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คำานำา

 “หมู่ 7 ยี่งอเป็นที่รู้กันในปัญหายาเสพติดจนได้รับการขนานนามว่า
ซอยนรก มีคณะทำางานที่บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นซอยสวรรค์ให้ได้”
 คำากลา่วของอบัดลุลาตฟี ขาวสะอาด จากเรือ่ง “ความเอือ้อาทรแหง่
ซอยนรก” ทีท่า่นกำาลงัจะพลกิอา่นไดภ้ายในเลม่ สะทอ้นใหเ้หน็วา่ทา่มกลาง
ปัญหาหนักหน่วงเพียงใด ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวังอยู่เสมอ
 ลักษณะเช่นนี้สะท้อนอยู่ทั่วไปในแผ่นดินใต้ ผ่านบทเรียนจาก
การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นชุมชนสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำานัก
สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำานัก 6) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2555-2556   
 หลายพื้นที่ต่างใช้กระบวนการทางชุมชนฟื้นทุนของสังคมที่มีอยู่
ยึดหลักการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
สร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
ตามภูมิสังคมที่เหมาะสมสอดรับกับการดำาเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร 
ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน
 ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก
ความเอื้ออาทร มีความสามัคคี เสียสละ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่น
อีกทั้งยังนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำาเนินชีวิตของคน
ในชุมชน สามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างมีดุลยภาพ
สอดคลอ้งเชือ่มโยงกบัขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมชมุชน เพิม่พนู
ความสัมพนัธ์อันใกลช้ดิทางสงัคมระหวา่งผูค้นทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 



หลากหลายมิตเิชือ่มโยงเนือ้แทข้องความจรงิอนังดงาม ดจุดงัเวบ็ไซต์รายงาน
ผลของการขับเคลื่อนโครงการภาคใต้ใช้ชื่อ www.happynetwork.org
บ่งบอกความเป็นเครือข่ายสายใยแห่งความสุข ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่
เมื่อเดินไปถึงจุดหมาย สวรรค์ก็มาอยู่บนผืนดินแห่งนี้ได้  
 “อับดุลลาตีป” ประเมินว่าหลังทำาหลายกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา 
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกับชุมชนยี่งอ ทุกคนเริ่มหันหน้ากลับมา
ช่วยเหลือกัน มีความสุขทางกาย ใจและสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่
ของคน เขาคิดว่าถ้าชุมชนยึดความสุขต้องยึดหลักศาสนาที่ว่า “ฮายาตุลตอ
ยีบะห์” หมายถึงหลักสร้างสุข และ “บาลดาตูลตอยีบะห์” คือหลักชุมชน
น่าอยู่ สองคำานี้สามารถนำามาใช้สร้างชุมชนแห่งความเอื้ออาทร ความรัก
ความเมตตา 
 ขอย้ำาว่าความสุขตีค่าเป็นเงินไม่ได้ ส่วนเงินถ้านำามาใช้ก็เป็นแค่
เครื่องมือ 
 สุดท้ายผู้เขียนขอขอบคุณอย่างสูงต่อคณะทำางานและเครือข่าย
สขุภาวะภาคใตท้ีม่สีว่นสำาคญัในการผลกัดนัและสนบัสนนุให้เกดิการจัดพิมพ์
หนังสือเล่มนี้จนสำาเร็จลุล่วง 
 เหมือนคำากล่าวของคนยี่งอคนนั้นที่บอกว่า “ต้นไม้ที่ปลูกแล้วต้อง
รดน้ำาต่อไป ให้เติบโต”  
 ขอให้ทุกท่านอ่านอย่างมีความสุข 
     คณะผู้จัดทำา
     กันยายน 2556
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6 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

 งานพฒันาภาคใต้ พ.ศ.นี้ ต้องนับว่า www.happynetwork.org  
หรือเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขกลายเป็นเครื่องมือยุคใหม่ที่นอกจากอำานวย
ความสะดวกสำาหรับการทำางาน ยังเปิดมิติของการทำางานเชิงสังคมที่
เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกนาที
 ภาณุมาศ นนทพันธุ์ ผู้พัฒนาโปรแกรมคนใต้สร้างสุข เล่าถึงความ
เป็นมาว่าการจัดงานคนใต้สร้างสุขเมื่อปี 2552 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทีมสื่อของงานต้องการระบบสื่อสารหลายรูปแบบ เลยมีส่วนสร้างเว็บไซต์
ตวัหน่ึงขึน้มาใช้ในการสือ่สารคราวนัน้ วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชใ้นการถา่ยทอดสด
หรือเอาข้อมูลไปลง
 www.happynetwork.org เริ่มจากตรงนั้น แต่ปีต่อมาไม่มีงาน
ดังกล่าวการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวจึงซาลงไป

1
Happy network :
นวัตกรรมรายงานผลแบบโปร่งใส
ระบบติดตามการดำาเนินงาน โดย สจรส.



7บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที ่ภาคใต้ 2555-2556

 “ต่อมา สจรส.มอ. มีการประสานกับ สสส. ทำาโครงการกับชุมชน
และพบว่าหลังพัฒนาโครงการ ผ่านงบ เร่ิมทำาโครงการ ถึงขั้นตอนการ
รายงานผล นี่มันจะยุ่งยากมาก อย่างปีแรกมีมากถึง 42 โครงการ ก็เลย
เอาเว็บนี้ไปใช้สำาหรับรายงานโครงการ” ภาณุมาศหรือที่ ใครก็เรียกติดปาก
ว่า “พี่หมี” เล่า
 แมน้ำามาใชใ้นการรายงานผลแต ่www.happynetwork.org ชว่งแรก 
ไมไ่ดซ้บัซอ้นอะไรนกั ใชเ้พยีงระบบงา่ยๆ อยา่งกรณโีครงการไหนทำางานเสรจ็ 
สามารถพิมพ์ไฟล์รายงานเข้ามา  ลักษณะของเว็บบอร์ด ใครอยากดูก็เข้า
ไปดู เจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องตามไปดูเอง
 ในปีที่ 2 พี่หมีจึงมาคิด ถึงการทำารายงานแทนการส่งไฟล์ ซึ่งดู
เหมือนว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือได้ไม่เต็มเท่าที่ควร  
 “ทีเ่ราตอ้งการใชร้ะบบทกุวนันีเ้พราะตอ้งการให้เห็นวา่ แตล่ะพ้ืนทีมี่
โครงการอะไรอยู่  ถ้าเกิดส่งเมลล์อย่างเดิมมันก็ไม่เผยแพร่ แต่ปรัชญาของ
เราว่ารายงานต่างๆ ต้องเป็นสาธารณะ ไม่มีการปกปิด จึงจะเห็นว่า พื้นที่
เขียนอะไร พี่เลี้ยงเขียนความเห็นอย่างไร จะอยู่บนพื้นฐานของการเผยแพร่ 
ตลอดไม่มีเลยที่บอกว่า ตรงนั้นห้ามดู ตรงโน้นเอาไว้สำาหรับทีมงานอย่าง
เดียว ทุกคนจะเห็นข้อมูลหมดไม่มีปิดบังโดยเฉพาะสาธารณะเห็นเหมือน
กันทุกอย่าง และวิจารณ์ได้”
 ระบบของการตดิตามแบบใหม ่ ตอ้งการเครือ่งมอืสนบัสนนุพีเ่ลีย้ง
และพืน้ที ่ในการทำางาน  พีห่มจีงึออกแบบใหใ้ชว้างแผนแบบปฏทินิกจิกรรม 
 “ใน www.happynetwork.org เราจึงจะเห็นได้ว่าโครงการไหน
มีกิจกรรมอะไรอย่างชัดเจน หรือคลิกดูภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่ทำา
โครงการกับ สจรส.มอ. ก็ทำาได้ เช่นมี 100 โครงการ มันก็จะโชว์ยุบรวม
ขึ้นมาว่าวันเวลาไหน กำาลังมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น” จากระบบ
ดงักลา่วในแตล่ะวนัเวลา จงึสามารถเหน็ภาพของกจิกรรมโครงการของ สสส. 
ในภาคใต้ทั้งหมด สามารถเปิดดูจากปฏิทินนี้



8 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

 “ส่วนจะทำาจริงหรือไม่ ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะครับ เพราะอาจมี
รายการเลื่อน หรือไม่ได้ทำาตามกำาหนด แต่นี่ถือว่าเป็นการกำาหนดล่วงหน้า 
และกตกิาของเรากค็อืกอ่นทำาโครงการตอ้งลงปฏทินินีใ้หค้รบถว้นกอ่น” พ่ีหมี
เลา่ อานสิงสท์ีเ่หน็ชดัประการแรก คอืมนัถกูใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการวางแผน
ในการทำางาน หรืออย่างน้อยเป็นการประกาศว่าจะทำากิจกรรมอะไร
 “วัตถุประสงค์จริงแล้ว เรานำามาใช้เพื่อให้เป็นเครื่องมือให้กับพื้นที่ 
ไม่ใช่เครื่องมือสำาหรับการติดตาม” ที่กล่าวได้เช่นนั้น เพราะ จากสภาพเดิม
ตอนทำากิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการหลายคน อาจจำาเป็นต้องถ่ายรูป
เขียนบันทึก แต่มักเก็บไม่เป็นระบบ ระบบนี้จะช่วยเก็บข้อมูลไม่ให้หายไป
ไหน และเป็นระบบ เท่ากับอำานวยความสะดวก 
 การบันทึกกิจกรรม เขียนรายงาน ลงรูป ลงรายงานในเว็บ happy 
network เท่ากับส่งข้อมูลเพื่อประมวลอยู่ตลอดเวลา เม่ือต้องการจะเอา 
ประมวลเพิ่ม เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ก็ไม่ต้องเสียเวลาเที่ยวค้น ซึ่งเป็น
การทำางานซ้ำาที่อาจยุ่งยากและน่าเบื่อสำาหรับคนทำางาน 
 “นี่เป็นระบบที่ภาคใต้ทำา ต่อมาเป็น เงื่อนไข สสส. ขึ้นมาว่าถ้าจะ
ทำาโครงการ กับ สสส.จะต้องทำาระบบรายงาน ซึ่งภาคใต้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมา
ใช้แล้ว แทนที่จะส่งรายงานด้วยกระดาษหรือไฟล์ ก็ส่งผ่านทางนี้แทน ผลดี
คือทุกคนจะได้เห็นภาพรวมว่างานมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว”
 พี่หมีมองว่า เป็นโปรแกรมที่ได้ผลในแง่การติดตามเชิงพ้ืนที่ว่า
ได้ทำาอะไรไปถึงไหน นอกจากผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนพี่เลี้ยงที่ไปช่วยก็
จะได้รู้ข้อมูลช่วยในการทำางานตอนพัฒนาโปรแกรมยังพบว่าการบันทึกแล้ว
จะมีรายงานหลายตัว เลยเอาสิ่งที่ป้อนมาสร้างเป็นรายงานให้กับพื้นที่
โครงการ อยา่งการส่งรายงานแนบเอกสาร สสส. ทีค่นงานไมต่อ้งมานัง่พมิพ์
ใหม่ โปรแกรมสามารถป้อนให้แบบอัตโนมัติ  
 “ก็ทุ่นแรงละครับ เพราะเครื่องมือนี้ทำาให้หมด หรืออย่างรายงาน
การเงนิปดิโครงการไมต่อ้งเขยีนอะไรสกันดิเดยีว แคด่งึสิง่ทีท่ำามากจ็บแคน่ัน้”
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 สรุปว่าเปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยทำางานสะดวก ชว่ยประหยดัเวลา อกีมมุ
หนึง่ ทำาใหพ้ีเ่ลีย้งเหน็ภาพรวมของพืน้ทีว่า่กำาลงัทำาอะไร สะดวกในการติดตาม 
หรอืกรณพีีเ่ลีย้งไมไ่ดล้งไปกส็ามารถมาประมวลผลเบือ้งตน้  ทำาใหก้ารจดัการ
เหลา่นีเ้ปน็ระบบมากขึน้ สามารถวเิคราะหส์ิง่ทีท่ำาไดง้า่ยขึน้ ทัง้การวเิคราะห์
ในไลน์โครงการหรือภาพรวมทั้งหมด 
 พี่หมีบอกว่า สำาหรับแผนที่ใน www.happynetwork.org ยังทำาให้
เห็นภาพรวมของกิจกรรมได้ง่ายมาก อย่างเช่นเมื่อเปิดแผนที่แล้ว มองเห็น
ได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ที่มีกิจกรรม กระจุกอยู่แถวไหนมากหรือเปล่า หรือบาง
พื้นที่ไม่ค่อยเห็น จะได้รู้ว่าความกระจายของงานเป็นเช่นไร ทำาให้ สสส.
ประมวลเบื้องต้นได้ว่าการให้งบประมาณกับบางพื้นที่เป็นอย่างไร
 “บางทีการประเมินเชงิตวัเลขจะดยูาก แตพ่อมาใช้แผนที่จะงา่ยขึ้น  
ว่าสถานะโครงการแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร หรือใช้เครื่องมือนี้มองต่อไปถึงว่า
โครงการที่ทำา ได้เกิดนวัตกรรมขึ้นที่ไหนบ้าง ประเภทไหน  มันสามารถเอา
สิ่งที่เราทำา มานำาเสนอได้หลากหลายและประเมินคุณค่าได้” ถ้าทำางานโดย
ไม่จัดระบบจะได้แค่ตัวงาน แต่การจัดการระบบข้อมูลแบบนี้ แค่สั่งระบบทำา
รายงานมาโดยไม่ต้องไปตามค้นใหม่ พร้อมคำาตอบว่าโครงการไหนมีความ
เสี่ยงมากน้อยอย่างไรก็ทำาได้สะดวก  
 “ตอนนี้คนเข้ามาใช้เยอะ เพราะโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี การพัฒนา
โปรแกรม และแก้ปัญหาก็มีอยู่ตลอด สิ่งที่สะท้อนมาสำาหรับ happy 
network บางคนบอกว่า การป้อนข้อมูล เข้าบ้างไม่เขาบ้าง อันนี้ผมมองว่า
เพราะนี่เป็นเว็บไซต์ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการป้อนข้อมูล บางพ้ืนที่
อินเตอร์เน็ตช้า ป้อนข้อมูลไม่เข้าจะเจอมาก”
 การใช้งานโปรกแกรมให้ได้จึงต้องเขาถึงอินเตอร์เน็ต ให้ได้เป็น
อันดับแรก 
 ส่วนอีกปัญหาหนึ่ง พี่หมีมองว่าอาจมาการป้อนข้อมูลไม่ถูก ไม่ตรง
กับที่ต้องการ อย่างให้ใส่ตัวเลข แต่เขาใส่ตัวหนังสือมาแทน หรือโปรแกรม
อยากได้ตัวเลขล้วน แต่คนป้อนใส่เครื่องหมายคอมมา 
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 แกไ้ปทลีะจดุ ตอนนีถ้อืว่ากน็ิง่เยอะแลว้ ยกเวน้ยงัพบกบัปญัหาบาง
บุคคล ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมกำาลังดูว่าจากสาเหตุอะไร พร้อมกับการพัฒนา
ต่อ เช่น การเพิ่มการรายงานกิจกรรม ระบบการเงินที่สะดวก กว่านี้ 
 ขณะเดียวกันประเมินการใช้งานด้วยเนื่องจากคนใช้หลายระดับ
การใช้งานซับซ้อน อาจไม่เหมาะกับบางคน 
 “ใครจะออกแบบเว็บไซต์อย่างไรก็แล้วแต่ สำาหรับผมเวลาที่ผมทำา
จะคิดเยอะมาก สมมติว่า ถ้าป้อนเข้าไปแล้ววิธีการแก้ไขทำาอย่างไรให้ง่าย
ไม่ซับซ้อน ถ้าเกิดว่าเขียนโปรแกรมทื่อๆ ก็เป็นการง่ายสำาหรับคนเขียน
โปรแกรม แต่คนใช้จะใช้ยาก แต่ถ้าเรายอมให้คนเขียนโปรแกรมทำางาน
ยากขึ้น แต่คนใช้ไปใช้ง่าย มันจะสำาเร็จมากกว่า เราอาจจะลงทุนเสียเวลา
ทำางาน เพิ่มหลายเท่าตัวแต่ไปช่วยลดกระบวนการของคน ก็ถือว่าเรายอม
ลงทุนเราทำายากให้คนใช้ทำาง่าย” 
 พี่หมีจึงใช้เวลาในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์นี้หลายรอบ เพื่อจะ
ทำาใหใ้ชไ้ด ้ใชง้า่ยไมซ่บัซ้อน สร้างแรงจงูใจให้ใครๆ ตอ้งอยากใช ้ไดป้ระโยชน์
ช่วยทำาให้งานดีขึ้น ง่ายขึ้น ทำาเป็นระบบมากขึ้น 
 “อะไรแล้วแต่เขาได้ประโยชน์ เขาจะทำา แต่ถ้าไม่ได้ประโยชน์จะทำา
ตอนแรกและถอยไปไม่ได้ผล”
 แม้ happy network  แพร่หลายในกลุ่มคนทำางาน แต่สำาหรับคน
ทั่วไป พี่หมีประเมินว่าอาจไม่มาก เพราะเป็นเรื่องเฉพาะ ไม่เหมือนเว็บไซต์ 
ที่เป็นบันเทิงหรือเน้นสนุกสนาน ที่ใครก็สนใจ อย่างไรก็ตามบางโครงการ
เขาเอา happy network ไปขยายผล เพราะว่าเขาก็ไม่มีช่องทางสื่อสารอื่น 
ขณะเดียวกันยังมองว่าเครื่องมือแบบนี้สามารถประยุกต์ ไปใช้ได้หลายเรื่อง
ในชุมชน เอาข้อมูลเป็นตัวเร่ิมต้นในการทำางาน เช่นเว็บไซต์ข้อมูลชุมชน
การทำาข้อมูลคนพิการ เป็นต้น
 อยากรู้จัก ความเคลื่อนไหวเชิงการพัฒนาในภาคใต้ แบบไม่ปิดบัง
ข้อมูล โปรดคลิก www.happynetwork.org •
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 ศักยภาพของตำาบลคลองรี อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนต้นแบบของการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพใน
ครัวเรือน การรวมกลุ่มดูแลแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มคน
ประกอบอาชีพขึ้นตาลโตนด และกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือชุมชน
ตามแนวครชูบ ยอดแกว้ ล่าสดุหนัมาขบัเคล่ือนจดัการปญัหาขยะในชมุชน
 “ปัญหาขยะทำาให้ชาวบ้านต้องการให้ อบต.มาวางถังขยะหน้าบ้าน 
เรามามองๆ แล้ว ขยะที่นี่มาจากครัวเรือนเป็นหลัก คิดว่าต้องอาศัยชุมชน
เองในการจัดการมากกว่าไปพึ่งคนอ่ืน จึงเสนอโครงการชุมชนร่วมใจกำาจัด
ภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ประภาส ขำามาก ผู้อำานวยการ รพ.สต.
คลองรี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว 
 ปัญหาขยะที่ผ่านมาเขามองเห็นการทิ้งสะเปะสะปะ หรือกองรวม
ในที่สาธารณะโดยไม่มีการคัดแยก พอขยะกองโตคิดจะเผาทิ้งก็ทำาไม่ได้ 

2
ขยะคลองรี :

วิธีจัดการโดยคู่มือประเมิน
โครงการชุมชนร่วมใจกำาจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนในตำาบลคลองรี
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เพราะส่วนผสมของกองขยะบางอย่างไม่ติดไฟ หรืออาจเผาได้บางส่วนก็ยัง
เหลือขยะส่วนหนึ่งอยู่ดี คนมาทิ้งขยะต่อในที่เดิม เมื่อเผาครั้งต่อไปก็ไหม้
ไม่หมด สะสมต่อไปเรื่อยๆ วนเวียนไม่จบไม่สิ้น  
 สำาหรบัขยะเปยีกครวัเรอืน พบวา่ชาวคลองร ีมไีมก่ีค่รวัเรอืนเทา่นัน้
ที่เอาไปเลี้ยงสัตว์ การนำาไปทำาแก๊สชีวภาพ ก็น้อยลง เพราะส่วนประกอบ
สำาคัญของวัตถุดิบทำาแก๊สคือขี้วัวมีราคาสูงจึงไม่นิยมมาเติมบ่อแก๊ส ทำาให้
เศษอาหาร ถูกเทตามบริเวณบ้านหรือใต้ถุนที่เรียกว่า “วังขี้กรา” กลายเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคได้ 
 น่ันเป็นขอ้กงัวลโดยเฉพาะผูน้ำาหนว่ยงานสาธารณสขุอยา่งประภาส
  บนแนวคิดว่าครัวเรือนต้องจัดการขยะโดยตัวเองได้ หากแยกแล้ว
ขยะทั่วไปจะเหลือน้อย เขาจึงสร้างระบบแกนนำาจัดการขยะ 2 แบบ มาชว่ย
ขับเคลื่อนแนวคิด  ประกอบด้วย
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 - แกนนำาละแวก  ใช ้อสม. ทัง้หมดในตำาบลจำานวน 98 คน เพราะ
  มองเหน็ อสม.แบง่หนา้ทีต่ามหยอ่มบา้นราว 10-15 หลงัอยูแ่ลว้
 - แกนนำาระดับครอบครัว รับสมัครชาวบ้าน จากเวทีประชาคม
  โครงการฯ ได้จำานวน 700 กว่าคน
 หลงัมกีารอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัการขยะ ไดอ้งคค์วามรูว้า่ขยะ 
อิงหลักสากล เช่น ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และ ขยะพิษ เวที
ประชาคม มีการแบ่งขยะ 2 ประเภท คือขยะที่จัดการได้ หมายถึงว่าที่
ชาวบ้าน ขายหรือรีไซเคิลเองได้ และที่จัดการไม่ได้มี ขวด ถุงพลาสติค 
หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ และผ้าอ้อมสำาเร็จรูป   
 ความรู้ดังกล่าวมาพร้อมกับแนวคิดว่า จะคัดแยกขยะพวกนี้
ได้อย่างไร มีการสอนการคัดแยกง่ายๆ เช่น ขยะพวกขวดก็ใส่กระสอบ
ใช้ภาชนะที่ไม่ต้องซื้อหา
 เรื่องแบบนี้ อสม.มีองค์ความรู้อยู่แล้ว เพราะมีการประชุม กับ 
รพ.สต.บ่อยครั้ง เมื่อได้รับมอบหมายเป็นแกนนำาละแวก สามารถแนะนำา 
ชักชวนคนอื่น และทำาหน้าที่ประเมินผลแต่ละครัวเรือนในความรับผิดชอบ
ว่าดำาเนินการคัดแยกขยะได้ตามเป้าหมายหรือไม่ มีการประเมินทุกเดือน
ระยะแรกมีผู้ร่วมโครงการ 119 ครัวเรือนล่าสุดเพิ่มมาเป็น 500 ครัวเรือน 
 “แบบประเมินดังกล่าว เราร่วมกันออกแบบ ตอนมาทำาประชาคม
เป็นแบบมาตรฐาน เช่นว่า ขยะตัวหนึ่งรีไซเคิลได้แต่ถ้าอาไปเผาถือว่าไม่ถูก 
ในแบบประเมินจะเสนอทางออกที่ถูก ว่าควรทำาอย่างไร”
 ประภาสเลา่ว่า แบบคูม่อืประเมนิตัง้เกณฑข์ยะ 15 ชนดิ เปน็เกณฑ์
ให้ชาวบ้านได้ดูว่าขยะแต่ละประเภทจะทำาอย่างไร เช่นแก้วที่จัดเป็นขยะ
รีไซเคิลต้องแยกเอาไว้ขาย เสื้อผ้าไม่ใช้แล้ว อาจเอาไปซ่อมใช้ต่อ บริจาค 
หรือถ้าไม่รู้ทำาประโยชน์อย่างใดจริงๆ เอาไปเผาได้ ส่วนน้ำาข้าว น้ำาแกง
เอาไปเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
 คู่มือให้ความรู้ที่เพื่อดำาเนินการเรื่องนี้ ดำาเนินการโดยการนำา
ทั้ง 2 รูปแบบ



14 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

 “แกนนำาเอาคู่มือนี้ไปให้ชาวบ้านกรอกแบบ ถ้าพบว่าวิธีกำาจัดขยะ
ของครัวเรือนทำาไม่ถูกตาม แกนนำาจะเป็นผู้แนะนำาว่าควรทำาอย่างไร เราจึง
สามารถประเมินได้ทุกครัวเรือนว่าจัดการขยะได้อย่างไร” 
 หลังจากประเมินระดับครัวเรือน แกนนำาละแวกจะมาดูว่าในเขต
ตวัเอง วา่ผลออกมาอยา่งไรเพือ่มาสรปุภาพรวมตำาบลเพือ่มาดคูวามกา้วหนา้  
 “จำานวนการประเมินที่เพิ่มขึ้น เราพบว่ามีการคัดแยกขยะถูกต้อง 
การจัดการดีขึ้น ก็มองได้ว่า ศักยภาพของแกนนำาเริ่มเข้าใจมาตรฐานการ
คัดแยกขยะที่ถูกต้องในครัวเรือน”
 ปัญหาของพืน้ทีค่ลองร ียงัอยูท่ีร่ถทีม่ารบัซือ้ขยะตามบา้น จะไมซ่ือ้
ขวดแก้วจากรายย่อย ในปริมาณที่ไม่มากพอ เนื่องจากระยะทางไกลไม่คุ้ม
ค่าน้ำามัน กลุ่มแกนนำาโครงการฯ จึงคิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขวด ที่หมายถึง
การนำาขวดที่ต้องการทิ้ง รวมที่เดียวในปริมาณมากพอให้พ่อค้ามารับ
 “น้าวาด เลยคิดทอดผ้าป่าขวดเราเลยตั้งกองทุนไว้ รองรับด้วย
ตอนนี้ รพ.สต. ทำาบ่อแยกขวด กับขวดสีชา เอาไว้รองรับ ตามคำาแนะนำา
ของคนที่มารับซื้อ”
 น้าวาดหรือ นายวาด โวหาร กรรมการโครงการฯ ที่ถูกกล่าวถึง
กล่าวว่า ตอนน้ี อสม.ในคลองรีทุกคนมาเป็นแกนนำาในการจัดการขยะ
ตัวเอง ในส่วนทำาลายไม่ได้เช่นขวด วิธีการง่ายๆ อย่างการเก็บรวมไว้ให้รถ
ของ อบต. หรือ เจ้าหน้าที่อนามัยที่ลงไปหมู่บ้านเก็บ อสม.บางคนมีซาเล้ง
ช่วยขนมาที่ รพ.สต. ส่วนชาวบ้านที่มาหาหมอ หรือมาประชุมที่ รพ.สต.
จะหิ้วขวดมากองรวมกัน จนได้ปริมาณมากพอเขามารับซื้อ ที่ผ่านมาขายไป
แล้ว 2 รอบได้เงิน 1,000 บาทใช้เป็นกองทุนขยะ
 “ขวดเหล่านี้บางบ้าน สะสมมาหลายสิบปีแต่ไม่รู้จะกำาจัดอย่างไร
ถา้เกบ็ดว้ยวธีิแบบน้ีจะหมดไป สถติกิารทำาแผลจากเบือ้งขวด (เศษแกว้แตก) 
บาดเท้าชาวบ้านก็น้อยลง”
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 “ผมหวังว่าอย่างนั้น” ประภาส พูดกลั้วหัวเราะ แม้มุมหนึ่งจะถูก
ติงจากผู้ใหญ่ว่าไม่ควรเก็บขยะมารวมกองไว้บริเวณ รพ.สต. เพราะดูไม่งาม  
แต่ประโยชน์ก็อย่างที่ได้กล่าวแล้ว 
 แต่ก่อนเขาเคยคิดเรื่องการติดต่อรถซาเล้งเข้ามารับซื้อขยะ พอทำา
โครงการฯ ชาวบ้านรวมขยะในครัวเรือนได้ ปรากฎว่ารถรับซื้อขยะที่ได้ข่าว
พากันมาวิ่งกันว่อน เพราะว่าเขาสะดวกที่จะซื้อขยะที่คัดแยกแล้วนั่นเอง  
 “เราก็พยายามคิดให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จริงๆ ส่วนกองทุนขยะ
ระดมเงินสมาชกิจำานวนหนึง่มาชว่ยจดัการขยะ แตเ่รายงัไมถ่งึการตัง้ธนาคาร
ขยะ ที่เป็นอย่างนั้น เพราะเราต้องการสร้างการจัดเก็บขยะให้เข้มแข็งก่อน 
ปูพื้นฐานจิตสำานึก เพื่อตั้งธนาคาร” 
 เป้าหมายเชิงโครงสร้างการบริหารกลุ่มในอนาคต จึงมีกองทุนขยะ 
และธนาคารขยะ เพื่อสร้างความต่อเนื่องได้ 
 “จุดหลักเลยคือเราต้องการให้ชาวบ้านจัดการขยะโดยไม่ต้อง
พึ่งอบต. หรือส่วนอื่นนั่นแหละ ยกเว้นที่เขาจัดการไม่ได้แล้วนั้นแหละ
โครงการฯ หรือกองทุนที่เกิดขึ้นจึงจะเข้าไปช่วย” 
 ขณะทีส่ิง่ทีป่รากฏอยา่งชดัเจนอยา่งหนึง่ หลงัดำาเนนิงานโครงการฯ
นี้ พบว่าถ้าครัวเรือนจัดการขยะเองจะพบว่า ขยะในชุมชนจะน้อยมาก 
 “แต่ว่าครัวเรือนต้องเข้มแข็ง ต่อไปเราจะมุ่งแกนนำาครอบครัวให้
จัดการเรื่องนี้ โดยใช้กองทุนมาขับเคลื่อน” ประภาสเล่า โจทย์สำาคัญต่อไป
คอืทำาอยา่งไรทีว่า่ กระตุน้ชาวบา้นมาไดข้นาดนีแ้ลว้อยา่ใหเ้ขาหยดุ และตอ้ง
มีการปรับรูปแบบการทำางานให้สอดคล้องกับสภาพจริงตลอดเวลาอีกด้วย  
อย่างการรณรงค์การจัดการขยะ ถ้ามีสถานการณ์ขยะพบว่ามีปัญหามาก
จะเน้นแกนนำาทำางานในอัตราถี่ที่มากขึ้น เอาชุมชนมาร่วม ทำาให้ทุกฝ่ายเห็น 
อาจใช้วิธีสร้างแรงจูงใจโดยการสร้างตัวอย่างต้นแบบในเรื่องนี้มาให้คนอื่นดู  
เชิดชูคนเหล่านี้ขึ้นมาเป็นต้นแบบในชุมชน 
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 “อาศัยสร้างแนวร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะบางคนยังเฉยๆ ก็ต้อง
ใช้กิจกรรมแบบนี้ไปกระตุ้นแกนนำามีอยู่แล้ว โดยเฉพาะแกนนำาละแวกท่ีมี
ศักยภาพ ผู้นำาในความเป็น อสม. ต้องทำาในละแวกตัวเอง ทำาให้เห็น
รูปธรรมในเรื่องนี้” 
 เรื่องแบบนี้ บางคนอาจมองเป็นเรื่องเล็กน้อย หากซ่อนแฝงอยู่ใน
วิถีชีวิตประจำาวัน เหมือนประภาสที่บอกว่า ทุกวันนี้ เมื่อได้ถุงพลาสติกมา
ก็เอาไปใส่ถุงใหญ่รวมห้อยไว้ รอเวลาการใช้งานหรือเอาไปขาย ง่ายแค่นั้น
ขยะก็ไม่เพ่นพ่าน 
 “ง่ายๆ ถุงพสาสติก ให้ชาวบ้านเขารวมถุงเล็กไปใส่ถุงใหญ่ก่อน
แล้ว ถึงเวลาก็รณรงค์เก็บสักครั้งหนึ่ง เอาไปขายซาเล้งถ้าขายน้อยไม่คุ้ม
และเขาก็ไม่เอาแต่บางเรื่องยากเช่นหลอดไฟ เรามานั่งคิด เขาว่าต้องรวม
เหมอืนกนั ถา้ขายไม่ได ้กต็อ้งเอาฝงักนัเอง  มคีำาแนะนำาวา่ ใหเ้อาใสก่ระสอบ
ป่านแล้วทุบ แต่ต้องระวังมาก เพราะกลัวสารปรอท”
 ขณะทีว่าด โวหาร กลา่วตอ่ว่า การทำางานทีค่ลองรทีีผ่า่นมาเนน้การ
ทำางานเชิงเครือข่าย ซึ่งในคลองรีมีอยู่ 30 เครือข่ายแล้ว เช่นการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ ดูแลเด็ก 0-5 ปี ยาเสพติด โรคเอดส์ ฯลฯ ในเรื่องการคัดแยก
ขยะ อสม.ฐานะแกนนำาละแวกของโครงการฯ  ได้ลงไปแนะนำาแล้ว แต่ขยะ
บางตวัจดัการไม่ได ้กเ็ลยจดับา้นใหด้เูรยีบรอ้ยไมไ่ด ้อยา่งเชน่ ขวด กองขยะ
 “ผมมองวา่ถา้คดัแยกขยะในครวัเรอืนไดจ้ะชว่ยทกุเรือ่ง ชาวบา้นก็
มรีะเบยีบ รูค้ณุคา่ จากขยะทีไ่มรู่ค้ณุคา่ พอรูว้า่ขายไดข้ึน้มา พวกเขากจ็ะไม่
ทิ้งอีกต่อไป เมื่อแยกขยะ ออกมาขยะน้อยลง สิ่งที่มาเผาก็น้อยลง อย่าง
เช่นถุงพลาสติก เอามาใช้ซ้ำาได้ เช่นถุงใส่ปลา นี่ใส่ได้อีก หรือถุงเล็กไปใส่
ถุงใหญ่ ระหว่างรอขายรวมกัน นั้นก็เอาไปใช้ซ้ำาได้ หรือเอาไปบริจาคร้านค้า 
ส่วนใช้ได้ยังใช้ ส่วนผมเองเมื่อซื้อของจะไม่รับถุงพลาสติก เพราะถือว่าเป็น
ภาระ ต้องเอาไปทิ้งจะยิ่งยุ่งยาก ไปตลาดใช้กระเป๋า ถุงผ้า บางทีผมเห็น
พลาสติกอยู่หน้าบ้านเขา ผมก็เดินไปเก็บให้เขาเห็น ให้เขารู้สึกละอายใจ 
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และหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ด้วย ทำาให้เห็นเสียเลย เอาไปใส่ถังให้ ทีหลังเขา
คงบัดสีบ้าง”
 เขาเล่าและว่า การประเมิน อย่างต่อเนื่องทำาให้ตอนนี้ครัวเรือนใน
คลองรีที่มีความรู้เรื่องคัดแยกขยะ เท่ากับ 500 กว่าครัว สถานการณ์ขยะ
ตอนนี้ดีขึ้น เพราะขยะขายได้ มีรถซาเล้งมาซื้อทุกวัน ซึ่งทุกคนก็มาช่วยแก้
ปัญหาส่วนนี้
 “การคิดเรื่องนี้ ก็คือเราไม่ต้องใช้ระบบการจัดการขยะเหมือนที่
อื่น อย่างถังขยะจาก อบต. ส่วนหนึ่งอบต. ของเราเงินรายได้ก็น้อยอยู่แล้ว
เอาเงนิสว่นนีไ้ปทำาสว่นอืน่ดกีว่า ถา้เราทำาแบบนีจ้ะชว่ย อบต. เขากไ็มต้่องคดิ
เรื่องนี้ ถ้าเราผลัก อบต. ทำาคงไม่ไหว ไม่ควรไปเพิ่มภาระของ อบต.” •
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 ในจำานวน  11 ชมุชนเขตเทศบาลตำาบลคลองแงะ อำาเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลานัน้ ชุมชนโรงฆา่สตัวน์บัวา่มคีวามหลากหลายเชงิวฒันธรรม 
เพราะประชากร 300 กวา่คน ซึง่สว่นใหญท่ำางานในโรงฆา่สตัว ์และคา้ขาย 
เป็นแหล่งรวมผู้พลัดถิ่นมาจากนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง 
ชนกลุ่มน้อยผู้อาศัยอยู่ในที่ราชพัสดุริมคลอง
 “อาจจะเพราะอยู่ริมคลอง ปีน้ำาท่วมใหญ่ มกราคม 2551 จึงเห็น
สิง่หนึง่เกดิขึน้ตามมาหลงัน้ำาลดคอืขยะเตม็ไปหมด ทัง้อดุรทูอ่ กองเปน็ภเูขา 
หลายคนหันมาคิดจัดการปัญหานี้”
 นวรัตน์ งาแก้วรันดรศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ คัดแยกขยะและ
การจัดการขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนโรงฆ่าสัตว์ มาเล่าเรื่องนี้ 
 ตวัเธอเองนอกจากเปน็แพทยแ์ผนไทย และวิทยากรแพทยแ์ผนไทย 
ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ยังเป็นคณะกรรมการชุมชน อสม. ประธาน

3
ขยะคลองแงะ :
บทเรียนชาวบ้านนำาการเมือง
โครงการการคัดแยกขยะและการกำาจัดขยะ
เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
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สตรีของชมุชน และมีบทบาททางสังคมอยู่หลายประการจนชาวบ้านเชยีร์ให้
ลงการเมืองแต่เธอปฏิเสธการเป็นนักการเมืองในระบบมาตลอด
 เธอเองพลัดถิ่นมาจากภูเก็ต เมื่อได้มาอยู่ที่นี่พยายามทำาประโยชน์
ให้กับชุมชนมาตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชน และเนื่องจากเธอไม่มี
ลูกช่วงเลิกเรียนจึงชวนเด็กๆในชุมชนมา เล่น ทำาการบ้าน อยู่เสียท่ีบ้าน
หาจังหวะสอนวิชาการแพทย์แผนไทยให้กับเด็กคนที่สนใจ
 “เราสงสารเด็กในชุมชนบางคนมากกว่า  พ่อแม่ฆ่าหมู ขายหมู 
เวลาวา่งเลน่ไพ่ ครอบครัวไมค่อ่ยดเีท่าไร ทุกฝ่ายรูด้วีา่เดก็ในชมุชนนีมี้ปญัหา
มากที่สุด แต่อย่างเทศบาลเองก็ไม่รู้แก้ปัญหาอย่างไร”
 ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนั่นเอง ทำาให้มองเห็นช่องทางการเอากิจกรรม
มาพฒันาคน นวรตัน ์จงึเริม่ชวน ผูใ้หญบ่า้น ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น รา้นคา้ชมุชน 
และคณะกรรมการชุมชน มาจัดการปัญหาขยะที่ไม่ได้มองแค่ขยะ
 เธอเล่าว่าที่ผ่านมาไม่มีวิธีการจัดการขยะที่ถูกต้อง แม้เทศบาลจัด
เก็บตามภาระหน้าที่ แต่ไม่ได้ทำาทุกวัน นอกจากขยะทั่วไปที่นี่ยังมีขยะจาก
โรงฆ่าสัตว์ จึงไม่แปลกที่เห็นเลือดหมู ขนหมูปนรวมล้นถังออกมาส่งกลิ่น
เหม็น เช้ือโรคแพร่กระจายปัญหานี้เคยทำาให้เด็กเจ็บป่วยโรคมือเท้าปากมา
แล้ว 
 “กลิ่นเหม็น รบกวน เรามองว่าเป็นปัญหาสุขภาพ ไม่มีความสุขใน
การดำารงชีวิต หลักแพทย์แผนไทยให้ดูแลโภชนาการทุกเรื่อง รวมถึงอากาศ
ที่บริสุทธิ์ สดชื่น ตื่นเช้าได้สูดโอโซน ทำาให้จิตใจดีงามไปด้วย แต่พอเราสูด
กลิ่นเหม็นรู้สึกว่าสูดได้ไม่สุด”
 ที่จริงกับปัญหานี้ช่วงที่ผ่านมาเธอเสนอแผน 3 ปีต่อเทศบาลให้
จัดการขยะอย่างยั่งยืนในครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะไปแล้ว แต่ได้รับคำา
ตอบว่าไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณ เธอกับกลุ่มแกนนำาจึงเสนอโครง
การฯนี้ กับ สสส. 
 “เทศบาลพูดคำาเดียวว่าไม่มีงบ มันก็จบ แต่เรามองว่าไม่มีงบ
ก็ทำาอะไรได้มาก เช่นใช้บุคลากรด้านที่เกี่ยวข้องมาจัดการอะไรสักอย่างซิ
อีกอย่างเทศบาลอย่าลืมว่าต้องจ่ายค่ากำาจัดขยะให้กับบ่อกำาจัดขยะนับ
แสนบาท พอทำาเราโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน คัดแยกขยะจะมองเห็น



20 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการกำาจัดขยะดังกล่าวลดลง”
 หลังโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก สสส. ผ่านได้มีการเรียกคน
เกี่ยวข้องมาประชุม และเริ่มชวนวิทยากรจาก รพ.สต. และกองสาธารณสุข 
เทศบาล มาใหค้วามรู้กบักลุม่ฐานเดมิทีน่วรตันใ์กลช้ดิอยูแ่ลว้คอื เยาวชนใน
โรงเรียนบ้านคลองแงะซึ่งอยู่ติดกับชุมชนโรงฆ่าสัตว์ ทำาให้ได้แนวร่วมเด็ก
ระดับ ป.4-ป.6 ประมาณ 200 คน ที่สามารถไปถ่ายทอดแนวคิดการจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านอีกชั้นหนึ่งด้วย
 “ผอ.โรงเรียนท่านก็ให้ความร่วมมือ เพราะเห็นว่าเด็กจะได้เรียนรู้
ในการคดัแยกขยะทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้น ขณะที ่สท. (สมาชกิสภาเทศบาล)
และผู้ใหญ่บ้านก็มาร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง จริงแล้วเราก็ใช้กลวิธีทางการ
เมอืงเหมอืนกนันะ เพยีงแตส่ิง่ทีเ่ราทำากเ็พือ่ชมุชน โดยไมไ่ดห้วงัผลตอบแทน
อะไร”
 สท.คนหนึง่ชมวา่เธอเกง่ทีห่างบประมาณจากภายนอกมาชว่ยชมุชน  
อีกมุมหนึ่งก็เกรงว่าความโดดเด่นอาจทำาให้เธอมาเป็นคู่แข่งทางการเมือง 
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 “ทีจ่รงิกม็คีนนยิมเราอยู ่เพราะเราทำางานจรงิจงั เหน็ผลงาน แตถ่อื
ว่าเราไม่จำาเป็นที่จะต้องเป็นนักการเมืองก็พัฒนาชุมชนได้เหมือนกัน  เราอยู่
ตรงไหน ตำาแหนง่ไหนกไ็มใ่ชป่ญัหา อีกอยา่งเราไม่ไดห้วงัอะไรจากส่ิงทีท่ำาเลย  
แค่คิดให้เด็กในชุมชนเรามีความเสมอภาคเหมือนชุมชนอื่นๆ ไม่ใช่ พอบอก
วา่เปน็เดก็ทีม่าจากชมุชนโรงฆา่สตัว์ ทกุคนตอ้งเบะปากใส ่เพราะรูอ้ยูว่า่เปน็
พวกมีปัญหาครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด” 
 การสร้างกองทัพจัดการปัญหาขยะจึงเน้นกำาลังหลักไปที่เด็ก มีการ
จดัอบรมการคัดแยกขยะ ขยะเปยีกพวกเศษอาหาร เศษผกั นวรตันใ์ชค้วาม
รู้ของแพทยแ์ผนไทยมา แนะนำาหมกัเปน็ปุย๋ชวีภาพ  นำาเปลอืกผลไมจ้ำาพวก 
มะนาว สับปะรด มังคุด หมักเกลือทำาน้ำายาล้าง ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน
มีการเชิญวิทยากรจากเทศบาลมาสอนการประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้จากขยะ 
เช่น กล่องนมใช้แล้วมาทำาหมวก 
 ส่วนขยะแห้งที่สามารถขายได้จำาพวกขวดน้ำา และกล่อง มีการจัด
แบ่งเด็กเป็น 4 โซน รับผิดชอบพื้นที่ในการรวบรวมขยะ เมื่อมีการคัดแยก
แล้วติดต่อคนรับซื้อขยะพารถเข้าไปรับซื้อตามโซน นัดหมายทุกวันอังคาร
ที่ 4 ของเดือน คนที่ขายจะได้รับเงินกันตอนนั้น 
 “เรามีโทรโข่งประกาศให้รับทราบถึงกิจกรรมการรับซื้อขยะ รถรับ
ซื้อจะเดินตามเราไปถึงบ้านเด็ก” 
 จากเด็ก 200 คน มีอาสาสมัครมาร่วมงาน จริงจัง 40 คน
หลงัจากรับผิดชอบเปน็โซนพวกเขามหีนา้ทีเ่อากระสอบใชแ้ลว้ทีไ่ดร้บับรจิาค
มาจากโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ ใช้เป็นถุงใส่ขยะ  แจกตามบ้านที่ต้องการคัด
แยกขยะ เห็นเอาใจใส่ขนาดนั้นชาวบ้านมักยกค่าขยะให้เด็กๆ เพราะถือว่า
เด็กไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  
 ผลโดยตรงทำาให้ขยะลดลง และยังพบว่าค่าใช้จ่ายการจัดการขยะ
เทศบาลก็ลดลง จากที่จ่าย 1-2 แสนให้กับบ่อขยะเหลือ 8-9 หมื่นบาท 
 ผลทางอ้อมหลังขับเคลื่อนเร่ืองนี้ส่ิงหนึ่งที่พบอย่างชัดเจนคือ
หลังเลิกเรียนเด็กในชุมชนลดการมั่วสุม เพราะมาสนใจขยะที่ทำาให้มีรายได้
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 “มาถึงตรงนี้แหละพี่เลยจัดกิจกรรมอื่นที่บ้านให้กับเด็กอีก คือ
ตกีลองยาว รำาโนรา หรอืฟตุบอล ใครสนใจอะไรเราสนบัสนนุ ตอนนีเ้ราถอืวา่
สิ่งที่ทำาไม่ได้ไม่ใช่ขยะอย่างเดียวแล้ว ผลที่เกิดคือการพัฒนาคน 49 คน”
 ตัวเลขมากกว่า 40 คน ตามข้อมูลข้างต้น เพราะเด็กสนใจมา
เพิม่อกี ทนีีเ้รยีกตวัเองวา่ ”กลุม่เยาวชนกำาจดัขยะ เพือ่พทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม” 
นอกจากขยะ ยงัมเีรือ่งอืน่ทำาเรือ่งกนั  อยา่งจบักลุม่มาคิดวา่การทำาใหบ้า้นเขา
ดูดีขึ้นจะทำาอย่างไร นวรัตน์ทำาหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ของกลุ่มคอยรวบรวมข้อมูล
ปัญหาต่างๆ พบว่าสิ่งที่เด็กอยากให้เป็นมากที่สุดคือไม่ต้องการให้ครอบครัว
เกิดความแตกแยก ปลอดยาเสพติด อย่าให้สตรีในชุมชนต้ังครรภ์ก่อนวัย
เรียน และจัดการบ้านที่รกรุงรังเสียใหม่ 
 “เดก็กม็านำาเสนอใหฟ้งั พีก่เ็รยีกกรรมการโครงการฯ ทัง้หมดมานัง่
ฟังเด็กพูด ที่น่าทึ่งเด็กกลุ่มนี้จะบอกว่า เขาไม่ใช่อนาคตของชาติ แต่เขาคือ
ปัจจุบันของชาติ ทำาให้เราก็คิดต่อยอดไปเรื่องอื่นได้ เช่นการจัดตั้งธนาคาร
ความดี โครงการปัญหาเด็กตั้งครรภ์วัยเรียน” เป็นต้น
 งานเดน่ล้ำากว่าเทศบาล นวรัตนท์ำาความเขา้ใจในฐานะเปน็กรรมการ
ชุมชนคนหนึ่งว่า โครงการนี้ได้งบมาจาก สสส. ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจาก
ภายนอก แต่เทศบาลหันมาสนใจ ให้ความสำาคัญเรื่องนี้
 “นายกเทศมนตรีท่านกส็นบัสนนุ เพราะสิง่ท่ีเกดิขึน้มันกเ็ปน็ผลงาน
ของชมุชนในทอ้งถิน่ เกดิการพฒันาไปดว้ย สามารถสง่ถงึผลงานเขาเหมอืน
กัน นายกเทศมนตรีก็จะเรียกไปคุยส่วนตัวบ่อยมาก ชวนลงการเมืองด้วย
แตเ่ราบอกเจตนารมณช์ดัเจน ตอนหลงันายกบอกวา่เราอยากทำาอะไรกพ็รอ้ม
จะช่วย” 
 เธอเล่าและว่างานนี้เกิดผล ทำาให้ชาวบ้าน มีพลังในการต่อรอง
แต่สำาหรับเธอกลับมองเป็นเรื่องสนุกมากกับสิ่งที่ทำา เด็กมาหาถึงบ้าน ได้ทั้ง
ความสขุ ไดค้วามรู ้สามกีส็นบัสนนุให้ทำาขา้วตม้หรอืตม้ถัว่เขยีว เลีย้งเดก็เอง 
 ส่ิงท่ีทำามานวรตันม์องว่า บรรลเุปา้หมายระดบัหนึง่ ขัน้ตอ่ไปคอืการ
จัดการ เรื่องธนาคารขยะที่จะใช้แกนนำาเยาวชนที่เกิดขึ้นขับเคลื่อนต่อ 
 “ที่เราไม่เริ่มตรงธนาคารขยะเลย เพราะกลัวว่าเด็กจะไม่มีองค์-
ความรูข้องพืน้ฐานสำาคญัในการจดัการขยะการตัง้ธนาคารขยะอาจลม้เหลวได้
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การที่เราทำาอย่างนี้เหมือนกับว่าเราปูพื้นเริ่มต้น มาจากที่ว่า เด็กไม่มีความรู้
อะไรเลยเกี่ยวกับขยะ และเราจะเห็นว่าเมื่อเป็นธนาคารขยะ ทุกคนก็จะมี
รายได้จากธนาคารขยะแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการจัดการอย่างเป็นระบบ”
 อุปสรรคหลักของการทำางานนี้ เธอบอกว่า ตอนแรกประชาชนไม่
เข้าใจในสิ่งที่ทำานัก ยิ่งไม่สามารถอธิบายทำาความเข้าใจกับประชาชน ว่าทำา
เพื่อใคร ได้อะไร ใครได้รับผลประโยชน์ ตอนแรกชาวบ้านคิดว่ากรรมการ
ที่ทำาเท่านั้นได้ผลประโยชน์จากงบประมาณ จึงเชิญพี่เลี้ยงโครงการมาชี้แจง
ทำาความเข้าใจ เมื่อชัดเจนแล้วจึงเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกส่วน  
สำาหรับผู้นำาท้องถิ่นก็เรียกมาคุยบ้าง เพื่อทำาความเข้าใจ  
 “ทุกวันนี้ เวลาเทศบาลจัดกิจกรรมออกไปสัญจร พบประชาชน
เราก็จะไปแจมด้วยทุกคร้ัง เอาโครงการไปเสนอด้วย เอาไปขายความคิด
ให้ชุมชนอื่นเกิดไอเดีย ที่อื่นได้ฟังก็รู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้ว ก็มีชุมชนอื่น
ทำาตาม อยา่งชมุชนหวัเลีย้ว ตอนนีก้เ็อาขยะมาทำารไีซเคลิทำาหมวก กระเปา๋
ฯลฯ ชุมชนคลองผาน กลุ่มสตรีเขาเอาเศษผ้ามาเย็บเป็นกระเป๋า” 
 นอกจากปัญหาขยะอย่างการทำาปุ๋ยหมัก สามารถต่อยอดปลูกผัก
ริมรั้ว ปลูกผักหน้าบ้าน ปลุกผักในล้อยาง ตามแนวเศรษฐกิจพอพียง
ซึ่งทุกวันนี้ ทุกบ้านในชุมชนโรงฆ่าสัตว์มี ผักบุ้ง ผักหวานป่า ตะไคร้ และ
พชืสมนุไพร เอาไว้กนิไว้ใชเ้อง เหลอืกแ็ลกเปลีย่นกนับา้ง  นวรตันใ์ชค้วามรู้
แพทย์แผนไทยพร่ำาบอกคนอื่นว่า การปลูกผัก กินเอง ช่วยลดสารพิษที่เข้า
สู่ร่างกาย ความรู้แพทย์แผนไทยมีกาสอดอแทรกในการพบปะกับชาวบ้าน
เสมอ อีกมุมหนึ่ง ความเป็นแพทย์แผนไทยที่คอยช่วยเหลือคนนั่นเอง
ที่ทำาให้เธอใกล้ชิดกับชาวบ้านทำาให้คนเชื่อมั่น ทำางานได้ง่าย 
 วนันี ้ทางเทศบาลขยบัแกป้ญัหาทีท่างทีด่ขีึน้สำาหรบัชมุชนโรงฆา่สัตว์
โดยจัดการล้างถนนให้ทุกวันพฤหัส
 “ตอนนี ้ทีเ่ราคดิทำาตอ่เพราะเทศบาลใหค้วามสนใจ แทนทีเ่หน็เปน็
คูแ่ขง่ แตเ่หน็วา่ทำาแลว้เหน็ผล กเ็หน็วา่นา่จะทำาตอ่ เขากไ็มไ่ดใ้หง้บอะไรมา
เพยีงแตเ่ขาไปคาดหวังกบัชมุชนอ่ืนท่ียงัไมข่ยบั มาทำาอยา่งเราบา้ง เราถอืเปน็
ตัวจุดประกายก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้ทำาให้แนวคิดกว้างขวางออกไป” •
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 “เป็นโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นของชุมชนที่อยู่ด้วยกัน” 
อาจารย์สุวิทย์  หมาดอะดำา อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยอิสลาม กล่าว
หลังจากลงไปติดตามเป็นพี่เลี้ยงโครงการชุมชนบ้านครธรรม นักจัดการ
ขยะ นักจัดการสุขภาพ ที่บ้านนครธรรม ตำาบลคีรีเขต อำาเภอธารโต 
จังหวัดยะลา 
 หมู่บ้านนครธรรมเป็นหมู่บ้านไทยพุทธที่เกิดใหม่ จากนโยบายรัฐที่
สมัยหนึ่งต้องการจะให้สัดส่วนคนไทยพุทธ - มุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้อยู่แบบคละกัน เพื่อหวังผลทางการเมืองการปกครอง 
 “นครธรรมจึงเป็นชุมชนที่ถูกห้อมล้อมด้วยชุมชนมุสลิม แต่ที่นี่ยัง
ไมม่เีหตคุวามขดัแยง้นะครบั  แมท้างเขา้หมูบ่า้นเปน็หมูบ่า้นมุสลิม” อาจารย์
สุวิทย์กล่าว  ปัญหาจริงขณะนี้กลับอยู่ที่ พื้นที่หมู่บ้านนครธรรมอยู่บนภูเขา
ต้นคลองอันไหลลงผ่านหมู่บ้านมุสลิม

4
ขยะ “นะญิส” ต้นน้ำานครธรรม 
สะท้อนภาพอยู่ร่วมไทยพุทธ-มุสลิม
โครงการชุมชนบ้านนครธรรม
นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ
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 “ประเดน็อยูท่ีช่มุชนมสุลมิจะใหค้วามสำาคญักบัความสะอาดของน้ำา
ที่ใช้ในการชำาระล้างกาย อุปโภค บริโภค เรียกว่าหลักนะญิส ที่จะบอกว่าน้ำา
สกปรกระดับไหนจงึจะใชไ้ดห้รอือะไรไมถ่กูตอ้งตามหลกัอสิลามอยา่งเหลา้แม้
สักหยดมุสลิมแตะไม่ได้ถือว่าผิด ขวดเหล้าเป็นนะญิส อย่างหนึ่ง แต่กลับ
พบว่าในคลองต้นน้ำาที่นครธรรมพบขวดเหล้า-เบียร์เยอะมาก”
 ขวดเคร่ืองดื่มมึนเมาท่ีพบว่าถูกท้ิงลงในคลองหลังบ้านนครธรรม
จำานวนมาก เข้าใจว่าเพราะคนที่นี่น่าจะดื่มเหล้า-เบียร์กันมาก ส่งผลคนที่อยู่
ชุมชนข้างล่างซึ่งเป็นมุสลิมไม่กล้าใช้น้ำาจากลำาคลอง
 “ผมจึงบอกว่าโครงการชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ
นักจัดการสุขภาพนี่ เป็นโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นของชุมชนที่
จะอยู่ด้วยกัน”
 วนัชัย บอ่เงนิ นกัวชิาการสาธารณสขุชำานาญการ รพ.สต.บา้นศรนีคร 
ต.คีรีเขต ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า สังคมบ้านนครธรรมเป็นไทยพุทธ 
สภาพกึ่งชนบท กึ่งเมือง ยึดอาชีพทำาสวนยางเป็นหลัก 
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 “หมู่บ้านน้ีไม่มีการจัดการขยะมาสี่สิบปี จึงจะเห็นว่ามีขยะอยู่
เพ่นพ่านไปหมด ทั้งถนนลำาคลอง ใต้สะพาน ถุงพลาสติค ขวดน้ำา ขวด
เบยีร ์ขวดเหลา้ มเีปน็ภเูขา และทิง้ลงคลอง”เขาเลา่ขอ้มลูทีต่รงกบัอาจารย์
สุวิทย์ และยอมรับว่าปัญหานี้คงมาตั้งแต่การตั้งชุมชนใหม่ตั้งแต่ 40 กว่าปี
ที่แล้วเลยทีเดียว 
 คนนครธรรมส่วนมากพบว่ามีประวัติของคนหนีภัยมาจากปัญหา
วาตภัยแหลมตะลุมพุก อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยนั้น 
และทางรัฐให้เข้ามาตั้งหมู่บ้านใหม่ที่นี่ 
 ที่ผ่านมา ปัญหาขยะ สมาชิก อบต.คีรีเขต มองถึงเรื่องการสร้าง
เตาเผาขยะ แต่การทำาอย่างนั้นได้ไม่ง่าย เพราะต้องมีพื้นที่ มีงบประมาณ
จงึมแีตก่ารพดู ไม่มีการปฏบิตัไิมม่แีผน ในปงีบประมาณ หรอืดำาเนนิการอะไร
 หลังจากดำาเนินโครงการฯ วันชัยกับคณะทำางาน จึงจัดเวทีแลก
เปล่ียนเรียนรู้ เชิญตวัแทน 100 คน จากทัง้หมด 120 ครวัเรอืนมานัง่ระดม
ความคิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว มีการให้ความรู้การจัดการขยะ รับสมัครคน
ที่มาร่วมโครงการ ในระดับที่สนใจปฏิบัติ 40 คน ซึ่งส่วนมากเป็นผู้นำาชุมชน 
อสม. และเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้าน 
 “ส่ีสิบคนน้ี เราอบรมให้ความรู้ โดยเฉพาะการแยกขยะ มีการ
มาช่วยประดิษฐ์ที่แยกขยะจากตะแกรงลวดทรงกลม ซึ่งทุกคนช่วยกันผูก
สอนกันทำาเอง ตะแกรงลวดจะเป็นถังเก็บขยะรวมของสิ่งที่แยกออกมา
ขายได้ เพื่อนำามาคัดแยกอีกครั้ง”
 วันชัยเล่าว่าในกลุ่มนำาร่อง 40 คน มีการใช้ถังแยกขยะ เก็บไว้ที่
บ้าน ใช้เวลาสะสมขยะ เดือนสองเดือน เพื่อเก็บขวดแก้ว ขวดพลาสติค 
เอามาขาย แต่ขยะส่วนอื่นที่ขายไม่ได้ ยังกำาจัดไม่ได้โดยเฉพาะถุงพลาสติค
 ต่อมาจึงแจกถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกด้วย
 ขยะที่ทุกบ้านเก็บได้เอามาเทกอง คัดแยกอีกรอบใช้แรงงานของ 
อสม.ในวนันดัมารบัเงนิเบีย้เลีย้งเดอืนละ 600 บาท ขอแรงชว่ยทำางานกอ่น
ขายไป 2-3 ครั้ง รวมกันมาทำาเป็นกองทุน เปิดบัญชีในนามกองทุนขยะ
บ้านนครธรรม ล่าสุดมียอดเงิน 1,000 กว่าบาท 
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 กิจกรรมต่อมาคือการเดินเก็บขยะในชุมชนใช้คณะทำางาน 100 คน 
ส่วนใหญ่นักเรียน ใช้วิธีแจกกระสอบ แล้วให้เดินเก็บขยะ แต่ปัญหาไม่มีรถ
เก็บขยะของ อบต. เพื่อขนไปทิ้ง จึงติดต่อจ้าง อบต.ธารโต ซึ่งมีรถขยะ
มาเก็บ
 “ขยะยังมีตามถนน ลำาคลอง ขวดเหล้าเบียร์ที่เคยพบเกลื่อนหาย
ไป แต่แม้คัดแยกที่บ้านก็ไม่หมดคนกินเหล้า กินเบียร์ ที่บ้านนครธรรมยัง
เป็นปัญหาใหญอ่ยู ่ คงชว่ยไดส้ว่นหนึง่แยกมาขายเขา้กองทนุขยะทีก่องเปน็
ภูเขา ใต้สะพานมีการตักไปใส่หลุมที่ขุด ขวดเบียร์ที่กองเป็นภูเขา เราก็เก็บ
ใส่กระสอบไปขาย”
 ธนาคารขยะนั้นเป็นอีกหนทางหนึ่งแต่ยังไม่ชัดเจนนัก รูปแบบคือ
เอาขยะมาขาย เปิดบัญชี เป็นเงินเก็บไว้ให้ เป็นตัวเลข เกิดผลจริงจัง
ชาวบ้านสามารถจัดการเองได้ โดยวางแผนว่าทุกวันเสาร์ที่ 3 จะมีการ
เอาขยะมาขายที่ธนาคารขยะ เงินที่ได้จะมีการจัดสวัสดิการให้สมาชิก และ
จงูใจโดยทางโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลมาการจัดกจิกรรมตรวจสุขภาพ
ให้มสมาชิกธนาคารขยะ
 “ปัญหาอย่างหนึ่งคือหมู่บ้านนี้กินเหล้าเยอะ  ทำาให้มองเห็นปัญหา
เชิงลึกแท้จริงคนกินเหล้าจัดมานาน กินเป็นปกติ ขวดพวกนี้สะสมกันมา  
ไม่มีใครเก็บเพราะไม่มีราคา ก็ทิ้งกองสุมกันเอาไว้ เพราะว่ารถรับซื้อของเก่า
อาจวิง่มาแตไ่มซ่ือ้ขวด หรอืใหก้โิลละบาทเทา่นัน้กไ็ม่มีคนสนใจเกบ็ขวดขาย” 
 วันชัยบอกว่า การทำาเรื่องนี้ได้ความร่วมมือ กลมเกลียว สามัคคี
เห็นไดจ้ากการร่วมกันมาทำาเรื่องนี้ การนัดมาทำาความสะอาดชุมชนหรือตอน
ทอดผ้าป่าขยะทุกคนให้ความร่วมมือ เก็บขยะมาใส่ตะแกรง แล้วมาทอด
ผ้าป่า จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงกับพิธีทอดผ้าป่าจริงๆที่วัด 
 ชมุชนสะอาดขึน้ สำาหรบัขา้ราชการสาธารณสขุ อยา่งนอ้ยเขาทำาให้
ชาวบ้านหันมาสนใจว่าเราทำาในสิ่งที่นอกเหนืองานประจำา ยังเป็นช่องใส่
กิจกรรมสุขภาพเข้าไปด้วย นอกจากนั้นยังหน่วยราชการอื่น เช่น พัฒนา
ชุมชน หรือท้องถิ่นอย่าง อบต. มาร่วมก็มีกำาลังใจมากขึ้น
 “ผมว่าปัญหาขยะอาจได้รับความสนใจน้อย แต่จะเพราะว่าคนยัง
พะวงเรื่องอื่น อย่างเศรษฐกิจ ความมั่นคง ปลอดภัย ก็ไม่น่าใช่ เพราะเขา
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ก็วา่ปลอดภยัดทีีน่ีย่งัไมม่คีอ่ยมเีหตใุนหมูบ่า้น ในเหตกุารณค์วามไมส่งบของ
จังหวัดชายแดน ที่นี่ปลอดภัยที่สุดในอำาเภอธารโต แต่ออกข้างนอกหมู่บ้าน
ไม่ปลอดภัย มีเหตุการณ์ไม่สงบล้อมทางเข้าอยู่ ถูกรายล้อมด้วยพื้นที่ไม่
ปลอดภัย … เพียงแต่ว่าปัญหาขยะไม่ได้รับการจัดการมาตั้งแต่ต้น ส่วนผม
แค่เข้าไปจุดประกาย”
 อย่างไรก็ตามพอทำาแล้ว คนท่ีหมู่บ้านอ่ืนในตำาบล ก็ตื่นตัวด้วย
ระดับหนึ่ง 
 “ผมว่า แนวคิดเรื่องขยะ ขยายไปทุกหมู่บ้านในตำาบลแล้ว ไม่ใช่
เฉพาะนครธรรม ที่หมู่บ้านอื่นก็เหมือนกันไม่รู้เป็นไง ชอบทิ้งใต้สะพาน
กองเบ่อเร้อ”
 เขายอมรับว่า ตอนนี้สิ่งทำาได้อาจแค่เก็บขยะ ไม่อาจเปลี่ยน
พฤตกิรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งได ้อาจรณรงคก์ารคดัแยกขยะไดส่้วนหนึง่ การไม่ให้
ท้ิงเพน่พา่น หรือใช้ถงุผา้ เปน็ประกายทีเ่กดิขึน้ คนทีท่ิง้ขยะตามทีส่าธารณะ
เหมือนเดิมยังมี 
 “ปัญหาอย่างขยะที่จัดการไม่ได้ อย่างถุงกรอบแกรบ ยังมีขวดยา
ฆ่าแมลง ยังไม่มีที่ไป อันนี้แยกไม่ได้ แค่ช่วยที่แยกได้ ท้องถิ่นไม่มีรถขยะ 
ไม่มีแผนใน อปท. ที่ผ่านมาเขาอ้างว่า ประชาชนไม่ได้พูดเรื่องนี้”
 อยา่งไรกต็ามวนัชยัเลา่วา่เขาตอ้งการเอาเรือ่งนีผ้ลกัเขา้แผน อบต. 
อย่างเช่น รถขยะ หลุมขยะและนายก อบต. คีรีเขต ทราบปัญหานี้แล้ว 
และคงผลักดันเข้าแผน เพราะแม้จะคัดแยกดีอย่างไร จะต้องมีการจัดเก็บ
จากท้องถิ่นด้วยที่ ต้องเก็บเป็นระยะ และขยะบางอย่างซื้อขายไม่ได้ 
 “แต่เรายังต้องเข้าเชิงรายละเอียดของจิตสำานึก”
 ขณะที่อาจารย์สุวิทย์ มองว่าการทำาโครงการมีการเชิญผู้นำาที่อื่น
มาร่วมด้วย ก็เห็นว่านี่เป็นการทำาที่ไม่ต้องการสร้างชนวนความขัดแย้งอะไร
สักอย่างขึ้นมา 
 “ถ้าไม่ทิ้งขยะลงคลองที่เป็นนะญิส ที่มุสลิมเขารับไม่ได้ ก็เป็นข้อ
ตกลงในชุมชนที่น่าสนใจ แม้ชุมชนไม่ได้เข้ามายุ่ง แต่เขารับรู้ เขารู้ว่าตรงนี้
อยู่ในที่ต้นน้ำา”
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 การที่เขาเชิญวิทยากรที่เป็นมุสลิมจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ในยะลาเคยได้รางวัลการจัดการขยะในโรงเรียน ที่จัดการถูกต้องตามหลัก
ศาสนา ไปให้ความรู้ชาวบ้าน เขามองว่า ไม่ได้ขัดอะไรกับคนพุทธ จะได้
สร้างความเชื่อมั่นกับมุสลิมในพื้นที่ด้วย
 “ตอนนี้ พอทำาแล้วทำาให้ชุมชนที่อยู่รอบข้างอยากจะเคล่ือนแบบนี้
บ้าง อันน้ีคือส่งผลระดับหนึ่งนะ เราอยากให้ขยายพ้ืนที่เรื่องนี้จุดประกาย
ให้ อบต. พอชุมชนทำาเป็นเร่ืองเป็นราว ก็บรรจุเรื่องนี้เข้าแผน” เขาเล่า  
สำาหรับนายก อบต. ที่เป็นไทยพุทธ ก็ส่งคนของเขามาร่วมกิจกรรม แต่เห็น
วา่เขายงัไม่มองวา่เปน็ปญัหาเพราะเปน็ชมุชนชนบท ขยะในชนบทมกัถกูมอง
ว่า ปัญหายังไม่รุนแรง 
 แต่กรณีนี้อยู่ภายใต้การอยู่ร่วมระหว่างไทยพุทธ มุสลิม ซึ่งสะท้อน
ปัญหาต่างกัน การทิ้งขยะลงน้ำากลายเป็นประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากขยะ
ธรรมดา 
 “ด้านความร่วมมือของคนในชุมชน แม้เป็นชุมชนคนทำาสวนยาง 
ผลไม้ ที่นี้ไม่ค่อยมีกิจกรรมสาธารณะร่วมกันในชมุชน ยกเว้นประเพณตี่างๆ
อย่างชุมชนมุสลิม ก็มีทุกวันศุกร์ และละหมาดประจำาวัน แต่ชุมชนพุทธไม่
ได้พบกันอย่างนี้ ต้องรอวันสำาคัญทางศาสนา แต่โครงการลงไป มีกิจกรรม
ร่วมสร้างความรักของคนในชุมชนให้เกิดขึ้น ทำาให้รวมคน อย่างชมรม
ผู้สูงอาย ุท่ีมีภูมปิญัญาบางอยา่งเดก็รุน่ใหมท่ีม่าทำากจิกรรมพวกนีก้ม็าเจอกนั 
พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน เกิดมิติใหม่ทางสังคม จากสังคมชาวสวน
ที่มีโอกาสพบกันยาก”
 อยา่งไรกต็ามเขามองวา่ ชาวบา้นในพืน้ทีย่อ่มอยูใ่นลกัษณะทีห่วาด
กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ทุกวันเป็นธรรมดา ยิ่งเป้าหมายก่อการมักเกิดกับ
ไทยพุทธ เพราะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของรัฐ คนที่บ้านนครธรรมเขาจึง
ต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมกับชุมชนรอบข้าง แม้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไร 
 “ชมุชนแบบนี ้เกดิจากนโยบายรฐัสง่คนลงไปอยูใ่นพ้ืนที ่มเีปา้หมาย
ละลายความเข้มข้น ทางยุทธศาสตร์ เป็นความคิดที่ใช้ได้ผลกับท่ีอื่น ตั้งแต่
ล้านนา ล้านช้าง แต่กับที่อื่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นั้นเหมือนกัน
อยู่แล้วแคเ่ปลี่ยนผู้ปกครอง แตผ่ิดกับสามจังหวัดที่มีความแตกต่างซบัซอ้น 
ส่วนปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาโลกแตก” •
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 “สนิสบืสขุ” เปน็ชือ่ใหม ่มาจากโครงการแบง่ขายทีด่นิอยูใ่นเขต
เทศบาลเมืองปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช ตอ่มาเมือ่มคีนซึง่สว่นใหญ่
มีอาชีพรับจ้าง และทำาประมง เข้าไปปลูกบ้านอาศัยราว 239 ครัวเรือน  
จึงเรียกว่าชุมชนสินสืบสุข
 “ชุมชนน้ีอยู่ติดปากน้ำาปากพนังมีน้ำาขึ้นลง พอน้ำาขึ้นพาขยะเข้ามา
ทีใ่ตถ้นุบา้น บางครัง้ขยะใตถ้นุบา้นถกูน้ำาพดัลงคลอง” จติตพิร เรอืงทอง เลา่
เธอเปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการสนิสบืสขุรว่มใจทำาบา้นนา่อยูส่ิง่แวดลอ้มสะอาด
ปราศจากโรค
 ข้อสังเกตดังกล่าวมาจากการที่จิตติพรเป็น อสม.แล้วออกสำารวจ
ลูกน้ำายุงลายในชุมชนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าที่นี่เป็น
ชุมชนแออัดมีประชากรอยู่ถึง 1,100 คน บางบ้านทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน
ถุงพลาสติค ขวดน้ำา ก่ายกอง หมักหมม แหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรค  

5
กลวิธีสร้างความร่วมมือ
“ดึงคนไม่ร่วมมือมาเป็นพวก”
โครงการสินสืบสุขร่วมใจทำาบ้านน่าอยู่
สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
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 “เรามองเหน็ปญัหาหลายอยา่ง กอ็ยากให้เขามีจิตสำานกึว่าไม่ควรทิง้
ขยะลงใต้ถุนบ้าน อีกต่อไป ต้องมีการคัดแยกขยะได้ว่าอันไหนทิ้งหรือสร้าง
รายได”้ เพราะแมว้า่ในชมุชนจะมถีงัขยะเทศบาล กเ็ปน็การทิง้ทกุส่ิงทกุอยา่ง
ถูกโยนลงถัง ของแข็ง ของเหลว ของยังใช้งานได้ เน่าเสีย บางวันน้ำาไหล
เลนออกถัง ส่งกลิ่นเหม็นเน่า แมลงวันตอม เป็นภาพไม่น่ามองสำาหรับ
ชุมชนเอาเสียเลย   
 กิจกรรมโครงการสินสืบสุขร่วมใจทำาบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อม
สะอาดปราศจากโรคจึงเริ่มจากต้องการให้ชาวบ้านรู้จักวิธีคัดแยกขยะ
ที่บ้านเรือนตนเอง มีการจัดเวทีประชาคมที่โรงเรียน เทศบาล 5 เชิญเจ้า-
หน้าที่สาธารณสุข เทศบาลเมืองปากพนังมาบรรยายในหัวข้อการจัดการ
ขยะ ส่วนเจ้าหน้าที่สำานักงานพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้การทำาน้ำาหมัก
จากขยะอินทรีย์  
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 “เรายกปัญหาที่เห็นมาเกี่ยวกับขยะมาพูดกัน ชาวบ้านสินสืบสุข
ต่างใหค้วามรว่มมอื เพราะเขาเหน็วา่ถา้คนอืน่ทำาแลว้ตวัเองไม่ทำา จะคงเหลือ
แตบ่า้นตวัเองน่ันแหละไมน่า่ด”ู จติตพิรเลา่ พอฟงัคำาแนะนำา ชาวบา้นรบัปาก
กลับไปจัดการขยะในครัวเรือนตัวเอง 
 โครงการฯ ได้ดำาเนินจัดตั้งธนาคารขยะ รับซื้อขวดน้ำา ขวดแก้ว 
เหล็ก กระดาษฯลฯ ในทุกวันที่ 5 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
พบว่าแต่ละครั้งจะมีคนห้ิวขยะมาขาย 40-50 ราย ส่วนขยะที่ขายไม่ได้ 
จำาพวกเศษอาหารเหลือทิ้ง ได้นัดแนะให้ใส่ถังรวมไว้ประจำาซอย ที่วางถัง
รองรับครบทุก 5 ซอยในชุมชน เพื่อทำาน้ำาหมักใช้ แจกจ่ายกัน 
 “เรามาทำาน้ำาหมักรวมกัน ใครมาหยิบเอาไปใช้ก็ได้เลย เราแนะนำา
ว่าประโยชน์ของมันคือใช้เติมลงน้ำาเน่าใต้ถุนบ้านช่วยลดยุง เอาใส่ร่องน้ำาขัง 
แก้เน่าเหม็น ล้างห้องน้ำา แก้ส้วมต้น รดต้นไม้ บ้านไหนที่เขาปลูกผักเขาก็
มาเอาไปทำาปุ๋ย” 
 การเอาขยะมาทำาน้ำาหมัก เพราะเป้าหมายต่อไปต้องการส่งเสริม
ชาวบ้านมาปลูกผักกินเอง ในที่ดินรอบบ้าน หรือปลูกลงกระถางจากวัสดุ
เหลือใช้ต่างๆ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 ทางโครงการฯ ยงัรับบริจาคขยะประเภทถงุขนม ถงุน้ำายาปรบัผา้นุม่
ถุงผงซักฟอก เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมกลุ่มคนมาทำาเป็นส่ิงของ
ประดิษฐ์   
 “อันนี้แหละที่เราจะต่อยอด ซ่ึงมีคนมาฝึกทำาแล้ว 7-8 คน” 
จติตพิร บอกวา่ผลติภณัฑ์จากขยะจากชมุชนสนิสบืสขุทีก่ำาลงัไดร้บัความนยิม
จากลูกค้า ประกอบด้วยกำาพริก(ของชำาร่วย) ดอกไม้ ที่ทำาจากถุงพลาสติด
หลายรูปแบบ กระเช้า ขันหมาก ทำาจากไพ่ตองที่ใช้แล้ว กระปุกออมสิน
ทำาจากไม้ไผ่ ดอกไม้และตะกร้าที่สานจากเชือกรัดของ 
 “การอาขยะมาใช้ใหม่ มีหลายรูปแบบนะ เราส่งเสริมอยู่ อย่าง
บ้านหนึ่งซื้อแกงถุงทุกวัน มียางที่รัดแกงถุงมาก กับถุงกรอบแกรบ (ถุงหิ้ว)
เขาเลือกใบที่สะอาด พับเป็นสามเหลี่ยม ถือว่าลดขยะและเป็นการนำากลับ
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มาใช้ใหม่” มีการแนะนำาการลดขยะในครัวเรือน ว่าหากไปตลาดของที่แห้งๆ 
ก็ไม่จำาเป็นต้องใส่ถุงมา ยกเว้นที่จำาเป็นจริงๆ เช่นปลาสด  
 หลังโครงการนำากระแสดังกล่าวเข้ามา พบว่า คนมีจิตสำานึก
ไม่ทิ้งขยะ คนในชุมชนมีความสุขหันไปทางไหนสะอาดตา จิตใจสบาย
ขณะที่การขยะคัดแยกขายย่อมได้เงิน 
 “เด็กๆ มีความสุขมาก แต่ก่อนเขาไม่สนใจอะไรที่ทิ้งเกลื่อนกลาด 
พอเกบ็มาขายไดเ้งนิดใีจ  บอกวา่จะเกบ็เงนิไวเ้ทีย่วงานเดอืนสบิ ตอนนีเ้หน็
ขยะทีไ่หนจะแยง่กนัเกบ็ทนัท ีเพราะมคีา่ ทำาใหข้ยะลดลง จากทีเ่ทศบาลเกบ็
ขยะล้นถัง จะพบว่าน้อยลง ลดการเก็บทุกวันมาเป็น 2 วันครั้ง  
 จิตติพรเล่าว่า ตอนแรกที่เสนอโครงการกับชาวบ้าน ไม่มีการตื่น
ตัวหรือเข้าใจมากนัก บางคนได้แต่มองๆ เธอใช้ยุทธการ ว่าเอาคนที่ค้าน
หัวชนฝามาเป็นพวกให้ได้เป็นกลุ่มแรก  
 “กลุม่คนคา้นใหค้วามสำาคญั มากกวา่คนทีส่นใจเสียอกี เราพยายาม
จะดึงคนที่ค้าน หรือพูดจาไม่เห็นด้วยมาเข้าร่วมทุกเรื่อง  ให้มารับรู้ว่าชุมชน
ทำาอะไร” 
 ด้วยมองว่าคนที่ค้าน เพราะไม่เข้าใจหรือเหตุผลอื่น นอกจากไม่
รว่มมอือาจพฒันาเปน็ตวัขดัขวาง จงึตอ้งจะตือ้ หรอืทำาทกุวถิทีางเชญิกลุม่นี้
มาร่วมให้จงได้ ชวนครั้งที่ 1 ไม่มา จะชวนซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า พอได้มาร่วมเห็น
การกระทำา และเข้าใจหลักการ หากเปลี่ยนแนวคิดมาร่วมด้วย พวกเขาจะ
เป็นกระบอกเสียงชั้นยอด เพราะเคยมองภาพอย่างหนึ่งแต่กลับมาเห็นส่ิง
ตรงกันข้าม ในสิ่งที่ดี ถูกต้อง อย่างเข้าใจ 
 “ส่วนมากที่เป็นอย่างนั้น เพราะเขาเห็นโครงการอื่นที่เขาไม่ค่อย
พอใจเกิดในชุมชนมาก่อน  ไม่ยอมรับว่าเราทำาอย่างไร แบบไหน  แก้ปัญหา
อย่างไร พอดูหลักการของเรา เราพาไปดูงานก็โอเค สนุกขึ้น แต่ไม่เฉพาะ
คนค้านนะ คนที่สนใจเราก็ดึงด้วย” ผู้รับผิดชอบโครงการฯเล่า 
 “ตอนแรก เขาไมย่อมรบัฟงัทีเ่ราเขา้ไปคยุ เขาปฏเิสธ อาจใหเ้หตุผล
วา่ไม่มีเวลาบ้างและวา่เรือ่งขยะทำาไปกแ็คน่ัน้เอง ไมม่อีะไรดขีึน้ เรากบ็อกวา่
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ขอโอกาสในการพูดว่าจะทำาขยะแบบไหน” อรลักษณ์ พรหมชาติ กรรมการ
โครงการ ช่วยพูดเสริม
 เธอเล่าถงึการดงึคนทีไ่มเ่ห็นดว้ยมารว่ม โดยใชก้ารอธบิายตวัตอ่ตวั 
อยา่งเช่นการจัดทำาธนาคารขยะทีไ่มห่วังผลกำาไร แตห่วงัผลการจดัการปญัหา
ขยะเปน็หลกั การรบัซือ้ขยะจากการคดัแยกขยะ จงึใหร้าคาไดแ้พงกวา่พอ่คา้ 
 “จงัหวะนัน้เราสอนชาวบา้นคดัแยกขยะเขา้ไปดว้ยไดเ้ลย เพราะทำา
อย่างนั้นก่อนจึงจะขายขยะได้ราคาดีกว่า อย่างขวดน้ำา พ่อค้ารถพ่วงข้างซื้อ 
5 เราซื้อ 8 บาท จ่ายเงินกันตรงนั้น ตอนแรกที่เขาไม่ออกมาเขาคิดว่าเอา
ขยะมาแลกไข่ เราบอกว่านี่เป็นการจ่ายเงินกันสดๆ”
 นอกจากกลุ่มผู้ใหญ่ โครงการฯ เน้นสร้างสำานึกเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะกับกลุ่มเยาวชน นักเรียน เพราะชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียน ให้เด็กซึมซับ
แนวคิดและเป็นกระบอกเสียงส่งไปยังพ่อแม่เขาด้วย 
 “ถือว่าเด็กมีส่วนสำาคัญในการปลูกฝังเร่ืองนี้ ส่วนกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์เราจะชวนคนหลากหลาย ทั้งชาวบ้าน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
วัยรุ่น พวกเขารักชุมชนขึ้นมาบ้าง ส่วนคนไม่ร่วมมือคิดว่าคงมีความละอาย 
และมาร่วมในที่สุด” •
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 บ้านดาหลำา ตำาบลท่าแพ อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล แม้ 200 
กว่าครัวเรือนล้วนพ่ีน้องมุสลิม แต่หลากหลายด้านวิถีชีวิตและอาชีพจน
ต่อกันไม่ติด มีท้ังพวกค้าขาย ชาวสวนยาง ชาวไร่ข้าวโพดหวาน และ 
รับจ้าง
 “เราเป็นหมู่บ้านนำาร่องในการคัดกรอง เบาหวาน ความดัน อสม. 
บอกว่าคนที่นี่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นเห็นได้จากคนเป็นโรคมากขึ้นทุกเพศ
ทุกวัย ทุกวันนี้คนอายุ 30 ก็เริ่มเจ็บป่วยแล้วซึ่ง สาเหตุหลักน่าจะมาจาก
การกิน”
 นติภิมู ิหลงเก ผู้รับผิดชอบโครงการพลกิฟ้ืนเกษตรอนิทรยีช์วียีัง่ยนื
กลบัคนืวถิชีวีติ ตัง้ขอ้สงัเกตว่าคนสมยักอ่นมกักนิขา้วกบัยอดไม้ยอดปา่จงึไม่
ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย วิถีบริโภคแปลี่ยนไปโรคจึงมารุมเร้าร้อยแปดพันเรื่อง  

6
ค่านิยมใหม่ ณ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

เลิกนินทาแม่หม้าย-งดรับซองนูหรี
โครงการพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต
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 เวทชีาวบ้านระดบัแกนนำา จงึสนใจปญัหาจากการบรโิภค จึงพยายาม
นำาพาชาวบ้านกลับสู่วิถีแห่งอดีต หันกลับมาปลูกพืชกินเอง 
 “เราเปลีย่นทนัทคีงยาก แคแ่ทนทีใ่ชปุ้ย๋เคม ี100% เราเริม่แนะนำา
การทำาปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ร่วม โดยบอกว่าเอา เศษผัก เศษไม้ เศษอาหาร
เศษปลานัน่แหละมาหมกักากน้ำาตาลกบัหวัเชือ้จลุนิทรยี ์ไมก่ีว่นักไ็ดปุ้ย๋อยา่ง
ดีแล้ว”
 บางคนในหมูบ่า้นดำาเนนิตามแนวทางนีอ้ยูบ่า้ง นติภิมิูเองทำามาตัง้แต่
ปี 2547 พื้นที่รวม 10 ไร่ มีทั้งไร่นาผสมผสาน สวนปาล์ม มะม่วง เงาะ 
พร้อมเลี้ยงสัตว์เชิงอินทรีย์อยู่กับสวนไม่ว่า เป็ด ไก่ แพะ วัว 
 “หากไมน่บัคนเฒา่คนแกท่ีป่ลกูผกัแบบใชปุ้ย๋ขีวั้ว 2-3 ราย มีผมทำา
คนเดียวที่ทำาครบวงจร คนอื่นก็มาเรียนรู้จากผม กลับไปทำาจริงๆ ในหมู่บ้าน
อีกรวม 10 ราย”
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 การที่เกษตรกรรายอื่นหันมาสนใจ เพราะหลายคนในหมู่บ้านต้อง
ไปหาหมอบ่อย แต่คนไม่เคยนิติภูมิต้องไปหาหมอ มีคำาตอบร่วมกันว่าเขาใช้
ชวีติตา่งจากคนอ่ืนโดยเฉพาะเลอืกกนิของปา่หรือทีมี่อยูใ่นธรรมชาติมากทีสุ่ด 
ซ้ือจากตลาดน้อย ผิดจากคนอื่นอาหารสุกดิบซื้อทั้งหมด เชื่อว่านั่นคือต้น
เหตุปัญหาทางสุขภาพ
 การดำาเนินโครงการฯ ไปสู่แนวทางพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ชีวียั่งยืน
กลับคืนวิถีชีวิต เริ่มจากการประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป้าหมาย 30-40 
ครัว การตรวจดินของเกษตรกรกลุ่มนี้พบว่ามีความเป็นกรด เพราะปุ๋ยเคมี
จงึเชญิวทิยากรมาใหแ้นวคดิการใชช้วีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง และแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ พร้อมใช้หลักศาสนาอิสลามมาอธิบายต่อปรากฏการณ์ชีวิต
กับการใช้สารเคมี 
 รุสลาม มะแซ รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อบต.ท่าแพ กล่าวเสริมระหว่างการสนทนาว่า เพราะมีความต้องการเปลี่ยน
แนวคิดบางอย่างกับผู้เข้ามาร่วม จึงใช้หลักศาสนามาจูงใจ
 “เรายกบทฮาดิส (คำาบอกเล่าของศาสดา ที่สามารถยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจว่า ที่ไม่รักตัวเองก่อนแล้ว
เราจะไปรักคนรอบข้างได้อย่างไร เอาบางบทในคัมภีร์อัล-กุรอ่าน เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแนวคิด สร้างแรงจูงใจมาพูด” หลักศาสนามีบทฮาดิสอันหนึ่ง
ที่บอกว่าถ้าเราจะขอพรจากพระเจ้าสิ่งที่บริโภคเข้าไปต้องฮาลาล คือของที่
ไม่เจือปนด้วยสิ่งไม่ดี  
 หลักอิสลาม “ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อน” นิติภูมิกล่าวไปใน
แนวทางเดยีวกัน จงึจดัทมีงานไปพดูแนวคดิของโครงการฯ อนัสอดคลอ้งกบั
หลักศาสนาที่ มัสยิด และเวทีหมู่บ้าน เนื่องจากมีทีมงานเป็นทั้งกรรมการ
หมู่บ้าน อสม. ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาเกษตร ผู้นำาสตรี อยู่ด้วย 
 “คำาสอนของศาสนาคอืวิถชีวิีตเรากไ็ปดวูา่สว่นไหน เปน็เรือ่งสขุภาพ 
การเป็นอยู่ร่วมกัน มีตรงกันอยู่แล้ว คำาว่าหมู่บ้านน่าอยู่ และเศรษฐกิจ
พอเพยีง ตรงนีใ้หไ้ปดแูบบอยา่งของศาสดานบฯี วา่ปฏบิตัติวัอยา่งไร อยู ่กนิ
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ถ่าย บอกเอาไว้หมด อยู่แบบไม่สุรุ่ยสุร่ายก็เข้ากับหลักของท่านนบีฯ
การประหยัด ออม พอถอดมาใช้ก็ชัดตรงกับวิถีเกษตรอินทรีย์ สอดคล้อง
กับที่ท่านนบีฯ บอกว่าให้บริโภคสิ่งที่ดีๆ ซึ่งความหมายว่า ปัจจุบันที่เราปลูก
ผักไม่ใช้สารเคมีน่าจะดี”
 นิติภูมิมองว่าคนที่ปลูกผักใช้สารเคมี ทิ้งสารตกค้างเอาไปให้คนอื่น
กนิกถ็อืวา่ไมเ่หมาะสมตามคำาสอนของศาสดา ทกุอยา่งจงึตอบดว้ยการกลบั
ไปทำาเกษตรอนิทรยีอ์นัเปน็วถิทีีถ่กูตอ้งงดงาม ดำาเนนิมาแตอ่ดตี ทีเ่พิง่จะมา
เปลี่ยนในยุคทุนนิยม
 “กระแสสังคม อย่างร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกที่เข้ามายัง
ชุมชน ทำาให้คนหลงประเด็นคงยากไม่น้อยที่ให้คนรุ่นใหม่มาสนใจเกษตร
อนิทรยี ์ แตถ่า้เราไมเ่ริม่ทำาคงไมเ่กดิอยา่งนอ้ยคงมหีนอ่ความคดิออกไปบา้ง”
 หลังดำาเนินโครงการสามารถดึงคนส่วนหนึ่งหันกลับมาเดินตาม
แนวทางนี้ 20 ราย มีขอ้มูลที่ยนืยนัไดว้า่ คนดาหลำา เขา้โรงพยาบาลน้อยลง  
เพราะเริ่มรู้จักตัวเอง หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัย นอกจากกินผักปลอด
สารพิษ อาหารบางอย่างเช่นเนื้อไก่ ก็หันมาบริโภคไก่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ 
 เน่ืองจากบ้านดาหลำา อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวสำาคัญของจังหวัด
สตูล มีชาวบ้านทำาไร่ข้าวโพดหวาน มีชื่อเสียงจนอยู่ในคำาขวัญของอำาเภอ  
นักท่องเที่ยวนิยมแวะซื้อข้าวโพดที่วางขายสองข้างทางที่มุ่งไปสู่ท่าเรือ
ปากบาราได้ตลอดปี ทางโครงการฯ พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีคิดคนทำาไร่
ข้าวโพดมาใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์  
 “ตอนนี้ทีมงานเราที่ปลูกข้าวโพดจะเอาปุ๋ยหมักไปใช้ จริงอยู่ครับ
ตอนแรก ผลที่ออกมาไม่ทันใจ มองเห็นว่าอย่างไรเสียปุ๋ยเคมีได้ผลเร็วกว่า 
เราบอกว่าทำาต่อไปเถอะ อย่างน้อยคนที่กินข้าวโพดจะปลอดภัย ถือว่าเป็น
การทำาความดอียา่งหนึง่ และในระยะยาวกร็ูก้นัดอียูแ่ลว้วา่ใชเ้คมีตอ้งเสียเงนิ
มาก และได้ผลในช่วงแรกเท่านั้น นานไปดินเสียปลูกอะไรไม่”
 การเปลี่ยนคนใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถทำาได้ทันที
ทางโครงการฯ แนะนำาให้ใช้ผสมกันทั้งสองส่วนก่อนในระยะแรก “ชาวบ้าน
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ตกเป็นทาสการตลาดของบริษัทปุ๋ย เราต้องต่อสู้กับตรงนั้น ผมมองเห็น
อยา่งหนึง่วา่คนมกัมนีสิยัเลยีนแบบ หากผมใชปุ้ย๋คอกไดผ้ล ชาวบา้นตอ้งมา
ทำาตาม ด้วยแนวคิดดังกล่าวผมก็ทำาให้เห็นกับสวนปาล์มของผม” 
 ครั้นมองเห็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดี เป้าหมายสุดท้ายที่นิติภูมิ
ต้องการคือต้องเลิกเคมีทั้งหมด 
 “วนัทีเ่ราบอกวา่เปน็หมูบ่า้นเราเปน็เกษตรอนิทรยีล้์วน ขา้วโพดของ
ดาหลำา จะเป็นที่ต้องการ และคงหาที่อื่นมาเทียบไม่ได้ ตอนนี้กำาลังเปิดร้าน
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ริมถนนที่ผ่านหมู่บ้าน วางผลผลิตของสมาชิกใน
โครงการนี้ ไม่ว่าข้าวโพด ผัก ที่เราคิดทำาตลาด เพราะบางทีคนนอกเข้ามา
ขาย เราก็ดูไม่ได้ว่าอันไหนอินทรีย์ พอมีร้านจะควบคุมได้” 
 นิติภูมิต้องการเปลี่ยน สวน ไร่ขาวโพด หรือการเลี้ยงสัตว์ที่เน้น
กลับไปใช้ภมิูปญัญา แบบคนโบราณให้มากทีส่ดุ และพบวา่สถานการณค์วาม
ต้องการ ณ ปัจจุบัน คนต้องการผักปลอดสารพิษมาก ไม่ว่า มะเขือ ผักบุ้ง 
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พริก บัวบก ชะอม ผักโขม ผักหวาน ใครปลูกเอาออกมาวางเท่าไรก็ขาย
หมด ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 การทำาตรงนี้ สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียว เพราะ
นักท่องเที่ยวแวะซื้อข้าวโพด แต่อนาคตวางแผนจะมีผลผลิตผลไม้ร่วมด้วย 
เป้าหมายท่ีเขาอยากเห็นคือหมู่บ้านที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข ไม่ขัดแย้งกัน 
พัฒนาไปตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน  
 หลงัทำาโครงการฯ ภาพเหลา่นี ้คอ่ยแจม่ชดักลบัมาบา้งแลว้ นอกจาก
การส่งเสริมวิถีเกษตรดั้งเดิมอันเป็นฐานสำาคัญ เกิดผลกระทบทางปริบทน่า
สนใจอย่างในแนวการต่อสู้กระแสทุนนิยม 
 “เมื่อก่อนนูหรีงานเลี้ยงแต่งงาน มีการมาช่วยเหลือกัน ใครมีอะไร
ขนเอามาช่วย แต่ว่าสิบปีให้หลังเป็นเรื่องธุรกิจล้วนๆ คนมาร่วมงานเน้นเงิน
ใส่ซอง เจ้าภาพจัดเลี้ยงก็หวังได้เงิน แต่หมู่ 8 ดาหลำา เราพยายามสร้าง
คา่นยิมอยา่ใหเ้ขามองงานประเพณอียา่งนีเ้ปน็เชงิธรุกจิคอืงดรบัซอง มาชว่ย
กันทำาช่วยกันกินเหมือนเดิม สามารถทำาได้แล้วได้ 7-8 งาน”
 เขาว่าหากถ้าไม่ทำาอย่างนี้วัฒนธรรมเดิมที่ดีๆ หรือความญาติพี่น้อง 
อาจอันตรธานสูญหายเป็นความพยายามดึงกระแสใหม่ที่ผิดๆ เอาไว้ไม่ให้
สังคมเดินผิดทาง จนอาจกู่ไม่กลับ
 “จากวิถีเกษตรอินทรีย์  เราพอเดินไปตามทางนี้แล้ว สังคมก็ดีขึ้น  
ก็เห็นว่าเราน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนที่อ่ืนได้ด้วย เราพร้อมจะถ่ายทอด
ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในกระแสเชี่ยวกรากของสังคมยุคใหม่ที่มุ่งบริโภคอย่าง
เดียวได้ ทุกวันนี้ หลายแห่งก็มาดูงานที่เรา ในเรื่องการจัดการกลุ่มต่างๆ”
 ในชุมชนดาหลำามีกลุ่มต่างๆ ทางอาชีพ ที่ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง
มกีารประชมุกนัตามกำาหนด แกนนำาของกลุม่ไดรั้บแตง่ตัง้เปน็คณะกรรมการ
ศนูยเ์รียนรู้เป้าหมายร่วมกนัคอืการพฒันาหมูบ่า้น  ซึง่ไม่ไดมี้เปา้หมายเฉพาะ
กลุ่มของตนเองเหมือนในอดีต การจัดการกลุ่มเน้นใช้วิถีชีวิตเดิมๆ แม้มีกฎ
ระเบยีบ แตข่องไม่มาก เปน็กตกิา ทีเ่รยีกวา่ฮกูมปากตั (หลกัอสิลามวา่ดว้ย
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การร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตกลง)
 นิตภูิมเิลา่วา่สิง่หนึง่ทีเ่หน็ไดช้ดั หลงัทำาโครงการฯนี ้คอืในวงสนทนา
ของกลุ่มผู้ชายซึง่มกัจะมขีึน้ทกุค่ำาคนืทีศ่าลากลางหมูบ่า้น ชว่งวา่งทีม่านัง่ดืม่
กาแฟ ดูละครช่อง 7 ด้วยกัน ก่อนกลับไปเข้านอน
 “แต่ก่อนนี้จะคุยสัพเพเหระ เรื่องการเมือง นินทาคน แม่หม้าย
นกกรงหัวจุก ตอนนี้คนหันมาคุยเรื่องปุ๋ย การทำาปุ๋ย แกนนำาโครงการ
บางคน ถ้ารู้ว่าไม่คุยเรื่องนี้กันเขาจะกลับเลย อยากจะคุยเรื่องการพัฒนา
หมู่บ้านเท่านั้น” 
 กลุ่มเสี่ยงเด็กวัยรุ่น ทางโครงการฯ พยายามชวนพวกเขามาร่วม
กจิกรรม ซึง่ไดร้บัความรว่มมอื เมือ่พวกเขาใชเ้วลาวา่งเปน็ประโยชน ์กส็รา้ง
ปัญหาน้อยลง พ่อแม่เด็กก็ยินดีที่ลูกหลานทำาสิ่งที่ดี สำาหรับคนแก่ๆ ที่ปลูก
ผัก ทางโครงการฯ ช่วยเอาผลผลิตไปฝากขาย ให้กับกลุ่มแม่บ้าน พวกเขา 
สนุกที่จะมาร่วม ช่วยคนชราไม่ถูกทอดทิ้งสังคม คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 นิติภูมิมองว่าการทำาโครงการฯ นี้ ถือว่าแก้ปัญหาถูกจุด วิธีคิด
แบบเดิม ชาวบ้านมักรอการแจกงบ แต่แนวการทำาโครงการกับ สสส.ทำาให้ 
ได้ความสามามัคคี รู้วิธีการพัฒนา การทำางานแบบใหม่ 
 พลิกดาหลำาจากหมู่บ้านที่ล้าหลังที่สุด ชนิดผู้นำาหลายคนเคยน้ำาตา
ตกมาแลว้เพราะพฒันาอยา่งไรกไ็มเ่ปน็ผล ทางอำาเภอตราหนา้วา่เปน็หมูบ่า้น
ล้าหลังที่สุดของท่าแพ ตอนนี้ยกฐานะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
อยู่ดีมีสุข อันดับ 1 ของสตูล 
 “การขับเคลื่อนหมู่บ้านในโครงการฯ มีผลงานชัดเจน ทำาให้ทุก
หนว่ยงานในอำาเภอทา่แพ หนัมาสนใจมองคนในชมุชนเปน็คนตน้แบบ ทกุวนั
น้ีคนมาดูงานจากทั่วประเทศแม้เราพอใจระดับหนึ่งแต่สังคมยุคใหม่มีเรื่อง
ท้าทายอีกมาก ไม่ว่าปัญหาครอบครัว สังคม การเมือง เราไม่แน่ใจว่าต่อไป
จะเป็นอย่างไร อย่างการเมืองในหมู่บ้านที่ผ่านผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องเลือกตั้ง 
เป็นการเสนอชื่ออย่างปรองดอง กลัวอนาคตจะอยู่อย่างเดิมหรือไม่” •
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 “แต่ก่อนมีคนทำาคลุ้มอยู่มากที่หมู่บ้าน ตอนนี้เหลือคนเดียว
ที่ยังมีความรู้ และเคยเป็นวิทยากรให้กับกรมพัฒนาไปสอนคนที่อื่นมา
แล้ว ชื่อว่านายเกลื่อน ชื่นอารมณ์ อายุ 80 กว่าปีแล้ว สุขภาพไม่ดี 
จึงไม่อาจสานคลุ้มขายได้อย่างเก่า เราก็เลยต้องการอนุรักษ์ไว้ในฐานะ
ภูมิปัญญาชุมชน”
 เป็นคำาบอกเล่าของสมศักดิ์ ยุจันทร์ ประธานโครงการภูมิปัญญา 
สานสามัคคี บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 8 ตำาบลนาทอน อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
 เขาบอกวา่คลุม้มลีกัษณะคลา้ยกบัตน้ขา่ แตเ่ปลอืกแขง็และเหนยีว
ระดบัเปลอืกไม้ไผ่ สามารถหาไดท้ัว่ไปในหมูบ่า้นทุง่ใหญ่ไม่วา่ในปา่ชมุชนหรอื
สวนยางชาวบา้น แตค่นทีไ่มค่ดิจะใชป้ระโยชนม์กัมองเปน็วชัพชืทีจ่ะตอ้งเรง่
กำาจัดทิ้ง 

7
ต่อลมหายใจสุดท้ายให้ “คลุ้ม” 
โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี
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 คนสมัยก่อนนำาเปลือกต้นคลุ้มมาจักตอกเป็นเส้นแล้วสานเป็น
ข้าวของเครื่องใช้หลายอย่าง ภายหลังมีการคิดออกแบบพัฒนาเป็น ตะกร้า 
แจกัน ฝาชี หลายทรงหลายรูป
 “ถ้าเราไม่มาทำาโครงการนี้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับคลุ้ม จะต้องสูญหาย
ไปแนน่อน เพราะวา่ไมม่คีนทำาเรือ่งนีแ้ลว้ เหน็วา่คณุลงุเกลือ่นยงัสอนไดอ้ยู่
จึงอยากสืบทอดภูมิปัญญานี้ไว้ ก็เลยเอางบ สสส. มาเปิดหลักสูตรสอนผู้ที่
สนใจ เรียกว่าหลักสูตร จักสานต้นคลุ้มของชุมชน” 
 พรทิพย์ คอยอาสา สมาชิกของโครงการฯ ผู้ทำาหน้าที่สัมภาษณ์
วิทยากร รวบรวมความรู้ มาเขียนเป็นคู่มือในการเรียนรู้ 
 คู่มือที่เธอจัดทำาขึ้น เป็นการแนะนำาการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือ ตลอดจนวิธีทำา ขั้นตอนการจักสานคลุ้ม วางไว้ที่จุดชาวบ้าน
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พลิกอ่าน ไปพร้อมกับการสอนของวิทยากร
 พรทิพย์เล่าว่าการสอนภูมิปัญญาคลุ้ม จัดที่บ้านของวิทยากร
ตอนแรกกลุ่มที่มาเรียนคือ แม่บ้าน สตรี เยาวชนในหมู่บ้าน ภายหลังขยับ
เข้าสู่กลุ่มนักเรียน โดยทางผู้อำานวยการโรงเรียนในชุมชนมาติดต่อให้เข้าไป
สอนเด็กเอง 
 หลักสูตรการเรียนใช้เวลาคร้ังละ 3 ชั่วโมงจำานวน 5 ครั้ง  
กระบวนการเริ่มตั้งแต่การอธิบายเบื้องต้น ลงมือทำา ฝึกปฏิบัติจริง และ
ผู้เรียนจะต้องสร้างผลงานอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
 “เปน็งานนีไ้มต่อ้งใชพ้รสวรรคอ์ะไรมากแคส่นใจมาเรยีนรู ้กส็ามารถ
ทำาได้แน่นอน” พรทิพย์เล่า ผู้ที่มาเรียนสามารถทำาได้ทุกกระบวนการ ตั้งแต่
การหาต้นคลุ้มในป่าของชุมชน เลือกต้นคลุ้มที่สามารถนำามาใช้งานได้
 ต้นคลุ้มอยู่ในป่าชุมชนของหมู่บ้านที่มีขนาด 75 ไร่ ชาวบ้าน
ช่วยกันดูแลป่าแห่งนี้ ซึ่งนอกจากคลุ้มที่ชุกชุมอยู่ริมห้วย ยังมีไม้ใหญ่อย่าง 
ตะเคียน หวาย ฯลฯ
 จากการทำากจิกรรมทำาใหเ้กดิกลุม่อนรุกัษป์า่คลุม้ ทำาหนา้ทีส่ำารวจปา่
เพือ่มาบอกกบัคนอืน่วา่ พบคลุม้อยูต่รงไหนบา้ง ขณะเดยีวกนัเมือ่เขาเขา้ไป
ในปา่ จะรายงานสถานการณป์า่ พบอะไรผดิปกตไิมช่อบมาพากล กแ็จง้ผูร้บั
ผิดชอบ เช่นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเท่ากับช่วยกันดูแลป่าชุมชนไปในตัว นับเป็น
ปรากฎการณ์ผลกระทบที่สร้างคนมาดูแลป่าชุมชนแห่งนี้ 
 เพราะถา้ไมม่ปีา่ กไ็มม่คีลุม้เอาไวใ้ชใ้นอนาคต  รกัคลุม้กต็อ้งรกัปา่ 
 การดงึชาวบา้นมาร่วมสบืสานภมูปิญัญา เร่ิมจากชกัชวนกลุม่แม่บา้น
พอเริม่มีกจิกรรมเกดิขึน้ คนกลุม่อืน่สนใจมาสอบถามดว้ยตนเอง คนทุง่ใหญ่
ส่วนมากเป็นชาวสวนยาง ที่ผ่านมาหลังเสร็จภารกิจประจำาวันในช่วงหัวรุ่งถึง
ช่วงสายมักนอนหลับพักผ่อน การทำาโครงการจึงกำาหนดเวลาช่วงบ่ายสอง
เป็นต้นไป เป็นการชักชวนให้ผู้คนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ในกลุ่มผู้มาเรียนมีหลายช่วงอายุ อายุน้อยสุดพบว่าอยู่ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ส่วนคนอาวุโสสุดอายุ 50 ปี ในกลุ่มผู้ใหญ่ต้องการใช้
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เวลาว่างในชว่งที่ทำาสวนยางไม่ได้ทำาอาชพีเสริมโดยเฉพาะฤดูฝนอันยาวนาน
ของสตลูบางครัง้กนิเวลามากกวา่ครึง่เดอืนตอ่เนือ่งกนั กระบวนการสานคลุ้ม
ยังเป็นการออกกำาลังที่ดีอย่างหนึ่งทั้งทางสมองและร่างกาย 
 ทุกวันนี้ มีผู้ผ่านหลักสูตรการเรียนราว 70 คน สามารถนำาต้นคลุ้ม
มาจักสานเป็นของใช้ ได้ที่ต้องการ หลายคนทำาใช้เอง บางคน เอาไปทำาเป็น
อาชพีเสรมิทำารายไดด้ ีมคีำาสัง่ซือ้จนผลติไมท่นั โดยเฉพาะลกูคา้จากมาเลเซยี 
 “ที่เขารู้จักเพราะกลุ่มแม่บ้านกงสุลมาเลเซียเคยมาศึกษาดูงานที่
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้าน มาเห็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซื้อกลับไปเผยแพร่
ที่โน่น” สมศักดิ์เล่า     
 เปน็การพลกิมมุมองตน้คลุม้ใหก้บัคนรุน่ใหม ่กอ่นนีบ้างคนไมรู่ด้ว้ย
ซ้ำาว่าต้นคลุ้มสามารถมาทำาอะไรได้ แม้กระทั่งหลานของตัววิทยากรคนหนึ่ง 
นอกจากไม่ได้สนใจภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ก็ยังเที่ยวสำามะเลเทเมามีปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติดเสียอีก พอมีคนมาเรียนกันเยอะๆ ที่บ้าน เขาลองเรียน
ดูบ้าง จนกลายเป็นวิทยากรมือรอง
 “เขาก็เริ่มสนใจมาทำา จนถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี พอควร” 
สมศักดิ์เล่าต่อ  
 การจักสานฝาชีจากคลุ้มอาจใช้เวลาราว 5 วัน หากขายลูกค้า
ชาวมาเลเซียจะได้ราคาใบละ 1,500 บาท อย่างสบาย แต่สถานการณ์ที่
เป็นอยู่ยังไม่สามารถทำาได้ทันตามคำาสั่งซื้อ จึงไม่สามารถยกระดับเป็น otop 
นอกจากนัน้ยงัต้องการพฒันาผลติภณัฑ ์หาอะไรใหม่ๆ สรา้งจดุขาย จากคลุม้
ด้วย เช่น ทำาเป็นฝาชีเล็กๆ เป็นของที่ระลึก 
 หากผลิตได้เยอะ สมศักดิ์บอกว่ามีแนวคิดที่จะทำาร้านรวมสินค้าใน
ชมุชน รว่มกบัชมุชนใกลเ้คยีง เนือ่งจากหมูบ่า้นมศีกัยภาพตดิถนนสายหลกั
สตลู-ตรงั มศีกัยภาพในการเปน็จดุจำาหนา่ยสนิค้า ของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทาง
ไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วสำาคญั แตต่อ้งหาสนิคา้หลากหลายมาวางดว้ย อยา่งเชน่
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนโซนทะเล พวกกะปิ ปลาแห้ง เรื่องนี้ทาง อบต.นาทอน 
พรอ้มจะสง่เสรมิผลกัดนั เพราะเห็นว่าตน้คลุม้ทีป่า่ชมุชนบา้นทุง่ใหญ ่มมีาก
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พอรองรบัสำาหรบัการทำาอาชพี ประกอบกบัลกัษณะพเิศษอยา่งหนึง่ของคลุม้
คือยิ่งตัดยิ่งแตก หมายถึงว่ายิ่งไปตัดต้นคลุ้มมาใช้เท่าไรมันจะแตกกอใหม่
เพิ่มเป็นทวีคูณ 
 “เราคาดหวังว่าคนที่มาเรียน การสานคลุ้ม สามารถสร้างมูลค่าจาก
วัตถุดบิในทอ้งถิน่ โดยอาศยัภมูปิญัญา หากมกีารพดูกนัปากตอ่ปาก ผูส้นใจ
คงมากข้ึน ซ่ึงหวงัตอ่การทำาขายมากทีส่ดุ เพราะการใชเ้องคงไมม่ากหรอกทำา
อนัเดยีวแล้วกใ็ช้ได้นาน กน็า่พอใจว่าตอนนีท้ำากนัมาก อยา่งแจกนัใชเ้วลาวนั
เดียว แต่ที่ลูกค้าสั่งกันมากยังเป็นตะกร้ากลม กับฝาชี”
 เขาบอกวา่ สิง่ทีเ่กดิตามมานอกเหนอืจากการสืบสานภมิูปญัญาสรา้ง
อาชีพเสริมให้กับหมู่บ้าน สิ่งที่ได้ชัดอีกอย่างคือความสามัคคี เช่นเดียวกับ
หลายชมุชนในประเทศนี ้ทีก่ารเลอืกตัง้ทำาใหเ้กดิการแตกแยก การทำากจิกรรม
แบบนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง การสานคลุ้มสร้างความร่วมมือ เพราะได้ทำาอะไร
รว่มกนั ไดร้วมคนทกุกลุม่ เปน็จงัหวะอนัผอ่นคลายบรรยากาศทางการเมอืง 
 “ปัจจัยความสำาเร็จ ผมจึงมองที่ความสามัคคี การรวมกลุ่ม จำานวน
ผู้ที่ผลิตออกมา เพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นสินค้าชุมชนได้ หากเราสามารถขยาย
หลกัสตูรน้ี เขา้ในโรงเรยีนชมุชน ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนตัง้แตเ่ด็ก คดิวา่ทีน่ีน่า่จะเปน็
ที่เดียวที่รักษาภูมิปัญญาการสานคลุ้ม เพราะหมู่บ้านอื่นอาจจะมีต้นคลุ้ม
แต่เขาไม่มีวิทยากรในเรื่องนี้ แต่เรามีวิทยากร และมีคนสืบทอด อีกอย่าง
คลุ้มไม่ได้รับความนิยมเท่าย่านลิเภา กระจูด และไม่ค่อยมีคนทำา ถ้าเราทำา 
จงึจะเป็นจดุเดน่อยา่งหนึง่จากชมุชน” สมศกัดิก์ลา่วและวา่  สำาหรบัอปุสรรค
เปน็เรือ่งทัว่ไปอยา่งคนทีเ่รียนไมม่าตามนดั ตดิธุระสว่นตวั นอกจากนัน้พืน้ที่
การเรียนที่บ้านวิทยากร ซึ่งสอนใต้ต้นไม้อาจมีปัญหาเรื่องลมฟ้าอากาศ •
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 เรืองวิทย์ ศรีสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการวัดเลียบพอเพียง
ทำา กิน อยู่ ใช้ด้วยปัญญา (พันธุกรรมนำาชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง) 
แห่งบ้านวัดเลียบ เป็นผู้นำาขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนรอบด้านมาตั้งแต่
ปี 2538 วันหนึ่งขยับมาเจาะลึกหมู่บ้านตัวเองคือหมู่ 10 บ้านวัดเลียบ 
ตำาบลชิงโค อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันตก ของบ้านวัดเลียบเป็นที่นา หลังเก็บเกี่ยวซึ่งเป็น
หน้าแล้ง วิถีผู้คนก็จะเปลี่ยนมา เลี้ยงวัว หาปลาน้ำาจืด และปลูกผักโดยวิธี
ธรรมชาต ิทศิตะวนัออกตดิชายทะเลอา่วไทย สภาพเดมิบา้นวดัเลยีบจงึเปน็
ชุมชนน่าอยู่มาแต่อดีต เพราะถึงพร้อมด้วยสุขภาวะ 4 ด้าน 
 1. สุขภาวะทางกาย มปีจัจยั 4 พืน้ฐานการดำารงชวีติทีไ่มเ่ดอืดรอ้น
  เช่น  มีข้าว ปลา อาหารที่สมบูรณ์ ปลอดภัย เพราะทำาเอง
  หาเอง กินเอง เหลือแบ่งปันแล้วถึงแลกเปลี่ยนหรือขาย  

8
วัดเลียบพอเพียง

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ สู่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำา กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา

(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง)
“พันธุกรรมนำาชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง”
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 2. สุขภาวะทางจิตใจ  ชาวบ้านไม่เครียด มีศาสนาเป็นที่พึ่ง
 3. สขุภาวะทางสงัคม มวัีฒนธรรม/ประเพณแีละภมิูปญัญา อยูแ่บบ
  เครือญาติแบ่งปัน-ให้กันมีผู้อาวุโสคอยเป็นหลักประคองชีวิต
  ลูกหลาน 
 4. สุขภาวะทางปญัญา มคีร/ูพระและผูท้รงภมูปิญัญาดา้นตา่งๆ เปน็
  ผู้เสริมความรู้/ชี้แนะแนวทางฯ
 หากทุกอย่างได้มาแปรเปลี่ยนตามเหตุปัจจัย ทศวรรษที่ผ่านมา
ชาวบ้านวัดเลียบจาก 139 ครัวเรือน ที่เคยเป็นชาวนาเกือบทั้งหมด เลิก
ทำานา มาปลูกพืชผัก และส่วนหลักจริงๆ หันมาสนใจการปลูกมะม่วงขาย 
เพราะทำารายได้ดีกว่า
 ตำานานมะม่วงพมิเสนเบาตน้แรกเกดิทีน่ี ่จนปรากฏเปน็คำาขวญัตำาบล
ชิงโคที่ว่า “ถิ่นขนมคอเป็ดเลื่องชื่อ เลื่องลือรสชาติขนมดู หาดทรายหรูสุด
ลูกตา ท้องทุ่งนาเขียวขจี มะม่วงพิมเสนรสดี รู้รัก สามัคคี พัฒนา”
 มะม่วงพิมเสนเบากลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้าน มีพ่อค้า
คนกลางเข้ามารับซื้อถึงสวน มี 84 ครัวเรือน ทำาอาชีพปลูกมะม่วงเป็น
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หลักพื้นที่ 800 กว่าไร่ มะม่วง 5,000 กว่าต้น สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำา
พวกเขาพบว่าวิธีใช้สารเร่งมะม่วงออกนอกฤดูอย่างน้อยสามรอบ เป็นสาร
เร่งดอก เหมือนที่ใช้ในลำาไย นอกจากใช้สารเร่งยังต้องใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า
หญ้า ทำาให้ฤดูแล้งที่บ้านวัดเลียบน้ำาที่สูบขึ้นมารดต้นไม้ เปลี่ยนสี มีกลิ่น 
เพราะยาฆ่าหญ้าลงไปปนเปื้อนน้ำาในดิน   
 “ทุกคนได้เงินมากขึ้นจากสวนมะม่วง แต่ปัญหาอื่นตามมา
จนตั้งคำาถามว่าคุ้มกันหรือไม่ มีความสุขหรือเครียดกับสิ่งที่กำาลังเป็นอยู่”
เรืองวิทย์เล่า ในที่สุดเริ่มมีกลุ่มคนหันมาฉุกคิดกันอย่างจริงจัง แกนนำาของ
โครงการฯ ใช้โอกาสที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (สวรส.มอ.) จัดกระบวนการเรียนรู้ นำาความรู้มาทำาการ
ปรับปรุงแผนชุมชน จัดกระบวนการ ออกแบบเก็บข้อมูล โดยใช้กรรมการ
หมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อน
 ชาวบา้นตา่งเหน็พอ้งวา่ตอ้งเริม่แกป้ญัหาการใชส้ารพิษ และสารเคมี 
เป็นปัจจัยในการผลิตก่อน เพราะผลกระทบจากการทำาเกษตรมีผลกระทบ
หลายด้าน 
 - สุขภาวะทางกายทำาให้เกิดโรคแทรกซ้อนจากการกินอาหาร
  ปนเปื้อนสารพิษ ทั้งคนปลูก คนบริโภคที่ซื้อไปกิน  
 - สุขภาวะทางจิต อารมณไ์ม่ดเีมื่อมีกลิ่นเหมน็มากระทบสูดหายใจ
  เขา้ไป บางคนเปน็ลมเมือ่ไดร้บัสารทีฉ่ดีพ่นฟุ้งกระจายตามอากาศ 
  เพราะอยู่ใต้ลม เป็นไข้ไม่สบายฯ   
 - สขุภาวะสงัคมเกดิสภาพแวดลอ้มไมด่ ีทะเลาะกนัระหวา่งคนฉดี
  กับคนรับสาร แม้แต่สัตว์ที่ได้รับผลกระทบเช่นวัวกินหญ้าที่
  ปนเปื้อนสารฆ่าหญ้าและสารที่ตกค้างตามหญ้าเกิดป่วยตาย 
 - สุขภาวะปัญญา มีการปิดบังความคิดที่เป็นองค์รวมเพราะมอง
  เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งและเป็นเครื่องมือ
  หนึ่งของชีวิตเท่านั้น
 สอดคล้องกับเวทีประชาคมหมู่บ้านมีความต้องการให้บ้านวัดเลียบ 
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงกำาหนดกติกาหมู่บ้าน การทำาเกษตรที่เอื้อต่อ
สุขภาพสนับสนุนความเป็นไปได้ในอนาคต 9 ข้อคือ
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 1. ใหค้วามรู้เร่ืองผลร้ายตอ่สขุภาพของสารเคม/ียาฆา่หญา้/ปุย๋เคมี
 2. กำาหนดแปลงต้นแบบเกษตรจัดทำาเป็น 3 โซน เช่น 1.สีแดง
  ไม่ปลอดภัย 2.สีเหลือง เฝ้าระวัง และ 3.สีเขียว ปลอดภัย
  เพือ่ขยายพืน้ทีถ่งึความเปน็หมูบ่า้นผลติผลทางเกษตรทีป่ลอดภยั
  ให้มากที่สุด
 3. สร้าง อย.นอ้ย (เดก็-เยาวชน) เปน็ผูเ้ฝา้ระวงั/ประเมินผล (ปรบั
  เปลี่ยนสีโซนตามข้อมูลเฝ้าระวังใหม่) และจัดตั้งคณะทำางาน
  ติดตามเป็นพี่เลี้ยงแก่ อย.น้อยฯ
 4. มีสถานที่ท่องเที่ยวคือ หาดเพชรลีลาศ
 5. มีมะม่วงพิมเสนที่มีคุณภาพ
 6. มีวัดเลียบที่ชาวบ้านใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
 7. มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ความเชื่อของชาวบ้านที่มีมานานคู่หมู่บ้าน คือ 
  ทวดเมา (อายุ 150 กว่าปี) และบ่อน้ำาโบราณ
 8. มีการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เป็นประจำาทุกปี เช่น
  การลอยแพเดือนยี่, ลากพระแรม 3 ค่ำาฯ ตลอดจนการประชา-
  สัมพันธ์ การดำาเนินงานอย่างทั่วถึง
 9. มีผู้ทรงภูมิปัญญา/ผู้นำาองค์กรที่มีความสามารถในการบริหาร
  จัดการองค์กร และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  ทั้งภายใน/ภายนอก
 ส่ิงทีช่าวบ้านวดัเลยีบตอ้งการเดนิถงึเปา้หมายคอืเปน็หมูบ่า้นนา่อยู่
โดยการปรบัเปลีย่นวธิกีารดำาเนนิชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  มาปรบั
ใชใ้ห้เหมาะสมขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานที่กำาหนดตามคำาขวัญหมู่บ้าน
ว่า “หมู่บ้านน่าอยู่ ชายหาดหรู คู่สุขภาวะ วัฒนธรรมนำา เกษตรท่องเที่ยว
และกีฬา” 
 มองพอ้งกนัวา่ชาวบา้นทีน่ีไ่มค่วรปลกูมะมว่งขายเอาเงนิอยา่งเดยีว
อีกต่อไป แต่ต้องคำานึงถึงสุขภาพที่ดี อากาศ อาหาร ต้องดี รู้จักกิน
รูจ้กัใช ้รูจ้กัดแูลสิง่แวดลอ้มดว้ยการใชป้ญัญา ขบัเคลือ่นเรือ่งการผลติอาหาร
ปลอดภัย ลด-ละ-เลิกการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ทำาการเกษตรที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ ดำาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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 เรืองวิทย์เล่าว่าการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2552 เห็นสิ่งดีๆ กลับ
เข้ามา เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ หลายภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง 
อย่างแผนที่สุขภาวะเป้าหมาย 68 ครัวเรือน ใช้วิธีแบ่งเป็น 3 โซนได้โซน
ละ 22-23 ครัวเรือน มีการประกาศเกณฑ์มาตรฐาน เช่น โซนที่ได้อยู่ใน
ระดับสีเขียว ต้องไม่สูบบุหรี่ ต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า โซนไหนมี
สมาชิกปฏิบัติตัวเข้าข่ายดังกล่าว 12 ครัวเรือนจัดเป็นสีเขียว หากต่ำากว่า 
10 ครัวเรือนเป็นสีเหลือง แต่ถ้าไม่ถึง 7 ครัวเรือนหมายถึงว่าใช้สารเคมี 
100% ตั้งแต่ 15 ครัวเรือนขึ้นไปเป็นสีแดง 
 แต่ละโซนจะจัดให้ประธานและคณะกรรมการ ทุกเดือนนัดกลับมา
คยุวา่ไดไ้ปทำาอะไร จดักระบวนการอยา่งไร โดยเฉพาะโซนตกเกณฑม์าตรฐาน 
จะต้องปรับปรุงตัวเอง แม้เกษตรกรบางคนยังไม่เลิกสารเคมีทั้งหมดอย่าง
น้อยเลือกหันมาใช้แบบผสมผสานระหว่างปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมี
 การลดยาฆ่าแมลง สมจิตร์ นิลวงศ์ และวันเพ็ญ นิลวงศ์ ซึ่งอยู่
ในทีมนักวิชาการท้องถิ่นของโครงการฯ มีการวิจัยเรื่องมะม่วงพิมเสนเบา
พบว่าเมื่อมะม่วงให้ผลและเก็บเกี่ยวผลเสร็จ ชาวสวนต้องตัดแต่งทรงพุ่ม
เพื่อกระตุ้นให้มะม่วงแตกใบใหม่ ระหว่างแตกยอดใบอ่อน มีแมลงหรือ
หนอนผีเสื้อกลางคืน ชาวบ้านเรียกว่าสิวเรียน มากัดกินทำาลายยอดใบอ่อน 
 การกำาจัดสิวเรียนทำาโดยตัดกิ่งมะม่วงทิ้งหรือเมื่อมะม่วงออกลูก
เตม็ที ่แลว้เกดิอาการทีเ่รียกว่าไสแ้ตก จะริดกิง่ใหแ้ตกใหมเ่หมอืนกนั ทีผ่า่น
มากิ่งมะม่วงที่ตัดลงมามักปล่อยเป็นขยะ ไม่รู้จะเอามาทำาอะไร มีการวิจัย
ให้เอากิ่งมะม่วงที่ตัดลงมาเผาถ่าน นอกจากได้ถ่านจะน้ำาส้มควันไม้มาไล่
ศัตรูพืช และระหว่างเผาถ่านจะได้ช่วยควันรมกิ่งมะม่วงทำาให้แตกดอกดี
อีกด้วย
 โครงการหมู่บ้านวัดเลียบพอเพียง แต่ละโซนบริหารกลุ่มตัวเอง 
ผลักดันให้แตกหน่อต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย 1.กลุ่มปุ๋ย
หมัก 2.กลุ่มน้ำายาเอนกประสงค์ 3.กลุ่มแปรรูปพืชผักมีการทำาน้ำาพริก
ขนม เครื่องแกง มะม่วงแช่อ่ิม แยมมะม่วง และ 4.ฟาร์มเห็ดชุมชน
ทุกวันนี้ บ้านวัดเลียบ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ มีนักศึกษาหลายสถาบันที่ขอ
มาดูงานท้องถิ่นน่าอยู่ 



52 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

 ธีรดา ศรีสุวรรณ แกนนำาโครงการวัดเลียบพอเพียง ทำา กิน อยู่
ใช้ด้วยปัญญา เล่าว่า จากสิ่งที่โครงการ ดำาเนินกิจกรรมมาภายใต้การ
สนับสนุนของ สสส.อดีต ปัจจุบัน และอนาคต พบว่า
 ปี 1 ที่ผ่านมา เกิด อย.น้อย และโรงเรียนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
 ปี 2 ขณะปัจจุบัน การผลักดันธนาคารเมล็ดพันธุ์ และนักสร้าง
  เสริมสุขภาพ
 ปี 3 หมายถึงระยะต่อไป จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 กลับไปมองถงึเปา้หมายของชมุชนจากเวทปีระชาคมหมูบ่า้นมคีวาม
ต้องการให้บ้านวัดเลียบ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขณะที่ในปี 2554-55 
ระหว่างทาง มีการวิเคราะห์ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของเกษตรกร คือเมล็ดพันธุ์
มรีาคาแพงตอ้งซือ้ทกุครัง้ ทำาใหต้น้ทนุการผลติเยอะ การลดสารเคมีไดร้ะดบั
หนึ่งที่ผ่านมานั้นน่าพอใจ แต่หากลดการซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ด้วย สามารถมีใช้
ไปเรื่อยๆ จะดีกว่า จึงมีการนำาไปสู่การทำาธนาคารเมล็ดพันธุ์
 “อนัน้ีมาจากการประชมุกนัทกุเดอืน สดุทา้ยเรามมีตวิา่จะทำาธนาคาร
เมล็ดพนัธ์ุ  คนทีม่าทำางานตรงนี ้กพ็ฒันาตอ่ยอดมาจากคนกลุม่เดมิ ในนาม
นักสร้างเสริมสุขภาพ โดยดึงมาจาก อย.น้อย กลุ่มต้นกล้าอาชีพ” ธีรดาเล่า 
เมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเก็บมีฟักทอง ฟักเขียว ข้าวโพด เพราะปลูกเป็นพืชผัก
หลกั แซมในสวนมะมว่ง แมว้ถิขีองเกษตรกรทีผ่า่นมามีการเตรยีมเมล็ดพันธุ ์
แต่ชาวบ้านยังไม่รู้เทคนิค วิธีการ การดำาเนินการจึงต้องการวิทยากรมาเสริม
สร้างความรู้ 
 “แต่ก่อนต่างคนต่างทำา แลกเปลี่ยนกันอยู่ ต่อไปควรมารวมกัน
เรามีโรงเรียนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จะสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ขึ้นที่ตรงนั้น
เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ มีการประสานกับอาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธุ์ จาก
มหาวทิยาลยัทกัษณิ มาใหค้วามรูเ้รือ่งเกบ็เมลด็พนัธุ ์ตอ่ไปกต็อ้งสรา้งระบบ
ธนาคาร เราตอ้งมองไปถงึว่าในอนาคตหากพฒันาธนาคารเมลด็พนัธุส์ามารถ
ขายสรา้งรายไดก้บัชมุชนกย็งัได”้ ธรีดาบอกวา่ตอนนีม้ทีีเ่กบ็และมคีนทีม่าทำา 
หาองค์ความรู้ มีเมล็ดพันธุ์บ้างแล้ว เพียงยังไม่เป็นระบบเท่าไร 
 “ส่งที่ได้มาแล้วคือนักสร้างเสริมสุขภาพ ที่เราต้องการต่อยอด
เพื่อโครงการระยะต่อไปของบ้านวัดเลียบคือ ซึ่งต้องการเดินไปสู่ การเป็น



53บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที ่ภาคใต้ 2555-2556

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักสร้างเสริมสุขภาพ 20 คน ท่ีเราพัฒนา
ความพร้อม จะมีการคัดคนมาทำา เข้าใจการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง
สร้างจุดท่องเที่ยวและทดลองท่องเที่ยวในปลายปี 2556 ชูเรื่องเกษตร
ปลอดสารพิษ มะม่วงพิมเสน เบาการแปรรูปมะม่วง ไหว้พระ เผาถ่าน พืช
ผักปลอดสารในแปลง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ให้เขาเรียนรู้ศึกษาว่าทำาอย่างไร”
 สำาหรับหลักสูตรของนักส่งเสริมสุขภาพธีรดาเล่าว่า ประกอบด้วย
 - กายภาพบำาบัด คือเราจะใช้สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่น มาหมัก
  เป็นน้ำาบำาบัดให้สุขภาพดี เป็นจุดเด่นของนักสร้างเสริมสุขภาพ
  เรียนรู้
 - จิตบำาบัด คือการทำาสมาธิ ที่นี่เน้นเคลื่อนไหว เช่น เดินจงกรม 
  กายบริหารแบบมีสมาธิ ใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
  ธรรม
 - เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการทำาเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนแล้ว 
 - แผนแม่บทชุมชน คือการที่ในหมู่บ้านมีการเก็บข้อมูลมาพัฒนา 
  เอาปัญหามาพัฒนาร่วมกัน เพื่อร่วมคิดร่วมทำาให้สามารถเป็น
  การจัดการของชุมชน
 - การทำาเผาถ่าน น้ำาส้มควันไม้ ลดสารเคมี เพราะเอามาทำาได้
  หลายอย่าง และได้ถ่าน
 - กองทุนสวัสดิการเน้นเรื่องการออม ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัว 
  ชุมชน 
 - การจัดการข้อมูล เขาเก็บข้อมูลในชุมชน เพื่อนำามาแปรผล
  วิเคราะห์ พัฒนา เพื่อเชื่อมกับแผนชุมชนอีกทีหนึ่ง 
 - แผนการจัดการเวลา ต้องรู้ว่าการทำางานตอนไหน อย่างไร รู้จัด
  การชีวิต เวลา
 หลักสูตรนี้ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ซึ่งนักสร้างเสริมสุขภาพ 
20 คน เขาได้มีความรู้มากขึ้น ยังต้องคุยกันเรื่อยๆ ฝึกเขาบ่อยๆ ให้เป็น
กลไกได้ •
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 ญาน หมวกเทพ บุคลิกออกไปทางนักคิค นักเขียน หลังจาก
นั่งคุยกันจึงรู้ว่าไม่เกินจากที่คาดเดานัก เขาเกิดในครอบครัวมุสลิมที่รัก
การอา่น เคยมีบทบาทงานเชงิอนรุกัษท์รพัยากรชายฝัง่กบัสมาคมหยาดฝน
มาก่อน
 หลังจบปริญญาตรีบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อปี 2548 ฌานยึดอาชีพทำาสวนยาง เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ และยังดำารง
ตำาแหน่งทางสังคมเป็นประธานธนาคารชุมชนที่ดำาเนินการตามหลักศาสนา
อิสลาม  
 แม้ส่วนตัวเขาจะทำาสวน แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านแหลม ตำาบล
วังวน อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้นอยู่ติดคลองปะเหลียน สายน้ำาสำาคัญ
ของตรังอันมีต้นกำาเนิดมาจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอำาเภอปะเหลียน 

9
พลิกกิจกรรมอนุรักษ์
สู่...Story ท่องเที่ยวบ้านแหลม
โครงการชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น
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ย่านตาขาว กันตัง หาดสำาราญ รวม 80 กิโลเมตร ชาวบ้านแหลมที่อยู่
ปากคลองปะเหลียน อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์
สามน้ำา ท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำามาหล่อเลี้ยงชุมชน ประกอบ
อาชพีประมงชายฝัง่ แตบ่างรายออกไปหากนิไกลถงึเกาะลิบงและเกาะเภตรา 
 การที่ฌานมาทำาโครงการชุมชนน่าอยู่รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น
กับ สสส. จึงเน้นแก้ปัญหาคนบ้านแหลมผู้ซึ่งทำามาหากินใช้ชีวิตอยู่กับ
ลำาคลอง และ 80% เปน็มสุลมิอนัตัง้ถิน่อยูถ่ิน่นีม้ากวา่ 100 ป ี จุดประสงค์
โครงการฯ เพ่ือให้คนในชุมชนมีข้อมูลทรัพยากรของชุมชนโดยแท้จริงสร้าง
กลุม่เยาวชนมาดแูลรกัษาทรพัยากร รกัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชนเอง
 “คนส่วนใหญ่ของบ้านแหลมนั้นทำาประมงชายฝั่ง ในเขตระดับน้ำา
ไม่ลึกมากสัก 10-15 วา หาพวกปลากระบอก ปลากะพง คลองในชุมชน
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ยังเป็นแหล่งของหอยปะ(หอยตลับ) หอยลาย  และปูดำา ที่มีพ่อค้ารับซื้อ
อยู่ในหมู่บ้าน” เขาเล่าด้วยน้ำาเสียงและแววตาคนอ่านบทกวี ผู้มองเห็นฝัน
และหวัง 
 ชาวบ้านส่วนหนึ่งหากินกับป่าจาก นอกจากนั้นมีกระชังเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำาอยู่ราว 30-40 เจ้า กระชังการเพาะหอยแมลงภู่มีมากกว่าประเภท
อื่น ที่เหลือก็เป็นกระชังปลากะพง และกระชังเพาะหอยนางรมที่ลดน้อย
ถอยลงเพราะพันธุ์หอยหายาก ในโครงการฯ เขาจึงร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์หอย
นางรมบ้านแหลม ใหค้วามรูเ้รือ่งการเลีย้งหอยนางรมพรอ้มกบัประสานไปยงั
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตตรัง มาช่วยส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยง
 จากภาพรวมการทำามาหากินดังกล่าวบ้านแหลมนับว่าเป็นชุมชน
หนึ่งริมฝั่งอันดามันที่เศรษฐกิจดีพอสมควร โดยคนหนึ่งๆ สามารถทำารายได้ 
800-1,500 บาทต่อวัน 
  “ผมมาทำาโครงการฯ นี้ เพราะคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน มาพูดกับ
ผมว่าทรัพยากรของเรากำาลังจะหมดแล้ว หากเทียบเมื่อเกือบ 100 ปีก่อน
มีคนมาอยู่กันที่นี่เพียง 7 ครัวเรือน ตอนนี้เพิ่มเป็น 230 กว่าเรือน คนบ้าน
แหลมเพิ่มมาเป็น 1,000 กว่าคน คิดดูก็แล้วกันว่าทรัพยากรเท่าเดิมแต่ถูก
ใช้มากเหลือเกิน”
 หลายอยา่งทีเ่ปลีย่นไปทีบ่า้นแหลมอยูใ่นสายตาของเขา ภาพทีช่าว
ประมงหลายคนพออายุมากไม่มีเร่ียวแรง ยอมหันขึ้นมาทำาสวนยางบนฝั่ง
พอถึงฤดฝูนกรีดยางไมไ่ดฝ้นืออกทะเล ขณะทีเ่ดก็รุน่ใหมบ่างคนเกดิและโต
ที่นี่ แต่ว่ายน้ำาไม่เป็น เพราะตัดรากจากบ้านเกิดเข้าเรียนในเมือง นั่นแสดง
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลายมิติ สำาหรับคนที่ยังอยู่กับถิ่นฐานบ้านเกิด
ล่ะจะทำาอย่างไร 
 เขาเริ่มกับกลุ่มคนที่คิดแบบเดียวกัน มองหนทางรับมือกับปัญหา
ดังกล่าว อย่างน้อยแม้จะแก้ไขให้ดีกว่าเดิมไม่ได้ก็อย่าให้ลดลงไปกว่านี้  
ทรัพยากรบางอย่างซ่ึงที่อื่นหายไป แต่ที่นี่ยังมีอยู่ หรือทรัพยากรบางอย่าง
เคยสมบูรณ์ใน พ.ศ.นี้ พบว่าที่อื่นมีมากกว่าบ้านแหลม
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 “เราคิดเองอย่างเดียวไม่ได้ ก็ใช้ข้อมูลวิชาการมาเปรียบเทียบ
โครงการฯ ทีผ่มเปน็ผูร้บัผดิชอบเริม่ทำาการศกึษาทรพัยากรของทอ้งถิน่อยา่ง
ป่าชายเลนอย่างจริงจัง ”
 เขาจัดเวทีรายงานสถานการณ์ทรัพยากรชุมชนชักชวนชาวบ้านได้ 
100 กว่าคนมานั่งคุยและมอบหมายให้พวกเขาออกหาข้อมูลชุมชน
 “แค่คำาถามง่ายๆ ว่าในชุมชนมีคลองชื่ออะไรบ้าง ชาวบ้านเห็นและ
อยู่กับมันทุกวัน แต่เอาเข้าจริงแล้วเรื่องแบบนี้ ไม่เคยมีการจัดระบบข้อมูล
มาก่อน ไม่มีใครฉุกคิดว่าในคลองมีคนทำามาหากินจำานวนเท่าไร คลองใน
ลุ่มน้ำาปะเหลียนมีกี่สายกันแน่ แม้แต่ภูมิปัญญาชาวบ้านในการตั้งชื่อคลอง 
ก็ได้มาพูดกัน”
 หลังการเก็บข้อมูลแล้ว กลับมาจัดระเบียบข้อมูล ผลิตออกมาทำา
เป็นหนังสือเล่มเล็กที่ชื่อว่า “บันทึกไว้ให้เป็นประวัติบ้าน บ้านแหลม-วังวน 
คน ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม” มคีวามคาดหวงัวา่ชาวบา้น
สามารถนำามาเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน เช่นคนที่จับปูดำาใช้
เป็นคู่มือในการกำาหนดแหล่งทำากินของเขาได้ หนังสือเล่มนี้ขนาด 10 หน้า
พิมพ์เป็นภาพสี่สีทั้งเล่ม 
 “เป็นหนังสือเน้นภาพ มากกว่าตัวหนังสือนะครับ ชาวบ้านคงชอบ
แบบนั้นมากกว่าและเข้าใจง่าย ผมเองชอบถ่ายภาพ ตลอดเวลาท่ีผ่านมา
เกบ็ภาพถา่ยกจิกรรมชมุชนไวม้าก ไมว่า่ในกโุบร ์อาชพีชา่งซอ่มเรอื จะมกีาร
บนัทกึเอาไวอ้ย่างละเอียดทกุภาพ เปน็การอธิบายถงึความเปน็ชมุชนแหง่นี”้
 เน้ือหาหลักจากภาพ จะกล่าวถึงประกอบด้วย อาชีพในชุมชน 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศาสนา และการสร้างสำานึกให้เยาวชนมีการ พิมพ์แจก 
170 เล่ม ให้กลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำาศาสนา 
กลุ่มป่าชายเลน และกลุ่มทั่วไป
 เขาบอกว่าที่สนใจทำาหนังสือ เพราะว่าเป็นคนชอบอ่าน ชอบบันทึก 
พอมาทำาโครงการกส็นกุกบัสิง่ทีพ่บเหน็โดยตลอด  หนงัสอืจงึเปน็อกีหนทาง
ของการพยายามให้ข้อมูลกับชาวบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ดีกว่าการบอกกล่าว
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เพียงปาก อันสูญหายไปกับสายลมได้เร็วกว่า 
 “เรายังทำาเพ่ือให้คนภาคภูมิใจในความเป็นชุมชนคนบ้านเราด้วย  
คนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ที่ทำาโดยคนบ้านเราเอง เขาน่าจะเห็นความสำาคัญ
ของบ้านเกดิ ขอ้มูลชุมชน เราไมเ่คยทำาอยา่งเปน็ระบบมากอ่น และแมว้า่จะ
มีหน่วยงานต่างๆลงมาศึกษาบ้านแหลมจำานวนมากไม่ต่ำากว่า 10 หน่วยงาน 
แต่เขาก็ไม่เคยคืนข้อมูลกลับมาสู่ชุมชนเราเลย เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้
เป็นครั้งแรก ที่ทำาโดยชุมชนเอง จะมีค่าในตัวของมันเอง”
 หนังสือคือเรื่องราว อีกมุมเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมกับทรัพยากร
ธรรมชาตทิีม่อียู ่อยา่งการท่องเท่ียวท่ีจำาเปน็จะตอ้งนำาด้วยเรือ่งราวกอ่นเสมอ 
ประเดน็น้ีได้ไปเช่ือมโยงกบัอกีสิง่หนึง่ทีเ่ขาดำาเนนิการอยู่คอืการจัดการสำารวจ
เส้นทางลุ่มน้ำาปะเหลียนในมุมกว้างออกไปจากหมู่บ้านซึ่งไม่เคยมีใครจัดทำา
เรื่องนี้มาก่อน 
 “วันน้ันเรานัดหมายรวมตัวกันที่ท่าเรือบ้านแหลม และเริ่มออก
เดินทางสำารวจและเรียนรู้พื้นที่ ณ ลุ่มน้ำาปะเหลียนโดยใช้เรือหางยาวของ
พี่น้องประมงบ้านแหลม เดินทางไปเรียนรู้และทำาความรู้จัก น้ำาตกน้ำาเค็ม
ต.ทุ่งกระบือ โดยทางเรือ ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนริมลุ่มน้ำา จากนั้น
ก็ไปยังศูนย์เฝ้าระวังเขตอนุรักษ์หอยปะ ม.9 ต.ทุ่งกระบือ”
 แม้ระยะทางไม่ไกลจากชุมชนของพวกเขา แต่พบว่าชาวบ้านแหลม
จำานวนมากไม่รู้จักสถานที่เหล่านั้น 
 “ผมพาพีน้่องไปตรวจความอดุมสมบรูณข์องลุม่น้ำา เสน้ทางใชเ้วลา
ทางเรือราว 1 ชั่วโมงน้ำาตกน้ำาเค็มนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว สวยงามแห่งหนึ่ง
ของอำาเภอยา่นตาขาว ในลุม่น้ำาแห่งเดยีวกนั แตพ่ีน่อ้งชาวบา้นผมกลบัไมรู่จ้กั 
เราก็พยายามพูดถึงเส้นทางท่องเที่ยวอันเชื่อมพื้นที่อำาเภอกันตัง ปะเหลียน 
ย่านตาขาว และหาดสำาราญ ว่า ต่อไปถ้าเราจะเปิดเส้นทางการติดต่อไปมา
หาสู่ เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ก็สามารถทำาได้ แต่ละแห่งจะมีความ
น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติงดงาม เรื่องเล่า ตำานาน วัฒนธรรม อยู่แล้ว ”
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 เขาบอกว่าทั้งหนังสือเล่ม และกิจกรรมแท้จริงคือการสร้างstory 
หรือเรื่องราวอันเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว 
 ความเคลือ่นไหวเหลา่นี ้ ยงัมผีลพลอยไดจ้ากกลุ่มวยัรุน่ทีถ่กูดงึเขา้
มาทำางานลดความเสี่ยงต่อการไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาสังคมอื่นๆ ที่กำาลังรุมเร้า
เข้ามา ถือว่าเป็นการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์
 หลงัการเดนิทางครัง้นัน้ มกีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูของชมุชน เผยแพร่
ข้อมูลเร่ืองป่าชุมชนเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนในชุมชน จัดทำาข้อมูลของ
ชาวประมงพื้นบ้านเร่ืองชื่อ และจำานวนลำาคลอง รอบริมลุ่มน้ำาปะเหลียน
เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของคนในชุมชนเอง และการรายงานทำาความรู้จัก
สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนรอบลุ่มน้ำาปะเหลียน ได้แก่ น้ำาตกน้ำาเค็ม ท่าเรือ
แปะกว๋น ทา่จิม้เขตอนรุกัษห์อยปะ ต.ทุง่กระบอื อ.ยา่นตาขาว และปา่ชมุชน
บ้านแหลม ม.3 ต.วังวน อ.กันตัง 
 “ผมบอกพี่น้องว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สามารถทำาได้ในพื้นที่
ลุ่มน้ำาฯ เพราะภายใน 1 วัน สามารถสัมผัสชุมชนได้ถึง 4 อำาเภอ นี่คือจุด
ขายของเราในอนาคต” และเพือ่กรยุทางสูก่ารทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษอ์ยา่งเปน็
รูปธรรมในอนาคต ฌานจึงหันมานำาการจัดกิจกรรมชุมชนอื่นต่อ เช่นจัด
ประเพณีที่เคยหายไปช่วงระยะหนึ่ง ปัจจุบันชุมชนชายฝั่งกลับมาฟ้ืนฟู
เนื่องจากมีความสนุกสนาน และทำาให้คนในชุมชนมีโอกาสได้พบปะกันคือ
การแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน นอกจากนั้นมีกิจกรรมทำาความสะอาดท่าเรือ
ประมง ซ่ึงท่าเรอืประจำาชมุชนทีส่รา้งมานาน แตค่บัแคบ มคีนใชม้าก ไมค่อ่ย
ได้รับการดูแลเท่าที่ควร 
 “หากการท่องเที่ยวเกิด จะต้องมีการพัฒนาที่ดีกว่านี้” ฌานให้
ความเห็น
 เขายังจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. 
กรรมการมัสยิดบ้านแหลม กลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม กลุ่มรักษาป่าชายเลน 
เยาวชนในชุมชนรว่มมอื และพีน่อ้งจากพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เชน่ เยาวชนโครงการ 
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ทู บี โรงเรียนกันตังพิทยากร กลุ่มเครือข่ายชุมชนรักษ์บ้านเกิด ต.วังวน
และเจา้หนา้ทีป่า่ชายเลนที ่30 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพ่ือสร้าง
พื้นที่ต้นไม้ไว้ใช้สอยของชุมชนเองจำานวนพื้นที่ 15 ไร่ โดยปลูกต้นพังกา
หวัสมุ ซ่ึงเป็นไม้โตเร็ว จำานวน 500 ตน้  นอกจากนัน้ยงัมกีารจดันทิรรศการ
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และมีผู้นำาศาสนามาพูดคุยเกี่ยวกับความสำาคัญ
ของศาสนา มีสมาชิก อสม.มาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพของคนภายในชุมชน 
ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านมาพูดคุยถึงความสำาคัญของหอยปะ ที่ลดลงจาก
ในอดีต ตัวแทนกลุ่มเยาวชนมาพูดคุยเกี่ยวกับอาเซียน ฯลฯ
 ทุกกิจกรรมกำาลังนำาองคาพยพทางจิตวิญญาณชุมชนเคลื่อนกลับ
เข้ามาหากันอีกคร้ัง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคนบ้านแหลมที่บันทึงลง
ปกหลังหนังสือ บันทึกไว้ให้เป็นประวัติบ้าน บ้านแหลม-วังวน คน ชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ว่า
 “บ้านฉัน มีน้ำาใต้ดิน ที่สะอาดและเพียงพอ
 บานฉันมีดินที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกปาล์ม ต้นจาก รวมทั้งปศุสัตว์
 บ้านฉันมีลุ่มน้ำา ลำาคลอง ป่าชายเลน ปูดำา หอยปะ ปลาต่างๆ
 บ้านฉันมีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
 บ้านฉัน รู้คุณค่าทรัพยกรชุมชน และร่วมกันรักษาไว้อย่างยั่งยืน 
บ้านฉันชื่อว่า บ้านแหลม” •
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 เรามักเห็นข้อความรณรงค์ทิ้งขยะลงถังเพื่อความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่เราต่างก็ไม่เคยสนใจว่าขยะที่ทิ้งลง
ถังแล้วจะมีปลายทางอยู่ที่ใด ทำาความเดือดร้อนให้ใครบ้าง
 เพราะอย่างนั้นเอง ชาวบ้านบ่อกล้วย ตำาบลหาดพันไกร อำาเภอ
เมอืงชมุพร ตอ้งทนทกุขท์รมานกบัปญัหาขยะจากหลายทอ้งถิน่ทีถ่กูขนมาทิง้
ท่ีน่ีอยูทุ่กวนั  พวกเขาไมอ่าจปฏเิสธอะไรไดใ้นเมือ่พืน้ทีส่ว่นหนึง่ของหมูบ่า้น
ถูกซ้ือเป็นบ่อทิ้งขยะของเทศบาลเมืองชุมพร กระบวนการชอบธรรมตาม
กฏหมาย แต่ไม่ชอบธรรมในหลักสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันของผู้คน
 อย่างน้อยในสายตากำานันประเสริฐ วัฒนครใหญ่ แกนนำาผู้
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้มายาวนาน

1
โอกาสแห่งนักสู้กองขยะ

โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ

0
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 “บ่อขยะที่นี่ ผมคิดว่าเริ่มมีมาราว 40 ปีก่อนนายกเทศมนตรีที่
ดำารงตำาแหน่งสมัย พ.ศ.2520 เขามีสวนที่นี่ พอเทศบาลมีขยะ เขาสั่ง
เอามาทิง้ทีส่วนตวัเอง ชาวบา้นตอ่ตา้นทเีขากเ็งยีบไป รอทิง้จังหวะเสียหนอ่ย
แลว้กลบัมาทิง้ใหมอ่กีดำาเนนิมาอยา่งนี”้ กำานนัประเสรฐิ เลา่ถงึความเปน็มา 
 ความพยายามในการหาพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองชุมพรเป็น
มรดกทางการเมืองที่สืบต่อกันมา หลังเปลี่ยนนายกเทศมนตรีก็มีนโยบาย
หาซือ้ท่ี ท่ีไม่ไกลจากเมอืงชมุพรมากนกั มนัจงึชีม้ายงัตำาแหนง่ทีเ่คยทิง้กนัมา
กอ่นซึง่เปน็ทีด่นิเดมิของนายกคนกอ่น เริม่จากแปลงนัน้ เทศบาลวางแผนซือ้
มาเรือ่ยๆ เม่ือซ้ือได้และทิง้ขยะสรา้งปญัหากลิน่เหมน็ตลบแล้ว ทีด่นิรอบขา้ง
ใครมทีีท่างละแวกน้ัน ยอมขายทิง้หนปีญัหาไปอยูท่ีอ่ืน่ เมือ่ไมม่ใีครอยากอยู่
ติดบ่อขยะ ยิ่งเข้าทางเทศบาลที่จะไล่ต้อนซื้อที่ดินขยายเขตออกมาเรื่อยๆ 
 “สิบปีก่อนเทศบาลเมือง ลงซื้อที่ดินอย่างจริงจัง เดิมเป็นที่ชาว
บ้านหมดละครับ แต่เทคนิคการซื้อของหน่วยงานจะมาบอกว่าเป็นการซื้อที่
สว่นตวัเพือ่ทีจ่ะสร้างสวน คนทีซ่ือ้กน็ามบคุคล พอได ้70-80 ไร ่กแ็ปลงจาก
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บคุคลมาเปน็เทศบาลเมอืง นัน่แสดงเขามแีผนอยูแ่ลว้ถา้เขาซือ้ทีโ่ดยบอกวา่
ทำาบ่อขยะ จะถูกต่อต้าน ถูกต้องไหม เลยมาใช้วิธีนี้” กำานันประเสริฐเล่า   
มาถึงตอนนี้บ่อขยะ 2 เฟส เพิ่มเป็น 100 กว่าไร่ เพราะยังซื้อขยายได้อีก 
สภาพที่ดินโดยรอบบ่อขยะเป็นสวน และบ้านเรือนประชาชน
 ชาวบา้นเขากลว้ย และชาวตำาบลหาดพงัไกรออกมารวมตวั คดัคา้น
บอ่ขยะแหง่นี ้ครัง้ใหญใ่นป ีพ.ศ.2538 มกีารยืน่หนงัสือกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ตอ่มา
หน่ึงแกนนำาท่ีคัดคา้นเรือ่งนีถ้กูยงิตาย ซึง่เขากเ็พือ่นสนทิ คูห่กูำานนัประเสรฐิ
ทีร่ว่มตอ่สูเ้คยีงบา่เคยีงไหลใ่นเร่ืองนีก้นัมานัน่เอง เม่ือแกนนำาถกูยงิ ชาวบา้น
พากันระส่ำาระสาย ไม่กล้าออกมาคัดค้านบ่อขยะจึงเกิดตั้งแต่บัดนั้น 
 ภรรยาของผู้ตายทำาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ กลายเป็นคนเสียสติ
ชีวิตของลูกที่ขาดพ่อก็เติบโตข้ึนมาอย่างไม่สมบูรณ์ดีนัก กำานันประเสริฐ
มองชะตากรรมครอบครัวเพื่อนสนิทอย่างไม่ค่อยสบายใจ เขายอมตายเพื่อ
คนอื่น แต่ชุมชนกลับไม่ได้ให้ความใส่ใจ มาถึงวันนี้เขายังรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
 “ผมต่อสู้มาโดยตลอด แต่ราชการไม่ได้เข้าข้างชาวบ้านตอนเริ่มมี
บ่อขยะ เขาบอกว่าเป็นแบบฝังกลบเป็นชั้นๆเอาดินเทกลบไปวันต่อวันแต่
เวลาทำางานจริงกลบัไมท่ำาถกูตอ้งตามหลกั กลบัมาโยนขึน้ไปกองเอาไวใ้นบอ่ 
ไม่ได้กลบมาเกือบ 10 ปี”
 ปัญหาที่เกิดมาจากบ่อขยะทำาให้น้ำาใต้ดินปนเปื้อน ด้านล่างบ่อขยะ
เป็นบ่อลูกรังเก่าที่เชื่อมกับหนองน้ำาไหลลงสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติ เพราะจาก
บ่อขยะจะมีลำาคลองสายเล็กที่ไปเชื่อมกับคลองห้วยรากยางตำาบลหาด-
พนัไกร ไหลลงสูค่ลองตะเภาสายหลกัทีผ่า่นเทศบาลเมอืงชมุพร น้ำาจากคลอง
ตะเภาเป็นแหล่งน้ำาดิบประปา หากพูดไม่ผิดวัฏจักรนี้ก็ย่อมหมายความว่า
คนกำาลังกินน้ำาขยะที่ทุกคนเคยทิ้ง
 กลิน่เหมน็ จะสง่ผลอยา่งมากกบัคนทีอ่ยูต่รงชอ่งทางลมกบับอ่ขยะ 
สว่นคนไมอ่ยูใ่นชอ่งทางลมจะไดก้ลิน่เนา่เหมน็เมือ่เกดิลมหวนเปน็ครัง้คราว  
กินพื้นที่ ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ไม่เฉพาะตำาบลหาดพังไกรแต่รวมถึง
ตำาบลวังไผ่พื้นที่ติดกัน



64 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

 “สำาหรับโรคที่แพร่มาจากบ่อขยะเรา ตรวจไม่เจอ หรืออาจมีแต่เรา
ไม่รู้พอก็ได้” กำานันประเสริฐว่า นอกจากนั้นคือปัญหา ฝูงสุนัขอาศัยกอง
ขยะถึง 100 ตัว
 ฝูงสุนัขเหลา่นี ้กำานนัเลา่วา่มาจากชาวบา้นจากหลายชมุชน แอบนำา
มาปล่อยทิ้ง เมื่อรวมกับส่วนที่เทศบาลจับหมาจรจัดแอบมาปล่อยยามวิกาล
ด้วยแล้ว จึงเพิ่มจำานวนรวดเร็ว เมื่อสุนัขมาอยู่ด้วยกันมีจำานวนมาก มักจะ
กัดกันเอง แยกแตกกลุ่ม 7-8 ตัว นอกจากหากินกองขยะ บางตัวแอบมา
ขโมยกินไก่ชาวบ้าน  
 “เราเคยเรยีกปศสุตัวม์ายงิยาสลบทำาหมนัแตไ่มไ่ดผ้ล เพราะปรมิาณ
ที่มากเกินไปนั่นเอง และนับว่าจะออกลูกออกหลานเพิ่มจำานวน”
 ขณะทีส่ถานการณบ์อ่ขยะ สรา้งมลพษิเพิม่ในอตัรากา้วหนา้ เพราะ
ขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่งในชุมพร มาใช้บริการที่นี่
จ่ายงบประมาณค่าทิ้งตันละ 750 บาท 
 “ผมมองเชิงโครงสร้างปัญหานะ การแก้ปัญหาขยะ เข้าทางผล
ประโยชน์ ที่ว่าท้องถิ่นจะได้ประโยชน์จากการซื้อรถขยะ ถังขยะ จ้างคน
มคีา่จดัการ เอาใจชาวบา้นไดส้ว่นเทศบาลชมุพรเจา้ของพ้ืนทีเ่องกไ็ดป้ระโยชน์
เก็บคา่ทิง้ตนัละ 750 บาท งานมคีนไดป้ระโยชน ์แตโ่ยนภาระใหก้บัชาวบา้น
เขากล้วย”
 นอกจากพาขยะมาทิ้งที่นี่แล้วการช่วยเหลือดูแลคนรอบบ่อขยะไม่
เคยมีการพูดถึงกันอย่างจริงจัง
 “ไมม่อีะไรทีบ่อกวา่จะจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มตลอดเวลาทีผ่่านมา 
แม้จะมีการทำาบ่อบำาบัดน้ำาเสียจากกองขยะ แต่น้ำาเสียไม่ได้ผ่านระบบบำาบัด
ดังกล่าว เพราะไม่เดินเครื่องพอพูดไป คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่า ราชการ หรือ
ท้องถิน่เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชนเ์รือ่งนีอ้ยูก่ไ็มไ่ดพ้ดู หรอืจะแกป้ญัหาอะไร
เพราะเขาได้ประโยชน์อยู่”
 ตลอดเวลาทีผ่า่นมา กำานนัเลา่ว่าหาโอกาส เขา้ไปพดูคยุ ทำาหนงัสอื
ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดตั้งแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
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หรือนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เจ้าของบ่อขยะโดยตรง แต่สุดท้ายไม่มี
ทางออกของการแก้ปัญหา ขนาดในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรส่ัง
นายกเทศบาลว่าควรดำาเนินการอย่างไรต่อเรื่องนี้มีการรับปากอย่างเป็นมั่น
เป็นเหมาะ
 “แต่หลังจากนั้นก็เหมือนละครฉากหนึ่งที่เล่นให้ผมดู” กำานันว่า
เม่ือย้อนกลับมาแก้ปัญหาโดยใช้แนวร่วมภาคประชาชน คนในชุมชน
ไม่มีพลัง บางคนมองเป็นธุระไม่ใช่ ชาวบ้านบางคนได้ผลประโยชน์ เพราะ
เข้าไปทำางานเก็บขยะในบ่อขยะ ขับรถแม็คโค บ้างที่เหลือ กลัวว่ามายุ่งเรื่อง
นี้อาจตาย หรือลำาบากบ้าง 
 “ผมทำางานนี้เสี่ยงชีวิต แต่ถามว่าสังคมเองก็ไม่ได้ขานรับสักเท่าไร 
แทนที่จะมาช่วยบางคนมาบอกว่าระวังนะเว้ย ตายเอา อย่าไปทำาเลยเล่นกับ
สื่อสื่อเองก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์”
 หลงัจากเพือ่นเขาตาย ชาวบา้นไมก่ลา้ออกมาเคลือ่นไหว มแีตผู่น้ำา
อย่างเขากับเพื่อนอีกราว 5-10 คนที่ไม่มีแรงพอ
 กำานันประเสริฐยอมรับบางคร้ังอดท้อกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ 
จนเมื่อ สสส. สนับสนุนงบทำาโครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ  
จึงนับว่าเป็นโอกาสอีกครั้ง โดยเอาชาวบ้านมาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
กันใหม่ ผ่านการประชุม เดือนละครั้ง เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยาย
เสนอทางออก ทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและอนาคต ที่ยังไม่มีใครดาดเดาว่าจะมี
ปัญหาอะไรอื่นอีกหรือไม่ ให้ความรู้กับชาวบ้าน ว่าควรทำาอย่างไรกับการอยู่
ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ 
 ด้วยความร่วมมือกับนายยุทธนา รัตนมณี พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุน
โครงการจึงได้มีการงานวิจัยชุมชน ขึ้นชุดหนึ่ง ที่มีการออกแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับปัญหาจากบ่อขยะ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น สอบถามจาก
ชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่บ่อขยะ 1 ตารางกิโลเมตรประมาณ 50 หลังคาเรือน 
หลงัถามทกุบา้นในกลุม่เปา้หมาย คำาตอบมาทิศทางเดยีวกนั พบปญัหาไม่ตา่ง
จากที่รับรู้กันมาแล้วคือ คำาตอบออกมาคือ น้ำาเสีย กลิ่นเหม็น สุนัข
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 ปัญหาที่กระทบชาวบ้านโดยตรงขณะนี้ คือระบบน้ำาประปาหมู่บ้าน 
เพราะตอ้งนำาน้ำามาจากคลองอนัปนเปือ้นน้ำาบอ่ขยะ เชน่เดยีวกนัคลองแหง่นี้
เคยพบปลาตายได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาตรวจ
สภาพน้ำา ได้รับคำาตอบว่าน้ำาไม่มีปัญหา
 “ผมว่าเฮ้ย น้ำาออกมาปลาตายตลอดคลอง เขากลับมาบอกว่าไม่มี
ผลกระทบอะไร ถามว่าผมจะเชื่อใครต่อไป”
 การประเมินผลกระทบชาวบ้านแบบง่ายๆ เพื่อส่งผลประเมินนี้
เพื่อให้เทศบาลเมืองมีการปรับปรุงบ่อ ไม่ได้ให้รับผลกระทบ และเอาผล
ทีไ่ดไ้ปเรียกร้องกบัคนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะเทศบาลเมืองชมุพรและทอ้งถิน่
30 แห่งที่มาทิ้งขยะ
 “ต้องบอกเสียก่อนว่าในเวลานี้ ผมไม่ได้ต้องการขับไล่บ่อขยะ
แตใ่หห้นัมาดปูญัหาทีเ่กดิขึน้กระทบชาวบา้นวา่จะจดัการอยา่งไร หรอือาจจะ
บอกว่า แต่ละแห่งคัดแยกขยะมาก่อนได้ไหมก่อนมาทิ้งคุณกินผลไม้ทำาไม
ไมไ่ปท้ิงตามโคนไม้ใหเ้ปน็ปุย๋ ชว่ยกนัตัง้แตต่รงนัน้จะไดไ้หมคนอืน่ทิง้ขยะมา
ใส่เราไม่ได้ปฏิเสธคุณนะ แต่คุณต้องลดปริมาณขยะเท่าที่จำาเป็น” 
 ในมมุมองเขาการทำาสิง่ท่ีกระทบกบัชาวบา้นอย่างนี ้ถา้ไม่มีทางเลอืก
อืน่แลว้ ชาวบา้นจะตอ้งไดร้บัผลประโยชนจ์ากสิง่นัน้บา้งกย็งัด ีอยา่งเทศบาล
ชมุพรได้ค่าท้ิงขยะ วนัละประมาณ 75,000 บาท ไมเ่คยมกีารนำางบประมาณ
มาจัดสวัสดิการให้กับคนรอบบ่อขยะบ้าง
 หลังจากทำาโครงการ ของ สสส. จึงเท่ากับว่า ผลสำาเร็จสำาคัญอยู่ที่
มีข้อมูลฉบับชุมชนที่ชัดเจน เพื่อไปยืนยันกับผู้เกี่ยวข้องได้ว่า ชาวบ้าน
ต้องการอะไร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเห็นความเดือดร้อน 
 “องค์กรอื่นน่าจะมาช่วยพวกเรานะ ที่เราต้องการ คือให้คนที่เอา
ขยะมาทิ้งได้มีการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะให้มากที่สุด ตอนนี้มากไป  
ถ้าคัดแยกจริงผมว่าน่าจะลดลงไม่ถึงครึ่งที่เป็นอยู่หรอก”
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 เขาอยากได้ข้อตกลงระหว่างชุมชน กับผู้มาใช้พื้นที่ชุมชนทิ้งขยะ 
เพือ่ใหช้มุชนไดป้ระโยชน ์ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่เปน็การเยยีวยาชมุชน 
อาจให้งบประมาณส่วนหนึ่งมาดูแลผลกระทบของชุมชนที่ทิ้งขยะแห่งนี้ด้วย
ปัญหาที่กำาลังเผชิญเฉพาะหน้าอันสะท้อนมาจากงานวิจัย และอยู่ในความ
กังวลชาวบ้าน เช่น 
 - น้ำาประปา พวกเขาตอ้งการน้ำาประปาภมิูภาค มากกว่าเอาน้ำาคลอง
  ปนเปื้อนน้ำาขยะ
 - ถนนทางหมู่บ้านท่ีชำารุด เพราะรถขยะใช้เป็นเส้นทางจากถนน
  เพชรเกษมสายหลักเข้าไปสู่บ่อขยะมา 16 ปีขณะที่มีน้ำาเสีย
  บางส่วนจากรถขยะไหลลงถนนทำาให้มีกลิ่นเหม็น
 - กลิ่นเหม็น คนที่อยู่นานชิน แต่ที่กระทบสุขภาพไม่รู้ตัว 
 - ขยะพิษ ติดเชื้อ จาก รพ. หรืออุตสาหกรรม อาจมีแต่ชาวบ้าน
  ไม่รู้
 “ตอนนี้ความต้องการเรา แทบจะเรียกว่าขานรับได้ยากเต็มทีแต่
ส่วนหนึ่ง คนหันมาสนใจบ้างแต่เป้าหมายยังไกล อย่างประปา ผมสอนให้
ชาวบ้านพึ่งตัวเองเฉพาะหน้า ผมก็สอนให้ชาวบ้านทำาอีเอ็ม บำาบัดน้ำาก่อน
ทำาสูบไปประปา ก็อยู่ในโครงการสสส.นี้”
 แม้เดินมาถึงจุดนี้กำานันประเสริฐมองว่า ถ้าคุยกับคนมาทิ้งคงไม่
ได้ผล อาจมีช่องทางในการเชื่อมเครือข่ายอนุรักษ์หันมาเป็นแนวร่วม
 “หลังการตายของแกนนำาเพื่อนผมชาวบ้านกลัว ทุกวันนี้ ผมเป็น
แกนนำาที่อาจตายเพื่อส่วนรวม แค่ถามว่าส่วนรวมมาดูแลลูกเมีย คนที่ตาย
หรือเปล่า ใครจะกล้าออกมา เมียเพื่อนผมที่ถูกยิงเสียสติชุมชนก็ไม่ได้ช่วย 
ลูกไปตามยะถากรรม ภาพอย่างน้ีฝังอยู่คนไม่กล้าออกมาถ้าผมตาย ได้หรีด
พวงหนึ่ง ถ้าเมียผมสวย คงจะมีคนดูแลให้ แล้วลูกผมละ”
 เขาตั้งคำาถามในสายลม •
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 “เราจะปั่นจนนาท่อมสะเทือน”
 คำากลา่วของถาวร คงศร ี อดตีพนกังานธนาคาร ปจัจุบนัเปน็สมาชกิ
สภาเทศบาลตำาบลนาท่อม อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เขาเป็นแกนนำาใน
โครงการร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลอง
นาท่อม   
 บ้านนากวดเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำาบลนาท่อม เนื่องจากปัญหาใหญ่
ของตำาบลอยู่ที่สภาพแวดล้อมของคลองนาท่อมที่ไหลผ่านชุมชนกำาลัง
เสื่อมโทรม 
 ทรัพยากรร่อยหรอก กลับตรงข้ามวิถีบริโภคผู้คนยังนิยมความอู้ฟู่
 “จะว่าไปคนที่นี่มีอาหารการกินที่ดีเกินไป ของกินมาก เพราะงาน
บุญประเพณีบ่อยและต่อเนื่องกันยาวเลี้ยงดูกันเต็มที่ไม่ว่า วัว หมู เหล้ายา
ปลาปิ้ง กินมากจนป่วย”

1
ปั่นรถถีบเก็บขยะ
ปลุกกระแสนากวดน่าอยู่
โครงการร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่
ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม

1
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 รากของปัญหาดูเหมือนขัดแย้งกันในตัวเองจนไม่รู้ควรจับต้นชน
ปลายอย่างไร แท้จริงแล้วหากมองให้ทะลุย่อมเข้าใจได้ว่าเกี่ยวกับวิธีคิด
และพฤตกิรรมของผู้คนบนความเปลีย่นแปลง จงึเริม่มคีนกลุม่หนึง่ในชมุชน
ฉุกคิดว่าควรทำาอะไรสักอย่าง 
 “เราเริม่ทำากจิกรรมกนัมาตัง้แตป่ ี2552  ตอ้งการเปลีย่นพฤตกิรรม
คนทีละนิด เป้าหมายหลักต้องการให้คนอายุยืน ไม่เจ็บไข้ ไม่ฟุ่มเฟือยมาก 
หลงระเริง ทำาลายตัวเอง อย่างรายการที่เหล้ายาปลาปิ้งมากเราเห็นปัญหา  
แต่บอกกันตรงๆ ก็คงไม่ได้หรอก วิถีมันเป็นมาแบบนี้ จึงต้องทำาหลายเรื่อง
ก่อน ไม่ว่าชวนคนปลูกผัก ชวนคนไปถีบจักรยาน เริ่มเข้าหากลุ่มต่างๆ”
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 จักรยานถูกมองว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง แม้สถานการณ์การ
เดินทางจะเปลีย่นไปเชน่ไร แตค่นทกุเพศทกุวยั ยงัรกัยงัชอบการปัน่จักรยาน 
หลายคนมีจักรยานแต่ไม่ค่อยเอาออกมาใช้งาน กลุ่มผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน โดยเฉพาะถาวรจึงเห็นว่าน่าจะเอากระแสจักรยานดึงคนมาร่วม
กิจกรรมพัฒนาต่างๆได้    
 “อย่างน้อยชีวิตยามเช้าวันอาทิตย์ แทนจะไปทำาอย่างอื่นออกมา
ถีบรถออกมานั่งกินน้ำาชา ข้าวต้ม ขนมจีน กันดีกว่า น่าจะทำาให้ชาวบ้าน
กลับมารู้จักกัน ต่อไปเมื่อมีกิจกรรมอะไรสามารถดึงคนมาร่วมง่ายขึ้น”
 เมื่อเริ่มขับเคลื่อนตามแนวความคิดจึงพบว่า เช้าวันอาทิตย์กับ
จักรยานเป็นการกลับมาพบกันอย่างลงตัว ทุกคนรู้สึกมีความสุข ชีวิตมีพลัง
กลับมาอีกครั้ง 
 การถีบจักรยานดำาเนินมาเรื่อยๆ จนมาถึงการถีบรถเก็บขยะ
ตามโครงการร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตา
คลองนาทอ่ม มีแนวร่วมคนมาถบีรถประมาณ 50-60 คัน อายตุัง้แต ่4 ขวบ-
80 ปี ทั้งหญิงชาย ต่างอาชีพ รถจักรยานเก่า ใหม่ ถูก แพง เล็กใหญ่ 
ไม่มีข้อจำากัด ขอแค่ถีบได้ล้อหมุนเป็นพอ นัดมารวมพลเช้าวันอาทิตย์เวลา  
06.00-06.30 น. ที่บริเวณหัวสะพานหัวยาง  
 “แต่ละคร้ังเรามองหาว่าปลายทางของการเดินทางอยู่ไหนส่วนมาก
ไปจบที่บ้านผู้นำาหรือคนในท้องถิ่นที่สนใจ ซึ่งคนนั้นต้องเป็นเจ้าภาพต้มน้ำา
ร้อนเอาไว้รอ … ผมจะบอกว่าจะพาเด็กถีบรถไปหาสักห้าสิบคน น้ำาร้อน
คงจะต้องรบกวนกันแน่นอน ขนมพาไปเองก็ได้”
 การป่ันจักรยานไปหาผู้นำา อดีตผู้นำา หรือแหล่งเรียนรู้ ถาวร
ให้เหตุผลว่าเป็นการกระตุ้นกิจกรรมของชุมชน บางอย่างเคยทำาไว้ก่อน
แล้วแต่จังหวะเงียบๆ อยู่ เป็นการถือโอกาสพาคนไปเยี่ยมให้เกิดการตื่นตัว
ตลอดเวลาเขายกตัวอย่าง หมออนามัยทำากิจกรรมเรื่องความมั่นคงด้าน
อาหาร กช็วนกนัป่ันจกัรยานไปหาหมอใหเ้ขาพดูถงึเรือ่งนีสั้กครัง้หนึง่ กระตุ้น
ใหน้กึถงึกจิกรรมทีท่ำากนัอยู ่หรือถบีไปดคูนท่ีปลกูผักปลอดสารพิษใหเ้จา้ของ
เขาได้ภาคภูมิใจ และพัฒนาต่อ
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 “ระหว่างถีบจักรยานราว 30-45 นาที เรากำาหนดเส้นทางในชุมชน
พร้อมกับกิจกรรม ซึ่งการเก็บขยะก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้น ไม่ว่าข้างทาง
ที่หลายแห่งในชุมชน หรืออย่างที่สำานักสงฆ์หนองปราง เราก็พาเด็กไปกวาด
ขยะ นอกจากเก็บขยะก็ให้เจ้าของพื้นที่มาพูดประวัติความเป็นมา นิทาน
ท้องถิ่น นี่คือการสร้างความระหว่างกลุ่มกับผู้นำาชุมชนต่างๆ เป็นภาพท่ีมี
ความสุข … เช้าวันอาทิตย์ที่มีความสุข”
 แม้ขยะสาธารณะของพืน้ทีต่ำาบลนาทอ่มมปีญัหาอยูม่าก แตก่ารถบี
จักรยานเก็บขยะ ไม่ได้มองผลงานเก็บขยะเป็นหลัก กลับเน้นสร้างกระแส
สำานึกเกี่ยวกับขยะและการพัฒนาอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงทุกอย่างที่จะเกิด
ในชุมชน  
 “อย่างวันที่เราพาทีมจักรยานไปเก็บขยะที่ตลาดเปิดท้ายในตำาบล
เราก็พากระสอบติดท้ายรถไปใส่ขยะเดินเก็บ ตอนเก็บเราถ่ายรูป บอกเด็ก
วา่จะเอาไปลงสือ่ เดก็กส็นกุทีจ่ะเกบ็อยา่งนี ้จะเหน็วา่มนัมอีะไรมากกวา่เกบ็
ขยะ เป็นความสุข ความร่วมมือ … ที่จะทำา” เช่นเคย วันนั้นมีการประสาน
งานทีมงานที่อยู่ใกล้ตลาด บอกว่า ต้มน้ำาร้อนเอาไว้หน่อย
 คำาว่า “ต้มน้ำาร้อน” เป็นที่เข้าใจกันในนากวดแล้ว หมายถึงรับ
เจ้าภาพ เมื่อทุกคนเก็บขยะเสร็จล้างมือ กินน้ำาร้อน กาแฟ น้ำาชา กินขนม 
จึงเชิญเจ้าบ้านมาคุย ทางโครงการฯ ส่งตัวแทนเด็กออกไปกล่าวขอบคุณ
เจ้าบ้าน ให้เด็กได้รู้จักกับเจ้าบ้านว่าเป็นใครมีบทบาทอย่างไร “เป็นการได้
รู้จักผู้ใหญ่ไปในตัวบางทีผู้ใหญ่ที่เขารู้เรื่องอะไรต่างๆ ก็จะโม้อะไรให้ฟังอีก
มากเช่นประวัติหมูบ้าน เรื่องเก่า เขาเลี้ยงด้วง เลี้ยงปลา เขาก็จะพาไปดู
ถือว่าได้ประโยชน์มากมาย”
 กจิกรรมปัน่จกัรยาน มกัตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึเวลาแยกยา้ยมกัใชเ้วลา
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ส่วนมากไม่เกินแปดโมงเช้าก็แยกย้าย เพราะเด็กบางคน
ตอ้งไปเรยีนพเิศษ สว่นคนกรดียางตอ้งไปทำากจิกรรมสว่นตวัของเขาทีค่า้งไว้
ให้เสร็จ ทุกวันนี้กระแสจักรยานสามารถรวมคนได้ระดับหนึ่ง และไม่ได้พูด
เรื่องขยะอย่างเดียวแต่พูดถึงภาพรวมการพัฒนาชุมชน
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 “การจัดการขยะ ด้วยวิถีชุมชน อาจทำาได้หลายวิถี ต้องหาคำาว่า
วิถีชุมชนให้พบ และการปั่นจักรยานเป็นวิถีของเราเป้าหมายของเราคือการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ คำาว่าโครงการร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่
ด้วยกิจกรรม สืบชะตาคลองนาท่อม อยากอยู่ให้ติดอยู่ในความคิดเขาก่อน 
กิจกรรมอื่นค่อยลงไปเรื่อยๆ” 
 กรณีปัญหาขยะเขาเห็นว่า ต้องการเดินไปถึงว่าหลังแยกขยะต้อง
ทำาอย่างไรด้วย อย่างขยะอินทรีย์ของนากวด เอาไปทำาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ไปเติมลงแปลงผักให้โรงเรียน ส่วนขยะรีไซเคิล แยกไปทำาอะไรหลายอย่าง 
 “ตอนนีท้ีเ่หน็ไดช้ดัคอืพฤตกิรรมของคนเปลีย่นไปจากการทีช่าวบา้น
เรยีกรอ้ง ขอเอาถงัขยะมาไวท้ีห่นา้บา้น กบัใหม้รีถขยะ หลงัจากเราพยายาม
ปลดล็อคทางความคิดที่ว่าขยะไม่ได้อยู่ที่ถัง แต่มันอยู่ที่ใจ ถ้าต่างคนต่าง
จัดการขยะ ก็ไม่เป็นภาระสังคม การแก้ปัญหาขยะนั้นแท้จริงไม่ต้องมีถัง
สวยๆ ไม่ต้องมีอะไรสักอย่าง บอกกันเสมออย่างนี้จึงไม่ยึดติดกับภาชนะ
อย่างที่เคยมองกันมาอีก” 
 เมื่อสามารถสลายความคิดเดิมๆไปได้ มุมมองจึงเปลี่ยนตาม
นำากลับไปสู่วิถีดั้งเดิมชนิดไม่ต้องปรุงแต่งหรือยึดหลักทฤษฎีมากมาย อย่าง
ปุย๋อนิทรยีช์วีภาพถาวรเห็นว่าในความหมายจริงแท้แทบไม่ต้องเอากากน้ำาตาล
มาหมักทำาปุ๋ย แค่ขว้างเข้าไปในป่าก็เป็นปุ๋ยเอง หรือบางอย่าง อาจโยนให้
ไก่กิน เพราะเลี้ยงไก่แบบปศุสัตว์อินทรีย์ได้ 
 ส่ิงทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิถาวร ทำาใหเ้หน็ถงึกระบวนการสรา้งกจิกรรม
จิตสำานึก โดยใช้คลองนาท่อมมาเป็นแกนกลางเชิงสัญลักษณ์ 
 กรณีคลองนาท่อมที่ผ่านมาชาวบ้านสามารถสร้างกติกาชุมชน
เลิกจับปลาในคลอง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรที่ผ่านหมู่บ้าน หากมองในเชิง
นี้ถาวรมองว่าอาจขยายมาการรณรงค์ สร้างกติกาเรื่องขยะใช้พ้ืนฐานของ
วินัยและจิตสำานึก
 นอกจากผลทางตรง สิ่งที่ตามมาพบว่าจากเดิมต่างคนต่างอยู่
เริ่มเห็นภาพชัดของการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยตามมา ไม่ใช่แค่
เรื่องขยะ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำาหรับคำาว่าชุมชนน่าอยู่เขา
บอกว่า 
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 “สังคมชนบทแบบเก่านั่นแหละน่าอยู่ ที่นากวด ชุมชนแบบนั้นมัน
ฟื้นมาแล้ว จากสังคมเดิมของคนที่นอกจากไม่ร่วมมือ ยังคอยซ้ำาเติม ไม่ให้
กำาลังใจ พอเรามาจับกลุ่มแบบนี้ เราคาดหวัง ว่าจะทำาพื้นที่หนึ่งสำาเร็จ แล้ว
ค่อยเพิ่มที่ละจุด เพียงพอที่จะขยายแบบธรรมชาติของมันได้ แต่เป็นเรื่อง
ที่ต้องใช้เวลา ถ้าเราทำากิจรรมแบบสักห้าปีจึงมองว่าจะเปล่ียนไปได้มาและ
เชื่อมกับทุกเรื่อง … เพียงแต่ว่าขณะนี้อาจน้อยไป เราต้องขยาย”  
 เขามองว่าแม้แรงสะเทือนจากขยะไม่มากแต่เมื่อการตื่นตัวแบบ
องค์รวม ทุกอย่างจะมาเยียวยาสังคมอย่างมีพลังพร้อมกัน ยังหมายถึงการ
ชวนคนมาร่วมสร้างนากวดน่าอยู่ ในมุมอื่นไปด้วย ไม่ว่าการปลูกผัก ปลอด
สารพิษ เป็นต้น เน้นการทำาสิ่งดีๆ สุขภาพดี อาหารปลอดภัย ไม่ได้หวัง
รวยเป็นตัวเงิน 
 ขณะที่หมอสมนึก นุ่นด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลนาท่อม มองว่าโครงการฯ นี้ทำาให้ นาท่อม
สะเทอืนชัดเจน เพราะทำาใหช้มุชนมจีติอาสา พฒันาหลายรปูแบบ ซึง่แตก่อ่น
ไม่มีปรากฎการณ์อย่างนี้ 
 “พอมจีติอาสา มกีจิกรรม มคีนแสดงตวัเปน็ผูน้ำา ขึน้มาทำากจิกรรม  
ถางหญ้าริมถนน ถางหญ้าริมคลอง กวาดวัด เมื่อเป็นอย่างนั้น ผู้นำาท้องถิ่น 
ไมว่า่ผูใ้หญบ่า้น เทศบาลตอ้งตืน่ตวัมากบัสิง่เหลา่นีเ้หมอืนกนั  เพราะจะอยู่
เฉยไม่ได้เหมือนกัน นี่คือผลสะเทือน”
 เขาว่าทุกวันนี้ในชุมชนนาท่อม เกิดกลุ่มจิตอาสา ขึ้นมากลุ่มเล็กๆ
หลายกลุ่มท่ีพร้อม ทำางานเชิงสังคมเอง ที่ทำาเองโดยไม่ต้องบอกกล่าวใคร 
คนอื่นๆ เห็นมาทำาบ้าง เกิดขยายตัวขึ้นมา ตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาต่างครั้น
ชาวบา้นทำากนัทัง้สงัคมแลว้ เทศบาลเองคงทนอยูเ่ฉยใหถ้กูตัง้คำาถามวา่หาย
ไปไหนไม่ได้ ก็ต้องลุกมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง
 “มันไม่ได้อยู่ด้วยโครงการฯ แต่อยู่แบบเป็นธรรมชาติของมันที่ 
พร้อมจะเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยวิถีเขา จุดติดเขาแล้ว ไม่ใช้ขี้ยาง แต่ติดฟืน
แล้ว” หมอสมนึกใช้สำานวนแบบทางใต้ ซึ่งคนสมัยก่อนใช้ขี้ยางหรือเศษยาง
มาเป็นเชื้อก่อกองฟืนให้ลุกโพลงโชติช่วง •
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 พรุตาอ้ายเป็นป่าพรุท่ีแปลกประหลาดเพราะตั้งอยู่บนที่สูงใน
หมู่ที่ 1 บ้านท่าตาเสือ ตำาบลทะเลทรัพย์ อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 “ปา่พรแุบบนีเ้จา้หนา้ทีป่า่ไมบ้อกผมวา่หายาก แหลง่ซบัน้ำากอ่นไหล
ลงคลองที่มีไม้หลากหลายพันธุ์ไม่ว่า ชุมโค หวาย ระกำา เตย เพกาน้ำา
ตังหนน้ำา ตะเคียนทอง กะพ้อ ชาวบ้านได้ใช้สอยอยู่”
 นายถนอม จนิดาพรหม ผูใ้หญบ่า้นทา่ตาเสอื ผูร้บัผดิชอบโครงการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำาพรุตาอ้าย (พื้นน้ำา อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) เล่าถึง
ความเป็นมา ป่าตรงนี้ชาวบ้านเคยช่วยกันอนุรักษ์กันไว้ แต่แล้ววันหนึ่ง
ชาวบ้านถิ่นอื่นโผล่มาบุกรุกปลูกปาล์มน้ำามันถึง 80 ไร่ จากพื้นที่ 382 ไร่ 
ซึ่งเป็นเอกสารที่ดิน นสล. หรือที่หลวงให้ประชาชนใช้ร่วมกัน 
 ป่าแห่งน้ีคาบเกี่ยวกับป่าที่รัฐให้ชาวบ้านเช่าที่ป่าเพ่ือทำากิน ปัญหา
ผู้บุกรุกเกิดจากเขามีที่อยู่แถวนั้นแล้วส่วนหนึ่ง ก่อนแอบขยายพ้ืนที่ปลูก

1
“ผู้ใหญ่ถนอม”
ภารกิจทวงคืนผืนป่าปะทิว
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาพรุตาอ้าย
(พื้นน้ำา อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)

2
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ปาลม์เกนิเอกสารสทิธิท์ีด่นิทีเ่ขามอียูจ่รงิ ขยายทีร่กุล้ำาเขา้ไปในปา่พรตุาอา้ย
ไปเร่ือยๆ  จนผูใ้หญถ่นอมดำาเนนิการฟอ้งรอ้งในนามชมุชน ศาลพพิากษาให้
ยึดคืนกลับมา 2 ราย เหลืออีกรายกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินคดี 
 “สองรายที่พิพากษา ศาลสั่งให้รื้อผลอาสินออกจากพ้ืนที่ แล้ว
ชาวบา้นกเ็อาตน้ไมป้ลกูทดแทน” ผู้ใหญถ่นอมเลา่วา่การฟ้ืนฟูปา่ทีถ่กูทีบ่กุรกุ 
จำาเปน็ตอ้งตดัปาลม์ท่ีผู้บกุรุกนำามาปลกูออกกอ่น  วธิกีารจะตอ้งใชเ้ลือ่ยยนต์
เจาะลำาต้น เพื่อหยอดยาฆ่าต้นปาล์มแล้วต้องรอเวลา  
 สว่นไมท้ีเ่ตรยีมนำามาปลกูทดแทน เนน้สิง่ทีช่าวบา้นใชส้อย สมนุไพร 
และพืชอาหารเช่น ต้นก่อ ลูกเนียง ระหว่างรอต้นปาล์มเก่าตายลง ชาวบ้าน
ดำาเนินการปักเขตที่ดินใหม่ให้ชัดเจนอีกครั้งโดยประสานกับสำานักงานที่ดิน
มาสอบแนวเขต
 “การบริหารป่าชุมชนเราบริหารสายน้ำาจากพรุตาอ้ายในฐานะต้นน้ำา
คลองท่าตาเสือ ที่ไหลผ่าน 2 ตำาบล 10 หมู่บ้าน ผู้ใช้น้ำาต่างตำาบลคือ
ตำาบลบางสนที่ปลูกข้าวเหลืองปะทิว พันธุ์ข้าวที่กำาลังมีการอนุรักษ์ และยัง
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ปลูกฟักทองในช่วงฤดูแล้ง เขาต้องการใช้น้ำาจากคลองสายเดียวกันนี้ จึงมา
ร่วมดูแลฟื้นฟูดว้ย” ทุกอย่างเป็นไปตามแนวคดิของโครงการฯ ที่ว่า “พื้นน้ำา 
อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว” ที่มีต้นกำาเนิด ณ พรุตาอ้าย 
 1. พื้นน้ำา  - เพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำา สำาหรับคนในพื้นที่ ซึ่งส่วน
มากปลูกไม้ผล ปัญหาคือสวนปาล์มเพราะเป็นพืชที่จะกินน้ำามาก ทำาให้ดิน
แห้งแล้ง 
 “นักวิชาการบอกว่าผมว่าปาล์มต้นหนึ่งสูบน้ำาถึง 200 ลิตร ต่อวัน
ครับ ถ้ามีน้ำาอยู่บริเวณนั้นจึงมีส่วนทำาให้แห้งแล้งในสวนปาล์มถ้าเราไปอยู่
จะรู้สึกอบอ้าวเหมือนฝนจะตก เพราะมีไอน้ำาที่ถูกดูดขึ้นมาแล้วคายทิ้ง
ครั้งหน่ึงผมเคยถ่ายรูปไปให้ชาวบ้านดูว่า ตรงที่ปลูกปาล์มจะแห้งแล้งมาก
ผดิกับทีเ่ป็นป่า พืน้ทีต่ำาบลบางสน เดมิเปน็หว้ยหนองคลองบงึเรยีกวา่พรบุวั 
เมือ่มีการปลกูปาลม์ เหน็ไดช้ดัวา่เสยีสภาพ ดนิแหง้ผากจนรถวิง่ลงกลางพร”ุ 
 ผู้ใหญ่ถนอมยอมรับว่าตนเองและชาวบ้านหลายคนก็ปลูกปาล์ม
แต่อนาคตหากโคน่ปาลม์แลว้ ไมก่ลบัมาปลกูอกีจะหนัไปปลกูยางหรอืผลไม้
อย่างอื่นแทน 
 2. อาหาร - ที่ผ่านมาชาวบ้านสามารถเข้าไปหาพืชผักอาหารในป่า 
ครัน้ปา่ถกูบกุรกุทำาลายชาวบา้นจงึหันมาชว่ยกนัลงมอืปลกูใหม ่สิง่ทีช่าวบา้น
เข้าไปหากินในป่านี้ได้ มีทั้ง เห็ด ระกำา เนียง ต้นกอ เป้าหมายให้ทุกคน
สามารถใช้ร่วมกันได้ในป่าผืนนี้โดยไม่แย่งชิง
 3. บา้นยา - ปกตมิสีมนุไพรตามธรรมชาตหิลายชนดิอยูท่ีพ่รตุาอา้ย
ครัน้พายเุกย ์กระหน่ำาชมุพร ปา่เปลีย่นสภาพสมดลุธรรมชาติไป พืชบางชนดิ
หายไป เชน่ หวัรอ้ยร ูสมนุไพรทีใ่ชร้กัษาเบาหวาน ความดนั ตอ้งใชเ้วลานาน
กว่าป่าจะฟื้นตัวมา ขณะที่หมอพื้นบ้านที่ตำาบลทะเลทรัพย์ เอาสมุนไพรจาก
ผนืปา่มาใช้รักษาชาวบา้น หรอืชาวบา้นกเ็ขา้มาหาตวัยา พวกตำาเสา มะเกลอื 
เถาวลัยเ์ปรยีง กำาแพงเจด็ชัน้ โครงการฯ จงึมกีารปลกูสมุนไพรเพ่ิมเติมเขา้ไป
ในป่า เช่น คาน เถาวัลย์เปรียง 
 4. ผืนป่าปะทิว - มีความสำาคัญเพราะถือว่าเป็นผืนป่าสมบูรณ์แห่ง
เดียวของชุมพร การสูญเสียพื้นป่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้แต่คำาว่าหมู่บ้าน
ท่าตาเสือ เพราะสมัยก่อนมีต้นตาเสืออยู่ริมคลอง แต่สูญหายไปเพราะคน
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แปรรูปไปสร้างบ้าน 
 เขามองว่าป่าฟื้นสภาพได้แน่ ถ้าไม่มีคนมาบุกรุกอีก สำาหรับชุมชน
ถือว่าต่างให้ความร่วมมือ เพราะมองเห็นปัญหาร่วม ว่าถ้าป่าพรุตาอ้ายกลับ
มาสมบูรณ์ ทุกคนก็จะได้ใช้น้ำา 
 “ในการดำาเนินการโครงการได้เกิดกลุ่มแกนนำา เรียกว่ากลุ่มอาสา
สมัครอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาพรุตาอ้าย มีชาวบ้านในชุมชน เยาวชน และกลุ่ม
ผูใ้ชน้้ำาในตำาบลบางสนทีเ่ขาไดรั้บประโยชนร์าว 100 คน เรากช็วนมาปลกูปา่
ร่วมกันพร้อมปักแนวเขตที่ดิน” สุทัศน์ษา จินดาพรหม ลูกสาวผู้ใหญ่ถนอม 
ที่มาช่วยพ่อทำางานนี้เคียงบ่าเคียงไหล่ เป็นฝ่ายเล่าบ้าง 
 เธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่เลือกอยู่กับบ้านเกิด ทำางานเพื่อช่วยชุมชน 
 โดยกลุ่มเยาวชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำาลังหลักในนามสมาคม
เพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ของโรงเรียนปะทิววิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียน
ระดบัมธัยมของอำาเภอปะทวิ นอกจากนัน้ใชฐ้านกลุม่จากทนุชมุชนเดมิไมว่า่
กองทุนออมทรัพย์ กองทุนสตรี โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มาร่วม
ทำางาน 
 “สิ่งที่เปลี่ยนไปจากการทำาโครงการนี้ เราเห็นว่าหลังสวนปาล์ม
ที่บุกรุกตายลง เราปลูกต้นไม้แทนที่ ความอุดมสมบุรณ์ของสายน้ำาก็กลับมา
ชาวบ้านเห็นความสำาคัญของการปลูกป่ามากขึ้นเพราะช่วงหน้าแล้ง ถ้าไม่
ปลูกป่าถิ่นนี้จะขาดแคลนน้ำาเป็นปัญหาหลักเลย เขาต้องใช้น้ำาในการอุปโภค 
บริโภค เป็นแหล่งน้ำาดิบนอกจากในหมู่บ้านมีการขยายประปา ออกไปกิน
พื้นที่ถึงตำาบลบางสนที่อยู่ด้านล่างลงไป” ที่ชาวตำาบลบางสน ต้องมาช่วย
เพราะถ้าน้ำาไม่มีแล้ว มองว่าพวกเขานั่นแหละ เดือดร้อนมากโดยเฉพาะ
การที่ไม่มีน้ำา ทำานา 
 ตอนเริ่มโครงการฯ พ่อของเธอจึงไปประชาสัมพันธ์กับผู้นำาหลาย
ระดับของตำาบลบางสน
 ส่ิงดีๆ ที่เกิดขึ้น สุทัศน์ษา บอกว่าเห็นภาพชาวบ้านกลับมา
เห็นความสำาคัญของป่าผืนนี้ และต่างตระหนักว่า จำาเป็นจะต้องอนุรักษ์ป่า 
ตามมาดว้ยความรว่มมอืของชาวบา้นทีเ่หน็ความสำาคญัของกจิกรรมตา่งๆ …
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 ผู้ใหญ่ถนอมกล่าวต่อว่าการขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ผ่านมา ตนเอง
ใชบ้ทบาทของการเป็นผูใ้หญบ่า้นมานำาในการทำางาน สว่นการหาแนวรว่มโดย
ตัวเองอาสาไปช่วยกิจกรรมอื่นๆ ของหมู่บ้านท่าตาเสือ และในตำาบลทะเล
ทรัพย์ ทุกกิจกรรม เท่าที่โอกาสอำานวย 
 เวลาว่างเขาทำาหน้าที่เป็นครูชาวบ้าน แนะนำาป่าให้กับกลุ่มนักเรียน
หรือเด็กที่สนใจตามภูมิปัญญาต้องการให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำาคัญและ
ส่งต่อความตระหนักเชิงอนุรักษ์ไปสู่คนรุ่นต่อไป 
 การทำากิจกรรมชุมชนอ่ืนอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงงานของเขาคนอื่น
ก็อาสามาช่วยบ้าง ต่อมาพยายามดึงท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลตำาบลทะเล
ทรพัยม์าร่วม สำาหรับเปา้หมายของชมุชนการปลกูปา่อยา่งเดยีว ผูใ้หญถ่นอม
มองว่าคงไม่พอต้องดูแลสายน้ำาไปด้วยกัน ขณะนี้จึงคิดทำาฝายชะลอน้ำา
เป็นช่วงๆ ตลอดลำาคลองท่าตาเสือ เพื่อนำาความสมบูรณ์สายน้ำากลับมาเก็บ
น้ำาไว้ใช้ได้นานแทนที่จะไหลไปลงทะเลที่ปากคลองบางสนอย่างรวดเร็ว  
 ขณะนีห้มูบ่า้นผลกัดนัของบประมาณจากงบเอสเอม็แอลมเีทศบาล
สมทบได้ทำาฝายคอนกรีตได้ 1 ตัว ทำาให้น้ำาคลองเยอะขึ้น พอสำาหรับการ
สูบประปาและสูบน้ำาใช้ในสวน ชาวบ้าน
 “ผมอยากให้ชุมชนมีน้ำากินน้ำาใช้สมบูรณ์ อยู่อย่างเป็นสุข ชั่วลูก
ชั่วหลาน … ส่วนกรณีคดีความบุกรุกอยากได้กลับคืนมาเป็นที่สาธารณะ
พอกันทีกับปัญหาที่ผ่านมา” เขาอดกล่าวถึงปัญหาค้างคาใจนานปี ที่ผ่านมา
การต่อสู้ในทางกฎหมาย นับว่าลำาบากยุ่งยากไม่น้อย 
 ขณะที่อีกมุมหนึ่งในป่าผืนเดียวกัน มีบริษัททำาน้ำามันปาล์มขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งของชุมพร เข้ามาทำาสวนปาล์มขนาดถึง 1,000 ไร่ เป็นที่ดิน
มีโฉนดติดป่าต้นน้ำา พื้นที่ดังกล่าว นับว่ามากกว่าป่าต้นน้ำาที่ชาวบ้านช่วยกัน
อนุรักษ์เสียอีก นับเป็นสาเหตุปัญหาของป่าต้นน้ำาเหมือนกัน 
 “แต่นั่นเราทำาอะไรไม่ได้ เพราะเขาทำาถูกต้องตามกฎหมาย ที่เขามี
อย่างเดียวที่เราบอกเขา อย่างการใช้ยาเบื่อหนูในสวนปาล์ม เพราะสารเคมี 
ที่ปล่อยลงน้ำาจะมีปัญหากับคนที่ใช้น้ำาในวงกว้าง” •
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 ก่อนเครื่องลงจอดสนามบินกระบี่ ระยะทางภาคพื้นดินราว
15 กิโลเมตร หากมองลงมาริมฝั่งอันดามัน บริเวณบ้านคลองหมาก
หมู่ที่ 3 ตำาบลคลองขนาน อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สามารถ
มองเห็นเกาะขนาด 1,500 ไร่ ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่แห่ง
หนึ่งเรียกว่าเกาะท่าไร่
 ความสวยงามของเกาะท่าไร่อันเชือ่มโยงกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วหรรูะดบั
โลกของกระบีท่ำาให้นายทนุจบัจอ้งมองตาเปน็มนัหมายกวา้นซือ้เพือ่ทำาสนาม
กอล์ฟ ด้วยเหตุนี้เองที่ทำาให้คนที่รักถิ่นฐานบ้านเกิดไม่อาจอยู่เฉย
 สุเมศ บินระหีม แกนนำาโครงการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองตามแนว
ชีววิถี บ้านคลองหมาก เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ สำาหรับหมู่บ้านคลองหมาก
นั้นอยู่อีกฝ่ังคลองของเกาะท่าไร่ และกล่าวได้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินบนเกาะ
นัน่เอง เพยีงแตเ่กอืบครึง่ศตวรรษทีแ่ลว้พวกเขาซึง่เปน็ชมุชนมุสลมิไดอ้พยพ
ขึ้นมาทำาสวนอยู่บนฝั่ง ละทิ้งวิถีการทำานาบนเกาะด้วยเช่นกัน

1
ทำานาขวางสนามกอล์ฟ

โครงการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี
บ้านคลองหมาก หมู่ที่ 3 ตำาบลคลองขนาน

อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี

3่
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 สุเมศเป็นคนสงขลา เรียนจบทางด้านเกษตรทำางานเป็นนักวิชาการ
สวนปาลม์แถวกระบี ่ กอ่นลาออกมาทำาสวน ความท่ีเปน็เขยบา้นคลองหมาก 
และมท่ีีดนิบนเกาะท่าไรซึง่พอ่ตายกให้จำานวนหนึง่ตัง้แตป่ ี2549 จงึมองเหน็
ปัญหาเป็นโอกาส 
 “ผมเองไม่มีปัญญาจะไปห้ามการเกิดของสนามกอล์ฟหรอกครับ
ย่ิงตรงนัน้เหมาะทำาสนามกอลฟ์มาก เพราะอยูใ่กลก้บัทา่เรือยอร์ช แคล่งจาก
เรอืยอรช์น่ังเรือเร็วมาทีเ่กาะนีใ้ชเ้วลานดิเดยีว สำาหรบันายทนุ เขาคงมองภาพ
ของการสร้างบ้านพักตากอากาศที่แสนสบาย พวกเขาต้องการกว้านซื้อที่ดิน
บนเกาะ”
 ที่ดินสุเมศที่พ่อตายกให้ เป็นที่นา 20 ไร่ อยู่กลางเกาะพอดี
ตรงที่มีคนจะมากว้านซื้อเกาะทำาสนามกอล์ฟ เขาเลยรวบรวมเงินได้จำานวน
หนึ่งซื้อที่ดินเพิ่ม ในลักษณะผ่าขวางเข้ากลางเกาะ 
 “คุณจะซื้อที่ทำาสนามกอล์ฟก็ได้นะ จะตีกอล์ฟก็ได้ แต่คุณอย่าตี
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ผ่านที่ดินของผม ซ่ึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใครจะซื้อ นอกจากว่ามาฆ่าผม
หรือยอมจ่ายซื้อที่ดินผมในราคาแพง แต่ผมจะไม่มีวันขายที่ดินแปลงนี้แน่ 
เพราะนี่คือตู้เย็นตู้สุดท้าย ของคนคลองหมาก” เขาว่า
 ตูเ้ยน็ทีก่ำาลงัพงั ทำาอยา่งไรใหม้นัดกีลบัมาเหมือนเดมิ หากยงัปล่อย
เป็นของนายทุน ชาวบ้านไม่มีสิทธิเข้ามาจับปู จับปลา หมดแหล่งหากิน
ถา้ทำาอยา่งเขาวา่ ยงัมขีา้วกนิ ชาวบา้นยงัเขา้มาหาปหูาปลา หรอืหากเปน็แหลง่
ทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วยงัสามารถพายเรอืรอบเกาะ ไปชม ภเูขา แมน่้ำา ทะเล 
 “ตอนนี้ผมไม่กังวลกับนายทุนที่จะลงมา เพราะผมได้ซื้อที่ดินผ่า
เกาะเรียบร้อย แม้ว่าในความพยายามส่วนตัวทำาให้มีหนี้สิน”
 นั่นคือสิ่งที่สุเมศทำา พลิกทุ่งท่าไร่ที่เป็นนาร้างมา 50 กว่าปีแล้ว
มาทำานา เขาอยากทำาขา้วกนิเอง อีกอยา่งซ้ือขา้วสารจากตลาดตัง้ไวน้านหลาย
เดือนยังไม่มีมอดแมงมากินเลย หนูยังเข้าไปตาย รู้สึกไม่ปลอดภัย 
 “ข้อมูลที่พบคนคลองหมาก เป็นเบาหวานมาก เขาคิดว่าเพราะตับ
ทำางานขบัสารพษิอยา่งหนกั ผมกม็องทีข่า้วนีแ่หละตัวปญัหา เราเอาเรือ่งนีไ้ป
คุยชาวบ้าน ปี 2552 เริ่มชวนชาวบ้าน 7 ครอบครัวเริ่มลงไปทำานา ฤดูกาล
ถัดมา มีมันก็เพิ่มมาเรื่อย”
 ปี 2555 เขาจึงของบ สสส.มาสานต่อการทำานาสภาพของเกาะไร่
นั้นแม้จะอยู่กับทะเล แต่น้ำาบนเกาะจืด และมีน้ำาเพียงพอที่จะมาทำานา และ
หากน้ำามากก็ปล่อยลงทะเล เป็นการทำานาปลูกข้าวพ้ืนเมืองตามแนวทาง
ชีววิถี หรือเกษตรอินทรีย์ ทำานาแบบดั้งเดิม ลดต้นทุน แม้การขนอุปกรณ์
ทำานาลงไปบนเกาะแห่งนี้ทำาอย่างยากลำาบากมาก อย่างควายเหล็กเข้าไป
ตอ้งถอดช้ินส่วน ไปประกอบบนเกาะ คนตอ้งนัง่เรอืหางยาวผดิกบัการทำานา
ที่ใดในโลก
 ทีผ่า่นมาใชพ้นัธุข์า้วสงัหยดพทัลงุ ผลผลติเนน้การบรโิภคเองในครวั
เรือน ส่วนที่เหลือจะขาย ซึ่งเป็นข้าวชั้นดีมีราคาแพง กิโลกรัมละ 80 บาท
ผลจากการขับเคลื่อนโครงการ สามารถดึงอดีตชาวนากลับมาทำานาปี ใน
ฤดูกาล 2555 ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม หรือที่ใช้คำาว่าปลูกข้าว
เดือนแม่ เก็บเกี่ยวเดือนพ่อ จำานวน 40 ครอบครัวพื้นที่ 500 ไร่ 
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 การใช้เทคนิค “นาโยน” ที่เรียนรู้มาจากสุพรรณบุรีเป็นวิธีใหม่
ท่ีสะดวก ไม่เปลืองแรงงาน ยังดึงคนรุ่นใหม่มาสนุกกับการทำานาเพราะไม่
ต้องออกแรงดำานาหนักหนาสาหัสเหมือนสมัยก่อน กลายเป็นการดึงกลับมา
ชุมชนและเชื่อมต่อกับครอบครัวและองคาพยพอื่นของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
 คนรุ่นใหม่มักมองอาชีพชาวนา ว่าเป็นอาชีพที่เชย เขาเลยไม่มา
สนใจเท่าใดนัก 
 “แต่ก็ไม่แน่ เพราะตอนนี้ ถ้าไปบอกใครว่าทำานา เขาจะหันมาฟัง 
สนใจ แสดงว่ากระแสอาจเปลี่ยนกลับมาก็ได้ แต่ต้องทำานาแบบใหม่คือ
นาโยน เพราะว่าการดำานาทำายาก ต้นทุนมาก ค่าแรงดำานาจะแพง” สุเมศ
มองต่อไปว่า อย่างไรก็ตามแค่ทำานาดึงคนรุ่นใหม่ไม่ได้ เขาอยากให้ก้าวนี้นำา
ไปสู่ก้าวต่อไปคือหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 “ปกติลูกหลานของคนในหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งก็ไปรับจ้าง ทำางานกิน
เงินเดือนอยู่ แต่หากเราสามารถสร้างการท่องเที่ยวในชุมชนขึ้นมาได้ ผมว่า
จะดงึพวกวยัรุ่นกลบัมาอยูก่บัหมูบ่า้น ทำางานทอ่งเทีย่วทีเ่ขาเปน็เจา้ของเอง” 
 สภาพภูมิศาสตร์อันสวยงามของเกาะท่าไร่ ขึ้นชั้น unseen เกาะ
ขนาดเล็กริมฝั่งปากคลองหมากทุ่งสีเขียววางอยู่ใกล้ทะเล คนมาเที่ยวเห็น
ทุ่งนากับทะเลอยู่ด้วยกัน รอบเกาะมีภูเขาหน้าผาและถ้ำา ทั้งหมดอยู่ใต้
ผืนฟ้าสีฟ้าจัดของอันดามัน ยามตะวันตกสีส้มสาดส่องทั่วทุกอณูกลายเป็น
ภาพนา่มองอกีมมุ ในปา่บนเกาะเปน็แหลง่รงันกกระจาบและนกพิราบปา่ทีห่า
ดูได้ยากมาก ขณะที่วิถีชาวบ้านสามารถลงไปทำานาพร้อมกับมีเวลาลงคลอง
จับปลากระบอกมากินเป็นอาหาร 
 “ถ้าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนอกจากทำาให้ประชาชนมีรายได้
แล้วสามารถดึงคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด เพราะถ้าพูดถึงเรื่อง
ท่องเที่ยวจะเข้ากับคนรุ่นใหม่ได้ดีกว่าอาชีพอ่ืนในท้องถิ่น เพราะเขารู้สึก
ว่าการทำางานท่องเที่ยวไม่เชย” 
 สเุมศมองอนาคตวา่ คนรุน่ใหมจ่ะกลบัมาทำานา ความเปลีย่นแปลง
ที่เขานำาชาวบ้านกลับไปทำานาที่เกาะท่าไร่ ทำาให้พวกเขามองเห็นศักยภาพ
องค์รวมที่เขาจะทำามาหากินได้ 
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 ในอดีตคนไปโค่นป่าโกงกาง หรือนายทุนมารุกที่ทำาบ่อกุ้ง รุมเร้า
ทำาลายธรรมชาติ ส่วนหนึ่งเพราะผู้คนมักมองว่าธรรมชาติไม่ได้ให้อะไร
กบัเขา แตเ่ม่ือใดทีรู่ส้กึว่าธรรมชาตมิคีณุคา่กบัเขาในทางใดทางหนึง่อยา่งการ
ทอ่งเทีย่ว เขาจะรูส้กึหวงแหนตรงนัน้ทนัทเีพราะเปน็รายไดผ้ลทีไ่ดต้ามมาคอื
การอนุรักษ์เพราะถ้าไปทำาลายท่องเที่ยวก็ไม่มา 
 ถ้าทำานาบนเกาะไร่เพียงอย่างเดียว สุเมศบอกว่าคงจะจบในรุ่นเขา  
คนรุ่นใหม่ไม่ทำาต่อแน่ อย่างดีคงลงไปชวยพ่อแม่ทำานาเท่าที่เห็นการสืบต่อ
คิดทำาเองคงเป็นไปไม่ได้ หากต่อยอดจากการทำานา เป็นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ขายกลุ่มชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวหลักทางกระบี่ พวกเขา
น่าจะสนใจวิถีการทำานา คนรุ่นใหม่จะกลับมาทำางานสานต่อทำานาเพ่ือการ
ท่องเที่ยว นั่นเป็นแผนชุมชนที่แฝงกุศโลบายลึกล้ำา
 “ตอนนีผ้มทำานาไปพรอ้มตอ่ยอดทอ่งเทีย่วดว้ยขณะทีเ่ราทำา นาอยู่
มีการประชาสัมพนัธ ์ทางการทอ่งเทีย่วใหเ้ขามาดกูารทำานา มาใชช้วีติ วถิชีวีติ 
มานั่งกินข้าวที่เราปลูก เปิบข้าว กับชาวนา กินกับข้าวที่ชาวนากิน ครับ…
กินข้าวในนาให้อร่อยต้องเปิบด้วยมือ ซาวน้ำาพริกกินกับปลาเค็ม” เขาเล่า 
ด้วยการจินตนาการภาพแห่งความสุขและอบอุ่นแห่งท้องทุ่ง 
 เป็นการสร้างชุมชนการท่องเท่ียวแห่งใหม่ อันไม่ต้องการให้เกิด
ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท 
 “ถ้านักท่องเที่ยวมากางเต้นท์นอนกลางทุ่งนา นี่พอท่ีจะเป็นไปได้
เราไม่ต้องการให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้น เพราะนั่นไม่ใช่วิถีการท่องเที่ยวในเชิง
เกษตร ใครอยากจะนอนในนาให้มากางเต้นท์ ไฟฟ้า เราจะไม่ให้เข้าไปเรา
อยากให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติอยู่ในอ้อมกอดของทุ่งนาอย่าง
แท้จริง” สุเมศเล่า และว่าตอนนี้แม้จะยังไม่มีคนเข้าไปเที่ยว ยกเว้นไป
ร่วมกิจกรรมทำานา ที่มีกลุ่มหน่วยงาน ข้าราชการ หมอและพยาบาลจาก
โรงพยาบาลในกระบี่ให้ความสนใจสูงหลังจากมาร่วมกิจกรรมทาน  นอกจาก
นั้นมีการประสานความร่วมมือกับ ททท. 
 วันนี้ เขาพอมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวบริการบ้างแล้ว เริ่มจาก
ชักชวนชาวบ้านจิตอาสามาช่วยทำาสะพานไม้สำาหรับทางเดินเข้าไปเที่ยวใน
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เกาะสะดวกขึ้นขยายคันนาให้ใหญ่เหมาะสำาหรับการเดินเล่น นอกจากนั้น
ยงัมเีตน้ท ์และเรอืแคน ูเตน้ทท์ีส่เุมศซ้ือราคาถกูมาจากเพือ่นผูป้ระกอบการ
ที่เลิกกิจการท่องเที่ยวในแหล่งอื่นของกระบี่ไป
 ล้วนเป็นจิกซอว์การพัฒนาต่อจากการทำานา หากหลังภาพการ
ทอ่งเทีย่วเกดิขึน้ สุเมศยงัคดิตอ่ยอดการทำานา และทอ่งเทีย่วโดยการพฒันา
ผลติภณัฑข์า้วสงัหยดอนิทรยี ์ในรปูแบบของขา้วยำาแหง้ ลกัษณะทีอ่ยูร่ะหวา่ง
การทดลองคดิคน้วจิยัรว่มกบัสถาบนัการศกึษาอยา่งเชน่วทิยาลยัเกษตรกระบี่
คอืนำาขา้วสงัหยดมาทำาเปน็ขา้วแห้งแบบขา้วตงั ปรุงเครือ่งขา้วยำา เปน็อาหาร
กินเล่น ซึ่งนอกจากวางขายในชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้ในอนาคตตลาดท่ัวไป
โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ 
 “เพราะวา่เราทำานาขา้วสงัหยดอนิทรยี ์ผลติไดไ้มม่าก ตอ้งเพิม่มลูคา่
ด้วยผมจะพัฒนาท่องเที่ยวไปพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวด้วย”
 เหลา่นีเ้องตอบคำาถาม ชมุชนนา่อยู ่ไมใ่ชแ่ตก่ารทำานา แต่เปน็ความ
รว่มมอืของคน ทีม่ากจิกรรมทีท่ำาอาศยัความร่วมมอื อยา่งเชน่การมาชว่ยกนั
ทำาสะพานไมท้างเดนิในเกาะ ทีร่ะดมชาวบา้นมาชว่ย สเุมศบอกวา่ทแีรกไมม่ี
ใครอยากมาร่วม ก็ใช้วิธีบังคับ บอกว่าเขามีนาอยู่ตรงนั้น ควรจะมาร่วมด้วย 
แต่พอลงมือทำาเข้าจริงๆ เริ่มเห็นความสวยงาม เริ่มคุยกันเข้าใจ เริ่มปรับ
เข้าหากันได้ 
 “พอเห็นรูปธรรม และการทำาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส ทุกคน
ยอมรับ ตอนหลังชาวบ้านกำาหนดวันกันเองว่าหลังละหมาดวันศุกร์ ต้องมา
ช่วยกันทำางานจิตอาสา เหล่านี้เองที่สามารถสร้างความกลมเกลียว หลังจาก
มีปัญหา ทะเลาะขัดแย้งจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาก่อน ทุกวันนี้ไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายไหน ต้องมาช่วยกันทำานา ชุมชนก็มีความสุขความสามัคคี
กลมเกลียว”
 แม้จะเป็นเพยีงเขยแหง่บา้นคลองหมาก นบัวา่สเุมศถกูยอมรบัจาก
พี่น้อง ก่อนนี้เขาเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปันตียะ ของชุมชน 
จนกระทัง่มาทำาโครงการฯ ทำานาเขาจงึขอลดบทบาทมาเปน็รองประธาน หนัมา
ส่งเสริมการทำานาเป็นประธานกลุ่มคลองขนานวิถีไท มีบทบาทนี้เป็นหลัก
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ยังเป็นประธานเครือข่ายคนทำานาจังหวัดกระบี่ และเป็นเครือข่ายคนทำานา 
จังหวัดภาคใต้ตอนบนเป็นวิทยากรทางด้านการเพาะข้าว โยนข้าวในที่หลาย
แห่งทั่วภาคใต้ เขากำาลังทำาโรงเรียนชาวนา ต้องสอนเด็กนักเรียน ที่อยู่รอบ
ชุมชน ประมาณ 6 ชุมชนให้เพาะข้าว ทำานาโยน เดินสายสอนกลุ่มปลูก
ขา้วตา่งๆ ในภาคใตต้อนบน ผมเดนิทางไปสอน โดยใชท้นุเอง ตอ้งการสรา้ง
พื้นที่นาอินทรีย์ให้มากที่สุด แม้ว่าเกษตรกรบางรายที่ปลูกข้าวยังเปลี่ยนตรง
นี้ไม่ได้หมดทุกคน แต่คาดหวังว่าน่าจะมากขึ้น
 “ต้องสร้างชาวบ้านให้กลับมารักธรรมชาติ ถ้าเกิดชาวบ้านไม่รัก
ธรรมชาติ เขาจะขายธรรมชาติกิน แต่มุมหนึ่งหากธรรมชาติทำารายได้ให้
ชาวบ้าน ชาวบ้านก็จะหวงแหนธรรมชาติเอง ถ้าเราบอกว่าอนุรักษ์ๆ แต่
ชาวบา้นมองไมเ่หน็วา่ไดอ้ะไรจากธรรมชาต ิเขากจ็ะไมรู่ว้า่อนรุกัษไ์ปทำาอะไร 
ในเมื่อลูกไม่มีข้าวจะกิน ก็ต้องขายป่าโกงกาง ต้องขายที่ให้นายทุน เขาก็ให้
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เหตุผลว่าไม่มีจะกิน จะให้ทำาอย่างไร เพราะธรรมชาติไม่ได้ให้อะไรเขากิน 
ไม่มีจะกิน แต่คิดใหม่ว่า ให้เขาได้กินกับธรรมชาติ แล้วเขาจะเกิดความ
หวงแหนตามมา อยา่งเกดิการทอ่งเทีย่ว เกดิขึน้เขาตอ้งหวงธรรมชาต ิเพราะ
ถ้าปลอ่ยใหเ้ปน็บอ่กุง้นกัทอ่งเทีย่วไหนจะมา ถา้เกดิการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์
เร็วที่สุด ธรรมชาติจะถูกหวงแหนเร็วที่สุด”
 เขากล่าวและทิ้งท้ายว่า งานนี้คนแก่ในชุมชนบ้านคลองหมากเห็น
นาร้างกลับมาทำาใหม่ เขามีความสุขมากที่สุด แต่สังขารร่วงโรยก็ไปไม่ถึง
ที่นา นั่งเชียร์อยู่กับบ้าน 
 ทวีชัย อ่อนนวน พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการของ สสส.
มองว่า การทำาโครงการฯ นี้ส่งผลให้คนในชุมชนหันกลับมาสนใจเรื่องนี้
ขนาดคนรุ่นใหม่ยอมนั่งเรือไปดูเขาทำานา เพราะไม่เห็นมานาน ยังมี
โรงพยาบาล ส่วนราชการ สถาบนัการศกึษา เขา้มาทีน่ีด่ว้ย แม้แต่ผูว้า่ราชการ
จังหวัด และนายก อบจ.เคยไปดูการทำานาที่นี่  นับเป็นคุณค่าท่ีถูกฟื้นขึ้น
มาใหม่ เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งอาหาร ทำารายได้ แล้วยังเป็นการรวม
คนครัง้สำาคญั โดยเริม่จากญาตพิีน่อ้งของแกนนำาและไปสูค่นอืน่ทีม่ทีีน่าเดมิ
อยู่ตรงนั้นบางคนไปขอเช่าที่คนอื่นมาทำานาก็มี 
 ผลที่เกิดขึ้นชัดเจนคือ 
 - ชุมชนได้รื้อฟื้นรากเหง้าเดิม
 - เกิดการเรียนรู้แบบกระบวนการ  มีการวิเคราะห์พูดคุยข้อมูล 
 - นอกจากทำานามขีา้วกนิแลว้ สามารถขายผลผลติสรา้งชือ่เสยีงให้
  ชุมชน 
 - มีพื้นที่ใหม่ของการทำานาโยนเกิดขึ้นในหลายแห่งของภาคใต้
  จากการได้มาเรียนรู้จากที่นี่
 - เกิดภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน เช่น กศน. ศพส.1 กระบี่
  สน.เกษตร สน.พัฒนาชุมชน เป็นต้น
 - การปกป้องพื้นที่จากนายทุน
 เฉพาะประเด็นสุดท้ายนั้นนับว่าเป็นกุศโลบายอันแยบคาย กล้า
และบ้าบิ่นอย่างที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน •
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 อาชีพหลักของชาวบ้านสวนป่า ตำาบลวังมะปรางเหนือ อำาเภอ
วังวิเศษ จังหวัดตรัง คือการทำาสวนยาง เมื่อมี “โครงการโรงเรียนชุมชน
จัดการตนเองบ้านสวนป่า” ที่สนับสนุนโดย สสส. จึงมาส่งเสริมการทำา
เกษตรพอเพียงในสวนยางและบริเวณบ้านอีกด้วย
 สายันต์ ชูหาญ เล่าว่าหมู่บ้านนี้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำา
ตำาบลแต่ก็มีปัญหาการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง อย่างครั้ง
หนึง่พนกังานมาเกบ็ตวัอยา่งดนิของเกษตรกรไปตรวจและบอกว่า 6 เดอืนจะ
ใหผ้ลกลับมา แตผ่า่นเกนิกำาหนดเรือ่งกลบัเงยีบหายปลอ่ยสมาชกิทีต่อ้งการ
รู้ข้อมูลตั้งตารอ
 ชาวบ้านจงึคดิว่าถงึเวลาตอ้งพึง่ตนเองเปน็ทีต่ัง้ เมือ่ไดท้ำาโครงการฯ
จึงหันมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ และสารกำาจัด

1
ชุมชนสวนป่า

บนวิถีสืบทอดเจตนาอนุรักษ์ต้นน้ำา
โครงการโรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า

4
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แมลงจากการหมักสมุนไพรพื้นบ้าน ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ
ให้สมาชิกเรียนรู้ถึงโทษภัย เรื่องสารเคมี 
 “ที่ผ่านมาเราเจอปัญหาจากการบริโภคผักที่ใช้สารเคมี จนทำาให้
เปน็โรค เขา้โรงพยาบาลหลายราย บางคนแพห้รอืทอ้งรว่งเมือ่คยุกบักรรมการ
หมูบ่า้น อสม.และเกษตรตำาบล กไ็ดร้บัคำาแนะนำาใหเ้สนอโครงการกบั สสส.
มาทำาเรือ่งนี ้จนมาปลูกผักกินเองเน้นพืชผัก 10 ชนิด ทีใ่ชป้ระจำาในการปรุง
อาหารประจำาวัน เช่น มะกรูด มะนาว พริก มะเขือ ตะไคร้ ขมิ้น ข่า”
 ทุนชุมชนเดิมของบ้านสวนป่าคือกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา
ควนกลอย ที่เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี 2547 โดยผู้นำาสืบทอดผ่านตำาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว 3 รุ่น มีแกนนำา 30 คนสมาชิกที่เป็นชาวบ้าน  600 คน
มีส่วนร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 ป่าชุมชนควนกลอยท่ีอยู่ในพื้นท่ีของบ้านสวนป่า มีพื้นที่ราว
80 ไร่ ยังป่าสมบูรณ์ 100% มีความสำาคัญในฐานะเป็นป่าต้นน้ำาลำาห้วยบาง
พนกับห้วยหินเพิง ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนผืนนี้ เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา
ควนกลอย เคยจัดกิจกรรมการรณรงค์ห้ามตัดไม้ ทำาลายป่า และหาพันธุ์ไม้
หายากเข้าไปเสริม
 “น่ันเปน็การอนรุกัษด์นิและน้ำาอยูแ่ลว้ เรากม็ามองอกีวา่ถา้ยงัปลอ่ย
ใหส้ารเคมีจากการทำาเกษตรกรรม ไหลลงลำาหว้ยทีผ่า่นหมู่บา้น ชาวบา้นใชน้้ำา
และจับปลาจะส่งผลกระทบกับน้ำาและสัตว์น้ำา ที่บริโภค”
 จากการอนุรักษ์ป่าและน้ำา จึงขยายต่อเชิงลึกของปัญหามาถึงการ
ดแูลคณุภาพน้ำา  อนัสง่ผลกระทบคณุภาพชวีติดว้ย  การทำาโครงการโรงเรียน
ชมุชนจดัการตนเองบา้นสวนปา่ มองผลกระทบตอ่สขุภาพทางกาย จงึสง่เสรมิ
ปลูกผักปลอดสารพิษ อีกด้านหนึ่งเมื่อชาวบ้านมารวมกลุ่มกันปลูกผักเหลือ
กินอาจนำาไปจำาหน่ายเป็นรายได้เสริม
 “ตอนนี้มีประมาณ 2-3 ครัวเรือนที่ส่งขายเป็นรายได้ ประจำาของ
ครัวเรือน ผักที่นำาไปขายได้ เป็นที่ต้องการตลาด มีผักเหรียง พริก สำาหรับ
คนที่มีสวนสมรมอาจมีพืชผักหลากหลาย 30-40 ชนิด ด้วยซ้ำาไป”
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 สายันต์เล่าว่า ในการทำางานขับเคลื่อนโครงการฯ มีการจัด
กระบวนการกลุ่มเป็น 3 คณะ คือ 1.เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา 2.กรรมการ
หมู่บ้าน 3.ชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มย่อย คือ 
อสม. ผู้สูงอายุ และกลุ่มทำาขนม เข้ามาร่วม
 ปกติที่ศาลาหมู่บ้าน มีการประชุมหมู่บ้านหรือการประชุมนอกรอบ
เปน็ประจำาอยูแ่ลว้เกอืบทกุสปัดาห์หรือถีก่ว่านัน้อกี ถา้มเีรือ่งดว่น มกันดักนั
เวลา 5 โมงเย็นช่วงที่ชาวบ้านเสร็จภารกิจครอบครัวแล้ว นอกจากนั้นทุก
วนัที ่30 ทกุเดอืนกำาหนดจดักจิกรรมทำาบญุเลีย้งพระงานประเพณทีางศาสนา
ทีส่ามารถเชือ่มหนว่ยงานหลายหนว่ยงานมารว่มไม่วา่ อบต. สาธารณสุข ฯลฯ 
สำาหรับสมาชิกโครงการฯ กำาหนดว่าต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 โครงการนี ้เบือ้งตน้มีเปา้หมาย 38 ครัวเรือน ใชก้รรมการ 3 คณะ
ดังกล่าวข้างต้นมาเป็นแกนนำา มีหน้าที่ในการสำารวจ ประเมิน เยี่ยมเยียน
สมาชิก ว่าใครทำาอะไร อย่างไร มีความสนใจ ระดับไหน 
 “อย่างเช่นเราให้พันธ์ุผักไปแล้วเขาไปปลูก ดูแล ได้ผลแค่ไหน
กรรมการจะลงไปสำารวจเพื่อให้ข้อมูลจริงตรงกับข้อมูลฐานการเกษตรของ
หมู่บ้าน ที่ผ่านมาฝ่ายรัฐอาจลงมาเก็บข้อมูลพื้นๆ ทั่วไป แต่ตอนนี้ชาวบ้าน
สวนป่าเริ่มหันมาเรียนรู้ในหมู่บ้านของตน ใช้ข้อมูลในการทำางานมากขึ้น”
 เกิดการตื่นตัวในการหันมาปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพอ
สมควร แต่ผลที่ไม่คาดมาก่อนและไม่อยู่ในแผนกิจกรรมของโครงการฯ
คือโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ได้ขอเข้ามาร่วมเองอย่างเต็มตัว โดยผู้
อำานวยการโรงเรียนเสนอ ให้โรงเรียนเปน็แปลงสาธติ มเีปา้หมายใหน้กัเรยีน
ได้เรียนรู้ได้ทุกวัน
 จากระยะแรกได้กลุ่มชมรมสมุนไพรในโรงเรียนมาร่วม 12 คน 
เท่านั้นเอง ผู้อำานวยการโรงเรียนสั่งปรับแผนให้เด็ก ป.1-ป.6 ทุกคนมา
เข้าร่วม ทำาให้ส่วนนี้มีเด็กมาร่วม 100 กว่าคน
 “บางครั้งอาจจะครึ่งวันบ่าย ที่โรงเรียนจะจัดเด็กมาร่วมให้เด็กปลูก
ผักสวนครัว ทางโครงการก็ไปส่งเสริมเร่ืองปุ๋ยน้ำา ปุ๋ยหมัก ที่ใช้เศษผัก
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ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากบ้านเด็กและโรงเรียนนั่นแหละมาช่วยกัน
ทำาปุ๋ยด้วยกัน”
 การทำากิจกรรมนี้ ยังส่งผลให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นสำานักงานเกษตร จากเดิม ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาประชุม
1-2 ชั่วโมงก็กลับ เปลี่ยนท่าทีส่งคนมาร่วมให้คำาปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงของการ
ดำาเนินโครงการเกษตรพอเพียงอย่างจริงจัง แต่ก่อนอยากรู้เรื่องอะไรต้อง
ทำาเป็นหนังสือ แต่เมื่อชาวบ้านพร้อม ทำางานเกิดผลเป็นที่ยอมรับ ตอนนี้
หนว่ยงานพรอ้มลงมาเสมอ ขอให้ประสานทางวาจาไปเทา่นัน้  ขณะที ่อบต.
วังมะปรางเหนือ ก็มีแผนหนุนเสริมเข้ามา ด้านชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเอง
มีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิม โดย 25 ครัวเรือนมีความชัดเจนในการ
ปลูกผักบริเวณบา้น ทำาให้ชาวบ้านคนอืน่ที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มเปน็สมาชิกเริ่มสนใจ
สมัครร่วม จากการดูต้นแบบสมาชิกที่สำาเร็จแล้ว
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 “ตอนนี้เรามีครอบครัวต้นแบบอยู่ 5 ราย ในนี้ปลูกพืชเสริมใน
สวนยางและสวนสมรม 2 ราย ที่เหลือเป็นประเภทที่ปลูกข้างบ้าน”
 ชาวบ้านกลับมามองมุมใหม่เห็นว่า เน้ือที่ข้างบ้านแค่ครึ่งไร่ หรือ
จัดสรรบริเวณบ้านในพื้นที่เพียงเล็กน้อย สามารถปลูกผักได้กินได้ขาย  
ขณะที่ชาวสวนยางมักมองว่าพื้นที่ในสวนยางส่วนที่ไม่ได้เป็นต้นยาง ไม่เคย
มีประโยชน์อันใด แถมมองเป็นที่รกต้องฉีดสารเคมีปราบหญ้ารก เสียบ้าง
อะไรบ้าง พอมาปลูกพืชแซมสามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าพื้นที่กลับมี
ประโยชน์ทุกตารางนิ้ว 
 “เราพยายามแนะนำาการปลกู อยา่งบางคนวา่การปลกู ตอ้งใชเ้นือ้ที่
มาก ซึ่งเราบอกว่าปลูกในกระสอบก็ได้ ก็มีคนทำา เพราะข้างบ้านก็ปลูกได้ 
แนวทางเดินอะไรต่างๆ โดยไม่ต้องไปปลูกในสวนยางที่อยู่ไกลบ้าน  เราก็ใช้
เทคนิคหลายรูปแบบรวมทัง้จากการไปดงูานทีอ่ืน่กม็าประยกุตใ์ชด้ว้ย เพือ่ให้
กระตุ้นให้ทำาอย่างสนุกและมีพลังไปในตัวด้วย ไม่ได้อยู่กับที่ คนที่ไม่ได้ร่วม
ก็มาถามว่าอยากร่วมได้หรือเปล่า เราว่าก็เอาซิ…”
 ผลดีต่อสุขภาพสายันต์มองว่า  ทำาให้ปัญหาสุขภาพของชาวบ้านป่า
น้อยลง เพราะชาวบ้านรู้จักเลือกผักมากิน โดยไม่จำาเป็นต้องซื้อ หรือถ้าซื้อ
ก็ซื้อเฉพาะผลผลิตชุมชนตัวเองเท่านั้น เพราะเขารู้แล้วว่าการผลิตทางการ
เกษตรในที่อ่ืนที่ไม่เห็นหรือคลุกคลีด้วยอาจใช้สารเคมี ยาเร่ง หรืออะไรที่
อันตราย  
 “การซื้อของชาวบ้านด้วยกันเองดีกว่า ปลอดภัยกว่า แม้ราคาอาจ
แพงกว่า แต่ผลดีต่อสุขภาพ”
 จากสภาพของหมู่บ้านที่ ต่างคนต่างทำา คิดบนหลักว่าให้ได้ใช้ใน
ครวัเรอืนตวัเอง จงึเกดิปรากฎการณค์นมานัง่ปรึกษา แบง่ปนักนั แลกเปล่ียน
ผลผลิตที่ตัวเองไม่ได้ปลูก นอกจากพืชผัก แล้วยังมีการแลกเปลี่ยน
แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ช่วยกันหาพันธุ์พืชดีๆ หรือรวมกลุ่มซื้อเมล็ดพันธุ์
แบบพึ่งตนเอง
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 แม้จะเห็นผลดังกล่าว แต่สายันต์มองว่าเกษตรพอเพียงที่บ้าน
สวนป่า ไม่ได้เกิดในลักษณะของการเห่อตามกระแส อย่างแน่นอน
 “อาจจะเรียกว่านี่คือวิถีของเรามากกว่า โครงการฯมากระตุ้นให้คน
สนใจมาก” 
 นอกจากผลทางตรง ยังถือว่าเป็นการสร้างฐานการเรียนรู้เกษตร
พอเพียงชุมชนครั้งสำาคัญ กรณีฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนนอกจากทำาให้เด็ก 
100 คน เรียนรู้ได้ตลอดปีจนกลับไปช่วยพ่อแม่ที่บ้าน ยังกระตุ้นเด็กได้ 
ให้เริ่มทำา หันมาใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ซึ่งดีกว่าเสียเวลาไปเล่นเกมตาม
กระแสนิยม
 “อย่างครอบครัวผมจะเอาลูกมาช่วยกันทำาให้เห็นเรามีกติกาว่า
ทุกคนในครัวเรือนต้องมาช่วยกันทำา ไม่ใช่ว่าใครในครอบครัวทำาอยู่คนเดียว 
แต่ว่า ทุกคนต้องมีส่วนร่วม หรือแปลงใหญ่ก็ออกปากเพื่อนบ้านสมาชิกมา
ชว่ยหลายครัวเรือนกใ็ชก้ารมสีว่นรว่ม จากครอบครวัตวัเอง และเพือ่นบา้น”
 การดำาเนินโครงการฯทำาใหเ้ยาวชนในหมูบ่า้น มีความสนใจ การสรา้ง
ให้เด็กมีส่วนร่วมทีละนิด เช่นมอบหมายการให้รดน้ำาต้นไม้ เก็บผักไปทำา
อาหาร นอกจากเป็นการฝึกการทำางานยังส่งเสริมเด็กกินผัก โดยเฉพาะผัก
ปลอดสารพิษ 
 สายันต์มองว่าปัจจัยความสำาเร็จส่วนหนึ่ง มาจากการทำาเครือข่าย
ป่าชุมชนมาก่อนคณะทำางานป่าต้นน้ำา ที่ยังทำางานต่อเนื่อง  มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ชว่ยผู้ใหญบ่้าน สมาชกิอบต.  เครือขา่ยนี้สร้างกระแสให้ชาวบ้าน สนใจได ้ 
สว่นเครอืขา่ยเขม้แขง็ เกดิจากพดูคยุ ปรึกษาหารือไมร่อความชว่ยเหลอืจาก
ภายนอกแต่เน้นการเร่ิมจากตัวเอง และการสืบทอด ส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยคนกลุ่มเดิมก็ไม่ไปไหน คอยอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษา
ดันคนใหม่ขึ้นมา สืบต่อไปเรื่อยๆ 
 “ผมมาเป็นรุ่น 3 ของการอนุรักษ์ เป็นผู้ประสานงาน แต่คนรุ่น
ก่อน ก็ยังมาช่วยดูแล เราก็สร้างคนรุ่นต่อไป รองรับแล้ว เป็นกลุ่มเยาวชน
ในหมู่บ้านจะมีการจัดค่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาทุกปี การที่เราทำางานอนุรักษ์
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ทำาใหต้อ่ยอดไปเรือ่งอืน่ อยา่งเชน่ กลุม่ทำาขนมพืน้บา้น กลุม่อนรุกัษพ์นัธุไ์ม้
กลุ่มวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ”
 ยิง่ภาพรวมตำาบลวงัมะปรางเหนอื เนน้เศรษฐกจิพอเพยีง ในชมุชน
หมู่บ้าน บ้านสวนป่า เด่นในเรื่องของการใช้กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์มาเป็นทุน
มีความคิดต่อยอดไปถึงเร่ืองสมุนไพร ในป่าชุมชนซึ่งพบอยู่มากและมี
ศักยภาพของหมอพื้นบ้านที่คอยแนะนำาถึงการใช้สมุนไพรอยู่ในชุมชน  
 “การพัฒนาต่อไปเราจะเน้นถึงเร่ืองการบริโภคสมุนไพรอย่างรู้ค่า 
และเนน้สมาชกิปลกูและสามารถสง่จำาหนา่ยได ้ในลกัษณะการรวมกลุม่ และ
การตลาด ซึ่งทางสำานักงานเกษตรและกศน.ก็พร้อมจะเข้ามาช่วย” ความ
สำาเร็จครั้งนี้ยังพาหมู่บ้านเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก เช่น เครือข่ายลุ่มน้ำา
ตรัง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การทำาวิจัยชุมชนเรื่อง
ภูมิปัญญาไม้ไผ่พื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์น้ำา ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สิ่งที่สายันต์อยากเห็นอนาคตหมู่บ้านที่เข้าถึงการอนุรักษ์ดินและ
น้ำาเต็มตัว ทำาให้ป่าชุมชนแห่งนี้ยังคงทำาหน้าที่ป่าต้นน้ำาอยู่ได้โดยไม่ขาดสาย 
 สิ่งที่ทำาอยู่ก็เห็นว่าน่าจะทำาให้ทุกอย่างดีขึ้น อุปสรรคอาจมีเพียง
เกีย่วกบัเวลาการทำางานกลุม่ เพราะสมาชกิตดิภารกจิสว่นตวัไมต่รงกนั อาจไม่
พร้อมตอนประชมุ ทีผ่า่นมาแกไ้ขโดยใหค้นทีม่าประชมุไปบอกกลา่วกบัคนอืน่
นอกรอบ หรือใช้เวทีงานประเพณีของชุมชนไปพูดเรื่องกิจกรรม ซึ่งสามารถ
พูดได้ทุกงาน ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยก็ลงมือพูดเองทุกงาน เพื่อกระตุ้น 
ชาวบ้าน หรือบางทีใช้วิธีกระจายข่าวทางหอกระจายเสียงของหมู่บ้าน •
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 การจัดการปัญหาขยะในเกาะต่างกับบนฝั่ง ยิ่งเกาะบุโหลนเล
ท่ีมีวิถีชีวิตอันเป็นเฉพาะของชาวเลอยู่ร่วมกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
 ยี่สิบเอ็ดปีก่อนปรีดา โสรมณ์ หรือ “ปิ่น” เด็กสาวจากหมู่บ้าน
ริมปากบาราลงไปบุโหลนเพื่อช่วยญาติทำางานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง บุพเพ
สันนิวาสดลให้มาเจอคนรักชาวประมงจากเกาะสุกร ทั้งคู่เลยตกลงปลงใจ
แต่งงานลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ ต่อมาเธอกลายเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆ 
ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถามหา
 “เราเป็นแม่ค้า อยากให้เกาะสะอาด” เธอเล่า 
 บุโหลนเป็นเกาะเล็กๆ ของสตูลห่างจากฝั่งโดยทางเรือราว
ชั่วโมงเศษ เกาะมี 2 ส่วนคือบุโหลนดอนกับบุโหลนเล เกาะใหญ่ที่คน

1
ฝ่าวิกฤติขยะเกาะบุโหลน
บนความร่วมมืออุรักลาโว๊ย
โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ

5
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อยู่มากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญคือบุโหลนเล ซึ่งสภาพต่างจากเกาะ
อ่ืนทางอันดามัน เพราะแม้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่เป็นกลุ่มที่ประสงค์
มาอยู่กับธรรมชาติแท้ๆ  
 แม้ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ สมบูรณ์ แต่นับว่าที่นี่ยังทุรกันดาร ไม่มี
ไฟฟ้า เครื่องอำานวยความสะดวก ห้าง หรือเซ่เว่น มีเพียงร้านชำาเล็กๆ ของ
ชาวบา้น ทีส่ำาคญัเปน็เกาะทีข่าดแคลนน้ำาจดื ตอ้งซือ้น้ำาถงัใหญม่าบริโภคส่วน
น้ำาอาบ บางช่วงถึงกับต้องพึ่งน้ำาเค็ม 
 การท่องเที่ยวสามารถทำาได้ราว 4-5 เดือนเท่านั้น หน้ามรสุมจะมี
ปัญหาลมฝนรุนแรง มรสุมหนัก ไม่สามารถทำากิจกรรมอะไรได้ ชาวเกาะอยู่
อยา่งยากลำาบากเกบ็ผกัปา่ หนอ่ไมห้าหอย มาทำาอาหาร สิง่กงัวลคอืขา้วสาร
เพราะตอ้งซือ้ของจากฝัง่หมด พืน้ทีเ่กษตรในเกาะ มสีวนยางแค ่3 ครวัเรอืน 
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พบสวนมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว มะละกอ บ้างเล็กน้อย ชาวบ้านที่เหลือ
เป็นชาวประมง ตกหมึก วางอวนปู
 สำาหรับนักท่องเที่ยว กลุ่มเช้าไปเย็นกลับมีน้อย ส่วนมากมาพัก
อยู่นาน 2 สัปดาห์ - 6 เดือนขึ้นไป ใช้เวลาไปกับการเล่นน้ำา อ่านหนังสือ 
ดูปะการัง กินอาหารไทย หรือออกไปตกปลากับชาวประมง ช่วงไฮซีซั่น
ธันวาคม-มีนาคม ประมาณการว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาถึงท่ีนี่เกือบ 1,000 
คน ขณะประชากรของเกาะมีเพียง 100 คนเท่านั้น 
 ความที่ไม่เคยมีการจัดการอย่างเป็นระบบมาก่อนบนเกาะบุโหลน
จึงเต็มไปดว้ยขยะจำานวนมากทั้งในทะเลและบนเกาะ  นักท่องเที่ยวต่างชาติ
อาจเห็นเขาเก็บขยะอยู่บ้าง แต่ชาวบ้านจะทิ้งขยะกันสะเปะสะปะ ไม่รู้จัก
วิธีคัดแยกขยะ  
 “เราเป็นแม่ค้า อยากให้เกาะสะอาด” 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวปิ่นจึงนำาเสนอโครงการเกาะบุโหลนเล
ปลอดขยะกับทางสสส. 
 “เราเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็เลยอยากให้มันสะอาด ยี่สิบปีก่อน
เกาะก็ไม่เจริญเท่าทุกวันนี้มีรีสอร์ทอยู่ 3 แห่ง ทุกวันนี้เพิ่มเป็น 11 แห่ง
ขยะเปน็ปญัหาหลกัมาตลอด เรือ่งนีไ้ดย้นิชาวตา่งชาตกิพ็ดูถงึอยู ่แตก่ย็งัไม่
ไดท้ำาอะไรเป็นเร่ืองเป็นราว เราจงึเริม่มาอบรมชาวบา้นใหแ้ตล่ะครวัเรอืนรูจ้กั
วิธีเก็บขยะ แยกขยะ และทำาธนาคารขยะ”
 การจัดอบรมชาวบ้านนัดกันที่โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลนและรีสอร์ท
แห่งหนึ่งอย่างละครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านทำาความรู้จักขยะว่า อันไหนควร
ทำาลายทิ้ง แบบทำาลายไม่ได้ หรือขยะอะไรสามารถคัดออกมาขาย 
 ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าบนเกาะบุโหลนขยะที่ทำาลายไม่ได้จำานวนมาก 
สว่นมากเป็นขวดน้ำาพลาสตคิ ขวดแกว้ และสายเบด็ ทีช่าวประมงไม่ต้องการ
อีกแล้วถูกโยนทิ้งลงทะเลสะสมอยู่จำานวนมาก ในเวทีอบรมยังเน้นความรู้
ที่ว่าไม่ควรมีขยะอยู่ในบ้านตัวเองเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค  
 จากการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ โครงการฯ จัดให้มีธนาคาร
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ขยะขึน้มารองรับ โดยประกาศรับซ้ือขยะเดอืนละครัง้  ทำาเปน็บญัชฝีากขยะ
จากสมุดธรรมดาๆ ให้ชาวบ้านถือไว้คนละเล่มเพื่อลงบันทึกว่า แต่ละคนมา
ขายวันไหน จำานวนเท่าไร บางคนอาจรับเงินสดค่าขยะกลับไปทันที แต่บาง
คนเก็บตัวเลขรอขายได้จำานวนมาก 
 “แต่มองเชิงตัวเลข การจัดการขยะที่เกาะบุโหลนไม่คุ้ม เพราะ
ขยะที่ได้มาแล้ว เราต้องขนรถมาใส่ในเรือแล้วเอาไปขายแบกค่าขนส่งหลาย
ทอดเหลือเกินสุดท้ายไดร้าคาไม่มาก แต่ว่าเราพยายามทำาต่อไป”  รอกีเยาะ 
อาแว ครูโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลนเล ทีมงานของโครงการฯ เล่าบ้าง เธอมี
สว่นสำาคญัในการจดัการเอกสารและทีด่งึเยาวชนเขา้มามสีว่นรว่ม แมว้า่เดก็
โรงเรียนท่ีเกาะบุโหลนซึ่งมีอยู่ 2 โรงสูงสุดถึงระดับมัธยมปีที่ 3 จำานวน
นักเรียนไม่มากนัก เนื่องจากชาวเลไม่สนับสนุนการเรียนมากกว่าส่งลูกลง
ทะเลไปจับปลาหรือแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย คนที่อยากเรียนจริงจังมัก
ขึ้นมาบนฝั่งมากกว่า เช่นเดียวกับครูที่ย้ายบ่อยเช่นกัน 
 “เราพยายามจัดการขยะ แต่ถ้ามองในเกาะเราจะเห็นว่าฝรั่งมักจะ
เก็บขยะ แต่คนไทยมักทิ้งไม่ได้สนใจ บางกลุ่มมาวันเดียวกลับก็ทิ้งขยะเอา
ไว้เสียอีก” ครูรอกีเยาะว่า 
 ป่ินเสริมว่าฝรั่งมีสปิริตเรื่องนี้มากกว่าคนไทยเห็นได้จาก พอเธอ
มาเป็นแกนนำาจัดการขยะบนเกาะบุโหลนได้เสียงตอบรับจากเพื่อนฝรั่ง
นกัทอ่งเทีย่วพรอ้มาชว่ยทนัท ีเขาอาสาไปหาความรูก้ารแยกขยะทางอนิเตอร์
เนตมาให้ มีคำาแนะนำาดีๆ ให้ชาวบ้านอย่างเช่น การจัดการขยะแบตเตอรี่ซึ่ง
เป็นสารเคมีอันตรายและออกไอเดียหลายอย่าง 
 หลังจากนั้น ชาวบ้านเริ่มหันมาตระหนัก ให้ความร่วมมือที่ดีต่อการ
คลี่คลายปัญหาขยะแต่ชาวเลหรืออูรัคลาโว๊ยไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้ 
 “พวกเขาอยู่ไปวันๆ เป็นวิถีชีวิตของเขา ไปว่าเขาก็ไม่ได้” ปิ่นเล่า
 ชาวเลเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเหาะบุโหลน กลุ่มอุรัคลาโว๊ย 
พื้นเพมาจากมาหมู่เกาะในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทุกวันนี้เป็นคนไทยใช้
นามสกลุทีส่มเดจ็ยา่พระราชทานนามสกลุให ้ประกอบดว้ยสกลุ  หาญทะเล 
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ทะเลลึก และประมงกิจ พวกเขานับถือเรื่องผีสาง นิยมชีวิตราบเรียบ
ไม่ดิ้นรน ไม่คิดถึงอนาคต อยู่แต่กลุ่มตัวเอง มีภาษาของตัวเอง คนเก่าแก่
จึงพูดภาษาไทยไม่ได้  ชีวิตอยู่กับการหาปลา กิน ขายบ้าง แจกบ้าง หมดก็
ไปหาใหม่ ไม่ชอบเก็บสะสมเคยมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่เกาะบุโหลนจึงไม่
ค่อยได้ผล 
 ความที่อยู่คลุกคลีบุโหลนมานาน ปิ่นรู้ว่าชาวเลชอบความบันเทิง
สนุกสนาน นั่นเองเป็นช่องทางที่จะพาเขาเข้ามามีส่วนร่วม 
 “เพื่อสร้างแนวร่วมโครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะกับชาวเล
กจิกรรมตอ่มาเราจงึจดัการแสดงรอแงง็ และมโนราหม์าใหด้ปูระกอบการพดู
เรื่องขยะ และยังมีการเลี้ยงอาหาร พอรู้ว่ามีอย่างนี้เท่านั้นเองทุกคนก็อยาก
มาร่วมกิจกรรม”
 คณะรอแงง็เปน็ของชาวเลทีอ่ยูใ่นเกาะบโุหลนนัน่เอง ชาวคณะรวม 
7-8 คน รปูแบบการแสดงงา่ยๆ ผูห้ญงิมหีนา้ทีร่ำา เครือ่งดนตรปีระกอบดว้ย
ซอ และรำามะนา มีบทร้องแบบภาษาอุรักลาโว๊ยคล้ายกับภาษายาวี แต่ไม่
เหมือนเสียทีเดียว แม้คณะการแสดงดังกล่าวเป็นคนท้องถิ่น โอกาสแสดง
ไม่บ่อย นานทีปีหนรีสอร์ทบางแห่งรับเป็นเจ้าภาพจัดให้คนเกาะชมกันบ้าง 
 “ปกติชาวเลไม่เคยมาร่วมกิจกรรมอะไรกับสังคมมาก่อนเลย
คราวน้ีถือว่าเราได้ใช้จิตวิทยาโดยเอารอแง็ง และจัดเล้ียงเป็นการจูงใจ
เราเอาส่ิงน้ีมาลอ่เขา แลว้ยงัทำาเสือ้บโุหลนเลปลอดขยะมาแจกชาวบา้นทีม่า
ลงทะเบียนคนละตัว เขาก็มาร่วมด้วยเหตุนี้”
 ป่ินเห็นว่าเป็นการดีที่ดึงคนเหล่านี้มาร่วมกิจกรรม สำาหรับสังคม
ท่ีอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาแต่การดึงอุรัคลาโว๊ยมาเข้าสังคมเกาะ
บุโหลนเธอนับว่ายิ่งใหญ่ เพราะไม่ง่ายเลย
 ในสายตาป่ินที่พยายามทำางานทางสังคมให้เกาะบุโหลนมาบ้าง
โดยเคยเป็นประธานกลุ่มสตรี แต่ยอมรับว่ามีเพียงโครงการฯ นี้ ทำาแล้ว
ได้เห็นผลทันตาขยะลดลง และยังหน่วยงานอื่นมาช่วยด้วย เช่น โรงเรียน 
มอ.วทิยานสุรณท์ีล่งไปชว่ยสอนเรือ่งขอ้มลูขยะใหช้าวบา้น และมหีนว่ยงาน
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หนึ่งที่ให้ถังใส่เศษอาหาร เพื่อที่จะทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ และแก๊สหุงต้มให้ทาง
โรงเรียนด้วย  
 “พอทำาเรื่องนี้รู้สึกว่ามีแนวร่วม มาช่วยเยอะ”
 ปัญหาขยะก็คลี่คลายสะอาดขึ้น การทิ้งแบบไร้ระเบียบอย่างที่เคย
เป็นมาได้ลดน้อยลง เพราะคนส่วนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวขยะ
แบบใหม่ เป็นแบบอย่างให้คนอื่นทำาตาม ตอนนี้เป็นที่รับรู้ทั้งเกาะแล้วว่า 
อย่าทิ้งขยะเพ่นพ่าน บางส่วนอาจเผาทำาลาย แต่ขวด พลาสติด กระป๋อง 
กระดาษ สามารถแยกออกมาขาย 
 “อะไรแล้วแต่ จะพฤติกรรมเกี่ยวกับขยะไม่ทำาแบบเดิมแล้ว”
ปิ่นว่า สำาหรับเศษอาหารบางคนขุดหลุมฝังเป็นปุ๋ยหรือเอาไปทิ้งทะเลเป็น
อาหารปเูสฉวน บนเกาะจะมตีวัแลนดอกอยูม่าก ตะกวดขนาดใหญช่นดินีบ้าง
ตวัเกอืบเทา่จระเขเ้ลยทเีดยีว นอกจากเปน็ของแปลกให้นกัทอ่งเทีย่วชวนนกึ
ถึงป่าอะเมซอน มันจะมากินอาหารเหลือทิ้งที่คนเอาไปทิ้งไว้ชายป่าอีกด้วย  
 “เราคงคอ่ยทำาอยา่งนีไ้ปเรือ่ยๆ เพราะอนาคตเราอยากเหน็วา่จะไม่
มีพลาสติคเพ่นพ่านอยู่บนเกาะ สิ่งสำาคัญคือการปลูกฝังไปทีละนิด โดยเรา
ต้องเป็นตัวนำาทำาให้เห็นต่อไป ทุกคนต้องช่วยกันทำา  รีสอร์ท 11 แห่งอาจ
กำาจดัขยะเองกันอยูแ่ล้ว พื้นทีข่องใครของมัน ถึงหนา้ไฮซซีัน่ที  เริ่มตกแตง่
การเคลียร์ ความสะอาด แต่ส่วนชาวบ้านต้องมาร่วมมือกัน”
 รีสอร์ทแม้ดูแลกันเองเพราะถือเป็นหน้าตาของธุรกิจส่วนตัว
แต่พบว่าระบบคัดแยกไม่เคยดำาเนินการกันมาก่อน คนที่คิดทำาอย่างนั้นได้
ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีเรือขนขยะขึ้นไปขายบนฝั่ง เมื่อมีโครงการฯ จัด
ธนาคารขยะรีสอรท์ทกุแห่งจงึสามารถนำาขยะมาขาย แตป่ญัหายงัอยูท่ีต่น้ทนุ
สูงนั่นเอง 
 “ที่จริงน่าจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือส่วนนี้ด้วย เกาะ
บุโหลนอยู่ในเขต อบต.ปากน้ำา เราเคยบอกแต่เขาไม่ได้สนใจ แค่ลงมาเก็บ
ภาษีแล้วก็ขึ้นไป ไม่ได้ทำาอะไร ทั้งที่ภาษีจากบุโหลนหลักแสนบาท เพราะมี
ทั้งรีสอร์ท ร้านอาหาร เอาเถอะ…ถ้าไม่ช่วยเก็บขยะเราก็บอกว่าน่าจะเขียน
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ข้อความที่ท่าเรือปากบารา ว่าลงเกาะอย่าทิ้งขยะอะไรอย่างนั้นเป็นการ
รณรงค์” 
 กวา่จะทำาความเขา้ใจกต็อ้งใชเ้วลา แตป่ิน่ประเมนิวา่ หลงัทำาโครงการ
สถานการณ์ขยะเปลี่ยนไปในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนผ่านนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติบอกว่าบุโหลนดูดีขึ้น 
 ป่ิน และครูรอกเียาะบอกว่าสิง่ทีเ่กดิทำาให้ชมุชนนา่อยูข่ึน้ ไมเ่ฉพาะ
ขยะลดลง ดสูะอาดสะอา้นกวา่เดมิยงัเกดิความรว่มมอื ความสามคัค ีในการ
พัฒนาต่อยอดไปสู่เรื่องอื่นๆ ในอนาคต สามารถเปลี่ยนชาวบ้านไม่เคยร่วม
กลุ่ม ไม่เคยมานั่งกินข้าวด้วยกันมาก่อนมาร่วมมือกันได้ 
 “จากชาวเลที่ชอบนั่งเฉยไม่พูดไม่จา ไม่ยิ้มสักคน  ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว 
ทำาอะไรก็ขอช่วยเขาได้  เจอกันก็ทักทายกันได้”
 เดมิพืน้ทีช่มุชนกบัรสีอรท์จะแยกกนั ทกุวนันีรี้สอร์ทเพ่ิมขึน้รุกเขา้ที่
ชุมชน เจ้าของรีสอร์ท 11 แห่ง มีทั้งคนพื้นเพและคนที่อื่นไม่ว่า ตรัง สตูล 
สงขลา การกำาจัดขยะที่ทำาแบบต่างคนต่างทำานั้นเมื่อมีโครงการฯ ทั้งเจ้าของ
และพนักงานรีสอร์ทต่างตอบรับมาร่วมอบรมด้วย เท่ากับรวมทุกรีสอร์ทมา
ทำางานร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ 
 ขณะที่เดิมชาวบ้านที่นี่มักมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
แต่การขับเคลื่อนการจัดการขยะทำาให้เจ้าหน้าที่อุทยานที่รับผิดชอบพ้ืนที่มา
ร่วมมือด้วย ร่วมเป็นแกนนำาโครงการ
 “ถ้าทุกอย่างดี สะอาด เราอยากเอาพลาสติกเหลือใช้ มาทำาเป็น
ของฝากนา่จะเปน็การพัฒนาอาชพีให้ชาวบา้น  อยา่งเชน่เอาขวดมาทำาดอกไม ้
ของที่ระลึกในทางท่องเที่ยว อาจประกอบกับเปลือกหอย ที่เก็บได้มาร่วม
ด้วย” 
 เธอมองว่าปัจจัยความสำาเร็จมาจาก ความร่วมมือของชาวบ้านที่
อยากชว่ยสงัคมอยากใหเ้กาะบโุหลนสะอาด สำาหรบัผูน้ำาอยา่งปิน่แม้มีปญัหา 
ลำาบากบ้าง แต่เมื่อเห็นหมู่บ้านตัวเองสะอาดก็ “สบายใจ”
 บอกได้คำาเดียวอย่างนั้น •
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 “ขายน้ำายาง ซื้อแกงถุง เล่นแคง แหลงเรื่องเพื่อน”
 เป็นวิถีหลังกรีดยาง ของชาวสวนที่กะโสม หมู่ 4 ตำาบลกะปาง 
อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คำาว่าเล่นแคงหมายถึงไพ่ชนิดหนึ่ง
ซึง่หากดภูาพรวมชมุชนจากถอ้ยคำาดงักลา่ว จำาเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
บางอย่าง และแท้จริงเวลาว่างสามารถทำาอะไรเป็นประโยชน์ได้อีกมาก
 โครงการพฒันาอาชพีเกษตรกรผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายไดบ้า้นกะโสม 
จึงเป็นคำาตอบหนึ่งที่พยายามชักชวนชาวบ้าน 200 กว่าครัวเรือนเข้ามาร่วม 
 “อาชีพเกษตรกรผสมผสานที่กะโสม เดิมมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว 
5 ครัวเรือน เราต้องการขยายเป็น 30 ครัวเรือน” พวงน้อย พิพัฒน์ผล
แกนนำาโครงการฯ เล่า เธอจบปริญญาโทจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาบัณฑิตผู้เลือกใช้ชีวิตชาวสวน หาโอกาส

1
พวงน้อย :

แกนนำาปริญญาโทแห่งป่าสาคู 
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสาน

เพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม

6
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นำาความรู้สู่ชุมชน  
 “ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำาสวนยางอย่างเดียว ขณะที่คนทำาเกษตร
ผสมผสาน เกิดมาจากกองทุนฟื้นฟู เราเอาสมาชิกกลุ่มนี้เองที่มาขับเคลื่อน
ขยายผลโครงการฯ”
 เกษตรกรรมทีก่ะโสมมสีวนยางพาราเปน็หลกั อาชพีเสรมิทำาปา่สาคู
ที่ให้ผลิตผลเป็นแป้งสาคูใช้ทำาขนม ใบสาคูเอามาเย็บจากทำาหลังคา และ
เลี้ยงด้วงสาคู ส่วนอาชีพเสริมที่ชาวบ้านกำาลังขานรับมากขึ้นคือการปลูกผัก
พื้นบ้าน 
 “โครงสร้างคณะทำางาน ส่วนมากเป็นกลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว
ดังกล่าวเราต้องการเพ่ิมคนจากกลุ่มเดิม จึงเอาชาวบ้านที่สนใจหรือผู้นำา
ที่ชักจูงคนอื่นได้มาเพิ่มเป็นกรรมการโครงการ ส่วนกิจกรรมที่มีอยู่แล้วอย่าง
การทำาบญัชคีรวัเรอืนเราไปเพิม่ใหเ้ขา หาคนมาสอน ตอกย้ำา เพิม่เตมิ” พวง
น้อยเล่า
 นับเป็นโอกาสเดินหน้า กิจกรรมเชิงบริบทตามวิถีชีวิตประจำาวัน
ของชุมชน ที่ก่อรูปก่อร่างมาบ้าง อย่างการทำาปุ๋ยน้ำา ปุ๋ยหมัก ขยายพันธุ์พืช
การทำาหัตถกรรมจากสาคู ทำาแป้งสาคู สิ่งเหล่านี้มีอยู่ เพียงแต่ไม่ชัดเจน
ในการจัดการกลุ่ม
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 “กลุ่มปุ๋ยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 จากปุ๋ยหมักพัฒนามาเป็นปุ๋ยน้ำา
ซึ่งก็คือการทำาน้ำาหมักชีวภาพ จากปุ๋ยน้ำาชาวบ้านค้นพบการทำาน้ำาส้มขี้ยาง” 
 ชาวสวนยางที่กะโสมนั้น นอกจากขายผลผลิตเป็นน้ำายางดิบ
ยางแผ่น ยังมีรูปแบบการทำา “ขี้ยาง” โดยใช้วิธีหลังจากกรีดยางเสร็จปล่อย
น้ำายางขังจอกรอง ก่อนทำาให้แข็งตัวเป็นก้อน ที่เรียกว่าขี้ยาง 
 ในการทำายางแผน่หรอืขีย้าง จำาเปน็ตอ้งหาวธิใีหย้างแขง็ตัว ทีผ่า่นมา
ชาวบา้นตอ้งเตมิกรดน้ำาสม้ทีเ่รยีกวา่ “น้ำาสม้ยาง” ปกตติอ้งหาซือ้มาในราคา
ขวดละ 30 บาท (ประมาณ 750 มิลลิลิตร) หลังการทำาน้ำาหมักชีวภาพ 
ชาวบ้านค้นพบว่าการเอาผลไม้รสส้มต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ตะลิงปลิง 
มะนาวที่ร่วงหล่นหรือผลไม้ที่เน่าเสียจนไม่ได้ขายมาหมักกับกากน้ำาตาล
น้ำา และสาร พด. สามารถใช้แทนน้ำาส้มยางได้ 
 “พอคิดสูตรน้ำาส้มนี้ขึ้นมาได้ ปรากฏว่าชาวบ้านให้ความสนใจมาก 
เพราะคณุภาพดกีวา่ทีซ่ือ้มาใชเ้สยีอกี อกีอยา่งการใชน้้ำาสม้สารเคมแีบบเดมิ
ถ้าน้ำาส้มกระเด็นโดนหน้ายาง ทำาให้หน้ายางตายนึ่ง แต่สูตรนี้ไม่ทำาให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว และยังสามารถลดต้นทุนน้ำาส้มยางจากขวดละ 30 บาท 
โดยหากจ่ายเท่าเดิมได้น้ำาส้มถึง 20-30 ลิตร นอกจากนั้นน้ำาส้มยางแบบนี้ 
มันก็เป็นปุ๋ยอย่างหนึ่ง”
 นับเป็นนวัตกรรมที่ชาวกะโสมคิดค้นกันขึ้นมาเองผ่านกระบวนการ
กลุม่ และการแลกเปลีย่นขอ้มลูของผูส้นใจ ทีศ่กึษาคน้ควา้กนัเอง นอกจาก
ได้ผลดีเยี่ยม ยังช่วยชาวบ้านลดต้นทุน และต่อมาสามารถพัฒนาน้ำาหมัก
ดังกล่าวเป็นปุ๋ย เร่งน้ำายางเพิ่มขึ้นถึง 20-30% 
 ด้านการพัฒนาพันธุกรรมพืช พวงน้อยเล่าว่า มาจากแนวคิดว่า
ชาวบ้านต้องการรายได้เสริมที่ไม่ต้องพึ่งยางพาราอย่างเดียวเลยมาเน้นปลูก
ผักพื้นบ้าน กับผักสวนครัว 
 ผักพื้นบ้านเน้นการปลูกผักเหรียง แซมในสวนยาง มีต้นแบบก็คือ
กลุ่มที่ทำาเกษตรแบบผสมผสานทำาอยู่แล้วราว 5 ครัวเรือน ให้ผู้สนใจศึกษา
เรียนรู้แล้วไปทำาต่อเอง 
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 “คนที่ยึดอาชีพกรีดยางอย่างเดียวพอหมดหน้ากรีด 2-3 เดือน
จะไม่มีรายได้เลยรวมถึงกรณีท่ีไม่สามารถกรีดยางตามสภาพอากาศ โดย
เฉพาะช่วงฝนตก การปลูกผักเหรียง จึงเป็นรายได้ทดแทนของชาวสวนยาง
ได้เป็นอย่างดี สร้างหลักประกันของรายได้เสริม ตอนนี้เราจึงเห็นว่าสมาชิก
ควรทำากันทุกสวน” 
 ยางเป็นรายได้หลัก แต่การประเมินของทีมงานพบว่า ผักพื้นบ้าน
ทีป่ลกูในสวนยางทำาใหเ้กดิรายได ้กบัสขุภาพชดัเจน อธบิายไดว้า่คนทีป่ลกูผกั
พื้นบ้านกินเองเมื่อไปตรวจเช็คร่างกายไม่พบสารเคมีตกค้างในร่างกาย และ
เมื่อร่างกายแข็งแรงก็สามารถทำามาหากิน หารายได้อีกหลายทาง เป็นผลดี
ทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากสุขภาพ
 นอกจากผักเหรียง ทางโครงการฯ ยังส่งเสริม การปลูกผักพื้นบ้าน
ชนิดอื่นๆ เช่น ขี้พร้าแม่หมกพืชเตี้ยสำาหรับกินยอด ผักหวานช้างโขลง  
หมากหมก เพราะพืชเหล่านี้เติบโตได้ดีตามธรรมชาติโดยไม่จำาเป็นต้องใช้
สารเคมี และสามารถปลูกแซมสวนยางและสวนผลไม้ได้ง่าย ชายขอบที่ดิน
แต่ละแปลงให้ปลูกไม้ใช้สอยยืนต้นจำาพวกไม้สัก มะฮอกกานี ตะเคียน ยาง 
ปอจง เทียม พื้นที่เหลือยังลงพืชสมุนไพร เช่น กระวาน ไพล หน่อหวาน 
หน่อทือ กับปลูกต้นชั้งเพื่อเอาดอกมาทำาไม้กวาดดอกหญ้า  
 “เพือ่เชือ่มโยงกบัตน้ชัง้เราสอนการทำาไมก้วาดทีเ่ปน็ภมูปิญัญาของ
หมูบ่า้น อาจกลา่วไดอ้กีอยา่งวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งนบัวา่เปน็วถิขีองชาวบา้นทีท่ำา
กันมาก่อน เราแค่มาส่งเสริม พัฒนาให้ดีขึ้น”
 ด้านพืชผักสวนครัวปลูกใกล้บ้าน เน้นการปลูกพริกเป็นอย่างน้อย 
“เพราะเราเห็นว่าทุกวันนี้หากจะตำาน้ำาพริกครกหนึ่ง 100 บาท อาจจะไม่
พอแล้ว การทำาพวกนี้อย่างน้อยช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย” พวงน้อยบอกว่า 
หลังดำาเนินโครงการฯ หากเดินเข้าในหมู่บ้านเห็นภาพชาวบ้านพร้อมใจปลูก 
พริก มะเขือ ตะไคร้ มีการจูงใจสำาหรับชาวบ้านที่ลงมือทำา โดยการแจก
กระถางต้นไม้สำาหรับคนที่ต้องการปลูกเพิ่ม ช่วยขยายแนวคิดไปยังคนอื่น 
เพราะการได้เห็นคนหนึ่งรับกระถางปลูกต้นไม้ หรือมีน้ำาหมักใช้ คนยังไม่
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เข้าร่วมโครงการจะมาสนใจเอง 
 “บางคนไม่ได้ปลูกผัก เขาก็มองเห็นคนที่ปลูกเก็บไปขายอยู่ทุกวัน 
เขาก็สนใจ ว่าอยากขอซ้ือต้นพันธ์ุ ผักพื้นบ้านไปปลูกบ้าง ทางโครงการฯ 
ทำาการขยายต้นพันธุ์ แจกไปให้ผู้ที่สนใจเหล่านั้น เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นให้เขา
มีโอกาสได้ทำาอะไรแบบนี้หรือการที่เราแจกน้ำาหมัก มีคนเห็นว่าได้ผลจะเอา
ไปทำาด้วย ก็จะมีคนอยากเข้ามาร่วมทันที พอคนสนใจเพิ่มคราวนี้เราก็ชวน
ไปทำาเรื่องอื่นด้วย”
 ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี หรือผักพื้นบ้าน บางคน
เหลือกิน ต้องการขายออกไป แต่ปริมาณน้อยอยู่ โครงการฯ เข้าไปช่วย
จัดการโดยการรวมกลุ่ม นำาออกไปขายในตลาดร่วมกัน  
 ชุมชนกะโสมมีป่าสาคูอยู่ในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะป่าพรุ รวมแล้ว
ประมาณ 600 ไร่ ทางโครงการฯ มองว่าสาคู เป็นทรัพยากรที่รองจากยาง
จึงนำามาส่งเสริม โดยมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูมาขับเคลื่อน 
 “เราส่งเสริมคนทำาป่าสาคู 20 คน และเอาคนอีก 60 คน
ในหมู่บ้าน ไปเรียนรู้กับกลุ่มแรก ให้กิจกรรมขยายกว้างออกไป”
 ต้นสาคูสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง สาคูเม่ืออายุมาก
สูงคล้ายต้นมะพร้าว ยามหมดใบลักษณะเหมือนเขากวางงอก ออกดอก 
ออกลูก ตอนนี้เองชาวบ้านจะไปตัดต้นโค่นลงมาหั่นเป็นท่อนลงตำาในครก
ตำาข้าวหรือใช้เครื่องขูดมะพร้าวขูดให้เป็นผง ล้างกรองได้แป้งสาคู
 ทุกวันนี้แป้งสาคูเป็นของหายากราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 80 บาท  
ใช้ทำาขนมสาคูที่มีกลิ่น มีสี เฉพาะตัว คนที่ทำาแป้งสาคูเป็นอาชีพเสริม
มักโค่นสาคู เดือนละต้นหรือสองต้น ส่วนที่เหลือจากการทำาแป้งยังนำาไปใช้
สำาหรับเลี้ยงดว้งสาคู ขายหนอนด้วง กิโลกรัมละ 250 บาท วัตถุดบิที่เหลือ
จากการเลี้ยงด้วงก็เอามาทำาปุ๋ยได้อีก
 ก้านของใบสาคูใช้ในงานจักสาน เสื่อ  ฝ้าเพดาน ชะลอม เข่ง
ส่วนใบสาคูเอามาเย็บจากมุงหลังคาราคาขายตับหนึ่ง 10-15 บาท นับเป็น
สินค้ามีชื่อเสียงของหมู่บ้านกะโสมที่พ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้าน ส่วนมาก



106 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

ถูกนำาไปมุงหลังคารีสอร์ท 
 เกษตรกรที่บ้านกะโสมบางรายที่ไม่ได้ปลูกยางสามารถขายตับจาก
สาคู เลี้ยงครอบครัว เพราะเคยทำารายได้ถึงเดือนละ 50,000 บาท สาคูจึง
เป็นพืชเศรษฐกิจรองจากยางก็ว่าได้ 
 “สาคูกะโสมเร่ิมดังในปี 2551-2553 พอมีชื่อเสียง คนก็หันมา
หวงแหนอนุรักษ์ กรมป่าไม้ที่นครฯ ก็เข้ามาส่งเสริม ให้งบในการอนุรักษ์”
 ในป่าสาคู ยังมีพืชอื่นคือผักลำาเพ็ง ผักกูด ท่ีสามารถเก็บมากิน
มาขาย นอกจากนั้นมีสัตว์น้ำานอกจากปลาช่อน ปลาดุก ปู ยังมีปลาหายาก
อยา่ปลาซนูา ปา่สาคทูีก่ะโสมยงัมลีกัษณะพเิศษตา่งจากทีอ่ืน่เพราะมสีถานที่
เรียกว่าควนน้ำาผุด ตาน้ำาผุดขึ้นกลางเนินในป่าสาคูเป็นสถานที่แปลก
ซึ่งโครงการฯต้องการผลักดันเป็นแหล่งท่องเท่ียวเคียงคู่ไปกับการพัฒนา
ป่าสาคู 
 พวงน้อยเล่าว่าที่ผ่านมากิจกรรมชุมชนแต่ละอย่างเคยทำากันมา
เฉพาะกลุม่ของตนเองเทา่นัน้ ไมไ่ดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูต้า่งกลุม่ แตโ่ครงการฯ
นี้ จะสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเคลื่อนไปด้วยกัน โดยใช้วิธีดึงคนหมู่มากให้ไป
ดูกิจกรรมที่ต่างจากของตน เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้พอนำากลับไปทำาเองได้ 
เพือ่ให้ท้ังหมู่บ้าน จดัการเกษตรแบบผสมผสาน “ตอ่ไปนีเ้ราคงไมค่ดิถงึกลุม่
ที่เคยทำามาแล้วอย่างเดียว แต่เราพัฒนาทั้งหมู่บ้าน ให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดย
รวม” เธอว่า และกำาลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเชิงรูปธรรมแล้วไม่ว่า  
 - ได้กินของปลอดภัย
 - มีรายได้ที่ดีขึ้น
 - รู้จักการใช้จ่าย
 - มีความสุขในครัวเรือน 
 ทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมด ยกตัวอย่างการบริโภคผัก
ที่ปลอดสารพิษไม่ได้แต่สุขภาพที่ดี แต่เป็นการลด ละ เลิก สารเคมีช่วย
ลดต้นทุน ลดรายจ่าย จากซื้อปุ๋ย ค่าใช้จ่ายที่น้อยลงไปโชว์ที่บัญชีครัวเรือน
เสริมแนวคิดลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้เรียกได้ว่าสุขกายและสุขใจไปพร้อมกัน 
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 “การหนัมาสง่เสรมิการทำาการเกษตรแบบผสมผสานเหน็ไดช้ดัเลยวา่
คณุภาพชวีติสมาชกิดขีึน้จริง โดยเฉพาะในชว่งทีย่างราคาลดลงขณะนี ้(ส.ค.
56) สามารถช่วยสมาชิกลดภาระการใช้จ่ายในการซื้อสิ่งที่นำามาบริโภค”
 พวงน้อยเล่าว่า เป้าหมายหลักจริงแล้วคือไม่อยากให้ชาวบ้าน
เอาชีวิตไปฝากเอาไว้กับยางอย่างเดียว เพราะราคายางนั้นชาวบ้านกำาหนด
เองไม่ได้ “สาคู และผักพื้นบ้านต่างหากที่กำาหนดเองได้” คนทำาสวนยางยัง
มีเวลาวา่งที่เหลือในแตล่ะวนัมากมาย พอที่จะทำาอะไรไดห้ลายอย่าง ถา้ไมม่ี
อะไร อาจเข้าสู่วงจรการเล่นพนัน ที่มีอยู่มากมาย ตามสโลแกนชุมชนที่ว่า 
“ขายน้ำายาง ซื้อแกงถุง เล่นแคง แหลงเรื่องเพื่อน”
 “ถ้าเราทำาอย่างนี้ได้ ก็มีส่วนลดพฤติกรรม วัฒนธรรมการดำาเนิน
ชีวิต ที่ไม่เหมาะสมในชุมชน”
 ทั้งหมดเดินไปสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง
ที่พวงน้อยบอกว่าทางกลุ่ม ได้ศึกษาจากต้นแบบปราชญ์หลายคน ไม่ว่า
ปะหรน หมัดหลี ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม รวมทั้งชาวบ้านเองช่วยกันศึกษา
ตำารา แลกเปลี่ยน ดูงานก่อนนำามาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับท้องถิ่น
 สำาหรับเธอแม้จบปริญญาโท เคยทำางานเอกชน มาทำาสวน เพราะ
เหน็วา่เปน็แนวการใชช้วีติทีม่ีคณุภาพในหมู่บา้น สุขภาพด ีทัง้กายใจ ไม่ตอ้ง
ดิ้นรนแสวงหาอะไรมาก แม้ตอนแรกก็อึดอัดขัดใจอยู่ไม่น้อย เพราะแรง
กดดันจากคนรอบข้างว่าเรียนมาสูง ควรทำางานอย่างอื่นไม่ใช่รับซื้อน้ำายาง
หรือขายผัก จนกระทั่งค้นพบตัวตนตัวเอง
 “การที่ได้ช่วยชาวบ้านก็ถือว่า เป็นความสุขอย่างหนึ่ง แนวคิดคือ
ให้อยู่สบายไม่ต้องรวย สุขกายสบายใจชีวิตเกษตรกรที่คิดแบบนี้ ถือว่า
สบายใจแล้ว”
 เธอยังพยายาม ทำาเพื่อชุมชนแม้ ผู้นำาในท้องที่ ไม่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการทำาโครงการฯส่วนมากจะเฉยๆ ซึ่งเธอเห็นว่าก็ยังดีที่ไม่ได้
มาขัดขวางอะไร •
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 อานิสงส์จากการเป็นผู้นำาฟื้นฟูป่าชายเลน ส่งผลผู้ใหญ่บ้านทวี 
บุญฟา แห่งหมู่ 2 บ้านชุมโค ตำาบลชุมโค อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
เลิกบุหรี่สำาเร็จ และยังชักชวนคนอื่นให้หันมาทำาอย่างเขาบ้าง
 ท่ีบ้านชุมโคเคยมีพื้นที่ชายเลนอันเป็นป่าสงวนอยู่ 188 ไร่
หลายปีก่อนเกิดการเข้าไปครอบครอง บุกรุกจนป่าเสื่อมโทรม สัตว์น้ำา
แหล่งทำามาหากินของชาวบ้านพลอยสูญหายไปด้วย  
 “นายทุนเข้าไปบุกรุกทำานากุ้งมาประมาณ 3 ปี ผมขอคืนพื้นที่จาก
ป่าสงวนซึ่งทางการมอบให้ กอ.รมน. มาปลูกป่าให้ แต่หลังการปลูกชุดแรก 
ก็ไปไม่มีชุดสอง เราก็เลยเสนอโครงการปลูกป่าชายเลนนี้เข้ามาทาง สสส.” 
ผู้ใหญ่ทวีเล่า 
 การฟื้นฟูป่าชายเลนทำาให้ได้ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์กลับคืนมา
กลับมาเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้าน  

1
อนุรักษ์ป่า = เลิกบุหรี่
เหตุเกิดที่บ้านชุมโค
โครงการร่วมปลูกจิตสำานึกรักษ์บ้านชุมโค

7
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 “ผมกล้าการันตีว่าป่าผืนนี้ ถ้าไม่มีนายทุนคนใดคนหนึ่งมาแย่ง
ชาวประมงหรือชาวบ้านที่จะออกไปหาสัตว์น้ำาในคลองป่าโกงกางเหมือนใน
อดีตไม่เดือดร้อนอีกแล้ว เพราะในนั้น มีสัตว์น้ำา อย่างปลานิล กะพงขาว 
ปูดำา ปูแสมหากินได้ทั้งปี”
 ในการฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาต ิยงัไดก้ตกิาชมุชนดีๆ  ดว้ยอยา่งเชน่
การหา้มใชแ้กส๊ หรอืสารเคม ีมาจบัปลา สว่นการตดัไมท้ำาลายปา่รอบใหมย่งั
ไม่พบ 
 “อาจเนื่องจากว่า ต้นโกงกางที่ปลูกยังเล็กอยู่แต่สวยมาก” ผู้ใหญ่
ทวีเล่าอย่างอารมณ์ดี 
 บ้านชมุโคเปน็ชมุชนประมง ปา่โกงกางทำาหนา้ทีเ่ปน็แหลง่เพาะพนัธุ์
สัตว์น้ำา  ปากคลองชุมโคนั้นห่างจากทะเลราว 1,800 เมตร ถ้าไม่มีป่าก็ไม่มี
ระบบนิเวศน์ปากคลอง ก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติหยิบยื่นแหล่งทำามา
หากินเอาไว้แต่โบราณ 
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 “จริงแล้วตอนนั้น ชาวบ้านสู้กับนายทุนไม่ได้ กระแสนากุ้งเข้ามา
เยอะ นายทุนมาจากกรุงเทพฯ เอาพื้นที่เสียเปล่าๆ โดยเฉพาะหลังพายุเกย์
มีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม เพราะไม้ใหญ่โค่นล้มลง เขามาหาวิธีกว้านซื้อ
ที่ดินแบบผิดกฎหมาย 100 ไร่ อาจจะจ่าย แค่ 200,000 บาท เท่านั้นเอง 
ปักเขตเสร็จ”
 ผูใ้หญท่วตีอ่สูก้บักระแสดงักลา่วมาตลอด จนในป ี2535 มีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาคืนป่าชายเลน เขาก็ดีใจว่าป่าดังกล่าวกลับมาเป็นของ
ชมุชนอีกครั้งหนึ่ง ประจวบกับทาง กอ.รมน. มีโครงการจะลงมาช่วยปลูกป่า
ทดแทนในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2554
 “เขามาปรึกษาผมว่าทำาไงดี เพราะไม่มีงบประมาณ ดูแลผู้ใหญ่ต้อง
ช่วยกันดูแล ชาวบ้านช่วยกันได้หรือไม่ เราก็บอกว่าได้ แต่ไม่สมบูรณ์นัก” 
เขาเล่า จนเมื่อเราได้ทำาโครงการร่วมปลุกจิตสำานึกรักษ์บ้านชุมโคกับ สสส. 
นั่นแหละจึงพบว่า ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการให้เห็นความ
สำาคัญของการรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ 
 เพราะการอนุรักษ์ฟื้นฟูจนสภาพป่าชายเลนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง 
ชาวบ้าน พิสูจน์ได้ด้วยตนเองโดยการเข้าไปจับสัตว์น้ำาที่กลับมาชุกชุม ทั้งที่
แตก่อ่นชว่งหนึง่ชาวประมงกำาลงัตกทีน่ัง่ลำาบากตอ้งออกทะเลไปหาหอยแครง
ถึงอำาเภอสวี จึงจะมีกินบ้าง
 “ตอนนี้สัตว์น้ำาสมบูรณ์ที่บ้านเราเอง บอกได้ว่ามีกะปิขึ้นจากชุมโค
ปีละ 6 ตัน ไม่น้อยเลยขนาดผมทำาเอง เห็นต้นไม้สวยงาม ผมก็ยังรักป่า
ผืนนี้ ถ้ามีทุนผมอยากทำาเองด้วยซ้ำา” 
 ทกุคนมารว่มโครงการฯ โดยไมม่สีนิจา้งรางวัลใด  สว่นมากเปน็งาน
ปลูกโกงกาง พันธุ์ได้รับการอุดหนุนจากกรมป่าไม้ ขณะเดียวกันในป่าแห่งนี้ 
ยงัมสีมนุไพรสำาคญั  ผู้ใหญท่วีเปน็คนหนึง่ทีม่คีวามรู้เรือ่งสมนุไพรทีช่าวบา้น
ใช้กันมานมนาน อย่างสำามะลีงา แก้โรคคัน เด็กเป็นตาล คัน ภูมิแพ้
เอามาต้มอาบน้ำา สระหัวหาย มีแก้มสมอ เป็นยาเลือดลม เหงือกสมอเอา
มาเป็นยาบำาบัด การเจ็บปวด ปวดเมื่อยทำายาคบ กำาแพงเจ็ดชั้นท่ีมาต้มกิน
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แทนชา และก็ใบขลู่ แก้หอบ แก้มึนหัว หัวปรงมาฝนน้ำาปูนใสแก้เริม งูสวัด 
การฟื้นป่าชายเลนมาได้ แต่พบว่าในป่ายังมีสมุนไพรไม่สมบูรณ์นัก จึงมีแผน
จะปลูกสมุนไพรอีกหลายรายการ 
 “ปลูกมา 8 ครั้งตอนแรก กับ กอ.รมน. ประมาณ 20,000 ต้น 
ตอนหลังทาง CP และหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยปลูก อย่างเช่นสถาบัน
เทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนหันมาสนใจ” ผู้ใหญ่ทวีเล่าและว่าตั้งใจ
นอกจากทำาให้ชาวประมง กลับมาหาปลาได้ อีกขั้นหนึ่งต้องการสร้างชุมโค
เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์เชิงการท่องเที่ยว
  “นั่นคือเป้าหมายของเราที่จะไปให้ถึง แต่สำาเร็จหรือไม่ไม่รู้” ด้วย
แนวคิดดังกล่าวจึง กันพื้นที่เอาไว้ 4 ไร่ เพื่อที่จะใช้เป็นลานจอดรถ และ
ลานกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวของหมู่บ้านในอนาคต
 กจิกรรมความรว่มไมร้ว่มมอืจากโครงการปลกูปา่ชายเลนยงัสามารถ
ฟื้นฟู เพราะคนที่เคลื่อนกลับมาหากัน เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาตนเอง
จึงส่งผลต่อชุมชนในอีกเรื่องหนึ่งคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุนชน 
คือการเลิกยาเสพติด ไม่ว่า เหล้า บุหรี่ ใบกระท่อม โดยผู้ใหญ่ทวีเป็นต้น
แบบในเรื่องนี้
 “ผมสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุ 17 ปี ตอนนี้อายุ 55 ปี เพิ่งหยุดมา
ปีกว่าหลังจากทำาโครงการฯนี้แหละครับ เมื่อเห็นว่าเราทำาเรื่องอื่นได้ ปัญหา
ยาเสพตดิเปน็ปญัหาอยูก่ต็อ้งหนัมาทำาอะไรสกัอยา่งเหมอืนกนั แลว้ผมตอ้ง
มาเป็นต้นแบบครับ เพราะผมเป็นผู้นำา”
 เขาเลา่วา่การหยดุบหุรีไ่มย่าก พอตดัสินใจกเ็ลิกเลย เอาชนะตวัเอง
ให้ได้ “ผมเป็นไวยาวัจกรของวัด ทำาให้จิตนิ่ง ผมอธิษฐานขอพรว่า ถ้ามี
บุญจริงขอให้เลิกบุหรี่ 
 หลงัจากหยดุสบูกไ็มม่ปีญัหาในการเขา้สงัคมแตอ่ยา่งไร สำาหรบัเขา
ต้องเลิกเด็ดขาด ในฐานะผู้นำา เพราะหากประกาศว่าเลิกแล้ว แต่มีคนไปค้น
พบว่าไม่เลิกจริง ก็ต้องเสียคนเป็นแน่
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 “ตอนแรกผมต้องหาอะไรมาใส่ปาก อย่างลูกอม หรือเคี้ยวหมาก
ฝรั่ง จนไม่มีเวลาไหนดูด ผ่าน 4-5 วันผ่านก็สบาย  บางอามรณ์มีบ้างที่
อยาก คิดจะขอสักฟืด แต่พอแม่บ้านเห็นเขาก็ว่าผมว่าถ้าอย่างน้ีแล้วลูกจะ
ไหว้ หรือ ก็เลิกไม่เอาแล้ว พอผมคิดจะทำาเรื่องนี้ให้จริงจังขึ้นมาอีกเรื่องไป
พรอ้มกบัการฟืน้ฟปูา่ชายเลน ผมเริม่จากการเขา้ไปพบ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน
บา้นชมุโคทีส่นทิกนั ไปขอพดูกบัเดก็ๆ ทีโ่รงเรยีน เพือ่ขอผูป้กครองเลกิเหลา้
บหุรี ่ เราฝากเดก็ไปบอกผู้ปกครองว่าอยา่ดดูบหุร่ีเลยมนัไมด่ ีดตูวัอยา่งจาก
ผู้ใหญ่ซิเลิกแล้ว ใช้เด็กเป็นสื่อ จะเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ได้ แม้ไม่เลิกได้
หมดเสียทีเดียว ก็ลดบางส่วน”
 การเลกิตอ้งอยา่ใหว้า่งงาน อยา่ใหม้ขีองเสพตดิอยูใ่กล ้พาไปเทีย่ว
ที่อื่น พอนานเข้าก็เลิกได้ อย่างรถผมเปิดแอร์ไม่ให้ดูดอย่างนี้ ตอนหลังเขา
ก็ไม่พาบุหรี่ไป เพราะกลัวผมว่า ทิ้งไว้บ้าน นานเข้าก็เลิกได้
 หลังตัวเองเลิกบุหรี่ได้แล้ว ก็ไปชวนบุคคลระดับนำาในชุมชนเลิก
ตามอีกหลายคน
 “บางคนยงัไมเ่ดด็ขาดยงัสบูตอนไปกรดียาง  ผมยงัดมหวั ลมหายใจ 
มีกลิ่นอยู่สุดท้ายยอมรับว่าลดลงบุหรี่ เหลือ 3 มวน ยาเส้นได้ 6 มวน ” 
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เขาหัวเราะ และบอกว่าวิธีการ จะเข้าไปถาม ดมหัว เขาไปฝึกกับจ่าจังหวัด 
ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดเพราะคนดูดบุหรี่ควันบุหรี่มันจะติดตัว
 “ผมบอกวา่ทกุคนตอ้งยอมรบัความจรงินะ มีคนทีต้่มผมกมี็คอืบอก
ว่าเลิก แต่ยังไม่ได้เลิกก็มี  มีน้องเมียคนหนึ่ง ที่สัญญากับผมว่าจะเลิกเหล้า 
แต่ผมเจอว่ากินเบียร์ พอผมมาเขาโยนลงร่องคู การลดละ ต้องละอาย
ตัวเอง ซึ่งหลายคนคิดจะดำาเนินรอยตาม แต่ผู้ใหญ่ทวีมองว่าจะไม่เร่งเร้า
เกินไป มีเป้าหมายให้ลูกบ้านเลิกขาดเดือนละคน  
 “ผมคงต้องเริ่มจากญาติก่อน แล้วลงไปน้องเมีย ญาติเมีย เพื่อน
บ้าน ขยายไปทีละนิด ไปถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คิดว่าเราต้องสั่งได้นี่ ถ้าลูก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสูบเราก็ขอให้เลิก ซึ่งตอนนี้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ดูดบุหรี่
อยู่สองเลิกไปแล้วหนี่ง อีกหนึ่ง เขาก็รับปากว่ากำาลังพยายามอยู่ สำาหรับ
คอเหล้าอาจพอมีบ้างโดยตังเขาเองหยุดดื่มมากว่า10ปี” 
 ทำาเร่ืองป่า แต่มาได้แถมเรื่องเลิกบุหรี่ เป็นผลพลอยได้สุขภาพดี  
ผูใ้หญท่วมีองวา่ การทีท่ำากจิกรรมทำาใหม้โีอกาสใสเ่รือ่งนีเ้ขา้ไปดว้ย นอกจาก
สร้างความรัก สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 “ที่ผมจะเลิกบุหรี่ เพราะผมเป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่บ้าน มีคนหนึ่ง
มาบอกว่า ต้องเลิกบุหรี่ไปพร้อมการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่ ผมก็นั่งเฉย
ชาวบ้านก็ยุ และผมก็หลวมตัว และเห็นว่าทำาเพื่อหมู่บ้านก็เอา เพราะถ้า
ผมเลกิไดป้ับ๊ ป่าชายเลนของเราจะไดก้ลบัมาดว้ย” โกศล วดัลอ้ม เดก็หนุม่
สมาชิกกลุ่มร่วมปลุกจิตสำานึกรักษ์บ้านชุมโค เล่าบ้าง เขาเห็นป่าแห่งนี้มา
ตั้งแต่เด็ก จึงมีความรักและผูกพัน เมื่อปลูกป่า แล้วถูกยุให้เลือกบุหรี่ใน
ฐานะของไม่ดี เขาก็บอกว่าเลิก ก็เลิกเพราะเป็นของไม่ดีก็รู้อยู่ อีกอย่าง
หลวมตัวรับปากในกลุ่มแล้ส
 “ตอนนี้พยายามลดครับ ผมสูบมาแต่อายุ 17 ตอนนี้ 41 ก็หลาย
ปีอยู่เหมือนกัน เลิกสูบ ก็น้ำาลายเหนียว พยายามลดเหลือวันละ 3 มวน” 
ลูกบ้านของผู้ใหญ่ ยิ้มอย่างอารมณ์ดีเหมือนผู้นำาของเขา •
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 “ที่นี่มีมุสลิม 80% ทำาสวนยางเป็นหลัก มีสวนปาล์มบ้าง
แต่ไม่มาก ชาวบ้านเลือกดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่บางคนก็ต่อต้านเห็นว่า
ผู้หญิงไม่ควรมาเป็นผู้นำา บางคนบอกว่าผู้ชายก็งั้นๆ มันก็ต่างความคิด
กันไป” 
 กฤษณา จิตติเรืองรองกล่าวในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้าง
สมบรูณส์ขุใหม้สีขุภาพดโีดยการจดัการขยะของบา้นสมบรูณส์ขุ ตำาบลชมุโค 
อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 ปัญหาอยา่งหนึง่ทีท่ำาใหเ้ธอตดัสนิใจมาทำาโครงการ กบั สสส. เพราะ
เห็นว่าชาวบ้านท่ีน่ีมักมีพฤติกรรมทิ้งขยะ สะเปะสะปะ ตามถนนหนทาง
หรือที่สาธารณะ ชนิดที่เรียกได้ว่านึกพอใจจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้ง
 “เราดูแล้วไม่สบายใจ อีกอย่างขยะบางอย่างอาจนำาไปทำาปุ๋ยหมัก 
ทำาอาหารเลี้ยงไส้เดือน หรือรีไซเคิลดีกว่าทิ้งสกปรก”

1
ผู้ใหญ่บ้านหญิงแห่งชุมชนมุสลิมปะทิว
โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ

8
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 ตน้เหตขุยะทีก่องรมิถนนผูใ้หญก่ฤษณาเลา่วา่เกดิจากนกัเรยีนทีน่ัง่
รถประจำากลับจากโรงเรียน ระดมทิ้งเปลือกขนมเกลื่อนทุกวัน ได้แต่นั่งนึก
ว่าที่โรงเรียนคงสอนเด็กให้รักษาความสะอาดในโรงเรียน ด้วยมาตรการ
บางอยา่ง แตไ่มไ่ดผ้ลตอนพวกเขา ออกมานอนรัว้ สว่นชาวบา้นกม็าผสมโรง
ทิ้งตามลงไป 
 “เราเลยทำาความเข้าใจว่าการท้ิงขยะไม่เป็นที่เป็นทางจะทำาให้ไม่
สวยงาม เชิญวิทยากรมาพูด เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลชุมโค เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะ”
 บ้านสมบูรณ์สุขประชากร 145 หลังคาเรือน มีตัวแทนมาร่วมรับ
ฟังราว 100 คน คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงอีกจำานวนหนึ่งมาร่วมกิจกรรมด้วย
ความสนใจ ทุกคนได้รับการปูพื้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับขยะ ยังรู้ว่าหากมีการ
คัดแยกในครัวเรือนได้ สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพรอง
 “ขยะที่แยกแล้วเขาสามารถเอามาขายกับหมู่บ้าน เรามีจุดรับนัด
ซื้อที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ในวันที่ 5 ของทุกเดือน ซึ่งวันประชุม
ประจำาเดือนของหมู่บ้าน”
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 เท่าที่ผ่านมาแล้ว เด็กๆ ในบ้านสุขสมบูรณ์มีความตือรือร้นในการ
ขายขยะ คนที่มีหนังสือ ขวด กระป๋อง จะเอามาขายกัน ในวันเวลาดังกล่าว
“คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รับซื้อขยะจะมาในวันที่ 5 แต่บางทีเด็กพามาขายวันอื่น  
ดฉินัวา่งกร็บัไวก้อ่น เพราะเดก็พามาแลว้ ไมอ่ยากใหเ้ขาเสียกำาลังใจ” ผู้ใหญ่
กฤษณาวา่ สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม จากเดก็ทีท่ิง้ขยะทัว่ไป ให้เกบ็ขยะ
มาขาย ขยะหลายชนิดขายยากในท้องตลาดเช่นถุงพลาสติค เปลือกลูกอม 
ถุงขนมเล็กๆ แต่ทางกลุ่มรับซื้อไว้  
 ขยะที่ยังพบมากและสร้างปัญหา คือขยะที่อยู่ริมถนน จำาพวกขวด
เครื่องดื่มชูกำาลัง ชาวบ้านกินเสร็จเขวี้ยงลงข้างทาง เม่ือคนลงไปตัดหญ้า
มักแตกใส่จนได้บาดเจ็บแล้วหลายราย ส่วยตามบ้านเรือนขยะภาชนะบาง
อย่างที่ทิ้งหงายน้ำาขัง ทำาให้เกิดยุงก็ไปเป็นปัญหาสุขภาพอีกอย่าง 
 ขยะส่วนหนึ่งคัดแยกขาย บางส่วนสามารถเอามาทำาผลิตภัณฑ์
เชน่ กระปอ๋งใสป่ากกาจากกระปอ๋งเบยีร ์ซองน้ำายาปรบัผ้านุม่ ทำาเปน็ดอกไม้
ประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม ส่วนกระดาษกล่องนมเอามาตัด ล้าง ผึ่ง ให้แห้งก็มา
ทำาสิ่งของใช้ได้หลายอย่าง 
 ผูใ้หญก่ฤษณา เคยไดเ้ดนิทางไปดงูานเศรษฐกจิพอเพยีงแลว้หลาย
แหง่ กรณขีองการแปรรปูขยะไดใ้ชค้วามสมัพนัธส์ว่นตวัเชญิ วทิยากรมาจาก
ธนาคารขยะดินแดง กรุงเทพฯ ลงมาช่วย
 “พอดีว่าวันนั้นเราร่วมไปงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
ที่ปทุมธานี ไปเห็นส่ิงของที่ทำาขาดขยะวางโชว์อยู่ เราก็นึกได้ว่าของแบบนี้
ที่บ้านเราท้ิงเกล่ือนกลาด น่าจะเก็บมาใช้ประโยชน์ ก็เลยคุยกับวิทยากร
ทีเ่ชีย่วชาญ เขากบ็อกมาชว่ยได ้อยากสอน กเ็ลยกลบัมาคยุ กบัทางหมูบ่า้น 
มีคนสนใจ เราก็เชิญเขาลงมาสอนเลย”
 ปัจจุบันจึงมีกลุ่มชาวบ้านจำานวนหนึ่ง มาฝึกฝนการเอาขยะมาทำา
ของใช้ จำาพวก ตะกร้า กล่องเอนกประสงค์ หมวก ใช้กล่อง กระป๋อง  
แจกัน เป็นต้น  
 “แต่ถือว่าผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่เยอะ ตอนนี้มีคนทำา อยู่ 5-6 คน
ทีก่ำาลงัพฒันาฝมีอืเนน้ทำาใชก้นัเองกอ่น เราเรง่สรา้งคนทีมี่ฝมีอื เพ่ือผลติขาย
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ในอนาคต เทศบาลตำาบลชุมโค สนับสนุนในการเผยแพร่ให้ ตอนนี้หมู่บ้าน
ใกล้เคียงก็หันมาสนใจผลิตภัณฑ์จากขยะของหมู่บ้านเรา”
 ผลิตภัณฑ์ขยะนี้อย่างน้อยทำาให้คนสนใจขยะมากขึ้น จำาเป็นต้อง
ดูแลให้ดีก่อนทิ้ง เพราะเห็นได้ว่าบางอย่างเอามาทำาสิ่งของเครื่องใช้ได้
 ผลจากการดำาเนนิโครงการทีเ่หน็ชดัดว้ยสายตาคอืชมุชนสะอาดขึน้ 
ชาวบ้านจะรู้จักการคัดแยกขยะ เมื่อผู้ใหญ่ลงไปเยี่ยมตามบ้าน จะไม่เห็น
อะไรสิ่ง เกะกะรกหูรกตาอย่างที่เป็นมา 
 “ทุกวันนี้ ชาวบ้านเก็บขยะเอาไว้เรียบร้อย อย่าง ขวดแก้ว 
ขวดพลาสติค แยกเก็บใส่กระสอบ พวกขยะอินทรีย์บางอย่างลงถังหมัก 
ทำาปุ๋ย”
 เนื่องจากชาวบ้านชุมชนสมบูรณ์สุข ส่วนหนึ่งปลูกผัก เมื่อเขาแต่ง
ผักก็เอาเศษกิ่งก้านใบเหี่ยวเน่าไปลงถังหมักทำาปุ๋ยได้ด้วย
 คนทีม่าสอนเรือ่งนีเ้ปน็ เจา้หนา้ทีจ่ากสำานกังานเกษตร ทัง้ทีก่อ่นหนา้
นี้มีการพูดมานานแล้ว แต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจกัน เพราะยึดติดกับการเกษตร
แบบใช้สารเคมี เมื่อมาทำาโครงการฯจึงเป็นเรื่องสอดคล้องกัน เป็นจังหวะที่
ผู้ใหญ่กฤษณาบอกกับชาวบ้านได้เต็มปากว่า ขยะบางอย่างทำาปุ๋ยได้ และ
อย่าพึ่งสารเคมีให้มากนัก มีการตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเอาไว้ที่ศาลา
เอนกประสงค์หมู่บ้านอีกด้วย  
 ชาวบ้านไม่ได้ฟังเพียงคำาพูดเมื่อลงมือทำา ต่างประจักษ์ด้วยตัวเอง
ว่าการลดละ ปุ๋ยเคมี มาใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ส่งผลให้ผักที่จะออกมารสชาติ
ดีกว่าเดิม ปากต่อปาก ก็เริ่มมีคนทำาตาม ซึ่งต่อเนื่องไปถึงการใช้ขยะเลี้ยง
ไส้เดือน 
 “เรามีการสาธิตเลี้ยงไส้เดือนที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน
ปกตชิาวบา้นทิง้ขยะกจ็ะปนกนัไปหมด ทัง้เปยีกทัง้แหง้ มพีษิ ไมม่พีษิ แตเ่รา
เอาขยะทีเ่ปียกไมว่า่เศษอาหาร ใบตอง ใบไม ้เปลือกแตงโม เปลือกมะละกอ 
มะมว่ง ถัว่ฝกัยาวทีพ่องไมน่ยิมบรโิภคไปใหไ้สเ้ดอืนกนิ เมือ่มนัฉีแ่ละขีอ้อก
มาก็เป็นปุ๋ย”
 เป็นนวัตกรรมที่ผู้ใหญ่ได้ไปดูงานมาจากส่วนกลางอีกเรื่องหนึ่ง
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เธอเห็นว่ากรณีน้ำาหมักชีวภาพ ที่มีการส่งเสริม จำาเป็นต้องมีการใช้ส่วนผสม
ที่ถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์ บางทีความเข้มข้นมากเกินไป อาจส่งผลเสีย 
กับพืชด้วยซ้ำา แต่มูลไส้เดือนนี้ไม่มีผลเสียกับพืชในทางใด สามารถเอาไปใช้
ในแปลงผักแทนปุ๋ยได้เลย สำาหรับฉี่ไส้เดือนผสมน้ำาแล้วฉีดลงแปลงผัก  
 “เรื่องนี้ไปเห็นจากพิพิธภัณฑ์ในหลวง เราลองมาทำาดู เอาไปใช้
ก็ได้ผลดี ตอนนี้ ชาวบ้านก็สนใจที่จะแบ่งพันธุ์ที่นำามาเพาะขยาย ที่จริงเอา
พันธุ์ทั่วไป ก็ได้ แนวคิดไปใช้ในสวนยางได้ เพราะในธรรมชาติมีไส้เดือนอยู่
แล้ว เราก็ทำาแบบเดียวกันนี่แหละ เอาไม้ไปกั้น เอาขยะไปสุมไว้ อีกไม่นาน
ไส้เดือนมันก็จะมาอยู่ตามธรรมชาติ”
 กิจกรรมจากโครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการ
จัดการขยะช่วยลดขยะลงเห็นชัด สามารถสร้างรายได้จากการแปรรูปเป็น
ของใช้ ต่อยอดทำาปุ๋ยหมักและเลี้ยงไส้เดือน
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 ผู้ใหญ่กฤษณายังประเมินได้ว่า นอกจากผลเชิงรูปธรรมดังกล่าว 
ความร่วมมือชาวบ้านก็มากขึ้นตา
 “ทำาอะไรนี่ คือไม่ต้องพูดเยอะแล้ว เขาจะพูดต่อกันไป ที่ผ่านมา
ค่อนข้างจะแย่หน่อย เพราะพืชเศรษฐกิจราคาดี กรีดยางเสร็จแล้วก็นอน
ไมส่นใจหรอกว่าอะไรมนัจะรก อะไรมนัจะเปือ้น ผกัหญา้เขากไ็มป่ลกูกนิเอง 
แตม่าทุกวนัน้ีเขากเ็ริม่มาปลกูกนิเอง เพระหลงัจากเรามาสง่เสรมิเขาเรือ่งปุย๋ 
เขาทำากัน พอทำาคนหนึ่ง อีกคนก็ทำาตาม ทุกวันนี้จะมีพ่อค้าผักมารับซื้อถึงที่ 
เพราะว่าเขาชอบผักบ้านๆ เก็บกันสดๆ”
 จากหมู่บ้านที่คนซื้อทุกอย่าง แม้แต่ตะไคร้ก็ซื้อกิน หันมาปลูกผัก
ข้างบ้านกินจนได้ขาย ทำาให้หมู่บ้านกลายเป็นแหล่งผลิตมะเขือยาว มะเขือ
กรอบ ตะไคร้ ขมิ้น พริก โหระพา กะเพรา บวบ ฟักทอง 
 “เกีย่วกบัโครงการนี ้ตอนแรกเขาคดิว่าทำาแลว้กแ็คน่ัน้ นัน่คอืความ
คิดของคน บางคนที่เขามาสนใจอะไร ก็มีกระแส อย่างนั้นอยางนี้ ตามมา 
เรากเ็ฉยๆ เรากท็ำาใหเ้ขาเหน็ เพราะคนทีไ่มเ่หน็ดว้ยทีไ่หนกม็อียูเ่ปน็ธรรมดา  
คนไม่เอาด้วยแล้วเฉยก็ดีไป แต่ไม่เอาด้วยแล้วไม่เฉย ก็จะเป็นปัญหาอีก
เหมือนกัน”
 ผู้ใหญ่มองเห็นบทเรียนที่ผ่านมาว่าโครงการต่างๆ ต้อง ทำาไปสัก
ระยะหนึ่งชาวบ้านจึงจะเห็นและคล้อยตามได้ 
 “มีพ่อค้ามารับซื้อกระดาษ มีคนมาซื้อผักที่ปลูก เขาก็มองเห็นว่านี่
ไม่เหมือนเมื่อก่อน มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ตอนนี้แม้แต่กะลาเขาก็จะคว่ำา
เป็นที่เป็นทางเพราะว่าเราเองไปซื้อมาเผาถ่าน เราก็อยากเอาขยะเหล่านี้มา
เพิ่มมูลค่า ก็เริ่มทำาเตาเผาถ่านอีกส่วน”
 ส่ิงที่เธออยากเห็นคือ ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้
ไมเ่ฉพาะคนรุน่นีแ้ตห่มายถงึคนรุน่หลงัจะไดเ้อาเปน็แบบอยา่ง เธอพยายาม
ประสานคนในหมูบ่า้นกบักลุม่ภายนอก เปดิโลกทศันก์บัชมุชนไม่ให้มีมุมมอง
คับแคบอย่างที่เป็นมา  
 “จุดนี้อาจเป็นจุดเริ่มแรก ถ้าเขาไม่ทำาอะไรที่แตกต่างจากอดีต 
หมู่บ้านก็จะอยู่ที่เดิม การที่เรามาพูดให้เขาฟัง มันเหมือนสีซอ…เขาต้องไป
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เห็นมาเอง ตอนนี้ราคายางถูกลง จังหวะเราอาจใส่อะไรลงไป…เพราะไม่ห่วง
ทำากิน”
 ผู้ใหญ่บ้านหญิงคนเก่งเล่าว่า การทำาเรื่องนี้ เราชวนจากคนที่เห็น
ด้วยกับแนวคิดของตัวเองก่อน พยายามพาไปดูงาน ตามที่ต่างๆ จนเขาเห็น
ว่าดีด้วยกลับมาทำาอะไรสักอย่างกับหมู่บ้าน ทำาผิด ทำาถูก ทำาได้บ้าง ไม่ได้
บ้างก็อย่าไปเครียดกับมันนัก เพราะถ้าทำาจะได้รู้ว่าสำาเร็จ ล้มเหลว เพราะ
อะไร ไม่ต้องคิดว่าทำาแล้วต้องได้ผลงานชั้นยอด เพราะที่จริงแล้วต้องได้
ของมันเองอยู่แล้ว 
 “อยา่งการทำาของจากขยะ ถา้ทำาแลว้ไมส่วย กต็อ้งหาวธิวีา่ทำาอยา่งไร
ให้มันดีขึ้นนั่นจึงจะเดินต่อไปได้” 
 เธอเล่าว่าการมารับตำาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่ได้คิดมาก่อนเลย 
ก่อนนี้เธอก็เหมือนคนอื่น ทำาเกษตร ทำาสวนยาง และปลูกผักเลี้ยงไก่ เคย
ทำางานช่วยชุมชนในบทของ อสม. แต่ไม่ได้คิดมีบทบาททางการเมือง 
 ประวตักิารเมอืงเริม่เมือ่ เธอไดร้บัเลอืกเปน็ผูใ้หญบ่า้นครัง้แรกหลงั
เหตกุารณพ์ายเุกยถ์ลม่ชมุพร มาสมยัหนึง่แลว้พน้วาระไป ผูใ้หญบ่า้นคนตอ่
มาดำารงตำาแหน่งตามวาระ2สมัย 10 ปี ชาวบ้านมองว่าเขาปล่อยเรื่อยเฉื่อย
ไม่ได้ทำาอะไร 
 “ผู้ใหญบ้่านคนเกา่บอกว่าไมรู่ว่้าจะทำาอะไร เพราะชวนแลว้ชาวบา้น
ไมท่ำา ไมเ่อา เรามองวา่ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ หากชวนชาวบา้นเขาไม่เอา เรากต็อ้งทำา
ไม่ทำาก็ช่างเขา เขาบอกว่าทำาอะไรก็ไม่สำาเร็จ เราก็บอกว่าอย่าตั้งเป้าว่าต้อง
สำาเร็จซิ ทำาให้ดีที่สุด วิธีคิดแบบนี้เกิดจากที่เราออกไปทำาโน่นทำานี่ เพราะรา
ทำางานสังคมมาเยอะ มาตลอด”
 ไมเ่หน็วา่หมูบ่า้นจะกา้วหนา้ไปไหนเลย ชาวบา้นจงึมารบเรา้เธอกลบั
มาเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง “เขาบอกว่าจะได้ช่วยพัฒนา เราบอกว่าไม่อยาก
เปน็เพราะเบือ่ ทำาดกีถ็กูดา่ ทำาไมด่กีถ็กูดา่ เขากบ็อกวา่ใจเยน็นา่ กเ็ลยกลบั
มารับหน้าที่ต่อนี่แหละ”ซ่ึงเป้าหมายของผู้ใหญ่หญิงคนเก่งแห่งสมบูรณ์สุข
คือการนำาหมู่บ้านไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง •
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 อาจพ้องกันแทบไม่น่าเชื่อสำาหรับอารีย์ ติงหวัง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 14 บ้านหลอมปืน อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดการอ่าวทุ่งนุ้ย ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ อยู่บนแรงบันดาลใจจากหญิงสาว
ที่เขารักสุดหัวจิตหัวใจ หล่อนมีชื่อว่านุ้ย แม้เขาเองอาจไม่ทันคิดเรื่องนี้ 
ทุ่งนุ้ย …ทุ่งของนุ้ย 
 “นุ้ย” เป็นภรรยาของอารีย์ชื่อจริงยามิละห์  ติงหวัง เสียชีวิตด้วย
อาการป่วยไวรัสตับอักเสบบีเมื่อปี 2552 อารีย์ทนแบกรับกับความสูญเสีย
คร้ังน้ันแทบไม่ไหว จนมีอาการเลื่อนลอยนานแรมปี เพราะเธอไม่ใช่เพียง
ภรรยาแสนประเสริฐ แต่เป็นคู่ชีวิตอันมีอิทธิพลกับจิตวิญญาณเขาอย่างยิ่ง 
 “เราเป็นชาวประมงพื้นบ้าน เมื่อปี 2545 บังกับภรรยาออก
ทะเลจับปลาและหาหอยเสียบตามชายฝั่งก็มีแนวคิด ว่าทำาอย่างไรที่จะหา

1
รักษ์ “อ่าวทุ่งนุ้ย”
แรงบันดาลใจจากคนรัก

โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ้ย

9
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ไม้พังกาหรือโกงกางไปปลูกในทะเล” ผู้ใหญ่อารีย์เรียกแทนตัวเองว่า “บัง” 
ความหมายว่าพี่ชาย 
 เช่ือวา่ถา้ตน้ไมม้มีากทรพัยากรสตัวน์้ำานา่จะเพิม่ตามมาดว้ยหลงัคดิ
ได้ดังนี้ ทั้งคู่ออกหาโกงกาง 100 ฝักลงปลูกป่าชายเลน และปลูกมาเรื่อย 
คนอื่นเห็นสองคนผัวเมียช่วยกันทำาก็หาว่าบ้าแต่พวกเขายังปลูกขยายพ้ืนท่ี
ป่าโกงกางไปถึง 6-7 ไร่ จากพื้นที่อ่าว 30 ไร่ 
 ขณะเดยีวกนัทัง้สองคนมองเหน็วา่ชายหาดเลีย่นเตยีนโลง่ รอ้นแดด
ชาวบ้านออกมาหาหาหอยไม่มีที่หยุดพัก หันมาปลูกป่าชายหาดอย่างเช่น
ต้นสน ในปี 2548 ฝูงวัวบุกเข้ามากินต้นไม้เกือบหมด ขอบริจาคเงิน
พี่น้องซื้อลวดหนามกั้นเดือนสิงหาคม 2549 การปลูกซ้ำาทำาให้ป่างอกงาม 
ครั้นป่าชายหาดเติบโต มีร่มเงา ใบบัง รกครึ้มน่านั่งพักผ่อนหย่อนใจกลับ 
มีสิ่งที่ไม่คาดคิดตามมา กล่าวคือเยาวชนเข้าไปมั่วสุม กินเหล้าเบียร์ และมี
พฤติกรรมระหว่างหญิงชายที่ไม่เหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลาม 
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 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นปัญหาสังคม ผู้ใหญ่อารีย์จึงขอ
งบ สสส.มาแก้ปัญหา
 “เริ่มจากมีการทำาข้อมูล แผนที่ชุมชน หลังจากนั้นจัดค่ายเยาวชน
ให้กลุ่มที่มีปัญหานั่นแหละ”
 กิจกรรมค่ายทำาให้เห็นภาพปัญหาเยาวชนของบ้านหลอมปืนว่ามา
จากชมุชนไมใ่ห้โอกาสขณะทีผู่ป้กครองไม่ไดใ้ห้เวลากบัลูก  จนเมือ่วทิยากร
ทีเ่ปน็โตะ๊ครถูกูเชญิมาอบรมสัง่สอนผา่นแนวคดิตามหลกัศาสนาอสิลามอยา่ง
จริงจัง กลุ่มเป้าหมายในค่ายดังกล่าวจึงเร่ิมตื่นขึ้นและคลี่คลายปัญหาจาก
ภายในทีละนิด 
 “โชคดีที่เรามีทีมงาน สกว.อยู่ในพื้นที่ด้วย มาช่วยหนุนเสริมเรื่อง
สายธารชีวิต ใช้รูปแบบกิจกรรมให้เยาวชนทบทวนตัวเองว่าชีวิตเป็นมา
อย่างไรตั้งเด็กจนโต  รายการสุดท้าย พ่อแม่ลูกต้องมานั่งคุยกัน ว่าในแต่ละ
เหตุการณ์ชีวิต มีเหตุผลเบื้องหลังของการกระทำาต่างๆ อย่างไร”
 ทำากิจกรรมต่อมาเรื่อยๆกับเด็กกลุ่มแกนนำา 15 คน จนมาคิดว่า
ควรไปแลกเปลีย่นกบัเยาวชนขา้งนอกทีม่ปีญัหาเชน่เดยีวกนั มาลงตวัทีก่ลุม่
เยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำา อ.ละงู กลุ่มเด็กที่เคยถูกขนานนาม
ว่า “คิงออฟน้ำาท่อม” มีราว 15-20 และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกเสพ
น้ำากระท่อม 100% จึงเอาเด็กบ้านหลอมปืนไปเรียนรู้กับพวกเขา 
 “ไปอยูก่บัเขา 2 คนื ทำาให้รูว่้าเดก็ทีบ่อ่เจด็ลกูเคยมปีญัหาการเรยีน
เมื่อมาปรับตัวเองก็จบปริญญาตรีได้หมด หลายคนถูกพัฒนาเป็นยุว
มคัคเุทศกป์ระจำาทอ้งถิน่ การแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ยงกบัหลักศาสนา ส่ิงสำาคญั
ต้องให้เขาทำากิจกรรมต่อเนื่อง”
 ผู้ใหญ่อารีย์มองสิ่งที่ตัวเองกับภรรยาทำาเอาไว้หลายปีก่อน จึงใช้
กลุ่มเด็กที่ต้องการพัฒนา มาทำากิจกรรมดังกล่าว สำารวจการใช้ประโยชน์
ป่าชายหาด ป่าชายเลนอ่าวทุ่งนุ้ย จากแกนนำาเด็ก 15 คน เด็กชักชวน
แนวร่วมเยาวชนเข้มแข็งเป็น 37 คน
 ครั้งแรกในรอบหลายปีที่เด็กบ้านหลอมปืนกล้าพูดกล้าสะท้อน
ใหผู้ใ้หญข่องชมุชนฟงัวา่อะไรคอืปญัหาทีแ่ทจ้รงิของชมุชน และทำาไมระเบยีบ
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กติกาชุมชนที่มีอยู่แล้วจึงไม่ขลัง
 “ระเบียบชุมชนหลอมปืนออกมาจากกรรมการหมู่บ้านอิงหลัก
ศาสนาอิสลาม มองคนที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะเช่น หญิงชายอยู่กันโดยทำาไม่
ถูกต้องตามหลักศาสนา, คนที่ไม่มาละหมาดวันศุกร์ 3 ครั้งติดต่อกัน, คนที่
เอาเงินกลุ่มไปแล้วไม่ใช้คืน ฯลฯ กติกาเหล่านี้แม้มีมานาน แต่ไม่ขลัง
หลายคนละเลยที่จะปฏิบัติตาม”
 เพือ่ใหก้ฎกตกิามคีวามศกัดิส์ทิธิ ์กลุม่เดก็แนะการสรา้งกระบวนการ
มีส่วนร่วมโดยทำาแบบสอบถามชาวบ้าน จำานวน 150 ชุด (จาก 208
ครัวเรือน) นอกจากต้องการหาคำาตอบเกี่ยวกับกติกาชุมชน แบบสอบถาม
ชุดนี้ยังมีประเด็นเรื่องราวอื่นของชุมชนรอบด้าน เช่นคำาถามชาวบ้านว่ารู้จัก
อ่าวทุ่งนุ้ยหรือไม่ เคยเข้าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ เห็นอะไรบ้าง 
 “ปรากฏวา่บางคนไมรู่จ้กัอา่วทุง่นุย้กม็บีางคนเหน็ปญัหาขยะ ปญัหา
เด็กไปมั่วสุม ไปทำาซินา” อารีย์เล่าคำาว่าซินาหมายถึงหญิงชายอยู่ด้วยกัน
โดยทำาไม่ถูกต้องตามหลักอิสลาม
 จากปัญหามีคำาถามว่าจะทำาอย่างไร? คำาตอบจากชาวบ้านบอกว่า
จะต้องมีกลไกจัดการเช่น ปัญหาขยะต้องประสานงานกับ อบต. เสนอการ
จัดทีมมาเป็นหูเป็นตาอ่าวทุ่งนุ้ย ช่วยกันดูแลป่าชายเลน ร่วมมือกับส่วนอื่น
ของชุมชน 
 “แม้เด็กคิดได้ไม่มาก แต่บังเห็นว่านี่มันใช่ที่เราต้องการ เป็นจุด
เริ่มต้นที่ดีทีเดียว” 
 ผู้ใหญ่แห่งหลอมปืนกล่าวและว่า ผลจากแบบสอบถามสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าคนที่มาใช้พื้นท่ีริมหาดมั่วสุมส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน
จากโรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษาของอำาเภอละงู ทำาให้มองทางออกว่า
ควรทำาอย่างไรต่อปัญหา ซึ่งในภายหลังได้มีการลงไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ของ
สถานศึกษาดังกล่าวและขยายผลลงไปสู่กลุ่มเยาวชนในสถาบัน
 หากตั้งสติมองปัญหาตั้งแต่ต้นอีกครั้ง อาจน่าขันที่เห็นว่าการมั่วสุม
เกิดขึ้นเพราะมีป่าที่อารีย์กับภรรยาช่วยกันปลูกที่ชายหาดมานั่นเอง เมื่อมา
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ถึงการพัฒนาเด็กที่เคยมั่วสุมมาเป็นแกนนำาแก้ปัญหา เรียกว่าเป็นการพลิก
วิกฤติเป็นโอกาสอีกชั้นหนึ่ง 
 “อย่างน้อยการที่ทุกวันนี้ คณะทำางานเยาวชน มานั่งคุยในป่าทราย
ของชายหาด ใต้ต้นสน ต้นยูคา หรือโกงกางก็อยู่ถัดมาอีกด้าน เด็กส่วนที่
จะเขา้มาทำาอะไรไมเ่หมาะสมในบรเิวณดงักลา่วกจ็ะไม่กล้าเขา้มาตรงนัน้ หรอื
พาอะไรไม่ดีเข้ามาอีก เพราะเปลี่ยนเป็นพื้นที่เป็นเชิงสร้างสรรค์เสียแล้ว”
 ผู้ใหญอ่ารยีเ์ลา่ตอ่อกีวา่ สิง่ทีเ่ราไดม้าเปน็กำาไร จากงานนี ้คอืแผนที่
หมู่บ้านแบบเดินทำา ใช้เวลา 4 วัน มีรายละเอียดและเอาไปใช้งานเช่นการ
อพยพกรณีภัยพิบัติสึนามิ
 “การพัฒนาเด็กนี้จึงคุ้มมาก จากเด็กมีปัญหา มาสร้างกลไก
สร้างงาน สร้างโอกาสให้เขา ให้เขาพัฒนาต่อไปได้อีก”
 นัน่เปน็เปา้หมายระยะที ่1 ทีม่องวา่มผีลสำาเร็จระดบัหนึง่ เปา้หมาย
ระยะที่ 2 ต้องการทำาอ่าวทุ่งนุ้ยเป็นศูนย์เรียนรู้ 3 นิเวศน์ คือ ป่าชายเลน 
ป่าชายหาด และบริเวณชายฝั่ง ส่วนเป้าหมายระยะที่ 3 คือการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชน 



126 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

 “บังอยากพัฒนาชุมชนของบังครับ แต่หลายคนอาจมองว่าบัง
เป็นคนขวานผ่าซาก เพราะพูดแต่เรื่องจริง”พลันคิดกลับไปเมื่อในปี 2545 
เขาคิดกับเมีย ปลูกต้นไม้ในทะเลและริมชายหาดในหมู่บ้านจนคนต่างว่า
คนบ้า 
 “เคยคุยกับภรรยาว่า ถ้าร่มรื่นน่าจะสบาย  คนมองว่าบ้าหรือเปล่า
กน็อ้ยใจ เพราะทำาของด ีแตค่นมองอยา่งนัน้ คนทีใ่หก้ำาลังใจบงัคอืยามิละห์”
 ย้อนไปปี 2549 เขาชวนชาวบ้านมาจัดกิจกรรมปลูกป่า นัดส่วน
ราชการมาร่วม เจ้าหน้าที่มาครบแล้ว แต่ชาวบ้านกลับไม่มีใครมาร่วม เป็น
ความทรงจำาของผู้ใหญ่อารีย์ที่รู้สึกว่าเครียดมากๆ ยามที่นึกถึงเหตุการณ์ใน
วันนั้น 
 “ผมจำาไดอ้ยา่งหนึง่ ตอนนัน้ภรรยามาตบบา่แลว้พูดวา่ เรือ่งอืน่คอ่ย
พูดกัน ยิ้มซิ … ยิ้มซิ … เขาลากมือผมออกมายืนแล้วพูดว่านี่ป๊ะทำาเพื่อ
อัลเลาะห์นะ คิดอย่างนี้แล้วสบายใจ”
 กันยายน 2552 ช่วงเทศกาลฮารีรายอ ลูก หลานไปเที่ยว เขากับ
นุ้ยผู้เป็นภรรยา มานั่งริมทะเล นุ้ยบอกว่าในทะเลนี้หากมีกุ้งหอย ปู ปลา
ที่สมบูรณ์ พี่น้องจะได้สบาย 
 “คำาพดูของเธอไมเ่คยคดิถงึตวัเธอเองนะ ตลอดชวีติคดิเพือ่คนอืน่
นี้เป็นพลังให้บังทำาเพื่อชุมชนอยู่ได้ คิดดูซิชาวบ้านคนอื่นเขามีแต่มุ่งแต่เรื่อง
เงนิวตัถนุยิม มคีน 2 คนมาปลกูตน้ไม ้คงคดิว่าบา้แลว้ เปน็งานทีส่วนกระแส
สังคมเลยในวันนั้น แต่วันนี้ กุ้งหอยปูปลามันเกิดขึ้นมา เขาก็เลยเห็นผล
ประโยชนท์ีไ่มไ่ดเ้กดิกบับงันะ บงัไมใ่ชค่นตกป ูแต ่ชาวบา้นทกุคนได ้ คนทีไ่ป
ตกปลาบิหลังหรือปลาดุกทะเล ตอนนี้กลับติดมือมาด้วยปูดำา อันนี้แหละที่
คนเห็นประโยชน์และกลับมาช่วยกัน หลายปีกว่าเขาจะเห็น” 
 ระหวา่งป ี2545-2552 ผูใ้หญอ่ารยีด์แูลฟืน้ฟอูา่วเงยีบๆ กบัภรรยา 
ทุกวันน้ี มีคนเข้ามาช่วย “เขาอาจหมั่นไส้หรือสงสารไม่แน่ใจ จากที่ไม่
รว่มมือ เพราะเขาคดิวา่คนบา้ไงและคนกเ็ริม่เขา้มารว่มมอืจน เปน็กลไกใหม ่
ที่ในชุมชน อย่างที่เล่าว่าทำา เพื่ออัลเลาะห์แล้วก็สบายใจ เขามากี่คนก็เรื่อง
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ของเขา ไม่มาก็เรื่องของเขาเราเห็นเขาตกปู ซื้อของเขา แต่เรามีความสุขใจ
อย่างแปลกประหลาดที่สุด เรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่เราทำา เขารู้
หรือไม่ ไม่รู้แต่เรารู้” แม้เคยท้อหลังภรรยาเสียชีวิต ขาดคู่คิด ร่วมทำา
แต่พอมานึกว่าขณะนี้อย่างน้อยก็มีทีมงานส่วนหนึ่งเกิดขึ้น จากที่เราทำาให้
เขาเห็น ยอมรับขึ้นมาทีละนิด 
 “ทั้งหมดบังยกให้ภรรยาผมเป็นพลังสำาคัญ ทุกวันนี้แม้ว่าเขา
เสียชีวิตไปแล้ว แต่รู้สึกว่าเธอยังอยู่ข้างตลอด ทำาให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นมาอีก
ยามทอ้แทห้ลงัเขาตาย วนัเกดิ วนัตาย เวลาตายของเขา บงัจะเอาไวใ้นรหสั
ลับเอทีเอ็มเป็นความทรงจำาเป็นอนุสรณ์ ตลอดไป และก็ไม่มีภรรยาใหม่”
 อารีย์มองยามิละห์ ภรรยาผู้ล่วงลับเป็นคู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ทั้งที่หาก
มองย้อนกลับไปการแต่งงานทั้งคู่เป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้น
 กอ่นมามคีรอบครวัผูใ้หญอ่ารยี ์อกหกัมา 3-4 ครัง้ซอ้น เลยเกลียด
ผู้หญิง จังหวะติดทหารเกณฑ์กำาลังคิดสมัครทหารพรานเพราะชอบแนวบู๊
พ่อของเขากลัวว่าลูกชายจะเตลิดเสียศูนย์ เลยประกาศขอเมียให้อารีย์สวน
กลับว่าถ้าสาวละงูไม่เอาอีกแล้ว
 พ่อขอสาวชาวอำาเภอท่าแพให้จึงมิอาจปฏิเสธ ทุกอย่างเป็นไปตาม
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้อารีย์ 
 “ยามลิะหเ์คยบอกบงัวา่ ถา้จะถกูหาวา่โงบ่า้งจะแปลกอะไร… นีถ่อื
ว่าความคิดเธอคมมาก ขนาดว่าเรียนจบแค่ ป.4 จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่เคย
ได้ออกไปไหนเขามีพลังในตัว เชื่อมั่นในศาสนา มีประสบการณ์ดีๆ ที่เขา
แสดงออกกับเรา ตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกัน”
 เขาเล่าว่าตอนเลือกผู้ใหญ่บ้าน คะแนนที่ได้ในการเลือกตั้งปี 51 
มาจากภรรยา 60% เพราะชาวบา้นตา่งรกัเธอมากกวา่เขา ชายซึง่ชอบพดูจา
ขวานผ่าซากเสียอีก หลังเสียชีวิตเธอได้รับประกาศรับรางวัล ทส.ปช.ทาง
ทะเลดีเด่นทิ้งคุณงามความดีเอาไว้เบื้องหลัง
 “สิ่งที่ขอจากพระเจ้าก็คือหลังจากตายก็ขอให้พบในโลกหน้า” •
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 มีคนไม่มากนักที่รู้จัก “ลูกชก” สินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง
และนับเป็นอาชีพเก่าแก่อย่างหนึ่งของชาวบ้านบางเตยกลาง ตำาบล
ตากแดด อำาเภอเมือง จังหวัดพังงา ประเด็นนี้เองถูกยกมาเป็นกิจกรรม
เด่นของโครงการสำานึกรักบ้านเกิดของชุมชนแห่งนี้ 
 ณ หมู่บ้านเล็กๆ ชานเมืองพังงา ขาดแคลนสัญญาณโทรศัพท์
จนคนติดมือถืออาจวังเวง เบญจมาศ ทวีรส แกนนำาโครงการฯ เล่าว่าที่บ้าน
บางเตยกลางแห่งนี้ มีกลุ่มอาชีพเด่นๆ เกิดขึ้นมาในระยะ 10 ปีก่อนคือ
กลุม่ทำาเครือ่งแกงเปน็การรวมตวัของแมบ่า้นราว 20 คน เพ่ือผลติเครือ่งแกง
ส่งขาย ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่ว ทว่าผ่านมาระยะหนึ่งกลับรู้สึก
ว่าแผ่วลง สมาชิกคงเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียว และไม่ได้มีกิจกรรมรวมกลุ่ม
จริงจังเหมือนก่อน 

2
สำานึกรักลูกชก
โครงการสำานึกรักบ้านเกิด (บ้านบางเตยกลาง)

0
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 อีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งเก่าแก่อยู่คู่หมู่บ้านมาช้านานมากกว่าคือการทำา
ลูกชก  
 “ต้นชกคล้ายต้นปาล์มแต่สูงชะลูดเหมือนมะพร้าว ออกลูกเป็น
ทะลายพวงยาวมักขึ้นอยู่ข้างเขา” เบญจมาศเล่า  
 ลูกชกที่ปาดออกจากทลาย แกะเปลือกแล้วเชื่อมน้ำาตาลเป็นของ
หวานหากินยาก ส่วนงวงชกทำาน้ำาตาลสด น้ำาตาลเหลว น้ำาตาลกวน หรือ
น้ำาตาลแวน่ กระบวนการไมต่า่งจากตาลโตนด สว่นยอดเอามากนิเปน็อาหาร
คล้ายยอดมะพร้าว 
 การทำาลกูชกเปน็อาชพีของคนในหมูบ่า้นมาชา้นาน กลบัถดถอยลง
เช่นกัน เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนรู้เพราะเห็นว่าทำายาก ต้นชกมักขึ้น
ตามป่า หรือใครคิดทำาน้ำาตาลชกต้องออกแรงปีน เอามาเคี่ยว หลายขั้นตอน
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ขณะที่เบญจมาศและแกนนำาโครงการฯ มองว่าควรสืบสานอาชีพ ประจำา
หมู่บ้าน และต้นชกยังชุกชุมอยู่ตามสภาพของภูมิศาสตร์ป่าริมภูเขาที่มี
ความชื้นสูง 
 “คนในชุมชนส่วนมากหันมายึดอาชีพสวนยางและสวนปาล์ม
ที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มเด็กอายุ 10-20 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ เป็นกลุ่มว่างงาน
เที่ยวเตร่ ไม่ทำาอะไรเป็นแก่นสาร พวกเขาจะเฉยๆ  ไม่สนใจชุมชน และแม้
เราอยากงานสร้างรายได้กับเด็กพวกนี้ แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจสักเท่าไร” 
 ปัญหาดังกล่าวนำามาสู่การใส่แนวคิด “สำานึกรักบ้านเกิด” ให้กับ
พวกเขา ดว้ยกจิกรรมอาชพีอนัเปน็ภมูปิญัญาและความภาคภมิูใจของทอ้งถิน่
ประกอบดว้ย  การทำาเครือ่งแกง การทำาลกูชกตอ่มาจงึขยายไปสูก่ารสง่เสรมิ
เพาะพันธุ์ปลา และทำาแปลงผักปลอดสารพิษ  ทั้งหมดเพื่อดึงคนกลับมาทำา
สิ่งที่มีคุณค่าให้ถิ่นเกิดของตัวเอง 
 การดำาเนินการเริ่มจากชวนคนที่สนใจมาอบรม เกี่ยวกับความรู้เชิง
อาชีพท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนา มีคนสนใจมาร่วมราว 60 คนจาก
ประชากรในหมู่บ้าน 70 กว่าครัวเรือน
 “ผักปลอดสาร แต่ละบ้านก็ปลูกกินกันอยู่แล้วที่ปลูกกันมากเพ่ือ
กินและขายกับกลุ่มเครื่องแกง มีตะไคร้ ขมิ้น พริก หรือผักสวนครัวอย่าง 
แตงกวา สายซิ้ม บวบ ถั่ว ส่วนมากปลูกเอาไว้กิน เหลือขายในชุมชน” 
เบญจมาศเล่า ยังไม่นับความโดดเด่นของชุมชนที่บ้านหมอพื้นบ้านในชุมชน
ปลูกพชืสมุนไพรเอาไวด้ว้ย จนสามารถผลติทำาน้ำาดอกดาหลากบัยาสมนุไพร
บางชนิดบรรจุขวดขาย  
 นอกจากกระตุ้นให้เขาทำาต่อ ยังขยายผลมาเสริมว่าผักปลอดสาร
ที่ชาวบ้านปลูกกินกันเองในครัวเรือนนั้นได้ประโยชน์อย่างไร มีการต่อยอด
ส่งเสริมขยายสู่โรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้
 กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนจัดทำาแปลง
ผักปลอดสารพิษ ให้คุณครูที่สอนวิชาการเกษตรได้อธิบายวิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ชวนปราชญ์ชาวบ้านคือ นายสมนึก โภคผล ที่ทำาอาชีพปลูก



131บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที ่ภาคใต้ 2555-2556

ผักปลอดสารพิษอยู่แล้วพบปะและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับวิธี
การทำาแปลงผัก การดูแลผัก แล้วให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกัน
ขุดแปลงผักและลงมือปฏิบัติจริง 
 “เราพบว่า จากเยาวชนที่ไม่เคยสนใจ พอมีกิจกรรม เขาเรียนรู้
มากขึ้นว่านี่เป็นวิถี เป็นอาชีพของบรรพบุรุษมาก่อนเริ่ม เช่นเดียวกับ กลุ่ม
เครื่องแกงก็เหมือนกันที่ผ่านมาเด็กก็เห็นสัมผัสกลิ่นโชยที่เขาคุ้นจมูกอยู่
แตพ่วกเขากไ็ดแ้ตเ่ดนิผ่าน พอมโีครงการ เขาสนใจเขา้มาชว่ยแลว้รูม้ากขึน้วา่
ส่วนผสมเครื่องแกงแต่ละชนิดต้องใส่อะไรบ้าง”
 กลุ่มเครื่องแกงสามารถเรียกคนที่ห่างหายกลับมาและเพ่ิมคนหน้า
ใหม่มาเพิ่มอีก หลังห่างหายไป เบญจมาศมองว่ามันน่าเสียดายยิ่งหาก
จะปล่อยให้กลุ่มต้องล้มหายตายจาก เพราะเครื่องแกงบางเตยเป็นที่รู้จัก
วางขายในร้านค้า ตลาดสดพังงา ทั้งขายปลีก-ส่ง จุดเด่นคือไม่ใส่สารกันบูด 
ใช้วัตถุดิบ สะอาดไม่ผสมวัตถุดิบอื่นเพื่อเพิ่มเนื้อเครื่องแกงมาก, นางสาว
พันธ์ชุดา ฉิมสุกล ปราชญ์ชาวบ้าน ถูกเรียกตัวถ่ายทอดความรู้ และย้ำาว่า
การทำาเครือ่งแกงเปน็อาชพีทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนทีว่า่งจาก
การทำาอาชีพหลัก   
 เด็กที่บางเตยส่วนมากแกะลูกชกเป็น แต่ไม่รู้ว่าไปเอาจากต้นชก
ได้อย่างไร เมื่อดำาเนินโครงการฯ กระแสลูกชกกลับมาสร้างความตื่นตัวจน
มีการคดิถงึการพฒันาผลติภณัฑว่์าทำาอยา่งไรใหล้กูชกอยูไ่ดน้าน หรอืทำาเปน็
อาหารกินเล่นแบบอบแห้ง วางขายในตลาดของคนรุ่นใหม่ที่กว้างขึ้น หรือ
พัฒนาเป็นสินค้าโอทอป เพราะเป็นของเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและในแต่ละปี
มีผลผลิตเพียงช่วงเดียว
 ที่ผ่านมา ลูกชกเป็นของกินที่รู้จักกันวงแคบในพังงา และภูเก็ต
เนื้อลูกชกที่แกะเปลือกออกมาแล้วคล้ายลูกชิด รสชาติใกล้เคียงกัน แต่
ทรงกลมขนาดเล็กกว่า ส่วนน้ำาตาลลูกชก กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
ปัจจุบันชกเป็นสินค้าราคาแพงมากลูกชกแบบสด กิโลกรัมละ 100-120 
บาท ซึ่งแพงกว่าลูกชิด ส่วนน้ำาตาลแว่นชกขาย 10 แว่นในราคา 40 บาท 
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นอกจากนั้นยังมีน้ำาส้มสายชูหมักจากน้ำาตาลชก
 กิจกรรมชวนคนกลับไปทำาความรู้จักลูกชก มีปราชญ์ที่มีความรู้ทาง
ด้านลูกชกในหมู่บ้านคือนายบัณฑิต เพชรเล็กมาร่วม เริ่มต้นด้วยการพา
สมาชิกออกไปไปตัดลูกชกจากต้น เด็กรุ่นใหม่หลายคนเพ่ิงเห็นว่าลักษณะ
ของลูกชกจะเป็นทะลายใหญ่และยาวเป็นพวง มีลักษณะเป็นสีเขียว แต่ละ
ลูกจะมี 3 เม็ด ผู้ตัดจะเลือกทะลายที่มีลูกสีเขียวจัด จากนั้นจะตัดลงมา
และนำาไปเผาหรือต้ม แล้วจะนำาลูกชกที่ได้มาตัดตรงส่วนท้าย จากนั้นจะนำา
ไมไ้ผม่าเหลาใหบ้างมลีกัษณะเหมอืนไมพ้ายหรอืใชป้ลายชอ้น เพือ่จะมาแกะ
ลูกชกเมือ่ไดเ้นือ้ลกูชกออกนำาไปลา้งน้ำาใหส้ะอาด เอาเปลือกทีติ่ดออกมากบั
ลูกชกออกให้หมด เพื่อไม่ให้เกิดอาการคันเมื่อรับประทาน นอกจากการทำา
ลูกชกยังมีการสาธิตการทำาน้ำาตาลจากลูกชก ที่ทำาให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงอาชีพ
ดัง้เดมิของคนในหมูบ่า้น  ทำาให้เยาวชนไดต้ระหนกัถงึอาชพีดัง้เดมิของชมุชน
และมองว่าอาจยึดเป็นอาชีพก็ได้ 
 “ตอนนี้คนที่ยึดการทำาลูกชกเป็นอาชีพมีแค่ 2-3 ครัวเรือน อย่าง
คนหนึง่ขบัรถออกขายลกูชก ไปตามหมูบ่า้น พอหมดชว่งทีส่ามารถหาลกูชก
ในบางเตย เขาบอกว่าไปรับซื้อมาจากสุราษฎร์ฯ เพราะพ้ืนที่บางส่วนที่นั่น
ก็มี แต่คนแถบนั้นเขาไม่มีความรู้ในการจัดการเอามาทำาอาหาร” 
 เบญจมาศมีความคาดหวังว่าจะดึงคนรุ่นใหม่ กลับมาสนใจลูกชก  
พัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างสินค้าโอทอป เพราะอาชีพนี้ถึงไม่เรียนอะไรมา
มากก็สามารถทำาได้ ในส่วนวัตถุดิบแม้เป็นปัญหาบ้างเพราะมีอยู่ไม่มาก
แต่เห็นว่าปัญหามาจากคนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำาคัญมากกว่า 
 …คนรุ่นใหม่กลับลำาบากที่ต้องขึ้นภูเขาไปหาต้นชก พบว่าต้นมันขึ้น
อยู่ในที่คนอื่น ไม่รู้จะทำาอย่างไรทั้งที่ อาจขออนุญาตเก็บได้ ส่วนแนวการ
ปลูกขยายพันธุ์เองอาจใช้เวลานาน อาจต้องหาแหล่งอื่นมาประกอบ?
 เหล่านี้ ไม่ว่าเป็นคำาถาม หรือคำาตอบ เบญจมาศ เห็นว่าเป็น
แค่เคร่ืองมือ เป้าหมายอยู่ที่การสร้างสำานึกรักบ้านเกิด ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว
ระดับหนึ่ง 
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 “เราอยากให้คนกลับมาอยู่ในบ้านตัวเองมากขึ้น มาทำาอาชีพ 
ดัง้เดมิ ทีม่อียูต่ัง้แตป่ยูา่ตายาย และตอนนีไ้ดเ้หน็แลว้ กลบัมาทำา อยา่งเชน่
คุณปราโมทย์ที่เคยทำางานก่อสร้างอยู่นอกหมู่บ้าน พอมีโครงการฯ เขากลับ
มาทำาตอนนี้กลับมาทำาลูกชก อีกรายจากคนไม่ได้ทำาอะไรเป็นเรื่องเป็นราว 
วันๆ เข้าเมืองพังงา ก็เที่ยวไม่ค่อยได้ทำาอะไร พอเราจัดกิจกรรมเราก็ชวน
เขากลบัมาอยูบ่า้นดกีวา่ไหม ประหยดัคา่ใชจ้า่ย ไมต่อ้งไปเทีย่วกนิ ขา้งนอก
จนเขาตัดสินใจกลับบ้านมาทำาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากแก่นไม้ยึดเป็น
อาชีพ”
 เบญจมาศบอกว่า สิ่งสำาคัญได้เห็นภาพความสามัคคีของผู้คนกลับ
มาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้หากมีการประชุมหมู่บ้านซึ่งจัดเดือนละครั้ง จะไม่ได้
อะไรมาก ประชุมไม่นาน 1-2 ชั่วโมงแต่มาถึงโครงการฯ นี้ ชาวบ้านมาร่วม
ประชุม แสดงความคิดเห็น ทำางานร่วมกันตลอดวัน 
 จากคนไม่ค่อยได้สนทนาปราศัยก็หันหน้ามาคุยปรึกษาหารือ 
 นอกจากการทำาเครื่องแกง ลูกชก แปลงผักปลอดสาร ยังมีการ
ส่งเสริมชาวบ้านเพาะพันธุ์ปลาน้ำาจืดในที่ข้างบ้านหรือบ่อซิเมนต์ เล้ียงเป็น
อาชีพเสริม ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
และผูใ้หญบ่า้นบางเตยกลางเปน็วทิยากรแนะนำา การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่ง
ของการขยายพนัธุป์ลา เชน่ ปลานลิ ปลาตะเพยีน เพือ่สง่เสรมิใหเ้ปน็อาชพี
ของคนในชุมชน และยังมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 “ตอนนี้แค่รู้ข่าวว่าจะทำาอะไรเขาก็มา ก็ภูมิใจที่ทุกคนช่วยกัน
การประชุมประจำาเดือนมีคนมาประชุมเต็มศาลา ตอนนี้คนร่วมด้วยช่วยกัน 
มี อบต.มาช่วย อย่างเราจัดมหกรรมเกี่ยวกับโครงการฯเรื่องอาหารปลอด
สารพิษ ตอนแรกเชิญเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือชุมชน เยาวชน แต่ว่าวันจริง
คนมาเยอะมาก ไม่ว่า สอ.บต. เจ้าหน้าที่ และกำานัน ที่เอาพัดลม นาฬิกา
มาแจก ชาวบ้านก็ดีใจ เราก็ตื่นเต้นไม่นึกว่าเขาจะมา”
 ทุกวันนี้ บางเตยกลางจึงขึ้นชั้นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอ
เพียงอย่างเต็มภาคภูมิ •
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 …เป็นเสาหลักรักษาสมุนไพรให้ยั่งยืน
 อุดมสมบูรณ์เติมชุมชนสมุนไพร
 ให้ชุมชนน่าอยู่ไว้คอยลูกหลาน
 เข้มแข็งไว้ไม่สูญหายสมุนไพรบ้านไกรไทย
 เสียงเจื้อยแจ้วของเพลงบอกที่อำานวย สุขหวาน แต่งและขับเอง 
เพื่อให้ทุกคนหันมาสนใจภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการสานสัมพันธ์คนสาม
วัยสืบสานสมุนไพรพื้นบ้านไกรไทยแห่ง หมู่ 4 ตำาบลเขาพระบาท อำาเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 “ที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้โครงการต่างๆ ไม่เกิดเพราะความขัดแย้งทาง
การเมือง ในหมู่บ้านเราเอง จากการเลือกตั้งไม่ว่า อบต. ผู้ใหญ่บ้าน มีการ
ถือพรรคถอืพวก หลงัผลการเลอืกตัง้กเ็ลย ไมด่กีนัเหมอืนเดมิ” อำานวยเลา่ 

2
พลิกหมู่บ้านขัดแย้ง
สู่แหล่งท่องเที่ยวสมุนไพร
โครงการสานสัมพันธ์คนสามวัย
สืบสานตำารับสมุนไพรพื้นบ้าน

1
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สว่นตวัเธอไมไ่ดฝ้กัใฝก่ารเมอืง ทีผ่า่นมาเปน็ อสม.มา 20 กว่าป ีและยงัเปน็
ผู้นำากลุ่มข้าวกล้อง กลุ่มเล็กๆ ที่เข้มแข็งและไม่ล่มสลาย
 ที่ผ่านมากลุ่มทางสังคมในหมู่บ้านถูกทำาลาย เพราะความขัดแย้ง
ทางการเมืองลว้นๆ เชน่ธนาคารหมูบ่า้นเกดิการฟอ้งรอ้ง ทัง้ทีเ่ปน็ญาตพิีน่อ้ง
กัน หรือหากราชการให้งบประมาณลงมาทำาอะไรสักอย่าง ปรากฏว่าพังหมด 
ด้วยไม่มีใครฟังใคร ไม่สนใจว่าถูกผิด และปล่อยเลยตามเลย
 “เราก็รวมกับชาวบ้านกลุ่ม มาของบ สสส. มาทำาโครงการอะไร
สักอย่างที่อยู่รอดได้ และทำาเท่าที่ทำาได้ โดยคำาว่าสามวัยก็คือเด็ก คนวัย
ทำางาน และคนสูงอายุ เพื่อมารวมกันทำาเรื่องสมุนไพร”
 หวังว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้ง สู่ก้าวแรกของการพัฒนาเหมือน
หมู่บ้านอ่ืนเขาบ้าง อำานวยบอกว่า กิจกรรมที่ทำาต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
สมุนไพรในหมู่บา้นทีก่ำาลงัสญูหาย สรา้งกลุม่อาชพี  โดยการแปรรปูสมนุไพร 
และต้องการให้คนรัก สามัคคีกัน 
 หมู่บ้านไกรไทยติดกับภูเขามีสมุนไพรอยู่มากมาย ชาวบ้านรู้จัก
และยังไม่รู้จักอีกมาก และแม้ที่นี่มีปราชญ์สมุนไพรอยู่ถึง 5 คน ทั้งหมอยา 
หมองู หมอนวดจับเส้น แต่ที่ผ่านมาบรรดาหมอพื้นบ้านไม่ยอมถ่ายทอด
วิชาให้คนอื่น
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 “คือกลัวว่าคนอ่ืนจะมารู้วิชาที่ตนเองรู้อยู่ เป็นเรื่องผลประโยชน์
แต่มาโครงการนี้เขาก็ยอมจะถ่ายทอด เขาว่าถ้าเราทำาดีเขาก็อยากทำาด้วย  
สว่นเราเองเปน็ อสม. และมลีกูสาวจบทางแพทยแ์ผนไทยแต ่ไมรู่จ้กัสมนุไพร
มาก่อน พอจับปราชญ์ชุมชนมานั่ง 5 กลุ่ม ถ่ายทอด เราก็พบว่าสมุนไพร 
มีอยู่ในชุมชนถึงกว่า 100 ชนิด กระทั่งล่าสุดพบถึง 146 ชนิด เรามาปลูก 
เอาไว้ที่ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและเพื่อการขยายพันธุ์ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวใช้ที่
ราชพัสดุกลางหมู่บ้าน”  
 กิจกรรมเริ่มจากชวนคนมาร่วมซึ่งต่อมาถือว่าเป็นระดับแกนนำา
จำานวน 51 คน กลุ่มคนเหล่านี้ ได้ประชุมรับฟังความรู้จากวิทยากร
เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อจากนั้น ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรที่ศูนย์และที่บ้าน  ตั้งกลุ่มผลิต
ลูกประคบสมุนไพร รณรงค์ให้ชาวบ้านหันใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ในการ
ดูแลสุขภาพ  
 รูปธรรมศูนย์สมุนไพร มีการปลูกและศึกษาเรื่องสมุนไพร จัดเวร
ปลูกรดน้ำา ต้นไม้ ดายหญ้า มีเวทีแลกเปลี่ยนเป็นประจำาทุกเดือน   
 “บางวันเราชวนกันขึ้นเขาไปหาสมุนไพร แทนที่จะนั่งนินทาเพื่อน
เหมือนก่อน เราก็มาคุยเรื่องสมุนไพรว่าใครรู้จักอะไร เกี่ยวกับสมุนไพร
อะไรบ้าง กลายเป็นประเด็นใหม่ในการคุยคุยไปคุยมา เราก็พบว่าสมุนไพร
ใช้รักษาโรคอะไร กับคนมีปัญหาอยู่”อำานวยเล่าและว่าเป้าหมายหลักอย่าง
หนึ่งคือการสร้างห้องอบสมุนไพรประจำาชุมชน ที่นอกจากจะบริการคนใน
ชมุชน แลว้ยงัมองไปถงึการรองรบัการทอ่งเทีย่วอนัเปน็ผลตามมาในอนาคต 
 “พวกเรารอคอยสิ่งนี้อยู่ การอบสมุนไพรเปิดสมัครสมาชิกคนละ
100 ต่อปี มีสมาชิกแล้ว 30 คน” 
 บปุผา ชเูมอืง กรรมการของโครงการฯ เลา่บา้ง  นัน่คอืส่ิงทีต้่องการ
ทำาเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการเตรียมการหลายอย่าง เช่น ติดต่อผู้ช่วยแพทย์
แผนไทยมาอยู่ประจำาสำาหรับให้บริการนวด ออกแบบการบริหารศูนย์
จัดหน้าที่ การจัดการเชิงรายได้ รายได้ ซึ่งมีแนวคิดที่จะแบ่งเข้ากลุ่ม 
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ตอบแทนคนปฏิบัติงาน และจัดซื้อสมุนไพรจากชาวบ้านมาใช้ในศูนย์  
 สำาหรับสมุนไพรที่เหลือจากการอบมาทำาเป็นปุ๋ยหมักได้อีกทางหนึ่ง 
 ตอนเสนอเรื่องนี้ ไม่มีใครมองเห็นถึงความเป็นไปได้เพราะต้องใช้
งบประมาณหลายแสนบาท ทีมงานโครงการฯ จึงคิดหาเงินจัดการระดมทุน
แบบชาวบ้านที่ไม่ค่อยจัดกันมานานแล้วคือการ “เลี้ยงน้ำาชา” เชิญนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอ และอีกหลายหน่วย
งานมาร่วม  
 ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่เคยเปราะบาง เมื่อเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งตั้งใจ
จริงในการพัฒนาหมู่บ้าน ขนาดดั้นด้นไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วย
ตนตัวเอง ทำาให้แม้แต่คนที่เคยขัดขวางอยู่บ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็ยอมเอ่ยปาก
ว่า ต่อไปนี้หากคิดทำาอะไรให้ทำาเต็มที่ พร้อมให้ความร่วมมือแล้ว
 อำานวยเล่าต่อ “เราก็เอาใบขลู่ ซ่ึงเป็นพืชประจำาถิ่นมาชงเป็นชา
เลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ใบขลู่นั้นเป็นสมุนไพรภูมิปัญญาของท้องถิ่นนอกจาก
กลิ่นหอมหาอะไรเทียบยาก แล้วยังมีสรรพคุณต่อสุขภาพหลายด้าน ก็ได้
รับความสนใจมากวันนั้น คุณพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ. มาร่วมงาน
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ด้วยตนเองตัดสินใจอนุมัติงบประมาณให้ 3 แสนเพื่อสร้างอาคารสำาหรับ
การอบสมุนไพรซึ่งจะตั้งอยู่ติดกับศูนย์เรียนรู้สมุนไพรนั่นเอง” 
 งบจาก อบจ. 300,000 บาท รวมกับเงินที่ได้จากการระดมทุน
เลี้ยงน้ำาชา 50,000 บาท กับผู้ใหญ่บ้านช่วยสมทบ อีกส่วนหนึ่งจึงน่าจะ
ทำาให้ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามแผน ขณะนี้ทุกอย่างกำาลังเดินหน้า  พวกเขา
วางแผนว่า เมื่อมีห้องอบสมุนไพรขึ้นมาในอนาคต จะรับซื้อสมุนไพรจาก
ชาวบ้าน เพื่อมาทำาลูกประคบ กับใช้ในห้องอบสมุนไพร โดยต้องการมาก 
คือหัวไพล ตะไคร้ มะกรูด ขมิ้นชัน ซึ่งถ้าไม่พอ ต้องวางแผนปลูกให้พอกับ
ความต้องการ ส่วนนี้จะรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อเกิดประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงกับทุกคนนั่นเอง   
 การดำาเนินโครงการฯ ทีผ่า่นมาไดม้กีารแบง่โซนปลกูสมนุไพรเตรยีม
เอาไว้แล้วประกอบด้วยกลุ่มทางพล กลุ่มบ่อหลา กลุ่มในค่าย คือแต่ละชุด
ก็ปลกูสมุนไพรคนละตวัคนทีป่ลกูจะมรีายไดข้ายใหก้ลุม่ ในอนาคตตลาดใหญ่
อยู่ที่ห้องอบสมุนไพรนั่นเอง 
 อำานวยพูดอย่างขำาๆ ว่า ต่อไปนี้ชาวบ้านจะได้ใช้พื้นที่รอบบ้าน
ให้เกิดประโยชน์เสียที ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนไม่เคยปลูกอะไร พื้นดินอาศัย
อยู่มีแต่ “บ้านล้วนๆ” มาคราวนี้จะได้ทำาการปลูกต้นไม้บ้าง 
 “ตรงนี้จะอยู่ใกล้วัดพระบาท ซึ่งเป็นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่ว ถา้ขึน้ไปบนเขาจะเหน็ภาพมมุสงูของอำาเภอปากพนงั ทวิทศัน์
มีความสวยงาม เมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันเราคิดว่าจะเดินไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในฐานะ หมู่บ้านสมุนไพร อบจ. เองก็มีแนวความคิดที่จะสร้างหอคอยดูวิว 
ที่บริเวณนั้น”
 ชาใบขลู่ ต้นไม้ที่อยู่ตามคันนา สมัยก่อนทำาน้ำาปานะให้พระสงฆ์ 
ท่ีคนในชุมชนที่ดื่มประจำาทำาให้อายุยืนแปดสิบกว่า จะถูกดึงมาเป็นจุดขาย 
ขณะที่ทางโครงการฯ ทดลองผลิตเป็นใบชาแห้งบรรจุถุงขายแล้วแนะนำาว่า
เป็นสมุนไพรลดความดัน  
 ตำารับยา และหมอพื้นบ้านที่ไกรไทยเป็นที่รู้จักและมีคนต่างถิ่น
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ด้ันด้นมาซ้ือหา เมื่อหมอพื้นบ้านยอมปรับเปล่ียนแนวคิดหันมาถ่ายทอด
องค์ความรู้และเป็นกรรมการโครงการฯก็สอนการใช้และแปรรูปสมุนไพร  
โดยเฉพาะว่านหางจระเข้ ที่อายุ 5 ปีขึ้นไป จะเป็นยาอายุวัฒนะ หรืออื่นๆ 
น่าจะตอบคำาถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสมุนไพรไม่ยากนัก 
 อำานวยว่า โครงการฯนี้จะทำาให้ทุกอย่างที่ชุมชนคลี่คลายไปในทาง
ที่ดี แต่อดกังวลในส่วนที่วัดเองก็ยังมีความเห็นไม่ตรงกับชาวบ้าน 
 “เราโชคดีว่า ในการเลือกตั้งเราไม่ได้เข้าข้างใครเลย ไม่เคยได้ผล
ประโยชน ์อนันีเ้องทีท่ำาให้ทำางานนีไ้ด ้พอเชญิเขากเ็ลยมารว่มประชมุ เพราะ
เราไม่ได้อยู่ฝ่ายไหน เขาก็มองว่าเราทำาเพื่อชุมชนจริง มีความเสียสละจริง
ซึง่พอประเมินเบื้องต้นว่าหลังทำาโครงการฯ ความรักความสามัคคี ความร่วม
มือเกิดขึ้นแล้ว” 
 ทั้ง อำานวย และบุปผา ที่ช่วยกันดำาเนินโครงการฯนี้มาต่าง เห็นว่า
ความสัมพันธ์ในชุมชนดีขึ้น ในกลุ่มคน ครบสามวัย ส่วนกิจกรรมครบ
ในหลากหลายมิติแห่งวิถีชีวิตชุมชน 
 “เด็กนั่งสมาธิก่อนประชุม เพราะเรื่องสมุนไพรเป็นเรื่องของ
ความเชื่อ เราก็ต้องส่งจิตไปยังปราชญช์มุชนที่ล่วงลับไปแล้ว จงึส่งเสริมการ
สวดมนต์ รักษาจิตใจ นอกจากนั้นเราใช้การเล่นเพลงบอกซึ่งเป็นศิลปะการ
แสดงอย่างหน่ึงของภาคใต้มาด้วย เพื่อขับกลอนเพลงเล่าเรื่องราวในสิ่งที่
เรากำาลังทำา หรือสอดแทรกอะไรในบทกลอน อย่างเช่นความสามัคคีก็ได้ ”
 อำานวยบอกว่าเธอเรียนรู้ เพลงบอกตอนนั่งเย็บผ้า ซึ่งเป็นงาน
อย่างหนึ่ง อันที่จริงเธอทำามาแล้วหลายอย่าง ตั้งแต่ค้าขายของชำา ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ กรีดยาง ทำานาทำาข้าวกล้อง โดยเฉพาะกลุ่มข้าวกล้อง ที่เธอ
เป็นแกนนำา ถูกมองว่าเป็นกลุ่มทางสังคมกลุ่มเดียวในสังคมที่ยืนหยัดอยู่ได้
ภายใต้ความขัดแย้ง ซึ่งน่าจะแก้ปัญหาชุมชน และเดินหน้าทำางาน 
 บปุผาเสรมิขึน้มาวา่ “ทีผ่า่นมาไมรู่ว้า่จะทำาอยา่งไร จะใหค้นกลบัมา
ดีกันเหมือนเดิม ไม่ว่าทำาอะไร แต่กลุ่มนี้เองคอยประสาน ความขัดแย้ง
ในชุมชนให้คนหันหน้าเข้ามาหากัน บางทีเรารู้แล้วว่า คนขัดแย้งกัน แต่เรา
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เรียกเข้ามาประชุม ซึ่งช่วยได้มาก เพราะเราไม่ฝักใฝ่การเมือง ทำาด้วยความ
จรงิใจ และตอ้งการพฒันาหมูบ่า้นใหก้า้วหนา้ไป เขาเหน็ความต้ังใจของเรานะ  
คดิวา่ถา้ไม่มีรุ่นน้ีแลว้มนัจะหมดโอกาส ถา้ไมท่ำาวันนีรุ้น่ลกูหลานจะไมม่ทีางรู้
เลยว่าสมุนไพรเรามีอะไรบ้าง ปราชญ์ชุมชนเดิมๆ มีใครมั่ง” 
 อำานวยเลา่ตอ่ว่า กอ่นนีไ้มน่านนกั ผู้ใหญบ่า้นทีเ่รยีกประชมุชาวบา้น
ไม่ได้ แต่พอทำาโครงการฯ ผู้ใหญ่บ้านยอมก็มาร่วม ทุกอย่างมีทิศทางที่ดี 
 “เราไปพูดว่าคนเราเกิดมาแล้วตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ ควรทำาดี
เอาไว้ให้ลูกหลานจะดีกว่า ไม่เป็นห่วงลูกหลานบ้างหรือ ป้อนเข้าไปเรื่อยๆ 
เราก็บอกว่า ยศเอาอะไรไปไม่ได้ เขาก็คิดได้  ก็ฟัง หลายคนมาร่วม เพราะ
เห็นว่ากลุ่มนี้ทำางาน บางทีก็ต้องใช้ชั้นเชิงการเมืองไปแก้การเมืองเหมือนกัน 
อย่างนักการเมืองคนหนึ่งเชิญมาร่วมโครงการไม่เคยมาประชุม หรือทำางาน
ก็เลยจะถอดออก เขาโกรธ ตอนหลังจึงให้เป็นที่ปรึกษา มาร่วมกิจกรรม
มาปลูกสมุนไพร ตอนเลี้ยงน้ำาชา เขายังให้ตั้ง 500 บาท”
 ความต้องการบางอย่างเช่น ขี้วัวเพื่อมาใส่ปุ๋ยบำารุงต้นไม้ที่ศูนย์
สมุนไพร ทางโครงการฯให้ทาง อบต.สนับสนุน เพราะอยากให้มีส่วนร่วม 
ทุกอยา่งทีท่ำามีเป้าหมาย กา้วขา้มความขดัแยง้อนัดำาเนนิมา แตเ่ราอยากเหน็
หมู่บ้านน่าอยู่ 
 ถึงเวลานี้ พอจะกล่าวได้เต็มปากว่า เกิดศูนย์เรียนรู้สมุนไพรที่
ลูกหลานของชุมชนสามารถไปเรียนรู้และทำากิจกรรม เด็กได้รู้จักสมุนไพร
มากขึ้น รู้จักหวงแหน คำาว่า “หมู่บ้านสมุนไพร” ยังต้องพูดถึงส่วนเกี่ยวข้อง
ในเชิงสุขภาพดี
 “ข้าวกล้อง ป้องกันโรค ผู้คนหน้าตายิ้มแย้ม สุขภาพดี ชุมชนก็
นา่อยู ่เราตอ้งการแบบนัน้ยิง่คนชราเกีย่วขอ้งสมนุไพรอยูแ่ลว้  เราไมต้่องการ
ผู้สูงอายุที่อายุยืนแล้วนอน แต่อยากเห็นผู้สูงอายุยืน คือยืนแล้วเดิน”
 อำานวยกล่าวและว่า สุดท้ายคนสามวัยต้องเชื่อมโยงกันหมด เอา
สมุนไพรมาช่วยดูแลรักษาสุขภาพ แต่สร้างความสามัคคีไปในตัว โดยใช้
สมุนไพรเป็นเครื่องมือ •
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 ลทัพล ชอบงาม สมาชกิอบต., อนุศฎ์ิ หลเีจะ๊ สมาชกิสภาชมุชน, 
กรภัทร์ มานพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจีรวรรณ รอเกตุ กรรมการกองทุน
ขยะ
 ทั้งหมดเป็นชาวบ้านสวนเทศ ตำาบลแป-ระ อำาเภอท่าแพ จังหวัด
สตูล มาช่วยกันเล่าถึงโครงการสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะด้วยสองมือเรา 
 จากชือ่คนทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากจะตา่งบทบาทกันในสังคม ยังพบวา่
เป็นการทำางานรว่มกนัระหว่างไทยพทุธ และไทยมสุลมิ ชนดิทีภ่าษาการเมอืง
สมัยใหม่ใช้คำาว่าไม่มีรอยต่อ
 “บ้านเราไม่มีระบบเก็บขยะ ชาวบ้านก็คาดหวัง ให้ อบต.แป-ระ
เอาถังขยะมาวางหน้าบ้าน มีรถขยะมาขน ซึ่งอบต.คิดว่าเป็นไปได้ แต่…
เอาขยะไปทิง้ตรงไหนตอ่ นัน่เปน็ปญัหาอกีชัน้หน่ึง สุดทา้ยจึงไม่ไดด้ำาเนนิการ

2
“สภาชุมชน”

ขับเคลื่อนหมู่บ้านพุทธ-มุสลิม
โครงการบ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา

2
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ตามความต้องการดังกล่าว แต่หันมารณรงค์ ลด คัดแยก ขยะแทนสำาหรับ
หมูบ่า้นเรามโีอกาสทำางานกบั สจรส.มอ. ทีข่บัเคลือ่นสภาชมุชนมากอ่นแลว้
จึงใช้แนวทางดังกล่าวมาการจัดการขยะ” ลัทพลเล่า
 บา้นสวนเทศนัน้มสีมาชกิเปน็ไทยพทุธ 20% ส่วนทีเ่หลอืเปน็พ่ีนอ้ง
มุสลิม ผู้ใหญ่บ้านเป็นมุสลิม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นพุทธ ใครไม่ว่างทำางาน
แทนกัน ที่ผ่านมาอยู่อย่างพี่น้องรักใคร่สามัคคี ยอมรับกัน ไม่มีปัญหาด้าน
ความร่วมมือ 
 มีการเชิญตวัแทนครอบครวัประมาณ 100 คน มาอบรมการคดัแยก
ขยะในครัวเรือน ใช้วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเกาะเภตรา ที่มีบทบาทด้าน
สิ่งแวดล้อมมาช่วย 
  “เรามาจัดตั้งกองทุนขยะ เลือกกรรมการที่มารับซื้อขยะ ชาวบ้านก็
เอาขยะพวกขวดน้ำาพลาสติกมาขาย คนในหมู่บ้าน ให้ความร่วมมือดีมาก” 
กรภัทร์ เล่าบ้างและบอกว่า บ้านสวนเทศแม้เป็นหมู่บ้านของพุทธ-มุสลิม
แต่อยู่กันแบบเพื่อน พี่น้อง มาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ไม่แบ่งแยก โครงการฯ
จึงใช้พื้นที่ลานวัด ในการดำาเนินกิจกรรม  
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 “ตอนประชุม หาสถานที่ดำาเนินการเรื่องขยะ ก็มีมติว่า ลานวัด
สะดวกที่สุด เพราะมัสยิดจะไกล ลานวัดก็ไม่มีปัญหาพระท่านอนุญาต
ส่วนชาวบ้านเราอยู่กันมาไม่ได้มีความแตกต่าง ไม่ว่ากิจกรรมอะไรมาร่วมกัน
ได้ที่ผ่านมาการย้ายของที่วัดก็ขอแรงคนมุสลิมและพุทธมาช่วยกัน เราร่วม
กันได้ในสิ่งที่ไม่ขัดหลักศาสนาเว้นก็แต่พิธีกรรม” 
 หลงัดำาเนนิโครงการพบวา่ ปญัหาขยะเริม่คลีค่ลาย ขณะทีม่ทีมีงาน
โครงการของกองทุนขยะ เดินเก็บขยะในหมู่บ้านให้ชาวบ้านเห็นความ
เคลื่อนไหวของโครงการ ชาวบ้านเห็นแล้วก็ไม่อาจอยู่เฉย ก็ออกมาช่วยกัน
เก็บขยะอีกแรง 
 จีรวรรณ รอเกตุ กรรมการกองทุนขยะเล่าว่า แต่ก่อนเด็กในชุมชน
ไม่มีใครสนใจขวดน้ำาที่ทิ้งเกลื่อนกลาด แต่ทุกวันนี้พวกเขาจะเก็บไปขาย
ส่วนเศษอาหาร เปลือกผลไม้ ก้างปลา ทำาปุ๋ยหมักสามารถลดต้นทุน
ทางการเกษตร
 “เราลงทนุเดนิเกบ็ขยะรมิทางดว้ยตวัเอง ใส่เส้ือทมีสีเขยีวของกลุ่ม
เดินลากถุงเก็บกันเลยเมื่อ เขาถามว่าทำาอะไร เราบอกว่ามาเก็บขยะ มีบาง
คนปิดประตูหนีเพราะความอาย ที่เราไปเดินเก็บหน้าบ้านเขา บางคนเอา
ขยะมากองข้างถนน พอเราลงไปเก็บเขาละอาย เราก็บอกว่า ขยะบางอย่าง
มาทิ้งที่เราซิจะได้เงิน”
 สำาหรับการจัดการกองทุนเบื้องต้นทุกครอบครัวมาลงหุ้นกัน 
ครอบครัวละ 100 บาทเพื่อดำาเนินการ โครงสร้างและความร่วมมือใช้กลไก
ของสภาชุมชนบ้านสวนเทศ
 สภาชุมชน นี้เกิดจากปัญหาที่ความร่วมมือในชุมชนเอง
 “เนื่องจากสมัยก่อนความร่วมมือของขุมชนสวนเทศ มีน้อยมาก
การเรียกประชุมชาวบ้าน อย่างมากมีคนร่วมสัก 20 คนเท่านั้น” ลัทพล
เป็นผู้เล่าเรื่องนี้และว่า ในจำานวนดังกล่าว ก็เป็นคนกลุ่มเดียว ที่ไม่ได้มี
ความหลากหลาย 
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 การจัดทำาเป็นสภาชุมชน จึงกำาหนดสมาชิกจำานวน 45 คน 
 “เราใชแ้บบของชมุพรทีเ่ขาเคยทำามากอ่นเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ ดงึตวัแทน
จากชาวบ้านกลุ่มต่างๆ มากลุ่มละ 3-5 คน ซึ่งในหมู่บ้านเรามีกลุ่มน้ำายาง 
เลี้ยงไก่ ขนมจีน ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ รวมแล้ว 9 กลุ่มอาชีพ กับอีกหย่อม
บ้านหน่ึงที่ไม่มีสมาชิกกลุ่มอาชีพอยู่เลยก็ส่งตัวแทนมา 4 คน ในจำานวน
45 คนก็มีการเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการ 7 คน เพื่อทำางาน”
 ลัทพลเล่าต่อว่า จากแนวคิดดังกล่าวจึงจะรวมคนได้อย่างหลาก
หลาย เป้าหมายสภาชุมชนเป็นเวทีชุมชน โดยมติทุกเร่ืองที่ออกมาจาก
สภาถือว่าเป็นมติของหมู่บ้านที่ดำาเนินการแล้วคือการจัดทำา แผนชุมชน
แผน 3 ปี ของ อบต.  กิจกรรมผู้สูงอายุ และใช้เป็นเวทีในการแจ้งข่าวสาร 
 สภาชุมชนเนน้การพฒันาหมูบ่า้น ใชม้าตรการทางสงัคมในเรือ่งต่างๆ
เช่นการตัดสินใจเรื่องงบประมาณที่ลงมาสู่ชุมชน สภาชุมชนจะบริหาร และ
มีมาตรการทางสังคมสำาหรับคนท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะไม่ซ้อนกับ
โครงสร้างของผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต. เพราะดึงส่วนนั้นมาเป็นที่ปรึกษา 
เมื่อคนหลายคนหลายความคิดมารวมกันได้ ก็มีพลังในการพัฒนาด้านต่างๆ
 “ตอนน้ีเราเนน้การมสีว่นรว่มกอ่น ถา้ชาวบา้นเขารว่มใจ ตอ่ไปนีท้ำา
อะไรก็ทำาได้ เราอยากเห็นหมู่บ้านน่าอยู่มากกวาเดิม สิ่งที่ต้องการมากๆ คือ
ความสามัคคี และความพอเพียง ถ้าสองเรื่องนี้ก็น่าจะไปได้สวย แม้ว่าพุทธ
มุสลิมไม่ใช่ปัญหาการอยู่ร่วม แม้แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาทำาให้แตกแยกกัน  
สภาชุมชนก็น่าจะช่วยลดความแตกแยกทางการเมือง”
 เบื้องต้นเห็นภาพของการลดความขัดแย้ง การมีส่วนร่วม ถ้าสภา
ชุมชนเข้มแข็ง คาดหวังใช้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับหมู่บ้านได้หมด โดยคิดว่าจะ
ออกกฎถึงขนาดให้สภาชุมชนสามารถถอดผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิก อบต. 
เพราะแมว้า่ ทางกฎหมายไมร่องรบั แตเ่ปน็การยอมรบักันในชมุชน เปน็เสียง
ของชุมชน “เพราะว่าในสภาชุมชน ไม่ได้มี ฝ่าย พวก ทางการเมืองแต่เป็น
ตัวแทนของคนทุกกลุ่มในหมู่บ้าน การถอดถอนทางการเมืองในรูปแบบนี้
จึงเป็นมิติใหม่
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 อุปสรรคสภาชุมชนสำาหรับที่นี่หากจะมีอยู่บ้างลัทพลบอกว่าอาจมา
จากมุมมองของชาวบ้านบางส่วนที่มองว่า ถ้าโครงการอะไรก็แล้วแต่เกิดใน
ชมุชนมกัเนน้การแจกงบประมาณ แตส่ภาชมุชนไมม่แีจกอะไร พอมาเปลีย่น
วิธีการแบบนี้ บางคนมาบอกว่าไม่มาร่วมอีก “ทางหนึ่งก็คือมีคนใหม่มาแทน 
ที่ไม่หวังผลประโยชน์ และเวลาประชุมจะไม่พูดการเมืองเลย จะพูดเรื่อง
ปัญหาชุมชน สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิด” ที่ผ่านมาสภาชุมชนใช้ศูนย์ผู้สูงอายุในวัด
สวนเทศ ในการพบปะประชุมสมาชิก ประชุมทุกวันที่ 11 ของเดือน 
 “การขับเคลื่อนขยะเป็นกิจกรรมหนึ่งของสภาชุมชน เม่ือเห็น
ปัญหาขยะ จงึนำาเรือ่งนีม้าขบัเคลือ่น ทำาให้เกดิการมสีว่นรว่ม คอืคนในสนใจ
มากขึ้น”
 สำาหรบั ลทัพล ซึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ นัน้ถอืวา่เปน็ผูท้ำางาน
จิตอาสาทางสังคม  ชวิีตสว่นตวัยงัครองโสด เคยทำางานมาหลายอาชพีหลาย
สาขา ชีวิตมีขึ้นและลงจากสูงมาต่ำาสุดหลายครั้ง เกิดการเรียนรู้ว่า คนจน
เป็นอย่างไร คนรวยเป็นอย่างไร สุดท้ายได้ข้อสรุปกับชีวิตว่าอยากทำาเพ่ือ
ส่วนร่วมและชุมชน มากกว่าอย่างอื่น ตอนนี้นอกจากเป็นสมาชิก อบต.
แป-ระ เขาจึงมีบทบาทหลากหลาย เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มกู้ชีพ เป็นประธาน
อพปร. ผู้ผลักดันกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 “ผมไม่ปฏิเสธความเป็นนักการเมือง ความเป็นนักการเมือง ที่ผม
เป็นอยู่ ก็ทำาให้ได้ช่วยงานสังคมนั่นเอง เพราะอย่างน้อยถ้าไม่เป็นนักการ
เมือง ผมก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอย่าง สสส.ได้นะ” 
 ลทัพลวา่  และหากไมม่ตีำาแหนง่ทางการเมืองในชมุชนเขายอมรบัวา่ 
คงผลกัดนัใหเ้กิดสภาชมุชนไมไ่ดเ้พราะหากเปน็เพียงคนธรรมดาไมม่ตีำาแหนง่ 
ชาวบา้นมกัไมย่อมรบั พอมตีำาแหนง่กม็โีอกาสทำาอะไรไดบ้า้ง ในงานสว่นรว่ม
 “ตอนนี้ ทั้งตำาบลเล็งมาที่หมู่ 5 บ้านสวนเทศของเราเป็นต้นแบบ  
เพราะที่อื่นรวมคนไม่ได้ แตกกันหมด แต่เรารวมกันได้แผนต่อไปหลังขยะ 
คือการปลูกต้นไม้สองข้างทางในหมู่บ้าน และการทำาหมู่บ้านสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง” •
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 “หนภูมิูใจว่าแมไ้มใ่ชค่นเกดิทีน่ีแ่ตก่ส็ามารถดงึคนมาร่วมไดเ้ยอะ 
ขนาดคนในทอ้งถิน่ บ้านเกดิเองยงัไม่สำานึกแต่เรามาจากอืน่ สามารถทำาให้
คนของเขาเกิดความเปลีย่นแปลงไดก้น็กึวา่ตวัเองกใ็ชไ้ด ้มเีพือ่นรกัเยอะ 
ทั้งๆ ที่มาตัวคนเดียว จนทุกวันนี้คนในหมู่บ้านรู้สึกว่าเราคนที่นี่”
 ศิริพร บุญกาล สมาชิกโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมู่ 1 
ตำาบลตากแดด อำาเภอเมืองจังหวัดพังงา กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการถอด
บทเรียนโครงการฯ จนเราอดไม่ได้ที่จะถามความเป็นมา
 เธอยินดีเล่า “หนูเป็นคนศรีษะเกศ ออกจากบ้านตั้งแต่ 15 ปีมา
อยู่ห้างพาต้าปิ่นเกล้าขายของอยู่ตรงนั้น” เธอระลึกความหลังที่ผ่านมาร่วม 
30 ปี ที่นั่นโชคชะตาบันดาลให้พบกับครูผู้หญิงชาวภูเก็ตคนหนึ่ง เธอชวน
มาอยู่เกาะภูเก็ต เลยตัดสินใจลงมาแม้ไม่รู้ว่าภูเก็ตหน้าตาเป็นยังไง ได้ยิน
แต่ชื่อสะพานสารสิน 

2
สาวอีสาน :
ฟื้นภูมิปัญญาใต้
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

3
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 “ตอนมาภาคใต้อายุ 17 ปี ส่วนพี่คนนั้นอายุสัก 40 ปี มาอยู่บ้าน
บนเชิงเขา หน้า วค.ภูเก็ต อยู่ไปๆ มีคนพังงาไปเจอหนูเขาก็ถูกชะตาชวน
มาพังงาอีก มาอยู่เดือนหนึ่งก็มาเจอแฟน ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแต่งงาน
กับเขา ไม่ชอบ ฟังไม่ถูก แต่ไปได้ยินแม่ของเขาบอกว่าอย่าเอาคนอีสานมา
เป็นเมีย เพราะว่าขายตัว บ้านมันไม่มีอะไรจะกิน กินดิน อะไรแบบนี้ ฟังก็
โกรธก็เลยไปอยู่กับลูกชายเขาเลย” 
 เธอหัวเราะ การที่ถูกดูถูก นั่นเองเป็นแรงขับที่ต้องทำาให้ทุกคนเห็น
ว่าเธอมีดี ที่ผ่านมาจึงตั้งใจทำาหน้าที่ของภรรยาที่ดี ถึงวันนี้มีฐานะเหมือนคน
ภาคใต้ทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าถึงวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งภาษาที่พูดใต้แบบคน
พังงามิผิดเพี้ยน  
 “การมาทำาเรื่องนี้เพราะหนูเคยมีโอกาสดูงานที่หมู่บ้านอื่น ที่เขา
คิดทำาเรื่องดีๆ กับชุมชนตัวเองแต่กับหมู่บ้านเรากลับไม่ได้เป็นอย่างนั้น
พอกลับมาบ้านก็ถามว่าทำาไมเราไม่ทำาอะไรอย่างนั้นบ้างสภาพที่หมู่บ้านเราก็
ตา่งคนตา่งอยูไ่มค่อ่ยมใีครสนใจใครกม็านัง่คดิ วา่นา่จะทำากจิกรรมของชมุชน
ร่วมกันสักอย่างหนึ่ง ให้เหมือนที่อื่นบ้าง” 
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 อาชีพหลักของคนบ้านตากแดดที่มี 150 ครัวเรือน หากไม่ทำาสวน
ยางทำาสวนปาล์ม เสร็จงาน ทำางานอดิเรกส่วนตัวแบบต่างคนต่างทำาไม่ได้
เกี่ยวข้องกัน คนไม่ทำาอะไรก็นอน
 ศริิพรเคยเป็น อสม.แตช่ว่งหนึง่ลาออก เพราะตอ้งดแูลลกูทีย่งัเลก็ 
พอลูก 2 คน โตกลับมาทำางานสังคมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาประจำาหมู่บ้าน
นั่นเองที่เริ่มกลับมาคิดและทำาเพื่อชุมชนอีกครั้ง  
 เธอพบว่างานสังคมที่คนตากแดดมาร่วมกันมีงานประเพณีทำาบุญ
เดือนสิบอย่างเดียว ครั้นไปดูงานเห็นที่อื่นแล้วพยายามกลับมาส่งเสริม
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ ชักชวนชาวบา้น บอกผูน้ำาทอ้งถิน่วา่ใหท้ำาอยา่งนัน้อยา่งนี ้ 
ต้องใช้เวลามา 4-5 ปีก่อนขยับขับเคลื่อนมาเป็นโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมคือ 
 1. การชักชวนคนมาร่วมกันการทำาข้าวไร่
 เนื่องจากพื้นที่สวนในบ้านตากแดด ในสวนยางหรือปาล์มที่จะปลูก
ทดแทนสวนเก่า สามารถปลูกข้าวไร่ 3-4 ปี จนกว่ายางจะโตแผ่กิ่งก้าน
รม่เงา วถิทีีท่ำากนัมานาน  แตล่ะครอบครวัอาจทำาขา้วไร ่5-10 ไร ่ในหมูบ่า้น
มรีาว 50 แปลง นิยมปลกูขา้วดอกขาว เอาไวก้นิเอง ทีเ่หลอืจำาหนา่ยกนัเอง
ในชุมชน รสชาติดี กลิ่นหอม ปลอดสารเคมี
 “ที่นี่มีข้าวไร่ตลอด เพราะมีการโค่นยางปลูกใหม่ตลอดเวลา พอมี
การโคน่ยางบางคนกข็อปลกูในทีค่นอืน่กวา่ยางโต กท็ำาได ้4 ครัง้ สวนปาลม์
ได้ 2 ครั้ง แล้วก็หมุนเวียนไปสวนอื่นได้อีก” 
 2. สง่เสรมิประเพณทีำาบญุสารทเดอืนสบิ แตช่าวบา้นมักทำาขนมตาม
ประเพณี 
 “แต่ก่อนการทำาขนมเดือนสิบ ทำาบ้านใครบ้านมัน มาเปลี่ยนเป็นว่า
มารวมกันที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ของที่ร่วมกันทำาจำาหน่ายกันเอง
ในราคาถูก อย่างในตลาดราคา 5 บาท ของเราก็เป็นเพียง 2 บาท” เงินที่
ได้มาก็เอาเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ขนมเดือนสิบตามประเพณี ที่เธอว่า
มีหลายอย่าง อย่างเช่นขนมท่อนไต้ (แป้งผสมน้ำาตาล มะพร้าวนวดเข้ากัน
แล้วห่อ ไปน่ึง คล้ายกาละแม) ขนมเทียน ขนมต้ม ขนมแห้ง ขนมลา
ขนมไข่ปลา ขนมพอง ขนมบังจอก ขนมลูกบ้า เป็นต้น



149บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที ่ภาคใต้ 2555-2556

 3. น้ำาพริกกะลา ถือเป็นภูมิปัญญาสำาคัญของชาวตากแดด เพราะ
ชาวบ้านมีตำานานเล่าว่า เมื่อราว 200 ปีก่อน เจ้าอาวาสผู้สร้างวัดธัญญาเขต  
วัดประจำาชุมชน ท่านคิดเรื่องนี้และโปรดปรานที่จะฉันน้ำาพริกกะลา กับข้าว
ตม้ขาว แบบคนโบราณมากเวลาทีช่าวบา้นไปกราบไหวส้กัการบชูา ยงัเอาขา้ว
แบบนี้ไปถวายท่านก็เลยเป็นประเพณีทำากันมา แต่ไม่เป็นกิจจะลักษณะนัก
 “โครงการฯของเราเลยขยายกวา้งไปใหค้นรู ้น้ำาพรกิแบบ สว่นผสม
มีพริกแหง้ ปลาฉิง้ฉา้ง กะป ิหวัขา่ปา่ ซึง่จะหอมเวลายา่งไฟมาโขลกใสก่ะลา 
มะพร้าวที่ขูดเปลือกให้สะอาด ล้างน้ำา  และเนื้อในออกทำากะทิแล้ว ทำาให้
สะอาด ขัดตากแดดให้แห้ง แล้วเอามาใส่น้ำาพริกที่โขลก แล้วทาลงไปอย่า
ให้หนา หรือบางเกิน ย่างไฟถ่าน แล้วเอามารับประทาน ขั้นตอนอาจมาก 
แต่รสชาติจะดี มีกลิ่นหอม ของการเผากะลามะพร้าว และเครื่องปรุง”
 4. ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง และต่อยอดเป็นการทำาสบู่น้ำาผึ้ง
 การเลี้ยงแบบธรรมชาติ คือทำาลังจากไม้ ส่ีเหล่ียม เสาเดียว
แลว้มุงหลงัคาสงักะส ีคลา้ยศาลพระภมูทิีเ่ปน็ภมูปิญัญาอยา่งหนึง่ของชมุชน
ผึ้งจะหากินในป่าสมบูรณ์ที่อยู่รอบชุมชน เก็บน้ำาหวานจากดอกยาง
ดอกปาล์มจากสวนของชาวบ้าน
 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านตากแดด ศิริพรเล่าว่า เริ่มจาก
หาแนวร่วมจากเดก็นกัเรยีนทกุระดบัตัง้แต ่5 ปขีึน้ไป กลุม่แกนนำาโครงการฯ
เข้าไปแนะนำาตัวเองกับครูในโรงเรียนบ้านตากแดดว่ากำาลังทำาอะไรอยู่
บางเร่ืองเร่ิมสอนเด็กที่โรงเรียนก่อนชวนมาที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
อันเป็นศูนย์กลางการทำากิจกรรมแล้วชวนต่อไปทำากิจกรรมภาคสนาม 
 ครตูามมาชว่ยกระตุน้เดก็โดยบอกว่าหลงัเขา้รว่มกจิกรรมตอ้งเขยีน
รายงานส่งครูด้วยว่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรมา
 “ใหเ้ขาเหน็วา่ ทำาขนม เขาทำากนัอยา่งไร ทำาขา้วไร ่เขาทำากนัอยา่งไร 
พาเขาไปที่ไร่เลยให้ทำาด้วย อย่าว่าแต่เด็กเลยเราพบว่า เยาวชน 15-16 ปี
ในชุมชนหลายคนไม่รู้จักต้นข้าว พอเราเพาะเมล็ดมีต้นอ่อนสีเขียวงอก
ออกมา เด็กมาบอกว่า ต้นอะไรไม่รู้ที่เขียวจังเลย เราก็บอกว่าต้นข้าวเด็กยัง
ไม่รู้จกัตน้ขา้ว ใบขา้ว รวงขา้ว บางคนยงัคดิวา่ตน้ขา้วเปน็ไมย้นืตน้ดว้ยซ้ำาไป 
บางคนก็ไม่ได้ดูทีวี เกี่ยวกับต้นข้าวดูแต่การ์ตูน เล่นเกม คอม” 
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 เธอเป็นลูกชาวนาศีรษะเกศ รู้จักท้องทุ่งนาทางภาคอีสานมาก่อน 
สำาหรับบ้านตากแดดนั้นเคยมีการทำานาแต่กลายเป็นสวนปาล์มไปหมดแล้ว 
 “ตอนมีกิจกรรมทำาข้าวไร่เราก็ไปตามเด็กมาเพื่อว่ามาทำา มาเรียนรู้
มาดูกัน หรือตอนทำาน้ำาพริก เราก็สอนเขา ให้เขาลองทำา ก็มีเด็กที่ผ่าน
กระบวนการ ตั้งแต่ 5 ขวบถึง - ป.6 อยู่ราว 30 คน ที่เหลือก็เป็นกลุ่ม
ผู้ใหญ่อีกราว 60-70 คน”
 มีคนเอาภมิูปญัญานีไ้ปพฒันาเปน็อาชพี อยา่งเชน่การทำาขนมทอ่นไต้
มีคนเอาไปทำาขาย ในหมู่บ้าน น้ำาพริกกะลา มีคนเอาไปทำาเหมือนกัน
แม้ต้องลงทุนมากหน่อย 
 การเอากิจกรรมแบบนี้มาใส่ลงในชุมชน แม้ดูเป็นเรื่องพื้นๆ ผลที่
ออกมา คอืทำาใหช้มุชนท่ีตา่งคนตา่งอยูเ่คลือ่นเขา้มาหากนัได ้ภาพการประชมุ
ก่อนการทำางาน การอบรม การลงไปทำาจริงบางอย่าง เช่นข้าวไร่ ทำาให้ชุมชน
ตืน่ฟืน้มีชีวติชีวากลบัมาอกีครัง้ แคก่ารสง่ขา่วว่าจะมกีารทำาขา้วไร ่คนทีส่นใจ
ก็จะลงไปยังแปลงที่นัดหมายเรียนรู้ด้วยกัน พอไปที่ไร่ร่วมกันทำางาน อาจจะ
มีคนบอกต่อว่า วันถัดไปจะไปทำาที่ไร่ของใคร พวกนี้ก็จะแห่ตามกันไปอีก
 “ถึงแม้หนูไม่ใช่คนพื้นที่ แต่หนูจัดการได้ เขาก็บอกว่าเก่งที่ชักชวน
เพื่อนมาทำางานตรงนี้ได้ แต่ก่อน คนพื้นที่เองไม่ได้คิด เคยได้ยินว่าคนใต้รัก
คนใต้ แต่คนต่างถิ่นอย่างเรา ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ แต่พอเขารู้ว่าพอเราทำาในสิ่ง
ที่ดีให้กับชุมชน  เขาก็บอกว่าเราต้องไปช่วยเขาทำานะ ผลตอบรับจากชุมชน 
คนใต้ สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินความคาดหมาย” เธอเล่า 
 แต่คนอีสานมาอยู่ในภาคใต้กว่าจะทำาให้เขายอมรับ นับว่าเป็น
เรื่องยาก ที่สำาคัญต้องไม่เป็นคนขี้โกรธ
 “ไม่ว่าใครพูดอะไร ก็อย่าไปโกรธ บางทีเราอยากทำาส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
มีคนมาพูดว่าไม่มีใครทำาได้หรอก ไม่ต้องไปทำาให้เหนื่อยเปล่า” สาวอีสาน
ผู้ผ่านชีวิตมาอย่างกล้าแกร่งเกินฟังคำาคนสบประมาทเล่า ทุกอย่างอยู่ที่การ
กระทำา อย่างการทำาโครงการนั้น เธอเริ่มจากชักชวนคนสนิท 10 กว่าคน
ที่เป็นเพื่อน คนรู้จัก เป็นญาติของสามี หลังจากนั้น พอคนอื่นเห็นคุณค่า
เปน็เรือ่งสนุกจงึกระจายออกเปน็วงกวา้งทกุวนันี ้แมแ้ต่ผูน้ำาชมุชนกหั็นมาฟัง 
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 “เดอืนกอ่นหนไูปภเูกต็
ได้เห็นผ้าปาเต๊ะของคนปักษ์ใต้
ทีป่กัดว้ยเลือ่มและลกูปดั สวยดี
แขวนขายแพง ก็มาเล่าให้ผู้นำา
ท้องถิ่นฟัง เขาก็บอกว่าถ้าอยาก
ทำางานอย่างนั้นก็เขียนโครงการ
มา ก็เป็นอีกอย่างที่เกิดขึ้นตอน
แห่เทียน เราก็เอากิจกรรมผ้า
นั้นมาบอกว่าส่งเสริมการใส่ผ้า
ในโครงการนั้น เป็นการส่งเสริม

วัฒนธรรมการแต่งกายเวลาไปวัด แทนที่จะนุ่งกางเกง ควรแต่งกายให้
เรียบร้อยด้วยการนุ่งผ้าถุง ก็สำาเร็จตามเป้าหมาย เขาเชื่อฟัง”
 นอกจากสืบสานภูมิปัญญาใต้ที่ตากแดด เธอเอาวัฒนธรรมใต้กลับ
ไปเผยแพร่ที่อีสานและ นำาอีสานมาเพิ่มสีสันให้กับชุมชนใต้ด้วย 
 “ตอนตน้ป ีไดก้ลบัไปบา้น ท่ีโนน่มกีารทำาบญุ บวชนอ้งชายเพ่ืออทุศิ
ให้พ่อที่ล่วงลับ ไปเห็นการแต่งกาย คนไปวัด เพราะบ้านอยู่ใกล้วัด เห็นเขา
ไปวัด ก็แต่งตัว แบบนุ่งผ้าถุงกันทุกคน เราเห็นว่าเรียบร้อยดี ตอนน้องชาย
บวช คนที่นั่นเขาใส่ผ้าไหมกัน แต่หนูใส่ผ้าทางภาคใต้ไป เราก็เอาความเป็น
ใต้ไปให้เขาเห็น”
 เธอเอาวัฒนธรรมทางอีสานมาให้ชาวตากแดดอย่างเช่น ส่งเสริม
ประเพณแีหเ่ทยีนพรรษาทีม่คีวามโดดเดน่ทางภาคอสีาน สำาหรบัการแตง่กาย
ไปวัดที่ต้องแต่งกายเรียบร้อย ผู้หญิงต้องไม่ใส่กางเกงไปวัด เธอแต่งผ้าไหม
แบบอีสาน เป็นตัวอย่าง 30-40% ของคนในชุมชนที่หันมาทำาตาม ผู้หญิง
ที่นุ่งกางเกงมานุ่งกระโปรง และเปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงอย่างไม่ขัดเขิน เธอทำา
อาหารใตไ้ดท้กุอยา่งขณะเดยีวกนัยงัทำาใหอ้าหารอสีานเปน็ทีน่ยิมของคนทีน่ี ่
ไม่ว่า ส้มตำาปลาร้าข้าวเหนียวลาบ หมูทอด เธอทำาเลี้ยงเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง
 “การเริ่มต้นให้คนมายอมรับเรา ก็ต้องทำาตัวให้ดี เรามาตัวเปล่า
คนอื่นเขามีรถ มีบ้าน แต่งตัวสวย ไม่มีใครรู้จักหนู จนกระทั่งสร้างฐานะ
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มีอะไรเหมือนคนอ่ืนทุกอย่างแล้ว พอเราเริ่มมีทรัพย์สินขึ้นมา เราไม่ได้
ขีเ้หนยีว มีจะแบง่ปนั กลบัอสีานไดห้อมแดง กระเทยีม หรอืขา้วสารทางโนน้  
กจ็ะแบง่ใหเ้ขาไป พอเปน็อยา่งนีเ้อง  เมือ่เราทำากจิกรรมอะไร เขาจะมาชว่ย
เราหมด เขาจะบอกว่าไอ้นี่มันดี กับเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องไปช่วยมัน”
 ส่ิงที่พยายามทำาเธอแค่อยากให้เห็นความสามัคคีให้เกิดในหมู่บ้าน
มากกว่าที่จะให้เวลาของเขา นั่งเล่น หรือทำางานอดิเรกท่ีไม่เกิดประโยชน์ 
กิจกรรมชุมชนทำาให้ได้เพื่อนใหม่ หรือบางอย่างอาจนำาไปสร้างรายได้เล็ก
น้อยในครอบครัว ขณะที่ผู้นำาท้องถิ่น ก็เริ่มเข้ามาช่วย เมื่อเห็นว่าชาวบ้าน
ว่ากำาลังมีกิจกรรมอย่างการร่วมกันทำาเทียนพรรษา หรืองานสงกรานต์รดน้ำา
ดำาหัวผู้ใหญ่ ที่ไม่เคยมี ก็ถูกจัดขึ้นที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านที่เริ่ม
คกึคกัและเปน็ศนูยร์วมตัง้แตม่โีครงการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่นีเ่อง  เวลา
นีท้กุกจิกรรมจงึเริม่มารวมกนัตรงนัน้แมก้ระทัง่ประเพณทีอดกฐนิเริม่ใชศ้าลา
เปน็ทีร่วมองคก์ฐนิ จากเดมิตา่งคนตา่งไปวดั กก็ลบัมารวมตวักนักอ่นแล้วแห่
กันไป
 “ชุมชนน่าอยู่ขึ้น เพราะมีกิจกรรม คนจะมีความสุข และอยาก
มาร่วมในกิจกรรมของโครงการ แต่ก่อนบ้านใครบ้านมัน ชวนทำาอะไรก็ไม่
อย่างตอนทำาสบู่น้ำาผึ้ง คนมาเยอะเป็นร้อยคน การได้พูดได้จากันมากขึ้นได้
เอาความคิดของเขามาพูด ว่าใครคิดหรืออยากทำาอะไร เช่นบางคนมีไอเดีย
อยากทำานัน่นี ่กเ็ปน็โอกาสทีด่ใีนการนำาเสนอหาแนวรว่มขณะที ่ผูน้ำาทอ้งถิน่ 
ท้องที่ ไม่ว่านายก อบต. กำานัน ครู อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ชวนมาร่วม 
โดยการไปชักชวนคุยด้วยตนเอง ต่างชอบใจ เพราะไม่เคยมีคนเสนอตัวมา
ทำาแบบนี้มาก่อน มาตอนนี้ทุกคนพร้อมร่วมด้วย
 “บางคนอาจบอกว่าแก่แล้ว เราก็บอกว่าแก่แล้วนั่นแหละต้องมา
ทำางานสงัคม ทำาใหไ้มเ่ปน็โรค ตอนนีเ้รามาทำาเรือ่งสขุภาพดว้ย อยา่งกจิกรรม
ออกกำาลังกายร่วมกัน ถือว่าเป็นภาพต่อเนื่องในแง่ความร่วมมือที่บ้าน
ตากแดด” •
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 ตอนที่ ก่อเดียะ นิ้วหลี คิดจะทำาโครงการร่องรอยศิลปะของ
ชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่นั้น เพราะเห็นว่าหมู่ 5 บ้านทุ่ง อำาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล มีคณะปัญจสีลัตอันเป็นต้นตำารับและมีชื่อเสียงไปถึง
กรุงเทพฯ แต่ว่าคณะการแสดงชุดนี้ต่างมีอายุ 70-90 ปีแล้ว
 ถ้าหากพูด หะดล ทองสีสัน ก่อเดช หม่ืนอาจ และวาเดช
หมื่นอาจ ประชาชนที่สนใจการแสดงปัญจสีลัตย่อมรู้จักดี นี่เป็นศิลปะการ
แสดงพื้นบ้านมลายู ที่มีการร่ายรำาแฝงด้วยศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว
ที่สวยงาม ประกอบเครื่องดนตรีปี่ โทน ฉิ่ง และฆ้อง มีเครื่องแต่งกายเป็น
วัฒนธรรมเฉพาะ ประกอบด้วยหมวก เสื้อ กางเกง และผ้าถุงนุ่งทับกางเกง 
 “การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการร่ายรำาท่าต่างๆ
คนแสดงแต่ก่อนใช้ผู้ชายอย่างเดียว แต่เมื่อทำาโครงการสืบทอดภูมิปัญญา
ปญัจสลีตันัน้ เราเอาผูห้ญงิเขา้ไปรว่มแสดง แตก่อ่นมกัแสดงในงานแตง่งาน 

2
สืบสานภูมิปัญญาปัญจสีลัต

โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู

4่
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แต่ตอนน้ีกว้างขึ้นมีหน่วยงานต่างๆ มาติดต่อไปแสดงในโอกาสต่างๆ
”ก่อเดียะเล่า และมองว่าสิ่งนี้กำาลังสูญหายหากขาดการถ่ายทอดไปยัง
ลูกหลานยุคใหม่ 
 เมื่อเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงชุมชนที่กำาลังหมดลมหายใจ
ไปพร้อมกับผู้อาวุโส เธอจึงเข้าหานักแสดงปัญจสีลัตที่มีอยู่ เหลือ 6 คน
ในชุมชน ประหลาดใจ และผิดคาด ที่เคยนึกว่าพวกเขาจะหวงวิชา กลับ
กลายเป็นสิ่งตรงกันข้าม  
 “ทีจ่ริงแลว้เราเพิง่รูว้า่ เขาอยากถา่ยทอดวชิาตอ่ไปยงัคนรุน่หลงันะ  
แต่ไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไร ไม่รู้เริ่มอย่างไร พอได้คุยกับเขาจึงรู้ว่าเขาพร้อมจะ
ถ่ายทอด พร้อมช่วย ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้ก็ยินดี เปรยว่าเคยฝึกมาหลาย
รุ่นแต่คนที่มาฝึกก็เล่น ไม่จริงจัง ”ก่อเดียะเล่า อย่างมีชีวิตชีวา เมื่อนึกถึง
ความประทับใจในสิ่งที่เจอ  
 หลังจากปรึกษาหารือ จึงตั้งนายหะดล ทองสีสัน ครูภูมิปัญญา
ปัญจสีลัตมาเป็นประธาน โครงการ ฯดำาเนินการคดัเลือกคนรุ่นใหม่ในชมุชน 
ราว 30 คน มาฝึก มีทุกเพศทุกวัย โดยอายุต่ำาสุดแค่ 7 ปี ตอนแรกจัด
กิจกรรม ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน จนกระทั่งผู้อำานวยการโรงเรียน
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บา้นทุง่ ทีป่รกึษาโครงการกช็วนเขา้ไปใชส้ถานทีใ่นโรงเรยีนซึง่โรงเรยีนกพ็รอ้ม
ช่วยอำานวยความสะดวกทุกอย่าง 
 ก่อเดียะเล่าว่าครูภูมิปัญญาภายใต้การนำาของนายหะดล ทองสีสัน  
ถ่ายทอดความรู้ปัญจสีลัตให้หมดอย่างไม่ปิดบังไม่ว่า การรำา เล่นดนตรี
จากกำาหนดเวลาเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน หลังอาหารกลางวัน แต่พอ
เรียนแล้วทุกคนสนุกสนานเพลิดเพลิน อยากฝึกฝนต่อจึงมีการฝึกนอกรอบ
ต่อมาอีกนับเดือน  
 “กลุ่มที่มาทำากิจกรรมร่วมกัน ส่วนมากใกล้ชิดกันอยู่แล้ว ก็ทำา
ได้ง่าย ส่วนครูเองอยากถ่ายทอดวิชา จึงให้ความร่วมมือดีมาก ตอนลงมือ
ฝึกนี่ ชาวบ้านทั่วไปออกมามาดูกันหมดบ้าน ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรา กับหมู่ 13 
ที่ขอมาฝึกรวมแล้ว 2-3 หมู่บ้าน”
 เบื้องหลังความสำาเร็จ ในกระบวนการจัดการโครงการ มาจากการ
ใชว้ธินีัง่คยุทำาความเขา้แบบชาวบา้น ไมก่ำาหนดโครงสรา้งแขง็ตวั เนน้ลกัษณะ
ของงานขันอาสา 
 “คนบา้นเราขอให้บอกเขาว่าจะให้เขาทำาอะไร เขากพ็รอ้มจะใหค้วาม
รว่มมอืดมีาก เปน็ความกระตอืรอืรน้ของชมุชนส่วนหนึง่อาจมองว่างานนีเ้ปน็
งานทีส่นกุดว้ย กแ็สวงหาความรว่มมอืไดไ้มย่าก อกีสิง่ชาวบา้นไมค่อ่ยมเีวที
แสดงออก เมื่อมีงานพวกเขาจึงพร้อมมาร่วมโดยไม่คิดค่าเหนื่อยอะไร”
 ขัน้ตอนการฝกึปญัจสลีตั ทำาแบบชาวบา้น มกีารชว่ยเหลอืใหก้ำาลงัใจ
สำาหรับพอ่แม่ของเดก็หลายคนยนิดสีง่ลกูหลานมารว่ม เพราะเห็นวา่กจิกรรม
แบบน้ีทำาให้ลูกห่างวิถียุคใหม่ที่อันตรายกว่า อย่างยาเสพติด หรือเล่นเกม 
แถมยังได้เงินจากการไปร่วมแสดงอีกด้วย 
 “ตอนนี้ชาวบ้านมาพูดว่าลูกเขาดีขึ้นว่าจากที่เคยไปทำาอะไรไม่
สร้างสรรค์ เราก็หายเหนื่อย”
 หลงัฝกึจนชำานาญ จงึเกดิปญัจสลีตัคณะใหม ่ทีป่ระกาศรวมกบัคณะ
เดิมในนามคณะ “สีลัตหมู่ 5” มีนักแสดงและเล่นดนตรี 12 คน นับแต่
เกิดปัญจสีลัตคณะใหม่ นับว่างานชุกมาก บางเดือนต้องแสดง 3 รายการ 
ต้องเดินทางเข้าไปไกลถึงตัวจังหวัด รับเกียรติในงานใหญ่ๆ เช่นงานสมัชชา
จังหวัดสตูล ส่วนอื่นก็เป็นงานประเพณีระดับตำาบล อำาเภอ 
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 “เพยีงเทา่นีค้นทัง้หมูบ่า้นมคีวามสขุ ในสายตาคนทีม่ารว่มกจิกรรม 
หรือหลังจากเกิดคณะปัญจสีลัตขึ้นมาใหม่ ทุกคนมีแต่ความภาคภูมิใจ”  
 ปญัจสลีตั เปน็การออกกำาลงักายและยงัเปน็กฬีาสากลระดบัเอเชยี 
การฟืน้ฟ ูปญัจสลีตั ทีบ่า้นทุง่จงึมกีจิกรรมหนึง่ใหค้นมาออกกำาลังกายร่วมกนั 
 “เบื้องต้น เมื่อคนมาดูการฝึกปัญจสีลัต เราก็ชวนเขามาออก
กำาลังกาย แบบที่สอดคล้องกับมุสลิม เราก็ประยุกต์ท่าปัญจสีลัตบางส่วน 
ทา่ไหนทีไ่มป่ระเจดิประเจอ้กถ็อืว่าใชไ้ดเ้ปน็การออกกำาลงักายทีช่มุชนรบัได”้
 การได้มาทำาโครงการฯนี้ ก่อเดียะ มองเห็นว่าไม่ได้ผลเฉพาะการ
สืบทอดภูมิปัญญา ในอีกภาพหนึ่งคนในชุมชนที่ไม่เคยร่วมทำากิจกรรมด้วย
กันมานาน เคลื่อนตัวกลับเข้ามาหาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีศิลปะการ
แสดงของชุมชนเป็นแกนกลาง จากการที่คนที่ปฏิสัมพันธ์กันน้อยเพราะไม่มี
กิจกรรมร่วม ต่างคนต่างอยู่ เหมือนกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกัน
 “อันท่ีจริง ทุนเดมิของชมุชนมอียูแ่ลว้ แตห่่างหายกนัไปตามสภาวะ
ทางสังคม อย่างการทำานูหรี (งานเลี้ยงในประเพณีเช่น แต่งงาน) เป็นการ
ช่วยเหลือกันอยู่แล้วใครมีผัก ข้าวสาร ปลา เงิน ฯลฯ ก็จะเอามาช่วยงาน 
พื้นฐานอย่างน้ีมองว่าทุกคนพร้อมช่วยสังคมสามารถพัฒนาไปทำาเรื่องอื่น
ท่ีอาศัยความร่วมมือได้ทุกเร่ือง” เธอยังมองต่อไปว่า การฟื้นฟูปัญจสีลัต
จึงเป็นความสำาเร็จเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง แต่หากมีคนสนใจอีกจะฝึกเพิ่มย่อม
สืบทอดวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นมั่นคง จึงมีความคิดว่าต้องดึงหลายคน
หลายฝ่ายมาร่วมให้มากกว่าเดิมอีก 
 “ทำาอย่างไรที่จะดึงเยาวชน 100% ในหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรม
เพราะเห็นแล้วว่า พวกเขาเริ่มมาสนุก เรารวมคนได้แล้วก็พร้อมจะต่อยอด
ไปสู่กิจกรรมอื่นต่อไปได้โดยใช้ปัญจสีลัตเป็นแกน  ที่ผ่านมาเคยคิดว่า
บ้านเราอาภัพ ไกลปืนเที่ยง ไม่เคยได้งบอะไร ก็น้อยใจ เราก็เลยมาทำางาน
สังคม ฝันว่าอยากสร้างกลุ่มในหมู่บ้าน พอมาทำาเรื่องนี้ได้ใจคนมาก ต่างคน
ต่างไม่นึกว่าจะมาทำาสิ่งดีๆในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นได้” 
 ก่อเดียะว่า งานนี้ขาดทุน-กำาไร นั้นไม่ต้องพูด แต่ว่าได้บุญแน่ •
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 มีคนกล่าวติดตลกว่าทางรถไฟไทยเป็นส้วมยาวที่สุดในโลก
เนือ่งจากว่ามีการปลอ่ยของเสยีลงบนราง เชน่นัน้สองขา้งทางกน็า่จะเปน็
บ่อขยะที่ยาวเชน่กนั เพราะผูโ้ดยสารมกัโยนขยะลงทางหนา้ตา่ง มนัปลวิ
ไปกองอยู่หน้าบ้านของคนที่อยู่ริมทางรถไฟ
 “ปัญหาขยะจากรถไฟของบา้นเรามมีาก เพราะเปน็จดุทีร่ถกำาลงัเขา้
สถานีชุมพร และชุมชนเราก็อยู่บริเวณก่อนถึงสถานี”
 พวงผกา พึ่งพระ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่เล่า 
ความจริงเธอเป็นคนรถไฟคนหนึ่งตำาแหน่งเสมียนฝ่ายช่างกล
 ดเูหมอืนว่าการดแูลขยะของการรถไฟ จำากดัวงแคบๆ อยูใ่นบรเิวณ
ชานชาลาสถานีรถไฟชุมพรเท่านั้นเลยออกมาหน่อยเป็นชุมชนบ้านท่าแขก 
เกลื่อนด้วย ขวดพลาสติค แก้วน้ำา ถุงพลาสติค กระป๋อง กระดาษ กล่อง

2
ขยะหน้าต่างรถไฟ 
ปัญหาหนักใจชาวท่าแขก

โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู

5่
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โฟมข้าวห่อ เป็นภาพที่ไม่น่ามอง ยังไม่นับกลิ่นเหม็นจากการถ่ายของเสีย
ห้องน้ำารถไฟ ด้วยรถมักจอดรอตรงหน้าชุมชนก่อนเข้าสถานีเสมอ และ
ผู้โดยสารก็ไม่เคยสนใจคำาเตือนที่ว่าอย่าใช้ห้องน้ำาขณะรถจอดเสียด้วย 
 แม้จะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร แต่เท่าที่ผ่านมาเทศบาลแค่
เอาถังขยะมาวางเอาไว้ตามหน้าที่ ถ้าชาวบ้านไม่ได้เอาขยะมาใส่ถังขยะหรือ
ทิ้งเกลื่อนก็ช่วยอะไรไม่ได้ ซึ่งส่วนมากชาวบ้านในชุมชนเมืองแห่งนี้มักทิ้งไม่
เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ นั่นแทบมิพักต้องพูดถึงขยะลอยฟ้าจากหน้าต่าง
รถไฟ
 “สำาหรบัการรณรงคล์ดขยะกไ็มเ่คยมมีากอ่นเลยคะ่ บนขบวนรถไฟ
เท่าที่รู้ไม่เคยมีป้ายเตือนเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงข้างทาง  คงคิดว่าไม่มีปัญหา
อะไร เพราะริมทางรถไฟเป็นเขตรถไฟอยู่แล้วระยะตั้ง 40 เมตร” 
 พวงผกากับทีมงานชาวท่าแขก เลยคิดมาทำาเรื่องนี้ เริ่มจากนัด
ชาวบ้านที่สนใจมาประชุม เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ว่าขยะมี 3 ประเภท
หากคัดแยกสามารถขายได้เงิน และเพื่อรองรับการคัดแยกขยะขายดังกล่าว
จงึชวนป้าราตรี แผ้วสมทุร คนในชมุชนทีเ่คยทำางานกบัเรอืประมงอยูท่ีป่ากน้ำา
ชุมพร มารับซื้อขยะ ซึ่งป้าราตรีเห็นดีด้วยเพราะถือว่าเป็นงานช่วยสังคม
 “ทุกวันน้ีการรับซื้อขยะเป็นธุรกิจไปแล้ว เพราะขยะก็มีเยอะ
คนในชุมชนหิ้วมาขายทุกวัน บางทีเขาโทรมาตาม” ป้าราตรีเล่าถึงอาชีพใหม่  
ตอนนี้แกก็รับซื้อขยะในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านด้วย 
 “เราสรา้งกระแสใหค้นหนัมาเหน็คณุคา่ของขยะไดจ้ากการทีไ่มเ่คย
เห็นปัญหาเรื่องนี้ พอป้าราตรีแกประกาศรับซื้อขยะ บางวันเราจึงเห็นเด็กมา
รวมตวักนัสบิยีส่บิคน เดนิเกบ็ขยะตามรางรถไฟ เกบ็ขวดพลาสตกิบา้งอะไร
บ้าง เอาเงินที่ได้ไปซื้อขนมกินกัน ทำาแล้วได้เพื่อนเล่นและสนุกไปด้วย”
พวงผกาว่าต่อ 
 โครงการนีจ้งึทำาใหช้มุชนหนัมาตืน่ตวัและเหน็ความสำาคญัเรือ่งขยะ 
นอกจากขยะทั่วไป และใบไม้ที่หล่นลงดิน มีการแนะนำาให้ทำาปุ๋ย โดยมา
หมักกับน้ำาหมักชีวภาพ ป้าราตรีเป็นผู้มีความรู้เรื่องเหล่านี้ด ีชวนชาวบ้านมา
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ทดลองทำาใช้ ได้ปุ๋ยไปใส่แปลงดอกมะลิที่นิยมปลูกกันอยู่  
 “ที่รู้เรื่องนี้เพราะไปเห็นเพื่อนท่ีปลูกผักเขานำาวัสดุที่มาหมักเป็น
เศษผักที่ไม่เอาแล้ว” ป้าราตรีเล่าเสริม เพื่อนคนนั้นเคยทำาอยู่พักหนึ่งก็
ทิง้ไป เลยจบัเอามาฟืน้ฟ ูสง่เสรมิชาวบา้นให้ทำากันอกีครัง้หนึง่ ตอนนีจ้งึมกีาร
ทำาอยู่ 3-4 รายเป็นการนำาร่อง แต่ถ้าชาวบ้านคนอื่นมาขอไปลองใช้ก็จะให้  
 พอเรื่องขยะมาสู่เรื่องปุ๋ย ความคิดดีๆก็นำาไปถึงเรื่องอื่นได้อีก เช่น 
การให้ความคิดกับชาวบ้านที่เลี้ยงเป็ดว่าวิธีใส่ปุ๋ยลงดินง่ายๆ ในบ้านที่เลี้ยง
เป็ด แค่ล้อมคอกเป็ดในบริเวณที่ต้องการ ให้เป็ดกิน อยู่ ถ่าย ไม่นานเป็ด
ที่ถ่ายมูลลงดิน จะทำาให้ดินอุดมสมบูรณ์พร้อมจะปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี 
หรือขุดดินตรงนั้นไปใช้แทนปุ๋ย หรือย้ายคอกเป็ดไปได้เรื่อยๆ   
 “ในอีกมุมหนึ่ง หากคนที่เลี้ยงเป็ดที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย แทนที่
จะซื้ออาหารถุงก็สามารถเอาผักตบที่อยู่ในแม่น้ำาท่าตะเภา แม่น้ำาสายหลักที่
ผ่านเมืองชุมพรและอยูใ่กลบ้า้นมาใหเ้ปด็เปน็อาหาร ยงัชว่ยกำาจดัผกัตบได”้ 
พวงผกาพาวกกลับมาเรื่องการจัดการขยะ
 “ที่ผ่านมาทาง รฟท. ดูแลเฉพาะชุมชนบ้านพักรถไฟ ขยะที่ปลิวมา
ยังชุมชนไม่ได้ดูแล เราต้องจัดการกันเอง คิดไปเสนอกับ รฟท.อยู่ แต่ถ้า
เขาไม่เล่นด้วยก็หน้าแตกนะซิ” 
 ชุมชนท่าแขกอยู่ติดวัดชุมพรรังสรรค์ (อารามหลวง) ซึ่งวัดก็อยู่ติด
ทางรถไฟเหมือนกัน เมื่อชุมชนขับเคลื่อนเรื่องนี้ วัดให้ความสนใจด้วย 
 นอกจากขยะทั่วไปจากญาติโยม ทีไม่ได้ใส่ใจดูแล วัดแห่งนี้มีต้นไม้ 
และใบไม้แห้งหล่นลงมากองกับพื้นอยู่มาก เมื่อกวาดแล้วไม่มีที่เก็บ 
 พวงพกากลา่ววา่ ทางเจา้อาวาสวดัชมุพรรงัสรรคค์อืพระอาจารยศ์รี
และพระลูกวัดที่มีกิจร่วมกันกวาดลานวัดทุกวันเลยสนใจทำาบ่อขยะ เก็บใบ
ไม้แห้งที่กวาดรวบรวมได้เพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมัก แทนการเผาทิ้งส่ง
กลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านเหมือนที่ผ่านมา  
 “ท่านบอกชาวบ้านเรื่องการทำาความสะอาดวัดว่า ต่อไปนี้การทิ้ง
ขยะต้องทิ้งให้ลงถังอย่าให้เป็นภาระกับพระ ในวัดยังมีโรงเรียนพุทธยาคม



160 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

ศรียาภัยซึ่งเป็นโรงเรียนนักธรรมมีสามเณรที่ยังไม่รู้วิธีการกำาจัดขยะ ท่านก็
จะบอกกล่าวให้รับรู้ทั่วกันด้วย”
 แนวคิดของพระอาจารย์ศรี ในการทำาบ่อขยะเป็นบ่อก่ออิฐถือปูน 
จะใช้เก็บรวบรวมใบแห้งที่เก็บมาได้ ราดอีเอ็มเป็นระยะ เพื่อเร่งการเป็น
ปุ๋ยหมัก ชาวบ้านคนไหนปลูกต้นไม้หรือผักสวนครัว ให้มาเอาไปใช้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
 “นับเป็นการกำาจัดขยะได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะทุกวันนี้ 
ขยะมักถูกกวาดมาสุม รอเผาทิ้ง แนวคิดของท่านชาวบ้านสนใจ”
 จากวัดแนวคิดการจัดการขยะ ได้เข้าสู่โรงเรียน โดยพวงผกาทำา
โบรชัวร์ความรู้การจัดการขยะออกไปเผยแพร่กับกลุ่มเด็ก นักเรียน และครู
เป้าหมายแรกเป็นเด็กอนุบาลไม่ได้หวังผลที่ตัวเด็ก แต่ต้องการให้เด็กนำา
โบรชัวร์กลับไปยื่นให้พ่อแม่ ขณะที่เด็กบางคนสามารถบอกพ่อแม่ได้ว่า
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ขยะไหนทิ้ง คัดแยก หรือเอาไปขาย 
 “สำาหรับเด็กโตเองเรามีการปลูกฝังผ่านกิจกรรมเก็บขยะ เด็กที่
ลุกขึ้นมาเก็บขยะขายก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไดร้ับผลกระทบจากการขับเคลื่อน
โครงการ … ลูกของหนูก็ยังเดินเก็บเลย เพราะเห็นคนอื่นก็เก็บบ้าง”
 กองขยะริมทางรถไฟจึงถูกตีค่าเสียใหม่ เด็กมองเห็นขวดน้ำาที่วาง
เกลื่อนในราคากิโลกรัมละ 8 บาท เพียงแต่ช่วยกันเก็บรวบรวม ดูเหมือน
ว่ามีแต่กล่องโฟมที่ขายไม่ได้ ทุกวันนี้เด็กซึ่งรู้เวลารถผ่านมาแต่ละเที่ยว
จะเดินถือกระสอบเดินเก็บ รุ่นนี้ชวนรุ่นน้องทำากิจกรรมดังกล่าวร่วมกันเพื่อ
หาเงินไปกินขนม เป็นเรื่องสนุกของเด็กๆ อย่างหนึ่งไป เป็นการสร้างอาชีพ 
ใหค้น ใหเ้ด็กบางกลุม่ แทนเทีย่วเลน่ธรรมดากไ็ดเ้งนิ และสรา้งความสะอาด
ไปในตัว 
 มีการทำาป้ายติดที่วัด ชุมชนและโรงเรียนให้ชาวบ้านเห็นว่าแยก
3 ประเภท อะไรบ้าง การออกไปแนะนำาชาวบ้านในการรณรงค์ลดขยะ กรณี
แม่บ้านไปตลาดแทนที่จะเอาถุงพลาสติกกลับมามากๆ มีการแนะนำาการใช้
ถุงผ้า หรือตะกร้า ชุมชนหันมาร่วมมือกันดีมากขึ้น ทอคออฟเดอะทาวน์
เรื่องใหม่ประจำาชุมชนก็คือเรื่องขยะ 
 เมื่อมีคนพูดกันว่าไม่รู้จะเอาขยะไปทิ้งตรงไหน อาจได้คำาตอบว่า
เก็บมาขายป้าราตรี จากสังคมที่ไม่ค่อยได้พูดจาสนทนากันมาก พอรู้ว่าบ้าน
หลังหนึ่งรับซื้อขยะ ก็มีการพบปะพูดคุย กันมากกว่าเก่า ความสามัคคี
ก็มีมากขึ้นในชุมชน
 “ก่อนทำาความสามัคคีมีน้อยไม่ทักไม่คุย แต่พอทำา ก็ทักกันมาก
คนเข้ามาหากัน เพราะไม่มีโอกาสพูดคุย หรือพ่อแม่และเด็กก็ต่างได้ความรู้
เรือ่งนีม้า ในการจดัการขยะกม็กีารแลกเปลีย่นความรูเ้กดิขึน้ รูจ้กัขยะวา่อนันี้
อันตราย อันนี้ขายได้” พวงผกา คนรถไฟ หัวใจชุมชนเล่าอย่างมีความสุข
และวา่อนาคตอยากใหร้กัษาความสะอาดกวา่ทีเ่ปน็อยู ่ดแูลสขุภาพ เริม่จาก
ปัญหาขยะซึ่งเป็นเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวไปยังครอบครัวและชุมชน •
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 “ต่อต้านซิตาย ถ้าทำาทวายซิได้ตังค์”
 คำากลา่วของ สายใจ ปราบภยั ผูร้บัผดิชอบโครงการพฒันาปา่ชมุชน
เพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน ตำาบลทุ่งตะโก อำาเภอ 
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
 วา่กนัวา่ประโยคนีพ้ดูกนัมากแถวอำาเภอทุง่ตะโก มคีวามหมายวา่การ
ลุกขึน้ตอ่ตา้นอะไรสกัอยา่งอาจมจีดุจบทีค่วามตาย แตถ่า้ทำาทเุรียนทวายหรือ
ให้ทุเรียนออกผลนอกฤดูจะได้เงินแน่นอนและใครๆ ก็รู้ว่าทุเรียนทวายจาก
ทุ่งตะโกมีชื่อเสียงมานาน
 คำาวา่ตอ่ตา้นอาจมหีลายความหมายทีส่ายใจเจอกบัตวัคอืความตาย
ของพี่ชาย คือผู้ใหญ่บ้านสมเดช พรหมมุสิก ที่ออกมาคัดค้านนายทุนรุกพื้น
ที่หมู่บ้านควนดิน จนถูกยิงเสียชีวิต 

2
หญิงเหล็กบ้านควนดิน
โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้
และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน

6
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 “พี่ชายต่อสู้เรื่องนี้มาก่อนปี 2545-2546 ช่วงปาล์มน้ำามันกำาลัง
บูมมากหมู่บ้านเรามีพื้นที่ป่า 4,000 ไร่ ป่าชายเลน 2,000 กว่าไร่ที่เหลือ
เป็นป่าพรุป่าเสม็ด ตอนนั้นป่า 2 แปลงนี้ นายทุนอยากได้ มีการบุกรุกป่า
อย่างหนัก ส่วนหนึ่งบุกรุกปลูกปาล์ม และส่วนป่าชายเลนถูกรุกทำานากุ้งมา
ปี 2548 พี่ชายถูกนายทุนยิงตาย”
 หลงัจากนัน้แมท้างกรมปา่ไมส้ง่เจา้หนา้ทีป่า่ไมเ้ขา้มาชว่ยกนัดแูลปา่  
แต่ชาวบ้านก็อยู่ในภาวะหวาดกลัว ไม่กล้าเข้ามายุ่งกับปัญหาดังกล่าวอีก 
 “นี่บ้านของเรา ถ้าเราไม่ตื่นตัว คนที่อื่นใครเขาจะมาช่วยบ้านเรา
ล่ะค่ะใจอยู่เติบโตคลุกคลีมากับป่าชุมชนผืนนี้ ก็อยากมีส่วนจุดประกาย
ในหมู่บ้านอีกครั้ง อยากให้ได้ผืนป่ากลับมาพี่ชายเสียแล้ว เราก็ทำามาเรื่อย 
แม้ไม่มีกิจกรรมใหญ่”หลังการตายของพี่ชาย นายทุนสวนปาล์มส่วนหนึ่ง
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ยอมถอยทิ้งต้นปาล์มส่วนหนึ่งเหลืออยู่เป็นอนุสรณ์ ส่วนนากุ้งยังมีอยู่ 
กระทั่งทางการสามารถยึดกลับคืนมาบางส่วน สายใจเป็นผู้นำาชาวบ้านก็
เข้าไปฟื้นฟู 
 “ใจ เริ่มจากแจ้งให้ชาวบ้านรู้ว่าเราจะทำาอะไร ต้องปลูกต้นไม้
กันไม่ให้ถูกบุกรุกอีก เราเป็นคนที่อยู่ในชุมชนก็รู้ว่าต้นไม้ไหนจะขึ้นดีที่สุด 
ต้องเข้ามาซ่อมแซมป่าโดยเร็ว” สายใจเล่า
 ชาวบ้านที่อยู่กับพื้นที่เท่านั้นจึงจะเข้าใจสภาพป่าดั้งเดิมที่แท้จริง 
เพราะเหมือนลมหายใจของพวกเขา บางแปลงมีการจัดระเบียบการปลูกไม้
ที่หลากหลาย แต่ป่าใหม่ ฝูงปลาเกิดขึ้นเองไม่ได้ ยังขาดการรณรงค์ปล่อย
พนัธุส์ตัวน้์ำา กต็อ้งมาดวู่าในแตล่ะแปลง จะปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์้ำาชนดิไหนเสรมิ
ลงไปด้วย  
 การขับเคลื่อนครั้งใหม่หลังการตายของพี่ชาย ปรับทิศทางทำางาน
กบัแนวรว่มทกุภาคสว่น ไมว่่าเดก็นกัเรียน อาจารยจ์ากโรงเรยีนทุง่ตะโกวทิยา 
ระดับมัธยม กับโรงเรียนวัดท่าทอง ระดับประถมศึกษา ชาวบ้าน องค์การ
บริหารส่วนตำาบล และอำาเภอ
 “เพราะรูด้วีา่เราทำาเพือ่อะไรตัง้แตพ่ีช่ายเสยีชวิีตแล้ว การมาร่วมกบั
ทางนายอำาเภอหาแนวรว่มทำางาน ไมสู่ล้ำาพงัเหมอืนพีช่าย คณะกรรมการเรา
มาสุมหัวคุย เพราะเราจะเอาคนพื้นที่ มาคุยอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เพราะเขา
กลัว ไม่ค่อยอยากทำา อย่างคำาพูดของคนทุ่งตะโก มีอยู่คำาหนึ่งว่า ต่อต้าน
ซิตาย ถ้าทำาทวายซิได้ตังค์”  
 คำาทีพ่ดูกนันัน้ดงักอ้งในหคูนทุง่ตะโก สายใจรูด้วีา่หากชวนชาวบา้น
มาเคลือ่นเรือ่งนี ้เขาก็จะพดูตอบมาอยา่งนัน้จงึชวนหนว่ยงาน องคก์รทกุแหง่
ที่เขาเห็นดีด้วยกับกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านควนดิน มาร่วมให้มากที่สุด 
เพื่อต้องการทำาให้ชาวบ้านควนดินเองมาเห็นว่า “ทุกคนทำาได้ ถ้ามีจิตสำานึก 
เป็นคนบ้านนี้จริงแล้วก็จะต้องคิดเร่ืองนี้ได้ หรือก่อนอื่นถ้าไม่ทำา ต้องไปดู
ก่อนว่าเขามาทำาอะไร”
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 หญิงเหล็กแห่งควนดนิมองว่าการชวนหน่วยงานมาร่วม น่าจะทำาให้
ชาวบ้านหนัมาสนใจบา้ง อยา่งเชน่ไปเชญินายอำาเภอมารว่ม อยา่งนอ้ยพอจดั
กิจกรรมคนก็ต้องไปดูว่า นายอำาเเภอ คนนี้ เป็นอย่างไร หรือ นายก อบต.
ลงมา อย่างน้อยคงอยากไปดูว่าเขาเป็นอย่างไร การดึงโรงเรียนมาร่วมหรือ
กลุ่มคนหนุ่มสาว สามารถดึงคนในพื้นท่ีออกมาได้ร่วมกิจกรรมได้เช่นกัน 
แทนทีจ่ะทำาอยูเ่พยีงลำาพงั แนวรว่มจะมากขึน้  เมือ่มคีนมาทำากจิกรรมระดบั
แกนนำาโครงการฯ จะคอยดวู่าคนไหนตัง้ใจมารว่ม ถา้เรามัน่ใจวา่เขาชอบกจ็บี 
คุยกับเขาในสิ่งที่ดี และชวนมาเป็นพวก
 “คนมาทำาเรื่องแบบนี้มันน้อยอย่างที่ว่า แต่เราก็ดูว่าคนไหนที่จะ
มาเล่นด้วยกับเรา เราเข้าไปจีบ ทำาให้ต่อไปสามารถทำาอะไรสะดวกไม่โดด
เดี่ยวอีก”
 ก่อนจะชวนหน่วยงาน หรือคนอื่นมาได้ เธอกับทีมงานต้องออกไป
ทำางานช่วยคนอื่นมามาก่อน คอยฟังว่าที่ไหนมีกิจกรรมอะไร จะรีบไปร่วม 
ทำาให้ได้ กลายเป็นพวก เป็นเครือข่ายภาคีแล้วความร่วมมือจึงเกิดได้ง่าย 
 หลายหนว่ยงานชวนพวกเธอไปรว่มกจิกรรม แมไ้มไ่ดค้า่รถ หรอืคา่
ใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น หากไม่ติดภาระอะไร พวกเธอยินดีไปร่วมเสมอ 
 “เพราะเราอยากให้เขา มาร่วมกับเราเหมือนกัน … อย่างตอนนี้
หน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของอำาเภอสวี เม่ือเรารู้ว่าเราทำา
โครงการนี้ กับ สสส. ก็มองต่อไปว่าทำาไมชุมชนที่อื่นไม่คิดทำาลักษณะนี้
เฝ้ารอแต่หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยอย่างเดียวแต่ก็นั่นแหละการขับเคลื่อน
ทางด้านส่ิงแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทำายากที่สุด เพราะการทำาเรื่องแบบนี้ไม่ได้
สิง่ตอบแทนทนัตาเหน็ คนทีม่าทำากไ็มไ่ดผ้ลตอบแทนอะไร  แตท่ำาเพือ่อนาคต 
ลูกหลาน ซึ่งคนส่วนน้อย ที่จะให้เห็นถึงอนาคต” 
 “ป่าแห่งนี้ ถือว่ามีคุณค่าโดยตรงกับคนควนดินเพราะ เป็นแหล่ง
หากินแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์ อาชีพคนก็ประมงชายฝั่ง จับปู จับปลา
ในคลองเป็นส่วนมาก หากไดพ้ืน้ทีป่า่ชายเลนกลับมากพ็อหากนิ หาขาย ชวีติ
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ต่อไปก็น่าจะดีขึ้น” บำารุง พรหมเวช หนึ่งในทีมงานเสริม ขึ้นมาบ้างก่อน
สายใจจะเล่าต่อว่า 
 ทุกวันนี้ในหมู่บ้านมีสวนปาล์ม ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจดี แต่นั่นเป็น
ของนายทุนจากที่อื่นทั้งนั้น ชาวบ้านหมู่ 6 ควนดิน หากินในป่าชายเลน 
หากินไม่ได้ รายได้ต่ำา ต้องออกไปรับจ้างเกี่ยวปาล์ม ก่อสร้างในพ้ืนที่ใกล้
หมู่บ้าน ต่อลมหายใจให้พอกลับมาหากินในหมู่บ้านต่อ
 “คนท่ีมาบุกรุกทำาบ่อกุ้งก็ ไม่ใช่คนบ้านเรา คนข้างนอกทั้งนั้น
ท่ีมาขุด มาเช่า มาอยู่ พอเขาไปแล้ว อาจทิ้งซากเอาไว้ให้เจ้าของที่ดิน
บ่อสองบ่อ”
 แม้ว่าที่ดินในหมู่บ้านออก เป็นโฉนดกับ นส.3 แต่พบว่าปัญหาของ
การบุกรุกส่วนหนึ่งมาจากการจัดการที่ดินหัวไร่ปลายนาของทางราชการที่ไม่
เข้มงวดในการจัดการดูแลป่าชายเลน สมัยหนึ่งยังปล่อยพื้นที่จากชายทะเล
มาถึงปากคลองตะโกใหน้ายทนุมาเชา่ทำาบอ่กุง้ นายทนุทีเ่ชา่ไมไ่ดห้ยดุแคน่ัน้ 
พวกเขารีบฉวยโอกาสรกุขดุปา่พรกุนิอาณาเขตออกมาเรือ่ยๆ เมือ่ถงึวนัหนึง่
ปี 2550 ก็พบว่า มีการบุกรุกกินพื้นที่ไปแล้วนับ1,000 ไร่ ท่ามกลางข้อ
สงสยัวา่ นายทนุเหลา่นัน้ทำาไดอ้ยา่งไร เอาหลกัฐานทีด่นิมาจากไหน แตเ่ทา่ที่
สืบทราบพวกเขามีเล่ห์เหลี่ยมโดยซื้อที่ดินจากที่ชาวบ้านในเอกสารจับจอง 
จำานวน 2 ไร่ ไปออกเอกสารสิทธิใหม่โดยเติมเลข 0 กลายเป็น 20 ไร่ 
อย่างนี้ก็มี
 หลังทำาโครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์
ทรัพยากรบ้านควนดิน ท่ีได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.แล้วสายใจเล่าว่า
ได้เข้าไปยังป่าชายเลนที่เคยถูกบุกรุกเป็นนากุ้ง ต่อมาภาครัฐไปยึดพ้ืนที่คืน
มาได้ส่วนหนึ่ง
 ต้นไม้ท่ีนำาลงไปปลูก ซ่อมแซมป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมไป มีต้น
ตะบูนขาว โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุ่ม ถั่วขาว ปรงแดง
พืชป่าโกงกาง 6 ชนิดนี้ แม้ชาวบ้านจะใช้ป่าน้อยแล้ว แต่ไม้เหล่านี้หากมี
ความจำาเป็นชาวบ้านสามารถนำาไปทำาประโยชน์หลายอย่าง 
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 บ่อกุ้งที่นายทุนบุกรุกขุดคันดินขึ้นด้านเดียวส่วนที่น้ำาขังมีการปลูก
ป่าชายเลนส่วนที่เป็นคันดินไม่สามารถมีงบไปทลายคันดินนั้นลงมาได้ ก็หา
ไม้บกมาปลูกแทน
 ระหว่างทางมีการเรียนรู้พอสมควร หลายคนยอมรับว่าแม้เคยอยู่
กับธรรมชาติป่าเลนมาตลอดชีวิต แต่ไม่รู้จักป่าชายเลนจริงๆ ตอนนี้กลับได้
องค์ความรู้อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชนพอสมควร 
 “ในโครงการฯนี้เรานัด เราปลูกต้นไม้ทุกเดือน คนที่มาส่วนมาก
เป็นเด็ก ชาวบ้าน อบต. ป่าไม้ นายอำาเภอ เมื่อทั้งหมดมารวมกันก็ลงไปทำา
พร้อมกนั พนัธุไ์มส้ว่นใหญไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากเราจากศนูยว์จัิย ทรพัยากร
ของอำาเภอสวี”
 เธอเล่าว่า สำาหรับหน่วยราชการ ที่ผ่านมาลงมาบ้านควนดิน เพื่อ
ปลูกป่าช่วงโอกาสกิจกรรมสำาคัญระดับประเทศเช่น วันพ่อ วันแม่ หากไม่มี
งบประมาณ พวกเขาแทบไม่ลงมาเลยโครงการฯนี้ สร้างโอกาสที่เอาราชการ
มาร่วมได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 “ตอนนี้มี 2 แปลงที่โตแล้ว ที่ทำากับโครงการสสส. อยู่ริมถนน
ยึดจากบ่อกุ้ง เราต้องดูแลรักษา ปลูกทดแทนต้นที่ตาย ถ้ามันเป็นป่า
กลับมา เหมือนเดิมพวก ปูดำา ปูเปี้ยว ปูหลายชนิดจะกลับมาอยู่แต่หอย 
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ต้องรอให้มีความชื้นป่าเลนต้องดูแลอย่างน้อย 5 ปี จึงจะกลับมาเราได้พื้นที่
ส่วนหนึ่งกลับมาปลูกทดแทน แต่อีกส่วนก็ยังมีนากุ้ง”
 ป่าโกงกางที่ปลูกลงไป ขณะนี้ฝักออกชาวบ้านสามารถเก็บฝักขาย
ให้กับหน่วยงานที่ต้องการขยายพันธ์ุโกงกาง เป็นรายได้ของชาวบ้านอีก
ทางหนึ่ง เช่นเดียวกับ ถั่วขาว ตะบูน
 ในฐานแหล่งเรียนรู้ ได้ป่าสมบูรณ์กลับมาแล้วส่วนหนึ่งเป็นระบบ
นิเวศน์ที่สวยงาม ด้านหนึ่งเป็นป่าชายเลน ด้านหนึ่งเป็นภูเขา มีถ้ำา มีถนน
อยู่กลาง เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหากป่าชายเลนโตสมบูรณส์วยงาม ก็น่า
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่จะเกิดในอนาคตที่ไม่เร่งร้อน
 ทุกวันนี้ยังไม่มีบริเวณหรืออาคารศูนย์เรียนรู้ ห้องน้ำา บริการอย่าง
เป็นรูปแบบเพราะขาดงบประมาณดำาเนินการ ซึ่งหากทำาได้ สามารถการ
รับแขกมาดูงานที่นี่ ซึ่งจะเป็นแนวร่วม ในการรักษาป่าชายเลนผืนนี้ได้อีก
ทางหนึ่ง  แต่กระนั้นสามารถทำาหน้าที่เป็น แหล่งศึกษาดูงาน ของคนที่สนใจ 
โดยเฉพาะโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
 “ก่อนทำาโครงการฯ เรามีกิจกรรมเล็กๆมาก่อนแล้ว บางทีเราจัด
กิจกรรมไม่มีงบ ตอนนั้นให้เด็กออกค่ารถ 20 บาท เอาข้าวห่อมากิน
ชาวบ้านออกค่าขนม ค่าน้ำาให้ อะไรแบบนั้น”
 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สายใจมองว่านอกจากให้ผล
โดยตรง อีกทางหนึ่งช่วยแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนไปในตัว การที่เธอมอง
เห็นว่า มีเด็กเกเรอยู่ในชุมชน การหากิจกรรม ปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้
อบรมสมุนไพร ช่วยให้โอกาสในการพัฒนาพวกเขาได้ ป่าชายเลนบ้าน
ควนดินจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และอำาเภอทุ่งตะโก ที่มีคน
สนใจมาดูงาน หรือแม้แต่กลุ่มนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นก็เคยขอมาดูงาน
ที่นี่มาแล้ว 
 “พื้นฐานเราเป็นเกษตรกร ทำาสวนปลูกผัก รณรงค์ให้เขาปลูกผัก
ปลอดสาร ทำางานสังคม มีหมวกหลายใบ ออกอยู่หน้าในผู้นำาธรรมชาติ
แต่เราไม่เล่นการเมือง” 
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 เป้าหมายหมู่บ้านน่าอยู่ของสายใจ เธอบอกว่าอยากมีป่าสมบูรณ์  
ทุกวันนี้เดินมาได้ระยะหนึ่ง เธอรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษกิน
ในครัวเรือน มีอาหารปลอดสารพิษในป่าชายเลน เพราะกุ้งหอยปูปลา
เราสามารถไปหาได้เลย ไม่ต้องแช่ตู้เย็นหรือแช่สารเคมีกันเน่า แค่ไปตัก
มากิน เท่ากับมีครัวปลอดสารพิษ ในหมู่บ้าน มีห้องสมุนไพร สำาหรับอากาศ
ที่น่ีบริสุทธ์ิมาก ใครมาก็จะได้อากาศบริสุทธิ์มากอยู่แล้ว การเดินไปสู่การ
ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์จงึไมใ่ชเ่รือ่งยากเลย เพยีงแตไ่มอ่ยากใหก้ารทอ่งเทีย่ว
มารบกวนระบบธรรมชาติดีๆ 
 ทุกวันนี้ ธรรมชาติกลับมาในป่า ลิงแสม นกหลายชนิด ยินเสียง
นักกวักร้องยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง กลัวคนจะไปล่า สัตว์น้ำา มีกุ้ง หอย ปู 
มีทั้งปูดำา ยังไม่อยากให้ใครจับ รวมทั้งปูเปี้ยว ที่ใช้ดองเค็มใส่ส้มตำา ที่เป็น
สัตว์เศรษฐกิจในป่าชายเลน 
 บ้านควนดินนับว่ายังเป็นหมู่บ้านห่างไกล ห่างจากถนนเอเชียที่เป็น
ถนนสายหลัก 20 กิโลเมตร เส้นทางยังเป็นถนนดิน แต่สายใจบอกว่าก็ไม่
อยากเจริญมาก เพราะความเจรญิกม็าพรอ้มความฉบิหาย ถา้มาเทีย่วกอ็ยาก
ให้คนมาสัมผัสธรรมชาติจริงๆ ก็คืออย่างการเดินชมธรรมชาติไม่ใช่ขี่รถชม
ธรรมชาติแบบผ่านๆ 
 “ผมว่าการฟื้นฟูป่าชายเลนแห่งนี้ ต้องใช้เวลา 10 ปีน่าจะเห็นต้อง
ยอมรับว่าในอดีต คนที่มีอาชีพตัดไม้เผาถ่านด้วย ส่วนหนึ่งทำาให้เสียพ้ืนที่
มีการใช้ประโยชน์ พอนายทุนมากก็สองเด้ง พอป่าหมด กุ้ง หอย ปูปลาก็
หายหมด ถา้จะทำาใหเ้หมอืนเดมิ กจ็ำาเปน็ทีจ่ะตอ้งเอาปา่กลับมากอ่น”  บำารุง 
พรหมเวช หนึ่งในคณะทำางานกล่าวเสริมอีก เขาบอกว่า ทุกวันนี้ชาวบ้านลด
การใช้พืน้ทีป่่าลงแลว้ จากเดมิการรณรงคท์ีผ่า่นมาชว่ยใหช้าวบา้นเหน็คณุคา่
ป่าไม้ และเห็นว่าหากป่าหมดจะหากินยาก และอีกอย่างการมีผู้นำาหมู่บ้าน
ที่เอาจริงเอาจังอย่างสายใจ 
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 “แม้เคยมีความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น แต่คิดว่าตอนนี้ไม่เป็น
อุปสรรคก็พอดีว่าได้ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. เป็นลูกพี่ลูกน้องอยู่ มาเป็น
กรรมการ สุมหัวคุยกันได้ เขาก็พร้อมเอาแนวร่วมการเมืองมาช่วย”
 สายใจตอ่ขอ้มลู และบอกวา่ชว่งหนึง่ชมุชนระส่ำาระสายและหลงผิด
ไปช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะตอนท่ีนายทุนเข้ามาคนก็ไปจีบนายทุนอยู่พักใหญ่
ไม่ได้สนใจถิ่นฐานบ้านเกิด จนมาคลี่คลายในภายหลัง ทุกวันนี้ชุมชนเน้น
การทำางานมีส่วนร่วม
 “ใจบอกว่า ถ้าสาวใจพูดผิดให้ค้านได้ แต่ถ้าพูดถูก ผู้ใหญ่ก็ต้อง
ลดลงหน่อย อะไรแบบนี้  เพราะว่าแม้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เอาอำานาจหน้าที่มา
คุยกัน เพือ่หาความคิดดีๆ  มาทำางานรว่มกนัเราแชรค์วามคดิกนัเสมอเราเลกิ
คิดถึง ผู้ใหญ่รุ่นก่อนที่ทำาผิดมาแล้ว ถึงวันนี้ ใส่เสื้อตัวใหม่คนที่อื่นที่ผ่านมา
เห็นแล้วว่านายทุนเขามาทำาดีกับเรา 2-3 วัน เขาก็เอาแค่ผลประโยชน์แล้ว
จากไป สู้คนในชุมชนเราไม่ได้หรอก”
 เธอเล่า และว่าอย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคขวากหนามต้องฝ่าฟัน
อีกมาก 
 “บางเรื่องเราอยากทำางานให้ดีก็ทำาไม่ได้ ประชาชนไม่เข้าใจในสิ่งที่
เราทำาว่าเพื่ออะไร เพื่อชุมชน ลูกหลาน อนาคตข้างหน้า นั่นเป็นอย่างไร
บางคนที่เขาเคยขายที่ให้นายทุน นอกจากไม่เข้าร่วม ยังพูดเสียๆ หายๆ
วา่ทำาไปไมไ่ดอ้ะไร อยา่ทำาเลย ทำาไปเสยีเวลา อยา่งนัน้อยา่งนี ้บางคนพดูไป 
ขณะท่ีเราต้ังใจทำา พอไดย้นิเรากร็ูส้กึทอ้ แตเ่รากบ็อกตวัเองวา่อยา่เพิง่ถอย”
 เธอบอกตัวเองเสมอว่าทำาเพื่อชุมชน เพื่อลูกเพื่อหลาน ถ้ายังตอบ
คำานีไ้ด ้กย็งัทำาตอ่ไปได ้การไมไ่ดค้วามรว่มมอืจากชาวบา้นกใ็ชว้ธิดีงึคนนอก
มาก่อนเปน็แบบอยา่ง สว่นคนในเลอืกคนทีค่ยุรูเ้รือ่งกอ่น คนไหนยงัไมค่ยุก็
ถอยมาก่อน 
 “พยายามทำาให้เห็นก่อนว่าทำาอะไร บางครั้งเราไม่เคี่ยวเข็ญกับ
ชาวบา้นหรอก เพราะเขามองเหน็การตายทีเ่กดิในหมูบ่า้นมาแลว้  กพ็ยายาม
สร้างในสิ่งที่เขาจะต้องมองเห็นเอง” • 
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 “ตำาบลแค ได้มีการประกาศเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง หลังจากนั้น
มันจะเกิดกระแสในชุมชน ที่ส่วนหนึ่งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เริ่มเห็น
เค้าลางความขัดแย้ง” 
 ครูอะหมัด หลีขาหรี ผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้
ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ แห่งบ้านแคเหนือ ตำาบลแค อำาเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา เล่าถึงความเป็นมา หากแต่เป้าหมายสมานฉันท์สีเสื้อนั้น
รู้เฉพาะทีมทำางาน ป้องกันกลายเป็นประเด็นลุกลามซ้ำาซ้อนไม่รู้จบสิ้น
 ทุ่งโพเป็นชื่อของ “บาลาย” ศาสนาสถานสาขาย่อยของมัสยิด
ที่ใช้สำาหรับละหมาดและการเรียน ที่อยู่กลางชุมชนแคเหนือ
 กอ่นขบัเคลือ่นวทิยาลยัทุง่โพครอูะหมดัใชเ้วทปีระชาคมของหมูบ่า้น
เพื่อเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหา ไปพร้อมการทำานูหรี คำาว่า “นูหรี” ซึ่งต่อมาเป็น
เคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการดึงคนมามีส่วนร่วม สำาหรับพ่ีน้องมุสลิมหมายถึง 

2
หลักสูตรวิทยาลัยทุ่งโพ

“นูหรี”สมานฉันท์สีเสื้อ
โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน

ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู

7่
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งานบุญ กินเลี้ยง และร่วมกันขอพร มักจะใช้ในการขึ้นบ้านใหม่ เกิด ตาย 
แต่งงาน เป็นต้น
 “ก่อนขัดแย้งเราก็มีนูหรี อย่างรอมฎอน งานเมาลิด มีนูหรีร่วม
รับประทาน ขอพร แต่พอมีปัญหาสีเสื้อ ก็ห่างหายไป ไม่เข้มข้นเหมือน
เมื่อก่อน น้อยลง ถือว่ามาฟื้นฟู ส่วนการมาบาลายเป็นตามวาระทางศาสนา 
ยิ่งตอนนี้มีกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเป็นของใหม่”
 นูหรีแรกเพื่อบอกให้รู้ว่าโครงการนี้เข้ามาในชุมชนแล้ว มีเป้าหมาย
อย่างไร หลักคิดอย่างไร ต้องการอะไร ชาวบ้านจะต้องมีบทบาทอย่างไรกับ
โครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังผ่านหอกระจายเสียงของ
มัสยิดไกลถึง 3 หมู่บ้านเลยทีเดียว หลังจากนั้นจึงมีการจัดสานเสวนา
5 ครั้งกับคน 5 กลุ่มประกอบด้วย เด็กและเยาวชน, ผู้นำาชุมชน, แม่บ้าน,
ผู้สูงอายุ และองค์กรชุมชน โดยทุกคร้ังมีกำานัน และนายก อบต.แค
มาร่วมคุยด้วย 
 “แต่ละเวทีผมจะตั้งคำาถามท่ีเหมือนกันว่า อะไรที่ทำาให้บ้านของ
เราน่าอยู่ มาเป็นทุนชุมชนของเรา และถามต่ออีกว่าอะไรที่ทำาให้บ้านเรา
ไม่น่าอยู่ น่ันคือการถามสถานการณ์ชุมชน ส่วนคำาถามสุดท้ายถามว่าแล้ว
เราจะทำาอะไรร่วมกันเพื่อให้บ้านเราน่าอยู่กว่านี้ ยึด 3 คำาถามนี้เป็นหลัก
ในกิจกรรมทุกคร้ังจะมีผู้นำาศาสนามานั่งพูดคุย พอคุยเสร็จให้นายก อบต. 
กับกำานันสรุป” จากการพูดคุยผ่านกิจกรรมสานเสวนาของวิทยาลัยทุ่งโพ
พี่น้องชาวบ้านแคเหนือ ได้คำาตอบว่า
 การที่บ้านแคเหนือน่าอยู่เพราะ
 1. มีองค์กรศาสนาทีเ่ขม้แขง็ มมีสัยดิมะวา เปน็ศนูยก์ลางของชมุชน
  มีโรงเรียนมะวาวิทยา เป็นสถานศึกษา และอบรมคุณธรรม 
  จริยธรรมแกย่าวชนในชมุชน มปีอเนาะทุง่คำาเปน็ทีอ่บรมสัง่สอน 
  ขดัเกลาเยาวชนให้เปน็คนด ีดำาเนนิชวิีตตามหลกัการทางศาสนา
  และสร้างผู้นำาทางศาสนาให้กับชุมชน 
 2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ มีทุ่งคำาซึ่ง
  เปน็ทอ้งทุ่งนาเปน็อู่ขา้วอู่น้ำา และฐานทางทรพัยากรทางธรรมชาติ
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  ที่สำาคัญของชุมชน ที่น่าสังเกตว่าทุกวันนี้นาร้างส่วนใหญ่ แต่ที่
  ทุง่คำาไมม่แีปลงใดรา้งเลย ทีค่นยงัทำา เพราะอยูก่ลางหมูบ่า้นใกล ้
  สะดวก น้ำาท่าอุดมสมบูรณ์ 
 3. บ้านแคเหนือยังมีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีวิถีที่ถ่ายทอด
  จากรุ่นสู่รุ่น มีประวัติศาสตร์ที่เป็นรากฐานของชุมชน ผ่านเรื่อง
  เล่าเร้าพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังวิถีชีวิตรุ่นสู่รุ่น
  ผ่านวิถีส่งต่อของอิสลาม 
 4. ผู้นำาชาวบ้านแคเหนือยังมีความพร้อม ทั้งประสบการณ์และได้
  รับการยอมรับจากชุมชน มีชาวบ้านที่พร้อมให้ความร่วมมือและ
  เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 5. มีกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง ประสานความร่วมมือกันทำางาน เพื่อ
  ประโยชน์ของชุมชน 
 สำาหรับสถานการณ์ชุมชนที่บ้านแคเหนือไม่น่าอยู่ พบว่า
 1. กำาลงัประสบปญัหายาเสพตดิทีก่ำาลงัทำาลายศกัยภาพของเยาวชน 
  และบั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชน ยาเสพติดกำาลังแทรกซึม
  เข้าไปในทุกส่วน
 2. กำาลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการก่อมลภาวะ/จากขยะ
 3. กำาลังประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ท่ีสรา้งความหวาดระแวง บัน่ทอนความมัน่ใจในชวีติและทรพัยส์นิ
  ของชุมชน
 4. กำาลังประสบปัญหาขาดพื้นที่ออกกำาลังกายและพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
  ที่เป็นอุปสรรคของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการส่ง
  เสริมสุขภาพ 
 “เราเคยอยูก่นัอยา่งเอือ้อาทร บา้นหนึง่แกงเดยีวแตไ่ดก้นิหลายแกง 
เพราะเอาไปใหค้นอ่ืนแลกเปลีย่นกนั แตม่าทุกวันนีไ้ม่เปน็อยา่งนัน่ แม่คา้รวย
เพราะอยากกนิอะไรกไ็ปซือ้เอา อกีอยา่งยอมรบัวา่เริม่จะไมถ่กูกนั เกดิความ
ขัดแย้งกัน ไม่พูดกัน เพราะผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน ควรหันหน้า
มาหากนั ตอนนีพ้ีน่อ้งรบกนัมากเสยีแลว้ถา้บา้นแคนา่อยูก่ต็อ้งหนัมาคยุกนั”
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 ผู้นำาคนหน่ึงสะทอ้นออกมาดว้ยถอ้ยคำาตรงไปตรงมา ซึง่ครอูะหมดั
เห็นว่าเป็นสิ่งดี่ที่จะเอาความจริงมาพูดกัน 
 กิจกรรมเวทีสานเสวนาที่ทำาให้สังคมตื่นตัวมามองตัวเองแบบ
สองด้าน เป็นกิจกรรมจัดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเย็น 18.30 น. หลังละหมาด
มัฆริบ ทุกคนว่างจากภารกิจต่างๆ บรรยากาศแดดร่มริมทุ่ง ที่จะต้องจบลง
ด้วย “นูหรี” คือการรับประทานอาหารด้วยกัน
 “เราบอกว่า เราเลี้ยงอาหารถ้าไม่มีมาร่วมก็เสียสิทธิ”
 บรรยากาศอึมครึมเนื่องมาจากกระแสแบ่งแยกทางการเมืองระดับ
ประเทศที่ส่งตรงมาถึงหมู่บ้าน นูหรีดึงบรรยากาศเก่าๆ ของชุมชนกลับมาได้
อกีครัง้หนึง่  เพราะเม่ือใครกรู้็ว่างานบญุ ทกุคนพร้อมจะมาชว่ยกนัทำาอาหาร 
ช่วยกันกิน และร่วมละหมาดขอพร 
 นูหรี เป็นกิจกรรมการสลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่นำามาใช้ แทนที่
จะจ้างคนมาเตรียมอาหาร หรือซื้ออาหารสำาเร็จรูปมาเลี้ยงก็ได้ให้ชาวบ้าน
ออกมาช่วยกันทำา ช่วยกันปรุง เลือกทำาอาหารบางอย่างเช่นขนมโค เพราะ
ได้รวมพลังนวดแป้ง ตัดน้ำาตาลแว่น ปั้น ต้ม คลุก ฯลฯ เป็นช่วงกลับมา
พูดคุยกัน ปรับทุกข์ พาหลานมาก็ได้พบปะญาติผู้ใหญ่  
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 “นี่คือกระบวนการมีส่วนร่วม ใน 92 ครัวเรือนของแคเหนือ
ที่ส่วนใหญ่เป็นญาติมิตรกันอยู่แล้ว”  
 โอกาสทีเ่ขาจะมาร่วมงานอยา่งนีม้นีอ้ย ครอูะหมดัจงึใชโ้ครงการฯนี้
มาสร้างเปลีย่นประเดน็การเมอืง ววิาทะแบบรา้นน้ำาชา มาพูดแต่เรือ่งวทิยาลยั
ทุ่งโพ เมื่อนั้นคนคอ่ยเคลื่อนกลับมาหากันอย่างเป็นธรรมชาตแิละไม่ขัดเขิน 
รับรู้ว่าการเมืองเป็นเร่ืองแนวคิดส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่นำามาถกเถียงให้
เสียบรรยากาศ  
 หลงัจากผา่นเวท ี5 กลุม่ มกีารนำาขอ้เสนอจากวงนัน้ มาสงัเคราะห ์
เป็นหลกัสูตร โดยใชผู้รู้ใ้นชมุชน ผูน้ำาชมุชน ผูน้ำาศาสนา มาชว่ยกนัขดัเกลา 
จนในที่สุดได้หลักสูตรวิทยาลัยทุ่งโพที่ประกอบด้วย 
 - หลักสูตรครอบครัวอิสลาม : ครอบครัวสุขสม ชุมชนเข้มแข็ง
 - หลักสูตรฟัรดิฟายะห์ : จิตอาสาสู่การพึ่งพาอาศัย 
 - หลักสูตรสิทธิ(ฮัก) : สิทธิบุคคล สิทธิชุมชน สร้างความสมดุล
 - หลักสูตรประวัติศาสตร์ชุมชน : เรื่องเล่า วันวาน บ้านแคเหนือ 
  เพื่อก้าวสู่อนาคต
 - หลักสูตรการจัดการขยะ : ขยะมีค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ครูอะหมัด เล่าว่าแต่ละหลักสูตร มีการออกแบบเนื้อหา วิธีการ
ให้สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนแคเหนือ สะท้อนมาจากเวทีสานเสวนา
5 ครั้ง อิงหลักศาสนาอิสลาม   
 “อยา่งหลกัสตูร ครอบครวัอสิลาม ครอบครวัสขุสม ชนุชนเขม้แขง็
เน้นสร้างความเข้มแข็งที่สถาบันครอบครัว ความเข้มเข็งชุมชน เป็นเกราะ
ป้องกันยาเสพติด ไปตอบปัญหาข้างต้นโดยใช้ครอบครัวเป็นตัวแก้ มีเนื้อหา
ว่าด้วยครอบครัวอิสลาม บทบาทของสมาชิกครอบครัว หน้าที่บทบาทของ
ครอบครัวในการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นต้น” 
 กรณีจิตอาสาในชุมชนครูอะหมัดประยุกต์มาจากหลักฟัรดูกิฟยะฟ์  
 ในอสิลามจะมหีลกัฟรัดอูนีคอืบงัคบัในส่ิงทีค่นตอ้งทำา เชน่ละหมาด 
การถือศีลอด
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 สำาหรับฟรัดกูฟิยะฟ ์คอืการบงัคบัคนในชมุชนคนหนึง่คนใดทำากเ็ชน่
ว่าการจัดการศพ ใครสักคนไปจัดการศพก็ใช้ได้แล้ว เม่ือมาทำาหลักสูตร
วิทยาลัยทุ่งโพ เรื่องนี้จึงถูกโยงเป็นเรื่องจิตอาสา ว่าแท้จริงแล้วฟัรดูกิฟยะฟ์ 
ไมใ่ชว่า่คนเดียวทำา แตท่ำาใหเ้หน็วา่ชนุชนตอ้งชว่ยกนัทำา คนทีเ่หลอืควรเรยีน
รู้ไปช่วยกันทำาด้วย เป็นการพยายามปลูกฝังเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
 “การละหมาดในแต่ละเวลาหมู่บ้านหนึ่งต้องมีคนละหมาด ห้าคน-
สิบคนก็ไม่ว่า แต่เมื่อไรมัสยิดร้างไม่มีคน คนในหมู่บ้านจะต้องรับผิดชอบ
นี่คือการคิดแบบส่วนรวม ซึ่งผมเลยแปลงมาเป็นคำาว่าจิตอาสา ตอบโจทย์
สากลอธิบายคำาว่าจิตสาธารณะ คือเรื่องแบบนี้ไม่ได้บังคับว่าใครต้องทำา
บางอยา่งหากมีคนร้อยคนในหมูบ่า้น มคีนทำาสกัคนกไ็ด ้แตเ่มือ่ไรไมม่สีกัคน
ที่ทำา ก็หมายความว่าผิดแล้วนี่คือฟัรดูกิฟยะฟ์”   
 ภาพรวมของเนื้อหาไปในแนวทางดังกล่าว ขณะที่หลักสูตรที่จัดขึ้น
ถูกมาเรยีงลำาดบัความสำาคญั วา่ควรทำาอะไรกอ่นหลงั โดยชาวบา้นชว่ยกนัลง
คะแนน ในท่ีสุดชาวบ้านสว่นใหญเ่ลอืกเรยีนครอบครวัอสิลาม มองวา่ปญัหา
ยาเสพติดกำาลังเข้ามาคุกคาม ครอบครัวอย่างหนักอยู่ในเวลานี้
 “หลักสูตรครอบครัวอิสลามจัดมาแล้ว สองครั้งคนเข้าร่วมครั้งละ
ย่ีสิบกว่าคน ถือว่ามากแล้วสำาหรับชุมชนแห่งนี้ เราเชิญวิทยากรมาจาก
ปอเนาะมาบรรยาย แล้วเปิดโอกาสให้ถามสดๆ กับปัญหาครอบครัว
อย่างเช่น การมีคู่ครอง ควรทำาอย่างไร”
 หลกัสูตร ฟรัดกูฟิยะฟ ์สอนเรือ่งการจดัการศพ การทำาศพ มวีธิกีาร
ทางศาสนาอยู่ อย่างเช่นการอาบน้ำาศพ ละหมาด ห่อ ฝัง จากเสียงสะท้อน
ของคนแก่ในชุมชนว่าทุกวันนี้ คนแก่จัดการศพได้แต่ถ้าพวกเขาตาย คนรุ่น
ต่อใครจะทำาต่อ จึงจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติด้วย โดยมีคนอาสา
เป็นหุ่นคนตายให้ลองทำา ชาย หญิง เด็ก มาดูกระบวนการทำาศพด้วยกัน 
 “ทุกวันนี้มีคนตาย เขาก็จะชวนกันว่าไปช่วยกัน เพราะเรียนวิธี
จัดการศพมาด้วยกันแล้ว เป็นการเรียนรู้ ที่บอกได้ว่าได้ขับเคล่ือนคนเป็น
องคาพยพทั้งหมดไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง”
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 หลกัสตูรสทิธ ิ(ฮกั) :สทิธบิคุคล สทิธชิมุชน สรา้งความสมดลุเชญิ
รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลามาสอน หลังการเรียน
การสอนได้พบพฤติกรรมคนเปลี่ยน อย่างการพูดถึงสิทธิสามีภรรยา
หลายครอบครัวกลับมาบอกว่า สามี หรือภรรยาได้เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น
กรณีอิสลามที่ให้บทบาทผู้ชายเป็นผู้นำา บางครอบครัวที่ผู้หญิงแสดงบทบาท
นำา เมื่อมาเรียนรู้ร่วมกัน ผู้หญิงกล้าเปลี่ยน เพราะไม่รู้สึกอายหรือแปลก 
เพราะส่วนใหญ่ทำาเช่นนั้น เช่นเดียวกับที่บอกว่าคนที่ห่างมัสยิดให้ไปมัสยิด
บ้าง หลายคนเปลี่ยนไปตามกระแสคนส่วนใหญ่ เท่ากับเป็นกลไกจุดเปลี่ยน
ในสังคม
 หลักสูตรประวัติศาสตร์ชุมชนมองผ่านคำาขวัญของตำาบลแคที่ว่า  
“ตำานานต้นแคยักษ์ ศูนย์หลักสุสานใหญ่ ทางสายใหม่แห่งศาสนา ถิ่นทำานา
อันสมบูรณ์” สะท้อนความเป็นมาของชุมชนอันยาวนาน ศูนย์หลักสุสาน
ใหญ่หมายถึงกุโบร์ต้นไข่เน่า ที่ฝังศพขนาดใหญ่ของพ่ีน้องมุสลิมในพ้ืนที่ 
อำาเภอจะนะ ทางสายใหมแ่ห่งศาสนาหมายถงึสถานศกึษาทางศาสนาในพืน้ที่
มีปอเนาะอยู่หลายแห่ง เป็นทางเลือกของเยาวชนในพ้ืนที่ในการศึกษาด้าน
ศาสนา สำาหรับถิ่นทำานาอันสมบูรณ์หมายถึงทุ่งคำา อู่ข้าวอู่น้ำาที่อยู่คู่พ่ีน้อง
คนบ้านแคเหนือมานาน
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 แม้กระทั่ง มล.ปิ่น มาลากุล สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เคยมาเยี่ยมตำาบลแค เขียนกลอนเอาไว้ว่า

 บ้านเอ๋ยบ้านแค
	 ได้รู้แน่เรื่องราวแต่ภายหลัง
	 คนแก่เฒ่าเล่าไว้ให้เราฟัง
	 ว่ามียังพฤกษานามว่าแค
	 ต้นโตใหญ่ใบดกนกจับเกาะ
	 เสียงเสนาะเสียงร้องสร้องเซ็งแซ่
	 แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีซึ่งต้นแค
	 ใครกันแน่ทำาลายเสียดายเอย

 สำาหรับหลักสูตรการจัดการขยะ นั้นเพื่อมาตอบคำาถามปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนนั่นเอง ทุกอย่างกลับไปตอบคำาถามชุมชนน่าอยู่ และ
โจทย์ใหญ่ที่เผชิญคือความแตกแยกจากปัญหาสงครามเสื้อสีทางการเมือง 
อันเป็นจุดตั้งต้นด้วย 
 “เราทำาหลายอยา่งแตเ่ปา้หมายเรือ่งความสมานฉนัทร์ะดบัชมุชนนัน้
สำาคัญ แม้ไม่ได้บอกกันตรงๆ อย่างมีการทำาเสื้อทีมมาใส่ ก็หวังสร้างกระแส 
คือเป็นเสื้อวิทยาลัยทุ่งโพนะครับไม่เกี่ยวกับสีอะไรแล้วโลโก้ของเรา ก็มี
ความหมาย คือ เอาคนสีเหลือง แดง เขียว มาจับมือกันได้ มีจันทร์เสี้ยว
กับดาว สีรุ้ง หลายสี ต้องหลายสีจึงจะงาม ถ้าสีเดียวไม่งาม แต่นี่เราไม่
บอกชาวบ้านนะ เรารู้แต่คนทำางาน ว่านี่คือเป้าหมายของเรา แต่เราไม่ได้
บอกชาวบ้านตรงๆ” 
 ขณะนีโ้ครงการเดนิหนา้เปดิหลกัสตูรให้ความรู ้จนชาวบา้นสามารถ
พูดเรื่องวิทยาลัยทุ่งโพกลบกระแสเบี่ยงเบนประเด็นเส้ือสีอันเป็นทอคออฟ
เดอะทาวน์ได้ส่วนหนึ่ง ความผูกพัน ความรู้ ความสามัคคี ความรัก แบบ
พี่น้องกำาลังเหมือนเดิม 
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 “คนมาร่วมได้ความรู้ ยังได้เห็นความร่วมมือ ความสามัคคี”
 วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นน่าสนใจ ก่อนมารวมตัวทำากิจกรรม
แต่ละครั้ง ครูอะหมัดใช้วิธีจะออกหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หลังละหมาด หนังสือเชิญ
ทำาให้ชาวบ้านรู้สึกว่ามีเกียรติ มีความสำาคัญ ใช้วิธีการประชุมแบบมืออาชีพ
เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วใครจะอยู่ในวงสนทนาตามธรรมชาติ
ก็อยู่ ใครอยากกลับก็กลับได้ กรรมการที่มาร่วมยังมีบัตร คู่มือ เส้ือ
สำาหรบันหูรอีาหารเยน็นัน้รอเขาอยู ่นอกจากนัน้ ยงัใชส่ื้อทนัสมัย หรือแม้แต่
ขึ้นป้ายข้างถนน จะนะ-นาทวี ให้คนสนใจ” 
 โครงการฯไดส้ร้างกลไกชมุชน จากทีมงานกรรมการหมู่บา้น สามารถ
พฒันาเป็นกรรมการทำางานหลายเรือ่ง สรา้งวฒันธรรมการทำางานแบบยอมรบั
มติที่ประชุม การให้ความสำาคัญกับผู้นำา ทั้งผู้นำาทางการและไม่เป็นทางการ  
 “เมื่อผู้นำาพร้อมชุมชนพร้อมผมจึงคิดว่า 5 หลักสูตรของวิทยาลัย
ทุ่งโพ จะขับเคลื่อนไปได้ในเชิงลึกทุกเรื่อง สุดท้ายหลักสูตรนี้จะนำาเข้าสู่การ
เรียนการสอนของปอเนาะ ขยายผลไปยังหมู่บ้านรอบข้าง นำาไปใช้ก็ต้อง
ประยุกต์ไปกับพื้นที่ของเขา
 ครูอะหมัดเล่าว่าทุกวันนี้ ปัญหาความคิดต่างที่บ้านแคเหนือยังมี 
ความช่ืนชอบทางการเมืองยังมี ไม่ได้หายไปไหน แต่ว่าความขัดแย้งไม่มี 
เพราะว่าไม่เป็นประเด็นคุย อย่างการเลือก อบจ.ที่ผ่านมา ก็ไม่มีความ
ขัดแย้ง เพราะเป็นศิษย์สถาบันเดียวกันเสียแล้ว เพราะรู้ ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ โดยไม่ต้องทะเลาะกัน นี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดตามมา
ใครชอบใครเชียร์ใครก็พูดได้ ไม่ต้องรบกัน กลับมานั่งโต๊ะเดิมกันได้ 
วฒันธรรมความขดัแยง้เปลีย่น ยกระดบัความคดิ วฒิุภาวะ แต่กอ่นพูดหยาบ 
แต่พอยอมรับความจริง ข่มขื่น เจ็บปวดเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง มันก็
พูดได้ โดยไม่มากล่าวหา ทำาบรรยากาศ จะคลี่คลายดีขึ้น
 “โชคดีว่าบ้านเรามีทุนที่ทำาให้มีความเข้มแข็ง คือคนที่อยู่กันแบบ
ญาติพี่น้องกันมานาน” •
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 หอยขาวและหอยหวานกำาลังหายไปจากหาดทรายชายทะเล
บ้านบางหิน อำาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีคนวิเคราะห์ว่าจากเหตุ
สนึามหิลายปีก่อนโน้นประกอบกบัการเครือ่งมอืประมงทุน่แรงทำาลายลา้ง 
นั่นทำาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาทำาอนุรักษ์ ในนามโครงการชาวบางหิน
ร่วมใจนำาวิถีชีวิตไทยสู่สุขภาวะชุมชน 
 “กะเปอร์มีอ่าวเหมือนทะเลสาบ รอบอ่าวมีหลายตำาบลของอำาเภอ
กะเปอร์ คนรอบอ่าวเป็นครอบครัวชาวประมง พ่อบ้านมักออกหาปลาทะเล
ลึกลงไปแต่แม่บ้านมักหาหอยอยู่ริมชายหาด หอยมีอยู่หลากหลาย แต่หอย
หวานกับหอยขาวมีเยอะสุด แต่พบว่าที่เคยหาหอยได้ 10 กิโล ลดลงเหลือ
แค่ 1-2 กิโลเท่านั้น”
 อาทิตยา เมืองมินทร์เลขานุการ คณะทำางานโครงการกล่าวและว่า
โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำาวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน มีวัตถุประสงค์

2
คนรักษ์หอย :
แนวร่วมเยาวชนบางหิน
โครงการชาวบางหินร่วมใจ 
นำาวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน

8
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เพื่อขยายความคิดและกลไกการฟื้นฟูและอนุรักษ์หอยขาวและหอยหวาน
สู่ครัวเรือนและเยาวชน พัฒนาความรู้และทักษะยุวมัคคุเทศก์ให้แก่เด็ก
และเยาวชน สร้างศูนย์เรียนรู้หอยหวานและหอยขาวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้
ขยายพันธุ์ และขยายผลการดำาเนินงานสู่สาธารณชน
 อาทิตยา เก็บคำาถามเร่ืองการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำาจาก
ชาวบ้าน และเห็นว่าควรรักษาอาชีพหาหอยอยู่คู่ชุมชนต่อไป อีกอย่างชาว
ประมงในพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุใช้เคร่ืองทุ่นแรงกวาดหอยหมดผืนทราย
ใช้แค่ช้อน หรือกะลา เป็นเครื่องมือขุดหอย แถมตัวเล็กก็ไม่เอาขึ้นมาอีก
ต่างหาก  
 “เราเลยมาทำากิจกรรมอนุรักษ์ปล่อยพันธ์หอย กำาหนดเขตในทะเล
หน้าบ้านบางหินขนาด 5 ไร่ เป็นแปลงเพาะพันธ์หอยหวานกับหอยขาว
รปูแบบคอืใชไ้มไ้ผป่กัเปน็หลกัใช ้วสัดมุาปดิกนัหอยตวัเล็กพอโตเตม็ทีมั่นจะ
ออกได้เองเวลาน้ำาขึ้น เขตอนุบาลลูกหอยนี้ไม่ได้ห้ามคนจับ แต่มีกฏกติกา 
วา่ยงัหาหอยขนาดโตไดส้ว่นตวัเลก็หากเผลอเอาขึน้มาแล้วกใ็ห้ฝากเครือขา่ย 
ปล่อยคืนสู่บ่ออนุบาลในภายหลัง” 
 กฎกติกานี้มาจากการขับเคลื่อนโครงการฯ และจัดตั้งกลุ่มที่เรียก
ตัวเองว่า กลุ่มอนุรักษ์หอยหวาน หอยขาว แกนนำาเป็นคณะทำางานโครงการ 
6 คน เครือข่ายอาสาอีก 12 ครัวเรือน กลุ่มเด็กและเยาวชนอีก 20 คน 
เม่ือเกดิขอ้ตกลงในกลุม่ระหวา่งการประชมุ ไดป้ระกาศใหค้นอืน่รบัรู ้วา่หลกั
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สำาคญัคอืการจบัหอยหวานนบัจากนีไ้ปตอ้งมขีนาด 2.5 เซนตเิมตร ส่วนหอย
ขาว 3.5 เซนติเมตรขึ้นไป และห้ามใช้เครื่องทุ่นแรง 
 ชาวบางหินส่วนมากเป็นพี่น้องมุสลิม ทำาประมงมีอยู่ราว 120 คน 
จาก 230 ครัวเรือน ระยะแรกแกนนำาให้ความสำาคัญต่อกติกาที่ออกมา
แตช่าวบ้านคนอ่ืนยงัไมใ่ห้ความสำาคญัเทา่ไร จงึนำาโครงการเขา้เสนอทีป่ระชมุ
หมูบ่า้นอยา่งเปน็ทางการ จนกระทัง่ลา่สดุเปน็กตกิาสากลมากขึน้เมือ่ทางกลุม่
ส่งตัวแทนไปร่วมปฏิญญาอ่าวกะเปอร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชน ในเขตอำาเภอกะเปอร์ทั้งหมด 
 ปฏิญญาอ่าวกะเปอร์นั้นว่าด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ทั้งป่าบก ป่าชายเลน ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนให้เข้ามามี
สว่นรว่ม และเขา้มามีการอนรุกัษใ์นบรเิวณอา่ว  สง่เสรมิวฒันธรรมประเพณี
ของอ่าวกะเปอร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับชุมชน รอบอ่าวตั้งแต่
ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา ภายใต้แนวคิด ภูผาสู่ทะเล ของอำาเภอกะเปอร์ 
 “งานของเราจึงอยู่ภายใต้บริบทใหญ่ของปฏิญญาอ่าวกะเปอร์”
 กระแสอนุรักษ์หอยเกิดขึ้น การลงติดตามครั้งล่าสุด พบว่าที่บ่อ
อนุบาลหอยของบางหิน มีหอยที่อยู่รอบๆ บ่อเพิ่มขึ้น บทสรุปอันหนึ่งว่า
ชุมชนรวมใจไม่จับหอยตัวเล็ก พวกทีใช้เคร่ืองทุ่นแรงที่มีทั้งคนพ้ืนที่ และ
ต่างพื้นที่ข้างเคียงก็ไม่กล้าเข้ามาทำาอีกเพราะถูกชาวบ้านต่อต้าน 
 “หลงัลงนามในปฏญิญาอา่วกะเปอรค์ดิวา่สิง่เหล่านีก้จ็ะหมดไปหรอื
น้อยลง”
 ส่อแล่ห์ ภักดี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่า และว่าถ้าไม่ทำาในสิ่งที่
โครงการฯกำาลงัดำาเนนิการ โอกาสทีห่อยขาว และหอยหวานหมดไปอาจเกดิ
ขึ้นได้ ทั้งสองชนิดเป็นหอยที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หากรสชาติหอยหวาน
น้ำามันจะหวานกว่า แต่หอยขาว เป็นเมือกนิดๆ แต่ยังไม่สามารถเพาะลี้ยง
ในกระชังเหมือนหอยเศรษฐกิจชนิดอื่น เพราะเป็นหอยที่ฝังตัวอยู่ในระบบ
นิเวศน์ของมันเท่านั้น 
 “ตอนเราประกาศเขตอนุรักษ์ ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเราห้ามทั้งหมด
ทุกพื้นที่ที่เขาเคยจับ ซึ่งไม่ใช่เราก็กำาหนดเขตขึ้นมาส่วนหนึ่งเท่านั้น เราก็
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บอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งอนุบาลที่ไม่ได้กว้างอะไร ไม่ได้ครอบคลุม ไปยังจุด
ที่เขาหาหอยกันปกติ ก็ต้องชี้แจง ทำาความเข้าใจ”
 เป็นอปุสรรคของการขบัเคลือ่นโครงการระยะตน้ ทีช่าวบา้นไม่เขา้ใจ
และไม่พอใจ ถึงกับแจ้งไปยังประมงจังหวัด จนมีการประชุม ชี้แจงร่วมโดย
คณะกรรมการหมูบ่า้น ประมงอำาเภอ ประมงจงัหวดั และมกีำานนั ผูใ้หญบ่า้น 
เครือข่าย และพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อหอยในที่สุดก็สรุปว่าเป็นการเข้าใจผิด 
ปัญหานั้นมาจากพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านที่รับซื้อหอยขัดแย้งกันเอง ก็เลย
มายุให้แตกแยก  
 ที่ผ่านมาแล้วพบว่าการฟื้นฟูหอยน่าจะดีขึ้น ซึ่งยังทำาไปพร้อมกับ
การฟื้นฟู ของระบบนิเวศน์ ไม่ว่า ป่าโกงกาง ป่าจาก กลุ่มประมงพื้นบ้าน
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเครือข่ายของประมงพื้นบ้านภาคใต้ได้ทำาการปลูกป่าชายเลน
ทุกปี มีกิจกรรมปล่อยปู ปล่อยปลา ปล่อยกุ้ง ร่วมกับกรมประมง อบต. 
และหน่วยงานต่างๆ หลายภาคส่วนที่ลงมาทำากิจกรรม
 ส่อแล่ห์เล่าว่า หลังดำาเนินโครงการฯมาระยะหนึ่งพบว่าชาวบ้านหา
หอยได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวันที่น้ำาสิบห้าค่ำา หนึ่งค่ำา สองค่ำาตามคำาเรียก
ของชาวประมง จะหาหอยได้ 4-5 กิโลกรัมต่อวันต่อคน แสดงว่าหอยกลับ
มาเพิ่มจำานวน จนชุมชนข้าวเคียงก็มาหาที่ในบริเวณเดียวกัน
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 “ระดับชุมชน เราปลูกจิตสำานึก ให้เด็กว่าอาชีพหาหอยหวาน
หอยขาวของพอ่แมน่ีท้ำาให ้อยูไ่ดจ้นถงึวนันี ้สรา้งรายไดใ้ห้กบัชมุชน” สาวิตรี 
รัชนิพนธ์คณะทำางานฝ่ายบันทึกข้อมูล เล่าบ้าง เด็กมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
หอยหวาน กิจกรรมปล่อยหอย ปู ปลา และปลูกป่า ต่อมามีการส่งเสริม
เยาวชนจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวมัคคุเทศน์ ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอย  
พาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ อบรมเกี่ยวกับการจัดทำาเป็นทัวร์
ท่องเที่ยว วันเดย์ทริป ส่งเสริมเด็กประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุในท้องถิ่น
อย่างเช่นเปลอืกหอย รว่มจดักจิกรรมทางการทอ่งเทีย่วเชน่ เทศกาลแขง่กนั
เก็บหอย แปรรูปประกอบอาหารจากหอย เตรียมความพร้อมรอวันพัฒนา
ชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 การฝึกให้ยุวมัคคุเทศน์ ประดิษฐ์ของที่ระลึกเพราะเห็นว่าเปลือก
หอยมีอยู่ทุกบ้าน เนื่องจากหลายบ้านแกะเนื้อหอยขาย เหลือเปลือกหอย
เหลือกองสุม จึงส่งเสริมวิธีการประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกจำาพวก พวงกุญแจ 
บางกิจกรรม เดก็สามารถกลบัไปพดูใหผู้ป้กครองใหร้บัรู ้ผูป้กครองกต็ามมา
ดูกลายเป็นสมาชิกใหม่ของโครงการฯ ผู้ปกครองเห็นด้วย เพราะกิจกรรม
ในช่วงปิดเทอมและวันหยุด ถ้าเด็กมาร่วมโครงการฯ ผู้ปกครองสบายใจว่า
ลูกไม่หายไปไหน ยังเป็นการลดละยาเสพติดในเด็กกลุ่มเสี่ยง
 อาทิตยากล่าวอีกว่า สิ่งที่ต้องการในที่สุดคือเยาวชนมีสำานึกรักบ้าน
เกิดนำาสู่กิจกรรมท่องเที่ยว แต่เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องการใช้คำาว่า “โดย
ชุมชน” คือชุมชนจะต้องเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
 “ทีไ่ดค้ยุกนับา้งแลว้ตรงทีเ่ราทำาโครงการฯ จะมรีสีอรท์ดว้ย พอดวีา่
ประธานโครงการเป็นน้องของเจ้าของรีสอร์ท ก็ได้เกริ่นกันว่าการท่องเที่ยว
จะเกิดหลงัจากอบรมยวุมคัคเุทศนไ์ปแลว้ อบต. กไ็ดต้อบรบัการเขา้มาเสรมิ
ต่อไป ทางนายก อบต.ก็ได้เข้ามาบอกว่าจะไม่ทิ้งเด็กกลุ่มนี้” เธอเล่า 
 ส่ิงหน่ึงชุมชนมั่นใจ คือ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกว่า
จะลงมาอบรมใหก้บัเดก็ๆ หนนุเสรมิกจิกรรมของเดก็ ขณะนีม้ยีวุมคัคเุทศก์
ที่มีความพร้อมแล้วราว 6-7 คน ตั้งแต่ ม.3 จนถึงมัธยมปลาย การเตรียม
ยุวมัคคุเทศน์ มีการพัฒนาองค์ความความรู้เรื่องชุมชน และการนำาเที่ยว
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โดยพานกัทอ่งเทีย่วนัง่เรอืพชี ซึง่เปน็เรอืไมท้อ้งแบนขนาดเลก็ของชาวประมง 
พัฒนามาเป็นเรือนำาเที่ยวได้  
 “ท่ีพกัเรามแีนวคดิมกีารพฒันาโฮมสเตย ์เริม่ทำาความเขา้ใจกบักลุม่
เด็กยุวมัคุเทศน์ ซ่ึงเด็กไปไปคุยทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้ว คิดว่าถ้า
โครงการฯ นี้เกิดผล ก็น่าจะทำาให้มีโฮมสเตย์ที่นี่ได้จากการที่คุยกับชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการก็พบว่ามีความพร้อมระดับหนึ่งท่ีจะทำาให้เกิดการท่องเท่ียว
ของชุมชนได้ เพราะปกติ แม้ไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ได้
รับการอุดหนุนความรู้จากองค์กรต่างๆ” อาทิตยาเล่า 
 บางหนิมจีดุขายมากมายจดุขายทางตำานาน กนิสามกองอนัมปีระวตัิ
ทีเ่รยีกบางหนิ ไมว่า่แหลง่หอยขาว และหอยหวานใหญท่ีส่ดุของอา่วกะเปอร ์ 
สามารถนำากิจกรรมการหาหอยมาอยู่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ “เราคิด
เอาไว้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมสนุกๆ การหาหอยด้วยกะลา
หรอืชอ้น ขดุในทราย เปน็ลกัษณะทีเ่รยีกวา่โหนทราย คอืเปน็หาดทรายโผล่
ขึ้นมา คนท่ีชำานาญอาจใช้เท้าคีบขึ้นมาก็ได้ จากน้ำาลึกมีทั้งหอยขาวและ
หอยหวานอยู่ใกล้กัน นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาหาหอยกี่กิโลกรัมตามแต่
แต่จะเอากลับบ้านได้ 2 กิโลกรัมเท่านั้น เป็นการเรียนรู้วิถีชุมชนคู่ไปกับ
ประมงพื้นบ้าน อาหารก็เน้นทรัพยากรหอยที่เรากำาลังอนุรักษ์ … เรื่องนี้
เด็กจะคิดกันเอง”
 อาทติยาเลา่และบอกถงึพฒันาการของกลุม่เดก็ทีเ่ขา้รว่มในกจิกรรม
ปลูกป่าเด็กยังคิดเชื่อมกับการท่องเที่ยวได้ โดยพวกเขาจะปลูกต้นกล้า
ป่าชายเลนเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาช่วยปลูก คิดราคาต้นละ 10 บาท” 
 เพราะเด็กพวกนี้เราเคยไปร่วมปลูกป่าชายเลนกับกรมประมง
มาก่อน ได้รับการปลูกฝังจิตสำานึกทางสิ่งแวดล้อม เมื่อมาร่วมโครงการฯ
จึงเห็นศักยภาพที่จะทำาอะไรได้มาก
  “ส่วนคำาว่าชุมชนน่าอยู่ของเราหมายถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากร
ธรรมชาติ และทกุสิง่ทกุอยา่งให้มคีวามสมดลุกนั ไมไ่ดต้อ้งการอลงักาหรอก
น่าอยู่ตามวิถีชีวิตของชุมชน เป็นชุมชนแบบพอเพียงเหมือนที่อยู่กันมา”
เลขานุการโครงการฯสรุป •
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 “ชมุชนพศิษิฐพ์ยาบาลเปน็ชมุชนใจกลางเมอืงชมุพร ทนีีม่ตีา่งดา้ว
อยู่เยอะ การเหลียวแล ภาครัฐอาจมองไม่เห็นแม้จะอยู่ใกล้ตาก็เถอะ”
 จะเด็ด ครูศากยวงศ์ แกนนำาโครงการพิศิษฐ์ฯ รวมใจ เสริมใยรักษ์
ไรพ้รมแดน เขามองวา่หากไมน่บัระนองแลว้ทกุวันนีช้มุพรนา่จะเปน็ทีร่วมตวั
แหล่งใหญ่ของชาวพม่าในประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นดงพม่าอีกแห่งหนึ่ง
จนบนถนนหนทางแทบดูไม่ออกว่าคนไทยหรือต่างด้าวแล้ว 
 “เฉพาะชุมชนผมอยู่ ซึ่งเป็นชุมชนเกิดใหม่ และใช้ชื่อถนนมาเป็น
ชื่อเรียกชุมชน อาจนับต่างด้าวได้ถึง 80-100 คน จากประชากรรวม
800-900 แต่ถ้าทั้งเมืองเข้าใจว่าน่าจะขึ้นเป็นหลัก 10,000 คน ที่เราเห็น
ปัญหานี้ว่าสำาคัญเพราะว่าหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้ดูแลเรื่องนี้จริงจัง
ส่วนมากพอขึ้นทะเบียนแล้วจบกันไป ชาวบ้านนั่นแหละต้องดูแลกันเอง 
เพราะเขามาอยู่กับเรา อยู่หน้าบ้านเราจริงๆไม่ได้อยู่กับหน่วยงานท่ีขึ้น

2
อสม.พม่าแห่งชุมพร
โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ
เสริมใยรักษ์ ไร้พรหมแดน

9
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ทะเบียนสักหน่อย”
 เนื่องจากจังหวัดชุมพรมีพรมแดนบางส่วนติดประเทศพม่า การเข้า
มาของชาวพม่าซึ่งส่วนมากมาจากรัฐยะไข่ที่อยู่ใกล้กัน มีทั้งแบบถูกต้องตาม
กฏหมายและหลบหนีเข้าเมือง พวกเขามารับจ้างหลายอย่างไม่ว่า ส่งของ 
อยูป่ระจำาร้านคา้ แมบ่า้น ขายอาหาร ฯลฯ ทำางานกลางวนัตกกลางคนืกลับมา
อยู่บ้านเช่าในชุมชนพิศิษฐ์พยาบาลนั่นเอง 
 อีกจำานวนหนี่งยังรับจ็อบกลางคืนเป็นพนักงานเสิร์ฟ ล้างจาน
ตามร้านอาหาร
 กลุ่มแรงงานจริงๆ เป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเด็ดให้ข้อมูลเชิงลึกว่า พวก
เขามักติดครอบครัวมาด้วย ไม่น้อยที่หนีบเมียหนีบลูกมาเช่าบ้าน จำานวน
ประชากรแฝงจงึแออดัมากกวา่การประเมนิตามหลกัการทัว่ไปได ้ กลายเปน็
ภาระชุมชนในมุมมืดที่คนชุมพรพากันกังวล 
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 “ปัญหาที่เราเครียดมากคือโรคติดต่อมากับต่างด้าวซึ่งบางทีเรา
ไม่รู้จักหรอกว่าเขาจะนำาโรคอะไรมาบ้าง ที่เคยเจอมาแล้วคือโรคมือเท้าปาก  
นอกจากนั้นในกลุ่มชาวพม่าก็มีปัญหายาเสพติดพวกกระท่อม เมาแล้วมัก
เกิดการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเขาเอง” 
 คนพมา่กบัสงัคมไทยทีเ่ขามาอยู ่มกัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิแปลกแยก 
ไมม่ใีครรูจ้กัใคร ไมม่ปีฏสิมัพนัธอ์นัใด ยิง่ตอกย้ำาความหวาดกลวั หวาดระแวง
ใหก้บัเจา้ของพืน้ท่ี ขณะทีป่ญัหาสขุภาพเปน็ปญัหาพืน้ฐานอยา่งหนึง่ของชาว
พม่าในชุมพร แรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มักใช้บริการ
โรงพยาบาลของรัฐ เพราะเป็นบริการฟรีที่ได้มาจากการจ่ายเงินขึ้นทะเบียน 
หากปัญหาตามมาอีกเพราะพบวา่บางครัง้พวกเขามารอนควิแนน่โรงพยาบาล 
บางรายแค่ปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อย เพียงต้องการใช้สิทธิที่ได้จ่างเงินไป
ส่วนพวกที่ไม่ขึ้นทะเบียนต่างด้าวมักหาซื้อยากินเอง
 ปัญหาดังกล่าว นำามาสู่การนำาเสนอโครงการฯ สร้าง อสม. พม่า
เพือ่ดแูลชาวพม่ากนัเอง ด้วยความร่วมมือของคนไทยในพื้นที่  กิจกรรมเริ่ม
จากการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
 “เริม่จากการอบรมภาษาพมา่ครบั  จดัเอาคนไทยไปเรยีนภาษาพมา่  
เข้าหาคนพม่าที่พูดไทยได้เป็นตัวนำาในกลุ่มของเขา การเรียนภาษาเขา เพื่อ
ท่ีว่าเราจะไปส่ือสารภาษาของเขาได้บ้างอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะหันหน้ามาคุย
กันได้” 
 เป็นการจัดเรียนฟรีโดยโครงการฯดำาเนินการ คนไทยที่มาเรียนอยู่
ระหว่าง 30-40 คน ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาส โดยคนที่สนใจมาร่วมสามารถ
มาเข้าห้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการได้เลย หลักสูตรแบบง่ายๆ ไม่ได้สนใจ
ภาษาเขยีนหรอืตวัอกัษร เนน้การฝึกภาษาพดู ท่ีสามารถนำาไปใชใ้นชวีติประจำา
วันได้จริงสิ่งที่สอนก็เป็นคำาทั่วไป เช่นคำาทักทาย เป็นต้น  
 “ผมถามคนไทยที่มาเรียนพบว่าสิ่งที่เขาต้องการ คืออยากรู้ว่าคน
พม่าเขาพูดอะไรกัน อีกอย่างคนท่ีค้าขายโดยเฉพาะร้านโชว์ห่วย ที่มีอยู่มาก
ในชุมชน ก็จะได้ติดต่อค้าขายกันได้เท่าที่เรียนคิดว่าได้ผลราว 60% เพราะ
ไม่เน้นภาษาละเอียดมากแค่ทักทาย”
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 กจิกรรมตอ่เนือ่งเปน็การสรา้งผูน้ำาตา่งดา้วขึน้มาเพ่ือเปน็คนประสาน
งานกับคนไทย โดยเลือกคนที่พูดไทยเป็นผู้นำากลุ่มของเขา จากนั้นมาสร้าง 
อสม.พม่า เพื่อดูแลจัดการสุขภาพ ใช้ อสม.ไทยในพื้นที่อบรมถ่ายทอด
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
 การค้นหาพม่าที่จะมาเข้าอบรม ให้พวกเขาคัดคนมาเอง ครั้ง 5-6 
คน โดยมีแผนจัดอบรม 6 ครั้ง ใช้วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพราะแรงงานพม่า 
สว่นมากรบัจา้ง รอเลกิงานเวลาหา้โมงเยน็ คนทีม่าไมส่ามารถพดูไทยกใ็ชว้ธิี
สื่อสารผ่านคนที่พูดไทยได้เป็นหลัก 
 บางรายเจา้ตวัคนทีถ่กูเลอืกมาอบรม อสม. ไมไ่ดม้าเอง มอบหมาย
ภรรยามาแทน บางครอบครวัมาทัง้สองคน อยา่งไรกต็ามทางโครงการฯ จงูใจ 
โดยการ มีข้าวกล่องเลี้ยงตลอดรายการ 
 “ปัญหาที่พบกับกิจกรรมนี้คือคนพม่าที่มาอยู่ชุมพร ส่วนมากเขา
ไม่ได้ปักหลักอยู่ที่นี่นาน เป็นประเภทพวกมาขุดทองครับ หาเงินได้จำานวน
หนึ่งอาจกลับพม่า ไปบอกเพื่อนที่โน่นคนอื่นให้มาบ้าง คนใหม่ที่มาก็เป็นไป
ในลักษณะเดียวกันอีก วนเวียนไม่หยุดกับที่ พอเขามีเงินแล้วก็กลับ หรือ
บางรายเถ้าแก่ให้ที่อยู่ใหม่ เขาก็หายไป คนที่เราอบรมก็เจอปัญหาอย่างนี้  
เปลี่ยนหน้ามาบ่อย”
 อยา่งไรกต็ามจะเดด็บอกว่าตอนนีส้ามารถสรา้ง อสม.พมา่ได ้6 คน
คนเก่าหาย ก็ต้องอบรมใหม่ หลังจัดมาระยะหนึ่ง จะเด็ดเล่าว่าได้ไปนั่งฟัง 
อสม.พม่า เห็นเขาสอนพวกเขากันเองแนะนำาว่า เมื่อเกิดอาการของโรค
อย่างไร ควรไปซื้อยาอะไร ร้านไหน
 “ผมว่าจะเกิดประโยชน์กับบางกลุ่มอย่างพม่าที่หลบหนีเข้าเมือง
ผิดกฏหมาย พวกนี้ไม่กล้าไป โรงพยาบาลอยู่แล้วก็ต้องรู้วิธีดูแลตัวเอง”
 หลังสร้าง อสม.พม่าขึ้น เห็นได้ว่าช่วยลดปัญหาการแออัดใน
โรงพยาบาลของรฐัในชมุพรจากแรงงานพมา่ได ้เพราะพวกเขาไปโรงพยาบาล
น้อยลง เมื่อรู้ว่าบางโรคบางอาการสามารถซื้อยามากินเอง ส่วนสำาคัญน่าจะ
มาจากกจิกรรมทีท่ำาสรา้งบรรยากาศเปน็มติรของคนในชมุชน สรา้งความไวใ้จ 
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไทยและแรงงานต่างด้าวมากขึ้น จากที่อยู่แบบไม่รู้จัก
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หวาดระแวง ก็มารู้จัก เดินไปไหนมาไหนในชุมชนก็กล้าทักทายคนไทย
ทั้งที่แต่ก่อน ชาวพม่าจะขรึมมากขนาดไม่กล้ายิ้ม  
 “เมือ่กอ่นหากชวนเขามาทำากจิกรรม เขาจะไมก่ลา้มาเลย มีการแยก
กันระหว่างเด็กไทย เด็กพม่าด้วย ปัญหาพื้นฐานมาจากกลัวเรื่องโรคติดต่อ
เปน็หลกั ตอนนีไ้ม่กลวัแลว้ เพราะถอืวา่มรีะบบ อสม.เขา้มา” การไมรู่จ้กักนั
ไม่โอภาปราศรัยด้วย สร้างความลำาบากใจ อึดอัดใจในการอยู่ร่วม แต่หลัง
โครงการฯ ขับเคลื่อนจะเด็ดบอกว่าสถานการณ์ปัญหาคลี่คลาย 
 “เรารู้นี่ว่าพวกพม่าชอบทำาบุญ พอเรามีงานบุญอย่างงานทำาบุญ
ชุมชน มีการนิมนต์พระมาถวายภัตตาหารเพล เราชวน เขาก็ยินดีมาร่วม   
หิ้วปิ่นโตมาเป็นแถว หรือบางกิจกรรม ไม่ได้บอกเขาก็มาเองก็มี เขาบอกว่า
คนไทยบางคนบอกว่ามีงานก็เลยมา” เท่ากับว่าได้เปลี่ยนวิถีแรงงานต่างด้าว
ที่ไม่กล้าออกมาในสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เหตุผลที่ตั้งข้อสังเกตุ
คือกลัวคนไทยรังเกียจ และที่สำาคัญกลัวตำารวจจับ สำาหรับแรงงานต่างด้าว
ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนหรือไม่พวกเขาต้องกลัวตำารวจเอาไว้ก่อน 
 “เราบอกวา่โครงการนีไ้มม่ตีำารวจมาจบั 100% แต่เขาจะกลวัไปหมด 
ตอนแรกจงึมาร่วมโครงการฯ นอ้ยมาก ยิง่เขาหวาดระแวงอยูแ่ลว้ แคก่ารลง
ไปสอบถามสำารวจขอ้มลูตา่งๆ เขากส็งสยัว่าเราจะไปทำาอะไร ตอนนีถ้อืวา่ลด
ความหวาดระแวง การทะเลาะวิวาทน้อยลง อาจเป็นเพราะภาพมองเปลี่ยน
ไปจากที่เขากลัวมารู้จักคนไทยมากขึ้น กล้าที่จะยิ้มแย้มแจ่มใส”
 สิ่งที่เกิดขึ้นทำาให้ชุมชนอื่นหันมามองชุมชนพิศิษฐ์พยาบาลอย่าง
สนใจ ส่วนมากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจะเด็ดบอกกับคนเหล่านั้นว่า ทุกแห่ง
สามารถทำาไดโ้ดยไมต่อ้งมงีบประมาณ แคท่ำาตามแบบทีช่มุชนพิศษิฐ์พยาบาล
ทำาไปก่อนแล้ว อย่างเช่นการจัดกิจกรรมทำาบุญเลี้ยงพระเชิญพม่ามาร่วม
แทบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย 
 “แต่ท่ีอ่ืนท่ียงัไมไ่ด ้คงเพราะอาจมคีวามหวาดระแวงตอ่กนัอยูก่ไ็ด”้   
เขาบอกว่าจังหวะที่ยากที่สุดในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ คือตอนแรกเริ่มกว่าจะ
เจาะเข้าไปในชุมชนพม่าได้ อย่างที่เรารู้ว่า คนไทยกับพม่าเกลียดชังฝังหัว
จากประวตัศิาสตรท์ีเ่รยีนสอนมาไทยสอนกนัวา่พมา่มาตไีทย แต่พม่าเขาสอน
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ว่าไทยไปตีพม่า ขัดแย้งกันอยู่ เป็นความรู้สึกไม่ยอมรับต่อกันมาแต่โบราณ 
 “แต่ผมไม่คิดอย่างนั้น คิดว่าเราคนด้วยกัน”
 จะเด็ด กลา่วตอ่ว่าปญัหาอยา่งหนึง่ซอ่นอยูเ่กีย่วกบัแรงงานพมา่คอื 
กลา่วคอืแรงงานพมา่ทีม่ปีญัหาไปโรงพยาบาลไมไ่ด ้มกัใชว้ธิใีหค้นอืน่ไปแทน 
คนป่วยที่ไปพบหมอไม่ได้ป่วย แต่แกล้งป่วย เพื่อเบิกยาให้คนอื่น 
  “อันนี้มีจริง แต่ อสม.พม่าช่วยให้ลดปัญหาลง แต่นั่นแหละ
การไปโรงพยาบาลย่อมได้ยาฟรี แต่กับ อสม.แนะนำาให้ไปร้านยา ต้องซื้อยา
ก็ต้องจ่ายเงิน เขาอาจอยากได้ยาฟรีมากกว่า จึงมีบ่อยไปอออยู่ที่ รพ.”
จะเด็ดเล่านอกจากเรื่องนี้ เขายังมุ่งหน้าแก้ปัญหาอื่นในชุมชนด้วยไม่ว่า 
ปัญหายาเสพติด อันเนื่องจากเป็นชุมชนแหล่งรวมของนักเรียน การจราจร
ในชุมชน เพราะถนนแคบ  
  “แต่การจราจรนี่เป็นปัญหามาก คุยกับคนไทยเราเองในชุมชนไม่ได้ 
คนไทยไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ยากกว่าทำากับพม่า” จะเด็ดหัวเราะ 
 ส่ิงเหล่านี้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย อย่างกรณี พิสิทธิ์ คิ้วสง่า 
กรรมการชุมชนพิศิษฐ์พยาบาล เจ้าของร้านตัดผมก็มีลูกค้า เห็นว่าพม่าเดิน
เข้าร้านหนาตากว่าเมื่อก่อนหลายเท่า 
 “ที่จริงรู้จักกันบ้างแล้ว แต่พอมีโครงการฯ ก็ยิ่งสนิท ผมมีบทบาท 
ช่วยประสาน ช่วยเหลือ เกี่ยวกับโครงการฯ ครับ เพราะพูดพม่าได้บ้าง ฟังรู้
เรื่องบางคำา ที่จริงหลายคนในชุมพรพูดพม่าพอได้นะครับ อย่างตามร้านค้ามี
เภสัชกร ลูกครึ่งพม่า-ไทย ครอบครัวอยู่มานานและถือสัญชาติไทย คนพม่า
ส่วนมากที่ไปซื้อยาที่ร้านเขา” พิสิทธิ์เล่าและว่า
 โดยทั่วไปพม่ามีอะไรน่ารัก อย่างเช่นการนัดประชุมพม่ามักมาร่วม
กิจกรรมตรงเวลา มากกว่าคนไทย และแม้ชาวพม่ากลุ่มใหญ่ที่มาอยู่ชุมพร 
มักมาอยู่ชั่วคราว ไม่มีหลักแหล่ง แต่บางคนมาอยู่นานจนพูดพม่าภาษา
ตัวเองไม่ถูกแล้วก็มี สำาหรับเด็กพม่าที่ตามครอบครัวเข้ามอยู่ในชุมพร
ทุกวันนี้ มีโรงเรียนรองรับบุตรหลานชาวพม่าหลายแห่งในชุมพร เป็นการ
ช่วยกันแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวพม่าที่เป็นแรงงานหลักของจังหวัด •
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 ไม่นานมาน้ีหากขนืมใีครสกัคนทีบ่า้นบางสระ ตำาบลคลองกระบอื 
อำาเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช  ลกุขึน้มาออกกำาลังกายแล้วตอ้ง
รู้สึก “บัดสี” อันหมายถึงชวนอับอายขายหน้ากันเลยทีเดียว
 พรทิพย์ คงนก หรือ “พี่เอียด” ผู้รับผิดชอบโครงการบางสระ
สัมพันธ์ ออกกำาลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว เป็นคนหนึ่งที่รับรู้ปัญหา
นี้ดี ความที่ทำางานสังคม มาตั้งแต่รับตำาแหน่งสมาชิก อบต.จนกลายมาเป็น
ประธาน อสม.หมู่ 9 บ้านบางสระในปัจจุบัน 
 เธอยังรู้อีกว่าคนที่นี่เป็นโรคเบาหวานความดันกันมาก สาเหตุมา
จากการขาดการออกกำาลังกาย เคยเสนอทำาโครงการออกกำาลังกายหวังช่วย
แก้ปัญหา แต่ทำามาแบบลุ่มๆ ดอนๆ เพราะไม่มีงบประมาณ ครั้นไปร่วมกับ
ชมุชนอืน่กไ็มไ่ดผ้ลสกัเทา่ไร ลา่สดุมโีอกาสเสนอโครงการฯรบัการสนบัสนนุ
จาก สสส.

3
วิถีใหม่ชาวบางสระ 
ออกกำาลังกายแบบไม่บัดสีคน
โครงการบางสระสัมพันธ์
ออกกำาลังกายร่วมกัน ผูกพันครอบครัว

0
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 ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ หรือ “พ่ีอ้อย” พยาบาลวิชาชีพ
ชำานาญการ โรงพยาบาลปากพนังซ่ึงมีถิ่นพำานักอยู่บางสระ เป็นผู้มีส่วน
สำาคัญช่วยพี่เอียดพัฒนาโครงการฯ จนมารับบทบาทเป็นครูนำาเต้นแอโรบิค
ประจำาบางสระ เธอเล่าว่ากิจกรรมการออกกำาลังกายช่วงแรก มีการรำาไม้
พลอง แต่ช่วงหลังวิทยากรไม้พลองไม่ว่าง พี่เอียดทำาหน้าที่นำาเล่นอยู่พัก
หนึ่งจนเกิดอุบัติเหตุเจ็บขา กลุ่มไม้พลองจึงกลับไปทำาเองที่บ้านไม่เป็นกลุ่ม
เหมือนช่วงแรก ขณะนี้กิจกรรมกลุ่มออกกำาลังกายที่ได้รับความสนใจมาก
ที่สุดคือการเต้นแอโรบิค
 “อันนี้พี่อ้อยเองจะเป็นคนนำา บ้านพี่นี่ห่างจากที่ทำางานแค่ 10 กิโล 
ไปกลับทุกวัน ตอนเย็นได้กลับมานำาเต้นแอโรบิค”
 พี่อ้อยฐานะคนของชุมชนถูกดึงมาเป็นทีมงาน กำาลังสำาคัญร่วมกับ
พี่เอียดโครงการฯ นี้ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเชิญวิทยากรมาอบรมการออก



194 ส ว ร ร ค์ บ้ า น ใ ต้

กำาลังกายหลากหลายชนิด  เป็นการวอร์มความสนใจชุมชนใช้เวลา 3 เดือน 
เริ่มนำาเต้นแอโรบิคในเดือนที่ 4 ทาง อบต. เห็นว่าเกิดกิจกรรมชัดเจนเห็น
ชาวบ้านเต้นอยู่บนพื้นปูนหน้า รพ.สต. ดูไม่สวย จึงอุดหนุนงบประมาณมา
ปรับสถานที่ทำาลานแอโรบิคแบบมาตรฐาน มีเวทีนำาเต้น  
 นอกจาก อบต. แล้วคนสนับสนุนการเงินยังมีคนในพื้นที่ และงบ
จากโครงการฯ ร่วมสมทบ
 ตอนแรกทีมทำางานต้องเดินไปชวนพ่อแม่พี่น้องมาออกกำาลังกาย 
แต่พอมีกิจกรรมเต้นแอโรบิค ชาวบ้านลุกมาร่วมเองและเพิ่มจำานวนมากขึ้น  
ทุกวันนี้เกิดบรรยากาศที่คนรีบกลับจากงานเต้นมิได้ขาดในช่วงเย็น
 “ตัวพี่อ้อยเองก็หัดเต้นแอโรบิคจากโครงการนี้เหมือนกัน แต่ก่อน
ทำาไม่ได้ บังเอิญตอนออกงานๆ หนึ่ง หาคนนำาเต้นไม่ได้เลยออกนำาเอง
จึงรู้ว่ามันไม่ยาก แต่ต้องไปซ้อมมาเป็น 10 วัน จนมันไปเอง เรารู้ว่าจะเต้น
อย่างไร”
 เนื่องจาก รพ.สต.ตั้งอยู่กลางชุมชนบางสระ พอเกิดลานแอโรบิค  
รพ.สต.จึงใช้งบพัฒนา อสม. มาซื้อเครื่องออกกำาลังกายกลางแจ้ง 6 ตัว
มาวางประกอบเข้ามาอีก บริเวณนั้นจึงกลายเป็นจุดศูนย์รวม ในการออก
กำาลังกายของคนบางสระอย่างชัดเจน
 พี่อ้อยเล่าว่า ในเวลา 5 โมงเย็น คนในชุมชนจะออกมาออก
กำาลังกาย โดยจุดรวมอยู่ที่ในสถานที่ดังกล่าว คนที่ไม่เต้น ออกมาเดินเส้น
ทางผ่านไป-กลับจากลานแอโรบิค และเครื่องออกกำาลังกาย เป็นระยะทาง
ราว 1 กิโลเมตร  
 “คนแก่เต้นไม่ไหว เราเรียกพวกเขาว่า กลุ่มเดินค่ำาย่ำารุ่ง ก็คือมี
คนเดินหัวค่ำากลุ่มหน่ึง และกลุ่มเดินช่วงหัวรุ่งก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะ” พ่ีอ้อย
เล่าว่าในบางสระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่สุดของ ต.คลองกระบือ นั้นมีข้าราชการ
เกษียณอาศัยอยู่มาก พวกเขามักชวนกันออกเดิน มีกลุ่มครูเกษียณราว
20 คน ท่ีเหลือเป็นกลุ่มที่ชวนกันขี่จักรยานไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ราว
10 คน สำาหรับแอโรบิคที่นำาโดยพี่อ้อย หรือชาวบ้านเรียกติดปากว่า
“หมออ้อย” นั้นเต้นทุกวันยกเว้นวันฝนตก เริ่มตั้งแต่ 17.30-18.30 น. 
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คนมาร่วมเฉลี่ย 15 คน หรือวันที่มากสุดถึง 30 คน
 พอ่แมม่าออกกำาลงักาย ลกูกต็ามมาเลน่ ทางทมีงานเลยคดิจดักรุป๊
ออกกำาลังกายแบบเด็กๆ มีเพลงเด็กมาเปิดราว 15 นาที ช่วงที่ผู้ใหญ่อาจ
กำาลังเล่นฟิตเนตวอร์มร่างกายกับเครื่องอออกกำาลังกายกลางแจ้ง  
 การส่งเสริมให้เด็กออกกำาลังกาย ไม่เน้นท่าทางอะไรมาก มีเด็ก
ขาประจำามาร่วม 10 กว่าคน 
 “เราเต้นกันจนได้รับเชิญเป็นตัวแทนเต้นในงานกีฬาของ อบต.
แต่ตอนนี้ฉันปวดขาไม่ได้เต้น แต่ยังไปทุกวันไปช่วยเปิดเครื่องเสียง ไปดู”
พี่เอียดช่วยเสริม
 “จริง” พี่อ้อยบอกว่า ทุกวันนี้กลุ่มแอโรบิคเต้นเก่งจนได้รับเชิญ
ออกงานอยู่บ่อย ไม่ว่ากิจกรรมชุมชน เช่น กีฬาที่ อบต.จัด ก็มาเชิญทีมไป
เต้นเปิดสนามให้ หรือกิจกรรมอำาเภอ ก็ส่งตัวแทนไปร่วม 
 ผลของโครงการฯ ทำาให้คนบางสระหันมาออกกำาลังกาย จากเมื่อ
ก่อนมานั่งนับหัวได้ไม่กี่คน ช่วงนี้พี่อ้อยประเมินว่ามีคนมาออกกำาลังกาย
นับ 100 คน 
 “เห็นชัดเจน หลังเราจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ มีการระดมทุน
จากหน่วยงานต่างๆ มาช่วย เน้นครอบครัวปลูกฝังการออกกำาลังกายตั้งแต่
เดก็ เหน็ไดว้า่มกีารชกัชวนมาเปน็ครอบครวั  สว่นคนทีย่งัไมม่า เพราะฐานะ
ยังไม่ค่อยดีมีอาชีพรับจ้างใช้แรงเหนื่อยอยู่แล้ว และคิดว่างานคือออกกำาลัง
กาย”
 พี่อ้อย หรือหมออ้อย ตามคำาเรียกขานของชาวบางสระ บอกว่า
ในทางการแพทย์ความเข้าใจดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะว่าการออก
กำาลังกายตามหลักทางการแพทย์ต้องทำาต่อเนื่อง 30 นาที โดยไม่หยุดไป
ทำาอะไรเสียก่อน และเป็นการออกกำาลังกายปานกลางคือทำาแล้วเหงื่อออก 
หายใจเร็ว ชีพจรทำางาน รู้สึกเหมือนเหนื่อย ถ้าเข้าลักษณะดังกล่าวเท่ากับ
ออกกำาลังกาย 
 “แต่ว่าถ้าทั้งวันอยู่บ้านขายของ เดินไปเดินมา รู้สึกเหนื่อยใจ
แต่ไม่เหนื่อยกาย เราจะได้ความเครียดได้ฮอร์โมนตัวไม่ดีมาแทน” เธอว่า  
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 คนที่ทำางานออกแรง ถือว่าออกกำาลังกายได้ในกรณีทำาต่อเนื่อง
30 นาที มีเหงื่อออก และมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่หนักพอ ถ้างานหนัก
ไม่พอ เช่นทำาสักพักแล้วหยุดนั่งคุยกัน ไม่ถือว่าออกกำาลังกาย
 ชาวบ้านคิดว่าทำาสวน ถางหญ้าครึ่งชั่วโมงแล้ว ไม่ต้องไปออก
กำาลงักายแบบไหนอีก พีอ่อ้ยตอ้งอธบิายวา่ลกัษณะแบบนัน้ทำาให้รา่งกายทรดุ
โทรมมากกว่า เพราะเป็นการออกกำาลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ไม่ครบตาม
กระบวนการออกกำาลังกาย  
 “เราบอกให้ข้อสังเกตง่ายๆ ว่าทำางานบางอย่างจะเหนื่อย แต่หาก
ออกกำาลังกายถูกรูปแบบแล้วกลับมาบ้านจะรู้สึกเบาตัวสบาย เพราะสาร
ฮอร์โมนความสุขจะหลั่งออกมา”
 แถบอำาเภอปากพนังมีงานประเพณีมาก โดยเฉพาะงานบวช พอมี
งานต้องหยุดการเต้นแอโรบิคเพราะต่างคนต้องไปช่วยงาน แต่ก็ได้ออก
กำาลงักายอยูดี่ เพราะคนกลุม่ทีไ่ปชว่ยงานบวชมกัจะไดร้ำาวงเวยีนครกในงาน
บวชแทน 
 “ในงานบวชเราก็เจอคนหน้าเดิมอีก นอกจากทำาอย่างอื่นแล้วยัง
ช่วยงานบุญโดยการรำา เต้นกันเป็นชั่วโมง” 
 การรำาวงเวียนครกเป็นรำาวงประยุกต์ตา่งจากรำาวงสมัยก่อน ถือเป็น
การออกกำาลงักายอยา่งหนึง่ ยิง่คนมหีลกัพืน้ฐานมาจากการเตน้แอโรบคิแลว้
ทำาได้ไม่ยาก สามารถเต้นและรำาลงจังหวะง่ายดายและไม่พลาดพลั้งจน
บาดเจ็บ
 “พี่อ้อยเข้าไปรำาวงเวียนครกจะรู้เลยว่า คนไหนเคยผ่านกิจกรรม
การออกกำาลังกายอย่างแอโรบิคมาแล้วบ้าง เขาจะรู้จังหวะ ถือว่าเป็นการ
ออกกำาลังกาย เพราะส่วนมากไม่หยุดเลยหากลองไม่หยุด” พี่อ้อยหัวเราะ 
บอกว่าบางรอบมีสิบเพลง เฉลี่ยเพลงหนึ่งสามนาทีแสดงว่าทำาต่อเนื่องครึ่ง
ชั่วโมง หลังจากนั้นออกมานั่งพักไม่ทันหายเหนื่อย รอบใหม่มีคนดึงออกไป
รำาอีก อาจยาวถึง 2 ชั่วโมง
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 “บางทีไม่ได้ออกกำาลังกายในที่ประจำา เราก็ชวนกันไปรำาวงเวียน
งานบวชแทน แล้วก็เต้น เอาจริงเอาจังเพราะเป็นวิถีอย่างหนึ่งของการ
ออกกำาลังกาย” 
 การออกกำาลงักายตอ้งสรา้งปจัจยัเอือ้ และปรบัใหเ้ขา้กบัวถิจีรงิของ
ผู้คนแต่ละชุมชน ในสายตาของนักสาธารณสุขอย่างพ่ีอ้อยมองว่าคนทั่วไป
นั้น หากคนไม่เป็นโรค เขาจะยังไม่ออกกำาลังกายหรือคิดดูแลตัวเอง จึงต้อง
สร้างปัจจยัเอ้ือทางสิง่แวดลอ้มขึน้ เพราะไมม่ใีครมาบงัคบัใครออกกำาลงักาย
เป็นเรื่องตระหนักเอง ทำาเอง ได้เอง รู้ได้ด้วยตัวเอง
 สำาหรบัการสรา้งปจัจยัเอือ้ของโครงการฯ ทีด่ำาเนนิการแลว้ คอืสรา้ง
สถานทีอ่อกกำาลงักายรองรบัไมเ่ฉพาะลานแอโรบคิหนา้ รพ.สต.เทา่นัน้สำาหรบั
กลุ่มอื่น อย่างกลุ่มคนเดินค่ำาย่ำารุ่ง มีการปรับทางเดินให้กันรถชนคนสูงอายุ
ที่ออกมาเดิน 
 ในกลุ่มจักรยาน ชวนเขามาร่วมกิจกรรมปั่นรถจักรยานตามขบวน
ในวันที่มีกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เขาได้โชว์ว่าเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพ
ลดข้อเส่ือม และได้พละกำาลัง พอส่งเสริมด้วยวิธีดังกล่าวก็ทำาให้คนที่ถีบ
อยู่รู้สึกว่าอยากถีบและ คนสนใจมาถีบจักรยานยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 พี่อ้อยนั้นส่วนตัวชอบออกกำาลังกายอยู่แล้ว เป็นนักกีฬา มาตั้งแต่
เด็กเคยเป็นแชมป์ปิงปองของโรงเรียน ตัวสามีก็ชอบเล่นกีฬาประเภทนี้
ทีบ่า้นมโีตะ๊ปงิปอง ชวนเดก็ในชมุชนมาเลน่ปงิปองพรอ้มสอนเทคนคิการเลน่
ให้ฟรีในวันหยุดเรียนเสาร์-อาทิตย์ จนมีสมาชิก 20 กว่าคน 
 “พอเดก็พดูว่าไปเลน่ปงิปองทีบ่า้นหมอออ้ย เรากมี็ความสขุ เรากไ็ด้
เล่นกับเด็กด้วย ปิงปองนั้นเล่นคนเดียวไม่ได้ นี่ก็เป็นการปัจจัยเอื้อ สร้าง
โอกาสให้ตัวเองได้เล่น ช่วงเสาร์ อาทิตย์กลางวันจึงออกกำาลังกายด้วยการ
เล่นปิงปอง ตอนเย็นแอโรบิค ส่วนเด็กผู้ชายที่มาเล่นปิงปองก็ไปเตะบอล
กันในสนามโรงเรียน”
 รูปแบบการจัดออกกำาลังกายที่เกิดข้ึนจึงมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่
ไม้พลอง ยางยืด ดังที่กล่าวแต่ต้นขณะเดียวกันยังสร้างกลุ่มออกกำาลังกาย
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ขึ้นมาหลายกลุ่ม ประกอบด้วยแอโรบิค 20 คน เดินออกกำาลังกาย 20 คน  
ขี่จักรยาน 10 คน ตะกร้อวง 12 คนปิงปอง 12 คน และวิ่ง 4-5 คน 
 “คนที่วิ่งนี้เกิดจากการที่เราจุดประกายครั้งเดียว เขายังวิ่งมาตลอด 
มีรายหน่ึงที่ต้องดูแลแม่พิการ จนไม่มีเวลาดูแลตัวเองทำาให้น้ำาหนักขึ้นมา
90 กิโล เป็นความดัน พอเราเห็นเราทำาโครงการฯ เขาก็วิ่งจนน้ำาหนักลด
ลงเหลือแค่ 60 กิโล ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน แล้วก็มีคนวิ่งตาม”
 มุมหน่ึงชุมชนบางสระเป็นแหล่งพนักของข้าราชการ หลายคน
เป็นต้นแบบของการที่รักสุขภาพ ปลุกกระแสสุขภาพได้พอควร อย่างตำารวจ
คนหนึ่งหยุดบุหรี่ด้วยตนเอง เขาเล่าให้เพื่อนฟัง คนอื่นก็ทำาตาม หรือในวัน
ประกวดสุขภาพ ปลัดอำาเภอพาแฟนที่เป็นครูมาวิ่งได้ที่ 1 ชาวบ้านก็เห่อว่า
ปลัดมาวิ่งได้รางวัล น่าจะชวนเมียตัวเองวิ่งบ้าง
 “เหตปัุจจัยดงักลา่ว มนักช็ว่ยกนัเปลีย่นทลีะนดิ ขณะทีแ่ตก่อ่นใคร
ลุกขึ้นมาออกกำาลังกายแล้วดูบัดสี ผู้หญิงบางคนนุ่งชุดออกกำาลังกายแล้ว
สามีไม่ให้ออกจากบ้าน ใครออกวิ่ง แล้วคนถามว่าจะไปไหน ออกวิ่งแต่ละ
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ทีน่าอายมาก เพราะไม่มีคนวิ่งเลย แต่วันนี้ไม่มองเป็นเรื่องแปลก  ทันสมัย
แล้วในเรื่องนี้ พอเห็นใครออกกำาลังกาย กลายเป็นการชมว่าเก่งจัง”
 โครงการฯทำาให้ สังคมชาวบางสระมองถาพการออกกำาลังกายไป
อีกแบบ โดยใช้การพูดคุย อธิบายมาเปลี่ยนถึงวิธีคิด
 “ผู้ชายหลายคนก็มาบอกว่าหมออ้อยไปชวนเมียผมมาเต้นบ้าง
ทั้งที่สมัยก่อนบอกว่าอย่าไป แต่งตัวแบบนั้นตีตายเลย มันกลายเป็นการ
เปลีย่นคน และชมุชน บางคนพดูกบัภรรยาว่าเธออว้นจะตายอยูแ่ลว้ ไปเตน้
บ้างซิ ดูซิหมออ้อยเขาเต้น ทำาให้หุ่นดี … เป็นการพูดหยอกเย้ากันบ้าง
แต่ทำาให้คนรู้คุณค่าออกกำาลังกาย” 
 เหล่านี้ได้เกิดคุณค่าใหม่กับชุมชน ในเชิงรูปธรรม นอกจากได้สร้าง
สถานทีท่ีเ่ขาได้ออกกำาลงักาย ทีป่ลอดภยั ใกลบ้า้น ยงัเกดิกระแสออกกำาลงั
กายแบบ ครอบครัว หลายครอบครัวพากันออกมามาออกกำาลังกาย  
 “พี่เองไม่ใช่คนที่เป็นลูกสะใภ้ของบางสระ แต่ก่อนคนไม่รู้จัก
แตท่กุวนันีค้นรู้จกั เดนิไปไหนคนจะถามฉาวว่าวันนีเ้ต้นไหมหมอออ้ย เราเคย
เห็นภาพคนไม่ทำาอะไร อาจนอนดูทีวี ทุกวันนี้พอตอนเย็น พี่อ้อยจะปั่น
จักรยานไปนำาแอโรบิค เราจะมีเสียงแตรจักรยาน ปิ้นๆๆๆ เด็กท่ีคอยอยู่
ก็จะวิ่งตามถนนไป ไปถึงสนามกีฬา เพราะเป็นที่รู้ว่าเด็กจะได้เต้นก่อน 15 
นาที ผู้ใหญ่ 15-60 นาทีตามมา”
 การเตน้แอโรบคิทีบ่างสระไมเ่นน้แตง่กายเซก็ซี ่หรหูราแบบแอโรบคิ
ทั่วไป คำาสั่งพูดกันด้วยภาษาใต้ สร้างความเป็นกันเอง ชาวบ้านมาเต้น
ด้วยใจ ไม่ได้เรียกร้องอะไรไปกว่าการได้ออกกำาลังกาย พ่อแม่ที่ลูกอ้วน
กบ็งัคบัใหล้กูมาออกกำาลงักาย พวกท่ีเปน็เบาหวานมาเตน้ สามารถคมุน้ำาตาล 
แก้ความดัน ช่วยให้กินได้มากชดเชยด้วยการออกกำาลังกายแทน 
 “นี่ได้ยินคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันเขาพูดกันนะ”
 “คนทีไ่มเ่ปน็โรค เขามาเตน้ เพราะเชือ่วา่ไมเ่กดิโรคอืน่อกี หรอืคน
ที่เป็นโรคหืดหอบก็หายก็มีนะ” พี่เอียดเสริม 
 พี่อ้อยอธิบายอีกว่า “การเต้นแอโรบิคที่บางสระเราเน้นการท่าฝึก
สมองซีกขวาถึง 4 ท่า เพราะเราเป็นวิทยากรกระบวนการ การเน้นตรงนี้
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เพราะคนแก่ได้ฝึกสมอง บางทีในบางกลุ่มเช่นผู้สูงอายุ เขาอาจทำาท่าไม่ได้
แต่ได้ฝึกอารมณ์สุนทรียะ เขาเต้นไม่ได้แต่ได้มาสนุกกับเพ่ือนได้อารมณ์
ได้สังคม” เธอว่าภาพรวม เป็นการสร้างความรู้สึกว่าออกกำาลังกายลดโรค  
แต่ต้องทำาให้เป็นนิสัย เป็นวิถีชีวิต  
 ขณะนี้ที่บางสระหลายคนรู้สึกว่าการออกกำาลังกายเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิถีประจำาวันจริงๆเพราะ เมื่อไม่ได้เต้น อย่างเช่นหน้าฝน เขาอยากเต้น 
จนต้องนัดเต้นใต้บันไดของ รพ.สต. บางวันคนนำาแอโรบิคมีธุระส่วนตัว
คนมาตามถึงบ้านคะยั้นคะยอ จนต้องยอมไป 
 “กลายเป็นว่าเขาติดเราแล้ว ทั้งที่ตอนแรกเราเป็นฝ่ายตามเขามา
ออกกำาลังกายตอนนี้เขามารอเรา จนพี่เอียดต้องมาตามเราว่าหมออ้อย
มาเร็ว คนมาเต็มหมดแล้ว บางทีเราอยากหยุดบ้าง แต่พอเขามาตามเรา
ก็ต้องไปเต้นเพื่อสปิริต” 
 นั่นเป็นความสำาเร็จขณะที่ความคาดหวังต่อไปของเธอคือต้องการ
ทำาให้คนในกลุ่มที่มีโรคประจำาตัว สามารถมาออกกำาลังกายให้เหมาะกับโรค
ตวัเองและสามารถควบคมุโรคตวัเองได ้ สดุทา้ยไปตอบโจทยท์ีว่า่ออกกำาลงั
กายเพื่อป้องกันโรคและลดโรคนั่นเอง 
 ส่ิงที่ได้ชัดเจนจากโครงการสุขภาพที่ดี แต่พ่ีเอียดยังเห็นว่า
ในระหว่างกิจกรรมยังเกิดการรวมกลุ่ม ความสามัคคี เห็นได้จากแต่ก่อน
ถ้าประชุมตามแล้วตามอีก ตอนนี้การประชุมมาง่าย ได้ความร่วมมือ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ออกกำาลังกายมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้นำา อย่างเช่น
ผู้ใหญ่หมู่ 9 ช่วยประสานงานชาวบ้าน เชิญชาวบ้านมาร่วมประชุม ด้วย
ตนเองและร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีโอกาส สำาหรับ รพ.สต. สนับสนุน
ทุกอย่างมาแต่ต้นล่ าสุดสนับสนุนการสร้างผู้นำาเต้นแอโรบิค ชุมชนเพิ่มอีก
3 คน โดยพรอ้มใหค้า่ตอบแทนในการนำาเตน้ดว้ย  ขณะทีก่ารเกดิโครางการฯ
ทำาให้หมู่ข้างเคียงสนใจ เขายังไม่มีกลุ่มแบบนี้ เพราะยังไม่พร้อม เบื้องต้น
ชาวบางสระก็ชวนเขามาเต้นร่วมกันได้เลย
 “เรากบ็อกวา่มาเตน้เลยไมห่วงตอนนีก้จิกรรมม ีอสม.หมูอ่ืน่มารว่ม
ด้วย” พี่เอียดกล่าว •
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 “วนัหน่ึงเกดิระเบิดในตัวตลาดยีง่อ เราเหน็ภาพของคนทีป่ระสบ
ภัยแลว้คนอืน่ในชมุชนไมไ่ดส้นใจ ยงัตา่งคนตา่งอยู ่กค็ดิวา่ ถา้เหตกุารณ์
เกดิกบัตวัเองใครจะมาชว่ย คนทีม่ฐีานะหนอ่ยคงไมเ่ปน็ไรมาก แตก่บัคน
ยากจนอยู่แล้ว เหตุการณ์ร้ายมาซ้ำาเติมอีกคงลำาบาก”
 อบัดลุลาตฟี ขาวสะอาด ผูร้ับผิดชอบโครงการรว่มสรา้งชมุชนบา้น
ยีง่อนา่อยู ่เลา่ยอ้นกลบัไปถงึความรเิริม่จะทำาอะไรสักอยา่งเพ่ือ ชาวบา้นยีง่อ 
หมู่ 7 ตำาบลยี่งอ อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 “ผมก็เริ่มคุยกับคณะทำางาน ตอนแรกมีเพียงครู 3 คน พอดีว่านั่ง
คุยกนัทีมั่สยดิ จงึตอ่กบัคณะกรรมการมสัยดิวา่นา่จะทำาอะไรกอ่น แตผ่า่นมา
ประมาณปีกว่า ไม่ได้ทำาอะไร เพราะเริ่มไม่ถูก เราไม่มีประสบการณ์ทำางาน
ชุมชนมาก่อน”

3
ความเอื้ออาทรแห่ง “ซอยนรก”

โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู

1่
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 ระหวา่งนัน้อบัดลุลาตฟีเอาแนวคดิไปเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตำาบลยีง่อ  กไ็ดค้ำาตอบวา่คงเปน็เรือ่งยากทีจ่ะดงึงบประมาณมาใชท้ำางานตาม
แนวทางดังกล่าว ในที่สุดจึงเชิญพรรคพวกที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
อิสลามยะลาลงมาคุยเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 “ตอนแรกมาคยุนัน้เพือ่ให้ทกุคนอยากจะทำาสิง่นีก้อ่น พอทกุคนเหน็ 
ด้วยว่าจะทำาชุมชนเข้มแข็ง คณะทำางานจึงเริ่มมาหาปัญหาหลักของชุมชน 
ก่อนเสนอรับการสนับสนุนจาก สสส.”
 จากปญัหาทีม่องเหน็ในเบือ้งตน้อบัดลุลาตฟีมคีวามตอ้งการใหช้มุชน
ตื่นตัวเกี่ยวกับความเอื้ออาทรเป็นหลัก มองว่าหากใครในชุมชนได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ คนอื่นต้องมาช่วยดูแล ครั้นเริ่มประชุมหาปัญหา
ปรากฏว่ามีการให้น้ำาหนักไปท่ีปัญหายาเสพติดท่ีระบาดอยู่ในกลุ่มเยาวชน
อีกด้วย
 “หมู่ 7 ยี่งอ เป็นที่รู้กันในปัญหายาเสพติด จนได้รับการขนานนาม
ว่าซอยนรก มีคณะทำางานที่บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นซอยสวรรค์ให้ได้”
เขาเลา่ ทกุคนมองเหน็ตรงกนั แตเ่มือ่ไปคยุกบัผู้นำาชมุชนกย็อมรบัวา่การแก้
ปญัหาเร่ืองน้ีตรงๆ ยงัไมรู่จ้ะทำาอยา่งไร นบัวา่เปน็เรือ่งยากทีจ่ะเปลีย่นแปลง
ให้เห็นผลทนัตา จากทีค่ดิจะแกป้ญัหาดงักลา่วโดยตรงจงึปรบัมาเปน็กจิกรรม
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแทน 
 “เราจะรุกเลยไม่ได้ ตองถอยออกมาก้าวหนึ่ง คนที่ติดยาจะไปเลิก
เขาไม่ง่ายจึงหันมาสนใจกลุ่มที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คิดว่าจะหาวิธี
ป้องกันพวกเขาอย่างไร”
 กจิกรรมใชศ้าสนาเปน็หลกั บนแนวคดิว่าหากกลุม่เยาวชนหากมสีิง่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ก็สามารถทำาทุกอย่างได้ จึงเอาแกนนำาเยาวชน 4-5 คน
ก่อนมาพูดคุย ปัญหาแรกที่พบสำาหรับเยาวชนยี่งอคือเด็กล้วนแล้วแต่เป็น
ประเภทต่างคนต่างอยู่ เพราะเข้าเรียนในต่างโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
หลากหลาย บางคนเรียนใกล้บ้าน บางคนเข้าไปเรียนในตัวเมืองนราธิวาส 
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ซ่ึงเด็กที่ไม่เรียนสถาบันเดียวกันมักไม่สนิทสนมหรือพูดคุยกัน เพราะไม่มี
กิจกรรมอะไรร่วมกัน
 “ผมเลยกำาหนดกิจกรรมสำาหรับเด็ก เริ่มจากการจัดค่ายเยาวชน
จติอาสา แตป่ญัหาจากเดก็ในชมุชนไมส่นทิสนมกนั ทำาให้ไม่สามารถดงึเพ่ือน
มาร่วม บางคนรู้จักเพื่อนแค่ 3-4 คน ที่เรียนในสถานที่เดียวกัน ผมก็ต้อง
เอาแต่ละโรงเรียนๆ ละ 2-3 คน มาก่อนราว 60 คน รับเฉพาะผู้ชายเพราะ
ต้องนอนค้างคืนด้วย”
 ค่าย 3 วันจัดที่ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนประจำามัสยิด เชิญวิทยากร
จากมหาวทิยาลยัอสิลามยะลามาอบรมใหค้วามรู ้แตก่จิกรรมสว่นมากเนน้ไป
ที่การละลายพฤติกรรม โครงการฯหวังสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชน ให้ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน 
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 “หลงัจดักจิกรรมดงักลา่วแลว้คณะกรรมการกม็าถอดบทเรยีนกพ็บ
วา่ถา้ทำากบัเด็กอยา่งเดยีวหรอืว่าอยูค่า่ย 3 วัน ยงัไมเ่พยีงพอ  การแกป้ญัหา
ทีแ่ทจ้รงิตอ้งใหค้วามสนใจกบัครอบครวัของเดก็ดว้ย เพราะครอบครวัยงัเปน็
ปัจจัยสำาคัญกับเด็กที่สุด” 
 กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์จึงตามมารูปแบบเป็นการดึงครอบครัว
มาพูดคุย โดยตอนแรก คณะทำางานก็โยนคำาถามลงไปยังครอบครัว ว่าเรา
อยากให้ชุมชนเป็นอย่างไร ข้อมูลภาพรวมเมื่อนำามาประเมินพบว่าคนให้
น้ำาหนัก ในการที่อยากสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในชุมชน
 อบัดลุลาตฟีมาเขยีนยทุธศาสตรง์า่ยๆทีจ่ะดำาเนนิการในปแีรกบนฐาน
คิดสำาคัญคือ “จะรวมใจยี่งอเป็นหนึ่ง” เดินทางไปเรียนรู้จากมัสยิดที่สงขลา
ในการจดัการดูแลชุมชนกลบัมาจดักจิกรรมครอบครวัสมัพันธ ์6 ครัง้ รปูแบบ
เป็นการมานั่งคุยที่มัสยิด เชิญวิทยากรผู้รู้ศาสนามาพูดในหัวข้อต่างๆ 
 “ประเด็นหลักที่เราทำากับครอบครัวคือ ให้แต่ละครอบครัวดูแล
เอาใจใส่ดูแลครอบครัวตัวเองก่อน เด็กและเยาวชนที่มีปัญหา เราก็โยน
ไปให้ครอบครัวเป็นผู้แก้ เพราะปัญหาทุกอย่างมาจากครอบครัว” ข้อมูลที่
โครงการฯ คน้พบอยา่งเปน็นยัสำาคญั วา่ทีบ่า้นยีง่อมปีญัหาครอบครวัหยา่รา้ง 
บางครอบครวัพอ่แมไ่ปทำางานมาเลเซยี ฝากปูย่า่ตายายมาดแูลเดก็ เยาวชน
พวกนี้จึงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ติดเกม ติดยา
 หลงัจากดำาเนนิกจิกรรมมาระยะหนึง่ อบัดลุลาตฟีเลา่วา่ ผูป้กครอง
ตา่งใหค้วามไวว้างใจ และใหค้วามสำาคญั โดยเมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ในกลุม่เดก็
ผู้ปกครองในชุมชนพร้อมให้เขาและโครงการฯ มีส่วนเข้าไปแก้ไข  
 เพื่อให้ทำางานสะดวก คณะทำางานจึงมีมติที่จะจัดตั้งศูนย์พัฒนา
สถาบันครอบครัว ประจำามัสยิดมาแยยี่งอ ทำาหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการ
พัฒนาครอบครัวมีการวางแผนกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเป็น
ระบบ และมีคนทำางานอยูป่ระจำาศนูย ์ในชว่งหลงัละหมาดวนัศกุร ์เพือ่ความ
สะดวก หากใครต้องการปรึกษาปัญหาต่างๆ
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 “พดูงา่ยๆ คอืมสีถานทีพ่ดูคยุได ้ทีจ่รงิอนันีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นแผน แตพ่อ
เราทำากิจกรรมแล้ว ก็เกิดขึ้นมา” 
 ในส่วนคณะทำางานกลุ่มเยาวชน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
โดยเฉพาะกลุ่มแกนนำาที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ
มหาวิทยาลัย ต้องห่างหายไปจากชุมชน ต้องสร้างคนใหม่อยู่เรื่อยๆ
ทางโครงการฯ เกิดแนวคิดทำากิจกรรมพี่ช่วยสอนน้อง สร้างความต่อเนื่อง
แบบไม่ต้องไปสร้างกลุ่มใหม่ไปเรื่อยๆ โดยใช้วิธีจัดเด็กรุ่นพี่มหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดความรู้เชิงกิจกรรมไปยังเด็กมัธยม และให้เด็กมัธยมดูแลประถม 
 เด็กโตเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่ง แต่ที่อยู่กับพ้ืนที่เป็นนักเรียน
มัธยม ช่วงปิดเทอมเยาวชนทีเ่ปน็แกนนำาราว 15 คน จะนดักลบัมาพบกนัครัง้
หนึง่ มกีารจดักจิกรรมรว่มกนัของเดก็หลายอยา่งเชน่ กจิกรรมเฝา้ระวังความ
ปลอดภยั เฝา้ดแูลจกัรยานยนต,์ กจิกรรมสาธารณะประโยชนท์ำาความสะอาด
มัสยิด กุโบร์ และถนน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในวันสำาคัญทางศาสนา
ที่ชื่อว่า กิจกรรมเยาวชนดีศรียี่งอใส่ใจวันสำาคัญทางศาสนา
 “เราทำากิจกรรม เพื่อให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน” อับดุลลาตีฟ
ว่า  แม้จะมาถึงตอนนี้ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนซอยนรกเป็นซอยสวรรค์ยัง
ทำายาก เพราะปญัหาหลกัยงัมอียู ่จงึมาเนน้รปูแบบการปอ้งกนัปญัหามากกวา่ 
โดยเหน็วา่หากมเีดก็ทีม่ปีญัหา 10 คน ถงึไปแกอ้ะไรไมไ่ดก้อ็ยา่ไปเพ่ิมจำานวน
มากขึ้นกว่านั้นก็แล้วกัน  
 กิจกรรมเยาวชนและครอบครัว เป้าหมายไปสู่การเป็นชุมชนแห่ง
การเอื้ออาทร โดยหลักการทางศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย
 - กองทนุซากาด ทีม่สัยดิเปน็ผูด้แูล เกบ็เงนิจากผูม้รีายไดช้ว่ยเหลอื
  คนยากจน และมีปัญหา 
 - จัดทำาถุงยังชีพเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัวทำาหน้าท่ี
  เป็นแกนในการเก็บเงินจากกับคนที่มีรายได้ คนละเล็กละน้อย 
  เพื่อรวบรวมไปช่วยคนที่ประสบปัญหา
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 - ตั้งกลุ่มออมทรัพย์มัสยิดยาแมยี่งอ จัดสวัสดิการ เจ็บไข้ได้ป่วย 
  โดยคนท่ีเข้าโรงพยาบาล กลุ่มออมทรัพย์สามารถจ่ายให้คืนละ 
  100 บาท ไม่เกิน 5 คืน 
 - อกีอยา่งหนึง่ทีค่ณะกรรมการกำาลงัพจิารณารปูแบบการดำาเนนิงาน 
  คือการ รวบรวมกองทุนซากาดมาใช้ในลักษณะทุน ยกตัวอย่าง
  คนที่อยากทำางานไม่มีทุน ทางกองทุนจะให้ฟรีภายใต้คุณสมบัติ
  ที่กำาหนด
 อบัดุลลาตปี ประเมนิวา่หลงัทำาหลายกจิกรรมในชว่งทีผ่า่นมา มกีาร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุมชนยี่งอ “อย่างถ้าเราพูดเรื่องอะไรขึ้นมา ชุมชน
พร้อมให้ความสำาคัญ บอกว่าจะช่วยเหลือกัน มีความสุขทางกาย ใจและ
สิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของคน”
 เขาคิดว่าถ้าชุมชนยึดความสุขชุมชนนั้นจะน่าอยู่ เร่ืองนี้ในหลัก
ศาสนาอย่างที่ว่า “ฮายาตุลตอยีบะห์” หลักสร้างสุข และ “บาลดาตูลตอยี
บะห์” ก็คือหลักชุมชนน่าอยู่ตามหลักคำาสอนในศาสนา
 “เราใช้สองคำานี้มาสร้างชุมชนเอื้ออาทร เงินเป็นแค่เครื่องมือ
ความรกั ความเมตตา ความสขุตคีา่เปน็เงนิไมไ่ด ้นีอ่าจจะเขา้ใจยากสักหนอ่ย 
เพราะเป็นเรื่องสำานึกภายใน” 
 สิง่ทีท่ำามาเขามองว่าเหมอืนตน้ไมท่ี้ปลกูแลว้ตอ่ไป กต็อ้งรดน้ำาต้นไม้ 
ให้เติบโต ทุกวันน้ีในชุมชนมองตรงกันว่าปัญหาไม่ว่าเรื่องของเธอหรือเรื่อง
ของฉนั ลว้นแตเ่ปน็เรือ่งของเรา อยากผลกัดนัให้เดนิไปถงึจดุทีท่กุคนพรอ้ม
ตอบสนองความต้องการของชุมชน •
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 ลลิตา บุญช่วย เป็นท่ีรู้จักในฐานะคนที่ทำางานองค์กรชุมชนมา
หลายปีก่อนตัดสินใจกลับมาทำานาอินทรีย์ตามโครงการอาหารปลอดภัย
นาอินทรีย์ พื้นที่หมู่ 1-6 ตำาบลบ่อแดง อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 “พีเ่หน็วา่คนทกุวนันีไ้มส่นใจการทำานา และพืน้ทีน่าไปปลกูพชือยา่ง
อื่นเสียมากกว่า เช่น ปาล์ม ยาง ทั้งที่ผืนดินบ้านเราไม่เหมาะกับพืชสอง
อยา่งนี”้ เธอเลา่ ตอนทีก่ลบัมานอกจากพืน้ทีน่าถกูรกุราน ชาวนาซือ้ขา้วกนิ 
แม้มีคนทำานาอยู่สวนหนึ่งแต่เป็นการปลูกข้าวพันธุ์ผสม ไม่ใช่พันธุ์พื้นเมือง
 “พี่เป็นลูกชาวนา ชะแล้ เคยทำาตอนเด็กแต่ไม่ได้ทำานา เพราะไป
เรียนหนังสืออยู่ในเมือง เริ่มทำางานกับชาวบ้านมาแต่ปี 41 แต่รู้สึกว่าเอาแต่
พูดให้คนอื่นฟังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมตัวเอง ก็ปรับตัวเองมาทำานา”

3
ข้าวพื้นบ้านกลับคืนคาบสมุทร

โครงการอาหารปลอดภัยในนาอินทรีย

2์
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 กอ่นมาทำาโครงการนีเ้ธอทำานาอินทรียแ์ลว้ในรปูเครอืขา่ย ทำาใหเ้หน็
ผลว่าทำาให้ข้าวกิน เป็นฐานอาหาร สามารถประหยัดรายจ่าย เพราะใช้พันธุ์
ข้าวเองท่ีเก็บไว้ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวหรือทำากันเอง แรงงานใช้การซอ 
(ลงแขก) จากเครือข่ายมีที่ต้องจ่ายคงมีแต่ค่าไถนา
 ลลิตาเล่าว่าที่ผ่านมาสภาองค์กรชุมชนเคยเสนอให้มีการประกาศ
พืน้ทีค่าบสมทุรสทงิพระเปน็เขตพืน้ทีฐ่านอาหาร ซึง่ทางจงัหวดัสงขลารบัลกู
เห็นด้วย แต่สภาพที่เป็นอยู่ทั่วไปยังสู้กระแสทุนที่มาแรงไม่ได้    
 กิจกรรมโครงการที่เธอทำาแล้วคือการทำานา และคัดเมล็ดพันธุ์
เน้นการเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง เกษตกรที่มาร่วม 8 ราย 
เพิ่มเป็น 45 ราย ในพื้นที่ 4 ตำาบล ประกอบด้วย วัดจันทร์ บ่อแดง
บ่อดาน ม่วงงาม 
 “ก่อนหน้านั้นทางกลุ่มเราก็ไปร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายอื่น เช่นที่
พัทลุง ทำาให้ได้ข้าวพื้นเมือง อย่างข้าวเล็บนก สังข์หยด เฉี้ยง ช่อขิงมา
ขยายพนัธุ ์ชาวบา้นในพืน้ทีโ่ครงการ จะมาเรยีนรูก้บัเรา ร่วมกนัต้ังแต่แนวคดิ
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เร่ืองทำานา การลงมอืทำานาทกุขัน้ตอน ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืความพยายามเอาขา้ว
พันธุ์พื้นเมืองกลับมายังชุมชน”
 ล่าสุดทางโครงการฯสามารถเก็บพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเอาไว้ เกือบ 20 
สายพันธ์ุ มีการแจกจ่ายให้สมาชิกนำาไปปลูก แล้วขอคืนพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่ง
เอาไวเ้พือ่การขยายพนัธุต์อ่ ซึง่นอกจากพืน้ทีเ่ดมิยงัสามารถขยายไปสูต่ำาบล
อื่นอีก เช่น ท่าหิน ชุมพล สนามชัย นอกอำาเภอสทิงพระยังมีพื้นที่ไปถึง
อำาเภอสิงหนคร
 ลลิตามองว่าคุณค่าที่เกิดจากการทำาโครงการนี้ประกอบด้วย
 1. วิถีนาดั้งเดิมกลับมา เป็นการช่วยลดรายจ่าย เพราะต้นทุนการ
  ผลิตน้อย 
 “ปกติค่าพันธุ์ข้าวกระสอบละเกือบ 2,000 บาท ปุ๋ยเคมีกระสอบ
ละ 1,000 บาท ยังไม่นับค่าจ้างรถไถนา แต่แบบนี้ลดลง เพราะพันธุ์ข้าวไม่
ต้องซื้อ ปุ๋ยทำาเองมารวมกลุ่มทำาแล้วแบ่งใช้” 
 2. ข้าวพันธ์พื้นเมือง จะถูกกล่าวถึงมากขึ้นจากที่หายไป 
 เธอเล่าว่า ที่ผ่านมาไม่นานนี้ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลาเป็น
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ตัวแทนทำาข้อเสนอไปยื่นให้กับผู้สมัคร นายก อบจ. ว่าให้ใส่นโยบายข้าว
พื้นเมือง ผลักเป็นนโยบาย
 แม้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้มักจะเป็นข้าวแข็ง คนไม่นิยมกิน แต่มี
รสชาติอร่อย ยิง่ไม่ใช้ปุย๋เคม ีคนมากนิกจ็ะรูว้า่อรอ่ยแคไ่หน แถมยงัทนทาน
ต่อลมฟ้าอากาศ
 “ปี 2553 ท่ีเกิดภัยพิบัติน้ำาท่วม ข้าวพันธ์ผสม เสียหายมาก
แตพ่ีท่ำาขา้วพนัธ์พืน้เมอืงนีไ้มม่คีวามเสยีหายเลย เพราะมันปรบัตวัเองไดต้าม
สายพันธ์ุ นอกจากน้ันในนาพันธุ์พื้นเมือง มีหอยมี ปู ปลา ผักบุ้ง ล้ิน
หวา บัว ระบบนิเวศกลับมาดีขึ้น”
 นี่คือผลดีของการปลูกข้าวพื้นเมืองแบบนาอินทรีย์ การทำาต่อเนื่อง
มา 4 ปี ตำาบลเครือข่ายมาร่วมเรียนรู้ กลับไปทำาต่อในพื้นที่ตัวเอง สามารถ
ฟื้นที่ข้าวพื้นเมืองในตำาบลม่วงงาม 15 ไร่ ตำาบลวัดจันทน์ 10 ไร่ ตำาบล
บ่อแดง 10 ไร่ และตำาบลบ่อดาน 5 ไร่
 “ตอ้งยอมรับวา่คนยคุใหมค่วามสะดวกมากอ่น การทำาขา้วพืน้เมอืง
นั้นต้องตรากตรำาทำางานมากหน่อย เขาจึงไม่นิยม แต่เราไม่ย่อท้อจะทำาต่อ
ในปีนี้มีเพิ่มมา 45 ไร่ โดย 7 ตำาบล พร้อมจะทำา เข้าร่วมโครงการ”
 ลลิตาบอกว่าชาวนามีความสุขเมื่อเห็นเมล็ดข้าวที่ตัวเองปลูกภูมิใจ
น้ำาพักน้ำาแรงของตนและรู้ได้เมื่อลงมือทำาเองเท่านั้น ซึ่งนอกจากการฟื้น
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง วิถีการทำานาแบบเกษตรอินทรีย์รุ่นปูย่าตายาย เธอยังฟื้น
ภูมิปัญญาทำานาของคาบสมุทรสทิงพระ เช่นการใช้แกละเกี่ยวข้าว การเก็บ
ขา้วแบบเลยีง ฟืน้ฟอูาหารทีน่ยิมทำากนิเลีย้งกนัตอนเกีย่วขา้วทีเ่รยีกวา่เหนยีว
ละหวะ ปี่ซังข้าว และพิธีการรับเทียมดา ชาขวัญข้าว
 “การทำาโครงการจึงไม่ได้ทำาแต่เรื่องข้าวแต่หมายถึงวิถีของชาวนา
ท่ีคาบสมุทรสทิงพระ คนรุ่นใหม่ก็ตื่นตัวมามีส่วนร่วม คิดว่าเขาสนใจ
จริงๆ นะเพราะปีแรกที่ทำา วัยรุ่นมาดูกันเพราะเขาไม่เคยเห็นมาก่อน
เพราะ 20-30 ปี ไม่เคยทำานา” 
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 อาศัยที่ลลิตา เป็นกรรมการสถานศึกษากอยู่ ก็ไปเสนอขอว่าใน
วันหยุดขอเด็กมาช่วยทำานา ซึ่งทางโรงเรียนบ่อแดง และโรงเรียนสทิงพระ
ชนูปถัมป์ อนุญาตเด็กมาทำานาในกระบวนการทุกขั้นตอน 
 “ยอมรับว่าต้านกระแสหลักยาก อย่างที่ทางการส่งเสริมปลูกปาล์ม
ในนา พัฒนานาร้ัง ที่จริงไม่ใช่นาร้ังเลย แค่ส่วนหนึ่ง ที่เหลือก็เป็นที่นา
ที่ดีๆ นั่นแหละ ชาวนาอยากเป็นเถ้าแก่สวนปาล์มบ้าง โดยไม่รู้ว่าปัญหา
ขา้งหน้าเปน็อยา่งไร ยงัมภีาพลวงตาอกีมากเราไมไ่ปต้านกระแส แตเ่ราทำาใหดู้
เราทำาเพื่อพึ่งตนเอง ทำาข้าวไว้กิน เป็นฐานอาหารในชุมชน แต่เป็นเรื่อง
ยากอยู่”
 ในชุมชนเธอมองเห็นว่าเมื่อรัฐ มีโครงการพัฒนานารั้งของรัฐ มีคน
เข้ามาร่วม แม้เป็นพันธุ์ข้าวผสมแต่ดีใจว่าคนหันมาทำานา 
 “มานั่งดู ก็ว่าอย่างน้อยกระแสทำานากลับมาไม่ว่า แนวทางไหนก็
แล้วแต่ ก็ดึงจิตสำานึกคนกลับมาว่าใน 100 คน มีสัก 5-10% ที่ไม่ใช้เคมี 
น่าจะมี คนได้กลับมาทำานาได้เห็นประโยชน์ ดีกว่าซื้อ 100%”
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 ปัญหาหลักของการขับเคลื่อนเรื่องนี้มองว่าเป็นเรื่องการแสวงหา
ความสะดวกสบายของคนยุคใหม่ ต้องยอมรับแล้วว่า คนที่คาบสมุทร
สทิงพระ ไม่ออกไปทำานา ตื่นเช้านั่งรถบรรทุกคนงานไปโรงงาน หรือรับจ้าง 
ในเมือง ซื้อข้าวสารกิน 
 “ในหมู่บ้านมีแต่คนแก่กับเด็ก ทำานาอย่างไร” เธอว่า แต่ปรากฎ-
การณ์น่าสนใจของตอบรับ 7 ตำาบล ที่เธอพบถือว่าเห็นอะไรบางอย่าง 
 “เมื่อ 7 ตำาบลมาร่วม เราเห็นถึงการขยายไปสู่ตำาบลอื่น ผสมกับ
หนว่ยงานรฐัทีส่ง่สรมิ ชาวบา้นนา่จะทำานามากขึน้ พึง่ตนเองมากขึน้ เรากห็วัง
วา่สขุภาพ และพึง่ตนเองนัน่แหละ ท่ีตอ้งการมากๆ กระแสปุย๋เคมีแพง นา่จะ
ช่วยมาในแนวทางนี้นะ ซึ่งครอบครัวหนึ่งทำานา 5 ไร่ ฤดูกาลเดียว สามารถ
กินในครอบครัวเล็กๆ ได้ทั้งปี”
 อกีภาพหนึง่ โครงการฯ นี ้ทำาใหช้มุชนหนัมาทำาอะไรร่วมกนั มีความ
สัมพันธ์มากขึ้น สุขภาวะชุมชนดีขึ้น ฟื้นวิถีชุมชนที่หายลืมเลือนให้ชัดขึ้น
ในแงน่ีข้า้วเปน็แคเ่ครือ่งมอื แตพ่บอะไรมากในระหวา่งกจิกรรม ไมว่า่ปราชญ์
ชาวบ้าน คนมีความรู้ด้านอื่นๆ
 จากโครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนา ให้ในนาข้าวมีส่งสริมการเลี้ยง
ปลาธรรมชาติ “ที่ทำาเรื่องนี้เพราะปัญหาหน้าบ้านเรา ที่ติดอ่าวไทย จะพบว่า
มคีราบน้ำามันลอย พวกหาปลากไ็ปไกล ปลาแพงและคงมสีารปนเปือ้นทีม่อง
ไม่เห็นมาคิดว่า ลูกคลัก(ปลาในท้องนา) น่าจะปลอดภัยที่สุด เพราะในนา
ที่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก็ไม่ค่อยมีปลาอยู่แล้ว แต่นาอินทรีย์ปลาจะกลับมา  
เป็นเรื่องอีกเรื่องที่ตอบคำาถามเรื่องฐานอาหารของชุมชน”
 สำาหรับปัญหาหลักเธอว่าเป็นเรื่องคนไม่เชื่อมั่นว่าจะทำาเรื่องนี้ได้
การส่งเสริมท้องถิ่นยังไม่ชัด ทำาให้กระแสชุมชนไม่ขานรับเท่าที่ควร •
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 “ช่วงกอ่นชมุชนเราซึง่อยูใ่นท่ีรถไฟมคีวามแออดั คนหลากหลาย
กลุ่ม เทศบาลไม่ได้ลงไปดูแลเก็บขยะ ชาวบ้านเดือดร้อนมาเล่าให้ฟัง 
อย่างหัวปลานั้นมีมากพอทิ้งนานทับถมเน่าเหม็น เสียทั้งจิตและกาย”
 เป็นคำากล่าวของ เปรมวดี ผอมเอียด ผู้ประสานงานโครงการ 
แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ พื้นที่โครงการชุมชนป้อมหก
ถนนรัถการ ถนนถัดอุทิศ ถนนป้อมหกดินแดง ซอย 38 และซอยริม
ทางรถไฟ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
 “จนเหตุน้ำาท่วมหาดใหญ่มีบัณฑิต อาสาของ มอ.(มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์) ลงไปทำาโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน มีการสอน
หนังสือเด็กและพาเด็กเก็บขยะ และให้ทุนชาวบ้านส่งเสริมอาชีพจักสาน
เส้นพลาสติค การเพาะเห็ดนางฟ้า และกลุ่มสัจจะวันบาท เริ่มมีการรวมคน
ขึ้นมา”

3
บัณฑิตธุรกิจระหว่างประเทศ

กับภารกิจจัดการขยะป้อมหก
โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู

3่
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 เธอเล่าว่า ตอนนั้นจบการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กลับมาดูแลพ่อที่ป่วยที่บ้านจนพ่อเสียชีวิต ก็ไม่
ได้ทำางานอะไร จึงขออาสามาช่วยชุมชน ขณะที่งานส่วนตัวเริ่มขยับไปช่วย
ที่บ้านขายส้มตำา
 การที่บัณฑิตอาสา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาขับเคลื่อน
เยาวชนนับว่าเป็นพื้นฐานสำาคัญในการดึงเยาวชนมาทำากิจกรรมร่วมกัน
ขณะเดียวกัน พวกเขายังชวนนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เข้ามาช่วยให้คำาแนะนำาเรื่องการจัดการชุมชน
 “เรากไ็ดค้วามรูจ้าก นกัศกึษากลุม่นีเ้มือ่มาทำาโครงการ แนวทางรว่ม
สรา้งชมุชนปอ้มหกใหน้า่อยู ่ จงึใชว้ธิกีารสำารวจขอ้มลู ใชเ้ดก็ประถม-มธัยม 
ที่กำาลังปิดเทอม 30 คน ช่วยกันดูว่ากองขยะอยู่ตรงไหนจะจัดการอย่างไร”
 เพียงแค่ขยับ เทศบาลนครหาดใหญ่รู้ว่ามีการรวมกลุ่มสำารวจ
จัดการขยะโดยชุมชน ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้การจัดการขยะ
ของเสียด้วย 



215บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที ่ภาคใต้ 2555-2556

 “ในกิจกรรมแรกๆ เราได้ทำาหนังสือเชิญ ดร.ไพร พัฒโน นายก-
เทศมนตรีนครหาดใหญ ่มารว่มในกจิกรรม ซึง่เราคดิวา่เขาคงสง่เจา้หนา้ทีม่า
แต่นายกมาเอง ท่านพูดว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนมีความคิดริเริ่มที่ดี เพราะถ้า
ชมุชนนีส้ามารถจดัการแยกขยะได ้จะเปน็ตวัอยา่งของชมุชนอืน่ในหาดใหญ ่ 
เราก็ดีใจ การที่นายกเทศมนตรีมายังสร้างแรงกระเทือนให้ส่วนต่างๆ หันมา
สนใจจริงจังด้วย” 
 สท.ในเขตพื้นที่ยังมาช่วยเป็นแรงผลักดันสำาคัญ กิจกรรมต่อมา
จึงมีการเชิญวิทยากรจากเทศบาลนครหาดใหญ่ มาพูดเรื่องการคัดแยกขยะ
อนิทรยี ์ขยะอนัตราย หลงัจากนัน้ใชท้มีเดก็ลงไปสำารวจตามบา้น ประเมนิดวูา่
แต่ละบ้านมีกองขยะ แยกเป็นถุงหรือไม่ คนไม่แยก ก็จะมีทีมพี่เลี้ยงที่ลงไป
พร้อมกันบอกเล่าวิธีการคัดแยกขยะ ถ้าบ้านหลังใดคัดแยกชัดเจน จะมีการ
ติดสติ๊กเกอร์ที่โครงการฯจัดทำามีข้อความเก๋ๆ ว่า “บ้านนี้ดี แยกแล้วรวย”
 “เพราะว่า บ้านไหนที่แยกขยะแล้ว เอาไปขายก็ได้เงินในชุมชนนี้  
478 ครัวเรือน เป้าหมายในโครงการ เราตั้ง 100 ครัวเรือน ที่พบคัดแยก
ขยะมี 32 หลัง ก็ถือว่ามาก”
 นักศึกษาศิลปศาสตร์ บัณฑิอาสากลุ่มเดิม เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงมาให้ความรู้เร่ืองธนาคารขยะต่อ นั่นเป็นโจทย์
ต่อมาว่าต้องหาที่เก็บขยะสำาหรับขยะที่คัดแยกมาแล้วด้วย
 “ที่จริงแล้วในชุมชนมีร้านรับซื้อขยะอยู่แล้ว 2 แห่ง ที่ถนนรัถการ
และถนนถัดอุทิศ แต่ที่เราต้องการธนาคารขยะอยู่เพราะว่า น่าจะมีส่วนร่วม
จากชาวบ้านมากกว่า สุดท้ายมาได้สถานที่เป็นได้บ้านร้างที่ไฟไหม้ เหลือแต่
กำาแพง เจ้าของใจดีมาก ก็ให้ใช้เป็นธนาคารขยะ”
 จดัทมีจติอาสามาจดัการธนาคารขยะกอ่นสง่ขาย มคีา่ตอบแทนใหก้บั
ทีมงานเล็กๆ น้อยๆ จากการขายขยะนั่นเอง ขณะที่เทศบาลส่งตู้ใส่
ขยะอนัตรายมาวางธนาคารขยะ เพือ่แยกของจำาพวก ถา่นไฟฉาย แบตเตอรี ่
หลอดไฟ ฯลฯ
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 “สท. มาเปดิธนาคารขยะ และโรงเรียนบา้นปา้พรในคราวเดยีวกนั” 
 สมพร จันทวงศ์ คณะกรรมการชุมชมป้อมหก หรือป้าพรคนที่ถูก
กล่าวถึงโรงเรียนบ้านป้าพร ว่าโรงเรียนนี้ไม่มีอะไรมาก ชื่ออย่างนั้นแกได้
ยกบา้นใหนั้กศกึษาทีล่งไปทำางานพฒันาในชมุชน ใชเ้ปน็สถานทีอ่บรมใหเ้ดก็ๆ    
ต่อมาก็มี กศน.มาช่วยสอน 
 “ไมมี่อะไรกน็ัง่พืน้สลมันัน่แหละ สว่นมากเปน็เดก็เรยีนในระบบอยู่
แล้วมาเรียนเสริมในวันศุกร์ เวลา 16.30 น. ที่สำาคัญพวกนี้คือกลุ่มเยาวชน
ที่มาช่วยจัดการปัญหาขยะ”
 ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนป้าพร เป็น
สถาบันพัฒนาบุคลากรของโครงการฯ
 กำาไรจากขายขยะ นอกจากตอบแทนคนช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ
เปรมวดีเอาไปใช้ประกวดเขียนเรียงความเรื่อง “การจัดการขยะที่ชุมชน
ป้อมหก” ที่โรงเรียนป้าพร แจกทุนการศึกษา 500/300/200 ตามระดับ
รางวัล
 นอกจากยกบ้านให้เป็นโรงเรียนของเด็กๆ ป้าพร ผู้ซึ่งผูกพันกับ
ชุมชนป้อมหกโดยไม่คิดย้ายไปไหนแม้วัย 71 ปี ยังทำาหน้าที่ช่วยงานสังคม 
 “เราจะแจกถงุขยะ และเชอืกทีผ่กูถงุขยะ โดยทีป่า้พรลงทนุซือ้เอง 
แจกป้ายที่มีข้อความว่า เก็บขยะด้วยค่ะ ทุกวันนี้ 2-3 ทุ่มป้าพร ยังเดินแจก
ถุงขยะ ตื่นตี 3 ตีสี่มากวาดถนน ถ้าเห็นถุงขยะที่หมาคาบ แตกเพ่นพ่าน
ก็จะมาเก็บให้เรียบร้อย” ป้าพรเล่า และว่าตัวเธอเองยังทำาหน้าที่เป็นฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชนอีกตำาแหน่งหนึ่ง ด้วยวิธีการเดินแจกใบปลิว 
หรือบอกข่าว เพราะไม่มีระบบอื่นรองรับ 
 ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทางโครงการฯ อยากแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วย จึงจ้างช่างในชุมชนมาทำาบอร์ด ชวนเด็กที่ไม่ค่อยไปโรงเรียน 
เที่ยวเตร็ดเตร่อยู่มาช่วยทำาและจัดบอร์ดได้ 4 บอร์ดในบริเวณลานหอย 
เนื่องจากแต่ก่อนแม่ค้าใช้เป็นที่แกะเนื้อหอยแครงไปขาย
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 “ก็ไม่มีอะไรประชาสัมพันธ์มากนัก แต่มีความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
มีการเปลี่ยนเนื้อหาทุกเดือน”  
 เมือ่ไดบ้อร์ดมาแลว้ไดค้วามคดิใหม ่ในการสอนเดก็ทำาจดหมายขา่ว
ดกีวา่ จงึมีการเชญิทมีวทิยากรจากสถานวีทิย ุมอ.88.0 เอฟเอม็ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์มาช่วยสอนการเขียนจดหมายข่าว
 กลบัมาทีก่จิกรรมขยะ หลงัมธีนาคารขยะแลว้ยงัมีงานสำาคญัอนัหนึง่ 
คือการทอดขยะผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล เริ่มจากมีการประชาสัมพันธ์ ให้เก็บ
ขยะ วันทอดผ้าป่าก็ยกขบวนกันมาที่ธนาคารขยะ 
 “เราประทับใจว่า มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ได้มีส่วนร่วม อย่างคนที่มี
อาชีพเกบ็ขยะคนหนึง่ ทีเ่กบ็เอาเงนิทีย่อ่ยแลว้ ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
มาขายกิโล ส่วนมากคนไม่ค่อยรับซื้อ เราคิดว่าจะทำาอย่างไร ก็ใส่ซองมาทำา
เป็นเงินมงคลแจกในงานทอดผ้าป่า เป็นของที่ระลึก” เปรมวดีเล่า เงินที่ได้
จากทอดผ้าป่าไปทำาบญุทีส่ำานกัสงฆแ์หลมขวญัทีเ่กาะยอ ซึง่กำาลงัสรา้งศาลา 
 ขบวนทอดผ้าป่า ที่สนุกสนานเป็นมิติใหม่ของชุมชนผู้คนเห็น
ก็แปลกใจ ที่มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้น 
 “แม้แต่ป้าพรที่เป็นมุสลิม ยังมาร่วมขบวนผ้าป่าเลย” เธอเล่า
 สถานทีแ่ห่งหนึง่ในชมุชนเคยเปน็ทีท่ิง้ขยะของชาวบา้น จนเปน็ขยะ
กองโต ภาพอุจาดตามชุมชนมาตลอด ทางกลุ่มได้ขอเทศบาลช่วยปรับพื้นที่
ใหม่ มีการเก็บกวาดขยะเดิมออก แล้วลงหินคลุกเป็นลานชุมชน แต่มีคน
แอบทิ้งอยู่
 “มีอยู่รายหนึ่งอายุมากแล้ว ยอมเปลี่ยนตัวเอง อายุมากแล้ว
พอเราไปบอก พูดหลายครั้งทุกวิถีทาง หลายคนไปพูด ประธานชุมชน
กไ็ปพดู เขากร็บัปากแลว้ แตเ่ขากไ็มท่ำา พอไปเตอืน เขาวา่แกทิง้มานานกไ็ม่
พดูอกี เรากป็ลอ่ยใหแ้กทิง้เราเกบ็ไป คงเหลอืคนแบบนีอ้ยู ่1-2 บา้น ปา้พรจะ
ลงมือเกบ็ เม่ือเขาทิง้ เขาจะรูส้กึอยา่งไรไมรู่ ้ปา้พรเกบ็ ใครทิง้เราเกบ็” ปา้พรว่า
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 เปรมวดีเล่าว่า ตอนนี้ปริมาณขยะในชุมชนลดไปมาก จากที่มีการ
ทิ้งกองและเผา จนมีคนป่วยจากปัญหาควันจากกองขยะก็ลดลง ขยะจาก
กองไฟที่ระเบิดใส่บ้านคนที่อยู่ใกล้ก็ไม่มีอีก ขณะที่เทศบาลมาสนับสนุนการ
เก็บขยะของเสียอันตราย ส่วนขยะอินทรีย์ เอา ผัก ข้าวที่เหลือไปทำาน้ำา
หมักชีวภาพ 
 “เรื่องน้ำาหมักนี้อยู่ในกิจกรรมเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นประโยชน์
ป้อมหกR5ลัลลาสามัคคี เป็นโครงการฯ ที่เราคิดทำา มีการสอนการลดใช้
ถุงพลาสติค การเพ้นถุงผ้า ทำาน้ำาหมักชีวภาพ ในงานยังมีเครือข่ายจักรยาน
หาดใหญ่มาสอนการซ่อมรถจักรยาน ให้กลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องซื้อใหม่  
ธนาคารขยะมาเปิดร้านค้า 0 บาท รับขยะแลกเป็นของใช้อุปโภคบริโภค 
ข้าวสาร น้ำาตาล น้ำายาปรับผ้านุ่ม ในงานเรารณรงค์การปฎิเสธการใช้
พลาสติค โดยใช้จานชามธรรมดาไม่ใช้โฟม ก็เห็นภาพของชาวบ้านมาช่วย
กันนั่งล้างถ้วยจาน แทนที่จะไปมีขยะเพิ่ม ยังเห็นภาพชุมชนน่าอยู่ คือการ
เคลื่อนกันเข้ามาร่วมมือ จากที่แตกแยกก็กลับมา”
 การมีส่วนรว่มของคนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  จากเดมิทีเ่ยาวชนกบันกัศกึษา
รวมกลุ่มกัน ทำางานกันอยู่เพียง 15-20 คน หลังเคลื่อนโครงการฯ แล้ว
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คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งกิจกรรมเปลี่ยนภูเขาขยะให้เป็นประโยชน์ ป้อมหก
R5ลัลลาสามัคคี เห็นได้ชัดว่ามีคนมาช่วยงานมากจริงๆ เป็นประวัติการณ์
ของชุมชน อาจเป็นเพราะว่าวันนั้นมีการจัดกิจกรรมรดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่ช่วง
สงกรานต์ ซึ่งชุมชนแห่งนี้จัดเป็นครั้งแรก
 เปรมวดีเห็นว่าสิ่งที่ทำามาดีแล้ว แต่การทำาต่อเนื่องก็สำาคัญ ที่คิดทำา
อยา่งหนึง่แตย่งัไมช่ดัเจนคอืสวสัดกิารธนาคารขยะแนวคดิกค็อืขายขยะมีเงนิ
สะสมจัดเป็นสวัสดิการ แต่อยากให้ชัดเจนเห็นว่าเป็นประโยชน์ของการคัด
แยกขยะ ผ่านธนาคารขยะ
 มีคนหนึ่งที่มาขายขยะกับธนาคารขยะ ตอนหลังเขาขับผ่านไม่ขาย
กบัธนาคารขยะ ให้เหตผุลว่าธนาคารขยะซือ้ถกูกวา่โรงงาน เปรมวดเีคยรูส้กึ
ขดัแยง้ในใจวา่ทำาไมไมช่ว่ยกนั แตม่าคดิอีกท ีโครงการนีเ้ราแคต่อ้งการใหค้น
มาคัดแยกขยะ ไม่ใช่ทำาธุรกิจธนาคารชุมชน เขาคัดแยกขยะพอแล้ว จะส่ง
ไปขายที่ไหนก็แล้วแต่ ขยะไม่รกอยู่ที่นี่ใช้ได้ 
 “เรายังคิดส่งเสริมเยาวชน อย่างโรงเรียนบ้านป้าพร ไม่ใช่ กศน. 
อยา่งเดียว แตอ่ยากใหเ้ขาดงึมาทำากจิกรรมกบัเรา เขามาอยูน่ะ แตว่า่วนัหนึง่
พวกนี้เขาโตขึ้น อยากให้เป็นหลักสูตรอ่ืนด้วย เช่น ศิลปะการป้องกันตัว
ให้กับเยาวชนกลุ่มท่ีมาเรียนบ้านป้าพรอย่างเด็กคนหนึ่งที่ซอย 38 อายุ
17-18 กำาลังจะถูกข่มขืน เขาอยู่ในบ้านมีคนทำาร้ายดีว่าเอาตัวรอดมาได้
เรามาคิดว่าทำาอย่างไร ที่จะมาดูแลปัญหาอื่นด้วย ในชุมชนศิลปะป้องกันตัว
อาจชว่ย แตเ่ราไมรู่จ้ะทำาโครงการแบบนีอ้ยา่งไร เพ่ือชว่ยแกป้ญัหาหรอืปญัหา
เร่ืองเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัย จะช่วยอย่างไร ปัญหาเยาวชนที่ถูกสื่อชักพา
ในทางท่ีไม่เหมาะจะทำาอยา่งไร” เธอว่า เหลา่นีเ้อากลุม่เดมิเปน็ตวัขบัเคลือ่น
และเห็นว่ากลุ่มนี้ มีพลังพอขับเคลื่อนอะไรได้มาก 
 “การมีส่วนร่วมคนในชุมชนบางทีเขายังมองผิดว่าทีมทำา เพราะ
เอาหน้าเอาตา หรือมีการเมืองหรือเปล่า ทั้งที่ทีมเองไม่ต้องการอะไรเลย 
เพราะทีมงาน ไม่มีคนใหญ่โต หรือการเมืองมาปน” 
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 สุดท้ายเธอบอกว่าคนที่ทำางานอาสา ครอบครัวต้องให้กำาลังใจ 
เพราะมองผ่านตัวเองและทีมงานพบว่าหลายกิจกรรมไปไม่ได้เพราะ “คนใน
ครอบครัวไม่ส่งเสริมทำาสิ่งที่ไม่เป็นรายได้” เปรมวดีมองอย่างเข้าใจเจตนา
บรสิทุธ์ิ แตคิ่ดเสียวา่ถา้ไมท่ำาเพือ่ชมุชน ตอ่ไปลกูหลานยงัย่ำากบัปญัหาเดมิๆ 
เช่นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี คงไม่ถูกนัก
 “พอเห็นว่าเราทำา ทีมงานทำา ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ตอนนี้ทีมงานเรามานั่ง
โมกั้นทกุเช้าทีว่งขา้วตม้ เพราะในทมีคนหนึง่ขายขา้วตม้กนัทกุวนั มเีรือ่งเลา่
กันทุกวันเป็นห้องประชุมกลางแจ้ง ที่ใครจะเอาปัญหามาเล่ามาเติมมาเสริม
ในเรื่องต่างๆ ได้ ส่วนครอบครัวเราเห็นว่ามีทีมงานเพิ่มขึ้นมาทุกวัน เขาก็
สบายใจขึ้น มีอะไรก็ช่วยจากที่ว่าคิดลบ ก็มาหนุนเสริม แม้ไม่บวก แต่ก็
ไม่ขวาง ก็สุขใจในการทำางานมากขึ้น” เธอว่าบางเวลาอดนึกถึงสิ่งที่เรียนมา
ธุรกิจระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ส่งออก ขนส่งอะไรพวก
นัน้ ตวัเธอกลบัมาเกบ็ขยะในกองขยะทีพ่บหนอนเทา่นิว้กอ้ย บางวันไปนัง่ทำา
ตะกร้า ก็สบสน งงตัวเอง 
 “แตส่บายใจก็ทำา เพราะเราไมรู้่จะอยูน่านเทา่ไร เราอยูถ่นนถดัอทุศิ
มาตั้งแต่เด็ก เกิดที่นี่โตที่นี่ก็อยากทำาเพื่อชุมชนบ้าง” •
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 อำาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชมักถูกกล่าวถึงในฐานะ
แหล่งชมโลมาสีชมพู  แท้จริงแล้วหากลงเรือจากหน้าบ้านนางกำา  ตำาบล
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก็สามารถลงไปดูโลมาฝูงเดียวกันในระยะ
ทางใกล้แค่ 750 เมตร
 อำาเภอขนอมและอำาเภอดอนสกันัน้เปน็พรมแดนสองจงัหวดั โดยที่
ดอนสักคนทั่วไปมักรู้จักในฐานะเป็นท่าเรือเฟอร่ีไปเกาะสมุย เส้นทางผ่าน
ของนักท่องเที่ยวจำานวนมาก แต่คนก็ไม่ได้แวะเที่ยวที่นี่เท่าใดนัก  
 แต่คนบ้านนางกำา ตำาบลดอนสัก อำาเภอดอนสักคงไม่ต้องการ
นักท่องเที่ยวแบบทั่วไปนัก เห็นได้จากโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบ้างนางกำา ท่ีมีเป้าหมายต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่ออำานวยสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในอนาคต

3
“รักษ์โลมา”

สร้างกติกาชุมชนบ้านนางกำา
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำา

4
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 “บ้านเราอยู่ติดทะเล และภูเขาก็มีคนเข้าไปเที่ยวอยู่บ้างแล้ว
แต่ไม่มาก ทรัพยากรสำาคัญของเรามีสวน ชายหาดสวยงาม ภูเขา เกาะ 
หินชั้นที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย” วุฒิชัย ขนอม ฝ่ายอนุรักษ์ 
กลุ่มคนรักษ์นางกำา เล่า
 ช่วงแรกของโครงการ มีการเชิญคนในชุมชน 280 กว่าคน จากหมู่ 
10 และหมู่ 14 (ชื่อหมู่บ้านเดียวกัน แต่ถูกแยกทางการปกครอง) ทั้งสอง
หมู่บ้านที่ยังรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว ได้มาร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
อบรม เสริมความรู้ กระตุ้นให้สนใจสังคม สิ่งแวดล้อม 
 “ปญัหาทีผ่า่นมาเราเห็นภเูขาถกูจบัจองจากนายทนุ ตดัไมท้ำาลายปา่
การใช้ทรัพยากรในทะเลก็ไม่ถูกต้อง มีการใช้อวนลากอวนรุน ลำาคลอง
เน่าเสีย เนื่องจากเกษตรโดยเฉพาะนากุ้ง ถ้าปล่อยไว้แหล่งท่องเที่ยวที่พอมี
อยู่จะเสื่อมโทรม ชายหาดสกปรก มีขยะ”
 ปัญหาดังกล่าวทำาให้เกิดกลุ่มคนรักษ์นางกำา เคลื่อนกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมมาราว 1 ปี มีนายพิงค์พงค์ วิชัยดิษฐ์ เป็นประธาน เป็นการรวม
ตัวของคนในชุมชน เพื่อจะเสริมการพัฒนาของชุมชน มีสมาชิก 257 คน
ผลงานของกลุ่ม เช่น การทำาเส้นทางเดินท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ walk way 
เป็นระยะทาง 750 เมตร ระหว่างภูเขากับชายทะเล หน้าบ้านนางกำา
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 “ถ้าเราไม่สร้าง walk way ป่าตรงนั้นจะถูกบุกรุกแน่นอน แต่พอ
มาทำา ชาวบ้านมาร่วม คนที่พยายามมาจับจองที่ดินตรงนั้นก็ยับยั้งได้ เพราะ
ทางเดินไปขวางเสียแล้ว นับเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง” วุฒิชัยเล่า
 อิทธิยา สังข์ธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มบา้งนางกำาเลา่ตอ่วา่ สิง่ทีโ่ครงการขบัเคล่ือนส่วนใหญค่อืการ
จัดการเรื่องคน เน้นการสร้างความเข้าใจ ส่วนด้านวัตถุคือ ทำาแหล่งอาหาร
โลมา ฟื้นฟูป่าชายเลน และยังช่วยเสริมการทำาเส้นทางเดินท่องเที่ยวใน
ชายหาดหรือ walk way เพื่อการท่องเที่ยว 
 “กลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ประกอบด้วยยุวมัคคุเทศก์
น้อยท่ีเราสร้างขึ้น เป็นเด็กจากโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำา ทุกวันนี้พวกเขา
สามารถออกมาแนะนำาชุมชน นำาเที่ยวได้ อีกด้านหนึ่งยังช่วยกันอนุรักษ์
ชายหาด เพราะที่โรงเรียนมีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชายหาดอยู่แล้ว 
พอมีโครงการก็มาต่อกันได้เลย”
 เธอเลา่วา่ โครงการของ สสส. สามารถดงึคนในชมุชนมาสร้างความ
เข้าใจ สร้างความสามัคคี หลังจากนั้นจะทำาอะไรง่ายขึ้น 
 “ที่ผ่านมานอกจากชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ เกินเป้าหมาย
มีหน่วยงานข้างนอกเข้ามาด้วย อย่างฐานทัพเรือสงขลา มาช่วยงาน
สนัทนาการในยามมกีจิกรรม สว่นกจิกรรมอนรัุกษ ์พัฒนาชมุชน โดยทำาความ
สะอาดชมุชน และรณรงคก์ารอนรัุกษท์รัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม มีการเดนิขบวน
พาเหรด กับกลองยาวใช้รถเทศบาลมารับขยะที่ชุมชนเก็บ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ป่าชายเลน ประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวก็มาร่วม ส่วนในกิจกรรมการ
ปลูกป่า กลุ่มเยาวชนร่วมกับวิทยาลัยตาปี”
 สิ่งหนึ่งที่ได้มาจากการขับเคลื่อนโครงการฯ จากการสะท้อนปัญหา
ต่างๆ ที่ชาวบ้านนำาเข้าที่ประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ 8 ของเดือน จึงคิดจะมีการ
ตัง้กตกิาชมุชน โดยจดัประชมุเสวนา 4 รอบ ทางกลุม่คนรกัษน์างกำา สามารถ
กลั่นกรองข้อเสนอต่างๆมาเป็นกติกาชุมชน 7 ข้อประกอบด้วย
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 1. หา้มท้ิงขยะ สิง่ปฏกิลู ในทีส่าธารณะ ขา้งถนน ชายหาดลงทะเล 
  แม่น้ำาลำาคลอง และบริเวณเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดย
  เด็ดขาด
 2. ห้ามก่อกองไฟ จับปูลม บริเวณชายหาด
 3. ห้ามปล่อยน้ำาทิ้งจากครัวเรือน หรือสถานประกอบการที่ยังไม่ได้
  บำาบัดลงทะเล แม่น้ำาลำาคลอง หรือลำารางสาธารณะ รวมทั้งการ
  ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือมลภาวะในชุมชน
 4. ห้ามอวนลาก อวนรุน ลอบทุกชนิด และอวนตาถี่ที่มีขนาดช่อง
  ตาถี่ต่ำากว่า 2.5 เซนติเมตร ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำาการประมง
  ในอ่าวบ้านนางกำาโดยเด็ดขาด
 5. หา้มลา่สตัวส์งวน สตัวค์ุม้ครองทีใ่กลส้ญูพนัธุ ์เชน่ พะยนู โลมา 
  เต่าทะเล ค่าง ลิง เลียงผา (คูรำา) ในเขตปกครองของชุมชน
  โดยเด็ดขาด
 6. ห้ามเปิดวิทยุ เครื่องขยายเสียง หรือคาราโอเกะส่งเสียงดัง
  รบกวนสิทธิผู้อื่น ยกเว้นการจัดงานตามประเพณี อนึ่งในกรณี
  จำาเป็นอนุโลมให้เปิดได้ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา
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 7. ห้ามเก็บ ขุด ตัด ฟัน หรือกระทำาการอื่นใดกับก้อนหิน พันธุ์ไม้
  ทุกชนิด บริเวณเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 “ภาพรวมกตกิาของชมุชน อยูท่ีก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้เราจะเอากติกาดังกล่าวมา ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ ให้เห็น
กันอย่างชัดเจนในชุมชน เพื่อว่าคนที่มาที่บ้านนางกำาจะได้รู้ว่าต้องปฏิบัติตัว
อย่างไร”
 ศักดิ์สินธ์ ขันแข็ง นายก อบต.ดอนสัก ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าว
เสริมว่า ในนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งที่รายละเอียดจะเกี่ยวกับ อบต. คือการสร้าง
อาคารชายหาดต่อไปนี้จะต้องมีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น การระบายน้ำาเสีย
ต้องไม่ลงทะเล หรือต้องบำาบัดก่อน ซึ่ง อบต.จะประกาศหมู่บ้านรับทราบ
ก่อนเข้าเป็นข้อบัญญัติของ อบต. เพื่อบังคับลงโทษได้ตามกำาหนด
 “เพื่อการอนุรักษ์ เรายังทำาเรื่องแหล่งอาหารโลมา เรียกว่าซั้ง ที่ใช้
ไม้ปักเป็นแนว ให้แพลงตอนมาเกาะทำาให้ปลาเล็กมาหากิน เมื่อมีปลาเล็ก
ปลาน้อยอาศัยอยู่มาก โลมาก็จะตามเข้ามากินปลา กลาบเป็นแหล่งหากิน
ของโลมา”
 โลมามาอยูท่ีท่ะเลหนา้บา้นนางกำามานาน แตค่นสนใจมาดรูาว 10 ปี
ทีแ่ลว้ โดยไปลงเรอืทีข่นอมมากกวา่ เพราะทีน่ัน่มกีารต่ืนตวัและมกีารโปรโมท
ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ แต่สำาหรับนางกำา ไม่ได้คิดส่งเสริมท่องเที่ยว
เร่งรีบ อันเป็นการทำาลายทรัพยากร นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวชุมชนหลาย
อย่างน่าสนใจ เช่น
 - ตำานานเทวดาเขาช้าง  
 - ถ้ำาแพรวพราว ซึ่งมีคนไปถ่ายภาพ จะขึ้นเป็นดวงไฟสว่างติดอยู่
  ในรูปเชื่อกันว่า เป็นเทวดามาปรากฎให้เห็น 
 - เวทีพุ่มพวง มีชื่อนี้เพราะช่วงที่ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ 
  กำาลังมีชื่อเสียง ชาวบ้านมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ และร้องเพลง
  ของพุ่มพวง จึงเรียกว่าเวทีพุ่มพวง
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 - เกาะผี เนื่องจากที่ชุมชนไม่มีโบสถ์ ชาวบ้านจะไปบวชที่เกาะผี
  ตามหลักของคณะสงฆ์ ว่าการสวดยัติสามเณรเป็นพระต้องไปใช้
  เรือไปลอยกลางน้ำา ใกล้เกาะแห่งใดแห่งหนึ่ง จึงจะปลอดภัยจาก 
  พวกภยันตรายทั้งหลาย บนเกาะสามารถชมวิว มีต้นจันทน์ผา 
  จันทน์แดง กล้วยไม้หางกระรอก  
 “หลายเรื่องก็ต้องฟื้นฟูให้นักท่องเที่ยวทราบเรากำาลังดึงคณะ
กรรมการร่วมมาพิมพ์งาน และจัดงานใหญ่ร่วมกัน อาจใช้นักศึกษา นักเรียน
ชาวบา้น มาชว่ยจดัแหลง่เรียนรู้ซ่ึงจดุเรียนรู้ของนกัทอ่งเทีย่ว มแีผนในอบต.
มีการถมที่ไว้แล้ว อยู่ระหว่างรองบจาก 3 หน่วยงานที่ประกาศสนับสนุน” 
 วุฒิชัย เล่าต่อว่าที่นี่มีเรื่องราวและตำานานน่าสนใจอยู่มาก เพียงแต่
คนอาจยังไม่ค่อยรู้จักมากนักเพราะยังไม่ได้เผยแพร่ทางทางส่ือ ไม่ได้จัด
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ แต่ชาวบ้านเห็นในแนวทางสร้างหมู่บ้าน
ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเพือ่ดำาเนนิการเรือ่งนี ้มคีวามคดิไปถงึการทำาหลกัสูตร
ท้องถิ่น
 “ที่ผ่านมานับว่าเรากำาลังสร้างความพร้อมไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษไ์ด้มากแลว้ เฉพาะโครงการนี ้เหน็ไดว้า่มคีนมารว่มประสบความสำาเรจ็
ทกุกจิกรรม และจากทีต่า่งคนตา่งคดิตา่งคนตา่งทำา ตอนนี ้ห็นแนวทางพัฒนา 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มคนรักษ์นางกำา ถือว่าเป็นตัวหลักกลไกในการ
ขับเคลื่อนทุกเรื่อง”
 ในกลุม่มีการคยุกนัตอ่เนือ่งทกุเดอืน หรอืหากมเีหตกุารณบ์างอยา่ง
กระทบสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มก็จะออกมาเคลื่อนไหวในวาระพิเศษ เช่น การ
ลงไปตรวจสอบปัญหา แล้วส่งเรื่องให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องลงมาดู
 “สิ่งที่อยากเห็น คือการท่องเที่ยวที่ควบคู่อนุรักษ์ การท่องเท่ียว
แบบฉาบฉวยเราไมเ่อา เราจะเปน็ผูเ้ลอืกและกำาหนดกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้ง
เปน็ผูท้ีร่กัธรรมาชาต ิพวกทีต่อ้งการมาดธูรรมชาต ิและทีส่ำาคญัชมุชนกต็อ้ง
เข้าไปจัดการได้ด้วย
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 อิทธิยาเล่าว่า หลังดำาเนินโครงการฯ แล้ว พบว่าชุมชนน่าอยู่ขึ้น
ดูได้จากความสะอาด เพราะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านต้องรักษาหน้าบ้านตัวเอง 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชนมากขึ้น
 “ทกุคนกต็อ้งชว่ยกนัดแูลหนา้บา้นตวัเอง ภาพรวมชมุชนจะสะอาด
ขึ้น ชาวบ้านเองก็ต้องปรับท่าทีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น การยิ้มแย้ม 
พูดคุย มีอัธยาศัย ทรัพยากรธรรมชาติ เราเน้นรักษาของเดิมไว้ อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ อันไหนเสียหายก็ปลูกทดแทนพบว่า การบุกรุกทำาลายน้อยลง
การล่าสัตว์ที่เคยมีมาก ก็ลดน้อยลง ก่อนนี้มีคนมาจับปูลมที่หาดหน้าบ้าน
กันมาก แบกถุงปุ๋ยกันมาเลย เพราะท่ีนี่มีมาก เราก็บอกว่าห้ามจับแล้ว
ตอ้งกลบัไป เพราะกตกิาชมุชนมาแลว้ เราบอกวา่จะอนรุกัษเ์อาไวใ้หน้กัทอ่ง
เที่ยวดู ให้คนรุ่นต่อไปเห็น ว่าธรรมชาติที่นี่ยังสมบูรณ์ ตอนนี้คนที่มาจับก็
ไม่กล้าแล้ว อาจมีบ้างคนที่แอบๆ นกกวัก ลิง ค่าง บ่างชะนี เขาก็ไม่มาล่า
เหมือนกอ่น แตก่อ่นนกัทอ่งเทีย่วทีม่าแบบฉาบฉวยเอาอาหารมากนิ แลว้ทิง้
ขยะเอาไว้กับชุมชน มาก่อไฟ เราออกกติกาชุมชน” 
 เพือ่ใหท้กุอยา่งเปน็รปูธรรม วฒุชิยับอกวา่ไดม้กีารเสนอแผน อบต.
ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน รองรับการท่องเที่ยวในอนาคต ขณะที่
ศักด์ิสินธ์ นายก อบต.ดอนสกั บอกว่าการหนนุเสรมิของ อบต.ม ี3 ประการ 
 - ได้มีการทำาสัญญากับประมงอำาเภอ ว่าห้ามลอบปูม้าในอ่าวบ้าน
  นางกำา ซึ่งใครมาทำาก็จำาดำาเนินการแจ้งจับ
 - จัดสรรงบประมาณที่มาช่วยพัฒนาชายหาด เช่น เส้นทางเดิน
  ท่องเที่ยว จุดชมวิว 
 - ทำาแผนเป็นศูนย์จุดรับนักท่องเที่ยว ซึ่งกำาลังถมที่
 “ที่ผ่านมามีปัญหาบ่อเลี้ยงกุ้ง คนเลี้ยงหมู ปล่อยน้ำาเสียลงทะเล 
โพงพางทำาใหโ้ลมาตาย พอทำาโครงการนี ้ผมกป็ระสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั
ลงมาแกป้ญัหาพวกนีก้ล็ดลง เพราะชาวบา้นเหน็ความสำาคญั  และประโยชน์
จากการทอ่งเทีย่ว ตอนนีด้ใีจวา่ไดท้ำาโครงการฯก็ชาวบา้นเกดิจิตสำานกึตอ่เรือ่ง
นี้” นายก อบต.ดอนสักกล่าว •
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 “ลมหายใจของฉัน
	 คือลมหายใจของต้นไม้
	 ลมหายใจของต้นไม้	
	 คือลมหายใจของฉัน
	 ลมหายใจของฉันคือความรักของต้นไม้
	 ลมหายใจของต้นไม้คือความรักของฉัน
	 ฉันกับต้นไม้เรามีลมหายใจเดียวกัน
	 เราเป็นเพื่อนกันมานานแสนนาน”
 อีกครั้งที่ วิภาดา วาสินธุ์ ท่องคาถาคุ้มครองโลก ซึ่งพระครูภาวนา
สนัตคิณุ (วสิทุธิ ์วสิทุธิจารี) แห่งวัดสนัตไิมตรี ลอ้มาจากบทกลอนธรรมชาติ
ของแม่ชีศันสนีย์ เพื่อจะบอกว่าทุกทุกอย่างในโลกนี้เกี่ยวโยงสัมพันธ์ชนิดที่
ไม่อาจแยกจากกันได้

3
ป่าลึกลับของใคร?
กับลมหายใจของฉัน
โครงการการจัดการป่าชุมชน
บ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม

5
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 สอดคล้องกับแนวทางของโครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูง
แบบมีส่วนร่วมของบ้านควนยูง หมู่ 4 ตำาบลขุนทะเล อำาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งวิภาดาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ยังได้รับความเมตตาจาก
พระครูภาวนาสันติคุณ (วิสุทธิ์ วิสุทธิจารี) แห่งวัดสันติไมตรี ที่คอยชี้แนะ
ให้คำาปรึกษาในหลายเรื่อง 
 “เดิมทปีา่แหง่นีซ้ึง่มขีนาด 52 ไร ่เปน็ปา่สงวนของนคิมสรา้งตนเอง
ขุนทะเล เป็นป่าที่สมบูรณ์ ต้นไม้ใหญ่ มีต้นยูง ต้นยางสมุนไพร 45 ชนิด 
ชาวบ้านใช้ประโยชน์กับป่าหาหน่อไม้ สมุนไพร แม้ว่าจะอยู่ในหมู่ 4 แต่คน
ที่เกี่ยวข้องเป็นคนทั้งตำาบลขุนทะเล 10 หมู่บ้าน”
 วภิาดาเลา่ว่า ตอ่มานคิมสร้างตนเอง ซ่ึงสังกดักระทรวงพัฒนาสังคม
และทรัพยากรมนุษย์ ได้ไปทำาเอ็มโอยูกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวง
เกษตรฯ จะใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกปาล์ม ตามโครงการปลูกพืชพลังงานทดแทน
 “ชาวบ้านเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่มีใครบอก จู่ๆ ในปี 2553 เริ่ม
มีรถแบ็คโฮเข้ามาขุด ชาวบ้านก็ถามว่าทำาไม เขาก็บอกว่าจะมาดันป่านี้
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ใหห้มด เพือ่ปลกูปาลม์ ทนีีช้าวบา้นไมย่อม กอ็อกมาชว่ยกนัทัง้ กำานนั ผูใ้หญ่
บ้าน นายก อบต. และชาวบ้านทุกหมู่ที่อยู่ใกล้ป่า มีการรวมตัวทำาประชาคม 
ยกทีมไปที่สำานักงานนิคมสร้างตนเอง แต่ก็ไม่เป็นผล”
 โชคยังเข้าข้างชาวบ้านเพราะสื่อทุกแขนง สนใจมาตามข่าวเร่ืองนี้ 
อธิบดีเจ้าของเรื่องต้องการหยุดข่าว ก็เลยประกาศให้สงวนป่าแห่งนี้ไว้เป็น
ป่าชุมชน 
 หลังจากนั้นชาวบ้านจึงตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ขึน้มาตามมาดว้ยอกีหลายกลุม่ไมว่า่ เดก็ทีต่ัง้กลุม่เยาวชนอนรุกัษป์า่ยงูทอง 
ผู้ใหญ่ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตำาบลขุนทะเล มักมีกิจกรรม
เคลื่อนไหวการอนุรักษ์ในวันสำาคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง-
ราชนิ ี เนน้การปลกูปา่เสริมแทนท่ีขาดหายจากการลกัลอบตดัไม้ชว่งทีผ่า่นมา
 “ทีเ่สนอโครงการนีก้บั สสส. เพราะว่ามกีารวิเคราะหว์า่ทีท่ำากจิกรรม
อนุรักษ์น้ี เอาเข้าจริงแล้วทำากันอยู่ไม่กี่ครอบครัว ทำาไมคนอื่นไม่มาร่วม
จึงคิดว่าทำาอย่างไรที่ให้คนมาร่วมมากขึ้น”
 โครงการจดัการปา่ชมุชนบา้นควนยงูแบบมสีว่นรว่ม จงึดงึเครอืขา่ย
หลายส่วนมาร่วมไม่ว่า เทศบาล รพ.สต. วัด และชุมชน
 “พระครภูาวนาสนัตคิณุ (วิสทุธ์ิ วิสทุธิจารี) วัดสันตไิมตร ีอยูใ่กลป้า่
ราว 1 กม. (บริเวณวัดก็เป็นป่าชุมชนอีกแห่งขนาด 50 ไร่) มีส่วน
ผลักดันสำาคัญที่สุด ท่านพระอาจารย์เป็นคนที่ชี้ว่าในป่าแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่
อยู่จริงๆ” วิภาดาเล่า  
 หลงัสวดคาถาคุม้ครองโลกทา่นมกัใหญ้าตโิยมนัง่สมาธ ิตัง้จติใหน้ิง่
แลว้คดิถงึ สถานการณข์องโลกคดิถงึวา่เราจะชว่ยกนัอยา่งไร เปน็กจิทกุครัง้
ที่ไปวัด ส่งผลต่อการกลับมาอนุรักษ์ป่า 
 “พระอาจารย์จะเล่านิทาน ให้เด็กฟังเรื่องกวางน้อยกับนายพราน
ที่ว่ามีกวางตัวหนึ่งเห็นนายพรานก็หลบหลังพุ่มไม้ เมื่อเห็นนายพรานไกล 
เห็นต้นไม้น่ากินก็กินจนใบหมด พอนายพรานกลับมา ไม่มีอะไรบังเลยถูก
ฆ่าตาย สอนให้เห็นคุณค่าของต้นไม้ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าเรา
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ลืมไป มันส่งผลมาถึงเรา ท่านจะพูดถึงกาพึ่งพาอาศัยของคนกับทุกสิ่ง
ทุกอย่าง”
 วา่กนัว่าแตก่อ่นไมม่คีนกลา้เขา้ไปในปา่ควนยงู เพราะลกึลบั นา่กลวั
มีเรื่องเล่าเกี่ยวงูใหญ่อาศัยอยู่  ผี หรือข่าวที่คนไปตายในนั้น หรือเด็กตาย
ที่ถูกนำาไปฝังในป่าแห่งนี้  
  หลังทำาโครงการฯ เสน่ห์ของเรื่องเล่าลึกลับยังคงอยู่ เพียงแต่คน
กล้าเข้าไปและรู้จักป่าผืนนี้อย่างจริงจัง
 กิจกรรมของโครงการฯ เวทีใหญ่มีการเชิญคนมาร่วม หลากหลาย  
เพือ่สรา้งความเขา้ใจประชาสมัพนัธ์ แนวคดิของโครงการ  แตท่ีด่งึความสนใจ
คนได้มากคือการบวชป่า 
 โรงเรียน 2 แห่ง ในชุมชนคือโรงเรียนบ้านนกยูง กับโรงเรียน
พัชรกิตติยาภา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นแนวร่วมในการ
จัดการป่า 
 ศนูยอ์บรมวนศาสตรช์มุชนแหง่ภาคเอเชยีแปซฟิิค จากมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์ยังใชป้า่ชมุชนแห่งนีเ้ปน็แหลง่เรยีนรูจ้ากการวเิคราะหข์องศนูย์
จากการวิเคราะห์การทับถมของดินระบุว่าป่านี้สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง 
 วิภาดาเล่าว่าในการปลูกพืชเสริมเข้าไปในป่า อย่างเช่นการปลูก
กล้วยไม้  ซ่ึงใครว่างหรอืพรอ้มเวลาใด สามารถเอากลว้ยไมล้งไปปลกูไดเ้ลย 
นอกจากนั้นต้นเหรียงพืชกินยอดสำาคัญอย่างหนึ่งของคนใต้ปัจจุบัน ในอดีต
มีอยู่มากในป่าแห่งนี้แต่ชาวบ้าน ขุดออกมาปลูกที่บ้านเสียส่วนใหญ่ วันนี้
ช่วยกันนำากลับไปปลูกใหม่ 
 หลังทำาแล้วสภาพป่าดีขึ้น มีต้นไม้มากขึ้น 
 “มีชาวบ้านบางคนเหมือนกันที่บอกว่าไปประท้วงนิคมทำาไม ให้เขา
โค่นไปเสียก็ดีแล้ว แต่หลังจากร่วมบวชป่าแล้ว เขาก็พูดว่า โอโฮ้! นี่ป่ามัน
ยังสมบูรณ์อย่างนี้เลยหรือ เขาไม่เชื่อว่าต้นไม้จะใหญ่โตอย่างนั้น เคยมอง
จากข้างนอก ไม่ลงไปดูก็ไม่รู้” จำารัส ปานซัง ผู้บริหารโครงการฯ เป็นฝ่าย
เล่าบ้าง อธิบายต่อว่า ป่านี้อนุรักษ์ไว้เพราะแม้ว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ 
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แล้วจะเป็นสมบัติขของลูกหลานต่อไปในอนาคต 
 เขาว่าป่าแห่งนี้ถ้าดูจากข้างนอกจะไม่รู้ ไม่อยากเข้าไปดู แต่เข้าไป
แล้วจะสบาย ร่มรื่น 
 “แต่ก่อนมีคนเล่าว่ามีงูใหญ่อยู่ในนั้น ตอนกลางคืนคนท่ีขับรถผ่าน
ริมป่าแถวเคยหยุดรถให้งูเลื้อยผ่าน  ผมก็เคยเจอนะได้ยินเสียง โครกคราก 
ผ่านไป” จำารัสเล่า เรื่องที่ชวนขนลุก 
 “เรากบ็อกวา่เรามาดมีาปกปอ้งปา่ พชืสตัว์” วิภาดาบอกวา่เปา้หมาย
หลักของในการทำาเร่ืองนี้ คือการทำาป่าชุมชนแห่งน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ขณะนี้จึงต้องเติมพันธุ์ไม้เข้าไปให้เต็มพอ แทนที่มันถูกตัดถูกทำาลายมาก่อน
 “จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร เช่น จะต้องบอกกับคนที่มาที่นี่
ได้ว่า ต้นไม้ที่มีอยู่นั้นมีต้นอะไรบ้าง เราก็ต้องบอกชื่อให้รายละเอียด ที่จริง
เราเคยเชิญผู้รู้จากหน่วยงานบางแห่งลงมาหาข้อมูลเกี่ยวกับป่าแห่งนี้
ปรากฎว่า เขาก็เก็บข้อมูลไปเยอะ แต่ไม่ได้คืนข้อมูลกลับมาให้เราเลย เลย
ก็ต้องค่อยทำากันต่อไป”
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 เธอมองวา่ บางคนมาทำาเรือ่งปา่ อาจมวีาระแอบแฝง แตส่ำาหรบัเธอ
และทีมงาน หรือชาวบ้าน ไม่ได้ทำาในเชิงพาณิชย์ ไม่ได้ทำาเพราะอยากรวย 
เราแค่รักษาป่าเอาไว้ให้ดีที่สุด อย่างน้อยถ้าชาวบ้านคนไหนไม่สบาย จะมา
เอาสมุนไพรจากป่าแห่งนี้ไปใช้ สามารถทำาได้เลย 
 “เราเคยมีกิจกรรมวิเคราะห์ยุทธศาตร์ป่าชุมชน ร่วมกับราชภัฏ-
สุราษฎร์ ว่าด้วยปัญหาของป่า สาเหตุ ทางออก ชาวบ้านต้องทำาอย่างไร  
เป็นอย่างไร ออกมาเป็นเล่ม ก็เอาเล่มนี้ไปเสนอกับนายกเทศมนตรี เพื่อว่า
ทางเทศบาลอาจมีแนวทางทำางานร่วมกับชาวบ้านได้บ้าง ที่ผ่านมาเทศบาลก็
มาช่วยเต็มที่”
 ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า แม้ป่าจะอยู่ที่บ้านควนยูง แต่ป่าผืนใหญ่
เป็นของคนทั้งตำาบลขุนทะเล ที่ผ่านมาชาวบ้านหมู่อื่นก็มาช่วยเรา โดยคนที่
ทำางานจริงๆ มีทั้ง อสม. อพปร. ชรบ. อพม. ประธานเครือข่ายพัฒนาสังคม 
ประธานเครือข่ายใกล้บ้านใกล้ใจ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่า ประธานธนาคาร
ต้นไม้ ผอ.รพ.สต. ฝ่ายสาธารณสุขชุมชนของเทศบาล ประธานผู้สูงอายุ 
ประธานกลุ่มสตรี ประธาน อสม. และกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่ายูงทอง  
 เนื่องจากในชุมชนจะมีกลุ่มต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่ หลายกลุ่ม
รับช่วงต่อกันมา พอมาเรื่องนี้จึงง่าย
 “กลุ่มเด็กได้ไปร่วมจัดรายการ กับ สวท. สุราษฎร์ธานี ก็ได้เผย
แพร่เรื่องนี้ เราก็มีแผนใช้สื่อวิทยุ หลายสถานี เด็กมีการแต่งเพลง แล้วไป
ร้องโชว์ ก็เป็นการดึงความสนใจจากคนทั่วไปได้ เรามีการประกวดคำาขวัญ 
คำากลอนเกี่ยวกับป่ายูงทองด้วย ได้เห็นความสัมพันธ์ของหลายภาคส่วน
มาทำากิจกรรมด้วยกัน” วิภาดากล่าวว่า ขณะที่ทางโรงเรียนมองว่าต่อไปนี้
จะทำาให้ป่าผืนนี้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ให้เด็กใช้ศึกษาเรื่องต้นไม้ 
 แม้ทางหน่วยงานเจ้าของพื้นที่จะประกาศยกให้ก็จริง แต่ยังไม่มี
ลายลักษณ์อักษร นั่นไม่อาจการรันตีผืนป่าแห่งนี้ วิภาดามองว่า ถึงอย่างไร
ก็ไม่ต้องการความขัดแย้ง ความร่วมมือสวยงามกว่า ทุกวันนี้การลับลอบ
ตัดไม้ไม่มีแล้ว ผลกระทบที่เกิดต่อชุมชนคือ
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 - สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ได้ปอดของชุมชนกลับคืนมา ส่งผลต่อสุขภาพ
 - สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนที่เคลื่อนกันเข้ามาร่วมทำางาน
  ด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ 
 - รู้จักพันธุ์ไม้ และรู้ว่าป่ามีความสำาคัญกับชุมชนอย่างไร 
 - เปลีย่นปา่ ทีค่นรูส้กึวา่ลกึลบันา่กลวัใหเ้ปน็แหลง่ ศกึษาเรยีนรูข้อง
  ชุมชน
 - พอ่แมล่กูกไ็ดม้เีวลาทำากจิกรรมรว่ม กนัในปา่  มหีลายครอบครวั
  ที่ไปร่วมกิจกรรม
 - นายพรานล่าสัตว์ ถูกดึงมาเป็นแกนนำา ช่วยปกป้องป่าแทน 
  กลับใจมารักป่า
 - ประชาชนกลุม่เสีย่งโดยเฉพาะทีเ่คยตดิคกุคดยีาเสพติด กม็าชว่ย
  กันอนุรักษ์ป่า มาเป็นอาสาสมัคร เท่ากับเอาป่ามาเป็นศูนย์รวม
  ในการทำาความดีทั้งหลายให้โอกาสกับคนพวกนี้ 
 “เรามีพรรคพวกสื่อที่เข้าใจในสิ่งที่เราทำา ถ้ามีอะไร เขาก็เป็น
แนวร่วมในงานอนุรักษ์ป่า อย่างมีเพลงบอกเกี่ยวกับป่าที่กำาลังเผยแพร่ 
อย่างไรก็แล้วแต่ ก็ย่างก้าวของเราต้องเดินไปทีละนิด อุปสรรคปัญหา
เรือ่งเวลาชาวบา้นทีม่าชว่ยทีไ่มต่รงกนั ปญัหาขาดสถานทีอ่ำานวยความสะดวก
ในการทำากิจกรรม อย่างในที่ป่า ยังขาดห้องน้ำา คนที่ไปร่วมจะมีปัญหา
 ปัญหา อีกอย่างคือยังไม่ได้เปิดป่าทั้งหมด บางจุดยังเข้าไม่ถึง
ก็ต้องขยายการเดินเท้าเข้าไปดู สำารวจ” วิภาดากล่าว •




