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จึงไม่ได้มีหมายความแค่คนมารวมตัวกันปลูกดอกไม้เสริมรายได้
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อย่างไรก็ตามคงพบว่าแม้ดอกไม้ทรงพลังอาจแทงทะลุ
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ที่เกิดในปีที่ 1”
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กติกาดังกล่าวมีการห้ามบุกรุกป่า ถ้าตัดไม้ด้วยความ
จำ�เป็น เช่น ไม้ไผ่ ต้องขอความเห็นชอบกรรมการ โดยคนตัดต้อง
บริจาคเงินเข้ากองทุนที่ตั้งขึ้น ส่วนวิถีชาวบ้านบางอย่าง เช่น
การเก็บเห็ดเหม็ด ยังสามารถทำ�ได้ ถ้ามีการฝ่าฝืน ชุมชนจะ
ร่วมมือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักงานป่าไม้ดำ�เนินการ
ทางกฎหมาย
ได้มีการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ รู้จักป่า
รับการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา หวังให้พวกเขามาดูแลผืนป่าแทนทำ�ให้
เด็กรู้จักเข้าใจป่ามากขึ้น มีเครือข่ายเด็กอายุ 8–15 ปีจำ�นวนหนึ่ง
มาทำ�งาน
ทุกวันนี้ป่าดอนเทพมูล เป็นแหล่งเรียนรู้ป่า และพืช
สมุนไพร ป่าที่ชาวบ้านได้ใช้สำ�หรับการพักผ่อนและดูแลป่าผืนนี้
ไปพร้อมกันด้วย
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เมื่อทุกคนยอมรับ เข้าใจ งานเดินต่อไปได้ โครงการ
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงปี 2 ลภัสรดาในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโครงการในปีแรก ถอยมาเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลัง
“ได้ตามหวังแล้ว เพราะเราต้องการไม่ให้มีการบุกรุกป่า
ซึง่ ก็ได้ตามนั้น ที่ผา่ นมา เราเสียแรงและน้�ำ ตามาเยอะแล้วกว่าจะ
สร้างลูกหลานให้รักป่า เหมือนเรา” จบโครงการ ปี 1 จึงส่งต่อให้
ทีมงานของผู้ใหญ่บ้านในปี 2 เธออยู่ช่วยเบื้องหลัง โดยเธอเอง
ได้กลับมาเป็นช่างเสริมสวย ดำ�เนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ธนเดช ยอดยิ่ง ผู้มารับผิดชอบโครงการอนุรักษ์ผืนป่า
ดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี 2 กล่าวว่า เราต้องการจะให้ผืนป่า
นี้มีความสมบูรณ์ โดยการที่จะให้ชาวบ้านมีความรู้สึกมีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น
“ที่ผ่านมาก็ได้ตรงนั้นมาแล้วแต่ต้องการมากขึ้น แต่เรา
อยากได้ความคงทน ให้ชาวบ้านออกมาดูแลรักษาป่ากันจริงๆ
และให้มีส่วนร่วมกันจริงๆ ว่ามาดูแล้ว ไม่มีการทำ�ลายป่า ไม่มี

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ไฟไหม้ป่า” เขากล่าวว่า ป่าแห่งนี้ให้ความร่มรื่น ช่วยกรองอากาศ
เสียจากโรงงาน ที่มีอยู่ในโซนนี้ทำ�ให้ชุมชนดอนเทพมูลอากาศดี
กว่าที่อื่นในชุมชนใกล้เคียง มีความชื้นดีกว่า ฝนตกชุกกว่าที่อื่น
“เราต้ อ งการทำ � ป่ า เทพดอนมู ล ให้ เ ป็ น ป่ า ที่ มั่ น คง
และสมบูรณ์ประจำ�ชุมชนของเรา ให้ทุกคนสามารถมาพักผ่อน
หย่อนใจ เรียนรู้ สร้างให้เยาวชนรุ่นหลังศึกษาหาข้อมูล เป็น
ประโยชน์กบั ประชาชน” เขาว่า ทีผ่ ลการดำ�เนินการโครงการชุมชน
น่าอยู่กับ สสส. 2 ปี สามารถสร้างขอบเขตป่าแน่นอน โดยก่อน
หน้านี้ ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ทำ�ให้ป่าถูกบุกรุกเข้าไปเรื่อยๆ
นอกจากนั้นเหตุไฟไหม้ป่าก็แทบไม่มีแล้ว
อุทัยวรรณ กาญจนปัทม์ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าปัญหา
ที่ชาวบ้านไม่ได้ร่วมมือเต็มร้อยในช่วงที่ผ่านมา เพราะคนมีภาระ
ส่วนตัวอยู่ แต่ทุกคนก็พยายามปลีกเวลากันมา เมื่อประชุมจะวิ่ง
บอกหมด ตอนนี้ทุกคนในชุมชนให้ความสำ�คัญเรื่องนี้ โดยหาก
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เขาก็จะมาร่วมเกินครึ่ง
“ทุกคนตระหนัก ไม่มีบุกรุกป่าเพิ่มเติมแล้ว มีรั้วรอบป่า
ชัด หากต้องการไม้เขาจะมาบอกกรรมการที่ดูแลไม่ได้แอบตัด
เหมือนก่อน”
วิทยาพล ภู่ประเสริฐ ปลัดอำ�เภอท่าแซะ กล่าวว่า
ป่าแห่งนีเ้ ป็นป่าผืนเดียว ผืนใหญ่ของตำ�บลท่าแซะ ภายใต้การดูแล
เป็นของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อาจไม่ทั่วถึง เพราะเขามีภารกิจต้องดูแล
พื้นที่หลายแปลง
“แต่แปลงนีเ้ กิดจากคนในชุมชน ทีห่ วงแหนพืน้ ทีป่ า่ เพราะ
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้ สมุนไพร และเป็นแหล่งน้ำ�
ทีใ่ ช้ในหลายหมูบ่ า้ นละแวกใกล้เคียง” เขาว่า ทีห่ มูบ่ า้ นทำ�กิจกรรม
12
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กันมา ทราบมาห่างๆ พร้อมกับประสานกับป่าไม้ว่าจะมีกิจกรรม
เสริมให้เข้มแข็ง ได้เอาโครงการจังหวัดมาทำ�โครงการแหล่งน้ำ�
ในป่า เพราะหน้าแล้งมีไฟป่า จะได้มีแหล่งน้ำ�สำ�รอง
สำ � หรั บ กิ จ กรรมเสริ ม ในอนาคต ปลั ด อำ � เภอท่ า แซะ
กล่าวว่า เมื่อมียุวมัคคุเทศก์จะไปร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ให้มาศึกษาธรรมชาติ
“ถ้าเป็นพื้นที่อื่น ที่อยู่กลางเมืองแบบนี้คงไม่เหลือแล้ว
แต่ชาวบ้านที่เข้มแข็ง อำ�เภอจึงพร้อมอุดหนุนทุกเรื่อง เราก็มอง
ว่าป่าผืนนี้จะอยู่ต่อไปถึงชั่วลูกชั่วหลานในฐานะแหล่งเรียนรู้”
เขาว่าและมองว่า จุดเด่นที่นี่ชาวบ้านเข้มแข็งให้ความสำ�คัญกับ
ป่าผืนนี้มาก พยายามกัน คนที่เข้ามาตัดไม้ทำ�ลายป่า ใช้เวที
ประชาคมหมู่บ้านให้ช่วยกัน
“ทางฝ่ายปกครอง พร้อมให้ความร่วมมือกับชุมชน ทาง
ป่าไม้เองก็พร้อมสนับสนุน เพียงแต่ตอ้ งการให้ชาวบ้านรักษาพืน้ ที่
ป่าเอาไว้”
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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นันทวัฒน์ ช่วยชูหนู กำ�นันตำ�บลท่าแซะ กล่าวว่าที่นี่
เป็นต้นแบบชุมชนทีร่ ว่ มปกป้องผืนป่า มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ นอกจากคนในพื้นที่แล้ว สำ�หรับคนที่อื่นด้วย
“การทำ�งานแบบนีเ้ ป็นจิตสาธารณะ ผมหนุนเสริมในฐานะ
กำ�นัน และฐานะนายกสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชุมพร
ก็ได้นำ�เรื่องนี้ไปนำ�เสนอขยายวงให้กว้างมากยิ่งขึ้น ชักชวนคุย
กับพื้นที่อื่นในปัญหาแบบเดียวกัน สำ�หรับในหมู่ที่ 9 ต้องกำ�หนด
แนวเขต ตามแผนที่ one map ตามนโยบายรัฐ จะเกิดความชัดเจน
ระหว่างที่ป่ากับที่ประชาชน”
สมใจ ด้วงพิบลู ย์ พีเ่ ลีย้ งติดตามโครงการ เล่าว่า โครงการ
นี้เกิดจากชาวบ้านเห็นคนบุกรุกป่า จึงอยากรักษาป่าขึ้นมาเอง
จึงเสนอให้ทำ�โครงการกับ สสส. จากคนๆ เดียว คือลภัสรดาที่คิด
เรือ่ งนีก้ ข็ ยายตัวออกจากป่า ก็มาเรือ่ งสมุนไพรได้ใจคนมาร่วมงาน
ได้เด็กมาทำ�งาน มาเป็นยุวมัคคุเทศก์ แม้ลภัสรดาจะอยู่เบื้องหลัง
เน้นงานประชาสัมพันธ์ แต่คนทำ�งานสืบเนื่องต่อกันได้ ตอนนี้
มีโรงเรียนหลายแห่งที่มาคิดจะร่วมทำ�กิจกรรมที่ผืนป่าแห่งนี้ เช่น
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก และโรงเรียนแก่งเพกา เป็นต้น
“เราได้เด็กวัยรุ่นมาอบรมมัคคุทศก์น้อย แต่ยังมีข้อจำ�กัด
เรื่องเวลาที่อบรม น่าจะพัฒนามากไปกว่านี้ เชื่อมกับโรงเรียน
14
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ที่มาร่วมเรียนรู้กับป่าชุมชนดอนเทพมูลมากขึ้น สิ่งสำ�คัญมองว่า
ได้เครือข่าย และผู้นำ�ให้ความสำ�คัญ เช่น กำ�นัน ปลัดชาวบ้าน
จะเดินต่อเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยทุกฝ่ายมาช่วยกัน”
สมใจกล่าวว่าคุณค่าทีไ่ ด้จากโครงการฯ ทำ�ให้ชาวบ้านทีน่ ี่
รับรู้ร่วมกันว่าถ้าไม่มีโครงการ สสส. ป่าผืนนี้คงหมดไปแล้วอย่าง
แน่นอน
“โครงการนี้มาลงทำ�ให้อะไรเปิดเผยขึ้นมา ทั้งที่แต่ก่อน
ไม่มีใครสนใจเรื่องแบบนี้ สสส.จุดประกายจากลภัสรดาคนเดียว
เขาทำ�ไปร้องไห้ไป จนคนมารบกวนจิตใจก็เหลือน้อยลง เธอได้
แนวร่วมได้ชาวบ้าน เด็ก มาเยอะ ที่สำ�คัญป่าช่วยกรองควันจาก
โรงงานได้ดี จากเดิมที่คนขโมยสมุนไพรไหลเผือกในป่า ทุกวันนี้
ไม่มแี ล้ว จิตสำ�นึกคนมีมากขึน้ ต้องการสร้างตัวอย่างให้คนรุน่ ใหม่”
เธอเล่าว่า การจากทำ�แผนที่ป่าใหม่ ชาวบ้านจะได้ป่า
ชุมชนคืนอีกราว 30 ไร่ ส่วนปัญหาไฟป่าลดลง เพราะชาวบ้าน
มาร่วมดูแลป่า •
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สร้างสุขท่องเที่ยวพะโต๊ะ

สร้างจุดขายบนวิถีพอเพียง

บ้านตรังหมู่ที่ 12 ตำ�บลพะโต๊ะ อำ�เภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร หลายคนรู้จักที่นี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวล่องแพเลื่องชื่อ
ของจังหวัดชุมพร
ชุมชนใหม่ ประชากร 160 กว่าครัวเรือน มีคนหลากหลาย
มาอยู่รวมกัน ไม่ว่าจากสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคนอีสาน ซึ่งมี
ความร่วมมือสามัคคีกันดีเพราะบุกเบิกผ่านความยากลำ�บากมา
ด้วยกัน
จเร ขวัญราช มารับตำ�แหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรังมา
3 ปี เขามองเป้าหมาย โครงการบ้านตรังสร้างสุขอยากให้ชาวบ้าน
ปลูกผัก เลี้ยงไก่ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นทุนส่วนหนึ่งให้พา
ไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวที่สะอาด ผู้คนมีมิตรไมตรีต่อกัน
อรุณ ปฐมพรหมมา รองนายก อบต.พะโต๊ะ คณะทำ�งาน
โครงการฯ เล่าว่า เขามาอยู่ที่นี่ 20 ปีก่อน ได้รับเลือกเป็นสมาชิก
อบต.ครั้งแรกปี 2539 อยากสร้างงานอาชีพให้ชาวบ้าน เพราะคน
บ้านตรังหลังทำ�สวนมีเวลาว่างถึง 7-8 เดือนมักไม่ได้ทำ�อะไรเป็น
ชิ้นเป็นอันนอกจากสนุกสนาน เฮฮาไปวันๆ
16
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“ผมคิ ด ว่ า 4-5 ปี ที่ ผ่ า นมานี่ เ องที่ ชุ ม ชนเปลี่ ย นไป
ถนนหนทางดี ขึ้ น กว่ า แต่ ก่ อ น ผลผลิ ต จากเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สามารถนำ�ออกไปขายสร้างรายได้ แต่ความเจริญที่เข้ามาก็ทำ�ให้
คนเห็นแก่ตัว ไม่ได้อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเมื่อก่อน”
รองนายก อบต.พะโต๊ะ เล่าอดีตในวัยเด็กที่บ้านตรังว่า
หากเดิ น ออกจากบ้ า นระหว่ า งทางจะพบกบภู เ ขาเต็ ม ไปหมด
ตอนนี้ถ้าจะหากบพวกนี้ก็เป็นเรื่องยาก
“ตอนเย็นไปอาบน้ำ�คลอง มีเบ็ด 2-3 คันติดตัว ก็ได้
ปลากด ปลาพลวงจากคลองมากินได้ไม่ยาก เดินไปทางไหน
พบแต่ผักงาม แต่ไม่ ใช่ งามเพราะปุ๋ย แต่มาจากอินทรียวัตถุ
ตามธรรมชาติ มีน้ำ�ตามธรรมชาติคอยหล่อเลี้ยง ต้นไม้เติบโต
ตามธรรมชาติของมัน แต่ตอนนี้ ต้นไม้ใบหญ้าไม่เจริญเติบโต
เหมือนเก่า”
พะโต๊ะเริ่ม เป็นที่รู้จักทางการท่องเที่ยวมาราว 10 ปี
มีจดุ ขายทางธรรมชาติ แต่ยงั ต้องพัฒนาหลายอย่าง เช่น การดูแล
ความสะอาด ถนนหนทาง ฝึกให้คนทีนรี่ จู้ กั การต้อนรับ ดูแลความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว
“บ้านตรังเรามีป่า มีน้ำ�ตกที่สวยงาม มีสัตว์ป่า ไม่ว่าช้าง
วัวกระทิง เป็นกิจกรรมทีช่ าวบ้านเองก็นา่ จะมาร่วมกันดูแล ให้ชว่ ย
ดูแลรักษาธรรมชาติตรงนี้ไว้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
อรุณกล่าวว่า การขับเคลือ่ นโครงการ สสส. ได้เรือ่ งสุขภาพ
“คนที่อื่นเป็นอย่างไร เราไม่รู้ แต่เราอยากอยู่แบบคนสมัยก่อน
ที่อายุยืนเพราะกินผักที่ไม่มีสารพิษ ไม่กินหมูและไก่ที่ใช้สารเร่ง
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เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่กินเอง ปลูกผักข้างบ้านเอาไว้กิน ผมอยากคืน
วิถชี มุ ชนกลับมาเป็นแบบเดิมๆ ให้ทกุ คนหันกลับมาดูแธรรมชาติ”
วิสุทธิ์ ทองศิริ ผู้ช่วยสาธารณสุข อำ�เภอพะโต๊ะ มองว่า
โครงการบ้านตรังสร้างสุข มีหลายเรื่องที่ดำ�เนินการ เช่น
- โครงการหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง
- การทำ�การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสำ�นักงานเกษตร
		 เป็นภาคีเครือข่าย
- กลุ่มเลี้ยงผึ้ง
- ปลูกไผ่กิมซุง และมังคุดคุณภาพ
- กิจกรรมล่องแพ
“เราคุยกันว่าลำ�คลองทุกจุดในพะโต๊ะ น่าจะล่องแพได้”
เขาว่าการสนับสนุนการท่องเทีย่ วของอำ�เภอพะโต๊ะมีเทศกาลเมือง
กินฟรีทุกหมู่บ้าน โดยร่วมทำ�อาหารไปเลี้ยงแขก และประกวด
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมหลักประจำ�ปี รองรับอยู่แล้ว
เพียงแต่ชุมชนต้องเชื่อมต่อให้ได้
“ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านมาคุยกับผมว่าจะมาทำ�บ้านตรัง
ให้เป็นเมืองแห่งความสุข ประกอบด้วยปลอดยาเสพติด หน้าบ้าน
น่ามองจัดการขยะ ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม คุยกันนอกรอบ
หลายครั้ง” เขาว่ากรณีการท่องเที่ยวต้องคิดเชิงระบบ เริ่มจาก
หมู่ บ้ า นน่ า อยู่ น่ า มองกั บ วิ ถี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพราะพบว่ า
นักท่องเที่ยวชอบอย่างนี้
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“โครงการ สสส.ช่วยกระตุ้น ชาวบ้านได้ ถ้าชาวบ้าน
ร่วมมือก็น่าจะเกิด อย่างที่ผมทำ�เกี่ยวกับที่พักรับนักท่องเที่ยวอยู่
ก็จะเน้นที่ผักพื้นบ้าน อย่างเช่น แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อน ผักกูด
ใบเหมียงผัดไข่ เน้นเรื่องอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ ใช้ผักพื้นบ้าน
จุดขายธรรมชาติเรื่องอากาศบริสุทธิ์ โอโซน เก็บกินผลไม้ในสวน
มังคุด ลองกอง ทุเรียนบ้าน ที่ปลอดสารพิษ”
นิภาพร พัฒนาขา อสม.ดีเยี่ยม ปี 2559 กล่าวว่า
อสม.เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่อยากให้บ้านตรังสร้างสุข จะทำ�
อย่างไรได้ให้สร้างสุข เริม่ จากสุขใจแล้วออกมากายจึงจะมีความสุข
“เราอยากเน้ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและสุ ข ภาพ อย่ า ง
โครงการ สสส.มาเป็นต้นทุนทำ�ให้ชาวบ้านตระหนักว่า ถ้าหมูบ่ า้ น
เราคนสุขภาพดี คนข้างนอกจะมาดู เราต้องทำ�ให้บา้ นตรังสร้างสุข
ก่อนที่จะต่อยอดไปการท่องเที่ยว”
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เธอว่า ซึ่งชาวบ้านเริ่มตระหนักหลายเรื่อง เช่น สารเคมี
การเกษตร เพราะ 10 ปีที่ผ่านมา สารเคมีทำ�ให้คนเป็นโรคเรื้อรัง
เยอะ และมีโรคใหม่ตามมา พอทำ�โครงการฯ ชาวบ้านก็มาคิดว่า
ถ้าใช้สารเคมีแบบไม่ได้ป้องกัน จะสะสมในร่างกายและบั่นทอน
สุขภาพ
“ทีจ่ ริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็คอื การรูต้ วั เองว่าทำ�อย่างไร
ให้ลดต้นทุนชีวิตที่เป็นอยู่เราใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแทน การทำ�
เกษตรใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ ม าใช้ ไ ล่ แ มลงแทนสารเคมี หมดยุ ค
ทำ�เกษตรเพื่อหวังเงิน โดยปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต้องมีการปลูกผัก
สวนครัว ปลูกกินเองเหลือขาย เลี้ยงไก่ไม่ต้องซื้อไข่ ถ้าชาวบ้าน
มีความสุขก็สร้างมูลค่าให้หมู่บ้าน”
ในการท่องเที่ยว เธอบอกว่าบ้านตรังต้องมีจุดขายที่ว่า
ผักที่นี่ปลอดภัย ผลไม้เด็ดมากินได้โดยไม่ต้องกลัวสารเคมีตกค้าง
“สำ � หรั บ อสม.เรายั ง ส่ ง เสริ ม ชาวบ้ า นออกกำ � ลั ง กาย
เราบอกว่าการทำ�สวน ทำ�งาน เหนื่อยและพัก มันไม่ได้ไปกระตุ้น
ให้รา่ งกายออกแรงเหมือนการออกกำ�ลังกาย หากใช้เวลา 30 นาที
ในแต่ ล ะวั น มาออกกำ � ลั ง กายมั น จะช่ ว ย ซึ่ ง มี ช าวบ้ า นเข้ าใจ
มีแกนนำ�ออกกำ�ลังกายและเต้นแอโรบิค”
นิภาพรยังมองว่า ต้นทุนชุมชนจริงๆ ก็คือทุนธรรมชาติ
ดั้งเดิมที่เป็นอยู่ก็สุขๆ ดิบๆ อยู่โครงการสสส. ก็มากระตุ้นให้เขา
สุ ข ภาพดี ทุ ก ด้ า น แต่ ง บไหนไม่ สำ � คั ญ เท่ า กั บ ความเข้ ม แข็ ง ที่
ชาวบ้านเกิดขึ้นเอง
ไสว เกษมสุข แกนนำ� ชาวบ้านที่ทำ�สวนและปลูกพืชผัก
เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เล่าว่าเป็นคน
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ภาคอีสานที่เข้ามาทำ�สวนที่บ้านตรัง เมื่อ 30 ปีก่อน โดยทำ�สวน
มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียนเป็นหลัก ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นแตงไทย ข้าวโพด มะละกอ ฟัก บวบ เลี้ยงไก่ ปลา
“การทำ�เศรษฐกิจพอเพียงมีความสุข มีของกินโดยไม่ตอ้ ง
ซื้อ ที่บ้านซื้อแต่ของที่ผลิตไม่ได้ พวกเครื่องปรุง เกลือ น้ำ�ปลา
กินเหลือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน” เขาว่า สำ�หรับโครงการบ้านตรัง
สร้างสุข เขายังสอนชาวบ้านเอาของเหลือใช้มาทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์ ทำ�ปุ๋ย และเอาขี้เถ้ามาทำ�น้ำ�ด่าง
ในชุมชนบ้านตรังมีสถานที่ ซึ่งเรียกว่า “ศาลาที่ประทับ”
ซึ่ง ธนพร เพชรโสม เล่าว่า เมื่อปี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ เสด็จมายังอำ�เภอพะโต๊ะ เพือ่ ออกหน่วยแพทย์อาสา
(พอสว.) ได้มาประทับที่หมู่บ้าน ครั้นท่านสวรรคต เป็นพลังให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำ�ศาลาพลับพลาเป็นที่ระลึกเอาไว้ในจุด
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ที่เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2551 สร้างเสร็จ
แล้วมาซ่อมแซมต่อเติมเมื่อปี 2559 สถานนี้จะเป็นอนุสรณ์ให้
ระลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระพี่นางฯ ที่ครั้งหนึ่งเคยเสด็จ
ที่นี่ ทุกวันนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะชม เนื่องจากอยู่ในเส้นทาง
ท่องเที่ยว
เบญจา รัตนมณี พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า ปัญหา
ของชาวบ้านตรังทีผ่ า่ นมาคือหนีส้ นิ จากการทำ�เกษตร นอกจากนัน้
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ เขาคิดว่าจะทำ�โครงการเกี่ยวกับ
การแก้ปญ
ั หาน้�ำ ดืม่ แต่พอเอาเข้าจริงทำ�กับ สสส.ไม่ได้ เลยเปลีย่ น
แนวมาทำ�ปัญหารองคือปัญหาหนี้สิน
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“เนื่องจากมีที่ประทับพระพี่นางอยู่ในพื้นที่ ก็เลยคิดมา
พัฒนาเป็นจุดขายศูนย์รวมใจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวได้ เชื่อมวิถี
ท่องเทีย่ วสอดรับอำ�เภอในเรือ่ งการล่องแพของพะโต๊ะ เป็นจุดขาย
ท่องเที่ยวเชื่อมกับโฮมสเตย์ ซึ่งต้องพัฒนากิจกรรมการล่องแพ
ให้ น่ า สนใจ สร้ า งความปลอดภั ย พร้ อ มกั บ พั ฒ นาจุ ด ขายการ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเกษตรแบบอินทรีย์”
การเดิ น ไปสู่ ห มู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ย ว ต้ อ งมุ่ ง ไปสู่ ห มู่ บ้ า น
สุขภาพดี อาหารการกินที่ดี วิถีชีวิตที่มีความสุข ซึ่งหากผลักดัน
การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชุ ม ชนเกิ ด ก็ จ ะเป็ น รายได้ เ สริ ม ให้ กั บ ชุ ม ชน
การเป็นหนี้จะลดลง และถ้าเปลี่ยนเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
คาดว่าความเป็นอยู่ดีขึ้น อนาคตชุมชนน่าอยู่ก็จะเกิดได้ไม่ยาก
เบญจามองว่า สสส.ทำ�ให้คนคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
มองเห็นปัญหา แก้ปญ
ั หา ต้องทำ�งานเป็นทีมมีเครือข่ายหนุนเสริม
กระบวนการทำ�งานทำ�ให้ได้เครือขายที่กว้างออกไป
“ทีมงาน ผู้นำ�เกิดความเข้มแข็งรวมตัวกันได้ง่าย แม้อยู่
กันห่างไกล เมื่อมีกิจกรรมร่วมจะมารวมกลุ่มกัน ที่ไม่เกิดอาจเป็น
สภาผู้นำ� ยังใช้กรรมการหมู่บ้านอาจต้องปรับอยู่”
จุดเด่นสำ�หรับบ้านตรังเบญจามองว่า ถึงผูน้ �ำ ค่อนข้างใส่ใจ
ในการพัฒนา อยากคิดอยากทำ� มีทีมหนุนเสริมเป็นข้าราชการ
บำ�นาญ มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วย ขณะที่จุดด้อยลักษณะทาง
กายภาพที่ ห่างไกลกั น พื้ น ที่ ร าบมี น้ อ ย หน้ า ฝนลำ � บากมาก
ในการเดินทาง •

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

23

สุราษฎร์ธานี

พลังดอกไม้เคลื่อนชุมชน

คุณค่าดีๆ บนวิถี “ปากตรัง”

จุดเริ่มต้นเล็กๆ มาจากสภากาแฟบ้านปากตรัง ชุมชน
เล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ริมเขื่อนรัชประภา มีข้อเสนอสร้าง
รายได้เสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยหันมาปลูกดาวเรือง
วัชรินทร์ นาคบำ�รุง ผู้รับผิดชอบโครงการดาวเรืองสร้าง
สุขคนปากตรัง หมู่ 2 บ้านปากตรัง ตำ�บลต้นยวน อำ�เภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่รับการสนับสนุนจาก สสส. เล่าว่า เป็นการ
ขับเคลื่อนแนวคิดง่ายๆ “สวย สร้าง สุข”
บ้านปากตรังมี 500 กว่าครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำ�สวนยาง
และปาล์มน้ำ�มัน กรรมการในชุมชน คิดว่าทำ�อย่างไรในการสร้าง
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชน
ให้นา่ อยู่ ค้นพบว่ากิจกรรมปลูกดาวเรือง
แปลกและสวย และยังเป็นรายได้เสริม
ที่ดีอีกด้วย
“ปี 2551 ตอนนัน้ ผมเป็นผูใ้ หญ่
บ้านมีการทำ�แผนชุมชนและวิเคราะห์
ชุ ม ชนพบว่ า คนในชุ ม ชนไม่ ค่ อ ยจะมี
ส่ ว นร่ ว มเนื่ อ งจากความเปลี่ ย นแปลง
ที่ ชุ ม ชนชนบทกำ � ลั ง เปลี่ ย นไปเป็ น
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ชุมชนเมือง ทำ�ให้คนมุ่งทำ�มาหากิน มุ่งที่จะทำ�เรื่องส่วนตัว ไม่ได้
มองภาพรวมของหมูบ่ า้ น จึงเริม่ ดำ�เนินการกิจกรรมโดยใช้ดาวเรือง
มาเป็ น สื่ อ รวบรวมคนที่ มี แ นวคิ ด เหมื อ นกั นไปศึ ก ษาการปลู ก
ดาวเรืองมา ชาวบ้านสนใจปลูกราว 20 คน พัฒนามาเรื่อยๆ
ขยายเครือข่ายออกไปต่างหมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด
วั ช ริ น ทร์ เ ล่ า ว่ า หากมองการตลาดของดอกดาวเรื อ ง
ในภาคใต้ ไ ม่ มี ปั ญ หา ขณะนี้ เ มื อ งท่ อ งเที่ ย วอย่ า งภู เ ก็ ต หรื อ
สุราษฎร์ธานี ประกาศรับซื้อไม่อั้นจึงทำ�รายได้ดี มีการจำ�หน่าย
แบบถุง กระถาง ตัดดอกจำ�หน่าย ร้อยมาลัย จัดดอกไม้บูชาพระ
พวงหรีด จำ�หน่ายในวันสำ�คัญต่างๆ ทำ�รายได้ให้กับผู้ปลูกเดือน
ละ 60,000 บาท จนบางคนหันมาทำ�เป็นอาชีพหลัก
ในหมู่ บ้ า นจึ ง มองเห็ น ดอกดาวเรื อ งบานสะพรั่ งไปทั้ ง
หมู่บ้าน ลูกค้าขาจรเดินทางเข้าไปซื้อหาไม่ขาดสาย
“ดาวเรืองสวยงามใช้ในทุกเรื่อง ทุกงานทุกกาลเทศะ
งานศพ งานบวช งานแต่ง คำ�ว่าสร้าง คือ สร้างอาชีพเสริม
บางคนก็ยึดเป็นอาชีพหลักสร้างคน สร้างมิตรภาพในครอบครัว
จากการมาปลูกดาวเรืองร่วมกัน สร้างมิตรภาพกับคนอื่น สร้าง
เครือข่ายที่มีความสุข นอกจากนั้นคือ การสร้างให้คนรู้จักการ
จัดการตนเอง การจัดการกลุ่ม จัดการในชุมชนได้ อย่างเช่นว่า
ในการบริหารเงิน บริหารงาน สร้างมิตรภาพระหว่างเครือข่ายวิถี
พอเพียง” เขาขยายความและว่า ดาวเรืองยังนำ�ไปเชื่อมเรืองอื่น
กับคนที่มาร่วม อย่างเช่น มิติเชิงวัฒนธรรม ถึงวันนี้เขาถือว่า
บ้านปากตรัง เป็นแหล่งผลิตดาวเรืองแหล่งใหญ่ของภาคใต้ และ
กำ�ลังผลักดันที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ดาวเรือง และสร้างตลาดกลาง
ดาวเรืองขึ้นที่นี่
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“เรามองว่ า ดาวเรื อ งเป็ น กลไกหนึ่ ง ในการดึ ง คนมา
มีส่วนร่วม มาสร้างชุมชนน่าอยู่พึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับ
สิ่งที่ดำ�เนินมาอยู่แล้วที่ส่วนใหญ่พวกเราทำ�กันมาด้วยใจ การที่
สสส.มาช่วยเสริมก็ทำ�ให้ทุกอย่างพัฒนาได้เร็วขึ้น”
การขับเคลื่อนสังคมโดยดอกดาวเรือง ตั้งแต่นำ�เสนอ
แนวคิดให้ชาวบ้าน เอาความรู้เดิมของกลุ่มดาวเรืองที่มีอยู่แล้ว
มาสอนชาวบ้านขยายออกไป ประชุมย่อยทุกวันเป็นวิถีของกลุ่ม
ไปแล้ว สร้างสัมพันธ์ในกลุ่ม มีการวางแผนการทำ�งานใช้ดาวเรือง
เป็นตัวกิจกรรมกลไกหนึ่ง ทำ�ให้คนมามีส่วนร่วม
“การอบรมดาวเรืองในชุมชน 120 คน ไม่ได้คาดหวังว่า
ทุกคนจะกลับไปทำ�ดาวเรือง แต่ในการจัดกิจกรรม ทุกคนได้มาทำ�
กิจกรรม รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก็ย่อมสร้างความ
ผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี มีสว่ นร่วมในการพัฒนาเรือ่ งอืน่
ต่อไป พูดง่ายๆ เราใช้ดาวเรืองเป็นเครื่องมือ”
วัชรินทร์เล่าว่า ขณะนี้ดาวเรืองกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนปากตรังไปแล้ว ใครพูดถึงหมู่บ้านนี้ก็ต้องนึกถึงดาวเรือง
เป้าหมายในอนาคต นอกจากเอาชุมชนมามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
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ให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ยังใช้ดาวเรืองเป็นกิจกรรม
ข้อต่อให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน มาพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
ช่วยเหลือตนเองได้ และอยูก่ นั อย่างมีความสุข มองว่าวันข้างหน้า
ชุมชนจะดีขนึ้ ปัญหาหลายอย่างจะคลีค่ ลายโดยดาวเรืองเป็นส่วน
หนึ่งที่ทำ�ให้ทุกคนมีความสุข
“ถ้าทุกคนต่างคนต่างอยู่เหมือนอดีตช่วงหนึ่งคงไม่เป็น
ผลดี เพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องร่วมกัน ไม่ว่ายาเสพติด
เศรษฐกิจ มลพิษ ลักเล็กขโมยน้อย การรวมคนได้ทำ�งานเป็นทีม
ย่อมประสบผลสำ�เร็จมากกว่า ดาวเรืองจึงเป็นสัญลักษณ์ของความ
ร่วมมือ” เขาวางตำ�แหน่งของชุมชนว่าจะไปถึงการเป็นหมูบ่ า้ นศูนย์
รวมดาวเรืองของภาคใต้ มีแนวคิดท่องเทีย่ ว ในการทำ�ทุง่ ดาวเรือง
สร้างดาวเรืองยักษ์เป็นที่ท่องเที่ยว ถ่ายรูป โดยเฉพาะที่นี่เป็นเส้น
ทางท่องเที่ยว ทางผ่านไป เขาสก-พังงา กระบี่-ภูเก็ต
ปราโมทย์ เพชรแก้ ว คณะทำ � งานโครงการฯ ช่ ว ย
ขยายต่อคำ�ว่า “สวย สร้าง สุข” คือเมื่อดอกดาวเรืองไปอยู่หน้า
บ้านใครก็จะสร้างสีสันให้สวย สร้างความสุข สร้างเครือข่าย
สร้างเพื่อน สร้างอาชีพ และยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
ความสุข คือความสุขใจ ปลูกหน้าบ้าน มองเห็นก็มีความ
สุขใจ เมื่อเอาดอกดาวเรืองไปช่วยงานประเพณีต่างๆ ในชุมชน
ไม่ว่างานศพ งานแต่ง ก็เห็นคนรับมีความสุข
“ดาวเรืองทีบ่ า้ นปากตรังต่างจากทีอ่ นื่ ตรงทีเ่ ราไม่ได้ผลิต
เพื่อจำ�หน่ายอย่างเดียว แต่มีการแจกจ่ายฟรีกับงานศพ ไปตาม
แนวคิด สวย สร้าง สุข”
เขาเล่าว่า กลุ่มเป้าหมายโครงการมีหลากหลายตั้งแต่
เด็ก ชาวบ้านที่สนใจทั้งนอกและในหมู่บ้าน ถึงนาทีนี้ดาวเรือง
ได้เป็นตัวกลางเครื่องมือให้กับทีมงานเชื่อมประสานชุมชนได้สื่อ
ความหมายทางการพัฒนาร่วมกัน
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“เราก็เอาดาวเรืองมาเป็นตัวกลาง เป็นเครือ่ งมือ ตัวเชือ่ ม
ตัวกลาง ตัวรวมพลที่ดี หากแนวคิด สสส. คือการรวมคน สร้าง
อาชีพ ตรงกับแนวคิดเราของที่เอาดอกไม้เป็นตัวเชื่อม” เขาเล่า
และว่า ขณะปัจจุบันยางพาราราคาตก สามารถทำ�ดาวเรืองเป็น
อาชีพหลักได้ อย่างคนหมู่ 2 ปากตรังมองดาวเรืองเป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหม่ไปแล้ว
“ภาคีเครือข่ายตอนนี้ก็กว้าง มีทั้งผู้ให้ความรู้ ส่งเสริม
การปลูกและจำ�หน่าย ที่เข้ามาช่วยเหลือ เช่น เขื่อนรัชประภา
เป็นลูกค้ารายใหญ่ สำ�หรับคนทั่วไปผมอยากเชิญชวนมาเที่ยวชม
หรือหาความรู้สร้างความสุขที่จับต้องได้แบบนี้ก็เชิญแวะมาที่นี่
ได้ครับ”
นบภา โสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.)
ต้นยวน กล่าวว่า อบต. ได้อยู่เคียงข้างกลุ่มดาวเรืองมาตลอด
มองว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง
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“อบต.ต้นยวนสนับสนุนหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของคน
ที่เดินทางมาตำ�บลต้นยวน กลุ่มดาวเรืองก็จะเป็นจุดแรกในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดมา ที่ผ่านมาบทบาท อบต.ได้ให้
ความรู้ และงบประมาณส่ ว นหนึ่ ง สนั บ สนุ นให้ กั บ ทางกลุ่ ม ”
เขากล่าวและว่าจากการได้ประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิก จึงได้
กำ�หนด แนวทางส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มดาวเรืองแข็งแรง
เพื่อเป็นกลุ่มรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต
“หลั ง จากได้ คุ ย กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นมาแล้ วในโอกาสต่ อไป
ทาง อบต.ต้นยวนจะเปิดตลาดชุมชน จุดรวมสินค้า OTOP สำ�หรับ
ดาวเรืองก็จะมีจุดจำ�หน่ายของกลุ่ม ตอนนี้มีการเตรียมสถานที่
แล้ว”
พัชรีรัตน์ ทองจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอพนม เล่าว่า การทีส่ �ำ นักงานเกษตรเข้ามา
ร่วมสนับสนุน เพราะมองเห็นจุดเด่นหลักๆ คือ ชาวบ้านมีความ
เข้มแข็งในเรื่องการผลิต สามารถให้ผลผลิตดอกใหญ่ จึงมีการ
สนับสนุนต่อยอดในเรื่องการตลาด การวางแผนกลุ่มให้เป็นระบบ
หาออเดอร์ให้ล่วงหน้าป้องกันปัญหาทางการตลาด
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“ทุกวันนี้ มีการแปรรูปไปเป็นดอกไม้ไหว้พระ ทำ�พวงหรีด
ต่ อไป จะมี ก ารพั ฒ นาในเรื่ อ งการจั ด ดอกไม้ ใ นงานพิ ธี ต่ า งๆ
ซึ่ ง คนในชุ ม ชนไม่ ต้ อ งหาทรั พ ยากรมาจากที่ อื่ น คนในชุ ม ชน
สามารถมีส่วนร่วมช่วยได้ด้วยตนเอง เราก็จะส่งเสริมให้เขายืนได้
ด้วยตัวเองต่อไป”
เธอเล่าว่า กลุ่มดาวเรืองที่นี่เข้มแข็ง เพราะไม่ได้มีการทำ�
ลำ�พังเพียงคนใดคนหนึง่ แต่มกี ารเกือ้ กูลช่วยเหลือกัน ทัง้ เรือ่ งการ
ปลูก การจำ�หน่าย ในแง่เศรษฐกิจ ถือว่าไปได้ดมี าก มีตลาดรองรับ
มาก จนไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการ แต่เป็นพืชที่
ต้องการการเอาใจใส่
“ดอกไม้ไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่สำ�หรับ
ดาวเรือง จะทำ�หน้าที่ดึงคนให้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน จากสภาพ
ที่เป็นอยู่ ยังเห็นว่าคนพากันเครียด แต่ดอกไม้ทำ�ให้คนอารมณ์
ดีขึ้น การที่ได้มาทำ�กิจกรรมดอกไม้ ไม่ว่าจัดดอกไม้ ทำ�พวงหรีด
เวลาที่ได้พูดคุยหลอกล้อนี่เองจะเป็นตัวหลอม คนในชุมชนกลับ
มาทำ�กิจกรรมกันอีกครั้งเหมือนในอดีตที่อยู่กันมา หลายคนอาจ
คร่�ำ เครียดกับการหาเงินแต่พอทำ�ดาวเรือง คนในครอบครัวตืน่ ขึน้
มาเห็ น ดอกไม้ ก็ ส บายใจ หรื อ การออกไปส่ ง ดอกไม้ ด้ ว ยกั น
ล้วนไม่ได้ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ตอบโจทย์ทางจิตใจ
ด้วย ในส่วนนี้ก็มองว่าเป็นพืชที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง”
วิชัย เพ็งจันทร์ เจ้าหน้าที่ CSR การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ที่ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กลุ่ ม ดาวเรื อ ง มองว่ า กลุ่ ม
ดาวเรืองและชุมชนแห่งนีม้ คี วามเข้มแข็ง จุดเด่นคือ ความสามัคคี
โดยผูน้ �ำ ชุมชนเป็นแกนหลักในการดึงลูกบ้านดึงกลุม่ ต่างๆ เข้ามา
เป็นหนึ่งเดียวกันโดยอาศัยดาวเรือง ในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม •
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คนถ้ำ�ผุดตื่นฟื้นสมุนไพร

แหล่งขมิ้นชันอันดับหนึ่ง

เอื้อน เสนดำ� ชาวบ้านถ้ำ�ผุด หมู่ 11 ตำ�บลต้นยวน
อำ�เภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่วยเป็นมะเร็งที่ลิ้น เขาเลือก
รักษาด้วยวิถีสมุนไพร ออกหาตัวยาตามแนวป่าหมู่บ้าน พบว่า
รักษาอาการไม่ทรุดและค่อยดีขึ้นตามลำ�ดับ
วิ ถี ข องเอื้ อ นสอดคล้ อ งกั บโครงการสมุ นไพรสร้ า งสุ ข
บ้านถ้ำ�ผุด ซึ่ง สิทธิ คงเรือง ผู้ใหญ่บ้านถ้ำ�ผุด เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ
“แนวคิดครั้งแรกในการปลูกสมุนไพร เรามองไปถึงการ
ที่คนบ้านเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมากขึ้น หากเราปลูกพริก ขิง ข่า
ตะไคร้ แค่ปลูกไว้ข้างบ้านก็สวยงาม ปัจจุบันความสมดุล สภาพ
แวดล้อม ความชุ่มชื้นลดน้อยลง บ้านเรือนเริ่มมาอยู่ใกล้กัน
จนไม่มีที่ปลูกอะไร”
ผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ดีกรีปริญญาโทเล่าว่า ช่วงที่ยางพารา
ปาล์มน้ำ�มัน ราคาแพง คนพากันเลิกปลูกพืชผักเอาไว้กินเอง
เมื่อสินค้าเกษตรหลักราคาตกปัญหาจึงตามมา
“ตอนผมเด็กๆ จำ�ได้ว่า เมื่อพ่อแม่ตำ�เครื่องแกง ก็ให้เรา
ไปเก็บพริก ตัดตะไคร้ ข้างบ้านมาหุงหาอาหาร แต่ทุกวันนี้พ่อแม่
กลับให้ลูกออกไปซื้อขิงข่าตะไคร้ที่ร้านชำ� มันเกิดอะไรขึ้น”
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ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนัน้ ก็นา่ เสียดายเพราะ
อำ�เภอพนม เป็นแหล่งปลูก ขมิ้นชัน พริก ตะไคร้ ที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีคณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ระดับประเทศ จึงมีแนวคิดสร้างกลุม่ คน
องค์ความรู้ ปลูกผักแบบลดสารเคมีเอาไว้บริโภคในครัวเรือน
มองว่า พริก ขิง ข่า มะกรูด มะนาว กระชายดำ� ที่มีอยู่
แล้วในชุมชนก็เป็นยาดีๆ นี่เองหากรู้จักใช้
ความรูส้ มุนไพรในชุมชนลดน้อยลง เพราะความรูเ้ หล่านัน้
มักอยู่คู่กับคนวัย 70-80 ปี หมอพื้นบ้านไม่ได้รับการสืบทอด
เพราะวิชาหมอพื้นบ้านในยุคสมัยใหม่เลี้ยงตัวไม่รอด
“เมื่อเราร่วมกับ สสส. เราได้องค์ความรู้ ในกระบวนการ
ทำ�โครงการและการจัดการ ซึ่งมีความสำ�คัญจะทำ�งานเรื่องนี้”
ผู้ใหญ่สิทธิเล่า
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กิจกรรมโครงการเริ่มตั้งแต่การสร้างสภาผู้นำ� 40 คน
มีตัวแทนจาก โรงเรียน เด็ก ชาวบ้าน ผู้นำ� ปราชญ์ชาวบ้าน
หัวหน้ากลุ่มทุนต่างๆ มาร่วม หลังจากได้สภาผู้นำ�เริ่มมีความคิด
วิธีการทำ�งาน
“เป้าหมายปลูกสมุนไพร 250 ครัวเรือน จาก 300
ครัวเรือน ระยะแรกรณรงค์ให้ไปปลูกที่บ้านของสภาผู้นำ�ก่อน
จากนั้นขยายไปยังบ้านคนสูงอายุ” เขาเล่า
คำ�ว่าสมุนไพร ในความหมายเบือ้ งต้น ไม่ได้ซบั ซ้อนอะไร
มาก เน้นพืชที่ปลูก กิน ใช้ ในครัวเรือนอยู่เป็นประจำ�อยู่แล้ว
มีการสำ�รวจชุมชน 250 ครัวเรือน ร่วมกับแพทย์แผนไทย รพ.สต.
ของตำ�บลเพื่อหาคำ�ตอบว่าปลูกอะไรอยู่แล้วและอยากปลูกอะไร
เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาให้ความรู้การปลูก
สมุนไพร
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ในขั้นตอนการปลูกจริง ส่งเสริมการปลูกในถุงดำ� เพราะ
เห็นว่าเป็นกระแสใหม่ไม่เหมือนกับที่เคยทำ�กันมานอกจากนั้น
ยังสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อแจกจ่ายลงดินต่อได้ง่ายกว่า
เป้าหมายหลังจากนั้น แต่ละครัวเรือนที่ถ้ำ�ผุด ต้องปลูก
พืช 5 ชนิด ประกอบด้วย พริก ข่า ขมิ้น ตะไคร้ ขิง โดยสมุนไพร
ตัวเด่น คือ ขิง ขมิ้นชัน และหัวไพร
จากการสุ่มตรวจอย่างเป็นทางการที่ผ่านมา พบว่าขมิ้น
ชันกับหัวไพรบ้านถ้ำ�ผุดมีคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ
นอกจากตั ว หลั ก มองไปที่ ส มุ น ไพรในชี วิ ต ประจำ � วั น
ชาวบ้านสามารถปลูกกินเอง ถ้าเหลือเอาไปขาย เพราะมีตลาด
รองรับ โดยเฉพาะกลุม่ สมุนไพรในหมูบ่ า้ นข้างเคียงทีเ่ ปิดตลาดรับ
ซื้ออีก ส่วนหนึ่งก็ส่งขายกลุ่มเครื่องแกงขายในหมู่บ้าน
“ถ้าคนปลูกเยอะ นำ�ไปขายมีรายได้เพิ่มในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจ เท่ากับว่าเราก็มกี ารสร้างรายได้นอกจากปาล์มและยาง”
จุดเด่นของชุมชนแห่งนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนหนุ่มมองท้องถิ่น
ตัวเองว่า นอกจากมีทรัพยากรดินอุดมสมบูรณ์ดีแล้ว ผู้คนที่นี่ยัง
มีความร่วมแรงร่วมใจ
คำ�ว่า “ชุมชนน่าอยู่” ที่บ้านถ้ำ�ผุด เขามองถึง ความอยู่ดี
กินดี แบบปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้คนอยู่ได้ โดยไม่
อยากให้ระบบทุนนิยมมากลืนกินสังคม หลงกับวิถเี ทคโนโลยีใหม่ๆ
จนคนรุ่นใหม่ลืมตัวเอง
“คนรุน่ ใหม่พอเจ็บป่วยก็หายา ตามร้านขายยา แทนทีจ่ ะ
มาคิดถึงสิ่งใกล้ตัว นั่นอาจเป็นเรื่องยากที่ผลักดันให้เขาคิดกลับไป
เหมือนว่ายทวนกระแสน้ำ� แต่เราจะพยายาม” สิทธิเล่า สำ�หรับ
เขาเองมาสนใจเรื่องสมุนไพรโดยอ่านหนังสือและอินเตอร์เน็ต
ความรู้นี้จะค่อยซึมสู่ทีมสภาผู้นำ� กระจายไปสู่ครัวเรือน
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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นบภา โสภา นายก อบต.ต้นยวน เล่าว่า หมู่ 11
มีศักยภาพในการพัฒนาด้านสมุนไพร เพราะอยู่ติดกับหมู่ 8
ซึง่ เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรกลุม่ ใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
และมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาดูงานอยู่ตลอด
“2 ปีที่ผ่านมา อบต.ต้นยวนได้นำ�โครงการของหมู่ 8
เป็นเป็นนวัตกรรม ทำ�ให้ อบต.ได้รางวัลธรรมาภิบาล ประจำ�ปี
2557 เราจึงให้หมู่ 8 มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับ หมู่ 11 ถ้ำ�ผุดบ้าง”
นายก อบต.ต้นยวน มองว่าช่วงไม่นานมานี้ ชาวบ้าน
ถ้ำ�ผุดได้เปลี่ยนตัวเองจากพืชหลักเดิมมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือ
พืชสมุนไพรมาก โดยที่ สสส.มีบทบาทส่งเสริมชาวบ้านในการสร้าง
กลุ่มสมุนไพรขึ้นมา
สมุนไพรสามารถรักษาโรคได้ผล อีกส่วนหนึง่ สามารถผลิต
ขายให้กลับพื้นที่อื่น เป็นการเสริมรายได้
วิสุทธิ์ สรรพา กำ�นันตำ�บลต้นยวนเล่าว่า เขาเป็นหนึ่ง
ในกลไกการขับเคลื่อนการสร้างสุขของ สสส.มาตลอด ประเด็น
สมุนไพรมากระตุ้นให้ชาวบ้านได้รู้คุณค่าของสมุนไพรต่างๆ ที่มี
อยู่ในชุมชนที่ขึ้นเองหรือปลูกขึ้นมาในแง่อาหารและยารักษาโรค
“คาดหวั ง ว่ า คนจะรู้ คุ ณ ค่ า ของสมุ น ไพรจำ � นวนมาก
หลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่ ขณะที่หลายหน่วยงานก็พร้อมลงมา
สนับสนุนในเรื่องนี้ โครงการสมุนไพร หมู่ 11 ถ้ำ�ผุด คิดว่าจะ
ขยายโอกาสให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้
กับครัวเรือน”
สุ ธ ารั ต น์ ทรงสง่ า รองผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย นบ้ า น
เขานาใน กล่าวว่า ชุมชนที่นี่มีความพร้อมเรื่องสมุนไพรก็เลย
เอาเรื่องนี้ไปเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนขับเคลื่อนทำ�เรื่องชีววิถี
เสริมเรื่องสมุนไพร
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“ทางการศึกษาก็มองว่าทำ�อย่างไรให้เด็กมีความรู้เรื่อง
สมุนไพรอย่างแท้จริง ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติ สรรพคุณของ
ตัวยา หลังจากนั้น มาศึกษากับปราชญ์ชาวบ้าน” เธอกล่าวและ
ว่า การปรับเปลีย่ นเอกลักษณ์โรงเรียนมุง่ ให้เด็กคุน้ ชินกับแนวทาง
เรียนรู้เรื่องสมุนไพร และทำ�โครงการเยี่ยมบ้าน ซึ่งที่บ้านนักเรียน
จะต้องมีสมุนไพรที่บ้านอย่างน้อย 5 ชนิด
“เราต้องการถอดความรูน้ ใี้ ห้กบั เด็ก เพือ่ ให้เขามองเห็นว่า
สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัว สำ�คัญกับวิถีชีวิตของเขา มุมมองการ
บริโภคอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายของเขา ที่นี่เป็น
ชุมชนชนบทห่างไกล สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเด็กอยู่แล้ว ทำ�อย่างไร
ให้เขาหันมาสนใจ เห็นประโยชน์การนำ�มาใช้”
นอกจากนัน้ จะถอดบทเรียนจากหมอพืน้ บ้านให้เด็กได้เก็บ
ความรู้ตรงนี้มารวบรวมเป็นหน่วยวิชา
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พิกุล วงศ์พรัด ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำ�ตำ�บลบ้านเขานาใน กล่าวว่า โดยมองที่ปัญหาสุขภาพ
เป็นหลัก ชาวสวนที่นี่มีปัญหากล้ามเนื้อ จึงส่งเสริมการปลูก
หัวไพลที่มาทำ�ลูกประคบ ส่วนปัญหาไข้เลือดออกเราก็ส่งเสริม
การปลูกตะไคร้หอม
“การแปรรูปสมุนไพรมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เข้ามาให้ความรู้
กับชาวบ้านโดยถ่ายทอดผ่าน อสม. เพื่อผลิตสมุนไพรใช้เอง
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ ถ้าสำ�เร็จจะลดปริมาณคนไข้ในระยะ
การป่วยที่ดูแลตัวเองเบื้องต้นได้”
เธอกล่าวและว่า ทุกวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่สนใจการใช้
สมุนไพรมากขึ้น อย่างเช่นคนเป็นโรคกระเพาะ เมื่อมา รพ.สต.
ชาวบ้านขอให้สั่งขมิ้นชันมากกว่ายาแผนปัจจุบัน มีปริมาณการใช้
ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก
ขณะที่ รพ.สต.มีแปลงพันธุ์สมุนไพร ไมว่าว่านหางจระเข้
ขมิ้นชัน ไพล ฯลฯ ที่เตรียมเอาไว้ชาวบ้านไปขอต้นพันธุ์มาปลูก
ได้ตลอดเวลา •
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ความหลัง-ผูกพันสวนป่าโกงเหลง

พื้นที่ชีวิตสร้างแหล่งอาหารชุมชน

อี ก ครั้ ง ที่ สุ ธิ ด า ทองตากรณ์ เด็ ก สาวแห่ ง หมู่ 3
บ้านโกงเหลง ตำ�บลควนสุบรรณ อำ�เภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้กลับมายืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนทองในป่าชุมชน
บ้านโกงเหลงอันร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด
ตะเคี ย นทองต้ น นี้ เ ธอลงมื อ ปลู ก มากั บ มื อในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนเธอยังอยู่อนุบาล 2
ซึง่ ผ่านมาแล้ว 16 ปี ปัจจุบนั สุธดิ าเป็นนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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“เราก็มาทีต่ น้ ไม้ตน้ นีท้ กุ ปีโดยเฉพาะวันสำ�คัญอย่างวันพ่อ
วันแม่ รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นป่ามีการพัฒนา เห็นน้องๆ มาร่วม
กิจกรรม คนในหมู่บ้านทุกเพศทุกวัย มาช่วยปลูกต้นไม้ รดน้ำ�
แผ้วหญ้า ตัดหญ้าที่ขึ้นรกเกินไป” เธอเล่าว่า ป่านี้มีความสำ�คัญ
กับชาวบ้าน ในอนาคตอยากให้ทุกคนดูแลอย่างต่อเนื่องเหมือน
ที่ทำ�มา
ภักดี ขจรศักดิ์สิริกุล วาสนา วงศ์กลาง และเพียงใจ
โสภาคย์ คณะทำ�งานโครงการสวนป่าสร้างสุข คนโกงเหลง ที่ได้
รับการสนับสนุนจาก สสส. ช่วยกันเล่าถึงสิ่งดีๆ ที่กำ�ลังเกิดกับป่า
ผืนนี้ โดยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็น ทุ่งเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน
40 กว่าไร่ ชาวบ้านช่วยกันเข้ามาดูแลปลูกป่าเริ่มจาก 12 ไร่
ล่าสุดเพิ่มเป็น 22 ไร่
ก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวมีการลักลอบบุกรุกเอาไม้ที่ไม่ใช้
ประโยชน์ออกไป ขณะทีอ่ กี ส่วนหนึง่ คนเอาพืน้ ทีใ่ ช้เพาะชำ�ตายาง
ขาย มีการปรับพืน้ ทีแ่ ละปลูกป่าครัง้ แรก วันทีเ่ ฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2543 ต่อมาได้ชื่อว่าสวนป่าสวนสมุนไพรเฉลิม
พระเกียรติ ร.9
“ป่าผืนนี้ เมื่อเติบโตขึ้นมาทุกคนในชุมชน สามารถมา
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน บางคนอาจเข้ามาเก็บลูกเนียง ยอดขี้เหล็ก
หน่อไม้ เห็ด ไปเป็นอาหาร”
ภักดี เล่าโดยงานใหญ่ที่รวมคนแต่ละปี คือ 5 ธันวาคม
และ 12 สิงหาคม มีการจัดพิธีทางสงฆ์ ชาวบ้านจะหิ้วปิ่นโต
มาถวายพระ ร่วมปลูกต้นไม้ ภาคกลางคืนมีการละเล่น การแสดง
ของนักเรียนและผู้สูงอายุ ชาวบ้านพร้อมใจมาร่วมทำ�กิจกรรม
ด้วยกันหลายอย่างในวันนั้น
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สำ�หรับโครงการสวนป่าสร้างสุขคนโกงเหลง มีเป้าหมาย
ต้องการทำ�ป่าเป็นศูนย์รวมชุมชน โดยต้องการปลูกพืชในระดับ
ชั้นล่างของป่ามาเป็นแหล่งอาหารชุมชน อย่างเช่น ผักเหรียง
พริกไทย กะพ้อ ไผ่ ตะไคร้ ขิง ข่า สมุนไพร และหญ้าดอกเลา
เพื่อใช้ทำ�ไม้กวาด
“เรามีแนวคิดทำ�กลุม่ เครือ่ งแกง จึงต้องการปลูกพืชอาหาร
ให้ชมุ ชนอย่างผสมผสาน” วาสนา วงศ์กลางและเพียงใจ โสภาคย์
ช่วยกันเสริม พวกเธอรวมตัวกันทำ�งานในสวนป่า สร้างแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อขยายลงไปสู่ครัวเรือน
“การปลูกเพิ่มยังคงเน้นที่พืชชั้นล่างในป่า ทั้งพืชผักที่เก็บ
กินและสมุนไพร ในอนาคตการเข้ามาเก็บผลประโยชน์ในป่าตรงนี้
คงต้องมีการออกกฎกติกาว่า การมาเก็บผักต้องทำ�อย่างไร มีหลัก
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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การอย่างไร ใครมาเก็บได้” วาสนาเล่าต่อ การใช้ประโยชน์อาจจะ
ต้องดูเป็นกรณีไปว่าต้องการใช้ประโยชน์แบบไหน
การดูแลป่าทีผ่ า่ นมาก็มคี ณะกรรมการสวนป่าเข้ามาจัดการ
ถ้าเห็นว่าป่ารกเกินไป คณะกรรมการมีหน้าที่นัดชาวบ้านเข้ามา
พัฒนา นอกจากนั้นมีการชักชวนชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย เช่น
โรงเรียน อบต. อำ�เภอ มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
คุณค่าของป่าต่อชุมชนนั้นมีมากมายทั้งเป็นแหล่งอาหาร
แหล่งไม้และสมุนไพรหายาก แหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ศูนย์รวมของคนในชุมชน และยังช่วยกรองควันพิษจากโรงงาน
ที่อยู่ใกล้ชุมชน
“ทีผ่ า่ นมาชาวบ้านต่อสูก้ บั โรงงานมาตลอดแต่แพ้ การทำ�
เรื่องป่าช่วยลดปัญหา หากไม่มีป่าช่วยกรองอากาศคงแย่กว่านี้”
วาสนาเล่า
การปลูกและดูแลป่าในโครงการฯ ของ สสส. มีเป้าหมาย
สร้างพืชอาหารในชุมชน สร้างแหล่งไม้ใช้สอย สนับสนุนอาชีพ
โดยเฉพาะการปลูกดอกเลาไปทำ�ไม้กวาด
“โครงการนี้มีการตอบรับของชาวบ้านดี เพราะจะเห็นว่า
เมื่อทำ�อะไร ชาวบ้านจะเข้าร่วม 120 กว่าคน มีตั้งแต่เด็ก
วัยทำ�งาน ผู้สูงอายุ มีคนในหมู่บ้านอื่นมาด้วย เพราะสิ่งที่ทำ�ได้
กับหมูอ่ นื่ ด้วย” วาสนากล่าวและว่า คนบ้านโกงเหลงผูกพันกับป่า
ผืนนี้ มีความเป็นเจ้าของร่วม มีงานประเพณีเกี่ยวกับป่าที่ทุกคน
มาร่วมประจำ�
โดยเฉพาะกับเด็กหลายคนจะมีความผูกพันเป็นกรณีพเิ ศษ
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 ปีที่แล้ว และส่วนตัวสนับสนุนส่วนตัว
มาตลอด
“ป่าทุกวันนี้จะมีไม้ใหญ่ ร่มครึ้มขึ้นมาจากเมื่อก่อนโล่งๆ
มีหญ้าคา นอกจากนั้นยังมีสมุนไพร สามารถเข้ามาพักผ่อนเก็บ
ผลผลิตและสมุนไพรไปใช้บริโภคได้” เขากล่าว อย่างไรก็ตามตอน
นีย้ งั ปลูกไม่เต็มพืน้ ที่ หากคณะกรรมการต้องการปลูกเพิม่ เขายินดี
ให้การสนับสนุนและมองว่าอาจต้องขายพืน้ ทีไ่ ปทางด้านหลังทีต่ ดิ
กันในป่าผืนนี้ เพราะพื้นที่เต็ม 40-50 ไร่ ถ้าประชาชนต้องการ
ก็น่าจะเจรจาขอใช้พื้นที่ด้วยกระบวนการชุมชน
“ตรงนี้ก็นับจะเป็นป่าผืนสุดท้ายของตำ�บล ถ้าขยายไปได้
ก็ดี ผลประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องสมุนไพร เรื่องไม้เป็นผลพลอยได้
ความชุ่มชื่น ร่มเย็น ถ้ามีอาณาบริเวณกว้างกว่านี้ นักเรียน
ก็จะมีโอกาสทัศนศึกษา หาความรู้ ปลูกฝังเยาวชนให้รักป่า”
อุดมเกียรติ ไสยรินทร์ รองประธานสวนป่าสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 บ้านโกงเหลงเล่าว่า เดิมพืน้ ทีป่ า่ ตรงนีอ้ ดีต
กำ�นันตำ�บลทุ่งเตาสงวนไว้ให้ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์ เพราะคนที่มาตั้ง
รกรากตรงนี้ สมัยก่อนทำ�ฟืนขายให้เครือ่ งจักรกลไอน้�ำ ไม่วา่ เหมือง
รถไฟ
“ในสมัยก่อนเมื่อน้ำ�หลากไม่มีที่เลี้ยงวัว ก็กันที่ไว้ 66 ไร่
แต่มาถึงรุน่ หลังเหลือ 46 ไร่ เราก็คิดว่าจะรักษาที่เหลืออยู่อย่างไร
ให้ยั่งยืน”
เขาว่า ตอนนี้ถือว่ายั่งยืนแล้ว เพราะตั้งแต่ปี 2543 ได้ก่อ
ตั้งธนาคารหมู่บ้านโกงเหลง และโครงการดับบ้านดับเมือง จนมี
การปกป้องป่า เป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้สมุนไพร
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ปี 2556 ได้รบั การอุดหนุนจากสมาคมแพทย์แผนไทย และ
แพทย์ทางเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนพันธุ์มะขามป้อม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาปลูกที่นี่ เมื่อมีผลผลิตขายกับ
องค์การเภสัชกรรม รายได้ก็เข้ากองกลางของคณะกรรมการดูแล
สวนป่าเพื่อจัดการป่าต่อไป ตอนนี้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า
เช่น ลูกเนียง สะตอ ขี้เหล็ก หน่อไม้ ถ้าเอาไปกินเอง ใครก็มา
เก็บได้ แต่ถ้ามีการนำ�ไปขายจะมีการทักท้วงอย่างสุภาพ
กัญนภัส จันทร์ทอง พี่เลี้ยงติดตามโครงการมองว่า
ทุ น ของชุ ม ชนที่ นี่ ชาวบ้ า นมี ป่ า เป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะที่ ทุ ก คน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมองร่วมกันว่าตรงนี้น่าจะมาทำ�
ประโยชน์ให้กับชุมชนได้ จึงกันเอาไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สำ�หรับการ
เรียนรู้

44

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

“ในวัน สำ � คัญ เขาจะนัดกัน มาปลูกป่า เพิ่มที่นี่ เมื่อป่า
สมบูรณ์ เขาก็มองว่าน่าจะสร้างป่าตรงนี้ สำ�หรับสร้างการเรียนรู้
ให้ ค นในชุ ม ชนด้ ว ย จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง กรรมการป่ า ชุ ม ชนขึ้ น มา
เพื่อบริหารจัดการ เมื่อได้กรรมการขึ้นมาแล้ว เขาก็มองว่าอยาก
ให้สวนป่านี้เป็นของคนทุกคน”
เธอว่า ก็เลยอยากเอาสวนป่านีไ้ ปเชือ่ มกับเด็กในโรงเรียน
เป็นที่จัดค่ายที่เรียนรู้สมุนไพร เขามีแนวคิดว่านอกจากจะมีป่า
ก็จะหาสมุนไพรมาปลูกเพิ่มในสวนป่า ให้เด็กเรียนรู้ และเพิ่ม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เด็กในชุมชน
“ศักยภาพที่นี่ คนพร้อม เพราะก่อนโครงการเข้ามา ก็มี
คณะกรรมการป่าชุมชนอยู่แล้วพร้อมทำ�หน้าที่ดูแลรักษาบริหาร
จัดการป่าให้อยู่กับชุมชน มีครูภูมิปัญญาที่สามารถประสานงาน
โครงการฯ รู้จักต้นไม้ทุกต้นในป่า เล่าได้ถึงประโยชน์ของต้นไม้”
กัญนภัส มองคุณค่าป่าผืนนี้ว่า เป็นจุดศูนย์กลางคนใน
หมู่บ้านที่มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะการมาปลูกป่าร่วมกัน
และทำ�สวนสมุนไพรที่ทุกคนมีสิทธิใช้ ภายใต้กติกาถ้าใช้แล้วต้อง
ปลู ก เพิ่ ม อย่ า งไร เพื่ อ ไม่ เ ป็ น การทำ � ลายใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
คุ้มค่าที่สุด แต่มองว่าเอาไปกินเอาไปใช้คงไม่เยอะ เน้นการ
เรียนรู้มากกว่า ขณะที่คนในชุมชนมองว่าเมื่อขยายพันธุ์ในป่า
แล้วจะขยายไปสู่หมู่บ้านและโรงเรียน
ขณะเดียวกันพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับป่ามีวดั และน้�ำ ตก เมือ่ รวม
กันก็อาจทำ�เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อการเรียนรู้
รองรับประชาชน หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา มาเข้าค่าย
ลูกเสือ เดินป่าศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว •
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ประสานความร่วมมือเอกชน

ได้พื้นที่กลางชุมชนเสม็ดเรียง

ชุมชนเสม็ดเรียงในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น
ชุมชนขนาด 1,420 ครัวเรือน ประชากร 2,000 กว่าคน มีความ
หลากหลายทัง้ คนทีอ่ าศัยอยูด่ งั้ เดิม และอพยพเข้ามาทำ�งานรับจ้าง
คนไทยและแรงงานต่างด้าว ปัญหาชุมชนอยู่ที่เศรษฐกิจและ
สุขภาพมีประชากรกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด
ทีผ่ า่ นมา สุวรรณา อภิญญานันท์ ประธาน อสม. ชุมชน
เสม็ดเรียง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ด
เรียง ได้ใช้บทบาทประธาน อสม. ดึงส่วนต่างๆ มาร่วมกันทำ�งาน
ซึ่ ง ชุ ม ชนเมื อ งมี ปั ญ หาหลายอย่ า งหนึ่ งในนั้ น เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่
สาธารณะของชุมชน ซึง่ หาได้ยากเพราะทีด่ นิ ในเมืองเป็นทำ�เลทอง
มีราคาแพง
ใน 70 ชุมชน ของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ส่วนใหญ่
ไม่มีพื้นที่กลางเช่นเดียวกัน ยกเว้นตามหมู่บ้านจัดสรรบางแห่ง
อาจจะมีการกันพื้นที่เอาไว้ใช้งาน แต่ก็เป็นส่วนน้อย พื้นที่ออก
กำ�ลังกายในเขตเทศบาลมักอยู่ไกลจากชุมชน โอกาสที่คนหาเช้า
กินค่ำ� ชีวิตถูกเร่งรัดด้วยภารกิจและเวลา จะได้ไปใช้ก็น้อย เพราะ
ไม่สะดวก ทำ�ให้ขาดโอกาสไป กิจกรรมของคนเมือง ก็มีอยู่อย่าง
จำ�กัด เช่น มีสถานทีล่ ลี าศ แต่ส�ำ หรับชาวบ้านหาเข้ากินค่�ำ คงไม่มี
โอกาสแบบนั้น
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การทำ�กิจกรรมสาธารณะของชุมชนที่ผ่านมาไม่มีพื้นที่
กลาง การประชุมชีแ้ จงกิจกรรมสาธารณะอาศัยยกเต้นท์กลางถนน
เป็นการชั่วคราว สัญจรไปตามจุดต่างๆ ซึ่งไม่สะดวก ผู้สูงอายุ
4-5 คน ในชุมชนพยายามเดินออกกำ�ลังกายตามถนน ทุกเช้าเย็น เราห่วงว่าอาจถูกรถเฉี่ยวชน แต่ไปออกกำ�ลังกายนอกชุมชน
ก็จะเป็นไปไม่ได้ เพราะอายุมากแล้ว ได้แต่คดิ ว่าน่าจะมีพนื้ ทีก่ ลาง
ขึ้นมาสักแห่งเพื่อให้คนได้ออกกำ�ลังกาย”
เธอเล่าว่า เมื่อได้โครงการที่รับการสนับสนุนจาก สสส.
ทำ�ให้เห็นโอกาสใหม่ที่น่าสนใจ เพราะจากการระดมความคิดของ
คณะทำ�งานโครงการฯ ภาคีเครือข่าย เสนอพื้นที่ว่างในชุมชน
แห่งหนึ่งมาใช้ ที่ดินพรุขนาด 168 ตรารางวา มีการสืบถามว่าเป็น
ของใครจึงไปหาเจ้าของที่ดิน คือ คุณธเนศ คงเมือง นักธุรกิจ
เจ้าของร้านทองในสุราษฎร์ธานี
“โดยไม่รู้จักมาก่อน เราก็เปิดใจถึงโครงการนี้ ว่าเรา
ต้องการใช้พื้นที่ในการออกกำ�ลังกาย คุณธเนศ มองเห็นว่าเป็น
การดี ที่ได้มีส่วนช่วยชุมชน แต่ว่าที่ดินดังกล่าวได้ยกให้ลูกไปแล้ว
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ก็ต้องคุยกับเจ้าของที่ดินตัวจริง เมื่อได้ไปคุยจึงจึงได้รับอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินเป็นเวลา 3 ปี”
ที่ดินผืนเล็กนิดเดียว แต่กับชุมชนเมืองซึ่งไม่มีพื้นที่กลาง
นั บ ว่ า มี ค วามสำ � คั ญ ยิ่ ง เมื่ อได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า ของที่ เ ป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรแล้ ว จึ ง เริ่ ม ปรั บ ปรุ ง สถานที่ ใช้ ก ระบวนการ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเจ้าของที่คอยรายงานการทำ�งานอย่างตรงไป
ตรงมา จนเขาพอใจในกิจกรรมที่ต้องการทำ�เพื่อชุมชน มีการเข้า
เยี่ยมคารวะและอธิบายความเป็นมาของโครงการว่าเป็นอย่างไร
ขณะเดียวกันต้องใช้ความร่วมมือจากหลายส่วนตั้งแต่เรื่องการถม
ที่ดินในการระดมสรรพกำ�ลังทั้งเครื่องจักรและกำ�ลังคน
หลังปรับพืน้ ทีเ่ สร็จ มีการเชิญเจ้าของทีด่ นิ มาส่งมอบทีใ่ ห้
กับชุมชน โดยเชิญนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรี
นครสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษาโครงการฯ มารับมอบ โดยมีการทำ�
หนังสือเอกสารให้ใช้สิทธิเหนือแผ่นดิน
เธอเล่าว่า การใช้พื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาต้องการใช้เป็นที่
ออกกำ�ลังกาย และจัดทำ�ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช
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สมุนไพร และลานเอนกประสงค์ในการรองรับกิจกรรมอืน่ ๆ ซึง่ จะ
เกิ ด ขึ้ นได้ ใ นอนาคตต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหลายส่ ว นมา
ช่วยกัน
“ตอนนี้การใช้พื้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ ก็มาเดินออกกำ�ลังกาย
บ้างแล้ว ช่วงเย็นเด็กออกมาเล่นกีฬา ได้พื้นที่สาธารณะที่ทุกคน
ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ก็จริง แต่จะ
เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้
มาก่อน”
นอกจากใช้บทบาท อสม. สุวรรณา ใช้ท่าทีความเป็น
กันเองที่พบปะรู้จักกันในชุมชน มาประสานฝ่ายต่างๆ มาช่วยกัน
ทำ�งาน
“อย่างเช่น อาจารย์สมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ ที่เป็น
อาจารย์อยู่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ท่านสุคนธ์ กาญจนามัย
อดีตเกษตรอำ�เภอกาญจนดิษฐ์ ซึง่ เป็นคนทีม่ อี ารมณ์ขนั ก็มองว่า
เมื่อมาคุยอะไรกันในทีมงาน ก็ทำ�ให้ไม่เครียดด้วย”
มาถึงนาทีนี้ สุวรรณา เล่าว่า สิ่งที่เปลี่ยนเห็นได้ชัดหลังมี
โครงการฯ แล้วคือความสามัคคี การพบปะของคนในชุมชน
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หลายคมมองว่าเสม็ดเรียงน่าจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้
แต่ต้องขยับจากจุดเล็กที่เป็นอยู่เชื่อมกับเรื่องอื่น อย่างเช่นการ
จัดการขยะ การทำ�ปุ๋ย การเตรียมดินเพื่อปลูกผัก
“สิ่งสำ�คัญต้องมองการบริหารพื้นที่อย่างยั่งยืน ไม่ใช่มา
ตามกระแส และเงียบหายไป” เธอว่า
สุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ซึ่งรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี มาดูงานฝ่ายสาธารณสุข
และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เล่าว่าที่เสม็ดเรียง คนทำ�งานด้านนี้
โดยเฉพาะทางประธาน อสม. ต้องใช้ความพยายามเยอะ แต่การ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาไม่มีพื้นที่สาธารณะ จึงหาทางออก
โดยไปขอใช้พนื้ ทีเ่ อกชนรายหนึง่ ทางเทศบาลก็พร้อมมาสนับสนุน
ด้วย อย่างเช่นตอนนี้การสนับสนุนเครื่องจักรลงมาปรับพื้นที่ให้
“ที่ดินตรงนี้เดิมเป็นที่ดินพรุ ตอนถมเราก็ใช้ความร่วมมือ
จากหลายส่วนไม่ว่าดินที่นำ�มาถมก็ไปขอความร่วมมือจากหลาย
ส่วน การได้พนื้ ทีม่ าก็เป็นการต่อยอดให้ชมุ ชนได้ ในการทำ�กิจกรรม
น่าจะเป็นต้นแบบให้กบั ชุมชนอืน่ ได้ แต่กค็ งยากเหมือนกันทีจ่ ะหา
พื้นที่แบบนี้ในเมืองได้ เพราะพื้นที่ในเมืองมักจะเป็นทำ�เลทอง
ในการธุรกิจส่วนใหญ่ การทีใ่ ครจะให้มาใช้ในเรือ่ งแบบนี้ เป็นเรือ่ ง
ค่อนข้างยากมาก”
เขากล่าวว่า นโยบายเทศบาล ตอนนี้อยากให้ชุมชนเป็น
คนคิด อยากให้เขารวมตัวกัน เมื่อเห็นอะไรดีๆ ทางเทศบาล
ก็พร้อมจะเข้ามาสนับสนุน ซึ่งดีกว่าวิธีการที่เทศบาลเสนออะไร
ลงมา ชาวบ้านอาจไม่สนใจ ไม่นานมันก็ล่มไป ละลายหายไป
แต่ถ้าเป็นความต้องการของชุมชนหมู่บ้านที่คิดอยากจะทำ�อะไร
ขึ้นมา โอกาสที่เขาจะดูแลต่อเนื่องกันไป มันก็จะต่อยอดได้ง่าย
กว่าและที่สำ�คัญต้องต่อเนื่อง
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สุคนธ์ กาญจนามัย อดีตเกษตรอำ�เภอกาญจนดิษฐ์
คณะทำ�งานโครงการฯ มองว่าจะใช้พื้นที่ที่ได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก พืชสมุนไพร พื้นที่น้อย ก็พยายาม
ใช้พื้นที่จำ�กัด ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะของพื้นที่เรียนรู้
“นอกจากกิจกรรมด้านสุขภาพ ในด้านของการปลูกพืช
ผมก็พร้อมจะถ่ายทอด เราก็คดิ ว่าการมาปลูกในพืน้ ทีน่ จี้ ะทำ�ให้คน
หันมาสนใจได้เองตามธรรมชาติ เพราะเขาจะต้องเห็น ระหว่าง
ที่ผ่านไปผ่านมาจะมีการปลูกผักสวนครัว โดยเฉพาะที่ปลอดภัย
สำ�หรับการบริโภค ลดความเสี่ยงจากผักที่ซื้อมาจากตลาดที่ปน
เปื้อนสารพิษมาก”
เขากล่าวและว่าสำ�หรับเขาเองเป็นเรื่องท้าทายที่จะปลูก
พืชในที่ตรงนี้ว่าจะได้ผลเพียงใดจากสภาพดินและสิ่งแวดล้อม
สิง่ สำ�คัญต้องทำ�ให้ตอ่ เนือ่ งไม่ใช่เห่อเป็นพักๆ การปลูกผักคนเมือง
เป็นเรื่องที่ลำ�บาก และต้องมีความใส่ใจอยู่พอสมควรในเรื่อง
ต่างๆ จึงจะได้ผล และมองว่าคนสนใจตั้งใจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่ง
“ผมมองว่า ถ้าได้ใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง
เจ้าของที่ดินก็คงไม่เร่งรัดจะเอาคืน ไม่ใจดำ� คงเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนชาวบ้าน ที่จะให้ใช้เพราะเขาเองก็มีที่ดินอยู่มากแล้ว”
อาจารย์สมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ คณะทำ�งานโครงการฯ
เล่าว่า เขาเองก็เป็นแกนนำ�ในหมู่บ้านอยู่แล้ว ได้เจอคุณอภิญญา
ที่ลงไปทำ�งาน อสม. เมื่อคุยมองเห็นเป้าหมายทำ�งานจิตอาสา
ก็มาช่วย
“ในฐานะเป็นอาจารย์ ได้พานักเรียนมาช่วยพัฒนาพื้นที่
สนามที่ได้มา ตอนนี้คงต้องประชาสัมพันธ์การใช้พื้นที่ให้คนได้รู้
ก่อนจะมาใช้ ส่วนการเล่นกีฬาทีม่ องไว้หลายประเภทไม่วา่ ตะกร้อ
เปตอง ซึ่งต้องมองการบริหารพื้นที่อย่างยั่งยืน ไม่ใช่มาตาม
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กระแส และเงียบหายไป นอกจากกีฬาแล้วอาจจะใช้ตรงนีฝ้ กึ อาชีพ
ให้ชาวบ้านได้หากต้องการ ผมจะประสานให้”
กัญนภัส จันทร์ทอง พี่เลี้ยงติดตามโครงการ มองว่าพื้นที่
ชุมชนเมืองมีความแตกต่างตรงที่ประชากร มักจะไม่ใช่เป็นคน
ถิน่ เดิม อาจย้ายเข้ามาทำ�งาน ต่างคนต่างมา ความผูกพันอาจน้อย
“จุดเด่นที่นี่ เขาใช้หลายวิธี เช่น เอาเด็กมาช่วยงาน
หรือต้นกล้า อสม. คนทีเ่ ตรียมพร้อมมาทำ�งาน อสม.และจิตอาสา
หรื อ กระทั่ ง แรงงานต่ า งด้ า วอย่ า งพม่ า มาช่ ว ยทำ � งานดู แ ล
ทั้งคนไทยและแรงงานพม่า” เธอว่า สิ่งที่ทำ�แล้วต้องการขยายผล
เช่นจะเห็นว่ามีแนวคิดสวนคนเมืองเริม่ ก็ตอ้ งขยับจากเล็กไปก่อน
เชื่อมกับเรื่องอื่น อย่างเช่นการจัดการขยะ การทำ�ปุ๋ย การเตรียม
ดินเพื่อไปปลูกผัก
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ในฐานะภาคีเครือข่าย บรรจง มณีนอ้ ย หัวหน้าพยาบาล
วิชาชีพชำ�นาญการ PCU ตลาดดอนนกมองว่า ที่ดินแห่งหนึ่ง
กลางชุมชนที่เคยเป็นป่ารก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย
คนก็หันมาสนใจ ถ้าทำ�อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้มีศักยภาพที่เริ่ม
เข้มแข็งก็จะเกิดผลดีต่อไป
“ที่สำ�คัญมีภาคีเครือข่ายมาช่วยเยอะแยะไม่ว่าเทศบาล
สาธารณสุข ความเข้มแข็งดูมาจากเห็นความเป็นผู้นำ �ชัดเจน
มีความเป็นกลุม่ ก้อน มีใจทีจ่ ะทำ�งานร่วมกัน ทีเ่ สม็ดเรียงเราก็เห็น
ว่าจุดเด่นตรงที่มีคนเก่งๆ อยู่ในชุมชนเยอะ หลากหลายอาชีพ
ต้องดึงออกมาทำ�งานซึ่งก็มีมากกว่านี้อีก”
ขณะที่ ชูใจ สุพิริยกุล รองหัวหน้าพยาบาลวิชาชีพ
ชำ�นาญการ ศสม.ตลาดดอนนก คุณค่าของโครงการมองว่า
กิจกรรมนีท้ กุ คนเป็นเจ้าของการสร้างต้นกล้าเยาวชน กิจกรรมอาจ
ใช้เวลาในการทำ�ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนแต่คนที่เข้าร่วมโครงการได้
ดูแลสุขภาพ จะส่งผลต่อตัวเขาเอง ทำ�ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชน
ได้ทำ�ตรงนี้และได้สานกิจกรรมไปสู่ชุมชนเขาเองเกิดเป็นทุนทาง
สังคม คนที่นี่สามารถรวมคนหลากหลายที่มีศักยภาพมาทำ�งาน
ร่วมกันได้โดยทุนทางสังคมที่สำ�คัญคือเรื่องคน •
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กระบี่

อนุรักษ์ลิเกป่าเหนือคลอง

สู่เป้าหมายหอศิลป์ชุมชน

เพราะเป็นหมู่บ้านฐานที่มั่นสุดท้ายของลิเกป่า ชาวบ้าน
ควนเกาะจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำ�บลโคกยาง อำ�เภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ จึงดำ�เนินโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ม.7 บ้านควนเกาะจันทร์ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
นอกจากมี เ ป้ า หมายอนุ รั ก ษ์ ยั ง ต้ อ งการต่ อ ยอดสร้ า ง
หอศิลป์ชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกระบี่
บุญสิงห์ แก้วสุข ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าถึงการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ว่า ได้เริ่มจากการทำ�ประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งมี
การนำ�เสนอประเด็นปัญหาเด็กวัยรุ่นเสี่ยงต่อสารเสพติด ปัญหา
สุขภาพ และปัญหาหนี้สินในครัวเรือน
“พอนำ�ปัญหามาจัดลำ�ดับความสำ�คัญแล้ว ชาวบ้านเห็น
ว่าปัญหาใหญ่ คือ ประเด็นปัญหาที่เด็กเสี่ยงต่อสารเสพติดมาก
ที่สุด ทำ�อย่างไร จะมาแก้ไขปัญหาส่วนนี้ได้”
ทุนชุมชนสำ�คัญของชาวบ้านบ้านควนเกาะจันทร์เป็น
ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “อาจารย์ตรึก ปลอดฤทธิ์” ผู้มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติสาขาลิเกป่า
ลิเกป่าเป็นการแสดงพืน้ บ้านทีก่ �ำ ลังสูญหาย ทุกวันนีเ้ ข้าใจ
ว่า มีคณะลิเกป่าของอาจารย์ตรึกเหลืออยู่เป็นคณะสุดท้ายที่นี่
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

55

นอกจากลิเกป่าแล้ว อาจารย์ตรึกในวัยชรา ยังคอยเป็น
พี่ เ ลี้ ย งในเรื่ อ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเพณี วั ฒ นธรรมต่ า งๆ
ประกอบด้วย กลองยาว หนังตะลุง เพลงบอก
“เรามองเห็นว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านเหล่านี้ สามารถ
ขัดเกลาจิตใจเยาวชนเพือ่ ช่วยเด็กทีเ่ สีย่ งต่อสารเสพติด โดยเฉพาะ
บุหรี่และเหล้าได้”
ทุนชุมชนเข้มแข็งของบ้านควนเกาะจันทร์ในเชิงภูมปิ ญ
ั ญา
ยังมีโนรา การแกะลายกนก ประเพณีเดือนสิบ ประเพณีฉลอง
ทรายเดือนห้า ซึ่งเป็นประเพณีร่วมกันของคน 3 วัย ทั้งผู้สูงอายุ
คนทำ�งาน และเด็ก
จากความหลากหลายด้านวัฒนธรรมประเพณีท�ำ ให้เมือ่ ปี
2552 อาจารย์เลอพงศ์ เอ่งฉ้วน ประธานสภาวัฒนธรรมอำ�เภอ
เหนือคลอง ร่วมกับบุญสิงห์ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมตำ�บล
โคกยางได้รวบรวมข้อมูล ด้านเอกสารเรื่องปูชนียบุคคล ปราชญ์
ชาวบ้าน ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมกันเป็น 7 หมวดหมู่
เสนอสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด และนำ � เสนอต่ อไปยั ง กระทรวง
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วัฒนธรรม ขอจัดตั้งหมู่บ้านควนเกาะจันทร์เป็นหมู่บ้านศิลปิน
หมู่บ้านแรกของประเทศไทย ด้วยจุดเด่นที่มีวัฒนธรรมมากมาย
หลายแขนงมารวมอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
บุญสิงห์เล่าว่า การทำ�โครงการ สสส. นอกจากจัดตั้งสภา
ผู้นำ�ของหมู่บ้าน เพื่อมาดำ�เนินการขับเคลื่อน ได้เน้นให้สภา
เยาวชน โดยดึ ง กลุ่ ม เด็ ก มาเป็ น หั ว เรื อ หลั กในการขั บ เคลื่ อ น
โครงการนี้จึงมี เด็ก 40 คน มาร่วมประชุม ทำ�กิจกรรมจัดเก็บ
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ประวัติหมู่บ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่
“เรามีการอบรมกลองยาวให้เด็กในหมูบ่ า้ นโดยปราชญ์ชาว
บ้านวันละ 1 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน เวลาห้าโมงเย็น” เขาเล่า
นอกจากเด็ก 40 คน กลุ่มเป้าหมายยังเปิดกว้างสำ�หรับ
คนที่สนใจ โดยมีกติกาว่า เด็กที่เข้าฝึกกลองยาวทุกคนนอกจาก
ตีเป็นเล่นได้ ต้องถ่ายทอดต่อได้
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การสร้างชุดความรู้ มีการเอาข้อมูลจากเยาวชนมาจัดเป็น
หมวดหมู่ต่างๆ เพื่อเป็นชุดความรู้ที่นำ�ไปถ่ายทอดให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ได้ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ชุมชน
เพื่อเป็นชุดความรู้หลักสูตรชุมชนให้เด็กในโรงเรียนได้
“การทำ�หอศิลป์ชุมชนที่เรากำ�ลังผลักดัน ก็จะเอาข้อมูล
ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบในหอศิลป์ รูปแบบหอศิลป์ที่มอง
กันไว้ คือให้นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
พร้อมนำ�ไปชมบ้านปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน ที่กระจายอยู่ใน
หมู่บ้าน ไม่ว่าลิเกป่า โนรา หรือกลองยาว”
บุ ญ สิ ง ห์ เ ล่ า ว่ า หลั ง ปิ ดโครงการมี แ ผนที่ จ ะเชิ ญ สภา
วัฒนธรรมจังหวัด สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
การท่องเทีย่ วกระบีม่ าร่วม เพือ่ เสนอต่อยอดเป็นหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม บนฐานชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จัดการตัวเอง
ได้ ทำ�ให้บ้านควนเกาะจันทร์ มีจุดขายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยคนมาเที่ยวที่นี่ มี 2 โปรแกรมรองรับ คือ
- ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม นำ � เสนอประวั ติ ห มู่ บ้ า น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านการพาไปดูสถานที่
ท่องเที่ยวจริง การแสดงจริง ลองฝึก ทำ� แสดงจริง กับปราชญ์
ชาวบ้าน
- ท่องเที่ยวทางนิเวศน์ โดยการเดินทางด้วยจักรยาน
“แล้ ว แต่ ว่ า เขาสนใจส่ ว นไหน หรื อ ว่ า ทั้ ง สองอย่ า ง”
บุญสิงห์กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์
ภูมปิ ญ
ั ญากลองยาว สภาเยาวชนทีจ่ ะมาทำ�งานให้ชมุ ชนขับเคลือ่ น
หมู่บ้านและหอศิลป์ชุมชน”
ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง มี ก ารนำ � ภู มิ ปั ญ ญาเชิ ง วั ฒ นธรรมมา
ประยุกต์ ในการออกกำ�ลังกาย คือ การออกแบบการเต้นแอโรบิค
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ที่ประยุกต์มาจากท่าร่ายรำ�ของตัวพรานในโนราเรียกว่า “พราน
บิค” เป็นกิจกรรมทีร่ ว่ มกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล
คิดนวัตกรรมการออกกำ�ลังกายให้กับผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน
“ผู้สูงอายุไม่เหมาะกับท่าแอโรบิคทั่วไป แต่ท่าพรานโนรา
อยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว ทำ�ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำ�ลังกาย
ตอนนี้พรานบิคได้ขยายไปสู่วัยทำ�งาน” บุญสิงห์เล่า และว่า ภาคี
เครือข่ายของการทำ�งาน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
อบต.โคกยาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล พัฒนา
ชุมชน และสำ�นักงานเกษตร
หลังแสดงลิเกป่า ให้แขก
ผู้มาเยือนได้ชมเป็นขวัญตาในวัน
นัน้ แล้ว อาจารย์ตรึก ปลอดฤทธิ์
เล่ าให้ ฟั ง อย่ า งคนอารมณ์ ดี ถึ ง
ประวัติชุมชนบ้านควนเกาะจันทร์
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความเป็ น มาของ
ลิเกป่า สำ�หรับลิเกป่า เป็นการ
แสดงดนตรี ร่ายรำ� ร้อง เนื้อเรื่อง
ที่มีอิทธิพลของแขกอินเดีย ที่หา
ดูยาก สมัยก่อนมีทุกหมู่บ้าน
“ลิเกป่าหายไปราว 10 ปี
เหลือคณะสุดท้ายก็คือคณะของ
ผม” อาจารย์ตรึกเล่า ทุกวันนี้เขา
เป็นชาวสวน ไม่แน่ใจถึงอนาคต
ของการแสดงชนิ ด นี้ ห ลั ง จาก
ที่เขาไม่อยู่”
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“การดึงเยาวชน ต้องจัดเด็กมา จะสอน สืบทอด มาซ้อม
มาเล่น ตามความถนัดจะสามารถสืบต่อไปได้ เห็นว่าคนที่มี
บทบาทนำ�เด็กต้องเป็นผู้นำ�ท้องถิ่น ท้องที่ แกนนำ�ชุมชนต้อง
จัดการหาเด็กมาร่วม สำ�หรับลูกหลานผมเองบอกตรงๆ ว่าเขา
ไม่สนใจ เท่าที่เห็นเด็กทุกวันนี้ ไปมั่วกับน้ำ�ท่อมเสียมากกว่า
นครินทร ทองทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
โคกยาง เล่าว่า การส่งเสริมภูมิปัญญา และวัฒนธรรมจะทำ�ไป
พร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากในพื้นที่มีศักยภาพ
ทางการท่องเทีย่ ว ทีเ่ ชือ่ มโยงกับความเป็นเมืองท่องเทีย่ วของกระบี่
ไม่ว่าน้ำ�พุร้อนบ้านบางผึ้ง และเขาผึ้งซึ่งเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของ
ตำ�บลโคกยาง
“หมู่ 7 บ้านควนเกาะจันทร์ มีกลุ่มกลองยาว ลิเกป่า
มโนราห์ การทำ�จาด (การประดับตกแต่งของเซ่นไหว้ แห่ใน
ประเพณีเดือน 10) ภูมปิ ญ
ั ญาจากบรรพบุรษุ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จาก อบต.”
นคริ น ทรเล่ า ว่ า โดยเฉพาะอาจารย์ ต รึ ก เป็ น ปราชญ์
ชาวบ้าน จากบ้านควนเกาะจันทร์ที่เคยได้รับโล่พระราชทาน
ด้านลิเกป่า จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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“หอศิลป์ และศูนย์วัฒนธรรมตำ�บล ที่เราต้องการให้เกิด
จะเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้ ให้ลูกหลานรุ่นหลัง มีกระจายตาม
ชุมชน ผมกำ�ลังนำ�วาระนีเ้ ข้าสภา อบต. เพือ่ เสนอสร้างเพือ่ ให้เกิด
การศึกษา และท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม นอกจากแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ”
เขามองว่าศักยภาพของชุมชน เมื่อมีสถานที่ท่องเที่ยว
ผนวกจุดขายวัฒนธรรม จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
ทำ�ให้ชุมชนจะมีรายได้เสริม และอาจเป็นรายได้หลักของคนที่นี่
ในอนาคต โดยวางตำ�แหน่งตำ�บล เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
หมู่บ้านวัฒนธรรม
ขณะทีภ่ าคภูมิ รักนุย้ ครูสอนดนตรีโรงเรียนบ้านควนเกาะ
จันทร์ ที่สนับสนุนเยาวชน ในการฝึกดนตรีไทยให้กับนักเรียน
เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับหมู่บ้านวัฒนธรรมในอนาคต มองว่า
วัฒนธรรมของบ้านควนเกาะจันทร์ มีหลายเรื่อง ที่นี่เป็น
หมู่บ้านศิลปิน เพราะมีทั้งลิเกป่า รองแง็ง กลองยาว สิ่งเหล่านี้
ชาวบ้านไม่อยากให้สูญหาย •
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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หมู่บ้านจัดการภัยพิบัติ

คนบ้านปลายทับใหม่ ตำ�บลดินแดง อำ�เภอลำ�ทับจังหวัด
กระบี่ ส่วนมากเป็นอดีตชาวนาที่ประสบความลำ�บาก จนต้อง
ระหกระเหินเดินทางหาที่ทำ�กินใหม่ จำ�นวนไม่น้อยอพยพมาจาก
อำ�เภอเชียรใหญ่และอำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาบุกเบิกทำ�ไร่กาแฟ พอราคากาแฟตก พวกเขาหันมาปลูก
ยางพารา ระลอกหลังหันมาปลูกปาล์มน้ำ�มัน
“ผมเข้ามาในปี 2526 ตอนนัน้ ในชุมชนมีแค่ 5 ครัวเรือน
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
การมาทำ�เรื่องภัยพิบัติ ผู้ใหญ่เสริมมองว่าตั้งแต่ปี 2552
เมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติ ที่นี่มักไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร
จึงเริ่มตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือคนในชุมชนกันเอง
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ในปี 2553-2554 บ้านปลายทับใหม่ พบภัยพิบตั ทิ รี่ นุ แรง
ทั้งลมและฝน แต่เป็นภัยพิบัติเฉพาะที่ ทำ�ให้จังหวัดไม่สามารถ
ประกาศเขตภัยพิบัติ ทางราชการก็จะไม่ช่วย อีกอย่างที่นี่เป็น
หมู่บ้านที่ห่างไกลสุดเขตแดนของจังหวัด การช่วยเหลือจึงล่าช้า
“ฝนหนั ก มั ก มาพร้ อ มลมแรงในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคมถึ ง
พฤศจิกายน ตอนที่เกิดนั้นน่ากลัวมากครับ ฝนตกหนัก ฟ้าร้อง
ต้นไม้ล้ม ลมกระหน่ำ�เสียงดัง ติดต่อกัน 2-3 วัน ใครอยู่ในทาง
ลมก็โดนแน่” เขาเล่า ปี 2553-2554 ทั้งบ้านเรือน เรือกสวน
ถูกลมกวาดเสียหาย 30-40 ครัวเรือน สวนยางล้ม
ตั้งแต่ในปี 2553 เกิดกองทุนสวัสดิการตำ�บลดินแดง
มีรูปแบบการบริหารในรูปแบบกรรมการ มีตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน
บทบาทจะดูแลสมาชิก เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาสาธารณประโยชน์ สวัสดิการผูน้ �ำ และเรือ่ งอืน่ ๆ 9 เรือ่ ง เมือ่ มาขับเคลือ่ น
โครงการ สสส. จึงเสนอให้กรรมการ ใส่ประเด็นภัยพิบตั เิ ข้าไปด้วย
เป็น 10 ประเด็น
“กองทุ น นี้ คิ ด ว่ า จะช่ ว ยเหลื อ ชาวบ้ า นได้ ใ นเบื้ อ งต้ น
แต่ก่อน หลังคาถูกลมพัดชาวบ้านต้องหาเงินไปซื้อกระเบื้องมา
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ซ่อมหลังคา บางบ้านไม่มีเงินต้องหยิบยืมมาแต่เมื่อกองทุนเป็น
เครือข่ายกับท้องถิ่น แจ้งเสร็จกองทุนซื้อให้เลยทันที”
ผู้ใหญ่เสริมเล่าว่า มาทำ�โครงการกับ สสส. เป้าหมาย
พัฒนากองทุนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้ 100% โดยโครงการฯ จะมาเป็นเครือข่ายของกองทุน
ที่เน้นเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะ
“เราหวังให้ชุมชนได้พึ่งตนเองได้ชัดเจนในหลายเรื่องมาก
ขึ้นโดยไม่ต้องรอข้างบน” เขาเล่าว่า นอกจากกองทุนที่มีความ
ชัดเจน โครงการฯ ยังดำ�เนินการจัดตัง้ คณะกรรมการทีม่ าเฝ้าระวัง
ภัยพิบัติ จัดสถานที่สำ�หรับอพยพหลบภัย และหาเครือข่ายที่จะ
มาหนุนเสริมต่อ
“สิ่งที่ได้ทำ�ไปแล้ว ก็มีการทำ�แผนที่ทำ�มือ การทำ� GPS
แผนที่ทางน้ำ� ฝึกอบรมป้องกันภัย จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ประมาณ
20 เครื่อง ให้ได้ช่วยเหลือกันยามที่เกิดปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นมา ให้ชาวบ้านเข้าใจและ
หาวิธีการหลบหลีก ช่วยเหลือตนเอง”
จากการดำ�เนินโครงการ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันภัยขึน้ มาชุดหนึง่ รองรับแผน สามารถกำ�หนดได้เลย ว่าหาก
เกิดภัยขึ้นมาจริงๆ เราจะทำ�อะไรบ้าง หนีภัยไปอยู่บริเวณใด
จากแผนที่ จะรู้ว่ามีกลุ่มเสียงอยู่กี่กลุ่ม ถ้ามีต้นไม้ล้มขวางถนน
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ลงมา ใครจะเป็นคนมาตัดไม้ออกไป ใครจะเป็นคนส่ง คนเจ็บ
คนไข้ จะใช้ ร ถของใครในหมู่ บ้ า นขนย้ า ยผู้ ค นเหล่ า นี้ ไ ปยั ง
ที่ปลอดภัย โดยใช้ศาลาหมู่บ้าน เป็นจุดพักพิงเบื้องต้น เพราะ
เป็นที่สูง
เพือ่ ลดความแรงของภัยพิบตั ิ ผูใ้ หญ่เสริมเล่าว่า ชาวบ้าน
ได้ มี ก ารสละที่ ดิ น สำ � หรั บ ทำ � พื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชน และช่ ว ยกั น ดู แ ล
“ผมเองได้ตรียมพันธุ์ไม้ ไม่ว่า ยางนา ตำ�เสา ตะเคียนทอง
มะฮอกกานี จำ�ปาทอง หลุมพอ เคี่ยม เพื่อปลูกป่าชุมชน
ไปพร้อมพืชที่กินได้เอาไว้เป็นส่วนรวม” เขามองว่า จุดเด่นที่นี่
คือชาวบ้านอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัย มาโดยตลอด มีอะไรก็ช่วย
เหลือกันแบบพี่แบบน้อง จึงเกิดความร่วมมืออย่างดี เพราะ
ผ่านความลำ�บากมาด้วยกัน เป็นบทเรียนให้มาร่วมสร้างหมู่บ้าน
ให้เข้มแข็ง
ณัฐพงษ์ คงสุดรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า การมา
ร่วมมือในการทำ�งาน สิง่ ทีเ่ ราได้คอื ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
เรา เพราะได้สร้างคณะทำ�งานเป็นเด็กรุ่นใหม่หลายคน
“การทำ�งานครัง้ นี้ มีดร.สมพร ช่วยอารีย์ จาก มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาช่วยวางโครงสร้างการจัดการ
ภัยพิบัติ” เขาเล่า แต่โจทย์สำ�คัญ คือ ทำ�อย่างไรให้คนในชุมชน
ได้ช่วยเหลือตัวเอง ก่อนหน่วยงานอื่นหรือภาครัฐจะมาช่วย
“อยากให้เหมือนวันก่อนที่บ้านน้าไพ ถูกลมพัดต้นไม้ล้ม
ทับหลังคาภายในหนึ่งชั่วโมงทุกคนก็สามารถเคลียร์เสร็จ เรารู้ว่า
เมื่อไม้ทุบหลังคาแล้ว เครื่องเลื่อยอยู่ตรงไหน ไปเอามาช่วยกัน
เอารถใครออกไปซือ้ กระเบือ้ งใหม่ เป็นระบบทีเ่ ราได้ตกลงวางแผน
เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ว่านั่นแหละ มีหลายเรื่องที่เรายังทำ�ได้
ไม่สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์”
ณัฐพงษ์ เล่าว่ากรณี ที่ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ มาวางระบบ
เอาไว้ให้มีคณะกรรมการ มีสภาผู้นำ�ที่เอาบรรดาแกนนำ�และ
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ผูป้ ระสบปัญหามานัง่ พูดคุย เล่าเรือ่ งทีเ่ จอมา ทำ�การวางตำ�แหน่ง
GPS ทุกหลังคาเรือนแล้ว เพื่อมาลงในโปรแกรม Google earth
ทำ�ให้รู้ชัดเจนว่าบ้านของใครอยู่จุดไหน
“ตอนนี้เรามีแผนเฝ้าระวัง 2 ช่วง คือ ช่วงพายุฤดูแล้ง
เดือนพฤษภาคม นอกจากนัน้ ก็เป็นช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม
เป็นพายุฝนตามฤดู ”เขาเล่า และว่าภาคีเครือข่ายทีท่ �ำ งานร่วมกับ
ชุมชน มีบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ อบต.ดินแดง กองทุน
สวัสดิการชุมชนตำ�บลดินแดง สภาองค์กรชุมชนตำ�บลดินแดง และ
โรงเรียนบ้านดินแดง
“หากว่าเกิดความรุนแรง ไม่สามารถใช้ศาลาหมู่บ้าน
เป็นจุดอพยพได้ ก็มีจุดอพยพระดับตำ�บลที่โรงเรียนบ้านดินแดง
ซึง่ ตอนนีม้ ภี าคีทกุ หมูบ่ า้ น” เขาว่า ประเด็นนีใ้ นอนาคตก็ตอ้ งการ
ขับเคลื่อนในระดับตำ�บล
“สิง่ ทีเ่ ราได้ และน่าภาคภูมใิ จตอนนี้ คือ เรามีคณะทำ�งาน
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 มาแล้วครั้งหนึ่งจำ�ลองเหตุการณ์น้ำ�
ท่วม ไม้ล้ม มีคนบาดเจ็บ
ประไพ สิ ง หรา ชาวบ้ า นผู้ ที่ เ คยประสบกั บ ภั ย พิ บั ติ
เล่าว่าในเดือนตุลาคม ปี 2555 เกิดฝนตกติดต่อกัน 10 วัน
หลังจากนั้นลมแรง หลังฝนดินอุ้มน้ำ� เปื่อยยุ่ย ต้นหมากล้มตี
หลังคาบ้าน
“ราว 2 ทุ่ม เราอยู่ในบ้าน กำ�ลังดูทีวี เราตกใจมาก
ฝนตกใส่บ้านเปียกหมด หลังคารั่ว ฝนก็เทลงบ้าน เราก็นั่งทุกข์ใจ
ตกใจอยู่ทั้งคืน ภาพนั้นยังคงติดในใจ พอฝนตก เราก็ยังกลัว
ทุกครั้ง ยังทำ�ใจไม่ได้” เธอเล่าว่า ตอนนั้น กรรมการภัยพิบัติของ
หมู่บ้านก็มาช่วยลงแรง ช่วยจัดการปัญหา ตามกำ�ลัง ภายใน
2 ชั่วโมงก็สามารถเคลียร์ได้
“ปีนั้นแรงสุด จนคนกลัว มาวันนี้เราตัดต้นไม้ข้างบ้าน
ออกหมดกลัวจะล้มทับบ้านอีก แต่โครงการ สสส.ทำ�ให้มั่นใจว่า
จะช่วยเหลือกันอย่างไรต่อไป” •

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ภูเก็ต

สูตรลับ “น้ำ�ชาห้าถ้วย”

คนไม้ขาวคิดถึงลิ้นห่าน

ความเปลี่ยนแปลงพัดโหมสู่เกาะภูเก็ต ไม่หยุดหย่อนใน
ฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก แต่ บ้านไม้ขาว หมู่ 4 ตำ�บลถลาง
อำ�เภอถลาง ยังคงความเป็นชุมชนน่าอยู่ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม
ผสานกับนวัตกรรม
“เราสำ�รวจข้อมูลสุขภาพในชุมชน หาว่าคนไหน มีความ
เหมาะสมที่จะต้องดูแล ได้แผนที่สุขภาพชุมชน แบ่งกันทำ�งานใน
การดูแลสุขภาพ เชิญกลุ่มเป้าหมายมานั่งพูดคุยว่า พวกเขาจะได้
รับการดูแลจากชุมชน จากสาธารณสุข และส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ”
เป็นคำ�บอกเล่าของ มาโนช สายทอง ผู้ใหญ่บ้านไม้ขาว
ผู้รับผิดชอบโครงการสานสายใยรักบ้านไม้
ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง ม.4 ต.ไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
บ้านไม้ขาวมีประชากร 1,250 คน
การดำ�เนินโครงการฯ ใช้ อสม. ขับเคลื่อน
มีการติดตามสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มเสี่ยง จนเห็นกลุ่มเป้าหมาย แล้ว
สามารถทำ�ปฏิทนิ ออกกำ�ลังกาย การดูแล
อาหารการกิน ประกวดสุขภาพ และคิดค้น
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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นวัตกรรม เรียกว่า “น้ำ�ชาห้าถ้วย” เครื่องมือวัดระดับน้ำ�ตาล
5 ระดับประกอบด้วย
- หวานฉ่ำ�
- หวานแหวว
- หวานหวิว
- หวานนิด
- อ่อนหวาน
“ความหวานห้าตระกูลนี้เป็นเครื่องมือ ตรวจเช็คได้ว่า
ค่าน้ำ�ตาลของคนอยู่ในระดับไหน เข้าใจง่าย เหมาะจะใช้กับ
ชาวบ้าน เพื่อเห็นพฤติกรรมการบริโภคของคนสู่ดัชนีที่จะชี้ว่า
ถึงเวลาในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินแล้วหรือยัง”
ผู้ ใ หญ่ ม าโนชเล่ า ถึ ง นวั ต กรรม ที่ เ กิ ด มาจากโครงการ
สสส.ชิน้ นีท้ ชี่ าวบ้านช่วยกันออกแบบว่า เพือ่ ต้องการหาเครือ่ งมือ
มาบอกระดับว่า ประชาชนอยู่ในสภาพอย่างใดทางสุขภาพ
“วิธีการใช้เครื่องมือ ก็เอาชา 5 ถ้วยมาให้ชิมว่า เขาชอบ
รสแบบไหน ก็จะรู้ทันทีว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนนั้นว่า
น้ำ�ตาลอยู่ในระดับใด”
น้ำ�ชา 5 ถ้วย ถูกออกแบบส่วนผสม รสชาติมาแล้ว
สามารถกำ�หนดให้รู้ได้ว่า คนที่ชอบดื่มถ้วยไหน จะมีระดับความ
ชอบน้�ำ ตาลระดับใด ชีน้ ยั ให้รรู้ ะดับพฤติกรรมการบริโภคว่าน้�ำ ตาล
และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
เมื่อรู้ผลแล้ว ทางทีมงานต้องไปติดตามว่า คนที่มีปัญหา
ปรับพฤติกรรมหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือนี้ร่วมกับแผนที่สุขภาพ
ชุมชน
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จากน้ำ�ชาห้าถ้วย ผู้ใหญ่มาโนช และ ทีม อสม. ยังนำ�ไป
สู่แนวคิด “ไข่ 5 ฟอง” วัดระดับความเค็มและมัน โดยเอาไข่เจียว
ทีป่ รุงเกลือ น้�ำ ปลา หรือไม่ได้ใส่อะไรเลย ตามระดับ วัดความเค็ม
ที่สัมพันธ์กับความชอบของแต่ละคน
“เครื่องมือง่ายๆ ไม่มีวิชาการมากเกินไป ใช้ดูแลเรื่อง
อาหารการกิน ของชาวบ้านทีน่ ี่ ซึง่ เราทำ�อะไรหลายอย่างเกีย่ วกับ
เลข 5 ทั้งระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับจังหวัด อย่างงานสมัชชา
สุขภาพภูเก็ต เราเสนอทำ�ประเด็นสุขภาพ 5 เรื่องอีกด้วย”
ผูใ้ หญ่มาโนชมองว่าการดูแลสุขภาพประชาชน อันดับแรก
ต้องเปลี่ยนที่ตัวคน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
ที่จะก่อโรคตามมา การเปลี่ยนให้ได้ต้องมีกุศโลบาย
“เราเน้นทำ�กับกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป เพราะพวกเขาจะ
ต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นต่อไป ในการสร้างพฤติกรรมการ
บริโภคที่เหมาะสม ก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าการเป็นเบาหวาน ความดัน
มันรักษาดูแลยาก บางคนเสียชีวิต เป็นตัวอย่างว่าหากดูแลตัวเอง
ไม่ดี ก็จะไปถึงตรงนั้นได้หมดไม่ว่าใคร”
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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คนเป็นโรคเบาหวาน ความดัน เพิ่มขึ้นมากมายในสังคม
ไทย มีปัญหาพื้นฐานง่ายๆ มาจากการตามใจปาก ชาวบ้าน
ไม้ขาวไม่ต้องมาเจอกับโรคภัยแบบนี้ น้ำ�ชา 5 ถ้วย เป็นเครื่องมือ
วัด แต่สงิ่ สำ�คัญเมือ่ รูป้ ญ
ั หาจากบททดสอบแล้ว ต้องรีบปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และติดตามผลอย่างเคร่งครัด
“ขั้นแรกเราก็ให้เขาซื่อสัตย์กับตัวเองที่จะรายงาน อย่าง
ว่าเขากินอาหารอะไรกี่อย่างเช้ากินข้าวมันไก่ เที่ยงกินข้าวมันไก่
อีกหรือเปล่า ให้เขาเขียน บันทึกเอง พอสิ้นเดือนก็ไปติดตามกัน
อีกรอบว่าจริงหรือไม่” ผู้ใหญ่บ้านไม้ขาวเล่า และว่าพฤติกรรม
การกิน ของชาวบ้านทุกวันนี้ นับวันมีผลโดยตรงกับโรคต่างๆ
โดยเฉพาะการหันมาบริโภคอาหารสำ�เร็จรูป อาหารถุง ผักปน
เปื้อนสารพิษ
นอกจากน้ำ�ชา 5 ถ้วย การขับเคลื่อนโครงการสานสายใย
รักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรือ้ รัง ได้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ให้คนหันมาปลูกผักกินเองด้วย ผักพื้นบ้านประจำ�ถิ่นของที่นี่
คือผักลิ้นห่าน เป็นพืชผักธรรมชาติ ที่ขึ้นตามชายหาด เมนูที่นิยม
นำ�มาปรุงเป็นอาหารกันมาก คือ ต้มกะทิ แกงเลียง และผัด รสชาติ
อร่อย มีโปรตีนสูง และปลอดสารพิษแน่นอน
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ใ น อ ดี ต ผั ก ลิ้ น ห่ า น
ชาวบ้ า นก็ จ ะหามากิ น ได้ ง่ า ย
แต่ทุกวันนี้กำ�ลังกลายเป็นของ
หายาก ใกล้สูญพันธุ์แล้ว จนมี
คนนำ�มาปลูกตามบ้านอยู่บ้าง
โดยต้ อ งใช้ ดิ น ทรายชายหาด
มาปลู ก ขณะที่ ชุ ม ชนกำ � ลั ง มี
แปลงที่อนุรักษ์พืชชนิดนี้เอาไว้ที่ริมหาดหลังจากความเจริญที่เข้า
มาทำ�ลายผักชนิดนี้ไปมาก และผลจากสึนามิก็มีส่วนกับการลด
จำ�นวนเช่นเดียวกัน
นอกจากมองเรื่องอาหารมีการจัดกิจกรรมออกกำ�ลังกาย
และติ ด ตามผล หลั งโครงการนี้ สำ � เร็ จ หวั ง ว่ า กลุ่ ม เป้ า หมาย
100 คน ลดปัญหาจากโรคเรื้อรัง คนเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
หันมาดูแลตัวเองโดยการออกกำ�ลังกาย
ผู้ใหญ่มาโนชบอกว่า ชุมชนแห่งนี้มี อสม.แข็งแรง มีศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน ซึ่ง อสม. ก็ได้อาศัยที่นี่มาประชุมเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ มีเครือข่ายหลากหน่วยงานมาสนับสนุน
ไม่ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล กลุ่มเกษตร กลุ่ม
จักสาน กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มอาหาร กลุ่มชาวนา กลุ่มสปาทราย
ทีมงาน อสม.บ้านไม้ขาว ช่วยกันเล่าว่า จากโครงการ
สสส. ได้เน้นการดักตรวจจับความหวาน ไปสู่การลดหวานมันเค็ม
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เมื่อตรวจการเป็นเบาหวานหรือเสี่ยงที่จะเป็น
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งน้ำ�ชา 5 ถ้วย แล้วจะแนะนำ�
ชาวบ้านว่า เขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ต้องลดหวาน มันเค็ม
ซึ่งหลายคนบอกว่า ได้ผลดี
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“คนเป็นเบาหวาน ก็ตอ้ งลดน้�ำ ตาล แต่เราก็บอกถึงปัญหา
จากด้านอื่น ข้าวมีแป้ง เป็นน้ำ�ตาล ก็อาจลดข้าวจาก หนึ่งทัพพี
มาเหลือครึง่ ทัพพี มากินผักลวกผักนึง่ ก็ถอื ว่าแนวคิดน้�ำ ชา 5 ถ้วย
ได้ผลในการนำ�มาใช้”
ทีม อสม.เล่า และมองว่า เมื่อรู้ปัญหาแล้วถ้ามีลูกหลาน
ทีอ่ ยูก่ บั บ้านทำ�อาหารให้ พ่อแม่สงู อายุกนิ เอง เขาก็จะรูว้ า่ จะปรุง
อาหารอย่างไรให้เหมาะกับสภาพร่างกายและโรค แต่ยอมรับว่า
ส่วนใหญ่ลูกหลานไม่ได้อยู่กับบ้าน ส่วนหนึ่งไปกรีดยาง ทำ�งาน
รับจ้าง โรงแรม มักซื้อกับข้าวปรุงสำ�เร็จ จึงมองว่าความสำ�คัญ
อยู่ที่การปรุงอาหารเอง การหาอาหารที่ปลอดภัย
วารุณี ธารารัตนากุล พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าได้
ทำ�งานพัฒนาร่วมกับ หมู่ 4 และผู้ใหญ่มาโนช มานาน ตั้งแต่
สมัย 2540 เห็นพัฒนาการของชุมชนมาเรื่อย ที่ผ่านมาเน้น
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ไปทางการท่องเทีย่ ว การรักษาอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าพรุ มาช่วงหลัง
ขับเคลื่อนเกี่ยวกับสุขภาวะ
“ที่นี่ มีกลุ่ม อสม. ที่เข้มแข็ง จนสามารถมาขับเคลื่อน
เฝ้ า รั ก ษาโรคเรื้ อ รั ง โดยที่ แ กนนำ �โครงการ ไม่ ว่ า ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
แกนนำ�คณะทำ�งาน อสม. อาจมองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำ�คัญ
สำ�หรับชุมชน”
ส่วนนี้เองนำ�ไปสู่นวัตกรรม น้ำ�ชา 5 ถ้วย เพื่อเฝ้าระวัง
รักษาคนที่เป็นโรค
วารุณี มองว่าคนภูเก็ต ไม่ค่อยมีโอกาสทำ�งานแนวนี้
เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจชาวบ้านค่อนข้างดี คนส่วนใหญ่
ทำ�งานรับจ้าง งานโรงแรม ธุรกิจส่วนตัว ทำ�สวน ก็ไม่ค่อยมีเวลา
มาทำ�งานชุมชนแบบจิตอาสา แต่มีหลายคนมาทำ�งานนี้อย่าง
ผู้ใหญ่มาโนช ที่ไม่ได้เดือดร้อนทางการเงิน แต่ก็มีจิตอาสามาช่วย
พัฒนาชุมชน ตัวเองสุขภาพดี มีรายได้ อยู่สบายแล้วแต่เขาคิดทำ�
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เพื่อคนอื่นถือว่ายยกระดับไปอีกขั้น ถึงไม่ใช่ส่วนใหญ่ ก็ยังมอง
เห็นว่ามีคนเหล่านี้อยู่
“จุดเด่นที่สำ�คัญมองว่า ภาคีการมีส่วนร่วมดี อย่างเช่น
โครงการฯนี้ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สาธารณสุข
โรงเรียน เด็กนักเรียน ครู อสม. ผู้นำ� กลุ่มอาชีพ หลายส่วน
มามีส่วนร่วม คณะทำ�งานแบ่งบทบาทกันไปตามศักยภาพ เช่น
กลุ่มเด็กมาช่วยทำ�เอกสาร งานไอที นักเรียนมาช่วยที่ถนัด ฯลฯ
มองว่าปรากฏการณ์นี้จะต่อยอดไปเรื่องอื่นๆ ได้”
แม้ภูเก็ตเป็นเมืองทันสมัย แต่วารุณี ซึ่งเป็นลูกภูเก็ต
คนหนึ่งมองชุมชนนี้ว่า ยังมีความเป็นชนบท แม้จะมีโรงแรม
กิจกรรมท่องเที่ยวเข้ามา ยังรักษาความเป็นอยู่ดั้งเดิมเอาไว้ได้
ยังเห็นวิถีดั้งเดิมของภาคเกษตร แม้มีคนต่างถิ่นมาอยู่ มีธุรกิจ
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เข้ามา แต่สามารถรักษาสภาพวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ที่อยู่กันได้
อย่างมีความสุข น่าอยู่ ในท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงทีโ่ อบล้อม
เข้ามา
“อันนีม้ องว่าคนภูเก็ต ปรับตัวกับความเป็นเมืองท่องเทีย่ ว
ได้ สังเกตว่าชายหาดตรงไหน นักท่องเทีย่ วอย่างฝรัง่ มาก คนภูเก็ต
จะหลบ เป็นความรู้สึกว่า ยกให้นักท่องเที่ยวใช้ไป ขณะเดียวกัน
ก็เห็นว่าธุรกิจท่องเทีย่ ว อย่างโรงแรม เมือ่ มาใช้ทรัพยากรในชุมชน
แล้ว ก็ต้องตอบแทน ดูแลชุมชน คืนบ้าง” •
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นครศรีธรรมราช

สิบเมนูสุขภาพบ้านเกาะรุ้ง

อาหารปลอดภัยใกล้รั้วบ้าน

วาสนา คงไสยะ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการกิ น ดี มี สุ ข
ณ บ้านเกาะรุ้ง หมู่ 2 ตำ�บลบ้านใหม่ อำ�เภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้มี ประชากร 737 คน
ในจำ�นวนนี้ เป็นโรคเบาหวาน และความดัน 87 คน นับเป็น
23 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าสูง
“จากการทำ�ประชาคมเวทีชุมชน เราเห็นสภาพปัญหา
ผู้ป่วยเรื้อรังมาจากปัญหาการไม่ออกกำ�ลังกาย บริโภคอาหาร
ไม่ถูกวิธี กับเรื่องสารเคมีในการประกอบอาชีพ” เธอเล่าว่าคนที่นี่
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ปลูกผัก ทำ�นา สวนปาล์มซึ่งสารเคมีที่สร้างปัญหากับสุขภาพ
ตามมา
จากการตรวจสอบทางการแพทย์ พบว่า มีสารเคมีตกค้าง
สูงอยู่ในเลือดของคนของพื้นที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
การมาขับเคลื่อนโครงการนี้ ตั้งแต่การประชุมสภาผู้นำ�
ประชุมให้ชาวบ้านเข้าใจโครงการอธิบายให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุ
ของโรคที่กำ�ลังเป็นกันอยู่มาก คุยกันหลายครั้ง ก็ทำ�ให้ชาวบ้าน
เข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้น
“เรามีการให้ความรูต้ ดิ ตาม แนะนำ�กับทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งสภาผู้นำ� ผู้นำ�ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่
เกษตร และ รพ.สต. มาช่วยด้วยจนชาวบ้านเข้าใจและเริม่ ทำ�ตาม”
วาสนาเล่า
มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาเสวนาวิถที �ำ เกษตรแบบเดิม
ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้สารเคมีน�ำ กลับไปทำ�แปลงผักในชุมชน มีกลุม่ เป้าหมาย
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100 ครัวเรือน ซึ่งคนที่ทำ�แปลงผักในชุมชนที่ผ่านมามีทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม ได้เรียนรู้ใหม่ คือ การทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์
สำ�หรับคนทีไ่ ม่ได้ปลูกขาย เน้นให้เขาปลูกผักริมรัว้ กินเอง
และผักเสริม 5 ชนิด เช่น พริก มะเขือ ผักบุ้ง ผักกาดขาว คะน้า
เป็นต้น
“บ้านเราเป็นแหล่งผลิตสำ�คัญของพืชผักทีส่ ง่ ขาย พวกเขา
เริม่ รูแ้ ล้วว่าถ้าเขาใช้สารเคมี จะมีปญ
ั หาทีข่ ายไม่ออก แต่การปลูก
แบบไม่ใช้สารเคมี อาจยากลำ�บาก พืชไม่งอกงาม ผลผลิตได้น้อย
แม้เป็นสินค้าที่คนกำ�ลังสนใจแต่ยังขายได้ในราคาเดิมให้เขาเลิกใช้
สารเคมีทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก แต่คงจะค่อยลดลงมากกว่า”
เธอว่ า ทุ ก วั น นี้ เ กษตรกรที่ ยั ง ใช้ ส ารเคมี จ ะใช้ คำ � ว่ า
“ปลอดภัย” ตามเอกสารกำ�กับยาที่ระบุเอาไว้เป็นระยะปลอดภัย
ตามหลักของสารเคมีเท่านั้น
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อย่างไรก็ตาม พอคนปลูกผักโดยหันมาลดสารเคมีจริงๆ
มีการเชิญเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนการผลิตหัวเชื้อเป็นสูตรต่างๆ
ทางกระบวนการอินทรีย์แทนสารเคมีทั้งปุ๋ย และกำ�จัดศัตรูพืช
พบว่า ชาวบ้านจะเริ่มมาสนใจ
เพื่อสร้างกระแสให้คนสนใจยิ่งขึ้น ในกิจกรรมสำ�คัญของ
โครงการได้ให้สภาผู้นำ�ที่แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ช่วยกันคิดเมนูอาหาร
สุขภาพ 10 รายการ โดยเน้นผักที่ปลูกในพื้นที่ที่ใช้อยู่เป็นประจำ�
เพือ่ ให้เมนูนเี้ ป็นเมนูประจำ�ครัวของชาวบ้าน และปลูกพืชหรือเลีย้ ง
สัตว์ชนิดที่ต้องใช้เป็นส่วนประกอบเอาไว้รองรับ ในที่สุดได้เมนู
ประจำ�หมู่บ้าน ประกอบด้วย
- ข้าวยำ�
- แกงเลียงหัวปลี
- แกงเลียงผักรวม
- น้ำ�พริกมะนาว
- ขนมจีนน้ำ�ยา
- มะพร้าวคั่ว
- ยำ�มะกรูด
- แกงส้มปลา
- ยำ�หัวปลี
- ไข่ตุ๋น
สุดา ไพศาล พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่า ในการจัด
กิจกรรมออกแบบเมนูอาหารให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง
จั บ กลุ่ ม กั น ก่ อ น แล้ วให้ ส ภาผู้ นำ � ชุ ม ชนเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง 2 คน
เชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพืน้ ทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ พิจารณาว่า มีความ
เหมาะสมหรือไม่ ที่จะเอาเมนูเหล่านี้มาใช้
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“กว่าจะได้ 10 เมนูดังกล่าวนั้น ชาวบ้านช่วยกันคิดบน
โจทย์ที่เราบอกไปว่าเป็นเมนูไหนก็ได้ที่ตัวเองมีวัตถุดิบที่อยู่ใน
ชุมชนตัวเอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จะช่วยดูว่ามันใช้ได้หรือไม่ ก็ช่วย
กันเลือกจนได้ 10 เมนูนี้”
เมื่ อ ได้ แ ล้ ว มี ก ารจั ด งานลองมาปรุ ง และช่ ว ยกั น ชิ ม
ก่อนประกาศใช้โดยสรุปเป็นเอกสารแผ่นเล็กๆ เมนูอาหารชุมชน
บ้านเกาะรุ้งนี้มีอะไรบ้าง มีส่วนประกอบและวิธีการปรุงอย่างไร
“เราเสนอเมนู 10 อย่างนี้ออกไปเพื่อให้ชาวบ้านได้
หมุนเวียนประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ และ
การวางแผนปลูกพืชผักกินเองก็เพื่อมาทำ�อาหารดังกล่าว”
วาสนา ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ และเรียนจบวิชาเอกอาหาร
และโภชนาการ จากวิทยาลัยอาชีวะ เล่าต่อว่า กิจกรรมการช่วย
กันคิดเมนู 10 รายการ ให้กับชุมชนนับว่าเป็นความทรงจำ�ดีๆ
ของหมู่บ้านครั้งหนึ่ง โดยในวันนั้นมีการจัดที่ศาลาหมู่บ้าน มีการ
แบ่งกลุ่มไปทำ� 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มไปลองทำ�เหมือนเข้าห้องแลป
เลยไปปรุง และมาเสิร์ฟที่โต๊ะที่จัดผ้าปูเอาไว้อย่างดี ส่งตัวแทนมา
อธิบายส่วนประกอบอาหารว่า ส่วนไหนบ้างต้องซื้อหรือส่วนไหน
ไม่ต้องซื้อ อะไรปลูกเอง ใช้เครื่องปรุงอะไรบ้าง เน้นที่ว่าไม่ใส่
ผงชูรสใช้ความหวานจากผัก
“ฉั น เองก็ จ บมาทางอาหาร ทำ � หน้ า ที่ สั ม ภาษณ์ แ ละ
ให้ความรูเ้ รือ่ งอาหารไปด้วย ทีผ่ า่ นมาเรียนจบมาไม่ได้ใช้อะไรมาก
ยกเว้นเป็นแม่ครัวทีบ่ า้ น เราก็เน้นให้เขาลดเปรีย้ ว หวาน มัน เค็ม
ในเมนูอาหาร”
หลังจากได้เมนูชุมชนก็ต้องรณรงค์กันต่อไปอีก
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“อย่างการแกงเลียงนอกจากไปซื้อผักจากข้างนอก ทำ�ไม
เราไม่ใช้ผัก ริมรั้วข้างบ้านมาแกง เพราะว่ามันปลอดภัยกว่า
เป็นการพอเพียงและปลอดภัยไปในตัวเมนูแนะนำ�แน่นอนว่าเป็น
อาหารที่ทุกคนถนัด คุ้นเคยอยู่แล้วมีประโยชน์คุณค่า แต่ก็ต้อง
สนใจปลูกผักเองและปรุงเองไม่ใช่ยังซื้อแกงถุง”
อันทีจ่ ริงอาหารประจำ�ถิน่ ทีน่ มี่ คี ณ
ุ ค่ามีเอกลักษณ์แตกต่าง
จากถิ่นอื่นอยู่แล้ว เช่น แกงส้มก็ใช้ส้มจาก (ส้มหมักจากงวง
ต้นจาก รสชาติเปรี้ยวลักษณะพิเศษ) อยู่ในเมนูแกงส้มปลา จะใช้
ผักอะไรที่ชอบเติมลงไปก็ได้
นอกจากเรื่องอาหาร ด้านการออกกำ�ลังกายก็เป็นเรื่อง
สำ�คัญทางโครงการฯ ผลักดัน การตั้งกติกาว่าให้ออกกำ�ลังกาย
3-5 ครั้ง แต่ละครั้งละ 30 นาที ให้ชุมชนได้รับรู้ในเวทีการประชุม
“การเป็นกติกา หมายความว่า ทุกคนควรทำ�เป็นข้อตกลง
ร่วม ไม่เชิงบังคับ ซึง่ เราพบว่าในตอนเช้าคนในหมูบ่ า้ นจำ�นวนหนึง่
มาออกกำ�ลังกาย มีการเดินใช้ไม้พลอง ท่าเต้น มีกลุ่มของเขา
นัดที่ศาลาช่วงเย็นแต่ช่วงเช้านัดกันเดิน แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุมากกว่า เขาก็รายงานว่า ทำ�ให้สุขภาพดีขึ้น”
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ความเปลี่ยนแปลงที่ได้จากโครงการ วาสนามองว่า
- เกิดสุขภาวะทางจิต จากการเห็นชาวบ้านอารมณ์ดีขึ้น
มีความเอือ้ อาทร รักใคร่ เกิดการรวมกลุม่ มีความสนุกเพลิดเพลิน
ระหว่างมาทำ�อะไรด้วยกัน จากที่ไม่เคยมีเวที
- ทางกาย มีการออกกำ�ลังกาย ตื่นตัวว่าไม่ใช่ทำ�งาน
อย่างเดียวสุขภาพก็เป็นเรือ่ งสำ�คัญ หลายคนก็หนั มาสนใจสุขภาพ
มากขึ้น
- ด้านสังคม ชาวบ้านมีความรับผิดชอบ รวมตัวดูแลสังคม
หันหน้าเข้ามาหาทำ�กิจกรรม
- ด้านปัญญา ชาวบ้านหวนกลับไปใช้วิถีเดิม ที่มีความ
ปลอดภัย
“เราคาดหวังว่า หลังเสร็จสิน้ โครงการ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รังจะไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มเสี่ยงไม่เกิด กลุ่มใหม่ไม่มีผู้ป่วยติดเตียง
สุขภาพภาพรวมดีขึ้น”
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ในฐานะพีเ่ ลีย้ งโครงการ สุดากล่าวสรุปว่าจุดเด่นของชุมชน
แห่งนี้คือ ศักยภาพผู้นำ�มีความพร้อม สามารถดึงเครือข่ายจาก
ส่วนต่างๆ ลงมาชุมชนได้มาก และขยายเครือข่ายของกิจกรรมที่
ทำ� นอกจากนั้นคนที่ทำ�งาน ทำ�งานหลายบทบาท ไม่ว่าผู้นำ�กลุ่ม
สตรี อสม.ฯลฯ ก็สามารถบูรณาการงานได้ ขณะทีห่ ลายเรือ่ งก็เข้า
แผนพัฒนาของ อบต.
“สำ�หรับการต่อยอดต่อไป มองว่าชาวบ้านต้องหันมาใช้
สารชีวภาพแทนสารเคมีเดิม ต้องรูจ้ กั การบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย
รู้จักการทำ�เมนูอาหารจากพื้นที่เราเองปลูกเอง ทำ�เอง บริโภคเอง
และขยายแนวร่วมด้านสุขภาพ เช่น เอากลุ่มวัยรุ่นมาเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียง” •
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คลังอาหารบ้านดอนโรง

คนไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อน

โครงการคลั ง อาหารบ้ า นดอนโรงหมู่ ที่ 8 ตำ � บล
เขาพระบาท อำ�เภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อยอด
มาจากโครงการ ดอนโรงสร้างสุขด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
ดอนโรงเป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ น้�ำ ชาวบ้านทำ�นา เมือ่ เจอปัญหา
ดินเปรี้ยว และน้ำ�ท่วมทุกปี ครั้นเมื่อปรับที่นาเพื่อปลูกยางพารา
และปาล์ ม มากขึ้ น มี ก ารใช้ สารเคมี ทำ�ให้แหล่งน้ำ�ปนเปื้อน
สารเคมี ต้นทุนการผลิตสูง โครงการดอนโรงสร้างสุขด้วยวิถเี กษตร
พอเพียงในปีแรก สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาบ้านดอนโรง และส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีจากการเกษตร
ร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต
อาหารจากชุมชนใช้กิจกรรม 4 ฐานเรียนรู้
1) การผลิตและทำ�ปุ๋ยหมัก น้ำ�หมักชีวภาพ
2) กระบวนการปรับปรุงดินและน้ำ�
3) การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
4) การนำ�สมุนไพรมาใช้ในภาคเกษตรไล่แมลง
มีการชวนเด็กนักเรียนทำ�กลุ่มปลูกผักในโรงเรียนจนส่ง
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแบบให้ฟรีที่เหลือเด็กนำ�
กลับบ้าน ส่งต่อความคิดกับผู้ปกครองเด็ก นำ�ความคิดเรื่องการ
ใช้เศษผักเศษอาหารในครัวเรือนที่ย่อยสลายได้มาทำ�ปุ๋ยหมัก
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เมื่ อ หั น มาดำ � เนิ น การตามแนวทางนี้ พบว่ าในกลุ่ ม
เป้าหมายสามารถลดรายจ่าย 300-500 บาทต่อครัวเรือน/เดือน
สุขภาพดีขนึ้ จากการปลูกผักกินเอง การทำ�งานร่วมกันในครอบครัว
ได้ท�ำ ให้ครอบครัวอบอุน่ มีการรณรงค์ให้ปลูกผักอย่างน้อย 5 ชนิด
ใครไม่ทำ�ตามเกณฑ์จะไม่ได้รับสวัสดิการชุมชน เป็นมาตรการ
แซงชัน่ ทางสังคม ใครเข้าร่วมโครงการจะมีปา้ ยบอกสถานะให้หน้า
บ้านว่า “ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง”
หมู่บ้านที่คนนิยมใช้ผงชูรสในการปรุงอาหารจำ�นวนมาก
เมื่อรณรงค์ปลูกผักกินเอง ยังสามารถใช้ผักสดมาแทนผงชูรสได้
มีทีม อสม. ที่ออกไปค้นหาตามครัวเรือนต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้ลดผงชูรสใช้ผักใส่ในเมนูอาหารต่างๆ ตอกย้ำ�แนวคิด “ตู้เย็น
ข้างบ้าน” ด้วยการปลูกผักหลากหลายชนิดเอาไว้กินเอง ส่งผล
คนดอนโรงลดการใช้ผงชูรส 85 เปอร์เซ็นต์
โครงการฯ ยังผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้ 2 แห่ง เกิดขึ้น
ในชุมชน คือ ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนโรง และโรงเรียนบ้านดอนโรง
ในจุดดังกล่าวมีการทำ�น้ำ�หมัก ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง และปลูกพืช
บางชนิดไว้ให้ประชาชนไว้เก็บกินเป็นจุดส่วนรวมของหมู่บ้าน
หนูฟอง หนูทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีบทบาท
ในชุมชนดอนโรงเป็น สมาชิก อบต. และประธานกองทุนสวัสดิการ
เล่าว่า สิ่งที่ได้มาชัดเจนในปีแรก คือ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยหมัก/น้ำ�หมัก
บัญชีครัวเรือน และกฎกติกาของการปลูกผัก
“ในปีทสี่ องเราเปิดเวทีประชุมหมูบ่ า้ น นำ�มาสูแ่ นวคิดคลัง
อาหารบ้านดอนโรงมาสู่การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลานิล ก้อนเห็ด
ทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์”
คำ�ว่า “คลังอาหาร” หนูฟอง บอกว่า ต้องการสร้างผลผลิต
ปลอดภัยจากสารเคมี สำ�หรับบริโภคเองในชุมชน เนือ่ งจากทีผ่ า่ น
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มาคนดอนโรงซือ้ เกือบทุกอย่าง ถ้าผลิตอาหารได้มากพอในอนาคต
อาจเลี้ยงในระดับตำ�บล และยกระดับเป็นจังหวัดเน้นผลผลิตที่ใช้
กระบวนการทางชีวภาพ
“ตอนนี้กเ็ ป็นไปได้นอกจากเลีย้ งเป็ดไก่ ปลูกผัก เกือบทุก
ครัวเรือนยังปลูก คะน้า สายซิ้ม ถั่วฝักยาว ฟักเขียว แตงโม พริก
ปลูกเอง และขายในชุมชน จนพ่อค้าเข้ามาหาซือ้ โดยเฉพาะแตงโม
บ้านดอนโรงอร่อยมาก เพราะดินและการใช้วิธีการปลูกแบบ
ชีวภาพหลังเข้ากระบวนการโครงการฯ
สำ�หรับปลานิลชาวบ้านลงมือเพาะพันธุเ์ องแบบธรรมชาติ
ในกระชัง เพื่อแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้สมาชิก ยังค้นพบเองด้วยว่า
ปลานิลไม่จำ�เป็นเลี้ยงด้วยอาหารเม็ด แต่สามารถเลี้ยงด้วยพืช
ที่หาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าผักบุ้ง และผักอีกหลายชนิด สับลงไปปลา
นิลก็กิน เลี้ยง 6 เดือน ก็จับมากินได้ ที่เหลือครัวเรือนบริโภค
ขายในชุมชนด้วยราคาไม่แพง
“สิ่ ง ที่ เ ราคิ ด และทำ � คื อ ผลิ ต ในสิ่ ง ที่ ตั ว เองปลอดภั ย
แล้วค่อยส่งต่อให้คนอื่นปลอดภัย” เธอว่า วันนี้คนดอนโรงไม่มี
เงินก็อยู่ได้แล้วเพราะมีผัก ปลา ไก่ ข้าว
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“เมือ่ ก่อนรายได้นอ้ ย รายจ่ายสูง เพราะเราไม่ได้คดิ ต้นทุน
พอมาคิดต้นทุนว่าทำ�รายได้ให้พอรายจ่ายจะทำ�อย่างไร อย่าง
ของแพง แต่เราทำ�เองได้ ทำ�ไมเราไม่ทำ� จะได้ไม่ต้องซื้อของ
คนอื่น อย่างเขาบ่นว่าพริกแพงมาก เราปลูกเองได้ครัวละ 10 ต้น
ก็พอกิน เราก็ไม่เดือดร้อนพอทำ�ปุย๋ หมักก็ประหยัดต้นทุน ไม่ตอ้ ง
ซื้อเพราะวัสดุทำ�ปุ๋ยก็มีอยู่แล้ว”
ทุกอย่างตอบสนองกติกาชุมชนที่คุยกันเบื้องต้น ยังไม่
ประกาศใช้เป็นทางการ ว่าด้วย
- ทุกครัวเรือนต้องปลูกผักกินเอง
- ต้องมีคลังอาหารปลอดสารเคมีทุกครัวเรือน
- การออกกำ�ลังกายทุกวัน
- การขับขี่ปลอดภัย
เมื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ จากที่ เ ห็ น คนมี เ วลาว่ า งมาก
มีสภากาแฟตอนเช้า ล้อมวงกันจนเที่ยง ถึงตอนนี้ต่างคนต่าง
หันหน้ากลับไปทำ�งาน ไม่มีสภากาแฟเผาผลาญเวลาเล่นให้เห็น
อีก ภาพที่เห็นคนสังสรรค์กินเหล้าในตอนเย็นก็ไม่มี ที่เปลี่ยนได้
เพราะมีต้นแบบทำ�ให้เห็นสำ�เร็จในที่สุดจะมีคนทำ�ตาม
“ตื่นแล้วต้องไปทำ�งาน เที่ยวนั่งคุยกันอยู่รายได้ก็หดหาย
ออกไปแต่เช้า รายได้มากขึ้น” หนูฟอง อยากเห็นบ้านดอนโรง
เป็นคลังอาหารที่มีกินทุกครัวเรือนจากพืชผักธรรมชาติข้างบ้าน
ไม่ต้องไปซื้อ ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทำ�ขึ้นก็เพื่อลูกหลานในวัน
ข้างหน้า
ผลที่ตามมาเห็นคนรุ่นใหม่กลับมาบ้านบ้างแล้วหลังจาก
ไปเรียนทำ�งานที่อื่น เริ่มกลับมาอยู่แบบพึ่งพาตนเองไม่ยากจน
ไม่เป็นหนี้เหมือนเก่า
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“ตอนนี้ที่นี่ได้เป็นต้นแบบของตำ�บลพระบาทในการพลิก
จากหมูบ่ า้ นยากจนมาเป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาคนทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมีกระบวนการรูปแบบของเขาเอง”
เธอเล่าว่า ตอนนี้หมู่บ้านได้รับการยกระดับเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด กระบวนการทีว่ างแผนเกิดทัง้ หมด
แล้ว เพียงแต่จะขยายกลุ่มเป้าหมายจาก 40 เปอร์เซ็นต์ ไปทั้ง
หมู่บ้านและทำ�อย่างต่อเนื่อง
“ปัญหาคนที่ยังขาดความรู้เพราะไม่ได้เข้าประชุมก็มีบ้าง
คนขวางโลกก็ยังมี จะไม่มาร่วมไม่รู้ปัญหา คนที่อยากได้แต่ไม่ลง
มือทำ� ไม่ร่วม การไม่ร่วมประชุมก็มีมาตรการสังคม เช่น ถ้าไม่มา
ประชุมเลยก็ไม่สามารถอยูใ่ นกลุม่ สัจจะ หรือกลุม่ กองทุนเงินล้าน”
จำ�ปี เกิดแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอนโรง เล่าว่าทุกวันนี้
หากใครต้องการเรียนรู้แนวคิดบ้านดอนโรงจะมีครูประจำ�ฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เลย
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“สมมติวา่ ใครสนใจก้อนเห็ด เราก็จะมีครูในหมูบ่ า้ น คนใน
มาเป็นครูสอนได้เลยว่าทำ�ก้อนเห็ดอย่างไร”
เธอเล่ า ว่ า ทุ ก วั น ที่ 7 ของเดื อ นชาวบ้ า นยั ง นั ด มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มคุยกันว่าบ้านใครปลูกอะไร อย่างไร
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ไม่วา่ ผูส้ งู อายุ เยาวชน แกนนำ� อสม. ประชาชน
ทั่วไป นอกจากนั้นใครมีผักอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
นอกจากระบบการเรียนรูใ้ นกลุม่ ยังมีการออกไปเรียนรูข้ า้ ง
นอกโดยตัวแทน เพือ่ กลับมาสอนชาวบ้านในชุมชนคนอืน่ ในเรือ่ ง
ราวใหม่ๆ ที่เขาสนใจ
“เราให้แต่ละบ้านทำ�บัญชีครัวเรือนแล้วแต่ละเดือน มาดู
กั น ว่ าใครลดค่ าใช้ จ่ า ยเรื่ อ งอะไรได้ ม ากกว่ า กั น มาเรี ย นรู้ กั น
ในแต่ละปีมาดูว่าใครลดได้มากกว่า จูงใจด้วยของสมนาคุณเล็กๆ
น้อยๆ ที่ลดเห็นชัดปีนี้ ก็เป็นเรื่องอาหารพบว่าของที่ซื้อมีแต่
หัวหอมกับกระเทียม ซึ่งปลูกเองไม่ได้” จำ�ปีเล่า
การผลิตอาหารปลอดภัยมากกว่าเดิม แม้จะยังไม่เป็น
ระบบอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะที่นี่ใช้แหล่งน้ำ�รวมยังปน
เปื้อนสารเคมีจากพื้นที่ใกล้เคียง แต่อนาคตอยากไปถึงจุดที่เป็น
หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์
“ตอนนี้เราไม่รองบประมาณช่วยเหลือจากรัฐ เราคิดพึ่ง
ตนเอง ช่วยเหลือตัวเอง เรามีกลุม่ สัจจะ ทีม่ เี งินมาช่วยเหลือกันเอง
ต้ อ งการเมล็ ด ผั ก ก็ เ อาเงิ น ดอกเบี้ ยไปซื้ อให้ ลู ก บ้ า นไม่ ต้ อ งรอ
งบประมาณจากใคร เราเริ่มที่จะจัดการตัวเองได้ พึ่งตนเองได้พึ่ง
ตนเองดีกว่ารอคนอื่นช่วย เราสอนทุกคนให้เป็นเช่นนั้น”
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ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ มองว่าการที่
ชาวบ้านมาทำ�โครงการนี้ ตั้งแต่ปีแรกเพราะอยากให้คนอยู่กับ
ชุมชนไม่ตอ้ งออกไปรับจ้างข้างนอก เพราะหลายคนมีปญ
ั หา ทีด่ นิ
ไม่พอทำ�กิน ลูกต้องเข้าเรียนก็ต้องรีบเร่งหาเงิน เมื่อมาพบกับ
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้พึ่งตนเองได้
“ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่มันชัดมันเริ่มมาจาก
กระบวนการคนก่อน เอาคนมาคุยให้เข้าใจว่าทำ�อะไรให้เขาไปคิด
โจทย์เองว่า ถ้าจะมีชีวิตอยู่แบบปลอดหนี้ จะต้องทำ�อะไรก่อน
คนส่วนใหญ่มักลอกการบ้านเพื่อนมา อย่างทำ�บัญชีครัวเรือน
ปลูกผัก แต่คนที่นี่รู้เลยว่า ถ้าปลูกผักต้องเริ่มมาจากปุ๋ย แกนนำ�
ต้ อ งเป็ น ต้ น แบบก่ อ น นั่ น คื อ เขาต้ อ งทำ � ภายใต้ วิ ถี ชี วิ ต ของ
เขาเอง”
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เขาว่า คนที่เป็นแกนนำ� ต้องมาเรียนรู้วิธีคิดเอง ไม่ใช่
กรอบทีถ่ กู ส่งมาจากข้างนอก ทำ�จากกำ�ลังของเขาเอง เมือ่ แกนนำ�
มาคุยกับชาวบ้านทุกเดือนไม่ขาด เกิดพลังให้คนมาร่วม เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแนวดอนโรง
เขามองว่ า “คน” ได้ เ ปลี่ ย นจากที่ ถ ามว่ า ทำ � เรื่ อ งนี้
จะได้อะไร ได้เงินหรือไม่คนได้เปลี่ยนวิธีคิด มาคิดบวกมากขึ้น
เห็นเป้าหมายร่วมในการทำ�งาน
ที่ผ่านมา คนต้องทำ�งานข้างนอก เพราะว่าผืนดินที่มีอยู่
ไม่รู้ว่าจะทำ�อะไร แต่ตอนนี้ไม่ว่าง เพราะเขารู้ว่าจะเอามาปลูกผัก
เลีย้ งปลาให้เกิดคุณค่าอย่างไร อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมให้นา่ อยูอ่ ย่างไร
และหวงแหนเอาไว้ให้ลูกหลานอย่างไร
“การเคลื่อน” ทุกคนมาช่วย แต่ตอนเริ่มต้องมีต้นแบบ
ตัวอย่างให้เห็น ซึ่งผู้นำ�ที่ดอนโรงจะใช้ตัวเองทดลองไปทำ�ให้เขา
เห็น แต่ไม่ได้เชิญชวนแบบบังคับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่ยั่งยืนกว่า
“การที่บ้านดอนโรงทำ�โครงการ สสส.มา 2 ปีนำ�แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเอง เอาสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วมาใช้ อย่างเช่น ภูมิปัญญาต่างๆ มาใช้ ทดลองซ้ำ�
เกิดกระบวนการ พัฒนาทีเ่ ห็นได้ชดั ชาวบ้านจึงกล้าพูดว่าไม่มเี งิน
ก็อยู่ได้ในแต่ละวัน เพราะเขามีกินมีใช้” •
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ผักริมถนนบ้านตีนคลอง

หนีน้ำ�ท่วม-ลดคนขัดแย้ง

สมชาย ศรีใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการสองข้างทางสร้าง
รายได้ บ้านตีนคลอง หมู่ 6 ตำ�บลอินคีรี อำ�เภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช เคยมีอาชีพปลูกผักขายเป็นอาชีพเสริมมาก่อน
“ตอนนั้นพ่อค้าคนกลางถามว่าผักฉีดยาหรือไม่ ถ้าไม่ฉีด
ไม่ซื้อ เพราะมีหนอนอยู่ในผักจะเป็นสินค้าที่มีสีสันไม่สวย ทำ�ให้
ขายยาก”
เป็นประสบการณ์ ที่ตลกไม่ออกเลยทีเดียว เมื่อมานึกถึง
วันหนึ่งที่เขามาชวนคนในหมู่บ้านหันมาทำ�อาชีพเสริมในหมู่บ้าน
โดยปลูกผักปลอดสารพิษ
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“บ้านตีนคลองเป็นชุมชนเกษตรเคยเป็นทีน่ า ตอนนีถ้ มที่
ปลูกปาล์มกันมากแต่น�้ำ ท่วมหน้าฝนอยูต่ ลอด” เขาเล่า เนือ่ งจาก
มีบทบาทเป็นสมาชิก อบต., อสม. และกรรมการหมู่บ้าน ทำ�ให้
รับรู้ปัญหาชุมชนแห่งนี้หลายอย่าง โดยเฉพาะผลกระทบจาก
ผลผลิตเกษตรตกต่ำ�ลง ทำ�ให้ชาวบ้านรายได้ลดลงขณะที่ของแพง
“ตอนปลูกผักขายส่งตลาดหัวอิฐต้องใช้สารเคมี จึงจะได้ราคา
ไม่ใช้ก็ขายไม่ได้ ตอนที่เราทำ�งาน อสม. เห็นคนในหมู่บ้านเป็น
โรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง เสียชีวิตมากขึ้นทั้งที่อายุยังน้อย
สาเหตุมาจากอาหารการกินนั่นเอง ไม่ว่าหมู ไก่ ผัก ที่ใช้สารเคมี
ทุกอย่างเกี่ยวข้องการบริโภคการมีสารพิษ เราจึงมาทำ�โครงการนี้
ลองดูว่าจะช่วยอย่างไร”
กิจกรรมทีเ่ ขาทำ� มีการให้ความรู้ และชวนชาวบ้านมาปลูก
ผักสองข้างทางในถนนทางเข้าหมู่บ้าน ปลุกกระแสให้ชาวบ้าน
เห็นว่าการทำ�ผักปลอดสารพิษ การทำ�ปุ๋ยหมักทำ�อย่างไร ดึงเด็ก
และเยาวชน กลางคน คนแก่ มาร่วม นอกจากให้ความรู้ยังนำ�ไป
สูก่ ารสาธิตในเรือ่ งต่างๆ โดยมีวทิ ยากรปราชญ์ชมุ ชนจากหมูบ่ า้ น
ข้างเคียงมาช่วย
“หมู่ 6 บ้ า นเรา เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม รั บ น้ำ � จากหมู่ อื่ น
น้ำ�ท่วมที่เราปลูกริมถนนเพราะเป็นบริเวณที่น้ำ�ไม่ท่วมคำ�ว่าสอง
ข้างทางสร้างรายได้ เราอยากเห็นว่าคนเข้ามาร่วม เป็นตัวอย่าง
ให้คนในชุมชนทุกคนได้เห็น ก่อนจะไปปลูกจริงที่บ้านตัวเอง”
เขาเล่ากระบวนการปลูกพืชผักเน้นที่ชาวบ้านมักนำ�มา
ปรุงอาหารเป็นประจำ� มีการชวนชาวบ้านมาแบ่งกลุ่ม ทำ�แปลง
สาธิต พืน้ ทีป่ ลูกใช้ไหล่ทางหลวงชนบท วัดระยะจากเส้นกลางถนน
15 เมตร เส้นทางที่ปลูกประมาณ 1.5 กิโลเมตร กับอีกส่วนหนึ่ง
ชวนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดริมถนน มาปลูกพืชผักสวนครัวแบบ
ใส่ถุงดำ�วางริมถนน
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“ชาวบ้านที่มาร่วมโครงการ ผมให้เขียนมาว่า แต่ละบ้าน
ปลูกอะไรบ้าง ก็พบว่ามีเป็น 10 อย่าง แต่ที่ผ่านมาเขาบริหาร
จัดการไม่เป็นปลูกทิ้งแบบไม่สนใจ ไม่รู้ว่าทำ�ปุ๋ยหมักอย่างไร ถ้ามี
แมลงศัตรูพืชจะทำ�น้ำ�ยาไล่อย่างไร” เขาเล่า และว่า การปลูก
สองข้างทาง เน้นสร้างกระแสคนปลูกผักกินเอง เหลือขาย ถ้าสำ�เร็จ
เกินกว่านั้นจะมีร้านค้าชุมชน มารองรับผลผลิต รายได้เพื่อนำ�เงิน
ทุนมาหมุนเวียนต่อ
“สิ่งที่ผมคาดหวังทำ�ให้คนในชุมชน มีความรู้ในการปลูก
ผักปลอดสารพิษ มีรายได้เสริม” สมชายเล่าว่า คนสมัยก่อน
เอาผักไปตลาดแลกข้าวกลับมา คนทุกวันนีถ้ อื ตะกร้าเปล่าไปตลาด
ไปซื้อกับข้าว เขาอยากเห็นวิถีเดิมกลับมา จึงวางแผนจะใช้พื้นที่
ปลูกบริเวณดังกล่าวไปเรื่อยๆ โดยจะปลูกพืชหมุนเวียนกันไป
ทั้งพืชล้มลุกและยืนต้น
“มีคนถามผมมากเหมือนกันว่าข้างถนนจะปลูกได้ผลหรือ
ผมก็บอกเขาว่าริมถนนจะปลูกพืชอายุสั้น เช่น ข่า ตะไคร้ บริเวณ
ถัดมาปลูกมะม่วงหิมพานต์ เมื่อโตคนก็เก็บยอดหรือขายลูกได้
อันนีเ้ ตรียมพันธุเ์ อาไว้ 400 ต้น ส่วนต้นขีเ้ หล็กมีปลูกอยูบ่ า้ งแล้ว”
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กระบวนการปลูกผักแปลงรวมชุมชน ยึดกลุม่ ตามโซนบ้าน
แบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย บ้านกา บ้านตีนคลอง บ้าน
สวนโหนด บ้านทุ่งเงิน และบ้านชายคลอง
การรวมกลุ่ม เขาใช้เวทีประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ 8 ของ
เดือนในการพบปะ ประชุมหารือ กระบวนการทำ�งาน แกนนำ�
โครงการและแกนนำ�ชุมชน ผู้ใหญ่ของโซนจะมีเวทีประชาคม
ในการเสนอให้ชาวบ้านฟังว่าจะทำ�อะไร ชวนคนที่สนใจก็มา และ
ลงไปอธิบายซ้ำ�ตามจุดย่อยแต่ละโซน
“การเป็นสมาชิก อบต. ของผมต้องการช่วยชาวบ้าน
อยู่แล้ว ตรงนี้ได้ช่วยมากขึ้น บ้านเดิมผมอยู่สิชลแต่มาได้แฟนที่นี่
ผมคิดว่าเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วต้องหาทางช่วยสังคม”

98

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

สมชายอดเล่ า ถึ ง เบื้ อ งหลั ง เบื้ อ งลึ ก ของชุ ม ชนผ่ า น
ตัวเองว่า ชาวบ้านเลือกเขาเพราะเขาช่วยชุมชนทุกด้าน ทุกฝ่าย
แม้ว่าปัญหาการเมืองท้องถิ่นทำ�ให้ขัดแย้งกัน เขาพยายามใช้
โครงการฯ นี้มาเชื่อมโยงกันใหม่ก็ทำ�ให้บรรยากาศดีขึ้น
“ข้อเสียของชุมชนนี้ คือ จะอยู่เป็นหย่อมเป็นโซนทำ�ให้
เมือ่ เลือกตัง้ จะถือหางกันคนละฝ่ายมีปญ
ั หาตามมา เราทำ�โครงการ
นี้เป็นศูนย์กลาง และมองว่ามันดีขึ้น คนต่างกลุ่ม ต่างอาชีพ
ต่ า งโซน หั น มานั่ ง คุ ย กั น มากขึ้ น ทั้ ง ที่ แ ต่ ก่ อ นไม่ ถู ก กั น เลย
มาถามไถ่กันมากขึ้น ทำ�นาเป็นอย่างไร หว่านหรือยัง ดำ�นา
หรือยัง นี่พูดในเวทีของเรา”
ในแปลงผักลดปัญหาการเมือง โดยแบ่งหน้าที่ทำ�งาน
แต่ละกลุ่มต้องปลูกผักที่ไม่ซ้ำ�กัน เช่น กลุ่มหนึ่งปลูกแตงกวา
อีกกลุม่ ปลูกถัว่ ผลผลิตเอามาแลกเปลีย่ นบริโภคกันเอง หากเหลือ
ขาย รายได้เอาไปขายเอาทุนมาปลูกต่อ ถ้าได้ผลดีมีโอกาสก็
ต่อยอดไปปลูกที่บ้าน
“อย่างชาวบ้านที่ไปทำ�งานที่อื่นมาร่วมตรงนี้ไม่ได้ ก็ไป
ปลูกที่บ้านได้เลย”
คำ�ว่า “ชุมชนน่าอยู”่ ในมุมมองของสมชายและชาวบ้าน
ตีนคลอง มองว่า
- อย่าให้ชมุ ชนเป็นวัตถุนยิ ม เข้ามาได้แต่ไม่ถงึ มาเปลีย่ น
ความคิดดีๆ ของคน ไม่เห็นแก่ตวั อย่างสังคมเมือง อยากให้พงึ่ พา
อาศัยกันได้เหมือนเดิม
“มะเขือไปแลกถั่วฝักยาว กินข้าวต้องชวนเพื่อนไม่ใช่
ปิดบ้านหนี” เขาว่า
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- รัฐที่เข้ามาช่วยได้เงินมาก้อนหนึ่ง แต่ชาวบ้านงอมือ
งอเท้า ไม่อยากให้ชาวบ้านรอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียว
ต้องรู้จักพึ่งตนเองให้มาก
ในโครงการนี้ ผมอยากให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม และลด
อคติ เปลี่ยนมาเหมือนเดิม และเห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
- ความสามัคคีในชุมชนดีขึ้น
- คนมาช่วยส่วนร่วมมากขึ้น
“โครงการฯ นี้ ตอนแรกไม่ค่อยได้รับความร่วมมือคนร่วมน้อย
เพราะต้องทำ�มาหากินเลีย้ งครอบครัวตัวเอง แต่ตอนหลังชาวบ้าน
ให้ความสำ�คัญมากขึ้นที่ต่อต้านก็เริ่มมาช่วย ถ้าสำ�เร็จที่นี่เป็น
ต้นแบบน่าจะส่งเสริมขยายไปยังหมู่อื่น”
รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่า
หลังจากให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงมาให้ความรู้เรื่อง
พิษภัยสารเคมี ชาวบ้านตื่นตัวมากขึ้น วันที่ทำ�ประชาคมลงพื้นที่
เมื่อนำ�เสนอข้อมูลชาวบ้านจะสอบถามประเด็นสารตกค้างในผัก
ต่อมาชาวบ้านก็สนใจ โดยเฉพาะความรู้ในการล้างผักอย่างถูกวิธี
เพราะแม้จะปลูกเอง แต่ผักหลายอย่างต้องซื้อ ก็ต้องล้างผัก
อยู่ดี •

100

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

หาแก้มลิงสู้ภัยพิบัติน้ำ�ท่วม

พบจิตอาสาบ้านทรายเพชร

บ้านทรายเพชร หมู่ 10 ตำ�บลถ้ำ�พรรณรา อำ�เภอ
ถ้ำ�พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มักประสบปัญหาน้ำ�ท่วมขัง
ช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคมทุกปี เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำ�ตาปี
วรรณะ สังข์กรด อดีตสมาชิก อบต. ถ้ำ�พรรณรา
ที่หันหลังให้การเมืองมาทำ�งานจิตอาสา จึงได้นำ�เสนอโครงการ
แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำ�ท่วม มีตัวเขาเองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ
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เหตุการณ์น้ำ�ท่วมครั้งสำ�คัญของนครศรีธรรมราช เท่าที่
วรรณะ จำ�ความได้ ไล่เรียงมาตั้งแต่ ปี 2505 ฝนที่มาพร้อมพายุ
ที่แหลมตะลุมพุก แต่ที่กระทบกับบ้านทรายเพชรโดยตรง ปี 2531
เหตุน้ำ�ท่วมใหญ่ที่กระทูน
“ผมไม่ใช่คนบ้านทรายเพชร แต่มาได้ภรรยาที่นี่ ตอน
น้�ำ ท่วมกระทูนไหลผ่านมาทางหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ผมเข้าไปอยูท่ นี่ พี่ อดี
จำ�ได้ว่าปีนั้นน้ำ�สีแดงมาพร้อมไม้ซุง” เขาเล่า ซึ่งหลังปี 2531
มีการทำ�เขื่อนที่กระทูน และในปี 2554 เกิดปรากฎการณ์น้ำ�ท่วม
เดือนเมษายน
”ศู น ย์ ภั ย พิ บั ติ บ้ า นทรายเพชร” เกิ ด จากนายไพฑู ร ย์
เกลี้ยงกลม ผู้ใหญ่บ้านทรายเพชร และชาวบ้านที่มีจิตอาสา
มาช่วยชาวบ้านจากภัยพิบัติในปี 2554
“เป็นการทำ�งานของทีมงานอาสา ที่ส่วนมากเป็นวัยรุ่น
ที่ขับเรือ พายเรือ ว่ายน้ำ�ชำ�นาญ อย่างที่เรียกว่า “ชับน้ำ�” รวม
แล้วราว 10 คน”
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ทีมงานศูนย์ภัยพิบัติบ้านทรายเพชรมีบทบาท อพยพ
สิ่งของ ผู้ป่วย คนสูงอายุมาอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านในช่วงเกิดวิกฤติ
ศูนย์นี้มีบทบาทต่อมา โดยหลังปี 2554 มีโครงการคิดดีทำ�ดีของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้งบประมาณสนับสนุนอย่างเป็นทางการ
ได้เป็นภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติจาก
วิทยากร จากป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีการอบรมคนในหมู่บ้าน
ในการกู้ภัยจากน้ำ�ท่วมตั้งเป็นกลุ่ม โซนลุ่มน้ำ�ตาปี รวมกับพื้นที่
อื่น 6 ตำ�บลในลุ่มน้ำ�ตาปี
“หมู่บ้านเรายังน้ำ�ท่วมทุกปี เพราะอยู่ติดแม่น้ำ� และน้ำ�
ต้องล้นตลิ่งมาท่วมหมู่บ้าน” วรรณะเล่า การช่วยเหลือในชุมชน
พาเรือไปรับคน สิ่งของที่จำ�เป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อย่างไร
ก็ตามเพราะอยู่กับน้ำ�ท่วมมานานถึงฤดูฝน คนที่นี่เตรียมตัวกัน
ล่วงหน้า
ปัจจุบันศูนย์ภัยพิบัติบ้านทรายเพชร มีสภาองค์กรชุมชน
ตำ�บลถ้ำ�พรรณรา สนับสนุนเช่นเดียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน
และปัญหาที่ดินทำ�กิน
พอมีศูนย์ภัยพิบัติมองเห็นว่าทำ�ให้อย่างไรให้ชาวบ้านได้
เรียนรูม้ ากกว่านี้ เกิดความคิดทีจ่ ะหาวิธกี ารทำ�แก้มลิงเพือ่ ลดความ
รุนแรงของน้ำ�ท่วม โดยมีแก้มลิงตามธรรมชาติคือ คลองที่แยก
จากแม่น้ำ�ตาปีโอบล้อมหมู่บ้านและหาน(ห้วย) ที่มีอยู่ในชุมชน
นำ�มาสู่โครงการแก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำ�ท่วม
โครงการชุมชนน่าอยู่ของ สสส. ที่มีแผนดึงชาวบ้าน
มาเรียนรู้และมีส่วนร่วม จึงเริ่มดำ�เนินการโดยไปสำ�รวจฐานข้อมูล
ชุมชน พร้อมกับการสร้างการมีสว่ นร่วม ในการดำ�เนินการแก้มลิง
โดยระดมชาวบ้านมาช่วยกันตัดต้นไม้ในคลองเปิดช่องทางระบาย
น้ำ�ลดการท่วม สำ�หรับน้ำ�ที่ท่วมขังในชุมชนมีแนวคิดเก็บไว้ใช้
ทางการเกษตร
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“เราใช้มีดพร้าออกมาช่วยกันตัด คนมาช่วยตัดไม้ที่ขวาง
ทางคลองราว 100 คน ในจำ�นวนนีม้ ผี นู้ �ำ ท้องที่ ท้องถิน่ ชาวบ้าน
นักเรียน มูลนิธิพัฒนาชุมชน ก็ได้ผลงานส่วนหนึ่งน่าพอใจ ทำ�ให้
เห็นว่าคลองทีร่ กเปลีย่ นเป็นระบายน้�ำ ได้ดี ก็มแี ผ้วถางต่อให้ตลอด
สายเพื่อทำ�หน้าที่แก้มลิงตอนที่น้ำ�ท่วม”
การดึงชาวบ้านมารวมตัวทำ�งานนี้ทำ�ให้เห็นปัญหาอื่นๆ
ที่ต้องจัดการตามมาด้วย อย่างเช่น การรุกที่ริมคลอง ทำ�ให้ผู้นำ�
ชุมชนมองเห็นปัญหาซึ่งต้องแก้ในระยะยาว
“นอกจากนี้ในระยะยาวอาจทำ�ฝายในคลองเพื่อเก็บน้ำ�
ไว้ใช้ และซ้อมแผนการช่วยเหลือ” วรรณะเล่าและว่า การได้ทำ�
แผนที่ทำ�มือเพื่อรับมือภัยพิบัติ เมื่อน้ำ�ท่วมชาวบ้านจะได้รู้ว่า
ตนเองอยู่ตรงไหน จุดอพยพอยู่ไหน พื้นที่ทั้งหมดเป็นอย่างไร
ควรระวังอะไรบ้าง หลังขับเคลื่อนโครงการ สสส. แล้วคนมาร่วม
เยอะขึ้น จาก 80 ครัวเรือน มาเป็น 150 ครัวเรือน เพราะคน
มั่นใจในสิ่งที่เขาทำ�
“เราบอกเขาว่าต้องมาเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ หนึ่งต้องมีเรือ
หนึ่งลำ� สองต้องยกบ้านสูง หรือมีที่สูงเอาไว้เก็บของที่”
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สิ่งที่หมู่บ้านได้มาใหม่จากโครงการ สสส.
คือ แก้มลิงที่เปลี่ยนคลองธรรมดา 5 กิโลเมตรที่ผ่านมา
มีต้นไม้ขึ้นเต็มแต่ไม่เคยมีใครสนใจ หรือมองไม่ออกว่าจะช่วย
แก้ปัญหาน้ำ�ท่วมอย่างไร เมื่อแผ้วถางกลายเป็นแก้มลิงแหล่ง
รองรับน้ำ�ได้เพิ่มมา
“ที่ผ่านมาธรรมชาติให้มาแล้วคลองนี้ แต่เราไม่เห็นความ
สำ�คัญ เราอธิบายคำ�ว่าแก้มลิงปรัชญาแนวคิดของในหลวงให้
ชาวบ้านเข้าใจจากของจริง ชาวบ้านก็เข้าใจมีส่วนร่วม” เขาว่า
ตอนนี้การขับเคลื่อนภายใต้ศูนย์จัดการภัยพิบัติบ้านทรายเพชร
โครงสร้างหลักมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำ�ในพื้นที่
ที่มีจิตอาสา
“ตัวหลัก ราว 20 คน เลือกคนที่ว่ายน้ำ�เก่ง ขับเรือได้
แต่คนที่ว่ายน้ำ�ไม่เก่ง ก็มาช่วยส่วนอื่น เช่น กำ�ลังทางบกมาช่วย
ขนของ” เขาเล่า ในอนาคตเขายังอยากสร้างคนจิตอาสาเยาวชน
ให้ชุมชนต่อไป ทำ�ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติให้มากขึ้นและมุ่งสอน
ให้ชาวบ้านอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างรอดปลอดภัย โดยเตรียมตัวเสมอ
เช่น สอนการต่อเรือ หรือขุดเรือ เขาคาดหวังว่าเมื่อน้ำ�ท่วมรอบ
ใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ
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- คนในหมู่บ้านมีการเตรียมตัว โดยมีเรือใช้ทุกบ้าน
- มีการยกบ้าน หรือบ้านชั้นเดียว ก็เตรียมที่หนีน้ำ�ไว้
- การปรับภูมิประเทศ โดยใช้คลองมาทำ�แก้มลิง โดย
ชาวบ้านเข้าใจความจำ�เป็นว่าทำ�ไมต้องทำ�
- ชาวบ้านก็มีความสุขมากขึ้น มีกำ�ลังใจ ไม่กังวล
สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า
โครงการนี้ คิ ด อยากให้ ช าวบ้ า นช่ ว ยเหลื อ กั น เอง โดยสภาพ
ภูมิศาสตร์ของชุมชนเดิมนั้น ชุมชนเป็นทางน้ำ�เก่า แต่น้ำ�ได้ไหล
ไปอีกทิศทางหนึ่ง มีสภาพที่ลุ่มจะเป็นแก้มลิงที่เก็บน้ำ�ที่ไหลล้น
ช่วงน้ำ�ท่วม
“พออย่างนี้การสร้างจิตสำ�นึกให้ชาวบ้าน ก็น่าจะใช้ตัวนี้
เป็นตัวเดินเรือ่ งให้เขารูจ้ กั ช่วยกันพัฒนาแก้มลิง ใช้หานและคลอง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในชุมชน ภาษาของในหลวงก็คือแก้มลิง
นั่นเอง ตัวนี้เป็นตัวลดน้ำ�ท่วมใช้หลักการของภูมิประเทศนี้จะช่วย
ชะลอน้�ำ แช่ขงั ” เธอเล่า โครงการฯ นีจ้ งึ มาพัฒนาคลอง ระยะราว
5 กิโลเมตรที่ว่าไม่ให้ตื้นเขิน เคลียร์เส้นทางให้โล่งเวลาน้ำ�ไหล
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“ที่ ผ่ า นมาชาวบ้ า นมั ก รอแต่ ง บประมาณ แต่ เ ราชวน
ชาวบ้านว่าจะทำ�อะไรได้บ้าง” เป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้น ในหมู่บ้าน
นอกจากนั้นพบว่าจากคนที่มาสนใจทำ�เรื่องภัยพิบัติราว 8 คน
พอมาทำ�โครงการฯ ระยะหนึง่ เห็นพลังชาวบ้านพลังผูน้ �ำ ทัง้ ทางการ
และธรรมชาติเข้ามาคิด นำ�เสนอสิง่ ดีๆ มากมาย มีการแบ่งหน้าที่
กันทำ�งาน มีแบ่งกลุ่มบ้าน 5 เขต ช่วยสังเกตภัยพิบัติร่วมกัน
กับเครือข่ายนอกพื้นที่ สำ�หรับสภาผู้นำ�เริ่มมาจากเวที ที่นำ�เสนอ
ข้อมูลสำ�รวจออกมาแบบธรรมชาติ
“การแก้ปัญหาในชุมชน อย่างเช่นการรุกที่คลองที่เจอ
ระหว่างการดำ�เนินโครงการ เป็นปัญหาใหม่ทเี่ พิง่ ค้นพบ ผูน้ �ำ เลือก
ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ละมุนละม่อมค่อยแก้ปัญหา” สิทธิพรรณเล่า
และผู้ใหญ่บ้านได้ทำ�แผนแผ้วถางคลองแก้มลิง เข้าไปในแผน
หมู่บ้านเพื่อความต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าแก้ปัญหาน้ำ�ท่วมขังได้ •
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“หนังบ้านเองไม่ดัง”

บทเรียนคนช้างซ้าย

“ช่วง สิงโหพล” ปราชญ์ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ อน
คนทัง้ ประเทศแต่กบั บ้านตัวเองทีบ่ า้ นท่าช้าง หมู่ 5 ตำ�บลช้างซ้าย
อำ�เภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลับไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้
ใช้ประโยชน์จากแกเลย
“คนใกล้ตัว หนังบ้านเองไม่ดัง ณรงค์ อุราโรจน์ ผู้ใหญ่
บ้านท่าช้าง แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยสำ�นวนที่ชาวใต้พูดกัน
มีความหมายเข้าลักษณะ “ใกล้เกลือกินด่าง” ไม่เห็นคุณค่าของ
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั้นเอง
จนกระทั่งมีโครงการผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้าน
ท่าช้าง ที่สนับสนุนโดย สสส.ลงมา จึงเป็นโอกาสที่คนท่าช้าง
จะได้ใช้ทรัพยากรบุคคลท่านนี้
“โครงการนี้ เ ป็ นโอกาสที่ จ ะใช้ ลุ ง ช่ ว งมาสอนปุ๋ ย หมั ก
ปุย๋ น้�ำ ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพืน้ บ้าน สมุนไพร ซึง่ ต่อมาหลาย
บ้านทำ�เห็นผล” ณรงค์ ซึง่ เป็นคณะกรรมการโครงการฯ เล่าสำ�หรับ
หมู่บ้านแห่งนี้ มี 392 ครัวเรือน ปัญหาชุมชนที่ผ่านมาพบการ
บริโภคไม่ปลอดภัยจากสารเคมีท�ำ ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนัน้
การใช้สารเคมีกระทบกับ สิ่งแวดล้อม กุ้ง หอย ปู ปลาที่อยู่ใน
ห้วยหนองคลองบึงหายไปด้วยผลกระทบจากยาฆ่าหญ้า
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“น้�ำ ห้วยหนองคลองบึงไม่ได้ เพราะน้�ำ จะเมือกถูกเข้าแล้ว
เล็บจะกลายเป็นสีแดง เกิดมาจากสารเคมี เพราะพวกหญ้าฆ่าหญ้า
ที่ชาวบ้านใช้ หลังฝนตกจะถูกชะลงมาสู่ลำ�คลอง ห้วย ทำ�ให้ปลา
เปื่อย หอยตาย กบ เขียด ลดน้อยถอยลงหมดไป ทั้งที่เคยเป็น
แหล่งที่สมบูรณ์มาก่อน”
วิรัตน์ ดำ�เนินผล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่าบ้าน
ท่าช้าง พืน้ ทีเ่ ดิมส่วนใหญ่ใช้ท�ำ นา แต่มาเปลีย่ นเป็นยางและปาล์ม
ชาวบ้านท่าช้างไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือกันเท่าไร ต่างคนต่างทำ�มา
หากินทั้งทำ�สวนยางและรับจ้าง แต่โครงการ สสส. สามารถ
ดึงคนมารวมกลุ่มปลูกผัก ไว้กินเอง เหลือขาย
“ปัญหาชุมชนการสำ�รวจข้อมูลนอกจากการใช้สารเคมีแล้ว
พบมีเรือ่ งหนีส้ นิ ไม่มคี วามมัน่ คงทางอาชีพ ทีด่ นิ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เต็มที่ พื้นที่ชุมชนเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำ�ขังตลอด”
เนื่ อ งจากปั ญ หาการใช้ ส ารเคมี เ ห็ น ผลกระทบชั ด เจน
ประเด็นนี้จึงโดดเด่นชัดเจน มีการเรียกชาวบ้าน 80 คน มาให้
ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการตรวจ
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สารเคมีในเลือด พบภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย
จุดกระแสให้คนมาปลูกผักกินเอง เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้เรียนรู้
อย่างเป็นทางการกับ นายช่วง สิงโหพล คนเก่งที่ซ่อนตัวอยู่ใน
ชุมชนแต่ชาวบ้านมองผ่าน
วิรตั น์เล่าว่า นายช่วงเป็นปราชญ์เกษตรทีน่ อ้ มนำ�แนวทาง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เขาเกษียณอายุ
ราชการจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มโรคมาลาเรีย สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
พ.ศ.2547 ตอนนั้นคิดไม่ออกว่าจะทำ�อะไร เคยคิดจะเลี้ยงวัว
โดยนำ�ไปปล่อยเอาไว้ในพรุ แต่พื้นที่เหล่านั้นถูกเปลี่ยนเป็นสวน
ปาล์มไปหมดแล้ว เมื่อได้ฟังแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงจากโทรทัศน์ จึงได้แนวปฏิบัติมาทดลองใช้กับชีวิตตนเอง
เริ่มพัฒนาจากพื้นที่ตัวเอง ซึ่งมีสภาพดินเสื่อมหรือดินตาย ต้อง
ปรับปรุงดินก่อนจะปลูกพืช จึงสมัครเป็นหมอดินอาสาในโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ศึกษา
หาความรู้เพื่อทำ�การพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมา
ปี 2548 นายช่วงเริ่มทำ�เกษตรอินทรีย์ เริ่มจากการ
ปรับปรุงดินด้วยน้ำ�หมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก แล้วเริ่มปลูกผักและ
มะนาว ใช้ ห ญ้ า แฝกปลู ก รอบแปลงเพื่ อ ตรึ ง ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม
ปี 2554 พื้นที่เกษตรนายช่วง ได้ยกระดับเป็นศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานี
พัฒนาทีด่ นิ นครศรีธรรมราช จากการทีค่ นไม่ยอมรับเกษตรอินทรีย์
คนจึงเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น

110

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

หลักคิดของนายช่วงต่อเกษตรอินทรีย์
- ต้องทำ�เพื่อตัวเอง แล้วจะส่งผลต่อคนอื่นในภายหลัง
- เริ่มทำ�จากเล็กๆ ค่อยเป็นค่อยไป ปลูกทุกอย่างที่กิน
กินทุกอย่างที่ปลูก ใช้ในครอบครัวก่อนเหลือค่อยขาย
- มีปัญหาให้ทดลองแก้ด้วยตนเอง ศึกษาด้วยตนเอง
ให้มากที่สุด
- เลือกดูงานอย่างชาญฉลาดเอามาใช้ได้จริง
- อุดรูรั่วการดำ�เนินชีวิตด้วยบัญชีครัวเรือน
- สัมมาอาชีพ
- ทุกอย่างทำ�ด้วยตนเอง อดทน ขยัน ประหยัด จึงจะ
ขจัดความยากจน
ด้วยเป็นคนใฝ่รเู้ มือ่ มีโอกาสจะแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอยู่
เสมอจากการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเวทีต่างๆ การอบรมศึกษา
ดูงาน เมื่อกลับถึงบ้านกลับมาลงมือทำ�ทันที ใช้เคล็ดลับ 3 ดี
ดีหัน–แลซ้ายแลขวา ไม่ใช่ไปโฉบๆ ชิมๆ แล้วกลับ
เป็นทัศนปัญญา
ดี หู – ตั้ งใจฟั งให้ ดี ฟั งให้ เ ห็ น เส้ น ทาง ไม่ เ ข้ าใจก็ ถ าม
เป็นสุตมยปัญญา
ดีไม่ห่างเหิน–ทำ�ทันทีไม่ทิ้งเสียก่อนเป็นกรรมปัญญา
แนวของลุงช่วงเป็นการดำ�เนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ได้ทำ�แบบเอาเป็นเอาตาย แต่ทำ�แบบสบายๆ เลือกงานเบาๆ
คนแก่ก็ทำ�ได้ทำ�แต่ละสิ่งไม่มาก แต่มากสิ่ง เกิดความรู้สึกที่กินได้
ขายได้และขยายผลให้คนอื่นกินได้ สิ่งที่ทำ�และถือปฏิบัติจะขยาย
ฐานให้กว้างขึ้น สร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชาวบ้าน
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ด้วยการเป็นคนใฝ่ทำ� ใฝ่รู้ จะมีของใหม่ให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงเสมอ จึงได้สร้างภูมิปัญญาต่างๆ ไว้อย่างมากมาย
จนพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงประจำ�จังหวัด เปิดบ้าน
เป็นห้องเรียน ขยายความรู้สู่โรงเรียน ถอดบทเรียนจัดหลักสูตร
การเรี ย นรู้ มี เ วที พ บปะประจำ � เดื อ นของเครื อ ข่ า ยในอำ � เภอ
พระพรหม
องค์ความรู้และภูมิปัญญา
- เลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก
- ทำ�ปลาดุกร้า
- ทำ�น้ำ�ส้มกล้วย
- ทำ�น้ำ�ส้มควันไม้
- ทำ�ปุ๋ยหมัก/น้ำ�หมักชีวภาพ
- ปลูกพืชตระกูลส้ม
- ปลูกพืชผัก
- การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผัก
- การเลี้ยงปลา
โครงการนีเ้ ป็นโอกาสทีจ่ ะใช้ลงุ ช่วงมาสอนปุย๋ หมัก ปุย๋ น้�ำ
ชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน สมุนไพร หลายบ้าน
ทำ�เห็นผล
“แต่ก่อนที่บ้านแกปลูกอะไรไม่ขึ้น แต่แกไปอบรมเป็น
หมอดิ น แกสามารถปรั บ ที่ ดิ น จนอุ ด มสมบู ร ณ์ ก ลั บ มาใช้ ไ ด้
โดยวิถีชีวภาพ ตอนนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นเราก็ใช้แกนี่เองให้ชาวบ้าน
เจริญรอยตาม สร้างจิตสำ�นึกให้ชาวบ้าน”
วิรัตน์ เล่าว่า เป้าหมายชาวบ้าน 50 คน เราก็กลับบ้าน
ไปปลูกผัก โดยแบ่งโซนตามถนนซอย 4 ซอย มีกรรมการเป็นซอย
สมาชิกแต่ละคนปลูกพืชผักทีบ่ า้ นตัวเองโดยมีกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
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ในแต่ละซอย ต้องเข้าไปดูแลในซอยตัวเองว่าเขาทำ�จริงหรือไม่
หรือมีผักอะไรบ้าง ส่วนมากปลูกผักที่นิยมกินไม่ว่ามะเขือ แตง
ผักคะน้า ผักกาด ปลูกเอง กินเอง เหลือมาขายที่ตลาดในหมู่บ้าน
ความเกื้อกูลกันบ้านหนึ่งมีพริก อาจมาแลกกับต้นพันธุ์มะเขือ
อีกบ้านเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดตามมา
“โครงการนีส้ ามารถสร้างเกษตรกรทีป่ ลูกผักปลอดสารพิษ
จนออกขายในโรงพยาบาลและงานประเพณีต่างๆ เป็นที่รู้จักราว
4-5 ครอบครัว เมื่อปลูกผักแล้วใครอยากให้ตรวจทาง อบต.จะลง
ไปดูแลมีถุงใส่ผักที่ อบต.กับทางสาธารณสุขการันตีข้างถุงว่าเป็น
ผักปลอดสารพิษจากอำ�เภอพระพรหม สร้างมั่นใจของลูกค้า
สามารถขายได้ราคาสูงกว่าและเป็นที่ต้องการของตลาด”
ถึงเวลานี้ วิรัตน์ มองว่า
ได้นำ�พาชุมชนให้น่าอยู่ แต่เป้าหมายสูงสุด อยากให้ชุมชนแห่งนี้
มีพร้อมทุกอย่าง โดยชาวบ้านไม่
ต้ อ งไปทำ � งานรั บ จ้ า งข้ า งนอก
เหมื อนปั จ จุ บั น โดยมารวมกั น
ปลูกรวมกันทำ�จัดกลุม่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่
ได้ในเชิงเศรษฐกิจ
“ผมเชือ่ มโยงเรือ่ งนีก้ บั งบ
ประมาณส่วนอื่น เช่น จะส่งเสริม
การทำ�นาอินทรีย์ กลับมาอีกครั้ง
โดยมีการสนับสนุนโรงสีชุมชนให้
ชาวบ้านปลูกข้าวและกินเองด้วย
เพราะทีน่ าเหลืออยูเ่ ป็น 1,000 ไร่
มี 90 ครัวเรือนยังทำ�นา”
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มติกา มาลารัตน์ พีเ่ ลีย้ งติดตามโครงการมองว่า ผลสำ�เร็จ
ที่เกิดขึ้น เห็นได้จาก
- ชาวบ้านหันมาใช้วถิ ที างชีวภาพแทนสารเคมี โดยเฉพาะ
น้ำ�หมักชีวภาพ
- เกิดความร่วมมือ ที่ผ่านมา เป็นที่รับรู้ว่าการประชุม
ทีช่ าวบ้านไม่ได้ประโยชน์ เพราะเขาต้องไปทำ�งานแต่อนั นีใ้ ห้ความ
ร่วมมือดีมากชัดเจน
“ที่ ผ่ า นมาการปลู ก ผั ก ปลอดสารอาจมี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ไ ม่
ตระหนัก แต่โครงการนี้ได้เน้นย้ำ�พิษภัยของสารเคมี สารตกค้าง
ไม่ต้องพูดมากก็เข้าใจ เมื่อทำ�ผักปลอดสารก็ได้รับความร่วมมือ
สุดท้าย ณรงค์ อุราโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านท่าช้างซึ่งมองเห็น
ผลสำ�เร็จ กล่าวว่าเขาพร้อมจะขยายให้เต็มทัง้ ชุมชน และมีแนวคิด
เลิกใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง ในอนาคตได้วางแผนที่บ้านของเขาเปิด
ศูนย์จำ�หน่ายผักปลอดสารพิษประจำ�ชุมชน โดยจัดทำ�ร้านให้
ชาวบ้านจะเป็นใครมานั่งขายก็ได้หรือเอามาขายส่ง เพื่อการันตี
ตลาดให้ชาวบ้าน •
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แอโรบิคสมานฉันท์คนท่าแห้ง

หวังแปลงผักร่วมแหล่งอาหาร

บ้านท่าแห้งหมู่ 3 ตำ�บลนาแว อำ�เภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนขนาดเล็ก 59 ครัวเรือน ประชากร
240 คน เกือบทั้งหมดเป็นชาวสวนยาง
ชือ่ บ้านท่าแห้งแต่เป็นพืน้ ทีร่ บั น้�ำ จึงเกิดภาวะน้�ำ ท่วมปีละ
1-3 ครั้ง การปลูกพริก ขมิ้น ตะไคร้ มะละกอ เอาไว้กินเองใน
ครัวเรือนเหมือนถิ่นอื่นนั้นทำ�ได้ยาก เพราะโดนน้ำ�ท่วมเสียหาย
คนตั้งใจปลูกเป็นต้องท้อแท้ไปหลายราย
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“ปัญหาอย่างหนึง่ ทีพ่ บ คือ บ่อน้�ำ ในหมูบ่ า้ นเกือบทัง้ หมด
มีสภาพเป็นสนิม เพราะพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเราเป็นพืน้ ทีค่ ลองเก่าในสมัย
ก่อน เพาะฉะนั้นน้ำ�ที่สูบขึ้นมาจากบ่อตอนแรกดูใส แต่ว่าทิ้งไว้
สักพักจะเห็นสนิมจับ ภาชนะทีใ่ ส่น�้ำ จะมีครบสนิมเกาะ ใช้และกิน
ไม่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่นี่ยกเว้นใช้ทางการเกษตร”
เป็นคำ�บอกเล่าของ ไกรสิทธิ์ เหมรัตนานนท์ อดีตผูใ้ หญ่
บ้านท่าแห้ง วัย 67 ปี ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านท่าแห้งปลอดโรค
ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง เขาเล่าว่าที่หมู่บ้านเคยทำ�แผนแม่บท
ชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชนร่วมกับอำ�เภอฉวาง วิเคราะห์ปัญหา
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ชุมชนพบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาน้�ำ ท่วมซ้�ำ ซาก ปัญหา
ขาดแหล่งน้ำ� ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาสุขภาพ
กันตภณ ถาวะราภรณ์ คณะทำ�งานโครงการบ้านท่าแห้ง
ปลอดโรคปลดหนีด้ ว้ ยวิถพี อเพียง เล่าต่อว่า วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นทำ�ให้
คนเป็นโรคเรื้อรังสูง เมื่อไกรสิทธิ์ ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านท่าแห้ง
ออกคุยกับชาวบ้าน จึงอยากทำ�เรื่องนี้ เพราะเห็นว่าการพัฒนา
ทุกอย่างเริ่มมาจากสุขภาพ
“อย่าว่าแต่ใครเลย ผมเป็นตัวอย่างที่ดีโดยที่ตัวเองไม่ได้
ดูแลสุขภาพ จึงเป็นทั้งความดัน และหัวใจเต้นผิดจังหวะจึงรู้ว่า
เมือ่ มีปญ
ั หาสุขภาพ มีปญ
ั หาอืน่ ตามมาอีก มีสวนยางก็กรีดไม่ได้”
กันตภณเล่าในการขับเคลื่อนโครงการ สสส. จึงมองสุขภาพ
เป็นเป้าหมายสำ�คัญ เริ่มจากเก็บข้อมูลสุขภาพ พบนัยสำ�คัญว่า
ผู้สูงอายุในชุมชนมีแนวโน้มหรือเป็นโรคเบาหวานความดันแล้ว
อย่างน้อย 30-40 คน
“พอได้ข้อมูลก็เชิญ รพ.สต.มาให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพให้ไกลโรคเรื้อรัง จึงเกิดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคตามมา
โดยนัดชาวบ้านมาเต้นพร้อมกันวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์”
กิจกรรมออกกำ�ลังกายดังกล่าวใช้ลานบ้านของไกรสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นศูนย์กลาง คนที่มาร่วมมีราว 30 กว่าคน
ส่วนมากเป็นกลุม่ ผูห้ ญิงสูงวัย ผูห้ ญิงวัยกลางคนและ และเด็กเล็กๆ
โดยก่อนออกกำ�ลังกายในบางโอกาส มีการเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
มาชั่งน้ำ�หนัก วัดความดัน
ผลของกิจกรรมออกกำ�ลังกาย ทำ�ให้ชาวบ้านมีความสุข
โดยพบว่าคนแก่ที่หน้าตาเหี่ยวเฉาร่วงโรย พอได้มาเต้น แอโรบิค
หน้าตาก็สดชื่นขึ้น คนเป็นความดันเบาหวานรุนแรง เดินไม่ได้
ตอนนี้ลุกขึ้นมารำ�ป้อได้ คนที่แตกแยกขัดแย้งก็มาดีกันได้หลายคู่
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“ตอนนี้ กิ จ กรรมแอโรบิ ค ถื อ ว่ า ประสบความสำ � เร็ จ
โดยใครมาร่วมก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย”
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ค นหั น มาสนใจในการออกกำ � ลั ง กาย
ทางโครงการฯ ยังให้อาจารย์ทรงวุฒิ อดีตผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ซึ่งมีถิ่นพำ�นักที่บ้านท่าแห้ง ครูคนนี้เป็นคณะกรรมการโครงการฯ
เป็นต้นแบบการออกกำ�ลังกาย เพราะว่าเคยมีปัญหาสุขภาพ
แล้วมาออกกำ�ลังกาย เขามีความสามารถด้านดนตรีมาแต่งเพลง
สำ�หรับประกอบท่าเต้นแอโรบิคอีกด้วย ชื่อเพลงบ้านท่าแห้ง
สัมพันธ์มีเนื้อเพลงส่วนหนึ่งว่า
สุขีระรี้ระริก เต้นแอโรบิคช่วยชีวิตข้า
เต้นไปช่วยใจและกายให้สุขสบายไร้โรครุกราน
หนุ่มสาวท่าแห้งร่วมใจเชิญมิตรใกล้ไกลนาแวทุกท่าน
ส่งเสริมชีวิตยืนนานสู่มาตรฐานยุคพัฒนา
หนุ่มบ้านท่าแห้งสัมพันธ์เรามาเต้นกันให้มันทุกท่า
เต้นให้เหงื่อโทรมกาย ให้ใจสบายสำ�ราญเริงร่า
เต้นกันเพื่อตัวตน เราชาวตำ�บลนาแวก้าวหน้า
เชิญขอเชิญท่านมา มาเต้นด้วยกัน ฯ...
“เราใช้ เ พลงนี้ เปิ ดในเวลาจั ด กิ จ กรรมเรี ย กคนมี ง าน
อะไร กลุ่มเราก็ไปเต้นโชว์พร้อมกับเพลงนี้” กันตภณเล่าและว่า
กระแสคนออกกำ�ลังกาย คนที่มาร่วมกิจกรรมกับถือว่าคนตื่นตัว
เห็นความสำ�คัญกับการออกกำ�ลังกาย เห็นได้จาก แนวโน้มคนที่
มาร่วม สลับสับเปลี่ยนหน้าเพิ่มกันมา หลักแล้ว 25-30 คน
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“แม้วา่ ยังพอมีปญ
ั หาการเมืองขัดแย้งในหมูบ่ า้ นในหมูบ่ า้ น
อยู่บ้างจน คนส่วนหนึ่งจึงไม่ได้มาร่วม เราก็มองว่าเอาเรื่องนี้
มาท้าทายให้คนหันหน้าเข้ามาหากัน”
นอกจากส่ ง เสริ ม การออกกำ � ลั ง กาย มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ่ ม
กลุ่มอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประกอบด้วย กลุ่มปลูกผัก
สวนครัว กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงโค และกลุ่มจักสาน
การปลูกผักส่งเสริมการตัง้ กลุม่ ปลูกผักสวนครัว เพือ่ จะกิน
กันเองในครัวเรือน คนหันมาปลูกเพิม่ ขึน้ ผูส้ นใจปลูกกันเองทีบ่ า้ น
อย่างน้อย 3 อย่างขึ้นไป กรณีน้ำ�ท่วมบ่อยก็มาคิดเรื่องปลูก
ลงกระถาง หรือหาทางฟื้นฟู ปลูกใหม่ ขณะเดียวกันส่งเสริม
กิจกรรมบัญชีครัวเรือนโดยให้เจ้าหน้าที่ ธกส. มาช่วยเพือ่ ทำ�ให้คน
เห็นว่าต้องลดรายจ่าย
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“กลุ่มเลี้ยงปลารวมกลุ่มกันเราทำ�หน้าที่หาพันธุ์ปลาให้
ชาวบ้านไปเลี้ยง แต่ว่าจะมีการคืนพันธุ์ปลาให้กลุ่ม อย่างน้อย
20% ขณะที่กลุ่มเลี้ยงโคขุน มีคนที่เลี้ยงต้นแบบแล้ว ทุกวันนี้
ชาวบ้านมีความพยายามให้เศรษฐกิจดีขึ้น”
เขาเล่าจุดหมายปลายทางชุมชนน่าอยู่ เขาต้องการให้คน
รักสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปัน เริ่มจากครัวเรือนบ้านใกล้เรือนเคียง
ไปสู่ชุมชน ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดไม่ว่าข้างนอกและใน
อภิวัฒน์ ไชยเดช พี่เลี้ยงติดตามโครงการฯ เล่าว่า
แนวทางการลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของหมู่ 3 คือ การทำ�สารไล่
แมลง ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ�ยาล้างจานมาใช้เอง
การส่งเสริมการปลูกพืชผักกล่าวว่า ชาวบ้านใช้คลองทีแ่ ห้ง
และตื้นเขิน เพราะน้ำ�ไหลเปลี่ยนทิศทางมาเป็นแปลงปลูกผักร่วม
ของประชาชนในหมู่บ้าน สามารถปลูกผักบุ้ง แตง ข้าวโพด
ได้ผลดี ซึ่งตอนนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านท่าแห้งปลอดโรค
ผมกันทีต่ รงนี้ 15 ไร่เอาไว้ท�ำ กิจกรรม เพือ่ จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ชาวบ้าน
ตามความสนใจ โดยมี 4-5 ราย มาปรับพื้นที่ปลูกผักบุ้งไปแล้ว
ขนาด 2-3 ไร่ ที่เลือกปลูกผักบุ้ง เพราะน้ำ�ท่วมไม่เสียหาย และ
เป็นผักระยะสั้น
เนื่องจากสวนยางในหมู่บ้านแห่งนี้ปลูกผักเหรียงหรือพืช
ร่วมยางเหมือนหมู่บ้านอื่นไม่ได้ เพราะเจอปัญหาน้ำ�ภายใต้ข้อ
จำ � กั ด แบบนี้ จึ ง ต้ อ งหาทางออกแบบการปลู ก พื ช ที่ เ หมาะสม
สำ�หรับพื้นที่ 15 ไร่ดังกล่าว หากมีการดำ�เนินการที่เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวมได้จริงๆ อาจจะมีการพัฒนา เป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชนในอนาคต
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“จริงแล้วหากมองย้อนกลับไป จุดคลิกโครงการฯ นี้
มาจากรายได้ของครัวเรือน แต่พอมองว่าทำ�อย่างไรให้ชาวบ้าน
มีรายได้เพิม่ ขึน้ กลับมาติดปัญหาสุขภาพ จึงมองว่าถ้าจะแก้ปญ
ั หา
เรื่องตัวรายได้ต้องมาดูสุขภาพควบคู่ต้องมาส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ให้ดกี อ่ น จึงเอากิจกรรมออกกำ�ลังกาย กินผักปลอดสารพิษมาใช้”
เขามองว่าการก่อตัวชุมชนนี้ไปได้สวย เพราะแนวคิดเป็นระบบ
แม้ อุ ป สรรค ก็ เ รื่ อ งการขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งภายในจะมี อ ยู่
ขัดขาวงการพัฒนาอยู่บ้าง แต่จะผ่านพ้นไปได้เพราะมีความเป็น
เครือญาติกันสูง •
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ชุมชนน่าอยู่สไตล์ทหาร

คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่

เสียงดังฟังชัดแบบทหาร พันโทสุพิทธ์ สาระมาศ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการคืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชน
เกษตรอินทรีย์ หมูท่ ี่ 6 ตำ�บลท้องลำ�เจียก อำ�เภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เขาเล่าว่า บ้านท่าใหญ่เป็นชุมชนเกษตร 80 ครัวเรือน
ปลู ก ผั ก ปลู ก ปาล์ ม ปลู ก ข้ า ว ประชาชนใช้ ส ารเคมี กั น มาก
ขณะที่ลำ�คลองก็มีวัชพืชขึ้นมาก
“ผมได้พบกับอาจารย์กำ�ไล (กำ�ไล สมรักษ์) ที่ชักชวน
มาเข้าโครงการ สสส.จึงเริ่มมาคุยกับชาวบ้าน ว่าถ้ายังใช้สารเคมี
กันอีกไม่นานปลาในห้วยหนองคลองบึงคงจะหมด ขณะเดียวกัน
ผลการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเชียรใหญ่ พบว่า 90% ของ
ชาวบ้านพบสารตกค้าง”
ผู้พันสุพิทธ์ เริ่มพาชาวบ้านไปดูการปลูกพืชแบบเดิม
ทีไ่ ม่ใช้สารเคมี ทดลองการเลีย้ งปลาโดยใช้หน่อกล้วยบดกับรำ�แทน
อาหารเม็ด หลังเลี้ยงปลาเสร็จไถพื้นที่บ่อปลาเพื่อทำ�นา ปรากฏ
ว่าได้ข้าวถึง 500 กิโลกรัมต่อไร่
“ผมจะปลูกข้าวทีใ่ ห้ผลผลิต 1 ตันต่อไร่ ให้ชาวบ้านดูเป็น
ตัวอย่างต้นแบบ ถ้าเราพัฒนาดินให้ดี ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย
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ทดลองแล้ว มีความเป็นไปได้ในแปลงทดลอง ของผมเอง” เขาเล่า
แม้โดยทั่วไปการทำ�นาอินทรีย์ จะไม่ได้ผลในปีแรก จะต้องเป็น
ปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ผ่านมาเขาได้ไปศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ จากที่
อื่นมาแล้ว มีการเรียกประชุม ชาวบ้าน ให้แนวคิดและความรู้
เกี่ยวกับเรื่องนี้
“วัฒนธรรมชาวบ้านท่าใหญ่ การที่เขาจะทำ�ตามใครได้
เขาต้องเห็นผลสำ�เร็จสิ่งนั้นเสียก่อน”
ลุ่ ม น้ำ � ปากพนั งในอดี ต ชาวบ้ า นอยู่ กั น ดี มี ค วามสุ ข
เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ� แต่หลังปี 2530 เป็นต้นมา น้ำ�เค็มเริ่มหนุนทะลัก
เข้าในคลอง เกิดการเลี้ยงกุ้งโดยนายทุนจากต่างถิ่น หลังจากนั้น
ธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงไปหมด ไม่ว่าต้นตาล ต้นลาน ทุกสิ่งทุก
อย่างถูกตัดโค่นมาทำ�นากุ้ง หลังปิดประตูระบายน้ำ� การเลี้ยงกุ้ง
ก็เริ่มล่มสลายไป สิ่งที่ตามมาคือพื้นที่ว่างเปล่าและ ทุกคนหวังไป
ว่าให้ได้ผลผลิตเร็วก็นำ�มาสู่การใช้สารเคมี หลังจากนั้นธรรมชาติ
เดิมก็หาย นก แมลงที่เคยบินว่อนหายหมด
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เขาคิดว่าหาเอาวิถชี วี ติ ดังเดิมกลับมา โดยแนวทางเกษตร
อินทรีย์ ทำ�เกษตรลดต้นทุน จะทำ�ให้ชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปาก
ได้กินเอง ได้ขาย
กิจกรรมพาชาวบ้านลงสำ�รวจคลองปากพนังในส่วนทีผ่ า่ น
บ้านท่าใหญ่ ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพือ่ สำ�รวจพืชพันธุไ์ ม้ในคลอง
ริมคลอง ได้ชวนชาวบ้านหันมาอนุรกั ษ์ตน้ ลำ�พู นำ�กลับมาปลูกริม
ฝัง่ หน้าบ้าน นอกจากต้นลำ�พู ยังส่งเสริมให้ปลูกต้นลำ�เจียกชือ่ ของ
ตำ�บลที่เหลือแต่ชื่อ นอกจากนั้นมีต้นยางเนียน พืชพื้นถิ่นที่กำ�ลัง
สาบสูญไปจากชุมชน
“สมัยก่อนริมคลองบ้านท่าใหญ่จะมีต้น ลำ�พู จิก คุระ
ต้นจาก โดยเฉพาะลำ�พูมีประโยชน์มาก เพราะผล ดอกกินได้
และเป็นที่อาศัยหิ่งห้อยแต่ต้นลำ�พูหายไปมากในช่วงหลัง”
เร่งอนุรกั ษ์ตน้ ไม้พนื้ เมืองทีส่ ญ
ู หาย ส่วนทีม่ อี ยูแ่ ล้วก็รกั ษา
เอาไม่แผ้วถาง ระหว่างนี้พันโทสุพิทธ์ได้จัดฟื้นอดีตชุมชน โดยจัด
แข่งเรือชวนเยาวชนในหมู่บ้านมาลงแข่งไปพร้อมกับกีฬาพื้นบ้าน
อืน่ อย่างเช่นวิง่ เปีย้ ว ชักคะเย่อ เพือ่ ให้ชมุ ชนได้รว่ มกันทำ�กิจกรรม
ในวันนัน้ ยังมีการปล่อยพันธุป์ ลา และตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์พนั ธุ์
ปลาชุมชน โดยรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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“สำ�หรับการลดสารเคมี ผมส่งเสริมชาวบ้านปลูกผักกินเอง
โดยการไปหาพันธุ์ ตะไคร้ ชะอม มาปลูกในพื้นที่ 60 ไร่ ทำ�แบบ
อินทรีย์ล้วนๆ ชาวบ้านมาเก็บเกี่ยวกินได้ และหากใครต้องการ
เอาไปปลูกต่อก็กินได้”
การไม่ ใ ช้ ส ารเคมี ได้ ธ รรมชาติ บ างอย่ า งกลั บ คื น มา
เขายกตัวอย่างช่วงหนึ่งไม่มีแมลงมาผสมเกสรเพราะแมลงแพ้สาร
เคมี ใครปลูกฟักทองต้องผสมเกสรเอง พอแมลงมากขึน้ ก็กลับมา
ช่วยผสมเกสร
พั นโทสุ พิ ท ธ์ เล่ า ประวั ติ ส่ ว นตั ว ว่ า เกิ ด ที่ บ้ า นบ่ อ ล้ อ
บนสายน้ำ�ปากพนัง แต่งงานกับภรรยาชาวปากพนัง ในปี 2519
เริ่มรับราชการที่กองทัพภาค 4 โดยต้องเดินทางไปหลายแห่ง
ตามภาระหน้าที่ราชการ ทั้ง เบตง เหนือคลอง ช่องช้าง ส่วนมาก
อยู่ภาคสนาม แต่มีแนวคิดการเกษตรก่อน จึงเออลี่รีไทร์มาก่อน
2 ปี เพราะอยากช่วยเหลือพี่น้อง เพราะในชุมชน ซึ่งสภาพที่เห็น
ในบ้านท่าใหญ่ เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ทรี่ อเงินลูกหลานทีไ่ ปทำ�งาน
รับจ้างใน กทม.
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“ผมตั้งใจทำ�ให้ชุมชนจริง งานที่ผมทำ�คนจึงค่อนข้างให้
ความร่วมมือ” จากฐานตรงนีร้ ะยะยาว เขาอยากให้ลมุ่ น้�ำ ปากพนัง
เกิดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ เพราะเห็นว่ามีศกั ยภาพทีด่ ี นอกจาก
ธรรมชาติ ลำ�คลอง ท้องทุง่ แล้วมีปล่องสีไฟ สัญลักษณ์ของความ
สมบูรณ์ของนาข้าวในอดีต
“การไปสู่การท่องเที่ยวอาจใช้เวลา 5 ปีข้างหน้า ไม่รู้ผม
ยังอยู่หรือไม่ แต่ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าใครจะเริ่ม ผมเลยมามีบทบาท
ตรงนี้”
เขาเล่าและว่าการมาทำ�งานตรงนี้ จะใช้บุคลิกของนัก
พัฒนาเพราะผสมกับหลักทหาร ยอมรับว่าผมติดนิสยั ทหารอยูม่ าก
เหมือนกัน โดยเฉพาะการพูดดัง ตรงเวลา และเด็ดขาด คนอาจ
จะมองว่าใช้วิชาทหาร แต่เขาบอกว่ามองที่ผลมากกว่า เป็นกลไก
ดึงคนมามีส่วนร่วม เพราะมีพลังบางอย่าง จากความเป็นตัวตน
ของเขาเอง
“ผมทำ�งานกับชุมชนมาก่อน ตอนผมรับราชการอยู่ที่
เบตง ผ่านเรื่องแบบนี้มามาก ตอนกลับมาบ้านจึงใช้บทเรียนนั้น
มาใช้ กั บ บ้ า นเรา” บุ ค ลิ ก ผู้ พั น ยั งใช้ ค วามสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว ดึ ง
เครือข่ายเกษตร ปศุสัตว์ ประมงมาช่วยชาวบ้าน
“ที่ผมรู้จักคนเหล่านี้ เพราะผมเป็นคนเที่ยว อดีตผมอีก
โฉมหน้าหนึ่งคือผู้รับเหมารายใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีสิบล้อหลายคัน จนล้มในปี 2540 ผมจึงมีศักยภาพในการรู้จัก
ผูค้ นสมัยทำ�ธุรกิจ แต่ผมผ่านชีวติ มาถึงตอนนีแ้ ล้วคิดว่าทำ�เพือ่ รวย
คงไม่แล้ว แต่ถ้าทำ�ให้ชาวบ้านเราคงรวยความดีได้ผมคิดเท่านั้น”
ความสำ�เร็จจากโครงการ สสส. เขามองว่าเกิดการรวมกลุม่
จากเดิมที่คนมารวม เฉพาะที่ได้ประโยชน์ เช่น แจกของ แต่ตอน
นี้ มองเห็นถึงการพัฒนาร่วมกันมากกว่า
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“เทคนิคตอนประชุม ผมจะให้เวลาส่วนหนึ่ง ที่ให้คนเฒ่า
คนแก่ เล่าอดีตของชุมชน เช่น การละเล่นของเด็กสมัยก่อน
การทำ�นา หาปลา ผมถามว่ากาแฟ เข้ามาในชุมชนเมื่อไร เขาก็
บอกว่ามาพร้อมกับบ่อกุ้ง เพราะนายทุน ซื้อมาเลี้ยงลูกน้อง
อย่างนี้ เป็นต้น”
สุธรรม แก้วประดิษฐ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการมองว่า
โครงการฯ นี้ ต้องการให้คนมาผลิตข้าวอินทรีย์ 20 ครัวเรือน
คนที่ ป ลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ ต้ อ งคื น เมล็ ด พั น ธุ์ ก ลั บให้ ก องทุ น ชุ ม ชน
มีแนวคิดจะเอาวิถี วัฒนธรรมของชาวนามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้
ด้วย เช่น ทำ�ขวัญข้าว นอกจากข้าวมีการส่งเสริมปลูกผักปลอด
สารพิษ 80 ครัว มีแกนนำ�ทำ�เป็นแบบอย่าง นอกจากนั้นมีการ
เอาแกนนำ�ดังกล่าวไป สำ�รวจนิเวศน์ในลุม่ น้�ำ ปากพนัง ว่าเกิดอะไร
เปลี่ยนแปลงอะไร เปลี่ยนแม่น้ำ� ลำ�คลองให้มีชีวิตชีวานอกจาก
ทำ�มาหากิน สัญจร มีอะไรมากว่านัน้ เช่น โยงมาถึงการทีล่ �ำ คลอง
เป็นสวนสนุก การเล่นของเด็กในสมัยก่อนก็ฟื้นกลับมา และเกิด
การรณรงค์ให้มาปลูกต้นไม้ที่กำ�ลังจะหายากแล้ว มาปลูกบ้าน
ตัวเองอย่างน้อย 2 ต้น •
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เปิดสูตรโบราณปุ๋ยเผาขี้วัว

ปลุกกระแสปลอดสารพิษในโคระ

บ้านในโคระ หมู่ 10 ตำ�บลท่าขึ้น อำ�เภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนขนาด 163 ครัวเรือน ประชากร
400 กว่าคน อาชีพทำ�สวนยาง 80 % ที่เหลือทำ�สวนผลไม้
ช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านทีนี่นิยมความสะดวกสบายในการ
ซื้อผักตามตลาดมาบริโภค เพราะเห็นว่าจ่ายครั้งละ 5-10 บาท
ตลาดก็อยู่ใกล้บ้าน
“เขาไม่ รู้ ห รอกว่ า การกิ น ผั ก ตลาดมี ส ารเคมี ต กค้ า งใน
เม็ดเลือด ความดัน เบาหวาน เดินตามมาหมด” อุไร นาคัน
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คณะทำ�งาน โครงการชุมชนปลอดสารพิษ ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านในโคระ เล่า อีกบทบาทหนึ่งของเธอในงานจิตอาสา
คือ อสม. จึงรับรู้อย่างดีว่า ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำ�ตำ�บล มีการตรวจสารพิษตกค้างประจำ�ปี ก็พบว่า
คนที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
“เราก็เอาเรือ่ งนีม้ าเป็นประเด็นหลัก ให้คนปลูกผักกินเอง
ทำ�ปุ๋ยใช้เอง โดยชุมชนก็มีทุนเป็นกลุ่มทำ�ปุ๋ยหมัก กลุ่มเลี้ยงวัว
บ้าน กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มออมทรัพย์อยู่ก่อนแล้ว”
แม้จะมีกลุม่ ปุย๋ หมักอยูก่ อ่ น โครงการ สสส.ได้พฒ
ั นาสูตร
ปุย๋ หมัก และสารไล่แมลงแบบใหม่ทไี่ ม่ยงุ่ ยากเหมือนเดิม เป็นสูตร
ใหม่ที่หมักในกระสอบเวลาแค่ 10 วัน ก็ใช้ได้ ชาวบ้านไม่ต้องไป
ลงทุน มากมายเหมือนเมื่อก่อน ต้นทุน 200 บาท ได้ปุ๋ยมูลค่า
600 บาท ถือว่าเป็นการประหยัดและใช้ได้ทุกครัวเรือน
“สูตรนีไ้ ด้มาจากแนวคิดของเราเอง เราเป็นคนลองทำ�ลอง
ใช้มาก่อน เพราะเป็นเกษตรอาสาของหมูบ่ า้ นอีกอย่าง อาชีพของ
เราปลูกดอกไม้ส่ง ที่ผ่านมาได้หาปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนก็มาขยาย
ให้ชาวบ้าน”
การดำ�เนินโครงการชุมชนปลอดสารพิษ ตามวิถเี ศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านในโคระ อุไรเล่าว่า ได้เริ่มจากค้นหาปัญหาโดยออก
เก็บข้อมูล ใช้ลกู หลาน อสม.มาช่วยแบบสมัครใจ แถมได้แม่ อสม.
เป็นพี่เลี้ยงให้ในเชิงกระบวนการว่าการออกสำ�รวจจะออกแบบ
สำ�รวจอย่างไร ทำ�อย่างไร นับเป็นการฝึกทำ�งานจิตอาสา จากแม่
ไปสู่เด็กรุ่นใหม่ ทำ�ให้เด็กได้รู้จักชุมชนตัวเองมากขึ้น
“เด็กทุกวันนี้ ถ้าไม่ทำ�อย่างนี้เขาจะไม่เข้าชุมชน เขาไป
ห้าง ไปโลกของเขา เราก็ถือโอกาสไปแย่งเด็กมาได้บ้าง”
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สิ่งที่สำ�รวจนั้นเกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้
รายจ่าย สถานการณ์โรค ภาวะหนี้สิน ผลที่ได้พบว่ามีโรคเรื้อรัง
31 คน หนี้สิน 28 ครัวเรือน เอาข้อมูลไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบ
ในเวที ประชุมหมู่บ้าน
“เราถามว่าทำ�อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีการ
เสนอการปลูกผักกินเองขึ้นมา มีคนอยากมาร่วมกับโครงการ
จึงจัดให้มีคณะกรรมการที่ประชุมทุกเดือน”
กิจกรรมอบรมทำ�บัญชีครัวเรือน อุไรเล่าว่า ไม่เอาตาม
แบบที่พัฒนาชุมชนมาสอน เพราะว่ายุ่งยากสำ�หรับชาวบ้าน
ทีไ่ ม่เข้าใจบัญชี ทีม่ เี นือ้ หารายละเอียดมากเกินไป จึงมาออกแบบ
ตีช่องบัญชีแบบใหม่ที่ง่ายๆ ชาวบ้านทำ�ได้ทุกคน		
กิจกรรมการตรวจสารภาวะเสีย่ งในเลือดของคน ในชุมชน
โดยเริ่มตั้งแต่คนอายุ 15 ขึ้นไป ทำ� 2 ครั้ง คือ ก่อนปลูกผัก
กั บ หลั ง ปลู กผั กกิน เอง หลั งตรวจสารพิ ษ ก็ ม าสอนทำ�ปุ๋ยหมัก
4 โซน ตามสภาพของชุมชน โซนหนึ่งมีคนรับผิดชอบ 20 คน
ปุ๋ยหมักสูตรใหม่ เน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
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“สมัยก่อนขี้วัวไม่มีมูลค่าอะไร พอทำ�โครงการปรากฏว่า
ทำ�ให้ขี้วัวมีราคากระสอบละ 40-50 บาท”
การปลูกพืชผักแบ่งเป็นโซน 4 โซน เช่นเดียวกัน ทำ�การ
เพาะพริก มะเขือ ในแปลงรวมแต่ละโซน ก่อนแบ่งต้นกล้าปลูก
ในสมาชิกกลุ่ม ซึ่งล่าสุดแต่ละบ้านปลูกพืชหลากหลายไม่ต่ำ�กว่า
10 ชนิด ไม่ว่ามะเขือ พริก ขมิ้น แตง ถั่วฝักยาว สายซิ้ม ผักกาด
ถั่วพู บวบ เป็นการปลูกกินเองไม่หวังขาย แต่เห็นได้ว่าช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง
“เขาก็ตื่นเต้นที่มีผักกินเองซึ่งไม่นึกมาก่อน ชาวบ้าน
กล้าพูดกับพ่อค้าว่ามะเขือไม่ต้องมาขายที่หมู่บ้านนี้ เพราะปลูก
กันทุกครัวเรือน”
ที่ ผ่ า นมาคนในชุ ม ชนแห่ ง นี้ ใ ช้ พื้ น ที่ เ กื อ บทั้ ง หมดปลู ก
ยางพารา ขณะที่อุไรทำ�เกษตรมา 10 ปี นอกจากทำ�สวนยาง
เหมือนคนอื่น ยังเป็นบ้านต้นแบบทฤษฎีใหม่ ปลูกผัก เลี้ยงไก่
เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง
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“ก่อนจะสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อน คนในชนบท
แค่พูดให้ฟังเขาจะไม่ยอมรับแต่ต้องทำ�ให้เห็น”
เธอพบคำ�ตอบทีว่ า่ วิถปี ลูกผักอยูค่ สู่ งั คมชาวใต้ แต่ได้หาย
ไปตอนความเจริญเข้ามา ตอนที่ยางราคาแพง คนสะดวกสบาย
มีรถยนต์ ขับไปตลาดซื้อกิน แต่วันที่ราคายางตกกรีดยางอย่าง
เดียวอาจไม่พอกิน อีกอย่างหนึ่งเห็นพ่อกับแม่ซึ่งชราภาพ อายุ
75 ปี ไม่เคยบ่นว่าเข็ดว่าเมือ่ ย นัง่ รถทัวร์เทีย่ ว 7 วันยังไม่มอี าการ
มาจากที่ท่านปลูกผักกินเองมาตลอด
“หลายคนในหมูบ่ า้ นบอกว่าอยูส่ บายไม่เดือดร้อน ไม่ตอ้ ง
ปลูกผักกินเอง เพราะมีเงินซือ้ เราก็บอกให้ดพู อ่ กับแม่สขุ ภาพเป็น
สิ่งที่หาซื้อมาไม่ได้ บางคนว่าบ้านฉันไม่มีที่ปลูก เราก็บอกว่าหัน
ไปดูซิ ล้อรถที่เผาทิ้ง เอามาปลูกผักได้หลายชนิด เราก็ทำ�ตัวอย่าง
ให้เห็นด้วย”
คนโบราณที่บ้านในโคระมีภูมิปัญญาหลายอย่าง เช่น
การนำ�ปุ๋ยคอกขี้วัว ขี้ควาย มาใช้จะต้องนำ�ไปเผาไฟฆ่าเมล็ดหญ้า
ไม่เช่นนั้น หากนำ�ไปใช้จะมีต้นหญ้างอกขึ้นมาเป็นปัญหากับ
พืชหลัก ในปัจจุบันอุไรพบว่าการทำ�ปุ๋ยหมักก็ฆ่าเมล็ดหญ้าได้
เช่นกัน
การขับเคลื่อนโครงการฯ จนเห็นผล ส่งผลให้คนที่ไม่ได้
ร่วมโครงการแต่แรกอยากมาร่วมด้วย “เราก็บอกว่ามาร่วมได้เลย
เราจะสอนให้ในเรือ่ งทำ�ปุย๋ หมัก หรือมาเป็นสมาชิกในการปลูกผัก
ซึง่ แม้วา่ ไม่มงี บประมาณเราก็มาสอนเขาได้ เขาก็เอาไปต่อยอดได้”
อุไรประเมิน 60 ครัวเรือนที่มาร่วม บรรลุเป้าหมายมีผัก
กินเกือบครบทุกบ้าน ในวันประชุมยังมีการนำ�เอามาแจกกัน และ
ที่เหลือขายบ้างพอมี
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จุดสำ�คัญ คือ ทำ�ให้เกิดบ้านต้นแบบ เช่นเดียวกับบ้าน
ของอุไรเกิดขึ้นตามโซนทั้ง 4 โซน
“ความสำ�เร็จของบ้านต้นแบบ น่าจะมาจากคนที่ใจรัก
เราก็เลือกเพราะเห็นแววว่าจะเป็นต้นแบบได้ พื้นเพเขาปลูกผัก
มาก่อนหรือเปล่า ถ้าไม่เคยทำ�มาก็ยาก คุณสมบัติของคนที่ทำ�ได้
ขยัน รักปลูกผัก ทำ�สวน สนใจอาจพอกิน แต่ถ้าใจรักถึงได้ขาย
ตอนนี้ใครปลูกได้ เราหาตลาดให้ด้วยเพื่อให้เขากระตือรือร้น
ในการปลูกด้วย”
เธอว่า คำ�ว่าใจรักจะต้องใช้เวลาว่างหลังกรีดยางแล้ว
ไม่ให้เสียเปล่า คนที่ไม่สำ�เร็จมักเป็นพวกที่มีความคิดว่าไม่ปลูก
ก็ซื้อกินเองได้ ค่อนข้างมีฐานะ
สิ่งที่ทำ�มาแล้วได้ผล คือ
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กินเอง

- ชาวบ้านกลับมาใช้ชวี ติ แบบสมัยก่อน คือหันมาปลูกผัก

- ความร่วมมือในการมาเข้ากลุม่ ทำ�งานมากขึน้ จากทีเ่ ดิม
คนพูดว่า “ประชุมเสียเวลา”
ความต่อเนื่องอุไรมีความคาดหวังว่านอกจากให้คนปลูก
ผักกินเองได้ทุกครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้วันละ 200
บาท การปลูกผักกินเองส่งผลให้คนเป็นโรคน้อยลง
“ที่ทำ�ไปแล้วเห็นผล 70% และน่าจะยั่งยืนเพราะอย่าง
ปุ๋ยหมักได้ผลดี มีผลตอบรับจนคนชื่นชมมีการทำ�ต่อ สามารถทำ�
กันเองไม่ต้องไปซื้อก็คิดว่าชาวบ้านจะเดินต่อ”
ความเป็นชุมชนน่าอยู่ในสายตาของอุไร อยากให้คนหัน
หน้ามาทำ�กิจกรรมร่วมกันทุกด้าน ไม่ใช่ตา่ งคนต่างอยู่ เจอเฉพาะ
งานบวช งานศพ งานประเพณี
“เราอยากให้วา่ เวลาตอนเย็นมานัง่ คุยกัน แต่ละกลุม่ แต่ละ
โซนปรึกษาหารือกันแบบวิถีเดิม มีผู้สูงอายุเป็นหลัก มีศาลาหน้า
บ้ า นนั่ ง พั ก จั บ กลุ่ ม คุ ย ไว้ คุ ย กั น ซึ่ ง ตอนนี้ ค นเริ่ ม สร้ า งศาลา
หน้าบ้านเอาไว้นั่งคุยกันหลายหลังแล้ว” •

134

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

ความสุข ณ บ่ายวันศุกร์

“เพิ่มเวลารู้” เด็กบางไทร

“เนือ่ งจากทีป่ ากพนังมีตำ�หนักพระราชา แนวความคิดจะ
ทำ�ชุมชนตามแนวปรัชญาของพระราชาเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
จึงนำ�มาสู่เรื่องนี้”
เป็นคำ�บอกเล่าของ มลิวัลย์ จันทมาศ ผู้รับผิดชอบ
โครงการศาสตร์พระราชาสร้างสุขบ้านบางไทร หมู่ 2 ตำ�บล
บางศาลา อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชนแห่งนีต้ อ้ งการรณรงค์ให้ชาวบ้านทีส่ ว่ นหนึง่ ปลูกผัก
ขายอยู่แล้วหันมาปลูกผักสมุนไพรปลอดสารพิษ สอนให้เด็กรู้จัก
ภูมิปัญญาสมุนไพร ทำ�น้ำ�สมุนไพรเอาไว้กินเองแทนน้ำ�อัดลม
ชากาแฟ ชวนเด็กมาร่วมกับผู้ใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฯ ได้รบั ความร่วมมือจากผูน้ �ำ ท้องถิน่ อบต. และ
โรงเรียนวัดบางไทร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน ป.6 ม.1-3
จำ�นวน 30 คน มาทำ�งานร่วมกันในทุกเรื่อง
“ทุกบ่ายวันศุกร์จะมีการมาอบรมร่วมกันของผู้เข้าร่วม
โครงการหลายเรื่อง เช่น หลักสูตรแผนชีวิตพิชิตหนี้ เพื่อปรับวิธี
คิดของคนในการทำ�งาน การใช้ชีวิตการจัดการเวลา สุขภาพโยงสู่
เศรษฐกิจพอเพียง
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ภิรม ดวงพาพล ครูประจำ�วิชาการงานโรงเรียนบ้าน
บางไทร ซึ่งมีส่วนกับโครงการฯ นี้เล่าว่าทางโรงเรียนจะให้เวลา
ในช่วงบ่ายวันศุกร์ ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็นในการทำ�กิจกรรม
จัดห้องเรียนร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ กลุ่มละ 6-7
คน รวม 80 คน
สิ่งที่สอนอย่างเช่น การทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์นำ�ไปใช้
ในบ้าน โดยใช้ส่วนประกอบของส้มตะลิงปลิงซึ่งชาวบ้านให้ความ
สนใจมาก สำ�หรับน้ำ�สมุนไพรเน้นวัสดุจากชุมชนที่ทำ�ออกมาแล้ว
ได้รับความสนใจ เช่น อัญชันมะนาว อัญชันมะขามเปียก ใบเตย
น้ำ�ตะไคร้ นอกจากนั้นเป็นเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ว่า
ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ผักกาด พริก และมะเขือ
ภิรมเล่าว่าทุกวันนี้ที่โรงเรียนจะจัดให้มีการขายเครื่องดื่ม
โดยกลุ่มเด็กนักเรียนเอง เด็กมักจะนัดมาทำ�น้ำ�สมุนไพรตอนเย็น
เพื่อขายอีกวัน
“ที่เพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เองเด็กขายน้ำ�อัญชันใส่แมลงลัก
อัญชันใส่มะนาว อันนี้เด็กๆ ชอบทานมากกว่า ขณะที่ตะไคร้
เด็กนิยมน้อยกว่าแต่ผู้ใหญ่จะชอบ”
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เพื่อเชื่อมกับหลักสูตรชุมชน ครูภิรมเล่าว่าได้เข้าเรียนรู้
กับปราชญ์ชุมชนชื่อ “น้าแล่ม” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำ�
น้�ำ ส้มหมักธรรมชาติเพือ่ ใช้ปรุงอาหาร จึงจะให้เด็กไปการทำ�น้�ำ ส้ม
หมักจากกล้วย น้ำ�ส้มมะพร้าว และงวงต้นจาก เป็นภูมิปัญญา
เฉพาะพื้นที่ปากพนัง
ด้วยแนวคิดจากโครงการทำ�ให้โรงเรียนขยับทำ�เรือ่ งอืน่ ด้วย
ในขณะนี้ เช่น การเพาะเห็ด
“ในช่วงบ่ายวันศุกร์เป็นช่วงที่ทุกคนมีความสุขในการมา
เข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นชัว่ โมงสุดท้ายของเด็กก่อนที่จะได้หยุด
เสาร์-อาทิตย์ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างแท้จริง”
ทุกคนรับรู้และเตรียมตัวล่วงหน้า สำ�หรับการเข้าร่วม
กิจกรรม ทุกคนมีความสุขตลอดการเรียนรู้ด้วยกัน และทำ�เพลิน
กันต่อไปไปจนเกือบค่ำ�แม้ว่าโรงเรียนจะเลิกก็ตาม
“สิ่งใหม่ๆ ที่ค้นพบจะเห็นเด็กจะสนุกกับการทำ�อาหาร
การรวมกลุ่มกันขายน้ำ�สมุนไพรทำ�ให้พวกเขาสามารถหารายได้
ระหว่างเรียน”
เมื่อนำ�เรื่องนี้เข้าโครงการโรงเรียนแกนนำ� ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ตามนโยบาย คสช. มีการเรียนรู้เป็นฐาน ซึ่งจะมีฐาน
อาหารแบ่งเป็น ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 มีอาหารที่ให้เด็ก
หัดทำ�อาหารง่ายๆ อย่างไข่เจียวสมุนไพร คำ�ว่าสมุนไพรหมายถึง
ผักริมรั้วข้างบ้านที่เด็กมีอยู่
“ก่อนถึงวันทำ�ก็จะมีการประชุมกันในกลุ่มว่าจะเอาอะไร
มาก็ฝกึ ทำ�งานกลุม่ ไปในตัว อันนีไ้ ปตอบคำ�ถามอย่างหนึง่ ทีว่ า่ เด็ก
วันนี้ขาดทักษะชีวิตก็จะได้ไปช่วยเติมเต็มส่วนนี้”
นอกจากฐานอาหารยังมีฐานการดูแลเสือ้ ผ้า การล้างจาน
ที่ทำ�น้ำ�ยาล้างจานใช้เอง เป็นภาพความสุขในโรงเรียนทำ�ให้เด็ก
มีโอกาสทำ�อะไรเยอะแยะมากมาย โยงไปสู่ทักษะชีวิต
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ล่าสุด ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านบางไทร สนับสนุนการ
ทำ�ร้านค้าให้เด็กทำ�ขนม อาหาร น้�ำ แบ่งกลุม่ ขายในตอนกลางวัน
อย่างชัดเจน ทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่น การทำ�งานการ
ประหยัดสอดแทรกการใช้ชีวิตแบบพอเพียง มองว่าในอนาคต
จะเอาส่วนนี้ไปเข้าโครงการสหกรณ์อีกด้วย
“คำ�ว่าเศรษฐกิจพอเพียง สมัยก่อนทุกคนเข้าใจเป็นภาพ
เดียวกันว่าการเกษตร ณ เวลานี้ คิดว่าทุกคนรวมทั้งเด็กมาเข้าใจ
ใหม่แล้วว่ารวมไปถึงการใช้ชีวิต” ครูภิรมกล่าวและว่า แม้ได้ทำ�
กิจกรรมมาระยะหนึง่ แล้ว ในเทอมหน้า ทางโรงเรียนจะมีหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นทางการ
มลิวลั ย์เล่าต่อว่า มีความคาดหวังจะทำ�ให้เด็กเข้ากับผูใ้ หญ่
ได้ดีกว่าเดิม เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ นำ�ไปใช้ได้
“ทำ�ให้เราเห็นว่าตอนนีเ้ ด็กหันมากินน้�ำ สมุนไพรกันทัง้ นัน้
เลยสอดคล้องกับนโยบายของผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน ทีม่ าเน้นว่าจะ
ไม่ให้เด็กกินน้ำ�อัดลม กาแฟ น้ำ�ชา”
นอกจากกิจกรรมทำ�ให้เด็กเข้ากับผู้ใหญ่ได้ เด็กยังได้รู้จัก
เกี่ยวกับการปลูกผักสมุนไพรแบบปลอดสารพิษ
“อย่างลูกชายตัวเองที่ไม่กินผักคะน้ามาก่อน เขาบอกว่า
มันขมเหม็นเขียว ทุกวันนี้หันมากินเพราะว่าที่ปลูกเองแม้ดูว่าไม่
สมบูรณ์อย่างทีว่ างขายทัว่ ไปในตลาด แต่มนั ไม่ออกกลิน่ จึงคิดว่า
กลิ่นที่เขาไม่ชอบน่าจะมาจากการฉีดยาฆ่าแมลง”
มลิวัลย์เล่าและว่าเด็กตอบสนองดี ยิ่งเห็นเด็กหลายคน
หันมากินผักก็ดีใจ ส่วนคนสูงวัยก็มาร่วมทำ�กิจกรรมได้ดีกับเด็ก
นอกจากใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ยังมีแปลงสาธิตหลาย
แปลงในชุมชน อย่างเช่น แม่ของผู้ใหญ่บ้าน เธอมีการเลี้ยงปลา
ปลูกบวบ ผักกาด คะน้า เอาไว้กินเองหรืออีกแปลงของชาวบ้าน
ที่เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผักรอบบ่อข้างบ้าน
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“พอทำ�เรื่องนี้ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้น
เป็นที่กล่าวถึงของหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขาสนใจ โดยเฉพาะน้ำ�
สมุนไพร การทำ�น้�ำ สมุนไพร ไปถึงประเด็นรณรงค์เรือ่ งไม่กนิ หวาน
ด้วยเพราะคำ�นึงถึงสุขภาพก็ใส่น้ำ�ตาลน้อยและน้ำ�ตาลที่จะมาใช้
ก็จะเป็นน้ำ�ตาลทรายแดงไม่นิยมให้ซื้อน้ำ�ตาลฟอกขาวมาใช้”
ผลจากโครงการ มลิวัลย์มองว่า ชาวบ้านเข้าใจแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
“จากโครงการ สสส. ชาวบ้านมาทำ�กิจกรรมร่วมกับเด็ก
เขาจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ทำ�ไมต้องออม การใช้จ่าย
ที่ถูกต้องควรทำ�อย่างไร ผ่านการเรียนบัญชีครัวเรือน”
ที่บ้านบางไทรมีกลุ่มออมทรัพย์อยู่แล้ว ส่วนมากนัดเก็บ
เงินเข้ากลุ่มช่วงเช้าเป็นโอกาสดีจึงประชุมโครงการ สสส.เสียเลย
ในช่วงบ่ายเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำ�งาน สมัยก่อนมี
บางคนในชุ ม ชนเป็ น ประเภทเฉยเมยที่ ไ ม่ เ คยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
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ของชุมชนต่อต้านไปทุกเรื่อง แต่โครงการ สสส. นี้สามารถเอาเขา
เหล่านั้นมามีส่วนร่วมได้ เปลี่ยนความคิด
“พอปลูกผักก็เอามาแบ่งคนอื่น อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำ�
เขาจะอยู่เฉยอย่างไร
ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า
โครงการฯ ตรงนี้มาแก้หนี้สิน เพราะว่าเกษตรที่บ้านบางไทร
มีอาชีพทำ�นาทำ�สวนผสมทำ�ไร่
“ในแต่ละปีจะมีชว่ งหนึง่ ทีน่ �้ำ ท่วมขังในพืน้ ทีต่ ามสภาพน้�ำ
ขึน้ ลงในลุม่ น้�ำ ปากพนังทำ�ให้เสียหายก็เลยมาหาทางพัฒนาในการ
ปลูกที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้าง เลยมาทำ�โครงการ
ประยุกต์กับเศรษฐกิจพอเพียง”
การขั บ เคลื่ อ นโครงการศาสตร์ พ ระราชาสร้ า งสุ ข บ้ า น
บางไทรเน้นที่ใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยเรียบง่ายในหลักสูตรการพัฒนา
ชี วิ ต พิ ชิ ต หนี้ เ ป็ น ไฮไลท์ โ ครงการที่ ไ ด้ มี ก ารสอนหลั ก สู ต รนี้
ในโรงเรียน
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“มองไปที่การใช้ชีวิตว่าอยู่แบบจนก็มีความสุขได้ การ
แบ่งปันมีวทิ ยการซึง่ เป็นครูในโรงเรียนพัฒนากรจาก อบต. พีเ่ ลีย้ ง
โครงการ สสส. มาช่วย” สิ่งที่พูดถึงมากมีการทำ�บัญชีครัวเรือน
สลับกับกิจกรรมต่างๆ เทคนิควิธี การปลูกผัก อย่างไรให้ขายได้
ก็ไปมองเรือ่ งตลาดในพืน้ ที่ และมีศนู ย์เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการ
เรียนรู้
“ที่จริงที่ผ่านมาชุมชนมีการเรียนรู้อยู่บ้างแล้ว มีทุนอยู่
แล้วแต่เหมือนกับว่าขาดหายไป การมาทำ�โครงการนี้ ทำ�ให้มีการ
ทำ�อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกลุ่มก้อนขยายมากขึ้น”
เธอเล่าที่น่าสนใจ ตอนนี้มีการตื่นตัวหาสูตรต่างๆ มาคิด
ต่อยอดเพื่อตอบสนองคนในชุมชน เช่น ทำ�อย่างไรให้เด็กชอบ
เครือ่ งดืม่ สมุนไพร ก็ได้มกี ารคิดค้นสูตรใหม่ๆ นอกจากนัน้ ได้สร้าง
คุณค่าในแง่ส่งเสริมการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีประโยชน์
สร้างกระแสให้คนทั้งชุมชนมาสนใจเรื่องนี้
ตอนนีโ้ ครงการนีเ้ องก็เป็นส่วนหนึง่ ในการนำ�พืน้ ที่ ตำ�บล
บางศาลาเข้าสู่ตำ�บลสุขภาวะ
“คำ�ว่า เศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยทำ�ให้คนทีไ่ ม่คดิ อะไร
ใช้ชีวิตไปตามมีตามเกิดให้เขาเปลี่ยน โดยมีกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ
คุณครู มาจัดการเปลี่ยนแนวคิดให้มาจากกลุ่มเล็ก ที่ทำ�จากกลุ่ม
เล็กให้เห็นผลแล้วกระจายไปยังวงกว้างของชุมชน”
ปาลีรัตน์ มองว่าการพูดเรื่องแบบนี้กับเด็กคงง่ายกว่าไป
พูดกับคนวัย 40-50 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามมีการปลูกฝังการ
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย การอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น คนแก่กับเด็ก
เข้าใจกัน โดยมีสงิ่ มาเชือ่ มโยงอย่างเช่นการทำ�อาหาร น้�ำ สมุนไพร
ดังกล่าวแล้ว
“สิ่งที่ทำ�เน้นการไม่ยัดเยียดความคิด แต่ใช้กุศโลบาย
แบบไม่รีบร้อนทำ�ให้คนค่อยๆ เปลี่ยนไป” •
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ผลพวงงาน สสส.บ้านไทรทอง

โอกาสคนรุ่นใหม่พัฒนาชุมชน

ปิยะนันท์ นกเพชร ทำ�งานเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจำ � ตำ � บลบ้ า นทุ่ ง หล่ อ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบบ้ า น
ไทรทอง ซึ่งเป็นบ้านของเธอด้วยการนั่งทำ�งานข้อมูลโดยตรง
ทำ�ให้พบเจอปัญหาสุขภาพมากมายโดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง ความดัน
เบาหวานและพบว่ามีผู้เสียชีวิตมะเร็งจำ�นวนมาก
“เฉพาะที่บ้านไทรทองซึ่งมีประชาการ 1,300 คน เมื่อ 2
ปี ก่อนมีผู้ป่วยมะเร็ง 2-3 รายที่มีชีวิต ส่วนก่อนหน้านี้ก็เสียชีวิต
ไปแล้วก็มี ปัจจัยโรคน่าจะมาจากอาหารการกิน” เธอมองว่าคนไข้
มักคิดพึง่ แต่ยา โดยไม่ได้ปรับวิถกี ารดำ�เนินชีวติ เสียใหม่ หากมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน อาจหายจากโรคหรือมีชีวิตอยู่ได้
นานกว่า ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งเชื่อว่ามะเร็งมาจากกรรมพันธุ์
ไม่เกี่ยวกับสารเคมีอะไรทั้งนั้น
กิ จ กรรมโครงการบ้ า นไทรทองชี วิ ต ปลอดสารพิ ษ วิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนักประชุมทุกเดือนยังมีการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลโรคเรื้อรัง สำ�รวจการใช้สารเคมีของกลุ่มเกษตร สำ�รวจ
ภาวะหนี้สินโดยทีมงานของโครงการฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อสม.
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“แม้เราจะอยู่กับข้อมูลแต่พบว่าข้อมูลทางการที่ รพ.สต.
ได้รับตามช่องทางปกติยังขาดข้อมูลบางส่วน การลงเก็บข้อมูล
ตรงนี้ทำ�ให้เห็นอย่างสมบูรณ์”
รายงานเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดในหมู่บ้าน
ไทรทองหมู่ 2 ตำ�บลควนชุม อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้สารเคมีและมีภาระหนี้สินมาจากการที่เขาลงทุนใน
เกษตรแบบใช้สารเคมีนั่นเอง เมื่อผลผลิตราคาตกต่ำ�ก็ขาดทุน
ขณะที่ปัญหาอื่นที่พบในชุมชน เช่น การเล่นการพนัน
มีการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์กับทีมแกนนำ�ไปแจ้งให้คน
ในหมูบ่ า้ นทราบในวันประชุมประจำ�เดือน มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
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โครงการฯ ว่าด้วยความรูเ้ กีย่ วกับสารเคมี การทำ�ปุย๋ หมักและบัญชี
ครัวเรือน
“เราเคยมีกลุ่มทำ�ปุ๋ยหมักมาก่อนนะ แต่หลังจากแกนนำ�
เสียชีวิตก็ยุติไป เราประชุมหมู่บ้านทุกเดือนพูดโครงการเราให้
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นฟั ง เขาเห็ น ความสำ � คั ญ จึ ง ฟื้ น กลุ่ ม ปุ๋ ย กลั บ มาได้ ”
เธอว่าและตอนนี้ ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำ�เนินการ
เรื่องนี้ โดยได้งบสนับสนุนจากอำ�เภอร่อนพิบูลย์
“ก็ถอื ว่าดีทจี่ ะได้สนับสนุนกัน ของเราก็ยงั จะผลิตปุย๋ หมัก
ทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์ เพาะเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ผักแจกให้กับ
ชาวบ้าน”
ปิยะนันท์ มองถึงการพัฒนาหมู่บ้านที่ไปได้เร็วในช่วงนี้
อาจเป็นผูใ้ หญ่บา้ นทีเ่ ป็นคนคิดใหม่ท�ำ ใหม่ทผี่ า่ นมาโครงการ สสส.
เองเป็นแรงบันดาลใจให้เขากระตือรือร้นได้สว่ นหนึง่ มีการประชุม
ที่คึกคักมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
“ภาพทีเ่ ราอยากเห็นในสิง่ ทีท่ �ำ คือ ชาวบ้านมีผกั เหลือกิน
ตามบ้าน แล้วเอามาวางบนเก้าอี้หน้าบ้านเพื่อขายคนที่ผ่าน
ไปผ่ า นมา ซึ่ ง ภาพเหล่ า นี้ ก็ เ กิ ด ขึ้ น บ้ า งแล้ ว ที่ ว างขายมี ค ะน้ า
ผักกาดขาว”
ผลจากการดำ�เนินโครงการทำ�ให้ชาวบ้านเปิดใจกว้างขึ้น
กระตือรือร้นในการรับข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในชุมชนที่น่าจะ
ไปถึงคำ�ว่าชุมชนปลอดสารพิษ
“พวกเขาตระหนักในการเลือกผักมาบริโภค คนทีข่ ายเลือก
ผักที่ชาวบ้านปลูกเองมาขาย เพราะรู้ว่าคนซื้อผักที่ไม่ใช้สารเคมี
ตรวจสอบได้ คนในชุมชนจะรู้ว่าผักที่มาจากไหนจะปลอดภัย
การซื้อจะมีการถามที่มาก่อนว่าใครปลูก เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
รับรู้ติดตามอยู่”
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ปิยะนันท์ เล่าว่าแม้เกิดและเติบโตที่บ้านไทรทอง แต่ที่
ผ่านมาตอนไม่ได้ท�ำ โครงการนีก้ ไ็ ม่ได้รว่ มอะไรกับชุมชน นอกจาก
อยูบ่ า้ นทำ�งานกับบ้านดูแลครอบครัว ค่อยมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่
ในชุมชน ทำ�งาน รพ.สต.ก็จริง แต่รจู้ กั คนทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ปใช้บริการ
บ่อยๆ หรือผูป่ ว่ ยซึง่ ต้องมีภาระต้องไปเยีย่ ม กิจกรรมอืน่ เกีย่ วข้อง
น้อยประชุมประจำ�เดือนไม่ได้ไป
“เด็กรุ่นใหม่ที่ไปเรียนหนังสือในเมือง ส่วนใหญ่มีโลกของตัวเอง
ที่แตกต่างจากคนอื่น มักทำ�ตัวห่างจากชุมชนเป็นคนแปลกแยก”
ช่วงที่ผ่านมาแม้บางทีเธอคิดว่าควรทำ�อะไรกับชุมชนบ้านเกิด
แต่เหมือนคนที่ถูกแยกแกมาจากชุมชนตั้งแต่เด็กที่ไม่รู้จะแทรกตัว
กลับไปชุมชนตอนไหน อย่างไร ขณะที่การประชุมหมู่บ้านซึ่งเป็น
โอกาสหนึ่งนั้น พบว่าบ่อยครั้งตรงกับเวลางานประจำ�ไม่สามารถ
ปลีกตัวมาได้
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ครั้นมาทำ�โครงการฯ มองว่างานแบบนี้ ทำ�คนเดียวไม่ได้
แล้ว ต้องทำ�อะไรสักอย่างเพือ่ เปิดตัวกับคนอืน่ ซึง่ การทำ�โครงการ
สสส. เป็นโอกาสดีที่ผู้บังคับบัญชาคือ ผู้อำ�นวยการ รพ.สต.
เปิดโอกาสให้เธอเข้าประชุมหมู่บ้านได้
“การออกไปประชุม พบปะทำ�กิจกรรม เริม่ ทำ�ให้ชาวบ้าน
ยอมรับเรามากขึ้น จากที่เราไม่ได้เป็นกรรมการอะไร ตอนนี้ก็เป็น
กรรมการหมู่บ้าน กรรมการปุ๋ย มีบทบาทหลายอย่างก็เข้ามา
จนสามีงงเหมือนกัน เพราะแต่ก่อนเราพึ่งพาเขาเรื่องแบบนี้แต่
ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว”
ปิยะนันท์ เพิ่งค้นพบตอนนี้เองว่าบ้านตัวเองอยู่ใกล้บ้าน
ผูใ้ หญ่บา้ นแต่ทผี่ า่ นไม่ได้คยุ กันเลย ด้วยความรับผิดชอบโครงการ
สสส. เป็นภาคบังคับเธอเข้าสูว่ งจรชุมชน และติดต่อกับส่วนต่างๆ
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ไม่ว่าชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และองคาพยพอื่นของชุมชน จนกลาย
เป็นเนื้อเดียวที่ไม่แตกต่างอีกต่อไป
“ยอมรับว่าตอนทำ�โครงการแรกๆ ก็มีปัญหาหลายอย่าง
จนคิดจะถอยหลายครั้ง อย่างการที่นั่งคุยให้ชาวบ้านจำ�นวนมาก
ฟังเคยคิดว่าเราคงทำ�ไม่ได้แน่ มันตื่นเต้น แต่พอประสบการณ์
สอนทำ�ให้เกิดความเคยชิน ค่อยซึม ค่อยเปลี่ยน ผ่านหลายเรื่อง
ราวก็ทำ�ให้มั่นใจ”
ดร.วิสาขะ อนันธวัช พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า
จุดเด่นของบ้านไทรทอง คือ มีกลุ่ม อสม.เข้มแข็ง และมีศักยภาพ
ที่จะดึงคนอื่นมาทำ�งานได้ด้วย ซึ่งมีความคาดหวังว่าน่าจะดึงคน
รุ่นใหม่มาช่วยงานชุมชนในอนาคต
“ความสำ�เร็จน่าจะมองว่าเกิดการจัดการ จากที่นิ่งๆ มัน
เคยมีทนุ บางอย่างทีห่ ยุด และได้ขบั เคลือ่ นต่อในชุมชนแห่งนีม้ บี าง
คนที่เคยทำ�กิจกรรมพัฒนาที่อาจแผ่วลงไป แต่ไม่ใช่หมดพลัง
ต้องหาวิธีฟื้นกลับมาใหม่ซึ่งก็คงจะเดินไปเรื่อยๆ ไม่หวือหวา
แต่ขยับไปตามสไตล์ไทรทอง”
สิ่ ง ที่ เ ห็ น อย่ า งหนึ่ ง สำ � หรั บโครงการฯ นี้ ดร.วิ ส าขะ
มองถึงพัฒนาการของผูร้ บั ผิดชอบโครงการคือปิยะนันท์ ทีก่ ล้าคิด
กล้าพูดมากขึ้น หากเทียบกับก่อนดำ�เนินโครงการจนสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นงานชุ ม ชนจนได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ดี แสดงว่ า การทำ �
โครงการ สสส.ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในส่วนนี้ด้วย
สำ�หรับปัญหาอุปสรรค ในการทำ�งานเข้าใจว่าเกิดจาก
ชาวบ้านยังไม่คนุ้ กับการทำ�งานของ สสส. อย่างไรก็ตามมาถึงระยะ
หนึ่งเริ่มเข้าใจมากขึ้น •
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ฟื้น “ปันตง” สี่แยกวัดโหนด

วัฒนธรรมนำ�แก้ยาเสพติด

เสียงกลองรำ�มะนาดังขึน้ อีกครัง้ ทีโ่ รงเรียนวัดสระประดิษฐ์
บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ 5 ตำ�บลโพธิ์ทอง อำ�เภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นเสียงกลองประกอบการแสดง “ปันตง” ศิลปะ
การแสดงประจำ�ถิ่นสี่แยกวัดโหนดของพี่น้องมุสลิมที่หายไปนาน
30 กว่าปี
วณิชญา ฉันสำ�ราญ ผู้รับผิดชอบโครงการปันตงสร้างสุข
สีแ่ ยกวัดโหนดเล่าว่า ปันตงมาจากภาษามลายู หมายถึงบทกลอน
หรือในความหมายนี้คือ “ลำ�ตัด” แบบมลายู
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เธอเองเคยเรี ย นที่ โ รงเรี ย นแห่ ง นี้ ตอนอยู่ ชั้ น ป.4
มีปราชญ์ในท้องถิ่นมาสอนปันตง การฟื้นเรื่องนี้จึงภูมิใจมากที่ได้
กลั บ มาตอบแทนสถานศึ ก ษา โดยมี โ อกาสเอาปั น ตงจั ด เป็ น
หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นและเป็ น เครื่ อ งมื อ แก้ ปั ญ หายาเสพติ ด
ของชุมชน
สี่ แ ยกวั ดโหนด เป็ น หมู่ บ้ า นสองศาสนา (พุ ท ธและ
อิสลาม) เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง ร้อยละ 80 พฤติกรรม
เสี่ ย งที่ พ บมาก ได้ แ ก่ ใ ช้ ส ารเสพติ ด โดยเด็ ก และเยาวชนกิ น
น้ำ � กระท่ อ มในครอบครั ว ที่ พ่ อ แม่ ต้ อ งไปทำ � งานต่ า งจั ง หวั ด
บุตรหลานต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ
จากสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทีผ่ า่ นมา ผูน้ �ำ ชุมชนจึงได้รวมตัว
ร่วมคิด หาทางออกเพื่อแก้ปัญหา
“เราต้ อ งการเอาเด็ ก รุ่ นใหม่ ม าสร้ า งพื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์
ไม่มั่วสุมยาเสพติด”
เธอต้องการสร้างครอบครัวต้นแบบโดยให้เด็กมาฝึกปันตง
เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพราะมองว่าพลังทีย่ งิ่ ใหญ่และสำ�คัญ
ที่สุดของเด็กคือครอบครัว รองลงมาคือโรงเรียน สำ�หรับความ
ร่วมมือของชุมชนจะทำ�ให้เกิดชุมชนสร้างสุขขึ้นมาได้
“มองว่าคุณค่าอยู่ที่ภูมิปัญญาชุมชนที่กลับมา เด็กได้
สัมผัสคุณค่าโดยตัวเขาเอง พ่อแม่เด็กมาบอกเราเองว่าเมื่อมาฝึก
ปันตง เด็กมีพฒ
ั นาการ” เธอว่า ขณะทีด่ า้ นของกลุม่ ปราชญ์ชมุ ชน
หลังวงปันตงเลิกรา 30 ปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่เคยมีความสุขแบบ
นี้มาก่อน วันนี้พวกเขามีความสุขที่ได้บรรยากาศเก่าๆ กลับมา
กำ�ไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่าการมาทำ�
เรื่องนี้ เพราะตอนวิเคราะห์ชุมชน ได้พบภูมิปัญญาที่ได้หายไป
“ปันตง” เป็นลำ�ตัดประยุกต์ไม่เหมือนใคร ทีป่ ราชญ์รนุ่ ก่อนนำ�มา
ผสมผสาน
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“มุสลิมกลุ่มนี้น่าจะอพยพมาจากรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย เห็นลำ�ตัดไทยก็มาดัดแปลง ต่างจากลำ�ตัดตรงสำ�เนียง
การร้องในส่วนสร้อยที่กล่าว “เอชา” มาเป็น “อาเด” และมีคำ�
มลายูสลับในเนื้อเพลง ส่วนการเล่าเรื่องแนวสี่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้”
อาจารย์ กำ � ไลเล่ า ว่ า ปั น ตงมั กใช้ แ สดงในงานมงคล
ทั้งหลาย เช่น แต่งงาน ในบทร้องของปันตงมักพูดถึงประวัติ
ความเป็นมาของพื้นที่ สถานการณ์ การจีบหนุ่มจีบสาว กระทั่ง
การชมนกชมไม้ สิง่ แวดล้อม ขึน้ อยูว่ า่ ปราชญ์ตอ้ งการสือ่ สารเรือ่ ง
อะไรและมีการแต่งเพลงใหม่อยู่เสมอ อย่างล่าสุดก็พูดถึงพิษภัย
ยาเสพติดเป็นหลัก
เมือ่ ปี 2558 ผูน้ �ำ ชุมชนได้ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจชุมชน ค้นหาทุน
ในชุมชน เพื่อนำ�ข้อมูลมาจัดทำ�แผนชุมชน จึงได้พบกับปราชญ์
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ชาวบ้าน 5 คน มีความสามารถทำ�การละเล่นปันตงได้ ได้เล่าเรือ่ ง
ราวของภูมปิ ญ
ั ญาการละเล่นปันตงว่า ครัง้ สมัยชาวมาลายูถกู ต้อน
มาเป็นเชลยศึกของเมืองลิกอร์ (ปัจจุบันคือ นครศรีธรรมราช)
ได้มีการละเล่นปันตงขึ้นแล้ว และมีการสืบทอดกันมาช้านาน
แต่ต่อมาสูญหายไป
“ปันตง” คล้ายกับ “ลำ�ตัด” แตกต่างกันที่ลูกคู่ปันตง
ออกเสียงร้องขานรับเป็นภาษามาลายู การละเล่นปันตงในอดีต
เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน ช่วยให้คนสองศาสนามีกจิ กรรม
ร่วมกัน เกิดความสามัคคี สร้างครอบครัวอบอุ่น ลดความขัดแย้ง
ของคนในชุมชน ใช้บทกลอนสอนลูกหลานให้เป็นคนดี เมื่อผู้นำ�
ชุมชนได้ข้อมูลดังกล่าว จึงตัดสินใจร่วมกันว่าควรจะนำ�ภูมิปัญญา
การละเล่นปันตงมาเป็นกิจกรรมหลัก เพือ่ การแก้ปญ
ั หาครอบครัว
ลดพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เพิ่มพลังต้นทุนชีวิต
“ปันตงเป็นการละเล่นสร้างสุข เริ่มจากเด็กสู่ครอบครัว
เด็กไม่มเี วลาเล่นเกม ครอบครัวไม่หนักใจ ร่วมกันสร้างสิง่ แวดล้อม
ให้เอื้อต่อการมี พฤติกรรมที่ดีของบุตรหลานในชุมชน” เธอว่า
สำ�หรับคุณค่าโครงการ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
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- เกิดการขยายผลจนเกิดนโยบายจากผู้บริหารโรงเรียน
ให้จดั เป็นฐานเรียนรูใ้ นโรงเรียน ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ ให้ปราชญ์
ชุมชนได้เข้ามาสอนในโรงเรียน
- เกิดครอบครัวคนดี ได้รางวัลจากนายอำ�เภอท่าศาลา
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
- เกิดความภูมิใจของคณะทำ�งานที่สามารถฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้แก้ปัญหาชุมชนได้
- สภาเด็ก และเยาวชนจะได้รับการยกระดับเป็นสภาเด็ก
ของตำ�บลตัวอย่าง การลด ละ เลิก ยาเสพติด
- สามารถลดปัญหาการใช้สารเสพติด หนีเรียน ติดเกม
ติดสื่อออนไลน์ ท้องไม่พร้อม ได้โดยใช้ “การละเล่นปันตง”
เป็นสื่อการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ทำ�กิจกรรม
นอกโรงเรียน
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- คณะกรรมการสถานศึกษาได้ยกระดับให้เป็นหลักสูตร
การสอนในโรงเรียน
จักรพงศ์ เปรมสุข รักษาการณ์ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัด
สระประดิษฐ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนโยบาย บวร คือ บ้าน วัด
(มัสยิด) โรงเรียนร่วมมือกันทำ�กิจกรรม การใช้การละเล่นพืน้ บ้าน
ที่เรียกว่าปันตง มาสร้างเสริมให้นักเรียน ให้มีจิตสำ�นึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยให้เด็กมีจิตใจที่ดีขึ้นไม่ไปหลง
เทคโนโลยี วัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไป
“นโยบายรัฐบาล ที่ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทางโรงเรียน
ก็มาจัดเป็นฐาน มีอยู่ฐานหนึ่ง คือการละเล่นพื้นบ้าน เราจะใช้
ปันตงมาปรับใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าว”
ปั น ตงเป็ น การละเล่ น สร้ า งสุ ข อยู่ แ ล้ ว สุ ข เริ่ ม จากเด็ ก สู่
ครอบครัว จากครอบครัวไปสู่ชุมชน ถ้าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็
เข้มแข็ง ปิดช่องว่างของเวลาว่างเด็กที่ไม่เกิดประโยชน์ ครอบครัว
ก็ไม่หนักใจทีจ่ ะสอนลูก เมือ่ ครอบครัวเข้มแข็งแล้วชุมชนก็เข้มแข็ง
ก็ทำ�ให้ชุมชนมีความสุขได้
“โครงการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กให้เดิน
ในหนทางที่ถูกต้อง” •
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กวน “ข้าวยาโค-อาซูรอ”

สานสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม

ประชากรที่บ้านยวนแหล หมู่ 4 ตำ�บลโพธิ์เสด็จ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น 2 กลุ่ม พุทธกับอิสลาม
ซอยนาล่างเป็นอิสลามคนส่วนน้อย 60 ครัวเรือนจากทั้งหมด
1,300 ครัวเรือน
“ในอดีตอะไรทีเ่ ป็นเรือ่ งทางศาสนา มีการพูดอย่างติดปาก
มาตลอดว่าของพวกแขกไม่ต้องไปยุ่ง หรือของพุทธไม่ต้องมายุ่ง
ต่างคนต่างอยู่ ”คำ�บอกเล่าของเสรี วิชชุไตรภพ ผู้รับผิดชอบ
โครงการข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้าน
ยวนแหล
“ตอนมาทำ�โครงการ สสส. เราคิดถึงประเพณีไทยพุทธ
คือกวนข้าวยาโคที่หายไปนานกับข้อมูลว่าทางอิสลามว่ามีการ
กวนข้าวด้วย ความคล้ายกันสองอย่างนีเ้ ป็นช่องทางทีจ่ ะเอาพีน่ อ้ ง
สองกลุ่มกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน”
ระหว่างข้าวยาโคกับข้าวอาซูรอของอิสลาม เสรีเห็นสิ่ง
เหมือนกัน ที่ต่างเพียงแต่กวนข้าวยาโคใช้น้ำ�นมข้าวเป็นหลัก
แต่ข้าวอาซูรอใช้ข้าวสาร จุดมุ่งหมายเชิงวัฒนธรรมไม่ต่างกันเลย
เชื่อว่าเป็นข้าวทิพย์ ข้าวบุญ หวังสร้างความสามัคคี
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“อิสลามเชื่อว่าเอาทุกอย่างมากวนรวมกัน เพื่อให้สังคม
พ้นความอดอยากข้าวที่มารวมกันไม่ว่ามาจากคนรวย คนจน
มากวน มารวมพลัง เป็นการทำ�บุญ”
กิจกรรมแรกของโครงการฯ เริ่มในเดือนตุลาคม 2558
ตรงกับประเพณีกวนข้าวอาซูรอ ชักชวนพี่น้องไทยพุทธไปช่วย
มุสลิมกวนข้าวอาซูรอ มีการตั้งกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดำ�เนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ
“เมือ่ ก่อนมุสลิมยวนแหลเขาไปกวนอาซูรอกับอีกหมูบ่ า้ น
ในตำ�บลอื่น คราวนี้เราสนับสนุนให้เขามาทำ�ที่หมู่บ้านเราเอง
ใช้ลานบ้านนางหยา รองประธานชุมชนเป็นจุดรวม”

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

155

กระบวนการกวนข้าวอาซูรอ เริ่ม 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น
ส่วนผสมหลักประกอบด้วยข้าวโพด เผือก มัน ถั่วเขียว ถั่วดำ�
งาดำ� แป้ง ข้าวสาร น้ำ�ตาล กะทิ ซึ่งบางส่วนต้องเตรียมต้มแยก
กันมาก่อน
“คนที่ ม าร่ ว มวั น นั้ น มี ทั้ ง มุ ส ลิ ม -พุ ท ธราว 300 คน
เริ่มกวนช่วงบ่ายหลังละหมาดเสร็จ ฝ่ายมุสลิมจะมีการขอดุอาห์
(ขอพร) เป็นพิธี เพราะเป็นงานบุญของเขางานหนึ่ง มีการทำ�
ขนมจี น เลี้ ย งผู้ ที่ ม าร่ ว มซึ่ งในวั น นั้ น คนหย่ อมนั้นก็มากันครบ”
เสรีเล่า พี่น้องมุสลิมรู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก พากันมาช่วยยกเก้าอี้
ยกถังแก๊ส หั่นผัก ทำ�กับข้าวอย่างพร้อมเพรียง
พี่น้องไทยพุทธมาด้วยความอยากรู้ และร่วมกวนข้าว
โต๊ะอิหม่ามบอกให้ทกุ คนอยูร่ ว่ มได้จนจบและต้องชิม และนำ�กลับ
ไปกินที่บ้านด้วย
บรรยากาศช่วงแรก เด็กและคนแก่เป็นคนกวนข้าว แต่มา
ถึงช่วงที่อาซูรอเกาะตัวเหนียวหนืด มีกลุ่มวัยรุ่น 15-18 ปี
ออกมาช่วย
“คนกลุ่มนี้ผมไม่เห็นมาก่อน จู่ๆ ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
เราก็ ต กใจว่ า เขามาทำ � อะไรก็ รู้ ว่ า กลุ่ ม นี้ จ ะช่ ว ย ในช่ ว งที่ ข้ า ว
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มันเหนียวมากต้องออกแรงเยอะ” เขาเล่าถึงสิง่ แปลกประหลาดใจ
ทีไ่ ด้พบคนทุกกลุม่ ทุกเพศทุกวัยทีม่ ารวมกันได้ในการกวนข้าวทิพย์
ครั้งนี้
หลังกวนข้าวอาซูรอเสร็จสิ้นแล้วมีการแจกให้กับคนที่มา
ร่วมงาน ส่วนที่เหลือนำ�ไปแจกตามบ้านเรือนในชุมชนในหมู่บ้าน
ทั้งพุทธ-มุสลิม เป็นครั้งแรกที่ผ่านมามุสลิมไม่ได้แจกคนพุทธ
เพราะมีคำ�พูดว่าคนพุทธไม่กินข้าวอาซูรอที่ดูสกปรก
“เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินข้าวอาซูรอนะ คล้ายกาละแม
แต่นิ่มกว่า รสชาติหวานคล้ายถั่วกวนแต่เหนียวกว่า คนแถวนี้
เรียกว่าข้าวเปียก จำ�ได้ว่าเคยได้รับแจกมาแต่พอมาบ้านก็ไม่กล้า
ชิม แต่คราวนี้พอไปดูแล้วกระบวนการทำ�สะอาดมากตั้งแต่ต้น
จนสีด�ำ นัน้ มาจากงาดำ�กับถัว่ ดำ�เท่านัน้ เอง” ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ข้าวยาโคข้าวอาซูรอสองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหลเล่า
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มาถึงกิจกรรมกวนข้าวยาโคของพี่น้องไทยพุทธ จัดในวัน
ขึ้น 15 ค่ำ�เดือน 3 มาฆบูชาของ ปี 2559 ส่วนประกอบหลักของ
ข้าวยาโคนั้นประกอบด้วยข้าวโพด เผือก มัน ฟักทอง ถั่วเขียว
ผลไม้ (จำ�ปาดะ ขนุน ทุเรียน) ที่จำ�เป็นต้องมีคือน้ำ�นมข้าว
เมือ่ ทำ�โครงการนีช้ าวบ้านซึง่ ทิง้ ทีน่ าไปนานแล้วจึงกลับมา
ปลูกข้าวเตรียมเอาไว้ส�ำ หรับงานนี้ เพือ่ ใช้น�้ำ นมข้าว ซึง่ มาจากรวง
ของต้นข้าวอายุ 3 เดือน
“ตอนทำ�ข้าวยาโค มุสลิมก็มาร่วมกวนและกิน ซึ่งทาง
โต๊ะอิหม่ามบอกว่าไม่ขดั กับหลักศาสนา ยกเว้นจะเป็นพิธกี รรมทาง
ศาสนาตรงนั้นไม่ต้องร่วม”
การกวนข้าวยาโคมีความเชื่อว่าคนที่มากวนต้องใช้สาว
พรหมจรรย์ ซึง่ ส่วนมากใช้เด็กผูห้ ญิงใส่ชดุ ขาวมากวน เริม่ พิธบี ่าย
3-4 โมง หลังจากนั้นใครจะมากวนต่อก็ได้ ใช้เวลาทั้งหมด
4-5 ชั่วโมง และต้องเก็บไว้หนึ่งคืนก่อนจะแจกจ่ายนำ�ไปกิน
ข้าวยาโคจะเหนียว หวานมันเข้มข้น กว่าข้าวอาซูรอ
เสรีเล่าว่า หลังดำ�เนินการเกิดกลุม่ คนเป็น 2 กลุม่ ทีส่ �ำ คัญ
ขึ้นมาในชุมชน
1. สภาชุมชน ได้ตงั้ กลุม่ สวัสดิการออมทรัพย์ ซึง่ จะมีไทย
พุทธ-มุสลิม มารวมอยู่ตรงนั้น
2. กลุ่มเด็ก และเยาวชน มาขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีเวทีให้รว่ มกันระหว่างคนสองศาสนาทีอ่ ยู่
ในหมู่บ้านเดียวกัน ความสัมพันธ์เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ จนมา
เกิดเวทีตรงนี้ ได้รวมตัวพบปะกันเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
ใช้กลุ่มสวัสดิการชุมชนเป็นจุดร่วม
“สมัยก่อนในกรรมการหมูบ้าน ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแต่
มุสลิมไม่มาร่วม พอมีโครงการนี้มุสลิมก็เข้ามา ทลายกำ�แพงเดิม
ที่ไม่คุยกันมาชั่วอายุคนสร้างมิติใหม่”
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เสรีคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำ�ให้ได้ชุมชนที่สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีขึ้นนำ�ไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่น เช่น การปลูกผัก
สวนครัว ซึ่งกำ�ลังจะเริ่มต้นได้
ด.ช.อริย์ธัช วิชชุไตรภาพ เด็กบ้านยวนแหล กำ�ลังเรียน
ชั้น ม.2 ได้รับการชวนให้มาสร้างกลุ่มเยาวชน โดยดึงกลุ่มเพื่อน
ในชุมชน มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
“เราก็ทำ�สนุกๆ อยากให้ชุมชนดีขึ้น ผมมองว่าในชุมชน
เราระหว่างพุทธกับมุสลิมก็มีความห่างกันอยู่ เพื่อนผมที่เป็น
มุสลิมก็เล่าว่าเขาถูกมองว่าเป็นพวกทีส่ กปรก เขาก็รสู้ กึ ไม่สบายใจ
เขาบอกว่าจริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น พอมาทำ�กิจกรรมเขา
ก็รู้สึกดีได้ไปบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยกันพัฒนาชุมชน”
เขาเล่า ยอมรับว่าตั้งแต่เกิด ไม่รู้เลยว่ามีเพื่อนมุสลิม
อยูใ่ นชุมชนเราด้วย เพราะแม้อยูใ่ นหมูบ่ า้ นเดียวกัน แต่มนั ถูกแยก
กันไม่เกี่ยวข้องกันแต่วันนี้เขามีเพื่อนมุสลิม
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ยงยุทธ์ สุขพิทกั ษ์ พีเ่ ลีย้ งติดตามโครงการฯ เล่าว่า ชุมชน
ยวนแหล ช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ค่อยร่วมกันทำ�กิจกรรมด้วย
เงือ่ นไขของทางศาสนา โครงการนีเ้ ลยหาสิง่ ทีม่ าเชือ่ มโยงชาวบ้าน
พบว่ามีการกวนข้าวมีทั้งสองศาสนามีเหมือนกันเพียงแต่เรียก
ต่างกัน เรื่องนี้เป็นส่วนกลางที่นำ�คนมาเชื่อมกันได้
“จุดเด่นของที่นี่เป็นชุมชนเก่าที่มีชื่อเสียงด้านภูมิปัญญา
ชุมชนมาก่อนมีประเพณีวัฒนธรรม แต่ได้สูญหายไปเพราะการ
ขยายตัวของชุมชน มีคนต่างพื้นที่เข้ามาอยู่มากขึ้น ทำ�ให้ความ
สัมพันธ์เดิมหายไป แต่คนดั้งเดิมก็มีอยู่ เรามองว่า ความเป็น
ยวนแหลจะต้องกลับมาจนมาพบจุดร่วม”
เขาบอกว่าถึงเวลานี้การรวมตัวของคนในชุมชน ไม่ได้มา
แบบฉาบฉวย แต่จะมาร่วมมือแบบมีเป้าหมายร่วม ยกปัญหา
ทุกอย่างมาคุยกันหมด ไม่ว่าปัญหาด้านอาชีพ ความสุขความ
พอเพียงใช้คนทุกกลุ่มวัยเข้ามาขับเคลื่อน •

160

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

ต้นแบบเพิ่มพลังสวนยาง

สุขแบบไม่ตอ้ งรวยห้วยทรายขาว

บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 10 ตำ�บลนาแว อำ�เภอฉวาง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช สภาพภู มิ ป ระเทศเป็ น ภู เ ขาสลั บ กั บ
พื้นที่นา ไม่ต่างจากถิ่นอื่นเมื่อที่นาถูกยกร่องเปลี่ยนเป็นสวนยาง
มาเกือบ 20 ปีแล้ว
“เมือ่ ยางราคาตก แต่คนยังคิดปลูกยางเชิงเดีย่ ว ก็มปี ญ
ั หา
เศรษฐกิจ รายได้ลดแต่หนี้สินที่เคยสร้างไว้กู้เงินซื้อที่ สร้างบ้าน
ข้าวของเครื่องใช้ บางครอบครัวมีรถหลายคันในช่วงยางแพง”
ทวิทย์ เสีย้ มสอน ผูใ้ หญ่บา้ นห้วยทรายขาว ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการบ้ า นห้ ว ยทรายขาวชี วิ ต ดี มี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งเล่ า ว่ า
หลังปี 2556 ที่ยางพาราดิ่งลงมาเรื่อยๆ ก็เห็นว่าชาวบ้านหาเงิน
จ่ายหนี้ยังไม่พอ
“เคยมี ชี วิ ต สะดวกสบายไม่ เ คยคิ ด ว่ า ยางจะราคาตก
เคยมีรายได้วันละพัน พอมาได้ห้าร้อยบาท มีหนี้ก็เป็นปัญหา
ทั้งที่ 500 บาท ก็น่าจะอยู่ได้” เขาว่า
เป้าหมายของโครงการบ้านห้วยทรายขาวชีวติ ดีมเี ศรษฐกิจ
พอเพียงจึงต้องการให้ชาวบ้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม
สุขภาพดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมเริม่ จากนัดประชุมแกนนำ� 20 คน จากหลายส่วน
มาร่วมทัง้ ราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูส้ งู อายุ เยาวชน วัด โรงเรียน
สร้างผูน้ �ำ เก็บข้อมูลเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าสถานการณ์ในหมูบ่ า้ นเป็นแบบ
ไหน ก็พบดังสมมติฐานข้างต้น คนมีหนีส้ นิ มาก ช่วงทีผ่ า่ นมาพวก
เขาสร้างหนี้ไม่รู้ตัว ผ่านการซื้อปุ๋ยเคมี การซื้ออาหารนอกบ้าน
ข้อมูลที่ได้นำ�มาวิเคราะห์ต่อข้อมูล เพื่อหาทางออก
“แนวคิ ด ลดรายจ่ า ยเพิ่ ม รายได้ ทำ �ให้ ผ มเห็ น ว่ า ปลู ก
ยางอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมาทำ�อาชีพเสริมในร่องยาง”
แม้คิดได้แต่การนำ�เสนอให้ชาวสวนที่สะดวกสบายในการ
หากินกับสวนยางเชิงเดี่ยวมาก่อนนั้นค่อนข้างยาก จึงมาเน้นการ
เรียนรู้ให้ชาวบ้านมองว่าสภาพที่เขาเป็นอยู่จริง หาคนที่ทำ�สำ�เร็จ
แล้วมาให้เห็น ซึ่งพอมีอยู่ในหมู่บ้านแล้วที่ปลูกพืชในร่องสวนยาง
ประเภทผักเหรียง ผักกูด ชะอม เป็นข้าราชการเกษียณ คือ
“ดาบตำ�รวจสุชาติ” ก็ชวนเขามาประชุมร่วมวงคุยให้ชาวบ้าน
เห็นภาพจากคนที่ทำ�สำ�เร็จจริงล่วงหน้าไปแล้ว
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“ผมประกาศสโลแกนว่า ปลูกทุกอย่างทีก่ นิ ได้ กินทุกอย่าง
ที่ปลูก เพื่อลดรายจ่าย ให้แนวคิดเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้ได้ จะปลูกยางพาราอย่างเดียวต่อไป ไม่ได้แล้ว อย่าคิดแต่เรือ่ ง
ยางแต่ต้องคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์” ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย
ขาวประกาศออกไปด้วยว่าวิธีอย่างนี้ นอกจากเพิ่มรายได้ ลดสาร
เคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
“ผักท้องถิ่น บ้านผมคือผักกูด ผมเรียกว่าเฟิร์นที่กินได้
การตั้งชื่อใหม่เพื่อเรียกความสนใจมันมีอยู่แล้วในร่องยางที่มีห้วย
ผักกูดนี่ถ้าใช้สารเคมีจะตาย จะไม่ขึ้น ใครอยากรักษาผักกูด
ต้องเลิกใช้สารเคมี ผมเล่นแนวนี้”
ช่ ว งที่ ผ่ า นมารายได้ ร ายวั น ของชาวบ้ า นคื อ ยางพารา
การหันมาปลูกพืชเสริมในสวนยางเพิ่มรายได้รายสัปดาห์ สำ�หรับ
รายเดือนส่งเสริมการเลีย้ งหมู ไก่ ปลา รายปียงั มีมงั คุดในสวนยาง
เท่ า นั้ น ยั งไม่ พ อเพื่ อใช้ พื้ น ที่ ส วนยางให้ เ กิ ด ประโยชน์
สร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลที่สุด เขายัง
นำ�เสนอการสร้างรายได้ระยะ 40-50 ปี โดยปลูกไม้ยนื ต้นสำ�หรับ
ใช้เนื้อไม้เอาไว้ให้ลูกหลาน
“ก่ อ นมาขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งนี้ ผ มได้ ไ ปศึ ก ษาแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมน และหลายหน่วยงานจนผมเอง
มีความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงกับ กรมการ
ปกครอง”
หลายอย่างต้องใช้เทคนิคและออกแบบให้ตรงกับวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน อย่างเช่นการทำ�บัญชีครัวเรือน เขาพบว่าทีช่ าวบ้าน
ไม่สนใจ เพราะบางคนเป็นสูงอายุสายตาไม่ดี เขียนไม่ได้ เขาบอก
ว่า “ให้ท�ำ ให้งา่ ยอย่าเครียดส่วนทีใ่ ห้หลานเขียนก็เขียนไป แต่ผสู้ งู
อายุเองจะบันทึกเองก็ทำ�อีกแบบ เช่นว่ากินไก่ไปสองตัวก็หักไม้
เล็กๆ เก็บใส่กล่องไปสองอันให้รู้ว่ากินไก่ไปสองตัว”
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เพราะมาทำ�เรื่องแบบนี้บางทีชาวบ้านลำ�บากใจก็ต้องคิด
วิธมี าเล่น ผูใ้ หญ่ทวิทย์เล่าแม้แต่ไก่ทชี่ าวบ้านซือ้ กิน เขาเกิดแนวคิด
ใหม่ที่จะเลี้ยงเองในร่องสวนยาง เชิญปศุสัตว์ลงมาให้ความรู้
การเลี้ยงไก่แบบลดต้นทุนในร่องยาง เป็นการออกแบบให้เลี้ยงไก่
ที่ไม่ต้องให้อาหารมาก แต่ปล่อยให้ไก่หากินแมลง ปลวกเอาเอง
ในสวนยาง
“การสร้างอาหารให้ไก่ แค่เอาขอนไม้ไปวางให้ปลวกขึ้น
พลิกขึน้ มาไก่กจ็ ะมีปลวกกิน หรือขุดหลุมถมหญ้าลง เมือ่ เอาหญ้า
ขึ้นจะมีปลวกให้ไก่กินเช่นกัน ตอนหลังไก่จะหากินเอง”
พู ด หรื อ แนะนำ � อย่ า งเดี ย วคงไม่ ไ ด้ รั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ผู้ใหญ่ทวิทย์ต้องลงมือทำ�ให้ลูกบ้านเห็น ในสวนของเขาจึงเป็น
แหล่งเรียนรู้การปลูกในสวนยาง 8 อย่างประกอบด้วย สับปะรด
เหรียง ขิง ข่า มะนาว สมุนไพร กล้วย พริกไทย นอกจากนั้น
มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบนาแบบธรรมชาติ หมูพื้นบ้านเลี้ยงแบบ
ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุกอย่างลงในสวนยาง
กระบวนการทำ�งานเน้นการชวนมาคุยทำ�งานเป็นทีม
ผู้ ใ หญ่ ท วิ ท ย์ เ ป็ น ตั ว หลั ก ร่ ว มกั บ สภาชุ ม ชน ซึ่ ง ทุ น เดิ ม ความ
ร่วมมือดีอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ปรับแนวคิดให้เป็นองค์ความรูแ้ ล้วทำ�งาน
ให้ประสบความสำ�เร็จ วางต้นแบบเป้าหมาย 10 ครัว สามารถ
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บรรลุผลได้จนหลายหน่วยงาน และชุมชนอื่นลงมาดูงานแล้ว
ในขณะนี้
หลังการขับเคลือ่ นโครงการฯ ทำ�ให้ชาวบ้านห้วยทรายขาว
มาปลูกพืชในสวนยางเพิ่มมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะ
ผักเหรียง คนนิยมปลูกมากที่สุด “ผมให้แนวคิดว่า ถ้าปลูกพืชซ้ำ�
มากเกินไป ก็เสี่ยงทางการตลาด ควรหาพืชที่ไม่ซ้ำ�กันมาต้องคิด
นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความสมบูรณ์ ของ
ธรรมชาติเขามัน่ ใจว่าจะพาชาวสวนยางรอดช่วงวิกฤตินแี้ ละยัง่ ยืน
คาดหวังว่าโครงการนีเ้ กิดประโยชน์กบั ชาวบ้าน ก่อให้เกิดความสุข
โดยวางแผนที่ชวี ิตให้คนห้วยทรายขาวว่าจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นจะผลักดันการเกษียณอายุการเป็นเกษตรกรอายุ 60 ปี แบบมี
บำ�นาญจากการออม และให้คนในชุมชนดูแลอาหาร ออกกำ�ลังกาย มีเป้าหมายว่าเมื่ออายุ 75 ปีต้องมีสุขภาพดี
“นอกจากเศรษฐกิจสิง่ ทีช่ มุ ชนอืน่ ไม่คอ่ ยมีอย่างเราคือการ
จัดการน้�ำ ผมเน้นให้ชาวบ้านดูแลทรัพยากรน้�ำ ใช้ตลอดปี พืน้ ทีท่ �ำ
นาในชุมชนที่ยังมีส่วนหนึ่ง จะเริ่มกลับมาทำ�นาปลูกเองกินเอง
ชาวสวนยางก็มองความสำ�คัญของเรื่องนี้มากขึ้นหลังจากที่ติดกับ
ยางมาช่วงหนึง่ ” เขาเล่า และว่าการเรียนรูค้ รัง้ ใหม่จาก สสส. ทำ�ให้
ชาวบ้านคิดเพิ่มขึ้น บางคนที่ไม่ชอบประชุมมาก่อนก็เปลี่ยนใจ
มาร่วมสม่ำ�เสมอ หลายคนไม่จับไมโครโฟนก็กล้ามาจับ กล้าพูด
แสดงความเห็น สำ�หรับเด็กรุน่ ใหม่สว่ นใหญ่ยงั อยูก่ บั ชุมชน ผูใ้ หญ่
ห้วยทรายขาวพยายามพัฒนาพวกเขาให้เติบโตพร้อมกับวิชาการ
ที่สอดคล้องเข้ากับภูมิปัญญาชุมชน
“หลักทำ�งานของผมเน้นให้เขามีกระบวนการเรียนรู้ และ
คาดหวังอย่างสูงว่าให้เขาทำ�ได้สำ�เร็จ เน้นความสุขชุมชนให้รอด
ไม่ต้องรวย” •
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ตรัง

ปลูกป่าชายเลนในใจคน

ลดข้อขัดแย้งบางค้างคาว

เรียนจบรัฐศาสตร์แล้วทำ�งานที่กรุงเทพฯ อยู่ระยะเวลา
หนึ่ง เสถียร ทิพย์ทอง ตัดสินใจพาครอบครัวกลับมาอยู่บ้านเกิด
ที่บ้านบางค้างคาว ตำ�บลเขาไม้แก้ว อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง
เขายอมรับว่ายุคสัมปทานป่าเพื่อเผาถ่าน คนในชุมชน
แห่ ง นี้ ร วมทั้ ง บิ ด าของเขาเองเป็ น ผู้ ทำ � ลายป่ า ชายเลนจนราบ
แต่ในวันนีเ้ ขาอาสามาเป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการพลังชุมชนร่วมรักษ์
ป่าชายเลน
การดูแลป่าชายเลนในชุมชนริมฝั่งอันดามันโดยเฉพาะ
จังหวัดตรัง อาจมองกลับไปตั้งแต่การเคลื่อนไหวของสมาคม
หยาดฝน ตัง้ แต่ปี 2528 เริม่ มีการการอนุรกั ษ์ปลูกป่าชายเลนดูแล
หญ้ า ทะเล หลั ง จากนั้ น มี ห ลายหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า มาแก้ ปั ญ หา
อวนลาก อวนรุน ฟื้นฟูป่าชายเลน ทำ�ให้ความสมบูรณ์กลับมา
อีกครั้ง
“ตอนหยาดฝนมาเป็นจังหวะที่มีการยกเลิกสัมปทานป่า
โกงกางในปี 2535 การฟื้นฟูก็เริ่มหลังจากนั้น มีการปลูกเพิ่ม
พอหยุดตัด ป่ามันก็กลับมาเอง” เสถียรเล่า
หลังปี 2540 ชาวบ้านเดินหน้าดูแลเองในลักษณะของ
เครือข่ายร่วมดูแลป่าชายเลน แบ่งโซนกันกับหมู่บ้านที่อยู่เคียง
ครั้นปี 2558 ชาวบ้านบางค้างคาวยังอยากทำ�อะไรดีๆ ต่อกับ
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ป่าชายเลนก็มาคุยกัน เสนอการ
สนั บ สนุ นโครงการจาก สสส.
ในการปลูกจิตสำ�นึกของคนใน
ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
โครงการพลั ง ชุ ม ชนร่ ว ม
รักษ์ปา่ ชายเลนบ้านบางค้างคาว
มีกลุ่มเป้าหมายที่ชาวบ้านทั่วไป
และกลุ่ ม เยาวชนกั บ กลุ่ ม ชาว
บ้ า นใช้ ชื่ อ กิ จ กรรม “ฟื้ น ฟู วั น
แม่ ดู แ ลวั น พ่ อ ” ใช้ วั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาในหลวงและ
ราชินีเป็นหลัก จัดกิจกรรมพัฒนาสองข้างทาง ปลูกป่า เก็บขยะ
ริมคลองในนามกลุม่ “พลังชุมชนรักษ์ปา่ ชายเลนบ้านบางค้างคาว”
สำ�หรับกลุ่มเยาวชนซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของโครงการนี้
เสถียรได้เข้าไปคุยกับผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว ซึง่ เป็น
โรงเรียนประจำ�หมู่บ้านระดับประถมศึกษา มีการจัดตั้ง “ชุมนุม
ป่าชายเลน” ขึ้นในโรงเรียน มีสมาชิกเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้น
ป.4-6
รูปแบบของการทำ�กิจกรรมกับเด็กจะมีการเชิญผูร้ เู้ กีย่ วกับ
ป่าชายเลนซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนเองไปคุยให้เด็กฟังในเรื่อง
ต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน นอกจากสอนในห้องแล้ว
ยังพานักเรียนลงไปสัมผัสป่าชายเลนซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียน
วิทยากรชาวบ้านอาจนำ�เสนอกับเด็กแบบถูกหลักวิชาการ
บ้าง ไม่ถูกบ้าง แต่เขามองว่าในมุมหนึ่งเป็นการพัฒนาวิทยากร
ไปในตัวด้วย เพราะการที่ต้องมีภาระต้องไปสอน ชาวบ้านกลุ่มนี้
จะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัว เรียนรู้ อย่างเป็นระบบเพื่อไปถ่ายทอด
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“ผมมองว่ า กิ จ กรรมทำ �ให้ เ ราได้ ก ลุ่ ม เด็ ก ที่ ม าสนใจป่ า
ชายเลน” เสถียรว่า การเริ่มที่เด็กได้ผลที่ตามมาคือผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น
ผูป้ กครองจะตามเด็กมาเอง เพราะเด็กกลับไปบอกเล่าอะไรพ่อแม่
จะเชื่อ “มันก็น่าคิดนะครับ สำ�หรับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างนี้
ถ้าพ่อแม่บอกเด็ก เด็กจะไม่เชือ่ เราจึงคิดแบบสวนทางให้เด็กบอก
พ่อแม่แทนซึ่งมันก็ได้ผลจริง”
การปลูกจิตสำ�นึกที่เด็ก ใช้แกนนำ�เด็ก 20 คน กลับไป
ถ่ายทอดกับเพื่อนและที่บ้าน
“การอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้ว เมื่อใส่แนวคิดลงไป
คนก็รับรู้ เข้าใจ แต่ก่อนจิตสำ�นึก มีแต่ในกลุ่มเล็กๆ ที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมในทางรูปธรรม เช่น เอาพันธุ์ไม้มา
ให้ปลูก แต่ สสส. ให้งบมาปลูกจิตสำ�นึก พัฒนาคน พอคนคิดได้
ต่อไปก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว เขาก็ทำ�เอง”
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เสถียรมองเห็นคุณค่าสำ�คัญจากการขับเคลื่อนโครงการ
สสส. ว่าสามารถผลักดันให้ปา่ ชายเลนเป็นวาระโรงเรียน เป็นหนึง่
หน่วยเรียนรูท้ ผี่ อู้ �ำ นวยการโรงเรียนให้การสนับสนุน พร้อมประกาศ
พันธกิจเป็นโรงเรียนที่ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน
“ทางผู้อำ�นวยการต้องการให้เด็กเข้ามามีจิตสำ�นึก และ
ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม เพราะส่วนหนึ่งอาจเห็นว่าที่ผ่านมาการ
สื่อสารระหว่างชาวบ้านกับโรงเรียนค่อนข้างจะห่างกัน กิจกรรมนี้
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ดีขึ้นได้ด้วย”
คนบางค้างคาวส่วนใหญ่เป็นมุสลิมจำ�นวน 250 ครัวเรือน
มี 30% หากินกับทะเล ที่เหลือทำ�สวนยาง
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“การพูดกับชาวสวนยางเรื่องป่าชายเลนอาจยากหน่อย
เพราะเขาไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงเหมือนชาวประมง สำ�หรับเด็ก
รุ่นใหม่จะมีความเข้าใจประเด็นอย่างนี้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ อย่างการ
แอบทิ้งขยะในป่าชายเลน เราก็พาเด็กไปเก็บ แล้วบอกว่าอย่าทิ้ง
ในจำ�นวนนั้นมีเด็กคนหนึ่งซึ่งที่บ้านเขาเองเป็นคนทิ้งรายใหญ่”
การทำ�งานพยายามผูกโยงกับโครงสร้างชุมชน 3 ด้าน คือ
กลุ่มอาชีพ กรรมการหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากร และ
โรงเรียน
เขามองว่าถึงที่สุด การที่ชาวบ้านลงมือทำ�สิ่งเหล่านี้เอง
จะได้ผลกว่า เพราะพวกเขาอยู่กับป่าชายเลนมาทั้งชีวิต รู้จักพื้นที่
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
“ในเชิงกระบวนการขับเคลื่อนเราผูกโยงกับกลุ่มอาชีพ
กลุม่ ออมทรัพย์ หาแนวร่วมมาทำ� สร้างกลุม่ เด็ก ซึง่ กับเด็กพอเห็น
แววอยู่บ้างแม้จะยังเล็ก”
เพื่อขยายผลส่วนนี้ เสถียรเล่าว่า การบูรณาการเรื่องนี้
กับเด็กที่เรียนหลักสูตรศาสนาอิสลามที่ศูนย์จริยธรรมของชุมชน
โดยผลักดันให้เด็กเรียนศาสนาควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพราะศาสนา
อิสลามมีหลักสำ�คัญเชื่อมโยงกับธรรมชาติอยู่แล้ว
“อีกด้านหนึ่งเรากำ�ลังจะมีการจัดค่ายป่าชายเลน 3 วัน
2 คืน ที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว ชักชวนเด็กในชุมชน และเด็ก
สนใจมาเข้าค่าย ในค่ายจะมีการทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ สิง่ แวดล้อม
และป่าชายเลน จัดซุ้มนิทรรศการ แข่งทักษะความรู้ป่าชายเลน
แข่งวาดรูป และพาสมาชิกค่ายไปปลูกป่า”
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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สิ่งที่ทำ�ทั้งหมด เขาอยากให้คนบ้านบางค้างคาวทั้งหมด
มารวมตัวมาพูดในเรื่องเดียวกัน
“ปั ญ หาในหมู่ บ้ า นผมมี ห ลายอย่ า ง ความยากจน
ยาเสพติด ฯลฯ แต่ว่าทุกปัญหาแก้ยาก เอาเรื่องทรัพยากรมาคุย
ก่อน เพราะเรือ่ งแบบนีไ้ ม่มใี ครค้าน ไม่ขดั แย้ง จึงเอาเรือ่ งอนุรกั ษ์
มาเป็นเครื่องมือ โยงคนในหมู่บ้าน สร้างเครือข่ายในอนาคต
อาจเป็นจุดเริ่มให้ได้พูดเรื่องอื่นต่อ อาจไม่ได้ตามหวังทั้งหมด
แต่เดินต่อไปได้ ขยายแนวคิดออกไปเรื่อยๆ ”
สะดัน รัญวาศรี คณะทำ�งานโครงการฯ ซึง่ เป็นชาวประมง
เล่าว่า หลังการยกเลิกสัมปทานป่าชายเลน ปลา ปู กุ้ง ก็เพิ่มขึ้น

172

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

“ผมเคยเป็นลูกน้องเตาถ่านโกงกางมาก่อน ตอนนั้นนั่ง
หัวเรือได้วันละ 50 บาท” เขาหัวเราะที่ตอนนี้ตัวเองกลับมามี
บทบาทอนุรักษ์ปลูกป่า เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีอาชีพอะไรดีกว่า
ตัดไม้เผาถ่าน เพราะหลายสิบปีก่อนนั้น สัตว์น้ำ�แทบไม่มีราคา
ค่างวด จับมาได้ขายถูก หรือแจกจ่ายกันกินเท่านั้น		
สถานการณ์การทำ�ลายป่าชายเลน ที่พบในช่วงหนึ่งที่
ผ่านมาคือการเข้าไปขุด “ปูปง” สัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในรูตามพื้นดิน
ป่าชายเลน ขาคล้ายตะขาบตัวเล็ก มีราคาแพง กิโลกรัมละ 1,000
กว่าบาท การขุดหาปูปงต้องขุดไปตามป่าชายเลนลึก ลงเป็นโพรง
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ขนาดใหญ่ ตัดรากของป่าชายเลนเสียหาย ทำ�ให้ต้นไม้ล้มตาย
จำ�นวนมาก
วิสุทธิ์ ทองย้อย พี่เลี้ยงติดตามโครงการ กล่าวว่าจากการ
ที่เขาได้ทำ�วิจัยการเสื่อมโทรมของทะเลแถบนี้พบประเด็นที่สำ�คัญ
กล่าวคือ
- สมั ย ก่ อ นมี รู ป แบบของการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งเดี ย ว
ไม่มีการอนุรักษ์ อย่างไรก็ตามต้นตอแห่งความเสื่อมโทรมจริงๆ
มาจากอวนลาก อวนรุน
- การทำ�ลายป่าชายเลนมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ถ้าชาวบ้านรู้ว่ามีผลอย่างทุกวันนี้ เขาอาจไม่เลือกทำ� ต่อเมื่อรู้ว่า
มีผลกระทบ ชาวบ้านจึงไม่ยอมให้มีการทำ�ลายอีก
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วิสุทธิ์กล่าวว่า ป่าชายเลนของจังหวัดตรัง ช่วงที่ผ่านมา
พบว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้น 10,000 ไร่ ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 3 ของจังหวัด
ทีม่ สี ภาพการณ์เช่นนีม้ าจากการพัฒนาการในการจัดการทรัพยากร
ที่ต่อเนื่องมาหลายปี
“เราจะพบว่าป่าชายเลนชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย
ก็อยูท่ นี่ ี่ ป่าชายเลนยังเป็นทีพ่ งึ่ ในการทำ�มาหากินของคนในหลาย
กิจกรรม สำ�หรับบ้านบางค้างคาวน่าสนใจตรงที่เอาคนรุ่นใหม่มา
สืบต่อในการดูแลป่าชายเลน”
เขามองว่าคนรุ่นใหม่ที่ถูกดึงมาสนใจในเรื่องนี้ แม้ว่าเด็ก
นักเรียนจะเป็นพลวัตร แต่สิ่งนี้จะยังหลงเหลืออยู่กับเด็กไม่ว่า
เขาโตหรือไปอยู่ที่ไหน ถ้าทำ�ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จะเกิดผล
“สำ�หรับการใช้วิทยากรในท้องถิ่น มาบรรยายให้เด็กฟัง
ผมมองว่าเป็นการเรียนรู้ร่วม การที่คนท้องถิ่นมาบอกเล่าเอง
ถือว่าน่าสนใจใช้ประสบการณ์ของจริง สิ่งเหล่านี้จะผูกติดไปกับ
คนที่เป็นวิทยากรด้วย ถ้าเขาจะทำ�อะไรกับป่าชายเลน เขาก็จะ
นึกถึงสิ่งที่เขาพูดเขาสอนกับเด็ก” •
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พัทลุง

เกษตรสีเขียวคลองลำ�หลิง

หวังสืบทอดชาวนารุ่นใหม่

กลุ่มเกษตรสีเขียวบ้านคลองลำ�หลิง ดำ�เนินการมาแล้ว
3 ปี หมู่บ้านแห่งนี้ด้านหนึ่งติดภูเขามีคลองลำ�หลิงไหลผ่านให้
ชาวบ้านมีน้ำ�ทำ�นาและปลูกผัก
สมัยก่อนชาวนาทีน่ ใี่ ช้สารเคมี พอกระแสเกษตรทางเลือก
มาส่งเสริม ชาวบ้านส่วนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนมายึดวิถีอินทรีย์ โดยเริ่ม
ปรับเป็นนาอินทรีย์ได้จำ�นวนหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2556
ถวิล ทวีตา ผูร้ บั ผิดชอบโครงการเกษตรสีเขียว บ้านคลอง
ลำ�หลิง หมู่ 13 ตำ�บลตำ�นาน อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง เล่าว่า
ชาวบ้ า นทั้ ง หมด 200 กว่ า ครั ว เรื อ น ยึ ด อาชี พ ทำ � นากั น มา
แต่บรรพบุรุษ หากมองไปถึงสมัยดั้งเดิมที่นี่เป็นนาอินทรีย์อยู่แล้ว
เน้นการใช้ปุ๋ยจากขี้ค้างคาว จนเมื่อ 15 ปีก่อนที่ชาวบ้านหันมาใช้
สารเคมีกันอย่างเข้มข้น เห็นว่าเป็นวิธีทำ�นาที่ได้ผลเร็วทันตา
เหนื่อยน้อย แต่ผลเสียที่เกิดตามมา คือ ทำ�ให้ดินแข็งกระด้าง
ต้นข้าวงามแต่เมล็ดข้าวลีบ เมือ่ เอาข้าวมาบริโภคมีคนตัง้ ข้อสังเกต
ว่าทำ�ให้เกิดอาการเข็ดเมื่อย
การใช้ ย าฆ่ าหญ้ าตั้ งแต่ สวนยางที่อยู่บ นภูเ ขาลงมายัง
ท้องนาในหมู่บ้าน น้ำ�ที่ไหลรวมลงมาทำ�ให้มีสารพิษตกค้างไปทั่ว
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“เมื่ อ เปลี่ ย นอิ น ทรี ย์ ค รั้ ง แรกคนที่ ย อมมาเปลี่ ย นตาม
แนวทางนี้ก็ไม่มากราว 30 คน” ถวิลเล่า หลังปี 2556 เปลี่ยน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำ�เองแบบรวมกลุ่มแล้วแบ่งกันใช้ วัสดุที่ใช้ทำ�
ปุ๋ยนั้นหมักจากขี้วัว แกลบ เศษหญ้า รำ� กากน้ำ�ตาล ใช้เทคนิค
จากกลุ่มเกษตรทางเลือกที่มาแนะนำ�ให้
สำ�หรับโครงการเกษตรสีเขียว บ้านคลองลำ�หลิงทีส่ นับสนุน
โดย สสส. ถวิลบอกว่า มีเป้าหมายเพื่อต้องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข ด้วยการเลิกการใช้สารเคมีอย่าง
จริงจัง “อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนทีเดียวคงยาก ก็คงค่อยเปลี่ยน
เช่น คนมีนา 5 บิ้ง (แปลง) ก็อาจเริ่มทำ�แบบอินทรีย์สัก 3 บิ้ง
ก่อนค่อยขยายผลไปเรื่อยๆ ”
พบว่ า คนที่ ล องทำ � แล้ ว ส่ ว นมากก็ เ ห็ น ว่ า ข้ า วได้ ผ ล
น้ำ�หนักดี ไม่ลีบ ไม่เสีย ต้นทุนก็ต่ำ�กว่า ปลอดภัยกับสุขภาพ
เมื่อทำ�นาอินทรีย์เห็นผลเบื้องต้น แล้วมาปลูกผักแบบอินทรีย์
ข้างบ้านและในสวนยาง เพื่อนำ�มากินเองในครัวเรือนด้วย
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“ความคาดหวังคือค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นกระแสอินทรีย์
ไม่นานมานี้ ทาง รพ.สต. เข้ามาเจาะเลือดเปรียบเทียบก่อนและ
หลัง การบริโภคผักใช้สารเคมีกับอินทรีย์ จะเห็นผลได้ชัดเจน
ชาวบ้ า นก็ รู้ เ องว่ า ผั ก ที่ ง ามด้ ว ยสารเคมี ใ นขั้ น ตอนต่ า งๆ นั้ น
อันตรายเช่นไร”
ตอนนี้ ผ ลผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย์ ค ลองลำ � หลิ ง มี ส มาชิ ก นา
อินทรีย์ 23 ราย ได้มีการรวมกลุ่มขายในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านตาพ้อ รูปแบบคือจะมีการรวมข้าวเปลือก นำ�มาสีขายให้กลุม่
แล้วจ่ายเงินคืนให้สมาชิกโดยลูกค้าจะตามมาซื้อเองถึงแหล่งผลิต
ซึ่งข้าวอินทรีย์กำ�ลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง
“ตอนทีผ่ มมาทำ�นาอินทรีย์ ช่วงแรกคนอืน่ ก็มองแปลกๆ
แม้คิดว่าต้องทำ�ให้สำ�เร็จ แต่ก็กดดันอยู่เหมือนกัน แต่พอขายข้าว
สังหยดออกไปได้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดี”
นอกจากทำ�นา โครงการเกษตรสีเขียวบ้านคลองลำ�หลิง
ยังส่งเสริมปลูกผักเกษตรอินทรีย์ มี ค ณะทำ � งานระดั บ แกนนำ �
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15 คน ติดตามประเมินผลครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการ ว่าทำ�จริงได้ผลหรือไม่ในทุกกระบวนการ
กิจกรรมพาคนเข้าวัด มีการส่งเสริมคนถือศีล 5 ในวันพระ
ชักชวนคนไปวัด ถือศีลในวันพระ เนื่องจากที่ผ่านมาคนยุคใหม่
ห่างหายจากกิจกรรมเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
แม้ว่ากระแสสังคมได้เปลี่ยนไป แต่นับว่าคนคลองลำ�หลิง
ยังยึดการทำ�นาเป็นอาชีพหลักได้อยู่ ข้าวนาปีทปี่ ลูกมีพนั ธุเ์ ล็บนก
พันธุ์สังหยด ส่วนนาปรังปลูกข้าวหอมราชินี ข้าวหอมใบเตย
ถวิลเล่าว่า ชาวนาทุกวันนี้ต่างจากเมื่อก่อน เพราะต้องใช้เงิน
ในการทำ�นา หลายขั้นตอนต้องจ้างทำ� หากไม่จ้างทำ�ก็ลำ�บาก
ยกตัวอย่าง ถ้าไถที่นาตัวเองช้าจนคนอื่นปักดำ�เสร็จแล้วก็จะนำ�
อุปกรณ์เข้าไปไถยาก
“สามสิบปีมานีเ่ องที่ วัวได้หายไปจากท้องทุง่ รถไถมาแทน
คนรุ่นใหม่ อายุราว 40 เศษ เหลือกลับมาทำ�นาไม่มาก ชาวนา
ส่วนมากส่งลูกเรียนไปทำ�งานที่อื่น
เด็กรุ่นใหม่ไปนั่งทำ�งานห้องแอร์มากขึ้น แต่ผมยังหวังว่า
น่าจะมีคนรุ่นลูกหลานกลับมาทำ�นาบ้างนะครับ” เขาเล่า นั่นขึ้น
อยู่แต่ละครอบครัวจะปลูกฝังกันอย่างไรด้วยเหมือนกัน
พิน ทวีตา คณะทำ�งานโครงการฯ เล่าว่า ตอนนี้ก็ถือว่า
ในชุมชนมั่นคงทางอาหาร ไม่ว่า ข้าว ผัก และการทำ�ปุ๋ยเอาไว้ใช้
กันเอง
“ป้าสอนลูกว่าตั้งแต่เด็กว่า “ลูกเหอ สู(ลูก)เรียนก็เรียน
แต่ว่านาถูกทำ�ต่อไป ลูกป้า 3 คน ก่อนไปเรียนต้องทำ�นาก่อน”
บรรดาลูกของป้าพินจึงทำ�นาเป็นทุกคน แม้ว่าไปร่ำ�เรียน
จนจบพยาบาล รับราชการอยู่หมู่บ้านใกล้เคียง ทุกวันนี้ยังต้อง
กลับมาทำ�นาที่คลองลำ�หลิง
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“ที่สอนลูกอย่างนั้น เพราะเรารักนา ทุกกระบวนในการ
ทำ�นา เราทำ�นามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย” เธอเล่าว่าการที่ชาวนา
ถ่ายทอดให้ลูกหลานทำ�นา ทำ�ให้เห็นความเข้มแข็งของชาวนา
ที่คลองลำ�หลิง
จุฑาธิป ชูสง พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าชุมชน
ในพัทลุงที่ทำ�นาจริงๆ เหลือน้อยลง แต่หน่วยงานต่างๆ ลงมา
ช่วย ที่เคยทิ้งวิถีเดิมก็เอาวิถีเดิมกลับมาปรับให้เข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบัน ตอนนี้หลายชุมชนจึงเห็นการทำ�นาครบวงจร ตั้งแต่ปลูก
จนถึงแปรรูป กินเองเหลือขาย
ในโครงการ สสส.มีการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ มีทั้งข้าว
ผักและไม้ยืนต้น รวบรวมเมล็ดพันธุ์ของตัวเอง และหาจากที่อื่น
โดยการแลกแบ่งปัน คนที่ได้พันธุ์ไปใช้จะต้องเอาผลผลิตกลับมา
คืน จ่ายคนอื่นต่อ
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สำ � หรั บ การทำ � เกษตรอิ น ทรี ย์ มี ค นปลู ก จริ ง 50 คน
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เด่นชัด คือ คนตืน่ ตัว ในการพึง่ ตนเอง
ปลูกผัก เก็บพันธุ์ สามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันและขาย ขณะที่
สุขภาพถูกมองหลายด้านมากขึ้น มีความรู้มากขึ้นได้ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม
“เกษตรอินทรียน์ นั้ ค่อยๆ ปรับ กรณีขา้ วอินทรียน์ า่ สนใจ
เพราะเริ่มมาจากคนไม่กี่คน ที่เขาทำ�เห็นผล ต้องเปลี่ยนที่ใจ
และวิธีคิดในวิถีการทำ�นาแบบนี้ ถ้าดินดีแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม
เพราะมันงามเอง” เธอเล่าและว่า จุดเด่นของคนคลองลำ�หลิง
พบว่ายังปลูกฝังถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังยังทำ�นาต่อ
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“เห็ นได้ จ ากการปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ คนรุ่ น ลู ก หลานใน
หมู่บ้านนี่เองที่เอาข้าวออกไปแนะนำ� ประชาสัมพันธ์ เอาไปขาย
ในที่ทำ�งาน ชักชวนคนที่ทำ�งานมากินข้าวอินทรีย์”
ชาวนาหลายคนได้สอนลูกสอนหลาน ถ่ายทอดการทำ�นา
กิจกรรมบางอย่างจึงต้องนัดวันอาทิตย์ เพราะมีชาวนาที่ทำ�งาน
ออฟฟิศอยู่ด้วย ซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่า ค่านิยมในการทำ�นา
ช่วงหนึ่งมันเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่ไม่อยากทำ�นา เพราะเหนื่อย
หลายคนจึงไปทำ�งานที่อื่นแต่เริ่มคิดใหม่กลับมาทำ�นา
“มองว่าคนทีน่ ที่ �ำ อาชีพอะไรไม่เกีย่ วแต่อย่างหนึง่ เขาต้อง
ทำ�นาสืบทอดบรรพบุรุษ” จุฑาธิปเล่า พร้อมกับยกตัวอย่างคณะ
ทำ�งานโครงการคนหนึง่ ทีจ่ บช่างไฟฟ้า เคยทำ�งานเป็นช่างในเมือง
และตัดสินใจพาครอบครัวกลับมาทำ�นา
“การทำ�เกษตรอินทรีย์ที่สำ�เร็จ เพราะหมู่บ้านนี้ทำ�จริง
หน่วยงานเข้าไปเห็นความสำ�คัญเป็นแรงเสริม” เธอเล่า แต่มีจุด
สังเกตที่ต้องใช้เดินต่ออีกหลายประเด็นเช่น
- ตลาด ยังมีจุดอ่อนการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค
- ทำ�อย่างไรให้สังคมได้บริโภคผักปลอดภัยทั้งคนปลูก
และคนทั่วไป
- เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ข้างเคียง ขยายต่อออกไปเรื่อยๆ
- มีกองทุนเมล็ดพันธุ์
- การประชาสัมพันธ์สื่อสารในสิ่งที่ดำ�เนินการไปแล้ว
- สร้างระบบรับรองมาตรฐานอินทรีย์
- เอาวิถีเชิงวัฒนธรรมมาโยงเครือข่าย เช่น การกวน
ข้าวยาโค ซึ่งเกี่ยวข้องหลายมิติกับการทำ�นา •
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ผลลัพธ์นาอินทรีย์โคกแย้ม

ชูข้าวเล็บนกวิสาหกิจชุมชน

โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยคนสามวัย บ้านโคกแย้ม
หมู่ที่ 2 ตำ�บลนาท่อม อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดำ�เนินการต่อ
เนื่องมาเป็นปีที่ 2 ในทุ่งนาของหมู่บ้านที่เรียกว่า ”ทุ่งนาตาลก”
ในช่วงปีแรกมีการทำ�นาอินทรีย์ต้นแบบจำ�นวน 4 แปลง
เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ผู้สูงอายุมีส่วนในกระบวนการขับเคลื่อน
การลดสารเคมีดว้ ยการปลูกพืชผักสวนครัว ทำ�ปุย๋ หมักจากปุย๋ คอก
และขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
ไพเราะ เกตุชู ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าถึงการทำ�นา
ต้นแบบว่าได้รบั ความสนใจจากคนในหมูบ่ า้ น คนต่างหมูบ่ า้ น และ
กลุ่มเด็กเยาวชนในโครงการ ทุกคนมีความสุข สนุกสนาน และได้
เรียนรูศ้ ตั รูพชื หอยเชอรีต่ วั ปัญหาของท้องทุง่ ในยุคปัจจุบนั ถูกจับ
มาเป็นเมนูอาหาร
“ชุมชนชาวนาทีน่ เี่ ห็นผลกระทบจากสารเคมี เราจึงหันมา
ทำ�เกษตรอินทรีย์ ซึง่ ในปีแรกเราก็ไปชวนคนในหมูบ่ า้ น 3 วัย ตัง้ แต่
ผู้สูงอายุ วัยทำ�งาน และเด็ก ผู้สูงอายุเราก็ให้เขาปลูกผัก เด็กทำ�
เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่เราเน้นก็คือเกษตรอินทรีย์ เน้นย้ำ�เรื่องอย่าใช้
ยาฆ่าหญ้า อย่าใช้ยาเบื่อหอย ในปีแรกที่ทำ�แนวทางนี้ก็ประสบ
ความสำ�เร็จ”
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เธอเล่าว่า สิง่ ทีไ่ ด้ชดั คือความร่วมมือ ความเป็นกลุม่ ก้อน
ของคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
จะมีคนมาร่วมจำ�นวนมาก ผลจากการทำ�นาอินทรีย์ เราเห็น
ผลผลิตที่มากขึ้น เป็นการทำ�นาแบบลดต้นทุน ทำ�ปุ๋ยใช้เอง และ
ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่านาอินทรีย์เป็นแบบไหน อย่างไร
บ้ า นโคกแย้ ม มี ทุ่ ง นาที่ เ รี ย กว่ า “ทุ่ ง นาตาลก” พื้ น ที่
900 กว่าไร่ ซึ่งมากที่สุดในตำ�บลนาท่อม มีคนทำ�นาปีละ 2 ครั้ง
จำ�นวน 100 กว่าครัวเรือนยังเป็นอาชีพหลัก มากกว่าทำ�สวนยาง
หรือว่ารับจ้าง
“ที่จริงเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีเดิมของที่นี่ คนแก่ๆ เล่าว่า
สมัยก่อน เมื่อเขาไปนาเขาก็เอาขี้วัวไปเทลงในนา จนปัจจุบันนี้
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คนเริ่มหันมาใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งก็เห็นว่าผลผลิตจากนาข้าวเริ่มลดน้อย
ลง การใช้สารเคมีก็น่าจะราว 30 ปีก่อน ทุกคนก็พบปัญหาอย่าง
หนึ่งว่า เมื่อใช้สารเคมีไปนานๆ ดินมันจะแข็งมาก จุดเริ่มต้นที่
เปลีย่ นน่าจะมาจากผูใ้ หญ่บา้ นทีเ่ อาขีห้ มูไปใส่ในนาก่อนฤดูท�ำ นา
ปล่อยทิ้งไว้ต่อมาก็ได้ผลดี คนก็หันมาสนใจ”
ในปี ที่ ผ่ า นมา ชาวบ้ า นที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ก ารทำ � ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
จากส่วนผสมขีว้ วั แกลบ น้�ำ หมักจากเศษอาหาร และน้�ำ หมักหอย
เชอรี่ มีการทำ�น้ำ�หมักรวมให้ทุกคนสามารถนำ�ไปใช้ได้ ผลผลิต
จากการหันมาทำ�นาอินทรีย์ พบว่า ได้จำ�นวนข้าวเท่ากับนาที่ใช้
ปุ๋ยเคมี และบางรายได้ผลผลิตมากกว่า แต่ที่ชัดเจนก็คือเป็นการ
ลดต้นทุนการทำ�นา สภาพดินและสิ่งแวดล้อมในทุ่งนาก็กลับ
คืนมา จากที่ดินแข็ง หอย ปู ปลา หายไปก็ฟื้นคืนกลับมา
ตอนนี้ ค นที่ ทำ � นาก็ มี ข้ า วพอกิ น ตลอดปี สำ � หรั บ การ
ขายข้าวหากเป็นข้าวอินทรีย์ จะได้ราคาดีสง่ ผลดีตอ่ สุขภาพ สมาชิก
ที่ทำ�นาอินทรีย์จำ�นวน 40 ราย ก็มีคนสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
เห็นว่าเป็นการลดต้นทุน
ไพเราะเล่าว่าโครงการฯ ในปี 2 เน้นส่งเสริมการทำ�
นาอินทรีย์ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ�นา อย่างเช่นการชวน
น้องลงนา ในทุกกระบวนการทำ�นา ไม่ว่าการขังน้ำ�ในนา การไถ
หว่าน จะสอนวิธกี ารทำ�นาให้กบั เด็ก ว่าเมล็ดข้าวมีลกั ษณะอย่างไร
การยืนระยะหว่านข้าวอย่างไร
“เด็กสนุก เพราะส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ลงไปกลางนาเลย
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำ�ส่วนนี้ บางคนเห็นโคลนก็ไม่กล้าลง จนเขาก็
พบว่ามันสนุกมากได้ช่วยทำ�นาได้เล่นน้ำ�”
เธอบอกว่าการทำ�นาอินทรีย์ไม่ได้คิดว่าขวางความคิดคน
รุ่นใหม่ ไม่ได้เป็นการบังคับว่าให้เขาต้องทำ�นา เพราะเด็กทุกวันนี้
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ต้องไปเรียนหนังสือ แต่ต้องการบอกกับพวกเขาว่า การทำ�นา
มันจะเป็นอย่างไร ตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนั้น มีการพาไปดูงาน
พื้นที่อื่นหรือกระบวนการอย่างอื่น เช่น การสีข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของข้าว
“ตอนนี้เรามีกลุ่มเยาวชนที่มาร่วมอยู่ 35 คน เป็นส่วน
สำ�คัญในการขับเคลื่อนโครงการ”
จุดเด่นของการทำ�นาที่โคกแย้ม คือ มีพันธุ์ข้าวเล็บนก
ที่มีชื่อเสียงที่สุด แม้ทุกวันนี้จะมีการปลูกพันธุ์ข้าวหลากหลาย
ทั้งพันธุ์มณีแดงและหอมปทุม
แนวคิ ด เกษตรอิ น ทรี ย์ น อกจากในนา ยั ง ส่ ง ผลไปถึ ง
เกษตรกรด้านอื่นในชุมชน อย่างการปลูกผัก ทุกวันนี้ชาวบ้าน
เลือกซื้อจากคนที่ทำ�เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจว่าปลูกแบบการใช้ปุ๋ย
ธรรมชาติ ชาวบ้านเข้าใจเกษตรอินทรียม์ ากกว่าเดิม เมือ่ เทียบกับ
4-5 ปีก่อน
ไพเราะเล่าว่า ในกระบวนการโครงการฯ นี้ยังมีการฟื้นวิถี
วัฒนธรรมชุมชนมาด้วย ในการเก็บเกี่ยวล่าสุดได้เชิญผู้อาวุโส
มานั่งคุยถึงอดีตของชุมชน ว่าในสมัยก่อนทุ่งนาเคยเป็นอย่างไร
ทางสภาพภูมิศาสตร์เดิม ใครที่เคยเกี่ยวข้าวได้เร็วกว่าคนอื่น
ถาวร คงนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านโคกแย้ม เล่าว่า
ทุกวันนี้มีคนจากที่อื่นมาหาซื้อข้าวพันธุ์เล็บนกที่นี่ ต้องมีการสั่ง
เอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
“จากการทำ �โครงการ สสส.ทำ �ให้ ต อนนี้ มี น าอิ น ทรี ย์
60 ไร่ และมีคนทำ�ตาม เราพยายามขยายพื้นที่ปลูกข้าวใน
นาอินทรีย์จำ�นวน 900 ไร่ การขยายพื้นที่ไม่ได้ชักชวนโดยตรง
แต่ทำ�ให้ดู พอเห็นได้ผลเขาก็มาทำ�บ้าง” เขาว่าแม้เป็นจุดเริ่มต้น
1-2 ปีแรก แต่ก็เห็นแล้วว่าสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศน์กลับมาได้
ไม่น้อย ปู ปลา กลับมาสภาพดินดีขึ้น
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“จุดเริ่มนั้นอยู่ที่ผมเอาขี้หมูไปใส่ในนา ซึ่งผมมีความ
ต้องการลดต้นทุนการผลิต และมันก็ได้ผล เคยเห็นคนสมัยก่อน
ใช้ขี้ค้างคาว แต่ทุกวันนี้ปุ๋ยขี้ค้างคาวหายาก คงต้องใช้ขี้ไก่ ขี้วัว
ที่พอหาได้อยู่”
อนุชา เฉลาชัย กำ�นันตำ�บลนาท่อมมองว่าโดยภาพรวม
การตอบรั บ ของเกษตรอิ น ทรี ย์ มี ม ากขึ้ น ผู้ บ ริ ห าร เทศบาล
ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิน่ กำ�ลังไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบ
กับการตอบรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัฐส่งเสริม กับบางส่วน
ที่ได้ดำ�เนินการมาล่วงหน้าแล้วก็ทำ�ให้ประชาชนตอบรับดี ทำ�ให้
เห็นว่าชาวตำ�บลนาท่อมจะยึดหลักเกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมพืน้ ที่
ไม่ใช่มีแค่นาอินทรีย์อย่างเดียว แต่หมายถึงการปลูกผักปลอด
สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงแบบผลิตใช้เองในครัวเรือน ลดรายจ่าย
ในครอบครัวตัวเองให้มากขึ้น
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“เป็นเป้าหมายระดับตำ�บล ปัจจุบันก็เริ่มต้นจากจุดเล็ก
ขยายกว้างออกไปแล้วคนตอบรับสนใจมากพอสมควร อนาคต
ชาวนาท่อมก็คงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หนี้สินลดน้อยลง นั่นคือ
เป้าหมาย”
นวลจันทร์ คงสุด ชาวนาโคกแย้ม เล่าว่าเริ่มทำ�นา
แต่เด็กเมื่อยังอยู่กับพ่อแม่ 30 ปีที่แล้ว ช่วงหนึ่งออกจากหมู่บ้าน
ไปทำ�งานบริษัทอยู่สมุทรปราการหลายปี จนกระทั้งปี 2548
พ่อแม่เลิกทำ�นา เธอกลับมาบ้านมาทำ�นา
“ตอนแรกให้คนอื่นทำ�แล้วมาหาร 2 ได้น้อยเลยมาทำ�
เองดู พอทำ � เราประหยั ด ต้ น ทุ น โดยใช้ ปุ๋ ย ธรรมชาติ มู ล สั ต ว์
เห็นว่าได้ผลดีกว่า พอมีโครงการ สสส. ส่งสริมการทำ�นาอินทรีย์
ก็เลยมาร่วม เรามีส่วนในการดูแลเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มเป็นหลัก
มีข้าวเล็บนก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยข้าวเล็บนกเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่
ปลูกมาตลอด และได้ผลดีเราจะส่งเสริมตรงนี้”
สมนึก นุ่นด้วง พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าทุ่งตาลก
เป็นพื้นที่โครงการ สสส.ที่ส่งเสริมให้ชาวนาอินทรีย์ เดิมปี 2557
ชาวนาเริ่มทดลองลดต้นทุนด้วยการทำ�นา 4 แบบ มีนาดำ� นา
หว่านน้�ำ ตม และนาโยน นากล้าต้นเดียว ปรากฏว่าได้ผลน่าพอใจ
ทีน่ าโยนและนากล้าต้นเดียว หลังจากนัน้ ชาวนาก็คดิ ว่าจะต่อยอด
นาอินทรีย์เพิ่มอีก 40 ไร่ในปีนี้ ขณะที่อีกกลุ่มทำ�หน้าที่คัดเมล็ด
พันธุ์ เพราะการมีเมล็ดพันธุ์ดีช่วยลดต้นทุนในการทำ�นา
“ที่ได้แล้วคือนาอินทรีย์ในปีที่ 2 และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คัด
ตามแบบของกรมวิชาการเกษตร ซึง่ มีเจ้าหน้าทีก่ รมวิชาการเกษตร
มาให้ความรู้กับชาวนาที่นี่”
ผลที่เกิดกับชุมชนนอกจากได้เรื่องสุขภาพ ลดใช้สารเคมี
ในมิ ติ ท างสั ง คมยั ง เห็ น การที่ ช าวบ้ า นกลั บ มาร่ ว มกั น ทำ � นา
ทางเศรษฐกิจ พื้นที่นาเท่าเดิมผลิตข้าวได้มากขึ้นและผลิตข้าวที่มี
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ความแตกต่างคือข้าวอินทรียจ์ ะสร้างมูลค่าทีส่ งู ขึน้ สำ�หรับข้าวของ
กลุ่มอินทรีย์จะนำ�ไปสีและบรรจุภัณฑ์ขาย โดยรูปแบบสมาชิกที่
รวมกลุ่มกันขายซึ่งน่าจะเดินต่อไปถึงวิสาหกิจชุมชนได้
“ส่ ว นสิ่ ง ที่ ไ ด้ ม ากกว่ า ข้ า ว คื อ ทำ �ให้ ผู้ เ ฒ่ า ผู้ แ ก่ ไ ด้ มี
ความสุขกับการกลับมาทำ�นาในวิถีเดิม เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาส
เรียนรูก้ ารทำ�นา ชีวติ กลางท้องทุง่ ในแบบโบราณไม่วา่ เล่นปีซ่ งั ข้าง
เล่นน้ำ� กินหอยเชอรี่”
สมนึกมองว่า จุดเด่นชุมชนคนที่นี่ ถ้าทำ�อะไรจะพร้อม
เพรียง ถ้าสิ่งที่ชาวบ้านเอาด้วยจะทำ�เต็มที่
“การทำ�นาอินทรียเ์ ข้ากับกระแสทีค่ นรักสุขภาพ และทำ�ให้
มีรายได้จากการทำ�นามากกว่า เพราะลดต้นทุน ขายข้าวได้ราคา
ดีกว่า ก็ตอบโจทย์ปัญหาการทำ�นาขาดทุนได้”
เขากล่าวสำ�หรับอุปสรรคยังอยู่ที่ไม่สามารถดึงทุกคนมา
ทำ�นาอินทรีย์ เพราะความรู้สึกเดิมๆ ของคนว่า ใส่ปุ๋ยเคมีได้
ผลเร็ว ความเชื่อเช่นนี้ต้องใช้เวลาปรับ นอกจากนั้นยังไม่สามารถ
เปลี่ยนความคิดการทำ�นาที่เผาซัง แต่หารู้ไม่ว่ากำ�ลังทำ�ลายเชื้อ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไปด้วย •
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ปลูกป่าในนาคอมมิวนิสต์

วันนี้ของ “สหายเขาบรรทัด”

จากเชิงเขาบรรทัด ชุมชนท่ายูง หมู่ 5 ตำ�บลตะแพน
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ต้องออกแรงเดินบุกป่าขึ้นเขาระยะทาง
700 เมตร จึงจะถึงบริเวณที่ราบ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่ทำ�นาของ
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) แหล่ง
เสบี ย งเพื่ อ การต่ อ สู้ อั น ยาวนานครั้ ง หนึ่ งในประวั ติ ศ าสตร์
การเมืองไทยที่ยังทิ้งร่องรอยหลายอย่างให้เห็น
มาถึ ง วั น นี้ ส หาย พคท.ที่ ก ลั บ มาร่ ว มพั ฒ นาชาติ ไ ทย
ณ ภูมิลำ�เนาเดิม พวกเขายังผูกพันลึกซึ้งกับผืนป่าเขาบรรทัดและ
กลายมาเป็นแกนนำ�สำ�คัญในโครงการคนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย
ทีส่ นับสนุนโดย สสส. พวกเขาคิดจะกลับไปปลูกป่าในผืนดินทีเ่ คย
ถูกบุกเบิกแผ้วถางเป็นที่นาในครั้งนั้นกลายเป็นที่โล่ง กลับมาเป็น
ป่าต้นน้ำ�ที่สมบูรณ์อีกครั้ง
สมปอง เพิ่มแก้ว หรือ อดีตสหายสำ�เริง ผู้ใหญ่บ้านท่า
ยูง ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ เล่าว่าการต่อสูก้ ารเมืองในสมัยนัน้ ทำ�ให้
คนจำ�นวนหนึ่งต้องเข้าไปอยู่ในป่า สำ�หรับภาคใต้มีที่มั่นสำ�คัญ
เทือกเขาบรรทัด
“พ่อแม่ผมถูกฆ่าตาย ผมเข้าป่าตั้งแต่ 10 ขวบ รู้จักป่า
ทีน่ แี่ ทบทุกตารางนิว้ หลังจากออกจากป่า แล้วไปอยูท่ อี่ นื่ ช่วงหนึง่
หลังจากนั้นกลับมาอยู่ถิ่นเดิม จนได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน”
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เขาเล่าว่ากิจกรรมปลูกป่า ได้ดำ�เนินมาก่อนระยะหนึ่ง
และจะเพิ่มพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆ เมื่อปลูกแล้วต้องมีการติดตามดูแล
จนเติบโต ไม่ให้ใครมาตัดทำ�ลาย ปัญหาที่พบมากสำ�หรับป่าผืนนี้
ทุกวันนี้ยังมีการลักลอบตัดไม้กฤษณาซึ่งเป็นคนที่มาจากถิ่นอื่น
สมปองเล่าว่ากลุม่ อดีตสหาย ในหมูบ่ า้ นยังมีความผูกพัน
กันดี ยังมาทำ�อะไรร่วมกัน คนเหล่านี้มาทำ�งานเป็นจิตอาสา
ด้วยความรู้สึกรักป่า งานที่ยากก็คือ แม้จะเฝ้าระวังป่า แต่เมื่อ
มีเสียงปืนดังในกลางคืน ก็ไม่รู้ทำ�อย่างไร เพราะชาวบ้านทำ�งาน
ในนามกลุ่มอนุรักษ์กันลำ�พัง ในอนาคตก็คงได้จะได้ทำ�งานร่วม
กับเจ้าหน้าที่ของเขตอุทยาน
“เราวางแผนว่าต่อไปจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ มีการ
เตรียมพร้อมบางส่วน เช่น การทำ�อาคาร ห้องน้�ำ รองรับ ในบริเวณ
ที่เคยเป็นฐานปฎิบัติการเดิมของ พคท. รูปแบบการท่องเที่ยว
นอกจากชมธรรมชาติที่สงบ ร่มเย็น อากาศดี อาจมีลักษณะของ
การเดินป่า ถ้ำ� น้ำ�ตก และเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสู้รบในอดีต”
สมภา ใจกล้า คณะทำ�งานโครงการฯ เล่าว่าชุมชนแห่ง
นี้มีองค์กรที่อนุรักษ์ป่ามาก่อนแล้วหลายปีในนามกลุ่มอนุรักษ์
ป่าต้นน้ำ� ตำ�บลตะแพน การมาขับเคลื่อนกับ สสส. เพราะมอง
ว่าจะต้องช่วยกันอนุรกั ษ์ปา่ กันต่อไป โดยยังใช้กจิ กรรมดังกล่าวมา
เป็นจุดศูนย์รวมของหมู่บ้าน
“บทบาทของชาวบ้านในการอนุรกั ษ์ปา่ ที่ผา่ นมาราว 8 ปี
มี ก ารบวชป่ า เป็ น กลวิ ธีใ นการอนุ รั ก ษ์ ที่ ทำ � มาต่อเนื่องหลายปี
เมื่อมีการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน การนั่งคุยกันคิดว่าน่าจะเอา
สิ่งที่ทำ�อยู่แล้วมาพัฒนาต่อ เพื่อให้เป็นกิจกรรมศูนย์รวมของ
หมู่บ้านที่ทุกคนจะได้ช่วยกันทำ� จากกลุ่มเล็กๆ จะได้กว้างขึ้น”
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ความคาดหวัง อยากเห็นคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์
และร่วมกันฟื้นฟูป่า
“เรามักได้ยินว่า คนที่ทำ�ลายป่า คือ คนที่อยู่กับป่า
แต่เราจะทำ�ให้เห็นว่าเรื่องแบนนั้นมันไม่จริง คนที่อนุรักษ์ป่าได้ดี
ทีส่ ดุ ก็คอื คนทีอ่ ยูก่ บั ป่า ไม่ใช่คนทีอ่ ยูข่ า้ งนอก” เขาเล่าว่า จากจุด
เล็กๆ จึงขยายออกไปกว้างในระดับตำ�บล ขณะที่ระดับจังหวัด
พัทลุงทุกวันนี้มองว่าชาวบ้านท่ายูงเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่ากลุ่มหนึ่ง
ซึ่งมีความเข้มแข็ง
การขับเคลือ่ นโครงการ สสส. มีสว่ นสำ�คัญเพราะทำ�ให้เกิด
สภาชาวบ้าน มีการดึงภาคส่วนของหมู่บ้าน ไม่ว่า อสม.ปราชญ์
ชาวบ้าน และทุกกลุ่ม มานั่งพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน
ในทุกเรื่อง ขณะที่การปลูกป่า เริ่มมีการทำ�ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ด้วย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (อบจ.)
การปลูกป่า หลังจากขับเคลื่อนโครงการ สสส. มี 2 จุด
ใหญ่ คือ ในที่นาเดิมของ พคท. ซึ่งอยู่บนยอดเขา กับป่าอีกแห่ง
หนึ่ง เป้าหมายของโครงการ ฯ ต้องการปลูกในพื้นที่ 3 ไร่ จำ�นวน
1,500 ต้น มีการทำ�ฝายกักเก็บน้ำ� ขณะที่เป้าหมายของชุมชน
จะปลูกต่อไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างแกนนำ�เยาวชน
คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำ�งานนี้ด้วย โดยการจัดกิจกรรมเยาวชนศึกษา
พันธุ์ไม้ พืชพรรณอาหาร ยารักษาโรค ให้เด็กมาซึมซับป่า และ
รักผืนป่า
“เด็กในชุมชน ส่วนมากจะรูป้ ระวัตชิ ว่ งหนึง่ ของป่า เพราะ
คนรุ่นก่อนจะเล่าให้ลูกหลานฟัง มีการพูดกันว่า ป่าผืนนี้อยู่ได้
เพราะมีคอมมิวนิสต์ เพราะสมัยหนึ่งเคยมีความคิดที่จะมีการ
สัมปทานป่า พอนายทุนที่สัมปทานได้แล้ว ก็ไม่กล้าเข้ามา เพราะ
มีคอมมิวนิสต์อยู่ก็ถือว่าโชคดีที่มีคอมมิวนิสต์อยู่”
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สมภาเล่าว่า จากโครงการฯ ทีข่ บั เคลือ่ นโดย สสส.นีม้ แี ผน
พั ฒ นาไปพร้ อ มกั บ ให้ พื้ น ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเรี ย นรู้ ด้ า น
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนซึ่ ง เริ่ ม ดำ � เนิ น การ สิ่ ง ที่ เ ราคาดหวั ง
ไม่ เ ฉพาะการท่ อ งเที่ ย วแต่ เ ป็ น ความสามั ค คี ข องคนในชุ ม ชน
นำ�คนมาหลอมรวมกัน สามารถเกิดเวทีของการแลกเปลี่ยนนำ�
เสนอปัญหาสำ�หรับการจัดการป่าร่วมกัน ขยายแนวคิด มักใช้วิธี
การตัง้ วงคุยอย่างไม่เป็นทางการ จนเกิดการตอบรับทีด่ ี โดยมีภาคี
เครือข่ายมาร่วม เช่น อบจ. โรงเรียน เขตอุทยาน ที่ช่วยปลูกป่า
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนพันธุ์ไม้ สำ�รวจป่า เป็นต้น
“เราได้สหายเก่ามาเป็นแกนหลักสำ�คัญ เป็นคนทีร่ จู้ กั พืน้ ที่
เป็นอย่างดี และผูกพันกับผืนป่า ทำ�งานเป็นจิตอาสา ด้วยความ
รู้สึกรักป่า เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าอยากให้ป่าหรือสัตว์ป่ารอด
จะต้องเริ่มที่ชาวบ้านมากกว่าหน่วยงานใด” เขาเล่าและว่ากับ
คนรุ่นใหม่ มีการปลูกฝังแนวคิดโดยดำ�เนินการกับกลุ่มเด็กตั้งแต่
4-14 ปี ในหมู่บ้านเป็นหลักโดยเน้นกิจกรรมในช่วงวันหยุด
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แผ้ว เขียวดำ� หรืออดีตสหายโก้ ปัจจุบันคือแกนนำ�กลุ่ม
อนุรักษ์ป่าตำ�บลตะแพน เล่าว่า เดิมทีชาวบ้านที่นี่ต่อสู้เรื่องที่ดิน
ทำ�กินและทรัพยากรมาก่อน เพราะที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งที่ได้
รับสืบทอดมรดกมา 3 ชั่วคนแล้ว ชาวบ้านอยู่มาก่อน แต่ต่อมา
ได้มีการประกาศเขตอุทยานเป็นเขตที่ดินสาธารณะ เขตป่าสงวน
มาทับที่ทำ�กินชาวบ้าน ตอนนี้การต่อสู้มาถึงหนังสือรับรองให้ทำ�
กินในที่ดินเดิม อาศัยผู้นำ�ท้องถิ่น และผู้นำ�สภาองค์กรชุมชนเป็น
คนเซ็นชื่อรับรอง มีการออกหนังสือไปแล้ว 60 แปลง ในเนื้อที่
เป็นหมื่นไร่ เป้าหมายให้ชาวบ้านยังสามารถทำ�กินในที่ดินเหล่านี้
ได้ ใ ห้ ค นอยู่ กั บ ป่ า การขั บ เคลื่ อ นเชิ ง ทรั พ ยากรมี ก ารปลู ก ป่ า
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทัง้ ชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยภูมิปัญญา
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“การปลูกป่าในนาสหาย เพราะเห็นว่า มีโครงการ สสส.
เราเห็นว่าจะมาต่อยอดเพิม่ ความเข้าใจให้คนมารักป่ารักธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากร ไม่ใช่ทำ�ลาย สร้างพืชอาหารที่เก็บกินได้
เราคาดหวังเห็นชุมชนที่เข้มแข็งการรวมตัวเข้าถึงทรัพยากรที่เท่า
เทียม”
แผ้วเล่าว่า เขาเป็นคนพื้นเพที่นี่ ยุคท่ายูงเป็นพื้นที่สีแดง
ตัดสินเข้าป่าร่วมกับ พคท. ในปี 2521 เพราะครอบครัวเข้าป่า
กันทั้งบ้าน ชีวิตช่วงนั้นเป็นชีวิตอย่างสนุกดีท่ามกลางความยาก
ลำ�บาก
ครั้งในป่าใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องสหายที่รักกันมาก กินข้าว
หม้อเดียวกันเมื่อ 30-40 ปีก่อนผูกพันมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นเป็น
จุดแข็งของชุมชนทีส่ ามารถมาร่วมทำ�งานสังคมด้วยกันจนทุกวันนี้
เพราะคุยกันได้ จากบทบาทใน 30-40 ปีก่อน เอาหลักคิดสมัย
อยู่ป่ามาบริหารชุมชนได้
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ประคอง ราษฎร์แก้ว หรืออดีต สหายเชษ เขาเป็น
นักรบป่า เคยอยู่แนวรบผ่านการปะทะมา 30 กว่าครั้ง เล่าว่าชีวิต
ตอนนั้นมีทั้งสุขทุกข์ อย่างเวลาถูกทางการปิดล้อม กินแต่ข้าวต้ม
อดบ้างตอนเดินทางไกล เพราะไม่กล้าก่อไฟ มีอะไรก็กินอันนั้น
“บางทีต้องล่าสัตว์ป่ามากินบ้าง จนกระทั่งตั้งฐานได้แล้ว
จึงหันมาปลูกพืช ผัก มัน ทำ�นา ก่อนทำ�ก็ต้องแผ้วป่า อย่างนาที่
ปลูกในป่า ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเคยอยู่ที่นั่น แต่ผมส่งไปอยู่อีกที่” สหาย
เชษเล่าสำ�หรับชุมชนท่ายูงน่าจะมีอายุ 300 ปีขึ้นไป สมัยก่อน
ชาวบ้ า นเข้ า มาทำ � การเกษตรแบบพอเพี ย ง พวกสวนทุ เ รี ย น
พื้นเมือง เนียง สะตอ หมาก
“ราวปี 2508-2509 ครอบครัวผมเหมือนกับ คนอื่น
ในหมู่บ้า นท่ายูง หรือบ้านเขาแก้ว เข้า ป่า เกือบหมดตั้งแต่ปี
2509-2524 เมื่ อ ออกจากป่ า แล้ ว ก็ ม าทำ � มาหากิ น แบบเดิ ม
แต่ตอนหลังมีการประกาศเขตอุทยานทับทีท่ �ำ กินเดิม ก็เป็นปัญหา
กับชาวบ้าน”
เขาเล่าว่าการเข้าป่า ทำ�ให้ได้หลักคิดประชาธิปไตย ว่าทุก
อย่างเกิดจากความร่วมมือของทุกคน จุดได้เปรียบคือมีเครือข่าย
สหายที่อยู่ในเมืองมาช่วยงานพัฒนา สหายซึ่งไปอยู่ที่อื่นอยาก
ให้รักษาชุมชนดั้งเดิม และรักษาธรรมชาตินี้เอาไว้ให้ได้
“สำ�หรับเด็กรุ่นใหม่ เราก็ถ่ายทอดให้เด็กฟัง เขาก็เข้าใจ
โดยเฉพาะการดูแลรักษาป่า ซึง่ มีสว่ นสำ�คัญกับชุมชน” เขาเล่าและ
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 แกนนำ�
ของท่ายูงคือคุณแผ้ว เขียวดำ� เข้ากระบวนการภาคประชาชน
ของพัทลุงในนามของกลุ่มอนุรักษ์ป่าเทือกเขาบรรทัด มีการรวม
ตนในการจัดการป่า เคลือ่ นไหวต่อเนือ่ ง ซึง่ ในพืน้ ทีส่ ามารถพัฒนา
ศั ก ยภาพขึ้ น เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และการทำ � งานในการพั ฒ นา
ทรัพยากรของพัทลุงได้ ทีผ่ า่ นมาประชาชนมีความพร้อมจะเข้าร่วม
ชาวบ้านมีการทำ�งานที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องการพัฒนา การฟื้นฟู
เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการทรัพยากร กับพื้นที่เอง
มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สามารถต่อยอดไปในการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อชุมชน
“ถ้ากระบวนการทำ�งานนี้จะขยายการมีส่วนร่วมไปใน
วงกว้างของชุมชนเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำ�ให้ชาวบ้านรู้สึกมีความ
เป็นเจ้าของ และหวงแหนทรัพยากรของชุมชนได้”
จุรีย์ หนูผุด พี่เลี้ยงโครงการฯ เล่าว่า ชาวบ้านมีทีมงาน
ที่ขับเคลื่อนเรื่องแบบนี้อยู่ก่อนแล้ว ก็เลยมามองว่าทำ�อะไรให้
ชุมชนน่าอยู่ที่เป็นกระบวนการชุมชน มีการปลูกฝังเยาวชนให้
อนุรักษ์ป่าที่ทำ�ไปแล้ว จึงมีการจัดค่ายเยาวชน ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของชุมชน และมีการสำ�รวจป่า มีการปลูกป่าในวัน
สำ�คัญ โดยยึดวิถีชุมชนเป็นหลัก มีการชักชวนเด็กมาเข้าร่วม
เป็นเด็กในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่ห่างจากโรงเรียน
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สำ�หรับกิจกรรมส่วนอื่นก็เป็นการเฝ้าระวังเป็นส่วนใหญ่
หลังจากปลูกต้นไม้ไปแล้ว แต่เป้าหมายของชุมชนเท่าที่คุยกัน
ในวันข้างหน้า คือต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกแล้วจะไม่มีการโค่นทำ�ลาย
เป็นการสร้างป่าสำ�หรับชุมชนเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร ได้ป่า
ชุมชนเพิ่มขึ้นมา
ทีผ่ า่ นมาชาวบ้านสามารถไปเชือ่ มโยงกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เข้ามาร่วม เช่น ประมง เกษตร ป่าไม้ หน่วยทรัพยากรและ
อนุ รั ก ษ์ จุ ด แข็ ง ที่ นี่ คื อ มี ที ม งานที่ มี แ นวคิ ด อนุ รั ก ษ์ ส ามารถ
ให้คนรุ่นหลังได้หวงแหน สร้างเครือข่ายให้กว้างขึ้น เธอมองว่า
ชุ ม ชนนี้ ประกอบด้ ว ยคน 4 กลุ่ ม วั ย ได้ แ ก่ 1.กลุ่ ม ก่ อ ตั้ ง
2.กลุ่มบุกเบิก 3.กลุ่มดำ�เนินการ และ 4.กลุ่มเด็กและเยาวชน
โดย 4 กลุ่มนี้จะทำ�งานร่วมกัน หากมีการขับเคลื่อนโครงการ
อะไรก็แล้วแต่น�้ำ หนักจะอยูใ่ นวัยขับเคลือ่ น โดยกลุม่ ก่อตัง้ และกลุม่
บุกเบิกเป็นแรงหนุน และมีกลุ่มเด็กเยาวชนรับช่วงต่อ
“กิจกรรมของ สสส. ที่สำ�เร็จคือคนในชุมชนได้มารวมตัว
เป็นสภา ที่ขยายวงความร่วมมือ มีวงพบปะสนทนาปรึกษาหารือ
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นหลักเบื้องต้นของชุมชนน่าอยู่พัฒนา
ไปสู่เรื่องอื่นๆ ได้” •
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ฝาละมีเข้มแข็งอบอุ่น

ด้วยทุนความร่วมมือ

ทศวรรษก่อนโน้น นิยม ณ พัทลุง ออกจากบ้านเกิด
ที่หมู่ 1 ตำ�บลฝาละมี อำ�เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปตระเวน
ทำ�งานหลายแห่งตั้งแต่วัยสาวที่อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เคยเป็นคนรับใช้ ลูกจ้างขายของหน้าร้าน ช่วงหลังอาชีพเซลล์
ขายตรงนับว่าประสบความสำ�เร็จ แต่สุดท้ายตัดสินใจกลับมาอยู่
บ้านเพื่อดูแลแม่ที่อายุมาก
เมื่อกลับมาอยู่ที่ฝาละมี เธอเริ่มทำ�งานจิตอาสาตั้งแต่
ปี 2534 โดยมีคนมาชวนเป็นแม่บ้านเกษตร
“จะเป็ น อย่ า งไรกั น นาก็ ไ ม่ มี กั บ เขา ทำ � นาก็ ไ ม่ เ ป็ น
แต่ชาวบ้านเขาให้ช่วยทำ�งาน เพราะงานจิตอาสาไม่ค่อยมีคน
ทำ�หรอก มันไม่ได้เงิน” นิยมเล่า พอรับบทบาทแม่บ้าน หมอ
อนามัยมาตามให้เป็น อสม.งานจิตอาสาอื่นๆ ก็ตามมาเรื่อยๆ
ทั้ ง หมอดิ น ผู้ นำ � สตรี ประธานกองทุ น ประธานกลุ่ ม สั จ จะ
ออมทรัพย์ กรรมการหมู่บ้าน กลายเป็นผู้นำ�ธรรมชาติ
นั่นเป็นทางเดินของนิยม ก่อนจะมาเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการชุมชนฝาละมีเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
ที่สนับสนุนโดย สสส. ในวันนี้
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ชุมชนฝาละเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีประชากร 345
ครัวเรือน
“อาชีพส่วนใหญ่เขาจะกรีดยางแล้วกลับมานอน ไม่มี
อาชีพเสริม ตอนยางราคาพุ่งก็เรียกว่ารวย แต่ตอนยางราคาตก
จะทำ�อย่างไร” นิยมเล่า ก็มองถึงการทำ�อาชีพเสริม
การมาทำ�โครงการฯ นี้ พอดีกับว่าทุนชุมชนที่ผ่านมา
มีหลายหน่วยงานส่งเสริมอยู่ก่อน เช่น โครงการสานสายใยรัก
แห่งครอบครัวจาก สสส. เคยสนับสนุนชาวบ้านส่งเสริมการไถดิน
ซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ์ ป ลู ก พื ช ผั ก แนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา
คนไม่คอ่ ยสนใจ เพราะมักคิดว่าเมือ่ ปลูกแล้วเอาไว้กนิ เองไม่ได้ขาย
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ปี 2555 มี ก ารตรวจสารพิ ษ ตกค้ า งในกลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการสานสายใยรัก พบว่า มีสารพิษสูงเกือบทุกคน ทำ�ให้เกิด
จิตสำ�นึกที่ว่า การปลูกพืชผักกินเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ถือว่าเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะในยุคยางราคาตก การที่มีผลผลิต
เอาไว้กินเองสามารถทุ่นค่าใช้จ่าย
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ที่นี่เคยได้รับการอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาสตรี รณรงค์
ปลูกผักในล้อยางรถยนต์ในกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย
ครั้นวิกฤติยางพาราในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านหันมา
สนใจเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น คนที่เห็นว่ามีคนส่วนหนึ่งที่ปลูก
ผักเอาไว้กินเองก็เริ่มหันมาปลูกตาม
“โครงการ สสส. เราขยายจากปลูกผักซึง่ เป็นทุนเดิมชุมชน
มาทำ�กิจกรรมหลากหลายกว่าปลูกผัก โดยเพิ่มกิจกรรมเพาะเห็ด
ปลูกหน่อไม้ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ไข่” นิยมคาดหวังว่า นอกจาก
จะช่วยลดรายจ่าย ยังช่วยลดหนี้ในครัวเรือน
ขณะที่บางส่วนเห็นผลชัดแล้ว เป็นความร่วมมือในชุมชน
ความเสียสละ สามัคคี เอื้อเฟื้อ พึ่งพาอาศัยของชาวฝาละมี
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
“วันนี้มีงานส่วนรวมอะไรสักอย่าง ในชุมชนก็จะให้ความ
ร่วมมือกันอย่างดี สมมติว่างานที่ต้องเลี้ยงอาหารก็ไม่ต้องซื้อเลย
เพราะชาวบ้านช่วยกันปรุงแกงเลียง คนขนผักกันมาช่วยเต็ม
ไปหมด”
โครงการฯ ยังร่วมกับโรงเรียนวัดฝาละมี เข้าไปแนะนำ�
ให้เด็กทำ�น้ำ�หมักชีวภาพแทนการซื้อปุ๋ย ในนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่ ม เวลารู้ ส ามารถเป็ น ตั ว แทนจั ด แสดงฐานการเรี ย นรู้ ขนม
พื้นบ้าน ผักพื้นบ้าน น้ำ�หมักชีวภาพ นำ�เสนอคณะกรรมการ
ที่ลงมาประเมินโรงเรียน
นิยมเล่าว่า เมื่อกระแสปลูกผักกินเอง ได้รับความสนใจ
ผลการตรวจสารพิษในเลือดล่าสุด จากที่เคยตรวจพบว่าอยู่ในขั้น
ไม่ปลอดภัย ลดลงมาเหลือเสี่ยงเล็กน้อย ปลอดภัย และมีบางคน
ที่เข้าสู่ภาวะปกติ
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“ตอนนี้ผักจากที่อื่นไม่ได้เข้าในหมู่บ้าน ยิ่งในกลุ่มจะทำ�
สัญญากันก่อนว่าห้ามใช้ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมีก็น้อยลง เน้นการใช้
ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้หมูและน้ำ�หมักจากเศษอาหาร” เธอเล่าเนื่องจากเป็น
หมอดิน มีความรูเ้ รือ่ งแบบนีอ้ ยูแ่ ล้วจึงสามารถแนะนำ�ชาวบ้านได้
นิยมกล่าวว่า หากมองการขับเคลือ่ นวิถพี อเพียงตามโครง
การฯ คิดว่าสำ�เร็จในแง่ที่พึ่งตนเองได้ แต่เทียบกับที่อื่นยาก
“เพราะว่าหลายแห่งย้ายจากคำ�ว่าพอเพียงไปทำ�เชิงธุรกิจ
เสียแล้ว แต่ว่าของเรานั้นพอเพียงจริง เพราะถ้าพอในหมู่บ้านนั้น
พอแล้ว แต่ว่าถ้าจะให้ส่งผักขายวันละ 100 กิโล นั่นไม่ใช่แบบ
ที่เราต้องการ” เธอว่าจุดเด่นจากพื้นที่นี้ ไม่ได้ตอ้ งการส่งขายนอก
ชุมชน ถ้าสำ�เร็จการปลูกจะขยับต่อทางเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดรายจ่าย
ในครัวเรือน ทำ�ให้ชาวบ้านมั่นใจในการพึ่งตนเองมากขึ้น
“สมัยก่อนที่ยางราคาแพง ก็พูดว่าเขาทำ�สวนยางอย่าง
เดียวพอ มันเหนื่อยแล้วแต่ในสภาพแบบนี้ เขากล้าลงทุนขยับ
ขยายทางเลือกให้ชีวิตมากขึ้น”
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ปรากฎการณ์ดีๆ ตามมาจากการขับเคลื่อนโครงการฯ
โดยทุกวันนี้หากมีวันสำ�คัญที่มีกิจกรรมร่วมชาวบ้านจะเอาผัก
มาโชว์กัน
“เราไม่นึกว่าจะมากมายอะไรอย่างนั้น แต่มันก็มาก และ
สวยงาม ผลผลิตดี สมบูรณ์ แถมไปเปลี่ยนคนที่ไม่สนใจกิจกรรม
จิตอาสาได้ด้วย อย่างบางคนที่เขาไม่เคยทำ�อะไรร่วมกับใครก็เริ่ม
มาสนใจ” เธอยกตัวอย่าง “พี่กิ้ม” เดิมทีแกไม่อยากมาประชุม
อะไรทั้งสิ้นในกิจกรรมหมู่บ้าน พอโครงการนี้ มีการแจกพันธุ์ผัก
พันธุ์ไก่ แกขอสมัครดูบ้าง เมื่อทางกลุ่มอ้าแขนรับ ก็เปิดทาง
ให้คนๆ หนึ่งที่ปิดตัวเองกลับเข้ามาสู่สังคม
“บางคนเป็นคนสูงอายุแล้ว เราก็มองว่าเขาไม่น่ามาทำ�
เรื่องแบบนี้ เราไม่ได้ชวน เขาก็มาขอร่วม เพราะเขาเห็นว่าคนอื่น
ปลูก เขาอยากทำ�บ้าง เมื่อเราให้เขาทำ� ตามด้วยคำ�ชมว่าปลูกพืช
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ผักสวยงาม มีแรงใจในการพัฒนาไปด้วยตนเอง กินเองไม่หมด
ก็นำ�ไปแจกคนอื่น”
กรณี “น้องอ้อย” นิยมเล่าว่า เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชน
เขาเคยอยู่ในเมือง แต่อยากจะเข้ากลุ่มเพราะเห็นว่าการทำ�งาน
ของกลุ่มสนุก ขณะที่ “ครูสองผัวเมีย” เป็นข้าราชการเกษียณ
ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ที่อยากมาร่วม เพราะอยากแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้เรื่องน้ำ�หมักไล่แมลง อยากมีเพื่อน และ
ทำ�แล้วมีความสุข
“คำ�ว่าชุมชนน่าอยู่ เป้าหมายเรา เศรษฐกิจดีขึ้น คนมี
ความสุขขึ้น ปัญหาสังคมลดลง สามัคคีเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เห็นแล้วว่า
ตอนนี้ชุมชนน่าอยู่กว่าแต่ก่อน”
บุญพา พรหมแก้ว คณะทำ�งานฯ กล่าวว่า โครงการ
ชุ ม ชนฝาละมี เ ข้ ม แข็ ง ครอบครั ว อบอุ่ น ด้ ว ยเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
คำ�ว่า “อบอุ่น” มีความหมายถึงว่าทุกคนได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ทั้งผู้สูงอายุ วัยกลางคน และเด็ก
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ขณะที่ ประเทือง อมรวิริยะชัย พี่เลี้ยงติดตามโครงการ
มองว่า จุดเด่นของชุมชนฝาละมีคือ ผู้นำ�กลุ่มมีความตั้งใจจริง
ไม่กลัวล้มเหลว เพราะแม้ล้มไปแล้วก็กลับมายืนใหม่ได้เสมอด้วย
ต้นทุนที่มี
“การที่ชาวบ้านรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ทำ�ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยหลายหน่วยงาน ไม่ว่า กศน. เกษตร พัฒนา
ชุมชน สาธารณสุข ลงมาหนุนเสริมต่อเนื่อง”
สำ�หรับโครงการ สสส. ทำ�ให้เกิดการรวมกลุ่มมีความ
สามัคคีมากขึ้น การได้เอาผลผลิตจากเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชุมชน ช่วยอาหารกลางวันสำ�หรับเด็กเล็ก และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน ก็สามารถสร้างความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ของคน
ให้มีมากขึ้น
อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรค ยังไม่สามารถให้คนทุกกลุม่
มาเข้าร่วมได้ตามที่คาดหวังทั้งหมด การดึงการปกครองท้องถิ่น
เข้ามาร่วมยังทำ�ไม่ได้ และสภาพอากาศที่ยังไม่เอื้อต่อการปลูก
พืชผัก
“สำ�หรับกิจกรรมบัญชีครัวเรือน ไม่ประสบความสำ�เร็จ
เท่าไร เพราะชาวบ้านเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะต้องมาบันทึก
เราก็คิดว่าน่าจะหารูปแบบที่ง่ายสำ�หรับชาวบ้านที่เขาจะเขียนได้
แต่ก็พอเห็นว่ามีคนเริ่มทำ�บัญชีครัวเรือน” •
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เปิดแผนรุกตลาดท่าแค

ผักปลอดภัยหนองเพ็ง

สรชัย หมวดมณี ผู้ใหญ่บ้านหนองเพ็ง หมู่ 4 ตำ�บล
ท่าแค อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมมือสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง เล่าว่า ก่อนหน้า
นี้ ได้ทำ�โครงการพืชผักปลอดสารพิษกับเทศบาลตำ�บลท่าแค
มาแล้วตั้งแต่ปี 2556
“สาเหตุทมี่ าทำ�เรือ่ งนี้ เพราะคนในชุมชนนีซ้ งึ่ เป็นหมูบ่ า้ น
ใหญ่ที่สุดในตำ�บล พบโรคอ้วน หลอดเลือด ความดันสูงอยู่เป็น
จำ�นวนมาก” จากการทำ�งานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำ�ตำ�บลบ้านไพ ได้คำ�แนะนำ�ให้ชาวบ้านปรับเรื่องอาหาร
การกิน
“บ้านหนองเพ็ง เป็นพื้นที่กว้างขวาง บริเวณบ้านมีสวน
และทีน่ า ตอนปลูกผักปลอดสารพิษ ทีร่ บั อุดหนุนเทศบาลเพือ่ ซือ้
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ มาแจกชาวบ้านมีผู้เข้าร่วม
โครงการ 29 คน พืชที่ปลูกส่วนใหญ่มีผักบุ้ง คะน้า พริก ผักกาด
มะเขือ ตำ�ลึง ผักหวาน ตะไคร้”
สรชัยเล่าว่า หลังผ่านโครงการ มีการตรวจพบว่า คนเป็น
เบาหวาน ความดัน ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ คนปลูกผักกินเอง
เห็นผลจริงจำ�นวนหนึ่งที่ทำ�เหลือกิน 4-5 รายสามารถนำ�ผลผลิต
ไปขาย
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เมื่อเห็นคนปลูกผักกินเองมากแล้วในปี 2557 เทศบาล
สนับสนุนอีกรอบ ด้วยแนวคิดส่งเสริมปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อท่อซิเมนต์ พันธุ์มะนาว และ
ปุ๋ยแจก ทำ�ให้ยอดผู้เข้าร่วมเพิ่มเป็น 50 คน มีกติกาว่าใครปลูก
ไม่สำ�เร็จต้องคืนงบประมาณ
“สำ�หรับโครงการร่วมมือสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้าน
หนองเพ็ง เราจึงมีครัวเรือนที่เข้มแข็งอยู่แล้ว โดยไม่เริ่มที่ศูนย์”
ชุ ม ชนหนองเพ็ ง มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ ว่ า ถ้ า ชาวบ้ า นเห็ น
โครงการไหนประสบความสำ�เร็จจะมีคนตามมาทำ�เพิ่ม
ผู้ใหญ่สรชัย จึงพยายามโชว์ให้คนเห็นว่าคนที่เข้าร่วม
โครงการปลูกพืชผักปลอดภัยจะมีสุขภาพดีกว่า
“ที่ ผ่ า นมาการใช้ ปุ๋ ย จะเน้ น การซื้ อ มาแจกคนที่ ร่ ว ม
โครงการ สสส. เราคิดทำ�ปุ๋ยเองโดยร่วมกับโรงเรียนบ้านตาแก้ว
2500 ซึง่ ผมเป็นกรรมการโรงเรียน เสนอเรือ่ งการทำ�ปุย๋ อินทรียก์ บั
การปลูกพืชปลอดสารพิษให้เด็กเรียนรู้กับชุมชน” เขาเล่า
ความร่ ว มมื อ กั บโรงเรี ย นมี ก ารผลั ก ดั น อาหารปลอด
สารพิษ จนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนใช้พืช
ผัก 40 เปอร์เซ็นต์จากชุมชนมาใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกลาง
วันเด็ก
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งานมรดกวัฒนธรรมไทยที่โรงเรียนจัด จะนำ�เสนอผัก
ปลอดสารพิษ ขนมพื้นมือง ผักพื้นเมือง ผักหวานตำ�ลึง เพื่อสื่อ
ถึงประเด็นอาหารปลอดภัยของชุมชน
จากการขับเคลื่อนโครงการฯ ทำ�ให้สถานการณ์ทั่วไป
มีชาวบ้านปลูกผักกินในครัวเรือน และส่วนหนึ่งเหลือออกมาทำ�
แผงขายเอาไว้หน้าบ้าน เขาสามารถสร้างผู้นำ�ชุมชนที่เข้มแข็งได้
23 คน คนเหล่านี้มีหน้าที่ไปหาเครือข่ายในชุมชนให้ได้เป้าหมาย
เพิ่มอีกคนละ 5 คน แต่ในปัจจุบันมีครัวเรือนต้นแบบเพิ่มมาเป็น
47 ครัวเรือนรวมทั้งหมดปัจจุบันมีครัวเรือนต้นแบบ 70 ครัวเรือน
“เราให้ครัวเรือนปลูกพืช 2 ชนิดเป็นอย่างน้อย และมี
แปลงรวมทีใ่ ห้สภาชุมชน ทีเ่ ป็นผูน้ �ำ เข้มแข็งมาทำ�ร่วมกัน 1 แปลง
เป็นแปลงสาธิต และศูนย์เรียนรู้สาธิต ทำ�ให้คนอื่นดูโดยรูปแบบ
ของกลุ่มและศูนย์เรียนรู้“
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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สืบเนื่องมาจากอาหารปลอดภัยทำ�ให้ทุกวันนี้คนบ้าน
หนองเพ็ง ถึงแม้ไม่ได้ปลูกผักกินเอง ก็ซื้อผักในชุมชนมาบริโภค
เป็นอย่างน้อย ชาวบ้านหันมากินผักมากกว่าเนื้อสัตว์ และลด
การซื้อแกงถุงมาบริโภค เพราะมองเห็นภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
จากเรื่องอาหารนำ�ไปสู่ประเด็นอื่นทางสุขภาพ เช่น การออก
กำ�ลังกาย
พอเกิดการผลิตผักกินเองได้ ในส่วนที่เหลือนำ�ไปขาย
ผูใ้ หญ่สรชัย เพือ่ เป็นการต่อยอดมีแผนเปิดตลาดชุมชนวันอาทิตย์
ในหมู่ บ้ า น โดยสร้ า งอาคารในถนนทางเข้ า หมู่ บ้ า นห่ า งถนน
เพชรเกษมซึง่ เป็นสายหลัก 200 เมตร ตลาดนีร้ องรับผักทีช่ าวบ้าน
ปลูก สำ�หรับลูกค้าก็น่าจะยังเป็นคนในหมู่บ้าน
การวางแผนขยายตลาดหลังจากนัน้ มองไปตัง้ แผงใกล้กลุม่
ร้านเค้ก และร้านขายสินค้าอันมีชื่อเสียงริมถนนเพชรเกษมของ
ท่าแค
“เราคงได้กระแสเค้กที่ดังจนคนทั่วไปรู้จักแวะซื้ออยู่แล้ว
แต่ของเราเน้นผักทีป่ ลอดภัย อันนีเ้ ราคุยกันเบือ้ งต้นแล้ว แต่กต็ อ้ ง
รอให้สนิ ค้าเราเป็นสินค้าทีค่ นยอมรับได้ ซึง่ ถ้าทำ�เป็นกระบวนการ
ที่ว่าจะต้องเดินไปเองได้ใช้เวลาสัก 1 ปี จะเดินไปถึงจุดนั้นได้
ซึง่ มีผกั ปลอดสารพิษของบ้านหนองเพ็งไปวางขายโดยสินค้ามีตรา
กติกา ที่รับประกันการปลอดสารพิษของบ้านหนองเพ็งที่ชุมชน
รับรอง และลูกค้าเชื่อถือ”
ผูใ้ หญ่สรชัยมองว่า ประเด็นสำ�คัญ ณ เวลานี้ ต้องพัฒนา
สินค้าปลอดสารพิษให้เป็นที่ยอมรับก่อน การรับรอง เน้นชุมชน
และเครือข่ายลงมาดู ว่าปลอดภัยจริงหรือไม่
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สำ�หรับความยากในการดำ�เนินโครงการมองว่าเป็นปัญหา
เวลาของชาวบ้านทีม่ าร่วม อย่างไรก็ตามหลังจากมีสภาชุมชนก็ดงึ
คนมาได้สว่ นหนึง่ มีขา้ ราชการ และข้าราชการเกษียณในพืน้ ทีย่ นิ ดี
มาช่วยพูดคุย ช่วยปลุกกระแส
ผู้ใหญ่สรชัยเล่าถึงชุมชนหนองเพ็งว่า เป็นชุมชนเมือง
ทีบ่ า้ นเรือนตัง้ อยูห่ นาแน่น นอกจากคนพืน้ ถิน่ ซึง่ มี 320 ครัวเรือน
ทุกวันนี้มีประชากรแฝงด้วย โดยมีบ้านเช่า 40 ห้อง
“มองว่าอนาคตต่อไป ท่าแคเป็นชุมชนเมือง มองความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากบ้านเช่า การลงทุนอะไรต่างๆ แต่ผมยัง
อยากรักษาคนพืน้ เพทีน่ ใี่ ห้มาอยูใ่ นกลุม่ นี้ โดยเฉพาะครัวเรือนเดิม
พยายามดึงกลับมาสูว่ ฒ
ั นธรรมแบบเดิม เพราะทีน่ มี่ ปี ระวัตศิ าสตร์
วัฒนธรรม เราก็ไม่อยากเปลี่ยนไปเป็นเมือง” เขาว่า ถิ่นนี้มีคำ�
พังเพยว่า “หนมจีนบางหนาน น้ำ�ตาลบ้านแพร่ พลูท่าแค“
โดยเฉพาะตรงนี้เป็นแหล่งผลิตพลูที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง พลูท่าแค
ดังเท่ากับโนห์ราท่าแค ในหมู่บ้านหนองเพ็งยังปลูกพลู 15 ราย
แต่ถ้านับตำ�บลท่าแคมีถึง 300 ราย นับเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่ง
โดยสินค้าเกรดดีส่งขายพม่า
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สำ�หรับโนห์ราท่าแคเป็นที่เลื่องลือรู้จัก ทุกวันนี้มีการเขา
ก็สอนเป็นหลักสูตรในโรงเรียน สรชัยจึงมีแนวคิดเอาโนห์รามา
ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ นอกจากนั้นในช่วงการจัดรำ�โนห์รา
โรงครู ที่คนเข้ามาท่าแคจำ�นวนมาก เขาก็จะใช้โอกาสดังกล่าว
แนะนำ�ผักปลอดสารพิษบ้านท่าแค
ถาวร คงศรี พีเ่ ลีย้ งติดตามโครงการเห็นว่า แนวคิดผูใ้ หญ่
สรชัยอยากช่วยชาวบ้าน 2 เรื่อง คือสุขภาพ และเศรษฐกิจ
สำ�หรับศักยภาพของตำ�บลท่าแคเป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะ
ตลาดท่าแคจุดแวะพักขายเค้ก
“สำ�หรับหนองเพ็ง มีจุดเด่นที่มีทุนเดิมแข็งแรงอยู่แล้ว
เพราะมีเครือข่ายคือ รพ.สต. เทศบาล เกษตรตำ�บล คอยช่วย
เหลือ โรงเรียนก็มีหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว การเข้าถึง
รุ่นเด็กนำ�กลับไปขยายต่อที่บ้านได้”
สำ�หรับภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมของที่นี่มีพลูกับโนห์รา
ถ้าขยายออกไปได้จะทำ�ให้เห็นตัวตนของบ้านหนองเพ็ง ยิง่ มาพ่วง
กับอาหารปลอดภัยก็จะมีความชัดขึ้นมา •
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เปลี่ยนหมู่บ้านเป็นตลาด

วิถีพอเพียงฉบับห้วยไม้ไผ่

เมื่ อ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมโดยที ม อสม. ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า บ้ า น
ห้วยไม้ไผ่ หมู่ 12 ตำ�บลเกาะเต่า อำ�เภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เกิดการเจ็บป่วยอันมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
สุมณฑา ทองนาคขาว ประธาน อสม.ของหมู่บ้านและตำ�บล
เกาะเต่า จึงเห็นว่าถึงเวลาที่ชาวบ้านควรหันมาปลูกและเลี้ยง
ผลผลิตเพื่อบริโภคเอง เป็นที่มาของโครงการสร้างหลาดในห้วย
ที่บ้านห้วยไม้ไผ่
“หลาด” คำ�ภาษาใต้ที่ใช้เรียกตลาดนั้นสำ�หรับในความ
หมายของโครงการนีแ้ ตกต่างไปอีก เนือ่ งจากมองว่าเป็นคลังอาหาร
ในหมู่บ้าน ไม่ใช่ย่านร้านค้า
“เรามีข้อมูลสุขภาพ พบเบาหวาน ความดัน มาจาก
พฤติกรรมผู้บริโภค เลยมาคิดการลดค่าใช้จ่าย แทนที่ต้องไปซื้อ
ของบริโภคที่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรค หันมาปลูกเองเลี้ยงเองจะดี
กว่าไหม ก็เลยมาทำ�โครงการฯ นี้”
สุมณฑาเล่าว่า แนวคิดต้องการแก้ปัญหาสุขภาพ การมา
ทำ�ตลาดในที่นี้คือการผลิตอาหารในชุมชน สร้างต้นแบบ ปลูกผัก
การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ซึ่งจะเหมือนมีตลาดในหมู่บ้านเรา สินค้า
เหล่านี้เน้นมาแลกเปลี่ยน บ้านไหนมีปลาไปแลกกับผัก ใครเลี้ยง
ปลาอยากกินไข่ก็แลกกับไข่ อย่างนี้เป็นต้น
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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“ตลาดใหญ่ๆ ทีค่ นบ้านเรามักไปใช้บริการ อยูห่ า่ งหมูบ่ า้ น
ไป 10 กว่ากิโล หมายความว่าทุกคนออกไปซื้อแกงถุงด้วยระยะ
ทางไกลถึง 10 กิโลเมตร ใช้มอเตอร์ไซค์เกือบทุกวัน แต่ช่วงนั้น
ยางราคาดี ก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นปัญหานักเพราะต่างมีเงิน”
พอขับเคลือ่ นโครงการฯ แลกเปลีย่ นแนวคิดกันบ่อย ทำ�ให้
คนเห็นความสำ�คัญของการปลูกผักกินเอง ซึ่งนอกจากช่วยลด
ค่าใช้จา่ ย แล้วยังได้กนิ ผักปลอดภัยจากสารเคมี ส่งผลดีกบั สุขภาพ
“จากทีว่ า่ ไปซือ้ ผักข้างนอก คนก็หนั มาปลูกกินเองมากขึน้
จากที่ว่าไปซื้อแกงถุง เครื่องแกง ก็หันมาจัดการตัวเองกันได้
ประกอบกับที่ว่าราคายางต่ำ�ลง ก็ทำ�ให้คนนึกขึ้นมาได้ว่า สิ่งไหน
ทีเ่ ราทำ�เองได้กไ็ ม่ควรไปซือ้ ทำ�ให้เขาใช้เงินอย่างมีเหตุผลมากขึน้ ”
บ้านห้วยไม้ไผ่ส่วนมากเป็นชาวสวนยาง มีจ�ำ นวน 290
ครัวเรือน ในโครงการฯ นี้ สุมณฑาต้องการทำ�ครัวเรือนต้นแบบ
80 ครัวเรือน แต่คนสมัครมาเข้าร่วม 125 ครัวเรือน
“กิจกรรมแนวเศรษฐกิจพอเพียงเคยทำ�มาก่อน มีการปลูก
ผักบริเวณบ้าน และที่ใส่กระถางอยู่แล้วจำ�นวนหนึ่ง ต้นพริก
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มะเขื อ ผั ก กิ นใบ ถั่ ว ฝั ก ยาว มะนาว แต่ ที่ ผ่ า นมาก็ ไ ม่ เ คย
เอาความรู้มาใช้จริงจัง”
ชาวบ้านใช้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เป็นศูนย์กลาง
ในการทำ�งานของโครงการฯ นอกจากขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล
ชุมชน และประชุมสภาผูน้ �ำ แล้ว ยังใช้ตรงนี้ เป็นจุดสาธิตเลีย้ งปลา
เลี้ยงไก่ ปลูกผัก และยังทำ�ธนาคารสมุนไพร รูปแบบให้สมาชิก
เอาต้นพันธุ์พืช ผัก สมุนไพร มาร่วมเพาะชำ� แล้วแจกต้นกล้าไป
ปลูกต่อที่บ้าน
การปลูกผักกินเองคึกคักขึ้นมาเป็นลำ�ดับ หลังขับเคลื่อน
โครงการ สสส. โดยในช่วงวันประชุมหมูบ่ า้ น ทุกวันที่ 9 ของเดือน
จะมีการเอาผักมาวางขาย พร้อมกับไข่ไก่ ซึง่ เลีย้ งกัน 30 ครัวเรือน
มีทั้งเลี้ยงเอาไว้กินเองและขาย
เป็ น ที่ น่ าสั งเกตว่ าหมู่ บ้ านนี้ มี ฟ าร์มไก่ และฟาร์มหมู
แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ผลิตเพื่อขายในชุมชน ส่วนมากส่งขายที่อื่น
ชาวบ้านที่นี้ไม่มีสิทธิซื้อมาบริโภค ต้องนำ�เข้ามาจากตลาดอีก
ทอดหนึ่ง
“บางทีเอาผักทีป่ ลูกมาจับฉลากแจกในทีป่ ระชุม เป็นกลวิธี
ในการเรียกคนเข้าประชุม ซึ่งถือว่าทำ�ให้คนมาร่วมเยอะ ตอนนี้
การประชุมหมูบ่ า้ นทีห่ มู่ 12 เราจะมีคนเข้าร่วมแต่ละครัง้ มากทีส่ ดุ
เฉลี่ยเดือนละ 70-80 คน เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการฯ
ที่กระตุ้นสร้างกระแส ความสนใจ ความร่วมมือของชาวบ้านได้”
สุมณฑาเล่าต่อว่า แม้คนในชุมชน จะมีพนื้ ทีข่ า้ งบ้านจำ�กัด
เนื่องจากยกพื้นที่เกือบทั้งหมดให้กับสวนยางแต่ ตอนนี้ชาวบ้าน
ปลู ก ผั ก แล้ ว ราว 80 ครั ว เรื อ น ยั ง มี ก ารวางแผนการปลู ก ที่
หลากหลายเพื่อนำ�มาแลกเปลี่ยน สิ่งสำ�คัญอย่างหนึ่งที่จะตอบ
คำ�ถามออกแบบโครงการสร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วย
ไม้ไผ่ จึงอยูท่ กี่ ารออกแบบ วางแผน ว่าใครจะปลูกอะไรทีแ่ ตกต่าง
หลากหลายเพือ่ นำ�มาแลกเปลีย่ นกันผ่านการบริหารของโครงการฯ
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หรือถ้าเหลือนำ�ส่งขายออกนอกชุมชน จึงมีการออกแบบสอบถาม
ความต้องการของคนในพื้นที่ว่าเขาเน้นจะบริโภคอะไร ซึ่งพบว่า
นอกจากผักที่นิยมในตลาดก็จะมีผักพื้นบ้าน เหมียง ผักหวาน
ตำ�ลึง
เมื่อชาวบ้านเห็นว่าโครงการฯ ส่งผลดีกับชุมชนเขาก็ให้
ความร่วมมือมากขึ้น ทั้งที่แต่ก่อนให้ความสำ�คัญน้อยกว่านี้
“ตอนนีแ้ กนนำ�ทีท่ �ำ งานจริง 30 คน และมีคนอืน่ ทีม่ ารวม
กันทำ�งานตามกำ�ลังทีเ่ ขาทำ�ได้ ทุกอย่างก็มาเอือ้ กับโครงการ สสส.
โดยการเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่บ้านก็ทำ�ไปด้วยกันได้ดี เพราะผู้ใหญ่
ก็เป็นคนหนุ่มที่เข้าใจการทำ�งาน”
ความสำ�เร็จ มาจากชุมชนทีม่ ฐี านในการทำ�งานหน่วยงาน
ข้างนอกลงมาสนับสนุน ความคาดหวังขัน้ ต่อไปเธออยากนำ�ชุมชน
ไปถึงการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ที่มีกิจกรรมชุมชน วิถีชาวบ้าน
สินค้าชุมชน (ลูกหยี) และสถานที่ธรรมชาติ
ความสำ�เร็จการทำ�งานของสุมณฑาปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นการ
ทำ�งานที่มีบทบาทขนานมากับงาน อสม. เธอเล่าว่าหลังจบ ป.6
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ไม่ได้เรียนต่ออยู่บ้าน เห็นแม่เป็น อสม. เธอมองเห็นว่าเมื่อไม่ได้
เรียน อะไรช่วยชุมชนได้ก็น่าทำ�จึงช่วยงานแม่มาตลอดก่อนมา
สมัครเป็น อสม. ในปี 2540
“ที่เป็น อสม. เพราะเห็นแม่ทำ� แล้วดีกับครอบครัวเอง
เพราะเราเข้าถึงสุขภาพก่อนคนอื่น ได้ความรู้ก่อนใคร อันดับแรก
พอเราทำ�กับคนกับทีมงานก็สนุก รู้จักคนอื่นๆ เยอะ มีสังคม
มีกิจกรรมโดยใช้เวลาว่างจากงานทำ�สวน ทำ�แล้วงานก็เยอะขึ้น
ก็มาทำ�งานจิตอาสามากขึ้น”
ในปี 2549 สุมณฑาได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ
สาขาบริการสุขภาพ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เกิดผลดีกับ
ทั้งตัวเองและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนได้มีโอกาสการพัฒนาเพิ่ม
ขึ้นมาหลายอย่าง
ล่าสุดปี 2559 สุมณฑาได้รับคัดเลือกให้ได้รับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ของคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา
จุรีย์ หนูผุด พี่เลี้ยงติดตามโครงการ กล่าวโครงการนี้ฯ
คำ�ว่า “หลาดในห้วย” ที่บ้านห้วยไม้ไผ่ ชุมชนทั้งหมดก็คือตลาด
เป็นแหล่งผลิตเพื่อรองรับชุมชนได้ ได้ใช้ฐานในชุมชนเดิมที่มี
อยู่แล้ว มาเป็นฐานในการเรียนรู้ต่อ
“เรื่ อ งธนาคารพั น ธุ์ พื ช ของชุ ม ชน มี อสม.เป็ น ฐาน
ใช้ศูนย์ อสม.เป็นจุดรวม ในการเพาะพันธุ์ขยายแจกต่ออีกฐาน
หนึ่ง ส่งเสริมปลูก พริก ตะไคร้ ขมิ้น ส่งเสริมฐานเครื่องแกงของ
ชุมชน”
จุรีย์กล่าว และว่าทั้งหมดสอดคล้องกับโครงการสร้าง
หลาดในห้วย เพราะว่าชุมชนนี้จะเป็นชุมชนที่อยู่ติดภูเขา มีห้วย
ที่กั้นอยู่ตรงกลาง ที่ผ่านมาคนห้วยไม้ไผ่ซอื้ ทุกอย่าง มาคิดใหม่ว่า
ทำ�ไมชุมชนไม่พึ่งพาตนเอง เปลี่ยนห้วยไม้ไผ่เป็นตลาดเลยได้ไหม
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“จริงแล้วที่นี่มีฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ มีคนปลูกผักขายเป็น
อาชีพรอง แต่ส่งไปขายที่อื่น ชุมชนต้องไปซื้ออาหารจากตลาด
มาทั้งหมด ก็เลยมาฉุกคิดว่าชุมชนมาสร้างฐานอาหารเองจะได้
หรือไม่ อาจจะเริ่มจาก 10-20 ครัวเรือน มาช่วยกันทำ�ก่อน
เพื่อกระจายให้คนในชุมชน”
เธอเล่าว่า ในมุมหนึง่ ชุมชนทีน่ มี่ กี ลุม่ กิจกรรมอยูบ่ า้ งแล้ว
แต่ก็ไม่เคยรวมกันทำ�งานอย่างนี้มาก่อน อย่างเคยมีกลุ่มคนเลี้ยง
ไก่บา้ น จึงเสนอว่าทำ�ไมไม่รวมกันเพือ่ ไปแลกกับกลุม่ คนทีป่ ลูกผัก
เลี้ยงปลา เพื่อให้อาหารครบวงจร
“จากระบบที่มีการผลิตขายอยู่จำ�นวนหนึ่ง แต่ก็ส่งไป
ตามออร์เดอร์ ไม่ได้ขายในชุมชนก็มาบริหารจัดการ เพื่อหวังผล
ในการพึ่งตนเองเป็นหลัก โดยวางแผนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
เพื่อเลี้ยงคนในชุมชนอย่างจริงจัง”
การรวมกลุ่มนี้เพื่อผลิตในการบริโภค ถ้ามากเกินบริโภค
ก็ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการเอาผลผลิตไปทำ�อย่างอื่น เช่นทำ�
น้ำ�สมุนไพร กล้วยฉาบ
จุ รี ย์ ม องถึ ง จุ ด เด่ น ของบ้ า นห้ ว ยไม้ ไ ผ่ ว่ า พวกเขามี
องค์กรชาวบ้านที่โดดเด่น โดยผู้นำ�ทางการอย่างผู้ใหญ่บ้านให้
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การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการรวมกลุ่ ม ชาวบ้ า นแต่ ไ ม่ แ ทรกแซง
มีแกนนำ�จากลุ่มต่างๆ ที่มาร่วมทำ�งานอย่างทุ่มเท ราว 30 คน
เป็นตัวหลัก
“จุดเปลีย่ นเชิงแนวคิดจึงน่าจะมาจากวิกฤติทรี่ าคายางตก
เป็นส่วนหนึ่ง เราก็อยากให้มีการปลูกพืชร่วมยางเพื่อเป็นอาหาร
ด้วย”
แนวคิ ด ที่ ผ่ า นมามั ก เจาะลงไปทำ � เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนใน
ครั ว เรื อ น แต่ ก รณี อ ย่ า งนี้ เ อาทุ ก ครั ว เรื อ นมาผู ก กั น ทั้ ง ชุ ม ชน
เพื่ อพึ่ ง พาอาศั ย มองว่ าปลู ก ผั ก 50 ครัวเรือนก็พอจะเลี้ยง
ชุมชนได้ สิ่งสำ�คัญต้องมาวางแผนร่วมกัน ว่าใครจะปลูกผักอะไร
จำ�นวนเท่าไร ถ้าปลูกอย่างเดียวกันก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
บริโภคไม่ทัน
โครงการนี้ ทำ�ให้เห็นความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของชาวบ้าน
โดยโครงการชุมชนน่าอยู่ สสส. เป็นฐานให้คนมารวมกัน
ทำ �ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง หน่ ว ยงานหลายหน่ ว ยมองเห็ น
ศักยภาพชาวบ้าน เห็นความสำ�คัญพร้อมเข้ามาสนับสนุนในหลาย
ด้าน •
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สตูล

อาวุโสซิ่งตามแก้เด็กซิ่ง

ซื้อใจวัยรุ่นบ้านถ้ำ�ทะลุ

ปั ญ หาหลั ก ของบ้ า นถ้ำ � ทะลุ ตำ � บลควนโดน อำ � เภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล ขนาด 91 ครัวเรือน ไม่ต่างจากหมู่บ้านอื่น
ภาคใต้ใน พ.ศ.นี้ จากรายได้ไม่พอรายจ่าย เพราะราคายางซึง่ เป็น
อาชีพหลักตกต่ำ�
“ส่ ว นปั ญ หาชุ ม ชนในเรื่ อ งความแตกแยกในหมู่ บ้ า น
จากการเมื อ งท้ อ งถิ่ น เศรษฐกิ จ ” เป็ น คำ � บอกเล่ า ของ สั น ติ
ดาราหมานเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนสามัคคี ปลอดโรค
ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียงบ้านถ้ำ�ทะลุ
“หลังปัญหาเศรษฐกิจ ก็มีปัญหาค่าใช้จ่าย เป็นหนี้สิน
กันเยอะ เรามาวิเคราะห์ตวั เอง ทำ�เศรษฐกิจพอเพียง ให้พงึ่ ตนเอง
ได้” เขาเล่ากระบวนแรกมองไปที่ความสามัคคีของคนในชุมชน
อันเป็นปัญหาเรื้อรังมาก่อน
ในช่วงแรกการดึงแกนนำ�ชุมชนให้มาร่วมแสนยากเพราะ
บาดแผลจากแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจากการเมืองทั้งท้องถิ่นและท้องที่
พวกหนึง่ เป็นพวกผูใ้ หญ่บา้ น อีกฝ่ายเป็น อสม. อีกด้านเป็น อบต.
ฯลฯ สะสมกันมานาน บนสองฝัง่ คลอง บาราเกตทีไ่ หลผ่าหมูบ่ า้ น
ออกเป็นสองซีก
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โครงการฯ นี้ สามารถดึงทุกฝ่ายเข้ามากลับเข้ามาคุยกัน
แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันได้ระดับหนึ่ง เป็นครั้งแรกในรอบ
หลายปี จากการตัง้ สภาผูน้ �ำ ชุมชนโดยเอาคนทีแ่ ตกต่างหลายกลุม่
มาคุยกัน โดยแกนนำ� คือทีม อสม.ของสันติ ซึ่งดูแล้วไม่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ หรือการเมืองมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
“ผมก็เคยเป็นสมาชิก อบต./อดีตรองนายกและรองประธาน
สภา แต่ที่ไม่ลงอีกเพราะเข้าใจแล้วว่าการเมืองอยู่ในความขัดแย้ง
คนทีเ่ คยดีมาก่อนก็มาเสีย ตัวเราไม่ได้คดิ แบบนัน้ เราต้องการทำ�เพือ่
ส่วนรวมมาทำ�งานจิตอาสาก็สบายใจ” สันติว่า
หลังจากรวมคนได้ เขาดึงเด็ก 2 ฝัง่ คลองทีถ่ กู แยกกันตาม
สภาพภูมิศาสตร์ ผสมโรงกับการเมือง เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใหญ่
มาทำ�กิจกรรมร่วมสลายพฤติกรรมให้เข้ากันได้
“แต่ก่อนเด็กก็ไม่เข้ากัน ต่างคนต่างอยู่ เพราะผู้ใหญ่
รบกัน เด็กก็พลอยเป็นไปด้วย ก็ใช้จังหวะนี้มารวมคนใช้เด็กรวม
2 ฝั่งคลอง 15 คน มาช่วยเก็บข้อมูลหมู่บ้านว่าด้วยเศรษฐกิจ
โรคความคาดหวังสังคม เพื่อให้เห็นปัญหาและความต้องการ”
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เพื่อหาคำ�ตอบว่าทำ�อย่างไรให้ชาวบ้าน บริโภคปลอดภัย
ไม่กินของหวานมัน คำ�ตอบคือ ต้องสนับสนุนชาวบ้านปลูกพืช
สมุนไพร ส่งเสริมในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการชวนมาคุย
แจกเมล็ดพันธุ์ให้ไปปลูกเอง คนปลูกได้กินไม่ต้องซื้อ
ออกกำ�ลังกายวิถชี มุ ชน สอดคล้องกับวิถมี สุ ลิม อย่างเช่น
ผูห้ ญิงไม่สามารถไปเต้นออกกำ�ลังกายประกอบเพลงออกกำ�ลังกาย
เพราะขัดหลักศาสนา จึงต้องหาท่าการออกกำ�ลังการที่สอดคล้อง
กั บ วิ ถี เป็ น การสร้ า งนวั ต กรรรม จากท่ า ออกกำ � ลั ง กายของ
“ป้ า บุ ญ มี ” มาประยุ ก ต์ ใ นชุ ม ชน เพื่ อ ผ่ อ นคลายกล้ า มเนื้ อ
แก้ปัญหาปวดเมื่อยจากการกรีดยาง
กิจกรรมเพื่อสามัคคีใช้กิจกรรมคนมาแข่งกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์
“จากต่างคนต่างอยู่ กระจัดกระจาย พอมาทำ�กิจกรรมนี้
ทำ�ให้ทุกคนมาร่วมสร้างความสามัคคี ซึ่งความสามัคคีซื้อด้วยเงิน
ไม่ได้” เขาเล่า ความคาดหวังอยากให้คนในหมูบ่ า้ นแห่งนีม้ ี ความ
สามัคคี รับผิดชอบ มองเห็นร่วมกันว่าหมู่บ้านเป็นของทุกคน
ที่ต้องช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อน
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“เราต้ อ งมามองว่ า ปั ญ หาเก่ า ๆ ในหมู่ บ้ า นคื อ อะไร
ถ้าไม่รู้ปัญหาก็แก้ไม่ได้ ต้องกล้าสู้กับความเป็นจริง และจะแก้
อย่างไร ซึง่ อาจต้องใช้เวลา” สันติวา่ สำ�หรับบ้านถ้�ำ ทะลุในอนาคต
ถ้ามีปญ
ั หาอะไร เห็นแนวทางแล้วว่าต้องหันหน้ามาคุยกัน เพราะ
ยังมีปัญหาหลายอย่างรออยู่ เช่น ปัญหายาเสพติด
“การแก้ปัญหาบางอย่าง ต้องคลุกคลี ทำ�ความเข้าใจ
อย่างกับวัยรุ่นขับรถซิ่ง ผมเองก็ไปซิ่งรถกับเด็กด้วย เมื่อเด็กสนิท
เล่นด้วย มีปัญหาอะไรก็มาคุยกัน บางทีก็ไปร่วมแข่งฟุตบอล
กับเด็ก ลดช่องว่างกับเด็ก ทำ�ให้เด็กเกรงใจเรา ทำ�อย่างไรก็ได้ให้
เด็กรักเรา ก็แก้ปัญหาได้”
มาถึงปัจจุบนั สิง่ ทีเ่ กิดผลสืบเนือ่ งมาจากโครงการนอกจาก
สร้างความสามัคคีซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่นี่ ยังมีการส่งเสริมสุขภาพ
และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
“สำ�หรับปัญหาอุปสรรค คงมีความไม่เข้าใจของคนใน
สังคม ยังมีอยู่เพราะยังไม่ไว้ใจ คิดว่าทำ�เพื่อการเมือง แต่ถ้าถึง
ระดับหนึ่งเขาคงเข้าใจ เราก็ใช้วิธีพยายามคุยชี้แจง ทำ�ให้เกิด
รูปธรรมของงานให้เห็น ตรงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี”
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ธิดา เหมือนพะวงศ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่า
หลังการขับเคลือ่ นโครงการ ได้เริม่ เห็นคนทีห่ ลากหลายมารวมกลุม่
ทำ�งาน โดยใช้ผู้นำ�ศาสนามาช่วยประสานดึงแต่ละกลุ่มมาช่วย
ทั้งที่แต่ก่อนไม่ถูกกัน
“เห็นว่าการรวมกลุ่มที่นี่ยาก แต่เมื่อมาถึงจุดเริ่มต้นที่ดี
แบบนี้ก็น่าสนใจการมีส่วนร่วมก็มากขึ้น”
หลั ง จากที่ ร ณรงค์ ใ ห้ ช าวบ้ า นปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ
ทางทีมงาน ก็เลยอยากให้ชาวบ้านสามารถนำ�มาทำ�เป็นอาหาร
โดยเมนูง่ายๆ เชื่อมกับเรื่องสุขภาพ
“อย่างแกงเลียงซึ่งใครก็ทำ�ได้ แต่ทำ�อย่างไรให้ได้สุขภาพ
ต้องรูก้ รรมวิธี สูตรในการทำ� หรือการทำ�ผัดผัก ควรทำ�อย่างไรเลีย่ ง
อะไรบ้าง ก็เป็นการส่งเสริมเมนูเพื่อให้คนที่ปลูกผักมาทำ�เมนู
สุขภาพ”
นูรียะ หวังกุหลำ� คณะทำ�งานโครงการฯเล่าว่า อาหาร
ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านถ้ำ�ทะลุ เช่น ยำ�กุ้งนา หัวปลี แบบไม่ใส่
กะทิ ซึ่งช่วยลดไขมันจากกะทิ สำ�หรับแกงเลียงใช้ผักที่หาได้ใน
หมู่บ้าน เช่น ผักหวาน มะละกอ ผักโขม หยวกเต่าร้าง เป็นต้น •
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หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หวังกติกาชุมชนปลอดสารเคมี

บ้านนาข่าใต้ ตำ�บลเขาขาว อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล
มี 90 ครัวเรือน ประชากร 400 กว่าคน อาชีพทำ�นา สวนยาง
และสวนปาล์ม ที่ผ่านมามีการใช้สารเคมี การบริโภคอาหาร
ปนเปื้อนสารเคมี ส่งผลคนเป็นเบาหวาน ความดัน ครึ่งหนึ่งของ
ประชากรในหมู่บ้าน
“มีอะไรหลายอย่างที่เห็นเกี่ยวกับการบริโภคไม่ถูกต้อง
ที่นี่ เช่น ชอบกินขนมจีนในกล่องโฟม สะดวกไม่ต้องล้าง พอรู้
พิษภัย เขาก็ไม่กล้าใช้อีก ตอนนี้ชากระสอบระบาด เด็กมีโอกาส
เป็นเบาหวาน ความดัน ก็มาปรับตรงนี้”
สุริยัณห์ ทองเดชะ คณะทำ�งานโครงการหมู่บ้านยุคใหม่
ใส่ใจสุขภาวะ เล่าในโครงการนี้ได้ออกแบบสำ�รวจ จนได้ข้อมูลว่า
มีการใช้สารเคมี
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าโครงการนี้ ชุมชนก็มีกิจกรรมมา
หลายอย่าง ไม่ว่าการทำ�โครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด
นางฟ้า การทำ�ดินชีวภาพ กลุม่ น้�ำ ยาง และเป็นหมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมที่ได้รับรางวัลของกระทรวงสาธารณสุข
“โครงการ สสส. มองที่ปัญหาสารเคมี เพราะมีผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพ เพราะเห็ น ความเชื่ อ มโยงกั บ ร่ า งกายไม่ แ ข็ ง แรง
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และเกิดโรค เช่น เบาหวาน ความดัน ภูมิแพ้ หรืออาการหายใจ
เหนื่อยหอบ”
เมื่อผลการสำ�รวจสารเคมี เราพบว่ามีการใช้เกือบทุก
ครัวเรือนในการปลูกพืช มากน้อยแล้วแต่ปริบทของแต่ละคน
ผลผลิตภาพรวมไม่ปลอดภัย แม้บางคนไม่ได้ใช้แต่สารเคมีที่ใช้
ไหลลงสูพ่ นื้ ดิน แม่น�้ำ ทำ�ให้น�้ำ ในคลอง ผักปลากินไม่ได้ ทุกอย่าง
ปนเปื้อน แต่คนไม่ค่อยรู้อันตราย กิจกรรมโครงการมีการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน โดยวิทยากรจาก
รพ.สต. และสำ�นักงานเกษตร พูดเรื่องอันตรายของสุขภาพต่อ
สารเคมี ชาวบ้านส่วนมากก็เอาไปปรับใช้ เช่น การที่กำ�จัดวัชพืช
โดยการตัดแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า
“สมัยก่อนใช้ยาฆ่าหญ้าทัง้ นัน้ ทัง้ ในสวน หรือว่ารอบบ้าน
เขาเคยเชือ่ ว่าใช้ยาฆ่าหญ้าแล้ว มันตายนานตายแบบถึงรากถึงโคน
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อย่างที่เขาโฆษณากันนั่นแหละ การใช้ยาฆ่าหญ้าแบบชาวบ้าน
ก็ไม่มเี ครือ่ งป้องกันปิดปากจมูก พอรูพ้ ษิ ภัยก็หนั เมาตัดด้วยเครือ่ ง
ตัดหญ้า และรถไถ” เขาว่า
แต่ก่อนชาวบ้านใช้สารพูราดานในการปลูกถั่ว แตงกวา
โดยคลุกเมล็ดก่อนปลูก เมื่อต้นไม้โตขึ้นจะใช้สารเคมีตัวอื่นมา
เพิ่มอีก พอมาทำ�กิจกรรมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ก็หันมาใช้สมุนไพร
ทำ�เป็นยาไล่แมลงแทน
“เราพยายามเปลี่ยนการทำ�เกษตรแบบเคมี มาทำ�แบบ
อินทรียใ์ ห้ชาวบ้านมาใช้ชวี ภาพทัง้ ปุย๋ และสารไล่แมลง ลดสารเคมี
เปลี่ยนไปทีละนิด เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจปลอดภัยในการบริโภค
ปลอดสารเคมี” เขาว่า ตอนนี้มีศูนย์เรียนรู้เป็นฐานๆ ประกอบ
ด้วย
- ฐานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
- ฐานธนาคารพันธุ์ผัก
- ฐานการเรียนรู้ในการปลอดสารเคมี
แม้ไม่สามารถลดการใช้สารเคมีได้อย่างสิ้นเชิง ก็คิดว่า
จะลดได้มาก จากการตรวจสุขภาพต่อเนื่อง พบว่าผู้ป่วยอาการ
เบาหวาน ความดันลดลง
การดำ � เนิ น การ
นอกจากประชุ ม สภา
หมู่บ้าน สำ�รวจเรื่องสาร
เคมี จั ด เวที ชี้ แ จงใหญ่
เกี่ ย วกั บโครงการ ยั ง มี
การใส่ความรู้เรื่องอื่นใน
การพบปะชาวบ้าน เช่น
ความรู้เรื่องสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวสารเคมี
ที่อันตรายในชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้มุมมองบางอย่างเปลี่ยนไป
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ช่วงหนึง่ ทีช่ าวบ้านมักทำ�ตามๆ กันว่า ต้องทำ�ให้สวนยาง
เลี่ยนเตียนโล่ง หญ้าต้องตายหมด โดยไม่เคยคิดผลกระทบว่า
หลังจากหญ้าตายหมดแล้ว บัวบกที่ใต้ต้นยางจะอยู่อย่างไร อันนี้
เราจะนำ�มาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในเรื่อง ที่เขาจะ
ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในสวนยาง
เมื่อเดินมาถึงจุดนี้ได้ กำ�ลังจะสร้างครัวเรือนต้นแบบ
ในเรื่องนี้ 5-6 ครัวเรือน มาตรการหลังจากนั้นคือ จะมีการออก
กติกาชุมชนไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาด
ซี ตี ล านี ยาประจั น คณะทำ � งานโครงการฯ เล่ า ว่ า
การทำ�ให้คนเปลี่ยนแนวคิดก็ต้องทำ�ให้เขาเห็น ด้วยการนำ�เสนอ
คนที่ไม่ได้ใช้สารเคมี ในหมู่บ้านชุมชน มาพูดว่าการปลูกทุกอย่าง
เพื่อกิน ทำ�ปุ๋ยเอง ทำ�แล้ว สุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ไข้อย่างไร
คนเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมอดิน กรรมการ
เกษตรตำ�บล ซึ่งเป็นต้นแบบต่างบอกว่า เพราะเขาไม่ใช้สารเคมี
ตัดหญ้าเอง ใช้ปุ๋ยที่ผลิตเอง
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“คนที่ทำ�ตามบุคคลเหล่านี้ เมื่อเรามาติดตามภายหลัง
ก็พบว่าเขาก็สุขภาพดีขึ้นเช่นกัน ไม่เจ็บป่วย อย่างโรคหอบหืด
ที่เคยเป็นก็หายไป” ซีตีลานีว่า โรคที่พบในคนใช้สารเคมีบ่อย
ที่บ้านนาข่าใต้คือ อาการผื่นคัน หายใจไม่ทั่วท้อง แน่นหน้าอก
“แต่คนที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอย่างนี้ เราก็เอาเขามาเป็น
ตัวอย่างพาดูที่บ้านเขาว่าเป็นอย่างไร อย่าง นายนเรศ ดินเตบ
เกษตรตำ�บล เขาทำ�เกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหลายชนิด ใกล้บ้าน
ในกระถาง กล่อง คนที่ไปดูงานบ้านแกไป 20 คน 15 คน มาทำ�
ตามเพิ่มเป็น 20 บ้าน และ 30 บ้าน” เธอว่า สิ่งที่เปลี่ยนไปมาก
ที่สุดหลังทำ�โครงการฯ นี้คือ
- ความร่วมมือในการทำ�กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
- มีความรู้ความเข้าใจในสารเคมีมากยิ่งขึ้น
ในอนาคตมีเป้าหมายว่า 60 ครัวเรือน ที่ไม่ใช้สารเคมี
ในการเกษตรแบบ 100 เปอร์เซ็นต์
“เอาง่ายๆ มีคนบอกว่าใช้ในสวนยางไม่เป็นไรแต่สวนยาง
ก็อยู่ไม่ไกลไปจากบ้านเรือน จะได้รับผลกระทบโดยตรง ตอนนี้
เห็นความแตกต่างของสวนยางของหมู่บ้านเรากับหมู่บ้านที่อยู่
ติดกันนะ เพราะของเราจะตัดหญ้าของเขายังฉีดหญ้าอยู่” •
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กลุ่มสกรีนเสื้อนาข่าเหนือ

นำ�กิจกรรมขยะแก้เด็กติดยา

โครงการบ้านนาข่าเหนือร่วมใจจัดการขยะเพือ่ ความยัง่ ยืน
หมู่ 4 บ้านนาข่าเหนือ อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล เริ่มทำ�กิจกรรม
กับเด็กกลุ่มเสี่ยงของชุมชนและเครือข่ายรวม 20 คน
ก่อนหน้านี้ พวกเขาเคยได้รับการอบรมทำ�สกรีนเสื้อ
จึงเป็นที่รู้จักในฐานะ “กลุ่มสกรีนเสื้อ” ส่วนมากเป็นวัยรุ่นอายุ
วัย 20 ต้นๆ ถ้ามีงานในชุมชนนาข่าเหนือ พวกเขาจะออกมา
ช่ ว ยและเคยเป็ น ตั ว แทนจั ง หวั ด ไปนำ � เสนอเกี่ ย วกั บ หมู่ บ้ า น
ต่อต้านยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน
จากโครงการชุมชนเอาชนะยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยจนได้
อันดับ 4 ของภาคใต้มาแล้ว
“ผมมาทำ�โครงการนี้ เพราะผู้ใหญ่บ้านชักชวน” สมศักดิ์
หมาดง๊ะเล่า เขาไม่ได้เป็นสมาชิกกลุม่ สกรีนเสือ้ เพราะเพิง่ ไปเรียน
จบรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มาหมาดๆ แต่ทุกคนในหมู่บ้านคือเพื่อนฝูงที่โตด้วยกันมา
“ก่อนหน้านี้ อบต.มาทีห่ มูบ่ า้ นเรา ประชาคมกับชาวบ้าน
ว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินเป็นหมื่น จากการจัดเก็บขยะ”
รูปแบบที่ อบต. เคยดำ�เนินการ คือจัดเก็บเงินเดือนละ
20 บาท สำ�หรับบ้านที่มีถังขยะอยู่หน้าบ้าน ในนาข่าเหนือมี
50 ครัวเรือน
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สภาพอย่างนี้ทำ�ให้ อบต. อยู่ในสภาพแบกรับค่าใช้จ่าย
ที่ขาดทุนมาตลอด การเก็บขยะของผู้ที่รับผิดชอบไม่สม่ำ�เสมอ
ชาวบ้านไม่พอใจ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ใส่ขยะทุกอย่างรวมกัน
หมดในถัง ตั้งแต่เศษอาหารจนเศษต้นไม้ ที่ร้ายกว่านั้น บางบ้าน
เอาเอาถังขยะไปใช้เป็นถุงเก็บน้ำ�
“มันไม่มีระบบ ขยะที่ไม่ได้ทิ้งลงถังเพ่นพ่านสองข้างทาง
ใครคิดจะทิ้งก็จะทิ้งกันเลย”
บั ณ ฑิ ต รปศ.หมาดๆ ที่ เ พิ่ ง กลั บ มาอยู่ บ้ า นเกิ ด เล่ า
เขาได้ ใ ช้ วิ ช าที่ ร่ำ � เรี ย นกลั บ มาช่ ว ยบ้ า น จากโครงการ สสส.
โดยเริ่มจากรับสมัครแกนนำ� 15 คน มาทำ�งาน ซึ่งได้มาจาก
กลุ่มสกรีนเสื้อ รวมกับผู้ใหญ่จนครบ 30 คน จัดตั้งสภาชุมชน
มากำ�หนดทิศทางการทำ�งาน
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งานหลักที่ต้องการทำ�คือ “ธนาคารขยะ” จึงจัดไปดูงาน
ที่เทศบาลกำ�แพงเพชร อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบ
การจัดการที่ชัดเจน เมื่อเห็นการทำ�งานที่นั่นแล้วกลับมาวางแผน
ระดมความคิด
“วันทีจ่ ดั ตัง้ ธนาคารเราเชิญ ผอ.สำ�นักสิง่ แวดล้อม จังหวัด
สตูล มาให้ความรู้กับชาวบ้านอีกครั้ง” สมศักดิ์เล่าว่า สถานที่รวม
คนทำ�งานใช้ศนู ย์ขอ้ มูลของหมูบ่ า้ นทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้ว และเตรียมจะ
ขยายพื้นที่ตรงนี้ เพื่อดำ�เนินการกิจกรรมหลายอย่างต่อไป
ธนาคารขยะเปิดดำ�เนินการแล้วมีสมาชิกหลัก 70 คน
การดำ � เนิ น การทุ ก วั น จั น ทร์ ก็ ใ ช้ ที ม งานประมาณ 4 คน
ในการช่วยดำ�เนินการทั้งคัดแยก ชั่งน้ำ�หนัก ลงรายการขยะ
ขยะแล้วใส่ท้ายรถกระบะ แยกขยะ เตรียมส่งไปขายเลย
ขยะที่พบส่วนมากในชุมชน เมื่อแยกออกมาจะได้ขวดน้ำ�
ขาวขุ่น ขวดน้ำ�แบบใส กระป๋องแป้งพลาสติก พลาสติกรวม เหล็ก
แผ่นสังกะสี เมือ่ ส่งทีร่ า้ นรับซือ้ ของเก่าหักกำ�ไรจากส่วนต่างสมาชิก

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

233

ก็จ่ายให้คนทำ�งานส่วนหนึ่ง แล้วก็เก็บเข้ากองกลาง ล่าสุดมีเงิน
กองกลาง 6,000 บาท เอาไว้ใช้หมุนเวียนทำ�งานต่อ
หลังจากธนาคารขยะดำ�เนินการมา 1 เดือน สมศักดิ์
พบว่า การขายขยะก็ลดลงเรื่อยๆ จึงเห็นว่าจะมีการขยายระยะ
ห่างในการรับซื้อมาเป็นเดือนละครั้ง
“เราเห็นว่าขยะลดลง ประเมินจากสายตาและคนรอบข้าง
นะ ในขัน้ ต่อไปเราคิดว่าถึงเวลาทีใ่ ห้ อบต.เก็บถังขยะกลับไป หรือ
อาจอาจค่อยยุบถังขยะให้เหลือน้อยลงจนเหลือ 0 ในโครงการ
สสส.นี้”
การลดขยะอีกทางหนึ่ง ทางโครงการฯ เรามีแผนแจก
ตะกร้าจ่ายตลาดใช้แทนถุงกรอบแกรบ (ถุงหิ้วพลาสติก) ในกลุ่ม
นำ�ร่อง 70 ครัวเรือน โดยบูรณาการงบจากส่วนอื่น เพราะเห็นว่า
เจ้าถุงกรอบแกรบเป็นขยะอันดับต้นๆ ที่พบในบ้านเรือน และ
พฤติกรรมพ่อค้าแม่ค้ามักยัดเยียดให้มากเกินความจำ�เป็น
นอกจากนั้นยังจะมีการอบรมครัวเรือนนำ�ร่อง เอาขยะ
เศษอาหารไปทำ�ปุย๋ หมักใช้เองแต่ละบ้าน และกิจกรรมการประกวด
หน้าบ้านสะอาดปราศจากขยะ
การที่ โ ครงการได้ ดึ ง เยาวชนมาเป็ น ตั ว หลั ก ในการ
ดำ�เนินงาน นอกจากแก้ปัญหาขยะทำ�งานร่วมกับผู้ใหญ่ ยังเป็น
การพัฒนาเยาวชน แก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นพื้นฐานปัญหาเดิม
“การที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เยาวชนไม่เกิดการ
ไปนั่งมั่วสุมกันเอง หรือหากมั่วสุมก็ในทางที่ดี เพราะทุกวันนี้
ที่ศูนย์เรียนรู้ ทุกค่ำ�จะได้นั่งพูดคุยเป็นงานเป็นการมากกว่าทาง
ไม่ดีอย่างแต่ก่อน และได้ทำ�ไปพร้อมกับกิจกรรมอื่นที่เช่น มีการ
เล่นกีฬา”
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สมศักดิ์มองว่า จุดเปลี่ยน
แห่งนี้ อาจเริ่มมาจากที่เคยรับรางวัล
ได้รางวัลหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด
ระดับภาค ตอนนั้นมีผู้ตรวจราชการ
ลงมาในพื้นที่ ชาวบ้านมาร่วมงาน
เห็นว่ากลุ่มเยาวชน มีความสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้หมู่บ้านได้รับรางวัล นอกจาก
นัน้ ยกเครดิตให้กบั ผูใ้ หญ่บา้ นคนใหม่
มีศักยภาพในการเปิดรับในทุกเรื่อง
นั่นเป็นทุนที่มีอยู่เดิม ส่วน
ปัจจัยความสำ�เร็จในการขับเคลื่อน
โครงการ สสส. มาจากการช่วยกันทุกฝ่ายทุกคน เพราะทุกคน
อยากพัฒนากิจกรรมทำ�ให้คนมาหากัน สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง
อย่างไม่มีความแตกต่าง โดยเฉพาะ “กลุ่มสกรีนเสื้อ” สามารถ
รวมเด็กรุ่นใหม่มาทำ�งานเชิงสร้างสรรค์ สำ�หรับสถานที่นอกจาก
ศูนย์เรียนรู้เดิม ยังได้พื้นที่ 3 ไร่ จากงบประมาณประชารัฐ ใช้ทำ�
โรงปุย๋ หมัก ธนาคารขยะ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และสนาม
ฟุตบอล จะมีพนื้ ทีก่ ลางในการทำ�กิจกรรมมากขึน้ หลายหน่วยงาน
ก็ลงไปช่วยพัฒนามากขึ้น เช่น เกษตรลงไปส่งเสริมการเลี้ยงไก่
การปลูกพืชร่วมยาง
“ยอมรับว่าผมไม่เข้าใจการทำ�โครงการในช่วงแรก เพราะ
ขาดประสบการณ์ ในการเอาคนมามีส่วนร่วม ยิ่งเราเป็นเด็ก
การสร้างความเชื่อถือก็ยาก การทำ�ให้เขาเชื่อถือก็พาไปดูงาน
มาทำ�ให้เขาเห็น และคนจะเชื่อต่อเมื่อมีผลงานขึ้นมา” เขาว่า
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ต่อมาเมือ่ ทำ�สำ�เร็จระดับหนึง่ ความเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน
ทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วมมีความเป็นปึกแผ่นมากขึน้ แต่กอ่ นต่างคน
ต่างอยู่ พอทำ�โครงการก็ได้มาทำ�งาน กินเลี้ยงร่วมกัน ยิ่งคนเห็น
ว่าเรือ่ งนีไ้ ม่ได้มผี ลได้เสียทางการเมืองอะไรกับใครคนก็มากันเยอะ
ทำ�ลายกำ�แพงเดิม ไม่คดิ แบบเดิม” เขาว่า โครงการฯ แบบนีห้ ลอม
คนได้งา่ ยกว่า เจตนาบริสทุ ธ์กว่า ไม่มฝี า่ ย ไม่มกี ารเมือง ไม่มกี าร
แบ่งพวก
มาถึงจุดนี้ได้ สิ่งที่สมศักดิ์และคณะทำ�งานอยากทำ�ต่อ
เพือ่ พัฒนาเยาวชนคือ ต้องการห้องซ้อมดนตรีให้เยาวชน สำ�หรับ
หมู่บ้านของเขาต้อง ไม่มีขยะ ไม่มีโรคภัยจากขยะ ไม่มีมลพิษ
คนมีความสุขไม่เจ็บป่วย
สำ�หรับกลุ่มเยาวชนที่มาช่วยทำ�งานจิตอาสานอกจาก
สมศักดิย์ งั เพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกัน โดยทีเ่ รียนจบ รัฐประศาสนศาสตร์มี 2 คน และจบเกษตรอีก 1 คน ถือว่าบ้านนาข่าเหนือ
โชคดีที่ได้ปัญญาชนกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตนเอง •
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นักเรียนนอกอาสาบ้านเกิด

ลดนักเสพหน้าใหม่บ้านควน

เจ๊ะหมาด ฮะอุรา กำ�นันตำ�บลบ้านควน อำ�เภอเมือง
จังหวัดสตูล ซึ่งรับผิดชอบโครงการคนบ้านควนรวมใจลงมือลด
นักเสพหน้าใหม่ในชุมชน เล่าว่า ในชุมชมแห่งนี้เมื่อ 4-5 ปี
ที่ผ่านมามีปัญหามากมาย โดยเฉพาะปัญหาหลักเยาวชนของ
ตำ�บลบ้านควน ที่มาจากครอบครัวที่หย่าร้างกัน หรือพ่อแม่
ไปทำ�งานต่างจังหวัด ปล่อยลูกหลานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ ปู่ย่า
ตายาย เกิดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับเยาวชน เยาวชนชอบ
รวมกลุ่มกันสร้างปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท
“เราแก้อยู่แล้ว พยายามหาทางช่วยอยู่ แต่กำ�นัน ผู้ใหญ่
บ้านคงไม่มีกำ�ลังด้านงบประมาณมากนัก แต่บางทีก็มีข้อจำ�กัด
พอมีโครงการฯ นี้ก็ดีเพราะแทนที่รวมกลุ่มทำ�ในสิ่งไม่ถูกต้อง
เพราะเราใช้ศาสนาและกีฬามาช่วย”
กำ�นันตำ�บลบ้านควนเล่าว่า กิจกรรมศาสนาที่ทำ�มาแล้ว
คือเอาเด็กไปนอนมัสยิด จัดกิจกรรมสอดแทรกหลักศาสนาเข้าไป
ทีละนิด เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้หันมาในทางที่ถูกต้อง
“ทีผ่ า่ นมาเด็กบางคนไม่ได้เรียนหนังสือทางศาสนาก็อยาก
ให้เขามาเรียนด้านนีใ้ ห้มาก อะไรดีชวั่ ถูกผิด การนอนสุเหร่า(มัสยิด)
จะดึงพวกเขามาสูก่ ระบวนการศาสนาได้ ถ้าเขาอยูบ่ า้ นจะไม่สมั ผัส
เรื่องแบบนี้เลย”
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ด้วยกิจกรรมแบบนี้ เจ๊ะหมาด ได้พบว่าเด็กติดยาเปลี่ยน
ตัวเองได้หลายคน
“บางคนเกเรจนพ่อแม่ไม่เอา เมื่อเข้ากระบวนการต้องใช้
ระยะเวลาหกเดือนถึง 1 ปี จึงจะเปลีย่ นพฤติกรรมได้ ต้องมีเทคนิค
ล่อเขามาร่วมกิจกรรมให้ได้ ต้องใช้ความพยายาม สำ�หรับเด็ก
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 เอาศาสนามาบำ�บัด”
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การทำ�งานกับเด็กต้องให้ใจ รู้จักให้อภัย เอาใจของเรา
ไปแลก ไปซื้อใจเด็ก ให้ความรักแบบลูกๆ หลานๆ เด็กจึงจะ
หันมาหาได้ สำ�หรับเด็กไม่มีงานทำ� กำ�นันทำ�การส่งเสริมการฝึก
อาชีพระยะสั้นตามวิถีพอเพียง
“ความจริงทุกวันนี้ ผมไม่ต้องเลี้ยงปลา แต่ต้องการเป็น
ต้นแบบให้กับชุมชน ลูกๆ หลานๆ จึงต้องทำ�บ่อปลาดุก เพื่อ
เป็นต้นแบบให้คนอื่น
กำ�นันเจ๊ะหมาด ยังมองว่าอยากทำ�ให้ชมุ ชนบ้านควนเป็น
ชุมชนสีขาวปราศจากยาเสพติดและมีความเข้มแข็ง นอกจากแก้
ปัญหาด้วยกีฬาและศาสนาแล้วยังอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีกิน สร้างสวัสดิการชุมชนและพัฒนาคนให้
ทันกับโลก
“การทำ � งานพั ฒ นาผมไม่ ไ ด้ ใ ช้ ค วามคิ ด ตั ว เอง แต่ ใ ช้
ประชาคมคัดกรองมาก่อน ไม่ใช่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ผมจะจัด
ประชาคม แผนชุมชนว่าจะเดินอย่างไร ให้คณะกรรมการ ปราชญ์
ชาวบ้านมาช่วย อุปสรรคที่ผมเห็นสำ�หรับคนคือ แนวคิด ยังอยู่
แบบเดิมแต่โลกเปลี่ยนไปแล้ว”
อัครวัฒน์ ฮะอุรา คณะทำ�งานโครงการฯ ซึง่ จบการศึกษา
จากปีนัง ประเทศมาเลเซียปีนัง เล่าว่าอยากกลับบ้าน มาใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเกิด
“ตอนอยู่มาเลเซีย ก็เคยลองทำ�โครงการแบบนี้มาแล้ว
ปรึกษากำ�นัน โต๊ะอิหม่าม ผู้รู้ในชุมชน ก็เกิดโครงการฯ นี้ ซึ่งทำ�
เพื่อชุมชน” เขาเล่าหลักๆ แล้วสิ่งที่ทำ�คือ การมาทำ�ทีมฟุตบอล
และสอนแม่ไม้มวยไทยให้กับน้องๆ เพื่อนำ�ไปโชว์ในงานต่างๆ
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“ทุนเดิมผมเป็นนักกีฬา ตัง้ แต่เรียน ม.ต้น ผมเคยชกมวย
ไทยอาชีพมา 20 ครัง้ แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุจนต้องหยุด หลังจากนั้น
มา ม.ปลาย เป็นนักมวยสากลสมัครเล่นเยาวชนของจังหวัดสตูล”
หลังจบ ม.6 เขาไปเรียน USM ที่ปีนัง ในช่วงปี 2 สมัครเป็น
นักกีฬาคาราเต้ของมหาวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
“ปัญหาหลักของชุมชนทีผ่ มมองเห็นคือ ปัญหายาเสพติด
กับปัญหาปากท้อง มองว่าน้องๆ ที่นี่ชอบเล่นกีฬา ถ้าตอบโจทย์
เขาได้ เขาอาจหลีกจากปัญหายาเสพติดได้”
แรกเริ่มมีคนในชุมชนบ้านควน ทำ�หน้าที่เป็นโค้ชกีฬา
ฟุตบอลทำ�กันอยู่ก่อนแล้วในกลุ่มเด็ก 7-12 ปี และ 13-20 ปี
แต่ว่าขาดคนสนับสนุนอย่างเต็มระบบ เมื่อขับเคลื่อนโครงการฯ
ก็ไปชวนมาทำ�งานร่วมกัน
“บอกเขาว่า กำ�ลังทำ�ทีมบอลเพื่อส่งแข่ง พวกเขาสนใจ
ไหม หลายคนตกลงก็ชวนมาเข้าทีม เข้าโครงการฯ นี้”
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ทำ�ให้ได้เด็กทีม่ าเข้าร่วมประมาณ 30 คน ชุดอายุเล็กและ
ใหญ่อย่างละครึ่ง กระบวนการอัครวัฒน์ชวนเด็กมาซ้อมฟุตบอล
และมวยทุกวันที่บ้านเขาเอง ซึ่งใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ ช่วงที่หยุดซ้อม
มานั่งประชุมพูดคุยกัน พบว่าเด็กที่มีปัญหาซึ่งไม่อาจเข้าถึงกลุ่ม
เหล่านี้มาก่อนได้เข้ามาร่วม
“เขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเอง เขามาบอกว่าอยากร่วมทีม
ด้วย อยากเล่นด้วย คนกลุ่มนี้ 3-4 คน และเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม 13-20 ปี” เขาเล่า สิ่งที่กระตุ้นน่าจะเป็น
เป้าหมายว่าการทำ�ทีมเพื่อส่งแข่งขัน ในรายการต่างๆ ในจังหวัด
สำ�หรับกีฬามวยก็จะบอกว่า จะฝึกเพือ่ ไปโชว์ทไี่ หน ทำ�ให้เด็กขยัน
กระตือรือร้น ที่จะมาร่วมกิจกรรมเกือบทุกวัน
“ฟุตบอลเราคาดหวังว่าใน 4-5 ปี เราคาดหวังว่าจะสร้าง
นักฟุตบอลไปติดทีมโรงเรียนหรือระดับจังหวัด อย่างน้อยก็ใหญ่
กว่าชุมชนของเรา สำ�หรับมวยคิดว่าอย่างน้อยเป็นทักษะติดตัว
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เด็กไป” เขาว่า คาดหวังว่าเด็กอย่างน้อย 4 คน จะเป็นวิทยากร
ทีพ่ ดู เกีย่ วกับยาเสพติด ชักจูงเพือ่ นให้หา่ งยาเสพติด โดยใช้ทกั ษะ
ทั้งบอลและมวย
เขามองว่าการลดนักเสพหน้าใหม่ มองไปถึงกลุม่ เสีย่ งอายุ
7-12 ปี ส่วน 13-20 ปี เป็นอีกระดับ การใช้กิจกรรมนี้สร้าง
จิตสำ�นึกให้เขาหันเหกลับมาทางกีฬาน่าจะเห็นผลบางอย่างตามมา
แน่นอน ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายในเด็กอายุ
น้อยการทำ�ต่อโดยยังใช้กีฬาเป็นสื่อ ต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงไปที
ละนิด สร้างโมเดลให้เห็นว่าทำ�อะไรที่ดีกว่าการไปเสพยา
สำ�หรับคำ�ว่า “คนบ้านควนร่วมใจ” เขายังมองว่ามีความ
หมายหลายอย่ า งเช่ น เมื่ อ มี กิ จ กรรมชาวบ้ า นจะมาช่ ว ยกั น
สนับสนุนจากแม่บ้าน สตรี อสม. หรือด้านสุขภาพเด็ก ก็มี อสม.
มาช่วย ต่างคนต่างมาช่วยในบทบาทหน้าทีข่ องเขาเองทีจ่ ะช่วยได้
“หลายคนเริม่ เข้าใจในสิง่ ทีเ่ ราทำ�และต่อยอด จะเห็นได้วา่
สิ่ ง ที่ ต ามมาโครงการหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จากที่ ซื้ อ ปุ๋ ย
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เมล็ดพันธุ์มาแจกที่เดียวก็จบ เขาก็มีความคิดว่า ทำ�อะไรเพื่อ
ต่อยอดได้เช่น ตั้งกลุ่มสตรีทำ�ขนมในรูปแบบที่เป็นระบบมากขึ้น”
เขาว่าบ้านควนเป็นพื้นที่ 2 ภาษา คนพูดภาษามลายู
และไทย ก็ได้เปรียบในแง่นี้ แต่ตอ้ งปรับวิธคี ดิ บางอย่าง เช่นหลาย
คนมักมองปัญหาว่าแก้ยากทำ�ไม่ได้ อาจเพราะระบบคิดที่ปลูกฝัง
กันมา “สำ�หรับผมที่ไปเรียนมาเลเซียก็ได้ความคิดจากที่โน่นว่า
ทุกอย่างเป็นไปได้ ความคิด การกล้าแสดงออกไม่มีผิดเราก็
พยายามบอกเขาให้ความมัน่ ใจกับชาวบ้าน ชุมชนแลกเปลีย่ นเพือ่
ให้โลกทัศน์กว้างขึ้น” เขาพยายามทำ�ให้ทุกคนเห็นว่า เมื่อเรียน
ต่างประเทศก็สามารถนำ�ความรู้กลับมาพัฒนาบ้านตัวเองได้
ขณะทีป่ ญ
ั หาอย่างหนึง่ ของชุมชนแถวสตูลคือ คนรุน่ ใหม่
ไปเรียนหนังสือที่อื่นแล้ว ไปทำ�งานอยู่ที่อื่นในเมือง ไม่ยอมกลับ
มาบ้าน
นฤมล ฮะอุรา พี่เลี้ยงติดตามโครงการเล่าว่า บ้านควน
เป็นพื้นที่มุสลิมเกือบ 100% มีความท้าทายในการขับเคลื่อน
โครงการฯ โดยใช้แกนหลักเป็นวัยรุ่น มีความกระตือรือร้น และ
ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ ที่ช่วยดึงภาคีเครือข่ายมาช่วย
“หมู่บ้านนี้คนอยู่หนาแน่น การใช้เวลาว่างของเด็กก็เป็น
ปัญหาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด มีปัญหาใบกระท่อม ซึ่งมีคนเข้าใจผิด
ว่าไม่ผิดหลักศาสนา จริงแล้วผิดหลัก” เธอว่า เมื่อใช้กีฬาซึ่งเป็น
สิ่งที่เด็กสนใจมาขับเคลื่อน เพราะเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ •
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ข้าวอันฮัม-แชมพูสะบ้า

จุดขายบูเกตยามูโมเดล

ชาวบ้านบูเกตยามู หมูท่ ี่ 7 ตำ�บลควนโดน อำ�เภอควนโดน
จังหวัดสตูล ซึ่งมี 100 กว่าครัวเรือน อาชีพทำ�เกษตรมีทั้งที่นา
สวนผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด อาชีพหลักกรีดยางกับทำ�นาไว้
กินเอง มีพื้นที่นาชุมชนรวม 200 ไร่
การขับเคลื่อนโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ชีวิตดีวิถี
พอเพียง เพราะต้องการให้เกิดศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงของ
หมูบ่ า้ น แม้ทผี่ า่ นมามีอยูบ่ า้ งแล้วแต่เป็นลักษณะของการทีต่ า่ งคน
ต่างทำ�ไม่ได้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
ฝาตีม๊ะ ปะดุกา คณะทำ�งานโครงการฯ และเจนวลี
ปะดุกา บัณฑิตอาสา ศอ.บต. ซึ่งเป็นคณะทำ�งาน มาช่วยกัน
เล่าถึงความเคลื่อนไหวหลังดำ�เนินโครงการ
“ข้าวที่ปลูกอยู่เป็นข้าวพื้นเมืองสตูลเรียกว่า ข้าวอันฮัม
ปลูกกันมานาน เป็นข้าวทีแ่ ข็งแรงทนทาน ทนต่อแมลง มันจะแข็ง
กว่าข้าวในตลาด เป็นข้าวทีข่ ดั สีนอ้ ย เพราะว่าข้าวชนิดนีส้ อี ย่างไร
ก็จะมีลักษณะข้าวกล้อง” ฝาตีม๊ะเล่า คนที่นี่จึงปลูกข้าวเพียงพอ
กินในครัวเรือน เหลือกินขายเป็นข้าวเปลือกให้กับคนจากชุมชน
อื่นหรือพ่อค้าคนกลางมาซื้อ ข้าวอันฮัมส่วนมากนิยมเอาไปทำ�
เส้นขนมจีน
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เจนวลี เล่าว่า ทุนเดิมที่เด่นในชุมชนแห่งนี้ คือการผลิต
แชมพูเถาสะบ้า เป็นสินค้าที่ไปวางขายในห้างดัง นอกจากนั้น
มีกลุ่มออมทรัพย์ และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ พอช.
กิจกรรมโครงการฯ นี้ มีการเลือกคณะทำ�งานมี อสม.
เป็นแกนในการขับเคลื่อนงานเพราะ อสม. เจอกันบ่อย เครือข่าย
มี อบต. มาช่วยสนับสนุนใช้ศาลาประชาคมของหมูบ่ า้ น โรงเรียน
ในการรวมคน มีเป้าหมาย “บูเกตยามูโมเดล”
“เยาวชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หมู่ บ้ า น
เกิดโรดแมพขึ้นมาหลังจากเด็กๆ ทำ�แผนอะไรต่างๆ ของเขามา
หลังจากจัดเวที คืนข้อมูลนำ�เสนองานว่าเด็กแต่ละพื้นที่ ได้อะไร
มาบ้าง หลังจากนั้นก็มาคลี่ผลลัพธ์ โดยเรียกคนทำ�งานมาคุย
ในงานที่ทำ�ได้อะไรบ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ระยะแรกคือข้อมูล”
เจนวลีเล่า ระยะต่อมามีการสร้างสร้างบูเกตยามูโมเดล เป็นศูนย์
เรียนรู้ย่อมๆ ในหมู่บ้าน ประกอบด้วย
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- การบัญชีครัวเรือน
- กลุ่มทำ�น้ำ�ยาล้างจาน แชมพู สบู่ ใช้ในหมู่บ้าน
- กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
- กลุ่มทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพ
- กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
เด็กทีร่ ว่ มโครงการศึกษาบูเกตยามูโมเดล 5 กลุม่ ดังกล่าว
พวกเขาจะต้องเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ต่อไป ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในชุมชน
โดย 5 กิจกรรมที่เด่นสุดเป็นแชมพูเถาสะบ้าที่ใช้ภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ
หมู่บ้านแห่งนี้เป็นคลองต้นน้ำ�ของคลองดุสน ที่ต้นน้ำ�มี
เถาสะบ้าในธรรมชาติอยู่มากอยู่เยอะ สมัยก่อนชาวบ้านเอาเถา
สะบ้ามาใช้สระผมอยู่แล้วแบบง่ายๆ หลังพัฒนาชุมชนมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นที่รู้จักตั้งแต่ ปี 2540 ในนามกลุ่มแชมพูบูเกต
สามารถผลิตแชมพูได้เดือนละ 300 ขวด โดยกลุ่มแม่บ้านที่มีราว
10-15 คน
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“โครงการนี้ก็ช่วยสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็น
ระบบมากขึ้น เยาวชนหวงแหน และเข้าใจธรรมชาติในชุมชน
เกิดพืน้ ทีต่ น้ แบบนำ�ร่องในการทำ�กิจกรรม เพือ่ ต่อยอดสิง่ ทีท่ �ำ แล้ว
ต่อไป และเกิดความร่วมมือของคนในพื้นที่”
ช่วงทีผ่ า่ นมาพบว่ากลุม่ เยาวชนในชุมชนมีปญ
ั หาขับรถซิง่
กับยาเสพติดประเภทน้ำ�กระท่อม การชวนเขามาทำ�กิจกรรม
นอกจากดึงให้เขามาอยู่ใกล้หูใกล้ตาผู้ใหญ่แล้ว ยังใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
ก่อนหน้านี้เคยมีโครงการจาก สสส. ที่สนับสนุนการเข้า
ค่ายของเยาวชนในบ้านบูเกตยามูจดั ค่ายอบรมเยาวชน ในช่วงปิด
เทอมมีเด็กรุน่ พีใ่ นหมูบ่ า้ นทีไ่ ปเรียนกรุงเทพฯ เป็นแกนนำ�กลับมา
สอนน้อง และจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาในนาม “ค่ายสายลม”
ฝาตีม๊ะ เล่าว่า ที่จริงแล้วพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนมีอยู่แล้ว แต่โครงการ สสส. มาช่วยจัดระบบกลุ่ม ต่อยอด
ยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งที่ศูนย์เรียนรู้ในอนาคต จะต้องมี
ทุกอย่างของหมู่บ้านที่คนจะมาเรียนได้อย่างจริงจังต่อเนื่อง
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เจนวลีเล่าต่อว่า เธอจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกอุตสาหกรรมยาง เคยทำ�งานโรงงานกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด
บูเกตยามู เพราะต้องมาดูแลพ่อทีไ่ ม่สบาย แต่นนั่ อาจไม่ใช่เหตุผล
ทั้งหมด เพราะความผูกพันคนที่นี่กับชุมชนตัวเองมีสูงมาก ความ
เป็นชุมชนน่าอยู่มีอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
“ขนาดหลายคนไปทำ�งานที่อื่นสุดท้ายกลับมาอยู่บ้าน
ที่นี่น่าอยู่เพราะไม่มีความขัดแย้ง มีกิจกรรมทำ�ร่วมที่ไม่รู้สึกว่า
จะต้องเลือกฝ่ายใด” เธอว่า ต้นทุนชีวิตในหมู่บ้าน ถือว่าดีตั้งแต่
ตื่นนอนมา ค่าครองชีพต่ำ�มากหากไม่ฟุ่มเฟือย พอกินพอใช้
ประหยัดกว่าอยู่ข้างนอก
“ตั ว เราเองที่ อ ยากกลั บ บ้ า น เพราะเห็ น ว่ า น่ า อยู่
บรรยากาศดี แม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์ทุกยี่ห้อเพิ่งจะมีเมื่อปีที่แล้ว
นี่เอง แต่ว่าเรามีเพื่อนที่ไปมาหาสู่ได้ เป็นสังคมที่ไม่แก่งแย่งชิงดี
ชิงเด่น แต่ละคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองไป ไม่ได้รู้สึกอึดอัด”
เธอเล่า อายุชมุ ชนบูเกตยามูมีความเป็นมากว่า 1,000 ปี
ยังคงวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ได้ โดยวิถีทำ�สวนทำ�นา ผู้คนที่นี่ยังใช้
ชีวิตตามแนวทางศาสนามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิถีเดิมอยู่
มีความเป็นเครือญาติกันสูง การขัดแย้งมีบ้างแต่เป็นเฉพาะบุคคล
ไม่เกี่ยวกับลูกหลาน ไม่โยงใยให้คนอื่นโกรธกัน คาดว่าใน 5-10
ปีนี้ คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสำ�หรับชุมชนที่นี่
“จุดแข็งของชุมชนคิดว่า ผู้ใหญ่เข้าใจ พูดจริง ทำ�จริง
ใช้หลักจิตวิทยา ใช้หลักศาสนา มาให้ความเป็นธรรมกับทุกคน
สร้างความเชื่อใจ ไว้เนื้อเชื่อใจกับชุมชนปัญหาทางการเมืองไม่มี
ถ้าหมู่บ้านไม่มีปัญหาทางการเมือง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างอื่น”
เธอเล่า หากประเมินความสำ�เร็จภาพรวมถือว่าอยู่ในขั้นน่าพอใจ
- ศูนย์เรียนรู้เด่นที่สุดในกลุ่มแชมพู ทุกวันนี้มีคนจำ�นวน
มากมาแวะดูกระบวนการผลิต
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- การเพาะเห็ด มีชาวบ้านคนทีผ่ ลิตขายได้ 2 ราย สามารถ
ถ่ายทอดให้คนอื่นดำ�เนินการเป็นอาชีพเสริม
- กลุ่มปุ๋ยหมักใช้เศษอาหาร เปลือกผลไม้ มาทำ�ปุ๋ยหมัก
และทำ�น้ำ�หมัก
- กลุม่ ปลูกผักพืชทีป่ ลูกมากมี ถัว่ ฝักยาว ข้าวโพด แตงกวา
ทั้งขายและกินเองโดยใช้พื้นที่ปลูกในที่นาหลังเก็บเกี่ยว
ธิดา เหมือนพะวงศ์ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่า
ชุมชนนี้บรรยากาศดี แบบชุมชนโบราณ ยังรักษาวิถีดั้งเดิมตัวเอง
ได้มาก มีทีมกลางที่คอยมาดูแลชุมชนในภาพรวม เป็นกติกาของ
เขาเอง ใครทำ�อะไรก็ต้องมองประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนการ
เชื่อมโยงระหว่างคนทางการกับที่ไม่เป็นทางการที่เชื่อมโยงกันได้
บ้านบูเกตยามู มีทนุ ทางสังคมค่อนข้างสูง โครงการ สสส.
เข้าไปสานต่อในทุนเดิมทีม่ อี ยู่ ด้านคน การจัดการมีคนรับผิดชอบ
โครงการ เป็นประธาน อสม.
“มองว่าจุดเด่นอยูท่ คี่ น เพราะความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
ที่มีอยู่สูง จะมีการเชื่อมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่ในชุมชนมีกองทุน
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ซึ่งที่อื่นไม่มี เช่น สัจจะออมทรัพย์ กองทุนทำ�แชมพูเถาสะบ้า
มีผู้นำ�ระดับอำ�เภอ อยู่ในชุมชนนี้หลายคน ทำ�ให้มีการขับเคลื่อน
ไปโดยแกนหลักเหล่านีเ้ อง” เธอว่า นอกจากนัน้ พบว่า การทีผ่ ใู้ หญ่
เป็นคนหนุ่ม นักพัฒนา อดีต อสม.มาก่อน ก็ทำ�งานดีสามารถ
ประสานคนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า มาทำ�งานร่วมกันได้ ขณะที่บัณฑิต
อาสา ก็ตั้งใจทำ�งานมีตัวช่วยเยอะ
“เขาต้ อ งการเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ทุ ก เรื่ อ ง ไม่ ว่ า สุ ข ภาพ
การเสริมรายได้ หลักการทำ�ปุ๋ย ปลูกผัก วิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในหมู่บ้านเป็นหลัก” ธิดาเล่า โดยปัจจัยความสำ�เร็จคือ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจริงๆ เมื่อทำ�อะไรในหมู่บ้าน ทุกคน
ในหมู่บ้านต้องรู้ ไม่มีการงุบงิบ ซึ่งชุมชนจะมีเวทีกลางในการ
ประสานงาน ชีแ้ จง รายงานความก้าวหน้าและร่วมพัฒนาศักยภาพ
ของคน
สำ�หรับสิ่งที่ชุมชนได้จากโครงการ สสส. ประกอบด้วย
การมีสว่ นร่วม การทำ�งานเป็นทีม การวางแผน การใช้ขอ้ มูลทำ�งาน
และสามารถดำ�เนินกิจกรรมทุกอย่างแบบต่อเนื่อง •
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ขับเคลื่อนผังเครือญาติ-กีฬา

แก้ปัญหาเยาวชนแป-ระใต้

โครงการเยาวชนคนแป-ระใต้ สามัคคี ทำ�ดี เพื่อชุมชน
หมู่ 4 ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
แป-ระใต้ มีราว 150 ครอบครัว เป็นชุมชนมุสลิม อาชีพ
ทำ�สวนยางและประมง
ในยุคสมัยทีเ่ ยาวชนส่วนหนึง่ ออกไปเรียนข้างนอกมากขึน้
ขณะที่คนที่ยังอยู่ในชุมชนก็มีปัญหายาเสพติด ครอบครัวเองมี
ช่องว่างระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ห่างเหินพูดคุยกันไม่ได้
อาหมัด ยาประจัน คณะทำ�งานโครงการเยาวชนคน
แป-ระใต้ สามัคคี ทำ�ดี เพื่อชุมชน มองว่าสาเหตุน่าจะมาจาก
การที่ ผู้ใ หญ่ ต้ อ งทำ � งานหาเงิ น มากเกิ นไป ทำ�ให้ไ ม่ไ ด้มาดูแล
ครอบครัว ขณะที่เด็กรุ่นใหม่เรียนหนักการมาคุยกันน้อย
“เราจึงเห็นว่าควรมีกิจกรรมมาส่งเสริมชุมชน แก้ปัญหา
จุดนี้ ทำ�ให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว เริ่มจากครอบครัวไปสู่
ชุมชน”
เขาเล่าว่า การที่ครอบครัวเหินห่างกัน ปัญหาที่เห็นได้ชัด
คือ เมือ่ มีปญ
ั หาแล้ว แทนทีเ่ ด็กไปปรึกษาพ่อแม่ จะหันไปหาเพือ่ น
ที่มีปัญหาด้วยกันจากปัญหาส่วนตัว อาจกลายเป็นลุกลามเป็น
ปัญหาครอบครัว สังคม และอื่นๆ
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กิจกรรมที่ดำ�เนินการไปแล้วภายใต้โครงการของ สสส.
ประกอบด้วยการจัดแข่งขันกีฬา การทำ�ผังเครือญาติ การทำ�แผนที่
พัฒนาศักยภาพบุคคล การอบรมกลุ่มคนเพื่อไปเป็นที่ปรึกษาให้
เยาวชนที่มีปัญหาในชุมชน และการบำ�เพ็ญประโยชน์ในชุมชน
กีฬาจัดการแข่งขัน 4 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล
วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน (ลากเตาะ/ชักคะเย่อ)
เป็นการจัดแข่งขัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ใช้สถานที่โรงเรียน
แประใต้ โดยที่ก่อนการแข่งขันจะมีการประชาสัมพันธ์หลังการ
ละหมาดวันวันศุกร์ที่มัสยิด และเสียงตามสาย
การแข่งขันพบว่า คนมาร่วมจำ�นวนมาก คนที่มาแข่งก็จะ
แบ่งทีมโดยการจับสลากคละกันไป ทั้งวัยเด็กและเยาวชน และ
ผู้สูงอายุมาอยู่ในทีมเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีไม่แบ่งแยก
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“เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักการลากเตาะ พอมาเห็นจะรู้ว่าเป็น
อย่างไร” ฮาหรูน ชะยานัย ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าเสริมว่า
การมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน ทำ�ให้เกิดการมีสว่ นร่วม เพราะ
เห็นแล้วว่า คนต่างวัยหรือในครอบครัวมีโอกาสพูดคุยกันน้อย
ที่ผ่านมาอาจจะคุยในเรื่องสาระที่เป็นทางการ แต่ไม่ได้คุยในเรื่อง
สนุกสนานครึกครื้นความสัมพันธ์ดีๆ ก็เลยหายไป
สำ�หรับผังเครือญาติ อาหมัด เล่าต่อว่า มีการอบรมแนวคิด
ให้เยาวชน 1 วัน ถึงแนวคิด หลังจากนั้นให้พวกเขาซึ่งมีจำ�นวน
ราว 50 คน แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ไปพบให้คนแก่ๆ ในชุมชนเพื่อ
หาข้อมูลเครือญาติ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็มาทำ�กิจกรรม และสรุป
เป็นแผนผัง
“ในหมู่บ้านเรา มีตระกูลหลัก 3 ตระกูล คนที่นี่ก็มาจาก
ตระกูลเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเยาวชนไม่ลงมาทำ�เรื่องนี้ก็ไม่รู้”
เขาเล่าว่า คนแก่หลายคนน้�ำ ตาไหล เมือ่ เยาวชนมาสอบถามข้อมูล
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แบบนี้ เพราะได้นับลูกนับหลาน และเห็นเยาวชนมาสนใจซึ่งจะ
เอาแผนผังตรงนี้มาเชื่อมโยงพี่น้องชุมชนที่กำ�ลังห่างเหินกัน
“หลังมีผังเครือญาติการแสดงออกต่อกันดีขึ้น เพราะว่า
รู้ว่าต่างเป็นญาติพี่น้องกัน การพูดจาด้วยกันดีขึ้นไม่พูดหยาบ
เพราะถือว่าพี่น้องกัน หลายคนเพิ่งรู้ว่าเป็นญาติกัน”
ฮาหรูนกล่าวว่า ที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องแบบ
นี้ เกิดมาก็ไปเรียน ไปทำ�งาน แม้มโี อกาสรวมญาติในวันรายาของ
พี่น้องมุสลิม ช่วงหลังการพบญาติก็น้อยลง หลังเสร็จพิธีในสุเหร่า
เด็กมักออกไปเที่ยวกับเด็กด้วยกัน ไม่ไปกับพ่อแม่เหมือนแต่ก่อน
เป็นจุดอ่อนของยุคสมัย
สำ�หรับกิจกรรมที่ปรึกษาเพื่อเยาวชน ได้มีการอบรมกลุ่ม
จัดตั้งและอาสาสมัคร เพื่อไปเก็บข้อมูลเยาวชน เพื่อให้คำ�ปรึกษา
เยาวชนทีม่ ปี ญ
ั หา มีแกนนำ� 30 คน เป็นผูใ้ หญ่ทคี่ อยออกไปเยีย่ ม
กลุ่มเด็กเสี่ยง
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“อย่างไรก็ตามพบว่ากลุม่ เป้าหมายยังไม่ได้ไว้วางใจในการ
ให้ข้อมูล ก็ต้องคงต้องใช้เวลาในการให้ความไว้วางใจ เพราะเป็น
กลุ่มที่ขี้ระแวง โดยเฉพาะหากมีลักษณะทางการ หรือผู้นำ�ชุมชน
ลงไป” อาหมัดว่า ถ้าตรงนี้บังเกิดผลจะช่วยผ่อนคลายปัญหา
เด็กและเยาวชนเพราะเมื่อเด็กคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ ก็ไม่อยากให้ไป
คุยกับเพื่อนอย่างเดียว น่าจะมีสักคนที่เขาไว้วางใจได้ การสร้าง
คนนอกทีม่ ศี กั ยภาพไปคุยก็อาจช่วยได้มากกว่าทีเ่ ด็กคุยกับพ่อแม่
หรือญาติพี่น้อง
อาหมัดเล่าต่อว่า ยังมีการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ
ให้เยาวชนมาเรียนรู้อาชีพของพ่อแม่ เพื่อให้เด็กรู้และตระหนักถึง
ความลำ�บาก กว่าจะได้เงินมา ปลูกฝังค่าของเงิน และความ
ประหยัด ซึ่งดึงเยาวชนและพ่อแม่มาเรียนรู้ร่วมกัน
“เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ลำ�บากอย่างไร เด็กแต่ก่อนช่วย
พ่อแม่ทำ�งานก่อนไปโรงเรียน แต่เด็กทุกวันนี้สบาย แม้แต่เสื้อผ้า
พ่อแม่ยงั จัดการให้หมด เราก็ชวนมาฝึกงานบาง อย่างเช่น จักสาน
ตัดเย็บ พอมาลองทำ�จะเห็นว่ากว่าจะทำ�อะไรได้เป็นเรื่องเหนื่อย
ยุ่งยาก ทำ�ให้รู้ว่าความเหนื่อยยาก กว่าพ่อแม่จะหาเสื้อผ้าให้ลูก
ใส่เป็นอย่างไร”
ส่วนกิจกรรม “การทำ�ดี” มีการบำ�เพ็ญประโยชน์ ต่อเติม
มัสยิดให้คนก็จะได้เกิดความเสียสละ ความสามัคคี ในการทำ�
ประโยชน์กับส่วนรวม
อาหมัดเล่าว่า เมื่อโครงการ สสส. ขับเคลื่อนในชุมชน
ทำ�ให้
- จากเดิมที่ไม่ได้ทำ�อะไรร่วมกัน ก็หันมาทำ�อะไรร่วมกัน
มากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ
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- ทำ�ให้คนมีจิตสำ�นึกเรื่องการทำ�ความดี โดยไม่หวังผล
ตอบแทน ซึ่งพยายามถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้เด็ก การทำ�ความดีมี
หลายอย่างไม่มีขีดจำ�กัด
- เยาวชนทีม่ ปี ญ
ั หา เมือ่ ทางทีมทีป่ รึกษาลงไปพบเรือ่ ยๆ
จะกล้าคุยสะท้อนปัญหาให้ฟัง เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
บางเรื่อง
- คนไปสุเหร่า(มัสยิด)มากขึน้ เพราะไปพบกันในโครงการ
ชักชวนกันมาได้
- แต่ก่อนบางคนไม่สนใจสังคมว่าเขามีอะไร ทำ�อะไร
แต่พอเราไปเยี่ยมไปเล่าเรื่องราวต่างๆ เขาสนใจ ในกิจกรรม
ส่วนรวมและมาร่วมมีความสบายใจขึ้น
“เป้าหมายของผม คือ ทำ�ให้ครอบครัวมาคุยกันให้ได้
อาจจะเริม่ วันละ 10 นาที ก่อนนอนหรืออะไรแล้วแต่ หรือกินข้าว
กินน้ำ�ชา น้ำ�หวาน อะไรแล้วแต่ อยากมีกติกาชุมชนที่ให้คนใน
ครอบครัวคุยกันวันละ 5 นาที อย่างน้อยแต่ละวัน”
การสร้างความสัมพันธ์ระดับครอบครัว ที่ทำ�ได้ยากที่สุด
สำ�หรับที่นี่ จึงใช้โครงการนี้มาเป็นเครื่องมือในการรวมคน รวมใจ
พี่น้องในหมู่บ้าน เปิดใจพูดคุยกัน โดยใช้กุศโลบายหลายอย่าง
ทั้งผังเครือญาติ เล่นกีฬา เพื่อให้คนหลอมรวมเป็นหนึ่ง แล้วค่อย
ใส่กติกาในที่สุด •
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การกลับมาของกระต่ายในครัว

กุศโลบายภูมิปัญญาพอเพียง

โครงการบ้านไร่ทอนอนุรักษ์คลังปัญญานำ�พาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ 3 ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอท่าแพ จังหวัดสตูล ช่วยกัน
ฟืน้ ชีวติ กระต่ายกลับมาอีกครัง้ ในยุคทีก่ ะทิกล่องเริม่ เข้าไปยึดพืน้ ที่
ในครัว
กระต่ายทีว่ า่ หมายถึง กระต่ายขูดมะพร้าวหรือคนใต้เรียก
ว่า “เหล็กขูด”
ประเสริฐ ดำ�ท่าคลอง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า
คนไร่ทอนมีอยู่ 200 กว่าครัวเรือน มีอาชีพทำ�นา ทำ�สวนยาง
สวนปาล์ม ปลูกผัก และประมงชายฝั่ง ช่วงก่อนหน้านี้ชาวบ้าน
ได้จบั กลุม่ คุยมาตลอดเห็นว่าควรฟืน้ ฟูภมู ปิ ญ
ั ญาเก่าๆ เมือ่ พบกับ
สสส. ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี คณะกรรมการจึงหันมาสนใจคำ�ว่าคลัง
ปัญญานำ�พาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนคำ�ว่า “คลังปัญญา” เกีย่ วข้อง
กับ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างไร เราคิดว่าฟังไปจนจบคงเข้าใจ
“เราเป็นหมูบ่ า้ นทีห่ า่ งไกล ยังมีครูภมู ปิ ญ
ั ญาอยูห่ ลายคน”
ประเสริฐยกตัวอย่าง
- นายหมาดเยบ ยาพระจันทร์ อายุ 68 ปี เป็นปราชญ์
ชุมชน มีความรู้ด้านงานไม้ การประดิษฐ์กระต่าย ด้ามจอบ
ด้ามมีด และด้ามขวาน
- นายสาหมาด เตาวะโต ปราชญ์ทำ�เครื่องมือประมงไซปู
- นายสะดา เตาวะโต ปราชญ์ด้านสมุนไพร และการ
เลี้ยงสัตว์
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- นายมาดาโอ๊ะ สาและ ปราชญ์ทำ�ไซปู ไซปลา
- นายรอหีม ยาง๊ะ ปราชญ์ในการต่อเรือ ทำ�เรือ
- นายหมาดเยบ เป็ น คนพิ ก ารด้ า นการเดิ น เป็ น ครู
ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นช่ า งไม้ ซึ่ ง เคยได้ รั บ รางวั ล ครู ภู มิ ปั ญ ญาระดั บ
จังหวัด มีแนวคิดที่อยากให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานต่อไป
จึงจัดให้คนที่สนใจเรื่องแบบนี้ไปเรียนรู้ ที่บ้านนายหมาดเยบเอง
โดยมีเป้าหมายผู้เรียนเป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป 30 คน
ที่ผ่านมาใช้วิธีการจับกลุ่มผู้เรียนเอาตามสะดวกว่าจะรวมคนได้
กี่คนในแต่ละครั้ง
ครูภูมิปัญญาจะทำ�ให้คนที่มาเรียน ดูแล้วทุกคนลงมือทำ�
ในภาคปฏิบัติ ทำ�สิ่งของแล้วนำ�กลับไปใช้ที่บ้านตัวเอง “แต่ก็พบ
ว่าเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจ”
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ประเสริฐเล่าว่า นายหมาดเยบได้สอนการทำ�กระต่าย
ขูดมะพร้าว ด้ามพร้า ด้ามขวาน ไม้เท้า ลานเหยียบกะลามะพร้าว
เปลจากหวาย เตียง โดยเป็นวิชาความรูท้ ถี่ า่ ยทอดมาจากบรรพบุรษุ
“นายหมาดเยบ เป็นคนพื้นเพบ้านไร่ทอน เป็นเกษตรกร
เป็ น กรรมการมั ส ยิ ด และเป็ น ผู้ นำ � ธรรมชาติ มี อ าชี พ หลั ก
คือ กรีดยาง เวลาว่างทำ�งานช่างไม้ที่ผ่านมามีคนมาจ้างสั่งทำ�
โดยเฉพาะหลั ง จากที่ ข าแกเสี ย ทำ �ให้ ก รี ด ยางไม่ ไ ด้ ก็ นึ ก ถึ ง
ภูมปิ ญ
ั ญาทีค่ นเฒ่าคนแก่ได้สงั่ สอนมา เลยเริม่ มาฟืน้ ฟูหตั ถกรรม
ที่เคยได้รับการสั่งสอนมา”
เดิ ม ที น ายหมาดเยบมี ก ารสอนเรื่ อ งนี้ ใ ห้ กั บ ชาวบ้ า น
มาบ้าง โครงการ สสส. ทำ�ให้การสอนแพร่หลาย ขณะทีห่ มาดเยบ
เองก็มีกำ�ลังใจในการดำ�เนินการ เพราะคนให้ความสนใจมากขึ้น
วิธีการทำ�กระต่ายขูดมะพร้าวหรือเหล็กขูดของหมาดเยบเน้นการ
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ใช้เศษไม้ที่พบตามชุมชน เช่น ไม้ขนุนหรือไม้เทียม ที่ไม่ได้ใช้งาน
อย่างอื่นมาทำ�เป็นม้านั่งง่ายๆ ติดใบมีดขูดมะพร้าวที่ไปหาซื้อ
มาจากตลาด
“อุปกรณ์แกมีไม่กี่อย่าง สิ่ว ค้อน ขวาน เลื่อย สว่าน
แต่หมาดเยบจะใช้ขวานเป็นตัวหลัก ทำ�ได้ทุกอย่างก็เป็นเรื่อง
แปลก”
ขณะเดียวกัน ได้มกี ารชักชวนครูภมู ปิ ญ
ั ญาคนอืน่ ในบ้าน
ไร่ทอนมาสอนทีบ่ า้ นนายหมาดเยบ ไม่วา่ ภูมปิ ญ
ั ญาทำ�ไซดักปลา
ไซดักปู การสานกระด้ง และอื่นๆ ตามที่คนสนใจ		
“ภูมิปัญญาชุมชนที่ฟื้นขึ้นมา ไม่ว่าเหล็กขูด ด้ามขวาน
ด้ามมีด ถือว่าคนในชุมชนยังใช้อยู่ แม้ว่าภายหลังมีการใช้เครื่อง
ขูดมะพร้าวแบบไฟฟ้ามาใช้มากขึ้น แต่เหล็กขูดก็ยังใช้ ส่วนการ
ซื้อกะทิกล่องในชุมชนเรายังน้อย”
เป็นสินค้าที่ชาวบ้านกับครูภูมิปัญญาช่วยกันทำ�แม้ว่า
ฝีมือชาวบ้านหลายคนอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ตอนนี้เหล็กขูด
กลายเป็นสินค้าชุมชนจุดขายของบ้านไร่ทอนระดับอำ�เภอท่าแพ
ส่ ว นหนึ่ งได้ นำ �ไปขายที่ ต ลาดชายแดนวั ง ประจั น ราคาตั้ ง แต่
300-400 บาท แล้วแต่รูปแบบ โดยมีลูกค้ามาสั่งให้ผลิตเรื่อยๆ
“กระต่ายขูดมะพร้าวในชุมชนเราก็ยังมีใช้กันอยู่ทุกบ้าน
จริงแล้วแม่บา้ นยุคเก่าก็นยิ มใช้กระต่ายขูดมะพร้าวกันอยู่ เป็นการ
ลดต้นทุนอย่างหนึง่ โดยเฉพาะมะพร้าวก็ยงั มีปลูกกันอยูท่ กุ บ้านๆ
ละ 1-2 ต้น” ประเสริฐเล่าว่า งานภูมิปัญญาอื่นที่คงเหลือ ได้แก่
ด้ามพร้า ด้ามจอบ ด้ามมีด และไม้เท้าที่ใช้ในพิธีทางศาสนา
ของอิสลาม จากที่ผลงานออกไป ชาวบ้านที่อื่นรู้ก็เริ่มมีคำ�สั่งซื้อ
เข้ามา”
ประเสริฐเล่าว่าการทำ�โครงการนี้ส่งผลกับคนรุ่นใหม่พอมี
การประชุมเล่าสู่กันฟัง ในวิถีแบบนี้เขาก็หันมาสนใจ
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“มองว่างานเลี้ยงใหญ่ๆ ที่จัดขึ้นในสมัยก่อนเขาใช้เหล็ก
ขูดทำ�งานได้ คนรุน่ ต่อไปอาจไม่ได้สนใจในส่วนนี้ ด้วยวิถวี ฒ
ั นธรรม
อาหารที่เปลี่ยน อีกอย่างพ่อแม่ยุคใหม่ไม่ได้ใช้ลูกขูดมะพร้าวกัน
และไม่รู้ว่าในอนาคตเหล็กขูดจะเป็นวัตถุโบราณในครัวหรือไม่
ที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้ จนมีโครงการนี้ได้ฟื้นเยาวชนหลายคนหันมา
สนใจ”
ประเสริฐมองว่า นอกจากวัฒนธรรมการบริโภคเปลีย่ นไป
ทำ�ให้คนทิ้งเหล็กขูด ขณะเดียวกันการเลิกขูดมะพร้าวส่งผลต่อ
วิถีอาหารที่ไม่เหมือนเดิม เช่น แกงกะทิ ก็ไปทำ�อย่างอื่นแทน
การรักษาเหล็กขูด จึงเป็นการักษาวัฒนธรรมอาหาร
“มะพร้ า วขู ด ด้ ว ยกระต่ า ย กั บ เครื่ อ งขู ด ที่ ใ ช้ ม อเตอร์
หรือไฟฟ้า ก็ออกมาไม่เหมือนกัน ทำ�ขนมอร่อยไม่เหมือนกัน
แบบเครื่องจะร่วน แต่เหล็กขูดจะเป็นเส้น”
ประเสริฐเล่า นอกจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าว
ยังมีการทำ�กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านอื่น คือ ปลูกผัก 5 ชั้น
โดยหาต้นแบบคนที่ปลูกผักในครัวเรือน 10 ชนิด ไปจับคู่ให้อีก
บ้านหนึ่งทำ�ตามขยายแนวคิด โดยมีต้นแบบเดิมที่แข็งแรงเกือบ
20 หลัง นอกจากปลูกผักยังมีเลี้ยงเป็ด ไก่ แพะ ในครัวเรือน
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“การขยายแนวคิดการปลูกพืชผักสวนครัวแบบบัดดี้หรือ
จับคู่จะสร้างระบบพี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษา หลังลงมือทำ�เยี่ยมติดตาม
โดยสภาชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการ สสส. ก็ได้ทำ�หน้าที่ออก
เยี่ยมให้กำ�ลังใจ กับคนที่ทำ�กิจกรรมตามโครงการ พร้อมกับเติม
ส่วนอื่นอย่างเช่น การทำ�บัญชีครัวเรือนและสร้างกติกาชุมชน
ซึ่ ง ประเด็ น สำ � คั ญ ที่ ม องไว้ มี ทั้ ง การลดน้ำ � อั ด ลมในงานนู ห รี
(งานเลี้ยง) การส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรที่ไม่ใช้สารเคมี
100% การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ� และการทำ�บัญชีครัวเรือน
นฤมล ฮะอุรา พีเ่ ลีย้ งติดตามโครงการฯ เล่าว่า การอนุรกั ษ์
วั ฒ นธรรม หรื อให้ ค นมามี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญา
เป็ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งหนึ่ ง ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของในหลวง
“เมื่อเราพบว่า ที่นี่มีภูมิปัญหาเหล็กขูดก็มาทำ� ชาวบ้าน
ก็อยากสืบทอด เป็นกุศโลบายทีท่ �ำ ให้คน มีสว่ นร่วมทำ�ในประเด็น
ทีม่ คี วามรูส้ กึ ร่วมไม่ใช่ทวี่ า่ ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ เป็นความภูมใิ จ
ร่วมของชุมชน ทำ�ให้เชื่อมคนให้เข้ามาหากันได้ เกิดความสามัคคี
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จะนำ�ไปสู่กิจกรรมอื่น เพราะได้ความรู้สึกดีมาจากเรื่องภูมิปัญญา
มาก่อนแล้ว”
วิถกี ระต่ายขูดมะพร้าวหรือเหล็กขูด เป็นวิถกี ารหามะพร้าว
มาทำ�อาหาร พบว่าคนสมัยก่อน เมือ่ ปรุงอาหารต้องไปหามะพร้าว
จากใต้โคนมะพร้าวนำ�มาปอก ขูด บีบ ใช้เวลา สร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัวเป็นอย่างดี
“จะแกงไก่ต้องไปไล่จับไก่บ้านก่อนแม่ตำ�เครื่อง พ่อขูด
มะพร้าว ต้องมาช่วยกัน เด็กช่วย เด็กรอกิน ต้องใช้เวลา วางแผน
ทำ�กัน มีความสุขมากกว่าอาหาร แต่อยู่ที่กระบวนการ” เธอเล่า
แต่ความเปลี่ยนแปลงก็ทำ�ให้วิถีพวกนี้หายไป
สำ�หรับหมูบ่ า้ นไร่ทอน มองว่า ยังรักษาวิถเี ดิมๆ ทีง่ ดงาม
ต่อไปได้ เพราะมีความเข้มแข็งพึง่ ตนเองได้ มีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ เข้าใจเรียนรู้ถึงการพัฒนาโดยสภาชุมชนที่จัดตั้งขึ้นขยาย
แนวคิดเกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง ลดปัญหาเศรษฐกิจ
นฤมลมองว่า จุดเด่นของชุมชนนี้สร้างการมีส่วนร่วม
โดยใช้หลักศาสนา หมู่บ้านนี้เคยมีความขัดแย้งนิดๆ แต่เมื่อใช้
ประเด็นนี้ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นร้อน แต่เป็นความภูมิใจของชุมชน
มาจับ มันทำ�ให้คนเริ่มมีส่วนร่วมมีสามัคคีมากขึ้น การนำ�ผู้นำ�
หลายตำ�แหน่งมาอยู่ในสภาชุมชนก็เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้น
พัฒนาใหม่
“เรื่องภูมิปัญญาพวกเขาต้องการทำ�ศูนย์เรียนรู้ เป็นฐาน
ต่างๆ ให้ที่อื่นมาดูงานในเชิงผลลัพธ์ หลายฝ่ายก็มาเห็นด้วย
กับสิ่งที่ทำ� เพราะภูมิปัญญาเป็นประเด็นเย็น สำ�หรับประเสริฐ
เป็นรองนายก อบต .จึงได้เครือข่ายมาช่วย เช่น กลุ่มเลี้ยงแพะ
กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนเงินล้าน” •
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ชวนพ่อบ้านเลิกนั่งแขวนนก

เพิ่มรายได้บ้านห้วยมะพร้าว

“ผมคลุกคลีอยูก่ บั ชุมชนแล้วพบปัญหาหนีส้ นิ ของชาวบ้าน
ที่นี่ ผมเลยมาหาทางออก”
อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง ผู้รับผิดชอบโครงการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน หมู่ 11 บ้านห้วยมะพร้าว ตำ�บลละงู อำ�เภอ
ละงู จังหวัดสตูล เล่าว่า ชาวบ้านห้วยมะพร้าว 314 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ท�ำ สวนยางตอนยางราคาสูง หลายคนใช้จา่ ยมือเติบ สร้าง
หนี้สินเอาไว้เต็มที่ ทั้งสร้างบ้านใหม่ รถใหม่
“ช่ ว งนั้ น บ้ า นหลั ง หนึ่ ง มี ม อเตอร์ ไ ซค์ ตั้ ง 3-4 คั น
พ่อขับรถออกไป ไม่มีรถใช้ก็ซื้อใหม่โดยไม่รอให้รถคันนั้นกลับมา
ลูก 3 คน มีรถ 3 คัน โทรศัพท์คนไม่น่าจะใช้ก็มีใช้กัน ซื้อของกิน
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เต็มที่ ขอให้ได้กนิ เท่านัน้ ใครมีของมาขายซือ้ ทัง้ นัน้ ยิง่ ถูกยิง่ ชอบ
ไม่ได้สนใจว่าที่มาของสินค้ามาจากไหน”
อับดุลเลาะห์ มองถึงการซื้อของจากตลาดนัดชาวบ้าน
โดยยกตัวอย่างพริกขี้หนูกองละ 20 บาท ซื้อกลับมาบ้าน ใช้จริง
ไม่เกิน 2 บาท ที่เหลือต้องทิ้งเพราะพริกสดเก็บไว้ไม่นานก็เน่า
พอยางราคาตก หลายคนอยู่ ใ นฐานะลำ � บากหนี้ สิ น
พะรุงพะรัง แม้หน่วยงานราชการหลายแห่งมาให้แนวคิดเรือ่ งอาชีพ
เสริม แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน เขาจึงคิดมาทำ�โครงการ
กับ สสส.
“แนวคิดอาชีพเสริมจากหน่วยงานราชการ ส่วนมากเลีย้ ง
วัว เลี้ยงแพะ ก็ไม่สามารถทำ�ได้ทุกครัวเรือน อีกอย่างมันก็ยังไม่
เกิดจากความต้องการเปลีย่ นแปลงแนวคิด พฤติกรรมของชาวบ้าน
เอง แต่ที่ผมคิดต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมมาลดค่าใช้จ่าย” เขาว่า
ทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีเวทีชมุ ชน พอมีโครงการลดรายจ่ายเพิม่
รายได้ให้ชุมชนก็มีเวทีชุมชน แกนนำ�ทุกองค์กรในชุมชนสามารถ
เข้ามานั่งพูดคุยกัน จนสามารถคัดเลือกกลุ่มแกนนำ� 30 คน
เป็นหมู่บ้านไปเปลี่ยนแนวคิด โดยร่วมกันดูงานแปลงตัวอย่าง
เกษตรกรรมผสมผสานที่บ้านเขาพระ อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ของนายชิต ขวัญคำ�
“มีคำ�พูดหนึ่งของคุณชิตที่สำ�คัญมาก เขาบอกว่า ถ้าไม่
เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยน”
ชาวบ้านได้แรงบันดาลใจมากจากการไปดูงานครั้งนั้น
จากการเห็นวิธกี ารเลีย้ งปลาดุกในบ่อพลาสติก โดยใช้วสั ดุเหลือใช้
แบบง่ายๆ ทำ�ให้ชาวบ้านมีแนวคิดกลับมาทำ�หลายคน ขณะที่อีก
จำ�นวนหนึ่งเริ่มกลับมาปลูกผัก ปลูกมะนาวและเลี้ยงไก่ พื้นที่ว่าง
ข้างบ้านแทนที่จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามอย่าง
เดียวก็หันมาปลูกพืชกินได้ทั้งหลาย
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยมะพร้ า ว เห็ น ด้ ว ยกั บ
แนวคิดอาสามาเป็นพื้นที่กลางในการเรียนรู้ของหมู่บ้านทุกกลุ่ม
ทุกวัย จึงให้พื้นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน เป็นแปลงรวม
ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อจะปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะละกอ มะนาว
ข้าวโพดและเกษตรผสมผสานยิ่งสร้างกระแสแนวคิดให้คนหันมา
สนใจมากขึ้น
อับดุลเลาะห์เล่าต่อว่า ก่อนหน้านี้ผลการสำ�รวจภาพรวม
80% ของชาวบ้านเป็นหนี้จากค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเล่าเรียน
และจากการสร้างที่อยู่อาศัย “ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่พออยู่แล้ว
แต่ชาวสวนยางมีความเชื่อว่า ราคายางไม่มีวันตกต่ำ� ยางตก
รายจ่ายเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมจะอยู่ได้อย่างไร บางคนไปกู้
หนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีก เอาเงินอนาคตมาใช้อีก ทบไปเรื่อยๆ ”
เมือ่ แนวคิดเปลีย่ น ทัง้ แกนนำ�และชาวบ้านโดยเฉพาะกลุม่
แกนนำ� 30 ครัวเรือน เริ่มปลูกตะไคร้ พริก มะละกอ หาทางลด
รายจ่าย
“การส่งเสริม นอกจากพาไปดูงาน มีการพาวิทยากรมา
แนะนำ� แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเปลี่ยนแนวคิด”
หลังจากดำ�เนินการมาระยะเวลาหนึ่ง มองว่าสามารถ
เปลี่ยนวิถีคนที่กรีดยางแล้วกลับมานอนเล่น ไม่ได้การได้งานอะไร
หันมาการปลูกผัก เก็บผักข้างบ้านเอาไปขายเพิ่มมากขึ้น
“จริงแล้วทีผ่ า่ นมาการใช้เวลาว่างของชาวสวนยางก็ไม่สม
เหตุสมผล เวลาว่างก็นอน กินน้ำ�ชา แขวนนก ส่วนผู้หญิงกลับ
จากสวนยางทำ�กับข้าวแล้วนอน ตอนเย็นนั่งบ้านเพื่อนตั้งวง
ใต้ต้นไม้ นั่งหาเหาคุยกันรอรับลูก หรือออกไปจับจ่ายชอปปิ้ง”
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เขาเล่า การแขวนนกคือการเอานกกรงหัวจุกที่เลี้ยงไว้
ในกรงออกไปแขวนรวมกลุ่มกับเพื่อน เพื่อชวนกันนั่งฟังเสียงนก
ชื่นชมนก กินน้ำ�ชา สนทนากันไป บางคนใช้เวลากับกิจกรรมนี้ทั้ง
วันจนเย็นกลับมาอาบน้ำ� กินข้าว เข้านอน
หากวิ เ คราะห์ แ บบง่ า ยๆ ต่ อ พฤติ ก รรมการแขวนนก
มุมหนึ่งจะพบว่ามาจากคนในชุมชนมักชอบทำ�อะไรตามๆ กันไป
เห็ น คนอื่ น ดี ก ว่ าตั ว เองไม่ ไ ด้ เห็ น เขาเลี้ย งนกก็เ ลี้ยงกัน เกือบ
ทุกบ้าน
“ทำ � ไมจะไม่ ล องหาสิ่ ง ดี ๆ มาทำ � ตามกั น บ้ า งล่ ะ ”
อั บ ดุ ล เลาะห์ คิ ด จุ ด นี้ เ ป็ น หลั ก จึ ง ชวนแกนนำ � หั น มาปลู ก ผั ก
หวังว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบอีกอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามากกว่า
กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญที่ใช้ได้ เพราะการมาปลูกผักกินเองก็ได้
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ได้สขุ ภาพทีด่ ใี นทุกเพศทุกวัย เป็นกิจกรรม
ทีท่ กุ คนในครัวเรือนสามารถมีสว่ นร่วมได้ วัยรุน่ ไม่ออกไปมัว่ สุมกัน
อย่างน้อยคนปลูกได้กนิ เอง ส่งผลดีตอ่ สุขภาพ หากเหลือ
ได้ขายเป็นการเสริมรายได้
หลั ง ส่ ง เสริ ม การใช้ เ วลาที่ มี คุ ณ ค่ า แบบใหม่ ขึ้ น มาได้
มีการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ เอามาเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้าน
โดยกำ�หนดบ้านต้นแบบที่ต้องมีการปลูกพืชผักสมุนไพร 10 ชนิด
สามารถลดค่าใช้จ่าย และหากเหลือบริโภคสามารถขายได้ โดยใน

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

267

ส่วนของการขายส่งเสริมอาชีพ ได้สร้างตลาดเกษตรชุมชน รับซื้อ
ผลผลิตจากชาวบ้านทุกวันพุธ มีจุดรับสินค้าเพื่อส่งต่อเข้าตลาด
“แม้ระยะแรก มองทีก่ ารลดค่าใช้จา่ ยเป็นหลัก แต่ศกั ยภาพ
ที่มีอยู่ มองไปถึงการพัฒนาเป็นอาชีพเสริม โดยชุมชนไปขายเอง
ในตลาดที่ใกล้ชุมชน ก็เริ่มมีบ้างแล้ว ที่เหลือจะรับไปส่งพ่อค้า
คนกลาง หรือส่งขายภายนอก คิดต่อไปอีกคือการแปรรูป เพราะ
ว่าสินค้าในชุมชนมีทุนอยู่แล้ว ตะไคร้ ข่า พริก ขมิ้นมาแปรรูปผลิต
เครื่องแกง”
จุ ด เด่ น ของเครื่ อ งแกงบ้ า นห้ ว ยมะพร้ า วนอกจากผลิ ต
พืชผักสมุนไพรแบบอินทรีย์ให้ได้ ยังอยู่ที่แนวคิดในการเอาลูก
เถาคัน (องุ่นป่า) ซึ่งขึ้นตามธรรมชาติของพื้นที่ มาแปรรูปเป็น
เครื่องแกง
อับดุลเลาะห์เล่าว่า สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแนวคิด
ชีวิตเปลี่ยน ดังที่กล่าวมาแล้ว เห็นได้ชัดหลังขับเคลื่อนโครงการฯ
นี้คือ คนหันมาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เกิดกลุ่มอาชีพ เช่น
กลุม่ ผลิตขนมของกลุม่ แม่บา้ นทีเ่ คยทำ�ในครัวเรือน มาทำ�เป็นธุรกิจ
ส่งขายในร้านค้าในอำ�เภอและต่างอำ�เภอ กำ�ลังพัฒนาจดทะเบียน
ซึ่งเชื่อมมากับโครงการ สสส.
“แต่กอ่ นคนไม่เชือ่ คิดว่าการตัง้ กลุม่ คือ กลุม้ (ออกเสียง
ภาษาใต้) ถ้าตั้งศูนย์ คือ สูญ (สูญเปล่า) รุ่นใหม่ เราคิดใหม่”
ผู้รับผิดชอบโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ชุมชนเล่าแจกแจง
ผลที่เกิดขึ้นว่า
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- เกิดความสามัคคี การทำ�งานเป็นกลุ่ม เป็นทีม
- เปลี่ยนแนวคิดคน
- ชาวบ้านลดรายจ่าย
- ชาวบ้านได้อาชีพเสริมอาจได้ตอ่ ยอดเป็นวิสาหกิจชุมชน
“ในอนาคตที่ เ ห็ น มามี ก ารเสนอเลี้ ย งผึ้ ง เลี้ ย งนก
กางเขนดง (แซงแซว) ที่สร้างรายได้ก็ดีกว่านั่งดูนกเปล่าๆ ” เขา
ว่า โดยตอนนี้มีกรรมการสภาหมู่บ้าน 30 คน เป็นแกนหลักขับ
เคลือ่ นไปข้างหน้าไปสูห่ มูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการกลุม่
เครื่องแกง และตลาดกลางหมู่บ้าน •
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สงขลา

ฟื้นวัฒนธรรมบ้านโคกเมือง

ส่งแนวคิดพัฒนาสู่คนรุ่นใหม่

“ตอนผมมารับตำ�แหน่งผู้ใหญ่บ้าน ที่นี่ไม่มีอะไร ล้าหลัง
อาชีพเดิมทำ�นา ปลูกแตง ต้มเหล้าเถื่อน เล่นการพนัน ชาวบ้าน
มีหนี้สิน ป่าชายเลนถูกทำ�ลาย สัตว์น้ำ�ร่อยหรอ มีการบุกรุกพื้นที่
ไม่มีกลุ่มต่างๆ องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน ขาดความรู้ ทักษะ
ขาดความสามัคคี ขาดการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน”
นั่นเป็นภาพบ้านโคกเมือง ตำ �บลบางเหรียง อำ�เภอ
ควนเนียง เมือ่ ทศวรรษก่อน จากปากคำ�ของ อุดม อินเส่ง ผูใ้ หญ่
บ้านโคกเมือง ผูร้ บั ผิดชอบโครงการสานใจคนสามวัยร่วมสร้างบ้าน
โคกเมืองให้น่าอยู่ ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน หมู่ 12 บ้านโคกเมือง
ตำ�บลบางเหรียง อำ�เภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
บ้านโคกเมืองแยกการปกครองเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่เมื่อปี
2536 อุดมเข้ามารับตำ�แหน่งผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ในปี 2541 นำ�
ชาวบ้านสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมชาวบ้านเป็นหนึ่งเดียวผ่าน
การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ใช้กิจกรรมประเพณีสำ�คัญของหมู่บ้านสลาย
พฤติกรรม หรือความเกลียดชังเดิมๆ เช่น จัดรดน้ำ�ดำ�หัว ผู้สูงอายุ
คนทีโ่ กรธเกลียดกัน ก็คอ่ ยหันหน้าเข้ามาหากันได้ สร้างความเชือ่ ม
โยงเห็นพัฒนาการของชุมชนมาเป็นลำ�ดับ
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

271

ล่าสุดผู้ใหญ่อุดมใช้โครงการฯ ที่สนับสนุนโดย สสส.
ตอบสนองแนวคิดว่าการพัฒนาของหมู่บ้าน มองไปถึงการยื่นไม้
ผลัดการพัฒนาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้
“เพราะคิดหนักว่าเมือ่ หมดคนรุน่ ผมจะพัฒนาต่ออย่างไร”
ความกังวลใจของ อุดม อินเส่ง ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านโคกเมือง
นำ�มาสู่กิจกรรมโครงการฯ ที่เน้นถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดการพัฒนา
เป็นตัวช่วยกระตุ้นคนให้ตื่นมาทำ�งาน บนเป้าหมายชุมชนน่าอยู่
ที่ ส ามารถรั ก ษาประเพณี วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม เอาไว้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
“หลายหน่วยงานได้นำ�เสนอถึงการพัฒนาของหมู่บ้าน
ต่างๆ ว่าควรมีการยื่นไม้ต่อ แต่การยื่นให้ การมอบให้กับคน
รุ่นหลังนั้นลักษณะที่ให้เป็นแบบไหน เมื่อหมดคนรุ่นผมจะต่อ
อย่างไร” นั่นเป็นโจทย์ที่ผู้ใหญ่อุดมต้องกลับมาคิดหลายตลบ
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ด้วยวิธคี ดิ เอาคนมาเป็นตัวตัง้ ในการพัฒนา เขาได้คดิ แบ่ง
คนในหมูบ่ า้ นออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1.กรรมการหมูบ่ า้ น 2.ทีป่ รึกษา
ระดับมันสมอง มาจากข้าราชการบำ�นาญที่อยู่ในพื้นที่ ชาวบ้าน
ผู้มีภูมิรู้ภูมิปัญญา และ 3.ชาวบ้านทั้งหมด
คนทัง้ 3 กลุม่ มาพบปะทำ�งานร่วมกัน ในเวทีการประชุม
ประจำ�เดือนในกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ อีกด้านหนึ่งถูกแบ่งเป็นคน
3 วัย ให้คนสูงวัยได้พูดเรื่องอดีต วัยกลางคนพูดเรื่องปัจจุบัน
เด็กรุ่นใหม่พูดเรื่องอนาคต
“แต่คนทัง้ หมดต้องพูดเรือ่ งเดียวกันในการทำ�แผนหรือนำ�
เสนอโครงการ ซึ่งแสดงว่าทุกเรื่องทุกโครงการที่หยิบยกเข้ามา
ในการพูดคุย คนสามวัยพูดเรื่องเดียวกัน แต่ลักษณะการพูดไม่
เหมือนกัน มีมุมมองที่แตกต่าง”
เขายกตัวอย่างการพูดถึงถนนหมูบ่ า้ น คนรุน่ ก่อนอาจเล่า
ว่าที่มีถนนขึ้นมาได้ เพราะคนในหมู่บ้านใช้จอบขุดโดยไม่ต้อง
ใช้เงินหรืองบประมาณ คนรุ่นกลางเห็นถนนดินที่คนรุ่นก่อนขุดไว้
มาพัฒนาผลักดันให้ลาดยาง แต่คนรุน่ ใหม่ตอ้ งมองต่อไปข้างหน้า
ว่าควรเป็นถนนสามเลน บายพาส ทางด่วน หรืออนาคตการขยาย
ของเมืองจะอยู่แบบเดิมไม่ได้
หลังจากอุดมมาเป็นผู้นำ� เขาผลักดันจนเกิดมีกลุ่มต่างๆ
ที่มีความชัดเจนเป็นทุนในการพัฒนา มีเวทีพูดคุยโดยมีสโลแกน
”ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของหมู่ 12”
จุดเด่นอย่างหนึ่งสำ�หรับแนวคิดการพัฒนาของเขา คือ
ดึ ง ข้ า ราชการบำ � นาญที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ม าเป็ น มั น สมองของชุ ม ชน
โดยมองว่าคนเหล่านีเ้ ป็นแกนนำ�ระดับมันสมอง บุคคลสำ�คัญของ
หมู่บ้านมีภูมิรู้ เพราะฉะนั้นเมื่อลงความเห็นว่าบุคคลใดมีความ
เหมาะสมที่จะมาช่วยงานเขาใช้ทุกวิถีทางเอาคนเกษียณมาเป็น
สมองของชุมชนให้ได้
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บทบาทกลุม่ มันสมอง วางให้ท�ำ หน้าทีใ่ นบทบาททีป่ รึกษา
ผู้ใหญ่บ้าน เพราะถ้าให้มาเป็นกรรมการโดยตรงชาวบ้านอาจไม่
ยอมรับด้วยความไม่เข้าใจส่วนตัว เพื่อทำ�ให้ชาวบ้านสบายใจขึ้น
แม้จะดึงมาเป็นมันสมอง ช่วยคิดแต่เขาบอกชาวบ้านว่าการตัดสิน
ใจอยู่ที่ชุมชน และเวทีชาวบ้านเท่านั้น
สำ�หรับโครงการชุมชนน่าอยู่ของ สสส. เขาเล่าว่าเน้นฟื้น
ภูมิปัญญาเพราะมองเห็นว่าวัฒนธรรมต่างๆ ค่อยหายไป
“อย่างวิถีชาวบ้านการทำ�ขนมต้มเดือน 10 ที่ทุกบ้าน
ต้องทำ�ในประเพณีทำ�บุญเดือนสิบกำ�ลังหายไป สังเกตจากบ้าน
ผมเอง ถึงเดือน 10 แฟนจะสั่งให้เราซื้อต้มทุกที ผมว่าทำ�ไมไม่
ทำ�เอง แฟนบอกว่าทำ�ไม่เป็น เราก็ว่าแม่ไม่สอนหรือ เขาว่าไม่
ก็เห็นปัญหาว่าทีเ่ กิดอย่างนี้ เพราะผูใ้ หญ่ขาดการถ่ายทอดให้เด็ก”
การดำ�เนินโครงการ สสส. จึงทำ�ตามแนวคิดดังกล่าว เน้นกิจกรรม
ที่เป็นธรรมชาติ เพราะมองว่าวิถีเหล่านี้ ไม่สามารถถ่ายทอด
โดยการบังคับให้ทำ� แต่เป็นการซึมซับไปสู่เด็ก
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“เราก็คิดมาก่อนว่าในเดือน 10 การทำ�ต้มให้ชวนเด็ก
มาด้วย เด็กมาแล้วไม่ตอ้ งบังคับให้เขาฝึกหรือทำ� มาเล่นแถวๆ นัน้
แต่ให้เด็กเริ่มสัมผัส เช่น กินดังต้ม (ข้าวเหนียวไหม้ก้นหม้อที่หุง
สำ�หรับทำ�ขนมต้มมีรสชาติอร่อย) เขาจะเริ่มชอบไปเอง เราไม่
บังคับอะไรเลย ค่อยมีศิลปะในการเชิญชวน”
อุดมเล่าว่า กิจกรรมทีท่ �ำ ปรากฏว่า เด็กสามารถเรียนรูก้ าร
ทำ�ต้มได้ในเวลาไม่นาน ต้มที่ได้ก็ทำ�แล้วเอากลับไปบ้าน และ
ทำ�บุญที่วัดตามประเพณี
“คนทีอ่ นื่ ก็บอกเสมอว่าถ้าไม่มกี ารถ่ายทอดรุน่ สูร่ นุ่ ความ
ยั่งยืนก็ไม่เกิดขึ้น แต่การถ่ายทอดโดยการอัดเข้าไป เด็กก็ไม่เอา
ต้องซึมซับให้ได้ แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ”
นอกจากด้านวัฒนธรรมประเพณีหลายด้าน เนื่องจาก
ชุมชนนี้มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางโครงการฯ ยังจัดพาเด็ก ผู้ใหญ่
คนแก่ไปดูงานป่าชุมชน เรียนรู้หลายอย่างจากชุมชนเพื่อปลูกฝัง
คนรุน่ ต่างๆ ให้เห็นความสำ�คัญของการปลูกป่าทีส่ ง่ ผลดีตอ่ คนและ
ชุมชน
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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“เศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่าชุมชนเราก็ทำ� เราก็พาไปดูงาน
ที่ อื่ น ด้ ว ยเพราะใช้ เ ป็ น กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรมคนสามวั ย ที่
เข้าร่วม ทำ�ให้เขาเห็นว่าการพัฒนามันไม่เหมือนกัน ที่สอดคล้อง
กับชุมชนแต่ละแห่ง อันไหนเป็นจุดเด่นจุดด้อย และเราปรับมาใช้
อย่างไรด้วยตัวเขาเอง อย่างเช่นไปดูเศรษฐกิจพอเพียงธาตุ 4
ของ “ป๊ะหรน” ที่อำ�เภอรัตภูมิ”
ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการ เขาจะชวนเด็กมาร่วม
ในกิจกรรมชุมชนต่างๆ ไม่ว่าเก็บขยะ การปลูกต้นไม้ พบว่า
การลงมือทำ�จริงเท่านัน้ จึงจะเปลีย่ นแปลงแนวคิดเด็กได้ เด็กได้รวู้ า่
เมื่อปลูกป่าชายเลนแล้วจะมีปูมาอยู่จริง เขาจึงจะสนใจป่าชายเลน
“ด้านวัฒนธรรมส่งเสริมให้เด็กนุ่งชุดโจงกระเบนไปวัด
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารปิน่ โต การหิว้ อาหารจากบ้านมากินและ
มีสว่ นร่วมกับคนอืน่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดี กลายเป็นวิถสี ว่ นหนึง่
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ของชุ ม ชนในเวลานี้ ใช้ กั บ ทุ กงานไม่ ว่า รับ แขกบ้า นแขกเมือง
นักท่องเที่ยว ใครไปใครมาก็จะได้กินอาหารปิ่นโต”
ความหมายของชุมชนน่าอยูจ่ ากโครงการฯ นี้ ผูใ้ หญ่อดุ ม
เล่าว่า จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่สามารถรักษาประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และ
เป็นสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
สิ่งที่ได้ดำ�เนินการผ่านมา เป็นตัวช่วย ตัวทุน กระตุ้นคน
ให้ตื่นมาทำ�งานจริงจัง ผ่านการดูงาน การเปิดโลกทัศน์มุมมองต่อ
ชาวบ้าน ส่งต่อคนรุ่นหลังและพัฒนาให้ดีขึ้น
“การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งผม
เห็นว่าเป็นไปได้อีกหลายอย่าง และกำ�ลังดำ�เนินการอย่าง เช่น
ด้านการทำ�ประมง การวางหมำ� ซึ่งก็คือเอาไม้ไปปักลงแหล่งน้ำ�
เพื่อเป็นบ้านปลาตามธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้น”
อุดมมีมุมมองต่อการพัฒนา เน้นที่แก้ปัญหาเรื่องคน
ใช้คนมาแก้คน ผู้นำ�ต้องเห็นกระบวนการการพัฒนาที่จะต้องใช้
คนในการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพเป็นเรื่อง
สำ�คัญ ถ้าได้พัฒนาคนโดยเฉพาะตัวผู้นำ�ให้ตระหนักว่า การเป็น
ผู้นำ�ต้องพัฒนาคน เชื่อว่าเราสามารถเดินไปได้ไกลและส่งต่อ
ถึงคนรุ่นใหม่ได้ •
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กลับพัฒนาบ้านเกิดตามรอยพ่อ

สามพี่ น้ อ งเรี ย นจบวิ ศ วกรและธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
บ่ายหน้ากลับจากเมืองหลวงมาทำ�เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ
และยังเปลี่ยนแนวคิดเพื่อนบ้านในซอยปลักควาย
อมรรัตน์ ธรรมรัตน์ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการซอยปลักควาย
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง หมู่ 1 ตำ�บลรัตภูมิ อำ�เภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของบ้าน เรียนจบธุรกิจระหว่าง
ประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เคยทำ�งานเกี่ยวกับธุรกิจ
มือถืออยู่ในกรุงเทพฯ วางแผนจะตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองกรุง เมื่อพ่อ
ไม่สบาย จึงตัดสินใจกลับมาบ้าน ทำ�งานในหาดใหญ่ จนสุดท้าย
พ่อเสียจึงทำ�เกษตรอินทรีย์สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อ
นุสนธิ์ ธรรมรัตน์ น้องชายคนกลางเรียนจบวิศวเครือ่ งกล
ตอนพี่สาวทำ�งานอยู่กรุงเทพฯ เขาอยู่บริษัทบริดจสโตนที่ชลบุรี
ตัดสินใจกลับบ้านตอนที่พ่อไม่สบายในปี 2549 มาก่อนพี่สาว
โดยขอย้ายมาอยูท่ บี่ ริดจสโตนสาขาสะเดา ล่าสุดทำ�งานทีโ่ รงไฟฟ้า
จะนะ
ขณะที่น้องชายคนเล็กเป็นวิศวกรทำ�งานอยู่กับบริษัทซีพี
บ้านพรุสงขลา นอกเหนือจากงานประจำ� ทุกคนกลับมายังบ้าน
ที่เกิดและเติบโตมา เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การทำ�เกษตรแบบพ่อ
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“ในสามพี่น้องชอบการเกษตร พูดถึงเรื่องนี้จะไม่มีใคร
คัดค้าน เอาเกษตรที่พ่อเคยทำ�มาสิ่งนี้มันอยู่ในเส้นเลือดเราเสีย
แล้ว” นุสนธิ์เล่า เขาเกิดทันในยุคที่พ่อใช้วัวไถนา ขุดหลุมใส่ปุ๋ย
ขี้ค้างคาว เอาต้นกล้ามาจุ่ม ก่อนปักดำ� หลังจากนั้นก็ไม่ใส่ปุ๋ย
อะไรอีก ภาพตัวเองในวัยเด็กช่วยถอนกล้า เก็บข้าว เดินตามรถ
ไถเพื่อหาปลา
“การตัดสินใจกลับบ้านนั้นยาก เพราะงานของเราที่บ้าน
หายาก อัตราเงินเดือนก็ต่ำ� ก็คิดหนักอยู่ แต่ว่าเราก็มองว่าในสิ่ง
อื่นๆ ที่เราได้ก็มากกว่า เช่นว่า เราได้อยู่บ้านจึงไม่ได้ใช้เงินอย่าง
เดียวตัดสิน ตอนนี้พี่น้องทุกคนก็ได้กลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกัน
บ้านที่เคยโตมาด้วยกัน”
เขาเล่าว่า ปี 2549 กลับมาบ้าน เห็นพ่อปลูกส้มจุก มะนาว
สับปะรด แตงโม ทำ�นา เขาใช้เวลาว่าง ตอนนั้นพ่อนำ�ภูมิปัญญา
สมัยก่อนกลับมาใช้ สองพ่อลูกช่วยกันทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ นำ�ความรู้
ภูมิปัญญามาปรับใช้
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“หลังจากนั้นพ่อก็เริ่มขายพันธุ์ต้นไม้ที่บ้านด้วยในนาม
สวนลุงวร มีรูปโลโก้เป็นรูปพ่อเอง เน้นขายพันธุ์ส้มจุกกับไม้ไผ่
การติดต่อกับนักวิชาการในช่วงนั้นทำ�ให้เรียนรู้การทำ�สบู่ แชมพู
และน้ำ�ยาล้างจาน”
นุสนธิ์ จึงคิดว่าเกษตรอินทรีย์ เริ่มมาจากตอนที่พ่อปลูก
ส้มจนมาเป็น “สวนลุงวร” จนพ่อเสียชีวิตในปี 2556
“เรากลับมาบ้านปี 2551 จำ�ใจกลับมา ต้องแลกกับ
หลายสิง่ ตอนแรกกลับมาทำ�งานออฟฟิศ แถวหาดใหญ่จนลาออก
ในปี 2556 กลับมาทำ�สวน” อมรรัตน์เล่าต่อ ตอนแรกยังไม่ได้ชว่ ย
อะไรมาก จนกระทั่งเห็นส้มร่วง มะนาวที่ปลูกไว้ร่วง เริ่มนำ�มา
หมักทำ�น้�ำ ยาล้างจาน ได้สตู รมาจากบ้านน้องสะใภ้ทสี่ รุ าษฎร์ธานี”
สำ�หรับโครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
อมรรัตน์เล่าว่า เป็นการฟื้นวิถีชุมชนดั้งเดิมหลายอย่าง
“บ้านเราถือว่าทำ�ทุกอย่างตามวิถีอินทรีย์แล้วทุกอย่าง
ทำ�ปุ๋ยหมัก ทำ�แก๊สใช้เอง เอาของเหลือจากการเกษตร มาหมัก
แปรรูปเป็นน้�ำ ยาซักผ้า น้�ำ ยาล้างจาน สบู่ น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น
แต่คนอื่นในชุมชนแม้ว่าทุกคนจะมีวัตถุดิบ ยังไม่ได้ทำ�ในส่วนนี้
จึงต้องการชวนคนอื่นมาทำ�ด้วย” นั่นเป็นเป้าหมายสำ�คัญ
กิจกรรมจึงเริม่ ตัง้ แต่ชแี้ จงโครงการ จัดตัง้ สภาผูน้ �ำ ประชุม
ประจำ�เดือน แล้วมาสอนทำ�ของใช้ใกล้ตัว “สบู่ น้ำ�ยางล้างจาน
แชมพู” ทำ�แล้วแบ่งไปใช้ในชุมชนปลักควายโดยมีเป้าหมาย 100
ครัวเรือน
ชุมชนปลักควาย เป็นชุมชนชายแดนชายขอบของหลาย
หมู่บ้านในซอยเดียวกันที่มีระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่ผ่านมาคนใน
ซอยแห่งนี้มักขาดการเหลียวแล แม้อยู่ใกล้ศูนย์ราชการเพียง
2 กิโลเมตร สมัยก่อนชาวบ้านเรียกซอยนี้ว่า “ซอยปลักควาย
นายเมิน”
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กิจกรรมย้อนรอยอดีตชุมชนคนปลักควาย ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ ของโครงการฯ ในช่วงแรกมีการสืบค้นประวัตคิ วามเป็นมาของ
ซอยโดยให้ผเู้ ฒ่าล่าประวัตคิ วามเป็นมาของซอยและให้เด็กนักเรียน
ทำ�ข้อมูลเกี่ยวกับซอยได้ข้อมูลว่า
ในอดีตซอยปลักควายเคยเป็นทางดินแคบๆ ผ่านป่า
เมื่อ 25 ปีก่อน ชาวบ้านร่วมมือที่จะตัดซอยเอง แต่การขอที่ดิน
ผ่านที่ดินชาวบ้านไม่ง่าย มีความขัดแย้งขนาดเอามีดมาไล่ฟันกัน
จน 18 ปีถนนระยะ 1 กิโลเมตรจึงตัดได้ตลอด การทำ�ถนนในตอน
แรกใช้ วิ ธี เ กณฑ์ แ รงงาน ขณะที่ ผู้ นำ � ชุ ม ชนต้ อ งเดิ น ขึ้ นโรงพั ก
เพราะถูกแจ้งความจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินมากมาย
“ซอยแห่งนีจ้ งึ เคยเป็นแผลเก่าความขัดแย้งในซอย แต่เรือ่ ง
นั้นจางหายไปแล้ว เพราะคนรุ่นนั้นล้มหายตายจากไปหมดแล้ว”
อมรรัตน์เล่า พอได้ถนนแล้วคนสัญจรมากขึ้น ถนนเป็นหลุมบ่อ
มีคนแก่คนหนึง่ ชือ่ ยายจันซ้อนท้ายจักรยานหลานไปงาน แล้วเกิด
พลาดตกลงในหลุม ก็เลยเรียกปลักควายตั้งแต่นั้นมาเพื่อเป็นการ
ประชดรัฐที่ไม่เหลียวแล
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กิจกรรมต่อมา เป็นการการเสวนาพืชร่วมยาง ก็เชิญ
ตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้ามาให้ความรู้ แต่กอ่ น
ชาวบ้านทีน่ ตี่ อ่ ต้านการปลูกพืชแซมยาง เพราะเห็นว่า ต้องทำ�งาน
เหนื่อย ไม่เหมือนปลูกยาง
“หลังการอบรม มี 4-5 รายที่มาเปลี่ยนแนวคิดใหม่
ปลูกกล้วย ตะไคร้ อ้อย ผักเหรียง ขมิ้น หัวไพล ในสวนยาง
ที่กรีดแล้ว” อมรรัตน์เล่า มีการพาชาวบ้านไปดูงานที่กลุ่มเกษตร
ธาตุ 4 ที่เขาพระ อำ�เภอรัตภูมิเป็นต้นแบบ
โครงการฯ ได้ ตั้ ง ปราชญ์ ใ นชุ ม ชนด้ า นต่ า งๆ ขึ้ น มา
ประกอบด้วย
- อำ�ไพ ธรรมรัตน์ ปราชญ์ดา้ นอาหาร น้�ำ ยาล้างจาน สบู่
- สุวิมล ทองเอื้อ ปราชญ์ด้านปุ๋ย
- นิยม ศิริมุสิกะ ปราชญ์ด้านการเลี้ยงผึ้ง ทำ�ครกสี และ
แพทย์แผนไทย
- พร้อม ทองเอื้อน และ ประคอง เพชรพรหมศร หมอ
ไหว้เจ้าที่
- เสริม ธรรมรัตน์ ปราชญ์ด้านแก๊สชีวภาพ
- คนึง ยิ้มเยื้อน ปราชญ์ด้านขนมไทย
“ปกติพวกเขาเหล่านี้มีความรู้ มีความสามารถ แต่คนอื่น
ไม่รู้ พอเราประกาศว่าเขาเป็นปราชญ์ในด้านต่างๆ เขาจะเกิดแรง
บันดาลใจในการทำ�งาน ภูมิใจ ถ่ายทอดได้เต็มที่”
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตชุมชน มีการทำ�น้ำ�ดื่มสมุนไพร
วุ้นมะพร้าว ตะไคร้ ใช้ขมิ้นมาทำ�สบู่ และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง
ในสวนยาง
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“น้ำ�ตะไคร้ชาวบ้านว่าเอามาทำ�คงไม่เป็นท่า ไม่อร่อย
พอมาลองทำ�ดู ชิมดู จนเขากลายเป็นตัวตั้งตัวตี เพราะเห็นว่า
อร่อย” อมรรัตน์เล่า
หลั ง ขั บ เคลื่ อ นโครงการทำ �ให้ ซ อยที่ ข าดการเหลี ย วแล
เป็นทีร่ จู้ ดั มากขึน้ มีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วย ได้แก่ สำ�นักงานการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วิทยาลัยชุมชน สหกรณ์การเกษตร
อำ�เภอควนเนียง เกษตรจังหวัดสงขลา เกษตรอำ�เภอควนเนียง
อบต.รัตภูมิ ฯลฯ การดึงส่วนต่างๆ เหล่านี้มาอาศัยชื่อสวนลุงวร
ที่มีลูกค้า และทำ�กิจกรรมเพื่อชุมชนมาก่อนแล้ว
หลังจากขับเคลื่อนโครงการ สสส. มาระยะหนึ่ง อมรรัตน์
เห็นว่า คนในชุมชนเริ่มกลับมาคุยกันได้ในเรื่องเดียวกัน คนซอย
ปลักควายมีความพร้อมใจร่วมมือ กล้าแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
มากขึ้น
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“ทำ�ให้มเี วทีคยุ ของซอยปลักควายซึง่ สมัยก่อนผูใ้ หญ่บา้ น
เคยจัดให้มีแล้วหายไปนาน พอมีตรงนี้กลับมาอีกครั้งก็คุยกันได้
ใหม่ เอาปัญหามาคุยกันต่อเนื่อง
เรื่องที่คุยกัน ส่วนมากเรื่องถนน น้ำ�การเกษตร ภัยสังคม
ปัญหาเยาวชน การขายผลผลิตเกษตร ใครมีความรู้อะไรใหม่ก็เข้า
มาพูดกันตรงเวทีนี้”
ทีส่ ามารถตอบโจทย์เกษตรอินทรียว์ ถิ พี อเพียงได้มองจาก
แต่ก่อนใช้สารเคมี มีอัตราเป็นโรคเข้าโรงพยาบาลมาก พอขยับ
เปลี่ยนมาเป็นแนวอินทรีย์ ลดการการเจ็บป่วย เพราะได้กินของดี
ไม่มีสารพิษ
“จากกิจกรรมย้อนอดีตเราพบว่า คนที่มีรายได้ 120 บาท
ต่อสัปดาห์เขาอยูไ่ ด้ เพราะเขาปลูกพืชผักกินเอง ทำ�นาเอง แทนที่
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จะซื้อปุ๋ยเหมือนช่วงก่อน ก็ทำ�ปุ๋ยเองก็มีเงินเหลือ เอาไว้ใช้จ่ายได้
ไม่เป็นหนี้ ”
วิ ถี อิ น ทรี ย์ ทำ � ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ใช้ เ วลาว่ า งเป็ น
ประโยชน์ ลดความเครียด ออกกำ�ลังกายมากขึ้น มีรายได้เพิ่ม
มีความสุขมากขึ้น
ถึงเวลานี้อมรรัตน์ วิชาที่ร่ำ�เรียนมาก็ได้ใช้ สำ�หรับชุมชน
บ้านเกิดก็มองว่า เด็กรุ่นใหม่คนอื่นก็น่าจะเอาความรู้กลับมา
ทำ�งานช่วยหมู่บ้านเราบ้าง อนาคตเธออยากตั้งกลุ่มรวบรวม
ผลผลิตของเกษตรกรในซอยปลักควาย เพื่อให้คนมีรายได้ และมี
อำ�นาจต่อรองทางการตลาด •
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คนปะโอพลิกวิกฤติพม่าแย่งงาน

สูช่ มุ ชนผลิตอาหารปลอดสารพิษ

บ้านปะโอ หมู่ 1 ตำ�บลม่วงงาม อำ�เภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา มีประชากร 244 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ยังยึด
อาชีพดัง้ เดิม เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาแหล่งน้�ำ เพราะต้องอาศัยน้�ำ ฝน
เพื่อทำ�นาปี ช่วงที่ไม่ได้ทำ�นาพื้นที่ 1,500 ไร่ ถูกปล่อยทิ้งร้าง
ทำ�ให้ตน้ กก วัชพืชขึน้ เต็ม พอฤดูฝนใหม่มา ชาวบ้านจะพากันเผา
ทุกอย่างเพื่อเตรียมที่ทำ�นาจนควันโขมงเต็มท้องทุ่ง
“ทำ�นาปีละครั้งก็จะมีรายได้ประจำ�ปี รายได้ประจำ�วัน
ประจำ�เดือนไม่มี ก็ตอ้ งออกไปทำ�งานรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม
แปรรู ป สั ต ว์ น้ำ �ในละแวกนั้ น เป็ น คนงานปอกกุ้ ง ปอกหมึ ก
แต่ ร ะยะหลั ง พม่ า เข้ า มารั บ จ้ า งทำ � งาน และขยั น กว่ า คนไทย
คนปะโอก็เลยตกงานอีก”
สวัสดิ์ รวยสูงเนิน ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสุขคนบ้าน
ปะโอชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ เล่าว่า ทุกวันนี้มีแรงงาน
พม่าเข้ามาเช่าบ้านเพื่อรับจ้างทำ�งานโรงงานที่ปะโอถึง 3,000 คน
สวัสดิ์มีพื้นเพเป็นชาวนครราชสีมา แต่มาเป็นเขยของบ้านปะโอ
อดีตผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยเทคนิค เกษียณเมือ่ ปี 2548 แต่มาสร้าง
บ้านและทำ�สวนอยู่ที่ปะโอตั้งแต่ปี 2545
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“ผมรู้จักกับญาติแม่บ้าน ก็เห็นปัญหาชุมชนที่นี่หลาย
อย่างเริม่ คุยกลุม่ ย่อยและใหญ่ขนึ้ ใช้หลักบริหารมาจับพอทำ�อะไร
สำ�เร็จความเชื่อถือก็มากขึ้น”
เป็นในปี 2556 เขาเริม่ มีการประชุมรวมกลุม่ ในนาม “กลุม่
เกษตรกรชุมชนบ้านปะโอ” ซึ่งมีกลุ่มคนทำ�นา กลุ่มปลูกพืชผัก
สวนครัว และกลุ่มเลี้ยงวัว เข้ามาร่วม
พวกเขาเริ่มต้นแก้ปัญหาแหล่งน้ำ� ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน
ติดต่อกับสำ�นักงานชลประทาน ทำ�โครงการขุดคลองชลประทาน
เชื่อมกับคลองอาทิตย์ที่ส่งน้ำ�มาจากระโนด ส่งน้ำ�เข้ามาในพื้นที่
หลังจากทำ�สำ�เร็จทดลองทำ�นาปีละ 2 ครั้ง ใครไม่ทำ�นาก็ปลูกผัก
เลี้ยงวัว โดยอาศัยน้ำ�ตรงนี้
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สวัสดิ์ ได้วางให้กลุ่มต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมีบทบาทด้วยตนเอง
สมาชิกกลุ่มละ 50-60 คน เมื่อมองถึงการพึ่งตนเอง เห็นการ
ลดค่าใช้จ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว ใครปลูกเหลือก็ขาย
สร้างรายได้ประจำ�วัน
“ในตลาดม่วงงามซึง่ เป็นตลาดใหญ่ของชุมชน สินค้าทีว่ าง
อยูเ่ ต็มไปด้วยสารเคมี เราก็เลยมารณรงค์เรือ่ งปุย๋ อินทรีย์ ขอความ
อนุเคราะห์จากกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับสูตรปุ๋ย โดยตั้งเป้าจะเอา
ปุ๋ยเคมีออกจากพื้นที่ให้หมด” เขาเล่าว่าผลิตปุ๋ยจากขี้วัว แกลบ
ฟางข้าว และยังผลิตสารไล่แมลง แบบจากพืชสมุนไพรจากเส้น
ยาสูบ โดยขอเส้นยาสูบหมดอายุความจากศุลกากรที่จับบุหรี่
นำ�เข้าผิดกฎหมาย เอาไปหมักกับสะเดาและบอระเพ็ด ใครใน
ชุมชนก็สามารถนำ�ไปใช้ได้
มาถึงตรงนีจ้ งึ มีกลุม่ ปุย๋ เพิม่ ขึน้ มา มีการผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้
เองและเหลือจำ�หน่ายออกไปได้อีก เมื่อคิดเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
อย่างเป็นรูปธรรม เราขอสนับสนุนจาก สสส.
“ที่ ผ่ า นมาเราเน้ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี จุ ด อ่ อ นในทาง
วิชาการ เราจึงอยากพัฒนาทางวิชาการ เป็นโอกาสที่จะชวน
วิยากรด้านต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ ที่ผ่านมาเมื่อเราขอหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาอบรม ก็จะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการอบรมมา
ตลอด” สวัสดิเ์ ล่าการขับเคลือ่ นงาน สสส.หลังตัง้ สภาผูน้ �ำ 21 คน
เริม่ ประชุมวิชาการเพือ่ พัฒนาเกษตรอินทรียป์ ะโอ ต่อยอดแนวคิด
ที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าการเลี้ยงวัว ปลูกพืชผัก การ
ทำ�นา
“ทำ�นา 2 ครั้งต่อปี ก็ยังมีปัญหาน้ำ�ไม่พอ จึงมาคิดใหม่
ว่าจะไม่ทำ�นารอบ 2 แต่จะปลูกพืชหลังนาแทน แตงโม ฟักทอง
ถัว่ ฝักยาว ข้าวโพด ใช้ปยุ๋ อินทรียท์ ผี่ ลิตเองโดยรับประกันว่าพืชผัก
จากที่นี่ไม่มีปุ๋ยอินทรีย์ ไม่มียาฆ่าแมลง ปลอดสารพิษ”
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แตงโมอินทรีย์จากทุ่งนาปะโอ เป็นที่ต้องการตลาด และ
ขายเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็ว
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวคิดเรือ่ งเกษตรอินทรียโ์ ดยใช้
หอกระจายข่าว ชวนพยาบาลซึ่งเป็นคนในพื้นที่ มาให้ความรู้
ปัญหาของโรคภัยที่มาจากสารเคมี ผ่านเสียงตามสาย กระตุ้นให้
ชาวบ้านเห็นพิษภัยของสารตกค้างในพืชผัก การขับเคลื่อนงาน
สสส. เสริมศักยภาพ จึงเป็นการให้ความรู้ และลงไปถึงการปฏิบัติ
จาก 4 กลุ่มเข้มแข็ง จึงมีกลุ่มต่างๆ เพิ่มมาอีกคือ
- กลุ่มทำ�นา
- กลุ่มผักสวนครัว
- กลุ่มเลี้ยงวัว
- กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- กลุ่มเลี้ยงปลา
- กลุ่มผู้ใช้น้ำ�
- กลุ่มทำ�บัญชีครัวเรือน
- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
สวัสดิ์เล่าว่า มีการบริหารกันเองในกลุ่มเป็นกลุ่มเข้มแข็ง
รวมทุกกลุ่มประมาณ 500 คน จากประชากร 900 กว่าคน โดยที่
ทุกกลุ่มจะอยู่ภายใต้กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านปะโอที่มีเขาเป็น
แกนนำ�
“วิ ถี ใ หม่ ที่ บ้ า นปะโอ ทำ �ให้ ค นมี ร ายได้ เ สริ ม มากขึ้ น
พืชหลังนาทำ�ให้คนมีเงินราว 30,000 บาท ขณะที่การทำ�นาอาจ
เหลือเงิน 20,000 บาทและยังใช้เวลามากกว่าเสียด้วยซ้ำ� หลาย
คนปลูกผักบุ้งขาย บ้านเราอยู่ติดตลาดม่วงงาม ก็เป็นแหล่งขาย
สินค้าได้เป็นอย่างดี”
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กลุม่ เกษตรกรชุมชนบ้านปะโอเป็นผูด้ แู ลเรือ่ งตลาดให้ชาว
บ้าน พร้อมการันตีว่าสินค้าเกษตรจากปะโอนั้นปลอดสารพิษ
เป้าหมายที่บรรลุได้ตามโครงการฯ สวัสดิ์มองว่าชาวบ้าน
เกิดจิตสำ�นึกในเกษตรอินทรีย์ เมื่อมาปลูกเอง บริโภคเองก็กิน
สนิทใจ ทุกวันนี้คนเด็ดถั่วฝักยาวจากต้นมาเคี้ยวได้แบบไม่กังวล
“คนส่วนใหญ่ขยันขึ้น เพราะมีการรวมกลุ่ม มีตัวอย่าง
ของคนที่มีรายได้ อย่างพืชหลังนาเราสร้างคนที่บุกเบิกให้คนอื่น
เห็นก่อน เมื่อคนที่ลงมือปลูกได้เงิน คนที่นั่งเฉยๆ จะเกิดความ
คิดว่าปีหน้าขอร่วมด้วยแน่นอน ในปีหน้าผลผลิตจึงน่าจะเยอะมาก
แต่เราไม่ห่วงตลาด เพราะถ้าปลอดสารเคมีจริง มีแต่ลูกค้าจะแย่ง
กันซื้อ”
ทุกวันนี้ พืชผักปลอดสารพิษปะโอ ก็เป็นที่รู้จัก ยอมรับ
ในละแวกของหมู่บ้านตำ�บลที่อยู่ใกล้
“ปี แ รกเราคงได้ ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
การบริโภค จำ�หน่ายที่เหลือกินบางส่วน สำ�หรับอนาคตจะขยาย
ต่อยอด ให้มีผลผลิตผลมากขึ้น ส่งไปขายในตลาดที่กว้างขึ้น”
เป้าใหญ่ในอนาคต สวัสดิว์ างอนาคตบ้านปะโอเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารปลอดสารพิษของจังหวัดสงขลา
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สถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความเป็นไปได้ เพราะทางกลุ่ม
กำ�ลังแก้ปัญหาแหล่งน้ำ�ทำ�เกษตรให้มั่นคงมากขึ้น โดยการขอ
สนับสนุนจากสำ�นักบาดาลที่ 12 สนับสนุนน้�ำ บาดาลเพือ่ การเกษตร
ได้รับอนุมัติแล้วจะดำ�เนินการในปี 2560 แม้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้า
โรงงานหรือไปรับจ้างที่อื่นกลับมาอยู่ในชุมชน พวกเขารู้ว่าทำ�นา
อย่างเดียวคงไม่พอ แต่การปลูกพืชผักทำ�ให้อยู่ได้สบายมาก
“การสร้างความเชื่อถือก็สร้างจากจุดเล็กๆ ที่เราเริ่มทำ�
พืชผักจากปะโอปลอดสารพิษ ถ้าผลิตมากขึน้ จะเริม่ ประชาสัมพันธ์
ให้ใหญ่ขึ้น ก้าวเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ความ
สำ�เร็จผมว่าอยู่ที่การรวมกลุ่ม ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ส่วน
กระบวนการทำ�งานขึ้นอยู่กับแกนนำ� กิจกรรมที่จะกระตุ้นความ
ต่อเนื่องโดยสภาผู้นำ�ต้องคุยกันบ่อย”
จากการขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขคนบ้านปะโอชุมชน
ต้นแบบวิถเี กษตรอินทรีย์ ทำ�ให้ทกุ วันนีบ้ า้ นปะโอมีเครือข่ายหน่วย
ราชการที่รู้จักบ้านปะโอ เช่น ชลประทาน ประมง เกษตรจังหวัด
เทศบาลเมืองม่วงงาม มาสนับสนุน เพราะเห็นความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม
“ความสำ�เร็จส่วนหนึ่งเพราะผมรับราชการมาก่อนเอง
เข้าใจระบบการทำ�งานของราชการ จึงรู้ว่าเขาต้องการอะไร”
สวัสดิก์ ล่าวแต่การไปติดต่อของเขาไม่ได้ไปในฐานะอดีตข้าราชการ
ถ้าคนไม่รู้จักกันส่วนตัวก็จะรู้จักในฐานะลุงแก่ๆ คนหนึ่งจาก
หมู่บ้านปะโอ มาขอความช่วยเหลือ โดยไม่แนะนำ�ตัวเองว่าเป็น
อดีตข้าราชการ
จากการที่เคยรับราชการมาก่อน เขามองว่าชุนชนชนบท
ไทยไม่มีแผน หรือมีการวางแผนอะไรมาก่อนเลย มักจะเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสียส่วนใหญ่ จึงเอาจุดบอดตรงนี้มาปรับใช้
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ที่ปะโอ เขาว่าวางแผนสำ�หรับชาวบ้านอาจไม่ต้องยาว 5-10 ปี
แค่แผน 1-3 ปี เพราะชาวบ้านยังคิดยาวไม่ได้
“สำ�หรับเงินทุนก็ให้ชาวบ้านรู้จักเก็บออม ก็ได้มาจาก
โครงการ สสส. ทำ�บัญชีครัวเรือน จาก 10-20 คน ตอนนี้เพิ่ม
เป็น 80 คน พอเขียนบัญชีจะพบว่า ผูช้ ายเอาไปกินเหล้า สูบบุหรี่
ผู้หญิงเล่นหวย” สวัสดิ์ว่า
สำ�หรับปัญหาอุปสรรคการพัฒนาของชุมชนปะโอ เขามอง
ว่าทีน่ เี่ ป็นสังคมผูส้ งู อายุ ขณะทีน่ สิ ยั ใจคอของผูค้ นยังไม่ขยันทำ�งาน
เท่ า ที่ ค วร โดยเฉพาะการปลู ก พื ช ผั ก ต้ อ งขยั น กว่ า การทำ � นา
ทำ�สวน นอกจากนั้นยังมีวิถีชาวบ้านนิยมการนั่งคุยตามร้านกาแฟ
ที่ทำ�ให้เสียเวลาไปโดยเปล่า
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อารีย์ สุวรรณชาตรี พี่เลี้ยงติดตามโครงการ มองว่า
ปะโอมี แ กนนำ � เข้ ม แข็ ง โดยทุ น เดิ ม มี ก ารรวมกลุ่ ม อยู่ แ ล้ ว
ทำ�โครงการ สสส.เพื่อเสริมกิจกรรมในชุมชนที่ยังขาดเรื่องความรู้
วิชาการ
“ที่อาจารย์สวัสดิ์ เน้นหนักมากตอนนั้น คือ การไม่ใช้
สารเคมี ซึง่ เห็นว่าถ้าจะไปปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคน หรือพืน้ ที่
น่าจะเริ่มจากตรงนี้ โครงการนี้ตอบโจทย์ส่วนหนึ่งได้ที่ไปกระตุ้น
คนในพืน้ ที่ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นจากโครงการ สสส. คือการได้ลดการใช้สาร
เคมี และมีทางเลือกให้ชาวบ้าน เช่น มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยหมักชีวภาพ สารไล่แมลง” •

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

293

ข้าวสงขลาเพื่อคนสงขลา

เปลี่ยนวิถีชาวนาหนองถ้วย

ไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่บ้านหนองถ้วย หมู่ 2 ตำ�บล
ตะเครียะ อำ�เภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึง่ เป็นคณะทำ�งานโครงการ
ชาวนาปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วยนั้น มีลีลาชีวิตที่
น่าสนใจ ซึง่ มันส่งผลต่อสิง่ ทีเ่ ขากำ�ลังทำ�ให้กบั ชุมชนในขณะนีด้ ว้ ย
“ผมเกิดที่หนองถ้วยจบ ม.6 จากโรงเรียนระโนดวิทยา
หลังจากนั้น ไปเป็นกระเป๋ารถบัสนำ�เที่ยวอยู่หลายปี ไปมาทั่ว
ประเทศละครับ เห็นพื้นแผ่นดินไทยมาหมด อีสาน เหนือ เราก็รู้
ว่าเขาอยู่กันอย่างไร เราเห็นเขาทำ�อะไรหลายอย่างสำ�เร็จ แต่หัน
มามองบ้านเราหลายอย่างยังทำ�ไม่ได้ หรือไม่มีการจุดประกาย
ขึ้นมา” ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ เล่า 10 ปี ที่จากบ้านมา นอกจากกระเป๋า
รถเมล์ เขาทำ�งานมาแล้วสารพัด ไม่ว่า รับจ้าง ก่อสร้าง ก่อน
ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดในปี 2545
“คิดว่าการเดินทาง เราคงจะพอแล้ว ตอนกลับก็มาทำ�นา
ต่อจากรุ่นพ่อแม่ แต่การทำ�นาอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
แปรปรวน เราก็ปลูกผัก ปลูกแตงโมเสริมด้วย จนมาคิดว่าถ้า
ทำ�นาอย่างเดียว ไปไม่รอดแน่ มองแล้วพี่น้องในหมู่บา้ น ไม่มีใคร
ทำ�นาเอาไว้กินเองมักจะทำ�เพื่อขาย แล้วซื้อข้าวจากที่อื่นมากิน
ก็จับกลุ่มมาคุยถึงปัญหา ว่าควรจะทำ�อย่างไร โดยเฉพาะการทำ�
ข้าวเอาไว้กินเอง”
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ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ เริ่มเข้ามามีบทบาทช่วยพัฒนาหมู่บ้าน
จนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี 2553 เริ่มนำ�เสนอแนวทาง
การพัฒนาต่างๆ ในหมูบ่ า้ น ว่าควรมาบูรณาการกัน ไม่ใช่ตา่ งคน
ต่างทำ�
“ผมก็มองเห็นกองทุนหลายกองทุนที่รัฐบาลให้มา อยู่ใน
ชุมชน ผมก็เป็นกรรมการอยู่ในกองทุนหลายกองทุน ผมก็บอกว่า
ทุกกองทุนต้องไม่มลี กั ษณะของการจ่ายขาด อย่างเช่น การซือ้ ของ
มาแจกต้องไม่มี ต้องเป็นกองทุนหมุนเวียน ให้ชาวบ้านยืมไปใช้
ยืมลงทุนเพื่อการผลิต” เขาเล่าว่าชาวนาบางคนพอเข้าฤดูทำ�นา
ต้องยืมเงินดอกมาลงทุน ทางกลุ่มจึงต้องการช่วยเหลือชาวนา
สมั ย ก่ อ นไม่ มี ก ารประชุ ม ประจำ � เดื อ นในหมู่ บ้ า น
หลังไพฑูรย์เป็นผูใ้ หญ่บา้ น จัดประชุมหมูบ่ า้ นทุกวันที่ 8 ของเดือน
มีพัฒนาการอำ�เภอเข้ามาร่วม เกิดเวทีนำ�ข่าวสารจากอำ�เภอ
หรือความเดือดร้อนของชาวบ้านมาบูรณาการว่าจะช่วยเหลือแบบ
ไหนได้บ้าง ซึ่งเริ่มทำ�อย่างจริงจังในปี 2553
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ปัญหาชุมชนหนองถ้วยที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ไพฑูรย์มองว่า
- ปัญหาจากกระแสประชานิยม ในช่วงหนึ่งที่รัฐมีแต่ให้
มีแต่แจก ทำ�ให้ชาวบ้านงอมืองอเท้ารอของแจก ต้องเร่งปรับวิถี
พึง่ ตัวเอง มองใหม่วา่ ปัญหาต่างๆ แก้ได้ดว้ ยตัวชุมชน อาศัยความ
รัก ความสามัคคีในหมู่บ้าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ไม่ต้องรอ
ไม่ต้องใช้งบประมาณ
- ปัญหาหมู่บ้านด้านอาชีพ มาจากราคาข้าวซึ่งมีการ
แปรผัน และนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เหล่านีเ้ ป็นแนวคิดทีน่ �ำ มาสูโ่ ครงการชาวนาปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย
“เราก็มาคุยกันว่า เรามาทำ�ข้าวที่เรารับรองเอง กินเอง
และไปขายผู้บริโภค ที่เขากินแล้วปลอดภัยด้วย ถ้าเราทำ�เอง
ไม่กิน แล้วไปขายเพื่อน ผมถือว่าไม่ใช่ข้าวปลอดภัย”
พื้นที่อำ�เภอระโนด เป็นพื้นที่ทำ�นามากสุดของจังหวัด
สงขลา ขณะที่บางอำ�เภอของสงขลา ไม่มีพื้นที่ปลูกข้าว ต้องซื้อ
จากภาคอื่นมากิน จึงมาคิดว่าน่าจะผลิตข้าวขายในจังหวัดสงขลา
ให้ได้เป็นอย่างน้อย
“ขัน้ แรกเราจึงคิดทีว่ า่ คนสงขลาต้องกินข้าวสงขลา” เขาเล่า
ในหมู่บ้านหนองถ้วย มีประชากร 397 คน ผู้ใหญ่บ่าว
ลองคิดเล่นๆ ว่าหากคนหนึ่งบริโภคข้าว (สาร) วันละ 1 กิโลกรัม
แสดงว่าต้องใช้ข้าวถึงวันละกว่า 300 กิโลกรัม เดือนหนึ่งเกือบ
10 ตัน
“ที่ เ ป็ น อยู่ ต้ อ งไปซื้ อ มาจากข้ า งนอก แต่ ถ้ า ว่ า คนใน
หมู่บ้านปลูกข้าวกินเองแสดงว่าคนในหมู่บ้านลดรายจ่าย เรื่องซื้อ
ข้าวสารได้มาก”
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เรื่องแบบนี้สมัยก่อนแนวคิดยังเป็นหลักลอย จนสมาชิก
แกนหลัก 20 คน ก็นำ�มาพูดกันว่าน่าจะเปลี่ยนวิถีใหม่ เกิดผลขึ้น
มาจริงๆ
“ต้องยอมรับว่า ทีผ่ า่ นมาช่วงหนึง่ ชาวนายุคใหม่ท�ำ นาทาง
โทรศัพท์กนั แล้ว โทรกริง๊ ก็บอกว่า ดำ�แล้ว หว่านปุย๋ ให้ดว้ ย เสร็จ”
ผู้ ใ หญ่ ไ พฑู ร ย์ เ ล่ า แนวใหม่ จ ะต้ อ งลงมือกลับ มาทำ�นาเองทุก
กระบวนการ เน้นความซือ่ สัตย์ เพือ่ ความปลอดภัยของตัวเองและ
ผู้บริโภค
“การเปลี่ยนเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่ แต่ว่าเราก็มี
แนวคิดในกลุม่ แล้วต้องทำ�ให้เขาเห็น การพูดให้คนอืน่ ทำ�ตามไม่มี
ใครเชื่อ ต้องทำ�ให้เห็นว่าข้าวอินทรีย์ ผลผลิตน้อยจริง แต่จะได้
ราคาสูงกว่า”
เขาเล่า กระบวนการปลูกข้าวที่นี่ถึงแม้จะมีการใช้ปุ๋ยเคมี
บางชนิด แต่งดยาฆ่าแมลง และสารฉีดพ่นทุกชนิด
แนวคิดเหล่านี้เก็บมาจากช่วงชีวิตสมัยที่ผู้ใหญ่ไพฑูรย์
ยังเป็นหนุ่มพเนจร เดินทางไปทั่วประเทศ เห็นหมู่บ้านต่างๆ
ที่เขาพัฒนา เก็บสิ่งละอันพันละน้อยจากหมู่บ้านเขามาประยุกต์
ใช้แม้ไม่อาจเลียนแบบเขาได้ เพราะว่าพื้นที่กำ�หนดภูมิศาสตร์
ที่ต่างกัน
“ที่ผมเอาแบบมาส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องภาคอีสาน ซึ่งมี
ความชัดเจนในด้านความร่วมมือ ถ้าเทียบกับเขาเราแพ้ สาเหตุ
ที่แพ้ เราไม่ได้เริ่มคุยกัน แต่เมื่อเรามาคุยกัน ก็ไปได้”
สิ่งแรกที่เขาเอากลับมายังหมู่บ้านได้ คือ ความรักความ
สามัคคี การทำ�กิจกรรมร่วมของคนในชุมชน ทำ�ให้พนี่ อ้ งในหมูบ่ า้ น
มีกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยกัน เข้าใจซึ่งกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่
ต่างคนต่างพูด
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ความหวังสูงสุดของเขาอยากทำ�ให้คนในหมู่บ้านอยู่ดี
กินดี เพราะหากคนอยูด่ กี นิ ดีเป็นพืน้ ฐานแล้ว เรือ่ งอืน่ ก็แก้ไม่ยาก
ยิ่งถ้าเกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน ก็ยิ่งมีทางในการพัฒนา
“แนวทางการทำ�งานของผมเริ่มจากใช้วิธีพูดคุย ผ่านเวที
ประชุมประจำ�เดือน กิจกรรมในวันสำ�คัญก็ชวนมาคุย มากินข้าว
กันสักมื้อ หรือวันสำ�คัญอย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5
ธันวา ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเสร็จแล้วมากินข้าวร่วมกัน ปรึกษา
หารือ สร้างกิจกรรมร่วม”
ผู้ใหญ่ไพฑูรย์วางแผนพัฒนาหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม
ดูว่าชาวบ้านเดือดร้อน เรื่องอะไร ต้องการอะไร อะไรที่ชาวบ้าน
เดือดร้อนจริงหยิบขึ้นมาก่อน ซึ่งพบว่าเป็นเรื่องประกอบอาชีพ
ดังกล่าวมาแล้ว เขาส่งเสริมได้ผลหลายเรื่อง ไม่เฉพาะทำ�นา
ยังส่งเสริมอาชีพอย่างการปลูกพริกเหลือง ที่ถึงแม้จะเจอปัญหา
ตลาด เขาก็มีเทคนิคพาชุมชนฝ่าฟันปัญหาพ้นมาได้
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“ช่วงยางพาราราคาแพง 250 บาท ครั้นราคาตกเหลือ
เพียงกิโลละ 30 บาท เราก็มานั่งคุยกันว่ามาแปรรูปจะได้ไหม
ทางกลุม่ เห็นด้วยจึงเกิดการรวมกลุม่ เครือ่ งแกง มีการประกันราคา
ให้สมาชิก ในช่วงที่พริกราคากิโลละ 30 บาท ทางกลุ่มจะรับซื้อ
ในราคากิโลละ 60 บาท ในกลุ่มเครื่องแกงยังประกันราคาตะไคร้
ได้ด้วย”
เขามองว่าเรือ่ งแบบนี้ ถ้าหันหน้ามาคุยกันจะทำ�ได้ ไม่เว้น
ปัญหาต่างๆ อย่างพื้นที่ในหมู่บ้านนี้ หลังฤดูเก็บเกี่ยว แห้งแล้ง
มาก มีควันจากการเผาซังข้าว
“ถ้าผมไปห้ามว่าอย่าเผาก็ญาติพี่น้องกันทั้งนั้น เขาก็
อ้างว่าเรื่องของเขา ปัญหาคือเขาไม่รู้ถึงผลประโยชน์ของซังข้าว
ผมรณรงค์เรือ่ งเผาซังไม่ได้ แต่ผมหันไปรับซือ้ ซังข้าว เกีย่ วข้าวเสร็จ
ก็ให้เขาอัดซังข้าวเป็นก้อน ประกาศซื้อก้อนละ 3 บาท เอามาไว้
ในโรงอาหารสัตว์ แล้วผมให้สมาชิกในหมู่บ้านถือหุ้นในเรื่องนี้อีก
ได้ผลกำ�ไรก็แบ่งไป ตอนนี้ซังข้าวมีอยู่หมื่นกว่าก้อน เอาไว้เป็น
อาหารสัตว์ ราคาแพงตกก้อนละ 50 บาท กำ�ไรก็แบ่งกลับไป”
กุศโลบายของผู้ใหญ่บ้านในการแก้ปัญหาจึงต้องทำ �ให้
ชาวบ้านในชุมชนได้ประโยชน์แถมมีรายได้ด้วย เขาจึงจะยินดี
ทำ�ตาม พอเห็นความร่วมมือแล้ว ยังได้สร้างกฎกติกาของหมู่บ้าน
ขึ้นมาเอง สร้างกลุ่มที่มีอยู่ เช่น ธนาคารวัว กลุ่มทำ�นาปลอดภัย
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ ผลผลิ ต กองทุ น พั น ธุ์ ข้ า วมี ค วามเข้ ม แข็ ง
มียอดเงินจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน ในกลุ่มต่างๆ รวมแล้ว
ราว 10 ล้านบาท กลุ่มเหล่านี้นอกจากบริหารจัดการกลุ่มของ
ตัวเองแล้ว ยังมาบูรณาการทำ�งานร่วมกันด้วย ผ่านกรรมการ
หมู่บ้านเป็นแกนกลาง และมีการวางกติกาชุมชน
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“โครงการชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย
เดิมทีเราเดินกันมาก่อนแล้ว ดีทวี่ า่ สสส. สนับสนุนการขับเคลือ่ น
เราก็หวังผลว่า ปลูกข้าวเอาไว้กินเอง ที่เหลือจำ�หน่ายให้กับ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่า เอาข้าวไปจากเราแล้วปลอดภัยจริงๆ ” ผูใ้ หญ่
ไพฑูรย์เล่าต่อ
นอกจากผลิตข้าวปลอดภัย ทางโครงการฯ มีแนวคิด
ผสมพันธุ์ข้าวของสงขลาขึ้นมาใหม่ โดยปราชญ์ชาวบ้าน
“จริงแล้วข้าวพื้นเมืองเดิมที่นี่มีพันธุ์ข้าวไอ้เฉี้ยง แต่ตอน
นี้พัทลุงไปจดลิขสิทธิ์เป็นของเขา ชาวบ้านเองก็ไม่คิดว่าจะมาถึง
จุดนี้ที่มีการจดลิขสิทธิ์ เราก็คุยกันว่าเราเอาข้าว 2 พันธุ์มา
ผสมกัน อาจจะเป็นสังข์หยดกับหอมมะลิ หรือข้าวดอกพะยอม
กับหอมมะลิ ก็จะเริ่มในฤดูนี้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้”
โครงการฯ ผสมพันธุ์ข้าวใหม่ ทำ�ไปพร้อมกับกิจกรรมอื่น
และที่ขับเคลื่อนมาแล้ว มีแผนจะลดสารเคมี จนชาวนาจะหวน
กลับมาทำ�นาในแบบเดิม เอาวิถเี ดิมกลับมา โดยเฉพาะชาวนาต้อง
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ปรับเปลี่ยนกลับมาดูแลแปลงนาเอง แบบสมัยก่อน โดยไม่ทำ�นา
แบบจ้างทำ� และใช้สารเคมีเป็นหลักเพื่อความสะดวกอีกต่อไป
ถ้าหมู่บ้านเดินไปตามแผน มองความสำ�เร็จ คือมีเมล็ด
พันธุ์ข้าวเอง
“ความสุขของชุมชนทีน่ ี่ ลดต้นทุนการผลิต อย่างเศรษฐกิจ
พอเพียงสร้างความสุขแต่ละบ้านได้จริงแล้ว ทุกอย่างมีพร้อม
อยู่แล้วในหมู่บ้านที่ต้องซื้อหามาเพิ่มในชีวิตไม่ได้มีมาก ความสุข
ของเขาจึงอยูท่ กี่ ารปลูกผักรัว้ กินได้ เลีย้ งปลา ไก่ เป็ด ก็ไม่อดแล้ว”
ผู้ ใ หญ่ ไ พฑู ร ย์ ยั ง มี แ นวคิ ด การทำ � นาที่ เ ราจะเอาไปสู่
โรงเรียน คือ โครงการการสร้างทายาทชาวนา สร้างเยาวชน
คนรุ่นใหม่มาทำ�นา เพราะช่วงหนึ่งคนรุ่นใหม่ในชุมชนกำ�ลังขาด
หายไป ไม่มีการสืบทอดการทำ�นา เพราะมองว่าเหนื่อย ยุ่งยาก
“เราคิดว่าถ้าคนระโนด ทำ�นาไม่เป็นจะอายเขา เราได้คุย
กับผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน จะทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึง่ โรงเรียนทัง้ มัธยม
และประถมก็มีพื้นที่ทำ�นาของโรงเรียนเอง” •
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ปัตตานี

กอดต้นไม้-รักษ์นกเงือก

สร้างป่าบูโดเจาะกะพ้อ

“พวกเราอยู่ติดกับเขตป่าอุทยานบูโด เห็นปัญหาทั้งการ
ลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์...”
เป็ น คำ � บอกเล่ า อย่ า งไม่ ค่ อ ยสบายใจของ ชั ย ฟุ ด ดี น
เจ๊ะฮะ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ หมู่ 7
บ้านเจาะกะพ้อใน ตำ�บลกะรุบี อำ�เภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
หมูบ่ า้ นติดชายป่าแห่งนีม้ ี 200 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่
ทำ�สวนยาง และทำ�นา เป็นพื้นที่แหล่งอาศัยนกเงือกที่สำ�คัญของ
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ประเทศไทย โดยนกเงือก 6 สายพันธุ์ วนเวียนกลับมาทำ�รังที่นี่
ทุกปี
ที่ผ่านมาชาวบ้านสองคนพ่อลูกในหมู่บ้านเจาะกะพ้อใน
มีบทบาทดูแลนกเงือกในฐานะผูช้ ว่ ยวิจยั โครงการของมหาวิทยาลัย
มหิดล
“ที่นี่เราในฐานะที่อยู่ในชุมชนเห็นว่าถึงเวลาที่อย่าปล่อย
ให้สองคนนีม้ าทำ�งานอนุรกั ษ์อยูล่ �ำ พัง ชวนคนในชุมชนมาช่วยกัน
ดีกว่า เริ่มจับมือกับปราชญ์ชาวบ้าน หาข้อมูลนกเงือกพร้อมกับ
พ่อลูกคู่นั้น”
จากจุดนี้เอง ได้ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็น
คณะกรรมการทำ�งาน 30 คน ซึ่งจากแนวคิดเริ่มต้น ตอนนั้นจึง
อยากใช้ชื่อโครงการนกน้อยไร้รังนอน ภายหลังปรับเป็นโครงการ
สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ แต่เป้าหมายยังเน้นการอนุรักษ์
นกเงือก
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ชัยฟุดดีน เล่าว่า ป่าระหว่างรอยต่ออุทยานกับพืน้ ทีช่ มุ ชน
ชาวบ้านทีอ่ อกไปกรีดยางจะเจอนกเงือกทุกวัน พวกเขาคุน้ กับเสียง
ก็อกๆ ๆ อันแตกต่างจากนกชนิดอื่น ซึ่งชาวบ้านเรียกนกชนิดนี้
ตามภาษาถิ่นว่า บุรงโอรัง, นกกก หรือกาฮัง
นกเงือกอาศัยอยู่ในป่าทึบ ทำ�รังอยู่บนโพรงต้นไม้ใหญ่
และอยู่สูง เป็นนกที่โดนล่าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ทุกวันนี้ยังได้
ข่าวว่า มีคนแอบปีนขึ้นไปขโมยลูกนกเอาไปขายให้พ่อค้าราคาถึง
ตัวละ 40,000 บาท บางคนล่านกเพื่อเอาโหนกหัว หรือบางคน
ที่ยิงทิ้งเล่นๆ โดยไม่ได้เอาซากมากินก็มี
นกเงือกเป็นสัตว์ทไี่ ด้ชอื่ ว่าครองคูร่ กั ทีส่ ดุ ในโลก จะอยูก่ บั
คู่ด้วยกันจนตาย หากตัวใดตัวหนึ่งตายก่อน ตัวที่เหลืออยู่ครอง
โสดตลอดชีวิต ในช่วงที่ตัวเมียกกไข่ในรังจะไม่ออกมาจากโพรง
แต่ให้ตัวผู้ออกมาหากินแทน หากตัวผู้โดนยิงตาย จะมีนกเงือก
ตาย 3 ตัว เพราะตัวเมียและลูกของมันจะรอตัวผู้ที่ออกไปหา
อาหาร ไม่ยอมออกไปไหนจนอดตาย
“คนทีย่ งั ล่าอยูต่ อนนี้ มาจากนอกหมูบ่ า้ น ส่วนคนในพืน้ ที่
หลังทำ�โครงการฯ เราเชิญเขาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ก็เข้าใจ
และไม่ทำ�อีก” ชัยฟุดดีนว่า
การดำ�เนินงานของโครงการ มีการตัง้ กลุม่ อนุรกั ษ์นกเงือก
ชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ร่วมกับเยาวชน
ในหมู่บ้านรวม 20 คน เดินสำ�รวจป่า ดูต้นไม้ใหญ่ที่ทำ�รังของ
นกเงือก พบว่ามีโพรง 12 แห่ง และมีนกมาเข้าโพรงแล้ว 6 รัง
ธรรมชาติอย่างหนึง่ ของนกเงือก ตัวเมียเป็นฝ่ายเลือกโพรง
เพื่อทำ�รัง ซึ่งใช้เวลาเลือกนานมาก ถ้าโพรงไม่สะอาดจะไม่เข้าไป
อยู่ อีกอย่างโพรงตามธรรมชาติ ที่นกเคยมาอยู่จะมีการทรุดลง
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นกเข้าไปทำ�รังไม่ได้อีก ทางโครงการจึงมีกิจกรรมซ่อมโพรงเหล่า
นั้นโดยการเอาทราย 10-20 ถุง เข้าไปเติมให้ตื้นขึ้น ซึ่งต้องทำ�
ก่อนฤดูกาลที่นกจะเข้าไปอยู่ เพราะโดยปกติในช่วงอื่นนกจะออก
บิ น หาอาหารไปเรื่ อ ยๆ จนกว่ า จะออกไข่ ช่ ว งต้ น มี น าคมกรกฎาคมจึงจะทำ�
กลุ่มจึงมีการจัดกิจกรรมปีนต้นไม้ ขึ้นไปซ่อมรังนกเงือก
ทำ�ไปพร้อมกับช่วยกันปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารของนกเงือก
“ช่วงหลังได้ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เรากำ�หนดแผน
กิจกรรมแต่ละเดือนว่าทำ�อะไร ล่าสุดเข้าป่าเก็บข้อมูลต้นไม้ใหญ่
และทำ�การปลูกเพิ่ม การปลูกมี 2 วิธีคือ เอาต้นพันธุ์ไปปลูก และ
สำ�หรับเมล็ดต้นตาเสือยิงด้วยหนังสติ๊กเข้าป่า”
ตาเสือที่เขากล่าวถึงเป็นชื่อต้นไม้ใหญ่ที่นกเงือกชอบกิน
การปลูกโดยใช้ตน้ พันธุม์ กั ขุดได้จากบริเวณใกล้โพรงนกเงือกเพราะ
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เมื่อนกเงือกกินแล้วถ่ายลงมาจะงอกอยู่ตามพื้นดินบริเวณนั้น
สำ�หรับการปลูกโดยเมล็ดไปเก็บมาจากต้นตาเสือโดยตรง
นอกจากต้นตาเสือยังมีการปลูกพืชอาหารนกเงือกอื่นๆ
เพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว เช่น ต้นไทร
พื้นที่การปลูก 5-6 จุด เน้นบริเวณที่เคยถูกลักลอบตัดไม้
อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ไม้เนื้อแข็งไม่ว่าจะเป็นตะเคียน
ตะเคี ย นทอง สะหยา เคยถู ก ลั ก ลอบตัด ออกมาจำ�นวนมาก
จนพื้นที่โล่งเตียน ดินสไลด์ถล่มลงมา
“ที่ทำ�ได้ เราพยายามเจรจาคนพวกนี้ว่าอย่าตัดต้นไม้ที่มี
โพรงนก โดยติดป้ายเตือนเอาไว้”
ชัยฟุดดีนมีงานประจำ�ของเขาเป็นคุณครู เล่าว่า ทีมทำ�
งานหลักๆ 60 คน ประกอบด้วย
- ปราชญ์ชาวบ้านที่รู้เรื่องนก เรื่องป่าและอดีตพราน
- ครอบครัวนกเงือก 2 คน
- สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กับทีมงาน
- ครู 5 คนจากโรงเรียนบ้านวังกะพ้อเขตอนุสรณ์ และ
โรงเรียนวังกะพ้อวิทยาคม
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล
- กรรมการมัสยิด
- ตัวแทนจากกลุ่มเด็ก
“คนเหล่านี้ มีการมาพบ ทำ�กิจกรรมร่วมกันกับกลุม่ ทีเ่ ป็น
ปัญหา หมายถึงพวกตัดไม้ ล่าสัตว์ โดยเมื่อเราคุยอะไรก็เรียกเขา
มาฟังด้วยทำ�ให้รู้ว่า สิ่งที่เราอยากทำ�นั้นคืออะไร การที่นักล่า
นายพรานมาเป็นสมาชิกอย่างน้อยได้เห็นว่าเขาหยุดตัด หยุดล่า
เพราะเขามาเป็นทีมงานเรา คล้อยตามกับสิ่งที่เราทำ�”
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จากกิจกรรมสำ�รวจป่า ปลูกป่า ซ่อมรังนกเงือกยังมีการ
ชวนสมาชิกไปร่วมทำ�ฝายชะลอน้ำ�โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น
ก้อนหิน ไม้ ในลำ�คลอง กักเก็บน้�ำ เอาไว้ใช้ชว่ งทีน่ �้ำ แล้ง เป็นโอกาส
ที่พาเด็กๆ ขึ้นไปดูป่าที่เขาบูโด ซึ่งมีจุดขายทางการท่องเที่ยว
นอกจากจะได้พบกับนกเงือก ยังมีจดุ ชมทะเลหมอก บริเวณทีเ่ รียก
ว่า “ท้องของบูโด” อันเป็นกึง่ กลางของเขาบูโด ท้องบูโดมีอณ
ุ หภูมิ
20 องศาทัง้ ปี มีสภาพธรรมชาติอนื่ ๆ เช่น น้�ำ ตกบาตูดนิ แดง และ
รังผึ้งจำ�นวนมากบนต้นไม้
“บางคนมาอยู่ 20 ปีที่กะพ้อ ยังไม่เคยขึ้นเขาบูโด ได้แต่
นั่งมอง พอมีโครงการนี้เขาก็ดีใจมาก เพราะมีโอกาสขึ้นไป ก็มี
โอกาสกลับมาบอกต่อลูกหลาน แต่การขึน้ ไปเราให้ความสำ�คัญว่า
ต้องไม่รบกวน ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม”
เมื่อมาถึงเรื่องนี้ เขาเล่าว่าเป้าหมายลึกๆ คือพาหมูบ้าน
ไปสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ และมันก็เป็นผลพลอยได้จริงๆ ทีต่ าม
มาหลังจากดำ�เนินโครงการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลุกขึ้น
มาสนั บ สนุ น กิ จ กรรม อาจเพราะก่ อ นหน้ า นี้ ร วมคนได้ ย าก
เนื่องจากต่างคนต่างอยู่ ต่างความคิด
“หลั ง จากที่ เ ราทำ �โครงการนี้ ก็ เ ห็ น คนทำ � งานชั ด เจน
ทาง อบต.ก็พร้อมสนับสนุน เรามีแนวคิดที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้
กับ อบต. ตอนนีก้ ไ็ ด้รบั การสนับสนุนจาก อบต. ด้านงบประมาณ
แล้ว ได้ตวั อาคารสำ�นักงานโฮมสเตย์ บนทีด่ นิ ซึง่ ครอบครัวนกเงือก
บริจาคขนาด 2 ห้อง”
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีแนวคิดทำ�กิจกรรมผืนป่าสู่
ห้องเรียน เอาสิ่งที่ทำ�แล้ว มาเล่าผ่านสื่อให้กับเด็กในเมืองฟังบ้าง
ผ่านรูปภาพ เรื่องราว และต่อยอดมัคคุเทศก์น้อยเป็นหลักสูตร
ในโรงเรียน
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“เรายังมีแนวคิดทีจ่ ะถ่ายรูปต้นไม้เผยแพร่ผา่ นแอพพลิเคชัน่
ไลน์ เผื่อว่าต้นไม้เป็นที่รู้จักของสังคม ถ้าคนตัดจะได้รู้ สังคมจะได้
หวงแหน นี่เป็นความคิด” เขาเล่าว่าปัญหาอุปสรรค ที่มีอยู่บ้าง
ในการดำ�เนินโครงการก็คงมาจากสถานการณ์ความไม่สงบซึง่ ยอมรับ
ว่า คนก็กล้าๆ กลัวๆ อยู่เป็นปกติ
แวอุเซ็ง แต คณะทำ�งานโครงการฯ ปราชญ์ชุมชน
อดีตพรานที่เปลี่ยนมาเป็นนักอนุรักษ์ เล่าว่าป่าผืนนี้ถูกทำ�ลาย
มาตลอด สมัยก่อนมีการตัดไม้ทุกวัน มีการชักลากไม้ออกมา
ให้เห็นร่องรอยการลากลึก 2 เมตร
ป่านี้เคยเป็นแหล่งอาหาร และที่หาของป่า มีส้มแขก
ยางขี้ไต้ ลูกกอ ลูกชิด ลูกกระวาน สมุนไพรไหลเผือก น้ำ�ผึ้ง
ทั้งหมดชาวบ้านหามากินเอง และนำ�ไปขาย สาเหตุที่กระทบกับ
ชาวบ้านมากคือการตัดต้นส้มแขกป่า ทำ�ให้ชาวบ้านที่เคยเก็บไป
ขายต้องเดือดร้อน
“พอมีโครงการฯ ส่วนทีม่ ปี ญ
ั หาก็เงียบไป เพราะเราดึงคน
กลุ่มที่ทำ�ลายมานั่งคุย มานั่งกินข้าวยำ� ปรับความคิดเสียใหม่
จัดเวที เอาคนมาคุยกันซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าหลายครั้ง มีผลทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจ แทนที่ต่างคนต่างอยู่เหมือนก่อน”
แวอุเซ็งกล่าวว่าเวทีนี้เป็นตัวสื่อให้มาพูดคุย ทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน เขาได้เสนอว่าคนข้างหลังจะอยู่อย่างไร ถ้าดินมันถล่ม
ลงมา ไม่มีป่าเอาให้ลูกหลานดู หรือว่าไม่มีอะไรเลย ความเป็น
หม้อข้าวหม้อแกงของป่าที่หายไป จะดึงมันกลับคืนมาได้อย่างไร
ถ้าไม่บอกอย่างนี้พวกเขาคงไม่รู้
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“ที่จริงความคิดความตระหนักเรื่องนี้มีมาก่อนแล้ว แต่ก็
ไม่รู้จะทำ�อย่างไร โดยเฉพาะหากจะทำ�คนเดียวก็เป็นเรื่องยาก”
เขาเล่าและว่า ความคาดหวังของหมู่บ้านในอนาคตอยากให้กลับ
ไปเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนที่ป่าสมบูรณ์ น้ำ�ท่ามีเยอะ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เขาคิดไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะในช่วง
หลังป่ากลับมาเขียวอีกครั้ง
“เพราะว่าเราไปกอดต้นไม้ ไปดูแลมัน กอดต้นไม้เป็น
กิจกรรมหนึ่ง ตอนที่ไปกอดก็บอกว่า อย่าให้ชาวบ้านมาตัดนะ
อยู่กับเรานานๆ รากช่วยอุ้มน้ำ�เอามาให้เรากินด้วย”
กัลยา เอี่ยวสกุล พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าจุดเด่น
ของคนทีน่ ี่ คือ เวลาทีม่ าทำ�กิจกรรมกับสังคม ทุกคนมีความพร้อม
จู ง ลู ก จู ง หลานออกมาร่ ว ม โดยเฉพาะถ้ า เห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด
ประโยชน์กับชุมชนส่วนรวม
การรื้อฟื้นป่าชุมชน มองเห็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความ
ตั้ งใจ แม้ ว่ า ความสำ � เร็ จได้ แ ค่ ไ หนเขาไม่ รู้ แต่ ว่ าในใจคนทำ �
ขออาสาดูแลป่าเต็มร้อย
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“การที่ ผู้ เ ฒ่ า ผู้ แ ก่ ใ นชุ ม ชนบอกว่ า ป่ า สำ � คั ญ อย่ า งไร
มันเท่ากับจูงลูกจูงหลานขึ้นไปภูเขาให้เรียนรู้สิ่งที่เป็นจริง และ
สิ่งเหล่านั้นเขาต้องดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็น ป่า น้ำ� ดิน เพื่อเป็น
ทุนทรัพยากรให้กับพื้นที่” เธอว่า
หลังจบโครงการฯ สิ่งที่ได้คือ โครงสร้างและแกนนำ�
มาทำ�งานที่มีหัวใจเดียวกัน เพราะเห็นได้ชัดว่าชุมชนมีการพูดคุย
กันมากขึน้ จากทีเ่ คยกระจัดกระจายทำ�มาหากินของตัวเอง ทุกวัน
นี้ มี เ วลามาคุ ย กั น หลั ง ละหมาดมั ฆ ริ บ อย่ า งน้ อ ยครึ่ ง ชั่ วโมง
สม่ำ�เสมอ
“การต่อยอดคงจะเอาความคิดนี้ไปสู่เด็ก และให้เขามี
บทบาทนี้ขึ้นมาเอง ในสำ�นึกรักบ้านเกิด” •
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“ลาซัง”แต่งงานโต๊ะชุมพุก

ฟื้นสัมพันธ์พี่น้องสายบุรี

“ผมยังจำ�ภาพสมัยเด็ก ที่หน้าบ้านผมมีต้นประดู่ใหญ่
พอถึงประเพณีลาซัง ตรงกับช่วงต้นประดูออกดอกสีเหลืองเต็มต้น
เขามาทำ�พิธีโต๊ะชุมพุกที่ต้นประดู่นั่นแหละ”
สุรศักดิ์ นิลจันทร์ หวนรำ�ลึกความหลังวัยเยาว์ ไม่นาน
มานี้เขาเกษียณราชการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียน กลับมา
ใช้ชวี ติ เรียบง่ายทีถ่ นิ่ เกิดบ้านเตราะแก่น หมู่ 5 ตำ�บลแป้น อำ�เภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ผืนแผ่นดินทีเ่ หตุการณ์ความไม่สงบ ทำ�ให้
หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป
สุรศักดิ์ อาสามาเป็นคณะทำ�งานในโครงการลาซังสร้าง
สันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่
ได้รู้เข้าใจประเพณีท้องถิ่นที่กำ�ลังเลือนหาย
“ลาซังเคยเป็นประเพณีขึ้นหน้าขึ้นตาของหมู่บา้ น เด็กทั้ง
หมู่บ้านรอคอยจนมีเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำ �ให้ประเพณีนี้
หายไป” เขาเล่า
“ตอนผมยังเด็กๆ ช่วงลาซัง ผมนอนไม่หลับเลย ได้แต่
เฝ้ารอให้ถึงวันนี้เร็วๆ ที่บ้านจะมีการทำ�ข้าวเหนียว ต้มไก่บ้าน
เด็กที่ไปร่วมงาน มีความหวังว่าจะได้กินอาหารอร่อยๆ หลังพระ
ฉันท์เสร็จ”
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ที่บ้านเตราะแก่นนั้น ชาวไทยพุทธกับมุสลิมมีบ้านอยู่
ใกล้กนั ทำ�นาร่วมกัน คนไทยพุทธมีทนี่ าเยอะกว่ามักชวนคนมุสลิม
มาใช้พื้นที่ทำ�นาของตนเรียกว่า “นาหวะ” หรือ “ปอเวาะ” ทำ�ได้
ข้าวแล้วมาแบ่งกัน ความผูกพันอย่างนี้ดำ�เนินมาจนมีเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ปี 2546 พี่น้องมุสลิม ก็ไม่มาทำ�นาหวะไทย
พุทธอีก ด้วยเหตุผลว่า อาจจะเกิดอันตรายจากฝ่ายไม่หวังดี
จนสถานการณ์คลี่คลาย คนไทยพุทธได้เริ่มชวนพี่น้อง
มุสลิมที่เคยทำ�นาหวะ กลับมาทำ�นาร่วมกัน ปักดำ� เก็บเกี่ยว
ลงแขก และ “ลาซัง” อันเป็นวิถีชาวนาสายบุรี เพื่อขอบคุณ
แม่ โ พสพของหมู่ บ้ า นไทยพุ ท ธ โดยพี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม ก็ ส ามารถ
เข้ามาร่วมได้
ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา เล่าถึง
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ประเพณีดงั กล่าวว่า โดยหลักๆ ประเพณีดงั กล่าวจะมีหลังเก็บเกีย่ ว
ในเดือน 6 โดยหมอพิธีจะเป็นคนกำ�หนด เริ่มจากเจ้าของที่นา
มี ก ารถอนซั ง ข้ า วที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ดในแต่ ล ะบิ้ ง (ผื น ) มาเก็ บไว้
นำ�ทั้งหมดมารวมกันไว้ที่กองกลาง แล้วแบ่งไปทำ�หุ่นผู้หญิง-ชาย
เรียกหุ่นนี้ว่า “โต๊ะชุมพุก”
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งานลาซังโดยภาพรวมแล้ว คือ การจัดพิธีแต่งงานให้กับ
โต๊ะชุมพุก ให้เหมือนพิธีแต่งงานของคน
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลาซัง ทางโครงการฯ จัดให้มี
การสอนเด็กรุ่นใหม่ทำ�หุ่นโต๊ะชุมพุก และประกวดหุ่น
“เมื่อทำ�โต๊ะชุมพุกเสร็จจะมีการยกขบวนขันหมากไปงาน
แต่งทีศ่ าลากลางทุง่ นา” สุรศักดิเ์ ล่าต่อ ทีน่ นั่ มีพธิ เี ลีย้ งพระ นิมนต์
พระมาสวดชยันโต ตามมาด้วยมหรสพเฉลิมฉลอง ซึง่ ถ้าเป็นสมัย
ก่ อ นยุ ค ที่ ไ ม่ มี กิ จ กรรมบั น เทิ ง อะไรในหมู่ บ้ า นก็ เ ป็ น งานรื่ น เริ ง
ขนาดใหญ่ จนถึงตอนรุ่งเช้าอีกวันมีการแห่ขบวนบ่าวสาว ชาวนา
เอาข้าวเหนียวทีใ่ ส่ไว้ในท้องหุน่ ไปใส่ทนี่ าของตัวเองเพือ่ ความเป็น
ศิริมงคล
พิธกี รรมเสร็จตามมาด้วยการประกวดอาหารพืน้ บ้าน เช่น
ลาแซ (ขนมจีนแบบมลายู) และขนมโค นับเป็นการฟืน้ วัฒนธรรม
อาหารไปด้วยในตัว ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬา และการสังสรรค์
ของคนในชุมชน
โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่น เชื่อมพี่น้อง
สองศาสนา สามารถฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของชุมชนกลับมาได้อีก
ครั้งหนึ่ง
“คนที่ นี่ มี อ าชี พ หลั ก คื อ ทำ � นา มี พื้ น ที่ ก ว่ า 100 ไร่
ข้างหมู่บ้านเป็นผืนนาของหลายหมู่บ้านที่ไปมาหาสู่กันมาก่อน
เดิมชาวนาปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตอนนี้มีพันธุ์ข้าวใหม่เข้ามา
เพราะได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานเกษตร”
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สุรศักดิ์เล่าว่า งานลาซังนำ�พากิจกรรมอันคึกคักน่าตื่นตา
ตื่ นใจกลั บ มายั ง ท้ อ งทุ่ ง ไม่ เ ฉพาะวั น ลาซั ง เพราะวั น ที่ ล งแขก
เกี่ ย วข้ า วคนก็ ม ากั น เยอะกว่ า ทุ ก ปี มี ก ารทำ � กั บ ข้ า วมุ ส ลิ ม มา
รับประทานกัน
วันลาซังที่มีการแห่โต๊ะชุมพุก เด็กสนใจมาก ทั้งเด็กพุทธ
และมุสลิม 100 กว่าคน โรงเรียนวัดโบกขรณีเป็นโรงเรียนประจำ�
ชุมชน ขึ้นว่าโรงเรียนวัดก็จริงแต่มีนักเรียนมุสลิมถึง 80% ขณะที่
ทั้งครูพุทธและมุสลิม สนับสนุนให้เด็กมาร่วมเต็มที่
ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ดารุณี มองว่า สิ่งที่เกิดขึ้น
มานับเป็นการฟืน้ ฟูลมหายใจดัง้ เดิมของหมูบ่ า้ นกลับมาอีกครัง้ หนึง่
โดยเฉพาะเปิดความสัมพันธ์สำ�หรับพี่น้องไทยพุทธ ไทยมุสลิม
ครั้งใหม่
“พวกเขามาร่วมกับประเพณีไทยพุทธนั้นไม่ขัดกับหลัก
ศาสนา เพราะมาในส่วนที่เขาร่วมได้ ในพิธีกรรมบางอย่างไม่
สามารถมาเข้าร่วมได้อย่างพิธีทางสงฆ์ เขาจะมาดูเฉยๆ เธอว่า”
ส่ ว นคนไทยพุ ท ธมี โ อกาสไปร่ ว มประเพณี ข องพี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม
ก็มเี หมือนกัน เช่น งานเข้าสุนตั หมู่ (การขลิบหนังหุม้ ปลายอวัยวะ
เพศชาย กับงานกวนข้าวอาซูรอ (ข้าวยาโค)
หมู่บ้านรอบผืนนา100 ไร่ ดารุณี บอกว่า ที่ผ่านมารู้จัก
กันหมด ไปมาหาสู่ มีอะไรขาดเหลือก็แบ่งปันกัน แต่หลังเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบ ทำ�ให้ห่างกันไปนาน 10 กว่าปี
“ที่ผ่านมาเราก็ถามเพื่อนมุสลิมว่า ทำ�ไมผ่านมาแล้วไม่
แวะทีบ่ า้ น เขาก็บอกว่าไม่กล้า กลัวคนอืน่ จะมาเห็น เขากลัวความ
ปลอดภัยทั้งของเขาและของเราด้วย”
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ทีผ่ า่ นมาเธออยากให้ชมุ ชนแบบเก่ากลับมาอีกครัง้ เพราะ
ตั้งแต่เล็กเธอเคยเห็นว่าโต๊ะอิหม่ามกับพระเป็นเพื่อนกัน ทั้งคู่เคย
เรียนโรงเรียนเดียวกันมา ไม่มีช่องว่างระหว่างศาสนา
สิ่งที่ได้จากโครงการฯ คือความสามัคคีกลับคืนมาอย่าง
เด่นชัด ชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์ ได้มาคุยกัน กินน้ำ�ชาร่วมกันตาม
ประสาชาวบ้าน
“ต่อไปนี้ไปไหนก็คงไม่ต้องหลบกันแล้ว เพราะเมื่อก่อน
เห็นหน้าแล้วไม่ค่อยได้คุยกัน เพราะต่างคนต่างกลัว ที่กลัวก็คือ
มือที่สาม จนไม่กล้าคุยหรือทักทายกัน แม้จะสนิทกัน เพราะไม่รู้
ว่ามือที่สามที่มองไม่เห็นจะคิดอย่างไร”
กัลยา เอีย่ วสกุล พีเ่ ลีย้ งติดตามโครงการ มองว่าประเพณี
ลาซังเป็นเทศกาลแห่งความสุขในทุกกิจกรรม ไม่ว่าการทำ�หุ่น
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ทำ�อาหาร พิธีขบวนแห่ การได้มาเข้าร่วม เป็นห้วงเวลาแห่ง
ความสุขของชุมชน เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเฉพาะของปัตตานี
ซึ่งสมัยก่อนคนจะตื่นเต้นกันมาก ขนาดที่ว่าคนหมู่บ้านหนึ่งจะ
แต่งตัวสวยๆ เหมารถไปงานลาซังของคนอีกหมู่บ้านหนึ่ง เพราะ
ถือว่าเป็นงานประจำ�ปีของหมู่บ้าน
จุดแข็งที่ผ่านมาระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่
แห่งนีค้ อื การอยูก่ นั แบบพีน่ อ้ ง พึง่ พาอาศัยต่อกัน โดยเฉพาะการ
ลงแขกทำ�นา จะเด่นเป็นเอกลักษณ์มาก แค่ออกปากจะมีการแห่
กันมาช่วยมืดฟ้ามัวดิน บางครั้งพี่น้องมุสลิมต้องการย้ายบ้าน
ทั้งหลัง พี่น้องไทยพุทธก็แห่ไปช่วยกันยกบ้าน
“เหตุการณ์ความไม่สงบ ทำ�ให้ภาพเหล่านี้หายไปหลายปี
โครงการฯ นี้ กลับเอาภาพเดิมๆ นั้นกลับมาได้” เธอเล่าว่างาน
ลาซังซึง่ เป็นประเพณีพนื้ ถิน่ ของปัตตานีนนั้ แต่กอ่ นจะจัดกันอย่าง
ใหญ่โต ภายหลังแม้มีคนพยายามสืบทอด แต่มีคนเฒ่าคนแก่
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ไม่กี่คนเท่านั้นที่มาร่วมพิธี คนรุ่นต่อมาไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่มี
คนแห่คนหามชุมพุกก็ใส่รถเข็น ของเซ่นไหว้ก็วางๆ ให้คนสูงอายุ
ไม่กคี่ นมานัง่ เฝ้า พระสวดเสร็จก็เก็บของกลับ ทำ�แค่ให้เสร็จไปตาม
พิธี พอมีโครงการ มันดึงความสนใจทั้งหมดกลับมาได้
กัลยากล่าวว่า สิ่งที่ชุมชนได้จากโครงการฯ นอกจากการ
ฟืน้ ประเพณีลาซัง ฟืน้ วัฒนธรรมอืน่ ๆ อย่างเช่น กลองยาว อาหาร
พื้นบ้าน สามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้รู้จักรากเหง้าตัวเอง และทำ�
แผนชุมชน •
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ยะลา

ขบวนเยาวชนสร้างสื่อ

เปิดตำ�นาน “สโลว์ปาแต”

เสียงหวูดรถไฟดังจากที่ไกลๆ ยามแดดบ่าย ขณะที่สอง
ข้างถนนฝุ่นสีแดง สงบเงียบ เข้าถึงบรรยากาศแท้จริงของชุมชน
ห่างไกลของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ มี ชื่ อ อย่ า งเป็ น ทางการว่ า “ปาแต”
จนกระทั่งมีทางรถไฟผ่านเข้ามา มีการตั้งจุดสถานีย่อย ที่รถต้อง
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ชะลอหรือบางขบวนต้องจอดรอสวนชั่วคราว ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่
ใหม่วา่ “สโลว์ปาแต” อยูท่ ตี่ �ำ บลกอตอตือร๊ะ อำ�เภอรามัน จังหวัด
ยะลา
อาซีมาน อีแต ผู้รับผิดชอบโครงการมัสยิดสร้างเยาวชน
สู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ เล่าว่าที่มาของโครงการฯ เกิดจากการ
ต้องการดึงเยาวชนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาทำ�งานสร้างสรรค์
โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางทำ�งาน
“ทุนเดิมของเรามีการเรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน มาทำ�งาน
อบรมจริยธรรมนักเรียนในระดับประถมศึกษาอยู่ที่มัสยิด 3 วัน
2 คืน นอกจากนัน้ มีโครงการกีฬาสำ�หรับชาวบ้านทัว่ ไปกับเยาวชน
จัดประจำ�อยู่แล้ว”
กิจกรรมทุกรายการใช้มัสยิดปาแตเป็นศูนย์กลาง มัสยิด
เป็นที่รวมของคนหมู่ 4 หมู่ 3 และหมู่ 1 ตำ�บลกอตอตือร๊ะ
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มีสมาชิก 500 คน โครงการฯ เอาคนกลุ่มนี้เป็นเป้าหมาย ไม่ได้
เป็นหมู่บ้านทางการที่แบ่งแยกโดยกระทรวงมหาดไทย
“โครงการ สสส.นี้เราต้องการเสริมสร้างศักยภาพของ
เยาวชน โดยพยายามให้ เ ขาบริ ห ารชุ ม ชนโดยพลั ง ของเขา”
อาซีมาน เล่าว่า หากมองภาพรวมชาวปาแตส่วนใหญ่มีอาชีพทำ�
สวน บางคนไปทำ�งานนอกพื้นที่ ปัญหามักเกิดกับเด็กที่พ่อแม่ไป
ทำ�งานที่อื่น ทิ้งเด็กเอาไว้ไม่มีใครดูแล ไม่ค่อยได้รับการศึกษา
“ปัญหาคงเหมือนที่อื่น เกี่ยวกับยาเสพติด จึงคิดว่าจะ
สร้างเครือข่ายเยาวชนมาดูแล” เขาย้อนไปก่อนทำ�โครงการ สสส.
มีกลุม่ เยาวชนทีท่ �ำ งานอยูก่ อ่ นแล้ว เรียกตัวเองว่า “ชมรมเยาวชน
เพื่อสุขภาพ” ในนั้นมีชมรมฟุตบอล ชมรมเซปัคตะกร้อ ชมรม
วอลเลย์บอล
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“ที่ผ่านมาใช้กีฬาอย่างเดียว เราต้องการเปิดบทบาททาง
ด้านอื่นให้เขาด้วยไม่ใช่กีฬาอย่างเดียว โครงการ สสส. เรามาเน้น
ให้พวกเขาได้สร้างสื่อ” แต่จะไปถึงจุดนั้นเลยเป็นเรื่องยาก จึงเริ่ม
จากชวนเด็กมาทำ�งานจิตอาสา ทำ�ความสะอาดหมูบ่ า้ น ทำ�ความ
สะอาดมัสยิด เป็นกิจกรรมแบบไม่บงั คับ ให้รสู้ กึ ว่าชุมชนเป็นส่วน
หนึง่ ของเขา ตอนแรกมีคนออกมาน้อยมาก แต่พอเห็นคนอืน่ ออก
ก็ทำ�ให้เริ่มมีคนสนใจมากขึ้น
อาซีมาน บอกว่าล่าสุดมีคนร่วมโครงการ 35 คน เป็นเด็ก
ผู้ชายวัย 18 ปี ขึ้นไป
“กลุ่มที่มาร่วมบางส่วนเป็นกลุ่มเสี่ยง บางส่วนเป็นคณะ
กรรมการที่เราดึงเข้ามาร่วมทำ�งานกับมัสยิด การได้เด็กมาทำ�งาน
สสส. เราชวนเขามาโดยบอกว่า มีกจิ กรรมให้ท�ำ มากมาย สามารถ
ให้เด็กแสดงศักยภาพ”
กิจกรรมดำ�เนินการไปแล้วชื่อว่า “ชุมชนของฉัน” เป็น
กิจกรรมทำ�สือ่ สร้างสรรค์เยาวชนคนเก่งบ้านปาแต ผ่านการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ค้นหาว่าสโลว์ปาแตมาจากไหน โดยหา
ผู้อาวุโสในหมู่บ้านมาเล่าเรื่อง
“เขาก็ได้รู้ว่าสมัยก่อนไม่มีชุมชนสโลว์ปาแตอยู่ในบริเวณ
นี้ แต่อยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่ง อพยพมาอยู่ที่นี่ พ.ศ.2500 มีรถไฟ
ทำ � เส้ น ทางไปสุ ไ หงโก-ลก” เขาเล่ า สิ่ ง ที่ ค้ น พบของเด็ ก ถึ ง
ประวัติศาสตร์หมู่บ้านในระหว่างทางรถไฟ เขาทำ�สะพานเหล็ก
รถไฟจะแล่นเร็วไม่ได้ ต้องวิ่งช้าลง ชาวบ้านที่ต้องการเดินทาง
โดยรถไฟจะกระโดดขึ้นรถไฟได้โดยรถก็ไม่ได้จอดตรงนี้
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ต่ อ มาบริ เ วณนี้ จ ะเป็ น สถานี ย่ อ ยที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปิ ด ขายตั๋ ว
ใครจะขึ้นก็ต้องไปซื้อตั๋วข้างบนขบวนรถได้ แต่ว่ารถไฟจะจอด
เฉพาะขบวนรถท้องถิ่นเท่านั้น นั่นเป็นที่มาของคำ�ว่า “สโล”
ส่วน ปาแต มาจากพื้นที่ตรงนี้ เพี้ยนมาจากภาษามลายูว่าปันไต
ที่แปลว่าทะเล
บริเวณนี้น่าจะเป็นทะเลมาก่อน สำ�หรับคนที่มาอยู่ใน
หมู่บ้านชุดแรกมีเพียง 2-3 ตระกูล
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“ส่วนนีเ้ ยาวชนได้ท�ำ ข้อมูล และกำ�ลังรวบรวมเป็นหนังสือ
เล่ม” เขาว่า ประวัติศาสตร์หมู่บ้านที่ผ่านมาต้องเป็นคนสูงอายุ
ในชุมชนจะรู้ แต่คนรุ่นใหม่มักไม่ค่อยสนใจการทำ�โครงการ ก็จะ
เป็นเครื่องมือที่ดึงให้เขาเหล่านั้นหันมาสนใจประวัติศาสตร์ชุมชน
เป้าหมายโครงการเน้นการสร้างสื่อได้จัดกิจกรรมอบรม
และการทำ�สื่อเป็นวารสารของตาดีกา ต้องการให้เยาวชนเอา
ความรู้ ที่ไ ด้ จ ากการร่ ว มโครงการไปใช้ แ ละดึ งเยาวชนรุ่นต่อไป
มาทำ�งานส่วนรวมมากยิ่งขึ้น
“จุดเริม่ เราก็ดงึ เขามามีสว่ นร่วมกับตาดีกาก่อน จะมาร่วม
กับโครงสร้างมัสยิด อันเป็นศูนย์รวมของชุมชน ใช้การขับเคลื่อน
เรื่องสื่อมาเป็นเครื่องมือ สำ�หรับวิทยากรที่มาสอนเรื่องสื่อจบมา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
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อาซีมานเล่าว่า ผลจากโครงการฯ ทำ�ให้เด็กนำ�เสนอ
กิ จ กรรมในชุ ม ชนทางสื่ อ นิ ท รรศการว่ า ทำ � อะไรกั บ ชุ ม ชนบ้ า ง
ที่ ดำ � เนิ น การคู่ ข นานกั น ไปยั ง เป็ น เรื่ อ งกี ฬ าสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน
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
พอเพียงที่อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทางด้านเกษตรอินทรีย์”
เขาเล่าเนื่องจากชุมชนสโลวว์ปาแตยังมีการทำ�นา นอกฤดูทำ�นา
บางคนก็หันมาใช้พื้นที่นาปลูกแตงโม เลี้ยงวัวในทุ่ง ขณะที่พื้นที่
สวนยางริมป่าเขา จะมีการปลูกแซมด้วยกล้วยและถั่วฝักยาว
“สุดท้ายที่เราคาดหวังคือ ต้องการเห็นศักยภาพเยาวชน
ให้เขามีจิตอาสาให้มากที่สุด ให้เขาได้คิดว่าชุมชนเป็นหน้าที่ที่เขา
จะต้องช่วยกันดูแลจากรุน่ สูร่ นุ่ ไป ทีเ่ ห็นหลายคนก็อยากจะมาช่วย
เราทำ�งานจริง ก็ค่อยๆ เข้ามา มีส่วนน้อยที่ไม่มา เราพยายาม
ทำ�ให้ทุกคนมีส่วนร่วม”
กระบวนการแต่ ล ะกิ จ กรรม อาซี ม านเล่ า ว่ า มี ก ารตั้ ง
ประธานเฉพาะโครงการและตั้ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยการทำ � งานต่ า งๆ
เพื่อฝึกความรับผิดชอบในการทำ�งาน เน้นว่าเด็กต้องรับผิดชอบ
ทำ�งานกันเองทางประธานมัสยิดคอยดูแล ให้ค�ำ ปรึกษา พัฒนาการ
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ที่เห็นในกลุ่มเยาวชน คือความรับผิดชอบ รับฟังเสียงส่วนใหญ่
“คำ�ว่าชุมชนน่าอยู่ เราอยากเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วม
อยากทำ�งาน อยากช่วยเหลือชุมชน มีความรักใคร่ ทำ�กิจกรรม
ร่วมกันได้ตลอด มีรอยยิ้ม ไม่แบ่งแยก ร่วมกันทำ�งานเพื่อชุมชน
อยากให้ชุมชนเกิดความสามัคคีมากที่สุด”
มูหมัดซายุตี ยะซะแต กรรมการมัสยิดปาแต เล่าว่า
ชีวิตคนในเมืองต่างคนต่างอยู่ แต่อย่างที่นี่เราอยู่แบบครอบครัว
เดี ย วกั น อย่ า งไรก็ ต ามสภาพชุ ม ชนชนบทในปั จ จุ บั น สิ่ ง ดี ๆ
อาจจะขาดหายไปเหมือนกัน กลายเป็นต่างคนต่างอยู่ เพราะคน
ทุกวันนี้ หางานกันคนละแบบคนละอย่าง งานไม่เหมือนกัน
“แต่กอ่ นทำ�สวนยางไปกรีดยางด้วยกัน ทำ�นาก็ไปทำ�ด้วย
กันช่วยเหลือกัน แต่เมื่อวิถีอาชีพที่หลากหลาย ก็ทำ�ให้วิถีแบบนี้
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หายไป ทุ่งนากำ�ลังถูกทอดทิ้ง เพราะคนไปทำ�งานที่อื่น บางคน
ไปกลับ อาจจะเดือนละครัง้ หรือบางคนไปทำ�งานมาเลเซียอยูย่ าว
กลับมาปีละ 1-2 ครั้ง ในช่วงรายอก็ไม่ได้มีความผูกพันกับคนใน
หมู่บ้าน” เขาว่าโครงการ สสส. ทำ�ให้เห็นความร่วมมือในหมู่บ้าน
ในทุกระดับ ทุกกลุ่มวัยไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่
มูหมัดซายุตีกล่าวว่า ที่เอาเยาวชนเป็นเป้าหมายเพราะ
พวกเขาเป็นกลุ่มเสี่ยง บางคนอยู่ในแนวทางที่ดีไม่ว่าการเรียน
เรื่องศาสนา แต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี อาจชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
“จริงแล้วเราไม่ได้เน้นที่กลุ่มติดยาแล้วนะ แต่เราทำ�กับ
กลุ่มทั่วไป ป้องกันพวกเขาเอาไว้ เมื่อมาทำ�งานด้วยกัน อยู่ใน
สายตาก็ลดความเสี่ยง หรือคนมีปัญหาจะได้หาทางออกให้”
เมือ่ ทำ�โครงการเยาวชนกลุม่ นีม้ าพบมูหมัดซายุตเี กือบทุก
สัปดาห์ เมื่อมีกิจกรรมคนที่เราทำ�งานกันอยู่ก็จะมาร่วมชัดเจน
ความสัมพันธ์แบบใหม่เกิดจากการคุยประชุม
“สิง่ ทีค่ าดหวังทีส่ ดุ คืออยากให้ชมุ ชนเราเข้มแข็งด้วยตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในใจทุกคน
ที่จะมาแก้ร่วมกัน ไม่ใช่หน้าที่ใครหรือหน่วยงานใด”
เขาเล่าว่า ปาแตเป็นหมู่บ้านใหญ่ มี 3 หย่อมบ้าน
ทางการแบ่งเขตการปกครอง แต่ชาวบ้านไม่ได้รู้สึกไปตามนั้น
ที่ผ่านมา เมื่อโครงการลงมา เขาจะไปตรงอื่น ตรงนี้ได้รับผลการ
พัฒนาที่น้อยมาก ทั้งที่ความเข้าใจชาวบ้านต่อความรู้สึกหมู่บ้าน
ก็ตา่ งกัน เพราะยึดมัสยิดเป็นหลัก ขณะทีส่ ถาบันมัสยิดเองก็มพี ลัง
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนมาเพิ่มพลังเป็นศูนย์กลางของชุมชนแบบ
ธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวกับการแบ่งเขตหมู่บ้านของทางการ •
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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เปลี่ยนขยะเป็นสินค้าโอทอป

กติกาสู่ชุมชนท่องเที่ยวบาลา

“บาลาฮาลา” หรือ “ฮาลาบาลา” เรียกอย่างไรถึงจะถูก
กันแน่ มะอะฮูมือรี ยูนุ๊ เฉลยว่าถูกทั้งสองคำ�ตอบ เพราะป่าผืน
ใหญ่นี้ “ฮาลา” เป็นหมู่บ้านอยู่ชายป่าขอบฝั่งยะลา ชาวยะลา
มักเรียกป่าฮาลาบาลา ส่วนบ้าน “บาลา” อยูข่ อบป่าฝ่ายนราธิวาส
จึงเรียกกลับกัน
มะอะฮูมือรีเป็นผู้ใหญ่บ้านบาลา หมู่ 5 ในตำ�บลโล๊ะจูด
อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หมู่บ้านขนาด 169 ครัวเรือน
ใกล้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญอยู่ใน
ชุมชนคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาฮาลา สถานีวิจัยบาลาฮาลา
โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ น้ำ�ตกสิรินธร และ
จุดชมหมอกสองแผ่นดิน
การที่หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขยะจึงเป็นปัญหาตาม
มาอย่างหนึ่ง ยิ่งเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำ�สุไหงโก-ลก ทำ�ให้ส่งผล
กระทบกับชุมชนที่อยู่กลางน้ำ�และปลายน้ำ�อีกด้วย
“นักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาในหมู่บ้านแต่ละวันค่อนข้าง
มาก ยิ่งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีรถกระบะประมาณ 40-50 คัน
กับมอเตอร์ไซค์อีก 100 กว่าคันมาเที่ยว โดยมักชมทะเลหมอก
สองแผ่นดินช่วงเช้า เข้าไปเที่ยวน้ำ�ตกสิรินธรในช่วงเที่ยง”
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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ผูใ้ หญ่บา้ นบาลาเล่าว่า ปกติพนื้ ฐานปัญหาขยะในหมูบ่ า้ น
ก็มีอยู่แล้ว มาจากคนส่วนหนึ่งแอบทิ้งขยะของเสียลงคลอง
เมื่ อ ทางหมู่ บ้ า นจั ด เวที ป ระชาคมร่ ว มกั บโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล (รพ.สต.) เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้
จึงเห็นโอกาสขอรับทุนสนันสนุนจาก สสส. ดำ�เนินโครงการชุมชน
บ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มะอะฮูมอื รี เล่าว่าทุนของชุมชนก่อนหน้านี้ เคยมีการเอา
เยาวชน 80 คน มาทำ�กิจกรรมยาเสพติด มีชื่อเรียกตัวเองว่า
“กลุ่มเยาวชนจูเนียร์บ้านบาลา” ขั้นต้นจึงชักชวนพวกเขามา
ขับเคลื่อนเรื่องขยะ มีคณะกรรมการโครงการฯ เป็นพี่เลี้ยงบูรณา
การกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพัฒนาชุมชนทีม่ อี ยูก่ อ่ นแล้ว
“ความสะอาดเป็ น หลั ก ของศาสนาอิ ส ลามอย่ า งหนึ่ ง
กิจกรรมของเราก็เริ่มจากทำ�ความสะอาดชุมชน ดึงทุกฝ่ายมาจัด
ระเบียบความสะอาด ให้ความรูใ้ นการคัดแยกขยะ ว่าจะทำ�อย่างไร
หรือที่ทำ�มาอยู่แล้วก็ทำ�ให้เป็นระบบมากขึ้น”
ครั้นชาวบ้านรู้จักการแยกขยะ จึงดำ�เนินการธนาคารขยะ
โดยใช้บริเวณบ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ดำ�เนินการ ธนาคารขยะ
จั ด กิ จ กรรมขยะแลกไข่ โดยไข่ ไ ก่ แ ละเป็ ดได้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนมีแนวความคิดไม่ต้องการถังขยะวางเพ่นพ่าน
ในหมู่บ้านให้ดูไม่งามตา เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงคิดทำ�
ถังขยะจากเศษไม้ให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ
ขยะเปียกชาวบ้านไปจัดการทำ�ปุ๋ยหมักกันเอง สำ�หรับ
ธนาคารขยะรับเฉพาะเศษแก้ว เศษกระดาษ เศษเหล็ก เศษผ้า
ส่วนหนึ่งส่งขาย อีกส่วนคัดมาทำ�ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ที่บ้านบาลา มีชายวัย 40 ปี คนหนึ่งชื่อว่า อิสมาแอล
รอแม อาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีพรสวรรค์ในการประดิษฐ์สงิ่ ของทีร่ ะลึก
ต่างๆ จากขยะ เขาใช้เวลาว่างมาสอนน้องๆ ในชุมชนเอาขยะมา
ทำ�สิ่งของหลายอย่าง เช่น ของที่ระลึกรูปดอกดาหลา นกเงือก
ไก่ โคมไฟ ฯลฯ มีเด็กชุมชนมาเรียนรู้ 50 คน อยู่ระหว่างการ
พั ฒ นาฝี มื อ ก่ อ นที่ จ ะผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า ชุ ม ชนที่ เ ห็ น ตลาดรองรั บ
เนื่องจากบ้านบาลาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
“พืน้ ทีแ่ ห่งนีม้ นี กเงือกมากทีส่ ดุ ของประเทศไทย มีนกเงือก
13 สายพันธุ์อยู่ที่นี่ เราเลยผลิตของที่ระลึกจากขวดน้ำ�พลาสติก
มาเป็นรูปนกเงือก เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าตัวเด่นที่อยู่ระหว่าง
การกำ�ลังศึกษาในการพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้”
มะอะฮูมอื รีเล่าต่อว่า สำ�หรับสินค้าทีข่ ายได้แล้วมีเข็มกลัด
จากเศษผ้า ใช้เป็นเครื่องประดับสำ�หรับสตรีมุสลิม และการเอาผ้า
ปาเต๊ะมาทำ�ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ
แปรรูปขยะเป็นสินค้า ก้าวไปสู่สินค้าโอทอป
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นอกจากการแปรรู ป ขยะเป็ น สิ น ค้ า ชุ ม ชนนี้ ยั ง ออก
มาตรการทางสังคมมุสลิมที่เรียกว่า “ฮูกมปากัต” มาจัดการ
ขยะ โดยออกกฎ 5 ข้อ ติดประกาศที่มัสยิดและชี้แจงในที่ประชุม
ชาวบ้านประกอบด้วย
1. ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะในหมู่บ้าน
2. ก่อนทำ�กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก จะให้เด็กเก็บขยะ
ก่อน เพื่อสร้างนิสัย
3. ช่วยกันสอดส่องดูแลบริเวณน้ำ�ตกสิรินธร ในฐานะ
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน
4. ช่วยกันรักษาดูแลกุโบร์ ฝายน้ำ�ล้น
5. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ตามกติกาชุมชนทีว่ างเอาไว้หากมีการฝ่าฝืน จะมีการปรับ
โดยการบำ � เพ็ ญ ประโยชน์ ภายในหนึ่ งสั ป ดาห์หลังกระทำ�ผิด
เพื่อสร้างจิตสำ�นึกต่อไป
“ยกตัวอย่างว่า ใครทิ้งขยะลงคลองต้องทำ�ความสะอาด
มัสยิดภายในสัปดาห์นั้น ใครทิ้งขยะตามรายทาง ให้ไปทำ�ความ
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สะอาดโรงเรียนตาดีกาหรือว่าไปทำ�กิจกรรมสาธารณะที่น้ำ�ตก”
ผู้ใหญ่บ้านบาลาเล่าว่า การติดตามผู้กระทำ�ผิดจะใช้ทีมงานตา
สับปะรด แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 6 โซน แต่ละโซนจะมีคน
หลายฝ่ายมาทำ�งานร่วมกัน
กิจกรรมสนับสนุนด้านอืน่ มีกลุม่ ดิเกร์ฮลู ู ซึง่ เป็นการแสดง
พื้นบ้านมาลายู ช่วยแต่งบทเพลงประกอบการแสดงให้เด็กได้
ตระหนักเรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด
มะอะฮูมือรี มองว่าสิ่งที่ได้กับชุมชนหลังจากโครงการ
สสส. มีความชัดเจนในเรือ่ งของการคัดแยกขยะ คนทิง้ ขยะลงคลอง
มีนอ้ ยลง และเกิดกลุม่ เยาวชนทีม่ าประดิษฐ์ขยะเป็นของใช้ ทุกวัน
นี้ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นเด็กจิตอาสาไปเก็บขยะที่น้ำ�ตก เห็นจิตสำ�นึก
และความตระหนักของเด็ก มีการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกันทุกคืน
เพื่อการทำ�งานส่วนรวม ด้วยความรักสามัคคี โดยกระบวนการ
ทำ�งานโครงการฯ ร่วมกับผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สมาชิกอบต. โรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊เด็ง กลุ่มสตรี และ
จิตอาสาในชุมชน
“ทุ ก เรื่ อ งของเราบู ร ณการกั บ กลุ่ ม เยาวชนจู เ นี ย ร์ บ้ า น
บาลา ไม่ว่าสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การกีฬา การจัดการขยะ
ซึง่ ทำ�ให้พวกเขาใช้เวลาว่างทีเ่ ป็นประโยชน์ ผิดแต่กอ่ นการใช้เวลา
ว่างที่ไม่ดี อาจนำ�ไปสู่ในทางที่ไม่ถูกต้องได้” เขาว่า
นิมลต์ หะยีนิมะ พี่เลี้ยงติดตามโครงการ เล่าว่าโครงการ
ชุมชนบ้านบาลาเพิม่ มูลค่าขยะเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เริม่ มาจาก
จัดตั้งสภาชุมชน มีเจ้าภาพรับผิดชอบ
“เดิมตามครัวเรือนก็ไม่ได้จัดการขยะอยู่แล้ว พื้นที่ป่าเขา
บาลาฮาลาก็ เป็ น พื้ น ที่ ป่ าต้ น น้ำ � พอขยะเพิ่มขึ้นเล็งเห็นว่าใน
อนาคตน้ำ�ต้องเสีย ส่วนคนที่มาเที่ยวก็คงไม่อยากมาอีกเพราะ
ทัศนียภาพไม่สวย” เธอเล่า
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ก่อนทำ�โครงการฯ เคยมีการเอาขยะมาชัง่ น้�ำ หนักดูพบว่า
มีปริมาณถึงวันละ 500 กิโลกรัมเลยทีเดียว ซึง่ ไม่เคยมีกระบวนการ
ที่นำ�มาใช้ประโยชน์ เพราะไม่มีองค์ประกอบของความรู้ที่จะไป
จัดการขยะ ไม่มีงบประมาณมาอุดหนุน ในการรวมพลัง เมื่อขอ
สนับสนุนจาก สสส. ทำ�ความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งหมด และกลุ่ม
เยาวชนก็มาร่วม ต่างมาเปิดใจ แต่ละคนพร้อมทำ�งานร่วมกัน
ทำ�ให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านที่เป็น
ตัวหลัก เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมาก
“เรามี ก ารมองกรอบแนวคิ ดในระยะยาวที่ จ ะดำ � เนิ น
โครงการอย่างต่อเนือ่ งโดยเอาประเด็นปัญหาของชุมชน เช่น กลุม่
เยาวชน มาทำ�ให้เกิดกลุม่ ทีส่ ร้างสรรค์ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณการ เขาก็มา
ทำ�ให้เกิดกลุ่มตาสับปะรด มาดูแลเก็บขยะในชุมชน นัดประชุม
สร้างแบบสอบถาม ว่าจะทำ�กิจกรรมอะไรกันอย่างไร”
นิมลต์ยังกล่าวว่า จากโครงการฯ นี้ ชาวบ้านยังมีการทำ�
แผนทีท่ างเดิน จัดโซนในการดูแลขยะดึง 50 ครัวเรือนมาร่วมทำ�ให้
เกิดธนาคารขยะ โดยใช้ทุนเดิมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมา
บูรณาการกัน
- ทำ�ให้เกิดเป็นแหล่งขยะทีไ่ ปรีไซเคิล กลายเป็นนวัตกรรม
ของสินค้าชุมชน มีนกเงือกเป็นจุดเด่น
- เกิดความร่วมมือร่วมใจของชุมชนโดยมีภาคส่วนหลาย
ส่วนมาเกี่ยวข้องทั้ง รพ.สต. สมาชิก อบต. ผู้นำ�ศาสนา/มาร่วม
ทำ�ร่วมคิด ที่พร้อมจะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น
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- การจัดการขยะ ตัง้ แต่ตน้ คือการเก็บขยะ และส่วนปลาย
ทำ�อย่างไรให้ขยะลดลง
สำ�หรับผลพลอยได้คอื เกิดกลุม่ เยาวชนทีเ่ ข้มแข็ง สามารถ
จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เกิดชุมชนครอบครัวทำ�กิจกรรมด้วยกัน ทำ�ให้ครอบครัว
อบอุน่ มีภมู ติ า้ นทานยาเสพติด และมองว่าเกิดอาชีพทีม่ าจากขยะ
อยู่ในระหว่างการพัฒนา อนาคตอาจต่อยอดเป็นโอท็อปชุมชน
เป็นอาชีพที่ชุมชนสร้างขึ้นเอง
อย่างไรก็ตามปัญหายังมองว่า
1. วัตถุดบิ ขยะทีม่ าทำ�ผลิตภัณฑ์ บางอย่างอาจต้องอาศัย
ชุมชนรอบข้างมาช่วย
2. การวมกลุ่ ม ของเยาวชนอาจไม่ ต่ อ เนื่ อ งเพราะต้ อ ง
ไปเรียนต่อในอำ�เภอ ต้องสร้างกลุ่มใหม่มาแทน การสอนรุ่น
ต่อไปต้องฝึกทักษะการสอน สร้างวิทยากรในชุมชนให้มีความ
หลากหลาย สืบต่อและคงอยู่
3. การร่วมมือร่วมใจ ต้องได้ใจชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง •
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บันทึก

จากท้ายหมู่บ้าน

นับมาจากต้นปี 2559 เราเดินผ่านฤดูแล้งยาวนาน
ฝนหยดแรกเมื่อกลางปีจึงน่าตื่นเต้นถึงขนาดมีคนแห่โพสต์
เฟสบุ๊คทำ�นองว่าเป็นฝนเทวา.. เทวดามาโปรด
คืนค่ำ�นั้นนอนฟังเสียงฟ้าคำ�รามจากที่ไกลๆ ไอชื้นไหล
ผ่านหน้าต่างเข้ามา อึ่งอ่างร้องระงมคูน้ำ�
ยามเช้ า แดดกำ � ลั ง อุ่ น ต้ นไม้ เ หี่ ย วเฉากลั บ ฟื้ น คื น ชี พ
นกเริงร่าบนยอดไม้ นับเป็นเช้าทีด่ มี าก หากเท้าเปลือยเปล่าทีเ่ พิง่
สอดเข้าไปในรองเท้าของผมไม่สมั ผัสปุม่ ปมหยุน่ ๆ หนืดๆ นัน่ เข้า
เร็วเท่าความคิดผมเตะรองเท้าจนปลิว เจ้าคางคกตัวหนึ่งหลุด
ออกมานั่งงงงวยบนผืนดินเปียก คางพะเยิบถี่ๆ ตาจ้องมอง
หายตกใจแล้วผมแอบหัวเราะอยู่คนเดียว จนแล้วจนรอด
เดินหารองเท้าข้างนั้นไม่พบ ความคิดตกค้างแปลกประหลาด
หลายวั น ต่ อ มาพลอยนึ ก ย้ อ นไปถึ ง การเดิ น ทางระหว่ า งตั้ ง แต่
ปี 2558-กลางปี 2559 ภารกิจติดตามโครงการชุมชนน่าอยู่
จากภูเขา ชายทะเล เมืองวุ่นวาย ชุมชนเงียบสงบจนถึงถิ่นกลิ่น
ควันระเบิดยังไม่จางหาย มีโอกาสพบผู้คนมากมาย ต่างวาระ
ต่างสถานที่คล้ายเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่งเกิดขึ้นใหม่สดเมื่อชั่วโมง
ก่อนหน้านีเ่ อง จิก๊ ซอว์เรือ่ งราวอันกระจัดกระจายเกลือ่ นกล่นหล่น
หายตามรายทาง ไม่แน่นักอาจเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันก็เป็นได้
(1)
ชุมชนท่ายูงเชิงเขาบรรทัด ชาวบ้านพากัน “ปลูกป่าในนา
สหาย” เรานัดหมายกับคณะทำ�งานที่เชิงเขา
จากหมู่บ้านยุคถังแดงพัทลุง รถโฟวิลพาไต่ทางชัน จนถึง
ทีม่ นั่ อดีตทหารป่าแห่งเขาบรรทัดอันเป็นกลางทาง จุดหมายยังรอ
อยู่ข้างหน้าบนยอดเขา
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559
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กลางป่าที่ลมนิ่ง ร้อนชื้นจนเหงื่ออาบ เท้าย่ำ�โคลนข้าม
ลำ � ธาร ผมเคยสดั บ สงครามประชาชนยุ ค นั้ น ผ่ า นการอ่ า น
ประวัตศิ าสตร์ขดั แย้งทางการเมืองยุคสมัยหนึง่ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเข่นฆ่า
ทำ�ลายล้างอย่างโหดร้าย หลายคนเอาชีวิตมาทิ้ง อีกหลายชีวิต
รักษาลมหายใจรอดมาจากวงล้อมกระบอกปืนมายืนอยู่ในวันนี้
ในความเป็นจริงอีกด้าน อดคิดไม่ได้ว่า ความเป็นมา
เหล่านั้น กำ�ลังเลือนหายไปตามกาลเวลา หากมีคนตั้งคำ�ถามว่า
คนรุ่นใหม่ในสังคมไทย เข้าใจคำ�ว่า “สหาย” มากน้อยแค่ไหน
มิพักต้องถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเขาจะตอบอย่างไร ด้วยวิถีคน
รุ่นหลังยินดีรู้จักดาราฮอลลีวู๊ดมากกว่าตัวละครนักต่อสู้บนผืน
แผ่นดิน (หรือข้อจำ�กัดอื่นๆ)
เงี่ ย หู ฟั ง อดี ต ทหารป่ า ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นท่ า ยู ง
จับความได้วา่ 4 ทศวรรษก่อน ชาวบ้านไม่นอ้ ยถูกสถานการณ์บบี
บังคับจนต้องเข้าไปอยู่ในป่า ร่วมรบกับพรรคคอมมิวนิสต์ ถ้าไม่
เข้าป่าต้องโดนฆ่าทิ้ง สำ�หรับเขาเองหลังพ่อแม่ถูกฆ่าตาย เขาจำ�
ใจเข้าป่าตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เปลี่ยนชื่อใหม่ ดำ�รงชีวิต เติบโต
ในป่า จนถึงวันกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบาย
66/23
ความผูกพันลึกซึ้งกับผืนป่าเขาบรรทัด เขากับอดีตสหาย
หลายคนจึงคิดปลูกป่าในผืนดินทีร่ จู้ กั ทุกตารางนิว้ ยอดเขาทีอ่ ยูต่ ดิ
กับหมู่บ้านแห่งนี้ คอมมิวนิสต์เคยใช้ทำ�นาปลูกข้าวเป็นเสบียง
ในวันนี้เห็นว่าควรฟื้นฟูสร้างป่าต้นน้ำ�และวางแผนจะเปลี่ยนอดีต
สนามรบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
หลังกินข้าวปลาอาหาร ที่เหล่าแม่บ้านสหายนำ�มาเลี้ยงดู
ผู้มาเยือนเป็นอย่างดีจนอิ่มแปล้ ผมมีโอกาสนั่งคุยกับสหายเชษ
บนก้อนหินกลางลำ�ธาร มองสายน้ำ�ใสไหลริน มาจากยอดเขา
ไม่เคยไหลย้อนกลับเหมือนกาลเวลา
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ชีวิตเขาไม่ต่างจากคนอื่นที่ท่ายูง เข้าป่าเป็นทหารอยู่
แนวรบถึง 15 ปี เป็นแนวหน้าปะทะสู้รบ 30 กว่าครั้ง บางวันถูก
ปิดล้อม อดกินข้าว ทนหิวเพราะไม่กล้าก่อไฟให้เป็นที่สังเกตของ
ฝ่ายตรงข้าม
ทุกอย่างที่เขาเล่าเป็นปากคำ�ประวัติศาสตร์ที่น่าจะมีการ
บันทึกเพื่อการศึกษา
“ผมฝึกการรบมาทุกอย่าง ผ่านสนามรบมาจริงๆ เกือบ
ตายมาหลายรอบ ตอนนีม้ าดูหนังบู๊ เราก็จะรูว้ า่ นักแสดงไม่สมจริง
อย่างไรอย่างแรมโบ้ มันโอเวอร์มาก ตอนนั่งดูหนังบู๊ด้วยกัน
จะบอกลูกว่าท่ายิงที่ถูกควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เรารบมาเองก็รู้ซิ
แต่ลูกไม่เชื่อเสียอีก”
สหายเชษหัวเราะให้กบั ตัวเองและวันเวลา ทุกวันนีเ้ ขาเป็น
เพียงชาวบ้านที่ตั้งใจอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ� บนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่
เคยหยุดนิ่ง
(2)
ถ้าไม่ได้มาติดตามโครงการชุมชนน่าอยูผ่ มคงไม่รจู้ กั “ซอย
ปลักควายนายเมิน” ที่ควนเนียง สงขลา
ลองนึกถึงหมู่บ้านไกลหูไกลตาเจ้านายผู้รับผิดชอบใน
บ้านเมือง ขาดการเหลียวแลในทุกเรื่อง จนอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้าน
ทนน้อยอกน้อยใจไม่ไหว พากันขุดหน่อกล้วยหรือต้นข้าวมาปักดำ�
ในหลุมบ่อกลางถนนเข้าหมู่บ้าน ภาพสะท้อนนี้คงปรากฏอยู่
เฉพาะสังคมไทยกระมัง
ผมเองเคยคิดสืบต้นตอทีไ่ ปทีม่ าเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ว่าใครหรือ
ชุมชนไหนออกแบบ คิดแคมเปญนี้คนแรก แต่ยังไม่สามารถหา
คำ�ตอบได้ (555)
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เรื่องเล่าจากโครงการซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียงมีว่ายี่สิบห้าปีก่อนซอยปลักควายเคยเป็นทางดินแคบๆ
ผ่านป่า เมื่อรัฐเมินพัฒนา ชาวบ้านคิดตัดถนนเองแต่การขอที่ดิน
ผ่านที่ดินชาวบ้านบางคนที่ไม่ยินยอมพร้อมใจนั้นไม่ง่าย มีความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงขนาดเอามีดพร้ามาไล่ฟันกันก็มี
โลกสวยไม่มีอยู่จริง ชาวบ้านที่นี่ต้องใช้เวลายาวนาน
18 ปี จึงจะได้ถนนระยะ 1 กิโลเมตร จากแรงงานชาวบ้าน
ขณะที่ผู้นำ�ชุมชนเดินขึ้นโรงพัก เพราะถูกแจ้งความจากความ
ขัดแย้งเรื่องที่ดิน ซอยแห่งนี้จึงเป็นแผลเก่าความขัดแย้ง
“พอได้ถนนแล้วคนสัญจรมากขึ้นจนถนนพังเป็นหลุมบ่อ
มีคนแก่ชื่อยายจันซ้อนท้ายจักรยานของหลานเกิดพลาดตกลง
ในหลุมเลยเรียกซอยปลักควาย เพราะหลุมบ่อนัน้ มันสภาพเหมือน
ปลักควาย”
“จบแบบไม่ตนื่ เต้น” ผมรูส้ กึ ผิดหวังนิดหน่อย ทีไ่ ม่มอี ะไร
หักมุม เอาเป็นว่าไม่มีอะไรพิสดารสำ�หรับที่มาของชื่อนักหรอก
ความน่าสนใจกลับอยู่ที่ผลพวงแห่งความคับแค้นใจในอดีต เป็น
พลังให้คนรุ่นใหม่แห่งซอยปลักควายลุกขึ้นมาพัฒนาบ้านตัวเอง
ผมสะดุดกับเรือ่ งนี้ เพราะจากประสบการณ์สว่ นตัวเห็นชุมชนชาย
ขอบหลายแห่งถูกทอดทิ้งจริงๆ
ชายขอบในที่ นี้ ห มายถึ ง บ้ า นที่ อ ยู่ เ ขตสุ ด ของหมู่ บ้ า น
หรือว่าท้ายหมูบ่ า้ น ถ้าหมูบ่ า้ นนัน้ ไกลปืนเทีย่ ง พวกเขาจะอยูไ่ กล
กว่านัน้ ไปอีก จนแปลกแยกจากหมูบ่ า้ นตัวเอง ทัง้ จากทางการและ
การเมือง
ผมเคยเดินทางไปยัง ชุมชนหลักกิโล 3 อำ�เภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช “หลักกิโล 3” ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านที่เป็นทางการ
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นับเอาตามระยะถนนเส้นหนึ่ง หย่อมบ้านตรงนี้ เป็นเศษเสี้ยว
ของบ้าน 3 หมู่บ้าน ของตำ�บลปากพนังฝั่งตะวันออก ต่างตกอยู่
ในสถานะหมูบ่ า้ นชายขอบทีไ่ ม่คอ่ ยได้รบั ความสนใจจากผูน้ �ำ ในทุก
ระดับ ขาดโอกาสในการพัฒนาทุกรูปแบบ
จนวันหนึ่งมีคนเห็นปัญหาและลุกขึ้นมาจับกลุ่มพวกไกล
ปืนเที่ยงด้วยกันมาร่วมกันพัฒนาแบบพึ่งตนเอง ในนามชุมชน
หลักกิโล 3 นำ�สิ่งดีๆ เข้ามาจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่คนทั้ง
ประเทศต้องมาดูงานในขณะนี้
นึกไปถึงบ้านปาแต อำ�เภอรามัน ยะลาซึง่ ในปีนี้ ขับเคลือ่ น
โครงการมัสยิดสร้างเยาวชนสู่ชุมชนสโลว์ปาแตน่าอยู่ ยิ่งทำ�ให้
ความเข้าใจคำ�ว่าหมู่บ้านผ่านกรอบการปกครองของกระทรวง
มหาดไทยนั้นต่างไปอีก
ความเข้าใจชาวบ้าน เห็นว่า ชื่อบ้านปาแตเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ ถูกแยกออกเป็นหลายหมู่บ้านตามเขตการปกครอง
โครงการต่างๆ ของรัฐลงมามักจัดสรรงบประมาณไปตามแผนที่
การปกครอง พวกเขารูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นเพียงชาวปาแตหย่อมเล็กๆ
หลังสถานีรถไฟย่อยสโลว์ปาแต เหมือนถูกลืมในความสลับซับซ้อน
ทางการบริหาร จึงยึดมัสยิดเป็นศูนย์กลาง พัฒนาแบบพึ่งตนเอง
โดยไม่จำ�เป็นต้องรอการพัฒนาจากการแบ่งเขตหมู่บ้านอย่างเป็น
ทางการ
คำ�ว่าชุมชนจึงมีความหลากหลาย ชุมชนที่ถูกลืม ไร้การ
เหลียวแล หลายแห่งมีพลังขับดันจากความน้อยเนื้อต่ำ�ใจ นำ�พา
ไปสูก่ ารพึง่ ตนเองเข้มแข็ง ขณะชุมชนทีถ่ กู ประคบประหงมไม่นอ้ ย
กลายเป็นลูกแหง่ที่ไม่ยอมโต

45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

343

(3)
ชุมชนอีกแบบหนึ่งที่เราพบมากจากการติดตามโครงการ
ชุ ม ชนน่ า อยู่ เ ป็ น ชุ ม ชนที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ นใหม่ บ้ า นหิ น เภาพั ฒ นา
บ้านตรังที่ชุมพร บ้านถ้ำ�ผุดที่สุราษฎร์ธานี บ้านปลายทับใหม่
ที่กระบี่ เป็นต้น
หลายชุมชนที่กล่าวถึงมานั้น ไม่นานมานี้เคยเป็นผืนป่า
(คนที่เข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งถูกมองในฐานะผู้บุกรุก) ส่วนมากเป็น
แหล่งรวมของนักแสวงโชค คนต่างถิน่ อพยพมาอยู่ จุดร่วมของคน
เหล่านี้ว่าด้วยการบุกเบิกเข้ามาอยู่ในถิ่นฐานใหม่ ต่อสู้กับปัญหา
ต่างๆ มาด้วยกัน อาศัยความเป็นพี่น้องเครือญาติ ความสามัคคี
กลมเกลี ย วร่ ว มไม้ ร่ ว มมื อ ผสมผสานเชิ ง วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม
เป็นเครื่องมือให้อยู่รอดร่วมกัน
แม้ไม่มีงานวิจัยรองรับ แต่จากประสบการณ์ตรงของผม
ในการเดินทางไปยังชุมชน มองว่านักอพยพไปอยู่ชุมชนเหล่านี้
มักมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคงจะมีเหตุผลที่ “คนคอน”
เป็นนักเดินทางแสวงโชคไปตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ทั่วประเทศไทย
มากที่สุด
(4)
ยามบ่ายแก่ แดดสีสม้ อ่อนแทรกทุกอณูอากาศ ดูชา่ งหดหู่
หม่นเศร้า ผมนั่งมองสองข้างทางผ่านหน้าต่างรถ ด่านลวดหนาม
ตรวจความมัน่ คงทีพ่ บอยูท่ วั่ ไปในชายแดนภาคใต้ วางดักถนนเป็น
ระยะ เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�ด่านเคร่งเครียดอยูก่ บั บรรยากาศหงอยเหงา
ลงจากถนนลาดยางสูถ่ นนฝุน่ สีแดง ทุกคนภาวนาอย่าให้มขี า่ วร้าย
ในวันนี้
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ผมเพิ่งรู้ว่า “สโลว์ปาแต” ไม่ใช่ภาษายาวีเสียทีเดียว
แต่เป็นภาษาอังกฤษ
เราได้พบคณะทำ�งานชุมชนน่าอยู่ที่มัสยิดปาแต ต่อหน้า
กลองโบราณที่ใช้เรียกคนมาละหมาด ซึ่งผมเพิ่งมีโอกาสเห็นครั้ง
แรกนั้น ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่าที่นี่อยู่ในเขตการปกครองอำ�เภอ
รามัน จังหวัดยะลา สมัยก่อนคาดว่าไม่น่ามีชุมชนอยู่บริเวณนี้
พวกเขาอพยพมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2500 พอมาอยู่
เรียกว่าบ้าน “ปาแต”
ยุ ค สมั ย ที่ ท างรถไฟทำ � เส้ น ทางจากหาดใหญ่ ลงไป
สุไหงโก-ลกนั่นเองผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ เนื่องจากบริเวณนี้
มีการทำ�สะพานเหล็กครอบทางรถไฟ รถไฟแล่นเร็วไม่ได้ต้องวิ่ง
ช้าลง เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ชาวบ้านในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการเดินทางโดยรถไฟ
จะอาศัยจังหวะรถไฟวิง่ ช้าๆ กระโดดขึน้ รถไฟได้โดยรถไม่ตอ้ งจอด
ต่อมาบริเวณนี้เป็นสถานีรถไฟย่อย ที่ไม่ได้ทำ�การเปิด
ขายตั๋ว หากรถขบวนท้องถิ่นจอด หรือคนใดกระโดดขึ้นได้เพราะ
รถชะลอ ต้องไปซื้อตั๋วข้างบนขบวนรถ
สโลว์ปาแตจึงเป็นชื่อใหม่ คำ�ว่า “สโล” ที่นำ�หน้าชื่อบ้าน
ปาแต จึ ง เป็ น ภาษาอั ง กฤษมาจาก slow รวมความหมาย
ที่ชาวบ้านรับรู้ร่วมกันว่ารถไฟชะลอที่บ้านปาแต
เมื่อเสียงหวูดรถไฟดังแว่วมาให้ได้ยิน จินตนาการเห็น
การกระโดดขึ้นรถไฟที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครของคนถิ่นนี้
จึงพอเห็นรอยยิ้มของคณะที่เดินทางไปด้วยในวันนั้น
แม้ว่าแนวรบด้านนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยน แต่ยังมีมุม
น่ารักและชวนให้ยิ้ม โลกไม่ได้มีแค่มุมเดียว
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(5)
คนในความทรงจำ�...
“หนู” ช่างเสริมสวย สาวชาวเกาะจากจันทบุรี ผู้อพยพ
มาแต่งงานกับหนุ่มชุมพรในเวลาต่อมา
แววตาห้าว น้ำ�สียงโผงผางดุดัน แต่เรื่องเล่าจากการต่อสู้
ของผู้ ห ญิ ง ตั ว เล็ ก ๆ ผู้ ต่ อ สู้ เ พื่ อ รั ก ษาป่ า ชุ ม ชนที่ ท่ า แซะคนนี้
กลับเคล้าน้ำ�ตา
เธอเริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นโครงการอนุ รั ก ษ์ ผื น ป่ า ดอนเทพมู ล
เพื่อพ่อหลวงโดยการสนับสนุนของ สสส. มาตั้งแต่ปี 2556 พลัน
ถูกผลักออกมายืนแถวหน้าโดดเดีย่ วลำ�พัง เพือ่ รับมือกับการขูเ่ ข็ญ
คุกคามเอาชีวิตจากกลุ่มอิทธิพลบุกรุกป่ากับข้อความที่ฝากมาว่า
“จะฆ่าให้ตาย”
แรงบีบเข้ามาถึงครอบครัว จนสามีบอกให้เธอถอนตัว
ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือแถมยังต่อว่าที่เอาโครงการ สสส.
เข้ามาในชุมชนเหมือนเป็นสิ่งเสนียดจัญไร ญาติฝ่ายสามีมองเธอ
ในฐานะลูกสะใภ้คนนอกที่ไม่พึงประสงค์
เธอเครียด นอนไม่หลับและร้องไห้ แต่ดว้ ยความเด็ดเดีย่ ว
สุดท้ายตัดสินใจ ยืนอยู่บนฝั่งของความถูกต้อง บอกกับตัวเองว่า
“ตายเป็นตาย”
หนึง่ ปีทเี่ ธอร้องไห้ไปพร้อมทำ�งานจิตอาสา ทำ�ให้ปา่ ชุมชน
ยังคงเหลือ ลดแรงกดดันทั้งในครอบครัวและภายนอก ชาวบ้าน
เข้าใจหันมาร่วมอนุรักษ์ได้ ผืนป่าสุดท้ายกลับมาเป็นสมบัติของ
ชุมชน
หลังทุกอย่างพร้อมเดินหน้า เธอส่งไม้ตอ่ ให้ผนู้ �ำ ชุมชนคน
อื่นทำ�งาน เธอถอยกลับมาเป็นช่างเสริมสวยดำ�เนินชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง
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“วั ช ริ น ทร์ ” ใช้ ด อกดาวเรื อ งมาเป็ น สื่ อในการสร้ า ง
ความร่วมมือ และสร้างความสุขให้กับชาวบ้านปากตรัง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จากโครงการดาวเรืองสร้างสุข
เขาค้นพบว่ากิจกรรมปลูกดาวเรือง นอกจากแปลกและ
สวยงาม ยังเป็นรายได้เสริม สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือเป็นเครือ่ งมือในการ
รวมคนของชุมชนที่เริ่มจะเหินห่างมากขึ้น
วัชรินทร์เกิดที่ปากตรังแต่ไปอยู่ชลบุรี 16 ปี ตัดสินใจพา
ครอบครัวกลับมาบ้านในปี 2548 กลับมาบ้านครั้งแรกไม่มีใคร
พูดด้วย เพราะจากบ้านไปนานไม่มีคนรู้จักมักคุ้น ใช้วิธีแนะนำ�
ตัวเองโดยเข้าประชุมหมู่บ้าน สม่ำ�เสมอเพื่อเสนอแนวคิดเห็น
ความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นจุดเริม่ ต้นของการดำ�เนินการกิจกรรม
โดยใช้ดาวเรืองมาเป็นสื่อที่สร้างมิตรภาพ สร้างเครือข่ายที่มี
ความสุข สร้างให้คนรูจ้ กั การจัดการตนเอง การจัดการกลุม่ จัดการ
คนในชุมชน
“อุ ด ม” แห่ ง บ้ า นโคกเมื อ ง อำ � เภอควนเนี ย งสงขลา
หมู่บ้านเกิดใหม่แห่งนี้ในอดีตมองไปทางไหนมีแต่ความกันดาร
ล้าหลัง ปัญหาของคนทำ�นา ปลูกแตง เวลาว่างต้มเหล้าเถื่อน
ทำ�ให้มีหนี้สิน มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนถูกทำ�ลาย สัตว์น้ำ�
ร่อยหรอ ไม่มีกลุ่มต่างๆ องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านขาดความรู้
ทักษะ ขาดความสามัคคี ขาดการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน
อุดมผ่านชีวิตโลดโผนมาไม่น้อย แต่ไม่เคยคิดจะเป็นผู้นำ�
เพราะผู้ใหญ่บ้านในชุมชนแบบนี้ต้องเป็นนักเลง รู้จักโจร รู้วิธีไถ่
วัวชาวบ้านที่ถูกโจรขโมยไป แต่สุดท้ายต้องมารับตำ�แหน่งผู้ใหญ่
บ้านเพราะทนแรงรบเร้าของชาวบ้านไม่ได้
สุดท้ายพิสูจน์ตัวเองได้ว่า เขาเป็นผู้นำ�ชาวบ้านสู่การเป็น
หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยูห่ วั รวมชาวบ้านเป็นหนึง่ เดียว ผ่านการจัดตัง้ กลุม่ ต่างๆ
ใช้กิจกรรมประเพณีสำ�คัญของหมู่บ้าน เทคนิคการพัฒนาชุมชน
ของผู้ใหญ่บ้านอุดม นั้นน่าสนใจเพราะเป็นการระดมสมองชุมชน
“ผมเองเป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นที่ ด้ อ ยความรู้ ความสามารถ
แต่อาศัยองค์กร คนเข้ามาแนะนำ� โดยเฉพาะข้าราชการบำ�นาญ
ซึ่งมีอยู่มากในหมู่บ้าน” เขาบอกว่าคนเหล่านี้ มีอยู่มากมายตาม
ชุมชน แต่คนอื่นมักมองไม่เห็น
ผูใ้ หญ่ “ไพฑูรย์” ทีบ่ า้ นหนองถ้วย อำ�เภอระโนด สงขลา
ลีลาชีวติ น่าสนใจอีกคน หลังจบ ม.6 ไปเป็นกระเป๋ารถบัสนำ�เทีย่ ว
อยู่ ห ลายปี นอกจากนั้ น ยั ง เคยรั บ จ้ า งทำ � งานหลายรู ป แบบ
เห็นพื้นแผ่นดินไทยมาหมดทุกแห่งหน อีสาน เหนือ ใต้ รู้ว่าเขา
อยู่กันอย่างไร เห็นเขาทำ�อะไรหลายอย่างสำ�เร็จ หันมามองบ้าน
ตัวเอง หลายอย่างยังทำ�ไม่ได้ หรือไม่มีการจุดประกายขึ้นมา
ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดในปี 2545 เพราะคิดว่าการเดิน
ทางของหนุ่มพเนจรคงจะพอแล้ว จึงมาทำ�นาตามรอยบรรพบุรุษ
ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี 2553 เริ่มนำ�เสนอแนวทางการ
พัฒนาต่างๆ ในหมู่บ้าน
โครงการชาวนาปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคบ้านหนองถ้วย
เขาชวนชาวบ้านมาปลูกข้าวที่ปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค ทั้งกับ
ตัวเองและคนทีซ่ อื้ ไปกิน “ถ้าคนทำ�นาไม่กนิ แล้วไปขายเพือ่ ถือว่า
ไม่ใช่ข้าวปลอดภัย” เขาว่าอย่างนั้น และมีความคิดว่าจะผลิต
ข้าวขายในจังหวัดสงขลาเพราะที่ผ่านมาคนซื้อข้าวจากที่อื่นกิน
ลืมไปว่าทุ่งระโนดคือแหล่งผลิตข้าวระดับประเทศ
ที่ผ่านมาชาวนายุคใหม่ทำ�นาทางโทรศัพท์ โทรบอกว่า
ดำ�แล้วหว่านปุ๋ย เขาต้องการเปลี่ยนวิถีทำ�นาเองทุกกระบวนการ
เน้นความซื่อสัตย์ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้บริโภค
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ไม่ น่ า เชื่ อ ว่ า แนวคิ ด เหล่ า นี้ เ ก็ บ มาจากช่ ว งชี วิ ต สมั ย
ทีผ่ ใู้ หญ่ไพฑูรย์ยงั เป็นหนุม่ พเนจร เขาเก็บสิง่ ละอันพันละน้อยจาก
หมู่บ้านหลายแห่งที่ได้สัมผัสมาประยุกต์ใช้กับบ้านเกิด คุยไปคุย
มายิ่งรู้ว่า ผู้ใหญ่ไพฑูรย์เป็นนักการตลาด ที่กล้าประกาศประกัน
ราคาพริกให้ชาวบ้านหนองถ้วยอีกด้วย
ขณะที่ “เสริม” ผู้ใหญ่บ้านปลายทับใหม่ นอกจากเป็น
ผู้ นำ � ชาวบ้ า นทำ �โครงการจั ด การภั ย พิ บั ติ ในรู ป แบบกองทุ น
สวัสดิการช่วยเหลือคนในชุมชนกันเองแล้วยังมีจุดเด่นที่คนทั่วไป
จะต้องจดจำ�เขาตลอดไปเมื่อได้เจอ คือ บุคลิกของคนเสียงดัง
ฟังชัดอยู่ตลอดเวลา คนที่ไม่รู้จักมาก่อนถึงกับตกใจ พอคุยนาน
จึงรู้จักตัวตนนักพัฒนาที่แท้จริง ดูเหมาะกับบทบาท นำ�ชาวบ้าน
ต้านภัยพายุอันอื้ออึงน่ากลัว ในหมู่บ้านสุดเขตแดน ของกระบี่
คนเบื้องหน้าเบื้องหลังชุมชนอีกมากมายมหาศาลบน
แผ่นดินใต้ลว้ นมีสสี นั ไม่ธรรมดา เป็นศักยภาพทีแ่ ท้จริงของชุมชน
หรือบางทีอยู่ใกล้ตัวเรามากจนมองไม่เห็น
(6)
เสียงพร่�ำ บ่นจากชุมพรยันนราธิวาสประจำ�ปีนี้ เป็นปัญหา
ความเดือดร้อนชาวสวนยางพารา
หลายคนมานั่งเล่าด้วยพล็อตเรื่องเดียวกัน ..เคยรวยอู้ฟู้
กลายเป็นเทวดาเหาะเหินเดินอากาศมาแล้วเมือ่ ราคายางกิโลกรัม
ละ 200 บาท คิดสร้างบ้านหลังใหม่ ซื้อรถใหม่ หลายๆ คัน
แจกลูกแจกหลาน เงินล้นมือชนิดทีเ่ มือ่ คนหนึง่ เอารถมอเตอร์ไซค์
ในบ้านออกไปจ่ายตลาด อีกคนต้องการใช้รถ แต่รอไม่ไหวจึงไป
ออกรถคันใหม่ด้วยความฉุนเฉียว..ว่ากันเหนาะๆ แค่หอมปาก
หอมคอประมาณนั้น
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แม้จะมีค�ำ เตือนมาจากฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องมาก่อน คนจำ�นวน
มากเชือ่ ว่ายางพาราไม่มวี นั ราคาตก ต่อเมือ่ ราคายางค่อยไต่ระดับ
ลงมาเรื่อยๆ ต้องยอมรับความจริงอย่างอาลัยอาวรณ์
หลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา ชาวใต้มคี วามรูส้ กึ ว่า ชีวติ คือยาง
ยางคือชีวติ ไม่มใี ครปล่อยวางความคิดนีไ้ ปได้งา่ ยๆ หรือแม้แต่จะ
คิดนอกใจไปทำ�อาชีพเสริม หรือยอมหาหนทางใหม่ๆ
ในช่วงวิกฤติต้องเผชิญของชาวสวน ณ เวลานี้ มือหนึ่ง
จึงต้องหาเงินเอาชีวิตให้รอดไปก่อน อีกมือต้องใช้หนี้เก่า อาจนับ
ได้วา่ เป็นปีแห่งหัวเลีย้ วหัวต่อทางเศรษฐกิจ หลังผ่านช่วงเวลาทอง
ของความสุขสบายมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
หลายชุมชนเริ่มมาเงี่ยหูคำ�ว่า “พืชเชิงเดี่ยว” ว่าแท้จริง
ส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรกันแน่ ความคิดใหม่ๆ มีโอกาสสอด
แทรกเข้าไปยังชุมชนมากขึ้น มีคนที่กล้าเชื่อว่าเปลี่ยนความคิด
เท่านัน้ จึงจะเปลีย่ นชีวติ ใหม่ได้ มีการนำ�เสนอการปลูกพืชร่วมยาง
แต่หลายแห่งยังเหนียวแน่นอยู่กับวิถียางพาราแบบเดิม รอแค่วัน
ที่ราคายางดีดตัวกลับมา ซึ่งชาวสวนไม่เคยได้เป็นผู้กำ�หนดชะตา
กรรมเหล่านี้เอง
“ดีเหมือนกัน จะได้เป็นบทเรียน” ชาวสวนยางคนหนึ่ง
แถวสงขลาเคยแสดงความคิดเห็นต่อภาวะที่เผชิญอยู่
เขาเห็ น ว่ า ช่ ว งที่ ย างราคาแพง ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า หรื อ
ให้ บ ทเรี ย นกั บ ชี วิ ต กั บใคร ชาวสวนจำ � นวนมากเลิ ก ออกแรง
ผันตัวเองมาเป็นเถ้าแก่ จ้างแรงงานทั้งคนไทยและพม่ากรีดยาง
รอนั่งกระดิกนิ้วนับเงิน
เงินได้มาง่าย ผลาญไปง่ายๆ กับวงพนัน คาราโอเกะ
กินเหล้าเมายา เที่ยวกลางคืน แม่บ้านจับจ่ายใช้สอยสุรุ่ยสุร่าย
นิ ย มแกงถุ ง พ่ อ บ้ า นใช้ เ วลาว่ า งออกไปแขวนนกกรงหั ว จุ ก
นั่งจับเข่ากินน้ำ�ชาคุยเรื่อยเปื่อยทั้งวัน
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อาชีพอื่นๆ เช่น ช่างฝีมือในชุมชน พลอยหายขาดช่วง
ไปจากแผ่นดินนี้ เพราะกรีดยางเหนื่อยน้อยกว่าได้เงินมากกว่า
ไม่มีใครอยากทำ�งานอย่างอื่น
ลู กหลานชาวสวน ได้ รั บ แจกรถเครื่องคันใหม่ออกไป
แว้น ผมมีทั้งเจ็บและตาย ยามว่างมีจุดรวมตัวกันที่วงน้ำ�กระท่อม
หลายคนชักเริ่มคิดการศึกษาสำ�หรับบุตรหลานอาจมีความจำ�เป็น
น้อยลง จะต้องไปร่ำ�เรียนอะไรกันหนาในเมื่อเงินทองมีใช้อย่าง
เหลือเฟือ และไม่มีวันหมดเสียด้วย
พลัน ..ความคิดเพ้อฝันหายวับไปในอากาศ
(7)
สมัยก่อนใครลองหนีไปปลูกพริก ปลูกมะเขือใช้ชีวิตสงบ
หัวไร่ปลายนาถือว่าเป็นคนนอกสังคมสิ้นไร้ไม้ตอกเหมือนเจ้าสังข์
กับรจนา ทุกวันนี้พลิกกลับด้าน กลายเป็นที่พึ่งของผูค้ นอย่างเป็น
ทางการ
พริก มะเขือ ตะไคร้ ขมิ้น ขิง ข่า ชะอม โหระพา กะเพรา
จึงเดินขบวนกลับเข้ามาสู่ครัวเรือนอย่างไม่เขินอาย
คำ�ว่า “ปลูกผักกินเอง เหลือแบ่งปัน” งอกงามมาจากสาย
ธารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่าไม่นานมานี้คนจำ�นวนมาก
ยังติดภาพเศรษฐกิจพอเพียงกับรูปท้องนา กระท่อม วัว ควาย บ่อ
ปลา ซึง่ ดูจะตืน้ เขินเกินไปแต่คนเริม่ เห็นความสำ�คัญเข้าใจปรัชญา
ของในหลวงลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
แม้การปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ เป็นเพียงเสี้ยวของ
คำ�ตอบเศรษฐกิจพอเพียง แต่อาจเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนขยาย
ประยุกต์สอดคล้องกับปริบทเรื่องราว บุคคล เวลา สถานที่
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เศรษฐกิจพอเพียงมาพร้อมกับวิถเี กษตรแบบอินทรียเ์ พราะ
คนมองเห็นว่าแม้ปลูกพืชผักกินเองแต่ถ้ายังใช้สารเคมีนอกจาก
ตกเป็นทาสระบบทุนแล้ว ยังมีผลเสียต่อสุขภาพ ผลการตรวจสาร
ตกค้างในกระแสเลือดที่พบว่าอันตรายอยู่ในอัตราสูงเกือบทั้ง
หมู่บ้านและตำ�บล
จริ ง แล้ ว เกษตรอิ น ทรี ย์ เ ป็ น รากฐานภู มิ ปั ญ ญาของ
บรรพบุรษุ เรามานัน่ เอง จนเมือ่ ระบบสารเคมีเข้ายึดครองมันจึงถูก
มองว่าเป็นเรื่องเชย ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการยุคใหม่
การปลูกผักปลูกพืชเอาไว้เด็ดกินข้างบ้านคู่สังคมชาวใต้
มาก่อนแล้ว เหตุการณ์ทนี่ �ำ มาสูก่ ารหลงลืมรากเหง้าตัวเองครัง้ ใหญ่
เกิดขึ้นเมื่อยางราคาแพงนั่นเอง มีคำ�พูดที่ว่า “จะปลูกทำ�ไมให้
เหนื่อย ผักแค่ห้าบาทสิบบาท มากกว่านั้นก็ยังจ่ายได้”
กว่าจะคิดเรือ่ งนีไ้ ด้คนบ้านปะโอสงขลา เกือบสิน้ ไร้ไม้ตอก
จริงๆ ก่อนพวกเขามาทำ�โครงการกับสสส. เคยล้มเหลวจากการ
ทำ�นาต้องระหกระเหินเข้าไปเป็นแรงงานชั้นต่ำ�ในโรงงานแปรรูป
สัตว์น้ำ�ใกล้หมู่บ้าน
สิ่งที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นพวกเขาพบว่าวันหนึ่งแรงงาน
พม่า ซึ่งกล้ารับค่าจ้างถูก แต่ทำ�งานดี ทนและอึดกว่า ดาหน้าเข้า
มาแย่งงานเหล่านั้นไปเกือบหมด
สถานการณ์บีบบังคับต้อนออกจากโรงงาน ชาวปะโอ
จึงค่อยเห็นคุณค่าของผืนดินอีกรอบ มองเห็นได้วา่ การลดค่าใช้จา่ ย
ในการทำ�เกษตร โดยการทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลงใช้เอง ปลูก
พืชผักสวนครัว กินเองเหลือก็ขาย สามารถสร้างรายได้ประจำ�วัน
ให้เลี้ยงตัวเองอยู่รอด แทนที่จะพึ่งรายได้ประจำ�ปีจากการทำ�นา
ข้าวอย่างเดียว
352

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

ทุกวันนี้แตงโมปลอดสารพิษจากปะโอได้รับความเชื่อถือ
และเป็นที่ต้องการตลาด มีเท่าไรก็ขายเกลี้ยง ชาวปะโอลืมตา
อ้าปากได้อีกครั้ง ทำ�เกษตรหลายรูปแบบ พร้อมประกาศจะเป็น
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดสงขลาให้ได้
ได้ฟัง “สวัสดิ์” ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสุขคนบ้าน
ปะโอชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ กับกุศโลบายในการชวนคน
มาปลูกแตงโมปลอดสารพิษ นึกทีไรแล้วผมอดยิ้มในใจกับความ
พยายามของเขาไม่ได้
เขาสั่ งให้ ค นที่ ป ลู ก แตงโมปลอดสารพิ ษ จนได้ ผ ลแล้ ว
ขนแตงโมลูกงามที่เพิ่งเก็บจากแปลง เดินผ่านบ้านคนในหมู่บ้าน
ที่ยังไม่ได้ปลูก หวังว่าจะเกิดการกระตุ้น ทักทาย ไถ่ถาม อิจฉาจน
สร้างแรงบันดาลใจคนปลูกแตงโมรายใหม่ในฤดูกาลหน้าบ้าง
“เราพยายามบอกเป็นนัยกับคนนัน้ ว่าทำ�ไมไม่หนั มาปลูก
บ้างล่ะ แต่คนคิดไม่ได้ ก็ไม่สนใจอยู่ดี” เขาว่า ความพยายามก็คง
ดำ�เนินต่อไป
หัวใจเกษตรอินทรียเ์ ป็นการเปลีย่ นแนวคิดอันผูกโยงแนบ
แน่นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคำ�พูดจากคนทำ�โครงการ
ชุมชนน่าอยูเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงหลายคำ�พูด เช่น เน้นความ
สุขชุมชน ให้รอดไม่ต้องรวย ไม่มีเงิน ก็อยู่ได้ในแต่ละวัน เพราะ
มีกินมีใช้...
แต่กระนั้น คนที่คิดทำ�เกษตรอินทรีย์อีกมากไม่เข้าใจ
ถึงหลักคิดโดยแท้จริงยังรอคอยให้หน่วยงานราชการส่งงบประมาณ
ลงมาซื้อเมล็ดพันธุ์แจก ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ ซื้อท่อซิเมนต์ไปทุก
ครัวเรือน พอหมดงบประมาณก็ไม่เหลือร่องรอยสานต่ออันใด
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(8)
“เบาหวาน ความดัน “กลายเป็นวาทกรรมโรคภัยไข้เจ็บ
ของชุมชนยุคใหม่เสียแล้ว วลีฮติ แบบขึน้ สมอง กลายเป็นคำ�อุทาน
ทางสุขภาพของหมู่บ้านไป จะด้วยเหตุผลกลใดก็สุดหยั่ง มีคำ�
อธิบายจากผูท้ �ำ งานเชิงสุขภาพอธิบายสาเหตุส�ำ คัญมาจากอาหาร
การกิน การออกกำ�ลังกาย พักผ่อน
ณ วันเวลานี้ ใครจะไปนึกว่า ผักข้างบ้าน แกงเลียง
กลายกลับมาเป็นพระเอกอาหารสุขภาพประจำ�ครัวเรือน โครงการ
กินดีมสี ขุ ณ บ้านเกาะรุง้ นครศรีธรรมราช จึงประกาศให้ชาวบ้าน
หันกลับมาบริโภคเมนูดงั้ เดิมไม่วา่ ข้าวยำ� แกงเลียง น้�ำ พริกมะนาว
ขนมจีนน้ำ�ยา มะพร้าวคั่ว ยำ�มะกรูด แกงส้มปลา ยำ�หัวปลี และ
ไข่ตุ๋น
ถึงเวลาที่คนไทยมีมุมมองการบริโภคแบบใหม่ ที่สมเหตุ
สมผลทางเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ไม่ตามกระแสบริโภคของ
ประเภท “รวยไม่พอต้องโง่ด้วยจึงจะกินเข้าไปได้”
(9)
มีคำ�ถามเกี่ยวกับการทำ�บัญชีครัวเรือน
หลายคนมองว่ า ความพยายามของหลายหน่ ว ยงาน
ที่ลงไปยังชุมชน ไม่ประสบความสำ�เร็จ เพราะเป็นแนวคิดที่
ไม่สอดคล้องวิถีชาวบ้าน ผู้ไม่ชอบตัวหนังสือ ตังเลข การเขียน
ว่ า กั น ว่ า ตอนที่ ท างการหน่ ว ยงานต่ า งๆ ลงไปอบรมเรื่ อ งนี้
ชาวบ้านทนลำ�บากใจ แบ่งรับแบ่งสู้ทำ�ตามใจนายสักพักหนึ่ง
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อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านเขาก็มีไอเดียเก๋ๆ อยู่หลายแห่ง
ผู้ใหญ่บ้าน “ทวิทย์” ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านห้วยทรายขาวชีวิต
ดีมีเศรษฐกิจพอเพียง นครศรีธรรมราช ใช้เทคนิคออกแบบบัญชี
ครัวเรือนเสียใหม่
เขาพบว่าที่ชาวบ้านไม่สนใจ เพราะบางคนเขียนไม่ได้
หรือเป็นผู้สูงอายุสายตาไม่ดี
“ผมบอกเลยว่าให้ท�ำ ให้งา่ ยๆ อย่าเครียดเรือ่ งบัญชีให้มาก
ส่วนที่ให้หลานเขียนก็เขียนไปเถอะ หากผู้สูงอายุบันทึกเองก็ทำ�
อีกแบบเช่นว่ากินไก่ไปสองตัวก็หักไม้เล็กๆ สองก้านเก็บใส่กล่อง
ให้รู้ว่ากินไก่ไปสองตัว”
เพราะชาวบ้าน ไม่เข้าใจระบบบัญชีทมี่ เี นือ้ หารายละเอียด
มากเกินไป นักวิชาการหรือคนอบรมคิดว่าง่ายนิดเดียวแต่ชาวบ้าน
คิดว่ายากมากสำ�หรับเขาคิดถึงบัญชีกป็ วดหัวแล้ว จึงมีการออกแบบ
บันทึกง่ายๆ แค่รบั รายได้รายจ่ายอะไร ยอดเท่าไร เขียนให้ชาวบ้าน
ทำ�ได้ทุกคน เพราะคนบ้านๆ ชนบท ผู้สูงอายุ ถ้าคิดแบบวิชาการ
เกินไป ก็คุยกันไม่มีทางรู้เรื่อง นับว่าไม่เลวสำ�หรับผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ซึง่ เขายังเสนอวิธเี ลีย้ งไก่บา้ น โดยการปล่อยให้หากินเองในสวนยาง
การสร้างอาหารให้ไก่ แค่เอาขอนไม้ไปวางให้ปลวกขึ้น พลิกขึ้นมา
ไก่กจ็ ะมีปลวกกิน หรือขุดหลุมถมหญ้าลง เมือ่ เอาหญ้าขึน้ จะมีปลวก
ให้ไก่กินเช่นกัน
หากจะถามว่ารายจ่ายครัวเรือน ที่ถูกจับตามากที่สุด
พบว่ายังหมดไปกับการซื้อหวยเหมือนเดิม
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(10)
“สุธิดา” เด็กสาวคนสวยแห่งบ้านโกงเหลง สุราษฎร์ธานี
สวมกอดต้นตะเคียนทองในป่าชุมชนบ้านโกงเหลงอันร่มรื่นด้วย
พันธุ์ไม้หลากชนิด
เธอไม่ ใ ช่ น างไม้ แต่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตะเคียนทองต้นนีเ้ ธอลงมือปลูก
มากับมือเมื่อ 16 ปีก่อน จึงมีความผูกพันกันมาก ในวันสำ�คัญ
เธอกลับมาเยีย่ มต้นไม้ตน้ นีท้ กุ ปี รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้เห็นป่ามีการพัฒนา
เห็นคนในหมู่บ้านทุกเพศทุกวัย มาช่วยปลูกต้นไม้
โครงการสวนป่าสร้างสุขคนโกงเหลง ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
จาก สสส. นำ�สิ่งดีๆ ที่กำ�ลังเกิดกับป่าผืน โดยสนับสนุนให้ปลูก
ป่าให้ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหารชุมชน พวกเขาได้เก็บเห็ด ลูก
เนียง ยอดขี้เหล็ก หน่อไม้ ผักเหรียง พริกไทย กะพ้อ ไผ่ ตะไคร้
ขิง ข่า สมุนไพร กระทั่งหญ้าดอกเลามาทำ�ไม้กวาด
ชาวบ้านใช้โครงการ สสส. มาทำ�ป่าชุมชนนี้เป็นแหล่ง
อาหาร แหล่งไม้ แหล่งสมุนไพร แหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ และศูนย์รวมของคนในชุมชน สร้างป่าเป็นจุดศูนย์กลาง
คนในหมู่บ้าน ทุกคนมีสิทธิใช้ภายใต้กติกา ให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าที่สุด
เด็กหลายคนที่บ้านโกงเหลงจึงมีต้นไม้ส่วนตัวที่เติบโตมา
ด้วยกัน มีความผูกพันกับป่าดัง่ ญาติสนิท เวลาว่างพวกเขาแวะมา
ดูแลปกป้องต้นไม้
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ที่บ้าน เจาะกะพ้อใน ปัตตานี มีคนกอดต้นไม้ ไปพร้อม
กับรักนกเงือก ...“แวอุเซ็ง” คณะทำ�งานโครงการสร้างบ้านสร้าง
ป่าบูโดให้น่าอยู่ อดีตนายพรานผู้เปลี่ยนใจมาเป็นนักอนุรักษ์
เขาเห็นป่าบูโดถูกทำ�ลายมาตลอดชีวติ ป่าทีเ่ คยเป็นแหล่ง
อาหารของชาวบ้ า น เป็ น เหมื อ นซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ที่ จ ะเข้ าไป
เอาอะไรออกมาก็ได้โดยไม่ทำ�ลายป่า ส้มแขก ยางขี้ไต้ ลูกกอ
ลูกชิด ลูกกระวาน สมุนไพรไหลเผือก น้�ำ ผึง้ เมือ่ ป่าถูกตัดจนเตียน
โล่งในวันนี้ ชาวบ้านย่อมเดือดร้อน
เขามี ส่ ว นในการดึ ง คนกลุ่ ม นั ก ทำ � ลายในอดี ต มาคุ ย
ชวนนั่งกินข้าวยำ�ด้วยกัน ปรับความคิดเสียใหม่ จัดเวทีคุยกัน
ซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าหลายครัง้ มีผลทำ�ให้เกิดความเข้าใจ จนคนส่วนหนึง่
เลิกคิดทำ�ลายป่า
“กอดต้นไม้เป็นกิจกรรมหนึ่ง นอกจากกอดเรายังกระซิบ
ต้นไม้บอกว่าอย่าให้ชาวบ้านมาตัดนะ อยู่กับเรานานๆ รากช่วย
อุ้มน้ำ�เอาให้เรากินด้วย”
เรานึกถึงชายหน้าดุ ใจดี โรแมนติกกับต้นไม้แล้วรูส้ กึ ว่าช่าง
เป็นภาพที่น่ารักดี ไม่เท่านั้นหรอก เขายังมีความคิดสุดล้ำ� ในการ
ถ่ายรูปต้นไม้ในป่า แต่ละต้นส่งให้ชาวบ้านเห็นทางแอพพลิเคชั่น
ไลน์ ให้คนรู้จักต้นไม้ทุกต้นในป่าบูโด เพื่อป้องกันคนมาตัด หรือ
ถ้าตัดจะได้รู้ และให้กระแสสังคมมาตรวจสอบ
ป่าบูโดแห่งเจาะกะพ้อในยังเป็นแหล่งนกเงือก นกทีถ่ กู ล่า
อย่ า งหนั ก นอกจากกอดต้ นไม้ พ วกเขาช่ ว ยกั น กอดนกเงื อ ก
โดยการปีนต้นไม้สูงกลางป่าซ่อมรังให้นกพร้อมกับช่วยกันปลูก
ต้นไม้อาหารนกเงือก
45 บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558-2559

357

นกเงือกเป็นสัตว์ทไี่ ด้ชอื่ ว่ารักคูค่ รองทีส่ ดุ ในโลก จะอยูก่ บั
คู่ด้วยกันจนตาย ตัวใดตัวหนึ่งตายก่อน ตัวที่เหลืออยู่ครองโสด
ตลอดชีวิต ในช่วงที่ตัวเมียกกไข่ในรังจะไม่ออกมาจากโพรง แต่ให้
ตัวผู้ออกมาหากินแทน หากตัวผู้ถูกยิงตาย จะมีนกเงือกตาย
3 ตัว เพราะตัวเมียและลูกของมัน จะรอตัวผู้ที่ออกไปหาอาหาร
ไม่ยอมออกไปไหนจนอดตาย
(11)
“สุรศักดิ”์ อดีตผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนในวัยเกษียณ ครุน่ คิด
ถึงภาพสมัยเขายังเด็ก ครั้งหนึ่งหน้าบ้านมีต้นประดู่ใหญ่ ช่วงต้น
ประดูออกดอกสีเหลืองเต็มต้น มีประเพณีอย่างหนึ่งที่เขารอคอย
อย่างตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ
บ้านเตราะแก่น ปัตตานี ผืนแผ่นดินที่เหตุการณ์ความไม่
สงบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกว่ า ทศวรรษ ทำ �ให้ ห ลายสิ่ ง หลายอย่ า ง
เปลี่ยนแปลง
สุรศักดิ์อาสามาเป็นคณะทำ�งานในโครงการลาซังสร้าง
สันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา “ประเพณีลาซัง”
มีการใช้ซังข้าวทำ�เป็นหุ่นชาย-หญิง เรียกว่า”โต๊ะชุมพุก” นำ�หุ่น
มาแต่งงานเหมือนพิธแี ต่งงานของคน ลีลาชีวติ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจกลับ
มายังท้องทุ่ง ฟื้นฟูลมหายใจดั้งเดิมของหมู่บ้านกลับมาเปิดความ
สัมพันธ์ส�ำ หรับพีน่ อ้ งไทยพุทธ ไทยมุสลิมครัง้ ใหม่ หลังห่างหายกัน
ไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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นครศรีธรรมราช ใม่มปี ระเพณีลาซัง ความสัมพันธ์พนี่ อ้ ง
สองศาสนา ทีบ่ า้ นยวนแหล จึงใช้วฒ
ั นธรรมการกวนข้าวยาโค และ
ข้าวอาซูรอ “เสรี” ผู้รับผิดชอบโครงการ สสส. มองเห็นประเพณี
ไทยพุทธคือกวนข้าวยาโคที่หายไปนาน กับข้อมูลทางอิสลามว่า
มีการกวนข้าวอาซูรอที่คล้ายกัน จึงเห็นโอกาสที่พี่น้องสองกลุ่ม
กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แม้ก่อนหน้านี้คนสองกลุ่มใน
หมู่บ้านต่างคนต่างอยู่
บ้ า นสี่ แ ยกวั ดโหนด นครศรี ธ รรมราชฟื้ น “ปั น ตง”
หรื อ ลำ � ตั ด มลายู มาเป็ น เครื่ อ งมื อ แก้ ปั ญ หายาเสพติ ด ของ
ชุมชน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก ขณะที่บ้านควนเกาะจันทร์
กระบี่ ดำ�เนินโครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีเป้าหมายอนุรักษ์ลิเกป่าคณะสุดท้ายของประเทศไทย ต่อยอด
สร้างหอศิลป์ชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมยังคงเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสังคมได้เสมอ
(12)
ทุกบ่ายวันศุกร์ที่โรงเรียนบ้านบางไทร นครศรีธรรมราช
จะเห็นเด็กนักเรียนและชาวบ้านรวมกันราว 80คน มาร่วมกัน
เรียนรู้ โครงการศาสตร์พระราชาสร้างสุข
เด็กทำ�น้ำ�สมุนไพร อัญชันมะนาว อัญชันมะขามเปียก
ใบเตย น้ำ�ตะไคร้ กินแทนน้ำ�อัดลม ชากาแฟ
เรียนรู้การทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์จากส้มตะลิงปลิง และ
ปลูกถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ผักกาด พริก มะเขือ แบบปลอดสารพิษ
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บางวันพวกเขาชวน “น้าแล่ม” ผู้เชี่ยวชาญในการทำ�น้ำ�ส้มหมัก
ภูมิปัญญาอาหารประจำ�ถิ่น มาสอนการทำ�น้ำ�ส้มหมักจากกล้วย
มะพร้าว และต้นจาก เพือ่ นำ�ไว้ใช้ปรุงอาหารแบบพืน้ ถิน่ ทีส่ บื ทอด
จากปู่ย่าตายายและกำ�ลังสูญหายไป
“บ่ายวันศุกร์เป็นช่วงทีท่ กุ คนมีความสุข ชัว่ โมงสุดท้ายของ
เด็กก่อนทีจ่ ะได้หยุดเสาร์-อาทิตย์ พวกเขามีความสุขอย่างแท้จริง”
เมื่อคิดถึงวัยเด็ก ผมเชื่อคำ�พูดนี้เอามากๆ เลยทีเดียว
นึกถึงความสุขของบ่ายวันศุกร์ กรุ่นๆ อยู่ในใจถึงปัจจุบัน ขณะที่
ความสุขสำ�หรับคนก็คงมีหลายแบบแตกต่างกันไป
“เจนวลี” บัณฑิตอาสา ศอ.บต. คณะทำ�งานโครงการ
บ้านบูเกตยามู ชีวิตดีวิถีพอเพียงที่สตูล มีความสุขที่ตัดสินใจกลับ
มาอยูบ่ า้ นแม้วา่ จะไปเรียนหนังสือ และเคยทำ�งานอยูท่ อี่ นื่ มาแล้ว
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพราะเธอรักบ้านเกิด ผูกพันกับคน กับชุมชน
เห็ น ว่ า บ้ า นของตั ว เองมี ค วามเป็ น ชุ ม ชนน่ า อยู่ ต ามธรรมชาติ
อยู่แล้ว
“บรรยากาศดี แม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์ทุกยี่ห้อเพิ่งจะ
มีเมื่อปีที่แล้ว ค่าครองชีพต่ำ�มากหากไม่ฟุ่มเฟือย พอกินพอใช้
มีเพื่อนที่เราไปมาหาสู่ได้ สังคมที่ไม่แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น แต่ละ
คนใช้ชีวิตของตัวเองไป ไม่อึดอัด”
บางคราวนิยามชุมชนน่าอยู่ อาจเป็นความงดงามง่ายๆ
อันพบได้อยู่ทั่วไปทุกหนแห่งบนแผ่นดินใต้ เพียงแต่จะมองเห็น
มันหรือไม่
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