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คำานำา

	 ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาท่ีรุมเร้าสังคมไทยอยู่ในขณะ

นี	้ไมว่า่จะเป็นราคาพลงังานท่ีสงูลบิลิว่	จอ่ควิขึน้คา่เอฟท	ีทรัพยากร

ถูกบุกรุกทำาลายจนเสื่อมโทรมทุกหนแห่ง	แหล่งน้ำา	ดิน	ป่า	อากาศ

ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี	 เด็กเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 การแพร่

ระบาดของยาเสพตดิ	การแบ่งฝกัแบ่งฝา่ยเพือ่รกัษาฐานอำานาจของ

กลุ่มนักการเมือง	ข้าวของเครื่องใช้แพงหูฉี่จนมีวาทกรรม	“แพงทั้ง

แผ่นดิน”	 ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบไปทั่วหย่อมหญ้าและยากที่

ชุมชนใดจะหลีกพ้น

	 มูลนิธิพัฒนาอีสาน		องค์กรพัฒนาเอกชน	ที่มุ่งมั่นทำางาน

เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส		ได้เล็งเหน็

ปัญหาดังกล่าว	 	 จึงได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำาบลแนงมุด

และชุมชนตำาบลแนงมุด	 ดำาเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการ

ดำารงชวีติของประชาชนตำาบลแนงมดุ	อำาเภอกาบเชงิ	จงัหวดัสรุนิทร	์

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปลกูฝงัสำานกึในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ฟื้นฟูระบบนิเวศดิน	น้ำา	 ป่า	 ลดการใช้สารเคมีใน

ภาคการเกษตร	รวมถงึการสรา้งฐานเศรษฐกจิชมุชนพึง่ตนเอง	ผา่น

กลไก	 “ตลาดนัดสีเขียว”	 	 โดยมีระยะเวลาดำาเนินงานตั้งแต่	 1	
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มิถุนายน	2552	-	31	พฤษภาคม	2555	ในพื้นที่ตำาบลแนงมุด	15	

หมู่บ้าน

	 ผลจากการดำาเนินงาน	 ได้เกิดรูปธรรมขึ้นมากมายทั้งใน

ระดับครัวเรือนหรือครอบครัวต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย

ใจมุ่งมั่นที่จะลด	 ละ	 เลิกใช้สารเคมีในการเกษตรและสร้างผลผลิต

ปลอดภัยนำามาจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค	 ในระดับชุมชนได้ร่วมกัน

อนรุกัษ์	ดแูลและฟืน้ฟปู่าชมุชนโคกหนองขาม	จำานวน	2,905	ไร	่ซ่ึง

มีคณะกรรมการและกฎกติกาดูแลป่าร่วมกัน

	 หนังสือ		ฟื้นชีวิต	ฟื้นทรัพยากร	:	ประสบการณ	์บทเรียน

การอนุรกัษ์ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ตำาบลแนงมดุ	

อำาเภอกาบเชงิ	จงัหวดัสรุนิทร	์	เป็นสือ่เลก็ๆ	ทีบ่อกเล่าเร่ืองราวการ

ดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ								

สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นฐานการดำารงชีวิตของประชาชนตำาบลแนงมุด	

อำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์	ภายใต้แนวคิด	“ฟื้นชีวิต”	ด้วยการ

ปลูกฝังสำานึกดีมีจิตอาสามาทำางานเพื่อส่วนรวม	 “ฟื้นทรัพยากร”	

ด้วยการร่วมกันดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิด

ประโยชนส์งูสดุ	โดยมเีนือ้หาประกอบดว้ย	บริบทพืน้ที	่กระบวนการ

ทำางาน	ผลลพัธ	์ประสบการณ์	และบทเรยีนทีเ่กดิขึน้จากการทำางาน

	 หวังว่าหนังสือเล่มนี้		จะมีส่วนในการจุดประกายฝัน	สร้าง

แรงบันดาลใจให้กับท่านและผู้สนใจ	 รวมถึงนักคิดนักปฏิบัติการที่

มุ่งมั่นร่วมกันสร้างทางเลือกทางรอดให้กับชุมชนและสังคม

	 ขอขอบคุณ	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยากร	



5ฟื้นทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์การบริหารส่วนตำาบลแนงมุด	มูลนิธิ

พัฒนาอีสาน	 ประธานโครงการ	 อาสาสมัครโครงการ	 ครอบครัว

ต้นแบบ	ผู้นำาชุมชน	ประชาชนตำาบลแนงมุด	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกท่าน	 ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการให้สำาเร็จลุล่วง	 เพื่อร่วมกันสร้าง

ความมั่นคงในชีวิตและปกป้องทรัพยากรของชุมชนต่อไป

ด้วยจิตคารวะ

คณะทำางาน
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ภ า ค  1

ที่นี่ ! แนงมุด
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ปลาดุกปักตำ  ชุมชนต้นน้ำ 

	 “แนงมุด”	 เป็นภาษาเขมร	 แปลว่า	 “ปลาดุกปักหรือตำา”		

ชือ่นีไ้ดส้ะทอ้นถงึความอดุมสมบรูณ	์วา่สถานทีน่ีต้้องมแีหล่งน้ำา	เปน็

ที่อาศัยของปลานานาชนิด			

	 จากตำานานเล่าขานของพี่น้องในชุมชนตำาบลแนงมุด	ด้วย

เหตทุีช่ื่อแนงมดุกเ็พราะวา่	อยูม่าวนัหนึง่	มหีญงิชาวบา้นไดเ้ดนิทาง

มาหาปลาที่หนองน้ำาแห่งหนึ่ง	ซึ่งเป็นหนองน้ำาธรรมชาติขนาดใหญ่

กลางป่า	 	 โดยใช้สุ่มเป็นเครื่องมือในการหาปลา	ทันทีที่ปลาเข้าสุ่ม

เธอใชม้อืจบัปลาข้ึนมา		ปลาดิน้ทำาใหเ้งีย่งปลาดุกกต็ำาเขา้บรเิวณอก

ซ้าย	บ้างก็ว่าตำาเข้าที่มือ	ต่อมาเธอได้เสียชีวิตลง	ชาวบ้านจึงตั้งชื่อ

เรยีกหมู่บา้นแหง่นีว้า่	“แนงมดุ”	(แนง		แปลวา่	“ปลาดกุ”		มดุ	แปล

ว่า	“ปัก	ตำา”)	หรือ	“ปลาดุกปักหรือตำา”	นั่นเอง

	 ตำาบลแนงมุด	อำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร	์	ตั้งขึ้นเมื่อปี	
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พ.ศ.	2514	โดยแยกตัวออกมาจากตำาบลบักได		ปัจจุบันมีพื้นที่ใน

การปกครอง	15	หมู่บ้าน		องค์การบริหารส่วนตำาบล	เป็นตำาบล	1	

ใน	 6	 ของอำาเภอกาบเชิง	 จังหวัดสุรินทร์	 ห่างจากที่ว่าการอำาเภอ

กาบเชงิประมาณ	32	กโิลเมตร	มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ	125	ตาราง

กิโลเมตร	หรือประมาณ	78,953	ไร	่	

อาณาเขตตำาบล  

	 ทิศเหนือ		 ติดต่อกับตำาบลโคกสะอาด	

	 	 	 อำาเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์

	 ทิศใต้		 	 ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

	 ทิศตะวันออก		 ติดต่อกับตำาบลโคกตะเคียน	

	 	 	 อำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์

	 ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับตำาบลบักได	

	 	 	 กิ่งอำาเภอพนมดงรัก	จังหวัดสุรินทร์

การปกครอง 

ตำาบลแนงมุด		แบ่งการปกครองออกเป็น	15	หมู่บ้าน	ดังนี้

	 หมู่ที่	1	บ้านแนงมุด	 หมู่ที่	2	บ้านสระทอง

	 หมู่ที่	3	บ้านโคกสง่า	 หมู่ที่	4	บ้านปะคำา

	 หมู่ที่	5	บ้านคลองน้ำาซับ	 หมู่ที่	6	บ้านโคกพยูง

	 หมู่ที่	7	บ้านโพธิ์ศรี	 หมู่ที่	8	 บ้านประดู่

	 หมู่ที่	9	บ้านนิคม	2	 หมู่ที่	10	บ้านสายทอง
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	 หมู่ที่	11	บ้านโคกเบง	 หมู่ที่	12	บ้านคลองเจริญ

	 หมู่ที่	13	บ้านแนงมุด	 หมู่ที่	14	บ้านช้างหมอบ

	 หมู่ที่	15	บ้านวังทอง

ประชากร 

	 ประชากรสว่นใหญ่	เปน็ชมุชนเขมร		ลาว	กยู	อพยพมาจาก

พื้นที่อื่นเพื่อบุกเบิกที่ดินทำากิน	 	 ภาษาที่ใช้สื่อสารกันจึงมีทั้งเขมร	

ลาว	กูย	ปี	2554	มีจำานวนครอบครัวทั้งตำาบลประมาณ	3,183	ครัว

เรือน	จำานวนประชากรรวมทั้งสิ้น	10,791	คน	แยกเป็นชาย	5,485	

คน	หญิง	5,306	คน

สภาพพื้นที่

	 พื้นที่ตำาบลแนงมุดเป็นที่ราบสูง	 ลักษณะเป็นดินปนทราย	

มีป่าละเมาะและป่าทึบทางตอนใต้ของตำาบล	ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขต

อนรุกัษพ์นัธุส์ตัวป์า่หว้ยทบัทนั-หว้ยสำาราญ	พืน้ทีต่น้น้ำาบรเิวณเทอืก

เขาพนมดงรัก	ที่ทอดยาวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา	พื้นที่ส่วน

ใหญเ่ปลีย่นสภาพจากปา่ทีเ่คยอดุมสมบรูณเ์ปน็พืน้ทีท่ำาเกษตรกรรม

และที่อยู่อาศัย	มีพื้นที่ทำาเลเลี้ยงสัตว์ห้วยตาพลานแปลงที่	1	และ

แปลงที่	2	ที่บ้านคลองน้ำาซับ	และบ้านนิคม	2	ประมาณ	1,455	ไร	่

และมีที่ ดินสาธารณประโยชน์	 ที่มีสภาพเป็นป่าที่ชุมชนได้ใช้

ประโยชนร์ว่มกนัคอืปา่โคกหนองขามหรอืหนองจบก	รวม	2,905	ไร่	

นอกจากนีย้งัมีป่าชา้	และป่าหัวไรป่ลายนาทีก่ระจายกนัเปน็หยอ่มๆ 
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	 มีแหล่งน้ำาธรรมชาติ	ได้แก่	ลำาน้ำา	ลำาห้วย	7	สาย	ที่สำาคัญ

ได้แก่	ห้วยสะเดา	ห้วยตาโต๊จ	และห้วยสมบูรณ์	มีบึงหนองน้ำา 16 

แห่ง	และอ่างเก็บน้ำาที่สร้างขึ้น	9	แห่ง	ฝายและทำานบ	12	แห่ง	มี

ประปาหมู่บ้าน	 10	 แห่ง	 ซึ่งแหล่งน้ำาเหล่านี้เป็นฐานทรัพยากรท่ี

สำาคัญของชุมชน

	 นับตั้งแต่ปี	2498	เป็นต้นมา	เมื่อรัฐบาลได้ให้สัมปทานตัด

ไมเ้ปน็ระยะๆ	ทำาใหป้า่ลดปรมิาณลงอยา่งรวดเร็ว	มชีาวบา้นในพ้ืนที่

ใกล้เคียงและต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัย	 จับจองที่ดินเพื่อปลูก			

พืชไร่	เช่น	ปอ	มัน	และข้าวไร่

	 ระหว่างปี	2519-2531	เกิดสงครามระหว่างเขมรสามฝ่าย	

ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนต้องอพยพหนีภัยสงคราม	 และ

ประเทศไทยได้จัดพื้นท่ีตามแนวชายแดนเป็นค่ายอพยพผู้ลี้ภัย	

ราษฎรไทยบางส่วนจึงอพยพออกจากพื้นที่

	 ปี	2532	ถึงปัจจุบัน	ภายหลังสงครามสงบ	ปี	2538	ชาว

เขมรทีล่ีภ้ยักลบัสูป่ระเทศกมัพชูา	คนไทยได้มกีารจบัจองทีด่นิ	สร้าง

ชุมชนใหม	่ มีคนจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น	 ชุมชนบริเวณนี้

จึงมีวัฒนธรรมทั้งลาว	เขมร	กูย	ซึ่งนิคมสร้างตนเองอำาเภอปราสาท	

จังหวัดสุรินทร์	ได้จัดสรรที่ดินทำากินให้ราษฎร	ครอบครัวละ	23-24	

ไร่	และมีราษฎรส่วนหนึ่งเข้าไปจับจองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน	ต่อมา

สำานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร	 ได้เข้ามาจัดสรรที่ดินให้

ประชาชนครอบครวัละ	14	ไร	่ในปจัจบุนัทีด่นิบางส่วนได้ถกูขายให้

นายทุนไปแล้ว
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เกษตรกรรม

	 ประชากรส่วนใหญ่ของตำาบลแนงมุดส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพการเกษตรทำานา	ทำาไร่	พืชเศรษฐกิจในพื้นที	่ได้แก่	อ้อย		มัน

สำาปะหลัง		ยูคาลิปตัส		ยางพารา			ซึ่งการปลูกพืชดังกล่าวส่งผลให้

มกีารใชส้ารเคมเีปน็จำานวนมาก		ซึง่สง่ผลกระทบตอ่พีน่อ้งประชาชน

ในตำาบล		และมแีนวโนม้ของผลกระทบท่ีสงูขึน้เนือ่งจากพืน้ทีต่ำาบล

แนงมุดเป็นพื้นที่ต้นน้ำา		ที่สายน้ำาต่างๆได้ไหลลงสู่ห้วยเสนง	ซึ่งเป็น

สายน้ำาที่หล่อเลี้ยงชาวสุรินทร์

	 เนื่องจากตำาบลแนงมุด	 เป็นพื้นที่ชายแดน	 ในด้านการ

พัฒนาชุมชน	 จึงมีหน่วยงานหลายแห่งลงไปทำากิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน		ไม่ว่าจะเป็นทหาร	ตำารวจ	พัฒนาที่ดิน	ศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียน		เช่นเดียวกับมูลนิธิพัฒนาอีสาน	ที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่

ลงไปดำาเนินงานในพื้นที่
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ย้ อ น อ ดี ต กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง “แนงมุด”

เพียรสิน  มาลีหวล

อดีตหัวหน้างานส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 

มูลนิธิพัฒนาอีสาน

	 ถ้าเราได้ศึกษาแผนที่ภูมิศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตามแนวพรมแดนไทย-

กัมพูชา	เราจะพบวา่ในพืน้ทีต่ำาบลแนงมดุ	ทางทศิใตต้ดิกบัพืน้ทีเ่ขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยห้วยทับทัน-ห้วยสำาราญ	มีภูเขา	 (เขาแหลม)		

ที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์	 เป็นทัศนียภาพอันสวยงามตาม

ธรรมชาติ	 	ทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นกำาเนิดของแมน่้ำาลำาธาร	 	ห้วยหนอง

คลองบงึใหญน่อ้ย		ไหลหลอมรวมกันลงสูล่ำาหว้ยเสนงซ่ึงเปน็สายน้ำา

สำาคญัในการหลอ่เลีย้งชีวิตของพีน้่องเมอืงสรุนิทร	์สว่นพืน้ทีอ่กีดา้น
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หนึง่		จะอยูท่างทิศเหนอืของตำาบล		โดยพืน้ทีส่ว่นใหญจ่ะเปน็ทีร่าบ

ลุ่มเหมาะแก่การทำานา		ทำาไร่		และเลี้ยงสัตว์		รวมถึงพื้นที่บางแห่ง

เป็นเขตป่าชุมชน		เช่น		ป่าชุมชนโคกหนองขาม		ซึ่งมีพื้นที	่	2,905	

ไร่		ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดมา

	 ในอดีตชุมชนตำาบลแนงมุดแทบจะเรียกได้ว่าเป็นชุมชน

แหล่งสุดท้ายของจังหวัดสุรินทร์		ที่ชาวบ้านได้อาศัยพื้นที่ป่าเขาใน

การดำารงชีวิตของตนเอง	มากกว่าชุมชนอื่นๆ	ในแถบชายแดน		โดย

เฉพาะประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งธรรมชาติ		เช่น		ป่าไม้		อาหาร

พืชผัก		ปลาธรรมชาติ		รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิดที่มีอยู่อย่างถ้อยที

ถ้อยอาศัย

	 ภายหลังรัฐมีนโยบายเปิดป่าสัมปทานให้แก่เอกชน	 	 เขต
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พ้ืนทีป่า่ชายแดนซึง่คลอบคลมุถงึเขตพืน้ทีป่า่ของตำาบลแนงมดุดว้ย		

จนเป็นเหตุทำาให้ป่าไม้ยืนต้นขนาดเท่าคนโอบ		สองคนโอบ	ถูกโค่น

ล้มลงหลายแสนตน้จนหมดสิน้		นอกจากนีย้งัมนีโยบายการสง่เสรมิ

ภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังและอ้อย	 	 รวม

ทัง้การรกุถางปา่เพือ่จดัสรรทีด่นิทำากนิใหร้าษฎรผู้ยากไร้		(โครงการ

จัดสรรที่ดินทำากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้	หรือ	คจก.)		อันเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการทำาลายป่าขยายวงกว้างจนป่าไม้ลด

จำานวนลงอย่างรวดเร็ว		

	 การสูญเสียแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่สำาคัญยิ่งของพี่น้องชาวตำาบลแนงมุด		และ

ตำาบลข้างเคียงที่เคยพึ่งพาอาศัยป่าไม้ในการทำามาหากิน	 ไปสู่การ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว	เช่น	อ้อย		มันสำาปะหลัง		รวมถึงพืชยืนต้น		เช่น		

ยางพารา		ยูคาลิปตัส	ก็ล้วนใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ลงทนุ		รวมทัง้การใชปุ้ย๋เคม	ี	ยากำาจดัวชัพชื		สง่ผลกระทบตอ่ระบบ

นิเวศและสุขภาพชีวิตของคนทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 นอกจากนี้ผลกระทบจากการทำาเกษตรแบบใหม่ก็เริ่มเห็น

ได้ชัดเจนมากขึ้น	คือ	ผืนดินผืนป่าเริ่มขาดความชุ่มชื้น		ขาดอินทรีย

วัตถุทางธรรมชาติ	รวมถึงแหล่งน้ำาบางแห่งที่เคยมนี้ำาขังอยู่ตลอดป	ี	

ปัจจุบันก็เหือดแห้งหรือมนี้ำาขังลดลง		บางแห่งไม่มนี้ำาขังอยู่เลยก็มี	

ที่สำาคัญการใช้สารเคมีท้ังปุ๋ยและยาฆ่าหญ้า	 ได้ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม	ดิน	น้ำา	ป่า	ที่สำาคัญทำาให้ประชาชนสูญเสียการพึ่ง

ตนเองเพิ่มขึ้น
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	 จากปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อมของชาวตำาบลแนงมุดนี้		ทำาให้หลายคน		หลายองค์กรเริ่ม

เกดิความหว่งใยตอ่พืน้ทีท่ีเ่คยมทีรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อยา่งอุดมสมบูรณ	์	ท้ังเป็นเขตพืน้ท่ีแหลง่ตน้น้ำาลำาธารทีใ่หป้ระโยชน์

ต่อชาวตำาบลแนงมุดและชุมชนใกล้เคียง	 ท้ังนี้รวมถึงพ่ีน้องชาว

สุรินทร์ด้วยที่เริ่มสูญเสียทรัพยากรไม่ว่า	ดิน	น้ำา	ป่า	หรือแม้กระทั่ง

ปัญหาผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน	 ซ่ึงพร้อมที่จะร่วมมือ

ทกุแนวทางที่จะทำาให้พีน่อ้งชาวตำาบลแนงมดุ		รวมทัง้ภาครัฐ		ภาค

เอกชน		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ผู้นำาชุมชนได้ร่วมมืออนุรักษ์		

ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดังกล่าว	ดว้ยหวงัฟ้ืนคนืสู่

สภาพดังเดิม	อย่างน้อยก็เป็นการดูแลรักษาในส่วนที่มีอยู่แล้วให้ได้

ดำารงอยู่ไม่ถูกทำาลายเพิ่มอีก	 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ
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อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็น

ฐานทรัพยากรในการดำารงชีวิตของชุมชน  ตำาบลแนงมุด		โดยได้

รับการสนับสนุนจาก	 “กองทุนสิ่ งแวดล้อม”	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	 แม้ช่ือโครงการค่อนข้างยาว		

แต่ก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเป็นยิ่งนัก			แม้การเสนอโครงการจะ

ถูกตีกลับหลายครั้งหลายหนเพื่อปรับแก้เนื้อหา	 	 	 และแผนงาน

กจิกรรมจนเจา้หนา้ทีห่รอืแกนนำาคณะกรรมการบางทา่นเกดิอาการ

ท้อแท้และไม่แน่ใจว่าโครงการจะได้รับการอนุมัติหรือไม่	 	 แต่แล้ว

อาการท้อใจก็กลับสู่ความปิติยินดีเมื่อ	“กองทุนสิ่งแวดล้อม”		เห็น

คณุคา่ในการอนรุกัษ	์	ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ

ชาวแนงมดุ		ซึง่จะเป็นประโยชนท้ั์งระยะสัน้และระยะยาวทัง้ในเขต

พื้นที่ตำาบลแนงมุดและพื้นที่ใกล้เคียง		
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	 แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานและองคก์รตา่งๆ		เชน่		องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลแนงมดุ		

หนว่ยปอ้งกนัรกัษาปา่ที	่สร.6	สถานตีำารวจภธูรแนงมดุ		โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 	 สถานศึกษา	 	 วัด	 	 และองค์กรชาวบ้านใน

ชมุชน		รวมทัง้แกนนำาชมุชนหลากหลายอาชพีทีใ่หค้วามสำาคญั		การ

เข้าร่วม	 	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง	 	ก็

ยากที่จะทำางานได้บรรลุเป้าหมาย	ดังนั้นตลอดระยะเวลา	3	ปี	จึง

เปน็การสรา้งฐานทีส่ำาคญัในการรว่มมอืขบัเคล่ือนงานต่อไปในภาย

หน้า
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จดุประกายโครงการพัฒนา

วิจิตรา  ชูสกุล

ผู้ประสานงานโครงการ   

ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาอีสาน

	 เมื่อครั้งที่ลุงเพียรสิน		มาลีหวล	หัวหน้างานส่งเสริมความ

เขม้แขง็องค์กรชมุชน	ชวนไปสำารวจพืน้ทีช่ายแดนไทย-กมัพชูา	เพือ่

จัดทำาโครงการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม			พืน้ทีต่ำาบล

แนงมุด	 	 เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีทีมงานได้ลงสำารวจ	 	 ถึงแม้พื้นที่นี้มูลนิธิ

พัฒนาอีสานจะเคยทำางานร่วมกับชุมชนมาแล้วตั้งแต่ปี	2524		แต่

ก็ขาดช่วงในการติดตามงานไปเกือบ	20	ป	ีเพราะการเปลี่ยนแปลง

ของเจา้หนา้ทีท่ีล่ดนอ้ยลง	ทีมงานท่ีไปสำารวจมทีัง้ทมีงานของชมุชน

และคณะของมูลนิธิพัฒนาอีสาน	รวม	7-8	คน		โดยขับรถขึ้นไปที่

เขาแหลมและเลาะเลยีบแปลงยคูาลปิตสั	ผา่นอา่งเกบ็น้ำาหว้ยสะเดา	
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ลำาห้วยต่างๆ	 เพื่อดูสภาพพื้นที่ 	 	 ซึ่งครั้งนั้นเราพบว่า	 พื้นที่

เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกอ้อย	 มันสำาปะหลัง	 ยางพารา			

ยูคาลิปตัส	 พื้นท่ีนาจะไม่ค่อยมีมากนักเพราะด้านทิศใต้ที่ดินจะสูง	

เปน็ภูเขาแตจ่ะลาดเอยีงลงมาทางทศิเหนอื	ซ่ึงเปน็ทีร่าบลุม่	บริเวณ

นี้จะทำานาเป็นส่วนใหญ่		สิ่งที่เราเห็นคือ	แปลงอ้อย	มันสำาปะหลัง

อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำา	เมื่อแปลงไหนฉีดยาฆ่าหญ้า	สารเคมีก็จะไหล

ลงอา่งเกบ็น้ำาดว้ย	ซึง่สรา้งผลกระทบใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ี		และจาก

การบอกเล่าของชุมชนพบว่าหลายคนแพ้พิษภัยของสารเคมี	ลงไป

อาบน้ำาในอ่าง	 ลำาห้วย	 ก็คันตามเนื้อตัว	 บางคนสัตว์เลี้ยงวัวควาย

แท้งลูกเสียชีวิตไปก็มี

	 เนือ่งจากพืน้ทีแ่นงมดุเปน็พืน้ทีต่น้น้ำา		สายน้ำาตา่งๆ	จะไหล

ลงไปสู่ห้วยเสนง	ซึ่งเป็นน้ำาที่หล่อเลี้ยงคนในเมืองสุรินทร์	คณะที่ไป

สำารวจจงึปรกึษากนัวา่นา่จะตอ้งทำาโครงการเกีย่วกบัการลดสารเคม	ี

ปลัดสุรพล	 	แสนกล้า	 	ปลัด	อบต.แนงมุดในสมัยนั้น	บอกว่าต้อง

สร้างจิตสำานึกให้คนตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและต้องสร้าง

การเรียนรู้ให้ทั้งหญิงและชาย	เด็กและผู้ใหญ่ด้วย		ปลัดสุรพล	เน้น

ว่าต้องทั้งหญิงและชาย	เพราะครั้งหนึ่งปลัดเคยอบรมบทบาทหญิง

ชายกับมูลนิธิพัฒนาอีสานแล้วชอบใจมาก	 จึงเห็นความสำาคัญของ

บทบาททัง้	2	เพศในการดูแลรกัษาทรพัยากร	การไดเ้หน็สภาพพ้ืนท่ี

และได้แลกเปลี่ยนกับผู้นำาชุมชนทำาให้เรากลับจากพ้ืนท่ีด้วยชุด

ข้อมูลเต็มสมอง
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ผสมผสาน ชุดความคิดการพัฒนา

	 จากประสบการณ์ทำางานของมูลนิธิพัฒนาอีสานในพ้ืนที่

ต่างๆ	ทั้งในตำาบลชุมแสง	อำาเภอจอมพระ	จังหวัดสุรินทร	์ที่ส่งเสริม

ให้ชุมชนดูแลรักษาป่าหัวไร่ปลายนา	ซึ่งเป็นป่าครอบครัว	โดยผ่าน

ประสบการณ์การปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 เช่น	 ปอ	 มันสำาปะหลังกันมา	

ระยะหน่ึง	แลว้ขายผลผลติไมไ่ดร้าคา	เป็นหนีเ้ปน็สนิ	จนตอ้งเลกิปลกู

แล้วทิ้งร้างบริเวณไว้	6-7	ป	ีต้นไม่น้อยใหญ่เกิดขึ้นเต็มพื้นแผ่นดิน	

บางพืน้ทีเ่ปน็ปา่ฟืน้ใหมก่วา่	10	ปี	มอีาหารกนิตลอดป	ีไมว่า่จะเปน็

เห็ด		สมุนไพร	ดอกกระเจียว	แมลง	นก	หนู	สัตว์ต่างๆ	จนทำาให้คน

แถบนั้นรักษาป่า	เก็บป่าไว้เป็นตู้กับข้าวของครอบครัว	ความคิดชุด

ป่าครอบครัวจึงเป็นหนทางหนึ่งของการสร้างการพ่ึงตนเองระดับ

พื้นฐาน	ที่ทำาให้เรามีอาหาร	มียาสมุนไพร	มีพลังงานไว้ใช้	มีบ้านไว้

เปน็ทีอ่ยูอ่าศยั		โดยเราไมต่อ้งลงทนุอะไรมากนกั		และขณะเดยีวกนั	

ป่าสาธารณะหรือป่าชุมชน	 ก็ต้องร่วมกันรักษาเพื่อเป็นแหล่ง

ทรัพยากรของชุมชนด้วย

	 เมื่อคิดงานอีกด้านหนึ่งของมูลนิธิที่ทำาเร่ืองพลังงานทาง

เลอืก	ทีต่ำาบลอูโ่ลก	อ.ลำาดวน	และตำาบลอืน่ๆ	ทำาใหเ้หน็ความสำาคญั

ที่ต้องเชื่อมโยงเรื่องป่ากับเรื่องพลังงาน	 เพราะในพื้นที่ยังคงใช้ถ่าน	

ใช้ฟนื	ซึง่ถอืเป็นพลงังานชวีมวลท่ีมคีณุคา่	และยงัเปน็ผูท้ีร่กัษาความ

สมดุลของธรรมชาติอีกด้วย	 การเรียนรู้เรื่องพลังงาน	 เทคโนโลยี

พลังงานทางเลือก	เช่น	การเผาถ่านประหยัดพลังงาน	จึงเป็นเรื่องที่
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สามารถทำาให้สอดคลอ้งกบัเรือ่งอนุรกัษฟ์ืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตไิด้

เช่นเดียวกัน

	 เมื่อมีป่า	มีพลังงาน	ฐานที่สำาคัญที่เราไม่อาจละทิ้งคงเป็น

ฐานของครอบครัว	นอกจากการปลูกพืชตามกระแส	เช่น	อ้อย	มัน

สำาปะหลังเพื่อมีรายได้สู่ครอบครัว	 	ฐานการกินการอยู่ในแต่ละวัน

ก็มีความจำาเป็น	ทำาอย่างไรให้การผลิตที่เพียงเพื่ออยู่	 เพื่อกิน	 	 จะ

พัฒนาไปสู่การสร้างรายได้สำาหรับการจุนเจือครอบครัว	 	 และเป็น

แรงจูงใจให้ลด	ละ	เลิกการใช้สารเคมี	“ตลาดนัดสีเขียว”	จึงเป็นอีก

หนึ่งความคิดที่ต้องผสมผสานลงไปในโครงการ	 เพื่อสร้างฐานการ

พึ่งตนเองด้านอาหาร	และสร้างรายได้ให้ครอบครัว

	 สำาหรับคนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวหลายสิบไร่	 ไม่ว่าจะเป็นมัน

สำาปะหลัง	หรืออ้อย	อาจจะเป็นเรื่องยากสำาหรับเขาที่จะเปลี่ยนวิถี

มาผลิตแบบไม่ใช้สารเคมี	 	 แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรละทิ้งกลุ่มเป้า

หมายเหล่านี้		เพราะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่	ความคิดในโครงการจึงควร

สร้างโอกาสให้กับคนกลุ่มนี้	ด้วยการเปิดโอกาสให้สมัครเข้ามารวม

กลุม่กนัสำาหรบัคนทีต่ัง้ใจจะลดละเลกิการใชส้ารเคม	ีเพยีงแคเ่ริม่ตน้	

1	 ไร่	 2	 ไร่ก็ได้	 เพื่อเก็บประสบการณ์บทเรียนสำาหรับการขยายผล

ต่อ

	 ดเูหมอืนเราจะเอาทุกดา้นมาผสมกนัในโครงการนี	้เราตอบ

ว่า	 “ใช่เลย”	 เพราะมันคือชุดความคิดที่ผสมผสานและบูรณาการ	

จากประสบการณท์ำางานของมลูนธิทิีส่ง่เสริมชมุชนในพ้ืนทีต่่างๆ	มติิ

ของงานทีเ่ราทำาจงึมทีัง้ในระดบัครอบครวัและชุมชน		ซ่ึงต้องสร้าง
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ฐานการพ่ึงตนเองให้ได้มากท่ีสุด	 เคียงคู่ไปกับการดูแลรักษาและ

ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม			และท่ีสำาคญั	“คน”	เปน็

ปัจจัยสำาคัญท่ีจะนำาพาให้การดำาเนินงานทุกอย่างสำาเร็จลุล่วง	 จึงมี

ความจำาเปน็ทีต่อ้งปลกูสำานกึในการรกัธรรมชาติ		รักส่ิงแวดล้อม	ทัง้

เด็กและผู้ใหญ่			ทั้งหญิงและชาย	

	 ทัง้หมดนีจ้งึนำามาสูก่ารพฒันา	“โครงการอนรัุกษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานในการดำารงชีวิต

ของประชาชนตำาบลแนงมุด	อำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์”	ที่เน้น	

3	เรือ่งคือ	สรา้งจติสำานกึของคน		การอนรุกัษฟ์ืน้ฟทูรพัยากรฯ	และ

การสร้างฐานเศรษฐกิจการพึ่งตนเองของชุมชน
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สู่ปฏิบัติการเพื่อชุมชน

	 ชุดความคิดดังกล่าว	 นำามาสู่การทำางานร่วมกับกลุ่มเป้า

หมายต่างๆในชุมชนทั้ง	เด็ก	เยาวชน	ผู้นำา	สมาชิกทั้งหญิงและชาย

ในชมุชน	ซึง่มกีลไกการทำางานผา่นคณะกรรมการของโครงการ	และ

คณะทำางานชดุตา่งๆ	เชน่	คณะทำางานดา้นทรพัยากรฯ	ดา้นเยาวชน	

ด้านเศรษฐกิจ	 	พร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งใน

ระดับท้องถิ่น	คือ	อบต.	โรงพยาบาล	โรงเรียน		สถานีตำารวจ	หน่วย

งานด้านทรัพยากรป่าไม้	และหน่วยงานภายนอก	เช่น	พัฒนาที่ดิน	

สำานักงานเกษตร	ฯลฯ

	 การดำาเนินงานเบื้องต้น	คือ	การประชุมชี้แจงรายละเอียด

โครงการให้สมาชิกใน	15	หมู่บ้านในตำาบลได้รับทราบ	การสำารวจ

ข้อมูลฐานทรัพยากรฯในชุมชนและการใช้สารเคมี	 	 และสร้างการ

เรยีนรูร้ว่มกนัโดยสะทอ้นขอ้มลูทีไ่ดส้ำารวจมา	ซ่ึงไดแ้ก	่ปริมาณการ

ใชส้ารเคม	ีคา่ใชจ้า่ยดา้นสารเคม	ีและการใชพ้ลังงานของชมุชน		การ

จัดอบรมบทบาทหญิงชายในการจัดการทรัพยากรฯ	 	 การศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น		การคัดเลือกครอบครัวต้นแบบและ

รบัสมัครผูส้นใจจะลด	ละ	เลกิ	การใชส้ารเคมี		การสง่เสรมิการเพาะ

กล้าไม้	 	 การปลูกป่าหญ้าแฝก	 การสนับสนุนกิจกรรมชมรมสิ่ง

แวดล้อมของโรงเรียน	 	 	 กิจกรรมค่ายเยาวชน	 การแปรรูปผลผลิต	

และกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว	 และการประชาสัมพันธ์	 รณรงค์โดย

ผ่านสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่

	 จากการดำาเนินงาน	3	ป	ีทำาให้เราและพี่น้องในชุมชน	รวม
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ทั้งหน่วยงานต่างๆ	ได้เรียนรู้มากมาย	บางเรื่องอาจยังไม่บรรลุตาม

ทีห่วงั		เราตอ้งเดนิหน้ากนัตอ่ไป	ซึง่ประสบการณแ์ละบทเรยีนทีเ่กดิ

ขึ้น	จะทำาให้การเดินหน้าต่อมีความมั่นคงและมั่นใจเพิ่มขึ้น
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โจทย์ใหญ่ของมนุษย์

ประยงค์  ฉายแก้ว

ประธานโครงการ

	 พี่น้องชาวตำาบลแนงมุด	 	อำาเภอกาบเชิง	 	 จังหวัดสุรินทร	์	

เป็นผู้ที่โชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก	“โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม		เพือ่เปน็ฐานทรัพยากรในการ

ดำารงชีวิตของประชาชนตำาบลแนงมุด”	 จากกองทุนสิ่งแวดล้อม			

โดยความรว่มมอืระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลแนงมดุกบัมลูนธิิ

พัฒนาอีสาน		ดำาเนินโครงการตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน		2552		ถึง		

วันที่	31		พฤษภาคม		2555		รวมระยะเวลา		3		ปี		งบประมาณ

สนับสนุน		3,555,000		บาท

	 จากการดำาเนินงานโครงการ		ทำาให้พีน่อ้งชาวตำาบลแนงมดุ
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เกดิความตระหนกั		มจีติสำานกึในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 	 เล็งเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์	 	 และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรดิน		น้ำา		ป่า		และมีการรณรงค์เรื่องการลด		ละ		เลิกการ

ใชส้ารเคมใีนการเกษตร		รวมถงึผลกระทบของพษิภยัจากการใชส้าร

เคมีในการเกษตรของชุมชน		ซึ่งงานการเกษตรเป็นฐานอาชีพหลัก

ของพีน้่องตำาบลแนงมดุ		กจิกรรมของโครงการจงึเนน้การสรา้งฐาน

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง		เกิดตลาดนัดสีเขียว		เพื่อจำาหน่ายสินค้า

ปลอดสารพิษที่ผลิตขึ้นเองภายในชุมชน

	 การดำาเนินงานของโครงการในระยะเวลา		3		ปี	มีปัญหา

อุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ		ส่วนความสำาเร็จของโครงการถือว่า

อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ	 	 เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากทุกฝ่าย	

	 เรือ่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเปน็โจทยใ์หญข่อง

มนุษย	์	ถึงแม้โครงการนี้จะสิ้นสุดลงไป		ก็ยังคาดหวังว่าพี่น้องชาว

ตำาบลแนงมุด	 	 และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำาบลแนงมุดคงต้อง

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	ต่อไป
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นำ พาตำ บลเป็นสุข

ใส สุขจิตร  

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแนงมุด 

 “เศรษฐกิจดีมีแหล่งน้ำา สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่ง

เกษตรอินทรีย์  พัฒนาการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวล้ำาค่า  

นำาพาสังคมเป็นสุข”

	 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบล				

แนงมุดข้างต้น	 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้กินดีอยู่ดี	 ทำาให้เกิดโครงการพัฒนาต่างๆมากมาย	

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เป็นฐานการดำารงชีวิตของประชาชนตำาบล		แนงมุด	อำาเภอกาบเชิง	

จังหวัดสุรินทร์	 อบต.จึงมีบทบาทสำาคัญในฐานะหน่วยงานท้องถิ่น	
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ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผล

	 “รูส้กึดใีจ	ท่ีมโีครงการดีๆ 	แบบนีเ้ขา้มาทำางานในตำาบลของ

เรา	 เป็นการกระตุ้นสำานึกและสร้างความร่วมมือของประชาชนทุก

คนในการช่วยกันอนุรักษ์	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน	

นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ที่ให้เยาวชนได้แสดงบทบาทผ่านกิจกรรม

ต่างๆ	 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ทำาให้คนในชุมชนได้มีเวที	 มี

โอกาสในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละออกมาทำากจิกรรมดว้ยกนัอยา่ง

เห็นไดชั้ด	จากคนทีไ่มเ่คยออกมาทำากจิกรรมของสว่นรวมเลยกเ็หน็

ออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆ	มากขึ้น	เช่น	การสร้างฝายชะลอน้ำา	การ

ปลกูปา่ชมุชนโคกหนองขาม	สิง่เหลา่น้ีจะสง่สำานกึดไีปสูรุ่น่ลกูหลาน

ของเรา	แม้	ณ	วันนี้โครงการจะจบแต่คนในชุมชนก็ยังต้องเดินหน้า

ต่อ”

	 ซึง่ภารกจิในการนำาพาตำาบลแนงมุดเปน็สุขนัน้	คงไมไ่ด้ขึน้

อยู่กบัหนว่ยงานทอ้งถิน่อยา่งเดยีว	แต่อยูท่ี่ความรว่มมอืรว่มใจของ

พี่น้องในชุมชนตำาบลแนงมุด

	 “การพฒันาในอนาคตเราตอ้งดอูดีตด้วยวา่เรามวีฒันธรรม

ประเพณีอย่างไร?	 แต่ก่อนถ้าบอกว่าห้ามตัดไม้ทำาลายป่า	 คนก็จะ

ยึดถืออย่างเคร่งครัด	 แต่ทุกวันน้ีห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังเพราะคิดถึง

แต่ประโยชน์ส่วนตน	 	 ทำาให้ทรัพยากรของเราลดน้อยลงไปทุกที	

ภารกิจข้างหน้าเราต้องมาประเมินร่วมกันว่าเรามีต้นทุนอะไรแล้ว

บ้าง	เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจริงๆ	จากนั้น

มาคิดค้นพัฒนางานไปด้วยกัน		ซึ่ง	อบต.	ก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุก
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ประเดน็งานอยูแ่ลว้	อยา่งเชน่กลุม่ตลาดนดัสเีขยีว	อบต.ไดส้นบัสนนุ

กองทุนส่งเสริมอาชีพไปแล้ว	 100,000	 บาท	 ส่วนกลุ่มอื่นๆ	 ถ้ามี

กิจกรรมเป็นกลุ่มก้อนและทำาต่อเนื่อง	 อบต.ก็พร้อมจะสนับสนุน”	

นายกใส	กล่าวทิ้งท้าย
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ภ า ค  2

ปฏิบัติการด้วย
หัวใจ
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เปลี่ยนผ่านคนทำ งาน 
สานต่ออุดมการณ์

ขจรพงศ์  สุนทรไชยา  

เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิพัฒนาอีสาน

 “เหนืออื่นใดการทำางานนี้ทำาให้ทิศทางชีวิตของตัวเอง

ชัดเจนขึ้น ผมชอบทำาเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น

ที่ตรงไหน? อย่างไร? พอได้มาทำางานก็สนุกที่จะศึกษา ค้นคว้า และ

ค้นพบว่าฐานเกษตรสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เมื่อ

ผมมีโอกาสได้มีที่ดินแปลงเล็กๆ เป็นของตัวเอง ก็อยากจะทดลอง

ทำา ไดอ้ยูใ่นแปลงทดลองของตวัเองเพือ่คน้หาวา่สิง่ทีเ่ราบอกคนอืน่

มันถูกต้องเพียงใด”
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	 ผมคอ่นข้างโชคด	ีทีก่ารเริม่ตน้ทำางานโครงการในชว่งแรกๆ	

มีลุงเพียรสินเป็นพี่เลี้ยงเกือบป	ี ก่อนที่ลุงจะเกษียณอายุ	 ลุงเริ่มพา

ไปรูจ้กัคน	ผูน้ำาในชุมชน	สงัคมและวัฒนธรรม	ถงึแมว้า่ตำาบลแนงมดุ

จะเคยเป็นพื้นท่ีท่ีมูลนิธิได้เคยทำางานมาตั้งแต่ยุคแรกๆ	 ก็ตาม	 แต่

ผมกย็งัไมเ่คยไดส้มัผสักบัพืน้ท่ีน้ี	นอกจากนัน้คนทำางานเองกต็อ้งหา

วิธีในการเข้าถึงชุมชนมากขึ้น	 จากการพูดคุยไม่เป็นทางการ	 การ

ทำางานร่วมกัน	การจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามบ้านสมาชิกที่เข้าร่วม

โครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำาลังใจ

	 การทำางานในช่วงแรกต้องทำาความเข้าใจโครงการอย่าง

หนกั	แตเ่มือ่อา่นเนือ้หาแลว้กย็งัไมเ่ขา้ใจอยู่ดแีละยงัมองไมเ่หน็ภาพ

รวมของโครงการว่าจะออกมาเป็นอย่างไร?	อย่างเช่น	วัตถุประสงค์

หนึ่งข้อ	แต่ทำาไมมีกิจกรรมย่อยเป็นสิบกิจกรรม	ซึ่งการจัดกิจกรรม

แต่ละครั้งก็ทำาให้คนทำางานได้เกิดการเรียนรู้ด้วย	 ได้รู้จักคน	 รู้จัก

แกนนำา	 รู้จักหน่วยงานต่างๆในท้องถ่ิน	พอทำางานมาระยะหนึ่งได้

ถงึบางออ้วา่	โครงการไดอ้อกแบบมาครอบคลมุเนือ้หาทกุดา้นตัง้แต่

ดิน	 น้ำ า 	 ป่า 	 อากาศ	 โดยมีแผนการปลูกจิตสำ านึก รักษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	แผนการฟืน้ฟูทรัพยากรดิน	น้ำา 

ป่า	 และรณรงค์เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร	 และแผนการ

สร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนโดยการนำาผลผลิตปลอดสารพิษสารเคมี

จากโครงการมาจำาหนา่ยทีต่ลาดนดัสเีขยีว	เพราะเล็งเหน็วา่คนทีม่า

ร่วมโครงการนอกจากจะเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมแล้ว	 เขาเองก็

สามารถที่จะมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
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ปฏิบัติการชี้แจงและสร้างการมีส่วนร่วม

	 แนงมุด	 เป็นอีกตำาบลหนึ่งที่มีหน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอกเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนจำานวนมาก	 เช่น	 การปลูกป่าใน

พื้นที่สาธารณะ		หมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์	ยาเสพติด		อบรม

การกรีดยาง	ปลูกมันสำาปะหลัง		หรือสร้างอาสาสมัครพิทักษ์ป่า	ซึ่ง

ชาวบ้านก็สะท้อนว่ากิจกรรมเหล่านั้นเป็นกิจกรรมท่ีจบในวันเดียว	

ซึ่งต่างกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอ้มนี	้ทีท่ำางานเกาะตดิพืน้ที	่ชมุชนเขา้ถงึงา่ย	แตก่จิกรรมคอ่น

ข้างเยอะและถี่บางครั้งก็ไม่มีเวลาเข้าร่วม

	 ชว่งแรก	เริม่ตน้ดว้ยการช้ีแจงความเปน็มา	เนือ้หาโครงการ

เป็นรายหมู่บ้านทั้ง	15	หมู่บ้าน	การอบรมบทบาทหญิงชายกับการ

พัฒนา	การค้นหาและรับสมัครครอบครัวต้นแบบ		การจัดตั้งตลาด

นัดสีเขียว	 ซึ่งบางคนรับรู้และเข้าใจแต่คิดว่าไม่สอดคล้องกับตน	

เพราะลักษณะกิจกรรมคือถ้าใครสมัครเป็นครอบครัวต้นแบบก็ให้

เริม่ตน้ทดลองปฏบิตักิารในแปลงเกษตรของตนเองโดยไมใ่ชส้ารพิษ

สารเคมีแล้วเปรียบเทียบกันด	ูเช่น	ปลูกอ้อย	มันสำาปะหลัง	ข้าว	ผัก	

เกษตรผสมผสาน	การสรา้งปา่หวัไรป่ลายนา	หรอืการเล้ียงสัตว	์แล้ว

แต่ใครถนัดจะเริ่มต้นทำาอะไรก่อน

 

ค้นหา...คัดเลือกครอบครัวต้นแบบ

	 หลังจากภารกิจชี้แจงโครงการ	 จึงเปิดรับสมัครครอบครัว

ตน้แบบเกษตรอนิทรยีแ์บบสมคัรใจ	โดยมเีงือ่นไขการสมคัร	คอื	ต้อง
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มแีปลงทดลองทำาเกษตรแบบไมใ่ชส้ารพษิสารเคมี		เขา้รว่มกจิกรรม

โครงการสม่ำาเสมอ	 และมีแผนปฏิบัติการในแปลงเกษตรตนเองต่อ

เนื่องทั้ง	3	ป	ีโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก	3	ระดับคือ	

	 •	คนที่ทำาเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว	มีรูปธรรมชัดเจน

	 •	คนที่เริ่มลงมือทำา	และเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

	 •	คนท่ีมคีวามตัง้ใจ	อาจจะยงัไมไ่ดเ้ริม่ตน้หรอืลงมอืทำาอะไร

เลยก็ได้

	 กระบวนการคดัเลอืก	ใหค้นในชมุชนเสนอชือ่เขา้มาหมูบ่า้น

ละ	2	ครอบครัว	ในปีที	่1	มีครอบครัวต้นแบบทั้งสิ้น	30	ครอบครัว	

ปีที่	 2	สมัครเพิ่มมาอีก	25	ครอบครัว	 โดยให้โควตาหมู่บ้านละ	2	

ครอบครัวเหมือนเดิม	 จะเป็นครอบครัวเดิมในปีที่	 1	 หรือเป็น

ครอบครัวใหม่ก็ได้	 ซ่ึงมีบางหมู่บ้านที่เป็นครอบครัวต้นแบบในปีท่ี	

1	แล้วปีที่	2	ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากปฏิบัติการไม่จริงจังต่อ

เน่ืองและกย็อมรบัเองวา่เกนิกำาลงัทีจ่ะทำาไหว	รวม	3	ป	ีมคีรอบครวั

ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น			55	ครอบครัว

หนุนเสริมและสนับสนุน 

	 หลังจากได้ครอบครัวต้นแบบมาแล้ว	 จึงเร่ิมลงมือปฏิบัติ

การในแปลงของตนเอง	 โดยโครงการจะสนับสนุนงบประมาณ	

จำานวน	5,000	บาท	เพื่อใช้ในการจัดการแปลงเกษตรของตนเอง

	 ซึ่งถ้ามองในมุมบวก	 	 คนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นครอบครัว

ต้นแบบ	เมื่อได้รับคัดเลือกมาแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องตั้งใจทำาให้ได	้
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แตใ่นมมุลบของคนทีไ่มไ่ดร้บัการคดัเลอืกเปน็ครอบครัวต้นแบบ	จะ

มองวา่ใครทีไ่ดร้บัคดัเลอืกกใ็หเ้ขาทำาไป	และคนทีค่ดิแบบนีก้เ็ริม่หา่ง

หายไปจากโครงการ	 เพราะมีความคาดหวังว่าเขาคงจะได้รับการ

สนับสนุนเช่นกัน		แต่ก็มีบางคนที่รับทุนไปแล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็

มี	 เช่น	 ซื้อหมูมาเลี้ยงขุนขาย	 บางคนทำานิดๆหน่อยๆไม่ชัดเจนใน

ทศิทางของตนเอง	ทางแกข้องโครงการกค็อื	ชวนครอบครวัตน้แบบ

รายอืน่ๆ	ไปเยีย่มเยยีนหนนุเสรมิใหก้ำาลังใจและใหค้ำาแนะนำา	มบีาง

รายในปีที่	 1	 ทำาได้ดี	 แต่ปีที่	 2-3	 กิจกรรมในแปลงเบาบางลงไป

เนื่องจากการไปทำางานที่อื่น

	 สำาหรับการสนับสนุนครอบครัวต้นแบบในปีที่	 2	 ใช้หลัก

เกณฑ์เดียวกัน	คือสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแปลงตนเอง

ครอบครัวละ	5,000	บาท	แต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี

ที่	1	ซึ่งมีจำานวน	8	ครอบครัวจาก	30	ครอบครัว	ต้องมีผลผลิตมา

จำาหนา่ยทีต่ลาดนดัสเีขยีวตอ่เนือ่งและสม่ำาเสมอ	หรอืจะเปน็สมาชกิ

ที่ไม่ใช่ครอบครัวต้นแบบแต่มีสินค้าไปขายที่ตลาดนัดสีเขียว

สม่ำาเสมอก็ได้	 หรือหมู่บ้านใดมีครอบครัวต้นแบบเพิ่มมากกว่า	 2	

ครอบครัว	ก็เฉลี่ยงบประมาณกันไปตามสัดส่วน	คือ	ไม่เกินหมู่บ้าน

ละ	10,000	บาท

กลยุทธ์ในการทำางาน ประสานใจชุมชน

	 การทำางานของแต่ละคนอาจใช้วิธีการไม่เหมือนกัน	ขึ้นอยู่

กับบุคลิกนิสัยใจคอของคนทำางานเองว่าเป็นอย่างไร	แต่ที่ผมยึดถือ
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ปฏิบัติมาโดยตลอด	คือ	

	 1.การทำางานรว่มกบัแกนนำาตอ้งคน้หาศกัยภาพแกนนำาวา่

มีจุดเด่นอะไรแล้วก็ประสานงานให้เหมาะกับความถนัดของแต่ละ

คน	บางคนอาจถนัดเรื่องการประสานงาน	การเจรจา	 การมีความ

คิดสร้างสรรค์	ก็ต้องแบ่งบทบาทงานให้สอดคล้อง		

	 2.เข้าถึงและทำางานร่วมกับสมาชิกของครอบครัวแกนนำา

เพือ่สรา้งการรับรูต้ลอดวา่พาผูน้ำาหรอืสมาชกิครอบครวัมาทำาอะไร	

ถ้าครอบครัวเข้าใจการทำางานก็จะง่ายขึ้นด้วย	

	 3.ใช้หลักการประสานความร่วมมือ	 ไม่ใช่ระบบสั่งการแต่

จะปรึกษาหารือ	เรียนรู้และลงมือทำาไปด้วยกัน	

	 4.ยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้นำาผ่านการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกโครงการตามวาระและโอกาส	 เช่น	

ประชมุ	อบรม	ศกึษาดงูานแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทัง้ในและต่างประเทศ	

(กัมพูชา)	เป็นต้น

	 5.การวางตัวของคนทำางาน	 คือ	 ให้เกียรติทุกคนทุกระดับ			

มีสัมมาคารวะ			อ่อนน้อมถ่อมตนไปมาลาไหว้	 เป็นมิตรกับทุกคน

ดว้ยความเสมอภาค	เพราะคดิเสมอวา่ทกุคนล้วนมศีกัยภาพโดดเด่น

เฉพาะตัว

	 6.มีความเสมอต้นเสมอปลาย	 ไปมาหาสู่ต่อเนื่อง	 ปรึกษา

หารือได้ตลอดเวลาทั้งในเวลางานและนอกเวลาทำางาน

	 7.ไม่เอาเปรียบคนท่ีมาทำางานกับเรา	 เพราะจะทำาให้เขา

รูส้กึเหนือ่ยและเสยีเวลา	ไมเ่อาเปรยีบชุมชน	เชน่	การบริหารจดัการ
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เงินต้องโปร่งใส	ชัดเจน	ดูแลช่วยเหลือและให้กำาลังใจทีมงาน	ทำาให้

เกิดความไวว้างใจ		เวลาขอความชว่ยเหลอืมกัจะไดร้บัความรว่มมอื

เป็นอย่างดี

	 8.ชืน่ชมในความสำาเรจ็ของทมีงานอยูเ่สมอทัง้ต่อหนา้และ

ลับหลัง	รวมถึงให้กำาลังใจกันอยู่เสมอ

ความสำาเร็จของโครงการ

	 3	ปขีองการทำางานโครงการ	คดิวา่เกดิผลหลายอยา่ง	อย่าง

น้อยโครงการนี้ก็ได้ชวนพี่น้องในชุมชนกระตุกความคิดในเร่ืองการ

ลด	ละ	เลิกใชส้ารเคม	ีรวมถงึชวนมาทำางานเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ

ของพวกเขาเอง	สิ่งที่เห็นมีหลายประการอย่างเช่น	

	 •	 มีผู้นำาที่มีจิตอาสาและมีใจรักและเสียสละเวลาเข้ามา

ทำางานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบโครงการจำานวน	18	คน	ซึ่งคน

เหลา่นีส้ามารถเข้ารว่มกจิกรรมหรอืประสานงานคนทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้น

ต่อได้

	 •	มตีลาดนดัสเีขยีว	ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีท่ำาใหผู้น้ำาชมุชนไดม้าเจอ

กนั	พดูคยุแลกเปลีย่น	มคีวามเป็นพีเ่ป็นน้อง	มคีวามจรงิใจ	จนกลาย

เปน็ความผกูพนัแบบเครอืญาต	ิมตีัง้แตค่นรุน่ปูย่า่ตายาย	พอ่แม	่ลูก

หลาน	 มาช่วยกันขายของที่ตลาด	 และตลาดแห่งนี้ก็ได้สร้างการ

ยอมรับกับหนว่ยงานภายนอกและถอืเปน็ตวัแทนของตำาบลแนงมดุ

ได้	สังเกตจากการถูกเชิญไปร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

	 •	 มีครอบครัวต้นแบบกระจายอยู่ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำา
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ฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยความห่วงใยผู้บริโภค

	 •	 มีคณะกรรมการ	 มีกฎกติกาดูแลป่าสาธารณะ	 และมี

แนวทางการทำางานรว่มกนั	เชน่	การเฝา้ระวงัการลกัลอบตัดไม	้หรือ

การทิ้งขยะ

	 •	 มีรูปธรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน	

เช่น	การทำาน้ำาอ้อย	ถ่าน	หรือปุ๋ยใช้เอง

	 •	ชุมชนเกิดความตระหนักเรื่องพิษภัยของสารพิษสารเคมี	

ตระหนักในเรื่องสุขภาพของตนเองมากข้ึน	 และมีความพยายามที่

จะลด	ละ	เลิก	ใช้สารเคมีในการเกษตร

อุปสรรคและข้อจำากัด

	 •	การเมอืงทอ้งถิน่	เน่ืองจากโครงการอยูใ่นชว่งเลอืกตัง้ทอ้ง

ถิน่หลายครัง้	คอื	เลอืกตัง้กำานนั	2	ครัง้	เลอืกต้ังนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตำาบล	 1	 ครั้ง	 ทำาให้การจัดกิจกรรมถูกจับตามองเพราะเป็น

แหลง่รวมของแกนนำาทกุกลุม่	แตโ่ครงการกว็างตวัเปน็กลางชดัเจน

และไมฝ่กัใฝฝ่า่ยใด	มจีดุรว่มเฉพาะเรือ่งงานเทา่นัน้	จงึไมเ่กดิปญัหา	

แต่บางช่วงก็ต้องหยุดกิจกรรมเพื่อหลีกให้บรรยากาศการแข่งขัน

ทางการเมืองซาลงไปก่อน

	 •	 เหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-พูชา	 เมื่อเดือน

เมษายน	2554	ทำาให้ทุกอย่างหยุดชะงักเป็นเวลา	3	เดือน	กิจกรรม

ช่วงนี้จะทำาในส่วนของการดูแลคนและจิตใจเป็นหลัก	 เช่น	 การลง

เย่ียมแกนนำาในพื้นท่ีและมอบของช่วยเหลือในระหว่างเหตุการณ์
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ปะทะ	 การรับสินค้าของกลุ่มตลาดนัดสีเขียวมาจำาหน่ายตามเครือ

ข่ายในตัวเมืองสุรินทร์	 	 จากเหตุการณ์ครั้งนี้ชุมชนเร่ิมคิดและต้ัง

คำาถามวา่เหตกุารณล์กัษณะนีจ้ะเกดิอกีหรอืไม่?	ทำาใหค้ดิเตรียมตัว

เพื่อตัวเองมากขึ้นและคิดเพื่อส่วนรวมน้อยลง	แต่ก็เป็นบรรยากาศ

ในช่วง	2-3	เดือนแรกที่เกิดเหตุการณ์เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้อะไร?

	 3	ปีกบัการทำางาน	ถือวา่ไดเ้รยีนรูม้ากมาย	ไมว่า่จะเปน็การ

เรียนรู้ชุมชน	เรียนรู้คนอื่น	และเรียนรู้ตนเอง	เช่น	ผมมีความเชื่อมั่น

ว่าผู้นำาชุมชนเขามีศักยภาพที่จะทำางานพัฒนาแบบนี้ได้	เพราะผู้ที่รู้

ดทีีส่ดุก็คือคนในชมุชน	แต่จำาเป็นตอ้งมตีวัเชือ่มประสานกลางใหเ้กดิ

การพบปะ	พูดคยุหรอืมกีจิกรรมรว่มกนั		การทำางานตอ้งใกลช้ดิหรอื

ฝังตัวในชุมชน	ทำาให้เราเห็นบรรยากาศท่ีเกิดขึ้นจริงอย่างเข้าใจส่ง

ผลทำาให้การทำางานง่ายขึ้นด้วย	 และเหนืออื่นใดการทำางานนี้ทำาให้

ทิศทางชีวิตของตัวเองชัดเจนขึ้น	 ผมชอบทำาเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ

แลว้	แตไ่มรู่ว้า่จะเริม่ตน้ทีต่รงไหน?	อยา่งไร?	พอได้มาทำางานกส็นกุ

ทีจ่ะศึกษา	คน้ควา้	และคน้พบวา่ฐานเกษตรสำาคญัตอ่การดำารงชวีติ

ของมนษุยท์กุคน	เมือ่ผมมโีอกาสไดม้ทีีด่นิแปลงเล็กๆเปน็ของตัวเอง	

ก็อยากจะทดลองทำา	 ได้อยู่ในแปลงทดลองของตัวเองเพื่อค้นหาว่า

สิ่งที่เราบอกคนอื่นมันถูกต้องเพียงใด	 เป็นการสร้างความมั่นใจให้

กบัตนเองวา่สิง่ทีก่ำาลงัทำาอยูม่นัถกูตอ้งแลว้	และในอนาคตถ้าเราได้

มาทำางานในลกัษณะนี	้กม็ัน่ใจวา่สามารถทำาไดอ้ยา่งแนน่อน	เพราะ

ได้เรียนรู้วิธีการ	กระบวนการ	ขั้นตอนการทำางานมาแล้ว
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โครงการสอดคล้องกับชุมชนหรือไม่

	 ถ้าถามกลุ่มคนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวก็อาจไม่

สอดคล้อง	 เพราะโครงการคัดเลือกผู้ท่ีมีใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

เขา้มารว่มขบัเคลือ่นโครงการ	แตโ่ดยสว่นตวัคดิวา่สอดคลอ้ง	เพราะ

โครงการมีปฏิบัติการในชุมชนต่อเนื่องสม่ำาเสมอทั้งในด้านการ

ปลูกจิตสำานึก	 การอนุรักษ์	 ฟื้นฟูทรัพยากร	 รวมถึงกิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ซ่ึง

ทำาได้จริง			

	 สว่นเน้ือหาโครงการกค็รอบคลมุทุกเรือ่ง	ต้ังแตก่ารอนรุกัษ	์

ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาติ	พลงังานทางเลอืก	การสร้างฐานเศรษฐกจิ

ตนเอง	แต่คนที่มีภารกิจต้องไปรับจ้างต่างถิ่น	ทำาไร	่ทำานา	และไม่

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่อง	 ทำาให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ทัน

เหตกุารณแ์ละคดิวา่ไมไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการ	กลุ่มเหล่านีจ้ะ

ห่างหายไปจากโครงการโดยปริยาย	 	 สำาคัญเราต้องทำาความเข้าใจ

กับชุมชนอย่างชัดเจน	ว่าโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อกันความ

สับสน	แต่เมื่อคดิดูย้อนหลงัทุกกิจกรรมลว้นเชือ่มโยงถึงกันหมด	ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมบทบาทหญิงชายกับการพัฒนา	 การ

แปรรปูทำาขนม	ทำาปุย๋	ทำาตลาดนดัสเีขยีว	หรอืการสรา้งปา่ครอบครวั

ทัศนะคนทำางาน กับการเดินหน้าต่อในอนาคต

	 •	ขยายผลตลาดนดัสเีขยีว	ควรนำาเสนอความสำาเรจ็ใหค้นใน

ชุมชนได้รับทราบด้วย	 ว่าสามารถสร้างฐานเศรษฐกิจเพื่อการพึ่ง
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ตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ได้จริงๆ	 เป็นการสร้าง

แรงบันดาลใจให้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 •	พฒันาและขยายฐานการเกษตรครอบครวัตน้แบบใหม้าก

ขึ้น	เช่น		ฐานอาหารการกิน	พืช	สัตว์	เป็นต้น

	 •	การสนับสนุนงบประมาณให้กับครอบครัวต้นแบบ	แบบ

ใหเ้ปลา่กเ็ป็นเหตผุลหนึง่ทีท่ำาใหส้มาชกิอืน่ทีไ่มใ่ชค่รอบครวัตน้แบบ

หลดุหายไปจากโครงการ	แมท้างโครงการจะพยายามวางเกณฑ์การ

พจิารณาทีช่มุชนยอมรบัเพราะใหค้นในชมุชนเปน็คนคดัเลือกมาเอง

ก็ตาม	 แต่คนท่ีไม่ได้รับก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่าทำาไมถึงไม่ได้รับการ

สนับสนุน	ดังนั้นการสนับสนุนหรือการให้ควรเพิ่มเงื่อนไขไปว่า	ถ้า

ครอบครวัตน้แบบไมไ่ดใ้ชเ้งนิใหต้รงตามวตัถปุระสงคแ์ละเกดิผลจรงิ

ก็จะต้องคืนเงินเพื่อไปสนับสนุนคนอื่นที่มีความตั้งใจแต่ขาดทุน

ทรัพย์ต่อไป

	 •	 เรื่องพลังงานทางเลือก	 เช่น	 การเผาถ่าน	 ควรให้ความ

สำาคัญอย่างเข้มข้น	เพราะที่ผ่านมาทำาเพียงสาธิตเท่านั้น	ใครสนใจ

ก็ไปทำาตอ่	แตพ่อทำาไมส่ำาเรจ็กร็ูส้กึทอ้แท	้ซึง่ไมใ้นชมุชนมเียอะมาก	

หากจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพจะเพิม่มลูคา่ได้อกีมากทเีดียว	และ

ที่สำาคัญต้องปลูกฝังไปพร้อมๆ	กับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นด้วย
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ทำ งานด้วยใจอาสา

ไพศาล  ชินภักดี

อาสาสมัครโครงการ 

	 การเข้าร่วมงานเป็นอาสาสมัครโครงการในช่วง		6		เดือน

แรก	 	 เป็นช่วงของการทำาความเข้าใจการดำาเนินงานโครงการ	 	ซึ่ง

เปน็ช่วงเวลาทีล่ำาบากใจมากในการทำางาน		เนือ่งจากผมไมเ่ขา้ใจวธิี

การทำางานในชมุชน		ขาดความมัน่ใจ		ไมก่ลา้		เขนิอายทีจ่ะทำาหนา้ที่

อาสาสมัคร	 อีกอย่างผมเป็นคนอารมณ์ร้อนและมีปัญหาเรื่องการ

ควบคุมอารมณ์ของตนเอง	 ซึ่งหลายครั้งมักจะโมโห	 หงุดหงิดชาว

บ้านที่เข้าไปประสานงานด้วย	เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการ

ทำางานกับชาวบ้าน	 ซึ่งก่อนจะได้มาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของ

โครงการ		ผมไดป้ระกอบอาชพีเกษตรกรทำางานอยูใ่นไร่ในสวนของ
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ตวัเอง	และไดไ้ปใชช้วีติเปน็แรงงานรบัจา้งทีก่รุงเทพฯ	เปน็ส่วนใหญ่

	 การทำางานแบบสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนจึงเป็น

อุปสรรคสำาคญักบัตวัเอง		รวมถึงครอบครวั		และเกิดความสงสยักบั

ตัวเองว่าถ้าหากเราอาสาเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในชุมชนแบบนี้

แล้ว		หากจบโครงการผมจะอยู่อย่างไร		ผมเคยตั้งคำาถามนี้กับคุณ

ขจรพงศ	์	สนุทรไชยา		เจา้หนา้ทีภ่าคสนาม		ของมลูนธิพัิฒนาอสีาน

และยงัไม่ไดร้บัคำาตอบวา่จะเปน็อยา่งไร		แตว่นัหนึง่คำาตอบทีผ่มคน้

พบดว้ยตวัผมเอง		คอื		การทำางานทกุอยา่งทีเ่ราสามารถทำาได้		และ

ทำาสิง่น้ันใหด้ขีึน้		เพราะวา่ชมุชนเป็นของเรา		ไมใ่ชเ่ราเปน็ของชมุชน

	 3	 ปีกับการทำางานเป็นอาสาสมัครโครงการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	 เพ่ือเป็นฐานการดำารง

ชีวิตของประชาชนตำาบลแนงมุด	 อำาเภอกาบเชิง	 	 จังหวัดสุรินทร์		

สำาหรับตัวผมเองเกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต		อาทิ

เชน่		ไดศ้กึษาเรยีนรูว้า่ชมุชนของเรามขีองด	ีจุดแขง็	และปัญหาอะไร

ทำาให้เข้าใจและเล็งเห็นคุณค่าของฐานทรัพยากรที่ชุมชนของเรามี

อยูอ่ยา่งมากมาย		รวมท้ังมโีอกาสไดไ้ปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูรู้จ้าก

ภายนอกชุมชนผ่านกิจกรรมศึกษาดูงาน	 เข้าร่วมจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูร้ว่มกบัหนว่ยงานท้ังภาครฐั		ภาคเอกชนภายในจงัหวดัสรุนิทร	์	

รวมถงึจงัหวดัอืน่ๆ	ดว้ย		และท่ีเปน็โอกาสทีดี่ของตัวผมเอง		คอื		ได้

เข้าร่วมอบรมการเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว		ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์		บท

เรียนในการทำางานในชุมชน		วิถีการดำารงชีวิตของพี่น้องประชาชน		
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และได้ร่วมเดินทางไปประเทศกัมพูชา	 	 เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึง

ผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา		

เมื่อช่วงเดือนเมษายน	2554		ที่ผ่านมา		และได้รับรู้ว่าประชาชนที่

อยู่ในเขตพ้ืนที่ชายแดนประเทศไทย	 หรือประเทศกัมพูชาก็ได้รับ

ผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ต่างกันเลย

	 สำาหรบัตวัผมเองตอ้งขอขอบคณุ	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

แนงมุด		มลูนิธพิฒันาอสีาน		พีน่อ้งประชาชนในตำาบลแนงมดุ		สถาน
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ศึกษาทั้ง		5		แห่ง		คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการ		คณะทำางาน

ด้านฐานทรัพยากรทุกท่าน		และที่สำาคัญ		คือ		กองทุนสิ่งแวดล้อม		

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม		ทีใ่หโ้อกาสผมไดเ้ขา้

ร่วมทำางานด้วยภายใต้โครงการนี้		รวมถึงบุคคลที่เป็นครู		เป็นต้น

แบบในการใช้ชีวิตและการทำางาน	 	 คือ	 คุณพ่อเพียรสิน	 มาลีหวล		

คุณดรุณี		ศุภวรรณ	(ป้ายาย)		คุณวิจิตรา		ชูสกุล	(พี่ต๋อย)		และคุณ

ขจรพงศ์		สุนทรไชยา	(น้องป๊อบ)	ขอบคุณครับ
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ภ า ค  3

ดอกผลผลิบาน
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ป่าโคกหนองขาม 
ปอดขนาดใหญ่
ใจกลางชุมชน

	 ปา่โคกหนองขาม		ป่าเตง็รงัขนาดใหญใ่จกลางชมุชนตำาบล

แนงมุด	15	หมู่บ้าน	มีเนื้อที่	2,905	ไร่	เป็นแหล่งฐานทรัพยากรที่

สำาคัญให้ชาวบา้นโดยรอบไดใ้ชส้อย	เชน่	อาหาร	สมนุไพร	ไมฟ้นื	แต่

เนื่องจากเดิมไม่มีกฎกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 ทำาให้มีผู้บุกรุก

เพือ่ทำาประโยชนจ์ำานวนมาก	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจงึได้ทำาการ

ขุดลอกคลองโดยรอบป่า	 และมีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยการ

ปลูกไม้ยูคาลิปตัส	ซึ่งเป็นไม้โตเร็วเพื่อให้ชุมชนสามารถขออนุญาต

ตัดไปใช้สอยได้	

	 หลังจากการดำาเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	 เข้าไปชวนพี่น้องในชุมชนทำาเวที
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ประชาคมทุกหมู่บ้าน	เรื่องการใช้สอยประโยชน์จากป่า	ได้มีการทำา

กติกาการใช้ประโยชน์จากป่า	 	 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษา

ฟื้นฟูป่า	 	 ต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าซึ่งมาจากตัวแทน	

15	หมู่บา้น	รวม	53	คน	โดยมกีำานนัเกอืน ประยงุสกลุ		เปน็ประธาน

     เกือน ประยุงสกุล 

	 “สำาหรบับทบาทของคณะกรรมการตอนนี	้คอื	การดูแลเฝา้

ระวงัรกัษาปา่	ซึง่มกีารแบง่ผลดัเดนิตระเวนตรวจปา่ในชว่งเชา้หรือ

ช่วงเย็นเดือนละ	2-6	ครั้ง	หรือในกรณีที่ชาวบ้านแจ้งเหตุด่วนว่ามี

เหตกุารณไ์มป่กตกิจ็ะชวนคณะกรรมการไปด	ูสว่นปญัหาคนทีย่งัทำา

กินอยู่ในเขตป่า	 จำานวน	 5	 ราย	 มีเนื้อท่ีประมาณ	 70	 ไร่	 ก็อยู่ใน

ระหว่างการเจรจาข้อตกลงร่วมกัน”

	 ส่วนกฎกติกาดูแลรักษาป่าที่ได้จากมติการประชาคมราย

หมู่บ้านและคณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อม	มีดังนี้

	 1.หา้มบุกรกุท่ีดนิและทำาสิง่ปลกูสรา้งใดๆ		ในเขตปา่ชมุชน		

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

	 2.ห้ามวางเพลิงและกระทำาการใดๆ	 ท่ีก่อให้เกิดไฟไหม้ใน
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เขตป่าชุมชน		ผู้ใดฝ่าฝืน		ปรับตั้งแต่		1,000	-10,000		บาท		หรือ

ถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

	 3.ห้ามปลูกพืชท่ีนำามาสกัดเป็นสารเสพติด	 เสพยาเสพติด	

เลน่การพนนั	หรอืกระทำาสิง่ผดิกฎหมายในบรเิวณเขตปา่ชมุชนโดย

เด็ดขาด		ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย		

	 4.ห้ามใช้อาวุธปืน		หรือเครื่องมือดักสัตว์ล่าสัตว์ในเขตป่า

ชุมชน	ได้แก่	ไก่ป่า	กระรอก	กระแต	กระต่าย	แย้	งู	นก		ผู้ใดฝ่าฝืน		

ปรับตั้งแต่		500-1,000		บาท

	 5.ห้ามท้ิงขยะและสิง่ปฏกิลูในเขตพืน้ทีป่า่ชมุชน		ผู้ใดฝา่ฝนื		

ปรับตั้งแต่		1,000	-	5,000	บาท

	 6.หา้มนำารถยนต	์	รถไถนาวิง่ผา่นเสน้ทางทีไ่มไ่ด้กำาหนดใน

เขตป่าชุมชนโดยเด็ดขาด		ผู้ใดฝ่าฝืน	ปรับตั้งแต่		500-1,000		บาท

	 7.ห้ามขุดรากไม้ยืนต้น		ต้นกระเจียว		ไม้ประดับ		สมุนไพร

ออกจากปา่		เพือ่ประโยชนท์างการคา้		ผูใ้ดฝา่ฝนื		ปรบัตัง้แต	่	500-

2,000		บาท

	 8.การตัดไม้เพื่อประโยชน์ใช้สอย	 	 หรือกิจกรรมด้าน

สาธารณะ		ตอ้งขออนุญาตคณะกรรมการป่าชุมชน		ผูใ้ดฝา่ฝนื		ปรับ

ตั้งแต่		1,000-5,000	บาท

	 9.การขุดมัน		ขุดกลอย		หัวบุก		หัวบอนต้องฝังกลบคืนทุก

ครั้ง		ผู้ใดฝ่าฝืน		ปรับ		500	บาท

	 10.การจดักจิกรรมตา่งๆ	ในเขตป่าชุมชนตอ้งไดร้บัอนญุาต

จากคณะกรรมการป่าชุมชน	 และจัดเก็บบริเวณสถานที่ให้สะอาด
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เรียบร้อยทุกครั้ง

	 และจากการสำารวจของเยาวชนชมรมสิ่งแวดล้อม	 ทั้ง	 5	

โรงเรียนในตำาบลแนงมุดในกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน	“ต้นกล้าในป่า

ใหญ่”	ปี	2554	พบว่า	

	 ต้นไม้ในป่าชุมชนโคกหนองขาม	มีประมาณ	18,475,800	

ตน้	เฉพาะตน้ไมท่ี้มเีสน้รอบวง	31	เซนตเิมตรขึน้ไป	มถีงึ	3,834,600	

ต้นสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง	 	 77,842.38	 ตัน	

ประชากรในตำาบลแนงมุด	 มีจำานวน	 10,244	 คน	 	 ปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	เป็นจำานวน	51,220	ตัน

	 ดังนั้น	การมีป่าชุมชนโคกหนองขาม	ทำาให้เราสามารถดูด

ซับคาร์บอนได้ทั้งหมดที่เราปล่อย	 และยังมีต้นไม้เหลือไว้เผ่ือลูก

หลานในอนาคตเพือ่ดดูซบัคารบ์อนไอออกไซดไ์ดอ้กี	26,622.38	ตัน

เมื่อไหร่ที่ เราตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆ	 เราจะไม่มีแหล่งที่จะดูดซับ

คารบ์อนฯอีกตอ่ไป	เริม่ตน้ตัง้แตวั่นน้ี	ปลกูตน้ไมร้ว่มกนั	เพือ่อนาคต

ลูกหลานและโลกของเรา

มูลค่าต้นไม้ของเรามีค่ามหาศาล

	 นอกจากเรามีต้นไม้ไว้ดูดซับคาร์บอนฯแล้ว	 ป่าโคกหนอง

ขามของเรายังเป็นแหล่งอาหาร	ยารักษาโรค	เป็นแหล่งพลังงาน		ที่

อยู่อาศัย		เราได้พึ่งพิงผลผลิตจากป่ามูลค่านับไม่ถ้วน	เฉพาะมูลค่า

ของต้นไม้ที่ที่มีเส้นรอบวง	31	เซนติเมตรขึ้นไป	จำานวน	3,834,600	

ต้น	สามารถคิดเป็นมูลค่าได้ถึง	12,113,850,000	บาท		 (คำานวณ
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จากจำานวนต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงแตกต่างกัน	ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น	ที่เส้น

รอบวงต่ำากว่า	30	เซนติเมตร	จนถึง	120	เซนติเมตรขึ้นไป	ในราคา	

500	บาท,	1,000	บาท,2000	บาทและ	3,000	บาท)

	 นีแ่คเ่รือ่งราคาไม	้ยงัไมร่วมมลูคา่ท่ีเปน็แหลง่อาหาร	แหลง่

สมุนไพร	ยารักษาโรค		และยังสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ	ที่

ทำาให้เราได้พึ่งพิง	 ได้ปอดฟอกอากาศบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ใจกลาง

ชุมชนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้			แล้วอย่างนี้เราจะยังทำาลายป่าอยู่อีก

หรือ?

	 จากการดำาเนินการ	 3	 ปี	 พี่น้องแนงมุดได้ร่วมกันปลูกป่า

กว่า	30,000	ต้น	และจะเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ	ปี
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เมล็ดพันธุ์งอกงาม 
“ต้นกล้าในป่าใหญ่”

	 เยาวชนเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า	

และเป็นไม้ใหญ่ในอนาคต	 	 กิจกรรมค่ายเยาวชน	 “ต้นกล้าในป่า

ใหญ่”	 จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หลอมรวมใจของเยาวชนท้ัง	 5	

โรงเรยีนในตำาบลแนงมดุ	ซึง่ไดแ้ก	่	โรงเรยีนประชาสามคัค	ี	โรงเรยีน

บ้านแนงมุด	 โรงเรียนแนงมุดวิทยา	 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

ปราสาท	2	และโรงเรียนบ้านสระทอง		ให้มาเรียนรู้ปฏิบัติการด้าน

สิ่งแวดล้อมร่วมกัน	3	วัน	2	คืน		กิจกรรมหลักๆในค่าย	คือ		การ

สำารวจป่าชุมชนโคกหนองขาม	สำารวจต้นน้ำาลำาธารในตำาบลแนงมุด		

เรยีนรู้วิถชีวีติของรุน่ปูย่า่ตายาย	ฝกึฝนปฏบิตักิจิกรรมดา้นพลงังาน

สิง่แวดลอ้ม	การเผาถา่นแบบประหยดัพลงังาน		การเรยีนรูเ้รือ่งโลก

รอ้น		การจดัการขยะ		ความสนกุและนา่สนใจของคา่ยนี	้คอื	เยาวชน
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ทีเ่ขา้ค่ายมีทัง้เดก็นกัเรยีนประถมและนกัเรยีนมธัยม	ซ่ึงทำาใหค้า่ยนี้

เสมือนพี่ๆได้ดูแลน้องๆไปด้วย

 เมื่อเด็กๆกลับไปท่ีโรงเรียน	 ก็มีปฏิบัติการในชมรม

สิ่งแวดล้อมของตนเอง	ที่มีคุณครูเป็นที่ปรึกษา	บางโรงเรียนเด็กได้

ร่วมกันเพาะพันธุ์กล้าไม้เอาไว้เพื่อนำาไปปลูกที่ป่าชุมชนโคกหนอง

ขาม	เพาะเห็ด	เลี้ยงปลาในกระชัง	การประดิษฐ์สิ่งวัสดุเหลือใช้	ทำา

ปุ๋ยหมักชีวภาพ	 บางโรงเรียนเด็กๆทำากิจกรรมเผาถ่าน	 เก็บน้ำาส้ม

ควนัไม	้	ทำาถา่นอดัแทง่	ทำาถา่นไมไ้ผไ่วส้ำาหรบัดูดกล่ิน	และเมือ่ขาย

ได้ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยให้กับเด็กๆ	ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ทั้ง

เด็ก	คุณคร	ูและผู้ปกครอง
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	 กจิกรรมคา่ยเยาวชน		ถงึแมจ้ะมปีลีะครัง้		แต่ความประทบั

ใจทีเ่ดก็ไดร้บัจะมสีว่นสำาคญัตอ่การเตบิโตเปน็ผู้ใหญใ่นวนัขา้งหนา้

 

 

     อาจารย์ธนากร จิตรเอก

 อาจารย์ธนากร จิตรเอก รองผู้อำานวยการโรงเรียน

นคิมสรา้งตนเองปราสาท	2	หรอืประธานชมรมเยาวชนรักษพ์ลังงาน

และสิ่งแวดล้อม	กล่าวว่า

 “ดี ใจมาก ท่ี ได้มาร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการดำารงชีวิตของ

ประชาชนตำาบลแนงมุดในครั้งน้ี ทำาให้รู้สึกว่าโรงเรียนมีคุณค่าที่ได้

มสีว่นรว่มกจิกรรมทางสงัคม เพือ่ปลกูจติสำานกึใหก้บัเดก็ๆ ไดม้จีติใจ

รกัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ซึง่ตอนแรกๆ กต็กใจเหมอืนกนัวา่จะทำาสำาเรจ็

หรือไม่ เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ระดับตำาบล แต่พอทราบ

แผนการทำางานของโรงเรียนชัดเจน เราก็ทำาได้”

 “สิง่ทีเ่ดก็ๆไดเ้รยีนรู ้กค็อื การไดร้บัความรู้ใหม่ๆ หลายอยา่ง 

เช่น การสำารวจป่าโดยการเก็บข้อมูลว่าภายในขอบเขตที่กำาหนดไว้
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เพื่อสำารวจว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ดังที่กล่าวข้าง

ตน้ นอกจากนัน้ไดเ้กดิเครอืขา่ยโรงเรยีนทีส่ามารถแลกเปลีย่นเรยีน

รู้กันได้ ทำาให้เราได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น”

        นิตยา คงเก่ง

 นิตยา คงเก่ง ประธานชมรมสิ่งแวดล้อม	โรงเรียนแนงมุด

วิทยา		ป	ี2552	ได้กล่าวว่า		“การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน และ

ร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการ ทำาให้เยาวชนมีจิตสำานึก  “รักษ์ป่า  

รักษ์โลก”  หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ    รู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆ 

ใหเ้กิดประโยชนค์ุม้คา่สงูสดุ  มกีารนำาวสัดเุหลอืใชม้าประยกุตใ์ชใ้ห้

เหมาะสมกับความต้องการ  โครงการได้ทำาให้เยาวชนอย่างเรารู้สึก

ว่าตนเองมีคุณค่า และมีส่วนสำาคัญในการดูแลโลกใบนี้  สำาหรับ

ชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นเสมือนการสานต่อความสัมพันธ์

จากรุ่นสู่รุ่น  จากพี่สู่น้อง  เราปลูกป่าร่วมกัน เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว

หวนคืนมาดู เราคงนึกถึงกิจกรรมต่างๆท่ีเราได้ทำาร่วมกัน และวัน

นั้น ต้นกล้าเล็กๆอย่างเรา คงเติบใหญ่ต่อไป ”
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 “สำาหรบัครอบครวั เยาวชนอยา่งเราไดช้ว่ยพอ่แม ่ปลกูพชื

ผักปลอดสารพิษ  ทำาอาหารปลอดภัย วันใดที่มีเวลาว่าง ก็ไปช่วย

แม่ขายของที่ตลาดนัดสีเขียว ขายในราคาเป็นกันเอง ปลอดภัยไร้

กังวลเรื่องสารพิษสารเคมี สบายใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  ตลาดมี

จำาหน่ายทุกวันจันทร์และวันพฤหัส สมาชิกตลาดจะเก็บผักในช่วง

เชา้ ชว่งบา่ยกท็ยอยลำาเลยีงของมาขายท่ีตลาด  เมือ่ทกุคนมาถงึตา่ง

ยกมอืไหวท้กัทายกนั  รูส้กึไดถ้งึความอบอุน่ ความเปน็กนัเองเสมอืน

หนึ่งญาติในครอบครัว  ความเป็นพี่เป็นน้องของคนในชุมชนก่อให้

เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี”

	 ณ	วันนี้แม้โครงการจะจบลง	แต่กิจกรรมในโรงเรียนเราคง

ต้องดำาเนินต่อไป	เราต้องสร้างต้นกล้าต้นใหม่	จากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป
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ตลาดนัดสีเขียว 
ตลาดแห่งความสุข

	 ภายใต้สังคมแห่งความเร่งรีบในปัจจุบัน	 มีผู้คนจำานวนไม่

น้อยที่มุ่งเน้นแต่เรื่องทำางานหาเงินเลี้ยงปากท้องของตนและคนใน

ครอบครัว	 ทำาให้ลืมใส่ใจเรื่องการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและ

ปลอดภัย	 “มื้อนี้จะกินอะไร”	 หลายคนคงเคยต้ังคำาถามกับตัวเอง	

วิธีง่ายที่สุดคือการเดินเข้าตลาดหาซื้อแกงถุงเพราะมีให้เลือกเยอะ

ด	ีแตล่มืคดิไปวา่เราไดร้บัของแถมมาดว้ยอยา่งต้ังใจและยากต่อการ

ปฏิเสธ	นัน่คือ	สารพษิสารเคมตีกคา้งในพชืผกั	สง่ผลตอ่การเกดิโรค

ภัยไข้เจ็บมากมาย	ตามมาวนเวียนเป็นวัฏจักร

	 แต่ในสถานการณ์แห่งความเร่งรีบแบบนี้	 ยังมีผู้ก่อการดี

กลุ่มเล็กๆ	 ที่มุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดสารพิษสารเคมี	 โดยคำานึงถึง

สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคกระจายอยู่ทั่วประเทศ	และสุรินทร์
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ก็เป็นอีกจังหวัดหน่ึงท่ีมีการรวมตัวของผู้ผลิตแล้วนำาสินค้ามา

จำาหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยใช้	“ตลาดนัดสีเขียว”	เป็นกลไกในการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและความรู้กระจายอยู่แต่ละอำาเภอ	 เช่น	

อำาเภอเมอืง		อำาเภอสงัขะ	อำาเภอศขีรภมู	ิอำาเภอปราสาท	และอำาเภอ

กาบเชิง	แม้จะขับเคลื่อนงานต่างองค์กรแต่มีเป้าหมายเดียวกัน	คือ	

“เน้นผลิตสินค้าท่ีปลอดภัยต่อผู้ผลิต	 ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม”

	 ตลาดนัดสีเขียวตำาบลแนงมุด	 เป็นอีกหนึ่งผลผลิตของ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เป็นฐานการดำารงชีวิตของประชาชนตำาบลแนงมุด	 อำาเภอกาบเชิง	

จังหวัดสุรินทร์	 	 โดยความร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงาน

หลายภาคส่วนร่วมกันจัดตั้งและเปิดตลาดคร้ังแรกเมื่อวันที่	 11	

กมุภาพนัธ	์2552	ณ	ลานหน้าองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลแนงมดุ	โดย

มีคุณสุคิด โพธิ์ศรี เป็นประธาน

     สุคิด โพธิ์ศรี 

     ประธานตลาดนัดสีเขียว

	 “ตอนแรกทีต่ดัสนิใจเขา้รว่มโครงการฯ	เพราะวา่อยากเรยีน
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รู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้	 	 เพราะผมชอบเร่ืองการทำาเกษตร

จนยดึเปน็อาชพีมาถงึทกุวนันี	้	ปัจจบัุนคนเราแกง่แยง่แขง่ขนักนัทำา

มาหากิน		จนบางครั้งละเลยไม่คำานึงถึงความถูกต้องและความเป็น

จริงของธรรมชาติ		ทุกวันนี้ธรรมชาติจึงย้อนกลับมาทำาร้ายเราบ้าง	

อย่างเช่น	 	สึนามิ	 	แผ่นดินไหว	 	น้ำาท่วม	 	ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะ

มนุษย์เราเป็นผู้ทำาลายความสมดุลของธรรมชาติ

	 และตั้งแต่ตำาบลแนงมุดของเรามีตลาดนัดสีเขียว		ผมกล้า

พูดไดเ้ตม็ปากวา่เปน็ครัง้แรกในตำาบลทีม่กีารรวมกลุม่กนัดว้ยความ

สามคัคแีละจรงิใจไมม่เีรือ่งธรุกจิเข้ามาเกีย่วข้อง		ส่ิงทีผ่มสงัเกตเหน็		

คอื	ความมนี้ำาใจโอบออ้มอาร	ี	ความเอือ้เฟือ้เผือ่แผข่องพีน่อ้งสมาชกิ

ตลาดนัดสีเขียว	 นอกจากน้ันยังเป็นเวทีที่ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้อีก

ด้วย	ทำาให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกัน”



71ฟื้นทรัพยากร  

	 ปัจจุบันตลาดนัดแห่งนี้เปิดขายทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา	13.00	น.เป็นต้นไป	 โดยมีกติกาข้อตกลงร่วมกันหลักๆ		

คือ	 สมาชิกตลาดต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีหากผู้มีถิ่นอาศัยภายนอก

ตำาบลแนงมุดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสียก่อน		

สินค้าที่นำามาขายต้องเป็นสินค้าปลอดสารพิษที่ผลิตเองหรือหาได้

จากแหล่งธรรมชาติของชุมชน	 	ต้องจัดกิจกรรมเยี่ยมแปลงเกษตร

เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้วมถงึการตรวจสอบสินคา้ของสมาชกิอกี

ด้วย

	 3	ปีกับการเปิดตลาด	สมาชิกหลายคนได้สะท้อนว่าได้รับ

ประโยชน์มากมาย	หนึ่ง	เมื่อผลิตสินค้าแล้วมีที่จำาหน่าย	สอง	ได้ฝึก

ทกัษะการขาย	จากคนทีไ่มเ่คยขายของและรู้สึกเขินขายท่ีมานัง่ขาย

กม็คีวามกล้ามากข้ึนและตดิใจตัง้แตค่รัง้แรกดว้ยการมรีายไดเ้ปน็สิง่

จูงใจ	สาม	เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนหลายวัย	เช่น	

ผู้เฒ่า	วยักลางคนและวยัเดก็รว่มกนัขายหรอืมมีติขิองการหนนุชว่ย

กันในครอบครัวต่อการจัดการแปลงเกษตร

	 หากคดิมลูคา่เงนิหมนุเวยีนในตลาดนดัสเีขยีวตำาบลแนงมดุ

แลว้	สามารถสรา้งฐานเศรษฐกจิดว้ยคนในชมุชนและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของครอบครัวได้อย่างงดงาม	 โดยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาด		

736,000	 บาท/ปี	 สมาชิกบางรายมีรายได้สำาหรับการส่งลูกเรียน

หนงัสอื	บางรายนำามาพฒันาแปลงเกษตรของตวัเองรวมทัง้การปลด

หนีอ้กีดว้ย	โดยสมาชกิทีน่ำาสนิคา้มาจำาหนา่ยเปน็ประจำาในปจัจุบนั

มีอยู่	20	ราย		รายได้	เฉลี่ยจะขึ้นอยู่ในแต่ละช่วงฤดูกาล	คือ
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 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 -	มิถุนายน	 (8	 เดือน)	 เกษตรกร

สามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้จำานวนมาก	 มีรายได้เฉลี่ย500	

บาท/ราย/ครัง้	หรอื	4,000	บาท/ราย/เดอืน	หรือมเีงินหมนุเวยีนใน

ตลาดโดยรวม	10,000	บาทต่อครั้ง	หรือ	80,000	บาท/เดือน	รวม	

8	เดือนเป็นเงิน	640,000	บาท

 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	-	ตุลาคม	(4	เดือน)	ผลผลิตออกสู่

ตลาดนอ้ยเนือ่งจากเปน็ชว่งของการทำานา	มผู้ีผลิตมาขายประมาณ	

10	ราย	มีรายได้เฉลี่ย	300	บาท/ราย/ครั้ง	หรือ	2,400	บาท/ราย/

เดือน	 หรือมีเงินหมุนเวียนในตลาดโดยรวม	 24,000	 	 บาท/เดือน	

รวม	4	เดือน	เป็นเงิน	96,000	บาท

	 หากพจิารณาแลว้	ตลาดนัดสเีขยีว	คงไมใ่ชต่ลาดแหง่ความ

สุขจากการมีรายได้อย่างเดียว	 แต่เป็นความสุขที่ได้พบปะเพื่อนฝูง

ต่างบ้าน	ได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู	้และได้แบ่ง

ปัน	อย่างกรณีแม่บรรลุที่นำากล้วยน้ำาว้ามาขายหวีละ	10	บาท	เมื่อ

เอ่ยถามว่าทำาไมขายถูกจัง	ก็ได้รับคำาตอบว่า	“แบ่งเขากินไป	เพราะ

เราปลูกเอง”	 บรรยากาศแบบนี้คงยากที่จะพบเห็นตามท้องตลาด

ทั่วไปในปัจจุบัน
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ครอบครัวต้นแบบ 
ฐานเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง
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แนงมุด
กับความมั่นคงทางอาหาร

ดรุณี ศุภวรรณ 

นักพัฒนาอาวุโส  มูลนิธิพัฒนาอีสาน

 “ที่ดินทำากิน น้ำา ป่าไม้  พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เป็นฐานของการ

ดำารงชีวติ ชมุชนใดมสีิง่เหลา่นีแ้ละเปน็เจา้ของในการบรหิารจดัการ 

จะเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืน มีศักดิ์ มีศรี มีความเป็นไท”

	 ตำาบลแนงมุดเป็นตำาบลที่มีศักยภาพในการทำาการเกษตร	

เปน็ฐานสำาคญัของการสรา้งความมัน่คงทางอาหาร	ศกัยภาพทีห่นึง่	

คือ	เรื่องพื้นที่	ศักยภาพที่สอง	คือ	องค์ความรู้ที่คนแนงมุดมี

 ศักยภาพที่หนึ่ง พื้นที่ตำาบลแนงมุด	เป็นพื้นที่ชายแดน	ที่

มีทั้งสถานการณ์ด้านความมั่นคง	 เป็นพื้นที่ทางการทหาร	 พื้นที่

ทางการค้า	 มีสายสัมพันธ์ของคนสองแผ่นดิน	 ส่วนสภาพทาง

ภูมิศาสตร์	 พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์	 เป็นพื้นที่ต้นน้ำา	 ห้วย	

หนอง	คลอง	บึง	อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด	ในสมัยก่อน

ทีจ่ะมกีารบุกเบิกเพือ่ปลกูพชืเชงิเดีย่ว	เชน่	ปอ	ออ้ย	มนั	ชาวแนงมดุ

ยังทำาข้าวไร่	 และปลูกพืชผักแซมด้วย	 ลักษณะพื้นที่มีความหลาก

หลาย	ทั้งเชิงเขา	ที่ดอน	ที่โคก	ที่ลุ่ม		ทำาให้การทำาเกษตรมีลักษณะ

ทีแ่ตกตา่งกนัไปตามพืน้ท่ี	และถงึแมว้นันีพ้ืน้ทีท่ำากนิจะเปลีย่นแปลง
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ไปและมีการใช้สารเคมีเยอะข้ึน	 จากการสำารวจชุมชนในปีเริ่มต้น

โครงการ	ปี	2552	เมื่อเริ่มต้นโครงการ	ชาวแนงมุดจ่ายเงินเพื่อซื้อ

สารเคมี	 ซึ่งได้แก่	 ปุ๋ยเคมี	 ยาฆ่าแมลง	 ยาฆ่าหญ้า	 เป็นจำานวน	

26,057,346 	บาท	และเมื่อสิ้นสุดโครงการปี	2555	ตัวเลขการใช้

สารเคมีเพิ่มสูงขึ้นเป็น	56,869,425	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว	ใน

ขณะที่โครงการฯได้มีความพยายามที่จะรณรงค์การลดละเลิกการ

ใชส้ารเคม	ีซึง่เปน็ครอบครวัตน้แบบ	55	ราย	มกีลุ่มสมคัรใจทีจ่ะลด	

ละ	 การใช้สารเคมีในแปลงปลูกอ้อยปลูกมัน	 รวมทั้งการทำาเกษตร

อีก		303	ครอบครัว		แต่เมื่อเทียบกับปริมาณครัวเรือนทั้งหมดที่ม	ี

ถงึ	3,183	ครวัเรอืน	จงึเปน็แค	่11.25%		การเพิม่ขึน้ของตัวเลขการ

ใชส้ารเคม	ีชุมชนอธบิายว่า	แรงจงูใจดา้นราคาของพชืเศรษฐกจิ	เชน่	

ออ้ย	ทีโ่รงงานมมีาตรการลดแจกแถมเพิม่ข้ึน		ทำาใหค้นสว่นใหญห่นั

ไปปลูกเพิ่มขึ้น	และนั่นหมายถึงการใช้สารเคมีตามไปด้วย		ซึ่งเป็น

ทีน่า่เสยีดายทีศ่กัยภาพของพืน้แผน่ดนิทีอ่ดุมสมบรูณต์อ้งปนเปือ้น

ไปด้วยสารเคมี	แต่อย่างไรก็ตาม	การเริ่มต้นของคน	เล็กๆกลุ่มนี้จะ

เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า

 ศักยภาพที่สอง องค์ความรู้ของคนแนงมุด			คนแนงมุดมี

รากเหง้าที่หลากหลาย	ทางวัฒนธรรมการกินการอยู่	ประสบการณ์

เดิม	 การมีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นท่ีเก่าและยังมีการติดต่อสัมพันธ์กัน

อยู่มีประโยชน์	 เพราะนอกจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำาและ

ชอ่งทางการทำามาหากนิยงัมกีารแลกเปลีย่นพนัธุพ์ชืกนั	เชน่	แมพ่อน		

ธรรมเจริญ	 (แม่สี)	 	 บ้านสระทองที่ได้ข้าวเหนียวมาจากพ่ีน้องที่
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จงัหวดัมหาสารคาม		หลายครอบครัวท่ีมญีาติพีน่อ้งอยูท่ีต่ำาบลทมอ	

อำาเภอปราสาทเป็นตำาบลที่มีการทำานาอินทรีย	์มีประสบการณ์การ

รักษาป่าชุมชนและการทำาตลาดนัดสีเขียว		

	 ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครอบครัวต้นแบบของ

การทำาเกษตรอนิทรยี	์เกษตรผสมผสาน	ทำาออ้ยอนิทรีย	์มนัอนิทรีย	์

จำานวนขณะนี้มีประมาณไม่น้อยกว่า	50	ราย	เกือบทุกคนมีชุดองค์

ความรูท้ีเ่ปน็ประสบการณจ์ากการทำา	โดยเฉพาะดา้นเทคนคิวธิกีาร

ปลกูพชืชนดิตา่งๆ	ท่ีสรา้งรายได	้เชน่	การปลูกมะละกอ	หนอ่ไมฝ้รัง่	

พืชผักสวนครัว	พืชเถา		หัวไซเท้า	การทำาอ้อยอินทรีย์	มันสำาปะหลัง

อนิทรยี	์การทำานาอนิทรยี	์การใชป้ระโยชนจ์ากการทำาปุย๋พืชสดโดย

เฉพาะการใช้ถั่วเขียวกับถั่วพร้า	การปลูกหญ้าแฝก	การผลิตปุ๋ยที่ใช้

วสัดใุนพืน้ท่ีเป็นหลกัในรปูแบบตา่งๆเทคนคิการใชท้ีจ่ะไดป้ระโยชน์

สงูสดุ		เทคนิคการขยายพนัธุพ์ชื	ตระกลูถัว่	การเลีย้งสตัว	์	เชน่		การ

เลี้ยงปลาในพื้นที่ขนาดเล็ก	การเลี้ยงหมูหลุม	การเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อ

สร้างรายได้	การบริหารจัดการแปลงนา	พืชผักสวนครัวเพื่อนำาไปสู่

การอนุรักษ์ดิน	 น้ำา	 การป้องกันโรคและแมลง	 วัชพืช	 การใช้สาร

สมุนไพรและน้ำาส้มควันไม้ในการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	 	 การดูแล

รกัษาสตัวเ์ลีย้ง	ฯลฯ	การนำาผลผลติในแปลงมาแปรรปูและสรา้งราย

ได้	นำาถ่าน	ขี้เถ้าไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ย	การผลิตแก๊สชีวภาพทำาให้

ไดปุ้ย๋พรอ้มใชไ้ดเ้รว็ขึน้	การทำาน้ำาหมกั	ปุย๋หมกัชวีภาพเปน็การชว่ย

ขจัดขยะและป้องกันการกระจายของโรค	 	 ล้วนเป็นความหลาก

หลายขององค์ความรู้ที่มีในพื้นที่
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	 การส่งเสริมให้คนแนงมุดทำาเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความ

มัน่คงดา้นอาหาร	จงึเปน็ศกัยภาพทีเ่ปน็ไปได	้	ทีส่ำาคญั	การม	ี“ตลาด

นัดสเีขยีว”ไดส้รา้งความตืน่ตวัและเกาะเกีย่วสมาชกิเกษตรอนิทรยี์

ได้เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด	 สมาชิกหลายคนไม่เคยออกมาขายสินค้า

นอกชุมชนบอกว่าได้มีโอกาสฝึกขายสินค้าเก่งขึ้น	 ได้สังเกตเทคนิค

การขายและผลผลิตของเพื่อนสมาชิก		และแม่ค้าตลาดนัดที่อยู่ติด

กัน	เหน็ความตอ้งการของผูบ้รโิภค	“มคีวามสขุทีไ่ดม้าเจอหมู่		สนกุ	

“	นำาไปสู่การคิดและวางแผนการผลิต		

	 ดังนั้นก้าวต่อไปของแนงมุด	 หน่วยงานต่างๆที่ลงไปหนุน

เสริม	 จึงควรเป็นการหนุนช่วยขบวนการสร้างความเข้มแข็งใน

ขบวนการทำางานเป็นกลุ่ม	 	 พัฒนาการการจัดการผลผลิตและการ

ทำาตลาดทีจ่ะสง่ผลตอ่การขยายพืน้ทีแ่ละขยายสมาชกิ		สง่เสริมการ

ทำาการศึกษาวิจัยเพื่อนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนการผลิตและการ

ตลาด	ต่อไป
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เริ่มต้นที่ตนเอง

สุวิรัตน์ ไม้น้อย 

คณะกรรมการตลาดนัดสีเขียว  

 ผมมองว่าชาวบ้านและเกษตรกรส่วนใหญ่	 ปล่อยตัวตาม

กระแสนยิมเกนิไป		จนทำาใหเ้กดิปญัหาหนีสิ้นและความยากจนตาม

มา	งบประมาณท่ีรฐับาลสนบัสนนุในทกุๆ	ปกีน็ำาไปพัฒนาไมถู่กทาง		

เพราะวา่ไมรู่ว้า่ปญัหาทีแ่ทจ้รงิของเกษตรกรคอือะไร		กลายเปน็วา่

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด

	 ถา้เรายงัปลอ่ยใหร้ะบบทนุนยิมและวฏัจกัรการบรโิภคนยิม

ครอบงำาอยู่อย่างนี้โดยไม่ยอมปรับเปลี่ยนแนวคิด		อนาคตข้างหน้า

จะยิง่ลำาบาก		แลว้ลกูหลานจะอยูก่นัอยา่งไร	เราต้องเริม่ต้นทีต่นเอง

ก่อน

	 เราต้องตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเข้ามาร่วมแก้ไข

ปญัหาในชมุชนของเรา		เริม่จากกลุม่เลก็ๆ	ทีศ่รทัธาในการทำาเกษตร

แบบพอเพยีง		และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูใ้นการใชช้วีติกบัธรรมชาตอิยา่ง

ยั่งยืน	 จนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง	 ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุด

โครงการ	ผมเชื่อว่ากลุ่มเล็กๆ	กลุ่มนี้		จะยังยืนหยัดในแนวทางของ

พ่อหลวงต่อไป
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  หญิงแกร่ง
แห่งบ้านโคกเบง  

   บรรลุ  แถวถิ่น

 “ปลูกของกินใส่แค่ปุ๋ยคอก มันก็งามแล้ว จะเอาปุ๋ยเคมีมา

ใส่ให้มันเปลืองทำาไม”

 บรรลุ	แถวถิ่น		อายุ	67	ป	ีบ้านเกิดอยู่วาปีปทุม	จังหวัด

มหาสารคาม	แต่มาเติบโตอยู่ที่แคนดง	อำาเภอสตึก	จังหวัดบุรีรัมย	์

และแต่งงานสร้างครอบครัว	ทำาเกษตรปลูกผักขาย	ก่อนจะออกมา

แสวงหาที่ทำากินแห่งใหม่	เนื่องจากที่อยู่เดิมนั้นคับแคบแล้ว

	 บ้านโคกเบง	ตำาบลแนงมุด	อำาเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร	์

จงึเปน็ทีห่มายใหม	่ซึง่คณุยายไดท้ราบขา่วจากญาติทีย่า้ยมาอยูก่อ่น

หน้า	 ว่าที่นี่ยังมีที่ทางให้สามารถจับจองทำากินได้	 จึงตัดสินใจย้าย

ตามญาติมาทั้งครอบครัว	 พร้อมกับขนวัวควายมาเป็นแรงงาน	 20	

ตัวและทุนรอนอีก	200,000	บาท	เพื่อมาซื้อที่ดิน	100	ไร่

	 “มาอยู่เริ่มแรกก็ลำาบากมาก	 ทำาทุกอย่างต้ังแต่การทำานา	

ปลูกถั่วลิสง	ถั่วฝักยาว	แตงกวา	และปลูกปอ	ซึ่งเคยทำาได้เป็นหมื่น

กิโลกรัม	 แต่ตอนน้ันราคากิโลกรัมละสิบสลึง	 (2.50	 บาท)	 ขายได้

ประมาณ	25,000	บาท	มาอยู่ได้ไม่นานสามีก็ประสบอุบัติเหตุทาง

รถยนต์เสียชีวิต	จึงต้องรับภารหนักในการเลี้ยงดูลูกๆ	ทั้ง	4	คน”
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	 กอ่นสมคัรเขา้รว่มเปน็ครอบครวัตน้แบบของโครงการ	คณุ

ยายปลกูพชืผกัขายเลก็ๆนอ้ยๆบรเิวณรอบบา้น	ส่งขายใหก้บัรถขาย

กบัขา้วและรา้นคา้ในชมุชน	2-3	ราย	มรีายได้เฉล่ียคร้ังละ150-200	

บาท		

	 “ตลาดนัดสีเขียว	 ทำาให้เรามีรายได้เพ่ิม	 แต่ละคร้ังขายได้

ประมาณ	400-700	บาท	หรือเฉลี่ยเดือนละ	4,400	บาท	ทำาให้ยาย

สนกุและขยนัปลกูผกัสวนครวั	ขายไมห่มดก็ไมเ่ปน็ไร	ถ้าเหลือกแ็บง่

กันไปกิน	 เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของใครมาขาย	 มาแล้วสบายใจ	 มี

เพื่อนพูดจาหยอกล้อกันไป	มีความสุขเด้ล่ะ	ไม่มาก็คิดถึง”	

	 ปัจจบัุนคณุยายอาศยัอยูก่บัพีรุ่ง่	ลกูสาวคนที	่3	สำาหรบัการ

จดัการแปลงผลติของครอบครวัน้ีจะมกีารหนนุชว่ยกนัทัง้ครอบครวั	

โดยคณุยายจะดแูลเพาะปลกูในบรเิวณรอบบา้น	สว่นลกูสาวจะดแูล

เรือกสวนไร่นา	ซึ่งได้ปลูกกล้วย	ขนุน	มะม่วง	มะละกอและพืชผัก

อืน่อกีหลากชนดิ	พอถึงเวลาขายของทีต่ลาดนดัสีเขียว	ลกูสาวจะทำา

หน้าที่ในการรับส่งคุณยายและมาขายที่ตลาดทุกครั้ง		ตลาดแห่งนี้

จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักของครอบครัว

	 “แม่เป็นคนขยันมาก	ปลูกพืชสารพัด	 ทำาให้ตนเองผูกพัน

กับการทำาเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ	 ตื่นเช้ามาก็เห็นแม่เข้าสวนแล้ว	 ท่ี

บา้นเราปลูกกนิเองทุกอยา่ง	สขุภาพคนในบา้นกแ็ขง็แรงไมเ่คยมใีคร

เข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นโรคประจำาตัวเลย	 	 ตอนนี้เราโชคดีที่มี

ตลาดนัดสีเขียวและเราก็ภูมิใจมากที่ได้ผลิตสินค้าคุณภาพให้ผู้

บริโภคได้กินด้วย”	พี่รุ่งกล่าวเสริม
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  ครอบครัวอินทรีย์ 
วิถีพอเพียง

   ปรีชา  คงเก่ง

 

 ครัง้หนึง่เคยทดลองฉดียาฆา่แมลงตน้มะเขอืปรากฏวา่เปน็

ไข้เข้าโรงพยาบาล ต้องขายข้าวเปลือกเป็นค่ารักษาไป 20 กระสอบ  

จึงเลิกใช้อย่างถาวรและหันมาทำาเกษตรอินทรีย์เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน

	 ปรีชา	คงเก่ง		เกษตรกรบ้านโคกสง่า	ตำาบลแนงมุด	อำาเภอ

กาบเชิง	 จังหวัดสุรินทร์	 อายุ	 54	 ป	ี เป็นผู้ที่ชอบทดลองเรียนรู้อยู่

เสมอ	ทำาให้มีประสบการณค์วามรูจ้ากการทำาเกษตรหลายเรือ่ง	เชน่	

การปลูกหัวไชเท้า	แตงโม	ฟักทอง	ฟักแฟง	แตงกวา	การเลี้ยงหมู

กระโดน	ไก	่ปลา	หรือแม้กระทั่งการทำาปุ๋ยหมักและการทำาอาหาร

สัตว์ใช้เอง

	 พ่อปรีชา	 เล่าว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ถูกกับสารพิษเคมี

เอาซะเลย	“ครั้งหนึ่งเคยทดลองฉีดยาฆ่าแมลงต้นมะเขือปรากฏว่า

เป็นไข้เข้าโรงพยาบาล	 ต้องขายข้าวเปลือกเป็นค่ารักษาไป	 20	
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กระสอบ	ส่วนลูกๆ	ก็แพ้เช่นกันเพียงได้กลิ่นก็มีอาการแล้ว	จึงเลิก

ใช้อย่างถาวรและหันมาทำาเกษตรอินทรีย์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน”	

กลายเป็นครอบครัวอินทรีย์ที่ผลิตและบริโภคอาหารอินทรีย์ทั้ง

ครอบครัวไปโดยปริยาย	

	 ด้วยบุคลิกที่ชอบทดลองเรียนรู้ตลอดเวลาและชอบจำาแต่

ไม่ชอบจด	เวลามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานผู้ที่ประสบความสำาเร็จใน

การทำาเกษตร	 พ่อปรีชามักจะนำาความรู้มาต่อยอดความคิดและ

ลงมือปฏิบัติเสมอ

	 “คนอื่นเวลาไปดูมักจะบ่นว่าจะทำาตามเขาได้อย่างไร?	เขา

มีเงิน	 มีพื้นที่ตั้งเยอะ	 แต่พ่อจะจำาเฉพาะแก่นสำาคัญมาประยุกต์ใช้

ให้เหมาะกับเรามากกว่าแล้วก็ทดลองทำาเลย	 เมื่อก่อนจะคิดเองทำา

เอง	 แต่พอมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตำาบล	

แนงมุดฯ	นี้เข้ามาทำาให้ความคิดเป็นระบบมากขึ้น

	 ก่อนเข้าร่วมโครงการ	 ผลผลิตจากสวนแห่งนี้พ่อปรีชาจะ

เป็นคนลำาเลียงไปขายที่ตลาดอำาเภอปราสาท	 ระยะทางรวม	 58	

กิโลเมตรหรือติดต่อแม่ค้าล่วงหน้าแล้วเก็บผลผลิตฝากไปกับรถ

โดยสารประจำาทาง	 แต่พอโครงการได้เปิดตลาดนัดสีเขียวตำาบล				

แนงมุด	แม่เตียผู้เป็นภรรยาจะเป็นคนไปนั่งขายแทน	ส่วนพ่อปรีชา

ก็ดูแลในภาคการผลิต

	 “ตอนแรกไม่กล้าไปขายหรอก…อาย	 จะเก็บพืชผักฝากพ่ี

ปอยไปขาย	อยู่มาวันหนึ่งพี่ปอยบอกให้เก็บและแม่ก็เก็บเยอะมาก	

แต่แล้วพี่ปอยก็ไม่มารับเพราะอยากให้เรากล้าไปขายเอง	จึงจำาเป็น
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ต้องไป	 พอไปถึงพี่ปอยและสมาชิกคนอื่นมาช่วยขายเยอะแยะไป

หมด	รู้สึกสนุกมาก	ตั้งแต่บัดนั้นก็ไปขายด้วยตนเองทุกครั้ง”

 

	 “แต่พ่อไม่อยากให้แม่ไปขายหรอก	 กลัวแม่จะโทษว่าพ่อ

ปลูกไม่ทันขาย	เพราะเขาขายของไม่เป็น	ฟักแฟงลูกเบ้อเริ่มขายไป

ได้ยังไงลูกละ	5	บาท	แม่ค้าตลาดคลองถมเหมาเอาไปขายต่อหมด

เลย”	พ่อปรีชากล่าวเสริมพร้อมหัวเราะชอบใจ

	 สำาหรบัครอบครวันีม้มีติขิองการหนนุชว่ยกนัทัง้ครอบครัว

และใช้กิจกรรมในแปลงเกษตรฝึกลูกๆ	แม่เตียบอกว่าเป็นคนโชคดี

ทีล่กูๆ	รกัดทีกุคน	อยา่งกรณลีกูชายทีอ่ยูใ่นชว่งเขา้สูว่ยัรุน่กช็อบอยู่

บา้นมากกวา่ออกไปเตรด็เตรท่ีไ่หน	ถา้มเีวลากม็กัจะมาชว่ยในแปลง

เสมอ	

	 สำาหรับการจัดการรายได้ของครอบครัวหลังจากที่ขาย

แต่ละสัปดาห์	 ยอดขายในวันจันทร์จะหยอดกระปุกออมสินเก็บไว้
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ให้ลูกทั้ง	3	คนๆละ	20	บาท	ที่เหลือก็ใช้จ่ายในครอบครัว	ส่วนยอด

ขายวันพฤหัสบดีจะสำารองไว้สำ าหรับลูกสาวที่ เรียนระดับ

มหาวิทยาลัย	 ส่วนเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ลูกไปช่วยในแปลง

เกษตรก็ทำาง่ายๆ	ถ้าลูกคนไหนปลูกอะไร	เวลาเก็บผลผลิตไปขายก็

จะหยอดออมสินเก็บไว้ให้ท้ังหมดเลย	 มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยสะสมไว้ให้

ลูกชายคนเล็กได้ถึง	20,000	บาท	แต่เวลาคนในครอบครัวไม่สบาย

ก็ไดห้ยบิยมืออกมาใชก้อ่นแลว้คอ่ยสะสมคนืเขา้ไปใหม	่ชว่งวนัหยดุ

เสาร์อาทิตย์ลูกๆ	จะมาปลูกขิง	ข่า	ตะไคร้	แล้วแม่ก็จะเป็นคนเก็บ

ไปขาย	จากการขายท่ีตลาดนดัสเีขยีวทกุวนันีม้เีงนิหมนุเวยีนใชจ้า่ย

ในครอบครัวตั้งแต่	800-2,000	บาทต่อครั้ง	หรือ	1,600-4,000	ต่อ

สัปดาห์	หรือ	6,400-16,000	บาทต่อเดือน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณ

สินค้าที่นำามาขายด้วย
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  2 ปี 
ปลดหนี้หนึ่งแสน    

   

    พอน  ธรรมเจริญ

 “2 ปกีบัการมาขายของทีต่ลาดนดัสเีขยีวทำาใหเ้รามเีงินเกบ็

ไปปลดหนี้ ธกส.จำานวน 100,000 บาทและมีเก็บในบัญชีอีก 

100,000 บาท เพราะรายรับที่ได้ทุกสัปดาห์นอกจากหักค่าน้ำามัน

รถเอาของมาขายที่ตลาดแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรมากนัก”

	 นางพอน	ธรรมเจริญ	หรือแม่ศรี	ชาวบ้านสระทอง	ในวัย	

48	 ปี	 พื้นเพเป็นคนอำาเภอโพนทราย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 แต่งงานมี

ครอบครัวก่อนทีจ่ะยา้ยตามปา้มาซือ้ทีด่นิอยูท่ีบ่า้นสระทองจำานวน	

15	ไรใ่นราคา	40,000	บาท	ตัง้แตปี่	2527	โดยยดึอาชพีหลกัคอืการ

ทำานามาโดยตลอด

	 “แต่ก่อนทำานา	 15	 ไร่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็น	 10	 กระสอบ	

นอกจากหนี้สินจากการทำาเกษตรแล้วยังมีหนี้สินกับธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธกส.)	 เนื่องจากว่าน้องสาวขอ

ให้กู้ยืมเงินให้จำานวน	100,000	บาท	แต่พอได้เงินเท่านั้นแหล่ะ	10	
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ปีผ่านไปก็ยังติดต่อไม่ได้	ป้าก็เลยต้องแบกรับภาระหนี้สินแทนน้อง

สาวทั้งหมด	 กู้ธนาคารมาแล้วก็นำาไปจ่ายคืนวนเวียนอยู่แบบนี้เป็น	

10	ปี	ซึ่งยังมองไม่เห็นหนทางที่จะปลดหนี้ได้เลย”

	 พอโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้มฯนีเ้ขา้มา	ป้าศรจีงึสมคัรเขา้รว่มเปน็ครอบครวัตน้แบบ	แต่

มีเง่ือนไขวา่ตอ้งมพีืน้ทีท่ดลองทำาเกษตรอนิทรยีใ์นแปลงของตนเอง

ต่อเนื่อง	3	ปี	ซึ่งป้าศรีก็มุ่งมั่นปลูกพืชผักรอบบ้านรวมทั้งลดต้นทุน

ในการผลิตโดยการทำาปุ๋ยหมักใช้เอง	 ปุ๋ยพืชสดจากถั่วพร้าที่ปลูก

ทันทีหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวทำาให้ประหยัดรายจ่ายได้มากทีเดียว	

	 สินค้าที่นำามาขายตลาดนัดสีเขียว	ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตใน

สวนของตนเองและกห็าเพิม่ตามธรรมชาต	ิเชน่	ผกับุง้	หอยขม	หอย

เชอรี่	หรือการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ	เฉพาะหอยเชอรี่ก็สร้าง

รายได้	 700-800	บาท	รวมกับสินค้าอื่นๆด้วยในแต่ละนัดมีรายได้

ประมาณ	1,500-4,000	บาท	เพราะสนิคา้สว่นใหญไ่มซ่้ำากบัสมาชกิ

รายอื่น	จึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคจำานวนมาก	

	 “เมือ่กอ่นจะปลกูผกักนิเองเลก็ๆนอ้ยๆ	ไมเ่คยไดข้ายเพราะ

ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหน?	แต่พอมีตลาดนัดสีเขียวจึงได้นำาของมาวาง

ขายทีน่ี่	ช่วงแรกรูส้กึอายมากทีต่อ้งมานัง่ขายของ	แต่สิง่ทีส่รา้งความ

มั่นใจให้เราก็คือขายแล้วได้เงินทำาให้ขยันปลูก	 ขยันหาของตาม

ธรรมชาตมิาขาย	2	ปกีบัการมาขายของทีต่ลาดแหง่นีท้ำาใหเ้รามเีงนิ

เก็บไปปลดหนี้	 ธกส.จำานวน	 100,000	 บาทและมีเก็บในบัญชีอีก	

100,000	 บาท	 เพราะรายรับที่ได้ทุกสัปดาห์นอกจากหักค่าน้ำามัน
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รถเอาของมาขายที่ตลาดแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรมากนัก”

	 สุดท้ายป้าศรีบอกว่า	การที่จะลด	ละ	เลิกใช้สารเคมีได้นั้น	

สำาคัญอยู่ที่การเริ่มลงมือทำาในแปลงของตนเองเป็นอันดับแรก	 ไป

เอาของคนอืน่มาขายกไ็มม่ัน่ใจเทา่กบัเราทำาเองและย้ำาวา่ปุย๋อนิทรีย์

สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้อย่างแน่นอน
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มะละกอสร้างชีวิต  

สมภาร  โพธิ์ศรี

 “ชีวิตกับการทำาเกษตรตอนน้ีถือว่าสุดยอดแล้ว มีอยู่มีกิน

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ปลา ไก่ ไม่ต้องซื้อเขากินเลย”

	 สมภาร	โพธิ์ศรี		ชาวบ้านประดู่	อายุ	42	ปี	โดยพื้นเพเป็น

คนอำาเภอลำาปลายมาศ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ก่อนที่จะแต่งงานย้าย

ครอบครัวมาอยู่ท่ีบ้านประดู่และยึดอาชีพปลูกมะละกอขายสร้าง

รายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างงดงาม

	 ชีวิตของการเริ่มต้นปลูกมะละกอก็เนื่องจากสามีได้เคยไป

รับจ้างปลูกและดูแลสวนมะละกออยู่หลายปี	พอกลับมาอยู่บ้านจึง

ใช้ประสบการณ์ท่ีมีมาเช่าท่ีดิน	 2	 ไร่ๆละ	 500	 บาทปลูกมะละกอ

ขาย	 ช่วงนั้นราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ	 4.50	 บาท	 ได้เงินทั้งสิ้น	

90,000	บาท	และรายได้เริม่ดข้ึีนเรือ่ยๆ		จนสามารถเกบ็เงนิซือ้ทีด่นิ

เพิ่มอีก	10	ไร่	ปัจจุบันมีที่ดินอยู่	23	ไร่	แบ่งเป็นบริเวณปลูกบ้าน	3	

ไร่	ที่นา	10	ไร่และปลูกมะละกออีก	10	ไร่	ล่าสุดราคามะละกอหน้า

สวนอยู่ที่	กิโลกรัมละ	12	บาท	สร้างรายได้เป็นเงินกว่า	200,000	

บาท	
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	 สำาหรับอายุการเก็บเกี่ยวมะละกออยู่ประมาณ	 6	 เดือน	

มะละกอหนึ่งต้นจะมีทั้งลูกป้อมและลูกยาว	 ดังนั้นเราต้องคัดเลือก

ดอกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาดี	ซึ่งวิธีคัดเลือกว่าดอก

ไหนเปน็ลกูปอ้มหรอืลกูยาวกด็วูา่	ถ้าลกัษะดอกคล้ายดอกบวัแสดง

ว่าเป็นมะละกอลูกป้อมจะขายไม่ได้ราคา	แต่ถ้าดอกคล้ายไม้ขีดไฟ

แสดงว่าเป็นมะละกอลูกยาวซึ่งขายได้ราคาดีมาก		

	 “ก่อนเข้าร่วมโครงการรายได้หลักจะมาจากสวนมะละกอ

เทา่นัน้	ถอืวา่เปน็พชืทีช่ว่ยสรา้งชวีติครอบครวัใหก้นิดีอยูดี่	ส่วนพืช

ผักอื่นๆก็ขายตามหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆ	แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการ

ทำาใหม้รีายไดจ้ากการจำาหน่ายพชืผกัเพิม่ข้ึนอีกทางหนึง่ดว้ย	ในบาง

สัปดาห์ที่มีปลามาขายก็จะมีรายได้สูงถึง	3,000-4,000	บาททีเดียว	

จงึไดป้รบัทีด่นิบรเิวณบา้นจำานวน	3	ไร	่สำาหรบัการทำาเกษตรปลอด

สารพษิสารเคม	ีปลกูทกุอยา่งทีก่นิเพือ่นำาผลผลิตมาจำาหนา่ยทีต่ลาด

นัดสีเขียว	เช่น	กล้วย	โหระพา	มะเขือ	พริก	กระเพรา	เลี้ยงปลาดุก	

ปลานิล	 ชีวิตกับการทำาเกษตรตอนนี้ถือว่าสุด

ยอดแล้ว	มีอยู่มีกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชผัก	

ปลา	ไก่	ไม่ต้องซื้อเขากินเลย”	พี่สมภารกล่าว

	 เมื่อถามว่าได้อะไรจากการเข้าร่วม

โครงการ	พี่สมภารก็ตอบทันทีด้วยรอยยิ้มว่า	

ได้รู้จักเพื่อนต่างบ้านและทำาให้เรามีสังคมที่

กว้างขึ้น	
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จากไร่อ้อย...
สู่ป่าครอบครัว  

เดียม  พินองรัมย์ 

 “ความคิดเดิมๆ ของเราคือเวลาจะเพาะปลูกอะไร โดย

เฉพาะการปลูกอ้อย จะต้องตัดต้นไม้ออกหมดเลย เพราะคิดว่ามัน

เกะกะ เป็นร่มเงาแล้วจะทำาให้พืชที่ปลูกไม่ได้ผล แต่พอโครงการ

ชวนไปศกึษาดงูานสวนเกษตรของผูใ้หญว่บูิลยท์ีจั่งหวดัฉะเชงิเทรา  

จึงกระตกุความคดิวา่สิง่ทีเ่ราคดิมานัน้ไมถ่กูตอ้ง ตอนนีรู้ส้กึหวงแหน

และเห็นคุณค่าโดยจะทิ้งที่ดินว่างเปล่าไว้สัก 2 ไร่เพ่ือทำาเป็นป่า

ครอบครัวและเอาพันธุ์ไม้ที่หายากมาปลูกเสริมเพื่อใช้สอยใน

ครอบครัวและเก็บไว้ให้ลูกหลาน”

	 เดยีม		พนิองรมัย	์	อาย	ุ50	ปี		ครอบครวัตน้แบบบา้นคลอง

น้ำาซับ	บ้านเกิดเป็นคนอำาเภอกระสัง	จังหวัดบุรีรัมย์	 	 ได้เล่าความ

หลังอย่างชอกช้ำาว่า	 ในสมัยท่ียังหนุ่มแน่นได้ออกไปทำางานที่

กรุงเทพฯตลอด	 เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเมื่อปี	 2540	 นี่เองและได้มา

ลงทุนปลูกอ้อยจำานวน	13	ไร่	 	 ในปีแรกโรงงานให้สินเชื่อทั้งปุ๋ยทั้ง

ต้นพันธุ์	ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนครั้งแรกจำานวน	80,000	บาท		ถึง

เวลาเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเพียง	25	ตันๆละ	600	บาท		ปีที่	2	เอาใหม่	
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ไปเช่าที่ดินปลูกอีก	 9	 ไร่	 เงินลงทุนอีก	 60,000	บาท	 เก็บเกี่ยวได้

ทั้งหมด	 50	 ตัน	 ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการปลดหนี้	 	 ปีที่	 3	 รื้อถอน

ต้นตอแล้วปลูกใหม่ในพื้นท่ี	 13	 ไร่	 แต่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีขนาดหนักจึง

ทำาใหไ้ดผ้ลผลติถงึ	150	ตนั	คราวนีถ้งึไดช้ำาระหนีก้บัทางโรงงานหมด

และมีเงินเหลืออีกประมาณ	20,000	บาท	 เมื่อคิดดูแล้วไม่ได้อะไร

จึงเลิกปลูกตั้งแต่บัดนั้น

หน่อไม้ฝรั่ง ทางเลือกใหม่

	 ด้วยความเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลและอ่านหนังสือเกี่ยวกับ

การทำาเกษตร	จึงทำาให้ได้รู้จักกับหน่อไม้ฝรั่ง	ตอนแรกไม่รู้จะไปซื้อ

หาตน้พนัธุท์ีไ่หน	ประจวบเหมาะกบัน้องสาวภรรยาไปทำางานทีส่วน

ปลูกหน่อไม้ฝรั่งพอดี	จึงได้นำาเมล็ดมาทดลองปลูกและขายได้ราคา

ดีมาก	 ช่วงปลูกใหม่ๆขายในหมู่บ้านกิโลกรัมละ	 25	 บาท	 วันหนึ่ง

เก็บได้	4-5	กิโลกรัม	ต่อมาได้เพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น	2	งานเก็บได้วันละ	

10-12	กิโลกรัมๆละ	40	บาท	มีรายได้ประมาณ	480	บาทต่อวัน

 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 ช่วงแรกๆยังไม่กล้าเข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่าตนเองยัง

ไม่พร้อมหลายอย่าง	 ปีที	่ 2	 จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและคิดว่า

ตนเองตัดสินใจไม่ผิดโดยเฉพาะได้รับความรู้เรื่องการจัดการป่า		

	 “ความคิดเดิมๆ	 ของเราคือเวลาจะเพาะปลูกอะไร	 โดย

เฉพาะการปลูกอ้อย	จะต้องตัดต้นไม้ออกหมดเลย	เพราะคิดว่ามัน
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เกะกะ	 เป็นร่มเงาแล้วจะทำาให้พืชท่ีปลูกไม่ได้

ผล	 แต่พอโครงการชวนไปศึกษาดูงานสวน

เกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา		

จึงกระตุกความคิดว่าสิ่งที่เราคิดมานั้นไม่ถูก

ตอ้ง	ตอนน้ีรูส้กึหวงแหนและเหน็คณุคา่โดย

จะทิ้งที่ดินว่างเปล่าไว้สัก	 2	 ไร่เพื่อทำาเป็น

ป่าครอบครัวและเอาพันธุ์ไม้ที่หายากมา

ปลกูเสรมิเพือ่ใชส้อยในครอบครวัและเกบ็

ไว้ให้ลูกหลาน”

	 สว่นในอนาคตพอ่เดยีมบอกวา่อยากจะปลกูพชืบรเิวณบา้น	

1	ไร่ให้หลากหลายกว่านี้	รวมทั้งเพาะเห็ด	เลี้ยงกบ	เลี้ยงปลาในบ่อ

พลาสติกเพิ่มเติม	ซึ่งตอนนี้มีแล้วจำานวน	4	บ่อเลี้ยงปลาได้	5,000	

ตัว	ส่วนการจำาหน่ายผลผลิต	พ่อเดียมจะเป็นคนเก็บเองเพราะรู้ว่า

พืชแต่ละชนิดควรเก็บอย่างไร?	 อย่างเช่นชะอม	 ถ้าเก็บให้เหลือใบ

แก่มันจะออกยอดช้า	 เพราะมัวแต่นำาสารอาหารไปเลี้ยงใบให้แก่

ก่อน	ดังนั้นเมื่อตัดชะอมแล้วควรลิดใบแก่ออกด้วยเพื่อให้แทงยอด

ใหมเ่รว็ขึน้	เมือ่ผลผลติพรอ้มแลว้กส็ง่ตอ่ใหภ้รรยามานัง่ขายทีต่ลาด

นัดสีเขียว	แต่ละนัดมีรายได้ตั้งแต่	300-1,000	บาท	หรือประมาณ	

8,000	บาทต่อเดือน
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  มันสำ ปะหลังอินทรีย์ 
1 ไร่  

   

   วิชัย อาจยิ่งยงค์

 

 “ไม่มอีะไรยัง่ยนืเท่ากบัการทำาเกษตรอกีแลว้ ถา้เราไมม่แีรง 

มันก็ยังดูแล ช่วยเหลือเราได้”

	 วิชัย	อาจยิ่งยงค์	หรือพี่อุ่น	อายุ	37	ปี	ครอบครัวต้นแบบ

บ้านแนงมุด	 	 ด้านการจัดการท่ีดิน	 30	 ตารางวาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดโดยการปลูกพืชผักอายุสั้นยาวคละเคล้ากันไปกว่า	 50	 ชนิด	

และเน้นพืชผักที่กินประจำา	เริ่มต้นจากกล้วย	ข่า	ตะไคร้ริมรั้ว	ส่วน

พชือายสุัน้จดัมมุปลกูไวต้รงกลาง	นอกจากนัน้ยงัมมีมุสมนุไพร	เล้ียง

กบ	เลี้ยงปลาอีกด้วย

	 พีอุ่น่เลา่ว่าเดมิทีมอีาชีพรบัเหมากอ่สรา้งทัว่ไป	ด้วยภารกจิ

งานที่ต้องเร่งรีบ	เรื่องอาหารการกินจึงไม่ค่อยพิถีพิถันนัก	ส่วนใหญ่

ก็จะซื้อสำาเร็จ	 โรคเบาหวานจึงถามหา	 ทำาให้ต้องระมัดระวังเร่ือง

อาหารการกินมากขึ้น	 เมื่อทราบข่าวว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	 รับสมัครสมาชิกครอบครัว



95ฟื้นทรัพยากร  

ต้นแบบจึงรีบสมัครเข้าร่วมอย่างไม่รีรอ

	 “ตอนนี้มั่นใจว่าเดินถูกทางแล้ว	 มีพืชผักปลอดสารพิษกิน

เอง	มีสมุนไพร	ห้องอบสมุนไพรทำาให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น	เบาหวาน

ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 แต่คนในชุมชนเขาคิดว่ามันลำาบากยุ่งยาก	

ผักราคา	5	บาท	10	บาทซื้อกินก็ได	้แต่การปลูกทีละนิดทีละหน่อย

เป็นการฝึกจิตใจไม่ให้ฟุ้งเฟ้อด้วย”

	 นอกจากการปลกูผกักนิเองแลว้	พีอุ่น่ยงัได้ทดลองปลูกมนั

สำาปะหลังอินทรีย์พื้นที่	1	ไร	่โดยทำาปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพใช้เอง	

	 “สตูรน้ำาหมกัไดจ้ากการคดิคน้ทำาและทดลองใชเ้อง	โดยใช้

ส่วนผสมกล้วยน้ำาว้าสุก	ฟักทองสุก	มะละกอสุก	กากน้ำาตาล	หมัก

พรอ้มดว้ยเปลอืกนนทรซีึง่มรีดฝาดนา่จะมสีารบำารงุลำาต้นได้ดี	ผสม

หัวไชเท้าเพื่อช่วยบำารุงหัวมันให้มีน้ำาหนักและใหญ่ขึ้น	 โดยฉีดน้ำา

หมักตั้งแต่มันสำาปะหลังมีอายุ	 2	 เดือนข้ึนไปจนวันเก็บเกี่ยว	 จาก

การฉดีน้ำาหมกัเป็นประจำาปรากฏวา่ลำาตน้มนัสำาปะหลงังามมากและ

หัวมันก็น้ำาหนักดี	 คนที่เคยว่าติเราว่าทำาแบบนี้จะได้กินเหรอ	 เสีย

เวลา	 แต่พอเห็นผลผลิตของเราเขาก็มาซื้อน้ำาหมักเราไปฉีดเหมือน

กัน	 นอกจากน้ันต้นพันธุ์ก็ขายได้ราคาดีเนื่องจากลำาต้นมีความ

สมบูรณ์”

	 ส่วนอนาคตคิดว่างานรับเหมาก่อสร้างคงต้องลดน้อยลง	

และมาดแูลการเกษตรพืน้ทีบ่รเิวณบา้นใหม้ากขึน้เพราะคดิวา่	“ไมม่ี

อะไรยัง่ยนืเทา่การทำาเกษตรอกีแลว้	ถา้เราไมม่แีรงมนักย็งัดูแลชว่ย

เหลือเราได้”	 นอกจากนั้นยังสนใจที่จะนำามันสำาปะหลังมาแปรรูป



96  ฟื้นชีวิต  

อาหารสัตว์อีกด้วย	ถ้าคิดจะเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ก็ลำาบากเพราะอาหาร

สัตว์แพงเหลือเกิน	อนาคตอยากจะเลี้ยงไก่งวง	ตัวหนึ่งให้เนื้อได้ถึง	

7-8	กิโลกรมั	เมือ่เทยีบกบัไกท่ัว่ไปใหเ้นือ้ตวัละ	1-2	กโิลกรมัเทา่นัน้

	 สว่นเรือ่งงานพฒันาในอนาคต	ตอ้งทำาใหช้าวบา้นตระหนกั

ในสารพิษสารเคมีให้มากขึ้น	 โดยการให้ความรู้เร่ืองการตรวจสอบ

คณุภาพดนิหรอืปลกูพชืใหเ้หมาะกบัสภาพดนิ	วธิเีพาะปลกูและการ

ดูแลอย่างไรให้ได้ผล	
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น้ำ อ้อยอินทรีย์
มีดื่มตลอดป ี 

ฉลาม  ภูมิมะนาว

	 ฉลาม	ภูมิมะนาว		เขยบ้านโคกเบง	ตำาบลแนงมุด	จังหวัด

สุรินทร์	 ภูมิลำาเนาเดิมเป็นคนจังหวัดชัยภูมิ	 	 และด้วยบุคลิกที่เป็น

คนขยัน	 มีอัธยาศัยดี	 มีความคล่องตัวสูง	 “หัวไวใจสู้”	 จึงได้รับคัด

เลือกให้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	(ส.อบต.)	ทำาให้

มีบทบาทภารกิจในชุมชนมากมาย

	 ส่วนคุณเข็มทอง	 ภรรยา	 อยู่บ้านเปิดร้านขายอาหารตาม

สั่ง	 ถ้าไม่มีภารกิจจำาเป็นจริงๆ	 ก็ยากที่จะขยับตัวไปไหนเพราะว่า

เป็นฐานที่สร้างรายหลักให้ครอบครัวได้มีอยู่มีกิน	 มีเงินส่งลูกเรียน

หนังสือ		ซึ่งแต่ละวันสามารถทำากำาไรไม่น้อยกว่า	500	บาท

	 สำาหรับการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำาบลแนงมุดฯ	 ก็เนื่องจากว่าในช่วงแรก

คนในหมู่บ้านไม่มีใครสมัครเข้าร่วมเป็นครอบครัวต้นแบบ	 เกรงจะ

ไมม่เีวลา	เพราะตอ้งไปปลกูออ้ย	ปลกูมนัสำาปะหลัง	ทำาไร่	ทำานา	ทำา

สวนยาง		ดังนั้นคุณฉลามจึงอาสาเข้ามา	โดยในช่วงแรกโครงการได้

ชวนไปร่วมประชุม	ศึกษาดูงานบ่อหมักแก๊สชีวภาพ	ฝึกปฏิบัติการ
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เผาถา่นแบบถงั	200	ลติร	เมือ่เหน็ประโยชนจ์งึสัง่ซือ้เตาเผาแบบถงั	

200	ลติร	กลบัไปใชก้บัหมอ้ตม้กว๋ยเตีย๋ว	เพราะมเีศษไมท้ีเ่หลอืจาก

ต้นยูคาลิปตัสเป็นจำานวนมาก	 เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊ส

แอลพีจีได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 ด้วยแนวคิดที่อยากจะปลูกและคั้นน้ำาอ้อยอินทรีย์ขายใน

ร้านอาหารตามสั่งของภรรยาอยู่แล้ว	 เมื่อโครงการสนับสนุน	 คุณ

ฉลามจึงเริ่มลงมือปฏิบัติการโดยไม่รีรอ	เดือนเมษายน	2552	ไปซื้อ

พันธุ์อ้อยสุพรรณ	50	จากพ่อค้าหีบอ้อยมา	20	มัดๆ	ละ	180	บาท	

(มัดหนึ่งมี	10	ลำา)	และทำาการปรับที่ไถยกร่องปลูกบริเวณแปลงผัก

สวนครัว	จำานวน	1	งาน	โดยมีต้นทุนปลูกคือ	ค่าพันธุ์อ้อย	จำานวน	

3,600	บาท	ค่าไถ	400	ค่าจ้างแรงงาน	400	รวม	4,400	บาท	และ

ยอดสรุปจากการขายน้ำาอ้อยในพื้นที่	1	งานหลังจากหักต้นทุนแล้ว

มีกำาไรรวมทั้งสิ้น	15,000	บาท

	 ในปี	 2554	 เริ่มวางแผนการผลิตของตนเองมาเรื่อยๆ	จน

สามารถมีน้ำาอ้อยขายได้ตลอดปี	 และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
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อยา่งงดงาม	โดยเริม่ปลกูประมาณเดอืนกมุภาพนัธแ์ละเกบ็เกีย่วใน

เดอืนตลุาคม	เพือ่หบีน้ำาออ้ยสดวางจำาหนา่ยทีร่า้นอาหารของตนเอง	

2	วันครั้งๆละ	20	ขวดๆละ	10	บาท		หักต้นต้นทุนขวดใบละ	1.50	

บาท	คงเหลือ	8.50	บาท	หากผลิตได้ตลอด	365	วันหาร	2	เท่ากับ	

182.5	วัน	X	20	ขวด	เท่ากับผลิตได้	3,650	ขวด/ปี	X	8.50	บาท	

สามารถสร้างรายได้เฉพาะขายในร้านอาหารจำานวน	36,500	บาท

ต่อปี	 ซึ่งยังไม่รวมยอดสั่งซื้อจากภายนอกอีกประปราย	 ต่อมาปี	

2554	ได้เช่าพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก	1	ไร่	ในราคาค่าเช่าปีละ	1,000	บาท	

โดยนำาทอ่นปลายจากออ้ยทีน่ำามาหบีน้ำาแลว้ไปเปน็ตน้พนัธุป์ลกูตอ่

ทำาให้ประหยัดค่าพันธุ์ไปมากทีเดียว		

บทสรุปตนเองกับการบริหารจัดการในแปลง

	 บทสรปุในเรือ่งการบรหิารจดัการกระบวนการผลติน้ำาออ้ย	

คุณฉลามบอกวา่	ตอนน้ีสามารถทำาไดไ้มเ่กนิ	1	ไร	่และตอ้งเปน็แปลง

ที่อยู่ติดกับบ้าน	เพราะมีเวลาดูแล	บำารุง	จัดการวัชพืชได้ทั่วถึง	ซึ่ง

โดยธรรมชาติของอ้อยในช่วงฤดูฝนน้ำาจะไม่หวานเท่าที่ควร	 แต่จะ

ใหผ้ลผลติและคณุภาพน้ำาออ้ยดกีต็อ่เมือ่มอีายกุารเกบ็เกีย่วครบ		8	

เดือน

โจทย์งานพัฒนาในอนาคต

	 สำาหรับคุณฉลาม	ตอนนี้ถือว่าสามารถบริหารจัดการได้ใน

ระดับครัวเรือน	 แต่ยังไม่มีเพียงต่อการบริโภคของคนท่ัวไป	 ดังนั้น
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สมาชิกตลาดนัดสีเขียว	 อาจใช้วิธีการทำางานเป็นกลุ่มผู้ปลูกอ้อย

อินทรีย์	คั้นน้ำาอ้อยสดบริโภคกันในชุมชน	หรืออาจทำาเป็นน้ำาเชื่อม	

น้ำาตาล	อ้อยเคี้ยว	โดยเริ่มจากการวางแผนการผลิตคนละไม่เกิน	1	

ไร่	 เพื่อให้มีน้ำาอ้อยหมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 	 ซึ่งต้องนำาเสนอ

สรรพคุณทางยาให้ผู้บริโภคได้ทราบด้วย	 ว่าดีกว่าการด่ืมน้ำาหวาน

บรรจุขวดทั่วไป	โดยสรรพคุณทางยา	น้ำาอ้อยมีรสหวานเย็น	(หยิน)	

แก้ร้อนในกระหายน้ำา	แก้ไอ	ขับเสมหะ	แก้อาเจียน	ช่วยระบาย	ขับ

ปสัสาวะ	แกพ้ษิเหลา้เหมาะสำาหรบัผูป้ว่ยทีม่อีาการคอแหง้	กระหาย

น้ำา	ไข้สูง	ปัสสาวะน้อยและเหลือง	อุจจาระแข็ง	อาเจียน	เป็นต้น
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ลูกหลาน  
สานต่อวิถีเกษตร

งาม เสาะพบดี

 “เวลาเกิดสงครามโลกเขามีอาวุธในการต่อสู้กัน  แต่ความ

จนนี่สิ!  ไม่มีอาวุธอะไรจะต่อสู้เลย มีแต่สองมือของเรานี่แหล่ะ ถ้า

ทำาได้เราก็ชนะแล้ว”

	 ประโยคขา้งตน้	พอ่งาม		เสาะพบดี		เกษตรกรบา้นโคกพยงุ	

อายุ	 77	 ปี	 จำาได้ขึ้นใจเมื่อครั้งที่เกษตรอำาเภอพาไปศึกษาดูงานที่

สวนพ่อมหาอยู่	 สุนทรธัยและแปรความคิดนำามาปฏิบัติในแปลง

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

	 “เริ่มต้นก็ดูว่าเรากินอะไรเป็นประจำา	พริก	มะเขือ	มะนาว		

กระเพรา	โหระพา	เรากป็ลกูไป		แตอ่ะไรทีท่ำาไมไ่ด้กซ้ื็อเขาไป	อยา่ง

เช่นเกลือ	 	 ซื้อแต่สิ่งจำาเป็นเท่านั้นและท่ีสำาคัญต้องขยันปลูกด้วย	

รับรองไม่อดไม่จนแน่นอน”	พ่องามกล่าว

	 เดมิทีพอ่งามจะเป็นกำาลงัหลกัในการเพาะปลกูพชืผกัตา่งๆ	

ในพื้นที่บริเวณรอบบ้านและสวนตรงข้ามอีกประมาณ	 3	 ไร่	 ส่วน

ภรรยาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม			ทอผ้า		เลี้ยงวัว		หรือทำาปลาร้าขาย

ในชว่งน้ำาหลากและปลกูผกัเสรมิบา้ง		ของทกุอยา่งจะขายในหมูบ่า้น
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ทำาให้มีรายได้ไว้ใช้สอยในครอบครัวเดือนละ	 300-500	 บาท	 ส่วน

รายได้หลักจะมาจากการทำานาจำานวน	60	ไร่

	 นอกจากการเพาะปลกูพชืผกัเพือ่ใหค้นในครอบครวัและผู้

บรโิภคไดก้นิอยา่งอุน่ใจแลว้	ยังคำานงึถงึความปลอดภยัของววัอกี	4		

ตัวอีกด้วย	 พ่องามบอกว่ายาฆ่าหญ้าไม่มีทางใช้เด็ดขาด	 ถ้าขึ้นรก

มากก็ให้วัว	4	ตัวนี่แหล่ะจัดการ

ลูกหลาน สานต่อวิถีเกษตร

	 แม้ตอนนี้กำาลังวังชาจะไม่เหมือนแต่ก่อน	 แต่โชคดีที่ลูก

หลานมาช่วยทำาต่อ	 พ่อกับแม่จะดูแลพืชผักบริเวณรอบบ้าน	 ปลูก

พรกิ	มะเขอื	มะละกอ	ข้าวโพด	ถ่ัวฝกัยาว	ตน้หอม	ตะไคร้	ใบมะกรูด		

ส่วนลูกชายจะดูแลเรื่องการทำาไร่ทำานา	 ลูกสะใภ้ทำาหน้าที่ลำาเลียง

ของมาขายทีต่ลาดสเีขยีวทกุวนัจนัทรแ์ละ	วนัพฤหสับดี	ซึง่มรีายได้

เพิ่มนัดละ	500-2,000	บาท	และเวลาสมาชิกครอบครัวมีโอกาสไป

เจอพันธุ์พชืแปลกๆ	ที่ในสวนเราไมม่ีก็มักจะนำามาปลูกเสริมทกุครัง้	

เช่น	มันอิออน	ที่สร้างรายได้อย่างงดงามทีเดียว	ครอบครัวพ่องาม

จึงมีมิติของการส่งต่อความมั่นคงทางอาหารให้แก่ลูกหลาน	 เพราะ

ไม่ว่าจะไปทำางานที่ไหน	สุดท้ายก็ต้องกลับบ้านอยู่ดี
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ภ า ค  4

สานฝันอนาคต
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ประสบการณ์
สร้างบทเรียน

	 กาลเวลาผา่นไป	3	ป	ีพวกเราทกุคนรูส้กึวา่ชา่งรวดเร็วจริงๆ		

จากความไม่รู้เป็นความรู้	 จากความหวาดระแวงเป็นความไว้วางใจ	

จากทำาไมเ่ปน็เปน็ทำาเปน็		จากไม่กลา้พดูเปน็พดูเกง่...อกีหลากหลาย

ทีเ่กดิขึน้	เมือ่ลองทบทวนประสบการณใ์นรอบ	3	ป	ีเราจะพบวา่เรา

มีบทเรียนที่สำาคัญดังนี้

 1.ชดุความคดิและกจิกรรมทีห่ลากหลายตอ้งเชือ่มโยงกนั

ได้ 	จากชุดความคิดของโครงการที่มีเนื้อหาทั้งสร้างจิตสำานึก	การ

ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตฯิ	การสรา้งฐานเศรษฐกจิชมุชน	มกีลุม่เปา้

หมายทัง้หน่วยงานในพืน้ที	่	สมาชิกหญงิชายในชมุชน	เยาวชน	และ

คร	ู	ตา่งจากโครงการอืน่ๆ	ท่ีมกัจะเนน้กจิกรรมเชงิประเด็น	และมกั
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เป็นประเด็นเดียวท่ีขับเคลื่อน	 แต่โครงการนี้ได้ผสมผสานชุดความ

คิดที่หลากหลาย	 และต้องมีมิติการทำางานระดับลึกของครอบครัว	

และระดับกว้างของชุมชน	 ทำาให้มีปัญหาอยู่บ้างในการติดตาม

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง		 เพราะมีหลายประเด็น	ประกอบกับพื้นที่

แนงมุดมีถึง	15	หมู่บ้าน	การลงติดตามอาจมีข้อจำากัดเรื่องความต่อ

เนื่องบ้าง	 แต่ชุดความคิดและกิจกรรมที่หลากหลายไม่ได้เป็น

อปุสรรคตอ่การทำางาน	แตเ่ป็นปัจจยัสนบัสนนุทีท่ำาใหท้ัง้คนทำางาน

และชุมชนสามารถคิดเชื่อมโยงในมิติที่กว้างขึ้น

  2.ฐานครอบครัว ต้องเดินเคียงคู่ฐานชุมชน 	จากแนวคิด

โครงการทีเ่นน้การฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	มเีรือ่ง

ที่ชวนให้ชุมชนได้เอาใจใส่	ตระหนักถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบไม่ว่า

จะเปน็เรือ่งการใชส้ารเคม	ีการดแูลปา่ชมุชน		การดูแลรักษาน้ำา	การ

ฟื้นฟูดิน	 	ทุกเรื่องต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าฐานครอบครัว	 ตัวเราเอง	

และคนในครอบครัวได้รับประโยชน์อะไรบ้าง	 จึงจะสามารถทำาให้

คนเกิดความตระหนกัได	้	ถา้มองเฉพาะชมุชนอยา่งเดยีว	ไมไ่ดเ้ชือ่ม

โยงกับฐานครอบครัว	ความร่วมมือจะเกิดขึ้นน้อย	 	 เพราะยุคสมัย

ปัจจุบัน	 การเรียกร้องเสียสละอาจไม่ง่ายนัก	 เพราะทุกคนล้วนมี

ภารกิจที่ต้องดิ้นรนต่อการดำาเนินชีวิต		กิจกรรมครอบครัวต้นแบบ

ที่เช่ือมโยงกับตลาดนัดสีเขียว	 เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่ทำาให้เห็นว่า	

เรื่องราวที่ได้เรียนรู้ร่วมกันไม่เสียเปล่า	ทุกคนสามารถนำามาพัฒนา

ตนเอง	 และต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้	 ฐานตลาดนัดสี

เขียว	 จึงกลายเป็นกลุ่มก้อนท่ีสำาคัญในการขับเคล่ือนงานระดับ
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ชุมชน

 3.เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับ  ในการทำางาน “	คน”	เป็นปัจจัย

สำาคญั	คนทำางานท่ีจะสามารถเชือ่มประสานการทำางานกบัชมุชนได้

ดี	จำาเป็นต้องเข้าไปร่วมคลุกคลีกับชุมชน	เรียนรู้	เข้าใจทุกข์สุขของ

ชุมชน	 	 เหมือนหมอ	 จะสามารถวินิจฉัยโรคได้	 ก็ต้องรู้สาเหต	ุ นัก

เขียนจะเขียนเรื่องได้ก็ต้องมีแรงบันดาลใจ	 และที่สำาคัญคือมีข้อมูล

ที่จะเขียน	 นักส่งเสริม	 นักพัฒนาก็เช่นเดียวกันต้องรู้ทุกข์รู้สุขของ

ชุมชน	 จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและดำาเนินการให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของชมุชน	โครงการนีโ้ชคดทีีม่ทีมีงานทัง้ในชมุชนและ

จากมูลนิธิ	ทีพ่รอ้มจะเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	และต่างยอมรบัในคณุคา่

ของความเป็นมนุษย์	 และศักยภาพของชุมชนว่าสามารถทำาได้	 ซ่ึง

เป็นปัจจัยที่สำาคัญสำาหรับการทำางาน

 4.ไม่คาดหวังเกินจริง ประสานให้ถูกช่องทาง	 	 การร่วม

งานกับหน่วยงานต่างๆเรามักคาดหวังว่าหน่วยงานอื่นๆจะต้องมา

รว่มงานกับเราอยา่งเตม็ที	่เราลมืคดิไปวา่แตล่ะหนว่ยงานกม็บีทบาท

หน้าที	่และงานเตม็มอื	ความสำาคญัอยูท่ีว่า่เราตอ้งการความรว่มมอื

อะไรจากอีกฝา่ย		เพราะไมม่ใีคร	ไมม่หีนว่ยงานใดทีจ่ะมานัง่คดิรว่ม

กบัเราไดต้ลอดเวลา	สิง่ทีเ่ราควรทำาคอืเรยีนรูท้ีจ่ะประสานใหถ้กูชอ่ง

ทาง	บางหน่วยงานต้องการการประสานเป็นลายลักษณ์อักษร	บาง

หน่วยงานต้องการเพียงการสื่อสารทางโทรศัพท์	ประสบการณ์ของ

เราจากการประสานหน่วยงานต่างๆ	บางทีเรามานั่งทุกข์ใจว่าทำาไม

เขาไมม่า	ทำาไมมาเดีย๋วเดยีว	เราเองคงตอ้งเตรยีมใจ	และไมค่วรคาด
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หวังเกินจริง		

 5.ผสมผสานคนตา่งวยั ตา่งบทบาท			โครงการนีม้จีดุเดน่

ตรงที่มีคนต่างวัยทำางานร่วมกัน	ในปีแรกที่ลุงเพียรสิน	มาลีหวล	ซึ่ง

เป็นนักพัฒนาปฏิบัติการส่งเสริมในพื้นที่มีทีมงานคือคุณขจรพงศ์		

สุนทรไชยา	ซึ่งมาเริ่มงานใหม่กับมูลนิธิไม่เคยทำางานกับชุมชนเขมร	

พดูภาษาลาว	ฟงัเขมรไมอ่อก	ชว่งแรกคอ่นขา้งทกุขใ์จ		แตม่ลีงุเพยีร

สนิช่วยถา่ยทอดประสบการณ	์ทำาใหน้กัพฒันารุน่นอ้งไดซ้มึซบัและ

เรยีนรูง้านจากผูอ้าวโุสกวา่		ในขณะท่ีผูอ้าวโุสกวา่	กท็ำางานกบัเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ไม่เป็น	บทบาทการทำาข้อมูลจึงเป็นทีมงานรุ่นลูก		ใน

ขณะที่อาสาสมัครโครงการในพื้นท่ี	 มีวัยที่ใกล้เคียงกับคนทำางาน	

ทำาให้มีการปรึกษาหารือกันตลอด	 เป็นเพ่ือนสนิทมิตรรัก	 ที่แบ่ง

บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน

 6.ยกระดบัทมีงาน ในการบรหิารโครงการ		ในปแีรกมลูนธิิ

ค่อนข้างมีบทบาทมาก	 ท้ังการประสานงานภายในและภายนอก

ชุมชน		ในปีที่สอง	และปีที่สาม	การขับเคลื่อนงาน	มูลนิธิพยายาม

ให้พื้นที่มีบทบาทมากขึ้น	 การประสานพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย	 เน้นให้

กลไกคณะทำางานมบีทบาทเพิม่ขึน้	โดยมปีระธานโครงการ	ได้ใหค้ำา

ปรึกษาช้ีแนะ	 ทีมงานเจ้าหน้าที่	 มีบทบาทจัดเตรียมเอกสาร	 ทำา

ข้อมูลให้	รวมทั้งร่วมประสานงานหากมีความจำาเป็นต้องใช้ทีมงาน

ภายนอก		การมีเวทีประชุมติดตามงานต่อเนื่องทุกสามเดือน	ทำาให้

การเตรียมการ	 การประสานงาน	 และการจัดการในเรื่องต่างๆ

สามารถดำาเนินการได้ด้วยดี	 	 และกิจกรรมท่ีสำาคัญคือการศึกษาดู
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งานร่วมกัน	 ทำาให้ทีมงานและสมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ยกระดับ

ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น		หลายคนได้นำาประสบการณ์ที่ได้

เรียนรู้ไปปรับใช้กับตนเองและครอบครัว

 7.เตรียมพร้อมปัจจัยแทรกซ้อน		ในการดำาเนินงานบางที

มีปัจจัยแทรกซ้อนอ่ืนท่ีสำาคัญกว่าการดำาเนินโครงการ	 เช่น	 ภัย

สงคราม	 	 พื้นที่ตำาบลแนงมุดเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา	 ในปี	

2554	มีการสู้รับกันระหว่างไทยกับกัมพูชา		พี่น้องต้องอพยพออก

จากพื้นที่	นับเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยที่ชุมชนไม่ได้ตั้งตัว		สถานการณ์

แบบนี้ส่งผลกระทบต่อโครงการที่ไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมใดๆได้		

นอกจากการเสริมสร้างขวัญกำาลังใจร่วมกัน	 	 ซึ่งปฏิบัติการช่วงนั้น

ทางมูลนิธิได้ลงไปสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค		ตลอดจนรับ

ซือ้สนิค้าของเกษตรกร	ตลาดนดัสเีขยีวท่ีไมส่ามารถจำาหนา่ยในพืน้ที่

ได	้	นำาไปจำาหนา่ยใหพ้ีน่อ้งในเมอืงไดอ้ดุหนนุ	เพือ่สรา้งรายได้ใหก้บั

ชุมชน		

	 นอกจากนีป้จัจยัทางการเมอืง	เชน่	การเลอืกต้ังนายก	อบต.	

การเลือกตั้งกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ก็มีส่วนสำาคัญท่ีทำาให้การดำาเนิน

โครงการบางอยา่งตอ้งชะงกัไป		ปจัจยัทีส่ำาคญัคอืการวางตัวของคน

ทำางานในชมุชน	ความเป็นกลางในสถานการณแ์บง่ฝา่ยเปน็แนวทาง

ที่ดีที่สุด

 8.คนนอกเป็นแรงใจ 	จากการทำางานในรอบ	3	ปี		เราได้

รบัการตดิตามสนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดลอ้มเปน็ระยะ	ๆ 		ท้ังการ

โทรศัพท์สอบถามเรื่องราว		การลงเยี่ยมพื้นที่และให้คำาชี้แนะ		นับ
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เปน็แรงใจทีส่ำาคญัท่ีทำาให้เรามกีำาลงัใจรวมทัง้ไดร้บัขอ้เสนอแนะ	มมุ

มองใหม่ๆ ทีน่ำาไปเสรมิเตมิตอ่ยอดให้การทำางานบรรลตุามเปา้หมาย

และความตั้งใจ		ถึงแม้ว่าการพิจารณาของกองทุนสิ่งแวดล้อมจะใช้

ระยะเวลายาวนาน	จนบางสถานการณใ์นพืน้ทีเ่ปล่ียนแปลงไปแล้ว		

แต่ก็เป็นเสมือนการเคี่ยวกรำาให้ทีมงานมีความชัดเจนในเป้าหมาย	

กระบวนการทำางาน	และรายละเอียดต่างๆ		ซึ่งใน	3	ปี	 เราพบว่า	

ความชดัเจนของโครงการสามารถชีน้ำาการทำางานของเจา้หนา้ทีแ่ละ

ผู้เกี่ยวข้อง	ได้เป็นอย่างดี	

	 ทั้งหมดนี้		ทีมงานทั้งในส่วนของชุมชน	มูลนิธิพัฒนาอีสาน	

องค์การบริหารส่วนตำาบลแนงมุด	ได้ร่วมปฏิบัติการร่วมกัน	ก้าวต่อ

ไปถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการ	 แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการส้ินสุดความร่วม

มือ		เราจะยังเดินทางร่วมกันบนเส้นทางสายพัฒนาต่อไป
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ก้าวต่อไปของ 
“แนงมุด”

	 ถึงวันนี้	เรายังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า	มีอดีตเป็น

บทเรียน	“ตำาบลแนงมุด”	มีศักยภาพหลายด้าน	ทั้งด้านพื้นที	่และ

ศักยภาพด้านบุคลากร	ที่มีผู้รู้หลากหลายสาขา	ในส่วนพื้นที่ซึ่งเป็น

แนวชายแดน	 ไทย-กัมพูชา	 ทำาให้มีการเชื่อมโยงติดต่อกับประเทศ

เพือ่นบา้น	และโดยเฉพาะอย่างยิง่การกา้วไปสูค่วามเปน็	“ประชาคม

อาเซียน”	พื้นที่แถบนี้จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจอีกแหล่งหนึ่ง	ที่มีการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ท้ังด้านการค้าและการเชื่อมร้อยวัฒนธรรม			

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อาจมีการ

ทำาลายสูงขึ้นด้วยการแข่งขัน	 	การปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 เช่น	อ้อย	มัน

สำาปะหลัง	ยางพารา		และแนวโน้มการใช้สารเคมีจะสูงตามไปด้วย	

ความเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของโลก	รวมทัง้การสือ่สารทีไ่รพ้รมแดน	

จะส่งผลต่อลูกหลานเยาวชนของเรา		การเตรียมพร้อมให้เยาวชนมี

ภูมิคุ้มกันในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	 คงต้องเป็นบทบาทที่

ครอบครัว	โรงเรียน		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน	
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สถานการณ์ข้างหน้า เราคงต้อง
เผชิญหลายเรื่อง และนี่เป็น 10 เรื่องที่
คนตำ บลแนงมุดจะเดินหน้าขับเคลื่อน

ต่อไป
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“ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีเพียงพอสำาหรับคนทุกคน 

แต่มีไม่เพียงพอสำาหรับคนโลภแม้เพียงคนเดียว”

มหาตมะ คานธี


