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คำานำา

 เราไม่อาจชื่นชมนักกีฬาผู้กำาลังคล้องเหรียญทองที่มี 

ชื่อเสียงโด่งดัง โดยไม่หันกลับไปมองการฝึกซ้อมฝ่าฟันอุปสรรค

ตา่งๆ มาอยา่งทรหดหนกัหนว่ง แถมยงัตอ้งใหก้ำาลงัใจสำาหรบัการ

ก้าวไปพบคู่แข่งขันเหนือกว่าที่กำาลังรออยู่อีกด้วย

 คนทำางานจิตอาสาจากโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ภาคใต้ ท่ีผู้อ่านจะได้พบเรื่องราวของพวกเขาต่อไปนี้คงอนุมาน 

ได้กับข้อความข้างต้น ในฐานะผู้ยืนหยัดจนมีผลงานสำาเร็จระดับ

หนึ่ง แต่กว่าความสำาเร็จบางส่วนจะมาถึงต้องผ่านกระบวนการ 

ปัญหา อุปสรรคมาอย่างโชกโชน

 ด้วยความหวังทำาให้สังคมดีขึ้น พวกเขาต้องเดินผ่าน 

เสียงก่นด่า ติฉินนินทา ของคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจ เสียเวลา 

สละความสุขส่วนตัว เสียน้ำาตากระทั่งบางคนยอมเอาชีวิตเข้าไป

แลก หลายคนยอมรับอย่างไม่อายว่าเคยท้อ แต่ไม่เคยถอย 

 โดยภาพรวมต้องบอกว่าคนที่อุทิศตัวทำางานเพื่อชุมชน 

สังคม ต้องมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างคล้ายกันในแง่การเป็น 

คนดี ปรารถนาดีต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว โปร่งใส 

และสำาหรับสังคมไทยยังต้องมีบุคลิกอดทนแบบโคตรๆ 



 เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นบทเรียน แนวคิด 

การบริหารจัดการเพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค ยืนหยัดและเดิน 

ต่อไปได้ของคนเด่นจากผลงานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

ภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2556-2559 จำานวน 14 กรณีศึกษา ยืนยันได้ว่า

เป็นเพียงส่วนหน่ึงที่ยกมาเล่าเท่าน้ัน เนื่องจากยังมีคนดีคนเด่น

อีกจำานวนมากที่ทำางานทั้งเบื้องหน้าและปิดทองหลังพระ

 แม้รอยยิ้มความสำาเร็จเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำาแข็ง

สำาหรับคนทำางาน แต่หวังจะเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ สำาหรับ 

คนที่เดินไปในวิถีเดียวกันเสมอ เพื่อร่วมสร้างพลังความสุขกับ 

สังคม

     คณะผู้จัดทำ�
     กันยายน 2559
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 ภูษณิศา แก้วเนิน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการปฏิรูป 
หัวลำาภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง บ้านหัวลำาภู หมู่ที่ 4 ตำาบลหัวไทร 
อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อดำาเนินการต่อเนื่อง 
ครบ 3 ป ีสามารถเปลีย่นชมุชนทีม่ปีญัหากลายเปน็ชมุชนต้นแบบ
การพัฒนา
 ภูษณิศา เล่าว่าโครงการชุมชนน่าอยู่ในปีแรก พ.ศ.2554 
ใช้ชื่อโครงการว่า “คลินิกชุมชนคนรักสุขภาพ” ต้องการวาง
ตำาแหน่งให้บา้นหวัลำาภูเปน็คลนิิกสุขภาพ ที่บรหิารจดัการสุขภาพ 
ของคนในชุมชน อันสืบเน่ืองมาจากว่าขณะนั้นในหมู่บ้านพบ 
ผู้ป่วยมะเร็งปีเดียวถึง 5 คน 

ภูษณิศา แก้วเนิน
พัฒนาร่วมแบบญาติมิตรพี่น้อง
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 “ เ ร า ใ ช้ วิ ธี โ ย น
คำาถามออกไปว่าอยากจะ
เป็นมะเร็งคนที่ 6 หรือไม่ 
ชาวบ้านเลยสนใจมาจับ
กลุ่มแก้ปัญหา พวกเขา 
เห็นว่าแม้คนไม่สูบบุหรี่ 
ไม่ กินเหล้าก็ เป็นมะเร็ง 
สิ่งหนึ่งท่ีมีความเสี่ยงคือ
สารเคมีที่บริ โภคเข้าไป 
ทุกวัน”
 การหาทางหลีกเล่ียงสารเคมีด้วยวิถีพอเพียงในปีแรก 
จึงมีการจับกลุ่ม 30 ครัวเรือน ไปเรียนรู้วิถีพอเพียงที่ชุมชนอื่น 
มาปรับใช้ตามครัวเรือน ประยุกต์ไปเอาตามความถนัด บางคน
กลับมาทำาปุ๋ยหมัก ทำานาอินทรีย์ น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น 
ทำาแชมพู สบู่ ใช้เอง 
 จากวถิพีอเพยีงมกีารนำาวถิวีฒันธรรมบา้นหวัลำาภกูลบัมา 
ไม่ว่าการทำาหมาจาก น้ำาส้มจาก น้ำาส้มโตนด มีการจัดกิจกรรม
ออกกำาลังกาย ท่ีสอดคล้องกับทุกวัยโดยชวนลูกหลานรำาพราน 
โนห์รา ซึ่งท่ารำาพรานโนห์ราอยู่ในการแสดงโนห์ราอันเป็นศิลปะ 
การแสดงทอ้งถิน่ภาคใต ้ไดป้ระยกุตม์าเปน็ทา่ออกกำาลงักายทีเ่ขา้
ถงึชาวบา้นไดง้า่ย เพราะอยู่ในความสนใจของผูค้นทอ้งถิน่อยูแ่ลว้ 
 ผลที่ได้จากโครงการฯ ปีแรกชัดเจนอย่างหน่ึงคือเริ่มเกิด
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและครัวเรือน
 โครงการปีที่ 2 ได้เน้นเอาของดีแต่ละบ้านมาเป็นฐาน 
เรียนรู้เกิดเป็น “มหาวิทยาลัยหมู่บ้านหัวลำาภู” ต้องการเอาของดี
ของหัวลำาภูมาสอนคนอื่นต่อในหลักสูตร 3 ด้านคือ
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 - เกษตรกรรมยั่งยืน
 - วัฒนธรรมท้องถิ่น
 - สวัสดิการชุมชน
 มหาวทิยาลยัหมูบ่า้นหวัลำาภ ูเปน็มหาวทิยาลยัทีช่าวบา้น
คิดหลักสูตรขึ้นมาแบบไม่เหมือนใคร ทำาการสอนโดยชาวบ้าน 
หัวลำาภูเองให้กับผู้ที่สนใจ
 วิธีการดำาเนินการ ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน จัดให้ผู้สนใจ 
เลือกแยกเข้าเรียนตามบ้านอันเป็นฐานความรู้ที่มีอยู่ กลางวัน 
เรียนรู้ตามบ้าน กลางคืนกลับมารวมตัวกลุ่มใหญ่ เรียนรู้ตำานาน
ชุมชน เรียนรำาพรานโนห์รา และเรียนรำากลองยาว 
 “หลักสำาคัญเลยคือคนที่มาเรียนมหาวิทยาลัยหมู่บ้าน 
หัวลำาภูต้องรู้จักและทำาเป็นเหมือนคนหัวลำาภูด้วยการใช้ชีวิต
คลุกคลีเรียนรู้จริงในเรื่องต่างๆ ไม่ใช่มาดูๆ จดๆ แล้วกลับ  
อย่างนั้นเราไม่ต้องการ”
 โครงการปี 2 ทำาให้คนหัวลำาภูปรับเปลี่ยนวิธีคิดในตัว 
เขาเอง เมื่อมาถึงปีที่ 3 พบข้อมูลว่ามีคนในชุมชนอื่นอยาก 
เจริญรอยตามแบบคนหัวลำาภูบ้างจึงเน้นจัดให้คนเหล่านั้น 
มาเรียนรู้หัวลำาภู เพื่อไปทำาที่บ้านเขาเอง เกิดเครือข่ายต่อยอด
มหาวิทยาลัยหมู่บ้านหัวลำาภูเป็นปฏิรูปหัวลำาภู หมู่บ้านจัดการ
ตนเอง 

 “นอกจาก 30 ครัว
เรือนต้นแบบของเราที่พึ่ง
ตนเองและจัดการตนเองได้
แล้ว ได้มาช่วยคนอื่นใน
หมูบ่า้นในการพ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองให้เกิดกติกา
ชุมชนว่าเป็นหมู่บ้านพึ่ ง
ตนเองและจดัการตนเองได”้
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 ปีที่ 3 จึ งมี การ
ขยายเครือข่าย 5 หมู่บ้าน
มาเรียนรู้ที่หัวลำาภู เพื่อนำา
สิ่งท่ีเรียนรู้กลับไปพัฒนา
หมู่บ้านเขาเอง
 ส่วนบ้านหัวลำาภู 
นอกจากภารกิจพัฒนา 
3 ด้านหลักดังกล่าวแล้ว 
ยงัมองดา้นท่ี 4 เพิม่ข้ึนมา คือ ดา้นเศรษฐกจิชมุชน มุง่หวงักระตุน้
เศรษฐกิจของหมู่บ้าน ใช้วิธีจับกลุ่มอาชีพทำางาน และด้านที่ 5 
ว่าด้วยการศึกษาชุมชน ผลักดันเกิดโฮมสเตย์ที่พร้อมให้ผู้มาเรียน
พักอาศัยอยู่ด้วยในแต่ละหลักสูตร
 ภูษณิศาเล่าว่า ผลลัพธ์ที่เกิดในภาพรวม นอกจากสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านมีส่วนร่วม หลายหน่วยงานได้ลงมา 
สนับสนุนให้ความร่วมมือกับชุมชนหัวลำาภูมากขึ้น
 “เดิมคนที่นี่ทำาอะไรก็ทำาคนเดียว เมื่อสร้างกติกาใหม่ 
ของการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำา ให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ 
ในกิจกรรม ลงมือทำาเอง ชาวบ้านจะรู้ว่าผลเกิดอะไรข้ึนบ้าง 
เกิดแนวคิดว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไร”
 หลังดำาเนินการโครงการชุมชนน่าอยู่มาครบ 3 ปี ก็ไม่พบ
คนปว่ยมะเรง็เพิม่ เกดิกตกิากลุม่ สญัญาใจกนัวา่ จะไมใ่ชส้ารเคมี
ทุกชนิดในการผลิตทางการเกษตร ไม่ใช้สารเคมีในการปรุงอาหาร 
ชาวบ้านไม่ซื้อแกงถุง ไม่ใช้ผงชูรส เน้นบริโภคของที่ผลิตเอง
 บทเรียนการขับเคล่ือนท่ีหัวลำาภู เธอมองว่าเป็นการ 
ขับเคลื่อนมาจากภาคประชาชน มีแนวคิดว่า “คนในชุมชนย่อม 
รู้เรื่องชุมชนดีกว่าใคร” หน่วยงานราชการเสียอีกที่มักนำาเสนอ 
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กับชุมชนจากนโยบายรัฐบาลส่วนกลาง โดยไม่ถามไถ่ชาวบ้าน 
เสียก่อน หลายเรื่องจึงล้มเหลวไม่เป็นท่า 
 “การคน้พบตวัเองของชาวบา้นหวัลำาภ ูจงึรูว้า่เปา้ประสงค์
ของคนหัวลำาภูคืออะไรแต่ละคนสามารถออกแบบการพัฒนา 
ท่ีสอดคล้องถึงระดับครัวเรือนซึ่งมีความแตกต่าง เราจะเป็นแค่
คนกลางทำาหน้าที่ประสานงานแต่ละกลุ่ม โดยใช้ที่บ้านตัวเอง 
เปน็ศนูยป์ระสานงานและทีท่ำาการกลางของมหาวทิยาลยัหมูบ่า้น
หัวลำาภู”
 ภูษณิศาเป็นคนหัวลำาภูโดยกำาเนิดมีญาติพี่น้องอยู่ใน
ชมุชนมาก ความเปน็เครือญาติมสีว่นเอ้ือใหท้ำางานไดง้า่ยแตไ่มใ่ช่
คำาตอบทั้งหมด 
 หลังเรียนจบประถมที่โรงเรียนวัดหัวลำาภู ต่อมัธยม 
ท่ีโรงเรียนหัวไทรบำารงุราษฎร ์จนจบ ม.6 เธอไปเรยีนการพยาบาล
ที่เปาโลเมโมเรียล เป็นเจ้าหน้าที่การพยาบาลที่โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรียล 1 ปี ก่อนจะย้ายกลับมาทำางานเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล 
ที่โรงพยาบาลนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี จึงตัดสินใจ
กลบัมาอยูบ่า้นเกดิท่ีหวัไทรโดยเปน็เจ้าหน้าท่ีการพยาบาลทีห่วัไทร 
การแพทย์ทำางานคลินิกเอกชนอยู่อีก 8 ปี
 ช่วงอยู่เวรคลีนิคท่ีหัวไทรบ้านเกิดนี่เองเธอมีโอกาส 
ร่วมประชุมกับอดีตกำานันตำาบลหัวไทรบ่อยครั้ง 
 สิ่งหนึ่งที่ได้เห็น คือ แม้จะจากบ้านไปเรียนหนังสือ และ
ทำางานท่ีอืน่นานหลายป ีเมือ่ยอ้นคนืมาถิน่เกดิอกีครัง้ กแ็ทบไมม่ี
การพัฒนาอะไรที่ต่างไปจากเดิม 
 “คนที่น่ีเคยทำานาอย่างไร 10 ปีก่อนก็ทำามาอย่างนั้น 
ไม่รู้จักวิถีแห่งการพึ่งตนเอง การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม”
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 ตอนนั้นเธออยากจะมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาถิ่นเกิด 
ตัวเองบ้างแต่ไม่มีโอกาส เพราะ
ติดภารกิจในงานประจำาที่ทำาอยู่ 
 กระทั่งกำานันคนเก่าหมด
วาระ กำานันคนใหม่มาชวนเธอ 
ไปรับตำาแหน่งสารวัตรกำานัน
เพราะเห็นว่าเธอทำางานจริง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมู่บ้าน 
และช่วยงานชุมชน
 ทางกำานันเห็นว่าถ้ามีตำาแหน่งอย่างเป็นทางการจะให้
โอกาสสำาหรับเธอมากข้ึน ท้ังยังไม่ต้องพะวงถึงงานประจำา 
หากลาออกมาทำางานให้ชาวบ้านเต็มตัว 
 “ขณะที่ไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดี กำานันรอเรานาน 
3 เดือน”
 เบื้องหลังการตัดสินใจลาออกจากงานประจำามาทำางาน 
จติอาสา เธอเล่าวา่เพราะอยากนำาพาการพฒันาบา้นเกดิใหพ้ฒันา
ทัดเทียมกับที่อื่น อยากทำางานให้ญาติมิตรพี่น้อง เพื่อนบ้าน 
แห่งบ้านเกิด มีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่เย็นเป็นสุข
 “เราไม่ได้คาดหวังอะไรส่วนตัว ตั้งใจว่าจะทำาความดี 
ตลอดเวลาบอกทมีงานเสมอวา่ใหม้าทำางานโดยไมค่ดิหวงัเงนิทอง 
เพราะสิง่ตอบแทนทีไ่ดก้ลบัมาถงึครอบครวัและชมุชนนัน้มมีากกวา่
เงินทอง”
 เมื่อเริ่มชวนชาวบ้านมาสู่กระบวนการพัฒนา พบว่า 
สภาพชุมชนหัวลำาภูมีประเด็นปัญหาหลายอย่าง กลุ่มผู้หญิง 
วิถีชีวิตหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนแล้วมักไม่ได้ทำาอะไรเป็นชิ้น 
เป็นอัน 
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 การทำาแผนชุมชนหมู่บ้าน เพราะมองเห็นผลกระทบ 
มาจาการใช้สารเคมีในการเกษตร หรือกินอาหารที่มีสารเคมี  
จึงต้องการปรับวิธีคิดลดใช้สารเคมี
 “แม้เราจะมีตำาแหน่งสารวัตรกำานัน บทบาทอย่างเป็น
ทางการกท็ำาใหท้ำางานไดส้ะดวกในบางเร่ืองเท่านัน้ การทำางานจรงิ 
ไม่ได้ใช้ความเป็นตำาแหน่งมาเป็นหลัก เพราะความเป็นจริง 
การทำางานในชุมชนแบบวิถีชนบทสิ่งสำาคัญก็คือ การวางตัวแบบ 
ญาติมิตรพี่น้อง เน้นความผูกพันอย่างไม่เป็นทางการ”
 เธอถอดหัวโขนสารวัตรกำานัน เปิดโอกาสให้แต่ละคน 
มาร่วมอย่างเต็มที่งานบางงานเธอไม่ได้แสดงบทบาทของการ 
เป็นผู้นำา แต่ให้คนอื่นขึ้นมานำาแทน 
 “ไม่เคยคิดว่าสารวัตรกำานันจะต้องใหญ่กว่าคนอื่น 
บางเรื่องเราไม่ถนัด อย่างการทำากับข้าว ปลูกผัก ก็ให้คนอื่นทำา” 
 เธอเลา่วา่ตำาแหน่งสารวัตรกำานันกม็สีว่นด ีในฐานะทีเ่ปน็
ใบเบิกทาง แต่ตำาแหน่งอย่างเดียวคงช่วยอะไรไม่ได้ ต้องใช้ 
หลักการทำางานให้ชาวบ้านมีความศรัทธา ดึงคนมาร่วมในงาน
พัฒนาต่างๆ การปกครองแบบพี่ดูแลน้องจะทำาให้คุยกันง่าย
 ในการทำางานไม่ใช้วิธีบังคับคนทั้งหมดให้มาเชื่อตาม 
แต่ทำาให้คนอื่นเห็นก่อน เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนเสมอ
 “คนทำางานสาธารณะ จะเจอปัญหาเยอะเป็นธรรมดา 
ที่คล้ายกัน คือ ชาวบ้านมักมองว่าจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  
ไม่ว่างบส่วนไหนท่ีลงมายังชุมชนชาวบ้านจะสงสัยเสมอ คิดว่า 
ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จนกว่างานที่ทำา
สำาเร็จมองเห็นแล้ว”
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 เธอเล่าตอนท่ีรับงบสสส.ปีแรก ถึงขนาดถูกสมาชิก 
อบต.ถามในที่ประชุมว่าเงินที่ได้มาจะเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่า 
เอามาทำาอะไร เธอไม่รู้จะตอบโต้อธิบายอย่างไร เพราะยังไม่ได้
ทำางานอะไร ก็ได้แต่บอกว่า “จะเอาผลงานมาปิดปาก อบต. 
ก็แล้วกัน”
 เธอเห็นว่าปกตินักการเมืองท้องถิ่นมักมองงบประมาณ 
เป็นผลประโยชน์ มีระบบผู้รับเหมาคิดเปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านเอง 
ก็มีมุมมองและถูกปลูกฝังมาอย่างนั้น ขณะที่งบ สสส.น้ัน 
ไม่สามารถจะแสวงหาผลประโยชน์อะไรได้อยู่แล้ว 
 “ตอนเรามาทำาโครงการ สสส. เราเองต้องจ่ายเงินตัวเอง
มาช่วยโครงการอีก 10,000 บาท มองง่ายๆ คือขาดทุน แต่ไม่รู้
ทำาอย่างไร เพราะเราอยากให้งานสำาเร็จ”
 อย่างไรก็ตามเมื่อทำาโครงการสำาเร็จแล้ว สมาชิกก็เกิด 
ความศรัทธาในตัวเธอและชุมชนเข้มแข็งข้ึน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  
การเปน็สารวตัรกำานนัหญงิทีต่อ้งดแูลผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
ท้ังตำาบล ที่ส่วนมากเป็นผู้ชายเธอเล่าต้องวางตัวอย่างเหมาะสม 
เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่เช่นนั้นจะถูกครหา ต้องเป็นคนดีเข้ากับ 
ทุกคนได้ต้องคบกับคนได้ทุกระดับ ไม่ถือตัว ใจกว้าง นักเลง 
ซึ่งเป็นบุคลิกของเธออยู่แล้ว 
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 “เราเชื่อว่าถ้าเราทำาความดี จะต้องได้ผลดีตอบแทน 
กลับมา ไม่มีทางเป็นอย่างอ่ืนไปได้ ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ 
พอผ่านปีที่ 1 มาถึงปี 2 ความเคลือบแคลงสงสัยของชาวบ้าน 
ที่เคยมีก็หายไป ไม่มีใครพูดในทางไม่ดี ปีที่ 3 เกิดผลงาน 
เชิงประจักษ์ชัดเจน ชาวบ้านเริ่มมาถามว่าทำาไมไม่เอาโครงการ 
ไปทำาท่ีหมู่บ้านอื่นบ้าง จึงขยายไปได้อีก 6 หมู่บ้านในตำาบล
หัวไทร”
 เป็นผลงานท่ี ทำาให้เธอได้รับรางวัลสารวัตรกำานันแหนบ
ทองคำา ที่เป็นผู้หญิงคนแรกของอำาเภอหัวไทร
 เธอเป็นคนที่เชื่อมั่นคำาว่า “ฟ้ามีตา” โดยเห็นว่าหากคน
ทำาดีจะต้องได้รับผลดีตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอน เป็นไปไม่ได้ 
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ท่ีคนทำาสิ่งไม่ดี แล้วจะได้ดีตอบแทนกลับมาเธอให้กำาลังใจตัวเอง
ด้วยคาถาที่ว่า 
 “สิ่งที่ต้องทำาคือความดี
 สิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรม
 สิ่งที่ต้องจำาคือความกตัญญู”
 มาถึงวันน้ี อนาคตของชุมชนหัวลำาภูมีหลายอย่างต้อง 
เดินต่อ คำาว่าชุมชนน่าอยู่ในความหมายเธอ คือ เป็นชุมชนที่ 
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความสามัคคี มองว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้ว
ปัญหาอื่นก็จะไม่เกิดตามมา 
 วันที่ 21 เมษายน 2559 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาสัย 
รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมพ้ืนที่หัวไทร ภูษณิศา 
ได้นำาทีมชาวบ้านหัวลำาภูที่ทำาโครงการ สสส.เข้าพบ ต้อนรับ 
 มีคำาถามจากพลเรือเอกณรงค์ว่า สสส.ให้อะไร ทำาอะไร 
หมดงบหรือยัง 
 เธอตอบว่า สสส.มาจัดกระบวนการให้ความรู้ เพ่ือรู้จัก
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีคิดหันมาพึ่งตนเองตามวิถีพอเพียง 
ของในหลวง ตอนนี้หมดงบแล้วแต่การดำาเนินชีวิตข้ึนอยู่กับวิถี 
ของชาวบ้านตลอดไป
 ทกุวนันี ้ทกุคนทีห่วัไทรตา่งรูจ้กั ภษูณศิาหรอืสารวตัรเขยีด 
โดยเฉพาะหากพูดถึงโครงการของ สสส.•
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 สถานการณ์ล้มละลายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรรม
ของผูเ้ลีย้งกุง้กลุาดำารมิฝัง่อา่วไทยนับต้ังแต่อำาเภอปากพนงั อำาเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไปจนถึงบางส่วนของจังหวัด
สงขลา อยู่ในสภาพมืดมนไร้ทางออกนานหลายปี 
 ธวัช แต้ตระกูล นับเป็นคนแรกท่ีปลุกชุมชนให้ต่ืน 
ด้วยแนวคิด “บ่อกุ้งร้างสร้างสุข” โดยการสนับสนุนของ สสส.
 เริ่มจากโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ที่บ้านบางหมัน 
หลักกิโล 3 อำาเภอปากพนัง จนพึ่งพาตนเองได้เอาสิ่งดีๆ 
หลายอย่างกลับมา ไม่ว่าวิถีการลงแขกในชุมชนที่หายไปนาน 
ต่อจากนั้นแนวคิดนี้ถูกขยับไปใช้ในหลายพื้นท่ี ไม่ว่าบ้านรากไม้ 
บ้านอำาเภอปากพนัง บ้านหนองนกไข่ อำาเภอหัวไทร และ 

ธวัช แต้ตระกูล
ต้นคิดบ่อกุ้งร้างสร้างสุข

2



17บทเรียนแนวคิดบริหารจัดการ
จากคนทำางานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

พ้ืนท่ีอ่ืน รวมถึงนำาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนที่เจอปัญหาทางการ
พัฒนาที่ไม่เกี่ยวกับนากุ้ง 
 ธวัชเป็นคนพื้นเพปากพนังตะวันตก ขึ้นไปเรียนต่อช่าง
ก่อสร้างที่กรุงเทพฯ ระหว่างเรียนเขาทำางานไปด้วย เรียนจบบรรจุ
เข้าเป็นพนักงานบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำากัด ทำางานฝ่ายก่อสร้าง 
พอสร้างห้างเดอะมอลล์เสร็จก็ถูกบรรจุเข้าไปสังกัดในพนักงาน
ธุรการฝ่ายซ่อมบำารุง รอห้างมีงานก่อสร้างที่ใหม่จึงจะออกไปอยู่
ฝ่ายก่อสร้าง
 “ช่วงนั้นผมเรียนอยู่กรุงเทพฯ 7 ปี จนอายุ 25 ปี  
พอดีว่าแฟนผมก็เรียนจบทำางาน
ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่กรุงเทพฯ
ดว้ย เราทัง้คูม่โีครงการจะแตง่งาน”
 ช่วงน้ันแฟนสาวซึ่งเป็น
ชาวปากพนังตะวันออก ขอทำา
เรื่องกลับมาอยู่ภาคใต้ เพราะ
ต้องการกลับมาดูแลพ่อแม่
 “พ่อแม่ผมก็ไม่มีคนดูแล
เหมือนกัน เพราะพี่น้องสอบ 
รับราชการไปอยู่ที่อื่นกันหมด 
ก็คิดกันว่าถ้าแต่งงานแล้วอยู่
คนละที่ จะเลื่อนการแต่งงาน 
ไปก่อน ผมบอกว่าไม่ เป็นไร 
แต่งงานปั๊บ ผมจะย้ายตามกลับ
มาเอง ก็คือขอลาออกนั่นแหละ 
เพราะงานผมไม่มี สาขา ต่าง
จังหวัด”



18 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

 ระหว่างปี พ.ศ.2543-2544 ย้ายกลับมาใหม่ๆ เขามาทำา
บ่อกุ้ง ต่อยอดจากพ่อแม่ที่ทำามาก่อนทางฝั่งปากพนังตะวันตก 
 จังหวะสนิคา้กุง้กำาลงับมู กุง้พุง่ทะลกุโิลละ 400-500 บาท
ทำาใหม้กีำาไรไดเ้งนิทนุจำานวนหนึง่มาเปดิรา้นอาหารปลาอาหารกุง้ 
เปิดแลปเคมีภัณฑ์ที่ตำาบลปากพนังฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นบ้านแฟน
 คนเลี้ยงกุ้งเริ่มเจอกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดมาก่อน 
เมื่อเกิดโรคระบาดใหม่เกี่ยวกับกุ้งเรียกว่าตัวแดงจุดขาว ขณะที่
ราคากุ้งกุลาดำาต่ำาสุดๆ จนน่าตกใจ 
 เขาเห็นลูกค้าชาวบ้านเพื่อนเกษตรกรที่เลี้ยงด้วยกัน 
เจอกับความล้มเหลวตกเป็นหนี้สิน 
 ในปี 2547 ธวัชพบว่าชาวนากุ้งที่เคยร่ำารวย อู้ฟู้ ใช้ชีวิต
หรูหราเปลี่ยนเป็นมาใช้ชีวิตเรื่อยๆ เฉื่อยๆ ตัวใครตัวมัน 
 “ทุกคนแย่กันมากพอล้มเหลวทุกคนก็เซ เราทำาธุรกิจ 
ขายอาหารปลาอาหารกุ้งก็รับผลกระทบไปด้วย”
 คนท่ีเคยทำานากุ้งทำารายได้งามหลักล้านมาแล้วอย่าง
ง่ายดาย พวกเขาไม่อยากทำางานอย่างอ่ืน นับเป็นภาพหลอน 
ที่ทำาให้อดีตคนเคยรวยจมไม่ลง ทุกคนจึงเดินผ่านตรงนั้นมาอย่าง
ยากลำาบาก สำาหรับคนที่มีกำาลังวังชาอายุยังน้อยเมื่อเห็นว่า 
สดุทา้ยจะไปไมร่อดเร่ิมไปหางานอ่ืน ทัง้หมูบ่า้นเหลอืคนแกก่บัเดก็
 “เราเห็นปรากฏการณ์น้ีมาตลอด เพราะใกล้ชิดกับคน 
เลี้ยงกุ้งโดยตรงที่มีบ่อกุ้ง 40-50 บ่อเป็นลูกค้าและเราเองก็ 
เลี้ยงกุ้งด้วย”



19บทเรียนแนวคิดบริหารจัดการ
จากคนทำางานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

 อุโมงค์มืดมิดที่ชุมชนต้องเดินผ่านไปให้ได้มีเส้นทาง 
คดเคีย้วเลีย้วไกลยาวนานอยา่งนอ้ย 4-5 ป ีชาวบา้นจำานวนมาก
ยังงงกับชีวิตพลิกผันขยับไปไหนไม่ถูก บางครอบครัวย้ายถิ่นฐาน
ทิ้งบ้านไปรับจ้างกรีดยางถิ่นอ่ืนเอาตัวรอด คนที่มีฝีมือออกไป
รบัจา้งตามงานทีต่นถนดั บางครอบครวัไมเ่หลอืใคร บา้นถกูปลอ่ย
ทิ้งร้างน่าหดหู่ใจ
 “ผมไม่เคยคิดจากไปอยากอยู่บ้านดูแลคนแก่ที่นี่และ 
ก็พออยู่ได้ เพราะแฟนมีรายได้ประจำา เรายังมีร้านอาหารปลา 
ให้ทำาธุรกิจอยู่ แต่ก็มาคิดว่าแม้ว่าเราอยู่ได้แต่คนรอบข้างอยู่ไม่ได้
เราจะมีความสุขได้อย่างไรกัน”
 ระหวา่งนัน้เขาเริม่ชวนเดก็ๆ ในชมุชนท่ีมปัีญหาเดก็ติดยา 
ติดเกมรวมตัวทำากิจกรรม 
 “ตอนแรกเราทำากิจกรรมเอง เพราะเราก็มีลูกชายอยู่  
ป.1 มองไปรอบตัวเห็นเด็กติดยาต้มน้ำากระท่อมติดยาบ้า กลัวว่า
สักวันลูกเราถูกกลืนไปด้วย ย่ิงผมมีลูกยากและลูกคนเดียว 
เสียด้วย” เขาเล่า
 โอกาสสำาคัญที่เขาได้เจออาจารย์กำาไล สมรักษ์ ซึ่งตอน
นั้นลงมาทำาโครงการเกี่ยวกับเด็กในพื้นที่ ธวัชเลยขอสนับสนุน 
งบเกี่ยวกับการทำาสุขภาพเด็กมาจัดแข่งขันกีฬา อบรมภาวะผู้นำา 
ให้เด็กเป็นผู้นำาในการทำากิจกรรม เด็กในชุมชนเข้าร่วมราว 30 
กว่าคน ยังดึงเครือข่ายผู้ปกครองมามีส่วนร่วม นั่นเป็นโอกาส 
ต่อเนื่องเพราะเมื่ออาจารย์กำาไลเป็นพี่เลี้ยงโครงการ สสส. จึงนำา
มาสู่การขอสนับสนุนจาก สสส.สามารถเรียกชาวบ้าน 62 ครัว
เรือนมาประชุม



20 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

 การขับเคลื่อนโครงการ สสส. มองเป้าหมายกลุ่มชุมชน
ชายขอบ เนื่องด้วยชุมชนหลักกิโล 3 เป็นเขตแดนของหมู่ 1-3 
ตำาบลปากพนังฝั่งตะวันออก ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับความสนใจ 
จากผู้นำาในทุกระดับ ขาดโอกาสในการพัฒนามาตลอด เป้าหมาย
การพัฒนาจึงเน้นบริบทหมู่บ้านชายแดนในนามชุมชนหลักกิโล 3 
 ธวัชเป็นผู้นำาการประชุมเห็นปัญหาหลักชุมชนจากบ่อ 
กุ้งร้าง ระดมความคิดว่าควรทำาอย่างไรจะพลิกกลับขึ้นมาให้เกิด
ประโยชน์มีกระบวนการสำารวจข้อมูลชุมชน วิเคราะห์พบปัญหา 
สำาคัญ กล่าวคือ
 อันดับ 1 เศรษฐกิจจากนากุ้ง
 อันดับ 2 เกี่ยวกับสุขภาพพื้นฐาน
 อันดับ 3 เกี่ยวกับจริยธรรม



21บทเรียนแนวคิดบริหารจัดการ
จากคนทำางานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

 “หลังเกิดปัญหาเศรษฐกิจคนเปลี่ยนมาอยู่แบบตัวใคร 
ตัวมัน เริ่มหันหลังให้กัน ทะเลาะวิวาท เพราะไม่มีกิจกรรมอะไร 
ที่ทำาร่วมกันเลย แม้งานประเพณีที่เคยร่วมกันก็ไม่มีใครมา”  
เขาเลา่ อนัทีจ่รงิชอ่งวา่งทางสงัคมเกดิมาต้ังแต่ยคุทำานากุง้ ทีท่ำาให้
คนแบ่งกลุ่มแบ่งชั้นกันเองจากสภาพเศรษฐกิจ กลุ่มคนที่ทำานากุ้ง
สำาเร็จกับคนทำาไม่สำาเร็จ รายได้มาก รายได้น้อย กลุ่มเถ้าแก่  
คนรับจ้างจับกุ้ง คนล้างบ่อกุ้ง ฯลฯ
 อันดับ 4 ด้านสวัสดิการ ชาวบ้านไม่รู้จักเรื่องสิทธิ 
การรักษา สิทธิต่างๆ ในกฎหมาย 
 “เราเอาปัญหาต่างๆ มาหาทางออก อย่างด้านอาชีพ 
เสนอไปทาง สสส.ว่า เราอยากใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่า คือบ่อกุ้ง
ใหเ้กดิประโยชน”์ จดุนีเ้องเปน็ทีม่าของคำาวา่ “บอ่กุง้รา้งสรา้งสขุ” 
ภายหลังได้เป็นต้นแบบให้กับหลายพื้นที่



22 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

 “จริงแล้วเราทำาหลายกิจกรรม คำาว่าบ่อกุ้งร้างสร้างสุข 
มันไปตอบคำาถาม ให้หลายคนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ”
 การปรับเปล่ียนบ่อกุ้งใช้วิธี ติดต่อเจ้าหน้าที่ประมง 
เจา้หนา้ทีเ่กษตรและปราชญช์าวบา้นมาอบรมใหค้วามรู ้กระบวน
การแรกๆ เน้นปรับวิธีคิดใช้ประโยชน์จากบ่อกุ้งรกร้าง
 “อะไรที่เขาคิดว่าเป็นไม่ได้ที่จริงมันทำาได้ เช่น การเลี้ยง
ปลาในบ่อกุ้ง การปลูกพืชบนคันนาบ่อกุ้ง”
 ชว่งนัน้ธวชัไดเ้รยีนต่อคณะศลิปศาสตร ์สาขาสหวทิยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยชีวิต ท่ีเน้นการเรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงให้มุมมองระบบสุขภาพ สวัสดิการ เศรษฐกิจ 
แบบพึ่งตนเองก็ใช้ความรู้ที่ได้มาช่วยอีกทาง
 เขาพบว่า ชาวบ้านมักไม่รู้ว่ารอบตัวอะไรเป็นทุนไม่ว่า 
ทุนสังคม ทุนที่ดิน ทุนเงิน ทุนความรู้ จึงเอามาใช้ไม่ได้ ที่จริง 
หากจัดการทุนเหล่านี้ได้ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ บนแนวคิดว่า 
ไม่จำาเป็นต้องรวยแต่ไม่ลำาบาก 
 การขับเคล่ือนแนวคิดบ่อกุ้งร้างสร้างสุขต้นแบบจากบ้าน
กิโล 3 ทำาให้คนได้มีรายได้เล้ียงตัวเอง นากุ้งร้างได้ใช้ประโยชน์ 
ก่อรายได้ ใช้คันนากุ้งปลูกผักกินเองจนขายได้ แม่ค้าในชุมชน 
ที่เคยไปรับผักจากที่อื่นไปขายในตลาด ทุกวันนี้มารวบรวมผัก 
ตามชุมชน 
 “เมื่อนากุ้งรอบใหม่กลับมาอีก คนที่ไม่เป็นหนี้สามารถ
กลับมาทำานากุ้งได้ คนที่ยังมีปัญหายังไม่กลับไปทำานากุ้งมีความรู้
จากการทำาโครงการหันมาเล้ียงปลานิล ปลากะพง ในบ่อกุ้ง  
ปล่อยกุ้งตามธรรมชาติสามารถขายได้วันละ 200-400 บาท  
สร้างรายได้”



23บทเรียนแนวคิดบริหารจัดการ
จากคนทำางานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

 หน่ึงปีของโครงการ สสส. ทำาให้คนที่ล้มอย่างไม่เป็นท่า
กลับลุกขึ้นมายืนได้ จนชุมชนอื่นที่ประสบปัญหาเดียวกันก็มา 
เดินตาม
 “เราขายความคิด เล่าให้เขาฟัง สร้างแรงบันดาลใจ  
ปญัหาท่ีเกดิขึน้ เรากบ็อกวา่จะแกอ้ยา่งไร อยูท่ีเ่ขาจะไปพลกิแพลง
ให้สอดคล้องกับชุมชนเขาเองอย่างไร” ธวัชเล่าว่า 60 กว่าชุมชน
ท่ัวประเทศไทย มาถอดบทเรียนกับชุมชนแห่งนี้ ในการก้าวเดิน 
การจัดการปัญหาคน การจัดการเงิน ไปสู่เรื่องสุขภาพ จริยธรรม 
และสวัสดิการ 
 “สสส. ให้ผมอธิบายว่าก่อนท่ีจะรู้ปัญหาได้มาจากไหน 
เนือ้ความปญัหาไดม้าโดยวธิไีหน พอไดม้าแลว้ เอาปญัหามาบอก
ชาวบ้านอย่างไร พอชาวบ้านรู้แล้ว ชาวบ้านระดมที่จะแก้ปัญหา
นั้นได้อย่างไร เอาขั้นตอนที่จะทำางานมาคุยกันเป็นหลัก”
 เขามองว่าที่สำาคัญที่สุดก็คือ การจัดการข้อมูล เพราะ 
ถ้าจัดการข้อมูลได้จะแก้ปัญหาได้ทุกประเด็น เพราะข้อมูลทำาให้
เห็นว่าลำาดับความสำาคัญของปัญหาเห็นว่าอะไรสำาคัญเร่งด่วน 
ต้องทำาก่อน
 “ถ้าเราแก้ปัญหาอันดับ 1 บางทีมีผลพลอยได้ จนอัน 
ที่ 4 ไม่ต้องแก้เลยก็ได้ อย่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่นี่ทำาให้เกิด
การช่วยลงแขกเท่ากับแก้ปัญหาจริยธรรม”
 ประเด็นสำาคัญสำาหรับคนที่มาดูงาน ธวัชย้ำาเสมอว่า
สถานการณ์แต่ละชุมชนไม่เหมือนกัน บริบทต่างกัน คนในชุมชน
ไหนก็ต้องศึกษาบริบทชุมชนของเขาเองเพื่อแก้ปัญหา
 อย่างไรก็ตามเขาพบว่ากระบวนการทำางานกับชุมชน 
กรณีเขาเองพบปัญหาอุปสรรค 3 ระดับ



24 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

 1. กับผู้นำาท้องถิ่น 
 การท่ีเขารวมคนทำาให้นักการเมืองท้องถิ่นที่รู้จักมักคุ้น 
และเป็นเพ่ือนกันมาก่อน กลับคิดว่าเขาต้ังตัวเป็นคู่แข่งหรือ 
มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา 
 “จะทำาไงได้ ที่ผ่านมาเราบอกให้เขาทำาเขาก็ไม่ทำา เรารอ
ไมไ่ดต้อ้งทำาอะไรสกัอย่าง” เขาว่า ปกติตัวเขาเองไมช่อบการเมอืง 
ไม่อยากยุ่งการเมือง 
 2. กับคนกลุ่มอื่น มีคนคิดว่าเขาทำาโครงการ โดยหวัง
ประโยชน์บางอย่าง 
 “เวลาประชุมผมจึงต้องอธิบายตามความเป็นจริง เมื่อมี
เรื่องเงินเข้ามา คนมักจะระแวง มันจะกลายเป็นเรื่องความขัดแย้ง
ในปัจจัยของผลประโยชน์หรือสาธารณะ ผมจึงขีดตัวเองว่าจะไม่
ไปยุ่งกับเงิน” วิธีการบริหารเงิน เขาใช้รูปแบบคณะกรรมการ 
เข้ามารับผิดชอบชี้แจงทุกบาททุกสตางค์ ทำางานอย่างชัดเจน
โปร่งใส ประชุมกันบ่อยๆ และบอกหมด 
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 “หลายครั้ง ที่เราเจอปัญหาบางอย่างแล้วคิดจะถอยนะ 
แต่ต้องอดทน ผมก็มีต้นแบบ คือ ในหลวงพระองค์ท่านทำาความ
ดีโดยไม่หวังผลตอบแทน”
 บทเรียนในฐานะผู้นำาโครงการ สสส. สิ่งสำาคัญที่เขามอง
ว่าจำาเป็นต้องมีคือ
 (1) ความอดทน 
 แรงเสียดทานจากนักการเมืองท้องถิ่นที่คิดว่าเขาแสดง
บทบาทเพื่อลงแข่งขัน เขาต้องประกาศตัวว่าไม่ลงการเมือง 
อย่างแน่นอน 
 แรงเสียดทานจากชุมชนจากคนมาร่วมก็ต่างนิสัยใจคอ 
ต้องใช้วิธีอธิบายค่อยเป็นค่อยไป  
 แรงเสียทานจากคนนอกท่ีไม่มาร่วมโครงการในช่วงแรก 
โดยบางคนไปพูดวิจารณ์ไปว่าคงไม่ต่างกับโครงการต่างๆ ที่ลงมา 
ซึ่งผลประโยชน์ตกกับคณะกรรมการ แก้โดยประชุมอธิบายแต่ละ
เรื่องแบบละเอียดทุกแง่ทุกมุมแบบไม่มีปิดบัง
 (2) ต้องมีความรู้ในเร่ืองทำา และสามารถอธิบายได้  
ถ้าไม่รู้ต้องไปศึกษามาเพื่ออธิบายชาวบ้าน 
 “รู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องอธิบายเป็นด้วย คนสามคน 
การอธิบายเรื่องเดียวกันอาจไม่เหมือนไปตามสภาพของคนต้องรู้
เขาด้วย จะพูดอย่างไรกับใคร จึงจะเหมาะ”
 เขายังไม่ประมาท ในการอธิบายปัญหาเล็กๆ เพราะ 
บางเรื่องอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ 
 (3) เสียสละเวลา หรือทรัพย์สินเงินทองส่วนตัว ที่พอจะ
เสียสละได้ 
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 ในวัย 44 ปี ชีวิตส่วนตัวของธวัช ทุกวันนี้งานหลักเขาคือ
การทำาธุรกิจ อย่างไรก็ตามมองว่าระหว่างนักพัฒนากับนักธุรกิจ 
ไปด้วยกัน ใช้รูปแบบแนวคิดว่าการค้าคือการช่วยเหลือ 
 “หมายถึงว่ามีอะไรท่ีผมช่วยลูกค้าได้ ไม่ใช่ว่าขายของ 
เก็บแต่เงิน มีอะไรที่เราบริการเขาได้ เราต้องตามลงไปช่วยให้เขา
สำาเร็จ ลูกค้าสำาเร็จอยู่ได้ เราก็ขายของได้ ถ้าลูกค้าอยู่ไม่ได้ เราก็
อยู่ไม่ได้”
 คำาว่า “ชุมชนน่าอยู่” เขาอยากให้ออกมาจากปากคน 
ในชุมชน เพราะคนในชุมชนเท่าน้ันที่จะรู้ว่าชุมชนนั้นน่าอยู่หรือ
เปล่า ไม่ใช่เป็นเรื่องจัดฉากชุมชนน่าอยู่ต้องทำาให้ปัญหาในชุมชน
คลี่คลายไปในทางท่ีดีข้ึน แสดงว่าพื้นท่ีดีข้ึน ปัญหาต่างๆ จะมี
แนวทางในการแก้ปัญหา คนในชุมชนมีความสุข ปัญหาจะ
คลี่คลาย
 “ถ้าอยากทำาให้ชุมชนน่าอยู่จริงๆ ต้องสร้างให้ชุมชน 
มีส่วนร่วม อย่าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้นำาให้ทุกคนเดินตาม 
ถ้ามี 100 คนก็ให้เดิน 100 คนไปด้วยกัน อย่างให้ 10 คน 
เดินหน้า แล้ว 90 คนเดินตาม ถ้า 100 คนมาร่วมคิดร่วมทำา  
สร้างพันธะสัญญาในเวทีที่จัด ปัญหาจะไม่เกิด”
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 เขามองวา่ คนทำางานหนกัมสีองแบบคอืทำางานหนกัแบบ
มีความสุขกับทำางานหนักแบบไม่มีความสุข ทำางานหนักแบบมี
ความสขุไมร่วยแต่ไมล่ำาบาก ไมจ่ำาเปน็ต้องรวย สบายใจ ไมม่อีะไร
มาบีบสมองรุมเร้า
 “ถ้าแก้ปัญชุมชนได้ ปัญหาในครอบครัวตัวเองก็แก้ได้  
ใช้วิธีการเดียวกัน เอาการแก้ปัญหาชุมชนมาแก้ปัญหาครอบครัว
ตัวเองได้เหมือนกันความสุขก็เกิด”
 เขาฝากไปถึงคนที่ช่วยตัวเองได้และมีเหลือ อยากให้
เอื้อเฟื้อกลับมาเผื่อแผ่สังคม เพราะว่าคนไม่มีความสุข หากมีอยู่
อย่างโดดเดี่ยว ส่วนที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุข ต้องเอาเงินน้ี 
ชว่ยสงัคม เพือ่ใหก้ลบัมาเปน็ความสขุ เปน็ผลตอบแทนจากสงัคม
เพื่อให้มีพลังทำาเพื่อสังคมต่อ 
 “เร่ืองแบบน้ีลอกเลียนแบบกันไม่ได้ แต่เรียนรู้ได้” 
เขากล่าว •
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 ชุมชนป้อมหกเป็นชุมชนแออัดในที่ดินของการรถไฟ 
ใจกลางเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่นี่มีปัญหาหลายอย่างสุมอยู่
 ว่าท่ี ร.ต.หญิงคณิชญา ผอมเอียด เด็กชุมชนป้อมหก 
เรียนจบการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจากกรุงเทพฯ เดินทาง
กลับลงมาเย่ียมดูแลพ่อที่ป่วย จุดหักเปล่ียนแปลงชีวิตครั้งสำาคัญ 
เมื่อพ่อเธอเสียชีวิต เธอเริ่มเข้ามามีส่วนการพัฒนาชุมชนแออัด
แห่งนี้ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โครงการแนวทางร่วมสร้าง
ชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฏิบัติการ
ชมุชนรักษโ์ลก ในนามกองทนุขยะแกป้ญัหาชมุชนปอ้มหกมากกวา่ 
แคเ่รือ่งขยะ แตเ่ปน็การสรา้งความรว่มมอืยกระดบัคณุภาพชมุชน
แออดัทีถ่กูมองอยา่งภาพลบมากทีส่ดุของหาดใหญไ่ดใ้นหลายมติิ

ว่าที่ ร.ต.หญิงคณิชญา ผอมเอียด
อย่าแบกชุมชนไว้คนเดียว

3
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 คณิชญา เกิดในชุมชนป้อมหกเป็นลูกคนที่ 3 ในจำานวน
พี่น้อง 4 คน ช่วงกลับมาเฝ้าพ่อที่กำาลังป่วยเป็นมะเร็ง พ่ีสาว 
คนโตทำางานกับอิมพอร์ท-เอ็กพอร์ทอยู่กรุงเทพฯ พี่ชายลำาดับ 
ถัดมารับราชการทหารเรือ ส่วนน้องสาวกำาลังเรียน 
 “พ่อกับแม่ของเราอพยพมาจากหัวไทร จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช ตอนอยู่หัวไทรขายขนมรังผึ้ง มาอยู่หาดใหญ่เปลี่ยนมา
ขายผลไม้บนรถพ่วงข้าง” เธอเล่า ครอบครัวที่ป้อมหกสนุกเพราะ
มลีกูพีล่กูนอ้งมาอยูด่ว้ยอกี 2 คน บางชว่งเธอถกูสง่กลบัไปอยูก่บั
ปู่และย่าที่หัวไทร 
 เธอเข้าเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียง
สามัคคี) ไปต่อระดับมัธยมจบ ม.6 ที่โรงเรียนหาดใหญ่ 
รัฐประชาสรรค์ ตั้งแต่เด็กในช่วงวันหยุดเรียน เธอกับน้องมักช่วย
แม่เดินขายผลไม้ใส่ตะกร้าที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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 “ตอนจบ ม.6 เคยฝัน
วา่จะเรียนพยาบาล สอบไมต่ดิ
ก็เสียใจพอสมควร ยังไงชีวิต
ต้องไปต่อ จึงตัดสินใจเรียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่หาดใหญ่
อำานวยวิทย์บริหารธุรกิจ 2 ปี 
ได้วุฒิอนุปริญญา”
 จังหวะนั้นพี่สาวเรียน
จบและพร้อมดูแลน้อง ก็ชวน
เธอให้ไปเรียนเกี่ยวกับการ 
ส่งออกที่มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิต หลักสูตรต่อเน่ืองคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
 หลังจบแล้วไปสอบทุนพัฒนาผีมือแรงงาน เพ่ือที่จะ 
ไปเรียนเข้าสายงานอีก 6 เดือน และทำางานนำาเข้าส่งออก 
ในบริษัทเอกชน 6 เดือน ต้องกลับมาเยี่ยมพ่อที่เริ่มตรวจรู้ว่า 
เป็นโรคมะเร็ง
 “พ่ออาการหนกัลงเรากเ็ลยอยูห่าดใหญข่อลาออกจากงาน
ที่กรุงเทพฯ”
 3 เดือนสุดท้ายของพ่อ คณิชญาทำาหน้าที่คนดูแลแทน
ลูกๆ อื่นที่ติดงานแต่คอยสนับสนุนด้านอ่ืนไม่ว่าเงินและสิทธิ 
การรักษา
 “ตอนนัน้ทกุคนเหน็วา่เราเหมาะทีส่ดุจะดแูลพอ่” เธอเลา่ 
และมนักลายเปน็จุดเปล่ียนชวิีต เพราะหลังเสยีพอ่ไป เธอยงัตดิใจ
ปัญหาการเผาขยะในชุมชน นึกถึงตอนที่พ่อนอนป่วยดมควัน 
จากการเผาขยะลอยคลุ้ง แต่ตอนน้ันเธอทำาอะไรไม่ได้เพราะแม่
คอยเบรกไม่ให้ทะเลาะกับใคร
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 “การจัดการขยะในชุมชนเป็นไปอย่างยอดแย่ ใครใคร่เผา
ก็เผาใครใคร่ท้ิงก็ท้ิง ท่ีเราเจ็บปวดมากที่สุดเขามาเผาขยะตอน 
พ่อนอนเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ในบ้าน เราต้องการ
อากาศดีๆ  อยากจะหาอากาศดใีหพ้อ่ แตท่ำาอะไรไมไ่ดเ้ลยไปบอก
ไปเตือนไม่ให้เขาเผาขยะก็ไม่เป็นผล สุดท้ายพ่อไม่ได้อยู่กับเรา”
 พ่อเสียไปปีหนึ่งเธอสมัครงานทำางานนำาเข้าส่งออก 
ในหาดใหญ่ระยะหนึ่ง แต่สภาพงานต่างกับที่เคยทำา รู้สึกอึดอัด
เลยลาออกมาชว่ยแมข่ายผลไมใ้นสวนสาธารณะ วนัทีม่กีารแขง่ขนั
กฬีาทีส่นามกฬีาจิระนคร เธอกบัน้องออกเดนิเรข่ายผลไมใ้นสนาม
กีฬาเหมือนเดิม เป็นงานที่เธอมองว่าสนุกอย่างหนึ่ง
 หลังน้ำาท่วมใหญ่ในปี 2552 ในวันหนึ่งมีอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทีมบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์(บอ.มอ.) เขา้มาพบชาวชมุชนปอ้มหก คณชิญา
เข้าประชุมแทนแม่ เป็นครั้งแรกที่เธอได้มีการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชุมชน และยังพบว่าชาวบ้านบางคนคิดดีแต่ไม่กล้าพูด 
ได้แต่นั่งฟังเฉยๆ 
 “ตอนนั้นเราคิดว่าจะพูดสักคำาจะได้ไหม แต่ไม่รู้ว่ามันจะ
กระเทือนไปถึงไหนเราก็พูดในสิ่งที่เจอ และอยากให้มันเป็น 
อยากเห็นอยากเกิดแต่เหมือนว่าเราพูดไปลอยๆ พูดไปในความ
ฝันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่”
 เธอเพิ่งค้นพบว่าในชุมชนท่ีเธอเกิดและเติบโตขึ้นมา 
มีหญิงคนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียว่า “ป้าพร” หรือสมพร จันทวงศ์  
คนที่อุทิศตัวทำางานเบื้องหลังชุมชนมาตลอด
 ป้าพรยกบ้านตัวเองให้เป็นโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
ของเด็กๆ เรียกว่าโรงเรียนบ้านป้าพร ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ต่อมา 
คือกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำาลังสำาคัญมาช่วยจัดการปัญหาร่วมกับ 
คณิชญา
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 ปา้พรเปน็คนทีม่าฟงัความคดิเหน็ และใหท้างออกในเรือ่ง
ต่างๆ กับเธอ เป็นสะพานเชื่อมความคิดของเธอไปยังกลุ่ม 
บัณฑิตอาสา 
 “แม้อยู่ชมุชนเดยีวกนัแต่กบัปา้พรเคยเหน็หนา้ แตไ่มรู่จ้กั
มักคุ้น ป้าพรบอกว่าตอนพ่อเสียก็มางานศพนะ แต่ไม่รู้จักกับ
เจ้าของงานแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย”
 เธอรู้สึกว่าป้าพรเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังและเชื่อมต่อเรื่อง 
ที่เธอสนใจได้ หลังจากนั้นจึงมีการประชุมเล็กๆ บ่อยขึ้น เธอเริ่ม
เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ขออาสาทำางานหลายอย่าง 
ที่เธอทำาได้ เรียนรู้กับบัณฑิตอาสา
 “จำาได้ว่าตอนน้ันใกล้หน้าฝน เราออกไปขายของที่สวน
สาธารณะไม่ได้ มีการรวมกลุ่มจักสาน เรามองว่าถ้านำาเอาการ
จักสานมาเป็นอาชีพเสริมก็ดี พยายามเรียนรู้หาวัตถุดิบ แหล่ง
เรียนรู้ ไปพร้อมกับบัณฑิตอาสาและป้าพร”
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 นอกจากสนิทกับป้าพร เธอพบว่าเริ่มมีคน สมาชิกเพ่ิม
ขึ้นมาในการช่วยกันระดมทุน การจัดการต่างๆ ในการทำากลุ่ม
จักสานโดยใช้เส้นพลาสติกเมื่อออกบู๊ท ก็ยิ่งรู้จักคนกว้างขึ้น  
พร้อมกับความรู้เกี่ยวกับชุมชน การแก้ปัญหาเริ่มแทรกซึมเข้ามา 
 เมื่อมีการทำาแผนรับมือน้ำาท่วมของชุมชนป้อมหก ได้มี 
การเก็บข้อมูลชุมชน ทำาให้รู้จักคนมากขึ้น หลังจากนั้นได้โอกาส
จาก สจรส.ม.อ. เร่ิมฝึกหัดทำาโครงการที่รับการสนับสนุนจาก 
สสส. โดยเอาขอ้มลูชมุชนไปเชือ่มตอ่ ยิง่ทำาใหม้คีวามชดัข้ึนในการ
พัฒนาโครงการ
 “สิ่งท่ีเราเรียนได้นำามาใช้ก็คือการทำาเอกสาร การใช้
คอมพิวเตอร์ข้อมูลวิชาการนำาเข้า ส่งออก ที่เราใช้จริงคือการ
บริหารจัดการกับการอยู่ร่วมกับคน”
 การดงึคนมารว่ม คณชิญาเลา่วา่สำาหรบัเธอจะเนน้การฟงั 
การให้เกียรติคนอื่นมากๆ เพราะคนส่วนมากต้องการระบาย
ปัญหาความคับข้องใจก่อน พอเขารู้สึกว่าเขามีความสำาคัญมาก 
กับเร่ืองท่ีจะทำาร่วมกัน จึงค่อยเชิญคนที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของคนนั้นมาให้ข้อมูล ความรู้ แบบแทรกซึม ทีละนิด
 “การทำางานจิตอาสาชุมชนป้อมหกโหดหินพอสมควร 
เพราะความแตกต่างหลากหลายของผู้คนรวมอยู่ที่นี่ แม้แต่
ครอบครัวเราเองตอนแรกก็ไม่เข้าใจ ทำาไมเราต้องมาทำาเรื่องนี้  
เราไม่มีหมวกตำาแหน่งอะไร กลัวผลกระทบที่จะตามมา ทั้งที่เรา
คิดว่า เราตั้งใจทำาดี”
 วิธีเดนิผา่นปญัหาแบบน้ี สำาหรบัเธอคอืมอีะไรกเ็ปดิใจพดู
ไปเลย เกิดอะไรตามมาต้องทำาใจยอมรับ 
 “ตัวเราเอง หากที่บ้านอัดมาก็ต้องทำาใจยอมรับให้ได้ 
เพราะว่าขนาดคนที่บ้านยังรับไม่ได้ ออกไปข้างนอกเจอปัญหา 
อีกมาก แรงกว่ามาก”
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 คณชิญาบอกวา่ทีเ่ธอทนไดเ้พราะตาเหลอืบมองเปา้หมาย
อยูเ่สมอ เมือ่ใดใจฝอ่ใชว้ธิถีอยมาตัง้หลกั แลว้คอ่ยออกไปเดนิตอ่ 
 เป้าหมายของเธอคือความสำาเร็จในโครงการฯ ที่มองว่า 
เป็นการฝึกตัวเองคิดไปถึงว่าในวันที่ไม่มีคนจากข้างนอกมาช่วย
ชมุชน เธอจะเป็นคนทำางานต่อเพื่อชมุชน ให้ชมุชนจัดการตนเอง
สามารถเดินไปข้างหน้าเองได้
 โชคดีว่ามีผู้ใหญ่ในทีมชุมชนที่คอยรับฟังไม่ว่าป้าไพ 
ป้าพร ป้าพา มองเห็นปัญหารู้สึกร่วมและแชร์ว่าปัญหาต่างๆ 
จะมีทางออกของมันอย่างไร คนเหล่าน้ีมาแบ่งเบาปัญหาที่เธอ 
ทุกข์ใจเสมอ
 เร่ืองไหนเธอฝ่อพวกเขาให้กำาลังใจ เรื่องไหนที่เหลือบ่า 
กว่าแรงของเด็กคนหน่ึงพวกเขาก็จะเป็นมือที่จะมาช่วยประสาน 
คุยให้ในฐานะอาวุโสกว่า
 จนเมื่อปี 2558 คณิชญายอมรับว่า เธอคิดจะหันหลังให้
กับงานพัฒนา อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจของทีมทำางาน 
 เมื่อเธอทำางานมากขึ้น มีคนทำางานเข้ามาเพิ่มขึ้น ความ
หลากหลายของความคดิเหน็ของคนทำางานกย็ิง่ซบัซอ้น บางความ
คิดเห็นเสริมกัน บางความคิดเห็นท่ิมแทงกัน บางความคิดเห็น
ทำาให้เกิดความแตกแยก เธอรับปัญหามาเกินจนรู้สึกว่าตนเอง 
เจ็บปวดเกินกว่าจะรับได้ อยากขอถอยไปยืนในมุมสงบๆ สักมุม
หนึ่ง
 “โครงการ สสส. ปี 2 จบ แต่เรื่องราวไม่จบ เพราะว่า 
ชุมชนข้างนอกเริ่มมาดูงาน เราต้องทำาอีกๆ ทั้งที่เรารู้สึกแย่มาก 
แต่ต้องทำาอีก มันก็ต้องมีที่ยืนที่สามารถรองรับตัวเราได้”
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 ตอนมีปัญหา คณิชญายอมรับว่าเครียดมาก เธอไปที่ 
สนามกลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงมือวิ่งเป็นบ้า 
เป็นหลัง 10 รอบสนาม สัปดาห์ละ 4 วัน เพื่อให้ผ่อนคลาย 
ตัวเอง 
 “ตอนนั้นเรารู้สึกว่า ตัวเองมีสองคนคุยกันในตัวเอง 
เราก็อ่านหนังสือที่ว่าคุยกับใจตรงกับอาการที่ว่า ก็วิ่งไปคุยกับ 
ตัวเองไป”
 ในตอนวิกฤติจากปัญหาหนักหนาสาหัส เธอค้นพบว่า 
การบำาบัดตัวเองผ่านการออกกำาลังกาย คุยกับตัวเอง ให้กำาลังใจ
ตัวเอง สร้างภูมิต้านทาน 
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 นอกจากออกกำาลังกาย เธอมีการปฏิบัติธรรม ถือศีล 
นัง่สมาธท่ีิวัด อ่านหนงัสอืพระ อยูก่บัตวัเองใหม้ากข้ึนจนเริม่เข้าใจ
ตัวเอง ว่าร่างกายและจิตใจต้องการเวลา 
 “ไม่ว่างานส่วนตัวและสังคม เราไม่ทิ้ง เพียงแต่ว่า เข้าใจ 
ใหเ้วลากบัตวัเองมากขึน้เรากค็น้พบมากมายวา่ ถา้เราทกุขไ์มต่อ้ง
ไปพึ่งพาอะไรข้างนอก กำาลังใจอยู่ข้างใน เราต้องเริ่มที่ตัวเรา 
คนอื่นเริ่มให้เราไม่ได้”
 เมื่อมีเวลาอยู่กับตัวเอง ทบทวนแล้วเธอว่า บางเรื่อง 
ตึงเกินไปหวังมากเกินไป พบว่าตัวเธอควรทำาประมาณหนึ่ง 
ปล่อยให้ผู้อื่นได้ปล่อยศักยภาพด้วย 
 หมายถึงการเชื่อใจผู้อื่นมากขึ้นว่าเขาก็สามารถทำาได้ 
 “พอคิดได้อย่างนี้ ความรู้สึกต่างๆ ก็ได้ผ่อนคลาย 
ลงไปเยอะเลย ปล่อยวางให้คนอื่นทำา เราก็มาอยู่ในมุมที่ตัวเอง 
มีความสุขตามกำาลังหน้าที่ของเรา”
 เป็นข้อสังเกตของคนทำางานพัฒนาที่ส่วนใหญ่เป็นทุกข์ 
เพราะเข้าไปแบกทุกอย่างเอาไว้หมดเลย การวางใจเชื่อใจคนอื่น 
ว่าเขาหลายคนสามารถทำาได้ตามศักยภาพของเขา ถ้าปล่อย 
วางได้จะเบาลงมาก
 “แม้เราจะรู้สึกว่าหนักจังเลย พอเห็นในสิ่งที่ชุมชน 
ทำาได้ เห็นเขารับคณะมาดูงาน เขารับรางวัล เรามายืนในมุมหนึ่ง 
บทบาทหนึ่ง มองเขาทำา เรามีความสุขมากมองเห็นภาพตัวเอง 
ท่ีเราเคยทำา เราทำาไว้คนอื่นก็ทำาได้และได้ดีด้วยนี่คือสิ่งที่ได้ 
เรียนรู้”
 การบำาบัดตัวเองจากความทุกข์ในการทำางานพัฒนา 
อย่างเธอ คือ อย่าเอาเรื่องที่ไม่รู้สึกไม่สบายใจมาไว้ที่ตัวเอง 
ตลอด 24 ชั่วโมง
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 “ก่อนนอนสวดมนต์เสร็จนอนนิ่ง แล้วก็คิดว่าในวัน 
ท่ีผ่านมามีความขัดอกขัดใจอะไร ขอให้ปล่อยออกไป” เธอว่า 
การอ่านหนังสือหรือดูวิดีโอที่มีคุณค่าพอชี้ทางออกในเรื่องต่างๆ 
อาจช่วยให้หลุดจากทุกข์ได้ 
 คณิชญาฝันว่า หลังจากนำาชุมชนป้อมหกให้มาถึงจุดหนึ่ง 
เธออยากมีศูนย์เรียนรู้ดำาเนินชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผัก การใช้ชีวิตแบบไม่ต้อง 
เร่งรีบ อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
 ภาคีเครือข่ายหลายองค์กรเข้ามาช่วยชุมชนป้อมหก 
ไม่ว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ สำานักงานเกษตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ สถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ วพส. 
บัณฑิตอาสา มอ. เป็นต้น
 คณิชญามองว่าการทำางานร่วมกับคนอื่น ต้องบอกเขา 
ตรงไปตรงมากับสิ่งที่เราต้องการ มีอะไร สอดรับกับเขาหรือไม่  
ถา้เขาชว่ยเราได ้เขามาชว่ย ไมต้่องไปคดิวา่มากวา่เราจะเปน็เครือ่ง
มือของเขา เพียงแต่เอื้อต่อกันก็จะได้ประโยชน์ ที่สำาคัญต้องไม่รอ
ความช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียว 
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 “เราเองต้องทำาของเราข้างในให้เต็มที่ตามศักยภาพของ

ชุมชน อันไหนมีความจำาเป็นแต่ทำาไม่ได้ จึงจะขอความช่วยเหลือ 

เมื่อเขาเห็นความต้ังใจเห็นกิจกรรมในชุมชนอย่างเต็มที่ และเรา 

มีปัญหาบางอย่างเป็นอุปสรรค โดยความจริงใจของเรา เราต้อง

แสดงใหเ้หน็วา่ทนุของเราเต็มท่ีแล้ว แต่ขาดบางสิง่บางอยา่งทีต่อ้ง

สนบัสนนุ ไม่ใช่หวงัคนอืน่ทัง้หมด อยูใ่นน้ำากต้็องถบีขาชว่ยตวัเอง

ก่อน”

 การมาทำางานชมุชนทำาใหเ้ธอพบสจัจธรรมทีว่า่การทำางาน

ท่ียากย่อมมีการขัดแย้งกันเป็นสีสัน จากที่มองว่าไม่อยากให้เกิด

ความขัดแย้ง พลิกนิดเดียวอาจมองความขัดแย้งเป็นเชิงบวก 

เพราะความขัดแย้งในแง่ดี ทำาให้เห็นว่าใครจะก้าวผ่านมันไปได้

อย่างไร

 ใครก้าวเดินเข้ามาในเส้นทางจิตอาสา ต้องยอมรับ 

เสียก่อนว่าไม่ได้เงินค่าตอบแทนใดๆ 

 “เมื่อมาทำางานนี้ไม่ได้เงิน ก็ต้องคิดว่าจะทำางานอะไร 

ที่เป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งไม่ปนกัน เราต้องแบ่งความเป็น 

ส่วนตัวของเรา อาชีพ 

ส่วนตัวของเราในช่วงเวลา

ทีเ่ปน็จติอาสา ใหส้ามารถ

เดินไปได้ โดยไม่ทำาให้

ครอบครัว ความรัก หรือ

สิ่งที่ เป็นส่วนตัวของเรา 

มันโอนเอน” เธอว่า 
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 หากมันเอนต้องรีบปรับสมดุลมันให้กลับมาทรงตัวให้ได้

 “เมื่อเราจะเป็นจิตอาสาทำางานให้คนอื่น เราก็ไม่ควร 

ไปสร้างภาระให้คนอื่น มีเรื่องหนักหนาทุกข์ใจ แทนจะแบกไปให้

คนอื่น เราก็ต้องคิดทบทวนออกกำาลังกายให้มาก อยู่กับตัวเอง  

คยุกบัตวัเอง อ่านหนังสอืท่ีชอบ หนักหนาจรงิคอ่ยไปขอคำาปรกึษา

จากผู้ที่เราไว้เนื้อเชื่อใจ”

 ธงของจิตอาสาต้องชัดเจนอยู่ตลอด แม้ว่าลมจะพัดไป 

ซ้ายทีขวาที แต่ขอให้มองตรงชัดเจนตรงเป้าหมายสำาคัญทำาส่ิงที่

คาดหวังในใจให้สำาเร็จ

 “ตอ้งมคีวามเชือ่อยา่งหนึง่วา่ สิง่ทีเ่ราทำาจะเกดิสิง่ไมค่าด

ฝันกลับมาหาเราเช่นกัน ท่ีเจอมากับตัวในยามที่เรามีเรื่องราว 

ทีห่นกัหนากเ็หมอืนจะมกีารจดัสรรใหม้คีนบางคนมาชว่ยเราไดท้นั

ท่วงทีเสมอ ถือว่าเป็นอานิสงส์เหมือนเป็นบุญที่กลับมา”

 แม้ข่าวล่ามาแรงสำาหรับชุมชนป้อมหก คือ การไล่ที่ของ 

การรถไฟแห่งประเทศไทยในอีกไม่ช้า คณิชญามองว่าในอนาคต

อะไรจะเกิดมันต้องเกิด 

 “ถ้าเรายังอยู่ เราจะทำาอะไรบ้าง เราก็คงทำาเต็มที่ 

เหมือนเดิม ซึ่งถ้าเราต้องไป ห้ามไม่ได้จะถูกไล่ที่ แต่เราสามารถ

ที่จะทำาต่อในระยะเวลาที่เหลือให้ดีที่สุดทุกนาทีมีความหมาย  

ถึงเวลาที่ไปก็กอดคอกันไปได้อย่างสบายใจ”

 ทุกวันน้ีคณิชญามีลูกสาววัยน่ารักหนึ่งคน ผู้เป็นกำาลังใจ

ให้แม่ในงานจิตอาสา งานที่เธอยังยึดหลักการพูดกับคนอื่น 

อย่างตรงไปตรงมา ให้เกียรติคนอ่ืน ฟังคนอื่นก่อน และพร้อม 

ให้กำาลังใจทุกคนที่ทำางานจิตอาสา •
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 บ้านโคกเมืองเป็นหมู่บ้านท่ีเพิ่ งแยกตัวมาตั้ งใหม่  
เมื่อปี 2536 ตอนนั้นยังเป็นหมู่บ้านกันดาร ล้าหลัง อาชีพเดิม 
ทำานา ปลูกแตง ต้มเหล้าเถื่อน ชาวบ้านมีหน้ีสิน มีการบุกรุก 
พืน้ทีป่า่ชายเลนถกูทำาลาย สตัวน้์ำารอ่ยหรอ ไมม่กีลุม่ตา่งๆ องคก์ร
ต่างๆ ในหมู่บ้านขาดความรู้ ทักษะ ขาดความสามัคคี ขาดการ
เรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน
 อุดม ฮิ่นเซ่ง ผู้ใหญ่บ้านรับตำาแหน่งเป็นคนที่ 2 ในปี 
2541 นำาชาวบ้านสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมชาวบ้าน 
เปน็หนึง่เดยีว ผา่นการจดัตัง้กลุม่ตา่งๆ ใชก้จิกรรมประเพณสีำาคญั
ของหมู่บ้าน สร้างความเชื่อมโยงเห็นพัฒนาการของชุมชน

อุดม ฮิ่นเซ่ง
เทคนิคระดมมันสมองชุมชน

4
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 มาถงึ โครงการคนสามวยั
ร่วมใจสร้างชุมชนให้น่าอยู่หมู่ 12 
บ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง 
อำาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ที่สนับสนุนโดย สสส. ตอบสนอง
แนวคิดว่าการพัฒนาของหมู่บ้าน 
ถึงการย่ืนไม้ต่อการพัฒนา จาก
คนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้ 
 “เพราะคดิหนกัวา่เมือ่หมด 
คนรุ่นผมจะพัฒนาต่ออย่างไร”
 เป็นความกังวลใจของ อุดม ฮิ่นเซ่ง ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้าน
โคกเมืองนำามาสู่กิจกรรมโครงการฯ ที่เน้นถ่ายทอดภูมิปัญญา 
วฒันธรรม การจัดการสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่สบืทอด
การพัฒนา เป็นตัวช่วยตัวทุนกระตุ้นคนให้ตื่นมาทำางานจริงจัง 
มีเป้าหมายชุมชนน่าอยู่ที่สามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรม 
ดั้งเดิมเอาไว้อย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และเป็นสังคม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 เทคนิคการพฒันาชมุชนทีน่่าสนใจนำาโดยผูใ้หญบ่า้นอดุม
คือ การเอาคนมาเป็นตัวตั้งในการพัฒนาโดยแบ่งคนออกเป็น 
3 กลุ่มคือ
 - กรรมการหมู่บ้าน
 - ทีป่รึกษาระดบัมนัสมอง มาจากขา้ราชการบำานาญทีอ่ยู ่
  ในพื้นที่ ชาวบ้านผู้มีภูมิรู้ ภูมิปัญญา 
 - ชาวบ้านทั้งหมด
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 การทำาให้ชาวบ้านทั้งหมดมาพบกัน ใช้เวทีประชาคม 
ใชก้ารมสีว่นรว่มคน 3 วยั ใหค้นสงูวยัไดพ้ดูเรือ่งอดตี วยักลางคน
พูดเรื่องปัจจุบัน และเด็กรุ่นใหม่พูดเรื่องอนาคต
 “ทั้งหมดพูดเร่ืองเดียวกันในการทำาแผนหรือนำาเสนอ 
โครงการ แสดงว่าทุกเร่ืองทุกโครงการท่ีหยิบยกเข้ามาในการ 
พดูคยุคนสามวยัพดูเร่ืองเดยีวกนั แต่ลักษณะการพดูไมเ่หมอืนกนั 
มีมุมมองที่แตกต่าง” 
 เขายกตัวอย่างถนนในหมู่บ้าน คนรุ่นก่อนเล่าว่าที่มีถนน
ขึน้มาได ้เพราะคนในหมูบ่า้นใชจ้อบขดุ โดยไมต่อ้งใชง้บประมาณ 
แต่มาจากความต้องการของคนในการพัฒนา 
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 คนรุ่นกลางเห็นถนนดินที่คนรุ่นก่อนขุดไว้ มาพัฒนา 
ผลกัดนัใหล้าดยาง แตค่นรุน่ใหมต่อ้งมองต่อไปข้างหน้าว่าควรเปน็
ถนนสามเลน ถนนบายพาส ทางด่วนหรือการขยายของเมือง 
ในอนาคต การขยายของเมืองจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ 
 “เราพูดกับคณะกรรมการก่อนว่า หลักการพัฒนาต้องทำา
อย่างไรบ้าง ผมเองเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ด้อยความรู้ความสามารถ 
แต่อาศัยองค์กรคนเข้ามาแนะนำา โดยเฉพาะข้าราชการบำานาญ 
ซึ่งมีผู้รู้อยู่มากในหมู่บ้าน” เขาเล่าว่าที่เข้ามารับตำาแหน่งผู้ใหญ่
บ้าน ไม่ใช่ความต้องการส่วนตัว แต่ชาวบ้านต้องการให้เป็น  
ไม่ได้ผ่านการเลือกต้ังเพราะไม่มีคนสมัครแข่งขันเมื่อชาวบ้าน
ตอ้งการเขายอมรบัภาระหนา้ที ่แตบ่อกวา่ทกุคนตอ้งมาชว่ยทำางาน
 ในความเป็นจริงข้าราชการบำานาญมีอยู่มากมายตาม
ชุมชน แต่คนมักมองไม่เห็น ขณะที่หลายชุมชนกลับมองว่า 
เอากลุ่มนี้มาช่วยทำางานจะมีปัญหาตามมาเพราะทำาให้สับสน 
ข้าราชการเกษียณมักทำาตัวรู้มากและต้องทำาตามที่เขาต้องการ
 “นั่นคือความเห็นเดิมที่มีอยู่ทั่วไป ผู้นำาหลายคนบอกว่า
ตามพวกครูก็เสียหมด ผมกลับมองว่าคนเหล่านี้เป็นแกนนำาระดับ
มันสมอง บุคคลสำาคัญของหมู่บ้านมีภูมิรู้เป็นเครือข่ายมากมาย 
ที่เราเอาคนเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นการหลอกใช้ 
และไม่ได้ฟังความเห็นเขาอย่างเดียว ส่วนผมจะเป็นตัวเชื่อม 
ถักร้อยเป็นลูกโซ่ เพื่อการตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสม”
 ด้วยแนวคิดดังกล่าวผู้ใหญ่อุดมจึงพยายามชักชวนคน 
เหล่านี้มาเป็นท่ีปรึกษาหมู่บ้าน การชักชวนได้ใช้วิธีแสดงความ
ประสงค์ว่าที่เขามาเป็นผู้นำาชุน แต่ถ้าไม่มีคนมีความสามารถ 
เข้ามาช่วยเชื่อว่าไม่สามารถพัฒนา
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 “อย่างครเูคยเปน็ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน บรหิารงานในดา้น
ต่างๆ มาก่อน หากเกษียณแล้วอยู่เฉย ผมบอกว่ามันเสียเวลา
พวกคณุมคีา่มหาศาลแตจ่ะมคีณุคา่หรอืไม ่พวกคณุนัน่แหละเปน็
คนทำาชุมชนมีที่นั่งให้เป็นมันสมอง นักวิชการแนะนำาชี้ผิดถูก” 
เขาเล่าว่า บางคนบอกว่าเหนื่อยแล้ว อยากพักผ่อน เขาบอกว่า 
น่าภาคภูมิใจนะที่มาทำางานชุมชน ตอนเป็นครูทำางานกระทรวง
เดียวแต่มาทำางานชุมชนทำางาน 19 กระทรวง
 เมื่อลงความเห็นว่าบุคคลใดมีความเหมาะสมที่จะมา 
ช่วยงานเขาใช้ทุกวิถีทาง เอาคนเกษียณมาเป็นสมองของชุมชน 
ทั้งอาศัยทั้งความเป็นญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง 
 หลงัจากไดท้ีป่รกึษาหรอืมนัสมองชมุชนมา ผูใ้หญอ่ดุมยงั
มีวิธีทดสอบและออกแบบในการทำางานให้เขาโดยการดูพฤติกรรม
คนโดยเชือ่วา่หน้าตาไมไ่ดบ้ง่บอก เน้ือแท้ความจรงิของคนตอ้งมา
นั่งดูสังเกตกันนาน การแยกแยะแบ่งหน้าที่ให้ผ่านการทำากิจกรรม 
การประมวล การจดจำา และดูสถิติจนเห็นคนและแบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบได้ 
 บทบาทกลุม่มนัสมองวางใหท้ำาหนา้ทีใ่นบทบาททีป่รกึษา
ผู้ใหญ่บ้าน เพราะถ้าให้มาเป็นกรรมการโดยตรงชาวบ้านอาจไม่
ยอมรับด้วยความไม่เข้าใจส่วนตัว
 “ผมจะทำาให้ชาวบ้านสบายใจข้ึนว่า โดยแม้จะดึงมาเป็น
มันสมองช่วยคิด แต่ผมบอกว่าพวกเขาเป็นลูกน้องผมในหมู่บ้าน
เขาเป็นลูกบ้านผม เขาไม่ใช่กำาลังเป็นครูมาสอนผม ความเป็นครู 
ก็คือครู นั่นต้องแยกบทบาท”
 ตัวกรองสำาคัญต่อความเห็น มติต่างๆ สุดท้ายจะมาอยู่ที่
ชุมชนอยู่ที่เวทีชาวบ้าน บนหลักคิดว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การ 
เลอืกตัง้ แตเ่ปน็การแสดงออกทางความคิดท่ีมเีหตผุลไมใ่ชเ่อาชนะ
กันด้วยอารมณ์มุทะลุ
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 ผูใ้หญอ่ดุมเลา่วา่ เขาเกดิทีบ่า้นโคกเมอืงเปน็ลกูคนสดุทอ้ง
ในพี่น้อง 4 คนพ่อแม่ขายของเล็กๆ น้อยๆ เลี้ยงหมู จับปลา 
ทำานาและปลูกผักไว้กินเอง หลังจบประถม 4 ที่โรงเรียนบ้าน 
โคกเมือง เรียนต่อประถม 5-7 ที่วัดคงคาวดี 
 “ผมไม่มีรองเท้าใส่ ต้องเดินไปโรงเรียนระยะทาง 
3 กิโลเมตรทุกวัน ต้องนั่งเรือข้ามคลอง ค่าเรือวันละ 50 สตางค์ 
พาข้าวห่อใส่ปิ่นโต แม่ให้เงินราว 1 บาท หากเหลือจากค่าเรือ 
50 สตางค์ จึงจะได้กินขนม”
 พอ่เขาเสยีตอนอยูป่ระถม 5 หลงัจบประถม 7 เขาไปเรยีน 
มศ.1-3 ที่ยะลา เหตุผลเพราะพี่ชายเป็นตำารวจอยู่ที่โน่น ครั้นจบ 
มศ.3 กลับมาอยู่บ้านกับแม่เพราะเป็นลูกคนสุดท้องแต่ก็ไม่รู้ทำา
อะไรตอ่จงึเรยีน มศ.4-5 ทีโ่รงเรยีนหารเทารฐัประชาสรรค ์จงัหวัด
พัทลุง การไปโรงเรียนต้องเดินไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟเกาะใหญ่ 
ด้วยระยะทาง 4-5 กิโลเมตรทุกวัน ขากลับลงรถไฟแล้ว มักเป็น
เวลาโพล้เพล้ต้องเดินผ่านป่าช้า ซึ่งเขาจำาได้ว่ามักถอดรองเท้าวิ่ง
เพราะกลัวผี 
 “จบ มศ.4-5 แม่อยากให้เรียนครูเห็นว่าเป็นอาชีพได้อยู่
กับบ้าน พี่ผม 2 คน เป็นตำารวจแล้วอยู่ไกลงานเสี่ยง ส่วนพี่สาว
ทีเ่ปน็พยาบาลน่ันแมไ่มไ่ดห้ว่งอะไรมาก ผมเลยไปสมคัรเรยีน วค. 
ยะลา แตจ่งัหวะเดยีวกนันัน้ตอ้งเขา้คดัเลอืกทหาร ตดิทหาร 2 ป”ี
 ปลดประจำาการทหารแล้วไปทำาธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยางพารา 
ในพื้นที่อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา แต่ถูกหุ้นส่วนโกงกลับมาบ้าน
อีกครั้งบวช 8 เดือนที่วัดโคกเมือง ตอนบวชได้ชวนสามเณร 
มาช่วยพัฒนาวัด มีความก้าวหน้าทางธรรม กำาลังคิดจะเดินธุดงค์
ไปท่ีสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับพระนักปฏิบัติ 
หลายรูปในพื้นท่ี แต่จู่ๆ ก็อยากสึกจากพระตอนอายุ 26 ปี  
เพราะรู้สึกว่าแม่ไม่มีคนอยู่ด้วย
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 ลาสิกขาบทแล้วปีต่อมาแต่งงาน ยึดอาชีพขับรถสองแถว 
ได้รถที่พีช่ายให้ยืมมาทำามาหากนิ วิง่รถเส้นทางจากบ้านโคกเมือง
เข้าเมืองหาดใหญ่ 
 “ตอนแต่งงานผมมีเงินอยู่ 900 บาท แฟนผมเคยทำางาน
โรงแรมอยู่ที่ยะลา ก็พากันกลับมาอยู่ที่โคกเมือง”
 ตอนนั้นอดีตผู้ใหญ่บ้านมีความคิดที่จะแยกหมู่บ้าน 
มองเห็นเขาเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ร่ำาเรียนหนังสือมาและ 
มีความคิดความอ่านจึงชวนเขาไปที่อำาเภอเพื่อดำาเนินการทาง 
เอกสารในการแยกหมู่บ้าน
 “เมื่อแยกได้แล้วอดีตผู้ใหญ่บ้านอยากให้ผมเป็นผู้ใหญ่
บ้านคนใหม่ซ่ึงผมปฏิเสธ เพราะเห็นว่าตัวเองคงทำาไม่ได้จึงให้คน
อื่นมาดำารงตำาแหน่งก่อน 4 ปี โดยยังรอให้ผมมาดำารงตำาแหน่ง
ต่อ”
 ในปี 2541 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกครบวาระเกษียณ อดีต
ผูใ้หญบ่า้นคนทีเ่คยผลักดนัใหเ้ขาลงสมคัรผูใ้หญบ่า้นกลบัมายนืยนั
เจตนาอีกครั้ง เขาไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไร
 เขาเล่าว่า ก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีคนมาบอกว่าเป็น 
ผู้ใหญ่บ้านสบายไม่ต้องทำาอะไร เพราะทุกวันนี้งานอยู่ที่ อบต. 
 “ผมว่าถ้าอย่างนั้นจะเป็นไปทำาไม ผมอยากทำางาน 
แต่เราเองก็ไม่รู้ว่าต้องทำาอะไร ลักวัวเพื่อนก็ไม่เป็น สมัยก่อน 
คนท่ีเป็นผู้นำาชุมชนต้องลักวัวเพื่อนต้องเป็นโจร แต่สำาหรับผม 
ทำาไม่ได้ไปสืบหาวัวก็ไม่เป็น บทบาทหน้าที่ของผู้นำาท้องถิ่น 
ในตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลย จนมาเรียนรู้กับ อบต.คนหนึ่งในชุมชน 
ท่ีพาเขา้ร่วมประชมุ เรากพ็บความจรงิอยา่งหนึง่วา่ ถา้เราทำาอะไร
ไม่ได้จะต้องหาคนมาช่วยก็เริ่มขบวนการเข้าหาคน”
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 จุดเด่นของเขา มองว่านอกจากความที่มีญาติพี่น้อง 
ในชุมชน และเขามีศักดิ์เป็นพี่ใหญ่ในหมู่ญาติ บุคลิกส่วนตัว 
เขายงัเปน็คนเชือ่ถอืได ้พดูอะไรทำาอยา่งน้ัน ไมท่ำาความเดอืดรอ้น
ให้คนอื่น ทำาให้คนอื่นก็อยากมาช่วยทำางาน 
 “นอกจากดงึมนัสมองคนมาชว่ยทำางานแลว้ ยงัมหีลายวิธี
ที่เอามาใช้ เช่น สร้างความเสมอภาคของคนในชุมชนให้มากที่สุด
ในทุกเรื่อง จัดกิจกรรมใหม่ๆที่สลายพฤติกรรมความเกลียดชัง
เดิมๆ โดยจัดงานรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ”
 ผู้ใหญ่อุดมเล่าว่าในการทำางานที่ผ่านมา การท้อแท้  
ถอดใจก็เคยมีอยู่หลายครั้ง ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดังใจ  
อยากให้เดินมากกว่าน้ี แต่มันไม่เดินต้องมาทำาใจ อาศัยผู้รู้  
โดยเฉพาะกรรมการแกนนำามันสมองของหมู่บ้านที่ชวนมา 
ทำางานด้วย 
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 “ผมก็บ่นกับพวกเขาหลายครั้งว่าจะลาออก บอกว่า 
ผมเหนื่อยมาก อาจารย์สมพงษ์ที่เป็นแกนนำามันสมองจะเป็นคน
มาบอกเลา่ประวตัศิาสตรข์องผูน้ำาชมุชนใหฟ้งัวา่ปญัหาของชมุชน 
ชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างไร ขนาดทำาให้อดีตผู้ใหญ่บ้านบางคนต้อง
หนีไปอยู่ที่อื่น ต้องทำาใจให้ได้ต้องยึดมั่นต้ังสติ ค่อยเป็นค่อยไป 
วันเวลาจะเป็นตัวกำาหนดในการแก้ปัญหาท้ังหมด เมื่อถึงเวลา
ปญัหาบางอยา่งจะแกไ้ดข้องมนัเองโดยตวัของมนัเองอยา่งสะเปะ
สะปะ เอนเอียง ธรรมชาติจะกำาหนดตัวของมันเอง”
 หลักใหญ่ใจความของผู้นำาในการพัฒนาผู้ใหญ่อุดม 
จึงมองว่าอยูที่ความอดทนอดกลั้นฟังหูไว้หูมีศิลปะในการวางตัว
 “การฟังบางเรื่องที่ชาวบ้านไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจ ถ้าไม่ 
รูจ้กัการรบัฟงัหรอืใชอ้ารมณ ์นำาไปสูก่ารโตเ้ถยีงกย็ิง่เปน็เรือ่งใหญ่
บานปลายอย่างไร้เหตุผลไม่ช่วยแก้ปัญหา ถ้าผู้นำาน่ิง มีสติสงบ 
ให้ได้สัก 1 นาที ปัญหาจะไม่เกิดตามมา แต่ถ้าทำาไม่ได้ ปัญหา
จะตามมามากมาย”
 ในมุมมองเขา คนจึงเป็นตัวจักรสำาคัญที่สุดในการพัฒนา 
ไมใ่ชเ่งนิ ถา้ผูน้ำาไมส่ามารถจดักระบวนการการพฒันาไดม้นัจะเปน็
เรื่องยากยิ่งในการพัฒนา
 “ผู้นำาต้องเป็นนักพัฒนาและเสียสละจริงๆ ทุกอย่าง 
ตอ้งเหน็และอยูใ่นสายตา การพฒันามนัจงึจะเดนิหนา้ ผูน้ำาทีว่าง
เฉยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็ไม่ไปถึงไหน หัวส่ายหางกระดิก หางลาก
หัวไปไม่ได้ แต่หัวลากหางไปได้ ล้อรถไฟบางล้ออาจฝืด แต่ถ้าหัว
มีกำาลังลาก ล้อที่ฝืดสามารถขยับได้ ถึงเวลาปรับปรุงแก้ไขโดยใช้
องค์กรที่ใช้การมีส่วนร่วม ล้อที่ฝืดก็เอาไปใส่น้ำามันฟันเฟืองใหม่
หล่อลื่นเดินไปได้ แต่หัวก็ต้องแข็งแรงแข็งแกร่ง ผู้นำาต้องเป็นน้ำา 
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ทีไ่มเ่ตม็แกว้ ตอ้งพรอ้มรบัฟงัตลอด แมแ้ตเ่ดก็กต็อ้งฟงั เกบ็ขอ้มลู
มาวิเคราะห์ สรุปเป็นเนื้อหาให้ได้”
 เขามองว่าถ้าผู้นำาเห็นกระบวนการพัฒนา ที่จะต้องใช้คน 
ในการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพน้ัน เป็นเรื่อง 
ที่ดี ตัวผู้นำาต้องตระหนักเสมอว่าการเป็นผู้นำาต้องพัฒนาคน 
เพื่อนำาสังคมเดินหน้าไปได้
 “สิ่งที่ผมทำามีคนถามว่าจะล้มหรือไม่ ส่งไม้ต่อได้หรือไม่ 
ซึง่ผมกบ็อกวา่หากเปรยีบการสรา้งตกึ ชมุชนโคกเมอืงไดพ้ยายาม
วางรากฐาน ขุดหลุมให้กว้าง เติมปูนให้ถึง เสาเข็มที่แข็งแรง 
คำาว่าทรุดเอียงน้ีลำาบาก อาจสีหลุดถลอกไปบ้าง แต่โครงสร้าง 
ที่แข็งแรงจะยังคงอยู่เสมอ ถ้าเปรียบผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น”
 ปญัหาทีเ่กดิข้ึนมเีปน็ธรรมดาผูใ้หญน่คิมบอกวา่ตอ้งอดทน
อดกลั้นสิ่งที่กระทบมาหา ผู้นำาต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส 
บริสุทธิ์ มีความตั้งใจกับพี่น้องประชาชน ทำาตามข้อตกลงที่ให้ไว้
ต่อชุมชน •
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วันชัย บ่อเงิน
สร้างเครือข่ายขยะ ณ พื้นที่สีแดง

5
 ภายใต้ข้อจำากัดความไม่สงบพื้นท่ีชายแดนใต้ วันชัย 
บ่อเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ รพ.สต.บ้านศรีนคร 
ตำาบลคีรีเขต อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา สามารถหาโอกาสขยาย
แนวคิดทำางานสุขภาพภายใต้อุดมการณ์ของการทำางานเพื่อสังคม
 ผลงานจากโครงการสสส.ของวันชัย เริ่มจากหมู่บ้าน
นครธรรม ตำาบลครีเีขต อำาเภอธารโต จงัหวดัยะลา ซึง่เปน็หมูบ่า้น
พุทธตั้งอยู่บนภูเขาแหล่งคลองต้นน้ำา ไม่มีการจัดการขยะมากว่า 
สี่สิบปี วันหนึ่งพบว่าได้สร้างปัญหาให้กับชุมชนมุสลิมปลายน้ำา 
อันเนื่องมาจากชุมชนมุสลิมให้ความสำาคัญกับความสะอาดของ 
น้ำาที่ตามหลักนะญิสของอิสลาม แต่บ้านนครธรรมแหล่งต้นน้ำา 
กลับทิ้งขวดเหล้าขวดเบียร์ลงในคลอง
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 โ ค ร ง ก า ร ชุ ม ช น 
บ้านนครธรรมนักจัดการ 
ขยะนักจัดการสุขภาพแห่ง
ตำาบลคีรีเขต เป็นโครงการ 
ต่อ เนื่ อ ง ท่ีส นับสนุนโดย 
สสส. เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ 
ผ่านการคิดประดิษฐ์อุปกรณ์
แยกขยะจากตะแกรงลวด 
คัดแยกขยะก่อนนำามาขาย 
ในรูปแบบกองทุนและคูปอง
แลกสินค้าได้ที่ร้านค้า 0 บาท ขยายผลสร้างกิจกรรมขยะร่วมกับ
การรณรงค์ลดการดื่มเหล้าขยายแนวคิดสู่พื้นที่รอบข้าง
 โครงการดงักลา่วทำาใหข้ยะถกูใชม้าเปน็เครือ่งมอือยา่งหนึง่
ในการพัฒนาชมุชน เพราะสามารถเปน็จดุเริม่ของการตืน่ตวั ผูค้น
ที่ลุกมาทำาในสิ่งสร้างสรรค์เกิดความสามัคคีท่ามกลางสถานการณ์
ความไม่สงบ ชุมชนนครธรรมสะอาดขึ้น มีกติกาเกิดความร่วมมือ
เปน็แหลง่เรยีนรูก้ารจดัการขยะสำาหรบัหมูบ่า้นและตำาบลใกลเ้คยีง 
 “ผมเป็นไทยพุทธครับ บ้านเดิมผมอยู่อำาเภอเบตง 
เรียนจบมัธยมท่ีเบตงสาขาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล
นราธิวาส” วันชัยเล่าความเป็นมาส่วนตัว 
 หลังเรียนจบแล้วเขารับราชการอยู่ในอำาเภอธารโต 
มาตลอด 20 กว่าปี โดยครั้งแรกสังกัดสถานีอนามัยวังไทร 
(ปัจจุบัน รพ.สต.วังไทร) มีบทบาทเป็นหมออนามัยดูแลสุขภาพ
ชาวบา้น ทำาใหเ้หน็ว่าจะต้องมกีารเปล่ียนแปลงหลายเรือ่งในพืน้ที ่
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 “แม้อยู่ติดกันแต่เบตงบ้านผมกับธารโตต่างกันมาก เบตง
มคีวามเปน็เมอืง ขณะทีธ่ารโตเปน็ชนบทอยูม่าก ความเปน็เพือ่น
พ้องสนิทสนมในธารโตมีมากกว่า เพราะเป็นอำาเภอเล็ก การที่ผม
เป็นหมออนามัยที่ธารโตอยู่มาหลายปีในอำาเภอนี้ ทำาให้รู้จัก 
คนมาก มีคนยอมรับนับถือ”
 การเกาะติดอยู่ธารโตนาน สิง่หน่ึงท่ีเขาพบคอืความผกูพัน
กบัผูค้นทีน่ีเ่ปน็พเิศษจนไมอ่ยากย้ายไปไหน มคีวามรูส้กึวา่เหมอืน
บา้นอกีหลงั ยิง่ลา่สดุเขาตดัสนิใจลงหลกัปกัฐานแต่งงานกบัครสูาว
คนหนึ่งในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต
 การรบัราชการทีธ่ารโตมานานโดยไมไ่ดค้ดิยา้ยไปไหนนัน้
เขาตัดสินใจเลือกเอง ด้วยความรักความผูกพันกับพ้ืนที่และผู้คน 
อยากทำาอะไรดีๆ ให้กับธารโตทั้งในวันนี้และในอนาคต 
 “งานพัฒนาที่ทำาส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับบทบาทงาน
ประจำาที่ได้ทำามาก่อนแล้ว อย่างเช่นเร่ืองขยะที่ได้ขอสนับสนุน 
จาก สสส.เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจมานานแล้ว” 
 ก่อนมารับทุน สสส. วันชัยเล่าว่าเคยทำางานสมัชชา
สุขภาพกับนักกิจกรรมทางสังคมอย่างมาเรียม ชัยสันทนะ ในปี 
2544 เพือ่เคลือ่นไหวลา่รายชือ่ประชาชน ผลกัดนักฎหมาย พรบ.
สุขภาพ เมื่อมีการดึง อสม.มาช่วย จึงเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นเข้าร่วม
การเคลื่อนไหวกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นประเด็น 
เช่น อุบัติเหตุวันปีใหม่ งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์บุหรี่
 “ผมเปน็หมออนามยั มเีพือ่นทีเ่ปน็เครอืขา่ยหมออนามยั
ดว้ยกันในนามสมาคมหมออนามยั พอมงีานทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุ 
จาก สสส. ก็มีการแยกงานให้ทำากันที่ยะลา เป็นงานที่เครือข่าย
อนามัยทำา เราก็เข้าไปในฐานะตัวแทนจังหวัด” เขาเล่า ส่วนใหญ่
เป็นงานด้านสุขภาพที่ชาวบ้านเชื่อถือ
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 การทำางานจิตอาสาของวันชัย เขามองตัวเองว่ามาจาก 
การที่เขาทำางานกับชุมชนมาตลอด งานประจำาเป็นหลักอยู่แล้ว 
แต่อยากทำางานที่นอกกรอบด้วย แต่คำาว่างานนอกกรอบ 
ยังเกี่ยวข้องกับสายสุขภาพเกี่ยวข้องกันนั่นเอง
 “นิสัยของเรามันเกี่ยวข้องกับจิตอาสาอยู่แล้ว ไม่ได้
เกี่ยวข้องเร่ืองเงิน มีงบประมาณช่วยก็ดีเท่ากับมีสิ่งมาหล่อลื่น 
ให้งานทำาได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีเราก็พยายามทำาอยู่แล้ว”
 หลังจากทำางานให้กับสมาคมหมออนามัย งานส่วนมาก
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เขามีความคิดจะเสนอโครงการจากความคิด
ตัวเองบ้างที่เขามองมานานแล้วน่ันคือปัญหาขยะในพื้นที่ ซึ่งใน
อดีตคิดมานานแล้วแต่ทำาไม่ได้
 “แม้อยู่พื้นที่นานยังมองว่าการพัฒนาบางเรื่องก็ไม่
สามารถทำาได้ เวลาเท่านั้นจะเป็นตัวบอกว่าอะไรทำาได้หรือไม่ได้ 
บางอย่างก็ยังเป็นแผนที่จะทำาต่อในอนาคต”
 เขาว่ายังมีงานสังคมภาพรวมหลายเรื่องที่น่าทำา เช่น
ประเด็นวัฒนธรรม แต่บางเรื่องละเอียดอ่อนเกินไป จนไม่กล้า 
ไปแตะ บางเรื่องยากมาก เช่น ปัญหายาเสพติดซึ่งเกินกำาลังหรือ
ไม่ปลอดภัย สำาหรับประเด็นความมั่นคง แม้จะเห็นคนโน้นคนนั้น
ถูกยิง รู้สึกสงสาร แต่ไม่รู้จะทำาอย่างไร 
 “สิง่ทีเ่ราเหน็แลว้แกไ้มไ่ดม้เียอะแยะ งานของผมในความ
รับผิดชอบของผมโดยตรงมีโรคเรื้อ ความดัน เบาหวาน ก็แก้ 
ไม่ได้หมด เพราะไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
คนยงัปว่ยเยอะ อกีอยา่งมมุมองของสาธารณสขุ มกัเนน้เอาตวัเลข 
ผมจึงมองว่าถ้าเปลี่ยนมาจากข้างนอกน่าจะดีกว่า”
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 สิ่งที่แก้ปัญหาได้สำาหรับงานของเขา ส่วนมากเกี่ยวกับ 
โรคติดต่อ เช่น มาเลเรีย ไข้เลือดออก เพราะควบคุมได้ อีกอย่าง
สามารถสร้างเครือข่าย อสม.ได้สำาเร็จ สามารถตั้งกองทุน
สาธารณสุขในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง 
 “ที่จุดกระแสบางอย่าง เช่น เรื่องขยะจากโครงการ สสส. 
ได้ขยายพื้นที่ทำาเรื่องขยะ กับ สสส.เพิ่มขึ้น ถ้าผมไม่คิดก็คงไม่มี
ใครมาทำาเรื่องขยะ เมื่อเราทำาก็ทำาให้สร้างกระแสเกิดไปยังชุมชน
อื่นอีก”

 หลกัการทำางานของวนัชยั เขาเน้นการใชเ้ครอืขา่ยจากพลงั 
เชือ่มัน่ ศรทัธา จติสาธารณะ ซึง่โดยท่ัวไปเครือขา่ย อสม. มคีวาม
เป็นจิตอาสาที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
 “คำาวา่จติอาสาตอ้งมากอ่นเสมอ ถา้พดูถงึเรือ่งเงนิมากอ่น
เรื่องอื่น คงทำาอะไรไม่ได้เลย”
 เขายอมรบัวา่การทีท่ำางานได ้สว่นหนึง่เพราะมฐีานความ
เป็นหมออนามัย ทำาให้ได้เปรียบกว่าภาคประชาชนทั่วไป ถ้าไม่มี
บทบาทนี้เป็นหัวโขนอยู่ ก็คงทำาอะไรยากเหมือนกัน 
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 “คนที่เป็นข้าราชการ พักอาศัยและทำางานในพื้นที่แบบนี้
ไดเ้ปรยีบในการทำางานกวา่คนอ่ืนอยูแ่ล้ว ยิง่คนโสดอยา่งผมในชว่ง
ก่อนก็มีความคล่องตัว เพียงแต่คิดให้เป็นระบบ มีเครือข่าย และ
ตั้งใจที่จะทำางาน”
 สำาหรับข้าราชการในพื้นที่เขามองว่า นอกจากงานประจำา
แล้วยังสามารถแบ่งเวลามาทำางานพัฒนาได้ โดยมีเครือข่าย 
ที่คอยช่วยเหลือ ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพื่อนร่วมงาน คนที่ติดต่อ
สัมพันธ์กันอยู่แล้วค่อยขยายออกไป” 
 ข้าราชการมีคนทำางานมีกลุ่มอยู่ในมืออยู่แล้วอย่าง  
อสม. เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีกว่าเดิมอาจไม่สมบูรณ์ไม่สำาเร็จ  
100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องดีกว่าเดิมแน่ 
 เริ่มจากมีจิตอาสา มองเห็นประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่
มาก่อน มีความเป็นผู้นำาสร้างเครือข่ายที่สามารถคุยกับเครือข่าย
ได้ ประชาชนมีความเชื่อบางอย่างเราต้องทำาตัวเป็นแบบอย่าง 
คนอื่นด้วย 
 วันชัยมองว่า ระบบเครือข่ายสำาคัญมาก การทำางานเชิง
เครือข่ายวันชัยใช้วิธีชวนมาคุยหารือ เขาเองจะมีทุนทางสังคม 
ที่รู้ได้ว่าควรชวนคนกลุ่มไหนมาคุยได้ก่อน พบกลุ่มที่ทำางานร่วม
ใกล้ชิดกับเขาอยู่แล้ว คือ อสม.
 การทีเ่ลอืกกลุม่นีเ้พราะหมออนามยั เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ
มีความใกล้ชิดชาวบ้าน ถ้าเขาสนใจเห็นดีเห็นงามด้วยเขาก็จะทำา 
เพราะการที่ทำางานสาธารณะได้ดี แสดงให้เห็นว่าเรามีพลังใน
หมู่บ้านชุมชน 
 อสม. บางคนไปสังกัดงานพัฒนาด้านอื่น เช่น เป็นผู้นำา
ชุมชน กลุ่มสตรี จึงเป็นโอกาสในการขยายคนออกไปได้กว้างกว่า
แค่งานเชิงสุขภาพ 
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 อยา่งไรกต็าม เขายงัเนน้ขยายเครอืขา่ย ไปยงัหมออนามยั
เป็นหลัก ใช้การพูดคุยกับเพื่อนพ้องอย่างไม่เป็นทางการ หากว่า 
สิ่งที่เขาทำามีพื้นที่อื่นมีความสนใจมากน้อยแค่ไหน
 “ตอนน้ีหลายพื้นท่ีใกล้เคียงก็สนใจหันมาทำาอย่างที่ 
คอกช้าง ก็ทำาได้ดี เราก็ขยายออกไป 4-5 ชุมชนแล้ว จากนคร
ธรรม-ศรีนคร-คอกช้าง-เบตง และอีกหลายพื้นที่เริ่มจัดการขยะ 
มาจากที่ผมเริ่มทำา”
 รูปแบบการขยายแนวคิดเขาเล่าว่า ง่าย แค่พูดขายไอเดีย 
ชวนคนอื่นว่ามีความสนใจในสิ่งนี้ที่เขาทำา มองเห็นว่าเป็นปัญหา
เช่นเดียวกันหรือเปล่า 
 “อย่างที่นครธรรมขยะถูกหมักหมมมา 40 ปี เรื่องขยะ 
เป็นเรื่องที่ผมสนใจ และอยู่ในความรู้สึกตั้งเกือบ 10 ปี แต่หาที่
ไปไมไ่ด ้เคยมีการจดัเวทเีกีย่วกบัขยะพืน้ทีห่ลายครัง้ ผมกไ็ปนัง่คยุ
กับเขาแต่ไม่มีช่องจะไป เพราะบางทีผู้นำาหมู่บ้านไม่ได้สนใจ  
มองปัญหาขยะเป็นเร่ืองไกลตัวอยู่ ท้ิงตรงไหนก็ได้ มีที่ให้เลือก 
แต่เขาไม่รู้ว่ามีผลระยะยาว ที่นครธรรมเมื่อก่อนไม่มีการจัดการ
ขยะก็ทิ้งสุมอยู่อย่างน้ัน ผมก็ขยายความคิดว่า มันต้องถึงเวลา 
ที่ต้องไปจุดประกายให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น”
 กระบวนการทำางานของวันชัย เน้นการทำางานแบบ 
เครือข่าย และสร้างบทบาทคนทำางานให้ชัดเจน สามารถสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนได้ เขาให้เหตุผลว่าการทำางาน 
เครอืขา่ยเปน็การทำางานแนวราบ ไมม่ใีครใหญก่วา่ใคร สรา้งโอกาส
ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นได้ จะทำาให้พื้นที่เห็นความสำาคัญเกิดแรงพลัง
บางอย่าง
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 อยา่งไรกต็าม การเสนอความคดิกบับางพ้ืนทีท่ีไ่มส่ามารถ
ขยับต่อได้ สนใจแต่ยังเดินไม่ได้ เพราะคงไม่ง่ายเสียทีเดียวเพราะ
ผู้ปฏิบัติไม่รู้แนวทางว่าจะทำาอะไร อย่างไร และขาดผู้นำา 
 “เคยไปเสนอกับพื้นที่แห่งหน่ึง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
จุดลงเรือแพท่ีมีขยะอยู่มาก มีคนสนใจแต่ไม่มีคนที่จะมาจัดการ 
คนทำามี ผู้ใหญ่บ้านสนใจแต่มีปัญหาคนทำาเอกสาร คนเขียน
โครงการอันนี้อาจจะมองว่าเป็นข้อจำากัดทางเทคนิค เพราะการ
เสนอโครงการ สสส. จะมีเรื่องรายละเอียด ข้อมูล การวิเคราะห์ 
การรายงาน ฯลฯ”
 ในการชักชวนคนอื่นหรือเครือข่ายมาร่วมทำา เขาเน้นว่า
จะไม่ใช้รูปแบบทางการ ส่วนมากเมื่อพบปะก็จะขายความคิดไป
ผ่านเรื่องเล่า ทางไลน์ ทางเฟสบุ๊ค ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวก่อน
เป็นอันดับแรก เพื่อขยายออกไปซึ่งบางคนพอรู้ข่าวเขาก็สนใจ 
จะสอบถามเข้ามา 
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 “กรณีที่ผมมาทำาปัญหาขยะ ทำาให้ผู้นำาท้องถิ่น คือ อบต. 
หลายพ้ืนท่ีเริ่มสนใจ เปล่ียนแปลงการจัดการขยะที่ดีกว่าเดิม 
จากที่แต่เดิมเฉยๆ ไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้เลย”
 พื้นที่ธารโตคนทั่วไปมักจะมองว่าเป็นพื้นที่พิเศษ ทั้งห่าง
ไกลและมีเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 “คนที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่พิเศษอย่างธารโต อาจต้อง 
มีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มมาด้วย แต่ผมมองว่าในความห่าง 
จะอยู่ท่ีไหนก็ห่าง ธารโตอาจไม่สะดวกในการเดินทางไปไหน 
มาไหน แต่ในเรื่องโครงการสาธารณะอาจง่ายกว่าด้วยซ้ำาไป 
เพราะการสื่อสารแบบกันเองทำาได้ง่ายกว่าในเมือง”
 เขาเคยมคีวามหวงัมากมาย แตย่อมรบัวา่ภายใตข้อ้จำากดั 
หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  “ปัญหาขยะมันขึ้นอยู่กับนิสัยการทิ้งขยะ ใช่ไหม แต่เรา
ไปแกน้สิยัการท้ิงขยะเขาไมไ่ด ้ในพืน้ทีก่เ็หมอืนกนั เรายงัแกป้ญัหา
นิสัยของเด็กไม่ได้ โครงการจัดการขยะผ่านมาแล้ว 2 ปี เราอาจ
จะได้อย่างอื่น แต่เรายังไม่ได้การแก้นิสัยการทิ้งขยะ บางทีเรา 

ก็ยังเห็นเขาทิ้งต่อหน้า
ต่อตา ซึ่งทำาให้เรารู้สึกว่า 
วนิยัของคนไทย ตอ้งปลกู
ฝังกันอีกเยอะ”
  เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็
คดิต่อวา่ควรจะเขา้ถงึกลุม่
นักเรียนให้ เยอะกว่านี้ 
ต้ อ ง เป็ น เ วที ขอ ง เ ด็ ก 
อย่างโรงเรยีนต้องปลกูฝัง
ใหม้ากกวา่นี ้ปจัจบุนัตอ้ง
ยอมรับวา่ยงัเปน็เรือ่งยาก
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 “ในชนบทยงัมปีญัหาในการปลกูฝงัเรือ่งแบบนี ้เรายงัเหน็
ว่าเมื่อเขาจะทิ้งขยะ เขาก็เขวี้ยงต่อหน้าต่อตา ก็คงใช้การศึกษา 
มาแก้ต่อไป”
 ด้วยเหตุน้ีเขาจึงพยายามขยายแนวคิดเข้าไปในโรงเรียน 
ซึ่งก็ได้การแยกขยะ จัดการขยะ จัดตั้งกองทุนขยะ แต่พฤติกรรม
การทิ้งขยะในกลุ่มนักเรียนก็ยังไม่เกิดภาวะตระหนักเท่าไร
 ประเด็นแบบนี้อาจต้องการพัฒนาที่เด็กแก้พฤติกรรม 
ตั้งแต่กลุ่มเด็กถ้าจะไปแก้ที่ผู้ใหญ่ก็จะยากข้ึนไปอีก ต้องสร้างคน 
รุน่ใหมใ่หม้คีวามสามารถในการจดัการ จติอาสา ทำางานสาธารณะ
ประโยชน์ให้มากขึ้น 
 โครงการในอนาคตของเขาอย่างหนึ่ง จึงมุ่งเข้าสู่โรงเรียน 
ขยายผลจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกแห่ง สร้างเครือข่ายโรงเรียน 
ที่จัดการขยะอย่างเป็นระบบ
 “การทีแ่ฟนผมเปน็คร ูมนักเ็ปน็ชอ่งทางโอกาสหนึง่เหมอืน
กันที่ผมจะขยายแนวคิดไปสู่โรงเรียนได้ แต่ก็เน้นให้โรงเรียน 
จัดการเองพึ่งตนเองได้ ถ้าเราช่วยทุกอย่างมันก็เหนื่อยเกินไป” 
เขาว่ามีครอบครัวแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับงานจิตอาสา 
เขาคิดคงดึงแฟนมาทำางานด้วย ตอนนี้ก็คุยกับคุณครูอยู่ว่า ขอให้
นักเรียนหันมาสนใจประเด็นที่เขาทำา คือ การคัดแยกขยะ 
 “ตอนนี้นักเรียนของเธอก็มีกิจกรรมแยกขยะ แฟนผม 
ก็สนใจ เราให้เขาจัดการแยกขยะ ขายขยะ จัดตั้งกองทุนด้วยตัว
เขาเองนะ บางทเีขาไดข้ยะรวมกนัมาก เมือ่ผมเขา้มาในเมอืงยะลา
เขากฝ็ากมาขาย เงนิท่ีไดก้เ็อาไปเปน็กองทนุกบันกัเรยีน แมว้า่ทาง
โรงเรียนจะไม่เกี่ยวกับโครงการของ สสส.ก็ตามพอมีกองทุนงานนี้
ก็เริ่มขับเคลื่อนเองได้มีกองทุนมีกิจกรรม”
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 อดจะเล่าไม่ได้ว่า การพบกับแฟนของเขาก็มาจากงาน 
จิตอาสาเหมือนกัน ตอนน้ันเขาทำางานหาทุนอนามัยในกองทุน
เครือข่ายอนามัยเพื่อการกุศลโดยการขายเสื้อ ทำาให้ได้พบกับเธอ 
ตอนหลังเขานำาเสนอเองทำาให้เธอรู้ด้วยอย่างเรื่องขยะอะไร 
อย่างนี้
 สรุปในเชิงงานพัฒนาที่ผ่านมา มองว่าจุดสำาเร็จอยู่  
ที่สามารถขยายแนวคิดได้ มีคนหันมาสนใจทำาในเรื่องเหล่าน้ี  
แต่ท่ีล้มเหลวก็ยังมองเรื่องที่ว่าไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหาได้ 
 “งานของผมตอนน้ีพุ่งไปสู่การขยายแนวคิดมากกว่า” 
เขาเล่าต่อและกลับไปสู่แนวคิดว่า ในชีวิตเขาตั้งใจทำางานให้กับ 
คนอื่นมากที่สุด การรับราชการถือว่าเป็นโชคดีแล้วที่ได้ทำาเพ่ือ
ประชาชน แต่ถ้ามีโอกาสทำาอะไรได้มากกว่านั้น มันก็ยิ่งมีคุณค่า
กับชีวิต 
 “ผมไม่ได้ต้องการมาทำางานเร่ืองขยะ แต่ต้องการทำาทุก
เร่ืองท่ีเป็นจิตอาสา เรื่องแบบน้ีมันก็ต้องมีใจอยาก งานที่เราทำา
มันก็ไม่ใช่ ของ สสส. มาก่อน มันก็เป็นเรื่องอื่นที่ก็ทำามา”
 พ้ืนฐานจิตอาสาของวันชัย เขามองว่าอาจมาจากที่เขา
เรียนมาทางด้านพยาบาล ซึ่งปลูกฝังเรื่องช่วยเหลือคนอื่น ช่วย
เหลือสังคม 
 “ตอนหลังยิ่งมาได้แรงสนับสนุนจาก สสส. และอาจารย์
สุวิทย์ หมาดอะดำา พี่เลี้ยงโครงการฯ เป็นกำาลังผลักดันสำาคัญ 
ให้ยิ่งทำางานอย่างมีคุณค่าขึ้นอีก”
 การทำางานสังคมทำาให้เขาภูมิใจท่ีเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ได้  
จดุกระแสตดิไปต่อใหค้นอืน่ทำาไดต่้อ ตอนน้ีเมือ่เขาไปไหนในพืน้ที ่
เห็นมีโครงการขยะ ก็นึกได้ว่านี่มาจากความคิดของเขาแต่ทุกคน
ทำาได้เองโดยผมไม่ต้องไปร่วม 
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 เขาฝากความคิดในการทำางานจิตอาสาว่า คงเลือกทำาใน
สิง่ทีเ่ราถนดัและเกดิประโยชน์กบัชมุชน แตต่อ้งเขา้ใจความเปน็ไป
ของสังคม 
 “อันไหนกระทบมากเราก็คงไปทำาไม่ได้ ไม่มีศักยภาพ 
จะทำาทุกวันนี้อยู่ธารโตเข้าใจวิถีวัฒนธรรมที่นี่ดีมาก”
 หลังจากเรียนต่อหลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์จนจบ 
ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สาขาเวชปฏิบัติชุมชน แม้ยังรับราชการและทำางานสาธารณสุข 
อยู่ในพื้นที่ในตำาแหน่งเดิม 
 “การเรียนสูงขึ้นทำาให้ความคิด มุมมองและทักษะในการ
ทำางานกว้าง สามารถมกีระบวนการคดิวเิคราะหร์ายละเอยีดทีเ่ปน็
ระบบ” เขาเล่า •
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เกษมณี ชัยรัตนมโนกร 
นำาชุมชนพ่อค้าสู้ระเบิด

6
 เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกลับ
มาคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านท่ีน่ีอยู่อย่างไม่ประมาทพร้อม
รบัมอืความเสีย่งไปพรอ้มกบัใชช้วีติตามปกตโิดยไมห่ยดุยัง้พฒันา
ชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
 ด้วยสำานึกรักถิ่นเกิด เกษมณี ชัยรัตนมโนกร อดีต 
นักพัฒนาที่เคยทำางานพัฒนาสังคมระดับอาเซียน ตัดสินใจ 
กลบับา้นมาขายชว่ยงานรา้นโชวห์ว่ย กจิการดัง้เดมิของครอบครวั
ในตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ตลาดเก่าแก่ที่สุดของเมืองปัตตานี
 หลายปทีีผ่า่นมาเธอมบีทบาทรบัผดิชอบโครงการรปูแบบ
การจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน จังหวัด
ปัตตานี ท่ีสนับสนุนโดย สสส.นอกจากจะตอบคำาถามเกี่ยวกับ 
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การจดัการขยะ ความรว่มมอืของชมุชนตา่งวฒันธรรมทีอ่ยูร่ว่มกนั
อย่างสงบสุขแล้วยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันเกี่ยวกับความไม่สงบ
ในพื้นที่ได้อีกด้วย 
 ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 อยู่บนถนนนาเกลือ ถนนฤาดี ถนน
ยะรงัและถนนปานาเระ กลางเทศบาลเมืองปัตตานี รอบตลาดสด
แห่งนี้มีบ้านเรือนร้านค้า 150 หลังคาเรือนเป็นตลาดที่เกษมณี 
เล่าว่า
 “พ่อค้าแม่ค้ากลัวจะขายของไม่ได้ยิ่งกว่ากลัวระเบิด”
 เธอรวมตัวคนรอบๆ ตลาดมาดูแลซึ่งกันและกัน ร่วมกัน
ทำากิจกรรมต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมา 
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 “ก่อนทำาโครงการฯ พบประเด็นว่าที่คนต้องการมากคือ
ความสามัคคี เพราะที่ผ่านมาคนในตลาดแม้จะรู้จักหน้าค่าตา 
กันอยู่แต่ทำาอะไรร่วมกันไม่ได้เลย เป็นลักษณะของชุมชนเมือง 
ที่ต่างคนต่างอยู่” เธอเล่า 
 ช่วงนั้นชุมชนเจอเหตุระเบิดมาแล้วหลายครั้ง มีสิ่งที่ให้
เลือกทำาว่าเน้นเรื่องขยะหรือความปลอดภัย สุดท้ายเลือกความ
ปลอดภัยเป็นตัวเอก เน้นปัญหาอัคคีภัยกับปัญหาระเบิดมาก่อน 
ขยะเป็นเพียงเรื่องสอดแทรก
 มาถงึจดุหนึง่คน้พบวา่ ขยะเกีย่วข้องกบัความไมป่ลอดภยั
เช่นเดียวกัน คำาตอบจากเมื่อคนทิ้งขยะเพ่นพ่าน คนแอบเอา
ระเบิดมาซุกย่อมมองไม่ออกว่าขยะหรือระเบิด
 หลายสิ่งหลายอย่างจึงอาจขยับเขยื้อนไปด้วยกัน ปีแรก 
ท่ีทำาโครงการฯ จึงมีพลังดึงดูดให้หน่วยงานต่างๆ มาดูแลชุมชน 
มากขึ้น
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 ระหว่างปี 2556-2557 โครงการยังขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยแต่ไม่เน้นทำากับหน่วยงานราชการ 
 “เราเคยจดัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระเบดิ EOD หรอืเจา้หนา้ที่
หนว่ยทำาลายวตัถรุะเบดิเขา้มา เขากต็อ้งใสเ่ครือ่งแบบมาใสช่ดุอืน่
มากผ็ดิระเบยีบ อีกวันกม็วัีตถตุ้องสงสยัมาวาง กร็ูส้กึวา่การทำางาน
กับหน่วยงานท่ีแสดงตัวชัดเจนอาจไม่ปลอดภัย กลายเป็นเรื่อง
ท้าทายฝ่ายไม่หวังดี”
 การขับเคล่ือนความปลอดภัยในชุมชนโดยชุมชนเอง 
มีการทำาเครือข่ายโทรศัพท์ ตั้งกลุ่มไลน์เอาไว้สำาหรับการแจ้งข่าว
บอกความเคลื่อนไหวความไม่ปลอดภัยต่างๆ ในชุมชน สำาหรับ
คนสูงอายุที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟน มีการทำาสมุดโทรศัพท์ชุมชนแจก 
เมื่อมีเหตุสงสัยหรือเหตุร้ายในเวลากลางคืน จะได้ติดต่อกันได้  
โดยไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
 มีการรณรงค์ให้มีถังดับเพลิงประจำาบ้านและทำาการตรวจ
สภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 “เทคนคิการขบัเคลือ่นความปลอดภยัน้ันเราทำากนัเงยีบๆ
ในชุมชน ไม่ให้คนอื่นรู้ แต่ในเรื่องที่เด่นออกไปข้างนอก และ 
คนข้างนอกรู้คือการจัดการขยะ”
 การจดัการขยะ มกีารทำาโครงการขยะแลกไข่ แต่คนคา้ขาย
จริงๆ ไม่มีเวลาว่างมาทำากิจกรรมแบบน้ี เลยหันไปมองกลุ่ม 
เด็ก สร้างกลุ่มเยาวชนขึ้นมาทำากิจกรรม ออกมารับซื้อขยะตาม
บ้านเรือนเดือนละ 2 ครั้ง กำาไรเก็บเข้าธนาคารให้เด็กที่ทำางาน 
เป็นกองทุนการศึกษาพวกเขาเอง เด็กๆ ทำากิจกรรมวาดรูปบน
กำาแพงบริเวณที่คนชอบทิ้งขยะเมื่อกำาแพงดูสะอาดน่ามองทำาให้ 
คนเลิกทิ้งขยะสุมกำาแพง 
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 มีการเพิ่มการหาเครือข่ายเก็บขยะ โดยมองหาว่าบุคคล
กลุ่มใดบ้างที่จะมาเก็บขยะในตลาดไปใช้ประโยชน์
 ป ี2558 ทีผ่า่นมา เกษมณขีบัเคลือ่นขยะตอ่โดยการสรา้ง
การมีส่วนร่วมกับสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลเมืองปัตตานี และอีกหลายหน่วยงาน หลังจาก สสส. 
ไมไ่ดส้นบัสนนุงบประมาณตามกำาหนดเงือ่นไขชาวตลาดยงัรว่มมอื
ร่วมใจที่ช่วยเหลือกันเอง 
 นับว่าเกษมณีสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไปได้ 
โดยใช้สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่มากระตุ้นเตือนว่าหากไม่ช่วยกัน 
ไม่เชื่อกัน ไม่มีวินัย ไม่มีกฎระเบียบ ปล่อยให้เกิดระเบิดข้ึนอีก 
สิ่งที่ตามมาคือทุกคนจะขายของไม่ได้ วาทกรรมเช่นนี้พ่อค้า 
แม่ขายเข้าใจง่ายและพร้อมจะร่วมมือทำา
 ทุกวันนี้ชาวตลาดมีความสุขมากขึ้น โดยพ่ีน้องที่อยู่ 
ในตลาดไม่ว่าคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน และพี่น้องมุสลิมหันมา
คยุกนัมากขึน้ คนเกดิความสามคัค ีเชือ่วา่ความสามคัคจีะสามารถ
แก้ได้ทุกเรื่องและชัดเจนว่าทุกวันน้ีถ้าทำากิจกรรมส่วนรวมของ
ชุมชนคนจะมากันเยอะ 
 จากต่างคนต่างอยู่มาเห็นเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือ
ที่น่าสนใจ หน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูแลชุมชนมากขึ้น เพราะเห็น
ว่าชาวชุมชนรวมตัวกันได้ง่าย เพราะแม้เป็นชุมชนสองศาสนา 
แตน่บัจากอดตีพบวา่ไมม่ปีญัหาความขดัแยง้ระหวา่งพทุธกบัมสุลมิ
อยู่เลย ชาวบ้านที่นี่มองว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากข้างใน 
แต่มาจากข้างนอกล้วนๆ 
 “อาจเพราะทุกคนมาท่ีน่ีเพือ่ค้าขาย ทำาอยา่งไรกไ็ดใ้หข้าย
ของได ้เพราะมาทำาโครงการฯ กบั สสส. จงึมสีว่นผลกัดนัใหต้ลาด 
กลายเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองปัตตานี  
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ทั้งที่ก่อนนี้ไม่ได้มีฐานะดังกล่าว จึงได้รับการดูแลมากขึ้น ทุกคน
อยากให้ตลาดสะอาด ไม่เป็นที่อยู่ของหนู หมา แมว นก ซึ่งเป็น
บ่อเกิดของโรค พื้นที่ตลาดสะอาดคนจะอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 “พอเราทำาได้แล้ว เราก็อยากให้คนอื่นมาเรียนรู้ว่าทำาได้
อย่างไร เพาะกรณีของเราถือว่าทำายากก็อยากให้คนมาเรียน” 
เกษมณีเล่า ทุกวันนี้ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการชุมชนน่าอยู่ที่น่าสนใจ ในพื้นที่ความไม่สงบอันพร้อมจะ
กลับมาร้อนระอุทุกเมื่อ
 วันที่อากาศร้อนระอุ ลานซากปรักหักพังใต้ต้นโพธ์ิ  
ริมคลองอาเนาะซางูหลังตลาดเทศวิวัฒน์ 1 พ่อค้า ประชาชน 
ทหาร เดนิสวนกนัตามปกติ เกษมณยีนืใหส้มัภาษณแ์ผนสือ่ สสส.
ภาคใต้ ณ ถิ่นฐานบ้านเกิดที่เติบโตมา
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 “เพี้ยวเกิดที่นี่ อยู่ในตลาด” เธอใช้ชื่อเล่นเรียกตัวเอง
 ตอนเล็กๆ เธอเห็นแม่ขายของ แต่ว่าแม่ก็ส่งไปเรียน 
ที่โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์เป็นโรงเรียนเอกชนในปัตตานี พอจบ
ประถมศกึษาปทีี ่6 กเ็ขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จนถึงชั้น ม.6 หลังจากนั้นเอนทรานซ์
เขา้เรยีนตอ่คณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร ์เอกภาษาองักฤษ
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 “ตอนแมบ่อกว่าใหไ้ปเรียน แต่ต้องกลับมาขายของทีบ่า้น 
เราก็รู้สึกว่าแล้วจะให้ไปเรียนทำาไม เพราะว่าเรียนไปแล้วกลับมา
ขายของ อย่างนั้นไม่ต้องเรียนก็ขายของได้กลับมาขายของเลย 
เพราะเราขายของเปน็แลว้ แมบ่อกวา่ไมไ่ด ้เพราะถา้เราไมไ่ปเรยีน 
เราจะตามคนอื่นไม่ทัน” เธอเล่า 
 ตอนเรียนเธอเข้าเป็นสมาชิกและกรรมการชมรมอาสา
พัฒนาชนบท 
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 ความอยากช่วยเหลือคนอ่ืนเธอคิดว่าคงติดต้นแบบ 
มาจากพ่อ เพราะพ่อเป็นคนท่ีช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา 
ต้นแบบคงมาจากพ่อท่ีช่วยทำางานศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
อย่างศรัทธามาตลอด 
 “พอจบกร็ูส้กึวา่อยากทำางานทีช่ว่ยคนจงึไมอ่ยากกลบับา้น
ไปขายของ จึงไปทำางานเอ็นจีโอที่ขอนแก่น เป็นองค์กรที่ขอเงิน
สนับสนุนจากชาวต่างชาติมาช่วยเหลือหมู่บ้านในลักษณะของ 
พ่อบุญธรรมแม่บุญธรรม”
 ทำางานอยู่หน่ึงปีก็มีคนชักชวนให้ไปทำาโครงการแม่น้ำาโขง 
อกี 3 ป ียา้ยลงมากรุงเทพฯ เพราะต้องมาเปน็ผูป้กครองดแูลนอ้ง
ที่ขึ้นไปเรียน ระหว่างนั้นทำางานโครงการเกี่ยวกับการประปา ที่มี
หน่วยงานต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือ
 งานลำาดับต่อมาสมัครเป็นเลขานุการของโครงการ 
สิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาติ (UNEP) ทำางานปเีดยีวเพือ่นชวน 
ไปทำางานกับเวิร์คกิ้งกรุ๊ปอีคอนอมิกโคเพอเรชั่นงานเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นช่วงที่เธอต้องได้เดินทางทั่วอาเซี่ยนเพื่อ
ประสานงาน 14 โครงการที่รับผิดชอบ แต่ละโครงการประชุม  
ปีละ 2 ครั้ง เธอจึงต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา 
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 ในปี 2540 เกิดวิกฤติต้มยำากุ้งในประเทศไทย เธอเองรู้สึก
วา่เหนือ่ยกบังานทีต่อ้งเดนิทางและคดิวา่ทำางานใหค้นอืน่มาเยอะ
แล้ว ถึงเวลากลับมาทำางานที่บ้านเกิด 
 “ตัดสินใจก็กลับมาเลย เหมือนตัวเองเกษียณ คุยกับ 
ที่ทำางานว่าอยากลาออกแลว้ เราต้องการหยุดงานทั้งหมดกลบัมา
อยูบ่า้น แตก่วา่จะเคลยีรง์านใหห้มดใชเ้วลาหลายเดอืนกอ่นไดอ้อก
จริง เพราะงานเราเยอะมาก”
 สรุปว่าเธอทำางานที่อื่นอยู่นับ 10 ปี ครั้นกลับมาอยู่บ้าน 
แม่บอกว่าอยู่ว่างๆ น่าจะไปสมัครงานอะไรสักอย่าง
 “เราก็บอกว่าไม่สมัคร เพราะต้องการกลับมาช่วยงาน 
ทีบ่า้น แมก่บ็อกว่าไปสอนหนังสอืไหม เรากบ็อกวา่ไมไ่ป ตอ้งการ
ช่วยงานที่บ้านจริงๆ จังหวะว่าหลานมีปัญหาภาษาอังกฤษตอน
เรียนพิเศษกับครูคนอื่นแล้วรู้สึกว่าเขาปวดท้อง เกร็ง ไม่อยากไป 
พี่สาวที่เป็นแม่ของหลาน อยากให้เราไปสอน ก็เริ่มสอนพิเศษ 
เป็นอาชีพเสริมในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาก็ช่วยแม่ 
อยู่ที่ร้าน”
 คณุเพีย้วเลา่วา่ทีบ่า้นเธอ เปน็รา้นขายของชำาเกา่แกด่ัง้เดมิ 
ชนิดที่คนปัตตานีพูดกันว่าถ้าหาของที่ร้านอื่นไม่ได้ ก็มาหาที่บ้าน
เธอก็จะได้ 
 การกระโดดเข้ามาทำางานกับ สสส. ในปี 2553 เธอเล่า
ตอนนั้นเทศบาลนครปัตตานี มีความคิดจะย้ายตลาดเทศวิวัฒน์ 
2 ไปตลาดยะรัง 
 “น้าของเพี้ยวขายของอยู่ในตลาด ทางแม่ค้ามีเสียง
สะท้อนว่าเขาไม่อยากย้ายไปตลาดใหม่เพราะว่ามันไกลมีปัญหา 
ก็เลยมาคิดว่าเรามารวมตัวกันไหมไปคุยกับทางเทศบาล”
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 “ตอนนัน้มเีสยีงสะทอ้นกลบัมาหาเยอะ เพราะเหมอืนวา่
เราลุยไปข้างหน้า โดยมีคนท่ีตามอยู่ข้างหลังอย่างเดียว ตัวเอง
เหมือนถูกผลักให้ไป”
 กระทั่ งวันที่ เธอออกไปช่วยจัดงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาธิต ม.อ.) ได้เจอรุ่นพี่คนหนึ่ง 
เคยเรียนอยู่ สาธิต ม.อ.ด้วยกัน เห็นว่าเธอทำางานได้ดี ช่วยคน 
ได้เยอะ จึงออกปากชวนมาทำางานกับ สสส. 
 “เราก็บอกว่าสนใจ แต่ฟังแล้วท่าทางจะเหนื่อย ไม่ค่อย
อยากทำา แตไ่ม่กลา้ปฏเิสธ เพราะนั่นเปน็โอกาสของชมุชนที่จะได้
ทำางานกบั สสส. เรยีนรูง้านการทำางชมุชนใหน้า่อยู ่กเ็ลยคดิวา่เรา
ไปตระเวนคุยกับคนดีกว่า”
 เธอเลา่ วธิเีริม่ตน้ทำางานจงึเปน็การทีเ่ดนิทกุบา้นในชมุชน
ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ว่าสนใจงาน สสส. ไหม โดยเธอแอบคิด 
เอาเองว่าชาวตลาดคงตอบปฏิเสธ น่าจะอยากขายของมากกว่า 
ปรากฏว่ากลับตาลปัตรเพราะมีเพียง 2 บ้านเท่าน้ันที่ไม่เอา
โครงการ ทำาให้เธอกระโดดเข้ามาทำางาน สสส.
 “การทำางานผา่นมาทำาใหเ้ราคยุกบัคนมาเยอะ เปน็ทกัษะ
อย่างหนึ่งในการมาทำางานแบบนี้อีกครั้ง เราก็ไปทักทายสวัสดี  
ถามว่าจำาเพี้ยวได้ไหม เป็นลูกบ้านนั้นบ้านนี้นะ เขาก็บอกว่ารู้จัก 
เห็นอยู่ เมื่อได้คุยกันอย่างนี้ มันก็จะได้ทำางานได้ง่าย”
 เธอมองว่าพื้นฐานการเข้าชมรมอาสาพัฒนาชนบท 
สมัยเรียน และการทำางานพัฒนามาช่วยให้ทำางานนี้ได้ ถ้าไม่ผ่าน
ตรงนั้นมาคิดว่าเธออาจไม่กล้าจะคุยกับคน 
 กระบวนการในการทำางานแบบเดนิคยุกบัทกุบา้นในชมุชน 
ตอนแรกเสรจ็หนัมาคยุกลุม่ยอ่ยกนักอ่นวา่เราจะทำาไปในแนวทาง
ไหน ประชุมร่วมกันกับคณะทำางาน 
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 “ช่วงแรกเพี้ยวเดินคนเดียวทุกบ้าน ตอนหลังทุกคน 
ช่วยกันเดิน จะมีทีมงานอยู่ตามจุดต่างๆ ในชุมชน พอเราประชุม
กนัเสรจ็ คนทีอ่ยูใ่นจดุตา่งๆ กจ็ะไปคยุตอ่ในจดุทีตั่วเองรบัผดิชอบ 
เป็นการพูดคุยกันส่วนใหญ่ ทำาให้เกิดความสามัคคี หรือผล 
ขึ้นมาได้”
 เมื่อเห็นสิ่งที่ทำาตั้งแต่ต้นมาว่าผู้นำาโครงการฯ ไม่ได้ 
ทำาเพื่อตัวเองแต่ทำาเพื่อชุมชน ทำาให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจ 
นอกจากนั้น “ช่วงแรกคนมาร่วมกับเราน้อย สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุด 
กค็อื ผูใ้หญท่ี่อยูใ่นชมุชน ซึง่เราจะไมล่ะเลยพวกเขา การทีเ่ราเจอ
หลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็รู้ว่า เมื่อมีปัญหาจะไปหาผู้ใหญ่ 
คนไหนด ีซึง่ผูใ้หญก่จ็ะบอกวา่เราและแนะนำาตอ่ว่าจะไปคยุกบัใคร
ต่อให้งานเดินได้ ซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นทางเพราะเรายังเด็ก  
ส่วนผู้ใหญ่จะมองเห็นว่า ใครบ้างมาร่วมทำางานกับเราได้” 
 สิ่งที่เธอไม่คาดคิดเลยว่าจะได้ คือ ความเข้าใจของพ่อค้า
แม่ค้า 
 “ตอนแรก เราหวังแค่ว่าจะมีการจัดการขยะเท่านั้น  
แตส่ิง่ทีไ่ดม้าตอนน้ีคอืใจของพอ่คา้แมค่า้ท่ีเขาอยากจะรว่มทำางาน
กับเรา ใจของพี่น้องชาวชุมชนที่อยากทำางานร่วมกับเรา สมัย 
เร่ิมแรก ส่วนใหญ่เพี้ยวเป็นหลักที่ทำางานของโครงการ จนมีคน
บอกว่าถ้าไม่มีเพี้ยวเสียคนหนึ่งตลาดนี้คงไปไม่ได้แล้ว แต่ว่า 
พอทำางานกับ สสส. เวลาที่เพี้ยวไม่อยู่ จะมีคนเข้ามาทำางาน 
โดยไม่ต้องร้องขอ”
 เธอมองว่าในความจริงที่สุดแล้ว ไม่ว่า การจัดการขยะ 
หรือความปลอดภัย ต่างเป็นตัวดึงให้คนเคลื่อนเข้ามา มีความ 
ร่วมมือ มีความสามัคคีของผู้คน
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 “ทั้ ง ข ย ะ  และคว าม
ปลอดภัยไม่ใช่เป้าหมายของเรา 
แต่เป็นเร่ืองการรวมคน โจทย์คือ
ทำาอย่างไรก็ได้ให้เกิดการรวมคน 
ให้คนมาอยู่ร่วมกัน ช่วยกันคิด 
ช่วยกันทำา เพราะว่าเราทำาขยะ 
ไม่ใช่เพื่อขยะหรือเงิน แต่เพื่อให้
คนมารวมกัน”
 กิจกรรมจึงมีหลากหลายไม่ว่ากับเด็กกับผู้ใหญ่กับแม่ค้า 
กับชาวชุมชนทุกกลุ่ม ดึงคนที่สนใจเข้ามา เป้าหมายคือการ 
รวมคนให้มาอยู่ด้วยกัน เกิดความสามัคคี เวลาที่เกิดปัญหาอะไร 
คนก็จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำาสิ่งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาแท้จริง
 คิดว่าทำาอย่างไรก็ได้ให้คนมาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
ร่วมกับเราให้มากที่สุด ความคาดหวังเธอยังอยากเห็นตลาดนี้ 
คงอยู่ เพราะเราเกิดมาก็เห็นตลาดน้ีอยู่แล้วเป็นที่สนใจของคน
ทั่วไป และยังเป็นแหล่งทำามาหากินของชาวตลาด แต่ต้องมีการ
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พัฒนามากขึ้น จากที่เคยได้ชื่อว่าเป็นตลาดสกปรก และเคยโดน
ระเบดิมา 2-3 ครัง้ ใหม้นัด ีหรอือยา่งทีพ่อ่บอกวา่ อยูเ่ยน็เปน็สขุ” 
 บทเรียนสำาคัญที่เธอได้จากการมาทำาเรื่องนี้ คือ “ถ้าเรา
ให้ใจกับคนอื่นแล้ว คนอื่นก็จะให้ใจกลับมากับเรา”
 กรณีปัญหาบ่อดักไขมัน ซึ่งมีโครงการจะมาติดตั้งอยู่ 
หน้าบ้านของเธอ ซึ่งมองว่าจะมีปัญหาหลายอย่าง พอชาวบ้าน 
รู้ความจริงต่างมาช่วยแก้ปัญหา
 “อันนี้ทำาให้เรารู้สึกว่า ดีใจว่า สิ่งท่ีเราทำาไปแล้วมันได้ 
สิ่งตอบแทนกลับมาโดยที่ เราให้ใจเขา เขาก็ให้ใจเรา”
 สิ่งท่ีทำาให้เธอทำางานนี้อยู่ได้ส่วนสำาคัญอีกประการหน่ึง 
คือครอบครัว เธอเห็นว่างานแบบนี้ต้องทุ่มเทค่อนข้างเยอะ 
จนบางครั้งงานที่บ้านแทบไม่ได้ช่วยทำา เมื่อมีงานชุมชนเข้ามา 
ติดกันก็คิดแต่งานชุมชน แต่คนท่ีบ้านให้กำาลังใจสนับสนุนให้เธอ 
มีเวลาออกไปทำางานข้างนอกได้
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 “เหมอืนกนั ว่าทำาไมมาทำางานแบบนี ้เราอยูใ่นครอบครวั
พ่อค้า คงเพราะเรารู้สึกสบายใจ ดีใจ ที่สามารถช่วยคนอื่นได้”
 สุดท้ายคุณเพี้ยวคิดว่า แนวทางงานของ สสส. เป็นงาน
ท่ีทำายาก แต่ถ้าทำาได้แล้วจะส่งผลให้งานออกมาดี เพราะได้รับ 
การกลั่นกรองมาแล้วว่าเกิดผลที่ดี เกิดความเข้าใจ เกิดการ 
ร่วมมือร่วมใจของคน การได้ทำางานกับ สสส. ส่ิงที่ สสส.สอน 
เอาไว้ก็คือ ความโปร่งใส ที่สำาคัญมากๆ ทุกครั้งทุกเดือนที่ประชุม
เธอจึงตอ้งแจกแจงรายได ้รายจา่ยทัง้หมดออกไป รานงานประชมุ
เป็นจดหมายข่าวถึงทุกบ้าน 
 “ทำาให้คนในชุมชนเข้าใจว่าเราเอาเงินของเขาไปทำาอะไร 
แล้วก็ไม่มีเงินที่มันจะมาเข้าตัวเรา และเวลาที่เงินเข้ามาเป็นของ
ชุมชนเราก็จะไปเข้าบัญชี จะมีคน 3 คนที่เป็นคณะกรรมการและ
เป็นคนเบิก ไม่ใช่เราเป็นคนเบิกคนเดียว แม้เราจะนั่งในตำาแหน่ง
เลขานกุารและการคลงั แตเ่งนิไมไ่ดอ้อกจากเราคนเดยีวมนัจะตอ้ง
ให้คนอื่นรับรู้ด้วย และเงินจะออกได้ต่อเมื่อมีการประชุมแล้ว 
ทุกคนยอมรับว่าจะใช้เงิน” 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ทำางานกับ สสส. ประการต่อมาเธอมองว่า
คือการทำางานโดยต้องมีข้อมูล ต้องมีการสำารวจก่อนว่าชาวบ้าน 
มีความต้องการจริงๆ ไหม ถ้าเป็นความต้องการของชาวบ้าน 
ชุมชนจะมาร่วม แต่ถ้าเป็นความต้องการของใครคนเดียวจะไม่มี
คนมาร่วมกับเรา 
 “การทำางานกับ สสส.ในปีแรกยากมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ทำาเอกสาร พี่เลี้ยงกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ทุกคน 
มีกำาลังใจ อย่าท้อถอย ทำาต่อไปแล้วผลสำาเร็จก็จะเกิดขึ้น” •
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มนูญ สุขรัตน์ 
บริหารแบบ “ทีม - โปร่งใส - ชัดเจน”

7
 โครงการสร้างคนรักษ์สิง่แวดล้อมเพือ่สขุภาพทีบ่า้นทุง่ยาว 
ตำาบลโคกมว่ง อำาเภอเขาชยัสน จังหวดัพทัลุง ภายใตก้ารสนบัสนนุ
ของ สสส. ส่งผลต่อการฟื้นฟูธรรมชาติและความสุขกลับมาสู่
หมู่บ้านอีกครั้ง
 หลังดำาเนินโครงการฯ เห็นภาพความร่วมมือชุมชน 
การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม
ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น
 หนึ่งบุคคลผู้ เบื้องหลังความสำาเร็จ มนูญ สุขรัตน์  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว ผู้ออกประกาศเชิญชวนชาวบ้าน
ทุกวันเสาร์ของทุกเดือนขึ้นไปทำาฝายที่ต้นน้ำาของหมู่บ้านจนวันน้ี
บ้านทุ่งยาวเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่หลาย 
หน่วยงานลงมาสนับสนุน
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 ผู้ใหญ่บ้านวัย 47 ปี  
เล่าว่ารุ่นพ่อเขาเป็นคนหมู่บ้าน
อ่ืนย้ายตามมาอยู่ กับแม่ที่นี่   
สว่นเขาเกดิทีบ่า้นทุง่ยาวแตง่งาน 
กับคนทุ่งยาว
 เขา้เรยีนมธัยมศกึษาจาก
โรงเรียนหารเทารัฐประชาสรรค์  
แตจ่บระดบัมธัยมปลายกบั กศน. 
หลังจากไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว
เขาเริม่กลบัมาชว่ยพอ่แมก่รดียาง
เป็นอาชีพหลักใช้วิถีชีวิตกับการพัฒนาชุมชน โดยการเป็นคณะ
กรรมการพฒันาหมูบ่า้นตัง้แตป่ ี2539 และเปน็ประธานของสหกรณ์
ยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง 
 นับต้ังแต่วัยหนุ่ม มนูญทำางานกับกลุ่มองค์กรหมู่บ้าน 
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รับรู้ในการทำางานว่ามีความซื่อตรง
 ก่อนมารับตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านในปี 2555 เขาทำางานให้
ทุกกลุม่จนสามารถเดนิเองไดไ้มว่า่รา้นคา้ชมุชน กองทนุสวสัดกิาร
ของหมู่บ้าน กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มสหกรณ์ยาง กลุ่มโรงสี ร้านค้า
ชุมชน ฯลฯ
 “เราเห็นกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เริ่มเดิน ก็เข้าไปช่วยเหลือ 
ทุม่เท หาวธิกีาร ในการดำาเนินการ แต่ท่ีคยุกนัหลกัๆ เลย ตอ้งการ
สร้างความเชื่อมั่นในทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมองว่าเป็นเรื่อง
สำาคัญที่สุด เพราะเรื่องเกี่ยวกับเงินผู้ดำาเนินการจะต้องปฏิญาณ 
ตัวเองให้ได้ว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็นของส่วนกลาง”
 ทำาอย่างนี้ชาวบ้านจึงจะเชื่อใจ
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 เขาเลา่ว่าโครงการ สสส. ชาวบา้นใหเ้ขาถอืเงนิ เพือ่ความ
โปร่งใส เขาให้ทีมงานทำาบัญชี เขาจะมีหน้าที่แค่เป็นผู้สั่งจ่าย 
ซึง่ทำาอยา่งเปดิเผยโปร่งใสทุกข้ันตอน ทำาใหช้าวบา้นเหน็ความจรงิ
อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร 
 “ขนาดวา่เงนิโครงการไมพ่อ ผมจะเปน็ฝา่ยควกัเงนิตวัเอง
ออกมาใช้ หรือหาเงินสมทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา เพื่อจะ
ให้เกิดงาน ชาวบ้านเขาก็เห็นใจเรา”
 ที่ทำาอย่างนั้น เขาเล่าว่าต้องการทำาให้คนอื่นเห็นว่า  
ผู้ใหญ่บ้านมีความเสียสละส่วนตัว ทั้งที่จริงแล้วองค์กรที่เขาทำามา
ก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าแต่ละแห่งมีความเติบโตขึ้นมาทุกกลุ่ม 
 “การที่เขาเลือกผมเป็นผู้ใหญ่ก็มีส่วนจากตรงนี้ วันที่ 
จะเข้ามาเป็นผู้นำา ผมก็เคยปฏิเสธเพื่อนไปแล้วว่า ขอไม่เป็น 
ผูใ้หญบ่า้น เพราะบทบาทท่ีเปน็อยู่ในฐานะผูน้ำากลุม่ หรอืปราชญ์
ชาวบ้าน ก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้เหมือนเดิม”
 เขาแนะว่าไปหาคนที่มีความสามารถกว่ามารับตำาแหน่ง 
จะดีกว่า ตัวเขาน้ันพร้อมคอยหนุนหลังอยากให้ทุกฝ่ายมามี 
ส่วนร่วม เพราะคนท่ีลงชิงผู้ใหญ่อีกคนก็มีมวลชนอยู่อีกกลุ่ม 
เพือ่นๆ บอกวา่ไมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งการใหเ้ขามารบัตำาแหนง่เพือ่พฒันา
หมู่บ้านปัญหาที่เหลือพวกเขาจะวิ่งเคลียร์กันเอง 
 งาน สสส. น้ันเกิดจากการประชุม โดยได้ไปพบกับ 
เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม มนูญเล่าว่าตอนแรกยังไมเ่ขา้ใจกระบวนการ 
แต่มองว่าหากชาวบ้านได้ผลประโยชน์ก็ตอบรับไป และได้ร่วม
ประชุมหลายครั้ง พี่เลี้ยงโครงการฯ คือ คุณสมนึก นุ่นด้วง มีส่วน
ช่วยมากในการพัฒนาโครงการได้มาก
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 หลังจากได้โครงการ สสส.มีการเรียกประชุมชาวบ้าน 
เขาบอกที่ประชุมว่า งบประมาณไม่ได้มากมาย แต่เป็นโอกาส 
ในการสร้างคนบ้านทุ่งยาวขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม
 เมื่อเรียกทีมงานแต่ละกลุ่มมาคุยว่า จะเดินไปทางไหน 
ได้บ้างและต้องทำาอย่างยั่งยืนทั้งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ป่าไม้ พันธุ์พืช 
จัดการขยะ 
 รูปธรรมชัดเจนจากโครงการ สสส. คือการได้เขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลา 450 เมตรตามลำาคลองสังแก พบว่าในบริเวณดังกล่าว
เห็นปลากลับมาอย่างชัดเจน 
 “พอเรื่องนี้มีความชัดเจน หากเราเสนอไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ก็จะตอบรับสนับสนุนเราต่อ ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานมา 
สนับสนุนต่อเนื่อง
 มนูญเผยถึงหลักคิดการทำางานสาธารณะว่าต้องทำาให้ 
ชาวบา้นเหน็กอ่น สรา้งความเชือ่มัน่ใหช้าวบ้านทุกสว่น การทำางาน 
กบัชมุชนหมูบ่า้นเปน็ธรรมดาทีค่นกลุม่หน่ึงเทีย่วมาพูดสรา้งความ
แตกแยก ตอ้งพรอ้มอธบิายใหเ้ขาเขา้ใจอยา่งโปรง่ใสไดว่้าอะไรเปน็
อะไร 
 “โดยเฉพาะเรื่องเงินนี้ต้องเคลียร์ชัดเจนได้ตลอดเวลา 
ทุกบาททุกสตางคว์า่ไมม่ใีครไดผ้ลประโยชนส์ว่นตวัจากการทำางาน
ส่วนรวม” ผู้ใหญ่บ้านมนูญเล่า 
 เพื่อความชัดเจนลงไปอีก ในการทำางานแต่ละสัปดาห์  
จะมกีารบนัทึกการทำางานและค่าใชจ่้ายโครงการทัง้หมด มานัง่สรปุ
กับทีมงานที่ทำา 
 เขาใช้ระบบทีมแกนนำา 10 คนมาช่วยผม เป็นกลุ่มคน 
ที่ต้องเข้าใจการทำางานท้ังหมดก่อน หากคนที่เข้ามาร่วมใน 
ภายหลังไม่เข้าใจ คนที่เป็นแกนเดิมจะต้องชี้แจงคนอื่นให้เข้าใจได้
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 “ผมใช้ระบบการสร้างแกนนำา ที่มีความชัดเจนก่อน  
พวกนี้สามารถตอบคำาถามต่างๆ แทนผมได้ หมายความว่า 
แม้ผมอยู่ที่บ้านหากเขาไปได้ยินคนข้างนอกกล่าวหาให้เสียหาย 
โดยท่ีว่าเป็นเร่ืองไม่จริง เขาก็จะทำาหน้าที่ปกป้องความถูกต้อง 
ให้ได้”
 วิธีการหาแกนนำาเป็นการสรรหา บางทีจากการสนทนา 
ในวงกาแฟ เมื่อพบว่าคนนั้นคนนี้สามารถช่วยเหลือสังคมในเรื่อง
ต่างๆ หรือบางคนมีทีมงานที่เก่งในเรื่องต่างๆ มานั่งคุย แล้วดึง
มาเป็นกลุ่มหลัก
 “ผมในฐานะผู้นำา คนอื่นก็รู้ว่าบางทีผมก็ควักเงินส่วนตัว
ออกมาใชเ้พือ่สงัคมมากกวา่คนอืน่ ผมกบ็อกวา่ผมเปน็ผูใ้หญ่บา้น 
มีค่าตอบแทน 8,000 กว่าบาท แต่ทีมงานที่มาทำางานกับผม 
ไม่มีส่วนนี้ ทุกคนกรีดยางเหมือนกับผม บางทีเขาก็ควักด้วย 
นั่นถือว่า เขาก็ให้ใจกับผมส่วนหนึ่ง”
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 ผู้ใหญ่บ้านมนูญมักบอกทุกคนเสมอว่า ส่ิงที่ทำาเป็นงาน
สาธารณะมาชว่ยกนั ผลทีเ่กดิกไ็ดก้บัชาวบา้น ไมม่ใีครไดส้ว่นตา่ง
ใดๆ ทั้งสิ้น ประโยชน์ได้กับชุมชน
 แม้ว่าครั้งหนึ่งการแข่งขันทางการเมือง เคยทำาให้ชุมชน
แตกแยก ความคิดดีหวังดีกับชุมชนของมนูญทำาให้คลายความ
ตึงเครียดไปมาก โดยการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยคิดแข่งขันเป็น 
ผู้แพ้หรือชนะ เมื่อผลออกมาเขาได้เป็นฝ่ายนำา ก็พยายามดึง 
อีกทีมมาเป็นกรรมการหมู่บ้านช่วยทำางานสังคมทีละคนๆ มีการ
ดูแลแต่ละกลุ่ม คนเข้าใจสิ่งที่เขาทำามากข้ึน แสดงเจตนารมณ์ที่ 
ไม่ได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และรับฟังชาวบ้าน
 “ความขัดแย้งทางการเมือง ผมมองไปที่ตัวผู้นำาเป็นหลัก 
สว่นมากผูน้ำาเองน่ันแหละท่ีไมย่อม ท่ีจริงแลว้คนชนะจะวา่อยา่งไร
ก็ได้ผมไม่ได้คิดอย่างน้ัน เราเสียอีกเป็นฝ่ายยอมคนอื่นเสียเอง 
และเขา้หาเขา หรอืใหท้มีเขา้ไปคยุเพือ่ใหร้บัรูว้า่ในวนันี ้เราทำาเพือ่
บา้นเพือ่เมอืง ไมไ่ดท้ำาเพือ่เอาชนะกนั การแข่งขันน้ันเปน็ธรรมดา 
แต่เมื่อแพ้แล้วต้องยอมรับ แต่เราไม่ได้ใช้คำาว่าแพ้ชนะ ทีมงาน
ชุมชนเขาก็มีวิธีการพูดของเขา”
 มาถึงกระบวนการจัดการงานพัฒนาแบบสร้างสรรค์  
เขากับทีมงานมักน่ังคุยวางกรอบทำางานเอาไว้ก่อน งานหนึ่ง 
มงีบประมาณทีเ่ทา่ไร วตัถปุระสงคเ์พือ่จะทำาอะไรบา้ง กระบวนการ
จดัการ การใชจ่้ายงบประมาณเปน็อยา่งไร เพราะมบีทเรยีนวา่เรือ่ง
แบบนีใ้นชมุชน มหีลายฝา่ยพร้อมหยิบไปพดูเพือ่ทำาใหไ้มไ่วว้างใจ
หรอืแตกแยก ทมีงานแกนนำาพร้อมลงไปชว่ยชีแ้จงอธิบายชาวบา้น
ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ
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 “คิดดูว่า ถ้าผมทำาคนเดียวไม่แบ่งงาน แล้วเมื่อมีกระแส 
แบบนั้นมารุมก็คงอธิบายยาก สิ่งสำาคัญสำาหรับการทำางานแบบนี้
ผมว่าคนทำางานต้องบอกแผนการทำางานล่วงหน้า ชี้แจงอธิบาย 
แบบตรงไปตรงมา บอกหมดทุกอย่าง งาน เงิน เป้าหมาย ไม่ใช่
ว่าโดนวิกฤติแล้วมาแก้ทีหลัง ก็ไม่ได้” 
 กรณทีมีงานอนรุกัษบ์า้นทุง่ยาว ใชว้ธิงีา่ยในการแบง่กลุม่
หย่อมบา้น ถ้าเกดิความไม่เข้าใจในเรือ่งตา่งๆ ตวัแทนหยอ่มบา้น
จะทำาหน้าที่ส่วนหน้าในการอธิบายตามโซนของตัวเอง 
 ถ้าไม่เข้าใจอีกก็สามารถกลับมาถามผู้ใหญ่บ้านอีกรอบ 
ก็ยังได้
 “การทำางานของผม จะใช้รูปแบบกรรมการไม่แบกภาระ
เอาไว้คนเดียว มีงบประมาณลงมาในชุมชนสักก้อน ผมก็จะบอก 
ว่ายอดเท่าไร ใช้จ่ายอย่างไรนัดประชุมอยู่ตลอด”
 นั่นคือหลักการทำางานสังคมที่มนูญยึดเอาไว้อย่าง 
หนักแน่น ขณะที่งานทำามาหาเลี้ยงครอบครัว อาชีพกรีดยาง
เหมือนชาวบ้านคนอื่นเป็นหน้าที่หลักที่ต้องทำาอยู่แล้ว เขาวาง 
แผนว่าทุกแปดโมงงานส่วนตัวเสร็จ ถ้างานประชุมหรือส่วนรวม 
เขายอมชะลองานตัวเองเอาไว้ก่อน 
 “ผมถือว่างานส่วนรวมเป็นหลัก งานตัวเองรอได้”
 ทุกวันนี้เขาอยู่กับภรรยา ส่วนลูกสาวแต่งงานออกเรือน
แล้ว เขาจึงไม่มีภาระครอบครัวอะไรมาก 
 เขาย้อนเล่ากลับไปถึงการที่ตัวเขาเข้ามาทำางานเพ่ือรับใช้
ชมุชนวา่อาจจะเปน็เพราะตอนผมเล็กๆ พอ่สอนวา่ “หากมโีอกาส
โชคดีกว่าต้องให้คนอื่นที่ด้อยกว่า คนที่ด้อยกว่าจะสะท้อนกลับ
ช่วยเหลือในรูปแบบหนึ่งแบบใด” เขามีความคิดว่าเมื่อครอบครัว  
อยู่ได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็เข้าช่วยเหลือสังคม 
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 “พ่อผมไม่มีตำาแหน่งอะไรในชุมชน เป็นเพียงชาวบ้าน
ธรรมดานีแ่หละ แตเ่ปน็คนเสยีสละ หากมีงานอะไรในชมุชนพรอ้ม
กระโดดไปช่วย เห็นใครเดือดร้อนเขาไม่มีข้าว พ่อทำานาก็เอาข้าว
ไปให ้เอาของไปให ้ดแูลเขา เปน็ผูน้ำาธรรมชาต ิเปน็ภาพทีผ่มเหน็
มาแต่เล็ก” เขาเล่า ที่บ้านทุ่งยาว ชาวบ้านจึงเห็นมนูญเข้าไป 
ช่วยงานสังคมอย่างจริงจังต้ังแต่ 25 ปีถัดมาอีกปีก็รับตำาแหน่ง
ประธานสหกรณ์ยางในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว
 “การทำางานเพือ่ชมุชน ผมไมเ่คยคาดคดิเรือ่งคา่ตอบแทน 
ทีห่วงัคอืทมีงาน ชาวบา้นมคีวามเปน็อยูด่ข้ึีน หากไดช้วนชาวบา้น
คนอ่ืนให้มีส่วนร่วมเพิ่มยิ่งทำาให้ผมภูมิใจไปด้วย” นั่นเป็นความ
ตัง้ใจของเขาและเมือ่ตายไปจะไดร้ะลึกวา่ครัง้หนึง่เคยเปน็ผูน้ำาและ
มีส่วนสร้างชุมชน
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 “ผลงานท่ีผมภมูใิจท่ีสดุผา่นมา น่าจะเป็นเรือ่งการอนรุกัษ์
พันธุ์ปลา สัตว์น้ำา ปลูกป่า ที่นี่เคยอุดมสมบูรณ์ น้ำาไม่เคยแห้ง 
พื้นที่ป่าไม่มีใครไปแตะ จนยางราคาสูงขึ้นมีการรุกล้ำาโค่นป่าทำา
สวนยาง น้ำากเ็ร่ิมแหง้หายไปเลย มองวา่ถา้ทำาธรรมชาตเิขา้สูภ่าวะ
เหมือน 20 ปีที่แล้วมากที่สุดก็ถือว่าสำาเร็จในชีวิต มีเงินก็อยู่ไม่ได้ 
หากธรรมชาติหายไป”
 สำาหรับการได้มาทำาโครงการ สสส. สิ่งที่เขาได้พบอย่าง
ชัดเจนเป็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ทุกวันนี้หากเขาออกปาก
ขอร่วมพัฒนาก็ได้ความร่วมมือมาเป็นทีม
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 เทคนิคการดึงคนมาร่วม เขายอมรับว่าบางกรณีต้อง 
ใช้เวลา หรือใช้กุศโลบายเชิงผลประโยชน์ เช่น การเข้าประชุม 
ให้เบี้ยเลี้ยง ได้พันธุ์ผัก ดึงคนมาเข้าประชุม หลังจากนั้นค่อย 
บอกว่าสิ่งที่ทำาเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว และชุมชน
อย่างไร 
 “แม้ผ่านงานชุมชนมามากเหมือนกัน แต่ถือว่า สสส. 
ได้สร้างผมให้รู้จักคิด สร้างคน การทำาโครงการ หลักการบริหาร
จัดการเมื่อโครงการอื่นเข้ามาในชุมชน เราก็มองว่าไม่ใช่เรื่องยาก
อีกต่อไป ตอนนี้เราก็ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มาต่อ 
ยอดในสิ่งที่เราทำาต่อไปให้ยั่งยืน”
 สิง่ใหมท่ี่เกดิหลังทำาโครงการ สสส. เขามองวา่ทำาใหท้กุคน
เข้าใจ เห็นความสำาคัญของการเข้าร่วมประชุม สร้างกระบวนการ
ดงึคนเขา้มาทำางาน ไดรู้ว้า่จะสรา้งชมุชนอยา่งไร และตอ่ยอดยัง่ยนื
ได้อย่างไร 
 ขณะน้ีภาคเีครือข่ายหลายหน่วยงาน ลงมาชว่ยสนบัสนนุ
บ้านทุ่งยาว เพราะมองเห็นความเข้มแข็ง สามัคคีของกลุ่ม มีการ
ทำางานเป็นทีม 
 ชมุชนนา่อยูใ่นความหมายของเขา ต้องการทำาใหช้าวบา้น
มีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีน้ำามีปลา มีผักกิน มีเงินออม 
มีความสามัคคีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบ้านช่วยกัน
พัฒนาแบบร่วมคิดร่วมทำา
 มุมมองของมนูญในการเป็นผู้นำาทำางานจิตอาสาแบบเขา 
บุคลิกหลักๆ มองว่าต้องอดทนมาก่อน
 “แต่ละวันจะปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีเรื่องเข้ามาอย่างแน่นอน 
เสียงที่พูดถึงเรา อาจจะมีชาวบ้านคนหนึ่งพูดว่าที่เราทำาแล้วคงจะ
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หวังประโยชน์ส่วนตัวเป็นแน่ คนท่ีน่ังมองแต่ไม่ทำางานก็คงมี 
อยู่แล้ว สุดท้ายทุกคนที่มาทำางานกับผม นั่นแหละจะตอบคำาถาม
ได้ดีว่าอะไรเป็นอะไร เงินใช้ทำาอะไร”
 นอกจากอดทน เขามองว่าคนที่ทำางานแบบนี้ได้ต้องเสีย
สละ ทัง้เวลาและทรัพยส์นิสว่นตัวใหก้บังาน บางทไีปธุระโครงการฯ 
ต้องจ่ายค่าเดินทางเอง หรือต้องเล้ียงข้าวใครสักมื้อ ก็จำาเป็น 
ถ้าเกิดประโยชน์กับส่วนรวม
 การทำางานเกี่ยวข้องกับหลายส่วนต้องบริหารเวลาให้มี
ความเหมาะสม ใช้คนให้ถูกกับงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้ไปทำางานแต่ละอย่างโดยไม่สิ้นเปลืองกำาลังคนและเวลา 
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 คนทำางานจิตอาสายังต้องมีความเข้มแข็ง ความซื่อตรง 
ต่อโครงการต่างๆ เป็นตัวหลักส่วนสำาคัญสิ่งที่เขายึดเป็นหลัก 
มาตลอดดังกล่าวมาแล้วคือทำางานเป็นทีม ให้ทีมสามารถชี้แจง 
ความเข้าใจต่อเสียงนินทาที่ไม่ถูกต้อง โดยบอกความจริงที่ตรงไป
ตรงมา 
 “บางคนอาจทำาคนเดียว อาจจะเก่ง แต่สำาหรับผมถือว่า
ต้องหาทีมงานมาช่วย เมื่อมีข่าวติเตียนในทางไม่ดี ทีมช่วย
ทำาความเข้าใจ บางทีผมถูกโจมตี ทีมช่วยอธิบายแก้ข่าวให้เสร็จ 
โดยผมไม่ต้องทำาอะไร ชาวบ้านที่สงสัยก็ไม่ได้ติดใจอะไร และมา
ขอโทษว่าเข้าใจผิดไม่เข้าใจรายละเอียด”
 ภายใตแ้นวคดิสว่นตวัวา่ “ใชค้วามพอด ีพอเพยีง รูส้ถานะ
ตัวเองในการช่วยเหลือผู้อื่น” 
 ผู้ใหญ่มนูญเล่าว่าทุกวันน้ีอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับงาน
สังคม เวลาส่วนตัวเขาไม่ค่อยมี ยกเว้นว่ากำาหนดเอาเองว่า 
วันไหนขออยู่บ้านทำาตัวว่างไปปลูกต้นไม้ในสวน ตัดแต่งกิ่งไม้  
นั่งชื่นชมการเจริญงอกงามของต้นไม้ต้นไร่ •
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อนันต์ มารามาศ 
บทเพลงสื่อสารงานพัฒนา

8
 อนันต์ มารามาศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรองแง็ง
เยาวชนต่อลมหายใจป่าชายเลนบ้านท่าน้ำาเค็มใต้ ตำาบลท่าแพ 
อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เขาเคยเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลง
ก่อนจะกลับมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนำากลุ่มเยาวชนพัฒนา
บ้านเกิด
 บ้านท่าน้ำาเค็มใต้พื้นที่ราว 1,500 ไร่ มีวิกฤติทาง 
ส่ิงแวดล้อมป่าชายเลน กลุ่มเยาวชนภายใต้การนำาของอนันต์  
เขา้มาทำางานแบบจติอาสา พฒันาเครอืขา่ยเตบิโตเปน็กลุม่เยาวชน
อนุรักษ์ท่าแพ โครงการรองแง็งเยาวชนต่อลมหายใจป่าชายเลน 
อนันต์ต้องการขยายฐานคนทำางานชุมชนให้กว้างออกไป มองว่า
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วัฒนธรรมดนตร ีเปน็สิง่ทีท่กุคนใหค้วามสนใจแมว้า่ในทางศาสนา
อิสลามจะมขีอ้จำากดัในการนำาเสนอ รองแงง็จงึถกูดงึมาเปน็เครือ่ง
มืออย่างหนึ่งในการพัฒนา 
 ปราชญ์รองแง็งเป็นผู้สูงอายุเกี่ยวโยงคนหลายกลุ่ม 
มาทำางานพัฒนาร่วมกัน สิ่งที่ได้จากการขับเคลื่อนโครงการฯ  
ทำาให้ได้กลุ่มนักดนตรีรองแง็ง ได้ผู้อาวุโสในชุมชนที่พร้อมให้ 
ความรู้กับคนรุ่นลูกหลานอย่างภูมิใจ มีการจัดทำาหนังสือข้อมูล
ชุมชนบ้านท่าน้ำาเค็มใต้อย่างเป็นระบบเล่มแรก สร้างวิถีอนุรักษ์
แบบมีส่วนร่วม สร้างกฎกติกาการใช้ป่าชายเลนร่วมกันของ 
ชาวบ้านเอง ขยายแนวคิดไปยังหมู่บ้านข้างเคียง 
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 จากโครงการที่มีอนันต์เป็นผู้นำาทำาให้ป่าชายเลนบ้าน 
ท่าน้ำาเค็มใต้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
 “คำาสอนอิสลามบอกว่ามนุษย์ท่ีดท่ีีสดุคอืผูท้ีท่ำาประโยชน์
ให้แก่มนุษยชาติ บางช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมอาจไม่สนใจ  
จนผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านเรื่องเลว เรื่องดีจนเห็นว่าถ้าอยากให้
เราดี สังคมดี ต้องนำาคำาสอนนั้นมาปฏิบัติ”
 อนนัต ์หรือท่ีหลายคนเรียกเขาว่า “บงัดนี” เลา่วา่เขาเกดิ
เมื่อ พ.ศ.2518 ในครอบครัวชาวสวนมีพี่น้องชายหญิง 5 คน 
เขาเป็นบุตรคนที่ 4 มะ (แม่) เป็นคนสอนภาษาอาหรับเกี่ยวกับ
ศาสนาให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้าน ส่วนป๊ะ (พ่อ) เรียนจบ มศ.4  

เป็นคนเสียสละทำางาน 
เพื่อชุมชน มองโลกในแง่ดี  
คอยช่วยเหลือ และให้
โอกาสกับคนเสมอ
 หลังเรียนจบประถม
ศึกษาท่ีโรงเรยีนบา้นทา่แพ 
กไ็ปเรยีนปอเนาะ ดารลุอลู ู
ท่ีอำาเภอควนโดน แหล่ง 
บ่มเพาะที่ทำาให้ได้วิธีคิด 
มากมายจากโต๊ะครู 
 “หลงัออกจากปอเนาะ 
ผมก็มาทำางาน ด้วยความ
คิดประสาวัยรุ่นว่าอยาก
ทำางานเก็บเงิน หาเงิน 
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ซื้อรถ ก็ไปทำางานออกเรือที่หลายย่านน้ำา จากปัตตานีถึงกันตัง
จังหวัดตรัง ต่างประเทศไปถึงมาเลเซีย อินโดนีเซีย ตอนนั้น 
ดูเหมือนผมเองไม่มีเป้าหมายในชีวิต บางทีไปนาน 6 เดือน 
กลับมาบ้านหมดเงินก็กลับไปอีก ที่คิดว่าจะเอาเงินมาทำาอะไร 
สร้างอะไรก็ไม่ได้ ส่วนมากเอากลับมาเที่ยว” เขาเล่า
 ใช้ชีวิตลอยละล่องอยู่ในทะเล 3 ปี เป็นช่วงที่ได้เล่นกีตาร์
ของเพื่อนครั้งแรกในเรือ ความสนใจทางดนตรีตอนนั้นเขาชอบ
เพลงของวงคาราวาน วงคาราบาว อันที่จริงเขาชอบดนตรีเป็น 
ทุนเดิมตั้งแต่อยู่ประถม ผนวกกับได้แนวคิดอนุรักษ์ จากที่การ
ได้ยินเรื่องราวของสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ของสังคม
ไทยที่ต้องฆ่าตัวตาย 
 หลังจากหันหลังให้กับทะเล บังดีนไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ที่วังประจัน ทางหน่วยรับเข้าทำางาน แต่เขาเองไม่ได้ไป
รายงานตัว เพราะมัวแต่ห่วงเที่ยว หลังจากนั้นเขาเสียเวลาไปกับ
การเที่ยว และทำางานเอาตัวรอดไปวันๆ แต่ก็เริ่มได้ซื้อกีตาร์ของ
ตัวเองเป็นตัวแรก ตอนน้ันเขาพบเพื่อนคนหนึ่งมาบรรจุเป็นครู  
ที่โรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นอาจารย์ทางดนตรีของเขา
ในเวลาต่อมา ช่วยพัฒนาการเล่นดนตรี พร้อมตระเวนเล่นดนตรี
กับเพื่อนคนนี้หลายปี ได้ทำางานที่รักและได้เงินใช้
 “กลับมาอยู่บ้านกับมะ(แม่) อีกครั้ง มีคนมาหาผม 
บอกว่าผมใช้ชีวิตเละเทะ เล่นดนตรี เสเพล ทั้งๆ ที่เรียนศาสนา
มาแล้ว”
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 บุคคลที่เปลี่ยนชีวิตเขาอีกครั้งคือ โต๊ะอิหม่ามคนหนึ่ง 
แห่งบ้านยาหลำา หมู่ 8 ตำาบลท่าแพ ผู้มาพยายามมาชักชวนเขา
ไปอยูม่สัยดิ เดอืนละ 3-4 คร้ัง ตอนแรกเขาปฏิเสธ แตโ่ตะ๊อหิมา่ม
คนเดิมเฝ้ามาชวนอยู่เป็นปีจนเขาใจอ่อน 
 “ตอนนัน้คนในชมุชนไมพ่ดูกบัผม เพราะผมข้ีเมา เปน็คน
เสเพล แต่ว่าแกยังเห็นว่าผมมีอะไรบางอย่าง ตอนไปอยู่มัสยิด
ตอนแรกอึดอัด กลับมาคิดได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนตัวเอง 
ผมได้รับจากโต๊ะอิหม่ามคนนี้ว่า เมื่อเกิดมาเป็นอิสลามแล้วต้อง
ทำาในสิง่ท่ีมคีณุคา่กบัคน ถา้เราทำาความเดอืดรอ้นใหก้บัครอบครวั
และสังคม เป็นสิ่งไม่ถูกต้องเป็นทวีคูณ”
 ตอนนั้นบังดีนอายุ 26-27 ปี เขาตัดสินใจละเลิกสิ่งไม่ดี
ในชีวิตอย่างเด็ดขาดแบบหักดิบ อยู่มัสยิด 4 เดือน เรียนรู้เรื่อง
ศาสนา เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบอิสลาม วิธีคิด วิถีอิสลาม 
ชักชวนคนมาสู่ความดี เดินทางไปในหลายพื้นที่ของภาคใต้  
เมื่อกลับมาอยู่บ้านอีกครั้งก็มาชักชวนเด็กๆ มาทำาเรื่องศาสนา 
 “เราพูดได้เพราะเคยเดินทางผิดมาแล้ว มองเห็นปัญหา”
 ขณะเดียวกัน เขายังเล่นดนตรีอยู่ เขาตัดสินใจทำาวงเอง
ในชุมชน เพราะมองเห็นว่าวัยรุ่นที่มองเห็นอยู่รอบตัวมักสนใจ 
รถซิ่ง ดนตรี กีฬา 
 อยูม่สัยดิทำาเร่ืองศาสนา แต่เหน็วา่หากตอ้งการผอ่นคลาย
ต้องทำาด้วยดนตรีและกีฬา 
 ดา้นกฬีาไดส้ง่ทมีฟตุบอลของเดก็เขา้แขง่ขนั คนในชมุชน
ช่วยสนับสนุน ได้รางวัลมาบ้างสร้างขวัญกำาลังใจให้เด็ก ขณะที่ได้
ทำากิจกรรมด้านกีฬา เขาเร่ิมขับเคล่ือนกิจกรรมป่าชายเลนมา 
พร้อมกัน โดยรวมคนตั้งทำาวงดนตรีแนวรองแง็ง ชื่อวงลมโชย  
เน้นนำาเสนอเพลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 
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 ระหว่างนั้นได้นั่งคุยกับสำานักงานป่าชายเลนในปี 2549 
มีความชัดเจนในการจัดการป่า โดยตั้งกลุ่มอนุรักษ์มีผู้หลักผู้ใหญ่ 
ใหญ่ในชุมชนยุคนั้นเห็นด้วย 
 “เจ้าหน้าที่เห็นความตั้งใจของเราเขาก็เห็นว่า ควรพบกัน
คร่ึงทาง เราขอปา่ชายเลนสว่นหนึง่เปน็เขตใชส้อย เพราะชาวบา้น
อยู่กับป่ามาก่อน แต่การใช้สอยก็ต้องใช้สอยภายใต้กติกาที่เรา 
ได้สร้างกระบวนการกติการ่วมของชุมชน เช่นว่า ตัดไม้ 1 ต้น  
ต้องปลูกกลับเพิ่ม 20 ต้น และชาวบ้านที่จะตัดไม้ต้องมาร่วม
กิจกรรมกับกลุ่ม”
 ทำาความเข้าใจกบัชาวบา้น โดยการบอกกลา่วทีม่สัยดิบา้ง 
ทำาป้ายบ้าง หรือขอให้โต๊ะอิหม่ามพูด 
 “โต๊ะอิหม่ามอยู่เบื้องหลังในการทำางานมาตลอด ขณะที่
กำาลังใจตอนน้ันขาดแคลนมาก” ปัญหาอุปสรรคมาจากความ 
ไม่เข้าใจที่ชาวบ้านในยุคแรกที่ยังห่างไกลคำาว่า “กลุ่มอนุรักษ์”



94 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

 ชาวบ้านคิดว่าบทบาทดังกล่าวควรเป็นของเจ้าหน้าที่ 
บ้านเมือง ข้าราชการ “บังดีน” จะทำาไปเพื่ออะไร เงินก็ไม่ได้  
เขาพยายามทำาความเขา้ใจเสยีใหมว่า่ สมบตัขิองบา้นเรา ถา้จะให้
คนอื่นมารักษาจะรักษาไม่ได้เท่ากับเราเอง 
 “เราก็คุยให้ฟังอยู่เรื่อยๆ ในโอกาส สถานที่ต่างๆ ซึ่งมี
คนเทีย่วพดูวา่เราทำาเฒา่(เสอืก) แตเ่รากท็ำาเทา่ทีต้ั่งมัน่อยูใ่นหวัใจ 
เลยวา่ทำาเฒา่ของเรานัน้เพือ่อลัเลาะห ์เพือ่รกัษาทรพัยากรของเรา 
ให้ยั่งยืน”
 ได้เงินหรือไม่ บังดีนบอกว่าไม่ได้คิด เพียงแต่ต้องการ 
เห็นชาวบ้านได้ใช้ทรัพยากร ปู ปลา สมบูรณ์ ได้ต้นไม้เป็นร่ม 
หรือถ้าจำาเป็นจริงๆ ต้องการตัดไม้ไปซ่อมครัว ทำาหลังคาบ้าน 
ภายใต้กติกา 
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 เขาภมูใิจทีท่ำาใหท้กุวนันี ้ชาวบา้นเหน็คณุคา่ในส่ิงทีเ่ขาทำา 
เห็นลูกหลานที่มาร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เวลา
หน่วยงานจัดเวทีได้ความรู้เพิ่มได้เครือข่ายเพิ่ม
 ความตระหนักของชาวบ้านในชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำาดับ 
หลังจากมีโครงการอื่นตามมา เช่น ของกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมทำาโครงการป่าชายเลน เขาเองก็ได้มีโอกาสไปอบรม
ความรูใ้นเรือ่งแบบนีม้ากขึน้ ในฐานะประชาชนธรรมดา เขาไดร้บั
รางวัลเกียรติยศมหิงสาสายสืบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในปีที่ 
ผ่านมาอนันต์ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 ผู้ทรงวุฒิด้าน 
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
 “ตอนขอสนับสนุนจาก สสส. เรามีโอกาสขยายแนวคิด
ออกไปยังชุมชนต่างๆ ในอำาเภอท่าแพ ทำาให้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น 
การนัง่คยุ พบปะ ทำาใหเ้กดิกลุม่เครอืขา่ยอนรุกัษป์า่ชายเลนตำาบล
ท่าแพ ดูแลพื้นที่ 8,000 กว่าไร่ ดูแลทรัพยากรทุกเรื่องทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ”
 อนนต์ หรือบังดีน เล่าถึงหลักทำางานของเขาว่า ที่ผ่านมา
เน้นการทำาความเข้าใจกบัชุมชน โดยการพูดคุยและเปิดใจ เขาพบ
ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่ผ่านมาการทำางานกับโครงการรัฐ ชาวบ้าน 
เบือ่หนา่ย เพราะมาใหโ้ครงการแล้วกไ็ป แมแ้ตข่อ้มลูกไ็มค่นืชมุชน 
ทำางานเอกสารเสร็จก็หายไป ทิ้งชุมชนเอาไว้เบื้องหลัง ขณะที่วิธี
คิดก็มักเป็นแบบก็อปปี้ จะให้ชุมชนหนึ่งทำาแบบอีกชุมชนหนึ่ง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่แตกต่าง 
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 “สำาหรับการทำางานในแนวคิดของผม อันไหนที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านจะหลีกเลี่ยง และเรา 
ก็คิดพูดคุยว่าต้องการตรงไหน”
 เขาพบว่าในชุมชนเองมีความแตกแยกทางการเมือง 
ขาดการพูดคุย การจัดการพูดคุย นอกจากประเด็นป่าชายเลน 
จึงได้เรื่องอื่นเติมมาอีก ท่ีผ่านมาเขาเห็นว่าการสวมบทบาทหรือ
หัวโขนมักหลอกคนด้วยกันเอง แต่ถ้ารู้จักรับฟังคนอื่น สุดท้ายคน
บา้นเดยีวกนัลว้นเปน็พีน้่องกนั ใชอ่ื่นไกลจึงต้องลบหวัโขนใหเ้หลอื
เพียงคำาว่า “ท่าน้ำาเค็มคือบ้านเรา”
 เมือ่เหน็วา่ดนตรชีมุชนรมิทะเลกค็อืรองแงง็ คนทีน่ีท่กุรุน่
ชอบรองแงง็ สามารถเปน็เครือ่งมอืในการเชือ่มโยงคนรุน่ตา่งๆ ได ้
การที่เขาชอบดนตรีอยู่แล้วก็นำามาใช้ ดึงปราชญ์รองแง็งกลับมา
 การเล่นเพลงอนุรักษ์ในแนวรองแง็งจึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็น 
คำาตอบกับชุมชนโดยตรง ล่าสุดเพลงรองแง็ง 2 เพลง คือ เพลง
ริมเล และเพลงเสน่ห์น้ำาเค็ม ที่กำาลังได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง
ในชมุชนสตลูและสือ่ออนไลน์มาจากโครงการ สสส.เปน็เครือ่งมือ
สื่อสารงานพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
 “สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนอย่างหนึ่งคือทำาให้เห็นถึงการรวมคน 
ในชุมชนได้ นอกจากการสนับสนุนของกลุ่มเราเอง ตอนหลัง 
ผู้ใหญ่บ้านกับกลุ่มออมทรัพย์เห็นผมทำางานเหน่ือยยากก็มาช่วย
สนับสนุน ผมก็ดีใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินก็คือผมมองว่าเขาให้ความ
สำาคัญในการเสียสละของเรา ผมก็มีกำาลังใจมาก ก็ได้สู้ต่อ”
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 เป็นธรรมดาที่คนทำางานอย่างเขาเคยท้อถอยมาแล้ว 
หลายคร้ัง มาจากบางวิธีคิดของตัวเขาเองที่ไม่เคยก้าวข้าม  
อยากให้คนต่ืนตัวด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่หยิบยื่นให้ 
แต่หลายคนก้าวไม่ข้าม
 “การจัดการเรื่องข้อมูลก็เคยท้อ เราได้น้องๆ มาเสริม 
ที่เราขาด อย่างเช่น การทำาข้อมูล การทำาเอกสาร ผมก็ว่าความ
ช่วยเหลือมาจากการทำางานทุ่มเท อย่างจริงใจของเราทุกคน 
จึงมีคนเข้ามามากขึ้น คุณภาพก็สูงขึ้น”
 เป้าหมายที่เขาต้องการคือนำาพา ชุมชนต้องพึ่งตนเองได้ 
อยากให้ปรัชญาของในหลวง อยู่ในวิธีคิดของคนในชุมชน
 “อยากใหทุ้กคนมคีวามรักหวงแหนทรพัยากรของบา้นเรา 
ป้องกันรักษา เพื่อคุณภาพชีวิต ทุกคนต้องช่วยกัน เพราะวัน 
ขา้งหนา้การตอ่สูก้บัสงครามแยง่ชงิทรพัยากรต้องมแีน่นอน ถา้เรา
ยังไม่มีพลังพอ เราก็ต่อสู้ไม่ได้และผ่านไปยาก”
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 ปัญหาทุกอย่างในชมุชนจะไม่หายไป ถ้าทุกคนไม่ชว่ยกนั
ลุกขึ้นมาจัดการด้วยตนเอง อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้นำาหรือ
คนหนึ่งคนใด แต่การจะอยู่แบบโดดเดียวคงเป็นไปไม่ได้นอกจาก
เครือข่ายในชุมชนตัวเองที่ต้องเข้มแข็งก็ต้องเชื่อมโยงไปถึง 
เครือข่ายชุมชนอื่นอีกด้วย 
 “ถ้าเราปล่อยให้สังคมมันเละเทะโดยที่ เราไม่ยับยั้ง  
ปล่อยให้ทรัพยากรถูกทำาลายไปโดยความเห็นแก่ตัว ทั้งที่เรา 
เหน็วา่ผลทีต่ามมา กระทบกบัตวัเราเองและสงัคมโดยไมไ่ดป้กปอ้ง 
แล้วจะให้ใครมาปกป้อง ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้จะพบพลังบางอย่าง 
ที่เกิดในชุมชน”
 ความสำาเร็จของชุมชน เขามองว่ามาจากความบริสุทธิ์ใจ 
ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวของกลุ่ม
เยาวชน การเสียสละของทุกฝ่ายในการทำางานจิตอาสา การเอา
ดนตรีมาสื่อสารเพราะคนสนใจชอบดนตรี
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 ทุกวันนี้อนันต์ มีอาชีพหลักคือกรีดยาง กับการเป็น 
ช่างตัดผม สำาหรับงานพัฒนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้เวลาไป 
ในแต่ละวัน ซึ่งได้พยายามแบ่งให้กลุ่มเครือข่ายเข้ามารับผิดชอบ
มากขึ้น 
 “การทำางานเพื่อชุมชน ครอบครัวผมมีส่วนให้กำาลังใจ 
ปลอบใจ และสนับสนุนเงินด้วย ครอบครัวผมมีความคิดเปิดกว้าง
ต่อเรื่องแบบนี้ เป็นเบื้องหลังที่สำาคัญให้ทำางาน แรงบันดาลใจก็ได้
มาจากครอบครัวมาก เขาให้กำาลังใจตลอดให้ข้อคิดคำาแนะนำา 
ในการทำางานด้วย”
 การใช้ชีวิตประจำาวัน อนันต์ยึดหลักละการเห็นแก่ตัว 
ให้มากที่สุด รักคนอ่ืน ถ้าเห็นความผิดคนอื่นจะต้องตักเตือน 
ใช้ความดีไปชนะความชั่ว 
 นอกจากหลักศาสนาเขาชอบนวนิยายฤทธิ์มีดสั้นของ 
โกวเล้ง มีแรงบันดาลใจที่ตัวเอกของเรื่องคือลี้กิมฮวง ผู้ใช้มีดเดียว
แต่เข้าเป้า ใครมีบุญคุณกับเขาแม้แต่นิด แม้แต่ชีวิตก็ให้ตอบแทน
ได ้และมองเหน็คนผา่นตวัละคร ไดเ้อาสิง่เหลา่นีม้าปรบัใชก้บัชวีติ 
เช่น เรื่องความอดทน การให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขกับคน เพราะ
คนผดิกบัตัวเองหรือผดิกบัผูอ่ื้น แต่ถา้รู้จักการใหอ้ภยัคนอืน่เทา่กบั
ให้อภัยกับตัวเอง 
 “การเว้นหนทางถอยให้กับคนอื่นเวลาที่คนอื่นทำาผิด
เท่ากับว่าเว้นหนทางถอยให้กับตัวเอง” •
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ลภัสรดา วารีเขต
ฝ่าวิกฤติขู่ฆ่าป่าชุมชน

9
 นอกจากช่างเสริมสวยลภัสรดาทำาอะไรมากมายหลาย
อย่าง โดยเฉพาะการมาเป็นแกนนำาในโครงการอนุรักษ์ผืนป่า 
ดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวงที่หมู่ 9 ตำาบลท่าแซะ อำาเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร ที่สนับสนุนโดย สสส.
 เป็นช่วงชีวิตที่ทำาให้ผู้หญิงตัวเล็กๆ ผ่านการถูกคุกคาม 
ขู่ฆ่า เนื่องจากความหวังดีต่อชุมชนไปขวางทางผลประโยชน์ 
 เดือนพฤศจิกายน 2532 พายุไต้ฝุ่นเกย์พัดถล่มอำาเภอ 
ท่าแซะและอำาเภอปะทิว มีผู้เสียชีวิตถึง 1,060 คน หลายพื้นที่
ต้นไม้ล้มราบเป็นหน้ากลอง หลังจากนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้ามา
บุกรุกจับจองพื้นที่ป่าอย่างไม่ถูกต้อง กรณีป่าดอนเทพมูลมีการ
บุกรุกจนเหลือพื้นที่ป่าเพียง 114 ไร่
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 โครงการ สสส.ในปี 2556 
ลภสัรดาชวนชาวบา้นมาร่วมอนุรักษ์ 
ป่าและปลูกป่า ส่งผลให้ต้นไม้มี
จำานวนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านรักป่า 
รักต้นไม้ มีความสามัคคีชุมชนเข้ม
แข็งขึ้น และดึงกรมป่าไม้มาร่วมกับ
กลุ่มชาวบ้านในการกันเขตพื้นที่ป่า
อย่างชัดเจนและหยุดยั้งการบุกรุก 
ในผืนป่าสุดท้ายกลับมาเป็นสมบัติ
ของชุมชน 
 ลภัสรดา วารีเขต เกิดที่
เกาะจิก หมู่บ้านชาวประมงกลาง
ทะเลท่ีจังหวัดจันทบุรีเป็นลูกคนสุดท้องในพ่ีน้อง 6 คน เติบโต 
มาในสังคมที่วันๆ เห็นผู้ชายไปออกเรือจับปลา ขณะภรรยา 
จับกลุ่มเล่นการพนันและน่ังนินทา นิสัยที่เธอเกลียดชังมาจน 
ทุกวันนี้ 
 หลังจบชัน้ประถม 6 ลภสัรดาย้ายตามพีส่าวมาอยูอ่ำาเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นให้รู้จักตัวเอง รู้จักผู้คน
หลายแบบ รู้การเอาตัวรอด เรียนรู้ชีวิตทุกด้านมาด้วยตนเอง
 “พี่สาวมาอยู่หลังสวนให้ย้ายตามมา เพราะเห็นว่าเรา 
เป็นลูกคนสุดท้อง เอาแต่ใจตัวเอง เราเป็นคนตรงไปตรงมา  
ไม่ชอบคนพูดหยาบ ไม่ชอบคนเห็นแก่ตัว ไม่ชอบการพนัน 
ทุกชนิด” เธอเล่า
 ตอนมาอยู่หลังสวนพี่สาวให้เลือกว่า จะเรียนทำาผม 
หรือตัดเย็บเสื้อผ้า เธอบอกว่าไม่ชอบทั้งสองอย่างเพราะไม่ชอบ
งานแบบผู้หญิง ที่สุดต้องเลือกงานตัดผม เพราะไม่ละเอียดมาก
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 เรียนทำาผม 4 ปี เพื่อนชวนเรียนต่อ กศน.จนจบ ม.3 
มคีนชวนไปเรียนพมิพด์ดีหลกัสตูร 2 เดอืนตอ่ จงัหวะนัน้โรงเรยีน 
ชุมพรบริหารธุรกิจมีการเปิด ปวช. จึงขอพี่สาวให้ส่งเรียน ปวช. 
ในช่วง 3 ปีนั้นทำางานเสริมสวยไปพร้อมกับเรียนหนังสือ
 “อาจารย์แนะนำาให้เรียนบัญชี เพราะจะไปต่อปริญญา 
ก็มาเรียนบัญชี ตอนนั้นเป็นรองประธานนักเรียนเพราะพูดเก่ง”
 หลังจบ ปวช. ผู้อำานวยการโรงเรียน ขอเด็กที่จบในรุ่นนั้น 
5 คน ไปทำางานกระทรวงที่กรุงเทพฯ เธอมีโอกาสแต่พ่ีสาว 
ไม่ให้ไป จึงทำางานครัง้แรกเปน็พนกังานบญัชรีา้นขายมอเตอรไ์ซค ์
โดยมีความหวังอยากเรียนต่อ แต่ทำางานอยู่ 8 ปีเต็ม เจ้าของ
กิจการไม่อนุญาตเพราะไม่มีคนทำางานแทนจึงไม่ได้เรียนต่อ
ปริญญาตรีตามที่หวัง ระหว่างนั้นจึงตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มชาว
อำาเภอทา่แซะ พอลกูคนแรกอายคุรบ 3 ขวบ จงึยา้ยตามครอบครวั
มาอยู่ท่าแซะ
 เธอทำางานเป็นพนักงานแคชเชียร์ของบริษัทบิ๊กวันสาขา
ท่าแซะ ขณะท่ีบทบาททางชมุชนเปน็ อสม.ของตำาบลทา่แซะ และ
กรรมการหมู่บ้าน เธอบอกว่าชาวบ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้าน 
เพราะคนรู้จักนับถือพ่อสามี 
 การมาทำางาน อสม.น่ีเอง ทำาให้ลภัสรดารู้จักกับสมใจ  
ด้วงพิบูลย์ พี่เลี้ยงโครงการฯ สสส. ซึ่งนำามาสู่การขอสนับสนุน 
การทำาโครงการอนุรักษ์ป่า 
 “การที่เรามาทำาเรื่องนี้ครั้งแรก มีคนบอกว่าเราไม่ต้องมา
ทำาไม่ใช่หน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่ของชุมชนเราจะไปยุ่งอะไร”
 เธอพูดถงึการทีม่ารบับทเปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการอนรุกัษ์
ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ส่วนเธอคิดว่าแม้ไม่ใช่หน้าที่  
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แต่มันก็คือผืนแผ่นดินของเรา ความรู้สึกส่วนตัวอยากทำาอะไร 
เพื่อในหลวง 
 “สิง่ท่ีทำาใหเ้ราลุกมาต่อสูม้าจากเราเหน็ความไมเ่ปน็ธรรม 
ตรงทีว่า่ทำาไมคนรวยบกุปา่ได ้เราสงัเกตมาระยะหน่ึงแลว้กถ็ามพ่อ
ของสามีทำาไมคนรวยแต่บุกป่า แต่คนจนอย่างเราไม่มีที่ทำากิน 
ทำาไมรัฐไม่จัดสรรให้เท่าเทียม”
 สิ่งที่เธอคิดต่อมา คือ อยากจะรักษาป่าดอนเทพมูล 
เอาไว้เป็นของชุมชนสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
 “สามขีองเราอาชพีขับรถเทรลเลอร ์เปน็คนเงยีบๆไมค่อ่ย
พูดหรือแสดงความเห็น เราคุยกับพ่อของสามีว่าอยากให้ป่า 
ยังเหลือ ถ้าไม่มีใครช่วยทำาก็อยากให้พ่อสามีกับปู่เงาะ ซึ่งเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วย” 
 ความคิดที่รักษ์ป่าของเธอมาจากแรงบันดาลใจที่เห็น
ในหลวงวา่พระองคท์า่นทรงทำาทกุอยา่งใหป้า่ยงัอยู ่ภาพทีพ่ระองค์
ท่านยังเดินเท้าไปตามแนวป่าหลายแห่งเพื่อจัดการปัญหา
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 “หากดูข่าวพระราชกรณียกิจในหลวง เราจะร้องไห้ตลอด 
เพราะตื้นตันอยู่ข้างในว่า คนที่อยู่เหนือหัวเราท่านยังมาเดิน  
มานั่งทำาทุกอย่างให้กับประชาชน เพื่อให้ทุกคนมีความสุขมีความ
เป็นอยู่ที่ดี”  
 หลังจากได้พบกับสมใจ ด้วงพิบูลย์ พี่เลี้ยงโครงการฯ  
สสส. คุยแลกเปลี่ยนกันบ่อยจนเข้าใจในงานบางอย่าง ลภัสรดา 
จึงมาทำางานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูล

 “เราเปลี่ยนตัวเองมาก จากคนที่เคยสบายกับงาน ทำาผม 
จับปากกาทำาบัญชี ต้องมาจับจอบขุดดินปลูกต้นไม้”
 การประกาศขับเคลื่อนอนุรักษ์ป่าแรงพอจะถูกฝ่าย 
ผลประโยชน์ประกาศขู่ฆ่า 
 “ระยะเวลาตอนนั้นพูดกับใครไม่ได้ ปัญหารุมเร้ามาก 
เราไม่รู้ทำาอย่างไร เราก็ร้องไห้กับพี่เลี้ยงคิดอย่างเดียวว่าตาย 
ก็ตาย และถ้าเราถูกฆ่าก็คงมาจากเรื่องนี้เรื่องเดียว”
 คนบุกรุกป่ามีอำานาจบารมี เธอแค่คนตัวเล็กไม่ได้เครียด
ว่าจะตาย เพราะคิดเสียว่าคนเรายังไงก็ต้องตาย 
 “แต่มันก็ต้ือข้ึนมาจนเราต้องร้องไห้ ต้องไปปรับทุกข์ 
กับพี่เลี้ยงสัก 2 สัปดาห์กว่าๆ จะเรียกว่าไม่เครียด แต่มันก็มีแว๊บ
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เรื่องนี้ขึ้นมา ก็นอนไม่หลับบ้างเหมือนกันตอนนั้นต้องเข้าใจว่า
ปัญหามี และคนมาเข้าร่วมเข้าใจกับเรายังมีน้อย”
 ตอนนั้นมีคนมาร่วมโครงการฯ แค่ 10 กว่าคน เธอคิดว่า 
10 กว่าคน ทำาอย่างไรให้ใช้เงิน สสส. เกิดประโยชน์ ขณะที่ 
ชาวบา้นหลายคนกลับเทีย่วพดูใหเ้สยีหายวา่ เงนิ 2 แสนจาก สสส. 
เรามาใช้เอง 
 “เราก็ถามว่าไปดูซิว่าเรารวยขึ้นไหม เวลาที่เราสูญเสียไป
ในแต่ละวันเห็นไหมที่ปิดร้าน 4-5 วัน มานั่งทำาบัญชี โครงการ 
ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไร ในเชิงธุรกิจถือว่าตัวเองขาดทุน ส่วนแฟน
ให้ออกท่าเดียวเพราะเห็นเราเหนื่อยไม่ได้ถามว่าได้อะไร ก็คงได้
ความภาคภูมิใจเข้ามา พอเห็นผลงานที่เกิดเราก็รู้ว่าส่วนหนึ่ง 
มาจากผลงานของเรา ทุกวันนี้คนเข้าใจเรามากขึ้น”
 หมู่บ้านนี้มีความเป็นพี่น้องกันเยอะ หลายคนก็เข้ามารุม
ต่อว่าเธอไม่น่าเอาโครงการ สสส.เข้ามา
 เธอคิดอย่างเดียวว่าต้องการแค่ให้ป่าผืนนี้ เหลืออยู่  
เกิดมาจากใจที่ต้องการอนุรักษ์ป่าเอาไว้ให้ในหลวง 
 “แฟนเราเองบอกว่าให้เลิกกลางคันเลย เราร้องไห้  
เขาเตือนว่าถ้าไปยุ่งคนที่ใหญ่กว่าเราล่ะ เราก็เดือดร้อน เราก็ว่า 
เออ ถ้าตายก็ตายเรื่องนี้แหละ”
 ชาวบ้านเที่ยวพูดกันว่า “ลูกสะใภ้บ้านน้ีแรง อย่าไปยุ่ง 
มันเอาอะไรไม่รู้เข้ามาในหมู่บ้าน” เธอขอแฟนทำางานต่อให้จบ  
ต่างฝ่ายเถียงกันเธอบอกสามีว่ารักชอบเขา ขออย่างเดียวให้ทำา
โครงการ สสส.ครบหนึ่งปีตามเป้าหมายที่วางไว้ สุดท้ายเขายอม
 ผา่นไปหนึง่ปกีบัภาพปา่ชมุชนทีย่งัคงเหลอืทกุคนยอมรบั 
เข้าใจมากขึ้น ลดแรงกดดันทั้งในครอบครัวและภายนอก
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 “ตอนนัน้งานทกุอยา่งอยูท่ีห่นูหมด เพราะมแีรงเสยีดทาน
มาก แม้พยายามแบ่งงานออกไปแล้วแต่ไม่มีใครเอา กับสามี  
แม้ทะเลาะกัน เรามองถึงว่าหากต้องเลิกกันเราจะต้องเลี้ยงลูก 
ให้ได้” เธอเล่า ณ ห้วงเวลาซึ่งเหตุการณ์ร้ายดังกล่าวมันผ่าน 
มาได้
 เธอรูด้วีา่คนในหมูบ่า้นมทีัง้รกัและชงัในตวัเธออยา่งละครึง่ 
ปัญหาแตกแยกในชุมชนเดิมก็มี มาจากปัญหาการเลือกตั้ง อบต. 
อยู่แล้ว แม้ไม่เกี่ยวกันกับเธอ แต่หลายครั้งถูกเหมารวม
 “การทำาความเข้าใจกับชุมชนใช้วิธีให้พ่อสามีและปู่เงาะ  
ที่เป็นปราชญ์ชุมชน มาช่วยให้เกิดความเข้าใจ”
 กับชาวบ้านคนที่รักเรา เธอชวนมาทำากิจกรรมอนุรักษ์ป่า
เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เดินต่อในท่ามกลางความส้ินหวัง พบว่า 
มีคนช่วยไม่น้อยเริ่มเข้ามา
 เธอภาคภูมิใจที่ทำาให้ป่าเหลืออยู่ได้เป็นของชุมชน ไม่ได้
เปน็ของสว่นตวัใครทัง้สิน้ ภมูใิจทีว่า่ทำาตรงน้ีใหเ้กดิขึน้ไดเ้พราะเรา 
เป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆ กับชาวบ้านไม่กี่คนที่มาทำาด้วยแรงใจ 
ที่อยากช่วยๆกัน
 “เราบอกผูใ้หญบ่า้นวา่ทีท่ำาตรงนีไ้มไ่ดห้วงัอะไร แคอ่ยาก
ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยหมู่บ้าน เราก็ทำาเต็มท่ีจนจบโครงการ ปี 1  
และส่งต่อให้ทีมงานของผู้ใหญ่บ้านในปี 2 ส่วนเราจะอยู่ช่วย 
เบื้องหลัง”
 ตอนนี้เธอกลับมาเป็นช่างเสริมสวย ดำาเนินชีวิตตามวิถี
เศรษฐกจิพอเพยีง ปลูกกล้วยหอมทอง ทเุรียน กลว้ยน้ำาวา้ มะนาว 
ผัก เลี้ยงไก่ เน้นการปลูกไว้กิน แจก ที่เหลือจึงจะขาย
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 “งานเกษตรทุกวันน้ีเราทำาดว้ยตนเองทัง้หมด แฟนกไ็ปขบั
รถเทรลเลอร์ เราอยากกลับไปทำางานบริษัทแฟนไม่ยอม อยากให้
เราอยู่บ้าน เราก็ยอม งานสังคมเราไปร่วมประชุม อสม.เครือข่าย 
เศรษฐกิจพอเพียง การเสนอผลงานต่างๆ”
 ทุกวันนี้ป่าดอนเทพมูลเป็นแหล่งเรียนรู้ของป่าและพืช
สมนุไพร ปา่ปลกูเพิม่มากขึน้ มกีารใหค้วามรูโ้ดยวทิยากร และตดิ
ชื่อต้นไม้ อยากทำาให้ป่าอยู่กับเราตลอดไป เป็นที่เรียนรู้สำาหรับ
เด็ก อนาคตเราอยากทำาตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นที่สำาหรับ
ชาวบ้านได้ใช้สำาหรับการพักผ่อน เขาจะได้ดูแลป่าผืนนี้ไปด้วย  
เราจะทำาสมุนไพรให้มากข้ึน โดยไปหาพันธ์ุใหม่มาปลูกอีก 
สมุนไพรอาจจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านได้จริง การมาหาไปใช้ 
ก็ต้องใช้ร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
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 สิ่งที่เธอทำา เธอคาดหวังว่าทำาให้หมู่บ้านเจริญขึ้นสิ่งที่ 
ต่อสู้มาอยากเห็นเป็นศูนย์เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ปลูกป่า 
ขยายพนัธุต์น้ไมด้ว้ยชมุชนเอง พฒันาดา้นสมนุไพร สรา้งเยาวชน
มาสืบต่อ และต่อยอดในสิ่งที่เริ่มต้นไปแล้ว
 “เราไม่ได้คิดอย่างอื่น เพราะเราไม่ชอบเป็นนักการเมือง
ไม่ว่าระดับไหน วงการเมืองมีทั้งคนดีและคนร้าย อยู่เบื้องหลังเรา
ยังด่าเขายังพูดได้ว่าอะไรผิดหรือถูก แต่ถ้าอยู่เบื้องหน้าเราก็ต้อง
ขอบคุณเขาทุกคนไม่ว่าเขาผิดหรือไม่ผิด”
 เธอมองวา่ประชาชนอยูเ่บือ้งหลงั แมไ้มม่อีำานาจ แต่เสียง
เล็กๆ ต้องมีคนเห็นด้วย ต้องมีคนเห็นความดีที่ตรงกับความคิด
ของเรา 
 “โลกนีค้นรอ้ยพอ่พนัแมม่าอยูด่ว้ยกนั แต่เชือ่ว่าต้องมคีน 
คิดเห็นเหมือนกับเราบ้าง ไม่งั้นจะมีเพื่อนมีคนรักเราได้อย่างไร  
ในโลกนี้มีคนคิดเหมือนเราเยอะ เพียงแต่เราพร้อมจะกระจาย 
ความคิด เปิดอกให้คนอื่นหรือไม่” 
 ลภัสรดาเล่าว่า ตัวเธอเป็นคนไม่เล่นเฟสบุ๊คไม่เล่นไลน์ 
เวลาว่างไปทำางาน เล้ียงไก่ กลางคืนเวลาส่วนตัวมักดูละครทีวี 
บุคลิกส่วนตัวเป็นคนมัธยัสถ์ใช้เงินอย่างมีรูปแบบ สอนลูกสอน
หลานให้เก็บเงิน ใช้เงิน และการใช้ชีวิต
 “จุดอ่อนของตัวเอง เป็นคนโผงผางเสียงดังไม่ยอมคน 
ถ้าไม่ผิด แต่การทำางานก็ไม่ยอมท้อ”
 คุณสมบัติของคนที่มาทำางานแบบนี้ เธอเห็นว่าต้องมี
ความอดทนต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง 
 “คนเรามท้ัีงดแีละไมด่ ีตัวเรากเ็หมอืนกนัถา้เราจะไปบอก
คนอื่นให้ทำาดี เราก็ต้องเริ่มที่ตัวของเราเองก่อน”
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 อะไรดีขึ้นหรือเลวลง ขึ้นอยู่กับตัวเราต้องสร้างฐานที่มั่น
ในครอบครัวเราก่อน ให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทำาได้ 
ก่อนจะทำาให้คนอื่นเชื่อเราภายใต้ความอดทน
 คุณสมบัติประการต่อมาคือความกล้า 
 “เราต้องกล้าท่ีจะพูด กล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่เรารัก กล้า 
ที่จะเข้าไปบอกคนที่เขาไม่ชอบเรา เราก็ต้องนอบน้อมเข้าหา  
วันหนึ่งเขาคงอ่อนลงมาบ้าง”
 สรุปบทเรียนท่ีได้สำาหรับเธอกับช่วงที่ผ่านมาจึงว่าด้วย
ความอดทนอดกลั้น
 “ถา้ไมผ่า่นตรงนัน้มาได ้ตอนนีค้งไมไ่ดย้นือยูจ่ดุนี ้การได้
แรงใจจากคนรอบข้างก็สำาคัญ” เธอว่าบางคนอาจคิดว่าถ้าทำา 
เพื่อประเทศชาติซึ่งมันใหญ่เกินไป หากมองในครอบครัวว่าเราทำา
เพื่อลูก ทำาทุกอย่างเพื่อลูก ในฐานะแม่จะเป็นแรงกำาลังใจให้ทำา
อะไรได้มากมาย จากเล็กไปสู่สังคมใหญ่ 
 “อยา่งการทำาโครงการฯ ตอนนีเ้ราสรา้งรากฐานเสรจ็แลว้ 
ก็ส่งต่อให้คนอ่ืนมารับผิดชอบ เราพร้อมช่วยอยู่เบื้องหลังฐาน 
มีแล้วต้องต่อยอดได้
 คตกิารใชช้วิีตของลภสัรดาท่ีเธอยดึมาตลอดคอื มสีองมอื 
สองตนีไมต่าย ชวีติต้องผา่นทัง้ดแีละรา้ย ลม้แลว้ตอ้งลกุทำาอยา่งไร
ไม่ให้ล้ม มีน้อยใช้น้อย รู้จักประหยัด 
 ปัจจุบันเธอมีบุตร 2 คน ลูกสาวคนโตกำาลังเรียนชั้น ม.2 
ลูกชายคนเล็กเรียน ป.3 
 เธอมักเข้าวัดทำาบุญ ขอพรให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง 
 “โชคลาภไม่ขอเพราะสองมือเรายังมี หากสุขภาพยัง 
แข็งแรง ยังทำามาหากินเอาเองได้” •
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พระครูโสภณธรรมจักร
ไอเดียพอเพียงข้างโบสถ์

1
 พระครูโสภณธรรมจักร เจ้าอาวาสวัดพระขวาง อำาเภอ
เมืองชุมพร เป็นผู้นำาโครงการสามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวาง 
ให้อบอุ่น ม.6 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร โดยชวนชาวบ้าน
มาปลกูผักในวดัเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง รว่มทำาบุญกศุลลดความ 
ขัดแย้ง
 ทา่นพระครฯู เลา่วา่ ปกตทิีว่ดัมกีจิกรรมสำาคญัอยู ่6 งาน 
มีการตักบาตรเทโว ตักบาตรปีใหม่ สงกรานต์ งานประจำาปี
สมโภชน์หลวงพ่อพระขวาง ลอยกระทง และสวดกลางบ้าน
 “โยมมาวดัอยูเ่ปน็ประจำาอยูแ่ลว้ จงัหวะวา่ดนิทีม่าลงใหม่
ที่วัดเป็นดินดี อาตมาเลยชวนคนมาปลูกพืชผักในพ้ืนที่วัดโดยไม่

0
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ใช้สารเคมี ตอนแรกเริ่มปลูกดอก
ดาวเรืองตัดดอกขาย หลังจากนั้น
ส่งเสริมปลูกถั่วพู ต่อด้วยการ 
ปลูกสามอย่าง คือ ข่า แตง ถั่ว 
ในที่เดียวกัน เป็นระบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงในวัด”
 พื้นที่ปลูกในวัดทั้งหมด
อยู่รอบโบสถ์ วิหาร กุฏิ รวมแล้ว 
ราว 2 ไร่ ถูกใช้เป็นประโยชน์ 
รายได้ทั้งหมดจากการขายพืชผัก 
ในรอบที่ผ่านมา ยอดคงเหลือ 
70,000 กว่าบาท เอาเงินให้วัด 
เพื่อทำากิจกรรมสำาคัญ 6 อย่าง
และใช้ทำากิจกรรมเสริมอย่างอื่น 
คนที่มาร่วมเหมือนได้ร่วมทำาบุญขณะเดียวกันได้ความรู้กลับไป 
ทำาที่บ้านต่อ สำาหรับคนซึ่งที่บ้านไม่มีพื้นก็มาทำาที่วัดได้
 สำาหรบัโครงการสามพลงัรว่มสรา้งคนวดัพระขวางใหอ้บอุน่
นั้น มีเป้าหมายให้เด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่มารวมกัน ซึ่งเรื่องนี้  
ท่านพระครูเล่าว่า สภาพชุมชนท่ีน่ีแม้ปัญหาดังกล่าวดูจะไม่มาก 
อาจมีความขัดแย้งทางความคิดในชุมชน เมื่อเอาวัดมาเป็น
ศูนย์กลางสถานการณ์ก็ดีขึ้นมาก
 “การเทศนอ์าตมาเนน้เศรษฐกจิพอเพยีงใหรู้จ้กัใช ้รูจ้กัจา่ย 
รู้จักมัธยัสถ์ ยิ่งภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ แต่ละครอบครัวลำาบาก  
ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง” ท่านพระครูกล่าวว่าเศรษฐกิจ 
พอเพียงถ้ามองในเชิงพระพุทธศาสนา 
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 หลักท่ีท่านพูดกับชาวบ้านที่น่ีบ่อยๆ คือการครองชีพ  
โดยรู้หลักมัธยัสถ์ อดออม ใช้จ่ายเฉพาะแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ให้คิดถึงวันข้างหน้าที่อาจเจ็บไข้ได้ป่วย 
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน  
เรื่องแบบนี้คนเข้าใจ แต่จะเอาไปใช้ได้หรือไม่ขึ้นกับตัวบุคคล
 “บางอย่างเช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เป็นเรื่องเฉพาะตัว 
ไมไ่ดอ้ะไรกบัคนอืน่หรอืครอบครวั อาตมากต็ดิปา้ยเขตปลอดบหุรี ่
เขตปลอดเหล้าปลอดการพนัน หากมีงานศพหรืองานอะไร  
เราก็จะขอในส่วนนี้ไม่ให้มี”
 กิจกรรมโครงการ สสส. มีส่วนทำาให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างวัดกับชุมชนชัดเจนขึ้น จากภาพที่ชาวบ้านก็จะมาวัดเป็น
ประจำาจากหน้าที่รับผิดชอบ 6 กลุ่มงานของวัด แต่ละกลุ่มมีคน
รับผิดชอบหลักกลุ่มละ 20 กว่าคน 
 “การแก้ปัญหาชุมชน วัดคงแก้ทุกอย่างไม่ได้ คงได้แค่ 
ส่วนหนึ่ง บางส่วนพระอาจแนะนำาได้ แต่พอกลับไปบ้านเป็นเรื่อง
ของบุคคล ครอบครัว คงไปยุ่งไม่ได้” ท่านมองว่ายิ่งคนรุ่นใหม่  
มีปัญหาหลายอย่าง มองว่าการเข้าวัดไม่ทันสมัย เข้าวัดแล้ว  
ยังใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มือถือ เรื่องแบบน้ีสอนได้แต่เปลี่ยน
พฤติกรรมยาก
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 ท่านมองว่า ประโยชน์ที่ชาวบ้านมาร่วมโครงการ ทำาให้
คนได้ออกกำาลังกาย อยู่บ้านอาจจะไม่ได้ทำา แต่มาวัดได้ทำางาน 
ปลูกพืชผักดูแลต้นไม้ขุดดินพูดคุยกัน แต่อยู่บ้านอาจไม่ได้คุยกัน 
 “มาชว่ยปลกูตน้ไมก้นั กไ็ดค้วามชำานาญในการเพาะปลกู 
กลับไปทำาเองได้ ผลผลิตก็ปลอดสารพิษ ช่วยสุขภาพรายได้ 
ที่เข้ามายังมาสนับสนุนกิจกรรมของวัดเป็นบุญ” ท่านบอกว่า 
ถ้าชาวบ้านเอาแนวคิดกลับไปทำาที่บ้าน ทางวัดจะสนับสนุน  
หรือว่าเอางบประมาณน้ีไปทำาในชุมชนก็ได้ อย่างที่จะมีการ 
ส่งเสริมปลูกส้มจี๊ดครอบครัวละต้น เมื่อได้ผลผลิตจำาหน่าย  
ก็เอาเงินมาเป็นส่วนรวม
 วัดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของชาวบ้าน ชุมชน ในเรื่อง
ที่เป็นไปได้ เช่น ให้ใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ให้ของวัด 
ไปใช้ บางครอบครัวที่ฐานะไม่แข็งแรง หากมีคนล้มเจ็บตาย  
ทางวัดก็ช่วย แต่ในงานศพห้าม 
ไม่ให้มีการพนันและดื่มสุราอย่าง
เด็ดขาด
 วัดพระขวางเป็นศูนย์รวม
ทางจิตใจ พระครูโสภณธรรมจักร 
เล่าถึงประวัติความเป็นมาว่าเร่ิม
ก่อตั้งปี พ.ศ.2380 หรือเมื่อ 179 
ปีมาแล้ว ตามตำานานน่าจะชื่อวัด
นางชีจัน แล้วร้างไป จนมีพระ-
พทุธรปูลอยน้ำามาตามแมน้่ำาชมุพร 
ชาวบา้นเหน็อยากนมินตข้ึ์นมาอยู่
ที่บนวัด ใช้เชือกชักลากแต่ไม่ขึ้น 
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ไปหาช้างมาชักลากก็ยังไม่เป็นผลถึงกลางคืนจึงแยกย้ายกัน 
กลับบ้าน 
 ในคืนนั้นชาวบ้านคนหน่ึงที่มาช่วยชักลากพระพุทธรูป 
ขึน้จากน้ำา ไดฝ้นัเหน็พระมาบอกวา่ใหญ้าตโิยมในหมูบ่า้นชว่ยกนั
สร้างฐานพระพุทธรูปเอาไว้รองรับท่านก่อน แล้วค่อยเอาสาย-
สิญจน์ไปผูกองค์ท่าน ท่านจะขึ้นมาเอง 
 หลงัจากมกีารทำาฐานพระพทุธรปู และใชส้ายสญิจนไ์ปผกู
หลวงพ่อตามความฝนัปรากฎวา่ พระพทุธรปูขึน้มาอยูบ่นฐานเอง
อย่างน่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปแห่งวัดพระขวางจึงเป็นที่เคารพ 
สักการะเลือ่มใสของประชาชนแต่น้ันมา ทางวดัจดัใหม้งีานสมโภช
ทุกปีในแรม 14 ค่ำา เดือน 5 ชาวบ้านมักบนบานหลวงพ่อ  
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ดว้ยหนงัตะลงุ มโนหร์า มวย ววัชน ควายชน เปน็กจิกรรมใหเ้หน็
ในช่วงงานสมโภช 
 เบญจา รัตนมณี พี่เลี้ยงโครงการ สสส. และมีถิ่นฐาน 
อยูใ่นชมุชนใกลว้ดัพระขวาง ผูม้บีทบาทเปน็สะพานเชือ่มระหวา่ง
ชาวบ้านกับวัด เล่าว่า พระครูโสภณธรรมจักรเดิมเป็นคนนาทุ่ง 
อำาเภอเมืองชุมพร ตอนวัยรุ่นพ่อแม่ให้เรียนหนังสือไม่ได้ใส่ใจ  
เป็นคนเกเร นักเลงหัวไม้ จนมีคนชักนำาให้ไปบวช เพราะแม่ท่าน
กลัวว่าถ้าท่านยังใช้วิถีแบบเดิมจะเดือดร้อน 
 เมื่อบวชแล้วท่านกลายมาเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดี เคยไป
อยู่กับพระอาจารย์ที่วัดโพธิ์ที่เคยสนิทกันสมัยเป็นฆราวาส 
 “ตอนมาอยู่ที่วัดพระขวางนั้น ทั้งในวัดนอกวัดมีปัญหา
มากเป็นทั้งแหล่งมั่วสุมอาชญากรรม ทางวัดเกิดการว่างเว้น 
เจ้าอาวาสก็เลยนิมนต์พระอาจารย์มาอยู่ที่วัดพระขวาง ตอนที่ 
พระอาจารย์มาอยู่ได้วางกฎระเบียบวัด 12 ข้อ ทำาให้พระบางรูป
อ่านแล้วรับไม่ได้ก็ออกไปอยู่ที่อื่นจนเหลืออยู่ 3-4 รูป”
 ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยกับกฎและต่อต้านพระครูโสภณ
ธรรมจักร แต่ชาวบ้านเข้าวัดเพราะต้องไปดูแลพระอาจารย์เขียน 
พระอาวุโสรปูหนึ่งที่ชาวบ้านเราสักการะมานาน และท่านป่วยอยู่ 
แต่ไม่เคยไปหาพระอาจารย์สมชาย 
 พระอาจารย์ในสายตาชาวบ้านขณะนั้นคือ จะเป็นคน 
คดิว่าตวัเองเกง่ ชว่ยเหลอืตวัเองได ้ไมฟ่งัใคร แตห่ลงัพระอาจารย์
เขียนมรณภาพ พระอาจารย์น่ันเองเข้ามาจัดงานศพของพระ-
อาจารย์เขียนอย่างสมเกียรติเต็มที่ ทำาให้ชาวบ้านเริ่มเข้าใจท่าน 
 “ท่านเรียกดิฉันไปคุยถึงพินัยกรรมของพระอาจารย์เขียน 
และรูปแบบการจัดงานศพ เป็นการถามความเห็นจากญาติโยม 
ชาวบ้านก็เริ่มหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้น เลยบอกว่าจะขออะไร
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หน่อยได้ไหม...บอกว่าคนเราถ้ายึดติดกับความคิดตัวเองคนเดียว
อาจไม่เกิดการพัฒนาในภาพรวม พระอาจารย์จะลดส่วนนี้ลง 
สักหน่อยจะได้ไหม ท่านว่าที่ลงมาคุยกับโยมก็ได้ลดลงแล้ว เราก็
บอกว่าใช่ แต่ต้องคุยกับคนอื่นด้วย”
 ชาวบ้านเลยขอให้ลดกติกา 12 ข้ออันเข้มงวดให้เหลือ 
ครึ่งหนึ่งอย่างเช่น กติกาท่ีว่าต้องช่วยเล้ียงวัว ซึ่งเป็นวัวมาจาก 
ที่ชาวบ้านเอามาถวายวัด อย่างนี้พระบางรูปก็ไม่อยากทำา
 วัดแห่งนี้มีคนเอาสัตว์มาถวายมากมายไม่ว่าไก่ เป็ด วัว 
จระเข้ ท่านเจ้าอาวาสได้เลี้ยงเอาไว้ ชาวบ้านอยากให้ลดส่วนนี้ลง 
เสนอให้ตั้งกรรมการวัดดูแลเร่ืองต่างๆ ท่านหันมาฟังชาวบ้าน 
มากขึ้น
 “ข้อเสนอต่อมาเมื่อคนเข้าวัดจะต้องแบ่งงานให้ชาวบ้าน
ช่วยกัน ไม่ใช่เจ้าอาวาสรับหน้าทุกอย่างรูปเดียว ให้เปลี่ยนเป็น 
หาคนมาช่วยทำามอบหมายงาน”
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 บางอย่างทำาไม่ได้เลยต้องค่อยเปลี่ยน 
 การหันหน้ามาคุยกันนี่เอง ชาวบ้านจึงมีส่วนเปลี่ยน 
เจ้าอาวาสจากไม่ฟังคนอื่นมาฟังมากขึ้น ตอนทำากิจกรรม คนจึง
หนัมาชว่ยเยอะข้ึน ขณะทีแ่ต่กอ่นทา่นใชว้ธีิไปหาแนวรว่มขา้งนอก
อาศัยคนที่รู้จักที่อื่น งานวัดแทบไม่ใช้คนในหมู่บ้านข้างวัด 
 งานนี้จึงถือเป็นแบบอย่างที่ทั้งพระและชาวบ้านต่างปรับ
เข้าหากัน พอจูนกันได้ชาวบ้านจึงเห็นว่าท่านคิดอะไรดีๆ อยาก
จะให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
 “จากที่วัดพระขวาง เคยขวางกันก็เปลี่ยนแล้ว ไม่ขวางกัน 
ตา่งฝา่ยตา่งกล็ดทิฐขิองตัวเองลงมาฟงักนัมากขึน้ เรากพ็บวา่ทา่น
คดิไกลคดิกวา้งกวา่คนรุน่ใหม ่ทา่นมองถงึคนมาวดัวา่จะตอ้งไดผ้ล
ทางด้านจิต ขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงครอบครัว ยังมองไปถึง
อนาคตลูกหลาน”
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 มองย้อนกลับไปถึงกติกาเข้มงวดสมัยหนึ่ง ชาวบ้าน 
พอเข้าใจว่าสมัยก่อนบริเวณนั้นจะมีสิ่งไม่ดีรอบวัด ไม่ว่ายาบ้า  
น้ำากระท่อม การจี้ ชิง ปล้น ฆ่า ทำาให้เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย  
กติกาดังกล่าวก็คงมาจากเหตุนี้ด้วย เพราะท่านอาจทราบว่า 
มีพระบางส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ จึงทำาให้มีกติกาที่เข้มข้น 
ขึ้นมา
 “สิ่งที่ท่านเทศน์มากเกี่ยวกับความแตกแยกในครอบครัว 
การสร้างความอบอุ่น ท่านสอนว่าคนรุ่นหลังควรฟังผู้หลักผู้ใหญ่ 
ไม่ใช่ว่าอยู่กับเทคโนโลยีมือถือไม่สนใจใคร”
 เบญจาเล่าว่า ตอนทำาโครงการ สสส. ได้อธิบายพระครู
วา่งบประมาณเปน็เงนิภาษบีาป แตต่อ้งการใหค้นละเลกิเหลา้บหุรี ่
ท่านทำาป้ายงดเหล้าบุหรี่มาติดหน้าวัดเองเลย บอกชัดเจนว่าห้าม
เอาเหล้าเข้ามาดื่มในวัด
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 “ท่านรู้สึกว่า ชุมชนน้ีขยับได้ ตื่นได้ ส่วนหนึ่งเพราะ 
โครงการ สสส.ก็จะสนับสนุนกิจกรรม สสส.”
 ไม่ว่าบทบาทไหนในสังคม ดูเหมือนว่าการเปิดใจจริงๆ 
ช่วยได้มาก ที่ผ่านมาในสายตาชาวบ้านมองว่าท่านเจ้าอาวาส 
คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งเสมอ ไม่เคยคิดว่าจะมีภาคีอื่นมาหนุนเสริม
หรือช่วย พอเปิดก็อยู่กันได้ ทุกวันนี้พระในวัดแบ่งงานกันทำา  
เมือ่เหน็ชาวบา้นทำางานเปน็ระบบพระกป็ระยกุตไ์ปใชไ้ดเ้หมอืนกนั
 ในท่ีสุดชาวบ้านก็ค้นพบเข้าใจว่าบุคลิกท่าน คิดว่าจะฟัง
คนมีเหตุผล รู้ปัญหา หาทางออกในปัญหาได้ ท่านเป็นคนมอง
การณ์ไกล ไม่ได้มองเฉพาะหน้า แต่มองยาวไปในอนาคตเป็น 
นักพัฒนาที่มีมุมมองวิสัยทัศน์กว้างไกลคนหนึ่ง 
 จุดเด่นท่านที่ชาวบ้านต่างรับรู้คือ ถ้ารู้ว่าชาวบ้านคนไหน
เจบ็ปว่ยทา่นจะไปเย่ียม หากมงีานศพ วัดจะเปน็เจา้ภาพให ้1 คนื 
 “เราเคยมี บ-ว-ร บ้าน วัด โรงเรียน แต่บางชุมชนเหลือ
วัดกับบ้าน บ้านกับวัด ถ้าพระฟังชาวบ้านบ้าง ขณะที่ชาวบ้าน
ต้องหาจุดยืนว่าใครจะเป็นคนเชื่อมกับวัดได้ เพื่อไปเชื่อมกับ 
คนอืน่ๆ จะขยายเครือข่ายออกไป ความชดัเจนอยูท่ีว่า่ทำาอยา่งไร
ให้วัดกับบ้านไปด้วยกันอย่างมีความสุข อย่างน้อยทำางานด้วยกัน
ได้เอื้อกัน บ้านมีปัญหาวัดก็สามารถช่วยได้” เบญจากล่าว  
ปัจจุบันท่านถือว่าเป็นผู้นำาธรรมชาติของชุมชนได้ในขณะน้ี  
ตอนนี้ดึงคนเข้ามาร่วมได้เยอะทั้งรอบในและรอบนอก •
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1
 สมชาย เนียมหวาน เป็นคณะทำางานโครงการร่วมสร้าง
ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการเยาวชนคนสร้างสุขหมู่ที่ 9 
บ้านนาเกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 สมชายเป็นคนอำาเภออ่าวลึกไดภ้รรยาเปน็ชาวเหนอืคลอง 
เมื่อมาอยู่ที่นี่มีบทบาทเป็นเลขานุการในกรรมการมัสยิด ได้มอง
เห็นปัญหาครอบครัวมุสลิม 120 หลังคาเรือนในชุมชนแห่งนี้  
ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนกำาลังออกนอกลู่นอกทาง
 เนื่องจากชาวบ้านนาเกาะไทร หลายครอบครัวต้องออก
ไปทำางานที่อื่นทิ้งลูกหลานอยู่บ้านลำาพัง ขณะที่ปัญหายาเสพติด
และการพนนัเคยแพร่ระบาดในชมุชน เขาจึงคิดวา่นา่จะมาทำาอะไร
สักอย่างจนมาทำาโครงการเยาวชนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทรกับ 

1
สมชาย เนียมหวาน
เบื้องหลังกองทุนนำาชากระบี่้
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สสส. ทำาให้เด็กรวมตัวนัดเล่นกีฬา 
ช่วงเย็นก่อนจะเข้ากิจกรรมทางศาสนา
ที่มัสยิดนาเกาะไทร ตอนค่ำาดึงเด็ก 
มาเรียนคัมภีร์อัลกุรอานและเข้าร่วม
ละหมาด สว่นชว่งวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์
จัดเวทีเด็กและผู้ใหญ่พูดคุยกัน 
 กระบวนการจัดการ ใช้วิธีจัด
กลุ่มเด็กแกนนำาชวนเด็กคนอื่นมาร่วม
กลุ่มและโครงการฯ มีการทำาหลักสูตร
ชมุชนดา้นศาสนาและวถิชีมุชน นอกจากนัน้มกีารใหค้วามรูก้บัเดก็
ในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น เกี่ยวกับยาเสพติด การร่วมกันทำาแปลง
เกษตรประจำาหมู่บ้าน และร่วมกันดูแลแปลงปาล์มสมบัติส่วนรวม
ของมัสยิด
 การตื่นตัวของหลายกิจกรรมนำามาสู่การเกิด “กองทุน 
น้ำาชา” จากการมองเรื่องทุนที่จะมาใช้ขับเคลื่อนชุมชนต่อไป 
ในอนาคตให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเปิดร้านน้ำาชาทุกวันอาทิตย์ 
ที่ศูนย์อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของมัสยิด
 การบรหิารรา้นน้ำาชาใชร้ปูแบบคณะกรรมการทัง้ผูใ้หญแ่ละ
เดก็มารว่มกนับรหิาร มกีารจดัทำาบญัชรีายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ยและ
ได้สรุปรวบรวมเงินเพื่อทำาการเปิดบัญชีกองทุนน้ำาชาเพื่อพัฒนา 
การศึกษา หลังจากทำามาระยะหนึ่งมีเงินผลกำาไรได้จัดสรรเงิน
จำานวนหนึ่งช่วยเหลือการศึกษาของเด็กโดยให้ทุนการศึกษา และ
ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กกำาพร้าในชุมชน
 การใช้คนหลายรุ่นมาทำางานร่วมกันแบบจิตอาสา เพื่อให้
เห็นคณุคา่ของการทำางาน เหน็ถงึทกุสว่นของการทำาทีจ่ะไดเ้งนิมา 
เห็นคุณค่าของเงิน เห็นถึงการพัฒนาคน เด็กเรียนรู้จากการ 
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ปฏิบัติจริง คิดเป็นทำาเป็น รู้จักคิดรู้จักทำา จากที่เยาวชนขาดคน
ดูแลอยู่กันอยางสะเปะสะปะไม่มีใครสนใจใคร การได้มาร่วม 
ชวนคิดชวนทำา ช่วยลดช่วงว่างระหว่างคนต่างวัยได้ด้วย
 ผลปรากฏชัดสามารถช่วยลดปัญหายาเสพติดดึงเด็ก 
ที่เคยแอบทำาพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงออกมาอยู่ในที่แจ้ง เมื่อเด็ก 
มีความสุข ผู้ปกครองมีความสุข ชุมชนมีความสุข ได้รับความ 
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น
 สำาหรับกองทุนน้ำาชามัสยิดนาเกาะไทร บริหารโดย 
คณะกรรมการ มสีดัสว่นจากคณะกรรมการมสัยดิและกลุม่เยาวชน 
วาระ 4 ปี การทำางานภายใต้ระเบียบกติกาของกองทุนกลาย
เป็นต้นแบบไปทำาเป็นกองทุนชุมชนอื่นในกระบี่ไม่ว่ากองทุนขยะ 
บ้านหัวหิน อำาเภอเกาะลันตาและกองทุนมัคคุเทศก์น้อยที่บ้าน 
ท่าเลน อำาเภอเมืองกระบี่ 
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 สมชาย เนียมหวาน มีอาชีพส่วนตัวเป็นมัคคุเทศก์ 
แต่งงานแล้วมาอยู่บ้านภรรยาที่นาเกาะไทร มีบทบาทเป็น
กรรมการมัสยิดรับหน้าที่เลขานุการ เพราะมีความถนัดในงาน
เอกสาร ขณะเดียวกันงานเอกสารทำาให้เขามองเห็นปัญหาชุมชน
ชัดเจน 
 “ผมเคยมีบทบาทในการระดมทุน พัฒนาโรงเรียนตาดีกา 
ขึ้นในพ้ืนที่ของมัสยิด จากเดิมที่เคยเรียนกันในมัสยิดทำาให้เราได้
สถานท่ีอบรมจรยิธรรมคณุธรรมใหก้บัลูกหลาน” เขาเลา่การมาทำา
โครงการกับ สสส. เพราะมองเห็นปัญหาของเด็กในชุมชน 
จึงนำาเสนอกับคณะกรรมการมัสยิด โดยเฉพาะกับครูร้อโสน 
ลกูเหลม็ คณะกรรมการมสัยิดท่ีมาเปน็วิทยากรดา้นศาสนาอสิลาม
ให้กับเยาวชน และต่อมารับตำาแหน่งประธานกองทุนน้ำาชานับว่า
เป็นผู้ที่ร่วมกันทำางานอย่างดีมาตลอด
 สมชายเลา่วา่การทำาโครงการทีร่บัการสนบัสนนุจาก สสส. 
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำาหรับชุมชนในแง่ได้ทุนตั้งต้น ทำาให้ได้มีโอกาส
ในการพัฒนา โดยเป้าหมายหลักอยู่ที่ปัญหาเยาวชน
 “ปี 2556 ผมมีโอกาสเจอกับคุณทวีชัย อ่อนนวน พี่เลี้ยง
โครงการฯ แนะนำาให้มาทำาโครงการ สสส.เห็นแนวทางในการ
ทำางานกเ็ริม่พฒันาโครงการตัง้แตน่ัน้มา โดยมกีจิกรรมหลายอยา่ง
ที่ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง”
 กลุ่มเยาวชนได้ถูกพัฒนาลดความเสี่ยงปัญหาต่างๆ  
ทีร่มุเรา้ มบีทบาทมสีทิธมิเีสยีงในการบริหารกองทนุน้ำาชานอกจาก
ช่วยกันทำาร้านน้ำาชา ส่วนหนึ่งจะออกปั่นจักรยานชวนชาวบ้าน 
มาสนับสนุนร้านน้ำาชา ในแต่ละเดือนจะมีการประชุมของคณะ
กรรมการกองทุนสรุปงาน งบการเงิน เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นความ
โปร่งใส เงินที่ได้จากองทุนน้ำาชา นำามาช่วยเหลือการศึกษาเด็ก 
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ท่ีขาดแคลน สนับสนุนให้เด็กเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จ้างครู 
เข้ามาสอนภาษาต่างประเทศ สำาหรับเด็กในชุมชนที่สนใจแต่ไม่มี
โอกาส 
 สิ่งท่ีสำาเร็จและจับต้องได้หลังทำาโครงการ สสส. สมชาย
มองว่า
 - ได้คนมาทำางาน 
 - ได้แนวคิดใหม่ นวัตกรรมาทางความคิดในชุมชน ที่ไม่
เคยมีมาก่อน
 - กองทุนน้ำาชา ทำาให้การพัฒนาเดินต่อไปได้ 
 สำาหรับสิ่งที่อยากเห็นสำาหรับชุมชนนี้ในอนาคตคือ  
ครัวเรือนมีอาชีพ มีงานสร้างรายได้เสริมเกิดกลุ่มอาชีพ ทุกคน 
ในชมุชนหนัมาดแูลซึง่กนัและกนั ซึง่หากมองสถานการณภ์าพรวม
ชุมชนในขณะนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ชาวบ้านให้ความร่วมมือ 
งานชุมชนได้รับความสนใจ
 “เราจะเดนิต่อดว้ยกองทนุน้ำาชา เมือ่กองทนุน้ำาชาเขม้แขง็
แลว้ อยากทำาสวสัดกิารสขุภาพใหก้บัชมุชน ดแูลคา่รกัษาพยาบาล 
ชวนชาวบา้นมารว่มระดมทนุ ในลกัษณะกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่ดแูล
ทุกคนในชุมชน โดยใช้เงินของกองทุนน้ำาชามาตั้งต้นเดิน”
 การออกมาทำางานในลักษณะนี้ปัญหาที่พบคงไม่ต่าง 
จากทีอ่ืน่กลา่วคอื ในระยะแรกชาวบา้นมกัมองโครงการฯ แบบไม่
โปร่งใส เพราะพวกเขาไม่รู้ที่ไปที่มาของแหล่งทุน เข้าใจว่า 
ผู้รับผิดชอบได้ประโยชน์ หรือต้ังคำาถามต่อไปว่าทำาแล้วได้อะไร  
มีเงินแล้วทำาไมไม่สร้างอาคาร หรือวัตถุที่พวกเขากำาลังต้องการ
 “การแกป้ญัหา ผมใชวิ้ธกีารอธบิายชีแ้จง ในการละหมาด
ใหญ่ทุกวันศุกร์ ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็ต้องใช้วิธีเข้าถึง เข้าไปหาไปเยี่ยม
เป็นรายคน เข้าหาคนที่เราเข้าหาได้ หรือใช้คนอื่นที่เข้าหาคนนั้น
ได้เพื่ออธิบาย ถ้าเข้าใจแล้วชวนมาเข้ากระบวนการลองทำาดู” 
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 เขาว่าในท่ามกลางความไม่เข้าใจจะต้องสร้างผลงาน 
ให้ทุกคนประจักษ์พร้อมไปด้วย เขายกตัวอย่างกองทุนน้ำาชา 
ทำาตอนแรกก็มีคำาถามจากชาวบ้าน ทำาไปเพ่ืออะไร ก็ต้องทำาให้
เห็นว่าเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างไร ต่อยอดไปได้อย่างไร
 “ผมจะไม่ละทิ้งการอธิบายคนที่ไม่เข้าใจงานชุมชน 
แม้พลาดไปสักคนเดียวก็ถือว่าขาดทุน”
 ท่ีผ่านมาชาวบ้านมักมองงานจิตอาสาว่าเป็นการทำา 
เพื่อตัวเองด้วยเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 “ไม่มีใครรู้ว่าที่เราทำาในบางสิ่งบางอย่างนั้น นอกจาก 
ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรในทางวัตถุกับตัวเองแล้วยังต้องจ่ายเงิน 
ส่วนตัวออกไปอีกด้วย”
 สมชายบอกว่า ที่ทำางานเพื่อชุมชนอย่างน้ีไปด้วย 
ความคิดของจิตอาสา ถ้าเขาไม่ทำาก็อยู่ได้ปกติ แต่เห็นว่าลูกๆ 
หลานๆ ในหมู่บ้านกำาลังมีปัญหาหลายอย่าง จึงอยากสร้างคน 
สร้างสังคม อย่าให้มีปัญหาเหมือนอย่างที่แล้วมา
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 “การทำาจิตอาสาเป็นความรู้สึกส่วนตัวหลังจบ ปวส. 
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกระบี่ ผมสมัคร 
เป็นทหารเกณฑ์ไปอยู่ที่ค่ายคลองท่อม มองว่าการใช้ชีวิตทหาร 
ในช่วงนั้นอาจเป็นจุดบ่มเพาะในการทำางานจิตอาสาครั้งสำาคัญ”
 พอปลดประจำาการมาทำาอาชีพมัคคุเทศก์ เขาจึงอาสา
ทำางานให้สังคมทั้งสมัครเข้าชมรมวิทยุสมัครเล่น อาสาช่วยงาน
กู้ภัย และเป็นสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์กระบี่ช่วยงานท่องเที่ยว 
 การทำางานจิตอาสาก็คงเดินหน้าต่อไป ทำาในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ถ้ามีโอกาสพร้อมกระโดดลงไปช่วยทุกเรื่อง 
แม้ว่าจะต้องสละแรงใจแรงกายหรือควักกระเป๋าตัวเอง เป็นการ
ทำางานโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทน สำาหรับคนที่ทำางาน 
จิตอาสา เพราะรางวัลที่ได้รับในมุมมองสมชายคือ
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 - รอยยิ้ม
 - คำาขอบคุณ
 - มิตรภาพ
 - การบอกกล่าวถึงคุณงามความดี เพื่อให้คนอื่นหันมา 
ทำาบ้าง
 “เหล่านี้ย่อมดีกว่าเงินทอง เป็นรางวัลทางจิตใจของคน
ทำางานจิตอาสา ที่เห็นได้ว่าทำาแล้วเกิดประโยชน์ ไม่ได้หวัง 
สิ่งตอบแทนอะไร”
 วิธีคิดของสมชายคือการคิดบวกอยู่เสมอ มองว่าถ้าทำา 
และแก้ปัญหาได้ ย่อมส่งผลต่อสิ่งต่างๆ ในทางที่งาม 
 “อย่าไปคิดแบบปัญหานำา บางคนคิดจะทำาอะไรสักอย่าง 
ก็มองเห็นปัญหาสารพัดที่ขวางทางอยู่ก็ไม่ได้ทำาเสียที อย่างคิด 
เอาว่า เมื่อจะทำางานชุมชนกลัวว่าไม่มีคนมาช่วย ตรงกันข้ามกัน
สำาหรับผมคิดบวกเสมอ เมื่อผมลงมือทำาก็คิดว่าคนจะมาช่วย”
 บางคนคิดว่าทำาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเงิน เขามองว่า 
ปัญหาทุกอย่างในโลกก็มีเอาไว้แก้ ไม่ได้มีเอาไว้มาน่ังทดท้อใจ  
ทุกเรื่องเป็นไปได้หมด ถ้าคิดดีมองโลกในแง่บวกทุกอย่างย่อม 
มีความเป็นไปได้
 คิดบวกนำาหน้าไม่ได้เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆ มานำาหน้า 
 คติประจำาใจของเขา คือ มองคน ชุมชน สังคม ในแง่ดี  
ไม่มองด้านร้ายของสังคม ถ้าคิดและทำาส่ิงดี แล้วเกิดส่ิงดีข้ึน 
ก็ให้ทำาสิ่งนั้นต่อไป
 สมชายมีลูกชาย 3 คน ทุกวันนี้ทุกคนในครอบครัวให้ 
กำาลังใจในการทำางานจิตอาสาอยู่เสมอ •



128 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

สาปีนะห์ แมงสาโมง
ผู้หญิงเก่งชายแดนแว้ง

1
 สาปนีะห ์แมงสาโมง ตดัสนิใจกลบัมาอยูบ่า้นเกดิทีต่ำาบล

โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส พื้นที่สุดเขตชายแดนใต้อันห่างไกล 

และอบอวลด้วยบรรยากาศเหตุการณ์ความไม่สงบ

 จากการสนับสนุนนของ สสส.เธอมีบทบาทโดดเด่น 

นำาชาวบ้านในการใช้สมุนไพรในหมู่บ้านริมแนวป่าฮาลา-บาลา 

 สาปีนะห์เกิดที่หมู่ 2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

จบ ป.6 โรงเรียนบ้านบูเกะตา จบ ม.3 โรงเรียนเวียงสุวรรณ

วทิยาคม ซ่ึงเปน็โรงเรยีนประจำาอำาเภอแวง้ แต่ไปจบ ม.6 โรงเรยีน

คณะราษฎร์บำารุง จังหวัดยะลา โปรแกรมศิลป์-ฝรั่งเศส สอบได้

ทนุมหาดไทยเรียนต่อมหาวยิาลยัเกษตรศาสตร ์คณะมนษุยศ์าสตร ์

เอกสื่อสารมวลชน

2
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 ป ี2540 เรียนจบปริญญาตรี เปน็ปทีีเ่ศรษฐกจิประเทศไทย

กำาลงัย่ำาแย ่เธอกลบัมาเปน็บณัฑติอาสาของกรมประชาสงเคราะห ์

ที่บ้านเกิด ทำางานกับศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำาหมู่บ้านของ 

อบต. มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการอยู่ 2 ปี  

หมดงบประมาณก็ไปทำางานวิจัยกับไบโอเทค ทำางานชุมชนกับป่า 

รวมรวมพันธุ์ไม้ ส่งเสริมการปลูกป่าเสริมในพ้ืนที่สวนยาง 5 ปี 

ที่เธอทำางานอยู่ในอ้อมกอดของป่าฮาลา-บาลา

 ชีวิตในป่าทำาให้เธอเริ่มรู้จักสมุนไพร ระหว่างนั้นยังใช้ 

เวลาวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนต่อปริญญาโททางด้านไทยคดีศึกษา  

ท่ีมหาวิทยาลยัทกัษณิ เลอืกทำาวทิยานพินธใ์นหวัขอ้ การใชพ้ชืผกั

พื้นบ้านเป็นอาหารและยาของชาวบ้านตำาบลโละจูด
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 ปี 2547-2549 เธอได้ทำางานวิจัยฝ่ายกิจกรรมชุมชน

โครงการศกึษานเิวศวทิยาของนกเงอืก (สว่นภาคใต)้ มหาวทิยาลยั

มหิดล โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์นกเงือก 

ร่วมกับชุมชนและเด็กในพื้นที่รอบป่าเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี

 “งานตรงน้ันเกีย่วข้องกบัชมุชนและเดก็กบัการอนรุกัษป์า่ 

เพื่อไม่ให้กระทบกับนกเงือก ทำางานน้ีอีก 2 ปีจึงมีความรู้ 

เก่ียวกับสมุนไพร จากการทำางานวิจัยในป่ามาตลอดจึงตัดสินใจ 

รว่มงานกบัโรงพยาบาลอภยัภเูบศรท่ีจังหวัดปราจนีบรุ ีในป ี2550”

 เธอเล่าว่า ทำางานเป็นฝ่ายข้อมูลสมุนไพรเป็นเจ้าหน้าที่ 

เก็บข้อมูลภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

เก็บข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพร และส่งเสริม

สนับสนุนให้ชุมชนฟื้นฟูความรู้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง 

 ปี 2556 เธอเป็นนักวิจัยร่วมโครงการวิจัยการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำาสายบุรี 

ในประเด็นการวิจัยทรัพยากรด้านป่าไม้ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ 

โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับ อ.นูกูล รัตนดากุล โดยมี ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์  

หัวโครงการวิจัยฯ

 เธอตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านดูแลพ่อที่ป่วย ในปี 2556-

2557 จึงขอรับการสนับสนุนจาก สสส. เป็นหัวหน้าโครงการฟื้นฟู

ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทาง

เศรษฐกจิชมุชน และสบืทอดองคค์วามรู้ภมูปิญัญาการใชส้มนุไพร
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สู่เยาวชน ต่อด้วยปี 2557-2558 เป็นหัวหน้าโครงการธนาคาร

ต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 

 เธอเล่าว่าอยากให้ชาวบ้านใช้ความรู้สมุนไพรที่มีอยู่

ภมูปิญัญาดัง้เดมิเปน็ประโยชนต์อ่เขาเอง หมูบ่า้นแหง่นีเ้ปน็พืน้ที่

ห่างไกล การเข้าถึงหมอลำาบากต้องพึ่งตนเองก่อน การให้ความรู้

เป็นเกราะให้กับชุมชนชาวบ้านให้เขาเข้มแข็งด้วยตนเองก่อน

 “ที่ผ่านมานักวิชาการทำาเรื่องแบบนี้ออกมาเป็นเล่ม  

เป็นรายงาน แต่เราคิดว่าต้องคืนกลับสู่ชุมชนให้มากที่สุด”
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 โจทยห์ลกัจะทำาอยา่งไรทีจ่ะนำาสมนุไพรทีม่อียูม่าใชใ้นชวีติ

ประจำาวันอย่างต่อเนื่องไม่หายไปจากพื้นที่ ขณะที่เด็กรุ่นใหม่ 

ก็ไม่รู้จัก เลยเกิดกระบวนการว่าสร้างธนาคารต้นไม้เพื่อที่จะ 

ส่งเสริมเรื่องป่า เรื่องพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาและนำามาเป็นอาหาร

ได้จะสร้างเป็นแหล่งหมู่บ้านที่รักษาพืชสมุนไพร

 ลกัษณะของหมูบ่า้นวงักระบอืเปน็หมูบ้่านทีม่พืีชสมนุไพร

ขึ้นเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีการเก็บพืชผักพื้นบ้านเหล่านี้มาเป็น

อาหารและยา แต่ความรู้เหล่าน้ีไม่ได้รับการสืบทอดโดยการ 

จดบันทึกเล่าต่อสู่เยาวชนจึงเป็นที่น่าเสียดาย 
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จากคนทำางานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

 เธอใช้กิจกรรม จัดทำาชุดความรู้ โดยมีแกนนำาวานีตา 

(แม่บ้าน) ชุมชนวังกระบือ และสภาชุมชนคนรักต้นไม้วังกระบือ 

มาขบัเคลือ่นการทำางาน โดยชว่ยกนัเกบ็ตวัอยา่งพนัธุไ์ม ้สมนุไพร

พื้นบ้าน ถ่ายทอดไปสู่โรงเรียนเพื่อให้เยาวชนและเด็กในโรงเรียน

ของพื้นที่วังกระบือได้เรียนรู้พืชสมุนไพร

 จากโครงการได้พืชท้องถิ่น 50 ชนิดที่น่าสนใจแบ่งออก

เป็นพืชผักพื้นบ้าน 24 ชนิด และพืชสมุนไพร 26 ชนิด เรียกชื่อ 

ด้วยภาษามลายูท้องถิ่น บางชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่นพบเฉพาะที่นี่ 

ด้านสรรพคุณมีความหลากหลายตามแต่การหยิบไปใช้ในแต่ละ 

ครัวเรือน ยกตัวอย่างพืชผักกินได้ เช่น ซาเมาะปือดะห์ กูเล็ง 

อากา จอแบ ส่วนพืชสมุนไพร ได้แก่ กะจิตีเมาะ หะยีสาเมาะ  

ซูซงอาแยฮุแต เป็นต้น  

 อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแห่งน้ีพบวิธีการดูแลสุขภาพ 

หลังคลอดสมัยโบราณใช้สมุนไพรมาดื่มและประคบ โดยช่วง 

40 วันหลังคลอดมีการนั่งถ่าน ตูกู (ประคบด้วยหิน) นำาหินที่ 

เผาไฟมาแช่น้ำาดื่มเพื่อให้หน้าท้องแบนเรียบและบำารุงมดลูก 

พืชสมุนไพรหลังคลอดที่สำาคัญ ได้แก่ บันตึงบือแน อีซีกือมอแย 

ขมิ้น จูโว๊ะ(ประคบ) ต้นกาโปบาโร๊ะ ยามาโรฮางุห์ เป็นต้น

 “วิถีการใช้สมุนไพรของที่นี่มีความเฉพาะถิ่นเช่นกัน  

อย่างการถ่ายทอดกันแบบปากต่อปากและทดลองใช้เอง ซึ่งวิธีใช้

ต้องได้ผลและสอดคล้องในระดับปัจเจก ขณะที่ในด้านการมาทำา

อาหารมีการเอาใบไม้หลายชนิดมาคั้นน้ำาเพื่อทำาเป็นขนม การทำา

ข้าวยำาที่เป็นสูตรดั้งเดิมต่างจากที่อื่น” สาปีนะห์เล่า



134 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

 สมุนไพรที่พบเฉพาะในชุมชนวังกระบือจนคนถิ่นอื่น

ตอ้งตามหา ไดแ้ก ่นีเล็ง ซาเมาะซอืแด ซาเมาะซอืยา ซึง่นอกจาก

ทีน่ีจ่ะเปน็แหลง่ใหญ ่และคนเฒา่คนแกท่ีน่ีรู่จ้กัยงัมคีนทีอ่ืน่มาขอ

ความรู้อยู่เสมอ

 ที่ชุมชนวังกระบือชาวบ้านบางครัวเรือนปลูกพืชกินได้  

และสมุนไพรไว้ใช้เอง แม้ไม่ได้มีหมอพื้นบ้านแต่ใช้วิธีถ่ายทอด

ภูมิปัญญาสมุนไพรกันแบบปากต่อปากของชาวบ้านเองแนะนำา

ต้นไม้ใบหญ้าท่ีหาได้ในท้องถิ่นใช้รักษาโรค วิธีที่แตกต่างจาก 

ถิ่นอื่น กล่าวคือ มีคนลองใช้พิสูจน์ด้วยตนเองได้ผลแล้วขยาย 

วงกว้างออกไป 

 ในการขับเคลื่อนโครงการ สสส. มีการจัดทำาแผนที่ 

ทำามือชุมชนคนรักต้นไม้ สำารวจเส้นทางเข้าหมู่บ้านของชุมชน 

วงักระบอืจำานวน 30 หลงัคาเรอืนทีต่ดิกบัปา่พบสมนุไพรรอบบา้น 

จำานวน 25 ชนิด พบไม้กินได้ เช่น ต้นสาเม๊าะ ผักหวานช้าง  

พองนีเล็ง ญากง ต้นจอแบ ต้นตด ขณะเดียวกันพบพืชสมุนไพร

ที่หายาก เช่น ต้นหะยีสามะ ต้นกะจิตีเมาะ ต้นซูซงอาแยฮูแต 

ต้นปลาไหลเผือก ต้นกุเล็งอากา เป็นต้น

 การจดัตัง้ธนาคารตน้ไม ้มกีารรวบรวมตน้ไมเ้อาไว้ 2 ส่วน 

คือ ที่บ้านอาสาสมัครและข้างศาลาชุมชนวังกระบือ แนะนำาให้

สมาชิกธนาคารนำาต้นไม้ปลูกเสริมในแปลงของตนเองเพื่อเพิ่ม

ความหลากหลาย มีผู้สนใจปลูกเพิ่มโดยได้รับจากพันธุ์ไม้ จำานวน 

600 ต้น จาก 38 ครัวเรือน 
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จากคนทำางานโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภาคใต้

 “ชุมชนรอบป่าบ้านวังกระบือมีผู้สืบทอดการใช้ชีวิตวิถี 

จากป่าอยู่มาก โดยเฉพาะการเก็บสมุนไพรเป็นความเชี่ยวชาญ

เฉพาะตัวจึงน่าจะพัฒนาด้านอื่นด้วย เช่น เป็นหมู่บ้านเพื่อการ 

ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ในอนาคต”

 สาปนีะหเ์ลา่ เมือ่เขาพฒันาไปสูก่ารทอ่งเทีย่ว การพัฒนา

ด้านอื่นตามมาตั้งแต่ทุกบ้านก็ต้องสะอาด ดึงดูดคนมาเที่ยว  

ชุมชนจะต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีระบบการจัดการและจะได้

หันมาช่วยรักษาป่ามากขึ้น 

 “ตอนน้ีพอใจท่ีชาวบ้านมีการขับเคลื่อนงานได้อย่าง 

เป็นรูปธรรม มีต้นไม้ขาย มีความรู้ ส่วนสำาคัญคือการเอาความรู้ 

มาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ถ้าเราไม่มาทำาโครงการ 

สสส. ตรงน้ีมันก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ไกลมาก การเข้าถึงการ

รักษาพยาบาลก็ลำาบาก”

 เธอเล่าว่าที่มาทำาเรื่องนี้เพราะรู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร 

จากที่เคยอยู่กับป่า รู้จักต้นไม้ใบหญ้า และทำางานกับโรงพยาบาล

อภัยภูเบศวรทำาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยโดยตรง
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 “ตอนมาทำาโครงการ สสส.ตอนแรก คิดว่าหาอะไรทำา 

ระหว่างดูแลพ่อที่ป่วย แต่พอไปชวนชาวบ้านทำายาสมุนไพร  

ทำาน้ำายาล้างจาน เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเห็นว่าใหม่มากสำาหรับเขา 

คนข้างนอกอาจไม่รู้สึกและเข้าใจตรงน้ี แต่สำาหรับคนที่นี่สัมผัส 

ถึงความรู้สึกแบบนี้ได้” 

 เธอเล่าว่าในขณะที่อำาเภอแว้งเองกำาลังมีการพัฒนา  

ในฐานะเมืองชายแดน ชาวบ้านตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลง  

การรับรู้ในเรื่องต่างๆ เหมือนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว อาจเพราะกลไก 

รัฐเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านหรือรัฐเองก็ไม่พยายามในการพัฒนา 

ส่วนนี้ ชาวบ้านก็ดีใจที่เธอลงมาทำาโครงการ สสส. ทำาให้เกิด 

ความรู้สึกใหม่กับชาวบ้าน 
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 “เรารู้ว่างาน สสส. ไม่มีค่าตอบแทนสำาหรับคนทำางาน  

แต่ก็ได้อะไรบางอย่าง เช่น ตอนงานศพพ่อ พบว่ามีคนมาช่วย

เยอะมาก ส่วนมากคือคนที่เราเคยไปช่วยงานเขา เขาก็กลับมา 

ช่วยด้วยน้ำาใจไมตรี”

 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม สาปีนะห์เล่าว่าเริ่มมา

จากใช้ผู้นำาชาวบ้านที่ภาครัฐสร้างและใช้งานมาก่อน ไม่ว่า อสม. 

หรืออื่นๆ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เธอมีข้อสังเกตว่าเขาทำางานก็ไม่ได้

รับความสนใจ หรือดูแลจากรัฐอยู่แล้ว 

 “การมาทำากับเรา เขามีความสุขเพราะว่าเราบอกว่านัด 

วันเสาร์ไปหาหมอยา มีคนไปด้วย 5-10 คน คนเหล่าน้ีรู้ว่า 

การทำางานกับ สสส.ไม่มีค่าตอบแทน แต่การพบปะไปมาหาสู่ 

ถามไถ่เรื่องราวปัญหาต่างๆ ทำาให้เกิดความผูกพัน เมื่อมอบงาน

ทำาร่วมกัน จึงเกิดความร่วมมือ”

 ในมุมนี้มองว่า สสส. เข้าใจชุมชนมากกว่า 

 เธอต้ังข้อสังเกตว่า งานจิตอาสาชาวบ้านอยากทำา 

แต่หลายคนจะต้องดิ้นรนทำามาหากิน มีรายได้เลี้ยงครอบครัว 

ให้อยู่รอด

 “ทำาอย่างไรจึงจะดูแลคนส่วนนี้หรือช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 

บางอยา่ง เชน่ คา่น้ำามนัรถ” สำาหรบัเธอคดิว่าจะชว่ยพัฒนาชมุชน

ต่อไป แม้ว่าไม่มีการอุดหนุนจาก สสส.หรือหน่วยงานใด ต้องการ

ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว 
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 “อยา่งยาทีท่ำาข้ึนมากด็กีวา่ไปซือ้ ตอนนีว้งักระบอืสามารถ

ผลติยาสมนุไพรบางชนดิ นำาไปขายกบัหมูบ่า้นอืน่ เรากค็งทำาเรือ่ง

สมุนไพรกับชาวบ้านต่อไป บางทีการไม่อยู่ภายใต้การสนับสนุน

ของทุนที่อื่น ก็ทำาให้มีเวลาและอิสระในการทำางาน”

 เธอมฐีานโครงการ สสส.ระดบัตำาบล สามารถขยายแนวคดิ

ออกไปในระดับตำาบล กำาลังผลักดันชาวบ้านราว 40 คน ที่อบรม

เกี่ยวกับการนวดแผนไทย ที่ได้รับงบอุดหนุนจาก ศอ.บต. มารวม

กลุม่เปดิบรกิารนวดแผนไทย เพือ่ใหช้าวบา้นเหลา่นัน้มรีายไดเ้สรมิ

และจะพัฒนาคนกลุ่มนี้ในด้านอื่นด้วย 

 เรื่องหนักใจที่ผ่านมาเธอเล่าว่า แม้จะส่ือสารกับ 

ชาวบ้านได้ แต่สื่อสารกับรัฐนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมาก 

 “อยา่งเราอยากใหน้ายอำาเภอมาดสูิง่ท่ีชาวบา้นทำา ซึง่อาจ

เป็นช่องทางในการสนับสนุนต่อนั้น มันดูว่ายากเสียเหลือเกิน  

รฐัมกัอยูใ่นสถานะท่ีเชญิแล้วไมม่าร่วม ข้าราชการทำาตามนโยบาย

เฉพาะเป็นพักๆ ไม่ได้มองภาพรวมศักยภาพหมู่บ้าน ไม่เชิญ 

ชาวบ้านไปร่วมประชุม ถ้ารัฐต้องการอะไรชาวบ้านทำาให้ แต่ถ้า

ชาวบ้านต้องการรัฐไม่ได้ทำาให้ นี่คือความแตกต่าง”

 เธอเล่าขณะที่ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ กอ็าจมปีญัหาทางดา้นการเมอืง วา่ไมใ่ชเ่รือ่งหรอืกลุม่คน

การเมืองของเขา 
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 นอกจากงานท่ีกล่าวถึงมาแล้ว ทีผ่า่นมาสาปนีะหม์ผีลงาน

ทางด้านการทำางานด้านเยาวชนมากมาย เช่น ผู้ประสานงาน

โครงการทุนการศึกษาเด็กรักษ์ป่าบูโดในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ 

โครงการ “เธอ...คือแรงบันดาลใจ” โครงการกิจกรรมธรรมชาติ  

มุ่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเยาวชน 3 จังหวัดภาคใต้ โครงการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของเครือข่าย “รักษ์ป่าบูโด” โครงการ

สนบัสนนุชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ฟืน้ฟชูายแดนภาคใตข้องสถาบนัชมุชน

ท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ผู้ประสานงานประกวดโครงการลูกโลก 

สีเขียวโดยเยาวชนของเครือข่ายรักษ์ป่าบูโดในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 

ภาคใต้ จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทเยาวชนครั้งที่ 15 

ประจำาปี 2556

 “เราคงจะปักหลักอยู่กับ 3 จังหวัดชายแดนอยู่กับชุมชน 

ช่วยงานพัฒนา เท่าที่จะมีกำาลังทำาได้” เธอกล่าว •
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วัชรินทร์ นาคบำารุง
พลังดอกไม้เคลื่อนชุมชน

1
 วัชรินทร์ นาคบำารุง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดาวเรือง
สร้างสุขคนปากตรัง หมู่ 2 บ้านปากตรัง ตำาบลต้นยวน อำาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่รับการสนับสนุนจาก สสส.
 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยแนวคิดง่ายๆ “สวย 
สร้างสุข” มีจุดเริ่มต้นจากสภากาแฟบ้านปากตรัง ชุมชนเล็กๆ 
ท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้เขื่อนรัชประภา 
 บ้านปากตรังมี 500 กว่าครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำาสวนยาง 
และปาล์มน้ำามัน กรรมการในชุมชนคิดว่าทำาอย่างไรในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ในที่สุดค้นพบว่า
กิจกรรมปลูกดาวเรือง นอกจากแปลก สวย เป็นรายได้เสริม  
ยังใช้เป็นเครื่องมือในการรวมคนของชุมชนที่เริ่มจะเหินห่าง 
มากขึ้นในวิถียุคใหม่ 

3
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 วัชรินทร์เกิดที่ปากตรัง ในครอบครัวที่พ่อมีตำาแหน่ง 
เป็นสารวัตรกำานัน สภาพหมู่บ้านปากตรังเมื่อ 50 ปีก่อน  
เปน็ชนบทมถีนนตัดผา่น คนมาถางปา่ทำาสวนปลกูขา้วไร ่ขา้วโพด 
หลังเก็บเกี่ยวจะหันมาปลูกยางพารา
 “คนในชนบทแบบก่อนจะมีการพึ่งพาอาศัยกันบ้านไหน
แกงอะไรก็จะแบ่งปันกันมีงานอะไรก็มาช่วย มีความรักใคร่ 
สามคัค ีหลังความเจริญเข้ามา ภาพการไปมาหาสูก่ารเขา้ไปหากนั 
แบ่งข้าวกันกินไม่มี” 
 เขาเรยีนเกษตรทีว่ทิยาลยัเกษตรกรรมสรุาษฎรธ์าน ีแลว้ไป
เรียนต่อเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกที่บางพระ จังหวัด
ชลบุรี แต่เรียนไม่จบเพราะตัดสินใจออกไปทำางานบริหาร 
สวนปาล์มที่ชลบุรี เขามีครอบครัวที่นั่นและอยู่มาถึง 16 ปี 
นอกจากปาล์มเขามีความรู้ทางการเกษตรหลายรูปแบบไม่ว่า 
มันสำาปะหลังสับปะรด รวมทั้งการปลูกดาวเรืองก็เคยทำาครั้งแรก 
ที่นั่น 
 “ผมตั ดสิ นใ จกลั บ 
มาบ้านในปี 2548 เพราะ 
เ ร่ิ ม เ บื่ อ ร ะบบบา งอย่ า ง  
พาครอบครัวกลับมาก็พร้อม
กับประสบการณ์เต็มเปี่ยม  
มาทำาสวนปาลม์ และยางพารา
มรดกตกทอด” เขาเล่าว่า 
ตอนกลับมาบ้ านครั้ งแรก
เครียดมาก เพราะไม่มีใคร 
พูดดว้ย เพราะจากบา้นไปนาน
ไม่มีคนรู้จักมักคุ้น ส่วนมาก
เคยรู้จักในวัยที่ยังเด็กมาก
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 “ผมไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ก็เลยใช้วิธีแนะนำาตัวเอง 

โดยเข้าประชุมหมู่บ้าน ใช้เวทีดังกล่าวเสนอแนวคิดเห็น ความรู้ 

ประสบการณ ์หรอือาจเพราะพอ่ผมเคยเปน็สารวตัรกำานนัมากอ่น 

ราว 2 เดือน ทุกคนก็รู้จักยอมรับ ในเดือนที่ 4 ได้รับเลือก 

เปน็ประธานกองทนุหมูบ่า้น หลงัอยูห่มูบ่า้นครบปลีงสมคัร อบต. 

ได้ตำาแหน่งเลขานุการสภา อบต.มีหน้าที่จับประเด็นจากที่ประชุม 

ทำาให้รู้ปัญหาแนวคิดของแต่ละคน”

 รับตำาแหน่งสมาชิก อบต.2 ปีคร่ึง ผู้ใหญ่บ้านคนเดิม 

เสียชีวิตลง แกนนำาหมู่บ้านอยากให้เขามาลงตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

โดยมีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่ต้องลงแข่งขันกัน ในปี 2551 จึงมา

รับตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

 ขณะนั้นมีการทำาแผนชุมชน วิเคราะห์ชุมชนพบว่าคน 

ในชมุชนไมค่อ่ยจะมสีว่นรว่ม เนือ่งจากความเปลีย่นแปลงทีช่มุชน
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ชนบท กำาลังเปลี่ยนไปเป็นชุมชนเมืองทำาให้คนมุ่งทำามาหากิน  

มุง่ทีจ่ะทำาเร่ืองสว่นตัวไมไ่ดม้องภาพรวมของหมูบ่า้น ชว่งเวลาหนึง่

คนกห็า่งเหินแตกแยกจากความขัดแย้งการเมอืง เปน็จดุเริม่ตน้ของ

การดำาเนินการกิจกรรมโดยใช้ดาวเรืองมาเป็นสื่อรวบรวมคน 

 วัชรินทร์เป็นผู้ใหญ่ได้ 3 ปีก็ลาออกเพื่อให้คนอื่นได้เป็น

ต่อโดยไม่ยึดติดกับตำาแหน่งแต่ยังรับใช้ชุมชนเหมือนเดิม

 ก่อนมาทำาโครงการกับ สสส. งานจิตอาสาของเขาเริ่ม 

มาจากการเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 14 ตำาบลวิถีพอเพียง 

ท่ีรับการสนับสนุนจาก ปตท. ในฐานะเลขาธิการโครงการฯ  

เป็นกิจกรรมที่ทำาให้รู้จักเข้าใจวิถีพอเพียงจิตอาสา

 “การมาทำาโครงการ สสส. ก็เพราะเห็นว่าหลักคิดคง

เหมือนกัน”

 การส่งเสริมดอกดาวเรืองบานสะพรั่งไปทั้งหมู่บ้าน  

จนสามารถวางตำาแหน่งบ้านปากตรังเป็นแหล่งผลิตดาวเรือง 

แหล่งใหญ่ของภาคใต้ ผลักดันที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ดาวเรือง  

และสร้างตลาดกลางดาวเรือง 

 สิ่งสำาคัญกว่าเศรษฐกิจ ดาวเรืองสามารถสร้างมิตรภาพ 

ในครอบครัวจากการมาปลูกดาวเรืองร่วมกัน สร้างมิตรภาพกับ 

คนอืน่ สร้างเครอืข่ายทีม่คีวามสขุ สรา้งใหค้นรูจ้กัการจดัการตนเอง 

การจัดการกลุ่ม จัดการในชุมชนนำาไปเชื่อมเรื่องอื่น เช่น มิติเชิง

วัฒนธรรม 

 “ดาวเรอืงเปน็เครือ่งมอืในการรวมคนจรงิๆ ในแงเ่ศรษฐกจิ

หลายคนกม็รีายไดจ้ากอาชพีหลกัพอเลีย้งตวัเองอยูแ่ลว้ ดาวเรอืง

ปลูกเสร็จแล้วเตะทิ้งก็ยังได้ เรามองว่าดาวเรืองมาเป็นกลไกหน่ึง 
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ในการดึงคนมามีส่วนร่วม มาสร้างชุมชนน่าอยู่ พึ่งพาตนเองได้ 

การที ่สสส.มาชว่ยเสรมิกท็ำาใหท้กุอยา่งพฒันาไดเ้รว็ข้ึน การอบรม

ดาวเรืองในชุมชน ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะกลับไปทำาดาวเรือง 

แต่ในการจัดกิจกรรมทุกคนได้มาทำากิจกรรม รับประทานอาหาร

กลางวนัรว่มกนักย็อ่มสรา้งความผกูพนั ความสมคัรสมานสามคัค ี

มีส่วนร่วมในการพัฒนาเร่ืองอ่ืนต่อไป พูดง่ายๆ เราใช้ดาวเรือง

เป็นเครื่องมือ”

 สำาหรบับา้นปากตรงั ดาวเรอืงเปน็เครือ่งมอืสำาคญัสำาหรบั

การรวมตัวของชุมชน มองว่าถ้าไม่มีดาวเรืองก็ไม่รู้จะใช้พลัง 

ส่วนไหนมาใช้ เมื่อทำาสำาเร็จดาวเรืองยังเป็นจุดขายและอยู่คู่บ้าน

ปากตรังจากที่ชุมชนนี้ไม่มีจุดขายอะไรเลย

 หากมองกระบวนการขับเคลื่อนสังคมโดยดอกดาวเรือง 

วัชรินทร์เล่าว่า ในหมู่บ้านมีทีมแกนนำา มีตัวแทนที่มาเจอะเจอ

ปรึกษาหารืออยู่เป็นประจำาราว 10 คนเหล่านี้ ส่วนมากเป็นอดีต

ผู้นำาชุมชนผู้นำาธรรมชาติ ส่วนมากมีบทบาทการเมืองท้องถิ่น 

มาก่อน จึงรู้จักคนรู้จักพื้นที่เข้าใจปัญหาชอบจับกลุ่มมานั่งคุยกัน

ตามบ้านหลายบ้านสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไป ในรูปแบบไม่เป็น

ทางการคุยกันทุกเรื่องเป็นกลุ่มที่ทำางานได้และไม่ได้หวังประโยชน์

ส่วนตัว เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน แนวคิดการพัฒนาต่างๆ 

มักจะมาจากคนกลุ่มนี้ 

 มีมุมมองน่าสนใจที่ว่า สมาชิกที่มารวมกันเหล่านี้ หลาย

คนเคยต่อสู้ทางการเมืองกันมาแล้ว แต่ก็มาทำางานร่วมกันได้ด้วย

เหตแุละผลท่ีว่าตำาแหนง่ทีเ่คยแขง่ขนัแยง่ชงิกนัน้ันเปน็เพียงหวัโขน 

แนวคิดใหม่ทำาอย่างไรก็ได้ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ 
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 ในกลุ่มดังกล่าวจะใช้วิธีมองแบบที่มองว่าทุกคนมีความ

สำาคญัเท่ากนั บทบาทเหมอืนกนัทำางานไดเ้ทา่กนั แตใ่หเ้กยีรตคิน

อาวุโส การอยูร่ว่มกนัเนน้การรกัษาใจกนัมกีารขดัแยง้ ทะเลาะกนั 

แต่จะไปจบด้วยเหตุและผล

 “ดาวเรอืงเกดิจากการคยุกนัในวงกาแฟ วา่จะเอาดาวเรอืง

มาลองปลูก ตอนแรกแค่คิดว่าสวยงามพอขายได้ ก็ทำามาเรื่อย  

พอมาเจอโครงการ สสส. เข้ากับแนวคิดพอดี เราต้องการเอาตรง

นีม้ารวมคนท่ีจริงไมใ่ชค่ดิว่าเปน็รายไดห้ลกั เพราะสว่นใหญอ่าชพี

หลักก็พอให้อยู่ได้อยู่แล้ว” เขาเล่า 
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 หาเครอืขา่ยทำางาน หามติร โดยการแจกดาวเรอืงชว่ยงาน

ต่างๆ ในหมู่บ้าน อย่างงานศพ ให้ดาวเรืองไปใช้ฟรี นอกจากนั้น 

มีการนัดพูดคุยไม่เป็นทางการ สำาหรับวัชรินทร์ใช้บทบาทอดีต

สมาชกิ อบต. และอดตีผูใ้หญม่าชว่ย บทบาทใหมท่ีไ่มเ่ปน็ทางการ

นำาเสนอแนวคิดให้ชาวบ้าน เอาความรู้เดิมของกลุ่มดาวเรือง 

ที่มีอยู่แล้วมาสอนชาวบ้านขยายออกไป ประชุมย่อยทุกวัน  

สร้างสัมพันธ์ในกลุ่ม วางแผนการทำางาน ใช้ดาวเรืองเป็นตัว

กิจกรรม กลไกหนึ่งดึงคนมามีส่วนร่วม 
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 เขาเล่าวา่ ตอนทำาโครงการ สสส.เริม่จากแกนนำา 5-6 คน 

มาคุยอย่างไม่เป็นทางการ แล้วแบ่งหน้าที่ในการลงไปพบกลุ่ม

ต่างๆ ในชุมชน รวมคนส่วนแกนนำา เพ่ือขยายแนวคิดออกไป  

แบบแชร์ลูกโซ่ 

 “อย่างท่ีเล่าว่าการประชุมแบบไม่เป็นทางการ จะมี 

บ่อยมาก สถานที่ก็วนไปตามบ้านต่างๆ เราจะนัดกันในช่วง 

11 โมง - บ่าย 2 เพื่อมากินข้าวเที่ยงด้วยกัน”

 ดาวเรืองกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนปากตรังไปแล้ว 

ทุกวันนี้ใครพูดถึงปากตรังต้องนึกถึงดาวเรือง

 “เป้าหมายในอนาคต ยังใช้ดาวเรืองเป็นกิจกรรมข้อต่อ 

ให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน มาพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง  

ชว่ยเหลอืตนเองได ้และอยูก่นัอยา่งมคีวามสขุ มองวา่วนัขา้งหนา้

ชุมชนจะดีข้ึน ปัญหาหลายอย่างจะคล่ีคลาย โดยดาวเรืองเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ทำาให้ทุกคนมีความสุข” 

 เขาว่า หากทุกคนต่างคนต่างอยู่เหมือนอดีตช่วงหน่ึง 

คงไม่เป็นผลดี เพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องร่วมกัน ไม่ว่า 

ยาเสพตดิ เศรษฐกจิ มลพษิ ลกัเลก็ขโมยนอ้ย การรวมคนไดท้ำางาน

เป็นทีม ย่อมประสบผลสำาเร็จมากกว่า

 “ที่ชาวบ้านยอมรับเพราะผมเป็นคนใจกว้าง จิตอาสา  

มีน้ำาใจ มีความเป็นผู้นำา ยอมรับความคิดคนอื่น รักษาเวลา  

อาจจะเปน็เพราะวา่พอ่และครอบครวัสอนเรามาอยา่งนัน้ ไมเ่หน็

แกต่วั ซึง่กเ็ปน็มาตัง้แตเ่ดก็ ผมกท็ำากจิกรรมในฐานะผูน้ำา และงาน

สังคมมาตลอดชีวิต” วัชรินทร์เล่า ตลอดชีวิตของเขาผูกพันอยู่กับ

งานจิตอาสา มันติดอยู่กับตัวมาตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 
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 ทัศนะส่วนตัวของวัชรินทร์

เขาบอกว่า เปน็คนไมก่ลวัปญัหา

เลย เพราะคิดเสมอว่าปัญหา 

ทุกอย่างแก้ได้

 “คงมาจากพ่อแม่ที่สอน 

อีกอย่างผมเป็นคนอ่านหนังสือ

ทุกชนิด อ่านตลอดเวลา เปน็มา

แต่เด็ก เพราะพ่อบังคับให้อ่าน 

เป็นนักคิดที่คิดอยู่ตลอดเวลา  

ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีปัญหา 

ก็แก้ไปทีละเปลาะ นั่นคือหลัก

ทำางาน 

 ที่ทำางานให้สังคม เพราะ

อยากเห็นสังคมเจริญ สงบสุข แบ่งปันเอื้ออาทร 

 “ในการทำางานผมคิดว่า ที่ยากที่สุดคือการรวมคน 

การจะชวนเขามารว่มทำางานตอ้งใหแ้นวคดิ อธบิาย แต่การทำางาน

ของผมเองไม่เจอปัญหาหนัก เพราะเรามีทีมคอยดูแลซึ่งกัน 

และกัน ไม่เกิดภาวะโดดเดี่ยว ถ้าคิดจะทำาคนเดียวคงเป็นเรื่อง 

ที่เป็นไปไม่ได้”

 การบริหารคน เขายกตัวอย่างชาวบ้านเข้าใจผิดเรื่อง 

ดาวเรอืงมาตอ่วา่ กไ็มป่ล่อยใหเ้ร่ืองคา้งคาไว้ ตอ้งอธบิายใหเ้ขา้ใจ 

บางทีก็ไม่สนใจว่าใครผิดใครถูก แต่จะเป็นฝ่ายเข้าไปหาก่อน 
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 “เรารู้ว่าถูกก็ไปขอโทษคนผิดได้ หรือคนผิดมาขอโทษ 

คนถูกก็ได้ทั้งนั้น หรือถ้ามีการโกรธเคืองขัดแย้ง บางกรณีคู่ขัดแย้ง

คุยกันเองไม่ได้ ก็หาคนอื่นที่สามารถมาคุยทั้งสองฝ่าย เพื่อปรับ

ความเข้าใจกันได้เพราะว่าเป้าหมาย ก็คือการอยู่ร่วมกันอย่าง 

มีความสุข”

 เขาอยากให้คนที่ทำางานจิตอาสาแบบเขา ตั้งใจทำางาน 

ถา้เจอปญัหา กใ็หค้ดิถงึพระราชดำารสัในหลวงทีว่า่ “ถา้เกดิปญัหา

แล้ว แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องช่วยกันหลายๆ คน ...”

 เขาว่าในความเป็นจริงปัญหาถ้าเราแก้ด้วยตัวคนเดียวได้

ไม่เป็นไร แต่ต้องบอกปัญหาให้เพื่อนได้รับรู้และช่วยกันแก้ 

หลายๆ คน ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ และมีทางออกไม่ทางใด 

กท็างหนึง่ บางครัง้ตอ้งทำาตวัใหเ้หมอืนสายน้ำา เจอกอ้นหนิกห็ลบ

เบี่ยงไปไม่เช่นนั้นก็แก้ปัญหาไม่ได้

 “ถ้าเจอปัญหาอาจจะคิดถึงกลุ่มดาวเรืองของเราก็ได้” 

 วัชรินทร์เล่าอย่างอารมณ์ดี และแม้จะทำางานสังคม  

เขายังถือหลักแบ่งเวลาทำางานส่วนตัวอย่างเหมาะสม เพ่ือดูแล

ภรรยาและลูกชายสามคน เรียกว่าทั้งชีวิตส่วนตัวและชุมชนต้อง

ไม่เสียหาย •
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สุวรรณา  อภิญญานันท์
สร้างคุณค่า 168 ตารางวา 

1
 สุวรรณา อภิญญานันท์ ประธาน อสม.ชุมชนเสม็ดเรียง 

เปน็ผูร้บัผดิชอบโครงการสรา้งสขุภาวะชมุชนคนเสมด็เรยีง อ.เมอืง 

จ.สุราษฎร์ธานี

 เธอได้ใช้บทบาทประธาน อสม. ดึงส่วนต่างๆ มาร่วมกัน

ทำางานเพื่อชุมชนเมือง ซึ่งมีปัญหาหลายอย่างหนึ่งในนั้นเกี่ยวกับ 

พืน้ทีส่าธารณะของชมุชนซึง่หายาก เพราะทีใ่นเมอืงเปน็ทำาเลทอง 

มีราคาแพง 

 “การทำากิจกรรมสาธารณะของชุมชนที่ผ่านมาไม่มี 

พื้นที่กลาง งานสาธารณสุข การประชุมชี้แจง กิจกรรมสาธารณะ 

อาศัยยกเต้นท์กลางถนนเป็นการชั่วคราวสัญจรไปตามจุดต่างๆ  

4
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ซึ่งไม่สะดวก” เธอเล่า จนได้

โครงการที่รับการสนับสนุน

จาก สสส.ทำาให้เห็นช่องทาง

โอกาสใหม่ที่น่าสนใจ 

 ชุมชนเสม็ดเรียงใน

เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

เป็นชุมชน 1,420 ครัวเรือน 

ประชากร 2,000 กว่าคน  

เป็นชุมชนเมืองท่ีประกอบ

ด้วยความหลากหลาย เป็นที่

อ าศั ย ของคนหลายก ลุ่ม 

ทัง้คนดัง้เดมิ และคนทีอ่พยพ

เขา้มาทำางานรบัจา้งทัง้คนไทย

และแรงงานต่างด้าว 

 ปัญหาชุมชนอยู่ที่เศรษฐกิจและสุขภาพ มีประชากร 

กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด การขับเคลื่อนโครงการ สสส. โดยทำากิจกรรม

ในเชิงสร้างสรรค ์มเีปา้หมายเพือ่ต้องการเหน็ความเปน็อยูข่องคน 

ที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ด้านสุขภาพที่ดี

 “กฬีากเ็ปน็สว่นหนึง่ทีเ่รานำามาใช ้แตป่ญัหาคอืไมม่พีืน้ที่

สาธารณะ ขยับทำาอะไรเป็นการยากลำาบาก อย่างมีผู้สูงอายุ  

4-5 คนในชมุชน พยายามเดนิออกกำาลงักายตามถนนทกุเชา้-เยน็ 

เราเห็นแล้วห่วงว่าอาจถูกรถเฉ่ียวชน แต่ถ้าเราจะให้เขาไปออก

กำาลังกายนอกชุมชน ก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะอายุมากแล้ว ได้แต่

คิดว่าถ้ามีพื้นที่กลางขึ้นมาสักแห่งเพื่อให้คนได้ออกกำาลังกาย”
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 การระดมความคดิของคณะทำางานซึง่มกีรรมการและภาคี

เครือข่าย ซึ่งสุวรรณาได้ใช้บทบาทประธาน อสม. ดึงหลายส่วน

มาช่วยงาน อย่างการเชิญสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรี

นครสรุาษฎร์ธาน ีมาเปน็ทีป่รกึษาผลกัดนัใหม้กีารประชมุทกุเดอืน

 เธอเลา่วา่ในเวลาต่อมาภาคเีครือข่าย บุญศริ ิวงศป์ระดษิฐ์ 

พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ PCU ตลาดดอนนก เสนอพื้นที่ว่าง

ในชุมชนแห่งหนึ่งมาใช้ที่ดินแห่งนั้นขนาด 168 ตรารางวา ยังเป็น

ท่ีดินพรุว่างเปล่า ได้ใช้ความพยายามไปสืบถามว่าเป็นของใคร  

จึงไปหาเจ้าของที่ดิน คือ ธเนศ คงเมือง นักธุรกิจเจ้าของร้านทอง 

 “โดยไมรู้่จักมากอ่น เรากเ็ปดิใจถงึโครงการนีว้า่เราตอ้งการ

ใช้พื้นที่ในการออกกำาลังกาย คุณธเนศมองเห็นว่าเป็นการดีที่ได้มี

ส่วนช่วยชุมชน แต่ว่าที่ดินดังกล่าวได้ยกให้ลูกไปแล้ว ก็ต้องคุย 

กับเจ้าของที่ดินตัวจริง เมื่อได้ไปคุยจึงได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 

เป็นเวลา 3 ปี”
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 พื้นที่ไม่ได้มากมายแต่กับในชุมชนไม่มีพ้ืนที่กลางนับว่า 

มีความสำาคัญ สุวรรณายอมรับความจริงที่ว่า ใน 70 ชุมชน 

ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่กลาง ยกเว้น 

ตามหมู่บ้านจัดสรรบางแห่ง อาจจะมีการเว้นพื้นที่เอาไว้ใช้งาน  

แต่ก็เป็นส่วนน้อย 

 มีพื้นท่ีออกกำาลังกายในเขตเทศบาล แต่มักอยู่ไกลจาก

ชมุชน โอกาสท่ีคนหาเชา้กนิค่ำา ชวิีตถกูเรง่รดัดว้ยภารกจิและเวลา 

จะได้ไปใช้ก็น้อย เพราะไม่สะดวก ทำาให้ขาดโอกาสไป กิจกรรม

ของคนเมืองก็มีอยู่ อย่างเช่น มีสถานที่ลีลาศ แต่สำาหรับชาวบ้าน

หาเช้ากินค่ำา คงไม่มีโอกาสแบบนั้น มันยาก ถ้าอยู่ใกล้บ้าน  

จึงจะทำาให้เขาเข้าถึง 

 เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

จึงเริ่มปรับปรุงสถานที่ นอกจากถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเจ้าของที่ใจดี

คอยรายงานการทำางานอย่างตรงไปตรงมา จนเขาก็พอใจใน

กิจกรรมท่ีทำาเพื่อชุมชน ไปเยี่ยมคารวะและอธิบายความเป็นไป

เป็นมาของโครงการว่าเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันต้องใช้ความ 

ร่วมมือจากหลายส่วนตั้งแต่เรื่องดินที่ใช้ถม เครื่องจักร กำาลังคน 

 หลังปรับพื้นที่เสร็จมีการเชิญเจ้าของที่ดินมาส่งมอบที่ 

ให้กับชุมชนโดยให้รองนายกฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษามารับมอบ โดยมี

การทำาหนังสือเอกสารให้ใช้สิทธิเหนือแผ่นดิน 

 เธอเล่าว่าการใช้พื้นท่ีท่ีได้ รับมา ต้องการใช้ในการ 

ออกกำาลังกาย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสมุนไพร 

และลานเอนกประสงค์ในการรองรับกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้

ในอนาคตต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนมาช่วยกัน 
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 “ตอนนี้การใช้พื้นที่ กลุ่มผู้สูงอายุก็มาเดินออกกำาลังกาย

บ้างแล้ว ช่วงเย็นเด็กออกมาเล่น อยากเห็นว่าได้พื้นที่สาธารณะ 

ท่ีทุกคนในชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ  

กจ็ริง แตจ่ะเปน็จดุเริม่ตน้ของบางสิง่บางอยา่งทีไ่มเ่คยไดร้บัโอกาส

แบบนี้มาก่อน”

 หลกัการทำางาน สวุรรณาเลา่วา่ นอกจากใชบ้ทบาท อสม. 

ที่คนรู้จัก ส่วนหนึ่งก็ใช้ความเป็นกันเอง ที่พบปะรู้จักกันในชุมชน 

มาประสานฝ่ายต่างๆ มาช่วยกันทำางาน มันเป็นการต่อเชื่อมกัน

ในระหว่างการทำางานจิตอาสาเพื่อชุมชนมาก่อน อย่างที่อาจารย์

สมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ คณะทำางานฯ เล่าว่าที่มาช่วยเพราะ 
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เขาเองเปน็แกนนำาในหมูบ่า้นอยูแ่ลว้ เจอคณุสวุรรณาลงไปทำางาน 

อสม. มีโอกาสได้พูดคุย มองเห็นเป้าหมายทำางานจิตอาสา  

ก็มาช่วย

 “ตอนแรกจะถูกมองการทำางานแบบนี้ในแง่ลบ ว่างานนี้ 

เปน็ฉากหนา้ไมใ่ชเ่รือ่งจรงิทำาเสรจ็แลว้กไ็ป เรากใ็ชก้ารอธิบายผา่น

คนที่เราอธิบายได้ เพื่อไปสู่ต้นตอว่าเราทำาไปเพื่ออะไร” เธอเล่า

ถึงปัญหาอุปสรรค 

 “คนมักเข้าใจว่าเราเอาเงิน สสส.มาใช้เอง ทั้งที่แจก

โครงการให้ทุกคนดูโดยไม่ได้เก็บงำาเอาไว้คนเดียว นอกจากต้อง

อธบิายทำาความเขา้ใจดว้ยตวัเอง ภาคเีครอืข่ายมส่ีวนชว่ยทำาความ

เข้าใจในเรื่องความเคลือบแคลงโดยเฉพาะเรื่องการเงินให้เห็นว่า 

ใช้เงินอย่างไร ไม่ได้เอาเข้าประโยชน์ ใครส่งผ่านเพื่อนฝูง ทีมงาน 

ไปยังคนที่ปล่อยข่าว”

 สุวรรณาเล่าว่า เธอไม่ใช่คนเสม็ดเรียงโดยกำาเนิด แต่ย้าย

มาจากปัตตานี สมาชิกในครอบครัวทำางานบริษัทเป็นเอเย่นต์ 

ส่งนมหลายแห่งในภาคใต้ เมื่อเลิกธุรกิจเลยมาอยู่ที่สุราษฎร์ธานี 

ในปี 2540 ทำาธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ตและหอพัก

 “ตอนนั้นดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ในบ้านหลังที่อาศัย

อยู่ในปัจจุบัน หลังจากพ่อเสียพี่น้องที่เคยดูแลพ่อก็ว่าง ครั้งแรก

ถูกชวนเข้าชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลทำางานช่วยผู้สูงอายุ” 

เธอเล่า

 หลังจากทำางานใหก้บัชมรมผูส้งูอาย ุคนเลง็เหน็วา่การงาน

จิตอาสา เจ้าหน้าที่เลยชวนทำางาน อสม.
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 “หลังจากดูแลพ่อ และไม่มีพ่อต้องดูแลแล้ว ก็เลยมา 

คิดว่า อย่างนั้นไปดูแลคนอื่นบ้างก็น่าจะดี ก็เลยตัดสินใจสมัคร 

อสม. เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา”

 ชว่งแรกเปน็ อสม.กบัชมุชนอืน่ เพราะตอนนัน้เสมด็เรยีง

ยังไมม่ ีอสม. อยา่งเปน็ทางการ หลังจากไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ประธาน

อสม.เสมด็เรยีงมทีีมงาน อสม. 13 คน สง่เสริมกจิกรรมทัง้สขุภาพ 

และอืน่ๆ การทำางานจะเนน้การแบง่งานกนัทำา แบง่หน้าทีแ่ละเขต

รับผิดชอบของแต่ละคนไป 

 เธอมองว่าการที่เราได้ทำาหน้าที่ ประธาน อสม. เป็นส่วน

หนึ่งให้ได้มาทำางานนี้ได้ เพราะชาวบ้านรู้จักว่าเป็นคนมีจิต

สาธารณะ ก็ทำาให้สามารถชวนคนอื่นมาร่วมได้

 “การที่คนมองเห็นไว้เนื้อเชื่อใจ ก็เอาความร่วมมือจาก 

คนอื่นต่อๆ กันมาได้อีก เช่น เอาขนมมาเลี้ยงในกิจกรรม ช่วยทำา

ทุกอย่างในงานของเรา แม้ว่าเรายังไม่รู้จักเขา แต่เราก็มองเห็น

ความปรารถนาดีเข้ามาช่วย”

 การทำางาน อสม.ในอีกมุมหนึ่ง คือการที่รู้จักคนมากขึ้น 

จงึมองออกว่าเมือ่มาทำาโครงการ สสส. จะดงึใครมาชว่ยงานไดบ้า้ง

 “อยา่งเชน่อาจารยส์มปราชญ ์ชยัสตุานนท ์ทีเ่ปน็อาจารย์

อยู่เทคนิคสุราษฎร์ธานี เห็นอะไรหลายอย่างน่าสนใจ เช่น ปลูก

ผกักนิเองมแีนวคดิดีๆ  หลายเรือ่งกช็วนมาเปน็คณะทำางานวิธีชวน

มาทำางานก็คือเอาโครงการไปให้ดูที่บ้านและบอกว่าอยากให้ 

เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ สำาหรับท่านสุคนธ์ กาญจนามัย  

อดีตเกษตรอำาเภอกาญจนดิษฐ์ คณะทำางานโครงการเห็นว่ามี

บทบาทเปน็วิทยากรงาน อสม.อยูก่อ่น ในดา้นตา่งๆ เชน่สมนุไพร 
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และเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน ก็มองว่า เมื่อมาคุยอะไรกันในทีมงาน 

ก็ทำาให้ไม่เครียดด้วย” 

 การทีจ่ะชวนคนมารว่มงาน เธอมองวา่นา่จะเลอืกมาจาก

ภาคสนามของการทำางานจิตอาสา เพราะคนที่มาร่วมส่วนมาก

ก่อนหน้าน้ัน ต่างร่วมงานกันมาส่วนหนึ่งแล้วเห็นความเป็น 

จิตอาสา ส่วนการชวนคนมาทำางานก็พูดตรงๆ เชื้อเชิญมาเลย

 “ทีเ่รามาทำางานจติอาสา เพราะเราไมม่ภีาระอะไรมากมาย

ไมม่หีว่งอะไร คดิวา่เราอายปุนูนีแ้ลว้ เราคดิว่าเกดิมาชาติหน่ึงแลว้ 

ควรทำาเพ่ือสังคมสักนิดหน่ึง หลังจากเราดูแลพ่อแม่ เรามาแล้ว 

หลานก็ดูแลแล้ว ไม่มีอะไรห่วง บั้นปลายควรทำาเพื่อสังคม  

ถา้สงัคมมคีวามสขุเรากม็คีวามสขุดว้ย กค็งเทา่นัน้เองไมไ่ดค้ดิอะไร

มากมาย” สุวรรณาว่า สิ่งที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นกับเสม็ดเรียงคือ 

คนสขุภาพด ียิม้แยม้แจม่ใส มคีวามสามคัค ีเจอกนัคยุสนกุสนาน

เฮฮา และลดภาวะคนกลุ่มเสี่ยงออกไป 
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 “แม้ที่นี่ไม่ใช่ถิ่นเกิดคงไม่สำาคัญ เพราะตอนอยู่ปัตตานี 

เราก็ทำางานแบบนี้อยู่เหมือนกัน เราคิดว่าอยู่ตรงไหนก็อยากทำา

ตรงนั้นให้เจริญ ปกติก็จะชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว กลางค่ำา

กลางคืนมีคนเรียกให้ไปส่งโรงพยาบาลเราก็ไปส่ง”

 เธอเล่าว่าจบด้านบริหารการศึกษามาจากราชภัฎยะลา  

แต่การทำางานเรียนรู้มาจากของจริงมากกว่า 

 “บุคลิกของเราชาวบ้านมองว่าเราเป็นคนหยิ่ง ฉะฉาน  

ไม่คบคน พูดอะไรตรงไปตรงมา พอเข้ามาสัมผัส คนก็พูดว่า 

ไม่เป็นอย่างที่เห็นหรือที่พูด งานแบบนี้ที่ต้องท้อ ส่วนมากมาจาก

คำาพูดคนมากกว่าสิ่งอื่น ได้ยินคำาพูดในแบบที่เราไม่ได้เป็นอย่างที่

เขาคดิ เราไมไ่ดโ้กรธหรอืแคน้เคอืงเขาหรอก แตก่ร็ูส้กึถงึการนอ้ยใจ 

ว่าเราทำาไม่ได้คิดในแง่น้ันเลย แต่ทำาไมเขาคิดอย่างนั้น เราก็ 

บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร เราจะ

ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำาให้

เขาเห็น”

 การทำางานเธอยึดหลัก

ว่าทำาเท่าที่ศักยภาพของตัวเอง

ทำาได้ ไม่คิดอะไรมากอาจพูด 

ไม่เพราะ ไม่หวาน แต่ทำาจริง

 สำาหรับคนทำางานจิต

อาสาถ้าเจอแบบนี้เธอบอกว่า 

ให้คิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ดีเอง

อย่าไปคิดอะไรมาก คนทำางาน

จิตอาสา ต้องใจกว้างยอมรับ

ฟัง ไม่คิดเล็กคิดน้อย เมื่อให้
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ด้วยใจ เขาจะเห็นจากใจสู่ใจ 

เองว่าเป็นอย่างไร การทำาอะไร

สักอย่างต้องเอาใจมาวัดกัน 

 “สิ่งสำาคัญต้องโปร่งใส

งานจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทน 

แต่ชาวบ้านมักมองว่ามีค่า

ตอบแทน ชาวบ้านอาจไม่

เข้าใจรายละเอียดบางอย่าง 

เช่น โครงการน้ีขอใช้ ท่ีดิน

เอกชนมาทำาพื้นที่สาธารณะ 

เราใช้เงิน สสส. มาปรับพื้นที่

ไ ม่ ไ ด้  ฯลฯ แต่ ชาวบ้ าน 

คิดว่าเงินทำาได้หมด เหล่านี้ต้องอาศัยการอธิบายอย่างละเอียด 

ตอบข้อสงสัยได้หมด”

 มาถึงนาทีนี้ สุวรรณาเล่าว่า สิ่งที่เปลี่ยนเห็นได้ชัดหลังมี

โครงการแล้วคือ ความสามัคคี การพบปะของคนในชุมชนเกิดขึ้น 

จากที่ไม่รู้จักกันเลย ไม่มีแนวคิดอะไรร่วมกันเลย ส่ิงที่เรายัง 

อยากได้ คือสถานท่ีสาธารณะท่ีถาวรเพ่ือใช้ทำากิจกรรมต่างๆ  

ของชุมชนได้ชัดเจน ซึ่งอาจต้องมีอะไรต้องเดินต่อไปอีกมาก  

แม้ว่าเราเห็นจุดเริ่มต้นที่แล้ว ในแง่ความร่วมมือจากหลายส่วน

 หลายคนมองว่าเสม็ดเรียงน่าจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชน

อื่นได้ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในการหาพื้นที่สาธารณะ 

มาเป็นพื้นที่กลางของชุมชนจะไม่ถาวรแต่เป็นแนวคิดที่ดี



160 ด อ ก ไ ม้ ใ ต้ ชุ ม ช น

 ต้องขยับไปจากเล็กไปก่อนเชื่อมกับเรื่องอื่น อย่างเช่น 

การจัดการขยะ การทำาปุ๋ย ดิน เพื่อไปปลูกผัก สิ่งสำาคัญต้องมอง

การบริหารพื้นที่อย่างยั่งยืนไม่ใช่มาตามกระแสและเงียบหายไป 

 ในฐานะภาคีเครือข่าย บรรจง มณีน้อย หัวหน้าพยาบาล

วิชาชีพชำานาญการ PCU ตลาดดอนนกมองว่า ที่ดินแห่งหน่ึง

กลางชุมชนที่เคยเป็นป่ารก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 

คนก็หันมาสนใจถ้าทำาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้มีศักยภาพที่เริ่ม 

เข้มแข็งก็จะเกิดผลดีต่อไป 

 “ที่สำาคัญมีภาคีเครือข่ายมาช่วยเยอะแยะไม่ว่าเทศบาล 

สาธารณสุข ความเข้มแข็งดูมาจากเห็นความเป็นผู้นำาชัดเจน  

มคีวามเปน็กลุม่กอ้น มใีจทีจ่ะทำางานรว่มกนัทีเ่สมด็เรยีง เรากเ็หน็

ว่าจุดเด่นตรงที่มีคนเก่งๆ อยู่ในชุมชนเยอะหลากหลายอาชีพ  

ต้องดึงออกมาทำางานซึ่งก็มีมากกว่านี้อีก” •




