็การเปลีย่นแนวคดิอนัผกูโยงแนบ
แน่นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคำาพูดจากคนทำาโครงการ
ชมุชนนา่อยูเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงหลายคำาพูด เชน่ เน้นความ
สุขชุมชน ให้รอดไม่ต้องรวย ไม่มีเงิน ก็อยู่ได้ในแต่ละวัน เพราะ
มีกินมีใช้...
 แต่กระน้ัน คนที่คิดทำาเกษตรอินทรีย์อีกมากไม่เข้าใจ 
ถงึหลกัคดิโดยแท้จริงยังรอคอยใหห้น่วยงานราชการสง่งบประมาณ 
ลงมาซื้อเมล็ดพันธุ์แจก ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ ซื้อท่อซิเมนต์ไปทุก
ครัวเรือน พอหมดงบประมาณก็ไม่เหลือร่องรอยสานต่ออันใด 
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 (8)

 “เบาหวาน ความดัน “กลายเป็นวาทกรรมโรคภัยไข้เจ็บ

ของชุมชนยุคใหมเ่สยีแล้ว วลีฮติแบบข้ึนสมอง กลายเปน็คำาอทุาน

ทางสุขภาพของหมู่บ้านไป จะด้วยเหตุผลกลใดก็สุดหยั่ง มีคำา

อธิบายจากผูท้ำางานเชงิสขุภาพอธบิายสาเหตสุำาคญัมาจากอาหาร 

การกิน การออกกำาลังกาย พักผ่อน 

 ณ วันเวลาน้ี ใครจะไปนึกว่า ผักข้างบ้าน แกงเลียง  

กลายกลบัมาเปน็พระเอกอาหารสขุภาพประจำาครวัเรอืน โครงการ

กนิดมีสีขุ ณ บา้นเกาะรุง้ นครศรธีรรมราช จงึประกาศใหช้าวบา้น

หนักลบัมาบรโิภคเมนูดัง้เดมิไมว่า่ ข้าวยำา แกงเลยีง น้ำาพรกิมะนาว 

ขนมจีนน้ำายา มะพร้าวคั่ว ยำามะกรูด แกงส้มปลา ยำาหัวปลี และ

ไข่ตุ๋น

 ถึงเวลาที่คนไทยมีมุมมองการบริโภคแบบใหม่ ที่สมเหตุ

สมผลทางเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่ตามกระแสบริโภคของ

ประเภท “รวยไม่พอต้องโง่ด้วยจึงจะกินเข้าไปได้” 

 

 (9)

 มีคำาถามเกี่ยวกับการทำาบัญชีครัวเรือน

 หลายคนมองว่าความพยายามของหลายหน่วยงาน 

ท่ีลงไปยังชุมชน ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะเป็นแนวคิดที่ 

ไม่สอดคล้องวิถีชาวบ้าน ผู้ไม่ชอบตัวหนังสือ ตังเลข การเขียน  

ว่ากันว่า ตอนที่ทางการหน่วยงานต่างๆ ลงไปอบรมเรื่องนี้  

ชาวบ้านทนลำาบากใจ แบ่งรับแบ่งสู้ทำาตามใจนายสักพักหนึ่ง
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 อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเขาก็มีไอเดียเก๋ๆ อยู่หลายแห่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน “ทวิทย์” ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านห้วยทรายขาวชีวิต

ดีมีเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช ใช้เทคนิคออกแบบบัญชี

ครัวเรือนเสียใหม่ 

 เขาพบว่าที่ชาวบ้านไม่สนใจ เพราะบางคนเขียนไม่ได้  

หรือเป็นผู้สูงอายุสายตาไม่ดี 

 “ผมบอกเลยวา่ใหท้ำาใหง้า่ยๆ อยา่เครยีดเรือ่งบญัชใีหม้าก 

ส่วนท่ีให้หลานเขียนก็เขียนไปเถอะ หากผู้สูงอายุบันทึกเองก็ทำา 

อีกแบบเช่นว่ากินไก่ไปสองตัวก็หักไม้เล็กๆ สองก้านเก็บใส่กล่อง 

ให้รู้ว่ากินไก่ไปสองตัว” 

 เพราะชาวบา้น ไมเ่ข้าใจระบบบญัชทีีม่เีนือ้หารายละเอยีด

มากเกินไป นักวิชาการหรือคนอบรมคิดว่าง่ายนิดเดียวแต่ชาวบ้าน

คดิวา่ยากมากสำาหรบัเขาคดิถงึบญัชกีป็วดหัวแล้ว จึงมกีารออกแบบ

บนัทกึงา่ยๆ แครั่บรายได้รายจา่ยอะไร ยอดเทา่ไร เขยีนใหช้าวบา้น

ทำาได้ทุกคน เพราะคนบ้านๆ ชนบท ผู้สูงอายุ ถ้าคิดแบบวิชาการ

เกินไป ก็คุยกันไม่มีทางรู้เรื่อง นับว่าไม่เลวสำาหรับผู้ใหญ่บ้านคนนี้ 

ซึง่เขายงัเสนอวธิเีลีย้งไกบ่า้น โดยการปลอ่ยใหห้ากนิเองในสวนยาง 

การสร้างอาหารให้ไก่ แค่เอาขอนไม้ไปวางให้ปลวกขึ้น พลิกขึ้นมา

ไกก่จ็ะมปีลวกกนิ หรอืขดุหลมุถมหญา้ลง เมือ่เอาหญา้ข้ึนจะมปีลวก

ให้ไก่กินเช่นกัน

 หากจะถามว่ารายจ่ายครัวเรือน ที่ถูกจับตามากที่สุด  

พบว่ายังหมดไปกับการซื้อหวยเหมือนเดิม 
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 (10)

 “สุธิดา” เด็กสาวคนสวยแห่งบ้านโกงเหลง สุราษฎร์ธานี 

สวมกอดต้นตะเคียนทองในป่าชุมชนบ้านโกงเหลงอันร่มรื่นด้วย

พันธุ์ไม้หลากชนิด 

 เธอไม่ใช่นางไม้ แต่เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎรธ์าน ีตะเคยีนทองตน้น้ีเธอลงมอืปลกู

มากับมือเมื่อ 16 ปีก่อน จึงมีความผูกพันกันมาก ในวันสำาคัญ

เธอกลบัมาเยีย่มตน้ไมต้้นน้ีทกุป ีรูส้กึภมูใิจทีไ่ดเ้หน็ปา่มกีารพฒันา 

เห็นคนในหมู่บ้านทุกเพศทุกวัย มาช่วยปลูกต้นไม้ 

 โครงการสวนปา่สรา้งสขุคนโกงเหลง ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ

จาก สสส. นำาสิ่งดีๆ ที่กำาลังเกิดกับป่าผืน โดยสนับสนุนให้ปลูก

ป่าให้ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหารชุมชน พวกเขาได้เก็บเห็ด ลูก

เนียง ยอดขี้เหล็ก หน่อไม้ ผักเหรียง พริกไทย กะพ้อ ไผ่ ตะไคร้ 

ขิง ข่า สมุนไพร กระทั่งหญ้าดอกเลามาทำาไม้กวาด

 ชาวบ้านใช้โครงการ สสส. มาทำาป่าชุมชนนี้เป็นแหล่ง

อาหาร แหล่งไม้ แหล่งสมุนไพร แหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อน 

หย่อนใจ และศูนย์รวมของคนในชุมชน สร้างป่าเป็นจุดศูนย์กลาง

คนในหมู่บ้าน ทุกคนมีสิทธิใช้ภายใต้กติกา ให้เกิดประโยชน์อย่าง

คุ้มค่าที่สุด 

 เด็กหลายคนที่บ้านโกงเหลงจึงมีต้นไม้ส่วนตัวที่เติบโตมา

ดว้ยกนั มคีวามผกูพนักบัปา่ดัง่ญาตสินทิ เวลาวา่งพวกเขาแวะมา

ดูแลปกป้องต้นไม้ 
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 ที่บ้าน เจาะกะพ้อใน ปัตตานี มีคนกอดต้นไม้ ไปพร้อม

กับรักนกเงือก ...“แวอุเซ็ง” คณะทำางานโครงการสร้างบ้านสร้าง

ป่าบูโดให้น่าอยู่ อดีตนายพรานผู้เปลี่ยนใจมาเป็นนักอนุรักษ์

 เขาเหน็ปา่บโูดถกูทำาลายมาตลอดชวีติ ปา่ทีเ่คยเปน็แหลง่

อาหารของชาวบ้าน เป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จะเข้าไป 

เอาอะไรออกมาก็ได้โดยไม่ทำาลายป่า ส้มแขก ยางขี้ไต้ ลูกกอ 

ลกูชดิ ลกูกระวาน สมนุไพรไหลเผอืก น้ำาผึง้ เมือ่ปา่ถกูตดัจนเตยีน

โล่งในวันนี้ ชาวบ้านย่อมเดือดร้อน

 เขามีส่วนในการดึงคนกลุ่มนักทำาลายในอดีตมาคุย  

ชวนนั่งกินข้าวยำาด้วยกัน ปรับความคิดเสียใหม่ จัดเวทีคุยกัน 

ซ้ำาแลว้ซ้ำาเลา่หลายครัง้ มผีลทำาใหเ้กดิความเขา้ใจ จนคนสว่นหนึง่

เลิกคิดทำาลายป่า

 “กอดต้นไม้เป็นกิจกรรมหนึ่ง นอกจากกอดเรายังกระซิบ

ต้นไม้บอกว่าอย่าให้ชาวบ้านมาตัดนะ อยู่กับเรานานๆ รากช่วย

อุ้มน้ำาเอาให้เรากินด้วย” 

 เรานกึถงึชายหนา้ด ุใจด ีโรแมนติกกบัต้นไมแ้ล้วรู้สกึว่าชา่ง

เป็นภาพที่น่ารักดี ไม่เท่านั้นหรอก เขายังมีความคิดสุดล้ำา ในการ

ถ่ายรูปต้นไม้ในป่า แต่ละต้นส่งให้ชาวบ้านเห็นทางแอพพลิเคชั่น

ไลน์ ให้คนรู้จักต้นไม้ทุกต้นในป่าบูโด เพื่อป้องกันคนมาตัด หรือ 

ถ้าตัดจะได้รู้ และให้กระแสสังคมมาตรวจสอบ 

 ปา่บโูดแหง่เจาะกะพอ้ในยังเปน็แหลง่นกเงอืก นกทีถ่กูลา่

อย่างหนัก นอกจากกอดต้นไม้พวกเขาช่วยกันกอดนกเงือก  

โดยการปีนต้นไม้สูงกลางป่าซ่อมรังให้นกพร้อมกับช่วยกันปลูก

ต้นไม้อาหารนกเงือก 

357



ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

 นกเงอืกเปน็สตัวท์ีไ่ดช้ือ่วา่รกัคูค่รองทีส่ดุในโลก จะอยูก่บั

คู่ด้วยกันจนตาย ตัวใดตัวหนึ่งตายก่อน ตัวท่ีเหลืออยู่ครองโสด

ตลอดชีวิต ในช่วงที่ตัวเมียกกไข่ในรังจะไม่ออกมาจากโพรง แต่ให้

ตัวผู้ออกมาหากินแทน หากตัวผู้ถูกยิงตาย จะมีนกเงือกตาย  

3 ตัว เพราะตัวเมียและลูกของมัน จะรอตัวผู้ที่ออกไปหาอาหาร

ไม่ยอมออกไปไหนจนอดตาย

(11)

 “สรุศกัดิ”์ อดตีผูอ้ำานวยการโรงเรยีนในวยัเกษยีณ ครุน่คดิ 

ถึงภาพสมัยเขายังเด็ก ครั้งหนึ่งหน้าบ้านมีต้นประดู่ใหญ่ ช่วงต้น

ประดูออกดอกสีเหลืองเต็มต้น มีประเพณีอย่างหนึ่งที่เขารอคอย

อย่างตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ 

 บ้านเตราะแก่น ปัตตานี ผืนแผ่นดินที่เหตุการณ์ความไม่

สงบอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ ทำาให้หลายสิ่งหลายอย่าง

เปลี่ยนแปลง

 สุรศักดิ์อาสามาเป็นคณะทำางานในโครงการลาซังสร้าง

สันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา “ประเพณีลาซัง” 

มีการใช้ซังข้าวทำาเป็นหุ่นชาย-หญิง เรียกว่า”โต๊ะชุมพุก” นำาหุ่น

มาแตง่งานเหมอืนพธิแีตง่งานของคน ลลีาชวีตินา่ตืน่ตาตืน่ใจกลบั

มายังท้องทุ่ง ฟื้นฟูลมหายใจดั้งเดิมของหมู่บ้านกลับมาเปิดความ

สมัพนัธส์ำาหรบัพีน้่องไทยพทุธ ไทยมสุลิมคร้ังใหม ่หลงัหา่งหายกนั

ไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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 นครศรธีรรมราช ใมม่ปีระเพณลีาซงั ความสมัพนัธพ์ีน่อ้ง

สองศาสนา ทีบ่า้นยวนแหล จึงใชว้ฒันธรรมการกวนขา้วยาโค และ

ข้าวอาซูรอ “เสรี” ผู้รับผิดชอบโครงการ สสส. มองเห็นประเพณี

ไทยพุทธคือกวนข้าวยาโคที่หายไปนาน กับข้อมูลทางอิสลามว่า 

มีการกวนข้าวอาซูรอที่คล้ายกัน จึงเห็นโอกาสที่พี่น้องสองกลุ่ม

กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แม้ก่อนหน้านี้คนสองกลุ่มใน

หมู่บ้านต่างคนต่างอยู่ 

 บ้านสี่แยกวัดโหนด นครศรีธรรมราชฟื้น “ปันตง”  

หรือลำาตัดมลายู มาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหายาเสพติดของ 

ชุมชน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก ขณะที่บ้านควนเกาะจันทร์ 

กระบี่ ดำาเนินโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีเป้าหมายอนุรักษ์ลิเกป่าคณะสุดท้ายของประเทศไทย ต่อยอด

สร้างหอศิลป์ชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมยังคงเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสังคมได้เสมอ

 

 (12)

 ทุกบ่ายวันศุกร์ที่โรงเรียนบ้านบางไทร นครศรีธรรมราช 

จะเห็นเด็กนักเรียนและชาวบ้านรวมกันราว 80คน มาร่วมกัน 

เรียนรู้ โครงการศาสตร์พระราชาสร้างสุข

 เด็กทำาน้ำาสมุนไพร อัญชันมะนาว อัญชันมะขามเปียก 

ใบเตย น้ำาตะไคร้ กินแทนน้ำาอัดลม ชากาแฟ 

 เรียนรู้การทำาน้ำายาเอนกประสงค์จากส้มตะลิงปลิง และ

ปลูกถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ผักกาด พริก มะเขือ แบบปลอดสารพิษ 
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บางวันพวกเขาชวน “น้าแล่ม” ผู้เชี่ยวชาญในการทำาน้ำาส้มหมัก

ภูมิปัญญาอาหารประจำาถิ่น มาสอนการทำาน้ำาส้มหมักจากกล้วย 

มะพร้าว และตน้จาก เพือ่นำาไวใ้ชป้รงุอาหารแบบพืน้ถิน่ทีส่บืทอด

จากปู่ย่าตายายและกำาลังสูญหายไป 

 “บา่ยวนัศุกร์เปน็ชว่งทีท่กุคนมคีวามสขุ ชัว่โมงสดุทา้ยของ

เดก็กอ่นทีจ่ะไดห้ยุดเสาร์-อาทิตย์ พวกเขามคีวามสขุอยา่งแทจ้รงิ”

 เมื่อคิดถึงวัยเด็ก ผมเชื่อคำาพูดนี้เอามากๆ เลยทีเดียว

นึกถึงความสุขของบ่ายวันศุกร์ กรุ่นๆ อยู่ในใจถึงปัจจุบัน ขณะที่

ความสุขสำาหรับคนก็คงมีหลายแบบแตกต่างกันไป 

 “เจนวลี” บัณฑิตอาสา ศอ.บต. คณะทำางานโครงการ 

บ้านบูเกตยามู ชีวิตดีวิถีพอเพียงที่สตูล มีความสุขที่ตัดสินใจกลับ

มาอยู่บา้นแม้ว่าจะไปเรยีนหนังสอื และเคยทำางานอยูท่ีอ่ืน่มาแลว้

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพราะเธอรักบ้านเกิด ผูกพันกับคน กับชุมชน

เห็นว่าบ้านของตัวเองมีความเป็นชุมชนน่าอยู่ตามธรรมชาติ 

อยู่แล้ว

 “บรรยากาศดี แม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์ทุกยี่ห้อเพ่ิงจะ 

มีเมื่อปีท่ีแล้ว ค่าครองชีพต่ำามากหากไม่ฟุ่มเฟือย พอกินพอใช้  

มีเพื่อนที่เราไปมาหาสู่ได้ สังคมที่ไม่แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น แต่ละ

คนใช้ชีวิตของตัวเองไป ไม่อึดอัด”

 บางคราวนิยามชุมชนน่าอยู่ อาจเป็นความงดงามง่ายๆ 

อันพบได้อยู่ท่ัวไปทุกหนแห่งบนแผ่นดินใต้ เพียงแต่จะมองเห็น 

มันหรือไม่ 
     
     ถนอม ขุนเพ็ชร์ 
     กันยายน 2559
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