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คำาเปิิดเล่ื่ม
การถึอดองค์ควีามิร่้ชุมิชนเปั็นส่วีนหนึ�งในกระบัวีนการจัดการ 

ควีามิร้่ชุมิชน	มีิวัีตถุึปัระสงค์เพื์�อสืบัค้นข้ัอม่ิลการดำาเนินโครงการทีี่�เกิดขึั�น 
ในพ์ื�นที่ี�	 และนำาขั้อมิ่ลมิาเรีย์บัเรีย์งด้วีย์เที่คนิคการเขัีย์นแบับั	 “เล่าเรื�อง” 
(Story	 Telling)	 ใช้ภาษาสละสลวีย์	 มิีควีามิร่ ้สึกผสมิผสานอย์่ ่กับั
ขั้อเที่็จจริงชวีนให้ติดตามิ	 โดย์มิีเนื �อหาภาย์ใต้กรอบัเค้าโครงเรื �อง
ที่ี �สำาคัญคือ	 บัริบัที่ขัองพ์ื �นที่ี �	 จุดเริ �มิต้นในการดำาเนินงานโครงการ	
กระบัวีนการดำาเนินงาน	และผลลัพ์ธิ์ที่ี�เกิดขัึ�น	 รวีมิที่ั�งการแสดงที่ัศนะ 
ให้ควีามิเห็นต่อควีามิสำาเร็จในองค์ควีามิร่้นั�น	ๆ	

ดังนั�นการถึอดองค์ควีามิร่้ชุมิชนเรื�อง	 “สภาผ่้นำาชุมิชนขับััเคลื�อน 
ชุมิชนผักไหมิน่าอย์่่”	 ในที่ี�นี�จึงไมิ่เน้นระเบัีย์บัวีิธิีเหมิือนงานวีิจัย์	 และ 
ไมิ่ใช่การค้นหาเหตุปััจจัย์ควีามิสำาเร็จเหมิือนงานปัระเมิินผล	แต่จะให ้
ควีามิสำาคัญกับัการแลกเปัลี�ย์นเรีย์นร่้	พ์่ดคุย์	ซึ่ักถึามิ	กันด้วีย์ควีามิสนใจ	
ตั�งใจ	และสังเคราะห์จับัปัระเด็นกระบัวีนการ	วิีธีิการที่ำางานในเชิงบัที่เรีย์น 
ปัระสบัการณ์์จริงทีี่�ดำาเนินงานผ่านมิา	และนำาเสนอองค์ควีามิร้่ชุมิชนด้วีย์
เที่คนิคการเขัีย์นแบับัเล่า

การถึอดและการสื �อควีามิองค์ควีามิร่ ้ช ุมิชนแบับัเล่าเร ื �อง	
จึงดำาเนินไปัแบับัง่าย์ๆ	 ได้หนังสือเล่มิเล็ก	 ๆ	 อ่านแล้วีได้ควีามิร่้สึก	
เขั้าใจง่าย์	 ไมิ่ซึ่ับัซึ่้อน	สร้างแรงบัันดาลใจให้กับัผ่้อ่าน	ผ่้ที่ี�สนใจสามิารถึ 
ศึกษาค้นควี้าหาควีามิจริงเพ์ิ�มิเติมิได้จากพ์ื�นที่ี�จริง	 และสามิารถึนำาไปั 
ปัรับัปัระย์ุกต์ใช้กับัพ์ื�นที่ี�ขัองตนเองต่อไปัได้
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ผัู้กไหมน่ำาอยู่้่
คำาเพีียง ร่องลำำามูลำ

“ไปที่ี�ไหนิ ใครๆ ก็ถาม “ผัักไหม” คืออะไร ไม่เคยเห็นิ ไม่เคยรู�จัก” 
นาย์กจันที่ราพ์่ดขัึ�นกลางที่ี�ปัระชุมิ	ชาย์หนุ่มิได้ย์ินครั�งแรกก็คิดอย์่่วี่าชื�อนี�
มิีควีามิเปั็นมิาอย์่างไร	

ตำาบัลผักไหมิ	อำาเภอห้วีย์ที่ับัที่ัน	จังหวีัดศรีสะเกษ	 ได้รับัการจัด 
ฐานะให้เปั็นองค์การบัริหารส่วีนตำาบัล	 (อบัต.)	 เมิื�อปัี	 2539	 มิีนาย์ก 
จันที่รา	หาญสุที่ธิิชัย์	เปั็นนาย์กมิาตั�งแต่ปัี	2544	จนถึึงปััจจุบััน	สำานักงาน	
อบัต.	ตั�งอย์่่ที่ี�บั้านหาด	หมิ่่ที่ี�	5	ห่างจากตัวีอำาเภอปัระมิาณ์	13	กิโลเมิตร	
มิีเนื �อที่ี �	 36.20	 ตารางกิโลเมิตร	 มิีชุมิชนอย์่ ่ในเขัตควีามิรับัผิดชอบั 
17	หมิ่่บั้าน	มิีปัระชากร	1,514	ครัวีเรือน

พ์ื �นที่ี �ตอนกลางเปั็นเนินส่งและลาดตำ �าไปัหาลำาห้วีย์ที่ับัที่ัน 
กับัลำาห้วีย์วีะ	มิีลักษณ์ะคล้าย์กระที่ะควีำ�าชาวีบั้านที่ำานาเปั็นอาชีพ์หลัก 
มิีศ่นย์์เรีย์นร่ ้ผลิตเมิล็ดพ์ันธิุ ์ขั ้าวี	 มิีสถึานีส่บันำ �า	 3	 แห่ง	 ชาวีบั้าน 
สามิารถึปัล่กพ์ืชหลังนาได้	 เช่น	ปัล่กถึั�วีเหลือง	 ถึั�วีพ์ร้า	 กระเจี�ย์บั	และ 
มิันเที่ศญี�ปัุ�น	 ไมิ่มิีปััญหาเรื�องตลาดรับัซึ่ื�อเนื�องจากมิีการตั�งกลุ่มิรับัซึ่ื�อ 
ผลผลิตในตำาบัลและจำาหน่าย์เมิล็ดพ์ันธิุ์พ์ืชด้วีย์	มิีการลดต้นทีุ่นการผลิต 
ด้วีย์ควีามิร้่การเกษตรแบับัอินที่รีย์์ชีวีภาพ์	เช่น	ปัล่กปัอเทืี่องเป็ันปุั�ย์พื์ชสด 
ที่ำาแที่นปุั�ย์เคมีิ	นอกจากนี�ชาวีบ้ัานยั์งที่ำางานหัตถึกรรมิ	เลี�ย์งสัตว์ี	รับัจ้างทัี่�วีไปั 
เปั็นอาชีพ์รอง	 ที่ำาให้ชาวีบั้านมิีราย์ได้เพ์ิ�มิมิากขัึ�น	 มิีราย์ได้เฉลี�ย์ส่งถึึง	
56,310	บัาที่/คน/ปัี



สภาผู้้�นำำาชุุมชุนำ ขัับเคล่ื่�อนำชุุมชุนำผัู้กไหมน่ำาอยู่้่    3    

มีิวัีฒนธิรรมิควีามิเป็ันอย่่์ผสมิผสานกันทัี่�งลาวี	เขัมิร	และส่วีย์	พิ์ธีิ	 
“แซึ่นโดนตา”	เป็ันควีามิเชื�อท้ี่องถิึ�นทีี่�ยั์งสามิารถึยึ์ดโย์งควีามิสัมิพั์นธ์ิขัอง
ครอบัครัวีและชุมิชนไวี้ได้อย์่างเหนีย์วีแน่น

“ผัักไหมเป็นิพืีชค่ะ ลำำาต�นิสีีเหลืำองเหมือนิเสี�นิไหม สีมัยก่อนิบริเวีณนีิ� 
มีต�นิผัักไหมแยะมาก ชาวีบ�านิเลำยเรียกชุมชนินีิ�ว่ีา “บ�านิผัักไหม” นาย์กหญิง 
คนเก่งเฉลย์ควีามิกลั�วีเสีย์งหัวีเราะ	เขัาพ์ย์ักหน้าแวีวีตาอย์ากร่้อย์ากเห็น	

ผักไหมิเป็ันพื์ชชนิดหนึ�ง	ลำาต้นเป็ันเถึาสีเหลืองอ่อนนุ่มิ	เลื�อย์ที่อด 
ย์อดไปัตามิพ์ุ่มิไมิ้	และต้นไมิ้ที่ี�มิีควีามิชุ่มิชื�นที่ั�วีไปั	จัดอย์่่ในจำาพ์วีกวีัชพ์ืช	
เหมิือนกาฝากด่ดกินอาหารจากต้นไมิ้ที่ี�เกาะอย์่่	 มิีชื�อเรีย์กแตกต่างกันไปั 
ในแต่ละถึิ�นที่ี�ได้แก่	 ฝอย์ที่อง	 เครือเขัาคำา	 เปั็นต้น	สามิารถึนำาย์อดอ่อน 
มิาลวีกจิ�มินำ�าพ์ริกหรือนำามิาผัดรับัปัระที่านได้
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“สีมัยก่อนิเราที่ำางานิตามนิโยบาย การปฏิิบัติใช�วีิธีียิงตรง
ถึงผัู�นิำาเลำย ซึ่ึ�งมันิต�องใช�กำาลำังเยอะ ที่ำามั�วีกันิไปหมด ปัญหาก็เยอะ 
เชื�อมงานิภาคีก็ไม่ได� มันิเหนืิ�อยมากค่ะ” นาย์กจันที่รา	หรือน้ากาขัองทีี่มิงาน	
อบัต.ผักไหมิเล่าให้ฟัังถึึงการเริ�มิต้นเปั็นนักพ์ัฒนาที่้องถึิ�น	

“ตอนินิี �มีกลำไกสีภาผัู �นิำาชุมชนิทีุ่กหมู ่บ�านิ เขาคิดกันิเองได� 
เชื �อมภาคีกันิเองได� รู �จักบที่บาที่หนิ�าที่ี�ของสีภา ใช�กลำไกสีภาในิการ 
ที่ำากิจกรรมทีุ่กกิจกรรมในิชุมชนิ เสีร็จงานิก็รู �จักประชุมสีรุปกันิเอง 
ชาวีบ�านิก็รักสีามัคคีกันิดี ตอนินิี�หนิูแค่เอาตัวีกับหัวีใจไปร่วีมงานิกับ 
ชาวีบ�านิ ไม่ต�องเหนิื �อยเหมือนิเมื �อก่อนิแลำ�วีค่ะ” เขัาสัมิผัสได้ถึึง 
พ์ลังควีามิสุขั	พ์ลังควีามิภาคภ่มิิใจ	 ในนำ�าเสีย์งและแวีวีตาขัองย์อดหญิง 
นักพ์ัฒนาแห่งผักไหมิ	เขัาไมิ่ได้รับัพ์ลังแบับันี�มิานานมิากแล้วี

โครงการชมุิชนน่าอย่่์	อย่่์ในควีามิรับัผิดชอบัขัองสำานักสร้างสรรค์ 
โอกาสและนวัีตกรรมิ	(สำานัก	6)	สำานักงานกองทุี่นสนับัสนุนการสร้างเสริมิ 
สุขัภาพ์	 (สสส.)	 เปัิดโอกาสให้กลุ ่มิบัุคคล	 ชุมิชนและองค์กรที่ั �วีไปั	 
เสนอโครงการสร้างเสริมิสุขัภาพ์ที่ี�ส่งผลกระที่บัต่อการพ์ัฒนาคุณ์ภาพ์
ชีวีิตขัองกลุ่มิเปั้าหมิาย์	ที่ี�สอดคล้องกับัควีามิต้องการและปััญหาขัอง 
ชุมิชนได้	 มิีวีัตถึุปัระสงค์เพ์ื�อสนับัสนุนให้ชุมิชนได้ฝึกการคิดวีิเคราะห์ 
ปััญหาด้วีย์ขั้อมิ่ล	 วีางแผนแก้ไขัปััญหาตามิควีามิต้องการขัองชุมิชน 
กันเอง	โดย์สนับัสนุนการจัดตั�ง	“สภาผ้่นำาชุมิชน”	ให้เป็ันกลไกการดำาเนินงาน	
และมิีเครื �องมิือการติดตามิปัระเมิินผลตามิบัันไดผลลัพ์ธิ์ที่ี �กำาหนด	
และสนับัสนุนงบัปัระมิาณ์ต่อเนื�อง	3	ปัี	ตั�งแต่ปัี	2560	จนถึึงปััจจุบััน

“หนูิรู�จัก สีสีสี. เพีราะโรงพียาบาลำห�วียทัี่บทัี่นิ ชวีนิที่ำาโครงการลำด 
ลำะ เลำ ิก เหลำ �า ที่ ี �หม ู ่  14 บ �านิหนิองลำ ุงเม ื �อป ี  2553 จากนิ ั �นิ 
ก็มีโอกาสีเรียนิรู�แนิวีคิด เครื�องมือ แลำะกระบวีนิการที่ำางานิสีร�างเสีริม 
สีุขภาพีกับอาจารย์สีุรพีลำ เอี�ยมสีูงเนิินิ อาจารย์อำานิาจ ศรีรัตนิบัลำลำ์ 
แลำะผัู�ที่รงคุณวีุฒิิ สีำานิัก 6 อีกหลำายที่่านิต่อเนิื�องมา” 
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ปีั	2560	องค์การบัริหารส่วีนตำาบัลผักไหมิ	ได้รับัการพั์ฒนาให้เป็ัน 
หน่วีย์จัดการพ์ื�นที่ี�ชุมิชนน่าอย์่่	 (Node)	ดำาเนิน	 “โครงการชุมิชนน่าอย์่่”	 
เพื์�อสร้างควีามิร่วีมิมืิอในการกระจาย์โอกาสการที่ำางานเสริมิสร้างสุขัภาพ์
ครอบัคลุมิที่ั�งตำาบัล	17	หมิ่่บั้าน

“แรกๆก็กังวีลำใจมาก แต่คิดวี่าเรามีประสีบการณ์ที่ี�บ�านิหนิองลำุง 
แลำ�วี ทีี่มงานิได�เรียนิรู�แนิวีควีามคิด กระบวีนิการแลำะเครื�องมือที่ำางานิของ 
สีำานิัก 6 มาระยะหนิึ�งแลำ�วี มันิที่�าที่าย เราจะที่ำางานิในิตำาบลำตัวีเองได�มั�ย”   
นาย์กหญิงเล่าให้เขัาฟัังถึึงควีามิร่ ้สึกตอนที่ี �ร ับัเปั็นผ่ ้จัดการ	 (PM) 
หน่วีย์จัดการพ์ื�นที่ี�ชุมิชนน่าอย์่่เต็มิที่ั�งตำาบัล	 “ก็บอกนิ�อง ๆ ที่ีมงานิวี่า 
ที่ำางานิให�มีควีามสีุข คิดวี่าเรากำาลำังแบ่งบุญให�กับทีุ่กชุมชนิ ไปหาควีามรู�
มาประยุกต์ใช�กับงานิประจำาในิพีื�นิที่ี�ของเรา”

“งานิสีำาคัญ คือ การจัดตั�งสีภาผัู�นิำาชุมชนิขึ�นิในิแต่ลำะบ�านิ แลำะ 
สีนิับสีนิุนิให�กลำไกสีภาร่วีมกันิวีางแผันิแก�ไขปัญหาสีุขภาวีะของชุมชนิ 
กันิเอง ” นาย์กหญิงเล่าให้ฟัังถึึงแนวีคิดสำาคัญขัองโครงการชุมิชนน่า

สภาผ่้นำาชุมิชน	 เปั็นการจัดโครงสร้างองค์กรขัึ�นใหมิ่ในชุมิชน	 
ปัระกอบัไปัด้วีย์ผ่ ้นำาที่างการและไมิ่เปั็นที่างการได้แก่ผ่ ้ใหญ่บั้าน	 
ผ่้ช่วีย์ผ่้ใหญ่บั้าน	 สมิาชิกสภา	 อบัต.	 อสมิ.และผ่้นำากลุ่มิต่าง	 ๆ	ที่ี�มิีอย์่่ 
ในชุมิชน	สภาเป็ันช่องที่างเพิ์�มิการมีิส่วีนร่วีมิในการวีางแผนพั์ฒนาชุมิชน	 
โดย์ใช้กิจกรรมิปัระเด็นสุขัภาวีะชุมิชนเปั็นแบับัฝึกหัดให้สภาเรีย์นร่ ้
กระบัวีนการพั์ฒนาแบับัมีิส่วีนร่วีมิ	คือเรีย์นร้่การเก็บัข้ัอม่ิล	วิีเคราะห์ข้ัอม่ิล	
นำาขั้อมิ่ลมิาวีางแผนชุมิชน	และเรีย์นร่้การดำาเนินกิจกรรมิแก้ไขัปััญหา 
ร่วีมิกัน	 เช่น	 ที่ำากิจกรรมิปัระเด็นการจัดการขัย์ะ	การลด	ละ	 เลิกเหล้า	
การลดการใช้สารเคมิีในนาขั้าวี	 เปั็นต้น	 ในระหวี่างดำาเนินกิจกรรมิจะมิี 
ระบับัการติดตามิสนับัสนุนจากพ์ี �เลี �ย์งเขั้าไปัร่วีมิสร้างการเรีย์นร่ ้ 
อย์่างต่อเนื�อง
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“เราเริ�มจากการประชุมประชาคมถามควีามสีมัครใจ
เข�าร่วีมโครงการชุมชนินิ่าอยู่ในิแต่ลำะหมู่บ�านิ ปีแรกเข�าร่วีม 
12 หมู่บ�านิ อีก 5 หมู่บ�านิขอเข�าร่วีมในิปีต่อมา เมื�อเห็นิผัลำด ี
ในิการเข�าร่วีมโครงการ”
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	 เมิื�อได้รับัการสนับัสนุนงบัปัระมิาณ์โครงการแล้วี	 จึงจัดปัระชุมิ 
ปัระชาคมิเพ์ื�อจัดตั�งกลไกสภาผ่้นำาชุมิชนทีุ่กหมิ่่บั้าน	 โดย์พ์ี�เลี�ย์งและ 
ที่ีมิหน่วีย์จัดการจะเขั้าไปัที่ำากระบัวีนการชี�แจงและจัดตั�งสภาผ่้นำาชุมิชน 
จากนั�นสภาผ่้นำาชุมิชนจะดำาเนินงานกันเองตามิกระบัวีนการโครงการ 
ชุมิชนน่าอย่่์	คือ	เก็บัข้ัอม่ิล	นำาข้ัอม่ิลมิาวิีเคราะห์	วีางแผน	ดำาเนินกิจกรรมิ 
ตามิแผน	ติดตามิ	และสรุปัที่บัที่วีนผลการดำาเนินงาน	ซึ่ึ�งมิีคำาถึามิสำาคัญ 
คืออะไรที่ำาได้ตามิเปั้าหมิาย์ที่ี �ก ำาหนดไวี้	 อะไรที่ำาไมิ่ได้ที่ ำาไมิ่ได้ 
เพ์ราะอะไร	 แล้วีจะแก้ไขัอย์่างไร	 โดย์มิีพ์ี �เล ี �ย์ง	 ซึ่ึ �งเปั็นพ์นักงาน 
และเจ้าหน้าที่ี�	 อบัต.	 คอย์ให้คำาปัรึกษาแนะนำา	 และเสริมิพ์ลังชุมิชน 
อย์่างใกล้ชิด	

 “ตอนินิี�เหนิื�อยนิ�อยลำงลำ่ะ มีปัญหาอะไรพีี�เลำี �ยงชุมชนิจะนิำา 
เข�าที่ี�ประชุมประจำาเดือนิ ที่ีมหนิ่วียจัดการ 5 คนิจะแก�ปัญหากันิเองก่อนิ 
ถ�าเกินิกำาลำังเราจะเข�าไปช่วีย” ผ่้จัดการหน่วีย์จัดการพ์ื�นที่ี�โครงการชุมิชน 
น่าอย่่์ผักไหมิ	พ่์ดด้วีย์รอย์ยิ์�มิสบัาย์ใจ	“ตอนินีิ�มันิดีมาก กลำไกสีภาผูั�นิำาชุมชนิ 
ที่ำาให�เราไม่แบ่งพีวีก ไม่มีที่�องที่ี�ไม่มีที่�องถิ�นิ เราที่ำางานิเป็นิหนิ่วียเดียวีกันิ 
ที่ำาด�วียกันิ ต่อเนิื�องกันิไป”

คุณ์จันที่รา	หาญสุที่ธิิชัย์	ในฐานะนาย์กองค์การบัริหารส่วีนตำาบัล 
ผักไหมิ	ซึึ่�งอย่่์ในบัที่บัาที่นาย์กมิานานถึึง	20	ปีั	ขัณ์ะเดีย์วีกันก็อย่่์ในฐานะ 
ผ้่จัดการหน่วีย์จัดการพื์�นทีี่�ชุมิชนน่าอย่่์ตำาบัลผักไหมิด้วีย์	คนเดีย์วีมีิสองฐานะ 
ขัับัเคลื�อนงานอย์่่ในพ์ื�นที่ี�เดีย์วีกัน	จึงสามิารถึบั่รณ์าการงบัปัระมิาณ์ขัอง
งานหน่วีย์งานต่าง	ๆ	ที่ี�ลงส่่พ์ื�นที่ี�เหมิือนกัน	และมิีวีัตถึุปัระสงค์เหมิือนกัน	
ให้ดำาเนินการไปัด้วีย์กัน	 ไมิ่ซึ่ำ�าซึ่้อนกัน	แต่ต่อย์อดกันไปัโดย์ใช้เปั้าหมิาย์ 
ขัองพ์ื�นที่ี�เปั็นตัวีตั�งได้เปั็นอย์่างดี	 เช่น	 งบัปัระมิาณ์	สปัสช.	สสส.	 อบัต.	
จนที่ำาให้ผ่้บัริหารระดับัอำาเภอ	 ระดับัจังหวีัดกล่าวีชื�นชมิตำาบัลผักไหมิวี่า 
เปั็นชุมิชนที่ี�เขั้มิแขั็ง
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“เมื�อก่อนิหนูิที่ำางานิหนัิกมาก ไม่รู�จักการประเมินิตัวีเอง ก่อนิหลัำง 
อย่างไร รู�แค่วี่าสีั�งการมาก็รีบที่ำา มั�วีมากงานิไม่เป็นิระบบ มาที่ำางานิกับ 
สีสีสี. ได�เรียนิรู�การประเมินิตัวีเอง การบริหารที่ีม รู�จักเขียนิ Timeline 
เป็นิระบบมากขึ�นิค่ะ” ผ่้จัดการหน่วีย์จัดการที่ี�ผ่านการเคี�ย์วีกรำาจาก 
ระบับัโครงการชุมิชนน่าอย์่ ่	 สำานัก	 6	 มิาอย์่างต่อเนื �องบัอกถึึงสิ �งที่ี � 
เปัลี�ย์นแปัลงไปัขัองตัวีเองและทีี่มิงาน	“ทีี่มงานิก็เหมือนิกันิ เมื�อก่อนิต่างคนิ 
ต่างที่ำาหนิ�าที่ี�หลำักของตนิเอง ตอนินิี�กองไหนิวี่างก็ไปช่วียงานิอีกกองหนิึ�ง
โดยไม่ต�องบอก มีควีามเห็นิอกเห็นิใจกันิ รักกันิ ไม่เห็นิแก่ตัวี เป็นิห่วีงกันิ 
ที่ำางานิดึกดื�นิก็อยู ่ด�วียกันิ เป็นิครอบครัวีเดียวีกันิ เป็นิที่ีมเวีิร์กมาก 
มันิเกิดจากจิตใจที่ี�อ่อนิโยนิลำง ซึ่ึ�งเห็นิชัดมาก”	 ตอนนี�เขัาไมิ่แปัลกใจเลย์	
ที่ี�ที่ำาไมิพ์นักงานและเจ้าหน้าที่ี�	 อบัต.ถึึงเรีย์กนาย์กวี่า	 “แมิ่”	 วี่า	 “น้ากา”	
“หนิูพีูดกับที่ีมงานิตลำอดวี่าถ�าบ�านิเราไม่ดีก็ไม่มีควีามสีุข ช่วียกันิที่ำาดี
บุญกุศลำจะหนิุนิให�สีิ�งดีดีเข�ามาหาเรา หนิูจะกอดให�กำาลำังใจกับทีุ่กคนิ 
เราจริงใจต่อกันิ  เคียงบ่าเคียงไหลำ่กันิไป เขาลำ�มเราต�องช่วียพียุงให�เขา 
ลำุกขึ�นิให�ได�” 

เขัาไม่ิอย์ากเชื�อว่ีาองค์ควีามิร้่เรื�อง		“แผนแม่ิบัที่ชุมิชน”		ทีี่�น้าปัระย์งค์ 
รณ์รงค์	 ผ่ ้น ำาชุมิชนรางวีัลแมิกไซึ่ไซึ่	 ได้พ์ัฒนาขัึ �นที่ี �ต ำาบัลไมิ้เร ีย์ง	
อำาเภอฉวีาง	 จังหวีัดนครศรีธิรรมิราช	 เมิื �อ	 20	 ปัีที่ี �แล้วี	 และผ่้ใหญ่ 
โชคชัย์	ลิ�มิปัระดิษฐ์	 ได้นำาองค์ควีามิร่้มิาปัฏิิบััติจนเปั็นร่ปัธิรรมิที่ี�หมิ่่บั้าน 
หนองกลางดง	อำาเภอศิลาลอย์	จังหวีัดปัระจวีบัคีรีขัันธิ์	ในเวีลาต่อมิานั�น	 
มิันจะมิาปัรากฏิเปั็นร่ปัธิรรมิในโครงการชุมิชนน่าอย์่่	สสส.สำานัก	6	ได้

“ชุุมชุนที่่�สามารถรวมตััวกัันพััฒนาตันเองได้้ และชุาวบ้้าน 
ม่ความสามารถควบ้คุมชุ่วิตัความเป็็นอยู่่�ของตันได้้ นั�นคือกัารเสริมพัลัง 
ชุุมชุนในระดั้บ้หม่�บ้้าน บุ้คคล กัลุ�มบุ้คคล องค์กัร ชุุมชุน” แนวีคิดสำาคัญ 
ขัองโครงการชุมิชนน่าอย์่่ได้ถึ่กแปัรไปัส่่การปัฏิิบััติอย่์างเปั็นร่ปัธิรรมิแล้วี
ที่ี�นี�	ที่ี�ตำาบัลผักไหมิ	อำาเภอห้วีย์ที่ับัที่ัน	จังหวีัดศรีสะเกษ	
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เขัาอิ�มิ	เต็มิ	กับัเรื�องราวีที่ี�ได้พ์บัเห็น 
ดีใจกับั	 สสส.สำานัก	 6	 ชื �นชมิผ่้ออกแบับั 
การขัับัเคลื�อนขัย์าย์ผลองค์ควีามิร้่		“สภาผ้่นำา 
ชุมิชน”	ผ่านโครงการชุมิชนน่าอย่่์ไปัทัี่�วีปัระเที่ศ 
เขัาอมิย์ิ �มิเก ็บัก ำาเอาพ์ลังที่ ี � ได ้ร ับัวี ันน ี �	
เปั็นทีุ่นไวี้ใช้ในการเดินที่างต่อไปั

5	มิกราคมิ	63





กระสังข์ั กับ ขัยู่ะ
ส่้การจัดการขัยู่ะขัองชุุมชุนำน่ำาอยู่้่
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กระสังข์ั กับ ขัยู่ะ : 
ส่้การจัดการขัยู่ะขัองชุุมชุนำน่ำาอยู่้่

สีด วีงษ์์ภักดี

วีันนี�ผมิมิีเรื �องเล่าเรื �องหนึ�งที่ี�ผมิได้ไปัสัมิผัส	 ซึ่ึ�งมิันเปั็นเรื �อง 
ขัองขัย์ะ	 เรื �องนี �เมิื �อพ์่ดถึึงทีุ่กคนอาจจะไมิ่ชอบั	 ที่ั �งกลิ �นที่ี �โชย์มิา	
ที่ั�งสีที่ี�ไมิ่สุนที่รี	 ที่ั�งแมิลงต่าง	 ๆ	 ที่ี�อย์่่ใกล้ขัย์ะ	 แต่สิ�งเหล่านี�ได้ถึ่กจัด
การผ่านการที่ำางานร่วีมิกันขัองสภาผ่้นำาชุมิชนและชาวีบั้านกระสังขั	์
ที่ี�ร่วีมิแรงร่วีมิใจกันที่ำาให้	“กระสังขั์	กับั	ขัย์ะ”	ถึ่กจัดการไปัด้วีย์กันได้

ถ้ึาอย่์างนั�นขัอเริ�มิจาก	จุุดเร่ื่�มต้้นำ	จากองค์การบัริหารส่วีนตำาบัล 
ผักไหมิได้เสนอแนวีควีามิคิด	การพั์ฒนาชุมิชนภาย์ใต้กลไกสภาผ้่นำาชุมิชน 
โดย์ศึกษาจากวีีดิที่ัศน์ชุมิชนหนองกลางดงขัองที่่านผ่ ้ใหญ่โชคชัย์	
ลิ�มิปัระดิษณ์์	 ที่ี�ก่อตั�งสภาผ่้นำาชุมิชนแล้วีปัระสบัผลสำาเร็จในการพ์ัฒนา 
หมิ่่บั้านจนมิีชื�อเสีย์งคนร่้จักระดับัปัระเที่ศ	หลังจากนั�นผ่้ใหญ่บั้านและ 
คณ์ะกรรมิการหมิ่่บั้านกระสังขั์จำานวีน	 8-9	คน	 ได้ศึกษาและวีิเคราะห ์
ควีามิเปั็นไปัได้ระหวี่างชุมิชนหนองกลางดง	 และชุมิชนบั้านกระสังขั	์ 
ซึ่ึ�งทีุ่กคนก็คิดวี่าบัริบัที่ไมิ่ต่างกันมิากนัก	 จึงตัดสินใจที่ันที่ี	 และก่อตั�ง 
สภาผ้่นำาชุมิชนภาย์ใต้การสนับัสนุนขัององค์การบัริหารส่วีนตำาบัลผักไหมิ	
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“นิี�คือจุดเริ�มต�นิของกระสีังข์
บ�านิเรา สีิ�งแรกคือตัวีอย่างที่ี�บ�านิเรา 
อยากเดินิหนิ�าจัดการเรื�องขยะ แลำะ 
ได�รับการสีนิับสีนิุนิจากตำาบลำด�วีย  
แต่ที่ ี �สี ำาค ัญที่ี �สี ุดคือผัู �นิ ำาของเรา 
ได�วีิเคราะห์ควีามเป็นิไปได�ก่อนิที่ี�จะ
ตัดสีินิใจที่ำางานิ สีิ�งนิี�จึงเป็นิสีิ�งสีำาคัญ 
ที่ี�สีุดแลำะเป็นิหัวีใจการที่ำางานิเลำย”
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ผมิได้เห็นการวีิเคราะห์ควีามิเปั็นไปัได้ขัองผ่้นำาหมิ่่บั้านกระสังขั์ 
ในการจัดขัย์ะ	ส่่ขึั�นตอน	ก�รื่ขัับเคำล่ื่�อนำง�นำสภ�ผู้้้นำำ�ชุุมชุนำ	แต่ก่อนทีี่�จะ 
เร ิ �มิงานเรื �องการจัดการขัย์ะนั �น	 ที่างสภาผ่ ้นำาชุมิชนบั้านกระสังขั์	
มิีกฎกติกาขั้อตกลงภาย์ใต้สภาอย์่่	 5	 ขั้อ	 คือ	1.ปัระชุมิสภาผ่้นำาชุมิชน	
เดือนละ	 1	 ครั�ง	 2.ไมิ่ดื�มิเหล้าเขั้าปัระชุมิสภาฯ	 3.ไมิ่พ์่ดเสีย์ดสีผ่้อื �น	
ให้เกีย์รติรับัฟัังคนอื�นพ์่ด	 เคารพ์มิติที่ี�ปัระชุมิ	 ไมิ่นำาเรื�องที่ี�ไมิ่ดีไปัพ์่ด 
นอกการปัระชุมิ	 4.เขั้าปัระชุมิตรงต่อเวีลานัดหมิาย์	 5.ใส่เสื�อที่ีมิสภา 
เขั้าปัระชุมิทีุ่กครั �ง	 เปั็นกฎกติกาขั้อตกลงที่ี �ปัฏิิบััติอย์่างเคร่งครัด 
ในการที่ำางานร่วีมิกัน	และมีิการแบ่ังบัที่บัาที่หน้าทีี่�รับัผิดชอบั	ตามิควีามิถึนัด 
ขัองสภาแต่ละคน	 เช่น	 ฝ�าย์อำานวีย์การ	ปัระธิาน	 รองปัระธิาน	 ในการ 
ด่แลงานสภาในภาพ์รวีมิที่ั�งหมิด	 ตำาแหน่งเหรัญญิกด่แลเรื�องการเงิน 
และบััญชี	 ต ำาแหน่งเลขัานุการเร ื �องเอกสาร	 ราย์งานการปัระชุมิ	
การรวีบัรวีมิเอกสารงานต่างๆ	 ฝ�าย์ปัระชาสัมิพ์ันธิ์	 ฝ�าย์ปัฏิิคมิ	 เปั็นต้น  
มิีการปัระชุมิสภาผ่ ้น ำาชุมิชนทีุ่กเดือนอย์่างน้อย์เดือนละหนึ �งครั �ง		
เพ์ื�อเปั็นเวีที่ีพ์่ดคุย์กัน	 นำาเรื�องการพ์ัฒนาหมิ่่บั้านทีุ่กด้านมิาพ์่ดคุย์กัน	 
และนำาปััญหาแต่ละคุ้มิมิาเสนอทีี่�ปัระชุมิ	เพื์�อหาแนวีที่างในการแก้ไขัปััญหา 
ร่วีมิกัน	จนปััญหาขัองชุมิชนได้รับัการแก้ไขัร่วีมิกัน

พ์อมิาถึึงเรื�องจัดการขัย์ะก็ที่ำาให้ที่างหม่่ิบ้ัานกระสังข์ั	ได้วิีเคราะห์ 
การที่ำางาน	และได้ออกแบับักิจกรรมิ	ตั�งแต่การที่ำาควีามิเขั้าใจ	การอบัรมิ 
ให้ควีามิร้่		การหาวิีธีิจัดการขัย์ะในครัวีเรือน	มีิการคัดแย์กขัย์ะทุี่กครัวีเรือน		 
มีิกฎกติกาการจัดการขัย์ะชุมิชนปัฏิิบััติร่วีมิกันในชุมิชน		ส่วีนพื์�นทีี่�สาธิารณ์ะ	 
มิีการร่วีมิด้วีย์ช่วีย์กันจัดการขัย์ะที่ี�สาธิารณ์ะ	เดือนละ	1	ครั�ง	โดย์ร่วีมิกัน 
ทีุ่กภาคส่วีนในชุมิชน	สภาผ่้นำาชุมิชนมิีการออกแบับัติดตามิปัระเมิินผล 
เดือนละ	1	ครั�ง	โดย์แบ่ังเป็ัน	9	คุ้มิ		และนำาข้ัอม่ิลแต่ละคุ้มิเข้ัาปัระชุมิสภา 
ผ่้นำาชุมิชนทีุ่กเดือน	 ที่ำาให้สภาสามิารถึแก้ไขัปัรับัปัรุงปััญหาที่ี�เกิดขัึ�น 
ระหวี่างการที่ำางานได้
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เมิื�อผมิมิองเขั้าไปัในหมิ่่บั้านกระสังขั์	 ผมิได้เห็นภาพ์ควีามิน่าอย่์่	
ขัองคนหม่่ิบ้ัานจากการที่ำางานอย่์างมีิควีามิสุขัขัองผ้่นำา	และชุมิชนร่วีมิกัน	
ผู้ลื่ลื่ัพธ์ ์เก ่ดขั ้ �นำ 	 ก ็สะที่้อนออกมิาอย์่างน่าช ื �นใจ	 โดย์ในปัีแรก	
การจัดการขัย์ะในชุมิชน	จำานวีนครัวีเรือนที่ั�งหมิด	173	ครัวีเรือน	ก่อนที่ี� 
ที่างหมิ่่บั้านกระสังขั์จะเริ�มิที่ำางานกัน	 ในชุมิชนมิีขัย์ะทีุ่กปัระเภที่เฉลี�ย์ 
ครัวีเรือนละ	 51	 กิโลกรัมิต่อเดือน	 ที่ั�งชุมิชน	 8,823	 กิโลกรัมิต่อเดือน		
ถึ้าต่อปัีอย์่่ที่ี�	 105,875	 กิโลกรัมิ/ชุมิชน/ปัี	 และพ์ื�นที่ี�สาธิารณ์ะต่าง	 ๆ	
คิดเปั็นตารางเมิตรละ	7-10	ชิ�น	 	 เมิื�อมิีการดำาเนินกิจกรรมิ	ภาย์ใต้การ 
ขัับัเคลื�อนงานขัองสภาผ่้นำาชุมิชน	 โดย์แบั่งการที่ำางานออกเปั็น	 9	 คุ้มิ	 
มีิการติดตามิปัระเมิินผลขัองสภาผ้่นำาชุมิชนทุี่ก	ๆ 	เดือนภาย์ในระย์ะเวีลาหนึ�งปีั 
ที่ั�ง	 9	คุ้มิในหมิ่่บั้าน	มิีขัย์ะในครวัีเรือนลดลงจาก	29	 	กิโลกรัมิ	คงเหลือ		 
22		กิโลกรัมิ	ที่ี�เหลือเปั็นขัย์ะที่ี�มิีปัระโย์ชน์	 เช่น	ขัย์ะรอขัาย์	ขัย์ะเกิดจาก 
มิ่ลสัตวี์เลี �ย์งเพ์ื�อเปั็นปัุ�ย์ในการที่ำาการเกษตร	 	 พ์ื�นที่ี�สาธิารณ์ะมิีการ 
จัดการขัย์ะเดือนละ	1	 ครั�ง	 ที่ำาให้มิีควีามิสะอาดเปั็นระเบัีย์บั	 แต่ละคุ้มิ
มิีการจัดการสิ�งแวีดล้อมิสวีย์งามิ	 การจัดการขัย์ะในครัวีเรือน	 จำานวีน 
163	ครัวีเรือน	มีิการจัดการขัย์ะ	มีิการคัดแย์กขัย์ะถ่ึกวิีธีิ	ที่ำาให้ครัวีเรือนสะอาด 
คิดเปั็นร้อย์ละ	 94	 เกิดเปั็นครัวีเรือนสะอาดต้นแบับั	 9	ครัวีเรือน	ชุมิชน	
9	 คุ้มิสะอาดเปั็นระเบัีย์บัเรีย์บัร้อย์	 ที่ี�สาธิารณ์ะสะอาดขัย์ะลดน้อย์ลง		
จนได้รับัคำาชมิจากหน่วีย์งาน	และชุมิชนอื�น	ๆ	ที่ี�ผ่านไปัมิา
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“ผัมเป็นิอีกคนิหนิึ�งที่ี�ได�เข�าไปสีัมผััสี 
การที่ำางานิ เรื �องการจัดการขยะของคนิในิ 
หมู่บ�านิกระสีังข์ ถึงแม�วี่าจุดเริ�มการที่ำางานิ 
จะเกิดจากผัู�นิำา แต่การที่ำางานินิั�นิได�ขยายผัลำ 
ลำงสีู่ชุมชนิ ที่ำาให�คนิในิชุมชนิ คนิในิหมู่บ�านิ 
ได�ประโยชนิ์ ซึ่ึ�งเห็นิได�จากขยะที่ี�ลำดลำง แลำะ 
สีามารถคัดแยกขยะเพีื�อนิำาไปขายได�”
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การทีี่�เราจะจัดการปััญหาอะไรให้ได้นั�น	สิ�งแรกเราต้องร้่จักวิีเคราะห์ 
ร่้จักวี่าตนเองอย์่่จุดไหน	และสามิารถึจัดการอะไรได้บั้าง	 เมิื�อเราร่้จัก 
ตนเองอย์่างเฉกเช่นหมิ่่บั้านกระสังขั์แล้วี	 ก็จะที่ำาให้เราสามิารถึที่ำางาน 
ภาย์ใต้สิ�งทีี่�เรามีิอย่่์และปัระสบัควีามิสำาเร็จได้ในทีี่�สุด	โดย์ทีี่�ปัระโย์ชน์ส่งสุด 
ที่ี�ได้คือ	ชุุมชุนำนำ่�อยู่้่

12	มิกราคมิ	2563





สิงไคร ยุู่คใหม่ในำวัันำท่ี่�เปิล่ื่�ยู่นำแปิลื่งไปิ
(ปิระเพณ่ี...ธรรมชุาติิ...แลื่ะเกษติรอินำที่ร่ย์ู่)
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สิงไคร ยุู่คใหม่ในำวัันำท่ี่�เปิล่ื่�ยู่นำแปิลื่งไปิ
(ปิระเพณ่ี...ธรรมชุาติิ...แลื่ะเกษติรอินำที่ร่ย์ู่)

วีารินิที่ร์ กระสีังข์

บั้านสิงไครเมิื�อราวี	ๆ	250	ปัีที่ี�แล้วี	มิีกลุ่มิคนหนึ�งอพ์ย์พ์มิาจาก 
เขัตตำาบัลเมิืองหลวีง	ที่างที่ิศใต้ขัองอำาเภอ	อุทีุ่มิพ์รพ์ิสัย์	จังหวีัดศรีสะเกษ	
ในปััจจุบััน	 เปั็นการแย์กย์้าย์จากภัย์ธิรรมิชาติ	ปัีแห่งภัย์แล้งอย์่างรุนแรง	 
มีิการตั�งหลักปัักฐานอย่่์ทีี่�ใกล้หนองนำ�าใหญ่ซึึ่�งทีี่�อย่่์ปััจจุบััน	มีิต้นไม้ิยื์นต้น 
ชนิดหนึ �ง	 ชื �อต้นตะไคร้	 ต่อมิามิีคนมิาพ์่ดและใช้ภาษาเปั็น	 สิงไคร	
จนได้มิีชื�อหมิ่่บั้านวี่า	บั้านสิงไคร	ปััจจุบััน	ตั�งอย์่่ที่ี�	หมิ่่ที่ี�	1	ตำาบัลผักไหมิ	
อำาเภอห้วีย์ที่ับัที่ัน	 จังหวีัดศรีสะเกษ	สมิัย์แต่ก่อนตั�งแต่มิีการปักครอง 
มิีผ่้ใหญ่บั้านที่ั�งหมิด	 10	 ที่่าน	 จนถึึงปััจจุบััน	 ผ่้ใหญ่บั้านคนแรกชื�อ	 
นาย์เปัอะ		วิีเศษชาติ	และเกินร้อย์ละ	80	ขัองชุมิชนนามิสกุลในชุมิชนจะมีิแต่	
“วีิเศษชาติ”	ปััจจุบัันมิีครอบัครัวีอาศัย์อย์่่	79	ครัวีเรือน
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สิงไครในสมัิย์ทีี่�การเกษตรเพื์�อการที่ำามิาหากินในครอบัครัวี	สมัิย์นั�น 
การที่ำานา	 กับัการเลี�ย์งสัตวี์เพ์ื�อใช้ในภาคการเกษตรที่ี�แต่ละครอบัครัวี 
ต้องที่ำาทีุ่กครัวีเรือน	 เพ์ราะเปั็นอาชีพ์หลักที่ี�สมิัย์นั�นที่ำา	และสร้างราย์ได ้
ให้กับัครอบัครัวีบั้านสิงไคร	ณ์	ตอนนั�น

ครั�งหนึ�ง	 เด็กชาย์ผ่้อย์่่ในถึิ�นชนบัที่กับัปัระเพ์ณ์ีการที่ำานาอย์่าง 
ปัระณี์ตและฝังใจจากพ่์อแม่ิทีี่�เคย์พ์รำ�าบัอกให้ล่กหลานได้คงไว้ีตลอดไปั...	
วีันวีานนั�นย์ังคงบั่ลืมิเลือน

เด็กชาย์ชนบัที่	 เล่าบัอก	 ครั �นพ์่อแมิ่จะที่ำานา	 เมิื �อปัระมิาณ์ 
100	กว่ีาปีัทีี่�แล้วี	ย์ามิเข้ัาเดือนหกฝนกะตกพ์รำาๆ	ชาวีนากะยิ์�มิได้อย่์างสุขัใจ	
บัอกล่กหลานเอ๋ย์	..ถึึงเวีลาลงแรกนาแล้วีเจ้าเอ๋ย์	เดือน	6	ขัึ�น	9	คำ�า	หรือ	 
13	 คำ�า	 พ์่อกะแมิ่จะพ์าเจ้าลงแรกนาขัวีัญ	มิีขัองหาบัใส่ตะกร้า	 ไก่ต้มิ 
ตัวีเมิีย์ร ุ ่น	 ไขั ่ต ้มิ	 ผ้าสไบั	 สวีย์ๆ	 แหวีน	 สร้อย์	 หมิากพ์ล่	 ย์าส่บั	
พ์าล่กหลานลงนา	บัอกพ์ระแมิ่โพ์สพ์	เจ้าแฮกนา	วีันนี�ล่กหลานเอาไก่ต้มิ	
ไขั่ต้มิ	 ผ้าสวีย์ๆ	บัอกให้ร่้วี่า	 ถึึงเวีลาที่ำานาปัีนี�แล้วีให้ล่กหลานที่ำานาได ้
ผลผลิตดีสุขัสบัาย์ที่ั�งครอบัครัวี	พ์่อกะแมิ่บัอกเด็กชาย์ชนบัที่วี่า	 “เจ้าด่ช	ิ
คางไก่เจ้าสวีย์	เรีย์วีย์าวี	โค้งงอน	งามิ	ปัีนี�	ขั้าวีสวีย์	นะล่ก

ย์ามิถึึงเพ์ลาเก็บัเกี�ย์วีเจ้าเอ๋ย์..	เจ้าจงบัอกแม่ิโพ์สพ์	เจ้าแฮกนาเฮย์	
ล่กหลานจะเก็บัเกี�ย์วีข้ัาวีทีี่�ล่กหลานปัักดำาไว้ี	นำาใบัย์อ	ใบัค่ณ์	เข้ัาฉางข้ัาวี	
ไขั่ต้มินำ�าขัมิิ�นบัอกกล่าวี	แมิ่โพ์สพ์	ล่กหลานจะเกี�ย์วีขั้าวีเขั้าบั้านแล้วี	

เด็กชุ�ยู่ชุนำบทยู่ังจุำ�บ่ลื่่มเลื่่อนำ

“โอ้...	ถึึงเวีลาเก็บัเกี�ย์วีข้ัาวีเปัลือกเข้ัาฉาง	เจ้าเอ๋ย์	มีิไข่ัต้มิ	ต้นกล้วีย์	
ต้นอ้อย์	 บัอกกองขั้าวีฟั้อนวี่า	 ล่กหลานจะทีุ่บัตี	 เหย์ีย์บัเจ้าแมิ่โพ์สพ์	
อย่์าได้โกรธิ	แกล้งล่กหลานเลย์	เด็กชาย์ชนบัที่บัอกเล่า	จากวัีนวีานถึึงวัีนนี�	
ปัระเพ์ณ์ีนี�เลือนลางจางหาย์ไปัไมิ่กลับัมิาเลย์”
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เมิื�อครั�งเด็กชาย์ชนบัที่เติบัโตเขั้าส่่วีัย์ที่ำางาน	 การจัดการชุมิชน 
ก็เริ�มิเปัลี�ย์นไปั	จากแนวีคิดขัองผ้่นำาชุมิชนทีี่�มุ่ิงเน้นพั์ฒนาชุมิชนทุี่กๆ	ด้าน 
ให้เหมิือนบั้านเมิืองเคีย์งขั้าง	 การพ์ัฒนาผ่้นำาชุมิชนต่างๆ	 ไมิ่วี่าจะเปั็น 
การเปัลี �ย์นแปัลงควีามิคิดตามิย์ุคสมิัย์	 เด็กชาย์ชนบัที่รับัร่ ้เสมิอวี่า	
บั้านสิงไคร	 มิี	 8	 คุ้มิในการพ์ัฒนาชุมิชนในครั�นนั�น	 การก่อตัวีแต่ก่อน	
จากหลักพั์ฒนาชุมิชุน	“คณ์ะกรรมิการหม่่ิบ้ัาน”	การรับันโย์บัาย์จากรัฐบัอก 
และพ์ัฒนาชุมิชน	ด้วีย์การคิดวี่าจะเปั็นการพ์ัฒนาชุมิชนที่ี�ให้ได้ดีที่ี�สุด	
แต่กะมีิปััญหาและอุปัสรรค	มิากหลาย์ขันา	แต่ก็ด้วีย์การจัดการชุมิชนทีี่�มีิ	
“กมิ15”เปั็นแกนการพ์ัฒนาและช่วีย์และจัดการชุมิชนให้เปั็นชุมิชนที่ี� 
บัริหารและจัดการพ์ัฒนาตนเองให้ได้		ครั�งหนึ�ง	
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ดังเที่พ์นิย์าย์..เรื�องหนึ�ง	 เมิื�อเขั้าส่่ย์ุคสมิัย์	 ผ่้ใหญ่บั้าน	มิีชื�อวี่า	
วีัลภพ์	 วีิเศษชาติ	 ผ่้ใหญ่บั้าน	 คนที่ี�	 10	 ขัองหมิ่่บั้าน	 มิีหน่วีย์งานหนึ�ง	 
นำาองค์ควีามิร้่และแนวีคิดใหมิใ่ห้ท่ี่านผ้่ใหญ่ได้รับัร้่	บัรรจบักับัผ้่ใหญ่ทีี่�เป็ัน
ผ้่ใหญ่ยุ์คสมัิย์ใหม่ิ	เข้ัารับัและบัอกแนวีคิดต่าง	ๆ 	ทีี่�ได้รับัร้่จากแนวีคิดใหม่ิๆ	
ลงส่่บั้านสิงไครในครั�งนั�น	 จากการดำาเนินงานในปัีแรก	 เปั็นการจัดการ 
ชุมิชนโดย์เปั็นโครงการ

 
“บ้�นำส่งไคำรื่ยูุ่คำใหม่ลื่ด ลื่ะเลื่่กก�รื่ใชุ้ส�รื่เคำมีในำนำ�ขั้�ว” 

มิีการจัดการและพ์ัฒนาชุมิชนโดย์มิีการบัริหารหมิ่่บั้านกับัคำาวี่า	
“สภาผ่้นำาชุมิชน”	ครั�งนั�น	บั้านสิงไครได้	สภา	22	คน	ในการจัดการชุมิชน 
และระดมิควีามิคิดส่ ่ช ุมิชนโดย์ใช้หลักและการจัดการชุมิชนโดย์ 
“สภาผ่้นำาชุมิชน”	 มิีการปัระชุมิตกลงหารือ	 มิีขั้อสรุปั	และได้กฎกติกา 
ในการพ์ัฒนาบั้านสิงไคร	 ใช้การจัดการที่ั�ง	 8	 คุ้มิ	 ให้แต่ละคุ้มิพ์ัฒนา 
เก ็บัรวีบัรวีมิขั ้อมิ ่ลมิาเขั ้าที่ ี �ปัระช ุมิบัอกเล ่าและพ์ ิจารณ์าให ้ 
ที่ี�ปัระชุมิรับัรอง	 และลงส่่ชุมิชนในครั�งนั�น	 ที่วี่าโครงการที่ี�บั้านสิงไคร 
ดำาเนินการเรื�อง	 ลดละเลิก	 การใช้สารเคมิี	 บั้านสิงไครเอง	มิีการที่ำานา 
ลดแล้วีหลาย์ๆครอบัครัวี	 แต่ก็เปั็นผลพ์ลอย์ได้ส่ ่ชุมิชนที่ี�ดำาเนินการ 
มิาก่อนที่ำาให้	 กระแสเขั้าส่่ครัวีเรือนอย์่างฝังใจ	 ลดและขัย์ับัมิาที่ำานา 
อินที่รีย์์อย์่างเห็นผลเร็วี	ที่วี่า	ปัีแรก	470	 ไร่	 การลด	ละ	 เลิกใช้สารเคมิ ี
จากเนื�อที่ี�กวี่า	 1,200	 ไร่	 ที่ี�สภาสะที่้อนบัอกก็เปั็นผลลัพ์ธิ์ที่ี�ชุมิชนรับัร่ ้
จากการพ์ัฒนา	สภาผ่้นำาชุมิชนก็มิีกลุ่มิที่ี�ที่ำานาเขั้ากลุ่มิต่างๆ	อาจจะเปั็น
ควีามิโชคดีที่ี�บั้านสิงไครมิีแหล่งเรีย์นร่้ที่ี�สำาคัญ
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ศู ้นำยู่ ์ ว ่ ส �หก ่ จุชุ ุ มชุนำ 
ต้ำ�บลื่ผู้ักไหม	การจัดการการที่ำานา 
ปัลอดสารที่ ี � เปั ็นภาค ี เสร ิมิและ 
องค์ควีามิร่้	 เขั้าส่่บั้านสิงไครอย์่าง 
เห็นชัดเจน	 การพ์ัฒนาองค์ควีามิร่ ้
การที่ำานาหลาย์ๆแบับัหลาย์	ๆ 	อย์่าง 
แต่แล้วีควีามิบัรรจบัก็เข้ัาส่่บ้ัานสิงไคร 
อีกครั�ง	
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“สียามคูโบต�า ภาคีเสีริม กับ การพีัฒินิาที่ี� 
ปรับเปลำี�ยนิแนิวีคิดชุมชนิ”

สภาบั ้านส ิงไครได ้ร ับัองค ์ควีามิร ่ ้จาก 
เที่คโนโลยี์ทีี่�เปัลี�ย์นไปั	มิองเห็นผลผลิตทีี่�เน้นให้ชุมิชน 
ได้ผลผลิตที่ี�มิากขัึ�น	 สะดวีกรวีดเร็วี	 และตอบัสนอง 
การที่ำานาย์ุคใหมิ่	ปัระจวีบัเหมิาะกับันโย์บัาย์รัฐบัาล	
จนศ ่นย์ ์วี ิสาหก ิจช ุมิชนต ำาบัลผ ักไหมิจากการ 
ดำาเนินงานและกรรมิวีิธิีการจัดการเปั็นการที่ำางาน 
เป็ันกลุ่มิบ้ัานสิงไครครั�งนั�น	สภาบ้ัานสิงไครก็เป็ันหนึ�ง
ในแกนหลกัที่ำางานร่วีมิ	และนำาเอาควีามิร่้เขั้าส่ชุ่มิชน	
ปัรับัเปัลี�ย์นแนวีคิดและการจัดการการที่ำานา	 เขั้าส่่ 
การที่ำานาแบับัใหมิ่	การใช้เครื�องจักร	นาหย์อด	นาดำา	
กระบัวีนการที่ำานาอย์่างปัระณ์ีต	มิีผลงานการันตี	คือ

“นำ�แปิลื่งใหญ่่”

สภาบั้านสิงไครดำาเนินกิจกรรมิควีบัค่ ่กับั 
นโย์บัาย์รัฐบัาล	 จนครั �งผลลัพ์ธิ์ที่ี �ชุมิชนเกิดขัึ �นมิ ี
เกษตรกรบั้านสิงไครที่ี�มิีการเปัลี�ย์นแปัลง	 จากการ 
ที่ำานาหลาย์ๆ	แบับัที่ี�ให้ชุมิชนได้รับัผลกลับั	“ราคาต่อ 
ผลผลิต”

ที่ำาให้บั้านสิงไครมิีชุมิชนที่ี�ได้รับัผลผลิตต่อ 
การที่ำานาที่ี�ต่างจากชุมิชนอื�น	 อย์่างชัดเจนและต่าง 
จากราคาที่างที่้องตลาดที่ั�วีไปั	 อย์่างน้อย์	 2-5	บัาที่	 
ต่อกิโลกรัมิในครั�งนั�นอาจเพ์ราะฟั้าลิขัิต	
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จากการดำาเนินงานครบัจบัหนึ�งปีัแห่งการลองเรีย์นร้่ทัี่�งทีี่มิสภาหลัก 
และสภาที่ั�งหมิดร่วีมิกับัพ์ี�เลี�ย์งชุมิชน	หนึ�งแรงผลักส่่ชุมิชน	มิีบัที่เรีย์น 
และปััญหาเข้ัาส่่สภาสิงไครอย่์างมิาก	ที่ว่ีา	ที่ะเลยั์งคงมีิคลื�น	สภาบ้ัานสิงไคร 
ก็ดำาเนินงานจวีบัเขั้าปัีที่ี�	 2	 จากองค์ควีามิร่้	 และแนวีคิดต่างๆ	 ที่ี�เปั็น 
หนึ�งเดีย์วีกันคือ	“พ์ัฒนาชุมิชนให้เขั็มิแขั็ง”

“แต่อนิจจัง”	ดังคำากล่าวีทีี่�ว่ีา	“สงครามิยั์งไม่ิจบัอย่์านับัศพ์ที่หาร”	
สภาบั้านสิงไครได้ขััดเกลาวีิที่ย์าย์ุที่ธิทีุ่กกระบัวีนที่่าในการพ์ัฒนาชุมิชน	
จนได้ดำาเนินการเขั้าส่่ปัีที่ี�	3	ในเรื�องที่ี�เปั็นปัระเด็นที่้าที่าย์สภาอย์่างย์ิ�ง	

“ก�รื่บร่ื่โภคำผัู้กอยู่่�งน้ำอยู่ 400 กรัื่มต่้อ คำนำต่้อวันำ”	สภาบ้ัานสิงไคร 
ก็ได้ดำาเนินการอย์่างเขั้มิขั้นมิีการปัระชุมิทีุ่กๆ	 เดือนอย์่างน้อย์ไมิ่ตำ�ากวี่า	
2-3	ครั�ง	มิีการออกติดตามิผลขัองสภาที่ั�ง	8	คุ้มิ	การจัดการขั้อมิ่ลที่ี�แน่ชัด 
คุย์กันอย์่างจริงจัง	 เขั้าถึึงปัระชาชน	 มิองการพ์ัฒนาชุมิชนเปั็นที่ี�ตั �ง 
จนบ้ัานสิงไครเข้ัาส่่ยุ์คแห่ง	การที่ำาและผลิตผลที่างการเกษตรปัลอดสารเคมีิ 
อย์่างเห็นเด็นชัดที่ี�สุด	 การส่งเสริมิปัล่กผักไวี้บัริโภค	อย์่างน้อย์	 5	 ชนิด 
เปั็นการดำาเนินงานที่ั�งชุมิชน	 สภาบั้านสิงไครมิีการส่งเสริมิการปัล่กพ์ืช 
หลังฤด่ที่ำานาเพ์ื�อเสริมิราย์ได้หลาย์ๆ	ชนิด	เช่น	ปัอเที่ือง	ถึั�วีเหลือง	ถึั�วีพ์ร้า	
มิันเที่ศญี�ปัุ�น	 ตะไคร้	 ที่ี�เปั็นการส่งเสริมิควีบัค่่กับัสภาในการบัังคับัใช ้
ในชุมิชนโดย์ให้ชุมิชนได้ปัระโย์ชน์มิากที่ี�สุด	แต่ด้วีย์สภาบั้านสิงไครที่ี�มิ ี
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หลากหลาย์กลุ่มิและมิีแนวีคิดเดีย์วีกันคือพ์ัฒนาชุมิชน	สภาบั้านสิงไคร	
ได้มีิการส่งเสริมิปัล่กพื์ช	กระเจี�ย์บัแดง	อัญชัน	และหาตลาดส่งออกเองให้ 
ชุมิชนได้ปัล่กสร้างราย์ได้เขั้าส่่ชุมิชนขัองตนเองและแปัรร่ปัเขั้าส่่ที่้องถึิ�น 
อื�นๆ	 อาที่ิเช่น	 ขันมิจากดอกอัญชัน	 นำ�ากระเจี�ย์บัในงานต่างๆ	ที่ี�ชุมิชน 
ดำาเนินการและส่งออกส่่ท้ี่องถิึ�นอื�นๆ	กำาลังสร้างกระแสให้หม่่ิบ้ัานข้ัางเคีย์ง 
ได้ดำาเนินการเหมิือนกัน	 เปั็นฐานแหล่งเรีย์นร่ ้ส่ ่ชุมิชนอื�นๆ	 นี �ก็เปั็น 
การดำาเนินงานขัอง	“สภาบั้านสิงไคร”

“ทว่�สี�ต้ีนำยู่ังรื่้้พลื่�ดนำักปิรื่�ชุญ่์ยู่ังรื่้้พลื่ั�ง”

สภาบั้านสิงไครก็ดำาเนินงานที่ั�งหมิดนี�เปั็นที่ำางานควีบัค่่กับัภาคี 
สนับัสนุนอื�นๆหลาย์ๆด้านและมิีที่ีมิสนับัสนุน	 หนุนเกื�อด้วีย์กันจึงเปั็น	
สภาบั้านสิงไครจนทีุ่กวีันนี�	 จากหนึ�งควีามิคิดเล็กๆ	ที่ี�ช่วีย์ก่อหนุน	ที่ำาให ้
ได้เรีย์นร้่ในเรื�องขัองการจัดการชุมิชนหลาย์ๆแบับัและปัรับัควีามิคิดตัวีเอง 
และการที่ำางานกับัชุมิชนเข้ัากับัชุมิชนได้อย่์างดี	และเป็ันการสร้างบุัคลากร 
ที่ี�กล้าคุย์กับัชุมิชนได้อย์่างไมิ่เคอะเขัิน	สามิารถึนำาควีามิร่้กลับัมิาใช้กับั 
ชุมิชนตนเองที่ี�อย์่่และสร้างการมิีควีามิคิดใหมิ่ๆ	 ให้กับัตัวีเอง	 ได้เรีย์นร่ ้
จากองค์ควีามิร่้ต่างๆ	จากหน่วีย์งานที่ี�มิีชื�อวี่า	“สสส.”	

12	มิกราคมิ	2563
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นำาทุ่ี่งเหน่ำอ : ควัามขััดแยู่�ง
ท่ี่�ก่อให�เกิดพลัื่งชุุมชุนำ

นิันิณภัชสีรณ์ อิที่สีอนิ

ชุมิชน	หรือหมิ่่บั้านใดไมิ่มิีควีามิขััดแย์้งชุมิชนนั�นก็จะไมิ่พ์ัฒนา	 
ปัระโย์คนี�สะท้ี่อนภาพ์การจัดการควีามิขััดแย้์งทีี่�เกิดขึั�นในหม่่ิบ้ัานนาทุ่ี่งเหนือ	 
ทีี่�สามิารถึจัดการควีามิขััดแย้์งไปัส่่ควีามิเข้ัาใจในการที่ำางาน	ได้อย่์างลงตัวี 
และเดินหน้าการที่ำางานร่วีมิกันต่อไปัได้	 แต่ก่อนที่ี�เราจะเรีย์นร่้เรื �อง 
ควีามิขััดแย้์งทีี่�เกิดขึั�น	ผ้่เขีัย์นขัอเล่าพื์�นฐานขัองชุมิชน	เพื์�อสร้างควีามิเข้ัาใจ 
ให้แก่ผ้่อ่านเสีย์ก่อน	จะได้ที่ำาควีามิเข้ัาใจภาพ์ขัองควีามิขััดแย้์งขัองนาทุ่ี่งเหนือ	 
และด ่ก�รื่จุัดก�รื่คำว�มขััดแยู่้งอยู่่�งเปิ็นำศู�สต้รื่์แลื่ะศู่ลื่ปิ์	ต่อไปั

ขัอเริ�มิต้นจากบ้ัานนาทุ่ี่งเหนือ	หม่่ิทีี่�	16	ได้อพ์ย์พ์มิาอย่่์จากถิึ�นเดิมิ	
บั้านหนองห้าง	 ซึ่ึ�งได้เสาะแสวีงหาเดินที่างมิาตามิธิรรมิชาติที่ี�เอื�อต่อ 
การดำารงชีวีิต	 จัดตั�งขัึ�นเมิื�อปัี	 พ์.ศ.2546	 โดย์มิีนาย์สำาราญ	บัุดดาวีงศ	์
เป็ันผ้่ใหญ่บ้ัานคนแรก	เดิมิบ้ัานนาทุ่ี่งเหนืออย่่์รวีมิกันกับับ้ัานนาทุ่ี่ง	หม่่ิทีี่�		7 
ต่อมิาได้แย์กหม่่ิบ้ัานออก	เนื�องจากเป็ันชุมิชนทีี่�มีิขันาดใหญ่	และครัวีเรือน 
แออัด	ปัระชากรเพิ์�มิมิากขึั�น	กรมิการปักครองยิ์�งได้แย์กบ้ัานนาทุ่ี่ง	หม่่ิทีี่�	7 
ออกเปั็น	 2	 บั้าน	 คือบั้านนาทีุ่่งเหนือ	 หมิ่่ที่ี�	 16	 ปััจจุบัันมิีผ่้ใหญ่บั้าน 
ชื�อนาย์ปัระสิที่ธิิ�	 วีงษ์ภักดี	 ซึ่ึ�งดำารงตำาแหน่งผ่้ใหญ่บั้านมิาจนถึึงปััจจุบััน 
บั้านนาทีุ่่งเหนือ	มิีจำานวีน	118	ครัวีเรือน	ปัระชากรรวีมิที่ั�งสิ�น	 327	คน	
ซึ่ึ�งอย์่่ห่างจากตัวีอำาเภอ	ปัระมิาณ์	13	กิโลเมิตร	มิีเนื�อที่ี�รวีมิ	 1,700	 ไร่ 
ลักษณ์ะที่างสังคมิ	 บั้านนาทีุ่ ่งเปั็นชุมิชนที่ี �อย์่ ่รวีมิกันแบับัเกื �อก่ล	
พ์ึ�งพ์าอาศัย์ซึ่ึ�งกันและกัน	 และมิีระบับัควีามิสัมิพ์ันธิ์แบับัเครือญาติเปั็น 
สำาคัญ		โดย์ชุมิชนใช้ภาษาอีสาน	(ลาวี)	ในการติดต่อสื�อสารร่วีมิกันในชุมิชน	 
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ปัระชาชนส่วีนใหญ่มิีอาชีพ์ที่ำานา	และวี่างจากการที่ำานาก็จะปัล่กพ์ริก	
ปัล่กอ้อย์	เลี�ย์งสัตวี์	

ต่อด้วีย์สภาพ์ชุมิชน	 วีิถึีชีวีิต	 ควีามิเปั็นอย์่่	 บั้านนาทีุ่่งเหนือ	
เปั็นชุมิชนที่ี�มิีลักษณ์ะการตั�งบั้านเรือนหลังคาชิดติดกัน	 เนื�องจากมิี 
ที่ี �ด ินที่ำากินจำานวีนน้อย์	 และการขัย์าย์ตัวีขัองครัวีเร ือนที่ี �เพ์ิ �มิขัึ �น	
ปัระกอบักับัมิีจำานวีนปัระชากรแน่นหนา	ตั�งอย์่่บัริเวีณ์ราบัลุ่มิ	 เปั็นพ์ื�นที่ี� 
รองรับันำ�าซึ่ึ �งไหลมิาจากหมิ่่บั้านใกล้เคีย์ง	 ก่อนจะไหลลงส่่ลำาแมิ่นำ �า 
ห้วีย์ที่ับัที่ัน	ซึ่ึ�งในฤด่ฝนจะมิีปัริมิาณ์นำ�ามิาก	 เกิดปััญหานำ�าที่่วีมิที่ี�นาขัอง 
เกษตรกรแบับัซึ่ำ�าซึ่ากเปั็นปัระจำาทีุ่กปัี	 ชุมิชนบั้านนาทีุ่่ง	มิีวีิถึีชีวีิต	ผ่กพ์ัน 
กับัธิรรมิชาติ	 ปั�าชุมิชน	 ถึัดจากแนวีชาย์ปั�าออกมิาเปั็น	 ทีุ่่งนา	 ผืนนา 
ที่ี�มิีควีามิเปั็นอาชีพ์เกษตรกร	ตั�งแต่บัรรพ์บัุรุษมิาช้านาน	 และส่วีนใหญ่ 
ก็ที่ำานาปัล่กขั้าวี	 ที่ี�หนึ�งปัีมิีครั�งเดีย์วี	 ฤด่กาลเดีย์วีเพ์ราะสภาพ์ฝนฟั้า 
ตามิธิรรมิชาติที่ี�มิีฤด่กาลเพ์ีย์งครั�งเดีย์วี	หากฝนฟั้าไมิ่ตกต้องตามิฤด่กาล	
เหมิือนครั�งอดีต	 ในปัีนั�นก็ต้องรอ	 นำ�าฝนจากธิรรมิชาติเพ์ื�อเพ์าะปัล่ก	
และแต่ละปีัก็ไม่ิค่อย์จะเหมืิอนกัน	จึงย์ากต่อการคาดการณ์์ว่ีาจะต้องเริ�มิ 
ย์ังไงมิีปั�าชุมิชนที่ี �มิ ีพ์ ื �นที่ี �ปัระมิาณ์	 700	 ไร ่	 โดย์มิีล ำาห้วีย์ที่ับัที่ัน 
เป็ันสาย์นำ�าหลัก	ทีี่�มีิควีามิอุดมิสมิบ่ัรณ์์	พื์ชพ์รรณ์ธิรรมิชาติทีี่�มีิ	ทัี่�งไม้ิยื์นต้น	
ไม้ิเนื�อแข็ัง	ไม้ิใช้งาน	เป็ันต้นชีวิีตให้กับัหลาย์ชีวิีต	เป็ันปั�าชุมิชนทีี่�มีิพ์รรณ์ไม้ิ	
นานาชนิด	 มิีผัก	 มิีเห็ด	ที่ี�ทีุ่กคนมิีควีามิสุขักับัการได้ออกจากบั้านเดิน
เที่้าเขั้าปั�า	 เพ์ื�อมิาเก็บัเห็ด	 มิีที่ั�งเห็ดเผิ�ง	 เห็ดใค	 เห็ดหลังโงก	 เห็ดเผาะ	
มิีไมิ้ปั�าที่ี�เปั็นอาหารตามิฤด่กาล	ไมิ้ผลที่ี�กินหมิาก	กินผล
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จุุดกำ�เนำ่ดคำว�มขััดแยู่้งที�ไม่มีใคำรื่อยู่�กให้เก่ดขั้�นำ

เราจำาเปั็นต้องเรีย์นร่้และเขั้าใจควีามิขััดแย์้งขัองบั้านเราก่อน	 
วี่าควีามิขััดแย์้งนั �นเริ �มิมิาจากอะไร	 ซึ่ึ �งหมิ่ ่บั้านนาทีุ่ ่งเหนือเมิื �อมิี 
การเปัลี�ย์นแปัลงผ่้นำาที่างชุมิชน	 ในช่วีงเกิดการเลือกตั�งผ่ ้ใหญ่บั้าน	
เลือกตั�งผ่้นำาที่้องถึิ�น/ที่้องที่ี�	 ก็เกิดปััญหาควีามิขััดแย์้งในชุมิชนตามิมิา	 
เนื�องจากเมิื�อมิีการเลือกตั�งก็มิีการแบั่งพ์รรคเปั็นพ์วีก	 เครือญาติพ์ี�น้อง	
พ์อแพ์้การเลือกตั�งก็ไมิ่เขั้าร่วีมิกิจกรรมิต่างๆ	 ในชุมิชน	 เช่น	 ไมิ่เขั้า 
ร่วีมิปัระชุมิไมิ่ถึึงร้อย์ละ	 50	 ไมิ่เขั้าร่วีมิกิจกรรมิพ์ัฒนาหมิ่่บั้านเลย์ 
(เอาห่ไปันาเอาตาไปัไร่)	 และการไมิ่ให้ควีามิร่วีมิมิือในทีุ่กกิจกรรมิใน 
ชุมิชน	

แน่นอนอย์่ ่แล้วีวี่าเมิื �อมิีการเปัลี �ย์นแปัลงผ่ ้น ำาขัองชุมิชน	
ก็ต้องมิีการเปัลี�ย์นแปัลงคณ์ะที่ำางาน	คณ์ะกรรมิการหมิ่่บั้านส่งผลที่ำาให้
เกิดควีามิขััดแย์้งในชุมิชนขัองเรา

โดย์สมิาชิกสภาพ์ผ่้นำาชุมิชนบั้านนาทีุ่่งเหนือ	ที่่านหนึ�งได้เล่าให้ 
ผ่ ้เขั ีย์นฟัังวี่า “ย�อนิหลำังเมื �อปี 2556 ที่่านิผัู �ใหญ่ที่่านิหนิึ �ง ได�มี 
การเปลำี�ยนิแปลำงคณะที่ำางานิ แลำะเกิดข�อร�องเรียนิเรื�องกองทีุ่นิหมู่บ�านิ 
โดยร�องเรียนิไปที่ี�นิายอำาเภอห�วียที่ับที่ันิ มีเนิื�อหาใจควีามวี่าผัู�ใหญ่แลำะ 
คณะที่ำางานิเก็บเงินิสีมาชิกมาชำาระ แต่ไม่ไปดำาเนิินิการปิดงบกองทีุ่นิ  
ที่างเจ�าหนิ�าที่ี�ได�เรียกผัู�ใหญ่ไปสีอบถามข�อเที่็จจริงถึงเรื�องที่ี�ถูกชาวีบ�านิ
มาร�องเรียนิ”		

หลังจากนั�น	 ที่่านผ่้ใหญ่ที่่านนั�นก็ได้ให้ขั้อมิ่ลกับัที่างอำาเภอวี่า 
ได้เก็บัเงินจากสมิาชิกกองทุี่นไว้ีจริง	แต่สมิาชิกมิาชำาระเงินแค่เพี์ย์งบัางส่วีน 
เที่่านั�น	คิดเปั็นร้อย์ละ	 40	ขัองสมิาชิกที่ี�มิาชำาระจึงไมิ่สามิารถึขัับัเคลื�อน 
กองทุี่นได้	จุ�กนัำ�นำท�งอำ�เภอได้ให้เจุ้�หน้ำ�ที�จุ�กพัฒนำ�ชุุมชุนำม�ชีุ�แจุ้ง 
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กับชุุมชุนำว่�ส�เหตุ้ขัองปัิญ่ห�เก่ดจุ�กอะไรื่ ชุ�วบ้�นำจุ้งเพ่�มคำว�มมั�นำใจุ 
แลื่ะเชุ่�อถื่อคำณะกรื่รื่มก�รื่ชุุดใหม่ม�กขั้�นำ ซึ่้�งคำณะกรื่รื่มก�รื่ชุุดใหม่ 
ม�จุ�กทุกภ�คำส่วนำในำชุุมชุนำ เปิ็นำที�ยู่อมรื่ับแก่ชุุมชุนำม�กยู่่�งขั้ �นำ 
ทำ�ให้ขัับเคำลื่่�อนำปิิดงบกองทุนำได้สำ�เรื่็จุ 

“เรื�องทีี่� 2 เรื�องกองทุี่นิธีนิาคารข�าวีเปลืำอก เนืิ�องจากคณะกรรมการ 
มารับช่วีงต่อจากคณะกรรมการหมู่บ�านิชุดก่อนิ เก็บข�าวีเปลำือกปีแรกได� 
5 ตันิกวี่า ชาวีบ�านิก็หาวี่าคณะกรรมการเอาข�าวีออกไปไหนิ ที่ำาไมได� 
ข�าวีเปลำือกมีจำานิวีนินิ�อยลำง” 

จากเหตุการณ์์ร้องเรีย์นนี�	 ที่างหมิ่่บั้านก็หาแนวีที่างแก้ไขั	 คือ 
เอ�เข้ั�ที�ปิรื่ะชุุมเพ่�อชีุ�แจุ้งก�รื่ทำ�ง�นำในำแต่้ลื่ะปีิ โดยู่ขัอมต่้ที�ปิรื่ะชุุม 
อ่�นำรื่�ยู่ชุ่�อผู้้้ไม่ค่ำนำแลื่ะพยู่�ยู่�มทำ�ง�นำให้โปิร่ื่งใสมีก�รื่ลื่ดดอกเบี�ยู่ 
เพ่�อจุ้งใจุให้สม�ชุ่กได้ม�คำ่นำให้สม�ชุ่กได้ม�คำ่นำให้กับธ์นำ�คำ�รื่ 
ขั้�วเปิลื่่อกเพ่�อจุะได้ขัับเคำลื่่�อนำให้เปิ็นำหนำี�ปิัจุจุุบันำ	 จนปััจจุบัันนี� 
คณ์ะที่ำางานมิีขั้าวีในย์ุ้งฉางให้สมิาชิกได้ก่้ย์ืมิถึึง	18	ตัน	จึงที่ำาให้ชาวีบั้าน 
มีิควีามิเข้ัาใจมิากขึั�นสามิารถึที่ำางานต่อไปัได้	หม่่ิบ้ัานนาทุ่ี่งเหนือกลาย์เป็ัน 
ชุมิชนเขั้มิแขั็งในที่ี�สุด
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ต่อมิาเมิื�อปัี	พ์.ศ.	2561	ชาวีบั้านนาทีุ่่งเหนือหมิ่่ที่ี�	16	จัดตั�งเปั็น 
สภาผ่้นำาชุมิชุนขัึ�น	 โดย์สภามิาจากทีุ่กภาคส่วีนในชุมิชน	ซึ่ึ�งในการจัดตั�ง 
สภาในครั�งแรกมีิสมิาชิกทัี่�งหมิดทีี่�เข้ัาร่วีมิ	40	คนและกลุ่มิตัวีแที่นเย์าวีชน	
10	คน	เพ์ื�อดำาเนินจัดกิจกรรมิโครงการชุมิชนน่าอย์่่นาทีุ่่งเหนือร่วีมิกัน	

แต่เกิดการขััดแย้์งจากกลุ่มิเดิมิที่างการเมืิอง	ซึึ่�งเป็ันสภาผ้่นำาชุมิชน 
ร่วีมิอย์่่ด้วีย์	 สาเหตุคือการ	 “ไม่มาร่วีมในิกิจกรรม 
ไม่มาประชุมสีภา แต่กลำับไปพีูดวี่าสีภาที่ำางานิ 
ไม่โปร่งใสี ไม่ชี�แจง พีูดในิที่างที่ี�ไม่ดี พีูดให�คณะ 
ที่ำางานิสีภาในิที่างลำบ โดยมีการขอที่ราบรายลำะเอียด 
ในิการจัดกิจกรรมในิทีุ่กกิจกรรม การใช�จ ่าย 
การเงินิทีุ่กอย่าง”

จากเหตุการณ์์ดังกล่าวี	 ที่างสภาผ่้นำาเอง 
ก็เอาปััญหาดังกล่าวีเขั้าที่ี�ปัระชุมิใหญ่ขัองชุมิชน	 
และเชิญพี์�เลี�ย์งหลักมิาร่วีมิปัระชุมิหาวิีธีิแก้ไขัปััญหา 
ในครั�งนี�ด้วีย์	ซึ่้�งสภ�ผู้้้นำำ�ก็ได้ทำ�เอกส�รื่ชุี�แจุ้ง  
แลื่ะนำำ�บ่ลื่คำ่�ใชุ้จุ่�ยู่ในำก�รื่จุัดก่จุกรื่รื่มในำแต้่ลื่ะ 
ก่จุกรื่รื่มม�ยู่่นำยัู่นำในำที�ปิรื่ะชุุม แลื่ะได้เชุ่ญ่ให้ผู้้้ที� 
กล่ื่�วห�ว่�คำณะกรื่รื่มก�รื่ทำ�ง�นำไม่โปิร่ื่งใส่เข้ั�ร่ื่วม 
เป็ินำสภ� แลื่ะท�งสภ�ได้เปิิดโอก�สให้ผู้้้ที�สนำใจุ 
อยู่�กรื่่วมทำ�ง�นำเพ่�อพัฒนำ�ชุุมชุนำต้ลื่อดเวลื่� 

จนตอนนี�มิีคณ์ะสภาร่วีมิขัับัเคลื�อนที่ั�งหมิด	
60	คน	 เปั็นสัญญาณ์ที่ี�ดีมิากขัึ�นสำาหรับัการที่ำางาน	
และที่างสภาเองย์ังมิีการปัระชุมิ	พ์่ดคุย์กันในทีุ่ก	ๆ 
เดือน	 คุย์ทีุ่กเรื�อง	 ปััญหาต่าง	 ๆ	 ในชุมิชนเพ์ื�อนำา
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เขั้าเวีที่ีแก้ไขัปััญหาร่วีมิกัน	 สถึานการณ์์ควีามิขััดแย์้งจึงค่อย์	 ๆ	 ลดลง	
มิีการพ์่ดคุย์กันมิากขัึ�น	 และกลุ่มิที่ี�ขััดแย์้งก็เริ �มิเขั้าร่วีมิพ์ัฒนาชุมิชน	
เข้ัาร่วีมิกิจกรรมิที่างกาย์	ที่ำากิจกรรมิกำาจัดขัย์ะร่วีมิกัน	เข้ัาร่วีมิเวีทีี่ปัระชุมิ 
เพ์ื�อขัับัเคลื�อนกิจกรรมิต่าง	ๆ	ไปัด้วีย์ดีค่ะ	

12	มิกราคมิ	2563





นำาทุ่ี่ง :  วิัถ่ีชุ่วิัติท่ี่�พ่�งพา
กับธรรมชุาติิ
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นำาทุ่ี่ง :  วิัถ่ีชุ่วิัติท่ี่�พ่�งพากับธรรมชุาติิ
ชำานิาญ สีุขเอิบ

“ชุมชนิบ�านินิาทีุ่ ่ง มีวีิถีชีวีิต ผัูกพีันิกับธีรรมชาติ ป่าชุมชนิ 
ถัดจากแนิวีชายป่าออกมาเป็นิ ทุ่ี่งนิา ผืันินิา ทีี่�มีควีามเป็นิอาชีพีเกษ์ตรกร 
ตั�งแต่บรรพีบุรุษ์มาช�านิานิ” 

ต่อจากนาทุ่ี่งเหนือ	เรามิาด่ 
หมิ่ ่บั้านนาทีุ่ ่งธิรรมิดากันบั้าง	
ที่ี�ชาวีบั้านส่วีนใหญ่มิีการใช้ชีวีิต 
ควีบัค่่กับัธิรรมิชาติ	และการจัดการ 
ขัย์ะขัองชุมิชน

ชุมิชนบั้านนาทีุ่่ง	มิีวีิถึีชีวีิตผ่กพ์ันกับัธิรรมิชาติ	ปั�าชุมิชน	ถึัดจาก 
แนวีชาย์ปั�าออกมิาเปั็น	 ทีุ่ ่งนา	 ผืนนา	 ที่ี�มิีควีามิเปั็นอาชีพ์เกษตรกร	
ตั �งแต่บัรรพ์บัุรุษมิาช้านาน	 และส่วีนใหญ่ก็ที่ำานาปัล่กขั้าวี	 ที่ี �หนึ �งปั ี
มิีครั�งเดีย์วี	 ฤด่กาลเดีย์วีเพ์ราะสภาพ์ฝนฟั้าตามิธิรรมิชาติที่ี�มิีฤด่กาล 
เพ์ีย์งครั�งเดีย์วี	หากฝนฟั้าไมิ่ตกต้องตามิฤด่กาล	เหมิือนครั�งอดีต	ในปัีนั�น 
ก็ต้องรอ	 นำ�าฝนจากธิรรมิชาติเพ์ื�อเพ์าะปัล่ก	และแต่ละปัีก็ไมิ่ค่อย์จะ 
เหมิือนกัน	 จึงย์ากต่อการคาดการณ์์วี่าจะต้องเริ �มิย์ังใงมิีปั�าชุมิชน 
ที่ี�มิีพ์ื�นที่ี�ปัระมิาณ์	 700	 ไร่	 โดย์มิีลำาห้วีย์ที่ับัที่ันเปั็นสาย์นำ�าหลัก	 ที่ี�มิ ี
ควีามิอุดมิสมิบั่รณ์์	 พ์ืชพ์รรณ์ธิรรมิชาติที่ี�มิี	 ที่ั �งไมิ้ย์ืนต้น	 ไมิ้เนื�อแขั็ง	
ไมิ้ใช้งาน	 เปั็นต้นชีวีิตให้กับัหลาย์ชีวีิต	 เปั็นปั�าชุมิชนที่ี �มิีพ์รรณ์ไมิ	้
นานาชนิด	 มิีผัก	 มิีเห็ด	 ที่ี �ทีุ่กคนมิีควีามิสุขักับัการได้ออกจากบั้าน 
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เดินเที่้าเขั้าปั�า	เพ์ื�อมิาเก็บัเห็ด	มิีที่ั�งเห็ดเผิ�ง	เห็ดใค	เห็ดหลังโงก	เห็ดเผาะ	
มิีไมิ้ปั�าที่ี�เปั็นอาหารตามิฤด่กาล	 ไมิ้ผลที่ี�กินหมิาก	กินผล	ที่ี�คนสมิัย์ก่อน
แบั่งเขัตในการเรีย์กปั�าแต่ละเขัตวี่า	 อย์่่ตรงใหน	จุดใด	 เช่น	ปั�าขั้าวีฝาย์	
ที่่าควีาย์	 ขัอนอีปัา	 หนองขัี�หมิ่	 ดงวีังสิมิ	 ฝั�งซึ่ัน	 ที่่าเกวีีย์น	 ที่่ากะโพ์ก	 
ลึกๆ	ลงไปัหน่อย์	ก็จะเรีย์กชื�อเปั็น	บัุ่ง	 เช่น	บัุ่งหวีาย์	 เพ์ราะแต่ละจุดมิัน 
ก็จะมิีที่ี�ให้จดจำาวี่าเปั็นบัริเวีณ์ใหน	ย์ังใง	ก็จะมิีจุดให้สังเกตที่ี�แตกต่างกัน	
เช ่น	 ขัอนอีปัา	 ณ์	 จ ุดบัร ิเวีณ์แถึบัๆ	 นี �ก ็จะเปั ็นฝั �งห ้วีย์	 ร ิมิห้วีย์	
ที่ี�จุดเปั็นที่ี�ที่อดแห	หาปัลากัน	 เมิื�อนำ�าเริ�มินิ�งหรือนำ�าเริ�มิลดลง	ชาวีบั้าน 
ละแวีกนี �ก็จะพ์ากันมิาหาปัลากัน	 ในร่ปัแบับัที่ี �แต่ละคนถึนัด	 หรือ	
เช ี �ย์วีชาญ	 อย์่างลุงที่ี �บั ้านขั้างๆ	 แกชอบัเขั้าปั�า	 หาปัลา	 เก็บัผัก	
เก็บัขัองปั�า	พ์อถึึงเวีลา	ก็ชวีนไปัด้วีย์	“ลุงๆ	วีันนี�ไปัห้วีย์บั่อ	ถึ้าบัอกวี่าไปั	
ลุงก็จะบัอกห่อข้ัาวีไปันำาเด้อ”	แล้วีก็เตรีย์มิอุปักรณ์์	ออกจากบ้ัานเดินเข้ัาปั�า	
ปัระมิาณ์	สามิ	สี�	 กิโล	 ก็เขั้าถึึงแนวีปั�า	 ขั้าง	 ๆ	ที่างก็เปั็นต้นไมิ้	 สุมิทีุ่มิ 
เปั็นพ์ุ่มิ	 เปั็นกอ	ส่งบั้างตำ�าบั้าง	 ส่วีนตรงที่างเดินก็จะออก	 เตีย์นๆ	 โล่งๆ 
เปั็นแนวีสำาหรับัเดินเที่้าเขั้าปั�า	 เสีย์งนก	 เสีย์งกา	 เสีย์งจั �กจั �น	 เรไร 
ร้องปัระสานเสีย์งกัน	 ถึ้ามิีออกนอกแนวีที่างเดินก็จะมิี	 กิ�งไมิ้	 เถึาวีัลย์ ์
รกๆ	 ที่ึบัๆ	 ขัวีางเดินไมิ่ค่อย์จะได้	 หลานที่ี�ย์ังไมิ่เชี�ย์วีชาญเรื�องเดินปั�า 
ก็จะเดินตามิ	ลุงไปัเรื�อย์ๆ	ตามิปัระสา	แต่ก็มีิบัางครั�ง	ทีี่�แอบันอกเส้นที่างบ้ัาง	
แต่ก็จะยั์งหากันจนเจอ	ลุง…….	มึิงไปัที่างใด๋	……….	ก็จะแอบัๆ	ซุ่ึ่มิ	บ้ัาง	
ตามิปัระสา	แต่ก็ไม่ิรอดสาย์ตาและห่ฟัังทีี่�แสนจะดีขัองลุงอย่่์ดี	แต่บัางครั�งก็
จะโดนแกล้งกลับัคืนบ้ัาง	“ออ	เดี�ย์วีมึิงหลงปั�าอย่่์นี�	ได้กินข้ัาวีลิงเด้อ……….”	
หลานกะต้องรีบัออกมิา	แล้วีก็มิีเสีย์ง	ขัำาๆ	นิดๆ	มิีแกล้ง	มิีหย์อกล้อ	กันไปั	
พ์อถึึงฝั�งริมิห้วีย์	 ลุงก็เริ �มิเปัลี�ย์นเสื�อผ้า	 เตรีย์มิตัวี	 จัดแจงเครื�องมิือ	
อุปักรณ์์	 จับัปัลา	 อย์่างแห	 นั �งรอ	 ซึุ่ ่มิเงีย์บัๆ	 เพ์ื �อจะมิองบันผิวีนำ �า	
ว่ีามีิปัลาหรืออะไรแว้ีปั……ขึั�นมิาบันผิวีนำ�า	ซึึ่�งจะมีิควีามิชำานาญ	สาย์ตาไวี 
สามิารถึแย์กแย์ะออกว่ีา	มีิปัลาตัวีปัระมิาณ์ไหน	โผล่มิาบันผิวีนำ�าเป็ันวีงๆ	
ถึ้าเกิดมิีก็จะเหวีี�ย์งแห	 ลงที่ันที่ีแล้วีตามิดำาลงไปั	 เพ์ื�อกดตีนแหให้ที่ัน	
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ย์ิ �งถึ้าเปั็นปัลาตัวีใหญ่ย์ิ �งต้องไวี	 ก็จะดำาผุด	 ดำาวี่าย์	 จนแน่ใจวี่า 
ครบัปัิดหมิดแล้วี	 ก็จะค่อย์ๆ	 ไล่ดำาเพ์ื �อหาด่วี่ามิีปัลาติดหรือเปัล่า	
ผมินี �ย์อมิเลย์	 แกกลั �นหาย์ใจ	 ดำานำ �าได้นานจริงๆ	 แบับัไมิ่ต ้องมิ  ี
ถัึงออกซิึ่เจนเลย์แม้ิแต่น้อย์	แหมิๆ……..ยิ์�งจังหวีะไหนทีี่�	เจอปัลาตัวีใหญ่ติด 
ฮ่า……….ฮ่า…………	 มิึงไมิ ่รอดแน่………..น ำ �าน ี �วีนไปัวีนมิา	
จนนำ�าขุ่ันเลย์ทีี่เดีย์วี	เพ์ราะต้องทัี่�งดำาทัี่�งจับัทัี่�งไล่	หลาน…….ลุงๆ	ได้หรือยั์ง 
โอ ้ย์……..มิันไวีๆ	 ตัวีใหญ่……จับับั่อที่ัน	 ไอ้ผมิก็รอแล้วี	 รออีก 
เมิื�อไหร่จะโผล่มิาสักตัวี	 แหมิ….มิันจับัย์ากนะ	 บันบักย์ังจับัย์ากเลย์	
สำาหรับัผมิ	แล้วีในนำ�าหละ	มัินก็ย์ากไปัใหญ่	สิ	แต่พ์อได้ยิ์นเสีย์งตีนำ�าพั์กใหญ่	
แล้วีค่อย์ๆ	 สงบัลง	 วีี �ดดดด……….ตุบั……….เอ้า……….ฟั้าวีจับัๆ	
โอ้…..ผมิก็รีบัสิครับั	 กระโดด	 ตะครุบั	 กิ�งไมิ้	 ใบัหญ้า	 ผมิไมิ่ร่้เลย์ครับั 
ร่้แต่วี่าต้องรีบัจับัแล้วีกำาให้แน่น	 รีบัวีิ�งเอาไปัใส่	 “ขั้อง”	 (มิันคืออุปักรณ์ ์
สำาหรับัเก็บัปัลาทีี่�สานมิาจากไม้ิไผ่)	ได้แล้วีมืิ�อนี�	และมัินก็มีิตามิมิาเรื�อย์ๆ	
ช่อนบ้ัาง	ตองบ้ัาง	เนื�ออ่อนบ้ัาง	อิไที่บ้ัาง	ขัาวีบ้ัาง	กดบ้ัาง	โฮ	มัินมีิเย์อะจริงๆ 
อย์่่ไปัอย์่่มิาก็ชักจะเริ�มิหิวี	มิื�อเที่ี�ย์งก็เริ�มิต้นจัดแจง	ปัลาที่ี�ได้มิาบัางส่วีน 
ก็ถึ ่กเอามิาหนีบัเพ์ ื �อปั ิ �ง	 ก ่อไฟักองเล ็กๆ	 เช ื �อเพ์ล ิงก ็ เย์อะแย์ะ	
แป๊ัปัเดีย์วีก็ได้กิน	เหนื�อย์ๆ	หิวีๆ	กินข้ัาวีอย่่์ท่ี่ามิกลางปั�า	มัินช่างอร่อย์จริงๆ	
มิีปัลาปัิ�ง	 มิีพ์ริก	 เกลือ	 มิีปัลาร้าห่อใบัตองอุ่นๆ	 ออกมิาจากกองไฟั	
สุดย์อดอาหาร	 และจุดตรงนี�จะมิีควีามิพ์ิเศษอย์่่ตรงที่ี�วี่า	 ริมิฝั�งห้วีย์	
ทีี่�ปักคลุมิไปัด้วีย์ต้นไม้ิ	ใบัไม้ิทีี่�เขีัย์วีชอุ่มิ	เย็์น	ด้านล่างบัริเวีณ์	เหง้า	รากไม้ิ	 
ก ็จะมิ ีบั ่อน ำ � า เล ็กๆ	 ที่ ี �ซึ่ ึมิออกมิาและไหลเวี ีย์นอย์ ่ ่ตลอดเวีลา 
เปั็นแหล่งนำ�าธิรรมิชาติที่ี�ใครๆ	 ได้	 ดื�มิกิน	 จะร่้สึกเย์็น	 สดชื�น	 กลิ�นหอมิ 
จากรากไม้ิตามิธิรรมิชาติ	ทีี่�ใสสะอาดไม่ิมีิสารพิ์ษ	มิลพิ์ษใดๆ	อย่์างน่าอัศจรรย์์ 
ทีี่�ธิรรมิชาติได้ให้มิา	ผืนปั�าแห่งนี�เป็ันครัวีทีี่�มีิสารพั์ดอย่์าง	ทีี่�คอย์หล่อเลี�ย์ง
ชีวิีตมิาหลาย์ชั�วีอายุ์คน	ไม่ิมีิอาหาร	ก็เข้ัามิา	ไม่ิมีิบ้ัานก็เข้ัามิา	ไม่ิมีิหลังคา	
ก็เขั้ามิา	ไมิ่มิีเชื�อเพ์ลิง	ก็เขั้ามิา	ถึัดออกมิาจากแนวีชาย์ปั�าก็จะเปั็น	ทีุ่่งนา 
นาขั้าวีที่ี �อาศัย์นำ �าฝนเปั็นหลักในการที่ำานา	 ผืนดินที่ี �ไมิ ่มิ ีพ์ ิษภัย์	
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สารเคมิีตกค้าง	ชาวีนาได้สัมิผัส	ไอดิน	กลิ�นโคลน	สาบัควีาย์จากที่้องทีุ่่ง	
พ์ันธิุ์ขั้าวีมิีหลาย์สาย์พ์ันธิุ์แต่ด้วีย์ปััจจุบัันที่ี�	 กระแสทีุ่นนิย์มิและโลก 
ขัองธิุรกิจที่ี�เปัลี�ย์นไปัอย์่างรวีดเร็วี	 ที่ำาให้สาย์พ์ันธิุ์ขั้าวีที่้องถึิ�นถึ่กกลืน 
หาย์ไปั	จากชุมิชน	

แน่นอนวี่าอาชีพ์ดั �งเดิมิตั �งแต่บัรรพ์บัุร ุษ	 คืออาชีพ์ที่ำานา	
มิีที่ำาสวีนบั้าง	 แต่ไมิ่ได้ใหญ่โต	 และเมิื�อหมิดจากฤด่ที่ำานา	 สมิัย์ก่อน	
ก็ไมิ่มิีอาชีพ์เสริมิอะไรมิากมิาย์	อย์่่กันแบับัวีิถึีชีวีิตพ์อเพ์ีย์ง	 ไมิ่มิีหนี�สิน	
การศึกษายั์งไม่ิมีิเข้ัามิามิากนัก	มีิการจักสาน	ที่ำาขัองกิน	ขัองใช้	ภาย์ในบ้ัาน 
ผ่้ชาย์ก็	 มิีต่อเติมิ	 เสริมิสร้างที่ี �อย์่ ่อาศัย์	 เพ์ื �อให้เปั็นหลักเปั็นแหล่ง 
ไมิ่ได้พ์ึ�งพ์าปััจจัย์ภาย์นอกมิากเกินไปั	 เพ์ราะมิีที่รัพ์ย์ากรมิากมิาย์	 เช่น	
ต้นไมิ้	ที่ี�ใช้สร้างบั้านเรือน	เด็กๆ	ก็ละเล่นไปัตามิปัระสา	จากการขัย์าย์ตัวี	
และการพ์ัฒนาเขั้ามิา	 ที่ำาให้มิีที่างเลือกที่ี �จะที่ำาเปั็นอาชีพ์หลักและ 
อาชีพ์เสริมิ	เพ์ื�อสร้างราย์ได้	และให้สามิารถึอย์่่รอดบัน	สภาวีะเศรษฐกิจ	
และวีิถึีชีวีิตที่ี �ต้องปัรับัเปัลี �ย์น	 อย์่างรวีดเร็วี	 มิีขั้าวีเปั็นอาหารหลัก 
และขั้าวีเหนีย์วีที่ี�ภ่มิิปััญญาชาวีบั้านได้นำามิาปัระย์ุกต์	 เพ์ื�อเปั็นขันมิ	
ขัองกิน	 ตามิควีามิเปั็นอย์่ ่	 เช่น	 ขันมิขั้าวีตดหมิา	 ที่ี �มิีส่วีนผสมิขัอง	
รากพื์ชทีี่�เมืิ�อนำามิาผสมิ	แล้วีนำาไปัปิั�ง	จะมีิควีามิหอมิชวีนกิน	และอีกหลาย์ๆ	
อย์่างที่ี�เปั็นควีามิคิดและถึ่กถึ่าย์ที่อดมิา	 เมิื�อราย์ได้	 เริ�มิไมิ่พ์อ	 ราย์จ่าย์	
ชุมิชนบั้านนาทีุ่่ง	 ก็เริ�มิมิีอาชีพ์เสริมิเช่น	ปัล่กมิัน	ปัล่กอ้อย์	ปัล่กปัาล์มิ	
ปัล่กย์างพ์ารา	และพ์ืชไร่	 อื�นๆ	บั้างก็มิีเลี�ย์งวีัวี	 เลี�ย์งควีาย์แต่ปััจจุบััน	
ควีาย์น้อย์มิาก	ที่ี�จะพ์อช่วีย์เสริมิสร้างราย์ได้ให้กับัครอบัครัวี	 และชุมิชน	
และเมิื�อการศึกษาได้รับัการพ์ัฒนา	 หนุนเสริมิ	 ก็ที่ำาให้คนรุ่นใหมิ่ได้รับั 
การศึกษาที่ี�หลากหลาย์	บั้างก็ศึกษาเล่าเรีย์นจนมิีอาชีพ์	บั้างรับัราชการ	
บั้างเปั็นพ์นักงาน	บั้างมิีธิุรกิจ	ส่วีนครอบัครัวีไหนบั้านไหนไมิ่ค่อย์จะมิีทีุ่น 
เพื์�อให้ล่กหลานได้ศึกษาต่อ	ก็ต้องมีิการอพ์ย์พ์	โย์กย้์าย์	เพื์�อไปัขัาย์แรงงาน	
ต่างถึิ�นบั้าง	ตามิสถึานภาพ์ขัองครอบัครัวี	
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ควีามิสุขัขัองช ุมิชนบั้านนาทีุ่ ่ง	 และคนในชุมิชน	 ที่ ี �ย์ ังมิ  ี
ควีามิเป็ันอย่่์ทีี่�ดี	มีิการพึ์�งพ์าอาศัย์กัน	ร่วีมิไม้ิ	ร่วีมิมืิอกันในการพั์ฒนาบ้ัาน 
และชุมิชนด้วีย์ควีามิไวี้วีางใจขัองคนในชุมิชน	 โดย์การนำาขัองผ่ ้นำา 
คนปััจจุบัันคือ	นาย์สามิารถึ	วีงษ์ภักดี		โดย์ตำาแหน่งผ้่ใหญ่บ้ัานคนปััจจุบััน	
และมิีผ่ ้นำาหมิ่ ่บั้านที่ี �คอย์ช่วีย์เหลือ	 จากหมิ่ ่บั้านหมิ่ ่บั้านหนึ �งที่ี �อย์่ ่
ในเขัตการปักครองขัองที่้องถึิ �น	 องค์การบัริหารส่วีนตำาบัลผักไหมิ	
ที่ี�เปัน็จดุจัดการชุมิชนน่าอย่่์	บัา้นนาทุ่ี่งหมิ่	่7	เปัน็อีกหนึ�งหมิ่่บ้ัานทีี่�ยั์งไมิ่มิ ี
โครงการชุมิชนน่าอย์่่จากจุดจัดการ	 ซึ่ึ�งเดิมิได้ดำาเนินการมิาแล้วี	 12	หมิ่่ 
คงเหลืออีก	 5	 หมิ่ ่	 เมิื �อจุดจัดการชุมิชนน่าอย์่ ่ได้พ์ัฒนาชุมิชนมิา 
อย์่างต่อเนื�อง	บั้านนาทีุ่่งจึงเกิดการเริ�มิต้นอย์ากพ์ัฒนา	 เริ�มิก่อตัวีเกิดมิา 
เป็ันสภาผ้่นำาชุมิชน	บ้ัานนาทุ่ี่ง	หม่่ิ	7	ซึึ่�งแนวีคิดการพั์ฒนาให้เกิดเป็ันสภา 
เหมิือนหลาย์	 ๆ	 หมิ่ ่บั้านที่ี �ได้มิีการพ์ัฒนาขัึ �นมิา	 ผ่ ้นำาที่ี �เปัิดใจและ 
พ์ร้อมิที่ี�จะเรีย์นร่้ในการพ์ัฒนา	 โดย์การนำาขัอง	นาย์สามิารถึ	 วีงษ์ภักด	ี
จึงมิีการพ์่ดคุย์	และเปัิดการพ์ัฒนาโดย์มิีเวีที่ีปัระชาคมิ	เพ์ื�อแจ้งให้ชุมิชน	
และล่กบั้านได้รับัที่ราบัแนวีที่างควีามิเปั็นมิาควีามิเปั็นไปั	 ซึ่ึ �งได้รับั 
การย์อมิรับัอย์่างมิีส่วีนร่วีมิในเวีที่ีปัระชาคมิ	 เพ์ื�อขัับัเคลื�อนชุมิชนน่าอย์่่	
ล่กบั้าน	ออ…….แล้วีมิันต้องเฮ้ดจั�งใด๋หละ……..จุดจัดการก็หนุนเสริมิ	
กระบัวีนการโดย์มิีพ์ ี � เล ี �ย์งคอย์หนุนเสร ิมิอย์่างใกล้ช ิด	 เร ีย์กวี ่า	
อย์่ ่ก ับัชุมิชนเลย์…….งั �น	 ก็เก ิดผ่ ้ก ่อการโดย์แกนนำาหลัก	 โดย์มิี	
นาย์สามิารถึ	วีงษ์ภักดี	ผ่้ใหญ่บั้าน	นาย์ที่อง	จันที่ร์แจ้ง	ผ่้ช่วีย์ผ่้ใหญ่บั้าน	
นาย์	คำาสอน	วีงษ์ภักดี	ผ่้ช่วีย์ผ่้ใหญ่บั้าน	นาย์ขัจัดภัย์	สิที่ธิิธิรรมิ	ส.อบัต	
แล้วีก็ชวีน	กรรมิการหม่่ิบ้ัาน	ผ้่แที่นกลุ่มิองค์กรในชุมิชน	ปัราชญ์ชาวีบ้ัาน	
เด็กและเย์าวีชน	จิตอาสา	มิาช่วีย์กันขัับัเคลื�อนการพั์ฒนาหม่่ิบ้ัาน	อย์ากจะ
ให้ชุมิชนกลาย์เป็ันชุมิชนทีี่�น่าอย่่์	เริ�มิมีิเพื์�อนมีิคนมิาช่วีย์กันที่ำางานมิากขึั�น	
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โอ้…………แล้วสิ……..ชุักัจะเริ�มสนุกักัับ้กัารม่ส�วนร�วมแล้
วหละสิ 

ได้พ่์ด	ได้คิด	ได้แสดงออก	ได้เรีย์นร้่	เริ�มิมีิโครงสร้าง	เริ�มิแบ่ังบัที่บัาที่	 
เริ �มิแบั่งหน้าที่ี�	 และเริ�มิที่ี�จะหาขั้อมิ่ล	 แรกๆ	 ก็ย์ังมิองไมิ่ค่อย์ออกวี่า 
จะมิาคุย์อะไรกัน	 จะเอาอะไรมิา	 เมิื�อกระจาย์การที่ำางานออก	 โดย์การ
แบั่งกันหาขั้อมิ่ลขัองชุมิชนในแต่ละคุ้มิ	 โดย์มิีการคัดเลือกหัวีหน้าคุ้มิ	
ซึ่ึ �งมิีที่ั �งหมิด	 5	 คุ ้มิ	 อา……ได้แล้วีครับั	 ลุย์กัน	 ก็ลงเก็บัขั้อมิ่ลกัน 
ในแต่ละครัวีเรือน	 และขั้อมิ่ลขัองคุ้มิแต่ละคุ้มิ	 เมิื�อได้มิาแล้วี	 ก็นำามิา 
รวีมิกันเกิดเป็ันข้ัอม่ิลระดับัคุ้มิ	เมืิ�อนำามิาสรุปัรวีมิกันคุย์กันแลกเปัลี�ย์นกัน 
เกิดขัึ�นมิาเปั็นขั้อมิ่ลระดับัหมิ่่บั้าน	 เหมิือนจะย์ังไมิ่เขั้าที่ี�เขั้าที่าง	 ไมิ่ร่้ต้น	
ร่้สาย์	 เย์อะแย์ะไปัหมิด	 “อืมิ……ย์ังไงดีหละ	 “	 นาย์สามิารถึ	 วีงษ์ภักดี	
มิองแล้วีคิด	 จึงเริ �มิมิีการจัดหมิวีดหมิ่ ่	 จัดแบั่งลักษณ์ะขัองขั้อมิ่ล	
เกิดเป็ันด้านๆ	เช่น	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคมิ	ด้านสิ�งแวีดล้อมิ	ด้านสุขัภาพ์ 
บ้ัะ…..ด้วีย์ควีามิปัั�นปั�วีนมิาสักระย์ะหนึ�ง	ผ้่นำา	แกนนำา	เริ�มิมิองเห็นสภาพ์ 
ขัองชุมิชน	รับัร่้ควีามิเปั็นไปั	เปั็นมิาขัองชุมิชน	ที่ั�งส่วีนที่ี�เกิดปััญหา	ส่วีนที่ี� 
ต้องพั์ฒนา	มิองเห็นต้นทุี่น	มิองเห็นที่รัพ์ย์ากรขัองตนเองทีี่�มีิอย่่์	ร้่จักปััญหา 
ขัองตนเอง	 จึงนำามิาตั �งอย์่างเปั็นระบับั	 คิดและที่ำาอย์่างเปั็นระบับั	
เกิดเปั็นแผนชุมิชนแต่ละด้าน	แล้วีช่วีย์กันเลือกปัระเด็นปััญหาที่ี�อย์่่ใกล้
ตัวีเองและมิีผลกระที่บั	จึงเกิดควีามิต้องการที่ี�จะแก้ไขัปััญหาขัองตัวีเอง
และชุมิชน	ที่ำาให้แกนนำาและผ่้นำาที่ี�มิารวีมิตัวีกันเกิดเปั็น	
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สภ�ผู้้้นำำ�ชุุมชุนำบ้�นำนำ�ทุ่ง และได้เริ�มิ 
แก้ปััญหาขัองชุมิชน	โดย์เลือกปัระเด็นปััญหา 
ในการจัดการขัย์ะที่ี�มิี	 ที่ั�งในชุมิชนและตามิที่ี� 
สาธิารณ์ะรวีมิถึึงปั�าชุมิชนที่ี�มิีการเขั้าไปัใช ้
ปัระโย์ชน์จากผ่้คนจำานวีนมิากหลาย์หมิ่่บั้าน 
จุดจัดการระดับัตำาบัล	 ซึ่ึ�งนำาโดย์ที่่านนาย์ก	
จันที่รา	หาญสุที่ธิิชัย์	 จึงได้เกิดการหนุนเสริมิ 
อย์่างเต็มิระบับัเกิดกลไก	 สภาผ่ ้นำาชุมิชน 
ในการเรีย์นร่ ้และพ์ัฒนาชุมิชนไปัด้วีย์กัน
พ์ร้อมิเครื �องมิือให้ชุมิชน	 อย์่างเปั็นระบับั	
ตั �งแต่พ์ี �เลี �ย์ง	 ต้นไมิ้ปััญหา	 บัันไดผลลัพ์ธิ์	
แบับัปัระเมิินชุมิชน	ปัระเมิินสภาที่ำาให้ทีุ่กคน 
สนุกและเกิดการแลกเปัลี�ย์นเรีย์นร้่	และพั์ฒนา	
ตนเองและชุมิชนไปัด้วีย์กัน

12	มิกราคมิ	2563
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ผัู้กไหมใหญ่่ : หม่้บ�านำน่ำ� 
ลื่ดใชุ�สารเคม่ในำนำาขั�าวั



52    สภาผู้้�นำำาชุุมชุนำ ขัับเคล่ื่�อนำชุุมชุนำผัู้กไหมน่ำาอยู่้่

ผัู้กไหมใหญ่่ : 
หม่้บ�านำน่ำ�ลื่ดใชุ�สารเคม่ในำนำาขั�าวั

จักกฤษ์ณ์  พีิศเพี่ง

“ที่ำาไมเด้่�ยู่วน่� บ้้านผัักัไหมใหญ่� เขาไม�เผัาตัอซัังข้าวเหมือน
เมื�อกั�อนแถมยู่ังป็ล่กัพัืชุหลังกัารที่ำานาอ่กั ด้่จังเนาะ” 

คำาถึามิขัองผ่ ้คนที่ี �แวีะเวีีย์นผ่านเขั้าไปัในหมิ่่บั้านอย์่ ่เรื �อย์ๆ 
ซึ่ึ�งก็ได้คำาตอบัจากสภาผ่้นำาชุมิชนบั้านผักไหมิใหญ่วี่า	 เดี�ย์วีนี�หมิ่่บั้าน 
เราเปั็นหมิ่ ่บั้านที่ี �ลดใช้สารเคมิีในนาขั้าวี	 เราต้องปัล่กพ์ืชบัำารุงดิน	
และไมิ่เผาตอซึ่ังขั ้าวีตามิกฎกติกาหมิ่ ่บั ้านที่ี �ที่ ุกคนร่วีมิกันสร้าง	
และใช้บัังคับักันมิาเปั็นเวีลา	3	ปัีแล้วี

บั้านผักไหมิใหญ่	 หมิ่่ที่ี �	 4	 ตำาบัลผักไหมิ	 อำาเภอห้วีย์ที่ับัที่ัน	
จ ังหวีัดศรีสะเกษ	 ส่วีนใหญ่ปัระกอบัอาชีพ์เกษตรกรรมิ	 (ที่ำานา)	
พ์ื�นที่ี�ในการที่ำานา	ปัระมิาณ์	1,200	 ไร่	 มิีอาชีพ์เสริมิคือ	 การเลี�ย์งสัตวี ์
โค-กระบืัอ	และในผ้่ส่งอายุ์จะมีิการปัล่กหม่ิอน	เลี�ย์งไหมิ	เป็ันสังคมิชนบัที่	
เนื�องจากอย์่่ห่างไกลจากตัวีอำาเภอ	ปัระมิาณ์	15	 กิโลเมิตร	 เปั็นชุมิชน
ที่ี�ย์ังมิีการเอื�อเฟั้�อเผื�อแผ่ซึ่ึ�งกันและกัน	 และอย์่่ร่วีมิกันแบับัเครือญาติ	
มิีกัลย์าณ์มิิตรที่ี �ด ีต่อกัน	 สภาพ์หมิ่ ่บั้านเปั็นหมิ่ ่บั้านที่ี �ย์ ังไมิ่ได้ร ับั 
การพ์ัฒนาจากองค์กร	หน่วีย์งาน	มิากมิาย์นัก	มิีเพ์ีย์งโครงการที่ี�ภาครัฐ 
ให้การสนับัสนุนตามินโย์บัาย์ภาครัฐเที่่านั �น	 และย์ังมิีปััญหาต่างๆ	
ที่ี �คนในชุมิชนย์ังปัระสบัอย์่ ่มิาก	 เช ่น	 ปััญหาหนี �ส ินในครัวีเร ือน	
ปััญหาการใช้สารเคมิีในการที่ำานา	ปััญหาการดื�มิสุราขัองคนในชุมิชน	
ปััญหาการเล่นการพ์นัน	ปััญหาการส่บับัุหรี�	 ปััญหาขัย์ะและสิ�งแวีดล้อมิ 
ที่ี �ไมิ่เอื �อต่อสุขัภาวีะที่ี �ดีในชุมิชน	 ปััญหาการที่ะเลาะวีิวีาที่	 รวีมิถึึง 
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ปััญหาควีามิไมิ่น่าอย์่่ต่างๆ	 ในหมิ่่บั้านที่ี�มิีควีามิจำาเปั็นต้องได้รับัการ 
สนับัสนุนจากหน่วีย์งานต่างๆ	มิากมิาย์	แต่คนในหมิ่่บั้านย์ังไมิ่ได้มิองวี่า 
เปั็นปััญหาสำาคัญ	และย์ังไมิ่ได้มิีแนวีที่างแก้ไขัแต่อย์่างใด

ยู่้อนำกลื่ับไปิ เมิื�อ	 3	ปัีก่อน	 องค์การบัริหารส่วีนตำาบัลผักไหมิ	 
ได้ชวีนหม่่ิบ้ัานเข้ัาร่วีมิโครงการชุมิชนน่าอย่่์	ซึึ่�งผ้่นำาและชาวีบ้ัานก็ไม่ิร้่จักว่ีา 
คือโครงการอะไร	มิาจากหน่วีย์งานไหน	องค์การบัริหารส่วีนตำาบัลผักไหมิ	
ได้เชิญผ่้นำา	3	คน	คือ	ผ่้ใหญ่บั้าน	และสมิาชิกสภา	อบัต.	เขั้าไปัร่วีมิรับัฟััง 
วี่าโครงการชุมิชนน่าอย์่่	 เปั็นแบับัไหน	และที่ำางานกันอย์่างไร	 โดย์แรกๆ	
ก็ย์ังงงๆ	 เมิื�อได้ด่คลิปัวีีดีโอการขัับัเคลื�อนหมิ่่บั้านขัองสภาผ่้นำาชุมิชน
บั้านหนองกลางดง	 จังหวีัดปัระจวีบัคีรีขัันธิ์	 และสภาผ่้นำาบั้านสำาโรง	
จังหวัีดสุรินที่ร์	จึงพ์อเริ�มิเข้ัาใจในกระบัวีนการที่ำางานโดย์มีิสภาผ้่นำาชุมิชน 
เปั็นคนขัับัเคลื�อน



54    สภาผู้้�นำำาชุุมชุนำ ขัับเคล่ื่�อนำชุุมชุนำผัู้กไหมน่ำาอยู่้่

ในการปัระช ุมิซึ่ ักซึ่ ้อมิที่ ำาควีามิเขั ้าใจในวี ันน ั �น 
องค์การบัริหารส่วีนตำาบัลผักไหมิ	 แจ้งวี่าได้มิอบัหมิาย์ให  ้
เจ้าหน้าที่ี �	 1	 คน	 ปัระจำา	 1	 หมิ่ ่บั้าน	 เพ์ื �อร่วีมิเรีย์นร่ ้	 และ 
ขัับัเคลื�อนงานชุมิชนน่าอย์่่ไปัพ์ร้อมิกับัคนในชุมิชน	 เรีย์กวี่า	
พ์ี�เลี�ย์งโครงการชุมิชนน่าอย์่่	โดย์ในช่วีงแรกพ์ี�เลี�ย์งก็พ์าชาวีบั้าน 
ลงมืิอที่ำากิจกรรมิ	ทัี่�งการสำารวีจข้ัอม่ิล	การสรุปัข้ัอม่ิล	การวิีเคราะห์ 
และค้นหาปััญหาโดย์ใช้ข้ัอม่ิลทีี่�มีิอย่่์	การคัดเลือกปััญหาขัองชุมิชน 
เพ์ื�อที่ำาการจัดลำาดับัควีามิสำาคัญขัองปััญหาเย์อะแย์ะมิากมิาย์	
เรีย์กวี่า	ชวีนปัวีดหัวีกันเลย์ที่ีเดีย์วี
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ในปัีแรกนี �	 ปัรากฏิวี่าเมิื �อชาวีบั้านเห็นขั้อมิ่ลปััญหาต่างๆ 
ขัองหมิ่่บั้าน	จึงได้เลือก	ปิัญ่ห�ก�รื่ใชุ้ส�รื่เคำมีในำก�รื่ทำ�นำ� เพ์ื�อนำาไปั 
เปั็นปัระเด็นในการแก้ไขั	 โดย์ใช้สภาผ่้นำาชุมิชนเปั็นกลไกหลักในการ 
ขัับัเคลื�อนงาน	เนื�องจากเห็นว่ีาข้ัอม่ิลการใช้สารเคมีิทัี่�งปัริมิาณ์และม่ิลค่า 
มีิจำานวีนมิาก	เรีย์กว่ีาพ์อเห็นข้ัอม่ิลแล้วีก็ตกใจกันทัี่�งหม่่ิบ้ัาน	บัางคนถึึงกับั 
ตั�งคำาถึามิวี่า	 นี�หมิ่่บั้านเราใช้สารเคมิีกันมิากขันาดนี�เลย์หรือ	 เพ์ราะมิ ี
ค่าใช้จ่าย์หลาย์แสนบัาที่ต่อปีั	ซึึ่�งถืึอว่ีาเป็ันจำานวีนทีี่�เย์อะมิากสำาหรับัชุมิชน 
พ์ร้อมิกันนั�นก็ได้คัดเลือกสภาผ่้นำาชุมิชน	 โดย์ใช้กรรมิการหมิ่่บั้านชุดเดิมิ 
ที่ี�มิีอย์่่	 และคัดเลือกเพ์ิ�มิเติมิจากแกนนำาตัวีแที่นกลุ่มิต่างๆ	 ในหมิ่่บั้าน	 
ได้สภาผ่้นำาชุมิชนหมิ่่บั้านผักไหมิใหญ่	 จำานวีน	 40	 คน	และได้ปัระชุมิ 
แบั่งงานและมิอบัหมิาย์หน้าที่ี�กันที่ำางาน	 เพ์ื�อให้สามิารถึขัับัเคลื�อนงาน 
โครงการชุมิชนน่าอย่่์	ได้อย่์างต่อเนื�อง	เพ์ราะตอนแรกเข้ัาใจว่ีา	สภาผ้่นำาชุมิชน 
จะจัดตั�งขัึ�นเปั็นชุดเฉพ์าะกิจ	เพ์ื�อขัับัเคลื�อนโครงการ
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สภาผ่ ้น ำาช ุมิชนบั้านผ ักไหมิใหญ่	 หมิ ่ ่ที่ ี � 	 4	 ก ่อต ัวีโดย์มิ  ี
คณ์ะกรรมิการหมิ่่บั้าน	 15	 คน	 เปั็นหลักในการก่อตั�ง	 ปัระกอบัด้วีย์	
ผ้่ใหญ่บ้ัาน	ผ้่ช่วีย์ผ้่ใหญ่บ้ัาน	สมิาชิกสภา	อบัต.	และรับัสมัิครสภาผ้่นำาชุมิชน 
เพ์ิ�มิเติมิจากกลุ่มิต่างๆ	 เช่น	หัวีหน้าคุ้มิ	 	 กลุ่มิสตรี	 ผ่้ส่งอาย์ุ	 กลุ่มิอาชีพ์	
และกลุ่มิ	อสมิ.	โดย์ในช่วีงแรก	มีิสภาผ้่นำา	จำานวีน	35	คน	ทีี่�ปัรึกษาจำานวีน	
5	 คน	 รวีมิที่ั�งหมิด	 40	 คน	มิีโครงสร้างสภาผ่้นำาชุมิชนคือ	 ผ่้ใหญ่บั้าน 
เปั็นปัระธิานสภาผ่้นำาชุมิชน	 สมิาชิก	 อบัต.	 เปั็นรองปัระธิานสภาผ่้นำา	
2	 คน	และกรรมิการหมิ่่บั้านทีุ่กฝ�าย์	 เปั็นคณ์ะกรรมิการสภาผ่้นำาชุมิชน	
โดย์มิีการแบั่งบัที่บัาที่หน้าที่ี �ก ันอย์่างชัดเจน	 มิีหน้าที่ี �ปัฏิิบััติตามิ 
กฎ	กติกา	ขัองสภาผ้่นำาชุมิชน	ทัี่�งการเป็ันต้นแบับัการปัฏิิบััติตามิกฎกติกา	
และการสร้างการมิีส่วีนร่วีมิในชุมิชน

	สภาผ่้นำาชุมิชนบั้านผักไหมิใหญ่	 มิีแนวีที่างในการดำาเนินงาน 
เพ์ื�อให้สภาผ่้นำาชุมิชนเขั้มิแขั็ง	 และขัับัเคลื�อนงานได้ดีขัึ�น	 คือ	 การสร้าง 
การมิีส่วีนร่วีมิในสภาผ่้นำาชุมิชน	การเพ์ิ�มิศักย์ภาพ์ขัองสภาผ่้นำาชุมิชน 
ให้มีิจิตสำานึกสาธิารณ์ะ	รักบ้ัานเกิด	เสีย์สละ	เป็ันต้นแบับั	สามิารถึออกแบับั 
การติดตามิปัระเมิินผลขั้อมิ่ลได้

เมืิ�อได้สภาผ้่นำาชุมิชน	และได้ปัระเด็นทีี่�จะขัับัเคลื�อนโครงการแล้วี 
สสส.ได้สนับัสนุนงบัปัระมิาณ์มิาขัับัเคลื�อนโครงการ	 เราก็ลุย์ที่ำางาน 
ตามิแผนการดำาเนินงานโครงการชุมิชนน่าอย์่่	 ชนิดที่ี�เรีย์กวี่าเขั้มิขั้นและ 
ต่อเนื�อง	เพ์ราะเนื�องด้วีย์ถึึงฤด่กาลที่ำานาแล้วี	ทัี่�งกิจกรรมิก็ที่ำาเกือบัทุี่กสัปัดาห์	 
ทัี่�งภาระทีี่�ต้องที่ำานาที่างบ้ัานก็มีิ	ช่วีงแรกจึงได้รับัสมัิครคนเข้ัาร่วีมิโครงการ 
ได้จำานวีน	 41	 คน	 ในขัณ์ะนั�น	 มิีกติกาวี่าใครสมิัครเขั้าร่วีมิโครงการ	
จะต้องที่ำานาปัลอดสารเคมิีจำานวีน	 2	 ไร่ขัึ�นไปั	 ชาวีบั้านก็กล้าๆ	 กลัวีๆ	
เพ์ราะแต่ก่อน	เคย์ที่ำาแบับัใช้สารเคมีิกันเป็ันปัระจำาอย่่์แล้วี	กลัวีหลาย์เรื�อง	
เพ์ราะเห็นวี่าเปั็นเรื�องค่อนขั้างแปัลก	ใหมิ่	และไมิ่เชื�อวี่าจะสามิารถึที่ำาให้
เกิดผลเปั็นร่ปัธิรรมิได้
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สภาผ่้นำาชุมิชนและพ์ี�เลี�ย์ง 
โครงการ	 ได้ร่วีมิกันคิด	 ร่วีมิกันที่ำา 
และร่วีมิกันติดตามิผลการดำาเนินงาน	 
ผลควีามิเปัลี�ย์นแปัลงอย์่างต่อเนื�อง	
สภาผ้่นำาชุมิชนก็มีิการปัระชุมิทุี่กเดือน 
พ์ี�เลี�ย์งเอง	 เนื�องจากเปั็นคนในพ์ื�นที่ี� 
ตำาบัลผักไหมิอย่่์แล้วี	ก็สามิารถึลงพื์�นทีี่� 
ได้อย์่างต่อเนื �อง	 จึงที่ำาให้ชุมิชน 
สามิารถึสรุปัผลการดำาเนินงานใน 
ปัีที่ี � 	 1	 ในปัระเด็นลดใช้สารเคมิ  ี
ในนาขั้าวีได้	 และได้มิีการคืนขั้อมิ่ล 

ให้ชุมิชนรับัที่ราบัถึึงผลการดำาเนินงาน	ผลลัพ์ธ์ิควีามิเปัลี�ย์นแปัลงทีี่�เกิดขึั�น 
จากการขัับัเคลื�อนโครงการในปัีที่ี�	 1	 ซึ่ึ�งถึือวี่าปัระสบัผลสำาเร็จในระดับั 
ที่ี�คนในชุมิชนน่าพ์อใจ	 เพ์ราะสามิารถึลดการใช้สารเคมิีในการที่ำานาได้ 
ในระดับัหนึ�ง

เราได้สำารวีจขั้อมิ่ลที่ี�เปั็นสถึิติด้วีย์นะ	ผู้ลื่ที�เก่ดขั้�นำที�นำ่�สนำใจุ 
“เราเปรียบเที่ียบปี 61 กับปี 62 หมู่บ�านิผัักไหมใหญ่ลำดใช�สีารเคมีได� 
จำานิวีนิ 107,923 บาที่ เฉลำี�ย ไร่ลำะ 248.74 บาที่ ลำดใช�ปุ�ยเคมีได� จำานิวีนิ 
130 กระสีอบๆ ลำะ 50 กิโลำกรัม คิดเป็นิ 6,500 กิโลำกรัม ที่ำานิาที่ั�งหมด 
1,240 ไร่ ลำดการใช�เฉลำี�ย ไร่ลำะ 5.24 กิโลำกรัม ใช�สีารเคมีเพีิ�มขึ�นิ 995 บาที่ 
เพีิ�มขึ�นิเฉลำี�ย ไร่ลำะ 0.80 บาที่”	 นอกจากคนในชุมิชนจะลดค่าใช้จ่าย์ 
เรื�องสารเคมิีแล้วี	 สิ�งที่ี�ตามิมิาคือสุขัภาพ์ขัองคนในหมิ่่บั้านผักไหมิใหญ่ 
ที่ี�สุขัภาพ์ดีไปัด้วีย์
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ผ้่ใหญ่อรุณ์	สมิบััติวีงค์	ผ้่ใหญ่บ้ัานผักไหมิใหญ่	และสภาผ้่นำาชุมิชน 
หลักๆ	 เปั็นคนที่ี �มิ ีควีามิตั �งใจและอย์ากให้หมิ่ ่บั ้านผักไหมิใหญ่	
เปั็นหมิ่่บั้านน่าอย่่์	 จึงได้ทีุ่่มิเที่ที่ั�งแรงกาย์	 เวีลา	และด้วีย์กฎกติกาชุมิชน	
ที่ี�มิีอย์่่ขั้อหนึ�ง	 บัอกวี่า	 สภาผ่้นำาต้องที่ำาตัวีเปั็นตัวีอย์่างในทีุ่กๆ	 เรื�อง	
จึงเปั็นที่ั�งแรงกดดันและแรงผลักดันให้สภาผ่้นำาชุมิชน	 ต้องที่ำาให้ได	้
ให้ชาวีบั้านเห็น	 เกิดควีามิศรัที่ธิา	 เชื�อถึือ	 และเขั้ามิาร่วีมิกันขัับัเคลื�อน 
หมิ่่บั้านให้เขั้มิแขั็งต่อไปั	

สภาผ่ ้น ำาชุมิชนย์อมิรับัเลย์วี่า	 เปั็นงานที่ี � 
ค่อนขั้างหนัก	 เนื�องจากเปั็นงานในเชิงวีิชาการ	 ซึ่ึ�งมิี 
ที่ั�งการดำาเนินกิจกรรมิ	 การเก็บัขั้อมิ่ล	 วีิเคราะห์ขั้อมิ่ล 
คืนขั้อมิ่ล	การติดตามิ	การปัระเมิินผล	ต้องบัอกเลย์วี่า 
สภาผ่้นำาชุมิชนก็คือชาวีบั้านเช่นเดีย์วีกัน	 เมิื�อเปั็นงาน 
ในเชิงวิีชาการทุี่กคนจึงไม่ิมีิควีามิถึนัดเอาซึ่ะเลย์	แต่ด้วีย์ 
ควีามิตั�งใจ	ควีามิทุ่ี่มิเที่ควีามิเสีย์สละขัองสภาผ้่นำาชุมิชน 
บัวีกกับัการติดตามิ	 เสริมิพ์ลัง	 ให้คำาปัรึกษาต่างๆ	
ขัองพี์�เลี�ย์งทีี่�ต้องบัอกว่ีา	เกือบัจะกลาย์เป็ันคนในชุมิชน 
บั้านผักไหมิใหญ่ไปัอีก	 1	 คนนั �น	 ที่ำาให้สามิารถึ 
ผ่านผลการดำาเนินงานในปัีที่ี�	 1	 มิาได้ชนิดที่ี�เรีย์กวี่า	
เซึ่อร์ไพ์รส์สุดๆ	และมิีผลลัพ์ธิ์การเปัลี�ย์นแปัลงเปั็นที่ี� 
น่าพ์อใจขัองชุมิชน	 ที่ำาให้เกิดแรงกระตุ ้นให้ชุมิชน 
ขัับัเคลื�อนงานใน	ปัีที่ี�	2	และปัีที่ี�	3	ต่อไปั

ปััจจ ุบั ันนี � 	 บั ้านผักไหมิใหญ่	 ขั ับัเคลื �อน 
หมิ่่บั้านโดย์ใช้กลไกสภาผ่้นำาชุมิชนเปั็นหลัก	 เพ์ราะ 
สภาผ่ ้นำาชุมิชน	 มิีการรวีมิตัวีกันอย์่างเปั็นร่ปัธิรรมิ	
มิีการดำาเนินงานอย์่างต่อเนื �อง	 และล้วีนแล้วีแต่ 
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ได้รับัการคัดเลือกมิาจากผ่้นำาจากกลุ่มิต่างๆ	ทีุ่กกลุ่มิในหมิ่่บั้าน	ที่ำาให ้
เกิดควีามิร่วีมิมิือ	 ร่วีมิใจ	 ในการขัับัเคลื�อนชุมิชนในระดับัที่ี�ส่งขัึ�นมิาก	
เมิื�อเปัรีย์บัเที่ีย์บัจากเมิื�อก่อน	 จึงเรีย์กได้วี่า	 พ์ลังขัองสภาผ่้นำาชุมิชน 
ได้เกิดขัึ�นในหมิ่่บั้านผักไหมิใหญ่อย์่างเต็มิตัวี	และเปั็นหัวีใจหลักขัอง 
การที่ำางานในชุมิชนแล้วี

10	มิกราคมิ	2563





กลุ่ื่มที่อผู้�าบ�านำหาด
(ขัองด่ในำชุุมชุนำท่ี่�ไม่ควัรมองขั�าม)
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กลุ่ื่มที่อผู้�าบ�านำหาด
(ขัองด่ในำชุุมชุนำท่ี่�ไม่ควัรมองขั�าม)

รุณนิี ที่องแสีง
          
สิ�งหนึ �งที่ี �เกือบัทีุ่กชุมิชนมิีคือผ้าแต่ที่วี่า	 “ผู้้�ทอบ้�นำห�ด” 

เปั็นกลุ ่มิที่อผ้าที่ี �มิีควีามิโดดเด่น	 ที่ั �งด้านลวีดลาย์ที่ี�เปั็นเอกลักษณ์ ์
ขัั�นตอนการผลิตที่ี�เขัาได้ลงมิือที่ำาเปั็นนั�นจะเน้นสีที่ี �ได้จากธิรรมิชาต	ิ
ใช้เส้นไหมิที่ี�เปั็นไหมิบั้าน	 เนื�อผ้านุ่มิน่าสัมิผัส	และอีกอย์่างสมิาชิกใน 
กลุ่มิขัองเขัาก็เปั็นคนในพ์ื�นที่ี�บั้านหาด	มิีควีามิสามิารถึในการถึ่าย์ที่อด 
องค์ควีามิร่้ภ่มิิปััญญาจากรุ่นส่่รุ ่นได้อย์่างดีและที่ี�สำาคัญ	 การที่อผ้า	 
เปั็นอีกหนึ�งกิจกรรมิที่ี�ชาวีบั้านหาดเลือกที่ำาเพ์ื�อสร้างราย์ได้เสริมิ	 เขัาจะ 
ลงมิือที่ำาช่วีงหลังฤด่กาลเก็บัเกี�ย์วีขั้าวีนาปัี	ในช่วีงนี�พ์วีกเขัาจึงมิักใช้เวีลา 
ให้เกิดปัระโย์ชน์	 ด้วีย์การหากิจกรรมิที่ำากันเพ์ื�อสร้างราย์ได้เสริมิให้แก ่
ครอบัครัวี	

แต่ก่อนทีี่�เขัาจะมิารวีมิเป็ันกลุ่มิกันในนามิ	กลุ่ื่มทอผู้้�ต้ำ�บลื่ผัู้กไหม 
นั�น		มีิเรื�องราวีทีี่�น่าสนใจมิาก	โดย์สมิาชิกกลุ่มิบัอกกับัผ้่เขีัย์นว่ีา	“การที่อผั�า
ของชาวีบ�านิหาดเริ�มมาตั�งแต่สีมัยปู่ ย่า ตา ยาย แต่จะยังไม่มีการรวีมกลุ่ำม  
ส่ีวีนิใหญ่ชาวีบ�านิจะที่อไวี�ใช�เอง แลำะเริ�มก่อตั�งเมื�อปี  2518  แรกเริ�มมีสีมาชิก  
8 คนิ ที่อผั�าอยู่ในิหมู่บ�านิ แลำะในิปี  พี.ศ. 2536  ได�ไปเฝ้้ารับเสีด็จสีมเด็จ 
พีระนิางเจ�าสีิริกิติ�พีระบรมราชินิีนิาถ ที่ี�บ�านิหนิองเมย ตำาบลำเมืองหลำวีง  
แลำะได�รับการถวีายงานิ แลำะต่อมาได�รับเงินิสีนิับสีนิุนิจาก อบต.ผัักไหม 
รวีมกลำุ่มกันิก่อตั�งศูนิย์ฝ้ึกอบรมที่อผั�าไหมตำาบลำผัักไหม แลำะยังคงที่อผั�า 
อยู ่ในิหมู่บ�านิ ต่อมาเมื �อสีมาชิกมีจำานิวีนิมากขึ�นิ ในิปี พี.ศ. 2544   
อบต.ผัักไหม จึงได�จ ัดหาสีถานิที่ี �ในิอบต.ผัักไหมให�เป็นิสีถานิที่ี � 
ดำาเนิินิการจนิถึงปัจจุบันิ”
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จากอดีตมิาจนถึึงปััจจุบัันกลุ่มิที่อผ้า	 เขัาได้พ์ัฒนาและต่อย์อด 
สมิาชิกเพิ์�มิขึั�นเป็ัน	65	คน ขัย์าย์การผลิตโดย์ชาวีบ้ัานบัางคนจะที่อผ้าไหมิ 
อย์่่ที่ี�บั้านเพ์ราะต้องเลี�ย์งด่ล่กหลานอย์่่บั้าน		บัางคนมิีล่กหลานที่ี�มิาเรีย์น 
ที่ี�ศ่นย์์พ์ัฒนาเด็กเล็กตำาบัลผักไหมิ	 เพ์ื�อที่ี�จะได้อย์่่ใกล้ล่กหลาน	ตอนเช้า 
มิาส่งล่กหลานก็จะได้ที่อผ้าในศ่นย์์	 ตอนเที่ี �ย์งก็ไปัให้นำ �าวีัวี	 ควีาย์		
แล้วีกลับัมิาที่อผ้าต่อ	พ์อถึึงเวีลาเลิกเรีย์น	เวีลาบ่ัาย์สามิโมิงก็จะรับัหลาน 
กลับับ้ัานและก็จะกลับับ้ัานพ์ร้อมิล่กหลานด้วีย์	เพ์ราะต้องไปัเอา	วัีวี		ควีาย์	
เขั้าคอก	และหุงหาอาหารกินในครอบัครัวี

“ผัลำิตภัณฑ์์ก็จะมี ผั�าพีื�นิเรียบ ผั�ามัดหมี� ผั�าขาวีม�า ผั�าโสีร่ง 
ผั�าลำายลำูกแก�วี, ผั�าหางกระรอก พีอผัลำิตเสีร็จแลำ�วีสีมาชิกกลำุ่มบอกวี่า 
มีตลำาดที่ี�หลำากหลำายที่ั�งขายเองบ�าง มีคนิมารับซึ่ื�อ รวีมถึงการออกไปในิ 
งานิแสีดงสิีนิค�าบ�าง (OTOP) ราคาก็ขึ�นิอยู่กับลำวีดลำายแลำะควีามยากง่าย 
ของการผัลำิต”
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องค์ควีามิร่้ด้านการย์้อมิสี	 ชาวีบั้านจะใช้สีธิรรมิชาติได้มิาจาก 
พ์ันธิุ์ไมิ้ชนิดต่างๆ	ซึ่ึ�งล้วีนแต่เปั็นพ์ันธิุ์ไมิ้ที่ี�ปัล่กในชุมิชนที่ั�งสิ�น	หาไมิ่ย์าก	
ได้แก่	 ครั�ง	 แก่นเขั	 เปัลือกปัระด่่	 เปัลือกเค็ง	 ขันุน	แก่นมิะมิ่วีงปั�า	 ฯลฯ	
เปั็นต้น	 แล้วีนำามิาผ่านกระบัวีนการตามิขัั�นตอนจนออกมิาเปั็นสีต่างๆ	
อาทิี่	สีเหลือง	มิาจากส่วีนผสมิขัองเปัลือกมิะม่ิวีงและเปัลือกมิะโหด,	สีม่ิวีง	
ได้จากครั�งและนำ�าด่าง,	 สีนำ�าตาล	มิาจากเปัลือกเค็งผสมิเปัลือกปัระด่่	
เป็ันต้น	โดย์ได้รับัการสนับัสนุนงบัปัระมิาณ์จากองค์การบัริหารส่วีนตำาบัล 
ผักไหมิ	ในการให้ควีามิร่้การย์้อมิสีธิรรมิชาติที่ี�มิีควีามิสวีย์งามิทีุ่กปัี

ด้�นำเทคำนำ่คำก�รื่ทอ	 ชาวีบั้านจะมิัดหมิี�	 3	 ตะกอ	 เหย์ีย์บัเขัา	
ลาย์ล่กแก้วี	 4	 ตะกอ	 และสามิารถึผลิตงานได้ที่ันต่อควีามิต้องการ 
ขัองตลาดและเนื�อผ้าจากการที่อด้วีย์กี�	 จะมิีโครงสร้างเปั็นร่ปัสี�เหลี�ย์มิ	
ปัระกอบัด้วีย์เสาหลัก	 4	 เสา	 มิีไมิ้ย์ึดติดกัน	 เปั็นแบับัดั�งเดิมิที่ี�ใช้มิา 
ในอดีตและปััจจุบัันย์ังนิย์มิใช้อย์่่	 เพ์ราะกี�ชนิดนี�ใช้ที่อผ้าที่ี�มิีลวีดลาย์ 
ต่างๆ	 ได้ดีกวี่าชนิดอื�นๆ	 กี�กระตุกเปั็นกี�แบับัใหมิ่ที่ี�ได้วีิวีัฒนาการให้มิ ี
คุณ์ภาพ์ในการที่อรวีดเร็วีย์ิ�งขัึ�น		
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ส่วีนลวีดลาย์จะมิี	 ผ้าล่กแก้วีมิัดหมิี�ลาย์หมิากจับัน้อย์	4	ตะกอ 
มิัดหมิี �ลาย์สร้างสรรค์	 (ดอกไมิ้)	 มิัดหมิี �ลาย์โดมิห้าผสมิโดมิเจ็ด		
มัิดหมีิ�ลาย์โดมิเจ็ด		ผ้าโสร่ง		มัิดหมีิ�ลาย์แมิงมุิมิ		หมีิ�ซิึ่�ง		มัิดหมีิ�ลาย์ผีเสื�อน้อย์		
มิัดหมิี�ลาย์การบัินไที่ย์	มิัดหมิี�ลาย์ขัอ	มิัดหมิี�ลาย์ดอกมิะเขัือ		ลาย์นำ�าไหล 
ลาย์ต้นสน	ซึึ่�งตอนแรกการหมัิดหมีิ�จะไม่ิมีิลวีดลาย์มิากนัก	จะเป็ันหมีิ�ข้ัอเดีย์วี 
และมิีการพ์ัฒนาการที่อผ้าจากที่ี�มิีผ้าลวีดลาย์น้อย์ที่ำาให้มิีลวีดลาย์สีสัน 
มิากขัึ �น	 และพ์ัฒนาพ์ัฒนาฝีมิือการที่อผ้าให้มิีคุณ์ภาพ์	 โดย์ได้รับั 
การสนับัสนุนงบัปัระมิาณ์จากองค์การบัริหารส่วีนตำาบัลผักไหมิ	 ในการ 
ให้ควีามิร่้	พ์ัฒนาลวีดลาย์	เปั็นที่ี�ต้องการขัองตลาดทีุ่กปัี		

สุดท้�ยู่	 ผ้าไหมิบั้านหาดเปั็นภ่มิิปััญญาพ์ื �นบั้านที่ี �ได้ร ับั 
การสืบัที่อดมิาแต่โบัราณ์	ที่ั�งการที่อและใช้แต่งกาย์ตามิวีัฒนธิรรมิไที่ย์ 
โดย์ปักติแล้วีมิักจะที่อไวี้ใช้เอง	 หรือส่วีนใหญ่จะนำาไปัเปั็นขัองไหวี้ 
ในงานแต่งงาน	ฝากญาติ	ฝากผ่้อาวีุโส	ฝากผ่้หลักผ่้ให	ญ่ที่ี�เคารพ์	นับัถึือ 
และมิักจะได้รับัคำาชมิจากผ่้ได้รับัวี่า	 “ไหมคำุณภ�พดี ม�ต้รื่ฐ�นำ”  
ตลอดที่ั�งรัฐบัาลส่งเสริมิให้คนไที่ย์ให้ผ้าไหมิไที่ย์	แต่งกาย์ผ้าไที่ย์	ที่ำาให้
เปั็นที่ี�นิย์มิกันมิากในการที่ำาไปัตัดเสื�อ	 ที่ำาให้ชาวีบั้านมิีราย์ได้	 เดือนละ	
6,000-10,000	 บัาที่	 /คน/เดือน	 ที่ำาให้ชาวีบั้านมิีควีามิเปั็นอย์่่ที่ี �ดีขัึ �น	
โดย์ไมิ่ต้องอพ์ย์พ์ไปัที่ำางานต่างถึิ�น

17	มิกราคมิ	2563





กลื่ไกวิัสาหกิจชุุมชุนำ
กับแนำวัคิดการรวัมกลุ่ื่ม

สร�างเคร่อข่ัายู่ แลื่ะสร�างพลัื่ง
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กลื่ไกวิัสาหกิจชุุมชุนำ
กับแนำวัคิดการรวัมกลุ่ื่ม

สร�างเคร่อข่ัายู่ แลื่ะสร�างพลัื่ง
ไพีฑ์ูรย์ ฝ้างคำา

เราได้เริ�มิแนวีคิด จากปััญหาขัองเกษตรกรในชุมิชนตำาบัลผักไหมิ 
ที่ี�ปัระกอบัอาชีพ์ที่ำานา	แล้วีต้องอาศัย์นำ�าฝนตามิธิรรมิชาติ	 ปัระกอบักับั 
ทีุ่กวีันนี�ภัย์ธิรรมิชาติรุนแรงและหลากหลาย์เพ์ิ�มิมิากขัึ�น	 เนื�องจากควีามิ 
อุดมิสมิบั่รณ์์ขัองที่รัพ์ย์ากรธิรรมิชาติตำ�า	 และระบับันิเวีศน์เสื�อมิโที่รมิลง	 
แถึมิยั์งสภาพ์พื์�นทีี่�เป็ันดินร่วีนปันที่ราย์มีิควีามิอุดมิสมิบ่ัรณ์์ตำ�า	ที่ำาให้เกษตรกร 
ในตำาบัลขัองเราต้องใช้ปัุ�ย์เคมิีเปั็นจำานวีนมิาก	 สิ�งที่ี�ตามิมิาคือต้นทีุ่น 
การผลิตทีี่�ส่ง	ผลผลิตตำ�า	ผลผลิตไม่ิมีิคุณ์ภาพ์	ขัาย์ไม่ิได้ราคา	ทัี่�งยั์งส่วีนใหญ่ 
เป็ันเกษตรกรราย์ย่์อย์	มีิพื์�นทีี่�ถืึอครองน้อย์	ไม่ิมีิอำานาจในการต่อรอง	ราย์ได้
ไม่ิพ์อกับัราย์จ่าย์ทีี่�เพิ์�มิขึั�นทุี่กวัีน	เกิดภาระหนี�สิน	คุณ์ภาพ์ชีวิีตแย่์ลงทุี่กวัีน

“จากปััญหาดังกล่าวีก่อเกิดการรวีมิตัวีกันขัองผ่้นำาเกษตรกร	
ที่ี�คิดกวี้าง	มิองไกล	หัวีไวี	ใจส่้	ร่วีมิกันวีิเคราะห์สภาพ์ขัองปััญหาที่ี�เกิดกับั 
เกษตรกรในพ์ื�นที่ี�”	

พ์วีกเราจึงเกิดการเปัลี�ย์นแปัลงวิีธีิคิด	วิีธีิที่ำาใหม่ิ	พั์ฒนาแหล่งนำ�า 
ปัระจำาไร่นา	พั์ฒนากระบัวีนการผลิต	สร้างเครือข่ัาย์การผลิตและการตลาด 
ร่วีมิกันด้วีย์การสร้างพ์ลังด้วีย์การใช้กระบัวีนการรวีมิกลุ่มิ	สร้างกระบัวีนการ 
เรีย์นร่้ร่วีมิกัน	 ในการแก้ปััญหาขัองชุมิชน	 โดย์เน้นการพ์ัฒนาอาชีพ์ 
สร้างงาน	สร้างราย์ได้	โดย์ใช้กิจกรรมิเป็ันตัวีกลางในการขัับัเคลื�อนก่อให้เกิด 
การเกื�อก่ลหนุนเสริมิกัน	ลดการเอารัดเอาเปัรีย์บัจากนาย์ทุี่น	สร้างอำานาจ 
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ต่อรองในการซึ่ื�อปััจจัย์การผลิตและการขัาย์ผลผลิต	 เปั็นการช่วีย์เหลือ 
เกื�อก่ลกันเองภาย์ในชุมิชน	 เน้นการนำาเอาที่รัพ์ย์ากรที่ี�มิีอย์่่อย์่างจำากัด 
มิาบัริหารจัดการให้เกิดปัระโย์ชน์ส่งสุด	อาศัย์ปัระสบัการณ์์เดิมิ		ร่วีมิกับั 
นำาเอาควีามิร่ ้ใหมิ่ๆ	 ที่ ี �ได ้จากการศึกษาอบัรมิด่งานจากที่ี �ต ่างๆ	
มิาปัรับัปัระย์ุกต์ใช้	 ปัระสานบั่รณ์าการร่วีมิกับัหน่วีย์งานภาคีพ์ัฒนา 
ทีุ่กภาคส่วีนที่ั�งภาครัฐและเอกชนในการขัับัเคลื�อนค่อย์ที่ำาไปัที่ี�ละอย์่าง 
ตามิศักย์ภาพ์
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ผู้ลื่ง�นำขัองเรื่�ได้ทำ�ก�รื่ก�รื่พัฒนำ�อ�ชีุพชุ�วนำ�ต้ำ�บลื่ผัู้กไหม 
ส้่คำว�มยู่ั�งยู่่นำ ในำรื่้ปิแบบก�รื่ส่งเสรื่่มก�รื่เกษต้รื่แบบแปิลื่งใหญ่่ 
ด้วยู่ก�รื่ใชุ้กลื่ไกว่ส�หก่จุชุุมชุนำในำก�รื่ขัับเคำล่ื่�อนำ ส่งผู้ลื่ทำ�ให้ปัิจุจุุบันำ 
กลุ่มิแปัลงใหญ่ผักไหมิ มิีสมิาชิก	208	ราย์	มิีพ์ื�นที่ี�การผลิตรวีมิ	3.251	ไร ่
แบั่งเปั็นแปัลงผลิตเมิล็ดพ์ันธิุ์	72	ราย์	653	ไร่	เปั็นแปัลงผลิตขั้าวีอินที่รีย์์	
2111	ไร่	และแปัลงระย์ะปัรับัเปัลี�ย์นอีก	487	ไร่	

ที่างกลุ่มิขัองเราได้หลักการสำาคัญอย์่่ที่ั �งหมิด	 6	 ปัระการคือ	
ป็ระกัารแรกั			เราที่ำาการรวีมิคน	รวีมิกลุ่มิเกษตรกร	รวีมิพื์�นทีี่�	ใช้กระบัวีนการ 
ร่วีมิคิด	ร่วีมิวีางแผน	ร่วีมิที่ำา	โดย์ผ่านกระบัวีนการกลุ่มิในร่ปัแบับัวิีสาหกิจ 
ชุมิชน	ป็ระกัารที่่�สอง	 เราได้ปัรับัเปัลี�ย์นวีิธิีคิด	 โดย์ใช้กระบัวีนการ 
โรงเรีย์นเกษตรกร	แลกเปัลี�ย์นเรีย์นร่้ควีบัค่่กับัการลงมิือที่ำาจริงในแปัลง 
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ผ่านศ่นย์์เร ีย์นร่ ้ช ุมิชนพ์ลังเกษตรสร้างสุขัสย์ามิค่โบัต้า-ผักไหมิ	
ป็ระกัารที่่�สาม	เราได้พ์ัฒนาเพ์ิ�มิปัระสิที่ธิิภาพ์การผลิต	ในการลดต้นทีุ่น 
ด้วีย์การปัรับัปัรุงบัำารุงดิน	 ปัรับัเปัลี�ย์นวีิธิีการเพ์าะปัล่ก	 จากนาหวี่าน 
มิาเปั็นนาดำา	นาหย์อดขั้าวีแห้ง	 เอาใจใส่ด่แลทีุ่กขัั�นตอนตั�งแต่เตรีย์มิดิน	 
การเพ์าะปัล่กจนถึึงการเก็บัเกี�ย์วีเพ์ิ�มิผลผลิต	สร้างคุณ์ภาพ์	มิาตรฐาน 
ผลผลิต	ป็ระกัารท่ี่�ส่�			เราได้พั์ฒนาคุณ์ภาพ์	มิาตรฐาน	เพื์�อสร้างควีามิเชื�อมัิ�น 
ด้วีย์การตรวีจรับัรองแปัลงผลิตทีุ่กแปัลงตามิศักย์ภาพ์ขัองเกษตรกร 
แต่ละคน	ป็ระกัารที่่�ห้า	 เราได้เพ์ิ�มิมิ่ลค่าผลผลิตด้วีย์เปัลี�ย์นร่ปัแบับั 
การขัาย์เป็ันการนำาเอาผลผลิตทีี่�ได้มิาแปัรร่ปัในร่ปัแบับัเป็ัน	เมิล็ดพั์นธ์ุิขัาย์		
สีแปัรร่ปัเป็ันข้ัาวีสาร	ผลิตภัณ์ฑ์์ต่าง	ๆ 	และสุดท้ี่าย์	ป็ระกัารท่ี่�หกั		เราได้เพิ์�มิ 
อาชีพ์	 เพ์ิ�มิราย์ได้	 โดย์การปัล่กพ์ืชหลังนา	 พ์ืชอาย์ุสั�น	 พ์ืชตระก่ลถึั�วี	
เลี�ย์งสัตวี์	 เลี�ย์งวีัวี	 ควีาย์	 ไก่พ์ื�นเมิือง	 เลี�ย์งปัลาเปั็นการใช้ปัระโย์ชน ์
จากที่ี�ดินให้เกิดควีามิคุ้มิค่า

แต้่กว่�เรื่�จุะม�เปิ็นำวันำนำี�ได้ก็ผู้่�นำอุปิสรื่รื่คำ ปิัญ่ห�ม�กม�ยู่ 
นำ�นำัปิก�รื่	 ที่ี�เกิดจากภาย์ในชุมิชนเองและที่ี�เกิดจากภาย์นอกชุมิชน	
ไมิ่วี่าจะเปั็นตัวีคณ์ะที่ำางานเอง	 จากตัวีสมิาชิกในชุมิชน	 จากตัวีระบับั	
และอีกหลาย์	ๆ	ปััจจัย์	แต่เราก็ผ่านมิาได้จนถึึงทีุ่กวีันนี�ด้วีย์ปัระสบัการณ์์
และการที่ำางานที่ี�ไมิ่เคย์หย์ุดนิ�งกวี่า	21	ปัี	โดย์ย์ึดคติที่ี�วี่า	
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“ป็ �ญ่หาของชุุมชุนเรา ถ้าเราไม�แกั้ แล้วจะรอให้ใครมาแกั้”

“กัารลด้รายู่จ�ายู่ เพัิ�มรายู่เหลือ”

“ลด้ตั้นทีุ่น พััฒนาคุณภาพัและเพัิ�มม่ลค�าผัลผัลิตั”

ด้วยู่ก�รื่รื่วมกลืุ่่ม “ พ้�งต้นำเองแลื่ะพ้�งพ�ซึ่้�งกันำแลื่ะกันำ” ส่งผู้ลื่ให้ 
เกษต้รื่กรื่ต้ำ�บลื่ผู้ักไหมขัองเรื่�มีคำุณภ�พชุีว่ต้ที�ดีขั้�นำ 

อยู่่�งเห็นำได้ชุัดเจุนำ

 14 มกราคม 2563
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รายู่ชุ่�อผู้้�ถ่ีายู่ที่อดงานำเข่ัยู่นำผู่้านำเร่�องเล่ื่า

คำาเพ์ีย์ง	ร่องลำามิ่ล สด	วีงษ์ภักดี วีารินที่ร์	กระสังขั์

นันณ์ภัชสรณ์์	อิที่สอน ชำานาญ	สุขัเอิบั จักกฤษณ์	พ์ิศเพ์่ง

รุณ์นี	ที่องแสง ไพ์ฑ์่รย์์	ฝางคำา




