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คำานำา

 แผน่ดนิยาวยืน่สูม่หาสมทุร ภาคใตม้ชีมุชนเหนอืสดุตดิชายแดนพมา่ 
 หมูบ่า้นเกดิใหมแ่หง่หนึง่ทีช่มุพรเรยีกวา่ “หนิเภาพัฒนา” จุดรวมของ 
นักแสวงโชคหลังวิกฤติพายุเกย์หลายปีก่อน คนต่างภูมิภาคมาอยู่รวมกัน 
ณ ชุมชนที่งานบุญบั้งไฟสำาคัญเท่างานบุญเดือนสิบ 
 คนนครศรธีรรมราชกอดคอตอ่สูบ้กุเบกิทำามาหากนิกบัคนจากจงัหวดั
อำานาจเจริญ ผู้ใหญบ้่านคนสงขลากบัผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นชาวศรสีะเกษ พวกเขา 
นั่งพูดเร่ืองการหมักฝักคูนและเปลือกมังคุดช่วยไล่แมลงโดยไม่ขัดแย้ง 
รวมพลงัเพือ่การพฒันา รบรากบัปญัหาตา่งๆ สง่เสรมิสนิคา้เกษตรของชาวบา้น 
หลายรายการถึงระดับส่งขายต่างประเทศ และกำาลังพัฒนาสู่หมู่บ้านเชิง 
ท่องเที่ยวอีกทาง
 ขณะที่แนวชายแดนด้านใต้ติดกับมาเลเซีย เหตุการณ์ความไม่สงบ
ยังเป็นเงาทะมึนบดบังตอกย้ำาความรู้สึกคนถิ่นอื่นมองกลับมาในแนวลบ 
 เดก็สาวแหง่ชมุชนวงักระบอื จงัหวดันราธวิาส ยอมทิง้โอกาสสวยหร ู
หันหลังจากเมืองหลวงกลับมาบ้านเกิดทำาการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ช่วยชาวบ้านถิ่นไกลปืนเที่ยงได้รักษาโรคแบบพึ่งตนเอง สร้างหมู่บ้านที่ปลูก
สมุนไพรกินได้ระดับแนวหน้า นำาสมุนไพรเก่าๆ ที่หายไปกลับมาเพาะชำา 
ขยายพันธุ์พร้อมหาพืชพันธุ์ใหม่เข้ามาเสริมต่อยอดด้วยการปลูกป่า 
 จากชมุพรถงึนราธวิาสเราไดเ้หน็สิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนัวา่ดว้ยการมอง
ขา้มขอ้จำากดัทัง้หลาย จดุรว่ม ณ ปจัจบุนักบัสายตามองตอ่ไปยงัขา้งหนา้ทำาให ้
คนท่ีบ้านหนิเภาไม่เคยตัง้คำาถามวา่ “คณุมาจากไหน” ขณะเดยีวกนัคนทีช่มุชน 
วังกระบือไม่ได้นั่งรอถึงวันท่ีเหตุการณ์ความไม่สงบในแดนดินถิ่นนี้จะพบ 
ข้อยุติตามความหมายที่คนอื่นมักตั้งสมมติฐานให้ 
 ระหวา่งทางของปญัหาคอืการพฒันาทีต่อ้งดำาเนนิไปพรอ้มกนัเสมอ
บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง



 สิ่งดีๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นโอกาสที่ได้รับมาจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีกรอบการทำางานที่มุ่งเน้นการ 
“จุดประกาย กระตุ้น เสริมและสานพลัง” ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น
 สำานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำานัก 6) หนึ่งในชุด
โครงการที่สำาคัญคือโครงการ “ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่” สนับสนุนตั้งแต่ปี 
2553 จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นเข้มแข็ง 
สามารถจดัการตนเองได ้สอดคลอ้งกบัทศิทางการปฏรูิปประเทศซึง่มุ่งหวังให้
ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการตนเองโดยมีตัวชี้วัด 4 ตัว ประกอบ
ด้วยชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ชุมชนมีการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่าง
ต่อเนื่อง ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และชุมชนเกื้อกูลกัน 
 ก้าวสำาคัญของสองชุมชนที่กล่าวถึงข้างต้นมาจากการได้รับโอกาส
สนับสนุนของ สสส. ขณะเดยีวกนัจากชมุพรถงึนราธวิาสยงัมีชมุชนอกีมากมาย
กำาลังขับเคลื่อนไปบนทิศทางและการสนับสนุนดังกล่าวอย่างไม่หยุดยั้ง 
ไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม ที่ดีขึ้นในทุกมิติ แม้ว่า
จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามากมายเพียงไร 
 บนรอยคราบน้ำาตาจะจบลงด้วยรอยยิ้มและความหวังแห่งความ
สำาเร็จเสมอ 
 หากไม่เชื่อโปรดอ่านบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ 
ภาคใต้ กรณีศึกษา 76 โครงการ ระหว่างปี 2556-2558 ต่อไปนี้
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 “ปทีีแ่ลว้ปลกูจติสำานกึเดก็กลบัมารกัษาตน้ไมแ้ละปา่ชายเลน
ให้ชุมชนได้มีห่วงโซ่อาหาร มีการจัดการขยะ รณรงค์ให้ลดละเลิก
อบายมขุตา่งๆ อย่างเชน่ท่ีผมเปน็ตน้แบบเลกิบหุรี ่เมือ่ผมรบัปากแลว้ 
ก็ไม่คืนคำาละครับมันน่าละอาย”
 ผู้ใหญ่บ้านทวี บุญพา คนเดิมตัวจริงแห่งหมู่ 2 บ้านชุมโค ตำาบล
ชุมโค อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กลับมาอีกครั้งกับแกนนำาคณะทำางาน 
ของเขา ฉลาด ชื่นแก้ว และ โกศล วัดล้อม
 โครงการปลูกจิตสำานึกรักษ์บ้านชุมโคทำาให้ผู้ใหญ่ทวีเป็นผู้นำาฟื้นฟู 
ป่าชายเลน โดยบ้านชุมโคเคยมีพื้นที่ชายเลนอันเป็นป่าสงวนอยู่ 188 ไร่ 
หลายปีก่อนเกิดการเข้าไปครอบครองบุกรุกจนป่าเสื่อมโทรม ทรัพยากร 
สัตว์น้ำา แหล่งทำามาหากินของชาวบ้านพลอยเสียหายไปด้วย 
 นายทุนบุกรุกทำานากุ้ง 3 ปี ชาวบ้านทนไม่ไหวลุกขึ้นมาขอคืนพื้นที่
ทางการสนับสนนุชาวบา้นโดยสัง่การ กอ.รมน. มาชว่ยปลกูปา่ และทางผูใ้หญ่
ทวียังเสนอโครงการปลูกป่าชายเลนกับทาง สสส. เมื่อได้รับการสนับสนุน 
จึงพอมองเห็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลับคืนมาเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงคน 
ในหมู่บ้าน

กุศโลบายผู้ใหญ่บ้าน
ฟื้นฟูป่าชายเลนชุมโค
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 เขามองอนาคตวา่ถา้ไมม่นีายทนุคนใดคนหนึง่ทำาผดิกฎหมายอยา่งที่
ผ่านมา ชาวบ้านที่ออกหาสัตว์น้ำาในคลองป่าโกงกางจะไม่เดือดร้อนเพราะใน
ผืนป่าแห่งนี้ สามารถออกจับปลานิล กะพงขาว ปูดำา และปูแสมได้ตลอดปี
 วนันีไ้ดธ้รรมชาตแิละปา่กลบัคนืมา 384 ไร่ เมือ่ทำาโครงการประสบ
ความสำาเร็จ มีหมู่บ้านอื่นมาร่วมขบวนด้วยคือหมู่ 1 และหมู่ 2 ของตำาบล
บางสนแต่พื้นที่ติดกันได้ยกที่สาธารณะคนละฝั่งคลองร่วม 330 ไร่ แลกกับ
ให้คนชุมโคไปร่วมช่วยแนะนำาปลูกจิตสำานึกให้บ้านเขา 
 “วธีิการตา่งๆ ในการจดัการปา่ชายเลนตรงนัน้ เขามารบัการถา่ยทอด
จากเราไป” ผู้ใหญ่ทวีเล่า 
 ขณะน้ีโครงการฯ ดำาเนนิงานมาถงึเปา้หมายระยะที ่2 คอืการศกึษา
พนัธุไ์ม้ปา่ชายเลน สรา้งระบบนเิวศปา่ชายเลนใหอ้นบุาลพนัธุส์ตัวน์้ำาวยัออ่น
 การสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาในบริเวณคลองป่าชายเลนทำาเพ่ือรอ
น้ำาท่วมหลาก สัตว์พวกนี้ออกไปสู่ธรรมชาติเป็นห่วงโซ่อาหารคน 2 ตำาบล 
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 พื้นท่ีป่าโกงกาง 100 ไร่เขตที่น้ำาเค็มกับน้ำาจืดมาพบกันกลายเป็น
แหล่งสัตว์น้ำา ขุดคลองกว้าง 10 เมตร ยาว 4 กิโลเมตรเอาไว้โดยรอบ 
บนดินปลูกป่าโกงกางให้ปูดำา ปูแสม หอยต่างๆ มาอาศัย ส่วนคลองเป็น
แหล่งปลา
 ที่ผ่านมามีการปล่อยสัตว์น้ำาหลากหลายชนิดเช่น กะพงแดง กุ้ง
แชบ๊วย และกำาลังดำาเนินการเพาะกุ้งก้ามกราม ครบกำาหนด 6 เดือนจะเปิด 
ประตู ให้สัตว์เหล่านี้ออกสู่ธรรมชาติ โดยแจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้า 
อนุญาตให้ได้ นอกเขตการอนุบาล 
 “โครงการระยะที่ 2 เริ่มเอาเด็กเข้ามาร่วม เราเข้าหา ผอ.โรงเรียน
ระดบัประถมในพืน้ทีม่โีรงเรียนบา้นดอนทราย บา้นชมุโค วงัชา้งและบางจาก 
ต่างให้ความร่วมมือ” 
 ชวนเดก็มารว่มกจิกรรมปลกูปา่ชายเลนเดอืนละ 1-2 ครัง้ เมือ่เดก็ 
เห็นว่าการอนุรักษ์ทำาให้เกิดความสวยงามกับธรรมชาติอย่างไรต่างชอบและ
เห็นดีด้วย
 “เราต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าโกงกางทุกชนิดไม้ถั่ว ไม้โปร่ง ไม้แสม 
ไม้ตะปูน การปลูกผมจะดูฤดูกาลเป็นหลัก อย่างเช่นต้องรอว่าลูกโกงกาง
หล่นเดือนไหน ไม้โปร่งต้องปลูกตอนไหน บางช่วงเราปลูกต้นไม้บางอย่าง
ไม่ได้ ก็จะวางแผนให้เด็ก” 
 ผู้ใหญ่ทวีมองการทำางานแบบสร้างคนหลายรุ่นมาร่วมกันทำางาน
สืบสานต่อไป 
 รุ่นที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิก 
 รุ่นที่ 2 วัยทำางาน 
 รุ่นที่ 3 เด็ก
 กับกลุ่มเด็ก ซึ่งเป็นความหวังสำาคัญ เขาจะเริ่มจากการอบรมการ
ฟื้นฟูป่าโกงกาง ว่าต้องปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างไร ปลูกแล้วได้อะไรกลับ 
คืนมา 
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 “เราสร้างเด็กให้เป็นกลุ่มผู้พิทักษ์สายน้ำาล่าสุดมี 170 คน 
จาก 2 โรงเรียน”
 กลุ่มผู้พิทักษ์สายน้ำามีหน้าท่ีคอยสอดส่องดูว่าน้ำาเสียมาจากไหน 
ใครปล่อย เด็กเหล่านี้เป็นสายสืบมารายงานทีมงานกลุ่มผู้ใหญ่จะได้ลงไป
อธิบายให้เจ้าของกิจการผู้ปล่อยน้ำาเสียเข้าใจ 
 “เราใชเ้ดก็เปน็เกราะกำาบงัทีด่ขีองชมุชนเพราะเดก็บริสุทธิใ์นสายตา
ใครตอ่ใคร การเขา้ไปสอดสอ่งดแูลธรรมชาตไิมอ่นัตรายกบัใครเพราะคนเหน็
ว่าเป็นเด็กไม่น่ามีปัญหาอะไร เด็กไม่เสแสร้งอยู่แล้วเขาจะทำาไปด้วยความ
หวังดีและจริงใจ แต่เราก็จะคอยดูแลความปลอดภัยเด็กนะไม่ได้ปล่อยปละ
ละเลย” 
 เมื่อรู้ว่าแหล่งปล่อยน้ำาเสียอยู่ตรงไหนตัวของผู้ใหญ่ทวีจะเป็น 
ทัพหน้าออกไปพูดคุยกับผู้กระทำาก่อน ให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตาม 
โดยไม่ต้องถึงขั้นการใช้ข้อกฎหมายมาบังคับ และในโครงการฯ ระยะที่ 2 
ยังมีการออกกฎระเบียบชุมชนมาใช้ร่วมกัน ประกอบด้วย



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 13

 - ถ้าโค่นต้นไม้ 1 ต้นให้ปลูกทดแทน 10 ต้น
 - การจับปูแสมต้องมีขนาด 40 ตัว/กิโลกรัม ถ้าเกินกว่านี้ให้ปล่อย 
  ที่เดิม 
 - การจับปูดำาต้องมีขนาดอย่างน้อย 8-10 เซนติเมตร
 - การจับหอยจุ๊บแจงต้องมีขนาดอย่างน้อย 300 ตัวต่อกิโลกรัม 
 - การจับหอยพู่ต้องมีขนาดไม่เกิน 30 ตัว/กิโลกรัม ถ้าจำานวนเกิน 
  ถือว่ายังเล็กให้ปล่อย
 - ปลา กุ้ง ปู ในบริเวณคลองคูสำาหรับการอนุบาลที่ห้ามจับ 
 เขาเล่าว่ากิจกรรมที่เด็กมาร่วมทำากับโครงการฯ ส่วนหนึ่งเด็กเรียน
ที่ในหลักสูตรอยู่แล้ว เช่น โรงเรียนปะทิววิทยา โรงเรียนมัธยมในพื้นที่ 
ซึ่งสอนการดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดการพื้นน้ำาให้สะอาด สามารถเชื่อมต่อ
และมีความสอดคล้องกันกับเด็กในชุมชนที่กำาลังสร้างขึ้นไปเป็นลำาดับ 
 “เราสอนคนรุน่ตอ่ไปเพราะมองวา่ตวัเองตอ่ไปอาจจะไมไ่ดท้ำาตรงนี้
แล้ว 10-20 ปี ข้างหน้ากำาลังไม่พอแล้วก็หวังพึ่งรุ่น 2-3 ต่อไป” 
 โกศล วดัลอ้ม คนวยัทำางานถอืวา่รุน่ 2 ของโครงการฯ เลา่เสรมิวา่ 
ลูกสาวเขาเรียนอยู่ชั้น ป.6 ครูสั่งให้ทำารายงานเกี่ยวกับป่าชายเลน เห็นว่า
เป็นการดี เหมือนได้ต่อยอดโครงการฯ 
 “ถา้เรามผีนืปา่สมบรูณ ์เรากจ็ะทำาเปน็แหล่งทอ่งเทีย่วในเชงิอนรุกัษ ์
ซึ่งพอเห็นเค้าแล้วแม้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง บางหน่วยงานเข้าไปสนับสนุน 
ใน 1-2 ปีนี้ จะมี walk way ตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้าไปศึกษาธรรมชาติของ 
ป่าผืนน้ี มีส่ือลงไปถ่ายทำา เพราะอยู่ห่างจากตลาดอำาเภอปะทิวไปแค่ 
3 กิโลเมตร” 
 ประเด็นนี้ ผู้ใหญ่ทวีรับลูกต่อว่าจะทำางานสานต่อจนการท่องเที่ยว
สำาเร็จ และเน้นเฉพาะการท่องเที่ยวที่ไม่ทำาลายทรัพยากรเท่านั้น
 “ถ้ามีการท่องเที่ยว ผมอยากให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ชั่วครั้งชั่วคราว
ในเวลากลางวัน สำาหรับโฮมสเตย์อยากให้อยู่นอกพื้นที่ กลางคืนเราเตรียม
ลานกางเต้นท์ 2 ไร่เตรียมเอาไว้แล้ว ตรงนั้นมีศาลาใหญ่และห้องน้ำา”
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 เป้าหมายแท้จริงเขาอยากให้ชุมชนมีป่าส่วนหนึ่งที่ใครก็แตะต้อง 
ไม่ได้ เป็นของชุมชน และชุมชนเป็นผู้ควบคุม 
 เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแล้วว่ากระแสอนุรักษ์ไม่ได้มาโดดๆ การดำาเนิน 
โครงการฯ ทีผ่า่นมา สง่ผลกบัหมูบ่า้นหลายอยา่ง นอกจากการรักษาปา่ชายเลน 
ได้กระแสเลิกบุหรี่เลิกเหล้า เรื่องนี้ผู้ใหญ่ทวีผู้ปวารณาตัวก่อนใครอื่น 
 เกีย่วกบัเร่ืองนีเ้ขาอดจะขยายความอยา่งภมูใิจในผลงานโดยยกกรณี
ศึกษาว่าเมื่อเห็นคนเมา ยังไม่เข้าบ้านเขาจะรีบเข้าไปถาม 
 “บางคนบอกว่าผมเมาแล้วนอนตรงไหนก็ได้พี่ ทำาบ่อยๆ ผมก็มี
กุศโลบายของผมหมือนกัน โดยการเอาลูกของเขาไปเก็บเอาไว้ที่บ้านผม 
แล้วผมไปบอกเขาว่านั่นไงเมาจนลูกหนีพ่อแล้ว ตอนนี้พ่อคนนั้นเลยยอม
เลิกเหล้าเพราะกลัวว่าลูกจะหนีไปอีก” เขาหัวเราะ 
 ผู้ใหญ่ทวีมีกุศโลบายหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงคนในสิ่งที่ดีๆ 
โดยมองวา่ โครงการ สสส. สามารถดงึชาวบา้นมาทำากจิกรรมรว่มกนัมากกวา่
เดิม เม่ือทกุส่วนเคลือ่นเขา้มาหากนักท็ำาอะไรไดง้า่ยขึน้ สิง่ทีไ่ดร้บัคอื คนรกั
ชุมชนมากขึ้น ขณะที่เด็กๆ มีความรักผูกพันกับป่า
 “เด็กเรียนรู้สมุนไพร ที่พบในป่าชายเลน อย่างเช่น สำามะงา 
ซึ่งนำามาต้มแล้วอาบ แช่เท้า ฆ่าเชื้อ แก้หิด แต่ส่วนที่เด็กยังไม่มีความรู้ 
เท่าที่ควร ก็มีอย่างเช่น การอนุบาลสัตว์น้ำาวัยอ่อน กับเรื่องน้ำาเสีย ผมก็
ต้องต่อยอดสักระยะหนึ่ง”
 เขามองไปไกลถงึสิง่ทีต่อ้งการสำาหรบัเดก็รุน่ใหม่ในกระแสสมองไหล 
เลือกทำางานที่อื่น โดยยกตัวอย่างจากกรณีลูกสาวตัวเอง จบด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยากไปทำางานที่ชลบุรี เขาขอให้
อยู่ทำางานช่วยชุมชนอย่างน้อย 2 ปี จึงยอมอยู่กับพ่อเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน 
 “ก่อนที่เขาไปเรียนมหาวิทยาลัยผมก็เร่ิมทำาโครงการฯ นี่แหละ 
ผมตัง้ใจใหเ้ขาเรยีนทางดา้นสิง่แวดลอ้มครบั ตอนแรกลกูผมเรยีนสาธารณสุข 
ผมเล่าเขาว่า เรื่องผี เรื่องอยู่เวรดึก ผีดุ อะไรมั่ง บอกเขาว่าคนตายแล้วจะ 
ไปไหน วญิญาณกว็นเวยีนอยูแ่ถวนัน้เอง เขากเ็ลยเปลีย่นมาเรยีนสิง่แวดลอ้ม 
เพราะตอนเดก็ๆ เขากลวัผมีาก … ผมไมอ่ยากใหล้กูเรยีนสาธารณสุข เลยไป 
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หลอกลูก” เขาหัวเราะกับกุศโลบายสร้างคนอีกเรื่อง 
 นอกจากเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ผูใ้หญท่ว ียงัไดน้ำาธรรมะไปใหเ้ดก็ๆ เนน้ 
มโนธรรม 5 ประกอบด้วย
 - เผื่อแผ่ความสุข ช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์
 - สัมมาอาชีวะ หมั่นประกอบเลี้ยงชีพในแนวทางที่ชอบ
 - สำารวมในกาม
 - ประพฤติตนเป็นคนซื่อตรง ไม่โป้ปดมดเท็จ
 - ไม่เสพยาเสพติด
 “อาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกข์ ท่านเป็นญาติฝ่ายพ่อผม 
ผมก็เคยบวชเรียนที่นั่น 3 ปี ก่อนบวชก็ไปอยู่ด้วย 1 ปีศึกษาธรรมะ 
ก่อนจะบวชเณร เพราะถ้าไม่ศึกษาธรรมะก่อน ท่านจะไม่ให้บวช ผมก็เลย
สนใจธรรมะมาตลอดครับ” •



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้16

 “ชุมชนของเราจะเรยีกวา่เมอืงผสมชนบทกว็า่ได ้เพราะอยูเ่ขต
รอบนอกเทศบาลเมืองชุมพรชื่อว่าชุมชนปรมินทรมรรคา 12 ร่วมใจ”
 อุไร ผั้งประเสริฐศิลป์ เป็นข้าราชการบำานาญ อดีตหัวหน้า
งานพัฒนาบุคลากร สำานักงานสาธารณสุขชุมพร วัย 72 ปี ยังดูสดชื่น 
แข็งแรง วันนี้เธอมีบทบาทสำาคัญหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการอาสามาเป็น
คณะทำางานโครงการเก็บขยะถูกที่ดูดีต่อชุมชน ที่สนับสนุนโดย สสส. 
 “ชุมชนปรมินทร์ 12 ร่วมใจ ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร บ้านเช่า 
บา้นดัง้เดมิมีน้อย ขา้ราชการบำานาญเยอะ ทีเ่หลอืกท็ำางานบรษิทั งานธนาคาร 
ค้าขาย คนทำาสวนก็มีแต่ไม่มาก พื้นที่สวนอยู่ข้างนอกชุมชน” 
 ชุมชน 140 ครัวเรือนประชากรประมาณ 1,240 คน ป้าอุไรเล่าว่า 
ขยะเป็นปัญหาของชุมชนเหมือนชุมชนเมืองทั่วไป ปัญหาที่พบเห็นและอยู่
ในความรำาคาญใจของคนรักสะอาดคือพฤติกรรมการทิ้งขยะ 
 “ดิฉนัดูมานานมากเหลอืเกนิ สว่นใหญค่นจะมรีถสว่นตวัเวลาทีเ่ขา
เดินทางออกจากชุมชนมักมาพร้อมกับถุงขยะ พอมาถึงบริเวณวางถังขยะ
เทศบาล พวกเขาก็เปิดกระจกโยนจากในรถ โป๊ะ! ลงไปไม่มีใครลงจากรถ 
หรอก” 

Happy life 
พลังสูงวัยพัฒนาชุมพร
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 นักโยน แม้ลงถังบ้างไม่ลงบ้างเป็นต้องโยน ขยะจึงเพ่นพ่าน 
เกลื่อนกลาด ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้ง เรียกฝูงแมลงวันมารวมตัวกันอยู่
ตลอดเวลา 
 ป้าอุไรมองวา่เปน็การกระทำาทีแ่ยม่ากปญัหาทีต่ามมา ฝงูสุนขัจำานวน
มากตามมาคุ้ยเขี่ยเศษอาหาร ลากถุงขยะเกลื่อนกว่าเดิม ไม่นับปัญหา 
คนใจบุญผู้ชอบเอาหัวปลาดุกที่เหลือจากร้านอาหารมาเป็นกะละมังวางกอง
ข้างถนนให้สุนัขกิน สุนัขฝูงใหญ่แห่ตามมาอีก ขณะที่ระบบงานของเทศบาล
เมืองชุมพรไม่ได้ออกเก็บทุกวัน และไม่ได้เก็บกวาดทุกอย่าง
 “เวลาใครเดินเข้ามาจึงเห็นว่าชุมชนนี้จึงไม่น่าดูเลย ขณะที่คน 
ส่วนใหญ่ในชุมชนยังขับรถผ่านไปผ่านมาแบบไม่ได้สนใจกับปัญหา” 

 ภายใต้การสนับสนุนของโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่น 
ใหน้า่อยู ่สำานกัสร้างสรรคโ์อกาสและนวัตกรรม สสส. คนกลุม่หนึง่ในชมุชน
แห่งนี้จึงต้องการมาขับเคลื่อนให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
 “การเปลีย่นพฤตกิรรมคนเปน็เรือ่งยากนะ แตเ่ราคดิวา่นา่จะพฒันา
ได้” ป้าอุไรเล่า หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. โดยมี 
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นายอนันต ์เกตนุุ้ย เปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการ มคีณะกรรมการ ระดบัแกนนำา 
7 คน ซึง่เปน็สว่นผสมของขา้ราชการบำานาญท้ังสิน้ไมว่่าพยาบาล สาธารณสุข 
ครู และอดีตพนักงานบริษัท 
 “คนหนุ่มสาวเขาไปทำางานกันก็ไม่ว่าง กลุ่มเรามีเวลามากกว่ามา 
คุยกัน เอาโครงการฯมาดู วางแผน เอาประสบการณ์จากการรับราชการ 
มาทำางาน อย่างประธานชุมชนก็เคยทำางานบริหารสาธารณสุข”
 ป้าอุไรเล่าว่าแม้ส่วนมากทำางานบริหารการพัฒนากันอยู่แล้ว 
ตามระบบราชการ แต่พอมาทำางานชุมชนมันเป็นเรื่องแตกต่างและดูว่า 
เป็นเรื่องยาก 
 “เวลาทำางานราชการ เราเป็นระดับผู้บริหาร ก็จะบอกว่าน้องๆ 
ช่วยพิมพ์หนังสือหน่อย น้องช่วยไปส่งหนังสือ น้องทำาอันนั้นอันน้ีให้หน่อย 
พอลงมือทำาเองต้องมาพิมพ์หนังสือเองทำาเองทั้งนั้นก็ยาก”
 การประสานกับชุมชนส่วนบ้านเช่าที่คนไม่ได้อยู่ประจำาถาวรก็เป็น
เรือ่งยากในลำาดับถดัมา คณะกรรมการตา่งเหน็ตรงกนัวา่ขอบเขตหมูบ่า้นกวา้ง
ประชากรมาก จึงทำาการแบ่งเป็น 10 ละแวก ตั้งประธานกลุ่มในละแวกบ้าน 
10 คนมาขบัเคลือ่น ประสานคนกลุม่นีท้ำางานทกุเรือ่งแมแ้ตก่ารกระจายขา่ว 
เพราะชุมชนไม่มีหอกระจายข่าว 
 “กิจกรรมสำาคัญที่สุดในการทำาเรื่องนี้ได้ ดิฉันว่าอยู่ในการเปิดตัว
โครงการ”
 ป้าอุไรเล่าถงึนัน้ซึง่กรรมการของโครงการนดักนัสวมเสือ้รกัในหลวง
สชีมพ ูเชญินายกเทศมนตร ีคณะเทศมนตรเีมอืงชมุพรและพ่ีเล้ียงโครงการฯ 
มาร่วม งานที่จัดอย่างขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ต้องการสร้างความเชื่อมั่นผูกใจ 
ชาวบ้านท่ีเชิญมา 120 คน ให้เห็นด้วยว่าชุมชนมีปัญหาและต้องเร่งช่วย
กันแก้ 
 “ดจูะเปน็เรือ่งพธีิการ แตน่ัน่เปน็จดุเปลีย่นสำาคญัทีส่ดุ โอกาสทีเ่รา
มองเหน็ สำาหรบัชมุชนแห่งนีว่้า เปน็จงัหวะเดยีวทีจ่ะเปลีย่นวธิคีดิของชาวบา้น 
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ทีด่ดูายกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ วา่ทำาไมยงัเดนิผา่นขา้งกองขยะอยา่งสบาย ทำาให้
เขาเชือ่ถอืเพือ่หาโอกาสบอกเปา้หมายของโครงการว่าจะทำาอะไร บอกว่าต้อง
มาช่วยกันทุกหลังคาเรือน เพราะต่างก็มีส่วนในการสร้างขยะ”
 จากแกนนำาระดบัละแวกบา้น มกีารเลอืกคนมาทำางานเพ่ิมอกีละแวก
ละ 5 คน เน้นกลุ่มทำางานเชิงปฏิบัติลึกกว่า 10 คนแรก 
 “ต้องยอมรับว่าเราใช้วิธีบริหารราชการแบบหนึ่งมาใช้” แม้ว่างานนี้
จะต่างจากสิ่งที่ทำามาตลอดชีวิตแต่ป้าอุไรยอมรับเทคนิคการจัดการดังกล่าว
ด้วยเสียงหัวเราะ 
 ต่อจากนั้นจัดอบรมชาวบ้าน 2 ครั้ง เรื่องการจัดการขยะ 
 ครัง้แรกเชญิหวัหนา้งานสิง่แวดลอ้มจากสำานกังานสาธารณสุขชมุพร 
มาคุยเกี่ยวกับการจัดการขยะครบวงจร 
 หลังจากเอาแนวคิดท่ีได้จากการอบรมเอาไปทำางานจริงระยะหนึ่ง 
มีการจัดอบรมซ้ำาประเด็นเดิมโดยการเชิญฝ่ายสุขาภิบาล ของเทศบาลเมือง
ชุมพร มาสาธิตการแปรขยะทำาน้ำาหมกัชวีภาพกบัเล่าเรือ่งการจัดการขยะกรณี
พื้นที่อื่น ว่าเขาทำากันอย่างไร 
 หลังให้ความรู้ผ่านมา 2 ครั้ง ชาวบ้านทำางานระยะหนึ่ง ได้มีการ
จัดการประกวดบ้านสวยงาม ให้แต่ละละแวกคัดบ้านที่ดีที่สุด 1 หลังคา
เรือนส่งมาชิงรางวัล คณุสมบตัเิดน่ตอ้งมถีงัแยกขยะ ภายในบา้นบรเิวณบา้น 
หน้าบ้านต้องสะอาด 
 “มีรางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 10 รางวัล เรามอบรางวัลเป็น
เงินจำานวนหนึ่งตามที่ประกาศเอาไว้” 
 ป้าอุไรเล่าว่าตั้งแต่เริ่มประกวด พื้นที่สาธารณะ ถนนหนทาง 
ในหมู่บ้าน ดดีูกวา่แตก่อ่นมาก การทิง้ขยะนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั หลังประกวด 
บ้านเสร็จมีกิจกรรมรณรงค์ทำาความสะอาดชุมชน บ้านและที่สาธารณะ 
โดยเชิญนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรและทีมงานมาให้กำาลังใจ
 “การที่นายกเทศมนตรีลงมาเรามองว่าหากชาวบ้านมีปัญหาส่วนตัว
จะได้มีโอกาสพูดคุยกันเลย” 
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 หลังกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว มาทำากติกาชุมชน โดยใช้ตัวแทน
ละแวกละ 2 คน มานัง่รา่งกตกิา เพราะเหน็วา่ถา้เชญิคนมามากเกนิไปคงจะ
มีความเห็นแตกต่างจนทำาอะไรไม่ได้เลย 
 หลังจากผ่านกระบวนการ ซึ่งมีการประชุมหลายรอบ จึงเกิดกติกา
ชุมชนปรมินทร์ 12 ร่วมใจ ด้านการจัดการขยะคือ 
 1. ทุกหลังคาเรือนต้องรับผิดชอบพื้นที่ส่วนรวม เช่น พื้นที่ถนน
สาธารณะ หน้าบ้าน และบริเวณบ้านที่สกปรกรกรุงรัง
 2. ทุกหลังคาเรือนต้องมีถังสำาหรับทิ้งขยะของตนเอง ขยะเปียก 
ต้องใส่ถุงผูกให้เรียบร้อย ก่อนนำาไปทิ้งลงถังขยะเทศบาล
 3. ขยะชิ้นใหญ่ เช่นที่นอน ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ ที่ต้องการทิ้ง 
ให้แจ้งประธานชุมชน เพื่อแจ้งเทศบาลกำาหนดนัดวันมาเก็บ ห้ามนำาไปวาง
ในที่สาธารณะ หรือที่ส่วนบุคคลให้รอเทศบาลมาเก็บ
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 4. หลังคาเรือนที่แยกขยะขายไว้ให้นำาไปขาย ณ จุดรับซื้อหน้าบ้าน
ประธานชุมชนทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 10.00 น. 
 5. หลังคาเรือนที่มีสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว ฯลฯ ต้องปฏิบัติดังนี้
  - กำาจัดสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยง ไม่ให้สกปรกบริเวณบ้านของ 
   ผู้อื่น และในที่สาธารณะ 
  - สัตว์เลี้ยงต้องมีสัญลักษณ์แสดงความมีเจ้าของ
  - ต้องรับผิดชอบกรณีที่สัตว์เลี้ยงไปทำาร้ายบุคคล และทำาลาย 
   ทรัพย์สินของผู้อื่น
  - สตัวเ์ลีย้ง เชน่ สนุขั แมว ตอ้งฉดีวัคซนีปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้ 
   ต่อเนื่องทุกปี
 กติกาชุมชนลงนามโดยนายอนันต์ เกตุนุ้ย ประธานโครงการ 
นายสินธร เพชรเจริญ ประธานชุมชนปรมินทร์ 12 ร่วมใจ และนาย 
ศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร 
 “กว่าจะได้กติกาต้องประชุมหลายครั้ง ให้ชุมชนมาดูมาฟังว่าแต่ละ
ขอ้เป็นอยา่งไร เริม่มกีารอภปิรายวา่จะทำาไดแ้คไ่หน คอ่ยมาปรบัจนได ้5 ขอ้
เม่ือได้ข้อยุติ จึงเชิญนายกเทศมนตรีมา เพราะจะต้องรับทราบและให้การ
สนับสนุน”
 มีการแจกกติกานี้ไปทุกหลังคาเรือน และติดไว้ในหมู่บ้าน 
 ป้าอุไรเลา่วา่ พอมกีตกิาชมุชนกส็ามารถแกป้ญัหาไดเ้ยอะ ขยะกล็ดลง 
มาก การเอาจรงิเอาจงักบัเรือ่งแบบนี ้จงึจะทำาใหช้าวบา้นรูว้า่ ขยะชิน้ใหญ ่เชน่ 
ทีน่อนเกา่ หากวางทิง้ขา้งถงัขยะ เทศบาลไมเ่กบ็ เพราะตามระเบยีบพนกังาน
เก็บขยะ จะไม่เก็บขยะที่อยู่นอกถัง มีภารกิจในการเก็บขยะที่พอจะเก็บได้
เท่านั้น หากต้องการแก้ปัญหา ประธานชุมชนต้องเป็นผู้ติดต่อกับเทศบาล
โดยตรง
 สิ่งที่เห็นได้ชัด จากการขับเคลื่อนโครงการฯ มีการจัดการขยะดีขึ้น 
เริม่มกีารแยกขยะในครวัเรอืน หากตอ้งการทิง้ขยะเปยีกจริงๆ ชาวบา้นจะรู้ว่า 
ต้องให้ใส่ถุงผูกให้แน่นก่อนทิ้งลงถังเทศบาล 
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 ขณะที่มีจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลที่หน้าบ้านประธานชุมชน
 “ยกเว้นปัญหาขี้หมาขี้แมว ยังแก้ไม่ได้ แม้มีกติกาแล้วเพราะคน 
รักหมาก็เยอะ ในภาพรวมดีขึ้นมาก การโยนขยะยังมีอยู่บ้าง แต่น้อย และ
ขยะไมล่น้ พนูถงั ส่งกลิน่ อาหารทีค่นไปวางใหส้นุขักไ็มม่ ีเทา่กบัวา่ดขีึน้มาก 
ความสัมพนัธ์ของคนกด็ ีจากคนในเมอืงทีไ่มค่อ่ยไดค้ยุกนั แต่ในการประกวด
บ้านนั้นต้องลงไปตามบ้านเรือน ก็ทำาให้ได้พบคุยกัน” 
 ป้าอุไรเล่า “ถ้าไม่ทำาตามนี้ เกิดอะไรขึ้น เราก็บอกว่าไม่ได้เกิดอะไร 
แต่เราอยากให้ทำาเพราะอยู่ร่วมกัน ถามกันเยอะว่าคนฝ่าฝืนกติกาชุมชนจะ
ปรับไหม บางคนเสนอให้ปรับ แต่กลัวว่าจะขัดแย้งกัน เราก็บอกว่า เป็นการ
อยู่ร่วมกันในชุมชน อยากให้เป็นชุมชนตัวอย่าง สะอาด ใครผ่านเข้ามาก็ไม่
อยากให้กลับไปบอกว่าชุมชนนี้สกปรกจังเลย”
 ป้าอุไรเล่าว่า ในชุมชนนี้คนหนุ่มสาวเป็นคนที่ออกจากบ้านเช้า 
กลับมาถึงบ้านมืดค่ำา จึงเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังผู้สูงอายุ งานนี้ 
ดำาเนินมาได้ เพราะในชุมชนมีชมรมผู้สูงอายุ ที่ประชุมกันทุกเดือนที่โรงรถ
บา้นป้าอุไร มีป้าอุไรรับบทบาทเปน็ประธานชมรมผูส้งูอาย ุและเปน็กลุม่พลงั
ในชุมชน ที่ทำางานหลายอย่าง เช่น ทำากองทุนสวัสดิการชุมชนให้ชาวบ้าน 
 “ตอนใกลเ้กษยีณ ดฉัินเองไดพ้ยายามหดัพมิพค์อมพวิเตอร ์เพราะ
รู้ว่าเมื่อเกษียณไป ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์จะทำาอะไรได้บ้าง น้องๆ จะบอกว่า 
เขาเป็นหัวหน้าเขาไม่ทำากันหรอกงานอย่างนี้ เราก็มาฝึก เราก็ทำาได้” ป้าอุไร
เล่า แต่การที่ต้องทำางานเองทุกอย่าง ทุกคนในทีมอดีตข้าราชการก็รู้สึกขัดใจ 
เพราะไม่รู้จะใช้ใครเหมือนเป็นผู้บริหารในหน่วยงานราชการ ทุกอย่างต้อง 
ทำาเอง 
 “ใครบอกว่าเกษียณแล้วจะเหงา ดิฉันว่าไม่ใช่ กลายเป็นว่าทุกวันนี้  
เกษียณแล้วไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ตอนที่ดิฉันทำางานอยู่ยังมีเวลาพักผ่อน 
มีเวลาที่ได้นั่งสบายๆ แต่ตอนนี้ มีทั้งงานตัวเอง งานบ้าน งานชุมชน และ
เทศบาล รู้สึกว่าเวลาแต่ละวันผ่านไปเร็วเหลือเกิน ทำาอะไรเกือบไม่ทัน” 
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ปา้อไุรหวัเราะ เปน็การทำางานท่ีไมไ่ดเ้งนิเดอืน แตมี่ความสุขมากตอนทีพ่บปะ
พูดคุยกับชาวบ้าน 
 “มีความสุขกับสิ่งที่เราทำา มันรู้สึกดีจริงๆ ตอนรับราชการรู้สึกว่า 
เครียดนะ อันนี้ไม่เครียด เพราะว่าไม่มีกฎระเบียบที่บังคับมากเกินไป 
เราทำางานด้วยความสมัครใจ สบายใจ”
 แม้ชุมชนไม่สามารถสั่งการได้ ป้าอุไรก็มาเรียนรู้การขอความ 
ช่วยเหลือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ 
 “จากที่เคยสั่งต้องมาขอความช่วยเหลือคนอื่น ส่วนหนึ่งเราใช้หลัก
บริหารราชการที่เคยทำา แต่อย่าใช้หมด เพราะใช้หมดไม่ได้แน่” •
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 หา่งจากตวัอำาเภอท่าแซะไปราว 50 กโิลเมตร ณ บา้นหนิเภา
พัฒนา หมู่ 17 ตำาบลรับร่อ อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรเป็นหมู่บ้าน
ริมชายแดนไทย-พม่า ที่ด่านหินดาด
 หมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งแยกมาจากหมู่ที่ 12 ตำาบลรับร่อ นอกจากจะมี
น้ำาตกท่ามกลางธรรมชาตงิดงาม ทีน่ีเ่ปน็ชมุชนใหมท่ีม่คีนหลายภมูภิาคมาอยู่
รวมกันจึงมีวัฒนธรรมหลากหลายและกำาลังมีสินค้าโอทอประดับโลก 
 “ทุกคนที่นี่ยังใจดีด้วย” 
 จุฑารัตน์ โสเสมอ สาวจากจังหวัดอำานาจเจริญ ซึ่งอพยพเข้ามา
อยู่ท่ีน่ีหลายปีแลว้เปน็ผูเ้ลา่ หมูบ่า้นนีม้คีนจากหลายจงัหวดัมาอยูร่วมกนัหลงั
เหตุการณ์พายุเกย์ถล่มชุมพรปี 2532 ทุกวันนี้มีประชากร 1,000 กว่าครัว
เรือน ยึดอาชีพสวนกาแฟ ปาล์มน้ำามัน ทุเรียนและยางพารา 
 “ท่ีน่ีมีท้ังคนอีสาน กลาง ใต้ คนพม่า ทำาให้วัฒนธรรมแตกต่าง 
ประเพณีหลากหลาย เราจึงเห็นประเพณีเดือนสิบชาวใต้ไปกับทำาบุญบั้งไฟ
ของชาวอีสาน”
 จุฑารัตน์เลา่ว่าทีผ่า่นมาการเดนิทางไปหมูบ่า้นแหง่นีค้อ่นขา้งลำาบาก 
แต่ล่าสุดได้มีการทำาถนนคอนกรีตและลาดยางจากภายนอกเชื่อมเข้าไป

หินเภาพัฒนา
: พลิกหมู่บ้านใหม่สู ่จุดขายท่องเที่ยว
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เรยีบรอ้ย อนาคตพืน้ทีจ่ะตอ่กบัเมอืงทวายของพมา่อกีดว้ยนบัวา่มศีกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจสูง 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีงทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจาก สสส.นัน้ ในปแีรก เพือ่แกป้ญัหาดนิเสือ่ม 
ผลผลิตไม่ได้เต็มที่ และคนเป็นหนี้
 “กาแฟที่เราปลูกกันเริ่มตายเพราะใช้สารเคมีกันเยอะก็หันมาปลูก
ปาล์มและทุเรียนมาแซม” เธอเล่า 
 โครงการปีแรกจึงสนับสนุนชาวบ้านปลูกกล้วย เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
สามสายเลือด (เป็นไก่สายพันธุ์หนึ่งที่ทนทานกว่าไก่ทั่วไป) ส่งเสริมการทำา
ปุ๋ยหมัก ส่งเสรมิทำาน้ำามนัมะพรา้วสกดัเยน็ เนือ่งจากมะพรา้วซึง่เปน็พชืปลกู
แซมที่ราคาตกมาก กากมะพร้าวใช้ในการเลี้ยงสัตว์และทำาปุ๋ย
 “ชาวบ้านเริ่มลดสารเคมี มีไก่สำาหรับบริโภคเนื้อและไข่ เอาขี้ไก่ 
มาใช้เป็นปุ๋ย เปลือกไข่ทำาเป็นปุ๋ยน้ำาหมักที่มีแคลเซียมสูง” 
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 โครงการปแีรกจงึถอืวา่ไดเ้ปลีย่นคนจำานวนหนึง่ใหห้นัมายดึแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ 
 “อยา่งสวนของหนเูปน็สวนทเุรยีนใชร้ะบบเกษตรอนิทรยีเ์รากแ็สดง
ใหเ้หน็วา่ การใชอ้นิทรยีด์กีว่าเพราะลดตน้ทนุ ไมม่โีรค แต่ทเุรยีนทีใ่ชส้ารเคม ี
มันจะตายง่าย”
 การที่คนหลายภาคมาอยู่ด้วยกันได้ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนที่หลาก
หลายมาใช้ร่วมกัน อย่างเช่นการทำาน้ำาหมักไล่แมลงอย่างเดียวจึงพบสูตร 
หลากหลายกว่าชุมชนไหน 
 “การเปลีย่นแปลงของชาวบา้นชดัมากสงัเกตไดจ้ากทีช่าวบา้นหลาย
คนโทรเขา้มาหาเราถามวธิทีำาน้ำาหมกัชวีภาพในรปูแบบตา่งๆ ถามวธิกีารเลีย้ง
หมูป่า วิธีนำากล้วยป่า ดอกทุเรียนมาเป็นอาหารหมู” 
 เลี้ยงหมูได้ประโยชน์กว่าที่คิด เพราะพอถึงฤดูกาลปรับสภาพดิน
สามารถเอาขี้หมูมาใส่ลงดิน พร้อมกับเอาน้ำาหมักหมากกับน้ำาหมักมังคุด 
เทลงฆ่าเชื้อโรคในดิน
 “ความรูแ้บบนีห้นไูปอบรมมาจากศนูยศ์ลิปาชพีบางไทร และวทิยาลยั 
เกษตรฯ” 
 จฑุารัตน์เลา่นอกจากการเปลีย่นการเกษตรมาแนวใหมย่งัเหน็ความ
ร่วมมือของชุมชนที่มีมากขึ้น 
 ตอนสนบัสนนุชาวบา้นเลีย้งไก ่คนรวมกนัทีว่ดัประจำาชมุชนยงัชว่ย
คิดสร้างหอระฆังให้วัด มีการไปปลูกกล้วย มะละกอ ให้วัด 
 คนกลุม่นีไ้มไ่ดห้ายไปไหน ตอ่มาภายหลงัยงัมารว่มทำาหอฉนั หอ้งน้ำา
วัดกันอีกรอบ
 เมื่อมาถึงการขับเคลื่อนโครงการในปีท่ี 2 มีการเน้นให้ชาวบ้าน 
มีรายได้จากพืชที่ปลูกประเภทมะละกอ กล้วยหอมทอง จนสามารถพัฒนา
คุณภาพจนส่งออกไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น
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 “เราส่งเสริมการปลูก 
มะละกอฮอลแลนด์กับกล้วยหอม 
ทอง ใครปลูกอันนี้จะมีตลาด 
ให้ติดต่อการส่งไปจำาหน่ายที่ญี่ปุ่น 
และส่งเสริมใหแ้ปรรปูโดยวทิยาลยั 
เกษตรกรรมชุมพรมาช่วย” เธอว่า 
 นอกจากนั้นยังส่งเสริม
การปลูกสมุนไพรและชาเพิ่มขึ้น 
มาอีก
 การปลูกพืชแซม ช่วย
เกษตรกรไม่ให้ต้องหวังพึ่ งพา 
กับพืชอย่างใดอย่างหนึ่ งเพียง 
อย่างเดียว ใช้พื้นที่เดียวกันปลูกพืชมากขึ้น ทั้งไว้กินเองเศษที่เหลือทำาปุ๋ย 
ส่วนผลผลิตที่งามๆ มีตลาดรองรับแน่นอน 
 สนุทร ทิพย์ภคัด ีชาวบา้นหนิเภาพฒันา อดตีหนุม่นครศรธีรรมราช 
คณะทำางานของโครงการฯ อีกคนหนึ่ง ซึ่งมีดีกรีจบปริญญาตรีด้านทรัพยากร
ป่าไม้ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เล่าว่าชุมชนที่นี่มีความรักใคร่กันดีมาก 
 “ผมนครศรีฯ เธออำานาจเจริญ กรั็กใครก่นัด ีอาจจะเปน็ความรูสึ้กวา่ 
ต่างคนก็เป็นคนพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดมาด้วยเหมือนกัน อีกอย่างความเป็น
ชุมชนใหม่จะต้องร่วมกันสร้าง ต้องของบประมาณจากภายนอกมาพัฒนา 
ชุมชน คนที่นี่ก็เลยรู้สึกผูกพันกัน” 
 เขาเล่าว่าการแปรรูปผลิตผลเกษตร ได้รับเทคโนโลยีจากวิทยาลัย
เกษตรชมุพรสามารถนำามะละกอทีข่นาดไมไ่ดม้าตรฐานส่งออกมาทำาซอสปรุง
อาหารลกัษณะคลา้ยซอสพรกิ สำาหรบัน้ำามนัมะพร้าวสกดัเยน็ต่อยอดเปน็สบู ่
แชมพู และครีมถนอมผิว
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 สินค้าหลายรายการกำาลังติดต่อขอขึ้นบัญชีเป็นสินค้าโอทอปจาก
อำาเภอ ประกอบด้วย ครีมถนอมผิวจากมะพร้าวสกัดเย็นและว่านสาวหลง 
ซอสมะละกอ กล้วยหอมทองทอด นำามาทำาเป็นของขบเคี้ยวสูตรต่างๆ 
กระเป๋าถักเชือกร่ม ชา (เพื่อสุขภาพ เช่นชากระเจี๊ยบแดง ชาหญ้าหวาน 
ชาหนานเฉาเหว่ย) และสมุนไพรไล่แมลง 
 “หมู่บ้านเรามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้วย เพราะมีน้ำาตก 
ที่สวยงามชื่อน้ำาตกทรายอ่อน เมื่อรวมกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชน
เราคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เรากำาลังคิดและได้คุย
กับผู้ใหญ่บ้านว่า อนาคตน่าจะเป็นอย่างนั้น” 



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 29

 สุนทรเล่าว่าวันหนึ่งเคยมีฝรั่งต่างชาติขี่จักรยานไปเที่ยววัดถ้ำารับร่อ 
มาออกท่ีน้ำาตกทรายอ่อน ด้วยความไม่รู้จักพื้นที่นี้มาก่อน เขายกนิ้วให้กับ
หินเภาพัฒนาว่าเป็นพื้นที่สุดยอดอะเมซิ่ง 
 ศักยภาพการท่องเที่ยวที่นี่ยังมีสวนกาแฟซึ่งมีการรับรองว่ามีกาแฟ
พันธุ์โรบัสต้าที่มีคุณภาพดีที่สุด 
 โครงการนี้เข้ามาทำาให้ชุมชนมีความสุขมากขึ้น ดัชนีจากที่ชาวบ้าน
ออกไปรับจ้างข้างนอก เขาก็กลับมาอยู่บ้าน 
 “แต่ก่อน พอเสร็จหน้ากาแฟพบว่าตัวเองเป็นหนี้ ธกส.เยอะก็ต้อง
ออกไปรับจ้างทำางานที่อื่นข้างนอก ทุกวันนี้กลับมาถักกระเป๋า ทำาสมุนไพร 
ทำาดอกมะลิ กุหลาบจากใบเตย ลูกหลานของสมาชิกมารับการอบรมช่วย
กันทำา” เขาเล่า 
 กระบวนการทีช่วนมาร่วม กจ็ะมกีารบอกแกนนำาไปตามบา้นไปบอก
อีกที ผ่านรูปแบบกรรมการ 
 ส่ิงที่บ้านหินเภาทำาสำาเร็จทำาให้มีคนหมู่บ้านอื่นมาร่วมด้วยอีกไม่ว่า
หมู่ 12 และ 21 ของตำาบลรับร่อ 
 “เขาสนใจบางอยา่ง เชน่ มะละกอฮอลแลนดก์เ็ลยมารว่ม จรงิแลว้ 
หมู่บ้านเหลา่น้ัน เปน็สภาพชมุชนชายแดนทีเ่หมอืนกบัเรามาก ซึง่แตล่ะชมุชน 
ก็มีกิจกรรมของตัวเองเหมือนกัน แต่เราจะมีจุดเด่นในเรื่องของชีวภาพมาก
ที่สุด” 
 สมใจ ด้วงพิบูลย์ พี่เลี้ยงโครงการฯ เล่าว่าชาวบ้านท่ีนี่เป็นคนอยู่
กับป่าและอนุรักษ์ป่า ชุมชนนี้มีจุดเด่น ที่มีคนหลากหลายจากหลายจังหวัด 
ผูใ้หญบ่า้นเปน็คนระโนด สงขลา ผู้ชว่ยผู้ใหญเ่ปน็คนศรสีะเกษ แตอ่ยูก่นัได้
โดยการเชือ่มวฒันธรรม มผีูน้ำาทีส่ามารถบรหิารจดัการหมูบ่า้นได ้และนายก 
อบต.เป็นคนท่าแซะเอง สามารถดูแล จัดการบริหารชุมชนได้เป็นอย่างดี
 “ชาวบ้านจะเชื่อฟังผู้นำา โดยเฉพาะผู้นำาที่ไม่เป็นทางการก็มี ซึ่งได้
นำาเอาหลายอย่าง เข้าไปริเริ่มทำาหลายเรื่อง อย่างคุณสุนทรที่จบแม่โจ้มา 
ก็มาอยู่กับพี่ชายและหาที่แปลงเล็กๆ ริเริ่มปลูกพืชได้ผลดี มีความรู้หลาย
อย่าง และหาความรู้ใหม่ๆ มาให้ชุมชนอย่างดี”
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 หลังขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ระยะที่หนึ่งทำาให้ลดหนี้ การส่งเสริม
การปลูกพืชใหม่ๆ และผลผลิตที่ดีกว่าเดิม เช่น ทุเรียนได้ราคาดี และการ
ทำาทุเรียนทวาย (นอกฤดู) ที่นี่ ไม่ได้ใช้สารเคมี แต่บำารุงด้วยวิธีทางเกษตร
อินทรีย์ ดินสมบูรณ์ ทุเรียนออกเอง ก็ได้ผลดี และไม่เกิดอันตราย 
 จุฑารัตน์ เสริมต่ออีกว่า การขับเคลื่อนโครงการ สสส. ที่ผ่านมา
ทำาให้ชาวบ้านหินเภามีความเก่งในเรื่องชีวภาพ เช่นการทำาน้ำาหมักจากหมาก
และจากการหมักมังคุด 
 ประเพณหีลากหลายเปน็จดุขายอยูแ่ลว้ เชน่ บญุบัง้ไฟ (มยีงิบัง้ไฟ) 
งานสารทเดือนสิบ งานสงกรานต ์ตา่งภาคกจ็ะมารว่มของอกีภาค แลกเปลีย่น
วฒันธรรมและผกูพนักนั ทีน่ีย่งัมพีระเกจทิีเ่คารพสกัการะ ทีค่นจะมาทำาบญุ 
คารวะ มีสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่คนจะไปจำานวนมาก
 คนทีน่ีม่ศีกัยภาพของผูค้นทีเ่ปน็มติร พรอ้มรองรบัการทอ่งเทีย่วได ้
ชาวบ้านอยากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์เอาไว้รองรับ 
นักท่องเที่ยว 
 “คนไทยไปเที่ยวเยอะช่วงเทศกาลโดยเฉพาะเขาจะไปที่น้ำาตก 
ซึ่งเส้นทางเข้าน้ำาตก มีถนนดินเข้าไปถึงหน้าน้ำาตก ห่างจากถนนลาดยางราว 
2 กิโลเมตรเท่านั้นเอง”
 เธอยังเล่าว่าในปีที่สอง ทางโครงการฯ กำาลังขยายพันธุ์สมุนไพร
แจกชาวบ้านอีกด้วย เพราะหน่วยงานที่เป็นครูสอนอาหารไทยอยู่ที่โคโลญ 
เยอรมนั ตดิตอ่เขา้มาใหท้ำาเปน็ชาสง่ขายใหเ้ขา 5 ชนดิ มตีะไคร ้หญา้หวาน 
ขมิ้นชัน ใบเตย กระเจี๊ยบ 
 “ตอนน้ีกเ็พาะพนัธุต์น้กลา้เอาไว ้พนักวา่ตน้ สำาหรบักลุม่มาแปรรปู
แต่ยังมีขั้นตอนในการส่งออกอีกขั้นตอนหนึ่ง”
 สิง่ทีเ่ปน็กงัวลของชาวหินเภาอาจมเีพยีงสภาพภมิูอากาศทีเ่ปลีย่นไป 
โดยเฉพาะแนวโนม้ของปทีีภ่าวะอากาศแลง้มากจะสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกร
ที่ยังหาทางออกไม่ได้ •
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 ลภสัรดา วารเีขต สาวจนัทบรุ ีมาอยูอ่ำาเภอหลงัสวนกบัพ่ีสาว
เพือ่เรยีนหนงัสอืตัง้แตป่ ี48 ตอ่มาพบรกัแตง่งานกบัหนุม่ชาวทา่แซะ 
 นอกจากเป็นช่างเสริมสวยลภัสรดาทำาอะไรมากมายหลายอย่าง 
ทั้งงานส่วนตัวและงานสังคม โดยเฉพาะกับการมาเป็นแกนนำาในโครงการ
อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงที่หมู่ 9 ตำาบลท่าแซะ อำาเภอท่าแซะ 
จงัหวดัชมุพร งานทีต่อ้งผา่นการขูเ่ขญ็ถงึชวีติเรือ่งราวทีเ่ธอเลา่จงึเคลา้น้ำาตา
 “ป่าที่นี่ได้รับผลกระทบจากพายุเกย์”
 ลภัสรดาเล่าหากใครยังจำาเหตุการณ์คราวนั้นได้พายุไต้ฝุ่นเกย์ 
พดัถลม่อำาเภอทา่แซะและปะทวิ เดอืนพฤศจกิายน 2532 ทำาใหม้ผีูเ้สยีชวีติ
ถึง 1,060 คน หลายพื้นที่ต้นไม้ล้มราบเป็นหน้ากลองหลังจากนั้นชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งก็เข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่ป่าอย่างไม่ถูกต้อง กรณีป่าดอนเทพมูล
ที่เธออยู่ จากป่าติดแนวหมู่บ้าน 200 ไร่ มีการบุกรุกทำากินเหลือเป็นพื้นที่
ป่าเพียง 114 ไร่เท่านั้น

ช่างเสริมสวย
: เธอสู้เพื ่อป่าชุมชน
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 “เดิมจะเป็นป่ายางนา หลังพายุเกย์ต้นไม้ล้ม ชาวบ้านก็เริ่มรุกป่า 
เข้าไปทำาสวน บางส่วนก็ปลูกบ้านเรือน” ลภัสรดาเล่า ทุกวันนี้ป่าติดหมู่บ้าน
ดอนเทพมูลยังพอเหลือแต่ป่าด้านอื่นเช่นที่คลองไม้แดง นั้นถูกบุกรุก 
เกือบหมด 
 “ตอนทำาโครงการ สสส.ในป ี2556 เรากม็องวา่ ปา่ตรงนัน้มนัหมดแลว้ 
การปลูกป่าเราก็อยากทำาเพื่อในหลวง”
 หลงัเธอแต่งงานกบัคนทา่แซะยา้ยมาอยูท่ีน่ี ่รบัรูว้า่ผนืปา่นีแ้นวดา้น
หลังลับหูลับตาคนมีการบุกรุกกันขนานใหญ่ 
 “เราก็ถามพ่อของแฟน ทำาอย่างไรดีล่ะ คนบุกรุกป่ากันเต็มไปหมด 
ขนาดผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ทางราชการทำาได้แค่ไปตักเตือนว่ากล่าว คล้อยหลัง
ผู้ใหญ่เขาก็บุกรุกป่าต่ออีกทางกรมป่าไม้เองก็จัดการอะไรไม่ได้มาก” 



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 33

 เธอนัง่มองปญัหาอยูอ่ยา่งปวดใจ พอเหน็ชอ่งทางการสนบัสนนุของ 
สสส. ด้วยความคิดอยากรักษาป่า แต่เห็นว่าคนเดียวคงทำาไม่ไหว ก็ชวน
ผู้ใหญ่บ้านมาร่วม 
 อุทัยวรรณ กาญจนปัทม์ ผู้ใหญ่บ้านหญิงแห่ง หมู่ 9 ดอน- 
เทพมลู ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ เลา่วา่ วธิกีารบกุรกุปา่ของชาวบา้นเทา่ทีพ่บคอื
บุกเข้ามาทีละนิดทีละหน่อย บางคนเอามีดไปสับเปลือกต้นไม้ให้ยืนต้นตาย 
รุกคืบ ขยายพ้ืนท่ีทำากินของตัวเอง ส่วนมากจะเป็นการเอาพ้ืนที่มาปลูก
ปาล์มน้ำามัน
 “ปีน้ีเขารุกปลูกปาล์มเพิ่มมาได้แถวหน่ึง ปีหน้าก็ค่อยรุกต่อไปอีก 
ทีละแถวๆ ในทางเอกสารสิทธิ์เขาไม่มีหรอก แต่ในความเป็นจริงเขาค่อยรุก
ป่าไปเรื่อยๆ”
 อุทัยวรรณเล่าว่าหลังเหตุการณ์พายุเกย์พัดถล่มชุมพร มีการเริ่ม
ปลกูปา่กนัใหมม่าเรือ่ยๆ หากปลกูในพืน้ทีร่มิแดนทีช่าวบา้นบกุรกุตน้ไมท้ีป่ลกู 
ใหม่จะถูกยาฆ่าหญ้าของชาวบ้านจนตาย 
 “เอาเถอะแมเ้ราเปน็ผู้ใหญบ่า้นหญงิแตค่ดิวา่ทำางานไม่ยากเพราะคยุ 
กับเขารู้เรื่อง เพียงแต่บอกว่าขอตรงนี้นะไม่อยากให้มีการบุกรุกนะเขาก็ฟัง 
ด้วยเหตุผลเราก็ทำาเต็มที่ตามที่เราจะทำาได้” 
 เธอวา่ทกุวนัสำาคญัประจำาปจีะพาชาวบา้นไปปลกูตน้ไมท้ดแทนทีถ่กู
ทำาลายตลอด และทำามาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับทุกหน้าแล้งมักเกิดไฟไหม้ 
ทุกปี จะมีภารกิจเข้าไปดับไฟ และต้องปลูกต้นไม้ใหม่อีก 
 ลภัสรดา เล่าต่อว่า การขับเคลื่อนโครงการ สสส. เริ่มจากการ
ระดมชาวบ้านที่มีความคิด จิตอาสาเหมือนกันมาทำางาน ประชุมชาวบ้าน 
โดยผู้ใหญ่บ้านช่วยเรียกมาคุยถึงแนวทางการจัดการกับป่าผืนนี้ 
 “บนพืน้ฐานสำาคญัคอืมจีติอาสาหรอืเปลา่ รกัในหลวงไหม รกัหมูบ่า้น 
ไหม รักต้นไม้ไหม เราก็ไปชวน 2 กลุ่มให้ความร่วมมือ อีกกลุ่มไม่ให้ความ
ร่วมมือ เราก็ดูกลุ่มที่ให้ความร่วมมือก่อน”
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 ตอนแรกเริ่มจริงๆ มีแกนนำาราว 10 คน เริ่มจากนัดปลูกป่า 
โดยขอพันธุ์ไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้นไม้ที่ปลูกมีกระถินณรงค์ ยางนา 
มะฮอกกานี สมุนไพรหายาก รวมแล้วราว 1,000 ต้น แต่ว่าในหน้าแล้ง
ต้นไม้พวกน้ีส่วนหน่ึงจะตาย หรือไม่คนที่บุกรุกป่า จะใช้วิธีฉีดยาฆ่าหญ้า
เพื่อทำาให้กล้าไม้ตาย
 “วนัทีป่ลกูปา่เพือ่ให้คนอ่ืนไดเ้ห็น เรากล็งมอืทำาเอง ชวนเดก็ไปดว้ย
บอกเขาว่า ไปปลูกป่ากับป้านะ นอกจากนั้นยังได้เข้าป่าไปเรียนรู้สมุนไพร 
ว่ามีอะไรบ้าง เมื่อชวนเด็กข้างบ้านไปได้ ต่อมาก็มีตายายของเขาไปด้วย” 
 ชาวบ้านตื่นตัวรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น ก็สามารถดึงปราชญ์ชาวบ้าน 
2 คนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาช่วยแนะนำา
 “หลังทำาโครงการฯ ต้นไม้ก็มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นเยอะ ชาวบ้านมีจิต
รักป่า รักต้นไม้ขึ้น เราก็ยังได้เห็นความสามัคคีของชาวบ้านเพิ่มขึ้นจากเดิม” 
เธอมองว่าทำาให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น คนมีจิตสำานึกรักป่า สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
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 จากเมื่อก่อนชาวบ้านเห็นการตัดไม้ อาจรู้สึกเฉยๆ แต่ทุกวันนี้เขา
จะวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านทันที เกิดจิตสำานึกว่าเขารักป่าเอาไว้ให้ลูกให้หลาน
 “เมื่อต้นไม้เยอะขึ้น สิ่งแวดล้อมก็ดี ต้นน้ำามี ก็ทำาให้น้ำาท่าสมบูรณ์ 
เยาวชนของเราได้มาเรียนรู้ว่า บ้านเรามีป่า ก็นำาความรู้อันนี้ไปขยายให้ 
เพือ่นได ้ลกูสาวตวัเองทีก่ำาลงัเรยีนกไ็ปบอกเพือ่นว่าทีบ่า้นเรามีปา่ชมุชนแล้ว
แนะนำาครูพาเพื่อนมาดูงานที่นี่”
 ลภัสรดาเล่าว่า เมื่อขับเคลื่อนโครงการ ทำาให้กรมป่าไม้มาร่วมกับ
กลุ่มชาวบ้านมากขึ้น โดยในปี 2556 ได้รังวัดวางแนวเขตมีความชัดเจน 
มากขึ้น
 “เราก็บอกทางป่าไม้ว่า พี่มาช่วยหนูหน่อยนะ เพราะพี่มีสิทธิจะคุย
กับชาวบ้านมากกว่าพวกเรา ส่วนเรากำาลังทำาโครงการปลูกต้นไม้กั้นเป็นแนว
เขตของป่า” 
 เธอว่าแนวคิดเธอคือป่าส่วนท่ีเสียไปคงยากเอาคืน แต่เราอยาก 
จะรักษาพัฒนาเฉพาะป่าที่เหลือ เพื่อทำาให้คนรุ่นหลัง ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น 
ให้ชาวบ้านได้เข้าไปหาเห็ด หากินในป่าร่วมกันได้ 
 ทางฝ่ายตำารวจมาร่วมบวชต้นไม้ ยิ่งทำาให้กระแสรักษ์ป่าขยายวง 
ออกไป จากที่ว่าคนไม่รู้ว่าที่หมู่ 9 มีป่าสงวนแห่งชาติ คนก็รับรู้กัน
 “เราภูมิใจ ที่ว่าทำาตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ เพราะเราเป็นเพียงผู้หญิง 
ตัวเล็กๆ กับชาวบ้านไม่กี่คนที่มาทำา เพราะอยากช่วยๆ กัน”
 เธอเลา่วา่การทีไ่มใ่ชค่นพืน้ที ่มาทำาเรือ่งอยา่งนีก้เ็ปน็เรือ่งลำาบากมาก 
 พื้นเพเธอเป็นชาวเกาะที่จันทบุรี ที่น่ันไม่ค่อยมีพ้ืนที่ป่าเป็นของ 
ตัวเอง เธอเรียนจบ ปวช.บัญชีมาก็ทำาเสริมสวย แฟนขับรถเทรลเลอร์ 
ไม่ยุ่งเรื่องนี้ และบอกว่าเธออย่าไปยุ่งเรื่องนี้ด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับญาติ 
พี่น้องอยู่ตรงนั้น 
 ทีดิ่นของสามนีัน้อยูต่ดิกบัแนวปา่สงวน ถา้ไมม่ปีา่ น้ำากแ็หง้ ลำาคลอง
ไม่ไหลเหมือนเก่า กระทบกับชาวสวน



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้36

 “เราเคยถามพ่อของสามีว่า ทำาไมเขาบุกกัน เราบุกบ้างไม่ได้หรือ
เพราะพื้นที่เราก็มีน้อย ขอปลูกปาล์มสักแถวไม่ได้หรือ ทำาไมคนที่มีเงิน 
เขาบุกเข้ามาเยอะ พ่อก็บอกว่าถ้าบุกก็ถูกจับซิ”
 ความรู้สึกของเธอจึงเกิดขึ้นมาว่าคนรวยๆ กินพื้นที่ป่าเยอะอยู่แล้ว
ยังบุกต่อไม่หยุด แต่ชาวบ้านเอาแค่ครึ่งไร่ก็ไม่ได้ 
 “เราเคยถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้เหมือนกันว่าที่เราอยู่เขาจะยึดหรือไม่ 
เราอยู่มานาน 40 ปี ก็ไม่มีความชัดเจน”
 หมู่บ้านนี้มีความเป็นพี่น้องกันเยอะ หลายคนก็เข้ามารุมต่อว่าเธอ
ไม่น่าเอาโครงการ สสส. เข้ามา
 เธอคิดอย่างเดียวว่าต้องการแค่ให้ป่าผืนนี้เหลืออยู่ เกิดมาจากใจ 
ที่ต้องการอนุรักษ์ป่าเอาไว้ให้ในหลวง 
 “ตอนที่เรามาทำาเรื่องนี้ แฟนบอกว่าให้เลิกกลางคันเลยตอนนั้นเรา
รอ้งไห ้เขาวา่ถา้ไปยุง่คนทีใ่หญก่วา่เราละ่ เรากเ็ดอืดรอ้น เรากว็า่เออ ถา้ตาย 
ก็ตายเร่ืองน้ีแหละ นั่นคือความคิดของหนูตอนนั้น คิดอย่างนั้นถ้ามีอะไร 
แล้วหนูตาย ก็ต้องเรื่องนี้อย่างเดียว แต่ก็ต้องทำา เขาก็พูดกันว่าลูกสะใภ้
บ้านนี้แรง อย่าไปยุ่ง มันเอาอะไรไม่รู้เข้ามาในหมู่บ้าน” 
 เธอขอแฟนทำางานนีป้เีดยีว ในทีส่ดุเขายอม ผา่นไปปหีนึง่ ปา่ยงัคง
เหลือ ทุกคนยอมรับ เข้าใจมากขึ้น ลดแรงกดดัน จากคำาพูดเธอท่ีว่าจะต่อสู้ 
เพื่อป่าที่เหลืออยู่อย่างเดียว ไม่ได้ไปเอาป่าที่พี่ป้าน้าอา หรือคนที่มีอำานาจ 
บกุรกุไปแลว้ ส่ิงทีเ่ธอพยายามทำาไมใ่ชส่ำาหรบัเธอคนเดยีว แตส่ำาหรบัทกุคน 
ในหมู่บ้าน
 “คนที่บุกป่าคงไม่รักเรา แต่คนที่รักเรา มากกว่าคนที่ไม่รัก” 
 ธนเดช ยอดยิง่ คณะทำางานโครงการฯ เลา่วา่ จดุทีช่าวบา้นไมเ่หน็
ด้วย คือตอนที่เราทำาโครงการนี้มันมีการปะทะกันโดยตรงในการกันแนวป่า 
มีความชัดเจนว่าเราจะต้องไปเจอกับแรงปะทะตรงนั้นอยู่แล้ว ซึ่งถ้าไม่ล้ำา 
เข้ามาเราก็จะไม่ไปก้าวก่าย
 “ท่ีบุกมากกช็ว่ง 1-2 ปทีีผ่า่นมา สว่นมากจะเปน็สวนปาลม์ กบัยาง
เขาจะบุกไปปีละแถวของต้นไม้ ถ้าป่าไม้ยังไม่มากั้นเขตเขาก็เพิ่มแถวเข้าป่า
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ไปเรื่อยๆ แรงปะทะจะเกิดกับชาวบ้านที่บุกรุกป่า แต่เราก็ให้เขาเก็บผลผลิต 
ที่ทำาไว้ก่อน แต่ไม่ให้มีการปลูกบุกรุกเพิ่ม”
 ธนเดชมองว่าในพื้นที่ไม่ถึงกับขัดแย้งรุนแรง แต่กรณีของลภัสรดา 
เกี่ยวกับญาติพี่น้องทางสามีมากดดัน และเธอก็ไม่ใช่คนพื้นที่ดั้งเดิม
 “ผมเองกไ็มใ่ชค่นทีน่ี ่แตม่าอยูต่ัง้แต ่7 ขวบผา่นเหตกุารณพ์ายเุกย”์ 
 อยา่งไรกต็ามการมาขบัเคลือ่นเรือ่งนี ้ก็เหน็ผลในเรือ่งการมีสว่นรว่ม 
ไม่ว่าชาวบ้าน ตำารวจ อบต. ป่าไม้ โรงเรียน ฯลฯ ให้ความสำาคัญจากที่เพิก
เฉยมาก่อน 
 “การที่หลายหน่วยงานเข้ามาอย่างนี้ เราก็มองในจุดนี้ว่า ป่านี้
มันคงไม่ไปไหนแล้วละ คงอยู่ เราจะทำาอย่างที่บอกคือปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 
ที่ปลูกมันก็ไม่เหลือตามจำานวนทั้งหมด ก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆ มันมีแล้ง 
หรือไฟไหม้ป่าก็ตายไปบ้าง” เขาเล่า และมองว่า อยากทำาความชัดเจนให้
หน่วยงานต่างๆ เห็นว่า ทำาอะไรที่เป็นก้าวต่อๆ ไป โดยอยากได้ความร่วม
มือจากหลายหน่วยงาน 
 ลภสัรดา เลา่ตอ่วา่หลงัจากขบัเคลือ่นโครงการ สสส. ทำาให้ทกุวันนี ้
ปา่ดอนเทพมลูเปน็แหลง่เรยีนรู ้ของปา่ และพชืสมนุไพร ปา่ปลกูเพิม่เขา้ไป 
เราก็ให้ความรู้ โดยวิทยากร และติดชื่อต้นไม้
 “เราอยากทำาให้ป่าอยู่กับเราตลอดไป เป็นที่เรียนรู้สำาหรับเด็ก 
อนาคตเราอยากทำาตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นที่สำาหรับชาวบ้านได้ใช้
สำาหรับการพักผ่อน เขาจะได้ดูแลป่าผืนนี้ไปด้วย เราจะทำาสมุนไพรให้มาก
ขึ้น โดยไปหาพันธุ์ใหม่มาปลูกอีก สมุนไพรอาจจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้าน
ได้จริง การมาหาไปใช้ก็ต้องใช้ร่วมกัน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง”
 ต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่เธออยากให้ผืนดินตรงนี้เป็นของ
ประเทศ ถ้าป่าอยู่ ก็ได้สูดอากาศที่สดชื่นที่ตรงนั้น 
 “เรากแ็คเ่ปน็ชา่งเสรมิสวยตวัใหญค่นหนึง่เทา่นัน้คะ่” เปน็ครัง้แรก
ที่เธอหัวเราะ นอกจากร้านเสริมสวยเล็กๆ ที่บ้านเธอยังขายของชำา เลี้ยงไก่
ไข่ เลี้ยงปลานิล เพาะเห็ด ปลูกผัก •
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 “ปีที่แล้วเราฆ่าปาล์มท่ีเขามาปลูกบุกรุกแล้วปลูกไม้ทดแทน
กลับคืนมา 80 กว่าไร่”
 การบุกรุกท่ีดินรายใหญ่ที่ป่าพรุตาอ้ายยุติลงแล้วด้วยกระบวนการ
ทางกฎหมาย ทกุวนันีมี้การสอบแนวเขตชดัเจนปลกูปา่แทนดว้ยมะฮอกกาน ี
ตะเคียน ยางนา ตำาเสาและตาเสือ 
 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาพรุตาอ้าย (พื้นน้ำา อาหาร บ้านยา ผืนป่า 
ปะทวิ) หมูท่ี ่1 บา้นทา่ตาเสอื ตำาบลทะเลทรัพย ์อำาเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 
ที่นำาโดย นายถนอม จินดาพรหม ผู้ใหญ่บ้านท่าตาเสือกลายเป็นกรณี
ศึกษาในการทวงผืนป่ากลับมาเป็นสมบัติของชุมชนซึ่งกว่าจะได้กลับคืนมา 
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
 ชุมชนหมู่ 1 บ้านท่าตาเสือมี 103 ครัวเรือน พื้นที่หมู่บ้านรวมกับ
ป่าชุมชนขนาด 382 ไร่
 พรุตาอ้ายซึ่งอยู่ในชุมชนท่าตาเสือเป็นป่าพรุบนท่ีสูง แหล่งไม้ 
หลากหลายพันธุ์ไม่ว่าชุมโค หวาย ระกำา เตย เพกาน้ำา ตังหนน้ำา 
ตะเคียนทอง กะพ้อ ชาวบ้านเคยช่วยกันอนุรักษ์กันไว้ ภายใต้เอกสารที่ดิน 
นสล. เป็นที่หลวงให้ประชาชนใช้ร่วมกัน

ยุทธการรักษาพรุตาอ้ายยั่งยืน
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 พรุตาอา้ยเปน็ตน้น้ำาคลองทา่ตาเสอื ไหลผา่น 2 ตำาบล 10 หมูบ่า้น 
ผู้ใช้น้ำาต่างตำาบลคือตำาบลบางสนท่ีปลูกข้าวเหลืองปะทิวและปลูกฟักทอง 
ในช่วงฤดูแล้ง จึงมีความต้องการใช้น้ำาจากคลองมีความสำาคัญในฐานะเป็น 
พื้นน้ำา อาหาร บ้านยา และผืนป่าปะทิว
 1. พื้นน้ำา เพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำา 
 2. อาหาร ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาพืชผักอาหารในป่า ครั้นป่า 
ถูกบุกรุกทำาลายชาวบ้านจึงหันมาช่วยกันลงมือปลูกใหม่ สิ่งที่ชาวบ้านเข้าไป
หากินในป่านี้ได้ มีทั้ง เห็ด ระกำา เนียง ต้นกอ เป้าหมายให้ทุกคนสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ในป่าผืนนี้โดยไม่แย่งชิง
 3. บ้านยามีสมุนไพรตามธรรมชาติหลายชนิดอยู่ที่พรุตาอ้ายหลัง
วิกฤติพายุเกย์กระหน่ำาชุมพรป่าเปลี่ยนสภาพสมดุล พืชบางชนิดหายไป 
เช่นหัวร้อยรู สมุนไพรที่ใช้รักษาเบาหวาน ความดัน ต้องใช้เวลานานกว่าป่า 
จะฟื้นตัวมา 
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 4. ผืนป่าปะทิวสำาคัญเพราะถือว่าเป็นผืนป่าสมบูรณ์แห่งเดียวของ
อำาเภอปะทิว 
 ปัญหาใหญ่มาจากวันหนึ่งชาวบ้านถิ่นอื่นโผล่มาบุกรุกป่าผืนนี้ 
ปลูกปาล์มน้ำามันถึง 80 ไร่ ซึ่งผู้ใหญ่ถนอมดำาเนินการฟ้องร้องในนามชุมชน
จนศาลพิพากษาให้ยึดคืนกลับมาเป็นของแผ่นดินตามเดิม มีการดำาเนินการ 
ปักเขตที่ดินใหม่ให้ชัดเจนอีกครั้งโดยประสานกับสำานักงานที่ดินมาสอบ 
แนวเขต
 การฟืน้ป่ากลบัคนืมาอดุมสมบรูณอ์กีครัง้ นอกจากชว่ยกนัปลกูไมป้า่ 
ยืนต้นขึ้นมาใหม่ ชาวบ้านยังนำาเอาสมุนไพรและพืชอาหารเช่น ต้นก่อ 
ต้นเนียง เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าไปเก็บมากินใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ผู้ใหญ่ถนอมมั่นใจว่าป่าฟื้นสภาพได้แน่ ถ้าไม่มีคนมาบุกรุกอีก 
จากการดำาเนินการโครงการฯ ได้เกิดกลุ่มแกนนำา เรียกว่า “กลุ่มอาสาสมัคร
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำาพรุตาอ้าย” มีชาวบ้านในชุมชน เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำา 
ในตำาบลบางสนทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากผนืปา่และสายน้ำาราว 100 คน ชว่ยกนั
ชักชวนมาปลูกป่าพร้อมปักแนวเขตที่ดิน
 หลงัสวนปาลม์ทีบ่กุรกุถกูกำาจดัออกไป มกีารปลูกตน้ไม้แทนทีค่วาม
อุดมสมบูรณ์ของสายน้ำากลับมาชาวบ้านเห็นความสำาคัญของการปลูกป่า 
 ปญัหาบรษิทัปาลม์น้ำามนัทีม่โีรงงานกบัพืน้ทีไ่ดป้รบัทา่ทมีาชว่ยดแูล
ปา่ใหช้มุชนและชว่ยทำาฝายไมไ่ดท้ำาการอันสง่กระทบกบัชาวบา้นอกี จากเมือ่
ก่อนบริษัทมักทำาการวางยาเบื่อหนูที่มากินปาล์มจนฝนตกสารเคมีชะล้างลง
แหล่งน้ำาก็เปลี่ยนมาเลี้ยงนกแสกมาไล่ล่าหนูแทน 
 ทุกวนัน้ีผู้ใหญ่ถนอมทำาหนา้ทีเ่ปน็ครชูาวบา้นแนะนำาความรูเ้กีย่วกบั
ป่าให้กับกลุ่มนักเรียนหรือเด็กที่สนใจ ต้องการให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำาคัญ
และส่งต่อความตระหนักเชิงอนุรักษ์ไปสู่พวกเขา 
 การทำากิจกรรมกับชุมชนอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเดียวกันนี้ 
อย่างต่อเนื่องทำาให้ได้แนวร่วมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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 “ชาวบา้นบอกวา่ถา้ไมไ่ดป้า่ผนืนีก้ลบัมาคน 3 ตำาบลต้องขาดแคลนน้ำา 
เขากเ็ลยมามีสว่นรว่ม” ผูใ้หญถ่นอมเลา่นอกจากนีค้นรอบนอกรบัรูย้งัพรอ้ม
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกรายการ
 “ผมอยากให้ชุมชนมีน้ำากินน้ำาใช้สมบูรณ์อยู่อย่างเป็นสุข ชั่วลูก
หลาน.. คดีความบุกรุกอย่าได้กลับคืนมา พอกันทีกับปัญหาที่ผ่านมา” 
เขาอดกลา่วถงึปญัหาคา้งคาใจนานป ีทีผ่า่นมาการตอ่สูใ้นทางกฎหมายนบัวา่
ลำาบากยุ่งยากกับชีวิตมาไม่น้อย 
 การปลูกป่าอย่างเดียวผู้ใหญ่ถนอมมองว่าคงไม่พอต้องดูแลสายน้ำา
ไปด้วยกัน จึงคิดทำาฝายชะลอน้ำาเป็นช่วงๆ ตลอดลำาคลองท่าตาเสือ 
เพื่อนำาความสมบูรณ์สายน้ำากลับมาเก็บน้ำาไว้ใช้ได้นาน แทนท่ีจะไหลไปลง
ทะเลที่ปากคลองบางสนอย่างรวดเร็ว 
 หมูบ่า้นผลกัดนัของบประมาณจากเทศบาลสมทบไดท้ำาฝายคอนกรตี
ได้ 1 ตัวทำาให้น้ำาคลองมีมากพอสำาหรับการสูบประปาและสูบน้ำาใช้ในสวน 
ชาวบ้าน
 กิจกรรมปีที่สองจริงๆ จึงเน้นการเฝ้าระวังดูแลป่า ทำาฝายชะลอน้ำา 
ปลูกป่าเสริมแนวเขตรอบป่าใหม่ 
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 “ป่าต้นน้ำาได้คืนมา ระบบนิเวศกลับมา น้ำาเพิ่มจำานวน ชุมชน 
ที่รับน้ำา จากป่าพรุตาอ้าย ผ่านตำาบลบางสน ตำาบลชุมโค เกษตรกรก็ได้ปลูก
ผักในนาช่วงฤดูแล้งได้ การขาดแคลนน้ำาก็ไม่มี มีน้ำาเพียงพอตลอดปีและยัง
เป็นแหล่งน้ำาดิบสำาหรับทำาน้ำาประปาแจกจ่ายให้ชุมชนต่างๆ อีกด้วย” 
 การดำาเนินงานตามโครงการของ สสส. ในปีที่สองชาวบ้านจึงพบว่า 
ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำาเพิ่มขึ้น การเฝ้าระวังป่ามีคณะกรรมการชุมชน 
20 คน เฝ้าติดตามการบุกรุก ในจำานวนนี้มีคนมาร่วมจากตำาบลอื่นที่ใช้น้ำา
มาร่วมด้วย
 “คณะกรรมการก็มีหน้าที่เข้าไปดูแลป่ามีข่าวอะไรก็แจ้งให้ผมและ
ชุมชนดำาเนินการ พบปัญหาทางทิศเหนือ 4 รายที่ยังบุกรุก เราก็ดำาเนินการ
ทางกฎหมายไปแล้ว”
 ทศิทางตะวนัออกพบการบกุรุกปลกูปาลม์ล้ำาป่าชมุชน 40 ไร ่ผูใ้หญ่
เร่งเข้าเจรจากับเจ้าของต้นปาล์ม 
 “เขาก็บอกว่าจะคืนให้แน่นอนแต่ต้องให้ทางสำานักงานที่ดินเข้ามา
ทำาการรังวัดแนวเขตให้ชัดเจนว่าของเขาเท่าไรกันแน่เพราะเขาซื้อที่ดินจาก
คนอื่นมาเหมือนกันและเขาก็ไม่รู้ว่ากำาลังล้ำาเข้าเขตป่า”
 ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น เรวติั โสมโสรส เลา่ว่าตวัเขาทำาสวนผลไม้จำาพวก 
ชมพู่ แก้วมังกร มีความต้องการใช้น้ำาจากพรุตาอ้าย ก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ 
ดีสุด เขามองว่าพื้นที่จังหวัดชุมพรมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเยอะ เพราะเป็นพื้นที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ว่ายางพาราหรือปาล์มน้ำามัน 
 “พวกน้ีปลูกแล้วไม่ต้องรักษามาก ไม่ได้ทำาลายป่าให้เห็นต้ังแต่ต้น 
แต่ปลูกแซมเข้าไปในป่าก่อนได้เลย ตอนปาล์มเล็กก็ยังไม่ต้องโค่นต้นไม้ 
พอปาล์มใหญ่ขึ้น ก็โค่นทีละต้นสองต้นไปเรื่อย กว่าจะรู้ก็เป็นสวนไปแล้ว”
 ผู้ช่วยฯ เรวัติเล่ากลวิธีของนักรุกป่าและเห็นว่าส่วนมากเลือกทำา
แบบนั้นเพราะไม่ต้องไถ หรือพลิกผืนดินเหมือนไร่ข้าวโพดที่ต้องกวาดตัด 
โค่นป่าให้เตียนก่อนปลูก 
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 “แต่ก่อนในป่าพรุตาอ้ายซึ่งมีป่าเสื่อมโทรมมีไฟไหม้ป่าเกือบทุกปี 
เข้าใจว่ามีคนเผาเอาที่นั่นแหละ ทุกวันนี้พอขับเคล่ือนโครงการนี้ก็ไม่มี
ลักษณะดังกล่าวแล้ว” 
 ผู้ใหญถ่นอมเลา่ตอ่วา่หลงัไดข้บัเคลือ่นโครงการ สสส. ชาวบา้นกม็า 
ร่วมปกป้องป่า เหมือนเป็นทรัพย์สินของเขาเลยก็ว่าได้ 
 “ผมวา่อีก 3-4 ปขีา้งหนา้ ปา่คงจะคนืสภาพกลบัมาสมบรูณอ์กีครัง้ 
ตอนนี้เราจะเห็นว่าน้ำาจะซึมอยู่ตามรากไม้ของป่าต้นน้ำา ก่อนจะไหลลงคลอง 
มีการเกบ็กกัน้ำาไดเ้ยอะ น้ำาจะผดุในปา่ทีป่ลกูทดแทน มคีา่งแวน่อพยพในชว่ง 
ฤดูแล้ง เพราะตรงนั้นเป็นที่เดียวที่เป็นแหล่งน้ำาในช่วงฤดูแล้ง ตอนนี้เรา 
เอาป่ากลับมาได้แล้ว ต่อไปก็เป็นภาระในการที่จะดูแลป่าให้ยืนยาวต่อไป” 
 การพยายามทำาฝายแม้วเก็บกักน้ำาทำาให้น้ำาซึมกลับเข้ามาสู่ป่าต้นน้ำา 
น้ำาซึมเข้าดิน โดยงานฝายมอบหมายให้ผู้ช่วยฯ เรวัติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
โครงการฯ มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก 
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 พื้นที่คลองบริเวณไหน มีกายภาพเป็นอ่างกักเก็บน้ำา ก็ไปหาไปขน
ก้อนหิน ที่อยู่ในพื้นที่นั้นไปวางกันขวางทางน้ำา ชะลอน้ำา หรือบางทีงมไม้ 
ท่ีจมอยู่ในน้ำามาเป็นส่วนประกอบของฝาย นัดทำาฝายครั้งหนึ่งก็มีชาวบ้าน 
และนักเรียนจากปะทิววิทยามาช่วยครั้งละ 30-40 คน คนเหล่านี้ได้มา
ทำางาน-กินข้าวร่วมกัน ต่างมีความสุขไปด้วย
 “ฝายจะได้เปน็แหลง่เรยีนรูข้องนกัศกึษา นกัเรยีนในพืน้ที ่โดยเฉพาะ 
กับคนที่มาช่วยทำา ตอนนี้ทำาฝายแล้ว 3 แห่ง เราจะหางบมาทำาเพิ่ม และทำา 
ฝายน้ำาล้นคอนกรีตแบบถาวรในช่วงล่างๆ เพื่อเก็บกักน้ำา” ผู้ใหญ่ถนอม 
มองว่า ฝายจะดันน้ำาเข้าไปในผิวดิน ทำาให้น้ำาไม่แห้ง ส่วนกิจกรรมการรังวัด
แนวเขต เน้นให้ทำาอย่างชัดเจน เพื่อออกเป็นหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง
กับป่าของชุมชนที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 “พืน้ทีบ่กุรกุเดมิท่ียงัไมเ่คลยีร์ไปเจรจาแลว้เขาบอกวา่จะคนื ทีแ่ปลง 
หนึง่เจา้ของเปน็นายอำาเภอเปน็คนเดมิทีท่า่แซะรบัราชการอยูท่ีจ่งัหวดัสงขลา 
แกบอกว่าแกไม่เอาหรอก ถ้าเอาก็ติดคุกละผู้ใหญ่ เขาว่าอย่างนั้น แต่เขา
ตอ้งการตอ้งใหท้ีดิ่นไปรงัวดัแนวเขตใหช้ดัเจนกอ่นระหวา่งทีด่นิแกกบัแนวปา่ 
เพราะการซ้ือต่อมาเขาก็คงไม่รู้” ผลสืบเนื่องมาจากคนบุกรุกรายก่อนที่ถูก
ฟ้องร้องเอาที่ดินไปหลอกขายต่อขนาดนายอำาเภอยังไม่รู้เท่าทัน 
 มาถึงวันนี้ บ้านท่าตาเสือ แห่งพรุตาอ้าย ได้กติกาชุมชนว่า 
 - ถ้าพบเห็นการบุกรุกป่า จะดำาเนินการตามกฎหมาย
 - ห้ามล่าสัตว์ ห้ามตัดไม้ในป่า
 - ชาวบา้นสามารถเขา้ไปเอามาเปน็อาหารได ้เชน่ สมนุไพร หนอ่ไม้ 
  ระกำา ของใช้สอยต่างๆ 
 มาถึงวันนี้ผู้ใหญ่ถนอมมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสบายใจขึ้นว่าได้
ดูแลป่าผืนสุดท้ายอันเป็นต้นน้ำาสำาคัญของตำาบล •
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 “โครงการแรกในป ี2554 ทีเ่ราทำากบั สสส.นัน้มาจากปญัหา
ของชาวบ้านมีหนี้สินมาก”
 ธดิารัตน ์สงัข์ชว่ย คณะทำางานโครงการแหลมยางนาพึง่พาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง หมู ่4 บา้นแหลมยางนา ตำาบลตะโก อำาเภอทุง่ตะโก จงัหวดัชมุพร 
เลา่ในตอนน้ันมกีารสำารวจขอ้มลูของชมุชนและทำาประชาคมเพ่ือคน้หาปญัหา
ในหมู่บ้านพบว่าอันดับ 1 คือ หนี้สิน อันดับ 2 น้ำาดื่มสะอาด และอันดับ 3 
การว่างงาน 
 โครงการ สสส. ปีแรกได้หาหนทางลดหนี้สินเพราะปัญหาดังกล่าว
นำามาสูป่ญัหาอ่ืนๆ ตามมาอีก ไมว่่าจะเปน็การทะเลาะเบาะแวง้ การลกัขโมย 
กินเหล้า และการมั่วสุม 
 “เราคิดถึงคำาสอนในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงเริ่มแก้จาก 
ตวัเองเริม่จากการทำาบญัชคีรวัเรอืน ลดคา่ใชจ้า่ย เพ่ิมรายได ้ทำากลุ่มออมทรพัย ์
วนัละบาท กลุม่น้ำายาอเนกประสงค ์และกลุม่อาชพีทีแ่ปรรปูผลผลติจากสวน 
เช่น มังคุด ทุเรียน กล้วย”
 ธิดารัตน์เล่าว่าผลที่เกิดคือหนี้สินลดลง การออมวันละบาททำาให้ 
มีรายได้มากขึ้น เกิดกลุ่มทำาน้ำายาอเนกประสงค์และปุ๋ยใช้เองและเกิดกติกา
หมู่บ้านในการลดใช้สารเคมี 

สุขภาวะแหลมยางนา
เปลี่ยนพ่อค้าเหล้ามาเข้าวัด
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 เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ เกิดกระแสความนิยมการทำาทุเรียนทวาย 
(บงัคบัใหอ้อกนอกฤด ูทำาใหข้ายไดร้าคาแพง) ซึง่จำาเปน็ตอ้งใชส้ารเคมปีรมิาณ 
มากและรนุแรงเปน็อนัตรายตอ่คน แมลง และตน้ไม ้แมส้ร้างรายไดม้หาศาล 
แต่ต้นทุเรียนอาจอายุสั้นและตาย ส่วนแมลงที่ถูกไล่จากสวนหนึ่งจะไปสวน
คนอื่นที่ไม่ได้ใช้สารเคมี 
 “เราก็ให้ใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งกับใช้ปุ๋ยชีวภาพและใช้สมุนไพรมาหมัก
กำาจัดศัตรูพืชมาเปรียบเทียบว่าผลที่ได้อย่างไร” ธิดารัตน์เล่า 
 นอกจากทำาน้ำาหมักใช้ในการเกษตรทางกลุ่มยังพัฒนาน้ำาหมัก 
เพือ่บริโภคจากสมุนไพร ผกั ขา้วทีก่นิเหลอืหมกักบัน้ำาตาล ใชไ้ดผ้ลดใีนการ
รักษาแผล แก้ท้องผูก และรักษาสัตว์ที่โดนยาเบื่อ 
 “แตใ่นกระแสน้ำาหมกัปา้เชง็ทีเ่ปน็ขา่วดงัชว่งนัน้คนกก็ลัวเพราะไม่มี
ผลการรับรองทางการแพทย์ น้ำาหมักของชุมชนก็ถูกเพ่งเล็งไปด้วย” เธอว่า
 ยังมีการส่งเสริมการปลูกผักกูดจากธรรมชาติ นำามาปลูกเองตามที่
เรือกสวนจนสำาเร็จ ส่งออกขายสร้างรายได้ 
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 นอกจากนั้นมีการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ทุเรียนน้ำา
 “ในโครงการปี 2 เมื่อเรื่องความเป็นอยู่ รายได้ดีขึ้นแล้ว เราก็มา
เห็นปัญหายาเสพติดในชุมชน ก็มาคิดทำาโครงการต่อยอดในประเด็นนี้” 
 การไลย่าเสพตดิจากชมุชน หรอืสัง่ใหเ้ลกิไม่สามารถทำาได ้เธอจึงมา
คดิวา่วธิปีอ้งกนัคนทีย่งัไมต่ดิอยา่เขา้ไปเกีย่วขอ้งเกดิแนวคดิสรา้งครอบครวั
อบอุ่นต้นแบบเพื่อขยายผลเรียกกลุ่มต้นแบบว่า “กลุ่มสีขาว” เป็นกลุ่มคน
ที่จูงมือลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำา 
 กลุม่สขีาว เริม่จากการรวมกลุม่ของผูส้งูอาย ุ10 กวา่คน ซึง่มกีจิวตัร 
นำาข้าวปลาอาหารไปถวายพระที่วัดเทพนิมิตซึ่งเป็นวัดใกล้หมู่บ้านในทุก
วันพระ ใช้คนกลุ่มนี้ชักชวนคนที่ไม่เคยเข้ามาเข้าวัดเป็นเครือข่าย จัดสัญจร
ปฏิบัติธรรม ขยายผลไปเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
 แนวคดิหลกัเนน้ใหค้รอบครวัจงูลกูจงูหลานเขา้ไปวดัในวนัสำาคญัทาง
ศาสนากอ่นเปน็อนัดบัแรก กลไกสำาคญัในกลุม่มตีน้แบบ 4 วยัคอืวยัสงูอาย ุ
วัยทำางาน วัยรุ่น และวัยเด็ก
 “ผู้สูงอายุที่ติดยาก็มีเราก็มาชวนให้เขาลด ละ เลิก ให้เป็นบุคคล
ตน้แบบว่าหากติดมีผลเสียอย่างไร เลิกเพราะอะไร ไม่ใชเ่ลิกเพราะอายุมาก 
แตเ่ลกิเพราะกระทบตอ่รา่งกาย สิง่แวดลอ้ม และชมุชน สดุทา้ยเขากส็ามารถ
เลิกได้”
 เธอยกตัวอย่างผู้สูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตาทาน” เคยติดบุหรี่ 
เหล้า เบียร์ พอเข้าวัดบ่อยและร่วมมือกับ รพ.สต., โรงพยาบาลมาช่วยให้
ความรู้ เขาก็พัฒนาตัวเองจนเป็นคนต้นแบบได้
 เม่ือมีงานประเพณี เทศกาลใหญ่ของชุมชน เช่น วันพระใหญ่ 
วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันพ่อ วันแม่ สวดมนต์ข้ามปี โครงการฯ 
ชวนเยาวชนมารว่มกบักลุม่สขีาว รณรงคเ์ขา้วดัปฏบิตัธิรรมตอ่ยอดวา่เขา้วดั 
แล้วได้อะไร
 เมือ่คอ่ยทำามาเรือ่ยๆ ระยะหนึง่กม็คีนเขา้กลุม่สขีาวมากขึน้ จากกลุม่ 
สีขาว ผลักดันให้เกิดร้านค้าสีขาวต้นแบบในชุมชน 
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 “ร้านตน้แบบเปน็รา้นชำาใหญท่ีส่ดุใน 8 รา้นของชมุชนทีเ่คยขายทกุ
อย่างต้นเหตุอย่างหนึ่งทำาให้รายจ่ายที่สูงของชาวบ้าน โดยเฉพาะบุหรี่ เหล้า 
เบยีร ์ตอ่มาเจา้ของรา้นหนัมาเขา้วดัปฏบิตัธิรรมเปลีย่นเปน็คนละคนเลกิขาย
สิ่งเสพติดทุกชนิดและเลิกขายแม้กระทั่งยาฆ่าแมลง”
 เจา้ของรา้นคนนัน้ยงัชวนครอบครวันุง่ขาวหม่ขาว สวดมนต์ตอนเยน็ 
เข้าวัดทุกวันพระ หันมาขายสินค้าที่เกี่ยวกับธรรมะและยังเปิดเทปธรรมะ 
และวิดีโอช่องธรรมะให้ลูกค้าฟัง 
 “ทีเ่ปลีย่นตวัเองไดข้นาดนัน้คดิวา่เขาคงไปเจอคำาสอนทางพระดว้ย
ตัวเอง จึงกล้าเปลี่ยน” ธิดารัตน์เล่า 
 จากเรือ่งนัน้เธอหนัมาสง่เสรมิใหเ้ดก็ทีไ่มข่อ้งเกีย่วยาเสพตดิมาเลน่
กีฬา ปั่นจักรยาน ทำาให้เกิดกลุ่มปั่นจักรยาน มีผู้นำา คือกรรมการหมู่บ้าน 
ปั่นเป็นกลุ่มราว 20 คน เพื่อชมภูมิทัศน์ของชุมชน ตรวจตราและรณรงค์
เก็บขยะ 
 กลุ่มนี้ทำาให้เกิดธนาคารขยะตามมาอีกเพราะว่าเม่ือเก็บขยะมาก็
ใช้ขยะมาทำาให้เกิดการออม จากธนาคารขยะขยับมาสร้างธนาคารสุขภาวะ 
ที่ไม่ได้พูดถึงขยะอย่างเดียวแต่ไปเชื่อมต่อกับการปลูกผักของสมาชิก 
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 “ธนาคารทั่วไปฝากเงินได้ดอกเบี้ย แต่ธนาคารสุขภาวะก็ฝากส่ิงที่ 
เกิดสุข อย่างรอบบ้านมีสิ่งท่ีเป็นมลภาวะเยอะเช่นขยะมากก็เปลี่ยนเป็น
เงินเอาเงินมาออมไว้ คนปลูกผักข้างบ้านเหลือขายก็มาแจ้งออมท่ีธนาคาร
สุขภาวะ” 
 สมุดบัญชีของธนาคารสุขภาวะที่แหลมยางนาจึงมี 2 ช่องรายการ
สำาคัญคือขยะกับผัก เพราะเน้นการสร้างเงินออมจากกิจกรรมขยะและผัก
มีดอกเบี้ยก็เป็นน้ำายาล้างจาน ยาหม่อง ที่ทำากันเองโดยกลุ่มอีกเช่นกัน 
 “ถ้าฝากทุกเดือนเราจะมีดอกเบี้ยให้นะแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่ได้ 
เพราะอนันีเ้ปา้หมายเราตอ้งการสร้างนสิยัในการออมมากกวา่เรือ่งดอกเบีย้” 
 เป็นการใช้เงินเล็กๆ น้อยๆ เป็นเครื่องมือพัฒนาคนต้องการสร้าง
วินัยการออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ธิดารัตน์เล่าว่าสิ่งที่ได้กับชุมชนหลังขับเคล่ือนโครงการก็คือ
พฤติกรรมของคน โดยคนมีหนี้สินลดลง เด็กที่เคยเกเร คนที่ติดยาก็ 
ลดลง 
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 “เรามีมาตรการหลายแบบไม่ว่าการกระตุ้นทางสังคม สร้างกติกา
ชุมชนซึ่งกำาลังขยับทำาธรรมนูญของหมู่บ้าน”
 อุปสรรคของการขับเคลื่อน เธอมองว่าอาจอยู่ที่การพูดให้ชาวบ้าน
เข้าใจ เพราะการเปลี่ยนคนเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยสร้างต้นแบบหรือทำาให้
เขาดูก่อน ถ้าเป็นสิ่งดีคนอื่นก็ย่อมอยากเจริญรอยตามไปเอง 
 “ส่ิงทีเ่ราหวงัสำาหรบัหมูบ่า้นคอืแตล่ะครอบครวัไมท่ะเลาะเบาะแวง้ 
ดูแลตัวเองเป็น และช่วยกันดูแลครอบครัวข้างๆ พึ่งพาอาศัยได้ ยาเสพติด
ลดลง ไม่มีปัญหาลักขโมย ไม่มีปัญหาสารพิษจากทุเรียนทวายอีกต่อไป”
 เธอวกกลับมาถึงทุเรียนทวาย เพราะกำาลังเป็นวาระปัญหาเร่งด่วน
ของชุมชน ที่นี่มีคนมาดูรูปแบบการทำาทุเรียนทวายกันมาก แม้รู้ว่าอันตราย
จากสารเคม ีแตค่นเลอืกทำาเพราะไดเ้งนิ แตผ่ลกระทบจากสารเคมรีศัมกีวา้ง 
กระทบคนมากมายจริงๆ •
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 เพราะอยากทำาอะไรเพื่อบ้านเกิดบ้านสามเสียมหมู่ 5 ตำาบล 
นาชะอัง อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ชัยสิทธ์ิ กาลพัฒน์ จึงมาทำา
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม 
 “เกิดจากจิตใต้สำานึกของผมที่อยากให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงสิ่ง
แวดล้อมเนื่องจากชุมชนละแวกนี้ มีอาชีพประมงชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่” 

คำาสารภาพของนักขาย
ผู้เคลื่อนงานอนุรักษ์อ่าวสามเสียม
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 แม้เขาเติบโตขึ้นและไม่ค่อยได้อยู่กับบ้าน และไม่ได้มีอาชีพประมง
เหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันคนอื่น แต่เมื่อกลับบ้านปัญหาที่เขาเห็นอย่างหนึ่ง 
เรือประมงขนาดใหญ่จากท่ีอ่ืนรุกล้ำาเข้ามาจับปลาในเขตชายฝั่ง นอกจาก
เบียดเบียนชาวบ้านที่ทำาประมงขนาดเล็ก ยังทำาลายพื้นที่สำาหรับอนุบาล 
ตัวอ่อนสัตว์น้ำา 
 ปัญหาเรือใหญ่ที่เป็นเรืออวนลาก มีมายาวนาน ได้กระทบทั้งระบบ
นเิวศและอาชีพชาวบา้นสามเสยีม จนกระทัง่ในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมาชาวประมง
หลายคนต้องเลิกจับปลาหันไปหาอาชีพอื่นมาประทังชีวิต
 “เมือ่มาทำาโครงการนีอ้นัดบัแรก เราตอ้งการใหช้าวประมง ประกอบ
อาชีพที่คุ้มทุน อยากให้เขาเห็นความสำาคัญของระบบนิเวศ เพื่อการอนุบาล
สัตว์น้ำา อยากให้ชุมชนเกิดความสามัคคี จากการได้มาช่วยเหลือในการทำา
กิจกรรม” 
 เนื่องจากไม่ได้มีบทบาททางสังคมอะไร หลังจบ ม.6 ก็ทำางานนอก
หมู่บ้าน จนมายึดงานขายตรงของสินค้ายี่ห้อดังรายหนึ่ง กระบวนการทำางาน 
เริ่มแรก ชัยสิทธ์เล่าว่าได้กลับไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อสะท้อนปัญหาของ
ชุมชน และได้แจ้งถึงการนำาโครงการเข้ามา เพื่อจะเป็นตัวเชื่อมชาวประมง
พื้นบ้าน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ประมง และ กอ.รมน. 
 เขายอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา คนสามเสียมโดยทั่วไปมักไม่ค่อย 
มสีว่นรว่มกบังานสงัคมมากนกั เพราะวถิชีาวประมงอยา่งทีร่บัรูก้นัวา่ ตืน่ขึน้
มาต่างคนต่างออกไปทะเล โอกาสหันหน้ามาพบกันก็น้อย
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 ทุนการพัฒนาชุมชนที่พอมีอยู่บ้าง ก็คงในช่วง 2 ปีก่อนที่เริ่ม 
มีการทำาธนาคารปู 
 “สิง่ทีเ่ราทำาไปแลว้จากโครงการฯ คอืไดม้กีารทำาทุน่ปอ้งกนัแนวเขต 
ป้องกันไม่ให้เรือประมงขนาดใหญ่บุกรุก” 
 มีการวางทุน่โดยไดส้รปุพกิดั 7 จดุ หา่งจากฝัง่ 3 กโิลเมตร แตล่ะจดุ
มีระยะหา่งประมาณ 500 เมตร แนวทุน่มไีวเ้พือ่แสดงอาณาเขตพ้ืนทีอ่นรุกัษ์
ในแนวปะการัง และให้คนในชุมชนพร้อมทั้งชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้องยึดหลัก 
กติกาที่ได้ร่วมกันวางไว้ ได้แก่
 1. ห้ามเรือประมงขนาดใหญ่ (เรือที่มีขนาดความกว้าง 6 เมตร 
ยาว 8 เมตร ขึ้นไป และมีลูกเรือ 30-40 คน) เข้ามาทำาการประมงในแนว
เขตอนุรักษ์
 2. เรือประมงขนาดเล็กสามารถทำาการประมงในแนวเขตอนุรักษ์ได้ 
แต่ห้ามใช้ตาข่ายลอบปลา ลอบปู ขนาดเล็กกว่า 1.7 เซนติเมตร
 ทุน่มสีตกิเกอรร์ะบใุหท้ราบ วา่ในเขตทีก่นัเอาไวใ้หท้ำากนิเฉพาะเรอื
ขนาดเล็ก ส่วนเรือขนาดใหญ่จะไม่ให้เขาเข้ามา 
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 “ถ้ามีการฝ่าฝืนเราก็จะตักเตือนก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าทำาซ้ำาจึงจะ
ทำาการริบเครื่องมือ และแจ้งกับประมงในพื้นที่”
 หลักใหญ่ใจความของกติกาชุมชน เน้นไปที่การห้ามบุกรุกในเขต 
ท่ีกำาหนด ความลึกความตื้นของเรือที่เข้ามา กำาหนดขนาดตาอวนที่จะทำา 
การประมงได้ 
 “อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นยังไม่น่าพอใจ ทุ่นที่เราวางก็ถูกทำาลาย
และถูกขโมยไป” ชัยสิทธิ์เล่า 
 กิจกรรมสำาคัญอีกเรื่องคือการปลูกป่าชายเลน สภาพป่าชายเลน 
มองพื้นที่ทั้งหมู่ 5 และหมู่ 8 ซ่ึงมีพื้นที่ติดกันระยะทางริมชายฝั่งหลาย
กิโลเมตร แม้ว่าปัญหาป่าชายเลนเดิมดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรออกมาให้
เห็นชดั และไมไ่ดถ้กูบกุรกุ แตโ่ครงการฯ ตอ้งการปลกูเพิม่เตมิใหม้มีากกวา่ 
ที่มีอยู่ 
 ในสายตาชาวบ้านสามเสียม ประโยชน์โดยตรงของป่าชายเลนอาจ
ไม่ชัดเจนนัก แต่โดยอ้อมรับรู้ว่าเป็นแหล่งอนุบาลเพาะพันธุ์สัตว์น้ำาเล็กๆ 
ในช่วงที่หน้าน้ำามากจะมีลูกปู ปลา กุ้ง เล็กๆ เกิดขึ้นจำานวนมาก 
 ชยัสทิธิพ์ดูกบัชาวบา้นว่า ถา้เราปลกูปา่ชายเลนเพิม่เตมิ ดแูลอนรุกัษ ์
กันดีๆ ก็จะทำาให้เพิ่มจำานวนสัตว์น้ำาให้บริโภคได้มากขึ้น
 การสำารวจพืน้ที่ๆ  จะปลกูปา่ชายเลนเพิม่เตมิ พบวา่มพีืน้ทีป่า่ชายเลน 
เสือ่มโทรมและสมควรปลกูเพิม่เตมิ 3 ไร่โดยประมาณ ใหป้ระชาชนในพ้ืนทีเ่ปน็ 
ผูด้แูลและเป็นการขยายพนัธุแ์ละพกัอาศยั/หลบภยัของสตัวน์้ำาวยัออ่น/สตัว์
น้ำาขนาดเล็ก เช่น ลูกปูม้า/ลูกปลาหมึก และยังเป็นการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งของคลื่นลมมรสุมได้อีกทางหนึ่งด้วย
 “สิ่งที่ได้มากกว่านั้น คือความสามัคคีของคนในชุมชนที่มีมากขึ้น” 
เขาเลา่ ถงึแมไ้มม่ากตามความคาดหวงั กพ็ยายามทำาความเขา้ใจวา่ อาจเปน็
เพราะคนในปัจจุบันต้องต่อสู้ เอาชนะให้มีชีวิตรอดกันมากขึ้น จึงไม่ค่อยให้
ความสำาคัญกับการร่วมทำากิจกรรมทางสังคม



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 55

 สภาพที่เป็นอยู่จริง ณ ขณะนี้ คนขาดความรู้ความตระหนักในการ 
จดัการอนุรักษท์รพัยากรทางทะเลและประมงชายฝัง่ ตา่งคดิเพยีงวา่ทำาอยา่งไร 
ให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด 
 “ปกตผิมเองกท็ำางานออกนอกพืน้ทีอ่ยูบ่อ่ย การไดพ้บปะคนในชมุชน 
ตัวเองก็น้อยเหมือนกัน” ชัยสิทธิ์ยอมรับ 
 แนวคดิอยา่งนีถ้า้บอกชาวบา้นเฉยๆ ยอ่มไมม่ใีครสนใจหรอืทำาอะไร 
จำาเป็นต้องหากิจกรรรมมาเป็นตัวเชื่อม ที่เขามาทำาเรื่องนี้ก็อยากให้ชุมชน 
มีความสามัคคี เกิดลักษณะของชุมชนที่ร่วมด้วยช่วยกัน มีการพึ่งพาอาศัย 
อยากจะเห็นประมงพื้นบ้านได้ทำาประมงต่อไป โดยไม่มีผลกระทบมาก 
อย่างเช่นที่กำาลังเผชิญอยู่ ล้วนแต่เพื่อนฝูง วงศาคณาญาติของเขาเอง
 “ภาพท่ีผมจำาได้ตอนท่ีผมยังเล็กอาหารการกินโดยเฉพาะอาหาร
ทะเลหากนิไดง้า่ย แตอ่าชพีประมงดเูหมอืนวา่จะลำาบากมากเวลานี ้เพ่ือนผม 
ทีสื่บทอดมาทำาเรอืประมงพืน้บา้นขนาดเลก็ นา่จะเหลอือยูเ่พยีง 30% บางคน 
ผมกเ็ลยชวนมาทำาขายตรงเสยีเลย” ชยัสทิธิหั์วเราะ กอ่นจะพูดจรงิจงักบังาน 
พัฒนาเขาจะไม่ชวนคุยเรื่องขายตรงเด็ดขาด ยกเว้นมีใครสนใจไถ่ถามเอง 
เกรงชาวบ้านระแวงว่าจะไปขายของ
 “ท่ีจริงแล้วผมก็ใช้เทคนิคขายตรง มาทำาประโยชน์ในการสร้าง 
เครือขา่ยมาทำางานทางสงัคม กค็อืการไปสรา้งผูน้ำาเอาไวเ้ปน็จดุๆ แลว้ใหเ้ขา
กระจาย เป็นวิธีทางการตลาดมาใช้ในการพัฒนา”
 กิจกรรมทำาทุ่นแนวเขตและปลูกป่าชายเลนทำามาแล้ว ต่อไปเขาก็ 
มีแผนที่จะให้ความรู้กับคนในชุมชน เร่ืองระบบนิเวศ ระบบทรัพยากร
ชายฝ่ัง และป่าชายเลน โดยจะไปเชญิเขตอนรุกัษท์รพัยากรชายฝัง่ และทาง
สำานักงานป่าชายเลน และประมงน้ำาตื้น มาให้ข้อมูลชาวบ้าน
 “ทกุวนันีผ้มมคีวามกงัวลเหมอืนชาวบา้นคนอืน่ เพราะไดข้า่วแวว่ๆ 
มาวา่ ทีท่ะเลหนา้บา้นจะมทีา่เรอืน้ำาลกึจะเขา้มาตัง้ จะมกีารมาเชา่ทา่เทยีบเรอื 
เป็นที่ขึ้นของตู้สินค้า ถ้าเป็นอย่างนั้น ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน 
ตรงนัน้จะมปีญัหาอยา่งแนน่อน” เขาเลา่ว่าเร่ืองแบบนีเ้ปน็ปญัหาใหญท่ีร่ออยู ่
แต่ชาวบ้านยังไม่ค่อยรู้ 
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 “สิ่งที่ผมอยากให้หมู่บ้านผมเป็นคือ ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ 
ความสามัคคีเป็นตวัหลกั ประกอบอาชพีกนัแบบเดมิทีช่าวบา้นเขากท็ำากนัอยู ่
โดยไม่ติดขัด” 
 เขาอยากให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้านให้มากที่สุด นึกถึงสมัย
ก่อนนัดทำาอะไรสักอย่าง เช่นลงแขก มากันพรึบ ถ้าอยู่กันแบบนั้นเขามอง
ว่ามีความสุขกันดี
 “ทกุวนันี ้ตา่งคนตา่งอยู ่ผมคดิว่า ถา้เราทำาโครงการนีแ้ลว้มีกจิกรรม
รว่มกนัได ้แตเ่สียดายวา่พอเอาเขา้จรงิ กพ็บวา่ยงัไมส่ามารถตอบคำาถามนีไ้ด”้ 
เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ เขายอมรับว่าล้าเหมือนกัน ยิ่งมาเห็นทุ่นแนวเขต
ถูกขโมย 
 “แต่พอมาถึงจุดหนึ่ง ที่เราเห็นบางอย่าง เช่นว่า เห็นป่าชายเลน 
ทีร่อดขึน้มา มปีา่ชายเลนเพิม่ขึน้มา กท็ำาให้มกีำาลงัใจ อยา่งนอ้ยกไ็ดใ้นระดบั
หนึ่งและผมคิดว่าถ้าให้เห็นผลจริงๆ ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป” 
 อย่างไรก็ตามสภาพทะเลหน้าบ้านเสียม จะต้องเป็นเขตอนุรักษ์ 
ที่ดีมาก เพราะมีสภาพเป็นอ่าว ยิ่งถ้าปลูกป่าโกงกางได้ ก็เหมือนมีบ่อพันธุ์
สัตว์น้ำาแบบธรรมชาติ 
 เบญจา รัตนมณี พี่เลี้ยงโครงการแนะว่า อยากให้คณะทำางาน 
ไปดูกลุ่มแนวร่วมที่จะไปกับโครงการฯ ได้ เห็นด้วยที่จะไปดึงกลุ่มอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมกับโรงเรียนสามเสียมมาเดินเรื่องต่อเพราะเขาก็สนใจ แต่ต้อง
คุยในรายละเอียด แต่ยอมรับว่าแนวคิดการสร้างเครือข่ายชาวประมงอาจ
เกิดยาก •
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 บ้านควนสินชัย หมู่ 5 ตำาบลไทรทอง อำาเภอชัยบุรี จังหวัด
สรุาษฎรธ์าน ียงันบัเปน็หมู่บา้นไกลปนืเท่ียงเพราะหา่งจากโรงพยาบาล
ชัยบุรี 30 กิโลเมตร ส่วนโรงเรียนมัธยมอยู่ห่างถึง 40 กิโลเมตร
 หมูบ่า้นขนาด 675 หลงัคาเรอืน สว่นใหญป่ระกอบอาชพีทำาสวนยาง 
พาราและปาล์มน้ำามัน พื้นที่หมู่บ้านกว้างใหญ่ บ้านเรือนต้ังอยู่ห่างไกลกัน 
แต่การคมนาคมเป็นไปอย่างยากลำาบาก 
 “ผมเป็น อสม.มีการออกพื้นที่และคัดกรองภาวะสุขภาพของ
ประชาชน พบว่าคนป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี” 
 คำาบอกเล่าของ พิศิษฐ ชีวะ ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่อย่างวิถีไทย 
ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
 พฤติกรรมชาวบ้านอันเป็นสาเหตุของโรคภัยยุคใหม่ มาจากคา่นิยม
เปลีย่นไปในสถานการณป์จัจบุนั เชน่ การรบัประทานอาหารรสจดั การตดิความ 
สะดวกสบาย ไม่ชอบออกกำาลังกาย เป็นต้น 
 “อสม.จัดทีมลงไปเยี่ยมบ้านให้ความรู้ เมื่อแนะนำาการปฏิบัติตน 
ในการดูแลสุขภาพลงไปเขาจะปฏิบัติตามในช่วงสั้นๆ” พิศิษฐเล่าหมู่บ้าน

สูตรลับสุขภาพดี 
ณ หมู่บ้านไกลปืนเที่ยง
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ขนาดใหญ่ติดตามผลยาก อีกอย่างคนเป็นโรคเท่านั้นจะตระหนัก คนที่ยัง
แข็งแรงยังไม่เจ็บป่วยก็ไม่ได้ให้ความสำาคัญ
 แม้กองทุนสุขภาพตำาบลทำากิจกรรมและศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ จัดนิทรรศการให้ความรู้ก็ไม่ได้รับ
ความสนใจจากชาวบ้านนัก การมาทำาโครงการฯ นี้เพื่อจุดประกายความคิด
ใหเ้กดิคนผู้หนัมาตระหนกัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากกลุ่มผูน้ำาคอืแกนนำาดา้น
สุขภาพ
 เนือ่งจากพศิษิฐเลง็เห็นปญัหามาตัง้แตเ่ขาทำางาน อสม. จงึมองเหน็
คนและเลอืกแกนนำาสขุภาพ เพือ่มาเปน็คนตน้แบบใหค้นอืน่เจรญิรอยตามได้
ราว 70 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและวัยทำางาน ส่วนวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มัก
ออกจากหมู่บ้านไปเรียนที่อื่น
 “แกนนำาทีไ่ดม้ทีัง้คนออกกำาลงักายดว้ยไมพ้ลอง แอโรบคิ ดา้นการ
บริโภคมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มักนัดกันวันพระทำาอาหารเมนูสุขภาพมากินกัน”
 นอกจากแกนนำา 70 คนแรก มกีารนำาคนกลุม่ทีก่รรมการของหมูบ่า้น 
ประเมินว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สร้างเป็นแกนนำาแถวสอง
ขยายวงต่อไปอีก
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 สำานักสงฆ์บ้านควนสินชัยซึ่งตั้งอยู่ในป่าชุมชน เป็นศูนย์รวมในการ
ทำากิจกรรมตา่งๆ ซึง่อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ทัง้คนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มคน 
ปกติมาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพ ทั้งให้ความรู้ด้านสุขศึกษา วางแผน 
ประชุม ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนตัวเอง
 “เราบอกว่าไม่ต้องเดินตามต้นแบบคนท่ีประสบความสำาเร็จแล้ว 
เพยีงเอาวถิขีองเขามาเปน็ตน้แบบประยกุตใ์ห้สอดคลอ้งแตล่ะคนไป ไมเ่นน้ 
ให้ทำาตามอย่างเดียว แต่ให้คิดตระหนักของตัวเขาเอง เป้าหมายคือ 
สุขภาพดี”
 พิยกุล หนูอุ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ไทรทอง คณะทำางานโครงการฯ 
เล่าว่าแกนนำาสุขภาพคนต้นแบบคนหนึ่งชื่อว่าคุณสุชาติ ประกอบแก้ว อายุ 
47 ปี เดิมติดสุรา ติดสุราบุหรี่มาแต่วัยรุ่น อาการหนักจนถึงขั้นอัมพฤกษ์ 
 “หลงัจากเข้าโรงพยาบาล 2 เดอืน และพกัฟืน้ทีบ่า้นอกีหลายเดอืน 
หลังอาการดีขึ้นเขาก็กลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นเลิกดื่มเหล้า บุหรี่” พิยกุล
เล่า ในทุกตอนเย็นเขาก็หันมาชวนเยาวชนเตะตะกร้อ และตัวเขาเองสมัคร 
อสม. เอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าเป็นบทเรียน 
 “ก็ถือว่าได้ผลมากเพราะชาวควนสินชัยรู้จักเขาดีว่าผ่านอะไรมา 
เขาก็เปลี่ยนคนได้เยอะ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเขาก็จะจริงจัง
มากในเร่ืองงดเหล้าเข้าพรรษา ถึงขนาดขับรถไปทุกบ้านเพื่อให้คนลงชื่อ 
เพื่อปฏิญาณว่า จะไม่สูบบุรี่ กินเหล้า คนที่ลงชื่อ 90% ก็ทำาได้ตามนั้น”
 พิศิษฐ เล่าถึงคนต้นแบบอีกคน ชื่อว่า คุณวิเชียร ประพันธ์ เป็น
ประธานชมรมผู้สูงอายุ เดิมเป็นคนติดเหล้า ถึงขนาดว่าวันไหนไม่ดื่มทนอยู่
ไม่ได้ 
 คณุวเิชยีรสามารถเปลีย่นพฤตกิรรมไดเ้พราะลกูสาวขอรอ้งและยืน่
เงื่อนไขกับพ่อว่าถ้าอยากให้เธอไปเรียนต่อพ่อต้องเลิกเหล้าและบุหรี่
 นอกจากเหล้า บุหรี่ ก็มีต้นแบบของการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
สมุนไพรในครัวเรือน
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 “ต้นแบบคือยายของดิฉันเองคือคุณยายสุนีย์ ชิราพร” พิยกุล 
เล่าว่า ยายของเธอปลูกผักกินเองมาตลอดชีวิต ไม่ใช้สารเคมี ตอนนี้อายุ 
66 แล้วไม่เป็นโรคอะไรเลย
 “ยายจะไม่มีการซื้อผักมากิน แกปลูกเองผัก ที่ปลูกเยอะมาก เช่น 
บัวบก กะเพรา ตะไคร้ นอกจากกินผักปลอดสารพิษยายแกจะคั้นน้ำาผลไม้
หรอืเอาพชืสมนุไพรมาตม้กนิอยูต่ลอดเวลาทีแ่กทำาแกงสักอยา่งจะมีสมุนไพร
เข้าไปช่วยเยอะมากเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมา” พิยกุลเล่า ส่วนการออก
กำาลังกาย ยายของเธอจะรวมกลุ่มไม้พลองของหมู่บ้าน
 “เราเองกค็ดิเหมอืนยายวา่จะปลกูผกักนิเองเหมอืนยาย แตเ่ราไมม่ี
เวลา ตอนนี้จึงไปเอาของยายมากิน” เธอหัวเราะ
 พศิิษฐเลา่วา่การสง่เสรมิการปลกูผกัสวนครวั สมนุไพร ซึง่ดำาเนนิการ 
มา 5 เดือน ทุกบ้านปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 
 เนื่องจากหมู่บ้านใหญ่ การปลูกผักและสมุนไพรมีการแบ่งโซน 
ออกเป็น 6 โซน มีหัวหน้าโซนเป็น อสม.ดูแล ในแต่ละโซนจะมีกรรมการ
ประกอบด้วย อสม. ชุดรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายสาธารณสุข
 “ตอนนี้เรามีโรงเรือนสมุนไพร ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
เพื่อเป็นธนาคารกลางของสมุนไพร ชาวบ้านคนไหนต้องการสมุนไพรที่เรา 
มีอยู่ ต้องนำาสมุนไพรที่มีอยู่มาแลกกับเรา”
 ส่วนนีม้าจากการทอดผา้ปา่สมนุไพรทีต่า่งจากกาทอดผา้ปา่ทัว่ไปตรง
มีการนำาสมุนไพรต้นกล้ามาทำาบุญแทนเงิน ทำาให้ได้สมุนไพรมาไว้ที่โรงเรือน
ราว 250 ต้น ได้ทำาการเพาะขยายพันธุ์ มีทีม อสม.คอยผลัดเปลี่ยนดูแล 
รดน้ำา
 “เราจะใชโ้รงเรอืนแหง่นี ้เปน็ศนูยเ์รยีนรูส้มุนไพรหมู่บา้น ใครต้องการ 
สมุนไพรก็พาสมุนไพรมาแลก เพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อ มีทีมให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพร มีบริการอบสมุนไพรหลังออกกำาลังกาย โดยเก็บค่าบริการบ้าง
เล็กน้อย”
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 มีความพยายามจะเปลี่ยนลานวัดที่สำานักสงฆ์บ้านควนสินชัยเป็น
ลานกีฬา เน่ืองจากวัยรุ่นนิยมเล่นตะกร้อ ฟุตบอล จึงจะมีการจัดแข่งขัน
ระหว่างหย่อมบ้าน ซึ่งทำาให้เห็นได้ชัดว่าคนสนใจออกกำาลังกายมากขึ้น
 พิศิษฐ เล่าว่าการขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ทำาให้เห็นว่าคนหันมาปรับ
เปลีย่นการบรโิภคกป็รบัเปลีย่นมาดแูลพฤตกิรรมการกนิมากขึน้ คนทีไ่ม่ออก
กำาลังกายมาก่อน ก็หันมาออกกำาลังกาย เพราะเห็นว่าคนอื่นทำาแล้วได้ผลดี
ต่อสุขภาพ ก็เลยทำาตาม 
 ส่วนอุปสรรคเขาเล่าว่าเป็นเรื่องระยะทาง เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ 
เปน็ทีร่าบสลบัภเูขา ถนนหนทางยากลำาบากเปน็เพยีงถนนฝุน่แดง ลกูรงัขรขุระ 
หญิงมีครรภ์ใกล้คลอดหลายรายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคลอดบนรถระหว่าง
ไปโรงพยาบาล 
 “การที่เราเป็นหมู่บ้านห่างไกล ห่างจากสถานบริการสาธารณสุข 
การทีท่ำาใหช้าวบา้นมคีวามรู้ในการปอ้งกนัตวัเอง ถอืว่าทำาใหช้าวบา้นมีสุขภาพ
ดี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเขา” •



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 63

 ความเป็นมาของบ้านทับคริสต์ หมู่ 3 ตำาบลคลองชะอุ่น 
อำาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มต้นจากปี 2512 เมื่อคริสตจักร
ประเทศไทยขออนุมัติพื้นท่ีว่างแห่งหนึ่งจากกระทรวงพัฒนาการแห่ง
ชาติ (เกษตรและสหกรณ์) สมัยนั้นให้มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
จัดสรรให้กับราษฎรเข้าทำากิน
 คริสตชนที่ทราบข่าวได้อพยพกันเข้ามาจับจองที่ดินด้วยความหวัง
ว่าจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า แต่บางคนทนความยากลำาบากของพื้นที่ป่าเขาอัน
ทุรกันดารแห่งนี้ไม่ไหวขอโบกมือยอมแพ้ทิ้งหรือขายที่ดินกลับถิ่นเดิมก็มี 
 อย่างไรก็ตามที่ดินทั้งหมดถูกครอบครองทำากินจนเต็มพ้ืนที่ราวปี 
2517 
 การพลิกผืนป่าหักร้างถางพงในถิ่นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ การคมนาคมไม่
สะดวกทกุแหง่หนเตม็ไปดว้ยดนิโคลน ตอ้งกกัตนุอาหารแหง้เอาไวก้นินานๆ 
จึงมีการช่วยเหลือเอื้ออาทรแบ่งปันอาหารจึงจะมีชีวิตรอดมาได้ 
 “ในอดตีทกุคนทีน่ีใ่กลช้ดิสนทิสนมชว่ยเหลือกนัทกุอยา่ง สรา้งบา้น
หนึ่งหลังวันเดียวเสร็จ ช่วยกันปลูกข้าวด้วยความสามัคคีกันดี แต่ปัจจุบัน 
ไม่เหนียวแน่นเหมือนเดิม” 

ฉลองปีศักดิ์สิทธิ ์บ้านทับคริสต์
ปลูกผักฟื้นวิถีความรักดั้งเดิม
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 จำาลอง บญุลา ผูร้บัผดิชอบโครงการ “ผกั : สายสมัพนัธส์ูท่บัครสิต์ 
วิถีชีวิตที่พอเพียง” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการร่วมสร้างชุมชนและ 
ท้องถิน่ใหน่้าอยูส่ำานักสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรม สสส. เลา่และเหน็วา่ 
อาจเป็นเพราะช่วงยุคสมัยหลังคนทับคริสต์มีความสะดวกสบายทำามาหากิน
คล่องขึ้น เงื่อนไขที่คนยากลำาบากฝ่าฟันปัญหาด้วยกันค่อยคลี่คลายมาเป็น
ลำาดับ 
 ตรงกนัขา้มความเจริญท่ีเขา้มาทำาให้ผู้คนมหีนีส้นิเพ่ิมมาจากคา่ครอง
ชีพที่สูงขึ้น ต้นทุนชีวิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำา ฝนตกไม่ตามฤดู สภาพดิน
แย่ลง ค่าแรงสูง หาคนงานยาก ปัจจัยเหล่านี้ค่อยปรับเปลี่ยนวิถีชาวสวน 
ผลไมแ้บบคนภาคกลาง ซึง่เปน็แหลง่ทีม่าของพวกเขาสว่นใหญ ่มาทำาสวนยาง 
และปาล์มแบบคนพื้นถิ่นใต้ทั่วไปแทน
 แมค้นทบัครสิตม์าจากภาคกลางและภาคอีสานมาอยูท่ีน่ีเ่กอืบ 50 ป ี
แล้ว ยังไม่นิยมพูดภาษาใต้ แต่เริ่มมีวัฒนธรรมของการเป็นคนใต้ จนกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของคนใต้ 
 “ลกูหลานคนทีน่ีห่ลงัเรยีนจบ ม.3 จากโรงเรยีนของหมูบ่า้น มกัออกไป 
ทำางานนอกชมุชน ไมไ่ด้สบืตอ่งานของครอบครัว เหลอืเพียง 10% ทำาเกษตร
ในพื้นที่ของตนเอง นอกนั้นเป็นประชากรของกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” 
 ประชากร 153 ครัวเรือน จำานวน 1,100 กว่าคน ซึ่งนับถือศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจึงกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
 “ปัจจุบันเยาวชนมีความเคารพต่อผู้อาวุโสน้อยลงเยาวชนเข้าวัด
น้อยลง พ่อแม่ไม่เคี่ยวเข็ญให้มาวัดแต่เน้นเรียนพิเศษมากกว่า”
 จำาลองเล่าว่าเพราะพ่อแม่มักกลัวว่าลูกจะลำาบากเหมือนตัวเอง 
ในยุคอดีตที่ผ่านมา จึงไม่ให้ลูกทำางานหรือเผชิญกับความยากลำาบากเด็กๆ 
รุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความสะดวกสบายมีพร้อมทุกอย่าง กลับนำา 
ไปสู่ปัญหายาเสพติด (น้ำาท่อม) ค่านิยมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อิทธิพลจากสื่อ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างหนี้ การเล่นหวย 
 การพดูคยุชมุชนเมือ่ป ี2557 ทีผ่า่นมามคีวามเหน็รว่มกนัวา่ตอ้งเริม่
ฟื้นฟูชุมชนใหม่ ในเรื่องครอบครัว เริ่มจากหาทางให้เด็กหันมารักการเกษตร 
รักพื้นดิน ถิ่นฐานที่อยู่
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 จำาลองในฐานะเจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานสงัคมของศนูยร์ว่มกนัพัฒนาชนบท 
(IRDC) ประจำาชุมชนของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก เริ่มกระบวนการ
ทำางานด้วยการนำากลุ่มเด็กผู้หญิงท่ีเป็นนักขับร้องที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มาทดลองขบัเคลือ่นกจิกรรมกลุม่วนัเสาร ์พฒันาความสามารถในการขบัรอ้ง 
เพลงโบสถ ์พฒันากระบวนการกลุม่ดว้ยการทำางานปลกูผกัลงแปลงผกัดว้ยกนั 
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุสร้างสายสัมพันธ์ และต่อยอดด้วยการทำาโครงการเสนอ 
สสส.ในโครงการ “ผกั : สายสมัพนัธส์ูท่บัครสิต ์วถิชีวีติทีพ่อเพยีง” พรอ้มกบั
ขยายกลุม่เป้าหมายสูค่รอบครวัของเดก็คาทอลกิทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีนในนาม 
กลุ่มเด็กยุวธรรมทูต 
 “ผมใชศ้าสนาเปน็พลงัในการทำากจิกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะเดก็ผูห้ญงิ 
มกีจิกรรมของกลุม่เดก็นกัขบัรอ้ง สูก่จิกรรมวนัเสาร์ ชว่ยกนัเพาะต้นไม้ แล้ว
นำาไปให้ผู้สูงอายุปลูกต่อ เป็นการไปเยี่ยมในลักษณะ 2 วัยเจอกัน โดยมี 
ซิสเตอร์ที่โรงเรียน มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยในการอบรมการปลูกผัก เช่น 
พี่เลี้ยงโครงการ สสส. ศูนย์พืชสวน และเกษตรอำาเภอ” 



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้66

 เป้าหมายสำาคัญของโครงการฯ คือลดช่องว่างระหว่างเด็กและ 
ผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมให้เด็กทำาแปลงผัก ทั้งแบบลงดินและไฮโดรโปนิค 
เมื่อผักโต เด็กเก็บผักกลับไปกินที่บ้านได้ เมื่อมีโอกาสจะชวนเด็กกลุ่มนี้ 
ไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ถ้าที่บ้านผู้สูงอายุคนใดมีแปลงผักก็ทำากิจกรรม
ปลกูผักร่วมกบัผู้สูงอาย ุและใหค้นแกช่ว่ยกระตุน้ใหค้นรุน่ใหม่รกัผนืแผน่ดนิ 
รักอาชีพเกษตร และนำาสวดตามแบบคริสต์ 
 มักมีความเชือ่ทัว่ๆ ไป ว่าภาคใตเ้ปน็พืน้ทีป่ลกูผกัยาก เพราะสภาพ
ภมูอิากาศทีฝ่นตกหนกัความชืน้สงู โรคเยอะ แตใ่นชว่งทีร่าคาผลผลติในสวน
ตกต่ำา จำาลองบอกทกุคนวา่การปลกูผกัเปน็การลดคา่ใชจ้า่ยและยงัปลอดภยั
กว่าเพราะการบริโภคผักในตลาดมักมีสารเคมีปนเปื้อนมาก 
 “ในปี ค.ศ.2020 หมู่บ้านเราจะมีอายุครบ 50 ปี เมื่อปี 2013 
ที่ผ่านมาเป็นปีเริ่มโครงการฯ นับเป็นก้าวแรกของ 7 ปีที่จะไป 2020 เราจะ
ฉลองปีที่ 50 ด้วยโครงการฯ นี้”
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 ทางศาสนาคริสต์ถือว่าเมื่อก้าวขึ้นสู่ปีที่ 50 ถือว่าเป็นปีทีศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นปีโมทนาคุณพระเจ้าเป็นปีที่พระเจ้าอวยพร ในปีที่ 2020 จำาลองบอกว่า
ตอ้งการนำาบา้นทบัครสิต ์ไปสูก่ารเปน็ชมุชนคาทอลคิทีม่คีวามเชือ่วา่พระเยซู
เจ้าเป็นศูนย์กลาง 
 “เมือ่จติวญิญาณของเราด ีมองออกไปรอบขา้ง ครอบครวั เพือ่นบา้น 
เพือ่มุง่ไปสูค่วามสมัพนัธ ์การรือ้ฟืน้ความสมัพนัธค์รอบครวั ใหเ้ปน็ครอบครวั 
คริสตชนที่แท้จริง”
 เทา่ทีด่ำาเนนิโครงการไป เขาเหน็การเปลีย่นแปลงในตวัเดก็ จากเดก็
ที่อยู่บ้านติดทีวี ติดเกม แต่ถึงวันนี้เด็กจะถามเสมอว่าเม่ือไรจะถึงวันเสาร์ 
เพราะอยากมาร่วมกิจกรรมวันเสาร์ 
 สำาหรบัประชาชนทัว่ไปในวนัอาทติยเ์ขา้โบสถ ์เร่ิมเปล่ียนมามีกจิกรรม 
การประชุม พูดคุย กินกาแฟ หลังพิธีมิสซาทำาให้เกิดการประสานระหว่าง 
โรงเรียน วัด และศูนย์ร่วมกันพัฒนาชนบท 
 “น่ีเป็นความฝันของเราที่จะกลับไปสู่ชุมชนเดิม ทุกวันนี้กระแส
ยุคใหม่เข้ามาตีสังคม สถาบันครอบครัว เด็กๆ เรายึดตรงนี้มาต้านกระแส
บริโภคนิยม ปัจเจกนิยม เราเอาวิถีจุดแข็งทางศาสนามาเป็นตัวขับเคล่ือน 
แล้วเราจะบอกเด็กๆ ว่า สิ่งสำาคัญทางศาสนาคืออะไร ซึ่งก็คือความรัก 
การแบ่งปัน”



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้68

 เปา้หมายป ี2020 ของชมุชนครสิตแ์หง่นี ้พวกเขาอยากเหน็ ศาสนา
ที่มั่นคงเกิดในครอบครัวที่หล่อเลี้ยงด้วยพระวาจา ชุมชนมีความสัมพันธ์กัน 
 “เด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับการหล่อหลอมตรงนี้ น่าจะเกิดสิ่งที่ดีกับชุมชน 
เมือ่พวกเขาเรยีนจบทำางาน อาจหวนกลบัมาหมูบ่า้น หรือไม่กลบัมา กไ็ดป้ลกูฝงั 
วิถีชีวิตที่พอเพียงให้ติดตัว”
 บุญช่วย นักพรรษา หญิงวัย 70 ปี ผู้อพยพเข้ามาทับคริสต์ในปี 
2514 เล่าว่า ทุกวันอาทิตย์ชาวบ้านที่นี่ก็ไปร่วมกันสวดมนต์ภาวนาที่วัด 
ทำาพิธีขอบคุณพระเจ้า หลังจากเสร็จแล้ว บางกลุ่มก็มีการประชุมต่อ
  “ดิฉันเองมีหน้าที่ติดตามเยี่ยมเยียนบ้านที่ตกทุกข์ได้ยาก คนป่วย 
คนชรา ที่โรงพยาบาล สัปดาห์ก่อนกลุ่มเราขอให้เพื่อนหายป่วย พอได้อย่าง
ที่ขอก็มาร่วมขอบคุณพระเจ้า”
 ในปีที่ 50 ที่จะมาถึงในปี 2020 อยากให้หมู่บ้านมีความกระตือ 
รอืรน้ มีการพฒันา ช่วยกนัทำาหมูบ่า้นใหด้ขีึน้ ใหม้คีวามรกักนั ชว่ยเหลอืกนั 
ปรึกษาหารือ แนะนำา แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว 
 “เม่ือกอ่นชาวบา้นชว่ยกนัสรา้งบา้นภายใน 1 วนัสามารถเขา้อยูไ่ดเ้ลย 
บา้นดิฉนักเ็ช่นกนั” เธอเลา่วา่ การปลกูผกั ไดแ้ลกเปลีย่นกนั แบง่ปนัผลผลติ 
แม้จะมีการขายผัก แต่ก็แถมให้ด้วย ชวนเขาปลูก ถ้าเขาไม่มีเมล็ด เธอก็จะ
ให้เมล็ด แบ่งปุ๋ย น้ำาหมัก น้ำาส้มควันไม้ อยากให้เขามีกินไม่ต้องไปซื้อเขา 
ยิ่งผักตลาดก็รู้แล้วว่ามีสารพิษปนเปื้อน
 เธอมองว่าคนรุ่นหลังมักง่าย ไม่ชอบมานั่งขุดดินปลูกผัก อยากกิน 
ก็ซื้ออย่างเดียว เขาบอกว่าเหนื่อย เห็นแดดก็กลัว ไม่เหมือนคนแต่ก่อน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่ปลูกฝังกันมา 
 “อาจเพราะสมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีคอมพ์ ทำาให้เด็กไม่ไปไหน
มากมาย” •
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 “บ้านหัวแหลมเป็นชุมชนปิดตั้งอยู่ริมคลองปากแม่น้ำาตาปี 
ฝั่งตรงข้ามท่าเทียบเรือสะพานปลาเมืองสุราษฎร์ฯ คนท่ีนี่ติดต่อกับ
ชุมชนอื่นด้วยเรือเท่านั้นเพราะไม่มีถนนเชื่อมต่อ” 
 ชยาพร สบูม่ว่ง คณะทำางาน โครงการพืน้ทีส่รา้งสรรคส์านสมัพนัธ ์
คนสองวยัชมุชนหวัแหลมพฒันา ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
อธิบายถึงลักษณะพิเศษของบ้านหัวแหลมจำานวน 104 ครัวเรือน ประชากร 
400 คน ในขนาดพื้นที่แค่ 7 ไร่ ทำาให้บ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่น 
 แม้ทุกวันนี้จะเป็นชาวสุราษฎร์ธานีแต่ถ้าไปดูความเป็นมาจะพบว่า
คนรุ่นปู่ย่าตายายในชุมชนแห่งนี้ ส่วนใหญ่อพยพทางเรือมาจากภาคกลาง
แถวสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี 
 “เทา่ทีฟ่งัมาเดมิทพีวกเขามอีาชพีประมงอยูแ่ลว้ พอไดข้า่ววา่ภาคใต้ 
มแีหลง่ทำาประมงดกีวา่ กพ็ากนันัง่เรอืสำาเภาลงมาหาทีท่ำากนิใหม ่พอไดห้ลกั
แหล่งแล้วคนอีกส่วนนั่งรถไฟย้ายตามมา” ชยาพรเล่า 
 เมื่อมาอยู่ที่บ้านหัวแหลม พวกผู้ชายทำาหน้าที่ออกจับปลาในทะเล
ส่วนแม่บ้านมักยึดอาชีพแปรรูปสินค้าประมง อาชีพดั้งเดิมดำาเนินมาแต่วิถี
เปล่ียนไปเร่ือยๆ เพราะหาปลายากขึ้น หลายคนจึงเปลี่ยนมารับจ้างหรือ
คา้ขาย ส่วนคนรุน่ลกูหลานทีเ่รยีนจบสงูๆ มกัทำางานในหา้งรา้นหรอืรบัราชการ

พื้นที่สร้างสรรค์บ้านหัวแหลม



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้70

 ธญัวรตัน์ ฐติะโชต ิคณะทำางานโครงการฯ อกีคนเลา่วา่ สภาพเดมิ 
ของทีต่ัง้ชุมชนอาจเป็นเพยีงจดุแวะพกัเรอืเทา่นัน้ ภายหลงัคนทีอ่พยพมาคง
มองเห็นเป็นทำาเลดีในการตั้งชุมชน พอเริ่มมีคนมาอยู่คนบ้านอื่นๆ ได้ข่าว
ก็ตามกันมาช่วยหักร้างถางพงจนสร้างชุมชนแห่งใหม่ 
 ทุกวันน้ีชุมชนแห่งนี้ยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายอย่างน่า
สนใจปรากฏอยู ่อยา่งเชน่ โรงสขีา้ว อูต่อ่เรอืเกา่ ขณะเดยีวกนัมกีารสบืทอด
วฒันธรรมประเพณอีนัสอดคลอ้งกบัความเปน็มาของผูค้น โดยพบคนมฝีมีอื
ทางการทำาจักสาน ทำาขนมไทยแบบภาคกลางที่สืบทอดกันมา 
 “คนที่นี่พูดภาษากลางยกเว้นที่แต่งงานกับคนใต้ หรือคนใต้แท้ๆ 
ทีเ่ขา้มาจับจองอยูด้่วยกม็บีา้ง นอกจากนัน้ยงัมกีลุม่แรงงานพมา่ทีเ่ปน็ลกูจา้ง
ในเรือมาอยู่ด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง” 
 ชยาพร เล่าต่อว่าที่มาทำาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สานสัมพันธ์คน
สองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา เพราะคนรุ่นใหม่อยากมาช่วยพัฒนาชุมชน
ของตนเองบ้าง
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 “เรามองเห็นปัญหาบางอย่าง เช่น สภาพอาชีพคนที่นี่ชาวประมง
ต้องออกไปหาปลา หลุดจากฝ่ังออกสู่ทะเลกว้างต่างคนต่างไปการพบปะ 
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนมีน้อย”
 ก่อนมาทำาโครงการกับ สสส.เธอกับธัญวรัตน์เคยทำากิจกรรม 
“สามวัยสายใยรัก” ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสนับสนุนให้พ่อแม่ลูกมาทำา 
กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจากการทำากิจกรรมดังกล่าวก็พบปัญหาว่าทุกเสาร์- 
อาทติย ์ชาวบา้นหัวแหลมมกัตอ้งออกไปขายของ ขณะทีว่นัธรรมดาเดก็ตอ้ง 
ไปโรงเรียน สภาพดังกล่าวทำาให้โอกาสที่คนสองวัยมาเจอกันได้มีน้อย 
 อย่างไรก็ตามพอเห็นกิจกรรมอยู่บ้าง เป็นการเน้นการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการชวนผู้สูงอายุสอนเรื่องการหุงข้าวหม้อดิน 
โดยใช้ไม้ฟืน สอนการทำาขนมหม้อแกง ทองหยิบ ทองหยอด ส่วนเด็กสอน
คุณปู่คูณย่าต่อจิ๊กซอว์ 



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้72

 นอกจากนั้นมีการแข่งขันตำาน้ำาพริกทำากับข้าวไปพร้อมกิจกรรมการ
ละเล่นพื้นบ้าน ชักคะเย่อ ปิดตาตีหม้อ พอดึงคนต่างวัยมาคุยกันได้บ้าง
 “ที่ผ่านมาครอบครัวในชุมชนพูดคุยกันน้อยมากเพราะพ่อแม่กลับ
มาเหนื่อยรีบอาบน้ำานอน เด็กกลับจากโรงเรียนก็เหนื่อย คุณตาคุณยายอยู่
กับบ้านเหงาไม่รู้คุยกับใคร”
 มาถงึโครงการพืน้ทีส่รา้งสรรคส์านสมัพนัธค์นสองวยัชมุชนหวัแหลม
พัฒนาที่สนับสนุนโดย สสส. เนื่องจากมีทุนเรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว จึงประสบ
ความสำาเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ระดับที่น่าพอใจ
 “ก่อนนี้การรวมตัวทำาอะไรสักอย่างกว่าจะนัดชาวบ้านได้เป็นเรื่อง
ยากมาก แต่โครงการนี้คนจะมานั่งรอทำากิจกรรมเลยทีเดียว” เธอเล่าว่ามี
กิจกรรมสำาคัญเป็นลำาดับกล่าวคือ
 - มีการทำาวจิยัของกลุม่เดก็ๆ เรยีกวา่วจิยัวยัทนี (อายรุะหวา่ง ป.3- 
  ปวช.ราว 10 คน) ในเรื่องความเป็นมาของชุมชน 
 - พาเด็กไปศึกษาดูงานกับเพื่อนเครือข่ายเยาวชน สมุนไพร 
  เพือ่เรยีนรู ้การทำาสมนุไพร ลกูประคบ ยาหมอ่ง จากครภูมิูปญัญา 
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 “เพราะตอนแรกทเีดยีวเดก็ไมค่อ่ยรูจ้กัต้นไม้ เราจงึพาไปศกึษาดงูาน 
สมุนไพร พอกลับมาเด็กเรารู้ว่าสมุนไพรบางอย่างก็มีในชุมชนของเราเอง 
จึงมาคิดต่อว่าจะทำาสมุนไพรของบ้านเราเอง” ธัญวรัตน์เล่า ตามมาด้วย
กจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ทำาลกูประคบสมนุไพร แลว้นำาลกูประคบทีไ่ดไ้ปเยีย่มคารวะ
ปู่ย่าตายาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุ 
 ธญัวรตันแ์ละชยาพรทีเ่ดก็เรียกว่า “พีธ่ญั” และ “พีก่ัง้” ทำาตวัเปน็ 
ศูนย์กลางที่เด็กๆ จะเข้าถึงตัวได้ตลอดเวลา พร้อมคุยกันได้ทุกเรื่อง 
บางครอบครัวกว่าพ่อแม่ของเด็กจะกลับจากทำางานก็ปาเข้าไปสี่ห้าทุ่ม 
 การที่เด็กไว้วางใจ มาปรึกษา พูดคุย อย่างน้อยพวกเธอเห็นว่าจะ
ทำาให้เห็นเด็กอยู่ในสายตาไม่เอาเวลาไปทำาอะไรนอกลู่นอกทาง
 “เด็กกลุ่มเสี่ยงก็มีอยู่บ้าง” ชยาพรเล่าต่อ แต่เสน่ห์อย่างหนึ่งของ
เด็กในชุมชนแห่งนี้คือจะไม่ติดเทคโนโลยี เห็นได้จากวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
ยังมีการนัดกลุ่มมาเล่นกระโดดยาง หมากเก็บ หมากหลุม ทอยลูกเหรียญ 
ขีดเส้นกระโดด ฯลฯ ซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กยุคก่อน
 “เรามีศาลาชมุชน เปน็พืน้ท่ีว่างจากท่ีขึน้ทา่เรอืมา ตรงนัน้มีพ้ืนทราย 
เด็กๆ ก็จะเล่นที่นั่น”
 ชยาพรมองวา่นีค่อืพืน้ทีส่รา้งสรรค ์ไมไ่ดห้มายความวา่แคศ่าลา หรอื 
แคมุ่มบ้านใดบา้นหนึง่ แตเ่ธอพยายามสรา้งใหเ้ดก็ในชมุชนรบัรูว้า่พ้ืนทีท่กุมุม
ในชุมชนมีความปลอดภัยสำาหรับเด็กในการทำากิจกรรมต่างๆ 
 “เรามแีรงบนัดาลใจมาตลอดวา่ทำางานกบักลุม่เดก็และเยาวชนแลว้ 
มคีวามสขุตัง้แตเ่ริม่ทำางานกบัสภาเดก็และเยาวชนของเทศบาล เรามีกลุม่เดก็ 
ที่เล่นกิจกรรมมาด้วยกัน ไม่ได้คิดในฐานของการตั้งกลุ่มใหม่”
 เธอมองว่าการรวมกลุม่มาจากเดก็กระโดดยางในชมุชน แสดงวา่ฐาน
ของเดก็มาจากของจรงิไมม่กีารจดัตัง้ เพราะวถิเีดก็บา้นหวัแหลมถา้เทยีบกบั
เดก็ถิน่อ่ืนยงัมลีกัษณะธรรมชาตขิองเดก็ยคุกอ่นพวกเขายงัตืน่ขึน้มาดลูะคร
โทรทัศน์จักรๆ วงศ์ๆ ในวันหยุด มีการนัดกันปูเสื่อเล่นหม้อข้าวหม้อแกง 
เอาใบผักใบหญ้ามานั่งเล่นกัน
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 ชยาพรกเ็ปน็เดก็มาจากกระบวนการดงักลา่ว ครัน้มโีอกาสกา้วออก
จากบ้านมาเป็นคณะกรรมการสภาเดก็ในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ความคดิ 
แรกของเธอจึงสนใจพัฒนากลุ่มเด็กในชุมชนตนเอง 
 “ที่อื่นการทำากลุ่มเด็กเป็นการจัดตั้งใหม่ แต่ของเราเป็นกลุ่มตาม
ธรรมชาตเิกดิจากความผกูพนัดัง้เดมิทีม่กีนัมา มคีวามภมูใิจในความเปน็เดก็
หัวแหลม”
 เป็นความภูมใิจของเดก็ทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลนครสรุาษฎรธ์าน ีแตย่งั
คงวิถีชีวิตเด็กชนบท พวกเขาต่างผูกพันอยู่กับการนั่งเรือข้ามคลองไปเรียน
ในตัวเมืองสุราษฎร์ฯ ด้วยค่าเรือ 10 บาท ใช้เวลาข้ามคลอง 2 นาที ชีวิต
ก็มาโผล่อีกซีกโลกหนึ่งที่ต่างกัน เมืองที่วุ่นวายกับชุมชนเล็กๆ ริมน้ำา
 เดก็คนอืน่กลบับา้นทางรถ กว่าจะถงึบา้นอาจตอ้งผา่นอะไรหลายแหง่
ทีช่วนไขว้เขวนอกลูน่อกทาง แตเ่ดก็ทีน่ีจ่ะไดรั้บการปลกูฝงัหา้มกลบับา้นดกึ 
เพราะการน่ังเรือเป็นเรื่องอันตราย ก่อนหกโมงเย็นจึงจะเห็นเด็กทุกคน 
กลับมาถึงบ้านพร้อมหน้าพร้อมตา
 ความสนิทสนมของเด็กส่วนหนึ่งมาจากการนั่งเรือลำาเดียวกัน 
 “หลังเลิกเรียนกิจกรรมต่อไปของเด็กในเมืองคือเรียนพิเศษ 
กลบับา้นทุม่สองทุม่กว่็ากนัไป แตส่ำาหรับเดก็ทีบ่า้นหัวแหลมพอกลบับา้นปุบ๊
เที่ยวนัดคนโน้นคนนี้มานั่งคุยเวลาเย็นที่ศาลาริมน้ำานั่งกินลมชมวิว”
 เป็นวิถีสร้างความผูกพันของเด็กท่ีน่าสนใจซึ่งชยาพรเล่าขนาดว่า 
เด็กบ้านหัวแหลมคนหนึ่งครอบครัวพาย้ายข้ามฝั่งไปอยู่ในตลาดแล้ว 
แต่ความผูกพันกับเพื่อนยังเหมือนเดิม เขายังมักนั่งเรือกลับมาวิ่งเล่น 
กับเพื่อนเสมอเมื่อมีโอกาส 
 “เหมือนกบัวา่เดก็สรา้งพืน้ทีส่รา้งสรรคเ์อาไวอ้ยูแ่ล้ว แตเ่รามาทำาให้
ชัดยิ่งขึ้น” ชยาพรเล่า
 เด็กที่รวมกลุ่มกันอยู่แล้ว พอมาทำาโครงการยิ่งแนบแน่นไปอีกขั้น 
จึงพบว่าตอนนี้หากไปไหนมาไหนเจอหน้าทักทายถามไถ่สารทุกข์สุขดิบมาก
ยิ่งขึ้นใครว่างก็นัดมาเจอกัน เด็กบางคนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กจิกรรมถงึขนาดวิง่มาถามเองวา่เสาร-์อาทติยจ์ะมกีจิกรรมอะไรบา้ง เชา้บางวนั 
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ที่ไม่ได้นัดหมายอะไรยังมีเด็กมาเคาะประตูบ้านชวนเล่น
 ความประทับใจในตวัเดก็ๆ เปน็แรงบนัดาลใจใหเ้ธออยากทำางานเพ่ือ
พวกเขาต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ 
 “โครงการฯ เรายังมีการทำาผังเครือญาติให้เด็กสืบสาวว่ามีความ 
เกี่ยวพันกับใครบ้าง พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายายเป็นใคร” ชยาพรว่า 
พอทกุคนเหน็ผงัเครอืญาต ิเหน็วา่มคีวามเกีย่วโยงเปน็ญาตพิีน่อ้งใกลช้ดิกนั
มาแต่รุ่นปู่ย่าตายายก็ยิ่งทำาให้ความสัมพันธ์แนบแน่น 
 ธัญวรัตน์เล่าส่งท้ายว่า ภาพรวมการร่วมมือของเด็กและผู้ใหญ่ 
ทีบ่า้นหวัแหลมหลงัการขบัเคลือ่นโครงการ สสส. ถอืว่านา่พอใจ แม้ทีผ่่านมา 
เคยตกในสภาพต่างคนต่างอยู่ แต่ทุกวันนี้สามารถเคล่ือนเข้ามาหากันได้
โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นจุดศูนย์กลาง ขณะที่ทุกวันนี้บ้านหัวแหลมยังมี 
ฐานะของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีโฮมสเตย์รองรับขายทริป 
ชมหิ่งห้อย มักมีดาราชื่อดังของประเทศไทยลงมาพักเกือบทุกเดือน •
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 ใครไปทีช่มุชนบา้นเหนือ ตำาบลนาใต ้อำาเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดั 
สรุาษฎรธ์านี แล้วเหน็ธงสตีา่งๆ ปกัอยูต่ามบา้นเรอืนประชาชน อยา่เพิง่ 
ตกใจว่ามีปัญหาแบ่งแยกการเมืองอะไรเกิดข้ึน เพราะที่นี่เขาใช้ธง 
มาแก้ปัญหาขยะ 
 กอบกุล ชุติมันต์ ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านเหนือสะอาด ชุมชน
สดใส ประชารว่มใจพฒันา เลา่วา่ คนบา้นเหนอืสว่นใหญม่อีาชพีทำาสวนยาง 
สวนผลไม้ สวนปาล์ม และค้าขาย เป็นชุมชนที่กำาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 ปญัหากระทบชมุชนชว่งทีผ่่านมาคอืขยะ นอกจากมาจากบา้นเรือน
ประชาชนในพืน้ทีแ่ลว้ เนือ่งจากวา่เปน็ชมุชนตดิตลาดนาเดมิ และมเีสน้ทาง
หลักผ่านหมู่บ้านจึงมีขยะคนเดินทางผ่านโยนทิ้งลงมาจำานวนมาก
 “เมื่อได้การสนับสนุนจาก สสส. เราก็มาทำางานด้านนี้เพ่ือสร้าง 
การมีส่วนร่วมของคนจัดการปัญหาขยะ”
 การจัดการขยะแบบบ้านเหนือใช้วิธีแบ่งโซน 10 สี เช่น สีฟ้า 
เขียว เขียวยอดตอง แดง เหลือง ม่วง โอลด์โรส ส้ม ฯ แต่ละโซนจะมี 
ธงสีติดหน้าบ้าน

แบ่งสีแบบสร้างสรรค์ 
จัดการขยะบ้านเหนือ



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 77

 แตล่ะโซนมแีกนนำาทำาหนา้ทีป่ระสานงานกบัโครงการฯ สงัเกตงา่ยๆ
ได้จากบ้านผืนธงที่ใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มโซน บริวาร 10 บ้าน มีธงผืนเล็ก 
สีเดียวกัน 
 กอบกุลเล่าว่าการแบ่งสีเกิดมาจากว่าถ้าให้ใครคนหนึ่งคนใดดูแล
ปัญหาชุมชนจะเป็นเร่ืองยากต่อการเจาะลึกไปแต่ละบ้าน จึงออกแบบให้
แกนนำาคนหนึ่งดูแล 10 บ้านในชุมชนบ้านเหนือ ซึ่งมีอยู่รวมแล้วราว 
100 หลังคาเรือน 
 การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์เพื่อดูแลรับผิดชอบกลุ่มของตัวเอง และ
สร้างความเป็นกลุ่มพวกเพื่อแข่งขันกันทำาสิ่งดีๆ 
 “อันนี้เป็นความคิดของคนทำางานที่ว่าจะต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ 
บางอย่างขึ้นมา ก็เหมือนว่ามีการทำาเครื่องหมายในการรับผิดชอบพ้ืนที่ 
อะไรประมาณนั้น มันทำาให้การทำางานกับกลุ่มย่อยง่ายขึ้น เช่น หากต้องการ
ข้อมูลอะไรสักอย่างก็ใช้เครือข่ายนี้มาทำางาน สะดวก รวดเร็ว”
 กอบกุล เล่าว่าปัญหาขยะที่พบมากที่นี่ไม่พ้นถุงพลาสติก ขวดน้ำา 
รองลงมาคือขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
 มกีจิกรรมทีส่มาชกิจะตอ้งนำาขยะมาสง่ทีศ่าลา 200 ป ีซึง่เปน็ศาลา
ประจำาชุมชน ในรูปแบบของธนาคารขยะ มีการแปรรูปขยะทำาปุ๋ย น้ำาหมัก 
จากขยะ ทำาน้ำายาลา้งจาน และผลติภณัฑ์จากขยะรไีซเคลิ ใชภ้มิูปญัญาชมุชน
เปลี่ยนขยะเป็นของใช้ต่างๆ เช่น เอาขวดมาเพ้นท์สี การสานตะกร้า ฯลฯ
 การค้นหาภูมิปัญญาทำาให้พบว่านางสุชาดา ขวัญจิต นางกมลทิพย์ 
ชยัเจรญิ และนางรมติา ซบีงัเกดิ มคีวามรูค้วามสามารถในการแปรรปูถงุน้ำายา
ปรับผ้านุ่มให้เป็นหมวกที่ประชุมจึงได้คัดเลือกเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
ในกจิกรรม “ถา่ยทอดความรู ้ภมูปิญัญาการจดัการขยะสู่ชมุชนและเยาวชน” 
นำาภูมิปัญญาท่ีได้จากการสืบค้น ค้นหา มาถ่ายทอดสู่คนในชุมชน และ
เยาวชน ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ วัสดุเหลือใช้ไว้ใช้เอง
ในชุมชน
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 “หลังทำาโครงการฯ มาระยะหนึง่ ชาวบา้นเริม่รูจั้กการแยกขยะ เขาเริม่ 
ตื่นตัวและมีความสุขกับกิจกรรม อย่างไรก็ตามการทำาอะไรกับชุมชนแห่งนี้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจเรามามองว่าต้องไปหาเขาแบบมีของติดไม้ติดมือไปฝาก 
จะเกิดความร่วมมือมากกว่า เราจึงทำาน้ำายาล้างจานไปฝากเขาในระยะแรก 
เพื่อดึงความสนใจให้คนมาร่วม” 
 ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน ร่วมกับ 
ชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลบ้านนา 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบน ชุมชน
ตลาดล่าง ชุมชนบ้านน้ำาเกลี้ยง รวมถึงชุมชนบ้านเหนือ เดินรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โดยจัดร่วมกับงานลอยกระทงของเทศบาล
ตำาบลบ้านนา ทำาใหค้นในชมุชนทราบและสนใจเขา้รว่มกจิกรรมมากขึน้พรอ้ม
ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
 การนำาโครงการ สสส.ลงมายงับา้นเหนอื เกดิความเปลีย่นแปลงคอื 
ชาวบ้านรู้จักการจัดบ้าน ตกแต่ง ปลูกต้นไม้ สามารถต่อยอดเป็นโครงการ 
ที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำาบลบ้านนา คือ โครงการ 
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“ถนนกินได้ดอกไม้สวย” ริมถนนสายบ้านนาหนองหญ้าปล้อง มีการปลูก
มะละกอจำานวน 75 ต้น พวงโกเมน 55 ต้น และมะขามตลอดแนวถนน
จำานวนประมาณ 1,000 ต้น
 ปุ๋ยที่ได้จากขยะระยะแรกได้มีแผนนำาไปใช้ในสวนมะพร้าวที่อยู่ 
ริมคลองลำาพูน ซึ่งเป็นสวนมะพร้าวส่วนรวมของชุมชนจำานวน 120 ต้น 
ในนามของ “กองทุนสวนมะพร้าว”
 การทำางานของโครงการฯทำาให้เกดิกระบวนการ แนวทางในการจดัหา
คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนขยะเพื่อสวนมะพร้าวกล่าวคือ
 1. ให้มีกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อย 5-10 คน
 2. มีการระดมทุนจากขยะเพื่อนำามาใช้ในการบริหารจัดการสวน 
  มะพร้าว
 3. มีการทำาปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในสวนมะพร้าว เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย
 โครงการฯ ได้ดำาเนินการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อสวนมะพร้าวชุมชน 
โดยหารายได้ในการจัดการ 5 ทาง คือ รายได้จากการขายขยะ รายได้จาก
การขายมะพร้าว เงินบริจาคจากสมาชิกกองทุนครัวละ 50 บาท เงินจากการ
ขายปุ๋ยหมัก และดอกเบี้ยธนาคาร
 งานนี้เป็นโอกาสในการให้บทบาทหัวหน้าสีจากโครงการขยะลงไป
ดูแลการใส่ปุ๋ยบำารุงสวนมะพร้าว 
 ทุกวันนี้คนในชุมชน 70% มาร่วมโครงการฯอย่างใกล้ชิดผ่านการ
ประสานงานของ “แม่สี” ต่างๆ ยังมีการเชิญส่วนต่างๆ ลงมาช่วยกันทำางาน 
อย่างเช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อสม. มาให้ความรู้เรื่องขยะกับชาวบ้าน 
 “จากสภาพหมูบ่า้นท่ีไมไ่ดพ้ฒันาตอนนีช้าวบา้นกระตือรอืรน้ มีอะไร
ที่ดีเกิดขึ้นมาก” กอบกุลเล่า เมื่อจบโครงการฯ คาดหวังว่าจะนำาชุมชนไปสู่ 
ชุมชนปลอดขยะ โดยคนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ บ้านเรือนสะอาด 
น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมดี ส่งผลคนสุขภาพจิตดีตามมา 
 สมาชิกโครงการฯ ซึ่งมารวมตัวกันหลายคนในวันท่ีเราลงไปเยือน
ชุมชน ช่วยกันเล่าว่าเมื่อมีการขับเคลื่อนโครงการทำาให้ชาวบ้านมีความรู้ 
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ว่าสามารถแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท ต่อจากปัญหาขยะมีการเอาขยะมาทำา 
น้ำาหมกั ตอ่ยอดมาเปน็น้ำายาลา้งจาน แมก้อ่นนี ้ธกส.เคยมาสง่เสรมิทำาน้ำายา
ล้างจานพวกเขามองว่าโครงการนี้สามารถสร้างโอกาสพัฒนามาอีกขั้นเพราะ
ค้นพบว่าน้ำาหมักจากขยะเอามาทำาน้ำายาล้างจานได้คุณภาพดีกว่า 
 ชาวบา้นรูจ้กัวธิเีกบ็เศษอาหาร เศษผกั ผลไมท้ีท่ิง้แบบไมเ่หน็คณุคา่
มาก่อนอยา่ง มะยม มะมว่ง มาหมกัทำาน้ำายาลา้งจาน สว่นขยะเปยีกในครวัเรอืน 
ทุกคนได้รู้ว่าเอาไปทำาปุ๋ยน้ำาชีวภาพใช้ได้ผลดี
 “ทีผ่า่นมาคนในชมุชนมกัพบปะกนัตามงานศพเทา่นัน้ โครงการฯ นี้
ทำาให้คนได้มาพบปะกัน ยิ่งพบกันมากคุยกันมากทำาให้ชุมชนเข้มแข็ง” 
 “แม่สีแต่ละสีก็จะมีส่วนในการพัฒนาตรงนี้” พวกเขาเล่าต่อ 
 แม่สีหรือแกนนำา 10 คน มีหน้าที่ตรวจบ้านที่รับผิดชอบของตัวเอง 
10 บ้าน เป็นกุศโลบายในการกระจายการทำางานและติดตามงานอย่างทั่วถึง
 ในกจิกรรมประกวดหนา้บา้นนา่มองทีต่อ้งการยกยอ่งคนรกัษาความ
สะอาด นำาภูมิปัญญา นวตักรรมมาใชใ้นการจดัการปญัหาขยะ แมส่ ีซึง่กระจาย 
อยู่ทั่วชุมชนจะมีหน้าที่สังเกตบันทึกคะแนนอย่างละเมียดละไม ก่อนเสนอ
รายชื่อส่งเข้าประกวดรับรางวัลของโครงการฯ 
 สิ่งที่ทำากันจึงอาจจะนับได้ว่าเป็น “กีฬาสีขยะ” ก็ว่าได้
 “ตอนนี้สีเหลืองเด่นอยู่” เสียงหนึ่งว่า
 อีกคนว่า สีฟ้า 
 เราถามว่าทุกคนเห็นด้วยไหม? ตามมาด้วยเสียงหัวเราะครื้นเครง 
 การแข่งขันในเรื่องแบบนี้ทำาให้ชุมชนสนุก มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น 
อย่างเห็นได้ชัด 
 “แต่ละคนรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเองด้วย เพราะ 
ถ้าไม่ทำาจะอายเพื่อน ที่บ้านเหนือจุดแข็งคือ ชาวบ้านร่วมมือสามัคคีกันดี 
อยู่กันฉันท์ญาติพี่น้อง”
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 คณะทำางานโครงการฯ คนหนึ่งว่า บทบาทของแม่สีอีกอย่างคือต้อง
เข้าถึงบ้านแต่ละหลัง เพื่อดูว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจะได้ 
เข้าไปแนะนำา พูดคุยช่วยเหลือ เช่น พบว่ามีบ้านหลังหนึ่งมีความต้องการ
จะปลูกสมุนไพร ก็หาทางหาคนมาลงแขกช่วยเหลือกัน
 “บ้านหลังหนึ่งในโซนสีเหลืองจึงทำาสวนสมุนไพร โดยไม่ต้องพึ่งงบ
ที่ไหนเลย” นี่คือการแบ่งสีในเชิงบวกขนานแท้ 
 แม้ว่าบ้านเหนือจะอยู่ในเขตตำาบลนาใต้ แต่ความที่เพิ่งแยกมาจาก 
ตำาบลบ้านนา ความใกล้ชิดผูกพันของชุมชนเดิมทั้งคนและพื้นที่ ทำาให้
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำาบลบ้านนา 
 เนือ่งจากเทศบาลบา้นนาตอ้งแบกภาระทีค่นนอกชมุชนเอาขยะมาทิง้ 
วันละ 3-5 ตัน 
 เมือ่บา้นเหนอืเปน็ชมุชนแรกๆ ทีล่กุมาจดัการขยะดว้ยตนเองทำาให้
เทศบาลบ้านนาลดภาระการจัดการขยะ จึงได้ยกบ้านเหนือเป็นชุมชนนำาร่อง
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นของเทศบาล และประกาศว่าจะต่อยอดให้กับ 
โครงการฯ ถ้าเกิดผลประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ •
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 ทุ่งนางดำาเป็นหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเกาะห่างจากชายฝั่งจังหวัด
พงังาเพยีง 2 กโิลเมตร ใชเ้วลานัง่เรอืราว 20 นาที ซึง่เปน็เรือหางยาว
ที่ชาวบ้านใช้กันเองในวิถีประจำาวัน ไม่มีเรือโดยสารรับจ้างประจำา 
 ชาวเกาะทีน่ีเ่ปน็มสุลมิ 90% มอีาชพีประมง รองลงมาทำาการเกษตร 
ทุกวันนี้บนเกาะทุ่งนางดำามีคนอาศัยอยู่จริง 36 ครัวเรือน แม้จะระบุ 
ในทะเบียนราษฎร์จำานวน 70 ครัวเรือน เพราะส่วนหนึ่งย้ายขึ้นมาอยู่บนฝั่ง 
หนีความลำาบากยากแค้นบนเกาะ
 “ไมม่โีรงเรยีน สว่นไฟฟา้เพิง่จะไดใ้ชเ้ม่ือปกีว่ามานีเ่อง อยูม่า 42 ป ี
ตั้งแต่เกิดก็เพิ่งได้เห็น”
 สมใจ บญุมาเลศิ เลา่ใหฟ้งั เธอเปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการทุง่นางดำา
น่าอยู่คู่ป่าชายเลน หมู่ 5 บ้านทุ่งนางดำา ตำาบลคุระ อำาเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา
 “การมาทำาเรื่องนี้เกิดมาจากเราคิดกันเองว่าจะสนับสนุนการท่อง-
เที่ยวเพื่อเสริมรายได้ชุมชน”
 ปกตมินีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางผา่นเกาะทุง่นางดำา เขา้ไปเทีย่วเกาะแกง่ 
อื่นๆ ของทะเลอันดามันของพังงาเป็นประจำา เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง
ไม่ว่าหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะพระทอง เกาะระ เป็นต้น ส่วนเกาะทุ่งนางดำา

สายลมความเปลี่ยนแปลง
ณ เกาะทุ ่งนางดำา
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นอกจากจะไม่ไดป้ระโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วแลว้ยงัรบัขยะจากการทอ่งเทีย่ว 
ที่ลอยมาติดเกาะอีกด้วย 
 ตอนเกิดสึนามิเมื่อธันวาคม 2547 ชาวเกาะทุ่งนางดำาท่ีอยู่ริมหาด
รับผลกระทบประมาณ 40 ครัวเรือน หลายคนตัดสินใจย้ายขึ้นฝั่งมาอยู่ใน
หมู่ที่ 9 ตำาบลคุระ แล้วไม่กลับมาอยู่ในเกาะอีกเลย สำาหรับคนที่อยู่ทุกวันนี้ 
ส่วนมากเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ด้านในของเกาะ ไม่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ 
 พืน้ทีท่ัง้หมดของเกาะทุง่นางดำาราว 7,000 กวา่ไร ่สมยักอ่นคนไมรู่้
ด้วยซ้ำาว่าเกาะแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่ ส่วนมากนึกว่าเป็นเกาะร้าง 
 แมว้า่เรยีกวา่เกาะ แตใ่นแผนท่ีบางฉบบัไมม่รีะบหุรอืถกูเขยีนใหเ้ปน็
หมู่บ้านติดกับแผ่นดิน 
 “ครั้งหนึ่งเราถาม อบต.ว่าทำาไม เราไม่ได้อยู่ในแผนที่ เขาบอกว่า
กระดาษหมด เขาก็พูดง่ายๆ อย่างนั้น เราว่า อบต.งบประมาณเยอะไม่มีเงิน
ซื้อกระดาษมาเขียนแผนที่ให้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งเชียวหรือ” เธอเล่า
 หลังสึนามิมีหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่มากขึ้น เป็นโอกาสที่เกาะ
ทุ่งนางดำาเผยศักยภาพทางการท่องเที่ยว มีนักลงทุนเข้าไปสร้างวิหารเซียน 
แบบจีนรองรับการท่องเที่ยว ขณะที่มีคนจัดการท่องเที่ยวแบบตั้งแคมป์ 
นอนเต้นท์ แม้ยังไม่มีลงทุนท่องเที่ยวจริงจัง แต่กลุ่มนายทุนเข้าไปกว้านซื้อ
ที่ดินจำานวนมากทำารีสอร์ท 
 “น่ันกลบัเป็นปญัหาหนึง่กบัชมุชนเลก็ๆ ชาวบา้นพอเห็นทีด่นิมีราคา
สักนิดพวกเขาก็ตัดสินใจขาย เพราะไม่รู้ว่าจะเอาที่ดินไว้ทำาอะไร”
 ศกัยภาพของเกาะทุง่นางดำามมีากมาย สมใจเลา่วา่นอกจากชายหาดที ่
สวยงามยาว 7 กิโลเมตร ในอ่าวมีหญ้าทะเล 11 ชนิด มีกุ้ง หอย ปู ปลา 
และมีปลาพะยูนที่มาอยู่ประจำา 2 คู่ในดงหญ้าทะเลในหน้ามรสุมพื้นที่เลย
ชายหาดขึ้นมายังมีป่าพรุและพื้นที่ภูเขา 
 “การที่เรามาทำาโครงการกับ สสส. ปัญหาสำาคัญที่เราจับตาคือขยะ
ที่ลอยมาในน้ำาทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม แพปลา การท่องเที่ยว และอื่นๆ
ลว้นลอยน้ำามาขึน้หน้าหาดบา้นทุง่นางดำาและตดิตามรากโกงกางปา่ชายเลน”
ถงุพลาสตกิ หลอดไฟ เชอืกอวน เนือ้อวนทีเ่รอืประมงทิง้ลงทะเล ทีถ่กูคลืน่ 
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ซัดมาหากเป็นเมื่อก่อนชาวบ้านอาจมองผ่านเลยเพราะไม่รู้จะจัดการอย่างไร 
จนมาทำาโครงการฯ ต่างเล็งเห็นว่าปัญหานี้ใหญ่มาก 
 “ตอนนีเ้ราสรา้งทมีรณรงคเ์กบ็ขยะเดอืนละ 1-2 ครัง้ คนทีเ่ราชวน
มาร่วมมีทั้งผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. ซึ่งดิฉันเป็น อสม.คนหนึ่ง” สมใจเล่า 
 กอ่นหนา้นีค้นทีม่จีติอาสาในบา้นทุง่นางดำามอียูบ่า้ง ทัง้แบบไมไ่ดร้บั 
การสนบัสนนุอยา่งเปน็ทางการจากหนว่ยงานไหน หรอืบางหนว่ยงานสนบัสนนุ 
ดูแล อย่างเช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีกิจกรรม 
ปิดอ่าวในฤดูสัตว์น้ำาวางไข่เป็นหลัก 
 “มีกิจกรรมปลูกป่าทดแทนทั้งป่าชายเลน และป่าบก อสม. เป็น
แกนนำาอยู่ คนที่มาร่วม 100 กว่าคน ตอนแรกทำาด้วยจิตอาสาแต่บ่อยครั้ง
เข้าก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย เราก็มาคิดกันว่าจะทำาอย่างไร จึงมีโอกาสเมื่อได้
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.”
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 เป็นที่มาถึงการรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เป้าหมาย
ต้องการดูแลเกาะทุ่งนางดำา อยากจะให้ท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข สร้างเยาวชน
ให้รักถิ่นฐานบ้านเกิด 
 “ตอนน้ีเราก็มีกลุ่มเยาวชนที่มาร่วม 15 คน พวกนี้ต้องขึ้น-ลง 
เกาะเพื่อไปโรงเรียน ก็น่าสงสารมาก” ตราบใดที่บนเกาะยังไม่มีโรงเรียน 
สมใจอดจะเล่าถึงวัยเด็กของเธอที่ไม่ต่างกับปัจจุบัน เพียงแต่สมัยก่อน 
ยากลำาบากกว่า จำาภาพเธอกับเพื่อน 4-5 คนพายเรือมาโรงเรียน ใช้เวลา 
นับชั่วโมง ยิ่งวันน้ำาขึ้นพายเรือทวนน้ำาอาจใช้เวลามากกว่านั้น 
 สมใจเปน็เดก็หญงิคนเดยีวในกลุม่ สว่นเพือ่นผูช้ายทีน่ัง่เรอืลำาเดยีว
มาโรงเรียนด้วยกัน ทุกวันนี้หลายคนมีบทบาทขึ้นมาเป็นผู้นำาชุมชน 
 เดก็รุ่นใหม่สบายกวา่ตรงนัง่เรอืหางยาวไมต่อ้งออกแรงพาย แตส่่วน
มากต้องเดินจากบ้านราว 1 กิโลเมตรมาถึงท่าเรือก่อน 7 โมงเช้า ทุกวันนี้
ในเกาะทุ่งนางดำามีนักเรียน 15 คน เรือบริการ 3 ลำา 
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 เมื่อเด็กมาขึ้นฝ่ังถ้าจังหวะไม่มีรถรับจ้างต้องเดินอีก 2 กิโลเมตร 
ไปถงึโรงเรียน สำาหรบัโรงเรยีนทีเ่ดก็กระจายไปเรยีนมีอยู ่4 แห่งคอื โรงเรยีน
บางหว้า โรงเรียนบ้านเตรียม โรงเรียนบ้านหินลาด และโรงเรียนดาริสสลาม
 “เด็กท่ีนี่ต้องดิ้นรนมากต้องกระตือรือร้นจึงจะอยู่รอด ตอนแรก 
พวกเขาถูกลงโทษประจำาเพราะมาโรงเรียนสาย ผอ.ไม่เข้าใจ เราก็ต้องไป
อธิบายว่าเด็กอยู่เกาะเขาตื่นแต่เช้าแล้วบางวันเรือติดแห้งคือเรือไปไม่ได้ 
เมื่อระดับน้ำาลดต่ำาเขาก็มาไม่ทัน”
 สมใจเล่าว่าชาวบ้านเคยเสนอให้สร้างโรงเรียนในเกาะ แต่คำาตอบ
จากผู้เกี่ยวข้องคือไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะเด็กน้อย
 “เหมือนกับเมื่อเราของบพัฒนาอะไรสักอย่างจะได้รับคำาตอบว่า 
งบประมาณไม่คุ้มกับคนท่ีอยู่ เราก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าเราไม่ใช่คนหรือ
เวลาจะเลือกตั้งก็มาเอาฐานเสียงจากพวกเรานี่แหละ แค่เสียงเดียวก็ชี้ว่า
แพ้ชนะได้” สมใจกล่าวอย่างคับแค้น แต่เมื่อถามว่าทำาไมไม่ขึ้นมาอยู่บนฝั่ง
เธอมีคำาตอบ
 “ถา้พอ่แมเ่ราอยูต่รงไหนกจ็ะอยูท่ีน่ัน้มคีวามอบอุน่มากกวา่ไม่นกึถงึ
ความเหน็ดเหนือ่ย ตอนแรกมคีนชวนเหมอืนกนัวา่ไปอยูบ่า้นญาติๆ ขา้งบนไหม 
ไม่ต้องรีบตื่นตั้งแต่หัวรุ่งแต่ทุกคนอยากอยู่บนเกาะ”
 อย่างไรก็ตามสังคมยุคใหม่เด็กไปเรียนหนังสือท่ีอื่นแล้วไม่กลับมา
อยู่กับชุมชนก็มี เธออยากให้ลูกหลานกลับมาอยู่บ้าน บนเงื่อนไขที่ว่าพื้นที่
ต้องมีงานรองรับ
 “อาชพีประมงแคท่ำาไปกนิไปชว่งมรสมุกท็ำาไมไ่ด ้เดก็รุน่ใหมจ่งึนยิม 
ออกมาทำางานข้างนอก ยกเว้นคนรุ่น 40 ปีขึ้นไป”
 กลับมาเรื่องขยะที่ลอยมาติดเกาะเธอมองว่าแก้ปัญหายาก เพราะ
ชาวบา้นไมใ่ชต่น้เหต ุแตม่าจากสถานประกอบการ และหมู่บา้นขา้งเคยีงอืน่ๆ 
 “ที่ใกล้กันคนละฝั่งจะมีแพปลา ซึ่งมีเรือมาจอดมาก 200-300 ลำา 
น้ำาเสียจะมาจากตรงนัน้ ไมร่วมโรงงานปาลม์น้ำามนัทีป่ลอ่ยน้ำาเสยีมาลงคลอง 
บางครัง้ทำาใหป้ลาตายลอยเปน็แพเลยทเีดยีว กระทบกบัคนทีเ่ลีย้งปลากระชงั 
และปูนิ่มในพื้นที่”
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 โครงการฯ เนน้การจดัการขยะ จงึจดัให้มกีรรมการชดุหนึง่ขบัเคลือ่น
แนวคิดเอาขยะมาแยกขายและทำาปุ๋ย ส่วนขยะอันตรายใช้วิธีขุดหลุมเพื่อ
กลบฝัง 
 กิจกรรมที่ทำาไปแล้วประกอบด้วย
 - ตั้งคณะกรรมการ 
 - สำารวจเส้นทางขยะ
 - คืนข้อมูลให้กับชุมชน ว่าเรื่องขยะจะจัดการอย่างไร มีมาตรการ  
  และกติกาอย่างไร
 - สรา้งถงัขยะท่ีนำามาจากวัสดเุหลอืใช ้คอื ลอบปลาหมึก หรอืลอบ 
  ปทูีไ่มใ่ชแ้ลว้ แทนทีจ่ะทิง้ลงทะเลเปน็มลพษิ เกบ็ขึน้มาซอ่มแซม  
  ปรับปรุงเป็นถังขยะหน้าบ้านหรือสถานที่สาธารณะ 
 “ชาวบา้นทีน่ีใ่หค้วามรว่มมอืเกอืบ 100% คนในพืน้ทีจ่ะเหน็ดดีว้ย
มากยกเว้นก็แต่คนที่ย้ายมาจากที่อื่น เขาอาจจะทำาเฉยๆ เหมือนว่าไม่ใช่
ปัญหาของเขา”
 ทุกวันนี้ปริมาณขยะบนเกาะทุ่งนางดำาลดลงเป็นลำาดับ 
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 กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชน มีการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย สร้างงาน
สร้างอาชีพ และปลูกฝังให้รักท้องถิ่น รักทรัพยากรธรรมชาติ
 “แม้ในมุมหนึ่งอยากให้มีการท่องเท่ียวเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นแหล่ง 
ทอ่งเทีย่วขึน้มาจรงิๆ เรากอ็ดกงัวลไมไ่ดว้า่ขยะ อาจจะมากกวา่เดมิ ปา่ชายเลน 
ถูกทำาลาย เราก็คิดว่าจะทำาอย่างไรกับมัน”
 การป้องกันคนนอกมาบุกรุกเกาะในอนาคตสมใจมองว่าอาจเกิน
กำาลัง เพราะหากมีการซื้อขายที่ดินไปแล้ว ก็เป็นสิทธิ์ของคนมาใหม่
 “การที่ชาวบ้านจะขายที่เราก็ไม่สามารถที่จะห้ามอะไรเขาได้ แต่เรา
จะทำาอย่างไรให้เราอยู่ร่วมกันได้”
 กลุ่มนายทุนที่ลงไปกว้านซื้อที่ในเกาะตอนนี้ สมใจประเมินว่าน่าจะ
ซื้อที่ดินไปแล้วเกือบครึ่งเกาะ มีความพยายามรุกคืบมาซื้อเพิ่มอีกท่ามกลาง
ความกังวลกับปรากฏการณ์นี้ โดยเฉพาะที่สาธารณะของชุมชน ซึ่งเป็นทุ่ง
กระดุมทอง 50-60 ไร่ ชาวบ้านกลัวว่าจะถูกฮุบไปด้วย
 “ตอนนีก้ม็าคดิวา่เราจะปกปอ้งทีต่รงนีเ้อาไวใ้หเ้ยาวชนรุน่หลงัลกูๆ 
หลานๆ ไดอ้ยา่งไร การสูก้บันายทนุเรากต็อ้งคดิ เพราะบางเรือ่งกเ็สีย่งเรากค็ดิ 
อีกว่าจะมีหน่วยงานตรงไหนมาช่วยพวกเราตรงนี้” •
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 นิคม ลำาจวน เปน็เลขานกุารโครงการสรา้งครอบครวัมสีขุดว้ย
ครอบครัวคุณภาพที่บ้านบางวัน หมู่ 1 ตำาบลบางวัน อำาเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา 
 นคิมเปน็คนกรงุเทพฯ เขา้มาทีบ่า้นบางวนัครั้งแรกเมือ่ 30 ปทีีแ่ล้ว
ในบทบาทบัณฑิตอาสา ท่ามกลางเสียงทัดทานของญาติพี่น้อง ที่ไม่ต้องการ 
ให้เขาลงมาในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากนึกถึงภาพลักษณ์คนใต้ท่ีดุร้ายน่ากลัว 
แต่เม่ือเขาลงมา กลับพบว่าต่างจากที่คิดแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เขาพบ
สังคมที่เอื้ออาทร รักใคร่ 
 ทันทีที่เขามาอยู่ก็หลงรักหมู่บ้าน และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็
เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา 
 “ที่น่ีเราก็เห็นปัญหาของเยาวชนและเด็กเหมือนชุมชนอื่น คือไม่
เรยีนหนงัสอืบา้ง ไมม่งีานทำาบา้ง บางคนเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ ถา้เรามวัแต ่
รอแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจะเป็นเรื่องที่ลำาบาก” 
 ประชากร 600 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำาสวนยางและทำาประมง 
 “ผมเคยเป็นบณัฑติอาสา ตอ่มาผมเปน็ประธานประชาคมบา้นบางวนั 
ก็เข้าใจปัญหาชุมชนว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการบริหารจัดการก็พยายาม 
เข้ามาช่วย”
 เขาพบว่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

หลงเสน่ห์ “บางวัน”
บัณฑิตอาสานำาชุมชน
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 “ในเมื่อเราก็จะอยู่กับชุมชนไปจนแก่เฒ่าเสียชีวิต ทำาไมเราไม่มา 
ทำาอะไรเพื่อชุมชนเพื่อรองรับตัวเราและลูกหลานเราในอนาคต” 
 การประชุมชาวบ้านทุกวันที่ 8 ของเดือน ถือว่าเป็นจุดเด่นของ
หมู่บ้านเพราะมีคนมาร่วมจำานวนมาก เขาจึงใช้เวทีดังกล่าวในการทำางาน
พัฒนาต่างๆ รวมทั้งการประชุมชี้แจง “โครงการสร้างครอบครัวมีสุขด้วย
ครอบครัวคุณภาพ” ซึ่งหลักการสำาคัญของโครงการคือมองหาครอบครัว 
ที่ดูแลลูกเต้าดี ลูกหลานประสบความสำาเร็จมีศีลธรรม มาเป็นตัวอย่างให้
คนอื่นเจริญรอยตาม
 การดำาเนินงานได้แบ่งชุมชนออกเป็น 4 กลุ่มตามหย่อมบ้าน 
เพือ่การบรหิารจดัการไดค้รอบคลมุท่ัวถงึ จดัให้มีประธานกลุม่ทีช่าวบา้นเลอืก
กันเอง และใช้ 4 กลุ่มดังกล่าวในการขับเคลื่อนงาน
 “เรามามองเห็นว่าลักษณะสังคมที่เป็นอยู่ชักจะเป็นแบบตัวใครตัว
มันมากกวา่อดตี คนตืน่เชา้ออกไปทำางาน เยน็กลบับา้น โอกาสสงัสรรคอ์ะไร
ก็ไม่มาก กรรมการโครงการเลยคิดว่าเราน่าจะจัดกีฬาชุมชนสัมพันธ์”
 กีฬาพ้ืนบ้านสำาหรับผู้สูงอายุ ตีปี๊บ วัยกลางคน วิ่งกระสอบ 
สำาหรับเด็กและเยาวชนให้แข่งกีฬาสากล ฟุตซอล วิ่งเปี้ยว มีกิจกรรมเชียร์ 
แยกสีตามโซนชุมชน
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 กิจกรรมดูเหมือนพื้นๆ แต่สามารถใช้รวมคนได้ดี สามารถละลาย
พฤติกรรมเป็นอานิสงส์ทำาให้หมู่บ้านจัดงานถวายพระพร 12 สิงหาฯ 
เป็นครั้งแรก 
 “หมู่บา้นน้ีทีผ่า่นมารวมตวัยากมากทีไ่ดเ้จอกนับา้งกง็านบญุประเพณี
ที่วัดซึ่งก็ไม่บ่อย”
 เมื่อได้ความร่วมมือจึงขยับมาจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
ทำาแผนชุมชน และทำาศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านไว้ที่ศาลาประชาคมประจำาหมู่บ้าน 
 “ผมมองและทำาอยา่งนีอ้าจจะเปน็จติวิญญาณของบณัฑติอาสาเดมิ” 
เขาครุน่คำานงึถงึภาพของเดก็หนุม่บณัฑติอาสาชาวเมอืงกรงุ ลงมาทีน่ีเ่ม่ือ 30 ป ี
กอ่นแตง่งานกบัสาวบางวนั บทเรยีนการทำางานตลอดเวลาทีผ่า่นมา อาศยัความ 
เชือ่มัน่ในตวัเขาเอง การทำาอะไรกบัชาวบา้นจะตอ้งใหร้ายละเอยีดทกุขัน้ตอน 
แสดงเหตุผล และโปร่งใส 
 “แม้ผมเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ผมก็เป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านมาโดย
ตลอด คอมพวิเตอรเ์คร่ืองแรกของหมูบ่า้นผมเปน็คนบกุเบกิหามาใชเ้ปน็คน
นำาสิ่งใหม่ๆ ลงมายังหมู่บ้านตลอด” 
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 เพื่อปลูกฝังและสร้างความรู้ให้กับเด็กเพื่อตอบโจทย์โครงการสร้าง
ครอบครัวมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ นิคมได้จัดกิจกรรมการสอนธรรมะใน
โรงเรียนบางวัน 
 “เราเห็นว่านา่จะใชโ้รงเรียนเปน็ศนูยก์ลางในการเสรมิดา้นคณุธรรม 
จึงทำาเป็นหลักสูตรธรรมะจัดทุกวันจันทร์มีวิทยากรมาบรรยายธรรมที่ศาลา
หมู่บ้าน ครั้งละ 2 ชั่วโมง” 
 ส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกันจากการอบรมคุณธรรมมาสู่การขับเคลื่อนสมุด
บันทึกความดี โดยให้นักเรียนบันทึกว่าเขาทำาอะไรกับครอบครัว
 สมดุเลม่นีใ้หผู้บ้นัทกึไดพ้จิารณาวา่ไดป้ฏบิตัตินอยา่งถกูตอ้ง กำาหนด
กรอบความดี 8 ประการ
 1. ความดีที่ปฏิบัติต่อตนเอง
 2. ความดีที่ปฏิบัติต่อครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณ 
 3. ความดีที่ปฏิบัติต่อโรงเรียนครูอาจารย์ 
 4. ความดีที่ปฏิบัติต่อเพื่อนและเพื่อนร่วมโลก 
 5. ความดีต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 6. ความดีที่ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
 7. การมองใหเ้หน็ถงึความดขีองผูอ้ืน่ จะมีผลทำาใหเ้ปน็คนทีมี่ทศันคติ 
  ในเชิงบวก 
 8. การทบทวนข้อบกพร่อง
 ตัวอย่างของการทำาดีในแต่ละด้าน
 1. ความดีที่ปฏิบัติต่อตนเอง เช่น เป็นคนมีความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น มุ่งมั่น ขยัน ประหยัด อดทน ตั้งใจเรียน ตรงต่อเวลา 
ออ่นนอ้มถอ่มตน เปน็คนมมีารยาท สะอาดเรียบรอ้ย ทานอาหารทีเ่ปน็ผลด ี
ต่อสุขภาพ ไม่ดื่มน้ำาอัดลม ไม่บริโภคอาหารขยะ ไม่เสพของเสพติด หมั่น 
ออกกำาลงักาย เปน็คนมเีหตผุล กลา้แสดงออก รูจั้กประหยดัมัธยสัถ ์รกัษาศลี 
นำาหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต 
 2. ความดีที่ปฏิบัติต่อครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณ 
เช่น การเคารพนพไหวเ้ชือ่ฟงัพอ่แมญ่าตผิูใ้หญ ่กอดพอ่แม ่ปฏบิตัติวัใหพ้อ่แม ่
มีความสุข ไม่ดื้อ ไม่ดูดายการงานในครอบครัว ไม่โกหกพ่อแม่ ไม่ใช้จ่าย
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ฟุ่มเฟือย มีความเคารพความรักให้ความช่วยเหลือต่อญาติพี่น้อง ทำาตัวให้ 
พ่อแม่ ญาติ-วงศ์ตระกูลภาคภูมิใจ สำานึกคุณและหาทางตอบแทนคุณผู้มี
พระคุณ
 3. ความดทีี่ปฏบิัติตอ่โรงเรียนครูอาจารย์ เช่น เคารพเชือ่ฟังคณุครู  
ตัง้ใจเรยีน ปฏบิตัติามกฎระเบยีนของโรงเรยีนโดยเครง่ครดั ชว่ยเหลอืกจิกรรม 
ของโรงเรียน เกบ็กวาดขยะ ชว่ยจดัโรงเรยีนใหเ้ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด 
สวยงาม สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับโรงเรียน
 4. ความดทีีป่ฏบิัตติอ่เพื่อนและเพื่อนร่วมโลก เชน่ ชกัชวนแนะนำา
เพื่อนในทางที่ดี ที่ถูกต้อง มีความรักความสามัคคี รู้จักการให้อภัย ไม่พูดจา
ยุยงใหเ้พือ่นทะเลาะกนั เอือ้เฟือ้ชว่ยเหลอืแบง่ปนั มคีวามเหน็อกเหน็ใจตอ่
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 
 5. ความดีที่ปฏิบัติต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เชน่ การนำาหลกัศาสนามาประพฤตปิฏบิตัใิหเ้หน็ผลเปน็รปูธรรม การเขา้รว่ม
กิจกรรมทางศาสนา งานประเพณ ีการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ทำาตัวเป็น
ภาระแกสั่งคมตัง้ม่ันอยูใ่นความสจุรติ ไมค่ดิฉ้อโกง การชกัชวนใหพ้อ่แมแ่ละ



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 95

บุคคลต่างๆ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มีการเลือกต้ังท่ีไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง 
ประชุมหมู่บ้านและร่วมกิจกรรมในชุมชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ การแสดงออกต่อสถาบันในโอกาสต่างๆ
 6. ความดทีีป่ฏบิตัติอ่สิง่แวดลอ้มและทรพัยากร  เชน่ การรูจ้กัการ
จัดการขยะที่ถูกต้อง การรู้จักคัดแยกขยะนำาไปใช้ประโยชน์ การไม่เผาขยะ 
การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การไม่ทิ้งขยะและของเสียลง
แม่น้ำาคูคลอง การชักชวนให้พ่อแม่ไม่ตัดไม้ทำาลายป่า ไม่ล่าและบริโภคเนื้อ
สตัวส์งวน การชว่ยปลกูตน้ไม ้การปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์้ำา การลดการใชพ้ลงังาน 
เปดิเครือ่งไฟฟา้เทา่ทีจ่ำาเปน็ ใชจ้กัรยานแทนรถยนตห์รอืมอเตอรไ์ซค ์การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเท่าที่จำาเป็น 
 7. การมองให้เห็นถงึความดขีองผู้อ่ืน เชน่ ในวนัหนึง่ๆ ใครทำาอะไร
ดีๆ ให้กับเราบ้าง หรือเราเห็นใครทำาความดีที่เราชื่นชม และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่เราได้ประพฤติปฏิบัติตาม 
 8. การทบทวนข้อบกพร่องผิดพลาด เป็นการทบทวนพฤติกรรม 
ของตนเองทกุๆ ดา้นในรอบวันว่า มคีวามบกพร่องผดิพลาดตรงไหน มีสาเหต ุ
มาจากอะไร แล้วมีความพยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ไม่ให้เกิดซ้ำาอีก 
 สมดุเลม่นีน้คิมเลา่ว่าจะเปน็ขอ้มลูให้ผูบ้นัทกึไดพิ้จารณาวา่ไดป้ฏบิตัิ
ตนอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และสามารถพัฒนาปรับปรุงในด้านใดบ้าง 
ซ่ึงจะมีผลตอ่การพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพของความเปน็มนษุย ์เปน็การ
บ่มเพาะคุณลักษณะอันดีงาม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อความสำาเร็จ ความก้าวหน้า
ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมต่อไปในอนาคต
 “มีเด็กคนหนึ่งอยู่ ป.2 วันก่อนมาถามผมว่า เขียนลงไปได้ไหม 
แม่เป็นอัมพฤกษ์ แต่ก่อนไม่ได้ทำาอะไรให้แม่ แต่ตอนหลัง มาซื้อขนมให้แม่ 
ตกัขา้วให ้ผมกบ็อกวา่ อนันีแ้หละเปน็สิง่ทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ เพราะเมือ่แมเ่ดนิ 
ไม่ได้แล้วลูกทำาให้ ลูกคนนี้เขาจะทำาตลอด ผมก็ให้บันทึกเลยว่าเขาทำา 
ความดี” 
 มีการขยายกิจกรรมไปยังเด็กคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
โครงการอกีดว้ย หลงัทำากจิกรรมคนในชมุชนมคีวามรกัสามัคคมีากขึน้ ปญัหา
ต่างๆ ลดน้อยลงกว่าเดิม •
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 “จุดเด่นของชุมชนห้วยทรัพย์คือ เรามีพลับพลึงธาร ซึ่งได้รับ
ฉายาว่าราชินีแห่งสายน้ำา”
 เปน็คำากลา่วของ ศกัดิช์าย เรอืงศร ีพีเ่ลีย้งโครงการบา้นหว้ยทรพัย ์
นา่อยูคู่่พลบัพลงึธารรว่มตา้นโรคตดิตอ่ ดำาเนนิการในพืน้ที ่หมู ่6 ตำาบลครุะ 
อำาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 พลบัพลงึธารเปน็พชืน้ำาหายาก ออกดอกสขีาวเฉพาะชว่งปลายฤดฝูน 
มชีือ่ภาษาถิน่วา่ “หญา้ชอ้ง” หรอื “หอมน้ำา” เจรญิเตบิโตในแหลง่น้ำาทีส่ะอาด 
และการไหลเวียนของน้ำาในเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดพังงาและระนองเท่านั้น
 การลดหายของพลบัพลงึธารอยา่งรวดเร็วมาจากการขดุหวัพลบัพลงึ
ธารไปขายตามกระแสนิยมช่วงหนึ่ง และมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศจากการขุดลอกคลองอีกด้วย 
 “พลบัพลงึธารจะเปน็ตวัชีว้ดัความอดุมสมบรูณข์องลำาธารเพราะวา่
ถ้าน้ำาในลำาธารไม่สะอาด สภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์พืชชนิดนี้จะอยู่ไม่ได้” 
 ที่บ้านห้วยทรัพย์พบพลับพลึงธารอยู่ในลำาคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน 
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แม้ว่าอัตราการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ 
ไมไ่ดห้นาแน่นมาก แต ่2 ปทีีผ่า่นมาทางอำาเภอครุะบรุแีละ อบต.ครุะ ไดส้ง่เสรมิ 

ปลุกกระแสพลับพลึงธารต้านขยะ
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ให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 
ที่บ้านห้วยทรัพย์เพื่อชมพลับพลึงธาร ขณะที่ทาง รพ.สต.เตรียม ต.คุระ 
ทำาหนา้ทีด่แูลความสะอาดชมุชนและลำาคลองเพือ่สนบัสนนุนโยบายดงักลา่ว 
 “การมาดูพลับพลึงธารจะไม่ลงไปในน้ำาเพราะพลับพลึงธารเป็นพืช 
ที่บอบบาง จึงมีการทำา walkway ข้างคลองเพื่อผู้ที่มีเยี่ยมชมได้เดินสะดวก
สบายยิ่งขึ้น” ศักดิ์ชายเล่า 
 วาสนา เจะ๊มูล คณะทำางานโครงการฯ เลา่วา่ นายเชษฐ ์กำาลงักาน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยทรัพย์ เป็นคนแรกท่ีเป็นหัวหอกในการอนุรักษ์ 
พลับพลึงธาร ส่วนหนึ่งเพราะพลับพลึงธารขึ้นอยู่มากบริเวณพ้ืนที่หลังบ้าน
ของเขาเอง 
 “ชาวบา้นมามองว่าไมค่วรปลอ่ยให้เขาทำาอยูค่นเดยีว ยิง่ต่อมาหลาย 
หน่วยงานให้ความสำาคัญ ชาวบ้านคนอื่นจะต้องมีส่วนช่วยตรงนี้ด้วย 
พลับพลึงธารที่อื่นที่เคยมีก็หมดไปแล้ว หรือพอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ติด 
เส้นทางถนนสายหลักคือถนนเพชรเกษมอย่างที่นี่ เราจึงคิดพัฒนาเพ่ือการ
ท่องเที่ยว” 
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 วาสนาเล่าว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องทำาหลายอย่าง หลังจาก
วิเคราะหส์ถานการณข์ยะในชมุชนพบวา่ ชาวบา้นไมไ่ดใ้ส่ใจดแูลความสะอาด
ภายในครัวเรือน ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
หรือทิ้งลงลำาคลองเสียเลย 
 ผลกระทบของปญัหาขยะกระทบพลบัพลงึธาร “ราชนิแีหง่สายน้ำา” 
จงึเริม่ขอความรว่มมอืจากชาวบา้น ชว่ยกนัรักษาความสะอาดในบรเิวณบา้น-
เรอืนทีอ่ยูอ่าศยั สร้างชือ่เสยีงสรา้งความประทบัใจให้กบัแขกทีม่าเยีย่มเยยีน 
 “พลับพลึงธารส่วนหนึ่งได้สูญหายไป ทำาอย่างไรให้ชาวบ้านเกิด
กระแสอนุรักษ์ขึ้นมาจึงหันมาชี้ให้เห็นความสำาคัญที่ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ 
เช่น การท่องเที่ยวและมองถึงอนาคต”
 สุกัญญา อ่าวน้ำา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่าวัตถุประสงค์ที่ได้
ขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.ว่าเพื่อ
 - ให้ชุมชนเกิดกระบวนการจัดการขยะกันในชุมชน
 - ลดการเกิดโรคติดต่อที่มาจากขยะ ยกตัวอย่างโรคฉี่หนูซึ่งเมื่อ 
  ยอ้นหลงัไป 5 ป ีมผีูป้ว่ยโรคฉีห่นตูดิตอ่กนัทกุป ีหากไดม้กีารจดั 
  กิจกรรมขึ้นในชุมชน ปัญหาโรคฉี่หนูน่าจะลดลง เพราะได้มีการ 
  แก้ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นแหล่งรังโรค
 - เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียง 
  ในเรื่องของ “พลับพลึงธารราชินีแห่งสายน้ำา” พืชที่มีหนึ่งเดียว 
  ในโลก
 กิจกรรมโครงการที่ผ่านมา อย่างเช่นการเสวนาพลับพลึงธาร 
มีนายเชษฐ์ กำาลังกาน และนางสมใจ กำาลังกาน ปราชญ์ชุมชนในด้าน
อนุรักษ์พลับพลึงธารและเป็นเจ้าของพื้นที่จุดชมพลับพลึงธารมาเป็น 
วิทยากร
 “แกซึ่งเป็นคนแรกที่อนุรักษ์เพราะว่า ต้นพลับพลึงธารอยู่แถว
บ้านแกมาก และออกมาเขียนป้ายคนแรกว่าห้ามมาขุดต้นพลับพลึงธาร 
ไปขาย”
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 นายเชษฐ์ได้กล่าวว่าชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือ 
กันเพื่อหาแนวทางกำาหนดมาตรการระยะยาวในการอนุรักษ์และจัดการ
พลับพลึงธารไม่ให้พืชชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย 
 ขณะทีน่างสมใจ สอนและเปน็ผูน้ำากลุม่ประดษิฐด์อกไมพ้ลบัพลงึธาร 
เป็นของที่ระลึก เพื่อต่อยอดในการท่องเที่ยว
 การจัดกิจกรรม ทำาให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการดูแลและร่วม
อนุรักษไ์ม่ใหพ้ลบัพลงึธารในชมุชนถกูทำาลาย และมกีตกิาชมุชนหา้มสบูบหุรี ่
และนำาเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลล์งในพืน้ทีพ่ลบัพลงึธาร ส่วนกติกาชมุชนในการ 
แกป้ญัหาขยะและสิง่แวดลอ้ม โดยเกดิจากมตขิองคนในชมุชนดา้นการจดัการ 
ขยะ คือ
 1. เราจะมีถังขยะประจำาบ้าน
 2. เราจะไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
 3. เราจะมีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน
 4. เราจะนำาขยะมารีไซเคิล
 สืบเนื่องกันมีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะพร้อมด้วยผู้ปกครอง
นักเรียน และได้จัดทำาจุดคัดแยกขยะ 5 จุด ได้แก่ จุดพลับพลึงธาร, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรัพย์, มัสยิดนูรุลอามานะ, มัสยิดบ้าน 
ห้วยทรัพย์ และโรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์ ทำาให้เด็กและชาวบ้านได้มีความรู้
ถึงผลกระทบที่มาจากขยะ คัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 
 “ที่ทำาเร่ืองขยะนำาเพราะขยะมีผลกับพลับพลึงธาร กับอีกอย่างไม่
สวยงามกบัลำาคลอง สว่นการหา้มเกบ็หรอืเดด็นัน้ไมต่อ้งออกกตกิาเพ่ิมเพราะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำามาก่อน หรือการห้ามกินเหล้ากินเบียร์เป็นที่รับรู้อยู่แล้ว
เพราะมีป้ายเตือน” 
 การนัดเสวนากับชาวบ้านพร้อมจดักลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธาร โดยมี
นายเชษฐ์ กำาลังกาน เป็นวิทยากร มีการขอความร่วมมือกับชาวบ้าน ไม่ให้มี
การขดุหวัพลบัพลงึธารเพือ่นำาไปขาย และชาวบา้นไดใ้ห้คำาม่ันสัญญาจะมีการ
รักษาแม่น้ำาลำาคลองให้มีความสมบูรณ์เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพลับพลึง
ธารและระบบนิเวศ
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 โครงการบ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่คู่พลับพลึงธารร่วมต้านโรคติดต่อ 
ยังมีเป้าหมายต่อต้านโรคติดต่อ เพราะว่าเป็นพื้นที่เคยมีโรคฉี่หนูและ 
ไข้เลือดออกระบาดอันเนื่องมาจากขยะมาก 
 “สามีของคุณวาสนา คณะทำางานของเราเองก็เคยเป็นโรคฉี่หนู” 
สุกัญญาเล่า ถ้าไม่มีขยะหนูก็คงลดลงจึงต้องการกำาจัดส่วนนี้ การแก้ปัญหา
จึงสืบเนื่องกันตั้งแต่ขยะ พลับพลึงธาร และโรคติดต่อ 
 แต่หากมองต้นทางปัญหาจริงๆ ก็คือขยะ
 ศักดิ์ชาย เล่าต่อว่าเมื่อขับเคลื่อนโครงการแล้วก็เห็นได้ชัดว่า 
สภาพแวดล้อมของลำาคลองห้วยทรัพย์ที่มีพลับพลึงธารขึ้นอยู่ก็ดีขึ้นเป็น
ลำาดับ พบสัตว์น้ำาเยอะขึ้นตัวโตกว่าเดิม เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ทำาให้ 
ความเป็นอยู่ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำาดอกไม้ประดิษฐ์และของ 
ที่ระลึกขาย 
 ทุกวันนี้พลับพลึงธารมีความสำาคัญกับพื้นที่จนมีการแต่งเพลงโดย 
อาจารยป์ระยรู แทนบญุ กลายเปน็เพลงทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลายซึง่เนือ้เพลง 
มีดังนี้ 
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 พลับพลึงธารชูดอกบานในสายน้ำา
 กับสายน้ำาที่หลั่งไหลใสสะอาด
 สีดอกขาวใบเรียวยาวชมชื่นใจ
	 ผู้คนมากมายให้นามว่าราชินี

	 ราชินี	ราชินีแห่งสายน้ำา
	 ช่างงดงามงามหนึ่งเดียวในโลก
	 ถิ่นพังงาคุระบุรี	นี่คือโชค
	 หอมน้ำางามงอกบอกถึงถิ่นอุดมสมบูรณ์

	 เราช่วยกันดูแลพลับพลึงธาร
	 ดอกขาวเปล่งบานในสายธารชูช่อ
	 ถึงหน้าแล้งราชินีงามละออ
	 ได้ชมละก็ประทับใจในความงาม	

 “การที่จะให้พลับพลึงธารอยู่ได้นั้นมีหลายปัจจัย แต่กิจกรรมใน
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เขาอยู่ได้ แต่ต้องมองเรื่องอื่นด้วยเช่นต้นน้ำา 
ซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งถ้าไม่มีการดูแลให้ดีก็จะส่งผลหรือโครงสร้างของตลิ่ง 
ถ้าน้ำากัดเซาะดินมาทับถมในคลองอาจทำาให้พลับพลึงธารตายได้” ศักดิ์ชาย
เล่า ไม่ใช่แก้ปัญหาขยะอย่างเดียวจึงจะอนุรักษ์ต้นไม้หายากนี้ไว้ได้ แต่สิ่งที่
ทำามันจะเกิดกระแสอนุรักษ์สืบเนื่องกันไปหลายมิติ
 ขณะที่วาสนา กล่าวส่งท้ายว่าการขับเคลื่อนโครงการนี้ทำาให้บ้าน 
น่าอยู่ ดูสะอาด ยิ่งมีพลับพลึงธารที่คู่กันไปจะเป็นภาพชุมชนที่น่ามอง 
 “ทางอำาเภอมักพูดเสมอว่าหมู่ 6 เป็นหมู่บ้านนำาร่องในเรื่องความ
สะอาด เราไม่เน้นถังขยะ อบต. แต่เน้นแนวคิดการลดขยะทุกอย่าง มีการ
กำาจัดเอง คัดแยก ทำาปุ๋ย เป็นการลดรายจ่ายไปด้วยในตัว” •
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 “จากการชวนคดิชวนคยุชมุชนของเราพบปญัหากลุม่เยาวชน 
ว่างงานแล้วหันไปทำาในสิ่งไม่ถูกต้อง”
 มน พลพิชัย ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเยาวชนตามหลักวิถี
เศรษฐกจิพอเพียงบา้นไสยง หมู ่9 ตำาบลสนิปนุ อำาเภอเขาพนม จงัหวดักระบี ่
เล่าถึงความเป็นมา 
 เขาจงึมาทำาโครงการโดยหวงัใหเ้ยาวชนมกีจิกรรมสรา้งรายได ้ซึง่ยอ่ม 
ดีกว่าปล่อยเด็กว่างงานจนเดินถลำาลึกทางผิด ที่น่ากลัวมากยุคปัจจุบันคือ
ยาเสพติด 
 “เราเหน็วา่นา่จะชวนเขามาปลกูผกัสวนครวัรัว้กนิได”้ เขาเล่า แต่ครัน้ 
พอลงมือทำาจริง เห็นว่าน่าจะเน้นสมุนไพรที่ใช้ปรุงอาหารในครัวเรือนจำาพวก 
ตะไคร้ ขม้ิน พรกิ อนัเปน็สว่นประกอบของเครือ่งแกงทีท่กุครวัเรอืนมคีวาม
จำาเป็นต้องใช้ประจำาวัน 
 “เราให้เยาวชนลงไปสำารวจกิจกรรมในพื้นที่รวมกับนักเรียนระดับ
ประถมของตำาบล” มนมีความคาดหวังสำาคญัที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการ
พฒันา ในแบบทีช่าวบา้นพรอ้มบรหิารจดัการชมุชนดว้ยตนเอง “อยากหายใจ

ฝ่าใจกลางความขัดแย้ง
ไสยงเดินหน้าสู ่ชุมชนพึ่งตนเอง
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ดว้ยจมกูของตวัเองสักทหีนึง่” เพราะทีผ่า่นมาเขามองวา่บา้นไสยงเปน็ชมุชน
หนึ่งที่ถูกครอบงำาเชิงความคิดมาตลอด 
 เขามองชุมชนนี้จากหลายมิติ เพราะอีกบทบาทหนึ่งมนเขาดำารง
ตำาแหน่งเป็นประธานสภา อบต.สินปุน 
 ชุมชนบ้านไสยง ประสบปัญหามาหลายช่วงหลายตอน โดยเฉพาะ
ปญัหาการเมืองระดับตำาบล ซึง่ไมน่านมานี ้นายก อบต.ถูกยงิเสียชวิีต นอกจาก 
กระทบหลายด้านยังส่งผลกระทบต่อโครงการฯ นี้ด้วย
 “ที่จริงการทำางานเราก็มีปัญหามามากแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่ 
บ้านเมืองแตกแยกออกเป็นสองขั้ว ก็มาถึงปัญหานายก อบต. ถูกลอบยิง
เสียชีวิตอีก”
 อยา่งไรกต็ามทกุอยา่งตอ้งเดนิไปขา้งหนา้ โครงการสง่เสรมิเยาวชน
ตามหลกัวถิเีศรษฐกจิพอเพยีงบา้นไสยง รบับทบาทชกัชวนชาวบา้นมานัง่คยุ
ในรูปแบบสภากาแฟ เพื่อหาจุดลงตัวในหมู่บ้าน
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 “สิง่ทีท่ำายงัไมเ่หน็ผลเพราะมสีะดดุอยูช่ว่งหนึง่ ทีไ่ดม้าขบัเคลือ่นตอ่ 
เพราะผมเปน็คนทีม่จีติอาสาทำางานเพือ่ชมุชนมาโดยตลอด คดิเสมอว่าถา้เรา 
ไม่ทำาใครจะทำา” 
 แม้สวมหมวกหลายใบ แต่เขายอมรับว่างานการเมืองกับการ 
ขับเคลื่อนงาน สสส. ต่างกันมาก
 งานการเมืองนั้นเขาถือว่าเป็นหัวโขนที่ชาวบ้านมาสวมให้ 
 สำาหรับงานพัฒนาในรูปแบบการสนับสนุนของ สสส. เขาเคยรู้สึก
เหนื่อยหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง กับปัญหารอบด้านที่ประดังกันเข้ามาถึงขนาด
ปรึกษากับพี่เลี้ยงขอยุติโครงการ แต่เมื่อพี่เลี้ยงให้เวลามาทบทวนร่วมกับ
คณะทำางานในหมู่บ้าน สุดท้ายจึงคิดว่าจะสู้เดินทางทำาโครงการกันต่อ 
 “ผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อสังคมเพราะตัวผมเคยมีวิกฤติชีวิตที่สุดๆ 
มาแลว้ พอกลบัมาไดก้อ็ยากทำางานรบัใชส้งัคม ใจหนึง่ทีไ่ม่อยากเลิกโครงการ
นี้เพราะต้องการให้เยาวชนมีที่พึ่ง ถ้าหยุดโครงการก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้พึ่งใคร” 
 มนเล่าว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาให้เด็กในชุมชนมา
ตลอด เด็กที่มีปัญหาจะมาปรึกษาเขาเป็นคนแรก 
 “เอาไปเลา่คนอืน่เรือ่งของเขาอาจถกูเปดิเผย แตห่ากเขามาปรกึษา
ผมแล้วสบายใจได้ ส่วนผมจะแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง 
ไม่เฉพาะเดก็คนไสยงถา้มปีญัหาอะไรเขากเ็รยีกหาผม น้ำาประปาไมไ่หล ไฟดบั 
จนถึงงานใหญ่ของหมู่บ้าน”
 ปญัหาทีเ่กดิกบัเยาวชน โดยเฉพาะปญัหายาเสพตดิ มนเลา่วา่รนุแรง 
ขนาดทำาใหช้มุชนไสยงมคีวามรู้สกึว่าตอ้งแยกหมูบ่า้น เพราะชาวบา้นขดัแยง้ 
กับผู้นำา เมื่อหาทางออกสุดท้ายไม่ได้จึงมีคนทำาเรื่องไปถึงอำาเภอขอแยก
หมู่บ้าน 
 “ผมเหนื่อยมากต้องเชื่อมระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น และองค์กร
ต่างๆ ในพื้นที่ มองว่าเด็กที่บ้านไสยงถ้าเราสร้างงานสร้างรายได้ทุกอย่างจะ
คลี่คลาย” 
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 เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้าน 15 คน ตอนแรกมาขอ
เสนอฝึกเล่นดนตรี เขาเห็นว่าไม่มีงบประมาณช่วยเหลือ
 “เรากว็า่น่าจะรวมกลุม่ทำาอะไรบางอยา่ง เริม่จากปลกูผกั ปลกูหญา้ 
ในลำาดับต่อไปผมอยากให้เด็กตั้งกลุ่มปลูกข้าวกินเอง เพราะหมู่บ้านเรา 
มันมีที่ดินบริจาค 5 ไร่ สำาหรับปลูกข้าวไร่ได้” เขาเล่า 
 แนวคิดน้ีกรรมการโครงการฯ บอกว่าเด็กน่าจะหาเงินมาคนละ 
300-400 บาทลงหุ้นกันก่อนเพื่อเริ่มดำาเนินการ อีกส่วนผู้ใหญ่ต้องช่วยหา 
งบกองกลางให้ การทำาข้าวไร่ตรงไหนเกินกำาลังเด็กก็อาจมีการจ้างทำาได้บ้าง 
แต่หลักสำาคัญต้องให้พวกเขาดูแล 
 มนมองว่า จุดอ่อนของชุมชนแห่งนี้ที่ผ่านมานอกจากการแบมือ 
ขอมากไม่ค่อยคิดพึ่งตนเองแล้วยังเป็นเป็นชุมชนที่มีความขัดแย้ง 
 “กรณนีายก อบต. ถกูยงิกย็ิง่ทำาใหเ้หน็ปญัหา ตอนนัน้ผมเองกเ็ลอืก 
ที่จะออกมาจากชุมชนชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นความขัดแย้งที่เดินมาถึงจุด
อันตรายมาก”
 ทีเ่ขาพดูวา่ ตวัเขาเคยมวิีกฤตชิวิีตทีส่ดุๆ มาแลว้ พอกลบัมาไดก้อ็ยาก
ทำางานรับใช้สังคมมนไม่ใช่คนดั้งเดิมที่นั่น เขาขยายความว่าเขาเองไม่ใช่คน 
พืน้ถิน่ทีน่ี ่เปน็คนนครศรธีรรมราช ทีเ่รยีกไดว้า่เคยลม้ละลายในชวีติ บากหนา้ 
มาอยูท่ีบ้่านไสยงแหง่นี ้คนในชมุชนบรจิาคทีด่นิใหเ้ขา 3 ไร ่เขากไ็ปปลูกบา้น 
พาครอบครัวไปอยู่
 “คนที่ยกที่ดินให้ผมเรียกเขาว่าน้าพล เขาช่วยท้ังท่ีไม่ได้เป็นญาติ 
มีแต่สมัยท่ีผมยังเป็นวัยรุ่นเคยมาเที่ยวที่นี่ ตอนที่ผมขายบ้านขายทุกอย่าง 
สู้คดีเหลือแต่ลูกกับเมียก็เลยปรึกษาแก แกก็บอกว่ามาเถอะจะยกที่ให้ 
3 ไร่”
 เมือ่เขามาอยู่ท่ีไสยง ลง อบต.สมยัแรก ชาวบา้นลงขนัซือ้รถยนต์ให ้
เพื่อให้เขาใช้ช่วยชุมชน เพราะตอนนั้นการเดินทางไม่สะดวก มีรถแล้วจะได้
ช่วยชาวบ้านกลุ่มต่างๆ 
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 “การเลือกตั้งแต่ละครั้งผมก็ไม่เคยลงทุนอะไร เขาเลือกผม แม้ว่า
ผมไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่น การที่คนยอมรับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของผม 
อาจเพราะว่าผมถือสัจจะเป็นใหญ่ พูดอย่างไรต้องทำาอย่างนั้น การทำางาน
เป็นตัวชี้วัด” 
 อยา่งไรกต็ามในชมุชนทีข่ดัแยง้กนัสงู เขายอมรบัวา่มาถงึจดุทีเ่ครยีด
มากกับส่ิงที่กำาลังเผชิญอยู่ล่าสุด ในการบริหารการเมืองท้องถิ่นที่ไม่ลงตัว
ความไมช่อบมาพากลและเขาตอ้งรบัผดิชอบ จนสง่ผลถงึปญัหาสขุภาพของ
ตัวเองที่ไม่มีเวลาดูแลถึงกับต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้ง
 “ผมคิดว่าปัจจัยความขัดแย้งในชุมชนมาจากการเมืองเป็นหลัก 
นอกจากนัน้มาจากกลุม่อทิธพิลในพืน้ที ่ในกลุม่เยาวชนผมจะหา้มเขาพูดเรือ่ง 
การเมือง ใหพ้ดูแตก่ารกนิการอยูใ่นแตล่ะวันว่าเปน็อยา่งไร พรุง่นีจ้ะกนิอะไร 
เอาอันนั้นมาเป็นตัวตั้งก่อน เราต้องมาร่วมมือกันให้ได้ แต่หากยังมีลักษณะ
ของต่างคนต่างอยู่จะเสี่ยงมาก”
 มนบอกว่าที่เขาทุ่มทำาทุกอย่างให้กับชุมชนแห่งนี้ เพราะนึกถึงวัน 
ที่ไม่มีอะไร ไม่มีญาติพี่น้องแล้วขอเข้าไปอยู่ในชุมชน ชาวบ้านให้เขามาอยู่ 
ก็อยากทำาอะไรในชีวิตเพื่อเป็นการตอบแทนคนที่นี่ 
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 “โครงการชุมชนน่าอยู่ของ สสส. สำาหรับหมู่บ้านแห่งนี้ผมคิดว่า 
ทำาอยา่งไรใหค้นกลบัมานัง่คยุกนัให้ไดก้อ่น เพราะทีผ่า่นมาชมุชนไดผ้า่นความ
ขัดแย้งแตกแยกมามาก แม้แต่โครงการของรัฐบางโครงการท่ีลงไปหมู่บ้าน
และตำาบลก็นำามาสู่ความแตกแยกเพราะความเห็นไม่ตรงกัน”
 ความตอ้งการสร้างเยาวชนกา้วขา้มปญัหาท่ีกำาลงัเผชญิอยู ่เขาคดิวา่ 
หากมีผลสำาเร็จ 50-60% ก็บรรลุเป้าหมายแล้ว
 ที่เขาอยากเห็นคือเยาวชนมาทำาผักสวนครัวรั้วกินได้กับเรื่องของ
กลุ่มปลูกข้าวไร่กินเอง สิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบความสำาเร็จก็ถือว่าอย่างน้อยๆ 
ให้มีบางอย่างเกิดขึ้นจากก้าวเล็กๆ ถ้าปลูกข้าวได้ไม่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 
คนสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัวก็ได้กินข้าวปลอดสารพิษ และเป็นข้าว
ในชุมชน อาจเป็นก้าวเล็กๆ ไปสู่ความเปลี่ยนแปลง
 “กบัเด็กทีต่ดิยา เรากพ็ยายามคยุใหเ้หน็ความสำาคญักบัชวีติทีผ่า่นมา 
ครอบครวั และการดำาเนนิชวีติตอ่ไปใหไ้ด ้ออกมาจากชวีติทีต่ดิยาใหไ้ดก้อ่น 
ผมช่วยทุกอย่างให้มากที่สุด”
 ปญัหาเดก็ตดิยาในชมุชนกำาลงัถงึทางตนั หลายครัง้มคีนรอ้งขอเขา 
ให้ช่วยดูแลเด็กติดยาอย่างใกล้ชิด บางคนพาเด็กขอมาอยู่กับเขาเพื่อเลิกยา 
เขาหางานให้ทำา เพราะมองว่าการเลิกยาต้องไม่บังคับต้องมีศิลปะโดยการ
ทำางานและไม่ต้องดึงมาทั้งกลุ่มแต่ดึงมาทีละคน 
 เมือ่นกึถงึกรณปีญัหาแวดลอ้มหลายดา้น ณ หมูบ่า้นของเขาทีก่ำาลงั 
ถูกรุมเร้ารอบตัว บางจังหวะเขาถึงกับพูดไม่ออกแววตาบ่งบอกถึงความ 
เจ็บปวดลึกในใจ และน้ำาตาลูกผู้ชายพาลจะไหล •
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 ประดษิฐ ์ขนานใต ้เปน็คณะทำางานโครงการการพฒันาหลกัสตูร 
การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน หมู่ที่ 3 ตำาบลคลองท่อมใต้ อำาเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่
 สภาพปญัหาพืน้ฐานชมุชน ประดษิฐ์เลา่วา่กลุม่วยัรุน่มเีวลาวา่งมาก 

เกิดการมั่วสุม 

 “มองกันว่ากระแสสังคมยุคใหม่ทำาให้เด็กกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้พบ

ปฏิสัมพันธ์กันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา เริ่มแรกจึงมีความคิดว่าน่าจะเอา

เยาวชนมาทำากิจกรรมเยี่ยมคนสูงอายุ”

 ปกติของวิถีการพบปะระหว่างคนต่างวัยในชุมชนมุสลิมใช้เวที

กิจกรรมทางศาสนา ซึ่งประดิษฐ์ยอมรับว่าเด็กยุคหลังเข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนาน้อยลง ชุมชนมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นลักษณะสังคมเชิงเดี่ยวมากขึ้น

แม้แต่ประเพณีรายาที่ทุกคนจะต้องมาพบปะกัน ทุกวันนี้ต่างคนต่างแยกไป

คนละทิศคนละทาง ไม่มีความสนิทชิดเชื้อเหมือนเมื่อก่อน 

 “เดก็ไมรู่จ้กัหนา้คาตากนั มกีารทะเลาะววิาท โดยไม่รูว้า่ตา่งเปน็พ่ีนอ้ง 

ตระกูลเดียวกัน” 

หุ้นส่วนความดี 
ณ ชุมชนคลองขนาน



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้110

 โครงการฯ นีม้วัีตถปุระสงคฟ์ืน้ฟคูวามสมัพนัธข์องคนในชมุชนและ

ลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยง มีการจัดตั้งคณะทำางาน 4 ชุดมาศึกษาหาข้อมูลของดี

ทีม่อียูใ่นชมุชนมาเปน็องคค์วามรูใ้นการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนรูช้มุชนบา้น

คลองขนาน

 คณะทำางานแตล่ะชดุจะมเียาวชนและ อสม.เปน็หลกัในการไปพบปะ

ผู้สูงอายุและผู้รู้ในชุมชน แบ่งไปตามหัวข้อคือ 

 ชุดที่ 1 คณะศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรผังเครือญาติ 

หาข้อมูลจาก 4 ต้นตระกูลหลักของหมู่บ้านคือตระกูลขนานใต้ ตระกูลหลีจิ 

ตระกูลเหร่เด็น และตระกูลศรีเกิด จนได้ลำาดับต้นตระกูลรุ่นแรก (ทวด) 

ลงมา 4 ลำาดับ (หลาน) และค้นหาผู้อาวุโสสูงสุดตระกูลละ 2 คน

 ชุดที่ 2 คณะศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรองค์กร หาข้อมูล

ประวัติมัสยิด ทำาเนียบโต๊ะอิหม่าม หลักการศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา 

จุดเด่นและจุดด้อยของคนในชุมชนด้วยเรื่องศาสนา 

 ชุดที่ 3 คณะศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรร้านค้าปุ๋ยชุมชน

บ้านคลองขนาน หาข้อมูลประวัติความเป็นมาของร้านค้า นำาเสนอที่มาของ 

ร้านค้า หลักการบริหารการจัดการ และจุดเด่นคือการคืนกำาไรสู่สังคม 

ในรูปแบบของกองทุน เพื่อการสร้างรักล้อมลูกสร้างรั้วล้อมร้านล้อมชุมชน  
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 ชุดที่ 4 คณะศึกษาหาข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพของชุมชน 

หาข้อมูลอาชีพเดิมของคนในชุมชน วิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงมาสู่

ปัจจุบัน

 “เร่ิมจากการจัดทำาผังเครือญาติ ทำาให้เราพบว่าในชุมชนมีตระกูล

ใหญอ่ยู ่4 ตระกลูหลกั เมือ่สบืสาวตระกลูดแูลว้กพ็บวา่แตล่ะคนในหมูบ่า้น

น้ีกไ็ม่ใช่ใครอ่ืน ลว้นแตญ่าตพิีน่อ้งตวัเองทัง้นัน้ อยา่งผมใชน้ามสกลุขนานใต้ 

เกีย่วพนั 3 ตระกลูจากสายพอ่และแม”่ ประดษิฐย์อมรบัวา่ตวัเองกไ็มรู่เ้รือ่ง 

แบบนี้มาก่อน

 กระบวนการทำาผังเครือญาติเขาเล่าว่าคณะทำางานเยาวชนที่แบ่ง 

การทำางานออกเป็นกลุ่ม ต่างก็ไปหาต้นตระกูลตัวเองว่ามาจากไหน ดูจาก 

4 ช่ัวอายุคน พอได้ข้อมูลก็มาวิเคราะห์เชื่อมโยงร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ของ

ชุมชน

 ในเวทนีดัพบเครอืญาตมิจีำานวนคน/ผูเ้ขา้รว่ม 215 คน ประกอบดว้ย

เยาวชนและผูป้กครอง/ผูส้งูอายแุละลกูหลานใน 4 ตระกลูหลัก/คณะกรรมการ

มัสยิด/คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/ 

ตัวแทนจาก สภ.คลองท่อม/กลุ่ม อสม. 

 ในงานนี้ได้สรรหาผู้อาวุโสสูงสุดในแต่ละตระกูลมาขึ้นเวทีเพ่ือให้ 

ลูกหลานได้เคารพชื่นชม มีการร่วมกันขอพร (ดุอา) ตามพิธีศาสนาอิสลาม

และรับประทานอาหารร่วมกัน  

 “การจดันหูร ี(งานเลีย้ง) ครัง้นัน้ทำาใหท้กุคนไดรู้้จักตัวเอง หลายคน

ก็มีเครือญาติมากขึ้น เพราะความรู้ใหม่ที่ได้นี้ โดยที่แต่ก่อนคิดว่าเป็นเพียง

เพื่อนบ้าน ไม่รู้ว่าที่จริงก็เป็นญาติพี่น้องกันนั่นเอง”

 ข้อมูลจากผังเครือญาตินำามาจัดทำาเป็นหลักสูตรโดยประสานกับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) ทำาเอกสารหนังสือที่ว่าด้วย

เรือ่งเครอืญาต ิให้โรงเรียนใชส้อน เอกสารอกีชดุนำาไปเผยแพร่ทีศ่นูยอ์บรม

คุณธรรมและจริยธรรมของมัสยิด 
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  “อันนี้เราได้ตอบคำาถามตามหลักอิสลามอย่างหนึ่งได้เหมือนกันว่า

มุสลิมเป็นพี่น้องกันทั้งโลก แต่มันก็ต้องเริ่มจากหมู่บ้านชุมชนต้องเริ่มที่นี่ 

และคำาว่าพี่น้องก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนามสกุลเดียวกันเท่านั้น”

 สิ่งหนึ่งที่ทำาไปพร้อมกับการทำาผังเครือญาติ คือการเรียนรู้ที่มาของ

ชุมชน หมู่บ้านจากคนเฒ่า คนแก่ ทำาให้รู้จักวิถีของชุมชนมากขึ้น

 “พื้นที่คลองขนานเดิมเคยเป็นที่นาคนส่วนใหญ่ทำานามีชื่อเรียก 

เป็นหย่อมบ้านขึ้นต้นด้วยนา ไม่ว่านาตีน นาทำาหนำา นาหนำาใหญ่ เป็นต้น 

แต่สภาพเหล่านี้ค่อยเปลี่ยนไปช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีการปรับที่นามาปลูกยาง 

ปลูกปาล์ม ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน” 

 จากการเรียนรู้อาชีพหลักคือการเกษตรจากในอดีตถึงปัจจุบันทำาให้

เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดน้อยลง ส่งผลต้นทุน

การผลิตของชาวบ้านที่สูงขึ้นจากความจำาเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี สิ่งนี้ทำาให้เห็น

ว่าเกษตรอนิทรยีห์รือการทำาเกษตรดว้ยการใชปุ้ย๋อนิทรยีเ์ปน็การลดต้นทนุการ

ผลิตและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ดิน 

 เพราะเห็นความจำาเป็นที่เยาวชนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการ

และกระบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง โครงการฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมอบรม

ภาคปฏิบัติทำาปุ๋ยหมักด้วยทะลายปาล์ม ปุ๋ยอินทรีย์น้ำาจากปลาและผักผลไม้ 

เพื่อทำาให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำาไปใช้ในการทำาเกษตร

อินทรีย์ในโรงเรียน

 “เด็กเรียนรู้การทำาปุ๋ยหมักได้แล้ว เราก็ได้ชักชวนชาวบ้านทั่วไป

มาทำาเกษตรอินทรีย์บ้างเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ใช้หลักของ บ- ร- ม คือ 

บ้าน โรงเรียน และมัสยิดมาร่วมมือกัน”

 ประดิษฐ์เล่าต่อถึงประเด็นน่าสนใจซึ่งมีที่มาจากการศึกษาหาข้อมูล

เพือ่พฒันาหลกัสตูรรา้นคา้ปุย๋ชมุชนบา้นคลองขนานหรอืกองทนุความรว่มมอื 

คนรุ่นใหม่บ้านคลองขนานที่ใช้ร้านค้าชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อน 
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 ร้านค้านี้แปลกตรงที่ไม่ได้มีหน้าร้านแต่มีการซื้อขายโดยเฉพาะปุ๋ย 

สำาหรับชาวสวนมาแล้ว 8 ปี สามารถหักกำาไร 20% มาทำากองทุนได้

 “สิง่ทีไ่ดค้อืเกดิความร่วมมอืกนัในชมุชน เพราะทีผ่า่นมาคนไมค่อ่ย

เขา้มาใหค้วามรว่มมอืในดา้นตา่งๆ การทำากองทนุนอกจากดงึคนมามสีว่นรว่ม

ยังสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันอีกด้วย”

 จัดตั้งร้านค้ามา 8 ปี ประดิษฐ์เล่าว่าทำาให้เห็นความต่างจากองค์กร

สาธารณะอืน่ เพราะยนืหยดัดำาเนนิการอยูไ่ดแ้ละยงัจดัสรรผลกำาไรไปตอ่ยอด

กจิกรรมอืน่ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ กจิกรรมสร้างโอกาสเดก็กำาพร้ากบั 

ร้านค้าปุ๋ยชุมชน โดยสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนร่วมกันบริจาค (ออกซากาตตาม 

หลักการศาสนา) ร้อยละ 2.5 จากผลกำาไรของทุกปี ให้แก่เด็กกำาพร้าทุกคน 

ในชุมชน และเด็กกำาพร้าก็จะเอาเงินดังกล่าวลงหุ้นกับร้านค้า ตามระเบียบ

ข้อบังคับของร้านค้า เป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาส 

เท่าเทียมกัน คือเป็นเจ้าของร้านค้าปุ๋ยชุมชนด้วยการถือหุ้น  

 กิจกรรมต่อยอดของร้านค้า คือการจัดสรรเงินจากผลกำาไรร้อยละ 

20 ไปจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างคนด้วยความรัก ด้วยปณิธานของคณะทำางาน 
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ท่ีวา่ “สรา้งรกัลอ้มลกูเพือ่สรา้งรัว้ลอ้มรา้นลอ้มชมุชน ดว้ยสายใยรกัและรกั

แห่งคุณธรรมจริยธรรม” ด้วยกรรมวิธีการสร้างรัก 2 วิธี กล่าวคือ

 1. สร้างจิตสำานึกด้วยคุณธรรมจริยธรรม โดยการนำาคุณธรรม

จริยธรรมแทรกเข้าไปในกิจกรรมสังคมผ่านระเบียบข้อบังคับในกิจกรรม  

 2. เปลีย่นความรูส้กึดว้ยการใสเ่ครือ่งหมายแสดงความเปน็เจา้ของ

เขา้ไปในกจิกรรมสังคม ในกองทนุความรว่มมอืเพือ่คนรุน่ใหมบ่า้นคลองขนาน 

 “มีการออกกติกาชุมชนว่าเด็กท่ีเกิดใหม่จะได้ถือหุ้น 1 หุ้น 

ในรา้นค้าปุ๋ยชุมชนโดยอตัโนมตั ิและ อสม. ทีท่ำาหนา้ทีแ่จง้ขา่วกจ็ะได ้1 หุน้ 

เช่นเดียวกัน หุ้นหนึ่งมูลค่า 100 บาท พอผ่านไปในแต่ละปีจะได้เงินปันผล

จากหุ้น”

 การบรหิารกองทนุใชรู้ปแบบของคณะกรรมการ สามารถสรา้งใหท้กุ

คนมสีว่นรว่มและเปน็เจา้ของชมุชนไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมอยา่งทีไ่ม่เคยปรากฏ

มาก่อน 

 “ตอนนีเ้งนิทีไ่ดจ้ากรา้นคา้ปุย๋ชมุชนสว่นหนึง่เรากไ็ดน้ำาไปชว่ยเหลือ 

เดก็กำาพรา้ โดยใหท้ัง้แบบเงนิสดและหุน้ในรา้นคา้ชมุชน ในใบเสรจ็ของรา้นคา้ 

ก็จะระบุเอาไว้ชัดว่า เงินรายได้ส่วนหนึ่งจะนำาไปให้เด็กกำาพร้าในชุมชน และ

ใครอย่าคิดมาคดโกงคอรัปชั่นเพราะจะเป็นเรื่องบาปกรรมหนักที่มาฉ้อโกง

เงินส่วนนี้”
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 ฐานกองทนุมลีกัษณะพเิศษกลา่วคอื มีการเขา้ถอืหุ้นในลักษณะของ

หุ้นสมาชิกและหุ้นสวัสดิการ

 “เด็กเป็นสมาชิกโดยการเกิด นอกจากนั้นถ้าศูนย์อบรมคุณธรรม

และจริยธรรมประจำามัสยิดรับรองจริยธรรมของบุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ 

โดยมีเอกสารรับรอง เชน่ การทำาความดหีรอืกจิกรรมทีบ่รูณาการกบังานสุขภาพ 

เช่น เด็กท่ีกินนมนานที่สุดจะได้รับการแจกหุ้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือจูงใจให้

ทำาความดีตามวาระที่ชุมชนคาดหวัง”

 ประดิษฐ์มองว่าการมาทำาโครงการกับ สสส. เกิดมิติใหม่ชัดเจน 

เพราะชุมชนได้อะไรมาบางอย่างซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถ

เชื่อมโยงนำาไปสู่การพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ได้อีก

 “กลับไปตอบคำาถามเดิมของชุมชนเกี่ยวกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ทีมี่เวลาวา่งมาก ไมม่ใีครมาเขา้ศนูยอ์บรมคณุธรรมและจรยิธรรม มารณรงค์

ให้เด็กสนใจเข้าศูนย์ มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น จะได้ใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการทำาผังเครือญาติที่เร่ิมจุด

ประกายมาเป็นอันดับแรก”

 เขามองว่านับจากนี้ต้องขับเคลื่อนชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

เมือ่เดก็มสีว่นรว่มในการทำากจิกรรมกบัชมุชนมากขึน้โอกาสเส่ียงทีจ่ะทำาอะไร

ไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะน้อยลง ช่องทางพัฒนาสร้างสรรค์จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

มาแทนที่ •
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 “คนที่น่ีส่วนใหญ่ทำาสวนปาล์ม สวนยางและรับจ้าง มีบ้าง
ต้องออกไปทำางานท่ีอ่ืน ครอบครัวไหนพ่อแม่ไม่อยู่บ้านลูกหลาน 
ก็กระจัดกระจาย”
  คำาบอกเล่าของ สมชาย เนียมหวาน คณะทำางานโครงการ 
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข หมู่ที่ 9 
บ้านนาเกาะไทร ตำาบลปกาสัย อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 บ้านนาเกาะไทรมีประชากรมากกว่า 1,500 คน ในจำานวนนี้เป็น
มุสลิม 120 หลังคาเรือนหรือ 550 คน 
 “ในกลุ่มพี่น้องมุสลิม ผมเห็นว่ามีความน่าเป็นห่วงกรณีกลุ่มเด็ก 
และเยาวชนที่กำาลังสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่จะออกนอกลู่นอกทาง” 
 สมชายในฐานะกรรมการมสัยดิอดกงัวลถงึปญัหายาเสพตดิและการ
พนันที่แพร่ระบาดในชุมชน เพราะแม้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ไม่นานมานี้
ถึงขนาดว่าเคยมีการเปิดวงพนันในชุมชนที่เรียกว่า “บ่อนไพ่ขาว” เป็นส่ิง
ใกล้ตัวและเด็กเห็นจนชินตา
 ช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์และปดิเทอม เดก็มเีวลาว่างมากกย็ิง่นา่ห่วง 
เพราะไม่มีทางรู้ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนไปอยู่ที่ตรงไหนหรือกำาลังทำาอะไร 

กองทุนน้ำาชา 
ผลลัพธ์อนาคตนาเกาะไทร
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สังคมยุคใหม่ สภาพสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ยิ่งถ่างช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่
กับเด็กที่บ้านนาเกาะไทรห่างกันเกินกว่าจะมาพบกันได้ง่ายๆ 
 กรณขีองครอบครวัทีพ่อ่แมเ่ดก็ออกทำางานรบัจา้งทีอ่ืน่ ในเวลาทีค่วร
กลบัมาถงึบา้นอยูก่บัครอบครวัพรอ้มหนา้พรอ้มตา กไ็ม่เปน็อยา่งนัน้ พวกเขา 
ยงักลบัไม่ถงึบ้านเมือ่เดก็อยูต่ามลำาพงัจงึเสีย่งทำาอะไรไม่ถกูต้อง จึงพบวา่เดก็
ติดยามีบ้างแล้วและปัญหาที่ว่ากำาลังรุกคืบ
 “เราก็เลยคดิว่านา่จะมาทำาอะไรสกัอยา่งจนป ี2556 ไดท้ำาโครงการฯ นี ้
โดยเริ่มจากพี่เลี้ยง สสส.คือคุณทวีชัย อ่อนนวน มาให้คำาแนะนำา”
 กลุ่มเป้าหมายคือพี่น้องมุสลิมในชุมชน ครั้นขับเคลื่อนจริงได้เห็น
ปัญหาจึงลงลึกมาสู่กลุ่มเยาวชนเป็นการเฉพาะด้วย ซึ่งสมชายยอมรับว่า 
เป็นการทำางานที่ยากและตัวเขารู้สึกท้อถอยหลายครั้ง แต่ในที่สุดตั้งใจไปสู่ 
เป้าหมายหลักๆ 3 ประการ
 - พัฒนาศูนย์จริยธรรมและคุณธรรมประจำามัสยิด ซึ่งทำาให้ที่ศูนย์ฯ  
  มกีารนดัพบกนัทกุวนัชว่งเยน็ กลุม่เด็กเปา้หมายทกุระดบั 120 คน 
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 - การทำากิจกรรมเน้นใช้กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ท่ีเป็นวิถีชีวิต 
  ของทุกคนเป็นศูนย์กลาง
 - ตอ้งการเปดิพืน้ท่ีหรือสร้างเวทีให้เดก็ในชมุชน เพ่ือใหเ้ดก็สะทอ้น  
  ความคิดเห็นของเขา 
 เขาเลา่วา่ทีผ่า่นมาชมุชนเกดิชอ่งวา่งระหวา่งเดก็และผูใ้หญม่าก แตก่ ็
ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร เมื่อทำาโครงการฯ พบว่าแม้เด็กในชุมชนจะอยู่ต่าง
โรงเรยีนกนัแตก่ม็ารวมตวักนัได ้โดยเฉพาะชว่งเยน็จะมกีารนดัเลน่กฬีากอ่น
จะเขา้กจิกรรมทางศาสนา ตอนค่ำาสามารถดงึเดก็มาเรยีนคมัภรีก์รุอานและเขา้
รว่มละหมาด ส่วนช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์สามารถจดัเวทเีปดิโอกาสใหเ้ดก็ 
และผู้ใหญ่พูดคุยกัน สร้างการสื่อสารที่ขาดหายไปนานกลับมาใหม่
 “จังหวะแรกเราใช้วิธีสร้างแกนนำาก่อน หาเด็กที่มีศักยภาพพอเป็น
แกนนำาเพื่อชวนเด็กคนอื่นๆ มาร่วม”
 มีการจัดกลุ่มเด็กกลุ่มละ 5-6 คน รวมเป็น 6 กลุ่ม เหล่านี้เรียก
ว่าแกนนำา มีหน้าที่ชวนเด็กคนอื่นมาร่วมกลุ่มและโครงการฯ มีการประกาศ
ออกไปวา่เด็กในหมู่บ้านทกุคนตอ้งเขา้กลุม่ สว่นใครจะเลือกเขา้กลุ่มไหนกไ็ด้
ตามถนัด 
 “เมือ่เริม่อยา่งนัน้และทำาเวทหีลายคร้ัง เราถามเดก็วา่อยากทำาอะไร 
คำาถามนี้เมื่อเอาคำาตอบมาประมวลก็ได้สรุปออกมาเป็นกิจกรรม” 
 จากจุดนั้นทำาให้ได้เร่ิมงานสำาคัญคือการทำาหลักสูตรชุมชน ที่แบ่ง
เป็น 2 หมวดใหญ่ ประกอบด้วย
 1. ศาสนา
 2. วิถีชุมชน 
 หลักสูตรศาสนาเน้นหลักฟัรดูอีน หรือหลักปฏิบัติตนพ้ืนฐานของ
มุสลิม ซ่ึงใช้หลักสูตรของสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์เป็นแกน 
 ขณะที่ด้านวิถีชุมชนต้องการให้เด็กได้รู้จักชุมชน ตำาบล อำาเภอ 
จังหวัดของตนเองในทุกด้านไม่ว่าสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีจงึมกีารแตง่ตัง้อาสาเยาวชนเพือ่เกบ็ขอ้มลูชมุชน ถา่ยภาพ บนัทกึ
ข้อมูลกับประชาชน คนเฒ่าคนแก่ที่มีความสามารถด้านต่างๆ 
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 เด็กรวบรวมร้อยเรียงคำาบอกเล่าประสบการณ์ของชาวบ้านวิถีชีวิต
ประจำาวันของคนในพื้นที่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลและกำาหนดเนื้อหาหลักสูตร
โดยคณะนายก อบต.ปกาสัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำาศาสนา คณะกรรมการมัสยิด 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะครู 
นกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรียนบา้นนาเกาะไทร ซึง่กลุม่คนทีก่ลา่วถงึเหลา่นี ้
มาช่วยทำางานในรูปแบบกรรมการ
 ระหว่างทางของการทำางานยังได้ค้นพบภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น
โดยบังเอิญจากการเดินสำารวจข้อมูลของเยาวชน เช่น การทำาหนาง อาหาร
ที่สามารถเก็บไว้ได้นานอาหารท้องถิ่นประจำาภาคใต้ และการสร้างฝายทดน้ำา
ที่เรียกว่า เล่ ซ่ึงรู้กันว่าเป็นเคร่ืองมือจับปลาทั้งที่จริงแล้วคือฝ่ายชะลอน้ำา
บรรเทาภัยแล้ง
 หลังวิเคราะห์ ทำาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ มีการพิมพ์ออกมาเป็น 
รูปเล่มมอบให้โรงเรียนและศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำามัสยิด 
เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนสามารถมาเปิดอ่านทำาความเข้าใจได้
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 เมื่อได้หลักสูตรชุมชนแล้วมีการคัดปราชญ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้ง 
2 หมวด มาสอน มีการเรียนรู้อย่างคู่ขนานกันไปในช่วงเย็นทุกวัน บูรณการ
กับพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิด
 “แค่เดก็รวมตวักนัได ้นบัเปน็โอกาสสำาคญัของชมุชนแลว้” สมชาย
เลา่วา่ หลังการจัดแกนนำาเดก็ขึน้ได ้สิง่ทีเ่ห็นชดัเจนอนัดบัแรกจะไดเ้ดก็กลุม่
แกนนำาซึ่งคอยดูแลเด็กคนอ่ืน พวกเขาสามารถรายงานได้ว่าเด็กคนไหนมา
โรงเรียน หรือขาดเรียนแล้วไปอยู่ที่ตรงไหน มีปัญหาอะไร 
 “จะเกดิตาทีม่องเหน็เดก็ทัง้ชมุชนวา่เดก็ทีห่ายไป แอบอยูใ่ตต้้นปาล์ม 
เล่นน้ำา หรืออยู่ตรงไหน เราสามารถรู้ความเคลื่อนไหวเด็กทั้งหมด” 
 เมื่อเด็กได้เรียนหลักสูตรฟัรดูอีน สามารถกระตุ้นให้มีการตื่นตัวจน
เดก็ไปสอบวชิาของครุสุมัพนัธ์ไดร้างวัลที ่1 ระดบัอำาเภอและเปน็ที ่9 ระดบั
ประเทศ เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
 ส่ิงทีสื่บเน่ืองกนัมกีารใหค้วามรูก้บัเดก็ในเรือ่งอืน่ๆ อกีเชน่เกีย่วกบั 
ยาเสพติด สามารถจัดค่าย 10 วัน 10 คืน โดยดึงหลายหน่วยงานมา 
ช่วยได้ 
 “ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีโครงการ สสส. นำาร่องมาอย่างนี้ ก็คงเป็น
ไปยากเพราะไม่มีทุนในเรื่องของคนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่”
 เมื่อสร้างกลุ่มเด็กขึ้นมาได้ ยังใช้ศักยภาพส่วนนี้มาร่วมกันทำาแปลง
เกษตรประจำาหมู่บ้าน ใช้ตัวหลักที่เป็นเด็กแกนนำา 20 คน จากระดับ ป.5- 
ม.3 ปลูกผักพื้นบ้าน และร่วมกันดูแลแปลงปาล์มสมบัติส่วนรวมของมัสยิด 
 มีการปรับปรุงพื้นที่เกษตรเก่าที่ขาดการดูแลเป็นสถานที่ทิ้งขยะ 
นำามาปรับปรุงเป็นแปลงเกษตรนำาร่องเกษตรปลอดภัยใช้ปุ๋ยชีวภาพในการ
ปลูกผักปลอดภัย และการปลูกผักโดยไม่ต้องขุดหลุมซึ่งเป็นการปลูกแบบ
ธรรมชาติ ให้ผักเอาตัวรอดจากความแห้งแล้ง
 การได้ไปศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากที่อื่น 
ทำาใหเ้ดก็ๆ เขา้ใจวา่การปลกูพชืหรือผักไมจ่ำาเปน็ตอ้งมพ้ืีนทีด่นิทีด่แีต่สามารถ
ปลูกวิธีธรรมชาติให้พืชพยายามเอาตัวรอด
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 คณะทำางานโครงการฯ ยังมองว่ากระบี่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว 
มีชาวต่างชาติเข้ามาจำานวนมากในแต่ละปี การรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำาคัญ 
แต่โอกาสเด็กในชุมชนแห่งนี้จะได้เรียนพิเศษไม่ค่อยมี เพราะฐานะยากจน 
โครงการฯ จึงมีการเชิญวิทยากรที่เป็นไกด์อาสามาสอนภาษาอังกฤษ สร้าง
ความรู้ แรงบันดาลใจ และความมั่นใจให้เด็ก 
 เด็กและเยาวชน 7-15 ปี ที่อยู่ในพ้ืนที่ดำาเนินการและที่สนใจ
ต้องการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ใช้เวลาว่างช่วงปิด
ภาคเรียนเข้ารับการอบรมกับโครงการฯ เอาความรู้จากการอบรมไปต่อยอด
การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างมีพื้นฐานที่ดีและเข้าใจการใช้ภาษา
อังกฤษกับชีวิตประจำาวันและพื้นที่จังหวัดของตัวเองดียิ่งขึ้น 
 หลงัจากอบรมภาษาองักฤษเบือ้งตน้ มกีารปฏบิติัจริงกบัชาวตา่งชาติ
ที่เข้ามาท่องเที่ยว และร่วมทำากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
 นอกจากภาษาอังกฤษทางโครงการฯ ยังส่งเสริมเด็กและเยาวชน 
ผูท้ีส่นใจเขา้รบัการอบรมภาษาอาหรับและภาษามลาย ูณ ศนูยอ์บรมคณุธรรม
ประจำาหมู่บ้าน ทำาให้เกิดชมรมภาษาและแกนนำาด้านภาษา 
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 การตืน่ตวัของหลายกจิกรรมนำามาสูก่ารเกดิ “กองทนุน้ำาชา” นบัวา่ 
เป็นสิ่งที่เปิดมุมมองการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนของคนนาเกาะไทร เพราะเป็น 
การมองเรือ่งทนุทีจ่ะมาใชข้บัเคลือ่นชมุชนตอ่ไปในอนาคต เพราะทกุคนเขา้ใจ 
ได้ว่า สสส. เองมีข้อจำากัดไม่สามารถเข้ามาสนับสนุนชุมชนตลอดไป 
 ทางโครงการฯ เห็นว่าในวันอาทิตย์ร้านน้ำาชาในชุมชนมักจะหยุด
บริการทางกลุ่มเด็กและเยาวชนเห็นโอกาสดังกล่าวจึงมาช่วยกันเปิดร้าน 
น้ำาชาโดยใช้ศูนย์อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของมัสยิดดำาเนินการ 
 “ในส่วนนี้จะมีเด็กเข้ามาช่วยงาน 20 คน ต้องต่ืนมาเตรียมงาน
ตั้งแต่ตี 4 หัวรุ่งกว่าเสร็จงานราว 10 โมง”
 ร้านน้ำาชามีบริการน้ำาชา กาแฟ ข้าวต้ม ข้าวยำา ข้าวหมก รับขนม
สดหรือขนมพื้นเมืองของชาวบ้านมาวางขาย และทุกสิ้นเดือนทางร้านยังทำา
แกงออกมาขาย
 ขณะที่เด็กกลุ่มหนึ่งขะมักเขม้นกับร้านน้ำาชาเด็กอีกส่วนหนึ่งไปทำา
กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มปั่นจักรยาน ออกเชิญชวนชาวบ้านจากชุมชนอื่นมา 
ใชบ้รกิารทีร่า้นน้ำาชา เปน็กจิการสาธารณะของเดก็ๆ ดว้ยโดยมเีงนิลงทนุครัง้
แรก 8,000 บาท สามารถทำากำาไรวันละ 1,000-1,500 บาท 
 การบริหารกองทุนน้ำาชาเป็นรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่
และเด็ก 15 คนมาร่วมกันบริหาร มีการจัดทำาบัญชีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
และได้สรุปรวบรวมเงินเพื่อทำาการเปิดบัญชี กองทุนน้ำาชาเพ่ือพัฒนาการ
ศึกษาโดยมีเงินเปิดบัญชีตั้งต้น 8,000 บาท  
 หลงัจากทำามาระยะหนึง่ มเีงนิกำาไร 30,000 กวา่บาท ไดจ้ดัสรรเงนิ 
จำานวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก โดยให้ทุนการศึกษาไปแล้ว 
6 ราย และซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กกำาพร้าในชุมชน
 สมชายมองว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนน่าจะเดินต่อได้ด้วย
กองทนุน้ำาชาทีจ่ะทำาตอ่ไปในอนาคต วางแผนวา่อาจจะมีการตอบแทนคนทีม่า
ทำางานตรงนี้ เพื่อจูงใจและมองไปถึงการพัฒนาอาชีพอีกทางหนึ่งด้วย
 “ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นกับเด็กยังทำาให้ชาวบ้านเห็นว่าน่าจะมาทำา 
กับกลุ่มผู้ใหญ่บ้าง เพราะผู้ใหญ่โดยเฉพาะแม่บ้านก็มีเวลาว่างมากเช่น
เดียวกัน” •
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 ณ บ้านเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำาบลพรหมโลก อำาเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเขาที่เรียกว่า “เขาปูน” ที่อยู่กลางหมู่บ้าน
แห่งนี้ นอกจากสวยงามตามธรรมชาติ ยังมีความสำาคัญทางด้านศิลป
วัฒนธรรม 
 ณ วัดเขาปูน ชาวบ้านเชื่อมาแต่โบราณว่ามีเทวดาสองพี่น้อง 
สิงสถิตอยู่ …
 เมือ่ พ.ศ.2528 ทา่นอาจารยแ์กว้ ปญุญภาโค ไดธ้ดุงคม์าปฏบิตัธิรรม 
ตอ่มาชาวบ้านช่วยสละเงนิคนละเลก็ละนอ้ยปรบัพืน้ทีบ่นเขาปนู สรา้งพระธาต ุ
ชัยมณีศรีฆโลกเสร็จใน พ.ศ.2530 มีการนำาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมา
ก่อสร้างขึ้นมากมายดังที่พบเห็นในปัจจุบัน
 สังเวียน แก้วนพ นำาพาจุดเด่นเรื่องความเชื่อของชุมชนดังกล่าว 
มาเปน็สว่นหนึง่ในการขบัเคลือ่นโครงการ “รวมพลงัสานสัมพันธส์รา้งสุขภาพ
คนเขาปูน” 
 ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เขาเล่าว่าจากข้อมูลที่ อสม.และ
คณะกรรมการชมุชนบา้นเขาปนูลงเกบ็ขอ้มลูพบวา่ คนทีน่ีป่ว่ยโรคเบาหวาน 
39 คน โรคความดัน 50 คน และเป็นมะเร็ง 5 คน 

เดิน-วิ ่งรอบเขา
พลังเรื ่องเล่าสร้างกระแสสุขภาพ
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 “คณะกรรมการร่วมกัน 3 ฝ่ายก็คือ อสม. กรรมการชุมชน และ
โรงเรียนได้จัดเปิดเวทีเสวนาถึงสาเหตุดังกล่าวก็ได้พบพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของคนในชุมชนว่าไม่ตระหนักสำานึกในการออกกำาลังกาย” 
 น่ันเป็นเพียงประเด็นแรก ปัญหาถัดมาคือการไม่มีสำานึกในการ
บรโิภคอาหารปลอดภยั คนสว่นใหญย่งันยิมซือ้ผักจากตลาดแทนทีจ่ะเกบ็ผัก
มาจากชายรัว้ชายคาทีป่ลกูเองแบบไมใ่ชส้ารเคมีมาปรุงอาหาร ทีเ่ปน็อยา่งนัน้
เพราะคนชอบความสะดวกสบาย ชาวบา้นมกัพดูว่า “ซือ้ 10 บาทแกงไดเ้ลย 
ดีหวาเดินเก็บผักให้งูปะขบ” สังเวียนเล่าสำานวนชาวบ้าน หมายความว่า 
ทำาอะไรง่ายๆ เอาไว้ก่อนอย่าหาเรื่องยุ่งใส่ตัวเลย 
 ประเด็นนี้เองเลยชวนขบคิดให้เขาหันมาทำาโครงการออกกำาลังกาย
และรับประทานผักที่ปลอดภัยไร้สารพิษ 
 กจิกรรมการออกกำาลงักายเริม่มกีารนดัหมายชาวบา้นในชมุชนหนัมา 
เดิน - วิ่ง ทุกวันเวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป สภาพรอบภูเขามีถนนคอนกรีต
โดยรอบ รมิเสน้ทางเปน็ทีป่ระดษิฐานของศาลเจา้เกจอิาจารยศ์กัดิส์ทิธิอ์กีดว้ย 
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 หลงัโครงการฯ สรา้งกระแสออกกำาลงักายไมน่านทางเทศบาลตำาบล
พรหมโลกเข้ามาสนับสนุนอีกทางโดยจัดเวทีแอโรบิคพร้อมครูนำาเต้นจาก
หน่วยสาธารณสุขมาช่วยในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 
 คนที่มาร่วมออกกำาลังกายเป็นประจำามีทั้งคนแก่ คนวัยทำางาน 
และเด็ก ใครวิ่งได้ให้วิ่ง ใครวิ่งไม่ได้ก็มาเดิน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ไม่ถนัดวิ่งและเต้นแอโรบิค มักมาเดินเล่าความหลังรอบเขาปูน โดยเฉพาะ
ตำานานชุมชน 
 “ผมสังเกตวา่เขาจะมคีวามสขุในการเลา่ถงึตำานานสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เพราะ 
ชาวบา้นทีน่ี่นบัถอืเทวดาสองพีน่อ้ง เขาจะเลา่ถงึความศกัดิสิ์ทธิก์นัวา่ สมัยกอ่น 
เมือ่คณะโนราหห์รือหนงัตะลงุเดนิทางผา่นมาบรเิวณนีต้อ้งตกีลอง หรอืสวม
เทริดบูชาเทวดาสองพี่น้องก่อนที่จะเดินทางต่อไปอย่างปลอดภัย” 
 บางคนเล่าว่าสมัยรุ่นพ่อเขาเอาวัวมาเลี้ยงให้กินหญ้า เคยเห็นเสือ 
ซึ่งเป็นเสือเทวดามาปรากฏตัวให้เห็น ตรงตามตำานานเทวดาสองพ่ีน้องที่เล่า
ต่อกันมาว่าเทวดาคนพี่เป็นเสือเทวดาคนน้องเป็นงู 
 ตำานานยืนยันด้วยสถานที่ “เหมืองน้ำา” ซึ่งมีอยู่จริง คำาบอกเล่า 
ทีว่า่ … ครัง้หนึง่ชมุชนตอ้งเผชญิกบัความแห้งแลง้ขนาดหนกั เกดิการปรากฏ
ตวัของคนจนีแก่ๆ  สองคน คนหนึง่ขดุสายน้ำามาจากน้ำาตกพรหมโลก อกีคนขดุ
มาจากนอกทุง่ มาพบตรงหวัมมุตรงเหมอืงน้ำา ครัน้แลว้สองจีนแกห่ายกลับไป 
มีคนพบเพียงเสือและงู 
 ณ ปัจจุบันสังเวียนเอาความเชื่อตรงมาเป็นตัวร่วมชวนชาวบ้าน 
ทำาในสิ่งที่ดีงามกับชุมชน
 สำาหรับคนสูงอาย ุนอกจากชวนเลา่ตำานานหมู่บา้น เมื่อกลับมาเดนิ
อยู่ในสถานที่จริง เรื่องราวต่างๆ ก็จะกลับมาอย่างมีความสุข 
 “ระหว่างเดินไปคุยไปรอบเขาปูน หลายคนชวนให้นึกถึงสมัยที่ยัง
เปน็นกัเรยีนวา่ มเีคยสรา้งวรีกรรมอะไรเอาไวบ้า้ง บางคนหนอีอกไปหาผลไม้ 
ตามป่าเขาปูนหรือตามบ้านชาวบ้าน”
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 พวกเขาเดินไปพลางเล่ากันไปพลางตามประสบการณ์ของตัวเอง
ขณะที่กลุ่มเด็กจะชอบเดินฟังผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันแบบนี้ ช่วยฟื้นตำานาน 
ทำาให้คนตระหนัก เห็นความสำาคัญของชุมชน 
 คนแก่ๆ เดินเล่าตำานาน นอกจากสุขภาพทางกาย ถือว่าได้ผลต่อ
สุขภาพจิต ผลพลอยได้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย ทำาให้เกิดเครือข่ายการ
ออกกำาลังกายราว 50-60 คน
 กจิกรรมการออกกำาลงักายยงัมสีว่นชว่ยดงึเดก็ทีม่ภีาวะเสีย่งคนืคนด ี
สู่สังคมอยา่งชัดเจนแลว้ 2 คน โดยเริม่จากชวนพวกเขามาเดนิวิง่รอบเขาปนู 
 “ผลพลอยอีกอย่างทำาให้ชุมชนที่เคยมีความขัดแย้งทางการเมือง 
จากการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ตา่งๆ หนัมาพดูคยุ และลืมเหตุการณข์ดัขอ้งหมองใจ
ในอดีตลงไปบ้างพอสมควร”
 จากทีไ่มพ่ดูจากนัมานาน พอมารว่มออกกำาลงักาย หรอืรว่มปลกูผกั 
ช่วยกันหยิบจอบหยิบเสียม ช่วยลดความขัดแย้งลงทีละนิด ความใกล้ชิด 
ทำาลดความขัดแย้งแบบอัตโนมัติ ยิ่งมีกิจกรรมวัฒนธรรมมาเสริม เช่น 
การใสข่า้วโบสถ ์ชาวบา้นคูข่ดัแยง้มาทำาขา้วหลามรว่มกนัคนหนึง่ขดูมะพรา้ว 
อีกคนหนึ่งเอาข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่ แม้ไม่ยอมพูดกันในตอนแรกแต่
หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น
 “ผมนัง่ดเูขาก ็ไมไ่ดพ้ดูอะไรหรอกกค็อยดเูฉยๆ” สงัเวยีนเลา่ กจิกรรม 
ต่างๆ ทำาให้คนค่อยๆ ลืมความขัดแย้งไปได้ในที่สุด 
 สำาหรับกจิกรรมการปลกูผัก เทศบาลตำาบลพรหมโลกเคยสนบัสนนุ
งบประมาณสร้างแหล่งอาหารของชุมชน ปัญหาจากครั้งนั้นคือขั้นการ 
ดำาเนินการมีการปลูกเฉพาะที่บ้านกรรมการชุมชนคนหนึ่ง และต่อมาเขาได้
แสดงความเป็นเจ้าของจนคนอื่นก็ไม่อยากไปร่วม 
 เพื่อคลี่คลายปัญหาโรงเรียนเขาปูนจึงรับเป็นศูนย์กลางของแปลง
ปลูกให้แทนจะได้ไม่มีความขัดแย้ง เพราะโรงเรียนนับเป็นสมบัติของทุกคน 
 “เมื่อได้งบมาส่วนหนึ่งทางโรงเรียนก็มาทำาโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง 
จำานวน 2 หลัง พื้นที่ 40 ตารางเมตรให้คนในชุมชนได้ปลูก”
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 กระบวนการจดัการใชผู้ป้กครองของนกัเรยีนทีม่ารบับตุรหลานกลบั
บ้านในช่วงบ่าย โครงการฯ นัดผู้ปกครองมาก่อน เพื่อมาช่วยกันปลูกและ
ดูแลผัก ถึงเวลาโรงเรียนเลิกค่อยทยอยพาลูกกลับบ้าน 
 เมือ่หวา่นตน้กลา้ผกั จำานวนมากเกนิใชง้าน กแ็บง่ใหน้ำาไปปลกูทีบ่า้น 
ตามสะดวก 
 ผกัทีไ่ด้จากการผลตินำาไปปรงุเปน็อาหารกลางวนัใหน้กัเรยีน จดักลุม่ 
ผูป้กครอง 2 คน กบันกัเรียน 3 คน หมนุเวียนรับผิดชอบทำาอาหารมือ้กลาง
วันมีอาหารจานผัก เมนูสลัดผักและหมูกระทะสัปดาห์ละ 2 วัน 
 เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนมีจำานวนน้อยแค่ 45 คน ผักเหลือจากทำา
อาหารกลางวันก็แจกจ่ายให้กับผู้ปกครองที่มาช่วยปลูก 
 หลงัดำาเนนิการมาระยะหนึ่งพบวา่ไมเ่ฉพาะกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน
เท่านั้นที่มาช่วย ยังคนอีกส่วนหนึ่งมาร่วมปลูกผักโดยความสมัครใจ 
 “เราก็มองว่าเขาเป็นพวกจิตสาธารณะ ขณะที่ อสม. ก็ช่วยดึงคน
มาร่วมเป็นเครือข่าย”
 นอกจากที่โรงเรียน ยังมีการปลูกกล้วยกับมะละกอริมถนนรอบๆ 
เขาปนู แตร่่มเงาไม้ใหญบ่งัจงึไดผ้ลไมเ่ทา่ทีค่วร จงึคดิจะขยายไปยงัทีส่าธารณะ 
อีกแปลงหนึ่ง
 ทางโครงการฯ ยังได้ตั้งคณะกรรมการและกลุ่มนักเรียนไปเยี่ยม 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุในชุมชน มีของเยี่ยมเล็กๆ น้อยๆ พูดคุย
ให้ขวัญกำาลังใจให้เขาสู้ชีวิต “มีเสียงสะท้อนดีมาก ทำาให้คนรู้สึกว่าตัวเอง 
มีคุณค่าในสังคม” สังเวียนเล่า เขาแอบดีใจไม่น้อยที่สร้างกระแสแบบนี้ 
ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้สำาเร็จ
 สมศร ีอนนัทมาศ คณะทำางานเลา่วา่ กระบวนการทำางานโครงการฯ 
ได้เคลื่อนกิจกรรมสร้างกระแสออกกำาลังกายครั้งก่อน 3 ครั้งเพื่อให้ชุมชน
ได้รับรู้ว่าที่เขาปูนมีเดิน วิ่ง แอโรบิคเกิดขึ้นแล้ว 
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 “เราชวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและฝ่ายโภชนาการ 
ของโรงพยาบาลมาให้ความรู้ เพราะเรื่องสุขภาพชาวบ้านจะเชื่อเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาล การพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 กว่าต้องการสร้าง
กระแส หลังจากนั้นจึงจะมาทำากติกากันว่าวิ่งกันวัน เวลาไหน”
 สังเวียนเล่าต่อว่า อนาคตจะมีการคุย ถามคนที่ร่วมโครงการด้วย
กันดูว่า เราจะเดินหน้าแนวคิดต่อไปอย่างไร 
 “ชุมชนเขาปูนมี 2 หมู่บ้าน จะมีหมู่ที่ 4 อยู่ฝั่งคลองด้านหนึ่ง 
เขาก็ถามว่า ทำาไมไม่ไปเยี่ยมเขาบ้าง ผมบอกว่า นี่เป็นโครงการของหมู่ที่ 8 
แต่มีแนวทางว่าจะไปขยายผลโดยไปชวน อสม.ของหมู่ที่ 4 มาทำาโครงการ
ด้วย ตามแนวทางของหมู่ที่ 8 ที่ดำาเนินการมาแล้ว” 
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 การสรา้งใหเ้หน็ความสำาคญัของการออกกำาลงักาย ในตวัชาวบา้นเขา 
ประเมินว่าที่ได้เป็นความสุขทางกาย ส่วนความสุขทางใจเกี่ยวกับการพูดคุย
ตำานาน เรื่องราว 
 “ความคิดต่อยอดเราจะดึงให้ความสุขทางใจมากขึ้นกว่านี้ ผ่าน
งานทางประเพณี วัฒนธรรม” เขาเล่า อย่างไรก็ตามหากมองช่วงที่ผ่านมา 
คนเขาปูนเกิดความตระหนักดูแลพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ 3 ประเด็น
ใหญ่ๆ ชัดเจนแล้วคือ
 - คนในชมุชนดแูลสขุภาพของตนเองโดยการออกกำาลงักายในตอน 
  เย็นทุกวัน เริ่มต้นจากการเดินวิ่งรอบเขาปูนและเต้นแอร์โรบิก 
  ที่โรงเรียนวัดเขาปูน 
 - ร่วมกันปลูกผักกางมุ้ง เพื่อนำาผักที่ปลอดสารพิษไปบริโภคใน 
  ครัวเรือน และเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียน 
  และเยาวชน  สามารถขยายผลให้คนชุมชนบ้านเขาปูนตระหนัก 
  และนำาความรู้ไปใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษประกอบอาหาร 
  ในครัวเรือน
 - ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนได้รับการเยี่ยมดูแล ทำาให้ผู้ป่วยดังกล่าว 
  มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
 ปรากฏการณน์ีท้ำาให้คนมารวมตวัและมคีวามสขุ ชว่ยปรบัพฤติกรรม 
มาให้ความสำาคัญของการออกกำาลังกาย หันมาปลูกผักกินเองโดยใช้ผัก 
เป็นสื่อ ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กและเด็กส่ือไปถึงผู้ปกครอง 
ใช้สายใยของลูกหลาน ผู้ปกครอง ต่อไปยังบ้านเรือน •
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 ปรากฏการณ์ล่มสลายนากุ้งพื้นท่ีริมทะเลอ่าวไทย นับตั้งแต่
อำาเภอปากพนัง อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึง 
อำาเภอระโนด อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ทิ้งบาดแผลอันยากจะ
เยียวยาเอาไว้ในใจผู้คน แม้ผ่านมานานหลายปี 
 สายจิตร คงชู คณะทำางานโครงการบ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้าน 
หนองนกไข่ หมู่ที่ 5 ตำาบลหัวไทร อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์นี้มาด้วยตนเอง 
 “หากถามถึงรุ่นพ่อแม่เราก็ทำานาแบบดั้งเดิมใช้วัวควายไถนา 
เริ่มเปลี่ยนนาข้าวเป็นบ่อกุ้งครั้งแรกตั้งแต่ปี 2530 ก็คือ 20 กว่าปีมาแล้ว” 
 ธรุกจิเลีย้งกุง้เขา้อำาเภอหัวไทรระยะแรก ทำาใหผู้ค้นร่ำารวยอยา่งผดิหู
ผิดตาในระยะเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งมีการชักชวนชาวนาให้หันมาทำาบ่อกุ้งอย่าง
คึกคัก ทุกคนเห็นดีด้วยเมื่อเห็นเงินก้อนโตรออยู่ 
 “เราเปลี่ยนนาข้าวมาทำานากุ้ง ครอบครัวเรามีหลายบ่อทั้งของพ่ี 
ของพ่อ ยุครุ่งเรืองของนากุ้งน่าจะ 10 ปี” เธอเล่าการทำานากุ้งลงทุนสูง 
ตกอยู่ราวบ่อละ 4-5 แสน แต่ผลที่ได้รับคุ้มค่า 

นากุ้งร้างสร้างสุข
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 “ขุดบ่อแล้วมันก็ต้องมีท่อน้ำาสูบน้ำาเข้าบ่อ ทำาคันบ่อ ทำาปูนขาว 
ทำาบอ่ มนัหลายอยา่ง ทกุอยา่งไมใ่ชส่ิง่ทีเ่รามมีากอ่นกต้็องลงทนุใหมท่ัง้หมด”
 สุภาวดี ชูมี คณะทำางานโครงการฯ อีกคนช่วยเล่าว่า กระบวนการ
เปลีย่นนาขา้วมาเปน็นากุง้ตอ้งจา้งรถแบค็โฮขดุผืนนาน้ำาต้ืนกลายเปน็หลมุลกึ 
และต้องทำาให้ลึกที่สุดเพราะเก็บน้ำาได้มากยิ่งดี เมื่อได้บ่อกุ้งแล้วยังต้องมี
บ่อพักน้ำา เพื่อกักน้ำาเอาไว้ใช้อีกบ่อ ทุ่งนาข้าวเดิมเลยมาเป็นหลุมลึกไปทั่ว 
ซึ่งชาวบ้านบางคนเรียกว่า “เปลี่ยนนาเป็นรู” 
 ยุคกุ้งกุลาดำาราคาพุ่งสูงหลายคนได้กำาไร มีเงินซื้อที่ดิน สร้างบ้าน
ใหม ่ในตลาดอำาเภอหวัไทรมรีา้นอาหาร คาราโอเกะผดุเปน็ดอกเห็ดให้เศรษฐี
ใหม่ได้ใช้เงินใช้ชีวิตอิ่มหนำาสำาราญ และเพลิดเพลินใจอย่างล้นเหลือ 
 ดูเหมือนว่ากระแสความตื่นเต้นทางเศรษฐกิจในคราวนั้นพัดพาให้ 
ทกุคนไปทางเดยีวกนัหมด จนนากุง้ตกต่ำาจนนา่ใจหาย เวลานัน้เองทีม่คีนหนั
มาถามว่า ยังมีพื้นที่เหลือส่วนไหนพอจะทำานาได้บ้าง?
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 เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านที่ไม่มีทุนรอนมาก่อน 
มักเข้าสู่รูปแบบกู้ยืมอาหารกุ้ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากกลุ่มทุนที่ให้เครดิต 
เอามาก่อนจ่ายทีหลัง ตอนท่ียังรวยพวกเขาไม่ได้เคลียร์หนี้แต่มักเอาไป 
ลงทุนต่อ ตอนมีกำาไรอยู่ยังไม่เป็นไร ครั้นขาดทุนหลายรอบ ไม่มีเงินคืน 
เจ้าหนี้ ทำาให้มองเห็นปัญหา แต่ส่วนใหญ่ยังคิดว่าอนาคตของนากุ้งยังอีก
ยาวไกล
 ยิง่ขาดทนุตอ้งสูต้อ่ ชาวบา้นหลายคนเอาโฉนดเขา้ไปกูย้มืเงนิกบั ธกส. 
มาลงทุนใหม่ เมื่อขาดทุนนากุ้งซ้ำาซาก วงจรหนี้สินยิ่งพอกพูนหลายเท่าตัว
 “บอกได้เลยว่าจนถึงวันนี้คนในหมู่บ้านต่างก็เป็นหนี้ ธกส.ทั้งนั้น 
เพราะเราตอ้งกูเ้งนิมาลงทนุ ชว่งเกดิโรคกุง้ตาย ราคาถกู และปญัหาการฉอ้โกง 
จากการรับซื้อเข้าอีกก็ขาดทุนย่อยยับ” สุภาวดีเล่า 
 สุดทางนากุ้ง หลายคนต้องหางานอย่างอื่นเสริมรายได้ เพื่อจะได้มี
เงินมาจ่ายหนี้ ธกส. แม้จะสูญเสียเกือบทุกอย่าง แต่ยังอยากจะรักษาพื้นที่
ดินของตัวเองไว้
 “ได้มาพบว่าการเปลี่ยนนากุ้งกลับมาทำานานั้นยากแล้ว ยกเว้นอยู่
ในโซนน้ำาจืดแตต่อ้งไมใ่ห้น้ำาเคม็เขา้ไปอกี และตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะกลบัมา 
ทำานาอย่างเดิมได้” 
 หลายคนหันมาใช้บ่อกุ้งเลี้ยงปลา เล้ียงปู โดยหาพันธุ์ปูปลาจาก
ในคลองเอามาเลี้ยง บางคนก็ซื้อปลานิล ปลาดุกมาปล่อยเอาในบ่อกุ้งเลี้ยง
แบบธรรมชาติ
 “เรายอมรับว่าบอบช้ำา ได้กับบ่อกุ้งมามาก แต่ก็เสียไปเป็นล้าน 
ต้องเป็นหนี้เป็นสินจำานวนมาก” 
 เม่ือยอมรบัสภาพความจรงิวา่บอ่กุง้ทำาอะไรไมไ่ด ้หลายคนในหมูบ่า้น 
กระเด็นออกนอกชุมชน หันไปทำามาหากินอย่างอื่น ไปค้าขาย รับจ้าง 
ตามที่พอจะเป็นไปได้ 
 คนที่ยังอาศัยอยู่กับชุมชนปรับตัวเองมาทำานา ปลูกผัก เท่าที่ 
จะเป็นไปได้ บางคนเลี้ยงปูดำาในบ่อกุ้ง ปลูกพริก ข่า ใช้พ้ืนที่ตรงคันบ่อ 
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ให้เกิดประโยชน์ เมื่อฝนตกลงมาเก็บน้ำาจืดไว้ในบ่อกุ้งเอาไว้รดพืชผักที่ปลูก 
ทำาอะไรก็ได้เพื่อเอาตัวรอด 
 “เรามีโอกาสไปเรียนรู้โครงการ สสส. ในพ้ืนที่บ้านบางฉนาก 
หมู่ 2 ตำาบลปากพนังตะวันออก อำาเภอปากพนัง สภาพปัญหาจากนากุ้ง
เหมือนกัน เราเห็นเขาใช้บ่อกุ้งร้างเอามาเลี้ยงปลา ปลูกผักขาย” 
 สุภาวดีเล่าว่าการไปคราวนั้น เพื่อดูบ่อกุ้งร้างว่าเขาจัดการกับมัน
อยา่งไร เป็นการเรียนรูใ้ห้ชาวหนองนกไขห่าทางกลบัมายนืดว้ยลำาแขง้ตวัเอง 
อีกคร้ัง หาทางจัดการกับอนุสรณ์ความล้มเหลวจากบ่อกุ้งร้างในอดีตที่ 
หลายคนยังปล่อยพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มายาวนาน 
 “เราเห็นว่าคันบ่อสามารถปลูกผักหรือเลี้ยงเป็ดเล้ียงไก่ เขาทำาได้ 
เราก็ทำาได้ แต่ต้องดูอีกว่าบ่อกุ้งแต่ละแห่งเป็นน้ำาจืดหรือน้ำากร่อย ถ้าน้ำาเค็ม
จัดก็ไม่สามารถเลี้ยงปลาบางอย่างเช่นพวกปลานิลเลี้ยงในน้ำาเค็มจัดปลาจะ
ตาบอด ตัวเป็นแผล” 
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 สุภาวดีเล่าว่า โครงการบ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ เดินตาม
รอยโครงการบ่อกุง้รา้งทีป่ากพนงั ซึง่จดุเดน่มกีารลงแขกมาชว่ยเหลอืกนัฟ้ืนฟู
บ่อกุ้งร้าง 
 ชาวหนองนกไข่รวมตัวกัน 20 ครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูบ่อกุ้ง 
ลักษณะของการลงแขก มีงานถางขอบบ่อซึ่งเป็นปัญหาทำาด้วยตัวคนเดียว
จะยาก หรือใช้เวลานาน หากลงทุนจ้างรถขุดต้องสิ้นเปลืองเงินอีก
 “การลงแขกเราจะช่วยกันถางหญ้าขอบบ่อให้หมด บริเวณที่มีเฟื้อ 
(ต้นธูปฤาษี) เราก็ต้องช่วยกันตัดออกเพื่อปรับสภาพน้ำา ส่วนการจะเล้ียง
อะไรลงไปก็แค่เพิ่มกระชังลงไปในบ่อ บนคันดินก็ปลูกผัก” 
 หลังการดำาเนินโครงการฯ บ่อกุ้งร้างที่หนองนกไข่จึงค่อยเปลี่ยน 
มาเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาช่อน เพียงพอสำาหรับการบริโภคในครอบครัว 
บางคนเหลือขายหรือแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว
 “แตก่อ่นเราทำานากุง้พดูเงนิเปน็แสน แต่ทกุวันนีไ้ดวั้นละ 300-400 
บาท ก็ได้ใช้จ่ายอันนี้แล้วแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะมารับซื้อ” 
 สายจิตรกล่าวต่อว่า ในวันนี้อดีตชาวนากุ้งแห่งหัวไทรสามารถ 
ฝ่าวิกฤติไปได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร เพราะหนี้เก่าจากการทำาบ่อกุ้ง
ครั้งนั้นยังไม่อาจสะสางได้หมด 
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 “บาดแผลนี้ยังไม่หายแต่ทุเลาได้บ้าง รายได้ที่ได้มาต้องเลี้ยงดู
ครอบครัวที่เหลือต้องจ่ายหนี้ ธกส. บางคนยังคิดว่าหาเงินผ่อน ธกส.ได้ปี
สกัหมืน่กย็งัด ีอยา่งนอ้ยการทำาเรือ่งนีก้ช็ว่ยใหค้รอบครวัมกีนิมใีช ้ไมต่อ้งไป
ซื้อข้างบ้านปลูกก็แลกกันกิน ช่วยประหยัดไปทางหนึ่ง” 
 ศานิต นุ่มคง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ 
เคยทำางานอยู่ในเมืองแต่ชอบงานเกษตรกรรมเลยกลับมาทำานาที่บ้านเกิด 
 เขาปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตวัเองใหอ้ยูก่บัภาคเกษตร เลกิเหลา้ 
บุหรี่ การพนัน เพราะรู้ว่ารายได้จากภาคการเกษตรมีน้อยนิด การมาทำา
โครงการบ่อกุ้งร้างสร้างสุข เขาทำาให้ทุกคนเห็นตัวอย่างว่า บ่อกุ้งร้างทำาอะไร
ได้บ้าง ขอบบ่อปลูกผัก ในบ่อเลี้ยงปลาได้ หากเป็นน้ำาเค็มก็เลี้ยงกุ้งแบบ
ธรรมชาติให้กุ้งกินอาหารบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องตีน้ำา หรือใช้กระบวนการ
แบบเลี้ยงกุ้งในอดีต เพราะเลี้ยงเอาไว้แค่เป็นอาหารในครัวเรือนเป็นหลัก
 เขาเล่าว่าจากการขับเคลื่อนโครงการ ส่งผลคนในหมู่บ้านเปลี่ยน
พฤติกรรมจากที่เคยซื้อทุกอย่างสำาหรับการบริโภค หันมาปลูกผัก เลี้ยงปลา 
ส่วนที่ทำานาได้ก็ทำานาอินทรีย์ และทำาข้าวซ้อมมือ ถือว่าเป็นการฟื้นตัวของ
คนที่เคยล้มเหลวบนฐานการพึ่งตนเอง •
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 ชุมชนนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมโบราณ เป็นแหล่งกำาเนิดของ
บทกลอน “สรรพลีหวน”
 นายหนงัตะลงุ “วัชนะ งามขำา” เลา่เรือ่งราวความเปน็มาของชมุชน 

บา้นเหนอืทุง่คลอง หมู ่2 ตำาบลเขานอ้ย อำาเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

คำาว่า “สรรพลีหวน” เป็นวรรณกรรมคำากลอนผวนที่รู้จักกันมานาน 

 ตามสายคลองทา่นอ้ยเมือ่สีท่ศวรรษกอ่น ชวิีตผู้คนทีน่ีต่กอยูภ่ายใต้ 

อทิธพิลมดื คลา้ยแดนเถือ่นคนซึง่พวกมากเทา่นัน้จงึจะดำารงอยูไ่ด ้การปลน้

ฆ่าเป็นเรื่องธรรมดา คาบเกี่ยวยุคต่อสู้ทางการเมืองคอมมิวนิสต์

 ส่วนร่องรอยประวัติศาสตร์ที่คนในชุมชนเสียดายมากที่สุดคือราง

รถไฟขนาดเล็กที่เคยใช้สำาหรับขนส่งแร่จากภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย 

 คลองท่าน้อยเป็นเส้นเลือดของคน 4 ตำาบลคือ เขาน้อย ทุ่งปรัง 

เสาเภา และฉลอง หล่อเลี้ยงคนมาตลอด

 อุทกภัยเมื่อปี 2554 ส่งผลให้คลองเกิดความสกปรกและรกร้าง 

จากปญัหาดินเลนทีไ่หลทะลกัลงมาจากภเูขา ชะตลิง่เสยีหายอยา่งกวา้งขวาง 

ส่งผลต่อ “กิจกรรมในพื้นที่ของคน” ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

บวชคลองท่าน้อย 
ลบอดีตสายน้ำาคนดุ
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 วัชนะเล่าว่าชาวบ้านเหนือทุ่งคลองได้รวมตัวเป็นหมู่บ้านแรกของ

อำาเภอสิชล มีตัวเขาเป็นแกนนำาดูแลสายน้ำาแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณมาแผว้ถางขา้งคลองให้สะอาด จนน้ำาใส เห็นพ้ืนทรายขาว ฝงูปลา 

กลับมา

 ตอ่มาจงึเสนอทำาโครงการกบั สสส. ระดมชาวบา้นมาพัฒนาลำาคลอง 

โดยการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงภมูทัิศนบ์ริเวณริมคลองตลอดสองฝัง่ รือ้ถางไม้ 

ที่มีขนาดใหญ่ไม่ให้ล้มลงกีดขวางลำาคลอง  

 คลองชว่งทีต่ืน้เขนิมตีะกอนดนิทางเดนิน้ำาไมส่ะดวก เขาไดน้ำาผู้ร่วม 

กิจกรรมใช้จอบขุดเปิดทางน้ำา ทุกคนให้ความร่วมมือ จนคลองสวยน้ำาใส 

กลบัมา มีการสรา้งจติสำานกึจะไมป่ลอ่ยของเสยีลงคลอง โดยเฉพาะคนเลีย้ง

หมูซึ่งเป็นตัวการสำาคัญมาก่อน
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 “แลว้วนัหนึง่ผมกเ็หน็ไอเดยีจากสือ่วา่ หากเอาผา้ไปผกูทีโ่คนตน้ไม ้

คนก็ไม่กล้าโค่น เรามามองที่คลองบ้านเราคนก็คงคิดในลักษณะเดียวกัน 

หากบวชคลอง ยังได้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา”

 วัชนะมีความคิดบวชคลองท่าน้อยในระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 

ที่ไหลผ่านหมู่บ้าน การดำาเนินการส่วนนี้ไม่มีงบประมาณอุดหนุนจากที่ไหน 

อาศัยเพียงว่าเขาเองเป็นคนที่ทำางานสังคม มีบทบาทเป็นผู้นำาหลายองค์กร

ก็ใช้วิธีรับบริจาคและดึงจิตอาสาคนสองฝั่งคลอง

 การบวชคลองมีรูปแบบพิธีกรรมเช่นเดียวกับการบวชพระ นิมนต์

พระระดบัเกจอิาจารยร์ะดบัอำาเภอ 9 วัด 9 รูปมารว่ม แขกทีม่ารว่มจากหลาย

ภาคส่วน โดยฝ่ายราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งหัวหน้า 

สำานักงานแรงงานนครศรีธรรมราชมาร่วม 

 “เมื่อผมบวชคลองได้สองกิโลเมตรครึ่ง ชาวบ้านไม่ยอมแค่นั้น 

พวกเขาขอขยายไป 4 กิโลเมตรเศษ ประกาศเจตนารมณ์ขึ้นมาเองว่าพวก

เขาจะช่วยดูแลรักษาส่วนที่เพิ่มมาเอง ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้”

 งานดังกล่าวมีการปล่อยพันธุ์ปลา 1 แสนตัว กับปลูกต้นตะเคียน

ทอง 400 ต้นสองฝั่งคลอง วัชนะมองเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้าน

จึงคิดตั้งเป็น “ชมรมรักษ์คลองสวยรวยทรัพยากร” สร้างแรงจูงใจชาวบ้าน 

โดยทำาเสื้อกลุ่ม

 อยา่งไรกต็ามแนวคดิทีว่า่ ใหช้าวบา้นปลกูตน้ตะเคยีนทอง เพือ่เปน็

หมู่บ้านตะเคียนทอง เขามองว่านอกจากต้องใช้เวลานาน และมีราคาแพง 

ถ้าคนปลูกตาย ไม้ตะเคียนทั้งหลายอาจก็ถูกโค่นทำาลาย จึงขอเปลี่ยนแนว

มาปลูกต้นประ เพราะสีสันสวยและได้กินผล ได้มองว่าต้นไม้แนวนี้คนจะ

เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่า
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 อย่างไรก็ตามมีการปลูกต้นยางนา พะยูง ตะเคียน เพ่ืออนุรักษ์

เอาไว้ส่วนหนึ่ง ขณะที่ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจำาพวกขม้ิน ตะไคร้ 

ผกักดู โดยมองวา่ประโยชนส์งูสดุคอื ประชาชนสามารถนำาสมนุไพรไปใชอ้ยา่ง 

ยั่งยืน

 การทำาเขตอภัยทานตลอดลำาคลองท่าน้อย แสดงให้เห็นอาณาเขต

โดยลากสายสญิจน ์และปกัปา้ยเตอืน ประกาศอยา่งชดัเจนวา่ “เขตอภยัทาน

ห้ามจับสัตว์ทุกชนิด” ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือ

 “ตอนปลอ่ยพันธุป์ลา กม็ทีัง้ปลาตะเพยีน ปลาแรด แตค่ลองนีไ้หล

มาจากภูเขาก็มีปลาชนิดต่างๆ อยู่จำานวนมากอยู่แล้ว แต่หลังจากบวชคลอง

แล้วคนไม่เข้าไปจับ เพราะกลัวสายสิญจน์ ผมบอกว่า ถ้าพ้นเขตอภัยทาน 

ให้ชาวบ้านจับได้ แต่ห้ามช็อตปลา คนก็มีสำานึกขึ้นมา”

 เขาเล่าว่า คนจับปลาจริงๆ ในหมู่บ้านพบว่ามีไม่กี่คน เป็นคนที่เห็น

แก่ตัว ช็อตปลาไปขาย 
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 “คนทีท่ำาแบบนัน้เขา้ใจวา่รูต้วักนัอยู ่มคีนตา่งถิน่ทีม่าไดแ้ฟนในพ้ืนที ่

เป็นคนนำาวิธีการนี้เข้ามา ซึ่งในบริเวณที่ผมอยู่ ระยะห่างจากบ้านไปด้านบน

และด้านใต้ของคลองประมาณ 200 เมตร เขาไม่กล้ามาช็อต ผมจะหาวิธี 

ไล่ออกไป” 

 เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลลำาคลองสมาชิกของโครงการฯ จะลง

ไปยังคลองเดือนละ 2-3 ครั้ง เพื่อดูต้นไม้ และสิ่งกีดขวางในลำาคลอง 

 “คำาว่าจิตสำานึก มันเป็นนามธรรมที่ได้ยินมาแต่เด็ก ตอนนี้เห็นแล้ว

ว่าคลองกลับมาสวยจนลงไปอาบน้ำาได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา”

 หลังจากบวชคลองแล้ว คลองก็ดีขึ้นไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 การรักษาคลอง ก็ใช้กฎหมายเชิงวิถี วัฒนธรรม ประเพณี 

 “บางครั้งอาจเอาคนดุๆ บ้างเข้าไปห้ามไม่ให้คนมาจับปลา ตั้งวงคุย

กับประมง ทหาร อส. ว่าให้มาช่วยดูแล แต่เราก็ต้องคุยกับคนที่มีปัญหา

ก่อน”

 คำาว่าจิตสำานึกเป็นนามธรรม ซึ่งจริงแล้วหลายแห่งมันก็เกิด 

รูปธรรมได้ แต่ที่นี่วัชนะบอกว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะสำาเร็จ เพราะมีคน

หลากหลายประเภท ทั้งนักพนัน คนดุ ร้อยพ่อพันแม่ 

 “แต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนบ้านผมคือรักพวกพ้อง รู้สึกว่า 

ต้องขอบคุณสมัยคอมมิวนิสต์ยุคหนึ่งท่ีเข้ามาปราบอิทธิพลเถื่อน เพราะ 

สมัยหนึ่งใครลูกสาวสวยก็เอาไปเสียเฉยๆ ใครเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ก็มาเอา 

ถ้าไม่ให้ก็ยิงตาย ควาญช้างถูกบังคับให้ไปลากไม้ ถ้าลากไม่ไหวก็ยิงตาย” 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อบวชคลองระยะทางหนึ่งแล้ว ก็มีความคิดว่า

อยากจะทำาให้ได้ระยะทางที่มากกว่าเดิม ล่าสุดได้งบมาสมทบก็จะเพิ่มอีก 

2 กิโลเมตร มีความคิดว่าจะบวชได้ตลอดลำาคลองใน 3 ตำาบลที่เป็นทาง 

น้ำาไหลผ่านไปออกสู่ทะเล
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 เนือ่งจากวชันะเปน็นายหนงัตะลงุ และเปน็ถงึประธานชมรมศลิปนิ

ภาคใต้ และรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เขาได้สร้าง

ยุวศิลปินมาเชื่อมโยงกับชมรมอนุรักษ์คลอง

 เยาวชนทีเ่ปน็กลุม่เสีย่งตอ่การตดิยาเสพตดิ และกลุม่ทีม่ศีกัยภาพ

ในการว่ากลอนตะลุง ผ่านการเรียนรู้จากการดำาเนินกิจกรรมกับชุมชนที่ใช้

ลำาคลองเป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต

 ให้เยาวชนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการว่ากลอน และการ 

ละเล่นหนังตะลุง

 สอนว่ากลอนหนังตะลุง พร้อมสอนการละเล่นหนังตะลุง โดยมี

วิทยากรมาสอนการว่า/การแต่ง/การเขียนกลอนตะลุง ให้เข้าตามร้อยกรอง

ที่มีมาแต่โบราณ

 “มีคนมาฝึกหนังตะลุงกับผม โดยเฉพาะเด็กๆ ก็ไปคว้ารางวัล 

เป็นที่รู้จัก เราก็เขียนบทเกี่ยวกับการอนุรักษ์คลองให้พวกเขาไปแสดง” •
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 “คนเขาว่าผมเที่ยวบอกให้คนอื่นทำา ทำาไมไม่ทำาเอง ผมเลย
ต้องแสดงหนังตะลุงคนกับเขาด้วย”
 วินัย อนุวัฒน์วงค์ นึกถึงตัวเองต้องมารับบทรูปหน้าโค ในตะลุง
แบบที่ใช้คนแสดงแทนรูปหนังเรียกว่า “หนังตะลุงโขนสด” 
 ในบทรูปหน้าโคเขาต้องแบกโครงโคขนาดใหญ่พร้อมเครื่องทรง
เทวดา ตัวเขาสอดตัวอยู่ในนั้น โผล่แค่หัว ยังต้องออกแรงวิ่งวนบนเวที 
เหนื่อยใจแทบขาดแต่ลูกคู่แกล้งเชิดดนตรีไม่หยุด “ผมตะโกนบอกว่าหยุด
เถอะ เหนือ่ยเตม็ท ีเขายิง่แกลง้เชดิให้ว่ิงกลบัไปกลบัมาจนผูช้มพากนัหวัเราะ
งอหงายกันทั้งงาน”
 วนัิยเปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการหนงัตะลงุโขนสดลดสารเคมบีา้นปาก
เหมอืง ตำาบลควนชะลกิ อำาเภอหัวไทร จงัหวัดนครศรธีรรมราช เขาเลา่เรือ่งนี ้
ด้วยสีหน้าความสุขทุกครั้ง แม้เบื้องหลังเรื่องราวจะเต็มไปด้วยปัญหาทุกข์
ใจให้ฝ่าฟัน 
 การฟื้นฟูหนังตะลุงโขนสดมาเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ 
 “หนังตะลุงโขนสด” หรือตะลุงโขน เป็นการแสดงพื้นบ้านในอดีต 
ที่กำาลังสูญหายไปจากชุมชนภาคใต้ รูปแบบการแสดงไม่ต่างจากหนังตะลุง 
แต่แทนที่จะใช้รูปตัวละครที่ตัดมาจากหนังวัวหนังควายเล่นเงาบนจอผ้าขาว 

หนังตะลุงโขนสด
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ปากเหมือง
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กลับใช้คนจริงๆ มาโลดแล่นบนเวทีโล่ง ส่วนตัวแทนรูปหนังและบุคลิกการ
แต่งตัวยังยึดตามรูปหนังตะลุง เช่น ไอ้เท่งใช้เสื้อผ้าสีดำาอัดให้ท้องป่อง 
ตัวแสดงก็ต้องพูดจาตามแบบไอ้เท่ง 
 อาจนับเป็นของแปลกสำาหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งที่สิ่งนี้เคยอยู่คู่ชุมชน 
มาก่อน
 วินัยเล่าว่าการที่สนใจเรื่องนี้เพราะในชุมชนปากเหมืองสมัยก่อน 
เคยมีคนคณะหนงัตะลงุโขนในนามคณะหนงัตะลงุโขนบา้นจอแหล มนีายโรง
ชื่อว่า “ลุงเหมีย” หลังท่านเสียชีวิต บรรดาหัวโขนต่างๆ มีคนขอออกไปใช้ 
ลูกหลานได้แต่ตั้งหิ้งบูชาครูเอาไว้ที่บ้าน 
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 “วันหนึ่งญาติลุงเหมียฝันว่าจะต้องไปตามหัวโขนนั้นกลับมาคืน 
ทีเ่ดิม ชาวบ้านทีไ่ดฟ้งัเรือ่งนีเ้ชือ่ถอืกนัมาก ผมกม็องวา่เรือ่งนีม้คีวามศกัดิส์ทิธิ ์
เลยว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นกันที่จะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงนี้สืบต่อไป” 
 คณะหนังตะลุงโขนภายใต้การนำาของเขามีการเชิญอดีตผู้แสดง 
หนังโขนคณะบ้านจอแหล ซึ่งตอนนี้อายุแปดสิบแล้วมาสอนคนรุ่นใหม่ราว 
6-7 คนให้ทำาการแสดง ขณะที่อีกหลายคนให้ความสนใจ
 “ผมดงึสว่นตา่งๆ กลบัมาประสานรวมตัว มีการซอ้มกนัทกุคนืจนได้
ออกงานปีใหม่ งานวันเด็ก งานสงกรานต์ ทุกคนชอบและข่าวกระจายออก
ไปจนคณะนี้รับเชิญไปแสดงในที่ต่างๆ เช่น ที่ตลาดน้ำาคลองแดน อำาเภอ
ระโนด”
 เป้าหมายหลกัของวนิยัคอืการเอาหนงัตะลงุโขนมาเผยแพรแ่นวคดิ
เกษตรอินทรีย์ 
 “เพราะปีแรกที่ทำาโครงการกับ สสส. เราทำาเรื่องเกษตรอนิทรีย์ มัน
เปน็เรือ่งยากทีเ่ราจะสือ่สารชกัจงูชาวบา้นใหเ้ปลีย่นมาทำาเกษตรแนวนี”้ วนิยั
เล่า 
 “ถ้าเราเรียกชาวบ้านประชุมทางด้านการเกษตร การลดสารเคมี
อันตรายต่างๆ เขาบอกว่าบริษัทผลิตมาให้ใช้ ถ้าเราไม่ให้เขาใช้ ทำาไมไม่
ไปบอกบริษัทให้เลิกผลิตเสีย หรือไม่ก็บอกให้รัฐสั่งพวกบริษัทพวกนั้นให้ 
หยุดเสีย”
 เขายอมรับและพยายามอธิบายชาวบ้านต่อว่าบริษัทผลิตสารเคมี
ออกมา ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการกฎหมายกำาหนด “พวกเราเอง 
ที่ผิด เขาบอกว่า 15 วันสารเคมีพวกนี้จะสลาย แต่เราฉีดยาไม่ถึง 15 วัน 
ก็นำาผลผลิตมากินแล้ว”
 ชวนคิดชวนคุยทุกวิถีทางแล้ว เขายังเห็นว่าเป็นเร่ืองยากจะทำาให้
เพื่อนบ้านเข้าใจในการลดการใช้สารเคมี ผลกระทบเรื่องนี้ยิ่งใกล้ตัวมาก 
เม่ือวนัิยมาพบวา่นอ้งสาวเขาเปน็โรคมะเรง็ ผลสบืเนือ่งชดัวา่การรบัสารเคมี
จากภาคเกษตร 



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้146

 “เป็นแรงผลักดันอย่างแท้จริง
ทีผ่มลกุขึน้มาทำาเรือ่งนี ้ไมเ่ฉพาะ 
น้องสาว ยังมีญาติพี่น้อง เพื่อน
ฝงูทีเ่ปน็มะเรง็ เมือ่กอ่นคนทีเ่ปน็
โรคนี้ได้เพียงแต่ได้ยินข่าว เราก็
ไม่ได้รู้จักตอนนี้ถือว่าเข้ามาใกล้
ตวัมาก โดยเฉพาะนอ้งสาวผมเอง 
ตอนนี้ เ ขาก็ยั ง รั กษาตั วอยู่ ที่  
โรงพยาบาล”
 เขามองวา่ถงึเวลาทีจ่ะเปลีย่น-
แปลงวิถีการใช้สารเคมี ขณะที่
ชาวบ้านถลำาลึกมากแล้ว 
 “รณรงค์เกษตรอินทรีย์ปีแรก
ไม่ได้ผล เพราะคนยังยึดตาม

วิถีเก่าที่ดำาเนินมา เราก็มองว่าคนปักษ์ใต้บ้านเราเขาก็ชอบศิลปะการแสดง 
ได้ดูแล้วมีความสุข ยิ้ม หัวเราะเฮฮากัน น่าจะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปด้วย”
 สุดท้ายพบคำาตอบทีห่นงัตะลงุโขนทีย่งับรูณาการกบัศลิปวฒันธรรม
พื้นบ้านอื่นๆ ไม่ว่ามโนราห์ รำาวงเวียนครก 
 หนงัตะลงุโขนทีน่ำาโดยวินยัใชเ้วลาแสดงราวชัว่โมงเศษ เนือ้เรือ่งองิ
มาจากภาพยนตร์ไทยยอดฮิตที่คนรู้จักคือ “มนต์รักลูกทุ่ง”
 “เราจะถามผู้ชมกอ่นว่าเคยดหูนงัมนตรั์กลกูทุง่มาหรอืเปลา่ จะรอ้ง
เพลงให้ฟังก่อน ให้เกิดจินตนาการว่ามีภาพท้องทุ่ง วัวควาย การทำานาแบบ
สมัยก่อน” 
 บทบาทตวัหนงัตะลงุลอ้กบัภาพยนตรม์นตร์กัลกูทุง่มพีระเอกพีค่ลา้ว 
นางเอกทองกวาว แต่ตัวตลกชูโรงหนังตะลุงเป็นอ้ายเท่ง อ้ายหนูนุ้ย 
ยอดทอง 
 “คนดูหนังตะลุงร้อยทั้งร้อยชอบตัวตลก คณะของเราได้คนเก่า 
มาเล่น พบว่าเล่นได้ตลก เข้ามุกดีเข้ากับสถานการณ์ มีปฏิภาณแซวแม่ค้า 
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ผู้ชม ตามวิถีหนังตะลุง บทกลอนหนังตะลุงได้อาจารย์ลำาดวน ข้าราชการ
เกษียณ ปราชญ์ชุมชนเกี่ยวกับเพลงบอกมาช่วยแต่งให้” 
 เนือ้เรือ่งสอดแทรกปญัหาของชมุชนการทำาไรท่ำานาในอดตีมาถงึยคุ
ปัจจุบันว่าต้องสูญเสียอะไรไปบ้างในแง่สิ่งแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์
 “ผลจากการแสดงเราพบว่ามีคนที่เลิกลดการใช้สารเคมีในการทำา
เกษตรเพิ่มมากขึ้น หลายคนมองว่าถึงเวลาเปล่ียน มีแนวคิดว่าคนไม่ควร
เอาเงินนำาหน้าชีวิตอย่างเดียว คนมีเงินผูกคอตายก็ยอะแยะไป” วินัยเล่าว่า 
หลังการแสดง เขาจะเป็นผู้ออกมาสรุปว่าจากหนังตะลุงบอกอะไร 
 “บางครัง้ผมกจ็ะยกเอาคำาสอนของพระอาจารยพุ์ทธทาสภกิข ุเขา้มา 
สอดแทรกหรือใส่ในบทหนังให้เขาพูด โดยบอกว่า ชีวิตของเราเกิดมาไม่ใช่
ว่าจะมีอะไร เราจะไปไขว่คว้าอะไรมากมาย เกิดมาก็แค่นั้น ไม่มีอะไรที่เป็น
ตัวตน ทุกอย่างเกิดจากการปรุงแต่ง คนมาใส่หัวโขนเหมือนกับที่หนังตะลุง
มาใส่ เมื่อเราถอดแล้วก็ไม่มีอะไร”
 วินัยได้คำาสอนพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุจากการศึกษาค้นคว้า 
และอาศัยว่าเขาคลุกลีอยู่กับวัด 
 เนื่องจากโครงการฯ นิมนต์พระภิกษุมาเป็นคณะทำางาน พระท่าน 
ยังแนะแนวทางการทำางานโดยเอาศีลธรรมเข้ามาสอดแทรก 
 “ผมกล่าวถึงคำาสอนของพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุว่าสิ่งที่ไม่
เปลี่ยนแปลงมี 4 อย่างคือ ดิน น้ำา ลม ไฟ แต่คนนั้นเปลี่ยนตลอดเวลา 
ผัวเรา แต่วันหน้าก็ไม่ใช่ผัวเรา เขาถามต่อว่าจะเป็นของใคร ผมก็ว่าตายซ ิ
พอตายแล้ว ต้องหย่า ถ้าไม่หย่าวิญญาณกลับมากลางคืนจะทำาอย่างไร 
ผมพูดแนวนี้”
 การทีใ่ชห้นงัตะลงุโขนมาชว่ย เปลีย่นความคดิชาวบา้นไดด้กีวา่การ
บอกด้วยวิธีอื่น 
 “ถ้าเราพูดกับเขาตรงๆ เขาโกรธแน่ แต่ถ้ารูปหนังตะลุงพูดกับเขา 
นี่เขาไม่โกรธ เพราะว่าเป็นการแสดง แซวกันได้ ไม่ใช่มาสอนกันตรงๆ 
ก็ทำาให้การต่อต้านเบาลง”
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 วินัยมองเห็นคุณค่าในเรื่องนี้เพราะถ้าเราบอกความรู้ ความคิดเห็น
กันตรงๆ จะไม่ได้ผลเท่ากับเอาไปใส่ในคำาพูดของหนังตะลุง 
 “สมมตวิา่คนในโครงการของเราเทีย่วไปบอกกลา่ว เขาจะไมม่เีทคนคิ 
ในการพูดทำาให้เขาโกรธได้ จนทีหลังเขาก็ไม่มาร่วมประชุมทำางานกับเรา 
แตห่นงัตะลงุพอทำาใหไ้ดย้ิม้หัว กผ่็อนคลายการรู้สกึตอ่ตา้นในใจได”้ วนิยัเลา่ 
แต่ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ที่ปากเหมืองมากขึ้น 
 จากการขับเคลื่อนโครงการฯ เขาพบว่า หลายคนในหมู่บ้านที่หันมา 
ทำาเกษตรอินทรีย์แบบ 100% แม้คนที่เคยไปอยู่ที่อื่น ก็กลับมาทำานา 
ที่บ้านเกิด 
 “เราก็ถามว่าทำาไมกลับมาบ้าน ไปไหนไม่รอดแล้วหรือ เขาก็เล่าว่า 
ลูกเรียนจบหมดแล้ว หมดภาระ อยากกลับมาอยู่กับพ่อแม่ในบั้นปลาย 
เขาก็ทำาเกษตรอินทรีย์ วันใดลูกมาเยี่ยมจะไดก้ินอาหารที่ปลอดภัย นาที่เคย
ให้คนอื่นเช่า ก็ดึงกลับมาหมด แล้วทำาเองหมด เดินมาพร้อมกับกลุ่มเรา” 
 คนกลุ่มน้ีเคยอยู่ที่อื่น ทำางานดี มีความรู้เชิงวิชาการและเคยไปดู
งานเกษตรอินทรีย์ที่อื่นมาด้วยหลายแห่ง จึงได้อีกแรงหนึ่งมาช่วย
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 หลังจากฟื้นหนังตะลุงสำาเร็จจะมีการฟื้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น
กลบัมาดว้ย จากคำาขวญัอำาเภอหวัไทรมวีา่ “ทุง่นาขา้ว ชาวทะเล เสนห่ห์าดทราย 
มากมายศิลปิน” วินัยยังมองว่าครั้งหนึ่งศิลปินที่นี่รุ่งเรือง
 “ทุกวันนี้ศิลปินกำาลังหมดไปแล้ว อย่างนั้นต้องเปลี่ยนคำาขวัญ 
ถ้าไม่เปลี่ยนต้องเอาศิลปินกลับมา” วินัยมีพ่อเป็นช่างปูนปั้น เขาเองมีฝีมือ
ดา้นศลิปกรรม จงึคดิจะเปดิโรงเรยีนชมุชนสอนดา้นเกษตร มโนราห ์งานชา่ง 
อยากกระตุ้นชาวหัวไทรหันมาสนใจเรื่องแบบนี้ 
 “ถา้ดงึเดก็มาเลน่ได ้ผูป้กครองตามมาดลูกูแสดง ตรงนัน้เองทีเ่ปน็
โอกาสให้ความรู้เรื่องต่างๆ ได้” 
 ที่สำาคัญเขาคิดว่าจะต้องสอดแทรกความรู้เกษตรอินทรีย์แถมพ่วง
เรื่องสุขภาพ ไปเผยแพร่กับชาวบ้านจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด •
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 “แตก่อ่นเพือ่นตา่งเรยีกผมวา่ไอ้ริง่ เพราะชวีติผมมนัรุง่ริง่เสยี
เหลือเกิน พวกเขาล้อเสมอว่าไปไหนไอ้ริ่ง? แต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเทพ”
 สเุทพ จอกทอง เลา่เร่ืองราวชวิีตอยา่งฉะฉาน ตรงไปตรงมาสไตล์
ลูกผู้ชายเมืองคอน 
 เขาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการคืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา หมู่ที่ 11 
ตำาบลหวัไทร อำาเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่นำาสิง่ดีๆ  หลายอยา่ง
กลับมาสู่ชุมชน 
 “หมู่บ้านเรามีสภาพธรรมชาติเสื่อมโทรมลงจนเห็นได้ชัด เราจึงมา
คดิกับคนรุน่ใหมท่ีอ่ยากจะใหส้ภาพธรรมชาตกิลบัมาเหมอืนเดมิ” สเุทพหรอื
ที่คนทั่วไปเรียกว่า “เทพ” เล่า
 บ้านพัฒนาสมัยก่อน “ในนามีข้าว มีปลา มีผัก” ปัจจุบันนอกจาก
ไม่มีอะไรให้กินให้ใช้แล้วน้ำายังเน่าเสีย 
 “ตอนน้ีคนยงัทำานากนัอยูค่รบั แตธ่รรมชาตเิสือ่มโทรม ผกัทีป่ลกูกนิ 
ก็มีสารพิษทำาให้สุขภาพคนอ่อนแอลง” 

นายรุ ่งริ ่งหัวใจขั ้นเทพ
เปลี่ยนตัวเองสร้างคุณค่าชุมชน
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 เม่ือคิดทำาโครงการคืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนากับ สสส. เขาจึงไป
ชกัชวนคน 30 ครวัเรอืนมารว่มเพือ่เปน็ตน้แบบ กอ่นขยายผลไปสูท่ัง้หมู่บา้น
ที่มีอยู่ถึง 300 ครัวเรือน
 เขาตอ้งการสรา้งการมสีว่นรว่มของคนในหมูบ่า้น ใหห้นัมาตระหนกั
ถึงความสำาคัญของธรรมชาติและร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในผืนนาและ 
ไร่สวน ให้เป็นที่ทำากินแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับวิถีลดสารเคมีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และดำาเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
 เห็นเป้าหมายชัดแล้วจึงเริ่มให้ความรู้ด้านต่างๆ ตั้งแต่ดึงปราชญ์
ชุมชนมาเป็นวิทยากรสอนการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบคนโบราณที่ปล่อยหา
อาหารตามธรรมชาติ
 ควานหาปราชญช์มุชนดา้นการทำาปุย๋หมกัมาใหค้วามรู ้ในการเอาเศษ 
ผักที่เหลือกินมาทำาปุ๋ย ดีกว่าปล่อยเป็นขยะ
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 ดึงปราชญ์ด้านงานหัตถกรรม มาสอนชาวบ้านในการทำาจักสานของ 
ใช้จำาเป็น เช่น เจ้ย (กระด้งชนิดตาห่าง) 
 ส่วนตัวของเทพเองเขาเป็นวิทยากรด้านเกษตร อาศัยองค์ความรู้ 
ที่ได้มาจาก กศน. และองค์กรทางการเกษตรหลายแห่งที่เคยไปสัมผัสมา
ด้วยตัวเอง 
 “ผมเคยเปน็คนเสเพล” เทพเลา่ประวตัสิว่นตวั เขาเปน็ลูกโทนของ 
พอ่กับแม ่หลงัจากแมเ่สยีชวีติพอ่มภีรรยาใหมจ่งึมพีีน่อ้งตา่งมารดาอกี 2 คน 
 “ผมเป็นคนอาภัพ นั่นเป็นปมด้อยของผม” 
 ปมชีวิตบางอย่างค้างคาในใจ ช่วงหนึ่งเขาเลยใช้ชีวิตสะเปะสะปะ 
สำามะเลเทเมา คนในหมูบ่า้นรูถ้งึกติตศิพัทเ์รือ่งนีด้ ีบอ่ยครัง้เขาเมาจนหมดสต ิ
ชาวบ้านช่วยกันหามใส่รถซาเล้งมาทิ้งเอาไว้หน้าบ้าน
 “ตลอดเวลาที่ผ่านมา ครอบครัวผมเองไม่มีใครเคารพยอมรับหรือ
เชื่อถือสักเท่าไร ผมมาคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำาให้ชาวบ้านยอมรับให้ได้” 
 เขาตัดสินใจเปลี่ยนตัวเอง ทำาตัวให้มีประโยชน์กับชุมชน จึงตัดสิน
ใจลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า นับจากนั้น
 “จุดเริ่มต้นของผมคือเข้าไปร่วมทำางานกับจิตอาสากับ อสม. 
ช่วยเหลือคนแก่ คนแก่ก็บอกผมว่า มีลูกเทพนี่แหละที่ช่วยยาย ช่วยลุง 
อันนี้เองที่ทำาให้ผมรู้สึกตื้นตันใจ มันดีมากแม้ว่าไม่ได้เงินทองอะไร แต่รู้สึก
ว่าคุ้มที่ได้ช่วย” 
 ก่อนมาทำาโครงการของ สสส. เทพขับเคลื่อนงานจิตอาสามาแล้ว
ราว 6-7 ปี จนมีตำาแหน่งติดตัวมากมาย เช่น ประธาน อพปร. ด้านจิต
อาสา ด้านป้องกัน, อสม., ตำารวจชุมชน ฯลฯ
 “งานมากมายกว้างขวางขยายไปหลายพื้นที่ ผมเลยมาคิดถึงเรื่อง
การพัฒนาหมู่บ้านตัวเองบ้าง มองว่าผู้นำาที่มีอยู่ยังไม่สนใจเรื่องนี้มากนัก 
แต่ผมมีศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อประสานกับบทบาทจิตอาสาต่างๆ ที่ผม
คลุกคลีอยู่ทุกด้าน” 
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 ทีบ่า้นพฒันา เทพมองเหน็ความเสือ่มโทรมกดักรอ่นชมุชน ไปทลีะนดิ 
จนเข้าขั้นวิกฤติโดยเฉพาะมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบชัดเจนต่อ
สุขภาพของคนสูงอายุและเด็ก
 ผลชีว้ดันีไ้ดม้าจากเชญิหมอมาตรวจวดัสารเคมีในเลือด 30 ครัวเรือน 
พบว่ามีเพียง 2 คนเท่านั้นที่อยู่ในระดับปลอดภัย 
 “ผมมาคิดและลงทำากิจกรรมโดยกลุ่มแกนนำา และปราชญ์ชาวบ้าน 
จะเป็นตวันำาหนัมาใชว้ถิเีศรษฐกจิพอเพยีง” เขาจัดให้เกษตรกรรวมตวักนัเปน็ 
กลุ่ม ชี้แจงและหาแนวทางในการเรียนรู้การทำาเกษตรดั้งเดิม โดยมีปราชญ์
ชาวบ้านเป็นผู้สอนในเรื่องการทำาเกษตรในด้านต่างๆ
 1. นาข้าว
 2. ปลูกผัก
 3. การเลี้ยงเป็ด ไก่ และปลา 
 มีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากันแต่ละบ้านหันมาปลูกผักปลอด 
สารพิษ ผักริมรั้ว ไว้กินเอง มีการทำาน้ำาหมักเป็นปุ๋ยแทนสารเคมี และไว้ใช้
กำาจัดศัตรูพืช ซึ่งยังช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน 
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 “มาร่วมกันพูดคุยว่าดูแลผักด้วยวิธีตามธรรมชาติทำาอย่างไร 
เมื่อทำาตามแนวทางน้ีก็พบว่าผักเจริญเติบโตเร็ว กรอบอร่อย เก็บได้นาน
กวา่ ตอนน้ีกลุม่ทีย่งัไมไ่ดป้ลกูผกักนิเองพากนัสนใจมาขอขยายพันธจ์ากกลุ่ม 
เป้าหมายชุดแรกหลายคน”
 กลุม่เปา้หมายอกีจำานวนหนึง่มาขอพนัธุเ์ปด็และไกไ่ปเล้ียง จากหนึง่คู ่
เพิ่มเป็นร้อยๆ ตัว โดยการขยายพันธุ์แบบธรรมชาติ จนสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินเองบ้านละจำานวน 10 ตัวเป็นอย่างน้อย 
 คณะทำางานใช้วิธีลงพื้นที่ ติดตามผลเยี่ยมบ้านของกลุ่มเป้าหมาย
วันละ 2 หลังนำาโดยปราชญ์ท้องถิ่นคือ นายสุทัศน์ พูนเสน เป็นผู้นำาทีม 
เพื่อลงไปตามดูตามบ้านว่าทำาตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
 “มีกติกาอยางหนึ่งที่เราจะเน้นชาวบ้านเสมอว่าอย่าไปซื้อของ 
ที่มากับรถเร่ หรือจากตลาด เพราะไม่ใช่ผักของเราก็ไม่รู้ที่มาว่าเป็นอย่างไร 
เราบอกให้กลุ่มเป้าหมายผลิตแลกกันกินหรือซื้อกันกินเอง”
 เทพเล่าว่าในการปลูกและบริโภคผักปลอดภัยในกลุ่มชาวบ้าน 
เขาไดพ้ยายามสรา้งกตกิาในระดบักลุม่เลก็ให้มคีวามชดัเจน เขม้แขง็ แลว้คอ่ย 
หาโอกาสขยายวงใหชั้ดขึน้ เพราะคดิวา่การเจาะกลุม่เปา้หมายใหญใ่นตอนแรก 
เลยจะเป็นการยาก 
 “ทุกวันนี้ผมเห็นว่าทุกคนมีความสุข ผมก็มีความสุขไปด้วยครับ 
ภูมิใจที่ได้พัฒนาศักยภาพกลุ่มของเรา แม้แต่คนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่เคยทำา 
อะไรเลย เดี๋ยวนี้หาล้อยางมาปลูกผัก ปลาที่ผมทำาโครงการขอมาจาก กศน. 
ตอนนี้ของแกโตเต็มบ่อ เขามีภาวะจิตใจแจ่มใส เราไปเยี่ยมที่บ้านเขาจะ 
ลากมือไปดูปลาว่ามันตัวโตขึ้น”
 เทพเลา่วา่ เขาไมไ่ดแ้นะใหค้นอืน่ทำาอยา่งเดยีว บา้นของเขาเปน็ตัวพ่อ 
ในเชิงปฏิบัติ เฉพาะการเลี้ยงเป็ดที่ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาตินับ 100 ตัว 
สำาหรับไก่บ้านเขาพัฒนาสายพันธุ์เองจนตัวหนึ่งได้น้ำาหนักขึ้นถึง 4 กิโลกรัม 
นับว่าเป็นไก่ขนาดใหญ่มาก
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 “เมือ่กีเ้มยีโทรมารายงานวา่ขายกลว้ยได ้700 กวา่บาท ผมจะปลกู
กล้วยเอาไว้ 2 ข้างทาง ผมได้ขายกล้วย ต้นก็เอามากินเองหรือฝานผสมรำา
ให้เป็ดไก่กิน ขี้เป็ดผมก็มีรางนำาไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้อีก”
 เขาจบแค่ ป.6 ความรู้ต่างๆ อาศัยค้นด้วยตนเอง ส่วนหนึ่งมาจาก 
การเรียน กศน. ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ย่อยได้รับเลือกเป็นประธานขององค์กร กศน. 
อำาเภอหัวไทร ล่าสุดเมื่อเขาทำาโครงการ สสส.สำาเร็จ กศน.ก็ให้เขาเป็น
วิทยากรสอนคนอื่นอีกด้วย 
 มีคนถามว่าเทพเอาความรู้ต่างๆ แบบนี้มาจากไหน เขามักบอกว่า 
มาจากการค้นคว้าจากหนังสือสิ่งรอบข้างรอบตัว ผสมผสานความคิด 
ประสบการณ์จากการลงมือทำา 
 เทพใช้ชีวิตอยู่บนหลักการ ทำามาหากิน ให้พอมีพอกิน ไม่ต้อง
ทะเยอทะยาน พอประมาณในการดำาเนินชีวิต รู้จักการใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย 
 “ชาวบา้นแบบผมความรูไ้มเ่กง่ครบั เกง่แตท่ำาดว้ยความจรงิใจ เพราะ
เราเปน็ลกูทุง่อยูก่บัชาวบา้น อยูแ่บบใจถงึใจกนัคำาวา่สวมหนา้กากพูดอยา่งนัน้
อย่างนี้สุดท้ายอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ของเรานี่ชนกันเลย”
 เขาบอกว่าในนาทีนี้มีความสุขมากที่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
 “อะไรทีไ่มเ่ปน็ธรรมนีผ่มจะไมย่อม ผมกลา้ชนไมว่า่ใคร และทำาจรงิ 
จนชาวบ้านยอมรับ เพราะเราอยากจะทำาให้หมู่บ้านของเราเข้มแข็ง ทุกวันนี้ 
ผมภูมิใจที่ชาวบ้านยอมรับจากเดิมที่เป็นคนเกเร ไม่เอาไหน เมาเหมือนหมา
จนเพื่อนโยนใส่รถไม่รู้ไปไหน” 
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 การเปลีย่นคนทีใ่ชช้วีติสำามะเลเทเมามาเปน็คนใหม่จนคนยอมรบัได ้
เทพเข้าใจดีเพราะผ่านมาด้วยตนเอง คนที่มีอดีตชีวิตเหมือนเทพหลายคน 
ในหมู่บ้าน เมื่อมาร่วมโครงการฯ ก็เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นอีกหลายคนเช่น
เดียวกัน
 หลายคนฟังเขาแล้วยอมเลิกเหล้าได้เด็ดขาด เปลี่ยนแปลงตัวเอง 
หันมาปลูกผักเลี้ยงปลา 
 “เพราะการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวันนี้
ครอบครัวผมซื้อแต่เนื้อหมูอย่างเดียว จะกินผัก ปลา ไก่ เป็ด ผมก็มีแล้ว 
ที่ต้องเสียอยู่ตอนนี้ก็คงเป็นค่าเรียนลูกครับ ลูกผมมี 3 คน คนเล็กยังอยู่
อนุบาล คนกลางอยู่ ม.4 คนโต เข้ามหาวิทยาลัยปี 1” 
 หลังเทพมาทำากิจกรรมให้ชุมชน ชาวบ้านชื่นชอบในตัวเขา 
จึงสนับสนุนให้ลงสมัครสมาชิก อบต. เขาแพ้คู่แข่งไป 7 เสียงเท่านั้น 
 “ผมทำางานของผมไป ไมจ่ำาเปน็ตอ้งไปไขว่คว้าอะไรมากมาย เพราะ
ผมก็มีตำาแหน่งมากมายอยู่แล้ว ตำาแหน่งผมมันเต็ม จนคิดว่าน่าจะให้ไปอยู่
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กบัคนอืน่บา้งไมไ่ดต้ดิอยูก่บัผมคนเดยีว ทีผ่มทำากเ็พราะความสุข ไม่ไดส้นใจ
การเมือง ตำาแหน่งจะต้องไปอยู่กับคนต่างๆ ในชุมชน ที่แบ่งงานกันทำาครับ 
จึงจะถือว่าเก่ง ไม่ใช่ผูกติดอยู่กับคนๆ เดียว”
 กระนั้นสมัยหน้านี้เขาคิดว่าจะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของชาวบ้าน 
 “ผมได้สร้างคุณค่าตัวเองจากคนที่ไม่ได้รับการยอมรับ กระทั่งคน
ยอมรับกภู็มิใจตรงนีอ้ยูแ่ลว้ จากนายรุง่ริง่ผมกส็ามารถเปลีย่นตวัเองมาดแูล 
ครอบครัว ดูแลชาวบ้านได้ภูมิใจว่าที่เกิดมาชาตินี้ได้ตอบแทนชุมชนของ 
ผมแล้ว”
 ด้านชีวิตส่วนตัว เขาบอกว่ามีความสุขกับครอบครัว เขาภูมิใจที่มี
ภรรยาแสนดีให้โอกาสกับเขาเต็มที่ในการทำางานรับใช้ชาวบ้าน 
 “อาจจะกลา่วไดว่้า เธอมสีว่นสำาคญัท่ีมาเปลีย่นแปลงชวีติผมใหเ้ดนิ 
มาสู่ทางที่ถูกต้อง ก็ถือว่าเป็นส่วนสำาคัญ ซึ่งทำาให้ผมเองบริหารเวลาทั้งดูแล
ครอบครัว และงานชุมชนให้เหมาะสมเหมือนกัน ไม่ให้บกพร่อง”
 จากนายรุง่ริง่ ทีค่นทนดไูมไ่ดท้ีน่อนสลบไสลดว้ยความเมา ทกุวนันี้
มีแต่คนเข้ามาถามทักทาย ไปไหนมีคนที่ฝากของกลับบ้านเต็มรถ มีคนชวน
กินกาแฟเป็นความภูมิใจของเทพที่ได้มากกว่าเงินทอง 
 กมลพรรณ หวานอม เลขากลุม่ฯ เลา่วา่ คนทีบ่า้นพฒันาแตก่อ่น
เราก็ทำานา “หยาม” (ทำานาตามฤดูกาล) พอปัจจุบันมาทำานาปรัง ก็เปลี่ยน
ไปมาก อย่างปูนาก็หากินไม่ได้ 
 “นา้เทพชวนมาทำาโครงการนี ้ตอนนัน้กย็งัเรยีนทีร่าชภฏันครฯ ในสาขา 
คอมพิวเตอร์ ในหมู่บ้าน คนรุ่นนี้ คนอื่นเขาไม่มีเวลาก็เลยมาช่วยหมู่บ้านดู 
เผ่ือได้มีประสบการณ ์พอลองมาทำาด ูเรากใ็ชค้วามรูท้างคอมพวิเตอรม์าชว่ย
ชาวบ้าน อย่างเช่นการค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยกูเกิ้ล เช่น การทำานา การทำา
ปุ๋ยหมัก ว่ายุคก่อนกับสมัยใหม่เป็นอย่างไร ก็ได้วิธีที่ผสมผสานมาเสนอ 
ในที่ประชุม” •
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 “คนแต่ก่อนชาวบ้านเราก็อยู่กันปกติ กระท่ังว่าสารเคมี 
สิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยอะ ปลาที่เคยกินตามธรรมชาติในคลอง 
ก็ไม่ได้กิน เราก็เลยมาทำาโครงการนี้”
 ชมุชนทีก่ำาลงัถกูกลา่วถงึนีค้อืหมูท่ี ่2 บา้นบางไทร ตำาบลคลองนอ้ย 
อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คนที่มาเล่าประเด็นนี้ สุวิทย์ สุขศรีนวล คณะทำางานโครงการ 
ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา 
นำาพาสุขภาวะชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 - เพื่อให้ชุมชนบ้านบางไทรหมู่ที่ 2 มีรั้วมะขามสร้างสุขภาพ และ 
  สวนสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนร่วมสร้างเอง และคน 
  ในชุมชนรู้จักใช้ภูมิปัญญาและการแพทย์พื้นบ้านในการจัดการ 
  ดูแลสุขภาพ และสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน
 - เพื่อให้ชาวบางไทรร่วมอนุรักษ์สายน้ำา การละเล่นพื้นบ้านทางน้ำา  
  และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 - เพื่อให้คลองบ้านบางไทรมีความสมบูรณ์และความม่ันคงทาง 
  ด้านอาหาร

รั ้วมะขาม-ลานสุขภาพบางไทร
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  “สิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ที่เห็นได้ชัดอันดับแรกๆ คือเราได้เกิด 
รูปแบบใหม่ในการประชุมของหมู่บ้าน เมื่อก่อนจะมีประชุมกลางวันเท่านั้น 
แตเ่รามองเหน็แลว้ว่าการประชมุกลางวันกระทบภารกจิการงาน คนกไ็มค่อ่ย
มากัน จึงนัดประชุมกันหัวค่ำาและเกิดการประชุมกลางคืน”
 ที่ประชุมมีความคิด ชักชวนชาวบ้านให้มองเห็นคุณค่าของพืชผัก 
ทีอ่ยูข่า้งบา้นแทนทีจ่ะรอซ้ือจากรถเร่ตามกระแสยคุใหม ่ครวัชมุชนทีพ่ึง่รถเร่ 
นอกจากจะเสียเงินแล้ว ยังเสียสุขภาพอีกด้วย แนวคิดดังกล่าวนำามาสู่การ
ส่งเสริมรั้วกินได้ เน้นรูปแบบเฉพาะของคนถิ่นนี้คือ “รั้วชะอมด้านหลังและ
มะขามด้านหน้า”
 ก่อนเกิดโครงการคนนิยมปลูกต้นไม้ทำารั้วบ้าน แต่มักเน้นความ
สวยงาม เขากลับมองว่า ไม้ดอกและไม้ประดับเป็นความสวยด้านจิตใจ 
แต่รั้วกินได้เป็นรั้วส่งเสริมสุขภาพ 
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 “ตอนนี้ชาวบ้านดีใจท่ีได้ออกมายืนหน้าบ้านเก็บยอดมะขาม 
ส่วนชะอมก็เป็นอาหารได้หลายชนิดและมีหนามแหลมเอาไว้ป้องกันการ
บุกรุกของผู้ไม่หวังดีที่จะแอบเข้าด้านหลัง อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ” 
 สุวิทย์ เล่าว่าสำาหรับมะขามเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีความสำาคัญ
สำาหรับคนในอดีต
 “เป็นพชืทีอ่ยูคู่ช่มุชนตอนทีผ่มเดก็ๆ ผมกห็ามะขาม ทัง้ฝกัและยอด 
นำาไปปรุงอาหาร ประโยชน์อื่นของมันก็หลากหลาย อย่างคนเป็นหวัดเอาใบ
มะขามมาต้มกับหัวหอม”
 ตำานานปากพนังเรื่องของการโสะไข้ รักษาอาการไข้หวัด ตัวร้อน 
ภาวะร้อนใน ให้ใช้มะขาม หัวหอม ต้มรวมกันแล้วเอาน้ำาอุ่นๆ ที่ได้มารดหัว 
ทำาให้ไข้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว 
 มะขามยงัเปน็ไมม้งคลเพราะมคีวามเชือ่วา่ใครปลกูมะขามกจ็ะเปน็ 
ท่ี “เกรงขาม” ของคนอืน่ ขณะทีก่ระแสสขุภาพยคุปจัจบุนัพบว่าความเปร้ียว
ในมะขามสามารถชะล้างอนุมูลอิสระต่างๆ ได้
 มะขามเป็นพืชที่ยิ่งตัดยอดอ่อนมากินมันก็จะยิ่งแตกยอดออกมา
เรื่อยๆ 
 “ชุมชนเราปลูกมะขามเป็นรั้วหน้าบ้านเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตเดิม”
 หลงัขบัเคล่ือนโครงการฯ ในชมุชนจงึมรีัว้มะขาม 30 กว่าหลังคาเรอืน 
เป็นแนวยาวไปตามถนนในหมู่บ้าน 
 ในการดำาเนนิงาน มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ ตดิตามประเมนิผลการ 
จัดทำารั้วมะขาม ชะอม และไม้ประดับ ไม้กินได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการเพือ่ร่วมคดัเลอืกจดัทำาเกยีรตบิตัรแกผู่เ้ขา้รว่มโครงการดเีดน่จำานวน 
10 หลัง ประเภทบ้านรั้วสวยงาม รั้วความคิดสร้างสรรค์ และรั้วประหยัด 
 จากการสำารวจ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการใช้รั้วมะขามปลูก 
หน้าบ้านเป็นแนวสูง สวยงาม หนา ร่ม ตัดเป็นระเบียบ บางบ้านจัดทำา 
ตัดแต่งสวนหน้าบ้านในรูปแบบต่างๆ 
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 สุวิทย์ ซึ่งในอีกบทบาทของเขาคือนายหนังตะลุงเล่าว่า หลังจาก 
ได้รั้วสุขภาพแบบคนบางไทร แล้วมาคิดทำาลานสุขภาพประจำาชุมชน ที่ดิน 
ทีใ่ชเ้ปน็สถานทีจ่ดัทำาสวนภมูปิญัญานีไ้ดร้บับรจิาค น.ส.เสาวนยี ์ศรตีา้ สมาชกิ 
อบต.บ้านบางไทร เป็นพื้นที่ขนาด 4x10 เมตร จัดการเอากรวดมาโรยเป็น
ทางเท้าให้คนนวดฝ่าเท้า จัดทำาอุปกรณ์ออกกำาลังกาย เช่น ราวเดี่ยวราวคู่ 
มีราวกระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่า “กระบอกเวียน” 
 ที่ลานแห่งนี้ยังรวบรวมภูมิปัญญาชุมชน ไม่ว่าสมุนไพร เครื่องมือ 
เครื่องใช้คนรุ่นก่อน เช่น เครื่องมือการจับสัตว์น้ำา สุ่ม แห กระด้ง และเจ้ย 
ซึง่กำาลงัสญูหายไปแลว้มาจดัแสดงเรยีกวา่ “สวนภมูปิญัญา” ยงัใชเ้ปน็พืน้ที่
ออกกำาลังกาย ให้คนได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนถ่ายทอดภูมิปัญญา
ต่างๆ เช่น การสานหมาจาก (เครื่องมือตักน้ำาทำาด้วยใบจาก) ร้องเพลงบอก 
และหนังตะลุงสด 
 “เราจัดกิจกรรมแข่งสอดหมาจากให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญา เราจะ 
ต่อยอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านการละเล่น ตอนนี้เรามีเพลงบอกโนรา 
อยู่ในหมู่บ้าน พร้อมแสดงให้คนในชุมชนได้ดูในประเพณีสำาคัญต่างๆ” 
 สุวิทย์เล่าว่า สิ่งที่เกิดขึ้นหลังดำาเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม
คือสามารถสร้างบ้านต้นแบบด้านสุขภาพ ที่มีองค์ประกอบคือ 
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 - สุขภาวะทางกาย มีรั้วสุขภาพ มีการปลูกผักเอาไว้กิน มีการทำา 
  ลานบ้านสะอาด แข่งขันกันทำาความสะอาดหน้าบ้าน เกิดกระแส 
  ในชุมชนวา่บา้นไหนทีร่ัว้สวย โดยตดัตน้มะขามให้เปน็รปูรา่งต่างๆ 
 - สุขภาวะทางปญัญา คอื เขาไดเ้อาภมูปิญัญาชมุชนมาใหล้กูหลาน 
  ได้ดู แล้วเกิดความสุข
 - สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เพื่อนบ้านยอมรับความสามารถของคน 
  ที่ทำาตามแนวทางโครงการฯ เกิดการยอมรับ มีความภาคภูมิใจ 
 - สุขภาพองค์รวม สามารถทำาให้คนในชุมชนลดบุหรี่ ลดการพนัน  
  และเกิดความสามัคคี จากที่เคยแตกแยกในการแข่งขันทางการ 
  เมืองท้องถิ่น 
 สธุรรม แกว้ประดษิฐ ์พีเ่ลีย้งโครงการเลา่ถงึการขบัเคล่ือน โครงการ
ว่าหมู่บ้านบางไทรในอดีต เป็นคลองบางไทรซึ่งเป็นคลองประจำาหมู่บ้าน 
มีความอุดสมสมบูรณ์ มีน้ำาสะอาด มีป่าชุมชน ครั้นยุคประปาเข้ามาถึงคน
กลับมองคลองเป็นที่ใส่ขยะ ปลาในคลองนำามากินไม่ได้ คนจึงหันมาซื้อ
กับข้าวสำาเร็จรูป 
 ในประชาชนสว่นใหญพ่บสารพษิตกคา้งอยูใ่นเลือด ทำาให้ตอ้งหันมา 
อนุรักษ์คลองบางไทร 
 กิจกรรมจากโครงการร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ 
ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำาพาสุขภาวะชุมชน กิจกรรมหนึ่งมีการใช้ 
เดก็นกัเรยีนจำานวน 30 คน รว่มกบัปราชญช์าวบา้น คอื นายสวุทิย ์สขุศรนีวล 
ร่วมกันสำารวจคลองบางไทรโดยการตรวจตราบันทึกภาพในคลอง และนำามา 
อภิปรายที่ศาลาบางไทร เปรียบเทียบคลองในปัจจุบันกับในอดีต พบว่า 
 - คลองตลอดแนว 4 กิโลเมตรที่เดินเข้าไปถึง เต็มไปด้วยผักบุ้ง  
  ผักกะเฉด และวัชพืชขึ้นคลุมรกมาก 
 - น้ำาแห้งขอดคลองเป็นช่วงๆ บางช่วงมีน้ำาใส เห็นปลาเล็ก เช่น  
  ปลาโทง ปลากระกะดี่ ลูกครอกปลา สัตว์เล็กๆ ในคลอง เช่น  
  แมงเข้
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 - มีซากต้นไม้ ขวดแก้ว วัสดุอื่นๆ บริเวณข้างคลอง ริมคลอง 
  ที่อาจเกิดอันตรายได้ 
 - ปลาชะโดมีในคลองมาก ซึ่งไปไล่กินปลาเล็กๆ หมด 
 - การลอกคคูลองตอ้งทำาตอ่เนือ่งและไม่ใชเ้ครือ่งจกัร เพราะทำาลาย 
  ริมคลอง 
 - ควรใชก้จิกรรมลอกคคูลองใหเ้ปน็กจิวตัรในการบำาเพญ็ประโยชน ์
  ของกลุ่มจิตอาสาในหมู่บ้าน และควรเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้านไว้ 
  ต่อเนื่อง
 เวทีต่อมา ผู้สูงอายุในบ้านบางไทรร่วมอภิปรายประเด็นการร่วมกัน 
อนุรักษ์และดูแลสายน้ำาลำาคลองบางไทร ผลักดันให้เกิดข้อกติกาในการร่วม
กนัดูแลลำาคลอง การรกัษาพนัธุป์ลา สตัวน์้ำา ไมน้้ำา ใหค้งอยูเ่ปน็แหลง่อาหาร
แก่รุ่นลูก การสืบสานพิธีกรรมทางน้ำา การรื้อฟ้ืนละเล่นทางน้ำาที่เป็นความ
สนุกสนานสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
 ครั้งนั้น นายประสิทธิ นาคแก้ว และนายอุดร สมาชิก อบต. 
เปน็ผูใ้หข้อ้มลู และรว่มกนัอภปิรายปญัหา และแนวทางการดแูล โดยมองว่า 
สภาพปัญหาคลองแห้งเกิดจาก 
 1. การทำานาปรัง (ข้าวสั้น) ปีละ 2-3 ครั้ง ของครัวเรือนต่างๆ 
จำานวน 15 ครัวเรือน มีจำานวนที่นาประมาณ 200 ไร่ ต้องสูบน้ำาจากคลอง 
บางไทรเข้าคูนา 
 2. การจดัตัง้ฝายเหมอืงกัน้น้ำาเคม็ของกรมชลประทาน เพือ่แกป้ญัหา 
น้ำาเค็มหนุน ทำาให้ผักบุ้ง ผักกะเฉด หญ้าริมคลองขึ้นชุกชุม ไม่ตายเน่า 
โดยธรรมชาติเดิมแต่ก่อนจะตายเมื่อน้ำาเค็มขึ้น
  3. สภาพภมูอิากาศทัว่ประเทศแห้งแลง้ตอ่เนือ่งยาวนานเกนิ 8 เดอืน 
ซึ่งทำาให้ขาดน้ำาในลำาคลอง 
 จากผลดงักล่าว ทำาให้เกิดปญัหาตามมาคอื อาชพีทีเ่คยรับจา้ง เชน่ 
เรือจ้างหาปลาเร่ขาย พายเรือเร่ขายผักบุ่งสมัยก่อนหายไป
 คลองทีเ่คยอดุมดว้ยปลาสองน้ำาเชน่ ปลาสวาย ปลากด ปลากะพง 
ปูดำา กุ้งก้ามกรามแม่น้ำาหายไป ปลาน้ำาจืดพันธุ์ต่างๆ หายไป ความอุดม
สมบูรณ์แหล่งอาหารลดลง 
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 คนมีวิถีอาชีพออกทำางานนอกบ้าน การใช้แรงงานในหมู่บ้านลดลง 
เพราะไม่สร้างรายได้ ทำาให้ขาดแรงงานในการร่วมกันดูแลบ้าน ดูแลคลอง 
ประเพณีการลงแขกหายไป ต่างคนต่างทำา บ้านใครบ้านมัน 
 4. วิถีชีวิต ประเพณีการละเล่นในคลองสายน้ำาสมัยก่อน เช่น การ
ตีโป่งแข่งกัน การแข่งกระโดดน้ำา การดีดกุ้ง การช้อนปลา สุ่มปลาไม่มีให้
เห็น การขอขมาลาโทษพระแม่คงคาหายไป คงเหลือประเพณีลอยกระทง 
ซึง่ยงัจดัอยูใ่นปัจจบัุน แตค่นมกันยิมไปเทีย่วทีอ่ืน่ ทำาใหบ้รรยากาศเงยีบเหงา 
 การจัดการรื้อฟื้น มีแนวทางให้กิจกรรมลงแขกลอกคูคลองเป็น
กิจกรรมประจำาปี เดอืนแปด หรอืเดอืยสบิเอด็ และจดัการแขง่ขนักฬีาสามคัคี
ประจำาปีเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและประสานสามัคคีชุมชน
 “เราจงึมาพดูถงึคลองถงึสายน้ำา พดูถงึการลงแขกทีบ่างไทร ซึง่ไม่ได ้
หมายถงึการลงแขกเกีย่วขา้ว แตล่งแขกใหค้นในชมุชนมาชว่ยกนัลอกคลอง 
หลังลอกคลองก็มีการปล่อยปลา”
 ทีป่ระชุมมีความเหน็รว่มวา่ควรจะลอกคลองบรเิวณหนา้วดักลางยาว
ตลอดไปถึงสวนภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้านประมาณ 4-5 กลุ่มและมี
กรรมการตรวจเพื่อประกวด และดึงเด็กมาช่วยตรวจสภาพน้ำา 
 เยาวชนและนกัเรยีน ปราชญช์าวบา้น กรรมการโครงการ รว่มอนรุกัษ ์
คลองโดยการตรวจสภาพคลอง วางแผนการจัดการอนุรักษ์ทำากิจกรรมลอก
คูคลองอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนการประชุมและตรวจตราสายน้ำา การเฝ้า
ระวังการทำาลายพันธุ์สัตว์น้ำา การให้ความรู้และการขยายเครือข่ายเยาวชน
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รักษ์คลองบางไทร เกิด “กลุ่มคนรักษ์คลองบางไทร” ร่วมอนุรักษ์คลอง
บางไทรต่อเนื่อง
 ชาวบางไทรลงแขกลอกคลองบางไทรบรเิวณหนา้วดักลางระยะทาง 
20 เมตร ชาวบางไทรร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลาน้ำาจืด ที่ได้รับสนับสนุนจาก
โครงการและจากชาวบา้น ทีจ่บัปลาพนัธุแ์ปลกๆ ไดม้าเชน่ ปลาหมอชา้งเหยยีบ 
ปลาสลิด ปลาเสือ จำานวนกว่า 1,000 ตัว โดยเป็นปลาเล็ก เช่น ปลาแรด 
ปลาดกุ ปลาหมอ จำานวน 1,000 ตวั จากโครงการ และปลาใหญ ่เชน่ แมป่ลา 
จากทีช่าวบา้นนำามาบรจิาคเพือ่เปน็การรกัษาพนัธุป์ลาใหม้อียูใ่นคลองบางไทร 
โดยมเีดก็ในบางไทรรว่มกจิกรรมปลอ่ยปลารว่มกับผูใ้หญ ่ใหเ้ปน็แหลง่อาหาร
แก่ลูกหลานสืบไป 
 ขณะท่ีกลุ่มสตรีในชุมชนมาช่วยกันก็ทำากับข้าวเลี้ยงกันริมคลอง 
บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง
 กิจกรรมอนุรักษ์คลองบางไทร นำาความเกี่ยวโยงของกิจกรรม 
หลากหลายกับคนกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่เด็กถึงคนแก่
 “ในการมาทำาเรือ่งนี ้ไดโ้อกาสเรือ่งอืน่ อยา่งคนแกเ่ขาจะวา่เพลงบอก 
ส่วนเด็กก็มาสืบสานศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้น”
 กิจกรรมแรลลี่ครอบครัว ทัวร์คลองบางไทร เป็นการเอาครอบครัว 
พ่อแม่ลูกมาปรองดอง สมานฉันท์ ผ่านกิจกรรมกีฬา เพื่ออนุรักษ์คลอง
บางไทร และสร้างสามัคคีภายในชุมชน จัดกิจกรรมที่สวนภูมิปัญญา มีการ
เล่านิทาน การหัดร้องเพลงกล่อมเด็กและประกวด การเล่านิทานและการ
ร้องเพลงบอก และการละเล่นของเด็ก เช่นเก้าอี้ดนตรี การเล่นหมากขุม
รายครอบครัว
 มีความพยายามที่จะรื้อฟื้น การละเล่นกับสายน้ำาที่เป็นแบบโบราณ 
เช่น พายเรือแข่ง ว่ายน้ำาจับเป็ด มวยทะเล ดีดกุ้ง ตีโป่ง พายเรือหัวบอด
ท้ายใบ้ เป็นต้น 
 “อยา่งไรกต็าม ไมส่ามารถทำากจิกรรมทีว่างแผนเอาไว้ไดต้ลอด เพราะ 
คลองแห้งเสียส่วนหนึ่ง” เขาเล่า สิ่งที่ได้มากที่สุด เขาเห็นว่าเกิดการเมือง
เชิงสมานฉันท์ เพราะก่อนหน้านี้มีความแตกแยกระหว่างคนสองกลุ่ม 
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 “สายน้ำามคีณุคา่มากขึน้ มแีหลง่อาหารกลบัมา ทุกอยา่งเกดิขึน้เพราะ 
พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงในชุมชน สวนภูมิปัญญาสร้างสุข หัวใจคน
บางไทร เกดิจากความรกัความเชือ่ ความสามคัค”ี สธุรรมเลา่และวา่ผลสรปุ
การดำาเนินโครงการนี้คือ 
 1. คนในหมู่บา้นเกดิการเปลีย่นแปลงดา้นความสมัพนัธท์ีด่ ีสามคัคี
กลมเกลียวมากขึ้น ลดความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นในอดีต ผู้นำาใน
ชุมชนมีการพบปะกันตามแผนการประชุมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีการปรึกษา 
เรื่องการวางแผนพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ แบบไม่เป็นทางการมากขึ้น
 2. สิง่แวดลอ้มเปลีย่นแปลงในทางทีด่ ีไดแ้ก ่ครวัเรอืนมรีัว้สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีรั้วมะขาม ชะอม โมก และเข็ม ปลูกเป็นรั้วหน้า
บ้านเพิ่มขึ้นจากก่อนทำาโครงการร้อยละ 50
 3. เกดิสวนสขุภาพทีช่มุชนรว่มคดิรว่มทำา 1 แหง่ คอื สวนภมูปิญัญา
บ้านบางไทร ที่เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและจุดประสานงาน
โครงการเพื่อชุมชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ การเสียสละ เช่น ที่ดิน
ในการใช้สถานที่ แรงกาย แรงคิดจากช่างไม้ลูกมือจากหนุ่มๆ ในหมู่บ้าน 
ในการชว่ยกนัทำางานฝมีอืชา่งในโครงการ รวบรวมเครือ่งมอืจกัรสานทีเ่คยใช ้
ทำามาหากนิในอดตี ไดจ้ดัเกบ็ตกแตง่ศาลาภมูปิญัญา โดยมนีายสวุทิย ์สขุศรนีวล 
เป็นผู้รวบรวมด้านข้อมูลประกอบ 
 4. เกิดกลไกที่ดีด้านวิธีการชุมนุมและประชุม โดยใช้เวทีประชุม
ชาวบ้านทุกเดือน ในการสื่อสาร บอกเรื่องราว นัดแนะการมาพบปะประชุม 
และมเีวทีสภาผู้นำาทุกเดอืน ทำาให้มกีารพฒันาดา้นความคดิ การประสานงาน 
และการจัดการที่ดีขึ้น 
 5. เกิดความรู้ในการพัฒนา ชาวบ้านรู้ว่าความสำาเร็จในการพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งม่ันของชาวบ้านเอง 
ไม่ใช่คำาสั่งที่มาจากหน่วยงานของรัฐ 
 สธุรรมมองวา่ การพฒันาทีด่ตีอ้งมคีวามตอ่เนือ่งเขม้ขน้ ทำาต่อเนือ่ง
แบบกดัไมป่ลอ่ย มผีูน้ำาทีเ่อาจริงเอาจงั โปร่งใส และรู้เขา้ใจแนวคดิจงึจะเกดิ
องคค์วามรู้ ด้านแนวคดิการพฒันาภายใตเ้ศรษฐกจิพอเพียง คณุคา่ภมิูปญัญา
พื้นบ้าน และตระหนักในการปลูกฝังจิตสำานึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ 
คงอยู่อย่างมั่นคง •
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 “เอาคนไม่ร่วมมือมาเป็นพวกให้ได้ก่อน”
 เป็นกลวิธีสร้างความร่วมมือของชุมชนในแบบฉบับของ จิตติพร 
เรืองทอง ผู้รับผิดชอบโครงการสินสืบสุขร่วมใจทำาบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อม
สะอาดปราศจากโรค ในปี 2556 เมื่อมาถึงปี 2557 โครงการนี้ต่อยอด 
ในนามโครงการสินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 ชุมชนแห่งนี้มีสมาชิกราว 239 ครัวเรือน อยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช ผูค้นสว่นใหญม่อีาชพีรบัจา้งและทำาประมง 
 พื้นท่ีติดปากน้ำาปากพนัง มีปรากฎการณ์ตามธรรมชาติระดับน้ำาขึ้น
น้ำาลงโดยไม่อาจคาดเดา บางเวลาน้ำาได้พัดพาขยะเข้ามาใต้ถุนบ้าน และพัด
ลงคลองในอีกช่วงหนึ่ง ขณะที่ชาวบ้านมักทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน
 การทำาโครงการระยะแรก จึงมุ่งสร้างจิตสำานึกให้คนไม่ทิ้งขยะลง
ใต้ถุนบ้าน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพราะนอกจากช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
เป็นการสร้างรายได ้มกีารดำาเนนิการจดัตัง้ธนาคารขยะ รบัซือ้ขวดน้ำา ขวดแกว้ 
เหล็ก กระดาษ ฯลฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน
 ขยะประเภทถุงขนม ถุงน้ำายาปรับผ้านุ่ม ถุงผงซักฟอก สร้างมูลค่า
เพิม่โดยรวมกลุม่คนมาทำาเปน็สิง่ของประดษิฐ์ ประกอบดว้ย กำาพรกิ (เหรยีญ
โปรยทาน) ดอกไมท้ีท่ำาจากถงุพลาสตกิหลายรปูแบบ กระเชา้ขนัหมากทำาจาก 
ไพ่ตองท่ีใช้แล้ว กระปุกออมสินทำาจากไม้ไผ่ ดอกไม้และตะกร้าที่สานจาก
เชือกรัดของ 

ผักเกาะกลางถนน
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 ขยะที่ขายไม่ได้ โดยเฉพาะเศษอาหารเหลือทิ้ง นำามาใส่ถังรวมทำา
น้ำาหมักไว้ใช้ร่วมกัน ทำาคู่ขนานไปกับการส่งเสริมชาวบ้านมาปลูกผักกินเอง 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 ดว้ยความเปน็อยูข่องคนในชมุชนทีแ่ตกตา่งกนั และส่วนใหญอ่าชพี
รับจ้าง คนจึงไม่มีเวลา ที่ผ่านมาหากไม่จำาเป็นจริงๆ พวกเขาจะไม่มาร่วมกิจ
กรรมใดๆ ของชุมชน ครั้นมาทำาโครงการฯ กับ สสส. พบว่ามีความร่วมไม้
รว่มมือเพิม่ขึน้อยา่งชัดเจน หลายคนยอมสละเวลาสญูเสยีคา่แรงทีต่อ้งหาย
ไปในวันนั้นเพื่อมาร่วมกิจกรรม 
 ชาวสินสืบสุขมีโอกาสรับรู้ปัญหาซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน 
มากขึ้น
 หลังขับเคลื่อนโครงการฯ ปีแรกเป็นต้นมาคนในชุมชนมีความสุข 
เพิ่มข้ึน เปลี่ยนชุมชนที่ระเกะระกะไปด้วยเศษขยะ กลายมาเป็นชุมชน
สะอาดตา สบายใจ 
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 “การคัดแยกรับซ้ือขยะ ทำาให้เราได้ขยะบางส่วนมาแปรรูปเป็น
สินค้าชุมชนวางจำาหน่ายอย่างเช่นเปลือกขนมซองเอามาห่อเหรียญกำาพริก 
ใชส้ำาหรบัโปรยทานแจกจา่ยในงานบญุตา่งๆ ไดรั้บความนยิมมาก” อรลกัษณ ์
พรหมชาติ คณะทำางานเล่าถึงผลคืบหน้าในปีที่ 2 
 ห่อเหรียญกำาพริกตามท้องตลาดทั่วไป มักใช้ริบบิ้นห่อมีราคาแพง 
เมือ่ทำาจากวสัดุเหลอืใช ้สามารถขายราคาถกูกวา่ โดยเงนิเหรยีญบาทจำานวน 
100 ชิ้น ขายในราคา 150 บาท 
 “หักลบแล้วในจำานวน 100 ชิ้น คนทำาได้ค่าห่อ 50 บาท เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน” จิตติพร เล่าต่อ ทุกวันนี้การห่อเหรียญกำาพริก 
กลายเป็นอาชีพเสริม ในช่วงหัวค่ำาเสร็จจากงานรับจ้าง ชาวบ้านก็มานั่งทำา 
กอ่นนอน หรอืระหวา่งนัง่ดทูวี ีการหอ่กำาพรกิ 100 เหรยีญใชเ้วลาราว 3 ชัว่โมง 
หรอืเรว็กวา่นัน้ ขึน้อยูก่บัความชำานาญ หลายคนหารายไดง้า่ยๆ อยา่งนีค้นืละ 
100 บาท 
 กำาพริกกลายเป็นสินค้าขายดี ที่มีการส่งขายตามงานบวช งานศพ 
ร้านขายสังฆทานและร้านขายโลงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เนื่องจากเธอทำางานร่วมกับโรงเรียน ก็ไปชวนเด็กนักเรียนมาฝึกทำา
เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน ได้รับการสนับสนุนแปรรูปขยะเป็น
ผลติภณัฑช์มุชนหลายรายการ โดยสนิคา้ทัง้หมดทางโครงการฯ พรอ้มรบัซือ้ 
เพื่อนำาไปจำาหน่ายให้อีกทอดหนึ่ง
 สินคา้เหลา่นี ้ทางโครงการฯ มกัขายใหก้บัคนทีม่าดงูานชมุชนซือ้เปน็ 
ของฝากและยังผลิตเป็นของชำาร่วยในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
 การแปรรปูขยะยงัพฒันาตอ่ไปเรือ่ยๆ โดยในแตล่ะเดอืนจะมวีทิยากร 
มาอบรมใหก้ลุม่ นอกจากสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน ยงัทำาใหผู้ส้งูอายกุบั
เด็กมีความผูกพันกันในครอบครัว เพราะกิจกรรมดังกล่าวสร้างโอกาสของ
การพูดคุยทำางานร่วมกันมากขึ้น
 ด้านขยะที่ไม่สามารถแปรรูป นอกจากการส่งเสริมการทำาน้ำาหมัก 
ดำาเนนิการไปพร้อมสวนผัก เนือ่งจากเปน็ชมุชนพ้ืนทีใ่ชส้อยนอ้ย จงึประยกุต์
เกาะกลางถนน ข้างถนน และริมถนนซอยมาปลูกผักและสมุนไพร 
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 ทีด่นิรอบชมุชนวา่งเปลา่มกีารปลกูตะไคร ้กะเพรา กระเจ๊ียบ โหระพา 
ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์) รณรงค์ให้นักเรียน 
ปลกูผกัในโรงเรียน ใชน้้ำาหมกัจากขยะไปรดเปน็ปุย๋ ชว่ยนกัเรยีนไดบ้รโิภคผกั 
ลดคา่ใชจ้า่ยอาหารกลางวัน สร้างนสิยัเกบ็ออมในลกัษณะธนาคารผกัแลกไข่
และยังนำาผักมาจำาหน่ายที่ศูนย์เรียนรู้และธนาคารขยะร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน
 “การปลูกผักของชาวบ้านทั่วไป ยึดเอาความกว้างหน้าบ้านตัวเอง
เป็นเกณฑ์ของแปลงผัก แต่ว่าที่ปลูกกันก็ไม่ได้ขาย ใครอาจมาขอไปกินก็
ย่อมได้ อย่างตะไคร้มาขอเอากับคนปลูกได้เลย ขนาดบางคนมาขอเยอะๆ 
ไปทำาพงุปลาแหง้เขากใ็ห้กนันะ” อรลกัษณว่์า นอกจากไดถ้นนสีเขยีว สดชืน่ 
งามตากวา่เดิม ยงัเป็นถนนกนิได ้กระตุน้ให้ชมุชนอืน่ๆ ในพืน้ทีห่นัมาทำาตาม 
 คนขยันปลูกได้กินได้ใช้แต่เปิดโอกาสให้คนขี้เกียจลงมือทำาเอง 
มาแบง่ผลติผลกนิได ้เปน็การสรา้งสงัคมของการแบง่ปนั ความรกั ความเขา้ใจ 
ผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูลมีน้ำาใจมากขึ้น 
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 ปาลรีตัน ์แกว้ประดษิฐ ์พีเ่ลีย้งโครงการฯ เลา่วา่ เมือ่เทยีบในระยะ 
เวลา 3 ปีที่ผ่านมา ชุมชนสินสืบสุขได้เปลี่ยนไปผิดหูผิดตา 
 จากทีใ่ครผา่นไปตรงนัน้เคยเหน็ถนนทีเ่คยเตม็ดว้ยขยะ ตอนนีถ้นน
เปน็แปลงผกั พ้ืนถนนคอนกรีตดเูกลีย้งเกลาถงัขยะไม่ลน้ออกมาจนเพ่นพ่าน
อุจาดตา เมื่อความสกปรกหายไป โรคที่เกี่ยวข้องจากยุง หรือระบบทางเดิน
อาหารที่พบมากก็หายไปโดยอัตโนมัติ
 การมาทำากิจกรรมโครงการฯ นี้ เธอมองว่าในปีแรกดูเหมือนเป็น
ลักษณะผู้รับผิดชอบต้อนคนมาร่วมอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ในปีที่ 2 ได้เห็นทุกคน
มาร่วมมืออย่างแท้จริง
 “อย่างการเปลี่ยนขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ พวกเขาก็มีความชำานาญ 
และทำาแล้ว สามารถพัฒนาชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายพล เจริญศรี มาเป็น
วทิยากรเกีย่วกับการทำาผลติภณัฑ์จากขยะ นอกจากนัน้คณะทำางานหลายคน
ก็เป็นวิทยากรที่ไปแสดงให้ชาวบ้านถึงวิธีการทำาของเหล่านี้ได้” 
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 เธอสรุปวา่การจดัการขยะของชมุชนสนิสบืสขุ มกีระบวนการทีช่ดัเจน 
เชน่ งานประเพณตีา่งๆ มกีารเอาถงัไปรองรบัเศษอาหาร เอาไปเล้ียงปลาหรือ 
ทำาน้ำาหมัก กระทั่งของที่ไม่ถูกต้องอย่างไพ่ ผ่านการเล่นแล้วมีการรับซื้อนำา
มาประดิษฐ์เป็นของสวยงามได้ 
 เทศบาลเมืองปากพนังเห็นความสำาคัญของการคัดแยกขยะของ
ชมุชนสนิสบืสขุ จงึสนบัสนนุกรงเหลก็เปน็คอกขยะมาวางในชมุชนแบบถาวร 
เพื่อเป็นแบบอย่างรณรงค์ให้ชุมชนอื่นคัดแยกขยะและทำาธนาคารขยะ 
 จากท่ีรถขยะเทศบาลเคยเก็บขยะรายวัน ปัจจุบันรถมาเก็บเพียง 
3-4 วนัตอ่สปัดาหก์ถ็อืวา่เพยีงพอ ผลจากการคดัแยกจนขยะมนีอ้ย การลด 
ขยะจากครัวเรือน ช่วยทำาให้บ่อฝั่งกลบของเทศบาลเต็มช้าลงกว่าเดิม
 “คดิวา่ขยะลดลงไปจากชมุชนมากจรงิๆ แตก่อ่นเรารบัซือ้ขยะ ไปส่ง 
ขายพวกเศษเหล็ก ขวด อะไรพวกนี้ เดือนละ 2-3 คันรถกระบะ แต่ทุก 
วันนี้เดือนหนึ่งยังไม่ค่อยได้สักคัน” จิตติพร เล่าต่อ จากประเด็นที่คน 
ในชมุชนแหง่น้ีไม่ค่อยใหค้วามรว่มมอืในการทำางานสงัคมรว่มกนั มาถงึขณะนี ้
เธอมองว่า ทุกคนให้ความร่วมมือ และยังไปชวนคนอื่นมาร่วมอีก
 “การชวนคนมารว่มเราจะใชล้กูตือ้เดนิหนา้ มาถงึวนันีจ้ากทีค่นทีแ่อบ 
มองเราตอนทำากจิกรรมและชอบต ิกลายเปน็ว่านอกจากเขามารว่มดว้ยตัวเอง 
ยังพาเพื่อนออกมาด้วย เราจึงได้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีก”
 จิตติพรเล่าว่าในเวทีชุมชนชาวสินสืบสุขต่างเห็นด้วยกับการลด
ปริมาณขยะ ขณะที่เดินหน้าจัดการขยะ ยังจัดให้นักเรียนและชาวบ้าน 
มีความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้หลักการทำาบัญชี
ครัวเรือนแบบง่าย สามารถฝึกปฏิบัติจนลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ว่าค่าบุหรี่ 
ค่าหวยใต้ดิน ค่าโทรศัพท์ 
 สำาหรบัชาวสนิสบืสขุแห่งปากพนงั ถงึเวลาทีท่กุคนตอ้งเปลีย่นแปลง
ตัวเองเพื่ออนาคต •
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 ปีก่อนคนบ้านบางสระ ตำาบลคลองกระบือ อำาเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยอมรับว่ารู้สึกอับอายขายหน้าที่จะมาออก
กำาลังกายเพราะไม่ใช่วิถีทั่วไปของชุมชน 
 โครงการบางสระสัมพันธ์ ออกกำาลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว 
โดยการสนับสนุนของ สสส. ช่วยเปิดมิติให้คนหันมาออกกำาลังกายโดยไม่
ขดัเขนิอกีตอ่ไป กระแสหลกัมองผา่นการสรา้งกลุม่รำาไมพ้ลอง เตน้แอโรบคิ 
โดยม ีอบต.คลองกระบอื อุดหนนุงบประมาณทำาลานแอโรบคิแบบมาตรฐาน 
 รพ.สต.บ้านบางสระ ยังใช้งบพัฒนา อสม.ซื้อเครื่องออกกำาลังกาย
กลางแจ้ง 6 ตัวมาวางประกอบ
 จดุศูนยร์วมหนา้ รพ.สต. คกึคกัทกุ 5 โมงเยน็เพราะคนในชมุชนจะ
มาออกกำาลังกาย กระตุ้นชาวบางสระหันมาออกกำาลังกายเพิ่มนับ 100 คน 
จนหลายคนยอมรับว่าการออกกำาลังกายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีประจำาวันอันไม่
แปลกแยกอีกต่อไป
 “ปีแรกพระเอกนางเอกเป็นวงตะกร้อกับแอโรบิก เราพบว่ายังมีคน
อยากออกกำาลงักายอกีมาก เพยีงแตก่ฬีาทีม่อีาจไมถ่กูจรติเขา ปสีองเราเลย
คิดทำากลุ่มออกกำาลังกายให้เหมาะกับสุขภาพ และความชอบของคนแบบ
หลากหลาย”

ออกกำาลังกาย “ตามถนัด” ที่บางสระ
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 ณภัทร เครือแป้น เล่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบ้านบางสระ 
สาน 6 อ. สูห่มูบ่า้นจดัการสขุภาพองคร์วมซึง่ตอ่ยอดมาจาก โครงการบางสระ 
สัมพันธ์ ออกกำาลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัวเมื่อปีก่อน 
 โจทย์สำาคัญของงานในปีสอง นอกจากทำาให้มีคนมาร่วมมากขึ้นยัง
เน้นความสม่ำาเสมอในการออกกำาลังกาย 
 เมื่อจัดแกนนำาเครือข่ายและต้นแบบคนสุขภาพจากโครงการปีแรก
รว่มเสวนาเกีย่วกบัการจดัการสขุภาพตนเองและความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
พวกเขาสะท้อนว่า 
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 - ควรหาวิทยากรมาให้ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการสขุภาพและรปูแบบ 
  การออกกำาลังกายที่สอดคล้องกับสุขภาพตนเอง 
 - แบ่งกลุ่มย่อยและสร้างผู้นำากลุ่มเพ่ือจัดกลุ่มออกกำาลังกาย 
  ให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายและข้อจำากัดที่มีอยู่ 
 - วิเคราะห์สภาพร่างกายของกลุ่ม 
 - เรียนรู้การออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยมี 
  แกนนำาและเครอืขา่ย 3 กลุม่ภาค ีไดแ้ก ่เครอืขา่ยอสม. เครอืขา่ย 
  ผู้สูงอายุ และเครือข่ายกลุ่มโรคเดียวกันร่วมกิจกรรม
 การเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการออกกำาลังกาย
และดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม จึงจัดให้มีวิทยากรนำาผู้เข้าร่วมฝึกการ
บริหารร่างกายสำาหรบัผูส้งูอาย ุการบรหิารสำาหรบัผูท้ีป่วดเขา่ การใหข้อ้แนะนำา 
เกี่ยวกับการออกกำาลังกายให้เหมาะสมกับวัย สภาพร่างกายและโรคประจำา
ตัวของแต่ละคน
 “การขับเคลื่อนระยะต่อมาเราก็พบสิ่งใหม่ๆ เช่นกลุ่มเด็กที่ชอบ 
ออกกำาลังกาย มักวิ่งมาที่บ้านดิฉันแล้วบอกว่า พี่เอ (ณภัทร) ตีแบดหน่อย 
มายืมไม้ ยืมลูกแบดมินตันจากเราไปจับกลุ่มเล่นกันในซอย”
 ณภัทรเล่าว่าสถานการณ์ออกกำาลังกายของหมู่บ้านบางสระ 
ในปัจจุบันถือว่ามีกระแสตอบรับดีมาก 
 “เห็นไดจ้ากกลุ่มตะกร้อมีสมาชกิมากจนตอ้งเพิ่มวง ฝนตก ฟ้าร้อง
อย่างไรพวกเขาเป็นต้องออกมาเตะตะกร้อ สำาหรับกลุ่มจักรยานตอนแรก 
เห็นแต่เด็กถีบรถเล่นหลังเลิกเรียน พอเกิดกระแสฮิตคนซื้อจักรยานมาถีบ 
รุ่นไหนแบบไหนก็ได้ ข้าราชการบำานาญ ครูผู้หญิงที่เต้นแอโรบิคไม่ไหวก็หัน
มาถีบรถไปตามเส้นทางตามถนนซีเมนต์ในหมูบ้าน ระยะราว 1 กิโลเมตร 
คนกลุ่มนี้ชาวบ้านแซวว่าแก๊งค์แฟนฉัน” ณภัทรเล่า 
 สำาหรับกลุ่มนักเดิน ยังขยันออกมาเดินตั้งแต่เช้ามืดเหมือนเดิม
 ปกีอ่นโครงการกำาหนดกฎเกณฑ์ว่าชาวบา้นตอ้งออกกำาลงักายอยา่ง
นั้นอย่างนี้ ปีนี้แตกต่างเพราะให้ดูแลไปตามสภาพของแต่ละคนไป ไม่ว่าเด็ก 
ผู้ใหญ่ คนสูงอายุ โดยใช้วิธี 



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้176

 - แบ่งกลุ่มย่อยและสร้างผู้นำากลุ่ม
 - วิเคราะห์สภาพร่างกายกลุ่มและเรียนรู้การออกกำาลังกาย 
  ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อจำากัดของสภาพร่างกาย
 - กำาหนดแผนปฏิบัติการออกกำาลังกายประจำากลุ่มจากนั้นนำาเสนอ 
  การออกกำาลังกายแต่ละกลุ่ม
 ภาพรวมจึงพบว่า
 กลุ่มปั่นจักรยานคึกคัก 
 กลุ่มแอโรบิค แม้วันฝนตกยังหันไปกออกกำาลังกายโดยเครื่อง 
ออกกำาลังกาย
 กลุ่มเดินตอนเช้าในผู้สูงอายุมีความต่อเนื่อง
 กลุ่มเด็กวัยรุ่น นัดตีแบดมินตันทุกเย็น 
 กลุ่มตะกร้อสมาชิกเพิ่มมากเป็นสองเท่า 
 กลุ่มแม่บ้าน จัดรำาวงเวียนครก เมื่อมีงานบุญ
 กลุ่มเด็กประถม มัธยม โยเฉพาะเด็กผู้ชายมีการเล่นฟุตบอล 
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 ณภัทร เล่าว่าครูมล เส้งส่ง ข้าราชการบำานาญ เป็นหัวหน้ากลุ่ม
ตะกร้อ เขานำากลุม่เลน่ แถวทีว่า่งหนา้ตลาด ทกุวันครมูลมากอ่นใคร เพ่ือวอรม์ 
ร่างกายและนั่งสมาธิรอ
 “แกเตะของแกมาอยา่งนัน้ ใครมาไมม่าแกตอ้งมา มีความสม่ำาเสมอ 
เด็กประถมสองสามคนเข้ามาเล่นแกก็จะสอนให้”
 สิง่ทีโ่ครงการฯ เสรมิให้กลุม่สำาหรบัตะกรอ้ คอืใหห้ลกัการกายบรหิาร 
ก่อนและหลังเตะตะกร้อ มีการให้ความรู้ว่าท่าเล่นที่ฝืนธรรมชาติควรปฏิบัติ
อย่างไร 
 ดา้นกลุม่ผูส้งูอายทุีร่ปูรา่งอ้วนเดนิไมส่ะดวก โครงการฯ มกีารแนะนำา 
ให้กายบริหารเฉพาะ 
 “ปา้เกลือ่มเดนิออกกำาลงักายทกุเชา้ เดนิตวัตรงแมอ้ายเุจด็สบิแลว้ 
แกสามารถบอกเลา่คนอ่ืนว่าทำาไดอ้ยา่งไร ตอ้งปฏบิติัตัวอยา่งไร แนะนำาใหค้น 
สูงอายเุรียนรู้กนั เรากไ็ปเสรมิอกีท”ี ปาลรีตัน ์แก้วประดษิฐ ์พ่ีเลีย้งโครงการฯ 
ช่วยเล่าบ้าง 
 “ในการทำากจิกรรมแตล่ะคร้ัง กอ่นจะเริม่กระบวนการอยา่งอืน่เราจะ
มีท่ากายบริหารมาแนะนำา เน้นท่าที่มาตอบโจทย์ปัญหาของคนในชุมชนเรา”
 ณภทัรเลา่ตอ่ว่าโครงการปแีรกการมกัมองไปทีก่ารนดัออกกำาลงักาย
พร้อมกัน นั่นคือความหมายเดิมของชาวบ้านด้วย
 “ปนีีไ้มใ่ชแ่ลว้ พอถงึเวลาห้าโมงคร่ึงตอนเยน็กลุม่ต่างๆ จะเคลือ่นไหว 
เขาเอง กลุม่เดนิมารวมกนัทีบ่า้นปา้คนหนึง่กอ่น ระหว่งรอกไ็ดพู้ดคยุสนทนา 
เด็กทีห่นไีปรา้นเกมสห์นา้ปากซอยจนพอ่ตามไปตใีหอ้ายเพือ่น เขากม็ายมืไม้
แบดที่เราออกไปตีเล่น” 
 ที่ผ่านมา ณภัทร พยายามชักชวนเด็กที่ขลุกอยู่กับเกมในร้าน
คอมพิวเตอร์ ออกไปตีแบดมินตันอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงก่อนกลับบ้าน 
 ขณะที่เด็กสาวบางคนเธอชักชวนมาออกกำาลังกายก็ไม่สนใจ 
ในตอนแรก คร้ันโน้มน้าวว่าการออกกำาลังกายช่วยหุ่นดี ทำาให้แต่งตัวสวย 
พวกเธอจึงมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วม 
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 “กลุ่มวัยรุ่นมีน้องสุ น้องแจน ขายผัก รู้ว่าออกกำาลังกายนั้นดี 
แต่เขายังเย็นใจว่ายังสาวยังรุ่น เบาหวาน ความดัน คงยังไม่มา แต่พอบอก
ว่าต้องผอมจะได้สวย ก็เป็นจุดขายดึงเขามาออกกำาลังกายได้”
 กับคนรุ่นใหม่มีการใช้สื่อเฟซบุ๊ก ชวนมาออกกำาลังกาย ผ่านการ
แกล้งแซวเรื่องรูปร่างและสรุปว่าควรมาออกกำาลังการ เป็นการดำาเนินการ
หลายส่วนอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้อาจกล่าวได้ว่า 
 - ชาวบางสระมีกลุ่มกิจกรรมออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่อง
 - มีการเพิม่ขยายทางเลอืกในการออกกำาลงักายไดแ้กก่ลุม่ไมพ้ลอง  
  โยคะ
 - สร้างนวัตกรรมการออกกำาลังกายวิถีบางสระโดยการประยุกต์ 
  กิจกรรมออกกำาลังกายผสมผสานกับประเพณีท้องถิ่น
 - มีการทำา เอกสารความรู้การจัดการสุขภาพ(คัมภีร์สุขภาพ)
 “หลังขับเคลื่อนโครงการ เราพบกระแสตื่นตัวเร่ืองการออกกำาลัง
กายเป็นอย่างมากในชุมชน  ทุกคนตระหนักและยอมรับเรื่องประโยชน์ของ
การออกกำาลงั สขุภาพเปลีย่นไปในทางทีด่กีว่าเกา่ มกีารชกัชวนไปออกกำาลงั
กายตอนเช้าและเย็น”
 เกิดสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชน มีการออกกำาลังกายมากขึ้น 
สม่ำาเสมอ และมีความตั้งใจที่จะทำาอย่างต่อเนื่อง เพราะรับรู้ถึงสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่สดชื่น กระปรี้กระเปร่า
 ยอ้นกลบัจดุแรกทีม่าทำาเร่ืองนีณ้ภทัรเลา่ว่าเพราะบา้นเธออยูท่างไป
รพ.สต. จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นคนป่วยชักแถวมาทางนี้เป็นกิจวัตร
 เดือนละสองครั้ง ที่ รพ.สต.บ้านบาสระ มีการนัดผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันมาตรวจ คนป่วยกลุ่มนี้จะมีการถือกระเป๋าหิ้วสีขาวสายสีฟ้า 
ซึ่งเป็นกระเป๋ายาที่ รพ.สต.แจกผู้ป่วยความดัน เบาหวาน ประจำาตัวคนป่วย 
 “ตั้งแต่ไม่ทันสว่างคนจะชักแถวออกมารอคิวตรวจเยอะมาก 
กว่าจะได้กลับก็บ่ายโน่นแหละ มาคิดว่าพวกเขาจะต้องไปขนยากันมาขนาด
นี้ทุกเดือนหรือ หน้าตาก็ดูห่อเห่ียว เราอยากจะทำาคนให้สุขภาพดีหน้าตา
สดชื่นไปเอายาน้อยลง”
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 คำาว่าดูแลสุขภาพองค์รวมจึงไม่ใช่ออกกำาลังกายอย่างเดียว 
แต่หมายถึงการกินอยู่หลับนอน ครบทุกด้าน โครงการฯ จึงหันไปส่งเสริม
การปลูกผักกินเอง 
 “นวัตกรรมของโครงการอย่างหนึ่งที่เราตั้งไว้คือทำาคัมภีร์สุขภาพ 
เป็นเล่มรวมแจก 100 เล่ม โดยเฉพาะ อสม. เด็ก และกลุ่มที่เรียกว่าคน
โรคเดียวกัน”
 เป็นหนังสือคู่มือดูแลสุขภาพ เนื้อหาแนะนำาการกินอาหารแบบ 
ไม่เป็นโรค ลดเสี่ยง หรือคนที่เป็นโรค กินอย่างไรไม่เสี่ยง และคุมโรคได้ 
ความรู้ในการปลกูพชืผกัพืน้บา้นกนิเองแบบปลอดสารพษิและแนะนำาทา่การ
ออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ 
 ปาลีรัตนเ์ลา่ว่า สิง่ดีๆ  ทีเ่กดิขึน้ทีบ่างสระมาจากมาการประชมุกลุม่ 
แลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนั่นเอง 
 “อยา่งคนทีไ่ปหาหมอไดค้ำาแนะนำาวา่ควรกนิอยูอ่ยา่งไร มกัเลา่เพ่ือน
ต่อ การเล่าสู่กันฟัง บางทีมันไม่ได้สอดคล้องกับหลักวิชาการหรอก แต่เป็น
ความเชื่อที่เขาสบายใจ” บางคนเล่าคนอื่นว่าสุขภาพดีขึ้นเพราะตอนเช้ากิน
น้ำาเปล่าพร้อมน้ำาลายบูด 
 “ชวีติจรงิไมใ่ชอ่ยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่อยา่งเดยีว ต้องมหีลกัวชิาการ
เข้ามาผสมด้วย แต่วิชาการก็ต้องฟังชาวบ้านเหมือนกัน ปัญหาสุขภาพต่างๆ
จะส่งต่อไปยังหมอ ประจำา รพ.สต. เพื่อวิเคราะห์สรุปข้อมูล อธิบายให้คน
เข้าใจทุกอย่างล้วนเป็นวงเชื่อมให้ทุกคนดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง” •
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 บ้านป่าไหม้หมู่ 1 ตำาบลท่างิ้ว อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช เป็นพื้นที่ลุ่มมีป่าสาคูอยู่ราว 500 ไร่ ชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง 
มองป่าสาคูอย่างเห็นคุณค่าต้องการรักษาให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานจึงเป็น
ที่มาของโครงการบ้านป่าไหม้ร่วมใจนำาป่าสาคูสร้างสุข ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สสส. 
 “ป่าสาคูของเราแต่ก่อนมีมาก ทั้งในที่สาธารณะและที่ดินมีเจ้าของ 
แต่ต่อมามีการทำาลายไปมากเหมือนกัน บางแห่งมีการขุดทำาถนน ส่วนที่มี
เจ้าของอาจหายไปเพราะการขุดคูและใช้พื้นที่ปลูกปาล์ม”
 ศิวพร สุภาผล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าและว่านับแต่อดีต 
ชาวบ้านถิ่นนี้ใช้ประโยชน์จากป่าสาคูอย่างมากมาย ส่วนลำาต้นเอามาบด 
เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงเป็ด แป้งสาคูทำาขนม ใบสาคูห่อขนมจากและเย็บจาก
มุงหลังคา เปลือกของก้านใบทำาจักตอกสานเสื่อ 
 ไส้ในก้านใบสาคูทำาจุกข้าวหลามนับเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหลาม 
จากบ้านป่าไหม้ 
 “อย่าให้ป่าสาคูสูญหาย เราจึงคิดการเพาะด้วง เพราะทำาให้คนเห็น
ค่าของป่าสาคู”

รักด้วงจึงหวงป่าสาคู
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 ศิวพรเล่าว่านอกจากแนวคิดการใช้ต้นสาคูเพาะด้วงขายสร้างราย 
กบัชาวบา้น ทำาให้คนหันมาให้ความสำาคญักบัปา่สาค ูยงัหวงัวา่จะเปน็กระแส
สร้างรักษาป่าสาคูเอาไว้ อาจนำาพาหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แบบป่าสาคู
 การเพาะด้วงของชาวป่าไหม้ นอกจากอาศัยความรู้ดั้งเดิมของ 
ชาวบ้านเอง ได้บูรณาการภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน กศน. และวิทยากร
ภายนอกชุมชน ที่มาแนะนำาให้ความรู้ให้กลุ่มผู้เลี้ยงจำานวน 10 ครัวเรือน 
 กลุ่มคนเลี้ยงด้วง เน้นมีคุณสมบัติที่โครงการฯ ใช้ในการพัฒนาคน 
ได้ด้วย เช่น จะพิจารณาคนที่เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ผู้ป่วยเรื้อรัง คนว่างงาน 
มาร่วมเป็นอันดบัแรก ทกุคนทีจ่ะมารว่มไดต้อ้งทำาบญัชคีรวัเรอืน เงนิสว่นหนึง่ 
จากการขายดว้งตดัยอดเอาไปฝากธนาคารหมูบ่า้น เปน็การพัฒนาโดยเอาดว้ง 
มาเป็นตัวนำา 
 หลายคนอยากทราบถึงวิธีการเลี้ยงด้วง เธอเล่าว่าภูมิปัญญาของ 
ชาวบ้านเดิมพบว่าหากมีการโค่นต้นสาคูลงมาตัดลำาต้นออกเป็นท่อนจะมี
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แมลงท่ีชาวบ้านเรียกว่า “แมลงหวัง” ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ของด้วง 
มาไข่ในต้นสาคู ไม่นานจะได้ตัวด้วงอันเป็นตัวหนอนสีขาวอวบอ้วนขนาด 
นิ้วมือที่นำามาบริโภคได้ 
 กระบวนการเพาะด้วงที่ชาวบ้านป่าไหม้นำามาประยุกต์ใช้ เพื่อเลี้ยง
ด้วงได้จำานวนมากพอที่จะสร้างรายได้ในครัวเรือน ใช้วิธีเพาะลงในกะละมัง
พลาสติก โดยนำาแมลงหวังพ่อแม่พันธุ์มาใส่กะละมังละ 5 คู่ ใช้ต้นสาคู 
ทีบ่ดแลว้คลกุกบัอาหารเมด็ทีใ่ชส้ำาหรบัเลีย้งหมเูตมิลงแลว้ใชฝ้าปดิรอ 17 วนั 
เปิดฝาเพื่อเพิ่มอาหาร ปิดฝาทิ้งอีก 20 วัน เปิดฝาอีกครั้งก็จับหนอนด้วง
ออกขาย เว้นเฉพาะตัวด้วงที่สมบูรณ์จะมีการเพาะให้เป็นแมลงหวังพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์
 ตอนนี้บ้านป่าไหม้มีต้นสาคูอยู่ราว 1,000 ต้น การตัดต้นสาคูไป
เลี้ยงด้วงโดยไม่ขุดทำาลายจะไม่เป็นอันตรายต่อสาคู เพราะจะงอกต้นใหม่
ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งชาวบ้านรู้ดีว่าถ้าดูแลดีๆ จะไม่มีวันหมด 
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 “การโคน่แตล่ะตน้ เราจะพยายามใชป้ระโยชนจ์ากทกุสว่นของสาค ู
ตามธรรมชาติของต้นไม้ชนิดนี้ เมื่อตัดไปต้นหนึ่งมันจะงอกต้นใหม่ ขึ้นมา
เรื่อยๆ ไม่ขาด” 
 การเลี้ยงด้วงที่บ้านป่าไหม้ แต่ละรอบกินเวลา 40 วัน แต่ละกลุ่ม 
เลี้ยงได้ราว 100 กะละมัง หนอนด้วงราคากิโลกรัมละ 200 บาท ทำาให้
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวเดือนละ 20,000 บาท ถือว่าเป็นรายได้ที่ดี 
 “ตวัดว้งทีไ่ดเ้รากม็าทำาอาหารกนิในครวัเรอืนกอ่น เหลอืกเ็อาไปขาย” 
ศิวพรเล่า หนอนด้วงทำาอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัดกะเพรา ผัดซีอิ๊ว 
จิ้มซอส ชุบแป้งทอด ฯลฯ 
 “รสชาติก็มันเหมือนแมลงอื่นแต่อร่อยกว่า ชาวบ้านเรากินดิบๆ 
ก็ยังได้” เธอว่า 
 ในด้วงพบว่ามีโปรตีนมาก เป็นที่นิยมกินของคนทั่วไป แต่การเลี้ยง 
แบบนี้ มีเสียงลูกค้าบ่นว่าทำาให้หนอนด้วงมีกล่ินอาหารหมูติดมาด้วย 
ชาวบ้านป่าไหม้ มีเคล็ดลับที่ศึกษาค้นคว้าเองให้ด้วงอร่อยเหมือนด้วงตาม
ธรรมชาติแบบไม่มีกลิ่นอาหารหมูที่นำามาเลี้ยง โดยหลังจากจับด้วงมาแล้ว
นำามาแชส่าคบูด พกัเอาไว้คนืหนึง่กอ่นจะนำาไปปรงุอาหาร ทำาใหต้วัดว้งคายก
ลิน่อาหารหมอูอก เหลอืแตก่ลิน่ของสาค ูจะกนิไดร้สชาตแิบบดว้งธรรมชาต ิ
จริงๆ 
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 นอกจากใช้ด้วงเป็นอาหาร ภูมิปัญญาของคนโบราณ พบว่ามีการใช้
น้ำามันจากตัวด้วงไปยาทาผมให้เด็กที่มีปัญหาผมไม่งอกหรืองอกช้า 
 ดว้งทำาใหห้มูบ่า้นอืน่รูจ้กับา้นปา่ไหมม้ากขึน้ เพราะหลายคนทีท่ราบ
ขา่วตา่งเดนิทางมาซือ้ด้วงถงึถิน่ที ่หรอืถา้บางกลุม่เลีย้งปรมิาณมากพอสามารถ 
รับคำาสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้เลย 
 นอกจากชุมชนใกล้เคียงด้วงที่ป่าไหม้จึงยังส่งขายไปถึงกรุงเทพฯ 
โดยการแช่แข็งทำาให้หนอนด้วงสลบ เมื่อนำาไปแช่น้ำา มันจะมีชีวิตขึ้นมา 
อีกครั้ง 
 “ต้นสาคูที่นำามาเลี้ยงด้วงโค่นลำาต้นลงมา เราจะตัดเป็นท่อน บดให้
ละเอยีดกบัเครือ่งบด หลงัจากใชเ้ลีย้งดว้งแลว้ เศษสาคทูีเ่หลอื นำามาใสโ่คน
ต้นไม้เป็นปุ๋ย ทำาให้ดินร่วนมีไส้เดือนเยอะ ต้นไม้งามใบเขียวทันตา” ศิวพร
เล่าต่อ 
 การขับเคลื่อนเรื่องนี้ ส่งผลให้เทศบาลตำาบลท่างิ้ว หันมารณรงค์
ให้ชาวบ้านในพื้นที่อนุรักษ์ป่าสาคู โดยนายกเทศมนตรีส่งตัวแทนมาเข้าร่วม 
ในการประชุมโครงการฯ ขณะที่ทางราชการมีหัวหน้าพัฒนาชุมชนของ 
อำาเภอเมือง ลงมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม และยังมีการร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำาวิจัยเกี่ยวกับด้วง 
 ขณะที่สื่อมวลชนหลายสำานักได้มาทำาข่าว นำาเสนอ การเลี้ยงด้วง
ของชาวป่าไหม้ ทั้งทางช่อง 11 ช่อง 9 อสมท. รายการโลกเกษตรของ 
คำารณ หว่างหวังศรี ทางช่อง 3 เป็นต้น 
 “ส่ิงท่ีเราทำาเป็นการจุดกระแสให้ทุกคนหันมาสนใจดูแลป่าสาคูอย่า
ให้ถูกทำาลายและสูญหายไปจากชุมชน” 
 เธอกล่าวว่าถึงเวลานี้ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจทั้งในเรื่องด้วง และ
การอนุรักษ์ป่าสาคูที่จะต้องอยู่กับชุมชนแห่งนี้ต่อไป 
 “โครงการไดป้ลกุกระแสไมใ่หป้า่สาคขูองเราตอ้งสญูพนัธุ ์ขณะเดยีว 
กันคนในหมู่บ้านมีอาชีพเสรมิ มคีวามสขุ คนวา่งงานมรีายไดข้ึน้มา กระบวนการ 
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ทำางานมีการลงแขกในการเคลียร์พื้นที่ป่าสาคู สามารถนำาฐานความร่วมมือ
ของชุมชนกลับมา เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ภายในหมู่บ้าน” 
 นับว่าใช้ด้วงเป็นตัวจุดกระแส ขณะที่การอนุรักษ์ป่าสาคูก็ได้เดิน 
คู่ขนานกันไป 
 “ในฐานะที่ดิฉันเป็นกรรมการหมู่บ้านจะบอกในที่ประชุมประจำา
เดอืนของหมูบ่า้นว่าตอนนีใ้นหมูบ่า้นเรามกีลุม่เพาะเลีย้งดว้งและเชญิชวนคน 
ให้อนุรักษ์ป่าสาคูเอาไว้ ให้เขาเห็นประโยชน์และความสำาคัญ”
 เพื่อขยายเครือข่าย นอกจากการเลี้ยงด้วง โครงการฯ ยังส่งเสริม
กลุ่มนำาใบสาคูมาทำาเสื่อ กลุ่มขนมจาก กลุ่มเย็บจาก กลุ่มทำาอุดข้าวหลาม 
จากกลุ่มมีการขยายฐานความรู้ไปสู่คนอื่นในชุมชน 
 อนาคตศิวพรตั้งใจว่าจะทำาศูนย์เรียนรู้ป่าสาคู เพื่อต่อยอดส่งเสริม
ท่องเที่ยวป่าสาคูโดยมีโฮมสเตย์ของชาวบ้านรองรับ •
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 โครงการสามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา เทศบาลเมือง
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้รับผิดชอบโครงการเป็นแม่ค้า
ขนมหวานอยู่ในตลาดปากพนังเธอชื่อว่า “พลอยปวีร์ เกลี่ยงณรงค์”
 นอกจากจะต้องแหกขี้ตาตื่นมาทำาขนมตั้งแต่ตีสามกลางคืนงานยัง
ยุ่งขิงต่อเนื่องจากการขายขนมถึงเที่ยงวัน แม้วัฏจักรวนเวียนซ้ำาซากแทบ
ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง แต่เธอยังแบ่งเวลาทำางานจิตอาสาช่วยเหลือผู้คน
มายาวนาน 
 ค่าตอบแทนจากการทำางานเพื่อคนอื่น ได้ผลมาเป็นเพียงความรู้สึก
ท้อถอยและน้ำาตา
 “ฉันเป็นแม่ค้าและเป็น อสม.” เธอเล่า ก่อนมาทำาโครงการ สสส. 
เทศบาลปากพนังได้ให้ อสม.ลงสำารวจผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เป็นกิจกรรม
หน่วยสาธารณสุขเทศบาลที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุ 
 กจิกรรมน้ีทำาใหพ้บวา่มผีูส้งูอายจุำานวนมากอยูก่บับา้น บางคนเลีย้ง
หลาน บางคนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย ส่วนมากมีโรคประจำาตัวเป็นเบาหวาน 
และความดัน 
 “พวกเขามคีวามเสีย่งเยอะเราปรกึษากบั หมอประจำาเทศบาลวา่จะ
ทำาอย่างไร ต่อมามีการนัดผู้สูงอายุมาชั่งน้ำาหนักวัดความดัน ”

น้ำาตาจิตอาสา
นางฟ้ากลางใจคนแก่ปากพนัง
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 ภารกิจของเธอในฐานะ อสม. ที่เข้ามาช่วยงานเทศบาล ในเขต
พืน้ทีด่แูลของเธอมผีูส้งูอายหุลายรายไมส่ามารถมายงัศนูยส์าธารณสุขชมุชน 
ท่ีสนามกฬีาเทศบาลไดเ้อง ดว้ยสปริติเธอจงึอาสาขบัรถมอเตอรไ์ซคพ์ว่งขา้ง
ทีใ่ชข้นขนมไปขายตลาดทกุวนั ออกรบัผูส้งูอายมุารว่มกจิกรรมของเทศบาล 
 “เราทำางานตวัเองเหนือ่ยอยูแ่ลว้ พอมาทำาตรงนีไ้ม่ไดอ้ะไรตอบแทน 
พูดได้เต็มปากมันเหนื่อยจนร้องไห้” เล่าถึงตรงนี้น้ำาตาเธอรื้นกลับมาอีก 
 “เราเหนือ่ยมาก” ชวิีตแมค่า้ขายขนมตืน่เตรยีมของกลางคนื กวา่จะ 
เสร็จงานเที่ยง ไมทันดูแลครอบครัวตัวเอง ยังต้องมารับ-ส่งคนแก่ราว 
10 ราย 
 “รับค่าน้ำามัน 100 บาท มันก็ไม่คุ้มหรอก พาพ่อแม่เขามาเสี่ยงอีก 
นัง่รถพว่งขา้งถ้าเกดิอุบตัเิหต ุคดิดวู่าจะเอาอะไรไปจา่ยเขา บา้นเขากอ็ยูไ่กล 
ราว 3 กิโลเมตร กลางวันแดดร้อนหนื่อยมากจนท้อ เราบอกผู้สูงอายุว่าจะ
ไม่ทำาแล้วก็กลับมานั่งร้องไห้คนเดียว” 
 เมื่อเธอบอกว่า “ไม่ไปรับอีกแล้ว” กลุ่มคนสูงอายุและคนพิการ
ที่เธอดูแลอยู่ก็เข้าใจ และพยายามเดินอย่างทุลักทุเลมาตามนัดหมายของ
เทศบาล 
 เธอพยายามช่วยด้านอื่นเท่าที่พอช่วยได้ โดยรับงานกิจกรรม
สันทนาการให้กับพวกเขา อีก 3 ปีถัดมาจำานวนผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการ 
ก็เพิ่มขึ้น จาก 20 คนเป็น 50 คน เธอเป็นคนให้ความรู้หรือเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้กับผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ 
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 “เราทำาทกุอยา่งไมว่า่วทิยากร พีเ่ลีย้ง แตม่นัก็แคน่ัน้” ในความนอ้ย
อกน้อยใจ ทดท้อ และเหนื่อยล้าเธอยังคิดว่า อย่างน้อยการที่ได้ช่วยเหลือ
คนทำาให้ได้บุญ 
 “คนสูงอายุที่นี่หลายคน ไม่มีสามี พิการ อยู่คนเดียว มีโรคเรื้อรัง 
เบาหวาน ความดนั การทีเ่ราดแูลเขาถงึบา้นอยูร่ะยะหนึง่ดว้ย คนเหลา่นีต้ดิ
เรามาก เพราะบุคลิกส่วนตัวของเราชอบพูด คุยสนุกด้วยมั้ง” 
 เธอรับรู้ได้ว่าคนเหล่านี้รักเธอ จนเมื่อเธอเจอกับอาจารย์กำาไล 
สมรักษ์ แนะนำาให้ทำาโครงการกับ ทางสสส. เธอจึงมาเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการสามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา
 กิจกรรมแรกที่ชวนสมาชิกของกลุ่มมาทำาคือ “หลอดดูดหมอน
สุขภาพ” เป็นการนำาเอาหลอดกาแฟท่ีใช้แล้วมาล้างให้สะอาดตัดเป็นชิ้น
เล็กๆ ราว 1 เซนติเมตร นำาไปตากแห้งเพื่อยัดหมอนแทนนุ่นหรือฟองน้ำา
ของหมอนแบบทั่วไป 
 “เราเคยเห็นหมอนแบบนี้มาขายในตลาดแต่ราคาแพงก็ลองมาทำา
กันเองดูจากวัสดุที่หาได้ง่าย สำาหรับผู้สูงอายุหมอนแบบนี้ไม่มีไรฝุ่นช่วยลด
การกรน นวดคอ แก้อาการอัลไซเมอร์ บำารุงเส้นเลือด”
 สิง่ทีไ่ดม้ากกว่านัน้คอืการท่ีสามารถชวนคน ผู้สงูอายมุารว่มกจิกรรม 
โดยมีนัดรวมกลุ่มมานั่งตัดหลอดกาแฟ และยัดหมอน โครงการเตรียม
ปลอกหมอนเอาไว้ให้ เมื่อทำาเสร็จผู้สูงอายุสามารถนำากลับไปใช้ที่บ้าน
 “เพราะว่าเป็นโครงการสามวัยเราก็ใช้เด็กให้ไปเก็บหลอดกาแฟ 
มาขายเรา ล่อเขาด้วยการรับซื้อหลอดกาแฟ และแจกขนม และนม สำาหรับ
ผู้สูงอายุ ได้ทำางานนวดมือไปในตัว”
 ขณะทำากิจกรรมมีการชวนคุย ร้องเพลง เมื่อยล้าแอบอิงพิงกัน 
เด็กนั่งบนตักผู้สูงอายุ ทำาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสามวัย ทั้งเด็ก 
ผู้สูงอายุ และวัยทำางาน 
 “เกดิความผูกพนัของคนสามวัย ผูส้งูอายกุบัเดก็มคีวามสนกุสนาน
และเพลิดเพลิน สามารถพัฒนาต่อ หลายแบบตามที่สมาชิกนำาเสนอ ให้ทุก
คนคดิอยา่งอสิระ นอกจากไดใชแ้ลว้มคีวามคดิจะผลติวางขายในงานเดอืนสบิ 
ซึ่งเป็นประเพณีสำาคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
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 เธอเลา่วา่หลายคนรูส้กึสนกุทีไ่ดม้ารวมตวักนั จงึทยอยไปตามผูใ้หญ่
และผู้สูงอายุมาร่วมเพิ่มอีก บางครอบครัวมาช่วยกันทำาหมอนกันยกบ้าน 
คนที่ไม่เคยพูดคุยกัน ไม่เคยหยอกล้อก็หันหน้าเข้ามาหากันได้ ผู้สูงอายุวัย
ถึง 90 ปี คนหนึ่งดีใจมากที่ได้หมอนหนุนและหมอนแบบรองคอกลับไปใช้
ด้วยฝีมือตัวเอง 
 หลงัทำาหมอนสำาเรจ็ เธอชกัชวนคนกลุม่เดมิมาสานปลาตะเพียนจาก
เส้นพลาสตคิ เพือ่สง่ขายใหก้บัเทศบาลเมอืงปากพนงัทีมี่โครงการแจกโมบาย 
ปลาตะเพียนให้แม่และเด็กแรกเกิด กิจกรรมดังกล่าวยังร่วมกันทำาที่ใต้ศูนย์
สนามกีฬาในวันหยุดเช่นเดิม รวมคนทุกวัยที่มาร่วมราว 60-70 คน 
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 “คา่แรงในการสานปลาตะเพยีน ชดุละ 80 บาท คนทีท่ำากไ็ดค้า่จา้ง 
เขาก็มีกำาลังใจที่จะทำา เงินอาจไม่มากมายแต่คนทำาก็จะมีความสุขท่ีได้ทำางาน 
โดยเฉพาะคนแก่ที่เวลาแต่ละวันผ่านไปอย่างไร้ค่า”
 ผลทีเ่กดิจากโครงการพลอยปวรี ์ไดเ้หน็แกนนำาชมุชนมคีวามสามคัค ี
มีการทำางานเป็นทีมช่วยทำางานกันอย่างขยันขันแข็ง โดยประธานชุมชนเป็น
ผู้ประสานงาน มีพี่เลี้ยงพื้นที่จากเทศบาลเมืองปากพนังดูแล ขณะที่พี่เลี้ยง
ติดตามจาก สสส. ร่วมถอดบทเรียน จนได้ข้อสรุปดังนี้
 1. เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้าง
มากขึ้น เริ่มจากแกนนำาผู้รับผิดชอบโครงการ นำาโครงการมาทำาในนามของ
ชุมชน เกิดแกนนำาชุมชนมาร่วม ชวนแกนนำาผู้สูงอายุมาเพิ่ม สอนลูกหลาน
จนเกิดแกนนำาเด็กทั้งในโรงเรียนพลพันธ์ และโรงเรียนใกล้เคียงในชุมชน
 2. เกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ทั้งสุขภาพ
กาย ใจ สังคม และปัญญา โดยใช้ความสัมพันธ์คนสามวัยเป็นฐานสร้าง
ความรัก ความอบอุ่น ร่วมทำากิจกรรมเกิดความสุข เกิดความเอื้ออาทร 
ช่วยเหลือเผื่อแผ่ เกิดความอบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน
 3. สร้างพลังภาคีร่วมสร้างสุขจากหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ครู กศน. พยาบาลวิชาชีพจากเทศบาลเมืองปากพนัง ปราชญ์ชุมชนที่มี 
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ความรู้ด้านการทำาหมอนสุขภาพและปลาตะเพียน เป็นต้น
 4. พัฒนาศักยภาพชุมชนต่อเนื่อง โดยการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออกจำาหน่าย ให้เทศบาลเมืองปากพนัง
 5. รว่มอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม/ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยการนำาใบมะพรา้ว
มาเป็นแบบในการสอน
 เรณู ชูฏิสุทธิ์ พนักงานทำาความสะอาดเทศบาล คู่หูจิตอาสาที่ร่วม 
ทำางานกันมากับพลอยปวีร์ เล่าว่า ผู้สูงอายุหลายรายในพื้นที่เทศบาลเมือง
ปากพนังมีชะตากรรมที่น่าเห็นใจ อย่างพี่น้องชรา 70-80 เป็นพี่น้องผู้หญิง
สองคนที่พิการอยู่ในบ้านซอมซ่อ ทั้งคู่ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่มีลูกหลาน 
บ้านอยู่ในป่า ต้องดูแลกันเอง 2 คน
 “เราชว่ยเขามา ถงึตอนนีท้ัง้คูก่ย็งัมารว่มกจิกรรมไมข่าด ทีจ่รงิไมไ่ด้
ทำาอะไรหรอกก็มาวัดความดัน ชั่งน้ำาหนัก ได้พูดคุยอะไรให้ฟัง เขาได้สนุก 
ในเวลาบ่ายโมงถึงสามครึ่ง เขาก็ได้หัวเราะ หรือลุกขึ้นมารำาบ้าง ยิ่งพอได้มา
ทำาปลาตะเพียนเขาก็มีความสุข”
 นั่นเป็นเหตุผลเล็กๆ ที่มีพลังในตัว 
 หลงัจากรอ้งไหห้ลายยก พลอยปวีรต์ดัสนิใจทำางานสงัคมต่อ เพราะ
เห็นว่าอย่างน้อยมีคนที่เห็นความสำาคัญของเธอ 
 “ใจเรายงัอยากชว่ยเขาเพราะเราเหน็คนทีม่าเขาเขยีนหนงัสือกไ็ม่ได ้
กินน้ำาก็ลำาบากเพราะมือพิการ” เธอเล่า
 การทีเ่ธอเองมแีมอ่าย ุ80 ปทีีต่อ้งดแูล อาจเปน็แรงบนัดาลใจใหอ้ยาก 
ดแูลคนแกก่เ็ปน็ได ้“การทำาบญุกบัคนแก ่กท็ำาใหเ้ราทำาอะไรไมต่ดิขดั อาจจะ 
เป็นบุญอยา่งหนึง่กไ็ด ้เราไมไ่ดเ้งนิ แตค่ดิว่าบญุของการกระทำาอาจทำาใหข้าย
ของดีขึ้น เพื่อนฝูงรักใคร่” แม้เธอประเมินว่างานจิตอาสาที่ทำาอยู่งานหนัก
กว่าคนเงินเดือนเป็นหมื่นเสียอีก
 “ประชมุจนไมไ่ดอ้ยูก่บัครอบครวั ผวัทุม่แล้ว” เธอเอาน้ำาตาอกีกอ้น
มาเล่า ความที่เป็นคนทำางานให้กับสังคมจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ทำาให้
สามีขอแยกทางพรอ้มกบัคำาพดูทีว่า่ “เธอไปอยูก่บัชมุชนเถดิฉนัจะไปหาเมยี
ใหม่”
 นั่นเพราะไม่มีเวลาให้เขายังดีเธอมีลูก 2 คน เป็นแม่ค้าขนมหวาน
ที่เข้านอนสี่ทุ่ม ตื่นตี 3 และยังยินดีช่วยคนอื่นเสมอ •
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 สุธรรม โต๊ะหมาด ผู้ใหญ่บ้านหน้าทับ หมู่ 7 ตำาบลท่าศาลา 
อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงานประจำาเป็นเจ้าของร้าน
น้ำาชาแต่กลับมีบทบาทสำาคัญในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมง
ในหมู่บ้าน โดยขับเคลื่อนโครงการ “บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลน
ลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ”
 “ทะเลหน้าหมู่บ้านผมเดิมจะมีหาดทรายสวยงามมาก จนกระทั่ง 
20 ปีท่ีแล้ว เกิดมีการทับถมของดินตะกอนของทะเลครั้งใหญ่ ทำาให้เกิด
โคลน”
 สุธรรมเล่าว่าสาเหตุสำาคัญของปรากฏการณ์ในครั้งนั้น น่าจะมาจาก
เครือ่งมือประมงผิดประเภททีเ่รยีกวา่เรอืลาก เพราะชว่งนัน้จะมีการลากหอย
อย่างชุกชุมที่สุด 
 โคลนเลนทะลักจนอ่าววิกฤติ กระทบเรือหาปลาบางส่วนต้องหยุด
ทำากิน จนชาวตำาบลท่าศาลาเคยมาร่วมกันออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือดูแล
เรือผิดประเภทที่เข้ามาลากหอย ลากปู โดยเฉพาะเรือใหญ่จากต่างถิ่น 

บ้านปลาบ้านปู 
กับการอยู่ร่วมประมงสองแบบ
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 “เมื่อถามว่าจะอนุรักษ์กันอย่างไรผมบอกกับชาวประมงว่า เราน่า
จะทำาบ้านปูบ้านปลาเพราะปลาที่จะเข้ามาวางไข่ในอ่าวถ้าลูกปลาไม่มีที่อยู่ 
ปลาใหญ่ก็กินหมดอยู่ดี”
 สธุรรมเสนอภมูปิญัญาชมุชนเดมิคอืเอาไมไ้ผม่าปกัลอ้มกนั 4-5 ลำา 
เอาใบมะพร้าวกับกิ่งแสมมาสุมเข้ากันซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า “ซั้ง” เป็นบ้าน 
ให้ปูปลา 
 “ผมเห็นว่าวิธีนี้ ได้ผลดีทีเดียวเมื่อเราปักซั้งในพื้นที่ 1 ไร่ เราก็ได้
บ้านปลา สำาหรับบ้านปูเอาตาข่ายมาล้อมเหล็กสี่เหลี่ยม จับปูไข่ไปใส่ไว้ใน
นั้นให้มันละลายไข่มาเกาะตามซั้งอีกที” 
 เม่ือปกัไมไ้ผเ่ปน็อาณาบรเิวณ เปรยีบเสมอืนเขตอภยัทาน หา้มเรอื
ประมงเข้ามาเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของปู ปลา นับแหล่งเป็นเพาะพันธุ์ 
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 มีการตั้งกติกาการดูแลบ้านปลาบ้านปู โดยผู้ใหญ่สุธรรมเป็นผู้นำา
ทีมดูแล มีหัวหน้าโซนทำางาน กำาหนดกติกาตรวจจับปราบปรามการประมง
ผิดกฎหมาย ข้อตกลงร่วมของชุมชนประกอบด้วย 
 1. ห้ามจับสัตว์น้ำาในฤดูวางไข่ 
 2. ห้ามทำาลายบ้านปลาหรือซั้งให้ได้รับความเสียหายจากเครื่องมือ 
  ประมง 
 3. หากบ้านปลาหรือซั้งเกิดเสียหายหรือชำารุดให้ผู้รับผิดชอบ 
  ซ่อมแซมโดยด่วน
 4. ให้ฝึกทำาบัญชีครัวเรือน 
 5. เมื่อมีรายได้จากการขายปลา-ปู ที่เกิดจากโครงการให้ผู้ร่วม 
  โครงการนำาเงินที่ได้ไปออมหรือไปใช้หนี้นอกระบบให้หมด
 ในส่วนการดำาเนินงาน มีสาระสำาคัญคือ 
 1)  สมาชิกโครงการบ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอก 
   ระบบ จะต้องออมทรัพย์เดือนละ 50 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน
 2)  สมาชิกจะต้องบริจาคปูไข่ เมื่อได้ปูไข่จากทะเลอย่างน้อย 
   ลำาละ 1 ตัว
 3)  กำาหนดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 
 4)  ผลดัเวยีนกนัไปดแูล เปน็รายวันและนำาปไูขไ่ปปลอ่ยในกระชงั
 5)  จัดเฝ้าระวังอย่าให้เรือ หรือบุคคลภายนอกเข้ามาทำาการใน 
   บริเวณพื้นที่ดำาเนินโครงการ
 6)  เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่
 7)  วางแนวเขต
 8)  จดัทำากตกิาร่วมกนัมอบหมายให้มหัีวหนา้ชดุในการเปน็ผูต้ดัสิน 
   หากมีข้อผิดพลาดในการทำางาน
 9)  เสนอแนวทางในการเพิ่มเติม
 10) ปรบัปรงุรปูแบบและหาแนวทางในการพฒันาใหเ้ปน็พืน้ทีส่ำาหรบั 
   เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลบ้านหน้าทับ
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 11) หากพบเห็นผู้ที่ทำาการประมงผิดประเภท และเข้ามาในพื้นที่  
   เขตอนุรักษ์บา้นปูบ้านปลา โดยในกรณทีี่พบผู้ทำาผิดกฎจะตอ้ง 
   แจ้งให้ทางผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประสานงานต่อไป 
 12) ให้สมาชิกที่มีเรือประมงแบ่งกันจัดเวรในการดูแลพ้ืนที่เขต 
   อนุรักษ์บ้านปูบ้านปลา
 13) ตั้งคณะกรรมการในการดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา
 14) มีคณะกรรมการหลักเป็นผู้ดูแลอีกครั้งหนึ่ง

 หลังการดำาเนินโครงการ ทำาให้มีบ้านปลาเกิดขึ้น 15 หลัง/บ้านปู 
10 หลัง/ส่งเสริมจิตสำานึกของชาวบ้านในพื้นที่เกิดการอนุรักษ์และหวงแหน
พื้นที่ทำากิน และอาชีพของตนเองอย่างยั่งยืน 
 ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เห็นประโยชน์เข้ามาร่วมกับโครงการมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งที่ตั้งแต่เดิมบางคนไม่ได้เป็นสมาชิก แต่เห็นว่าได้รับประโยชน์จาก
ปริมาณสัตว์น้ำาที่เพิ่มขึ้น 
 “ชาวประมงและครอบครัวดใีจมากทีไ่ดร้ว่มอนรุกัษช์ายฝัง่ พวกเขา
รับรู้ได้ว่ามีสัตว์น้ำามาเพิ่ม เกิดแนวร่วมของชาวประมงพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น 
เกดิการหวงแหนพืน้ที ่ลดคา่ใชจ้า่ยเพิม่รายไดใ้หก้บัหลายครอบครวั เกดิกลุม่
ออมทรัพย์บ้านปูบ้านปลาเป็นกองทุนไว้ให้ช่วยเหลือกัน” ผู้ใหญ่สุธรรมเล่า 
 สันติ หิมมะ เจ้าของร้านเบเกอรี่ในหมู่บ้านหน้าทับ คณะทำางาน 
โครงการฯ เล่าว่า เท่าที่รู้จะมีเรือลากออกหากินอยู่บริเวณชายฝั่ง 3-4 ลำา 
เรือพวกนี้ทำาการลากลูกกุ้ง หอย ปู ปลา โดยใช้อวนตาเล็ก
 เมื่อสร้างเขตบ้านปูบ้านปลา เขาก็เข้ามาไม่ได้ 
 “ตอนที่เรากั้นเขตตอนแรกก็มีการต่อต้าน ตั้งคำาถามว่าทำาไมต้อง 
มากั้นที่ตรงนั้น”
 หลงัสรา้งบา้นให้ปลาให้ปรูาว 1-2 เดอืนชว่งปลายป ี2557 ทีผ่า่นมา 
พบว่าฝูงปลาจำานวนมากไปอยู่รอบบริเวณดังกล่าว ก็ทำาให้เรือลากที่ต่อต้าน
ตั้งแต่ต้นกลับได้ประโยชน์มากกว่าเดิม 
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 “เพราะว่ารอบนอกเขตบ้านปลาบ้านปู เราก็ให้เขาจับได้ไม่ว่ากัน 
เรากันเขตเฉพาะพื้นที่ 1 ไร่เท่านั้น แต่ปลาที่ออกไปจากบ้านปูบ้านปลา 
มีมากก็จับได้”
 การทีสั่ตวน้์ำาบรเิวณดงักลา่วมมีากขึน้ เพราะกอ่นนัน้ปลาไม่มีทีห่ลบ 
พกัอาศยั ทำาใหถ้กูจบัจำานวนมากโดยอวนลากและอวนรนุ ซึง่เกดิการทำาลาย
ล้างอย่างรวดเร็วกว่าการใช้เครื่องมือแบบอื่นๆ 
 “ทุกวันนี้ทุกคนมุ่งไปสู่บริเวณขอบบ้านปลา เพราะว่าปลาหลบ 
ไปวางไข่ตรงนั้น จึงมีปลามาก”
 สันต ิกไ็ม่คาดคดิวา่บา้นปลาบา้นปทูีส่รา้งขึน้ นอกจากจะเปน็แหลง่
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ำา ยังเป็นสื่อวงจรชีวิตที่น่าอัศจรรย์ กล่าวคือปลาตัวเล็ก 
ออกไปเป็นอาหารให้ปลาใหญ่ ส่วนปลาตัวใหญ่เห็นว่ามีอาหารกินก็เข้ามา
จำานวนมาก 
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 “การทีเ่รากม็เีกราะคุม้กนัใหป้ลามาแอบ ไมค่ดิเหมอืนกนัวา่ในพืน้ที ่
แคบๆ แค่ 1 ไร่จะมีพันธุ์สัตว์น้ำาจำานวนมาก มาอยู่รวมกันขนาดนั้น”
 เม่ือรอบบา้นปลาบา้นปเูปน็แหลง่ปลาชกุชมุแหง่ใหม ่จงึมกีารจดัควิ
ให้ชาวประมงมาหาปลาบริเวณดังกล่าวโดยไม่ขัดแย้งกัน 
 สันติเล่าว่า ภายหลังขับเคลื่อนโครงการฯ มีการจัดตั้ง กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลนบ้านหน้าทับ สมาชิก 30 คน เป็นชาวประมง 70 % ที่เหลือก็
เป็นเพือ่นบ้านทีม่าชว่ย ซึง่ยงัทำางานรว่มกบักลุม่ทอ่งเทีย่วชมุชนในนามกลุม่
อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ที่เกิดมาก่อนราว 2 ปีก่อน
 “พอมีโครงการนี้ ก็ได้ไปส่งเสริมให้กลุ่มนี้มีศักยภาพมากขึ้นอีก” 
เขาเลา่วา่โครงการฯ ยงัสรา้งกจิกรรมที ่ททท.ไดน้ำาไปใสใ่นโปแกรมทอ่งเทีย่ว 
“สถานที่ห้ามพลาด” อีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ชุมชน แล้วสามารถ
มีส่วนร่วมสร้างบ้านปูบ้านปลาผ่านการบริจาคไม้ไผ่ต้นละ 30 บาท เพื่อทำา
บ้านปลาบ้านปู 
 “นักท่องเที่ยวทั่วไปจะมีส่วนในการอนุรักษ์ นอกจากการปลูกป่า 
ที่ทำากันมาอยู่แล้วเป็นหลัก” สำาหรับการประสานงานกับนักท่องเที่ยว สันติ
บอกว่าใช้กลุ่มอนุรักษ์เป็นหลัก
 ส่วนการพฒันารองรบัการทอ่งเทีย่วนัน้ ชาวบา้นยงัชว่ยกนัหางบมาทำา 
สะพานไมเ้พือ่เดนิไปตามปา่ชายเลน โดยรับการอดุหนนุจากศนูยศ์กึษาวทิยา-
ศาสตร์ทางทะเล และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 “สะพานไม้นี้ได้มาจากโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง เคยติดต่อพาไป
ดูลูกปู ลูกปลาในป่าชายเลน เราเห็นว่าเด็กเดินไปลำาบาก ชาวบ้านในกลุ่ม 
จึงมีความตั้งใจว่าถ้าทำาเสายกสะพานราว 40 เมตร”
 ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจึงสามารถไปศึกษาปูแสม หรือสิ่งอื่นๆ ในป่า 
ชายเลนได้สะดวกขึ้น ผิดกับเมื่อก่อนท่ีต้องลุยเข้าไปในป่านอกจากยาก
ลำาบากแล้วเสี่ยงต่อการเดินย่ำา เหยียบปู รูปู ทำาลายระบบนิเวศน์ 
 “พอมีสะพานสามารถชี้ให้คนที่มาท่องเที่ยว หรือศึกษาเห็นสภาพ 
ปลาตีน ปูแสม ปูก้ามดาบ ว่าเป็นอยู่อย่างไร”
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 โรงเรียนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมโดยทำาหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่อง พืชไม้ 
สตัวป่์าชายเลน และรว่มกบัชาวบา้นทำาศนูยศ์กึษาวิทยาศาสตรท์างทะเลและ
ป่าชายเลน โดยใช้วิธีจัดงานเลี้ยงน้ำาชาเพื่อระดมทุน 
 สันติมองว่าหมู่บ้านแห่งนี้ มีศักยภาพในการท่องเที่ยว เพราะว่า
เสน้ทางนีม้กัจะมนีกัขีจ่กัรยานแวะมากางเตน็ทน์อน กอ่นจะขีเ่ขา้เมอืงนครฯ 
มโีฮมสเตย ์ของชาวบา้นรองรบั ทีน่กัทอ่งเทีย่วชอบแวะทีบ่า้นหนา้ทบัเพราะ
ชาวบ้านที่นี่มีความเป็นมิตร จึงมีการแนะนำาต่อไปเรื่อยๆ 
 ดว้ยปรากฏการณด์งักลา่ว สธุรรมเลา่ตอ่ว่า ชาวบา้นจงึมีความคดิวา่
ในอนาคต จะทำาตลาดปลาสดรองรบันกัทอ่งเทีย่ว สนบัสนนุใหน้กัทอ่งเทีย่ว 
ได้ซื้อสินค้าประมงจากชาวประมงโดยตรง
 “เมือ่เราไดป้ลาจากทะเลมาแลว้จะมาขาย ไมต่อ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง 
นอกจากชาวบ้านได้อนุรักษ์แล้ว ชาวบ้านจะได้มีความสุขจากผลที่เขามีส่วน
ในการอนุรักษ์” 
 ตอนนี้ก็เริ่มมีการทำาตามแนวทางดังกล่าว แต่ผู้ใหญ่สุธรรมอยาก
ทำาให้มีความชัดเจน บนพื้นฐานที่ว่าให้ชาวประมงมีความมั่นคงทางรายได้ 
นอกจากขายปลาสดจากชาวประมงโดยตรง มแีนวคดิการแปรรปูสินคา้ประมง
เป็นสินค้าอีกด้วย 
 สนัติเลา่ตอ่วา่ชาวบา้นกำาลงัไดผ้ลประโยชนท์างการทอ่งเทีย่ว ขณะที ่
จิตสำานึกต่อการอนุรักษ์ดีขึ้น ตอนที่โครงการฯ เหมือนออกไปขวางการทำา
มาหากนิของเรือลาก แตต่อนนีเ้รอืลากมาใหค้วามรว่มมอืในแนวทางอนรุกัษ์
 ทะเลที่บ้านหน้าทับ ในสมัยก่อนกลุ่มชาวประมงแบบพื้นบ้านกับ 
เรืออวนลากจะขัดแย้งกันอยู่บ้างไม่ต่างจากทะเลส่วนอื่นในประเทศนี้ พอมี 
โครงการฯ ปรากฏว่าดึงคนทำาเรืออวนลากมาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
 “ตอนแรกเขามองอีกอย่างว่าการทำาบ้านปลาบ้านปูทำาให้เขาเสีย
ประโยชน์ แต่พอกุ้งปลามากขึ้นและเขาเองก็ยังหาปลาในเขตบริเวณรอบ
นอกบ้านปลาบ้านปู เขากลับได้ประโยชน์เพราะจับไดป้ลาเยอะขึ้น แทนที่จะ
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ไปลากไกลๆ แตม่าตรงนีใ้กลบ้า้นเสยีอีกอันนีท้ีเ่ขาพอใจมาสนบัสนนุวา่ใหท้ำา
ใหญ่กว่านี้อีก” 
 สุธรรม กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างเรือพื้นบ้านกับ
เรือลากแม้จะมี แต่สำาหรับที่นี่ไม่ได้รุนแรงเหมือนถิ่นอื่น เพราะเป็นลักษณะ
ของวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของการอยู่ร่วมแบบให้เกียรติกัน 
 “เรอืลากมไีมเ่ยอะแตม่คีูช่มุชนมานานแล้วเหมือนกนั เปน็วิถชีวิีตที่
เขาหากนิมาแตรุ่น่ปูย่า่ เรากม็มีตวิา่เรอืลากเลก็พวกนีม้ผีลกระทบนอ้ยมากแค่
เขาลากกุ้งเคย เครื่องมือเขาเล็ก แต่ที่เราต้องระวังคือเรือลากใหญ่ที่มาจาก 
ที่อื่นทำาให้เสียหายมากเพราะดึงขี้เลนขึ้นมาด้วย”
 คำาว่าเรือลากในสายตานักวิชาการหรือนักเคลื่อนไหวทางประมง 
อาจมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ จัดการอะไรไม่ได้ แต่ชาวบ้านหน้าทับมองต่างมุม
ว่าเป็นวิถีของเพื่อนร่วมชุมชนที่ต้องอยู่ร่วมกันได้ 
 “ตอ้งให้เกยีรตกินัในหมูบ่า้น ไมใ่ชว่่าเขาลากมาแลว้จะไดข้องมาเต็ม
ลำาเรือ ก็แค่ลูกกุ้งที่มาทำาเคย เป็นวิถีของเขา ไม่ได้เสียหายมากมายเทียบ
กับระบบที่น่ากังวลคืออวนรุนใหญ่ที่มาลากปู ปลา หอย เอาหมด” 
 พลิกอีกมุมหนึ่งตอนเขาทำาเรื่องนี้ครั้งแรก เรือลากก็คิดว่าเขาทำา
เพือ่ตวัเองหรอืเรือพืน้บา้น เพราะเอาพวกเรือพืน้บา้นมาเปน็คูค่ดิแตเ่รอืลาก 
ไม่เอาด้วยเลย และขัดขวางโดยแอบหักไม่ไผ่ หรือแกล้งลากหินให้โดน
ไม้ไผ่ให้ล้ม 
 สุธรรม เดินหน้าโครงการ โดยขอความร่วมมือและประกาศตนว่า 
ที่ทำาไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว แต่ทำาร่วมกับชุมชนประมงทุกคน
 “ผมจะไดอ้ะไรสว่นตวักบัสิง่ทีท่ำาละ ผมเองไมไ่ดท้ำาประมง อาชพีผม 
คอืขายน้ำาชา ทีผ่มทำาเรือ่งนีเ้พราะผมมบีทบาทผูใ้หญบ่า้นมากกวา่ เหน็ความ
เดือดร้อนของลูกบ้าน อยากแก้ปัญหาให้ชุมชน” สุธรรมกล่าว 
 มาถึงเวลานี้ การขับเคลื่อนโครงการฯ ทำาให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ที่มี
ชัดเจนคือ
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 - ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนตลอดปี
 - ดูแลในการอนุรักษ์พันธุ์ปูแสม
 “อย่างปูแสมมุสลิมไม่ได้จับมากิน เราอยากอนุรักษ์เอาไว้บอกลูก
หลานวา่ อยา่งนีน้ะทีเ่รียกว่าปแูสม บางอยา่งจงึอนรัุกษเ์อาไวใ้หค้นอืน่ ไมใ่ช่
ให้เราเอง” 
 ขณะนี้ คณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการหมู่บ้านได้ชี้แจง
ผลการดำาเนินงานโครงการฯนี้ว่าเกิดคุณค่าใหม่ กล่าวคือ 
 1. มกีารขยายผลความรูเ้รือ่งการทำาบา้นปลาบา้นปไูปใหห้มูบ่า้นใกล้
เคียงเพื่อร่วมทำาเพิ่ม ช่วยเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำาได้มากขึ้น เพิ่มเติมใน 
หมู่ 6 และหมู่ 14
 2. ได้ทบทวนการดำาเนินงานตามกติกา พบว่าทุกคนได้ปฏิบัติตาม
กติกา ได้แก่ ผลัดเวรดูแลไม่ให้ใครมาทำาลาย มีกลุ่มเรืออวนลากคอยเฝ้า
ระวังให้ ที่ผ่านมาไม่มีใครมาทำาลายบ้านปลาบ้านปู
 3. มีปูเปี้ยวมากขึ้น จับได้ประมาณวันละ 100 กิโลกรัม
 4. เกดิความรู้เพิม่เพือ่พฒันาการทำาบา้นปลาบา้นปใูหมี้ความทนทาน
กว่าเดิม โดยใช้ท่อพีวีซีแทนไม่ไผ่ เมื่อถึงฤดูมรสุมยกออกมาเก็บได้ ไม่ต้อง
ถูกทำาลายโดยคลื่นเหมือนไม้ไผ่ •
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 คนลานสกาไม่เอาฝายแบบเก่า (ปูน, คอนกรีต, หิน, ไม้) 
จึงเกิดต้นแบบฝายแนวใหม่แบบยั่งยืนชนิดต้อง “มีชีวิต” พลิกภูมิ-
ปญัญาฟืน้วิถคีนกบัคลองอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งเอ้ืออาทรบนกระบวนการ 
“ประชาเข้าใจ” 
 สมเดช คงเกือ้ มหีลายบทบาท นอกจากเปน็ขา้ราชการสังกดัสถานี
พัฒนาทรัพยากรชายเลนที่ 15 (ปากพนัง นครศรีธรรมราช) กรมทรัพยากร
ทะเลและชายฝัง่ ยงัเปน็นกัธรุกจิและนายกสโมสรไลออนด ์นครศรีธรรมราช 
 งานที่เขาถนัดมาตลอดชีวิตคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ล่าสุดจึงมา
ขบัเคลือ่นโครงการฝายมชีวิีตสรา้งสขุ ชมุชนบา้นตลาด หมู ่1 ตำาบลเขาแกว้ 
อำาเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 แต่กว่าจะกลับมาขายแนวคิดฝายมีชีวิตที่บ้านเกิดเขาเป็นผู้นำาการ 
สร้างฝายแบบนี้ประสบความสำาเร็จมาแล้วหลายแห่งในจังหวัดนครศรี- 
ธรรมราช
 คำาวา่ “ฝายมชีวีติ” เปน็เครือ่งมอืชมุชนในการบรหิารจัดการ ดนิ น้ำา 
ป่า ของชุมชนด้วยตนเองแตกต่างจากฝายทั่วไปคือต้องเริ่มมาจากการสร้าง
กระบวนการ “ประชาเขา้ใจ” อนัพฒันามาจากแนวคดิประชาพจิารณ ์แตเ่หนอื 
กว่าประชาพิจารณ์ ด้วยหลักคิดว่าต้องทำาให้ประชาชนเข้ามาจัดการตัวเอง 
เกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ำา ป่า อย่างแท้จริง

ฝายมีชีวิต
:ชุดนวัตกรรมจัดการน้ำาแบบยั่งยืน
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 “ฝายธรรมดาทำามาจากปูนและเหล็กซึ่งไม่มีชีวิต แต่ฝายมีชีวิตเน้น
วัสดุธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าไม้ไผ่ ทราย การปลูกต้นไทรริมตลิ่งเพื่อยึดฝาย 
ในระยะยาวเพื่อไม่ต้องสร้างฝายใหม่ทุกปี”
 เขาชวนคนมาคิดและทำาความเข้าใจในระบบนิเวศน์ด้วยภาษา 
ชาวบ้านว่า “มึงกับกูอยู่ร่วมกันได้” อธิบายง่ายๆถึงแนวคิดส่ิงของสองส่ิง
มีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัย อย่างต้นไทรริมคลองหยั่งรากลงกินน้ำาในคลอง 
รากไทรรักษาตลิ่ง ลูกไทรเป็นอาหารนก อาหารปลา
 ระหว่างที่สมเดชเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ผ่าน
ประสบการณอ์นุรักษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้มมาอยา่งถงึแกน่แทข้องปญัหา 
เขามีความเชื่อส่วนตัวว่ากฎหมายทำาให้ป่าเป็นสีเขียวไม่ได้ มีแต่การอนุรักษ์
ทำาให้ป่าเขียว สำาหรับแนวคิดการทำาฝายชะลอน้ำาเป็นการเก็บน้ำาเอาไว้ในป่า
 “ผมเป็นนายกสโมสรไลอ้อนนครศรีธรรมราช 5 สมัย เน้นทำางาน
สิง่แวดลอ้ม ผมพบขอ้มลูวา่เมือ่คนในเมอืงไมม่นี้ำาใชม้กักลา่วหาวา่คนตน้น้ำา
ว่าไม่รักษาต้นน้ำา ขณะท่ีคนต้นน้ำากล่าวหาว่าคนในเมืองใช้น้ำามากเกินไป 
ต่างคนต่างก็ว่ากันไปมา”
 ปี 2549 เขาเคยจัดเอาคนต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำามาพบ 
คุยกัน ร่วมตกผลึกว่าทุกคนมีส่วนผิดที่ไม่หนุนเสริมดูแล 
 สมเดชส่งเสริมปลูกต้นจำาปาทอง 2,000 ต้นบนป่าต้นน้ำา มีการ 
นำาสมาชิกสโมสรไลอ้อนนครศรีธรรมราชไปสร้างฝายชะลอน้ำาที่อำาเภอ 
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จุฬาภรณ์ พบว่าชาวบ้านต่อต้านฝายแม้วที่ถูกบิดเบือนแนวคิด มาสร้างฝาย
แบบทรายผสมปูน ซึ่งสร้างปัญหาและสิ้นเปลือง
 “ผมเอาคำาวา่ฝายมชีวีติไปนำาเสนอกบัสถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่จดัการ
ตนเองจดัการดนิน้ำาปา่ของชมุชน ขณะนัน้เองทีก่ระบวนการประชาเขา้ใจของ
ผมเริ่มถูกนำามาใช้ทำางานร่วมกับส่วนอื่น ขยายเครือข่าย และประสบความ
สำาเร็จในนครศรธีรรมราช จนมฝีาย 6 ตวัเกดิขึน้บนกระบวนการประชาเขา้ใจ 
และเพิ่มจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ”
 ในการทำางานสมเดชมักเริ่มต้นจากการตั้งคำาถามกับชุมชนว่า 
สมัยก่อนชุมชนที่มีความสุขเป็นอย่างไร คนมักนึกถึงภาพต้นไม้ใหญ่ ปลา 
ตัวใหญ่ หน้าน้ำาได้จับปลา 
 พอทุกคนเห็นภาพความสุขก็หาทางนำาความสุขกลับมายังชุมชน 
 “ที่ผ่านมาผมไปทำาให้ที่อื่นมามาก จนคนที่บ้านบอกผมว่ากลับมา
ช่วยบ้านตัวเองเสียที สิ่งที่ทำาจึงท้าทายว่าจะกลับไปทำาอะไรเพ่ือบ้านเกิด 
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ตัวเองจริงๆ ลองคุยพบเพื่อนที่เป็นกำานัน เขาเห็นด้วยก็เลยชวนชาวบ้าน 
มาทำา“ สมเดชเล่า
 ขบัเคลือ่นโครงการฝายมชีวิีตสรา้งสขุ ชมุชนบา้นตลาด ซึง่เปน็บา้น
เกดิของตวัเขาเอง เปน็ชมุชนท่ีอยูใ่นเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงินเิวศนท์ีส่ำาคญั
ของนครศรีธรรมราช เขาพบว่าผลที่เกิดขึ้นได้พบความสุขที่เห็นเพ่ือนบ้าน
ในชุมชน กลับมาทำาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลอง ดึงลูกดึงหลานมาช่วย 
และหาเทคนิคการทำาฝายแบบที่มีชีวิต เน้นการทำาฝายที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
โดยเฉพาะไม้ไผ่ และรักษาตลิ่งโดยการปลูกต้นไทรริมคลอง ให้ต้นไทรที่มี
รากมหาศาล เป็นตัวยึดฝายสองฝั่งในอนาคต 
 “ฝายปนูทำาใหมท่กุป ีแตฝ่ายมชีวิีต ซ่อมแซมแค ่20% และไม่กระทบ 
กับปลายน้ำา เพราะน้ำายงัไหลผา่นไดแ้ตป่ระชาชนตอ้งเขา้ใจจริงๆ ว่าประโยชน์
อยา่งไร ตอ้งทำาใหทุ้กคนมาเขา้ใจเรือ่งการอนรุกัษป์า่และน้ำาอยา่งจรงิจงัดว้ย”
 สิง่สำาคญัของฝายมชีวีติทีล่านสกา คอื ทำาใหด้นิมนี้ำาชุม่พืน้ดนิ สามารถ 
แก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจสำาคัญคือมังคุด ซึ่งมังคุดที่ขาดน้ำาจะเรียกว่า ”มังคุด
ท้ายรูด” สภาพแห้งแคระแกร็น ลูกเล็ก ไม่เต่งตึงสมบูรณ์ ขายไม่ได้ราคา 
เมื่อมีน้ำาเติมเต็มในระบบนิเวศฯ สามารถแก้ปัญหามังคุดท้ายรูด ทำาให้ 
รสชาติดี เป็นมังคุดหวานลานสกาแบบดั้งเดิม 
 “การเคลือ่นเรือ่งแบบนีท้ีผ่า่นมาเคยมหีนว่ยงานบางหนว่ยทำา แต่ไม่
ไดร้บัความร่วมมือจากชาวบา้น ผมกเ็ลยวา่ถา้จะใหส้ำาเรจ็ในวนันี ้นา่จะใชม้ติิ
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ทางกฏหมาย และสังคมมาช่วยกัน ตอนนี้ฝายมีชีวิตทำาให้ คนหันมาสนใจ
ระบบนิเวศน์ อยา่งทีผ่มใชค้ำาวา่ มงึกบักอูยูร่ว่มกนัได ้เราตัง้โรงเรยีน เพ่ือใหม้ ี
ศูนย์กลางในการที่คนเข้าใจเรื่องนี้ เอาชุมชนบ้านตลาดเป็นโรงเรียนภายใต้
การสนับสนุนโครงการของ สสส.”
 สำาหรับห้องเรียนฝายมชีวิีตนัน้กว้างมากสมเดชกลา่ววา่ จะอยูท่ีไ่หน
ก็ได้ที่ซึ่งพูดเรื่องฝายมีชีวิต การเรียนเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนที่มา 
เปน็ทัง้ นกัเรยีน หรอืครอูาจารย ์เพราะประเดน็คนอยูร่่วมกบัคลองไม่ไดมี้สอน 
ในระบบการเรียนทั่วไป หรือสอนอยู่บ้างแต่ไม่ลึกซึ้ง วิธีการที่คนจะอยู่กับ
คลองจริงๆ ต้องคิดขึ้นมาเอง หรือดึงมาจากประสบการณ์แต่ละคนขึ้นมา
 สำาหรับกระบวนการทำางานที่หมู่ 1 ตำาบลเขาแก้ว สมเดชในฐานะ
ประธานกลุ่ม ทำางานเชื่อมกับหมู่บ้านอื่นซึ่งคลองสายเดียวกันไหลผ่าน 
ขณะที่ในหมู่บ้านนี้มีเจ้าของที่ดินข้างคลอง 85 คน มีการเลือกมา 15 คน
มาเป็นกรรมการบริหาร หาความต้องการของคนส่วนใหญ่ ว่าจะทำาอย่างไร
กับคลอง เน้นการใช้กระบวนการ ประชาเข้าใจ และตั้งเป็นเครือข่ายคลอง
หมู่บ้านเชื่อมต่อไปยังคลองตำาบล คลองอำาเภอและคลองจังหวัด
 “ผมไปนั่งกินข้าวช่วงเย็นดึงมาทีละคน ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
ผมเองแม้รับราชการทำาธุรกิจอยู่นอกพื้นที่ เป็นนายกสโมสรไลอ้อน แต่ก็ 
ไม่ได้ทำางานคลุกคลีกับชุมชนมาก่อน พอลงมาคนก็คิดว่าจะลงเล่นการเมือง 
ซึ่งเต้องเคลียร์ตัวเองตรงนี้มากในระยะแรก ซึ่งผมยืนยันว่าจะไม่ทำางาน
การเมืองเด็ดขาด” 
 กลยุทธ์ที่เขานำาเสนอเน้นคิดวิธีไม่ให้ตล่ิงพัง เอาน้ำากลับมาปลา 
เต็มคลอง ทำาให้คนมีความสุขเหมือนในอดีต ใครมีปัญหาข้อมูลอย่างไร 
มาคุยกันในนามเครือข่าย 
 “ความเป็นข้าราชการ นักธุรกิจ และนักพัฒนา ผมได้เอามาใช้
ทั้งหมด อย่างธุรกิจผมมองว่า การทำาการค้าคือการทำาให้ได้ใจคน ไม่ใช่ซื้อ
ขายของอยา่งเดียว การประสานประโยชนท์ีเ่ปน็ธรรมเทา่นัน้ งานถงึจะกอ่เกดิ 
ผมเอาหลักคิดนี้มาใช้กับเครือข่ายคลอง การมีส่วนร่วมตอนนี้มี 2 ส่วน 
ราชการให้นั่งดูห่างๆ คนใกล้ชิดจริงคือ เจ้าของคลอง ทั้งเจ้าของที่ดินและ 
ผู้รับประโยชน์จากคลอง เช่น ลงไปอาบน้ำา เก็บผักกูดมากิน เครือข่ายเป็น
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หัวใจสำาคัญของงานนี้ ตอนนี้เราใช้นามเครือข่ายคลองอนุรักษ์ชุมชนบ้าน
ตลาดคลองเขาแก้ว”
 การทำางานในช่วงต้น เขาพาคนในชุมชน เด็ก และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงไปสำารวจในคลองเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ เรียนรู้การ
ทำาฝายและเริ่มทำาฝายโดยมีการปักแนวหูช้าง วัดระดับน้ำาและเตรียมต้นไทร
ไว้ปลูกกับประชุมเครือข่าย 

จากรังตังช้างถึงโหรา

 “ถ้าไม่เชื่อกัน อาจจะต้องเอารังตังช้างมาปลูกเอาไว้บ้าง” 
	 สมเดช	คงเกื้อ เล่าชาวคณะที่ตามไปดูความคืบหน้าโครงการ
ฝายมชีวีติสรา้งสขุชุมชนบ้านตลาด หมู1่ ตำาบลเขาแกว้ อำาเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ในการขับเคลื่อนทำาฝายมีชีวิตนั้น ถ้าหากว่ายังมีคนฝ่าฝืนอาจ
ต้องใช้ตัวช่วย โดยเอาเอาต้นรังตังช้างไปปลูกเป็นแนวกันชนริมคลอง 
แน่นอนว่าจะไม่มีใครกล้าบุกรุกในสถานที่ดังกล่าวเป็นแน่ 
 ในพชืพษิทีท่ำาให้คนัตระกลู “รงัตงั” คนใตรู้จ้กัม ี3 ชนดิเรยีงตาม
ความรุนแรงของพิษคือ รังตังไก่ รังตังกวางและ รังตังช้าง ข้อมูลจาก
พืชมีพิษในประเทศไทยโดยจำาลอง เพ็งคล้าย เรียก กะลังตังช้าง เป็นไม้
พุ่มสูงได้ถึง 8 เมตร ส่วนที่เป็นพิษ คือขนตามใบ และส่วนต่างๆ ของ
ช่อดอก ทำาให้คัน ผิวหนังไม้ แดงเป็นผื่น และปวด
 หลายคนรู้สึกขนลุกขนพอง เมื่อเขาอธิบายว่าไม้พุ่มเล็กๆ ที่ขึ้น
อยูร่มิน้ำา ซึง่มีอยูท่ัว่ไปตามถิน่น้ีน้ัน มพีษิน่ากลวั เพยีงสมัผสัผวิหนงัสว่น
ทีม่รีขูมุขนแม้เพียงเลก็นอ้ย จะมอีาการคนัอยา่งรนุแรง แตน่ัน่เปน็เพยีง
กับดกัแรกเทา่นัน้ เพราะเมือ่เกาบรเิวณท่ีคนัจะตามมาดว้ยความรูส้กึเจบ็
สาหัสสากรรจ์ ไม่เกาก็คัน หากลงมือส่วนที่คันเกากลับเจ็บมาก นักเดิน
ป่าพากันขยาด ยิ่งไม่รู้วิธีแก้อาจถึงช็อคเสียชีวิต 
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 สมเดชเล่าต่อว่าสมัยเด็กก็เคยพลาดท่าเสียทีให้กับรังตังช้างมา
แลว้เมือ่รูต้วัตอ้งวิง่สดุชวีติไปสลบทีบ่า้น สมยัเคยเปน็เจา้พนกังานพทิกัษ์
ปา่ กรมปา่ไม ้มเีพือ่นคนหนึง่เคยทา้ทายกบัมนัเพราะไมเ่ช่ือวา่ตน้ไมเ้ลก็ๆ
จะมีพิษมากมายขนาดนั้น เขาคนนั้นจึงได้รับบทเรียนอันแสนเจ็บปวด 
ที่จดจำามาชั่วชีวิต 
 “ถ้าโดนรังตังช้าง แล้วจะต้องรักษาอย่างไร” เราถาม
 “ต้องใช้ยางโหรา มันจะแก้พิษได้ครับ” คุณสมเดชเฉลย พืชแก้
พิษนี้อยู่ในตระกูลต้นบอนขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ไม่ไกลกันนัก คนที่มีความรู้ 
สามารถตัดโหรามาแกงได้อร่อย พร้อมต้องรู้วิธีกิน หากเราไม่รู้จักมันดี
พอโหราเป็นพิษอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
 โหราเป็นพืชมีพิษที่ อันตรายอย่างมาก บางคนกินเข้าไป 
โดยไม่รู้เพราะคล้ายต้นอ้อดิบ ยางโหรามีพิษ ส่วนลำาต้นหากปรุงไม่เป็น 
เมือ่นำาไปกนิ จะเกดิอาการระคายเคอืงอยา่งรนุแรง ทัง้ในลำาคอและปาก 
ลิน้แขง็ อาการปางตาย คนทีรู่ก้รรมวธิกีารปรงุ กจ็ะนบัไดว้า่เปน็อาหาร
ทีอ่รอ่ยมากอยา่งหน่ึง การบรโิภคยงัมกีรรมวธิ ีกลา่วคอืหา้มกนิรว่มกบั
แกงชนิดอื่นเป็นต้น 
 สรุปคือร่วมกันของชาวบ้านท่ีน่ีคือเป็นเครือข่ายฝายมีชีวิต 
ดีกว่าเจอรังตังช้าง •

 “ผมอยากให้คนรักคลองจริงๆ โดยเฉพาะในโครงการ ฝายมีชีวิต
สร้างสุข ชุมชนบ้านตลาด ในระยะทางคลอง 10 กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมาคน
หันหลังให้คลองหันหน้าออกถนนมานาน เรากำาหนดจุดสร้างฝาย 10 จุด 
เราอยากจะทำาให้คนหันหน้ากลับไปหาคลองเอาคนกลับไปอาบน้ำาในคลอง 
หาปลาในคลอง ไมท่ิง้ขยะลงคลอง เจา้ของทีด่นิรมิคลองนอกจากดแูลคลอง
แล้วจะมีการปลูกผักตามโครงการผักข้างคลองสองชีวิต (ชีวิตคนและชีวิต
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คลอง) ประมาณ 10 ราย ซึง่ตอนนี ้มคีนทำาแลว้ ใครจะมาทำาอะไรกบัคลอง
ต้องผ่านคณะกรรมการคลอง ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำาร้ายคลองก็ได้”
 นอกจากน้ัน ทางโครงการจะรวบรวมขอ้มลูทำาคูม่อืในการดแูลรกัษา 
คลอง ต้นไม้ พันธุ์ปลา สมุนไพรริมคลอง และการทำาฝาย เพื่อแจกจ่ายให้
ชุมชน 
 “ในอนาคตประชาชนในพื้นที่จะมีความสุขร่วมกันได้ในการรักษา
คลอง ฝายมีชีวิตซึ่งทำาให้ระดับน้ำาในคลองสูงขึ้น ส่งผลดีต่อพืชผลในชุมชน 
แกป้ญัหามังคุดทา้ยรูด ใหม้งัคดุกลบัมาหวานตลอดป”ี สมเดชกล่าว อยา่งไร
ก็ตามมองวา่ชมุชนทีย่งัไมต่ืน่ตวัสว่นหนึง่เพราะมกัเขา้ใจว่า ปญัหาตวัเองต้อง
ให้รัฐหรือคนอื่นมาช่วย สังคมไทยมักรอให้รัฐส่งงบประมาณมาทำาแล้วเขา 
ยืนดูเฉยๆ แต่การทำาเรื่องนี้ ไปปลุกให้เขามาจัดการตัวเอง การชวนคนมาทำา 
เป็นเรื่องจิตอาสา 
 พุฒิศักดิ์ ผกาศรี เครือข่ายโครงการฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้าน
ตลาด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับคลองเล่าว่า ชาวบ้านในพื้นที่
เคยทำานบ หรือว่าฝายในภาษากลาง ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำา ทำาเอาง่ายๆ 
ไม้ปัก ขอนไม้ ทางมะพร้าว ก็ทำากันมาอยู่แล้ว 
 “สมเดชมาชวนผม ซึ่งผมรักษาตลิ่งเองอยู่แล้วพ่อเคยทำาให้เห็น 
ก็ทำาไปตามนั้น คนสมัยก่อนมีภูมิปัญญาเรื่องการรักษาแนวตล่ิง พยายาม
รักษาน้ำาเอาไว้ พ่อผมบอกว่าให้รักษาบ้าน รักษาที่ อย่าถางหญ้าริมคลอง 
เพราะรากไม้จะยึดตลิ่งริมคลองเอาไว้ การทำาฝายเพื่อรักษาน้ำาเอาไว้ใช้ใน
หน้าแล้งทำาให้น้ำาไม่ขาดแคลน ทุกวันนี้ถ้าแล้งมากก็มีปัญหา แต่ชวนคนอื่น
มาทำาฝายด้วยบางครั้งก็ไม่มีแรงพอ ชวนชาวบ้าน เขาก็เถียงและคิดตาม
แนวของเขา”
 พฒุศิกัดิ ์เลา่วา่ในสวนรมิคลองเขามตีน้ไมอ้ยูจ่ำานวนมาก ไมบ้างชนดิ 
เช่น ลูกฉิ่งเป็นไม้ที่ช่วยอุ้มน้ำา ยังมีต้นมะกอกป่า ผักกูดตามธรรมชาติ
 “คงจำากันได้ว่า มีการสอนว่า ดินดีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง 
ดนิเยน็เพราะหญา้บงั หญา้ยงัเพราะดนิด ีธรรมชาตริกัษาธรรมชาติของมันเอง 
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ผมคิดว่าประสบการณ์จากภูมิปัญญาจะต่อเชื่อมกับ ชุมชน วัยรุ่น เยาวชน 
นักเรียน หรือชุมชน ได้”
 ศริพิร เนาวาสน ์คณะทำางานโครงการฯ ทีถ่กูชกัชวนมาทำากจิกรรม
เพือ่พฒันาบา้นเกดิโดยสมเดช ในฐานะคนบา้นตลาดและเปน็เพือ่นเกา่สมยั
เรียนชั้นประถมศึกษา เล่าว่าตัวเองไปเรียนและทำางานอยู่ที่อื่นเป็นเวลานาน 
ทุกวันนี้กลับมาอยู่บ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดกับบ้านเกิด 
น้ำาแห้งขอด ตลิ่งพังมากขึ้น จนไปฟังการบรรยายเรื่องระบบนิเวศของคุณ
สมเดช ได้รับการชักชวนว่ากลับมาช่วยบ้านเกิดกันดีกว่า ได้คุยกับหลายคน 
มาทำางานร่วมกัน เราจะไปชวนเจ้าของที่ดิน 85 ราย ที่อยู่ริมคลองมาช่วย
กันด้วย 
 “ทราบว่าบางคนก็ลงมือทำาไปเองแล้ว แต่สำาหรับบางคนอย่างตัว
ดิฉันเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาคุยกันหาทางออกโดยชุมชน” ศิริพร
กล่าว •
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 เพญ็พร โอชาพงค ์ประชาสมัพนัธโ์ครงการนาควารีคนสขุภาพดี
ชมุชนสเีขยีว เลา่ถงึขอ้จำากดัของ ชมุชนนาควาร ีเทศบาลเมอืงปากพนงั 
หมู่ที่ 3 ตำาบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช ว่า “อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีธรรมชาติน้ำาขึ้นน้ำาลงส่งผลต่อวิถีชีวิต” 
 คนที่นี่ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสปลูกผักเอาไว้กินเอง นอกจากความ 
เป็นห้องแถวบ้านเช่าไม่อำานวยแล้วสภาพชุมชนริมน้ำาที่รับอิทธิพลน้ำาทะเล 
ขึ้นลงบ่อยครั้ง บางเวลาน้ำาขึ้นมาท่วมจึงไม่สามารถปลูกผักเอาไว้กินเอง
เหมือนกับที่อื่น 
  “ที่ว่าปลูกผักในเมืองนั้นง่ายไปเราต้องปลูกผัก ในพ้ืนที่น้ำาทะเล 
ขึน้ลง” เพญ็พรเลา่แตเ่มือ่มาทำาโครงการ สสส. กลบัแสดงวตัถปุระสงคแ์ยง้
กับวิถีดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแก่ 
ครัวเรือน เพื่อให้มีอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไว้บริโภค และเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวในเขตเมือง ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนเมืองมากขึ้น 
 2. สรา้งความสมัพนัธ์อันดรีะหว่างกนัของกลุม่คนในชมุชน และปลกู 
ฝังจิตสำานึกในเรื่องแหล่งอาหารในบ้านเอง ค่านิยมครอบครัวด้านการลดละ
เลิกบุหรี่ สุรา และสานความสัมพันธ์ในครอบครัว 

“ไม่ปลูกผัก=เชย”
กระแสมาแรงนาควารี
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 3. เสรมิสรา้งและสนบัสนนุให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหเ้กดิการ 
พัฒนาชุดความรู้เรื่องเกษตรในชุมชน
 โครงการฯ ได้พาหลายคนก้าวข้ามข้อจำากัดทางธรรมชาติ จนขนาด
เกิดกระแสในชุมชนว่าถ้าไม่ปลูกผักก็จะเป็นคนไม่ทันสมัย
 “คนไมท่ำาจะถกูวา่มงึยงัเชยอยูอ่กีหรอื คนอืน่เขาปลูกผกักนิหมดแล้ว 
คนทีไ่มอ่ยากเชยกต็อ้งบอกว่า เราปลกูผกัเองแลว้ เปน็คำาพดูคำาเดยีวทีเ่ปลีย่น 
พฤตกิรรมของคนใหห้นัมาปลกูผกั บางคนกห็นัมาปลกูขมิน้ หรอืผกัสกัหนึง่
สองอย่างให้เข้ากระแสสังคมของชุมชน” 
 สถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชนคนนาควารีพบปัญหาสารพิษ 
ตกค้างในร่างกายสูง โดยเฉพาะคนที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป ยังพบโรค คล้ายกัน 
คือ เบาหวาน ความดัน ไขมันในเส้นเลือด ซึ่งน่าจะมาจากการบริโภคจาก
การกินผักที่ซื้อมาจากตลาด มีสารพิษปนเปื้อน สารเร่ง สารก่อมะเร็งต่างๆ 
 “พวกเราไดพ้บกบัครเูกษยีณคนหนึง่ในชมุชนทีป่ลกูผกักนิเอง มวีธิ ี
การปลูกชนะธรรมชาติน้ำาขึ้นน้ำาลง โดยเอาวัสดุที่เหลือใช้มาปลูกผักให้พ้น
จากน้ำา หรือเคลื่อนย้ายหนียามน้ำาขึ้นมาท่วม เป็นการจุดประกายว่าคนอื่น
น่าจะทำาได้เราชวนชาวบ้านที่เต็มใจจะปลูกผัก มาร่วมราว 80 ครัวเรือน … 
ก็เกือบหมดหมู่บ้านแล้วนี่” เพ็ญพรเล่าพลางหัวเราะอารมณ์ดี
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 มกีารรวมกลุม่ทำาเกษตรพอเพยีงในครวัเรอืน ปลกูเองกนิเอง จากคน 
ที่นั่งมองคนอื่นทำา เมื่อชักชวนมาพูด ช่วยเหลือกันทำา ร่วมกันทำาปุ๋ยหมัก 
ใครไม่มีเมล็ดผักหรือขาดแคลนวัสดุอะไร ต่างพร้อมมาช่วยกันเติมเต็ม 
นอกจากปลูกผักโครงการฯ ยังสนับสนุนการทำาบ่อปลา บอกกับชาวบ้านว่า 
ถ้าใครเลี้ยงปลากินเองก็ถือว่าเป็นการดี 
 “ดีเพราะว่าเรารู้ว่าให้ปลากินอะไร ถ้าซื้อปลาที่เขาเลี้ยงมาเราก็ไม่รู้
ว่าเขาเลี้ยงด้วยอะไร” 
 ทำาโครงการฯ ครบ 1 ปี นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังลงมาตรวจ
เยี่ยมทำาให้ชาวบ้านรู้สึกว่าสิ่งที่พยายามทำามีคุณค่า 
 พวกเขามีความภูมิใจที่สามารถปลูกผัก ในพ้ืนที่อันมีข้อจำากัดของ
ปรากฏการณน้์ำาขึน้ น้ำาลง และบางจงัหวะยงัมนี้ำาเคม็ขึน้มาอกีดว้ย เมือ่ปลกู
ผักได้ก็ไม่ต้องไปซื้อผัก 
 “กรู้็กนัอยูว่า่ผกัแพง เราปลกูเอง หนัมาแลกเปลีย่นผลผลติกนัเอา
ถั่วฝักยาวไปแลกมะเขือ” 
 เพ็ญพรเล่าว่า เป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น บางคนยอมเลิกเล่นแคง 
(การพนนัชนดิหนึง่ทีนิ่ยมเลน่ในจงัหวัดนครศรีธรรมราช) เอาเงนิไปซือ้เมลด็
ผักนำามาปลูก บางคนมองไม่มีที่ปลูกทางโครงการฯ ช่วยลงไปดูแลแนะนำา
ตามสภาพ
 “สภาพพืน้ท่ีน้ำาขึน้น้ำาลงไมเ่ปน็เวลาอยา่งนี ้เราจะออกแบบวธิใีหม่ๆ
ใหท้กุบา้นปลกูผกัเพือ่สูก้บัขอ้จำากดัดงักลา่ว อยา่งการหาตำาแหนง่วางภาชนะ
ปลูกผักตรงนั้นตรงนี้เป็นทางหนีทีไล่จากน้ำาที่ขึ้นมาท่วม”
 สิง่ดีๆ  เกดิตามมาอยา่งมากมาย เพญ็พรเหน็คนสงูอายทุีไ่มม่อีาชพี
และเคยทนอยูก่บัความเขด็เมือ่ย ไมส่บายตา่งๆ นานาตามวัย เม่ือเปล่ียนวิถี
อนัจำาเจมาปลูกตน้ไม้ เลีย้งปลาดกุเขาไดน้ัง่ยิม้กบัปลาดกุ จากทีไ่มม่ปีระเดน็
อะไรจะพูดกับคนอื่น ก็ได้พูดเรื่องการปลูกผักและเลี้ยงปลาดุก 
 “คนชอบเล่นแคงก็มาปลูกผัก เปลี่ยนเป็นชุมชนที่มีความอบอุ่น 
ตอนนี้ก็มานั่งเฝ้าบ่อปลาดุกกัน” 
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 บรรยากาศทีด่เีกดิขึน้ เพราะไดอ้อกมาแลกเปล่ียนถงึส่ิงทีท่ำารว่มกนั 
“บทสนทนาทีพู่ดกนัไดเ้รือ่ยๆ ทำาไมเลีย้งปลาดกุแลว้ไม่โต บางคนบอกวา่ถา่ย
น้ำาทกุวนั บางคนวา่ใสด่นิเอาไวก้อ่น บางคนวา่เอามะขามเปยีกไปทาขอบบอ่
ซีเมนต์ใหม่เลี้ยงปลาแก้ปัญหาปูนกัด” 
 หลังจากชวนชาวบ้าน ปลูกผัก เลี้ยงปลานั้น โครงการฯ จัดให้มี
ตลาดนัดปลอดสารพิษบริเวณหน้าชุมชนทุกเดือน 
 “คนมีปลาดุกปลาร้าก็เอามาในตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า คนที่ไม่ได้
ปลูกก็มาซื้อ เราอยากได้ตลาดสีเขียว”
 เพ็ญพรมองว่า โครงการนี้ถือว่าดีมาก เพราะทำาให้ทุกคนสามารถ
พึ่งตนเอง เมื่อพึ่งตนเองได้ ก็จะมีพลังมาก 
 “ถ้าเราไม่ซื้อผักที่เขาฉีดยามา ต่อไปคนที่ปลูกผักขายในตลาด 
เขาก็ไม่ฉีด เพราะกลัวว่าจะขายไม่ได้”
 ผลสะเทือนจากโครงการฯ ทำาให้ชุมชนใกล้เคียงเช่น ชุมชนวารี
สวัสดิ์ สนใจหันมาปลูกผักปลอดสารพิษ เช่นกัน
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 ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ พี่เลี้ยงโครงการฯ เล่าว่า อำาเภอปากพนัง 
มีสองฝ่ัง แม่น้ำาปากพนัง ไหลผ่าน แบ่งชุมชนออกเป็นสองฝั่ง คือ 
ฝั่งตะวันตก และตะวันออก แม่น้ำาจะมีน้ำาขึ้น-น้ำาลง มีประตูเขื่อน ปิด-เปิด 
เพื่อจะให้ รับกับสภาพของน้ำาขึ้นน้ำาลง 
 “เป็นชุมชนที่แปลกเพราะต้องเผชิญกับภาวะน้ำาที่ท่วมถึงหัวเข่า 
อยู่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคนปากพนังไม่คิดจะปลูกผักเอาไว้กิน เพราะว่ายาก 
ถ้ามีน้ำาขึ้นสิบห้าวันผักก็จะตายหมด เขาก็เลยคิดว่าซื้อกินเอาง่ายกว่า” 
 โครงการฯ นี้ สามารถเอาคนในข้อจำากัดดังกล่าว มาปลูกผักได้ 
 “ตอนนี้ก็มีชุมชนอ่ืนที่มีสภาพคล้ายกันมาดูแล้วกลับไปทำาแล้ว 
หลายชุมชน ส่วนใหญ่เคยอ้างว่าจะไม่มีที่ปลูก พอมาเห็นชุมชนนาควารี 
คนเหล่านั้นถึงบางอ้อว่าทำาได้”
 ปาลีรัตน์เล่าว่า จุดเด่นอย่างหนึ่งของโครงการ คือความพยายาม
ประชาสัมพันธ์ไปให้ถึงคนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้ เราจูงใจให้คนมาร่วมและทำา 
บัญชีครัวเรือน สร้างวลีประชาสัมพันธ์ของคนที่ทำาไปแล้วบอกต่อโดยใช้
กระแสว่า “อยู่นาควารี ใครไม่ปลูกผักนะเชย รู้ยัง” •
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 “คนทีม่ารว่มน้ำาตาไหลวา่ครัง้หน่ึงเคยมาเรยีนทีน่ี ่และไดก้ลบั
มาที่นี่อีกครั้งในบรรยากาศที่แตกต่างกัน…”
 คำาบอกเล่าของ สันติ รัฐนิยม ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนร้าง
สร้างชีวิต ณ บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4 ตำาบลดุสิต อำาเภอถ้ำาพรรณรา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โรงเรียนประชาบาลประจำาชุมชนถูกปิดตัวลงมานานนับสิบปี 
เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยุบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือลด
งบประมาณ สถานที่แห่งนี้จึงถูกปล่อยรกร้าง มีปลวกที่เข้ามาทำารัง 
 สันติจึงมีความคิดพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนร้างให้เป็นพ้ืนที่
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดศูนย์เรียนรู้
 “ผมเคยเสนอโครงการ สสส.มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ผ่านจึงมีพลัง 
ทีจ่ะผลกัดันเร่ืองนีต้อ่เพราะถา้สิง่ทีเ่ราคดิไมผ่า่นหมายถงึวา่ถกูมองอยา่งสบ
ประมาทเราก็ต้องพยายามทำาให้ได้”
 สันติเล่าว่าในชุมชนแห่งนี้คงเหลือโรงเรียนร้างเป็นพื้นที่สาธารณะ
จุดเดียวของชุมชน นอกจากไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังสุ่มเส่ียงต่อการที่เยาวชน
แอบม่ัวสมุยาเสพตดิ ผูน้ำาและคณะทำางานจงึมานัง่หารอืวา่จะทำาอยา่งไรใหใ้ช ้
พื้นที่ราชพัสดุแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์

ความสุข ณ โรงเรียนร้าง
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  “ทำาอย่างไรให้โรงเรียนนี้มีชีวิตขึ้นจึงกลายมาเป็นคำาว่าโรงเรียนร้าง
สร้างชีวิตคำาว่ามีชีวิตคือต้องการสร้างประโยชน์กับชุมชนกับเยาวชน” 
 กิจกรรมโครงการฯ เน้นชวนชาวบ้านมาทำาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย
 - ปุ๋ยหมัก
 - ปลูกผักสวนครัว
 - เพาะชำา ต้นกล้า
 - เครื่องแกง
 นบัจากมกีารลงมตว่ิานา่จะใชพ้ืน้ทีโ่รงเรยีน ปลกูผกัแบบพืน้บา้น เชน่ 
ผกัหวาน ผักเขลยีง ชะอม มนัเทศ สม้ปอ่ย ขา้วโพด มะเขอื ฯลฯ  เนือ่งจาก
มคีวามทนตอ่โรค สามารถลดการใชส้ารเคม ีเหมาะสมกบัสภาพดนิฟ้าอากาศ 
เป็นที่นิยมบริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นมีการปลูกพืช
วัตถุดิบในการทำาเครื่องแกง เช่น ตะไคร้ ขมิ้นด้วง พริกขี้หนู ข่า 
 “กิจกรรมเหล่านี้ สะท้อนโยงใยกันทั้งหมดทำาปุ๋ยหมักก็ต้องไปปลูก
ผักปลอดสารพิษเอื้อต่อสุขภาพ พอปลูกผัก ข่า ตะไคร้ มองถึงการมาทำา
เครื่องแกง” 
 สนัตเิลา่วา่เครือ่งแกงสำาเรจ็รปูทีช่าวบา้นนยิมซ้ือมาจากตลาด มักจะ
มีคุณภาพไม่ดี เพราะพ่อค้าแม่ค้ามักลดต้นทุนโดยซื้อวัสดุเหลือทิ้งราคาถูก 
มาปรงุ สำาหรบักลุม่เครือ่งแกงของชมุชนเนน้ความสะอาดในกระบวนการผลติ 
ภาชนะทีใ่ช้ใส่เป็นพลาสตกิสำาหรบัใสอ่าหาร และเกบ็ในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม 
 เครื่องแกงจากบ้านทุ่งหนองควายไม่ใช้สารกันบูด คัดสรรวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่มีคุณภาพจากในหมู่บ้านโดยมีการจัดการให้ชาวบ้านได้หมุนเวียน
กันปลูกให้พอดีกับการใช้ 
 “ขมิน้ทีใ่ชท้ำาเครือ่งแกงคอืขมิน้ดว้ง ลกัษณะทัว่ไปภายนอกคลา้ยๆ 
ตัวด้วง สีเหลืองกลิ่นไม่ฉุน พริกขี้หนูที่ใช้บดเครื่องแกงส้มเรียกว่าดีปลีชี 
ดอกขาว เมื่อสุกจะเป็นสีส้ม บดเครื่องแกงแล้วสีจะออกสวยแบบสะอาด” 
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 สันติเล่าว่าชาวบ้านไม่ได้เปลี่ยนโฉมโรงเรียนร้าง เพียงแต่ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ปลูกผัก ทำาโรงเพาะชำา ใช้โรงเรียนเป็นจุดนัดพบและเรียนรู้ 
 จุดปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ อยู่ที่แต่ละครัวเรือน 
 “เราใช้โรงเรียนเป็นที่นัดพบ เมื่อนำาข้อมูลต่างๆ มาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ก็ไปทำากันที่บ้าน ทำาแล้วก็สนุกสนานเกิดความคิดต่อยอดไปเรื่อยๆ”
 หากใครถามว่าที่ทำามาทั้งหมดถือว่าสำาเร็จหรือไม่ สันติจะบอกว่า 
“นี่คือบันไดขั้นที่ 1” 
 อย่างไรก็ตาม โครงการ สสส. ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความ
เข็มแข็งและการกระตือรือร้นครั้งใหญ่ของหมู่บ้าน หลายหน่วยงานมองเห็น
ความสำาคญัอยากเขา้มามสีว่นรว่ม ไมว่า่สำานกังานพฒันาทีด่นิเขา้มาสง่เสรมิ 
เกี่ยวการทำาปุ๋ย กศน. สนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องแกง 
ขณะที่พัฒนาชุมชน อำาเภอถ้ำาพรรณราสนับสนุนบ้านทุ่งหนองควายเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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 “อกีหลายหนว่ยงาน ลงมาใหค้วามสำาคญักบัหมูบ่า้น ไม่วา่สาธารณสุข 
งานปกครอง เกษตร องคก์ารบริหารสว่นตำาบล พฒันาชมุชน การศกึษานอก
โรงเรยีน (กศน.) ทัง้ทีแ่ตก่อ่นเราเคยเสนอโครงการกบัหนว่ยงานต่างๆ ไมเ่คย 
ตอบรับ กระทั่งโครงการ สสส. สร้างรูปธรรม หน่วยงานเขาเห็นศักยภาพ
ของเราเลยหนุนเสริมลงมา”
 ในวถิเีกษตรอนิทรยีพ์อเพยีง ชาวบา้นผลติกนิเอง เหลือขาย รายได้
ของกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มเครื่องแกงทำากองทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับ
กองทุนชุมชน เป็นสถาบันการเงินชุมชน วางบทบาทโรงเรียนร้างเป็นศูนย์
เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำาเภอ 
 “จากโรงเรยีนทีร่กรา้ง ไมม่คีนเขา้ไปดแูล ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรตอนนี ้
เราปรบัพืน้ทีจ่นพน้สภาพดงักลา่ว เมือ่เราใชป้ระโยชนใ์นการปลูกผักและเปน็
ศูนย์เรียนรู้ มีคนแวะเวียนไปที่โรงเรียนทุกวัน”
 โรงเรียนร้างทีค่รไูมม่า ไมม่ใีครสนใจ รฐับาลไมช่ว่ย กลายเปน็สถานที ่
อันเกิดประโยชน์ของชุมชน
 “ผมเองในฐานะประธาน อสม. ส่งเสริมด้านสุขภาพให้ชาวบ้าน 
ไปดว้ย จะบอกชาวบา้นเสมอวา่การดแูลสขุภาพ ไมม่ใีครดแูลสขุภาพของเรา
ได้นอกจากตัวเราเอง เวลาหาหมอ เราพร้อมจะจ่ายเท่าไรก็ได้ ถามไปว่าเรา
หาเงินหาทองเอาไว้รักษาตัวเองหรือ? บางคนบอกว่าทำางานหนักเพื่ออนาคต
ของลูก ผมว่าทำาเพื่ออนาคตของหมอเสียมากกว่า” 
 เขาเชื่อว่าถ้าคนมีสุขภาพดี ชุมชนอบอุ่น คือความสุข 
 ผู้คนทีน่ี่ส่วนใหญม่กัอพยพโยกยา้ยมาจากอำาเภอปากพนงั นครศร-ี
ธรรมราช สมัยราคายางพาราสงู คนพากนัร่ำารวยนยิมซือ้รถใหมข่บัรถผา่นคน
อืน่โดยขึน้กระจกไมพ่ดูกบัใครและมคีา่นยิมผดิๆ อยา่งทีก่ลา่วกนัวา่ “อยูบ่า้น
เล่นแคง กินแกงถุง” คำาว่าแคงคือการเล่นพนันชนิดหนึ่งทางภาคใต้ 
 “พอยางราคาถกูในแงด่ ีคนทีเ่คยนัง่รถปดิกระจกกก็ลบัมารว่มพฒันา 
กลุ่มชุมชนมากขึ้น แต่การทำางานร่วมกันคงต้องใช้เวลา” 
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 สันติเล่าว่าการขับเคลื่อนโครงการทำาให้มีการพัฒนาด้านภาวะผู้นำา 
การเชือ่มโยงเครือขา่ยของหลายกลุม่ในหมูบ่า้น โดยใชก้จิกรรมในโครงการฯ 
และพื้นที่โรงเรียนร้างเป็นตัวเดินเรื่อง พัฒนากลุ่มเพาะชำา กลุ่มเครื่องแกง 
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ให้มาร่วมพัฒนาไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 การพัฒนาระบบการสื่อสารในหมู่บ้าน ได้ติดตั้งสัญญาณ TOT 
บรเิวณทีท่ำาการกลุม่ เพือ่ใหเ้ดก็และประชาชนไดส้บืคน้ขอ้มลูความรู ้สือ่สาร
กบับคุคลภายนอกได ้เนือ่งจากหมูบ่า้นนีเ้ปน็พืน้ทีไ่ม่มีสัญญาณโทรศพัท ์และ
ไม่มีอินเตอร์เน็ต
 “คนในหมูบ่า้นตัง้ใจดมีาก สนใจรว่มกจิกรรม มคีวามหวงแหนพืน้ที ่
มีความคิดจะขยายผลต่อไป ให้เกิดตลาดชุมชน” 
 สมาชิกโครงการฯต่างรู้สึกประทับใจที่พัฒนาโรงเรียนรกร้างมีปลวก
ขึ้น กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ มีแผนงานพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของ
หมูบ่า้น พฒันาพืน้ทีเ่พือ่เปน็ตวัอยา่งเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง เกดิศนูยร์วมใจ
ของคนทุ่งหนองควาย 
 ยังมีข้อเสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์เปน็พืน้ทีต่วัอยา่ง เปน็แปลงสาธติ เป็นแบบอยา่งทีด่ใีห้กบัหมู่บา้น 
อื่นๆ โดยมีแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง ดังนี้
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 - พฒันาพืน้ทีว่า่งในหมูบ่า้นเปน็พืน้ทีป่ลกูผกัปลอดสารพษิ ใชศ้นูย ์
  เรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้และไปทำาต่อที่บ้าน โดยขยายผลให้ทั่ว 
  หมูบ่า้น  มกีลุม่ปุย๋ กลุม่ปลกูพชืผกั กลุม่เครือ่งแกง กลุม่เพาะชำา 
  เป็นต้น
 - รว่มกนักำาหนดแหลง่ผลติท่ีมคีณุภาพ ให้มกีารทำาขอ้มูลการใชแ้ละ 
  การจำาหน่าย รายเดอืน รายป ีมกีารบรหิารจดัการครบวงจร จดัทำา 
  แผนผังการผลิตทั้งหมู่บ้าน แบ่งโซนทำาข้อมูลวัตถุดิบ เพิ่มทีมให้ 
  ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เพิ่มคุณภาพและการตลาด
 - เกดิการจดัการของชมุชน โดยมกีตกิา คอื ในหมูบ่า้น มงีานกต็อ้ง 
  ซ้ือจากกลุ่มและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันช่วยเหลือในกลุ่ม 
  ทำาเป็นโซนทั้งหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มออมทรัพย์ ป้าย 
  ประชาสัมพันธ์ ปากต่อปากจากกรรมการ 20 คน บอกในเวที  
  อสม. และติดตามเยี่ยมตามบ้าน
 - พฒันาการตลาด ทำาแพค็กิง้ ใหน้ำาเครือ่งแกงไปใชไ้ดง้า่ยมีสตกิเกอร ์
  ใช้กระปุก วันหมดอายุ ขอ อย.
 อาจารยก์ำาไล สมรกัษ ์พีเ่ลีย้งโครงการ เลา่วา่โครงการโรงเรยีนรา้ง 
สร้างชีวิต เร่ิมดำาเนินการในปี 2555 ปรับโรงเรียนร้างที่เต็มไปด้วยปลวก 
อาคารเก่า ผุ มาเป็นแหล่งเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นมีทั้งการปลูกผักที่สร้างรายได้ 
ผักที่นำามาทำาเครื่องแกง 
 “การลงไปถอดบทเรยีน เมือ่ป ี57 พบวา่จากโรงเรยีนรา้งเปลีย่นโฉม 
กลายเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ลดการใช้สารเคมีของอำาเภอ” อาจารย์
กำาไลกลา่วและวา่ไดเ้ปลีย่นจากหมูบ่า้นทีเ่รยีกวา่ ไมม่จีดุรวม ใหเ้ปน็หมูบ่า้น
ที่โดดเด่น 
 “คนที่รับผิดชอบโครงการโดยเฉพาะคุณสันติ เป็นคนเด่นของ
อำาเภอ ทำาให้มีหลายหน่วยงานลงมาดูชุมชนแห่งนี้ และให้การสนับสนุน 
ไมเ่พยีงเทา่นัน้ ยงัทำาให้ในชมุชนนีเ้กดิผู้นำาขึน้มากกว่า 10 คน เกง่กนัคนละ
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เรือ่ง มาคยุกนัทกุเดอืน มกีารตอ่ยอดออกไปเรือ่ยๆ ถงึเครอืขา่ยระดบัอำาเภอ 
จงัหวดั ในการพฒันาเกดินวตักรรมการปรบัวธิกีารคดิ และใชก้ารจดัการจาก
คนที่เก่งๆ ในชุมชนมาทำางานร่วมกัน” 
 วงจรการพฒันาของบา้นทุง่หนองควาย จงึเริม่จากบา้นมาโรงเรยีนรา้ง 
และจากโรงเรียนร้างส่งต่อเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
 “เราจะพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เลย พอเอาอย่างนี้ไปทำาที่บ้าน 
แล้วมาขายให้กลุ่มเครื่องแกง อย่างการปลูกพริก ปลูกขมิ้น ตะไคร้ ทำาให้
คนแก่ยิ้มออก ไม่เครียด ไม่เหงา” 
 การทำากิจกรรมของโครงการฯ นำามาสู่การเปลี่ยนแปลง 3 ยอด คอื
 1) ยอดคน มีการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ การมีส่วนร่วม 
การเสียสละ ทำางานเป็นทีม และทุกคนสามารถเล่าผลงานที่ได้ทำากิจกรรม
ร่วมกันอย่างละเอียด และยังมีความคิดต่อยอดโครงการ  
 2) ยอดสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิม 
เป็นพื้นที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงกับภัยสังคมหลายรูปแบบ เราสามารถปรับเปลี่ยน 
ให้ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น โดยกิจกรรมของโครงการจึงเห็นว่าโรงเรียนเรามีชีวิต 
ขึ้นมาอีกครั้ง ดูจากไม่มีป่ารกร้างปกคลุมแต่เป็นพืชผักปลุกคลุมพ้ืนที่แทน   
เมื่อก่อนมีกลุ่มเยาวชนใช้เป็นแหล่งมั่วสุมแต่ปัจจุบันอาคารใช้เป็นสถานที่
ประชุม พดูคยุ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กลายเปน็สถานทีส่าธติการทำาปุย๋หมกั น้ำา
หมักชีวภาพ สนามที่เคยรกร้างปัจจุบันแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนของแปลง
ปลกูพชืผกัสวนครัว โรงเพาะชำา อีกสว่นหนึง่เปน็สนามกฬีา สนามเดก็เลน่ได ้
 3) ยอดการบรหิาร คอืการทำางานทีม่ ีกฎ กติกา ระเบยีบ มแีผนงาน 
การทำางานระบบภาคี การทำากิจกรรมต้องมีการจดบันทึกและวางแผนต่อ 
เช่นการจัดตั้งตลาดนัดชุมชน อาจารย์กำาไลชมว่า ดีมาก ให้ดำาเนินการตามที่
ตั้งใจและสอดคล้องวัตถุประสงค์ ความต้องการของ สสส. •
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 “เมือ่ป ี2556 มีการตดัถนน 4 เลนผา่นชมุชนบา้นปากคลอง 
วัดแดง หมู่ที่ 6 ตำาบลเขาพระบาท อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรธีรรมราช เปน็ถนนสายหลกัออกไปทางอำาเภอหวัไทรและอำาเภอ 
เชียรใหญ่หลังจากนั้นไม่นาน เดี๋ยวก็โครมๆ… เราเห็นคนเจ็บคนตาย 
ใจก็เสีย ไม่รู้จะทำาอย่างไร”
 ศรีวิไล ทองใสพร ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนบ้านปากคลอง 
วดัแดง รว่มใจลดอบุตัเิหตกุลา่วถงึท่ีมาว่าถนนแบบเดมิ 2 เลน มีปญัหาเยอะ 
อยู่แล้ว แต่พอมา 4 เลน มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำานวนมากเฉลี่ยเดือน
ละ 1-3 ราย สาเหตอุบัุตเิหตมุาจากหลงัทำาถนนใหม ่มกีองวสัด ุระเกะระกะ 
กับขยะที่ถูกโยนมาจากผู้สัญจรจำานวนมาก
 ชาวบ้านพยายามแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ทางหลวง กไ็มไ่ดเ้กดิผลอะไรขึน้ แมแ้ตฝ่า่ยตำารวจเองยอมรบัวา่ถา้ไปบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างเช่นจับหมวกกันน็อคก็ไม่ได้ผลเพราะชาวบ้านมักว่ิงเต้น 
ไม่ให้ถูกปรับ 
 เพื่อแก้ปัญหาน่าหวาดเสียวของชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ระดมความคิดในการขับเคลื่อนกิจกรรมลดอุบัติเหตุ 

กติกาหมวกกันน็อค
ที่ปากคลองวัดแดง
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ในชุมชน มอบหมายหน้าที่การทำางาน ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 
ซึ่งในคณะกรรมการ 55 คน ประกอบด้วย (1)กรรมการหมู่บ้าน 10 คน 
(2)สอบต.2 คน (3)ตวัแทน รพ.สต.2 คน (4)ตวัแทนตำารวจ 5 คน (5)ตวัแทนคร ู
2 คน (6)แกนนำาเยาวชน 5 คน (7)ทีมกู้ชีพ 29 คน
 คณะกรรมการบรหิารงานเสนอแนวทางเพือ่ลดอบุตัเิหตใุนเขตพืน้ที่
ในชุมชน โดยแจกเอกสารขอความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ในการจัดตั้งจุด
ตกัเตอืนและปรบั ในการตัง้จดุตกัเตอืนครัง้ที ่1 มีผูท้ีข่บัรถผา่นไม่สวมหมวก
กันน็อค 54 คน ครั้งที่ 2 จำานวน 19 คน ครั้งที่ 3 จำานวน 12 คน 
 มีมาตรการเปรียบเทียบปรับโดยตำารวจชุมชน คนที่ขับรถแล้วสวม
หมวกกนัน็อค จะไดใ้บเขยีวชืน่ชมความดแีละเขยีนบตัรชงิโชค เพ่ือรบัรางวลั 
คนที่ไม่สวมหมวกกันน็อคได้ใบเหลืองตักเตือนรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 
กำาหนดตักเตือน 3 ครั้ง ถ้าเกิน 3 ครั้ง จึงจะบังคับใช้ตามกฎหมาย  
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 - ใบเขียว แจกสำาหรับคนใส่หมวก
 - ใบเหลือง เตือนคนไม่ใส่หมวก
 - เตือนครบสามครั้ง แจกใบแดง ปรับ 500 บาท
 ศรวีไิล เลา่วา่ เนือ่งจากคณะทำางานโครงการมคีวามใกลช้ดิชาวบา้น
ทำาให้รู้ว่าใครทำาผิด ก็จะจับตาเรียกมาคุยเป็นพิเศษ หลังจากมีการรณรงค์ 
มีผู้สวมหมวกกันน็อค เพิ่มขึ้นจากเดิม 18% เป็น 32% และล่าสุด 90% 
 ความตระหนักมาจากการที่ให้ความรู้ย้ำาเตือนเสมอว่าเม่ือเกิด
อบุตัเิหต ุรถชน มักหวัเละ พรอ้มย้ำาใหช้าวบา้นเกรงกลวัการลงโทษของฝา่ย
เจ้าหน้าที่ตำารวจ ผ่านกติกาที่ร่วมกันตกลง
 “ทีเ่ราประทบัใจมาก คอืมภีาคเีครอืขายมารว่มทัง้หมด ไมว่า่โรงเรยีน 
หรือส่วนต่างๆ ถ้าเรายังไม่ทำาตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุอีกมาก เพราะป้ายจราจร 
ไม่ได้มีครบทุกจุด พฤติกรรมการขับรถของคน คนที่ย้อนศรก็ยังย้อนศร 
อยู่เรื่อย พอมีตำารวจเข้าไปอบรมเรื่องกฏจราจรให้ ก็ดีขึ้น คนที่ไม่ใส่หมวก 
กันน็อคก็เริ่มจะบัดสี (อับอาย) เพื่อน เพราะว่าใครไม่ใส่หมวกคนอื่นก็จะ
พูดว่า…เดี๋ยวคอยดูเถอะ”
 ทุกคนในชุมชนกลัวตาย จึงใส่หมวกเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง 
โดยไม่ต้องให้ใครมาเตือน



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 225

 ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ พี่เลี้ยงโครงการฯ เล่าว่า การทำาเรื่องนี้ต้อง
ใช้เวลา 8 เดือน ในการตีฆ้องร้องป่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งหอ 
กระจายข่าว ป้ายไวนิล และเคาะประตูบ้าน 
 กว่าจะเกิดผลได้จริงต้องดึงข้าราชการเกี่ยวข้องทั้ง รพ.สต. ตำารวจ 
และ อบต. มาช่วยกัน
 “จะเห็นว่าในการทำาเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ได้ใช้การหักดิบ เพราะว่า 
มีการเตือนครั้งที่ 1-3 ในครั้งที่ 3 ยังเตือน เพราะทุกคนเป็นพี่น้องเครือ
ญาติกัน ใช้วิธีเอาชุมชนมาสอนชุมชน” 
 เขามองว่าความยากอยู่ที่การเชิญ นายก อบต. ตำารวจ และทุก
หน่วยราชการที่อยู่ในพื้นที่ มาร่วมกันทำางาน 
 “หลงัผา่นกระบวนการวเิคราะหป์ญัหา เมือ่เราทำาปา้ยรณรงคค์วาม
ปลอดภัย ยังกระทบกับแผงลอยริมทาง ป้ายจึงถูกมือดียกโยนทิ้ง ทีมงาน
ขึ้นป้ายใหม่อยู่หลายรอบ ใช้ อสม.ไปเคาะตามบ้าน แนะนำาโครงการไปที่
โรงเรียนคุยกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง แต่มีคนพูดว่า ฉันไม่ใส่มาตั้งนาน 
เกี่ยวอะไรกับคุณ นี่มันหัวฉัน” 
 เป็นเรื่องที่ต้องทำาความเข้าใจ กว่าคนจะยอมฟัง ครั้นมาถึงจุดที่คน
เข้าใจแล้วยังมีปัญหาอ้างว่าไม่มีเงินซื้อหมวกกันน็อค 
 “พอดีว่ามีคนที่สามารถซื้อหมวกกันน็อคราคาถูกมาขายให้ 
ชาวบ้านได้ คนยังไปพูดกันอีกว่า คนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีผลผลประโยชน์ 
จากการขายหมวกกันน็อค” ยงยุทธ์เล่า 
 พอเข้ารูปเข้ารอยเร่ิมนับจำานวนคนที่ใส่หมวกกันน็อคบนถนน 
ยังพบว่าคนมีหมวกไม่ได้สวมแต่วางในตะกร้าหน้ารถหรือแขวนเอาไว้ 
 มีความพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นลำ าดับต่อเนื่อง 
โดยกิจกรรมสำาคัญ มีการจัดขบวนรณรงค์โดยมีรถมาร่วม ราว 500 คัน 
นายกอบต.มาเป็นประธาน การรณรงค์ในโรงเรียน ทั้งประกวดวาดภาพ 
และจัดเด็กเข้าไปดูผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุใน รพ.สต. เพื่อให้เกิด 
ความกลัว 
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 เชงิสญัลกัษณม์กีารแจกสติก๊เกอร ์“สวมหมวกหรือยงั” มีการกล่าว
ปฏิญาณร่วมกัน เน้ือหาคือ สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง เปิดไฟเวลาขับขี่ 
ปฏิบัติตามกฎจราจร ตักเตือนบุตรหลาน ไม่ขับรถซิ่ง หรือย้อนศร 
 “การรณรงค์ ทำาให้พบว่าไม่มีอุบัติเหตุที่ทำาให้มีคนตายโดยเฉพาะ 
ช่วงเฝ้าระวังในเทศกาลสำาคัญ พบว่าไม่มีอุบัติเหตุเลย” 
 ยงยทุธม์องวา่ความสำาเรจ็มาจากผูน้ำาทอ้งถิน่ใหค้วามรว่มมอื สำาหรบั
ชาวบ้านได้ตระหนักถึงการลดการตาย ลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย สิ่งที่ทำา
ไม่ได้ทำาเพื่อคนอื่น แต่ทำาเพื่อตัวเอง ครอบครัว ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ 
ยงยุทธ์รายงานว่า
 1. สภาพแวดล้อมเปลี่ยน ตอนนี้ถนนโล่ง ไม่มีขยะหน้าบ้าน 
  หรือริมถนน
 2. ส่ิงก่อสร้างที่กีดขวาง เช่น ร้านค้าริมถนน ก็ถูกจัดระเบียบ 
  ไม่ให้ชิดถนนมากเกินไป 
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 3. มีการติดแผ่นป้ายไวนิล อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะเกะ
 4. การขับรถย้อนศร น้อยลง
 5. ทางข้ามที่เป็นแผ่นซีเมนต์ที่เป็นทางตัดผ่านระหว่างถนนใหญ่  
  ลดน้อยลง 
 6. อุบัติเหตุลดลงมาก
 7. มีป้ายเตือน ป้ายรณรงค์ ติดไว้ตลอดเวลา เป็นการเตือนสติ
 8. เป็นการสร้างจิตสำานึก 
 9. หลายครอบครัว หลายคนเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิธีปฏิบัติ  
  จากเดิมเคยต่อต้าน ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรม 
 10. การทีช่มุชนไดร้ว่มกนัหาทางลดอบุตัเิหต ุทำาใหห้ลายหนว่ยงาน 
  ไม่เดือดร้อน เช่น ตำารวจได้มีเวลาพักผ่อนบ้าง เพราะเกิดเหตุ 
  ตอ้งเสยีเวลา ทางโรงพยาบาลไมต่อ้งเดอืดร้อนในการนำาส่งผู้ปว่ย 
 11. เป็นสิ่งที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
 12. ตอนนีเ้รือ่งสขุภาพบนทอ้งถนนดขีึน้เยอะมาก ไดแ้ก ่สวมหมวก  
  ไม่ขับซ้อนกันหลายคน ไม่ย้อนศร  มีหลายหน่วยงานมาช่วย   
  ไม่มีรถซิ่ง
 13. กจิกรรมนีท้ำาเฉพาะบา้นปากคลอง แต่ไดผ้ลงานทัง้ตำาบล เพราะ 
  ทกุหมูต่อ้งผ่านทีส่ีแ่ยกปากคลอง  เพราะเปน็ศนูยก์ลางชมุชน
 14. คนในชมุชนตอนทำาใหม่ๆ  ตอ่ตา้น ไม่ยอมรับ ตอ่ว่าดว้ยถอ้ยคำา 
  ที่รุนแรง พอผ่านไปสักระยะ เขาเห็นทำากิจกรรมจริง ก็เข้าร่วม 
  กิจกรรม ระยะหลังเห็นด้วยไม่ต่อต้าน
 15. คนยอมรับมากขึ้น
 ผลสำาเรจ็ของชาวปากคลองวดัแดงสง่ผลไป 9 หมูบ่า้นในตำาบลเขา
พระบาท จึงมีแนวคิดต่อยอดที่จะเป็นศูนย์เฝ้าระวังอุบัติเหตุของตำาบลด้วย 
 “ผมว่าการต่อสู้ยังไม่จบ ทำาอย่างไรก็ได้ให้คนใส่หมวกกันน็อค 
จัดการจุดเสี่ยง ผ่านการปรับวิธีคิด โดยภาคประชาชนท่ีแข็งท้องถิ่นเสริม 
ราชการปรับวิธีคิด” เขากล่าวในที่สุด •
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 ก่อนทำาโครงการบ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียงกับ สสส.
หมู่ที่ 9 ตำาบลเขาพระบาท อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แห่งนี้ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สมัยก่อนคนนิยมทำานา
 ตอ่มามีการเปลีย่นพืน้ทีน่า เปน็สวนยางและปาลม์ โดยวถิกีารเกษตร 
ยคุใหม ่มกีารใชส้ารเคมรุีนแรง ทำาให้คนร่างกายทรุดโทรม มีโรคเรือ้รงัเพ่ิมขึน้
  ระบบนิเวศเปลี่ยนไปชัดเจน จากที่ปลาในแหล่งน้ำามีมาก กลับหา 
ยากหรือไม่พบอีกเลย สนันษิฐานกนัวา่อาจเปน็เพราะวา่ยาทีใ่ชก้ำาจดัหอยเชอรี ่
กระทบถึงสัตว์น้ำาชนิดอื่นให้น้อยลง
 จากที่ปลูกผักกินเองข้างบ้านชาวอู่แก้วกลับนิยม หันไปซื้อผัก 
ในตลาด เลือกแต่ผักที่งามๆ แต่ก็เต็มไปด้วยสารเคมี 
 “เราจึงมาคิดว่าจะทำาอย่างไรที่จะปลูกผักกินเอง ลดสารเคมีในการ 
เกษตร ไดจ้งัหวะโครงการ สสส.ลงมา กท็ำาเรือ่งนี”้ วนัด ีอกัษรคง ผูร้บัผดิชอบ 
โครงการฯ กับ สุนีย์ อักษรคง คณะทำางาน ช่วยกันเล่าถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้น 
 ส่ิงที่ทำาคือการรณรงค์ให้หันมาทำาเกษตรอินทรีย์ เริ่มจากการทำา 
น้ำาหมักชีวภาพที่คิดกันเองชื่อว่า นำาหมักสูตรลูกดก มีส่วนผสมสำาคัญคือ 
น้ำาซาวข้าวสารก่อนที่จะนำาไปหุง
 พวกเขายงัคดิสตูรยาไลแ่มลง จากการหมกัใบเทยีม สะเดา ขา่ ตะไคร ้
และสาบเสือ 

รอยยิ้มข้ามคลอง
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 แตส่ิง่สำาคญัทีเ่ดนิมาพร้อมกนัและกระตุน้ใหช้าวบา้นหนัมาใหค้วาม
สำาคัญกับการดูแลสุขภาพ ลดการใช้สารเคมี เรียกว่า “กิจกรรมรื้อครัว”
 สุนีย์เล่าว่าคณะทำางานราว 10 กว่าคนจะเดินไปตามบ้านเรือน 
โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อจะเข้าไปดูในครัวของชาวบ้านในกลุ่ม
เป้าหมาย 
 “เราบกุเขา้ไปถงึครวั เพือ่ดวู่าพวกเขาใชส้ารปรงุรสอะไรบา้ง เรากไ็ป 
พบว่ามีการใช้ผงชูรส ผงปรุงรส ซอสต่างๆ ก็ไปคว้ากลับมา มีคนที่ใช้ทั้ง
ผงชูรสและผงปรุงรส ซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายนำามาสู่การเกิดอันตราย 
ของโรคเรือ้รงั โดยเฉพาะเบาหวาน ความดนัฯ เรากจ็ะบอกเขาวา่ นา่จะลดลง 
สักอย่างลงได้หรือไม่ เราไม่ได้บอกให้เขาเลิกเลย แต่เราบอกว่าเขาควรจะ
ลดปริมาณลงเรื่อยๆ”
 ทางโครงการฯ แนะนำาใหช้าวบา้นหนัมาปลกูผกัเอาไวข้า้งบา้น ใชค้ำาวา่ 
สร้าง “ตู้เย็นข้างบ้าน” เพราะพบว่าผักสดนำามาแทนผงชูรสได้ โดยการที่นำา
ผกัสดจรงิๆ มาตม้หรือผัด น้ำาทีอ่อกมาจากผักสดจะมรีสอรอ่ยตามธรรมชาติ
โดยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงรส 
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 ชาวบ้านได้พบว่าผักสดข้างบ้านนำามาปรุงอาหาร ทำาให้อร่อยโดยไม่
ต้องเติมผงชูรส
 “ในช่วง 2-3 เดอืนเราพบว่า สามารถลดผงชรูสและผงปรงุรสลงได ้
แต่ไม่ใช่ลดลงทีเดียวหมดเลย” วันดีเป็นฝ่ายเล่าบ้าง พอแม่บ้านลดผลปรุง
รสทั้งหลายไป หันถามพ่อบ้านว่า ยังกินอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่า?
 พ่อบ้านก็บอกว่าได้ก็ไม่มีปัญหา บางบ้านพ่อบ้านสามีบ่น ภรรยาก็
เลยให้สามีทำากับข้าวเองให้รู้เองว่าเมื่อไม่ได้ใส่ผงชูรสหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 
“แป้งหวาน” จะเป็นอย่างไร 
 เมื่อคณะทำางานติดตามผลกลับไปดูที่ครัว พบว่าจาก 30 ครัวเรือน 
สามารถลดผงชรูสเดด็ขาด ประมาณ 8-9 ครวั คอ่ยเปลีย่น ลดลง หรอืจาก 
ที่ใช้ทั้งผงชูรส และผงปรุงรสเหลือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
 นอกจากผงชูรส โครงการฯ ยังมีการแนะนำาให้ใช้เกลือเม็ดตาม
ธรรมชาตแิทนเกลอืผงเกลอืผงผสมไอโอดนีเพราะผลจากการศกึษาเกลอืผง
มีแนวโน้มให้คนเป็นเบาหวานความดันมากกว่า 
 ยังมีคำาแนะนำาการเลิกใช้น้ำาตาลทรายขัด มาเป็นน้ำาตาลทรายแดง 
 ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ พี่เลี้ยงโครงการฯ เสริมว่าหลังเลิกใช้ผงชูรส 
6-7 เดือน พบว่ามีผลที่น่าสนใจสำาหรับผู้ชายในหมู่บ้าน เพราะมีดัชนีที่ชี้ว่า
สุขภาพทางเพศของผู้ชายในวัย 40 ปีขึ้นไปดีขึ้นกว่าเดิม 
 “เขาเรียนรู้วา่ไมก่นิแปง้หวานและใชช้วิีตแบบเดมิเรือ่งในมุง้ ปญัหา
จะน้อยลงคนที่กล่าวเรื่องนี้ชื่อว่านายยอดชาย สีโทน ตอนนี้นายยอดชาย
มาเป็นแนวร่วมโครงการ มาช่วยภรรยาทำาครัว มาช่วยทำาบัญชีครัวเรือน”
 โครงการนี้ เมื่อต่อยอดในปีที่ 2 เกิดข้อบัญญัติชุมชน 11 ข้อสาระ
สำาคัญเช่น 
 - ทุกบ้านปลูกผักและสมุนไพรเอาไว้กินเองมากกว่า 5 ชนิดต่อ 
  1 ครัวเรือน 
 - ร่วมกันลดใช้สารเคมีในครัวเรือน และการเกษตรทุกชนิด 
 - ลดการใช้ผงชูรส และสารปรุงรส ในการปรุงหรือประกอบอาหาร
 - ทุกบ้านมีรั้วที่มีชีวิต สีเขียว มีป้ายบอกคติเตือนใจ
 - ขยะจากครัวเรือน นำาไปเป็นปุ๋ยหมักและน้ำาหมักชีวภาพ
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 - ทำาบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย
 - ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และสุรา
 - ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ต้องใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง
 - ออกกำาลังกายทุกวัน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี หรือ ออกแรงทุกวัน  
  จนมีเหงื่อซึม อย่างน้อยวันละ 30 นาที 
 - เขา้ประชมุหมูบ่า้น 9 ครัง้ตอ่ป ีจงึจะมสีทิธสิวสัดกิารชมุชน หรอื 
  ขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้าน
 - ร่วมกัน กำาจัดลูกน้ำายุงลาย และร่วมกัน เป็นหมู่บ้านกำาจัด 
  ไข้เลือดออก
 กตกิาดงักลา่ว จะมกีารแจกและตดิปา้ยอยูท่ีบ่า้นทกุหลงั ครวัเรอืน
ที่ทำาครบ 11 ข้อ มีจำานวน 40 ครัวเรือนจาก 147 ครัวเรือน 
 “เราก็จะพยายามเพิ่มปริมาณ ของคนที่หันมาปฏิบัติให้มากขึ้น 
คาดว่าทำาได้ แต่ค่อยเป็นค่อยไปในบางข้อ” 
 ยงยุทธ์ เล่าต่อว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามโครงการฯ มีดังนี้ 
 1. ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการทำางานเปน็กลุม่ และมอบหมายหนา้ทีก่าร 
  ทำางาน
 2. มีแปลงเพาะพันธุ์แปลงผักรวมของชุมชน
 3. มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการทำาน้ำาหมักและปุ๋ยหมักจาก 
  ครัวเรือน
 4. รั้วบ้านเป็นรั้วมีชีวิต ปลูกผัก ปลอดสารพิษ
 5. มีการสอนกันในชุมชน โดยการติดป้ายเตือนสติ
 6. มีการกำาจัดขยะครัวเรือนลดแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค
 7. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับครัวเรือน
 8. ลดรายจ่ายของครัวเรือนในการซื้อผัก
 9. ส่งเสริมสุขภาพกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ
 “เห็นได้ชัดว่า มีแผนการลดใช้สารเคมีของบุคคลและครัวเรือน 
และแผนชีวิต ลักษณะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของบุคคลในครัวเรือน 
มีแนวทางสร้างสุขภาพแบบพอเพียง ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย 
คอืทำาใหไ้ด้มีการเรยีนรูก้ารทำาบญัช ีมบีญัชคีรวัเรอืนทกุครวัเรอืนในหมูบ่า้น” 
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ยงยุทธ์เล่า โดยสิ่งที่เราต่อยอดคือ จะมีกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ 
 ขณะนีท้ีบ่า้นผูน้ำาชมุชนจะมศีนูยเ์รยีนรูเ้พาะเหด็ฟาง และปุย๋ชวีภาพ 
แบบแห้งมีภาคเครือข่าย กศน. ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกที่ให้เชื้อเห็ดมาเลี้ยง 
คนที่มาเลี้ยงเห็ดราว 20 ครัวเรือน มี 4-5 รายที่ทำาขนาดใหญ่ 
 วันดีในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าต่อว่า การแบ่งหมู่บ้าน 
ใช้สภาพภูมิศาสตร์สองฝั่งคลอง บวกกับผู้ใหญ่ใหม่กับผู้ใหญ่เก่า 
 “มีคลองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ก็เกิดความรู้สึกว่าคนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
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ปัญหาของเราจากการเลือกผู้ใหญ่บ้าน แล้วจากสภาพของคลองดังกล่าว 
เลือกผู้นำาทีก็ทะเลาะกันที เมื่อได้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ คนที่อยู่อีกฝั่งคลอง 
จะไม่ให้ความร่วมมือ”
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ก็บอกว่าโครงการฯ เข้ามาจะปลูกผักจะมี
เมล็ดผัก มีการแจกลูกไก่ ใครมาร่วมในวันประชุม ทุกวันที่ 6 โดยใช้เงิน
สวัสดิการหมู่บ้าน
 “อยา่งนัน้คนจงึจะมากนั แตก่อ่นไมค่นคอ่ยเขา้มาพอชาวบา้นมามาก 
ผู้นำาจะพลอยเดน่ขึน้มาดว้ย ไดม้านัง่พดูคยุแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นแตล่ะเดอืน 
ซึ่งเดือนละ 2-3 ครั้ง”
 โครงการนี้จึงมีส่วนให้คน สองฝั่งคลองกลับมาเป็นกลุ่มเดียวกันได้ 
การประชมุครัง้หลงัๆ คนมามากจนไมม่เีกา้อ้ีนัง่ เปน็การสมานรอยรา้วในอดตี
 “เรากบ็อกวา่อะไรทีม่นัผา่นไปแลว้กใ็หม้นัผา่นไป แลว้เราจะมาเริม่
ตน้ใหม ่พดูอยา่งนีจ้งึจะเขา้ใจกนั เมือ่โครงการนีเ้ขา้มากเ็ชือ่มกนัได ้ทีผ่่านมา 
ก็ถือว่าให้ปล่อยวางลงเสีย มาช่วยหมู่บ้านทำากิจกรรมร่วมกันดีกว่า มาช่วย
หมู่บ้านเขาก็ว่าโอเค”
 เม่ือแจกลูกไก่บ้านละคู่ หรือสองคู่ ชาวบ้านก็ได้มีเรื่องคุยกันว่า
ลูกไก่ที่แจกไปนั้น มันเติบโตแข็งแรงดี อะไรอย่างนั้น 
 “แต่ก่อนผู้ใหญ่บ้านไม่ค่อยยิ้ม เห็นลูกบ้านก็หน้าบึ้งอยู่ ทุกวันนี้ 
ยิ้มแล้ว อาจจะเป็นเพราะแกมีโรงเห็ดด้วยมั้ง” เธอหัวเราะ 
 วันดีเล่าว่าทุกวันนี้มีพื้นท่ีสาธารณะหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านขนาดสัก 
1 ไร่ มีแปลงผักรวมของชุมชน ซึ่งใครมีผักอะไรก็ไปปลูกลงในแปลงผักนั้น 
ถึงเวลาเก็บกินก็ไปเก็บกินได้ เป็นแปลงรวม แบ่งกันรับผิดชอบ ส่วนนี้มี 
เป้าหมายสำาหรับคนแก่ หรือคนพิการ และนักเรียน ปลูกผักหลายอย่าง 
ถั่ว แตงกวา มะเขือ พิกขี้หนู ฟักเขียว ผักกาด ผักกวางตุ้ง 
 “สิง่ทีเ่ราทำามาทัง้หมด เราตอ้งการลดโรคเรือ้รงัในชมุชน เปา้หมายนี ้
ได้แล้ว เพราะในปีที่แล้วก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือเรา
อยากเห็นรอยยิ้มของผู้คน ไม่ใช่ว่าหน้าตาบูดบ้ึง เพราะว่าเม่ือเราปลูกผัก 
ลดการใช้สารเคมีได้แล้ว รายจ่ายลด รายได้เพิ่ม คิดว่าหน้าตาของคนน่าจะ
มีความสุขมากขึ้น คงไม่แยกเขี้ยวใส่กันอีก” •
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 โครงการสานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำารับสมุนไพรบ้าน
ไกรไทย หมู่ที่ 4 ตำาบลเขาพระบาท อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในปีที่ 1 อำานวย สุขหวาน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 อำานวยเคยเล่าว่า ช่วงท่ีผ่านมาโครงการท่ีลงมายังหมู่บ้านแห่งนี้ 
ไมป่ระสบความสำาเร็จเพราะความขดัแยง้ทางการเมอืงภายในหมูบ่า้น ผลสบื
เนือ่งมาจากการเลอืกตัง้การเมอืงท้องถิน่ ท่ีมกีารแบง่ฝักฝา่ยถอืพรรคถอืพวก 
จนไม่สามารถมารวมตัวกันได้ 
 อำานวยเป็นช่างเย็บผ้า เคยผ่านงานมาหลายอย่างทั้งค้าขายของชำา 
ปลูกผัก กรีดยาง ทำานา มีบทบาททางสังคมเป็น อสม. และเป็นผู้นำากลุ่ม
ข้าวกล้อง เธอบอกว่าไม่ได้ฝักใฝ่การเมือง มารวมกับชาวบ้าน ของบ สสส. 
รวมกันทำาเรื่องสมุนไพร หวังว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้ง สู่ก้าวแรกของการ
พัฒนาเหมือนหมู่บ้านอื่นเขาบ้าง 
 กิจกรรมท่ีทำาต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรในหมู่บ้านนับ 
100 กว่าชนิด ที่กำาลังจะสูญหาย ช่วยสร้างกลุ่มอาชีพโดยแปรรูปสมุนไพร 
และต้องการให้คนรักเกิดความรัก ความสามัคคีกัน มีการเปลี่ยนเรียนรู้ 
สง่เสรมิใหช้าวบ้านปลกูสมนุไพรทีศ่นูยส์มนุไพรประจำาหมูบ่า้น โดยใชท้ีด่นิของ 
ราชพัสดุ และให้ชาวบ้านกลับไปทำาที่บ้านเรือนแต่ละคน 
 มกีารจดัตัง้กลุม่ผลติลกูประคบสมนุไพร รณรงคใ์หช้าวบา้นหนัมาใช้

ฝ่าวิกฤติรอบใหม่ “ไกรไทย”
เปลี่ยนวงกาแฟเป็นวงสมุนไพร
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ประโยชนจ์ากสมนุไพรในการดแูลสขุภาพของตนเองและสมาชกิในครอบครัว 
ต่อจากน้ันมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยเป้าหมายต้องการสร้างห้องอบ
สมุนไพรประจำาชุมชนรองรับการท่องเที่ยว สำาหรับศักยภาพการท่องเที่ยว
ของชุมชน พบรอยพระพุทธบาทอายุมากกว่า 750 ปีอยู่ที่วัด 
 อำานวยกลา่ววา่ โครงการฯ ในปทีี ่1 เกดิผลดตีามมา จากผู้คนเขา้ร่วม 
กิจกรรม นำาพาบรรยากาศขัดแย้งชุมชนคลี่คลายไปในทางที่ดี 
 “เราโชคดีว่าในการเลือกตั้งเราไม่ได้เข้าข้างใครเลย ไม่เคยได้ผล
ประโยชน ์เราไมไ่ดอ้ยูฝ่า่ยไหน เขากม็องวา่เราทำาเพือ่ชมุชนจรงิ มคีวามเสยี
สละจริง หลังจากทำาโครงการประเมินเบื้องต้น พบว่า คนเกิดความรักความ
สามัคคี และความร่วมมือเกิดขึ้น” เธอย้ำาอย่างนั้น 
 พอมาถงึปทีี ่2 การตอ่ยอดโครงการบา้นไกรไทยเปน็ชมุชนสรา้งเสรมิ 
สุขภาพดีด้วยตำารับสมุนไพร ซึ่งอำานวยยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่อ 
กลบัมเีสยีงสะทอ้นจากคณะทำางาน วา่ตน้ตอของปญัหาการทำางานมาจากตวั 
ของอำานวย
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 วันน้ีอำานวยคนเดิมถูกชาวบ้านมองเป็นตัวปัญหาเสียเอง ชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งมองว่าปัญหาเกิดมาจากอำานวยมักไม่ยอมรับฟังความเห็นคนอื่น 
คิดเอง ทำาเอง ไม่ไว้ใจใคร กระทั่งมอบหมายอะไรให้คนอื่นทำาไม่นานก็เรียก
กลับมาทำาเอง 
 “ผู้รับผิดชอบโครงการเดิม เป็นคนแบบที่สั่งทำาอะไรแล้วต้องเป๊ะๆ 
ทุกอย่างเลย ไม่มีการอะลุ้มอล่วยใดๆ ทุกคนร่วมงานพากันเครียด ทำาแล้ว
ไม่มีความสุข” 
 ทีมงานเล่าว่าปัญหาเบื้องต้นดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
กันหลายส่วน อย่างไรก็ตามมติส่วนใหญ่มองว่าควรขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่ออีก 
จึงเชญิทกุคนมาประชมุโหวตใหอ้ำานวยประธานโครงการออกจากผู้รับผิดชอบ
ไปก่อน แล้วเลือกประธานใหม่ โดยเชิญผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.มา รับรู้ 
 อำานวยรบัฟงัเสยีงสะทอ้นของทมีงาน ประกาศตวัยอมทีจ่ะอยูเ่ฉยๆ 
และบอกว่าจะไม่ขัดขวางการทำากิจกรรมของชาวบ้าน 
 เม่ืออำานวยถอย แนวรว่มทีเ่คยไมล่งรอยกนั หนัหนา้มากลบัมาชว่ย
โครงการฯ อยา่งเชน่ผูใ้หญบ่า้น และดงึหลายฝา่ยมาชว่ยทำากจิกรรม เดนิหนา้ 
โครงการต่ออีกครั้ง หลังจากสะดุดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 “วิธีการฝ่าวิกฤติของเราคือมีอะไรดีๆ ก็นำามาพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันเพื่อเดินไปข้างหน้า เป้าหมายเรายังอยู่คือการทำาหมู่บ้านเป็นศูนย์เรียนรู้
สมุนไพร กับกลุ่มนักเรียนและผู้สูงอายุ”
 สมสวย ภูแข็งและชะอ้อน สารักษ์ ทีมคณะทำางานซ่ึงมารับบท
ผู้เดินหน้าโครงการต่อช่วยกันเล่าในโครงการต่อยอดในปีที่ 2 เน้นการนำา
สมุนไพรมาปลูกโดยจัดโซนเหมือนปีก่อน แต่ขยายเพิ่มเติมแบ่งเป็น 
 (1) สมุนไพรที่ใช้ทำาลูกประคบ คือ ไพล มะกรูด มะขาม ตระไคร้  
  ขมิ้น ส้มป่อย 
 (2) สมุนไพรสำาหรับชุดอบ คือ ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ ผิวมะกรูด  
  ผักบุ้ง ใบหนาด ใบมะขาม ส้มป่อย 
 (3) สมุนไพรตำารับยาต้ม ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ไหลเผือก 
 มกีารมอบหมายให้แกนนำา อสม.และนกัเรียน ชว่ยกนัสำารวจขอ้มลู
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สมุนไพรในชุมชน ขณะที่ทุกโซนต้องชักชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
เติมและร่วมกันกำาหนดพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรให้เป็นสวนสมุนไพรชุมชน 
2 จดุ คอื บรเิวณศนูยเ์รยีนรูบ้รเิวณวัดพระบาท และปลกูทกุบา้น ใหเ้ปน็กอง
กลางของชุมชน ภายใตก้ตกิาว่าทกุคนตอ้งปลกูเผือ่ไวใ้หก้บัธนาคารสมนุไพร
ของชุมชนอย่างละ 5 ต้นต่อบ้านเพื่อนำาไปแจกจ่ายกับชุมชนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ประชาชน 
 “สมุนไพรที่ได้ผลแล้วก็มาแปรรูป ชนิดที่ต้มยาได้ เราก็นำามาต้มยา 
ทีแ่ปรรปูตากแหง้ กม็ชีาใบขลู ่ชาตะไคร้ ใบเตย กระเจีย๊บ อญัชนั ทเุรยีนน้ำา 
ทำาเป็นชาชงกินในหมู่บ้าน และก็มีคนในหมู่บ้านข้างเคียงก็มาแบ่งไปกิน
เหมือนกัน” 
 โครงการฯ ได้สนับสนุนสูตรสมุนไพรของ สมบูรณ์ ชูศรีแก้ว 
ปราชญช์มุชน ใชน้ำามาตม้กนิในหมูบ่า้นสว่นผสมมีสมุนไพรทีเ่รียกว่า กระดกูไก ่
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ไหลเผอืก มา้กระทบืโรง โดไ่มรู่ล้ม้ ยา่นควายถกึ ยา่นโดก ยา่นเอน็ ไม้ไผ่คลาน 
ฟ้าทลายโจร บอระเพ็ด และอย่างอื่นรวมแล้วเกือบสามสิบชนิด สรรพคุณ
เป็นยาเลือด แก้เข็ด แก้เมื่อย บำารุงร่างกาย ในหม้อเดียวกัน มีจุดต้มยา 
ทีบ่า้นนายกระจา่ง กิง่แกว้ เปดิบา้นให้ทกุคนสามารถเดนิเขา้มากนิยาหม้อนี ้
ได้ตลอดเวลา 
 “เราตม้ยาทีว่า่เตรยีมกนัเปน็ตบี (ปีบ๊) ใครมากนิกไ็ดไ้มห่วง จดุตม้ยา 
นัน้เปน็จดุเดยีว ชาวบา้นจะมารวมตวักนิยาพรอ้มกนั เหมอืนวงกาแฟหวัเชา้ 
นั่นแหละ” 
 พวกเธอเลา่วา่ยาตบีหนึง่ กนิไดร้าวสปัดาห ์คร้ันยาจืดกต้็มหม้อใหม่ 
คนรู้ข่าวก็มากินยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 ยาหมอ้นีน้อกจากมสีรรพคณุดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ยงัมผีลใหค้นทีก่นิ
ไม่อยากดื่มเหล้า กาแฟ และ ใบกระท่อม เท่ากับช่วยคนลดเลิกสารเสพติด
ดังกล่าวได้ 
 “หลงัชาวบา้นรวมตวักนิมาสองสามเดอืนแลว้คนทีก่นิเชา้เยน็กเ็ลกิ
กระท่อมได้ คนหนึ่งที่เป็นอัมพฤกษ์ เดินไม่ได้ ตอนนี้ลุกขึ้นมาเดินได้คล่อง 
ก้าวขาได้สูงๆ คนหนึ่ง หมอให้กลับมาตายที่บ้าน ลูกหลานไม่รู้อีทำาพรือดี 
(ทำาอย่างไร) ก็เอายาต้มหยอดทุกวันๆ วันนี้หายเป็นปกติ”
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 แม้เปน็ยาทีม่รีสขม ชาวบา้นมภีมูปิญัญาลดรสขม โดยทพัพีทีท่ำาจาก
กะลา ตักใส่จอกดื่มที่ทำามาจากกะลา ทำาให้ยาที่ต้มใหม่อุ่นลงอย่างรวดเร็ว 
และลดความขมของยาได้ 
 ช่วงเวลาแปดโมงเช้า หลังจากไปกรีดยางเสร็จแล้วทุกวัน ชาวบ้าน
ไกรไทยนัดกลับมานั่งอุ่นยากินกัน ตั้งวงกินยา แทนวง ชา กาแฟ ที่มีมา 
แต่เดิม
 แต่ละคนมีจอกกะลาส่วนตัว มาวางเตรียมเอาไว้ ถึงเวลาก็มาตั้งวง
กินยา นับเป็นภาพแปลกตาไปอีกอย่าง 
 “การกนิยาขนานนีค้ดิวา่ไมม่ผีลเสยีเพราะเปน็ยาสมนุไพรอายวุฒันะ 
กินแค่วันละครั้ง กินไม่มาก ไม่ได้สะสม และจริงแล้วไม่ได้กินพร่ำาเพรื่อ 
คนทั่วไปกินเฉพาะหัวเช้า ยกเว้นต้องการรักษาโรคจริงๆ ต้องกินเช้า-เย็น” 
 สมสวย และชะอ้อนช่วยกันเล่าว่าคนที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน 
อยู่ในความควบคุม ของ รพ.สต.เขาพระบาท ซึ่งทำางานควบคู่กันอยู่แล้ว 
 การตั้งวงดื่มสมุนไพรนี้ ส่วนหนึ่งต้องการลดการใช้ยาปัจจุบัน 
ปรับพฤติกรรมของคนที่เป็นโรคเรื้อรัง โรคเข็ดเมื่อยด้วย
 การต่อยอดโครงการฯ ยังมีแนวคิดทำาลูกประคบ อบสมุนไพร 
เหมือนเดิมในปีที่ 1 แต่เปลี่ยนจากการใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์ของ
หมูบ่า้น ไปใชส้ถานทีว่ดัพระพทุธบาท นอกจากไดพ้ืน้ทีท่ำางานใหมย่งัเปลีย่น 
วัดซ่ึงไม่ค่อยมีคนขึ้นไปที่นั่นมากนัก มาเป็นพื้นที่ซึ่งคนเข้าไปเพื่อเรียนรู้
สมุนไพรและได้ทำาบุญไปในตัว 
 การมาทำากิจกรรมที่วัดแทนศูนย์สมุนไพรในหมู่บ้าน ยังช่วยฟื้น 
ให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
 จากศูนย์สมุนไพรในวัด ชาวบ้านมีความคิดต่อในการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ทางสมุนไพรในวิถีพุทธ เป็นประเด็นที่ผู้นำาชุมชนกำาลังคุยกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแนวคิดดังกล่าวทำาให้คนหันมาสนใจ
กันมาก 
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 พวกเธอช่วยกันเล่าต่อว่าสมัยก่อน บนเขาพระบาทต้นไม้อุดม
สมบูรณ์กระทั่งมีการบุกรุกแผ้วถางป่า พันธุ์ไม้ต่างๆ จึงสูญหายไปมาก 
เชน่กัน ทกุวนัน้ีจงึมีความจำาเปน็ในการหนัมารณรงคใ์หช้าวบา้นหวงแหนตน้ไม ้
 “บนยอดเขาพระบาทยังพบบัวสรรค์ขึ้นอยู่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพร ก็บอกว่าที่ไหนมีบัวสวรรค์ แสดงว่าดินมีความสมบูรณ์มาก และ
พื้นดินยังบริสุทธิ์อยู่” สมสวยเล่าล่าสุดได้มีการเชิญครูแพทย์แผนไทยและ
ปราชญ์ชุมชนด้านนี้มาช่วยพัฒนาสมุนไพรในด้านต่างๆ
 “ในอนาคตอย่างลูกประคบสมุนไพรก็คงไม่ได้ทำาเฉพาะโอทอป 
แตจ่ะดงึหนว่ยงานราชการ ลงมาตรวจคณุภาพสมนุไพร เพือ่สง่จำาหนา่ยทัว่”
 พวกเธอเล่าว่าตอนนี้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมาปลูกสมุนไพร 
โดยเฉพาะสมุนไพรที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดีปลีเชือก” พบอยู่มากในพื้นที่ 
มีการส่งเสริมปลูกเพิ่มรายได้ด้วย สามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ 400 บาท
ขณะที่ดอกดาวเรือง มีการส่งเสริมปลูก ส่งขายท้องตลาดทั่วไป หากตลาด
ไม่รองรับสามารถส่งเข้าโรงสมุนไพรของชุมชนใช้เป็นส่วนประกอบของยา
สมุนไพรอัดเม็ด
 “เราจะไปใหถึ้งหมูบ่า้นศนูยก์ลางสมนุไพรให้ได้” ชะออ้นกลา่วอยา่ง
มีความมุ่งมั่น “ทุกวันพระ ชาวบ้านจะหิ้วปิ่นโตมาวัด เพื่อได้พบกัน โดยมี
องค์กรภายนอกมาช่วยหนุนกระบวนการนี้ คงไม่หยุดแล้ว เพราะมีองค์กร 
ขา้งนอกมาชว่ยเสรมิหลงัผา่นความขดัแยง้มาไดต้อนนี ้เดนิหนา้ขึน้เขากนัแลว้ 
ไม่ถอยหลังอีก”
 ด.ญ.ภัทรากร ภูแข็ง ตัวแทนเด็กที่มาร่วมโครงการฯ เล่าว่า 
เธอมาช่วยผู้ใหญ่ปลูกสมุนไพร และเป็นแม่เพลงสำาหรับเพลงบอก ที่นำามา
ขับเคลื่อนรณรงค์สมุนไพร ทำาให้มีความรู้สมุนไพรไปในตัว 
 “เด็กคนอื่นก็มีบทบาท ปลูกสมุนไพร ปรับปรุงอาคารมีอะไรเขาก็
มาช่วยกัน สำาหรับที่โรงเรียนเด็กก็ช่วยปลูกสมุนไพรและสืบทอดความรู้” 
เธอเลา่ เวลามกีจิกรรมมกัมกีจิกรรมการจดัรอ้งเพลงเพือ่บอกเลา่ถงึสมนุไพร 
และสรรพคณุ ใหรั้บรู้กนัวา่ยาชนดิตา่งๆ เปน็อยา่งไรอยูเ่ชน่เดมิ สบืเนือ่งมา
จากโครงการปีแรกและคงจะสืบทอดดำาเนินต่อไป •
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 โครงการชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีงบา้นในดอน หมูท่ี ่5 
ตำาบลฉลอง อำาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนเรียนรู้การทำาเกษตรปลอดสารเคมีบนพื้นฐานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
 กรรณิการ์ อินทรสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าว่าชุมชนนี้ 
มีความพิเศษโดยหมู่บ้านเดียวแบ่งย่อยเป็น 7 คุ้มบ้านประกอบด้วย คุ้มนา 
คลองควาย คุ้มตลาดศุกร์ คุ้มในใส คุ้มนาพร้าว คุ้มน้ำาขาว คุ้มพังมัด และ
คุ้มฉลองรัฐ 
 แม้อยู่แบบแยกกลุ่มแต่การหมุนเวียนไปมาหาสู่ ช่วยเหลือกันอยู่
ตลอดเวลา ทำาให้ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำาบล 
 “การพฒันาโดยโครงการ สสส. เรามาแบง่การทำางานเปน็คุม้ จดัแกนนำา 
คุม้ละ 5 คน มกีจิกรรมการทำาบญัชคีรวัเรอืนเปน็จดุเริม่ตน้ กำาหนดวา่เมือ่ครบ 
6 เดือน จะประกวดบัญชีครัวเรือนระหว่างคุ้ม” กรรณิการ์เล่า เธอชักชวน
ให้ชาวบ้านเห็นความจำาเป็นว่าการทำาบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจัง
 “คนซื้อหวยพอมาทำาบัญชีครัวเรือนจะเห็นว่าซื้อหวยเป็นการ
สุรุ่ยสุร่าย สู้เก็บเงินไว้ซื้อข้าวสารดีกว่า ตัวเลขการใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์

“ในดอน” บริหารบ้าน 7 คุ้ม
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ตา่งๆ สง่ผลตอ่การรูจ้กักนิรูจ้กัใช ้หรอืหันมาทำาของใชเ้องอยา่งน้ำายาลา้งจาน”
 บัญชีครัวเรือนช่วยต่อกับกิจกรรมอื่นได้ตลอดเวลา 
 “วันหน่ึงท่ีเรานั่งล้างจานกันอยู่เหลือบไปมองเห็นมะนาวบนต้น 
ก็คิดว่าทำาไมต้องไปซ้ือคนอื่นเมื่อล้างจานเสร็จก็เดินไปบ้านผู้ใหญ่คุยกันว่า 
จะทำาอย่างไรเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วทำาไมไม่ทำาน้ำายาล้างจานกัน”
 เป็นแนวคิดให้มาทำาน้ำายาล้างจาน สบู่เหลว น้ำายาปรับผ้านุ่ม 
น้ำายาซักผ้า แชมพู ประสบความสำาเร็จจนมีหน่วยงานภายนอกอย่าง เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ เข้ามาขอดูงาน 
 เมือ่ผูค้นเหน็ความสำาคญัของบญัชคีรัวเรือน มองเหน็ตวัเลขรายรบั 
รายจ่ายในบ้าน ยังดึงคนกลุ่มหนึ่งตระหนักรู้ หันมาปลูกผักเอาไว้กินเอง 
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นอกจากช่วยประหยัด ทุกบ้านมีศักยภาพปลูกทุกอย่างเอาไว้กินเอง 
ยังปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 การปลูกผักรองรับด้วยแนวคิดการทำาปุ๋ยน้ำาชีวภาพและปุ๋ยหมัก
 “คนสมัยก่อนปลูกผักเอาไว้กินอยู่แล้ว ทุกวันนี้ไม่มีเวลาไม่สนใจ 
จนกระทั่งราคายางตกต่ำาลงมานั่นแหละ คนมาสนใจปลูกผักมากขึ้น ตอนนี้
โครงการฯ พยายามให้การช่วยเหลือ”
 การจัดทำาแปลงผักสวนครัว กำาหนดให้แต่ละคุ้มบ้าน ทำาแปลง
ผักสวนครัวที่บ้านของตัวเอง มีกรรมการของโครงการฯ เป็นผู้ติดตามและ
รายงานผล
 ทางโครงการฯ เลือกบ้านหลังหนึ่งที่คุ้มบ้านตลาดศุกร์ เป็นแปลง
สาธติแปลงผกัสวนครัวหลงัแรก หลายคนทีเ่ขา้มาดมูคีนสนใจทีจ่ะเจรญิรอย
ตามบ้าง
 โครงการฯ จัดวิทยากรให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านได้ความรู้
ใหม่ๆ ว่าการปลูกผักมีหลายวิธีเช่น การปลูกผักในยางรถยนต์ เป็นต้น 
 โครงการฯ นี้ยังส่งผลดีต่อผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนบนสโลแกนว่า 
“ผักปลอดสารพิษ ต่อชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง”
 “เราจะขยายเรื่องนี้ให้ครบทั้งหมู่บ้าน เป้าหมาย 80 ครัวเรือน 
สำาหรับตอนนี้ยอมรับว่ายังสนใจอยู่ในกลุ่มแกนนำา”
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 กรรณกิาร์พยายามบอกทกุคนวา่ การทำาบญัชคีรวัเรอืนทำาใหรู้จ้กัออม 
ส่วนการทำาน้ำายาล้างจาน น้ำายาซักผ้า สบู่ ปลูกผักสวนครัว เป็นการสร้าง
อาชีพอย่างหนึ่ง 
 สุดาพร ชูรัตน์ คณะทำางานโครงการฯ เล่าว่า ในหมู่บ้านมีปราชญ์ 
ชาวบ้านหลายสาขา ทุกคน ทุกภาคส่วน มีความร่วมมือกันดี เธอเองเป็น
วทิยากรในการทำาสบูน่้ำาผึง้ ไดล้งมอืสาธติปฏบิตักิารทำาสบูส่มนุไพรใหช้าวบา้น
มาเรยีนรูโ้ดยใช้เกลด็สบู ่น้ำาผึง้ ขมิน้ชนั มะขามเปยีก หวัน้ำาหอม เปน็ส่วนผสม 
มีการนำาเกล็ดสบู่มาตั้งไฟแล้วกวนให้เหลว หลังจากนั้นนำาน้ำาผึ้ง ขมิ้นชัน 
และน้ำามะขามเปยีกมาใสล่งคนใหเ้ขา้กนั เอาลงจากไฟ นำาหวัน้ำาหอมมาใสล่ง
ในสบู่เหลว ตักใส่ในแม่พิมพ์ทิ้งไว้จนสบู่แข็งก็พร้อมที่จะนำามาใช้ได้
 “ผูเ้ขา้รว่มโครงการทำาสบูส่มนุไพรเปน็ สามารถทำาไว้ใชแ้ละจำาหนา่ย
สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว”
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประสบความสำาเร็จ ประกอบด้วย น้ำายาล้างจาน 
สบู่น้ำาผึ้ง ใช้มะนาว มะขาม การมีวัตถุดิบเอง สามารถเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ
ลงในผลิตภัณฑ์โดยไม่กังวลต้นทุน ทำาให้ได้สินค้าคุณภาพสูง และยังให้ 
ผู้สนใจทดลองใช้ก่อน จนกว่าได้ผลดี จนล่าสุดมีคำาสั่งซื้อจำานวนมาก
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ล่าสุดสมาชิกเสนอให้หารูปแบบที่สวยงาม 
เพื่อให้ลูกค้าสะดุดตาและสนใจผลิตภัณฑ์ 
 เมือ่เดนิมาถงึจดุนีไ้ดเ้ห็นศกัยภาพและโอกาสมขีอ้เสนอจากสมาชกิ
ให้มีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร และสร้างจุดขายหมู่บ้านทางด้านสปา 
ขณะที่มีการต่อยอดแนวคิดส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพ่ือทำาปลาร้าให้แต่ละ
คุ้มบ้านรับผิดชอบอีกด้วย •
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 ช่ือและแนวคดิโครงการ “บอ่กุง้รา้งสร้างสขุ” เกดิขึน้คร้ังแรก
ที่หมู่ 2 บ้านบางฉนาก ตำาบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำาเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่คราวน้ันไม่ผ่านการพิจารณาสนับสนุน 
ของ สสส. 
 ตอ่มาจงึพฒันามาเปน็โครงการ “สามประสานรว่มพัฒนาองคค์วามรู ้
นำาสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ปัญหาพื้นฐานของชุมชนมาจากปรากฏการณ์ล่มสลายของการทำา
นากุ้งในพื้นที่ริมทะเลอ่าวไทย อาจกล่าวได้ว่ากินพ้ืนที่กว้างนับตั้งแต่อำาเภอ
ปากพนัง อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึง อำาเภอระโนด 
อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ล้วนทิ้งบาดแผลเอาไว้ในใจผู้คนจำานวนมาก 
 ครูจำารัส หรือ โฆษิต เวทยาวงศ์ คณะทำางานโครงการฯ เล่าว่า 
ในยคุสมัยหน่ึงกุง้กลุาดำาทำาใหค้นในหมู ่2 บา้นบางฉนากร่ำารวยขึน้มาทนัตาเหน็ 
เปลี่ยนบ้านซอมซ่อปูฟากมาเป็นตึก บ้านสวยๆ งามๆ ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด 
ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีเงินใช้เต็มไม้เต็มมือ 

ลงแขกฟื้นซากนากุ้ง
ต้นแบบปากพนังพอเพียง
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 หลงัจากปี 2538 ยคุอวสานนากุง้พบว่าทีด่นิชาวบา้นจำานวนมากตดิ
จำานอง ธกส. บ้างถูกยึด นากุ้งแหล่งทำาเงินกลายเป็นนาร้าง ไม่มีใครอยาก
เหลียวไปดูผืนนารกร้างอนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
 คนไร้ทางออก ยอมทิ้งบ้านไปทำางานที่อื่น 
 “คนขาดทนุนากุง้อพยพออกไปหลายคน ทา้ยทีส่ดุเมือ่นากุง้มนัรา้ง
อยู่นานๆ คนที่เหลืออยู่ก็มาคิดว่าจะทำาอะไร”
 ครูจำารัสเชิญแกนนำาในหมู่บ้านมานั่งคุยกันถึงแนวคิดดังกล่าว 
ครัง้แรกเสนอโครงการบอ่กุง้รา้งสรา้งสขุ แตก่ไ็มผ่า่นการพจิารณาของ สสส.
จนปี 2556 จึงรับงบสนับสนุนภายใต้โครงการสามประสานร่วมพัฒนา 
องค์ความรู้ นำาสู่การแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียง
 การฟืน้ชุมชนซึง่อยูใ่นสภาพเคว้งคว้าง หดหู่ หมดหนทาง เปน็เรือ่ง 
ยาก แต่เมื่อคนหลายกลุ่ม หลายวัย และทำากิจกรรมร่วมกันก็พอเห็น 
ถึงความเป็นไปได้ที่ค่อยก่อตัว 
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 โดยกิจกรรมหลัก และโดดเด่นมากของการฟื้นนากุ้งร้าง ครูจำารัส
เลา่วา่คือการลงแขกเพือ่ปรบันารา้งใหม้สีภาพดพีรอ้มพอจะกลับมาใชท้ำาอะไร
บางอย่างได้อีกครั้ง
 “ทีผ่่านมานากุง้รกรา้ง หมดหวงัทีจ่ะทำาอะไรไดอ้กี ไมม่ใีครคดิวา่จะ
เริ่มทำาอะไรกับมันได้” 
 การลงแขกเป็นวิถีดั้งเดิมของชุมชนที่หายไปช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะ 
ในช่วงที่เงินมาบังตาคนในชุมชน มันถูกนำากลับมาใช้อีกครั้งในกาการปรับนา
กุ้งร้าง เริ่มจากถากถางบริเวณให้โล่งเตียน ทำาความสะอาดบ่อ เอาน้ำาที่เคย
ขังอยู่ในบ่อนานหลายปีออกแล้วตากบ่อให้แห้ง
 “บา้นไหนทีไ่ดร้บัการลงแขกจะดใีจมาก เพราะเปลีย่นพืน้ทีว่า่งเปลา่
ของเขาโล่งเตียนพอจะปลูกพืชผักสวนครัวหรือคอกสัตว์บนคันนา”
 เนื่องจากการอาศัยแรงงานในครัวเรือนอย่างเดียว ไม่สามารถปรับ
นารา้งแตล่ะบา้นไดน้อกจากพวกเขาไมม่เีวลาพอแลว้ยงัเปน็งานทีห่นกัสำาหรบั
คนจำานวนน้อยอีกด้วย ที่ผ่านมาจึงยอมปล่อยที่ดินรกร้างนานหลายปี 
 “การลงแขกเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่จริงสมัยก่อนบ้านเรามีลงแขก 
ทำานาอยู่แล้ว ช่วยกันทำางานไม่ต้องเสียเงินเสียทอง น่าจะมีการสืบสาน 
ต่อไป” 
 ครูจำารสัเลา่จากประสบการณข์องเขาเอง วนัทีโ่ครงการฯ จดัลงแขก
ในที่นาเขาเตรียมตะไคร้เอาไว้ 100 ต้น ลงแขกปลูกไม่นานก็เสร็จ ทุกวันนี้
มีตะไคร้งอกงามกินไม่หมดและยังเหลือสำาหรับขายอีกด้วย
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะต่อมา เพื่อให้ได้ทราบกันว่า
ใครไดท้ำาอะไรกับนากุง้ร้างหลงัไดป้รับพืน้ทีแ่ลว้พบวา่ ชาวบา้นใชพ้ืน้ทีใ่นการ
เลี้ยงปลา ปูดำา และเลี้ยงแพะ
 “สัตว์น้ำาก็ดี สัตว์บกก็ดี มีปัญหาในการเลี้ยงที่ต่างกันจะได้มา 
แลกเปลีย่นความรู ้สว่นคนยงัไมเ่ลีย้งมานัง่ฟงักไ็ดป้ระโยชน”์ ครจูำารสัเลา่วา่ 
การเลี้ยงสัตว์น้ำา โดยปรับนากุ้งร้างมาเป็นบ่อ ที่ได้ผลมากที่สุดในชุมชน 
ขณะนี้คือปลานิล 
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 ในฐานะครูจำารัสเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนอยู่ด้วยเขาได้เห็น 
คนเลี้ยงปลานิลที่ประสบความสำาเร็จ 7-8 ราย เป็นผลมาจากโครงการฯ 
 จากเป้าหมายบ่อกุ้งร้าง 15 ครัวเรือนจึงขยายมาเป็น 30 ครัวเรือน
ในปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์กำาไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงโครงการฯ อธิบายเสริมว่าการ
ทำางานปีแรกเป็นการลงแขก ปรับบ่อกุ้งให้สะอาด โล่งเตียน สำาหรับในปี 2 
ได้เกิดองค์ความรู้ต่อยอด อีกปีจึงเดินมาสู่วิสาหกิจชุมชนเกิดความก้าวหน้า
จนมีการเลี้ยงสัตว์ และปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 “เป็นโครงการ สสส. ในระยะแรกๆ ที่เห็นภาพชัด นอกจากแก้
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังมาเปลี่ยนที่ตัวคนชัดเจน” อาจารย์กำาไลกล่าว 
 ชัยวุฒิ ปั้นแป้น ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่าครั้งที่ชาวบ้าน
ขาดทนุจากบอ่กุง้ทกุๆ คนในพืน้ที ่ตกอยูใ่นสภาพคดิอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำา 
อะไรต่อ หลายคนเครียดมาก หลายคนตัดสินใจทิ้งบ้านทิ้งเรือนออกไปขาย
แรงงานที่อื่น เหลือแต่คนเฒ่าคนแก่คอยเลี้ยงเด็ก
 การขยบัขยายหาทางออกในอาชพีใหมข่องชวานากุง้ทีล่ม้เหลว ไดร้บั 
คำาตอบแค่ว่าพอมีรายได้เลี้ยวชีพไปวันๆ แต่หนี้สินเดิมที่มีอยู่และที่พอกพูน 
ขึ้นมาใหม่ทุกเดือน ยังไม่รู้จะทำาอย่างไร 
 “สุดท้ายก็เลยหาผู้นำามาช่วยกันคิดว่าหาทางออก ถึงแม้ไม่เหมือน
เดิมก็ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ จึงมาทำาโครงการนี้” 
 ชาวบ้านได้หันกลับมามองว่าบ่อกุ้งร้าง เป็นทุนของสังคม ทุนของ
พื้นที่ 
 “การลงแขกทำาอะไรก็ไม่เหนื่อยเท่าบ่อกุ้งร้าง เพราะรกร้างอยู่นาน
ตอ้งลงกนัตอ่เนือ่งเปน็ป ีกวา่จะขยบัมาสูก่ระบวนการอืน่ทีส่บืเนือ่งกนัมาได”้ 
 เมื่อร่วมมือกันปรับปรุงบ่อกุ้งร้าง ผ่านกิจกรรมลงแขก จึงค่อยเชิญ
เจ้าหน้าที่ด้านประมงและเกษตร มาให้ความรู้นำามาสู่การพัฒนาหมู่บ้าน
 “ผมภูมิใจว่า ทุกวันนี้ บ่อกุ้งร้างไม่ได้ร้างแล้ว ในบ่อมีการเลี้ยงปลา 
เลี้ยงกุ้ง บนคันนามีการปลูกพืชผัก ที่ว่างเปล่ามีการเลี้ยงสัตว์ ขั้นต้นเอาไว้
บริโภคเองในครัวเรือน ถ้าเหลือก็ส่งขาย”
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 เขามองเหน็พฒันาการบางอยา่งดว้ย จากการเลีย้งแพะ มเีจา้หนา้ที่
ปศุสัตว์มาให้ความรู้ ระยะแรกต่างคนต่างเลี้ยง ต่อมาชาวบ้านมารวมกลุ่ม
เลี้ยง และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนทำาให้ไม่มีปัญหาทางการตลาดในการจำาหน่าย 
 นอกจากสามารถพลิกฟื้น หรือกลับมาทำาเป็นอาชีพของชาวบ้าน 
การพลิกฟื้นบ่อกุ้งร้าง ยังทำาให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดขึ้นในชุมชน 
ชีวิตจิตใจ ของคนบางฉนากค่อยฟื้นกลับมาอีกครั้ง 
 “สสส. สนบัสนนุหลายป ีจงึไดม้าถงึเปา้หมายในวนันีไ้ด ้สิง่ทีช่มุชน 
บางฉนากทำายังเป็นอานิสงส์ต้นแบบ ให้พื้นที่อื่นข้างๆ ที่ประสบปัญหา
เดยีวกนั มาเรยีนรู้และทำาตอ่ เชน่ บา้นหนองนกไข ่อำาเภอหวัไทร เปน็ตน้” •
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 “ทีน่ี่ใชก้ศุโลบายหลายทางหยอดไปทางปราชญก์อ่นหยอดมา
ที่บ้านหยอดมาทางโรงเรียนฝ่าฟันอุปสรรคได้แล้วมาเจอกันที่ครัว”
 อาจารย์กำาไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงโครงการดอนโรงสร้างสุขด้วย
วิถีเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำาบลเขาพระบาท อำาเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้นิยามกระบวนการของโครงการฯ นี้ 
 หมู่บ้านดอนโรงเปน็พืน้ทีร่าบลุม่น้ำา ชาวบา้นยดึอาชพีทำานามาตัง้แต่
ดั้งเดิมแต่เนื่องจากต้องอาศัยธรรมชาติประกอบกับเจอปัญหาจากดินเปรี้ยว 
และน้ำาท่วมทุกปีทำาให้ชาวนาประสบภาวะขาดทุน 
 ปี 2550 ชาวดอนโรงหันมาปรับที่นาเพื่อปลูกยางพาราและปาล์ม
มากข้ึน มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งต้นให้โตเร็ว การปรับดินเปรี้ยวโดยใช้สารเคมี 
ล้วนมีส่วนทำาให้แหล่งน้ำาปนเปื้อนสารเคมี 
 จากการเก็บข้อมูล 200 ครัวเรือน พบว่าการทำาเกษตรที่นี่ มีต้นทุน
การผลิตสูง สาเหตุหลักมาจากต้องซื้อปุ๋ยเคมี มีเพียง 15 ครัวเรือนเท่านั้น
ทำาปุ๋ยชีวภาพใช้เอง 
 พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าคนที่ทำาปุ๋ยใช้เองนอกจากได้ผลผลิตเพ่ิม 
เป็น 2 เท่า ยังเป็นครอบครัวที่มีเงินเหลือเก็บ 

พึ่งตัวเองสูตรดอนโรง
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 หนูฟอง หนูทอง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่าบ้านดอนโรงได้รับ 
เลือกขับเคลื่อนประเด็นเชิงสุขภาพตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาแต่ไม่ค่อย
ประสบความสำาเรจ็ จนกระทัง่มาทำาโครงการฯทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจาก สสส. 
ซึง่มีวตัถปุระสงค ์เพือ่สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนา
บา้นดอนโรง และสง่เสริมให้ลดการใชส้ารเคมจีากการเกษตร รว่มกนัปรบัปรงุ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตอาหารจากชุมชน
 แนวคิดต้องการเปลี่ยนชาวบ้านให้มามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
หมู่บ้านตัวเอง จุดเริ่มต้นสำาคัญใช้กิจกรรม 4 ฐานเรียนรู้ 
 1) การผลิตและทำาปุ๋ยหมัก น้ำาหมักชีวภาพ  
 2) กระบวนการปรับปรุงดินและน้ำา 
 3) การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค 
 4) การนำาสมุนไพรมาใช้ในภาคเกษตรไล่แมลง
 “เราอยากให้ชาวบ้านดอนโรงมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอด
สารพิษไว้กินเอง สมาชิกโครงการจึงต้องมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ พวกเขาต้องหา
เพื่อนบ้านที่อยากเรียนรู้มาถ่ายทอดต่อขยายออกไปเรื่อยๆ”
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 เธอเล่าว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อชวนโรงเรียนมาร่วมโครงการฯ ผู้บริหาร
โรงเรียนมักไม่เห็นด้วย มองว่าการปลูกผักที่โรงเรียนมักเสียหายจากสภาพ
ที่ตั้งโรงเรียนอยู่เชิงเขาและดินพรุ เมื่อฝนตกน้ำาไหลบ่าลงทำาลายแปลงผัก 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ใช้ความพยายามสามารถสร้างกลุ่มเด็ก
นักเรียนทำากลุ่มปลูกผักในโรงเรียนจนได้ ผักที่ปลูกส่งโครงการอาหารกลาง
วันของโรงเรียนแบบให้ฟรี ที่เหลือเด็กนำากลับบ้าน เสริมกุศโลบายเด็กเป็น
คนบอกพ่อแม่หันมาสนใจ 
 พอส่งต่อความคิดกับผู้ปกครองเด็กได้ เธอหาช่องทางใส่ความคิด 
เรื่องการใช้เศษผัก เศษอาหารในครัวเรือนที่ย่อยสลายได้มาทำาปุ๋ยหมัก 
เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 “ทำาปุ๋ยหมักนอกจากลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยยังได้ลดปริมาณขยะ 
ลดประชากรหนู ตำาบลนี้มีโรคฉี่หนูอยู่หลายราย” 
 ปุ๋ยหมักสูตรดอนโรงนำาแกลบ ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ไก่ แกลบ ผักตบ 
หยวกกลว้ย เศษใบไม ้คลกุเคลา้กบักากน้ำาตาลและน้ำาหมกัใชเ้วลา 1 เดอืน 
เมื่อนำาไปใช้จะได้ผักอ้วนสวยงามไม่มีแมลงมากัดกิน
 “หยวกกลว้ยทำาใหด้นิชุม่น้ำา ผกัตบชว่ยซบัน้ำา แกลบทำาใหด้นิรว่นซยุ 
ดินโปร่งและเกิดไส้เดือนดิน” เธอเล่าสำาหรับ สูตรน้ำาหมักมีการใส่หัวปลา 
เศษผัก เศษอาหารที่เหลือกินจากครัวเรือน หากต้องการทำาฮอร์โมนเร่งต้น 
เร่งดอก เสริมโดยการใช้กล้วยน้ำาว้าสุก ฟักทอง ผสมกากน้ำาตาล 
 “การตอบรับของประชาชนสนใจมาก ให้ความร่วมมือ รู้คุณค่าของ
เศษอาหาร คุณค่าน้ำาหมักมากขึ้น เริ่มเห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว”
 การทำาสารไล่แมลงใช้ส่วนผสมของสะเดา ยาเส้น ข่า ใบเทียม 
เจ็ดหมูน กระเพราแดง กากน้ำาตาล พด.7 นำามาหมัก 1 เดือน นำาไปใช้โดย
มีอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อ 20 ลิตร สามารถไล่แมลง ลดค่าใช้จ่าย เพราะ
เป็นวัสดุที่มี หาง่ายในชุมชน
 ยังมีการนำาสมุนไพรมาทำายาเอนกประสงค์ใช้เองในครัวเรือน 
เพื่อลดรายจ่าย 
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 เม่ือหนัมาดำาเนนิการตามแนวทางนี ้พบวา่ในกลุม่เปา้หมายสามารถ
ลดรายจ่าย 300-500 บาทต่อครัวเรือน/เดือน สุขภาพดีขึ้นจากปลูกผัก 
กินเอง การทำางานร่วมกันในครอบครัวได้ทำาให้ครอบครัว อบอุ่น
 หนูฟองเล่าว่าก่อนนี้ไม่นาน ดอนโรงเป็นหมู่บ้านติดอันดับยากจน 
ที่สุดของอำาเภอเชียรใหญ่ คนดอนโรงมักไปทำางานต่างถิ่น ปล่อยให้คนเฒ่า
คนแกอ่ยูบ่า้น โครงการนีท้ำาใหช้มุชนเปลีย่นแปลงเปน็ชมุชนทีน่า่อยูผ่่านภาพ
ความอบอุ่นแบบใหม่ตัวอย่างการคนที่มาร่วมกันการปลูกผัก แลกผักกันกิน 
ทุกวันนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกผักกินเอง มีการรณรงค์ให้ปลูกผักอย่างน้อย 
5 ชนดิ ใครไมท่ำาตามเกณฑ ์จะไมไ่ดร้บัสวัสดกิารชมุชน เปน็มาตรการแซงชัน่ 
ทางสังคม 
 ใครเข้าร่วมโครงการจะมีป้ายบอกสถานะให้หน้าบ้านว่า “ครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง”
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 เมื่อก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้คนนิยมใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร 
จำานวนมาก เมือ่รณรงคป์ลกูผักกนิเอง ยงัสามารถใชผั้กสดมาแทนผงชรูสได ้
มีทีม อสม. ที่ออกไปค้นหาตามครัวเรือนต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้ลดผงชูรส 
ใช้ผักใส่ในเมนูอาหารต่างๆ 
 “สมมติว่าเราทำาแกงจืด พอน้ำาเดือดเราใส่ผักสดที่เก็บมาใหม่ลงไป
ความหวานของผักจะออกมาทำาให้แกงจืดอร่อย นี่เป็นเรื่องที่เราค้นพบ”
 ตอกย้ำาแนวคิด “ตู้เย็นข้างบ้าน” ด้วยการปลูกผักหลากหลายชนิด
เอาไว้กินเอง ส่งผลคนดอนโรงลดการใช้ผงชูรส 85% 
 โครงการฯ ยังผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้ 2 แห่งเกิดขึ้นในชุมชนคือ
ศูนย์เรียนรู้บ้านดอนโรง และโรงเรียนบ้านดอนโรง ในจุดดังกล่าวมีการทำา 
น้ำาหมัก ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง และปลูกพืชบางชนิดไว้ให้ประชาชนไว้เก็บ
กินเป็นจุดส่วนรวมของหมู่บ้าน
 กระบวนการที่เกิดขึ้นนับเป็นการสร้างจิตสำานึกแห่งการพ่ึงตนเอง 
เห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเมื่อหันมารวมกลุ่มกันเรียนรู้และผลิตร่วมกันได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสำาคัญคือ 
 1. การเปลีย่นตวัเอง คอื คนมคีวามสขุมากขึน้ คา่ใชจ้า่ยในครวัเรอืน
ลดลง สขุภาพจติดขีึน้ สขุภาพกายดขีึน้ มกีารเรยีนรูร้ว่มกนั มสีมัพนัธภาพทีด่ ี
เปลี่ยนความคิดในทิศทางที่ดีขึ้น มองเห็นประโยชน์กลุ่มมากกว่าตน
 2. การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว คือ มีความเข้าใจกันมากขึ้น 
ครอบครัวอบอุ่น มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย เรียนรู้การทำาบัญชีครัวเรือน 
สามีเลิกสูบบุหรี่
 3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชน คือ ชุมชนน่าอยู่ขึ้น ทุกคนร่วมมือ 
ทุกคนร่วมกิจกรรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีการตกแต่งบ้าน 
ให้สวยงามแบบธรรมชาติ น่าอยู่อาศัย รู้จักออม เกิดสวัสดิการในหมู่บ้าน 
เกิดความเอื้ออาทรกัน •
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 สุมณฑา หนูสีคง คณะทำางานโครงการสร้างงานสานรอยยิ้ม
บา้นบางไร ่หมู ่8 ตำาบลหวัไทร อำาเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดิมเป็นคนหมู่ 4 บ้านหัวลำาภู ตำาบลหัวไทร และเคยเป็นกรรมการ
ของมหาวทิยาลยัหวัลำาภ ูแหลง่เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงตามแบบฉบบั
ชาวบ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เช่นเดียวกัน 
 “เราได้เห็นการทำางานที่หัวลำาภูทำาประสบความสำาเร็จ โดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาสารเคมีสาเหตุหลักที่ทำาให้คนเป็นมะเร็ง เห็นชาวบ้านสุขภาพ
ดีขึ้น ก็เอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ที่หมู่8 บ้านบางไร่ โดยปรึกษาและเรียนรู้จาก
มหาวิทยาลัยหัวลำาภู”
 เธอเลา่ถงึกระบวนการทำางานวา่ เริม่จากขอโอกาสนำาเสนอโครงการฯ 
ในเวทีประชาคมก่อน ว่าชาวบ้านจะเห็นด้วยและให้ความร่วมมือหรือไม่ 
อย่างไร จนเมื่อทุกคนยอมรับเห็นว่าส่งผลดีกับสุขภาพจึงค่อยเดินหน้า
 ครัน้ได้รับการสนบัสนนุจาก สสส. มกีารต้ังกรรมการ หากลุม่เปา้หมาย 
ตั้งกฎกติกาของกลุ่ม และลงทำางานในพื้นที่จริง 
 “เป้าหมายของเรามุง่ไปสูก่ลุม่ผูส้งูอาย ุซึง่ในชมุชนมีอยูร่าว 20-30% 
เวลากลางวนัหลานไปโรงเรยีน พวกเขามกัอยูโ่ยงเฝา้บา้นตามลำาพงั ไมไ่ดท้ำา
อะไร เราก็มองเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ยังทำาอะไรได้อีกเยอะแยะ” 

“ผัก” สื่อหัวใจผู้สูงอายุบางไร่
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 ระยะแรก คิดถึงกลุ่มผู้สูงอายุก็จริงแต่พอทำางานไปก็มีคนกลุ่มอื่น
เขา้มาดว้ย โดยเฉพาะในหมูบ่า้นมคีนตกงานอยูจ่ำานวนหนึง่ เลยชวนพวกเขา 
มาร่วมวงคุยทุกวันที่ 7 ของเดือน
 มุมมองชาวบ้านต่อการส่งเสริมสุขภาพ มีคนแสดงความคิดเห็น 
ให้ใช้พื้นที่ข้างบ้านทำาประโยชน์ให้มากที่สุด พื้นที่ดังกล่าว บางบ้านเคยใช้
เลี้ยงกุ้งกุลาดำา แต่ช่วงหลังประสบภาวะขาดทุนสิ้นเนื้อประดาตัวยังปล่อย
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า
 พืน้ทีอ่ื่นในตำาบลหวัไทร กป็ระสบปญัหาไมต่า่งกนั ยิง่พากลุม่ชาวบา้น 
บางไร่ไปเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงกับมหาวิทยาลัยหัวลำาพู 3 วันเต็ม 
ได้บทเรียนมากมาย เป็นพลังมาขับเคลื่อนหมู่บ้านตัวเอง
 โครงการฯ ส่งเสริมเลี้ยงปลาในบ่อกุ้ง เน้นการเลี้ยงโดยธรรมชาติ 
ไม่ต้องการให้ชาวบ้านมีต้นทุนต่างๆ ที่อาจนำาไปสู่การประสบภาวะขาดทุน
เหมือนที่เคยเจอมาแล้วในนากุ้ง 
 การสง่เสรมิการเลีย้งแบบธรรมชาต ิมวิีธกีารหลายอยา่งแตกต่างจาก
การเลี้ยงเชิงพาณิชย์อย่างเดียว เช่น ปล่อยให้ปลาหากินเองตามธรรมชาติ 
เมื่อถึงเวลาปลาโตเต็มที่ต้องจับมากินหรือขายจะใช้วิธีทอดแหหรือดักไซ 
เพือ่รกัษาปลาใหข้ยายพนัธุต์อ่ ผดิกบัการเลีย้งเพือ่ขายมกัใชว้ธิจีบัแบบทเีดยีว 
เกลี้ยงบ่อ ถ้าเลี้ยงอีกก็ต้องเริ่มใหม่ 
 “ตอนนี้เราสามารถส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติไปแล้ว 
5 ครวัเรือน เป็นการเลีย้งปลานลิ นอกจากไมต่อ้งลงทนุและไมต่อ้งดแูลมาก
ก็ทำารายได้ให้กับครอบครัว”
 โครงการฯ สง่เสรมิปลกูผกัเนน้ให้สมาชกินำามาบรโิภคเองในครวัเรอืน 
หากเหลอืจากกนิจงึจะนำาไปขาย โดยชวนสมาชกิทีเ่ขา้รว่ม พามดีพรา้ จอบ เสยีม 
พลั่ว ช่วยกันลงแขกปรับพื้นที่เกษตรพอเพียงในครัวเรือนเป้าหมาย 
 ผ่านการทำางาน 3 เดอืน พบวา่คนบางไรใ่หค้วามสำาคญักบัการปลูกผกั 
กินเองแบบไม่ใช้สารเคมี เพื่อเสริมกิจกรรมดังกล่าวมีการตรวจสุขภาพ 
ทุกเดือนโดยภาคีเครือข่ายสุขภาพตำาบล ร่วมกับ ทีม อสม.
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 “ตอนนี้เมื่อเราขับรถผ่านในหมู่บ้านเราจะรู้เลยว่าบ้านหลังนี้ 
ปลกูอะไร เรากแ็วะถามโอภาปราศรยัถามเรือ่งผัก กอ่นหนา้นีท้กัทายกนัส้ันๆ 
แลว้กผ็า่นตอนนีม้เีรือ่งคยุยาว แสดงใหเ้หน็วา่การปลูกผักเปน็การสร้างความ
สัมพันธ์อีกแบบขึ้นมา” 
 ผักที่ปลูก หากเหลือกินในครัวเรือน สามารถมาวางขายในร้านค้า
ชุมชน ซึ่งได้ใช้สำานักงานกองทุนหมู่บ้านเป็นที่ทำาการ 
 สุมณฑาเลา่วา่ สิง่ทีไ่ดจ้ากโครงการฯ ชดัเจนพบวา่ทำาใหก้ลุม่ผูส้งูอาย ุ
มีรายได้ และสุขภาพจิตดีขึ้น 
 “การทำางานมเีงนิใชเ้อง เปน็ความภมูใิจของผูส้งูอาย ุคอืเมือ่กอ่นเขา 
กอ็ยูต่ามประสาเขาแตเ่มือ่เรา ไปแนะนำาใหเ้ขามาปลูกผักทีส่ามารถกนิเอง หรือ 
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นำามาขายได้ เป็นอะไรที่เล็กน้อย รายได้อาจจะ 50 บาทต่อวัน แต่ว่าเขา
ภูมิใจแล้ว เงินเท่านี้สำาหรับเราอาจไม่พอ แต่สำาหรับผู้สูงอายุพอแล้ว” 
 ประเทือง มิ่งใหญ่ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ บอกว่าในความเป็น 
จริง ผู้สูงอายุที่ปลูกผักมักแจกผักให้กับคนอื่นมากกว่า เหลือสุดท้ายจริงๆ  
จึงจะขาย
 กจิกรรมทีโ่ครงการฯ ขบัเคลือ่น ทำาใหผู้ส้งูอายุสุขภาพดขีึน้ในทกุมิต ิ
โดยเฉพาะพวกเขาได้มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะระหว่างท่ีทำา
โครงการมีคนเข้าไปหาตลอด ทัง้ทีแ่ตก่อ่นไมม่คีนสนใจตอ่กนัมากนกั เทา่กบั
สร้างโอกาสให้พวกเขาเข้าสังคม มีความสุข คุณภาพชีวิตที่ดี 
 “เราเห็นว่าแค่กิจกรรมเล็กๆ บางอย่างก็ทำาให้ชีวิตมีความหมาย 
มากขึ้นเกินคาดคิด อย่างเช่น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการหมักใบสะเดา
มาแก้โรคใบหยิก การทำาปุ๋ยหมัก” สุมณฑาเล่าต่อ ที่เธอประทับใจที่สุดก็มี
คนสูงอายุรายหนึ่งชื่อว่า นางคิ่ม เอียดแก้ว อายุ 84 ปี อยู่คนเดียวเพราะ
สามีเสียชีวิต เดินเหินไปไหนมาไหนได้ ลูกอยู่ข้างๆ บ้านคอยเลี้ยงดู เมื่อปี 
2556 เธอเคยสำารวจ จปฐ. ของนางคิ่มปรากฎว่าตกเกณฑ์ 
 “พอมาร่วมโครงการนี้ แกมาคิดว่าจะปลูกอะไร ที่ไม่ต้องดูแลมาก 
สรปุวา่จะปลูก กะเพรา และโหระพา แกปลกูทีหั่วกระไดเลย เมือ่ไดผ้ลผลติ
แลว้ทกุตอนเยน็จะเหน็แกนัง่เกา้อี ้มกีรรไกร และชะลอม นัง่เกบ็ใบกะเพรา 
และโหระพา ทำาเป็นมัดก็ทำารายได้วันละ 100 บาท ลูกสาวก็จะเอาออกมา
ขายให้ที่ตลาด แกมีความสุขมาก”
 อีกรายหนึ่งผู้สูงอายุชื่อว่า นางจรูญ ดวงคงทอง ปราชญ์ชาวบ้าน 
ด้านการเลี้ยงไก่ สอนคนอื่นให้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ด้วยอาหารที่หาได้ตาม
ธรรมชาตใินชมุชน การใชว้สัดใุนชมุชนสรา้งโรงเรอืนเลีย้งไก ่ใชแ้กลบทีเ่ปน็
วัสดุเหลือใช้จากการสีข้าวมาใช้รองพื้นคอกไก่ ใช้ใบกระถินและสาหร่ายใน
บ่อน้ำาซึ่งเป็นวัชพืชในชุมชนมาใช้เป็นอาหารไก่ การทำาความสะอาดโรงเรือน
และวธีิการดูแลสุขภาพของไกเ่พือ่ปอ้งกนัโรคตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถลดตน้ทนุ
และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรพอเพียงในครัวเรือน 
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 “โครงการฯ จึงส่งเสริมการพัฒนาให้บ้านของนางจรูญเป็นศูนย์ 
เรียนรู้” 
 ขณะที่ผู้สูงอายุอีกราย อารี อ้นเมฆ ซึ่งเป็นคณะทำางานโครงการฯ 
สามารถปลูกผักมาขายในตลาดนัดชุมชนของบ้านบางไร่ ในวันจันทร์ พุธ 
ศุกร์ และมีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่อีกด้วย
 “สำาหรับกลุ่มคนว่างงานนั้น ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาสนใจจะทำา
เกษตรหรอืไม ่เมือ่เห็นว่าผูส้งูอายทุำาได ้หลายคนกห็นัมาปลกูผกัเปน็งานเสรมิ 
เพราะการปลูกผักเอาไว้กินข้างบ้าน ใช้เวลาดูแลไม่มาก” 
 เวทีสรุปโครงการสัมมนาบ้านต้นแบบ มีคณะทำางาน 15 คน 
กับกลุ่มเกษตรในครัวเรือน 31 คน ให้กลุ่มเกษตรพอเพียงในครัวเรือน 
มาสรุปผลการทำางานพบว่า
 - สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นลงได้  
 - มีการนำาผักไปขายที่ตลาดนัดในชุมชน 
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 - มกีารทำาบญัชรีายรบั-รายจา่ย ลดคา่ใชจ้า่ยในครัวเรือน เพ่ิมรายได ้
  มีเงินออม  
 - ปลูกผักกินเองแล้วสุขภาพดีขึ้น 
 - ได้ออกกำาลังกาย 
 - ได้ความสามัคคีในชุมชน มีการแบ่งปันกันเอื้อเฟื้อต่อกันในกลุ่ม 
 - ได้บ้านต้นแบบเพิ่มขึ้น สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 สำาหรับชาวบา้นทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการปลกูผกัมองวา่ การปลกู
ผักขายเป็นอาชีพนั้นสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างสบาย แต่ต้องทำาจริงจัง
 “ตอนนี้ มีคนที่ทำาจริงจังมากกว่า 20% เพราะสมาชิกมี 46 คน
แล้วจากประชากร 170 กว่าครัวเรือน”
 นอกเหนือจากรูปธรรมจากอาชีพ สิ่งที่ได้มาอย่างแท้จริง คือทำาให้
เกิดความสามัคคี ความร่วมมือมีมากขึ้น ช่วยเหลือกัน นอกจากปลูกผัก 
มีความคาดหวังอยากให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มอาชีพ
 “เวลาลงพื้นที่ทุกคนมาชว่ย ก่อนนี้ มีความขดัแย้งทางการเมืองอยู่
บ้างแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้เรื่องนี้ก็มาช่วยได้ ได้มาพูดมาคุย ใช้โครงการเป็น
ตัวเชื่อมได้” 
 อนาคตสุมณฑาหวังว่าจะทำาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงขึ้นมาอีกแห่ง •
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 โครงการคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพบ้าน- 
โพธิ์ทอง หมู่ 5 ตำาบลโพธิ์เสด็จ อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไดน้ำาเสนอคนตน้แบบนายปรญิญา ปรชีา ผูน้ำาแนวคดิการเลีย้งหมหูลมุ 
และวิถีเกษตรอินทรีย์ 
 ปริญญาเลา่ว่าหลงัจบการศกึษาดา้นสตัวศาสตรเ์ขาพบวา่ตวัเองเปน็ 
โรคเนื้องอกในกระดูกต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 “อยูโ่รงพยาบาลนานเปน็ป ีพอเริม่บรหิารตวัเองกลับมาปกตผิมกไ็ป
ทำางานที่นครปฐม เป็นฝ่ายเทคนิคอยู่ประจำาฟาร์ม ดูแลแม่พันธุ์หมูในฟาร์ม
ต่างๆ” 
 ในฐานะนกัวชิาการทางดา้นสตัวศาสตร ์เขาต้องให้คำาแนะนำาเกษตรกร 
วา่ควรเลีย้งหมอูยา่งไรใหไ้ดก้ำาไรสงูสดุ ทำาอยูพ่กัหนึง่กอ่นตดัสนิใจมาขายยา 
ทีใ่ชส้ำาหรบัการเลีย้งหมหูลายรายการ “ทำาไปทำามาเรากลบัพบวา่ถา้อยากใหห้ม ู
มีสุขภาพดีต้องให้มันอยู่แบบธรรมชาติอย่าใช้ยาให้มาก”
 ในที่สุดเขาตัดสินใจออกมาอยู่กับครอบครัวบ้านเกิด เพราะแนว 
ความคิดส่วนตวัขดัแยง้กบังานทีท่ำาและเพือ่คณุภาพชวีติทีด่กีวา่ เอาประสบ-
การณ์ที่ได้กลับมาเลี้ยงหมูหลุม 

จากปลาดุกท่อถึงหมูหลุม
จับตาคนต้นแบบบ้านโพธิ์ทอง
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 “ถ้าเลี้ยงหมูแบบทั่วไปกลิ่นเหม็นโชยไปไกลมีคนด่าทั้งบ้าน 
เท่านั้นเองจึงมาเป็นหมูหลุม” เขาเล่า
 ลักษณะการเลี้ยงหมูหลุม จะต้องขุดดินให้ลึกลงไปจากพื้นธรรมดา
เป็นหลุมลึกลดหลั่นลงไปตั้งแต่ 30 ซม. จนถึง 90 ซม. ส่วนลึกลงไป 
ใช้เศษวัสดุที่ย่อยสลายได้เช่นเปลือกมังคุดรองพื้น แต่ส่วนที่หมูอาศัยอยู่ใช ้
เศษวัสดุที่สะอาด อย่างแกลบ ขี้เลื่อยมาปู การเลี้ยงหมูหลุมจะแก้ปัญหา
เรื่องกลิ่นและไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างที่ฟาร์มทั่วไปใช้ ปลอดภัยในการนำา
มาบริโภค 
 “หมู่ 10 ตัวเลี้ยงในหลุมจะได้มูลหมูมาทำาปุ๋ย 2 ตัน สามารถขาย
ให้กับเกษตรกรเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงเพราะตัวผมนำาไปใช้ในสวนยาง ทำาให้ยาง
ที่อายุมากยังให้ผลผลิตดี” 
 ปริญญาต้องการทำาให้ชาวบ้านคนอื่นทำาตามวิธีดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามการเลี้ยงหมูแบบดังกล่าวยังมีต้นทุนสูงอยู่
 ปรญิญาเลา่วา่นอกจากหมหูลมุโครงการฯ นี ้ยงัมกีารแจกจา่ยปลาดกุ 
ไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ มีการนำาพันธุ์ปลาแจกให้กับสมาชิกที่มีความพร้อม 
ในการเลี้ยงปลา ทั้งในบ่อซีเมนต์และในบ่อดินตามธรรมชาติก็ได้
 “เราพบว่าการใช้ท่อซีเมนต์ใหม่มาเลี้ยงปลาดุกได้ผลไม่ดีนักเพราะ
มีปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์ที่ยังใหม่กระทบกับตัวปลาแต่ก็มีภูมิปัญญา 
ชาวบ้านแก้ปัญหาคือฝานหยวกกล้วยใส่ลงไป” 
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 การทำาเรือ่งนีท้ำาใหพ้บกบัภมูปิญัญาชาวบา้น แตป่ญัหาตามมาอกีอยา่ง 
คอืปลาดุกทีเ่ลีย้งในบอ่ซเีมนตเ์นือ้ไมส่วยเทา่การเลีย้งแบบอืน่ๆ ทำาใหต้ลาด
ไม่นิยม
 กิจกรรมของโครงการคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ
บ้านโพธิ์ทองยังเน้นการจัดอบรมและสาธิตเรื่องประโยชน์จากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ โดยคณะทำางานโครงการ แกนนำาสมาชิก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
บ้านยวนแหล นักเรียนในโรงเรียนประจำาหมู่บ้านและชาวบ้านที่สนใจมา 
เข้าร่วม
 กิจกรรมจัดที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกีย่วกบัประโยชนข์องการใชปุ้ย๋อนิทรยีแ์ละโทษของการใชส้ารเคมใีนการทำา
สวนสมรม การกินผักปลอดสารพิษ ลดโรคเรื้อรัง เป็นต้น
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 การอบรมสมาชิก 30 ครัวเรือนปฏิบัติการทำาน้ำาหมักชีวภาพ 
โดยวิทยากรจากเกษตรอำาเภอ สูตรน้ำาหมักที่นี่เน้นส่วนผสมของสัปปะรด 
กากน้ำาตาล กล้วย มะละกอ ที่หาได้ในท้องถิ่น ทำาให้สมาชิกทำาน้ำาหมัก
ชีวภาพไว้ใช้ด้วยตนเองที่บ้าน
 ชาวบ้านได้รู้ว่าการทำาปุ๋ยหมัก ใช้วัสดุขี้เลื่อย ขี้วัว ขี้ไก่ ปูนขาว 
รำาเนียน โดยตัดหญ้ามาหมักกับขี้เลื่อย คลุกเคล้ากับอีเอ็ม กากน้ำาตาล 
ผสมอีเอ็มมารดคลุมไว้ด้วยพลาสติกสีดำา ทิ้งไว้ 7 วัน มากลับปุ๋ยอีกครั้ง 
ทิ้งไว้ 1 เดือน เพื่อให้หายร้อนก่อนจึงนำาไป
 ปฏิบัติการทำาปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ำาหมัก น้ำายาปราบศัตรูพืช ทำาให้ 
ชาวบ้านเขา้ใจถงึวธีิการทำาน้ำาหมกัปราบศตัรพูืน้จากวสัดทุีห่าไดใ้นทอ้งถิน่และ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สะเดาช้าง ต้นข่า ยาเส้น 
โหระพา เจ็ดหมูน ใส่อีเอ็ม ใส่กากน้ำาตาล 
 เพ็ญณี มหาชล ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าการส่งเสริมทำา 
ปุย๋หมกั น้ำาหมักชีวภาพ และน้ำายาปราบศตัรพูชื ตอ้งการใหช้าวบา้นปลกูผกั
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ปลอดสารพษิกนิกนัเองทีเ่หลอืจงึจะขาย สมาชกิตอนแรกมี 30 คน เพ่ิมเปน็ 
50 คน ปลูกในพื้นที่ทุกบ้านที่มีที่ว่าง 
 “ตอนนี้ปลูกและเก็บพันธ์ุผักมาทำาธนาคารผัก เอาเมล็ดพันธุ์ที่ได้
มาเก็บหรือใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ได้”
 กรรมการและครวัเรอืนตน้แบบไดร้ว่มกนัคดัสรรเมลด็พนัธุท์ีส่มบรูณ ์ 
มาเก็บไว้เป็นกองกลางของชุมชน เพื่อให้คนที่สนใจมาขอนำาไปขยายพันธุ์ 
มีการจัดประชุมเก็บรวบรวมพันธุ์ผักเพื่อเป็นกองกลางไว้ให้แก่สมาชิก
 “คนปลูกพืชผักชนิดใดและมีความรู้เรื่องผักชนิดนั้นเป็นพิเศษ 
จะตอ้งแนะนำาการปลกูพชืผกัใหแ้กส่มาชกิทา่นอืน่ดว้ย ผกัทีส่มาชกินำามาให้
เก็บรวบรวมนั้นมี มะละกอ มะเขือ พริก ถั่วฝักยาว ฯลฯ” 
 สมาชกิโครงการฯ ไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมพันธุผ์กัและ
ได้ช่วยกันแนะนำาความรู้ในการปลูกผักแก่สมาชิกด้วยกัน และล่าสุดมีคน 
ในชุมชนที่ไม่ใช่สมาชิกแต่มีความสนใจได้นำากิ่งพันธุ์มะนาว, กิ่งพันธุ์ชะอม, 
กิ่งพันธุ์มันปู มาเพื่อขอแลกเปลี่ยนกับเมล็ดพันธุ์ผัก 
 “เราเลง็เหน็เรือ่งสขุภาพของคนในชมุชนเปน็หลกั อยากใหม้สีขุภาพ
ทีด่ตีัง้แตรุ่น่ผูใ้หญส่บืไปถงึรุน่ลกูรุน่หลาน โดยการปลกูผกัปลอดสารพษิไวก้นิ 
ในครอบครวั จะไดป้ลอดสารพษิ อยา่งนอ้ย 60% กพ็อใจ ขอบคณุทีช่าวบา้น 
ให้ความร่วมมือ นำาไปปฏิบัติต่อในครัวเรือนกันเอง” เพ็ญณีกล่าว
 สมบูรณ์ ขวัญสง พี่เลี้ยงโครงการกล่าวว่าส่ิงสำาคัญที่สุดคือ 
การร่วมมือ ร่วมแรง รว่มใจกนัพอจะมาชว่ยเหลอืกนัได ้นัน่คอืการเพิม่ความ
แข็งแกร่งของชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น •
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 หมู่บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำาบลเขาพระบาท อำาเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำา
 ประชากร 199 ครัวเรือนมีอาชีพทำานา 100 ครัวเรือน ปลูกผัก 
50 ครัวเรือน ปลูกปาล์ม 20 ครัวเรือน อีก 29 ครัวเรือนรับจ้างทำาการ
เกษตร 
 อย่างไรก็ตามอาชีพการทำานาปีละ 2 ครั้ง ยังอาศัยฟ้าฝนธรรมชาติ 
เจอน้ำาท่วม-ภัยแล้ง ผลผลิตเสียหาย ภายใต้ภาวะราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน
 การเกบ็ขอ้มูลครวัเรอืนพบวา่ 10 ครวัเรอืนเทา่นัน้เริม่มกีารลดตน้ทนุ 
การผลิตโดยทำาปุ๋ยหมักใช้เอง ใช้แรงงานในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมี  
ปลูกพืชแบบเกษตรวิถี โดยปลูกดาวเรืองแซมต้นผัก มีการช่วยเหลือกัน
โดยการลงแขกเก็บผลผลิต (ภาษาใต้เรียกว่า “ออกปาก”) เป็นการรวม
กลุ่มทำางานในชุมชน 
 ดว้ยทนุชุมชนดงักลา่วเทา่นัน้ ทำาใหค้รวัเรอืนสามารถทำาเกษตรอยูไ่ด ้
ในภาวะวิกฤติ
 กรณ ีนายทำานอง สมยั มกีารทำาปุย๋หมกัชวีภาพโดยใชม้ลูววักบัเศษ
วชัพืช ทำาน้ำาหมักชวีภาพจากเศษขยะในครัว ทำาน้ำาส้มควนัไมเ้พื่อใชไ้ล่แมลง 

สร้างคนแบบใหม่
ในชุมชน 300 ปี
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ทำาสบู่ใช้เอง ทำาน้ำายาปรับผ้านุ่ม ทำาน้ำายาสระผมจากสมุนไพรที่ปลูกเอง 
วถิดีงักลา่วทำาให้เขามสีขุภาพด ีมคีวามสขุ ไดรั้บการยก่ยอ่งเปน็บา้นตน้แบบ
ในชุมชน
 ยงยทุธ ์สขุพทัิกษ ์พีเ่ลีย้งโครงการสรา้งคนสรา้งชมุชนทองพูนตาม
รอยพ่อเล่าว่าจากการพูดคุยและทำาเวทีประชาคมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2556 ประชาชนได้ร่วมกันคิดและพบปัญหาของบ้านทองพูนมีดังนี้ 
 - ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน พบประมาณ 10 ครัวเรือน 
 - ปัญหาการพนัน 50 ครัวเรือน 
 - ประชาชนยังมีความขัดแย้ง ร้อยละ 10 
 - ในชุมชนมีผู้สูงอายุ ร้อยละ 25 
 - ปัญหารายรับน้อยกว่ารายจ่าย ร้อยละ 50 
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 จากการดำาเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านสถานะสุขภาพ 
โดยกลุ่ม อสม.บ้านทองพูน ในปี 2556 พบกลุ่มปกติจำานวน 822 คน 
(ร้อยละ 82.69) กลุ่มเสี่ยง 78 คน (ร้อยละ 7.84) กลุ่มป่วย 74 คน 
(รอ้ยละ 7.44) กลุม่พกิาร 16 คน (รอ้ยละ 1.71) จากการคดักรองสขุภาพ 
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พบกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
ร้อยละ 24.52 อ้วน ร้อยละ 3.56 เสี่ยงต่อเบาหวาน 5 คน เสี่ยงต่อ
ความดันโลหิตสูง 26 คน ชอบรับประทานอาหารหวานมันเค็ม ร้อยละ 26 
ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ (5 วันต่อสัปดาห์หรือมีการออกแรง) ร้อยละ 87
 “ทองพูนเป็นชุมชนเก่าแก่ 300 กว่าปี คนที่นี่ปัจจุบันเป็นคนที่มี
การศึกษาทั้งนั้น แต่เมื่อเรียนหนังสือจบมักทำางานที่อื่น ทิ้งให้คนเฒ่าคนแก่ 
อยู่กับลูกกับหลาน” 
 หมู่บ้านแหง่นีม้พีืน้ทีท่ำานามาก แตร่ะยะหลงัพบการใชส้ารเคมอียา่ง
เข้มข้น เพราะลูกหลานชาวนาไปทำางานที่อื่น มีเงินส่งกลับมาให้พ่อแม่ทำานา
 “การทำานาที่ลูกหลานยุคใหม่ผู้มีเงินทองคาดหวังคือชาวนาไม่ต้อง
ออกแรงเอง หมายความถงึการให้พอ่แมจ่า้งทำานา ซ่ึงไปเขา้ทางการใชส้ารเคมี 
จึงพบการตกค้างสารเคมีในร่างกายคนที่นี่ค่อนข้างสูง”
 เมื่อลูกหลานส่งเงินทองมาให้ใช้อย่างไม่ขัดสน ชีวิตความอยู่ของ
คนทองพูนเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน โดยนิยมความสะดวกสบายมากขึ้น 
 “ที่ผมกับทีมงานสังเกตเห็น คือถ้ารถเร่ยังไม่มาขายของคนที่นี่ก็ยัง
ไม่กินข้าวกัน แต่ละวันพวกเขารอซื้อของที่มากับรถเร่”
 รถเรท่ีต่ะลอนมาขายของกว่าจะมาถงึทองพนู ซึง่เปน็หมู่บา้นไกลสุด 
เหลือสินค้าอาหารเย็นชืด เหี่ยวแห้ง ไม่ถูกอนามัยนัก 
 “เราก็มาน่ังคิดว่าทำาไมชาวบ้านจึงไม่ปลูกผักกินเอง ที่ทองพูนมี
ปราชญ์ชุมชนหลายคนและเป็นคนที่มีองค์ความรู้จริงๆเสียด้วย” 
 จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดทำาโครงการสร้างคน 
สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ 
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 (1) เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการพฒันาบา้นทองพนูตามแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ลดปริมาณการใช้สารเคมี 
ในภาคเกษตรของชุมชน
 (2) เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพใหถ้กูตอ้งเหมาะสม “ชมุชน
ตรงน้ี มีความพรอ้ม คอืม ีบา้น วดั โรงเรยีน แตท่ีผ่า่นมา โรงเรยีนกบัชมุชน
เข้ากันไม่ได้ คนก็ไม่ยอมเข้าวัด ไม่รู้เพราะอะไรไปวัดเฉพาะวันพระ เลยเอา
แนวคิดน้ีมาคุยกบัทมีงานสรา้งกระบวนการให้คนเขา้วดั ใหน้กัเรยีน คร ูและ
ชุมชนใช้โรงเรียนในการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง และให้พระได้มีโอกาสทำางานกับ
ชุมชนบ้าง”
 ยงยทุธ์เลา่ว่ามโีอกาสไดค้ยุกบัพระเห็นพอ้งกนัวา่ถา้ชมุชนยงัยดึวถิี
เดิมไปเร่ือยๆ อยา่งทีเ่ปน็มา “พระกจ็ะอยูก่บัศพและเมรเุทา่นัน้เอง” ควรหา 
วธิดีงึคนในชมุชนและเดก็มาเขา้วัด หรือทำาอยา่งไรใหค้นรกัและภาคภมิูกบัวดั 
ที่เก่าแก่ถึง 330 ปี นั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นทำาให้ วัด บ้าน โรงเรียนเดินไป
ด้วยกันได้ กิจกรรมโครงการฯ ที่ตามมา ประกอบด้วย
 1. ชวนเขา้กลุม่เพือ่ทำากจิกรรมรว่มกนั โดยทำากจิกรรมแบบสมคัรใจ 
 2. เชญิปราชญห์รือผู้รู้มาแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืสอนประสบการณ์
 3. สร้างกระบวนเรียนรู้ให้มีการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาใช้ 
  พัฒนาทางด้านการเกษตร
  4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการน้ำาให้เพียงพอต่อการ 
  ทำาการเกษตรแบบพอเพียง
  5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการดิน
  6. ให้ความรู้และรณรงค์ลดการใช้สารเคมีภาคเกษตร 
  7. อบรมเกีย่วกบัวิธีการปรับปรุงสภาพดนิ และจดักจิกรรมปรบัปรงุ 
  สภาพดิน 
  8. จัดทำาแผ่นป้ายความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
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  9. ประสานหนว่ยงานรฐัในพืน้ทีใ่หเ้ปน็พีเ่ลีย้งในการแกป้ญัหาตาม 
  โครงการ
  10. ใช้กลไกภาคีเป็นแรงหนุนเสริมในการพัฒนา
  11. เชิญผู้นำาชุมชนและหน่วยงานรัฐเข้าร่วมกิจกรรมทุกเวที
  12. ร่วมกนัออกมาตรการหรอืระเบยีบปฏบิตั ิเกีย่วกบัการลดใชส้าร 
  เคมีและเศรษฐกิจพอเพียง
 “เราใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวเดินเรื่อง เราสมัครแกนนำา 
30 คน ดึงปราชญ์ชุมชน 4-5 คน มาสอนก็จะเกิดเป็นครูชุดใหม่ 30 คน 
แล้วมาแบ่ง 10 กลุ่ม ร่วมกันรวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อนำาไปสอนคนอื่นต่อ”
 ยงยุทธ์ เล่าว่านวัตกรรมเด่นจากการพัฒนาองค์ความรู้ ทำาให้มีฐาน
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้น เช่น การผลิตยาสีฟัน สบู่จากสมุนไพร 
เป็นต้น
 ครูภูมิปัญญาได้สอนให้ชาวบ้านทำาสบู่ขมิ้นไว้ใช้เองในครัวเรือน 
นำามะกรูดที่มีอยู่ในครัวเรือนมาทำาเป็นแชมพู น้ำามะนาวทำาน้ำายาอเนก-
ประสงค์ 
 มีการนำาภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาสอนทำายาสีฟัน มีส่วนผสมง่ายๆ 
คือ พิมเสน การบูร เกลือ เมนทอล รากข่อย 
 ส่วนสูตรการทำาสมนุไพรไลแ่มลง ประกอบดว้ย ขา่ สะเดา ใบเทยีม 
ฟา้ทะลายโจร กากน้ำาตาล บอระเพด็ น้ำามาหมกัไว ้3 เดอืน สามารถฉดีไล่แมลง 
  ทัง้หลายเหลา่นี ้ชาวบา้นตอบรบัอยา่งพงึพอใจเพราะนอกจากไมต่อ้ง 
ใชส้ารเคม ีชว่ยอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มแลว้ยงัเปน็การประหยดัรายจา่ยและเพิม่
ผลิตผลเกษตร
 “ทองพูนมีเด็กอยู่ 100 กว่าคน เราดึงเยาวชนมาร่วมโครงการ 
กเ็ปน็การปอ้งกนัไมใ่หเ้ยาวชนไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิหรอืสิง่ไมด่ทีัง้หลาย”
 พีเ่ลีย้งโครงการเลา่ว่ามกีารสง่ทมีงานไปคยุกบัผูอ้ำานวยการโรงเรยีน
ทองพูนทำาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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 “ผอ.ไม่เห็นด้วย เห็นว่าสนามกีฬาโรงเรียนที่จะใช้เป็นพ้ืนที่สาธิต
เศรษฐกิจพอเพียงมีน้ำาท่วมประจำา เลยมีการปรับแนวคิดมาซื้อท่อซิเมนต์ 
ให้นักเรียนปลูกผักนำาไปใช้ทำาอาหารกลางวันและกลับไปกินที่บ้านได้”
 โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้โครงการฯ โดยทุกวันพฤหัสท่ีมีกิจกรรม
ลูกเสือให้ทีมงานโครงการเข้าไปสอนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสูตร 
ท้องถิ่น ภาคปฏิบัติมีการทำาโรงปุ๋ยหมักในโรงเรียนและปลูกพืชผัก
 “เราตอ้งการให้วัดเปน็ศนูยเ์รียนรู้หมูบ่า้นเลยบอกพระทา่นวา่อยาก
ใหโ้รงปุย๋ และจดุทำาน้ำาหมกัอยูท่ีวั่ด นมินตพ์ระลงมาชว่ยชาวบา้นหลงัฉนัเพล 
ท่านมาช่วยจับจอบจับเสียมกับชาวบ้าน”
 ทุกวันพระถูกกำาหนดเป็นวันเผยแพร่ความรู้ สำาหรับกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการฯ นอกจากปลูกผัก ก็ต้องมาสวดมนต์และมาฟังการสรุปกิจกรรม 
 “แม้กลุ่มเป้าหมายเราจะเป็นคนสูงวัยก็นับว่ามีพลังมาก พวกเขา 
ทำาทุกอย่าง”
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 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนมานั่งทำากิจกรรมด้วยกันในวัด 
ต่อมาเด็กกลุ่มนี้ยังสมัครเป็น อสม.น้อย ทำางานประกบ อสม.ตัวจริง
  “โครงการของทองพูนจึงตอบคำาถามเรื่องบวร คือ บ้าน วัด และ
โรงเรียนอย่างชัดเจน” 
 สำาหรบัโครงการตอ่เนือ่งปทีี ่2 ยงยทุธเ์ลา่วา่ไดใ้หว้ดัทำาสวนสมนุไพร 
และแปรรูปมาเพือ่ดูแลสขุภาพประชาชนในพืน้ที ่วางตำาแหนง่ใหว้ดัเปน็ศนูย์
รวมในการพัฒนาทั้งหมดซึ่งผลการดำาเนินงานพบว่า 
 (1) มฐีานเรยีนรู้เกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 3 ฐาน คอื ฐานทำาปุย๋หมัก   
  ฐานน้ำาหมักชีวภาพ ฐานเกษตรวิถี 
 (2) ครัวเรือนต้นแบบ จาก 10 ครัวเรือนเพิ่มเป็น 60 ครัวเรือน
 (3) กลุม่เปา้หมายปลกูผักกนิเองและบริโภคผกัทกุวนั รอ้ยละ 100 
 (4) กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำาลังกายเป็นวิถีประจำาวัน วันละ 30  
  นาที 5 วันต่อสัปดาห์  ร้อยละ 85
 (5) มีแนวทางการลดน้ำาหนักที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 1 เรื่อง
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ 
 1) มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
 2) มีฐานเรียนรู้ในชุมชน 
 3) มีการนำาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน 
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 4) มีกระบวนการลดรายจ่าย โดยการผลิตสบู่ ยาสีฟัน น้ำายาซักผ้า 
  ไว้ใช้เอง 
 5) มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการทำาน้ำาหมัก ปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง 
 6) ลดการใช้สารเคมีโดยการทำาน้ำาส้มควันไม้ 
 7) คนมีความสุขมากขึ้น 
 8) คนคิดบวกมากขึ้นและเปลี่ยนทัศนคติ
 ยงยทุธม์องวา่ ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของชมุชนทองพนู เพราะผูน้ำา
ทุกระดับมีความพร้อม เข้มแข็ง ประสานงานกันได้ มีปราชญ์ชุมชนและครัว
เรือนตน้แบบสอนแนะให้ความรู้ นอกจากนั้นประชาชนไดเ้รียนรู้และเปลี่ยน
วิธีคิดเป็นภาพบวกมากขึ้น
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทั้งระดับของ (1)การเปลี่ยนตัวเอง 
คือ คนให้ความร่วมมือ มีความสุขจากการทำางาน มีแนวทางลดค่าใช้จ่าย 
สขุภาพกาย สขุภาพจติดขีึน้ มกีารเรียนรู้ร่วมกนั สรา้งสัมพันธภาพ ปรบัทศันคต ิ
เชิงบวก (2)การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว คือ ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้น 
ครอบครัวอบอุ่น ลดรายจ่ายครัวเรือน สมาชิกลดสูบบุหรี่ และ (3)การ
เปลี่ยนแปลงชุมชน คือ มีกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน ชุมชนน่า
อยู่มากขึ้น ทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมโครงการ มีวิธีการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
 จารีย์ สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเล่าว่า โรงปุ๋ยในวัด สวนผัก
ในโรงเรียน แต่คนทำาคือเด็กกับกลุ่ม อสม. 
 “มหีลานชายอยูค่นหนึง่ เรยีนโรงเรยีนทองพนูไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมของ
โรงเรียนทองพูน รู้สึกว่าเขาดีใจ ภูมิใจที่ได้รับการแนะนำา ชักชวนให้ปลูกผัก 
ทำาน้ำาหมัก น้ำายาอเนกประสงค์ ในช่วงวันหยุดเขาก็ได้ไปทำาน้ำาหมัก” 
 เธอเล่าว่า ก่อนหน้านี้เขายังไม่รู้จักแต่ก่อนเขาไปโรงเรียน เสาร์
อาทิตย์ดูทีวี เล่นเกม แต่สิ่งนี้เป็นของใหม่ที่เขาเริ่มมาชอบ
 การทำาปุ๋ยหมักก็นำามาใช้ในที่นา สามารถลดค่าใช้จ่าย แม้ว่าไม่ได้ 
เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดยังใช้ร่วมกับสารเคมี แต่ก็นับว่าเป็น 
จุดเปลี่ยนที่น่าสนใจ •
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 ในหมู่บ้านสระกูดหมู่ 14 ตำาบลเสาเภา อำาเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีสระน้ำารกร้างอยู่แห่งหนึ่งชาวบ้านจึงคิดเอามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 วราภรณ์ อินทรสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์ 
บนเรอืนแพบ้านสระกดูเลา่วา่สระน้ำาดงักลา่วมขีนาด 3 ไร ่เชือ่มกบัลำาคลอง 
เกิดจากการขุดหน้าดินเมื่อหลายปีก่อนเมื่อกลายเป็นที่ลุ่มน้ำาขัง มองว่าควร
ใช้ประโยชน์สักอย่าง จึงมองเห็นว่าอาจนำามาเชื่อมโยงกับแนวคิดพัฒนาการ
ทำาเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ที่เลือกใช้พื้นที่สระร้างเพราะในชุมชนไม่มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถ
ทำากิจกรรมแบบนี้ได้เลย 
 “เป้าหมายเราอยากปรับเปลี่ยนชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีและ
เยาวชนที่ว่างจากทำาสวนยางให้มาทำากิจกรรมร่วมกัน” วราภรณ์เล่าการรวม
กลุม่ทำาในสิง่สรา้งสรรคย์อ่มดกีว่าปลอ่ยเวลาว่างเปลา่ประโยชน ์ดไีม่ดอีาจถกู 
ชักชวนไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็เป็นได้
 การดำาเนินงานเริ่มตั้งแต่การจัดทีมสำารวจข้อมูลชุมชนเพ่ือให้ชาว
บ้าน แกนนำา ปราชญ์ และผู้ทรงคุณวุฒิรู้ถึงแนวคิดการเอาสระกูดซึ่งรกร้าง

เรือนแพเพื่อการเรียนรู ้
ท้าทายคน “ทำาอะไรบ้าๆ”
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มานานมาทำาประโยชน์โดย
ทำาเกษตรอินทรีย์บนเรือน
แพและเลี้ยงปลาในกระชัง
 การจัดประชุม ณ 
ศาลาหมู่บ้าน มีคนทั้งใน 
หมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้
เคียงมาร่วมกันให้ข้อมูล
สะท้อนให้เห็นปัญหาของ
ชุมชนที่เป็นอยู่หลายด้าน 
ไม่ว่ าปัญหาเศรษฐกิจใน 
ครัวเรือน การว่างงาน ยา
เสพตดิ และพืน้ทีส่าธารณะ
รกร้างในหมู่บ้านดังกล่าวก็
เป็นเร่ืองหน่ึงที่ถูกหยิบยก
นำามาเสนอ 
 เพื่อเปิดแนวคิดเปลี่ยนสระรกร้างมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
คณะทำางานได้เริ่มขับเคลื่อนโดยลงแรงรื้อวัชพืชออกจากสระกูด
 “สระกดูเปน็ทีส่าธารณะเดยีวของหมูบ่า้นและมนักไ็มไ่ดร้บัการดแูล 
เม่ือทุกคนมาช่วยพัฒนาตรงนี้เหมือนกับการเปิดพื้นที่การทำางานร่วมกัน” 
วราภรณ ์เลา่เดมิทมีคีนเหน็วา่ถา้ลงไปพฒันาแลว้ไมไ่ดท้ำาอะไรจรงิจงั อาจกลบั 
มารกเหมือนเดิม 
 “เราว่ามันก็น่าจะเห็นผลอะไรบางอย่างที่ดีกว่านั้น” 
 เป้าหมายเชิงลึกต้องการให้ผู้เข้าร่วมปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมี 
มาเป็นเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดให้มีการชี้แจงเรื่องการ
ปลกูผกับนแพทีจ่ะสรา้งให้ลอยอยูใ่นสระกดู ขนานไปกบัเรือ่งการปรบัเปลีย่น
จากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ และให้ความรู้การทำาบัญชีครัวเรือน 
ไปพร้อมกัน
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 การอบรมการทำาปุย๋หมกัและน้ำาหมกัชวีภาพ ทำาโดยปราชญช์าวบา้น 
เนน้การหาวตัถดุบิในทอ้งถิน่มมีลูววั รำา และผกัตบชวาทีไ่ดม้าจากการร้ือสระ
นั่นเอง
 “ทุกคร้ังท่ีเราทำากิจกรรมร่วมกัน มีการร่วมรับประทานอาหารมีคน
อาสาทำาอาหารมาเลี้ยง สร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดในชุมชน”
 การสรา้งแพขึน้ในสระเพือ่เปน็ฐานการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี ์ใหค้วาม
สำาคญักบัการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชาวบา้นกบัปราชญช์มุชน ผูม้ารว่มกจิกรรม
ชว่ยกนัหาวสัดชุ่วยกนัผกูแพ นอกจากไมไ้ผ ่ยงัตอ้งการวสัดทุีเ่หลือใชท้ีห่าได ้
ในชุมชนไม่ว่า โฟม ถังน้ำามัน สแลน และผักตบชวา
 “ทุกคนมาช่วยงานบ้างขนไม้ไผ่ เอาโฟมใส่กระสอบ เชือกมัดเเพ” 
วราภรณเ์ลา่ นอกจากกลุม่สตร ีเดก็และเยาวชน ยงัดงึกำานนั ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น 
และสมาชิก อบต.มาช่วยคนละไม้ละมือจนงานสำาเร็จ
 “วันที่คณะเรากำาลังทำาก็มีคนอื่นมาดูด้วยความสนใจ ตอนแรก 
ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เยอะมาก เห็นว่าทำาอะไรบ้าๆ จากคำาพูดนั้น
ทำาให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำาให้ได้ ทำาให้เขาเห็นว่ามันเป็นไปได้จริงๆ”
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 วางตำาแหน่งให้แพได้ทำาหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าว
อินทรีย์บนแพที่ออกแบบสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ อบรมเรียนรู้การปลูกข้าว
อนิทรยีโ์ดยใชพ้นัธุข์า้วพืน้เมอืง มกีารเตรยีมดนิทีผ่สมปุย๋หมกัขึน้บนแพและ
เตรียมเมล็ดข้าว
 วิธีการจัดเตรียมพื้นที่บนแพโดยเอาสแลนปูบนแพแล้วเอาผักตบ 
วางทับ จากนั้นเอาดินผสมปุ๋ยหมักโรย ก่อนหย่อนเมล็ดพันธุ์ปลูก
 วราภรณ ์เลา่วา่ทกุคนมคีวามสขุกบักจิกรรมปลกูผกับนแพ ไมเ่ฉพาะ
งานหลกั แตภ่าพทีเ่ดก็ๆ กระโดดลงเลน่น้ำาหาปลากเ็ปน็ภาพความสขุทีก่ลบัมา 
ดว้ย นอกจากขา้วกม็กีารปลกูผกับุง้ ซึง่มกีารนดัหมายกนัมาขยม่แพ เพือ่ให ้
ผักเติบโตดี เทคนิคนี้ค้นพบระหว่างการทำางานร่วมกัน 
 “ได้เห็นความร่วมมือของคนที่มาทำากิจกรรมมีความสุข จับปลา 
หาหอยขมไปทำาอาหาร ได้ความรู้ใหม่ เรื่องการคัดเลือกผักที่เหมาะสม 
กับแพผักสวนครัวไดแ้ก่ ตะไคร้ ขมิ้น ถั่วผักยาว กระเพรา แตผ่ักบุ้งดจูะขึ้น 
สวยกว่าผักอื่น”
 คนในหมู่บ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์บนเรือนแพแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีงและยัง่ยนื มกีารใหค้วามรูก้ลุม่สตรแีกนนำาในการทำาเกษตร
อนิทรยีบ์นเรอืนแพแบบพอเพยีงและยัง่ยนืในดา้นต่างๆ เชน่ ผลเสียจากเกษตร 
เคมีและข้อดีของเกษตรอินทรีย์บนเรือนแพต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาวะ
ของคนในชุมชน 
 มกีารเนน้และสง่เสรมิการทำาเกษตรอนิทรียบ์นเเพแบบเศรษฐกจิพอ
เพียงโดย 6 หลักการ คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มการออม ปรับการ
ดำารงชวีติ จดัการพืน้ทีร่กร้างและเอ้ืออาทรของคนในชมุชนและเรยีนรูก้ารทำา
บัญชีครัวเรือน
 มีการชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนจากเกษตร
เคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์
 นอกจากปลกูพชื มกีารอบรมเลีย้งปลาในกระชงั โดยปราชญช์าวบา้น 
และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เลี้ยงปลาในเขื่อนมาช่วยสอนวิธีการทำา
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กระชัง การเย็บกระชัง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำาหรับทำากระชังปลา เน้นหา 
วัสดุที่สามารถหาได้ในชุมชน
 กำานันอำาพัน คิดดี กำานันตำาบลเสาเภา กล่าวว่าโครงการนี้ได้ผล
ตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและคนในชุมชน ในการร่วมมือร่วมใจกัน 
พัฒนาเกษตรอินทรีย์และใช้ชวีิตที่พอเพียง ไม่ว่าจะเรื่องการทำาปุ๋ยหมัก การ
เลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกข้าวบนเรือนแพ
 “แตป่ญัหาทีเ่กดิขึน้คอืไดเ้กดิภาวะน้ำาหลากและน้ำาทว่มขึน้ในหมูบ่า้น
และชุมชนโดยรอบในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2557 ทำาให้พืชผล 
การเกษตรได้รับความเสียหายรวมทั้งกระชังที่ทางโครงการได้จัดทำาขึ้น 
ได้พังเสียหายทั้งหมด” 
 นั่นทำาให้เป้าหมายที่วราภรณ์ต้องการยังไปไม่ถึง 
 “เป็นเพราะภาวะน้ำาท่วมและอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ มักกินระยะ
เวลายาวนานหลายวนั หลงัจากน้ำาลดทางโครงการและสมาชกิไดร้ว่มกนัจดัทำา 
แพขึน้มาใหม่เพือ่ทดแทนของเดมิ” วราภรณเ์ลา่ สมาชกิรว่มกนัผกูแพ ปลกู
ข้าวในแพเป็นครั้งที่สองหลังจากเสียหายจากน้ำาท่วม 
 “คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราแต่ต้นพอน้ำาท่วมเขาก็ว่าสมน้ำาหน้า แต่เรา
อดทนทำาต่อ ปัญหาเดิมคือน้ำาพัดพาแพไปเราก็มาปรับเรือนแพให้มีเชือกดึง
และมีไม้ค้ำายัน บางคนรู้สึกท้อแต่คนที่ไม่ท้อก็ทำาใหม่อยากเห็นความสำาเร็จ”
 วราภรณ ์กลา่วและวา่ตอ้งปรบัวธิกีารทกุอยา่งใหแ้พในสระเปน็ศนูย์
เรียนรู้ การพยายามเปลี่ยนสระรกร้างมาใช้ประโยชน์ร่วมกันทำาให้ชาวบ้าน
เรียนรู้ มองเห็นวิธีการแก้ปัญหา และสร้างจุดร่วมชุมชนได้แล้วเบื้องต้น •
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นาอินทรีย์ควนพัง
เพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยด

• สมนึก นุ่นด้วง •

 “จากกองปุ๋ยหมักเล็กๆ ของลุงม่ังเปลี่ยนคนหมู่บ้านควนพัง
มาทำานาอินทรีย์” 
 วิมล ส้มนิ่ม ประธานวิสาหกิจชุมชนควนพังเท้าความเป็นมาของ
การทำานาอินทรีย์ที่ควนพังซึ่ง “ลุงมั่ง” หรือนายจ้าย จันทร์บุญแก้ว พ่อของ
เธอเป็นคนแรกของหมู่บ้านที่หันมาทำานาตามแนววิถีนี้เมื่อปี 2553
 หมู่ 2 ตำาบลควนพัง อำาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วย 4 หย่อมบ้านย่อยคือ บ้านทุ่งค้อ บ้านห้วยข่อย บ้านในขลิม
และบ้านดอนปีศาจ ประชากร 3,221 คน 688 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำานากว่า 
600 ไร่ คนที่นี่ทำานากันมายาวนาน 
 วมิลเปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการขา้วสงัขห์ยดขบัเคลือ่นชมุชนทอ้งถิน่
ให้น่าอยู่ที่บ้านควนพังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันการทำาปุ๋ยหมักและ
การทำานาอินทรีย์ 
 “สมัยนั้นฉันกับพ่อทำาปุ๋ยหมักจากขี้วัวขี้ไก่ได้ปีละ 60 กระสอบ 
ใช้กับนาอินทรีย์ที่ทดลองปลูกข้าวสังข์หยด 10 ไร่ ทำามา 3-4 ปี ก็เห็นว่า
สามารถลดต้นทุน ข้าวก็งามดี รวงสวย โรคแมลงน้อย”



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้280

 เมือ่ขา้วสงัขห์ยดราคาดเีธอตัง้ใจหาความรู้เพิม่ โดยไปดงูานเรือ่งนา
อนิทรียจ์ากหลายๆ แหง่ จนมคีวามรูม้ากขึน้และนำามาใชโ้ดยเชือ่มัน่ในวธิคีดิ
ของพ่อ 
 “เราทำาข้าวสังข์หยดมีเท่าไรก็ขายไม่พอได้ราคาดี ฉันจึงต้องการจะ
ชกัชวนเพือ่นบา้นขยายพืน้ทีท่ำานาอนิทรยีป์ลกูขา้วสงัขห์ยดเพิม่ขึน้ ประกอบ
กับได้ทราบเรื่องโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของ สสส. ฉันและ
เพื่อนบ้านจึงรวมกลุ่มกัน นั่นแหละจึงเป็นท่ีมาของโครงการข้าวสังข์หยด 
ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่บ้านควนพัง” วิมลเล่าอย่างภาคภูมิใจ
 เธอรวบรวมเพื่อนบ้านในหย่อมบ้านห้วยข่อยที่ตั้งใจจะปลูกข้าว 
สังข์หยดแบบไม่ใช้สารเคมี ได้จำานวน 16 ราย ได้พื้นที่นารวม 160 ไร่ 
ในจำานวนน้ีมี เจือ ศิริพร เกษตรอำาเภอร่อนพิบูลย์ มีนาอยู่ในพ้ืนที่ 
โครงการด้วย
 “การที่เกษตรอำาเภอมาร่วมทำานาอินทรีย์เราจึงมีวิทยากรการทำานา 
อนิทรยีอ์ยูป่ระจำาในพืน้ที ่ทำาใหพ้ีน่อ้งเราเขา้ใจงา่ยและรวดเรว็และยงัสง่ผลให ้
ธำารงค ์เขมรตัน ์นายอำาเภอ มาสมคัรเขา้รว่มทำานาอนิทรยีก์บัเราอกี ยิง่ทำาให ้
พี่น้องเรามีความเชื่อมั่นต่อการทำานาอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว” เธอเล่า 
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 โครงการฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ข้าวสังข์หยดแก่สมาชิกทุกคน คนละ 
60 กิโลกรัม มีข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจะนำาข้าวเปลือก 
มาคืนโครงการเท่ากับจำานวนที่รับไป 
 ส่วนการทำาปุ๋ยหมักเพื่อการทำานาอินทรีย์อาศัยการเรียนรู้ดูงานจาก
กองปุ๋ยและที่นาของลุงมั่งเป็นหลัก
 ยามหน้านาทุกคนทำานาอินทรีย์คนละ 10 ไร่ มีกิจกรรมการลงแขก
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเรื่องให้คุยกันมากมายในเวลาดำานา 
 “นาขา้วของใครรวงสกุกอ่นกเ็ฮโลกนัไปเกบ็ของคนนัน้ ผลัดเปล่ียน
กันไป เพิ่มความรักความสัมพันธ์ ช่วงลงแขกเกี่ยวข้าวเรากินข้าวกลางวัน
พร้อมกัน เจ้าของนาเตรียมอาหารนั่งล้อมวงกินกันที่หนำา (กระต๊อบ) หรือ
ไม่ก็ใต้ต้นไม้ริมปลวก ทุกคนเข้าใจถึงความเหน่ือยล้า ความหิว กระหาย 
แต่ก็ยังมีสีหน้าแห่งความสุข”
 นอกจากการสนับสนุนจากโครงการ สสส.แล้ว องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลควนพงัไดใ้ห้การสนบัสนนุคา่ไถนาแกส่มาชกิ เปน็อกีหนึง่พลงัจาก
ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนการทำานาอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้พ่ีน้อง 
ในตำาบล 
 “ข้าวสังข์หยดราคาดีอยู่แล้วยิ่งมาจากนาอินทรีย์ ก็จะยิ่งดีเพราะ
ช่วยให้พี่น้องได้กินข้าวที่ดีต่อสุขภาพ และคนทำานาก็ลดความเสี่ยงอันตราย
จากสารเคมี” วมิลเลา่ และเมือ่ขา่วดีๆ  เหลา่นีถ้กูกระจายไปในหมูบ่า้นอยา่ง
รวดเร็ว เธอกับ มะลิวัลย์ ห่อทอง ซึ่งเป็นเหมือนผู้จัดการโครงการพร้อม
ด้วยทีมงานจึงสามารถนัดประชุมครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกโครงการได้อย่าง
สะดวก 
 กระบวนการขับเคลื่อนโครงการถูกเผยแพร่ทำาความเข้าใจกับคน 
ทั้งหมู่บ้าน ผ่านสื่อหอกระจายข่าว ผ่านสื่อบุคคลโดยเฉพาะทีมหมออนามัย 
อสม. แกนนำาฝ่ายปกครอง และผู้บริหารท้องถิ่น
 “กอ่นถงึวนัเวลาลงนาพวกเราไปเรยีนรูก้ารทำาปุย๋หมกั และกลบัมา
ร่วมกันทำากองปุ๋ยหมักโดยอาศัยขี้วัว ขี้หมู ขี้ไก่ จากสมาชิก”
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 วัสดุทำาปุ๋ยที่ต้องซื้อจากข้างนอกมีเพียงกากนมหมักเท่านั้น เมื่อทำา
ปุ๋ยได้ ก็แบ่งปันใช้มากน้อยตามจำานวนที่นาของแต่ละคน
 กองปุย๋สรา้งอานสิงสท์ำาใหช้าวบา้นเกดิการรวมกลุม่และทำากจิกรรม
ร่วมกันบ่อยขึ้น 
 “เราทำาข้าวต้มโดยใช้ข้าวสังข์หยดของพ่อไปเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ซึ่งมารับยาที่โรงพยาบาลตำาบลในตอนเช้าเพราะบางคนมาเจาะเลือดหมอสั่ง
งดอาหารและน้ำาหลังเที่ยงคืน” วิมลเล่าด้วยความภูมิใจกับการได้ช่วยเหลือ
คนป่วย
 ขณะเดียวกันหมอโรงพยาบาลตำาบล ทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
โครงการฯ ช่วยส่งเสริมความรู้เรื่องอันตรายจากสารเคมีแก่ผู้ป่วยและญาติ
อย่างต่อเนื่อง 
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 “เม่ือเหน็คณุลงุคณุปา้ซดขา้วตม้อยา่งมคีวามสขุ เราเองกม็คีวามสขุ 
กลุ่มของเราทำาแบบนี้มาจนปัจจุบัน” เธอเล่า
 เทศกาลเดอืนสบิซึง่เปน็ประเพณสีำาคญัของคนใตโ้ดยเฉพาะจงัหวดั
นครศรีธรรมราช กลุ่มได้รับโอกาสจากจังหวัดให้ไปร่วมออกร้านในงานเดือน
สิบที่หน้าเมืองคอน มีการเปิดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการมีการเอา
ข้าวกล้องทำาข้าวต้มแจกจ่าย เมื่อผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมบูธได้ชิมข้าวสังข์หยด
อินทรีย์จากทุ่งห้วยข่อยต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก 
 “นั่นแหละคือความสุขของพวกเราทุกคน” 
 ถึงวันนี้ วิมลบอกว่าสมาชิกโครงการและชาวบ้านควนพังภาคภูมิใจ 
ทีม่คีนจากพืน้ทีอ่ืน่มาเรยีนรูด้งูานการทำาปุย๋หมกั การทำานาอนิทรยี ์จากหมูบ่า้น 
แหง่น้ี แกนนำาไดพ้ฒันาตวัเองขึน้เปน็วิทยากร พีน่อ้งไดน้ำาผลติผลจากชมุชน
มาขาย อบต. ควนพงัประกาศไดใ้หพ้ืน้ทีโ่ครงการเปน็ศนูยเ์รยีนรูปุ้ย๋หมกั และ
การปลกูขา้วสงัขห์ยดในนาอนิทรยี ์ตลอดจนการแปรรูป การเพ่ิมมูลคา่ผลผลิต 
ข้าวสังข์หยด 
 เป้าหมายพวกเขาต้องการขยายพื้นที่นาอินทรีย์ข้าวสังข์หยดต่อไป
อีกในพื้นที่ใกล้เคียง •
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 “รวบรวมจากภมูปิญัญาบรรพชนของเราสบืทอดไวเ้พราะหาก
หายไปก็เสียดาย เสียโอกาส”
 ประโยคที่ออกจากปากกำานันเล็กหรือนายอนันต์ มณีประสิทธิ์ 
กำานันตำาบลมะกอกเหนือ เมื่อทุกคนได้ยินและพอเข้าใจในความหมาย 
แต่ไม่วายกำานันต้องขยายความต่อ 
 เขาอ้อเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรมานมนาน กิตติศัพท์การแช่
น้ำาวา่นเพือ่รกัษาโรคและให้อยูย่งคงกระพนัตอ่ศาสตราวธุบรรดาวงการนกัเลง
รุ่นเก่าไว้วางใจสมุนไพรเขาอ้อของพ่อท่านทองเฒ่า พ่อท่านปาน ซึ่งทุกวันนี้
ยังมีร่องรอยอ่างแช่ยาปรากฏเป็นประจักษ์
 วดัเขาออ้ยงัคงความขลงัและมชีือ่ทางดา้นนีเ้ปน็ทีเ่ลือ่งลอืมาจนถงึ
ปัจจุบัน…
 อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิชาอาคมของคนรุ่นเก่าไม่ได้มีระบบการ 
บนัทกึเหมอืนอยา่งระบบปจัจบุนั อาศยัการจดจำา คำาบอกเลา่ยอ่มขาดหายเชงิ 
สาระไปบ้างประกอบกบัสิง่เหลา่นีค้าบเกีย่วกบัความเชือ่เฉพาะบคุคลทีไ่มใ่ห ้
ท้าทายไม่ให้พิสูจน์ ครั้นหมดสิ้นบุคคลรุ่นเก่าภูมิปัญญาก็สูญสิ้นไปด้วย 

สืบสานตำานาน “สำานักเขาอ้อ”
• สมนึก นุ่นด้วง •



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้286

 กำานันเล็กให้ความสนใจและสืบเสาะเรียนรู้ประวัติวัดเขาอ้อมา 
อย่างดี จึงไม่แปลกใจที่ตั้งใจทำางานสานต่อตำานานสมุนไพรวัดเขาอ้อผ่าน
โครงการคบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ ดำาเนินการในพื้นที่ 
หมู่ที่ 3 ตำาบลมะกอกเหนือ อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 โครงการนีมี้คณะทำางาน 21 คนพรอ้มกบัภาคเีครอืขา่ย โดยกำานนัเล็ก 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ยกประเด็นสมุนไพรเขาอ้อนำาการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างความร่วมมือสู่การสร้างสุขภาวะหวังผลในการสืบสาน
ภูมิปัญญา การสร้างเครือข่าย และการฟื้นฟูสมุนไพร
 ภมูปิญัญาดัง้เดมิของชมุชนถกูหยบิยกขึน้มาสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้
ให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในตำาบลมะกอกเหนือ 
 ภูมิปัญญาสมุนไพรได้จากพระภิกษุที่ประกอบยาสมุนไพรในวัดอาทิ
พระปลัดห้อง พระวิเชียร นอกจากนั้นมาจากปราชญ์ชุมชนด้านสมุนไพร 
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อนัเปน็ทีไ่วว้างใจจากชาวบา้นมานาน เชน่ นายเปลีย่น หถัตยานนท ์อาย ุ78 ป ี
นายห้วน จันทร์รอดภัย อายุ 70 ปี โดยมนีายวิชัย คงนวน อายุ 65 ปี
เป็นผู้เช่ียวชาญสมนุไพรเขาออ้โดยเฉพาะ ขณะทีย่งัมคีนรุน่ใหมส่บืสานตาม
รอยบรรพชนอย่างนายป้อม คงคาทวีสุข วัย 35 ปี มีความสนใจศึกษา
วิชาสมุนไพรของวัดเขาอ้อ
 เม่ือทมีงานเราลงไปเยีย่มทีว่ดัเขาออ้จงึมองเห็นกระจาด กระดง้ตาก
แก่นไม้ เปลือกไม้ เป็นสมุนไพรที่เตรียมไว้ปรุงยาอยู่ข้างกุฏิ 
 เดก็นกัเรยีนกลุม่หนึง่เดนิเขา้มาแนะนำาใหท้มีงานเรารูจ้กักบัสมนุไพร 
บริเวณนั้นหลายชนิดทั้งยืนต้น ล้มลุก และเลื้อยพันเป็นเถาวัลย์เกาะต้นไม้ 
 เด็กๆ บอกว่าสมุนไพรที่สำารวจพบในพื้นที่มี 50 ชนิด 
 “บางชนิดพบน้อยใกล้สูญพันธุ์ ลุงกำานันก็ให้เด็กๆช่วยกันเก็บมา
เพาะชำานำาไปปลกูขยายในพืน้ทีเ่ดมิใหเ้พิม่จำานวนมากขึน้ ชนดิไหนมีมากแล้ว
ให้นำากลับไปปลูกไว้เรียนรู้หรือปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับที่บ้าน หรือชนิดไหน
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เคยมีแต่สูญพันธ์ุแล้ว ต้องช่วยกันเก็บหามาจากที่อื่นมาปลูกที่นี่ อย่างหนู 
ไปบ้านญาติพบสมุนไพรก็ขอแบ่งมาเพาะชำาที่ไว้ที่โรงเพาะชำาของโรงเรียน” 
เด็กหญิงคนหนึ่งกำาลังเล่าให้เราฟังขณะที่ ครูทัศนา อ่อนจันทร์ ที่เดินตาม
มาด้วยกล่าวเสริมขึ้นมาว่า 
 “นอกจากโรงเรียนมีโรงเพาะชำาสนับสนุนการเพาะกล้าขยายพันธุ์
แล้ว เรายังจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้เรื่องวัดเขาอ้อ และส่งเสริม
นักเรียนให้ทำาโครงงานเรื่องสมุนไพรวัดเขาอ้อ” 
 คุณครูก็หันไปทางเด็กชายผิวคล้ำาตัวอ้วนๆ ส่งต่อให้เด็กคนนั้น 
เล่าต่อ
 “พวกผมชอบทีไ่ดอ้อกไปสำารวจเรยีนรูพ้ชืสมนุไพรโดยรอบๆ เขาออ้ 
พวกผมอยากไปให้ถึงยอดเขาแต่คุณครูบอกว่ารอให้พวกผมโตกว่านี้เรียนรู้ 
ให้มากกว่านี้แล้วค่อยไปกันเอง”
 ทีมงานเราตั้งคำาถามแซวเล่นๆ ตามประสา 
 “ตอนท่ีพระลกัษณถ์กูหอกโมกขศกัดิ ์หนมุานไปเกบ็ยาสังกรณตีรชีวา 
มาใส่ บนเขานี้มีต้นยาที่ว่านี้หรือเปล่า” 
 คุณครูหันไปทางเด็กอ้วน เด็กคนนั้นเดินหายไปไม่นานก็กลับมา
พร้อมกับใบไม้ชนิดหนึ่ง รูปใบเล็กตรงโคนป้อมกลางปลายใบแหลมถือมา
ยื่นให้
 “นี่ครับสังกรณี”
 กำานันเลก็มองดพูวกเราแลว้กลา่วตอ่วา่การสรา้งเครอืขา่ยไดข้ยาย
การเรียนรู้สู่ 9 หมู่บ้าน ประชาชนรับรู้ผ่านที่ประชุมประจำาเดือนและมีมติ
รว่มกนัวา่จะฟืน้ฟรูกัษาสมนุไพรเขาออ้เพือ่สง่ตอ่แกล่กูหลาน มกีารประสาน
เทศบาลมาเป็นภาคีร่วม 
 “ผมอยากให้มีเทศบัญญัติเพื่อการปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์สมุนไพร 
มีเครือข่ายโรงเรียนและวัดทั้ง 6 แห่ง ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำาบลเพื่อจะได้เครือข่าย อสม. มาร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สมุนไพร
ด้วยอีกแรง” 
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 กำานนัเลก็เลา่วา่บนเขาออ้นา่จะมสีมนุไพรนบั 100 ชนดิ หลายอยา่ง 
เป็นของหายาก เช่น มะคำาดีควาย มะตูม บอระเพ็ด ดีปลี สลัดได บรรดา
สมุนไพรเหลา่นีถ้กูนำามาใชป้รงุยาตามตำารบัเขาออ้ เชน่ ตำารบัยาระบาย ตำารบั
ยาริดสีดวง ตำารับยาลม ยาร้อนใน 
 ปัจจุบันวัดยังคงปรุงยารักษาโรคมากมายหลายตำารับมาอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 “เราไดรั้บการสนบัสนนุจากวัดให้ใชพ้ืน้ที ่10 ไร ่ปรบัปรงุเปน็แปลง
เพาะปลูกสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้และใช้ปรุงยาตำารับเขาอ้อ ตอนนี้ได้ทำาการ
ถมที่ไปแล้วบางส่วน” กำานันกล่าวพร้อมกับชี้ไปยังบริเวณพื้นที่หลังกุฏิ 
 “ผมและทีมงานพร้อมภาคีเครือข่ายตั้งใจจะทำาตรงนี้ให้เป็นแหล่ง
เรยีนรูเ้รือ่งสมุนไพรเขาออ้ สว่นจะถงึขัน้ปรงุยาขายหรอืฟืน้ฟกูารแชส่มนุไพร 
แบบดั้งเดิมได้หรือเปล่า คงจะได้คิดกันในลำาดับต่อไป” กำานันเล็กกล่าว 
ในที่สุด •
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	 ช่วยประกอบวังมัจฉาที่หน้าวัด	 ให้เด่นชัดสมค่าสง่าศรี
ริมฝั่งคลองด้านหน้าร้านค้ามี	 ขอดีๆ	มากมายให้คนทาน
ส่วนในคลองเห็นมัจฉาขึ้นคลาคล่ำา	 บา้งผดุดำากนิอาหารใตส้ะพานแขวน
มีทั้งปลาใหญ่น้อยคอยรับแฟน	 ดูแล้วแสนสำาราญเบิกบานใจ
มีเรือนั่งชมทิวทัศน์ประหยัดมาก	 เริ่มต้นจากท่าหน้าวัดชมมัจฉา
ดูภูมิทัศน์ฝั่งคลองล่องธารา	 เชญิทา่นมาชมดนูดิรบัรองวา่ตดิใจ
คลองสายนี้น้ำาไหลใสสะอาด	 ช่วยทวยราษฎร์เมืองลุงมุ่งใฝ่หา
ให้หาบกินปลูกกินทรัพย์นานา	 น้ำาประปาก็ได้ใช้ทั่วเมือง
กรมชลประทานก็ขานรับปรับขยาย	 ขุดคลองฝายน้ำาล้นชลถลา
ช่วยเศรษฐกิจพัทลุงมุ่งพัฒนา	 ทั้งหอยปลาดูชุกชุม
พร้อมเศรษฐกิจนาข้าวมะพร้าวสวน	 ก็ต่างล้วนได้รับผลเพราะชลผ่าน
หากเขียนมาก พูดมาก ลำาบากการ	 ขอเพียงผ่านไว้แค่นี้สวัสดีเอย 

 กชกานต์ คงชู ปลัดเทศบาลตำาบลนาท่อม อำาเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง อ่านบทกลอนที่แต่งโดยอาจารย์เอื้อพงษ์ แก้วสม ผู้อาวุโสของ
ชุมชนบ้านนากวด ในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือพายปี 2556 

สามพลังสร้างนากวด
• ถาวร คงศรี •
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 บทกลอน บรรยายสารพัดประโยชน์ของคลองนาท่อมซึ่งบอกว่า 
มิเพียงคนตำาบลนาท่อมเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ ยังมีหลายชุมชนจากเขา
จนถึงทะเล
 ในอดตีคลองแหง่นีเ้ปน็เสน้ทางเดนิเรอืไปมาหาสูค่า้ขาย โดยมตีลาด 
นาท่อมเป็นศูนย์กลาง วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อถนนตัดผ่าน คนลืมคลอง 
ปล่อยรกร้างเป็นเพียงที่ทิ้งขยะและน้ำาเสีย 
 สุรศักดิ์ ขิตนาคินทร์ ผู้ใหญ่บ้านนากวด หมู่ 7 ตำาบลนาท่อม 
อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในฐานะหัวหน้าโครงการ บวร ไตรพลัง สร้างสุข 
สูบ่า้นนากวดนา่อยู ่เลา่ว่า เปน็โครงการฯ ทีส่บืเนือ่งมาจากกอ่นหนา้นีมี้โครงการ 
สืบชะตาคลองนาท่อมปฏิบัติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเน้น 4 กิจกรรม 
คือ เก็บขยะ ปลูกไม้ ปล่อยปลา และขยายผล 
 กจิกรรมปแีรกไดส้รา้งคณะกรรมการหมูบ่า้นเปน็แกนนำาในการทำางาน
ให้ชุมชน โรงเรียน และวัด มาร่วมเรียนรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดการ
ปัญหาขยะ และน้ำาเสีย 
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 สืบเนือ่งจากการดำาเนนิงานปแีรกเชน่เดยีวกนั เทศบาลตำาบลนาทอ่ม
มีนโยบายการจัดการขยะโดยวิธีการมีส่วนร่วม “วิถีชุมชนไม่มีถังขยะไว้คอย
ให้บริการ ไม่มีรถเก็บขยะ ครัวเรือนมีการจัดการขยะกันเอง” จึงเกิดครัว
เรือนต้นแบบจำานวน 10 ครัวเรือน (ดำาเนินการแยกขยะ ขายขยะ กำาจัด
ขยะ ทำาปุ๋ย ปลูกผัก ครบวงจร) มีการรณรงค์กิจกรรมหลากหลาย เช่น 
ใชเ้ดก็เปน็สือ่ประชาสัมพนัธ์ผ่านหอกระจายขา่ว รณรงคเ์กบ็และคดัแยกขยะ 
ชักชวนชุมชนเดินเก็บขยะบนพื้นที่ถนนเดือนละครั้ง เป็นต้น 
 วิภา พรหมแท่น หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาท่อม ซึ่งมา 
ร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนากวด เล่าว่ามีแรงบันดาลใจอยากเห็น 
การทำางานร่วมกันของ 3 ฝ่ายในชุมชน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน 
 เธอเป็นผู้นำาสภาพปัญหามาจากข้อมูลในแผนชุมชนที่คณะทำางาน
นำามาทบทวนวิเคราะห์ ซึ่งพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนว่ามีปัญหา
ขยะครัวเรือนปลายทางยังไม่มีที่ทิ้ง ปัญหาน้ำาเสียจากครัวเรือนและธุรกิจ 
ครัวเรือนที่ถ่ายลงแหล่งน้ำาลำาคลองและแหล่งน้ำาสาขา 
 การสำารวจทุนศักยภาพของชุมชน พบว่าแม้ชุมชนบ้านนากวด 
มีกิจกรรมตลอดทั้งปี โรงเรียนวัดนาท่อมมีเด็กนักเรียน 100 คน และวัด 
นาทอ่มทีม่กีารบรหิารด้วยกรรมการ อยา่งไรกต็ามแตล่ะส่วนมีลกัษณะต่างคน 
ต่างทำา ขาดการคิดร่วมในปัญหาเดียวกัน 
 “จนต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวตำาบลนาท่อมเข้ามาร่วมกับ
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวใช้เด็กเป็นสื่อในการสร้างจิตสำานึก กิจกรรม 
ครอบครัวจักรยานสานฝันวันอาทิตย์รณรงค์รวมเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด 
นาท่อมและครอบครัวทั่วไปชวนปั่นจักรยานเก็บขยะในสถานที่สาธารณะ 
ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ทำาให้ขยะในที่สาธารณะลดลง เสียงบ่นและการ 
ร้องเรียนลดลง” วิภาเล่า 
 วภิาเหน็วา่ปรากฏการณท่ี์เกดิขึน้กบัโรงเรียนวัดนาทอ่ม จากเดมิทีไ่ม่
เคยคัดแยกขยะหรือทำาน้ำาหมักเป็นปุ๋ยรดน้ำาต้นไม้ เมื่อหันมาทำาอย่างจริงจัง 
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
 ในโครงการบวร ไตรพลงัรว่มสรา้งชมุชนนากวดนา่อยู ่ซึง่เปน็โครงการ 
ตอ่เนือ่งเปน็ปีทีส่อง สิง่ทีไ่ดค้รแูละสภานกัเรยีนโรงเรยีนวดันาทอ่มดำาเนนิการ 
ตามแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะมีกิจกรรมเด่นคือ ธนาคารขยะ 
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 จิตรลดา ทองคำา ผู้อำานวยการโรงเรียนนาท่อม ให้ความร่วมมือ
กับเทศบาลและชุมชน โดยให้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงของทุกวันพุธเพื่อขับเคลื่อน
เรื่องนี้อย่างจริงจัง มีการจัดกระบวนการโดยสภาเด็กนักเรียน สำาหรับครูได้
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปลอดขยะ 
 ด้านทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลนาท่อมเข้ามาช่วยในกระบวนการ 
ร่วมกับแกนนำาชุมชนบ้านนากวด ช่วยสอนเด็กทำากระบวนการจัดการขยะ
ตัง้แตเ่รยีนรูก้ระบวนการจดัการขยะ 4 ประเภท เปดิธนาคารขยะ การแยกขยะ 
ทำาปุ๋ย ปลูกผัก ขณะที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำาบลนาท่อมเข้ามาช่วยในการ
ส่ือสาร รณรงคใ์หป้ระชาชนเกดิจติสาธารณะ เกบ็ขยะ กวาดวดั ใหอ้าหารปลา 
ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
 ผู้ใหญส่รุศกัดิเ์ลา่ตอ่วา่ การทำางานรว่มระหวา่งชมุชน วดั เทศบาล 
กับโรงเรียนวัดนาท่อม เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เราสามารถทำางานร่วมกับ
เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เขาสามารถต่อยอดไปกิจกรรมใหม่ๆ จากเดิมที่เคยทำา 
กิจกรรมกับเด็ก ป.5-6 ปัจจุบันเด็กทุกชั้นเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ ธนาคารขยะ
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 ผลทีไ่ด้รับตามมาจากการทำากจิกรรมรว่มกบัเดก็นกัเรยีนโดยใชส้ภา
เด็กเป็นกลุ่มแกนนำาในการขับเคลื่อน มีเด็กเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรมครอบครัวจักรยานสานฝันวันอาทิตย์มีผู้เข้าร่วมทำากิจกรรมรณรงค์
เก็บขยะในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น 
 เด็กยังได้ร่วมกันทำาสื่อละครหุ่นเงา นำาเสนอเรื่องสืบชะตาคลอง 
นาท่อม และเกิดกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก “เด็กเล่าเรื่องชุมชนตนเอง” 
ช่วยในการเช่ือมคนทุกวัยให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบเด็กทำา
ผู้ใหญ่หนุน
 ทางดา้นวดันาทอ่ม การเขา้รว่มโครงการในปแีรกเจา้อาวาสวดันาทอ่ม 
คือท่านอาจารย์สนอง ธรรมพุทโธ ช่วยเทศน์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและ
การจดัการขยะ ทา่นยงัอนญุาตให้ใชอ้าคารสถานทีใ่นการจดัเปน็แหลง่เรยีนรู ้
ของชุมชน 
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 วัดเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนวัดนาท่อมและ
โรงเรียนวัดโคกแย้ม ทำากิจกรรมร่วมกับเทศบาลจัดเก็บข้อมูลเรื่องเล่าทำา 
หนังสือเล่มเล็กเด็กเล่าเร่ืองชุมชนตำาบลนาท่อมเก็บข้อมูลแล้ว 4 เรื่อง 
คอืตลาดนาทอ่มรอ้ยป,ี คลองนาทอ่มกวา่จะมาเปน็วังมัจฉา, ตาหลวงเหล่ือม 
และโรงเรียนวัดนาท่อม 
 นอกจากทำาให้เด็กได้เรียนรู้ชุมชนของตนเองแล้วยังได้สร้างความ
สัมพันธ์เช่ือมการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าของผู้สูงอายุกับเด็ก ได้เห็นความ
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และวัดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 นอกจากเขียนเรื่องเล่าและสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
รูปธรรมด้านอ่ืน เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน ทำาให้จำานวนเด็กนักเรียนปั่น
จักรยานมาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เด็กยังได้แสดงออกถึงความสามารถเฉพาะ
กลุม่ เชน่ กลุม่ละครหุ่นเงา ซ่ึงเคยมโีอกาสแสดงใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพัทลงุ
ชมในงานผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมบ้านยามเย็น
 วิภา หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาท่อม เล่าต่อว่า การได้มา
ทำาโครงการฯ นี้ ได้สะท้อนสิ่งดีๆ ที่เกิดกับกลุ่มจิตอาสาบ้านนากวด เช่น
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 - ช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงเด็กในชุมชนทำากิจกรรม 
 - ช่วยเหลือผูกผ้างานวัด งานบุญ งานศพ งานของผู้ด้อยโอกาส 
 - งานพิธีต้อนรับแขกรวม
 - กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสาธารณะในชุมชน โครงการถนนสวย 
  หมู่บ้านสะอาด 
 - สอนทำาผลติภณัฑ์รีไซเคลิสอนเดก็นกัเรียนนำาเสนอวธิกีารจดัการ 
  ขยะ 
 - ช่วยโรงเรียนทำาธนาคารขยะในโรงเรียน 
 - รวมกลุ่มกันฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือโดยได้รับการสนับสนุนจาก 
  เทศบาล จาก กศน. เกษตรจังหวัด จากวัด และจากโรงเรียน
 ผลลัพธ์ที่เกิดกับกลุ่มจิตอาสา ได้พัฒนาเป็นอาชีพมีรายได้เสริม 
ให้กับสมาชิกในกลุ่มกับงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ เท่ากับว่าโครงการบวร 
ไตรพลงัสรา้งสขุสูบ่า้นนากวดนา่อยูเ่ปน็โครงการตอ่เนือ่งทีไ่ดส้รา้งและพัฒนา
กลไก การทำางาน 3 ฝ่าย 
 1. ฝ่ายชุมชนเรียกว่า คณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภาแกนนำา
 2. โรงเรียนใช้สภานักเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม
 3. วัดนาท่อม โดยมีคณะกรรมการวัด 
 เทศบาลนาท่อมเห็นความสำาคัญมาตลอดจึงสนับสนุนทั้งคน วัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณ 
 “ภาพฝันที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากพลังของ 3 ส่วน 
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมน่าอยู่อย่าง
มีส่วนร่วม ในระดับบุคคล ทุกคนมีจิตสำานึก ครอบครัวเข็มแข็งอบอุ่น กลุ่ม
องค์กรและชุมชนอยู่กันอย่างมีกฎกติกาและปฏิบัติตามกติกา” วิภากล่าว 
 ภาพฝันท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นในชุมชนบ้านนากวดแล้วคือ ผู้นำา
ทุกหมู่บ้านมาร่วมลงปฏิญญาในคืนวันลอยกระทงปีที่ผ่านมา คือการร่วมกัน
รักษาแหล่งน้ำาทุกแหล่งให้สะอาด ไม่ทิ้งขยะ และกำาหนดเขตอภัยทานปลา 
ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นกติกาสังคม ที่ทุกคนถือปฏิบัติเกิดขึ้นจริง
 ทุกวันน้ีถือว่าน้ำาในลำาคลองนาท่อมเป็นน้ำาที่สะอาดและมีคุณภาพ
ดีมากที่สุดของจังหวัดพัทลุง เนื่องมาจากคนในชุมชนร่วมรณรงค์อย่าง 
ต่อเนื่อง •
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 ภูเขาอกทะลุยังโดดเด่นยืนหยัดกลางผืนฟ้าสีคราม เสาไฟฟ้า
แรงสูงยืนเข้าแถวเป็นแนวตรงขนาดค่อยๆ เล็กลงๆ จนลับหายไป 
ในแดดจ้ายามบ่ายของท้องทุ่งนาที่แต้มทาด้วยรวงข้าวสีเหลืองทอง
อร่าม
 คณะทำางานพามาใหเ้หน็ถงึแปลงนาสาธติของไพเราะ เกตชุ ูผูช้ว่ย 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการเสริมพลังชุมชนด้วยคนสามวัย 
บ้านโคกแย้ม
 เขาพร้อมคณะสรุปให้เราทราบว่านาต้นแบบจำานวน 4 แปลงที่เห็น
เปน็ตน้แบบการทำานาหว่านน้ำาตมลม้ตอซัง นาดำา นาโยน และนากลา้ต้นเดยีว 
ซ่ึงกำาลังเป็นส่วนหนึ่งของ “ทุ่งนาตาลก” ตอนนี้ทุกแปลงมีรวงข้าวสีทอง
เหลืองอร่ามอย่างที่เห็น
 “ทุกคนพอใจและชื่นชมกับส่วนหนึ่งของผลงานนี้” ถาวร คงนิล 
ผู้ใหญบ้่านโคกแยม้ และเปน็หัวหนา้โครงการฯ ซึง่ยนืหา่งถดัออกไปกลา่วขึน้ 
ด้วยรอยยิ้ม 
 เม่ือทุกคนก็เดินทางกลับมาที่ศาลาหมู่บ้าน คณะทำางานส่วนหนึ่ง 
ทีร่อคอยอยูก่อ่นแลว้ไดเ้ตรยีมน้ำารอ้น ชา กาแฟ และขนมไว้เพียงพอสำาหรับ
ทุกคน

พลังชุมชนโคกแย้ม
กินหอยเชอรี่กับการทำานาอินทรีย์ 4 แบบ

• สมนึก นุ่นด้วง •



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้298

 ผู้ใหญ่ถาวร คงนิล เล่าให้ฟังว่า โครงการนี้จัดทำาเพราะชุมชนเห็น
ปัญหาสุขภาพของคนที่ได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศ แหล่งของอาหาร
ชุมชนทั้งบนดินและในน้ำาเสียหาย ดินเสื่อมสภาพ น้ำาปนเปื้อนสารเคมี
 “ทุกเดือนเราจะนัดคณะทำางานหลักมาคุยกันแบบนี้ คุยกันง่ายๆ 
ได้แลกเปลี่ยนข้อข้องใจ ข้อคิดเห็นและสรุปข้อตกลง การพบกันทุกๆ ครั้ง
ทุกคนมีความสุขและมีพลัง”
 ไพเราะเล่าต่อว่าการขับเคลื่อนงานเกิดจากวิธีคิดและจัดการ
ด้วยกลุ่มคณะทำางานหลักถ่ายทอดสู่คณะทำางานในที่ประชุมประจำาเดือน 
ก่อนขยายไปถึงสมาชิกโครงการ 50 ครัวเรือน ในจำานวนครัวเรือนดังกล่าว
มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบ้าน คือ
 - บ้านโคกแย้มพื้นที่ทิศเหนือสุด 
 - กลุ่มบ้านตากลซึ่งมีความหนาแน่นมากที่สุดอยู่กึ่งกลาง 
 - กลุ่มบ้านพังล่าเป็นปลายสุดของหมู่บ้านด้านทิศใต้ 
 การประสานงานเปน็บทบาทของคณะทำางาน สว่นการทำากจิกรรมเปน็
บทบาทของเดก็ ผูใ้หญ ่และผูส้งูอาย ุโดยทีม่เีดก็เปน็ตวัเชือ่มในทกุกจิกรรม 
เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การลงสำารวจการใช้สารเคมี และผลกระทบ
จากการใช้สารเคมี 
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 “เด็กๆ มีความกระตือรือร้น ส่วนหนึ่งเพราะได้เงินค่าสำารวจ แต่ที่ 
น่าสนใจมากสำาหรับเขาคือการได้ไปบ้านนู้นบ้านนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ
กันทั้งนั้น”
 ไพเราะนึกถึงภาพของเด็กๆ พากันปั่นจักรยานไปกันเป็นกลุ่ม 
2-3 คน ด้วยบรรยากาศสนกุเฮฮา มคีวามสขุกบัการรว่มกนัไปพบผูใ้หข้อ้มลู 
ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลก็มีความสุขกับการได้เห็นลูกหลานร่วมกันทำางานให้ชุมชน 
 สรุปผลจากการสำารวจการใช้สารเคมีของชุมชน ผลปรากฎว่าพบ 
สารเคมีประเภทยาฆ่าหญ้ามากเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 8.75 ของครัวเรือน 
รองลงมาเป็นยาคมุหญา้รอ้ยละ 5.63 และยากำาจัดหอยเชอรี ่รอ้ยละ 5 ของ 
ครัวเรือน
 “การทำานาบ่อยครั้งเท่ากับการใช้สารเคมีบ่อยคร้ัง ทำาให้พืชท่ีเป็น
อาหาร และสัตว์ในนาทุกชนิดลดลง กบ เขียด กุ้งสูญหาย ปูนามีหนอน
พยาธิเต็มในกระดอง ปลาพบได้ไม่มาก หอยก็มีแต่หอยเชอรี่ มันเป็นวิกฤต
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ที่ชุมชน สังคม ต้องทบทวนโดยเร็ว” ถาวร กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความ
ห่วงใยต่อถิ่นฐานบ้านเกิด
 “การประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านอาศัยหอกระจายข่าวเป็นหลัก 
พีล่ีเ่ปน็แกนมีเด็กๆ มาชว่ยกนับอกกลา่วขา่วสารกบัชมุชนเปน็ประจำาทกุวนั” 
ลี่ คงนิล คณะทำางานซึ่งควบหลายตำาแหน่งในชุมชนกล่าวบ้าง
 “ผู้สูงอายุก็ปลูกผักสวนครัวกันเกือบทุกบ้าน” นวลจันทร์ หนึ่งใน
คณะทำางานที่ร่วมให้ข้อมูล 
 ผู้สูงอายุมีส่วนในกระบวนการขับเคลื่อนการลดสารเคมี ด้วยการ
ปลูกพืชผักสวนครัว ทำาปุ๋ยหมักจากปุ๋ยคอกและขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการขยะโดยชมุชน และนโยบายเกษตรอนิทรยี์
ของเทศบาล จึงได้รับการสนับสนุนขุยมะพร้าว ขี้หมู และถุงดำาขนาดใหญ่
เป็นภาชนะปลูก
 ผกัทีไ่ดไ้วก้นิเองในครวัเรอืน เหลอืกม็จีดุวางขายทีร่า้นคา้ในหมูบ่า้น 
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีงานทำาเบาๆ และมีรายได้เล็กๆ จากกิจกรรมดังกล่าว
 การทำานาก่อนมีโครงการ สสส. ชุมชนมีกลุ่มทำานาอยู่ก่อนแล้ว 
มีสมาชิก 70 กว่าคน รวมทั้งคนนอกพื้นที่ซึ่งมาทำานาที่ “ทุ่งนาตาลก” 
ส่วนที่รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเกษตรเรียกว่า “กลุ่มผู้ทำานาหมู่ที่ 2 
ตำาบลนาท่อม” ส่วนกลุ่มที่รับการอุดหนุนจากหน่วยงานชลประทานเรียก 
“กลุ่มผู้ใช้น้ำา” 
 โครงการเสริมพลงัชมุชนดว้ยคนสามวยับา้นโคกแยม้ ทีส่นบัสนนุโดย 
สสส. เหน็วา่กลุม่คนทำานานีค้วรไดร้บัการสง่เสรมิให้ทำานาอนิทรยี ์เพ่ือลดการ 
ใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิต จึงส่งเสริมการทำานาอินทรีย์ต้นแบบ 
4 แบบในเนื้อที่ 4 ไร่ตามที่เราได้ลงไปเห็นท้องทุ่งที่กำาลังเหลืองอร่ามด้วย
รวงข้าวนั่นเอง 
 ไพเราะ เล่าถึงการทำานาต้นแบบว่าได้รับความสนใจจากคนใน
หมู่บ้าน คนต่างหมู่บ้าน และกลุ่มเด็กเยาวชนในโครงการ ทุกคนมีความสุข 
สนุกสนาน และได้เรียนรู้ 
 เท่าที่ตัวเขาทำานามา เด็กๆรุ่นใหม่ไม่เคยลงไปร่วมทำานา แต่คราวนี้
เด็กได้ลงไปเรียนรู้ตั้งแต่การสำารวจสิ่งแวดล้อมในแปลงนาก่อนการไถ ไปดู
การไถนา จนถึงวันปลูกข้าว 
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 “เด็กๆ ลงคลุกดินคลุกโคลนกันเลย บ้างก็ช่วยแบกแผงเพาะกล้า 
บ้างก็ร่วมโยนกล้า ตัวโตหน่อยช่วยขุดร่องระบายน้ำา เด็กตัวเล็กก็ถือถุงปุ๋ย
เกบ็หอยเชอรี ่ใสถ่งัทีจ่ดัตัง้ไวบ้นคนันาเพือ่หมกัเปน็ปุย๋น้ำา แตถ่า้หากไดห้อย
ตัวโตก็เอาไปทำาอาหารกลางวันกินกันที่ศาลาในทุ่งนานั่นแหละ”
 วันทำานาหอยเชอรี่ตัวปัญหาของท้องทุ่งในยุคปัจจุบันถูกจับมาเป็น
เมนูอาหารกลางวัน ทั้งแกงกะทิหอยกับใบชะพลู หอยผัดตะไคร้พริกไทยดำา 
หอยผัดเผ็ด หอยจี่คลุกเกลือป่น 
 “ทุกคนพอใจกับรสชาติอาหารที่ปรุงจากหอย ในโอกาสต่อมาเมนู 
จากหอยกถ็กูจดัทำามาสง่เสริมให้ประชาชนไดช้มิในงานทอดกฐนิทีว่ดัโคกแยม้ 
ซึ่งได้รับคำาชมในรสชาติท่ีได้ชิม” ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อและว่าในวันทำา
นาหลังกินข้าวอิ่มหนำาสำาราญดี เด็กๆ พากันลงเล่นน้ำาในคลองชลประทาน 
ล้างขี้ดินขี้โคลน กระโดดตีลังกา เป็นภาพความสุขที่อยากจดจำาไปนานๆ
 มาถงึวนันีน้าขา้ว 4 แบบ งอกงามเปน็ทีพ่อใจมาก การทำาปุย๋อนิทรยี์
ใช้เองทำาให้ประหยัดเงินลงเกือบครึ่ง ถาวรมั่นใจว่าปีหน้าการทำานาอินทรีย์ 
แบบนาโยนกับนากล้าต้นเดียวซ่ึงได้ผลดีกว่าแบบอื่นจะเพ่ิมขึ้น เม่ือถึง 
วันนั้นชุมชนจะเดินต่อโดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ชาวนาจะยิ้มออก 
แน่นอน •
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 ฝนตกพรำาๆ ตลอดวนัท่ีหว้ยสงัแก บา้นทุ่งยาว ตำาบลโคกมว่ง 
อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เม่ือฝนตกจะได้ยินเสียงร้องอ๊บๆ 
ของกบที่ออกมากระโดดโลดเต้นในหน้าน้ำา เพราะที่นี่เป็นถิ่นของ 
“กบห้วย” ที่เสียงร้องแตกต่างจากกบนาหรือกบเลี้ยงทั่วไป
 “เสียงร้องกบหว้ยจะแปลกมากมนันา่กลวั เสยีง วุง๊ๆๆๆ ทุม้กงัวาน 
ไปทั้งป่า โดยเราไม่อาจรู้ตำาแหน่งชัดเจนของมัน” 
 สรุยิา นุ่นดว้ง เลา่ เขาเปน็แกนนำาเยาวชนบา้นทุง่ยาว ทีช่วนเดก็ๆ 
ในหมู่บ้านมาร่วมโครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว 
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
สำานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. 
 “พวกเดก็มาร่วมกจิกรรมนีโ้ดยความชอบท่ีไดฟ้ื้นฟูธรรมชาตกิลบัมา
สู่หมู่บ้านตัวเอง อย่างเมื่อเราได้ร่วมทำาฝายก็ทำาให้คลองที่แห้งขอดและเป็น
ปัญหามาระยะเวลา 10 ปีก่อนมีน้ำากลับมา เด็กๆ ก็ได้ลงไปเล่นน้ำา” 
 สุริยาเล่าว่า การทำาฝายเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ ที่ประสบ
ความสำาเร็จ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาวจะเป็นผู้ออกประกาศว่าวันเสาร์ของทุกเดือน 

สร้าง “ฝาย” ได้คืน “กบยักษ์” 
พลิกวิกฤติน้ ำาแล้งห้วยสังแก
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จะนัดชาวบ้านขึ้นไปทำาฝายที่ต้นน้ำาของหมู่บ้าน แต่ละครั้งมีชาวบ้านร่วม 
70-80 คน ในจำานวนนี้มีกลุ่มเยาวชนราว 20 คน
 มีการประสานงานจัดกระสอบทรายและหิน แบ่งหน้าท่ีกันทำาตาม 
จิตอาสา แต่ละคนมีหน้าที่พร้อมสับเปลี่ยนให้งานเดินหน้าไป ไม่ว่าลงแรง 
โกยทราย โกยหิน แบก ขนวัสดุ 
 พอน้ำาแรกพัดลงมาต้องกลับไปสำารวจว่าฝายเสียหายอย่างไรเพ่ือ 
ต่อเติมใหม่ 
 “จากเด็กบางคนที่มีปัญหายุ่งเกี่ยวยาเสพติด พอมาทำาเรื่อง
แบบนี้ก็ดึงมาในทางที่ดีได้ ผู้ใหญ่ก็มองเด็กในแง่ดีว่ามาให้ความร่วมมือ 
กับหมู่บ้าน เวลาทำางานยังได้กินข้าวเที่ยง พบปะ สนทนากับคนอื่น มันสนุก
มากในการช่วยทำาฝาย” สุริยาเล่า
 ส่ิงหนึ่งที่กลับมาพร้อมกับการฟื้นตัวทางธรรมชาติที่บ้านทุ่งยาวคือ
กบภูเขาประจำาถิ่นที่ชาวบ้านเรียกว่า “กบห้วย” เป็นกบขนาดใหญ่ที่มักพบ
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เฉพาะบริเวณลำาธารและน้ำาตกบนภูเขาในป่าลึกบางแห่งของประเทศไทย
เท่านั้น และบ้านทุ่งยาวก็เคยเป็นแหล่งอาศัยสำาคัญของกบห้วยที่ว่านี้ 
 สุริยาเลา่วา่ กบหว้ยพบมานานตัง้แตรุ่น่ปูย่าตายาย แตกตา่งจากกบนา 
ตรงขนาดลำาตวัตวัโตกวา่อาจเรยีกวา่เปน็กบยกัษก์ว็า่ได ้ตวัทีโ่ตสดุเคยพบวา่ 
มคีวามยาวจากปลายจมกูถงึปลายกน้ถงึ 1 ฟตุ เกอืบเทา่เดก็ทารกเลยทเีดยีว 
ขาหลังยาว ผิวเนียน สีผิวกลมกลืนกับป่า ไม่มีลายเหมือนกบนา ลูกตาของ
กบห้วยจะใหญ่กว่ากบทั่วไป 2 เท่า 
 “กลางคืน ถ้าเราส่องตะเกียงออกไปจะมองเห็นสีส้มสะท้อนแสง 
รู้เลยว่านั่นคือตาของกบห้วย” เขาเล่า ส่วนสัตว์ในจำาพวกเดียวกันอีกชนิด
หนึง่ชาวบ้านเรียกวา่ “กง” จะตา่งออกไปเพราะนยันต์าสแีดงผวิขรขุระเหมอืน 
คางคกนำามาเป็นอาหารไม่ได้ 
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 “ผมเจอกบห้วยครั้งแรกตอนออกหากบเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้น 
ยังพบว่ามีเยอะ ตอนนี้พอมีอยู่นะแต่ขนาดเล็กลงและหาได้ยากมากขึ้น 
บางตัวที่ใหญ่เต็มที่จะมีเขี้ยว ตัวที่ใหญ่มากเนื้อของมันจะมีลักษณะคล้าย
เนื้อไก่รสชาติอร่อย” 
 สุริยาเล่าว่า สมัยก่อนธรรมชาติในหมู่บ้านยังอุดมสมบูรณ์กบห้วย
จงึยงัมมีาก จนความเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตโิดยเฉพาะการเปลีย่นปา่เปน็
สวนยางที่รุกเข้าไปอยู่ติดลำาห้วยมากทำาให้กบก็หาที่อยู่ไม่ได้ 
 “จากที่เคยมีป่ากบได้เคยมีที่อยู่หลบซ่อน หาอาหาร ก็กลายเป็นว่า 
พอป่ายางมาอยู่ใกล้ริมห้วย กบต้องมาอยู่ในป่ายางคนที่กรีดยางมาเห็นก็จับ
ไปกิน กบพวกนี้ไม่หนีครับเพราะเป็นความเคยชินว่ามันเคยอยู่ที่นั่นมาก่อน 
ไม่เคยมีใครมาทำาร้ายมันในที่สุดคนก็จับมากินจนเกือบหมด”
 สุริยาเล่า สำาหรับการทำาฝายทำาให้ชะลอน้ำาในลำาธารเอาไว้ได้นาน 
จากที่ในช่วงปีหนึ่งเมื่อฝนตกมีน้ำาขังตามแหล่งน้ำาธรรมชาติราว 2 เดือน 
เมื่อทำาฝายชะลอน้ำาสามารถเก็บน้ำาให้อยู่ได้ 4-5 เดือน ธรรมชาติที่กลับมา 
ทำาให้กบมีที่อยู่อาศัยได้มีที่หลบซ่อน ก็คิดว่ากบห้วยจะกลับมาเพ่ิมจำานวน
อีกครั้ง 
 สมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านนาท่อม พี่เลี้ยงโครงการฯ กล่าวว่า กบห้วยที่อื่นอาจจะเรียกว่า กบทูด 
หรอืกบภเูขา ซ่ึงเปน็สตัว์ท่ีหายากและเปน็สตัว์ป่าคุม้ครอง ในพระราชบญัญติั
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  การฟื้นฟูธรรมชาติของคนที่นี่ทำาให้
กบห้วยกลับมาถือว่าเป็นผลที่น่ายินดี 
 บ้านทุ่งยาวถือเป็นชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะหลังจากการ
ดำาเนินโครงการฯ เห็นภาพความร่วมมือชุมชนดีมากไม่ว่าระดับปัจเจกและ
การการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ 
 “ที่เขาสามารถรวมคนมาได้มากขนาดน้ีก็เพราะมาจากการเลือกทำา 
ในปญัหาทีแ่ทจ้รงิของชมุชน ชาวบา้นเดอืดรอ้นจากน้ำาในห้วยสังแกทีน่ำามาทำา
ประปาขาดแคลนบางช่วง ขนาดเทศบาลตำาบลโคกม่วงเองต้องไปหาน้ำาที่อื่น
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มาเตมิ ชาวบา้นตา่งเห็นปญัหามานาน แตว่่าไมม่ชีอ่งทางใหท้ำาเองได ้หลงัจาก 
มโีครงการของ สสส. ใหท้ำาฝายปรากฏวา่คนออกมาหมดหมู่บา้น ทัง้เดก็ ผูใ้หญ ่
คนแก่ โรงเรียน เทศบาล สถาบันการเงิน กองทุน องค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ใน
พื้นที่”
 สมนึกเลา่วา่ จรงิๆ โครงการฯ นีก้ใ็หท้ำาฝายแค ่8 ตัว แต่วา่เนือ่งจาก 
เป็นปัญหาจริงๆ ของชุมชน คนจึงรวมพลังทำาฝายเองได้จริง 86 ตัว 
จนสำานกังานสิง่แวดลอ้ม จงัหวดัพทัลงุไดล้งมาหนนุเสรมิให้ทำาต่อในป ี2558 
 “จุดเด่นที่เขามาร่วมมือกันได้ เพราะเขาได้ร่วมกันทำาสิ่งที่แก้ปัญหา
พื้นฐานของเขาจริงๆ ก็คือการขาดแคลนน้ำา ส่วนปัญหาที่ยาวไปกว่านั้นคือ 
เขาเห็นปัญหาถึงความบกพร่องสูญเสียของสิ่งแวดล้อม” 
 เขาเลา่วา่ เพราะคนทีน่ีอ่ยูไ่ดก้บัขา้วปลามานาน ทกุวนันีไ้มม่นีาขา้ว 
แล้วเพราะยางพารามาแทนแต่ชาวบ้านยังอาศัยหาปลาหาสัตว์น้ำาในห้วย 
การที่คนรุ่นนี้มาดูแลสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ขึ้นมามันส่งผลให้คนรุ่นหลัง
หวงแหนสิ่งแวดล้อมต่อไป เมื่อได้ความสมบูรณ์กลับมาและได้ฝายแล้ว 
สิ่งสำาคัญคือได้ความร่วมมือของชุมชน 
 “เป็นนิมิตหมายว่า เมือ่ชาวบา้นทำาฝายแลว้กค็ดิจะดงึใหก้บหว้ยนัน้ 
กลบัมาอยูใ่นหว้ยสงัแก สิง่ทีท่ำาในวันนีจ้ะเกดิประโยชนกั์บคนในอนาคตต่อไป 
ความอุดมสมบูรณ์นอกจากกบก็มีเรื่องปลา นก สัตว์ทุกชนิดจะบ่งบอก 
ความสมบูรณ์ จากการที่ผมกับชาวบ้านไปส่องดูกบกลางคืน ก็เห็นว่ากบตัว
เล็กเกิดขึ้น ต่อไปก็ต้องมองในมุมอนุรักษ์ด้วยไม่ใช่ตั้งหน้าล่ามากินอย่างที่
ผ่านมาเพราะศัตรูสำาคัญของกบห้วยก็คือคน” 
 สมมิตร ปานเพชร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า นอกจากฝาย 
ชะลอน้ำาแล้วยังมีการจัดกิจกรรมบวชป่าเพื่อสร้างความตระหนักให้คน 
หวงแหนอนุรักษ์ต้นไม้ ความสุขที่ได้มากที่สุดจากการลุกขึ้นมาทำาเรื่องนี้คือ
การรวมคนได้มากมายโดยไม่นึกมาก่อนว่ากิจกรรมนี้จะทำาให้คนมาร่วมมือ 
ร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทั้งที่ก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งมากมายทางการเมือง 
และความคิดเห็นส่วนตัว 
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 “พอมีกิจกรรมอันนี้ทุกคนมาร่วมกันหมด โดยคณะกรรมการ 
ไมไ่ดค้าดคดิมากอ่น” สมมติรกลา่วและว่า ประเดน็สำาคญัทีค่นมารว่มกนัมาก 
เพราะที่นี่มักขาดแคลนน้ำาในฤดูแล้ง ชาวบ้านเห็นว่าควรอนุรักษ์น้ำามา 
ตั้งนานแล้ว จึงเกิดการลุกขึ้นมาร่วมกับโครงการนี้อย่างมากมาย 
  “โครงการนี้ไม่ได้ทำาเฉพาะโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ เราได้ 
ขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพ การศึกษาไปด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเห็น 
ในอนาคตขา้งหนา้คอืเยาวชนมจีติสำานกึในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม ผูน้ำาชมุชน
ก็เป็นตัวอย่างที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลัง สิ่งแวดล้อม ทำาให้ความเป็นอยู่ในชุมชน
ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมล้อมมีความสมบูรณ์มากขึ้น” สมมิตรกล่าว •
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 บ้านหูเล่ หมู่ 8 ตำาบลชะรัด อำาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
มีประชากร 609 คน จาก 134 ครัวเรือนมีอาชีพกรีดยาง ทำาหมาก
และรับจ้าง 
 ผู้ใหญ่บ้านสิทธิศักดิ์ ไพชำานาญ ผู้รับผิดชอบเยาวชนวัยใสใส่ใจ
ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ เล่าว่าเนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ชุมชนบ้านหูเล่ 
มีถนนผ่านเข้าออกหมู่บ้านหลายเส้นทาง ผลดีทำาให้การสัญจรไปมาสะดวก
สบาย แต่ผลเสียเป็นช่องทางให้เด็กวัยรุ่นจากภายนอกนำาปัญหายาเสพติด
เข้ามาแพร่ระบาดได้ง่าย 
 “การประชุมประจำาเดือนกำานันผู้ใหญ่บ้านของอำาเภอกงหรา ผมนำา
เสนอนายอำาเภอไปว่าบ้านหูเล่มีปัญหายาเสพติดเป็นหลัก ตรงกับที่ขณะนั้น
ทางอำาเภอก็มีนโยบายแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายนำาคนติดยา
ไปบำาบัด และติดตามผล เดือนละ 50 คน”
 ผู้ใหญ่สิทธิศักดิ์เล่าว่าหลังจากส่งเด็กในหมู่บ้านหูเล่ที่มีปัญหา 
เข้าบำาบัดได้ร่วมกันประชุมหาข้อตกลงในหมู่บ้าน หาทางไม่ให้เด็กและ
เยาวชนเหล่านั้นกลับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
 “ขณะน้ันปัญหาน้ำากระท่อมเป็นที่นิยมกันเพราะราคาถูกและหา 
ได้ง่าย”

เยาวชนวัยใส 
วันที่ห่างไกล “กระท่อม”
• ถาวร คงศรี •
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 จากการประชุมและทำาประชาคม แกนนำาของหมู่บ้านจึงร่วมกัน 
นำาปัญหามาทำาเป็นโครงการฯ สร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนเห็นโทษพิษภัยของ 
ยาเสพติด ร่วมกันตระหนักในผลกระทบและร่วมสร้างสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนกลไกขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติด โดยในปีแรกให้ทางโรงเรียน
ในชุมชนเป็นหัวหอก 
 หวันส่าหรี หม้าเหล็ม ครูสอนศาสนาในศูนย์อบรมศาสนา 
จริยธรรมประจำามัสยิด ได้ทำางานร่วมกับกรรมการมัสยิด กรรมการหมู่บ้าน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านชะรัด (รพ.สต.) พบว่าในความ
เป็นจริงปัญหายาเสพติดไม่ได้แก้ง่าย และทันใจอย่างที่คิด เพราะนับเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อน
 “การดำาเนนิการในระยะแรก เราชวนเด็กมาทลีะคนสองคนมาพูดคยุ 
พวกเขาอายุ 12-14 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียน เราทำากิจกรรมไปเรื่อยๆ 
ใหเ้ดก็รูส้กึสนกุคุน้เคยเพิม่ขึน้จนไดแ้กน 35 คน” หวันส่าหรี หม้าเหล็ม เล่า
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 เป็นการดำาเนินงานที่อยู่บนความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง 
กรรมการหมู่บ้าน กรรมการมัสยิด ที่ร่วมปรึกษาหารือระดมความ ปีแรกเน้น 
การเรียนรู้การมีสวนร่วมการป้องกันภัยยาเสพติด โดยวิธีการต่างๆ เช่น 
กิจกรรมเดินรณรงค์ไปในหมู่บ้าน โดย ครู อสม. เด็กและชุมชน
 “เดก็ใสเ่สือ้เปน็ทมีทบูนีมัเบอรว์นับา้นหเูล ่โดยคดิและเขยีนขอ้ความ 
กนัเองแลว้เดนิไปบอกชาวบา้นเดนิรณรงคบ์อกประชาชนโดยกลุม่เดก็แกนนำา 
ในช่วงรณรงค์นั้น เด็กๆ ได้พบเห็นอุปกรณ์การปรุงน้ำากระท่อมเป็นจำานวน
มาก”
 อยา่งไรกต็าม หวันสา่หร ีเลา่ว่าในปแีรกว่าประชาชนอาจยงัไมเ่ขา้ใจ
ในการใช้กิจกรรมการรณรงค์สื่อสารมากนัก 
 ต่อมาผู้ใหญ่สิทธิศักดิ์ ได้ประกาศให้ลูกบ้านตัดต้นกระท่อมที่มีอยู่
ในครอบครอง ตามนโยบายทางอำาเภอ โดยใครไม่ตัดต้นกระท่อมทิ้งก็จะ 
มีโทษทั้งจำาทั้งปรับ 
 ผลจากการรณรงคท์ำาให้ตน้กระทอ่มถกูตดัทัง้หมด เปลีย่นสภาพถนน 
ในชุมชนยามค่ำาคืนพลุกพล่านไปด้วยจักรยานยนต์จากเยาวชนนอกพื้นที่ 
ซึ่งวิ่งเข้าออกสร้างความหวาดกลัวและความรำาคาญให้ชาวบ้าน เกรงกลัวไม่
กล้าเข้ามามั่วสุมในชุมชนบ้านหูเล่ 
 แม้แต่ผู้สูงอายุในชุมชนหูเล่รายหนึ่งที่กินใบกระท่อมมานานจนติด 
เมือ่ตน้กระทอ่มในชมุชนถกูโคน่หมด ไดไ้ปซ้ือใบกระท่อมจากทีอ่ืน่มากนิแลว้ 
อาเจียนเป็นเลือด ญาติเขานำาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หมอตรวจพบสาร
ฟูราดานในใบกระท่อม ทำาให้เขาเลิกเด็ดขาด
 เม่ือประชาชนใหร้ว่มมอืชว่ยกนัดแูลเขม้งวด เดก็ทำากจิกรรมรณรงค ์
มสัยิดช่วยสอดส่องดแูล คณะทำางานโครงการฯเหน็วา่มคีวามพรอ้มระดบัหนึง่
จงึไดจ้ดัทำาค่ายเดก็และเยาวชนเรยีนรูภ้ยัยาเสพตดิ มทีมีตำารวจเปน็วทิยากร 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โทษภัยของยาเสพติด 
 มีการพาเด็กไปศึกษาเรียนรู้ดูงานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
ให้พวกเขาเห็นผู้ป่วยที่มารักษาบำาบัดการติดยาเสพติดว่าน่ากลัวอย่างไร 
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เม่ือกลบัมาเลา่ใหค้นอืน่ฟงั สง่ผลใหก้ารมสีว่นรว่มมากขึน้ การทำางานโครงการฯ 
ปีสองก็ง่ายขึ้น 
 หวันส่าหรีเล่าว่าโครงการในปีที่ 2 แกนนำาเยาวชน 35 คนเดิมได้
พัฒนายกระดับให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมและขยายตัว
 “มีการชักชวนแกนนำาได้พาไปดูงานที่เดิมอีกครั้ง ที่จังหวัดสงขลา 
หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ อย่างค่ายเยาวชนก็มีตำารวจเข้ามาช่วยฝึก 
ธกส. เข้ามาฝึกและสอนการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย จนโรงเรียนต่อยอด 
ให้ในรูปเงินฝากกับสหกรณ์บ้านทุ่งเลียบ เด็กที่ฝากเงินกับสหกรณ์จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด”
 ผู้ปกครองที่ห่วงกังวลบุตรหลายจนนอนไม่หลับ ปัจจุบันหลับ 
สบายขึ้น และเมื่อเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการฯ ผู้ปกครองมาร่วมด้วย
จนทำาให้เกิดเรื่องดีๆ ตามมามากมาย อย่างเช่น 
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 - เด็กที่เป็นแกนนำา 35 คนได้รับการคัดเลือกให้ไปเข้าเฝ้ารับเสด็จ 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  ในตอนเสด็จที่โรงเรียนบ้านท่ามิหรำา
 - ผูว้า่ราชการจงัหวัดพทัลงุ ตดิตอ่นำาดเีกรฮู์ล ูทีเ่ปน็ศลิปะการแสดง 
  ตามแบบมุสลิมของหมู่บ้านไปแสดงโชว์ในงานต่างๆ เพ่ือแสดง 
  ถึงการรณรงค์ แก้ปัญหา ต่อต้านยาเสพติด
 ดีเกร์ฮูลูของหูเล่ของหมู่บ้านเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยม
นอกจากการแสดงยังแต่งเพลงสอดคล้องกับการขับเคล่ือนโครงการฯ 
ถอืเปน็นวตักรรมของชมุชน ทีเ่กดิจากการตอ่ยอดขยายผลกจิกรรมของเดก็ 
บนแนวคิดว่า “เด็กคิด เด็กทำา เด็กนำา ผู้ใหญ่หนุน” 
 หลังจากดีเกร์ฮูลูได้งานแสดงต่อเนื่อง วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงได้
ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแสดงดีเกร์ฮูลูเพื่อรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด
สัญจรไปแลกเปลี่ยนในงานต่างๆ เช่น งานวันเด็ก จังหวัดพัทลุง และเป็น
ตัวแทนจงัหวดัพทัลงุ ไปรว่มการประกวดชมรมทบูนีมัเบอร์วันในระดบัภาคใต ้
ทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีจนไดอั้นดบัที ่9 ทกุวันนีเ้ดก็ไดม้งีานแสดงเขา้มาอยา่ง 
ตอ่เนือ่ง ทำาใหเ้ดก็มปีระสบการณ ์รายได ้และเปน็ความภาคภมูใิจของผูป้กครอง 
ซึ่งหวันส่าหรี เปรียบเทียบความสำาเร็จว่า
 “ถ้าเริ่มจาก 0 ถึง 10 เราทำาได้ 3-4 ผู้ใหญ่สิทธิศักดิ์มีความพอใจ 
70% ในปีแรก ผลจากทำาการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนั้น เมื่อมีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ ก็ไม่พบยาเสพติดในเด็กและเยาวชนของชุมชนบ้านหูเล่เลย”
 ประเทือง อมรวิริยะชัย หมอประจำาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลบ้านชะรัด พี่เลี้ยงโครงการฯ บอกว่า คณะทำางานโครงการได้ร่วมกัน
หารือตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการบำาบัด โดยขอความร่วม
มือจากชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงิน หรือให้เด็กทำากิจกรรมหารายได้เข้า
 กองทุนน้ีเอาไว้สนับสนุนให้เด็กได้ทำากิจกรรมที่ต่อเนื่องหลังจาก 
ที่ สสส.ไม่สนับสนุนทุนแล้ว แต่กิจกรรมของชุมชนต้องทำาต่อ ให้เด็กเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนมีการตั้งคณะทำางานมีผู้ใหญ่คอยให้คำาปรึกษา •
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 อนนัต ์ทพิยร์ตัษ ์ผูร้บัผดิชอบโครงการตลาดอาหารปลอดภยั 
หมู ่13 บา้นนา ตำาบลเกาะเตา่ อำาเภอปา่พะยอม จงัหวดัพัทลงุ ตอ้งการ
เห็นชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านการบริโภค จึงสร้างคณะทำางานกลไกชุมชนทำางานตลาดอาหาร
ปลอดภัย
 ตำาบลเกาะเต่าห่างจากที่ ว่าการอำาเภอป่าพะยอม ประมาณ 
4 กิโลเมตร สำาหรับชุมชนบ้านนา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำาเนินโครงการมีประชากร 
ราว 1,098 คนจาก 315 ครวัเรอืน สว่นใหญม่อีาชพีทำาสวนยางและเลีย้งสตัว ์
ควบคู่ไปด้วย
 “ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะเต่า ใช้ชีวิต
คลุกคลีอยู่กับชุมชนอย่างแนบชิด เห็นชุมชนมีปัญหาด้านพฤติกรรมเชิงวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง”
 อนันต์เล่าว่าจากเดิมท่ีเป็นชุมชนวิถีเกษตรปลูกพืชใช้ปรุงอาหาร 
กินเอง กระท่ังสถานการณ์ช่วงหนึ่งท่ีคนหาเงินได้ง่ายเนื่องจากยางพารา 
ราคาดี เริ่มมีสิ่งอำานวยความสะดวกสบายเข้ามาถึงชุมชน 

แปลงผักรวมบ้านนา
ฝ่ากระแสแกงถุง

• ถาวร คงศรี •
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 ผักที่ทุกบ้านเคยปลูกเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน อาหารที่เคยทำา
กนิกนัเอง จงึเปลีย่นมาเปน็การนัง่รอรับความความสะดวกสบายไมน่บัตลาด 
ร้านค้าที่มีมากขึ้น ยังมีรถขายของวิ่งเข้า-ออกจากหมู่บ้าน ซึ่งมีทุกสิ่ง 
ทุกอย่างให้ซื้อ 
 “คนนั่งรอรถขายของกินวิ่งเข้าสู่ชุมชน แกงถุงเป็นที่นิยม เวลาว่าง
ที่เหลือของคนในชุมชนไม่รู้ทำาอะไร ก็เกิดการรวมกลุ่มเล่นการพนัน”
 การปลูกผักกินเองตามวิถีในอดีตลดลง สารเคมีที่ปนเปื้อนที่มากับ 
อาหารนอกบ้านเข้าสู่ครัวเรือน ซึ่งอนันต์บอกว่าผลที่ตามมาคือ คนในชมุชน
เจ็บป่วย เป็นโรคที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมการกิน ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ 
 “เหลา่นีเ้ปน็มจัจรุาชเอาชวิีตของคนบา้นนาไปจำานวนมากขึน้ ผมรูด้ ี
เพราะต้องไปงานศพทุกงานในชุมชนบ้านนา และชุมชนใกล้เคียง”
 จากการลงเก็บข้อมูลและให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนบ้านนา 
จึงเป็นที่มาในการคิดร่วมกันของ คณะทำางานชุมชน 16 คนร่วมกับ รพ.สต.
คลองใหญ่ และ อบต.คลองใหญ่ที่ประกอบด้วย หัวหน้าสำานักปลัด พัฒนา
ชุมชน และเจ้าหน้าที่เกษตรขององค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะเต่าเพื่อทำา
โครงการตลาดอาหารปลอดภัย ชุมชนบ้านนา หมู่ 13 
 อนันต์ เล่าว่าทั้งหมดเริ่มจาก รพ.สต.คลองใหญ่ เข้ามาเก็บข้อมูล 
ในชมุชน ใหค้วามรูก้บัประชาชนถงึสาเหตทุีม่าของการเปน็โรค ความดนั อว้น 
เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู เบาหวาน และโรคมะเร็งทีพ่รากชวีติคนในชมุชน
มากที่สุด และมีคนความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอีกจำานวนมาก 
 “ผมใกล้ชิดกับประชาชนมากได้เห็นข้อมูลประจักษ์ สอดคล้องกับ 
รพสต.คลองใหญ่ ก็ได้ประชุมปรึกษาหารือถึง โทษพิษภัยของการใช้สารเคมี 
พฤติกรรมในการบริโภค”
 คณะทำางานประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านอำาไพ สังข์แก้วและผู้ช่วย 
ชมุชนบา้นนาหมู ่13 อบต.เกาะเตา่ รพสต.คลองใหญ ่และแกนนำากลุม่บา้น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านเหนือ กลุ่มบ้านนา กลุ่มบ้านตรอกพ้อ จำานวน 16 คน 
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เหลา่นีม้าคยุถงึปญัหาทีช่มุชนพบอยู ่ปญัหาชดัเจนคอืคนในชมุชนมเีวลาวา่ง
มากชอบความสะดวก จึงซื้อทุกอย่างเพื่อบริโภค
 “อาหารไม่ปลอดภัยก็เหมือนซื้อยาพิษมาให้คนในครอบครัวและ
ลูกหลานเรากิน” อนันต์กล่าว กับชุมชนในเรื่องนี้หลังจากนั้น จึงมีการนัด
ประชุมคณะทำางานทั้งหมดเพื่อทำาโครงการ ที่ประชุมกรรมการได้เห็นตรงกัน
ในการทำาโครงการตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน ให้อนันต์เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ รบัเงนิทุนสนบัสนนุจาก สสส. รณรงคใ์หค้วามรูก้บัชมุชน และสรา้ง 
ครัวเรือนต้นแบบในการปลูกและกินพืชผักปลอดสารเคมี ลดรายจ่ายครัว
เรือนกับชุมชนบ้านนา 
 “คณะทำางานได้ไปชักชวนให้มาเป็นครัวเรือนต้นแบบปลูกผัก 
กินเอง” อนันต์เล่า ลักษณะการปลูกมี 2 อย่าง คือ 
 1. ปลกูกนิเองทีบ่า้น โดยม ีอบต.เกาะเต่า เขา้มาสนบัสนนุเมล็ดพันธุ ์
  และปุ๋ย 
 2. แปลงรวมที่เป็นพื้นที่สาธารณะ มาจากเดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ 
  ต่อมารัฐบาลได้ยกเลิกจากทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่ สปก.ให้พื้นที่  
  57 ไร่เป็นพื้นที่สาธารณะ เริ่มดำาเนินการจาก15 ไร่
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 ท่ีดินแปลงรวมมีการบริหารจัดการโดย อบต.เกาะเต่า ได้ตั้งคณะ
กรรมการประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะทำางานกลุ่มบ้าน 
อบต. และ รพ.สต. คลองใหญโ่ดยมผีูใ้หญไ่พ สงัแกว้เปน็ประธาน ทาง อบต. 
เกาะเต่าประกาศรับสมัครคนจากในชุมชน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ค่าไถ 
แบ่งแปลงขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 30 เมตรต่อคน 
 การบริหารในรูปคณะกรรมการในช่วงแรกมีผู้สมัครเป็นสมาชิก 
40 คนโดยผู้ใหญ่ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเป็นโครงการ 
ส่งเสริมการทำาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในหลวง 88 พรรษา 
 คณะกรรมการในแปลงรวมได้แบ่งเป็นฝ่ายๆ เช่น ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมีฝ่ายดูแลระบบน้ำา ซึ่งหลังจากการ
ทำางานเป็นระบบมาระยะหนึ่ง ทำาให้กลุ่มเกิดมีรายได้มากขึ้น และชาวบ้าน
ในชุมชนเห็นความสำาคัญถึงเร่ืองสุขภาพ และการมีรายได้ จึงเข้ามาสมัคร
เข้าใช้พื้นที่มากขึ้น ทำาให้ต้องขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 30 ไร่
 “พอได้งบประมาณโครงการที่สนับสนุนจาก สสส. เข้ามาก็นำามาทำา
กระบวนการเรียนรู้เรื่องดิน” 
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 อนันต์เล่าต่อว่าเนื่องจากที่ดินบริเวณนี้มีปัญหาจากสภาพดินเป็น 
กรด หน่วยงานเกษตรของ อบต. เกาะเต่าจึงได้ประสานกรมพัฒนาที่ดิน
ให้เข้ามาสนับสนุนปรับปรุงดินขอสนับสนุนสารโดโรไมค์และอาหารพืชสด
ตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง เพื่อปรับสภาพดิน จนดินสมบูรณ์ 
 “ที่ดินแห่งนี้เคยทำานามาก่อนพอดินไม่ดีก็ปรับมาเป็นสวนยาง 
และสุดท้ายก็มาปรับเพื่อใช้ในการทำาการเกษตรโดยกรมที่ดินให้หน่วยงาน 
สปก. ยังเข้ามาขุดสระเก็บน้ำาขนาด 9 ไร่ให้” 
 อนันต์ เห็นการรวมตัวกันของชุมชนในครั้งนี้อย่างมีระบบ จนสร้าง
แรงจูงใจให้คนที่เคยไม่เห็นด้วยก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ทำากิจกรรม 
ในแปลงรวมร่วมกัน 
 คนที่เข้ามาใหม่ในช่วงแรกทาง อบต. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และ 
คา่ไถแปลง รอบทีส่องสมาชกิตอ้งลงทนุกนัเอง ผลทีป่รากฏชดัคอืทัง้คนเกา่
และคนใหม่พอใจ จึงยังไม่คืนพื้นที่และยังทำาการปลูกในแปลงรวมนี้ต่อไป 
 “เป็นผลทำาให้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาหนุนเสริม
โครงการครบวงจร เชน่ ชลประทานเขา้มาขดุครูอบๆ พืน้ทีแ่ปลงรวม เกษตร
เข้ามาดูเรื่องพืช ปศุสัตว์เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ กศน. เข้ามา
ส่งเสริมอาชีพ รพสต.ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมี หลายหน่วยงานหันหน้า
มาสู่ตำาบลเกาะเต่า”
 ด้านปศุสัตว์มีการยกให้พื้นที่ทุ่งนานอกเป็นต้นแบบด้านปศุสัตว์ 
ไดง้บประมาณไปขยายผลสง่เสริมการเลีย้งวัว10 ราย สง่เสรมิการเลีย้งแพะ 
จำานวน 20 รายส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำา จำานวน 20 ราย 
 อนันต์ยังฟื้นฟูชาวบ้านเลี้ยงปลาดุกบ่อพลาสติกขึ้นมาใหม่จากเดิม
เคยหยุดเลี้ยงไประยะหนึ่งจากปัญหาการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐทำาให้
ผลผลิตจากปลากดุกล้นตลาด
 ทกุวนันีต้ลาดผกัปลอดสารพษิในชมุชน ไมร่บัคนภายนอกเขา้มาขาย 
เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิ 150 รายมกีรรมการไดต้รวจแปลง ตามมกีฎระเบยีบ
ขอ้ตกลงของกลุม่ สุม่ตรวจเดอืนละหนึง่ครัง้จาก รพ.สต. และเกษตรอำาเภอ
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 การพฒันาธนาคารปุย๋หมกัในชมุชน มกีรมพฒันาทีด่นิเขามาชว่ย วสัด ุ
ที่ใช้ในพื้นที่มีพร้อม เพราะมีการเลี้ยง วัว แพะ ไก่ หมู นอกจากใช้เองทาง
กลุ่มผลิตขาย ภายใต้สโลแกน “สุขภาพดี จิตใจร่าเริง ใช้ภูมิปัญญานำาทาง”
 ดา้นปญัหาอปุสรรค อนนัตเ์ลา่วา่ การบรหิารพืน้ทีแ่ปลงรวมเตม็พืน้ที ่
ทำาให้ขาดแคลนน้ำาในทางเกษตร “เครื่องสูบน้ำาสองเครื่องแต่ละเครื่องใช้ได้ 
4 แปลงทำาใหต้อ้งรอควิกนั ทางคณะกรรมการกำาลงัทำาเรือ่งขอสนบัสนนุจาก 
อบต. เกาะเตา่เพือ่บรรเทาปญัหา” อกีปญัหาเกดิจากพืน้ทีแ่ปลงรวม เมือ่ไถ
พื้นที่ทั้งหมด หลังฝนตกน้ำาจะขุ่นข้น เป็นอุปสรรคกับผลผลิต ใบจะหยิกงอ 
ไม่สวย แก้ด้วยการใช้น้ำาในคูที่ชลประทานไปขุดไว้ให้ 
 แม้ว่าพื้นที่ในอำาเภอป่าพะยอมมีเขื่อนแต่คนเกาะเต่าไม่สามารถ 
ใช้น้ำาเขื่อน ซ่ึงทางคณะกรรมการได้ร้องเรียนไปยังอบต.เพื่อให้ประสาน
ชลประทานทำาโครงการเพื่อนำาน้ำาเขื่อนมาใช้ ซึ่งล่าสุดยังไม่ได้รับการแก้ไข 
 “การดำาเนินการโครงการอาหารปลอดภัยของหมู่ที่ 13 บ้านนา 
ผมคิดว่าทำาได้สำาเร็จ 50-60%” ที่มองดัชนีความสำาเร็จยังต่ำาเขายอมรับว่า
เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการใช้สารเคมีในการทำาเกษตรนั่นเอง •
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 “…คนท่ีไปดกูเ็หน็ไดว้า่ เริม่ตน้ดว้ยไมม่อีะไรเลย แตว่า่ตอ่มา
ภายในวนัเดยีว ทุกคนท่ีอยูใ่นท้องท่ีนัน้กเ็ข้าใจวา่ตอ้งชว่ยกนั และยิง่ใน 
สมยัน้ี ในระยะนี ้เราตอ้งรว่มมอืกนัทำา เพราะวา่ถา้ไมม่กีารร่วมมอืกนั 
กไ็มก่า้วหน้า ฉะนัน้การท่ีท่านไดท้ำาแลว้มีความกา้วหนา้นีเ้ปน็สิง่ทีด่มีาก 
 หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพ่ือให้กิจการในท้องที่
ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือกัน แต่ก่อนนั้น
เคยเห็นว่ากิจการที่ทำามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำา แล้วก็ทำาให้ก้าวหน้าแต่อันนี้มัน
ไม่ใช่กลุ่มหนึ่ง มันทั้งหมดร่วมกันทำา และก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้ก็
เปน็สิง่ทีม่หศัจรรย ์และเปน็สิง่ทีท่ำาใหม้คีวามหวงัมคีวามหวงัวา่ประเทศชาติ
จะก้าวหน้า ประเทศชาติจะมีความสำาเร็จ…” 
 พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 21 สิงหาคม 2552

 
 จากปี 2552 เป็นต้นมา แรงบันดาลใจคิดถึงและอยากทำางานกับ
ชุมชนได้ฝังอยู่ในจิตสำานึกของ ถาวร คงศรี ผู้รับผิดชอบโครงการสวนผัก
ชุมชน คนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง บ้านหูยาน หมู่ที่ 8 ตำาบล
นาท่อม อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สภาแกนนำาหูยานจัดการตนเอง
• ถาวร คงศรี •
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 เขาได้ใช้สโลแกนเพื่อให้กำาลังใจตัวเองในการทำางานมาตลอดว่า 
“ชมุชนในฝันบ้านฉนักท็ำาได”้ นำามาสกรนีไวท้ีเ่สือ้หรอืไวนลิในการทำากจิกรรม
 “ผมในฐานะผูร้บัผดิชอบโครงการและกำานนัอนชุา เฉลาชยัเจา้ของ
พืน้ท่ีและแกนนำารวม 5 คนไดพ้ดูคยุหารอืถงึสถานการณช์มุชน ตำาบลนาทอ่ม 
เพื่อที่จะทำางานให้กับชุมชน”
 ถาวรเลา่วา่ขณะนัน้ทางทมีงานพีเ่ลีย้งของ สจรส.ม.อ. ทีน่ำาโดยคณุ
เสณ ีจา่วสิตูร เชญิเขา้ร่วมเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้และเวทสีรา้งแรงบนัดาลใจ 
เพื่อทำาโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ 
สุธีรวุฒิ
 “ในวันนั้นจากแนวคิดประโยคเดียวว่าหมอรักษาผู้ป่วยได้ที่ละคน 
แตถ้่าสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หช้มุชน กจ็ะรกัษาคนไดท้ัง้ชมุชนผมไดก้ลบัมา 
คิดออกแบบโครงการตามสภาพปัญหาของชุมชน”
 ขณะนั้นเขาได้นำาแผนชุมชน แผนตำาบล และแผนสุขภาพตำาบล 
มาศกึษาจนเหน็ตวัเลขว่าคนคนตำาบลนาทอ่ม 97% มปีญัหาสารเคมปีนเปือ้น
ตกค้างในร่างกายอันเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค การเจ็บป่วย และเสียชีวิต 
 เขาเห็นว่านั่นเป็นปัญหา จึงนำาเอาแผนชุมชนมาคุยปรึกษาหารือ 
กับผู้นำาและแกนนำาของชุมชนหูยาน หมู่บ้านที่มีประชากร 526 คน 
137 ครัวเรือน
 ชุมชนแห่งนี้ผ่านปัญหา หนักๆ มา 2 เรื่อง นอกจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจแล้วยังมีความแตกต่างทางความคิดของกลุ่มบ้านในชุมชน
 “ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผมนำาเสนอต่อคณะทำางานว่า
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน อันมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเมืองบ้าง ตัวผู้
นำาเองบ้าง”
 เขามองว่าปัญหาความคิดน่าจะแก้ได้โดยสร้างและพัฒนาแกนนำา
เป็นสภาแกนนำา วิธีการคัดเลือกแกนนำาที่มาจากกลุ่มบ้านและหย่อมบ้าน 
มาอบรม เรียนรู้ ดูงาน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านและโครงการ ทำาให้รู้และเข้าใจเรื่องเดียวกันตรงกัน
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 ส่วนปญัหาอนัเกีย่วกบัเศรษฐกจิของชาวบา้น มกีารออกแบบกจิกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับวิธีชีวิตและแผนชุมชน กำาหนดเงื่อนไข
ให้ปลูกผักปลอดสารพิษเอาไว้กินเองครัวเรือนละ 20 ชนิด เป้าหมายลด
รายจ่ายครัวเรือน 
 สำาหรบัปญัหาเกีย่วเนือ่งดา้นสขุภาพตอ้งรณรงค ์ลด ละ เลกิการใช้
สารเคมีทกุชนิด ซึง่ประเดน็นีถ้าวรเลา่วา่ทางหมออนามัยโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพตำาบลนาท่อมคือคุณหมอสมนึก นุ่นด้วงนักวิชาการชำานาญการได้ให้ 
ความรูก้บัแกนนำา กบัประชาชนบา้นหูยานถงึปญัหาสารเคมีปนเปือ้นสู่รา่งกาย
ว่าต้นเหตุมาจากพฤติกรรมการกินเป็นหลัก ดังนั้น การปลูกผักกินเอง 
ต้องไม่ใช้สารเคมี นอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังดีต่อสิ่งแวดล้อม ดิน 
น้ำา ป่าด้วย และลดต้นทุน ลดรายจ่ายครัวเรือน ที่เหลือจากการกินนำามาสู่
การแลกเปลี่ยนเป็นรายได้
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 คณะทำางานชุดโครงการฯ ได้มีบทบาทสำาคัญในช่วงตั้งต้นคือการ
เป็นนักประสานแกนนำากลุ่มบ้าน คัดเลือกมากลุ่มบ้าน 2-3 คน มานั่งพูด
คุยกัน ตามสภาพเหตุผลทางครอบครัว ทางอาชีพที่หลากหลาย ต่อมาเมื่อ
ได้มาแกนนำา 15 คนมีการประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ
 แกนนำา 1 คน ชวนสมาชิกมา 4 คนรวมแล้วได้ 75 คนเป็น 
ครัวเรือนต้นแบบ
 หลังจากสร้างความเข้าใจ แกนนำา และสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ
แล้วมีการชวนปลูกผัก 20 ชนิด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรวมกลุ่มทำาสินค้า
ทดแทนโดย ประคอง จนัทรเ์พง็ เปน็หัวหนา้กลุม่และเปน็วทิยากร กจิกรรม
สืบทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้ง จาก นิกร อรุณกิจ ขยายผลโดย บุญเรือง 
แสงจันทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผึ้ง สู่การพัฒนาเป็นหลักสูตร 
ในปีที่ 2
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 กิจกรรมตลาดสีเขียว เป็นการรวมผลผลิตจากครัวเรือนต้นแบบ 
มานำาเสนอแลกเปลี่ยนเป็นรายได้ของสมาชิก ในปีแรกนำามาวางขายท่ี 
รพ.สต.นาท่อม ในวันพุธแรกของเดือน ในปีที่สองพัฒนาเป็นกลุ่มสวนผักฯ 
โดย สุมาลี ศรีโดน เป็นหัวหน้ากลุ่ม
 กจิกรรมตลาดสเีขยีว เปน็การรวบรวมผกัจากสมาชกิ ทำาบญัชกีลุม่ 
แบ่งบทบาทหน้าท่ีในการไปออกบูทร่วมกับเครือข่ายภายนอกชุมชน เช่น 
งานเกษตรแฟร ์งานกาชาดของดเีมอืงลงุ และงานรณรงคข์องหนว่ยงานตา่งๆ 
ได้พัฒนาเป็นกลุ่มยกระดับและเปิดตลาดเขียวในชุมชน เรียกว่า “ตลาดหู
ยานสะพานคนเดิน” เป็นพื้นที่ของชุมชน ฝึกการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน สู่การพัฒนากิจกรรมที่หลากหลาย สร้างพ้ืนที่ให้กลุ่มเด็กได้เรียนรู้ 
ฝึกทำากิจกรรมการขายผลผลิตและสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้มีรายได้ 
 “บางเดอืนกม็กีจิกรรมจากหนว่ยงานอืน่ในพืน้ทีเ่ขา้มารว่ม เชน่ โคนม 
พัทลุง เทศบาลตำาบลนาท่อม นำากิจกรรมของเด็กและเยาวชนมาร่วม ได้แก่
โครงการ ยิ้มนี้…ที่คลองนาท่อม เพิ่มพื้นที่ดีๆ ให้เด็กๆ ในชุมชน โดยคุณ
วิภา พรหมแท่น หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาลตำาบลนาท่อม”
 ถาวรเลา่วา่ในปแีรกชมุชนหยูานไดร้บัรางวลั ชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิ
พอเพยีงระดบัจงัหวดัทีม่ผีลงานเดน่คอืการปลกูผกัปลอดสารพษิ ลด ละ เลกิ 
การใช้สารเคมีทุกชนิด มีการทำากันเป็นชุมชน 50 ครัวเรือน เกิดนวัตกรรม
จากผึ้งภูมิปัญญาฟื้นชุมชนให้น่าอยู่ ครัวเรือนต้นแบบเลี้ยงผึ้ง ได้ผลผลิต
สูงถึง 108 รัง 
 ปสีองตอ่เนือ่งจากปแีรก สภาแกนนำาไดย้กระดบัความเขม้ขน้ ในการ 
จัดระบบโครงสร้างแบ่งหน้าที่ จนมีความชัดสามารถทำางานช่วยเหลือผู้นำา 
และชุมชน ทำางานผนวกกบังานปกครองของอำาเภอคอืคณะกรรมการหมูบ่า้น 
ทีม่กีฎหมายรองรับ แบง่เปน็ฝ่ายตา่งๆ เชน่ ดา้นอำานวยการ ดา้นแผนพฒันา
ชุมชน ด้านความสงบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
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 “ผลที่เกิดในปีที่สองมาจากการทำางานที่เป็นระบบของสภาแกนนำา
ทำาให้ชุมชนหูยานได้ผลักดันให้กำานันตำาบลนาท่อม รับรางวัลกำานันแหนบ
ทองคำาในปี 57” 
 สำาหรบัชมุชนหยูานพลกิจากชมุชนทีเ่คยมปีญัหากลายมาเปน็ชมุชน
ที่มีความพร้อมที่สุดของตำาบลนาท่อม โดยเฉพาะภาพของประชาชนมีความ
พร้อมในการทำางานเป็นกลุ่มสูง 
 ถาวรเล่าถึงการพัฒนาสภาแกนนำาที่ผ่านมาว่าผ่านกระบวนการ 
หลากหลาย เช่น ฝึกอบรม เรียนรู้ดูงานนอกพื้นที่ 
 “ปีแรกศึกษาดูงาน อบต.ควนรู ดูการจัดกระบวนการสภาแกนนำา 
และธนาคารอาหาร และในปีที่สองไปดูงานที่คีรีวง ดูการจัดการชุมชนเป็น
ชุมชนท่องเที่ยว”
 นอกจากนั้น มีการร่วมกับเพื่อนเครือข่ายและหน่วยงานองค์กร 
ทีเ่ขา้มาทำางานรว่ม นำาความรูป้ระสบการณก์ลบัมาพฒันาในพืน้ที ่นำามาสูค่วาม 
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนคณะทำางานของนายเสรี ศรีหะไตร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงสมัยนั้น เชิญเข้าร่วมเป็นคณะทำางานขับเคลื่อน
โครงการเมืองลุงพอเพียง 
 บุญเรือน แสงจันทร์ สมาชิกสภาแกนนำา วิทยากรเจ้าของแหล่ง
เรียนรู้ โรงเรียนผึ้ง ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะทำางานขับเคลื่อนเมือง 
พอเพียงของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขยายประเด็นผึ้งในระดับจังหวัด 
ส่งผลให้มีชุมชนจากภายนอกมาเรียนรู้ดูงาน เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
 สมาชิกแกนนำาคนอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนให้มีตำาแหน่ง
สำาคัญอย่างสุมาลี ศรีโดน สมาชิกแกนนำาเดิมเป็นหัวหน้ากลุ่มสวนผัก 
ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล พีระพงค์ บาลทิพย์ สมาชิกแกน
นำาเดิมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรี จริญา 
ฮั่นพิพัฒน์ เป็นสมาชิกแกนนำาได้รับเลือกเป็นผู้นำาบทบาทสตรีตำาบลนาท่อม
 อีกหลายคนที่มีบทบาทหน้าที่ของตนเองดีขึ้นจากการเป็นแกนนำา 
ในกลุ่มบ้าน ที่เริ่มจากเรื่องเล็กๆ
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 การประชุมสภาแกนนำาหลังจากที่กำานันได้รับรางวัลกำานันแหนบ
ทองคำาในปี 2557 สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนหูยานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มากมาย ทัง้คน พืน้ที ่และกจิกรรมดีๆ  ทีม่คีวามตอ่เนือ่ง มเีพือ่นเปน็เครอืขา่ย 
จากภายนอกจำานวนมาก เช่น สหกรณ์การเกษตรพัทลุง กศน ธกส. เป็นต้น
 จากความร่วมมือของคนหูยานทำาให้เห็นพัฒนาการความสุขของ
ชุมชนน่าอยู่ปรากฏขึ้นมาจากฐานความร่วมมือของคนทั้งชุมชน ในที่สุดการ
สื่อสาร การพูดคุยอย่างน้อยเดือนละคร้ังของชุมชนบ้านหูยานเป็นฐานการ
สรา้งความสมัพนัธ ์ไดพ้ดูคยุซ้ำาๆ บอ่ยๆ ทำาใหด้ ูอยูใ่หเ้หน็ของผูน้ำา รว่มคดิ 
ร่วมทำาต่อยอดกิจกรรม บนฐานความคิด คือความร่วมมือของคนหูยานตาม
กระแสพระราชดำารัสพระเจ้าอยู่หัว
 จากเดิมไม่มีอะไรเลย วันนี้จนเห็นพัฒนาการเห็นอนาคตการเป็น
ชุมชนหูยานจัดการตนเอง •
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 อมร สุขวิน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการความมั่นคงทางด้าน
อาหารวิถีบ้านท่าช้าง ชุมชนบ้านท่าช้าง หมู่ 5 ตำาบลพนางตุง อำาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 อมรยงัมีบทบาทอกีอยา่งเปน็หวัหนา้กลุม่วชิชาลัยรวงขา้ว เขาเล่าวา่ 
วิถีเดิมแห่งบ้านท่าช้าง ผูกพันอยู่กับการประกอบอาชีพทำานาเนื่องจาก
ภูมิประเทศราบริมทะเลสาบ กับมีลำาคลองไหลผ่าน ที่นี่จึงเคยเป็นพ้ืนที่ 
อู่ข้าวอู่น้ำาของพัทลุงมาก่อน
 จุดเปลี่ยนอยู่บนวิถีใหม่ทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เหตุการณ์ปี 2543 ซึ่งพบว่าน้ำาจากนาที่ถ่ายลงคลองปนเปื้อนด้วยสารเคมี 
ไม่ว่ายากำาจัดหอยเชอรี่ ยาฆ่าหญ้าและฆ่าแมลง ส่งผลให้ปลาตามแหล่งน้ำา
ธรรมชาติพากันลอยหัวตายจำานวนมาก 
 หลังจากปีนั้นเองที่เขาเริ่มเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรทางเลือก ศึกษา
เรียนรู้การทำาเกษตรยั่งยืน เห็นประโยชน์ของการทำาเกษตรท่ีมีหลักการลด
ต้นทุนโดยพึ่งตนเอง ไม่ใช้สารเคมี จึงคิดนำากลับมาทำาที่บ้านท่าช้าง
 ปี 2547-2548 อมรชักชวนเพื่อนในชุมชน 7 คนมาทำางานงาน
วิจัยของ สกว. เก็บข้อมูลการทำาเกษตรเรื่องการทำานา ผลที่ได้จากงานวิจัย
พบปัญหาชุมชนบ้านท่าช้างมี 9 เรื่อง แต่สำาคัญที่สุด 3 ลำาดับแรกประกอบ
ด้วย

ความมั่นคงอาหารบนวิถีท่าช้าง
• ถาวร คงศรี •
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 1. เมลด็พนัธุข์า้วพืน้บา้นกำาลงัจะหายไปจากชมุชน ทีเ่หลือในตอนนัน้ 
  แค่สายพันธ์เดียว คือ พันธุ์ไอ้เฉี้ยง
 2. การใชแ้รงงานในภาคเกษตรหรอืการทำานาตอ้งจา้งแรงงาน ทัง้ทีว่ถิ ี
  เดิมใช้การออกปากลงแขก 
 3. การใชส้ารเคมท่ีีนำามาใชใ้นการการเกษตรทำานาทีส่่งผลตอ่สุขภาพ 
  และทำาให้ต้นทุนสูงขึ้น 
 ผลจากงานวิจัยเขาได้รวมตัวกันตั้งชมรม “สื่อแห่งปัญญาพัฒนา
เกษตรยังยืน” ทำางานทางความคิดการพึ่งตนเอง ต้องการพัฒนาการทำานา
ตามแนวทางในอดีตและปรับเป็นการทำานาอินทรีย์ 
 ป ี2549 เขาชวนคณะทำางานทีร่ว่มขบัเคลือ่นดว้ยกนัจำานวน 5 คน 
ทำาแปลงทดลองทำานาอินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง 2 ไร่ มีการทำาปุ๋ยใช้เอง
จากขี้วัว แกลบ รำา กากน้ำาตาล น้ำาหมัก ผลจากการทดลองทำานาพบว่าได้
ผลผลิตเท่ากับคนทำานาระบบเคมี 
 ปี 2550-2551 กลุ่มได้ขยายการทำานาอินทรีย์จำานวน 18 ไร่ 
ที่วิทยาลัยภูมิปัญญา ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุงใช้ข้าว 3 สายพันธุ์ 
คือ ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก และข้าวเหนียวดำา มีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน
ให้การสนับสนุน คือ 
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 - วิทยาลัยภูมิปัญญาสนับสนุนสถานที่ ที่นาปลูกข้าวและโรงปุ๋ย 
  ใช้คน 10 คนในการทำาปุ๋ยใช้เองลดต้นทุน 
 - เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืกสนบัสนนุ การทำากระบวนการ ใหค้วามรู ้
  แกก่ลุม่และเยาวชนในชมุชน ให้ขอ้คดิ แนวทาง หรอืการวางแผน 
  จะทำาอะไรต่อไปในแต่ละขั้นตอน 
 - หน่วยงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สนับสนุนพันธุ์ข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ 
 การดำาเนนิงานในครัง้นีท้างกลุม่ลงหุ้นกนัจำานวนหุน้ละ 100 รอ้ยบาท 
ได้งบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง สนับสนุนโรงปุ๋ยให้ชุมชนและ
กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบโรงปุ๋ย 
 ปี 2552 ศนูยว์ิจยัขา้วพัทลุงพาสมาชกิในกลุ่มไปดูงานในภาคกลาง
และภาคอีสาน เพื่อกลับมาทำากระบวนการรับรองผลผลิตข้าวออแกนิค 
จากกรมส่งเสริมข้าวเรยีกว่าใบรบัรองมาตรฐานแปลงนามาตรฐานขา้วอนิทรยี์
กับพันธุ์ข้าวที่ปลูก
 ปี 2553 มีผู้สนใจมากขึ้นจาก 5 คนเป็น 9 คน พื้นที่เดิม 20 ไร่
เป็น 60 ไร่ เป็นข้าวสังข์หยด ผลผลิตที่ขายให้โรงสีทั่วไปในราคาปกติ
 มกีารรวมตวัเปน็กลุม่หลายกลุม่เปน็เครอืขา่ยรว่มกนั เชน่ เครอืขา่ย 
เกษตรทางเลือก กลุ่มคนรักษ์ลุ่มน้ำา ได้ขายผลิตภัณฑ์คือ ข้าวสังข์หยด 
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ในปีน้ีเช่นเดยีวกนักรมการขา้วทีส่ง่เสรมิการทำานาอนิทรยี ์ไดอ้บรมการทำานา
อินทรีย์ การตรวจแปลงนา การปรับปรุงพัฒนาขยายโรงปุ๋ยอินทรีย์ ตลอด
จนรับรองผลผลิต ผลที่เกิดขึ้น ได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายข้าวสังข์หยดพัทลุง 
ไปร่วมงานกับชาวนาอื่นๆ 
 “กลุม่ของเรา 30 คนไดป้ระชมุกนัเพือ่หาปญัหาอปุสรรคและรว่มคดิ 
เพื่อจะหางบประมาณมาพัฒนาชุมชนในด้านอื่น เราคิดจัดการขยะในชุมชน
เพราะเห็นชุมชนอื่นเขาทำาได้ผล แต่พอกลับมาคุยกับชุมชนชุมชนไม่เห็น
ด้วยและยังไม่พร้อม” อมรเล่า 
 คณะทำางานกลับมาคุยกันใหม่ เห็นว่านาจะทำาประเด็นนาอินทรีย์
ที่ทำาอยู่แล้ว มีการปรึกษา เสนีย์ จ่าวิสูตร มาช่วยทำาโครงการลดมลพิษ
ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย 
 “ได้งบ สสส.มาครั้งแรก ทางกลุ่มก็ทำาลดเคมีทุกชนิดในนาข้าว 
โครงการ ทำา 20 คน 20 ไร่ เป็นครัวเรือนต้นแบบการลดการใช้สารเคมี 
มีเป้าหมายไว้กินเอง”
 อย่างไรก็ตาม อมรเล่าว่าในปีนั้น ครัวเรือนต้นแบบประสบภัยจาก
น้ำาท่วมอย่างหนัก ชุมชนเสียหายจากการทำานา ขาดกำาลังใจ 
 ก่อนจบโครงการครั้งนั้นมีกิจกรรมการทำาขวัญข้าวที่เป็นภูมิปัญญา
เดิมของชุมชนบ้านท่าช้างที่ขาดผู้สืบทอด จนชาดช่วงไปประมาณ 20 ปี 
ในงานน้ีปรากฏว่ามีเพื่อนเครือข่ายชาวนามาร่วมงานจำานวนมาก ประโยชน์
ที่ได้รับจากงานนี้ คือช่วยเสริมกำาลังใจคนบ้านท่าช้างดีขึ้น เพราะได้กำาลังใจ
จากคนภายนอกที่มาร่วมงาน
 ปี 2554-55 คณะทำางานมีแนวคิดใช้คลองในการรวมคนในชุมชน
ร่วมทำากิจกรรม แนวคิดการทำานาอินทรีย์ เห็นความเชื่อมโยงกับน้ำาที่ทำานา 
จึงได้ทำาโครงการรักษ์นา รักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำา ขอทุนสนับสนุนจาก 
สสส. เปา้หมาย ตอ้งการให้ชมุชนดแูลน้ำาในนาทีเ่ปน็ส่วนเกนิระบายใหไ้หลลง 
ลำาคลอง ไม่ให้ปะปนสารเคมีทางการเกษตร มีการรณรงค์สร้างกิจกรรมขึ้น 
ในพืน้ที ่20 ไร ่ครึง่หนึง่ปลกูบวัแดง สว่นทีเ่หลอืลอกวชัพชืเพือ่ใหป้ลาไดอ้ยู ่
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 งานนีม้สีว่นรว่มของหลายภาคสว่น เชน่ ผูใ้หญบ่า้น ผู้ชว่ยผู้ใหญบ่า้น 
และ อบต. เพราะคนเหล่านี้เคยทำาเขตอนุรักษ์ร่วมกันมาก่อน ขณะที่กลุ่ม
นักเรียนมาช่วยปลูกต้นไม้ขอบ คลองปากประ การปลูกบัวแดงและปล่อย
ปลามอีาสาสมคัรครวัเรอืนทีบ่า้นเรอืนตดิรมิคลองรว่มกนัทัง้สองฝัง่ ชว่ยกนั
ทำาแนวเขตและลอกนำาวัชพืช และร่วมกันวางกฎกติการ่วมกัน ของชุมชน 
ทั้งสองฝั่งคลอง 
 “ผลสำาเรจ็ของการทำาแนวเขตอนรุกัษค์ลองปากประ ไดม้กีตกิาความ
ร่วมมือของชุมชนสองฝั่งที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง อาสาสมัครชุมชน 
และผูใ้หญบ่า้นกป็ระชาสมัพนัธใ์ห้อยา่งตอ่เนือ่ง คอยบอกคนภายนอกวา่เปน็
แนวเขตอนรุกัษข์องชมุชน นอกจากปา้ยประกาศ ความรว่มมอืของชมุชนได้
พัฒนาต่อในการปลูกต้นไม้ริมคลองและร่วมกันปรับปรุงหลายอย่างให้ดีขึ้น 
แม้ยังมีคนภายนอกเข้ามาหาปลาอยู่บ้างอาสาสมัครและชุมชนยังต้องคอย
เป็นหูเป็นตา”
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 อมร เลา่ตอ่ว่าหลงัจากการดำาเนนิงานของกลุม่แกนนำาในชมุชน ทำางาน 
ทางความคิดมาทีละเรื่อง จากนามาเรื่องคลอง แม้ยังไม่ประสบความสำาเร็จ
มากนัก แต่เห็นชุมชนมีพัฒนาการอย่างค่อย เป็นค่อยไป ด้วยวิธีการทำางาน
ทางความคิดทีละเรื่อง เรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริง 
 จากการทำางานเอาจรงิเอาจงัของแกนนำา ถงึแมจ้ะมสีมาชกิทีเ่พิม่ขึน้
ในกลุม่ไมม่ากแตเ่พิม่ดว้ยความเขม้แขง็ ตอ่สูย้นืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยวิธกีารทำางาน
ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ ผลงานรูปธรรมจนชุมชนยอมรับ 
 จากการทำานาอนิทรยีเ์พือ่ผลติขา้วทีป่ลอดภยัไวก้นิ และจากทนุเดมิ
ยังมีการสร้างโรงสีข้าวโดยใช้แรงงานคน เรียกว่าโรงสีมือ ในที่สุดได้ตัดสินใจ
รวมกลุ่มรวมเงินทุนกันเองสร้างโรงสีของกลุ่ม สิ่งที่ได้ที่เหลือจากเก็บไว้กิน 
ก็สีขาย กลุ่มนำาไปแปรรูปเป็นทำาขนม เป็นสบู่ที่ทำาจากข้าวอินทรีย์ 
 การทำานาข้าวอินทรีย์แบบพึ่งตนเอง สมาชิกมีข้อตกลงกันจะนำาเอา
ผลผลิตมาเข้ากลุ่ม มาแปรรูปเป็นข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวขาว ข้าวกล้อง 
ในรูปแบบต่างๆ ส่วนการตลาด ทางกลุ่มจะสีข้าวตามที่ลูกค้าสั่ง ส่วนหนึ่ง
ฝากขายตามร้านค้า แกนนำาก็นำาไปออกบูธในงานสำาคัญ ร่วมกับเครือข่าย 
หรืองานรณรงคข์องภาคเีครอืขา่ย สว่นในชมุชนคนในกลุม่ในชมุชนมาซือ้กนิ 
ส่วนแกลบ รำา ทางกลุ่มและสมาชิกนำาไปทำาปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ 
 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้ทำาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น 
สบู่น้ำามันรำาข้าว จมูกข้าวกินกับน้ำาร้อนทำาจากรำาข้าว ส่วนข้าวกล้องนำามาทำา
ข้าวพองข้าวสังข์หยด เป็นผลิตภัณฑ์เด่นอีกอย่างของชุมชน
 ผลจากการทำากิจกรรมของกลุ่มพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้สนใจ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน จากหน่วยงานและเครือข่าย ทำาให้สมาชิกกลุ่ม
และคนในชุมชนได้มีงานทำาอยู่กับชุมชน พื้นที่ มีรายได้จากกิจกรรมแต่ละ
กระบวนการ เช่น คนสีข้าว คนตากข้าว 
 “ที่ชัดเจนมากคือการพึ่งตนเองเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำาให้ชุมชน
ยอมรับและเข้ามาร่วมมากขึ้น นำามาสู่กลุ่มใหม่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มที่ 
ทำาเรื่องคลอง อาสาสมัครทำางานร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อบต กลุ่มการทำานา
อินทรีย์ครบวงจร” อมรเล่า 
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 ทางกลุ่มยังมีการทำางานที่ร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน 
ในการเรยีนรูว้ถิชีาวนาจากโรงเรยีนบา้นทา่ชา้ง และโรงเรยีนอืน่ในจงัหวดัทีเ่ขา้
มาเรียนรู้ ทำาโครงงาน ค่ายเด็กเยาวชน ที่ดำาเนินการคือ การเก็บข้าว ดำานา 
ปลูกผัก เรียนรู้พันธุกรรมข้าว 
 ปัจจุบันกลุ่มได้เด็กและเยาวชนเข้ามาทำางานกับกลุ่ม ร่วมบันทึก
ข้อมูล เช่น กลุ่มผักพื้นบ้าน กลุ่มข้าว และอยู่ในขั้นตอนพัฒนาสู่หลักสูตร
ในโรงเรียน
 “ความมั่นคงทางอาหารท่ีเกิดขึ้นกับครัวเรือนต้นแบบของชุมชน 
13 ครัวเรือน มีคุณลักษณะคือ เขาทำาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทำานา 
เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักข้างบ้าน ทำาปุ๋ย สร้างและเก็บเมล็ดพันธุ์ทั้งผัก และข้าว 
แปรรูปได้เอง ครัวเรือนที่ทำานานำาเอาข้าวเปลือกที่ตัวเองทำามาสีแล้วเก็บไว้
กินมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิม”
 อมรเห็นว่า ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคือครอบครัวมีอาหาร
จากการทำาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดทั้งปี 
ถ้ามีคนอื่นมาขอแบ่งก็สามารถมีเหลือให้คนอื่นได้คือ เข้าหลัก “ปลอดภัย 
พอเพียง เข้าถึงได้ง่าย” 
 “ส่ิงที่ชุมชนมีความสุข และน่าอยู่ได้นั้นมาจากการที่ทุกคนเปิดใจ 
สร้างเพื่อนมีเครือข่ายทั้งสนับสนุน ให้ความรู้ เสริมกำาลังใจ และให้โอกาส
กับชุมชนบ้านท่าช้าง” •
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 “ความสุขของชุมชนทุกคนต้องร่วมคิดร่วมทำาร่วมตัดสินใจ 
ผมอาศัยมติของคณะกรรมการทุกครั้ง ที่ต้องตัดสินใจแทนชุมชน”
 วิโรจน์ เหตุทอง ผู้ใหญ่บ้านกล่าวอย่างหนักแน่นท่ามกลาง 
คณะทำางานโครงการเกาะทองสมใหม่เกษตรอินทร์สร้างสุข หมู่ที่ 15 
บ้านเกาะทองสมใหม่ อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 บ้านเกาะทองสมใหม่มี 3 กลุ่มบ้าน 155 หลังคาเรือน มีประชากร 
494 คน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คนทำาหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการนี้เสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของ
หมู่บ้าน” ที่สามารถทำางานร่วมกับส่วนราชการได้
 หน่วยงานภายนอกที่มาร่วมทำางานกับชุมชน เช่น พัฒนาชุมชน 
พัฒนาท่ีดิน การศึกษานอกระบบฯ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
ส่วนหน่วยงานภายใน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เทศบาล
ตำาบล ศูนย์พัฒนาครอบครัว เหล่านี้ได้ช่วยชุมชนตั้งแต่การค้นหาปัญหา 
ของชุมชน จนถึงการจัดทำาแผนชุมชน

บนหนทางสร้างยี ่ห้อ
“ของดีศรีทองสม”
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 โครงการเกาะทองสมใหม่เกษตรอินทร์สร้างสุขที่ได้รับสนับสนุน 
จาก สสส. เน้นการนำามาแกไ้ขปญัหาตามแผนพฒันาชมุชน ในขณะเดยีวกนั
ก็อาศัยภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนมาช่วยในการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
 “เราไมอ่ยากทำากจิกรรมเพือ่ให้ไดก้จิกรรม แตเ่ราตอ้งการใหก้จิกรรม
สร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างความร่วมมือ เชื่อมความสัมพันธ์
กับเครือข่ายต่างๆ” 
 ผู้ใหญ่วิโรจน์ ให้ความเห็น แล้วเล่าต่อถึงกระบวนการทำางานของ
โครงการว่าการเปลี่ยนวิธีคิดและการจูงใจ จึงได้พาคณะทำางานและสมาชิก 
ของโครงการไปดูงานในพื้นท่ีอ่ืนท่ีประสบความสำาเร็จในการจัดการชุมชน 
แล้วกลับมาทำาในพื้นที่ตัวเอง
 “ซึง่ผมกคิ็ดไมผ่ดิเราไดแ้กนนำาหลายคนทีค่ดิและนำาชมุชน” ผลลพัธ ์
ทีเ่กดิจากโครงการน้ี มแีกนนำาทดลองทำานาอนิทรยี ์20 ราย รวมพืน้ที ่20 ไร ่
และได้แปรรูปข้าวอินทรีย์เป็นข้าวกล้องตราของดีศรีทองสม ขายให้คนใน
ชุมชนได้บริโภคข้าวปลอดภัย
 “มผีมเปน็แกนนำาทำาปุย๋อนิทรยีเ์พือ่ใชก้บันาขา้วทดลอง และไดข้ยาย 
เขา้ไปในโรงเรยีน นกัเรยีนมโีรงปุย๋หมกั มแีปลงผกัอนิทรยีท์ีป่ลกูเองไวบ้รโิภค 
และเชื่อมโยงไปสู่การปลูกพืชผักที่บ้าน”
 ผูใ้หญว่โิรจนเ์ลา่ว่าม ีนายเอยีด สนด ีเปน็แกนนำาตน้แบบครอบครวั 
เศรษฐกจิพอเพยีง ปลกูพชืผกั เลีย้งปลาดกุ เลีย้งไก ่ใชแ้กส๊ชวีภาพ ขยายผล 
การปลูกพืชผักสวนครัวไปทั่วหมู่บ้าน และแปรรูปเป็นเครื่องแกงตราของดี
ศรีทองสม ขายให้คนชุมชนได้บริโภคอย่างปลอดภัย 
 “เรายังมนีายสาธิต อภัยรัตน์ และนายเทพสุวรรณ แก้วจำารัส 
เปน็แกนนำาการเลีย้งผ้ึงโพรง สนบัสนนุการลดการใชส้ารเคมี และเปน็ตัวชีว้ดั 
ความหลากหลายของพืชพันธ์ท่ีปลอดสารเคมี และได้ขยายไปอีกหลาย
ครอบครัว”
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 กรณีตัวอย่าง “สวนยายลอย” เป็นสวนยางที่ทดลองปลูกพืชผัก 
ที่เป็นอาหารเสริมเข้าไปในสวน ขณะที่ นางสุจินตนา อภัยรัตน์ แกนนำา
ในการสรา้งตน้แบบการแซมกลว้ยหอมรอบๆ สวนยางขยายแนวคดิไปสูส่วน
อื่นๆ นายปิ่น ทองศรี และนายเลื่อน พรหมสังคหะ เป็นแกนนำาปราชญ์
ชมุชนดา้นการปลกูและใชพ้ชืสมนุไพร ประสานความรว่มมอืกบัสมาคมแพทย์
แผนไทยส่งเสริมความรู้การใช้พืชผักเป็นสมุนไพรแก่คนในพ้ืนที่ ในโอกาส 
ทีม่กีจิกรรมตา่งๆ ในหมูบ่า้น นายเคลือ่น พรหมยา เปน็แกนนำากลุม่กลอง
ยาวหมู่บ้าน การจัดตั้งกลุ่มกลองยาว เพราะสมาชิกโครงการฯ ยังต้องการ
ให้มีกิจกรรมบันเทิง 
 เม่ือมีการจัดเวทีเรียนรู้และประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือจาก
บรรดาแกนนำากลุม่ตา่งๆในพืน้ที ่และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตช้ือ่งาน 
“ของดีศรีทองสม” ได้รับความร่วมมืออย่างมากมาย มีนายอำาเภอควนขนุน
มาเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมชมกิจกรรม
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 ในวนันัน้นายอำาเภอกลา่วชมวา่ “งานแบบนีม้นัตอ้งจดัระดบัอำาเภอ 
หรือระดบัจงัหวัด แตห่มู่บ้านทำาไดด้มีาก” คำาพูดนีท้ำาให้ชาวบ้านกำาลังใจมาก
และนับจากวันน้ันเก็นได้ว่าหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลาย
หน่วยงานตามมา เช่น สำานักพัฒนาชุมชนคัดเลือกหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน 50 ครัวเรือน ให้เลี้ยงไก่ไข่ และสนับสนุน 
ให้มีกลุ่มเยาวชนต้นกล้าแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมจัดตั้งกองทุนแม่ของ 
แผ่นดินขึ้นมาขับเคลื่อนกิจกรรม การศึกษานอกระบบฯสนับสนุนการเลี้ยง
ปลาดกุในทอ่ซเีมนต ์30 ครวัเรอืน พรอ้มกบัการเผยแพรภ่มูปิญัญาทีค่น้พบ
จากศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ด้วยการนำาเอาน้ำาที่เลี้ยงปลาดุกมาเป็นปุ๋ยสำาหรับ
พืชผัก ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณเพื่อตั้งกลุ่มผลิตเครื่องแกง
 ศูนย์พัฒนาที่ดินเห็นด้วยกับการตั้งกลุ่มเครื่องแกงที่ใช้วัตถุดิบจาก
ชุมชน จึงได้สนับสนุนเครื่องบด 1 เครื่อง ให้กับกลุ่ม
 เมือ่ความทราบถงึจงัหวัด ผูว่้าราชการพทัลงุได้ลงมาตรวจเยีย่มพ้ืนที ่
เห็นความตั้งใจของคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงอนุมัติงบยุทธศาสตร์จังหวัด 
จำานวน 173,200 บาทเพือ่สนบัสนนุเปน็หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง ใหเ้ลีย้ง
วัวเนือ้ 10 ครัวเรือน เลีย้งหม ู10 ครวัเรอืน เลีย้งไกพ่ืน้เมอืง 10 ครวัเรอืน 
เลีย้งเป็ดเน้ือ 10 ครัวเรอืน และเลีย้งแพะ 10 ครวัเรอืน พรอ้มกบัสนบัสนนุ
ชุดอุปกรณ์สาธิตทางปศุสัตว์อีก 1 ชุด
 “ผมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการของเราได้ร่วมคิด ร่วมทำา และร่วม
ตัดสินใจ ทุกอย่างดำาเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้”
 ผู้ใหญ่วิโรจน์กล่าวด้วยความมั่นใจและเล่าต่อไปถึงการได้มาของ 
งบประมาณที่สนับสนุนมาจากทุกหน่วยงาน ว่าเป็นอานิสงส์อันเริ่มต้นมา 
กับการทำางานกับ สสส. 
 ถงึวนันีต้วัเขาและคณะทำางานไดเ้ขา้ใจระบบการทำางาน การประสาน-
งาน การเชื่อมร้อยเครือข่ายมาร่วมงาน 
 ช่วงเวลาไม่ถึง 1 ปี คณะทำางานสามารถสร้างความโดดเด่น 
ให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน จนหมู่บ้านได้รับรางวัลพระราชทาน เชิดชูเกียรติ 
ชุมชนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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 “ผลพวงที่ได้รับมาจากงบประมาณตั้งต้นจาก สสส. อย่างแท้จริง
จะเห็นได้ชัดว่าหมู่บ้านของเรามีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ประชาชน
ปลูกพืชผักเอง เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเอง สามารถสร้างต้นแบบการผลิต
แก๊สชีวภาพ”
 นอกจากนั้น ชุมชนสามารถนำาผลผลิตมาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและ
กระจายขายให้ชุมชนกันเองยังนำาเอาความรู้เครื่องมือที่มีมาเป็นทุนรับซื้อ
จิง้หรีดจากผู้เลีย้งในชมุชนมาแปรรปูเปน็น้ำาพรกิจิง้หรดี น้ำาพรกิแมงดา น้ำาพรกิ 
ปลาดุก อีกทั้งทำาผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นออกมาเช่น กระต่ายขูดมะพร้าวแบบ
ดั้งเดิม เขียงไม้มะขาม ไม้กวาดไม่ไผ่ ด้ามพร้า ด้ามจอบ และกระบวย 
 ทั้งหมดนี้จำาหน่ายภายใต้ตรา “ของดีศรีทองสม” ซึ่งหมู่บ้านเกาะ 
ทองสมใหม่ มีความตั้งใจที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 
ทุกคนเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆ นี้ พร้อมไปกับการพัฒนาคนในชุมชน 
และหวังว่าจะพัฒนาคณะทำางานไปสู่สภาแกนนำาในไม่ช้านี้ •
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 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 8 ตำาบลนาทอน อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
สมัยก่อนมีคนทำาหัตถกรรมจากคลุ้มอยู่จำานวนมาก ต่อมาเหลือเพียง
นายเกลื่อน ชื่นอารมณ์ อายุ 80 กว่าปีเพียงผู้เดียว เมื่อสุขภาพไม่ดี 
เขาเองก็ไม่อาจสานคลุ้มขายได้อีกเช่นกัน
 “ต้นคลุ้ม” ลักษณะคล้ายต้นข่า แต่เปลือกแข็งและเหนียวกว่า 
หาได้ทั่วไปในหมู่บ้านในป่าชุมชนหรือสวนยางพาราของบ้านทุ่งใหญ่ 
 เมื่อมีคนต้องการอนุรักษ์การสานคลุ้มไว้ในฐานะภูมิปัญญาชุมชน 
จึงให้นายเกลื่อนมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการภูมิปัญญา 
สานสามัคคี บ้านทุ่งใหญ่ 
 การสืบทอดภูมิปัญญาโดยงบ สสส. ในปีแรก เปิดหลักสูตรจักสาน
ตน้คลุม้ของชุมชนม ีพรทิพย ์คอยอาสา คณะทำางานโครงการฯ ผูท้ำาหนา้ที่
เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ นอกจากนั้นยังสัมภาษณ์วิทยากร รวบรวม
องค์ความรู้เป็นคู่มือจักสานคลุ้ม ตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ตลอดจนขั้นตอนจักสานคลุ้มมาเป็นหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ 

คลุม้ : ตน้ไมแ้หง่การปรองดอง
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 พรทิพย์เล่าว่าระยะแรกกลุ่มที่มาเรียนรู้การสานคลุ้ม เป็นกลุ่ม 
แม่บ้าน สตรี และเยาวชนในหมู่บ้าน ภายหลังขยับเข้าสู่กลุ่มนักเรียน 
ซึ่งทุกคนที่สนใจจะต้องลงมือฝึกปฏิบัติจริง
 ตน้คลุม้ทีป่า่ชมุชนบา้นทุง่ใหญ ่มมีากพอรองรบัสำาหรบัการทำาอาชพี 
ประกอบกับลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของคลุ้มคือยิ่งตัดยิ่งแตก หมายถึงว่า
ยิ่งไปตัดต้นคลุ้มมาใช้เท่าไรมันจะแตกกอใหม่เพิ่มเป็นทวีคูณ ไม่มีวันหมด 
ยกเว้นคนไม่เห็นความสำาคัญขุดทิ้งไป เมื่อนั้นคลุ้มอาจสูญหายไปจากระบบ
นิเวศน์ได้ 
 ป่าชุมชนของหมูบ่า้นทีม่ขีนาด 75 ไรน่ัน้ ปกตชิาวบา้นทุง่ใหญช่ว่ยกนั 
ดแูลในนามกลุม่อนุรักษป์า่คลุม้ เปน็การชว่ยกนัดแูลปา่ชมุชนไปในตวั เพราะ
ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีคลุ้มเอาไว้ใช้ 
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 ทกุวนันีม้ผีูผ้า่นหลกัสตูรการสานคลุม้ราว 70 คน หลายคนทำาเอาไว ้
ใช้เองในครัวเรือน บางคนทำาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งสามารถทำารายได้ดีมีคำาสั่ง
ซื้อจากลูกค้าชาวมาเลเซียจนผลิตไม่ทันความต้องการ 
 โครงการฯ สามารถพลกิมมุมองตน้คลุม้เปน็ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ทนัยคุ 
สมัย ทั้งที่ก่อนนี้ไม่นานนัก เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าต้นคลุ้มสามารถมาทำา
อะไรได้บ้าง 
 หลงัประสบความสำาเรจ็ระดบัหนึง่จงึมแีนวคดิทีจ่ะทำารา้นรวมสนิคา้
ในชุมชน รว่มกบัชมุชนใกลเ้คยีง เนือ่งจากหมูบ่า้นมศีกัยภาพตดิถนนสายหลกั 
สตลู-ตรงั มศีกัยภาพในการเปน็จดุจำาหนา่ยสนิคา้ ของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทาง 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ 
 สิง่ทีเ่กดิตามมานอกเหนอืจากการสบืสานภมิูปญัญาสรา้งอาชพีเสรมิ
ใหก้บัหมูบ่า้น คอืความสามคัค ีจากปญัหาในอดตีทีก่ารเลอืกตัง้ทำาใหเ้กดิการ
แตกแยก การมารวมกลุ่มสานคลุ้มเป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือได้เป็น
อยา่งด ีเพราะคนไดท้ำาอะไรรว่มกนั รวมคนทกุกลุม่ ในจงัหวะอนัผอ่นคลาย 
บรรยากาศทางการเมือง 
 พรทิพย์ คอยอาสา คณะทำางานโครงการฯ เล่าว่า ถึงปีที่ 2 
ของการขบัเคลือ่นในนามโครงการปราชญช์มุชน เรือ่งคลุม้กย็งัมคีวามสำาคญั 
โดยวทิยากรมคีวามสขุทีม่าชว่ยสอน นอกจากสอนใหค้นในชมุชนแลว้ยงัสอน 
ให้กับคนจากหมู่อื่นด้วย
 “วตัถดุบิยงัมพีอ หาไดใ้นสวนยางพารา ทีน่ีย่งัเปน็แหลง่คลุม้ทีอ่ดุม
สมบรูณอ์ยู ่พอฟนัมาใชก้แ็ตกหนอ่มาใหม ่วัตถดุบิทีต่อ้งซือ้มาเพิม่ในการทำา
หัตถกรรมมีเพียงหวายที่เป็นส่วนประกอบบ้างไม่มาก”
 เธอเล่าว่าโครงการฯ ในปีที่ 2 นับว่ามาจากการขับเคลื่อนเรื่องคลุ้ม
ในปีแรก
 คลุม้ตน้เดยีว นำามาสูค่วามเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายทีบ่า้นทุง่ใหญ ่
 นอกจากเกิดความสามัคคี ก็เกิดกลุ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ตามมา 
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 “ปีน้ีเรานำาภูมิปัญญาหลายตัวมาต่อกัน มีนวดแผนไทย การทำา
ดอกไม้จันทน์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มมะนาวไร้เมล็ด 
จากเรื่องคลุ้มตัวเดียวได้นำาไปสู่ภูมิปัญญาด้านอื่นๆ” เธอเล่า 
 มีการสร้างศูนย์วิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการจำาหน่ายสินค้าของ
ชุมชน บริหารโดยกรรมการแต่ละวิสาหกิจคอยดูแล ของที่วางจำาหน่ายมี
ผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม ผักปลอดสารพิษ มะนาวไร้เมล็ด เครื่องแกง ขนมลา 
เป็นต้น 
 ศูนย์วิสาหกิจนี้ ซึ่งเปิดทุกวัน ช่วยเสริมรายได้ของชาวบ้าน
 “ตอนแรกชาวบ้านบอกว่าทำามาแล้วไม่รู้ว่าจะขายที่ไหน เราไป 
รับซื้อมาแล้วไปขายต่อ ในงานออกบู๊ทต่างๆ เอาผลต่างกำาไรมาบริหาร 
หลายคนมองวา่ หากไมส่ามารถสรา้งมลูคา่ไดม้นักจ็บ แต่ศนูยวิ์สาหกจิชมุชน
เท่ากับสร้างเรื่องมูลค่าได้” 
 ตอนนี้พบว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งที่หันมายึดอาชีพหัตกรรมจากคลุ้ม
สามารถมีรายได้พอใจ และมีตลาดรองรับสินค้าแน่นอน ในจังหวัดสตูลรู้จัก
และตอ้งการซือ้หาหตักรรมจากตำาบลนาทอน นบัเปน็อาชพีเสรมิทีส่รา้งรายได ้
ให้ชาวบ้านที่มีความชัดเจนขึ้น 
 ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ คลุ้มเกือบจะสูญหายจากระบบไปแล้ว
 “ตอนนี้มีคนทำาตัวจริงราว 20-30 คน และขยาย ไปยังหมู่บ้านอื่น
ใกลเ้คยีงแลว้ดว้ย เพราะเขาเหน็วา่เราประสบความสำาเรจ็ เขากอ็ยากทำาดว้ย 
เราจึงกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ” พรทิพย์เล่า และให้รายละเอียดว่าที่เห็น
ได้ชัดคือคนหมู่ 9 หมู่ 4 ตำาบลนาทอนลุกขึ้นมาเรียกร้องที่จะทำาแบบบ้าน
ทุ่งใหญ่บ้าง 
 การพัฒนาดังกล่าวจากต้นคลุ้มมาสู่เรื่องต่างๆ เป็นลำาดับ นำาไปสู่ 
นโยบายสาธารณะท่ีทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและขับเคลื่อนข้อเสนอนั้นไปสู่ 
ข้อตกลง ของหมู่บ้าน เรียกว่า “ชันชี” หรือข้อตกลงของบ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ 8 ตำาบลนาทอน 
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 ข้อชันชี 9 ข้อ มาจากการประชุมสภาแกหลา (สภาจัดการตนเอง) 
ซึ่งสภาแกหลาทุ่งใหญ่ มีคณะกรรมการ 22 คน ประชุมเพื่อหาว่าอะไรบ้าง
ที่หมู่บ้านทำาเองได้ มาสร้างการชันชีหรือสัญญาใจ นำาเข้าสู่กรรมการหมู่บ้าน 
ให้ชาวบ้านขอตัดออกหรือเสนอเพิ่มเติมจนได้ 9 ข้ออันประกอบด้วย
 1. ร่วมกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง
 2. ทุกครัวเรือน ต้องแยกขยะ และเก็บขยะให้เป็นระเบียบ
 3. จะกันพื้นที่ป่า 76 ไร่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ของหมู่บ้าน
 4. จะเกบ็คา่ธรรมเนยีม การตดัไมย้างพาราเพ่ือจำาหนา่ย เปน็กองทนุ 
  รวมของหมู่บ้าน
 5. จะไม่ยิงปืนในหมู่บ้าน หรือตามงานพิธีต่างๆ
 6. จะจัดให้มีการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
 7. ให้ทุกคนทุกวัยออกกำาลังกายอย่างเหมาะสม
 8. ทุกครัวเรือนจะร่วมปะชุมพร้อมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
 9. จะร่วมกันรณรงค์ปัญหาโรคต่างๆ ที่ สาธารณสุขประกาศอยู่ 
 ข้อชันชี 9 ข้อดังกล่าว เป็นข้อตกลง ที่ทางอำาเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตลูไดร้บัประกาศเปน็กฎระเบยีบของหมูบ่า้น และจะเขา้ไปอยูใ่นแผน 3 ปี
ของ อบต.นาทอนอีกด้วย 
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 ข้อชันชี 9 ข้อนี้เป็นข้อตกลงในรูปแบบสัญญาใจที่ทุกคนในชุมชน
รับทราบ และทำาตาม แม้ไม่ได้มีข้อกำาหนดบทลงโทษ ซึ่งส่ิงที่เกิดขึ้นเป็น
สัญญาณจากชุมชนว่านับจากนาทีนี้ไปบ้านทุ่งใหญ่จะเป็นชุมชนพึ่งตนเอง 
และเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีแน่นอน
 “จากตน้คลุม้เรือ่งเดยีวกไ็ดอ้ะไรหลายอยา่ง ตอนนีห้ลายหนว่ยงาน
กเ็ขา้มาสนใจใหค้วามชว่ยเหลอืและบรูณาการ ในการทำางาน เปน็แหลง่เรยีนรู ้
ต้นไม้น้ีจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนไปแล้วจากต้นไม้ 
ที่ฟันทิ้งทำาให้มีคุณค่ามาก นอกจากสินค้าชุมชนแล้วยังทำาให้คนมารักกัน”
 อาจมองในมุมหนึ่งว่า ความขัดแย้งในชุมชนก็เป็นแรงผลัก ให้มาสู่
ความสำาเร็จ หากพลิกความขัดแย้งทำาให้คนมาครุ่นคิด สามารถพลิกวิกฤติ
เป็นโอกาส 
 กรณบ้ีานทุง่ใหญ ่คลุม้เกดิมาเปน็เครือ่งมอืทีเ่ชือ่มไดพ้อด ีแคก่ารมา 
นัง่สานคลุม้ ทำาใหชุ้มชนทีแ่บง่ฝกัฝา่ย ไดนัง่คยุกนัเกดิพฒันาการมาจนถงึวนันี ้
โดยหากมองปัจจยัความสำาเรจ็ลกึๆ อกีครัง้จะพบวา่มาจากความรว่มมอืรว่มใจ
ของชาวบ้าน และความเป็นจิตอาสาของผู้นำาด้วย •
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 โครงการร้อยดวงใจสู่ชุมชนสุขภาวะวิถีไทยชุมชนบ้านกลาง 
หมู ่4 ตำาบลควนสะตอ อำาเภอควนโดน จังหวดัสตลู ในปแีรก ขบัเคลือ่น 
ลดโรคอ้วน 
 “จากข้อมูลของหมู่บ้าน 70% อ้วนจากพฤติกรรมการกินเพราะ 
เรามี “นูหรี” (งานเลี้ยง) ในชุมชนบ่อยตลอดปี จัดเลี้ยงแกงมันๆ เช่น 
มัสม่ันเน้ือ แกงตอแมะ (ปลาต้มกะทิ) และแกงกะทิทั้งหลาย บ้านไหน 
ไม่เลี้ยงแบบนี้ ถือว่าขี้เหนียว” รอหวัน อุเละ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่า 
 วิธีจัดการปัญหาโรคอ้วน คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน 
แกนนำาชาวบ้าน ปราชญช์าวบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมคดิจนไดข้้อสรุป
ที่จะใช้หลัก 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำาลังกาย อารมณ์/สุรา สิ่งเสพติด) 
 “ด้านอาหารเริ่มจากเน้นการลดหวาน มัน เค็ม ให้พี่น้องในชุมชน
ปลูกผักมากินอย่างน้อยวันละครึ่งกิโล”
 ครั้นเห็นว่านูหรีเป็นแหล่งอาหารไขมันจึงรณรงค์เปลี่ยนงานนูหรี 
มากนิผกั โดยคณะกรรมการของโครงการฯ ชว่ยเดนิไปบอกเจา้ภาพงานเลีย้ง
นูหรีให้ปรับเมนูกับข้าวจาก 3-4 อย่าง ขอให้มีเมนูผักอย่างน้อย 2 อย่าง 

“ปลูกต้นไม้ให้คนแปลกหน้า”

ความอิ่มใจคนบ้านกลาง



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้346

 “เขาเองก็กลัวว่ามันจะไม่อร่อย แต่คณะกรรมการเราคุยกันบ่อย 
และหาวิธีที่จะเปลี่ยนให้ได้”
 การเรียกคนในชมุชนมาทำาประชาคมหมูบ่า้น โหวตเสยีง สดุทา้ยได้
กติกาชุมชน ที่สำาคัญ เช่น 
 - กินผักครึ่งกิโลกรัมต่อวัน
 - ทุกครัวเรือน ต้องปลูกผักอย่างน้อย 5 อย่าง อย่างน้อย ขิง ข่า 
  ตะไคร้ ขมิ้น พริก
 - มีเมนูผักในงานนูหรี อย่างน้อย 2 อย่าง 
 - คนไปร่วมงานนูหรี ต้องไม่พาน้ำาอัดลม ในช่วยงานนูหรี (ในวิถี 
  เดิมคนไปร่วมงานจะหิ้วของไปช่วยสมทบเจ้าภาพ) 
 - ห้ามใส่ข้าวร้อนในถุงพลาสติก และใส่โถข้าวแทน
 - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 
 - มีการให้สวัสดิการหลังคลอดกับบุตร เพื่อส่งเสริมการออม
 - ห้ามเกี่ยวข้องอบายมุข ยาเสพติด บ้านไหนฝ่าฝืน จะไม่ให้ร่วม 
  กิจกรรม
 - กำาจัดลูกน้ำายุงลายทุกวันศุกร์
 เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นชุมชนมุสลิม 100% และความที่เป็น
เครอืญาตกินัสงู สามารถคยุกนัไดง้า่ย ทัง้มกีารใชห้ลกัฮกูมปากตัทางอสิลาม 
มาคมุกตกิาชุมชน หากครอบครวัไหนไมป่ฏบิตัติาม คนอืน่จะไม่เขา้รว่มกจิกรรม 
กับเขา และไม่ให้คนนั้นมาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
 “จริงแล้วเนื่องจากว่าแม่ครัวงานนูหรีจะเป็นกรรมการโครงการฯ 
นั่นเอง จึงไม่ค่อยมีปัญหาไม่ร่วมมือ แม่ครัวจัดให้อยู่แล้ว” รอหวันเล่า 
 โครงการน้ีกอ่ให ้เกดิสภาผูน้ำาชมุชน มาจากตวัแทนทกุกลุม่ในชมุชน 
ไม่ว่า อบต. ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สตรี เยาวชน อสม. มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา 
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 “ส่วนที่ต้องช่วยผลักดันคือ พอรู้ว่าบ้านไหนมีนูหรีจะรู้กันล่วงหน้า 
เราก็จะรู้ว่าในงานนั้นจะกินอะไรก็บอกว่าต้องมีเมนูผักอย่างน้อย 2 อย่าง”
 นอกจากสร้างกระแสดังกล่าว แล้วยังทำาให้เกิดครอบครัวต้นแบบ 
ในการดแูลสขุภาพดว้ย โดยกจิกรรมการวดัรอบสะดอื ชัง่น้ำาหนกั พบวา่ภาพรวม 
ชมุชนลดน้ำาหนักได้ 3-7 กิโลกรัม และมีชาวบ้าน 10 ครัวเรือนลดพุงสำาเร็จ 
 ในโครงการปีที่ 2 รอหวันหันมาเน้นเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็น
กิจกรรมต่อเนื่องจากที่ทุกครัวเรือนปลูกผักกินเอง เลี้ยงปลา ไก่ ปลูกผัก 
มีอาชีพเสริม ผักที่เหลือกิน มาขายในชุมชน มีร้านค้าของชุมชนรองรับ 
เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
 ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ 5 ไร่ ได้มาจากการ
ร่วมกันบริจาคทำาการปลูก ขี้เหล็ก พริก มะเขือ คะน้า สายซิ้ม ต่อเนื่อง
มาจากโครงการปีแรก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านสามารถมาเอาผักไปกินก็ได้ 
ส่วนใครปลูกผักที่บ้านทางโครงการฯ พร้อมสนับสนุนต้นกล้า 
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 แนวคิดลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ต่อด้วยกิจกรรมการออม มีการทำา
กระปุกออมสินจากวัสดุในชุมชน กระป๋องแป้งใช้แล้ว หรือกระบอกไม้ไผ่ 
แจกชาวบ้าน “ในวันทำากิจกรรมเราจะประเดิมหยอดกระปุกให้ เขาต้องเอา
กลับไปบ้านและให้หยอดเงินวันละหนึ่งบาท พอสิ้นปี เราจะประเมินว่าในปี
หนึ่งเก็บเงิน ได้เท่าไรถ้ามากกว่าเดิมแสดงว่าเขาเพิ่มรายได้”
 จากท่ีรอหวันเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านไปตลาด ขากลับ 
มีผักห้อยรุงรัง ครั้นชาวบ้านปลูกผักกินเอง เธอไม่เห็นภาพเหล่านั้นอีก
 “เขาไปตลาดจะซื้อแต่ของจำาเป็น ลดรายจ่ายส่วนนี้สัปดาห์ละ 
อย่างต่ำา 200 บาท ก็มาคิดดูว่าในหนึ่งเดือน หนึ่งปีจะเท่าไร” 
 ยังมีส่งเสริมการทำาบัญชีครัวเรือน เพื่อจะได้รู้รายรับรายจ่ายของ 
ครัวเรือน และการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทำาน้ำายาล้างจาน
 เอกลักษณ์เด่นของชุมชนอย่างหนึ่งที่ได้จากโครงการฯ คือการทำา
ตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งเรื่องนี้มีที่มา
 “วนัหนึง่เราออกไปเหน็ชาวบา้นกรดียาง มคีวนัโขมงปกคลมุเขาอยู ่
ก็สงสัย เมื่อไปถามก็รู้ว่าเป็นธูปกันยุงเอามาจุดเสียบเอาไว้ตามตัวก็ตกใจ”
 รอหวันเล่าว่าคนในหมู่บ้านนี้ใช้วิธีนี้กันเยอะ เพราะพ้ืนที่ป่าริมเขา 
มีคลองไหลผ่าน เต็มไปด้วยฝูงยุง ยิ่งช่วงหน้าฝนจะชุมมาก
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 “ถ้าไม่ทำาเขาบอกว่าโอ๊ย.. มันจะมาร้องเพลงให้ฟังทั้งวันทั้งคืน .. 
ปี้ .. เพียะ.. ใส่ยากันยุงลดปัญหาลงบ้าง” 
 รอหวันมาคิดว่าการที่ชาวสวนกรีดยางโดยสูดควันจากธูปกันยุง 
อยู่ตลอดเวลาของการทำางานเป็นเรื่องอันตรายต่อสุขภาพมาก กี่วัน กี่เดือน 
กี่ปี ที่ทำาอย่างนั้น สุขภาพเขาจะเป็นอย่างไร 
 “บางคนมอีาการไอเรือ้รงัหรอืทีช่าวบา้นมสีำานวนเรยีกวา่ไอจนเยีย่ว
เล็ด ขนาดต้องใส่แพมเพิส เมื่อไปหาหมอบอกว่า เป็นภมูิแพ้ แม้ไม่อาจระบุ
ชัดว่ามาจากปัญหายากันยุงติดตัวนี้หรือเปล่า”
 แม้เธอไม่ได้กรีดยาง แต่คิดถึงสุขภาพของพี่น้อง ว่าจะแก้อย่างไร 
เห็นว่าในชุมชน ตะไคร้หอม มะนาวกรูด ขี้เลื่อย ปรึกษากับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ทำาตะไคร้หอมไล่ยุง โดยซอยตะไคร้หอม ตากแดด เปลือก
มะนาว-มะกรูดซอย ตากแห้ง แป้งข้าวเจ้าผสมกับขี้เลื่อย ใช้ได้เหมือนยา
กันยุงจากสารเคมีแต่ปลอดภัย 
 การมาทำาโครงการของ สสส. รอหวันบอกว่า สิ่งที่ได้กลับมาอย่าง
ชดัเจนคอืดา้นสขุภาพ นอกจากนัน้เปน็ความรว่มมือของชมุชนและส่วนต่างๆ 
มาช่วย เช่น ท้องถิ่น ท้องที่ ราชการหลายหน่วยงาน พอเคลื่อน โครงการ 
สสส. หน่วยงานจะเห็นความสำาคัญให้ความร่วมมือมากขึ้น
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 “นอกจากผักในพืน้ทีแ่หลง่เรยีนรูข้องหมูบ่า้น ตอนนีเ้ราปลกูตน้แค 
ผักหวาน ตาเป็ดตาไก่ เอาไว้ข้างถนนในหมู่บ้านเส้นไปชายแดนวังประจัน 
ซึ่งมีคนผ่านไปมาเยอะ”
 สองฝั่งถนนของหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยต้นแค เม่ือแคออกดอก 
ใครมาเก็บก็ได้ 
 “คนในชุมชนก็เก็บเอามากิน หรือมีนูหรี ก็ไปเก็บมาทำาอาหาร 
เลี้ยงกัน เพื่อให้ชุมชนได้ผักสด ปราศจากสารพิษ หรือว่าไปทำากับข้าวเอง 
สมัยก่อนคนข้างนอกไม่กล้าเก็บหรอกผ่านมาสักพัก คนต่างถิ่นท่ีขับรถผ่าน
ก็มาขอคนในชุมชน หรือไม่มีใครก็เอาไปเลย บางคนครั้งแรกมาจอดรถเก็บ
เอาไปแล้วครั้งที่สองเขาก็ไม่บอกกล่าวแล้ว”
 รอหวนั บอกวา่ “เรากเ็หนยีต (ตัง้ใจวา่) ใครมาเอาไปกนิกไ็ด ้ต้ังแต่
วนัทีเ่ราปลกูแลว้ เราเชญิคนในชมุชนทุกครัวเรือนมาชว่ยกนัปลกูสองฝัง่ถนน
อยู่หน้าบ้านใครก็ช่วยดูแล แต่ใครมาเอาไปกินก็ถือว่าได้บุญไป” •
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 แม้บุคลิกจะดูดุดัน พูดจาโผงผางแต่เมื่อ “อารีย์ ติงหวัง” 
ต้องพูดถึงภรรยาผู้ล่วงลับ เสียงเขาจะสั่นเครือและน้ำาตาคลอเสมอ 
 อารีย์ หรือที่คนเรียกกันว่า “บังหลี” เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 
บ้านหลอมปืน อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเมื่อปี 2556 รับผิดชอบโครงการ
จดัการอา่วทุง่นุย้ ตอ่เนือ่งมาถงึปนีี ้ดำาเนนิโครงการ กระบวนการจดัการชมุชน 
เพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน ภายใต้การสนับสนุน
ของโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สำานักสร้างสรรค์โอกาส
และนวัตกรรม สสส. 
 บทบาทโดดเด่นทางด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุดเขาได้รับ รางวัลลูกโลก
สีเขียวประจำาปี 2557 ประเภทบุคคล ผู้มีผลงานโดดเด่น ปลูกป่าชายเลน
ตามโองการของพระเจ้า 
 ใครจะรู้ว่าการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา อยู่บนแรงบันดาลใจ
จากหญิงสาวที่เขารักสุดหัวจิตหัวใจ หล่อนมีชื่อเล่นชื่อเดียวกับอ่าวที่เป็น
ชีวิตจิตใจของเขา 
 “นุ้ย” ภรรยาของอารีย์ชื่อจริงว่า ยามิละห์ ติงหวัง เสียชีวิตด้วย
อาการป่วยไวรัสตบัอกัเสบบเีมือ่ป ี2552 อารยีเ์ลา่วา่ ตอนนัน้เขาทนแบกรบั 
กับความสูญเสียแทบไม่ไหว กลายเป็นคนเลื่อนลอยนานแรมปี เพราะเธอ

มุมโรแมนติคของนักอนุรักษ์
บังหลีปลูกป่าตามโองการพระเจ้า
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ไม่ใช่เพียงภรรยาแสนประเสริฐ แต่เป็นคู่ชีวิตอันมีอิทธิพลกับจิตวิญญาณ
เขาอย่างยิ่ง 
 “พวกเราเป็นชาวประมงพื้นบ้าน เมื่อปี 2545 บังกับภรรยาออก
ทะเลจับปลาและหาหอยเสียบตามชายฝั่งก็มีแนวคิด ว่าทำาอย่างไรที่จะหา
ไม้พังกาหรือโกงกางไปปลูกในทะเล” 
 เพราะเช่ือว่าหากต้นไม้มีมากทรัพยากรสัตว์น้ำาน่าจะเพ่ิมตามมา 
สองคนผัวเมีย จึงออกหาโกงกาง 100 ฝักลงปลูกป่าชายเลนและ ปลูกมา
เรื่อย คนอื่นเห็นสองคนช่วยกันทำาก็หาว่า “บ้า” แต่พวกเขายังปลูกขยาย
พื้นที่ป่าโกงกางไปถึง 6-7 ไร่ จากพื้นที่อ่าว 30 ไร่ 
 เห็นชายหาดเลี่ยนเตียนโล่ง ร้อนแดด ชาวบ้านออกมาหาหาหอย
ไม่มีที่หยุดพัก พวกเขาหันมาปลูกป่าชายหาด ปี 2548 ฝูงวัวบุกเข้ามากิน
ต้นไม้เกือบหมด ได้ขอบริจาคเงินพี่น้องซื้อลวดหนามกั้น เดือนสิงหาคม 
2549 การปลูกซ้ำาทำาให้ป่างอกงาม 
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 คร้ันปา่ชายหาดเตบิโตมรีม่เงาใบบงันา่นัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ มสีิง่ทีไ่ม่
คาดคิดตามมา กลา่วคอืเยาวชนเขา้ไปมัว่สมุ กนิเหลา้เบยีร ์และมพีฤตกิรรม
ระหว่างหญิงชายที่ไม่เหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลาม
 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นปัญหาสังคม ผู้ใหญ่อารีย์จึงขอ
งบ สสส.มาแก้ปัญหา
 “เริ่มจากมีการทำาข้อมูล แผนที่ชุมชน หลังจากนั้นจัดค่ายเยาวชน
ให้กลุ่มที่มีปัญหานั่นแหละ”
 กจิกรรมคา่ย มกีารเชญิโตะ๊ครมูาอบรมสัง่สอนเยาวชนผา่นแนวคดิ
ตามหลักศาสนาอิสลาม จนกลุ่มเป้าหมายเร่ิมคล่ีคลายปัญหาจากภายใน 
ทีละนิด 
 เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างสืบเนื่องจึงให้พวกเขามีส่วนในการสำารวจ
การใช้ประโยชนป์า่ชายหาด ปา่ชายเลนอา่วทุง่นุย้ จากแกนนำาเดก็ 15 คน จึง
สามารถสร้างแนวร่วมเยาวชนเข้มแข็ง 37 คน กลุ่มเหล่านี้เองในเวลาต่อมา 
มีส่วนในการออกระเบียบกติกาชุมชน รวมไปถึงการบริหารจัดการอ่าวทุ่งนุ้ย 
ซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชน 
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 “การท่ีคณะทำางานเยาวชน นั่งคุยประชุม กันในป่าทรายของ 
ชายหาด ใต้ต้นสน ต้นยูคา หรือ โกงกาง เป็นประจำา ทำาให้คนที่คิดเข้า
มาทำาอะไรไม่เหมาะสมในบริเวณป่าดังกล่าวก็จะไม่กล้าเข้ามาตรงนั้นอีก” 
บังหลีเล่า 
 เป้าหมายระยะที่ 1 มีผลสำาเร็จระดับหนึ่ง 
 เปา้หมายระยะที ่2 ตอ้งการทำาอา่วทุง่นุย้เปน็ศนูยเ์รยีนรู ้3 นเิวศน ์
คือ ป่าชายเลน ป่าชายหาด และบริเวณชายฝ่ังซ่ึงก็คือการดำาเนินการ
โครงการกระบวนการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเอง 
บ้านหลอมปืนในปีนี้ 
 เป้าหมายระยะที่ 3 เป็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชน 
 “ที่ผ่านมา คนมองว่าบ้าหรือเปล่าก็น้อยใจ เพราะทำาของดี แต่คน
มองอยา่งนัน้ คนทีใ่หก้ำาลงัใจบงัคอืยามลิะห์ ถา้มปีญัหาอะไรภรรยามาตบบา่
แล้วพูดว่า เรื่องอื่นค่อยพูดกัน ยิ้มซิ ..ยิ้มซิ ..เขาลากมือผมออกมายืนแล้ว
พูดว่านี่ป๊ะทำาเพื่ออัลเลาะห์นะ คิดอย่างนี้แล้วสบายใจ”
 กนัยายน 2552 ชว่งเทศกาลฮารรีายอ ลกู หลานออกเทีย่ว เขากบั 
นุ้ยผู้เป็นภรรยา มานั่งริมทะเล นุ้ยบอกว่าหากในทะเลมีกุ้งหอย ปู ปลา 
ที่สมบูรณ์ พี่น้องจะได้สบาย
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 เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำา ได้ทำาไปตามโองการของพระผู้เป็นเจ้าที่สร้าง
มนุษย์ขึ้นมา โองการพระเจ้าบอกว่าสร้างมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง 
คือ เคารพภักดีต่อพระองค์ และมนุษย์ทุกคนเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า 
ที่จะมาปกครองดูแลโลกใบนี้ คนทำาลายทรัพยากร จะได้รับบทลงโทษจาก
พระผู้เป็นเจ้า 
 “ยามิละห์ ไม่เคยคิดถึงตัวเธอเองนะ ตลอดชีวิตคิดเพื่อคนอื่น 
นี้เป็นพลังให้บังทำาเพื่อชุมชนอยู่ได้ คิดดูซิชาวบ้านคนอื่นเขามีแต่มุ่งแต่เรื่อง
เงนิวตัถนุยิม มีคน 2 คนมาปลกูตน้ไม ้คงคดิว่าบา้แลว้ เปน็งานทีส่วนกระแส 
สังคมเลยในวันนั้น แต่วันนี้กุ้งหอยปูปลามันเกิดประโยชน์ได้กับ ชาวบ้าน 
ทุกคน” ปี 2545-2552 ผู้ใหญ่อารีย์ดูแลฟื้นฟูอ่าวเงียบๆ กับภรรยา 
ทุกวันนี้ มีคนเข้ามาช่วยเป็นกลไกใหม่ในชุมชน 
 “ยามลิะหเ์คยบอกบงัวา่ ถา้จะถกูหาวา่โงบ่า้งจะแปลกอะไร ทำาเพือ่ 
อัลเลาะห์แล้วก็สบายใจ เขามากี่คนก็เรื่องของเขา ไม่มาก็เรื่องของเขา 
แต่เรามีความสุขใจอย่างแปลกประหลาดที่สุด”
 ก่อนแต่งงานบังหลี อกหักมา 3-4 ครั้งซ้อน เลยเกลียดผู้หญิง 
จังหวะติดทหารเกณฑ์จึงคิดสมัครทหารพรานต่อ พ่อของเขากลัวว่าลูกชาย
จะเตลิดเสียศูนย์ เลยประกาศขอเมียให้อารีย์
 “บังสวนกลับว่าถ้าสาวละงูไม่เอาอีกแล้ว พ่อเลยไปขอสาวชาว 
ท่าแพให้ ทีน้ีจึงมิอาจปฏิเสธ ทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้ 
เป็นเจ้า และท่านได้ที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้” 
 หลังภรรยาเสียชีวิต ขาดคู่คิด ร่วมทำา และท้อถอย แต่พอมานึกว่า
ขณะนี้อย่างน้อยก็มีทีมงานส่วนหนึ่งเกิดขึ้น จากที่เราทำาให้เขาเห็น ยอมรับ
ขึ้นมาทีละนิด 
 “ทัง้หมดบงัยกใหภ้รรยาผมเปน็พลงัสำาคญั ทกุวนันีแ้มว้า่เขาเสยีชวีติ 
ไปแลว้ แตรู่ส้กึวา่เธอยงัอยูข่า้งตลอด ทำาใหเ้รามพีลงัเพิม่ขึน้มาอกีสิง่ทีข่อจาก 
พระเจา้กค็อืหลังจากตายกข็อใหพ้บในโลกหน้า เพื่อบอกเธอวา่ ภรรยาไดท้ำา
ในสิ่งที่เธอฝันไว้สำาเร็จ” •
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 หมู่ 2 บ้านปากละงู ตำาบลละงู จังหวัดสตูล เป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่มีประชากร 1,000 กว่าครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร 
กรีดยาง รองไปเป็นประมง รับจ้างและข้าราชการ
 เพราะหมู่บ้านใหญ่ทำาให้การดูแลสุขภาพ โดยหน่วยงานต่างๆ 
ไม่ทั่วถึง แม้มี อสม.มาช่วยก็ทำาได้เพียงการดูแลพื้นๆ
 ก่อนมาถึงโครงการญาติใครใครก็รัก บ้านปากละงูเริ่มทำาโครงการ
กับ สสส. ตั้งแต่ปี 54-55 ระยะแรกมุ่งปัญหายาเสพติด เพราะเป็นหมู่บ้าน 
ตดิรมิชายหาด แหลง่พบปะเยาวชนทัง้ในและนอกหมูบ่า้น เกดิความสุ่มเส่ียง
จากผู้ใหญ่ไม่สามารถดูแลติดตามพฤติกรรมเด็กอย่างทั่วถึง 
 กลัยทรรศน ์ติง้หวงั พีเ่ลีย้งโครงการฯ เลา่วา่อาชพีของคนในชมุชน 
ที่ทำาให้ต่างคนต่างอยู่ สนใจแต่งานตัวเอง เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในที่สุดเลย
มาคิดเรื่องทำาผังเครือญาติ เพราะแม้คนที่นี่จะอยู่ด้วยกันมานาน แต่หากไป
ถามชาวบ้านว่าตระกูลใหญ่ๆ ในชุมชนมีใครบ้าง ก็ไม่มีใครรู้ ส่วนมากจำาได้
แค่บ้านใกล้เรือนเคียง ห่างไปหน่อยไม่รู้ใครญาติใคร
 “เราเห็นว่าที่นี่มีต้นทุนคนเก่งแต่ไม่ได้ร่วมคิดทำาเพ่ือหมู่บ้านตัวเอง 
เราก็คิดว่า ถ้าทำาโครงการฯ จะมีการเกาะกลุ่มทำาอะไรเพื่อบ้านตัวเองบ้าง” 

ญาติใครใครก็รัก
ผังเครือโรค13 ตระกูล
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กลัยทรรศน ์เลา่ว่าแนวคดิการจดัทำาผังเครือญาตติัง้แตต่น้ จงึทำาขึน้เพือ่ดแูล
ญาติพี่น้องตัวเอง เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 เริม่จากกการออกแบบสำารวจคนในหมูบ่า้น โดยทมีงาน อสม. ไดข้อ้มลู 
หลากหลาย ต่อมาจึงจะมาวิเคราะห์ความเป็นเครือญาติ สุขภาพ กระทั่ง
มองไปที่กลุ่มเสี่ยง
 จากการดำาเนินงาน พบว่าในหมู่บ้านมี 13 ตระกูลใหญ่ นำาไปเชื่อม
กับปัญหาเรื่องโรคเลยหยิบเรื่องผังเครือญาติมาเชื่อมโยง
 “ข้อมูลทำาให้เราก็รู้ว่าในตระกูลต่างๆ มีคนป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง 
ข้อมูลผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ผู้ป่วยที่อยู่ในความเสี่ยง เป็นโรคแล้วกำาลังไป
หาหมออยู่และที่กำาลังเสี่ยง” 
 ทมีทำางานรว่มกบัหมอ รพ.สต. ทำาหลกัสตูรการอบรม อสม. เยาวชน 
เพื่อลงเยี่ยมบ้านตามผังตระกูล ซึ่งผลจากการทำาข้อมูลผังเครือญาติทำาให้
รู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม เชื่อมโยงตระกูลโรคที่เกี่ยวกับความดันหรือ 
โรคอ้วน เพราะมีเรื่องข้อมูลบริโภคอยู่ด้วย
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 “การลงไปเก็บข้อมูลทำาให้รู้ว่า บ้านนี้อ้วนกันทั้งตระกูล นำามาสู่ 
เบาหวาน ความดนั ทำาใหเ้หน็เสน้ทางการเปน็โรคของตระกลู บางคนกไ็มรู่ว้า่ 
ที่มาตัวเองอย่างไร ตระกูลไหน ไปแต่งงานกับตระกูลไหน แต่เห็นเส้นทาง
วิถีสุขภาพ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม พฤติกรรมการบริโภคในครอบครัว” 
 กัลยทรรศน์เล่าว่าการทำาโครงการนี้ สามารถต่อยอดช่วยเหลือ 
คนอื่นในชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพได้
 เจ๊ะหวัน บุหลงหลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และผู้รับผิดชอบ 
โครงการฯ เล่าว่า คนในหมู่บ้านปากละงูมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีน และไทย
มุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติอย่างพี่น้องไม่มีทะเลาะเบาะแว้ง ทำาอะไร
รว่มกนัได ้กระทัง่งานบญุประเพณตีา่งศาสนาทีไ่มข่ดักบัตัวเอง กจ็ะมาเขา้รว่ม 
สำาหรับตระกูลใหญ่ๆ ในชุมชน เช่น โชติมัน นิละ ปองแท้ ดินนุ้ย เอมเละฯ
 แม้ประชากรมุสลิม 80% แต่คนเชื้อสายจีนเช่นตระกูล อาโป่ 
เอม่เลง้ แตง่งานกบัมสุลมิ ลกูหลานหนา้ตามสุลมิมลายเูชือ้สายจีนกลมกลืน 
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 “อย่างไรก็ตามในช่วงหลังแม้คนในตระกูลเดียวกันก็ไม่รู้จักกัน 
สาเหตุ เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กันเหมือนก่อน การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างญาต ิ
ก็ทำาได้ไม่ดีนัก ด้วยวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่” เจ๊ะหวันเล่าพอทำาผังเครือญาติ 
จึงทำาให้ กลับมารู้จักกันอีก เพราะถึงแม้นามสกุลจะไม่เหมือนกัน แต่ก็เป็น
ญาตสินิทกนักเ็ปน็ได ้ดว้ยนามสกลุทีเ่ปลีย่นไปบางครัง้เพราะผูห้ญงิแตง่งาน
และเปลี่ยนใช้นามสกุลสามี จริงแล้วอาจนับเป็นญาติสนิทฝ่ายแม่
 เจ๊ะหวันเล่าว่า โอกาสสำาคัญในการพบญาติของชุมชนมุสลิม 
ส่วนมากจะใช้เทศกาลฮารีรายอ ที่ชาวมุสลิมทางใต้เรียกว่า วันราหยาหรือ 
รายอ จะมกีารรวมตวักนัทำาขนม ขา้วเหนยีว ออกไปเยีย่มญาติ คนเฒ่าคนแก ่
 การที่คนได้ไปพบกันที่บ้านญาติผู้ใหญ่ นั่งคุยกันก็รู้ว่าเป็นญาติกัน
ได้แม้นามสกุลไม่เหมือน ก็สามารถสืบสาวความเป็นญาติ
 “รายอปีละ 2 ครั้ง ทุกบ้านต้องทำาขนม เพื่อแจกเวลาที่ญาติมาหา
ที่บ้าน นอกจากนั้น 7 วัน ก่อนจะถึงวันสำาคัญนั้นคนจะไม่ออกไปไหนแต่จะ
อยู่ทำาขนมด้วยกัน โอกาสได้พบตอนร่วมกันทำาขนมก็มี จากนั้นทุกคนจะไป
มัสยิดพร้อมกัน ไปขอขมาลาโทษในสิ่งเคยที่ทำาผิดพลาดต่อกัน” 
 นอกจากนั้นในการทำา “กูรบ่าน” คือมีใครคนหนึ่งเชือดสัตว์ใหญ่ 
ก็เป็นโอกาสให้ญาติพี่น้องได้มาพบกัน เพราะคนทำากูรบ่านจะมีการแจกจ่าย
เนื้อให้ญาติและคน บ้านใกล้เรือนเคียง เป็นการทำาซากาต (บุญ)
 “สมัยก่อน รอยอ 3 วันเต็มมีคนจะอยู่ร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกัน 
เริ่มตั้งแต่ไปแต่งกุโบร์ (สุสาน) อ่านหนังสือ ทำาพิธีที่กุโบร์ หลังจากนั้นไป
เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ อีก 2 วันไปเที่ยว ในสมัยก่อนก็เน้นไปเที่ยวบ้านญาติ 
รู้อยูต่รงไหนจะไปหมด แตท่กุวนันีค้นเปลีย่นไป มักไปตามแหล่งทอ่งเทีย่วฯ” 
เจ๊หวันเล่า ทุกวันนี้ดูเหมือนพ่อแม่มีโอกาสพาลูกไปเยี่ยมญาติน้อยลง 
หลังออกมัสยิด ลูกก็ไปทาง พ่อแม่ไปทาง 
 “โทรศัพทค์อืตวัปญัหา เพราะมกีารนดัแนะกนัสว่นตวัออกไปไหนๆ 
นัดไปสังสรรค์กันแทนที่จะไปบ้านญาติ กลายไปเที่ยวน้ำาตก ห้าง พอวันที
สองของรายอ นัดไปกินข้าวที่อื่นอีกตกลงไม่ได้ไปบ้านญาติ”



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้360

 นรินทร์ สมันตกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านปากละงู เล่าว่า 
ทุกวันนี้เทคโนโลยี ทำาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สมัยก่อนหากใคร
มีญาติต้องไปหาด้วยตนเอง แต่ทุกวันนี้ติดต่อกันทางโทรศัพท์ หรือไลน์ 
 “อันนี้ผมคิดว่าทำาให้เราห่างกัน ทำาให้ไม่รู้จักพี่น้องบางทีเจอกัน 
ข้างนอก เห็นหน้ากันมาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเป็นญาติ เพราะไม่พบกันมาก่อน 
ส่วนประเพณี เป็นตัวช่วยดึงให้พี่น้องมารู้จักกันมากขึ้นอย่าง ฮารีรายอ ไม่รู้
จะอยู่ที่ไหน”
 ผู้ใหญ่บ้านปากละงูเล่า ถ้ามองถึงการทำาผังเครือญาติ มองว่าผล 
ที่เกิดชัดเลย คือได้รู้ว่าในหมู่บ้านใคร เป็นญาติพี่น้องใคร 
 เขาเลา่วา่กระบวนการจดัทำาผงัเครอืญาต ิมาจากการทำาผัง คนหลาย
วัย หลายกลุ่ม และหลายขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. เป็นผู้มา
สอนการเขียนแผนผัง หลังจากนั้นแบ่งคน 10 ทีม แต่ละทีมลงไปหาข้อมูล 
เพื่อทำาแผนที่ว่าตระกูลไหน อยู่ตรงไหน 
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 “ตระกลูโชตมินั เรากไ็ปดวูา่อยูต่รงไหน สมาชกิมใีครบา้ง ไปแตง่งาน 
กับใคร ตระกูลไหน มีลูกกี่คน มีหลานกี่คน เราก็ถามต่อว่าตระกูลโชติมัน 
นี้มีคนเป็นโรคอะไรบ้าง หรือฝ่ายภรรยา ฝ่ายสามีเป็นโรคอะไร ลูกเป็นโรค
หรือเปล่า” เจ๊ะหวันเล่าต่อ
 แบบสอบถามจะมีขอ้มูลเกี่ยวสุขภาพ เพื่อสังเคราะห์วา่คนเปน็โรค
ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ เบาหวาน ความดัน โรคจิต พิการเท่าไร
 “ในตระกูลปองแท้ เรามาสำารวจแล้ว จะเป็นโรคอ้วนกับความดัน 
แต่ไม่ทราบว่ามาจากการกินมากหรือเปล่า ตระกูลโชติมัน เป็นโรคหอบ 
เบาหวาน” เธอเลา่ ซึง่แสดงวา่แตล่ะตระกลู ความเปน็โรคเฉพาะเดน่ออกมา 
อย่างตระกูลโชติมัน อาการหอบกับเป็นเบาหวาน ตระกูลปองแท้อ้วนมาก 
เป็นความดันตระกูลทุมมาลีเป็นโรคหัวใจ หรือบางตระกูลเป็นโรคจิตกัน
หลายคน
 “แต่เราก็ไม่ได้ชี้ได้ว่ามาจากกรรมพันธุ์หรือเปล่า”
 ข้อมูลที่ได้ ทีมงานจะใช้ลงไปเยี่ยมสอบถามเบื้องต้นว่าดูแลรักษา
ตัวเองอย่างไร ก็พบอีกว่าบางตระกูล เขาไม่ชอบไปหาหมอ และปฏิเสธการ
ไปหาหมอ ก็มีสมุดบันทึก โดยมีการแบ่งตระกูลให้ทีมงานรับผิดชอบลงไป
 “ในโครงการต่อยอด นี่ทางทีมที่ลงไปเยี่ยมคนป่วย จะมีการหยิบ
สลากว่าใครจะลงไปดูแล ตระกูลไหน ซึ่งคนที่ลงไปดูแล ไม่เจาะจงเป็น 
พี่น้องตัวเอง อยู่กับผลการจับสลาก”
 เหตผุลของเจะ๊หวันคอืแม ้“ญาตใิครใครกร็กั” ดเูหมือนวา่ตระกลูไหน 
ดูแลตระกูลน้ัน แต่พอมาทำาสาแหรกเครือญาติ จึงมาได้ความคิดใหม่ว่า 
คิดว่าทุกคนในชุมชนเป็นญาติคนหนึ่งที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย 
 “ญาตใิครใครกร็กั แตพ่อสบืดแูลว้ญาตติวัเองทัง้นัน้ กเ็ลยหยบิสลาก 
เพื่อให้ทุกคนในชุมชนแลกันเองได้ โดยไม่ต้องคิดว่าต้องดูแลญาติตัวเอง
เท่านั้นคำาตอบสุดท้ายทุกคนเป็นพี่น้องเกี่ยวโยงกันหมด เราก็ต้องดูแล 
โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง”



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้362

 ตอนนี้จำานวนคนที่ลงไปเยี่ยม 50 กว่าคน ใน 14 ตระกูล (ล่าสุดมี
การสบืสาวเครอืญาตเิพ่ิมอกี 1 ตระกลู) เปน็ผูป้ว่ยตดิเตยีงจากโรคเบาหวาน 
และความดัน 
 การไปดแูลสุขภาพของญาต ิเปน็การแสดงออกทีไ่มม่เีงือ่นไขอยูแ่ลว้ 
ไมใ่ชห่น้าท่ี อสม.หรือใคร ผงัเครอืญาตยิิง่ทำาให้ความสมัพนัธด์งักลา่วชดัเจน
ยิ่งขึ้น 
 “เราไปเยี่ยมคนแก่ที่นอนติดเตียง เขาดีใจที่มีคนไปเยี่ยมจนลืม 
ปว่ยไป บางรายลกุขึน้นัง่แมไ้มล่กุมานานแลว้ ถา้หมูบ่า้นเราอยูก่นัแบบรกัใคร ่ 
ช่วยเหลือกันอย่างนี้ ปัญหาต่างๆ คงไม่มี” เจ๊หวันเล่า ความร่วมมือแบบ
ใหม่ที่เกิดขึ้น ยังเป็นโอกาสที่จะเดินไปสู่การตั้งสภาชุมชนที่จะคุยทุกเรื่อง
 “อยากฝากบอกกบัคนรุ่นใหมว่่า ญาตขิองเราไมรู่ว้า่เขาจะอยูก่บัเรา
อกีกีว่นั ไม่รู้วา่เขาจะตายไปในวนัไหน เมือ่มโีอกาสเยีย่มกค็วรทำา เพราะเวลา
ย้อนกลับไม่ได้ อย่าให้คิดได้ตอนสายไปแล้ว” เจ๊ะหวันว่า •
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 ชญานี ไพนุสิน จบปริญญาตรี แพทย์แผนไทย กลับมาอยู่
บ้านเกิด ใช้ความรู้ที่ร่ำาเรียนมาเป็นหมอประจำาคลินิกแพทย์แผนไทย
ในโรงพยาบาลละงู 
 เธอมาเปน็คณะทำางาน โครงการบา้นควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ
ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำาบลกำาแพง อำาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล
 “เรากม็ทีัง้การนวด สมนุไพร และการใชส้มุนไพรหลังคลอด การอบ
สมุนไพร เป็นที่รู้จักของคนแถวน้ัน” ชญานีเล่าและว่าในท้องถิ่นมีสมุนไพร
อยู่หลายตัว
 เธอตัง้ขอ้สงัเกตว่าปรากฏการณส์มนุไพรไทยทีพ่บบอ่ยในระยะหลงั
คอืกระแสสมนุไพรตวัไหน ถกูกลา่วถงึหรือสือ่โฆษณาจนโดง่ดงัเปน็ทีก่ลา่วถงึ
มาก คนมักออกไปค้นหาจากธรรมชาติ จนเกิดการสูญหายจากระบบ 
 “อีกมุมหนึ่งชาวบ้านรู้จักสมุนไพรแต่ไม่รู้สรรพคุณว่าใช้ทำาอะไร 
เอาไปรักษาอาการเบื้องต้นของโรคได้อย่างไร” 

แพทย์แผนไทยเพื่อบ้านเกิด

สกัดคนละงูติดยาชุด



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้364

 ความรู้เรื่องแบบนี้มักจะอยู่กับปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร หรือที่
เรียกว่าหมอสมุนไพรแต่เป็นวิถีหมอพื้นบ้านดั้งเดิมลักษณะของการผูกขาด
วิชา เข้าลักษณะรู้อยู่คนเดียวไม่บอกใคร ขนาดบางคนปลูกเอาไว้รอบบ้าน
แต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรหรือใช้ประโยชน์อย่างไร
 การสืบทอดของปราชญช์าวบา้นดา้นสมนุไพรมกัจำากดัอยูแ่คลู่กหรอื
หลานของเขา 
 สำาหรับกจิกรรมของโครงการบา้นควนไสนรวมพลังสรา้งสุขภาพปลูก
และใชส้มุนไพรใกลต้วั เธอเลา่ว่าเนน้การใชส้มนุไพรไปแกป้ญัหาโรคของชาว
บ้านท่ีเป็นกันมาก ได้แก่ อาการปวดเมื่อย และกล้ามเนื้ออักเสบจากการ
ทำางาน เนื่องจากชาวบ้านเป็นโรคนี้กันเยอะตั้งแต่อายุ 25 ขึ้นไป สาเหตุมา
จากการทำางานตามอาชีพต่างๆ และอิริยาบถในชีวิตประจำาวัน 
 “เราเขียนแผน แบ่งหน้าที่แต่ละคน มีการทำาแผนสุขภาพหาข้อมูล
ของชุมชนเช่นว่าในหมู่บ้านคนทำาอาชีพอะไร มีความสัมพันธ์เชิงสุขภาพ
อย่างไร”
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 ชญานี พบว่าในการลงหาข้อมูลชาวบ้านต้องการพัฒนาเครื่องดื่ม
สมุนไพร ลูกประคบ น้ำามัน ยาทา ยาไล่ยุง และเมนูอาหารต้านโรค
 “อาหารต้านโรคไม่ต้องไปหาที่อื่นเพราะพืชผักในชุมชน สามารถ 
นำามาปรุงอาหารได้ไม่ว่ากะเพรา ผักเหมียง ดอกแค ฯลฯ มีการประสาน
วิทยากรที่มีความรู้ในการอาหารเป็น จาก อสม.ต่างถิ่น ทำาอาหารสมุนไพร 
ท้ังของหวานของคาว ตั้งแต่ข้าวยำาใส่ดอกดาหลา จนซูชิสมุนไพร และใช้
สมุนไพรเป็นสีในขนมท้องถิ่น”
 น้ำาสมุนไพรมีการทำาน้ำาอัญชัน ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำารุง ทำาให้สดชื่น 
น้ำาฝาง บำารุงกำาลัง ความดัน หัวใจ กระเจี๊ยบเกี่ยวกับเลือด หรือน้ำาย่านาง 
น้ำารางจืด 
 สิ่งเหล่านี้ใครมีวัตถุดิบที่บ้านก็หิ้วมาทำาในเวทีอบรมของโครงการ
 “เราสอนการทำาลูกประคบส่วนประกอบ มีหัวไพร ขมิ้น มะขาม 
ตะไคร้ เกลือ พิมเสน การบูร ผิวมะกรูด ใช้บรรเทาอาหารปวดเมื่อย” 
 เธอเลา่วา่การทำาลกูประคบของโครงการฯ นบัเปน็นวตักรรม เพราะ
ไมไ่ดเ้ปน็ลกูกลมๆ อยา่งท่ีเห็นท่ัวไป แตเ่ปน็ลกูประคบแบบถงุผา้ประคบรอ้น 
ลูกประคบแบบเดิมใช้ไป 3-4 นาทีจะหมดความร้อน ส่วนลูกประคบแบบ 
ถุงผ้า มีคุณสมบัติใช้ได้ง่ายเก็บความร้อนได้นานกว่า
 “เราไดไ้ปดงูานมาบา้งแลว้พอดวีา่ลงมาพบกบักลุม่ อสม. ทีเ่ขามกีลุม่ 
จักรเยบ็กเ็ลยคดิมาทำาแบบนี ้ยงัชว่ยเพิม่รายไดเ้ขาดว้ย เพราะเขาจะเอาเศษ
ผ้ามาเย็บทำาถุงประคบได้”
 ถุงผ้าประคบแบบนี้ มีการออกแบบช่องซิปสำาหรับเปิดใส่ตัวยา
สมุนไพร ในช่องเล็กๆ 2 ด้าน หลังจากนึ่งใช้งานไปแล้ว ยังนำากลับมาใช้ซ้ำา
อีก 1-3 ครั้ง 
 “เนื่องจากโครงการฯทำากิจกรรมเยี่ยมบ้านร่วมกับโรงพยาบาลละงู 
ทมีกจ็ะเอาอปุกรณล์งไปทำาลกูประคบในพืน้ทีก่ารเยีย่มพรอ้มกบัสอนชาวบา้น 
ให้เขาทำาลูกประคบใช้เอง”



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้366

 ชาวบ้านสนใจ เพราะเคยเห็นแต่ลูกประคบที่เป็นลูกกลมๆ ทำาถุง
ง่ายดี เศษผ้าและ สมุนไพรก็สามารถหาได้ง่าย
 แบบไมซ่บัซอ้น จะมคีำาแนะนำาชาวบา้นแคว่า่เอาผา้ขาวหรอืผา้สอีืน่
ชนิดบางแต่ที่ไม่เสียง่ายเมื่อถูกความร้อนมาห่อสมุนไพร
 “สมุนไพรที่จะนำามาทำาลูกประคบ ถ้าจะให้ได้ผลดี ต้องเป็น 
สมนุไพรสด มาทำาแบบสบัแกง สว่นสมนุไพรแบบอบ มปีระโยชนท์ีเ่กบ็เอาไว ้
ได้นานกว่า แต่คุณภาพต่างกัน”
 ทีมเยี่ยมผู้ป่วยที่ร่วมกับโรงพยาบาลละงู มักพบผู้ป่วยที่มีอาการ
อัมพฤกษ์ เข็ดเมื่อย หัวใจ การใช้ลูกประคบสามารถบรรเทาอาการเหล่านั้น
 ชญานี เลา่วา่ ทางทมีวทิยาการจากโรงพยาบาลละง ูยงัทำาการสาธติ
ยาหม่องไพล ให้ชาวบ้านมาลงมือทำาเพื่อนำากลับไปใช้ที่บ้าน 
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 การขับเคลื่อนโครงการฯ ทำาให้เกิดแปลงสมุนไพรรวมของหมู่บ้าน 
โดยพื้นท่ีปลูกได้รับความเอื้อเฟื้อให้ใช้ที่ดินของชาวบ้านคนหนึ่ง ปัจจุบัน 
มสีมนุไพรราว 20 ชนดิ โดยมกีารเร่ิมเพาะชำา เจตมลูเพลงิ หมอ่น ผกัหวาน 
แบ่งหน้าที่กันดูแล มีแผนที่จะทำาป้ายแนะสมุนไพรต่างๆ ด้วย 
 พอดำาเนนิโครงการมาระยะหนึง่มกีารลงสำารวจบา้นทีร่่วมทำากจิกรรม 
เพือ่สอบถามวา่ใครตอ้งการเอาตน้กลา้สมนุไพรจากแปลงเพาะชำารวมไปปลกู
บ้านตัวเอง ซึ่งชาวบ้านบางคนก็ให้ความสนใจ
 ขณะเดียวกันกับมีการจัดบอร์ด ทำาสมุดเล่มเล็ก แลกเปลี่ยน 
ความรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละตัว มีชื่อเรียกท้องถิ่น สรรพคุณอย่างไร 
พยายามประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึงประชาชน
 “สมุนไพรที่รักษาอาการเข็ดเมื่อยซึ่งเป็นโรคหลักที่เราอยากดูแล 
อยู่ระหว่างการ เสาะหามาปลูก มีเถาวัลย์เปรี้ยง ปลาไหลเผือก โดยติดต่อ
คนทีเ่ขา้ป่าหาสมนุไพรใหช้ว่ยหาให ้เราตอ้งการนำามาปลกูในชมุชน เพราะวา่ 
ต่อไป จะหายากหรือสูญหาย” ชญานีเล่า แต่การนำาสมุนไพรหายากเหล่านี้ 
มาปลูก ก็ต้องมีกฎระเบียบบางอย่างในชุมชนกันพอสมควร เพราะสมุนไพร
ราคาแพงอาจจะมีการลักขโมยตามมา 
 “ด้านปราชญ์ชาวบ้าน เราพยายามดึงเข้ามาแต่ว่า เขาก็ยังไม่บอก
ความรู้หมด” เธอเลา่ พวกเขามวิีธคีดิตา่งกบัแพทยแ์ผนไทยยคุใหมแ่บบเธอ 
ทีอ่ยากแนะนำาทกุอยา่งให้ชาวบา้นโดยไมป่ดิบงั และคดิวา่หมอจะรกัษาอยา่ง
เดียวไม่ได้ ต้องแนะนำาในการดูแลตัวเองด้วย 
 “ปราชญช์าวบา้น พดูเกง่ รู้หมด แตเ่มือ่ชาวบา้นไปขอความรว่มมอื 
จะยังไม่เต็มที่กับชาวบ้านเขายังหวงความรู้กัน บางทีเราพยายามถามความรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน บางเรื่องเขาไม่อยากตอบก็นิ่งไปเสีย แล้วชวนคุยเรื่อง
อื่นเสียอย่างนั้น”
 ชญานี เล่าถึงเป้าหมายเปลี่ยนหมู่บ้านมารับมืออาการปวดเมื่อย 
 “ตอนนี ้เขารูแ้ลว้วา่ถา้มปีญัหา อยา่งนีจ้ะตดิตอ่กบัใครไดอ้าจจะมา
ขอสูตรไปทำาเองที่บ้านก็ได้ โดยไม่ต้องไปเอายาที่โรงพยาบาล”
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 ปญัหาของคนปวดเมือ่ยหลกัๆ ซึง่รกัษาไมห่ายขาดคอืการทีพ่วกเขา 
จะเข้าหายาชุด ข้อมูลส่วนนี้พบมากในการลงเยี่ยมคนไข้ พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
มีการซื้อยาชุดมาจากมาจาก โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง จากคนมาเดินขาย 
หรือแนะนำาต่อกันมา 
 “ทีมลงเยี่ยมของโรงพยาบาล อย่างเช่นเภสัชกร พยายามเปลี่ยน
ทศันคตเิหล่าน้ี แตช่าวบา้นบอกว่ายาชดุกนิแลว้หาย แตบ่างคนกว็า่ซือ้กนิมา 
5 ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิม เภสัชกรบอกว่ายกเลิกไปได้หรือเปล่า แพงด้วย 
แนะให้เปลี่ยนมาทางแพทย์แผนไทยหรือกายภาพบำาบัด” 
 ชญานีเล่าว่า เธอพบกับลุงคนหนึ่ง มีอาชีพเลี้ยงแพะ และกรีดยาง 
มลีกัษณะของคนอ่อนแรง เขาไปหาหมอ และซือ้ยาชดุจากรา้นขายยาในตลาด 
มากิน 
 “เราลงไปเย่ียม ก็มีการนวดให้ด้วย แต่เราก็สอนการนวดไม่ได้ 
เพราะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เรากบ็อกว่าตอนลงเยีย่มบ้านเราจะนวดให ้และ 
ให้คนในหมู่บ้านที่แวดล้อมช่วยประคบ แนะนำา เรื่องการบริหาร แขนขา 
หลังจากที่เราลงไปเยี่ยมในครั้งที่ 2 แกบอกว่า หลังจากนวด 2-3 วันรู้สึก 
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เบาสบายขึ้น โดยไม่ต้องกินยา เขาก็ตามมาที่คลินิกแพทย์แผนไทย ของ 
โรงพยาบาลละง ูหนัมารกัษาดว้ยยาสมนุไพร และแพทยแ์ผนไทยไป เลยเลิก 
ยาชุดไปเลย”
 นอกจากแนะนำายาสมุนไพร เธอยังแนะนำาเกี่ยวกับอาหารจากผัก
สมุนไพร และยาสมุนไพร
 การทำาแผนอาหาร การสำารวจอาหารการกินของคนในพื้นที่พบว่า 
อาหารเช้าคนถิ่นนี้คือ น้ำาชบา กาแฟดำา ข้าวเหนียว ข้าวหมก เหนียวไก่ 
โรตี เหล่านี้มีโอกาสก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง จึงมีการทำากลุ่มข้าวยำา การทำาน้ำา
สมุนไพรมาแทนกาแฟ 
 ผู้ป่วยอีกคนเป็นชาวประมง อยู่สองคนผัวเมีย 
 “เราก็ไดข้า่วกอ่นลงไปเยีย่ม ว่าหลงัออกจากโรงพยาบาล เดนิไมไ่ด ้
แกก็เครียด มีการกระตุ้นตัวเองให้เดิน พอทีมลงไปแกเดินได้ เราก็แนะนำา 
เรื่องการกินยา ไปนวดและประคบ และนัดมาหา เราก็ถามว่ายังกินยาอยู่
หรือเปล่า แกบอกว่าไมได้กินยาอะไรแล้ว ซื้อก็เปลืองเงินเปล่าๆ” 
 สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกอีกอย่างของชาวบ้าน แต่ไม่ใช่กิน หรือ
ประคบอย่างเดียวอาจร่วมกับการทำากายภาพ และสำาหรับแพทย์แผนไทย
อาจต้องต้องรักษาร่วมกับแผนปัจจุบัน 
 “ตอนที่เราไปเรียนแพทย์แผนไทย เรานึกว่าสมุนไพรอย่างเดียว 
จริงแล้วมีหลายด้าน มีนวด เภสัช ผดุงครรภ์” ชญานี เล่าเส้นทางชีวิตของ
คนรุ่นใหม่อย่างเธอ ก่อนมาสนใจเรื่องแบบนี้ 
 “แม่ชอบสมุนไพรมาก่อน เราเองเคยมีปัญหาเลือดลม แม่ก็ให้กิน
ยาสมุนไพรก็ได้ผล ตอนเอ็นทรานซ์ก็เลยเลือกเรียน การนวดนี่ไม่ชอบเลย 
เพราะเห็นว่าต้องนวดคนไข้ แต่ก็ชอบไปเอง เพราะเราไปสอนคนอื่น แล้ว
เขาดีขึ้น เราก็ดีใจที่ว่าเขาดีขึ้น มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น”
 เธอมองว่าในปัจจุบันตามป่าตามเขาสมุนไพร คงหายากขึ้นเต็มที 
ถึงเวลาที่จะต้องมาปลูกกันอย่างจริงจังดึงกลับมาในหมู่บ้าน แล้วให้ชาวบ้าน 
รู้จักสมุนไพรและใช้ประโยชน์ได้จริง •
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 ยูโสบ ทิ้งน้ำารอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ ตำาบล
ทา่แพ อำาเภอทา่แพ จงัหวดัสตลู เลา่วา่ในปแีรกทำาโครงการกบั สสส. 
ใช้ชื่อโครงการจูงมือลูกจูงมือหลานอนุรักษ์ป่าชายเลน
 น่ันเป็นจดุเร่ิมให้คนในชมุชนรว่มกนัคดิ รว่มกนัทำา ขณะทีก่อ่นหนา้นัน้ 
ไม่มีปรากฏการณ์เชิงสังคมในรูปแบบดังกล่าวมาก่อน
 “ชุมชนเราเป็นชนบทคนกรีดยาง ประมง สวนปาล์ม มีเลี้ยงกุ้งบ้าง 
แตไ่มม่าก อยูบ่รเิวณพืน้ทีต่ดิปา่ชายเลนรมิปากคลองทีไ่หลลงทะเล” ยโูสบ
เล่าว่าคลองสำาคัญที่ล้อมรอบชุมชน คือคลองรางกา และคลองบาราเกด 
สภาพเป็นระบบนิเวศน์คลอง 3 น้ำาทั้งจืด กร่อยและเค็ม
 “เราเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของตำาบลที่เข้าไปลึกที่สุด มีป่าชายเลนมาก
แต่ก็ถูกทำาลายมากเหมือนกัน” เขาเล่าว่าพื้นที่ป่าชายเลน ราว 1,800 ไร่ 
อยู่ระหว่างคลองรางกาและคลองบาราเกด ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า 
ชายเลนในการตกปูดำา หาหอยและทำาประมงพื้นบ้าน
 “ม ี15-16 ครวัเรอืน จบัปดูำาซึง่ตอนนีไ้ดร้าคาด ีเขาจะเอาเรอืเลก็ๆ 
ไปในคลอง ใชไ้ซไมไ้ผ ่และไซอวน บางคนไมใ่ชแ่คอ่าชพีเสรมิแตเ่ปน็รายได้
หลักเลย” 

ดูแลผืนนา-ป่าชายเลน
ความสุขคืนสู่ควนโต๊ะเจ๊ะ
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 ปา่ผนืนีจ้งึมคีณุคา่กบัชาวบา้นมาก แตถ่กูบกุรกุทำาลาย สมยัยงัเปน็ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยูโสบเคยร่วมกับชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านคนก่อนปลูก 
ป่าชายเลน ก็พบว่ามีคนนอกพื้นที่มาบุกรุกป่าชายเลน 
 “คนที่มาบุกรุกก็รู้จักกัน แต่เรายอมรับไม่ได้” เขาเล่าแต่ชาวบ้าน 
กไ็มก่ลา้ทำาอะไร เพราะคนชมุชนนีม้บีคุลกิอยูก่นัแบบงา่ยๆ ไมช่อบเบยีดเบยีน 
หาเรื่องใคร 
 เนินกลางป่าชายเลนสภาพดินดี ถูกยึดไปปลูกปาล์ม จนมีการต่อสู้
ความไม่ชอบมาพากลเรื่องนี้ในนามกลุ่มอนุรักษ์สามัคคีป่าชายเลน แต่ไม่มี
เสียงตอบรับจากสังคมอย่างกว้างขวางนัก 
 “จนเมือ่ผมไดม้าเปน็ผูใ้หญบ่า้น ผมรูส้กึวา่สิง่ทีเ่กดิขึน้ตลอดมานัน้
รับไม่ได้” ยูโสบเล่าว่าคนที่บุกรุกจับจองยังไม่พอ ยังมีการขยายออกนอก 
แนวเขตอีกต่างหาก เขากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ลงไปเจรจากับผู้บุกรุก
ก็ยังไม่ได้ผล
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 “หลายคนไปพูดเขาก็ไม่หยุด เขาถามว่าผมกลัวใคร ผมว่าไม่ได้ 
กลวัใคร แตผ่มกลวัใจของผมเอง เพราะวา่ผมชวนชาวบา้นมาปลกูปา่แตท่า่น
มาจากนอกพืน้ทีม่าทำาลาย ถามวา่ถา้ปา่โกงกางตรงนีห้ายไปชาวบา้นทีต่กปดูำา
อยู่อย่างไร จะหาหอยตันในป่าโกงกางอย่างไร”
 พอโครงการ สสส. เข้ามาทำาให้ยูโสบเห็นว่าสามารถดึงงบประมาณ
มาบรูณาการ ป่าชายเลนให้เกดิความอดุมสมบรูณข์ึน้มาอกีครัง้ กเ็ลยปรกึษา
กบัคณะทำางานในหมูบ่า้น ซ่ึงมชีือ่เรียกว่ากลุม่ “25 ตาสบัปะรด” ทีร่วมผูน้ำา 
ท้องที่ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาศาสนา อสม. และกลุ่มเยาวชน มาร่วมกันทำางาน 
 ปีแรกประสบความสำาเรจ็ในการดงึคนกลุม่ตา่งๆ ไปปลกูปา่ชายเลน 
ทำาใหห้น่วยงานด้านป่าชายเลน เหน็วา่คนในหมูบ่า้นนีต้อ้งการอนรุกัษป์า่จรงิๆ 
จงึทนนิง่เฉยอยูไ่ม่ได้ ในการตอ่สูข้องชาวบา้นตามกระบวนการกฏหมาย ตอ่มา 
จึงได้มีคำาส่ังศาลให้ร้ือถอนส่วนที่รุกล้ำาป่าชายเลนไปปลูกปาล์มได้ทั้งหมด 
30 ไร่ ชาวบ้านได้กลับเข้าไปปลูกป่าโกงกางทดแทนอีกครั้ง
 “เมื่อมีความชัดอย่างนี้ทำาให้ชาวบ้านตาดำาๆ ที่เห็นความไม่ถูกต้อง 
แต่ไม่รู้จะสู้อย่างไรเพราะไม่มีแกนนำาได้ลุกขึ้นมา” ผู้ใหญ่ยูโสบเล่า และตั้ง
คำาถามเองวา่เส่ียงไหมในสิง่ทีท่ำา เขายอมรบัเองวา่เสีย่ง เพราะกลายเปน็เปา้นิง่ 
ของฝ่ายตรงขา้มท่ีเสียผลประโยชน ์เขาเองเปน็เปา้ใหญแ่ละยงัตอ้งออกกรดี
ยางกลางคืนท่ามกลางความมืด อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ
 “ผมก็พูดกับลูกกับเมียกับทีมงานตลอดว่าวันนี้เราทำาสิ่งที่ถูกต้อง 
คดิวา่ดเีป็นประโยชน์กับคนอืน่ในชมุชน มคีนถามว่าผมไมก่ลวัหรอืผมกบ็อก
วา่เกิดเปน็คนถา้เราตัง้ใจทำาความดสีกัสิง่หนึง่ใหค้นในชมุชน ดมีาแคต่ายกจ็บ
นั่นคือความหวังของผม”
 ตอนตอ่ตา้นการบกุรกุ ชาวบา้นทีน่ีย่งัมองวา่ทำาเกนิไปดว้ยซ้ำา ยโูสบ
พยายามอธิบายให้เข้าใจ 
 “บางคนหาว่าที่ดินที่บุกรุกไม่ใช่ดินของผมเสียหน่อย เราบอกว่าถ้า
ปลอ่ยใหเ้ปน็อยูอ่ยา่งน้ีตา่งคนตา่งจะบกุรุกไปคนละนดิละหนอ่ย คนในชมุชน
จะไม่เข้าไปทำามาหากินไม่ได้อีก ปัญหาจะตามมาอีกมากมาย”
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 เขาคิดว่าพระเจ้าคงสงสารจึงมาช่วยให้ได้ทำาโครงการ สสส. 
จนฟื้นฟูป่ากลับคืนมาได้ จากกลุ่มอนุรักษ์ 10 คน จึงเพิ่มจำานวนมากเป็น
เยาวชน 40 คน กับผู้ใหญ่อีก 100 คน มองได้ว่าคนในชุมชนพร้อมจะ
อนุรักษ์ป่าชายเลนแล้ว
 “พอเราเห็นว่าตรงนั้นสำาเร็จเราจึงมองว่าไปสู่ผืนนาเป็นที่มาของ
โครงการปี 2 เรียกว่าโครงการจากผืนนาสู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ”
 เป็นปีที่ 2 ที่หันมาบูรณการทำางานร่วม อย่างเช่น การพัฒนากลุ่ม
อาชีพ อาศัยความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับป่าโกงกาง กรณีต้นจาก
สามารถทำาอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ดึงคนนี้มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน
และกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน เพื่อได้ยึดตรงนี้เป็นอาชีพได้ 
 เนื่องจากทุ่งนาของหมู่บ้านอยู่ระดับสูงกว่าป่าชายเลน การใช้สาร
เคมีทำานาปล่อย ไหลลงในป่าชายเลน แม่น้ำาลำาคลอง ทำาให้สภาพแวดล้อม
เสียหายมีหมอดินอาสา ให้คำาแนะนำาการลดปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน
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 ยูโสบบอกว่าเหตุผลที่เราดึงเยาวชนเข้ามาร่วม เพราะมองว่าพวก
เขาอาจเกี่ยวข้องยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาแม้ทางราชการได้งบประมาณมาจัด
ค่ายอบรมเยาวชนกลุ่มนี้ แต่ไม่ได้ผล เขาเลยคุยกับกลุ่ม 25 ตาสับปะรด 
เสนอวา่ถา้จะแกป้ญัหายาเสพตดิ ตอ้งเริม่ดงึเดก็มารว่มกจิกรรมใหไ้ด ้หาวธิี
ที่เอาเด็กมาปลูกป่าชายเลน ดูแลผืนนา เด็กจะเริ่มเข้ามาหาผู้ใหญ่ สามารถ
บูรณาการโครงการ สสส. แก้ปัญหาเยาวชนโดยกิจกรรมหลายรูปแบบ
 “เด็กมาทำากิจกรรมกับผู้ใหญ่ จะได้มีเวลานั่งคุยปรึกษาหารือ 
เพือ่หาทางออกของปญัหาในบางเร่ืองได ้เราทำาให้เยาวชนรูส้กึวา่ตวัเขามคีา่”
 มาถึงวันนี้ เขาภูมิใจว่าคณะทำางานได้ปลูกจิตสำานึกให้เยาวชนเห็น
ว่าการช่วยเหลือสังคม ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น เยาวชนสามารถ
ช่วยได้มาก เห็นได้จากเมื่อน้ำาท่วมหมู่บ้าน กว่า อบต.จะอนุมัติงบมาช่วยได้ 
ต้องผ่านหลายขั้นตอน เบื้องต้นกลุ่มชาวบ้านก็ช่วยเหลือตนเองโดยการ
ประสานหน่วยงานรับผิดชอบนำางบมาช่วยชาวบ้าน ก็ได้กลุ่มเยาวชนมาเป็น
กำาลังสำาคัญที่ใช้เรือ หรือรถสามล้อพ่วงเอาของไปแจกชาวบ้าน 
 อารยี ์หลงัสกลุ ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ เลา่วา่ กา้วตอ่ไปโครงการฯ 
จะไปสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชน และใกล้เคียง 
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 “ปา่โกงกางมเีร่ืองราวมามายให้เรียนรู้ เชน่ มีต้นจาก ตน้เตยปาหนนั 
ต้นโกงกาง ซึ่งถ้าเรียนรู้จริงๆ จะรู้ว่า สามารถเอาเปลือกโกงกางมาต้มปลา 
ซึ่งเป็นรสชาติอีกอย่าง ที่คนทุกวันนี้ ไม่รู้จักแล้วกินไม่เป็น” 
 ในอนาคตยังหวังว่าจะนำาพาหมู่บ้านไปเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เชิง
นิเวศน์ โดยเฉพาะการมีศักยภาพที่อยู่ติดกับ หมู่ 8 ดาหลำา บนเส้นทาง
สายหลักมีช่ือเรื่องข้าวโพดหวาน สำาหรับควนโต๊ะเจ๊ะ อยู่ในซอยลึกเข้ามา
อีกเพียง 1 กิโลเมตรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว
 วรรณิษา หนูชูสุข คณะทำางานเล่าว่า การมาร่วมโครงการฯ ทำาให้
รูจ้กัหมูบ่า้นตวัเองชดัขึน้ ไดเ้หน็วา่ตน้จากเพยีงตน้เดยีวมปีระโยชนต์ัง้หลาย
อย่าง เป็นทั้งน้ำาตาลจาก เอาใบมาสานหมวก เอามาวนบุหรี่ใบจาก ใบจาก
เย็บมุงหลังคาบ้าน ก้านของใบมาทำาที่รองหม้อ (เสวียนหม้อ)
 “อันนีเ้ดก็รุน่ใหมอ่ยา่งเราไมรู่ม้ากอ่น พอมารว่มโครงการฯ จึงไดรู้ว้า่ 
ป่าโกงกางมีความสำาคัญกับเราอย่างไร เด็กได้ออกไปเก็บลูกพังกา เอามา
เพาะชำาใส่ถุง แล้วเอาต้นกล้าลงไปปลูกในป่าชายเลน”
 ผู้ใหญ่ยูโสบเล่าส่งท้ายว่า วันนี้ป่าเรากลับมาสมบูรณ์ ให้พ่ีน้อง 
ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากชาวบ้านจะปลูกบ้านหลังเล็กๆ สักหลัง
ต้องใช้ไม้ ทางชุมชนพร้อมให้เอาไม้บางส่วนไปใช้ได้ โดยต้องขออนุญาต 
คณะกรรมการฯ และหากใครตดั 1 ตน้ตอ้งปลกูแทน โดยมีกตกิาของปา่ผนืนี ้
ที่ประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่า
 - ถ้าตัดไม้โกงกาง 1 ต้น ต้องปลูกแทนอย่างน้อย 10 ต้น
 - ถ้าชุมชนมีการปลูกป่าโกงกาง จะต้องเข้าร่วม หรือส่งตัวแทน 
  เข้าร่วม
 “ที่ผมคาดหวังในอนาคตคาดว่าเราจะปลูกป่า 30 ไร่ ให้สมบูรณ์ 
พรอ้มเปน็แหลง่เรยีนรูใ้หก้บัคน สำาหรบัเดก็สามารถเลา่ไดว้า่วนัหนึง่ ปา่ตรง
นีเ้คยถกูทำาลาย และเรากช็ว่ยกนัจนเรยีกความสมบรูณ ์กลบัคนืมา หมูบ่า้น
แห่งความสุขก็กลับมา” เขาเล่า •
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 “บ้านนาโต๊ะขุน หมู่ 6 ตำาบลแป-ระ อำาเภอท่าแพ จังหวัด
สตูล เป็นเป็นมุสลิม 99% ชุมชนคนทำาสวนยางกับทำานา ไม่ค่อย
ออกไปทำางานที่อื่น แนวคิดของ สสส.ไปตรงกับแนวของผู้นำาชุมชน
ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในหมู่บ้าน”
 ดลเสด สันเกาะ อิหม่ามประจำามัสยิด ประจำาชุมชนนาโต๊ะขุน 
กลา่วและมองปัญหาชมุชนโดยภาพรวมวา่เกีย่วขอ้งอยูก่บั ยาเสพติด สขุภาพ 
และมลภาวะ 
 ก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มน้ำาดื่ม กลุ่มเลี้ยงโค 
กลุ่มน้ำายาง กลุ่มชาวนา กลุ่มสตรี เมื่อเกิดโครงการ นาโต๊ะขุนน่าอยู่ 
สู่ชุมชนเข้มแข็ง ได้จัดเอากลุ่มนี้มาทำางานแบบบูรณาการ เพราะการตั้งอยู่
และทำางานอย่างกระจัดกระจายอย่างที่ผ่านมาทำาให้ไม่มีพลัง ไปไม่ถึงฝั่งฝัน
เสียที 
 กิตติมา กาเส็มส๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า ได้เอาตัวแทน
กลุ่มที่มีอยู่ มาจัดทำาสภาชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน จัดประชุมทุกเดือน ร่วมกับ
กรรมการมัสยิด 
 สภาแกนนำาของแตล่ะกลุม่ จะมาบอกเลา่กบัทีป่ระชมุวา่กลุม่ของตน
มีปัญหาอะไร โดยมีอิหม่ามดลเสด รับหน้าที่เป็นประธานสภาชุมชน ตัดสิน
แก้ไข ปัญหา ในเรื่องต่างๆ

“สภาชุมชน”
กลไกสร้างนาโต๊ะขุนน่าอยู่
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 ดลเสด เล่าต่อว่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการชุมชน มีมัสยิดเป็น
ศูนย์กลาง กรรมการมัสยิด มีอิหม่าม กอเต็บ ประชุมเดือนละครั้ง พอตั้ง
สภาชุมชน จะมีผู้ใหญ่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และทุกภาคส่วน
มาร่วมประชุมด้วยรวมแล้ว 45 คน แม้เดิมจะมีนัดประชุมทุกเดือนแต่ถ้ามี
วาระเร่งด่วนก็จะเรียกประชุมตามความจำาเป็น
 สภาชุมชนของบ้านนาโต๊ะขุน ในหลักศาสนาอิสลาม เขามองว่า
คล้ายสภาซูรอ แต่ที่เกิดขึ้นจริงมองว่ายังไม่สมบูรณ์แบบถึงขนาดนั้น กรณี
ของสภาพซูรอ จะมีอำานาจในการดำาเนินการทุกอย่าง แต่กรณีนาโต๊ะขุน
สามารถยืดหยุ่นได้มากกว่า 
 วันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาอยากเดินไปถึงสภาซูรอ
 “ปัญหาตา่งๆ จะถกูโยนเขา้มาอยา่งเชน่ ทำาอยา่งไรกบัปญัหายาเสพติด 
อย่างพบว่าเด็กสักคนกำาลังมีปัญหาด้านนี้ที่ประชุมก็มีมติ ให้ใครสักคนไป
แก้ปัญหาดู อาจเข้ามาร่วมกับหมู่บ้านหรือส่งไปบำาบัดก็ว่ากันไปตามกรณี”
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 ปัญหาต่างๆ ในชุมชน ถูกส่งเข้ามาที่สภาชุมชน ที่กำาลังดำาเนินการ
อยู่สถานการณ์ชัดเจนขณะนี้ไม่พ้นปัญหายาเสพติด 
 “ทีเ่ราใชเ้วทตีรงนีม้าทำาอกีอยา่งคอืการหาทนุมาสรา้งโรงเรยีนตาดกีา 
(โรงเรียนสอนศาสนาสำาหรับเยาวชนมุสลิม) สรรพกำาลังตอนนี้จึงทุ่มมาที่ 
โรงเรียนตาดีกา เพราะบ้านเราไม่เคยมี ที่เคยมีก็เป็นแค่เพิงเล็กๆ ชายคา
มัสยิดไม่มีห้องเรียน”
 เพื่อสร้างโรงเรียนตาดีกา มีการระดมทุนจากชาวบ้าน ครอบครัวละ 
2,000 บาท กับขอบริจาคเงินจากคนทั่วให้สภาชุมชนขับเคลื่อน มีกลุ่มย่อย
มาช่วย เช่น กลุ่มสตรี รับผิดชอบอาหาร เครื่องดื่มเมื่อมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นต้น
 “ทุกกลุ่มก็ต้องช่วยกัน ตอนนี้ก็เริ่มดำาเนินการตั้งแต่หาเงินซื้อที่ดิน 
1 ไร่ 1 งาน และปักเสาเข็ม” ดลเสดเล่า แต่ก่อนมีกลุ่มย่อยในชุมชน 
ตา่งคนตา่งทำา ไปคนละทศิละทาง จะทำาอะไรสกัอยา่งทีร่ว่มกนั กไ็มส่ามารถ
ทำาได้เลย โครงการนี้มีส่วนขับเคลื่อนให้ชาวบ้านได้มารวมตัวกัน เมื่อรวมตัว
กันได้แบบนี้ จึงเป็นโอกาสใหม่ 
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 “มาถึงตอนนี้เมื่อชุมชน มาคิดว่าทำาอะไร วางแผนอะไร แล้วก็จะ
เห็นเลยว่าไปแนวไหนชัด เมื่อชาวบ้านเห็นพลังที่เข้มแข็งขึ้น ชาวบ้านก็ให้
ความร่วมมือมากขึ้น ถ้าบอกว่าทำาอะไร เขาก็จะออกมาเป็นทีม” 
 ดลเสดมองว่า การชูประเด็นโรงเรียนตาดีกาทำาให้คนรวมกันได้ 
โรงเรียนตาดีกามีความสำาคัญเพราะเป็นที่สอนศาสนาให้กับเยาวชนของ
หมูบ่า้น เขายอมรับว่าปจัจบุนัคนเห็นแกต่วั ศาสนาเริม่ถดถอยในระดบับคุคล 
การเรยีนศาสนาทีส่มยักอ่นเปน็เครือ่งผกูพนัจติใจคอ่ยเส่ือมถอย ถา้โรงเรียน
เกิดขึ้นก็จะมีที่เรียนที่เหมาะสมสำาหรับเด็ก 
 “เด็กที่ติดยา เพราะห่างไกลศาสนานั่นเอง”
 ดลเสดยังตั้งชมรมรักเรียนขึ้นด้วย เขามองไปถึงคนที่เรียนเรียน
ศาสนา คุณธรรม ศีลธรรมจบมาแล้วแต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติหรือเผยแพร่ 
จงึเอากลุม่คนเหลา่นีม้าจดัการเรียนสปัดาห์ละ 1 คนื “เพ่ือเคาะสนมิความรู”้ 
เขาว่า ซึ่งก็มีคนมาเรียน 60 คนที่อาคารมัสยิดของชุมชน 
 “ทำาทุกอย่างเพื่อวกกลับไปแก้ปัญหาจุดเริ่มต้นของเรานั่นเอง 
เราพยามยามสอนว่าสังคมมุสลิมมีคุณค่า อยู่อย่างไร ถ้าเขาเข้มแข็งแม้เรา
เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังดำาเนินการได้ แต่ถ้าไปคนละทิศละทางอยู่ตารางอยู่
คุกก็คงหมดสังคมมุสลิม” 
 เขาจินตนาการอยากเห็นภาพของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งเมื่อตะวันตกดิน 
มีสมาชกิเดนิเข้ามัสยิดกันเป็นทิวแถว รถมาจอดตรงไหนก็ไม่หาย เพราะคน
มีศีลธรรม เข้าใจเรื่องพระเจ้า แบบนั้นน่าจะเป็นสังคมน่าอยู่ขึ้น 
 “ท่ีผ่านมามคีวามขดัแยง้มากมายในหมูบ่า้นมกีารชงิดชีงิเดน่สารพดั 
เราอยากให้เป็นสังคมช่วยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมามีหลาย
กลุม่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ ตอ่ไปนีท้กุกลุม่จะมาอยูก่บัสภาชมุชน เพยีงแตว่า่มกีรรมการ
รับผิดชอบในส่วนต่างๆ แยกกันไป” 
 วณดิา กาเสม็สะ๊ คณะทำางานดา้นขยะ เลา่วา่ การทำางานดา้นขยะ 
มีอยู่ก่อนโครงการ สสส. จึงถือว่าเป็นการขับเคลื่อนต่อ เมื่อรับการอุดหนุน 
ของ สสส. โดยมีกองทุนจะรับซื้อขยะ ซึ่งเมื่อสมาชิกองทุนขายขยะได้แล้ว
บางคนก็ฝากเงินเอาไว้ก่อน เพื่อรอปันผลของรอบปี 
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 “ขยะกล็ดลง เดก็จะเกบ็ขยะมาขาย อยา่งเห็นคณุคา่ เพราะจะไดเ้งนิ 
เปน็การตอบแทน คนแก่ๆ  จากเดมิจะเอามาเผา กเ็อาจะสะสม ขยะทีข่ายได้ 
เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ รองเท้าบู๊ท เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ตอนนี้ในชุมชน
ไม่มีขยะสะสมในชุมชนเพราะเอาออกมาขาย เราซื้อหมด”
 วณิดา เล่าว่าแม้ว่าสมัยก่อนก็มีพ่อค้ามารับซื้อของเก่า แต่คนไม่
ค่อยเห็นคุณค่าขยะ เพราะได้เงินไม่มากทีละ 10-20 บาทเท่านั้น แต่พอ
ทำากองทุนขยะจะมีการเปิดซื้อทุกวันที่ 15 ของเดือน ตอนนี้สมาชิกกองทุน
ขยะมี 70 คน 
 เขาจะเก็บขยะใส่รถพ่วงข้างมาขาย เพราะ ได้เงินปันผลตามระบบ
สมาชิกด้วย แต่คนที่ลงหุ้นแล้วไม่มาขายขยะจะไม่ได้รับปันผล 
 “ลงหุ้นร้อย ก็ได้ปันผลหลายบาท เขาก็ว่าคุ้ม เรายังให้รางวัล 
จูงใจอีก”
 กติติมา กาเสม็สะ๊ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เสรมิเปน็การสง่ทา้ยวา่ 
ทางโครงการยงัมกีจิกรรมประกวดบา้นนา่อยู ่โดยให้ทกุคนแตง่บา้นปรบัเปลีย่น 
บ้าน ลดขยะในบ้าน ทำาให้แต่ละบ้านสะอาดขึ้น เกณฑ์ที่ใช้ประกวดคือบ้าน
สะอาด สบายหูสบายตา มีความอบอุ่นในบ้าน •
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 “สถานการณ์บุโหลนวันนี้นักท่องเที่ยวน้อยกว่าปีก่อน 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจระดับโลก นักท่องเท่ียวท่ีมาพักค้างลดจาก 
6 เดือนก็เหลือ 2-3 สัปดาห์ไม่คึกคัก และจะเลือกที่ราคาไม่แพง”
 ปรีดา โสรมณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ 
จังหวัดสตูล กลับมาเล่าถึงสถานการณ์ปัญหาล่าสุด ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้มากนัก 
 บโุหลนเปน็เกาะเลก็ๆของสตลูหา่งจากฝัง่โดยทางเรือราวชัว่โมงเศษ 
เกาะมี 2 ส่วนคือบุโหลนดอนกับบุโหลนเล เกาะใหญ่ที่คนอาศัยอยู่มาก
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญคือบุโหลนเลซ่ึงมีสภาพต่างจากเกาะอื่นทาง
อนัดามนั เพราะแมร้บันกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิตเ่ปน็กลุม่ทีต่ัง้ใจอยูก่บัธรรมชาติ
แท้ๆ และพักอยู่เป็นเวลานาน 
 เกาะบุโหลนเลจึงมีวิถีชีวิตอันเป็นเฉพาะของชาวเลอยู่ร่วมกับ 
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 ความที่ไม่เคยมีการจัดการอย่างเป็นระบบมาก่อนบนเกาะบุโหลน 
จึงเต็มไปด้วยขยะจำานวนมากทั้งในทะเลและบนเกาะ อาจเห็นนักท่องเที่ยว
ช่วยเกบ็ขยะ แตช่าวบา้นยงัทิง้ สะเปะสะปะ เพน่พา่น ไมรู่จ้กัวธิคีดัแยกขยะ 

เปลี่ยนวิถีชาวเล
โจทย์ยากที่บุโหลน
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 “เราเป็นแม่ค้าอยากให้เกาะสะอาด” ปรีดาเปิดร้านอาหารเล็กๆ 
อยู่ที่นั่น 
 “แหลง่ทอ่งเทีย่วอยากให้มนัสะอาด แตข่ยะเปน็ปญัหาหลกัมาตลอด 
เรื่องน้ีได้ยินชาวต่างชาติก็พูดถึงอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้ทำาอะไรเป็นเรื่องเป็นราว 
เราจึงเริ่มมาอบรมชาวบ้านให้แต่ละครัวเรือนรู้จักวิธีเก็บขยะ แยกขยะ และ
ทำาธนาคารขยะ”
 หนา้โลวซ์ซีนับนเกาะพบวา่มขียะจากทีอ่ืน่ถกูพดัมาตดิฝัง่จำานวนมาก 
และยงัพบขยะใตน้้ำาทีมี่คนแอบท้ิง สว่นขยะท่ีทำาลายไมไ่ดจ้ำานวนมากบนเกาะ
แห่งนี้ ส่วนมากเป็นขวดน้ำาพลาสติก ขวดแก้ว และสายเบ็ดที่ชาวประมงไม่
ต้องการแล้วถูกโยนทิ้งลงทะเล
 ท่ีผ่านมามีการจัดอบรมชาวบ้านให้ชาวบ้านทำาความรู้จักขยะว่าอัน
ไหนควรทำาลายทิ้ง แบบทำาลายไม่ได้ หรือขยะอะไรสามารถคัดออกมาขาย
 โครงการฯ จัดให้มีธนาคารขยะขึ้นมารองรับ มีการประกาศรับซื้อ
ขยะเดือนละครั้ง ทำาบัญชีฝากขยะจากสมุดธรรมดาๆ ให้ชาวบ้านถือไว้ 
คนละเล่ม เพื่อลงบันทึกว่าแต่ละคนมาขายวันไหน จำานวนเท่าไร 
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 “มองเชิงตัวเลขการจัดการขยะที่เกาะบุโหลนแบบเอาขยะไปขาย 
ไม่คุ้ม เพราะขยะที่ได้มาแล้ว เราต้องขนรถมาใส่ในเรือแล้วเอาไปขายบนฝั่ง 
มีค่าแบกค่าขนส่งหลายทอดเหลือเกิน” 
 เรือขนขยะไปขายไมคุ่ม้คา่น้ำามนั เปน็เหตุผลหนึง่ทีมี่คนแอบทิง้ขยะ
ลงทะเล
 มองความเปน็จริงของวิถคีนในเกาะ ฝรัง่นกัทอ่งเทีย่วเสียอกีกระตอื 
รือร้นในการเก็บขยะ แต่คนไทยมักทิ้งอย่างไม่ได้สนใจไยดี ทั้งคนในเกาะ
และนักท่องเที่ยวชาวไทย บางกลุ่มมาวันเดียวกลับก็ทิ้งขยะเอาไว้มากกว่า
ฝรั่งที่มาอยู่หลายเดือน ชี้ให้เห็นจิตสำานึกที่แตกต่างกัน
 เมื่อปรีดามาเป็นแกนนำาจัดการขยะบนเกาะบุโหลน จึงมีเสียง
ตอบรับจากเพื่อนฝรั่งนักท่องเที่ยวพร้อมมาช่วย พวกเขาอาสาไปหาความรู้
การแยกขยะทางอินเทอร์เน็ตมาให้ มีคำาแนะนำาดีๆ บอกชาวบ้านอย่างเช่น 
การจัดการขยะแบตเตอรี่ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายและออกไอเดียหลายอย่าง 
จนชาวบา้นเริม่หนัมาตระหนกั ใหค้วามรว่มมอืทีด่ตีอ่การคล่ีคลายปญัหาขยะ 
 เนือ่งจากชาวเลเปน็ประชากรสว่นใหญข่องเกาะบโุหลน โดยเฉพาะ
กลุ่มอุรัคลาโว๊ย พื้นเพมาจากหมู่เกาะในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทุกวันนี้
เป็นคนไทยใช้นามสกุล หาญทะเล ทะเลลึก และประมงกิจ พวกเขานับถือ
เรื่องผีสาง นิยมชีวิตราบเรียบ ไม่ชอบการดิ้นรน ไม่คิดถึงอนาคต อยู่เฉพาะ
กลุ่มตัวเองมีภาษาของตัวเองคนเก่าแก่จึงพูดภาษาไทยไม่ได้ ชีวิตอยู่กับการ
หาปลา กิน ขายบ้าง แจกบ้าง หมดก็ไปหาใหม่ ไม่ชอบเก็บสะสม
 ความที่ใช้ชีวิตคลุกคลีกับเกาะบุโหลนมานาน ปรีดารู้ว่าชาวเลชอบ
ความบนัเทงิสนกุสนาน และจดุนัน้เองเปน็ชอ่งทางทีจ่ะพาเขาเขา้มามสีว่นรว่ม 
กับโครงการฯ เธอจึงใช้กิจกรรมจัดการแสดงรองเง็ง และมโนราห์ ซึ่งเป็น
ศลิปวฒันธรรมการแสดงของภาคใต ้มาใหช้าวเลดปูระกอบการพดูเรือ่งขยะ 
นอกจากน้ันยังมีการเลี้ยงอาหารและทำาเสื้อบุโหลนเลปลอดขยะมาแจก 
ชาวบ้านที่มาลงทะเบียน 
 “การดงึอรุคัลาโว๊ยมาเขา้สงัคมเกาะบโุหลนไมง่า่ยเลย ตอ้งทำาอยา่ง
นั้น จึงจะจูงใจให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรม”
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 การดำาเนินการในปแีรก ปญัหาขยะกค็ลีค่ลายสะอาดขึน้การทิง้แบบ
ไร้ระเบียบอย่างที่เคยเป็นมาได้ลดน้อยลง เป็นที่รับรู้ทั้งเกาะว่าอย่าทิ้งขยะ
เพ่นพ่าน บางส่วนอาจเผา ทำาลาย แต่ ขวด พลาสติก กระป๋อง กระดาษ 
สามารถแยกออกมาขาย สำาหรบัเศษอาหารอาจขดุหลมุฝงัเปน็ปุย๋หรอืเอาไป
ทิ้งทะเลเป็นอาหารปูเสฉวน
 กระแสดงักลา่วทำาใหค้นสว่นหนึง่เริม่เปลีย่นพฤติกรรมเกีย่วกบัขยะ
และเป็นแบบอย่างให้คนอื่นทำาตาม 
 “จากชาวเลทีช่อบนัง่เฉยไมพ่ดูไมจ่าไมย่ิม้สกัคน ตอนนีด้ขีึน้แลว้ทำา
อะไรเกี่ยวกับส่วนรวมขอช่วยเขา เจอกันก็ทักทายกันได้”
 เดิมชาวบ้านทีน่ีม่คีวามขดัแยง้กบัเจา้หนา้ทีอ่ทุยานฯ การขบัเคลือ่น
การจัดการขยะมีการชักชวนเจ้าหน้าที่อุทยานฯมาร่วมมือ ร่วมเป็นแกนนำา 
โครงการฯ ช่วยคลี่คลายประเด็นขัดแย้งเดิม นับเป็นอานิสงส์ประการหนึ่ง
 มาถึงการดำาเนินโครงการฯ ในปีที่ 2 ปรีดาเล่าว่าเธอยังต้องทำาการ
สกรีนเส้ือ และรองเง็ง มาจูงใจพี่น้องชาวเลมาร่วมโครงการเหมือนเดิม 
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มีการจ้างคนที่เล่นรองเง็งได้ มาเล่นให้นักท่องเท่ียวชม และทำาหน้าท่ีเป็น
วิทยากรฝึกให้ชาวบุโหลนคนอื่นเพื่อขยายผลความร่วมมือโครงการฯ 
 “แตเ่รารูส้กึทอ้ทีบ่างกลุม่รว่ม บางกลุม่ก็ไม่รว่ม ไม่ทำาต่อ เราพยายาม 
อนุรักษ์บุโหลน เพราะอยู่ตรงนี้มานานแต่ใครจะทำาตามหรือเปล่า”
 ปัญหาที่เธอพบและยอมรับไม่ได้ คือวิถีดั้งเดิมของชาวเลที่ไม่มี
จติสำานกึในการจดัการขยะและไมย่อมเปลีย่นนสัิยเลย “นกัทอ่งเทีย่วสะทอ้น
วา่บุโหลนดูสะอาดขึน้บางจดุ แตบ่างจดุยงัทิง้ขยะกนัอยู ่พบซองขนม กลอ่ง
โฟมเกลื่อน เป็นภาพที่ไม่น่ามองเลย” 
 ไพโรจน์ สดิน ผู้บริหารบังกะโลที่เพิ่งเข้ามาอยู่บุโหลนไม่นานและ
มาเป็นคณะทำางานโครงการฯ เล่าว่า โซนหมู่บ้านชาวเลยังมีขยะมาก ภาพที่
ชินตาเด็กกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้น เพราะพ่อแม่ทำาให้เห็นอย่างนั้น 
 “ก็สอนยากอยู่ ผมคิดว่าชาวเลมีวิถีของการอพยพถิ่นฐานไปเรื่อย
ทำาใหเ้ขาไมม่คีวามผูกพนักบัพืน้ทีน่ะ ความคดิเขาเปลีย่นยาก บางคนเทา่นัน้
ที่รับได้”
 ความเชื่อสะท้อนวิธีคิดแตกต่าง เขาเล่าเหตุการณ์ล่าสุดชาวบ้าน
คนหนึง่ออกไปหาหอยในทะเลและหายตวั ถา้เปน็คนทัว่ไปคงจะออกตามหา 
กนัจา้ละหวัน่ แตส่ำาหรบัชาวเลพวกเขาขอทำางานกอ่น รอ 4-5 วนัจงึจะออก 
ตามหา 
 “ชาวเลกลัวผีมาก ไม่อยากพบศพ หรือเอาเข้าบ้าน บางทีเขาย้าย
บ้านเพราะรู้สึกว่ามีผีอยู่ คือมีสิ่งไม่ดีในบ้าน ที่หน้าบังกะโลผม มีคนป่วย 
แล้วเขาก็ว่ามีผีอยู่ในบ้าน เขาก็ย้ายบ้านจากที่เดิม หรือถ้ารู้สึกไม่ดีก็ย้ายอีก 
ซึ่งเป็นความเชื่อ” เขาเล่าเพื่อชี้ว่าวิถีความแตกต่างระดับนี้มีจริง การทำางาน
ในโครงการฯ จึงไม่ง่าย 
 ปรีดาเล่าต่อโดยยอมรับว่าเป้าหมายโครงการฯ ต้องการทำาให้เกาะ
สะอาด ในระดับหนึ่ง แต่ถึงเวลานี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
 “เมือ่เราเดนิไปในหมูบ่า้น กพ็บว่าขยะเตม็อกีแลว้หรอื” เธอวา่โจทย์
มันยากโดยเฉพาะสำาหรบัคนรุน่เกา่ สำาหรบัคนรุน่ใหมต่อ้งพยายามสอนกลุม่
นักเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป 
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 “สำาหรบัชาวเล ถา้บอกว่าเราจะแจกของเขาจะมา แตเ่ราอยากสรา้ง
จติสำานกึใหร้กัษเ์กาะบโุหลนใหส้ะอาดแตเ่ขา้ถงึยาก ไดแ้คบ่างคน กบักจิกรรม
ที่ไม่เต็มร้อย” 
 เธอเล่าด้วยน้ำาเสียงท้อแท้ คิดว่าตัวเองทำางานด้วยความหวังดี 
แต่ผลตอบกลับไม่เป็นไปดังหวัง 
 “เขาเป็นชาวเกาะแท้ๆ  ไมไ่ดไ้ปไหนกไ็มเ่หน็ขา้งนอก ไม่ยอมเปล่ียน 
เพราะวิถีชีวิตเขาเป็นมาอย่างนั้น เขาอยู่มาก่อนและถ้าเราซึ่งไปอยู่ทีหลัง 
พูดเสนอแนะอะไร เขาก็ว่ามาจากไหนที่มาชวนเขาเปลี่ยน”
 เธอจึงมองว่างานอย่างนี้ชวนนักท่องเที่ยวมาช่วยได้ผลดีกว่าชวน 
ชาวบ้าน 
 “ยอมรบัวา่ทอ้ บางชว่งมคีวามขดัแยง้ เพราะคนทีไ่มเ่หน็ดว้ยมองวา่ 
เราได้เงิน สสส. มาคนเดียว เขาไม่เข้าใจที่จริง เราเสียเงินตัวเองมากกว่า 
ทำาไปไม่ได้ความร่วมมือ ก็ทำาอยู่คนเดียว เราก็คิดว่าลำาบาก”
 มีสิ่งเดียวที่ปรีดายึดเหนี่ยวคือทำาอะไรไปพระเจ้าย่อมรู้ดี •
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 “ในหมู่บ้านแห่งน้ีเด็กมีเวลาว่างมาก เป็นชุมชนที่ยาเสพติด
หาซื้อง่าย วัยรุ่นหันมาดื่มน้ำากระท่อมกันมาก”
 ปราณ ีบญุนะโชต ิผูร้บัผดิชอบโครงการกลุม่เยาวชนดนตรต้ีนกลา้ 
แห่งหนองราโพธิ์ หมู่ 6 ตำาบลน้ำาผุด อำาเภอละงู จังหวัดสตูล เล่าถึงที่มา
ของปัญหา 
 ปราณีจบ ป.6 งานแม่บ้านที่ รพ.สต.น้ำาผุด ทำาให้ได้รับความไว้
วางใจ อนุเคราะห์ให้พักอยู่ที่บ้านพัก รพ.สต.น้ำาผุด เธอเป็นซิงเกิ้ลมัม 
(แม่เลีย้งเด่ียว) มลีกูชาย 2 คน ปญัหาเกดิกบัลกูชายคนโต ผูเ้คยเปน็ความ
คาดหวังในทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ
 “เราสังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาจากคนที่เคยช่วยทำางาน 
ทุกอย่าง กลายมานอนตื่นสาย วันหนึ่งเราจับได้ว่าเขาติดยา เริ่มเข้ากลุ่ม 
ดื่มน้ำากระท่อมกับเพื่อนๆ” 
 เป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่เธอไม่คิดมาก่อน เพราะเธอกับลูกชายท้ัง
สองสนิทกันมาก ไปไหนมาไหนด้วยกันแทบตลอดเวลา ลูกอยากได้อะไร
เธอจะหามาให้ แต่ปราณีก็ยอมรับว่าช่วงหนึ่งเธอยุ่งกับงานหลายอย่างไม่ว่า
กรีดยาง แม่บ้าน ขายชาไข่มุก ขายขนมกล้วยในตลาดนัด 

ปราณี 
:แม่ของลูก 45 คน

แห่งหนองราโพธิ์
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 งานด้านสังคมยังมี อสม. กรรมการโรงเรียน และอีกหลายรายการ
 “ช่วงนั้นออกประชุมบ่อยเพราะกำาลังลงประกวด อสม. ดีเด่น”
 เธอหัวเราะขื่น ..เล่าว่าทำางานสังคมตามแบบเธอ บนพื้นฐานคน 
ไม่มีเงิน การได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยแรงกาย ด้วยใจ เป็นความสุขทางใจ 
โดยลืมไปว่าตัวเองกำาลังมีปัญหา 
 “ลูกเรียนโรงเรียนนางแก้วใกล้ที่พัก ตอนนั้นเราพบว่าลูกขอไปส่ง
เพื่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งบ่อยขึ้น เพื่อนคนนั้นพ่อแม่เขาแยกทางกัน ลูกเราไป
ส่งเพื่อนคนนี้บ่ายสี่ กลับสองสามทุ่มก็แปลกไปจากคนร่าเริง มาขี้หงุดหงิด 
ทักอะไรไม่ได้”
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 เธออ่านสัญญาณจากที่ลูกคอยหนีหน้า ก้มหน้าก้มตา ไม่คุยด้วย 
รูแ้นว่า่เริม่เขา้กลุม่ดืม่น้ำากระทอ่มกบัเพือ่นๆ จงึตดัสนิใจถามวา่ “ลองกีค่รัง้” 
เขายอมรับว่า 2 ครั้ง เธอถามด้วยความตกใจและสิ้นหวังว่าเพราะอะไร? 
ลูกว่าไม่รู้-เพื่อนชวน
 “เราเคยคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าลูกเราอาจจะตามคนอื่นเสียคน 
แต่ก็ไม่นึกว่ามาเจอจริงๆ เด็กที่นี่ 100 คน มีเพียง 20 คนที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ยาเสพตดิ ตวัฉนัเองเปน็ อสม. ดแูลงานสขุภาพจิตมีความรู้เร่ืองนี ้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงลูกคนอื่นที่เข้ามาปรึกษา แต่เราก็ลืมลูกตัวเอง”
 ปราณี เคยคิดว่าแม่จะเลี้ยงลูกแบบตัวเธอคนเดียวเป็นทั้งพ่อและ
แมไ่ดอ้ยา่งไมม่ปีญัหา ครัน้มาพบวา่ลกูดืม่น้ำากระทอ่ม เธอเองยอมรับว่าชอ็ค
กับชีวิตไป 2 สัปดาห์ ไม่ไปกรีดยาง ทำางานแบบใจลอย 
 “เราเครยีดมากไมก่นิขา้ว เพือ่นมาชวนคยุกไ็มพ่ดูอะไรทัง้ทีป่กตจิะ
เป็นคนคุยมาก”
 เป็นอย่างนั้นอยู่ จนหัวหน้าทีมงาน อสม. มาเตือนให้ตั้งสติใหม่ 
 เธอมาคดิว่าเดก็มสีว่นผิด แตส่ว่นหนึง่เพราะเธอทำางานเยอะจนลมื
ลูกตัวเองจึงตัดสินใจลุกมาสู้เพื่อลูกอีกครั้ง 
 การมาทำาโครงการฯ นอกจากได้ช่วยเด็กคนอื่นยังได้ช่วยลูก 
ตัวเองด้วย
 การเลอืกดนตรมีาใชเ้ปน็เครือ่งมอื เพราะเธอชอบร้องเพลง มีความ 
คดิวา่เพลงจะชว่ยระบายอารมณไ์ด ้ยิง่กลุม่วยัรุน่ชายการรอ้งเพลง ไดแ้สดง 
ออกจะทำาให้เขารู้สึกเท่ในสายตาคนอื่น รู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเองแทนที่
จะปล่อยให้หลงทางไปกับเรื่องไม่ถูกต้องทั้งหลาย
 “จุดเริ่มต้น มาจากทีมงานที่ใจรักในด้านดนตรี อยากจะมีโอกาส 
ทำาตามที่ตัวเองฝันหา จาน ชาม หม้อ กะลามังมาเคาะเล่นในวัยเด็ก จนได้ 
มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเล่นดนตรีให้กับวงเมฆา จึงกลับบ้าน 
มาชวนน้องๆ เด็กเยาวชนในหมู่บ้านมาเล่น เรียน สอนดนตรี อาศัย 
โรงจักรยางเล็กๆ หลังคา ผ้าใบในตอนเย็นๆ” เธอเล่า
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 ตอนปราณีทำาโครงการมีการตั้งวงดนตรีขึ้น ชาวบ้านยังแซวว่า 
“มึงตั้งวงน้ำาท่อมเหรอ” เธอบอกว่าเป็นการทำาดีไม่ใช่ตั้งวงน้ำาท่อม มีเด็กมา 
ร่วม 45 คน ในนามวงช็อกโกแลต นัดซ้อมทุกบ่าย เด็กที่มาเล่นดนตรี 
อายุน้อยสุดก็อยู่ ป.2 เด็กที่รู้จักจะชักนำาเข้ามา และขยายไปในตำาบลน้ำาผุด
 ในนี้มีกลุ่มเสี่ยงคนหนึ่งที่ผ่านคา่ยปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมบำาบัดแล้ว
 นอกจากดนตรีแล้ว โครงการฯ ยังได้จัดตั้งกลุ่มละครและกลุ่มสภา
เยาวชน ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากผูใ้หญบ่า้นไชยา เทพสง และคณะกรรมการ 
หมู่บ้านทั้งสถานที่ทำางาน ห้องซ้อมดนตรี งบประมาณ 
 ในการดำาเนินกิจกรรมของเยาวชนในหมู่บ้านมีโอกาสเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมประชุมกับท่ีประชุมหมู่บ้านในนามตัวแทนสภาเยาวชน 
ทำาหน้าที่หารายได้มาเพื่อพัฒนาเด็กๆ
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 “ตอนนี้ สังคมยอมรับเด็กกลุ่มนี้ โดยอบต.น้ำาผุดท่านนายก สนั่น 
ศิริสม อบต. ได้สนับสนุนพาออกงาน” เธอเล่า จากจุดที่อยากทำาเพื่อลูก 
ตัวเองแท้ๆ ได้ขยายไปสู่สังคม ทำาให้ผู้ปกครองคนอื่นก็รู้จักและเข้าใจเธอ
มากขึ้น 
 “บางคนลูกเขามาอยู่กับเรา เขาโทรมาถามหา ถ้ารู้ว่าอยู่กับเราเขา
ก็วางใจ” 
 เด็กมจีดุรวมทีบ่า้นพกั รพ.สต.ทีป่ราณอีาศยันัน่เอง ใชเ้ปน็สำานกังาน 
24 ช่ัวโมง เธอลงมอืหงุขา้วเตรยีมพรอ้มตลอดเวลาสำาหรบัเลีย้งเดก็ 45 คน 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 10 คน ที่เข้าออกบ้านมากกว่าใคร พวกเขาเป็นกลุ่มที่
เคยดื่มน้ำากระท่อม เสี่ยงต่อการติดยา และพยายามจะเลิก
 “ทุกตอนเช้า เสาร์ อาทิตย์ เด็กจะมาออกันเต็มที่บ้านมากินข้าว 
หลายคนเรียกเราว่าแม่ เราก็บอกว่าถ้ามาขอเป็นแม่เพราะนับถือนั้นได้  
แต่ไม่ใช่เพราะไม่มีใคร” 
 จติรนิ เอ่งฉว้น คณะทำางานโครงการฯ ในฐานะหัวหนา้วงชอ็กโกแลต 
มีบทบาทสำาคัญ ในการชักนำาเด็กๆ น้องๆ มาสอนดนตรี 
 “ทีผ่มไดม้าทำาเรือ่งนีเ้พราะวา่ ทีผ่า่นมาผูใ้หญบ่า้น และ อบต. หมู ่6 
จดทะเบียนกลุ่มทำาเกษตรปลูกผัก กับกลุ่มดนตรี ได้ซื้อเครื่องดนตรีมาแต่
ผา่นมาไดช้ำารดุ ตอ่มาไดย้มืเงนิหมูบ่า้นมาซ้ืออีก เรากส็รา้งกลุม่ดนตร ีในนาม 
ช็อกโกแลต มาแก้ปัญหายาเสพติด ดึงนักดนตรีหมู่บ้าน ท่ีเป็นนักดนตรี 
ของเมฆามาช่วยสอนเด็ก”
 จิตรินไม่ได้เรียนมาทางดนตรีโดยตรง อาศัยว่าชอบเล่นดนตรี 
แต่งเพลงอยู่ในหมู่บ้าน เขาเป็นผู้นำาชาวบ้านปลูกผัก เลี้ยงปลา จนมีผลงาน
ด้านนี้ สร้างชื่อระดับตำาบล
 “ดนตรีช่วยแก้ปัญหายาเสพติด เพราะเป็นเวทีรับฟังปัญหา และ
พ่อแม่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม ให้พ่อแม่ได้พบปะ และเห็นความสำาคัญ 
ของกิจกรรม และสร้างให้เด็ก เป็นกลุ่มนำาของตำาบล เป็นการพัฒนาเด็ก 
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โดยผ่านดนตรีไม่ใช่แค่ได้เล่นดนตรี โครงการนี้ได้ทำาให้เด็กมีประสบการณ์ 
มีความรู้ ได้อบรม ได้ฟัง ได้ศึกษา ได้เรียนรู้ชุมชนของตัวเอง เพื่อบ้าน
หนองราโพธิ์ของเรา” 
 หลังขับเคลื่อนโครงการฯนี้ ปราณี เล่าว่า ดนตรีช่วยดึงใจของเด็ก 
 “เด็กกลา้จะพดูวา่เขามปีญัหาอะไร กลา้ปรกึษา มาบอก เดก็ในกลุ่ม 
ก็เรียกเราว่าแม่เราก็บอกว่าแค่ช่วย แต่ถ้าพวกเขาไม่ช่วยตัวเองด้วย ก็ทำา
อะไรไม่ได้”
 สำาหรับลูกเธอเองมีท่าทีเย็นลง 
 เธอยอมรับว่าวัยรุ่นก็มีปัญหาเรื่องวัยด้วย เมื่อเข้าใจสภาพพื้นฐาน
ดงักลา่ว จงึไมไ่ดเ้รง่รอ้นให้ลกูแกป้ญัหาอยา่งราบคาบในเวลาจำากดั คอ่ยเปน็
คอ่ยไป เธอเลิกงาน เดก็เลกิเรยีนนดัเดก็ทัง้ลกูเขาลกูเรามากนิขา้วพรอ้มกบั
 “งานเรายังเยอะอยู่ เพราะมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ บางครั้ง
เขาดือ้กป็ลอ่ยเขาบ้าง เพราะดงึอยา่งเดยีวคงไมไ่ด”้ เธอวา่ ความเปน็ผูห้ญงิ 
ก็ยากจะคุยกับลูกชายในบางเรื่อง
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 “เราอาจคาดหวังลูกเกินไป ที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเลี้ยงลูกอย่างดี 
อยากใหล้กูไดเ้รยีนหนงัสอื เพราะเราไมไ่ดเ้รยีน อยากใหเ้ขามหีนา้ทีก่ารงาน 
ทีด่ ีเราบอกวา่ตอนนีแ้มไ่มห่วงันะ อนาคตลกูเลอืกเองถา้ลกูคดิวา่ดแีลว้กท็ำา”
 วนัหนึง่ลกูเธอเขา้มากลา่วขอโทษ และบอกวา่จะตัง้ใจเรยีน กลบัมา
เป็นคนเดิมแต่เขายังเลิกบุหรี่ไม่ได้ ปราณียังไม่รู้ทำาอย่างไรก็ขอให้น้อยที่สุด
เธอแคห่วงัใหล้กูกลบัมาเปน็คนเดมิ ตืน่เชา้โดยไม่ต้องปลุก ขีร่ถมอเตอร์ไซค ์
ไปช่วยกรีดยางกลับมาแต่งตัวไปโรงเรียน
 “สำาหรับเด็กๆ ท่ีมาอยู่ด้วยเราคิดว่าเขาอยู่กับเราต่อไปสักระยะ 
จะดีขึ้น เพราะเราพยายามเข้าถึงปัญหาว่าพวกเขากำาลังเจออะไร”
 เธอเล่าว่าจากการถามเด็กท่ีพ่อแม่เลิกกันว่ามีปัญหาเพราะอะไร 
ส่วนมากยอมรบัวา่เกดิจากเดก็เอง เพราะพอ่แมย่งัชว่ยกนัเลีย้งด ูแมเ้ลกิกนั 
 “บางคนบอกวา่พอ่แมไ่มส่นใจเรากบ็อกวา่ถา้เรายงัรกัตวัเองไมเ่ปน็ 
จะรกัคนอืน่ไดอ้ยา่งไร เขาถามวา่รกัตวัเองไปทำาไมเมือ่ไมม่ใีครสนใจ เรากบ็อก 
ว่าทำาให้เขาสนใจซิแต่ไม่ใช่ไปเล่นยา”
 ปราณเีองกไ็มม่พีอ่มาตัง้แตเ่กดิ เพราะพอ่เสยี แมเ่ลีย้งมาคนเดยีว
ก็ไม่มีปัญหา 
 “อาจไม่เหมือนเพื่อนด้านฐานะ เพราะแม่ทำางานคนเดียว อันนี้ขึ้น
อยู่กับมุมมองของเด็ก เพราะบางคนเห็นแม่เหนื่อย แต่บางคนมองไม่เห็น 
เด็กบางคนถูกคาดหวังจากครอบครัวมากเกินไป เราบอกเด็กที่มีปัญหาว่า 
คนเราไม่เหมือนกัน สำาหรับพ่อแม่ต่างหวังดีทั้งนั้น
 ทำาอย่างไร ให้ความแตกต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ หันหน้า 
มาคุยกัน มีเวลาให้แก่กัน อย่าโยนความผิดใส่กัน เริ่มจากสถาบันเล็กๆ 
แต่สำาคัญที่สุดที่เรียกว่า “ครอบครัว” •
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 “ปัญหาของหมู่บ้านผมเกี่ยวกับยาเสพติดที่ระบาด เราจึง
พยายามดึงเยาวชนมาทำากิจกรรมร่วมกัน” 
 คำาบอกเล่าของ เจ๊ะอดุลย์ เถาวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวเขา 
หมู่ที่ 9 ตำาบลฉลุง อำาเภอเมือง จังหวัดสตูลผู้รับผิดชอบโครงการเยาวชน
รกัษถ์ิน่หวัเขา ซึง่มีวตัถปุระสงคข์องโครงการ เพือ่ 1.ใหช้มุชนมกีระบวนการ
พดูคยุและจัดการปัญหายาเสพตดิ รว่มกนัโดยสภาชมุชน และ 2.ใหเ้ยาวชน
ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลด ละ เลิก 
สารเสพติดในที่สุด
 “ผมเรยีกชาวบา้นทกุกลุม่มาประชมุคนแก ่คนทำางาน เดก็ เยาวชน 
กลุ่มปลูกผัก กลุ่มเลี้ยงนก ชรบ. ผู้นำาศาสนา แม่บ้าน หลากหลายทั่วถึง 
จัดตัวแทนกลุ่มละ 2 คน รวมแล้ว 50 คนมาร่วมจัดตั้งเป็นสภาชุมชน”
 ใช้สภาชุมชนทำาการสำารวจสถานการณ์เยาวชนของหมู่บ้าน ซึ่งต่าง
มองเห็นตรงกันว่า ปัญหาท่ีควรนำามาแก้ไขก่อนคือปัญหาเยาวชนใช้สาร 
เสพติด โดยเสนอให้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเยียวยา 
 “ผมออกความเห็นให้ ชรบ.ออกลาดตระเวนเสริมจากการตั้งป้อม
ตรวจเพียงอย่างเดียวซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย เมื่อชุดลาดตระเวนไปพบเห็น

ยึด“กติกา-อนาซีด”
ฝ่าวิกฤติแบบละมุนละม่อม
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เยาวชนมัว่สมุให้ตกัเตอืนและนำาสง่กลบับา้นพรอ้มทัง้ขอความรว่มมอืพอ่แม่
ไม่ตำาหนิลูกให้ใช้วิธีละมุนละม่อม”
 อิหม่ามรับปากจะนำาเรื่องนี้ไปประกาศในมัสยิด เพื่อให้พ่อแม่ทราบ 
ช่วยกนัดแูลลกูหลานไมใ่หล้กูออกไปมัว่สมุ ขณะที ่อบต.เสนอใหท้ำาหนงัสอื
ถึงสถานีตำารวจฉลุงมาลาดตระเวนอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เยาวชนเกรงกลัว 
 “ทีผ่า่นมาการไปแกป้ญัหายาเสพตดิทำายาก เพราะวา่ไมม่ใีครยอมรบั
วา่ลกูตวัเองตดิยา” เจะ๊อดลุยเ์ลา่ สำาหรบัการทำางานของเขาเนน้ไปทีก่ลุม่เสีย่ง 
อายุ 12 ปีขึ้นไปที่กำาลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 “ผมบอกเขาตรงๆ วา่กำาลงัทำาโครงการกับ สสส. ถา้ไม่ไดค้วามร่วมมือ 
ก็ทำาไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของชุมชนหมู่บ้าน” 
 เมือ่ขยบัมาระยะหนึง่ สภาผูน้ำาและทมีเยาวชนไดป้ระชมุรว่มกนัเพ่ือ
ออกกติกาชุมชนด้านป้องกันปัญหาสารเสพติดในเยาวชน อันประกอบด้วย 
 1. ชาวบ้านหัวเขาทุกคนมีค่านิยมในการช่วยแก้ปัญหาสารเสพติด 
ไม่ตำาหนิ ตฉินินนิทาครอบครวัทีม่ผีูใ้ชส้ารเสพตดิ แตต่อ้งใหก้ำาลงัใจ ชว่ยรบัฟงั 
ปัญหาและหาทางออกให้เพื่อนบ้าน
 2. ทกุครวัเรอืนตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการทำาขอ้มลูสถานการณส์าร
เสพติดที่เป็นปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
 3. ทุกครัวเรือนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้านสารเสพติด 
โดยมาอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเวทีที่หมู่บ้านจัดขึ้น
 4. ทกุครวัเรอืนตอ้งมกีารพดูคยุกบับตุรหลานดว้ยหลกัสตูรปอ้งกนั
สารเสพติด ที่สภาผู้นำาบ้านหัวเขาสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้อย่างสม่ำาเสมอ
 5. ทุกครวัเรอืนตอ้งมกีารละหมาดมฆัรบิและรบัประทานอาหารเยน็
ร่วมกัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 6. ลูกชาย ลูกสาว ก่อนออกจากบ้านต้องบอกพ่อแม่ทุกครั้งว่าจะ
ไปไหน กับใคร กลับเมื่อไหร่
 7. ลูกชาย ลูกสาวเมื่อรู้สกึเสียใจ น้อยใจพ่อแม่ ตอ้งมาบอกเล่าให้ 
พอ่แมท่ราบเมือ่ทกุฝา่ยใจเยน็ลงแลว้ หากไมส่ามารถบอกดว้ยคำาพูด ให้บอก
ด้วยการเขียนจดหมายแทน
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 8. ทุกครัวเรือนมีหน้าที่สอดส่อง ดูแลไม่ให้ในหมู่บ้านมีสถานที่
จำาหน่ายสารเสพติด และหากพบสถานที่มั่วสุมให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบ
 กติกาดังกล่าวท่ีประชุมมีมติให้ติดประกาศที่ศาลาอเนกประสงค์ 
ป้อม ชรบ. และมัสยิด และถ่ายเอกสารแจกทุกครัวเรือนอีก 100 แผ่น 
 เน่ืองจากนำาผลการสำารวจสถานการณ์เยาวชนมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในการทำากติกาชุมชนและทั้งหมดเกิดจากความคิดของชาวชุมชนเองจึง
สามารถสร้างความรู้สึกได้ว่ากติกาดังกล่าวทุกคนเป็นเจ้าของและต่างเต็มใจ
ปฏิบัติตาม นอกจากนั้นยังมีการจัดประชุมสภาผู้นำาชุมชน ติดตามกติกา
ชมุชน วา่พีน้่อง ลกูๆ หลานๆ ทำาไดจ้รงิหรอืไม ่โดยใชเ้อกสารสำารวจตดิตาม
แต่ละครัวเรือน
 เจ๊ะอดุลย์  ยังเสนอให้กติกาดังกล่าวเป็นสาระสำาคัญของหมู่บ้าน 
เมือ่ใดใครพบเจอกนัใหพ้ดูคยุถงึเรือ่งนี ้และขอความรว่มมอือหิมา่มพดูหลงั
ละหมาดวันศุกร์
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 “กตกิาทีผ่มมองวา่สำาคญัคอืการทีต่อ้งกินขา้วร่วมกนั ในครอบครัว” 
เขาเลา่ ทีผ่่านมาเรือ่งแบบนีจ้ะถกูละเลยไปนานแลว้ เชน่ เมือ่เหน็วา่ ปะ๊(พ่อ) 
ไม่อยู่ เขาก็จะขึ้นไปกินข้าว เขาก็ถือเป็นกฎ เริ่มต้นจากครอบครัวก่อนว่า
อย่างน้อยวันหนึ่งต้องกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาหนึ่งครั้ง หลังละหมาด 
ช่วงเย็น 
 สถานการณค์รอบครวัยคุใหม ่แมแ้ตส่งัคมชาวบา้นกไ็ม่วายทีก่ม้หนา้ 
อยูก่บัโลกโซเชยีลเนต็เวริค์ หรอืตา่งคนตา่งมภีาระ มงีาน จนไมม่เีวลาใหล้กู 
ปลอ่ยปละละเลยลกูอยูก่บัเพือ่น ความทีไ่มค่อ่ยมีจังหวะพร้อมหนา้พร้อมตา 
เมื่อมีปัญหาก็ไม่มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
 “กตกิานีเ้ราไมไ่ดบ้งัคบั แตเ่ราอยากใหท้ำาอยา่งนี ้เราประชมุหมูบ่า้น
ทกุเดอืนอยูแ่ลว้ เรากบ็อกย้ำากบัชาวบา้นวา่ ใครมอีะไรกม็าบอก ถอืวา่นีเ่ปน็ 
ฮูกมปากัต (การประกาศกติกาสังคมตามหลักอิสลาม) อย่างหนึ่ง เพราะใน 
สภาชุมชนเราก็มีอิหม่าม ซึ่งเป็นผู้นำาศาสนาของชุมชนร่วมอยู่ด้วย”
 จากคนที่เคยอยู่กันคนละทิศคนละทาง ก็ทำาให้หันหน้าเข้าหากัน 
มีการทักทาย มีส่วนร่วมของคนต่างวัย เช่น เยาวชน คนสูงอายุ การพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านมีมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่ตามมา 
 กจิกรรมจติสาธารณะเพือ่กลอ่มเกลาจติใจ สภาผู้นำาชมุชนจัดหาตน้ไม้ 
จากศนูยเ์พาะชำากลา้ไมส้งขลา จำานวน 200 ตน้ จำานวน 2 ครัง้ รวม 400 ต้น 
ชกัชวนเยาวชนกลุม่เสีย่ง  และผูป้กครองรว่มกนัปลกูตน้ไม ้ในทีส่าธารณะ
ริมคลอง และที่บาลาย (สาขาย่อยมัสยิด) โดยมีการติดป้ายผู้ปลูกเป็น
ครอบครัว มอบหมายให้เยาวชนดแูลตน้ไม้ของครอบครัวตวัเองและตดิตาม
ผลเดือนละครั้ง เยาวชนนำาผลสำาเร็จที่ได้จากกิจกรรมนี้มาพูดคุยในเวทีการ
ประชุมของสภาผู้นำาชุมชน และจัดประกวดต้นไม้ของครอบครัว 
 “ส่วนมากทีเ่ราปลกูกต็น้เฟือ่งฟา้ เพราะดอกสวย เอาความสวยงาม
มาให้หมู่บ้าน เอาเยาวชนมาปลูก และช่วยกันรักษา และตอนนี้ก็ออกดอก
แล้ว”
 ถือเป็นการดึงชาวบ้านมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะที่นี่ 
อยู่ใกล้ป่า ใกล้คลอง ใกล้ภูเขา 
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 เยาวชนและชาวบ้านตัดหญ้าสองข้างทางในหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ 
ป่าชุมชนริมคลองเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ต่างพา
เครื่องมือพร้า จอบ เครื่องตัดหญ้ามาช่วยกันถาง ช่วยกันเก็บเศษซากต้นไม้ 
ระหว่างทำางานดว้ยกนัมกีารพดูคยุกนั ถามถงึความเปน็อยูข่องพอ่แม ่การเรยีน 
ของเยาวชน ทำาให้เกิดความใกล้ชิด ลดช่องว่างระหว่างวัย 
 เยาวชนรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ รู้สึกว่าตัวเอง 
มีคุณค่า
 กิจกรรมโดดเด่นของโครงการผู้ใหญ่เจ๊ะอดุลย์ มองว่าคือการใช้  
“อนาซีด” มาแก้ปัญหาเยาวชน 
 เจ๊ะอดุลย์อธิบายว่าอนาซีดเป็นบทเพลงที่สอดแทรกเนื้อหาสาระ 
ท่ีแฝงด้วยคำาสอนศาสนาอิสลามอันเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดา 
มฮัูมหมัด และบรรดาสาวกเชญิชวนผูค้นสูค่วามดงีาม สนัตภิาพ ปรองดองกนั 
รักในเพื่อนมนุษยชาติ รักในธรรมชาติ และใกล้ชิดพระเจ้า
 เปน็การขบัรอ้งบทเพลงทีเ่กีย่วกบัการศรทัธา การทำาความด ีเชน่การ
เป็นมุสลิมที่ดี การเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ส่งเสริมการให้ความรักต่อกัน แต่ไม่ใช่ความรักในเชิงชู้สาว
 เป็นบทเพลงที่ส่งเสริมให้ทุกคนทำาความดีต่อสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า
ได้สร้างสรรค์ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป เป็นบทเพลงที่มุสลิมทั่วโลกใช้ในการขับร้อง ซึ่งอนุมัติตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
 “กจิกรรมน้ีเราวางแผนทีจ่ะใหส้มาชกิของวงดนตรวีงลาบานนูคอืนาย
เมธี อรุณ มาช่วยสอนการแต่งเพลง เพราะเขาเป็นเขยของหมู่บ้าน และก็
มีความสนิทสนมกันอยู่แต่เขาติดธุระเลยได้นายสหรัส ยาหยาหมัน และทีม
วิทยากรจากวงกัวลาบารา วงดนตรีของงานสันทนาการของอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรามาช่วยครับ”
 มีการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ราว 5 เพลง ซึ่งเนื้อหาก็เป็นการพูดเกี่ยว
กับยาเสพติดว่าอย่าไปเกี่ยวข้อง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง และพูดถึง
ความเป็นมาของหมู่บ้านด้วย
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 ประเดน็กวา้งๆ เกีย่วกบั เรือ่งบหุรี ่เรือ่งยาเสพตดิ เรือ่งวฒันธรรม  
และเรื่องคลอง
 “กจิกรรมนีก้เ็พือ่ให้เยาวชนไดซ้มึซบักบัลกัษณะปญัหาและเกดิการ 
ตกผลึกความคิดในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” เจ๊ะอดุลย์เล่า มีการให้
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงแต่งเพลงอนาซีด ให้เขารวมรวมความคิด ความรู้สึกหลัง
จากที่ได้ไปเก็บข้อมูลสถานการณ์สารเสพติดมาแต่งเป็นเพลง 
 เยาวชนเลอืกทำานองท่ีชอบ เชน่ ทำานองรองเงง็ ทำานองเพลงอาหรบั 
ทำานองเพลงแรฟ (ด้นกลอนสด) ทำานองสำาเนียงใต้ เป็นต้น
 ทางวงกัวลาบาราได้แต่งเพลงบ้านหัวเขาให้เยาวชนอีก 1 เพลง 
โดยบรรเลงพร้อมกีตาร์ ทำาให้เยาวชนสนุกสนานและภาคภูมิใจในหมู่บ้าน
ของตนเอง
 กิจกรรมนี้นับว่าทำาให้ตกผลึกทางความคิด ได้ทักษะการดึงใจความ
สำาคัญ ทักษะการแต่งเพลง การใส่ทำานอง การร้องเพลง และได้ทำากิจกรรม
ที่ชื่นชอบร่วมกันในหมู่เยาวชน
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 นำาข้อมูลที่เยาวชนประทับใจจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชน
มาแตง่เปน็เพลงอนาซดี เพลงที ่1 ชือ่เพลง รกับา้นเรา เนือ้หาเกีย่วกบัสภาพ
ภูมิประเทศหัวเขาที่มีสวนผลไม้ ลำาคลองที่ใสสะอาด เชิญชวนให้เยาวชน
รักบ้านเกิด เพลงที่ 2 ชื่อเพลง ชวนน้องเล่นน้ำาคลอง เนื้อหาเกี่ยวกับ 
คลองมำาบังที่ไหลผ่านหมู่บ้านเยาวชนชวนกันมาเล่นน้ำาคลอง อย่าไปมั่วสุ่ม   
เพลงที่ 3 ชื่อเพลง รอเกาะ รอเกาะคือบุหร่ี เนื้อหาบอกถึงพิษภัยของ
บุหรี่ ที่เยาวชนต้องไม่ไปลอง เพลงที่ 4 ชื่อเพลง น้ำาท่อม เนื้อหาเกี่ยวกับ 
ให้เยาวชนสงสารพ่อแม่ อย่าไปลิ้มลองน้ำากระท่อม
 หลังได้กลุ่มเด็กที่สนใจและร้องอนาซีดเป็นได้ โดยมีคณะนักร้อง
เพลงเป็นเยาวชนราว 15 คน ที่ผ่านมาแสดงในงานตลาดนัดวัฒนธรรม 
ตามโครงการฯ และร้องแสดงตามโอกาสต่างๆ ของจังหวัดสตูล เช่น 
งานลานวัฒนธรรม คฤหาสน์กูเด็น งานวันฮารีรายา 
 “กลุ่มเยาวชนนี้ยังเข้าร่วมในการอบรมกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อม 
อนาซีด เราก็จัดร่วมกับกิจกรรมอื่น อย่างเช่นกีฬาที่เราก็จัดแข่งขัน
วอลเลย์บอล” ผู้ใหญ่เจ๊ะอดุลย์เล่า สิ่งท่ีคาดหวังในเบื้องต้น คือทำาให้
ผู้ใหญ่กับเด็กสามารถที่จะเข้ากันได้ก่อน เพราะถ้าไม่ดูแลเด็กให้ดีๆ 
พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ไม่ถูกต้องอีก
 นอกจากการทำาอนาซีด ได้มีการฟื้นวัฒนธรรมหมู่บ้านที่สูญหาย 
เช่น การทำาขนม ที่เด็กรุ่นหลังไม่รู้จักกันแล้ว ขนมจาก ขนมโค ขนมเทียน 
ขนมลา ทำามาขายในชุมชน ตามกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ในเวทีต่างๆ เราก็ทำา
ขนมโบราณมาขาย
 “เรากค็าดหวงัวา่กลุม่แมบ่า้น ซึง่พอเปน็ทีรู่จ้กับา้งแลว้ จะมสีิง่ทีไ่ดท้ำา 
พัฒนาอาชีพได้ด้วย” เขาว่า อันนี้จะดึงคนเฒ่าคนแก่มาเป็นพี่เลี้ยงก็คือมา
มีส่วนร่วมได้น่ันเอง สิ่งที่เห็นได้ชัดคือได้เกิดความสามัคคีในชุมชน จากที่
อยู่กันคนละทิศละทางก็มาได้ร่วมกับโครงการนี้ได้ มีปัญหาอะไรก็จะได้คิด
แก้ไขร่วมกันได้
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 “ทีห่มูบ่า้นเรากไ็มเ่คยจดักจิกรรมแบบน้ีมากอ่น นีเ่ปน็คร้ังแรก และ 
ท่ีผ่านมาก็ไม่ต่างจากชุมชนอื่นความขัดแย้งมาจากการเลือกตั้งการเมืองใน
ระดับท้องถิ่น ไม่ว่าผู้ใหญ่บ้าน อบต. ที่สะสมกันมาเรื่อยๆ”
 มาถงึวนันีน้บัวา่โครงการ สสส.กลบัไปตอบโจทยป์ญัหายาเสพตดิได้
พอสมควร “ผมจะพูดกับเด็กเสมอว่า มีอะไรที่ให้บัง(พี่)ช่วย มีปัญหาอะไร 
ผมจะรับมาหมด แต่ว่าจะแก้ได้จริงแค่ไหน ผมเองก็ไม่ได้รับปากก่อน แต่จะ
พยายามทำา” ผู้ใหญ่เจ๊ะอดุลย์เล่า
 เขาอยากเห็นอนาคตชมุชน ทีช่าวบา้นกลา้แสดงออก ยอมรบัความ
เป็นจริงเพื่อแก้ไข เพื่อให้ทุกครอบครัวในชุมชนมีความอบอุ่น •
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 บ้านโคกพะยอม หมู่ 18 ตำาบลละงู อำาเภอละงู จังหวัดสตูล 
มทีนุชมุชนเดมิจากป ี2549 ทีไ่ดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีวหมูบ่า้นอนรุกัษ์
ป่าชายเลน ปี 2555-56 จึงรับการอุดหนุนจาก สสส. ขับเคลื่อน 
โครงการเช่ือมรอ้ยยกระดบัศกัยภาพศนูยเ์รยีนรูใ้นชมุชน ซึง่ประกอบ
ไปด้วย กลุ่ม อสม. กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มเลี้ยงปูนิ่ม 
กลุ่ม ชรบ. กลุ่มทำาขนม กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มข้าวซ้อมมือ 
 โครงการ สสส.ในระยะแรก จงึทำาให้เกดิโครงสรา้งของคน งาน เงนิ 
กตกิาของแต่ละกลุ่ม เกดิระเบยีบทีว่่าดว้ยตวัคน ว่าดว้ยงาน และวา่ดว้ยเงนิ 
และระเบียบที่ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายชุมชน 
 นอกจากน้ัน มกีารจดัเวทปีระกาศเจตนารมณน์โยบายสาธารณะบา้น
โคกพะยอม กำาหนดวสิยัทศันแ์ละยทุธศาสตรห์มูบ่า้น เพือ่สรา้งกระบวนการ
มสีว่นร่วมในการดำาเนินกจิกรรมของชมุชน พจิารณารา่งระเบยีบองคก์รชมุชน  
และเพิ่มเติมรายละเอียดเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านโคกพะยอม โดยมี 
นางสาวไมมู่น๊ะ หลีหาด เป็นประธานโครงการ 
 เนื่องจากชุมชนมีฐานการเรียนรู้หลายด้าน จึงเอากลุ่มต่างๆ มา 
เชื่อมร้อยให้ทุกคนทุกกลุ่มรับรู้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือถ่ายทอด 
นักท่องเที่ยว หรือนักศึกษาที่ลงไปดูงานอย่างเป็นระบบ 

อะไร?อะ“โร๊ย”
ต่อยอดท่องเที่ยวละงู
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 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่ามีปัญหาการเมืองท้องถิ่น 
เข้ามาเป็นคลื่นแทรกอยู่บ้าง 
 ในปี 2557-58 ไมมู่น๊ะ หลีหาด มารับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่อยอดมาจากโครงการในระยะแรก 
 “ทีน่ีเ่ปน็ชมุชนเกีย่วกบัการท่องเท่ียวประกอบกบัเราเหน็วา่ในชมุชน
เองก็มีทุนทางสังคมอยู่บ้างแล้ว ทรัพยากรในป่าชายเลนก็มีหลายอย่าง 
เช่น ตน้ถัว่ขาว หรอืลกูโรย๊พบมากในปา่โกงกาง เราจึงฟ้ืนภมิูปญัญา เกีย่วกบั 
ขนมลูกโร๊ย” คำาบอกเล่าของ ไมมู่น๊ะ 
 ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่า “โร๊ย” แห่ง
โคกพะยอม เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในป่าโกงกางสูง 8-15 เมตร ชื่อเรียก
ท้องถิ่นอื่นต่างกันไป เช่น ประสักขาว โปรย โปรง ลุ่ย และ ปรุ้ย 
 ลักษณะลำาต้น เปลือกต้นสีน้ำาตาลอมดำา กลีบดอกสีขาว ผลเดี่ยว 
สีเขียวอมเหลือง มีกลีบเลี้ยงหุ้ม งอกออกมาเป็นฝักกระบอกยาวสีเขียว 
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พอแก่เป็นสีน้ำาตาลปลายแหลม ผลอ่อนจิ้มน้ำาพริก ส่วนลำาต้นทำาไม้เข็ม 
เผาถ่าน เครื่องมือประมงพื้นบ้าน
 จากการศึกษาจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ไมมู่น๊ะจึงได้รู้ว่าเม่ือครั้ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง คนแถบถิ่นนี้ขาดแคลน
อาหาร จนต้องออกไปหาลูกโร๊ยมากินประทังชีวิต
 แต่ใช่ว่าใครจะรู้วิธีนำาลูกโร๊ยมาบริโภคให้ปลอดภัยและอร่อยได้ 
เสมอไป ต้องมีภูมิปัญญาในการขูดเปลือกผลของมันก่อนนำามาต้ม 3 น้ำา 
หลังจากนั้นเอามาใส่น้ำาขี้เถ้าเพื่อลบรสขม หลายคนเอามาคลุกมะพร้าวขูด 
กินเป็นอาหารแทนข้าว มีคุณค่าของอาหารเพราะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและ
โปรตีน 
 วธีิการกนิลกูโรย๊สบืทอดมาจากคนเฒา่คนแกใ่นหมูบ่า้นโคกพะยอม 
อยู่ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะเลือนหายเพราะไม่มีใครสนใจ 
 “มันยังเอามาทำาเป็นขนมหวานได้ แต่ก็ต้องรู้วิธีทำาไม่เช่นนั้นจะมี 
รสขมมาก” ไมมู่น๊ะเล่าเมื่อได้มาทำาโครงการฯ จึงชวนชาวบ้านหันมาแปรรูป
ขนมลูกโร๊ยและทำาเป็นข้าวเกรียบ 
 “เม่ือเราได้ลูกโร๊ยมาต้มตามกระบวนการแล้ว ก็นำามาตำาผสมกับ
น้ำาตาล แปง้นดิหนอ่ยกวนใหเ้ขา้กนันำาไปชบุแปง้ทอดเปน็ขนมลูกโร๊ย รสชาติ
คล้ายขนมถั่วทอด แต่คนที่ชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยกว่าเพราะจะมีกล่ินหอม 
คิดว่ามีเฉพาะที่นี่เท่านั้นเป็นภูมิปัญญาของคนโคกพะยอมโดยเฉพาะ”
 ตอนน้ีขนมลูกโร๊ย จากบ้านโคกพะยอมเผยแพร่ไปทั่วจังหวัดสตูล
จนเป็นที่กล่าวขาน เมื่อนำาขนมลูกโร๊ยออกไปแสดงตามงานวัฒนธรรมต่างๆ 
ผู้คนที่เห็นต่างบอกว่าพบลูกโร๊ยอยู่ในพื้นที่เขาเหมือนกัน แต่ไม่รู้มาก่อนว่า
นำามากินได้ด้วย 
 เธอเล่าวา่การมาขบัเคลือ่นเรือ่งนีค้อ่นขา้งตอ้งใชค้วามพยายามมาก 
เพราะถึงจะมีองค์ความรู้จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนที่บอกเล่า
ถ่ายทอดได้ แต่วันนี้คนส่วนใหญ่กินลูกโร๊ยไม่เป็นกันเสียแล้ว 
 ความรู้ที่ได้นำามาไมมู่น๊ะได้จัดทำาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 
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 “เรามปีา่โกงกาง 250 ไร่ ในชมุชน จงึสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน ์
ประกอบกับมีกลุ่มที่ขับเคลื่อนในนามกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน เราเองก็เป็น
สมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน”
 ในโครงการมีกิจกรรมสร้างแกนนำาเยาวชนจิตอาสาเรียนรู้ ปลูกป่า
ชายเลนทดแทน โดยชวนเยาวชน นักเรียน และชาวบ้านมาอบรมเพื่อสร้าง
จติสำานึกในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตปิา่ชายเลน มกีารเชญิผูว้า่ราชการ
จังหวัดมาเข้าร่วม เน้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำาคัญของป่าชายเลนว่า
เป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำาแหล่งที่ทำามาหากิน ไม่ควรตัดไม้ทำาลายป่า ถ้ามีการตัด
ควรปลกูทดแทน หากปา่ชายเลนอดุมสมบรูณจ์ะเปน็แหลง่อาหาร ทำาใหเ้กดิ
อาชีพ ก่อเกิดรายได้ของคนในชุมชน
 “กจิกรรมนีท้ำาให้เยาวชนมคีวามรู้ความเขา้ใจเรือ่งปา่ชายเลน คนใน
ชุมชนรู้คุณค่าของป่าชายเลน เพื่อการมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์” 
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 หลงัประสบความสำาเรจ็เกีย่วกบัลกูโรย๊ไมมูน่ะ๊หนัมาฟ้ืนลเิกบก หรอื
ลิเกป่าที่สูญหายไปกว่า 40 ปี 
 เธอคิดว่าลิเกบกมีถิ่นกำาเนิดอยู่ที่โคกพะยอมเช่นเดียวกัน จากการ 
เก็บข้อมูลจากคนแก่ในชุมชน ได้ตำานานลิเกบกมาว่ามีแขกจากอินเดีย 
พาภรรยานั่งเรือมาทางหมู่บ้านแห่งนี้ แต่ว่าในเรือไม่มีอะไรกินเลยพามา 
ขึ้นฝั่งที่บ้านโคกพะยอม
 บทบาทการแสดงของลิเกบกจึงเป็นการนั่งเรือชมเกาะแก่ง ทาง
อันดามัน ขณะที่รูปแบบการแสดงลิเกบกของชาวบ้านโคกพะยอม ขณะนี้มี
ชาวคณะ 16 คน มีทั้งตัวพระเอก นางเอก ตัวประกอบ รูปแบบการแสดง
มีลูกคู่ ดนตรีประกอบ ทั้งการร่ายรำา ขับบทและใช้บทสนทนา มักรับแสดง
ในงานมงคลต่างๆ เช่นงานสุเหร่าหรืองานแต่งงาน
 “การขับบทจะเป็นการนำาชมเกาะ กลุ่มเยาวชนเราที่สืบทอดเรื่องนี้ 
ก็ประยุกต์เข้ากับสภาพปัญหา โดยหลังจากบทนำาชมเกาะแก่ง ตอนนี้ก็มา
เล่นเรื่องในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ให้กับเหตุการณ์ในชุมชน” 
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 วทิยากรทีม่าถา่ยทอดลเิกบก เปน็อดตีนางเอกลเิกบกประจำาหมูบ่า้น 
ปัจจุบันวัย 70 ปีคือ นางวาหลาด ทำาเผือก สำาหรับกลุ่มที่มาฝึกเป็น
เด็กและเยาวชนราว 20 คน ล่าสุดมีความสามารถขึ้นเวทีแสดงจริงได้แล้ว 
16 คนไมมู่น๊ะบอกว่า ตอนนี้ใครที่ลงไปยังชุมชนจะได้ชมการแสดงลิเกบก 
เพื่อให้รู้ว่ามีแหล่งกำาเนิดอยู่ที่นี่ และยังมีการแสดงนี้อยู่จริง
 เธอมองวา่การดงึคน 3 วยัไมว่า่เยาวชน คนวยักลางคน และผูส้งูอาย ุ
เข้ามาสนใจในสิ่งเดียวกันได้ ทำาแล้วทุกคนมีความสุข
 คนเฒ่าคนแก่ที่ได้สอนลูกๆ หลานๆ ได้เห็นการแสดงออกของลูก
หลานก็สบายใจ ขณะที่ยังช่วยดึงเยาวชนที่ไปกินน้ำาท่อม ยาเสพติดหรือทาง
ที่ไม่ดีทั้งหลาย ได้หันมาสนใจในเรื่องสร้างสรรค์แบบนี้ย่อมดีกว่าหลายเท่า 
 เมื่อลงไปเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านยังพบว่า มีศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านหลายเรื่องที่น่าสนใจ จึงชวนมาร่วมด้วย ไม่ว่ารองเง็ง 
หมอนวดเส้น ครูทำาเสื่อ การต่อเรือ การลงแขก การทำาขวัญข้าว กระทั่ง 
หมอผี ไสยศาสตร์ การทำายา การเข้าทรงเป็นการรักษาโรคโดยไสยศาสตร์ 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาตามวิถีชุมชน
 - รองเง็ง สัมภาษณ์ นางสุธาวัลย์ เส็นสาย อายุ 63 ปี ได้ข้อมูล 
  ใหมว่า่เปน็ศลิปะพืน้บา้นมาจากประเทศอนิโดนเีซยี ความเปน็มา 
  เกดิจากชาวอนิโดนเีซยีประมาณ 12 คน ลอ่งเรอืมาถงึเกาะอาดงั  
  สตูล เรือก็แตกทั้งหมดว่ายน้ำาขึ้นเกาะอาดังหลังจากนั้นก็เกิด 
  ความคิดในการใช้ชีวิตคือต้องเต้นรองเง็งเพื่อแลกกับเงินมา 
  เลี้ยงชีพ รองเง็งจึงเป็นศิลปะที่สืบต่อกันมาจนบัดนี้
 - หมอนวดเส้น สัมภาษณ์ นางบ๊ะ ได้ความรู้ว่าการนวดส่วนต่างๆ  
  ของร่างกาย มีคาถาใช้ในการนวด
 - การทำาเสื่อ นางรมล๊ะ พัทลุง เล่าว่าศึกษาการทำาเสื่อจากผู้ใหญ่ 
  มาตัง้แตเ่มือ่กอ่น และเริม่ลงมอืทำาดว้ยตวัเองจนเกดิความชำานาญ  
  วิธีการทำาเสื่อ ใช้เตยใบพ้อหรือกก เลือกยอดแก่มีสีเขียวทั้งใบ  
  ตอ้งตดัเตยเดอืนแรมเวลากลางวัน เม่ือไดเ้ตยแลว้นำาเตยมาลนไฟ 
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  แล้วนำามาขูดหลังจากนั้นนำามาแช่น้ำาประมาณ 2 คืน แล้วเอามา 
  ตากแดด แล้วขูดอีกครั้งเพื่อให้เตยเป็นสีขาว หลังจากนั้นก็สาน 
  เป็นเสื่อลวดลายต่างๆ มีลายขัด ลายหมากรุก ลายลูกแก้ว  
  เป็นต้น
 - หมอไสยศาสตร์ นายสันติซึ่งศึกษามาจากโต๊ะสูอาดเรียนจาก 
  บทเรยีนและคำาสอน สามารถทำาเรือ่งเสนห่ ์เรือ่งผสีาง เรือ่งขอทีอ่ยู ่
  ใช้หมาก พลู เทียน มีเงินค่าครู หลังจากทำาต้องมารดน้ำาสะเดาะ 
  เคราะห์กับหมอบ้าน คำาที่ใช้แต่ก่อนเป็นภาษามลายู แต่เปลี่ยน 
  มาใชภ้าษาไทย วิธีการทำา - ยืน่หมาก 3 คำา พล ู3 ใบ เทยีน 1 เลม่ 
  หลังจากนั้นหมอเข้าทรง - ถามเรื่องที่อยากรู้ - หมอทรงตอบ 
  คำาถาม - คนที่มาหาหมอทรงก็นำาคำาตอบไปปฏิบัติตาม - ทาแป้ง 
  ที่หน้าหมอทรงก็จะออก
 - การทำาขวัญข้าว นางปอหรี อุรามา ให้ความรู้ว่า ก่อนหว่าน 
  เมล็ดข้าวต้องเอาแป้งสะบ้า มะนาว ใบเชียงพร้า มาผสมน้ำาแล้ว 
  นำาไปเคล้ากับเมล็ดข้าว แล้วนำาไปหว่าน เพราะขวัญข้าวเป็น 
  ผู้หญิงสาวสวย เลยต้องมีของแต่ง แรกไถนาต้องดูวันที่ไม่ตกไฟ  
  ตอนดำานาตอ้งมฤีกษด์วัูน ตกลมเพราะมนัจะเรว็เหมอืนลม (เปน็ 
  ความเชือ่) เวลาเกบ็ขา้วสกุเขาจะแรกขวัญขา้ว เขาเรยีกวา่เชาะซงั  
  มีคาถาป้องกันสัตว์มีพิษ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะไม่เกิดอันตราย 
  เม่ือเกบ็เสรจ็เขาไปแกท้ีเ่ชาะซงัไว้ เมือ่นำาขา้วขึน้บา้น เขาดบัลอม 
  ใช้น้ำา แป้ง หิน น้ำามันใส่ผม มีคาถาของคนโบราณ เวลาโกยข้าว 
  ห้ามโกยทับเงาตัวเอง เพราะเงาจะโกยด้วย
 “นอกจากคืนข้อมูลให้ชุมชน เรามีเป้าหมายให้ศิลปวัฒนธรรม 
พื้นบ้านสามารถดึงการท่องเที่ยวด้วย เพราะเรากำาลังจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนคนที่มาเที่ยวส่วนหนึ่งก็มาดูการจัดการภูมิปัญญา” เธอว่า ชุมชนนี้ 
มีทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่มาต่อยอดให้มันชัดยิ่งขึ้น •
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 “คลองมำาบังเป็นคลองสายหลักของจังหวัดสตูลอีกสายหนึ่ง 
มีต้นน้ำามาจากเขตอำาเภอควนกาหลง ผ่านอำาเภอควนโดน ไหลผ่าน
หมู่บ้านเรา ก่อนไปลงทะเล” 
 ราเฉด หลังเขต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านโคกประดู่ 
ตำาบลฉลุง อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล เล่าถึงความสำาคัญของสายน้ำาแห่งนี้ 
สำาหรับคนโคกประดู่ ใช้เป็นแหล่งน้ำาทำานาและปลูกผักเป็นหลัก 
 “เรามองเหน็ปญัหาสิง่กดีขวางคลองโดยเฉพาะเม่ือน้ำาทว่มจะพัดพา
กิง่ไม ้เศษไม ้ลงมาขวางทางน้ำาตดิตามสะพาน ส่วนโคง้ของลำาคลองหลายจุด 
สร้างปัญหาตลิ่งพังตามมา” ราเฉดเล่า 
 การทำาโครงการบ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำาบัง โดยการสนับสนุน
ของ สสส. จึงต้องการมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเบื้องต้น มีการวาง 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ เอาไว้ว่า 1.เพ่ือให้เกิดเวทีการทำางาน
พัฒนาคลองมำาบังร่วมกันของคนในชุมชนโดยการขับเคล่ือนของสภาผู้นำา
ชุมชน 2.เพื่อให้คลองมำาบังได้รับการพัฒนาและป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
 กิจกรรมเร่ิมต้นอย่างง่ายๆ ด้วยการระดมชาวบ้านมาช่วยกันรื้อไม้ 
ที่ขวางลำาคลอง 

คนรื้อคลองมำาบัง 
นักคว้าโอกาสความร่วมมือ
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 “เราชวนชาวบ้านทั่วไปกับกลุ่มวัยรุ่นมาช่วยกันทำา”
 เนื่องจากอีกฝั่งคลองเป็นอีกชุมชนหนึ่งคือหมู่ท่ี 9 และหมู่ 12 
มีการชวนคนต่างหมู่บ้านมาร่วมด้วย ก่อนลงมือรื้อคลองทุกครั้งนัดหมาย 
ที่มัสยิดทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เป็นที่รู้กัน 
 ราเฉดเล่าว่าก่อนมาถึงจุดท่ีทุกฝ่ายมาร่วมทำางานกันได้ ผ่านการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาก่อน อย่างเช่นกิจกรรมการดึงปราชญ์ชาวบ้าน 
มาเล่าประวัติคลองมำาบัง ที่สร้างฐานความร่วมมือได้อย่างดีเพราะ
 - เกิดการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เกิด 
  ความภาคภูมิใจต่อถิ่นฐานบ้านเกิด
 - เกดิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างผูใ้หญแ่ละเดก็ โดยทีผ่า่นมาระหวา่ง 
  คนสองกลุ่ม มีน้อย
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 - ผู้สูงอายุที่มาเล่าประวัติคลอง เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกว่า 
  ตนเองมีคุณค่า
 - พอ่แมท่ีเ่หน็เยาวชนทำากจิกรรมสรา้งสรรครู้์สึกดใีจ ภมิูใจทีเ่ห็นลูกๆ 
  กล้าแสดงออก ซักถาม แสดงความคิดเห็น แสดงความเคารพ 
  ผู้ใหญ่
 การขบัเคลือ่นโครงการฯ ใชรู้ปแบบกระบวนการของสภาผูน้ำาชมุชน 
50 คน ทำางานร่วมกับชาวบ้านและเยาวชน 
 เวทีประชุมชาวบ้าน ทำาให้มีความคิดในการจัดทำากติกาชุมชน 
เพือ่ดูแลคลองมำาบงั โดยความคดินีก้เ็ปน็จรงิเมือ่ตอ่มา นายศกัดา หาสกลุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ แจ้งชาวบ้านผ่าน อสม. ชุด ชรบ. แกนนำาสตรี  
แกนนำาเยาวชน ให้สมาชิกสภาฯ และตัวแทนครัวเรือนมาประชุมทำากติกา 
การดูแลคลองมำาบังร่วมกัน โดยนัดหมายหาข้อสรุปก่อนการละหมาดใหญ่ 
วนัศุกร์ท่ีมัสยดิประจำาหมูบ่า้น ปรากฏว่ามชีาวบา้นจากหมูท่ี ่9 มารว่มประชมุ
ด้วย เนื่องจากเป็นหมู่บ้านอีกฝั่งคลอง และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากคลอง 
 ผลจากการกำาหนดกตกิาการดแูลคลองมำาบงัร่วมกนัส่งผลเกดิกลไก
ของชุมชนในการทำากตกิาการดแูลทรพัยากรธรรมชาตขิองหมูบ่า้น โดยนำาหลกั 
ศาสนามาบูรณาการในการสร้างกติกา ซึ่งข้อเสนอดังนี้
 - ให้ทำาการพัฒนาคลองเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อคนในหมู่บ้านจะได้มี 
  กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ทำาร่วมกันหลังละหมาดวันศุกร์ 
 - มีการทำาปา้ยขอ้ตกลงตดิตามหมูบ่า้น เพือ่คนทีผ่า่นไปผา่นมาหรอื 
  มาเที่ยวเล่นริมคลองจะได้ทราบกติกาของหมู่บ้านโคกประดู่ 
 - การพัฒนาคลองมำาบัง กำาจัดสิ่งกีดขวางในลำาคลอง ทำาหลายวิธี 
  ทัง้ออกแรงชาวบา้นหรอืตอ้งมตีวัชว่ยอยา่งเลือ่ยยนตต์ดักิง่ไมใ้หญ ่
  ที่ขวางคลอง การตัดต้นไผ่และเผาทิ้ง ฯลฯ 
 ราเฉดเล่าว่า ชาวบ้านท่ีมาช่วยกันพัฒนาคลองแต่ละครั้งต่างเหน็ด 
เหนื่อยแต่ทุกคนมีความสุข หน้าตาสดชื่น พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 
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 “ทกุคนดีใจทีไ่ดม้กีารชกัชวนกนัมาพฒันาคลองเพราะตา่งคนกร็ูส้กึ
วา่คลองมเีศษไมร้กมากมานานเพยีงแตไ่มม่กีารชกัชวนชว่ยกนัทำากนัเปน็เรือ่ง 
เป็นราวมาก่อน” เขาเล่า ผลทำาให้คลองสะอาด น้ำาไหลสะดวก ขณะที่
ทำาให้เกดิกระแสรกัคลอง อยากใหค้ลองสวย สะอาด และเกดิความสามคัค ี
ในหมู่ชาวบ้าน
 การท่ีดึงคนมาทำางานอย่างพร้อมเพรียงสำาเร็จสามารถสร้างความ 
ร่วมมือในมิตใิหม่ เพราะทีผ่่านมาคนในหมู่บา้นแห่งนี ้โอกาสทำาอะไรร่วมกนั 
ค่อนข้างมีน้อย โดยเฉพาะวงรอบชีวิตของชาวสวนยางต้องต่ืนกรีดยาง 
ช่วงกลางคืน ใช้เวลาช่วงบ่ายนอนพัก จึงไม่ค่อยมีเวลามาร่วมงานส่วนรวม
 หลังกระแสการพัฒนาคลองได้รับความสนใจ ทุกคนพร้อมจัดสรร
เวลามาช่วยเต็มที่ ขณะที่กลุ่มเด็กได้ออกเดินรณรงค์เรื่องลำาคลอง ร่วมกับ
อสม. แม่บ้าน ในตำาบลฉลุง เพื่อบอกให้คนหมู่บ้านอื่นรับรู้ว่าคนโคกประดู่
กำาลังทำาอะไรอยู่ มุ่งประเด็นให้คนเห็นความสำาคัญของลำาคลองและช่วยกัน
หาแนวทางร่วมกันดูแลลำาคลองแห่งนี้ต่อไป 
 ภาพที่ชาวบ้านโคกประดู่ยังตื่นตาตื่นใจมาถึงวันนี้...ย้อนนึกไปถึง
ขบวนพาเหรดของพวกเขาไปตั้งขบวนที่โรงเรียนอนุบาลฉลุง โดยมีตำารวจ
ฉลุงคอยอำานวยความสะดวกจราจร นำาขบวนโดยรถแห่งกระจายเสียง 
ตามด้วยป้ายโครงการฯ ถือป้ายโดยสาวมุสลิมแต่งกายสวยงาม ผู้ใหญ่บ้าน
เดินหัวขบวน ตามด้วยขบวนริ้วธงชาติที่ถือโดย ชรบ.ของหมู่บ้านแต่งแบบ
ฟอร์มดูน่าเกรงขาม
 ขบวนรณรงคแ์รกเปน็เดก็เลก็ๆ 4-7 ขวบจากโรงเรยีนตาดกีา 2 โรง 
แต่งกายชุดมุสลิม หัวขบวนมีป้ายคำาขวัญรณรงค์อนุรักษ์คลอง เช่น “ป๊ะจ๋า 
มะ๊จา๋อยา่ท้ิงขยะลงคลอง” หลงัปา้ยคำาขวัญมเีดก็ๆ แตง่กายสวยงามเหมอืน
วนัฮารีรายา ในมือถือดอกไม้ไขห่รือบุหงาตะลอร์ ทีต่ิดคำาขวญัอนุรักษ์คลอง
ที่แต่ละคนคิดขึ้นเอง
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 ขบวนที ่2 เปน็ขบวนแมบ่า้น มปีา้ยคำาขวญัวา่ กลุม่แมบ่า้น สานสามคัค ี
นำาวิถีพอเพียง คู่เคียงอนุรักษ์คลอง นำาหน้า ตามด้วยกลุ่มแม่บ้านยังสาว
แต่งกายสวยงามเหมือนกันสีเดียวกัน และแม่บ้านรุ่นแรกแต่งกายเป็น 
สาวชาวบ้านถือตะกร้าบ้าง วางตะกร้าไว้บนหัวบ้าง ในตะกร้ามีผักพ้ืนบ้าน 
อีกหลายคนถือสุ่มจับปลา ข้องใส่ปลา บางคนมีเบ็ดตกปลาไม้ไผ่และมีปลา 
กระดาษตดิอยู ่ดกูร็ูว้า่จะสือ่ถงึคณุคา่ของสายน้ำาทีม่อบความอดุมสมบรูณใ์ห้
 ขบวนที ่3 เปน็กลุม่ อสม. มคีำาขวญันำาวา่ อสม.รวมใจ สง่เสรมิสขุ
ภาพอนามัย ร่วมใจอนุรักษ์คลอง  ตามด้วยตัวยุงลาย บุหรี่มวนโต ฮูลาฮูบ 
มีป้ายแขวนรณรงค์ที่ตัว อสม.ท้ายขบวนแต่ละคน ขบวนนี้สื่อถึงบทบาท
หน้าที่ของ อสม.และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลอง สู่การมีสุขภาพดี
 ขบวนที ่4 เปน็ กลุม่เยาวชน มเียาวชนหญงิเดนินำาเปน็ดรมัเมเยอร ์
มีป้ายคำาขวัญว่า เยาวชนรวมพลัง ตั้งมั่นรวมใจ ปกปักษ์รักษาไว้ ให้น้ำาใส 
คู่คลองมำาบัง   มีการนำาเศษวัสดุมาตกแต่งเป็นเครื่องแต่งกาย เยาวชน 
หญิงมีสายสะพายที่เขียนข้อความรณรงค์การอนุรักษ์ ตามท้ายขบวนด้วย
เยาวชนชาย
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 ระหว่างสองข้างทางมีชาวบ้าน ร้านค้าต่างๆ ออกมาชื่นชม ต่างยิ้ม 
ปรบมือให้ ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ชาวโคกประดู่ที่เดินต่างยิ้มแย้ม ชื่นมื่นทั่วกัน 
จากนั้นทุกคนก็ขึ้นรถมาตั้งขบวนที่หน้าศูนย์จริยธรรมของหมู่บ้านแล้วเดิน
ถนนเส้นทางในหมู่บ้านไปยงัตลาดนดัลานวฒันธรรมทีบ้่านหัวเขาเพ่ือรว่มงาน 
และจัดการมอบรางวัลประกวดคำาขวัญอนุรักษ์คลอง
 กจิกรรมครัง้นีท้ำาให้ผู้คนท่ีในตวัเมอืงฉลงุรับรู้และชืน่ชม เกดิกระแส 
และแสดงออกในการอนุรักษ์ ขณะเดียวกันเกิดความสามัคคี ในกลุ่มต่างๆ 
ได้แก่ เยาวชน แม่บ้าน อสม. กู้ภัย(ชรบ.) ผู้สูงอายุ และนักเรียนตาดีกา
 เมื่อแกนนำาโครงการฯ และสภาผู้นำา สรุปผลการทำางาน จึงได้ข้อ
สรุปที่น่าสนใจว่า 
 - สิ่งที่ชาวบ้านปฏิบัติมากที่สุดคือ การไม่ทิ้งขยะลงในคลอง
 - สิ่งที่ชาวบ้านช่วยปฏิบัติเป็นอันดับสองคือการมาร่วมกันพัฒนา 
  คลอง  
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 - สิ่งที่ชาวบ้านช่วยปฏิบัติเป็นอันดับสามคือ การปลูกต้นไม้ริมตลิ่ง
 - สิง่ทีช่าวบา้นคดิวา่เปน็อปุสรรค คอื คนนอกหมูบ่า้นมาเทีย่วแลว้ 
  ทิ้งขยะลงคลอง
 - สิ่งที่ทำาตามมาตรการได้ยากคือ การเจือจางน้ำาซักผ้าล้างจานก่อน 
  ทิ้งลงคลอง เพราะไม่เห็นผลทันตา
 เช่นเดียวกับ เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันถอดบทเรียนโครงการฯ พบสิ่งน่า
สนใจคือ 
 1. สิ่งท่ีภาคภูมิใจของการดำาเนินโครงการฯคือการที่คนในหมู่บ้าน 
ทัง้เด็ก เยาวชน หนุม่สาว ผูส้งูอายมุารว่มกนัทำาทกุกจิกรรม เชน่ การประชมุ
สภา การพัฒนา การเดินรณรงค์
 2. เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านดังนี้
 - คลองไดร้บัการพฒันาจากทีป่ลอ่ยรกมาเกอืบ 10 ป ีแตย่งัไมโ่ลง่ 
  เตียนตลอดสาย ชาวบ้านต้องมาช่วยกันต่อไปแม้จบโครงการ 
 - ชาวบ้านมีส่วนร่วมการทำากิจกรรมมากขึ้น ทั้งการร่วมประชุม 
  การพัฒนาคลอง การทำากิจกรรมที่ผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือ 
 - เดก็เยาวชนมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูใ้หญม่ากขึน้ ผูใ้หญไ่ดรู้จั้กเดก็ 
  ว่าเป็นลูกหลานใคร เจอกันก็ทักทายให้สลามกัน
 - เครอืขา่ยตา่งๆ ในหมูบ่า้นมกีารทำากจิกรรมรว่มกนัเกดิความเขม้แขง็ 
  เช่น ในช่วงการเดินรณรงค์คลอง แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันออกแบบ 
  ขบวนพาเหรดของตนเอง
 - เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
  ในการมาช่วยพัฒนาคลอง 
 - สภามีการร่วมประชุมสม่ำาเสมอ ต่อไปก็ควรมาประชุมกันแม้ไม่มี 
  งบประมาณมาเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วม
 เพราะการจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองภายใต้การสนับสนุนของ สสส. 
นั่นเองทำาให้โอกาสดีๆ มาถึง เมื่อดำาเนินการมาระยะหนึ่ง หน่วยงานต่างๆ 
จงึมาใหค้วามสำาคญักบับา้นโคกประดูม่ากขึน้ เชน่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่ลงมาให้ความรู้เยาวชน
เรื่องการอนุรักษ์คลอง เพื่อขับเคลื่อนดูแลรักษาคลองอย่างยั่งยืนต่อไป •
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 “หมู่บ้านเรามีสี่แยกเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านก็ว่าได้”
 เจ๊ะน๊ะ ใบกาเด็น ผู้รับผิดชอบโครงการสี่แยกวัดใจลูกหลาน 
หมู่ 5 บ้านปลักแรด ตำาบลสาคร อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เริ่มต้นเล่า
 คดิทำาโครงการ สสส. โดยใชค้ำาวา่สีแ่ยกมาเกีย่วเพราะคนในหมู่บา้น
มกัรวมกลุม่กนัตรงน้ัน บรเิวณซึง่เปน็ทีต่ัง้ของสิง่ทีถ่กูตอ้งดงีามและสิง่ทีเ่ปน็
ปัญหาอยู่ในโซนเดียวกัน 
 “จุดเสี่ยงก็มีร้านเกม และเพิงแห่งหนึ่งซึ่งกลางคืนจะมีวัยรุ่นไปนั่ง
มั่วสุมกันอยู่ที่นั่นจนเกือบ 5 ทุ่ม ทั้งที่จริงแล้วบริเวณใกล้กันก็เป็นมัสยิด 
ศนูยเ์ยาวชนกอ็ยูต่รงนัน้ เรากอ็ยากเบนจดุสนใจใหเ้ขามาหาสิง่ทีด่มีากกวา่” 
 ในการขบัเคลือ่นโครงการฯ ทีใ่หค้วามสำาคญักบัปญัหาเยาวชน เจะ๊นะ๊ 
และคณะทำางานไดมี้การจดัเกบ็ขอ้มลูสถานการณเ์ดก็เยาวชนและครอบครวั 
มาวิเคราะห์สถานการณ์ตามกรอบต่อไปนี้ 
 1. สถานภาพของครอบครัว
 2. รายได้หลักของครอบครัว
 3. เศรษฐกิจของครอบครัว
 4. ภาระหนี้สินของครอบครัว 

สี่แยกชีวิต “ปลักแรด”
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 5. เงินเก็บเงินออมของครอบครัว
 6. เสาหลักของครอบครัว 
 7. การให้ความอบอุ่นและความสำาคัญกับเด็ก เยาวชนและบุคคล 
  ในครอบครัว 
 8. วิธีการจ่ายเงินให้กับเด็ก และเยาวชนในครอบครัว
 9. การให้เวลากับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว 
 10. การให้กำาลังใจหรือสิ่งตอบแทนเมื่อเด็ก เยาวชน และบุคคล 
   ในครอบครัวทำาความดี 
 11. วิธีการตักเตือนหรือให้คำาแนะนำาเด็ก และเยาวชน และบุคคล 
   ในครอบครัวเมื่อเขาทำาผิด
 12. การแสดงความรักกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว 
 13. ใครคอืผูท้ีเ่ดก็ เยาวชน และบคุคลในครอบครวัไวว้างใจและขอคำา 
   แนะนำาเวลามีปัญหา 
 14. การดูแลเอาใจใส่เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว 
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 15. การให้คำาชี้แนะถึงโทษของยาเสพติด 
 16. ปัญหาที่ต้องแก้ไขในชุมชน 
 17. แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 จากการลงเกบ็ขอ้มลู 121 ครอบครวั ในชมุชนหมู ่5 บา้นปลกัแรด 
พบว่ามีเด็กและเยาวชน อายุ 10-22 ปี รวม 77 คน เป็นกลุ่มเส่ียง 
30 คน ส่วนมากพ่อแม่แยกทาง หรือเสียชีวิต ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา
และเป็นคนว่างงาน
 ความเคลือ่นไหวการดำาเนนิการระยะเบือ้งตน้ พบวา่เเกนนำาเยาวชน
ท่ีเขา้รว่มกจิกรรมจดัเกบ็ขอ้มลู เปน็กลุม่ทีม่เีเนวคดิดีๆ  ในการชกันำาเดก็เเละ
เยาวชนในชุมชนช่วยมาสร้างชุมชนเเละท้องถิ่นให้น่าอยู่ 
 การทำางานคละระหว่างเยาวชนกับแกนนำาชุมชน ทำาให้ได้รับรู้ถึง
ปัญหาของชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
 เจ๊ะน๊ะเล่าว่า โครงการฯ ได้จัดรวมกลุ่มเยาวชน มาจัดอบรมสร้าง 
ชุมชนให้น่าอยู่ โดยฝึกให้พวกเขามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม
อบายมุขและสิ่งเสพติดที่มีในชุมชน
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 “เราให้ความรู้เยาวชน รู้ถึงภัยของยาเสพติดต่างๆ ที่มีในสังคม 
ภยัจากการกนิน้ำาใบกระทอ่ม การตดิยาบา้และบหุรี ่เมือ่ตดิยาเสพตดิเหลา่นี ้
แลว้จะทำาใหเ้ยาวชนเปน็คนทีต่อ้งหลบๆซอ่นๆ ไมก่ลา้แสดงออกในสงัคมไม่
ชอบที่จะช่วยเหลือสังคม เกิดช่องว่างขึ้นในชุมชน”
 ที่ผ่านมาเมื่อมีเด็กติดยาจะไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือปรึกษากับผู้ใหญ่ 
ในสงัคม แตเ่กดิความหวาดกลวัและวิตกกงัวลอยูต่ลอดเวลา เจะ๊นะ๊ พยายาม 
สร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนกล้าแสดงออกซ่ึงศักยภาพของเขา และเพ่ือ
เชือ่มโยงกบัประเดน็ทีก่ำาลงัทำา ไดจ้ดัหาวทิยากรมาสอนความรู้การใชอ้ปุกรณ์
ในการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีต่างๆ เช่น 
 1. การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดจนร่างกายช็อคหมดสติ
 2. การช่วยเหลือผู้ป่วยจมน้ำา 
 3. การช่วยเหลือผู้ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
 กิจกรรมทุกรายการเน้นสร้างความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูก 
ใช้กุศโลบายดึงพวกเขาเคลื่อนกลับมาหากัน โดยการทำากิจกรรมร่วมกัน
 ผลท่ีเกิดขึ้นทำาให้เด็กและเยาวชนสามารถนำาทักษะพ้ืนฐานที่ได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมนำาไปปฏิบัติกับชุมชนและกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง ช่วยกัน
ดูแลปกป้องชุมชนจากสถานการณ์ต่างๆทำาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ
สำานึกรักบ้านเกิด
 มีการชักชวนเยาวชนให้มารวมกลุ่มของศูนย์เยาวชน ซึ่งใช้ศาลา 
อเนกประสงคข์องหมูบ่า้นตรงสีแ่ยก โดยมคีวามหวงัวา่การรวมตัวทำากจิกรรม
โดยศูนย์เยาวชนจะป้องกันไม่ให้เด็กที่เคยเดินหลงทางกลับไปมั่วสุมกับ 
กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีก
 “สำาหรับเดก็กลุ่มเสี่ยงนั้น เราจดัมาอยู่กับผู้นำาชมุชนเพราะ มีอะไร
ก็จะได้ปรึกษาได้เลยทันที” 
 มีการจัดช่องทางการปรึกษาหารือเอาไว้รองรับให้เด็กที่มีปัญหา 
และพยายามกลา่วย้ำากลุม่วยัรุน่ในหมูบ่า้นเสมอวา่พวกเขาสามารถเขา้ไปพบ
ปรึกษาหารือกับผู้นำาชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านได้ตลอดเวลา 
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 “เราพยายามลดช่องว่างสร้างสัมพันธ์อันดี เพราะที่ผ่านมานั้น 
ดูเหมือนว่าบรรยากาศในชุมชนแห่งนี้ มีวิถีที่เด็กจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นั้น
ทำาได้ยาก”
 ที่ศูนย์เยาวชน จัดกิจกรรมชวนเด็กมาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละวันใคร 
ทำาอะไร มีปัญหาอะไรบ้าง 
 “อะไรที่ไม่กล้าบอกป๊ะ(พ่อ) ม๊ะ(แม่) ตรงไหนอย่างไร ก็ให้มาบอก
กบัคณะทำางานท่ีศูนยไ์ด ้นอกจากการพบรายวันมกีารรวมกนัครัง้ใหญท่กุเยน็
วันศุกร์หลังละหมาดใหญ่”
 นอกจากแก้ปัญหาให้กลุ่มเด็ก โครงการฯได้จัดวิทยากรอบรม 
ผู้ปกครองเรื่องทักษะการสื่อสารกับลูกหลานเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความ
เขา้ใจและเทา่ทนั สามารถสือ่สารกบัลกูหลานทีเ่ปน็เดก็และเยาวชนไดอ้ยา่ง 
ถูกวิธี
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 ผู้ใหญ่จะได้เข้าใจรับรู้การใช้ชีวิตของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันว่าเป็น
อย่างไร เช่น การใช้โทรศัพท์ การแชททางไลน์ การหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต       
การคุยผ่านเฟซบุ๊ก       
 ผู้ปกครองอาจยังได้รู้จักสารอันตรายบางชนิดท่ีเป็นภัยต่อเด็กและ
เยาวชน มีการแนะนำาให้ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
จากการคบเพื่อน 
 “เราบอกผูป้กครองวา่เดก็และเยาวชนในวยั 12-15 ป ีควรใชค้ำาพูด 
การสื่อสารแบบไหนกับเยาวชนที่อยู่ในวัยอันตราย”
 เมื่อผ่านการอบรมผู้ปกครองเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงดูอบรมการใช้ 
คำาพูดที่เหมาะสมสื่อสารกับลูกหลานในสังคมยุคใหม่ ลดชอ่งว่างระหว่างวัย    
สามารถเขา้ใจถึงการปฏบิตัติวัของลกูหลาน แมว้า่บางเรือ่งเปน็ส่ิงทีผู่ป้กครอง
ไม่เห็นด้วยแต่ต้องทำาใจและหาวิธีการพูดคุยสื่อสาร เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในปกครองปลอดภัยจากอบายมุขต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและสังคม สามารถ
มองเห็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นำามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ทำาความเข้าใจและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
 กลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกหลานมากขึ้น เข้าใจ
และมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน ทำาให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงการฯ ยงัจดัเอาคนในหมูบ่า้น มาฟงัเดก็พดูวา่เขากำาลงัคดิหรอื
ทำาอะไร นั่นเองจึงนับเป็นจุดเริ่มของแนวทางแก้ปัญหา 
 “เราก็เพิ่งรู้ว่าเด็กบางคนเรียนถึง ป.6 ก็ต้องออกจากการเรียน 
เพราะมีปัญหาที่บ้าน บางคนจบ ม.3 เราสนับสนุนให้เขาเรียนต่อ กศน. 
โดยรับฟังปัญหาเอาไว้ พอ กศน. เปิดรับเราก็ออกเสียงตามสายตามตัวเขา
ไปสมัครเรียน”
 เจะ๊นะ๊ เลา่วา่เดก็ในชมุชนสว่นใหญ ่ตอ้งชว่ยกนัเอาใจใสด่แูล เพราะ
ไม่ใช่ใครอื่น พี่น้องลูกหลานกันเองทั้งนั้น •
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 ครูอะหมัด หลีขาหรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาลัยทุ่งโพ 
เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ บ้านแคเหนือ ตำาบลแค อำาเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งดำาเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
 ในปีที ่2 ครอูะหมดัพฒันาตอ่ยอดโดยการสรา้งกลุม่จติอาสา 5 กลุม่ 
ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด 
 2. กลุ่มอาสาสมัครยุวดาอีย์ (ประเด็นเยาวชน และครอบครัว 
  อิสลาม)
 3. กลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศก์
 4. กลุ่มอาสาสมัครคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 5. กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
 “แต่ละกลุ่มจะรับอาสาสมัคร จำานวน 30 คน มาคิดแผน พัฒนา
ศักยภาพ ทำางานกันแต่ละกลุ่ม” ครูอะหมัดเล่า 
 ยอ้นกลบัโครงการปแีรก จดุเดน่ของโครงการฯ นี ้คอืการขบัเคลือ่น
ชุมชนโดยใช้วิทยาลัยทุ่งโพ ณ บาลายทุ่งโพ (ศาสนสถานอันเป็นหน่วยย่อย
ของมัสยิด) เป็นศูนย์กลาง 

จิตอาสา 5 กลุ่ม
เคลื่อนธรรมนูญบ้านแค
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 กระบวนการนำาชุมชนพ้นวิกฤติขัดแย้งซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานชุมชน
ขณะนัน้ ใชเ้วทปีระชาคมของหมูบ่า้นเรยีนรูว้เิคราะหป์ญัหาชมุชมพรอ้มการ
ใช้วัฒนธรรม “นูหรี” ซึ่งเป็นประเพณีงานบุญจัดเลี้ยงอาหารอย่างไม่เป็น
ทางการ เชญิคนมารว่มกนัทำาอาหาร และรับประทานอาหารรว่มกนั และรว่ม 
ละหมาดขอพร เพื่อสร้างโอกาสของสังคมให้หันหน้ากลับมาปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้ง 
 มีการสังเคราะหห์ลกัสตูรวทิยาลยัทุง่โพเพือ่ใหค้นมาเรยีน ประกอบ
ดว้ย หลกัสตูรครอบครัวอิสลาม : ครอบครัวสขุสม ชมุชนเขม้แขง็, หลกัสูตร 
ฟรัดกูฟิายะห ์: จติอาสาสูก่ารพึง่พาอาศยั, หลกัสตูรสทิธ ิ(ฮกั) : สทิธบิคุคล 
สทิธชิมุชน สรา้งความสมดลุ, หลกัสตูรประวตัศิาสตรช์มุชน : เร่ืองเล่า วันวาน 
บ้านแคเหนือ เพื่อก้าวสู่อนาคต และหลักสูตรการจัดการขยะ : ขยะมีค่า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เม่ือชุมชนเข้มแข็งระดับหนึ่งพบว่าสามารถสร้างกลไกชุมชนจาก 
ทีมงานกรรมการหมูบ่า้น พฒันาเปน็กรรมการทำางานพฒันาตอ่ยอดอกีหลาย
เรือ่ง เช่นการรว่มจดังานของดบีา้นแค เพือ่เดนิไปสูก่ารสรา้งชมุชนเปน็แหลง่
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ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศทีม่หีลายหนว่ยงานพรอ้มเขา้มาสนบัสนนุ การพบปะพดูคยุ 
ของคณะทำางานอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้บ้านแคจึงมีธรรมนูญชุมชน ที่มี 
ฉันทามติของชาวบ้านให้ประกาศใช้แล้ว มีเนื้อหาสาระสำาคัญ ดังนี้ 
 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ให้จัดตั้งคณะทำางานด้านยาเสพติดในชุมชน ประกอบด้วยตัวแทน
มัสยิด จำานวน 1 คน ตัวแทน อบต. จำานวน 1 คน ตัวแทนฝ่ายปกครอง 
จำานวน 1 คน ตัวแทนภาคประชาชน จำานวน 1 คน รวม 4 คน ทำาหน้าที่ 
พูดคุย ทำาความเข้าใจกับครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 1. ให้ทุกครัวเรือน เปิดไฟส่องสว่างบริเวณบ้าน ในตอนกลางคืน 
อย่างน้อย 1 ดวง
 2. ให้ทุกครัวเรือน ให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาทรัพย์สินของ
ตนเอง
 3. ให้ชดุรักษาความปลอดภยัหมูบ่า้น (ชรบ.) ลาดตระเวนในบรเิวณ
ชุมชน ทุกคืน 
 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 1. ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิด สมาชิกสภา 
อบต. และสัปบุรุษทุกครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดจัดขึ้น
ทุกครั้ง และเข้าร่วมละหมาดฟัรดูในรูปแบบละหมาดญะมาอะห์ ณ มัสยิด 
อย่างน้อย 1 เวลาต่อวัน
 2. ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิด สมาชิกสภา 
อบต. และสัปบุรุษทุกครัวเรือน เข้าร่วมศึกษาศาสนา ณ มัสยิด อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อสัปดาห์
 3. ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิด สมาชิกสภา 
อบต. และสัปบุรุษทุกครัวเรือน เข้าร่วมละหมาดญะนาซะห์ทุกครั้ง
 4. ใหท้กุครวัเรอืน สง่บตุรหลานเขา้ศกึษาอสิลามศกึษา ภาคฟัรดอูนี 
(ภาคบังคับ) ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำามัสยิด 
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 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 1. ใหท้กุครวัเรอืน คดัแยกขยะ และจดัการขยะดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
 2. ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริม
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม พฒันาทศันยีภาพในชมุชน ดว้ยการตัดหญา้บรเิวณถนน
ภายในหมู่บ้าน ทำาความสะอาดสถานทีส่าธารณะทกุวันศกุรส์ดุทา้ยของเดอืน 
โดยเริ่มในเวลา 4 โมงเย็น
 3. ใหท้กุครวัเรอืน ทำาความสะอาดบรเิวณบา้นของตนเอง ทกุวนัศกุร ์
สุดท้ายของเดือน โดยเริ่มในเวลา 4 โมงเย็น
 ด้านการดูแลสุขภาพ 
 1. ให้ อสม. ตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป เดือนละ 
1 ครั้ง 
 2. ให้ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมออกกำาลังกาย 
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 3. ให้ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง อย่างน้อย 5 ชนิด
 กลุ่มอาสาสมัครทั้ง 5 กลุ่มได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ขับเคลื่อน 
จดักจิกรรม และรณรงคก์ารปฏบิตัติามขอ้ตกลงของชมุชนตามธรรมนญูชมุชน 
บ้านแคเหนือที่สอดคล้องกับแผนและภารกิจของกลุ่ม ดังนี้
 1. กลุม่อาสาสมคัรเฝา้ระวงัยาเสพตดิ ไดร้บัมอบหมายใหท้ำาหนา้ที่
ขับเคลื่อน จัดกิจกรรม และรณรงค์การปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนตาม
ธรรมนูญชุมชน บ้านแคเหนือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. กลุม่อาสาสมคัรยวุดาอยี ์ไดร้บัมอบหมายใหท้ำาหนา้ทีข่บัเคลือ่น 
จดักจิกรรม และรณรงคก์ารปฏบิตัติามขอ้ตกลงของชมุชนตามธรรมนญูชมุชน 
บ้านแคเหนือด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. กลุ่มอาสาสมัครมัคคุเทศน์อาสา ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่
ขับเคลื่อน จัดกิจกรรม และรณรงค์การปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนตาม
ธรรมนูญชุมชน บ้านแคเหนือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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 4. กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ 
ขับเคลื่อน จัดกิจกรรม และรณรงค์การปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชนตาม
ธรรมนูญชุมชน บ้านแคเหนือด้านการดูแลสุขภาพ
 5. กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมาย
ให้ทำาหน้าที่ขับเคลื่อน จัดกิจกรรม และรณรงค์การปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ชุมชนตามธรรมนูญชุมชน บ้านแคเหนือด้านสิ่งแวดล้อม
 การขับเคลื่อน กลุ่มจิตอาสา 5 กลุ่ม งานอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ยาเสพติด ครูอะหมัดได้รายงานว่า มีการจัดทำาแผนที่ชุมชนใช้ Google 
Map เป็นฐานข้อมูล แล้วระบุตำาแหน่งครัวเรือนและสถานที่สำาคัญภายใน
ชุมชน ระบายสีแดงในพื้นท่ีเสี่ยง และระบายสีเขียวในพื้นที่สร้างสรรค์  
ลาดตระเวน และตั้งด่านเฝ้าระวังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
 มีการทำางานเริ่มจากการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ป้องกนัยาเสพตดิ จดัทำาแผนปฏบิตังิาน กำาหนดวสิยัทศัน ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดั 
ของกลุ่ม ให้กลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครัง้ และ มขีอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดเป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (ในธรรมนูญ
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หมู่บ้าน) ดูแลไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด ทำาให้จำานวนผู้ค้า ผู้เสพ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนลดลง
 การสำารวจขอ้มลูสถานการณด์า้นยาเสพตดิของชมุชน พบวา่ มผีูใ้ช ้
หรือเสพยาเสพติดประเภทกัญชา จำานวน 2 ราย ประเภทน้ำากระท่อม 
จำานวน 5 ราย ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จำานวน 8 ราย 
โดยพจิารณาจากการรวมตวัมัว่สมุกนัในชว่งกลางคนื แหลง่มัว่สมุทีผู่เ้สพมกัใช ้
เสพยา มี 2 จุด คือ บริเวณอ่าวมะนาวและสวนผู้พันนำามาสู่การจัดทำาข้อ
ตกลงรว่มของชมุชน ครัง้ที ่2 ผูเ้ขา้รว่มประชมุมมีตริบัรองขอ้ตกลงรว่มของ
ชุมชนตาม (ร่าง) ข้อตกลงร่วมของชุมชนบ้านแคเหนือทั้งหมด และมีการ
แก้ไขในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 - ในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อที่ 1 เดิมที่ระบุว่า  
  ใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น คณะกรรมการมสัยิด สมาชกิสภา อบต.  
  และสัปบรุษุทกุครวัเรอืน เขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนาทีม่สัยดิจดัขึน้ 
  ทุกครั้ง และเข้าร่วมละหมาดฟัรดูในรูปแบบละหมาดญะมาอะห์  
  ณ มัสยิด อย่างน้อย 1 เวลาต่อวัน ขอเพิ่มเติมว่า ให้ผู้สูงอายุ 
  เข้าร่วมละหมาดฟัรดูในรูปแบบละหมาดญะมาอะห์ ณ มัสยิด  
  อย่างน้อย 3 เวลาต่อวัน 
 - ในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เพิ่มข้อที่ 4 ว่าให้ 
  สมาชิกในชุมชนให้สลามทุกครั้งเมื่อเจอกัน 
 - ในด้านการดูแลสุขภาพ ให้เพิ่มข้อที่ 4 ว่า ให้ทุกครัวเรือนปลูก 
  พืชสมุนไพรไว้ใช้เอง 
 ทีป่ระชมุมมีตริบัรอง ตามทีเ่สนอเพิม่เตมิ และประกาศใช ้มีผลบงัคบั 
ใช้ทันที
 งานอาสาสมัครคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งกลุ่ม 
อาสาสมัครส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่ทำาหนา้ทีด่แูล ปรบัปรงุทศันยีภาพ 
ภายในชุมชน มีเป้าหมายปลูกจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน และ
สมาชกิกลุม่อาสาสมคัรสามารถเปน็แบบอยา่งใหแ้กค่นในชมุชนโดยตัวชีวั้ดที ่
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ชุมชนมีความสะอาดนา่อยู ่ปรมิาณขยะลดลงบรเิวณถนน สถานทีส่าธารณะ
มีทัศนียภาพที่สวยงาม และจำานวนบ่อหมักก๊าซชีวภาพมีเพิ่มขึ้น
 มกีารรว่มกนัพฒันาทศันยีภาพภายในชมุชนทกุวนัศกุรแ์รกของเดอืน
จดัตัง้กลุม่อาสาสมคัรสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เพ่ือทำาหนา้ทีด่แูลปรบัปรงุ 
ทัศนียภาพภายในชุมชน เป็นแกนนำาในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน สามารถกำาจัดผักตบชวาและ
ขยะในคลองด้านข้างมัสยิดมะวาย์ ทำาให้คลองสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ 
และทำาความสะอาดบรเิวณถนน และสถานทีส่าธารณะภายในหมูบ่า้น เปน็ตน้ 
 งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ทำาหน้าที่ดูแลและจัดกิจกรรม 
ให้แก่ผู้สูงอายุ มีการประสานข้อมูลสถิติจำานวนผู้สูงอายุกับทาง อสม. และ
รพ.สต.และสำารวจเพิ่มเติมว่าผู้สูงอายุ แต่ละรายมีผู้ดูแลหรือไม่ และจัดทำา 
รายงานพบว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านแคเหนือ มีจำานวนทั้งหมด 60 คน 
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีจำานวนทั้งหมด 31 คน ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย 
ตดิเตยีง มีจำานวนทัง้หมด 2 คน ตดิบา้น มจีำานวนทัง้หมด 12 คน ตดิสงัคม 
มีจำานวนทั้งหมด 46 คน สำาหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำาตัว เช่น โรคเรื้อรัง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีจำานวนทั้งหมด 38 คน
 กจิกรรมหลกั กลุม่อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุเพือ่ทำาหนา้ทีด่แูลและ
จดักจิกรรมใหแ้กผู่ส้งูอาย จดักจิกรรมออกกำาลงักายดว้ยไม้พลองและยางยดื
โดยผู้สูงอายุรับมอบอุปกรณ์ ไม้พลอง และยางยืดสำาหรับออกกำาลังกาย 
มกีารอบรมทำาความเขา้ใจการออกกำาลงักายดว้ยไมพ้ลองและยางยดืแกผู่ส้งู
อายุ สาธิตการออกกำาลังกายด้วยไม้พลองและยางยืด และผู้สูงอายุออก
กำาลงักายร่วมกนั ซึง่ทำาใหผู้ส้งูอายเุขา้ใจหลกัการและสามารถออกกำาลงักาย
ด้วยไม้พลองและยางยืดได้ ผู้สูงอายุมีการออกกำาลังกายร่วมกัน ทุกวันพุธ 
เวลา 18.30 น. 
 งานอาสาสมัครยุวดาอีย์ (ประเด็นเยาวชน และครอบครัว
อสิลาม) มีการจดัตัง้กลุม่อาสาสมคัรยวุดาอยี ์เพือ่ทำาหนา้ทีร่ณรงคเ์ชญิชวน 
กลุ่มเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนา และเป็นแกนนำาเยาวชนในการจัด
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กิจกรรมร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์และดำาเนินการตามแผนเพื่อเชิญ
ชวนกลุ่มเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนา ได้แก่ 
 - ค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีอิสลาม ในรูปแบบการเรียนรู้วิชาการด้าน 
  ศาสนา ณ มัสยิดมะวาย์ ตำาบลแค อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
  ทุกคืนวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 - จัดทำาจุลสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม โดยจัดทำาจุลสาร 
  ราย 2 เดือน แจกจ่ายแก่สมาชิกในชุมชนทุกครัวเรือน
 ผลทีไ่ด้ทำาใหส้มาชกิกลุม่อาสาสมคัรยวุดาอยี ์เยาวชน และสมาชกิ
ในชมุชน มคีวามรูว้ชิาการดา้นศาสนาเพิม่ขึน้จากกจิกรรมคา่ยเยาวชนเรยีนรู้
วิถีอิสลาม ทุกคืนวันพฤหัสบดี นอกจากนั้น สมาชิกในชุมชนได้รับข่าวสาร
กิจกรรมของกลุ่มผ่านจุลสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม •
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 ชุมชนป้อมหก มีประชากร 478 ครัวเรือน เป็นชุมชนแออัด
ของคนหลากหลายกลุ่มท้ังพี่น้องไทยและพี่น้องจากต่างถิ่นต่างแดน 
เชน่ พมา่ เขมร ลาว ทัง้หมดอาศยัอยูใ่นทีด่นิของการรถไฟ ณ ใจกลาง
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 ราวปี 2552 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามามี
บทบาทช่วยเหลอืชมุชนแหง่นีโ้ดยสรา้งคนรุน่ใหมใ่นชมุชนหนัมาจดัการปญัหา
ชมุชนตนเอง เป็นโอกาสรวมคนและพัฒนาศกัยภาพระดบัแกนนำาครั้งแรกที่
จะต่อยอดไปแก้ปัญหาอื่นๆ แบบมีส่วนร่วมในเวลาต่อมา  
 กอ่นมาถงึโครงการแนวทางรว่มสรา้งชมุชนปอ้มหกใหน้า่อยูป่ทีี ่2 : 
ป้อมหก Eco planet ปฏิบัติการชุมชนรักษ์โลกซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
มาจากโครงการในปีแรก เปรมวดี ผอมเอียด ผู้ประสานงาน โครงการฯ 
เธอเป็นบัณฑิตบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ที่มีชะตาชีวิตพลิกผันทิ้งงานในเมืองกรุง กลับมาดูแลพ่อซึ่งป่วยและพักอยู่
ในชุมชน เม่ือเห็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่ออาการป่วยของพ่อจึงขออาสา
มาช่วยจัดการชุมชนร่วมกับโครงการของ สสส. 
 “พอ่เปน็มะเรง็ ตอนนัน้การจดัการขยะในชมุชนเปน็ไปอยา่งยอดแย ่
ใครใคร่เผากเ็ผาใครใครท่ิง้กท็ิง้ ทีเ่ราเจบ็ปวดมากทีส่ดุเขามาเผาขยะตอนพอ่

กองทุนขยะสร้างสุขป้อมหก
ก้าวของการสร้างความร่วมมือ
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นอนเปน็ผูป้ว่ยมะเรง็ระยะสดุทา้ยอยูใ่นบา้น เราตอ้งการอากาศดีๆ  อยากจะ
หาอากาศดใีหพ้อ่ แตท่ำาอะไรไมไ่ดเ้ลย ไปบอกไปเตอืนไมใ่หเ้ขาเผาขยะกไ็ม่
เป็นผล สุดท้ายพ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่โครงการฯยังก้าวต่อไป”
 ในโครงการระยะแรกมีการเชิญวิทยากรจากเทศบาลนครหาดใหญ่ 
มาพดูเรือ่งการคดัแยกขยะ ใชท้มีเดก็ทีเ่ขา้รว่มลงไปสำารวจตามบา้นพร้อมกนั
บอกเล่าวิธีการคัดแยกขยะ เมื่อบ้านหลังใดคัดแยกชัดเจน จะได้สติ๊กเกอร์
ข้อความเก๋ๆ ว่า “บ้านนี้ดี แยกแล้วรวย” 
 บ้านไหนที่แยกขยะแล้ว ยังสามารถเอามาขายกับธนาคารขยะที่ 
โครงการฯ จดัตัง้ขึน้ เปรมวดเีลา่วา่การขบัเคลือ่นธนาคารขยะเพราะเลง็เหน็
อนาคตว่าน่าจะเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านได้
 หลังมีธนาคารขยะ มีการทอดขยะผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล นอกจาก
สรา้งจดุสนใจในการรว่มกจิกรรมร่วมกนัของชาวชมุชนได้อยา่งดอียา่งทีไ่ม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน เงินจากทอดผ้าป่านำาไปทำาบุญ ร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ทำาให้เกิดความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะมากขึ้นตามลำาดับ
 คณะทำางานมีหัวเรี่ยวหัวแรงสำาคัญคือ สมพร จันทวงศ์ หรือ 
“ป้าพร” คณะกรรมการชุมชมป้อมหกที่อุทิศบ้านตัวเองให้เป็นโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ต่อมาคือกลุ่มเยาวชนท่ีมาช่วยจัดการ
ปัญหาขยะนั่นเอง
 ป้าพรทำาหน้าที่ช่วยงานสังคมโดยเดินแจกถุงขยะและเชือกสำาหรับ
ผูกถุงขยะท่ีลงทุนซ้ือเอง นอกจากทำาป้ายเชิญชวนให้ทุกคนในชุมชนหันมา 
ดูแลปัญหาขยะ ตัวเธอเองยังตื่นหัวรุ่งทุกวันแล้วออกมากวาดหน้าบ้าน 
ถนน นอกจากนั้นทำาหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชนด้วยการ
เดินแจกใบปลิวหรือบอกข่าว 
 “ในชุมชนป้อมหกที่เต็มไปด้วยคนปากเก่ง ปากกล้า ป้าพรเอาชนะ
คนเหล่านั้นได้ เพราะป้าพรตื่นตีสี่มากวาดขยะให้คนอื่นดู มานั่งตัดเชือก
มัดปากถุงขยะแจก เป็นภาพท่ีงดงามของการมีน้ำาใจจากชาวบ้านมีอะไรก็ 
โยนทิ้ง พอเห็นป้าพรทำาแบบนี้ ตอนแรกเขาก็ว่าเป็นการกระทำาที่เสียเวลา
เป็นเรื่องเทศบาล ชาวบ้านมีหน้าที่ทิ้งก็ทิ้งไปเถอะแต่ป้าพรพยายามอธิบาย 
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บางคนไม่เช่ือก็เคยโต้เถียงกัน แต่เมื่อเข้าใจกันก็เย็นลง” เปรมวดีเล่าถึง 
สิ่งที่เกิดในปีที่ 2 
 การกา้วขา้มปญัหาทีห่นกัหนาซบัซอ้นสำาหรบัเปรมวด ีซึง่เปน็ผูห้ญงิ
ตัวเล็กๆ ได้ป้าพรคอยให้กำาลังใจ 
 “ป้าพรทำาให้เกิดซุปเปอร์ฮีโร่ในชุมชนขึ้นมา เขาอายุ 40 กว่าปี
แล้วมาเห็นป้าพรกวาดลานอยู่ทุกวัน ก็มาช่วยโดยไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้น 
ทั้งที่เขาเป็นคนมีสติไม่ครบ 100% ต่อมากลายเป็นจิตอาสาของชุมชนไป” 
เปรมวดีเล่าต่อ 
 ขณะที่วัยรุ่นคนหนึ่งผู้ซึ่งชีวิตในอดีตผ่านการกระทบกระเทือนทาง
จติใจอยา่งรนุแรงจากครอบครวัแตกแยก เขาตดิยาจนฟัน่เฟอืนคยุกนัไมรู่เ้รือ่ง 
รู้ความ คนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้ 
 ชว่งทีม่กีจิกรรมปลกูตน้ไมร้ว่มกนัของโครงการ ชายคนนีม้าชว่ยรดน้ำา 
ตน้ไม้ใหก้บัชุมชน เหน็คนู้ำาซึง่เปน็คนัดนิมขียะตกลงไปสุมกนัอยูใ่นนัน้น้ำาเนา่ 
เขาใช้เวลาว่างหลังรับจ้างขูดเกล็ดปลาในตลาดมาจัดการดูแลให้ 
 “ตอนแรกคนคดิวา่เปน็อาการเกีย่วกบัยาหรอืเปลา่ ทีอ่อกไปทำากลาง
แดดไดท้กุๆ วนัแตเ่ขาบอกเราวา่…ผมเครยีด ไมรู่จ้ะพดูกบัใคร คนอืน่เขาไม่
พดูกบัผมนึกวา่ผมเมายา ทีผ่มทำาไมต่อ้งมาจา้งผมเพราะผมทำาแลว้สบายใจ”
 หลงัขบัเคลือ่นโครงการปแีรกปริมาณขยะในชมุชนลดไปมาก การทิง้ 
กองและเผาจนมีคนป่วยจากปัญหาควันจากกองขยะลดลง ขณะเดียวกัน
เทศบาลนครหาดใหญ่มาสนับสนุนการเก็บขยะของเสียอันตราย ส่วนขยะ
อินทรีย์มีการเอาเศษผักเศษข้าวที่เหลือทำาน้ำาหมักชีวภาพ
 การขบัเคลือ่นจดัการขยะ เปน็จดุเริม่ตน้ในการจัดการปญัหาอืน่ๆ ของ 
ชมุชนปอ้มหกไปดว้ยไมว่า่อาชญากรรม ยาเสพตดิ การศกึษา เดก็ทีต่ัง้ครรภ์
ก่อนวัยและเยาวชนที่ถูกสื่อชักพาในทางที่ไม่ดี ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วม
ของคนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เปรมวดมีแีนวคดิทำาสวสัดกิารธนาคารขยะซึง่กค็อืขาย
ขยะเพื่อมีเงินสะสมแล้วเอามาจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก 
 มีการตั้งกองทุนขยะสร้างสุข เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและการช่วย
เหลือกันในกลุ่ม ให้ชาวบ้านสามารถสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มโดยมีค่าสมัคร 
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100 บาท หลังจากนั้นเมื่อนำาขยะรีไซเคิลมาฝากกับทางกองทุน สมาชิกจะ
ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่กลุ่มได้ร่วมกันร่างขึ้นมา 
 “ท่ีเห็นและเป็นประโยชน์เชิงรูปธรรมไปแล้วคือการที่เราให้การ 
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ล่วงลับ 3,000 บาทแม้จะเป็นเงินไม่มากเท่าใดแต่ถือว่า
เป็นการทำาความดรี่วมกันของกลุ่มคน อย่างน้อยมันสามารถเปลี่ยนภาพการ
มองขยะทีเ่ปน็สิง่ไรค้า่กลบัมามคีณุคา่และชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุยด์ว้ยกนัได”้ 
เธอเลา่สิง่ทีไ่ดม้ากกวา่น้ันคอืความเปน็มติร ความสมัพนัธท์ีด่ขีองคน และระบบ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 “แรงงานตา่งชาตทิีอ่าศยัอยูจ่ำานวนหนึง่ มามสีว่นรว่มกบักองทนุขยะ 
สรา้งสขุ จงึเหน็วา่ไมว่า่ชาต ิศาสนาใด กม็ารวมกนัเปน็กลุม่เปน็กอ้น จดัการ
ขยะร่วมกันได้”
 เปรมวดีอยากเห็นว่าสิ่งที่ทำาเล็กๆ เหล่านี้ ได้ดูแลคนทุกช่วงวัย 
ให้มีความมั่นคงได้ อนาคต 3-4 ปีข้างหน้า แม้แหล่งทุนอย่าง สสส.ไม่อาจ 
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สนบัสนนุแลว้ กองทนุขยะสรา้งสขุสามารถมอบสิทธปิระโยชนต์า่งๆ ให้สมาชกิ 
ขณะที่กิจกรรมการจัดการขยะกับคนที่มีจิตอาสาจะยังคงอยู่และเพิ่มมาก 
ขึ้นด้วย
 “ส่วนที่ต่อยอดอย่างชัดเจนมาจากปีที่1คือการจัดการขยะได้สร้าง
ความสะเทือนและสอดคล้องกับระดับเทศบาลเพราะไม่นานนี้เทศบาลนคร
หาดใหญไ่ดท้ำาการเปดิโรงงานผลติกระแสไฟฟา้จากขยะ สิง่ทีเ่ราทำาอยูเ่ชน่การ 
คัดแยกขยะ ทำาให้เทศบาลทำางานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น” 
 นโยบายผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานขยะของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ทำาให้ชาวบ้านกระตือรือร้นในการหันมาใส่ใจเรื่องพลังงานมากขึ้น
อีกทางหนึ่ง 
 ด้านขยะอินทรีย์นอกเหนือจากการจัดเก็บเศษอาหารจากครัวเรือน 
ไปทำาน้ำาหมกัใชง้านในดา้นตา่งๆ ทางสำานกังานพลงังานจงัหวดัสงขลาไดเ้ขา้มา 
ติดตั้งชุดทำาแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
และผู้สนใจ 
 ดา้นขยะอนัตรายมกีจิกรรมขอคนืขยะอนัตรายแลกไขไ่ก ่ซึง่ชาวบา้น 
ให้ความสนใจกันพอสมควร เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านกระตือ 
รือร้นในการแยกขยะให้ถูกต้อง
 ด้านขยะรีไซเคิลมีการเปิดกองทุนขยะ และร้านค้าสร้างสุขเพ่ือให้
ชาวบ้านได้ร่วมนำาขยะมาฝากสร้างสวัสดิการ
 ในประเด็นพื้นที่สีเขียวมีการปรับภูมิทัศน์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
เปา้หมายสรา้งชมุชนปอ้มหกนา่อยู ่หนา้บา้นนา่มอง มีการรณรงคป์ลูกพืชผัก 
สวนครัวหน้าบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อบรมการทำาบัญชี 
ครัวเรือนโดยสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดสงขลา 
 สำาหรับกจิกรรมดา้นเยาวชน เรียกว่ากจิกรรม Eco kids มีการอบรม
เยาวชนด้านการจัดการขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์กับชุมชนเครือข่าย ผ่านสื่อ 
 แนวคดิของคนทำางานโครงการฯ เปรมวดมีองวา่ตอ้งตัง้ตวัเองอยูใ่น
ความเชือ่มัน่เสมอวา่การจบัมอืกนัจะเดนิตอ่ไปไดข้องชาวชมุชน แมเ้ปน็กา้ว
เล็กๆ เพียงแต่อย่างหยุดนิ่งอยู่กับที่ •
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 ที่มาโครงการชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง บ้านศาลา 
คงจนัทร ์หมู ่2 ตำาบลควนร ูอำาเภอรตัภูมิ จังหวัดสงขลา ซึง่ดำาเนนิการ 
ตอ่เนือ่งมาเปน็ปทีี ่3 มจีดุเริม่ตน้มาจากการทีค่ณะทำางานเหน็วา่ชมุชน
แห่งนี้เกิดสภาพของการไม่ไว้วางใจ การไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่และ 
ค่านิยมสุรุ่ยสุร่าย
 “กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ปราชญ์ชาวบ้าน จึงมาประชุม
หาทางออกโดยมีนักวิชาการเข้ามาช่วย” ธีรวิชญ์ จันทกูล ผู้ใหญ่บ้านศาลา
คงจันทร์ และผู้รับผิดชอบโครงการฯเล่า ในครั้งนั้นมีการเสนอว่าน่าจะมีการ 
ประมวลเหตุการณ์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ในที่สุดจึงได้แผน
ชุมชน 8 แผนงานประกอบด้วย
 1. แผนงานเฝ้าระวังทางสังคม
 2. แผนงานพลังงานชุมชน/ทดแทน
 3. แผนงานศิลปวัฒนธรรม 
 4. แผนงานชุมชน/แผนชีวิต
 5. แผนงานภัยพิบัติ
 6. แผนงานอาหารปลอดภัย 

คาถาบริหารชุมชน 8 แผน
สร้างหัวใจ “คนปลูกต้นไม้”
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 7. แผนสื่อ
 8. แผนเด็กและเยาวชน 

 กอ่นไดแ้ผนงานดงักลา่วผูใ้หญธ่รีวชิญเ์ล่าวา่มีเวทเีสนอแนวทางการ
พฒันาจำานวนมาก เมือ่กลัน่กรองใจความสำาคญัจดัหมวดหมูเ่หลอื 8 แผนหลกั 
หลังจากนั้นใช้ 8 แผนเป็นตัวขับเคลื่อนชุมชนมาตลอด 
 “กระบวนการทำางานมกีารแบง่งานกนัทำาและบรูณาการ อยา่งตวัผม 
ดูแล 8 แผนงานภาพรวม ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในแผนงานเฝ้าระวัง 
แผนอาหารปลอดภัย อสม. ดูแลส่งเสริมชาวบ้านปลูกผักกินเอง ทำางาน
สอดคล้องกับ นโยบาย อบต.ควนรู อย่างนี้เป็นต้น” เขาเล่าและเสริมต่อว่า
ขณะที่แผนรับมือภัยพิบัติใช้ ชรป. และ อพปร.ของหมู่บ้านมาช่วยดูแล 
 ในดา้นเคร่ืองมอืการทำางาน แผนสือ่มเีครือ่งมอืคอืสถานวีทิยชุมุชน
และเสียงตามสาย 
 หากมองเชงิเนือ้หานัน้มคีวามหลากหลาย มุง่หวงัสอดคลอ้งกบัความ 
จำาเปน็ เชน่ แผนดา้นศลิปวัฒนธรรม เนน้คนรุ่นใหมเ่รยีนรูช้มุชนตนเองผา่น 
กาหลอ ลิเกป่า ส่วนแผนพลังงาน
สนใจการใช้ไม้ฟืนเป็นพลังงานใน
ครัวเรือน
 หลังการขับเคลื่อน 8 แผน
โดยประชุมกันทุกเดือนได้เกิดระบบ
บริหารชุมชนท่ีมีความชัดเจนเป็น
ลกัษณะเฉพาะของบา้นศาลาคงจนัทร ์
 เกิดบุคลิกเฉพาะบางอย่าง
ในชุมชน เช่น เมื่อถึงวันพระคนที่นี่ 
หิว้ป่ินโตไปถวายพระ หลงัพระฉันเพล 
มีการกินข้าวร่วมกัน พูดคุยในเรื่อง
ของชุมชน
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 ในงานประเพณีในหมู่บ้านชาวบ้านจะนำาเอาพืชผักที่เหลือจากการ
บรโิภคในครวัเรอืนออกมาชว่ยงาน ขณะทีช่าวอกีสว่นหนึง่พรอ้มจะออกแรง
ขึ้นเขาไปหาพืชผักในป่ามาช่วยอีกแรง 
 “เกิดระบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมาผสานกัน เม่ือทำา
โครงการ สสส. ทำามา 2-3 ปี เรามองเห็นความเอื้ออาทร เกิดคนที่มีจิต
สาธารณะ มีคนอาสาดูแลทรัพยากรปลูกป่าในพื้นที่” เขาเล่าว่าจากการ 
ขับเคลื่อน 8 แผน ทำาให้เกิดคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ชุมชน “แบบทำาให้ฟรี” ซึ่งปรากฏการณ์ขานรับที่มองว่าจะทำาให้เกิด
พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นในอีก 5 ปี ข้างหน้า 
 “เห็นผลถึงว่าเกิดภาวะจิตสำานึกที่รักบ้าน ชุมชนตนเอง” ผู้ใหญ่ 
ธีรวิชญ์ เล่า 
 การขบัเคลือ่นโครงการชมุชนจดัการตนเองตามวถิพีอเพยีงบา้นศาลา
คงจันทร์ ที่สนับสนุน โดย สสส. 3 ปีที่ดำาเนินการ คู่ขนานไปกับการใช้ 
8 แผน 
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 “เราไม่ได้มองว่า 8 แผนจะลงตัวนะครับ ระหว่างทางคณะทำางาน
จะมีการเสนอว่าควรปรับแผน หรือเพิ่มแผนบางอย่างให้มีความชัดเจนของ
การทำางานมากขึ้น”
 ที่ผ่านมายังมีข้อเสนอจากคณะกรรมการ หมู่บ้าน ชุมชน ต้องการ
รบัการสนบัสนนุในเรือ่งตา่งๆ ทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติท่ีการทำางานพวกเขาสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน อย่างเช่น 
กลุ่มน้ำายาง สามารถทำากองทุนเอาเงินช่วยเหลือคนด้อยโอกาส คนพิการ 
คนชราและผู้ป่วยนอนติดเตียง
 กรณีกลุ่มคนปลูกป่าเกิดขึ้นจากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มคน
ประมาณ 10 คนที่ผู้ใหญ่ธีรวิชญ์ ไปคลุกคลี อบรม แนวคิด เกี่ยวกับวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 “มาจากความคิดของชาวบ้านว่า ถ้าไม่ทำาจะเกิดอะไรขึ้น คนกลุ่มนี้ 
เกิดจิตสำานึกขึ้นมาเอง เริ่มจากกลับไปปลูกต้นไม้ในที่ดินตัวเอง และอาสา
ปลูกต้นไม้ให้คนอื่นด้วย” 
 ต้นไม้ที่ปลูกเช่น ตะเคียนทอง พะยอม มะฮอกกานี เทพธาโร 
เทพณรงค์ และสะเดาเทียม เป็นพืชที่สามารถปลูกร่วมในสวนยางพารา 
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ทำาให้ชุมชนร่มรื่นมากขึ้นและในระยะ 10-20 ปี
ข้างหน้า สามารถตัดต้นไม้เหล่านี้มาขายทำารายได้อีกต่างหาก 
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 เมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งปลูกต้นไม้มีมูลค่าเพิ่ม เพราะมีเห็ดเกิดขึ้น
ในป่าที่ปลูกก็ทำาให้คนอื่นอยากทำาบ้าง ขยายผลจาก 10 คนเป็น 40 คน 
สามารถกำาหนดเป้าหมายปลูกป่า 500 ไร่ ในหมู่บ้าน และ 1,000 ไร่ 
ในระดับตำาบล 
 “ทางหมู่บ้านเหน็วา่ เปน็การดทีีจ่ะสนบัสนนุใหเ้กดิกลุ่มเหล่านี ้และ
ถ้าเกิดหลายกลุ่มยิ่งดี” ผู้ใหญ่ธีรวิชญ์ว่า หากมองภาพรวมการขับเคล่ือน
โครงการ สสส.ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจึงอาจประเมินความคลี่คลายเชิง
รูปธรรมชัดว่า 
 - ปีที่ 1 ทำา 8 แผนหลัก 
 - ปีที่ 2 เน้นเรื่องขยะ ซึ่งเป็นปัญหาตามสถานการณ์ 
 - ปีที่ 3 เน้นเรื่องการปลูกป่าร่วมยาง (ปลูกป่าในสวนยางพารา)/  
  เรื่องพลังงาน /เรื่องสิ่งแวดล้อม 
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 “มีการปรับแผนไปตลอดแต่ไม่ทิ้งแนวทางหลัก 8 แผนเดิม 
เพียงแต่ทำาอย่างไรให้ประสานอาศัยซ่ึงกันและกัน เรื่องอาหารเชื่อมโยง 
ไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องพลังงานชุมชนเกี่ยวข้องกับอาหาร สื่อวิทยุ 
ใช้ในการทำาให้คนรู้ข่าวสาร และสุดท้ายเอาเด็กมาดูแลชุมชนต่อ เพราะ 
พวกเขาจะต้องสานต่อทุกเรื่อง”
 เขามองว่า 8 แผนที่ใช้อยู่บ้านศาลาคงจันทร์น่าจะใช้เป็นต้นแบบ
สำาหรับชุมชนอื่นได้ด้วย ทุกวันนี้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้มีหน่วยงานต่างๆ มาดู 
กลับไปปรับใช้ตามสภาพของปัญหาและชุมชน 
 “สำาคัญสุดเป้าหมายที่เราต้องการคือชุมชนมีความสุขตามวิถีแห่ง
ความพอเพียง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”
 เพราะทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก 8 แผน จึงถือว่ายึด 8 แผนเป็นคาถา
ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแห่งนี้ •



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้442

 ณฐกานต์ เพชรสวุรรณ ผูร้บัผดิชอบโครงการ คนสามวยัใสใ่จ
สุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ ตำาบลบ้านนา อำาเภอ
จะนะ จังหวดัสงขลา เลา่วา่ โครงการฯ นีม้วีตัถปุระสงคใ์นการดำาเนนิ
การเพื่อ
 1. ให้มีสภาผู้นำาชุมชนที่เข้มแข็ง โดยทำาหน้าที่เป็นกลไกสำาคัญ 
ในการขบัเคลือ่น ตดิตามและประเมนิผลโครงการและมกีารประชมุอยา่งนอ้ย 
เดือนละ 1 ครั้ง
 2. สรา้งกระบวนการเรยีนรูข้องคนในชมุชนใหเ้หน็ความสำาคญัและ
มีความตระหนักในปัญหาของชุมชน
 3. ส่งเสริมกจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธแ์ละการดแูลสขุภาพระหวา่ง 
กลุ่มเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ
 บ้านทุ่งใหญ่ชุมชนในตัวอำาเภอจะนะ มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เห็นได้จากไม่นานมานี้ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งลงมาตั้ง 
ในพื้นที่ ขณะที่สภาพของคนในชุมชนยิ่งห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น 
 “คนต่างรุ่นต่างวัยมักต่อกันไม่ติด เด็กรุ่นใหม่ถูกส่งเข้าไปเรียน 
ในเมืองตั้งแต่ยังเล็ก พ่อแม่ไม่เคยพาเข้าวัดหรือร่วมประเพณีวัฒนธรรม 
ของชมุชน พวกเขาไมรู่จ้กัสิง่เหลา่นี ้พอๆกบัไมรู่จ้กัคนเฒา่คนแกห่รอืแมแ้ต่
เพื่อนวัยเดียวกัน”

ภาพถ่ายชีวิตลิขิต “บ้านทุ่งใหญ่”
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 ณฐกานตเ์ลา่ว่าโครงการจงึเริม่ตน้จากรบัสมคัรนอ้งๆ เยาวชนผูส้นใจ 
เข้าร่วมทำากิจกรรมและจัดเวทีสร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชน ทำาให้เด็ก 
หันมาทำาความรู้จักชุมชนและสามารถเชื่อมโยงผู้คนที่แตกต่างกันได้อีกครั้ง
 “แม้กระทั่งในกลุ่มเด็กด้วยกันเอง ทำาให้เขามีกลุ่มเพ่ือนในชุมชน 
มีความสัมพันธ์เข้าหากันมากขึ้น” 
 กิจกรรมในโครงการเน้นการสร้างทักษะการทำางานเป็นทีมและการ
สร้างความสามัคคผี่านเกมตา่งๆ โดยมีทีมบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (บอ.มอ.) มาช่วยออกแบบกิจกรรม นอกจากเด็กรู้จักกันมากขึ้น 
ยังได้ทำาความรู้จักชุมชนในแง่ประวัติศาสตร์ชุมชน อาณาเขต ภูมิศาสตร์ 
เรื่องเล่า สถานที่สำาคัญ และประเพณีวัฒนธรรม 
 มีการฝกึทกัษะการเกบ็ขอ้มลูโดยการวาดแผนที ่และอบรมใหค้วามรู ้
และสอนทักษะการเก็บข้อมูลในชุมชน 
 การลงพืน้ทีช่มุชนจะมกีารนำาเดก็ๆ ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู โดยเกบ็ภาพ 
พูดคุย สังเกต และรวมกันเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอ 
 การอบรมให้ความรู้และทักษะการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมใช้
เครื่องมือที่เรียกว่าภาพชีวิตลิขิตเรื่องเรื่องราว (Photo Novella) ก็คือการ
ถ่ายภาพเพื่อนำาไปสู่เรื่องราวของภาพนั้นๆ 
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 “จากที่ไม่เคยได้ทำากิจกรรมเพราะเด็กไม่ค่อยมีเพ่ือน ส่ิงที่เปลี่ยน
ไปทำาให้เยาวชนอาสามีความสนุกสนาน รู้สึกอยากร่วม ไม่มีคำาบ่น แถมยัง
เพลินไปกับกิจกรรม”
 ณฐกานตเ์ลา่วา่กจิกรรมเกบ็ขอ้มลูชมุชนดว้ยเทคนคิ ภาพชวีติลขิติ
เรื่องเรื่องราว (Photo Novella) มีการตั้งโจทย์ให้เด็กลงชุมชนเพื่อค้นหา
ขอ้มลู โดยพีเ่ลีย้งพาเยาวชนอาสาลงเยีย่มบา้นเพือ่ถา่ยภาพและคน้หาขอ้มูล
ในชุมชน โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ภูมิปัญญา
 กลุ่มที่ 2 ประเพณีวัฒนธรรม
 กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
 กลุ่มที่ 4 ประวัติศาสตร์ชุมชน
 กลุ่มภูมิปัญญา เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำากรงนก และได้รับรู้ 
อย่างภาคภูมิใจว่า ตำาบลบ้านนา อำาเภอจะนะเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงเลื่อง
ลือไกล ระดับโลกเกี่ยวกับนกเขา 
 กลุม่ประเพณวีฒันธรรม ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประเพณไีทย ในชมุชน 
เช่น ประเพณีรับเทพญดา (รับเทียมดา) เป็นต้น
 ประเพณีวัฒนธรรม ประจำาชุมชน ท่ีทุ่งใหญ่จะมีเกือบทุกเดือน 
เดก็จะเกดิการเรยีนรูถ้งึการการรดน้ำาผูส้งูอาย ุการรบัเทยีมดาและการตกับาตร 
คลอง หรอืทำาบญุคลอง ซึง่เปน็ประเพณเีฉพาะทอ้งถิน่ ทีส่บืทอดกนัมานาน
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 กลุม่ผูส้งูอายุและผู้ดอ้ยโอกาสการเปดิโอกาสใหเ้ดก็ลงเยีย่มบา้น
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร พดูคยุ สอบถามสารทกุขสุ์กดบิ หรือร่วมทำาส่ิงประดษิฐ์
ทำาให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 กลุ่มประวตัศิาสตรช์มุชน ไดร้บัรูเ้กีย่วกบัความเปน็มาในชมุชนวา่
เป็นมาอย่างไร 
 การใชเ้ทคนคิภาพชวีติลขิติเรือ่งราว (Photo Novella) มาขบัเคลือ่น 
เป็นเครื่องมือได้ตรงจริตคนรุ่นใหม่ เพราะว่าทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ชอบถ่ายรูป 
ผา่นการใชก้ลอ้งโทรศพัท ์เพือ่เผยแพรใ่นโซเชยีลเนต็เวริค์โดยเฉพาะเครอืขา่ย 
ไลน์และเฟซบุ๊ก 
 “เรากพ็าเดก็ไปดชูมุชนวา่เขาเหน็อะไร ถา่ยทอดมาเปน็ภาพชวีติของ 
ชุมชนเราเองอยา่งเชน่ภาพของกรงนกเขา ภาพของการเตาแบบกอ้นเสา้กอ่ไฟ 
ไม้ฟืน ภาพของคนสูงอายุ”
 เดก็ถา่ยภาพสะทอ้นเรือ่งราวชมุชน ผา่นภาพคนแกย่ิม้ดใีจมคีวามสขุ 
หรอืภาพในงานประเพณตีา่งๆ จะมกีารเอาภาพเหลา่นัน้มาเชือ่มตอ่ไปสูเ่นือ้หา 
 “อย่างเช่นเราตั้งคำาถามกับเด็กว่า ทำาไมคุณตาจึงยิ้ม เด็กบอกว่าตา
ยิ้มดีใจที่เด็กๆไปหา ก็นำาไปสู่สิ่งอื่นได้” เธอเล่า 
 บางครั้งเดก็ถ่ายภาพอิริยาบถต่างๆของพวกเขากันเอง ระหว่างเดิน
เก็บขยะในชุมชนแล้วถ่ายภาพมาอวดกัน 
 “หลายภาพซึ่งเราก็ไม่นึกว่าเด็กถ่ายมาสะท้อนความสนใจพวกเขา
และมมุมองตอ่ชมุชน เรากน็ำาภาพมาเปน็สือ่ในการเชือ่มโยงเพ่ือตอบคำาถาม” 
 ณฐกานต์เล่าว่า เนื่องจากเด็กที่เข้าร่วม 50-60 คน ภาพที่ถ่ายได้ 
จึงมีจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม ให้แต่ละกลุ่มคัดภาพที่ดีที่สุดมา 4-5 ภาพ 
ส่วนหน่ึงนำาไปเผยแพรใ่นเว็บไซตข์อง สจรส.ม.อ. อกีสว่นจดัแสดงไวท้ีศ่าลา
ประชาคมของหมู่บ้าน
 ในกระบวนการทีเ่ดก็จะเอาภาพทัง้หมดมาเชือ่มร้อยกนัเปน็เร่ืองราว
ของหมู่บ้านทุง่ใหญ ่จะเปน็การสรา้งกระบวนการคดิของเดก็ๆ ตอ่ชมุชนของ
ตัวเองจากความรู้ ความคิด ที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนของพวกเขาเองซึ่งที่ผ่านมา
เขาอาจไม่มีโอกาสทำาความรู้จักเท่าที่ควร 
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 หลงัจากเดก็รวมกลุม่ถา่ยภาพ พดูคยุ สงัเกต จดัขอ้มลูใหเ้ปน็หมวด
หมูแ่ละสรปุแตล่ะประเดน็ คดัเลอืกรปูภาพและเขยีนเรือ่งราวประกอบ มแีนว 
ความคดิตอ่ยอด ในการเอาเร่ืองราวเหลา่นีม้าแตง่บทเพลงและบทละครจาก
ภาพถ่ายเพื่อสะท้อนเรื่องราวชีวิตต่อไป 
 ณฐกานต์กล่าวว่า การถ่ายภาพเป็นตัวสื่อให้เด็กมานั่งคุย เกิดการ
สรา้งสรรค ์มนุษยสัมพนัธท์ีด่แีละความสามคัค ีเมือ่กลุม่เดก็มคีวามเขม้แขง็ 
จึงมีความคาดหวังจะนำาพวกเขาเชื่อมต่อกับชุมชนอื่น หาเพ่ือนต่างหมู่บ้าน 
เพื่อทำากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมดีๆร่วมกันต่อไป
 ผสุด ีนพชยัยา คณะทำางานโครงการฯ เลา่ว่า กลุม่เยาวชนทีม่ารว่ม 
โครงการ อายุตั้งแต่ 8-18 ปี 
 “ปกติเด็กจะมีโทรศัพท์ ที่มีกล้องถ่ายรูปอยู่แล้ว เราก็ให้เขาถ่าย 
ส่งเข้ามาทางไลน์ซึ่งเราตั้งชื่อกลุ่มว่าคนสามวัย”
 เม่ือเด็กออกไปในชมุชน พวกเขาจะถา่ยภาพอะไรมากไ็ด ้เมือ่สง่เขา้มา 
ในไลน์ นอกจากภาพจะมีการสื่อสารพูดคุย ในเรื่องนั้นๆ อย่างเมื่อถ่ายภาพ
ถนนลาดยาง พวกเขาจะพดูถงึสภาพชมุชนในอดตีทีย่งัเป็นถนนลูกรัง ภาพของ 
คลองชลประทาน ก็จะพูดถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม หรือเมื่อถ่ายงาน
วฒันธรรมประเพณ ีกจ็ะพดูถงึการอนรุกัษวั์ฒนธรรมประเพณทีอ้งถิน่ อยา่งนี ้
เป็นต้น
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 งานที่ถูกส่งเข้ามาในไลน์ ขณะนี้มีจำานวนมาก แต่จะมีการคัดเลือก
ภาพมาจัดพิมพ์จำานวนหนึ่ง เพื่อนำามาแสดงในบอร์ดนิทรรศการ ณ ศาลา
อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน 
 ภาพรวมความเปลีย่นแปลงจากเวทถีอดบทเรยีนการทำางานระหวา่ง
ทาง ในวันท่ี 23 เมษายน 2558 พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เล่าว่า ลูกหลานตัวเองเล่นเกมลดลงเนื่องจาก
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม ตื่นนอนเร็วขึ้นมากเพื่อมารอทำา
กจิกรรมร่วมกนัและสว่นใหญม่ากอ่นเวลานดัหมายเสมอ, ผูป้กครองคนหนึง่
สะทอ้นดว้ยความปลืม้ใจวา่ลกูชว่ยลา้งจานจนเรยีบรอ้ยขณะอยูท่ีบ่า้น จากเดมิ 
ไม่เคยทำาตัวแบบนี้มาก่อน ซึ่งคงได้มาจากกิจกรรมโครงการฯ ที่ให้เด็กและ
เยาวชนต้องล้างจานด้วยตัวเอง
 ตัวแทนผู้สูงอายุต่างรู้สึกดีใจที่มีคนมาเยี่ยมเยียน ยิ่งเป็นลูกหลาน
ด้วย ยิ่งทำาให้รู้สึกว่ามีคุณค่า ไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจอย่างที่ใจคิด 
 ขณะที่ทีมแกนนำาชุมชนสะท้อนว่าโครงการฯ ทำาให้มีโอกาสมาพูด
คุยปรึกษาหารือกันมากขึ้น ได้พัฒนาตัวเอง เช่น การนำาเสนอ หรือการเป็น
พี่เลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นต้น •
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 “ปน้ีีหมู่บา้นศรนีครและคอกชา้งซึง่อยูใ่กลก้นัทำาแบบเราดว้ย 
ผลลัพธ์มาจากที่เขาเห็นหมู่บ้านเราทำามาก่อน” 
 โครงการชุมชนบ้านนครธรรมนักจัดการขยะนักจัดการสุขภาพ 
แห่งตำาบลคีรีเขต อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 หมู่บ้านนครธรรมเป็นหมู่บ้านพุทธตั้งอยู่บนภูเขาแหล่งคลองต้นน้ำา 
วนัหน่ึงคนนครธรรมพบวา่ปญัหาเลก็ๆ ในมมุมองเขา กลบัเปน็ปญัหาใหญข่อง 
ชุมชนมุสลิมที่อยู่ปลายน้ำา 
 อันเนื่องมาจากชุมชนมุสลิมให้ความสำาคัญกับความสะอาดของน้ำา
ที่ใช้ชำาระล้างกาย อุปโภค บริโภค ตามหลักนะญิสของอิสลาม ครั้นน้ำากิน
น้ำาใช้ส่วนหนึ่งมาจากคลอง แต่กลับพบว่าที่บ้านนครธรรมแหล่งต้นน้ำามีขวด
เหล้า-เบียร์ ทิ้งลงในคลอง พวกเขาจึงไม่กล้าใช้น้ำา
 วันชัย บ่อเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ รพ.สต. 
บ้านศรีนคร ตำาบลคีรีเขต ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า เดิมหมู่บ้านนคร
ธรรมไมม่กีารจดัการขยะมาถงึสีส่บิป ีใครผา่นไปมาจึงจะเห็นขยะเกา่ขยะใหม่
เพน่พา่นไปทัว่ ถงุพลาสตกิ ขวดน้ำา ขวดเบยีร ์ขวดเหล้า กองเปน็ภเูขาเลากา 
อยู่ตามถนนหนทาง ลำาคลอง และใต้สะพาน 

เลิกเหล้า-ลดขยะ-ลดขัดแย้ง

ขยายผลพื้นที่ธารโต
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 เมือ่ดำาเนนิโครงการฯ วันชยักบัคณะทำางานจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เชิญตัวแทนครัวเรือนมานั่งระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา มีการอบรมให้ 
ความรู้ การแยกขยะ มีการคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแยกขยะจากตะแกรง
ลวดทรงกลมใช้เป็นถังเก็บขยะรวมเพื่อคัดแยกขยะก่อนมาขายแบบเป็น 
กองทุน โดยเปิดบัญชีในนามกองทุนขยะบ้านนครธรรม
 ธนาคารขยะมรีปูแบบเอาขยะมาขาย ชาวบา้นทีร่ว่มโครงการสามารถ
เปิดบัญชีธนาคารขยะ เมื่อขายขยะได้แล้วเก็บสถิติรายได้เป็นตัวเลขเอา 
ไว้ก่อน มีการจัดสวัสดิการให้สมาชิกโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้สมาชิกธนาคารขยะ
 มีการจัดกิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน แม้ว่ายังไม่สามารถกำาจัด 
ขวดเหล้า ขวดเบียร์เพราะคนกินเหล้า กินเบียร์ ท่ีบ้านนครธรรมยังเป็น
ปญัหาใหญ ่จงึไดม้กีารขยายผลสรา้งกจิกรรมขยะรว่มกบัวัดนครธรรมรณรงค์
ลดการดื่มเหล้าขับเคลื่อนไปพร้อมภาคีเครือข่ายงดเหล้า
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 เมือ่มาถงึโครงการตอ่เนือ่งปทีี ่2 แมม้ขีอ้จำากดัหลายอยา่ง โดยเฉพาะ 
การเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตความไม่สงบ วันชัยเล่าว่าสิ่งที่ทำามายังได้ส่งผลต่อ
พื้นที่รอบข้างมาใช้นครธรรมเป็นต้นแบบโดยเฉพาะหมู่บ้านศรีนครและบ้าน
คอกช้าง มาจากผลลัพธ์ที่เขาเห็นหมู่บ้านศรีนครไปได้สวย 
 “เราประสบความสำาเร็จโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ ปีที่แล้ว
ชุมชนนครธรรมสะอาดขึ้นมีกติกาเกิดความร่วมมือและเกิดธนาคารขยะ 
ปีนี้ที่เราสานต่อโดยยังเน้นธนาคารขยะ ตรวจสุขภาพผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ธนาคารขยะ และให้ทุนกับบุตรหลานเขา” 
 วันชัยบอกว่าในวันนี้สำาหรับธนาคารขยะมีคณะกรรมการบริหาร 
ระบบการจัดการที่ชัดเจน แม้ยังต้องใช้ รพ.สต.บ้านศรีนคร เป็นที่ทำาการ
ชั่วคราว แต่ก็ได้ผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระระดับตำาบลแล้ว 
 หูสนา เจะเตะ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้จัดการธนาคารขยะบ้าน
นครธรรม เล่าว่า แต่ละเดือนทุกวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่งจะมีการนัดขายขยะ 
ซึ่งคนที่มาขายจะไม่ได้เงินสด แต่จะได้คูปองที่สามารถเอาไปแลกสินค้าได้ที่
ร้านค้า 0 บาท ซึ่งเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของชุมชน 
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 ร้านค้า 0 บาท เป็นร้านชำาแห่งหนึ่งที่โครงการฯ ไปชวนมาเข้าร่วม 
คนที่ซื้อของที่นี่ต้องเอาเฉพาะคูปองที่ขายขยะไปแลกซื้อได้ตามจำานวนเงิน 
 “สถานการณ์ตอนนี้มีคนมาขายขยะเราอยู่ประมาณ 50 คน 
การจูงใจอีกอย่างคือถ้าคนไหนขายขยะได้มากอันดับ 1-10 เราจะยกย่อง
โดยแจกประกาศนียบัตร” 
 หูสนา เล่าว่าขยะที่ยังพบจำานวนมากยังเป็นขวดพลาสติกแบบ 
ขาวขุ่นนั่นเอง ส่วนหนึ่งเพราะมีโรงน้ำาในชุมชน เป็นโรงผลิตน้ำาดื่มของกลุ่ม
สตรีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. มีการผลิตน้ำาขายในตำาบลราคา
โหลละ 36 บาท 
 “นอกจากขวดน้ำากม็ขีวดเหลา้ แมม้โีครงการงดเหลา้ลดไดผ้ลระดบั
หนึง่ แตก่ารบริโภคยงัมอียู ่สว่นคนเริม่สำานกึอาจเปน็วา่ผลผลติยางพาราถกู
ทำาใหเ้ขาไม่มีเงนิซ้ือเหลา้กเ็ปน็ได ้แตท่กุวนันี ้ขวดเหลา้ไม่ทิง้ลงน้ำาแล้วหันมา 
ท้ิงลงถงัตะแกรง” เธอวา่ ทีผ่า่นมา รพ.สต. นครธรรมทำาการสำารวจพบอตัรา
คนบรโิภคเหลา้กลุม่ผูช้ายบา้นนครธรรม พบวา่จากตวัเลขเดมิติดเหล้า 70% 
มีปริมาณที่ลดลง 30% 
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 “ที่ผ่านมาพี่น้องมุสลิมกังวลเรื่องการทิ้งขวดเหล้าลงน้ำา แต่ตอนนี้
เห็นว่าดีขึ้น เพราะว่าจากที่สังเกตไม่มีการทิ้งขยะหรือขวดเหล้าบริเวณลำาน้ำา 
เพราะพอมีธนาคารขยะเขารู้ว่าเอาขวดไปขายดีกว่า”
 โกศล ไตรสวุรรณ สารวตัรกำานนัตำาบลครีเีขตและประธานกองทนุ
ขยะบ้านนครธรรม เสริมว่าแม้จะเป็นคนพุทธแต่การทำางานร่วมกับพ่ีน้อง
มุสลิมไม่มีปัญหาแต่อย่างไร 
 เขาบอกว่าทุกวันนี้พบว่าอัตราการบริโภคเหล้าในหมู่บ้านลดลงมาก 
บางคนก็เลิกไปเลย ผลมาจากเศรษฐกิจไม่ดี และการรณรงค์งดเหล้าใน
เทศกาลต่างๆ 
 “หมู่บ้านเราสะอาดขึ้น ชาวบ้านก็ร่วมมือกันดี ต่างกับแต่ก่อนมาก 
ใครคิดจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งเท่านั้นเอง ขวดเหล้าจึงวางกองข้างถนน แต่ทุกวัน
นี้ไม่ใช่”
 ในฐานะประธานกองทุนขยะ เขาเล่าถึงการชักชวนคนมาร่วมทำา
โครงการว่าใช้วิธีไปคุยกับชาวบ้าน ใช้ความเป็นพี่ๆ น้องๆ เป็นหลัก เพราะ
หากดคูวามเป็นมาของหมูบ่า้นนีค้นทีอ่พยพเขา้มาอยู ่40-50 ปกีอ่น มคีวาม
เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาก่อน 
 ไม่เฉพาะหมู่บ้านนครธรรมแม้แต่หมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นหมู่บ้าน 
เกิดใหม่ตามนโยบายความมั่นคงของรัฐบาลสมัย 50 ปีก่อน ก็มีความเป็น
ญาติพี่น้องกันสูงเช่นเดียวกัน 
 “ตอนนี้กองทุนขายขยะมีเงินหมุนเวียนหมื่นกว่าบาท ผมประเมิน
ด้วยความรู้สึกว่าครั้งแรกที่เราทำาโครงการต้องขนขยะใส่รถกระบะออกไป
ขายเดือนละ 3-4 เที่ยว แต่ตอนนี้เหลือเที่ยวเดียวแสดงว่าขยะ น้อยลง 
นอกจากขายกับธนาคารขยะของเรา ชาวบ้านตื่นตัวที่จะเก็บขยะไปขายเอง
ก็มี ขณะที่ส่วนหนึ่งมีคนบริจาคขยะ ขวดแก้ว ขวดพลาสติกมาให้เราด้วย”
 วนัชัยผูร้บัผดิชอบโครงการฯ กลา่วทิง้ทา้ยวา่ ขณะนีไ้มพ่บการทิง้ขยะ 
ลงคลองบริเวณหัวสะพานในหมู่บ้านซึ่งเป็นปัญหาจากปีแรกแล้ว 
 “เมื่อมีการปักป้ายห้ามชาวบ้านก็ไม่กล้าทิ้ง มีการทิ้งเป็นที่เป็นทาง 
ขยะก็ลดลง”
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 อย่างไรก็ตามเขาเห็นว่า การสร้างจิตสำานึกยังเป็นส่ิงสำาคัญที่สุด 
เขาจึงมาเน้นดึงเด็กนักเรียนให้มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ใครทำาผลงานดีจะมี
การแจกทุนการศึกษา โดยที่มอบไปแล้ว 5,000 บาท ก็ใช้เงินจากกองทุน
ขยะนั่นเอง 
 วนัชยัยอมรบัว่าการใชร้ะบบรางวัลชว่ยกระตุน้และสามารถส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนวิธีคิดของคนได้อย่างหนึ่ง 
 สำาหรบัอนาคตเขาอยากให้บา้นนครธรรมเปน็แหลง่เรยีนรูก้ารจดัการ
ขยะ สำาหรับหมู่บ้าน และตำาบลใกล้เคียง 
 “ส่ิงที่เปลี่ยนชัดๆ เมื่อเราขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมาเราพบว่า
คนสามัคคีมากขึ้นมองผ่านการทำางานของเขา เช่นเรานัดมาทำางานเขาก็
กระตือรือร้นที่จะมาโดยไม่ต้องออกหนังสือเชิญเอาแค่แจ้งในไลน์กลุ่มเขาก็
มากัน” วันชัยเล่า
 ไลนก์ลุม่ผูน้ำาหมู ่6 มสีมาชกิ 40 คน เมือ่มอีะไรแจ้งลงในนี ้นอกจาก 
สมาชิกไลน์เองยงัได้ชาวบา้นมารว่มดว้ยชว่ยกนัแบบอตัโนมตัจิำานวนหนึง่ และ 
ยังใช้สื่อสารเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 
 อาจกล่าวได้ว่าขยะถูกใช้มาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชนของนครธรรม เพราะสามารถเป็นจุดเริ่มของการต่ืนตัว เริ่มต้นของ
ผู้คนที่ลุกมาทำาในสิ่งสร้างสรรค์ ท่ามกลางเงื่อนไขสถานการณ์ความไม่สงบ
ของพื้นที่ •
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 “กลัวขายของไม่ได้มากกว่ากลัวตาย”
 คำาบอกเลา่ของเกษมณ ีชยัรตันมโนกร ผูร้บัผดิชอบโครงการรปูแบบ 
การจัดการตลาดเทศววิฒัน ์1 เทศบาลเมอืงปตัตาน ีสะทอ้นความเปน็พเิศษ
ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนถนนนาเกลือ ถนนฤาดี ถนนยะรังและถนนปา
นาเระ กลางเทศบาลเมืองปัตตานี ด้านหลังชุมชนมีคลองอาเนาะซางูไหล
ผ่านทุกซอกมุมตรงนี้ล้วนเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีอันยาวนาน 
 บ้านเรือนร้านค้า 150 หลังคาเรือนใจกลางเมือง แต่น่าแปลกว่า 
ที่ผ่านมา ไม่ได้มีฐานะเป็นชุมชนสังกัดเทศบาลเหมือนชุมชนอื่น 
 “เพิง่ไมน่านมานีท้ีก่ารรวมตวัของคนรอบๆ ตลาดเพือ่มาดแูลซึง่กนั 
และกนัรว่มกนัทำากจิกรรมตา่งๆ ภายใตก้ารสนบัสนนุของ สสส. หลายหนว่ยงาน 
มาให้ความสำาคัญและเทศบาลกำาลังจัดตั้งให้เป็นชุมชน” เกษมณีกล่าวถึง
โครงการรูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะชุมชนที่เริ่ม
ดำาเนินการโครงการเมื่อปี 2554-55 เป็นระยะแรก 
 “ตลาดนี้อยู่ตรงไหน? คนไม่เคยไปปัตตานี เราจะบอกว่าจะอยู่ตรง
กันข้ามกับห้างไดอาน่าปัตตานี เป็นตลาดสดเทศบาลตลาดแรกแม้ตอนหลัง
มีตลาดเทศวิวัฒน์ 2 แต่ถูกยุบไป กลายเป็นตลาดสดเทศบาลถนนยะรัง 
แต่ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 นั้นยังอยู่”

รวมหัวใจพ่อค้าสู ้ระเบิด
สร้างตัวตนใหม่ตลาดเทศวิวัฒน์



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 457

 วถิขีองชมุชนเปน็ร้านคา้ ถิน่ทีต่ัง้ของบา้นเรอืนคนเกา่ๆ แก่ๆ  ชาวเมือง 
ปัตตานี ที่อยู่กันมานาน 
 เกษมณเีลา่วา่ตวัเธอเองเปน็คนคา้ขายธรรมดาๆอยูใ่นชมุชน วนัหนึง่ 
มีรุ่นพี่จากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีที่กำาลังขับเคล่ือนสมัชชา
สุขภาพมาชวนให้ทำาโครงการชุมชนน่าอยู่
 “การหาแนวคิดชุมชนก่อนทำาโครงการฯ เราพบประเด็นว่าที่คน
ต้องการมากคือความสามัคคี เพราะที่ผ่านมาคนในตลาดแม้จะรู้จักหน้า 
ค่าตากันอยู่แต่ทำาอะไรร่วมกันไม่ได้เลย เป็นลักษณะของชุมชนเมืองที่ 
ต่างคนต่างอยู่”
 ตอนเริ่มขยับขับเคลื่อนมีสิ่งที่ให้เลือกว่าจะเน้นเรื่องขยะหรือความ
ปลอดภัย เพราะช่วงนั้นชุมชนเจอเหตุระเบิดหลายครั้ง 
 สุดท้ายเลอืกความปลอดภยัเปน็ตวัเอก เนน้ปญัหาอคัคภียักบัปญัหา
ระเบิดแต่สอดแทรกเรื่องขยะ เพราะขยะเกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัย 
เมื่อคนทิ้งขยะเพ่นพ่าน ถ้ามีคนเอาระเบิดมาวาง ก็มองไม่ออกว่าขยะหรือ
ระเบิด 
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 เกษมณีเล่าว่า ปีแรกท่ีทำาโครงการฯ ก็เร่ิมทำาให้หน่วยงานต่างๆ 
มาดูแลชุมชนมากขึ้น
 “จากทีค่ดิวา่เราคงเปน็ชมุชนเมอืงมคีวามรูด้แูลตวัเองได ้หนว่ยงาน
จะไมค่อ่ยเขา้มา หลงัทำาโครงการกม็หีลายหนว่ยงานเขา้มา เชน่ เทศบาลเมอืง
ปัตตานี หน่วยศูนย์แพทย์ชุมชน สำานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทหารตำารวจ ก็เริ่มเข้ามาคุย”
 อย่างไรก็ตาม ในปีที่ 2 (2556-57) โครงการยังคงทำาเรื่องความ
ปลอดภยัแตไ่มเ่นน้กบัหนว่ยงานราชการ เพราะราชการเขา้มาแลว้ทำาใหช้มุชน
ไม่สบายใจมากกว่า 
 “อยา่งวา่เราจดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระเบดิ EOD หรอืเจา้หนา้ทีห่นว่ย
ทำาลายวตัถรุะเบดิเขา้มาเขากต็อ้งใสเ่คร่ืองแบบมาจะใสชุ่ดอืน่มากผ็ดิระเบยีบ 
พอเขามาในชุมชน อีกวันกม็วัีตถตุอ้งสงสยัมาวางเลย กร็ูส้กึวา่การทำางานกบั
หนว่ยงานทีแ่สดงตวัชัดเจนอยา่งนีจ้ะไมป่ลอดภยัเทา่ไร กลายเปน็เรือ่งทา้ทาย
ฝา่ยทีไ่มห่วงัด ีเรากม็องว่าเอาความรู้ทีไ่ดม้าแลว้มาจบักลุม่คยุกนัเองดไีหม”
 ปีที่ 2 มีการทำาเครือข่ายโทรศัพท์ เอาไว้สำาหรับการแจ้งข่าวบอก
ความเคลือ่นไหวความไมป่ลอดภยัตา่งๆ ในชมุชน มกีารตัง้กลุม่ไลน ์สำาหรบั
คนสงูอายทุีไ่มใ่ช้สมารท์โฟนทำาสมดุโทรศพัทช์มุชนแจก เมือ่มเีหตสุงสยัหรอื
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เหตรุ้ายในเวลากลางคนื จะไดต้ดิตอ่กนัได ้โดยไม่ตอ้งออกจากบา้นเพ่ือความ
ปลอดภัย
 มีการรณรงค์ให้มีถังดับเพลิงประจำาบ้านและทำาการตรวจสภาพ 
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 “จริงแลว้ การขบัเคลือ่นความปลอดภยันัน้เราทำากนัเงยีบๆ ในชมุชน 
ไม่ให้คนอ่ืนรู้ แต่ในเรื่องที่เด่นออกไปข้างนอก และคนข้างนอกรู้คือการ
จัดการขยะ”
 เกษมณ ีเลา่วา่การจดัการขยะ เริม่มาจากปแีรกทำาโครงการขยะแลกไข ่
แต่พอทำาไปสักพัก กลุ่มคนทำารู้สึกว่าหมดแรงจะทำาต่อ เธอเลยคิดว่าคนค้า
ขายจริงๆ ไม่มีเวลาว่างมาทำากิจกรรมแบบนี้ เลยหันไปมองกลุ่มเด็ก 
 ในปีที่ 1 มีการสร้างกลุ่มเยาวชนขึ้นมาทำากิจกรรมอยู่แล้วจึงใช้ 
เป็นทุนทำางานต่อ ให้พวกเขาทำาหน้าที่ออกมารับซื้อขยะตามบ้านเรือนเดือน
ละ 2 ครั้ง 
 พวกเด็กจะออกเดินไปถามตามบ้าน รับซื้อไปขายต่อ ส่วนเกินเก็บ
เข้าธนาคารให้เด็กที่ทำางาน เป็นกองทุนการศึกษาพวกเขาเอง 
 “สว่นใหญผู้่คนจะไมข่ายขยะกบัเดก็แตบ่รจิาคใหเ้ดก็มากกวา่ เวลา
ทีม่ผีลกำาไรจากการขายขยะ เรากจ็ะมาดวูา่ในวนันัน้มเีดก็มาทำากจิกรรมกีค่น 
เงนิส่วนทีไ่ด้นำามาหารจำานวนเดก็ บนัทกึวา่เดก็คนไหนมีเงนิในการทำากจิกรรม
เท่าไร แต่จะให้เบิกเฉพาะเปิดเทอม ตอนนี้มีกองทุนรวมราวหมื่นเศษ” 
 ปีที่สองยังมีการเพิ่มการหาเครือข่ายเก็บขยะ โดยมองหาว่าบุคคล
กลุ่มใดบ้างที่จะมาเก็บขยะในตลาดไปใช้ประโยชน์จริงๆ จึงพบว่าคนเลี้ยง
สัตว์ต่างๆ ต้องการมาเก็บผัก หัวปลา ไส้ไก่ กากมะพร้าวออกจากตลาดไป
ใช้งาน ซึ่งไม่ยุ่งยาก แค่ติดต่อเอาไว้พอถึงเวลาพวกเขาจะมาเก็บเอาเอง
 จากปัญหาที่สมัยก่อนมีกะลามะพร้าวเต็มตลาด ไม่รู้จะแก้ปัญหา
อย่างไร เกษมณีลงทุนแกล้งระดมเก็บกะลาเพื่อสร้างกระแสให้มีคนมาถาม
ว่าจะเอาไปทำาอะไร 
 “เรากบ็อกวา่เอาไปเผาถา่น ทีจ่รงิเราทำาไมเ่ปน็หรอกและบา้นทีอ่ยูก่็
ไม่มีพื้นที่ที่จะทำาเตาเผาถ่าน พูดไปอย่างนั้นเอง แต่คนได้แนวคิดเพราะมีคน 
นอกชุมชนมาเก็บกะลามะพร้าวไปทำาถ่านจริงๆ” 
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 กิจกรรมอีกด้านหนึ่งคนในชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ได้มารวมกันเอา
เศษผกัมาหมกักากน้ำาตาลทำาน้ำาหมกัชวีภาพ แตพ่บปญัหาวา่น้ำาหมกัผกักลิน่
เหม็นมากถึงขนาดติดตัวคนทำาจนล้างไม่ออก พวกเขาคิดแก้ไขโดยการเอา
กล่องโฟมมาวางบนที่ยกพื้นสูง เทเศษผักใส่กล่องโฟมปล่อยน้ำาจากกองผัก
ไหลลงถงั เอาน้ำาทีไ่ดส้ว่นนีไ้ปหมกักากน้ำาตาล ไมต่อ้งหมักผักโดยตรงไม่ต้อง
รื้อเศษผักที่อยู่ในถังซึ่งกลิ่นเหม็น และผักในกล่องโฟมเมื่อปล่อยนานวันจะ
แห้งไปเอง อาจเททิ้งไปหรือทำาปุ๋ย 
 “น้ำาหมักท่ีได้จะขายเอาเงินเข้ากลุ่ม หรือเทลงคลองแก้ปัญหา 
น้ำาเสีย”
 กจิกรรมกำาแพงวาดรปูนัน้เกดิมาจากทีพ่บวา่รมิกำาแพงในชมุชนมคีน
ทิ้งขยะเกลื่อน มีความพยายามการเขียนข้อความประกาศว่า “กำาแพงห้าม
ทิ้งขยะ” แต่คนไม่เชื่อฟัง
 “เราเลยเอาเด็กที่โรงเรียน เด็กในชุมชน มาทำาความสะอาดและ
วาดรูปบนกำาแพง พอวาดเป็นรูปต่างๆ ตามที่เด็กนำาเสนอแล้วแม้จะมีคนทิ้ง 
ขยะอยู่บ้างแต่ก็มีคนเข้ามาดูแลพื้นที่ กลุ่มต่างๆ ก็เข้ามาหามาช่วยมากขึ้น” 
นับเป็นไอเดียที่ใช้ได้ผล 
 โครงการปทีี ่3(2558) เกษมณเีลา่วา่ตัง้ใจจะทำางานขบัเคลือ่นเรือ่ง
ขยะ ตั้งชื่อกิจกรรมว่า “การสร้างการมีส่วนร่วม” หลายส่วนให้ความสนใจ 
อย่างเช่น สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
ปตัตานี เหน็ได้จากแตล่ะหนว่ยงานสง่คนระดบัผูอ้ำานวยการลงมาดแูลตลาด
 “เขาก็บอกว่ามีนโยบายเกี่ยวกับขยะและจัดระเบียบตลาด เรามอง
ว่าเมื่อมีการขานรับทำาให้เราทำางานง่ายขึ้น” สิ่งที่หวังจะทำาคือคัดแยกขยะ 
และจะทำาธนาคารขยะให้เป็นกองทุน 
 “ที่ผ่านมาเราทำากองทุนให้เด็ก ทำาอย่างไรให้ได้เงินมาทำางานต่อ 
หลังจาก สสส. ไม่ได้สนับสนุน ก็ต้องช่วยตัวเอง พยายามหาเงิน มองว่า 
ในตลาดมีขยะมากน่าจะทำาเงินจากตรงนี้ให้ได้”
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 เกษมณีเล่าว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ความหวาดกลัวของคนในชุมชน 
 “ถา้มรีะเบดินีค่นไมเ่ขา้ในตลาดเลย สำาหรบัเราพ่อคา้แมค่า้ไมไ่ดก้ลวั
ตายแต่กลัวขายของไม่ได้” เธอหัวเราะและว่าคนในตลาดรู้สึกแบบเดียวกัน
 มองอกีมมุหนึง่เงือ่นไขรา้ยๆ นีก้ลบัเปน็ผลดทีำาใหข้บัเคลือ่นกจิกรรม 
ต่างๆ ไปได้โดยใช้สถานการณ์ที่เป็นอยู่มากระตุ้นเตือนว่าหากไม่ช่วยกัน 
“ปลอ่ยใหเ้กดิระเบดิขึน้อีกสิง่ทีต่ามมาคอืทกุคนจะขายของไมไ่ด”้ วาทกรรม 
เช่นนี้คนเข้าใจง่าย และพร้อมจะร่วมมือทำามากกว่า
 ตลาดเทศวิวัฒน์ที่ทางเดินในตลาดสกปรก มีขยะรกรุงรัง เกะกะ 
ทุกวันนี้สะอาดมากขึ้น เมื่อทำากับร้านค้าสำาเร็จ โครงการฯ มุ่งมารณรงค์กับ
แม่ค้าและคนในชมุชน สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดม้ากทีส่ดุทีเ่กษมณมีองเหน็คอื 
 - คนคุยกันมากขึ้น 
 - คนสามัคคีกัน
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 “จากที่คนไม่สนใจเท่าไร ทุกวันนี้ถ้าทำากิจกรรมส่วนรวมของชุมชน 
คนจะมากันเยอะ ยิ่งอะไรที่เป็นผลกระทบกับตลาดจะรวมคนได้เยอะมาก”
 เธอยกตัวอย่าง กรณีเทศบาลจะทำาบ่อดักไขมันในตลาด คนมารวม
กันคัดคา้น เพราะรูว้า่เทศบาลทำาเสรจ็แลว้จะไมม่าดแูล ส่ิงทีส่ร้างขึน้จะกลาย
เปน็บ่อขยะอันใหญอ่ยูใ่นชมุชน หรอืกรณเีทศบาลจะปดิตลาดเพือ่ซอ่มแซม 
ชาวตลาดก็ขอให้มีการพูดคุยถึงผลกระทบ 
 เธอเล่ากรณีขโมยเข้าบ้านซึ่งแต่ก่อนมีบ่อน แต่มักไม่รู้กัน พอทำา
โครงการ สสส. คนทีเ่คลือ่นมาหากนัมากขึน้จงึรูป้ญัหาและมารว่มกนัหาทาง
แก้ไข 
 - ปีแรกเมื่อรู้ปัญหาขโมยขึ้นบ้านก็รวมกันไปหาตำารวจ ให้เบาะแส  
  จนจับโจรได้ 
 - ปีที่ 2 ขโมยคนเดิมออกจากคุกมาขึ้นบ้าน แต่เปลี่ยนบ้านเป็นอีก 
  หลังหนึ่ง ชาวบ้านขอเทศบาลมาติดสปอร์ตไลท์แต่ไม่ได้ผล ก็มา 
  คิดต่อว่าจะทำาอย่างไร จนได้มติว่าให้ปิดตรอกแห่งหนึ่ง แต่มีโจร 
  ขึ้นบ้านอีกรอบ 
 เกษมณีเล่า “กลับไปดจูึงพบว่าตรอกยังไม่ปิดจริง สอบถามก็พบว่า
เจา้ของบ้านตรงน้ันไม่ยอมให้ปดิ เพราะทำาให้ดไูมส่วย คราวนีค้นทีอ่ยูต่รงนัน้ 
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ได้ลงไปคุยเพื่อขอปิดตรอกจริงจัง หลอดไฟที่เทศบาลเอากลับไปก็มีคน
บริจาคให้ใหม่อีกบ้านที่ไม่ได้บริจาคหลอดไฟขอจ่ายค่าไฟส่องสว่างดวงนั้น”
 เกษมณี มองว่าจากต่างคนต่างอยู่ มาเห็นเป็นปรากฏการณ์ความ
ร่วมมือที่น่าสนใจ เธอคิดว่าการท่ีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูแลชุมชนมากขึ้น
คิดว่าส่วนหนึ่ง เพราะเห็นว่าชาวชุมชนรวมตัวกันได้ง่าย
 สมัยก่อน การลงมาคัดกรองเบาหวาน ความดัน ในชุมชนแห่งนี้ 
ซึ่งไม่มี อสม. เพราะไม่ได้เป็นชุมชนเป็นทางการของเทศบาลก็ยังยากไม่รู้
จะทำากับใคร 
 “พอเราทำากิจกรรมนี้ขึ้นมา แค่บอกกับคณะทำางานโครงการฯ จะมี
การกระจายข่าวออกไปถึงเวลาคนก็จะมา ทำากิจกรรมกับเขาง่ายขึ้น”
 ชาวบ้านต่างรู้สึกอันเดียวกันว่าเมื่อมารวมกันก็ทำาอะไรหลายอย่าง
ได้ง่ายขึ้น 
 “ทำางานกเ็จอปญัหามาเยอะ บางอยา่งเรากต็อ้งคยุกบัทมีงาน แตล่ะ
คนมีศักยภาพไม่เหมือนกัน ปีแรก เรามีผู้อาวุโส อายุ 80 ปี ซึ่งเมื่อพูดแล้ว
ทุกคนเชื่อฟัง”
 แม้เป็นชุมชนสองศาสนา แต่ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างพุทธ
กับมุสลิมอยู่เลย อาจเพราะทุกคนมาที่นี่เพื่อค้าขาย ทำาอย่างไรก็ได้ให้ขาย
ของได้ วันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าเพราะมาทำาโครงการฯกับ สสส. จึงมีส่วน 
ให้ตลาด กลายเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองปัตตานี มีการ
ส่งเรื่องไปกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว 
 “เราคงจะใช้ชื่อชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เหมือนเดิมต่อไปชุมชน
จะมี อสม. ก็ใช้คนทำางานโครงการ สสส. นี้ไปสมัคร อสม.”
 อนาคต ทกุคนอยากให้ตลาดสะอาด ไมเ่ปน็ทีอ่ยูข่องหน ูหมา แมว 
นก ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรค ถ้าพื้นที่ตลาดสะอาดคนจะอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 “พอเราทำาได้แล้ว เราก็อยากให้คนอื่นมาเรียนรู้ว่าทำาได้อย่างไร 
เพาะกรณีของเราถือว่าทำายากก็อยากให้คนมาเรียน”
 สิง่สำาคญัทีเ่กษมณอียากเหน็คอืใหค้นเกดิความสามคัค ีเชือ่วา่จะเกดิ 
อะไรก็แล้วแต่หากมีความสามัคคีจะสามารถแก้ได้ทุกเรื่อง •
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 หมู่ 5 บ้านโคกวัด เป็นชุมชนพุทธแห่งเดียวใน ตำาบลยาบี 
อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 “พืน้ทีห่มูบ่า้นพบวา่มโีรคเบาหวาน ความดนัเปน็อนัดบั 2 ของตำาบล 
เราจึงเอาข้อมูลจากการทำางานในปีแรกมาคืนให้ประชาชน เพื่อหาทางออก”
 รสุน ีหะยเีตะ๊ นกับรหิารงานทัว่ไป อบต.ยาบี คณะทำางานโครงการ
ยาบีลดเสี่ยงเลี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง เล่าและว่า วัดญาติการาม 
เป็นวัดเดียวประจำาหมู่บ้าน มีเจ้าอาวาสคือพระครูสถิต ติยธรรมอายุ 80 ปี
เป็นที่เคารพรักของคนในหมู่บ้าน ทุกวันมีชาวบ้านมาถวายอาหารเพราะท่าน
ป่วยเป็นโรคเรื้อรังไม่ได้ออกบิณฑบาต 
 คณะทำางานมองว่านา่จะปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการถวายอาหารแบบ
ดูแลสุขภาพให้ท่านเป็นอันดับแรก
 “วางกันว่าวันจันทร์ พุธ เสาร์ น่าจะจัดอาหารผักถวาย ต่อมาเชิญ
ท่านไปตรวจ ติดตามสุขภาพจนพอเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น” รุสนีเล่าว่าทุกครั้งที่
มีประชุมโครงการฯ ก็นิมนต์ท่านมาร่วมประชุมด้วย ขอให้ท่านเป็นต้นแบบ
ทางสุขภาพ สร้างกระแสชาวบ้านมาดแูลสุขภาพ อาหารการกนิและการออก
กำาลังกาย 
 “ตอ่มามีความคดิในหมูช่าวบา้นเองวา่งานบญุงานวดั ควรจะลดแกง
กะทิ และน้ำาอัดลม”

เจ้าอาวาสโคกวัด
นำากระแสต้นแบบสุขภาพ
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 มีข้อเสนอจากชาวบ้าน ให้ รพ.สต.ลงมาตรวจสุขภาพให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 5 ทุกเดือน โดยปัญหาสุขภาพชาวบ้านโครงการฯรับเป็นผู้ประสาน
กับ รพ.สต. ชาวบ้านเริ่มหันมาสนใจการควบคุมตัวเองเพ่ือดูแลสุขภาพ 
มากขึ้น 
 “เราก็เอาคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมาบอกคนอื่นต่อ กลายเป็นบุคคล
ต้นแบบในการควบคุมดูแลเบาหวานความดัน” รุสนีเล่า ได้สูตรการกินของ
ชาวบ้านทีล่ดเบาหวานความดนั เชน่ บางคนแนะการกนิสูตรหมักใบหญา้หรอื
วิธีการแช่ปลาเค็มแบบไม่เค็มจัด
 จันทิยา พัทบุรี คณะทำางานโครงการฯ อีกคนหนึ่งช่วยเสริมโดย
ยกกรณีตัวอย่างเจ้าอาวาสว่าท่านชอบฉันน้ำาบูดูเกือบทุกมื้อ ชาวบ้านหาวิธีที่
จะทำาให้อันตรายต่อสุขภาพลดลงโดยผสมน้ำาอุ่นลงในน้ำาบูดูสูตรเดิม
 กระแสการดูแลสุขภาพของ ท่านเจ้าอาวาสทำาให้เกิดมาตรการดูแล
สุขภาพ 5 ข้อโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีปัญหาสุขภาพชัดเจนกว่า 
กลุ่มอื่น กล่าวคือ 
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 - ผู้สูงอายุ ต้องสมัครเป็นสมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ
 - ผู้สูงอายุต้องเสียภาษีทุกปี 
 - ผู้สูงอายุต้องปลูกผัก 5 ชนิด
 - ต้องกำาจัดลูกน้ำายุงลายในบริเวณบ้าน
 - ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า
 ผูส้งูอายใุนหมูบ่า้นใครทำาได ้5 ขอ้นีจ้ะไดค้า่ตอบแทนเพิม่ 500 บาท 
โดยงบประมาณดงักลา่วนี ้ไดรั้บการสนบัสนนุจากกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ
ประจำาตำาบลยาบี 
 รสุน ีเลา่ตอ่วา่หลงัขบัเคลือ่นโครงการนี ้ชาวบา้นมาทำาประชาคมพบ
ว่าทุกคนอยากให้ อบต. สร้างลานออกกำาลังกาย ช่วยดูแลสุขภาพในอีกทาง
หนึง่ ซึง่ทาง อบต.ยาบ ีสมทบงบประมาณลานกฬีาและเครือ่งออกกำาลงักาย 
จัดให้อยู่ในวัด
 “ชาวบา้นโคกวดันอกจากทีม่กีารจดัเวร ถวายขา้วพระ ลดกะทใินงาน 
เลีย้ง พวกเขารณรงคส์ขุภาพโดยมเีมนสูขุภาพมาจดัแสดงอธบิายวา่ทำาไมต้อง
แกงเลยีง หรอืน้ำาบดูทูำาไมตอ้งเตมิ หอมแดง ตะไคร ้มะนาว การออกกำาลังกาย 
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง”
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 อย่างไรก็ตามบนความเคยชิน อาจยังเลิกวิถีบางอย่างไม่ได้ เช่นใน
งานเลี้ยงบางคนยังอยากกินแกงกะทิ ซึ่งก็ต้องมาขออนุญาตจาก รพ.สต.
 “หมอประจำา รพ.สต. จะคอยบอกคอยเตือนพวกเขาวา่ กนิอยูอ่ยา่งไร 
ไม่เกดิโรค ชาวบา้นเริม่รูว่้าควรปฏบิตัติวัอยา่งไร เกดิองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง”
 รุสนี เลา่วา่การขบัเคลือ่นโครงการมกีารพดูคำาวา่ “กนิเทา่ไร ตอ้งออก 
กำาลงักายเทา่นัน้” แนวคดินีไ้ดส้รา้งบคุคลตวัอยา่งคอื ลงุไมตร ีบญุม ีชาวบา้น 
คนหน่ึงซ่ึงมีวิธีการออกกำาลังกายตามสูตรของเขาในชีวิตประจำาวันจากการ
ทำางานโดยใช้เครื่องตัดหญ้า ซึ่งมีการส่ายเอวเป็นการลดเอวและได้เหงื่อ
 โครงการฯ ปีแรกประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง เกิดองค์ความรู้ 
สุขภาพ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กับเกิดมาตรการทางสังคมทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการดังกล่าว 
 “ปีแรกคนเริ่มดูแลตัวเองได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
มาสูป่ทีีส่อง เราถามชาวบา้นว่าจะทำาอยา่งไรด ีเขาบอกวา่อยากใหรุ้น่ลกูดแูล 
ตวัเองเป็นมีทกัษะในการใชช้วีติ ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการอยูก่ารกนิ ลดปญัหา 
อบายมุขต่างๆ เพราะเด็กเป็นอนาคตของชุมชน”
 มาถงึคำาถามว่าทำาอยา่งไรให้เกดิสายใยรกัในครอบครวัมีการดแูลเดก็ 
และครอบครัว เฝ้าระวังอบายมุข ไม่ว่าสุรา บุหรี่ การพนัน หวยใต้ดิน 
กิจกรรมจึงมีการปลูกทักษะในการใช้ชีวิตประจำาวัน มีการจัดหลักสูตรขึ้นมา 
ระยะ 4 สัปดาห์ สอนทุกวันอาทิตย์ 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย 
 - ประวัติศาสตร์ ต.ยาบี บริบทชีวิตคนโคกวัด
 - สังคม วัฒนธรรม
 - อาชีพ
 - ทักษะการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากอบายมุข โรคภัยต่างๆ
 “เปิดเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวัดญาติการามทุกวันอาทิตย์ 
เด็กก็จะมาเรียนราว 36 คน วัยตั้งแต่ประถมศึกษา-มหาวิทยาลัย” 
 วิทยากรมาจากคนในชุมชน เช่น ประวัติศาสตร์ ตำาบลยาบี มีท่าน
เจ้าอาวาส กับลุงไมตรี บุญมี ช่วยกันสอน เนื้อหาโยงให้เด็กรักบ้านเกิด 
มคีวามภาคภมิูใจในถิน่ “ลงุไมตรีบอกว่าคนทีน่ีเ่ดมิทำานาอยูก่บัชมุชน แตค่น
รุ่นใหม่ ไปอยู่ถิ่นอื่น ถึงเวลาต้องปรับแนวคิดจึงสอนเรื่องความเป็นท้องถิ่น 
เมื่อเด็กอยากเรียนรู้การทำานาก็ใส่กิจกรรมเรียนรู้การทำานาลงไป” 



ห อ ม ก ลิ่ น แ ผ่ น ดิ น ใ ต้468

 ด้านวัฒนธรรมประเพณีสอนเกี่ยวกับมโนราห์ และรำากลองยาว 
จนเด็กสามารถเล่นได้เอง และออกแสดงงานระดับจังหวัด
 ดา้นมารยาทสอนเรือ่งการไหวพ้ระ การไปมาลาไหว ้ใหค้วามเคารพ
ผู้ใหญ่ 
 “ผลที่ได้ประเมินจากพ่อแม่มาประชุมก็บอกว่าเด็กมีมารยาท 
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น” 
 ปญัหาดา้นอบายมขุ รสุนเีลา่ว่าในการขบัเคลือ่นโครงการฯ จะใหเ้ดก็
ไปเก็บข้อมูลกับครัวเรือน ชุมชนร้านค้าว่าผู้ปกครองของเด็กๆ มีพฤติกรรม
การกินเหล้า เบียร์ บุหรี่ ซื้อหวยแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นจำานวนเงินเท่าไร 
 “สะท้อนกลับมาว่าชาวบ้านต้องเสียให้กับอบายมุขปีละเป็นล้าน 
เราจึงพยายามให้ผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างทางอบายมุขกับเด็ก ต้องช่วยลด 
ละเลิก”
 กิจกรรมดังกล่าว เมื่อกลับไปติดตามเก็บข้อมูลอีกครั้ง พบว่าจาก
ข้อมูลที่พ่อค้าทำาเงินจากอบายมุขจาก 15,000 บาท ต่อเดือนลดลงเป็น 
10,000บาท “ไม่เลิกได้หมด แต่ดีขึ้น” รุสนีเล่า 
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 การทำางานกับเด็กทำาให้เกิดสภาเด็กและเยาวชน รับผิดชอบการ
ทำางาน ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรม 
 “การประชุมฝ่ายต่างๆ มาพบประชุมกันทุกเดือน สำาหรับที่นี่  
พุทธ-มุสลิมเป็นพี่น้องกันไม่มีความขุ่นข้องหมองใจ ความบาดหมางจากที่ม ี
เหตกุารณร้์ายอาจระแวงภยัคกุคามบา้งกลวับา้ง แตเ่ปน็ภยันอกตำาบลไมเ่คย
เกิดในตำาบลยาบี”
 โดยภาพรวมรุสนีสรุปว่านวัตกรรมที่ได้จากโครงการฯ อย่างชัดเจน
ในสายตาของเธอ คือ 
 1. ได้โนราห์เด็ก 
 2. ได้กติกาสังคม ผลจากความร่วมมือของโครงการนำาสู่การมอง
ปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือของทหาร ฝ่ายปกครอง 
รพ.สต. ปลัด อบต. ประธานอสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ มีการมาลงนาม
ในเรื่องต่างๆ เช่น 
 - การระวังความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
 - การเฝ้าระวังคนแปลกหน้า ที่เข้ามาในหมู่บ้าน 
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 - ห้ามเด็กและเยาวชนออกนอกบ้านเวลา 22.30 น.ยกเว้นมีเหตุ 
  สมควร 
 - มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกันทางสังคม 
 - ห้ามร้านค้าจำาหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 - ห้ามผู้ปกครอง ใช้เยาวชนอายุต่ำากว่า 18 ปีไปซื้อบุหรี่ สุรา 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 - ห้ามยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
 “ถ้าทุกคนเห็นด้วยก็มาประกาศใช้” รุสนีเล่าซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โครงการทำาให้เกิดกติกาชุมชน และมีการบังคับใช้จริง บทลงโทษต่างกันไป 
เชน่ เรือ่งอาวธุปืนจะคยุกนัในหมูบ่า้นกอ่น ถา้ไมจ่บจงึจะรว่มสอบสวนกบัฝา่ย 
บ้านเมือง
 นอกจากผลที่เกิดกับชุมชน ตอนนี้ยังมีการเอาสิ่งที่ได้จากที่นี่ขยาย
ผลไปยังหมู่บ้านอื่นในตำาบลยาบีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การอยู่ 
การบริโภค เพื่อลดปัญหาในเรื่องความดัน เบาหวาน ถึงได้ผลกับคนโคกวัด 
มาแลว้ แตมี่ปญัหาเรือ่งนีค้อ่นขา้งมากในตำาบลยาบ ีเพราะพ่ีนอ้งมสุลมิมกัดืม่ 
น้ำาชากาแฟตามร้านในชุมชน 
 “จะเลิกเลยคงไม่ได้นอกจากหาวิธีการปรับเปล่ียนไปเรื่อยๆ หา
กลยุทธ์ลงไปช่วย บอกเขาว่าถ้าจะกินน้ำาชา กาแฟ จะลดความเสี่ยงในการ
เป็นโรคได้อย่างไร เช่นใส่ใบเตยลงไปในน้ำาต้ม หรือทำาให้เขาได้เห็นว่าหมู่ 5 
โคกวัดนั้นปัจจัยสำาเร็จเพราะอะไรจะได้ทำาตาม” รุสนีเล่า •
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 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว หมู่ 2 ตำาบล
กะลุวอเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เริ่มต้นมาจากการเห็น
กลุ่มเยาวชนในชุมชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 “เมื่อเห็นปัญหาเราจงึเชิญผู้นำาศาสนา กรรมการมัสยิด อบต. กลุ่ม
คณะกรรมการฯ มาช่วยหามตชิมุชนวา่จะทำาอยา่งไร” นแิอร ์นเิดรค์ณะทำางาน
โครงการฯ เลา่ เขามาพรอ้มกบัทมีงานประกอบดว้ย รอชานา อาแว, รอฮายา 
สาแลแมและพี่เลี้ยงโครงการฯ คือ นิมลต์ หะยีนิมะ
 พวกเขาช่วยกันเล่าช่วยกันเสริมว่าหลังสำารวจกลุ่มเด็กจนมองเห็น
ปัญหาบางอย่าง ผู้นำาเห็นร่วมกันว่าควรจะมีกิจกรรมชุมชนมาเป็นเครื่องมือ 
 กิจกรรมแรกจึงมีการจัดกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยมีเครือข่าย 
ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. มามีส่วนร่วม ลักษณะเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬา
ประจำาหมู่บ้านจัดต่อเนื่อง 3 วัน ใช้สนามหน้าบริเวณมัสยิดประจำาหมู่บ้าน
เปน็ทีจ่ดังาน จดัแขง่กฬีาหลายประเภท เชน่ วอลเลยบ์อล ตะกร้อ แชร์บอล 
ฟุตบอล คนที่มาร่วมมีทั้งเยาวชนและผู้ปกครอง

ดิเกร์ฮูลูเปลี่ยนตะลุวอเหนือ
แตกหน่อจิตอาสา-ทีมไกล่เกลี่ย
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 งานแรกสร้างกระแสกีฬาได้ดี เพราะหลังจากนั้นทุกตอนเย็น จะมี
คนออกมาเลน่กฬีาทีล่านมสัยดิกนัจำานวนมาก คนทีม่ัว่สมุยุง่เกีย่วยาเสพตดิ
น้อยลงเพราะหันมาเล่น ตะกร้อ ฟุตบอล และวอลเลย์บอลแทน 
 “เห็นได้ชัดว่ากลับจากโรงเรียนหรือทำางาน หลายคนตรงดิ่งมาเล่น
กีฬา นั่นเป็นโอกาสสำาคัญที่เราจะใช้คนกลุ่มนี้มาร่วมกิจกรรมอื่นที่จะเกิดขึ้น
ในเวลาต่อมา” 
 เฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชายที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนอกจากได้ออก 
กำาลงักายลดการมัว่สมุ เมือ่มารวมตวักนัเลน่เปน็ทมีพบวา่พวกเขามีศกัยภาพ
พอจะส่งไปแข่งกีฬาระดบัหมู่บ้านและกีฬา อบต. สามารถสร้างชื่อเสียงเป็น
หน้าเป็นตาของชุมชน ส่วนนักกีฬามีความภาคภูมิใจในคุณค่าตัวเขาเองด้วย 
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 “กิจกรรมท่ีสองคือดีเกร์ฮูลู” นิแอร์ นิเดร์เล่าต่อ เขาถนัดภาษา
มลายูมากกว่า ถึงรายละเอียดยากอธิบายก็ให้คนอื่นช่วยเสริมบ้าง
 ดีเกร์ฮูลูเป็นศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงของคนมลายู ใช้แสดง 
ในงานมงคลต่างๆ มีทั้งการร่ายรำา ขับร้อง และดนตรีประกอบ เนื้อหาเพลง
เปน็ภาษามลายทูอ้งถิน่มทีัง้เพลงดัง้เดมิทีร่อ้งกนัทัว่ไปและเพลงทีแ่ต่งขึน้ใหม่
 สำาหรับโครงการฯ นี ้โตะ๊ครใูนกลุม่ดเีกรฮ์ลู ูแตง่เพลงขึน้มาใหมด่ว้ย 
จำานวน 3 เพลง เน้นเนื้อหาโทษภัยของยาเสพติด 
 “สมยักอ่นหมู่บา้นเรามคีณะดเีกร์ฮูล ูแลว้หายไปนานเพราะไม่มีเดก็
เข้ามาสืบทอด หลังจัดกีฬาเราเสริมด้วยดีเกร์ฮูลูจึงกลับมามีความชัดเจน”
 การฟืน้ดเีกรฮ์ลู ูใชว้ธิเีชือ้เชญิวทิยากรทีม่คีวามรู้ในชมุชนมาชว่ยสอน 
รวมกับการแสดงสีลัต ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกอย่างที่ถูกรื้อฟ้ืนมา 
พร้อมกัน 
 “เครือ่งแตง่กายดเีกรฮู์ล ูไดร้บัการสนบัสนนุจาก อบต.กะลวุอเหนอื 
ซึ่งพอคณะดีเกร์ฮูลูมีความชำานาญในการแสดง เราพบว่ามีคนติดต่อไปเล่น
ขา้งนอก ชาวคณะได้รางวลัจากการเลน่มาบา้ง กม็าตัง้เปน็กองกลางและแบง่ 
ให้กับคณะผู้แสดง นิดๆ หน่อยๆ”
 ปจัจบุนัชาวคณะทีเ่รยีกตวัเองวา่ “ซอืรนีากออามันดามัย” มีจำานวน 
25 คน ช่วงอายตุัง้แต ่ป.2 ถงึวยักลางคน เริม่มผีลงานเป็นทีรู่จั้ก รบัเชญิแสดง
ตามงานแต่งงานหรืองานระดับประเทศ เช่น ร่วมโชว์งานของการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ
 นักแสดงนอกจากได้ความสนุกสนาน ยังจะมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ 
เปน็กำาลงัใจ ขณะทีค่นชมุชนกต็ืน่เตน้กบัวฒันธรรมฟืน้กลบัมา วนัซอ้มใหญ่
ก่อนไปแสดงกรุงเทพฯ คนทั้งหมู่บ้านจึงออกมาดูและให้กำาลังใจคณะของ 
พวกเขา 
 ดเีกรฮ์ลูจูงึสามารถดงึเดก็ทีห่มกมุน่กบัยาเสพตดิ กลบัมาสูส่ิง่ทีด่งีาม 
การไดแ้สดงดเีกรร์ว่มกัน ถกูใชเ้ปน็ศนูยก์ลางในการแกป้ญัหาต่างๆ รว่มกนัได ้
 “เป็นการสร้างพื้นที่ใหม่ให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้
วัฒนธรรมพื้นบ้านมาขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติด”
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 วัยรุ่นจะมารวมกันอยู่ที่กลุ่มดีเกร์ซึ่งนัดกันทุกวันศุกร์ ไม่พบเห็น
ภาพของการมั่วสุมเหมือนเก่า เพราะมีสิ่งที่สร้างสรรค์กว่ามาแทนที่ 
 “มุมหนึ่งคือการอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่พวกเราต้องการจะเดินไปสู่
การเปน็แหลง่เรียนรู้ดเีกร์ฮูล ูเพือ่จะเผยแพร่ใหบ้คุคลภายนอกไดเ้อาความรู ้
นี้ไปใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเรา”
 ผลจากการขบัเคลือ่นโครงการยงัมสีิง่ดีๆ  ตามมาอกีมากมาย พวกเขา 
ช่วยกันยกตัวอย่าง กรณีที่สมัยก่อนนั้นมัสยิดไม่มีคนดูแล เมื่อมีโครงการฯ
นี้เข้ามาคนที่เข้าร่วมโครงการฯ นั่นเองเป็นกลุ่มที่เข้ามาเก็บกวาดมัสยิดและ
ห้องน้ำาสัปดาห์ละครั้ง
 “คนกลุม่ทีว่า่นีม้อียูร่าวสามสบิคน จติอาสาใหมข่องหมูบ่า้น เกดิจาก 
โครงการฯ ก็จะอาสาเข้ามาทำาความสะอาด นอกจากนี้พวกเขายังช่วยกัน
พัฒนาถนนของหมู่บ้านโดยปัดกวาดแผ้วถางเดือนละครั้งอีกด้วย”
 นอกจากนั้น โครงการฯ ยังขยายผลจากความร่วมมือใหม่ที่เกิดมา
จัดตั้งทีมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาในชุมชน
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 “คนในชุมชนเรามกีารขดัแยง้กนับา้ง เชน่ เกดิครอบครวัแตกแยก เรา
กม็าคดิคน้วา่จะทำาอยา่งไร จะทำาปญัหานีใ้หล้ดนอ้ยลง จงึไดต้ัง้ทมีไกลเ่กลีย่ 
เป็นสภาของชุมชน”
 มีการแบ่งพื้นท่ีหมู่บ้านเป็น 5 ซอย มีผู้รับผิดชอบประจำาซอย 
2-3 คน แต่ละซอยมีสมุดบันทึกเพื่อบันทึกว่าแต่ละซอยนั้นมีปัญหาและ 
จะแก้ไขอย่างไร
 บา้นไหนมเีหตทุะเลาะกนั ทางทมีไกลเ่กลีย่ประจำาซอยจะเรง่เขา้ไป
เคลียร์เป็นเบื้องต้น
 “คนในซอยจะรับรู้ร่วมกันว่า 2-3 คนที่ทำาหน้าที่นี้อยู่ แจ้งไว้ล่วง
หน้าเป็นที่รับรู้กัน เมื่อมีเรื่องชาวบ้านจึงรู้พวกเขามาทำาหน้าที่อะไร”
 หากคนกลุ่มนี้เคลียร์ไม่ได้ จะรายงานเหตุการณ์กับทีมกรรมการ
ชุดใหญ่ซ่ึงเป็นชุดของคนอันเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนลงไปช่วยทีมนี้มี 
โต๊ะอิหม่ามเป็นกรรมการ
 พวกเขาช่วยเปิดสมุดบันทึกให้ดูตัวอย่าง 
 กรณี นางเอ (นามสมมติ) ทะเลาะกับนายบี เกี่ยวกับการกินข้าว 
เรื่องเล็กน้อยแต่นายบีเครียดจนนำามาสู่การทะเลาะ ผู้ไกล่เกลี่ยสองคน 
ประจำาซอยไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ต้องหย่าร้างกันไป
 อีกราย ผู้หญิงตั้งครรภ์อยู่แล้วผู้ชายไม่รัก ขอหย่าร้างมาตกลง 
ที่โต๊ะอิหม่ามเพราะไม่อยากทะเลาะต่อไป 
 “นัน่เปน็เรือ่งทีไ่มส่ามารถแกป้ญัหาได ้แตส่ว่นมากไกลเ่กลีย่สำาเรจ็
เราอยากใหห้มูบ่า้นสงบ ไมม่อีะไรมาสรา้งปญัหาความแตกแยกในทกุระดบั”
เพราะความขัดแย้งระดับครอบครัวทำาให้เกิดปัญหาการหย่าร้าง ผลที่ตามมา 
บางคนปล่อยลูกให้อยู่กับพ่อหรือกับแม่ จึงมาคิดถึงต้นทางว่าทำาอย่างไรให้
ครอบครัวอบอุ่น 
 “ตอนที่คนทะเลาะกัน อาจร้อนจนพูดกันไม่รู้เรื่อง แต่ถ้ามีคนอื่น 
อาจช่วยได้ ทำาให้เกิดการหย่าร้างในชุมชนที่น้อยที่สุด”
 เป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาชุมชนให้อยู่อย่างสงบสุข ต้ังแต่ระดับ
ครอบครัวที่น่าสนใจ •
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 มูหามะ แวนาซา โต๊ะอิหม่าม หมู่ 6 บ้านฮูมอลานัส ตำาบล 
เจ๊ะเห อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เล่าว่าชุมชนของเขามี 300 
ครัวเรือน ทั้งหมดล้วนเป็นพี่น้องมุสลิม 
 โครงการ สสส.ปแีรกใชช้ือ่วา่โครงการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพเดก็และเยาวชนสูช่มุชนเขม้แขง็ หลายกจิกรรมเนน้การแกป้ญัหายา
เสพติด มีการรวมกลุ่มเด็กและเอาหลักศาสนามาแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง
 “เด็กจะมีความคิดใหม่ๆ ว่าหากอยู่แบบโดดเดี่ยวมันจะไม่มีอะไร
เกดิขึน้” ปนีีเ้ขาเลยขยบัมาเปน็โครงการสภาเดก็และเยาวชนเพือ่เสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชน (ต่อเนื่อง)
 “ส่ิงทีน่า่พอใจ เราเหน็สิง่ดีๆ  ทีเ่กดิขึน้หลายอยา่งมาจากความคดิของ 
เด็กโดยตรง โครงการปีก่อน ทำาให้เกิดกลุ่มแกนนำาเด็กราว 30 คน ปีนี้เรา
ต้องการขยายให้ได้ 80 คน ในรูปแบบสภาเด็กฯ”
 มูหามะพบว่าในสภาเด็กฯ ได้พบกระบวนการคิดที่น่าสนใจ ถึงแม้
พวกเขาเหล่านั้นเป็นแค่เด็กในชนบท ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงๆ
เท่าใดนัก 

โรงเรียนนักการเมืองตากใบ
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 “ทีจ่ริงมีเดก็ในชมุชนทีเ่รยีนสงูกม็นีะ แตพ่วกเขากไ็มค่อ่ยไดอ้ยูก่บั
หมูบ่า้น อาจไปเรยีนมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์หรอืมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์
ก็แล้วแต่เด็กพวกนี้ซึ่งไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเม่ือกลับบ้านจะไม่เข้า
กลุ่มใคร รู้สึกเคว้งคว้าง”
 สภาเด็กฯ จึงหนุนให้เกิดชมรมนักศึกษา เพื่อเป็นเวทีรองรับการ
พบปะสำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย บนพื้นฐานการมองว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ศักยภาพทางองค์ความรู้ สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ดี 
 “มีนักศกึษากำาลงัเรยีนอยู ่12 คน เรยีนทางมนษุยศ์าสตร ์สงัคมศาสตร ์
และอิสลามศึกษาต่างมีศักยภาพที่จะมาช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในชุมชนได้ 
และผมให้เชิญคนที่เรียนจบแล้วมาเป็นคณะที่ปรึกษาด้วย”
 มหูามะมองวา่โดยปกตนิกัศกึษามหาวิทยาลยัเขากอ็ยากทำาอะไรเพ่ือ
ชมุชนอยูแ่ลว้ เพยีงแต่วา่ไมม่ชีอ่งทางและขาดโอกาส เมือ่ทกุฝา่ยเคลือ่นเขา้
มาหากันได้แล้ว จุดร่วมของพวกเขาคือต้องการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
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 - ปัญหาการศึกษา
 - ปัญหายาเสพติด 
 - ปัญหาผู้หญิงที่แต่งงานอายุน้อย หรือพอได้แฟนๆ ก็ติดยาอีก  
  กลายเป็นลูกโซ่ไม่จบไม่สิ้น
 มูหามะ เล่าว่าบทเรียนจากโครงการปีก่อน มีการพากลุ่มเด็กที่ร่วม
โครงการฯ ไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูล ในกลุ่มนั้นมีเด็กติดยาร่วมเดิน
ทางด้วย
 “เด็กติดยาเมือ่ไดม้ารว่มกลุม่กบัคนอืน่ทีไ่มม่ปีญัหา จะเปลีย่นแปลง
ตัวเองได้ระดับหนึ่งเพราะคนอื่นช่วยกันบอกกล่าวตักเตือน ให้เขาหันกลับ
มาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ทำาให้เขายอมปรับตัวเอง นับว่าเป็นพลังของกลุ่ม 
ที่น่าสนใจ”
 มูหามะเล่าว่าปกติการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาไม่มีงบอุดหนุน ต่อมา 
สภาเด็กฯ จึงช่วยคิดระบบการออมขึ้นมาในชุมชน
 “รปูแบบการบรหิารการออม ใชเ้วทหีลงัละหมาดวนัศกุรเ์ปน็ทีพ่บปะ 
คนทีร่บัผดิชอบนัง่ถอืสมดุบญัชรัีบเงนิออม ในแตล่ะวนัศกุรว์า่ใครส่งเงนิออม
เป็นจำานวนเท่าไร”
 เงินออมที่ได้เหล่านี้ นำามาทำากิจกรรมของชุมชน ที่ไม่มีงบอุดหนุน
ต่อไป 
 นายนอิาซวูนั นมิะ ไดร้บัเลอืกเปน็ประธานสภาเดก็ ดว้ยคณุสมบตั ิ
ที่เด็กคนอื่นให้ความเชื่อถือ 
 “เขาตอ้งรบัผดิชอบทกุกจิกรรมของชมุชน เปน็งานทีห่นกัอยู ่แตผ่ม 
พยายามชว่ยเขาทกุอยา่ง มองวา่ถา้เขายงัทำาหนา้ทีแ่บบนีต้อ่ไป ในอนาคตนา่จะ 
ลงเล่นการเมืองในสนามการเมืองจริงๆ ได้”
 มูหามะคาดหวังว่าจะสร้าง “นิอาซูวัน” เพ่ือก้าวลงเล่นการเมือง 
ในสนามการเมืองจริง ในนามสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) มองว่าเด็กที่ถูก
สร้างมาอย่างนี้ น่าจะมีบทบาทนำาปัญหาที่เรียนรู้จากชุมชนของตัวเองไปสู่
การแก้ปัญหาโดยการเมืองท้องถิ่น 
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 รูปแบบการสร้างคนการเมืองของมูหามะโดยมีเป้าหมายที่นิอาซูวัน
จะจัดการเรียนรู้ให้เขาผ่านกระบวนการประชุม และเยี่ยมชมงานผู้บริหาร
เทศบาลอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 “นี่เป็นแนวคิดสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาชุมชน เพราะที่ผ่านมา 
แมเ้ดก็และเยาวชนไปเสนอหรอืสะทอ้นปญัหาใหน้กัการเมอืง เขาจะไมย่อม
เข้าใจ” 
 ในความคดิของมหูามะจงึเหน็วา่ถา้สรา้งและส่งตัวแทนของเดก็และ
เยาวชนเข้าสู่สนามการเมืองได้ในอนาคต จึงจะแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ได้จริง เพราะเขาคลุกคลีมองเห็นปัญหาด้วยตนเองมาก่อน
 “เราและชมุชนจะคอยสอนเขา ถอืวา่เปน็กระบวนการโรงเรียนสร้าง 
นักการเมืองแต่ทุกคนจะโตไปเป็นนักการเมืองทุกคนก็ไม่ใช่ ที่เด่นน่าจะ
ประธานสภาเด็กฯคนนี่แหละ เพราะเขาแสดงบทบาททางการเมืองชัดเจน
อีก 4-5 ปี เด็กคนนี้โตพอจะไปลงเลือกตั้ง”
 มูหามะ อยากให้เกิดสิ่งใหม่ จึงไม่อยากให้คนที่เข้าสู่วงการเมือง
ทำาตัวเหมือนนักการเมืองรุ่นก่อนๆที่เป็นมา จึงพร่ำาบอกกับสภาเด็กฯ เสมอ
ว่าถ้าอยากบริหารชุมชนที่ดีต้องไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง
 สำาหรบัแนวทางการสร้างนกัการเมอืงโดยชมุชนนัน้ ถา้ชาวบา้นอยาก
สนับสนุนเด็กรุ่นใหม่เป็นนักการเมืองที่ทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก 
สามารถทำาโดยผ่านสภาเด็กฯ 
 “อยากให้รู้สึกว่าเมื่อชุมชนมีปัญหาต้องช่วย ทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน เราจำาลองวิถีการเมืองแบบประชาธิปไตยในชุมชน”
 ทีผ่า่นมาสภาเดก็ฯ แสดงให้เห็นอยา่งหนึง่ว่า ความขดัแยง้ในชมุชน
ลดลง คนเข้าใจวิถีการเมืองมากขึ้น
 “ส่วนตัวผมมองว่าการแก้ปัญหาชุมชนคือการเมือง”
 โครงการฯ ที่ผ่านมาแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่า เด็กสามารถแก้ปัญหา
ชุมชนได้หลายเรื่อง 
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 ชมุชนมสุลมิทางใต ้แตล่ะวนัจะมคีนเดนิเขา้มาขอบรจิาคแจง้วา่ไปทำา
มัสยิด สุเหร่า ที่นั่น ที่โน่น ครั้นชาวบ้านถามไปทางกรรมการอิสลามจังหวัด 
ได้รับคำาตอบว่ามีของปลอมเยอะ 
 มูหามะจึงเสนอว่าควรแก้ปัญหา กำาหนดว่าคนรับบริจาคต้องมี
ลักษณะอย่างไร 
 “สภาเด็กฯจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ ต้องคอยติดตามดูคนที่เข้ามายัง
ชมุชนเพือ่รบับรจิาควา่มคีณุสมบตัแิละมขีอ้ปฏบิตัอิยา่งไร และชาวบา้นจะให ้
การช่วยเหลืออย่างไรด้วย”
 การเชอืดววัในวนัรายอตามบทบญัญตัศิาสนาเรยีกว่า “กรูบาน” มีการ 
ฆ่าวัว ทำาการแบ่งเนื้อวัวให้คนยากจน เด็กกำาพร้า
 ทำาอย่างไรให้ใช้งานดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี มูหามะ
จงึใหส้ภาเด็กฯ จดัการกรูบานใหม้าอยใูนสถานทีเ่ดยีวกนัเพือ่ทำาใหเ้หน็ความ
สามัคคีปรองดองเป็นหนึ่งในชุมชน
 หลายกิจกรรมที่สภาเด็กฯ จึงมีส่วนสร้างคุณค่าในทุกกิจการของ
ชุมชน ซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องแบบนี้ได้มาก่อน
 “อย่างหนึ่งเพราะสภาเด็กฯ มีนักการเมือง และคนสำาคัญในชุมชน 
เป็นที่ปรึกษา แม้ที่ผ่านมาคนมักไม่เชื่อว่าเด็กทำาได้ แต่พอทำาได้จริงก็เกิด
ความเชื่อถือและให้ความร่วมมือตามมา”
 เขามองว่าเปน็อานสิงสข์องโครงการ สสส. ทีม่าชว่ยแกป้ญัหาชมุชน 
โดยสร้างความคิดและความสามัคคีแบบใหม่ 
 “แตก่อ่นจะเรยีกเดก็มาเลน่ฟตุบอลสกัทยีงัยาก พอมาตอนนีเ้ดก็ทำา 
สิง่ไรป้ระโยชนน์อ้ยลง เปน็การปอ้งกนัไมใ่ห้เขาเขา้ไปสู่การเปน็กลุม่เสีย่งหรอื 
มั่วสุมในเรื่องไม่ดี”
 มูหามะตั้งเป้าหมายปลายทางบ้านฮูมอลานัสเอาไว้ว่าอยากให้
เยาวชนเป็นคนดี ครอบครัวอบอุ่น และเกิดชุมชนที่ศรัทธา •
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 เราได้ยินคำาว่า“ความเอื้ออาทรแห่งซอยนรก”จากโครงการ
ร่วมสร้างชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ หมู่ 7 ตำาบลยี่งอ อำาเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ในการทำางานปีแรกของพวกเขา 
 อับดุลลาตีฟ ขาวสะอาด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เคยเล่าถึงที่มา 
นบัตัง้แตเ่กดิระเบดิในตลาดยีง่อ เขาเหน็ภาพครอบครวัทีป่ระสบชะตากรรม
จากเหตุร้ายดังกล่าว แล้วคนอื่นในชุมชนไม่ได้สนใจไยดีนัก
 ดว้ยความอยากชว่ยเหลอืคนเหลา่นัน้ เขาเริม่คยุกบัคณะทำางาน จนนำา 
มาสู่แนวคิดการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสนอรับการสนับสนุนจาก สสส.
 คร้ันเร่ิมประชมุคน้หาปญัหาของชมุชนอยา่งแทจ้รงิ ปรากฏวา่น้ำาหนกั
เทไปยังปัญหายาเสพติดที่ระบาดอยู่ในกลุ่มเยาวชนหมู่ 7 ยี่งอ โซนปัญหา 
ทีว่งการปญัหายาเสพตดิพากนัขนานนามวา่ “ซอยนรก” คณะทำางานมองอยา่ง 
กงัวลใจอยา่งยิง่ และมเีปา้หมายจะเปลีย่นชือ่ซอยแหง่นีเ้ปน็ “ซอยสวรรค”์ 
 กจิกรรมไดใ้ชศ้าสนาเปน็หลกั เริม่จากชวนแกนนำาเยาวชน มาพูดคยุ 
ตอ่ดว้ยการจัดคา่ยเยาวชนจติอาสา กจิกรรมบำาเพญ็ประโยชน ์สรา้งจติสำานกึ
ให้เยาวชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สภาซูรอครอบครัว 
สร้างสวรรค์ของฉัน-ยี่งอ
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 กจิกรรมครอบครวัสมัพนัธท์ีต่ามมามกีารดงึครอบครวัมาพดูคยุชว่ย
แก้ปัญหา เป้าหมายไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเอื้ออาทรโดยหลักการทาง
ศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย
 - กองทุนซากาด เก็บเงินจากผู้มีรายได้ ช่วยเหลือคนยากจน หรือ 
  ประสบปัญหาต่างๆ 
 - ศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวทำาหน้าที่ช่วยคนที่ประสบปัญหา
 - ตั้งกลุ่มออมทรัพย์มัสยิดยาเมร์ยี่งอ จัดสวัสดิการ เจ็บไข้ได้ป่วย 
 - รวบรวมกองทุนซากาดมาใช้ในลักษณะทุน 
 ในปีแรกอับดุลลาตีฟใช้ฐานคิดสำาคัญคือ “จะรวมใจยี่งอเป็นหนึ่ง” 
แม้การเปลี่ยนซอยนรกเป็นซอยสวรรค์ยังทำายาก เพราะปัญหาเดิมยังคง 
ดำารงอยู ่การเปลีย่นตอ้งใชเ้วลาและคอ่ยเปน็คอ่ยไป ระหวา่งทางการพฒันา
ไปสู่เป้าหมายสูงสุดเขาใช้หลัก “ฮายาตุลตอยีบะห์” คือหลักสร้างสุขและ 
“บาลดาตูลตอยีบะห์” หลักชุมชนน่าอยู่ตามหลักคำาสอนในศาสนามาสร้าง
ชุมชนเอื้ออาทร 
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 มาถึงโครงการระยะที่ 2 โครงการครอบครัวสร้างสุข ยี่งอน่าอยู่คู่
กระบวนการสภาซูรอ อับดุลลาตีฟ ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องต่อเนื่องจาก
ระยะแรกโดยใช้แนวคิดสร้าง “ชุมชนของฉัน สวรรค์ของฉัน”
 ถ้อยคำาดังกล่าว เขาอธิบายว่าต้องการสื่อถึงความเป็นมิตรของคน 
ในสังคมเดียวกัน 
 “คำาวา่ครอบครวัม ี2 ความหมาย อนัแรกหมายถงึเทอืกเถาเหล่ากอ
ของแตล่ะคน กลุม่ของบคุคลทีส่บืเชือ้สายมาจากบรรพบรุษุเดยีวกนั มคีวาม
ใกลช้ดิกนั อกีความหมายหนึง่คอืกลุม่ของบคุคลเปน็พีน่อ้งกนัตามหลกัการ
ศาสนาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน อย่างบ้านยี่งอนี้เราจะสร้างให้เป็น
ครอบครัวเดียวกัน ผู้ปกครองจะเป็นพ่อเป็นแม่ ปู่ ย่าตายาย คนที่มีอายุ
มากกว่า เราก็ถือว่าเป็นพี่ อายุน้อยกว่าเป็นน้อง ให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส 
และให้ความเมตตาต่อผู้น้อย นี่คือครอบครัวใหญ่” 
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 เขาอธบิาย คำาวา่ครอบครวัสรา้งสขุคอืแนวคดิการรวมพลงัครอบครวั 
ชวนครอบครวัมาเปน็เพือ่นกนั แลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบการณก์นั ชว่ยดแูลกนั 
และกนั ทัง้ยามสขุและยามยาก หากปรารถนาจะสรา้งสรรคส์ิง่ใด เพือ่สว่นรวม 
ก็ชวนกันทำา เพื่อให้ชุมชน/สังคม และสมาชิกทุกคนในครอบครัวทั้งเด็ก 
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ พบสุขถ้วนหน้าด้วยกันเพราะเชื่อว่า
 - สถาบนัครอบครวัมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่การอยูร่อดของชมุชน/ 
  สังคม
 - พลงัความรกัของสมาชกิในครอบครวัคอืทนุพ้ืนฐานสำาคญัของชวีติ 
  คนเราแต่ละคน
 - การรวมกนัเปน็กลุม่ของครอบครวัจะทำาใหค้รอบครวัของเรามพีลงั  
  มีความเข้มแข็งมากขึ้น
 - เราทกุคนมคีวามรูค้วามสามารถ หากเอาพลงัความรู ้ความสามารถ 
  ของเรามารวมกันจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้
 ทุกคนจึงมารวมตัวกันเป็นครอบครัวสร้างสุข เพ่ือร่วมกันทำาในส่ิง
ต่อไปนี้คือ 
 1. เสริมความเข้มแข็งของครอบครัว โดยสนับสนุนให้ครอบครัว
รวมตวัเพือ่ชว่ยเหลอืและแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กันและกนั และสร้างกจิกรรม
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
 2. ปกป้องครอบครัวจากพิษภัยต่างๆ 
 3. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีงามของครอบครัวตามวิถีแห่งอัล
อิสลาม
 โดยสิ่งที่ร่วมกันทำามีเป้าหมายเพื่อ
 - รีฏออัลลอฮ (รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ) เกิดบารอกัต  
  (สิริมงคล) ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อชุมชน/สังคม
 - สังคมที่น่าอยู่สำาหรับทุกคน/ครอบครัว
 - ทุกคน/ทุกครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสินใจในสังคม
 - มีวิถีวัฒนธรรมชุมชน (ไม่อยู่แบบตัวใครตัวมัน)
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 อับดุลลาตฟี เลา่วา่ในโครงการระยะแรก การขบัเคลือ่นมคีวามหมาย 
ที่กว้างแต่ในปีนี้เน้นใช้ สร้างสุข 3 ส. คือ 1.สุข = สุขภาพ (กายและใจ) 
2.สุข = สุขภาวะ และ 3.สุข = ความสุข 
 การทำางานให้บรรลุเป้าหมายยังใช้หลัก 4 ส. ประกอบด้วย 
 1 ส : เสริม = เสริมในงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น/เติมเต็มให้สมบูรณ์
 2 ส : สร้าง = สร้างคนให้มีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ 
สังคม และ ปัญญา/จิตวิญญาณ 
 - สร้างเด็กและเยาวชนดี มีคุณภาพ อยู่เป็นสุข
 - สรา้งครอบครวัด ีมคีณุภาพ ครอบครวัเปีย่มสขุ (ครอบครวัของฉนั 
  สวรรค์ของฉัน) 
 - สร้างชุมชนดี มีคุณภาพชีวิตดี ชุมชนสันติสุข (ชุมชนของฉัน  
  สวรรค์ของฉัน)
 - สรา้งการมส่ีวนรว่มภาคประชาชนดว้ยกระบวนการสภาซรูอ (สงัคม 
  คุณภาพ+คุณธรรม)
 - สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
 3 ส : สันติ = ทุกงาน/กิจกรรมต้องดำาเนินการยึดหลักการสันติวิธี 
 4 ส : สูส่วรรค ์= เปา้หมายสดุทา้ยในการทำางาน (แปรรปูกจิกรรม/งาน 
ที่ทำาในโลกนี้ให้เป็นผลบุญเพื่อจะรับผลตอบแทนในโลกหน้า)
 อับดุลลาตฟี กลา่ววา่ “สวรรค”์ ในความหมายของทกุคน คอืสถาน
ที่มีความสุข แต่ความหมายเขาคือ
 - การทำางาน ด้วยความสุขใจ และ มีความสุขกับสิ่งที่ทำา
 - การทำางานทุกอย่าง มุ่งเน้นแลกกับผลบุญ บนสวรรค์ที่ได้รับหลัง 
  เสียชีวิต ตามหลักศาสนาอิสลาม ที่ว่าทำางานในโลกนี้ เพื่อรับผล 
  ตอบแทนในโลกหน้า 
 “ผมใช้ส่ิงน้ีเปน็แรงจงูใจ เพราะทำางานบนผลประโยชนจ์ะอยูไ่มน่าน 
ความสขุดา้นจติใจจะมคีณุคา่มากกว่า ผมจะสร้างคนทำางาน ทีแ่มเ้ขาไมไ่ดร้บั
ผลตอบแทน แต่จะมีความภูมิใจมีความสุขในงาน”
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 สำาหรับ โครงการครอบครัวสร้างสุข ยี่งอน่าอยู่ คู่กระบวนการสภา
ซูรอ เขาเล่าถึงกระบวนการว่ามีแกนนำาหลัก 5 คน เพ่ือผลักดันการตั้ง 
สภาซูรอ 
 คำาว่า “สภาซูรอ” ตามวิถีอิสลาม หากอธิบายง่ายๆ ก็คือเป็นเวที
การแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ และเอามติ ข้อตกลงที่ได้เพื่อปฏิบัติ กรณีของ
การขับเคลื่อนโครงการฯ นี้เน้นสภาซูรอที่เกิดขึ้น มีเป้าหมายเฉพาะประเด็น
ครอบครัวเป็นหลัก 
 เป้าหมายคนที่มาร่วมโครงการ 100 ครอบครัวมาตั้งเป็นสภาซูรอ 
ซึ่งพื้นฐานครอบครัวที่มาเข้าร่วมอับดุลลาตีฟพบว่ามี 3 ประเภทคือ
 - ครอบครัวปกติ พ่อแม่ลูก อยู่ด้วยกัน ลูกได้รับการอบรมสั่งสอน 
  จากบิดามารดา 
 - ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง มีลูกอยู่กับยาย พ่อแม่ไปทำางานมาเลเซีย  
  หรือพอ่อยูต่า่งจงัหวดั การทีล่กูไมไ่ดอ้ยูก่บัพอ่แม ่ทำาใหไ้มอ่บอุน่
 - ครอบครัวที่มีปัญหา 
 เขาสร้างแกนนำาจากครอบครัวตัวอย่าง โดยไม่เลือกครอบครัว
สามารถดูแลลูกเป็นอย่างดี ปลอดภัยจากอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ 
จนลูกประสบความสำาเร็จ โดยไม่จำาเป็นว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะ มีอาชีพ
การงานดี 
 มีการส่งเสริมให้ครอบครัวตัวอย่าง เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
 “เราเรยีกผูป้กครองกบัเดก็มาอยูร่ว่มกันและเชญิผู้รู้มาให้คำาแนะนำา 
ทำากิจกรรมเสริมความรู้ให้กับเด็ก เพราะเรามีเป้าหมายป้องกันดูแลเด็ก 
จากสิ่งอันไม่ปรารถนา ไม่ว่าสิ่งเสพติด อบายมุข”
 จากการทีเ่ขามโีอกาสพดูคยุกบัเดก็ตดิยา เดก็มกัเลา่เขาวา่เมือ่เสพ
ยาแล้ว ก็มีความสุข 
 “ผมไม่รู้ว่าสุขอย่างไร แต่มาคิดต่อว่าจะสร้างความสุขให้เด็กและ
เยาวชน อีกแบบหนึ่ง จึงออกทฤษฎี PPT ขึ้นมา P play P party T tour” 
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 Play เอาเด็กที่ยังไม่เข้าวงจร โอกาสมาเล่นฟุตบอล ทำากิจกรรม 
หรือการเล่น สนุกสนาน ตามประสาเด็กและเยาวชน
 Party จัดงานแบบชวนเด็กมานั่งกินด้วยกัน พยายามทดแทนความ
สุขให้เด็ก
 Tour เอาเด็กไปเที่ยว ศึกษาดูงาน 
 “อันน้ีเราก็ทำาไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะ P play P party ทำาแล้ว 
อยา่งมานัง่ทำากจิกรรม กนิขา้วร่วมกนั อยา่งอาหารเชา้ทีเ่ราเลีย้งทีล่านมสัยดิ 
เด็กก็มากัน” ตอนแรกๆ จะพูดแค่ยาเสพติด ต่อมาคณะทำางานนำาเสนอว่า
อย่าเจาะจงปัญหานี้อย่างเดียว เพราะคนที่ประสบกับปัญหาจริง เมื่อมาร่วม
งานมักไม่สบายใจ กับปัญหาหนักอกดังกล่าวที่กำาลังเผชิญอยู่ จึงหันมาพูด
ในภาพรวมดีกว่า 
 “เพราะความเสีย่งของเดก็และเยาวชนกไ็มใ่ชย่าเสพตดิอยา่งเดยีว 
ทอ้งกอ่นวยั โทรศพัท์ เกมตา่งๆ ทีเ่ขา้มาเยอะแยะ” เขายงัพบวา่หากเดก็อยู่
ในครอบครวัหรอืเกาะกลุม่คบกบัคนดีๆ  กจ็ะเปน็เกราะกำาบงัไมน่อกลูน่อกทาง 
หรือติดยา มีความเสี่ยงลดลง
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 “อย่างซอยนรกนั้นความเสี่ยง 100% เราพยายามใช้ทฤษฎีป่า 
ล้อมเมือง เอาชนะโดยเอาน้ำาดีไปไล่น้ำาเสีย” เขาเล่า ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 
เด็กติดยาจากซอยนรก มาร่วมกิจกรรมโครงการฯแล้ว 3 คน ซึ่งพวกเขา
เหล่านี้ต่างอาสาบำาบัดยาเสพติดตัวเอง 
 กับเด็กและครอบครัวอับดุลลาตีฟมักพูดว่า 
 “หนังสือเราจะพลิกหน้าใหม่แล้ว อยากจะให้ลูกอยู่ในสภาพที่เป็น
อยู่หรือเปล่า” ในการทำางานเขาใช้ท่าทีของการปรึกษาหารือ มากกว่าเข้าไป
แก้ไข แทรกแซง เรื่องราวแต่ละครอบครัว แต่คนเกือบ 99% ยอมรับว่า
อยากดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายที่กำาลังคุกคาม
 “ส่ิงทีเ่ขาบอกแสดงวา่เขาเปดิใจแลว้ และบอกวา่อยากทำางานรว่มกนั 
กับเรา” เป็นจังหวะที่อับดุลลาตีฟดึงผู้ปกครองมาทำางานร่วมกับคณะ
กรรมการ ซ่ึงผลทีต่ามมาทีเ่หน็ชดัอยา่งหนึง่มกีารตอบรบักวา้งออกไปเรือ่ยๆ
แตเ่ขายงัตอ้งการขบัเคลือ่น ศนูยพ์ฒันาสถาบนัครอบครวั ทีม่สีำานกังานอยูท่ี่
มสัยดิ ผา่น 4 เสาหลกัของชมุชน ประกอบดว้ย นายกเทศบาล/ผู้นำาศาสนา/
ฝ่ายปกครอง กำานันผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และสภาซูรอ
 มีการวางระบบเอาว่า ในวันข้างหน้าหากครอบครัวไหนมีปัญหา 
เกินกำาลังแก้ปัญหาเองในระดับครอบครัว จะมีการรวมตัว 4 เสาหลัก 
เพื่อแก้ปัญหาให้
 “โดยเฉพาะบทบาทสภาซรูอ เราเคลือ่นครอบครัวผ่านกจิกรรมทีเ่รา 
ทำามาดงักลา่วแลว้ เรามตีวัแทนจากเทศบาล กรรมการมสัยดิกรรมการหมูบ่า้น 
ตัวแทนครอบครัวอยู่แล้วอีกชั้นหนึ่ง”
 การทำางานทีผ่า่นมา มกีารประชมุทกุเย็นวันจันทร์ หลังละหมาดอซีา 
เพือ่ขบัเคลือ่นสภาซูรอ เมือ่สภาซรูอมคีวามชดัเจนในตวัเอง ตัง้เปา้การประชมุ 
สภา 2 ครั้งต่อปีหรือถ้ามีปัญหากรณีพิเศษจะเรียกประชุม 
 “ความสำาเรจ็ในปทีี ่2 ชดัเจน ในการสรา้งครอบครวัสรา้งสขุ สูส่งัคม 
สันติสุข เรามีคำาขวัญว่าจะจุดประกายความสุขทุกครัวเรือน”
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 อับดุลลาตีฟว่าปีที่ 2 เป็นการสร้างองค์กร และเครือข่ายซึ่งคือ 
เครือข่ายมัสยิดสร้างสุข โดยโครงการฯ เปิดโอกาสให้อีก 7 มัสยิดในตำาบล
ยี่งอ ในการเข้ามาร่วมทำางาน เพื่อขยายผลในอนาคต 
 “คณะทำางานเปน็จติอาสา แตล่ะคนมภีาระเฉพาะส่วนตัว เราพยายาม 
เอาเวลาที่เขามารวมตัวกัน หลังละหมาด 2 ทุ่ม และหลังละหมาดวันศุกร์” 
เขาเล่า 
 “สมมติว่ามีต้นไม้ใหญ่ แต่ละคนจะใช้ประสบการณ์ ตัดสินต้นไม้
ต้นนั้นต่างกัน นักพฤกษศาสตร์มองดูแล้วต้นใหญ่ดี 100 ปีควรจะอนุรักษ์ 
ชา่งไมค้ดิวา่ถา้ตดัไปคงไดส้รา้งบา้น กลุม่ทีค่วามเชือ่กเ็อาผา้สมีาผกู เหมอืน
กับที่เราทำากิจกรรมกับชุมชนนั่นแหละ กว่าเขาจะเข้าใจต้องใช้เวลา มุมมอง
ของคนก็แตกต่างกัน”
 เขาพยายามเปรียบเทียบการทำางานบนความแตกต่างหลากหลาย 
ที่สุดท้ายจะต้องเดินหน้าไปสู่การสร้างชุมชนที่เขาเรียกว่า ชุมชนของฉัน 
สวรรค์ของฉัน ร่วมกัน •
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 เหมือนกับหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัญหายา
เสพติดอยู่ในภาวะวิกฤติ 
 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำาบลเฉลิม อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งมีประชากร 1,100 คน นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด อาชีพทำาสวนยาง 
ทำาสวนผลไมแ้ละทำานา จากการสำารวจขอ้มลูยงัพบวา่มกีารเคลือ่นยา้ยแรงงาน 
ไปทำางานที่ประเทศมาเลเซีย 62 คน และทำางานต่างจังหวัดอีก 50 คน
 หลงัจากมมุนิ ดอืราแม มาเปน็ผูน้ำาโครงการนำาคณุธรรม ลดอบายมุข 
คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง เมื่อทำาการค้นหาปัญหาสำาคัญของบ้านตันหยง 
ก็พบว่ายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วน 
 “หกเดอืนกอ่นหนา้นีเ้ราพบว่าใบกระทอ่มระบาดอยูใ่นกลุม่เยาวชน
จำานวนมาก โดยเฉพาะเด็กที่ออกจากระบบการเรียนตั้งแต่จบ ป.6 ขึ้นไป” 
มุมินเล่าการนำาโครงการ นำาคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง
จึงวางวัตถุประสงค์เอาไว้ว่า 
 - เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนในชมุชนมคีวามรูเ้รือ่งยาเสพตดิและหลกั 
  คำาสอนของศาสนาว่าด้วยยาเสพติดและนำาไปประพฤติปฏิบัติได้ 
  ถูกต้อง รวมทั้งคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกัน 
  ยาเสพติด

ศาสนบำาบัด
สู่กติกาชุมชนตันหยง
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 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ติดสารเสพติดในชุมชนได้รับการบำาบัด 
  และดูแล
 - เพื่อจัดตั้งสภาผู้นำาชุมชนขับเคลื่อนการทำางานในชุมชนอย่าง 
  ต่อเนื่อง
 ในการทำางานเขาใช้รูปแบบจัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้นำาในชุมชน 
จากผูน้ำาชมุชน กรรมการหมูบ่า้น ผูน้ำาศาสนา กลุม่สตรแีละครตูาดกีา ใชเ้วท ี
การพบปะหลังละหมาดใหญ่ประจำาวันศุกร์ที่มัสยิดอุมมุลกุรอ บ้านตันหยง
 เพื่อความสะดวกในการดำาเนินการ มีการแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบ 
7 กลุ่มบ้าน ประกอบด้วย กลุ่มบ้านอุควะห์ กลุ่มบ้านซาบาบ กลุ่มบ้าน
อามันดามัย กลุ่มบ้านอุมมะห์ กลุ่มบ้านอามานะห์ กลุ่มบ้านฮาราปัน และ
กลุ่มบ้านรักบ้านเกิด
 จดัตัง้คณะกรรมการสภาผูน้ำาทีเ่รยีกตวัเองวา่กลุม่ฟจัญร์นุ (รุง่อรณุ
แห่งอิสลาม) ประกอบด้วยบุคคลในชุมชนจากหลายภาคส่วน เพ่ือสร้าง 
เครือข่ายและความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงาน โดยมีนายอับดุลการิม 
ดอืราแม อหิมา่มประจำามสัยดิอมุมลุกรุอ บา้นตนัหยง เปน็ประธานสภาผูน้ำา
เนื่องจากเป็นบุคคลที่สมาชิกในชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
 บทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำาที่กำาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสภาผู้นำา 
มีหน้าที่หลักคือ
 - เป็นแกนนำาเพื่อกำาหนดแนวทาง หรือประสานงานในแก้ไขปัญหา 
  ที่เกิดขึ้นในชุมชน
 - เปน็แกนนำาในการประสานงาน หรอืจดักจิกรรมตา่งๆ ตามทีช่มุชน 
  เรียกร้อง
 - เปน็แกนนำาในการประสานงานกบักลุม่ตา่งๆทัง้ในและนอกชมุชน  
  เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน
 - เป็นผู้ประเมินและติดตามกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในชุมชน
 กา้วเดนิตอ่มาไดม้กีารจดักจิกรรมใหค้วามรูศ้าสนาอสิลามวา่ดว้ยยา
เสพตดิ,บทบาทของผูน้ำาชมุชนและผู้นำาศาสนาในศาสนาอสิลามกบัการแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิในชุมชน,บทบาทของสถาบนัครอบครวัในศาสนาอสิลามกบั
การป้องกันยาเสพติดในครอบครัว เป้าหมายคือ
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 1. ผู้นำาชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/อบต. 
 2. ผู้นำาศาสนา/กรรมการมัสยิด 
 3. ชรบ. 
 4. อสม. 
 5. กลุ่มสตรี/แม่บ้าน 
 6. ครูตาดีกา
 7. ข้าราชการและกลุ่มผู้ปกครองในพื้นที่ 
 กลุ่มคนเหล่านี้ เมื่อได้รับทราบเกี่ยวบทบัญญัติต่างๆ ของอิสลาม
เกีย่วกบัยาเสพตดิ ไดน้ำากลบัไปสอนบตุรหลานใหห้า่งไกลจากยาเสพตดิและ
อบายมุขอื่นๆ
 “การบรรยายธรรมว่าด้วยเร่ืองยาเสพติดกับบทบัญญัติของอิสลาม 
โดยอิหม่ามประจำามัสยิดอุมมุลกุรอ บ้านตันหยงทำาให้คนในชุมชนเข้าใจ 
สิ่งที่เรากำาลังทำา” 
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 มุมินเลา่วา่ไดใ้ชก้ลุม่เยาวชนและภาคเีครอืขา่ยในชมุชนกระจายกนั 
ลงพื้นที่เพื่อสำารวจและสอบถามทัศนคติของคนในชุมชน ภายใต้คำาถามว่า 
“ชุมชนในฝันของข้าพเจ้า…เป็นอย่างไร?” ทำาให้ได้ทราบถึงสถานการณ์ยา
เสพติดในชุมชนจากมุมมองของชาวบ้านและทัศนคติของชาวบ้านต่อปัญหา
ดังกล่าว โดยประเด็นที่ชาวบ้านพูดถึงร้อยละ 90 คืออยากให้หมู่บ้านปลอด
ยาเสพติด
 อยา่งไรกต็ามสถานการณท์ีเ่ปน็จรงิ เดก็และเยาวชนส่วนใหญจั่ดอยู่
ในกลุ่มเสี่ยง สาเหตุเกิดได้จาก
 - ครอบครวั บางรายมคีนในครอบครวัเสพอยูก่อ่นแลว้ และบางราย 
  เกิดจากการที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้เด็ก ทำาให้เด็กไม่มีผู้ควบคุม 
  ตักเตือน
 - เพื่อน ปัจจัยกระตุ้นเด็กติดเสพสารเสพติด
 - ตัวเด็ก อยากรู้ อยากลอง อยากเท่ห์ อยากให้เพื่อนยอมรับ
 - ชุมชน ยังขาดการสอดส่องดูแลใส่ใจอย่างจริงจัง
 “ปัญหาสำาคัญเลย ผู้ปกครองผู้ที่ติดสารเสพติดบางคนไม่ยอมเปิด
เผยข้อมูลและไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ ทางออกเราให้ผู้นำาชุมชนผู้นำา
ศาสนาเข้าไปพูดคุย”
 กิจกรรมสำาคัญอีกอย่างหนึ่งได้แก่การจัดค่ายแก้ปัญหายาเสพติด 
จัดขึ้นที่มัสยิดเดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประมาณ 80 คน ใช้เครื่องมือ 2 อย่างเข้ามาช่วยคือศาสนบำาบัดและฝึก
อาชีพ 
 ด้านศาสนาบำาบัดเน้นการนำาเด็กมาละหมาด อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 
และฟังการบรรยายธรรม นอกจากหลักศาสนา ยังใช้หลักของสาธารณสุข
เข้ามาผนวก
 “แม้หลักทางศาสนา พูดเอาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องโทษภัยของยา
เสพติด แต่ต้องยอมรับว่าเด็กมุสลิมรุ่นใหม่มีวิถีเปลี่ยนไป พวกเขาไม่ค่อย
เข้ามัสยิด และห่างไกลจากกิจทางศาสนามากขึ้น หันไปใช้เวลาว่างม่ัวสุม
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ทำาในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เราจึงให้ความสำาคัญกับการศึกษาวัยเด็กไม่ว่าโรงเรียน 
ตาดีกา และฟัรดูอีน หวังสร้างคนแบบใหม่” 
 มีการจัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดตามหลักคำาสอนของศาสนา 
เพื่อสร้างจิตสำานึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยว
กบัสารเสพตดิทกุประเภท พบว่าเดก็และเยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมสว่นใหญ่
ตั้งใจฟัง มีการซักถามปัญหา เช่น บุหรี่ทำาให้ตายได้ไหม? ทำาไมคนสูบบุหรี่
ถึงมีกลิ่นเหม็น? เราไปซื้อบุหรี่ให้พ่อสูบได้ไหม?
 มุมินมองว่าหลังการดำาเนินโครงการ เด็กและเยาวชนทราบถึง
สถานการณ์ยาเสพติด มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและกล้าแสดงออก เกิดการเรียนรู้ 
แบบสองทาง มองว่าจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสามารถนำาไป
ถ่ายทอดไปยังเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 นอกจากหลักศาสนามีการใช้หลักสูตรทางสาธารณสุขภายใต้ชื่อ 
“คืนคนดีสู่บ้านตันหยง” บำาบัดและฟื้นฟูเยาวชนผู้เสพสารติดในชุมชน…
โดยชุมชน มีองค์ประกอบของหลักสูตร 5 กลุ่มวิชา
 - กลุ่มวิชา โทษพิษภัยของยาเสพติดและการบำาบัดรักษา
 - กลุ่มวิชา พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
 - กลุ่มวิชา การทำาหน้าที่ของครอบครัว
 - กลุ่มวิชา การสร้างเสริมความถนัดให้กับตนเอง
 - กลุ่มวิชา หน้าที่พลเมืองไทย
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 อย่างไรก็ตาม มุมินยอมรับว่าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมปัญหา 
ที่เกิดขึ้นและอาจจะยังไม่สามารถบำาบัดผู้ติดสารเสพติดได้อย่างยั่งยืน ต้อง
พยายามวางรากฐานใหแ้กผู่ต้ดิสารเสพตดิ กระตุน้ใหม้คีวามตอ้งการจะเปลีย่น 
แปลงตัวเอง และช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานรัฐหากพวกเขาต้องการ
บำาบัดอย่างจริงจัง
 ด้านการดึงเด็กไปฝึกอาชีพมาจากพื้นฐานการสำารวจข้อมูลในชุมชน 
ซึ่งพบว่ามีอาชีพประจำาชุมชนหลายอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลัก
วงกบไม้ หมอพื้นบ้าน การทำาขนมพื้นบ้านแต่ที่เด็กสนใจและมีศักยภาพ 
ทำาเองได้ คือการเพาะเห็ด โดยมีโครงการเพาะเห็ดในชุมชนตามโครงการ
พัฒนา SML ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนที่เด็กสามารถต่อยอดเรียนรู้เพิ่มเติมได้
ทันที
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 แม้ว่าที่ผ่านมาในชุมชนเคยมีการจัดค่ายมาเยอะ แต่โครงการนี้มี
กระบวนการทำางานที่ชัดเจน สร้างความตื่นตัวให้กับบ้านตันหยง ราวครึ่งปี 
ก็เปลี่ยนชุมชนอย่างน่าพึงพอใจ
 โครงการฯ ยังได้สร้างกลุ่มอาสาสมัครนำาออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
ประจำาหมู่บ้าน (อพส.) มกีารนำาและเชญิชวนชาวบา้นเพือ่ออกกำาลงักายเพือ่
สขุภาพทกุเยน็ จดุรวมพลอยูท่ีม่สัยดิอุมมลุกรุอ กฬีาทีช่าวบา้นชืน่ชอบทีส่ดุ
คอื ฟตุบอล สำาหรับผู้หญงิเนือ่งจากหลกัชารีอะหท์ีว่า่ดว้ยเรือ่งการออกนอก
บ้านของสตรี มกัจะใชว้ธิกีารออกกำาลงักายโดยการเดนิรอบหมูบ่า้น เปน็การ
แวะเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านไปในตัว 
 การดำาเนินโครงการนำาคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้าน
ตันหยง เมื่อมาถึงระยะหนึ่งสามารถออกกติกาชุมชน ประกาศเป็นที่รับรู้ 
ณ มัสยดิประจำาหมูบ่า้น ลกัษณะคลา้ยมาตรการทางสงัคมของอสิลามทีเ่รยีก
ว่า “ฮูกมปากัต” ซึ่งกติกาที่ว่าประกอบด้วย
 1. ถ้ามีการลักขโมย และจับคนกระทำาได้ จะต้องมีการจ่ายค่าปรับ
ตามที่ตกลง
 2. หากพบผู้เสพยา ทางสภาผู้นำาชุมชน จะมีการเรียกมาคุย จะมี
มาตรการตั้งแต่ระดับ ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นไปว่าจะต้องทำาอย่างไร โดยเน้นการแก้
ปัญหาการเสพเป็นหลัก
 3. ให้ทุกคนในชุมชน ช่วยกันสอดส่องการค้ายาเสพติดในชุมชน
 4. ให้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนฌาปนกิจศพ
 5. ให้เด็กในช่วงประถมศึกษาเรียนฟัรดูอีน 
 “เท่ากับว่าเรามีกฎกติกาชุมชนเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชน เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการนำามาใช้ เพ่ือแก้
ปญัหาตอ่ไป” มุมนิว่า กฎกตกิาชมุชนบางขอ้ไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดก้บัทกุคน 
เน่ืองจากเป็นกฎที่มาจากตัวแทนของชุมชน แก้ไขโดยสภาผู้นำา ต้องมีการ
ทบทวนกฎกติกาอย่างสม่ำาเสมอ •
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 จากสุไหงโก-ลกเลาะเลียบชายแดนไทย-มาเลเซียเหตุการณ์
ความไม่สงบยังคงตอกย้ำาความรู้สึก ผ่านภาพการลาดตระเวนทหาร
สองข้างทางกับด่านความมั่นคงปิดขวางทางเป็นระยะ 
 สาปีนะห์ แมงสาโมง ผู้รับผิดชอบ โครงการธนาคารต้นไม้เพื่อ 
การอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือขับมอเตอร์ไซค์มารับ 
ตามจดุนัดหมายเพือ่นำาทางไปชมุชนวงักระบอื หมู ่7 ตำาบลโละจดู อำาเภอแวง้ 
จังหวัดนราธิวาส
 “เรามาทำาเรือ่งความรูเ้พราะอยากใหช้าวบา้นใชค้วามรู้เปน็ประโยชน์
ต่อเขาเอง ที่ผ่านมานักวิชาการทำาเรื่องแบบนี้ก็จะทำาออกมาเป็นเล่มเป็นงาน
เชงิวิชาการกเ็ทา่น้ัน แตเ่ราคดิวา่ทำาอยา่งไรตอ้งคนืกลบัสูช่มุชนใหม้ากทีส่ดุ”
 สาปีนะห์ถูกตอบคำาถามใต้เงาไม้ด้านข้างศาลาชุมชนหน้ามัสยิด 
โดยมีกลุ่มวานีตาซึ่งเป็นกลุ่มสตรีร่วมโครงการมานั่งรออยู่ก่อนแล้ว
 เธอเล่าว่าก่อนมาทำาโครงการนี้ ได้ขับเคลื่อนประเด็นสมุนไพร 
ในชมุชน กบัโครงการเปดิรับทัว่ไป ของ สสส. จนไดผ้ลมากอ่น เธอมคีวามรู ้
ด้านสมุนไพรเพราะเคยทำางานวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร กลับมา
อยู่ถิ่นเกิดเพราะต้องการดูแลพ่อ

ธนาคารต้นไม้วังกระบือ
ความรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 499

 “พืน้ทีห่า่งไกลการไปหาหมอลำาบาก กต็อ้งพึง่ตนเองกอ่น สมนุไพร
เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว อยากให้ชาวบ้านกลับไปใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้ความรู้ เป็น
เกราะให้กับชุมชน ให้เขาเข้มแข็งด้วยตัวเขาเอง”
 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จึงมีว่า 
 - เพือ่อนรุกัษพ์นัธกุรรมพชืสมนุไพรพืน้บา้น โดยการจดัตัง้ธนาคาร 
  ต้นไม้เพาะขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านเป็นอาหารและยา 
  โดยมีสภาผู้นำาชุมชนขับเคลื่อนโครงการ
 - เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพร 
  พื้นบ้านวังกระบือ
 - เพื่อพัฒนาชุมชนทำาทางเข้าหมู่บ้านให้น่าอยู่ด้วยป้ายสื่อความ 
  หมายพืชสมุนไพร
 - เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยคนในชุมชนที่มีจิตอาสา 
  รักต้นไม้เป็นบ้านตัวอย่างในโครงการ “บ้านน่าอยู่ รั้วกินได้”
 - เพื่อนำาผลการดำาเนินโครงการมาทำาแผนงานชุมชนให้ได้รับ 
  ประโยชน์แก่คนในชุมชน
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 แม้ตอนเราลงไปเยี่ยมเยือน อยู่ระหว่างดำาเนินโครงการช่วงต้น 
แต่พบว่าโครงการคืบหน้ามาก มีกิจกรรมจัดทำาชุดความรู้โดยแกนนำาวานีตา
ชมุชนวงักระบอื และสภาชมุชนคนรักตน้ไมวั้งกระบอื ทีช่ว่ยกนัเกบ็ตวัอยา่ง
พันธุ์ไม้ สมุนไพรพื้นบ้านมาอัดเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
สมนุไพรเปน็เลม่เพือ่ถา่ยทอดไปสูเ่ยาวชนและเดก็ในโรงเรียนพ้ืนทีวั่งกระบอื
 ชดุความรูด้งักลา่วมกีารรวบรวมขอ้มลูพชื 50 ชนดิ แบง่เปน็พชืผกั 
พื้นบ้าน 24 ชนิด และพืชสมุนไพร 26 ชนิด เรียกชื่อด้วยภาษามลายู 
ท้องถิ่น บางชนิดเป็นพืชท้องถิ่นที่พบเฉพาะที่นี่จริงๆ แต่จำานวนมากพบได้
ทั่วไปเพียงแต่การเรียกขานต่างกัน เช่นสมุนไพรที่เรียกว่าซาวีในภาษามลายู
ภาษาไทยรู้จักนามกรดน้ำา 
 การจดัทำาแผนทีท่ำามอืชมุชนคนรกัตน้ไม ้สำารวจเสน้ทางเขา้หมูบ่า้น
ของชุมชนวังกระบือ 30 หลังคาเรือนที่อยู่ติดกับผืนป่าพบไม้กินได้ เช่น 
ต้นสาเม๊าะ ผักหวานช้าง พองนีเล็ง ญากง ต้นจอแบ ต้นตด ส่วนสมุนไพร 
หายาก เช่น ต้นหะยีสามะ ต้นกะจิตีเมาะ ต้นซูซงอาแยฮูแต ต้นปลาไหล
เผือก ต้นกุเล็งอากา ชาวบ้านนิยมนำามาปลูกรอบบ้านแทนการเก็บจาก 
ป่าบาลาฮาลา
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 “ชมุชนรอบปา่บา้นวังกระบอืมผู้ีสบืทอดการใชช้วีติวถิจีากปา่อยูม่าก 
โดยเฉพาะการเกบ็สมนุไพร เปน็ความเชีย่วชาญเฉพาะตวัจงึนา่จะพฒันาเปน็
หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ในอนาคต” สาปีนะห์เล่า 
 สำาหรบัการจดัตัง้ธนาคารตน้ไม ้ไดม้กีารรวบรวมตน้ไมเ้อาไว ้2 สว่น 
คือ ที่บ้านอาสาสมัครและข้างศาลาชุมชนวังกระบือ
 สมาชิกสนใจอนุรักษ์ต้นไม้ที่ช่วยรักษาป่าให้สมบูรณ์และยึดดิน 
มิให้พังทลาย เช่น ต้นมะเดื่อริมคลอง ต้นตะเคียนต่างๆ ต้นหลุมพอ และ 
กุหลิม 
 “เราแนะนำาให้สมาชกิธนาคารนำาตน้ไมป้ลกูเสรมิในแปลงของตนเอง
เพื่อเพิ่มความหลากหลาย สำาหรับต้นตะเคียนที่รับการสนับสนุนจากหน่วย
ป่าไม้ไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากใช้ระยะเวลานานกว่าจะโต แต่เมื่อผ่าน
การอบรมเป็นสมาชิกของธนาคารฯ แนวคิดเปลี่ยน ก็มีผู้สนใจปลูกเพ่ิม 
38 ครัวเรือน” 
 ผู้สูงอายผุูห้ญงิ ทีม่ารว่มในวนันัน้ ไดผ้ลดัขึน้ มาถา่ยทอดประสบการณ ์
การใช้สมุนไพร พร้อมกับตัวอย่างที่หามาแสดงต่างกันไป เช่น วิธีการดูแล
สขุภาพหลงัคลอดสมยัโบราณ ไมใ่ชเ่พยีงแคส่มุนไพรบางชนดิทีน่ำามาดืม่และ
ประคบในช่วง 40 วันหลังคลอด ยังพบวิถีการนั่งถ่านตูกู (การประคบด้วย
หนิรอ้น) และนำาหินท่ีเผาไฟมาแชน่้ำาดืม่ให้หนา้ทอ้งแบนเรยีบและบำารงุมดลกู
 พืชสมุนไพรหลังคลอดที่สำาคัญตำารังมลายู ได้แก่ บันตึงบือแน 
อีซีกือมอแย ขมิ้น จูโว๊ะ (ประคบ) ต้นกาโปบาโร๊ะ ยามาโรฮางุห์ เป็นต้น
 วิถีการใช้สมุนไพรของวังกระบือมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
หลายประการ ยกตัวอย่างการถ่ายทอดสูตรยาสมุนไพรกันแบบปากต่อปาก
และทดลองใช้เอง ทีน่ีไ่มไ่ดม้หีมอพืน้บา้นประจำา จงึใชว้ธิถีา่ยทอดภมูปิญัญา
แบบปากตอ่ปาก คำาบอกเลา่เกีย่วกบัตน้ไมใ้บหญา้ทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ ใชร้กัษา
โรค พิสูจน์ด้วยตนเอง แล้วขยายวงกว้างออกไป 
 “เราคิดว่าสมุนไพรที่นี่มีเยอะ เฉพาะถิ่นก็มีจำาพวก นีเล็ง ซาเมาะ 
ซือแด ซาเมาะซือยา คนเฒ่าคนแก่ที่นี่ยังรู้จักชื่อเหล่านี้อยู่ และยังมีคน 
ที่อื่นมาขอความรู้แสดงว่าคนที่นี่มีภูมิปัญญาด้านนี้พอสมควร” 
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 นอกจากเป็นยา ชาวบ้านเอาใบไม้หลายชนิดมาคั้นน้ำาทำาเป็นขนม 
และการทำาข้าวยำาสูตรดั้งเดิมต่างจากข้าวยำาถิ่นอื่น 
 มะยาลี มะดาโอ๊ะ กำานันตำาบลโละจูด ผู้สนับสนุนธนาคารต้นไม้
ชุมชนวังกระบือ ตั้งข้อสังเกตว่าภูมิปัญญาสมุนไพรบางอย่างของที่นี่ น่าจะ
ได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่มขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์ (จคม.) สมัยที่ 
จคม. มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ 
 ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ตำารับยาสมุนไพรวังกระบือน่าจะมาจากตำารับ
แพทย์แผนจีน
 “ผมคิดว่าโครงการนี้ช่วยให้คนกลับมาตื่นตัวเรื่องสมุนไพร แต่คน
รุ่นใหม่อาจจะไม่ได้สนใจมากนัก” เขาว่า 
 สาปนีะห ์มองวา่จากศกัยภาพทีม่อียู ่ในอนาคตชมุชนแหง่นีส้ามารถ
พฒันาเปน็ชุมชนเพือ่การทอ่งเทีย่ว บนเงือ่นไขทีว่า่ชาวบา้นเขม้แขง็ มคีวามรู ้
มองเห็นภูมิปัญญาทีมีอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเอาไปใช้ได้จริง หากเป็นไปตามนั้น 
ภูมิปัญญาชุมชนจะไม่หายไปไหน แม้ใครเอาเงินมาล่อก็ไม่สะดุ้งสะเทือน 
 “เมื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องทำาร่วมกันคือทุกบ้านต้อง
สะอาด ชุมชนจะเข้มแขง็ มกีารรวมตวั มรีะบบการจดัการทีด่”ี เธอออกแบบ
อนาคตเอาไว้เสร็จสรรพ 
 สว่นสำาคญัทีส่าปนีะห์กำาลงัทำาคอืเอาความรู ้มาสรา้งชมุชนใหเ้ขม้แขง็ 
พึง่ตนเองได้ เธอบอกวา่ถา้ไมไ่ดท้ำาโครงการ สสส. คงขาดโอกาสไปมาก เพราะ 
ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลมาก
 นิมลต์ หะยีนิมะ พี่เลี้ยงโครงการฯ กล่าวว่า ในโครงการนี้ เราก็
มองไปทีต่น้ทนุเดิม ทีเ่อาสมนุไพรในปา่ออกมาใช ้แตบ่างตวัหายไปเนือ่งจาก
ไม่มีการอนุรักษ์ หรือแม้แต่การมาจดบันทึก เพื่อการเรียนรู้จากสมุนไพรเดิม
ที่มีอยู่นับร้อย
 “จะทำาอยา่งไร ทีจ่ะให้สมนุไพรทีม่อียู ่นำามาใชใ้นชวีติประจำาวนัอยา่ง 
ต่อเนื่องไม่หายไปจากพื้นที่ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักก็เลยเกิดกระบวนการว่า 
สรา้งธนาคารตน้ไม ้เพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิเรือ่งปา่ เรือ่งพชืสมนุไพรทีใ่ชรั้กษา และ
นำามาเป็นอาหารได้ จะสร้างเป็นแหล่งหมู่บ้านที่รักษาพืชสมุนไพร”



76 บทเรียนชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2556-2558 503

 นมิลตก์ลา่วว่า การสรา้งธนาคารมกีารหาขอ้มลูวา่ ชาวบา้นคดิอยา่งไร 
ก็ให้แนวคิดว่า หากมีการร่วมคิดร่วมทำา จนเกิดกระบวนการทำางานเป็นกลุ่ม 
เป็นเครือขา่ยชุมชนจะสำาเรจ็ ถา้ไมท่ำามรดกสมนุไพร ทัง้วตัถดุบิและภมูปิญัญา 
จะหายไป
 “การเก็บสมุนไพรต้องมีพื้นที่ เขาก็ถามว่า จะทำาอย่างไร ก็เลยมา
คิดกันว่าไม่จำาเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนกลางก็ได้ ก็มาหาบ้านที่มาสร้างจิตสำานึก 
เรื่องสมุนไพร และสร้างธนาคาร เป็นกลุ่มบ้านและหลายกลุ่มบ้าน สามารถ
มารวมเป็นธนาคารต้นไม้ของกลุ่มได้ เพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกัน”
 ตอ่มาชาวบา้นไดม้กีารทำาแผนทีท่างเดนิวา่ มกีลุม่สมนุไพรอะไรบา้ง 
และเก็บเป็นฐานความรู้พืชสมุนไพรที่กินได้ มีสรรพคุณอะไร โดยให้ผู้สูง
อายุซึ่งมีความรู้เรื่องยา และใช้ในชีวิตประจำาวันของตัวเอง เอามาเล่าเรื่อง 
บอกต่อให้กับคนรุ่นใหม่ แต่พอเล่าเรื่อง ตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าคนรุ่นใหม่
ราว 40% ไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งถ้าไม่มีการถ่ายทอดต่อมันก็จะหายไป 
โครงการจึงต่อยอดมรดกชุมชนที่มีอยู่ดั้งเดิมสู่คนรุ่นใหม่
 “วถิเีดมิทีพ่ึง่ผกัสมนุไพร รกัษาโรคกอ่นถงึมอืหมอ วถิใีหมถ่กูกำาหนด 
โดยวิทยาศาสตร์หมด ตรงนี้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดเป็นหมู่บ้าน 
ที่ปลูกสมุนไพรกินได้มี 20 ตัว อย่างกลุ่มบ้าน ระดับแนวหน้าอยู่ที่สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้ในอนาคต” เธอเล่า และมองว่าสามารถต่อยอด
สร้างพื้นท่ี เพื่อสร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาพื้นที่ เพราะกระบวนการ 
ตรงน้ี ต่อยอดมาเป็นธนาคารต้นไม้โดยการประสานกับโครงการพิกุลทอง 
ในพระราชดำาริมาช่วยด้วย ทำาให้เกิดกระแสการใช้สมุนไพร มีการเก็บ
สมุนไพรพื้นบ้าน การนำาสมุนไพรเก่าๆ ที่หายไป กลับมาเพาะชำา ขยายพันธุ์ 
ให้คงอยู่ หาพืชพันธุ์ใหม่เข้ามาเสริม และใช้จริงในพื้นที่ มีการต่อยอดด้วย
การปลูกป่าแซม ในสวน จากการสนับสนุนพันธุ์ จากโครงการพิกุลทอง 
ซึ่งเป็นการรักษาป่าอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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 “ส่ิงที่น่าสนใจต่อยอดไป เราพบว่าในชุมชน การใช้สมุนไพรของ 
ผู้สูงอายุที่นี่ เขาก็จะมีสูตรของเขาที่ไม่เหมือนกัน รักษาโรคเดียวกัน แต่คน 
ละสตูรกนั ทัง้เรือ่งของวตัถดุบิ การปรงุสว่นนีย้งัไมไ่ดม้กีารเกบ็ขอ้มลูในเชงิ
ประจักษ์ เราน่าจะมีการเรียนรู้ในลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น”
 สมพงษ ์รกัษาศร ีเจา้หนา้ที ่สถานทีดลองปลกูพรรณไมพ้กิลุทอง
ท่ีเขา้มาสนบัสนนุโครงการนีเ้ลา่วา่ บทบาทของโครงการพิกลุทองทีเ่ขา้มาชว่ย
เรือ่งนี ้คอืใหค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้ไม ้ซึง่พบวา่การเรยีกชือ่เปน็ทางการ หรอืภาษา 
ท้องถิ่นที่ต่างกัน
 การลงพื้นที่ทำาให้พบว่า ลักษณะของหมู่บ้านวังกระบือเป็นหมู่บ้าน 
ที่มีพืชสมุนไพรขึ้นเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีการเก็บพืชผักพื้นบ้านเหล่านี้มา
เป็นอาหารและยา แต่ความรู้เหล่านี้ไม่ได้รับการสืบทอดโดยการจดบันทึก 
เล่าต่อสู่เยาวชนจึงเป็นที่น่าเสียดาย จึงแนะนำาให้ทำาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ในพื้นท่ีปรับปรุงส่ิงท่ีมีตามธรรมชาติมาจัดระบบข้อมูลสื่อความหมายให้น่า
สนใจมากขึ้น
 “เรากย็งัสนับสนนุกลา้ไมท้กุอยา่ง ไมว่า่พชืกนิได ้เชน่ มันป ูขีเ้หล็ก 
ชะอม เนียงนก และสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิด ถ้าชาวบ้านต้องการเราก็ 
แจกจา่ยได”้ เขามองว่าโครงการนีม้คีณุคา่มากและสามารถเปน็ตน้แบบขยาย
แนวคิดออกไป แต่ความสำาเร็จน่าจะหาหมู่บ้านเป้าหมาย ที่มีความพร้อม 
และสนใจจริง •




