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ฮูกมปาก๊ะบ้านท่าแพกลาง
• ภาวิณี ไชยภาค •

ข้อมูลเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการทำ�งานพัฒนาชุมชน
โดยนำ�สู่วงพูดคุยวิเคราะห์ร่วมสร้างแผนปฏิบัติการ และสร้างกลไก
การทำ�งาน หากถามว่า ข้อมูลอะไรละที่จะเอามาใช้ในการทำ�งานชุมชน
สำ�หรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น ชุมชนบ้านท่าแพกลาง ตำ�บลท่าแพ อำ�เภอ
ท่าแพ จังหวัดสตูล เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการทำ�งานข้อมูล
โดยเฉพาะในเรือ่ งเด็กและเยาวชน เพราะงานข้อมูลของทีน่ สี่ ามารถนำ�
ไปสู่การสร้างกฎกติกาชุมชน หรือกติกาหมู่บ้านที่เรียกขานกันในภาษา
มลายูท้องถิ่นว่า “ฮูกมปาก๊ะ”
งานข้ อ มู ล ที่ นี่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายระดั บ แรกสุ ด มองเห็ น
ปรากฏการณ์เรื่องเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเรื่อง
ยาเสพติดที่แพร่หลายเข้ามาในชุมชน สังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งเฮโรอีน
มอร์ฟีน ยาบ้า ยาไอซ์ เหล้าแห้ง กัญชา และกำ�ลังระบาดเป็นที่นิยม
คือ น้ำ�กระท่อม 4x100 ใช้เป็นยานอนหลับผสมกับเครื่องดื่มโคคา6
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โคล่า ประกอบกับข้อมูลจากสถานีตำ�รวจภูธรอำ�เภอท่าแพในปี 2553
ที่พบว่า ในเด็กอายุระหว่าง 11-20 ปี เกี่ยวพันกับยาเสพติดมากถึง
ร้อยละ 28 เฉพาะในพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าแพกลาง คิดเป็นร้อยละ
10 ประกอบกับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของเด็ก ข้อมูลจาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ข้อมูลจากชุมชนและผู้ปกครอง ที่นำ�มา
วิเคราะห์รว่ มกันในการประชุม เห็นตรงกันว่าสาเหตุส�ำ คัญมาจากพ่อแม่
ไม่สามารถให้ความรักความอบอุน่ กับลูกได้ เนือ่ งจากภาวะหน้าทีก่ ารงาน
และการแสดงบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่พูดคุย
สัง่ สอนลูก มาจากความทันสมัยก้าวล้�ำ ของเทคโนโลยี มีบทบาทในการ
ใช้ชีวิตประจำ�วัน เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ร้านเกมส์ที่มีอยู่
ในชุมชน และมาจากการที่ชุมชนขาดการจัดระเบียบ ผู้นำ�ในทุกมิติ
ต่างฝ่ายต่างปัดความรับผิดชอบ
เพื่อไม่ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการใช้
ยาเสพติด ที่นี่จึงมุ่งเป้าไปที่ตัวเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาคิดร่วม
กันจนเกิดกลุ่มคนที่ตระหนักรู้ร่วมกัน ที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มสามเส้า
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ก่อการดี” ทีม่ อี งค์ประกอบมาจากผูน้ �ำ ภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที-่
ตำ�รวจ ครู พยาบาล เจ้าหน้าที่ อบต. ภาคประชาชน ประกอบด้วย
นายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม และเยาวชนจิตอาสา บวกกับแกนนำ�
ชุมชน และเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกใน
แบบที่เขาต้องการ ภายใต้กฎฮูกมปาก๊ะร่วมกัน
พื้นที่ตรงนี้เปิดรับเยาวชนอาสาทั้งหญิงและชาย เข้ามาร่วม
ศึกษาข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักทั้งในตัวเด็กและผู้ใหญ่ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง มีทั้งกลุ่มคุยริมถนน ในลานกีฬา แล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมาย
จะอยู่บริเวณไหน ทีมงานจะได้เข้าใจว่า วิธีการเสพเป็นอย่างไรอย่าง
ละเอียด สาเหตุการใช้ยา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติด
กระบวนการเก็บข้อมูลได้สร้างการพูดคุย และเกิดการรวม
ของเด็กและเยาวชนบ้านท่าแพกลางที่เรียกตัวเองว่า “ชมรม กลุ่ม
เยาวชนหมู่ที่ 2” นี่เป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มแรกของชุมชนที่เกิด
ขึ้นจากกระบวนการชวนเก็บข้อมูล ชวนคิดชวนคุย ชวนทำ�กิจกรรม
เด็กมาร่วมแล้ว เขาสามารถชวนพ่อแม่มาร่วมด้วยได้ พ่อแม่จะได้เข้าใจ
ว่าเด็กเขาคิดอะไร และทำ�อะไร การที่พ่อแม่ หรือญาติพี่น้องได้เข้ามา
คิดร่วมเป็นการเชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีทงั้ ในครอบครัว และเมือ่ แต่ละ
ครอบครัวมาพบปะพูดคุยกันก็สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระดับชุมชนขึน้ มา
ได้เช่นกัน นี่เป็นหลักคิดสำ�คัญของกลุ่มคนสามเส้าก่อการดี
มีการวางระเบียบชมรม โดยหลักการคือ ให้พ่อแม่ทราบว่า
มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนหมู่ที่ 2 และมีกิจกรรมของชมรมเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการแบ่งสมาชิกชมรมเพื่อ
การดูแลกันออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มท่าแพกลาง 2.กลุ่มปลักเนาะ 3.กลุ่มหลังอำ�เภอ มีกิจกรรมให้เกิดการแข่งขันกันทำ�ดีระหว่าง
กลุม่ กิจกรรมในแต่ละเดือน ทำ�ให้เด็กและเยาวชนมีความกระตือรือร้น
8
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ในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสะสมแต้ม เมื่อร่วมกิจกรรมครบทั้ง 8
กิจกรรม แล้วจะมีการสรุปคะแนนและมอบของรางวัล ในวันปิดกิจกรรม
หลักการสำ�คัญของกิจกรรมในแต่ละเดือนคือ ให้ชมรมเด็ก
และเยาวชนเป็นผู้คิดเอง และดำ�เนินการเอง โดยมีแกนนำ�สามฝ่าย
เป็นพี่เลี้ยง เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้คิดเอง และได้แสดงออก
สร้างคุณค่าให้กับตนเองและทำ�ให้เด็กมีกลุ่มกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ไม่แบ่งแยก ลดช่องว่างระหว่างวัย โดยทุกกิจกรรมถูกวางไว้อย่างมี
กระบวนการที่สอดรับกัน เริ่มจากการทำ�ความรู้จักกัน มีการนัดพบ
ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย อบต. อสม. นายกลงมาร่วมด้วยโดยนายกมอบให้
เจ้าหน้าที่ อบต. มาทำ�เอกสารให้ แบ่งกลุม่ ละลายพฤติกรรม แบ่งกลุม่
4 กลุ่ม 4 สี ล้อมวงกันแลกเปลี่ยนเรื่องความเป็นอยู่ในบ้าน ทำ�ให้ทุก
คนรู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น
หลังจากนั้นก็ไปทำ�กิจกรรมปลูกป่าชายเลน คืนความเป็น
ธรรมชาติให้กับป่าชายเลน มีแห่งเดียวของหมู่ 2 เป็นโครงการปลูกป่า
ของชุมชนอยู่แต่เดิม ไปขอต้นไม้มา ฟื้นฟูให้เด็กปลูกป่า ก่อนทำ�ก็มี
การให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของป่าก่อนโดยเจ้าหน้าที่ ป่าชายเลน “มี
พันธุ์ไม้มาให้ด้วย” ปลูกเสร็จมีการทำ�ข้อตกลงกันในหมู่เด็กๆ ในเรื่อง
การดูแลรักษา มีผู้ปกครองที่ทำ�งานแถวป่าชายเลน พาเด็กๆ มาร่วม
กันดูแลเป็นระยะ เช่นเดียวกับที่ทีมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแบ่งทีม จัดโซน
ในการดูและรักษา
กิจกรรมทำ�ความสะอาดฟุตบาท-แม้จะมีขโี้ คลนอยูม่ าก แต่เด็ก
ผู้ปกครองช่วยกันทำ� มีการแบ่งงานกันให้คนนั้นกวาดคนนี้ถู คนโน้น
ล้าง มีอบต.ประสานกับ อบต.ข้างเคียง เอารถน้ำ�มาร่วมกันทำ�ความ
สะอาด งานนี้เด็กเป็นทั้งคนทำ�และเป็นทั้งสื่อในการชวนคนกลุ่มอื่นๆ
มาร่วมกันทำ�กิจกรรม
กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์กุโบร์ (สุสาน) การ
พัฒนากุโบร์ ประจำ�หมู่บ้าน เด็กกับผู้ปกครองพัฒนาทำ�ความสะอาด
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555

9

กุโบร์ มีผนู้ �ำ ศาสนา อิหม่ามมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งการใช้ชวี ติ และชีใ้ ห้เห็น
ว่า สุดท้ายชีวิตเป็นอย่างไร ได้รู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย จะได้ไม่ประมาท
ในการใช้ชีวิตในโลกนี้ก่อนที่จะไปสู่โลกหน้า
กิจกรรมอาสาช่วยเหลือในพิธีการ งานเทศกาลในวันสำ�คัญ
ต่างๆ อย่างในงานนูรี หรืองานแต่งงาน เด็กๆ ได้ไปช่วยกันเสริฟน้ำ�
จัดกับข้าวให้ญาติพี่น้องที่มาร่วม เด็กได้รู้จักชุมชน ได้รู้จักพิธีการ
เป็นการทำ�ให้เด็กและชุมชนช่วยเหลือกัน
กิจกรรมสวนหย่อมในมัสยิด มีการทำ�ความสะอาดมัสยิด
เด็กที่มาเรียนฟารูฮินศาสนาภาคบังคับ ทุกวันเสาร์มาช่วยกันปลูกและ
รดน้ำ�ดูแลร่วมกัน
กิจกรรมเรลลี่ ซาเล้ง-ขี่แรลลี่ไปอำ�เภอ โรงพัก มีกิจกรรม
ดูห้องขังคุยกับคนอยู่ในห้องขังและตำ�รวจว่า การทำ�งานเป็นอย่างไร
มีปัญหาอย่างไร เป็นการทำ�ความคุ้นเคยกับโรงพัก พาไปศูนย์เรียนรู้
ทีม่ ใี นชุมชนทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล ป่าชุมชน ให้เด็ก
ได้รู้จักสถานที่สำ�คัญของหมู่บ้าน และกิจกรรมวันแห่งความสำ�เร็จ
คือ วันที่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มาแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้
ร่วมกันอีกครัง้ ทัง้ เป็นการทบทวนการทำ�งานและการชืน่ ชมยินดีในความ
สำ�เร็จที่เกิดขึ้นจากงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
ก่อนจัดกิจกรรมทุกเดือนเจ้าหน้าที่ อบต.เล่าว่า เรามีทีมชุด
เล็กทีป่ ระกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. นายก ผูใ้ หญ่บา้ น หารือกันก่อน
แล้วตามด้วยการประชุมคณะทำ�งานประมาณ 10 คน เพิ่มแกนหลัก
เป็น อสม. 2 คน กรรมการหมู่บ้าน และแกนนำ�ชุดเยาวชนเข้ามาร่วม
เพื่อช่วยกันออกแบบว่าจะทำ�อะไร ประชุมกันที่บ้านผู้ใหญ่ มีการ
แบ่งงาน ผู้ใหญ่หุงข้าวเลี้ยง อบต.ประชาสัมพันธ์ โต๊ะอิหม่ามพูดคุย
ชักชวนในมัสยิดสร้างแรงจูงใจ มี อบต. 2 คน มีผู้ใหญ่ ผู้ช่วยอีก
4 คน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ก่อนงาน 2 ครั้ง ก่อนถึงวันงานก็ต้อง
ประชุมเตรียมงานกันอย่างละเอียดอีกครั้ง
10
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ทุกๆ กิจกรรมก่อนเข้าสู่เนื้อหาจะมีการนำ�สันทนาการให้เด็ก
รู้สึกสนุก และอยากทำ�ก่อนเสมอ และในทุกเดือนที่มีการทำ�กิจกรรม
เมื่อถึงวันอาทิตย์เด็กผู้ใหญ่ว่างพร้อมกัน ก็ชวนมาเล่าความสำ�เร็จ
แต่ละคนได้อะไรขึ้นบ้าง จากเดิมที่ผู้ปกครองนั่งอยู่ข้างๆ เมื่อถึง
กิจกรรมที่สามสี่พ่อแม่ก็เข้ามาร่วมกันแล้วแสดงว่าตัวกิจกรรมสามารถ
สื่อสารความเข้าใจถึงกันได้
หัวใจสำ�คัญ อีกอย่างที่อยากเล่าสู่กันฟังในเยาวชนกลุ่มนี้คือ
กลุม่ แกนนำ�เยาวชนทีน่ เี่ ขาร่วมกันศึกษาข้อมูลเพือ่ สะท้อนข้อมูลให้เด็ก
เยาวชน และผู้ใหญ่ได้รับรู้ในเวทีชุมชนต่างๆ ทุกเดือน และยังได้ถอด
บทเรียนการทำ�งานร่วมกับโครงการ กิจกรรม เพื่อสรุปเป็นนวัตกรรม
ทีจ่ ะนำ�องค์ความรูใ้ หม่ไปขยายผลแก่หมูบ่ า้ นอืน่ ต่อไปร่วมกับผูใ้ หญ่ดว้ ย
เมื่อได้คุยฉันถึงรู้ว่าตลอดกระบวนการนี้มีบังวรพงษ์ ฮะอุรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าแพร่วมคิด ออกแบบและให้การ
สนับสนุน ทั้งการเชิญคนที่เกี่ยวข้อง งบประมาณบางส่วน และ
คนทำ�งานจาก อบต. แต่คนที่แสดงบทบาทหลักจะเป็นเด็กเยาวชน
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ครอบครัว และชุมชน ด้วยบังมีประสบการณ์ตรงจากการทำ�กิจกรรม
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงมาก่อน
หากถามว่า วันนี้กลุ่มชมรมเยาวชนหมู่ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้ได้เรียนรู้อะไร ทีมงานทุกคนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่า
เรามีเด็กกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถทำ�งาน
ร่วมกับคนอื่นๆ ทำ�ให้เด็ก ผู้ปกครองมีความสามัคคี สามารถดึงเด็ก
ไม่ถึงเกณฑ์มาร่วมได้ สามารถให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติด เดิมเด็ก
มั่วสุม เพราะเขามีกิจกรรมดีๆ ที่ทำ�ได้ คิดเองได้ เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวดีขึ้น ดูจากเด็ก ได้พูดคุย ก่อนนี้พ่อไม่ได้คลุกคลี
กับลูก ผู้ปกครองเริ่มเข้าใจในตัวเด็กทำ�ให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทาง
ที่ดีขึ้น อย่างเช่น กรณีงานข้าวโพดหวาน สามารถชวนเด็กเข้ามาร่วม
งานได้ หมูบ่ า้ นไหนต้องการให้เกิดงานเยาวชน ก็ชวนเด็กกลุ่มนีไ้ ปร่วม
ทำ�กิจกรรมกลายเป็นกลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดขึ้นมา
ความรู้และประสบการณ์จริงที่เกิดจากการปฏิบัติ การทำ�
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในโครงการ อย่างที่เห็นได้ชัดกลุ่มเยาวชน
มี ค วามกล้ า แสดงออกมากขึ้ น กล้ า คิ ด กล้ า ทำ � กล้ า ตั ด สิ น ใจ
เกิดองค์ความรู้ในการเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีม การปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่น มารยาทในสังคม เพราะในแต่ละกิจกรรมจะมีการแทรกความรู้
และทักษะชีวิตเพื่อเป็นเกราะให้กลุ่มเยาวชนสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างปลอดภัยจากสภาวะการณ์ในโลกปัจจุบัน ตัวแทนกลุ่มสามเส้า
ก่อการดีกล่าว •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, วรพงษ์ ฮะอุรา, สำ�ราญ อาดตันตรา, นฤมล อุโหยบ และทีม
วันที่ 1 ตุลาคม 2555.
รายงานปิดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิน่ ให้นา่ อยู่ อบต.ท่าแพ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555.
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2

ยุวมัคคุเทศก์บึงขุนทะเล
• ภาวิณี ไชยภาค •

“ผมรักบึงที่นี่เพราะมีสัตว์หลายชนิดครับ” น้องสนธยา ภานุ
หนึง่ ในสมาชิกกลุม่ ยุวมัคคุเทศก์ บึงขุนทะเล บ้านนิคม ม.1 ต.ขุนทะเล
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี บอกเล่าความคิด ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้
ทำ�ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องในชุมชน ภายใต้โครงการยุวมัคคุเทศก์นำ�เที่ยว
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเล ด้วย
เพราะบึงแห่งนี้คือรากฐานชีวิต และจิตวิญญาณของคนที่นี่ เหมือน
กับที่คนรุ่นตาของเขาได้ใช้ผืนดิน แหล่งน้ำ�สายนี้ในการดำ�รงชีวิต ทั้ง
การเพาะปลูก น้ำ�กินน้ำ�ใช้ ในครัวเรือน และใช้เป็นพื้นที่หาจับสัตว์น้ำ�
เลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัว หลังย้ายตัวเองจากเมืองนนท์มาอยู่
ที่นี่เมื่อ 50 ปีก่อน เช่นเดียวกับหลายครอบครัวในแถบนี้ที่ย้ายมาจาก
ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มาอยูร่ อบๆ บึง แต่ความ
เป็นคนต่างถิน่ ทีย่ า้ ยเข้ามา ไม่ได้ท�ำ ให้พวกเธอและเขา รัก หวงแหนบึง
ขุนทะเลน้อยไปกว่าใครๆ เห็นได้จากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มท่องเที่ยว
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเล (กลุ่ม
ท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเล)
เมื่อกล่าวถึง บึงขุนทะเล ลูกหลานคนสุราษฎร์ต่างก็รู้จักกันดี
ในนามของแหล่งน้�ำ จืด และสองน้�ำ คล้ายทะเลสาบ เป็นแหล่งน้�ำ ขนาด
ใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีเนื้อที่กว่า 1,270 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำ�บล
ของอำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี คือ ตำ�บลมะขามเตีย้ ตำ�บลขุนทะเล และ
ตำ�บลวัดประดู่ มีความสำ�คัญทั้งในเชิงนิเวศวิทยาและสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมของจังหวัด มีความหลากหลายด้านทรัพยากรสูง เป็นที่อยู่อาศัย
ของนกน้�ำ ทีส่ �ำ คัญหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็น นกเป็ดน้�ำ นกชัน... รวมไปถึง
ฝูงลิง สัตว์น�้ำ และพืชชุม่ น้�ำ อีกเป็นจำ�นวนมาก มีพนั ธุพ์ ชื สมุนไพรหลาย
ชนิด กอปรกับทัศนียภาพทีส่ วยงาม เหมาะแก่การเยีย่ มชม สามารถเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนในเรื่องภูมินิเวศลุ่ม
ได้ไม่แพ้กับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย
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หากทว่ า ปั จ จุ บั น บึ ง ขุ น ทะเลแห่ ง นี้ มี แ นวโน้ ม ตื้ น เขิ น
แปรเปลี่ ย นไปสื บ เนื่ อ งมาจากการแพร่ ร ะบาดของวั ช พื ช น้ำ � เช่ น
ผักตบชวา ต้นกง สาหร่าย การตายทับถมของพืชสัตว์ในบึง และที่
สำ�คัญคือการถ่ายเทของเสียลงสู่บึง จนน้ำ�ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้เหมือนแต่ก่อน ดังที่สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเลเล่าว่า
“เดี๋ยวนี้ลงไปเล่นไม่ค่อยได้ โดยเฉพาะช่วงที่โรงงานปล่อยน้ำ�เสีย
ลงมา ลงไปเล่นแล้วคัน”
ขนำ�หลังน้อยริมบึงขุนทะเล ลมพัดเย็นสบาย เบื้องหน้าเป็น
สายน้ำ�เลี้ยวเลาะ เลียบต้นไม้ริมบึงทอดยาวไกลสุดสายตา แหงนมอง
ขึ้นไปบนท้องฟ้าฝูงนกกำ�ลังบินกลับรัง ในขณะที่เบื้องล่างฉันได้เห็น
ชาวบ้านค่อยๆ ดันเรือฝ่าดงผักตบชวาออกไปจับหาสัตว์น้ำ�ในบึงขุน
ทะเลอยู่หลายๆ จุด
เย็นวันนี้ก็เช่นเดียวกับทุกๆ วันที่ขนำ�แห่งนี้มีวงพูดคุยกัน
ของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเล ที่เพิ่มเข้ามาก็คงเป็นพวกเรา
ที่เดินทางมาไกลกว่า 300 กิโลจากสงขลา เรานัดหมายมาพร้อมกับ
ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มีเพื่อนๆ เครือข่ายงดเหล้าเข้ามาร่วมเรียนรู้ และเชื่อมต่อการทำ�งาน
กับกลุ่มท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเลด้วย
เพราะพวกเราเห็นแล้วว่า กลุ่มนี้ทำ�กิจกรรมเพื่อร่วมกันดูแล
ถิ่นฐานบ้านเกิดหลายอย่าง ดังที่พี่ไข่ ‘มาโนช สงวนพันธุ์’ คนหาปลา
ในบึง ประธานกลุ่มท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเล ชวนคุณตา คุณยาย พี่
น้อง ลูกหลานรุ่นเด็กและเยาวชนมาถอดบทเรียนร่วมกัน “เราต้องทำ�
ก่อนที่พวกนายทุนจะเข้ามาทำ� เพราะขณะนี้มีที่ดินถูกกว้านซื้อไปใน
ราคาสูงถึงไร่ละ 2-3 ล้านบาทแล้ว” สมาชิกกลุ่มบ้านพัก (โฮมสเตย์)
บอกเล่าความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จนทำ�ให้เธอออกมาร่วมทำ�กิจกรรม
กับกลุ่มท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเล เพื่อช่วยกันดูแลชุมชน เพราะเธอ
บอกว่า “อยากอยู่ที่นี่นานๆ” ที่เธอทำ�เรื่องบ้านพักก็เพราะต้องการให้
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนริมบึง มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆ บึง
อย่างคนชุดแรกทีม่ าพักโฮมสเตย์บา้ นลุงเปีย๊ ก หลังจากมาพัก
มาพูดคุย มาเทีย่ ว เขาก็เข้าใจสภาพปัญหา และอาสามาสนับสนุนชุมชน
ในเรื่องการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องการตรวจวัดโลหะหนักที่คาดว่า
จะตกค้างในบึง เช่นเดียวกับทีผ่ อู้ �ำ นวยการกรมการปกครองส่วนท้องถิน่
เข้ามาดูก็มีความเห็นตรงกันและพร้อมให้การสนับสนุน การผลักดัน
บึงขุนทะเลให้เป็นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองด้านสิง่ แวดล้อม การพูดเรือ่ งบึงขุนทะเล
จึงเป็นจุดเริม่ ทีจ่ ะร้อยคน ร้อยความคิด ให้ทกุ วิถชี วี ติ ทีเ่ กีย่ วข้องมามอง
อนาคตชุมชนที่อยู่คู่กับบึงร่วมกัน
แต่ก่อนเด็กบ้านเราไม่รู้เรื่องบึงเลย และไม่สนใจด้วย ทั้งๆ ที่
ตัวเองเกิด และอาศัยอยูร่ มิ บึง พีไ่ ข่สะท้อนความเป็นจริงของการจัดการ
ศึกษาที่ละเลยความรู้ของท้องถิ่น ทำ�ให้คณะทำ�งานกลุ่มท่องเที่ยวฯ
บึงขุนทะเล ได้ร่วมกันจัดกระบวนการพัฒนาแกนนำ�เยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเลขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เริ่มจากลูกหลานของคนในกลุ่มก่อน แล้ว
ค่อยๆ ขยายไปสู่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ที่ผู้อำ�นวยการสนับสนุน
ให้ครูพาเด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี จนสามารถพัฒนามา
เป็นหลักสูตรท้องถิ่นสอนแล้วใน 2 โรงเรียน
โดยในทุกกิจกรรมสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเลจะทำ�
ร่วมไปกับเด็กๆ โดยมีพี่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้ามาร่วมด้วยเป็นระยะ ตั้งแต่กิจกรรมนักสืบ
สายน้ำ� ที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ� ที่เด็กๆ ได้ใช้เครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพน้ำ�ถึง 3 ครั้ง ตรวจวัด 3 ชั่วโมงครั้ง คือ 24 ชั่วโมง ตรวจวัด
ทั้งหมด 14 ครั้ง ทำ�ให้มองเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในบึง
ขุนทะเล และขนาดใหญ่จนสามารถรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ�ได้เกือบ 200
ชนิด อย่างปลาสองน้�ำ ก็จะมีปลากะพงขาว มีปดู �ำ ปูทะเลขึน้ มาอาศัยอยู่
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ยังมีลิงที่อาศัยอยู่ในป่าพรุถึง 4 ฝูงๆ ละประมาณ 120-150 ตัว
มีกิจกรรมส่องนกที่อาศัยอยู่ในบึงด้วยกล้องส่องทางไกล ทำ�ให้น้องๆ
ได้รจู้ กั นกหลายชนิด ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพืน้ ที่ มีกจิ กรรม
ล่องเรือชมธรรมชาติบงึ ขุนทะเล มีการศึกษาประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน ศึกษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรมคนริมบึง
ข้อมูลที่ได้ฟังจากคนเฒ่าคนแก่ ได้ถูกบันทึกไว้ในความรู้สึก
นึกคิดในตัวเด็ก แล้วเด็กก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปเล่มร่วมกับพี่ๆ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทงั้ ทีม่ าของชือ่ คลองสายต่างๆ
ที่ต่อเชื่อมกันจนกลายเป็นบึงขุนทะเล ตลอดเส้นทางยังมีเรื่องเล่าวิถี
ชีวติ ความคิดความเชือ่ ของคนริมคลองมากมาย ไม่วา่ จะเป็นการดำ�น้�ำ
จับปลา การวางอวน และการทำ�มาหากินแบบอื่นๆ ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับบึง อย่างเรื่องเล่าของ “พ่อตา”
รูปจระเข้ตวั ใหญ่ทอี่ าศัยอยูใ่ นบึงเมือ่ ประมาณ 50-100 ปีกอ่ น บางคน
เรียกท่านว่า “เจ้าพ่อขุนทะเล” ท่านศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเคารพนับถือ
“สมัยก่อนไปออกเรือ ใครกินข้าว กินอาหารกันก็ต้องเรียกพ่อตา
มากินก่อน ท่านก็ลอยขึ้นมา” ว่ากันว่า เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว
บึงแห่งนี้ยังมีฝูงจระเข้ตัวใหญ่อยู่ และจระเข้กลุ่มสุดท้ายเพิ่งหายไป
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมานี้เอง พี่ไข่เล่าเสริมจากประสบการณ์ที่ตัวเองและ
เพื่อนอีกสองคนได้พบมาแล้ว
การทำ�ข้อมูลบึงขุนทะเลถูกทำ�ควบคู่ไปกับการเสริมศักยภาพ
เด็ ก และเยาวชนมาร่ ว มเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ย เมื่ อ รู้ จั ก บึ ง ขุ น ทะเล
หน้าบ้านของตัวเองแล้วเด็กๆ ยังได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสายน้ำ�
ผ่านการล่องเรือในแม่น้ำ�ตาปีกับน้าภาณุ ชำ�นาญเมือง เครือข่าย
ท่องเทีย่ วชุมชนบางใบไม้ ทำ�ให้พวกเธอและเขาได้เห็นเส้นทางการเดิน
เรือสินค้าในอดีต ได้รู้จักความหมายของชมรมยุวมัคคุเทศก์นำ�เที่ยว
ชัดขึ้น ตามมาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพายเรือแคนูในบึงขุนทะเล จนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพายเรือแคนนูประเภทชายคู่
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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อายุไม่เกิน 15 ปี ในระดับจังหวัด ที่จัดการแข่งขันกันที่เกาะลำ�พู
เมือ่ งานประเพณีลากเรือพระเดือน 11 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นความภาคภูมใิ จ
ของสมาชิกชมรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นกำ�ลังแรงใจในการทำ�งาน
ชุมชนร่วมกัน
พี่มาโนชหวังว่า พื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนตรงนี้
จะสามารถเชื่อมโยงคนกลุ่มต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชนให้หันมา
ตระหนักรู้ และมีปฏิบัติการดูแลบ้านเกิดร่วมกัน เหมือนที่ตอนนี้
ผู้ปกครองบ้านนิคมเห็นเด็กทำ�กิจกรรมก็ค่อยๆ เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ�
มากขึน้ ผ่านการทำ�โปรแกรมการท่องเทีย่ วของชุมชนริมบึง เห็นได้จาก
กลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา อย่างกลุ่มบ้านพัก กลุ่มเรือประมง และมี
เครือข่าย ผลไม้ สมุนไพร ทำ�น้ำ�ตาลจากต้นมะพร้าว เป็นต้น
………………
แล้ววันที่รอคอยก็มาถึง น้องสนธยาและเพื่อนยุวมัคคุเทศก์
15 คน ได้ทำ�หน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจริงๆ ครั้งนี้มีผู้ร่วมขบวน
40 คน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 คน มีนักศึกษามหาวิทยาลัยตาปี
เข้ามาร่วมทำ�สารคดีการท่องเทีย่ วชุมชนบึงขุนทะเลด้วย โดยโปรมแกรม
การนำ�เที่ยวจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ที่เด็กๆ สามารถ
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แสดงออกได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างที่น้องน๊อตได้ลงไปงมกุ้งแม่น้ำ�
ขึ้นมาโชว์ให้ได้เห็นกันจะจะ นอกจากนั้นแล้ว น้องยังร่วมวางอวน
หาปลากับพ่อแม่พี่น้องประมงพื้นบ้านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอีกกว่า
15 ลำ� ทำ�ให้หลายๆ คนตื่นเต้นกับความสามารถของน้อง และความ
สมบูรณ์ของบึงขุนทะเลมาก
มี ก ารพานั ก ท่ อ งเที่ ย วไปชมวั ด ท่ า อู่ ที่ เ คยมี ป ลาโลมาตาย
มาติดที่ท่าน้ำ� ชาวบ้านจึงนำ�เอาปลามาดองไว้ให้คนได้ดูเป็นบทเรียน
เพื่อช่วยกันดูแล จากนั้นก็ไปวัดสมพังวนารามที่มีบ่อปลาเป็นเขต
อภัยทานที่ชาวบ้านกับวัดร่วมกันดูแล และช่วยกันให้อาหารปลา ที่วัด
ยั ง มี พ ระอาจารย์ ที่ มี ค วามรู้ โ บราณในการต่ อ กระดู ก ได้ ดั ง ที่ น้ อ งพี
‘เจตภานุกรณ์ สงวนพันธุ์’ เล่าว่า “ครั้งก่อนพ่อผมก็เคยไปรักษาหาย
มาแล้ว” แล้วพีก็พาคณะนักท่องเที่ยวไปกินน้ำ�ตาลมะพร้าวสดจาก
ต้น “มาที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ดูวิธีการปีนต้นมะพร้าวด้วย” แล้วไปสิ้น
สุดโปรแกรมกันที่จุดชมนกชมวิวกันที่ริมบึงขุนทะเล ซึ่งบริเวณนี้มีพืช
สวนสมุนไพรขึ้นหลายชั้น
ครั้งแรกของการเป็นมัคคุเทศก์บึงขุนทะเล น้องสนธยา พี
และเพื่อนได้บอกเล่าเรื่องราวของบึง ได้พาชมสถานที่ต่างๆ โดยใช้
ภาษาไทย และยังได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน งานนี้
เพื่อนๆ ของเขาชอบและสนุกกันมาก และที่ทำ�ได้ถึงขนาดนี้นอกจาก
ได้กระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มท่องเที่ยวฯ บึงขุนทะเลแล้ว สนธยายังมี
พ่อแม่ที่เห็นด้วย และพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆ กิจกรรม
ตลอดเส้นทางการทำ�กิจกรรมมีคนกลุ่มต่างๆ เดินเข้ามาหา
ชุมชน รวมทั้งคนในชุมชนเองด้วย จากเดิมที่ผู้นำ�มีความขัดแย้งกัน
อยู่บ้างก็ลดลง เพราะกิจกรรมเยาวชนทำ�ให้คนบ้านนิคมเริ่มตระหนัก
รู้ และออกมาปฏิบัติการร่วมกันแล้วกว่า 70 ครัวเรือน สามารถสร้าง
ภาคีร่วมกว่า 10 องค์กร ไม่วา่ จะเป็นเจ้าหน้าทีจ่ ากสำ�นักงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่หลังจากได้พักโฮมเสตย์แล้ว ยังยินดีมา
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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สนั บ สนุ น ด้ า นการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ำ � ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน มี สำ � นั ก งาน
สิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 14 สำ � นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
สำ�นักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ประชาชน
เยาวชน ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น เทศบาลตำ�บลขุนทะเล โดยมีคณะกรรมการ
กลุม่ ท่องเทีย่ วฯ บึงขุนทะเล เป็นกลไกการประสานงาน มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี เป็นทีมสนับสนุนด้านวิชาการ
ปฏิบัติการร่วมกันของเยาวชน และชุมชนทำ�ให้น้องสนธยา
พีและเพื่อนมองเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับที่เขาได้รู้จัก
บึงขุนทะเลทั้งในอดีตจากเรื่องเล่า และจากสิ่งที่เห็นในปัจจุบัน เขาได้
เรียนรูค้ วามคิดความเชือ่ ของคนบ้านตัวเอง จนมีความมัน่ ใจ ภาคภูมใิ จ
ในความเป็นยุวมัคคุเทศก์น�ำ เทีย่ วบึงขุนทะเล เหมือนๆ กับทีน่ อ้ งพีพดู
ด้วยความมั่นใจว่า “เราเกิดที่นี่เราต้องรักษาให้มันอยู่ที่นี่ อันนี้พูดจาก
ใจจริง” •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, มาโนช สงวนพันธ์ สมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเล และยุวมัคคุเทศก์
นำ�เที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฯ วันที่ 27 กันยายน 2555.
รายงานการดำ�เนินกิจกรรม http://www.fisheries.go.th/if-suratthani/
web2/index.php?option=com_content&view=article&id=
124:2009-11-27-07-34-54&catid=26:2009-11-27-07-2800&Itemid=64 สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2555.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=429519213762026&
set=a.429519197095361.92782.200618423318774&type
=1&theater สืบค้น ภาพถ่ายการจับกุ้ง วันที่ 4 ตุลาคม 2555.
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3

กลุ่มคนดอนร่วมใจไร้ขยะ
• ภาวิณี ไชยภาค •

“ตลาดพม่า” คลาคล่ำ�ไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลกันมาจับจ่าย
มาขายของ มาใช้แรงงาน และแวะเวียนมาเที่ยวชม แม้นมีสายตา
หลายคู่จะดูหลบเลี่ยงเราอยู่บ้าง ในท่ามกลางสายฝนโปรยปลายยาม
เที่ยง ร้านอาหารในเวิ้งทีต่ งั้ เรียงรายได้กลายเป็นทีห่ ลบฝนและต้อนรับ
ผู้คนมารับประทานอาหาร บ้างก็มากันในกลุ่มคนหนุ่มสาว บ้างก็มากัน
เป็นครอบครัว พวกเธอและเขาเหล่านีไ้ ด้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของจังหวัด
ระนองแห่งนี้ไปแล้ว
มื้อเที่ยงในตลาดพม่า เป็นเพียงน้ำ�จิ้ม ก่อนที่เราจะได้ไป
พบกับเรื่องราวการจัดการขยะของชุมชนดอนหว้า-ดอนตำ�เสา หมู่ 4
เทศบาลตำ�บลน้�ำ จืด พืน้ ทีช่ ายเลนบริเวณริมแม่น�้ำ กระบุรที กี่ นั้ ชายแดน
ไทย - พม่า ที่อยู่ห่างออกไปจากที่นี่ประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นเส้น
ทางผ่านที่เปิดต้อนรับผู้คนตลอดเวลา ที่มีสาวแกร่งอย่างพี่ปู ‘ขนิษฐา
นิยมไทย’ และเพือ่ นบ้าน 60 ครัวเรือน มาทำ�งานร่วมกัน ไม่เว้นแม้แต่
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เพื่อนบ้านที่เป็นแรงงานพม่าที่มีอยู่ 10 ครัวเรือน ก็เข้ามาอยู่ในกติกา
เดียวกันกับชุมชน จนเกิดระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่
ระดับครัวเรือนไปจนถึงชุมชน สามารถคืนถังขยะให้กบั เทศบาลได้แล้ว
ถึง 40 ถังด้วยกัน เมือ่ ผลงานทีช่ มุ ชนทำ�งานร่วมกับเทศบาลปรากฏชัด
เทศบาลจึงสามารถยกระดับจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางได้ในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมา (2554)
ขยะทิ้งกันไม่เป็นที่ เพ่นพ่าน ส่งกลิ่นเหม็น จนทนไม่ไหว
พีป่ บู อกเล่าทีม่ าของความคิด ก่อนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั กิ ารจากบ้านของตัว
เอง แล้วเอามาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มแม่บ้าน จากกลุ่มเล็กๆ ค่อยๆ เดิน
ไปคุยแบบปากต่อปาก ชวนเพื่อนบ้าน ร้านค้ามาทำ�ด้วยกัน จนเกิด
ความตระหนักรูน้ �ำ ไปสูก่ ารประชุมอย่างเป็นทางการของชุมชน โดยเชิญ
เทศบาลมาร่วมจัด เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำ�
“ถ้าเราไปไม่ทนั ก็สงั่ ผูช้ ายให้ไปประชุมแทนได้” ในวันประชุม
ประจำ�เดือน แม่บา้ นคนไหนมาไม่ได้ตดิ ภารกิจก็จะมีพอ่ บ้านเป็นตัวแทน
ไปประชุม ครัง้ แรกๆ มีการเชิญอุกฤษฐ์ ตันติธรรมานันท์ นายกเทศบาล
ตำ�บลน้�ำ จืดมาร่วม แล้วท่านก็นำ�ทีมพีก่ อ้ งภพ ศรีสวุ รรณ ผูอ้ ำ�นวยการ
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ส่วน
สาธารณสุขอำ�เภอกระบุรี โรงพยาบาลกระบุรี องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง ก็มาร่วมให้ความเห็น เช่นเดียวกับชุมชนข้างเคียงใน
เขตเทศบาลที่มาร่วมเรียนรู้ โดยมีพี่เลี้ยงประจำ�โครงการมาสนับสนุน
กระบวนการ
ทุกๆ วัน พี่ปูและผู้หญิงในชุมชนจะรู้ดีว่า บ้านของพวกเธอ
ซื้ออะไรบ้าง มีขยะกี่ชิ้น ชิ้นไหนเอาไปใช้ใหม่ได้-ถุงพลาสติก ขวด
บางชนิด ชิ้นไหนเอาไปหมักทำ�ปุ๋ย ทำ�น้ำ�ชีวภาพได้-ผักสด เปลือก
ผลไม้ เศษอาหาร จนเกิดเป็นกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
หรือชิ้นไหนเอาไปคัดแยกขายได้-ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง
22
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กระดาษฯ และชิ้นไหนต้องนำ�ไปทิ้งถังขยะ เมื่อเธอรู้เช่นนี้ขยะที่บ้าน
จึงลดลงมากว่าครึง่ และแทนทีจ่ ะให้มถี งั ขยะตัง้ หน้าบ้าน “ถังขยะทีต่ งั้
หน้าบ้าน ดูแล้วไม่สวยงาม” พวกเธอจึงเลือกที่จะใช้ถังขยะขนาดเล็ก
ในบ้านเพือ่ สะดวกในการคัดแยก ซึง่ เทศบาลก็ยนิ ดีสนับสนุน งานนีเ้ ลย
ทำ�ให้คนขับรถขยะมีรายได้ลดลงประมาณวันละ 8,000 บาท เพราะ
จากเดิมภรรยาของเขาเคยขายขยะได้วันละกว่า 10,000 บาท ตอนนี้
เหลือเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้น
การพูดคุยแบบปากต่อปาก เกิดขึ้นตลอดเวลา ตื่นเช้ามาก็
ทักทาย ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกัน เป็นได้ทั้งการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชน เป็นได้ทงั้ การปรึกษาหารือ และปฏิบตั กิ ารร่วมกัน อย่างช่วง
ทีม่ กี ารขยายครัวเรือนจากกลุม่ เดิม 10 กว่าครัวเรือนเป็นทัง้ ชุมชน พีป่ ู
และเพือ่ นบ้านใช้การไปนัง่ คุยกับแม่บา้ น ร้านค้า คนเฒ่าคนแก่ทอี่ ยูบ่ า้ น
ก็สามารถทำ�ให้เขาเข้าใจและยินดีที่จะทำ�ร่วมกัน ซึ่งบ้านหลายหลังก็มี
การทำ�อยูบ่ า้ งแล้ว ประกอบกับกลุม่ คนดอนร่วมใจไร้ขยะได้จดั กิจกรรม
บำ�เพ็ญประโยชน์ถึง 3 ครั้ง โดยทุกครัวเรือนร่วมกันทำ�ความสะอาด
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23

บริเวณหน้าบ้านและบริเวณบ้านของตัวเอง พร้อมทั้งพื้นที่สาธารณะ
ภายในชุมชน จนเกิดความตระหนักรู้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดปริมาณขยะ รูจ้ กั คัดแยกขยะ มีวนิ ยั ในการทิง้ ขยะ รูจ้ กั รักษาความ
สะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ค่อนข้างดี จนวันนี้เรื่องขยะได้
นำ�เข้าสู่แผนชุมชน ในการจัดทำ�แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2556-2558
ของเทศบาลตำ�บลน้ำ�จืดแล้ว และมีอีก 2 ชุมชนที่ให้ความสนใจเข้ามา
เรียนรู้และจะนำ�กลับไปทำ�ในชุมชนของตัวเอง
โครงการนี้มีคณะประเมินความสะอาดโดยนายกเทศมนตรี
ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพี่อภิรักษ์ สุวัติกุล
ปลัดเทศบาลตำ�บลน้�ำ จืด ลงพืน้ ทีใ่ นชือ่ กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามองชุมชน
ปลอดขยะ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่กันรักษาความสะอาดออกเป็น 3 โซน
ได้แก่ โซนไข่แดง โซนจุ๋มจิ๋ม และโซนแจ๋วแหว๋ว ปรากฏว่าทั้ง 3
โซนผ่านการประเมิน และได้รับเกียรติบัตรจากนายกเทศมนตรี พร้อม
เงินสดเป็นรางวัล 1,000 - 3,000 บาท พี่ปูเล่าต่อว่า มีหลายกิจกรรม
ทีเ่ ครือข่ายช่วยกันสมทบ อย่างงานรณรงค์ทใี่ ช้เงินไปร่วม 20,000 บาท
แต่ตัวโครงการสมทบเพียง 6,000 บาท
ครั้นเราได้ถอดบทเรียนร่วมกัน ก็สามารถพัฒนาต่อมาเป็น
กลุม่ ออมทรัพย์โดยใช้ขยะเป็นตัวออม โดยการนำ�ขยะมาฝากทีธ่ นาคาร
ขยะภายใน 1 เดือนจะคิดเป็นเงินเข้าบัญชี ซึ่งมีกำ�หนดไว้ว่าสมาชิก
แต่ละคนต้องฝากเงิน 100 บาท/เดือน โดยการนำ�ขยะมาฝากถ้าคิด
เงินค่าขยะไม่ได้ 100 บาท ต้องนำ�เงินสดมาฝากเพิ่มเติมให้ครบ 100
บาท/เดือน ภายใน 1 ปีจะคิดดอกเบี้ยเงินฝาก และถ้าไม่ครบ 1 ปี
ไม่มีสิทธิ์ถอนเงิน เงินที่ได้รับการออมและดอกผลที่ได้จะนำ�มาใช้
เป็นสวัสดิการของชุมชน เริ่มดำ�เนินการไปวันที่ 11 สิงหาคม 2555
ตามมติของที่ประชุม
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จากการทำ�งานร่วมกันมาทีมงานเห็นร่วมกันว่า กลุ่มคนดอน
ร่วมใจไร้ขยะได้สร้างจิตสำ�นึก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรักษา
สิ่งแวดล้อม และการรู้จักการคัดแยกขยะในครัวเรือนของคนในชุมชน
ได้อย่างมีส่วนร่วม ดังที่มีการรวมกันขึ้นมา 3 กลุ่ม 1)ออมทรัพย์
กลุ่มคนดอนร่วมใจไร้ขยะ มีเงินออมอยู่ 24,000 บาท จากการขาย
ขยะ 3 เดือนที่ผ่านมา 2)ธนาคารกลุ่มคนดอน มีเงินอยู่ 1,500 บาท
3)ฌาปนกิจกลุ่มคนดอนร่วมใจไร้ขยะ ได้ช่วยเหลือครอบครัวของ
สมาชิกกลุ่มเมื่อเสียชีวิต ศพละ 30 บาทต่อคน และได้ดำ�เนินการ
ช่วยเหลือเป็นจำ�นวน 3 ศพ
ไม่เพียงเท่านั้น การดำ�เนินโครงการยังก่อให้เกิดความสามัคคี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน เกิดการรู้จักการออมเงิน
มีวินัยในการออมเงิน รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ได้ใช้ขยะไป
ต่อยอดเรือ่ งการปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน และ
สมาชิกกล้าแสดงความคิดเห็นในงานของชุมชนมากขึ้น สามารถทำ�ให้
ทุกภาคส่วนมาทำ�งานจนแก้ปัญหาภายในชุมชนได้

บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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หากจะกล่าวว่า ชุมชนใช้กิจกรรมขยะเป็นจุดเริ่มต้นสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ก็คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมากนัก เพราะ
กลุ่มคนสามวัยเขาก็บอกว่า “ไม่ทิ้ง ถ้าทิ้งเจอเก็บ” ไม่เพียงเรื่อง
ขยะ คนบ้านดอนยังสามารถช่วยกัน ดูบ้าน ดูข้างบ้าน ดูเด็กๆ บ้านนี้
ดูพฤติกรรมคนต่างๆ ที่เข้ามา เด็กๆ มีอะไร เห็นอะไรแปลกๆ ก็มา
บอก เด็กมีการสร้างอาสาสมัครเรื่องสิ่งแวดล้อม ดูแลเด็กเข้าเกณฑ์
ทำ�กลุ่มอิสระ ดูแลเรื่องเด็กผู้พิการ มีกองทุนเดิมที่มีเงินจากคนหลาย
ชุมชน จะเห็นได้ว่า เรามาช่วยกันไม่ใช่แค่เรื่องขยะ แต่เป็นทุกๆ เรื่อง
ที่จะทำ�ให้คนบ้านเราอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข พี่ขนิษฐากล่าวด้วยรอย
ยิ้มของความภาคภูมิใจ •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ขนิษฐา นิยมไทย วันที่ 8 ตุลาคม 2555.
http://www.nmt.or.th/ranong/namchuet/Lists/List39/AllItems.aspx
สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/861.
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4

ขวดแก้ว พลาสติก…ขยะทั่วไป
เราจัดการได้
• ภาวิณี ไชยภาค •

เทศบาลตำ�บลปะทิว
อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นพื้นที่
ราบลุ่ม มีประชากร 1,325
คน 705 ครัวเรือน แบ่งการ
ดูแลออกเป็น 4 ชุมชน มี
ชุมชนวัดเขาเจดีย์-ตลาดใน
ชุมชนสานฝัน ชุมชนประสบสุข ชุมชนพูนทรัพย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1.86 ตารางกิโลเมตร ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นร้านค้าบริการและร้านค้าปลีก
จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขาย
ของเบ็ดเตล็ด และร้านเสริมสวย
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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การจับจ่ายใช้สอยที่มีมากในชีวิตประจำ�วัน ส่งผลให้มีสิ่งของ
เหลือใช้ตามมาไม่น้อย เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็กลายเป็นขยะนำ�ออก
ไปทิ้งนอกบ้าน รวมกันหลายๆ บ้านหลายชุมชน ก็กลายเป็นขยะกอง
โตทับถมยากในการจัดการ และเทศบาลก็ยังพบปัญหาว่า มีขยะนอก
พื้นที่นำ�มาทิ้งในเขตเทศบาลปะทิวด้วย ขยะเหล่านี้ต้องส่งไปกำ�จัดต่าง
พื้นที่ผ่านถึง 3 อำ�เภอ และข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียว
วั น นี้ ชุ ม ชนเราจั ด การขยะได้ แ ล้ ว น้ อ งอร ‘อรอนงค์
อั น ประสิ ท ธิ์ ’ เจ้ า พนั ก งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเทศบาลตำ � บลปะทิ ว
พู ด ยิ้ ม ๆ เพราะหลั ง จากทำ � ประชาคมจนพบว่ า เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ ง
สำ�คัญต้นๆ เทศบาลก็นำ�เรื่องเข้าแผนออกเป็นข้อบัญญัติเทศบาล
และสนับสนุนเงินตั้งต้นในการทำ�งานมา 50,000 บาท บวกกับเงิน
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
206,700 บาท ก็ท�ำ ให้กระบวนการทำ�งานเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมชุมชน
ในการจัดการขยะมีความคล่องตัวขึ้น
นับหนึ่งจากที่เทศบาลเชิญคณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภา
เทศบาลเข้ าร่ ว มปรึ ก ษาหารื อเรื่ อ งการคั ดแยกขยะในชุมชน และ
โรงเรียน มีการอบรมให้ความรู้ แกนนำ�นักเรียนด้านการจัดการขยะ
โดยวิทยากรจากโรงเรียนมาบอำ�มฤตวิทยา จนเกิดการจัดตั้งกลุ่มสนใจ
และไปเรี ย นรู้ วิ ธี จั ด การขยะเพิ่ ม เติ ม ที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนมาบอำ �มฤต
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และอีกหลาย
หน่วยงาน โดยการนำ�ของพี่นรากร ทองนอก รองนายกเทศมนตรี
ตำ�บลปะทิว คณะผู้บริหาร อสม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลปะทิว ผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทำ�ให้ทีมงานเห็น
การจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำ�ประสบการณ์ที่ได้ไปปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จนสามารถจัดการขยะ
28
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และสิ่งแวดล้อมในชุมชน/โรงเรียน ได้ดีขึ้น
น้องอรเล่าว่า จากเดิมเทศบาลเคยแจกถังคัดแยกขยะเปียก
ให้ตามบ้านไปแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมคัดแยก
เพิ่ม และมีการแจกถังขยะเพิ่ม หากบ้านไหนไม่ได้คัดแยกจะเรียก
ถังคืน ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมพอใจทีไ่ ด้รบั แจกถังแยกขยะ เพราะว่ามีฝาปิดมิดชิด
มีการจัดทำ�บล็อกคัดแยกขยะ เป็นตะแกรงเหล็กสามช่อง
แยกขวดแก้ว พลาสติก ขยะทั่วไป วางไว้ 4 จุด ในแต่ละชุมชน
มีการกำ�หนดเวลา ขยะคัดแยก สัปดาห์ละ 3 วัน วันจันทร์ วันพุธ
วันศุกร์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยชุมชนตัง้ จุดรวบรวมขยะอินทรีย์
ตามบ้านเรือนรับอาสา โดยการใช้ถังคัดแยกขยะอินทรีย์ร่วมกัน 3-4
ครัวเรือนต่อ 1 ถัง เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้านตนเองและ
ใกล้เคียง เพื่อเทศบาลจะได้ไปรับขยะเปียกมาทำ�ปุ๋ยหมัก หมักเสร็จ
แล้วก็น�ำ กลับมาให้สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ใช้ปยุ๋ หมักฟรีอกี ต่อหนึง่
“ขอให้มีการคัดแยกขยะ...ช่วยกันลดปริมาณขยะ...” เสียง
ตามสายเทศบาล สลับกับเสียงประชาสัมพันธ์จากรถซาเล้ง พร้อม
ป้ายรณรงค์การจัดการขยะ ออกประกาศเชิญชวนพี่น้องทั้ง 4 ชุมชน
และไปตั้งหลักกันที่ตลาดนัด จนเป็นที่รู้กันว่า ขยะ เป็นเรื่องของ
ทุกคน ที่ต้องช่วยลดปริมาณ เรารู้ว่าขยะมีคุณค่า และสามารถสร้าง
มูลค่าได้ “เดิมแกะข้าวโพดแล้วทิ้งเปลือก แต่ตอนนี้เก็บไม่เหลือ...
ตลาดสดสะอาด ”
ตอนนี้เทศบาลมีอาสาสมัครร่วมคัดแยกขยะแล้ว 200 กว่า
ครัวเรือนใน 4 ชุมชน มีนักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา 200 คน และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิวอีก 200 คน
มีการปรับปรุงโรงเรือนให้กับโรงเรียนปะทิววิทยา เพื่อใช้เป็น
โรงเรือนในการคัดแยกขยะรีไซเคิล มีเจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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น้ อ งอรเล่ า
ว่า เรามีแปลงสาธิต
การจั ด การขยะแบบ
ครบวงจร โดยนำ�ขยะ
ทีผ่ า่ นการคัดแยกแล้ว
ไปเก็บในบ่อหมัก มี
หมุนเวียนกันจำ�นวน
8 บ่อ จากนั้นก็นำ�น้ำ�
หมักไปใช้รดน้ำ�ต้นไม้ และให้ใช้ในการเลี้ยงหมูสาธิต สามารถเปิดเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนเข้ามาร่วมทำ�ได้แล้ว
ส่วนที่มีการทำ�สวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำ�เนินการอยู่
แล้วบางส่วนในพื้นที่ของเทศบาลปะทิวจำ�นวน 10 ไร่ ในหมู่ 4 บ้านคอกม้า ตำ�บลบางสน หลังจากใช้น�้ำ หมักแล้วได้ผลผลิตดีขนึ้ จึงอนุญาต
ให้ประชาชน โรงเรียน นำ�น้ำ�หมักไปใช้ ไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีร้านครัว
ศิลา ร้านอาหารอาสา เป็นตัวอย่างการจัดการขยะที่ทำ�ได้จริง และเชิญ
ชวนผู้สนใจมาทำ�ร่วมกัน
การถอดบทเรียนในพื้นที่ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการเชื่อมประสานกับคน งาน เงินอื่นๆ ได้
และสามารถปรับผลงานโครงการให้ดำ�เนินงานที่สามารถจัดเป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชนในอนาคตอันใกล้ได้เป็นอย่างดี ในเรื่องข้อมูลการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมสำ�หรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ
เรียนรู้ต่อไป
ความสำ�เร็จที่สุดคือ ขยะลดเงินเพิ่ม ทุกวันนี้ขยะที่แยกจาก
ครัวเรือนลดน้อยลง สังเกตจากตามบล็อกทีม่ ขี ยะน้อย การจัดเก็บของ
เทศบาลลดลง ค่าใช้จ่ายเรื่องขยะจากเดิม 30,000 กิโลกรัมที่ต้องนำ�
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ไปทิ้งในเมือง กิโลกรัมละ 75 สตางค์ หรือตันละ 750 บาท เป็นเงิน
30,000 กว่าบาทต่อเดือน ตอนนี้ลดลงเหลือ 20,000 บาท
การทำ�งานที่ผ่านมาอรใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว เครือญาติ
เป็นจุดเริ่มต้นในการทำ�งานเชื่อมประสานกลุ่มคนในชุมชน ผู้ประกอบ
การในตลาดสด คัดแยกขยะมากขึ้น ทำ�กับโรงเรียน ครู ผลักดันให้
กรรมการชุมชนทำ�ด้วยตัวเอง •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, อรอนงค์ อันประสิทธิ์ วันที่ 28 กันยายน 2555.
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1) วันที่รายงาน 30 พฤศจิกายน
2554.
แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555.
http://www.pathiocity.com/images/column_1272932058/database
.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/821 สืบค้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2555.
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5

คนบ้านส้านแดงยิ้มได้
เพราะหัวใจไร้สาร
• ภาวิณี ไชยภาค •

แม้ตอนนี้จะเป็นเวลา 3 ทุ่มแล้ว แต่ลุงแดง‘ดำ�รง ทันนาเขต’
พี่โย่ง ‘บุญสิน เพชรกำ�เนิด’ พี่ตุ้ย ‘สำ�เนา เรณชะนะ’ ก็ยังบอกเล่า
เรื่องราวการทำ�งานของทีมให้พวกเราฟังด้วยความนอบน้อมถ่อมตน
หัวใจที่ไร้สารพิษ พลังกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจเหล่านี้มิได้มาจาก
ไหนเลย หากแต่มาจากการลองผิดลองถูกจากการปลูกผัก ทำ�การ
เกษตรจนได้มาเป็นเกษตรอินทรีย์โดยแท้ จนเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
การเกษตรพอเพียงบ้านส้านแดงครบวงจร และได้ขยายไปสู่กลุ่มคน
สนใจ ทำ�ให้พื้นที่เกษตรอินทรีย์มีอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน ตำ�บล ไปจนถึง
ในโรงเรียน “ทำ�ไปก็เห็นจริง” อย่างการทำ�นา ลุงแดงและสมาชิก
ทำ�นาให้เห็นเลยว่า เมือ่ เปรียบเทียบนาสองแปลง แปลงแรกเป็นอินทรีย์
ที่ดูแลดิน ดูแลต้นข้าวอย่างดี แมลงไม่มากิน หรือทำ�ลายต้นข้าวเลย
แต่กลับไปกัดกินต้นข้าวในแปลงนาติดๆ กันที่ใช้เคมี
32
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ในวัย 70 กว่าๆ ประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตกับการใช้สารเคมี
ทำ�ให้ลุงแดงรู้ว่า ตัวเองมีสารเคมีในเลือดอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย
จนมีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด นับแต่วันนั้นลุงก็ปฏิญาณตนเอง
เลิกทุกสิ่งอย่างที่ใช้สารเคมี หันกลับมาเรียนรู้วิถีดั้งเดิมของปู่ย่าตา
ยาย และไปเรียนรู้เพิ่มจากโครงการหลวง สมัครเป็นหมอดิน กลับมา
ทดลองทำ�จนเห็นผลด้วยตนเอง แล้วนำ�มาขยายผลกับเพือ่ นบ้านอย่าง
พีโ่ ย่ง พีต่ ยุ้ จนเกิดเป็นกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทำ�เกษตรอินทรียข์ นึ้
และพัฒนามาเป็นศูนย์เรียนรูก้ ารเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านส้านแดง
หมู่ 9 ตำ�บลบ้านนา อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร ในปัจจุบัน
ลุงแดงเล่าว่า ทีมงานได้จัดให้มีการอบรมพิษอันตรายจาก
สารเคมีทางการเกษตร มีการตรวจสารเคมีในเลือด 33 คน พบว่า
ระดับไม่ปลอดภัย 11 คน เสี่ยง 18 คน ปลอดภัยเพียง 4 คน เมื่อ
ผู้เข้าร่วมตระหนักรู้ด้วยตัวเองแล้ว ก็ชวนกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยเน้นเรื่องอาหารการกิน หันกลับมาปลูกเองกินเอง ลุงแดงเล่าว่า
เราร่วมกันตรวจสอบสภาพดินในแปลงเกษตรของผู้เข้าร่วม ด้วยการ
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เก็ บ ดิ น จากแปลงปลู ก ของสมาชิ ก 50 ตั ว อย่ า ง ผลออกมาว่ า
ดินทุกแปลงเป็นกรด pH 3.5-4.5 ทำ�ให้เพาะปลูกได้ไม่ดี มีกิจกรรม
ต่อเนือ่ งด้วยการดูแลรักษาดินผ่านการมาอบรมการทำ�ปุย๋ อินทรียใ์ ช้เอง
อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษเพือ่ เพิม่ ธาตุอาหารในดินจนได้ผกั ปลอด
สารพิษมาบริโภค ในขณะที่สวนผลไม้ หลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดินก็เริ่ม
ร่วนซุยและมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างลดลง ได้ผลผลิตดีขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ถูกออกแบบตามความสนใจของผู้เข้าร่วม
อย่างเช่น การฝึกทำ�ปุย๋ อินทรียม์ ผี ู้สนใจ 80 คน มีสาธิตการทำ�น้�ำ หมัก
ชีวภาพ สารไล่แมลง แจกอย่างละ 1 ขวด ส่วนสมาชิกบางรายที่เลี้ยง
ปลาดุก และปลานิลก็สามารถนำ�น้�ำ หมักชีวภาพมาผสมกับเศษปลากับ
ผักบด แล้วปั้นเป็นก้อนโยนให้ปลาเป็นอาหาร มีการแจกเมล็ดพันธุ์
ผัก ให้ความรู้การปลูกการดูแลรักษา แจกสารปรับสภาพดิน โดโลไมต์
คนละ 2 กระสอบ สำ�หรับปุ๋ยหมักนอกจากแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้ว
บางส่วนนำ�ไปจำ�หน่ายในราคากระสอบละ 120 บาท
เพื่อการขยายแนวคิดออกไปอย่างต่อเนื่อง คณะทำ�งานกลุ่ม
ได้ชวนคนสามวัย ที่กลุ่มผู้สูงอายุ วัยทำ�งาน มาทำ�งานร่วมกับนักเรียน
โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม จัดทำ�แปลงสาธิตในโรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1
แปลง แบ่งย่อยเป็นแปลงผัก 14 แปลง มีการทำ�กิจกรรมร่วมกัน
ตั้งแต่การปรับสภาพดิน ติดตั้งระบบน้ำ� ทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ผลผลิตที่ได้แบ่งกันกลับไปกินในครัวเรือน และแบ่ง
เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ส่วนที่เหลือก็นำ�ไปขายตลาดนัด
ชุมชนที่มีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ วันอังคาร ตลาดนัดวัดท่ามะปริง วันพุธ
ตลาดนัดถ้ำ�สิงห์ วันเสาร์ ตลาดนัด กม.18 เปิดขายเป็นประจำ�
โดยสลับกันไป จนเกิดเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่ประชาชนรอซื้อพืชผัก
จากกลุ่ม “พืชผักไร้สาร”
เมื่อปฏิบัติการชัดเช่นเดียวกับแนวคิดที่ชัด คุณศรีรักดิ์ มากภิรมย์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตำ�บลบ้านนา อำ�เภอเมือง
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จังหวัดชุมพร จึงได้เปลี่ยนปรัชญาโรงเรียนให้เชื่อมโยงกับกิจกรรม
ของโครงการ ด้วยการน้อมนำ�แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาผนวกไว้
ในตอนท้าย และสนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ปฏิบัติเป็นต้น
แบบ เช่นเดียวกับครูเกษตรของโรงเรียนทีใ่ ห้ความสนใจทำ�จริงจนตอน
นี้สามารถเปิดเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของยุวเกษตร มีพืชผักหวาน
ปลูกพร้อม ของที่ขายก็แบ่งให้นักเรียน เอาเข้ากลุ่ม ทำ�เป็นอาหาร
กลางวัน และนักเรียนก็ได้เงินด้วย
ทุกครั้งของการจัดกิจกรรมลุงแดงเล่าว่า เรามีการประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ร่วมและคิดกิจกรรมต่อเนื่อง อย่าง
การปลูกป่าชุมชนร่วมกัน มีทั้งนักเรียน ครู เยาวชน ชาวบ้าน เด็ก
ที่ป่าบ้านหน้าเขา ป่าถ้ำ�ช้างเผือก ไว้เป็นห้องเรียนศึกษาธรรมชาติ
พร้อมแบ่งกลุ่มผู้ดูแลต้นไม้ชุมชน จำ�นวน 10 กลุ่มๆ ละ 15 คน
มีการประกวดแปลงปลูกป่า และมอบรางวัลเป็นกำ�ลังใจ แก่กลุ่มดูแล
บำ�รุงรักษาป่าชุมชนดีเด่น จำ�นวน 10 กลุ่ม 10 รางวัลด้วย
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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“ดิน น้ำ� ป่าอยู่ด้วยกัน เราทำ�ฝายแม้วเก็บน้ำ�ไว้ใช้” การทำ�
เกษตรอินทรีย์สำ�คัญน้ำ�ต้องดี จะทำ�เรื่องนี้ได้เราต้องเริ่มจากคน ปีแรก
ได้ผนู้ �ำ ชุมชนต้นแบบมาแล้ว 10 กว่าคน มีสมาชิกอยู่ 60 คน นอกจาก
ทำ�เรื่องปลูกผัก เลี้ยงปลาแล้ว ยังมีการสืบค้นพันธุ์ข้าว และสร้างพันธุ์
ใหม่ ตอนนี้มีข้าวสายพันธุ์หลวงแดงเกิดขึ้นแล้ว จากการทดลองผสม
พันธุข์ า้ วพืน้ เมือง ทัง้ ข้าวไร่ และข้าวในนา มีการทำ�เปรียบเทียบนาสอง
แปลงให้เห็นเลยว่านาอินทรียท์ มี่ กี ารดูแลดินให้ดนิ ดูตน้ ไม้ แมลงก็เลย
ไม่กินของเรา แต่ไปกินของที่ใช้เคมี
จากนั้นก็มีผู้สนใจปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้นกว่า 120 คน
ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง สมาชิกกลุ่ม และผู้สนใจโดยปลูก ผักหวาน
50 ต้น ชะอม 50 ต้น มะกรูด 10 ต้น มะนาว 10 ต้น ผักเหลียง
50 ต้น พริกขีห้ นู 100 ต้น แค 20 ต้น เล็บกระรอก 10 ต้น เสม็ดชุน
5 ต้น ชะมวง 5 ต้น มันปู 10 ต้น และร่วมกันทำ�ปุ๋ยอินทรีย์
การทำ�กิจกรรมซ้ำ�ๆ บ่อยๆ เช่น การปลูกผัก ทำ�ปุ๋ย ฯลฯ
ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดประสบการณ์และมีความชำ�นาญ สามารถ
บอกเล่าเพื่อนบ้านได้ และพัฒนาตัวเองเป็นทีมวิทยากรเกษตรอินทรีย์
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บ้านส้านแดง บรรยายในศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และรับเชิญจาก
ภายนอกชุมชนไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปลูกผัก การทำ�ปุ๋ย
การเลี้ยงปลา ทำ�น้ำ�หมัก เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้น ลุงแดงยังร่วมกัน
สร้างครัวเรือนต้นแบบด้านการใช้เกษตรอินทรีย์ มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของชุมชนผ่านสื่อต่างๆ จนแนวคิดเรื่องนี้ถูกแพร่หลายออก
ไป ทำ�ให้มีผู้สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นกว่า 150 คน และสมัคร
เป็นสมาชิกกลุ่มถึง 50 คน
ทุกวันนี้พื้นที่รกร้างข้างโรงเรียนได้กลายเป็นสวนพืชผักสวน
ครัวที่เป็นคลังอาหารของโรงเรียน เป็นแหล่งพัฒนาทักษะด้านการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่นกั เรียน เป็นแหล่งเรียนรูว้ ชิ าการด้าน
การเกษตรของโรงเรียน ส่วนพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่าของชุมชน กลายเป็น
พื้นที่สวน มีทั้งการปลูกข้าวไร่ ปลูกผัก และปลูกป่า เป็นป่าชุมชนเป็น
ปอดของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดสนับสนุน
เรื่องที่ดิน ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันทำ� มีหน่วยงานต่างๆ สนใจเข้า
มาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ลุงแดงเชือ่ มัน่ ว่า ความรูเ้ หล่านีจ้ ะติดตัวไปกับผูเ้ ข้าร่วมทุกคน
ไปอยู่ที่ไหนเขาจะได้เห็นคุณค่า สามารถนำ�ใช้และไปบอกเล่าพ่อแม่พี่
น้องทีส่ นใจได้ ดังเช่นทีล่ งุ แดงเล่าได้อย่างสุขใจว่า จากเดิมทีต่ วั เองเคย
มีสารเคมีในร่างกาย เมื่อได้กินยาสมุนไพร รางจืด 3 ครั้ง สารเคมีจะ
ค่อยๆ จางลง ใช้ประมาณ 6 เดือนก็หาย สบายใจได้แล้วเพราะตรวจ
กี่ครั้ง กี่ครั้งหลังจากนี้ก็จะไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ดำ�รง ทันนาเขต, บุญสิน เพชรกำ�เนิด, สำ�เนา เรณชะนะ วันที่
28 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/812
แบบบันทึกติดตามสนับสนุนโครงการสำ�นัก 6 ปี 2555 ฉบับปรับปรุงวันที่
24 มีนาคม 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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6

เด็กได้ใช้พื้นที่ ผู้ใหญ่มีวงคุย
• ภาวิณี ไชยภาค •

“ดื่มน้ำ�ผลไม้ สมุนไพร เย็นชื่นใจ ครับ/ค่ะ”
“ดื่มแล้วช่วยให้คำ�ติชมด้วยนะคะ เราจะได้นำ�ไปปรับปรุง”
“น้ำ � มะพร้ า วหวานเย็ น จั บ ใจจริ ง ๆ ค่ ะ ” ฉั น ตอบกลั บ ไป
หลังจากดื่มน้ำ�ผลไม้ของน้องๆ เยาวชน และพี่ทีมงานจากชุมชน
ศรียาภัย ถนนพิศิษฐพยาบาล ซอย 3/1 ถึง 3/3 อำ�เภอเมืองชุมพร
ที่นำ�มาต้อนรับผู้มาเยือนอย่างฉันและทีม สจรส.มอ. จากนั้นก็ตาม
มาด้วยผัดไทห่อด้วยใบตอง ทีฉ่ นั เพิง่ ไปยืนชมวิธกี ารทำ�ทีส่ บื ทอดมาแต่
รุ่นพ่อแม่ของพี่ตุ ความอร่อยคงไม่ต้องสาธยายมาก จากที่เห็นลูกค้า
ยืนออรอซือ้ กันจนมองไม่เห็นหน้าร้าน ในระหว่างทีร่ อก็ได้พดู คุยทักทาย
ไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกัน ลูกๆ หลานๆ ที่พามาด้วย บ้างก็เดิน บ้างก็
วิ่งเล่นอยู่แถวๆ หน้าเวทีการแสดง
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เมือ่ มองตามไป ด้านขวาของเวที ยังมีขนมข้าวเกรียบปากหม้อ
สาคูไส้มงั สวิรตั ิ จากชุมชนราชวิถี ข้างๆ เป็นผัดไท และขนมจากชุมชน
รังนกออก ชุมชนประชาอุทิศ ส่วนด้านซ้ายของเวทีเป็นพืชผักปลอด
สารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล วางสลับกับอาหาร สินค้าตามยุคสมัย ใน
ขณะที่บนเวทีเป็นการแสดงรำ�กลองยาวจากน้องๆ เยาวชน เมื่อได้พูด
คุยทักทายผู้คนที่มาเดินเที่ยว ชม ชิม ส่วนใหญ่ก็มาจากชุมชน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองชุมพร
วันนี้เป็นจังหวะดีที่พวกเราทีม สจรส.มอ.และเพื่อนชุมชน
ผู้ มุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น น่ า อยู่ จั ง หวั ด ชุ ม พร ได้ แ วะมา
เยี่ยมเยียนลานคนเดินของเมืองชุมพรพร้อมๆ กัน ในงานเราได้พบกับ
รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ท่านได้บอกเล่าการทำ�งานระหว่างเทศบาล
กับชุมชนได้อย่างน่าชื่นชม
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ช่วงต้นของลานคนเดิน เกิดจากเทศบาลเมืองชุมพรสนับสนุน
งบประมาณให้ทีมไปศึกษาดูงานที่การ์ดกองต้า จังหวัดลำ�ปาง และที่
ประตูท่าแพ เชียงใหม่ เมื่อได้ข้อมูลทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่เช่นเดียวกันนี้ในเมืองชุมพร อย่างแรกที่จะ
แสดงความเป็นเมืองชุมพรคือ เรือ่ งของสินค้าพืน้ เมือง ทีม่ วี างจำ�หน่าย
ที่ประตูท่าแพ มีประมาณ 75% ในขณะที่การ์ดกองต้ามีสินค้าพื้นเมือง
อยูเ่ พียง 25% ทีเ่ หลือรับมาจากโรงงานจำ�หน่าย เมือ่ หันกลับมาดูชมุ ชน
ในเขตเทศบาล ทีมแกนนำ�ชุมชนที่ไปพบว่า ชุมชนยังขาดคนทำ�ของ
พื้นเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่เคยมีถูกน้ำ�ท่วม พายุพัด
เสียหายไปมาก จนเกิดแรงเป็นบันดาลใจในการทำ�สินค้าพื้นเมือง
เหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้ง แล้วใช้พื้นที่ลานคนเดินในการแสดง
ทราบจากพีก่ มลภพ ทองเอียง ว่าพืน้ ทีเ่ ล็กๆ แห่งนีม้ ไิ ด้มเี พียง
ของกิน ของขายและการแสดงเท่านัน้ แต่ในช่วงเช้าของวันเสาร์ วันพระ
วันสำ�คัญทางศาสนา และประเพณีนยิ มก็มชี มุ ชนออกมาทำ�กิจกรรมร่วม
กับเทศบาลด้วย อย่างการทำ�บุญตักบาตรร่วมกันในตอนเช้า พอมาช่วง
บ่ายๆ ก็เป็นพื้นที่ทำ�กิจกรรมร่วมกันของเด็กและเยาวชน และนี่ก็เป็น
เหตุผลสำ�คัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาลานคนเดินแห่งนี้ขึ้นมา
โดยพี่กมลภพเล่าว่า ชุมชนของเราเป็นเมือง มีโรงเรียนตั้งอยู่
ใกล้ๆ กันถึง 3 โรง มีหอพัก มีร้านอินเตอร์เน็ต มีโต๊ะสนุกเกอร์มาก
แถมยังมีเยาวชนพกพาอาวุธในชุมชนให้เห็นบ่อยครั้ง เด็กนักเรียน
มั่วสุม ทะเลาะวิวาท แย่งผู้หญิงกัน จนมีการให้สมยานามว่า “ซอย
นรก” เยาวชนกลุม่ เสีย่ งจึงมีหลายกลุม่ หลายแบบ ทำ�ให้ชาวบ้านได้รบั
ความเดือดร้อน ผมจึงเลือกมาทำ�งานกับเยาวชนที่มีปัญหาตรงนี้
ที่เราเข้ามาทำ�ก็เพราะเราเคยเป็นเด็กแบบเดียวกันมาก่อน
พี่กมลภพสะท้อนความเข้าใจเรื่องนี้ของตัวเองให้เราฟังอย่างเปิดอก
เขาและทีมตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะลดปัญหาเด็กติดเกม ทำ�ให้เด็กรู้จักใช้
40
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เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความรู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษา ด้วยการ
เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชนให้เขารู้สึกไว้ใจ ปลอดภัย
ที่จะเข้ามาหา “ถามเขาว่า อยากทำ�อันนั้นไหม แล้วทำ�ให้ดู” แล้วค่อย
ตามมาด้วยกิจกรรมทีเ่ ราช่วยกันออกแบบ จนกระทัง่ สามารถจัดตัง้ เป็น
สภาเด็กและเยาวชนขึ้นมาได้
จากนั้นก็ค่อยๆ ชวนแนวร่วมที่แต่งรถจักรยานยนต์เข้ามา
ชวนเด็กเล่นเกมอายุ 10-15 คน ขึ้นไปที่ชอบเข้าร้านเกมทั้งวันทั้งคืน
เข้ามา นอกจากเขาได้ทำ�กิจกรรมที่สนใจแล้ว การได้เข้าร่วมกิจกรรม
สามวัย ไปช่วยบำ�เพ็ญประโยชน์นอกพื้นที่ อย่างแห่เทียนพรรษา กีฬา
ชุมชน งานวันพ่อ ฝึกอบรมเยาวชนทำ�เลซิ่น ทำ�โมเดลของตกแต่งจาก
วัสดุเหลือใช้ นำ�ไปจำ�หน่ายที่ลานคนเดิน เป็นรายได้เสริมเล็กๆ น้อย
แต่ สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ กว่ า คื อ การได้ ทำ � ได้ แ สดงออกในสิ่ ง ที่ ตั ว เองสนใจ
โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
ดังที่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 5 แห่งเห็นความสำ�คัญช่วยกัน
เสริมพลัง ด้วยการจัดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้นำ�เสนอผลงานที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่สนใจเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาก็สร้างพื้นที่การพูดคุย แลกเปลี่ยนให้เขา
สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้ และมีทีมเฝ้าระวังช่วยกันสอดส่อง
ดูแล ให้คำ�ปรึกษา
ดังกลุ่มคนต่างวัย (3 วัย) ที่มีเวทีพบปะพูดคุยกันในเรื่อง
การใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย
ภายใต้ความเคารพซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน สามารถลดช่องว่างระหว่างวัยได้
ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มคน 3 วัยยังได้ช่วยกันสอดส่องและเก็บ
ข้อมูลร้านเกม หอพัก นำ�สู่การพูดคุย เพื่อการดูแลและออกแบบใน
การทำ�งานพัฒนาชุมชน จนเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพและ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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สังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3 แห่งด้วยกัน แห่งแรกเป็นถนนทางเข้าชุมชน
มีการวางลูกระนาดบนถนนเพื่อป้องกันเด็กขับรถซิ่ง และใช้เป็นที่ลอง
รถ ส่วนร้านซ่อมรถที่เด็กๆ เคยมาทดลองรถกันเสียงดังตอนนี้แทบ
ไม่มีให้เห็นแล้ว แห่งที่สองซอกซอยที่เคยรกร้างเปลี่ยนมาเป็นสะอาด
เป็นระเบียบมากขึ้น แห่งที่สามร้านเกมส์ จากที่เคยเปิดปิดไม่เป็นเวลา
ทุกวันนี้ปิดตรงตามเวลาที่กำ�หนด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากความร่วม
มือกันของทั้งเจ้าของกิจการ ชุมชน และเยาวชน
อย่างไรก็ตาม การทำ�งานยังมีปัญหาอุปสรรคสำ�คัญหลาย
ประการ โดยเฉพาะเรื่องคนทำ�งานที่เพิ่งขอยุติบทบาทของตัวเองลงไป
ภายหลังได้มีการจัดประชุมแกนนำ�ชุมชน และเชิญผู้สนับสนุนในพื้นที่
มาร่วมปรึกษาหารือกัน จนได้ทีมทำ�งานเข้ามาเสริม เชื่อว่าการทำ�งาน
เป็นทีมจะเสริมศักยภาพกันได้
42
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ปัจจุบันลานคนเดินมีทุกวันศุกร์-เสาร์เวลา 18.30-20.00 น.
มีตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเป็นกลไกการเคลื่อน
งาน ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น ของช่ ว งเช้ า วั น เสาร์ เ ทศบาลมี กิ จ กรรมด้ า น
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อาทิ การทำ�บุญตักรบาตร การจัดแสดง
งานด้านวัฒนธรรม ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในเขตเทศบาล
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ลานคนเดินแห่งนี้ค่อยๆ เปิดให้คน
กลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมและออกแบบกิจกรรมตามความสนใจได้ คาดว่า
อนาคตตรงนี้จะกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกชุมชนได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีในแบบของคนชุมพร นี่เป็นอีกหนึ่งความฝัน
ที่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชุมพรและ สจรส.มอ. มีร่วมกันในปี
ต่อๆ ไป •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, กมลภพ ทองเอียง วันที่ 28 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/813 สืบค้นวันที่ 26 ตุลาคม 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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7

ปลดหนี้ ด้วยบัญชีครัวเรือน
• ภาวิณี ไชยภาค •

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเชิดชู นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย
ได้เข้าร่วมทำ�บัญชีครัวเรือนต้นแบบ โครงการแหลมยางนาพึ่งพา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ไว้โดย นายสัมฤทธิ์ รุง่ ช่วง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลตะโก
พี่ ห มายหยิ บ ใบเกี ย รติ บั ต รขึ้ น มาแสดงให้ ฉั น ดู ด้ ว ยความ
ภาคภูมิใจในความสำ�เร็จของตัวเอง และชุมชนที่ทำ�บัญชีครัวเรือน
จนสามารถใช้ข้อมูลมาวางแผนชีวิต วางแผนการใช้จ่ายในครอบครัว
และนำ�มาสู่การวางแผนชุมชนได้ โดยมีพี่นา ‘วรรณา รวดเร็ว’ พี่แตง
‘อรวรรณ นาคเกษม’ และเพื่อนบ้านแหลมยางนา หมู่ 4 ต.ตะโก
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร รวม 112 ครัวเรือน ทำ�ร่วมกัน โดยมีพี่ใจ ‘สมใจ
ด้วงพิบลู ย์’ ป้าเบญ ‘เบญจา รัตนมณี’ เจ้าหน้าทีจ่ ากสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนกระบวนการ
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การทำ�บัญชีครัวเรือนถ้าคนไม่มีความรู้ความเข้าใจ ก็ยาก
เหมือนกัน พี่นาทบทวนการทำ�งานที่ผ่านมาของตัวเอง และยืนยันว่า
บัญชีครัวเรือนสามารถบอกทุกอย่างได้ ด้วยการนำ�ข้อมูลมาใช้ในการ
พูดคุยปรึกษาหารือกัน และวางแผนร่วมกัน การทำ�งานของพี่นาจึง
เริม่ จากการชวนคณะกรรมการหมูบ่ า้ นมาทำ�ความเข้าใจร่วมกัน แล้วให้
แต่ละคนกลับไปทำ�เป็นตัวอย่างไร “ใครเขียนไม่ได้ ให้ลูกหลานเขียน
ให้ ใครทำ�ได้แล้วก็ใช้วิธีการมาเล่าสู่กันฟัง”
แม้การทำ�งานจะพบกับอุปสรรคสำ�คัญ เนื่องจากสมาชิก
บางครัวเรือนไม่กล้าลงข้อมูล เพราะเกรงว่ารายจ่ายจะมากกว่ารายรับ
แต่หลังจากทีมงานเข้าไปช่วยแนะนำ�ให้เห็นถึงข้อดีของการทำ�บัญชีครัว
เรือนที่ว่า การลงจะทำ�ให้ผู้ลงบัญชีมองเห็นรายจ่ายบางรายการที่ไม่
จำ�เป็น และการลงรายการบ่อยๆ จะทำ�ให้ผู้ลงบัญชีเห็นส่วนที่ตัวเอง
ต้องปรับปรุง และจัดระเบียบการใช้เงินได้
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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“ค่าหวยเป็นตัวเลขที่เจ้าบ้านไม่ลง” เพราะรู้สึกอาย แต่หารู้
ไม่ว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับรวมกันแล้วก็เป็นอัตราสูง ทีมงานสามารถ
หาข้อมูลได้จากเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเจ้ามือหวย จนสามารถนำ�มา
วางแผนการทำ�งานสร้างกติกาชุมชนขึ้นมาได้ จากเดิมที่ชุมชนนี้เจ้ามือ
หวยมีอิทธิพลมากสามารถเล่นกันทุกที่ที่มีการจัดงาน ภายหลังชุมชน
สร้างกติกาห้ามซื้อขายหวยในงานศพ ก็สามารถทำ�ให้งานศพปลอด
การเล่นหวยได้แล้ว นอกจากนั้นพี่นายังมีข้อเสนออีกว่า เธออยากทำ�
กองทุนหวย ทำ�กระปุกหวยให้เก็บเงินเท่าๆ ใส่กระปุกเท่าๆ กับที่ซื้อ
หวย สิ้นปีนำ�มาเปิดดูกันซิว่า เงินที่เสียไปกับการซื้อหวยกับเงินที่ได้มา
นั้นคุ้มค่ากันหรือไม่ หรือเปิดให้มีกองทุนขายหวย โดยถ้าใครซื้อแล้ว
ไม่ถกู จะเอาเงินเข้ากองทุน แต่ถา้ ถูกก็เอาเงินไป... น่าเสียดายจังทีเ่ รือ่ ง
นี้ยังไม่เห็นผล เพราะยังอยู่ในช่วงระหว่างการชวนคิดชวนคุย
จากข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่ชุมชนร่วมกันทำ� พี่นาและทีมงาน
พบว่า รายจ่ายอันดับแรกของครัวเรือนเป็นค่าอาหารที่มีมาก เพราะ
ต้องซือ้ กินทุกวัน อันนีช้ มุ ชนเขาแก้ดว้ ยการชวนกันปลูกพืชผักข้างบ้าน
ไว้กินเอง ในขณะที่เรื่องน้ำ�ก็เป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้กันเพราะชุมชนขาด
แหล่งน้ำ�สะอาดในการอุปโภคบริโภค
อันดับสองตามมาด้วยค่าเล่าเรียนลูก อันนี้เป็นรายจ่ายที่
หลีกเลี่ยงมิได้เลย ส่วนอันดับสามว่าด้วยเรื่องภาษีสังคม คือมีงานศพ
งานแต่ง งานบวช งานวัด เข้ามามาก บางคนบางเดือนก็มีมาถึง 20
งาน ชุมชนพยายามแก้ด้วยการไปช่วยแรงงานได้ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งมี
การเสนอเรื่องตั้งกองทุนงานศพเพื่อช่วยเหลือกัน แต่ก็ยังยากเพราะ
การให้เงินช่วยงานเป็นค่านิยมเชิงความสัมพันธ์แบบแลกเปลีย่ นทีม่ กี นั
มานาน
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อันดับสี่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินความ
พอดี อย่างทีบ่ างบ้านมีโทรศัพท์ถงึ 5 เครือ่ ง ทัง้ ไอแพด และอืน่ ๆ ตาม
สมัยนิยม และเด็กๆ ก็ใช้โทรศัพท์กันมาก ทำ�ให้ต้องจ่ายเงินมาก กรณี
นีท้ ปี่ ระชุมมีมติรว่ มกันว่า ไม่อนุญาตให้เด็กนำ�โทรศัพท์ไปใช้ทโี่ รงเรียน
เพราะนอกจากเด็กจะใช้จา่ ยมากขึน้ แล้ว ยังเป็นการรบกวนสมาธิในการ
เรียนด้วย
เมื่อเราพบว่า รายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลสิ่งที่ตามมาคือ การ
เป็นหนี้ เมื่อรู้เช่นนี้พี่นาก็ยืนยันความเชื่อตัวเองอีกครั้งว่า การทำ�บัญชี
ครัวเรือนทำ�ให้สามารถป้องกันการเป็นหนีไ้ ด้ เพราะข้อมูลทีไ่ ด้จะทำ�ให้
คนทำ�รู้ว่า รายรับกับรายจ่ายมีรูรั่วตรงไหนบ้าง อะไรจำ�เป็นมากน้อย
สามารถจัดลำ�ดับได้ หรือถ้าเห็นแล้วว่า ตรงส่วนไหนเป็นปัญหาก็
สามารถสืบค้นต่อไปให้ถงึ สาเหตุ และนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในที่สุด ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเราเอง และร่วมกันจัดสภาพชุมชน สังคม
ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนด้วยการสร้างกติการ่วมของชุมชนขึ้นมา
พีน่ าบอกว่า การทำ�บัญชีครัวเรือนมีขอ้ ดี คือทำ�ให้คนเรามีวนิ ยั
ยิ่งคนที่ทำ�บ่อยๆ จะสนุกอยากทำ�ต่อ แต่ถ้าบ้านไหนเกิดความเครียด
จากการทำ � บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ก็ จ ะมี ส าธารณสุ ข เข้ า มาช่ ว ยดู แ ลด้ า น
สุขภาพ และยังมีรางวัลเชิดชูเกียรติให้กบั ครัวเรือนทีท่ �ำ ได้ตอ่ เนือ่ งด้วย
เป็นข้าวสาร
จากการประชุมร่วมกันทุกวันที่ 6 ของเดือน ทำ�ให้ชุมชน
สามารถร่วมกันวางแผนการทำ�งานโดยมีฐานข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน
ซึ่งทุกครั้งจะมีอาสาสมัครเข้ามาเป็นคณะทำ�งานเพิ่มขึ้นเสมอ ดังเช่น
เรื่องหนี้สินที่มีการพูดคุยร่วมกัน จนเกิดเป็นกลุ่มออมทรัพย์ เกิดเป็น
กองทุนการเงินในเรื่องนั้นๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชน กิจกรรม
หลายอย่างทีผ่ า่ นการพูดคุยแล้วจะได้รบั การนำ�ไปอยูใ่ นแผน อบต. อาทิ
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การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ บางอย่างเสนอไปยัง ธกส. ก็มีศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนด้านการเกษตร
หรื อ ภายใต้ ตั ว โครงการนี้ พี่ น าเล่ า ว่ า มี กิ จ กรรมอยู่ 2-3
กิจกรรม เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ 1)กิจกรรมจัดอบรมอาชีพเสริม
แปรรูปผลผลิตจากกล้วยเล็บมือนาง อบรมการแปรรูปทุเรียนเป็น
ทุเรียนกวน กิจกรรมนี้มีเยาวชนที่ว่างงาน 15 คน และมีสมาชิกชุมชน
ที่มีปัญหาหนี้สิน เข้ามาร่วมจำ�นวน 45 คน 2)มีการจัดกิจกรรมปลูก
ผักปลอดสารพิษ จนปัจจุบันชาวบ้านมาใส่ใจเรื่องการบริโภคอาหาร
ทีถ่ กู สุขลักษณะมากขึน้ โดยการปลูกผักปลอดสารพิษสามารถเป็นทาง
เลือกให้แก่สมาชิกได้นำ�ไปประกอบอาหารกันอย่างแพร่หลาย เพราะ
กรรมการได้แจกเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ มะเขือ ถั่วฝักยาว แตงกวา
ผักกาดขาว ผักชี ฟักทอง ผักบุ้ง สมาชิกที่เข้าโครงการ ทั้งหมด 40
ครัวเรือน งานนี้ป้าเบญได้แวะมาเยี่ยมเยียนครัวเรือนเกษตรอินทรีย์
ก็เห็นว่า “มีหลายครัวเรือนที่ทำ�สวนเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นสวน
ผลไม้ การปลูกผัก มีการผสมผสานการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ใช้น้ำ�หมักใน
การฉีดฆ่าแมลง มีสมาชิกบางครัวเรือนสามารถปลูกผักส่งให้พ่อค้าใน
กรุงเทพมีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
มี ก ารพั ฒ นาศู น ย์ ห มู่ บ้ า นให้ เ ป็ น สถานที่ ทำ � กิ จ กรรมที่ ดู มี
ระเบียบ สวยงาม มีการพัฒนาศูนย์โดยการเก็บขยะ ปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับร่วมกันในวันประชุม ส่วนที่โรงเรียนมีการปรับปรุงพื้นที่เป็น
แปลงผัก ปลูกผักปลอดสารพิษ มีการจัดการขยะในโรงเรียน จัดตั้ง
ธนาคารขยะในโรงเรียน นำ�ขยะมาทำ�ปุ๋ยหมัก และตั้งโรงเรือนหมัก
ปุ๋ยในโรงเรียนขึ้น
ตอนนี้กลุ่มมีมติสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ด้านการเกษตรจาก
การระดมหุ้น 250 บาทต่อคน สำ�หรับสมาชิกกลุ่มออม 100 บาท
ต่อคน เอามาให้สมาชิกยืมไปซื้อปุ๋ย ขยายมาที่กลุ่มปลูกกล้วย กลุ่ม
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ไม้ผล กลุ่มประปาฯ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีกองทุนของตัวเองที่สามารถให้
สมาชิกกู้ได้ โดยทุกกลุ่มจะมีกติกาการออม คือ เข้าแล้วออกไม่ได้
และเพือ่ ช่วยเหลือคนทีล่ �ำ บาก ตอนนีล้ ดดอกเบีย้ ลงเหลือ 50 สตางค์
ทำ�ให้มีคนกู้เยอะ และตำ�บลเราก็ไม่มีหนี้นอกระบบ แต่มีกฎเหล็กอยู่
ว่า “ถ้ามีหนึ่งรายไม่มาคืนเงินกู้ หรือมาผิดเวลา กรรมการจะไม่ปล่อย
กู้ทั้งหมดเลย” เมื่อเงินกลุ่มมีเพิ่มขึ้นมาก เราก็สามารถนำ�ดอกผลจาก
การกู้นั้นมาพัฒนาหมู่บ้านได้มากเช่นกัน พี่นากล่าวอย่างมั่นใจ
แม้บ้านแหลมยางนามีทุนชุมชนที่มีผู้นำ�พร้อม คณะกรรมการ
หมู่ บ้ า น กลุ่ ม ต่ า งๆ ให้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งแข็ ง ขั น อยู่ แ ล้ ว แต่ เ ดิ ม
ในระดับตำ�บลตะโกมี 14 หมู่บ้าน ประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน กลุ่มในหมู่บ้านก็มีมาก ทั้งกลุ่มออมทรัพย์ไม้ผล เงินกองทุน
สัจจะ กองทุนเงินล้าน เงินออมกลุ่มแม่บ้าน เอาไปปล่อยให้สมาชิก
ยืมใช้ในหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี 2536
แต่ปญ
ั หาคือ การทีช่ มุ ชนมีหลายกองทุน และสมาชิกคนหนึง่ ก็
อยูใ่ นหลายกองทุน การทีค่ นหนึง่ สามารถกูเ้ งินมาใช้ได้หลายทีก่ ม็ ี กรณี
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ทีส่ มาชิกกูเ้ งินจากกองทุนหนึง่ ไปปิดอีกทีห่ นึง่ กรณีนคี้ ณะทำ�งานจึงคิด
วางแผนต่อยอด เรื่องการทำ�ธนาคารกลาง เพื่อให้มีคนช่วยดูภาพรวม
ของกองทุนทั้งหมดที่มีอยู่ และมีการตั้งคณะกรรมการติดตามการนำ�
เงินกู้ของสมาชิกไปใช้จ่าย อาทิ ถ้าสมาชิกแจ้งว่าต้องการเอาเงินไปซื้อ
สิง่ ใด ถ้าเป็นเครือ่ งใช้ในด้านการเกษตรกรรมการก็ตดิ ต่อร้านไว้ให้เพราะ
ถ้าได้ซอื้ ร่วมกันในจำ�นวนมากสินค้าชนิดนัน้ ก็จะมีราคาถูกลง อย่างร้าน
ปุ๋ย ร้านข้าวสารก็มีอยู่ในหมู่บ้านแล้ว ธนาคารกลางจะทำ�หน้าที่บริหาร
กองทุน ทำ�ให้สามารถช่วยปลดหนี้ให้สมาชิกได้ นี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจ
สำ�คัญในการไปต่อของการนำ�ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนมาทำ�งานเพื่อ
สร้างสุขให้แก่สมาชิกบ้านแหลมยางนา พี่นากล่าว •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ธิดารัตน์ สังข์ช่วย, วรรณา รวดเร็ว, อรวรรณ นาคเกษม, สมใจ
ด้วงพิบูลย์ วันที่ 29 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/800 สืบค้นวันที่ 27 ตุลาคม 2555.
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8

เรารักเด็ก เด็กก็รักเรา
• ภาวิณี ไชยภาค •

พูดไปยิ้มไป จนแก้มปริ เห็นผู้ใหญ่ประทีป เกิดพุ่ม ยิ้ม ทำ�ให้
ฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้มตาม ก็เรื่องที่ผู้ใหญ่กำ�ลังเล่าเป็นเรื่องที่ทำ�มากับมือ
ด้วยแรงกายและหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ห่วงใยในลูกหลาน
และบ้านเกิด
ระบำ�ตลุงร่อนแร่ ที่น้องเยาวชนและผู้ใหญ่ได้แสดงร่วมกัน
บนเวที หลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนบ้าน
ในเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพราะถือว่า เป็นการแสดง
ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน ด้วยเมื่อก่อนคนที่นี่เขาทำ�อาชีพ
ร่อนแร่กัน ซึ่งการแสดงระบำ�ตะลุงร่อนแร่ได้บอกเล่า วิธีการร่อนแร่
ที่เริ่มด้วยการใช้เสียมขุดดิน หิน กรวด ทราย ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่ปน
มากับแร่ขนึ้ มาทัง้ หมด จากนัน้ จึงใช้มอื ส่าย หรือร่อน เอาสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการ
ออกไป คงเหลือแต่แร่ การร่อนแร่สว่ นใหญ่จะเป็นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย
จะต้องลงไปยืนอยู่ในน้ำ� นุ่งผ้าถุงสั้นๆ เหนือเข่าเล็กน้อย ที่เอวจะทำ�
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ชายพก เมื่อได้แร่แล้วจะนำ�มาใส่ที่ชายพก “เพลงเราก็แต่งเอง ร้อง
กันเอง เล่นกันเอง เราเผยแพร่ลงอินเตอร์เน็ตแล้วด้วย”
ผู้ใหญ่เล่าว่า ในวันสำ�คัญเราได้ไปร่วมกันทำ�บุญ ด้วยการ
นิมนต์พระมาสวดทีเ่ หมืองร้างด้วย เพราะบ้านเรามีเหมืองร้างหลงเหลือ
อยู่มาก ตอนนี้กลายเป็นบ่อเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ให้ชุมชนใช้ ทั้งมีสัตว์น้ำ�
ให้พอได้จับไปเป็นอาหาร นับว่าเหมืองมีความสำ�คัญกับชุมชนของ
เรา เราจึงชวนคนเฒ่าคนแก่มาช่วยกันสอนลูกหลาน โดยตั้งเป็นกลุ่ม
อนุรกั ษ์ประเพณีพนื้ บ้าน ระบำ�ตะลุงร่อนแร่ มีการขึน้ ทะเบียนจดแจ้งใน
สภาองค์กรชุมชนจนเป็นที่รับรู้ ต้นทุนครั้งได้มา 3,000 บาท จากการ
ช่วยกันลงขันของสมาชิกกลุ่ม เพื่อเอาไปเป็นค่าชุด ค่าแต่งหน้า
ตอนนี้มีนักแสดงรุ่นเยาวชน 12 คน ครู 10 คน กว่าจะ
ออกแสดงได้ เราต้องหาเวลาว่างที่ตรงกันเพื่อฝึกซ้อมตอนเย็นในทุกๆ
อาทิตย์ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง จนมั่นใจ เมื่อเด็กไปแสดงพวกเธอ
จะได้เงินเป็นกำ�ลังใจ มีเด็กคนหนึง่ นำ�เงินทีไ่ ด้ไปซือ้ นมให้นอ้ งทีไ่ ม่สบาย
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และซื้อสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ส่วนที่เหลือจะสมทบเข้ากองทุน
มีบางส่วนก็เอาไปทำ�บุญถ้าหากเป็นงานวัด อย่างวันนี้ ก็มีติดต่อมาให้
ไปแสดงที่ห้วยเหมือง แต่มีภารกิจของโครงการ สจรส.มอ. เลยยก
เลิกไป
การแสดงชุดนี้เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้จากการ
ที่คน 3 วัยมานั่งจับเข่าคุยกัน ผู้ใหญ่เล่าต่อ เราเริ่มจากการชวนเด็ก
เห็นเด็กอยู่ใกล้ๆ ก็ชวนมากินขนม ชวนไปเที่ยว ชวนไปเล่น เด็กบาง
กลุ่มมาเองไม่ได้เราก็ต้องชวนพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้อง
มาด้วย ผู้ใหญ่เล่าอย่างมั่นใจถึงวิธีการได้มาซึ่งความไว้วางใจระหว่าง
เด็กกับผู้ใหญ่ “ถ้าเรารักเด็กก่อน เด็กก็จะรักเรา”
กอปรกั บ ก่ อ นหน้ า นี้ เ คยชวนกลุ่ ม เยาวชนอายุ ร ะหว่ า ง
10-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จำ�นวน 84 คนทำ�ประชาคมรับฟังความ
เห็นและวางแผนการทำ�กิจกรรมที่ตัวเองสนใจมาแล้วและมีกิจกรรม
เป็นการร่วมกันปลูกต้นไม้ อบรมการผูกไม้กวาด การทำ�สุ่มไก่ การ
รักษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส่วนเด็กกลุม่ เสีย่ งจากปัญหายาเสพติด มัว่ สุม
น้�ำ กระท่อม และเด็กนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมต้องออกจากโรงเรียนกลาง
คัน ก็มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน งานนี้ถือเป็นการพัฒนาต่อยอด โดยการ
ชวนกลุม่ ครอบครัวของเยาวชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 60 ครอบครัว
ตลอดจนผู้สนใจบ้านในเหมืองรวม 210 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
ทำ�กิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนอยู่แล้ว ก็จะได้
รับประโยชน์มากขึ้นจากการจัดและปรับการร่วมกิจกรรมให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
มีการใช้ศาลาหมูบ่ า้ นเป็นจุดศูนย์รวมคน ในการณรงค์สบื ทอด
วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทย ทำ�ให้เด็กได้ประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ และฟังเสียงความต้องการของเด็ก แม้ครั้งแรกๆ เด็กจะบ่นว่า
นั่งเหนื่อย จนผู้ใหญ่และทีมต้องปรับให้เด็กคิด ทำ�โครงการที่ตัวเอง
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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สนใจ ด้วยการแจกกระดาษ แล้วถามความต้องการของเด็ก แล้วเด็กๆ
ก็เสนอเรื่อง เล่นดนตรี เพ้นท์เสื้อ เป็นความสนใจร่วมที่มีมากที่สุด
หลังจากทำ�กิจกรรมครั้งแรกแล้ว เด็กจะคอยถามว่าจะทำ�อีก
เมือ่ ไร่ มีกจิ กรรมปลูกต้นไม้ทชี่ วนเด็กไปร่วมกัน จะเห็นว่าเด็กทำ�อย่าง
ตั้งใจมาก ไม่กลัวเหนื่อย ในขณะที่ผู้ใหญ่หมดแรง กิจกรรมเก็บขยะก็
เช่นกัน เด็กมาร่วมกันทำ�อย่างสนุกสนาน ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจึงมีการ
มอบรางวัลให้สำ�หรับเด็กที่สามารถคัดแยกขยะไว้ขายได้อย่างต่อเนื่อง
มีการพาเด็กไปดูการทำ�ไร่ข้าว เป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชและ
เด็กได้ร่วมหน่ำ�(ปลูก)ข้าวไร่ มีการลงแขกกันตลอด หรือที่ทำ�เรื่อง
ตัดแต่งกิ่งทุเรียน ก็มีคนมาลงแขกเพิ่มมากขึ้น เด็กๆ ได้ออกมาช่วย
เลี้ยงแขก เสริฟน้ำ� ในกิจกรรมทำ�บุญตักบาตร ก็มาหยิบของในบาตร
พระ มีการเขียนโครงการถนอมอาหารด้วยหัวมัน ทำ�ปลอดสารเคมี
การได้ทำ�โครงการด้วยตัวเองยังทำ�ให้เด็กปลอดยาเสพติดไปด้วย
54
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นอกจากนี้เด็ก เยาวชนและครอบครัวได้ไปทำ�กิจกรรมอาสา
ของชุมชนในวันสำ�คัญต่างๆ ร่วมกัน อาทิ งานแต่งงาน งานศพ
งานบวช และกิจกรรมการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย รวมไปถึงการปลูกผัก
สวนครัวรัว้ กินได้ มีการปรึกษาหารือกับโรงเรียน สถานีต�ำ รวจ (โรงพัก)
เรื่องยาเสพติด กับกฎจราจร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
(รพ.สต.) ทำ�เรือ่ งสุขภาพเด็กเกิดก่อนวัยเรียน เป็นระยะ เพือ่ สนับสนุน
การเรียนรู้ของเด็ก ทำ�ให้เด็กมีความผูกพันกับครอบครัวและชุมชน
มากขึ้น
ทุกวันนี้ ทีมเด็กและเยาวชน เด็กมีความกล้ามากขึ้น มีความ
สามัคคีพร้อมกันดี ปัญหาเด็กเยาวชน ตีกันลดลงมาก ยาเสพติดลด
ลงมาก เกือบไม่มีแล้ว มองจากเด็กที่เดิมขับรถซิ่งรบกวนชาวบ้าน
หรือกรณีที่ท้องก่อนวัยอันควร ตลอดสองปีมานี้ไม่มีเลย บทบาทของ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ และแกนนำ�ชุมชนมีส่วนอย่างสำ�คัญในการเป็น
แบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งในด้านครองตน ครองคน
และครองงาน ตลอดจนมีการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำ�เสมอ เหมาะสมที่จะ
เป็นนักพัฒนาชุมชนได้แล้ว เพราะตอนนี้เด็กเป็นคนบอกพ่อแม่ให้เอา
ปิ่นโตมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ประทีม เกิดพุ่ม, ผุดผ่อง นกแพทย์ และวัชระ สุวรรณกลาง
วันที่ 28 กันยายน 2555.
http://www.problemclear.com/newsite/topic4220/%E0%B8%A3%E
0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%
E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81
%E0%B8%A3%E0%B9%88.html สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม
2555.
http://www.happynetwork.org/paper/814 สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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กลุ่มประมงเลี้ยงปลาในกระชัง
ฟืน้ ฟูทรัพยากรชายฝัง่ ทะเลปะทิว
• ภาวิณี ไชยภาค •

คลองบางสน เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวปะทิว ซึ่งมีความสำ�คัญ
ต่อระบบนิเวศชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง เป็นหนึง่ ในสองคลองสำ�คัญของ
จังหวัดชุมพร ที่เป็นแหล่งน้ำ�ให้กับเกษตรกรได้ใช้ทำ�การเกษตรตลอด
ทั้งปี คลองสายนี้มีต้นน้ำ�มาจากตำ�บลชุมโค ผ่านเทศบาลปะทิว จนมา
ถึงบางสนแล้วออกสู่อ่าวไทย หากช่วงไหนตื้นเขินชุมชนจะเข้าไปช่วย
กันขุดลอกคลองเสริมจากที่เทศบาลทำ�อยู่แล้ว
ปากอ่าวบ้านบางสนมีความอุดมสมบูรณ์มาก นี่คือสิ่งที่เกิด
จากการร่วมกันอนุรักษ์ของชุมชนที่มีความรักท้องถิ่น โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันว่าจะไม่ตัดไม้ และจะช่วยกันปลูกและดูแลป่าโกงกาง ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์หอย
56
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มีทั้งการทำ�ความสะอาดปากอ่าวและปากแม่น้ำ�อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนซ่อมแซมพันธุ์ไม้ที่ตายและเสียหาย พร้อมทั้งเพาะพันธุ์สัตว์
น้ำ� ทั้งหอยและปลาหายาก ช่วยกันเอาไม้มาทำ�สะพานทางเดินสำ�หรับ
เด็กศึกษาเรียนรู้ พื้นที่บริเวณ 50 ไร่ ยาว 5-6 กิโลเมตร ในพื้นที่
ปลูกป่า ใช้งบไปกว่า 530,000 บาท ที่ชุมชนช่วยกันระดมทุน และมี
มูลนิธริ กั ษ์ไทยเข้ามาสนับสนุน จนได้มาเป็นศูนย์เรียนรูใ้ นป่าชายเลนที่
มีผู้มาศึกษาดูงานและร่วมกันทำ�กิจกรรมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อย่าง
กลุม่ แม่บา้ นของชุมชนก็เขามาช่วยกันดูแลชายฝัง่ และทำ�ความสะอาด
พื้นที่เป็นอย่างดี พี่น้อง ‘สมโชค พันธุรัตน์’ บอกเล่าถึงการดูแลคลอง
บางสนของชุมชนมาแต่อดีตจนปัจจุบนั ส่วนหนึง่ เพราะคนทีน่ ตี่ อ้ งพึง่ พิง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้ในการดำ�รงชีวิต
พี่น้องเป็นสมาชิกกลุ่มประมงเลี้ยงปลาในกระชังในคลอง
บางสนคนหนึ่งที่ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลปากอ่าว ร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทย เทศบาลตำ�บลบางสน สถานบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ชุมชนและอีกหลายๆ ที่ที่ชวนคนมาคุยกัน จนเกิด
เป็นกิจกรรมปลูกป่าที่มีกลุ่มอนุรักษ์โรงเรียนปะทิววิทยา
ศูนย์พัฒนาพันธุกรรมกุ้งของซีพี และสถานศึกษา
ในชุมชน อย่างโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียน
ดอนทราย โรงเรียนซับพลี และ
โรงเรียนปะทิววิทยา

บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนประมงเลี้ ย งปลาในกระชั ง บางสน
จดทะเบียน มีทุนเป็นเงินออมทรัพย์ประมาณ 50,000 บาท เก็บกัน
เป็นเดือนๆ ละ 70 บาท แบ่งเป็นออมทรัพย์ 50 บาท และอีก 20
บาทเป็นเงินรวมทุน ในกลุ่มมีสมาชิก 22 คน มีรายได้หลักจากการ
เลีย้ งปลาในกระชัง เราใช้กลุม่ เป็นกลไก และแบ่งงานกันทำ� เชือ่ มสภา
องค์กรชุมชนครอบคลุมทุกตำ�บล ผู้ใหญ่ กำ�นัน ร่วมมือกันดี มีการทำ�
กิจกรรมปลูกป่าจากงบพัฒนาชุมชนด้วย
ถึงแม้ที่นี่จะมีเทศบัญญัติแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ผล เพราะไม่มี
กลไกรองรับ หมายถึงทีมเฝ้าระวังในเขตพื้นที่หน้าบ้าน ปากคลอง
บางสน ตอนนี้มีการตั้งธงแนวเขตแล้วเพื่อจะทิ้งซั้ง (ปะการังเทียม)
เพือ่ ช่วยกันดูแล เรือ่ งนีอ้ ยูใ่ นแผนของเทศบาลตำ�บลบางสน มีกรรมการ
หมูบ่ า้ น มีกองทุนเงินล้านในการเข้ามาสนับสนุน มีกลุม่ แม่บา้ นกองทุน
สภาองค์กรชุมชนเข้ามารับรู้ มีส่วนร่วม มีการจัดประชุมร่วมกันทุกวัน
ที่ 25 ของเดือน หลังจากที่หมู่บ้านมีการประชุมกันทุกวันที่ 11 ของ
เดือน เมื่อได้ประเด็นแล้ว ท้องถิ่นก็จะรับไม้ต่อเข้ามาร่วมกันทำ�และ
บรรจุไว้ในแผนตำ�บล อาทิ เรื่องการรักษาความสะอาดด้วยการจัดการ
ขยะริมคลองยาวไปถึงชายหาด เรื่องป่าชายเลน เรื่องการรักษาน้ำ�
และเรือ่ งการลดละเลิกการใช้สารเคมีดา้ นการเกษตร และร่วมกันสร้าง
สิง่ แวดล้อมในครัวเรือนทีถ่ กู สุขลักษณะ ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ กีย่ วข้องสัมพันธ์
กัน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งระบบนิเวศคลองบางสนก็จะเสียไป
พี่น้องเล่าว่า ตลอดการทำ�งานเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมากมาย อย่าง
แรกคือ คนทำ�งานและชาวบ้านทีเ่ ข้ามาร่วมกันทำ� ทำ�แล้ว สนุก มีความ
สุขกับการได้เห็นผลของงานแม้จะไม่ใหญ่โตนักก็ตาม อย่างรูปธรรม
ที่ชัดเจนที่สุดคือ วันนี้น้ำ�ในคลองไม่เน่า ปลาในคลองก็มีปริมาณเพิ่ม
ขึ้นรวมถึงในกระชังด้วย มีหอยนางรมเกิดขึ้นที่รากต้นโกงกางและเสา
ขนำ� (บ้านในน้ำ�) มีปดู ำ�และปูมา้ เพิม่ ขึน้ ชาวบ้านมีความรักป่าชายเลน
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มากขึ้น (ปลูกป่าเสริมและไม่ตัดไม้ที่มีอยู่) ตลอดจนมีการเฝ้าระวังผืน
ป่าชายเลนไม่ให้คนทำ�ลายและรักษาความสะอาด เป็นต้น ในด้านสังคม
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัว
อบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่างๆ
มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชน มีการใช้ศาสนา วัฒนธรรมเป็นรากฐานการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม พี่น้องยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตัวกิจกรรมจะ
เปิดทางให้ชุมชนได้ทำ�งาน เกิดเป็นภาพอนาคต ในการดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติที่ยั่งยืน เราจะทำ�ให้คลองบางสน อ่าวบางสน เป็นพื้นทีค่ วาม
มั่นคงทางอาหารของพวกเราทุกคน •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, สมโชค พันธุรัตน์ วันที่ 29 กันยายน 2555. เวลา 13.00 น.
http://www.happynetwork.org/paper/857 สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2555.
http://www.chumphon.go.th/2010/pgs/pages.php?pagecat_id=13
&page_id=68&m=68 สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2555.
สมใจ ด้วงพิบูลย์, แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 28 กันยายน 2555.
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ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ด้วยปะการังเทียม
• ภาวิณี ไชยภาค •

ทุกๆ เช้าสภากาแฟบ้านบ่อเมาหมู่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว
จ.ชุมพร ริมชายฝั่งแห่งนี่ไม่เคยว่างเว้นจากวงคุยที่มีทั้งคนหาปลา
ผู้ประกอบการร้านอาหาร แรงงานแพปลา ไปจนถึงคอการเมือง
ได้มาบอกเล่าเรือ่ งราวความเป็นไปของสิง่ ทีต่ วั เองทำ� เชือ่ และข่าวสาร
บ้านเมืองทีไ่ ด้รบั ฟังมาตัง้ เป็นข้อถกเถียง การแลกเปลีย่ นได้สร้างความ
สนุกสนานเฮฮา สานสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี
มีหลายสิ่งที่เกิดผลจนสามารถนำ�ไปสู่ปฏิบัติการชุมชนได้ โดยเฉพาะ
แนวความคิดการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลของคนชุมพร จนเกิดเป็น
กลุ่มอนุรักษ์หอยมือเสือ กลุ่มปะการังเทียม และกลุ่มประมงชายฝั่ง
ที่ผ่านมา
ริมฝั่งเรามีการทำ�ซังกอ หรือปะการังเทียม โดยใช่ท่อซีเมนต์
ชนิดกลมรีจำ�นวน 30 ท่อต่อหนึ่งกอง มีรูด้านในไว้เป็นบ้านให้ปลา
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สัตว์น�้ำ อยูอ่ าศัย เคลือ่ นย้ายลูกท่อโดยการใช้แพทีท่ �ำ จากถังพีวซี ขี นาด
200 ลิตร มัดเป็นแพแล้วเอาไปทิ้งลงทะเลในเขต 3,000 เมตร-ห่าง
จากชายฝั่ง 3 กิโลเมตร เว้นระยะห่างกันกองละ 5 กิโลเมตร ถ้าทิ้ง
ใกล้กันเกินไปปลาจะไปหากันได้ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง 3 หมู่บ้าน
ทำ� 10 กว่าจุด ตั้งแต่ ม.1 บ้านบ่ออิฐแหลมแท่น, ม.5 บ้านบางจาก,
ม.6 บ้านบ่อเมา-หินกบ
เทศบาลตำ�บลชิงโคเอารถเข้ามาช่วยยกท่อ 200 กิโลกรัม
ชาวบ้านกว่า 100 คนมาช่วยกันอ๊อกเชื่อมท่อซีเมนต์ 300 กว่าลูก
มีปัญหาอยู่บ้างก็ตรงที่สภาพอากาศไม่เอื้อ เพราะเกิดมรสุมทำ�ให้การ
ลงลูกท่อทีเ่ ป็นส่วนของปะการังเทียมล่าช้า พีค่ ะนึง ‘เชิดศักดิ์ ชำ�นาญ’
ผู้ประสานงานโครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อม
ยัง่ ยืนด้วยการฟืน้ ฟูทรัพยากรชายฝัง่ ทะเลชุมโค และยังเป็นเจ้าของร้าน
อาหารผู้คลุกคลีอยู่กับสัตว์น้ำ�ที่นี่มากว่าค่อนชีวิต
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ด้วยทุกครั้งที่มีเรือเข้าฝั่งพี่คะนึงจะรีบไปถ่ายรูปไว้ แล้วนำ�
อาหารทะเลสดๆ เหล่านีไ้ ปเป็นวัตถุดบิ ในร้านของเขาเอง “ถ่ายรูปเพือ่
เก็บข้อมูลไว้ให้ชุมชน” ผลจากภาพถ่ายทำ�ให้พี่คะนึงได้เห็นปลาที่ไม่
เคยเห็นมานานแล้ว และเห็นว่ามีปลาหลายชนิดเพิม่ ขึน้ อย่างปลาโฉม
ทีเ่ อามาทำ�ปลาแดดเดียว ปลาครูดคราด ปลาตุก๊ แกแดง (ปลาเก๋าแดง)
ปลากระเบนนก ปลาสายไหม ปลาจรวด ปลาสักหราด ปูม้า หมึก
และกุ้งหางม่วง เป็นต้น
ช่วงแกะปลา เป็นเวลาที่ดีอีกช่วงที่สามารถคุยกันได้อย่าง
ออกรสออกชาด เพราะเป็นเวลาที่เพิ่งได้ปลามา แม่บ้านก็มาช่วยกัน
ปลดปลาหรือสัตว์น�้ำ ทีต่ ดิ อวน คุยไปด้วยทำ�งานไปด้วยก็ได้สาระไม่แพ้
กัน เสร็จแล้วสัตว์นำ�ก็เอาไปขายได้เลย บางรายก็มีแม่ค้าจากต่างถิ่น
และในชุมชนมารับซื้อถึงที่ หรือถ้าไม่ชอบใจในราคา ก็เอาไปขายเอง
ทีต่ ลาดสด เมือ่ ทะเลมีความสมบูรณ์พวกเธอและเขาก็มชี วี ติ ทีส่ ามารถ
เลือกได้
เวลากรมประมงวางปะการังเทียม เขาจะวางแถวแนวลึก
เรือเล็กหากินไม่ได้ เพราะอยู่นอกชายฝั่ง ทำ�ให้ชาวบ้านต้องมาช่วย
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กันทำ�เอง พี่คะนึงเล่าว่า ครั้งแรกๆ โครงการไปชวนคุย จนได้ข้อสรุป
ว่าทำ�ด้วยกัน อย่างชุมชนอ่าวบ่อเมาที่มาร่วมทำ�ปะการังเทียมโดยใช้
ท่อซีเมนต์ นอกจากมาลงแรงกันแล้ว ยังช่วยค่าแรงและวัสดุอุปกรณ์
ที่จำ�เป็นในการจัดทำ�ปะการังเทียมอย่างต่อเนื่อง เพราะเขาเห็นว่า
มีจ�ำ นวนสัตว์น�้ำ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทำ�ปะการังเทียมจริง ดังทีท่ า่ เรือทีม่ เี รือ
ประมงเพิม่ ขึน้ ด้วย จนวันนีช้ าวบ้านสามารถทำ�ได้เองแล้ว และยังไปช่วย
กันขุดลอกช่องทางเดินเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
มี ก ารขยายผลเป็ น กิ จ กรรม โดยรณรงค์ เ ชิ ญ ชวนพี่ น้ อ ง
ประชาชนผู้สนใจร่วมกับเยาวชนในชุมชนปลูกป่าชายเลน ตามแนว
ชายหาดแนวแหลมแท่น - บ่อเมา มีกิจกรรมเก็บขยะชายหาดของเด็ก
และเยาวชน มีการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชัง มีการทำ�ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น กลุ่มค่างแว่น, กลุ่มอนุรักษ์หอยมือเสือ,
กลุ่มประมงชายฝั่ง, สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มประมงชายฝั่ง, กลุ่มทำ�
กะปิ ฯลฯ และร่วมกันเสนอแผนพัฒนาตำ�บลผ่านเวทีประชุมสภาและ
เวทีประชุมในหมู่บ้าน จนสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตำ�บลชุมโค
มีการกำ�หนดเขตพืน้ ทีช่ มุ ชนประมงชายฝัง่ ตำ�บลชุมโค และจัดตัง้ อาสา
สมัครเฝ้าระวังชายฝั่ง
ตอนนี้ เ รามี แ ผนการเฝ้ า ระวั ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำ�บล
ชุ ม โค ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด จิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ใ นการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำ�หนดแนวทางในการเฝ้าระวัง
และการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและเครือข่ายอนุรกั ษ์หอยมือเสือ ชุมชนมีแนวการบริหารจัดการ
ตำ�บลท้องถิ่นให้น่าอยู่ เกิดความยั่งยืน
ในงานประเพณีหมู่บ้านต่างๆ เรามีกลุ่ม อปพร. (อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ภายในตำ�บลเป็นคนของชุมชน โดยมีประธาน
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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กลุ่มและคณะกรรมการที่เข้มแข็ง เข้าร่วมและคอยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยชายฝั่งทะเล มีการจัดระบบการเข้าจอดของเรือประมงเล็ก
จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มประมงชายฝั่ง กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ�
กลุ่มเรือเล็ก และกรมประมง ได้ทำ�การพัฒนาร่องน้ำ�ให้มีความลึกกว่า
เดิมเพื่อให้เรือประมงเข้าจอดในยามปกติและเมื่อเกิดมรสุม เป็นต้น
ซึ่งมีเรือประมงเข้าจอดเป็นจำ�นวนมากขึ้น (30 ลำ�)
ทุกวันนี้ กลุ่มชาวประมงร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการรวมตัว
กันในทุกครั้งที่กลับจากการหาปลา โดยมีจุดศูนย์รวมที่หมู่ 6 ตำ�บล
ชุมโค ซึ่งมีชาวประมงจากหมู่ที่ 1,5,6 และจากตำ�บลบางสน อ.ปะทิว
มาใช้บริการสภากาแฟของชาวบ้าน ซึง่ ทีมงานตัง้ ใจจะจัดเป็นศูนย์เรียนรู้
สำ�หรับบุคคลทั่วไปในเรื่องข้อมูลเครือข่ายทางทะเลสำ�หรับนักเรียน
นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ
แต่น่าเสียดายมาก! หากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จะต้อง
กลายเป็นอดีตไป เพราะชาวบ้านเล่าว่า รัฐบาลมีแผนจะทำ�ให้พื้นที่
บริเวณนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาภาคใต้ ทำ�ให้พวกเธอและเขาต้องรวมตัวกันให้เหนียวแน่น
ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มปะทิวรักษ์ถิ่นในพื้นที่ตำ�บลชุมโคขึ้นมาเพื่อเข้าไป
มีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ ที่จะกำ�หนดอนาคตของตนเองให้ได้
อย่างที่เธอและเขาสามารถทำ�เรื่องปะการังเทียมสำ�เร็จมาแล้ว •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, เชิดศักดิ์ ชำ�นาญ วันที่ 29 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/823 สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2555.
แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ตำ�บล
ชุมโค 28 กันยายน 2555.
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11
ปฏิญญาเกาะพิทักษ์
• ภาวิณี ไชยภาค •

ชุมชนคูสวนหมากหมู่ 5 ตำ�บลนาโพธิ์ อำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร
ตั้งอยู่ริมฝากฝั่งลุ่มน้ำ�สวีหนุ่ม เป็นช่วงหนึ่งของแม่น้ำ�สวี เส้นเลือด
สายใหญ่ของคนชุมพรทีก่ �ำ ลังเปลีย่ นแปลง หลังจากมีคนต่างถิน่ เข้ามา
ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ อย่างช่วงที่มีน้ำ�เค็ม น้ำ�กร่อย น้ำ�จืด
ผสมผสานกัน ก็จะมีกุ้งแม่น้ำ� ปูขึ้นมามาก มีคนจากที่อื่นมาหาสัตว์น้ำ�
เพิม่ ขึน้ เขาใช้วธิ กี ารจับทีผ่ ดิ กฎหมาย และทำ�ลายสัตว์น�้ำ ในระบบนิเวศ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเบื่อ ไฟฟ้าช๊อตฯ ทำ�ให้พวกเราต้องรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำ�สวีหนุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยกันดูแล เฝ้าระวัง
ลุงวิสาข์ ทองคำ� บอกเล่าถึงสถานการณ์ที่ทำ�ให้ลุงและทีมงานพา
ตัวเองเข้ามาทำ�งานนี้
เมื่ อ ทำ � งานกั น มาระยะหนึ่ ง กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ลุ่ ม น้ำ � สวี ห นุ่ ม
ได้ประกาศ “ปฏิญญาเกาะพิทกั ษ์” ร่วมกัน 6 ข้อ ได้แก่ 1)จะช่วยกัน
รักษาบ้านเรือนและชุมชนให้สะอาดน่าอยูเ่ สมอ 2)ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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พอเพียงในการดำ�รงชีพ 3)สร้างจิตสำ�นึกในการช่วยเหลือเอื้ออาทร
ต่อกัน 4)ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณธรรม 5)ให้ชุมชนร่วมมือกัน
ต่อต้านอบายมุขและยาเสพติด และ 6)ส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
สุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
ลุงวิสาข์เล่าว่า งานนีพ้ วกเราสามารถชวนกลุม่ ธนาคารหมูบ่ า้ น
เกษตรสวีหนุ่ม ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำ�นวน
300 ราย ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนมาร่วมด้วยช่วยกัน โดยในกลุ่มนี้
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ยังมีธนาคารเด็ก มีกลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มยุวพัฒนาชุมชน กลุ่มผูกผ้า
กลุ่มฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมฯ ที่ทำ�งานเชื่อมโยงกันอยู่
เราสามารถออกแบบพืน้ ทีร่ มิ คลอง ให้เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรม
ทีช่ มุ ชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วม ได้ตามปฏิญญาทีจ่ ะร่วมกันดูแลสภาพ
แวดล้อมของครัวเรือนและที่สาธารณประโยชน์ มีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โดยแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบ
ทัง้ เด็ก เยาวชน ผูใ้ หญ่วยั ทำ�งาน และวัยสูงอายุ ด้วยการสอดส่องดูแล
เหตุการณ์สภาพแวดล้อมชุมชน สร้างการเรียนรู้และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ดูแลรักษาลุ่มน้ำ�สวีหนุ่ม ทำ�ให้ชุมชนคูสวนหมากเราน่าอยู่
จากการที่ ค นสามวั ย ได้ ร่ ว มกั น ทำ � กิ จ กรรมตามภารกิ จ ที่
มอบหมาย ทำ�ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ไว้วางใจกัน ส่งผลให้
เกิดความสามัคคีในชุมชน จนมีผู้บริจาคพื้นที่เพิ่มแก่สาธารณะ มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างถนนเข้าออก เหมาะแก่การใช้เป็นพื้นที่ในการ
ออกกำ�ลังกาย พื้นที่ติดคลองที่เพิ่มขึ้นบริเวณนี้สามารถใช้เป็นแปลง
ผักชุมชน ให้สมาชิกได้ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ ด้วยการทำ�
โรงเรือนและแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบ
จากคลองและแหล่งน้�ำ สาธารณะทีม่ แี นวโน้มเน่าเสีย หลังจาก
ชุมชนร่วมกันปรับสภาพโดยใช้ อี เอ็ม บอล ทำ�ให้น้ำ�ดีขึ้น ตามด้วย
กิจกรรมวันสงกรานต์ที่ชาวบ้านชวนกันไปปล่อยปลา ที่ได้มาจากศูนย์
เพาะเลีย้ งพันธุป์ ลาน้�ำ จืดจังหวัดชุมพร ลงในแหล่งน้�ำ ชุมชนคูสวนหมาก
ที่หนองน้ำ�กิน และนายายสาด ทำ�ให้สัตว์น้ำ�เพิ่มจำ�นวนเร็วขึ้น
1 ปีที่ผ่านมาเราสามารถสนับสนุนให้เกิดกองทุนกิจกรรม
เด็ก โดยมีเงินตั้งต้น 10,000 บาท นำ�ไปฝากกลุ่มออมทรัพย์ แล้วนำ�
ดอกผลมาเป็นกิจกรรมของเด็ก มีกิจกรรมธนาคารขยะ เอาวัสดุ
เหลือใช้ รับซือ้ ถ้วยแก้วนำ�มาปลูกผัก ขยายพันธุพ์ ชื เป็นรายได้เข้ากลุม่
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เก็บขยะ ความสะอาดได้เห็นแล้ว เด็กจะทำ�กิจกรรมทุกวันเสาร์
ต้นเดือน แบ่งโซน 5 กลุ่มบ้าน แต่ละกลุ่มมีผู้ใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
ทำ�งานร่วมกัน มีการฝากเงินช่วงเช้า ช่วงบ่ายทำ�กิจกรรมดูแลความ
สะอาดในชุมชน และไปทำ�แปลงผัก ใส่ถุงดินเพาะพันธุ์กล้า มีค่าขนม
ให้เล็กน้อย โดยลุงวิสาข์บอกว่า เด็กที่มาทำ�กิจกรรมร่วมกันมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นหลังจากผ่านการทำ�งานร่วมกับชุมชน
ไม่เพียงเท่านั้น การทำ�งานที่ผ่านมาได้เกิดแกนนำ�ชุมชนด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพถึง 3 คน อย่างน้องพิกุล เพชรวิเชียร จากที่
เคยเป็นความดัน มีไขมันมาก เพราะไม่ค่อยได้ออกกำ�ลังกาย ตอนนี้
ออกเป็นประจำ� สามารถนำ�เพื่อนบ้านในด้านการออกกำ�ลังกายได้
มีนอ้ งเพ็ญศรี แซ่หอ่ ทีป่ รับเปลีย่ นพฤติกรรมการกินจากทีก่ นิ ผักตลาด
ทั่วไป มาเป็นกินผักปลอดสารพิษเป็นประจำ�ทำ�ให้ความดัน เบาหวาน
ไขมัน ปกติ ลดลง ทั้งยั งฝึ กโยคะด้วยตนเองจนสามารถสอนคน
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ในชุมชนได้เดือนละครั้ง ส่วนน้องสุรชัย สิมะพัฒนสาร ก็เข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้นจากที่ไม่เคยช่วยเหลือชุมชน ตอนนี้มาช่วยกันทำ�
น้ำ�หมักในคู ทำ�ธนาคารขยะ จนสามารถลดปริมาณขยะและนำ�ขยะ
เปียก ไปทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ทำ�จากเศษอาหาร ปุ๋ยมูลสัตว์ ขี้ไก่
รำ�ละเอียด ปลาปน ใช้ในแปลงเกษตรของครัวเรือนและชุมชน
อย่ า งไรก็ ต าม ตอนนี้ ปั ญ หาของชุ ม ชนคู ส วนหมากคื อ
ทีมงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจาก 10 ครัวเรือน ซึ่งไม่ถนัดในการ
เขียนและพิมพ์ กำ�ลังมองหาผู้ช่วยที่เป็นเยาวชนที่สามารถเขียนและ
พิมพ์คอมพิวเตอร์มาช่วย โดยต้องการให้พี่เลี้ยงช่วยแนะนำ� เนื่องจาก
เยาวชนที่ทำ�กิจกรรมที่โตก็ออกไปเรียนหนังสือนอกชุมชนกันเป็น
ส่วนใหญ่ ที่เหลืออยู่ก็เป็นเด็กไม่สามารถทำ�งานตรงส่วนนี้ได้มาก
ฉันนึกในใจ...เรื่องแบบนี้เป็นกันทุกชุมชนเลยจริงๆ
แม้คนรุน่ ใหม่ทมี่ าสืบทอดงานชุมชนมีนอ้ ย แต่ลงุ วิสาข์กท็ �ำ งาน
จนเกิดแปลงผักต้นแบบสามารถนำ�ผักปลอดสารพิษมาจำ�หน่ายที่ถนน
คนเดินหน้าเทศบาลเมืองชุมพรร่วมกับชุมชนอื่นๆ ได้ และบอกว่า
มีขายได้ตลอดปีด้วย •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, วิสาข์ ทองคำ� วันที่ 29 กันยายน 2555.
เบญจา รัตนมณี แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ สำ�นัก 6 ปี 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/819 สืบค้นวันที่ 28 ตุลาคม 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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“พี่สอนน้อง” หลักสูตร
พัฒนาทักษะชีวต
ิ ตำ�บลโพธิท
์ อง
• ภาวิณี ไชยภาค •

ทำ�อะไรก็ไม่เคยถูกเลย มีเรื่องอะไรกลุ้มใจเราก็ได้มาคุย
กับเพื่อน กินแล้วหลับสบายไม่ต้องคิดอะไรมาก 3 เหตุผล ที่ทำ�ให้
เพื่อนๆ กลุ่มหนึ่งที่ฉันรู้จัก เลือกที่จะไปอยู่ในมุมมืดๆ แล้วล้อมวงกัน
ดืม่ น้�ำ กระท่อม ผสมด้วยยาแก้ไอ และน้�ำ โค้ก เลีย้ งด้วยน้�ำ แข็งเย็นๆ…
เห็นเพื่อนพาให้ฉันหวนคิดไปถึงชีวิตของตัวเองสมัยที่ยังรุ่นราวคราว
เดียวกัน ฉันไม่ใช่คนดีมากมายอะไร ก็เคยทำ�ผิด ทำ�สิ่งไม่ดีตั้งหลาย
เรื่อง จนวันหนึ่งฉันได้คิดจากอีกมุม กอปรกับมีคนเข้าใจและให้โอกาส
ฉันจึงเติบโตมาถึงวันนี้ วันที่เรื่องของเพื่อนเด็กกลุ่มนี้เป็นเรื่องของฉัน
อยู่ทุกวัน
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ฉันดีใจที่ได้คุยกับ กุ้ง ‘วณิชญา ฉันสำ�ราญ’ เพื่อนรุ่นราว
คราวเดียวกันที่ทำ�งานเรื่องเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และเธอยังเป็นคณะทำ�งานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ประเด็นเด็กและ
เยาวชนด้วย กุ้งเป็นมุสลิมะ ท่าทางอารมณ์ดี ผิวสีแทน รูปร่างเล็ก
ผอมเพรียว ไม่ต่างจากฉันมากนัก เรายิ้มทักทายกัน ก่อนที่จะไปถึง
การถอดบทเรียนงานในพื้นที่ คำ�แรกฉันได้ยินกุ้งพูดว่า “แค่รู้ว่าจะมา
คุยกับอาจารย์นิ กุ้งก็กลัวจะแย่แล้ว”
เมือ่ จับความได้ฉนั และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธรี วุฒิ ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หันมามองหน้ากัน แล้วลดโทนเสียงการพูดคุยลงเป็นภาษาพื้นถิ่นใต้
เมื่อพูดในภาษาเดียวกันได้ กุ้งยืดตัวขึ้นแล้วบอกเล่าเรื่องการทำ�งาน
ของเธอได้อย่างมั่นใจ และมีชีวิตชีวา
สถานการณ์แบบนี้ สำ�หรับฉันไม่ต่างจากเรื่องของเด็กที่ต้อง
เผชิญอยู่ทุกวัน ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจที่ไม่เท่ากัน
บ่อยครั้งในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่เรามักลืมไปว่า ตอนเด็กเราเคยทำ�อะไร
ไว้บ้าง หรือต้องการอะไร และเราอยากให้ผู้ใหญ่ทำ�อะไรให้ ความเป็น
เด็กทำ�ให้เราตัวเล็กมาก จนแทบไม่มีเสียง หากเด็กอย่างเรามองเห็น
และมีความเข้มแข็งมากพอที่จะส่งเสียงเช่นเดียวกับกุ้งวันนี้ เธอและ
เขาก็น่าจะก้าวข้ามข้อจำ�กัดหลายอย่างในชีวิตไปได้บ้าง ไม่กลายเป็น
เหยื่อของสังคม ไม่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาอยู่ร่ำ�ไป
ดังเช่น ข้อมูลของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ปัญหาสังคมที่ต้อง
แก้ไขเร่งด่วนในปี 2554 อันดับหนึ่งคือ ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ไม่ต่างกับที่ผู้ใหญ่หลายคนเล่า
ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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มีมากขึ้น อย่างกรณีวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์ฉุดผู้หญิงระหว่างทาง
แล้วข่มขืน ปรากฏการณ์เช่นนี้บอกอะไร กุ้งอาจไม่มีคำ�ตอบสำ�เร็จรูป
แต่เธอรู้ว่าตัวเองทำ�อะไรได้ และทำ�มาแล้วกว่า 6 ปี (2549) กับกลุ่ม
ยุวทัศน์
นอกจากทำ�งานในระดับจังหวัดแล้ว กุง้ กลับมาทำ�งานทีบ่ า้ นเกิด
ด้วย-ชุมชนบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ 5 ตำ�บลโพธิ์ทอง อำ�เภอท่าศาลา
โดยมีนอ้ งๆ กลุม่ ยุวทัศน์ ซึง่ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ทีเ่ ป็นความสำ�เร็จทีน่ า่ สนใจของกุง้ และเพือ่ น ผูเ้ ป็นส่วนหนึง่
ทำ�ให้เขาเติบโตขึน้ มาได้อย่างสง่างาม ประสบการณ์ปที ผี่ า่ นมา มากพอ
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ที่ทำ�ให้พวกเธอและเขาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิต
พี่สอนน้อง ให้น้องมองเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถกำ�หนดอนาคต
ตัวเองได้ เช่นเดียวกับตัวเอง ผ่านการเป็นพี่เลี้ยงร่วมพัฒนาทักษะ
ชีวติ ควบคูไ่ ปกับการทำ�สือ่ ร่วมสือ่ สารเรือ่ งราวของตัวเองทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ของชุมชน
กุ้งเริ่มงานจากการชวนผู้นำ�ศาสนา กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
และทีมงานมาปรึกษาหารือกันก่อน แล้วตั้งเป็นศูนย์ประสานงานขึ้น
ที่หมู่ 5 เพื่อเปิดพื้นที่ให้มีการรวมพลังกัน พลังแรกคือพลังเด็กและ
เยาวชน ต่อมาคือพลังปัญญาที่ประกอบด้วยโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
มัสยิดบ้านแสงจันทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาหมู่ 5 พลังที่สามคือ
พลังครอบครัว ตัวแทนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพลังที่สี่คือ พลังชุมชน
ที่มีทั้งตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีอนามัยที่รับผิดชอบ
ดูแลเยาวชนในพืน้ ที่ สถานีต�ำ รวจย่อยบ้านสีแ่ ยกวัดโหนด ร้านค้าชุมชน
มาระดมความคิดจนมองเห็นภาพอนาคตของเด็กและเยาวชนเหมือนกัน
แล้ววางกระบวนการทำ�งาน แบ่งบทบาทหน้าที่กันทำ�
นับหนึ่งจากความต้องการของเด็กบวกรวมกับประสบการณ์
ทำ�งานเดิมของพี่ๆ ทั้ง 30 คน จนวงประชุมคณะทำ�งานเด็กสามารถ
คิดเนื้อหางาน และแบ่งบทบาทการทำ�กันได้ตามความสนใจ และ
ความถนัด อย่างที่กำ�หนดเป็นกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม 2554
ที่ผ่านมาให้มี 1)กิจกรรมการรณรงค์เรื่องยาเสพติด ซึ่งรับผิดชอบ
งานโดยน้องอาลิป เป็นการรณรงค์ในวันเสาร์ ตรงกับตลาดนัดของ
ชุมชน ภายในกิจกรรมจะมีการจัดนิทรรศการ แจกเอกสารความรูใ้ ห้แก่
ประชาชนทั่วไป 2)กิจกรรมสร้างชุมชนโพธิ์ทองให้น่าอยู่มีน้องปฐิธาน
โต๊ะเหม เป็นเยาวชนแกนนำ�หมู่ 5 ตำ�บลโพธิ์ทอง รับผิดชอบกิจกรรม
มีการรณรงค์และร่วมกันทำ�ความสะอาดตามโรงเรียน มัสยิดหมู่ 5
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ตลอดจนบ้านเรือนของตนเอง “ต้องมีอุปกรณ์เป็นถุงดำ�ใส่ขยะ และ
ถุงมือ” น้องปฐิธาน เสนอในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 3)กิจกรรมการ
ปลูกป่า น้องฮาลันรับผิดชอบ มีพื้นที่โรงเรียนสอนศาสนา และมัสยิด
บ้านแสงจันทร์ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ 4)กิจกรรมสอนน้องหัดเรียน
เขียน อ่าน น้องลิปรับผิดชอบ ด้วยการเป็นแกนนำ� ชวนเพื่อนเข้ามา
ร่วมกิจกรรม มีพี่ๆ จากเครือข่ายยุวทัศน์ เข้ามาร่วม
5)กิจกรรมอบรมเรือ่ งเพศศึกษา น้องฮุสนี ‘จุฑารัตน์ พรหมอินทร์’ รับผิดชอบ เพราะน้องเห็นว่า ในชุมชนยังมีเยาวชนที่ไม่เข้าใจ
เรื่องเพศอยู่มาก อาจส่งผลให้เกิดภัยอันตรายได้ กุ้งเล่าว่า เรื่องเพศ
ศึกษาในศาสนาอิสลาม ใครพูดเรื่องเพศน่าอาย “งานนี้เราสามารถ
ทำ�ให้เรื่องเพศพูดได้” โดยเปิดห้องเรียนคุยกันทุกวันเสาร์ 2 ชั่วโมง
โดยเริ่มกิจกรรมจากคำ�ว่า เพศในความรู้สึกของน้องคืออะไร มีเด็กคน
หนึ่งวาดภาพ เด็กผู้หญิงมอบดอกไม้ให้ผู้ชาย เราก็ได้นำ�สิ่งที่น้องวาด
มาคุยต่อร่วมกันในกลุ่มใหญ่จนเข้าใจความหมายของเด็ก และเด็กมี
มุมมองในเรื่องนี้มากขึ้น อีกช่วงจะเป็นการขอเวลาที่โรงเรียนสัปดาห์
ละ 2 ชั่วโมง ไปใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งเด็ก ครู
ผู้ปกครอง และพี่ๆ ครูใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
6)กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น น้องฮาบีบี้ เกษมสมาน
รับผิดชอบ ด้วยการไปเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านศิลปะพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นลำ�ตัด ลิเกฮูลู และภูมิปัญญาชาวบ้าน
เช่น งานไม้ การเกษตร และอืน่ ๆ มาถ่ายทอด ทีศ่ นู ย์ประสานงานเครือ
ข่ายยุวทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ที่ 7)สุดท้ายเป็นการประกวดครอบครัวแสนสุขทีจ่ ดั ให้ครอบครัวในหมู่
5 เข้าร่วม ด้วยกำ�หนดองค์ประกอบไว้ 4 ข้อ คือ หนึ่ง-ความสะอาด
ของบ้านและบริเวณบ้าน สอง-การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
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สาม-การให้ความร่วมมือในชุมชน และ สี่-การตัดสินจะให้ครอบครัวที่
เข้าโครงการเป็นผู้คัดเลือกกันเอง โดยกำ�หนดเป็นรอบเดือน รอบ 3
เดือน รอบ 6 เดือน และ 1 ปี ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกจะได้
รับเกียรติบตั รเพือ่ เชิดชูเกียรติ และขึน้ ป้ายในชุมชนเพือ่ ให้คนในชุมชน
รู้ว่านี่คือครอบครัวตัวอย่าง นอกจากนั้นจะเป็นการเข้าร่วมฝึกซ้อมการ
แสดงตามความถนัด โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้สอน และร่วมแสดง
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีกิจกรรมพบปะเครือญาติ ผู้นำ�ศาสนา
ผู้นำ�ชุมชน ผู้ปกครอง แกนนำ�ชุมชน แกนนำ�เยาวชน ในวันฮารีรายอ
โดยมีการทำ�กิจกรรม ละหมาดร่วมกันในวันฮารีรายอ และประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนา รับฟังคำ�สอนจากผูน้ �ำ ศาสนา และทำ�ความสะอาด
ศาสนสถานร่วมกับแกนนำ�ชุมชนเกิดกฎกติกาชุมชนขึ้นมา อย่างกรณี
น้องทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม การอยูก่ อ่ นแต่งงานทางศาสนาอิสลามเพือ่
ให้รวู้ า่ ผูห้ ญิงต้องพูด และต้องทำ�ตัวอย่างไร ถือเป็นการเตรียมพร้อมใน
การใช้ชีวิตครอบครัว กิจกรรมนี้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ แต่ต้อง
เรียนให้ครบ 15 ชั่วโมง มาเรียนพร้อมกันที่มัสยิดกับอาจารย์
หลังจากจัดกิจกรรมได้ระยะหนึ่ง กุ้งเล่าว่า เรามีแกนนำ�
ผู้ปกครองในการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของเด็ก และผู้ปกครองที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชน
ได้ เช่น พ่อสอนการบ้านลูก อ่านหนังสือกับลูก พ่อแม่พาลูกเข้าวัด
มัสยิด ไปลานพีส่ อนน้อง และจากการประชุมร่วมกันระหว่างผูป้ กครอง
แกนนำ�ชุมชน สถานีอนามัย ผู้นำ�ศาสนา ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ทุกเดือนเกิดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
มาทำ � กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพิ่ ม ขึ้ น และเด็ ก ก็ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตัวเองได้

บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เมื่อเห็นว่า เยาวชน ชุมชนมีความพร้อม มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์จึงพานักศึกษาพยาบาลจากประเทศออสเตรเลีย มาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามมาด้วยนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นมาทำ�
กิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนร่วมกับชุมชน งานนี้ทำ�ให้กำ�นัน ผู้ใหญ่
บ้าน ไทยพุทธ มุสลิมที่มาเข้าร่วมประทับใจมาก กุ้งเล่าด้วยความ
ภาคภูมิใจ
กุ้งตั้งข้อสังเกตเห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมเด็กมีพัฒนาการ
ที่น่าสนใจ อย่างเด็กสมาธิสั้นก็สามารถทำ�งานประณีตได้ และทำ�ได้
สวยด้วย หรือเมื่อก่อนบางเรื่องเด็กไม่กล้าคุยกับพ่อแม่มาตอนนี้เด็ก
กล้าพูดกล้าคิด เปิดใจกัน สามารถคิดสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับตัว
เองได้มากขึ้น หลังจากทำ�โครงการ เด็กๆ เสนอกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ
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เพิ่มเติม เช่น ไปทัศนศึกษา ก็มีพี่จากสำ�นักงานทนายความสนับสนุน
งบประมาณพาไปทัศนศึกษาพื้นที่ป่าชายเลนในวันแม่ที่ผ่านมา และมี
กิจกรรมปั่นจักรยานมาโรงเรียน
จากเดิมมีเด็กมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน 80 คน มาเข้าร่วมเพิม่ เป็น
120 คน ในจำ�นวนนีเ้ ป็นแกนนำ� 20 คน กุง้ และทีมงานได้สนับสนุนเด็ก
กลุ่มนี้เข้าสู่สภาเยาวชนตำ�บลโพธิ์ทอง จนสามารถขยับการทำ�กิจกรรม
มาเชือ่ มกับสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลท่าศาลา ทีก่ งุ้ ดูแลอยูแ่ ล้ว ผลงาน
ที่เด่นชัดทำ�ให้ สปสช. จังหวัดชุมพร ติดต่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้
ไปพัฒนาแกนนำ�เด็กให้กลุ่มอื่นๆ ด้วย
ทุกวันนี้ เด็กในชุมชนของกุ้งก็มีความกระตือรือร้นในการ
ทำ�งานมาก อย่างน้องเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลก็สนใจ เธอชอบทำ�เพราะ
สนุก หรือจากที่ไม่ชอบวิชาศิลปะเลยก็เปลี่ยนเป็นชอบ เพราะเธอได้
วาดภาพตามจินตนาการของตัวเองและเธอก็ภูมิใจกับมัน ภาพนี้จึงมิได้
มีความหมายเพียงเธอคนเดียว แต่มคี วามสำ�คัญกับชุมชนของเธอด้วย
ตัวภาพคือ เป็นผลสำ�เร็จส่วนหนึ่งของหลักสูตรข้างต้นนี้ แต่ที่สำ�คัญ
ไม่น้อยไปกว่ากันคือ กระบวนการที่เกิดขึ้นกับเธอตลอด 1 ปีที่ผ่านมา
นี่ละค่ะ คือหลักสูตร ที่ฉันและกุ้งเรียกมันว่า “การพัฒนาทักษะชีวิต
แบบพี่สอนน้อง” •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, วณิชญา ฉันสำ�ราญ วันที่ 29 กันยายน 2555.
พรรณี สิทธิการ รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช.
http://www.happynetwork.org/paper/842 สืบค้นวันที่ 29 ตุลาคม 2555.
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13

เยาวชนต้นนำ้�บ้านเขาวัง

“ต้นลำ�แพนก่าดีเก็บน้�ำ ได้ดี ใหญ่เร็ว” ทุกๆ วันชาวบ้านเขาวง
ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ใช้ชีวิตอยู่กับป่า เรามี
หัวหน้าชุดออกสำ�รวจป่า เมื่อเห็นต้นลำ�แพน พันธุ์ไม้ป่าก็ช่วยกันเก็บ
มารวบรวมไว้ เมื่อถึงวันสำ�คัญก็จะเอามาปลูกร่วมกัน เหลม ‘ธีรศักดิ์
บุญพล’ ร่ม ‘สัญชัย หมัดตะหลี’ บังเฉด ‘รังสรรค์ บุญพล’ บังเร๊ะ
‘อนุรตั น์ บุญพล’ ร่วมกันบอกเล่าการทำ�งานของชมรมอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน้�ำ
ทีม่ เี ยาวชนเป็นกลไกการทำ�งาน เชือ่ มประสานภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ
เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ผมอายุ 17 ปี แต่ฝากไว้ทบี่ า้ นอีก 10 ปี ใบหน้ายิม้ ๆ สำ�เนียง
เสียงพูดกวนๆ ทีเล่นทีจริงของเหลมอาจจะทำ�ให้ทีมของฉันที่คุยด้วย
ตั้งคำ�ถามหนักๆ ไปบ้าง แต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งภายนอก หากทว่าสาระ
สำ�คัญอยูท่ ี่ เด็กหนุม่ คนนีไ้ ด้หนั หลังให้กบั เมือง เมือ่ เรียนจบการศึกษา
ด้านเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา แล้ว
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มุง่ หน้ากลับสูบ่ า้ นเกิดบนภูเขาไกลลิบ ทีร่ า้ นค้าก็แทบหาไม่เห็น มาเพือ่
ดำ�รงชีวิตตามวิถีโต๊ะของโต๊ะ (คนรุ่นพ่อของปู่ย่า ตายาย)
เขาได้ใช้ความรู้จากห้องเรียนมาผสมผสานกับความรู้ของ
ท้องถิ่น แล้วลงมือปฏิบัติเป็นการทำ�ปุ๋ยชีวภาพ น้ำ�หมักชีวภาพ ปลูก
ผักปลอดสารพิษ รักษาแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ�ชุมชน (ธนาคารน้ำ�)
ไปจนถึงการทำ�กิจกรรมสร้างจิตสำ�นึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ� ผ่านตัวเหลมและทีมเพื่อนเยาวชน เด็กนักเรียน
และคนในหมูบ่ า้ นเขาวัง ผลทีอ่ อกมาจึงน่าชืน่ ชม ถึงแม้วา่ จะอยูใ่ นช่วง
ของการลองผิด ลองถูกไปด้วยกันก็ตาม
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ที่บ้านเหลมเขามีอินเตอร์เน็ต พี่ชายเขาสนับสนุน บังเร๊ะ
ตอบขึ้นมาทันที เมื่อฉันถามถึงเรื่องการสื่อสาร อันนี้เบอร์โทรศัพท์
087-2716814 ส่วน Leem_1985@hotmail.com. เป็นอีเมล์ส่งถึง
ผมได้ และใช้กบั Facebook (FB) ด้วย บรรยากาศการพูดมีเสียงเฮฮา
ขึ้นมาอีกครั้ง เหมือนเป็นการแสดงถึงศักยภาพของตัวเอง และชุมชน
ที่บอกว่า พวกเขาสามารถสื่อสารด้วยตัวเองได้ เมื่อเข้าไปใน FB ก็
เห็นจริงเช่นนัน้ อันนีไ้ ม่นบั ทีเ่ ขาเข้าไปสือ่ สารผ่านเว็บไซต์ของโครงการ
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ http://www.happynetwork.org/paper/865
เหลมเล่าว่า การทำ�งานทัง้ หมดพวกเขามีมสั ยิดดารุลเอียะสาน
(บ้านเขาวัง) เป็นฐานที่มั่น เพราะชุมชนบ้านเขาวังมีประชากรมุสลิม
ร้อยละ 99 ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระเจ้าจะนำ�ไปสู่การสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีตามหลักศาสนา ดังนั้น ทุกๆ กิจกรรมที่ทำ�
ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่บ้านเขาวัง จะถูกปรึกษาหารือกัน
ทุกวันศุกร์ หลังละหมาด แต่ก่อนหน้านั้นทีมงานก็ได้ไปปรึกษาหารือ
กับโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิดไว้แล้ว เมือ่ ถึงเวลาต้องชวนพีน่ อ้ ง
แลกเปลีย่ น เพือ่ นัดหมายการทำ�กิจกรรม โต๊ะอิหม่ามก็มาแสดงบทบาท
อีกครัง้ ในฐานะผูน้ �ำ ทางศาสนา และมาเป็นผูน้ �ำ หลักในการจัดอบรมเรือ่ ง
การใช้ชีวิตก่อนแต่งงานเป็นเวลาถึง 12 วัน แม้จะบอกว่าการใช้ชีวิต
ก่อนแต่งงาน แต่เนือ้ หาทีน่ �ำ มาอบรมก็เชือ่ มโยงอยูใ่ นทุกมิตขิ องวิถชี วี ติ
แบบมุสลิม ไม่เว้นแม้แต่เรือ่ งระบบนิเวศ ทีบ่ า้ นเขาวังอยูร่ ว่ มกับป่าเขา
“น้ำ�ในห้วยแห้งเหลือแค่ตาตุ่ม พันธุ์ปลาหายไป” เหลมพูด
ถึงสภาพปัญหา พี่จอม อ้อม และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ถือว่าเป็นทุนคนทำ�งานที่มีค่ามาก เพราะเขามีส่วนอย่างสำ�คัญในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ�ในช่วงที่
ผ่านมา ทำ�ให้ได้ไปร่วมกันศึกษาป่า ศึกษาชนิดของพันธุ์ไม้ที่อยู่บนเขา
และเก็บภาพ เก็บชนิดของพันธุไ์ ม้ไว้เพือ่ ช่วยกันขยายพันธุ์ และร่วมกัน
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ดูแลรักษา ผ่านการแสดงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ลงในแผนที่เดินดิน เพื่อ
เราจะได้ป่ากลับมาเป็นป่าต้นน้ำ�ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
เมื่อก่อนการชวนกันตัดหญ้าริมทาง หรือการไปแชร์แรงช่วย
กันเป็นเรื่องปกติ มีให้เห็นทั่วไป แต่เมื่อนโยบายรัฐเข้ามา มีการให้เงิน
เฉพาะกลุ่ม การมาช่วยกันทำ�จึงหายไป แล้วกิจกรรมอย่างการสร้าง
สะพานข้ามห้วยที่ถูกน้ำ�ป่าพัดพาไป ก็ได้ฟื้นเรื่องการแชร์แรงกลับมา
อีกครั้ง “ถ้าจะทำ�ให้พึ่งตัวเองได้ เราต้องสร้างความเป็นเจ้าของ”
เหลมพูดแทรกขึ้นมาก่อนคำ�ถามใหม่ ใช่ฉันเห็นด้วย แต่จะอย่างไรละ
ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันหล่นหายไปหลายปีแล้ว
นี่ไง! การปลูกป่าเราก็ให้คนที่ปลูกช่วยกันดูแลและร่วมเป็น
เจ้าของ ส่วนการทำ�ฝายก็กลับไปดูว่าก่อนหน้าที่คนรุ่นก่อนเขาทำ�กัน
อย่างไร แล้วนำ�มาปรับประยุกต์เอา ตอนวางแผนนอกจากมัสยิด
ชาวบ้านแล้ว เราก็ได้ชวนครูโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
เข้ามาร่วมด้วย เมื่อครูมาเด็กก็มา วันที่ปลูกต้นไม้ผู้ใหญ่ช่วยกันสอน
ด้วยการทำ�ให้ดู เด็กๆ ได้ทำ�ด้วยตัวเอง เธอและเขาดูสนุกกันมาก
ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน ชวนเด็กและ
เยาวชนมาร่วมกันกวนขนมบูโบ หนึง่ ในประเพณีโบราณทีส่ บื ทอดกันมา
การได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกันนีท้ �ำ ให้เด็กและผูใ้ หญ่มคี วามรักและห่วงใยกัน
มากขึ้น เหลมเล่าไปยิ้มไป
จากกิจกรรมย่อยๆ เหล่านี้ เรายังมีทมี ช่วยดูแล และสนับสนุน
การทำ�งานอีกชุดหนึง่ ดังทีม่ อี าสาสมัคร รับมอบหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในแต่ละเรื่องไปจากมติที่ประชุมของชุมชน 1)กลุ่มปลุกจิตสำ�นึกและ
ห่วงแหนธรรมชาติ มีบังวันชัย มามุ่ย และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ
2)กลุ่มอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ไม้ มีบังสมชาย มามุ่ย, อับดุลอารี ปุยุ,
รังสรรค์ บุญพล, สัญญา หมัดตะลี และยะผาด สง่า เป็นผู้รับผิดชอบ
3)กลุ่มธนาคารน้ำ� มีบังสุชาติ แก้วผลึก, อนัน หมัดตะลี, กิบลี ฮามะ,
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อนันต์ สันหาด, ดิเรก บุญผล เป็นผู้รับผิดชอบ 4)กลุ่มเกษตรปลอด
สารพิษ มีบังอนุรักษ์ บุญพล, ธีรศักดิ์ บุญพล, สมชาย เต็มซอ,
สุกรี บุญมาก และอับดุลมะหมูด ปันตะ เป็นผู้รับผิดชอบ 5)กลุ่ม
อาหารชุมชน มีบังเฉลิม บุญพล, รอหมาน ดาบแสงทอง, วิเชียร
โต๊ะหวาน และพารี มัยทอง เป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมข้างต้น เป็นไปได้ดว้ ยดีแถมยังทำ�ให้ชมุ ชนบ้าน
เขาวังเป็นที่รู้จักของชุมชนอื่นมากขึ้น และกลายเป็นชุมชนเปิดในการ
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คนพื้นราบคณะต่างๆ ทั้งภาคีเครือข่าย
หน่วยงานหนุนเสริม และพื้นที่ข้างเคียงที่ทำ�กิจกรรมพัฒนาในประเด็น
อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ�เช่นเดียวกัน
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อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในความ
รับผิดชอบของมุสลิม ด้วยผูช้ ายมีบทบาทการเป็นผูน้ �ำ มาก่อน ในขณะ
ทีม่ สุ ลิมะ ซึง่ เป็นกลุม่ ผูห้ ญิงเริม่ ขยับตัวขึน้ มา หลังจากมีโอกาสได้แลก
เปลี่ยน เรียนรู้ด้านการพัฒนาแกนนำ�สตรีมมุสลิมที่เข้าไปมีบทบาทนำ�
การพัฒนาชุมชนจากหมู่บ้านศาลาแขก ใกล้ๆ กัน เพราะที่นี่เขาทำ�
โครงการสุขภาวะดีด้วยวิถีสตรีมุสลิม ครูนง ‘จำ�นง หนูนิล’ เล่าเสริม
มุมมองเรือ่ งบทบาทหญิงชายเข้ามาให้เห็นมิตขิ องการทำ�งานหนุนเสริม
กัน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ฉันรู้สึกดีใจที่ได้ฟังคำ�บอกเล่า การทำ�งานในการดูแลรักษาป่า
รักษาน้ำ�ของคนบ้านเขาวัง แม้ครั้งแรกของการฟังจะรู้สึกติดๆ ขัดๆ
อยู่มาก หากเพราะเรามีลีลาการพูดที่ต่างกัน สิ่งที่ทำ�ให้ฉันและทีมนี้
รู้สึกว่ามีความคุ้นเคยกันมากขึ้น เมื่อเหลมและทีมรู้ว่า ฉันเคยทำ�งาน
กับพี่จอม และอ้อมทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาก่อน
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ฉั น เคยร่ ว มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารงานสื่ อ พลเมื อ ง
สือ่ อาสาปกป้องภาคใต้กบั บังเร๊ะมาแล้วเช่นกัน เพียงแต่แว๊บแรกยังนึก
ไม่ออก กระทั่งหันไปฟังเสียงและลีลาการพูดของบังอีกครั้ง ไม่ต่าง
กันเลย หรือถ้าจะบอกว่าต่าง ก็คงเป็นเพราะวันนี้ บังไม่ได้มาคนเดียว
และพูดคนเดียวแล้ว •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, สัญชัย หมัดตะลี, อนุรัตน์ บุญผล, รังสรรค์ บุญพล และธีรศักดิ์
บุญผล วันที่ 30 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/865 สืบค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน
2555.
จำ�นง หนูนิล, แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล โครงการร่วมสร้าง
ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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14
ออมทรัพย์จับคู่
• ภาวิณี ไชยภาค •

ฐานเดิมคนบ้านจังหูนใต้ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช ไม่ได้ร่ำ�รวย ส่วนใหญ่ครอบครัวทำ�การเกษตร
รองลงมาเป็นงานรับจ้าง บ้างก็ออกไปทำ�งานก่อสร้างข้างนอกชุมชน
เพื่อนำ�เงินมาดูแลครอบครัว ให้ลูกได้เรียนหนังสือ ให้ความสะดวก
สบายกั บ ลู ก ทุ ก อย่ า ง จนบางครั้ ง อาจลื ม ไปว่ า ที่ ม ากกว่ า เงิ น คื อ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ได้มาจากการพูดคุยกันในแต่ละวัน
กอปรกับลักษณะชุมชนที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท เทคโนโลยีที่มีมาก
ขึ้นทำ�ให้เด็กหลงใหลไปกับวัตถุ-เด็กติดเกม ติดน้ำ�ใบกระท่อม ทำ�ให้
ช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุมีมากขึ้น
หากปล่อยไปเช่นนี้ อนาคตความเป็นอยู่แบบเครือญาติที่
สามารถดูแลช่วยเหลือกันได้ บนฐานประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นทุน
เดิมของชุมชนอาจจะหายไป จากความห่วงกังวลของพีช่ มนาถ เกตุชาติ
พี่โมทย์ ‘ปราโมทย์ บุญคมรัตน์’ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ท่าเรือ (อบต.) และทีมมาทำ�โครงการร่วมสร้างชุมชนจังหูนใต้น่าอยู่
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ร่วมกัน เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ให้หนั มาทำ�กิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยมีพอ่ แม่เป็นต้นแบบของครอบครัวทีด่ แี ละชุมชนมีความ
รักสามัคคี ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
“เดี๋ยวโทรเรียก โทรเรียกกันในกลุ่มแกนนำ� มาประชุมกัน
เกือบทุกคืน” ผมก็มาทุกครั้ง พี่โมทย์พูดยิ้มๆ แล้วพี่ชมนาถก็บอกว่า
เรามี อบต.สนับสนุนตอนนี้เราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว เราจะ
ทำ�งานร่วมกันต่อไปเพื่อชุมชนของเรา เพียงแต่ไม่ขอรับทุนสนับสนุน
จาก สสส. เพราะเรารูว้ า่ มีอกี หลายชุมชนทีเ่ ขายังต้องการใช้งบประมาณ
ตรงนี้ไปสนับสนุนกระบวนการทำ�งานเพื่อสร้างฐานชุมชน
ฟังแล้วก็ชื่นชมในความคิด และการทำ�งานของทีมงานบ้าน
จังหูนใต้ที่สามารถพึ่งทุนจากภายในท้องถิ่นได้ คนบ้านนี้เขาทำ�อะไร
ทำ�แบบไหน ถึงสำ�เร็จได้ เดี๋ยวเราลองตามพี่ชมนาถไปดูกันค่ะ
นั บ จากกิ จ กรรมที่ พี่ ช มนาถบอกว่า ทำ�งานแล้ว ภูมิใ จมาก
หากทว่า “เหนือ่ ย เหนือ่ ยสุดๆ” เช่นกัน ไม่ใช่อะไรอืน่ ค่ะ แต่เป็น “การ
ออมทรัพย์จับคู่” นวัตกรรมของพี่โมทย์เขานั่นเอง ด้วยกิจกรรมนี้ทำ�
ขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ชุมชน ไม่ใช่เพียงแค่ชวนกันมากินอาหารแล้วจบกันไป แต่เป็นการทำ�
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
จากเดิมทีช่ มุ ชนมีกลุม่ ออมทรัพย์ ทีเ่ ป็นการออมเงินไว้เป็นกอง
ทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้จ่ายในยามสิ่งจำ�เป็นด้านอื่นๆ ได้ดอกผล
นำ�มาสร้างสวัสดิการเพือ่ ดูแลกันในชุมชน สิน้ ปีกม็ เี งินปันผลแก่สมาชิก
แต่ทงั้ หมดนีก้ ย็ งั ไม่สามารถทำ�ให้ชมุ ชนอยูเ่ ย็นเป็นสุขได้เสียทีเดียวนัก
เพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มิอาจทัดทาน การพัฒนาต่อ
ยอดจากฐานเดิมเชือ่ มไปสูม่ ติ อิ นื่ ๆ ของชุมชนจึงเป็นสิง่ สำ�คัญ การออมทรัพย์จับคู่จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมา เพื่อขยายฐานสมาชิกแต่ละ
ครัวเรือนให้ได้มาออมเงินร่วมกันทุกวัน อย่างเช่น พ่อ แม่ จับคู่กับลูก
ปู่ ย่า ตา ยาย น้า อา ป้า ลุง จับคู่กับหลาน ด้วยการออมโดยใช้สมุด
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ออมทรัพย์เล่มเดียว ถ้าพ่อจับคู่กับลูก ทั้งคู่ก็จะได้ช่วยกันสะสม
เงินออม บางคู่ก็แข่งขันกันออม “พ่อกลับจากทำ�งาน ลูกใส่กระปุก”
ผ่านการหยอดกระปุกในจำ�นวนเท่าไร่ก็ได้ สะสมไปจนถึงวันที่ 11
ของทุกเดือน ก็นำ�มาออมร่วมกับชุมชน
ครัง้ แรกจับคูแ่ บบ พ่อ แม่กบั ลูกมีสมุดเล่มเดียวกัน มีสมาชิก
สมัครเข้ามา 160 คน 80 คู่ ทำ�มาได้ระยะหนึ่ง แล้วมาถอดบทเรียน
กัน พบว่า ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา บอกว่า หลานอยู่กับ
ตัวเอง ก็อยากให้เด็กมาทำ�กับป้าลุงด้วย จนสามารถจับคู่ได้ 100%
ของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จำ�นวน 200 คู่ การออมเงินร่วมกันทำ�ให้
คู่พ่อ แม่กับลูก คู่ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา กับหลาน ได้เล่าสู่
กันฟังเรื่องการออม และคุยต่อไปถึงเรื่องชีวิตในด้านอืน่ ๆ มากขึ้นด้วย
และเมื่อถึงวันที่ 11 ของทุกเดือน การเงินออมมารวมเป็นเงินชุมชน
ก็ได้มาคุยกับเพื่อนบ้าน ถือเป็นการสร้างความพันธ์อันดีภายในชุมชน
อีกทางหนึ่ง นี่เป็นหลักการสำ�คัญในการสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว ชุมชนที่พี่ชมนาถพูดถึงข้างต้น ที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตแต่ละ
วันของคนบ้านจังหูนใต้
เช่ นเดี ย วกั บ คณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรั พย์ และแกนนำ�
ชุมชนที่ได้พูดคุยกันแทบทุกคืน ตามมาด้วยการสรุปงานกันทุกสอง
เดือน เพื่อดูความคืบหน้าของงานว่าไปถึงไหน ติดขัดอะไรบ้าง ตอนนี้
มีผู้เข้าร่วมกี่เปอร์เซ็นต์ ได้ตามเป้าหมายแล้วยัง ครอบครัวไหนที่
พ่อแม่ไม่ได้เข้าร่วม จะทำ�อย่างไรให้เขาได้เข้ามาร่วม หรือมาดูกันว่า
ตอนนีช้ าวบ้านเขาต้องการอะไรกัน แล้วนำ�มาสูก่ ารวางแผนงานในเดือน
ต่อไป ซึ่งหลังจากนั้นมีสถาบันส่งเสริมพิทักษ์เด็ก กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามาต่อยอดเป็นออมทรัพย์ของ
เยาวชนด้วย
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการออมทรัพย์จับคู่ เชื่อมโยง
ไกันมาตั้งแต่กิจกรรมแรกๆ ของชุมชน ที่มีการเชิญแกนนำ�ชุมชน
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อสม. ผู้สูงอายุ คณะกรรมการเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง รวม 160 คน
มาทำ�ความเข้าใจในเป้าหมายที่ต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
แล้ววางแผนการทำ�งานร่วมกัน ที่ศาลาโมราในหมู่บ้านจังหูนใต้ แล้ว
รับอาสาสมัครที่ต้องการเป็นแกนนำ�เยาวชน และครอบครัวต้นแบบ
กระทั่งเกิดเป็นกิจกรรมแรก พี่สอนน้อง ที่เยาวชนรุ่นพี่จำ�นวน 10 คน
สอนน้องๆ จำ�นวน 20 คน ร้อยมาลัยข้อมือ ร่วมกับผู้ปกครองอีก
30 คน
ตามด้วยพี่สอนน้องทำ�ขนมไทยอย่าง ขนมจาก ขนมพิมพ์
ขนมครก กล้วยทอด โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
และบูรณาการไปสู่กิจกรไรม “ให้ทานไฟ” ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น
บ้านจังหูน ที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นการจัดร่วมกันของเยาวชนใน
หมู่ 3, หมู่ 8, หมู่ 14 และหมู่ 16 โดยเยาวชนหมู่ที่ 14 เป็นแกน
นำ�หลัก ใช้สถานที่ของวัดจังหูน
กิจกรรมที่ 2 ตักบาตรทำ�บุญกับแกนนำ�เด็กเยาวชน ครอบครัว
และสมาชิกบ้านจังหูนใต้ รวม 190 คน โดยวันดังกล่าวมีกจิ กรรมอืน่ ๆ
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เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ครอบครัว ชุมชนต่อด้วย อาทิ พ่อ แม่ ลูก
ร่วมเปิดใจให้เห็นถึงความคาดหวังในบทบาทของกันและกัน จะได้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจากนั้นก็ได้ทำ�อาหารคาวหวาน และรับ
ประทานอาหารร่วมกัน แล้วปิดท้ายด้วยการทำ�ความสะอาดบริเวณศาลา
โมรา สวนสุขภาพ และถนนหนทาง
กิจกรรมที่ 3 ทำ�บุญสารทเดือนสิบ ณ ศาลาโมรา โดยแกน
นำ�เด็กเยาวชน ไปร่วมเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำ�
ขนมเดือนสิบ จากนัน้ ทัง้ เด็กและครอบครัวต้นแบบ ได้ชว่ ยกันรวบรวม
ขนมและสิ่งของเพื่อจัดหมรับ แล้วไปร่วมกันแห่หมรับไปทำ�บุญที่วัด
จังหูนและวัดกุฏิ และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เดินกะลา ปิดตาตีหม้อ กระโดดเชือก วิ่งกระสอบ วิ่ง 4 ขาผูกกัน 3 คน เพิ่มความ
สนุกและสร้างความสามัคคีชุมชน
กิ จ กรรมที่ 4 แกนนำ � เด็ ก และเยาวชนจำ�นวน 30 คน
ร่วมอบรมการเป็นนักจัดรายการวิทยุ และไปจัดรายการวิทยุทกุ วันเสาร์
ครัง้ ละ 2 คน ทางคลืน่ วิทยุชมุ ชนเอฟ เอ็ม 91.0 ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ น
จังหูนใต้
กิจกรรมที่ 5 แกนนำ�เด็กเยาวชนและตัวแทนครัวเรือนจิต
อาสามาช่วยงานบุญ จำ�นวน 80 คน หลังจากผ่านการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผูกผ้าประดับในงาน การจัดดอกไม้สด ผู้นำ�พิธีทาง
ศาสนา การจัดโต๊ะ และเสิรฟ์ ตามด้วยงานมงคลสมรส โดยได้ชว่ ยกัน
ผูกผ้า จัดดอกไม้ เสริฟน้ำ� อาหาร ตลอดจนการแสดงบนเวที โอกาส
นีค้ ณ
ุ ครูรชั นี บุญคมรัตน์ ได้มอบรางวัลให้ก�ำ ลังใจแก่เด็กทีม่ าช่วยงาน
ด้วย การปูพื้นฐานด้านเด็กเยาวชนไว้วันนี้พี่ชมนาถ หวังเพียงว่าในอีก
10 ปี ข้างหน้า ตำ�บลท่าเรือ จะไม่ลำ�บาก
จากกิจกรรมที่ผ่านมาพี่ชมนาถเล่าว่า ชุมชนเรามีคณะทำ�งาน
กว่า 50 คน มีแกนนำ�ในหมู่บ้านอีก 30 คน จากสมาชิก 800 คน
192 ครัวเรือน ในเรื่องครอบครัวต้นแบบ ตอนนี้ชุมชนใกล้เคียงมา
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เรียนรู้ แล้วเอาไปทำ� โดย อบต.ท่าเรือได้สนับสนุนด้วยการสมทบไป
เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท
การที่ชุมชนได้มาพูดคุยกัน มีผู้สูงอายุมาเล่าให้ลูกหลานได้
รับรู้ถึงวิถีชีวิต ความคิดความเชื่อของคนรุ่นก่อน จนสามารถฟื้น
วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมกลับมา บวกกับที่เรามีหลวงพ่อศรีสุขเป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยว เชื่อมสัมพันธ์หมู่บ้าน มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ทำ�ให้เด็ก ครอบครัว ผูส้ งู อายุ สามารถพูดภาษาเดียวกันได้ จนสามารถ
นำ�มาสู่การออกแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นประเพณีวัฒนธรรม อาทิ
วันสารท สงกรานต์ ลอยกระทง จนชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทั้ง
แรงใจ แรงกาย กำ�ลังเงินเข้ามาสมทบเป็นค่าอาหาร วันนี้เรามีเป็นเงิน
กองทุนชุมชน 30,000 กว่าบาทแล้ว และนี่คือสิ่งที่พวกเราทำ�ร่วมกัน
ด้วยความภาคภูมิใจ “ถ้าให้คณะทีมงานทำ�อย่างเดียว อาจไม่สำ�เร็จ”
พี่ชมนาถย้ำ� •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ชมนาถ กุตชาติ และ ปราโมทย์ บุญคมรัตน์ วันที่ 30 กันยายน
2555.
http://www.happynetwork.org/paper/852 สืบค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน
2555.
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15

เล้าเป็ดเคลื่อน(ที่)
หลักกิโล 3 ปากพนัง

เมื่อพูดถึงอำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉันจะ
นึกถึงภาพแรกคือ ฟองน้�ำ ฟุง้ กระจายไปตามใบพัดทีก่ �ำ ลังหมุนเพือ่ เพิม่
ออกซิเจนให้แก่น�้ำ ในบ่อทีใ่ ช้เลีย้ งกุง้ กุลาดำ� จากการประเมินการลงทุน
ของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ กุลาดำ�ในอำ�เภอปากพนังฝัง่ ตะวันออกปี 2536
กนก หร่ำ�เดช พบว่า เกษตรมีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 122,765.69 บาท
ต่อไร่ต่อปี ในจำ�นวนนี้ได้กำ�ไรสุทธิเฉลี่ย 61,963.17 บาทต่อไร่ต่อปี
จากผลกำ�ไรที่ได้เท่าตัวบวกกับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐเพื่อการส่ง
ออกในช่วงนัน้ ทำ�ให้พนื้ ทีอ่ �ำ เภอปากพนังตลอดแนวชายฝัง่ มาถึงระโนด
เต็มไปด้วยนากุ้ง และขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ของภาคใต้อย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นไม่นาน สภาพดินเค็ม น้ำ�เสีย อากาศรอบบริเวณ
ค่อยๆ ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษที่มาจากวัตถุดิบในขั้นตอนการเลี้ยงกุ้ง
กุลาดำ� การที่ต้องเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว ทำ�ให้หลายครอบครัว
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ประสบความล้มเหลว จนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว เป็นหนี้เป็นสิน ธกส.
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) มาจนถึงวันนี้ ชุมชน
หลักกิโล 3 ปากพนัง ตำ�บลปากพนังฝั่งตะวันออกก็ไม่ต่างกัน พี่สร
‘เกสร มุ่งทองหลาง’ พี่รม ‘นัทธมน วัฒนธรรม’ พี่ธวัช ‘ศักดิ์ณรงค์
เพชรชนะทองคำ�’ ทีมนักพัฒนาชุมชน 3 รุ่น ช่วยกันทบทวนบทเรียน
ที่มีราคาแพง แสนแพง ของการพัฒนาอำ�เภอปากพนังตลอดช่วง
30 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมีพี่กำ�ไล สมรักษ์ พี่เลี้ยงคอยช่วยเสริม
แล้วพี่ธวัชก็เล่าให้ฉันฟังว่า แต่ก่อนต่างคนต่างทำ� เราก็ไม่รู้
แต่พอมาทำ�ด้วยกัน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกพืช
ผักด้วยกัน เราก็ท�ำ ได้อย่าง ถ้าดินเค็มปลูกอะไรไม่ได้ ทีมงานก็ทดลอง
เอาผ้ายางวางปูลงไปในชัน้ แรกก่อน แล้วใส่ดนิ แดงทีน่ �ำ มาจากพืน้ ทีอ่ นื่
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ให้ธาตุอาหารเพิม่ ด้วยการใส่ปยุ๋ ขีว้ วั ปุย๋ หมัก ปุย๋ พืชสด และปุย๋ อินทรีย์
อื่นๆ ที่มีแล้วปลูกผักลงไป จากนั้นก็รดน้ำ�พรวนดินดูแลตามปกติ
อีกวิธี คือ ทำ�ท่อซีเมนต์เป็นบล็อกเอาดินแดงใส่ลงไปในบล็อก
เช่นเดียวกันแล้วตามด้วยปุ๋ย ท่อซีเมนต์ที่สูง ผ้ายางที่รองพื้นไว้ก่อน
จะทำ�หน้าที่กั้นดินเค็มด้านล่างไม่ให้เป็นปัญหากับผักได้ จริงซินะ ฉัน
นึกภาพต่อจนเห็นผักของพีๆ่ เขาโตวันโตคืนเลยทีเดียว ทันทีทนั ใดนัน้
พี่กำ�ไลก็ยื่นภาพแปลงผัก ต้นผักพร้อมคนบรรยายภาพมายืนยันความ
เข้าใจของฉันอีกครั้ง และย้ำ�ว่า นี่คือการสู้เป็นกลุ่ม สู้แบบใช้ปัญญา
แล้วเราก็นำ�ความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดในรูปของการทำ�เป็นแปลงสาธิต
มีคณะทำ�งาน 5 คน เป็นกรรมการคอยช่วยดูแลแนะวิธีการปลูกผัก
ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากสภาพดินเค็ม ดินปนเปื้อนสารเคมี
สำ�หรับพื้นที่คันนากุ้ง ก่อนจะปลูกผักได้ พวกเราใช้วิธีเลี้ยง
สัตว์เคลื่อนที่ อย่างเช่น เป็ด ไก่ ด้วยการสร้างเล้าเป็ดบนคันนา
เมื่อเห็นว่า มีหญ้า แมลงที่เป็นอาหารเป็นน้อยลง และได้ปุ๋ยเพียงพอ
แล้วก็เคลื่อนที่ไปเลี้ยงตรงจุดอื่นๆ ทั่วบริเวณที่ต้องการปรับสภาพดิน
จนทุกวันนี้สามารถใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ทำ�มาหากินได้
อย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือน มีมากก็แบ่งปัน
หรือเอาไปแลกกับเพื่อนบ้าน เหลือก็นำ�ไปขายเป็นรายได้ไว้ใช้จ่ายใน
ครอบครัว แถมยังได้ประหยัดทรัพยากรไปในตัว แบบนี้นี่เองที่พี่สร
บอกว่า ชาวบ้านใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา และแก้ได้ดีซะด้วย
พี่สรเล่าว่า เรามีต้นทุนเดิม ตอนนั้นไปดูงานกันที่ตำ�บล
ปากพูน กลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังตั้งใจจะทำ�ชุมชนสุขภาวะเล็กๆ
มีแกนนำ�ชุมชน 2 หมู่ คือ หมู่ 2 กับ 3 จำ�นวน 62 ครัวเรือน
ได้ทุน SML มาทำ�กลุ่มสัจจะ เราอยากพึ่งพาตัวเองได้ จึงชวนกันมา
ทำ�โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
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เห็นว่า สุขภาพคนในชุมชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงชวน
เด็กมาอบรมเป็น อสม.น้อย ทำ�งานร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็น อสม.อยู่ก่อน
กิจกรรมนี้ทำ�ให้เด็กมีความรู้ติดตัวไปใช้ในครอบครัว และทำ�งานชุมชน
ได้ดี เห็นได้จากเด็กไปช่วยพ่อแม่ทำ�บ่อปลาปลูกผักต่อเนื่อง
จากการทำ�งานทีผ่ า่ นมา ชาวบ้านสามารถปรับเปลีย่ นความคิด
ในการกลับมาดูแลตัวเอง ไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อน ใช้บทเรียนที่เคย
ล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย แม้ไม่ร่ำ�รวย
เหมือนตอนเลี้ยงกุ้งใหม่ๆ แต่ก็ไม่มีหนี้สินเพิ่ม หนี้นอกระบบเราก็
ไม่มเี ลย กลุม่ สัจจะก็มเี งินออมอย่างสม่�ำ เสมอ และสามารถช่วยเหลือ
ชาวบ้านด้านการเงินได้โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้เพียงร้อยละบาทต่อเดือน
ส่วนธนาคารกระปุกออมสินของเด็กเขาก็มีมาก่อนแล้ว และเด็กๆ ก็
สามารถบริหารจัดการของเขาเองได้ โดยมีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน
พี่กำ�ไลบอกว่า จุดเด่นของชุมชนคือ กระบวนการทำ�งาน
แบบมีส่วนร่วม “ต้องแล้วแต่ทุกคน ยังทำ�ไม่ได้ก่อนต้องถามคนอื่นๆ
ก่อน” ซึ่งมันหมายถึงงานทุกสิ่งที่ทำ�ต้องเป็นมติของกลุ่ม ถึงจะเริ่ม
ทำ�งานได้ และชุมชนนี้ไม่พึ่งหน่วยงานภายนอก เพราะเขาและเธอทำ�
กันเอง โดยทุกต้นเดือนจะมีการประชุมร่วมกัน อีกอย่าง เรือ่ งศักยภาพ
คน ในชุมชนมีคนทุกกลุ่ม มีความหลากหลายมาก ทั้งข้าราชการ
เกษตรกร ทุกอาชีพ เขาถือว่าเป็นคนในชุมชนมาร่วมมือกันทำ�งาน
ภายใต้กติกาชุมชน ทำ�แล้วพบปัญหามาบอก มาหาทางออกร่วมกัน
ภายใน 62 ครัวเรือน มีเรื่องหลักๆ ที่ทำ�ประมาณ 7 ประเด็น
ตามกลุ่มสนใจไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจ ข้าวสาร ธนาคาร สุดท้ายเราจะ
เห็นว่า 1 ครัวเรือนเป็นสมาชิกเกือบทุกกลุ่ม
“รุ่ น แรกน้ า สรมาทำ � ทำ � แล้ ว ดี เ อาลู ก มา ลู ก ดี เ ข้ า มาทั้ ง
ครอบครัวเลย ตอนแรกกิ๊บเขาก็ยังไม่ได้รู้อะไร พอกิ๊บเริ่มพัฒนา
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ตัวเอง น้าเหมี่ยวเริ่มเห็นแล้วพาแฟนมาด้วยหมดทั้งครอบครัว ของพี่
รมเมื่อก่อนเทียวไปเทียวมา ไม่เข้ามาเต็มตัวเท่าไร่ ตอนนี้เต็มตัวแล้ว
เห็นว่ามันดีเลยเข้ามา มีการสอนคนรุ่นใหม่ ธวัช กับวิชัย สรนี่เป็น
คนรุ่นสอง รุ่นสามเป็นพี่รม” พี่กำ�ไลบอกเล่าที่มาของคนทำ�งานชุมชน
พีธ่ วัชเล่าประสบการณ์ตวั เองทีเ่ ข้ามาทำ�งานชุมชนว่า ตอนแรก
เรื่องชุมชนไม่ค่อยรู้เท่าไร แต่พอได้มาประชุมในแต่ละเดือนก็ค่อยๆ รู้
ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งกฎ กติกากันเข้มแข็ง กฎ กติกานี้ไม่ใช่ของผู้ใหญ่ ของ
อบต. แต่เป็นของชุมชนทำ�ขึน้ มา แล้วทุกคนก็ตอ้ งทำ�ตาม มีหลายอย่าง
ที่ทำ�ให้ตัวเขาเองพัฒนาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกผัก เลี้ยงปลา
หลังจากที่ได้เข้ามา ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไป
คิดว่านี่เป็นกุศโลบายให้คนมารวมตัวกัน สามัคคีกัน วันไหนเราไม่อยู่
ให้แฟนมาแทน ถ้าอยูก่ นั ทัง้ สองคนก็มากันทัง้ สองคน แม้จะมีอปุ สรรค
บ้างแต่กลุ่มก็ช่วยกันคลี่คลายลงไปได้ บางอย่างเพื่อนเห็นว่าชุมชนมี
ความสามัคคีกันแล้วหน่วยงานต่างๆ จึงเข้ามา อย่างเช่นเรื่องปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เขาก็เข้ามาให้ป้ายเลย
เปลี่ยนวิธีคิดได้รายได้ดีขึ้น เปลี่ยนวิถี ตาสว่าง ชีวิตมี
ความสุข บ่อซีเมนกันน้ำ�ท่วม มีลานให้มานั่งคุยกัน มีการลงขันกัน
ออกตังค์งานบุญ ออกตังค์กันเพื่อทำ�ห้องน้ำ� แม้มีบ่อกุ้งกับบ่อปลา
เลี้ยงอยู่ติดกัน แต่ก็มาช่วยเหลือกัน เจ้าของนากุ้งสนับสนุนพื้นที่บ่อ
กุง้ ให้ชาวบ้านได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกันด้วย ทำ�ให้ทมี ผูน้ �ำ และผูท้ เี่ ข้าร่วม
ประชุมได้พัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจ มีการกล้าแสดงออก พร้อม
พัฒนาทางความคิดไปในตัวด้วย
เกิ ด เป็ น ตลาดนั ด ชุ ม ชน ชาวบ้ า นได้ บ ริ โ ภคผั ก ปลอด
สารพิษและสินค้าราคาถูก สมาชิกในชุมชนเกิดรายได้เสริม มีชาวบ้าน
นอกชุมชนและชาวบ้านที่ผ่านไปมาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
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ชาวบ้ า นที่ ม าร่ ว มทำ � บุ ญ วั น สงกรานต์ ไ ด้ รั บ ความรู้ เ รื่ อ ง
โภชนาการ อาหารปลอดภัยและนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ผู้สูงอายุ
ได้รับความรัก ความสุขจากลูกหลาน เยาวชนได้แสดงออกไปในทาง
ที่ดี ทั้งด้านความกตัญญู ความมีน้ำ�ใจและความเสียสละ คนที่มาร่วม
กิจกรรมได้สบื สานวัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี ามให้คงอยูส่ บื ต่อไป คนทีม่ า
ร่วมกิจกรรมเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทีม อสม.น้อยและ อสม.ผู้ใหญ่
นำ�ประสบการณ์จากการลงเยี่ยม มาพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาที่พบ
พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการลงเยี่ยมครั้งต่อไป ชาวบ้านที่เข้าร่วม
ได้รับความสุขจากการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของทีม อสม.
ชุมชนสามารถเป็นพื้นที่เกษตรน้ำ�เค็มต้นแบบ มีการพัฒนา
พื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่เกษตรน้ำ�เค็ม มีศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้าปลอด
สารพิษ มีแปลงสาธิตผักปลอดภัย มีศูนย์เรียนรู้พื้นที่เกษตรน้ำ�เค็ม •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, เกสร มุ่งทองหลาง, นัทธมน วัฒนธรรม, ศักดิ์ณรงค์ เพชรชนะทองคำ�, กำ�ไล สมรักษ์ วันที่ 30 กันยายน 2555.
http://www.fisheries.go.th/cf-pak_panang/index.php/2012-09-0607-28-37/12-center/research/52-2012-09-06-09-12-35
สืบค้นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555.
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16

เกษตรปลอดสารพิษ
ชีวิตปลอดภัย
• ภาวิณี ไชยภาค •

ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความว่า “เกษตรปลอดพิษ ชีวิต
ปลอดภัย” ติดตั้งไว้ 5 จุด รอบๆ หมู่บ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อหวังผลให้มีการลดใช้สารเคมีใน
ภาคการเกษตรของคนในชุมชน สืบเนื่องจาก อสม. ตรวจเลือดพบว่า
ชาวบ้านหนองกกมีสารเคมีปนเปือ้ นในเลือดสูงอยูใ่ นระดับทีน่ า่ เป็นห่วง
ซึ่งสาเหตุสำ�คัญมาจากอาหารการกินจำ�พวกผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้าง
หากกินอย่างต่อเนื่องหลายปี นพ.พิบูล อิสระพันธ์ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
อธิบายว่า จะทำ�ให้ระบบประสาทผิดปกติ สารเคมีในยาฆ่าแมลงจะ
ทำ�ลายเอนไซม์ “โคลีนเอสเตอรเรส” ที่ช่วยไม่ให้ประสาทถูกกระตุ้น
มากเกินไป ถ้าขาดเอนไซม์ตัวนี้ระบบต่อมสมองจะทำ�งานผิดปกติ
เกิดอาการตื่นเต้น ใจร้อน หงุดหงิด ฯลฯ ล่าสุดงานวิจัยพบว่า
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สารเคมี ยาฆ่าแมลงที่สะสมในร่างกายแม่ตั้งครรภ์ จะทำ�ให้ทารกพิการ
ตั้งแต่กำ�เนิดด้วย
จากความห่วงใยในสุขภาพของชาวบ้านหนองกก ทำ�ให้น้า
จำ�นง อินทมะ และพี่เอื้อย ผู้เป็นลูกสาว ลุกขึ้นมาชวนเพื่อนบ้านดูแล
สุขภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดย มี อสม.เป็นกลไกหลัก มีการ
ทำ�งานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ที่เรียกว่าบุกถึงบ้านกันเลยทีเดียว
แล้วพี่เอื้อยก็ค่อยๆ บอกเล่าการทำ�งานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ว่า หลังจากที่เราได้ประชุมทำ�ความเข้าใจกับทีมงาน อสม.และแกนนำ�
ชุมชนแล้ว ก็นัดหมายเดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี และการ
ดูแลรักษาร่างกายหลังจากตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนในเลือด
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มีการเชิญชวนชาวบ้านมาเป็นสมาชิก “กลุ่มรักสุขภาพ”
ร่วมกันสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี
การเกษตรในชีวติ ประจำ�วัน ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ แล้วชวนกัน
ทำ�เมนูอาหารจากผักปลอดสารพิษ ออกกำ�ลังกายด้วยไม้พลอง เดินเพือ่
สุขภาพฯ เมื่อทำ�ไปสักระยะ เห็นผลว่า อสม. 15 คน ที่เป็นแกนหลัก
ในการดำ�เนินการสามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมการทำ�งาน
จากเดิมที่ไม่หือไม่อือมากนักกับเรื่องนี้ มาเป็นมีความกระตือรือร้นใน
การทำ�งาน และทำ�ด้วยความสนุกสนาน รู้จักพูดคุยสอบถาม มีความ
กล้าในการพูดเรื่องนี้มากขึ้น พี่เอื้อยเล่ามา ฉันก็ค่อยๆ นึกภาพตาม
ด้วยความตื่นเต้น
สำ�หรับสมาชิกกลุม่ รักสุขภาพ อสม.จะแบ่งทีมกันเป็น 6 โซน
คือ โซนหนองกก โซนป้าห้าม โซนในไร่ โซนบ้านทังตีน โซนบ้าน
ทังหัวนอน และโซนบ้านหัวเลี้ยว ในการทำ�หน้าที่ดูแลและขยายฐาน
สมาชิก อย่างเช่น จากเดิมมีสมาชิกอยู่ 30 ครัวเรือน ขยายเพิม่ ขึน้ เป็น
50 ครัวเรือน โดยแต่ละโซนจะรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกประมาณ
8 ครัวเรือน มีการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพของแต่ละบ้าน 2 อาทิตย์ครั้ง โดยตกลงกันว่า ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข 1)มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนตาม
ที่ได้รับการอบรมมาแล้วจากโครงการ หากครัวเรือนไหนทำ�ได้ดี อบต.
มีการสนับสนุนรางวัลมาให้อกี 20,000 บาท 2)สมาชิกกลุม่ รักสุขภาพ
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการทำ�ปุ๋ยชีวภาพใช้เอง 3)ในบริเวณบ้านต้องมี
ผักสวนครัวไม่น้อยกว่า 7 ชนิด และ 4)หากโครงการจัดกิจกรรมจะ
ต้องเข้าร่วมทุกครั้ง ซึ่งครัวเรือนที่เข้าร่วมทุกครั้ง ทางทีมงานจะมีของ
ที่ระลึกให้ด้วย
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ในวันที่จัดกิจกรรม คนรักสุขภาพบ้านหนองกก มีผู้เข้าร่วม
กว่า 70 คน มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ “เสียงกลองยาวขึ้น”
ขบวนกลองยาว พร้อมนางรำ�ได้สร้างความคึกคักในการออกกำ�ลังกาย
ยืดเส้นยืดสาย ได้ไม่น้อย เมื่อเข้าสู่พิธีการก็ยังมีผู้สูงอายุมาว่ากลอน
สดให้ฟัง เกี่ยวกับการทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของชุมชน
ช่วงที่ผ่านมา ตามด้วยยายแกวด พิบูลย์ ผู้สูงอายุสุขภาพดี อายุยืน
มาเล่าถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งยายเล่าว่า ยายกินผักที่ปลูกเอง
ริมรั้ว กินอาหารที่ปรุงขึ้นเอง ไม่กินแกงถุง ทุกๆ เช้าเวลาตีห้าครึ่งยาย
จะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเดินออกกำ�ลังกาย และที่เพิ่มเติม
ขึ้นมาคือ ยายได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องการคัดแยกขยะ ที่ยายมีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถทำ�ด้วยตัว
เองได้ หลังจากไปเข้าร่วมอบรมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาล
ร่อนพิบูลย์
ในงานมีการทำ�อาหารสาธิตจาก อสม.ทั้ง 6 โซน โดยแต่ละ
โซนก็จะมาเล่าว่า เอาผักมาจากไหน และตัวเองทำ�อย่างไรอาหาร
ถึงปลอดสารพิษ ดังเมนู ข้าวยำ�สมุนไพร น้ำ�พริกสูตรโบราณพร้อม
ผักลวก ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ แกงส้มลดไขมัน แกงเลียงผักปลอด
สารพิษ ขนมหวานไทยๆ ที่เป็นถั่วเขียวต้ม น้ำ�กระเจี๊ยบ แต่ละกลุ่ม
จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผักที่นำ�มาใช้ปรุงอาหาร ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
ใช้ปยุ๋ อินทรียใ์ นการปลูก และไม่มกี ารฉีดยาฆ่าแมลง พร้อมทัง้ บรรยาย
สรรพคุณประโยชน์ตา่ งๆ ของผักและสมุนไพรพืน้ บ้านทีน่ �ำ มาทำ�อาหาร
พร้อมสรรพ
ผลการประเมินกิจกรรมในวันนัน้ ออกมาว่า ผูเ้ ข้าร่วมรูส้ กึ พอใจ
และมีความสุข จากการได้ท�ำ กิจกรรมมาก และจะมาร่วมจัดกิจกรรมครัง้
ต่อไป มีการลงชือ่ เพือ่ เข้าร่วมกลุม่ ผูร้ กั สุขภาพเพิม่ เติม นอกจากคนใน
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ชุมชนแล้ว ยังมีภาคีที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก พี่บุญธรรม เมืองสีนุ่น ประธาน
สภาองค์กรชุมชน คณะกลองยาวหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ร่อนพิบูลย์
อีกกิจกรรมเป็นการทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพโดยมีน้าชม ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำ�ปุ๋ยหมักเป็นวิทยากร มีเกษตร
อำ�เภอร่อนพิบูลย์ อบต.ร่อนพิบูลย์ เข้ามาเสริม มีผู้สนใจและสมาชิก
กลุ่มปุ๋ยจำ�นวน 68 คน มีการทำ�ข้อตกลงร่วมกันว่า วัตุดิบการทำ�
ปุ๋ยต้องมาจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงขยะที่ได้จากการคัดแยก
เสริมเดิมด้วยส่วนผสมของวิทยากร ดังนี้ 1.กากน้ำ�ตาล 2.มูลสัตว์
3.ขี้เลื่อย 4.เศษผักจากการคัดแยก 5.หญ้าที่ได้จากการตัดหญ้า
6.หัวเชื้อจุลินทรีย์ 7.รำ� 8.ปุ๋ยยูเรีย สำ�หรับปุ๋ยน้ำ�หมักชีวภาพ และปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพที่ได้ ครั้งแรกแบ่งกันไปทดลองใช้ที่บ้านเพื่อได้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของปุ๋ย สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืชผักของตัวเอง
และนำ�ผักปลอดผักสารพิษที่ได้ มาทำ�เป็นเมนูอาหารปลอดสารพิษ
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พี่เอื้อยเห็นแล้วว่า การคัดแยกขยะนำ�มาทำ�ปุ๋ย ทำ�ให้ชุมชน
สามารถลดปริมาณขยะภายในชุมชน และนำ�มาทำ�ให้เกิดประโยชน์
สามารถลดรายจ่าย และลดการใช้สารเคมี ปัจจุบันงานเรื่องปุ๋ยหมัก
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน สมาชิกมีการออมร่วมกันเดือนละ 100
บาท เป็นสัจจะแล้วด้วย และช่วงบ่ายๆ หลังจากจัดกิจกรรม ชุมชน
จะชวนกันมาออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพ และได้ตกลงกันภายในกลุม่ ว่า
ทุกวันศุกร์เวลา 16.30 น.จะมาร่วมกันออกกำ�ลังกาย มีการรำ�ไม้พลอง
ฮูลาฮูป
ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว 313 ครัวเรือน 1,500
กว่าคน กำ�นัน อบต.เมื่อก่อนเข้าไปคุยก็ไม่สนใจ เมื่อเห็นผลงาน
นายกสนใจให้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณไปที่ อบต.และก็นำ�เรื่อง
นี้เข้าไปอยู่ในแผน 3 ปี พร้อมออกข้อบัญญัติงบประมาณเข้ามา
สนับสนุน และแล้วเรื่องสารเคมีปนเปื้อนก็ไม่ใช่เรื่องของลุงจำ�นง
และพี่เอื้อยอีกต่อไป เพราะเรื่องนี้ได้กลายเป็นของคนบ้านหนองกก
และคนตำ�บลร่อนพิบูลย์แล้ว •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, จำ�นง อินทมะ, อมรรัตน์ อินทมะ วันที่ 29 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/797 สืบค้นวันที่ 30 ตุลาคม 2555.
รายงานข่าว “แฉธุรกิจยาพิษฆ่าแมลงตอน 2” หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
วันที่ 18 สิงหาคม 2544.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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17
สืบชะตาสายนำ้�
• ภาวิณี ไชยภาค •

น้ำ�ใสใสไหลเย็น สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินสายนี้ ลอด
เลาะเลี้ยวพันธุ์ไม้นานาชนิดลงมาจากเทือกเขาบรรทัด และเทือก
เขาหลวง ผ่านคลองบ้านเถลิง และลำ�คลองธรรมชาติอีกหลายสาย
ก่อนไหลลงสู่ท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยแถวๆ ปากแม่น้ำ�ฝั่งหัวไทร และ
ปากพนัง
ด้วยพื้นที่บริเวณนี้มีภูเขาด้านตะวันตก และเป็นที่ราบลุ่มฝั่ง
ตะวันออก จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำ�เกษตรกรรม มีทั้ง
สวนผลไม้ สวนยาง และนาข้าว แต่ด้วยการเร่งแสวงหาผลประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่มีความพร้อมหรือความรู้อย่างเพียง
พอเมื่อ 100 กว่าปีก่อน หลังจากมีผู้ค้นพบว่าภายในเทือกเขาสูงนั้น
เป็นทางพาดผ่านของสายแร่ดีบุก ส่งผลให้มีการบุกเบิกทำ�เหมืองโดย
ชาวตะวันตก ต่อมากิจการเปลี่ยนมือสู่ชาวมาเลเซีย ก่อนจะเป็นของ
คนไทย ในยุคดีบุกบูมระหว่างปี 2520-2528
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ทุกวันนี้พื้นที่บ้านผมเป็นหุบเขามีหลุมมากจากการทำ�เหมือง
ชาวบ้านอาศัยอยู่ริมกระทะ รอบหลุมน้ำ�ใหญ่ 100-300 ไร่ บางหลุม
400-500 ไร่ก็มี รวมๆ แล้วมีเนื้อที่มากกว่า 3,000 ไร่ ที่ทำ�อะไร
ไม่ได้ ปลูกยาง ปลูกปาล์มก็ไม่ได้ผล น้าบูลย์ ‘สมบูรณ์ อาพัทธนานนท์’ บอกเล่าอย่างคับอกคับใจในชะตากรรม แม้จะมีเอกสารสิทธิจ์ าก
การเข้าอยู่อาศัย ทำ�กินเมื่อ 6-7 ปีก่อนหลังจากที่เหมืองเลิกกิจการไป
และสามารถออกโฉนดได้ตามกฎหมายเมื่อครอบครองไว้ 10 ปีขึ้น
ไป บางคนก็ขายเปลี่ยนมือให้คนนอกไปแล้ว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า
ผืนดิน สายน้�ำ แห่งนีม้ สี ารหนูปนเปือ้ นอยูท่ วั่ ไป ใครกันทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
นี่ ยั ง ไม่ นั บ รวมเรื่ อ งการใช้ ส ารเคมี ด้ า นการเกษตรที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผมหวังว่า สักวันหนึ่ง อบต.
อบจ. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยกันดูแล
เป็นความหวังของคนเล็กๆ อย่างน้าบูลย์ ที่ก้าวเข้ามาทำ�งานชุมชน
ท้องถิ่นด้วยความมุ่งมั่น
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เปลีย่ นสังคมใหญ่เปลีย่ น
ยาก เริ่มเล็กๆ ที่ตัวเราก่อน
เมื่ อ คิ ด ได้ เ ช่ น นี้ น้ า บู ล ย์ แ ละ
ทีมงาน จึงชักชวนลูกหลานที่
เป็นเยาวชน 15 คนในหมู่บ้าน
ผู้มีจิตสำ�นึกรักถิ่น รักสิ่งแวดล้ อ ม มาประชุ ม วางแผนการ
ทำ�งานร่วมกัน โดยทีมเยาวชน
ได้แบ่งพื้นที่ทำ�งานออกเป็นโซน
ตามพื้นที่หมู่บ้าน แต่ละโซนจะ
มีสมาชิกเยาวชน 5 คน ทำ�งาน
ร่ ว มกั น โดยมี ผู้ใ หญ่แต่ล ะโซน
คอยให้คำ �ปรึกษา โดยโครงการมีงบประมาณสนับสนุนให้โซนละ
5,000 บาท โดยการจัดโซนเป็นไปตามลักษณะพื้นที่ กล่าวคือ
โซน 1 พื้นที่คูหาอยู่บนภูเขาแหล่งต้นน้ำ� ทำ�โครงการอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ำ� เรียกตัวเองว่า กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์พันธุ์ปลาภูเขา โดย
การทำ�วังน้ำ� จากก้อนหินวางเรียงกันเป็นเขื่อน แล้วช่วยกันดูแลไม่ให้
ใครใช้ยาเบื่อ หรือระเบิดปลาทำ�ลายสัตว์น้ำ� และรณรงค์ลด ละ เลิก
การใช้สารเคมี
โซน 2 พื้นที่หน้าถนน โซน 3 พื้นที่ป่าโท๊ะ อยู่ข้างๆ เหมือง
ที่กำ�ลังดำ�เนินการ ทำ�โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโซน
4 พื้นที่บ้านเถลิง ทำ�เรื่องการจัดการขยะ ด้วยการให้ความรู้เรื่องการ
จัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ มีถังขยะแจกไปตามบ้าน
ในวันเปิดตัวกิจกรรมของทัง้ 4 โซน คณะทำ�งานได้เชิญนายก
อำ�เภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วย หนึ่งในนั้นมีบริษัทศิลาอารีย์ ซึง่ กำ�ลังดำ�เนินการทำ�เหมืองบนพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกัน 3-4 หน้า เข้าร่วม
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ด้วย พร้อมมอบทุนสมทบ
ให้อีกโซนละ 5,000 บาท
และรับว่าจะให้ตลอดไป
วันนัน้ มีวงเสวนา
เรื่ อ งเหมื อ งเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ย
เยาวชน ชาวบ้ า นเถลิ ง
ชาวบ้านหินตก มาได้ร่วม
กั น แสดงความคิ ด เห็ น
เรื่องปัญหามลพิษ ตัวผู้จัดการบริษัทก็รับเอาข้อไม่ดีที่เกิดขึ้นไปแก้ไข เสร็จแล้วทุกคนก็ร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้
น้าบูลย์เล่าว่า ทุกวันที่ 11 ของเดือนเรามีการประชุมคณะ
ทำ�งานร่วมกัน เพื่อวางแผนและติดตามการทำ�งาน เห็นได้ว่าชาวบ้าน
มีความตระหนักเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลน้ำ�มากขึ้น เห็นได้จาก
ตัวกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และการรณรงค์ลดใช้สารเคมีที่ผ่านการ
ทำ�ประชาคมและบรรจุอยู่ในแผนของ อบต. ส่วนเยาวชนก็มีเด็กระดับ
ประถม และเด็กอาชีวะสนใจเข้ามาซักถามและทำ�ร่วมเพิม่ ขึน้ เป็นกลุม่
ละ 10 - 15 คน จากที่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้มากนัก ผมเห็นว่า เมื่อทำ�
แล้วเขาก็คิดสิ่งที่อยากทำ�มากขึ้น กล้าพูดนำ�เสนอในที่ประชุม
อย่างกิจกรรมเมื่อเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ที่ศาลา
เอนกประสงค์ริมคลองบ้านเถลิง หมู่ 3 ตำ�บลร่อนพิบูลย์ อำ�เภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช คึกคักไปด้วยผู้คนที่มาช่วยกัน
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมคลอง เพื่อใช้ทำ�กิจกรรมประเพณีบูชาพระแม่
คงคาสืบชะตาสายน้ำ� (ลอยกระทง) ที่จะถึงในอีก 10 วันข้างหน้า
ในประเพณีลอยกระทงต้นน้ำ� ซึ่งกระทงที่จะส่งเข้าประกวดได้ต้องคิด
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เรื่องราวที่สะท้อนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตัวเอง มีพื้นที่สืบ
ชะตาสายน้�ำ มีภาคีเพิม่ ในการทำ�งาน อุทยานน้�ำ ตกโยง วิทยากรมาร่วม
งานสืบชะตาสายน้ำ� มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน
กลางวันลอยกระทง กลางคืนก็ประกวดกระทง จับรางวัลของขวัญ
และการแสดงของกลุ่มเยาวชน กลุ่มต่างๆ ผมเองไปร่วมได้ในตอน
กลางวัน เห็นบรรยากาศที่คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านในเถลิง
แกนนำ�โครงการ ผู้นำ�ท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ผู้สูงอายุ มาร่วมทำ�
พิธกี รรมทางศาสนา และร่วมงาน ในงานมีการกล่าวสอดแทรกแนวทาง
การรักษาป่าต้นน้ำ�เข้าไปในพิธีกรรมการลอยกระทงบนเวทีได้อย่าง
กลมกลืน มีเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานเขารามโรม สภาองค์กรชุมชน กศน. และ
ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมด้วย
กิจกรรมที่ทำ�ร่วมกันได้เพาะเมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า จิตสำ�นึก
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยไม่
ทำ�ลาย ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตภาคเกษตร สามารถสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม จากคนรุน่ ก่อนมาสูร่ นุ่ ปัจจุบนั ได้ดว้ ยความสามัคคี โดยทีท่ กุ
คนสามารถเรียนรู้การบริหารจัดการตนเองภายใต้ฐานความพอเพียง •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, สมบูรณ์ อาพัทธนานนท์ วันที่ 30 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/805 สืบค้นวันที่ 2 พฤศจิกายน
2555.
http://www.nakhonsithammarat.go.th/ronphiboon.php?id=1 สืบค้น
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555.
แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิน่
ให้น่าอยู่ภาคใต้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555.
http://www.greenworld.or.th/library/environment-popular/204 สืบค้น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555.
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18

ตลาดร่อนน่าอยูเ่ รียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
• ภาวิณี ไชยภาค •

ม๊ง ม๊งเท่งม๊ง ม๊งเท่งม๊ง ม๊งงง ชะม๊งเท่งม๊ง พับพั๊บ ม๊ง
เท่งม๊ง... เสียงฆ้องตีเป็นจังหวะนำ�ให้กับกลองยาวสอดรับกับเสียง
ฉิ่งฉับ กรับไม้ ได้ฟังที่ไรก็ทำ�ให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกครั้ง ยิ่งได้ตีอยู่ใน
ขบวนแห่หมรับในงานบุญเดือนสิบ งานทอดกฐิน งานลากพระ ก็ช้า
ไม่ได้เลยที่จะก้าวขาขยับมือออกไปรำ� เพราะพวกเราเชื่อว่า เป็นการ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ทำ�บุญร่วมกัน รำ�แล้วได้ความสุขกายสบายใจและเป็นสิริมงคลให้แก่
ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
ขบวนแห่กลองยาวเป็นการแสดงที่สร้างความครึกครื้นใน
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดมายาวนาน เป็นหนึ่งในสอง
วัฒนธรรมท้องถิ่น-รำ�วงร่อนแร่ ที่คนชุมชนบ้านตลาดร่อนพิบูลย์
อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันฟื้นฟู ด้วยการ
ชวนผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน จนเกิดเป็นกลุ่มสนใจที่มีผู้หญิง 10 คน
กลุ่มผู้ชายอีก 20 คน มาเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมกลองยาว จนเกิดเป็น
คณะกลองยาวขึน้ หลายรุน่ ทัง้ คณะกลองยาวรุน่ ใหญ่ ทีเ่ ป็นกลุม่ ผูช้ าย
กลุ่มผู้หญิง มาจนถึงรุ่นเยาวชน พี่หวี ‘ฉวีวรรณ ฤทธิมนตรี’ พี่ปู
‘เกสร เพ็ญสกุล’ อสม.บ้านตลาดร่อนพิบลู ย์ และว่าที่ ส.อบต. (สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลร่อนพิบลู ย์) เล่าย้อนทีม่ าการเกิดขึน้ ของ
คณะกลองยาวชุมชน
โห๋ หี่ โห่ หี่โห โห โห อิ้ว เสียงแห่แหน พร้อมท่าร่ายรำ�
อย่างมีความสุขของนางรำ�กลองยาวเบื้องหน้า ตามหลังด้วยคณะ
กลองยาวเยาวชนบ้านตลาดร่อนพิบูลย์ พร้อมชาวบ้านได้ร่วมใจกัน
แห่พุ่มกฐินสามัคคีไปรอบๆ อุโบสถวัดหนองแค จนครบ 3 รอบ
แล้วค่อยๆ ยกพุ่มกฐินเข้าสู่โบสถ์เพื่อทำ�พิธีทอดกฐิน
นอกจากวัดหนองแคแล้ว ขบวนกลองยาวยังได้รว่ มกันตีกลอง
แห่องค์กฐินไปวัดร่อนนา (วัดพระแม่เศรษฐี) เหมือนๆ กับที่ก่อนหน้า
นั้น ได้ตั้งขบวนแห่หมรับไปวัดพิศาลนฤมิต ไปร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นห่ม
พระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปร่วมงานกองทุนบุญ
ของวัดเทพพนมเชือด และยังไปร่วมขบวนแห่ในงาน วันดอกลำ�ดวน
บาน หรือวันผู้สูงอายุ ไปงานวัน อสม.แห่งชาติที่จัดขบวนได้งดงาม
จนได้รับรางวัลที่ 2 ของการประกวดคณะกลองยาว พิธีเปิดงานคน
ร่อนพิบลู ย์รกั การอ่าน ตลอดไปจนถึงงานบวช งานแต่งงาน งานแข่งขัน
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กีฬา งานประจำ�ปีต่างๆ จนเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปที่ได้พบเห็น และ
ได้รับการยอมรับจากเจ้าของงาน นำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนบ้าน
ตลาดร่อนพิบูลย์เป็นอย่างยิ่ง
ผลต่อเนื่องดีดีที่ตามมาคือ เด็กเยาวชนที่ตลาดร่อนพิบูลย์
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและมีรายได้เสริม ส่วนคนวัยทำ�งาน
ก็ได้คลายเครียด ผู้เฒ่าผู้แก่เองก็มีความสุขเพราะได้ทำ�บุญไปด้วย
ได้ฟงั เสียงดนตรีบรรเลงไปด้วย เราได้ทงั้ ความบันเทิง ความรักสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดีของคนระหว่างวัย จากเดิมที่พ่อแม่เด็กออกไป
ทำ�งานแต่เช้ามืด กลับมาก็ค�่ำ มืด ลูกหลานไม่มคี นดูแล มีเด็กหลายคน
ไปอุ้มไก่เดินอยู่ตามถนน มาตอนนี้ไม่มีแล้ว พี่ปูยืนยันอย่างหนักแน่น
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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“เห็ดออกดอก แล้วจ้าาาาาา จะนำ�ไปแปรรูปเป็นน้ำ�พริก
ส่ ง ไปให้ สสส.ชิ ม น่ ะ จ๊ ะ ” เสี ย งนี้ ถู ก ส่ ง ผ่ า นมาทางหน้ า เพจของ
เว็บไซต์ happynetwork.org เพื่อบอกว่า การเพาะเห็ดเศรษฐกิจเป็น
อีกกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้ระหว่างวัยที่บ้านตลาดร่อนพิบูลย์ มีทั้ง
เห็ดหูหนู เห็ดแครง และเห็ดนางฟ้า เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่
ติดริมเขาอากาศที่ชื้นพอเหมาะ ทำ�ให้การเพาะเห็ดได้ผลดี มีปริมาณ
และคุณภาพมากพอในการนำ�มาแปรรูปเป็นน้ำ�พริกแห้งกระปุก เป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้วิสาหกิจชุมชนที่ชื่อว่า “นางฟ้ากลางดง” เมื่อเห็น
แล้วว่าวิสาหกิจนี้สามารถเติบโตได้ อบต.ร่อนพิบูลย์จึงนำ�เรื่องนี้เข้า
แผน 3 ปี และออกเป็นข้อบัญญัติสนับสนุนงบประมาณมาให้ปีละ
20,000 บาท
งานนี้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การเพาะเห็ดไปพร้อมๆ กับ
ผู้ใหญ่ในแทบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกวนเชื้อเห็ด แล้วบรรจุใส่ถุงเป็น
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ก้อนเชื้อที่จะนำ�ไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อ การเขี่ยเชื้อเพื่อนำ�เข้าห้องพักเชื้อ
ดูแลจนกระทั่งเห็ดออกดอกและเก็บเห็ดไปทำ�ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำ�หรับกิจกรรมการทำ�น้�ำ ยาเอนกประสงค์ เกิดขึน้ จากแนวคิด
ที่ต้องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพราะน้ำ�ยาเอนกประสงค์เป็นได้ทั้ง
น้ำ�ยาล้างจาน ซักผ้า ล้างห้องน้ำ� ด้วยการเก็บของที่เสียแล้วมาทำ�
ประโยชน์ อย่างเศษอาหารที่เหลือในตลาดนัดเขาก็เก็บไว้ให้แลกกับ
น้ำ�ยาเอนกประสงค์ ในขณะที่เด็กๆ จะได้สนุกกับการขับซาเล้งพ่วง
ข้าง ไปหาเก็บมะขามหล่นใต้โคนมาทำ�น้ำ�ยา แล้วได้ผลตอบแทนเป็น
น้ำ�ยาเอนกประสงค์กลับไปใช้ที่บ้าน
คนทำ�กิจกรรมที่นี่ 80% เป็นผู้หญิง เพราะอยู่ที่บ้าน ส่วน
ผู้ชายต้องออกไปทำ�งาน การทำ�งานด้วยความจริงจัง มีความเชื่อมั่น
ในตัวเอง คำ�พูด การกระทำ� มีความเป็นกันเอง มีน้ำ�ใจ สามารถทำ�ได้
เองแทบทุกอย่าง “ต้องลุย ขึ้นหลังคาก็ทำ�ได้” เป็นสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้
เธอได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนไม่แพ้กลุ่มผู้ชาย กิจกรรมทำ�ร่วม
กันมีผลทำ�ให้ อสม.ที่ตลาดร่อนพิบูลย์ ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น
ประจำ�ปี 2555 ด้วย พี่ปูพูดยิ้มๆ
ผู้สูงอายุทำ�อาหารเพื่อสุขภาพให้ทุกเดือนๆ ละครั้ง สปสช.
ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนออมวันละบาท พื้นที่บ้านพี่หวี อสม.มา
เพื่อการประชุม จะทำ�เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้มีผู้
เข้าร่วม 112 ครัวเรือน ประมาณ 60 คน ที่มาอย่างต่อเนื่อง
การขยายแนวคิดการทำ�งาน ขณะนี้มีแกนนำ�ชุมชน 3 คน
ที่อยู่ในเขตเทศบาล มีการชวนชาวบ้านประชุมแล้วเอาโครงการนี้ไป
เสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บลร่อนพิบูลย์ ได้รับการสนับสนุน
การทำ�งานมา 40,000 บาท ชาวบ้านได้นำ�มาซื้อกลองยาวแล้วค่อย
พัฒนาทักษะร่วมกัน

บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เป็นโครงการที่เชื่อมความรักความสามัคคีในคนทุกกลุ่มวัย
ทั้งวัยเด็ก เยาวชน วัยทำ�งาน ผู้สูงวัย ผู้พิการ ด้วยการสร้างการ
เรียนรู้ที่มีพลัง ใช้พลังจังหวะของศิลปะพื้นบ้านกลองยาวมาปลุกเร้า
การเรียนรูร้ ว่ มกัน จากนัน้ เรียนรูก้ ารดำ�รงชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน
ท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ในกิจกรรมต่างๆ อย่างคึกคักต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการตี เต้น รำ�
กลองยาว การทำ�น้ำ�ยาเอนกประสงค์ จนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไป
คนนอกชุมชนมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แตกต่างจากก่อนทำ�
โครงการอย่างเห็นได้ชดั และมีการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น เมื่อชุมชนเรียนรู้ฝึกตี เต้นรำ�กลองยาวแบบธรรมดา รับงานสร้าง
สุขภาวะให้กับกลุ่มคนพื้นที่ต่างๆ ที่มาติดต่อให้ไปแสดง ได้แล้วตอนนี้
กำ�ลังร่วมกันออกแบบปรับประยุกต์ทา่ รำ�มโนราห์ และท่าแม่ไม้มวยไทย
เข้าไปกับการตีกลองยาว โครงการนี้ทำ�ให้ทุกฝ่ายมีความสุขกับการ
ได้มาคิด พัฒนา และเรียนรู้การทำ�งานร่วมกัน •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ฉวีวรรณ ฤทธิมนตรี และเกสร เพ็ญสกุล วันที่ 30 กันยายน
2555.
http://www.happynetwork.org/paper/815 สืบค้นวันที่ 12 พฤศจิกายน
2555.
จำ�นง หนูนิล, รายงานแบบรายงานผลติดตามและประเมินผล โครงการร่วม
สร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้ 14 กุมภาพันธ์ 2555.
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แปลงผักลอยฟ้าริมคลองสุขุม
• ภาวิณี ไชยภาค •

หมู่บ้านริมคลองสุขุม ตั้งอยู่ในตำ�บลและอำ�เภอปากพนัง
ปากทางเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านไปรถคันนั้นก็แวะตรงคอ
สะพาน ผ่านมารถคันนีก้ แ็ วะทีเ่ ดียวกัน บางคนเห็นแล้วก็ถงึ กับต้องยก
กล้องถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก บางคนอยากได้ติดไม้ติดมือไปทำ�อาหาร
รับประทานที่บ้าน ก็สามารถซื้อกลับไปได้เลย ส่วนที่มากันเป็นกลุ่มก็
เข้ามาพูดคุย ซักถามถึงขั้นตอน วิธีการปลูก เพราะเห็นว่าผักของป้า
เพย ‘รำ�เพย ศิริสมบัติ’ หรือ อวยพร จินดาวงศ์ (รบกวนเช็ค) แปลง
นี้มีไอเดียอะไรดีๆ ซ่อนอยู่
แปลงผักลอยฟ้าปลอดสารพิษ เป็นชื่อที่พี่ตุ้ม ‘อาภรรัตน์
ชินวงค์’ พี่นมัสสิยา ปุ้ยนันธ์วงค์ พี่กำ�ไล สมรักษ์ และทีมงานเรียกกัน
ทำ�ไมแปลงผักที่นี่ถึงลอยฟ้า แล้วลอยได้อย่างไร ฉันแอบสงสัยอยู่คน
เดียวได้ไม่นานนัก พี่ตุ้มก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่า ผักของเธอปลูก
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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อยูบ่ นแคร่สงู จากพืน้ ดินขึน้ มาประมาณ 50 เซ็นติเมตร และทุกขัน้ ตอน
การปลูกไม่ใช้สารเคมีเลย ด้วยก่อนหน้านี้มีข้อมูลการตรวจสารเคมีใน
เลือดทุก 3 เดือนจำ�นวน 2 ครั้ง ของ อสม.ระบุว่า ในจำ�นวนสมาชิก
70 คน มีความเสี่ยงจากสารเคมีในเลือดถึง 50 คน และคนในชุมชน
มีอัตราการตายจากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสาเหตุสำ�คัญมากจาก
สารเคมีปนเปื้อนอยู่ในอาหารการกิน
สำ�หรับเหตุผลที่ต้องทำ�ให้พี่ตุ้มปลูกผักลอยฟ้า นั่นก็เพราะ
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ� ต้องรับทั้งน้ำ�จากข้างบนลงมา
และน้ำ�จากข้างล่างที่หนุนขึ้นไป ทำ�ให้น้ำ�ท่วมขังอยู่ที่คลองสุขุมปีละ
สองหน นานประมาณ 1 เดือน “เดี๋ยวน้ำ�ก็มาแล้ว” ในขณะที่ช่วงน้ำ�
แล้งก็แล้งจนตลิ่งพังเช่นกัน นี่เป็นชะตากรรมที่คนริมคลองมิอาจหลีก
เลี่ยงได้ นอกจากหันกลับมาปลูกบ้านใต้ถุนสูงแบบคนรุ่นบรรพบุรุษ
แล้วเรื่องอาหารการกินก็ต้องเตรียมตัวพึ่งพาตัวเองให้ได้ แปลงปลูก
ผักลอยฟ้าจึงถูกออกแบบขึ้นมาหลังจากมีวงพูดคุยปรึกษาหารือกัน

114

40 ก ร ณี ศึ ก ษ า

ในชุมชน เพราะแคร่สามารถลอยน้�ำ และเคลือ่ นย้ายได้สะดวก สามารถ
ปลูกผักกินได้ทั้งปี พี่ตุ้มยืนยันความจริงข้อนี้จากประสบการณ์ของเธอ
และทีมงาน
การทำ�แปลงผักลอยฟ้าก็ไม่ได้ยากมาก เริ่มจากเก็บหาเศษไม้
กิ่งไม้ที่เหลือใช้ มาทำ�เป็นรูปสี่เหลี่ยม “ดับ ดับ ดับ ดับ” ตอกตะปู
ทำ�เสายกสูงขึ้นมา เอาตาข่ายปู เอาดินใส่ ทำ�น้ำ�หมักผสมเข้าไปพร้อม
กับปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้นก็เอาเมล็ดพันธุ์ผักหย่อนลงแปลงปลูก เอามุ้ง
กางให้แล้วเสร็จ แค่นี้ก็ไม่มีแมลงใดๆ มารบกวน ไม่เกิน 30 วัน พี่ตุ้ม
และสมาชิกก็ได้กินผักปลอดสารพิษสดๆ ต่างกับอีกแปลง อันนี้พี่ตุ้ม
เล่าว่า ป้าเพยเขาทดลองปลูกทั้งแบบบนแคร่ และปลูกในดิน ปรากฏ
ว่า แปลงที่ปลูกบนพื้นดินไม่ได้กางมุ้ง โดนแมลงกัดกินจนแทบไม่มี
เหลือ “ป้าแกอายุเยอะแล้ว แกชอบทำ� แล้วแกบอกต่อ ตอนนี้คนฝั่ง
ตกก็มาดูป้าทำ� แล้วเอากลับไปทำ�ที่บ้านเขา”
เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศการร่ ว มสร้ า งชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ น่ า อยู่
ทีมงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดแปลงผักต้นแบบ โดยให้ผู้สนใจ
เข้าร่วม สามารถเก็บผักในแปลงกลับไปทำ�อาหารกินที่บ้านได้ ทำ�ให้มี
ผู้สนใจเพิ่มขึ้น ดังเช่นบ้านพี่ตุ้มที่ปลูกผักแล้วแบ่งปันไปให้เพื่อนบ้าน
เพื่อขยายฐานสมาชิก “ตอนแรกเราทำ�ให้เขาเห็นก่อน แล้วชวนคน
มาดู ให้เขาอยากทำ�แล้วกลับไปทำ�” มีชาวบ้านใช้แนวคิดเดียวกันนี้ไป
ปลูกใส่กะละมังไม่ใช้แล้ว ปลูกใส่กระสอบ ถังน้ำ� อย่างพริกก็ปลูกใน
เปลือกมะพร้าวแขวนไว้ปอ้ งกันน้�ำ ท่วม เช่นเดียวกับวัสดุอนื่ ๆ ทีใ่ ช้ปลูก
ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก สำ�หรับแปลงผักลอยฟ้าปลอดสารพิษ
ยังได้ขยายจากริมคลองสุขุมไปยังร่องสวนปาล์มใกล้เคียง
ในบริเวณเดียวกัน พี่ตุ้มเล่าว่า ชุมชนมีจักรยานปั่นน้ำ�เป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ที่เก็บน้ำ�ไว้ใช้เอง จากการช่วยกันประกอบจักรยานที่เด็กไม่
ใช้แล้วเข้ากับปั้มน้ำ�เข้าด้วยกัน แล้วต่อท่อน้ำ�เข้ากับปั้มน้ำ�ลาดท่อไป
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ที่แหล่งน้ำ�บริเวณริมคลองเพื่อปั่นน้ำ�มารดน้ำ�ผัก และเป็นเครื่องออก
กำ�ลังกาย
โรงเพาะเห็ดโอ่ง ก็เป็นอีกกิจกรรมทีท่ �ำ ให้สมาชิกได้น�ำ ทุนและ
ทรัพยากรในพืน้ ทีม่ าประดิษฐ์เพิม่ เติม ได้เป็นตัวอย่างของอำ�เภอ ได้ใช้
เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน จากทีส่ มาชิกมองเห็นว่า แถวปากพนังทุกบ้าน
มีโอ่ง ก็เอาโอ่งน้�ำ ทีแ่ ตกหรือไม่ใช้แล้ว ใส่น�้ำ เอาอิฐวางแล้ววางก้อนทีม่ ี
หัวเชื้อเห็ดใส่เป็นชั้น หมั่นฉีดน้ำ�แล้วเอากระสอบปิดคลุมโอ่งไว้
การทำ�เครื่องมือในการประกอบอาชีพประมงก็เช่นเดียวกัน
มีการทำ�ไซดักจับปลาเวลาน้ำ�ท่วม จากที่แต่ก่อนเคยมีการทำ� แต่ทิ้งไป
นานเพราะคนไปทำ�อาชีพอื่น แต่เดี๋ยวนี้มีน้ำ�มาปีละสองครั้ง ชาวบ้าน
ขายของไม่ได้ก็หันกลับมาหาปลากัน มีการปรับประยุกต์ไซขึ้นมา
จากไซแต่ก่อนโดนน้ำ�ได้ไม่นานก็ผุเปื่อยเพราะของเดิมใช้ไม้ไผ่ทำ�
ทั้งหมด ตอนนี้ไม้ไผ่หายากชาวบ้าน สมาชิกจึงนำ�ล้อจักรยานมาใช้
ทำ � โครงเห็ น ผลว่ า เมื่ อ ปลาเข้ า มาตามทางของไซแล้ ว ก็ อ อกไม่ ไ ด้
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เช่นกัน จากนั้นก็ขยายมาทำ�กระชังปลา เลี้ยงไก่ไข่สมุนไพร โดยให้
อาหาร ผสมกับขมิ้นชัน กระเทียม พริกไทยดำ� ตรงนี้ทำ�ให้สมาชิก
สามารถทำ�มาหากินได้มากขึ้นทั้งในช่วงน้ำ�ท่วม และน้ำ�แห้ง มีการ
ทำ�กิจกรรมรณรงค์มาช่วยกันทำ�ความสะอาดแม่น้ำ� ช่วยกันเก็บขยะ
เอากิ่งไม้ออกจากลำ�คลอง จากน้ำ�เสีย วัชพืชเต็ม กลายมาเป็นแม่น้ำ�
สวย น้ำ�ใส ทำ�กิจกรรมกระทงผัก โดยให้ผู้เข้าร่วมกลับไปปลูกผัก
ที่บ้านถ่ายรูปไว้ แล้วเอามาประกวดกัน ในวันลอยกระทง มีการเรียนรู้
การทำ�ข้าวซ้อมมือไว้กินเอง
ตอนนีม้ สี มาชิกทีม่ าเข้าร่วมอยู่ 30 คน แม้เรือ่ งปลูกผักปลอด
สารเคมี ยังไม่สำ�เร็จเสียทีเดียวนัก เพราะยังมีแปลงผักข้างเคียงยังใช้
สารเคมีในการปลูกอยู่ แต่สิ่งที่คนในชุมชนริมคลองสุขุมได้จากการ
ทำ�งานร่วมกัน คือ ความคิดการพึ่งตนเองในวิถีที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
สามารถใช้เศษวัสดุมาทำ�ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือน และเป็น
ผลดีต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
หลังการทำ�กิจกรรม 1 ปีที่ผ่านมา ทีมงานได้จัดทำ�คู่มือ
เอกสารเป็นรูปเล่ม ให้ความรู้แก่ชุมชน โดยมีแปลงสาธิตการปลูกผัก
ปลอดสารพิษจำ�นวน 3 จุด พร้อมคณะทำ�งานจิตอาสา ต่อไปศูนย์
เรียนรูต้ รงนีจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นตลาดทีไ่ ม่ใช่ขายแค่ผกั แต่พวกเธอและเขา
จะขายชุดความรู้ วิธีการปลูกผักที่นำ�เศษวัสดุเหลือใช้มาทำ�ให้พื้นที่
น้�ำ ท่วมเช่นเดียวกันนีส้ ามารถปลูกผักปลอดภัยไว้ได้กนิ กันตลอดทัง้ ปี •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, อาภรรัตน์ ชิณรงค์, นมัสสิยา ปุ้ยนันธ์วงค์ และกำ�ไล สมรักษ์
วันที่ 30 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/856 สืบค้นวันที่ 8 พฤศจิกายน
2555.
กำ�ไล สมรักษ์, รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ สสส.สำ�นัก 6
วันที่ 21 กรกฎาคม 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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พลังชุมชน พลังคนควนรู
• ธีรวิชญ์ จันทกูล •

พลังงาน สิง่ แวดล้อม และการดำ�เนินชีวติ มีความสัมพันธ์กนั
จนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน ซึ่งวันหนึ่งๆ
ชาวหมู่บ้านศาลาคงจันทร์หมู่ที่ 2 ตำ�บลควนรู อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ตำ�บลควนรูได้สนิ้ เปลืองงบประมาณในการใช้พลังงานจากไฟฟ้า
น้ำ�มันเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,500
บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จึงได้นำ�ความรู้และประสบการณ์จากการ
ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำ�วัสดุอุปกรณ์
เหลือใช้มาดัดแปลงเพื่อผลิตเตาชีวมวล มาใช้แทนเตาแก๊ส เชื่อว่าลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
หมู่บ้านศาลาคงจันทร์ มีสภาพพื้นที่เชิงชนบทเอื้ออำ�นวย
ต่อการนำ�วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ วัสดุเชื้อเพลิงจำ�พวกถ่าน ไม้ฟืน และ
ใบไม้แห้ง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะกรรมการนำ�ความรู้ที่ได้จากการ
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ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเกิดองค์ความรู้
สามารถถ่ายทอดให้กับเยาวชนและผู้มีความสนใจ นำ�ไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่มองค์กรได้อีกทางหนึ่ง
กระบวนการเรียนรู้พลังงานชุมชนได้ถูกถ่ายทอดความรู้ผ่าน
สื่อชุมชนส่งผลให้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ ระสบการณ์สามารถเกือ้ กูลกันได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุปจั จัย
จากการรวมกลุ่ม การปรึกษาหารือ การถ่ายทอดภูมิปัญญา จนสามารถ
นำ�ไปปรับใช้ในแหล่งเรียนรู้ของตนเองได้
เส้นทางการพัฒนาของแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ชุมชน ได้มีการจุดประกายจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พัฒนาชุมชน
เมืองรัตภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคความร่วมมือและองค์กร
ประชาชน ให้มีการเรียนรู้เพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นพืน้ ฐานของการดำ�เนินชีวติ โดยน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
กิจกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพและการนำ�ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด
การจัดการงานของศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน มีการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ ทดลองใช้ ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานตลอดถึง
การเผยแพร่ขยายผล ด้านงานเดี่ยว ศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการกลุ่ม
ได้ประชุมและประสานความร่วมมือเพื่อขยายผล/พัฒนาผลิตภัณฑ์/
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกครัวเรือนขยายผลของการนำ�ไป
ทดลองใช้ เป็ น ต้ น ด้ านงานร่ ว ม อสพน.(อาสาพลังงานชุมชน)
ร่วมกับคณะกรรมการร่วมกับพลังงานจังหวัด และเครือข่าย อสพน.
ต.คูหาใต้ ด้านงานเชื่อม คณะทำ�งานแผนพลังงานชุมชนร่วมกับที่พัก
สงฆ์เกาะบก (แผนงานร่วมสร้างเตาชีวมวลสองหัวเตาไว้เพื่อเป็นที่หุง
อาหารในงานผ้าป่าทอดกฐินและงานอืน่ ๆ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายมี
แผนสร้างสองหัวเตาเพือ่ หุงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์การ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เรียนรู้ธนาคารอาหารชุมชน จะใช้เตาชีวมวลประกอบกิจกรรมภายใน
ศูนย์ฯ
การจัดการคน คณะกรรมการในการดำ�เนินงานศูนย์เรียนรู้
พลังงานชุมชน จำ�นวน 10 คน อสพน.10 คน และครัวเรือนขยายผล
นำ�ร่อง จำ�นวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือนผลิตและทดลองใช้เตาชีวมวล
จริง จำ�นวน 10 ครัวเรือน ผู้ใช้งานสามารถสาธิตและถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ได้ มีช่างผู้มีความสามารถในการผลิต จำ�นวน 2 คน
และกลุ่มเพื่อนบ้านในพื้นที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการจัดประชุม
และรวมกลุม่ กันในทีป่ ระชุมหมูบ่ า้ นในวันเสาร์ทสี่ องของทุกเดือน ศูนย์
พลังงานชุมชนเข้าไปเชื่อมเครือข่ายงานในตำ�บล เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
กัน อย่างแผนเฝ้าระวังทางสังคม มีศูนย์ ชรบ.ที่ศูนย์พลังงานเอาเตา
ไปสนับสนุนให้ สามารถใช้ต้มน้ำ�ชา กาแฟ กินกันได้ที่ศูนย์ ชรบ.
การจัดการข้อมูล ข้อมูลในการจัดเก็บและวิเคราะห์ได้ถึง
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ�มัน เชื้อเพลิงและแก๊ส
หุงต้ม ในตำ�บลควนรู มีการสำ�รวจโดยให้เยาวชนเป็นผู้จัดเก็บตาม
แบบสอบถามการใช้พลังงานในแต่ละครัวเรือน ข้อมูลที่ได้ผ่านการ
ประมวลวิเคราะห์สาเหตุของการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยและไม่
ประหยัดของชุมชน ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวต้องใช้ไปประมาณ
4,500 บาท/ครัวเรือน/เดือน และอีกประการหนึ่งคือข้อมูลเพื่อการ
เผยแพร่และขยายผลก็ถูกรวบรวมเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยผ่าน
สื่อต่างๆ และการจัดการทรัพยากรเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของการ
ดำ�เนินงานของศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ตำ�บลควนรู
ปัจจัยการหนุนเสริมความสำ�เร็จ ของการรวมกลุ่มพลังงาน
ชุมชน เกิดจากผู้นำ�ได้เล็งเห็นความสำ�คัญจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการนำ�ความคิดและประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเครือข่ายผูน้ �ำ และสภาประชาชน ประกอบกับได้รบั การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาชุมชนอำ�เภอเมืองรัตภูมิ สำ�นักงานพลังงาน
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จังหวัดสงขลา ตลอดถึงสำ�นักงาน สสส.สำ�นัก 6 ในเรื่ององค์ความรู้
และปัจจัยหนุนเสริมการเรียนรู้ ทำ�ให้กลุ่มสามารถสาธิตและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาให้กับผู้มีความสนใจ ทำ�ให้เกิดเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้
พลังงานชุมชน
ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนมีน้าแอบ ขำ�จิตร เป็นประธาน
มีปัจจัยความสำ�เร็จจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน เข้ามาหนุนเสริมกัน เรื่องไหนที่เกินความสามารถกลุ่ม
เช่น การสนับสนุนงบประมาณ เทคนิค วิธีการ ความรู้เรื่องพลังงาน
ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงการวิเคราะห์วจิ ยั บันทึกข้อมูลความสำ�เร็จ โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในสำ�นึกรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่ชุมชนได้รับการส่งเสริม และให้
ความสำ�คัญ มีผนู้ �ำ ชุมชนเล็งเห็นความสำ�คัญทีจ่ ะพัฒนาชุมชนเพือ่ การ
อยูด่ กี นิ ดี มุง่ เน้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างตัว
บุคคลและกลุม่ เชือ่ มโยง สามารถทีจ่ ะนำ�สิง่ หนึง่ จากกลุม่ หนึง่ มาเกือ้ กูล
กันได้อย่างลงตัว
การฝึ ก ทั ก ษะประสบการณ์ เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ทำ � ให้ เ กิ ด องค์
ความรู้จากการผลิตดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
บริบทของชุมชน การจัดการทุน ทั้งกายภาพและทางสังคม ภายใต้
ระบบการบริหารจัดการอย่างมีสว่ นร่วมทำ�ให้กลุม่ สามารถทีจ่ ะถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ได้
ทราบเข้าใจถึงลักษณะงานและกระบวนการเรียนรู้ สามารถนำ�ไปใช้
ลดพลังงานได้จริง อย่างร้านค้ามาสั่งทำ�เตาชีวภาพ เตาชีวมวล เพื่อ
เอาไปย่างไก่ ย่างปลาดุก กลุ่มทำ�ขนมจีนก็ได้เอาเตาสองหัวไปทำ�
ขนมจีน และเครือข่ายก๋วยเตี๋ยวก็เอาไปใช้ได้ผลดี ซึ่งคนที่ต้องการ
นำ�ไปใช้จะมีการสมทบในการทำ�ประมาณ 500 บาทต่อลูก เพื่อให้
เกิดกองทุนในการขยายแนวคิดและปฏิบัติการพลังงานชุมชนต่อไป •
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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21

ผึ้งฟื้นชุมชนให้น่าอยู่
• ถาวร คงศรี •

น้ากร ‘นิกร อรุกิจ’ ชายพิการ
ด้านการเคลื่อนไหว ท่านเป็นคนชอบ
แสวงหาไม่ยอมอยู่เฉย ทำ�นา สวนยาง
ทำ�เครือ่ งจักสาน เช่น ไม้กวาดจากไม้ไผ่
เป็นหัวหน้ากลุ่มต่างๆ 40 กว่าปีมานี้
ท่านได้ศึกษาเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
ทำ�จนเป็นรายได้ของครอบครัวสืบทอด
มาถึงปัจจุบนั ด้วยความรูค้ ปู่ ระสบการณ์
หลักการทำ�ให้ดูอยู่ให้เห็น ไม่หวงวิชา
ใครไปศึ ก ษาเล่ า เรี ย นสอนให้ ห มด
ผมถือว่านี้คือมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน
ขณะนั้นน้ากรเลี้ยงผึ้งมากถึง 30 รังในปี 2535 น้าเล่าให้ผมฟังว่า
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บริเวณใกล้ที่ผึ้งอยู่ เขาฉีดยาฆ่าหญ้า ผึ้งน้าได้รับความเสียหายเหลือ
7 รัง จากนั้นน้าก็เลี้ยงเรื่อยมาจนปัจจุบันมีอยู่ 17 รังเลี้ยงมาตลอด
เพื่อเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันน้าอายุมากขึ้นลำ�บากในการเดินทางไกล
ไปสอน หรือออกบูทจัดรายการแสดงรณรงค์การเลี้ยงผึ้ง
ปี 2540 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงนั้นคนหนุ่มสาวหันหลัง
ให้เมืองสู่บ้านเกิดเพื่อค้นหาทุนในชุมชน พี่แพน ‘บุญเรือง แสงจันทร์’
กับสามีเล่าให้ผมและ “น้าถา” ซึง่ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลนาท่อม
ฟังว่า ในปี 2540 เขาได้ทำ�อะไรหลายอย่าง เลี้ยงวัว ไก่ หมู เพื่อ
สร้างรายได้ แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ ได้ตัดสินใจไปเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง
กับน้ากร เจ้าของภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน หลังจากนั้นเขากลับมา
เลี้ยงเองที่บ้าน จำ�นวน 4 รัง พี่แพนเขาบอกว่า วิธีการของเราต้อง
พูดดีๆ กับเขา(ผึ้ง)
พี่แพนเล่าว่า ในช่วงเวลาจะเก็บน้ำ�ผึ้ง เขาต้องพูดว่า ลูก(ผึ้ง)
แม่ขอแบ่งน้ำ�ผึ้งหน่อยนะ ไม่ได้เอาหมดหรอกลูกแบ่งสักครึ่ง เราอยู่
ด้วยกันต้องช่วยเหลือกัน แม่ทำ�บ้านให้ลูกอยู่ ปลูกดอกไม้ให้เจ้าเล่น
ลูกก็ต้องช่วยเหลือแม่ด้วย ขนาดไฟฟ้าหน้าบ้านยังเปิดปิดเป็นเวลา
กลัวผึ้งจะมาเล่นไฟโดนจิ้งจกกิน เขาคอยบอกอย่างนี้เรื่อยมา สมาชิก
ทุกคนในครอบครัวรักผึ้งเหมือนกัน จนปัจจุบันพี่แพนเป็นผู้เลี้ยงผึ้ง
รายใหญ่ที่สุดของชุมชนหูยาน มีจำ�นวนหีบผึ้งสูงสุด 37 หีบ
พี่แพน “เขาอาจเป็นนางพญาผึ้งตัวจริงก็ได้ สามารถคุมผึ้ง
ได้จำ�นวนมาก” ผมพบความจริงว่าผึ้งให้ทั้งคุณค่า คือ ผึ้งสร้างความ
หลากหลายทางพันธุกรรมพืช ผึ้งลดพลังงาน ลดโลกร้อน ผึ้งสร้าง
ความสมบูรณ์ให้ชุมชน เมื่อดิน น้ำ� ต้นไม้ในชุมชนไม่ใช้สารเคมี และ
ผึ้งสร้างมูลค่า เช่น น้ำ�ผึ้งเป็นทั้งอาหารและยาที่มีราคาแพง เพราะผึ้ง
ทีเ่ ลีย้ งด้วยความหลากหลายของต้นไม้ โบราณเรียกว่า “ท้าวพันดอก”
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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มีสรรพคุณทางยาสูงกว่าผึ้งดอกไม้ชนิดเดียว(โบราณว่าไว้) ผึ้งเพิ่ม
ผลผลิตให้สวนผักผลไม้ ให้ออกดอกติดผลได้ราคาดี
นอกจากมุมมองรายได้เป็นหลัก แต่เริม่ เห็นคุณค่ามุมความรัก
เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เข้ามามากขึ้น ผู้คนสนใจเลี้ยงกันมาก สูงสุดเดือน
พฤษภาคม 2555 จำ�นวน 25 ราย ทำ�ให้ผมเชือ่ ว่าถ้าชุมชนไม่ตระหนัก
ยังใช้ยา สารเคมีอยู่เหมือนเดิม จำ�นวนผึ้งคงไม่มากขนาดนี้ ผมเห็น
ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง แบ่งกันเพื่อสุขภาพคนที่เรา
ห่วงใย เรามีน้ำ�ผึ้งที่ชุมชนสามารถกำ�หนดราคาเองได้ ผมเห็นชาวบ้าน
เขาเลิกตั้งวงนินทาหันมาปลูกผักเลี้ยงผึ้ง หามดแดงมาเป็นอาหาร
ในชุ ม ชนก็ มี จำ � นวนมากขึ้ น ปั จ จุ บั น วงคุ ย เรามี เ รื่ อ งผั ก ปลอดสาร
การทำ�พิษ การแลกเปลี่ยนพันธุ์ผักกัน ผมเห็นคำ�พูด ใบหน้าแววตา
ของคนในชุมชนนี้พร้อมที่จะคุย แบ่งปัน ให้กำ�ลังใจคนอื่นเป็น
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ในปี 2552 ช่วงนั้นผมผลักดันให้มีการอบรมเลี้ยงผึ้งแก่
เยาวชนในตำ�บลนาท่อมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา ซึ่งเทศบาลได้ผ่านเป็น
เทศบัญญัติและได้มีผู้เรียน 15 คน ต่อจากนั้นได้ร่วมงานกับ อบต.
ท่าข้ามเพือ่ ค้นหาทุนทางภูมปิ ญ
ั ญา ต่อจากนัน้ ก็ได้รบั ความสนใจตลอด
มาถึงปัจจุบนั ปัญหามีอยู่ เด็กและเยาวชนมาเรียนรูด้ ไู ด้ การให้เขาเลีย้ ง
ต้องระวังมาก บางคนกลัว บางคนแพ้ ผึ้งต่อยต้องเข้าโรงพยาบาล
นี้คือปัญหาของเด็ก ต้องถามผู้คิดจะเลี้ยงผึ้งก่อนอันดับแรกว่ากลัว
หรือไม่ แพ้หรือไม่เวลาผึ้งต่อย
ในปี 2554 ผมเข้าร่วมโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
ให้นา่ อยู่ จากการได้ฟงั เสวนา คุณหมอพงค์เทพ สุธรี วุฒิ บอกว่า หมอ
รักษาคนได้ทีละคน ทีละโรค แต่การสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนตระหนัก
เปลี่ยนพฤติกรรมทำ�ให้รักษาคนได้ทั้งครอบครัว ชุมชน จากนั้นมา
ผมได้มาดูขอ้ มูลทุนของตนเองทีเ่ ป็นปัญหาร่วมกัน หลายคนอยูใ่ นความ
เสีย่ งเดียวกัน ผมเป็นสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการ รพสต. เป็นกรรมการ
สปสช. ฝ่ายสภา ได้พบข้อมูลความเสีย่ งของคนในตำ�บลทีต่ วั เลขยืนยัน
จาก รพสต. 97% (ทุนมนุษย์มีปัญหา) ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค มะเร็ง ความดัน เบาหวาน และที่เป็นและตายจำ�นวนมากใน
ปัจจุบัน เฉพาะผู้มารับยาในวันพุธแรกของเดือนเกือบ 200 คน
ผมมีความเชื่อจากตัวเลข 97% ได้ปรึกษากับหมอสมนึก
‘สมนึก นุ่นด้วง’ นักวิชาการ รพสต.นาท่อม มีความมั่นใจได้ชวนท่าน
กำ�นันอนุชา เฉลาชัย เจ้าของพื้นที่นำ�แผนชุมชนมาดูและได้คุยกับ
ชาวบ้านผ่านเวทีประชุมหมู่บ้าน ผมก็ให้พี่น้องที่มาร่วมประชุมหลับตา
นึกถึงคนที่เรารู้จักห่างๆ คนที่เป็นญาติของเรา คนที่อยู่ใกล้ชิดเรา
ลองดูว่ากี่คนที่เป็นโรคมะเร็งที่กำ�ลังป่วยรักษาอยู่ กี่คนที่ต้องตาย
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เมื่อไม่นานมานี้เอง และโรคอื่นๆ ที่สาเหตุมาจากการกินเป็นเหตุ ดูได้
จาก รพสต.แต่ละเดือนที่มารับยา จากนั้นสรุปได้ 3 เรื่องที่เป็นปัญหา
ต้องแก้ไข
เรื่องแรก ปัญหาเรื่องของคนมีความเห็นไม่ตรงกัน ต่างคน
ต่างคิดต่างทำ� แต่ละกลุ่มแต่ละบ้านปัญหาจะไม่เหมือนกัน เรื่องที่สอง
ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในชุมชน ดิน น้�ำ มุง่ เน้นการใช้สารเคมีเพือ่ ผลิต
สินค้าให้ทนั กับความต้องการของตลาด ส่วนพฤติกรรมในการกินของคน
เปลี่ยนไปตามวิถีความสะดวกสบายหรือใช้เงินเป็นตัวตั้ง วิถีเดิมปลูก
เองเลีย้ งเองกินเองทีเ่ หลือเป็นของขวัญของฝากกับผูท้ มี่ าเยือน วิถใี หม่
ซื้อมาจากตลาดชุมชนที่เปิดให้บริการเกือบทุกวัน อาหารปนเปื้อนที่
รับประทานเข้าไปแต่ละครั้ง ขยะที่เพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาระดับชุมชน
เรื่องที่สาม เป็นเรื่องรายได้ไม่พอรายจ่ายของครัวเรือน ประชาชนเป็น
หนี้ทั้งในและนอกระบบ เกิดจากหลายสาเหตุรวมๆ กัน จนนำ�มาสู่การ
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและเราจะทำ�ให้หูยานน่าอยู่
โดยการพูดคุยกับทีป่ ระชาคมหรือทีป่ ระชุมเพือ่ หาความเห็นให้
ตรงกันโดยสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตว่า เราจะทำ�อะไร
ต้องเป็นเรื่องง่ายสะดวก
ไม่ ซั บ ซ้ อ น จากสถานการณ์ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ข้ า งต้ น ผมเสนอให้ ชื่ อ
โครงการว่า สวนผักชุมชน
คนหู ย าน บ้ า นน่ า อยู่
ให้ความหมายสักหน่อย
สวนผั ก ชุ ม ชนคนหู ย าน
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หมายถึง ทุกคนสมาชิกครัวเรือนต้นแบบต้องมีแปลงผักเป็นของตนเอง
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้กินเอง บ้านน่าอยู่ หมายถึง เมื่อมีอาหาร
ทีป่ ลอดภัยปัญหา 97% ก็ตอ้ งลดลง ด้วยหลักคิดนีน้ �ำ มาสูก่ ารชักชวน
แกนนำ�แต่ละกลุม่ บ้านหรือหย่อมบ้าน มาเป็นสมาชิกสภาแกนนำ�พัฒนา
ชุมชนบ้านหูยาน เพื่อเป็นแกนนำ�ชักชวนคนมาเป็นสมาชิกปลูกผัก
มากกว่า 20 ครัวเรือนไว้กินเอง ผลิตปุ๋ยเอง ลดรายจ่าย อบรมดูงาน
ทั้งในและนอกพื้นที่ ช่วงแรกๆ ก็ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจแต่พอช่วง
หลัง ผมได้นำ�ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกินเหลือ แบ่งปัน แล้วมาเปิด
ตลาดสีเขียวให้ไว้รองรับผลผลิต หรือพื้นที่คนรักษ์สุขภาพของชุมชน
จนสินค้าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแม้เราจะประสบปัญหาภัยแล้ง
ก็ตาม ทำ�ให้คนในชุมชนหันมาปลูกผัก สร้างแปลงผักของตนเองเพิ่ม
จำ�นวนสูงกว่าเป้าหมาย 50 ครัวเรือน
จากเรือ่ งเล็กๆ สูค่ วามยิง่ ใหญ่เกิดขึน้ ในชุมชนหูยาน โครงการ
สวนผักชุมชนคนหูยาน เราส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนปิดภาคเรียน
ลดการมั่วสุม หันมาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งจากครูภูมิปัญญาของชุมชน
เราต้องการเปิดรับ 15 คน มีผู้สนใจ 25 คนเรียนรู้แต่ก็อย่างที่บอก
สำ�หรับเด็กและเยาวชนการเลี้ยงผึ้งถือว่ายังไม่ปลอดภัยได้แค่เรียนรู้
เท่านั้น หลังจากเดือนพฤษภาคม 2555 จากการสำ�รวจผึ้งมีจำ�นวน
สู ง สุ ด ถึ ง 108 รั ง แต่ ห ลั ง จากการเก็ บ น้ำ � ผึ้ ง แล้ ว จำ � นวนรั ง อาจ
เปลี่ยนแปลงลดลงจากการรบกวนของสิ่งต่างๆ ที่เป็นศัตรูผึ้ง อย่าง
มด แมลง ตัวต่อ จิ้งจก ผีเสื้อ
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถ้าพื้นที่ใดใช้สารเคมี ยาปราบ
ศัตรูพืช จำ�นวนผึ้งก็จะลดลง หรือผู้เลี้ยงได้รับความเสียหายจากการ
รณรงค์ให้ปลูกพืชไว้กินเอง ไม่ใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ส่งผลให้
จำ�นวนผึง้ ของชุมชนบ้านหูยานมีมากทีส่ ดุ ส่งผลให้ผเู้ ลีย้ งมีรายได้เพิม่
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ขึ้นแล้ว ทำ�ให้ชุมชนได้ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมของตนก็ว่าได้ ผึ้งฟื้น
ชุมชน ฟื้นสิ่งแวดล้อม ผึ้งสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
ผึ้งมหัศจรรย์เพิ่มผลผลิตให้ชุมชน ช่วยผสมเกสรทำ�ให้ติดดอกออก
ผลเพิ่มขึ้น ผึ้งลดพลังงานลดโลกร้อน ผลผลิตของผึ้งเป็นทั้งอาหาร
และยาที่มีคุณค่า
ผึ้งเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีโครงสร้าง
ในการบริหารจัดการ แบ่งหน้าที่กันทำ�อย่างชัดเจนไม่ทะเลาะแย่งชิง
ตำ�แหน่งกัน มี 3 ตำ�แหน่ง ทำ�หน้าที่จนเกษียณ ไม่มีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง เช่น นางพญามีหน้าที่ผลิตตัวอ่อน ตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธุ์
ผึง้ งานมีหน้าทีห่ าอาหารสะสมไว้กนิ ในหน้าฝนหรือหน้าแล้ง ความรูใ้ หม่
นี้ทำ�ให้ชุมชนบ้านหูยานได้นำ�ปรัชญาผึ้งมาปรับใช้กับการบริหารจัดการ
ชุมชนให้นา่ อยู่ จนได้รบั รางวัลทีผ่ า่ นการประเมินระดับจังหวัด โครงการ
หมู่บ้านนำ�ร่องเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2555 จากการทำ�งานของสภาแกนนำ�พัฒนาบ้านหูยาน
โดยการชักชวนคนมาปลูกพืชปลอดสารพิษ ทำ�ปุ๋ยแห้ง น้ำ�ใช้เอง
ผลิตสินค้าทดแทน เลี้ยงผึ้งเพื่อสุขภาพ มีตลาดสีเขียวพื้นที่คนรักษ์
สุ ข ภาพเป็ น พื้ น ที่ ท างเลื อ กของคนรั ก ษ์ สุ ข ภาพที่ ค รั ว เรื อ นต้ น แบบ
รวบรวมผลผลิตมาจำ�หน่าย เป็นแหล่งรายได้ของชุมชน นี่คือผล
ตอบแทนแห่งความภาคภูมิใจ •
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22

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องสมุนไพรไทย
• จินตหรา บัวหนู •

ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั สิ บื ทอดกันมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ
เป็นการศึกษาศาสตร์ต่างๆไว้ใช้ในการดำ�รงวิถีชีวิต เพื่อให้เข้ากับการ
ดำ�เนินชีวิตของแต่ละคน แต่ละพื้นที่ ในส่วนของชุมชนตำ�บลนาเกตุ
ก็มีภูมิปัญญาที่น่าสนใจ ที่นี่มีปราชญ์ชาวบ้านที่รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุนไพรไทยเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เพราะเขามองในเชิงกลไก
ว่าแท้จริงแล้วพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีอยู่มากมายหลากหลายทั้งที่
ปลูกตามบ้านเรือน และที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่ถ้าเรานำ�มา
ใช้ประโยชน์ให้ได้สูงที่สุดก็ไม่ใช่แค่มองในเชิงสุขภาพเพียงอย่างเดียว
แต่เรากลับมองถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทางภูมิปัญญา ทางการศึกษา
และก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เหมือนอย่างเช่นที่น้าคู้ ‘เอื้อม ณ
สงคราม’ พยายามมองว่าคนในปัจจุบันให้ความสนใจกับสมุนไพร
ลดน้อยลง ในสวนยางก็ให้ยาฆ่าหญ้า ก็ทำ�ให้พืชสมุนไพรที่ขึ้นเอง
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ตามธรรมชาติเริ่มหายไปแล้ว เมื่อมองย้อนกลับมาถึงการนำ�สมุนไพร
ไปใช้ประโยชน์กล็ ดน้องลงด้วยเช่นกัน เด็กรุน่ หลังไม่รจู้ กั สมุนไพรเลย
ทั้งที่ขึ้นเรียงรายอยู่ที่หน้าบ้าน น้าคู้ยังย้ำ�อีกว่าคนเราเมื่อป่วยไข้ก็ต้อง
พยายามนั่งรถออกไปหาหมอ เอายามารับประทาน โดยที่ไม่รู้เลยว่า
ทั้งที่แท้จริงแล้วยาดีอยู่หน้าบ้านเรานี้เอง สอดคล้องกับหมอที่ต้มยา
สมุนไพรก็ไม่ค่อยจะมีแล้ว หมดไปตามอายุไข ไม่ได้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้นี้ไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อ
เดิมน้าคู้เป็นคนมีโรคมาก ร่างกายไม่แข็งแรง ตัวเหลือง
เมื่อคนเฒ่าคนแก่เขามาเห็นอาการของน้าคู้ จึงต้มยาหม้อสมุนไพร
มาให้ทาน น้าคู้เองก็เป็นคนช่างซักช่างถามว่า “สมุนไพรที่นำ�มาต้ม
มีอะไรบ้าง” คนเฒ่าคนแก่ก็บอกสูตรยาหม้อ “ขอบนาคนุ้ย ขอบยาง
ใหญ่” จึงเกิดความสนใจ ซึ่งตอนนั้นน้าคู้อายุ 16 ปี สนใจในส่วนผสม
ของยาแต่ละชนิด สมัยเด็กน้าคู้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในนา คนเฒ่า
คนแก่ก็ชี้แนะให้รู้จักกับสมุนไพรต่างๆ ที่ขึ้นในนา ในป่า “ก็มีต้นคุระ
ที่ชอบขึ้นในนา ก็เอามาต้ม ใช้แก้ช้ำ�ใน” น้าคู้เล่าให้ฟังต่อว่า “วันนั้น
ไปขึ้นต้นตอ พลัดลงมา ก็เอายานี้แหละมาทาน ถ่ายออกมาเป็นวุ้น
เลย” นี้เป็นประสบการณ์จริงที่น้าคู้พบเจอมา
หลังจากที่น้าคู้เรียนรู้ตัวยาสมุนไพรหม้อ น้าเขยก็มาบอกตัว
ยาที่ใช้นวดอวัยวะเพศที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หมอเขามาสอน
การนวดให้ น้าคู้บอกว่า “นอกจากสูตรยาที่เราต้องจดจำ�และบูชาแล้ว
ต้องระลึกถึงเวลาเสกทำ�ยา ต้องบอกกล่าวด้วย แล้วก็กาดถึงคุณพ่อ
คุณแม่ด้วย”
โชคยั ง ดี ที่ น้ า คู้ ไ ม่ ใ ช่ ค นเดี ย วที่ ม องเห็ น ความสำ � คั ญ ของ
สมุนไพร แต่ยังมีเพื่อนๆ อีกประมาณ 10 คนที่คิดเช่นเดียวกับ
น้าคู้ เมื่อเห็นถึงความสำ�คัญของสมุนไพรเหมือนกันแล้วได้รวมกลุ่ม
หมอพื้นบ้าน ใครรู้ยาสูตรไหนก็เอามาเล่าสู่กันฟัง “เอ๊า อันนั้นทำ�พรื่อ
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เอามาแลทิ” แล้วลองคิดหาสูตรใหม่ๆ หากยาสูตรเดิมรักษาไม่ได้ดเี ท่า
ที่ควรก็ลองหาสูตรต้มรวมกับตัวยาอื่น ก็ได้ผลดีกว่า หลังจากนั้นก็เอา
สูตรยามารวมเป็นเอกสารเอาไว้ เราก็ได้จัดตั้งเป็นกลุ่ม ชื่อชมรมพืช
สมุนไพรนาเกตุหมู่ 6 มีหมออยู่ 10 คน ซึ่งมีน้าคู้เป็นประธานชมรม
หมอแต่ละคนก็จะไปนั่งพูดคุยเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้สรรพคุณและ
การนำ�สมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้ ไปประชุมที่ต่างๆ ก็พายาไปด้วย แถม
น้าคู้ยังชวนเพื่อนๆ ปลูกพืชสมุนไพรด้วย “ไคร ขมิ้น พืชสวนครัว
ข้างบ้าน เน้นใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หญ้าไม่ต้องเผาเอามาหมักไว้เป็น
ปุ๋ย” น้าคู้ยังพูดถึงสรรพคุณต่ออีกว่า “ไคร 10 ต้น ขับปัสสาวะได้
หัวโค้สบั ปะรดเขียวกับสารส้ม มาต้มกินแก้หนองใน “โอ้วว เจ็บลุงเจ็บ
เอาต้มให้กินน้ำ�สามแก้วภายใน 1 วัน หายขาดเลย”
ทางชมรมได้เชิญผู้ที่สนใจมาประชุม ครั้งแรก 40 กว่าคน
มาร่วมประชุม น้าคูค้ ยุ เรือ่ งสมุนไพรในบ้านตัวเอง ให้ชาวบ้านมาร่วมกัน
อนุ รั ก ษ์ แ ล้ ว นำ � มาใช้ ป ระจำ � วั น บางครั้ ง เวลาไปขายน้ำ � ยางที่ ก ลุ่ ม
น้ำ�ยางมีคนจำ�นวนมาก น้าคู้จึงไปนั่งพูดคุยที่บ้านหัวเค็ด บ้านโคกนาว
บ้านกลาง บ้านป่าไผ่ ลุงไปนั่งพูดคุยเรื่องสมุนไพรอยู่ 5 วัน ก็มีคน
สนใจหลายคน จึงชวนมารวมกลุม่ เมือ่ ถึงวันพระ ไปวัดก็ไปบรรยายให้
ชาวบ้าน ผูส้ งู อายุฟงั จนมีคนสนใจ สมาชิกเราเพิม่ มากขึน้ จาก 10 คน
เป็น 100 คน จึงเชิญมาประชุมใหญ่ จัดอบรมการใช้สมุนไพร แล้วร่วม
กำ�หนดเงื่อนไขการรวมกลุ่ม ตั้งระเบียบ มีการสาธิตการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพร และร่วมกันจัดทำ�หลักสูตรภูมิปัญญา เชิญโรงเรียนเข้า
มาร่วมเรียนรู้ด้วย มีคนมาสอนร่วมกัน 3 คน มีน้าคู้ ลุงเพียร อดีต
เจ้าหน้าที่ ธกส. ลุงจรัญ เป็นเภสัชกร เจ้าหน้าที่อนามัย
สอนชาวบ้านปลูกสมุนไพร สอนวิธีการผลิต วิธีนำ�มาใช้
ตามไปช่วยปลูกช่วยชี้แนะที่บ้าน แล้วยังสอนอีกว่า “กินยาให้หายโรค
ไม่ใช่เพาะโรค” ตอนนีช้ มรมสามารถทำ�ยาสมุนไพรแคปซูลได้ 12 ชนิด
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เดือนละประมาณ 1,000 เม็ด ไว้ขาย 600 เม็ดอีก 400 เม็ดก็จะ
แจกชาวบ้าน ซึ่งตอนนี้เป็นสินค้าโอทอปของหมู่บ้านแล้วด้วย รายได้
ประมาณ 3,000-10,000 บาทต่อเดือน เราก็เอาไปบริจาคให้เด็กใน
โรงเรียน และสมทบให้คนอื่นได้ผลิตต่อด้วย
หน่ ว ยงานราชการเข้ า มาสนั บ สนุ น ให้ ช าวบ้ า นมี อุ ป กรณ์
ที่ครบครัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อมีหลายส่วนเข้ามาช่วย
คนก็เข้ามาร่วมอย่างเต็มที่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาก รวมคิดร่วมทำ�
ร่วมรับผิดชอบ หลังจากนั้นก็มีรายการโทรทัศน์มาถ่ายทำ � “เรื่อง
สมุนไพรร้อยใจไทยใต้ร่มเย็น” มีรายการวิทยุ อสมท.นคร ด้วย
คนจึ ง สนใจมาสั่ ง ซื้ อ ยาจากน้ า คู้ ตอนนี้ ที่ ช มรมก็ เป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งบริการ แหล่งจำ�หน่ายแคปซูลสมุนไพร ผลิตน้�ำ เครือ่ งดืม่ สมุนไพร
นวดแผนไทยมีอาสาสมัครอยู่กลุ่มหนึ่ง 32 คน ตอนนี้เราก็มีกิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นกิจกรรมทำ�น้ำ�ยาล้างจานสมุนไพร ทำ�ใช้เองด้วย และทำ�
ขายด้วย ขายราคาขวดละ 15 บาท และมีการเลี้ยงไก่ทำ�ยาสมุนไพร
ให้ไก่กิน และได้ขยายหลักสูตรเข้าไปสอนในโรงเรียน เป็นหลักสูตร
ครูภูมิปัญญา ได้แจกพืชสมุนไพรให้เด็กไปปลูกและทำ�ที่บ้าน
เมื่อก่อนเจ็บต้องไปโรงพยาบาล แต่ตอนนี้พอเจ็บมาที่ชมรม
พืชสมุนไพรนาเกตุ คนในชุมชนหันมาใช้สมุนไพรมากขึ้น เห็นถึงความ
สำ�คัญ แล้วยังร่วมมือกันผลิตยาสมุนไพรออกแจกจ่าย จำ�หน่ายให้
คนอื่นได้ใช้ยาที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากเราดูแลรักษา
ร่างกายของเราและคนในครอบครัวแล้ว คนในชุมชนของเรายังมีส่วน
ช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพชีวิตเพื่อนคนไทยด้วยกัน •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, เอื้อม ณ สงคราม และประภัสสร ขวัญกะโผะ วันที่ 3 ตุลาคม
2555.
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23

กระบวนทัศน์ใหม่
ในการดูแลสุขภาพคนยาบี
• ภาวิณี ไชยภาค •

“รู้เรื่องการกิน การออกกำ�ลังกาย การเปลี่ยนเวลากินอาหาร
มื้อเย็นให้ห่างจากเวลานอน อย่างน้อย 4 ชั่วโมง เมื่อก่อนกินข้าวเย็น
ตอน 1 ทุ่ม แล้วนอน 2 ทุ่ม อ้วนมาก ปวดเข่า พยายามลดน้ำ�หนัก
แต่ไม่ลดสักที พอเปลี่ยนเวลากินอาหารเป็นก่อน 4 โมงเย็น ทำ�ให้
น้ำ�หนักตัวเองลดลงถึง 6 กิโลกรัม ความดันก็ลด ดีใจมาก” แม่ปราณี
จินดารัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี พูดถึงสิ่งใหม่ที่เธอได้เรียนรู้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ ยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โดยโครงการนี้เริ่มต้นจาก การจุดประกายของพี่ปาริชาติ
แก้วทองประคำ� นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ � บล ที่ ไ ด้ จั ด เวที คื น ข้ อ มู ล สู่ ชุ ม ชนโดยเฉพาะหมู่ 5 บ้ า นยาบี
พบว่า มีกลุ่มผู้สูงอายุจำ�นวนมาก มีผู้ป่วยหลายคนตายด้วยโรคเรื้อรัง
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด หอบหืด มะเร็ง และอื่นๆ
มีหลายคนที่ออกไปทำ�งานข้างนอก พบตัวเลขว่าคนกลุ่มนี้ตั้งแต่ปี
2547 จนถึงปัจจุบัน เสียชีวิตไปแล้ว 13 ศพติดต่อกัน จากพฤติกรรม
การกินที่ไม่ปลอดภัย
พี่ปาริชาติจึงใช้เงื่อนไขของโครงการนี้สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการมาดูแลสุขภาพร่วมกัน จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้จริง ผ่านตัวนวัตกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันคิดขึ้นมา อาทิ เรื่องการ
ออกกำ�ลังกายมีการใช้โนราบิก เข้ามากระตุ้นความสนใจได้ในระดับ
จิตวิญญาณ
ด้วยตำ�บลยาบี มีการละเล่นศิลปะพื้นบ้านหลากหลาย เช่น
มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู หรือแม้แต่ปันจะสีละ เป็นการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้มาหลายช่วงอายุคน จากแนวคิดของคุณแม่
อุบล อุ่นสนิท นางมโนราห์เก่าและผู้สูงอายุครูผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ดีเด่นของภาคใต้ และคุณจันทิยา พัทบุรี ประธาน อสม.หมู่ 5 ครูสอน
กลองยาว เป็นครูสอนท่ารำ� คุณลุงเจริญ เพชรรัตน์ และคุณลุงสุทิน
จันทรศิริ เป็นผู้ควบคุมดนตรีประกอบ ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
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อภัย พัทบุรี สนับสนุนงบประมาณโดย นายอับดุลเลาะห์ เจะปอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลยาบี
โดยทุกคนมีความประสงค์ร่วมกันที่ต้องการให้คนในชุมชน
ได้ออกกำ�ลังกาย ด้วยที่ผ่านมาผู้สูงอายุไม่ค่อยให้ความสำ�คัญต่อการ
ออกกำ�ลังกายแบบสมัยใหม่ แต่เมื่อใช้การออกกำ�ลังกายด้วย “โนรา
บิก” ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยการประยุกต์ท่ารำ�มาจากท่าร่าย
รำ�ของมโนราห์ ใช้เสียงดนตรีสดจากเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ในการแสดง
ของมโนราห์ ประกอบด้วย กลอง ปี่ ฉิ่ง กรับและโหม่ง ตีเป็นจังหวะ
ช้า เร็ว ช้า คล้ายจังหวะของเพลงเต้นแอโรบิก นำ�มาใช้ในการ
ออกกำ�ลังกายในชมรมผู้สูงอายุและในกลุ่มของผู้ที่ต้องการออกกำ�ลัง
กาย มีความสนุกสนาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้
ให้คงไว้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ชาย ให้มามีกิจกรรม
ร่วมในยามเย็น ออกกำ�ลังกายโดยการตีเครื่องดนตรีประกอบ ทำ�ให้
ผู้สูงอายุไทยพุทธและทุกคนระลึกถึงการรำ�มโนราห์ ซึ่งเป็นการละเล่น
พื้นบ้านที่สนุกสนานและงดงามเป็นที่นิยมมากมาตั้งแต่โบราณ
เห็นได้ชัดว่า การออกกำ�ลังกายเช่นนี้ ได้ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีและสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ทุกคนสนุกมีความสุข
ได้มาสนุกสนานร่วมกัน จิตใจสบาย ร่างกายได้รบั การผ่อนคลาย ส่งผล
ให้ผู้สูงอายุและคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกันออกกำ�ลังกายมากขึ้นกว่า
ร้อยละ 85 ผูช้ ายก็เข้ามีสว่ นร่วมในการตี (เล่น) เครือ่ งดนตรีประกอบ
ชาวบ้านทีร่ ว่ มออกกำ�ลังกาย แข็งแรง มีสขุ ภาพจิตดีขนึ้ ไม่เครียด ไม่มี
ภาวะซึมเศร้าในประชาชน ทุกคนในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือดูแลกันและ
กัน เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในชุมชนในด้านการออกกำ�ลัง
อีกรูปแบบหนึง่ ทีต่ รงกับความต้องการของชุมชน เป็นการออกกำ�ลังกาย
ที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ไว้ให้ลูกหลาน
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ได้ชื่นชมกัน นวัตกรรมการออกกำ �ลังกายโนราบิกที่ยาบีวันนี้และ
ตลอดไป
จากนัน้ ก็มกี ารใช้บคุ คลต้นแบบเป็นในการเสริมแรงจูงใจในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยการประกวดบุคคลต้นแบบ
รายเดือน ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและถอดบทเรียนนำ�เสนอสู่เวที
แลกเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพชุมชน สร้างกระแสการปรับเปลีย่ นให้กบั
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยและกลุ่มปกติ และวิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับคนในชุมชน สร้างการยอมรับในหลาย
เรื่องเช่น “ลุงสุทิน จันทรศิริ” ต้นแบบการเลิกเหล้าในผู้ป่วยความดัน
“ป้าปราณี มณีรัตน์” การลดน้ำ�หนักโดยการรับประทานอาหารห่าง
จากเวลานอนมากกว่า 4 ชัว่ โมง “ลุงไมตรี บุญมี” ควบคุมน้�ำ หนักและ
รอบเอวโดยการใช้เครือ่ งตัดหญ้าแบบแรงเหวียง ตัดหญ้าออกกำ�ลังกาย
และลดพุงได้ เป็นการทำ�งานที่ได้เรื่องสุขภาพด้วย
การจัดการสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานความดันตำ�บลยาบี “เราใช้
การคัดกรองเป็นกลุ่มแต่จัดการดูแลเป็นรายคน” โดยใช้ความรู้ใหม่ใน
การคัดแยกกลุม่ ประชาชนทีม่ ารับบริการคัดกรองความเสีย่ งเชิงประจักษ์
โดยใช้กระดาษ 3 สี เขียว เหลือง แดง บ่งบอกสถานการณ์สุขภาพ
ปกติ/เสี่ยง/สงสัยเป็นโรคหรือป่วย) คืนข้อมูลให้ผู้รับบริการสามารถ
ทราบแนวโน้มสถานการณ์สุขภาพของตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ
มีวิธีการทำ�งาน การจัดการใหม่ จากการดำ�เนินงานสร้าง
กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนบ่อยขึ้น จนกลายเป็น
แผนประจำ�เดือนละ 1 ครัง้ ทุกพุธที่ 2 ของเดือน มีการจัดทำ�แผนการ
พัฒนา แผนการดูแลสุขภาพร่วมกับชุมชน โดยชุมชนสามารถกำ�หนด
เลือกการจัดบริการได้ด้วยชุมชนเอง สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
เกิดภาพการทำ�งานที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของชุมชน ทำ�ให้
ระบบการทำ�งานเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
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ในระบบบริการ ทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากท้องถิ่น
และภาครัฐในและนอกชุมชน สร้างกระแสการดูแลสุขภาพร่วมกันทั้ง
ชุมชน
เราได้สร้างความเอื้ออาทรร่วมกันทั้งชุมชนในการดูแลซึ่งกัน
และกัน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการสุขภาพชุมชน มีการบริการ
เชิงรุกถึงชุมชน มีการพัฒนาระบบการทำ�งานเชิงรุกร่วมกับชุมชน
สร้างกระบวนการทำ�งาน ติดตามเชิงรุกให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดบริการที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของชุมชน จัดบริการในการดูแลทุกกลุ่ม กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มได้รับผลกระทบ
กลุ่มเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน วัยเจริญพันธุ์ ต่อเนื่องทุกพุธที่ 2
ของเดือน ให้บริการเชิงรุกในการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานความดันในชุมชน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับชุมชนโดยชุมชน อย่างเช่น
การทำ�เมนูสุขภาพ มีการร่วมกันดูแลเจ้าอาวาสเข้ามาร่วมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกิน โดยวางแผนเรื่องอาหารทำ�ปิ่นโต อาหารทุกเช้า
มีเมนูผัก ปลา ภายหลังพาพระไปตรวจสุขภาพ ปรากฏว่าความดัน
ท่านลดลงมามาก พี่ปาริชาติกล่าวถึงความสำ�เร็จของทีมงาน
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นอกจากนัน้ พีป่ าริชาติมแี นวทางการเสริมพลังอำ�นาจการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ในการลดโรคลดเสี่ยงเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ด้วยการให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้สภาพปัญหาของตนเอง
การหาวิธกี ารดูแลตนเองร่วมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละเครือข่ายชุมชน เป็นการ
พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกการดูแล
สุขภาพ ที่เหมาะสมกับตนเองของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มปกติ
เพื่อป้องกันความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลและปรับเปลีย่ นตรงจุดทีม่ ปี ญ
ั หาตลอดกระบวนการ ทัง้ มีระบบ
เฝ้าระวังโรคชุมชน พัฒนา อสม. ให้มกี ารเฝ้าระวังโรคโดยคนในชุมชน
สามารถให้บริการตรวจคัดกรอง และดูแลคนในชุมชนด้วยคนใน
ชุมชนเอง
เมื่อชุมชนตะหนักและเห็นความสำ�คัญในเรื่องของการดูแล
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์รวมจริงๆ แก้ปัญหาทั้งด้านสุขภาพ
กาย ใจ สังคมและปัญญาที่แท้จริงจะได้เกิดความยั่งยืน มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดและตายอย่าง
สมศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมในการจัดทำ�แผนพัฒนาหรือระบบสุขภาพใน
ชุมชนทั้งร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมติดตามประเมินและร่วมรับผิดชอบ
เป็นชุมชนที่มีความสุข สงบน่าอยู่ตลอดไป แม้ว่าบางเรื่องดีอยู่แล้ว
ก็ช่วยกันยกระดับการทำ�งานให้ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม ฝึกหัดเป็น
ชุมชนต้นแบบและเข้มแข็งในการพัฒนาให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในตำ�บล
ยาบีและตำ�บลใกล้เคียงได้ในอนาคต •

เอกสารอ้างอิง

ปาริชาติ แก้วทองประคำ�, บทสรุปคัดย่อการดำ�เนินโครงการร่วมสร้างชุมชน
และท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี, ตุลาคม 2555.
สัมภาษณ์, ปาริชาติ แก้วทองประคำ�, อภัย อัตถบุรี และรุสนี หะยีเต๊ะ วันที่
2 ตุลาคม 2555.
138

40 ก ร ณี ศึ ก ษ า

24
เมื่อชุมชนพึ่งกันเอง
• สมนึก นุ่นด้วง •

“ร้อยละ 97 ของประชากร พบสารเคมีตกค้างในเลือด”
“อัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 รองจากความชรา”
เป็นข้อมูลจากสถานีอนามัยบ้านนาท่อม หน่วยบริการด้าน
สุขภาพหนึ่งเดียวในตำ�บลนาท่อม ที่ได้คืนข้อมูลสู่ชุมชนให้ทุกคน
ที่สนใจได้รับทราบ พี่ปู หรือ ปารีณา แขกกาฬ เป็นคนหนึ่งที่ให้ความ
สนใจกับข้อมูลดังกล่าวนี้ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำ�งานตาม
โครงการกินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง บ้านหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำ�บล
นาท่อม อำ�เภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุน
จาก สสส. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนไปสู่การลด
ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน และสนับสนุนการผลิตสินค้าทดแทนลดรายจ่าย
ในครัวเรือน
พี่ปูพยายามบอกถึงองค์กรผู้สนับสนุน และอธิบายให้เข้าใจ
เรื่องที่กำ�ลังทำ� เป้าหมายหลักก็เพื่อจะให้ชุมชนมีพืชผักปลอดสารพิษ
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ไว้บริโภค โดยส่งเสริมการปลูกพืชผักพืน้ บ้านไว้กนิ เอง ภายใต้หลักคิด
ว่า “พืชผักพื้นบ้าน ปลูกง่าย ดูแลง่าย กินได้นาน หลากหลายตาม
ฤดูกาล เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย” ทุกบ้านปลูกไว้ให้พอกิน เหลือ
กินก็แบ่งปัน เหลือมากกว่านั้นก็แบ่งขายในชุมชน โดยที่สถานีอนามัย
ได้เปิดตลาดผักปลอดสารพิษในวันพุธแรกของเดือนซึ่งเป็นวันเติมยา
ผู้ป่วยเรื้อรัง มีผู้ป่วย 150 คน มีญาติที่มาส่งอีกต่างหาก พี่ปูบอกว่า
ทุกครั้งจะได้รับความสนจากผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่มีจำ�นวนผู้ขายและ
ปริมาณพืชผักทีม่ ากขึน้ ตามลำ�ดับ นับเป็นการกระจายพืชผักปลอดสาร
พิษจากผูผ้ ลิตให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง ทัง้ ผูซ้ อื้ และผูข้ ายเป็นคนในชุมชน
เดียวกันเป็นญาติพี่น้องกัน บรรยากาศจึงมีแต่รอยยิ้มที่มองเห็นถึง
ความสุข มีการนับญาติ มีการถามไถ่ถึงคนที่บ้าน มีการฝากของไปให้
คนที่ไม่มา เป็นมิติใหม่ของความเอื้ออาทร ความชิดใกล้และกลิ่นอาย
แห่งความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของสังคมในอดีต
นับตั้งแต่ได้ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ
ตอนนี้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชผักเพิ่มขึ้นพร้อมกับภูมิปัญญา
ของคนรุ่นก่อน ในการประกอบอาหารจากพืชผักพื้นบ้าน ที่ต้องอาศัย
ความรู้ที่สืบทอดกันมา ซึ่งความรู้เช่นนี้ไม่มีอยู่ในห้องเรียน อย่างเช่น
ภูมปิ ญ
ั ญาการกินหัวอ้อ “อ้อขาว” หรือต้นใบกระดาษ สีเขียว ซึง่ คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่รู้กันว่ากินไม่ได้ หากกินเข้าไปจะระคายเคืองทางเดิน
อาหาร คันอย่างรุนแรง แต่เมื่อป้าหวง เพชรมณี ได้สาธิตการใช้หัวอ้อ
มาประกอบอาหาร จึงเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปว่าหัวอ้อ จะแกง ต้ม
ทอด บวด ก็อร่อย ทำ�ได้ทั้งของหวานของคาว ทั้งยังเป็นแป้งโมเลกุล
ใหญ่ เส้นใยมาก จัดอยู่ในสกุลเดียวกับหัวบุก หรือ “คอนยักกี้”
ที่โฆษณาทางทีวีว่าใช้ลดไขมัน ป้องกันท้องผูก ส่วนอ้อทั้ง 5 (อ้อดำ�
อ้อขาว อ้อลาย อ้อนก อ้อหลบ) ตามภูมิปัญญาบอกว่าเป็นสมุนไพร
สำ�หรับหญิงหลังคลอดแก้การตกเลือดจากมดลูกหดตัวช้า ช่วยขับน้ำ�
คาวปลาในระยะอยู่ไฟ ช่วยให้น้ำ�นมออกดี
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จนบัดนี้มีต้นอ้อปลูกกันแพร่หลาย ด้วยการแจก แลกเปลี่ยน
แบ่งปันกันเอง รวมทั้งต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักอีกหลากหลายชนิด
จึงแพร่กระจายทัว่ หมูบ่ า้ นหนองปริง และหมูบ่ า้ นใกล้เคียง เช่น มะเขือ
กินใบ มะระขี้นก ขี้พร้าไข่ควาย (ฟักเขียวพื้นบ้าน) ถั่วพู ผักโขม
มะเขือย่าน เนียงรอก ผักเหลียง ตาหมัด น้ำ�เต้า ชะมวง ขี้พร้าไฟ
(ฟักข้าว) มะนาว มะกรูด ส้มป่อย มะเม่า มะละกอ กล้วย แค ข่า
ชะอม บอนเผือกชนิดต่างๆ
ต้นกล้าพันธุ์เหล่านี้ ได้จากกลุ่มสมาชิกโครงการเพาะชำ� และ
นำ�มาแบ่งปันกัน โดยที่กลุ่มหนึ่งจะมีหัวหน้ากลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม
อีก 5 คน รวมทั้งหมด 10 กลุ่ม 60 คน ในการทำ�กิจกรรมโครงการ
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การประสานงาน การติดตามงาน ทำ�ผ่านหัวหน้ากลุ่มซึ่งหมายถึงคณะ
ทำ�งานของโครงการเพียง 10 คนเท่านั้น ส่วนสมาชิกในกลุ่มให้เป็น
บทบาทของหัวหน้ากลุม่ ทีจ่ ะจัดการกันเอง ทัง้ นีพ้ ปี่ บู อกว่าจะได้เป็นการ
พัฒนาและสร้างผู้นำ�ชุมชน ทั้งยังส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีมอีกด้วย
เมื่อลองแวะไปเยี่ยมบ้านพี่ปู ป้ายหน้าบ้านปักไว้อ่านได้ชัดว่า
“บ้านเกษตรสมบูรณ์” นับตัง้ แต่รวั้ บ้านติดกับถนน พีป่ ปู ลูกมะขามด้วย
การโรยเมล็ด ต้นมะขามขึ้นแน่นเป็นรั้วกั้นอย่างดี ตัดแต่งเสมอกันสูง
ประมาณเอว หลังตัดแต่งมียอดเขียวอมเหลืองกำ�ลังอ่อนพอดี มีมาก
เกินกว่าไว้กนิ เองพีป่ บู อกว่าใครๆ ก็มาขอเก็บเอาไปได้ไม่หวง เหลือแล้ว
จริงๆ จึงค่อยเก็บไปขาย ก็เคยได้เก็บไปขายบ่อยนะ ยิ่งเก็บยอดมันก็
ยิ่งออก หลังรั้วมะขามเป็นต้นส้มป่อยกอใหญ่สูงท่วมหัว พี่เขาบอกว่า
จะเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์แจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน ส้มป่อยหายากใกล้สูญ
พันธุ์เต็มทีแล้ว ยอดส้มป่อยมีรสเปรี้ยวใช้แทนส้มและยังแทนผักได้
ด้วย ถัดเข้าไปในบ้านมีพืชผักพื้นบ้านมากมายที่เด่นเช่น ตาเป็ดตาไก่
ยอดใช้แกงเลียง บวบ ปูเล่ ชะอม แป๊ะทำ�ปึง ชะมวง มะเม่า ส้มแขก
กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว ขี้พร้าไข่ควาย มะเขือย่าน ถั่วพู ถั่วฝักครก มะนาวควาย ผักเหลียง ตาหมัด มะระขี้นก บัวบก กล้วย
หลายชนิดและผักสวนครัวมะเขือ สับปะรด พริก พริกไทย อย่างละ
ไม่กี่ต้น พี่ปูบอกว่าแค่นี้ก็เกินพอสำ�หรับกินในครอบครัว นับว่าบ้านนี้
สมบูรณ์สมชื่อเกษตรสมบูรณ์จริงๆ จากนั้นพี่ปูยังสำ�ทับมาว่า “ทั้งหมด
นีป้ ลอดสารพิษ เป็นเกษตรอินทรียล์ ว้ นๆ” ทีใ่ ช้ปยุ๋ หมักจากขยะอินทรีย์
และเศษผักข้างบ้าน รวมทั้งน้ำ�หมักชีวภาพ ซึ่งพี่ปูทำ�ใช้มาก่อนจะมี
โครงการนี้เสียอีก
จากนัน้ พีป่ จู งึ ชวนไปดูถงั น้�ำ หมักทีต่ งั้ ไว้ใต้ชายคาโรงกลัน่ เหล้า
ของญาติผู้พี่ ถังพลาสติกสีฟ้าขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดเรียบร้อย
เปิดฝาออกมาเห็นผิวหน้าเป็นฟองขาวขุ่น หนา มีหนอนตัวโตๆ เยอะ
มาก กดเศษผักลงไปเป็นน้�ำ สีน�้ำ ตาลแดง มีกลิน่ เล็กน้อย พีป่ อู ธิบายว่า
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ภายในเป็นเศษอาหารและเศษพืชผักที่หมักด้วยน้ำ�ส่าเหล้า และกาก
น้ำ�ตาล พี่เขาบอกว่าน้ำ�ส่าเหล้าที่นี่มีมากมายด้วยมีโรงกลั่นเหล้าถึง
2 โรง จนบัดนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาน้ำ�ส่าไปทำ�อะไรได้บ้าง ด้วยมันยังคง
เหลือความหวานอยู่นิดหน่อย พี่ปูจึงลองเอามันมาผสมกับกากน้ำ�ตาล
ทำ�ให้ลดจำ�นวนกากน้�ำ ตาลลงได้สว่ นหนึง่ ตอนนีน้ �้ำ หมักมันมีมากจนใช้
ไม่หมด จึงได้ออกปากแบ่งปันให้เพื่อนบ้านและญาติ ช่วยกันเอาไปใช้
ซึ่งทุกบ้านยินดีที่จะใช้ หลังจากตนได้ใช้ให้เห็นจนเป็นที่ประจักษ์ว่าพืช
ผักเขียวสดใส ยอด ใบกรอบ หวาน ส่วนดินก็ร่วนซุยดีมีไส้เดือนให้
เห็น บัดนีบ้ า้ นข้างๆ ไม่ตอ้ งทำ�มาเอาไปใช้กนั อย่างเต็มทีเ่ ลย “พีไ่ ม่หวง
นะ อยากให้เขาเอาไปใช้ จะได้ช่วยกันฟื้นชีวิตให้ผืนดิน”
พี่ปูพาเดินอ้อมไปที่หลังบ้านแล้วถามว่า “เห็นถุงที่ห้อยสอง
ใบนั่นมั๊ย รู้มั๊ยว่าอะไร” ผมดูๆ เหมือนว่าจะแขวนถุงอาหารไก่ 2 ถุง
ไว้กับขาตั้งที่ทำ�ด้วยเหล็กอย่างมีหลักการ พอให้เดาได้ว่าน่าจะเป็น
ถุงแยกขยะแต่ไม่ตอบ จึงรีบจ้ำ�เข้าไปจนเห็นได้ชัดว่าเป็นขยะจริงๆ
โดยแยกเป็นขยะขายได้ และขยะทีต่ อ้ งกำ�จัด (ถุงพลาสติกใส่ของ) ไม่
ปรากฏขยะที่เป็นอินทรีย์ใดๆ ใน 2 ถุง นี้เลย เท่าที่เคยเห็นจะเป็น
ขยะแห้งและขยะเปียก ด้วยความสงสัยยังไม่ทันได้ถาม เหมือนพี่ปูจะ
เดาใจในความสงสัยนั้นได้ “เราส่งเสริมการจัดการขยะครัวเรือน และ
ขยะชุมชน” พร้อมกับรีบอธิบายต่อถึงการจัดการทันที
กิจกรรมหนึ่งของโครงการคือการจัดการขยะ ด้วยการจัดการ
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โครงการสั่งซื้อตะกร้าที่ทำ�จาก
สายรัดของพลาสติกใช้แล้ว โดยกลุม่ แม่บา้ น จำ�นวน 70 ใบ มาแจกให้
กับสมาชิก เพือ่ ใช้ใส่พชื ผักไปขาย และถือไปซือ้ ของในตลาด ลดการนำ�
ถุงพลาสติกใส่ของกลับบ้าน เป็นการลดขยะต้นทาง “พี่และสมาชิก
ในกลุ่มพี่ทุกคนใช้กันให้เห็นจนเป็นปกติไปแล้ว” พี่ปูสำ�ทับเหมือนกับ
ตอกย้ำ�ถึงความสำ�เร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน
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กิจกรรมต่อมาได้ผลักดันให้ทุกบ้านแยกขยะ พร้อมกับให้
พ่อค้าที่รับซื้อขยะมาชี้แจงวิธีการแยกขยะให้ได้ราคาดี พร้อมกับการ
จัดให้มีการนำ�ขยะมาแลกไข่ แล้วก็เอาขยะที่แลกไข่มานั้น ให้พ่อค้า
ได้สาธิตการคัดแยก ให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และเมื่อคิดราคาซื้อ
ขายกันใหม่ ได้เงินมากพอสำ�หรับค่าไข่ที่ใช้ไปทั้งหมด “อันนี้ถือเป็น
หนึ่งนวัตกรรมของชุมชน ที่สามารถนำ�วิธีการนี้ไปใช้ที่ไหน เมื่อไรก็ได้
เป็นการทำ�กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ” พี่ปูอธิบายเสริมอย่างภาค
ภูมใิ จ และกล่าวต่อไปว่าทุกครัวเรือนพร้อมใจกันแยกขยะตามคำ�แนะนำ�
คณะทำ�งานจึงออกแบบขาตั้งแขวนถุงแยกขยะ สั่งช่างทำ� และนำ�มา
ขายให้สมาชิกในราคาต้นทุน ทุกบ้านจึงได้ขาตั้งส่วนถุงนั้นมีมากมาย
ในชุมชนทุกคนจัดหาเอง เมื่อพ่อค้ามาซื้อ ขยะเราสะอาด แยกง่ายได้
ราคาดี ทัง้ พ่อค้าทัง้ คนขายจึงมีรอยยิม้ ให้กนั เสมอมา ส่วนขยะทีเ่ ป็นถุง
พลาสติกใส่ของถ้าไม่สกปรก
มากก็ขายได้ สกปรกมากไปก็
ส่งให้เทศบาลไปกำ�จัดต่อไป
พี่ปูอธิบายต่อถึงขยะ
อินทรีย์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
เปลื อ กผลไม้ เศษพื ช ผั ก
ใบไม้ หญ้าแห้ง ส่วนที่ไม่ได้
นำ�ไปทำ�น้ำ�หมัก เรารณรงค์
ไม่ให้เผา แต่จะเอาไปกองสุม
กันไว้บริเวณโคนต้นไม้หลัง
บ้าน หรือหลุมตื้นๆ รดน้ำ�
บ่อยๆ หรือจะให้ดีกว่าก็โรย
หัวเชื้อ พด.1 ลงไปปล่อย
ไว้จะเป็นปุย๋ ได้เอง ทัง้ ยังเป็น
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แหล่งสรรสร้างชีวิตอีกมากมายเช่นหนอนทราย กิ้งกือ ตะขาบ มด
ปลวก ไส้เดือน นักย่อยสลายทัง้ หลาย “บ้านทีม่ ไี ก่กจ็ ะเป็นแหล่งอาหาร
ไก่ได้อย่างดีอกี ด้วย” พีป่ บู อกว่าการเกษตรอินทรียน์ แี่ หละจะช่วยสร้าง
ฐานทรัพยากรด้านอาหารที่มั่นคง และยั่งยืนแก่ชุมชน
จากนัน้ พีป่ กู น็ �ำ ผมไปทีก่ ลุม่ ผลิตสินค้าทดแทน ซึง่ ตัง้ อยูท่ เี่ ดียว
กับวิสาหกิจชุมชนซึ่งผลิตขนมข้าวแตนน้ำ�แตงโม แนะนำ�ให้รู้จักกับ
ลุงไข่ ‘พิน เรืองรักษ์’ เจ้าของบ้าน ผมได้เห็นบริเวณบ้านลุงไข่ถึงกับ
คิดในใจว่าบ้านนี้แม้จะไม่ออกไปตลาดสัก 10 วัน ก็เห็นจะอยู่กันได้
อย่างสบาย รอบบ้านมีพืชผักกินได้มากมาย ทั้งผักพื้นบ้าน และพืชผัก
สวนครัว มีผลไม้ มีปลาดุกในบ่อคอนกรีต มีการเพาะเลี้ยงด้วงสาคู
ในกะละมัง สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกำ�ลังเร่งรีบกับการทำ�ขนม
ข้าวแตน จนทำ�ให้ผมเพลิน และลืมไปเลยว่ามาทีน่ เี่ พือ่ ดูการผลิตสินค้า
ทดแทนของสมาชิกโครงการ ผมจึงถามเรื่องนี้กับพี่ปู แต่พี่ปูบอกว่าให้
ลุงไข่ ไขความจะกระจ่างกว่า แล้วก็ไม่ผิดเลยจริงๆ ลุงไข่รู้เรื่องดีมาก
กลุ่มผลิตมีสมาชิกเบื้องต้น 40 คน ลงทุนคนละ 100 บาท ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์มาทำ�น้�ำ ยาล้างจานใช้กนั เอง และขายให้กบั กลุม่ ทำ�ขนม ต่อมา
ผลิตสบู่ซึ่งเป็นสบู่สมุนไพร สบู่น้ำ�ผึ้ง ใช้น้ำ�ผึ้ง และสมุนไพรในชุมชน
คนชุมชนให้ความสนใจด้วยราคาที่ถูกกว่าเช่นน้ำ�ยาล้างจาน 500 มล.
ราคา 20 บาท เมื่อคุณภาพไม่แตกต่างกลุ่มจึงชี้ให้เห็นราคาที่แตกต่าง
ว่าน้ำ�ยาล้างจานในท้องตลาดขนาด 160 มล. ราคา 13 บาท ต้องซื้อ
3 ขวดถึงจะได้ปริมาณที่ใกล้เคียงคือ 480 มล. ต้องจ่ายเงิน 39 บาท
ต้องนำ�ขยะขวดพลาสติกเข้าบ้าน 3 ชิ้น และเมื่อซื้อน้ำ�ยาของกลุ่มได้
ปริมาณมากกว่า 20 มล. ประหยัดเงินทันที 16 บาท เมื่อต้องผลิต
มากขึน้ กลุม่ จึงสัง่ ซือ้ ขวดน้�ำ ชนิดใสตราสิงห์ขนาด 500 มล. จากพ่อค้า
ขยะในชุมชน นั่นคือการนำ�ขยะกลับมาใช้ใหม่ และผมก็เห็นว่านั่นคือ
กลยุทธการนำ�เสนอสินค้าของกลุม่ จนสำ�เร็จ “กลุม่ เราจะเพิม่ ชนิดและ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ประเภทของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น” ลุงไข่กล่าวอย่างมั่นใจ ก่อนที่ผม
จะลากลับ
ขณะที่ผมเข้าใจว่าน่าจะได้เวลาออกจากพื้นที่ แต่พี่ปูบอกว่า
ยังมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่น่าสนใจอีก ผมไม่ขัดใจด้วยอยากเห็น
ชุมชนในเชิงลึกให้มากทีส่ ดุ ไม่หา่ งจากบ้านลุงไข่ไปไกลนักเรามาถึงบ้าน
ผู้ใหญ่สมเพียร มุสิกะสังข์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมาดๆ ยังไม่ทิ้งมาดผู้นำ�
กล่าวทักทายเราอย่างอารมณ์ดี แล้วรีบนำ�ไปดูแหล่งเรียนรูไ้ ฟพลูคคู่ รัว
ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่สามารถมีผักสวนครัวควบคู่ไปกับไฟพลู
ทีเ่ ป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน พีส่ มเพียรอธิบายตัง้ แต่การเลือกทำ�เล
การเผาดิน การขุนดินให้ลึก การปลูกพลู การปักไม้ค้างพลู การปลูก
ผักสวนครัวควบคูก่ นั ไปในบริเวณทีจ่ �ำ กัด ผมได้เห็นการเหยียบต้นขมิน้
ทีแรกทำ�เอาผมตกใจเข้าใจว่าพี่เขาเดินเหยียบกอขมิ้นเข้าให้โดยไม่ทัน
ระวัง ขมิ้นทั้งกอพับยับคาเท้าไปเลย และแล้วพี่สมเพียรก็อธิบายให้
ฟังว่าการเหยียบให้ต้นขมิ้นหักราบไปนั้นจะช่วยเร่งให้ขมิ้นแตกหน่อ
กอใหญ่ให้หัวมากขึ้น “อืม..โล่งอกไปที” เท่านี้ยังไม่พอพี่สมเพียรยัง
แนะนำ�ให้รจู้ กั คันมอง “คันมองเป็นเครือ่ งทุน่ แรงในการตักน้�ำ ขึน้ จากบ่อ
มารดพลู หากจะให้ผมอธิบายก็เป็นเครื่องกลโดยใช้คานงัด หลักการ
เดียวกับการเล่นกระดานหก ผู้ใหญ่กล่าวเสริมมาว่า “หลักคิดสำ�คัญ
ของไฟพลูคือในการทำ�อาชีพหลักนั้นได้แฝงเอาความมั่นคงด้านอาหาร
ของครัวเรือนเอาไว้ด้วย” แล้วพี่ปูก็กล่าวต่อยอดความคิดขึ้นมาว่า
“หากชาวสวนยางสร้างความมั่นคงด้านอาหารไว้ในสวนยางได้ ชุมชน
จะมีความมั่งคั่งขึ้นอีกมาก” แล้วเราก็กล่าวลาพี่สมเพียร
พี่ปูพาผมมาแวะที่สถานีอนามัยบ้านนาท่อม และถามผมว่า
เห็นอะไรจากที่นี่บ้าง ผมอยากจะตอบว่าเห็นความสะอาดของบริเวณ
แต่คดิ อีกทีสงิ่ นีค้ งไม่ใช่เป้าหมายของพีป่ แู น่ แล้วอะไรล่ะ ทันทีในความ
คิดผมก็แว๊บขึ้นมาเมื่อเห็น ต้นกล้วย มะเขือ พริก มะเฟือง ตำ�ลึง
ต้นอ้อ ในสนามหญ้า ซึ่งมันควรจะเป็นไม้ดอกสีสดสวย “สวนครัว”
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ผมตอบพี่ปูเบาๆ เหมือนไม่มั่นใจนัก แต่พี่ปูได้สร้างความมั่นใจให้
ผมในทันทีเช่นกัน และทำ�ให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อพี่ปูพาไปดูที่ด้านข้าง
พร้อมกับอธิบายวิธีคิดของคุณหมอ ที่สอดคล้องกับวิธีคิดของชุมชน
“เหล่านี้คือต้นกล้าพืชผักพื้นบ้านที่สถานีอนามัยเพาะชำ�ไว้แจก”
จากนัน้ พีป่ จู งึ พาไปพบคุณหมอไมตรี หวาวันจาร ผูเ้ ป็นหัวหน้า
สถานีอนามัย ท่านจึงเล่าให้ฟังว่า อนามัยได้เก็บข้อมูลที่เป็นปรากฏการณ์ดา้ นสุขภาพของชุมชน เช่น จำ�นวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
จำ�นวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไขมันในหลอดเลือด) ผู้ป่วย
ด้วยโรคมะเร็ง การตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด สูงถึงร้อยละ 97
เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งอนามัยก็ได้คืนข้อมูลสู่ชุมชนมาโดยตลอด แต่ไม่ได้
ทำ�ให้คนในชุมชนสุขภาพดีขึ้น ยิ่งตรวจคัดกรองมากก็ยิ่งพบปราการ
เหล่านี้มากขึ้นด้วย อนามัยจึงมุ่งเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ด้วยการกินอาหารประเภทพืชผักผลไม้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้กนิ เอง ด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์ แจกต้นกล้า
ทัง้ ยังเปิดให้ชมุ ชนนำ�พืชผักปลอดสารพิษทีป่ ลูกกลับมาขายในวันเติมยา
ผู้ป่วยเรื้อรัง ช่วยให้ครอบครัวผู้ป่วยได้กินผักมากขึ้น
นอกจากนี้ ส ถานี อ นามั ย ยั ง ได้ เ ชื่ อ มประสานกั บ ท้ อ งถิ่ น
ประสานงานกับผู้ประกอบการตลาดนัดในพื้นที่ติดถนนเพชรเกษม
เพือ่ ร่วมกับชุมชนบ้านหนองปริง และชุมชนบ้านหูยาน เปิดตลาดนัดพืช
ผักปลอดสารพิษ ภายใต้การรับรองความปลอดภัยโดยองค์กรในตำ�บล
ให้กลุ่มคนทั่วไปได้มีโอกาสกินพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ และยังเป็น
โอกาสให้ชุมชนสามารถขยายการผลิตได้เพิ่มขึ้น ทั้งชนิดและปริมาณ
อันจะเป็นการสร้างรายได้สู่ครัวเรือน โดยที่สถานีอนามัย มีนโยบาย
สนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน ประกาศไว้อย่างชัดเจน และ
ต่อเนื่องมานาน
ก่อนจะกลับพีป่ ไู ด้กล่าวถึงการขยับสูพ่ นื้ ทีใ่ กล้เคียง อย่างเช่น
หมู่ที่ 1 บ้านหัวยาง หมู่ที่ 2 บ้านโคกแย้ม ตอนนี้ก็มีแกนนำ�ปลูกพืช
ผักปลอดสารพิษกันบ้างแล้ว ด้วยความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวของ
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แกนนำ�ชุมชน จึงมีการมาร่วมกิจกรรมกับบ้านหนองปริง และนำ�เอา
แนวคิด วิธกี ารกลับไปทำ�ในพืน้ ทีข่ องตน ประกอบกับตนเองได้มโี อกาส
ถูกเชิญไปร่วมรายการวิทยุในฐานะองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติ ในรายการ
สร้างสุขสู่เมืองลุง วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.
ที่คลื่นความถี่ 98.0 เมกกะเฮิร์ซ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัด
พัทลุง จึงได้มโี อกาสแสดงความคิด นำ�เสนอวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ การเกษตรที่
ยั่งยืน เพื่อการจัดการฐานทรัพยากรด้านอาหารชุมชน เพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร การทำ�และใช้ปุ๋ยหมัก การปลูกผักปลอดสารพิษ อีกทั้ง
ยังร่วมส่งเสริมการปลูกและกินพืชผักพื้นบ้านในกิจกรรมต่างๆ ระดับ
ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด เช่น ร่วมกิจกรรมการสาธิตตลาดเขียวในตำ�บล
ร่วมกิจกรรมการเปิดตลาดเขียวจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมในงาน
รวมพลคนรักลุ่มน้ำ�เลสาบจังหวัดพัทลุง และยังมีคู่มือพืชผักพื้นบ้าน
ที่ได้รวบรวมพืชผักพื้นบ้านในลุ่มน้ำ�คลองนาท่อมไว้จำ�นวน 94 ชนิด
พร้อมทั้งอธิบายวิธีการนำ�ส่วนต่างๆ ของพืชผักเหล่านั้นมากินหรือ
ประกอบอาหาร ซึ่งเชื่อว่าที่กล่าวมานี้คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่การ
ขยายผลไปยังหมู่บ้าน ชุมชนอื่น แล้วเมื่อนั้นพืชผักพื้นบ้านก็จะมีมาก
หลากหลาย ภูมิปัญญาการกินพืชผักพื้นบ้านก็จะกลับมา กระแสการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมากินพืชผักปลอดสารพิษมากขึน้ ชุมชนจะทำ�การ
เกษตรอินทรีย์ ผลิตแต่สิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภค •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, สมาชิกโครงการกินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง บ้านหนองปริง
หมู่ที่ 5 ตำ�บลนาท่อม อำ�เภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันที่ 2
ตุลาคม 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1
สะอาด ปลอดภัย
• จินตหรา บัวหนู •

หากเอ่ยถึงคำ�ว่าตลาด ทุกคนต่างก็จนิ ตนาการไปตรงกันว่าต้อง
มีแผงขายของเรียงรายกันเป็นจำ�นวนมาก มีแม่คา้ พ่อค้าออกมาขายของ
กันเนืองแน่น มีสินค้าที่หลากหลาย มีคูระบายน้ำ�ออกจากตลาด และ
มีกลิ่นที่เกิดจากของที่นำ�มาขาย เกิดการหมักหมม ของขยะทำ�ให้เป็น
พาหะนำ�โรคต่างๆ ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน เพียง
แต่แตกต่างออกไปบ้างด้วยสาเหตุที่ว่า ตลาดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ความไม่
สงบชายแดนใต้ จึงมีความเสีย่ งต่อการซุกซ่อนวัตถุตอ้ งสงสัยไว้รวมกับ
สินค้าได้ง่าย รวมถึงมีการเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้งเพราะอยู่ในพื้นที่ชุมชน
ตลาดแห่งนี้มีพ่อค้า แม่ค้าประมาณ 500 คน มีความหลากหลายด้าน
ศาสนา การใช้ชีวิตแบบคนเมืองทำ�ให้ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้พูดคุย
ปฏิสัมพันธ์กัน จึงก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน
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พี่เพี้ยว ‘เกษมณี ชัยรัตนมโนกร’ เล่าว่า โครงการประชา
ร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัย ตลาดเทศวิวฒ
ั น์ 1 ทีมเริม่ ต้นการทำ�งาน
จากศูนย์ หมายถึงต้นทุนเดิมแทบไม่มีเลย แต่ด้วยความตั้งใจของ
อาซิ้มกับเงินค่าเดินทางที่คุณเปียผู้อาวุโสในชุมชนให้มา 500 บาท
เป็นกำ�ลังใจอย่างดีในการเดินทางมาร่วมเขียนโครงการชุมชนน่าอยู่กับ
สถาบันจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ.) เมือ่ เข้ามารับฟังโครงการแล้ว
อาซิ้มเกิดความสนใจที่จะทำ�โครงการในชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1
จึงกลับมาเล่าให้คนในชุมชนฟัง ออกหาข้อมูลชุมชนแต่ก็ทำ�ได้ยาก
เนื่องด้วยไม่ค่อยมีคนเข้ามาช่วยหาข้อมูล อาซิ้มจึงออกแบบสอบถาม
ให้คนในชุมชนช่วยกันตอบแบบสอบถาม แต่ขอ้ มูลทีไ่ ด้กไ็ ม่คอ่ ยตรงกับ
ความเป็นจริงมากนัก แต่ก็สามารถนำ�มาเป็นข้อมูลตัง้ ต้นในการประชุม
ร่วมกันของชุมชนได้
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หลังจากมีการเพิ่มเติมข้อมูล ระดมความคิดร่วมกันแล้วก็นำ�
ข้อห่วงกังวล ปัญหาของชุมชนมาจัดลำ�ดับได้ว่า เรื่องความปลอดภัย
มาเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 คือปัญหาขยะ จากนั้นทีมงานได้ร่วม
กันหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกำ�หนดแนวทางการทำ�งาน จากส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบรรเทาสาธารณภัยจากสถานีบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาล มีการสาธิตวิธีการป้องกันอัคคีภัย มีชุดปฏิบัติ
การวีโอบีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางระเบิด วิธีการสังเกตการซุกซ่อน
ระเบิด ก็ได้ข้อสรุปมาว่าขยะก็มีส่วนสำ�คัญในการเกิดอัคคีภัยและเป็น
สถานที่เสี่ยงต่อการซุกซ่อนระเบิดได้
ทางชุมชนก็มาทบทวนการจัดการขยะของตลาด เพราะเมื่อ
เทศบาลลงมาตรวจพื้นที่ก็ถูกตักเตือนบ่อยครั้งมาก จึงมาวางกลไก
การจัดการขยะ ได้ความคิดเห็นว่าน่าจะเอาเด็กนักเรียนมาร่วมกัน
ทำ�กิจกรรมและร่วมกันจัดการขยะ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเทศบาล 1
(จะบังติกอ) สนับสนุนให้เด็กมาร่วมทำ�กิจกรรมอย่างเต็มที่ ทางชุมชน
จึงทำ�ตารางเวลาที่จะให้นักเรียนมาช่วยและร่วมกันเรียนรู้การจัดการ
ขยะภายในตลาดเทศวิวัฒน์ 1 นักเรียนมาร่วมกันสำ�รวจ ข้อดีข้อเสีย
ของตลาด จากนั้นแบ่งกลุ่มเด็กออกไปเล่นเกมซื้อของในตลาด ทำ�ให้
แม่คา้ ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้ขอ้ มูลทีเ่ ด็กๆ สนใจ รวมทัง้
ใจดีกับเด็กๆ อีกด้วย จากนั้นเด็กๆ ก็ระดมความคิดจินตนาการตลาด
ในฝันของพวกเขา หลังจากนั้นก็จัดประชุมให้แม่ค้าร่วมกันทำ�ตลาด
ในฝันให้เป็นจริง แต่แม่ค้าไม่เข้ามาประชุม คณะกรรมการชุดทำ�งานจึง
ออกเดินไปสัมภาษณ์แม่คา้ แต่ละคนพูดคุย สอบถามความคิดเห็น และ
ความรู้สึกที่เด็กๆ ได้เข้ามาคุยด้วย ขณะที่สัมภาษณ์ก็จะมีไมค์ส่งเสียง
ออกลำ�โพง ชาวตลาดและคนมาจ่ายตลาดก็ได้ยินคอยเป็นกำ�ลังใจ
ให้แม่ค้าคนที่โดนสัมภาษณ์ รวมถึงสัมภาษณ์คนที่มาจ่ายตลาดด้วย
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เช่นกัน ซึ่งข้อเสนอหนึ่งเป็นความคิดที่ทำ�ให้คณะทำ�งานต้องนำ�ไปทำ�
กันต่อ เป็นการรณรงค์ให้แม่ค้าในตลาดมีถุงขยะเป็นของตัวเอง
แต่ปัญหาคือช่วงปิดเทอม เด็กๆ ที่โรงเรียนก็ไม่ได้เข้ามา
ทำ�กิจกรรม ทีมทำ�งานจึงหันมามองเด็กในชุมชนที่ไม่ได้ไปโรงเรียน
จึงชวนกันมาทำ�กิจกรรม จนเกิดผู้ประสานงานภายในชุมชน มีครูเข้า
มาช่วยด้วย เด็กๆ มาเริ่มด้วยกิจกรรมวาดรูป แล้วออกมาเดินรณรงค์
แม่ค้าเมื่อเห็นลูกหลานของตนมาทำ�กิจกรรมก็ดีใจมาก เห็นลูกหลาน
ตัวเองมีสว่ นร่วมก็เป็นกำ�ลังใจให้ เด็กๆ ก็มกี �ำ ลังใจอยากมาทำ�กิจกรรม
ไม่กี่วันต่อมาชาวบ้านมาบอกว่าบริเวณตรอกหนึ่งมีคนทิ้งขยะ
เยอะมาก จึงคิดแก้ปัญหานี้กันต่อ คิดว่าถ้าเขียนป้ายเตือนเกรงจะมี
คนรู้สึกไม่ดี จึงชวนเด็กมาทำ�ความสะอาดแล้วชวนกันวาดรูปที่กำ�แพง
ฝึกให้เด็กวาดรูป เขียนข้อความที่เด็กอยากบอกกับชุมชนเรื่องความ
สะอาด จากเดิมทีเ่ ป็นกำ�แพงเป็นสีขาว เด็กวาดรูปออกมา ชาวบ้านเห็น
พัฒนาการการทำ�งานอยูต่ ลอดจึงทำ�ให้แม่คา้ ค่อยๆ เห็นความสำ�คัญของ
โครงการนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้รูปออกมาแล้วชวนชาวบ้านมาชมรูปที่
เด็กๆ วาด และแจกเกียรติบตั รเพือ่ เป็นกำ�ลังใจให้เด็กๆ ทัง้ พ่อแม่และ
เด็กก็มารับพร้อมกัน จึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วย
หลังจากนัน้ เพือ่ นพีเ่ พีย้ วทีท่ �ำ กลุม่ เด็กรักป่าสุรนิ ทร์ทราบข่าว
การทำ�กิจกรรมของชุมชน จึงเกิดความสนใจ จึงลงมาเยี่ยมเยียนกลุ่ม
เด็กๆ ในชุมชน มาแล้วก็ร่วมกันออกแบบกิจกรรมทำ�กับเด็กๆ อย่าง
การทำ�กำ�แพงเล็กๆ ในตรอก แล้วค่อยๆ ขยายไปทำ�ตรอกใหญ่
จากเดิมมีเด็ก 15 คนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ มีรุ่นพี่มาอบรมเรื่องศิลปะ
ให้เด็กๆ กิจกรรมของชุมชนเป็นที่น่าสนใจจนรายการทุ่งแสงตะวันมา
ถ่ายทำ�รายการ เด็กๆ ประทับใจและเป็นกำ�ลังใจให้เขาอยากจะทำ�
ในสิ่งที่ดีๆ ผู้ใหญ่ในชุมชนดีใจที่ได้ออกทีวี ทำ�ให้คนรู้จักชุมชนมากขึ้น
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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หลังจากนั้นเทศบาลก็เข้ามาทำ�กิจกรรมกับตลาดมากขึ้น เอากิจกรรม
ไปส่งประกวดตามสถานที่ต่างๆ เทศบาลเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ
ในเทศบาลมากขึ้น
พี่เพี้ยวเล่าว่า หลังจากวันนั้น เราก็หากลยุทธ์ใหม่เพื่อจัดการ
กับขยะ จึงทำ�โครงการขยะแลกไข่ ทำ�ได้เองไม่ต้องพึ่งใคร ใครเอาขยะ
มาก็เอามาแลกกับไข่ไก่ หมดโครงการทำ�กับ สสส.ไปเป็นการรับซือ้ ขยะ
โดยเยาวชนตัง้ เป็นกองทุนเพือ่ การศึกษา เข้าธนาคารจัดสรรรายได้ตาม
ทีเ่ ด็กทำ� จัดวางหน้าทีข่ องเด็กแต่ละคน เมือ่ มีรายได้กแ็ บ่งเงินตามส่วน
ที่ทำ�งาน ตัวเลขเงินที่ได้ขึ้นแผ่นชาร์ตไว้ จากนั้นทางคณะทำ�งานจึงจัด
กิจกรรมที่หลากหลายขึ้น ได้ไปทัศนศึกษาที่ปริก ไปดูงานทำ�น้ำ�หมัก
ชีวภาพ หาความรู้จากเพื่อนบ้าน คนที่ทำ�อยู่ก่อน ตอนนี้ก็ยังทำ�น้ำ�ยา
ล้างจานขาย จึงเกิดเป็นกลุ่มแม่บ้าน
หลังจากนั้นก็จัดกิจกรรมให้ความรู้กับชาวชุมชน เรื่องความ
ปลอดภัยในชุมชน ประสานไปที่บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีกิจกรรม
สำ�รวจจำ�นวนถังดับเพลิง ทดสอบระบบการใช้งาน แต่ละคนเอาถังของ
ตัวเองไปเติมกันเอง ถ้าอยากได้ถังเพิ่มรวมตัวกันใครอยากซื้อรวมกัน
ได้ราคาถูกเอาไปเก็บที่บ้านตัวเอง ช่วยกันดูแลถังดับเพลิงทุกเดือน
สองเดือน มีเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาสาธิตวิธกี ารดับเพลิง มีคนมาร่วมประมาณ
80 คน จากเดิมที่เคยมาประชุมประมาณ 40 คน ส่วนในเรื่องระเบิด
อีโอดี มาให้ความรู้วิธีการสังเกตระเบิด จัดขึ้นที่ห้องประชุมในตลาด
คนเดินผ่านมาก็เข้ามาดู ต่อไปมีการสาธิต ซ้อมว่าเกิดระเบิดทำ�อย่างไร
วันรุง่ ขึน้ มีวตั ถุสงสัยมาอยูใ่ นชุมชน เกรงว่าจะเป็นการลองของ เปลีย่ น
รูปแบบจากเดิมใหญ่ จัดเป็นกลุ่มย่อย เป็นลานข้างบ้าน เอาคนที่เคย
อบรมมาแล้วมาคุยให้คนในทีป่ ระชุมฟัง เป็นกลุม่ ย่อยจนครบรอบชุมชน
แล้วทำ�สติ๊กเกอร์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร 1669 รพ.
ศูนย์พิทักษ์หน่วยกู้ภัย ศอ.บต. เผื่ออยากร้องเรียน
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มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพ จากเดิมที่ไม่มีใครมา
ดูแล ตอนนี้มีศูนย์แพทย์ชุมชนเข้ามาตรวจปีละครั้ง บ้านกลุ่มเสี่ยง
มีคนมาดูแลสุขภาพ เทศบาลมาดูแลระบบตลาดมากขึน้ จัดตัง้ เป็นคณะ
กรรมการดูแลตลาด มองถึงความเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือของชาว
ชุมชนได้ชัดเจนทำ�ให้เกิดความสามัคคี จากนั้นกิจกรรมอื่นๆ ก็ตามมา
ไม่ว่าจะเป็นการทำ�หมันสุนัขจรจัด ซึ่งเป็นปัญหาน่ารำ�คาญในชุมชน
เดิมมี 2-3 ตัว ตอนนี้มี 20 กว่าตัว คิดว่าน่าจะทำ�หมัน แต่สรุปเป็น
กิจกรรมทำ�หมันสุนัขจรจัดตัวเมีย โดยมีสัตวแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัด
เข้ามาช่วย
จุดเด่นการทำ�งานของชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ในสายตาของ
พี่เพี้ยวและทีมคือ 1)ทีมงานแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหา
เริ่มจากเล็กๆ ขยายผลออกไปตามสภาพปัญหาที่พบเจอ ทำ�ไปแล้ว
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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คิดกิจกรรมได้เรื่อยๆ หาเครือข่ายได้เรื่อยๆ 2)คนในชุมชนร่วมมือกัน
มากขึ้น จากลูกหลานซึ่งตอบสนองความต้องการอย่างจริงจัง 3)ตลาด
สามารถกำ�จัดกลิน่ เหม็นได้ 4)มีเรือ่ งน้�ำ ในคลอง ตอนนีม้ กี ารเทน้�ำ หมัก
ชีวภาพในคลอง เด็กไปโกยขยะจากในคลองออก 5)เวทีเดิมมีห้อง
ประชุม แต่ไม่มเี วทีชมุ ขน ตอนนีม้ กี ารคุยย่อย ชุมชนมากขึน้ 6)ศอ.บต.
ให้กล้องวงจรปิดมา 7)ได้รางวัลชนะเลิศจังหวัดเด็กจากวุฒิสภา 8)
เทศบาลส่งเข้าประกวดกิจกรรมภาวะโลกร้อน ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 9)แต่ละคนมีความสนใจต่างกันเป็นคนทำ�งานจริงขยัน
ตอนนี้สิ่งที่พวกเรากำ�ลังทำ�กันต่อ คือ การพัฒนาแกนนำ�
เยาวชน ทำ�เครือข่ายการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างคนทำ�งาน
ที่จะร่วมกันดูแลชุมชน ไม่เพียงแค่ตลาดเทศวิวัฒน์แต่เป็นทั้งเขต
เทศบาลด้วย พี่เพี้ยวบอกกล่าวถึงความตั้งใจของตัวเองและทีมงาน
ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 •

เอกสารอ้างอิง

ภาวิณี ไชยภาค, บันทึกการสัมภาษณ์, เกษมณี ชัยรัตนมโนกร, จิตรา กุลาตี,
หงสรัตน์ วรสุวัตน์ วันที่ 2 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/782 สืบค้นวันที่ 22 พฤศจิกายน
2555.
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ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
ตำ�บลควนรู
• ภาวิณี ไชยภาค •

เมื่อ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภคตำ�บลควนรู (ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิฯ) เปิดประชุมเรือ่ ง
ข้อร้องเรียนราษฎรบ้านศาลาคงจันทร์ หมู่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
จำ�นวน 60 คน ที่ได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากโรงยางแผ่น-ล้างถัง
น้ำ�ยาง ทำ�ให้นอนไม่หลับ ระบบหายใจไม่สะดวก โดยผู้ประกอบการ
เป็นคนจากอำ�เภอควนเนียง จากข้อมูลเบือ้ งต้นตรวจพบว่า ผูป้ ระกอบ
การยังไม่ได้ขออนุญาตดำ�เนินกิจการจาก อบต. แต่อย่างใด และก่อน
หน้านี้เจ้าหน้าที่ อบต.ควนรู ได้เข้าไปพูดคุย ตักเตือนแล้ว แต่ผู้
ประกอบการยังคงเพิกเฉยปล่อยให้กลิ่นเหม็นสร้างความเดือนร้อน
ให้ชาวบ้านอยู่
ด้วยเหตุนี้ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ จึงเข้าไปทำ�หน้าที่ไกล่เกลี่ย
โดยน้าเติม อินทะสะระ เล่าให้ฉันฟังว่าขั้นแรก เราส่งคณะกรรมการ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ เข้าไปสำ�รวจข้อมูลจากชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ
และไปสำ�รวจโรงงานพร้อมการพูดคุยร่วมกับผูป้ ระกอบการ ก่อนทีจ่ ะมี
การนัดผู้ประกอบการ และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ มาทำ�ประชาคม
ร่วมกันในวันเสาร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2554 โดยคณะกรรมการศูนย์
พิทกั ษ์สทิ ธิฯ พยายามนัดหมายชาวบ้านผูไ้ ด้รบั ผลกระทบให้มาร่วมมาก
ที่สุดเพื่อจะได้ทำ�ความเข้าใจในการจัดการปัญหานี้ร่วมกัน ทั้ง 3 ฝ่าย
เวลา 13.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ณ ที่ทำ�การ
หมู่บ้านศาลาคงจันทร์ ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ คณะกรรมการศูนย์
พิทักษ์สิทธิ์ฯ และผู้ประกอบการถึงมาพร้อมกัน ประธานเปิดเวทีการ
ทำ�ประชาคม โดยใช้วิธีไกล่เกลี่ย เริ่มด้วยการแนะนำ�คณะกรรมการ
ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ให้ที่ประชุมได้รู้จัก ชี้แจงระบบการทำ�งาน บทบาท
หน้าที่ของศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ
แล้วเปิดประเด็นแบบคำ�ต่อคำ� ทั้งจากผู้ได้รับผลกระทบและ
ผู้ประกอบการเพื่อช่วยกันหาทางออกในเรื่องนี้ ความว่า
“กลิ่นเหม็นจากโรงล้างถังบิ๊ก ทำ�ให้ปวดหัว เวียนหัว หายใจ
ติดขัด เปิดบ้านไม่ได้ กลิ่นเหม็นเข้าบ้านนอนไม่หลับ และยังทำ�ลาย
แหล่งน้ำ� สัตว์น้ำ� สิ่งแวดล้อมในชุมชน” พี่แต๋ว ราษฎรเต็มขั้นลุกขึ้น
บอกกล่าวผลกระทบที่ตัวเองและเพื่อนบ้านกว่า 60 ได้รับ
จากนั้นผู้ประกอบการก็ชี้แจงว่า โรงงานได้ดูดน้ำ�บางส่วน
ไปทิง้ แล้ว แต่ยงั ไม่เสร็จจะพยายามทำ�ให้หายเหม็น จะใช้น�้ำ ยาดับกลิน่
ทำ�ให้หายจากกลิ่นเหม็น สำ�หรับน้ำ�เสียในบ่อพักจะดูดไปทิ้งทุกวัน
ไม่ให้มีน้ำ�ขังจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็น และถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
จะหยุดกิจการทันที
ครูอนงค์ผู้ได้รับผลกระทบอีกท่านลุกขึ้นถามว่า “ฤดูน้ำ�ท่วม
จะเก็บน้ำ�อย่างไร พื้นที่นาชาวบ้านเสียหาย”
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ผูป้ ระกอบการ
บ่อน้ำ�เสียมีที่เก็บน้ำ�ได้
60,000 ลบ.ล. น้ำ�เสีย
ที่ ใ นนาจะใช้ ร ถดู ด ให้
หมด ต่ อ ไปจะสร้ า ง
บ่ อ น้ำ � เสี ย ให้ มี ข นาด
150,000 ลบ.ล.
ผู้ได้รับผลกระทบเราเห็นใจผู้ประกอบการเหมือนกัน แต่ที่
เจอมาแล้ว เจ้าของผู้ประกอบการขุดบ่อพักแล้ว แต่พอน้ำ�เต็มจะซึม
ผ่านทางใต้ดนิ กรณีเช่นนีจ้ ะแก้ไขอย่างไรทีจ่ ะไม่เกิดผลกระทบอีก ขอให้
ผู้ประกอบการคิดให้ดี
ปรเมช เพชรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ
ผมได้ทำ�หนังสือสัญญามาให้ผู้ประกอบการทำ�สัญญาต่อประชาคมใน
วันนี้ และได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาให้ผู้ประกอบการผู้ได้รับ
ผลกระทบทำ�ความเข้าใจ
พี่แต๋ว ให้ความเห็นต่อผูป้ ระกอบการเรือ่ งการลงทุนว่า อยาก
ให้คิดให้ดี และตัดสินใจ ถ้าดำ�เนินการแก้ไขไม่ได้ผลก็ต้องลงทุนมาก
ไปอีก หรืออาจต้องขาดทุน อย่างไรแล้ว กรณีนี้คนในชุมชนทุกคน
ทุกชีวิตยอมไม่ได้ จากนั้นปรเมชก็ได้ขอมติที่ประชุม ผลออกมาว่า
จะให้โอกาสผู้ประกอบการ 15 เสียง ไม่ให้โอกาส 13 เสียง ที่เหลือ
ไม่ใช้สิทธิ์
น้าแอนผูเ้ ข้าร่วมประชาคม ยกมือแสดงความคิดเห็น ในเรือ่ ง
การก่อสร้างโรงงาน ว่าแต่ก่อนไม่เคยได้ทำ�ประชาคม โรงงานนี้เป็น
เวทีแรกที่ได้ประชาคม แต่การแก้ไขก็ไม่ค่อยได้ผลทุกครั้งไป อย่างไร
ก็แล้วแต่ต่อไปถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้อีก เราจะทำ�ประชาคมทุกครั้ง
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สุดท้าย ได้ข้อสรุปของการประชาคมออกมา เป็นมติให้
ผู้ประกอบการดำ�เนินงานต่อไปพร้อมๆ กับการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทีเ่ กิดขึน้ กล่าวคือผูป้ ระกอบการ ต้องดำ�เนินการดูดน้�ำ เสียในนาให้หมด
และใช้น้ำ�หมักมาโรย ทั้งหมดนี้ผู้ประกอบการขอเวลา 23 วัน ตั้งแต่
วันที่ 21 พฤษภาคมถึง 15 มิถุนายน 2554 จากคณะกรรมการศูนย์
พิทักษ์สิทธิฯ ก็ให้ผู้ประกอบการเซ็นหนังสือสัญญาร่วมกับกรรมการ
ทีป่ ระชุมเป็นทีเ่ รียบร้อย ผูป้ ระกอบการได้ขอขอบคุณทุกคนทีใ่ ห้โอกาส
และขอโทษกับการละเลยและทำ�ให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบในช่วงที่
ผ่านมา
หลังจากนั้นไม่ถึง 5 วัน หลังจากทำ�ข้อตกลง คณะกรรมการ
ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิฯ และชาวบ้านเข้าไปสำ�รวจดู ผูป้ ระกอบการเอาเครือ่ ง
มาดูดน้�ำ ออกและขุดบ่อบำ�บัดตามทีไ่ ด้ท�ำ ข้อตกลงไว้ กลิน่ เหม็นก็คอ่ ย
ลดลงและหมดไป น้ำ�เสียก็ไม่มีให้เห็นแล้วมาจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม
2555 น้าเติมเล่าด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของศูนย์ที่ตัวเองดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นหัวหน้า
การคลี่คลายปัญหานี้ให้จบลงได้ด้วยการยอมรับกันทุกฝ่าย
จักทำ�ไม่ได้เลยหากศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ มิได้ทำ�หน้าที่ในการอำ�นวยการ
ให้เกิดการพูดคุยตกลงกัน แม้ดูเผินๆ ศูนย์นี้จะไม่มีอำ�นาจมากมาย
อะไร แต่ทที่ �ำ สำ�เร็จได้ นัน่ ก็เพราะการมีสว่ นร่วมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในเรื่องโรงงานยางทุกฝ่าย แล้วน้าเติมก็เล่าย้อนอดีตถึงที่มาของศูนย์
พิทกั ษ์สทิ ธิฯ ให้ฉนั ฟังว่า ศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิฯ เป็นหน่วยงานอิสระ หัวหน้า
ศูนย์ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการ และไม่มีตำ�แหน่งใดๆ ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ
ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ อบต.ควนรู โดยมี สจรส.มอ.เป็นพี่เลี้ยง
ชี้แนะแนวทาง วิธีดำ�เนินการ และให้ความรู้ทางภาควิชาการ ส่วนใน
ภาคกิจกรรม มีนายก อบต.ควนรู ปลัด อบต.ควนรู และกำ�นันตำ�บล
ควนรู เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
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คณะทำ � งานศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคมี อ งค์ ป ระกอบจาก
3 ภาคส่วน คือ อปท. ภาคประชาชนและภาควิชาการ มีแผนการ
ทำ�งาน และกลไกการขับเคลือ่ นมาจาก 1)คณะทำ�งานศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิฯ
15 คน 2)มีผนู้ �ำ ชุมชนของแต่ละหมูบ่ า้ น 10 คน 3)มีตวั แทนกลุม่ และ
เครือข่ายผู้บริโภคผู้ผลิตอีก 50 คน 4)มีแกนนำ�เยาวชน 30 คน และ
5)มีหน่วยงานรัฐ อย่าง รพ.สต. โรงเรียนจำ�นวน 15 คน รวมทั้งหมด
120 คน
อย่างผู้ใหญ่ธีรวิชญ์ จันทกูล ก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา
ศั ก ยภาพประจำ � ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ฯ เมื่ อ กล่ า วถึ ง ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ฯ
สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือ ความหมายของคำ�ว่า “บริโภค” ซึ่งไม่ได้หมายถึง
การกินอย่างเดียว ยังหมายถึงของใช้ต่างๆ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่
ใกล้ตัวเรา
และถ้าถามว่า เราสามารถ ร้องเรียนเรือ่ งใดได้บา้ ง พิพฒ
ั พงษ์
แก้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ�ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ก็จะบอก
ว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน การถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกฉ้อโกง ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม อย่างเรื่องมลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากโรงงาน ก็สามารถ
ร้องเรียนสายด่วนเข้ามาได้ที่โทรศัพท์ 074-386677 หรือที่ตัวแทน
บริษัทหาดใหญ่ PSM พี่สมพร ตาแก้ว
หรือกรณีน้ำ�ใช้ของ อบต.ควนรู ไม่สะอาดพอที่จะใช้บริโภค
ถ้ามีโอกาสควรปรับปรุงให้มีคุณภาพดีกว่านี้ ตัวแทนปั๊มน้ำ�มัน ปตท.
หมู่ที่ 7 (สม) พื้นที่หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นหน้าบ้านของตำ�บลควนรู (สี่แยก
คูหา) มีขยะสกปรกมาก ตัวแทนจากโรงอิฐไทยเจริญ (นายขัน อ่อนรักษ์) ขยะพื้นที่สี่แยกคูหา ฝุ่นจากโรงปูนขาว ทำ�ให้เกิดผลกระทบแก่
พีน่ อ้ งชาวสวนยางทีใ่ กล้เคียง ผูใ้ หญ่บา้ นหมูท่ ี่ 1 (นายสมนึก อินชนะ)
ตลาดนัดเปิดท้ายสกปรก มีกลิ่นเหม็นเน่า และพวกถั่วป่น พริกป่น
ไม่ควรบริโภค เพราะถ้าเกิน 7 วันจะเป็นเชื้อราซึ่งเป็นอันตรายต่อ
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ร่างกาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 (นางสุภาพ กมลเจริญ) ขยะข้างถนน
เพ่นพ่านมาก อยากให้ท้องที่มีวันที่ชวนกันพัฒนา
ประปาไม่ได้รับการแก้ไข นักเรียนต้องนำ�น้ำ�จากบ้านไปกิน
ที่โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (นายนิยม คงสม) การรณรงค์
การเก็บขยะเคยทำ�กันแล้วแต่ไม่ต่อเนื่อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
(นายอดิศักดิ์ มาลัย) เป็นเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้า พยายามนำ�
สินค้าที่มี อย.มาจำ�หน่าย สินค้าที่ไม่หมดอายุ เหล่านี้เขาก็มีทั้ง
ข้อเสนอ ข้อร้องเรียนมายังศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ แล้ว ซึ่ง อบต.มานพ
คงสม ก็รบั ข้อมูลทีส่ มาชิกเสนอทัง้ ในทีป่ ระชุม และทีเ่ ป็นการบอกกล่าว
กันในจุดอืน่ ๆ ซึง่ เรือ่ งเหล่านีส้ ว่ นใหญ่สามารถจัดการได้เลย ไม่ตอ้ งรอ
มติที่ประชุมอย่างเป็นทางการ เพราะสิ่งนั้นตัวชุมชนสามารถทำ�ได้เอง
อยู่แล้วเพียงแต่ต้องการความเห็น ความรับรู้จากคณะทำ�งาน หรือการ
สรุปบทเรียนร่วมกันเท่านั้น
หรือถ้ากรณีใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ คณะทำ�งานก็
สามารถประสานงานตรงแบบไม่เป็นทางการไปก่อนได้ เพราะหลายคน
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ก็คุ้นเคยกันดีกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ เพราะเคย
มีการประชุมทำ�ความเข้าใจเรื่องนี้ร่วมกันมาแล้ว อย่างผู้ประกอบการ
โรงนม โรงงานปลาจิ้งจั้ง เจ้าของปั๊มน้ำ�มัน PTT 2 แห่ง โรงอิฐ
ไทยเจริญ บ้านแก้วรีสอร์ท กิตติเวศน์รีสอร์ท บริษัท PSM โรงสี
ข้าว เป็นต้น ซึ่งหลายๆ กรณีที่เกิดขึ้น แทบไม่ต้องไปบันทึกคำ�ร้อง
กันอย่างเป็นทางการเลย และไม่ได้ไปสู่ความขัดแย้งด้วย เพราะฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกันได้ ตั้งแต่เริ่ม
เห็นปรากฏการณ์และเกิดผลสำ�เร็จกว่า 95% งานนี้จะมาบอกว่า
ศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ไม่ทำ�งานไม่ได้นะ! น้าเติมย้ำ�ให้เห็นลีลาการทำ�งาน
ของทีมที่สอดคล้องไปกับบริบทพื้นที่วัฒนธรรมของความเป็นญาติ
พี่น้องกัน •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, พ.ต.อ.เติม อินทะสะระ, ธีรวิชญ์ จันทกูล และสมชาย ละอองพันธุ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/863 สืบค้นวันที่ 22 พฤศจิกายน
2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ที่เทศบาลตำ�บลร่มเมือง
ไม่ซื้อรถขนขยะ
• ภาวิณี ไชยภาค •

โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดการคัดแยกขยะ เกิดขึน้ จาก
นโยบายของผูบ้ ริหารเทศบาลตำ�บลร่มเมือง อำ�เภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง ที่ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในเรื่องนี้มาตั้งแต่เข้ารับตำ�แหน่ง
ว่า เทศบาลจะทำ�หน้าที่สนับสนุนชุมชนให้เป็นผู้จัดการขยะที่เกิดขึ้น
เองได้อย่างครบวงจร โดยที่เทศบาลจะไม่จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่าย
ไม่จัดซื้อรถขนขยะ ไม่จัดจ้างพนักงาน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
ถึงปีละล้านกว่าบาท หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเพื่อการใช้จ่ายภาษีของ
ชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมรับรู้และ
ร่วมกันจัดการเอง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านที่นี่ก็ร่วมกันจัดการขยะอยู่แล้ว
โครงการนี้เข้ามาก็สามารถเชื่อมเนื้อหางานส่วนนี้ในภาพระดับตำ�บล
ได้เลย เสณี จ่าวิสูตร พี่เลี้ยงโครงการกล่าวถึงที่มาของโครงการ
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แม้มีกลุ่มย่อยที่ทำ�เรื่องนี้ และมีนโยบายในภาพใหญ่ แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีชาวบ้านที่อยากได้รถขยะ เช่นเดียวกับที่
จังหวัดมีความต้องการสร้างเตาเผาขยะ โดยการให้ทอ้ งถิน่ ร่วมกันลงทุน
แม็ก ‘วิยะดา วิเชียรบุตร’ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสาธารณสุขเทศบาล ให้ขอ้ มูล
เสริม เพราะตอนเข้ามาทำ�งานนี้เธอได้เข้าไปในพื้นที่อย่างสม่ำ�เสมอ
จนชาวบ้านให้ความไว้วางใจสามารถบอกเล่าสิ่งที่เขาคิดกับเธอได้
เมื่อทราบเช่นนั้นเธอกับพี่สม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนกับเจ้าหน้าที่อีกคนก็ช่วยกันเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นพบว่า ในเขต
เทศบาล 9 หมู่บ้าน มี 1,430 ครัวเรือน 5,147 คน ปริมาณขยะ
ต่อครัวเรือนเฉลี่ยแล้วประมาณ 1.4 กิโลกรัมต่อวัน หากคิดว่าจัดการ
โดยท้องถิ่นตั้งงบประมาณ 17 ล้านไม่เพียงพอ ทั้งซื้อรถคัน 2 ล้าน
กว่า จ้างคน 5 คน ซ่อมรถรวมแล้วค่าใช้จ่ายสูง ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ
ชวนชาวบ้านที่ต้องการทำ�เรื่องนี้อยู่แล้วมาร่วมกันทำ�ก่อน และค่อยๆ
ขยายไปสู่กลุ่มอื่นๆ อย่างกลุ่มปุ๋ยหมักเดิมก็ใช้ขยะจากการคัดแยก
มาทำ�อยู่แล้ว ซึ่งทำ�มาตั้งแต่ปี 2553
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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แม็กเล่าว่า ปีที่ผ่านมาเทศบาลก็ตั้งงบสนับสนุนเรื่องนี้ไว้
100,000 บาท บวกรวมกับเงินโครงการ 210,900 บาท ก็สามารถ
ทำ�กระบวนการให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะร่วมกันได้
มากขึ้น ดังที่แม็กและทีมงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน หัวหน้าส่วน
ราชการ อสม. องค์กรชุมชน ทำ�เวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน
ทั้ง 9 หมู่บ้าน และมีการประชุมติดตามงานกันทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อร่วม
เรียนรู้ข้อมูล สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาขยะของตำ�บลร่มเมือง
โดยแม็กพูดอย่างมั่นใจว่า เธอไม่ได้ไปบอกแต่เธอชวนชาวบ้านคิด
จนได้มาเป็นแผนการทำ�งาน การจัดกิจกรรม และกลไกที่ชื่อว่า คณะ
กรรมการจัดการขยะระดับตำ�บลขึ้นมาทำ�งาน พร้อมครัวเรือนผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ จากจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมเวที 425 คน มีครัวเรือนทีส่ มัคร
เข้าร่วม 189 ครัวเรือน มีเกษตรตำ�บล ผู้นำ�ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ อสม. เป็นภาคีสนับสนุนการดำ�เนินงานตลอด 1 ปี
ที่ผ่านมา
ภายหลังมีการยืน่ ใบสมัครเพิม่ เป็น 200 ครัวเรือน ซึง่ เทศบาล
ก็พยายามกระจายให้ครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ นประมาณหมูล่ ะ 10 ครัวเรือน
เพราะงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ โดยชาวบ้านตกลงกันเองว่า
ต้องการเงินมาซือ้ ถังหมัก เศษอาหาร เทศบาลทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อรถซาเล้ง
ที่รับซื้อขยะอยู่ก่อนแล้วให้เข้ามารับซื้อถึงครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
แต่ก็ยังมีปัญหาว่า ซาเล้งซื้อขยะที่ชาวบ้านคัดแยกแล้วไม่ครบทุก
ชนิด ในขณะที่บางพื้นที่ซื้อได้มากกว่า ตอนนี้เรื่องการคัดแยกขยะเป็น
กระแส มีชาวบ้านลุกขึน้ มาคัดแยกขยะในครัวเรือนเองมากขึน้ และนำ�มา
ทำ�น้ำ�หมักด้วย จากเดิมที่ทำ�กลุ่มปุ๋ยหมัก มูลค่าที่เกิดจากน้ำ�หมักของ
สมาชิก 200 ครัวเรือนได้ครัวเรือนละ 5 ลิตรๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน
ประมาณ 50,000 บาทเลยที่เดียวพี่สมให้ข้อมูลเสริม
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นี่ เ ป็ น ค ว า ม
โดดเด่นที่สามารถเลียน
แบบกั น ได้ และหาก
ลักษณะการทำ�งานเช่น
นี้ มี เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่อื่นๆ ฉันก็พร้อมที่จะ
ปรบมือชื่นชมให้เช่นเดียวกับแม็กและทีมงาน ซึ่งมีความพร้อมในการ
นำ�ความต้องการของชุมชนมาทำ�งานร่วมกับนโยบายของเทศบาลในรูป
ของการทำ�แผนการจัดการขยะทัง้ ชุมชน โดยใช้ขอ้ มูลมาตัง้ กติกาการลด
ปริมาณขยะร่วมกัน ในตลาดที่มีอยู่ 2 แห่ง ชุมชน วัด และโรงเรียน
ในพืน้ ที่ อาทิ การซือ้ ของกินของใช้ตา่ งๆ ทัง้ ในระดับครัวเรือนและชุมชน
“ชุมชนเขาอยากเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ” เมื่อ
ชุมชนพร้อมเทศบาลก็พร้อม การทำ�งานของแม็ก พี่สม และเพื่อน
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลอีกหลายคนทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นบทพิสจู น์หนึง่ ว่า เทศบาล
สามารถทำ�งานชุมชนได้ และทำ�ได้ดีด้วย เพราะนอกจากเธอและเขา
ได้เข้ามาทำ�หน้าทีเ่ ชือ่ มประสานระหว่างนโยบายผูบ้ ริหารกับชุมชนแบบ
ไม่เป็นทางการได้ดแี ล้วยังทำ�งานร่วมกับชุมชนได้อย่างต่อเนือ่ ง จนได้รบั
ความไว้วางใจจากชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เราจึงเรียกลักษณะการ
ทำ�งานเช่นนี้ว่าเป็นเรื่องของ “กลไกใหม่” ในทางปฏิบัติการเรื่องการ
จัดการขยะของตำ�บลร่มเมือง •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, วิยะดา วิเชียรบุตร และทีมเทศบาลตำ�บลร่มเมือง วันที่ 1 ตุลาคม
2555.
http://www.happynetwork.org/paper/781 สืบค้นวันที่ 28 พฤศจิกายน
2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ธนาคารสุขภาวะบ้านแม่ทอมตก
• ภาวิณี ไชยภาค •

“เมล็ดพันธุ์ทอมตก” เป็นนามแฝงของเจตน์ธนัช กุลนิล
หรือที่ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านแม่ทอมตก ตำ�บลแม่ทอม อำ�เภอบางกล่ำ�
จังหวัดสงขลา เรียกกันว่า ผู้ใหญ่หนึ่ง ชายหนุ่มรูปร่างไม่เล็กไม่ใหญ่
ท่าทางจิตใจดี มีความมุง่ มัน่ ในการทำ�งานชุมชนสูงกว่าอายุ 32 ปีของเขา
และทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั คือ ผูใ้ หญ่หนึง่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ น
วิศวกรรมโยธา แล้วเลือกกลับมาทำ�อาชีพเกษตรกรอยู่บ้านแม่ทอมตก
ธนาคารตำ�บลสุขภาวะ เป็นรูปธรรมหนึง่ ของธรรมนูญสุขภาวะ
บ้านแม่ทอมตก ที่ผู้ใหญ่หนึ่งร่วมจัดกระบวนการชุมชนให้เกิดขึ้น
ด้วยการชวนมาวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หาชุมชนอย่างรอบด้าน โดยใช้
SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อวางแผนการ
ไปต่อให้เห็นอนาคตของชุมชน จนพบว่า ปัญหาความแตกแยกภายใน
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ชุมชนเกิดขึ้นจากการเมือง
เรื่องการเลือกตั้ง นำ�มาสู่
การตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ต่ า งๆ ขึ้ น มา มี ก ารเก็ บ
ข้อมูลระดับครัวเรือนเพิ่ม
เติม ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลด้าน
สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม ด้าน
การศึกษา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการบริการจากภาครัฐ และข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
จนครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาวะ นำ�ข้อมูลที่ได้มาช่วยกันออกแบบ
หน้าตาธรรมนูญเป็นหมวดหมู่ เปิดเวทีคืนข้อมูลชุมชน รับฟังความ
คิดเห็น และร่วมกันยกร่างธรรมนูญ รวบรวมข้อมูลอีกครั้ง นำ�เสนอ
ร่างเวทีใหญ่ รับฟังความคิดเห็น ปรับแล้วก็ได้มาเป็นธรรมนูญสุขภาวะ
แม่ทอมตกฉบับสมบูรณ์ 66 มาตรา
แม้ในช่วงต้นผูใ้ หญ่หนึง่ จะเล่าว่า ชาวบ้านเข้าใจได้ไม่มากนักว่า
ธรรมนูญจะทำ�ให้ชวี ติ เธอและเขาดีขนึ้ ได้อย่างไร แต่เมื่อหยิบธรรมนูญ
หมวด 9 ที่ว่าด้วยเรื่องธนาคารสุขภาวะออกมาทำ�เรื่องปากท้อง โดย
บูรณาการงบประมาณเข้ากับโครงการ พนม.(โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน) แล้วเชิญชวนผู้สนใจมาเลี้ยงไก่ไข่
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ 38 ครัวเรือน ได้รบั ไก่ไปเลีย้ งครัวเรือนละ 12-13
ตัว ใช้งบประมาณไปทั้งหมด 90,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนแรกเป็นเงินลงทุนซื้อไก่ ส่วนที่สองเป็นค่าอาหารไก่ ส่วนที่สาม
เป็นกองทุนสำ�รองไว้ 20,000 บาท คาดว่าปีหน้าหากไม่มีเงินจาก
ภายนอกก็สามารถบริหารจัดการจากผลกำ�ไรที่เกิดขึ้นได้แล้ว
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ครัง้ แรกพันธุไ์ ก่
ซือ้ มาจากโครงการพนม.
ส่วนอาหารธนาคารสั่ง
ซื้ อ อาหารผสมมาจาก
ฟาร์ ม ตั ว อย่ า งที่ ค ลอง
หอยโข่ง เลี้ยงไก่แบบ
ปล่ อ ยในลานมี รั้ ว กั้ น
เมื่อได้ผลผลิตส่วนแรก
เก็บไว้กินในครอบครัว
เป็ น ไข่ ป ลอดสารพิ ษ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส่วนทีเ่ หลือนำ�มาฝากไว้ทธี่ นาคารสุขภาวะซึง่ จะเปิดทำ�การ
ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์ แล้วแปลงจากไข่มาเป็นเม็ดเงินไปซื้ออาหาร
โดยชาวบ้านไม่ต้องไปซื้อเอง มีการส่งไข่ไปขายเดือนละ 2 รอบ ทั้งใน
และนอกหมู่บ้าน จำ�นวนไข่ต่ำ�สุดอยู่ที่ประมาณ 30 ใบต่อครั้ง จำ�นวน
น้อยไม่เป็นไรขอเพียงให้ทุกครัวเรือนทำ�ตามข้อตกลงที่ทำ�กันไว้คือ
ไม่ขายเอง มีประสบปัญหาบ้างช่วงหน้าร้อนที่ไข่เน่า เพราะไข่ไม่ได้ใช้
สารเคมีหรืออบ มีครั้งหนึ่งชาวบ้านเห็นไข่ผิวนอกไม่สะอาดสวยงาม
ก็เอาไข่ไปล้าง ก็เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ไข่เน่าได้เช่นกัน ภายหลังจึงแจ้ง
สมาชิกไปว่าไม่ต้องล้างเอามาฝากได้เลย แม้ปัญหาต่างๆ จะมีเข้ามา
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องราคาไข่ การหาตลาดรองรับ ไปจนถึงเรื่อง
คุณภาพ แต่ชาวบ้านก็มาพูดคุยปรึกษากันตลอดเช่นกัน
ตอนนี้มีร้านหน้าบ้านผู้ใหญ่หนึ่งเป็นแหล่งจำ�หน่ายผลผลิต
ทั้ ง ไข่ ไ ก่ และการเพาะเห็ ด เอามาขายเพื่ อ เก็ บ ทุ น มาทำ � เชื้ อ เอง
ในอนาคตพื้ น ที่ ต รงนี้ จ ะกลายเป็ น ศู น ย์ สิ น ค้ า เกษตรของชุ ม ชน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในชุมชน จากที่ไม่มีอาชีพ กลับมา
มีอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ดทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วงที่ชาวบ้าน
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เอาผลิตผลมาฝากธนาคาร ก็ได้มานัง่ คุยกัน จนเกิดคนอีกกลุม่ หนึง่ ขึน้
มาร่วมกันทำ�เรื่องการจัดการขยะ ขณะเดียวกันชาวบ้านกลุ่มสนใจที่
ไม่ได้ทำ�โครงการเลี้ยงไก่ หรือเพาะเห็ดก็มีเข้ามาแจ้งความประสงค์
ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างการปลูกผัก พลังงานทดแทน การทำ�
ธนาคารขยะ ธนาคารความดีฯ เห็นได้ว่า การเลี้ยงไก่ไข่เป็นจุดเริ่ม
ไปสูเ่ รือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นความต้องการของชาวบ้านได้ ชาวบ้านเรียกลักษณะ
งานเลี้ยงไข่ไก่นี้ว่า “ไข่ไก่สร้างสุข”
ในช่วงเวลาไล่เลีย่ กันก็มกี ารเปิดธนาคารความดีขนึ้ มา เพือ่ ให้
กำ�ลังใจคนทำ�ความดี โดยมีแฟ้มบันทึกประวัติไว้ ไม่ว่าการไปวัด
เมื่อพบปะกันมีการยิ้มทักทายกัน เมื่อเห็นตัวอย่างที่ดีก็มีการประกาศ
คนดีศรีทอมตก มีประชาชน 56 ครัวเรือนร่วมฝากความดีกับธนาคาร
สุขภาวะอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 มิติ พบว่า บัญชีความดีที่ชาวบ้าน
มาฝากสุขภาพทางกาย ประชาชนมีการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น บริโภค
ผักปลูกเอง ใส่ใจการออกกำ�ลังกาย คัดกรองโรคทุก 6 เดือน ทางจิต
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น ทางปัญญา มีวิทยาการเด็ก และ
ปราชญ์ชาวบ้านเพิ่มขึ้น ทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้น
บัญชีการฝากความดี มีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง อำ�เภอ และ อบต.
รับเป็นนโยบาย นำ�เข้าแผนและประชุมสภา เพื่อเข้าแผนและออก
ข้อบัญญัติ สมทบงบประมาณประจำ�ปี
ส่วนเรื่องวงพูดคุยในชุมชนที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากเมื่อก่อน
คุยกันแต่เรือ่ งหวยสัตว์ เปลีย่ นเป็นมานัง่ พูดคุยกันเรือ่ งการทำ�มาหากิน
กันมากขึ้น และมีการใช้ประเพณี วันสำ�คัญในศาสนาเข้ามาเป็นจุด
เชื่อมเพื่อการรวมคน และแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน อย่างทอดผ้าป่า
สามัคคี เพราะประเพณีเหล่านี้จะมีขึ้นทุกปี มีการจัดเสวนาสร้างการ
เรียนรู้ให้คนในชุมชนพร้อมกับทบทวนการทำ�งานธนาคารสุขภาวะ
ธรรมนูญ และเพิ่มเนื้อหาเป็นทอดผ้าป่าขยะเข้าไป ปัจจุบันกองทุนนี้
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มีเงินกว่า 80,000 บาทแล้ว
คณะทำ�งานสภา INN เป็นกลไลคณะทำ�งานเข้มแข็ง มีจิต
อาสา มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำ�ให้แบ่งงานกันทำ�ได้อย่าง
เหมาะสมตาม และการประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพือ่ เชือ่ มร้อยภาคี
เครือข่ายทำ�งานสุขภาวะในพืน้ ทีไ่ ด้ เป็นทีย่ อมรับของคนในชุมชน และ
พื้นที่ใกล้เคียงมีพันธมิตร 6 พื้นที่ 4 หมู่บ้าน ขยับเข้ามาเชื่อมการ
ทำ�งานกันแล้ว มีการพบปะพูดคุยกัน ถอดบทเรียนการทำ�งาน การแก้
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ สามารถรวมคนได้ บ่อยครัง้ ทีม่ สี ภา INN เข้าไป
ช่วยกันคิด ชวนกันคุย จากคนที่ทะเลาะกันมานาน ไม่มองหน้ากัน
ไม่พูดกัน แต่เมื่อสองคนเป็นกรรมการด้วยกันก็ทำ�งานร่วมกันได้
การทำ�งานทำ�ให้คนมาพูดคุยกันได้มากขึน้ เมือ่ ผูน้ �ำ เปิดใจ รับฟังทุกฝ่าย
ไม่ยดึ ถืออำ�นาจไว้เพียงคนเดียว ก็จะรู้ เข้าใจและสามารถใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้
และคนที่พูดมาเป็นกลไกทำ�งานได้เช่นกัน
ไม่เพียงเท่านัน้ ทีน่ ยี่ งั มีเสียงตามสาย เป็นการสือ่ สารโดยสภา
เด็กและเยาวชนของชุมชนเพือ่ คนในชุมชน จัดในรูปของการจัดรายการ
อย่างเช่น หลานตาวันว๊อยสเตชั่น มีการแบ่งเวรกันจัดสัปดาห์ละวัน
สองวัน มีดีเจทองยิ้มเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง เพราะทุกๆ สัปดาห์จะมี
เรือ่ งสุขภาพข่าวสารดีๆ การชวนไปงานศพ งานแต่ง ไปถึงเรือ่ งธรรมนูญ
สุขภาวะแม่ทอมตก ที่เด็กได้เอาไปอ่านให้ฟัง มีเรื่องธนาคารสุขภาวะ
ด้วยการเอาเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่มานั่งคุยกัน ทำ�ให้คนในหมู่บ้านฟังได้
อย่างเพลิดเพลินใจได้สาระ โดยมีผู้ใหญ่หนึ่งทำ�หน้าที่เปิดสถานีเสียง
ตามสายให้ และคอยอำ�นวยความสะดวกให้ลูกๆ หลานๆ สามารถ
แสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ใ หญ่ ห นึ่ ง เล่ า ว่ า ชุ ม ชนยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
โรงเรียนขนาดเล็กทีอ่ ยูใ่ นข่ายทีจ่ ะถูกยุบเลิกจากอัตราครู 1 คน ต่อเด็ก
20 คน ทำ�ให้มีครูประจำ� แค่ 3 คน กับผู้อำ�นวยการ 1 คน สอนเด็ก
172

40 ก ร ณี ศึ ก ษ า

6 ชั้นเรียนพร้อมกัน ด้วยธรรมนูญที่สร้างพลังสามัคคีชุมชนทำ�ให้เกิด
มิตใิ หม่ของการแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับประถม
ศึกษาของโรงเรียนแม่ทอม ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ในโรงเรียน โดยมีครูเกษียณอายุราชการอาสามาสอนในโรงเรียนอีกครัง้
โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยจำ�นวน 6 คน และรวบรวมเงินกันก่อตัง้ เป็นกองทุน
เพื่อจ้างครูอัตราจ้าง โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองทำ�ปิ่นโตให้เด็กมา
กินร่วมกันที่โรงเรียน ช่วงที่ผ่านมาเด็กได้เรียนเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียงกับครูภูมิปัญญา ตอนนี้กำ�ลังพัฒนาไปเป็นโรงเรียนกินนอน
มีการเปิดรับอาสาสมัครเข้ามาสอน มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาร่วมสอน
แล้ว 2 คน “หากท่านผู้อ่านท่านใดมีจิตศรัทธา ต้องการช่วยเหลือ
โรงเรียนไม่ว่าด้านใด เช่น สนับสนุน คอมพิวเตอร์ มาช่วยสอนพิเศษ
เสาร์อาทิตย์ หรือด้านใดก็ได้ครับ ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน เจตน์ธนัช
กุลนิล (หนึ่ง) โทร.08-1738-2563 หรือผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้าน
แม่ทอม อาจารย์พัชรี คีรีโชติ 08-6489-5089”
หากจะกล่าวว่า ชุมชนแม่ทอมตก จัดการตนเองได้ผ่าน
ธรรมนูญระดับหมู่บ้านก็คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมากนัก เพราะมี
ธนาคารสุขภาวะเป็นพื้นที่เชื่อมไปถึงชีวิตในแต่ละวันของคนในชุมชน
จนบางครั้งมีเสียงแซวกันอยู่ว่า “ธนาคารสุขภาวะ ทำ�ให้ชาวบ้านนำ�
ธรรมนูญไปใช้อยู่ในวิถีชีวิตแล้ว โดยที่เขาอาจไม่รู้ตัว” •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, เจตน์ธนัช กุลนิล และพิชัย อินทนิล วันที่ 3 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/787 สืบค้นวันที่ 27 พฤศจิกายน
2555.
http://www.gotoknow.org/profiles/users/jettanat สืบค้นวันที่ 27
พฤศจิกายน 2555.
เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส และวรรณา สุวรรณชาตรี, แบบบันทึกการติดตาม
โครงการสำ�นัก 6 ปี 2555 วันที่ 14 มีนาคม 2555.
ธรรมนูญสุขภาวะบ้านแม่ทอมตก หมู่ 2 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2554.
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29
รวมพลคนบ้านตีนวัด
• ภาวิณี ไชยภาค •

ชุมชนบ้านตีนวัด ตำ�บลควนลัง อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทีเ่ รียกว่า ตีนวัดก็เพราะทีต่ งั้ อยูท่ างด้านทิศใต้ของวัดควนลัง ด้วยความ
ที่เป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่อยู่ชานเมืองทำ�ให้มีประชากรแฝงจากบ้านเช่า
และบ้านจัดสรรที่เข้ามาทำ�โครงการ สมาชิกของชุมชนจึงมีความหลาก
หลายทัง้ ในฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบดัง้ เดิม สมัยใหม่
และการเช่าอยู่ หากนับรวมคร่าวๆ จาก 180 ครัวเรือนจะเห็นวิถีชีวิต
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากความคิดความเชือ่ อยู่ 3 ศาสนาด้วยกัน กล่าวคือ เป็น
คนไทยนับถือศาสนาพุทธ 91 ครัวเรือน มุสลิม 86 ครัวเรือน และ
คริสต์ 3 ครัวเรือน ที่นับถือศาสนาคริสต์เพิ่งเข้ามาอยู่โครงการบ้าน
จัดสรรในละแวกเดียวกับชุมชน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ป้าบุญสม วงศ์ชนะ และ
คณะทำ�งานโครงการอาหารสุขภาพชุมชนบ้านตีนวัด ได้รว่ มกันออกแบบ
กิจกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้การ
174

40 ก ร ณี ศึ ก ษ า

เคารพในความคิดความเชือ่
ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง ที่ มี ก าร
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
เรียกตัวเองว่า “กลุม่ ชุมชน
สามวิ ถี มี ค วามสุ ข ” ซึ่ ง
หมายถึงการอยู่ร่วมกันได้
อย่างความสามัคคี และมี
ความสุข
โดยกลุ่ ม ชุ ม ชน
สามวิถีมีความสุข จัดตั้งขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกจักออมเงิน และสามารถกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในภาวะฉุกเฉิน โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 25 คน และ
ขยายเป็น 184 คนในปัจจุบัน มีเงินออมทรัพย์เดือนละ 28,900 บาท
โดยความสนับสนุนช่วยเหลือจากเกษตรประจำ�ตำ�บลควนลัง
ป้าบุญสมเล่าว่า คนกลุม่ นีเ้ ป็นฐานสำ�คัญทีน่ �ำ มาสูก่ ารต่อยอด
งานด้านสุขภาพของชุมชนในเวลาต่อมา หลังจากคณะทำ�งานโครงการ
กับ อสม.ได้จัดทำ�สมุดบันทึกสุขภาพระดับบุคคล ก็ทราบข้อมูลของ
กลุม่ เสีย่ งทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคอ้วน
นำ�มาสูก่ ารประชุมร่วมกับสมาชิกในชุมชน ได้มาเป็นแผนงาน กิจกรรม
และทำ�ร่วมกัน โดยกิจกรรมแรก คือ “ทัวร์สุขภาพ” ด้วยการพา
ผูบ้ ริโภคไปพบกับผูผ้ ลิต การได้พดู คุยกันเรือ่ งอาหารสุขภาพถือเป็นการ
สร้างเครือข่ายอาหารสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสงขลาร่วมกัน
กิจกรรมที่สองเป็นการส่งเสริมให้ “อสม.น้อย” เรียนรู้วิธี
การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยการเชิญวิทยากรจากสาธารณสุข
อำ�เภอ และศูนย์แพทย์ชุมชนด้านโภชนาการ มาให้ความรู้เด็ก ทำ�ให้
เด็กสามารถตรวจสารปนเปื้อนในอาหารได้ และทำ�ให้เด็กรู้โภชนาการ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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อาหาร สามารถเลือกกินได้อย่างเหมาะสมและสามารถให้ความรู้กับ
คนในชุมชนได้ต่อไป
กิจกรรมที่สาม ร่วมกันทำ�กลุ่ม “ปุ๋ยอินทรีย์วิถีไทย” ที่มีการ
ทำ�ปุ๋ยหมัก และน้ำ�หมักชีวภาพเพื่อให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมจำ�นวน
50 ครัวเรือน นำ�ปุย๋ หมักชีวภาพทีร่ ว่ มกันทำ�ไปใช้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในล้อยางรถยนต์ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนมาจากเทศบาลจำ�นวน 200 เส้น
และมีการปลูกในภาชนะอืน่ ๆ อย่างคุณประเสริฐทีป่ ลูกผักในท่อก็มกี นิ
เพียงพอ เช่นเดียวกับทีป่ า้ บุญชวนสมาชิกและ อสม.น้อย เพราะถัว่ งอก
ไว้กินเอง เมื่อผักที่ปลูกเพียงพอในการบริโภคภายในครัวเรือนก็มีการ
นำ�มาวางขายที่ร้านองค์กรชุมชน ตั้งอยู่บ้าน อสม. ขายทุกวันพุธ
เป็นวันที่ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภค
“วันรวมพลคนบ้านตีนวัด” คณะทำ�งานโครงการได้ร่วมกับ
นักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่, สภาวัฒนธรรมตำ�บล
ควนลัง, กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองควนลัง, รพ.สต. และศูนย์แพทย์
ชุมชนตำ�บลควนลังเครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมขึ้น
ที่ทำ�การชุมชนบ้านตีนวัด โดยในวันงานได้รับเกียรติจากนายกพุ่งบุญ
วงศ์ชนะ นายกเทศบาลเมืองควนลัง มาเป็นประธานเปิดงาน สำ�หรับ
กิ จ กรรมจะเน้ น การสร้ า ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ก ลุ่ ม
สมาชิ ก ในชุ ม ชนทั้ ง 3
ศาสนามี ก ารรณรงค์ ใ ห้
สมาชิกในชุมชน ลดการ
กินอาหารหวาน, มัน, เค็ม
และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดย
เน้น 3 อ. คืออารมณ์,
อาหารและออกกำ�ลังกาย
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มีการจัดประกวดอาหารสุขภาพโดยให้สมาชิกในชุมชนนำ�
อาหารที่บริโภคในครัวเรือนใส่ปิ่นโตเข้าประกวด เพื่อจะได้ทราบว่า
แต่ละครัวเรือนมีเมนูอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ, ปลอดสารเคมี และใช้วตั ถุดบิ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการประกอบอาหารหรือไม่ และในวันนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือ
จากพี่เลี้ยงโครงการมาให้ความรู้, ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง 3 อ. และ
การปฏิบตั ติ นเองสำ�หรับกลุม่ เสีย่ งทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง ได้แก่ โรคความดัน,
เบาหวาน และโรคอ้วน และได้มกี ารสาธิตการทำ�อาหารทีเ่ หมาะสำ�หรับ
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แกงส้ม, แกงเลียง, น้ำ�พริกผักลวก
สำ�หรับอาหารหลัก ที่จดั ไว้เพื่อผู้เข้าร่วมในมื้อเย็น อสม.น้อย
ได้มาร่วมกันทำ�ร่วมกับแม่ครัวทั้งไทยพุทธ และมุสลิม โดยมีแม่ครัว
มุสลิมเป็นแม่งาน มีเมนูสุขภาพที่ทำ�กันเป็นแกงเลียงผักรวม แกงส้ม
น้ำ�พริก เลี้ยงสมาชิกกว่า 100 คน ทั้งไทยพุทธ มุสลิม และคริสต์
อาหารทุกอย่างไว้วางใจได้ เพราะได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถันตามหลัก
การศาสนาอิสลามทุกประการ นอกจากได้กนิ อาหารอร่อย ดีตอ่ สุขภาพ
แล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทำ�อาหารให้แก่เด็กๆ ได้
กลับไปทำ�กิน เป็นการสืบทอดได้อีกทางหนึ่ง
กิจกรรมลานวัฒนธรรมอาหารคาวหวาน วันเสาร์-อาทิตย์
เป็นการมาแบ่งปัน และเรียนรู้ด้านเทคนิคการทำ�อาหารร่วมกัน และ
ยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทั้งแกงเผ็ด แกงเลียง และอาหาร
พื้นบ้านอีกหลายชนิด นอกจากนั้นยังมีการประกวดแฟนซี อสม.
นุ่งกระโปรงเดินรณรงค์แจกโปสเตอร์อาหารสุขภาพ พร้อมหาบพืชผัก
ผลไม้สขุ ภาพไปให้ชมและชิมกันในงานของหมูบ่ า้ น “อันนีเ้ รามีเทคนิค
ป้าทำ�ได้ด”ี ป้าบุญสมพูดแล้วยิม้ อย่างสบายใจ อย่างไรก็ตาม ป้าบุญสม
และทีมงานประสบปัญหาเรื่องการทำ�งานเอกสารอยู่มาก “ยอมรับว่า
เหนื่อยมาก ตอนหลังได้ลูกสาวมาช่วยก็พอไปได้”
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ปัจจุบันนี้คนชุมชนบ้านตีนวัด หันมารักสุขภาพมากขึ้น อย่าง
พืน้ ทีก่ ารออกกำ�ลังกายก็ได้รบั การบริจาคจากชาวบ้าน เรือ่ งปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ เทศบาลก็รับไปส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และทำ�งานร่วมกับ
อสม.ที่แบ่งพื้นที่กันดูแลสมาชิกเป็น 13 โซน ผลตอบแทนอีกอย่าง
ที่ได้รับและภาคภูมิใจคือ ป้าได้เป็น อสม.ดีเด่น ด้านการดูแลสุขภาพ
คนในชุมชน แต่นนั้ ก็ไม่ส�ำ คัญเท่ากับทีท่ กุ กิจกรรมทีร่ ว่ มกันจัดขึน้ นีค้ �ำ นึง
ถึงประโยชน์สูงสุดด้านสุขภาพที่ชุมชนจะได้รับเป็นสำ�คัญ •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, บุญสม วงศ์ชนะ และทีม วันที่ 3 ตุลาคม 2555.
รายงานความก้าวหน้าโครงการ 20 พฤศจิกายน 2554.
แบบสรุปกิจกรรมโครงการ
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30
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเด็กบ้านลิพัง
• ภาวิณี ไชยภาค •

นี่ ๆ ฝ่ า ยขนส่ ง ขั บ รถสามล้ อ ซื้ อ ขยะ น้ า รั ต น์ ‘วิ รั ต น์
ทองแป้น’ ผู้รับผิดชอบโครงการคณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ
สานสุข หมู่ที่ 1 ตำ�บลลิพัง อำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง แนะนำ�
น้องบัว ‘ชฎาภรณ์ ดำ�ชิง’ กรรมการธนาคารขยะชุมชนบ้านลิพัง
ให้ฉันรู้จักอย่างเป็นทางการ ถัดไปเป็นน้องเปิ้ล ‘จีราภร สิงห์อินทร์’
ฝ่ายการเงินบัญชีทำ�หน้าที่บันทึกรายรับ รายจ่าย ในขณะที่น้องกิ๊ฟ
‘อนุสรา จิตเที่ยง’ น้องอุ้ม ‘จาริญา อินทรัตน์’ น้องณัฐ ‘ธวัชชัย
หนูหมาด’ น้องหมอก ‘ฉลองชัย พลพัง’ ช่วยกันจัดการในเรื่อง
งานประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน โทรศัพท์ไปบริษัทขยะ
เพื่อตรวจสอบราคาในทุกวันที่เปิดทำ�การธนาคาร ทราบแล้วก็แจ้งแก่
กรรมการและสมาชิก นอกจากนั้นก็เป็นการรับซื้อขยะด้วยการนำ�มา
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555

179

ชั่งกิโล ตามด้วยการช่วยกันคัดแยก และจดบันทึกขยะชนิดต่างๆ
ทุกขัน้ ตอนถูกวางไว้อย่างเป็นระบบเพือ่ การทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อถึงวันทำ�การธนาคารทุกวันที่ 16 ของเดือน
น้องกิ๊ฟเล่าว่า ธนาคารขยะมีแกนหลักในการทำ�งานอยู่ 9 คน
จากกรรมการ 15 คน โดยคณะทำ�งานชุดนี้เกิดขึ้นจากการเข้าค่าย
เด็กและเยาวชนบ้านลิพังเมื่อต้นปี “จำ�ได้ค่ายนั้นมีผู้เข้าร่วม 50 คน”
นอกจากมีธนาคารขยะแล้ว ในค่ายเดียวกันมีการตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านเด็กจำ�นวน 23 คน เพื่อทำ�งานหนุนเสริมกันด้วย โดยมี
กรรมการหมู่ บ้ า นเด็ ก ทำ � หน้ า ที่ ดู ภ าพรวมของชุ ม ชนที่ เ ด็ ก เข้ า ไปมี
ส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม หลายคนในกรรมการธนาคารขยะก็ไปเป็น
กรรมการหมู่บ้านเด็กด้วย ตรงนี้ก็เห็นว่ามีความซ้ำ�ซ้อนกันอยู่บ้าง
น้าวรณ์ หนูหมาด พี่เลี้ยงสนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์เสริม
เราเห็นว่า ขยะมีมากและเป็นปัญหา น้องกิ๊ฟบอกเหตุผล
ที่เธอและเพื่อนอาสาเข้ามาทำ�เรื่องนี้ร่วมกัน แต่ก่อนหน้านั้นกรรมการ
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หมูบ่ า้ นมีการเก็บข้อมูลมาก่อนแล้ว โดยพบว่า สมาชิกบ้านลิพงั จำ�นวน
197 ครัวเรือน สร้างขยะเดือนละประมาณ 5,910 กิโลกรัม เฉลี่ย
แล้วต่อครัวเรือนสร้างขยะประมาณ 1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งขยะเหล่านี้
ส่วนใหญ่ถูกกำ�จัดแบบผิดวิธี เนื่องจากหลายคนยังขาดความรู้ในการ
จัดการขยะ
ธนาคารขยะ จึงเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทีค่ ณะกรรมการหมูบ่ า้ นเด็ก
ได้ ทำ � งานร่ ว มกั บ คณะกรรมการหมู่ บ้ า น มี เ ด็ ก และเยาวชนเป็ น ผู้
ดำ�เนินการ โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น งานนีน้ อกจาก
เด็กได้ประสานงานกับเพื่อนเด็กด้วยกันและคนในหมู่บ้านแล้ว ยังได้
ขยายไปยังหมูบ่ า้ นใกล้เคียง โดยการชวนผูส้ นใจมาลงหุน้ ๆ ละ 50 บาท
เพื่อเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ได้มาเป็นเงินทุนตั้งต้นในการรับซื้อขยะ
และใช้ในการบริหารจัดการ รวมเป็นเงิน 4,000 บาท มีสมาชิก 54 คน
มีหนุ้ จำ�นวน 80 หุน้ ปัจจุบนั มีเงินออมสะสมจากการจัดการขยะจำ�นวน
2,500 บาท
กิ๊ฟบอกว่า การทำ�ธนาคารขยะของพวกเธอ สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้ เพราะสามารถทำ�ให้เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่
หันมาร่วมกันลดการสร้างขยะในครัวเรือนลงได้ถงึ ร้อยละ 50 โดยขยะ
ทีผ่ า่ นการคัดแยกแล้วบางชิน้ สามารถนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ทีเ่ หลือไม่ใช้
จริงๆ เขาก็นำ�มาขายที่ธนาคาร และพัฒนามาเป็นบ้านต้นแบบในการ
จัดการขยะถึง 50 ครัวเรือนด้วยกัน
หากใครเดินเข้าไปในหมู่บ้านลิพังก็อย่าลืมสังเกตดูนะคะว่า
บ้านไหนมีสติ๊กเกอร์ความว่า “บ้านนี้หน้าบ้านสะอาด” เป็นสัญลักษณ์
ครัวเรือนต้นแบบติดไว้หน้าบ้าน เพราะนั่นคือผลงานส่วนหนึ่งของ
น้องกิ๊ฟและเพื่อนที่ทำ�งานร่วมกับชุมชน แต่ที่น่าชื่นชมมากกว่านั้น
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ น้องกิฟ๊ และเพือ่ นๆ ทีม่ าทำ�งานนีด้ ว้ ยกันสามารถปรับ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ทันที เมื่อเข้ามาทำ�ธนาคารขยะ เพราะเธอ
เลือกที่จะใช้เวลาว่างมาทำ�ประโยชน์เพื่อชุมชนแทนที่จะไปเที่ยวเล่น
อยู่ที่ใดที่หนึ่ง
เมือ่ ย้อนทบทวนกระบวนการ ธนาคารขยะและคณะกรรมการ
หมู่บ้านเด็ก ทั้งสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีค่ายแรก ที่น้ารัตน์
และน้าวรณ์เรียกว่า “ค่ายเชิงปฏิบัติการ” ที่สร้างการเรียนรู้ให้เด็ก
และเยาวชนเรื่องการทำ�งานสาธารณะ ผ่านการจำ�ลองแบบความเป็น
ชุมชน เพราะการเข้าค่ายจะทำ�ให้ทกุ คนได้ท�ำ หน้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
ของตนเองและกลุ่มไปพร้อมๆ กัน ซึ่งค่ายนี้แบ่งการทำ�งานออกเป็น
5 กลุ่ม คือ กลุ่มปรุงอาหารร่วมกับแม่ครัว กลุ่มล้างจาน กลุ่มกวาด
ขยะ กลุ่มล้างห้องน้ำ� และกลุ่มจัดกิจกรรมสันทนาการ
พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไป
ทันทีที่เขาได้ทำ�งานตามหน้าที่
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจนสำ � เร็ จ
ลุล่วง แม้จะเต็มไปด้วยความ
ยากลำ�บาก และมีการลองผิด
ลองถูกอยู่ตลอดเวลาของการ
ทำ�งาน แต่นั่นแสดงให้เห็นว่า
เขาสามารถใช้ทักษะชีวิตจาก
ประสบการณ์ของเขาเองเข้ามา
คิด ออกแบบ และทำ�งานร่วม
กับกลุ่ม
อย่างเช่น เรื่องการทำ�
อาหารเป็นกิจกรรมรายบุคคล
ทีเ่ ยาวชนในค่ายสามารถพัฒนา
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ทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นได้ เพราะหลายคนไม่ค่อยได้ทำ�ในที่อื่นๆ ในค่าย
ทุกคนสามารถทำ�ให้ตัวเองกินได้และเพื่อนก็ได้กินในสิ่งที่ตัวเองทำ�
เช่นเดียวกับทุกกิจกรรม หากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ไม่มคี วามรับผิดชอบ ก็จะ
ทำ�ให้สมาชิกค่ายคนอื่นๆ เดือดร้อนไปด้วย ตรงจุดนี้เองที่ทำ�ให้ผู้เข้า
ร่วมค่ายเกิดการเรียนรู้ กระบวนการทำ�งานทางสังคม เกิดจิตสำ�นึก
ความรับผิดชอบต่อคนอื่น และวันต่อๆ ไปเมื่อเติบใหญ่ขึ้น การเรียนรู้
ที่ได้จากกิจกรรมเหล่านี้จะทำ�ให้เขาและเธอสามารถอยู่ร่วมในสังคมนี้
ได้อย่างไม่รู้สึกแปลกแยก และไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหา
เนือ้ หาค่ายถูกสอดแทรกด้วยกิจกรรมเชิงวิชาการเพือ่ สร้างการ
เรียนรู้ในเชิงวิธีคิดและปฏิบัติการไปด้วยกัน โดยการตั้งโจทย์ให้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ชมุ ชน เพือ่ ความเท่าทันการเปลีย่ นแปลง แล้วช่วย
กันหาแนวทางการพัฒนาชุมชน ด้วยการเขียนโครงการ กระบวนการนี้
เห็นได้ชัดว่า ทำ�ให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของตัวเอง สามารถนำ�สิ่งที่
ตัวเองคิด มาร่วมวิเคราะห์ และแสดงออกผ่านการพูดคุยกลุ่มย่อย
และสามารถนำ�เสนอกลุม่ ใหญ่ ได้มาเป็นชุดความรูแ้ ละแผนปฏิบตั กิ าร
ในการนำ�กลับไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเองและชุมชน
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการหมู่ บ้ า นเด็ ก ขึ้ น มาเป็ น กลไก
การทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการชุมชน อสม. ประธานคุ้มบ้าน และ
พัฒนาชุมชน เพื่อนำ�สิ่งที่พวกเธอและเขาคิด วางแผนไว้มาทำ�ให้
เห็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ ที่น้องกิ๊ฟเล่าให้ฟังแล้วข้างต้น หรือการ
ชวนเพื่อนกลุ่มเสี่ยงเข้ามาร่วมกิจกรรม เรื่องสุขภาพของคนในชุมชน
เรื่องการทำ�บัญชีครัวเรือน เรื่องการทำ�เกษตรปลอดสารพิษ ที่มีการทำ�
น้ำ�หมักชีวภาพ เรื่องการทำ�อาชีพเสริมอย่างเรื่องการเพาะเห็ด ไม่เว้น
แม้แต่เรื่องปัญหายาเสพติด เมื่อความคิดชัด การทำ�งานส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทิศทางที่ดี
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ฉันจึงไม่แปลกใจนัก เมื่อทราบจากน้ารัตน์ว่า ประธานคณะกรรมการหมูบ่ า้ นเด็กได้รบั คัดเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลลิพังในเวทีประชุมเยาวชนระดับตำ�บลลิพัง
ที่ประกอบด้วยเยาวชน 7 หมู่บ้าน ในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับที่ชุมชน
ได้รับรางวัลโล่ “สิงห์ทอง” จากสมเด็จพระเทพฯ ในฐานที่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรชุมชนแกนนำ�หลักสำ�คัญในการพัฒนา
หมู่บ้านดีเด่น
มาถึ ง วั นนี้ น้ า รั ต น์ มี ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า นเด็กเข้า มาเสริม
กรรมการหมู่ บ้ า นที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม 15 คน เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ที ม ละ 3 คน
เป็น 45 คน เช่นเดียวกับที่ อสม.มีคุ้มบ้านที่ดูแลร่วมกันอยู่ 17 คุ้ม
ก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านเด็กเข้าไปทำ�งานร่วม ทำ�งานเชื่อมให้คนกลุ่ม
ต่างๆ ในหมู่บ้านหันมาสนใจดูแลบ้านของตัวเอง ที่หมายรวมถึงบ้าน
ของชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน
จากที่คณะกรรมการหมู่บ้านเคยห่วงกังวลว่าเด็กจะมีส่วนร่วม
ในงานของหมู่บ้านน้อย หรือเกรงว่าจะไม่มีคนสานต่อการทำ�งาน
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บัว กิ๊ฟ และเพื่อนๆ ได้พูดและทำ�ให้เห็นกันแล้วว่า สิ่งที่เธอและเขา
ได้เรียนรูต้ ลอดช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมาคือ การทำ�กิจกรรมทำ�ให้ได้เรียนรูก้ าร
ใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้าน ได้รู้จักชุมชน ได้รู้กิจกรรมของชุมชนมากขึ้น
การได้ร่วมกันคิด และทำ� อย่างเรื่องการจัดการขยะ เมื่อทำ�แล้วเห็น
หมู่บ้านสะอาดเธอก็รู้สึกภูมิใจ ที่เรียกว่า “เด็กนำ� ผู้ใหญ่หนุน” ตาม
หลักการที่คณะกรรมการหมู่บ้านคิด เปะเลยใช่ไหมค่ะ
สำ�หรับเครือข่ายที่สนใจ น้องๆ คณะกรรมการหมู่บ้านเขาให้
ไว้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำ�งานเด็กและชุมชนร่วมกัน สามารถ
สื่อสารถึงกันผ่านช่องทางที่สาธารณะเข้าถึง ทางอีเมล์และเฟสบุ๊ค
ตามชื่อนี้นะคะ (กิ๊ฟ) อนุสรา จิตเที่ยง Anwtsara_lemee@hotmail.
co.th (อุ้ ม ) จาริ ญ า อิ น ทรั ต น์ Rahyahtamjai@gmail.com
(สองคนหนึง่ ใจ) (บัว) ชฎาภรณ์ ดำ�ชิง chadaporn3697@gmail.com
(ณัฐ) ธวัชชัย หนูหมาด tawatchai.Nut@gmail.com (หมอก)
ฉลองชัย พลพัง hmok2539@hotmail.com (เปิล้ ) จีราภร สิงห์อนิ ทร์
ple-ple2004@hotmail.com •
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มุสลิม๊ะห์นักจัดการคนและขยะ
• ภาวิณี ไชยภาค •

การใช้ความนุ่มนวลในการประสานงานเพื่อให้เกิดการเจรจา
สนทนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนได้มาเป็นความคิดความเห็นร่วม
และการทำ�งานร่วมกันของคนในชุมชน เริม่ ต้นจากเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
ตามมาด้ ว ยเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน เป็ น บทพิ สู จ น์ ห นึ่ ง ที่ ก๊ ะ น้ อ ย
(สรรพนามเรียกพี่) ‘ณัฐกานต์ ศรียาน’ มุสลิม๊ะห์แห่งบ้านควนโท๊ะ
ตำ�บลแป-ระ อำ�เภอท่าแพ จังหวัดสตูล ใช้บคุ ลิกลักษณะหนึง่ ของความ
เป็นหญิงไทยพุทธที่เข้ามาเป็นหญิงไทยมุสลิมตามความเชื่อของสามี
และก้าวเข้ามามีบทบาทนำ�การทำ�งานในชุมชนมุสลิม โดยมีตำ�แหน่ง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เป็นเครื่องการันตีใน
ศักยภาพการทำ�งานที่ผ่านมา
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่แสดงให้เห็นได้ผ่านการพูดบวกกับความรู้
จากประสบการณ์ทำ�งานทำ�ให้ก๊ะน้อยสามารถพูดอย่างเต็มปากเต็มคำ�
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ได้วา่ เธอต้องการเข้ามาทำ�หน้าทีเ่ ป็นคนกลางเชือ่ มประสานทัง้ มุสลิมะ๊ ห์
มุสลิมีน กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงทุกๆ กลุ่มในชุมชนมาทำ�งาน
ร่วมกัน โดยเริ่มต้นจากแกนนำ�หลักที่เป็นกลุ่มแม่บ้านจำ�นวน 50 คน
จากมุสลิม๊ะห์ 500 คน และมุสลิมีน 200 คน ที่ทำ�งานด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ แม่และเด็ก ประสบความสำ�เร็จมาแล้ว และกำ�ลังไปต่อเพื่อ
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ผ่านเรื่องการจัดการขยะดังที่ก๊ะณัฐกานต์พูด
ว่า “เรือ่ งนีม้ นั ไม่ใช่เรือ่ งการจัดการขยะ มันเป็นเรือ่ งของการจัดการคน
ทุกระดับทุกชนชั้น ทุกกลุ่มอายุ ที่เราต้องมาทำ�งานร่วมกัน”
บ้านควนโท๊ะเป็นชุมชนขนาดกลาง เดิมยังไม่มรี ะบบการจัดการ
ขยะรวม ทำ�ให้ต่างคนต่างทิ้งในพื้นที่ของตัวเอง บางส่วนก็เผา แต่ก็ยัง
มีขยะเพ่นพ่านในชุมชน ทีม อสม.จึงประสานไปยังฝ่ายสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเพื่อทำ�เรื่องการจัดการขยะ ซึ่งเป็น
จังหวะเดียวกับเจ้าหน้าที่ อบต.แป-ระ เข้ามาพูดคุยถึงระบบการจัดการ
ขยะ โดยยกตัวอย่างการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำ�บลละงูว่า ใช้ทุน
ในการเก็บขยะแต่ละปีเป็นเงินกว่าล้านบาท แต่ก็ยังมีขยะล้นบ่อ เป็น
บ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในพื้นที่
เมื่อได้ข้อมูลชุดนี้ กอปรกับการชักชวนจาก อบต. จนเห็นว่า
โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีเป้าหมายเดียวกัน ก๊ะน้อย
และที ม จึ ง ไม่ ลั ง เลที่ จ ะทำ � งานร่ ว มกั น มี ก ารตั้ ง คณะทำ � งานขึ้ น มา
7 คน ในการดำ�เนินโครงการ เพื่อให้การจัดการขยะง่ายขึ้น ทั้งการ
นำ�กลับมาใช้ซ้ำ� (Reuse) และการคัดแยกให้สามารถนำ�กลับไป
ทำ�ใหม่ได้ (Recycle) โดยที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
ก๊ะน้อยเล่าว่า ฐานหลักในการชวนคิด ชวนคุย กิจกรรมแทบ
ทุกครั้งจะอยู่ที่มัสยิดบ้านควนโท๊ะ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชุมชน
มีโต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู ครูโรงเรียนตาดีกา และสมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วม
ด้วยอย่างต่อเนือ่ ง จากการประชุมนำ�มาสูก่ ารวางแผนการทำ�งานร่วมกัน
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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โดยกลุ่มได้แจกถุงใส่ขยะคัดแยกแล้ว ให้แก่สมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการ
มองเห็นว่าเป็นขยะชนิดใด สำ�หรับการช่วยกันลดปริมาณขยะอีกทาง
คื อ การสนั บ สนุ น แม่ บ้ า นให้ ใ ช้ ต ะกร้ า หรื อ ถุ ง ผ้ า ใส่ ข องเวลาที่ ไ ป
ตลาดนัด
ส่วนขั้นตอนการทำ�งานก่อนจะเป็นตลาดนัดขยะ จะมีการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำ�งาน 42 คน จำ�นวน 3 ครั้ง ตามด้วย
การจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 200 คน จำ�นวน 3 ครั้ง
แล้วชวนสมาชิกร่วมกันบำ�เพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียน 60 คน และที่
มัสยิดอีก 200 คน จำ�นวน 3 ครัง้ ตามด้วยการให้ความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร
การทำ�น้�ำ หมัก 1 ครัง้ อย่างทีบ่ า้ นก๊ะน้อยก็ท�ำ และใช้น�้ำ ยาเอนกประสงค์
ที่ทำ�เอง
จากนั้นทีมงานร่วมกันจัดประกวดบ้านน่าอยู่ และสุดท้าย
ปลายทางคือการจัดตั้งจุดรับซื้อขยะที่มาจากการลงหุ้นของสมาชิก
เรียกกันเท่ๆ ว่า ตลาดนัดขยะ ซึ่งหมายถึงการเอาขยะที่คัดแยกแล้ว
มาขายในวันเดียว โดยมีก๊ะตีม๊ะ ‘ฟาตีม๊ะ โต๊ะหลัง’ รับผิดชอบเรื่อง
การจดบันทึกการรับซื้อ ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน แล้ววันรุ่งขึ้นบริษัท
วงพานิชย์ก็เข้ามารับซื้อไปจนหมด สามารถลดขั้นตอนเรื่องการจัดเก็บ
ไปได้ และได้เงินมาหมุนใช้ได้เลย ก๊ะนฤมล อุโหยบ พี่เลี้ยงโครงการ
กล่าวเสริม
แกนนำ�หลักที่ร่วมคัดแยกก่อนเป็นกลุ่มแม่บ้านในแต่ละครัว
เรือนจำ�นวน 50 คน แล้วขยายความรับผิดชอบไปอีก 3 ครัวเรือน
ทั้งหมด 176 ครัวเรือน ด้วยการช่วยกันดูแลการจัดการขยะ คัดแยก
ขยะจากครัวเรือน อันไหนใช้ได้นำ�กลับมาใช้ใหม่ส่วนไหนไม่ใช้แล้ว
แต่ละครัวเรือนก็นำ�มาร่วมกันจัดการโดยคนในชุมชนรับซื้อกันเอง
มีโรงเรียนประถมในหมู่บ้านเข้าร่วม ด้วยการทำ�กิจกรรมนักอนุรักษ์
ตัวน้อยทุกวันศุกร์ โดยให้เด็กนักเรียนจัดเก็บขยะ คัดแยกร่วมกับครู
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แล้วเอามาขายทีต่ ลาดนัดขยะของชุมชนโดยใช้ศนู ย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (สสมช.)
แม้ ง านนี้ จ ะมี เ พี ย ง 61 ครั ว เรื อ นที่ ม าร่ ว มขายที่ ต ลาด
แต่ ก ระแสคิ ด เรื่ อ งการลดปริ ม าณขยะได้ ก ระจายไปทั่ ว ทั้ ง ชุ ม ชน
ทุกครัวเรือนร่วมกันทำ� เมื่อการทำ�งานได้ผลดีมีการประสานการทำ�งาน
เข้ามาของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนงาน
ในปีต่อไป
การบริหารจัดการเรื่องรับซื้อขยะ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึก
ชนิด ปริมาณขยะ และการทำ�บัญชีการเงิน ทั้งของตลาดขยะ และ
ของโครงการ เป็นบทเรียนสำ�คัญที่ทำ�ให้แกนนำ�มุสลิม๊ะได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง จนบางครั้งถึงกับเหนื่อยล้า
ไปบ้าง อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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มีการรับซื้อไปแล้ว 9 ครั้ง 5 ครั้งแรกคิดผลกำ�ไรได้ 4,952 บาท กำ�ไร
เฉลี่ยประมาณ 20%
ส่วนของขยะทีค่ ดั แยกได้ของสมาชิก ก๊ะน้อยเล่าว่า ขยะเปียก
นอกจากนำ�มาทำ�น้ำ�หมักใช้ในครัวเรือนแล้ว ส่วนที่เป็นมูลวัว มูลสัตว์
ในแต่ละบ้าน เศษอาหารที่มีมากในโรงพยาบาล ตลาด หลังจากได้
เรียนรู้จากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านควนโดน ก็นำ�
แนวคิดนั้นมาปรับใช้ในการทำ�แก็สชีวภาพที่ชุมชน โดยใช้วัตถุตั้งต้น
จากมูลวัว ตอนนี้ทำ�แก็สได้สองถังกำ�ลังรอดูปริมาณแก๊สที่ได้ เพื่อนำ�
ไปบรรจุลงถังใช้ในครัวเรือน
สำ�หรับผลที่เกิดขึ้นจากการทำ�งานที่ผ่านมามีหลายประการ
ดังทีม่ กี ารบันทึกไว้ในรายงานปิดโครงการ กล่าวคือ การเกิดความรูห้ รือ
นวัตกรรมชุมชน มีองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องการคัดแยกขยะ ประโยชน์
และโทษของขยะ มีกระบวนการทำ�งานที่เป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วม
ในชุมชน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้กับชุมชนเละเครือข่าย เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ การจัดการด้านอารมณ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีพฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน
พัฒนาการทำ�งานร่วมกัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
ทางกายภาพมีการจัดการขยะ การประกวดบ้านน่าอยู่ การงดใช้สารเคมี
ในการเกษตร การใช้ศาสนาหรือมัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนจากขยะที่มาจากชุมชนเอง
การพัฒนานโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาวะ มีกฎกติกาของ
กลุ่ม ชุมชน การใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่สาธารณะ มีมาตรการทาง
สังคม ชุมชน ในการทำ�งานร่วมกัน มีการจัดตั้งสภาในชุมชน เกิด
กระบวนการชุมชน การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน มีการจัดตัง้ กองทุน
ในหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของ
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กลุ่มชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดความรู้และ
สร้างคนในการดำ�เนินงานเพื่อชุมชน
มิติด้านภาวะปัญหา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในชุมชนเอง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่าง
มีสมดุล การใช้ชีวิตเรียบง่ายและพอเพียง ชุมชนมีความเอื้ออาทร
ช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น มี ก ารตั ด สิ น ใจโดยใช้ ฐ านปั ญ ญาความถู ก ต้ อ ง
เป็นกลางและชุมชนใช้หลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ทุกวันนี้ที่ชุมชนเราไม่มีถังขยะ เราจัดการได้ ก๊ะเล่ายิ้มๆ
โครงการนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี ทำ�ให้เราสร้างคนทำ�งานชุมชนได้และพัฒนา
มาเป็นสภาบ้านควนโท๊ะ การได้ทำ�เรื่องหลักฐานการเงิน การได้ทำ�งาน
บูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชนอย่างมีกระบวนการ ทำ�ให้มีความ
มัน่ ใจมากขึน้ ทีจ่ ะไปทำ�เรือ่ งอืน่ ๆ ในชุมชน อย่างเรือ่ งเด็กวัยรุน่ ทีต่ อนนี้
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ยังไม่ได้เข้ามา เพราะก่อนหน้านีก้ ะ๊ น้อยรูส้ กึ ว่า เข้าถึงได้ยาก แต่เมือ่ ได้
เข้าไปทำ�งานจริงๆ ก็ไม่ได้ยากหากตัง้ ใจจะทำ� เพราะเด็กกลุม่ นีต้ อ้ งการ
มีพื้นที่ทำ�กิจกรรม
“ถ้าคนไม่มจี ติ สาธารณะทำ�ไม่ได้” ก๊ะน้อยยืนยันความเป็นจริง
ข้อหนึ่งที่ทำ�ให้ตัวเองและทีมทำ�งานมาได้ และจะช่วยกันทำ�ต่อเพื่อใช้
กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ซึ่งจะว่าไปชุมชน
ที่นี่ก็มีคนทำ�งานอยู่แล้วในหลายเรื่อง หลายกลุ่มกิจกรรม
ดังนั้น สิ่งที่เธอกำ�ลังทำ�อยู่และจะทำ�ต่อไปคือ ทำ�หน้าที่
ประสานงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้หลักว่า “ความ
จริงใจทุ่มเท ไม่ได้เอาเปรียบ” มาเป็นจุดร้อยรัด สร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธา นี่น่าจะเป็นลักษณะเด่นของความเป็นมุสลิม๊ะ ณ บ้านควนโท๊ะ
แห่งนี้ •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ณัฐกานต์ ศรียาน, ฟาตีม๊ะ โต๊ะหลัง และนฤมล อุโหยบ วันที่
2 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/769 สืบค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2555.
บันทึกการประชุม โครงการมุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชน วันที่ 16
พฤศจิกายน 2554 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำ�บลแป-ระ
ดาษ ศรียาน และทีม รายงานโครงการมุสลีม๊ะห์นักจัดการคนและขยะใน
ชุมชน บ้านควนโท๊ะ หมู่ที่ 2 ตำ�บลแป-ระ อำ�เภอท่าแพ จังหวัด
สตูล. 16 สิงหาคม 2555.
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32
การทำ�นาอินทรีย์
ที่ชุมชนบ้านหมาก
• ภาวิณี ไชยภาค •

ชุมชนบ้านหมาก ตำ�บลบ้านเพิง อำ�เภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีสมาชิก 300 กว่าคน 40 ครัวเรือน ลักษณะพื้นที่
ราบลุ่ม เป็นดินดอนปากแม่น้ำ� เดิมคนที่นี่ปลูกผักทำ�นาไว้กินเอง ภาย
หลังเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นนากุ้ง มีการใช้สารเคมีในการเลี้ยงจำ�นวน
มาก กระทั่งปี 2531 สภาพดิน น้ำ� เปลี่ยนไปมากผลผลิตได้ไม่คุ้มกับ
การลงทุน สุดท้ายแทบทุกครัวเรือนขาดทุนอย่างหนักจนทำ�นากุ้งต่อ
ไม่ได้ จึงหันกลับมาทำ�นาข้าวอีกครัง้ แม้จะรูว้ า่ สภาพดิน น้�ำ สิง่ แวดล้อม
เสื่อมโทรมลงมากแล้วก็ตาม การทำ�นาข้าวรอบใหม่นี้ จึงมีชีวิตและ
ลมหายใจของน้ำ� ดินสภาพแวดล้อมเป็นเดิมพัน ดังนั้น ชาวบ้าน
จึงช่วยกันระดมความคิด ประสบการณ์จากคนรุ่นบรรพบุรุษ ร่วมกับ
ความรู้สมัยใหม่มาเพิ่มพูนเข้าด้วยกัน
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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พีไ่ ร ‘อุไร จันจำ�ปา’ เดิมเป็นคนระโนดย้ายมาเป็นสะใภ้ชมุ ชน
บ้านหมาก เธอเรียนรู้การทำ�นามาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมจากการ
ไปทำ�นากับครอบครัว เธอรู้ว่าควรเลือกเมล็ดพันธุ์ลักษณะไหน ดูแล
ต้นข้าวอย่างไร เคยหาบกล้า ดำ�นา เก็บข้าว ผูกเลียงข้าวเป็นกำ� กระทัง่
การสีข้าว การหุงข้าวให้สมาชิกในครอบครัวกินมาจนถึงวันนี้ เธอมั่นใจ
ว่า การทำ�นาเป็นอาชีพสามารถอยู่ได้ เพราะพี่ชายของเธอทำ�นาอยู่
ทีร่ ะโนด แบบไม่ได้จา้ งแรงงาน ได้ก�ำ ไรปีละ 200,000 - 300,000 บาท
บ้านสามีไม่มีที่นาของตัวเอง เธอจึงใช้วิธีการเช่านาของเพื่อน
บ้าน 80 ไร่ๆ ละ 300-500 บาท ขึ้นอยู่กับความไกลหรือใกล้น้ำ�
ทำ�นาปีได้ผลผลิตไร่ละ 400 กิโลกรัม หากจ้างทุกอย่างต้นทุน 1,700
บาทต่อไร่ แต่เธอทำ�ปุ๋ยเองต้นทุนจึงอยู่ที่ไร่ละ 1,300 บาท คิดเป็น
32 ตัน ราคาข้าวเปลือกตันละ 6,000-7,000 บาท เป็นเงิน 208,000
บาท หักค่าเช่า 40,000 บาท ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 101,000 บาท
ผลกำ�ไรสุทธิจะตกประมาณ 67,000 บาท ที่นี่เธอทำ�นาแบบไถกลบ
ต่อซังร่วมกับเพื่อนสมาชิกกลุ่มนาอินทรีย์ รวมแล้วประมาณ 300 ไร่
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การทำ�นาข้าวอินทรีย์ที่บ้านหมาก ทางอำ�เภอเข้ามาสนับสนุน
จนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านเพิง มีสมาชิกอยู่ 12
คน “แม้จะน้อยด้วยความรู้แต่มากด้วยประสบการณ์” พี่ไรพูดด้วย
ความมั่นใจ เพราะถ้าให้พูดเรื่องอื่นเธอบอกพูดไม่เก่ง แต่ถ้าพูดเรื่อง
การทำ�นาอินทรีย์นี่ถึงไหนถึงกัน แล้วเล่าย้อนประสบการณ์ว่า แรกๆ
ที่เข้ามาทำ�นาอินทรีย์ก็ถูกเพื่อนบ้านค่อนขอดตลอดเวลา บ้างก็ว่าไม่มี
ทางสำ�เร็จ จะสำ�เร็จได้อย่างไร ใช้ขี้วัวไปใส่ในนา ต่อมาเมื่อข้าวที่ปลูก
ได้ผลผลิตดี เธอก็เอาไปจ้างโรงสีสใี ห้ จนหลายคนได้เห็นว่า ทำ�ได้และ
ได้ผลผลิตไม่แพ้กนั อีกเรือ่ งทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ คือ ปลอดภัยทัง้ คนกินและ
สิ่งแวดล้อม พี่บีม ‘อุมากร วิปุลากร’ ทีมงานเล่าเสริม
ครั้นได้ทำ�โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน
หมาก พี่ไร พี่บีมก็ไปคุยกับชาวบ้านได้มากขึ้น กอปรกับสามีของพี่ไร
เป็นเพื่อนกับสมาชิก อบต.บ้านหมาก และสนิทสนมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน ก็ทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างดี ภายหลังมีผู้สนใจ
ทำ�นาอินทรีย์เพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ครัวเรือนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มาเป็น 30 ครัวเรือน
พี่ไรเล่าว่า ตอนชวนมาประชุมกันครั้งแรกชาวบ้านมาร่วม
ไม่มากนัก เขายังไม่เชื่อว่าทำ�ได้จริง เพราะเคยชินกับการใช้สารเคมี
จนผักแถวบ้าน ผักริมทางก็ไม่มีใครกล้ากิน เมื่อไม่กล้ากินผักในพื้นที่
แล้ว จะหาผักในตลาดมากินก็รู้ว่าใช้ยาเช่นกัน เราจึงหันมาปลูกผักทำ�
ปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ตอนนี้แปลงผักบุ้งในนาก็กล้ากินแล้ว ปลาที่ขึ้นตาม
น้ำ�มาก็จับกินได้ หอยเชอร์รี่ที่ดูเหมือนเป็นปัญหาก็นำ�ไปหมักทำ�ปุ๋ย
ทำ�แล้วเห็นผลก็ไปแนะนำ� และลงไปช่วยกันทำ�อย่างต่อเนื่องจนหลาย
คนสามารถทำ�ได้ และมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
“แค่ฟื้นฟูดินขึ้นมาก็ทำ�ได้แล้ว” พี่ไรทำ�ให้เห็นว่า การฟื้นฟู
ดินด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากที่แข็งมาก มาตอนนี้ดินดี ไถครั้งเดียว
ก็สามารถปลูกผักได้แล้ว เมื่อมีโอกาสเธอจึงบอกเล่าประสบการณ์
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เหล่านี้กับคนในชุมชนแบบปากต่อปากมากว่าที่จะเป็นกลุ่มใหญ่ หาก
จะบอกว่า เราทำ�เป็นนาอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังไม่ได้ เพราะที่นา
อยู่ปลายน้ำ�ที่มาจากชะอวด แม้กระบวนการผลิตเราไม่ใช้สารเคมี
แต่หากน้ำ�มีสารเคมีปนเปื้อนมาเราก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยาก
สำ�หรับเรื่องพันธุ์ข้าวพี่ไรและทีมได้ไปปรึกษากับศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวตำ�บลหูล่อง อ.ปากพนัง ผู้มีหน้าที่เก็บรักษา และผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ตอนนี้มีพันธุ์ข้าวอยู่ 10 ชนิดที่สามารถนำ�มาปลูกได้ใน
พืน้ ที่ เพราะข้าวเหล่านีม้ เี กษตรกรเคยปลูกและได้ผลมาแล้วในจังหวัด
อย่างข้าวสังหยด ข้าวลูกลาย ข้าวคาบดำ� ข้าวยาโพ ข้าวเหลือง ข้าว
เม็ดขนุน ข้าวเล็บนก ข้าวแก่นจันทร์ และข้าวหอมประทุม อีกบางส่วน
ก็ไปหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากโรงสี
หลังจากมีการประชุมกลุ่มผู้นำ�ทำ�นาข้าวอินทรีย์ แล้วชวนกัน
ไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาประชุมจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่แต่ละ
คนรูจ้ กั เมือ่ ได้เมล็ดพันธุแ์ ล้วก็น�ำ ไปทดลองปลูก มีการช่วยกันทำ�แบบ
ซอแรง หลังจากการไถนาไป 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 2 วัน แล้วมาช่วย
กันหว่านข้าว ตามด้วยการฉีดปุ๋ยน้ำ�หมัก และตามดูแลเรื่องน้ำ� เรื่อง
ศัตรูพืช และวัชพืชต่างๆ ไปจนต้นข้าวโต ออกรวงสามารถเก็บเกี่ยวได้
อย่างไรก็ตาม การทำ�นาอินทรีย์ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลาย
ประการ ทั้งจากเรื่องฤดูกาล ซึ่งจะมีฝนตกและน้ำ�ท่วมทำ�ให้เกิดน้ำ�
ท่วมขังในนาข้าวนานเกินไปทำ�ให้ต้นข้าวเปื่อย เรื่องนี้ชาวบ้านพยายาม
หาทางแก้ปัญหานี้อยู่ ตามมาด้วยปัญหาเรื่องศัตรูพืชที่มีหลายอย่าง
ด้วยกัน อย่างแรกคือ หนูจะเป็นปัญหาที่พบตั้งแต่เริ่มหว่านเมล็ดข้าว
งอก ข้าวแตกกอ ตั้งท้อง และออกรวง สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้
กับดักหนู หรือใช้วิธีการตัดหญ้าที่คันนาให้หมดเพราะหนูจะขุดรูอยู่
ที่คันนา สองนก จะเป็นปัญหาตอนที่ข้าวเป็นน้ำ�นม จนถึงระยะเก็บ
เกี่ยวได้ การแก้ปัญหาใช้ตาข่ายดักนก หรือใช้วัสดุที่สะท้อนแสง เช่น
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แผ่นซีดี ผูกกับเชือก อาศัยลมพัดให้เกิดการสะท้อนแสง การจุดประทัด
การใช้หุ่นไล่กา
สามหอยเชอรี่ จะเป็นปัญหาตอนข้าวงอกใหม่จนถึงแตกกอ
เต็มที่ ชาวบ้านแก้ปญ
ั หานีด้ ว้ ยการกัน้ ทางน้�ำ ไม่ให้น�้ำ เข้านา ใช้ไม้ปกั ให้
หอยไปไข่ แล้วจับไปดองเป็นปุ๋ย สี่ปูนา จะเป็นปัญหาตอนข้าวเป็นต้น
กล้า การแก้ปัญหาคือ การดักจับและระบายน้ำ�ออกแล้วค่อยปล่อยน้ำ�
เข้านาใหม่ ส่วนปัญหาเรื่องวัชพืชมีการแก้ปัญหา โดยการถอนทิ้ง บาง
ครั้งต้องถอนเมล็ดพันธุ์ด้วยในกรณีที่งอกแน่นเกินไป
สำ�หรับงานนาอินทรียท์ ยี่ งั ต้องทำ�ต่อไปเพือ่ สร้างความรูใ้ นเรือ่ ง
นี้ คือ 1)ตรวจแปลงข้าว จดบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการปลูกการดูแล
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 2)ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
อุปสรรค 3)ประเมินผล รวบรวมข้อมูลในกระบวนการ นำ�มาวิเคราะห์
และหาวิธีการแก้ไข หรือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 4)สร้างชุด
เรียนรูเ้ รือ่ งการทำ�นาข้าวอินทรีย์ 5)ดูงานบ้านครอบครัวต้นแบบ นายติน้
เดชซัง 6)รวบรวมเมล็ดพันธุผ์ กั และร่วมกันเตรียมแปลง 7)ตรวจแปลง
ผัก จดบันทึกข้อมูลในขั้นตอนการปลูกการดูแล ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น 8)ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค 9)ประเมิน
ผล รวบรวมข้อมูลในกระบวนการ นำ�มาวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
หรือวิธกี ารป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 10)สร้างชุดเรียนรูเ้ รือ่ งการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
เมื่อเห็นว่าการทำ�งานได้ผล ชลประทานก็เริ่มเข้ามาลอกคู
ให้ทำ�นาข้าวได้ ตอนเสนอไปคนเดียวชลประทานไม่มา แต่เมื่อเสนอ
เป็นกลุ่มก็เข้ามา ในขณะที่พัฒนาที่ดินก็มาเก็บเอาตัวอย่างดินไปตรวจ
NPK ต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นการเพิ่มแร่ธาตุอื่นเข้ามาด้วย
มีการอบรมเกษตรอินทรีย์ ส่วนเครดิตยูเนียนเข้ามาช่วยเรื่องผลผลิต
ด้วยการสนับสนุนให้เอาข้าวผักไปขายทีโ่ รงพยาบาลมหาราชทุกวันศุกร์
ถนนคนเดิน ทำ�ให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยกันมากขึ้น
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พี่บีมเล่าเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษว่า คณะทำ�งานต้อง
ช่วยทำ�ให้สมาชิกเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และให้ความสำ�คัญกับความ
ปลอดภัย แล้วเขาก็จะปลูกผักกินเองสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ไปได้ รวมไปถึงยังสร้างนิสัยให้เกิดการเลือกที่จะบริโภคมากขึ้น หรือ
คิดก่อนที่จะเลือกซื้อเลือกรับประทาน
ในชุมชนมีจดุ รวบรวมเมล็ดพันธุผ์ กั เพือ่ แจกจ่ายให้แก่สมาชิก
มีการทำ�แปลงผักปลูกผักโดยแกนนำ� พร้อมๆ ไปกับการขยายแนวคิด
ให้สมาชิกสามารถปลูกในบริเวณบ้านของตัวเองได้ โดยร่วมกันทำ�ปุ๋ย
หมักเอาไปรดน้ำ�ผักของแต่ละบ้าน นอกจากได้ผักไว้กินในครัวเรือน
แล้ว ส่วนที่เหลือก็นำ�ออกจำ�หน่าย ที่ถนนคนเดินปากพนัง กิจกรรม
นี้สามารถชวนคนในชุมชนมารวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมเรื่องนี้เพิ่มขึ้น
จนกลายเป็นกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือ 4 โซน โดยพี่ไรเล่าว่า คนเฒ่า
คนแก่ในชุมชนปลูกกันทุกบ้าน เพราะเขาสามารถทำ�ไปด้วยเลี้ยงเด็ก
เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านไปด้วยได้ โดยที่ทางคณะทำ�งานเพาะเมล็ดพันธุ์
ไว้ให้ เมื่อเขาเตรียมพื้นที่พร้อมก็มารับต้นกล้าไปปลูกได้เลย “บางคน
ปลูกผัก พริก เหลือตากแห้งก็ขายได้”
ลุงอุดม เพ็ชรงาม เป็นต้นแบบคนหนึ่งที่สามารถให้คำ�ปรึกษา
เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษได้ สมาชิกที่สนใจเมื่อได้เห็นผลผลิต
ที่สวย ได้คุณภาพ โดยใช้วิธีการปลูก การดูแลผัก ที่ไม่ใช้สารเคมีเลย
เพียงแต่ทำ�ดินให้โชนใส่ปุ๋ยหมัก ยกร่องในการปลูกรดน้ำ�ด้วยน้ำ�หมัก
อาทิตย์ ละครั้ง รดน้ำ�ปกติเช้าเย็น ก็เห็นผลผลิต ก็เกิดความเชื่อมั่น
ในการใช้ปุ๋ยหมัก
จากการออกไปเยี่ยมบ้าน พี่บีเล่าว่า สมาชิกนำ�แนวทางนี้
ไปทำ�ต่อ สมาชิกบางคนทดลองปลูกผักชี ต้นหอม คะน้า มะเขือ
ในภาชนะต่างๆ การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีต่อสมาชิก มีอะไรก็พร้อมจะช่วยเหลือกัน
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ในเรื่องของการป้องกันพืชผักให้พ้นจากน้ำ�ท่วม ซึ่งเกิดขึ้น
บ่อยในพื้นที่นี้เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำ�ท่วมขังนาน สมาชิกได้เลือก
พืชที่ทนต่อน้ำ�ท่วมขัง อย่างผักบุ้งอยู่กับน้ำ�ได้ก็ปลูกในที่ลุ่ม ส่วนต้น
พริก มะเขือ อะไรที่ทนน้ำ�ขังไม่ได้ก็ปลูกในที่สูง หรือใช้วิธีการปลูกใน
กระสอบ กระถาง เพื่อให้สามารถโยกย้ายได้สะดวก
ไม่เพียงเท่านั้น คณะทำ�งานได้ทำ�แผนการเพาะปลูกของกลุ่ม
ในรอบต่อไปไว้เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่างๆ แก่สมาชิก อาทิ เรื่อง
เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว หรือการเพิ่มเติมความรู้ใน
เรื่องการเตรียมดิน อย่างการใช้ปุ๋ยหมักผสมกับดินเดิมรดน้ำ�ด้วยน้ำ�
หมักชีวภาพ ส่วนแปลงผักก็ปลูกแบบยกร่อง
หรือการปลูกด้วยเมล็ด ซึง่ ต่างจากการปลูกด้วยต้นกล้า ทีผ่ า่ น
มาสมาชิกส่วนมากปลูกโดยใช้วธิ กี ารเพาะกล้าก่อนเพือ่ ร่นระยะเวลาใน
การลงปลูก และสามารถปลูกได้หลายรุ่น ดูแลรักษาก็ง่ายกว่า รวมทั้ง
ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ในกรณีที่ต้องถอนทิ้งเมื่อกล้าผักงอกแน่นเกินไป
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสมาชิกสามารถนำ�ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่
จริงของตัวเองได้

บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555

199

การดูแลรักษาเรื่องน้ำ� ควรใช้วิธีการทำ�ให้น้ำ�เป็นฝอย โดยใช้
บัวรดน้ำ�ซึ่งดีกว่าตักน้ำ�รดที่ต้นผักโดยตรงเพราะจะทำ�ให้ผักนอนราบ
มีการรดน้ำ�ด้วยพด.2 ทุกๆ 3 วัน เพื่อป้องกันและไล่แมลงศัตรูพืช
เมื่อเกิดศัตรูพืชก็ใช้ พด.7 ผสมน้ำ�หรือเอาน้ำ�หมักที่หมักด้วยผักหรือ
ใบไม้ทมี่ กี ลิน่ มารด อย่างทีส่ มาชิกค้นพบว่าการทำ�น้�ำ ยาฆ่าหนอน ใช้ใบ
คุระ ตำ�แล้วราดน้ำ�ลงไปในนาข้าว หนอนได้กลิ่นก็จะอยู่ไม่ได้ หรือการ
ใช้ปอเทืองเข้ามาปลูกและทำ�เป็นปุย๋ พืชสดโดยการไถกลบ เหล่านี้เป็น
การผสมผสานระหว่างภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม และความรูส้ มัยใหม่เข้าด้วยกัน
ทำ�ให้สมาชิกเข้าใจและเข้าถึงสูตรสารอินทรีย์ เทคนิค วิธีการทำ�นา
อินทรีย์ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเพาะปลูก
ได้ดีขึ้น
การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่ทำ�นาแบบเดียวกัน
ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน และการได้สัมผัส
เมล็ดพันธุ์ ผืนนา ต้นกล้า จนได้มาเป็นเมล็ดข้าวที่เอาไว้หุงกินใน
ทุกๆ วัน มันคือความมั่งคงในชีวิตที่คนบ้านหมากกำ�หนดด้วยตนเอง
ได้ ดังที่สมาชิกคนหนึ่งพูดว่า เมื่อก่อนตอนใช้สารเคมีลงนาข้าวไม่เคย
พาลูกหลานไปดูแปลงนาเลยเพราะกลัวอันตรายจากสารเคมี แต่ตอนนี้
กล้าทีจ่ ะชวนลูกหลานลงนาเพือ่ ทีจ่ ะให้เขาได้รแู้ ละสัมผัสถึงวิธี และวิถี
ของชาวนา ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จเขาจะได้รกั และหวงแหนแผ่นดิน ผืนนาแห่ง
นี้เช่นเดียวกับคนรุ่นพ่อแม่ •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, อุไร จันจำ�ปา, อุมากร วิปุลากร วันที่ 1 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/850 สืบค้นวันที่ 5 ธันวาคม 2555.
กำ�ไล สมรักษ์, แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล โครงการร่วมสร้าง
ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้ 21 กรกฎาคม 2555.
กำ�ไล สมรักษ์, แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ สำ�นัก 6 ปี 2555
วันที่ 18 มิถุนายน 2555.
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สวนป่า 7 ชั้นที่บ้านเขากิว
• ภาวิณี ไชยภาค •

ตลอด 50 กว่าปีมานี้ การเพาะปลูกในรูปของสวนที่เรียกว่า
พืชเชิงเดีย่ วเกิดขึ้นเป็นจำ�นวนมาก พร้อมๆ กับการหายไปของพื้นที่ป่า
ภายใต้มาตรฐานด้านการเกษตร ทีม่ งุ่ เน้นการผลิตเพือ่ ขาย และส่งออก
หากแม้นมีพชื ชนิดอืน่ ใดงอกแซมขึน้ มาโดยไม่ยหี่ ระว่า พืช ผัก สมุนไพร
ต่างๆ เหล่านัน้ คืออาหารและยาทีเ่ กิดขึน้ เองในสวนตามธรรมชาติ และ
มันก็จะถูกกำ�จัดออกไปอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็น
การฟันทิ้ง หรือใช้ยากำ�จัดศัตรูพืช ทั้งยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เพราะ
ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสิ่งเหล่านี้จะถือว่า เป็นศัตรูพืช และวัชพืช
ผู้มาทำ�ลาย รุกราน ทำ�ให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปลายทาง
ของผลผลิตที่น่ากลัวมากคือ “คนปลูกไม่กล้ากินสิ่งที่ตัวเองปลูก แต่
ส่งขายไปให้คนอื่นกิน”
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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ความต้องการในอาหารที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษ
ตกค้ า งในร่ า งกายและในสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว ไม่ ต้อ งหวาดระแวง
ระมัดระวังกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ทำ�ให้ชาวบ้านเขากิว
หมู่ที่ 11 ตำ�บลฉลอง อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวม
ตัวกันทำ�โครงการสร้างสวนให้เป็นป่า คลังอาหารและยาชุมชน ขึ้นมา
โดยมีจ่าสาร์ท หรือ ด.ต.มนูญ เกตุแก้วทำ�หน้าที่ประสานงาน โดยจ่า
สาร์ทเล่าว่า ก่อนเริ่มทำ�งานมีการประชุมร่วมกันของชุมชน ที่มีผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. แกนนำ�เกษตรกรผู้ทำ�สวนเชิงเดี่ยว กลุ่ม
ธนาคารต้นไม้ กลุม่ อสม. กลุม่ กองทุนเงินล้าน กลุม่ ทำ�ปุย๋ หมัก ชมรม
ผูส้ งู อายุ พัฒนากรอำ�เภอ พัฒนากรประจำ�ตำ�บล ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
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คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาเลียบ กลุ่มเยาวชนบ้านเขากิว
และสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ในบ้านเขากิวที่สนใจ ประมาณ 100 คน
การประชุมเป็นเวทีให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องได้ดภู าพงาน และร่วมแสดง
ความคิ ด เห็ น ให้ ง านเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ที่ทุกคนเข้า ใจร่ว มกัน
ดังนี้ 1)เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค
อาหารจากพืชผักปลอดสารพิษ ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ บนวิถชี วี ติ
แบบพอเพียง โดยสมาชิกร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกไม้และ
ปลูกสมุนไพรไว้ใช้สอยในพืน้ ทีข่ องตัวเอง มีการทำ�หัวเชือ้ จุลนิ ทรียต์ าม
ธรรมชาติ มีการทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้งาน เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
ทั้งหมดนี้คือ การบำ�รุงผักและรักษาดินเพื่อรักษาคนไปพร้อมกัน
2)เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณี
ชุมชนตามวิถีทางศาสนาและประเพณี ดังที่มีการทำ�กิจกรรมร่วมกัน
อย่างการสืบสานดนตรีไทย ผูใ้ หญ่เด็กได้มาแบ่งทักษะและประสบการณ์
การเล่นดนตรีร่วมกัน และออกแสดงในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน
มีกิจกรรมดนตรีไทย วงมีซอ ขลุ่ย ระนาด จ่าสาร์ทเล่นเอง และเอาไป
สอนเด็กนักเรียนที่สนใจ
3)เพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาวะ 4 มิติ อย่างต่อเนื่อง ชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ด้านอาหารจากสารพิษตกค้าง และ
ลดภาวะโลกร้อน เกิดเป็นชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้ การกินดี และ
อยูร่ อดปลอดภัย สร้างอนามัยทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ มีสขุ ภาพดี ปราศจาก
สารพิษตกค้าง
ทุกๆ กิจกรรมเน้นที่การปลูกจิตสำ�นึกในตัวบุคคล ด้วยการ
ปรับแนวคิดจากการบริโภคพืชผักไม่ปลอดภัย และปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ และทำ�เป็น
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คลังอาหาร คลังยาให้ชุมชนไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ
นิเวศน์ป่าเขากิว ไปจนถึงสร้างความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยธรรมชาติ
การปลูกพืช 7 ชั้นเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งภายใต้แนวคิดนี้
โดยชั้นที่ 1 เป็นประเภทไม้น้ำ� อยู่ล่างสุดติดน้ำ� มีผักบุ้ง ผักกูด
ผักหนาม สามารถทำ�ได้ทั้งในบ่อปลา และทางน้ำ�เล็กๆ ที่มีความชื้น
ชั้นที่ 2 เป็นไม้มีหัว อยู่ใต้ดิน จำ�พวกขมิ้น หัวข่า กระชาย ขิง หัวมัน
ชั้นที่ 3 เป็นไม้คลุมดิน จำ�พวกพริก มะเขือ ชั้นที่ 4 เป็นไม้เถาว์
มีลักษณะเป็นย่านจำ�พวกมะระ ขี้พร้าไฟ ฟักข้าว บอระเพ็ด-เข็ดหมุน
ชั้นที่ 5 เป็นไม้พุ่มเตี้ย จำ�พวกไม้ไผ่ ผลไม้ กล้วย ชั้นที่ 6 เป็นไม้พุ่ม
กลาง จำ�พวกตะเคียนทอง จำ�ปาทอง ไม้สำ�โรง ไม้กันเกลา สามารถนำ�
มาใช้สอยเป็นยา เป็นไม้สร้างบ้าน ชั้นที่ 7 เป็นไม้ยอด จำ�พวกยางนา
ไม้ยูง ไม้ยาง หลุมพอ พญาไม้-ไม้มงคล มะค่าโมง
ส่วนใหญ่ไม้เหล่านี้จะเป็นพันธุ์ไม้ประจำ�ถิ่น สามารถเจริญ
เติบโตได้ดีในพื้นที่ บางชนิดไปเสาะหากลับมาเพราะไม่เหลือพันธุ์ใน
แถบนี้แล้ว มีการรวมกลุ่มพัฒนามาเป็นธนาคารต้นไม้ ด้วยการทำ�
แหล่งเพาะพันธุ์ไม้ใช้สอย ไม้ยืนต้นในแต่ละบ้าน และมาทำ�รวมกลุ่ม
กัน โดยใช้ถุงดำ� แกลบดำ� ดินแดง ขุยมะพร้าว ในการเพาะกล้าไม้
อย่างที่จ่าสาร์ทเล่าว่า เขามีกล้าไม้ที่ปลูกแล้ว 400 กว่าต้น ในจำ�นวน
1,000 ต้น ทีเ่ หลือได้แจกจ่ายไปยังสมาชิกทีส่ นใจ ส่วนทีเ่ ป็นไม้ขนึ้ เอง
ตามธรรมชาติก็ดูแลไว้ไม่ตัด ทำ�ลาย ตรงนี้เป็นหลักการสำ�คัญของ
การปลูกไม้ 7 ระดับ ภายในระยะเวลา 10 ปี ไม้เหล่านี้จะมีราคาสูง
นับหมื่นบาท ในวันที่ปลูกต้นไม้มีผู้ใหญ่บ้าน มีนายอำ�เภอมาร่วมกัน
ปลูก โดยใช้พื้นที่สาธารณะ อย่างริมข้างถนน มีเด็กนักเรียนเข้ามา
ร่วมปลูกและร่วมแจกจ่ายต้นไม้ เมื่อปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำ�หมักชีวภาพ
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นิดหน่อย แล้วปล่อยให้ธรรมชาติดูแลกันเอง สร้างปุ๋ยกันเองต่อไป
อย่างไรก็ตาม การปลูกทุกครั้งมีผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการ และ
ติดตามดูแล
มีการเชือ่ มการทำ�งานกับเครือข่ายกับธนาคารต้นไม้ทงุ่ ปังทีม่ อี ยู่
2 สาขา ซึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่ทั้งหมด 40 สาขาด้วยกัน
ช่วยกันเพาะ ช่วยกันหาพันธุ์ไม้ ช่วยกันให้ความรู้ และหมุนเวียนกัน
เป็นเจ้าภาพ
อีกส่วนที่ทำ�ควบคู่กัน คือ การทำ�ฝายชะลอน้ำ� 3 ฝาย
ตามทางน้ำ�ที่ผ่านหมู่บ้าน เดิมการทำ�ฝายลักษณะนี้ ชาวบ้านเรียกใน
ภาษาถิ่นว่า นบ แล้วตามด้วยชื่อคนทำ�หลัก อย่างนบลุงขัน นบลุงวัย
นบน้าช้วน ทำ�เพือ่ เก็บน้�ำ ไว้ให้ชมุ ชนมีน้ำ�ใช้เพียงพอในการเกษตรกรรม
ช่วงฤดูแล้ง
การทำ�ฝายจุดที่ 1 บริเวณคลองจดไป มีผู้เข้าร่วมประมาณ
20 คน คลองมีความกว้างประมาณ 3 เมตร ชาวบ้านได้เตรียมวัสดุ
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อุปกรณ์และเครือ่ งมือมาทำ�ด้วยกัน โดยตัดไม้ไผ่ยาวประมาณ 1.50 เมตร
จำ�นวน 80 ท่อน แล้วใช้ไม้ไผ่ตอกเป็นเสาห่างกัน 20 เซนติเมตร
ตามแนวกว้างทั้งสองข้าง ตามด้วยการบรรจุกระสอบทราย 2 ใน 3
จำ�นวน 100 ถุง นำ�กระสอบทรายมาวางซ้อนสลับเรียงจนได้ระดับ
ที่ต้องการ แต่ทำ�นบกั้นน้ำ�จุดนี้ก็สร้างไม่แล้วเสร็จ เพราะฝนตกลงมา
เสียก่อน ฝายเกิดความเสียหายต้องหยุดการสร้างไว้ชั่วคราว ภายหลัง
ชาวบ้านก็มาร่วมมือกันซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ�ตรงจุดนี้อีกครั้ง โดยมีผู้เข้า
ร่วมประมาณ 50 คน
จุดที่ 2 บริเวณคลองจอไปตอนบน มีผู้เข้าร่วมประมาณ
100 คน เป็นชาวบ้าน เด็กนักเรียน และผู้สนใจ ใช้ขั้นตอนเดียวกัน
ต่างกันตรงทีจ่ ดุ นีใ้ ช้กระสอบทราย 200 ถุง นำ�มาวางซ้อนสลับเรียงกัน
จนได้ระดับที่ต้องการประมาณ 1 เมตร ถ้าน้ำ�มากก็ให้ไหลผ่าน ทำ�ไป
ได้ไม่นานมีปลาจากคลองใหญ่มาอาศัยอยู่ ซึ่งทางอำ�เภอกำ�ชับมายัง
ผู้ใหญ่ให้แจ้งลูกบ้านไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำ�ลาย ด้วยการจับสัตว์น้ำ�
แบบผิดวิธี ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านต้องสร้างกติกาในการใช้และดูแลร่วมกัน
ต่อไป ประกอบกับน้ำ�บริเวณนี้ยังมีไม่มาก เพราะช่วงหน้าแล้งน้ำ�แห้ง
ขอด ก่อนหน้านีช้ าวบ้านนำ�พันธุป์ ลาจากประมงอำ�เภอทุง่ ใหญ่มาปล่อย
ไว้ประมาณแสนตัว ปลาก็ตายหมดเลย
ด้านการรับมือภัยธรรมชาติ ชาวบ้านได้ทำ�งานร่วมกับอำ�เภอ
มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ� การเฝ้าระวัง มีหอกระจายข่าว มีการ
กำ�หนดจุดช่วยเหลือไว้ตามที่ต่างๆ
ในเรือ่ งการปลูกผักปลอดสารพิษมีการทำ�เป็นแปลงสาธิต ปลูก
มะเขือ พริก ใส่ปุ๋ยชีวภาพ และให้แต่ละบ้านทำ�แปลงผักของตัวเองไว้
กินเอง เดิมชาวบ้านปลูกประมาณครึง่ หนึง่ มาตอนนีเ้ พิม่ ขึน้ เป็นเจ็ดสิบ
เปอร์เซ็นต์ จ่าสาร์ทเล่าว่า ปุ๋ยหมักที่นี่ทำ�จากกาบปาล์ม โดยซื้อมาจาก
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สวนใกล้เคียง มีส่วนผสม กาบปาล์ม 12 ตัน มูลสัตว์ 12 กระสอบ
และยูเรีย การหมักใช้ไม้ไผ่ปักทำ�ให้ไม่ต้องพลิกแปรปุ๋ยมาก เพียง 3
ครั้งก็ใช้ได้แล้ว ทำ�ให้สมาชิกทั้ง 80 คน สามารถทำ�ร่วมกันได้หลาย
ครั้งจนทำ�เป็น และสามารถสอนคนอื่นได้ ตรงนี้จึงได้รับการพัฒนา
มาเป็นศูนย์เรียนรู้ และมีการเชิญชวนชาวบ้านทำ�เรื่อยมา
กระบวนการทำ�งานมีคุณค่ามาก เพราะชาวบ้านเห็นแล้วว่า
การปลูกต้นไม้เชิงเดี่ยวทำ�ให้เสียพื้นที่ จึงหันมาปลูกไม้อื่นแซมในสวน
ทั้งไม้ยืนต้นและพืชที่กินได้ ดังที่สมาชิกในกลุ่มปลูกผักและสมุนไพร
ไว้กินเองจำ�นวน 80% มีปลูกไม้ใช้สอยตามสวนผลไม้ สวนยางพารา
และสวนปาล์มกว่า 50%
จากการสำ�รวจและติดรหัสต้นไม้ของสมาชิกโดยระบุชนิด
ความโต และส่วนสูง เพือ่ นำ�ไปคำ�นวณหามูลค่าของต้นไม้ตามแนวทาง
ของธนาคารต้นไม้ เก็บไว้เป็นข้อมูลและเป็นแรงจูงใจในการที่ปลูกไม้
เพิ่มเติม เพราะไม้ที่ปลูกทั้งหมดเป็นของชุมชน สมาชิกสามารถนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้กติกาเดียวกัน ผลผลิตที่ได้จากสวนป่าสามารถ
สร้างรายได้ให้กบั สมาชิกได้ตลอดทัง้ ปี และทีส่ �ำ คัญคือ ดินดีขนึ้ สุขภาพ
คนในชุมชนดีขึ้น วันนี้สวนป่าจึงเป็นได้ทั้งคลังอาหารและยาชุมชน •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ด.ต.มนูญ เกตุแก้ว วันที่ 30 กันยายน 2555.
นายวิชาญ หนูกัน แบบบั น ทึ ก การติ ด ตามสนั บ สนุ น โครงการ สำ � นั ก 6
ปี 2555 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/838 สืบค้นวันที่ 6 ธันวาคม 2555.
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34

สืบญาติสาวยอดคนถำ�้ พรรณรา
• ภาวิณี ไชยภาค •

เมื่อพูดถึงการสืบสายตระกูล จูน ‘กฤตภรณ์ แสงระวี’ และ
เบียร์ ‘ธิดาวรรณ สืบ’ ทำ�ให้ฉนั มองเห็นสายสัมพันธ์ของความเป็นญาติ
พี่น้องที่มีอยู่มีความหมายมากกว่าเดิม การได้รู้ว่าเขาเหล่านั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับฉันตั้งแต่ฉันเกิดไม่ว่าจะในฐานะของคุณตาทวด ยายทวด
ย่าทวด ปู่ทวด หรือ ลุง ป้า น้า อา ไปจนถึงอาเขย อาสะใภ้ หรือ
เกิดหลังจากฉันเป็นหลานป้า หลานน้า เหลนอา ฯลฯ ก็ยิ่งเห็นรากเง้า
ที่ทำ�ให้ตัวตนของเราปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างตัวฉันที่กลับมาอยู่บ้าน
มาแล้ว 5 ปี แต่คนส่วนใหญ่ที่นี่ ก็ยังรู้จักฉันผ่านชื่อของพ่อหรือแม่
หรือคนที่อายุมากๆ หน่อย ฉันก็ต้องบอกว่าเป็นหลานยาย หลานตา
คนนี้ เขาถึงจะรู้จัก และเชื่อมไปได้ว่า บ้านเราเคยเกี่ยวข้องกันอย่างไร
และมีอะไรที่พอเกื้อหนุนกันได้เราก็พร้อมจะช่วยเหลือดูแลกัน
ต้นตระกูลทีม่ สี ายเลือดเดียวกันอาจเป็นส่วนหนึง่ แต่ทมี่ ากกว่า
คือ ความสัมพันธ์ที่ทุกวันนี้เรายังคงรู้จักมักคุ้น ไปมาหาสู่กันอย่าง
208

40 ก ร ณี ศึ ก ษ า

สม่ำ�เสมอ จูนเล่าว่า แม้เธอจะกลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตำ�บลถ้ำ�พรรณรา
อำ�เภอถ้ำ�พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นานกว่า 6 ปีแล้ว แต่ที่
ผ่ า นมายั ง รู้ จั ก ญาติ พี่ น้ อ งของตั ว เองไม่ ถึ ง ครึ่ ง ตอนเด็ ก ได้ คุ ย กั น
แต่เมื่อโตขึ้นแต่ละคนก็มีทางของตัวเอง บางคนไปมีครอบครัวอยู่ต่าง
จังหวัด โอกาสที่จะได้พบเจอกันมันยาก หลังจากได้ร่วมกันสืบสาย
ตระกูล ทำ�ให้เธอได้รู้จักกับญาติพี่น้องในสายตระกูลของพ่อและแม่
อีก 4 สายตระกูลรวมแล้วกว่า 100 คน ซึ่งบางคนเธออาจไม่เคย
เจอหน้ า กั น มาก่ อ น และไม่ รู้ ด้ ว ยซ้ำ � ว่ า เป็ น ญาติ ฝ่ า ยแม่ ห รื อ ญาติ
ฝ่ายพ่อ อย่างไรก็ตามการสืบสายตระกูลแบบเดิม จะนับจากนามสกุล
ของฝ่ายพ่อ ดังที่แม่จะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลพ่อหลังจากแต่งงาน และ
ลูกทีเ่ กิดมาก็จะใช้นามสกุลเดียวกัน อย่างทีจ่ นู และแม่เป็นตัวแทนของ
สายตระกูลกฤตภรณ์
หลังประชุมร่วมกับคณะทำ�งานโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่
น่าอยู่ถ้ำ�พรรณรา จูนและแม่เริ่มต้นด้วยการไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่
ฝ่ายแม่ ที่มีอยู่ 4 คน ซึ่งแต่ละคนอายุกว่า 80 ปีแล้ว แต่ท่านก็
มีไฟอยู่ เพราะเมื่อท่านได้พูดรำ�ลึกถึงความหลังแล้วมีลูกหลานมา
นั่งฟัง นั่งซักถาม ท่านก็ยิ่งชอบมาก จูนพูดยิ้มๆ คุยครั้งที่หนึ่งยังไม่พอ
ต้องมีต่อครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และข้อมูลก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆ
จูนทำ�หน้าที่จดบันทึกโดยที่มีแม่คอยช่วยกันถาม การได้ไปพบปะพูด
คุยกันบ่อยๆ ทำ�ให้สายสัมพันธ์คนสามวัยก็ยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น เช่น
เดียวกับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกหลานของตายายก็มีมาถึงจูนและ
แม่พร้อมๆ กันด้วย วันต่อๆ มาจูนก็สามารถไปนัง่ อยูใ่ นบ้านของญาติได้
อย่างไม่เขินอาย และการทีจ่ นู เป็นเจ้าหน้าทีโ่ ครงการสืบยอดสาวย่านนี้
สายสัมพันธ์อนั ดีท�ำ ให้เธอสามารถนัง่ กินข้าวบ้านนัน้ บ้านนีไ้ ด้ไม่ยากนัก
“เดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องไม่ค่อยรู้จัก ไม่ไปมาหาสู่กัน แค่บ้าน
อยู่ติดๆ กันยังใช้โทรศัพท์คุยกันเลย” จูนสะท้อนสิ่งที่ตัวเองเห็นว่า
เทคโนโลยีที่มากไป มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ลายความสัมพันธ์ของญาติ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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พี่น้องได้ การที่เธอกับแม่ใช้วิธีการไปพูดคุยกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน
ตามกลุ่มกิจกรรม ซุ้มบ้านที่มีการนั่งสนทนากันอยู่เองตามธรรมชาติ
ก็ทำ�ให้ได้ข้อมูลและได้สายสัมพันธ์ที่หล่นหายไปกลับคืนมา
ตอนนี้ครอบครัวของจูนมีกันอยู่ 3 คน น้องคนเล็กของเธอ
กำ�ลังเรียนอยูท่ กี่ รุงเทพฯ เมือ่ เธอและแม่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
สืบยอดสาวย่านคนถ้ำ�พรรณรา เธอก็สามารถนับสายเครือญาติได้ว่า
ชั้นบนสายแม่จะมีตายายซึ่งท่านมีพี่น้อง 8 คน แต่ละคนมีลูกมีหลาน
ไปอยู่หลายที่ เช่นเดียวกับลำ�ดับชั้นฝ่ายพ่อก็มีปู่และย่า มาในชั้น
พ่ อ กั บ แม่ จู น ก็ มี ลุ ง ป้ า น้ า อา ที่ แ ต่ ล ะครอบครั ว ก็ มี ลู ก
มี ห ลานแล้ ว ทั้ ง นั้ น กว่ า จะนั บ ชั้ น กั น ได้ ทั้ ง หมดก็ ห ลายขั้ น ตอน
ที เ ดี ย ว จู น พู ด ด้ ว ยความตื่ น เต้ น ที่ ไ ด้ รู้ จั ก ญาติ ข องตั ว เองเพิ่ ม ขึ้ น
เช่นเดียวกับหลายๆ คนในชุมชน ที่รู้จักคนหนึ่งแล้ว ก็อยากรู้ว่าเขาทำ�
มาหากินอะไร อยูต่ รงไหน และถ้าได้รจู้ กั คนนัน้ แล้วก็จะได้รจู้ กั คนอืน่ ๆ
จากสายสัมพันธ์ของเขาด้วย แม้นคนนั้นจะไม่ได้อยู่ในตระกูลสายตรง
แต่กม็ จี ดุ เกาะเกีย่ วกัน และส่วนใหญ่กม็ สี ายสัมพันธ์โยงใยข้ามตระกูล
กันอยู่มาก หากนับไปนับมาคนในตำ�บลถ้ำ�พรรณราก็เกี่ยวข้องกันไม่
ทางใดก็ทางหนึ่ง
เมือ่ ข้อมูลของสายตระกูลมีเพียงพอแล้วจูนและแม่กน็ �ำ เนือ้ หา
เข้าที่ประชุมเช่นเดียวกับสายตระกูลอื่นๆ การได้มาเล่าสู่กันฟัง การได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเติมเต็มข้อมูลซึ่งกันและกันหลายๆ
ครัง้ ทำ�ให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสายตระกูลและได้ผลงานออกมาเป็น
หนังสือเล่มผังเครือญาติของแต่ละสายตระกูล ทีพ่ บว่า มีอยูท่ งั้ หมด 34
ตระกูล และมีตระกูลใหญ่ๆ อยู่ 10 ตระกูล ที่มีชื่อสกุล ที่อยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการติดต่อถึงกัน โดยแต่ละสายตระกูลจะได้รับไป
ตระกูลละ 1 เล่ม ครอบครัวในตระกูลทีต่ อ้ งการได้หนังสือ ก็น�ำ ต้นฉบับ
ไปถ่ายสำ�เนาแจกจ่ายกันเอง โดยแต่ละตระกูลจะมีผู้ประสานงานใน
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ตระกูลของตัวเองอยู่ 2
คน เพื่อเชื่อมประสาน
เครือญาติ และทำ�งาน
เชื่อมกับระดับตำ�บล
งานบุ ญ เดื อ น
สิบเป็นครั้งแรกของการ
รวมกลุ่ ม เครื อ ญาติ ทุ ก
ตระกู ล การทำ � บุ ญ วั น
สารทเดือนสิบ หรือภาษา
ถิ่ น เรี ย กว่ า วั น ชิ ง เปรต
ในเดือนสิบ (กันยายน)
มีการทำ�บุญที่วัด 2 ครั้ง ครั้งแรกวันแรม 1 ค่ำ� เดือนสิบ เรียกว่า
วันรับเปรต ครั้งที่ 2 วันแรม 15 ค่ำ�เดือนสิบ เรียกว่าวันส่งเปรต
การทำ�บุญทั้งสองครั้งเป็นการทำ�บุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการี
ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว โดยอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วญ
ิ ญาณของบรรพบุรษุ
ทีต่ กอยูใ่ นเปรตภูมิ เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ทผี่ สมในประเพณีของ
พุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำ�บุญ ณ วัดที่เป็นภูมิลำ�เนาของ
ตน เพื่อร่วมพิธีตั้งเปรตและชิงเปรตกระจาด
โดยปกติแล้ว วันนีล้ กู หลานจะกลับมาเยีย่ มพ่อแม่ปยู่ า่ ตายาย
และทำ�บุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ มีการทำ�กิจกรรมเสริมด้วย
การชวนญาติพี่น้องในสายตระกูลมาร่วมกันทำ� “กระจาดสายตระกูล”
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับหมรับ ที่มีการทำ�ขนมลา ขนมบ้า ขนม
จู้จุล ผลไม้ในฤดูที่มีทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด จำ�ปาดะ ธูปเทียน ดอกไม้
ตามแต่ความศรัทธา มาใส่รวมในภาชนะเดียวกัน และรวมตัวกันทำ�
ที่บ้านญาติคนใดคนหนึ่งก่อนวันทำ�บุญ 1 วัน
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ข้าวของในกระจาด ถูก
จัดวางอย่างสวยงาม จากฝีมอื
ของญาติพี่น้องที่นำ�มาทำ�บุญ
ร่วมกัน บางตระกูลมีความคิด
สร้างสรรค์ มีการเตรียมแต่ง
กายเป็นเปรตอสูรกายในรูป
ต่างๆ เพื่อสร้างสีสันในงาน
ในระหว่างที่ร่วมกันทำ�กระจาด ลูกหลานเหลนกับคุณทวด คุณตา
คุณยายฯ ที่เป็นผู้สูงอายุของสายตระกูลก็ได้บอกเล่าความทรงจำ�ดีๆ
ต่างๆ ของความเป็นพี่เป็นน้อง หรือบทเรียนในการใช้ชีวิตให้ลูกหลาน
ได้นำ�ไปปรับใช้เป็นแนวทาง พร้อมทั้งอวยพรสร้างความเป็นสิริมงคล
ให้แก่ตัวเอง สำ�หรับลูกหลานที่อายุน้อยกว่า ก็มีขนมหรืออาหาร
ผลไม้ตา่ งๆ มาให้ผู้ทมี่ ีอายุมากกว่า ก่อนกลับผู้เป็นพี่กม็ ักจะมีของจาก
บ้านตัวเองที่คล้ายๆ กัน ให้ลูกหลานกลับไปกินด้วย
เช้าวันรุง่ ขึน้ กระจาดถูกจัดวางพร้อมสรรพตามสายตระกูลทัง้
34 ตระกูล แล้วสมาชิกก็มาร่วมขบวนแห่ไปทำ�บุญที่วัดถ้ำ�ทองด้วยกัน
ผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป มีทั้งขนม อาหารต่างๆ ที่หลากหลาย
รวมทัง้ หมรับ ถูกนำ�ไปจัดวางรวมกัน เพือ่ ถวายพระสงฆ์ในลักษณะของ
“สลากภัต” พร้อมการแสดงที่ได้เตรียมไว้ ได้สร้างความสนุกสนาน
รื่ น เริ ง แก่ ผู้ ม าร่ ว มได้ เ ป็ น อย่ า งดี นั บ เป็ น การทำ � บุ ญ ที่ ไ ด้ สื บ ทอด
ภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้
นอกจากบุญเดือนสิบแล้ว ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คนใน
สายตระกูลมาทำ�ร่วมกัน อย่างอาสาน้อย ร้อยรักสุขภาพ มีการจัดกีฬา
สร้างความสามัคคี ควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์อาหารในท้องถิน่ มีกจิ กรรม
วันขึ้นปีใหม่ตำ�บลถ้ำ�พรรณรา ไปร่วมงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
นานาชาติ เมืองนคร ปี 2555 ฉลองพุทธชยันตี 2,600 กิจกรรม
การกำ�จัดยุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่บ้าน การคัดกรองความเสี่ยง
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ต่อภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน และกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าเพาะเห็ด ตอนแรก
มีคนในตำ�บลเข้าร่วม 1,400 กว่าคน คิดเป็น 30-40% จำ�นวน 84
ครัวเรือน มาถึงตอนนี้มีผู้สนใจมากกว่าครึ่งที่เข้ามาแสดงความจำ�นง
อยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำ�
โดยตลอดกระบวนการมีเด็กและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน มี อสม. อบต. รพ.สต. กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ
อำ�เภอ หน่วยงานคุมประพฤติ ปปส. ศาลเด็กเยาวชน เขตการศึกษา
มาช่วยกันทำ�งานตามแต่ละด้านที่ตัวเองถนัด
เมื่อก่อนคนในพื้นที่ต่างคนต่างอยู่ บางทีญาติพี่น้องไม่ได้
สัมพันธ์กัน เกิดอะไรขึ้นเราควบคุมไม่ได้ มาทุกวันนี้ เราสามารถลด
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนลงไปได้มาก อย่างเด็กๆ ก็ลด
การทะเลาะกันได้มาก เพราะเขามีผู้สูงอายุเป็นหลักให้ เขารู้ว่าตัวเอง
เป็นลูกใคร หลานใคร ทวดชือ่ อะไร และเกีย่ วข้องกับคนอืน่ ๆ ในชุมชน
อย่างไร เหล่านีท้ �ำ ให้เด็กบ้านเราคิดในทางบวก ต้นทุนของสายสัมพันธ์
ทีด่ ใี นสายตระกูลและต่างสายตระกูล เราสามารถนำ�พลังของแต่ละสาย
ตระกูลมาทำ�กิจกรรมดีๆ เพือ่ พัฒนาชุมชนของเราให้นา่ อยูไ่ ด้ จูนกล่าว
ด้วยความภาคภูมิใจ •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, กฤตภรณ์ แสงระวี, ธิดาวรรณ สืบ และจำ�นง หนูนิล วันที่ 1
ตุลาคม 2555.
วิเชียร ไทยเจริญ, แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล โครงการร่วมสร้าง
ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้ 3 ธันวาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/832 สืบค้นวันที่ 10 ธันวาคม
2555.
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35
ปูดำ�บ้านบางรากไม้
เนื้อแน่นกินอร่อย
• ภาวิณี ไชยภาค •

บ้านบางรากไม้ ตำ�บลปากพนังฝั่งตะวันออก อำ�เภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมฝั่งที่มีน้ำ�ทะเลหนุนมาบรรจบกับน้ำ�
จืดในปริมาณที่พอเหมาะ ทำ�ให้บริเวณนี้อุดมไปด้วยสัตว์น้ำ� เพราะมี
ป่าชายเลนเป็นบ้านให้ได้อยู่อาศัยฟักตัวในวัยอ่อน ก่อนที่จะออกสู่
ท้องทะเลกว้างหรือเข้ามาอาศัยอยู่ในลำ�คลอง ดังที่พี่เปี้ยว ‘สุกัญญา
วาสนา’ เล่ า ว่ า ปู ดำ � ที่ นี่ มี เ นื้ อ แน่ น หวานอร่ อ ยและมีอ ยู่มากตาม
ธรรมชาติสามารถเก็บหาได้หลายช่วง เพียงแต่เราต้องรูจ้ งั หวะการวางไข่
ของเขาว่า แม่ปูจะออกลูกมาเป็นตัวที่บริเวณชายหาดช่วงรอยต่อน้ำ�
ทะเลด้านนอกแล้วลูกๆ จะมาอาศัยอยู่ในรากไม้โกงกางด้านในเข้ามา
หลังจากนั้นเขาก็จะหากิน เติบโตอยู่ในบริเวณนี้ เมื่อก่อนคนที่นี่จะจับ
มาทำ�อาหารถ้าได้มากก็ขายในตลาดใกล้ๆ จนเป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ ถ้าซือ้ ปูด�ำ
ที่นี่ไปจะไม่ผิดหวังแน่นอน
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ภายหลังสภาพพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมาก นับจากมีการทำ�นากุง้
สภาพดิน น้�ำ เสือ่ มโทรมลง นากุง้ ก็ท�ำ ไม่ได้เช่นเดิม พ่อแม่ปทู มี่ อี ยูต่ าม
ธรรมชาติเดิมไม่เพียงพอในตลาด ทำ�ให้ลูกปูที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
กลายมาเป็นสินค้าให้ชาวบ้านจับหามาขาย ให้แก่เจ้าของบ่อที่ต้องการ
เลี้ยงปูดำ�ด้วย หากการเลี้ยงเป็นไปได้ด้วยดี หลายคนน่าจะได้ช่วยกัน
ดูแลปูให้สามารถออกลูกได้ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และนั่นก็
เป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมลงไปให้ฟื้น
ความอุดมสมบูรณ์คืนมา ฉันคิดตามสิ่งที่พี่เปี้ยวพูด
ที่ ผ่า นมาพี่ เ ปี้ ย วและคณะทำ � งานพยายามทำ�หลายวิธีเพื่อ
ปรับปรุงบ่อกุ้งร้างและพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและคนในชุมชน มีการจัดเวทีพบปะ
สังสรรค์ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำ�ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาพลิกฟื้น
ผืนดิน ทำ�ให้ชีวิตของลูกหลานมีความกินดีอยู่ดีขึ้น
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หลังจากจัดประชุมกลุม่ เป้าหมายเพือ่ รับทราบรายละเอียดของ
โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิน่ น่าอยูช่ มุ ชนบ้านบางรากไม้ ประชุม
ผูน้ �ำ กลุม่ ชวนสมาชิกกลุม่ ไปลงแขกพลิกฟืน้ บ่อกุง้ ร้าง มีการอบรมเรือ่ ง
การเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช อบรมเรื่องการจักสานและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน ได้มาเป็น 3 กลุ่มงาน ไม่เพียงเท่านั้น
ที่นี่ยังมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า สภากาแฟหมู่บ้าน ที่มีการพูดคุยความ
เคลื่อนไหวในเรื่องราวต่างๆ ของชุมชน หรือกลุ่มที่ทำ�กิจกรรมเรื่อง
สุขภาพคนในชุมขน มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับทุกคนในชุมชน
แล้วคนทำ�งานโครงการก็ทำ�หน้าที่ จัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาตัวกิจกรรมของสมาชิก โดยการแวะไปเยี่ยมชมให้กำ�ลังใจ
ใครเห็นบทเรียนที่น่าสนใจก็นำ�ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง
พี่เปี้ยวเล่าว่า เมื่อเรามองให้บ่อกุ้งร้างเป็นต้นทุน มีการรวม
กลุม่ เลีย้ งสัตว์น�้ำ อย่างเลีย้ งปลากะพงขาว ปลานิล มีการลองผิดลองถูก
ปรับจากการปล่อยตามธรรมชาติ เพราะเมื่อน้ำ�เปลี่ยน ปลากะพงตาย
ทัง้ บ่อ จึงนำ�ความรูจ้ ากการอบรมน้�ำ หมักชีวภาพมาสร้างออกซิเจนในน้�ำ
แล้วค่อยปล่อยสัตว์น�้ำ ลงไปให้อยูต่ ามธรรมชาติ ส่วนเรือ่ งอาหารก็เน้น
จำ�พวกพืชน้ำ�ที่สัตว์สามารถหากินได้เอง หรือเศษอาหารจากครัวเรือน
เช่นเดียวกับกลุ่มปลูกพืช กลุ่มเลี้ยงแพะบนคันนา ที่มีความ
รู้จากปราชญ์ชาวบ้าน จากเจ้าหน้าที่ประมงมาสนับสนุนจนสำ�เร็จอย่าง
ในกรณีที่ดินไม่อุ้มน้ำ� หรือน้ำ�เค็ม หากพื้นที่ไหนที่น้ำ�เค็มขึ้นถึง จะมี
การยกพื้นดินให้สูงขึ้น หรือใส่ปูนช่วยปรับสภาพดินให้ความเค็มลดลง
เพราะหากความเค็มมากผักจะตาย บางคนทำ�ทั้งสามแบบ ตอนนี้
มีสมาชิกที่สามารถทำ�กินได้แล้ว 30 ครัวเรือน อย่างของตาเสริม
ผักอยู่พ้นน้ำ�เค็ม ตาจะตัดหญ้าคลุมไม่เผาทิ้ง หน้าแล้งพริกก็อยู่ได้
เมื่อสมาชิกได้ไปดู ไปเยี่ยมชมบ้านของตา และเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ
ที่สามารถทำ�ได้แล้ว และนำ�กลับมาทำ�ในพื้นที่ของตนเอง มีการไป
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ช่วยกันลงแขก เมือ่ เราไปช่วยเพือ่ นแล้วต่อไปเพือ่ นก็จะมาช่วยเราด้วย
ผ่านการประชุมกันก่อนว่า บ้านใครต้องการอะไร จะได้เตรียมอุปกรณ์
และแจ้งนัดหมายไปทำ�ด้วยกันประมาณ 15-20 คน หากเป็นวันเสาร์
อาทิตย์ก็จะมีลูกหลานมาร่วมด้วย
ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ส ามารถนำ � มากิ น เพี ย งพอในครั ว เรื อ น และ
สามารถนำ�ไปขายได้แล้วที่ตลาดหัวอิฐ เมื่อมีงานประเพณีในท้องถิ่น
อย่างงานลากพระ งานวัด ก็นำ�ไปขายได้ราคาดี เพราะว่าปูที่นี่สีดำ�เข้ม
เนื้อแน่น หวาน ปลากะพงกับปลานิลก็อร่อยดี ตรงนี้อาจเป็นเพราะ
ดินทีน่ เี่ ป็นดินเหนียวน้�ำ เค็ม และปลาก็เป็นสองน้�ำ คือน้�ำ เค็มกับน้�ำ ฝน
ทุกบ้านใช้บ่อดินเลี้ยงจึงไม่มีกลิ่นสาบ ซึ่งแม่ค้าบอกว่า “ขายดี ลูกค้า
ถามถึง” วันงานลากพระ ทางกลุม่ ได้ท�ำ แผ่นพับเรือ่ งการฟืน้ ฟูดนิ ไปแจก
ด้วย หลังจากวันนั้นมีคนสมัครเข้ามาเพิ่มประมาณ 20 คน พี่เปี้ยวพูด
ด้วยความมั่นใจ และบอกว่าทุกครั้งที่ทำ�งานเสร็จ จะมีทีมประเมินผล
การจัดกิจกรรม และมีวงคุยเพื่อถอดบทเรียนร่วมกัน ซึ่งงานตรงนี้จะ
มีพี่เลี้ยงเข้ามาสนับสนุน
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แม้วันนี้ชุมชนจะเพิ่มพื้นที่ว่างเปล่าให้คนหันกลับมาทำ�การ
เกษตรแบบพื้นบ้านได้เพียง 10 กว่าไร่ ใน 30 ครัวเรือน จากคนทั้ง
ชุมชน 360 ครัวเรือน และมีสมาชิกมาร่วมกันลงแขกเพียง 15-20
คน แต่รูปธรรมของผลสำ�เร็จนี้ได้ส่งผลถึงภาพรวมที่มีการพูดถึงไปทั่ว
หมู่บ้าน อีกไม่นานพี่น้องบ้านบางรากไม้ก็จะเข้าใจและหันกลับมาอยู่
ในวิถีที่ชุมชนสามารถอยู่ร่วม และสามารถรักษาสภาพแวดล้อมดินน้ำ�
ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับที่คนในชุมชนก็มีความ
เจริญงอกงามทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, สุกัญญา วาสนา วันที่ 1 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/871 สืบค้นวันที่ 10 ธันวาคม
2555.
แบบประเมิ น คุ ณ ค่ า ของโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
3 ธันวาคม 2555.
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36

สานสายใยรักครอบครัว
• ภาวิณี ไชยภาค •

ความทันสมัย ผ่านการได้มาซึ่งสิ่งอำ�นวยความสะดวกสบาย
ต่างๆ ทางร่างกายภายนอก ทั้งความร่ำ�รวยด้วยเงินทอง มีบ้าน มีรถ
มีตำ�แหน่งหน้าที่การงาน มีคนนับหน้าถือตา อาจทำ�ให้ใครหลายๆ คน
รู้สึกภาคภูมิใจ และคิดว่านั่นคือ ความมั่นคงในชีวิต แต่เหล่านี้อาจมิใช่
สิ่งเดียวกันกับความรัก ความเข้าใจ ความเติบโต งอกงามภายในจิตใจ
และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ในชุมชนอย่างมีความสุข ในทางตรง
กันข้ามกลับนำ�มาซึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความเปราะบางในการใช้ชีวิต
เห็นได้จากสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว ที่นับวันจะลดน้อยถอยลงไป
ทุกที วันนี้พ่อแม่ทะเลาะกัน วันต่อไปลูกติดยาเพราะอยากลอง โดยที่
เราก็ไม่รู้ว่า วันนี้หรือวันไหนที่สายป่านเส้นสุดท้ายนั้นจะขาดสะบั้นลง

บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555

219

ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันยากแสนยาก และหลายๆ ครั้งในการทำ�
กิจกรรมมีผู้มาเข้าร่วมไม่ถึงครึ่งหนึ่ง จาก 236 ครอบครัวทั้งชุมชน
และครอบครัวที่ถูกมองว่า ลูกหลานเสพยา และมีปัญหาในครอบครัว
ก็ไม่ได้มาเข้าร่วม ทำ�ได้เพียงกลุ่มที่มีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้
อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ความเป็นห่วงเป็นใยนี้ทำ�ให้บรรดาผู้นำ�ชุมชน
ทั้งนายก อบต. กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำ�บลนาแว อำ�เภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 12 หมู่บ้าน พยายามหาหนทางช่วยกันดูแลจน
เกิดเป็นโครงการสี่วัยสานสายใยรัก โดย อบต.มีงบตั้งต้นไว้ 100,000
บาท และได้งบสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น
น่าอยู่ 199,950 บาท ในการทำ�งาน
ดังทีพ่ ภี่ า ‘วรรณิภา แสงระวี’ เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและ
แผน อบต.นาแว เล่าว่า คณะทำ�งานโครงการได้ออกแบบกิจกรรมค่าย
ครอบครัวสัมพันธ์ขึ้นเป็นงานแรก
การจัดค่ายครอบครัวสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหลักในการเปิด
ให้คนในครอบครัวได้เปิดใจรับฟัง และเรียนรูใ้ นการเข้าใจซึง่ กันและกัน
มีการจัดงาน 3 วัน วันแรกทำ�กิจกรรม การสื่อสารผสานรัก โดยให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีการเขียน
ข้อความจากครอบครัวที่เข้าร่วมว่า อยากได้พ่อแม่ อยากได้สามี
อยากได้ลกู แบบไหน แล้วสรุป
ตั้ ง คำ � ถามกลั บ ไปถึ ง การ
ปรับตัวของคนในครอบครัว
ตามด้วยกิจกรรมบ้านฉันนั้น
เป็นอย่างไร ด้วยการช่วยกัน
วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของ
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ครอบครัว วันที่สองให้ความรู้
เกีย่ วกับกิจกรรมรักครอบครัว
มีการเปิดวิดโี อให้ดู ตัง้ แต่เด็ก
อยูใ่ นท้องแม่ ดูความเจ็บปวด
ของแม่ เ มื่ อ ครั้ ง คลอดลู ก
แล้ ว ช่ ว ยกั น สะท้ อ นสิ่ ง ที่ ไ ด้
เรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเรียนรู้บทบาทของครอบครัว
วันทีส่ าม กิจกรรมรักครอบครัว กิจกรรมวอล์คแรลลีค่ รอบครัวสัมพันธ์
แบ่งเป็น 5 ฐาน
ฐานที่ 1 กิจกรรมครอบครัวหัวสูง เป็นการทำ�ให้คนใน
ครอบครัวได้ทำ�ความรู้จักกันให้มากขึ้น หรือเรียกได้ว่าเป็นการละลาย
พฤติกรรม ฐานที่ 2 กิจกรรมครอบครัวดูแลลูก-ใช้ถุงยางอนามัยใส่น้ำ�
อุ้มส่งต่อกันเป็นการสร้างความสามัคคี ฐานที่ 3 กิจกรรมครอบครัว
หาเหยื่อ ใช้หนังยางวงและหลอดกาแฟมาทำ�ฐานเจดีย์ โดยให้เด็ก
ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคละกัน หากเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน
หากฐานเจดีย์ที่กลุ่มวางแข็งแรงดี แสดงว่าครอบครัวนั้นดี ฐานของ
ลูกก็จะดีตาม
ฐานที่ 4 กิจกรรมครอบครัวหรรษา โดยยืนบนผ้าใบกระโดด
พร้อมกันให้ไกลที่สุด ฐานที่ 5 กิจกรรมครอบครัวสามัคคี โดยใช้ผ้า
ผูกขาเป็นแถวหน้ากระดานเดินพร้อมกัน หลังจากเสร็จฐานที่ 5 มีการ
สรุปคะแนน และเชือ่ มโยงให้เห็นผลดีทเี่ กิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน
ของคนในครอบครัวทำ�ให้สามารถผ่านทั้ง 5 ฐานไปได้ด้วยดี จากนั้น
ได้วางแผนการทำ�กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยใช้ปุ๋ยหมักที่ทำ�กันได้เองภายใน
ครอบครัว การขุดบ่อเลีย้ งปลาไว้กนิ ในครอบครัว การแข่งขันกีฬาตำ�บลบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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กีฬาพื้นบ้าน ให้กลุ่มหนึ่งนั่งในเรือ ทำ�ให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วและ
ปลอดภัยสร้างความสามัคคี ไม่บาดเจ็บ สอนลูกหลาน ทำ�ให้ครอบครัว
มั่นคงไปถึงจุดหมาย
นอกจากนั้น ก็มีข้อตกลงร่วมกันในชุมชนว่า เมื่อมีวันพิเศษ
จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่ ให้พนี่ อ้ งในชุมชนได้มาร่วมกัน อาทิ กิจกรรม
วันเด็ก กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เป็นต้น ในวันเดียวกัน กลุ่มผู้สูงอายุ
ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำ�ขนมพื้นบ้านให้กับลูกหลานได้ร่วมกันทำ�
กิจกรรมดังกล่าวสร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ผสู้ งู อายุได้เป็นอย่างดี และ
เป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว ในชุมชนไปพร้อมๆ
กันด้วย หรือในกรณีที่หลังจากครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม มองเห็นลูก
เปลี่ยนไป จากที่ไปเที่ยวกับเพื่อน ติดยา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดีขึ้น มีเด็กหลายคนได้เข้าไปอยู่ในสภาเด็กประมาณครึ่งหนึ่งและคิด
กิจกรรมต่อเป็นกีฬาครอบครัว วงพูดคุยทำ�ให้เห็นจุดเสี่ยงให้ผู้ใหญ่
บ้านได้เข้าไปดูแลร่วมกับคนในชุมชนมากขึ้น
ไม่เพียงเท่านั้นพี่ภาเล่าว่า ยังมีอีกครอบครัวหนึ่ง ที่เมื่อก่อน
เวลาไปไหนมาไหนไม่พูดไม่จากับใคร แต่เมื่อผ่านการเข้าค่ายร่วมกัน
ทำ�ให้มีการทักทาย พูดคุยกันได้มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของ
ครอบครัวนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต่อชุมชน •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, วรรณิภา แสงระวี วันที่ 1 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/831 สืบค้นวันที่ 10 ธันวาคม
2555.
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37
ชุมชนพรหมมานนท์
• ภาวิณี ไชยภาค •

“พรหมมานนท์” เป็นชื่อชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในกระบวนการทำ�งานร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีสมาชิก 300 คน
จากที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำ�บล
ปากพนัง อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยลักษณะของ
ชุมชนกึง่ เมือง ตัง้ เป็นแนวยาวอยูร่ มิ ถนนสายหลัก แล้วมีหมูบ่ า้ นจัดสรร
เกิดขึน้ มาพร้อมๆ กับคนเมืองย้ายเข้ามาอยูอ่ าศัย เมือ่ คนอยูเ่ ดิมกับคน
อยูใ่ หม่ยงั ไม่รจู้ กั กัน ความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจกันก็เกิดขึน้ ได้ตลอด
เวลา ครั้นต้องมาใช้พื้นที่สาธารณะริมถนน ตลาดนัดเดียวกันก็มีความ
อีหลักอีเหลื่อกันอยู่ในที
ปรากฏการณ์เช่นนีท้ �ำ ให้พจี่ วบ ‘ประจวบ เมฆเรือง’ และเพือ่ น
ร่วมกันคิดกิจกรรมสัมพันธ์ทจี่ ะทำ�ให้คนในชุมชนได้รจู้ กั กัน มีเหตุการณ์
อะไรจะได้พึ่งพาอาศัยกัน ครอบครัวสัมพันธ์เป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้น
และมีต่อเนื่องกันทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดที่เพื่อนบ้านใหม่ที่รับ
ราชการสามารถเข้าร่วมได้ หลายๆ กิจกรรมในวันนี้ ทำ�เพือ่ พวกเธอและ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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เขาให้ได้รจู้ กั กับพืน้ เพเดิมของคนปากพนัง อย่างการชวนผูร้ เู้ รือ่ งใบจาก
มาทำ�ผลิตภัณฑ์จากและนั่งพูดคุยกันเรื่องใบจาก การทำ�น้ำ�ส้มจาก
และบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำ�บลปากพนัง
จากนัน้ ก็รว่ มกันพัฒนาซอย ซึง่ แต่ละซอยมีเจ้าของบ้านแต่ละ
หลังเป็นสมาชิกโดยพฤตินยั ทีอ่ อกมาช่วยกันพัฒนาอยูแ่ ล้ว คณะทำ�งาน
เพียงแค่ประสานงานนัดหมายวันเวลาในการทำ�ร่วมกัน เวิน ‘ทศพร
สมรักษ์’ แกนนำ�เยาวชนเล่าว่า งานนี้ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ คนชรา
ได้มาร่วมกันเกลีย่ ทรายทำ�เป็นลานกีฬาชุมชน ทำ�กันตัง้ แต่บา่ ยจนมืดค่�ำ
ระหว่างการทำ�งานเด็กๆ ได้คิดเกมเกลี่ยทราย มีการหยอกล้อ เล่นกัน
อย่างสนุกสนาน ได้ทั้งความสัมพันธ์และลานกีฬาที่เสร็จแล้ว เด็กและ
ผู้ใหญ่สามารถเล่นฟุตบอลกันได้เลย
มีการเชิญเทศบาลมาร่วมจัดกีฬาพื้นบ้าน ที่มีการรวมตัวกัน
ของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ แบ่งเป็นสีมีหัวหน้าสี ประเภทกีฬามี
ชักเยอร์, ตีกกอล์ฟคนจน, ฟุตบอลชายหาด, วิ่งเปี้ยว เวินบอกว่า
“สนุกดี ผู้ใหญ่มีความสุข เมื่อได้ร่วมเล่นกีฬากับลูก ผู้เฒ่าผู้แก่แถว
นั้น ได้มานั่งดูลูกหลานออกกำ�ลังกาย” จากการทำ�กิจกรรมทำ�ให้เด็กๆ
เกิดภาวะผู้นำ� เห็นได้จากการเป็นหัวหน้า
สี ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสมาชิ ก ในสี ข อง
ตนเอง ทำ�ให้ทุกคนเห็นความสำ�คัญของ
การออกกำ�ลังกายส่งผลให้เกิดนักกีฬา
ชุมชนในเวลาต่อมา และทำ�ให้สมาชิกมา
สนใจกิจกรรมชุมชนเพิ่มขึ้น
จากนั้นเด็กและเยาวชนได้รวมตัว
กันออกกำ�ลังกายด้วยการไปปั่นจักรยาน
ดูสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน ผู้ใหญ่ก็ตามมาดูลูกๆ ในวันเสาร์
อาทิตย์ เกิดเป็นกลุ่มเด็กอาสาในตลาด
ช่วยชุมชนด้วยการปั่นจักรยานไปช่วยกัน
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ประมาณ 10 กว่าคน มีการตัง้ สภาเด็กและเยาวชนโดยเด็กคิดกิจกรรม
กันเองแล้วเอามาเสนอร่วมกับกรรมการโครงการ
อย่างทุกๆ เย็นวันอาทิตย์ เวินเล่าว่า เราทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ร่วมกิจกรรม DJ น้อย โดยมีกิจกรรม เกมปรบมือ, แนะนำ�ตัว, ร้อง
เพลง และเต้น จากกิจกรรม ทำ�ให้เกิดความตระหนักในการเป็น
ผู้ประชาสัมพันธ์ ชุมชน หรือ DJ น้อย เช่น น้องมายได้นำ�เพื่อนๆ
ร้องเพลง ไก่ย่าง ทั้งยังทำ�ให้เกิดความสุขทุกวัย เช่น ผู้ปกครอง
ต่างเชียร์ลูก ร้องเพลง และสุดท้าย เป็นแนวทางให้เกิด DJ น้อยใน
ชุมชน หรือกิจกรรมต่อยอดจักรยานไปดูงานบ้านเพือ่ นเห็นเขาเอาหน่อกล้วยไปปลูกก็สนใจนำ�มาปรับใช้ที่บ้านตัวเอง
กิ จ กรรมครอบครั ว สั ม พั น ธ์ อ อกนอกสถานที่ ไปจั ด กั น ที่
ทะเลน้อย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จากเดิมมี 20-25 ครอบครัว
เพิ่มเป็น 40 ครอบครัว มีการจัดกิจกรรมตลอดการเดินทาง เชิญ
วิทยากรจากบางเนียน และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช มีเกมส์นกั ล่า กูร้ ะเบิด ช่วยลุน้ ช่วยคิด ครอบครัว
ชุมชนสัมพันธ์ผ่านการสัมผัส กอด บอกความรู้สึก และลอดอุโมงค์
ชีวิตใหม่ ให้ผู้ใหญ่อวยพรเด็กให้เป็นเด็กดี เด็กเข้าหาผู้ใหญ่ ปรึกษา
ผู้ใหญ่ในชุมชนได้ นอกจากได้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแล้ว
กิจกรรมนีย้ งั ทำ�ให้สมาชิกได้คดิ กิจกรรมทีต่ อ้ งการทำ�ร่วมกันเพือ่ พัฒนา
ชุมชนด้วย
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
เป็นกิจกรรมตาสับปะรด และมีการเชิญวิทยากรจากสถานีตำ�รวจภูธร
ปากพนังมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์
เกี่ยวกับการสังเกตผู้ร้ายที่เข้ามาในหมู่บ้านโดยให้คนในชุมชนคอย
สังเกต และเป็นหูเป็นตาให้ เช่น การสังเกตสีเสื้อ สีรถ และชนิดของ
รถ พร้อมกับให้เบอร์โทรศัพท์ของสถานีตำ�รวจให้ทราบกันทุกคน และ
วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้คนในชุมชนทราบ
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น ต า
สั บ ปะรดจำ � นวน 30 คน
เพราะคนทำ � งานที่ ไ ปเช้ า
กลั บ เย็ น ไม่ มี ย ามเฝ้ า บ้ า น
จะได้ ช่ ว ยกั น สอดส่ อ งดู แ ล
ทรัพย์สิน บ้านเรือน จากเดิม
มีคดีปีละ 5 ราย ตอนนี้ไม่มี
เลย ส่วนอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง จากเดิมสถิติเดือนละ 3 ราย
ลดลงเหลือเดือนละ 1 ราย
มีกิจกรรมตรวจสุขภาพพบว่า คนเก่ามีปัญหาสุขภาพ เป็นโรค
เบาหวานกันมาก นอกจากไปโรงพยาบาลตามการนัดหมายของหมอแล้ว
ชุมชนได้คดิ เรือ่ ง กิจกรรมปลูกผักกินเองรวมกับกลุม่ ทีม่ าอยูใ่ หม่ทำ�เป็น
สวนผักคนเมือง เพราะเดิมคนพวกนี้กินผักจากตลาดอาจจะได้รับสาร
พิษ และเพือ่ เป็นการดูแลรักษาดินในพืน้ ที่ จึงใช้น�้ำ หมักจากเศษอาหาร
สิ่งเหลือใช้ในครัวเรือน
พีจ่ วบเล่าว่า มีการตัง้ กรรมการสวนผักคนเมืองทำ�ตลาดชุมชน
วันเสาร์ มีคนมาจอดรถซื้อ แวะถามอย่างต่อเนื่อง เป็นการเอาพืช
ผักปลอดสารสารพิษมารวมกันขาย มีคนในชุมชนมาวางแผงผ้าด้วย
รายได้ของใครของมัน ฝากขายกัน คนขายเวียน ถ้าขายไม่หมดก็แจก
แลกกัน ให้ผักมากินที่บ้าน เปิดได้ประมาณ 2 เดือน เป็นของคนใน
ชุมชนร้อยละ 80 วันหนึ่งๆ มีเงินหมุนเวียนประมาณ 3,000 บาท
ใช้ริมถนนเป็นตลาด มีคนขายช่วยกันเก็บกวาด คนนอกที่ขายก็ช่วย
เก็บ ประมาณบ่ายสามโมงตลาดก็วาย
ยังมีกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติ โดยสมาชิก 48 คน ไปร่วม
ประชุมกับเทศบาลเมืองปากพนังเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ป้องกัน และรับมือกับน้ำ�ท่วม หลังจากรมอุตุนิยมแจ้งให้ระวัง
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มีการจัดงานปีใหม่ มีเครือข่ายเทศบาลและ อบต. ทีมเอกชน
ร้านค้า มาให้ของขวัญ และร่วมกิจกรรม เด็กสนุกมาก คนใหญ่ได้รู้จัก
กัน 156 คน
ในวันพ่อชาวบ้านมาร่วมกันทำ�บุญตักบาตร ได้ทำ�บุญร่วมกัน
แล้วรู้สึกสบายใจ จึงมีการนัดหมายกันตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของ
เดือนเพราะชุมชนอยู่ห่างจากวัดไม่มีพระมาบิณฑบาต
มีปฏิทินการจัดทำ�กิจกรรมในแต่ละเดือนให้ทราบพร้อมกับจัด
ทำ�ป้ายไวนิล และพิมพ์ในกระดาษ A4 แจกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป ส่วนในป้ายไวนิลจะมีรายละเอียดแจ้งไว้เพื่อป้องกันการลืม
จะติดป้ายไว้ที่บ้าน “ป้าผุ้ม” และมีการตกลงจะทำ�กิจกรรมกันในครั้ง
ต่อไป จากข้อตกลงของสมาชิกเสียงส่วนใหญ่ และมีกิจกรรมร่วมกับ
เทศบาลเรือ่ งขยะแลกไข่ให้ดว้ ย เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ ต่อไปทีม่ ขี นึ้ เป็นการส่งเสริม
ให้ชาวบ้านเฉลิมพระเกียติ มีจิตสำ�นึกในท้องถิ่น
เมือ่ ทำ�จนเกิดการรวมกลุม่ ของชุมชนทีช่ ดั เจน มีเสียงเรียกร้อง
ว่า เราอยากทวงชุมชนคืนเนื่องจากเดิมชุมชนกว้างมาก เมื่อมีการ
ตัดถนนใหม่กก็ ลายมาเป็นบ้านเฉลิมพระเกียรติ ในขณะทีช่ มุ ชนพรหม
มานนท์เดิมไม่ได้รับการเหลียวแล เมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้น การดูแลกัน
ไม่ทั่วถึงทำ�ให้หลายคนรู้สึกอึดอัดจึงอยากได้ชุมชนเดิมกลับคืนมา ซึ่ง
เทศบาลก็เห็นด้วยเพราะเห็นว่าคนในชุมชนสามารถดูแลกันได้ภายหลัง
จึงได้ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านพรหมมานนท์ ชุมชนชายทะเลเช่นเดิม •

เอกสารอ้างอิง

สัมภาษณ์, ทศพร สมรักษ์ และประจวบ เมฆเรือง วันที่ 1 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/845 สืบค้นวันที่ 12 ธันวาคม
2555.
กำ�ไล สมรักษ์, แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ สำ�นัก 6 ปี 2555
วันที่ 19 กันยายน 2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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38
อยู่ดีกินดีที่บ้านหูแร่
• จินตหรา บัวหนู •

ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนไม่ได้มองเพียงแค่ชาวบ้าน
มีงานทำ� มีรายได้ดี แต่คนที่บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 ตำ�บลร่มเมือง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง มองความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงคุณภาพชีวิต ซึ่งต้อง
ประกอบไปด้วย ชาวบ้านไม่มีโรคภัย มีน้ำ�ที่สะอาดใช้ มีอาหารที่ถูก
สุขลักษณะรับประทาน มีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งแน่นอนคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างที่กล่าวมาชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน
ใครอยากได้ก็ต้องทำ�เอง จึงทำ�ให้เกิดโครงการอยู่ดีกินดีที่บ้านหูแร่ขึ้น
เนื่องจากพบเจอว่าคนในชุมชนเป็นโรคความดัน โรคเบาหวาน และ
อื่นๆ จำ�นวนมาก
สาเหตุหลักๆ ของโรคเหล่านี้มาจากการใช้ชีวิตประจำ�วันที่มี
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ที่ส่วนใหญ่
ปนเปื้อนสารพิษในกระบวนการผลิต อีกทั้งหลายอย่าง มีน้ำ�ตาล
มีแป้ง เป็นอาหารทีม่ มี นั มาก มีผกั ผลไม้นอ้ ย หากไม่ได้ออกกำ�ลังกาย
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ร่างกายก็ไม่เอาไปใช้ ทำ�ให้สะสมอยูต่ ามส่วนต่างๆ และมีปญ
ั หาสุขภาพ
ตามมา
ดังนั้น ทางคณะทำ�งานที่ประกอบไปด้วย อสม.จึงแนะนำ�ให้
สมาชิกในชุมชนร่วมกันปลูกผักไร้สารพิษ โดยใช้ปุ๋ยที่ทำ�ขึ้นเองจาก
สิ่งที่อยู่ในชุมชน มีกิจกรรมรณรงค์ให้คนปลูกผักกินเอง จัดฝึกอบรม
การทำ�ปุ๋ยหมักให้สมาชิกนำ�ไปใส่ผัก จนทุกครัวเรือนตระหนักในความ
สำ�คัญเรื่องสุขภาพและมาเข้าร่วม นอกจากให้ความรู้กับคนในชุมชน
แล้ว มีการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพในด้านอื่นให้ครอบคลุมทุกมิติ
ของชีวิต
มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน จากที่เคยกิน
อาหารรสจัดทัง้ เปรีย้ วจัด หวานจัด เค็มจัด รณรงค์ให้ลดการกินอาหาร
รสจัดลง มีกิจกรรมรณรงค์เรื่องออกกำ�ลังกาย ควบคู่ไปกับการออก
ตรวจสารปนเปือ้ นต่างๆ ในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าตรวจในบ้าน
แต่ละบ้าน อาทิ ตรวจในลักษณะกายภาพว่า ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีในผัก
หรือเปล่า ตามด้วยการลงตรวจสอบสารปนเปื้อนในร้านค้าว่า ในผักมี
การใช้สารเคมีหรือไม่ เมื่อพบว่า สมาชิกมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทีม่ สี ารเคมีปนเปือ้ นเป็นจำ�นวนมาก จึงจัดเวทีคนื ข้อมูลเหล่านีแ้ ก่ชมุ ชน
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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และช่วยกันหาแนวทางในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกิน ด้วยการทำ�
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ จัดประกวดอาหารพื้นเมือง อาหารสามวัยซึ่ง
ได้แก่ อาหารสำ�หรับเด็ก อาหารสำ�หรับผู้ใหญ่ อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ
แล้วมีรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศ
โดยพี่แกน ‘ผกาวรรณ มณี’ เล่าว่า หลักๆ แล้วพวกเธอ
ทำ�งานร่วมกับ รพ.สต. มี อสม.เป็นทีมทำ�งาน หลังจากเก็บข้อมูลชุมชน
จัดกิจกรรมรณรงค์ประกวดอาหารต่างๆ แล้ว ยังมีตลาดนัดขายผัก
ปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูก และขายอาหารพื้นเมืองที่ปลอดภัย โดย
พี่แกนจะซื้อเมล็ดผักไปให้และร่วมปลูกผักกับสมาชิก ซึ่งเขารวมกลุ่ม
กันทำ�อยู่แล้วตามหย่อมบ้าน
การได้ช่วยกันเพาะ แล้วแบ่งกันไปปลูก และมีการปลูกผัก
ต่างชนิดกัน ตอนเช้าๆ เย็นๆ ก็จะมีกลุ่มแม่บ้านมารดน้ำ�ผัก มีอะไรเรา
ก็ได้คุยกัน ก่อนหน้านั้น มีเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมการใช้น้ำ�หมักชีวภาพ
ให้ประมาณ 3 ครั้ง เวลาทำ�น้ำ�หมักก็มาช่วยกันทำ� บางคนทำ�ที่บ้าน
ได้แล้วก็เอามารดน้ำ�ผักและแลกกันให้ทดลองใช้ เมื่อผักโตก็แบ่งกัน
ไปกิน ผักที่ต่างชนิดกันก็ได้แลกกัน เหลือก็เอาไปขาย โดยทีมงานจัด
พื้นที่หน้า รพ.สต.ให้เป็นตลาดขายผักปลอดสารพิษ ส่วนการติดตาม
ตรวจสุขภาพของคนในชุมชน ก็ทำ�กันอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้มีพื้นที่ 3 หย่อม หย่อมแรกร่วมกันปลูกผักประมาณ
10 ครัวเรือน หย่อมที่
สองและสามประมาณ
4 ครัวเรือน แล้วเขาได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง
ในครอบครัว มาเล่าสูก่ นั
ฟัง เรื่องลูก เรื่องหนี้สิน
เมื่ อ มาเจอกั น อี ก ที ใ น
วงใหญ่ประมาณ 10 คน
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ซึง่ มีการประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ท�ำ งานร่วมกัน 3-4 เดือน
ต่อครั้ง ทำ�ให้เห็นถึงความกลมเกลียวกันในหมู่บ้าน เกิดมีคนที่มี
ความคิดอยากทำ�งานเพือ่ ชุมชน เพือ่ บ้านของตัวเองเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้คนใน
ชุมชนมีการกินอยู่อย่างปลอดภัย สามารถเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยได้
โดยชุมชนเอง และสามารถนำ�เอาองค์ความรูเ้ ดิมในการส่งเสริมสุขภาพ
คนในชุมชนมาใช้อย่างสอดคล้องกับวิถี
ความเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของพี่แกน เริ่มจากภาพที่พวก
เธอมองเห็นร่วมกันว่า กลุม่ ปลูกผักเกิดขึน้ ด้วยการทีส่ มาชิกมาร่วมกัน
ปลูก นอกจากได้ผักแล้วยังได้สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วย
“ตอนแรกเกิดขึ้นเพราะบางคนไม่มีพื้นที่ปลูกผักเป็นของตนเองจึงเข้า
ไปปลูกร่วมกับเพื่อนบ้าน” แต่พอทำ�แล้วเธอเห็นถึงการเอื้อเฟื้อ การ
แบ่งปัน ได้ชว่ ยกันดูแล แบ่งปันกันกิน แล้วช่วยกันขาย ในแปลงผักจึง
เป็นสถานทีพ่ ดู คุยแลกเปลีย่ นกันว่าจะทำ�อะไรเพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ นกันต่อ
พี่แกนอยากขยายแนวคิดเรื่องนี้ออกไปให้มากกว่านี้ เพราะมี
ปัจจัยทางสังคมเข้ามามาก ระยะเวลา 1 ปี ยังเป็นเหมือนการทดลอง
ซึ่งยังเห็นผลกันในวงแคบๆ เธออยากให้หมู่บ้านใกล้ๆ มาร่วมเรียนรู้
ด้วย เพราะอย่างไรเสียผืนดิน แหล่งน้ำ� และท้องฟ้า ที่บ้านหูแร่ก็เป็น
ผืนเดียวกัน หากเราทำ�เขาไม่ทำ� เราก็ต้องรับน้ำ�สารพิษจากเขาอยู่ดี
หนึ่งปีกับความพยายามทำ�เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของ
ชาวบ้านมันสั้นเกินไปที่จะทำ�ให้คนนึกภาพตามไปกับเราได้ คิดว่าต้อง
ใช้เวลา และทำ�อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ได้อย่างมีสุขภาพ
ที่ดีจริง นี่เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กๆ อย่างพี่แกน •

เอกสารอ้างอิง

ภาวิณี ไชยภาค, บันทึกการสัมภาษณ์ ผกาวรรณ มณี วันที่ 3 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/809 สืบค้นวันที่ 21 ธันวาคม
2555.
บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ 2554-2555
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39
ความมั่นคงทางอาหาร
บ้านบ่อโพธิ์
• จินตหรา บัวหนู •

สภาพสังคมชนบทในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มาก เนื่องจากการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ที่มีทั้งส่วนดีและส่วนที่ส่งผล
กระทบในทางลบ อย่างที่บ้านบ่อโพธิ์ ตำ�บลร่มเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดพัทลุง เจอปัญหาการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทางการเกษตร
แบบดั้งเดิม โดยเกษตรกรมุ่งเอาแต่ผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่
ใส่ใจดูแลธรรมชาติ ทำ�ให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ปนเปื้อนสารพิษ
จากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเร่งผลผลิต ใช้สารเคมีมากำ�จัดวัชพืช ศัตรูพืช
ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ถือเป็นการทำ�ลายตัวเองในทางอ้อม
ความรูส้ กึ ห่วงกังวล ทีล่ กู บ้านนำ�ปุย๋ เคมีเข้ามาใช้ในการเกษตร
มากขึ้น ทำ�ให้ผู้ใหญ่สวาท จันทมาส และทีม พาตัวเองเข้ามาศึกษา
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ข้อมูล ทั้งของ จปฐ. และการจัดวงคุยในชุมชน จนพบว่า มีการใช้
ปุ๋ยเคมี และสารปราบศัตรูพืชมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในแต่ละปี
ชาวบ้านที่นี่จ่ายเงินซื้อปุ๋ย ซื้อยากว่า 1 ล้านบาท
ในขณะทีผ่ ใู้ หญ่บอกว่า หากมองดูในหมูบ่ า้ นก็เห็นว่ามีวตั ถุดบิ
หลายอย่างที่สามารถทำ�ปุ๋ยได้ จึงคิดทำ�ปุ๋ยที่ใช้วัตถุดิบจากในชุมชน
เพือ่ ใช้ในแปลงเกษตรของชุมชน ทีช่ าวบ้านส่วนใหญ่ท�ำ นา ทำ�สวนยาง
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ขึ้น
มีการมาคิดและวางแผนร่วมกันในกลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจ
ได้ความว่า การลดใช้ปุ๋ยเคมี ชุมชนต้องหันมาให้ความสำ�คัญกับคน
ที่เลี้ยงสัตว์กันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นวัว ไก่ ซึ่งมูลของสัตว์เหล่านี้
สามารถนำ�มาใช้ทำ�ปุ๋ยตามธรรมชาติได้ทันทีโดยแทบไม่ต้องลงทุนเลย
แล้วค่อยๆ ขยายการพูดคุยออกไป พบว่า มีชาวบ้านสนใจเข้ามาร่วม
ถึง 40 คน จึงมีกระบวนการฟื้นชุมชน หลอมคนกลับมาร่วมกันทำ�
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การเกษตรในวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการหาความรู้สมัยใหม่
เข้ามาเติม ดังทีม่ กี ารจัดเวทีวนั อาหารโลก เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2554
ที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ทำ�ความเข้าใจในเรื่องนี้
“โหมฺเราชาวร่มเมือง ชวนกินผัก ออกปากสักข้าว” เป็นเวที
ที่จัดเพื่อให้คนทำ�งานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่บ้านบ่อโพธิ์
งานนี้ มี สส.สุพัชรี ธรรมเพชร มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาว
บ่อโพธิ์ และเพือ่ นๆ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างสุขสูเ่ มืองลุงน่าอยู่
เครือข่ายเกษตรทางเลือกเมืองลุง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เทศบาลตำ�บล
ร่มเมือง ฝ่ายปกครองตำ�บลร่มเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
และพีเ่ ลีย้ งโครงการทีม่ พี เี่ สณี จ่าวิสตู ร จุรยี ์ หนูผดุ และอาจารย์ไพฑูรย์
ทองสม จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความตระหนักรู้แก่พี่น้องในชุมชน และ
ได้เชือ่ มเครือข่ายในการทำ�งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี สามารถจุดประกาย
ความคิดให้ผเู้ ข้าร่วมตระหนักถึงเรือ่ งความมัน่ คงทางอาหาร และอาหาร
ปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องผักพื้นบ้าน และข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เป็น
อาหารหลักของทุกคน จนได้แนวทางในการขับเคลือ่ นการสร้างนโยบาย
ระดับตำ�บล ให้มีกองทุนพันธุ์ข้าว
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น เรื่ อ งความ
มั่นคงทางอาหาร ให้คนทั้งตำ�บล
มีอาหารเพียงพอยามเกิดภัยพิบัติ
หรื อ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ฝนฟ้าไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล
การทำ � งานของที ม แบ่ ง
พื้ น ที่ กั น ดู แ ลออกเป็ น 6 โซน
แต่ละโซนจะมีแกนนำ�ของโครงการ
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ดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด เมื่อพบเจอปัญหาก็จะนำ�มาพูดคุยกัน
แล้วจัดประชุมกับชาวบ้านกัน เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็นฝ่ายๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน
ด้วยอาทิ เรื่องสุขภาพ คนของ รพ.สต. และ อสม.มาตรวจสุขภาพ
คนในชุมชน หรือก่อนมีกิจกรรมใหญ่ๆ เราจะมีการคุยการเตรียมงาน
โดยมีหลายๆ ฝ่ายมาร่วมคิดร่วมทำ� เช่น รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ฝ่ายสาธารณะสุขเทศบาลตำ�บลร่มเมือง
มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักพัฒนาเอกชน
ไม่เพียงเท่านัน้ คณะทำ�งานยังได้รว่ มกันฟืน้ วิถชี วี ติ ชุมชนแบบ
เดิมขึ้นมา โดยการลงแขกดำ�นา ที่ผู้ใหญ่เล่าว่า แรกๆ ใช้วิทยากรจาก
เทศบาลลงไปทำ�นาร่วมกับชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านเห็นก็รู้สึกภูมิใจ และ
มั่นใจในการทำ�นาของตัวเอง จากนั้นการช่วยเหลือเธอช่วยเหลือฉัน
ผลัดช่วยกันดำ�นา ทำ�ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพากันได้มากขึ้นกว่า
เดิม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนได้ ในกระบวนการนี้ยัง
สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง เปลี่ยนนาข้าวมาเป็นสวนยางพาราได้
ด้วยการใช้พนื้ ทีใ่ นร่องยางพาราปลูกข้าวไร่ ทำ�ให้อตั ราการทำ�นาของคน
ที่บ้านบ่อโพธิ์เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมากเช่นกัน
ตอนนี้ ชุ ม ชนเริ่ ม มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารผลิ ต เข้ า สู่ ร ะบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน โดยใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียง ทำ�ให้ชุมชนพึ่ง
ตนเองได้ มีความหลากหลายของพันธุกรรมพื้นบ้าน ด้วยการปลูกผัก
กินเองตามฤดูกาล มีทั้งระบบการปลูกพืชร่วมยาง และปลูกผักกินเอง
เน้นผักพืน้ บ้านและสอดคล้องตามฤดูกาล สามารถนำ�ภูมปิ ญ
ั ญา ความรู้
ท้องถิ่นมาปรับใช้ได้ และในกระบวนการผลิตก็ไม่ใช้สารเคมีแล้ว
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย
ทำ�ให้ชาวบ้านบ่อโพธิ์ทุกวันนี้สามารถผลิตอาหารเพื่อกิน ส่วนที่เหลือ
แบ่งปัน และผลผลิตส่วนเกินนำ�ไปขายเพื่อสร้างรายได้ มีสุขภาวะทาง
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จิตใจ มีสุขภาพแข็งแรง มีระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความ
สามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน
แม้ ว่ า ตอนนี้ ยั ง ไม่ ส ามารถเชื่ อ มคนได้ ทั้ ง ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์
แต่เมื่อเรามองชุมชนของเราในวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก “เมื่อก่อนเมื่อคุยกันเรื่องปลูกผักก็จะมีคน
พูดถึงแต่ยูเรียว่า ทำ�ให้ต้นงาม ต้นสวย แต่ที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยน
ว่า ตอนนี้เราใช้ปุ๋ยหมัก ผักเราใบสวยขึ้น” ผู้ใหญ่สวาทพูดยิ้มๆ อย่าง
สบายใจ •

เอกสารอ้างอิง

ภาวิณี ไชยภาค, บันทึกการสัมภาษณ์ สวาท จันทมาส วันที่ 3 ตุลาคม 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/790 สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2555.
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40
ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
บ้านค่ายเสือ
• จินตหรา บัวหนู •

การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติอย่างคนสมัยก่อน เป็นการ
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย พอมีพอกิน แต่ต้องทำ�ไปเรื่อยๆ จะเร่งรีบไม่ได้
เมื่อมีกระแสการเกษตรในเชิงเศรษฐกิจเข้ามา ทำ�ให้คนต้องแข่งขันกัน
เพิ่มผลผลิตและสร้างประสิทธิภาพให้กับผลผลิต จึงต้องใช้สารเคมี
เข้ามาช่วยในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมี เหมือนอย่างที่
บ้านค่ายเสือ ตำ�บลมะกอกเหนือ อำ�เภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ชาวบ้าน
ที่นี่นิยมใช้สารเคมีกับการเกษตรเป็นจำ�นวนมาก นอกจากมันจะให้ผล
ดีแล้ว ผลเสียทีต่ ามมามีมากกว่าผลดีอกี พีเ่ กรียง ‘เกรียงศักดิ์ สุขสวัสดิ’์
และ พี่ต้อย ‘วิไลพร ตาใส’ ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือ บอกเล่าที่มาของการทำ�งาน
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หากรับประทานผลผลิต
เหล่านี้เข้าไปสารเคมีก็จะเข้า
สู่รา่ งกาย คนที่ใช้สารเคมีเอง
ก็ ไ ด้ รั บ อั น ตรายจากการซึ ม
ผ่านเข้าไปทางผิวหนัง ทางลม
หายใจ หากสะสมเข้าไปใน
ร่างกายมากๆ โรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ ก็จะตามมา ไม่เพียงเท่านัน้ สารเคมีเหล่านีย้ งั ทำ�ให้ดนิ เสือ่ มสภาพ
ลงอย่างรวดเร็วสังเกตได้จากทีห่ น้าดินแข็ง การทีอ่ ากาศในดินไม่มที ำ�ให้
พวกจุลินทรีย์ชนิดที่ดีตายหมด
เมื่อพี่เกรียงมองเห็นปัญหาของชุมชนแล้ว ได้ปรึกษากันใน
กลุ่มเล็กๆ ก่อนเมื่อทีมงานเห็นร่วมก็นัดหมายชาวบ้านที่สนใจมาร่วม
พูดคุยกันอย่างเป็นทางการ พร้อมกับมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เรือ่ งการพึง่ ตนเองแบบเกษตรธรรมชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มีการแนะนำ�ชาวบ้านให้หันมาลดต้นทุนการผลิต หยุดการใช้สารเคมี
ทำ�ปุ๋ยหมักจนสามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนได้
จากนั้น มีการไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบ่อน้ำ�ทรัพย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช นำ�มาประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของแต่ละครัวเรือน
อย่างเรื่องของการทำ�สารขับไล่แมลงจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น
ใบขี้เหล็ก เอามาหมักแล้วนำ�น้ำ�มาผสมกับหัวเชื้อที่ชาวบ้านทำ� นำ�ไป
ฉีดเพื่อขับไล่แมลง ยังมีสารสกัดด้วยการหมักสะเดา ตะไคร้หอมด้วย
ถึงแม้ว่ายังใช้ได้ไม่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ส่วนใหญ่ที่นำ�ไปใช้ก็เห็นว่า
ได้ผล โดยเฉพาะในนาข้าว ที่เมื่อก่อนมีการนำ�เอาสารเคมีมาใช้จำ�นวน
มากตอนนี้ลดลง เพราะมีการทำ�แปลงสาธิตการทำ�นาปลอดสารพิษ
แล้วได้ผล
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ชาวบ้ า นเกิ ด ความ
สนใจมาทำ � เกษตรปลอด
สารพิษ มีการนำ�เอาไปทำ�ใช้
จริงที่บ้าน หลังจากนั้นจึงรวม
กลุม่ กัน ทำ�น้�ำ หมักชีวภาพและ
ร่วมกันจัดตัง้ กลุม่ ผลิตน้�ำ หมัก
ชีวภาพของชุมชนโดยชุมชน
เพื่อชุมชนขึ้น มีการทำ�ประชาคมร่วมกันว่าจะส่งเสริมการพึ่งตนเอง
มีการฝึกทำ�ให้สมาชิกเข้าใจวิธกี ารทำ� สามารถทำ�ได้ดว้ ยตัวเองเพือ่ นำ�ไป
ใช้ในแปลงเกษตรของตัวเอง มีการทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำ�ฮอร์โมนจาก
พืชและสัตว์ และนำ�มาทำ�สารซักล้าง ให้ความสะอาดกับภาชนะต่างๆ
สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุม่ แม่บา้ นทีเ่ ป็นกลุม่
ทำ�ขนมอยู่แล้ว มีการทำ�สารซักล้างทำ�ความสะอาดใช้เองในครัวเรือน
เช่น น้ำ�ยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ และมีการจดทำ�บัญชีครัวเรือน
เพือ่ ส่งเสริมการลดรายจ่าย-เพิม่ รายได้ในครัวเรือน ร่วมกันทำ�เป็นกลุม่
ทำ�เสร็จแล้วก็แบ่งกันไปใช้
ตอนนีท้ มี ทำ�งานสามารถเป็นวิทยากรไปสาธิตให้เพือ่ นชาวบ้าน
ใกล้เคียงได้แล้ว หลังจากที่สมาชิกกลุ่มเดิมใช้น้ำ�หมักชีวภาพ ทำ�สาร
ขับไล่แมลง ทำ�น้ำ�ยาล้างจานจากฮอร์โมนพืชได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
และใช้ในหมู่ 4 ทั้งหมู่บ้าน
พี่เกรียงเล่าว่า นอกจากเราทำ�งานกับทีมชุมชนแล้ว เราก็นำ�
เด็กๆ มาเรียนรู้และทำ�ไปกับเราด้วย แต่เด็กๆ ไม่สามารถทำ�ต่อไป
ได้เองทัง้ หมดยังต้องมีผใู้ หญ่ชว่ ย อย่างไรก็แล้วแต่หลังจากทำ�เป็นแล้ว
เด็กก็สามารถกลับไปทำ�กับพ่อแม่ที่บ้านได้
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เรื่องนาข้าวเมื่อเปลี่ยนมาทำ�แบบอินทรีย์พี่ต้อยแจกแจงให้
ฟังว่า ได้เมล็ดข้าวที่เต็มกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ดินก็มีชีวิต และต้นทุนต่ำ�กว่า
เดิมตกประมาณไร่ละ 4,000 บาท มีค่าไถ่ 600 บาท ค่าน้ำ�มันสูบน้ำ�
เข้านา 500 บาท เมล็ดพันธุ์ข้าว 20 กิโลๆ ละ 30 บาท 600 บาท
ค่าตัดข้าวไร่ละ 500 บาท ค่าปุ๋ยหมักไร่ละ 200 กิโลๆ ละ 4 บาท
800 บาทใส่สองครั้ง 1,600 บาท ยาขับไล่แมลงทำ�เอง 20 บาท
ได้ข้าวมา 2 เกวียนราว 2,000 กิโล ถ้าคิดขั้นต่ำ�กิโลละ 10 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท คิดค่าแรงแล้วก็ยังได้กำ�ไรกว่าเท่าตัว เช่น
เดียวกับพืชผัก ต้นปาล์มอื่นๆ ที่ตอนนี้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน
สารไล่แมลงที่ผลิตเองทั้งหมดแล้ว
วันนี้พี่เกรียงสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า การที่ชุมชนหันมา
ทำ�การเกษตร ด้วยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
ทัง้ การทำ�น้�ำ หมักชีวภาพ ปุย๋ หมักชีวภาพ ใช้สมุนไพรในสารขับไล่แมลง
ศัตรูพชื ทำ�ให้ไม่มสี ารพิษตกค้าง และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้โดย
ไม่ต้องใช้สารเคมี และเป็นการใช้สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์ ได้ทั้งต่อ
ร่างกาย และสภาพแวดล้อม •

เอกสารอ้างอิง

ภาวิณี ไชยภาค, บันทึกการสัมภาษณ์ เกรียงศักดิ์ สุขสวัสดิ์, วิไลพร ตาใส
วันที่ 30 กันยายน 2555.
http://www.happynetwork.org/paper/878 สืบค้นวันที่ 21 ธันวาคม
2555.
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