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		 ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่แปด	นับจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี	2552	มอบหมายให้สถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 สืบสานแนวพระราชด�าริ	 ลงไปท�างานด้านจัดการความรู้และ 
ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในพื้นที่	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนให้พ้นจากภาวะกู้กินกู้ใช้	 สู่ความอยู่รอด	 พอเพียง	 และยั่งยืน	 โดยสถาบันฯ	 ได้ 
สร้างพื้นที่ต้นแบบของการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในหลากหลายภูมิสังคม	 เริ่มจากจังหวัดน่าน	
อุดรธานี	เพชรบุรี	กาฬสินธุ์	อุทัยธานี	ขอนแก่น	ยะลา	ปัตตาน	ีและนราธิวาส
  
		 ที่ผ่านมาสถาบันฯ	 ได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งที่ส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ	 เราพบว่าแรงขับเคลื่อน
หนึ่งที่ส�าคัญคือนักส่งเสริมการพัฒนาในพื้นท่ี	 ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน	 พวกเขา
เป็นเสมือนข้อต่อหรือตัวเชื่อมที่ท�าให้ความรู้และทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ	 หลั่งไหลไปหาชุมชน		
ในขณะเดียวกันเราก็พบว่าความรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาพบเจอนั้น	มีคุณค่าต่อการพัฒนางาน	
พัฒนาคน	และพัฒนาองค์กร	สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน	สังคม	และประเทศชาติได้	
แต่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้สู่การรับรู้ของคนทั่วไป
 
		 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ฝ่ายจัดการความรู้	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ	 จึงได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการถอดบทเรียนและเขียนกรณี
ศึกษา	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ	 และสามารถดึงความรู้ใหม่จากการลงไป 
ท�างานพัฒนาชุมชน	 ระยะเวลาอบรมเพียง	 3	 วัน	นักพัฒนารุ่นใหม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ ์
ผ่านงานเขียนของพวกเขาได้ถึง	 17	 เรื่อง	 ประกอบด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการงานพัฒนา
ด้านต่างๆ	ได้แก่
		 1)	 ด้านการพัฒนาระบบน�้า	ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตที่ส�าคัญในการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท	โดยปรากฎในงาน
เขียนเร่ือง	ฝายเพื่อชีวิตบ้านน�้าช้าง	จ.น่าน		ฝายปูนเซีเมนต์ผสมดิน	ซ่ึงเป็นมุมมอง
จากเจ้าหน้าที	่อบจ.อุทัยธานี	และฝายหินจนที่บ้านแป้น	จ.ปัตตานี

เกริ่นน�า
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		 2)	 การปรับทัศนคติของชาวบ้านให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม	 และเพิ่มทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ	ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากมีระบบน�้าแล้ว		เช่น	การส่งเสริมปลูกข้าว 
ก�่าทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ี	 จ.น่าน	 	 	 การปลูกพืชหลังนาที่ใช้น�้าน้อยในพื้นที่	 จ.ขอนแก่น	 และ 
การปลูกผักลดรายจ่ายในจังหวัดชายแดนใต้		
		 3)	 ด้านกระบวนการสร้างกลุ่มอาชีพ/กองทุน	 และการเชื่อมโยงกับตลาดภายนอก	 ซึ่งเป็น 
เส้นทางไปสู่ความพอเพียงและความยั่งยืนของชุมชน	 เช่น	 กลุ่มวิสาหกิจมะนาวบ้านยอด	 	 จ.น่าน	 
ท่ีสามารถพัฒนาผลผลิตส่งให้บริษัทสยามแม็คโครอย่างต่อเนื่อง	 ศูนย์สานฝันที่ท�าหน้าที่เป็นแหล่ง 
รวบรวมและกระจายผลผลิตของหนองเลิงเปือย	 จ.กาฬสินธุ์	 การส่งเสริมกองทุนข้าวสารที่ช่วยลด 
รายจ่ายของชาวบ้านโป่งลึกบางกลอย	 จ.เพชรบุรี	 และบทเรียนจากบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน	
บ้านแสงอร่าม	จ.อุดรธานี		
		 4)	 การพัฒนาด้วยพลังนักศึกษา	 ซึ่งถ่ายทอดจากแง่มุมต่างๆ	 ของเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิรากแก้ว	 
ท่ีลงไปท�างานในพืน้ทีร่่วมกบันกัศกึษาจากหลายสถาบนั	ซ่ึงสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้คนรุน่ใหม่
น�าความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริง

		 งานเขียนทั้ง	17	เรื่องจะบอกเล่าถึงกระบวนการท�างานตั้งแต่เริ่มท�าความเข้าใจ	การกระตุ้น
ให้ชาวบ้านเห็นความส�าคญัและมาร่วมท�า		การส�ารวจข้อมลู		ร่วมลงมอืท�า		สะท้อนปัญหา/อุปสรรค	
การคลี่คลายของปัญหา		และบทเรียนที่ได้จากการท�างาน	ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า
  
		 ชดุความรูแ้ละประสบการณ์งานพฒันาของคนรุน่ใหม่เล่มนี	้เป็นผลผลิตจากการอบรมพฒันา 
ศกัยภาพเจ้าหน้าทีใ่นด้านการถอดบทเรยีนและเขียนกรณศีกึษา	รุน่ท่ี	1	ระหว่างวนัท่ี	1-3	พฤษภาคม	
2560	 ซึ่งฝ่ายจัดการความรู้คาดหวังว่า	 จะมีรุ่นต่อๆ	 ไปอีก	 เพื่อเป็นช่องทางให้นักพัฒนารุ่นใหม่ 
ได้สกัดความรู้จากตัวเอง	 นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจแล้ว	 ยังเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ที่สนใจ 
น�าไปปรับใช้ต่อได้อีกด้วย	

ฝ่ายจัดการความรู้
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	สืบสานแนวพระราชด�าริ

สิงหาคม		2560
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“ตาฮิติ” มะนาวพลิกชีวิต 
กรณีศึกษาบ้านยอด 
ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เจริญ คนตรง

  

 

  บ้านยอดเป็นชุมชนเล็กๆ กลางหุบเขา วิถีชีวิตยังคงพึ่งพาการท�าเกษตรด้วยการ 
ปลูกข้าวไว้กิน และเก็บหาของป่า  ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่า หาอยู่หากินกับป่าจึง 
นับเป็นเรื่องแปลกหากมีการปลูกพืชจากต่างถิ่น แต่มีพืชชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านบ้านยอดปลูก  
นั่นคือ “มะนาวตาฮิติ”  จากการเริ่มปลูกโดยไม่รู้ว่าท�าแล้วจะประสบความส�าเร็จไหม จนปัจจุบัน 
มีการปลูกมะนาวเป็นจ�านวนมาก พัฒนาระบบกลุ่ม และจัดส่งผลผลิตจ�าหน่ายให้ห้างแม็คโคร   
การเดินทางของมะนาวตาฮิติแห่งบ้านยอดจะเป็นอย่างไร กว่าจะมาถึงจุดพลิกชีวิตได้ ต้องผ่าน
อะไร สุดท้ายการเดินทางจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม....

มะนาวตาฮิติที่บ้านยอด
   ย้อนหลังไปราวปี พ.ศ. 2534 นายต๊ะ รักษา เกษตรกรจากบ้านผาหลัก ได้น�าพันธุ์ 
มะนาวพันธุ์ตาฮิติเข้ามาปลูกในพ้ืนที่ชุมชนบ้านยอดซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก 122 หลังคาเรือน  
ตั้งอยู่ที่บ้านยอด ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน  หลังจากปลูกประมาณ 3 ปี มะนาว 
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พันธุ์ตาฮิติเริ่มให้ผลผลิตโดยมีผลผลิตตลอดท้ังปี ซึ่งสร้างรายได้ด ี
ให้กับครอบครัวนายต๊ะผู้ริเริ่มปลูก จึงส่งผลให้ชาวบ้านคนอื่น ๆ 
มีความสนใจและปลูกมะนาวพันธุ ์ตาฮิติ ต่อมาอีก 4 ปี พื้นที่ 
บ้านยอด กว่า 60% ถูกปรับเป็นแปลงปลูกมะนาว และเร่ิมให้ 
ผลผลิตชาวบ้านเป็นผู้หาตลาดเอง รวมทั้งมีพ่อค้าคนกลางเข้ามา 
รับซื้อผลผลิตในหมู่บ้านช่วงปี พ.ศ. 2548-2550 ปริมาณมะนาว 
ตาฮิติมีมากจนล้นความต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคามะนาว
ถูกลง

ก�าเนิดกลุ่มมะนาวบ้านยอด
  ในปีพ.ศ. 2553 เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวจ�านวน 45 ราย
เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะนาวฮิติบ้านยอด โดยได้รับการ
สนับสนุนความรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จากเกษตรอ�าเภอและ
เกษตรต�าบล และได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณการบรหิารจดัการ
กลุ่ม จ�านวน 2,000 บาท ในช่วงแรกมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากขาดผู้น�าท่ีเข้มแข็ง ชาวบ้านไม่เข้าใจกระบวนการกลุ่ม  
เช่น ในการขายผลผลติมะนาวจะรบัจากกลุม่เครอืญาตก่ิอนสมาชกิ
คนอื่น กลุ่มมะนาวจึงไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก 
  ในปีพ.ศ.2552 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เข้ามาด�าเนินการใน 
พ้ืนที่บ้านยอด โดยการน้อมน�าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา 
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เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ โดยให้บ้านยอดเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและลดช่องว่างระหว่างชมุชนชนบทกบัชมุชนเมอืง เจ้าหน้าท่ีปิดทองฯ ฝ่ายส่งเสริม 
ลงพื้นที่พูดคุยแนะน�ากลุ่มผู้ปลูกมะนาวตาฮิติ ให้มีการดูแลแปลง ชวนชาวบ้านคิด ชวนท�า 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่องมะนาวตาฮิติ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มีส�านักงานและที่พักในชุมชน  
เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งให้กลุ่มมะนาว

  ในปี พ.ศ. 2559 เกษตรอ�าเภอสองแคว จัดอบรมเร่ืองการป้องกันไม่ให้สินค้าทางการ 
เกษตรราคาตกต�่า โดยการให้ความรู้ในด้านการดูแลรักษาแปลง การดูแลรักษาต้นมะนาว 
และการใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มาป้องกันเชื้อราและบิวเวอร์เรีย ป้องกันแมลง และการท�า 
ฮอร์โมนจากต้นกล้วย เป็นต้น การอบรม ในครั้งนั้นจึงส่งผลให้มีการฟื้นฟูกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ขึ้นมาอีกครั้ง และมีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่และมีสมาชิกเพิ่มเป็น 90 ราย โดยมีมูลนิธ ิ
แม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  
เป็นที่ปรึกษาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลังผ่านประสบการณ์ในการปลูกและดูแลมะนาว 
เป็นเวลาหลายปีรวมทั้งการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะนาวจาก 
บ้านยอดมีรสชาติอร่อยน�้ามาก รสเปรี้ยวอมหวาน หากได้ชิมมะนาวบ้านยอดแล้วจะท�าให้ 
คิดถึงบ้านยอดอย่างแน่นอน ด้วยสโลแกนที่ว่า “กินมะนาวแล้วจะคิดถึงบ้านยอด”
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  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดผ่านช่วงเวลาการเรียนรู้ และ
ความล้มเหลวแต่สามารถพลิกฟ้ืนกลับมาอกีครัง้ จากการสรปุบทเรยีนการรวมกลุม่ สร้าง
ผู้น�าที่เข้มแข็ง เสียสละ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีธรรมาภิบาล และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ สถาบันปิดทองฯ และภาคเอกชน ในการพัฒนาความรู้ด้านการผลิต 
การดูแลรักษา การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมืออาชีพ  
สามารถจัดส่งผลผลิตมะนาวให้กับห้างได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น สามารถปลดหนี้สิน รวมไปถึงการลดปัญหาการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ วันนี้ชุมชน    
  เข้มแข็งและสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองและพร้อมจะก้าวไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต    

สรุป
บทเรียน

เส้นทางมะนาวตาฮิติจากบ้านยอดไปสู่ห้างแม็คโคร
  ห้างแม็คโครซึ่งเข้ามาก่อตั้งในพ้ืนที่จังหวัดน่านโดยมี 
ข้อตกลงกบัจงัหวัดน่านเรือ่งการรบัสนิค้าท้องถิน่วางจ�าหน่ายในห้าง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด ได้ติดต่อประสานงาน 
และได้รับโอกาสให้ส ่งผลผลิตมะนาวตาฮิติเข ้าสู ่ห ้างแม็คโคร  
สมาชกิกลุ่มดใีจทีจ่ะมตีลาดรองรบัผลผลติ ทางกลุม่มะนาวจดัประชมุกบั 
สมาชิกเพื่อเตรียมการส่งผลผลิตให้ทางห้างแม็คโครรอบแรกในวันที่ 10  
มีนาคม 2558 เริ่มต้นจากการส�ารวจพื้นที่และจ�านวนต้นมะนาวจัดท�าเป็นฐานข้อมูล     

  ในอกีด้านหนึง่ มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงานจ�านวน 11 คน และตัง้กฎระเบยีบ 
ในการบริหารจัดการกลุ่ม การปันผล สวัสดิการแก่สมาชิก ตามหลักการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น  คณะกรรมการด�าเนินงานรับผิดชอบในการวางแผน 
การเก็บผลผลิต การรวบรวมผลผลิตมะนาว การรับซื้อ และการบรรจุมะนาว และมอบหมาย 
ให้ นายเจริญ คนตรง เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทสยามแม็คโคร ในการต่อรองราคา การนัด 
วันส่งสินค้า  การติดต่อกับธุรกรรมการเงิน    

  ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มมะนาวบ้านยอดมีเงินหมุนเวียนกลุ่มไม่น้อยกว่า 900,000 บาท  
สมาชิกเพิ่มหุ้นจ�านวน 2,800 กว่าหุ้น และมีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 106 ราย สามารถสร้าง 
รายได้ให้สมาชิกเฉลี่ยเดือนละ 5,000 - 10,000 บาท ในอนาคตกลุ่มต้องการพัฒนาระบบ 
การขนส่งสินค้าที่กลุ่มเป็นผู้บริหารจัดการเองเพราะยังคงต้องจ้างรถขนส่งอยู่   
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ข้าวก�่าลืมผัว สร้างรายได้ 
สร้างความเชื่อมั่น 
ชุมชนบ้านน�า้ป้าก

ยุทธพงษ์  ป่องนัน

 ข้าวก�่ามีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสูง ผนวกกับกระบวนการสร้างความเข้าใจของ 
เจ้าหน้าที่ท�าให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่น ลงมือท�า น�าไปสู่ความส�าเร็จในการเปลี่ยนแนวคิดของ 
ชุมชนบ้านน�้าป้าก ต�าบลตาลชุม อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เป็นการปลูกข้าวก�า่  จนสามารถสร้างรายได้  และพัฒนากลุ่ม และวิถีการผลิตของชาวบ้าน  

บ้านน�้าป้าก ชุมชนบนที่สูงแห่งท่าวังผา
 ในท่ามกลางภูเขาสูงชัน บ้านน�า้ป้าก ต�าบลตาลชุม อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ซึ่งมีที่ 
อยู่อาศัย พื้นทีท่�ากิน พืน้ที่ป่าใช้สอย พื้นที่ป่าชุมชนทัง้หมด 34,314 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
นันทบุรีและพื้นที่ของกรมป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของส�านักบริหารจัดการป่าที่ 13 แพร่  บ้าน
น�้าป้าก เป็นชุมชนพื้นเมืองที่ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา วิถีชีวิตของคนในชุมชนม ี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการลงแขกช่วยกันท�างานในกิจกรรมต่าง ๆ  มีความเชื่อใน 
การนับถือผี อาชีพและรายได้หลักของคนในชุมชนคือการท�าการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวได ้
แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่  นอกจากนี้มีรายได้บางส่วนจากไม้ผล เช่น ล�าไย ส้ม มะม่วงหิมพานต์  และ 
จากการรับจ้างนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด  
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ข้าวก�่า(อร่อย)จนลืมผัว
ลักษณะประจ�ำพันธุ์*
 ข้าวเหนียวด�าลืมผัว หรือข้าวเหนียวลืมผัว เป็นข้าวเหนียวท่ีม ี
เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีด�า ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น เก็บเกี่ยวประมาณ 
กลางเดือนตุลาคม ลักษณะทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ปล้องสีเหลือง
อ่อน กาบใบและใบสีเขียว ลิ้นใบสีน�้าตาลอ่อน หูใบสีเหลืองน�้าตาล  
ใบธงหักลง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น กลีบดอกระยะออกรวง 50% มีสีเขียวอ่อน  
เมื่อถึงระยะน�า้นม กลีบดอกจะเปลี่ยนสีเป็นแถบสีม่วงบนพื้นสีเขียวอ่อน
  ต่อมาเมื่อเข้าสู่ระยะแป้งแข็ง สีกลีบดอกจะเปลี่ยนเป็นสีฟางแถบม่วงด�าและ 
เมื่อข ้าวถึงระยะสุกแก่ สีเปลือกเมล็ดเปล่ียนเป็นสีฟางแถบด�า ความสูงเฉล่ีย 
151 เซนติเมตร น�้าหนักข้าวเปลือก 10.4 กิโลกรัมต่อถังข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 
38.1 กรัม 

สรรพคุณของข้ำวเหนียวด�ำพันธุ์ลืมผัว
 เมล็ดของข้าวเหนียวลืมผัวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระ 
เช่น แอนโทไซยานิน และแกมมาโอไรซานอล  กรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมกา 3  
โอเมกา 6 และโอเมกา 9 วิตามิน เช่น วิตามิน บี1 และวิตามิน บี2 ธาตุอาหารอื่น ๆ   
เช่น เหล็ก แคลเซียม และแมงกานีส
 คุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้ สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ลดการแข็งตัว 
ของเลือด ลดการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยบ�ารุงตับ ป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือโรค 
อัลไซเมอร์ ลดไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคหย่อนสมรรถภาพทาง 
เพศในชายและหญิง เป็นต้น

                             
*กรมวิชาการข้าว
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 ข้าวก�่าลมืผวั เป็นข้าวเหนยีวด�าพนัธุพ์ืน้เมอืงท่ีปลูกในกลุ่มชาตพินัธุม้์ง 
บ้านรวมไทยพฒันาที ่3 ต�าบลรวมไทย พฒันา อ�าเภอพบพระ จงัหวดัตาก  ปลกู 
ในสภาพไร่พื้นที่สูง อากาศที่เย็น (สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง ประมาณ  
650 เมตร) อยู่ในกลุ่มพันธุ์ข้าวเหนียวด�าที่พี่น้องม้งเรียกรวมๆ กันว่า “เบ้ลฉัง” 
และปลูกเพื่อใช้ท�าขนมหวานในเทศกาลปีใหม่ โดยจะน�าข้าวเหนียวนึ่งสุก  
ต�าด้วยครกมองหรือครกต�าข้าวให้เหนียวคล้ายกับแป้ง ปั้นเป็นแผ่นกลม แล้ว 
ห่อด้วยใบตอง ปิ้ ไฟจนหอม รับประทานกับน�้าอ้อย นมข้นหวาน หรือน�้าตาล  
เรียกว่า “จั๋ว” 

 ที่มาของค�าว่า “ลืมผัว” นั้น มาจากเมื่อสามีชาวม้ง ได้ออกไปท�า 
ธุระนอกบ้าน โดยให้ภรรยาหุงข้าวไว้ แต่ระหว่างท่ีรอสามีกลับบ้าน 
ภรรยาได้หยิบข้าวที่สุกแล้วมาปั้นกินเล่น ด้วยความที่ข้าวดังกล่าว 
มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อยเคี้ยวเพลิน ภรรยาจึงกินข้าวหมด 
โดยรู้ตัวไม่เหลือเก็บไว้ให้สามี เรียกว่า อร่อยจนลืมผัว นั่นเอง                  

กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่หนึ่ง สร้ำงกำรเรียนรู้ กระตุ้นควำมสนใจ

 การส่งเสริมให้ชาวบ้านหมู ่บ้านน�้าป้าก เปล่ียนแปลง 
แนวคิดเดิมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพด ให ้
เปลี่ยนมาเป็นข้าวเหนียวด�าพันธุ์ลืมผัวสร้างรายได้นั้น เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมปิดทองหลังพระฯ เริ่มต้นจากพบปะหารือกับผู้น�าชุมชน 
ชวนคิดว่าในการที่เราจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวก�่าลืมผัวใน 
พืน้ทีบ้่านน�า้ป้ากเหมาะสมหรอืไม่ เสนอให้เหน็ว่าชาวบ้านท�าแล้วจะ 
ได้อะไร เพื่อหาข้อเสนอแนะในการพิจารณากิจกรรมที่น�ามาส่งเสริม

 การกระตุ ้นให้เกษตรกรเรียนรู ้และเปรียบเทียบต้นทุนและรายได ้
ระหว่างการปลูกข้าวก�่ากับข้าวโพด ในฤดูกาลผลิตปีพ.ศ. 2559 นั้น ค�านวณ
ต้นทุนการผลิตข้าวโพด 4,500 บาทต่อไร่  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่   
จะมรีายได้ประมาณ 2,250 บาทต่อไร่  ส่วนต้นทุนการผลิตข้าวก�า่ 2,500  บาทต่อ
ไร่   ได้ผลผลิตเฉลี่ย   200 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ประมาณ 4,000 บาทต่อ
ไร่  รายได้ทีเ่พิม่ขึน้สร้างความดงึดดูใจของเกษตรกรท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการผลิต  
เหตผุลทีต้่องเอาตวัเงนิมาใช้ในการพูดคยุเพราะต้องการสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุน ผลผลิต และรายได้ข้าวโพด กับข้าวก�่า

 พืช ต้นทุน  ผลผลิตเฉลี่ย รายได้
 (บาทต่อไร่) (กิโลกรัม) (บาทต่อไร่)
 ข้าวโพด 4,500  450 2,250
 ข้าวก�่า 2,500   200 4,000

  ในปีแรกที่มีการส่งเสริมการปลูกข้าวก�่า นายจตุพร ค�าปัน หนึ่งในเกษตรกรหัวก้าวหน้า
ตัดสินใจแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดมาปลูกข้าวก�่า โดยยังคงปลูกข้าวโพด 5 ไร่ ได้ผลผลิต 3,200 
กิโลกรัม ขายได้ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท รายได้จากการขายข้าวโพด 14,400 บาท  และ 
ปลูกข้าวก�่า 3 ไร่ ได้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 23 บาท  รายได้จาก 
การขายข้าวก�่า 27,600 บาท 

ตารางที่ 2  พื้นที่ ต้นทุน ผลผลิต และรายได้ ข้าวโพด กับข้าวก�่าแปลงนายจตุพร ค�าปัน

 พืช พื้นที่ ต้นทุน  ผลผลิต ราคา รายได้  รายได้สุทธิ
 (ไร่) (บาท) (กิโลกรัม) (บาท/ก.ก) (บาท) (บาท)
 ข้าวโพด 5 22,500 3,200 4.50 14,400 -8,100
 ข้าวก�่า 3 7,500 1,200 23 27,600 20,100
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ขั้นตอนที่สอง  จัดตั้งกลุ่ม เติมควำมรู้  ติดตำมต่อเนื่อง

  เมื่อรวบรวมเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวก�่าแล้ว เจ้าหน้าที่ 
จะนัดหมายจัดเวทีประชุมร่วมกับเกษตรกร พัฒนากฎระเบียบ 
แนวทางการปฏิบัติระหว่างกระบวนการผลิตชาวบ้าน การจัดท�า 
แผนปฏิทินการผลิตร่วมกับชาวบ้านในการก�าหนดวัน เวลา 
ในการตรวจติดตามการเจริญเติบโต โรคหรือแมลง ก�าหนดช่วง
เวลาในการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกระยะ ได้แก่ ระยะข้าวแตกกอ 
ระยะข้าวตั้งท้อง ระยะข้าวออกรวง จนถึงการเก็บเกี่ยว การติดต่อ 
ประสานงานกับชาวบ้านต้องมีความสม�่าเสมอ ต่อเนื่อง ไม่เงียบ 
หายไปเพื่อการสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งมีการประสานหน่วยงาน 
ทีเกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร ตัวอย่าง 
เช่น ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ในการรับรองมาตรฐาน GAP หน่วยงาน 
เกษตรอ�าเภอในการให้ความรู้เรื่องโรคและแมลง และพ่อค้าท่ีจะ 
มารับซื้อผลผลิต 

  หลังจากข้าวออกรวงพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมจึงนัดประชุมกลุ่มเกษตรกรชี้แจงสถานการณ์ราคา ความ 
ต้องการของตลาดคุณภาพของผลผลิต โดยให้ความรู้วิธีการวัด 
คุณภาพจากสี ปริมาณข้าวพันธุ์อื่นปะปน ความสะอาดและความ 
ชืน้ของผลผลติ เพ่ือให้ได้ผลผลติทีม่คีณุภาพสงู ตรงกบัความต้องการ
ของตลาด
  กระบวนการรวมกลุ่มนับว่าเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง  
เจ้าหน้าทีจ่ะร่วมประชมุกลุม่เกษตรกรในช่วงการเลือกคณะกรรมการ 
และก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความ 
เข้มแข็งของกลุ่ม กระตุ้นให้เกิดการติดต่อตลาด และตัดวงจร 
ของพ่อค้าคนกลางเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
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  ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนี้ ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงพื้นที่
สอบถามความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง เพราะเกษตรกร 
เป็นผูป้ฏบิตัแิละลงทนุเอง  เมือ่เกษตรกรตดัสนิใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นวถิกีารผลติแล้ว ในการ 
วางแผนการปฏิบัติและการผลิตต้องให้ชาวบ้านเป็นตัวหลักในการวางแผน เจ้าหน้าที่เอง
เป็นเพียงผู้ที่คอยให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่ิงที่ไม่ควรท�า คือ ต้องไม่ 
   คิดแทนชาวบ้าน 

อนาคตข้าวก�่าลืมผัวกับการก้าวไปสู่ความยั่งยืนของบ้านน�า้ป้าก
  ด้วยความเอาใจใส่ การท�างานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
ข้าวโพดเป็นการปลูกข้าวก�่า ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่บ้านน�า้ปากซึ่งอยู่ในสภาพภูมิประเทศบนที่สูง 
มีการขยายจ�านวนสมาชิกเข้าร่วมปลูกข้าวก�่าเพิ่มขึ้นจาก 34 ราย เป็น 50 กว่าราย เกษตรกร 
บางส่วนตัดสินใจเลิกปลูกข้าวโพดจากที่เคยใช้ระบบแบ่งพื้นท่ีปลูกท้ังข้าวโพดและข้าวก�่าในปี 
ทีผ่่านมา และปลกูเฉพาะข้าวก�า่พนัธุล์มืผวัเพยีงอย่างเดยีวท�าให้พืน้ทีป่ลกูข้าวโพดลดน้อยลงไป
เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานและร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการต่อยอดพัฒนาไปสู่ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุข้าวก�่า และการแปรรูปข้าวก�่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตต่อไป
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ฝายเพื่อชีวิตที่บ้านน�า้ช้าง  

วันชัย บัวแสน  

  จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตามยุคเทคโนโลยี เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้ผู ้คนต้อง 
ปรับเปล่ียนการด�ารงชีพด้านเกษตรกรรม บ้านน�้าช้าง ต�าบลขุนน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนเขาหัวโล้น ประสบกับปัญหาการพังทลายของหน้าดิน น�้าท่วม  
สาเหตุมาจากการใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ ส่งผลให้ระบบนิเวศไม่สมดุลนั้น ใครเล่าจะ 
คิดว่า เพียงการสร้างฝายเพ่ือชะลอน�้าจากร่องห้วย จะช่วยให้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
คล่ีคลาย เกิดการฟื้นฟูของป่า ความชื้นของดิน มีน�้า มีอาชีพ มีรายได้ มีป่าเพิ่ม ชุมชนได้รับ 
สนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมาปรับใช้ บวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แล้วน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ซ่อมแซมไม่สร้างใหม่
  ต�าบลขุนน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็น 
พื้นที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า และปัญหาการ 
ตัดไม้ ชุมชนถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่า น�้าไม่เพียงพอต่อการท�า 
เกษตร แหล่งเก็บน�้ามีไม่พอ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาช้านาน  
ในช่วงปี 2558 จังหวัดน่านได้ด�าเนินโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง  
เสริมฝาย อ่างเก็บน�้า การส่งน�้าด้วยระบบท่อ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
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ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย 
เน้นการซ่อมแซมฝายและแหล่งน�า้เดมิทีช่�ารดุเสยีหาย  ฝ่ายปกครองอ�าเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อ 
ลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงให้ผู้น�าในหมู่บ้าน 
พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านไปเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาระบบน�้าเพื่อ 
การเกษตร ทีม่ลูนธิแิม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ และโครงการปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ ด�าเนินงานในอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู ้แก ่

ชาวบ้านในด้านการเสนอโครงการ การส�ารวจแหล่งน�้า การคิดพื้นที่ 
รับน�้า จ�านวนผู ้ที่ได้รับประโยชน์  โดยเจ้าหน้าที่ด้านช่างของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล ลงไปร่วมท�าข้อมูลด้วย  

  จากการส�ารวจความช�ารุดเสียหายของฝายร่วมกบัชาวบ้าน  
และวิเคราะห์ข้อมูล ช่าง อบต.ได้ออกแบบฝายท่ีต้องซ่อมแซม 

ทั้งหมด 35 ตัว เป็นฝายแบบกล่องเกเบี้ยนทั้งหมด โดยใช้วัสด ุ
ที่เรียกว่ากล่องเกเบี้ยน มีลักษณะเป็นกล่องลวดตาข่ายรูปทรง 

สี่เหลี่ยม ใส่ก้อนหินเรียงลงไปจนเต็ม เทปูนทับเพื่อเสริมความแข็งแรง  
 ซึ่งจะมีความแข็งแรงทนทานไม่น้อยกว่าฝายคอนเกรีต เมื่อจัดท�า 
ข้อมูลโครงการพร้อมแล้ว อ�าเภอจึงจัดประชุมประชาคมเพื่อคืน 
ข้อมูลให้ชุมชนร่วมตรวจสอบข้อมูล โดยเสนอให้ชาวบ้านเห็น 
ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งปริมาณพื้นที่รับน�้าที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  

เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างก่อนและหลังการซ่อมแซม แต่เงื่อนไข 
คือชาวบ้านที่เป็นผู้รับประโยชน์ต้องลงมือท�าเอง และชาวบ้านต้อง 

เห็นด้วย 70% เพื่อให้เห็นปริมาณแรงงานที่จะมาร่วมท�า หลังจากนั้น 
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติจึงรวบรวมข้อมูลและข้อสรุปจากการประชาคม   
เสนอไปที่จังหวัดน่าน เพื่อให้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฝายเข้าพื้นท่ี    
ภายใน 7 วัน วัสดุอุปกรณ์ก็เข้าถึงพื้นที่ ณ จุดที่เป็นที่ตั้งของฝายเรียบร้อย 
ประกอบด้วย กล่องเกเบี้ยน มีลักษณะเป็นกล่องลวดตาข่าย รูปทรง 4  
เหลี่ยม กว้าง 1เมตร ยาว 2 เมตร สูง 50 เซนติเมตร ท่อส่งน�้า PVC ขนาด 
ต่างๆ เริ่มโครงการที่บ้านน�้าช้าง จ�านวน 35 โครงการ เจ้าของพื้นที่ที ่
เป็นจุดสร้างฝายจะต้องเป็นผู้มารับและเช็คอุปกรณ์  
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ชุมชนเป็นหลักในการขับเคลื่อน
  การวางแผนงานซ่อมแซมฝายนั้น ทีมช่าง อบต.ท่ีมีความรู้เร่ืองการท�าโครงสร้างฝาย 
จะลงพื้นที่ วางรูปแบบการสร้างและผังแปลงให้ตรงกับแบบแปลนที่เขียนไว้ และให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง เมื่อตกลงกันได้ ก็วางแผนปฎิทินการท�างาน
โดยหลีกเลี่ยงการท�างานช่วงฤดูเพาะปลูกซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน เพราะเป็นปัญหาเร่ืองการขนส่ง
ของเข้าพื้นที่ล�าบาก อีกทั้งชาวบ้านก็เร่งการเพาะปลูกให้ทันตามฤดูกาลเพาะปลูก ช่วงที่เหมาะ
ในการสร้างฝายควรท�าช่วงหน้าแล้ง ที่ชาวบ้านเสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีเวลาในการ
ท�างานและระดมแรงงานมาช่วยกัน

  ในวันที่เริ่มกิจกรรมซ่อมแซมฝาย กลุ่มคนท่ีได้รับประโยชน์จะมาร่วมกันลงแรงท�า  
และแต่งตั้ง “แก่เหมืองแก่ฝาย” ซึ่งเป็นบุคคลที่สมาชิกกลุ่มมีความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาจาก 
ประสบการณ์ท�างาน แบ่งหน้าที่กันท�า เช่น การปรับพื้นท่ีให้สามารถวางกล่องเกเบี้ยน การผูก 
กล่อง การเตรียมหินใส่กล่อง เป็นต้น การท�างานในแต่ละขั้นตอนหากเกิด 
ปัญหาขณะปฎิบัติงาน กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จะต้องตกลงกันให้ได้ 
ข้อสรุปในวันนั้น ไม่ปล่อยให้ข้ามคืนหรือยืดเยื้อ เนื่องจากปัญหา 
บางอย่าง เช่น การผูกกล่องผิดรูป “สล่า” หรือผู้มีความรู้ด้าน 
ช่างก่อสร้างของชุมชน สามารถแนะน�าให้ผูกใหม่ได้ ท�าให้ 
งานเดินได้เร็วขึ้น นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน 
ที่สนใจเรียนรู ้ขั้นตอนการสร้างฝาย เข้ามาศึกษาและร่วม 
ลงมือท�ากับชุมชน ซึ่งกลุ่มต้องเน้นการท�างานร่วมกัน แม้จะ 
มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ฝายที่ร่วมกันท�านั้นจะ 
น�าไปสู่การได้รับประโยชน์ร่วมกัน
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 ชาวบ้านน�้าช้างสามารถซ่อมแซมฝายท่ีช�ารุดเสร็จท้ัง 35  
โครงการ ทันก่อนหน้าฝนมา ท�าให้สามารถชะลอความรุนแรง 

ของน�้า และเบี่ยงเบนทางน�้าได้ลดความสูญเสียด้านกัดเซาะตลิ่ง  
ดินถล่ม น�้าไม่ท่วมพื้นที่การเกษตร และสามารถกระจายน�้าเข้า 
พื้นที่การเกษตรจากเดิม 400 ไร่ เป็น 700 ไร่ ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 
จาก 30 ถังต่อไร่เป็น 70 ถังต่อไร่ ช่วยสร้างอาชีพโดยการปลูกพืช 

ในฤดูกาล และพืชหลังนา ท�าให้เกิดรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ 
ยงัปลกูพชือายสุัน้หลงัการเกบ็เกีย่วข้าว เช่น ถัว่เหลอืง ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

ผักสวนครัว ท�าให้ระบบนิเวศกลับคืน เช่น ปูผา กุ้ง ปลาแก้ม เป็นต้น 
และที่ส�าคัญฝาย ทั้ง 35 ตัว ลดการตัดไม้มาสร้างฝายแบบเดิมได้ถึง  
122,500 ต้นต่อปี จากเดิมฝาย 1 ตัว ต้องใช้ไม้ประมาณ 3,000-5,000  
ต้นต่อปี 

ถ่ายทอดความรู้ขยายผล
  เม่ือเห็นผลส�าเร็จจากการสร้างฝายท่ีบ้านน�้าช้างแล้ว ผู้น�า 
ชุมชนจากหมู่บ้านใกล้เคียง อาทิ หมู ่บ้านกิ่วจันทร์ ได้มาปรึกษาแก่
เหมืองแก่ฝายบ้านน�้าช้างเกี่ยวกับปัญหาระบบน�้า หลังจากได้รับฟัง 

ประสบการณ์จากบ้านน�้าช้างแล้ว ผู้ใหญ่บ้านกิ่วจันทร์ก็จัดประชุม 
ชาวบ้านเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการ

ของชุมชน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  
จึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้บ้านกิ่วจันทร์ จ�านวน 5 โครงการ 
ระยะเวลาด�าเนินงาน 6 เดือน ท�าให้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ทาง 

การเกษตรจากเดิม 40 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 150 ไร่ ชาวบ้านปลูกข้าวได้ 
ผลผลิตเพิ่ม 50 ถังต่อไร่ จากเดิมปลูกได้เพียง 25 ถังต่อไร่ ลดพื้นที่ 

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด มาปลูกพืชหลังนาสร้างรายได ้
ต ่อเนื่อง นอกจากนี้วัยแรงงานที่ไปรับจ ้างนอกพื้นที่  เมื่อเห็นการ 
เปลี่ยนแปลงด้านระบบน�้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ก็ตัดสินใจกลับมา 
ท�าเกษตรอยู่กับครอบครัว
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  ปัจจุบัน ฝายทั้งหมดยังใช้งานได้ปกติ เมื่อมีการช�ารุดเสียหาย กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 
รวบรวมปัจจัยจากการขายผลผลิตเพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซม โดยไม่รองบประมาณจาก 
ภาครัฐ แม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นกลุ่มกองทุนที่เป็นรูปธรรม แต่เมื่อเกิดปัญหากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
ก็พร้อมแก้ปัญหาร่วมกันโดยเน้นให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบของชุมชน คือ กฎระเบียบ 
ของผู้ใช้น�้าหรือผู้รับผลประโยชน์ เมื่อมีรายได้จากการน�าน�้าไปใช้แล้วให้หักรายได้ส่วนหน่ึงเข้า 
กองกลาง หรือท�าเป็นกองทุน เพื่อน�าเงินส่วนนี้ไว้ซ่อมแซม บ�ารุง เมื่อฝายช�ารุด เสียหายจาก 
การใช้งาน โดยชุมชนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

บทสรุป
  การท�างานของทีมงานปิดทองฯ ร่วมกับชาวบ้าน มีการส�ารวจพื้นที่ 
วิเคราะห์ วางแผน รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ พูดคุยหลักการให้เหมาะสม 
ในเรื่องการสร้างฝายเพ่ือให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถวัดผลเรื่อง
รายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชนอกฤดู ผลผลิตเพิ่มขึ้น ฟื้นฟูระบบนิเวศกลับคืนมา 
สิ่งที่ควรระวังคือ ความคิดที่แตกต่างของชาวบ้านในพื้นที่ระหว่างการปฏิบัติงาน  
ควรหาข้อยุติให้ได้โดยเร็วที่สุดเพ่ือสามารถด�าเนินงานต่อไปได้ การสร้างความเข้าใจ 
ในการบริหารจัดการของชุมชนเป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานหรือองค์กร ต้องร่วมให้    
 ความรู้ให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี 
   การเปลี่ยนแปลง
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จุฬาฯ ฮักน่าน

สิทธิชัย ปราศรัย

“จะดีแค่ไหน หากเราทุกคนต่างไม่รีรอ 
ที่จะท�าอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น”

แอนแน่ แฟรงค์.
 
  นสิตินกัศกึษานัน้เป็นพลงัทีส่�าคญั เป็นก�าลังหลักของประเทศในอนาคตนิสิตนักศกึษามี 
โอกาสเรยีนทฤษฎ ีผ่านหนงัสอื ต�ารา และครูผู้สอน ในห้องส่ีเหล่ียมมากกว่าการเรียนภาคปฏิบตัิ
หากมกีารสนบัสนนุและปลกุพลงัของนสิตินกัศกึษาให้ลกุขึน้มาท�างานเพือ่สงัคม การเรยีนรูพ้ร้อม 
ใช้ศาสตร์ความรู้ของตนเองที่ร�่าเรียนมา น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในห้องเรียนขนาดใหญ่ และ
เรียนรู้จากต�าราที่มีชีวิต นิสิตนักศึกษาก็จะเป็นพลังการพัฒนาที่ส�าคัญ

ก�าเนิดจุฬาฯ ฮักน่าน
  จากเมืองกรุง สู ่เมืองน่าน เส้นทางหลายร้อยกิโลจากกรุงเทพฯ ท่ีกลุ่มนิสิตจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจิตอาสาที่จะพัฒนาชนบท พื้นที่จังหวัดน่าน หวังว่าวันหนึ่ง 
ชาวบ้านจะกินดีมีสุขเหมือนพวกเธอต่างพ่อแม่แต่มีใจเป็นหนึ่ง อุดมการณ์ในการที่จะร่วม 
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สรรค์สร้างสังคมจากพลังนิสิตนักศึกษา เส้นทางการเกิดขึ้นของกลุ่ม กิจกรรมที่ก่อให้เกิด 
การพัฒนานั้นคืออะไร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากท�าโครงการฯ แล้วนั้น จะท�าให้ 
ประเทศไทยเปลี่ยนได้อย่างไร

  “จุฬาฯฮักน่าน” หรือ โครงการจุฬาฯ - อาสาพัฒนาชนบทจังหวัดน่าน เป็นการรวมตัว 
จากกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณ 120 คนท่ีมีจิตอาสาต้องการท่ีจะท�างาน 
เพ่ือสังคม จาก 11 คณะ เช่น คณะอักษรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และการกีฬา ฯลฯ โดยมี 
ทีมบริหาร 20 คน ซึ่งกว่าจะรวมตัวมาเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและสามารถด�าเนินการเองได้ ทีม 
จุฬาฯฮักน่าน จะต้องผ่านด่านอุปสรรคมากมาย ท้ังในเร่ืองด้านความคิดระหว่างกลุ่มเพื่อน 
กันเอง ปัญหาการเดินทางไปท�างานอาสาในพื้นที่ห่างไกล

  จุดเริ่มต้นของกลุ่ม คือมูลนิธิรากแก้ว จัดท�าโครงการเพื่อการพัฒนาประเทศตาม 
ยุทธศาสตร์ รัฐบาล คือ “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต 
นักศึกษา” ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ด้วยความเชื่อว่าพลังของ 
นิสิตนักศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่ง โดยการท�างานเชิงพื้นท่ีควบคู่กับการพัฒนา 
ศักยภาพของนิสิต โดยการเปิดรับสมัครนิสิตที่มีใจอาสาอยากท�างานเพื่อสังคม โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้น�าประธานสโมสรประธานชมชมต่าง ๆ  และกลุ่มเป้าหมายรอง เป็น 
นิสิตทั่วไปที่มีใจอาสา ซึ่งมีทีมงานรับผิดชอบในการคัดเลือก คือ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญ 
ประโยชน์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เป็นคนคัดเลือกนิสิต 
เข้ามาท�ากิจกรรม โดยการคัดเลือกนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1. ประกาศรับสมัคร และพิจารณา 
จากค�าตอบในใบสมัคร และ 2. การสัมภาษณ์ ซึ่งมีนิสิตสนใจสมัครประมาณ 60 กว่าคน ซึ่งมา 
จากหลากหลายคณะ ทั้งสายสังคมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ค่ายเรียนรู้วิถีชุมชน เข้าใจ เข้าถึง
  การจัดสัมมนาผู้น�านิสิตครั้งที่ 1 เรียนรู้แนวทางการด�าเนินงาน 
ตามศาสตร์พระราชาการเรียนรู้กระบวนการเข้าใจเข้าถึง พัฒนาและ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม- 
ราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ที่บ้าน 
เปียงก่อ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ท�าความเข้าใจและเห็น 
กระบวนการท�างานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่แท้จริง นิสิตมีการลงศึกษาชุมชนด้าน 
สิ่งแวดล้อม ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจภายในชุมชนสัมผัสบริบทพื้นท่ีจริงเข้าใจถึง 
สภาพความเป็นอยูข่องชาวบ้าน ซึง่ข้อมลูทีเ่กบ็มาได้น้ันเป็นข้อมลูท่ีส�าคญัในการด�าเนินงานต่อไป

  การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 การพัฒนาทักษะการพัฒนาชุมชนให้แก่นิสิต แต่นิสิตกลุ่มที่ 
เข้าร่วมการสัมนาครั้งที่สองมีน้อยมาก ส่วนหนึ่งมีภาระด้านการเรียน และส่วนหนึ่งไม่ชอบ 
กระบวนการท�างานทีเ่ป็นล�าดบัข้ันเพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล และต้องการให้การออกแบบ
กิจกรรมแบบค่ายทั่วไปที่เคยท�ามามากกว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่สองจึงเป็นนิสิตกลุ่มใหม่  
ซึง่ทมีงานเจ้าหน้าทีต้่องปรบัและท�าความเข้าใจมากขึน้ พร้อมลงรายละเอยีดโครงการฯ กจิกรรม 
หลักในครั้งนี้เป็นการลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย  
1 หมู่บ้าน จาก 5 หมู่บ้าน พร้อมกับการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ตามกระบวนการ
ทีว่างแผนไว้ พบว่านสิติบางคนเข้าใจว่าตนเองถกูหลอกมาท�างาน เจ้าหน้าทีม่ลูนธิฯิ  จงึต้องชีแ้จง 
ท�าความเข้าใจว่าการด�าเนินงานตามศาสตร์พระราชานั้น ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

  ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการพัฒนาโครงการ นิสิตได้ลงพื้นที่ในเวลา   
08.00 น. ปรากฏว่าชาวบ้านไม่มีใครอยู่บ้านเพื่อให้ข้อมูล จึงท�าให้นิสิตเสียเวลาทั้งวันในการ 
หาข้อมูล และข้อมูลที่ได้มานั้นก็จะมาจากกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่บ้านเท่านั้น ดังนั้นใน 
การลงชุมชนในการเก็บข้อมูลครั้งต่อไป ควรจะวางแผนตกลงกับชุมชน วันเวลาที่ชัดเจน 
และประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยยึดเวลาของชุมชนเป็นหลัก เพื่อจะได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ตรงกับที่ตั้งไว้  ข้อมูลที่ได้มานั้นก็จะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ดี

  จากกจิกรรมครัง้ที ่1 และ 2 ทีจ่งัหวดัน่าน เกดิปัญหาในการท�างานมากมาย และแทบจะ
หากลุ่มนิสิตที่ใช่ ทีมที่ใช่ ในการท�างานพัฒนานั้นไม่เจอ เพราะนิสิตเองนั้นก็มีหน้าที่ที่ต้องเรียน
หนังสือเป็นหลักอยู่แล้ว ต่างคนต่างหน้าที่ การที่จะมาท�างานเพื่อสังคมหรืองานอาสาสมัครนั้น 
ต้องมาจากใจที่พร้อม และอยากจะช่วยเหลือเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว  เจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้รับผิด
ชอบโครงการก็เฝ้ารอและค้นหาคนที่ใช่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งต่อไป 
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 ขยายฐานเครือข่ายจุฬาฯ ฮักน่าน
  การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 การน�าข้อมูลชุมชนที่ได้จากการเก็บวิเคราะห์ปัญหาแล้วนั้น  
ส่งคืนให้กับชุมชน โดยมีหน่วยงานราชการจากท้องที่และท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันรับฟังการส่ง
คืนข้อมูล การท�ากิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อบจ.)มส่ีวนช่วยในกระบวนการคดัเลอืกนสิติทีจ่ะเข้ามาร่วมโครงการอกีครัง้อย่าง
แข็งขัน นิสิตกลุ่มเดิม 3 - 4 คน ที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากกิจกรรมตั้งแต่ครั้งที่ 1 ได้เรียนรู้การท�างาน
ที่เริ่มเห็นผล จึงซักชวนให้เพื่อน ๆ  จากต่างคณะมาร่วมเข้าโครงการฯ เพื่อจะขยายฐานเครือข่าย
การท�างานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  กระบวนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 นี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้วท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาใน
การท�างาน และมอบหมายให้นิสิตเป็นตัวหลักในการท�างาน มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม 
และวางแผนโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้รับในการท�ากิจกรรม ครั้งที่ 1 - 2 ของพวกเขากันเอง  
การส่ังสมพละก�าลังที่เกิดข้ึนนั้นเป็นไปตามล�าดับ ในท่ีสุดจึงเกิด 
กลุ่มนิสิตที่มีใจรักในงานด้านอาสาสมัคร จากคณะต่าง ๆ  ของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมกลุ ่มเป็นกลไกการท�างาน 
ในพื้นที่เป้าหมาย ระหว่างมูลนิธิรากแก้ว และจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ท่ีมีชื่อว่า “จุฬาฯ ฮักน่าน” หรือ “โครงการ 
จุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาชนบนจังหวัดน่าน”

  การที่นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสลงท�างานเพื่อชุมชน โดยการประยุกต์ศาสตร์
ท้ังสามศาสตร์ คือ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล และภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการ 
พัฒนาพื้นที่ และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนั้น เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาตัวของ 
นิสิต อย่างน้อยก็เพียงหวังว่า คุณภาพของบัณฑิตไทย ที่จบการศึกษาพร้อมจะออก 
ไปสู่โลกกว้าง จะหันหลังมองกลับดูผู้คนที่อยู่โลกใบกลมๆ ด้วยกัน ทุกคนมีความ 
เข้าใจในรากเหง้าของสังคม คิดถึงผู้อื่นก่อนคิดถึงตนเองเสมอ สังคมไทยนั้นจะมี 
แต่ความสุขถึงแม้โลกเราจะเดินตามท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ก็ตาม เชื่อเหลือเกิน 
 ว่า “จิตอาสา” มีอยู่ในตัวของทุกคน และพร้อมจะลุกขึ้นมารวมพลังกันพัฒนาให ้
   ประเทศชาติของเราดีขึ้น 
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โรงสีที่รัก

ณัฐพงศ์  กอบกระโทก

 

  บ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม ต�าบลกุดหมากไฟ อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
ภายใต้โครงการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
โดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ ร่วมท�างาน 
อยู่ในพื้นที่ เมื่อครั้งเริ่มโครงการเมื่อปี 2554 ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซาน 
เพื่อสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในระหว่างที่ก�าลัง 
พฒันาระบบส่งน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ห้วยคล้าย แต่ด้วยหมพูนัธุเ์หมยซาน
เป็นพันธุ ์ที่ เลี้ยงง ่ายและลูกดก ท�าให้ปริมาณหมูในหมู ่บ ้านม ี
จ�านวนเยอะขึ้น แม้ว่าจะมีการปลูกต้นกล้วยเพื่อเป็น 
อาหารหมูแล้วก็ตาม แต่ก็ยังจ�าเป็นต้องใช้ร�าในการ 
ผสมอาหารให้หมูมากขึ้น จึงเป็นที่มาของความ 
ต้องการโรงสีข้าวชุมชน ประกอบกับการที่ชาวบ้าน
น�าข้าวเปลือกไปสีกับที่โรงสีของหมู ่บ้านอื่นหรือ 
โรงสีที่ไม่ใช่เป็นของชุมชน จะท�าให้เสียโอกาสและ
รายได้ออกไปนอกพื้นที่  
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ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง
  โรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม สร้างขึ้น 
ในปี 2556 ด้วยความต้องการของชาวบ้านเอง หรือท่ีเรียกว่า  
“ระเบิดจากข้างใน” เมื่อชาวบ้านต้องการโรงสีข้าว โครงการฯ จึงจัด 
ประชุมชาวบ้านท�าความเข้าใจว่าชาวบ้านจะต้องสละเวลา ร่วม 
ลงแรง และรวบรวมเงินในหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งโครงสร้างของโรงสี
ข้าว คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านมีมติร่วมกันในการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อสร้างโรงสี จ�านวน 1 ไร่ 2 งาน โดยใช้เงินจากกองทุนการ
ศึกษาดูงาน จ�านวน 200,000 บาท และด�าเนินการถมดินปรับพื้นที่
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2555 ส่วนตัวโรงเรือนชาวบ้านได้ช่วย
กันรวบรวมไม้ยูคาลิปตัส เพื่อใช้เป็นโครงหลังคา และหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาร่วมกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้าง 
ได้แก่ พัฒนาชุมชนอ�าเภอหนองวัวซอ อ�าเภอหนองวัวซอ และใช้ 
แรงงานชาวบ้านในการก่อสร้างทัง้หมด โดยเทศบาลต�าบลกดุหมาก 
ไฟสนับสนุนการต่อระบบไฟฟ้าเข้าโรงสีชุมชน ท�าให้ด�าเนินการได้
โดยสมบูรณ์

  ในด้านการบริหารจัดการ โรงสีข้าวด�าเนินงานในรูปแบบ 
กลุ่มกองทุนโดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการ
บริหารโรงสีและมีกฎระเบียบกองทุน โดยเงินทุนในการด�าเนินงาน
เริ่มต้นมาจากการระดมหุ้นจากชาวบ้านหุ้นละ100 บาท สถาบัน 
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนเคร่ือง 
สีข้าวขนาดใหญ่ให้โรงสีชุมชน 1 เครื่อง มูลนิธิพระดาบสสนับสนุน
เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  1 เคร่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
มอบเครื่องสีข้าวกล้องให้กับชุมชน 1 เครื่อง เมื่อทุกอย่างพร้อมท้ัง 
โครงสร้างโรงเรอืน  เครือ่งสข้ีาว  ระบบไฟฟ้า และเงนิทนุ  การด�าเนนิ
งานของโรงสีชุมชนก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปี  2560 ก่อให้เกิด
รายได้กว่า 300,000 บาท
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เรียนรู้จากความผิดพลาด
  หลังจากด�าเนินงานโรงสีข้าวชุมชนได้ 3 ปี ก็มีเหตุการณ์
วิกฤติที่ทดสอบการด�าเนินงานของโรงสีเกิดขึ้นต้นปี 2559 เมื่อม ี
การสรุปยอดบัญชีการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 พบว่ายอดเงินใน 
บญัชกีบัจ�านวนเงนิไม่ตรงกนั  เนือ่งจากผูรั้บผิดชอบไม่สามารถสรุป 
ยอดบัญชีได้ ทีมงานและชาวบ้านจึงช่วยกันคิดทบทวนและหา 
สาเหตุของปัญหา พบว่าที่ผ่านมามีคณะกรรมการจ�านวน 9 คน  
แต่มอบหมายให้คนด�าเนนิงานเพยีงคนเดยีว ตัง้แต่การรบัข้าวเปลอืก 
จากชาวบ้านมาโรงส ีการสข้ีาว การบรรจ ุการส่งข้าวสารคนืชาวบ้าน 
รวมทั้งในเรื่องการสีข้าวกล้อง ขายปลายข้าว ขายร�า รวมถึงการ 
สีและบรรจุแปรรูปข้าวใส่บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของข้าวบรรจุถุง
สุญญากาศขาย ซึ่งมีการจดบันทึกรายการสินค้า รายรับ รายจ่าย 
ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้จ�านวนเงินกับยอดเงินในบัญชี ไม่ตรงกัน 

  จากสถานการณ์ดงักล่าว ทมีท�างานร่วมกบัคณะกรรมการ 
เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา มีการจัดประชุมหลาย 
ครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2559 เกือบตลอดทั้งปีแต่ยังไม่สามารถสรุป 
ยอดเงินได้ เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถสืบค้นจ�านวนเงิน 
บางส่วน ภายหลังคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ลงพื้นท่ีติดตามผล 
การด�าเนินงานในพ้ืนที่ ทางอ�าเภอหนองวัวซอได้ทราบปัญหา 
เกิดขึ้น จึงได้เข้ามาร่วมติดตามแก้ไขปัญหา ท�าให้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบัญชีโรงสีข้าวฯ โดยมีปลัดอ�าเภอ 
หนองวัวซอ หัวหน้าส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอหนองวัวซอ 
หัวหน้าส�านักงานเกษตรอ�าเภอหนองวัวซอที่มีความเชี่ยวชาญใน 
การท�าบัญชีและปิดงบดุล ช่วยสรุปบัญชีย้อนหลังให้กับกองทุน
โรงสีข้าวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม และเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะ
การแก้ปัญหาจ�าเป็นต้องอาศัยคนนอกพื้นที่หรือคนกลาง ที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือช�านาญในด้านนั้นๆ ควรจะเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท�างานร่วมกันกับผู้ที่มีประสบการณ์

 ประสบการณ์งานพัฒนาของคนรุ่นใหม่ 29



  ในท่ีสุด ปัญหาก็ได้รับการคล่ีคลายในช่วงต้นปี 2560   
สามารถสรุปสาเหตุของปัญหาการลงบัญชีที่ไม่ครบถ้วนได้ และน�า 
ไปสู่การปรับปรุงการด�าเนินงานของโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกล่าม- 
แสงอร่าม โดยจดัตัง้คณะกรรมการชดุใหม่  มกีารแบ่งบทบาทหน้าท่ี 
และรักษาระเบียบกฎกติกาอย่างเคร่งครัด มีการด�าเนินงานตาม
หน้าที่ทุกคน ท�าให้ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการที่แต่ละคน 
ท�าตามหน้าที่ กลุ่มมีรายได้ จากการขายปลายข้าว ขายร�า ให้กับ 
ชาวบ้านและชุมชนรอบข้าง 

  คณะกรรมการโรงสีข้าวชุมชน มีการแลกเปลี่ยนปัญหา
อุปสรรคกับเจ้าหน้าที่โครงการตลอดเวลา ในช่วงที่ราคาข้าวตกต�่า   
และต้องการขายข้าวที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP ที่โครงการฯ 
ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข้าวอุดรธานี ส่งเสริมให้ปลูกให้ได้ราคา 
เพ่ิมข้ึน จึงช่วยกันหาตลาดโดยประสานกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและ 
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ให้มณฑลทหารบกที่ 24 มารับซื้อข้าว 
ในโครงการช่วยชาวนา ท�าให้ชาวบ้านได้ราคาข้าวท่ีสูงกว่าเดิม  
รวมทั้งโรงสีก็มีรายได้เข้ามาบริหารกลุ่มจากเงินส่วนต่าง ในการ 
ขายข้าวในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจ

  บทเรียนที่ส�าคัญจากการด�าเนินงานโรงสีข้าวชุมชน คือ การบริหารจัดการกลุ่ม
ที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความโปร่งใสเร่ืองการเงินและบัญชี 
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการจัดตั้งกลุ่ม เม่ือใดก็ตามที่มีการบริหารจัดการที่ผิดพลาด 
หรือไม่รอบคอบประการใดประการหนึ่ง ปัญหาจะตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ถึงแม้ว่าที่ 
ผ่านมาโรงสีข้าวชุมชนจะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการภายใน แต่ก็ก้าวข้ามผ่านปัญหา 
ดังกล่าวโดยไม่ย่อท้อ จนสามารถฟื้นฟูกลับมาด�าเนินงานได้อีกคร้ัง และรักษากฎระเบียบ
กตกิาอย่างเคร่งครดั เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการด�าเนนิงาน บทเรยีนทีส่�าคัญอีกประการหนึง่ 
คือเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ ก็ควรมีบทบาทในการให้ค�าแนะน�า  
ให้ค�าปรึกษา และติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คณะกรรมการกลุ ่มได้เรียนรู ้
ประสบการณ์ดีๆ จากชุมชนอื่นๆ และควรมีมุมมองที่กว้างขึ้น มีความเข้าใจในการบริหาร 
   จัดการกลุ่มให้มีความเข็มแข็ง พร้อมที่จะเป็นโรงสีที่รักในชุมชนโคกล่าม-แสงอร่ามต่อไป

บทเรียน
ครั้งนี้
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ฝายปูนซีเมนต์ผสมดิน :  
สร้างความรู้สู่ชุมชน

    

วาสนา  ศรีดาชมภู 

 
  การสร้างฝาย เพ่ือการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าให้กับชาวบ้านต�าบลแก่นมะกรูด อ�าเภอ 
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่เกิดปัญหาขาดแคลนน�้าท�าการเกษตร ท�าให้มีรายได้น้อย ส่งผลถึง 
ภาวะหนี้สิน ความยากจนตามมา  ทีมพัฒนาปิดทองหลังพระได้น�าความรู้เรื่องฝายไปพูดคุย  
ให้ชาวบ้านเห็นความส�าคัญ ชวนคิด ชวนท�า จนเกิดกลุ่มคนท่ีเห็นประโยชน์ และให้ความ 
ร่วมมือ แม้จะพบกับความผิดพลาด ยังแก้ปัญหาไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้  แต่ก็ยังคงร่วมปรึกษา 
หารือ หาความรู้เพิ่มเติม น�าข้อดี ข้อเสีย ของฝายมาปรับแก้จนได้ผล สร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ชาวบ้านน�าไปปฏิบัติตาม 

  ชาวบ้านต�าบลแก่นมะกรูด อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยง 
เผ่าโปว์ที่เคยอาศัยอยู่ที่ป่ากรึงไกร ใจกลางป่าห้วยขาแข้ง และถูกอพยพออกมาอยู่ที่ต�าบลแก่น 
มะกรูด เขตป่าสงวนป่าห้วยขาแข้ง ต�าบลแก่นมะกรูดแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน  คือ หมู่  1 บ้านใต้  
หมู่ 2 บ้านคลองเสลา หมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และหมู่  4  บ้านอีมาดอีทราย ในหมู่บ้านใช้ทั้ง 
ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยในการสื่อสาร ความสัมพันธ์ภายในชุมชนเป็นลักษณะเครือญาติ 
หรือเกี่ยวดองโดยการแต่งงาน 
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เริ่มจากผู้ก่อการดี
  ทีมพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร 
พัฒนาหมู่บ้านจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง 
พระฯ  เจ้าหน้าที่จากอ�าเภอบ้านไร่ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัอทุยัธาน ีเจ้าหน้าทีจ่ากองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านไร่ 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อน.9 (หนองปรือ) และ 
เจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั 
อุทัยธานีได้เข้าพ้ืนที่ต�าบลแก่นมะกรูด เมื่อปี พ.ศ.2556 ภายใต้ 
ค�าสั่งของจังหวัดอุทัยธานี ในชื่อ “โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ 
แก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ท่ีต�าบลแก่นมะกรูด อ�าเภอบ้านไร่ จงัหวดั 
อุทัยธานี ตามแนวพระราชด�าริ” เพื่อแก้ไขปัญหาหลักคือ “การบุก 
รุกป่า” ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว ทีมพัฒนาได้ลงพื้นที่เพื่อสร้าง 
กระบวนการเข้าใจ เข้าถงึ พฒันา โดยการอาศยัอาคารสถานอีนามยั 
หลงัเก่าเป็นศนูย์ปฏบิตังิานชัว่คราวภายในหมูบ้่านบ้านใหม่คลององัวะ  

  ทีมพัฒนาได้ประชุมท�าความเข้าใจกับชาวบ้านโดยก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงาน และลงส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม 
ท�าให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการของชาวบ้าน ปัญหาหลักเป็น
เรือ่งของหนีส้นิ ปัญหาปากท้องทีร่ายได้ไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย เพราะ
รายได้หลักของชาวบ้านมาจากภาคการเกษตรท่ีจะเพาะปลูกได้ 
เพียงปีละ1 ครั้ง เนื่องจากอาศัยน�้าฝนในการเพาะปลูก  

  จากการลงส�ารวจในพื้นที่ ท�าให้ทีมพัฒนามองเห็นว่า
แท้จริงแล้วในพ้ืนท่ีต�าบลแก่นมะกรูดยังมีแหล่งน�้าท่ีชาวบ้านจะ
น�ามาใช้ท�าการเกษตรได้ นั่นคือน�้าในล�าห้วย จึงให้ชาวบ้านที่
รู้จักล�าห้วยต่างๆ พาส�ารวจ จนพบว่ามีล�าห้วยท่ีมีน�้า จ�านวน 19  
ล�าห้วย และติดตามการไหลของน�้าทั้งปีจนเหลือล�าห้วยที่มีความ 
เหมาะสมที่จะพัฒนาเรื่องระบบน�้า จ�านวน 7 ล�าห้วย 

  ทีมพัฒนาได้น�ารูปแบบการสร้างฝายเกษตรและบ่อพวง 
สนัเขาไปน�าเสนอภายในหมูบ้่านคลองเสลา ฝายเกษตรท่ีได้น�าเสนอ
ชาวบ้านเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) มีประตูระบายตะกอน  
เพื่อท�าความสะอาดหน้าฝาย ฝากท่อ (หมายถึง การน�าท่อน�้า PVC 
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วางไว้ในตัวฝายขณะก�าลังสร้างฝาย ท่อน�้าจะวางตามแนวล�าห้วย 
สูงกว่าพื้นล�าห้วย  30-50 เซนติเมตร ปากท่อยื่นออกมานอกตัว 
ฝายทั้ง 2 ด้าน) เพื่อต่อระบบน�้าส่งไปยังบ่อพวงสันเขา ที่ได้มีการ 
วัดจับระดับ ค�านวณแล้วว่าสามารถน�าน�้าขึ้นไปกักเก็บได้ ใน 
คร้ังแรกยังไม่สามารถชักชวนชาวบ้านได้ เน่ืองจากยังไม่มีความ 
มั่นใจทั้งในตัวทีมพัฒนาเพราะยังไม่รู้จัก และไม่เชื่อว่าจะสามารถ 
น�าน�้าขึ้นมาไว้บนสันเขาได้จริง การพูดคุย ชักชวน ยังมีอย่าง 
ต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเน้นท�าความ 
เข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านก่อน  เพื่อไปพูดคุยต่อกับชาวบ้าน  

สร้างความเข้าใจ สร้างแนวร่วม
  ในระยะแรกชาวบ้านยังไม่ให้ความร่วมมือมากนัก เพราะ
เป็นการท�างานแบบไม่มีค่าจ้าง ชาวบ้านต้องร่วมลงแรง แต่จะได้
รับประโยชน์โดยรวม  ซึ่งอาจจะส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วนมองว่า
ถูกเอาเปรียบ หรือมองว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ ต่อมาเมื่อมีการพูด
คุย ท�าความเข้าใจ กระตุ้นผู้ใหญ่บ้านมากกว่า 10 ครั้ง เพื่อชี้ให้เห็น
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในที่สุดก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน 
ทั้งหมู่บ้านในการสร้างฝายเกษตรตัวแรกขึ้น เมื่อสร้างฝายเสร็จ 
จะมีการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น�้า ให้ชาวบ้านคัดเลือกคณะกรรมการ
ขึ้นมาเป็นผู้ดูแล และมีการขยายผลต่อไปยังหมู่บ้านอื่นๆ จนเกิด 
เป็นฝายเกษตร 7 ฝาย และบ่อพวงสันเขา 8 บ่อ  

  ด้วยความไม่เข้าใจวิธีการบริหารจัดการของชาวบ้าน 
ประกอบด้วยจ�านวนผู้ได้รับประโยชน์จริงมีน้อยกว่าที่ได้รับแจ้งจาก 
ทีมพัฒนาก่อนที่จะสร้างฝาย เพราะเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น เมื่อเกิด
กรณีที่ฝายเสียหาย จึงไม่ได้รับการดูแล ซ่อมแซม ชาวบ้านที่เคยให้ 
ความร่วมมือจึงหายไปเกือบครึ่งหนึ่ง ทีมพัฒนาได้เข้าไปพูดคุย 
หลายครั้ง ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทีมพัฒนาจึงได้ 
พัฒนาระบบน�้าต่อจากของเดิมที่มีอยู่โดยท�าบ่อปูนซีเมนต์พักน�้า 
และวางระบบท่อน�้าเข้าสู ่แปลงเกษตรของชาวบ้าน เพื่อให้เกิด 
ความเชื่อมั่นและน�าน�้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ประสบการณ์งานพัฒนาของคนรุ่นใหม่ 33



  ดุษฎี เบิ่ง หรือ “ดา” ชาวบ้านคลองเสลา หนึ่งในอดีตอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.)
ในพืน้ที ่ดาร่วมกบัทมีพัฒนาในการสร้างฝายตัง้แต่เริม่ต้น ร่วมรบัรูปั้ญหามาโดยตลอดในระหว่าง
ที่มีการส่งเสริมการสร้างฝายเกษตร ทีมพัฒนาได้ท�ากระบวนการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน 
เรือ่งประโยชน์ของฝายทีช่่วยชะลอน�า้ สร้างความชุม่ชืน้ให้กบัร่องน�า้ ล�าห้วยโดยเฉพาะสร้างเหนอื
ล�าห้วยสาขาเหนือแปลงเกษตรของชาวบ้าน ด้วยรูปแบบฝายไม้ไผ่ ที่เป็นวัสดุที่หาง่ายในพื้นที่  
ใช้เวลา และคนท�าน้อย  ดาเป็นก�าลังส�าคัญในการชักชวนเพื่อนๆ วัยรุ่นบ้านคลองเสลา  
5-10 คนมาร่วมสร้างฝาย เพราะมองเห็นประโยชน์ในการน�าน�้าไปใช้ในแปลงเกษตรของตน  
จนเกิดฝายไม้ไผ่ขึ้นในต�าบลแก่นมะกรูดจ�านวน 104 ฝาย แต่ฝายไม้ไผ่นี้มีข้อเสียคืออายุการ 
ใช้งานสั้นเพียงปีเดียวก็ช�ารุด และเกิดปัญหาตะกอนทับถม  

เติมความรู้ สู่การประยุกต์ใช้
  เมื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าครั้งแรกไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร ทีมพัฒนาได้ชักชวนดา 
กับชาวบ้านที่มีความสนใจเรื่องฝาย จ�านวน 30 คน ไปร่วมเรียนรู้การสร้างฝายปูนซีเมนต์ผสม 
ดินที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่  
ฝายปนูซเีมนต์ผสมดนิ ท�าจากปนูซเีมนต์ผสมดนิและใช้หินเป็นส่วนประกอบในการสร้างตวัฝาย 
ใช้ระยะเวลาท�า 1 วัน แรงงาน 4-5 คน ฝายมีความแข็งแรง ช่วยชะลอน�้าและกักเก็บน�้าได้  
บางฝายฝากท่อต่อระบบน�้าเข้าใช้ในแปลงเกษตร หลังจากกลับจากดูงานแล้ว ทีมพัฒนาได ้
จัดอบรมเรื่องการสร้างฝายให้กับชาวบ้านและน�าปฏิบัติโดยมีดาและชาวบ้านที่ไปร่วมเรียนรู ้
จากห้วยฮ่องไคร้ร่วมถ่ายทอดความรู้  จนเกิดเป็นฝายปูนซีเมนต์ผสมดิน จ�านวน13 ฝาย  แม้ว่า 
ฝายจะมีความแข็งแรงกว่าฝายไม้ไผ่ แต่ยังคงมีปัญหาตะกอนทับถม ท�าความสะอาดหน้า 
ฝายยาก และบางฝายเมื่อตะกอนเต็มก็ส่งผลให้เบี่ยงทางน�้าเดิมจนสร้างความเดือดร้อนให ้
ชาวบ้านบางกลุ่มด้วย 
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  เม่ือต้องตอบโจทย์การท�าฝายให้มีความแข็งแรงและท�าความสะอาดฝายได้ด้วย 
ทีมพัฒนาจึงได้ปรึกษาหารือและศึกษาความเป็นไปได้  พัฒนาเป็นรูปแบบฝายปูนซีเมนต์ผสม 
ดนิแบบมปีระตรูะบายตะกอน ซึง่มข้ีอคดิเห็นแตกต่างกนั เพราะประตรูะบายตะกอนจะลดความ 
แข็งแรงของฝายลงได้  ฝายปูนซีเมนต์ผสมดินจะมีอายุการใช้งาน 15-20 ปี เมื่อเพิ่มประตูระบาย
ตะกอนเข้าไปอาจลดอายุการใช้งานเหลือเพียง 5-10 ปี แต่หากระหว่างน้ันฝายสามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์การน�าน�้ามาใช้เพื่อการเกษตรให้กับชาวบ้านได้ ก็น่าจะ 
เพียงพอแล้ว และไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างฝายขึ้นมาทดแทนจึงทดลองสร้างฝายในร่องห้วย 
บริเวณแปลงเกษตรของนายโจศึกษา ที่ต้องการน�้าเพื่อการเกษตร โดยฝากท่อต่อระบบน�้าเข้า 
บ่อ และ “ดา” ได้ท�าฝายปูนซีเมนต์ผสมดินแบบมีประตูระบายตะกอนบริเวณ 
ร่องน�้าในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง โดยชักชวนญาติ 4-5 คนมาช่วย 
ตั้งเป้าหมายท�าฝายทั้งหมด 4 ฝาย  วางแผนปลูกไผ่รอบล�าห้วยเพิ่มเติม 
จากของเดิมที่มีอยู ่เพ่ือสร้างความชุ ่มชื้นและลดการพังทลายของ 
หน้าดนิรอบล�าห้วย นอกจากนีไ้ด้ร่วมกบัชาวบ้านคนอืน่ ๆ  ทีใ่ห้ความสนใจ 
และท�าฝายระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2560 รวมจ�านวน  
14 ตัว ซึ่งผลของการท�าฝายแบบใหม่นี้ยังต้องศึกษาต่อไป 

  การท�างานของทีมพัฒนาต้องมีความอดทน มีความสม�่าเสมอ สร้างความไว้
วางใจให้เกิดข้ึนในใจชาวบ้าน และแสดงเจตนาที่ดี เรียนรู้ชุมชนอย่างเข้าใจ ยึดรูปแบบ 
การท�างานตามศาสตร์พระราชา ในการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การท�างานของทีมพัฒนา 
ไม่ได้จบเพียงการแก้ปัญหาเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น เมื่อแก้ไขเรื่องน�้าแล้ว ต้องร่วม 
กันคิดต่อว่าน�้าที่ได้มาจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดกับชุมชนพัฒนาตรงตาม 
ความต้องการของชาวบ้าน การท�างานแม้จะพบปัญหา อุปสรรค แต่หากเราไม่หยุดนิ่ง  
พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ร่วมปรึกษาหารือทั้งจากทีมงานและชาวบ้าน เจ้าของพื้นที่  
เพื่อหาแนวทางการท�างานที่มีความเหมาะสม จะท�าให้ได้ผลลัพธ์การท�างานที่สร้างความ 
 เช่ือม่ัน จากชาวบ้าน และการ ชวนคิดชวนท�าก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจนชาวบ้าน 
    สามารถน�ากลับไปท�าเองได้ เพื่อวัน  หนึ่งเป้าหมายที่วางไว้คือ “ความย่ังยืน” จะเป็นจริง 

บทสรุป
ที่ต้อง
เรียนรู้
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วิถีชีวิตคน
บ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก
กับกลุ่มกองทุนข้าวสาร

สมมาตร พุกาด 

 
  เมื่อวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก ที่เคยท�าไร่หมุนเวียน 
ด�ารงชีพ ในปัจจุบันผลิตข้าวได้น้อยไม่เพียงพอส�าหรับการบริโภคได้ตลอดทั้งปี บางส่วนจึงต้อง 
เปล่ียนจากการท�าไร่หมุนเวียนมาท�าสวนผลไม้ เช่น กล้วย มะนาว และทุเรียน และน�ารายได้ 
จากการขายผลผลิตมาซื้อข้าวสารส�าหรับบริโภค ซึ่งยังไม่เพียงพอ จึงท�าให้เกิดกลุ่มกองทุน 
ข้าวสาร ซึ่งเกิดจากแนวคิดการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านเอง โดยมีหน่วยงานราชการสนับสนุน 
  บ้านบางกลอย -บ้านโป่งลกึ หมูท่ี ่1 และหมู ่2 ต�าบลห้วยแม่เพรยีง อ�าเภอแก่งกระจาน  
จงัหวดัเพชรบรุ ีห่างจากตวัอ�าเภอ 50 กโิลเมตร ณ ใจกลางพืน้ท่ีป่าแก่งกระจาน 
บริเวณต้นแม่น�้าเพชรบุรีซึ่งเป็นที่มาของนามสกุล “ต้นน�้าเพชร”  
ชาวบ้านต้ังถิ่นฐานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีพื้นท่ีอยู่อาศัยและท�ากิน 
รวมกัน 1,000 ไร่ ประชากร 166 ครัวเรือน วิถีการท�ามาหากินแบบ 
ดั้งเดิมของชาวบ้านทุกครอบครัวคือ “ไร่หมุนเวียน” ก�าหนดพื้นท่ี
และหมุนเวียนพื้นที่ปลูกข้าวไร่แต่ละปี  อาศัยน�้าฝนตามฤดูกาล 
และชาวบ้านจะหาปูหาปลาตามล�าแม่น�้าเพชรบุรี ซึ่งไหลผ่านกลาง 
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ระหว่างบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลกึเพ่ือน�ามาประกอบอาหารกนิ แต่ละครอบครวัมสีมาชกิอยู่
ที่ 1-10 คน  ผลผลิตข้าวจากการท�าไร่ข้าวหมุนเวียนนั้นขึ้นกับปริมาณน�า้ฝน  ถ้ามีฝนตกดีบาง
ปีได้ข้าวมากถึง 200 กิโลกรัมต่อ 2 ไร่ พื้นที่ท�ากินในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เพราะเป็นดินผสม 
หินลูกรัง ผนวกกับฟ้าฝนที่ไม่เอื้ออ�านวยนัก ส่งผลให้ผลผลิตได้น้อย 50-100 กิโลกรัมต่อ  
2 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี หัวหน้าครอบครัวต้องออกไปรับจ้างขายแรงงาน เช่น  
ท�าสวนมะนาว ตัดหญ้าในสวนมะนาวนอกพื้นที่เพื่อแลกกับเงินน�ามาซื้อข้าวเลี้ยงครอบครัว

ปัญหาเริ่มมีทางออก
  ปี พ.ศ. 2555 ปัญหาของชาวบ้านเริ่มมีทางออก เมื่อสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี เช่น อ�าเภอแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
กรมชลประทานเพชรบุรี กรมประมง เกษตรจังหวัด กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาท่ีดินและอื่นๆ  
เข้ามาด�าเนนิโครงการแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�ารใินพืน้ทีบ้่านบางกลอย-
บ้านโป่งลึก ประกอบด้วยการบุกเบิกพื้นท�านาขั้นบันได การพัฒนาระบบกระจายน�้าเข้าแปลง 
ที่ท�ากินของชาวบ้าน โดยใช้ระบบสูบน�้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเชลล์) การปรับปรุง 
บ�ารุงดิน การส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ปศุสัตว์ การให้ความรู้ใหม่ๆดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด  
เช่น การท�าแปลงปลูกผัก การดูแลรักษาต้องท�าอย่างไรเพื่อให้ผลผลิตดี ชาวบ้านเรียนรู้และ 
สามารถท�าได้เองและมีรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว 

  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จัดตั้งส�านักชั่วคราวในพื้นที ่
บ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก และรับคนในพื้นที่เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาหมู่บ้าน หรือเรียกย่อๆ 
ว่า อสพ. เข้ามาเป็นคนเชื่อมประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ปิดทองฯ กับ ชาวบ้าน เช่น เรื่องภาษา 
เพราะชาวบ้านในพื้นที่ 90 เปอร์เซ็นต์อ่านและพูดภาษาไทยไม่ได้ รวมถึงให้ อสพ.ได้เรียนรู้  
และพัฒนาตัวเองเพื่อจะพัฒนาหมู่บ้านตัวเองได้เต็มที่ เช่น การดูแล 
และรักษาโรคสัตว์ เช่น ไก่ หมู เป็นต้น โดยจากการท�างานของ 
ปิดทองหลังพระฯ นี้เองท�าให้ชาวบ้านที่ออกไปรับจ้างนอกพื้นท่ี 
เริ่มกลับมาพัฒนาพื้นที่ในเวลาต่อมา
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  เมื่อชาวบ้านเห็นว่ามีการพัฒนาในหลายเรื่อง เช่น เรื่องน�้า เกษตร ปศุสัตว์แล้ว  
จึงท�าให้ชาวบ้าน 90 เปอร์เซ็นต์หวนคิดถึงการปลูกข้าวแบบไร่หมุนเวียนดั้งเดิม โดยจะปลูก 
ในพื้นที่ที่เปิดใหม่เป็นข้ันบันได แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยน การปลูกข้าวรอบนี ้
ได้ผลผลิตอยู่ที่ 100 กิโลกรัม ต่อ 2 ไร่ เพราะฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล สภาพอากาศร้อนและ 
แห้งแล้งมากข้ึน ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการท�าไร่ข้าวหมุนเวียนโดยตรง แม้ข้าวท่ีปลูกจะมีน�้า 
ให้ความชุ่มชื้นในดิน แต่ถ้าสภาพพื้นที่ที่เป็นดินและหินลูกรังไม่อุ้มน�้าเหมือนแต่ก่อน บวกกับ 
สภาพอากาศไม่เป็นใจก็ไร้ผลที่จะท�าไร่หมุนเวียนดังเดิมต่อไป ท�าให้ชาวบ้านเปลี่ยนแนวคิด 
จากการท�าไร่ปลูกข้าวหมุนเวียนมาเป็นการปลูกพืชสวนไม้ผลผสมผสานในพื้นท่ี เช่น กล้วย  
มะนาว ทุเรียน โดยใช้ความรู้ที่ได้จากเจ้าหน้าที่ปิดทองฯ เกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี ผสมผสานกับความรู้เดิมของชาวบ้านในการเพาะปลูก เช่น การดูแลรักษาโรค
แมลงศัตรูพืชต่างๆ โรคเชื้อราที่เกิดกับต้นทุเรียน หรือหนอนเจาะต้นทุเรียน เป็นต้น ผลผลิตที่ได้ 
ขายเป็นประจ�าคือกล้วย มีพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านรับซื้อผลผลิตกล้วย 
จากชาวบ้าน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านต่อครอบครัวประมาณ  
1,000 บาทต่อเดือน หรือปีละประมาณ 12,000 บาทยังไม่นับ 
รวมผลผลิตจาก ทุเรียน และมะนาว ที่ให ้
ผลผลิตปีต่อปี 
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 ลดรายจ่ายด้วยกองทุนข้าวสาร
  จากการเปล่ียนแนวคิดน้ีเหมือนท�าให้ชาวบ้านมาถูกทาง  
เพราะมีรายได้ที่จะน�าไปซื้อข้าวส�าหรับบริโภค แต่ตามร้านค้า 
ในหมู่บ้านซื้อข้าวจากท้องตลาดที่มีราคากระสอบละ 700-800  
อยู่แล้วเมื่อน�ามาจ�าหน่ายต่อให้ชาวบ้านก็จะมีราคาจะสูงขึ้นเป็น 
800-900 บาทต่อ 1 กระสอบ ส�าหรับชาวบ้านที่ต้องการชื้อข้าวสาร 
มาบริโภคในครอบครัวต่อ 1 เดือน 

  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเห็นความส�าคัญของปัญหา 
นี้ จึงท�าหนังสือถึงสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 
หลังพระฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ขอสนับสนุนงบประมาณ 
ส�าหรับซื้อข้าวสาร 130,000 บาท เพื่อซื้อข้าวให้กับชาวบ้าน  
ซึ่งทีมเจ้าหน้าที่ปิดทองฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้น�าและชาวบ้าน  
ทั้ง 2 หมู่บ้าน เพ่ือหารือแนวทางการจัดซื้อข้าว และวิธีการจัดการ 
ว่าจะมอบข้าวให้ชาวบ้าน โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะจัดตั้งเป็น 
กลุ่มกองทุนข้าวสาร เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกกว่า 
ร้านค้าในชุมชนในระยะยาว มีการก�าหนดกฎระเบียบ กติกา แบบ 
คร่าวๆ จากความเห็นของชาวบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ข้าวสารแพงของชาวบ้าน 

  สมาชิกกลุ่มกองทุนข้าวสารมาจากท้ัง 2 หมู่บ้าน โดย 
มีการเลือกประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน คณะกรรมการ 1 คน 
เหรัญญิก 1 คน กิจกรรมของกลุ่มจะมีการจัดประชุมเดือนละ  
2 ครั้ง คือ ในที่ประชุมประจ�าเดือนของหมู ่บ้านและท่ีประชุม 
สภากาแฟเพ่ือเล่าให้สมาชิกฟังถึงการท�างานของกลุ่มในแต่ละ 
เดือน รับฟังปัญหาของสมาชิกทั้ง 2 หมู่บ้าน และวางแผนการจัดซื้อ 
ข้าวสารให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านท้ัง  
2 หมู ่บ ้าน โดยประสานความร ่วมมือจากอุทยานแห่งชาติ  
แก่งกระจาน หรือ อบต.ห้วยแม่เพรียงในการประสานรถขนส่ง 
ข้าวสารแต่ละครั้ง 
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  การจัดซื้อข้าวสารเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี ค�านวณปริมาณการ 
จัดซื้อที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้าวสารที่ซื้อมาค้างสต็อก และมีมอดหรือ 
แมลงท�าให ้เกิดความเสียหาย กลุ ่มจะก�าหนดราคาขายท่ีต�่ากว ่า 
ร้านค้าในชุมชน เช่น กลุ่มซื้อข้าวสารมาจากโรงสีกระสอบละ 680 บาท  
ก�าหนดราคาขายกระสอบละ 750 บาท ผลก�าไร 70 บาทจะหักเข้ากลุ่ม 
เพื่อเป็นกองกลางการจัดซื้อรอบต่อๆไปสมาชิกจะได้ซื้อข้าวในราคา 
ที่ถูกกว่าร้านค้าในชุมชนที่ก�าหนดราคาขาย 800-900 บาทต่อกระสอบ 

  ตั้งแต่มีการตั้งกลุ ่มข้ึนได้มีจัดซื้อข้าวจ�านวน 2 ครั้ง โดย 
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมการวางแผนการซื้อ ประสานงานเรื่อง 
ขนส่ง และเรียนรู ้แนวทางที่จะท�าให้กลุ ่มเติบโตอยู ่กับหมู ่บ้านและ 
ชาวบ้านไปนานๆ มีการเล่าสู่กันฟังให้กับสมาชิกในที่ประชุมประจ�าเดือน 
ของหมู่บ้าน แสดงถึงความจริงใจในการท�างานของคณะกรรมกลุ่มที่ให้ 
สมาชิกร่วมตรวจสอบได้ และรับฟังปัญหาของสมาชิก เป็นแนวทางใน 
การท�างานต่อไป เช่น เดือนนี้ขายข้าวได้ 10 กระสอบ เป็นเงิน 7,500 บาท  
ท�าให้ได้รับความสนใจจากสมาชิกทั้ง 2 หมู่บ้าน ปัญหาจากการท�างานท่ี 
ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการซื้อข้าวมาเก็บไว้แล้วไม่สามารถขายข้าว 
ออกได้ทันเวลาที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ข้าวสารได้รับความเสียหาย ซึ่งจะต้อง 
แก้ไขโดยทางกลุ ่มต้องมีการประชุมเพื่อวางแผนหาทางออกร่วมกัน  
ด้วยการตรวจเช็คปริมาณความต้องการข้าวสารของชาวบ้านมากขึ้นใน 
การจัดซื้อครั้งต่อๆ ให้ดีขึ้น เพื่อที่จะได้จัดซื้อข้าวสารได้เหมาะสม และ 
ไม่ท�าให้ข้าวสารเกิดความเสียหาย
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จากกองทุนข้าวสารสู่การสร้างสวัสดิการชุมชน 
  นอกจากนี้กลุ ่มยังมีกิจกรรมบริจาคข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือสมาชิกหรือ 
ชาวบ้านที่ยากจนมีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60-105 ปี ท่ีไม่มีลูกหลานดูแล 
หรืออยู่คนเดียว โดยการบริจาคจะแบ่งออกเป็น 2  กรณี 

  กรณีที่ 1 ถ้าบริจาคให้ชาวบ้านที่ยากจนมีรายได้น้อย จะบริจาคให้ทุกงวด 
ในการจัดซื้อข้าวสารเข้ากลุ่มจนกว่าชาวบ้านคนนั้นเริ่มมีรายได้ โดยจะพิจารณาเป็น 
งวดที่มีการซื้อข้าวสาร ผู้ที่ได้รับบริจาคข้าวสารจะต้องมาบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับ 
หมู่บ้าน เช่น เก็บขยะ ตัดหญ้าในสนามศาลาประชุมของหมู่บ้าน เป็นเวลา 1 วัน  
เพื่อแลกกับข้าวที่น�าไปบริโภคในครอบครัว 

  กรณีที่ 2 ถ้าจะบริจาคให้กับผู้สูงอายุจะเป็นการมอบข้าวให้เฉยๆ ไม่ต้อง 
ท�างานบ�าเพ็ญประโยชน์ การบริจาคน้ีเป็นข้อตกลงท่ีทางกลุ่มได้ตกลงกันไว้กับ 
สมาชิกตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่มใหม่ๆ ว่าจะพิจารณาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่จะไม่ 
บริจาคให้ตลอด เนื่องจากถ้าบริจาคมากไป กองทุนจะไม่มีก�าไรที่จะต่อยอด 

  เมื่อวิถีชีวิตชาวบ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึกที่คุ้นเคยกับการท�าไร่หมุนเวียน 
ได้เปล่ียนไป ไม่สามารถปลูกข้าวได้เช่นเดิม กลุ่มกองทุนข้าวสารได้สร้างประโยชน์ 
ให้กับคนในชุมชนได้ลดรายจ่ายในการซื้อข้าวสารลงมากและมีข้าวสารคุณภาพดี  
ไว้บริโภคในครอบครัว ในอนาคตข้างหน้ากลุ่มกองทุนข้าวสารจะเติบโตในลักษณะ
กองทนุหลกัในหมูบ้่านอยูก่บัหมูบ้่านไปนานๆ และมคีนในชมุชนบรหิารจดัการเอง และ
กลุม่กองทนุจะสามารถสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านมากขึน้กว่าเดมิ โดยอาจจะเพิม่มาใน
เรื่องสวัสดิการต่างๆให้ลูกหลานได้เรียนต่อ เพื่อสร้างคนให้กลับมาพัฒนาหมู่บ้านและ
กลุ่มกองทุนให้เจริญเติบโตในภายหน้าต่อไป
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การสื่อสาร ประสานงานพื้นที่ 
กรณีการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาไมโครกริดบ้านบางกลอย 
บ้านโป่งลึก ต�าบลห้วยแม่เพรียง 
อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ศุจิภา สุธรรมชัย 

  

  บทบาทหน้าท่ีอย่างหนึ่งของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  
สืบสานแนวพระราชด�าริ ในการด�าเนินงานในพื้นท่ีต้นแบบจังหวัดต่างๆ คือ การเป็น 
ผู้ประสานงาน เชื่อมโยง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 
เอกชน สถาบันศาสนา และชาวบ้านในพื้นที่ มาร่วมกันด�าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ  
เชิงนโยบาย การอ�านวยการ การปฏิบัติ เพื่อให้การด�าเนินงานขับเคลื่อนจนประสบความส�าเร็จ 
ทุกคนที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร 
พัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่างก็ต้องมีส่วนท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน  
ซึ่งการประสานงานที่จะท�าให้งานส�าเร็จได้ จะต้องมีการสื่อสารที่ดี มีข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 
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จุดเริ่มของโครงการพัฒนาไมโครกริด
  โครงการพัฒนาไมโครกริด เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอิสระ 
ขนาดเล็กที่เชื่อมโยงเป็นระบบการบริหารจัดการพลังงานทดแทน 
โดยชุมชน ซึ่งเริ่มด�าเนินการในพื้นที่บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย 
ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบน�้าเพื่อการเกษตร 
และอุปโภคบริโภคของชุมชนท้ังสองแห่ง ซึ่งสถาบันส่งเสริมและ 
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้เข้าไปท�างานส่งเสริมพัฒนา 
ในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่ปี 2555 แต่พื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถน�า 
น�้าจากแม่น�้าเพรชบุรี ที่ไหลผ่านกลางระหว่างสองชุมชนขึ้นมาใช ้
เพื่อการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงในพื้นที่ท�ากินของทั้งสอง 
ชุมชน แม้ว่าจะมีระบบสูบน�้าเดิมอยู ่แล้วก็ตาม แต่ก็มีปัญหา 
อุปกรณ์ช�ารุดบ่อยจนท�าให้ระบบไม่เสถียร กระทบต่อการน�าน�้ามา 
ใช้ในการเกษตร ต่อมาในปี 2559 สถาบันฯ จึงได้ประสานและท�า 
ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.)  
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน โดยเข้ามาด�าเนินการ 
แก้ไขระบบสูบน�้าเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ 
ด�าเนินการติดตั้งโดยโครงการชลประทานเพชรบุรี 

  หนึ่งปีที่ผ่านมา ทีม มจธ. เข้าไปศึกษาสภาพพื้นท่ี พบว่า 
ทั้งสองหมู่บ้านมีศักยภาพในการด�าเนินงาน คือ มีแผงโซลาร์เซลล ์
ของหน่วยงาน และแผงโซลาร์เซลล์บ้านจ�านวนมาก สามารถน�า 
แผงโซลาร์เซลล์มาเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้  
จึงเสนอแนวทางการติดตั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าอิสระขนาดเล็ก 
ด้วยแหล่งผลิตพลังงานกระจายตัวและการบริหารจัดการพลังงาน 
ทดแทนโดยชุมชน (ไมโครกริด) ต่อผู้บริหารสถาบันฯ เพราะการ 
ท�างานระบบสูบน�้าเดิมจะขึ้นอยู ่กับแสงอาทิตย์เป็นหลัก ถ้า 
แสงอาทิตย์ดี ก็สูบน�้าได้เต็มท่อ ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ระบบก็จะไม่ 
ท�างาน แต่ระบบไมโครกริดจะมีการเชื่อมโยงแผงโซลาร์เซลล์เข้า 
ด้วยกัน มีการบรรจุกระแสไฟในแบตเตอร่ี และจ่ายไฟเพื่อสูบน�้า 
การเกษตรได้เสถียรกว่า ซึ่งหากท�าได้ส�าเร็จจะแก้ไขปัญหาระบบ 
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สูบน�้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านได้
โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าได้ 171 กิโลวัตต์ สูบน�้าเพื่อการเกษตรและ 
การอุปโภค-บริโภค ระยะที่ 1 พื้นที่ 455 ไร่ ระยะที่ 2 พื้นที่ 317 ไร่  
ซึ่งเพียงพอต่อการท�าการเกษตรและการบริโภคของทั้งสองชุมชน

  เมื่อต ้นป ี  2560 คณะท�างานบูรณาการขับเคลื่อน 
โครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ  
ได้จัดประชุมประชาคมราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอแก่งกระจาน และสถาบันฯ เข้า 
ร่วมเวทีประชาคมราษฎรหมู่บ้านบางกลอย - บ้านโป่งลึก ซึ่งราษฎร 
ทั้งสองหมู่บ้าน เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว มจธ. จึงเร่ิมด�าเนิน 
โครงการตามแผนปฏิบัติงาน โดยเสนอแนวทางการด�าเนินงาน  
3 เรื่อง คือปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
เดิม ติดตั้งระบบและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนโดยชุมชน 
(ไมโครกริด) และการจัดอบรมเสริมทักษะด้านไฟฟ้าให้กับตัวแทน
ราษฎร และ อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ทั้ง 2 หมู่บ้าน

สานสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีในพื้นที่
  ด้วยข้อจ�ากัดของสภาพเส้นทางเข้าพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ที่เป็นเส้นทางลูกรัง ขรุขระ และเป็นเนินเขาบางช่วง  
ท�าให้การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในพื้นท่ีซึ่งประกอบด้วย 
โรลสายไฟที่มีน�า้หนักมาก (น�า้หนัก 1.5 - 3.5 ตัน) ต้องใช้รถบรรทุก 
ติดเครน เพราะจะท�าให้การเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ มีความ 
สะดวกมากขึ้น ด่านแรกที่ทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ต้องบริหาร 
จัดการคือการหาสถานที่รับส่งวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทีมงานจึง 
ประสานงานกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เป็นผู้ดูแล 
พื้นที่แห่งนี้ เพื่อขอใช้สถานที่ให้บริษัทมาส่งของได้สะดวก โดย 
ได้รับค�าแนะน�าให้มาส่งที่ลานดินหน้าป้อมยามฝั ่งท่ีท�าการ 
อุทยานฯ เพราะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลของให้ตลอดเวลาระหว่างรอ 
การขนย้ายขึ้นพื้นที่ นอกจากนี้ยังต้องติดต่อขอสนับสนุนรถบรรทุก 
จาก อบต.ห้วยแม่เพรียงเพื่อใช้ในการขนย้ายวัสดุ ซึ่งได้รับ 
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ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพราะเป็นหน่วยงานภาคีในพื้นที่ที่เคยท�างานร่วมกันหลายครั้ง 
อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีรถบรรทุกติดเครนที่สามารถช่วยยกวัสดุอุปกรณ์ได้ คือ หน่วยพัฒนาการ 
เคลื่อนที่ 13 (นพค.13) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แต่เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ยังไม่เคยประสาน 
งานกับหน่วยงานนี้มาก่อน ดังนั้นปลัดอ�าเภอแก่งกระจานจึงช่วยประสานงานให้ แต่มีข้อ 
จ�ากัดว่าเครนสามารถรับน�้าหนักได้ไม่เกิน 2 ตัน ซึ่งมีโรลสายไฟอยู่หนึ่งม้วนที่มีน�้าหนักมาก 
กว่า 3 ตัน  ท�าให้เราต้องมองหาเครือข่ายอีกว่าจะหารถเครนได้จากไหนอีก ในท่ีสุดเราก็โชคดี 
ที่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่แนะน�าว่าโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานมีรถเครน 
ขนาดใหญ่ โดยอาสาติดต่อประสานงานให้เบื้องต้น  พร้อมท้ังให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อส�าหรับ 
แจ้ง วัน เวลา ที่จะให้รถเครนโรงไฟฟ้ามาช่วยยกของ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแม้ว่าจะ 
ขอความช่วยเหลืออย่างกระทันหัน คือแจ้งล่วงหน้าเพียงวันเดียว

ปัญหาวัดใจวัดฝีมือคนท�างาน
  การติดต่อประสานงานด่านแรกผ่านไปได้ด้วยดี เมื่อถึงวันนัดรับของ ซึ่งวันนั้นมีบริษัท 
มาส่งของพร้อมกัน 2 บริษัท คือ บริษัทส่งท่อร้อยสายไฟ และบริษัทส่งสายไฟ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ 
ที่ได้พาผู้น�าหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านมาร่วมตรวจรับของ บริษัทที่ส่งท่อร้อยสายไฟก็ได้มาส่งของ 
ตามเวลานัดหมาย ตรวจนับของแล้วของมาส่งครบตามรายการสั่งซื้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด่าน 
หนึ่งคือเมื่อจนกระทั่งใกล้เวลานัดหมาย บริษัทส่งของได้แจ้งว่าบริษัทสายไฟยังไม่ได้มาส่งของ 
ให้กับบริษทัส่งของเลย ซึง่เป็นปัญหาหน้างานทีท่มีงานไม่ได้คาดคดิว่าจะเกดิความคลาดเคลือ่น
เรื่องการนัดหมาย จึงได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ขับรถเครนของ 
โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องออกมาเสียเที่ยว เสียเวลา 
สิน้เปลืองค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิ และได้ประสานแจ้งเวลานดัหมายใหม่อกีครัง้ เมือ่ยนืยนัวนัทีส่่งของ
แน่นอนจากบริษัทที่ส่งสายไฟแล้ว เจ้าหน้าที่ขับรถเครนได้รับปากว่าจะมาช่วยยกของให้ โชคด ี
มากที่รถเครนไม่ติดภารกิจอะไร และเจ้าหน้าท่ีของโรงไฟฟ้าเข้าใจภารกิจของพวกเราดี ท�าให ้
เหตุการณ์ทุกอย่างส�าเร็จผ่านไปได้ด้วยดีในวันที่ส่งของตามที่นัดหมายมาถึง

  การขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย วันที่ 22 มีนาคม 2560 ต้องขนย้าย 
ของจากที่ท�าการอุทยานฯ เข้าพ้ืนที่หมู่บ้านโดยใช้รถบรรทุกของ อบต.ห้วยแม่เพรียง ได้ขนของ 
ขึ้นพื้นที่ไปก่อน เพราะทีมพื้นที่และผู้น�าหมู่บ้านได้ช่วยกันขนย้ายท่อร้อยสายไฟขึ้นรถ อบต.  
ไว้ตั้งแต่วันที่บริษัทมาส่งของแล้ว ส่วนการขนย้ายโรลม้วนสายไฟนั้น รถ นพค.13 ได้มาตาม 
เวลานัดหมายที่ได้ประสานงานไว้วันก่อน และยังได้รับการสนับสนุนรถเครนจากโรงไฟฟ้าฯ  
เพื่อขนย้ายสายไฟใส่รถ นพค.13 อีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าท่ีคนขับรถเครนได้พาทีมงานมาช่วยใน 
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การเคลื่อนย้าย จัดวางของบนรถไม่ให้สายไฟเคลื่อนที่ไปมาระหว่างเดินทางเข้าพื้นที่ พร้อมกับ 
ให้ยืมอุปกรณ์เสริมในการรัดของ เช่น รอกยึด เชือกรัดของ เพราะเส้นทางเข้าพื้นที่เป็นถนนลูกรัง 
ขรุขระ ต้องรัดของให้ดีเพ่ือไม่ให้ของเกิดความเสียหาย เมื่อเดินทางถึงพื้นที่บ้านโป่งลึก ทีมงาน
ได้แจ้งให้ชาวบ้านมาร่วมกันขนย้ายของลงจากรถบรรทุก ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน 
เป็นอย่างดี ท�าให้การขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เข้าพื้นที่ในวันแรกส�าเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่างคนต่างประสาน
  ต่อมาทีม มจธ. ได้แจ้งว่า วันที่ 10 เมษายน 2560 จะขนย้ายตู้สวิทช์บอร์ด MDB  
จ�านวน 10 ตู้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) มายังที่ท�าการ 
อุทยานฯ ซึ่ง อสพ. 2 คน และตัวแทนชาวบ้าน 4 คน ที่เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะด้านไฟฟ้ากับ 
ทีม มจธ. ได้ร่วมกันประกอบตู้ดังกล่าว ขอให้ทีมพื้นที่หารถบรรทุกมาเพื่อขนย้ายเข้าพื้นที่ต่อไป  
ในครั้งนี้ก็ได้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดอีกด่านหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ ต่างคนต่างติดต่อ 
ประสานงานหารถบรรทุกมาช่วยขนย้ายตู้สวิทช์บอร์ด โดยไม่ได้ส่ือสารกันภายในให้ชัดเจน  
คนหนึ่งติดต่อ อบต.ห้วยแม่เพรียง และ นพค.13 ไว้เบื้องต้น แต่ไม่ได้แจ้งยืนยันการขนย้ายของ 
กับหน่วยงานดังกล่าว อีกคนหนึ่งก็ได้รับมอบหมายให้ประสานหารถได้ติดต่อรถบรรทุกของ 
อทุยานฯ  ท�าให้เมือ่ถงึวนันดัหมายส่งของจงึพบว่ามรีถบรรทุกจาก อบต.ห้วยแม่เพรียง เตรียมมา 
รอขนของ และรถจากหน่วยงานต่างๆ ก็เตรียมมารอขนของ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ 
เจ้าหน้าที่ในขณะนั้น คือรีบโทรศัพท์แจ้ง นพค.13 ว่าขอยกเลิกการขนของคร้ังน้ี และ จนท. ท่ี 
ติดต่อขอสนับสนุนรถบรรทุกของอุทยานฯ ได้แจ้งหัวหน้าอุทยานฯ และขอค�าปรึกษาว่าควร 
ท�าอย่างไร ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานฯ ไม่ได้ขัดข้องหากจะยกเลิกรถของอุทยานฯ และให้ อบต.  
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ขนของฝ่ายเดียว แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รอรับของอยู่หน้างาน ตรวจสอบให้ดีว่าของที่มาส่งครั้งนี้
สามารถใส่รถของ อบต. ได้หมดหรือไม่ หากไม่หมดหรือมีปัญหาเฉพาะหน้าอะไรทางอุทยานฯ 
ยินดีช่วยเหลือขนของขึ้นไปให้ 

  จากเหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้ทีมเจ้าหน้าที่ปิดทองฯ ในพื้นที่เรียนรู้ว่าการบริหาร
จัดการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ง่ายเลย เราควรมีการส่ือสารพูดคุย 
กันว่าใครด�าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง และแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ประสาน 
งานติดต่อเรื่องรถ เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์การติดต่อประสานงานเรื่องรถซ�้าซ้อนกัน 
และไม่เสียค�าพูดกับหน่วยงานอื่นที่ยินดีมาสนับสนุนงาน
  การด�าเนินงานโครงการพัฒนาไมโครกริดในขั้นตอนการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ ์
ขนาดใหญ่เข้าพืน้ที ่เป็นเพียงขัน้ตอนหนึง่ของงานส�าคญั ทีน่�าไปสูเ่ป้าหมายของการพฒันา 
ระบบน�้าเพื่อการเกษตรส�าหรับราษฎรในพื้นที่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย หากทีมงาน 
ในพื้นท่ีทุกฝ่ายมองเป้าหมายร่วมกัน จะเห็นว่าความส�าเร็จของงานนี้จะสร้างการ 
เปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ดังนั้น ณ จุดเล็กๆ แต่ส�าคัญ ทีมงานในพื้นที่จะต้องมีการสื่อสาร 
ประสานงานกับหลายฝ่าย ตั้งแต่แผนกจัดซื้อของสถาบันฯ ทีม มจธ. รถส่งของจาก
บริษัท รถบรรทุก รถเครน จากหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีมีรถที่สามารถช่วยเหลืองานดังกล่าวได ้
และชาวบ้านที่ต้องช่วยกันขนของลงจากรถ หากมี “การส่ือสาร ประสานงาน ด้วยข้อมูล   
  ที่ถูกต้อง ชัดเจน จะท�าให้ได้รับความร่วมมือที่ดี งานประสบความส�าเร็จ” วัสดุอุปกรณ์  
   ต่างๆ ส่งถึงพื้นที่โครงการฯ ตามเวลาที่ก�าหนด

บทสรุป 
ที่ต้อง 
เรียนรู้
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พืชหลังนาที่
แก้มลิงหนองเลิงเปือย

 ณัฐรียา  ภะคะมิตร
 

  พืน้ทีร่อบหนองเลงิเปือยครอบคลุม อ�าเภอกมลาไสยและอ�าเภอร่องค�า จงัหวดักาฬสินธุ์      
ประสบปัญหาฝายเก็บกักน�้าช�ารุดและเกิดการตื้นเขินท�าให้กักเก็บน�้าได้น้อย เมื่อถึงหน้าแล้ง 
ก็ไม่มีน�้าเพียงพอส�าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พอถึงฤดูฝนน�้าก็จะเข้าท่วมแปลง
การเกษตรของชาวบ้าน เกิดปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากทุกปี สร้างความเสียหายให้กับพื้นท่ีการ 
เกษตรในต�าบลโพนงาม อ�าเภอกมลาไสย และต�าบลเหล่าอ้อย อ�าเภอร่องค�า เป็นประจ�าทุกปี 

  ด ้ วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ท ร - 
มหาภมูพิลอดลุยเดชฯ  ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการขดุลอก 
หนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝาย เป็นโครงการพัฒนาแก้มลิง 
หนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จากพื้นที่ที่เคยถูก 
น�้าท่วมในช่วงหน้าฝน และขาดแคลนน�้าในช่วงหน้าแล้งได้กลับ 
มาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพราะมีน�้าอุปโภค บริโภค และใช้ใน 
การเกษตร ประชาชน 53 หมู่บ้าน 4  ต�าบล ประกอบด้วย ต�าบล 
โพนงาม ต�าบลสามัคคี  ต�าบลเหล่าอ้อย  ต�าบลร่องค�า พื้นท่ีรวม 
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42,958 ไร่ มีน�้าใช้ตลอดท้ังปี สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
ปิดทองหลังพระฯ ด�าเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 สามารถเพิ่มปริมาณน�้าในแก้มลิงเพื่อการ 
เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ 6.48 ล้านลูกบาศก์เมตร มีครัวเรือนได้รับ 
ประโยชน์กว่า 1,300 ครัวเรือน  

พัฒนาครบวงจร : ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
  โครงการปลูกพืชหลังนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับการ 
ปลูกพืชหลังฤดูกาลท�านา เพื่อให้ชาวบ้านเรียนรู้รูปแบบการปลูก 
พืชชนิดใหม่ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เกิดความเชื่อมั่นและรู้จัก 
พ่ึงพาตนเองมากขึ้น ลดการพึ่งพาภายนอก เพื่อสร้างรูปธรรมใน 
พ้ืนที่ต้นแบบจนสามารถขยายผลได้ต่อไป มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ 2 อ�าเภอ คือ อ�าเภอ 
ร่องค�าและอ�าเภอกมลาไสย ชุมชนรวม 53 หมู่บ้าน สถาบันส่งเสริม 
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร ่วมกับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นจัดท�าโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการเพาะปลูกมาท�าพืชหลังนาแบบผสมผสาน  

  ในการเข้าร่วมโครงการชาวบ้านที่จะต้องส่งใบสมัครเข้า 
ร่วมโครงการ และจะต้องผ่านการตัดสินใจให้เข้าร่วมโครงการจาก 
การประชาคม ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติท้ังด้านแรงงานเพียงพอ 
สภาพดินมีความเหมาะสม พื้นที่มีน�้าเพียงพอและมีเวลาดูแล 
เอาใจใส่   

  การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนามีเกษตรกรสมัครและ 
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปีแรกท้ังหมด 280 ราย รูปแบบ 
โครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งโครงการปกติ  มูลนิธิ 
จะออกต้นทุนปัจจัยการผลิตให้ก่อน รูปแบบที่สองเป็นโครงการ
ประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินประกันความเสี่ยง เดือน 
ละ 5,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน   
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  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 
ด�าเนินการจัดหาต้นทุนการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ย รวมถึง 
ค่าแรงงานให้กบัเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการก่อนเดอืนละห้าพนับาท 
เป็นเวลาส่ีเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องศึกษาและท�าเกษตร 
อย่างมีมาตรฐานให้ได้ผลผลิตที่ดี  จากน้ันสถาบันฯ จะเป็น 
ผู้รับผิดชอบเรื่องการขายและการตลาด รวมท้ังการประสานกับ 
ภาคเอกชนหาตลาดรองรับสินค้า ตัวอย่างเช่น บิ๊กซีสาขากาฬสินธุ์  
แม็คโครสาขากาฬสินธุ ์และสาขามหาสารคาม บริษัทซีพีและ 
บริษัทไทยพีนัทซัพพลาย เป็นต้น 

  หลังจากเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตแล้ว โครงการฯ จะหัก 
เงินทุนค่าเมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย และค่าแรงงานที่ได้รับไปล่วงหน้ากลับคืน 
เข้าโครงการ แล้วก�าไรส่วนที่เหลือจะคืนให้กับเกษตรกร ในกรณี 
ขาดทุนจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น  พายุฝน มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 
จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ 
เกษตรกร ในระยะน�าร่องโครงการปรบัเปลีย่นการปลกูพชื พ.ศ. 2559 
เริ่มด�าเนินการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเป็นปีแรก 

  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ส่งเสริมการผลิตพืช 
จ�านวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง พริก 
และผักต่างๆ รวม 8 ชนิด ได้แก่  คะน้า กระเพรา โหระพา สะระแหน่  
กวางตุ้ง ผักบุ้ง สลัด ต้นหอม  โดยเกษตรกร 1 ราย จะปลูกผัก 2 ชนิด 
ชนิดละ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง ตามขนาดพื้นที่ที่เกษตรกรได้ลงทะเบียน 
ไว้ มีอาสาพัฒนาได้ลงพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและดูแลรักษา 
แนะน�าการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดช่วงฤดุกาล

  หลังการขุดลอกโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
แล้วเสร็จเมื่อปี 2556 ท�าให้ชาวบ้านรอบหนองเลิงเปือยมีน�้าใช้ 
ตลอดทั้งปี เกษตรกรที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 
หลังพระฯ ได้ตั้งที่ท�าการชาวนาขึ้นมา ปัจจุบันอย่างน้อย 15 แห่ง ซึ่ง 
เป็นศูนย์เรียนรู้แปลงต้นแบบเกษตรประยุกต์ทฤษฎีใหม่ และเปิด 
ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกด้วย โดยเกษตรกรทุกคน 
นั้น ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะเดินตามรอยพ่อ ทั้งการ 
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ยึดหลักและพระราชปณิธานแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได ้
เสริมเพิ่มขึ้นหลังจากการขายผลผลิต   
จากแต่ก่อนบางครัวเรือนหลังจากการ 
ท�านาปีเสร็จก็ปล่อยพื้นที่นาให้ว่างเปล่า
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สืบสานแนวพระราชด�าริ
  ในการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
และมคีวามยัง่ยนื วธิกีารทีส่�าคญั คอื การบรหิารจดัการด้วยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน  
ดังพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9   
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 ความว่า “โครงการชลประทานต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ 
ก่อสร้างเสร็จแล้ว ควรจัดการให้ราษฎรมีการใช้น�้าอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยเน้นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันด�าเนินการ” เป็นพระราชด�ารัสเน่ืองใน 
โอกาส เสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ท่ีบ้านแม่วะ  
   ต�าบลช่อแล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
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“ศูนย์สานฝัน” : 
แหล่งรวบรวมและกระจาย
ผลผลิตโดยเกษตรกร

                                               อดิศร โถค�านาม 

  แหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตของกลุ่มผักปลอดภัย 
หนองเลิงเปือย อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์ เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนา 
แก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อบริหาร 
จัดการผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ  
ให้มีตลาดรับซื้อแน่นอน โดยท�าเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการ 
เกษตรพืชหลังนาและพืชใช้น�้าน้อยทั้งหมดไว้จุดเดียว มีการท�าข้อ
ตกลงขายผลผลิตให้ผู้รับซื้อที่เป็นบริษัทธุรกิจเอกชนภายนอก ซึ่งการ
ด�าเนนิงานของแหล่งรวบรวมนัน้ได้รบัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ท้องที่ ท้องถิ่น เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ  ท�าให้ 
เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ได้มาร่วมกันท�างานในแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต สร้าง 
ความเป็นเจ้าของ และมีแบรนด์เป็นของกลุ่มท่ีรับประกันได้ว่าผลผลิตทุกชนิดท่ีผลิตจาก 
หนองเลิงเปือยปลอดสารเคมี    
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เปิดรับความรู้จากภายนอก
  หลังจากที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ได้เร่ิมด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2556   
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งน�้าโดยเพิ่มปริมาณการ 
เกบ็น�า้ เพิม่ประสทิธภิาพการส่งน�า้ให้แก่เกษตรกร ท�าให้มพีืน้ทีร่บัประโยชน์ทางการเกษตรเพิม่ขึน้ 
กว่า 1,000 ไร่ และมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ท่ีเป็นผลพวงจาก 
การใช้น�้าจากหนองเลิงเปือย ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาในระดับต้นทาง เพื่อให้ 
เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ในระดับครัวเรือน 

  ในระดับถัดมาที่จะต้องส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะของกลุ่ม 
ทีส่ามารถจดัการผลผลติและเชือ่มโยงกบัตลาดภายนอกได้นัน้ มหีน่วยงานภาครฐัเข้ามาต่อยอด 
ความรู้มากมาย ได้แก่ ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เข้ามาช่วยดเูรือ่งการปลกูพชืหลงันา 
ส�านักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัด เข้ามาแนะน�าและติดตามการท�าบัญชีของกลุ่ม   
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั น�าผลผลติทีเ่กดิข้ึนในโครงการหนองเลิงเปือยไปตรวจสารปนเป้ือน
และรับรองมาตรฐานผลผลิต ภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมด�าเนินการ 
โครงการพืชหลังนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�านวัตกรรมทางการเกษตรเข้ามาเผยแพร่ใน
หนองเลิงเปือย   มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามาสนับสนุนเรื่องระบบแหล่งรวบรวม ภาคเอกชน ได้แก่ 
บริษัทซีพี รับซื้อผลผลิตข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  บริษัทไทพีนัสซัพพลายรับซื้อผลผลิต 
ถั่วลิสง บริษัทศุภดิถีรับซื้อผลผลิตพริก ห้างบิ๊กซีและบริษัทแม็คโคร รับซื้อผักและผลผลิตพืช 
หลังนาอื่น ๆ    เป็นต้น
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  กลุ่มกองทุนผักปลอดภัยหนองเลิงเปือย เริ่มด้วยจ�านวนสมาชิก 55 ราย ท่ีปลูกผัก 
ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน และที่เหลือจากการบริโภคจ�าหน่ายในชุมชนเพื่อสร้าง 
รายได้ ผักที่ปลูกในโครงการฯ นั้น ทางส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะน�าไปตรวจและรับรอง 
ผลผลิตว่าปลอดสารพิษ โดยจะมีสัญลักษณ์ KS เพื่อยืนยันคุณภาพ ซึ่งท่ีผ่านมาได้น�าผลผลิต
ออกไปจ�าหน่ายตามตลาดชุมชน ตลาดนัด และจ�าหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง แต่พบว่าได้ราคาท่ี
ไม่เป็นธรรม มีการกดราคาสินค้า สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จึงได ้
จัดประชุมสมาชิกกลุ่มกองทุนผักปลอดภัยหนองเลิงเปือยฯ ในการหาทางออกร่วมกัน โดยที ่
ประชุมได้เห็นชอบให้ตั้งแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกพืชหลังนาและพืชใช้น�้าน้อยไว้จุดเดียว มีตลาดแน่นอน มีการท�า 
ข้อตกลงร่วมกันกับผู้ซื้อสินค้า ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผักปลอดภัยจะเป็นผู้ด�าเนินงานหลักในแหล่ง 
รวบรวมและกระจายผลผลิต มีการบูรณาการท�างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงาน 
ราชการ ภาคประชาชนมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น ท้องที่ โดยการใช้ข้อมูลสภาพปัญหาและความ 
ต้องการที่แท้จริงของสมาชิกกลุ่มกองทุนผักปลอดภัย ที่ได้
จากเวทีคืนข้อมูลที่สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
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สานฝัน สานความร่วมมือ 
  แหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตจึงเริ่มด�าเนินงาน 
เมื่อเดือนกันยายน 2559 ท่ีบ้านนาเรียง ต�าบลสามัคคี อ�าเภอ 
ร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ การด�าเนินงานของแหล่งรวบรวมและ 
กระจายผลผลติ มกีารประชมุเป็นประจ�าทกุ 3 เดอืน  มกีารแบ่งหน้าที ่
รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ฝ่ายการตลาด และฝ่ายคัดแยกผลผลิต 
  ฝ่ายคัดแยก ท�าหน้าที่ คัดเกรดคุณภาพผลผลิต ล้าง  
บรรจุ และแพ็ค เวลาท�าการของแหล่งรวบรวมจะแตกต่างจาก 
หน่วยงานทั่วไป คือเริ่มเปิด เวลา 08:00 น. แต่เวลาปิดไม่แน่นอน 
คือจนกว่าจะเตรียมผลผลิตส่งตามใบสั่งซื้อแล้วเสร็จ เกษตรกรที ่
มาท�างานส่วนใหญ่จึงเป็นสมาชิกของกลุ่มกองทุนผักปลอดภัย  
ที่ต้องมีความเสียสละอย่างมาก เพราะค่าตอบแทนของแหล่ง 
รวบรวม เพียง 150-250 บาท เท่านั้น ดังนั้นคนที่มาท�างานจึง 
เป็นสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ 
  ฝ่ายการตลาด ท�าหน้าที่ติดต่อตลาดเพื่อจ�าหน่ายสินค้า 
รับใบสั่งซื้อผลผลิต ขายสินค้า ส่งสินค้า จะประสานงานกับ
บริษัทต่างๆ ในการซื้อ-ขายผลผลิต การขยายตลาดเพิ่มเติมเพื่อ 
สร้างรายได้ให้แหล่งรวบรวม  
  ฝ่ายการเงินและบัญชี ท�าหน้าท่ี จัดท�าระบบบัญชี  
รายรับ-รายจ่าย คุมวัตถุดิบ และสรุปยอดรายเดือน มีตรวจบัญชี 
และ   สหกรณ์จงัหวัดเป็นท่ีปรึกษาและเข้ามาแนะน�าการจดัท�าบญัชี
โดยใช้แบบฟอร์มบัญชีของ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
ปิดทองหลังพระฯ เป็นหลักในการด�าเนินงาน ซึ่งจะมีการสรุปยอด 
และรายงานผลประกอบการของแหล่งรวบรวมทุกเดือน ตลอดจน 
มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้สมดุล  

  แหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิต ได้ท�าข้อตกลง (MOU)  
ร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร และ บิ๊กซี  โดยจะส่งผลผลิต จ�านวน  
15 รายการ ให้กับทั้งสองบริษัททุกวันตามใบสั่งซื้อรายวันและจะ 
รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในโครงการเท่านั้น โดยผลผลิตที่น�ามา 
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จ�าหน่ายต้องปลอดสารเคมี ทุกครั้งที่สมาชิกน�าผลผลิตมาส่งขายจะต้องน�าบัตรสมาชิกมาด้วย 
เพื่อให้แหล่งรวบรวมบันทึกยอดซื้อ-ขายไว้เป็นหลักฐาน เกษตรกรต้องปฏิบัติตามคู่มือการปลูก 
อย่างเคร่งครัด ส่วนราคารับซื้อผลผลิตจะปรับเปล่ียนตามราคาตลาดท่ีทางแหล่งรวบรวมตกลง
ไว้ โดยแบ่งผลผลิตเป็นสองเกรดตามคุณภาพที่ตกลงไว้กับผู้รับซื้อ 

ก้าวย่าง...อย่างระมัดระวัง
  ปัจจุบันแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตมีสมาชิกจ�านวน 280 ราย ที่ปลูกพืช 
หลังนาและพืชใช้น�า้น้อย มีทีมส่งเสริมของสถาบันฯ ที่ลงพื้นที่ติดตามและแนะน�าอย่างต่อเนื่อง 
มีการท�าปฏิทินการเพาะปลูก คู่มือการปลูก และแบบติดตามแปลงเกษตรกร มีการวางแผน 
การเพาะปลูกรายปี และขยายผลเพิ่มจ�านวนสมาชิกท่ีปลูกพืช ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นได้น�าไป 
ตรวจหาสารเคมีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อขอใบรับรองผักปลอดสารเคมี  ซึ่งจากการ
ตรวจสอบจ�านวน 15 ชนิดได้รับการรับรองผลผลิตปลอดสารทั้งหมด  

  แหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตแห่งนี้ จึงเป็นเสมือน “ศูนย์สานฝัน” ที่อยู่ระหว่าง 
ก้าวไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน  โดยยึดแนวคิดหลัก “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ที่เกษตรกรหนอง
เลิงเปือยได้เรียนรู้ความส�าเร็จและความล้มเหลวมาด้วยกันจนสร้างแหล่งรวบรวมผลผลิตขึ้น  
แต่การที่กลุ่มจะมีความเข้มแข็งได้นั้นเกษตรกรหนองเลิงเปือยได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง 
โดยมองว่า การที่จะพัฒนาชุมชนนั้นต้องเริ่มพัฒนาตนเอง เสียสละจากตัวเองเสียก่อน จนกลาย 
มาเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตที่เกิดจากการหล่อหลอมความคิด และความฝัน 
ของคนในชุมชนไว้ด้วยกัน

 ประสบการณ์งานพัฒนาของคนรุ่นใหม่ 57



ประสบการณ์งานพัฒนาของคนรุ่นใหม่58



พืชไร่หลังนาทดแทนนาปรัง : พื้นที่ต�าบลทุ่งโป่ง

 
  “ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2559 จะหาเงินให้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 
2559” เป็น ค�าสัญญาของเจ้าหน้าที่โครงการจัดหาแหล่งน�้าต�าบลทุ่งโป่ง สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ที่มอบให้ไว้กับชาวบ้านต�าบลทุ่งโป่ง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น ในช่วงระยะเวลาสีเ่ดอืนระหว่างปลายเดอืนธนัวาคมปี พ.ศ. 2558 ถงึต้นเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2559 ซึง่ด�าเนนิการพฒันาขบัเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การพฒันาระบบน�า้ และ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร การลดพื้นท่ีการท�านาปรัง 
การเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านในช่วงหลังฤดูท�านา และเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

  เกษตรกรในต�าบลทุ่งโป่งสร้างรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานและฟักทองทดแทน
การท�านาปรัง แต่ละครัวเรือนมีรายได้ส�าหรับการใช้จ่ายต้อนรับและฉลองกับลูกหลานท่ีกลับ
จากต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
สร้างความรื่นเริง ความประทับใจ ความสุข ความสนุกสนานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา    

เกียรติศักดิ์ ศิริเรือง  พงศกร นิลรัตน์  อภิสิทธิ์ ศรนิรันดร์
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แหล่งน�า้ และความท้าทายในการพัฒนา
  ย้อนหลังไปราวปี พ.ศ. 2530 ชาวบ้านต�าบลทุ่งโป่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เสียสละพื้นที่อยู่
อาศัย พื้นที่ท�ามาหากิน และอพยพออกจากพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนผลิตไฟฟ้า
พลงังานน�า้แห่งแรกในภาคภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และโยกย้ายมาอยูใ่นพืน้ท่ีนิคมสร้างตนเอง 
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่ ภูมิประเทศมีทั้งพื้นที่เนินสูงและพื้นที่ราบลุ่ม เมื่อย้ายมาอยู่ที่ใหม่ 
ชาวบ้านยังคงประกอบอาชีพหลักของชุมชนเดิมที่ด�าเนินชีวิตตามวิถีของภาคอีสานและสืบทอด
มาเป็นเวลานานคือการท�าเกษตรกรรม ได้แก่การท�านาปี และนาปรัง รองลงมานั้นคือการท�า
พืชเชิงเดี่ยว เช่น มัน อ้อย เป็นต้น จนท�าให้เกิดเป็นความเคยชิน และยากที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ 
การปลูกพืชชนิดอื่น ๆ  

  ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนได้รับการจัดสรรที่ดินครัวเรือนละ 15 ไร่ บางครอบครัวจับฉลาก 
ได้โซนพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์อยูใ่กล้แหล่งน�า้ แต่บางครอบครัวได้อยูใ่นพืน้ท่ีขาดความอดุมสมบรูณ์  
ที่ไม่เหมาะแก่การท�าการเกษตรเพราะระบบน�้าที่มี เช่น คลองส่งน�้าช�ารุดไม่สามารถใช้การได้  
กรณีบ้านหนองผือ หมู ่ที่ 5 มีปัญหาเรื่องความลาดเอียงของคลองส่งน�้าท่ีส่งผลให้มีการ 
ไหลย้อนกลับของน�้า ไม่สามารถใช้คลองส่งน�้าที่ผันจากแม่น�้าน�้าพองเป็นระยะเวลาหลายสิบปี  
ชาวบ้านต้องซื้อเครื่องสูบน�้ามาใช้เป็นการเพิ่มภาระต้นทุนการท�าการเกษตร หรือเกษตรกร 
บางรายที่ไม่สามารถซื้อเครื่องสูบน�้าได้ก็ประสบความเดือดร้อน ส่วนเกษตรกรท่ีไม่มีระบบ 
ชลประทานจะอาศัยน�้าฝนในเวลาเพาะปลูก และมักเพาะปลูกข้าวเพียงปีละคร้ังในฤดูท�านา 
หลังจากนั้นจะทิ้งแปลงไว้จนกระทั่งถึงฤดูการท�านาในปีต่อไปท�าให้พื้นท่ีถูกท้ิงไว้ว่างเปล่าโดย
ปราศจากการใช้ประโยชน์ทั้งที่พื้นที่นาเหล่านี้ บางแห่งมีบ่อน�้าตื้นหรือบ่อน�้าบาดาลขนาดเล็ก 
ซึ่งสามารถน�าน�้ามาใช้ได้ 
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  ในช่วงปลายปี 2558 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
หน่วยงานต่างๆ ด�าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีต�าบลทุ่งโป่งในชื่อโครงการพัฒนาและจัดหาน�้า  
ต�าบลทุ่งโป่ง ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคการเกษตรและชนบทของรัฐบาล ท่ีเน้นการพัฒนาด้านแหล่งน�้า และการพัฒนาด้าน 
การเกษตรเป็นหลักส�าคัญ มีการส�ารวจข้อมูลชุมชนวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
และจัดเวทีน�าเสนอข้อมูลที่ได้คืนสู่ชุมชนที่เรียกว่า “กำรประชุมประชำคมชำวบ้ำน” จึงเกิด 
โครงการพัฒนาด้านน�้าระยะเร่งด่วนทั้งหมด 4 โครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการซ่อมแซม 
และปรับปรุงระบบคลองส่งน�้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 เวทีประชาคมชาวบ้านมีข้อตกลงด�าเนิน 
งานร่วมกันให้โครงการฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งโป่งรับผิดชอบการ
ออกแบบและควบคุมการด�าเนินงาน และชาวบ้านช่วยกันลงแรงในการซ่อมแซม โดยไม่มีการ
จ้างแรงงานแต่อย่างใดจนคลองส่งน�้าสามารถใช้การได้  

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบคลองส่งน�้าสามารถผันน�้าเข้าแปลงเพื่อท�าการเกษตรได้  
ชาวบ้านต้องเผชิญกับภัยแล้ง และรัฐบาลประกาศมาตรการขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งด 
การปลูกพืชที่ต้องใช้น�้ามากโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งเกษตรกรได้ให้ความร่วมมือกับ
มาตรการดังกล่าว ในการประชุมเพ่ือให้เกษตรกรได้เสนอความต้องการ และเลือกพืชจ�านวน 
2 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน และฟักทอง ซึ่งเป็นพืชที่ใช้ปริมาณน�้าที่น้อยกว่าข้าว 40% และ 
มีต้นทุนการผลิตที่น้อยกว่า ใช้ระยะเวลาท่ีน้อยกว่าการท�านาปรัง หลังจากมีความมั่นใจใน 
เรื่องตลาดรองรับผลผลิต 

การปลูกพืชไร่หลังนา: อายุสั้น ทนแล้ง ราคาดี 
  เกษตรกรส่วนใหญ่ เริ่มปลูกพืชไร่หลังนาในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคมและเก็บเกี่ยว  
ผลผลิตในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน การปลูกพืชในพื้นท่ีนาน้ัน ปัจจัยท่ีมีความส�าคัญท่ี 
จะท�าให้ประสบผลส�าเร็จข้ึนอยู ่กับการตัดสินใจเลือกชนิดและพันธุ ์พืชท่ีเหมาะสมท่ีม ี
อำยุสั้น ทนแล้ง รำคำดี

  หลังการท�านานับตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวข้าว ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม  
จนกระทั่งถึงก่อนฝนแรกในประมาณเดือนเมษายน ระยะเวลาประมาณ 100-120 วัน ขึ้นอยู่ 
กับช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวเร็วหรือช้าจากพันธุ์ข้าวที่ปลูกว่าเป็นข้าวเบาหรือข้าวหนัก ข้าวไวแสง 
หรือไม่ไวแสง ตลอดจนลักษณะที่นาชลประทานหรือนาที่อาศัยเพียงน�้าฝนอย่างเดียว การปลูก 
พืชหลังนาโดยอาศัยความชื้นที่เหลืออยู่ พืชที่มีอายุสั้นจะได้เปรียบพืชที่มีอายุยาวเนื่องจาก 
ช่วงอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่า  
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  นอกจากอายุสั้นแล้ว พืชหลังนาควรต้องการใช้น�้าน้อย พื้นที่นานอกเขตชลประทาน 
ทีต้่องอาศยัน�า้ฝน หรอือาจจะมแีหล่งน�า้ขนาดเลก็ เช่น บ่อน�า้ตืน้ บ่อบาดาล อ่างเกบ็น�า้ ฝายน�า้ล้น 
ซึ่งปริมาณน�า้เพียงพอส�าหรับปลูกพืชไร่เท่านั้น โดยเฉพาะ พืชไร่อายุสั้น เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
เป็นต้น การปลูกพืชไร่หลังการท�านาจะเลือกพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพความชื้นที่ 
ค่อนข้างจ�ากัด คือ ความชื้นเพียงพอในช่วงเดือนแรกหลังปลูกเท่านั้น หลังจากนั้นความชื้นจะ 
ลดลงเรือ่ยๆ จนกระทัง่ถงึช่วงออกจนถงึการเกบ็เกีย่วผลผลิต ในช่วงเกบ็เกีย่วเป็นช่วงท่ีมแีสงแดด 
และอุณหภูมิสูงท�าให้สามารถลดความชื้นลงได้ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับในช่วงดังกล่าวไม่มี 
ฝนตกท�าให้เมล็ดไม่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ในฤดูแล้งนับว่า 
เป็นฤดูกาลผลิตที่ดีที่สุด เนื่องจากได้ผลผลิตสูงและเมล็ดที่มีคุณภาพดีส่งผลให้ได้ ราคาดี  
เป็นที่ต้องการของตลาด

  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน�้าอย่างรุนแรง ทั้งการ 
ใช้บริโภคและ อุปโภค ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน�้าฝนมีน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ปริมาณน�้าที่เก็บกัก 
ตามเขื่อนต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวนาปรังช่วงปลายปีพ.ศ. 2558 ต้นปี 2559  
ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการ 
ขอความร่วมมือมิให้ท�าการเกษตรที่ต้องใช้น�้ามากโดยเฉพาะการท�านาปรัง ส่งผลให้เกษตรกร 
ไม่สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้จากการท�านาปรังประกอบกับในพื้นที่ยังมี 

การเปรียบเทียบกับพืชไร่อายุสั้น ซ่ึงใช้น�้าน้อยกว่า การท�านาประมาณ 
3-5 เท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ
  นาปรัง  1,920  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 720 - 800 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
  ถั่วเหลือง  480 – 560 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
  ถั่วเขียว  320 – 400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
  ข้าวโพดหวาน 594.43 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
  ฟักทอง 333  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
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การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นแมลงศัตรูในนาข้าวท่ีท�าความ 
เสียหายให้แก่นาข้าวเป็นจ�านวนมาก การสลับชนิดพืชที่ปลูกจะช่วย “ลดกำรระบำดของ 
แมลง” เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล จากการศึกษาของกองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร 
รายงานว่า ตัวเต็มวัยเพลี้ย กระโดดสีน�้าตาล ซึ่งเป็นพาหะน�าโรคใบหงิกมาสู่ข้าว จะอพยพ 
เข้านาข้าวตัง้แต่ข้าวอายไุด้ 3 - 5 วนัเท่านัน้ และในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึธนัวาคม จะมกีระแส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือช่วยพาตัวเต็มวัยท่ีอพยพออกจากข้าวในฤดูนาปีมาสู่นาปรังและใน 
ช่วงฤดูนาปี คือ เดือนมิถุนายนถึงกันยายน จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยพาเพลี้ยกระโดด 
สนี�า้ตาลอพยพออกจากนาข้าวนาปรงัไปสู่ นาปี หลังจากอพยพเข้าแปลงนาแล้วแมลง น้ีสามารถ 
เพิ่มปริมาณได้ถึง 3 ช่วงอายุขัยในนาข้าวบางพันธุ์อาจจะเพิ่มได้ถึง 18 เท่า อย่างไรก็ตาม  
แนวทางหนึ่งที่สามารถ ช่วยตัดวงจรของเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล คือการปรับเปลี่ยนจากนาข้าว 
เป็นพืชไร่ชนิดอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง  

  โครงการจัดหาแหล่งน�้าต�าบลทุ่งโป่ง สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 
หลังพระฯ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท�างานร่วมกันในการส่งเสริม 
การปลูกพชืไร่ทดแทนการท�านาปรงั  การปลกู การดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่ว  รวมไปถงึการวางแผน
การตลาด  
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จากแผนบนกระดาษ สู่แปลงปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต
  กระบวนการท�างานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเรื่องของ
กระบวนการผลิตให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการก�าหนดข้อตกลงร่วมกับเกษตรกร  
เรื่องการจัดหาปัจจัยการผลิต การจ�าหน่ายผลผลิต สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อปัจจัย 
การผลิตในรูปแบบการให้ยืมทุน หลังจากเกษตรกรจ�าหน่ายผลผลิตแล้วเกษตรกรต้องช�าระ 
ค่าปัจจัยการผลิตคืนแก่สถาบันปิดทองฯ และเพ่ือให้เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเองจึงมีการ 
จัดตั้งคณะท�างาน เพื่อรับผิดชอบด้านการบริหารและจัดการให้แก่สมาชิกในกลุ่ม คัดเลือก 
ประธานกรรมการ  

  การวางแผนบนกระดาษ (การบริหารความเสี่ยง) ช่วยให้เกษตรกรเรียนรู้การค�านวณ 
ต้นทุน และผลก�าไรที่จะได้รับ ในส่วนนี้เกษตรกรได้ท�าความเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ยังมีเกษตรกร 
บางรายทีย่งัคดิว่า “ผมไม่เหน็ต้องท�าแบบทีพ่วกหัวหน้าบอกเลย ยุง่ยากท�าแบบง่ายๆไม่ได้หรือ?” 
ซึ่งเป็นค�าถามที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะเกษตรกรเคยชินกับการท�าเองขายเองไม่มีการ 
รวมกลุ่ม นักพัฒนาจึงต้องเข้าไปท�าความเข้าใจ และปรับแนวคิดของเกษตรรายนั้น

  ในช่วงการเพาะปลูกนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยังได้ช่วยเกษตรกรค�านวณ 
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการท�าการผลิตตั้งแต่ต้นจนเก็บเกี่ยวผลผลิต นัดหมายลงพื้นที่ติดตาม 
ตรวจแปลงอย่างต่อเนื่อง หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  

  ลักษณะพ้ืนที่แต่ละแปลงหากพ้ืนที่ที่ราบเรียบจะต้องปรับพื้นที่ให้มีความลาดเทเพื่อ 
การส่งน�า้และระบายน�้า การเตรียมดิน การเตรียมแปลง ควรไถเตรียมดินเมื่อความชื้นพอเหมาะ 
โดยเฉพาะดินเหนียว หากไถในสภาพ ที่ดินมีความชื้นสูงจะท�าให้ดินเป็นก้อนโต หากไถดินใน
สภาพที่ดินแห้งเกินไปจะท�าให้ไถเตรียมดินยาก และไถได้ไม่ลึก ตากดินไม่น้อยกว่า 7 วัน
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  ช่วงเวลาปลูกพืชไร่แต่ละชนิดมีอายุเก็บเกี่ยวแตกต่างกันจะต้องปลูกในช่วงท่ีเหมาะ
สมโดย ไม่ให้ระยะออกดอกและติดฝักตรงกับช่วงที่อุณหภูมิสูงเพราะจะท�าให้การผสมเกสรไม่ 
สมบูรณ์ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และจะต้องค�านึงถึงระยะเวลาของพืช เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
ผลผลิตก็ต้องมีการจัดปฏิทินการปลูกให้มีระยะเวลาที่ห่างกันในแต่ละรอบการปลูก เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผลผลิตออกมาเกินก�าลังที่กลุ่มจะสามารถทยอยขายได้

  การให้ปุ๋ย ข้าวโพดต้องการปุ๋ย ไนโตรเจนส�าหรับการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต  
การดูแลก�าจัดวัชพืช โดยเฉพาะวัชพืชจ�าพวกข้าวควรเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง เพื่อ 
ป้องกันการร่วงหล่น ของเมล็ดข้าว การปลูกพืชไร่ทดแทนนาปรัง มีส่วนช่วยปรับปรุงความ 
อุดมสมบูรณ์ของดินได้ จากปุ๋ยบ�ารุงข้าวโพดหวานและฟักทองรวมท้ังเศษซากพืชท่ีหลงเหลือ 
อยู่ในแปลง ท�าให้คุณสมบัติของดินทางเคมีและฟิสิกส์ดีขึ้น ส่งผลให้ข้าวซึ่งเป็นพืชหลักใน 
ฤดูกาลผลิตปีต่อไปมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย

  การให้น�้า ช่วงเวลาในการผันน�้าเข้าแปลง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นที่เพียงพอแต่ละช่วง 
อย่าให้ขาดน�้าในระยะออกดอกซึ่งเป็นระยะวิกฤตของพืช จะท�าให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก  
หรือให้น�้ามากเกินไปในระยะแรกจะท�าให้เกิดภาวะน�า้ท่วมขัง

  ช่วงการเก็บเกี่ยว ส�าหรับข้าวโพดหวาน จะประสานงานเกษตรกรเป็นรายแปลง 
เพราะจะมีผลต่อการจัดเกรดข้าวโพด และบริษัทนัดวันเก็บเกี่ยวล่วงหน้า 2-3 วัน รวมทั้งก�าหนด 
จุดรับซื้อ การชั่งน�้าหนักที่ชัดเจนในการจัดการผลผลิต แม้ว่าจะยังเผชิญปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง  
เพราะสภาพพื้นที่บางแปลงอาจจะไม่เหมาะสมและไม่ได้ผลผลิตและรายได้ตามที่ตั้งใจทุก 
ครอบครัว เพราะการท�าเกษตรกรรมมีปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ตัวอย่าง
เช่น ผลผลิตฟักทองมีขนาดน�้าหนักประมาณ 1.5 - 2 กิโลกรัม และมีจ�านวนมากที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ของแหล่งรับซื้อ พ่อหนูแผน หมู่เที่ยง ประธานกลุ่มจึงได้จัด 
ประชุมคณะกรรมการหารือการจัดการผลผลิตฟักทองท่ีแหล่ง 
รับซื้อไม่ต้องการ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงได้เสนอแนว 
ความคดิว่า “ท�าไมพ่อๆ แม่ๆ ไม่ช่วยกนัหาตลาดในพืน้ทีล่่ะ” 
และแม่มณีรัตน์ บุญแก้ว ต�าแหน่งเหรัญญิกได้เสนอและ 
จะด�าเนินการช่วยหาตลาดให้ ส่วนคณะกรรมการและ 
สมาชิกก็จะช่วยกันอีกแรงเพื่อหาที่ระบายผลผลิต
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ประสานตลาดพร้อมรับซื้อผลผลิต  

  ก่อนเร่ิมฤดกูาลผลติและเกษตรกรลงมอืปลกูข้าวโพดหวานเจ้าหน้าทีต่ดิต่อประสานงาน 
กับบริษัทกาญจน์คอร์น จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับซื้อผลผลิตข้าวโพดหวาน ให้เข้าร่วมประชุม 
พูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรว่าหากได้ร่วมกับโครงการฯ  
และมีความขยัน หมั่นเอาใจใส่ดูแล การปลูกข้าวโพดหวานอย่างต่อเน่ืองในทุกขั้นตอน จนได้ 
ผลผลิตที่มีคุณภาพจะมีตลาดรองรับผลผลิต โดยมีการต่อรองเรื่องราคาที่เป็นที่ยอมรับทั้งของ 
ผู้ปลูกและผู้รับซ้ือ เกษตรกรสามารถค�านวณรายได้ท่ีชัดเจนหลังจากหักลบต้นทุนการผลิต 
ตัœงแต่ค่าเตรียมแปลง ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ค่าปุ๋ย ค่าสูบน�้า ไปจนถึงค่าขนส่งแล้วรายได้ที่คาด 
ว่าจะได้รับช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังมาปลูกข้าวโพดหวาน 
ทดแทนซึง่ต้องการน�า้น้อยกว่า จงึท�าให้ชาวบ้านแสดงความจ�านงลงชือ่แสดงความต้องการปลกู 
ข้าวโพดหวาน จ�านวน 50 ครอบครัว เพราะเชื่อมั่นว่า “หากชาวบ้านมีความตั้งใจปลูกข้าวโพด 
หวาน จะท�าให้มีรายได้ในช่วงหน้าแล้งแน่นอน” ด้วยการมีตลาดรับซื้อข้าวโพดหวาน

  การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานแทนการท�านาปรัง ได้สร้างรายได้สุทธิต่อไร่ให้แก ่
เกษตรกรบ้านทุ่งโป่งมากกว่า จากการส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ต�าบลทุ่งโป่ง  
อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในฤดูแล้ง ในปี 2558-2559 นั่นคือ แม้ว่ารายได้ก่อนหักต้นทุน 
ของการท�านาปรังสูงกว่า คือ 5,160 บาทต่อปี รายได้การท�าข้าวโพดหวาน 4,691 บาทต่อปี  
เมื่อค�านวณต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง 3,133 บาทต่อปี ในขณะท่ีข้าวโพดหวานใช้ต้นทุนเพียง 
2,200 บาท ดังนั้นรายได้สุทธิของการผลิตข้าวโพดหวาน 2,491 บาท ในขณะที่นาปรังมีรายได้
สุทธิ 2,027 บาท

   ด้านผลผลิตฟักทองจ�านวนทั้งหมด 10,270 กิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร เป็นเงินจ�านวน 75,081 บาท  ซึ่งส่งขายทั้งแหล่งรับซื้อ และตลาดในท้องถิ่นเนื่องจาก
ผลมีขนาดเล็ก

 ชนิดพืช ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ

นาปรัง 3,133 5,160 2,027
ข้าวโพดหวาน 2,200 4,691 2,491
ฟักทอง 1,245 1,390 145

หน่วย*บาทต่อไร่
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ทิศทางต่อไป
  การส่งเสริมปลูกพืชหลังนามีปัจจัยท่ีเป็นข้อจ�ากัดหลายประการ คือช่วงดังกล่าวไม่ม ี
ฝนตกต้องอาศัยความชื้นในพื้นดินที่เหลืออยู่หลังเก็บเกี่ยวข้าว ท�าให้ช่วงออกดอกติดฝักมัก 
ขาดแคลนน�้า พืชที่น่าจะเหมาะสมควรเป็นพืชที่ค่อนข้างทนแล้ง อายุสั้นและไม่ไวต่อแสง ได้แก่ 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และข้าวโพด อย่างไรก็ตาม  ก็มีข้อดีหลายประการ ตั้งแต่ ใช้น�้าน้อย
กว่าการท�านา คุณภาพเมล็ดดี ตรงตามความต้องการของตลาด ราคาดีกว่าฤดูปกติ ต้นทุนการ
ผลติต�า่และผลตอบแทนสงูกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการท�านา นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบันโยบาย
ของรัฐบาลในการปลกูพชืไร่ทีใ่ช้น�้าน้อยทดแทนการท�านาปรงั เพือ่ประหยดัการใช้น�้าและยงัช่วย
ตดัวงจรการระบาดของแมลง พชืทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในเขตท่ีปลูก ตลาดต้องการ ราคา
ดี มีแหล่งรับซื้อ เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม เรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ส�าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร   

  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน เอาใจใส่ติดตามอย่างต่อเน่ืองในทุกกระบวนการผลิตอย่างละเอียด พร้อมท้ัง 
การหาตลาดรบัรองผลผลติให้แน่นอนก่อนจะมกีารส่งเสรมิการปลกูพชื จงึบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้  
เกษตรกรพร้อมทีจ่ะให้ร่วมมอืตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล และต้องมกีารศกึษาเทคนิค
การปลูก ดูแลพืชทางเลือกชนิดอื่นๆที่เหมาะสมในการปลูกในนาข้าว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  
ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วแดง ถั่วฝักยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดฝักสด ข้าวโพดหวาน ฟักทอง  
ข้าวฟ่าง งา มันเทศ แตง และพืชผักอื่น ๆ  เพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งในปีต่อ ๆ  ไป
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พลังนักศึกษากับการท�า
โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภัทธิรา  เหลือสุข

  ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนจะช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้าน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  
และสามารถใช้แก้ปัญหาชุมชนได้จริงหรือ? การกระตุ้นให้
นักศึกษาที่มีพลังและองค์ความรู้มากมายในมหาวิทยาลัย ได ้
ท�าประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ได้รู้ถึงรากเหง้าปัญหาของ
ชุมชน ต้องสร้างทีมนักศึกษาที่มีใจรักในการพัฒนา ได้มีโอกาสเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบโครงการ 
พัฒนาและจัดหาแหล่งน�้า ต�าบลทุ่งโป่ง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นของสถาบันส่งเสริม 
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ ท่ีได้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา 
พัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงหน่วยงานจากหลายภาคส่วน พัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
จนกระทั่งนักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการและหลักการท�างาน แนวทางที่เกิดการระเบิดจาก 
ข้างในไปใช้ในการท�าโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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ทุ่งโป่ง ห้องปฏิบัติการทางสังคมของนักศึกษา
  มูลนิธิรากแก้วได้จัดท�าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง 
นิสิตนักศึกษาขึ้น เพื่อต้องการดึงพลังนักศึกษาให้แสดงศักยภาพในการพัฒนาชุมชน ผ่าน 
กระบวนการสร้างความเข้าใจ การลงพืน้ทีเ่รยีนรูร้ากเหง้าปัญหาของชมุชน ตามศาสตร์พระราชา  
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น ท�าตามล�าดับขั้นการ 
ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม ที่เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการพัฒนาและ 
จัดหาแหล่งน�้า ต�าบลทุ่งโป่ง อ�าเภออุบลรัตน์ การเข้าไปคลุกคลีและได้ซึมซับกระบวนการ 
ท�างานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และการจัดกระบวนการเรียนรู ้
ของมูลนิธิรากแก้ว กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดและวางแผนจะท�าโครงการท่ีมีการเชื่อมโยงจาก 
หลายภาคส่วน เข้ามาท�าโครงการด้วยตนเอง นักศึกษาท่ีมีใจรักในการพัฒนาท่ีมีท้ังทีม 
นักศึกษาชมรมรากแก้ว มหาวิยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาต้นแบบการพัฒนา ผลจากการ 
เรียนรู้และท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเข้าใจกระบวนการ จึงเริ่มต้นการท�าโครงการ 
พัฒนาตามแบบการขับเคลื่อนของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ    

  การจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในพื้นท่ีต้นแบบ ภายใต้กิจกรรมรากแก้ว
อาสาปิดทองหลังพระ เข้าร่วมงานกิจกรรมงานส่งเสริมพื้นท่ี เช่น การท�าคลองส่งน�้า การสร้าง
ฝาย ทุกคร้ังจะมีการสรุปบทเรียน ให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการ และประโยชน์ที่ชาวบ้านได้ 
รับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้มองเห็นความส�าคัญของการพัฒนา 

  หลังจากการจัดกิจกรรมรากแก้วอาสาปิดทองหลังพระแล้ว 9 ครั้ง  เกิดนักศึกษาที่เป็น 
แกนน�า ร่วมจัดตั้งชมรมรากแก้วในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนักศึกษา 6 คณะในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้แก่ คณะวทิยาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ วทิยาลัย
การปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 20 คน เพื่อท�างาน
พัฒนาการขับเคลื่อนร่วมกับโครงการและจัดหาน�้าต�าบลทุ่งโป่ง 
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 เติบโตจากรากแก้ว
  นายวรียทุธ์ หลาดไหล หรอืบอล เป็นนกัศกึษาต้นแบบการพฒันาทีโ่ครงการภาคภมูใิจ 
บอลเรียนอยู่คณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ผ่านการฝึกงานที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาและจัดหาน�้าต�าบลทุ่งโป่ง ระหว่างฝึกงาน
บอลได้เรียนรู้และเกิดความรักงานพัฒนา เมื่อจบการฝึกงานแล้วบอลยังคงติดตามเป็นผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว น�านักศึกษาท�างานในพื้นท่ีทุกกิจกรรม ในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี บอล
ได้เรียนรู้บทบาทการท�างานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 เดือน ท�าให้บอลเข้าใจหลักการท�างาน
พัฒนาโดยใช้ศาสตร์พระราชาผ่านกระบวนการท่ีรากแก้วมากขึ้น จนเกิด “การระเบิดจาก 
ข้างใน”  บอลประสานงานคัดเลือกนักศึกษารุ่นน้องคณะเกษตรศาสตร์ 12 คน ที่มีจิตอาสา 
พัฒนาร่วมลงส�ารวจพื้นที่ และจัดกิจกรรมค่ายอาสาสู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนของน้องคณะ 
เกษตรศาสตร์ ปี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2560 ที่โรงเรียน 
บ้านหนองผือ ต�าบลทุ่งโป่ง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น บอลและทีมนักศึกษาต้องการน�า 
ศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนประถมขนาดเล็กแห่งนี้  ซึ่งมีครู  4 คน 
นักเรียน 47 คน โดยนักศึกษาได้ปรึกษาหารือกับผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองผือ ถึงความ 
ต้องการของโรงเรียน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะพัฒนาสวนพอเพียง โรงเห็ด และการเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ี 
ซึ่งเคยด�าเนินการมาก่อนแต่ขาดการดูแลจนกลายเป็นพื้นท่ีรกร้าง ให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง 
โรงเรียนและชุมชนพร้อมจะร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา เพราะชุมชนมีความสามัคคีกันแม้จะเป็น 
หมู่บ้านเล็ก ๆ  ก็ตาม 
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ตุ้มโฮมงานพัฒนา
  ในการด�าเนินงานกิจกรรมค่ายอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว 
นักศึกษาไม่มีงบประมาณในการจัดกิจกรรม เน่ืองจากไม่อยู่ในแผนงบ 
ประมาณประจ�าปี จึงต้องเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากภายนอก 
นักศึกษาได้แจ้งผู ้อ�านวยการโรงเรียนและคุณครูว่า “นักศึกษาไม่มีงบ 
ประมาณในการจดัท�ากจิกรรม ต้องขอความร่วมมอืกบัทางโรงเรียนชมุชน คณุครู
และนักเรียนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้ด้วย” 

  หลังจากท�าความเข้าใจกับทางโรงเรียน ผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้น�าชุมชนจัดประชุม 
ชาวบ้านเพื่อหารือและขอความร่วมมือในการท�าโครงการฯของนักศึกษา ชุมชนยินดีให้ความ 
ร่วมมือ ทางวัดทราบข่าวการท�ากิจกรรมค่ายอาสาฯ จึงได้จัดผ้าป่าระดมทุนให้โรงเรียนเพื่อเป็น 
งบประมาณพัฒนา ส่วนนักศึกษาจัดหางบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และท�าข้อตกลงส�าหรับ 
โครงการเพิ่มเติมจากที่จะด�าเนินการ ซึ่งมีการจัดท�าโครงการรวมทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่  
โครงการธนาคารขยะ โครงการสวนพอเพียงและ โครงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อสร้างสนามเด็ก 
เล่นเพื่อการพัฒนาสมองเด็ก

  การริเริ่มของนักศึกษา ส่งผลให้เกิดการท�างานแบบบูรณาการจากหลายหน่วยงาน 
ในการจัดท�าโครงการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาและจัดหาน�้าต�าบลทุ่งโป่ง สถาบัน 
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนอุปกรณ์การจัดท�ากิจกรรม มูลนิธ ิ
รากแก้วสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร ค่าเดินทางและกระบวนการจัดกิจกรรม สถาบัน 
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต�าบล และที่ส�าคัญคือ  
คนในชุมชนที่ได้เข้ามาช่วยและได้น�าผลผลิตต่าง ๆ  มาสมทบระหว่างการท�ากิจกรรม เช่น ผัก 
ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เป็นต้น  ซึ่งภาษาอีสานเรียกลักษณะร่วมแรงร่วมใจแบบนี้ว่า “ตุ้มโฮม”  
 

บทสรุป 
ที่ต้อง 
เรียนรู้
   การท�างานร่วมกนัครัง้นี ้เริม่จากพลงันกัศกึษากลุม่เลก็ ๆ  ทีเ่คยเรยีนเฉพาะ 
  ในห้องเรียน เกิดการระเบิดข้างในและได้รับโอกาสในการน�าทฤษฎีมาใช้ในการ 
แก้ปัญหาจริงในสังคม ผ่านการประยุกต์ศาสตร์พระราชาได้จนท�าให้การท�าโครงการ 
ทั้งหมดที่ผ่านมาประสบผลส�าเร็จ 100% ชี้ให้เห็นถึงพลังของนักศึกษาที่มีความตั้งใจ 
ยิ่งใหญ่ท�าให้เห็นว่าความรู้ในห้องเรียนสามารถใช้ได้จริงขอแค่เพียงได้ลองน�าออกมาใช้  
 เพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงด้วยพลังของนักศึกษา ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผล 
    โครงการไปยังคณะหรือชมรมอื่น ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

ประสบการณ์งานพัฒนาของคนรุ่นใหม่72



ปลุกคนใต้ให้ปลูกผักลดรายจ่าย

อาอีเสาะห์ มะเด็ง
 

  ผลการส�ารวจข้อมูลชุมชน บ้านจ�าปูน หมู่ 6 ต�าบลท่าธง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
พบว่าชาวบ้านทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท�าสวน 
ยางพารา ท�านาและงานรับจ้างทั่วไป แต่ไม่นิยมการปลูกผักเนื่องจากสภาพดินไม่เหมาะสม 
และขาดแคลนแหล่งน�้าและต้องซื้อพืชผักส�าหรับการบริโภคประจ�าวัน ค่าใช้จ่ายส�าหรับซื้อ 
พืชผักมาบริโภคจากตลาดนัด ร้านค้าในชุมชน และรถขายผัก เฉลี่ยครัวเรือนละ 50 บาทต่อวัน   
หากคิดทั้งชุมชนรวมเป็นค่าใช้จ่าย 29,200 บาทต่อวัน หรือ 1,051,200 บาทต่อปี

  เม่ือต้องเผชิญสภาวะราคายางพาราตกต�่าหลายครัวเรือนมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ  
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ซึ่งขยายพื้นที่การพัฒนาไปยัง 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ มีการขับเคลื่อนงานผ่านกลไกเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านท่ี 
เป็นคนในพ้ืนที่ ได้จัดท�าโครงการพัฒนาเร่งด่วนส่งเสริมการปลูกผักลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเปล่ียนทัศคติของชาวบ้าน รวม
กลุ่มปลูกผักสวนครัวส�าหรับบริโภคและขายในชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เป็นแรงผลักดันเข้า 
สู่การพัฒนาตนเองและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
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เรียนรู้จากการปลูกผักแปลงรวม
  ในระยะเริ่มต้น  ชาวบ้านที่มีความสนใจเข้ามาร่วมกลุ่มปลูกผักลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  
มีเพียง 6 คนคือ กะเยาะ สารีปะ นูรีดา เมาะมูเนาะ รอฮาน และปีอะ ทีมงานปิดทองฯ สนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรให้กลุ่มใช้และให้ความรู้ ท�าเป็นตัวอย่างและร่วมท�างานกับสมาชิก 
กลุ่มตั้งแต่การเตรียมแปลง การปรับปรุงบ�ารุงดิน การปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ในพื้นที่ขนาด 2 งาน ในบริเวณส�านักงานปิดทองฯ จังหวัดยะลา ช่วงแรกน้ีสมาชิกเริ่มต้นจาก 
พืชผักทั่วไป เช่นผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักชี ผักกาดขาว มะเขือ พริก แตงกวา ถั่วฝักยาว ขิง ข่า  
ตะไคร้ ฯลฯ ท�าให้สมาชิกกลุ่มสามารถปลูกผักและเก็บผลผลิตผักไปบริโภคได้ เหลือจาก 
บริโภคก็น�าไปจ�าหน่ายให้ร้านค้าในหมู่บ้านจ�าปูนเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหน่ึงหลังจาก 
หักรายได้ 20 เปอร์เซนต์ให้กลุ่ม ส�าหรับเป็นเงินหมุนเวียนซื้อเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยรอบต่อไป  
กลุ ่มจัดสรรรายได้จากการจ�าหน่ายผักให้สมาชิกจ�านวนเท่าๆ กันชาวบ้านบริหารจัดการ 
กลุ่มเองโดยมีทีมงานปิดทองฯ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดท�าบัญชี

   ในการปลูกผักรอบต่อมามีสมาชิกเข้าร่วมจ�านวน 3 คน ทีมงานและสมาชิกกลุ่ม 
จัดสรรพื้นที่ให้ สมาชิกกลุ่มคนละ 50 ตารางวา จากเดิมที่ท�าเป็นแปลงปลูกผักแบบรวม 
เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคน ปลูกผัก ดูแล เก็บเกี่ยว และจ�าหน่ายผลผลิตของตนเองตามก�าลัง 
ความสามารถ ลดความอึดอัดใจ หรือความไม่พอใจระหว่างสมาชิกกลุ่มในการจัดสรรเวลา 
รับผิดชอบดูแลแปลงผัก
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สร้างเกษตรกรตัวอย่าง
  กะเยาะวัย 42 ปี หนึ่งในสมาชิกกลุ่มปลูกผัก ท่ีมีความขยัน อดทน ช่างสังเกต และ 
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีการพัฒนาตัวเองเสมอได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน เรียนรู้การปลูกผักแบบ 
ผสมผสานที่ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นเวลา10 วัน เมื่อเดินทางกลับจากการดูงานแล้ว 
กะเยาะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปลูกผักแบบผสมผสานจัดการแปลงเพื่อใช้พื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งการท�าโครงส�าหรับปลูกผักแบบอุโมงค์ให้พืชผักประเภท  
ไม้เลื้อยเกาะ เช่น ปลูกบวบและฟักแฟง ส่วนใต้อุโมงค์ยกร่องแปลงปลูกผักอื่นๆ รวมทั้งทดลอง
ปลูกผักสลัด กรีนโอ๊ด เรดโอ๊ด ผักกาดหอม เพิ่มเติม

  กะเยาะ มีพืชผักส�าหรับบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียง ลดรายจ่ายการซื้อผักได้ 
ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคกะเยาะ น�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้จนมีการพูดกันปากต่อปาก 
และกระตุ้นให้ชาวบ้านในหมู่บ้านสนใจร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักมากขึ้นเป็นจ�านวน 47 คน 
จึงมีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหม่ และจัดประชุมชี้แจงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก 
กลุ่มในเรื่องการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยท่ีจะต้อง 
หักรายได้บางส่วนเข้ากลุ ่ม ผู ้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือในการ 
จัดสรรพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านให้สมาชิกท�าแปลง 
ปลูกผักคนละ 1 งาน นอกจากเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ 
แล้ว กะเยาะได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ใช้แปลงผัก
ผสมผสานของตนเองเป็นตัวอย่างและสื่อการถ่ายทอดการ 
ปลูกผักให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้
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เริ่มเห็นผล และหนทางไป 
  สมาชิกกลุ่มปลูกผัก สามารถลดรายจ่ายในการซื้อพืชผัก 
มาบริโภค เฉลี่ย วันละ 20 บาทต่อวัน 600 บาทต่อเดือน และ 
สามารถเพิ่มรายได้จากการน�าพืชผักที่เหลือจากการบริโภคไป 
จ�าหน่าย เฉล่ีย 1,000 บาทต่อเดือน (ข้อมูลท่ีได้ เก็บตั้งแต่ 
เดือนมกราคม 2560- เดือนเมษายน 2560) กลุ่มกองทุนปลูก
ผัก สามารถบริหารจัดการเองได้ มีเงินหมุนเวียนภายในกลุ่ม เฉล่ีย 
เดือนละ 2,000 บาท

  กระบวนการท�างานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ที่น�า 
มาใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเร่ิมต้นท�าจากจุดเล็กๆ และท�าตามล�าดับขั้น  
ในกิจกรรมปลูกผักลดรายจ่ายบ้านจ�าปูน ต�าบลท่าธง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา มีการติดตาม  
แก้ไขปัญหาร่วมกันทีเ่กดิข้ึนอย่างไม่ย่อท้อต่อปัญหาอปุสรรค ส่งผลท�าให้ชาวบ้านเปลีย่นทศันคต ิ
และลุกขึ้นมาพัฒนาตนเอง สร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตัวเองในด้าน 
เศรษฐกิจได้มากขึ้น
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บ้านแป้น
ชุมชนพุทธ-มลายูที่ถูกลืม 
กับการพัฒนาแหล่งน�้า
ด้วยพลังชุมชน

นุรดี ลาเตะ

  “น้องมาผิดที่หรือเปล่า หมู ่บ้านน้ีไม่มีฝายหรอก ฝายท่ีน้องหาอยู ่น้ันตั้งอยู ่หมู ่ 5  
บ้านเตราะแก่นโน้น ที่นี้บ้านแป้นนะน้องมีเบอร์โทรผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ไหม เอาจากพี่ก็ได้” 

  เป็นค�าตอบที่ทีมงานเจ้าหน้าที่ฝายส่งเสริมพัฒนาปิดทองหลังพระฯ ที่ลงพื้นที่ 
ตรวจสอบข้อมลู (Ground Check) ได้รบัจากผูใ้หญ่พาส หรอืนายประพาส มลูสขุราช ผูใ้หญ่บ้าน 
หมู่ 6 บ้านแป้นต�าบลแป้น อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ตรง 
กับความต้องการและจ�าเป็นเร่งด่วนของชาวบ้าน

  บ้านแป้น เป็นชุมชนคนมลายูชาวพุทธกลุ่มน้อยท่ีแวดล้อม 
ด้วยชมุชนอสิลาม บ่อยครัง้ทีช่าวบ้านในหมูบ้่านแป้นกลายเป็นเคร่ืองมอื 
การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ สร้างให้เกิดความแตกแยกระหว่าง 
ผู้นบัถือศาสนาพทุธกบัคนมสุลมิผูน้บัถอืศาสนาอสิลาม ในอดตีทผ่ีานมา 
การแก้ไขของหน่วยงานรฐัส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการเยยีวยาทีไ่ม่ตรงตาม 
ความต้องการของชุมชน ท�าให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาจนถึงปัจจุบัน
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เข้าใจบ้านแป้น
  ชุมชนบ้านแป้นตั้งอยู่เชิงเขาใหญ่ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งเป็นพื้นที่สูง ท�าให้ระบบ 
ชลประทานไม่สามารถผ่านถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านใช้น�า้จากสายน�้าสายใจที่ไหลจากเทือกเขาใหญ ่
โดยมี ฝายหินจน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดสร้างตั้งแต่ปี 2535 หากแต่ชาวบ้านได้น�ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตร ปลูกผัก ท�านา เลี้ยงสัตว์ ได้เพยีง 3 ปี ฝายหนิจนกช็�ารุดทรุดโทรม ท�าให้ 
ชาวบ้านท�านาได้ปีละ 1 ครั้ง ไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน เกิดการ 
ย้ายถิ่นและทิ้งที่ท�ากินออกไปท�างานนอกพื้นที่  

  ผู้ใหญ่พาส เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเคยพูดคุยถึงแนวทางการซ่อมฝายหินจนมาแล้ว 
หลายครั้งแต่ไม่สามารถด�าเนินการได้ เพราะหน่วยงานรัฐบอกว่า ฝายหินจนไม่มีอยู่ในฐาน 
ข้อมูล จึงไม่มีงบประมาณที่จะเอามาซ่อมได้ หลายหน่วยงานขึ้นไปส�ารวจ กันหลายกลุ่ม 
แต่ละกลุม่ทีเ่ข้ามากใ็ห้ความหวงักบัชาวบ้าน แต่ไม่เคยกลับมาลงมอืด�าเนินการจริงสักหน่วยงาน  

  ค�าบอกเล่าของผู้น�าชาวบ้าน ท�าให้ทีมงานที่ลงชุมชนตระหนักว่า เราต้องจริงใจ และไม่
ควรให้ความหวังหรือล้อเล่นกับความรู้สึกของชาวบ้าน จึงชวนแกนน�าหมู่บ้านมาส�ารวจข้อมูล
ด้วยกัน  โดยเราจะอาสารวบรวมความจริง และมาประเมินถึงแนวทางพัฒนาและค�านวณผล
ประโยชน์ด้วยกัน และมาตัดสินใจบนเงื่อนไขที่ว่า “ผลประโยชน์ต้องตกสู่ชาวบ้าน” ถึงจะคุ้มทุน
ต่อการพัฒนา ซ่อมฝายให้สามารถใช้ประโยชน์อีกครั้ง
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ต้นทุนน�้าและต้นทุนมนุษย์
  การด�าเนินงานพัฒนาแหล่งน�้าจึงเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแป้น ในปลายปีพ.ศ. 2559  
โดยน�ากระบวนการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ีทีมงานได้เรียนรู้เมื่อครั้งไปอบรมท่ีจังหวัดน่าน 
มาใช้แต่ด้วยความแตกต่างทั้งสภาพพื้นท่ีและภูมิสังคม ท�าให้ทีมงานและชุมชน ต้องปรับหา 
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม โดยเริ่มจากทีมงานปิดทองฯ ในพื้นที่เข้าไปรับฟังความคิดเห็น 
ความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกนน�าต่องานพัฒนาท่ีผ่านมาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
แห่งนี้ เปิดใจรับฟังเสมือนกับเป็นอ่างใหญ่ที่พร้อมให้แกนน�าหมู่บ้านได้ระบายถึงความอัดอั้น 
ตันใจ ความผิดหวังกับวิธีการพัฒนาที่ผ่านมา แล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน

  ต้นทุนส�าคัญของชาวบ้านแป้น คือ ความศรัทธาต่อในหลวงรัชกาลท่ี 9 และพระบรม- 
วงศานุวงศ์ เป็นจุดเชื่อมให้แกนน�าและชาวบ้านเกิดแววตาที่ทีมงานสัมผัสได้ว่า พวกเขาเชื่อมั่น 
ในวิธีการท�างานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และเปิดใจรับทีมงาน 
ให้มาน�า พาท�า บวกกับความซื่อและจริงใจตรงไปตรงมา ทีมงานไม่ได้ให้ความหวังมากไปกว่า 
ความจริงของข้อมูลที่สามารถท�าได้ และความตั้งใจจริงของทีมงานท่ีแสดงให้เห็นตลอด  
เสมอต้นเสมอปลาย ท�าให้ชาวบ้านออกมาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมกันท�าอย่างขันแข็ง

  การนัดหมายข้ึนเขาไปส�ารวจตัวฝายหินจน เริ่มขึ้นในวันเดียวกันกับที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ 
บ้านด้วยเงื่อนไขที่คุณชาย หรือหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบัน 
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เคยบอกว่า “เราจะท�า 
เมื่อชาวบ้านพร้อม” ผมตัดสินใจโดยไม่รีรอโดยหวังว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ว่าเราเอาจริง  
ที่จะร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับพี่น้องชาวบ้าน  

  บทสนทนาระหว่างการเดินขึ้นป่าต้นน�้าเพื่อส�ารวจต้นทุนน�้าและสภาพป่า พี่เร หรือ 
นายจเร รากแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านได้พูดขึ้นว่า “เขาเคยพาหลายหน่วยงานขึ้นมาส�ารวจแต่ก็ 
ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น”  ระยะหลัง ๆ  เขาจึงพยายามบ่ายเบี่ยง เพราะเกิดความรู้สึกว่าเบื่อหน่าย  
หลอกว่าต้องใช้เวลานาน ใช้เวลา “อย่างน้อย 2 วันถึงจะถึงยอดเขาได้ ท�าให้หลายหน่วยงาน 
เปลี่ยนแผนมาสัมภาษณ์แทนการเดินขึ้นไปดูพื้นที่จริงแต่กลุ่มนี้ ขึ้นมาเกือบ 10 รอบ ยังไม่ถอด
ใจอกี”  ทมีงานกพ็ร้อมใจตอบไปว่าจะอกีกีร่อบถ้าเราไม่เกดิความเข้าใจเรากต้็องขึน้มา เพราะจะ
ตัดสินใจว่าจะท�าหรือไม่ท�า ก็เมื่อแน่ชัดว่า จะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านจริง

  ผมจึงกล่าวเชิงท้าทายพี่เร ซึ่งเริ่มคุ้นเคยกันแล้วว่า  “เราว่าคนอื่นว่า คิดจะสร้างก็สร้าง 
ไม่เคยศึกษาว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านหรือไม่ สุดท้ายก็กลายเป็นอนุสาวรีย์ ประดับ 
หมู่บ้านไป ถึงทีเราได้มีโอกาสท�าเอง ก็อย่าเปิดโอกาสให้เขาว่ากลับเลย”
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ด้วยแรงประชา-รัฐ
  ในเวลาเดียวกัน คณะผู ้บริหารสถาบันฯ ก็ได้กระตุ ้นหน่วยงานภาครัฐ ให้เข้ามา 
ด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนงานพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท ของรัฐบาล ซึ่งมีขั้นตอนงานซ่อมแซมปรับปรุงฝาย  
8 ขั้นตอนในคู่มืองานพัฒนาแหล่งน�้ากรมชลประทาน มาหนุนเสริม ลงมาชวนคิด มาท�าด้วยกัน  
ในรูปแบบบูรณาการกับงานในแผนงานปกติของแต่ละหน่วยงาน มาสมทบเงิน ร่วมท�ากิจกรรม 
โดยมีเป้าหมายที่สร้างประโยชน์แก่ชาวบ้าน

  ในเวทีคืนข้อมูลและประเมินความพร้อมของชุมชนต่อการพัฒนาซ่อมแซมฝายหิน 
จน ทางหน่วยงานรัฐได้เสนอแนวทางการระดมทุน เพื่อน�ามาใช้จ่ายเป็นค่ากับข้าว ค่าน�้า  
ระหว่างงานซ่อมฝาย โดยจัดงานจิบน�้าชาระดมทุน แต่คณะกรรมการหมู่บ้านได้คัดค้านกิจกรรม 
ระดมทุน ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่อยากให้มีเงินกองกลางจะท�าให้ชาวบ้านแตกคอ และการเสียสละ 
ของชาวบ้านจะหายไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมา พ่ออุบล หรือนายอุบล แดงเจย์ บอกว่า  
“เรื่องเงินเรื่องทองนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งส�าหรับงานพัฒนาในพื้นท่ีแห่งน้ี เพราะอาจจะเป็น 
น�้าผึ้งหยดเดียว ท่ีจะท�าให้เสียงานได้ เพราะเมื่อชาวบ้านรับรู้ว่ามีเงินเป็นกองกลาง ถ้าเกิดการ 
ผิดพลาดในการบริหารจัดการ ชาวบ้านจะแตกคอทันที และความเชื่อมั่นระหว่างกนัมันก็จะหาย
ไปดังนั้น เราไม่จ�าเป็นต้องพร้อมไปทุกเรื่อง ปล่อยว่างไว้บ้างเพื่อเป็นโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามา
มีส่วนร่วม ช่วยกันเติมให้เต็ม”

ประสบการณ์งานพัฒนาของคนรุ่นใหม่80



สร้างศรัทธาแล้วพากันท�า
  ช่วงเวลาท่ีรอวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับซ่อมฝาย ผู้ใหญ่บ้านได้น�าลูกบ้านตามเวรท่ีได้จัดไว้  
เริ่มลงมือท�างานอ่ืนที่ไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ เช่น แผ้วถางหญ้าท่ีขึ้นรก เตรียมพื้นท่ีส�าหรับ 
วางวัสดุอุปกรณ์ งานขุดลอกตะกอนหน้าฝาย เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของชาวบ้านที่ม ี
ความกระตือรือร้น และก�าลังพร้อมที่จะลงมือพ่อพาสผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่า ภาพท่ีชาวบ้าน 
ถือจอบ ถือพร้า พกข้าวกล่องข้ึนมาท�างานมากินข้าวด้วยกันห่างหายไปสักพักใหญ่ตนคิด 
จะปลุกให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านหลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังท่ีปลุกขึ้นแล้วดับไป  
เพราะหน่วยงานส่วนใหญ่ลืมบ้านแป้นหายจากไปไม่มาน�าท�าให้เกิดผลประโยชน์จริงมา 
ครั้งนี้นับเป็นความโชคดีของคนแป้น ที่ได้มาเจอกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาชวนเดินตามพ่อหลวง  
โดยไม่คาดหวังผลประโยชน์จากชุมชนแป้นสักบาท 

  แผนการซ่อมแซมฝายหินจนเพื่อการเกษตร ณ บ้านแป้นยังคงด�าเนินการคืบหน้า 
ทุกวัน เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดการณ์จะเสร็จพอดีก่อนฤดูฝนท่ีก�าลัง 
จะมาถึง แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ ความรู้สึกมีตัวตนในแผ่นดินภาคใต้ที่เคยมอด 
ดับไป ลุกโชนขึ้นมาเห็นคุณค่าของชุมชนอีกครั้ง เพื่อสร้างบ้านแป้นให้น่าอยู่ เป็นอู่ข้าวอู่น�้าของ
คนใต้อีกครั้ง

  ผมนึกถึงค�าพูดของคุณชาย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานและกรรมการ 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ กล่าวท้ิงท้าย 
เมื่อท่านได้มาเยี่ยมบ้านแป้นเมื่อต้นปี 2560 ว่า เคล็ดลับของงานพัฒนาในรูปแบบปิด
ทองฯ ที่จะส�าเร็จและเกิดความยั่งยืนได้นั้น คุณต้องซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ซึ่ง 3 ค�านี ้
พี่น้องบ้านแป้นได้ แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์และเป็นภูมิคุ้มกันส�าคัญท่ีท�าให้คนแป้นสามารถ 
ก้าวข้ามข้อท้าทาย ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตนเอง ค่อยๆ ท�าตามล�าดับขั้นอย่างมีส่วนร่วม  
โดยมีแกนน�าหมู่บ้านท�าหน้าที่น�าชาวบ้านท�า คอยกระตุ้นวางแผน
ตลอดเวลาเพราะปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน 
การแก้ปัญหาต้องให้คนในชุมชน
เป็นคนแก้ไข
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“การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและ 

ความสามารถด้านไหน เพียงใด และควรจะท�างานด้านไหน  

อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้  

จะท�าให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้อง  

เหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ  

ทั้งยังท�าให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และ 

เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ 

เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 กรกฎาคม 2541
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จุดเริ่มต้นของพลังนักศึกษา

มาฆณา สุวรรณบูรณ์

  นิสิตนักศึกษาท�าอะไรได้มากกว่าน่ังเรียนหนังสือในห้องเรียน ปัจจุบันนิสิตนักศึกษา 
ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการศึกษาเล่าเรียนในต�ารา ไม่ค่อยมีโอกาสออกไปหาความรู้จากโลกภายนอก 
หรือน�าความรู้ระหว่างเรียนไปท�างานร่วมกับชุมชน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุจากการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัในปัจจบุนัยงัไม่เอือ้อ�านวยให้นสิตินกัศกึษาได้มโีอกาสไปท�างานร่วมกบัชมุชนมาก
นัก ท�าให้เห็นถึงระยะห่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับชุมชน ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในการท�างานเพื่อ
การสร้างจติอาสาให้แก่คนรุน่ใหม่นัน้ ไม่ได้เกดิขึน้ได้ในเวลาอนัรวดเรว็ ต้องผ่านการเรยีนรู ้ลงมอื
ปฏิบัติจริง และค่อยๆ ซึมซับมาเรื่อยๆ จนเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างพลังนักศึกษาซึ่ง
เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศต่อไป 

  มูลนิธิรากแก้ว มีแนวทางการด�าเนินงานพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ  
เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว กลับไปท�างานช่วยเหลือบ้านเกิด หรือที่เรียกว่า “บัณฑิตคืนถิ่น” มูลนิธิ 
รากแก้วท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยน�าความรู้ท่ีอาจารย์และ 
นิสิตนักศึกษาเรียกว่า “ศาสตร์สากล” องค์ความรู้ของ รัชกาลที่ 9 เช่น หลักการทรงงาน 
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กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “ศาสตร์พระราชา”  
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นความรู้ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน  
มาผสมผสานเพื่อน�าลงไปแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน 

เริ่มจากคนที่มีใจ
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) เป็นเป้าหมายในการขยายผลโครงการขับ
เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่
อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

  ก่อนเริ่มกิจกรรมฯ เจ้าหน้าที่มุูลนิธิรากแก้ว ได้เตรียมงาน เตรียมพื้นที่ ประสานงานการ 
ท�ากจิกรรมฯ กบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย  แต่นกัศกึษา มนร. ไม่ได้เข้าร่วมเตรยีมพืน้ทีด้่วย จงึขาดการมส่ีวน
ร่วมในขัน้ต้น เนือ่งจากเป็นการจดักจิกรรมครัง้แรกในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส ท�าให้มกีารนดัหมาย
ที่คลาดเคลื่อน แต่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจ�าจังหวัดชายแดนใต้ก็ได้ประสานงานนักศึกษา ให้มา 
ร่วมเป็นทีมงานด�าเนินงานครั้งต่อไปในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการพัฒนา 
ตามแนวพระราชด�าริ เกษตรทฤษฎีใหม่

 มลูนธิริากแก้วด�าเนนิโครงการขับเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ร่วมกบัสถาบนั
การศกึษา 4 แห่ง 4 ภมูภิาค ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มพีืน้ทีก่ารท�างานทีจ่งัหวดัน่าน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพื้นที่การท�างานที่จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มีพื้นที่การ
ท�างานจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพื้นที่การท�างานจังหวัดสงขลา 
นอกจากนี้ยังขยายผลโครงการออกไปอีก ทั้ง 4 ภูมิภาค จ�านวน 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่การท�างานที่จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัย 
  แม่โจ้ พื้นที่การท�างานที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พื้นท่ีการท�างานท่ีจังหวัด 
  อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มีพื้นที่การท�างานที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พื้นท่ีการท�างานท่ีจังหวัด 
  ปทุมธานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่การท�างานที่จังหวัดลพบุรี และ 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่การท�างานที่จังหวัดสระแก้ว 
 • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่การท�างานที่จังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัย 
  นราธิวาสราชนครินทร์ พื้นที่การท�างานที่จังหวัดนราธิวาส 
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  นักศึกษาที่ได้รับการติดต่อประสานงานได้ชักชวนเพื่อนๆ ท่ีท�างานด้านกิจกรรมด้วยกัน
ภายในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมเป็นทีมงานประกอบด้วย นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์  
จ�านวน 5 คน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 2 คน รวมเป็น 7 คน แต่ละคน 
มีบทบาทเป็นผู้น�านักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้แก่ สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา 
กลุ่มนี้มีพื้นฐานของการจัดกิจกรรม มีหัวใจในการท�างานเพื่อผู้อื่น มีความเสียสละ มีน�้าใจ  
มีความเป็นผู้น�าสูง และด้วยภูมิล�าเนาของนักศึกษา เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นับถือ 
ศาสนาอิสลาม ครอบครัวของแต่ละคนประกอบอาชีพท�าการเกษตรปลูกผลไม้ท�าสวนยางพารา 
อยากจะเรียนรู้การท�างานของมูลนิธิฯ และอยากใช้ความรู้ที่ตนเองเรียนมาช่วยเหลือผู้อื่น  
จึงท�าให้มีการรวมตัวของนักศึกษากลุ่มนี้ขึ้น

  ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นักศึกษาได้รับมอบหมายบทบาทหน้าท่ีใน 
การเป็นผู้เชื่อมประสานความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว  
การแบ่งหน้าที่ให้นักศึกษา 1 คน เป็นผู้บันทึกประเด็นในการดูงานตามสถานที่ต่างๆ นักศึกษา 
อีก 6 คน ได้กระจายประจ�ากลุ่มสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม ช่วยอ�านวยความสะดวก 
และดูแลผู้เข้าร่วมการอบรม ให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีวิทยากรบรรยายในขณะดูงาน เร่ือง 
เกี่ยวการท�าปุ๋ย การบ�ารุงดิน การปลูกผักชนิดต่างๆเร่ืองราวหรือประเด็นข้อสงสัยท่ีเกี่ยวกับ
การเกษตร ในช่วงค�า่เข้าร่วมกลุม่การสรปุบทเรยีนการดงูานประจ�าวนัรวมท้ังท�าหน้าท่ีแปลภาษา
จากภาษาไทยเป็นภาษามลายู สร้างความเข้าใจในโจทย์ที่กระบวนกรให้กับผู้เข้าร่วม
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พลังดีที่จะน�าไปขยายผล
  ผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาสามารถท�าออกมาได้อย่างดีคือการสร้างความ 
เข้าใจในเรื่องราวของการท�าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเยาวชน และชาวบ้าน ท�าให้รู้ว่า 
ที่จริงแล้วนักศึกษาอยากมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การด�าเนินกิจกรรม เพราะศักยภาพ 
ของนักศึกษากลุ่มนี้สามารถท�าได้ และได้พิสูจน์ให้ได้เห็นในกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษายังสามารถ
น�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้ดีด้วย

  หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นนักศึกษาได้สะท้อนความรู้สึกว่า อยากน�าหลักหรือระบบ 
วางแผนการท�างาน มาปรับใช้ในการท�างานสโมสรของคณะ รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นทีมงาน 
การจัดกิจกรรมฯ ได้ใช้ความรู้ด้านการเกษตรที่เรียนในห้องเรียนน�ามาพูดคุย ให้ค�าแนะน�ากับ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เหมือนเป็นการทดสอบความรู้ของตนเอง เรื่องราวที่นักศึกษาได้ถ่ายทอด  
เช่น การเก็บตัวอย่างดิน ทักษะการเพาะเห็ด พื้นฐานการปลูกผัก เป็นต้น และยังมีความคาดหวัง
ว่า อยากน�าความรูท้ีเ่รยีนไปเผยแพร่ให้กบัทกุคน หรือน�าไปใช้ในการพฒันาหมูบ้่านของตนเองได้ 
ซึง่การปฏบิตันิอกห้องเรยีนกบัการนัง่เรยีนในห้องมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก เพราะไม่สามารถ
คาดเดาปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ 

  ในการร่วมทีมกับนักศึกษาในช่วงการท�ากิจกรรมท�าให้เห็นถึงความใฝ่รู้ ความอยาก 
ที่จะเรียนรู้ ทั้งวิธีการท�างานของมูลนิธิฯ เนื้อหาของการพาไปศึกษาดูงาน การออกแบบกิจกรรม
โดยในการด�าเนินงานกิจกรรมนี้ นักศึกษา มนร. เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทต่อการด�าเนิน 
กจิกรรมเป็นอย่างมาก เนือ่งจากนกัศกึษา เรยีนคณะเกษตรศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สามารถ
น�าความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลกเปล่ียน ให้ค�าแนะน�า หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ
เยาวชน รวมทัง้ชาวบ้านทีผู่เ้ข้าร่วมการอบรมได้ ดงันัน้ เจ้าหน้าทีม่ลูนธิฯิ จงึต้องตดิตามนกัศกึษา
กลุ่มนี้ เพื่อจะน�ามาเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่
ในแปลงเกษตร อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ต่อไป
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ก็อลบุล วาฮิด : 
พลังเยาวชนสร้างสรรค์
ชุมชนมุสลิม

นิศารัตน์ เลิศสมพร

 

    คนส่วนใหญ่มักมองว่าเยาวชนเป็นวัยที่ก�าลังอยู่ในโรงเรียน  
ตัง้ใจเรยีนเพือ่ให้มงีานดีๆ  ท�า แต่จะมเียาวชนสกักีค่นทีใ่ช้เวลาท�ากจิกรรม 

จิตอาสาช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง แล้วอะไรเป็น 
จุดเริ่มต้นที่ท�าให้เยาวชนท�างานจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน

 “ก็อลบุล วาฮิด” พลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนมุสลิม เป็นการ
รวมกลุ่มของเยาวชนในอ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่ประสานพลัง 

ในการขับเคลื่อนการท�ากิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาพื้นที่ในอ�าเภอ 
เพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นคนมีคุณค่า ท�าประโยชน์ต่อสังคมและเป็นกลไก 

ส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้อ�าเภอยี่งอเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาและเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ของจังหวัดนราธิวาส
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 จุดเริ่มต้นของพลังเยาวชน
  “ก็อลบุล วาฮิด” มาจาก ภาษามลายู แปลว่า รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเป็นเครือข่ายพลัง
เยาวชนสร้างสรรค์ทีเ่ปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่สร้างสรรค์สังคมในอ�าเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส เดมิ
สมาชิกกลุ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาการค้าและเสพยาเสพติด ความขัดแย้งและการก่อการ
ร้ายประสบปัญหาครอบครัว และความยากจน บางคนอาจไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจึงมา
รวมกลุ่มกันโดยใช้ศาสนาเป็นการขัดเกลาจิตใจ

  เยาวชนในกลุ่มนี้มีอายุตั้งแต่ 13 - 25 ปี นายอับดุลฆอนี อัสมาแอ เป็นแกนน�าใน 
การชักชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมโครงการขยะความดีสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนกลุ่มเยาวชนจะ 
รวมตัวกันและเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งจัดการขยะที่ยังมีประโยชน์มาขายแล้วน�าเงิน 
ไปบริจาค และซือ้ของใช้จ�าเป็นให้กบับ้านเดก็ก�าพร้า เช่น อาหาร นม เสือ้ผ้า เป็นต้น จากกจิกรรม
ดังกล่าวท�าให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตัวเองในการช่วยเหลือสังคม

  นายลุกมาน มามะ และ นายอับดุลฮาดี ภารตกฤตยาพันธ์  เจ้าหน้าที่โครงการปิดทอง 
หลังพระฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ในการพัฒนาตนเอง  
จึงชักชวนกลุ่มเยาวชนไปศึกษาดูงานการท�าปุ๋ยหมัก การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก และ 
การปลูกผักยกพ้ืน ที่บ้านของนายสมาน ผ่านพรม  เกษตรกรตัวอย่างในหมู่บ้านฮูแตทูวอ  
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จากการดูงานในครั้งนั้น ส่งผลให้กลุ่มเยาวชนเกิดแรงบันดาล 
ใจในการท�าการเกษตร แต่ไม่มีพื้นที่ท�าเกษตรของตนเอง เมื่อเร่ืองน้ีทราบไปถึงนายอาซีซี  
มะสาแมดี และ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ ซึ่งเล็งเห็นความส�าคัญการท�าประโยชน์ให้กับสังคม 
ของกลุ่มเยาวชน จึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่าสองแปลง รวม17 ไร่ โดยร่วม 
กับเยาวชนในการวางแผนแบ่งสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้ ในช่วง 
การเตรียมแปลง แปลงของนายอาซีซีมีการถางหญ้า ตรวจธาตุอาหารในดิน และหว่านเมล็ด 
ปอเทือง ปรับปรุงดิน เพื่อเตรียมพร้อมการปลูกผัก ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพด ส่วนแปลง
ของนายอับดุลเลาะ มีเพียงแค่เก็บดินไปตรวจธาตุอาหารเท่านั้น

  ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้สนับสนุนการ 
ท�างานของเยาวชน และมองว่าเยาวชนเป็นพลังส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในพื้นท่ี 
จึงมอบหมายให้มูลนิธิรากแก้วเป็นผู้ด�าเนินงานในการพัฒนาเยาวชน โดยการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนา 
ในพื้นที่
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การเรียนรู้...สู่...การพัฒนา
  การดูงานจากเกษตรกรตัวอย่าง จ.นราธิวาส ท�าให้เยาวชนและชาวบ้านท่ีสนใจใน 
การเรียนรู ้การเกษตรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ  
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการอบรมมี 3 ระยะ คือ ระยะท่ีหน่ึง การศึกษาเรียนรู้ ระยะท่ีสอง การ 
อบรมตามความสนใจเฉพาะด้านของแต่ละคน เช่น การปลูกผัก ปลูกข้าวปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  
เพาะเห็ด เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก การเพาะพันธุ์ปลา เป็นต้น และระยะ 
ที่สาม การอบรมให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

  ในการจัดกิจกรรมระยะที่หนึ่ง การศึกษาเรียนรู้ มีเยาวชนและชาวบ้านท่ีสนใจเข้าร่วม
จ�านวน 41 คน ทั้งหมดเป็นชาวมุสลิม และใช้ภาษามลายูในการสื่อสารเป็นภาษาหลักในพื้นที่ 
การอบรมฯ ท�าให้เยาวชนและชาวบ้านเกิดการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ ผ่านกระบวนการ การ 
ฟังบรรยายหลักคิดทฤษฎีการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา การสาธิตและลงมือปฏิบัติ และ 
การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ประจ�าวัน ประเด็นการเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก การท�าปุ๋ยหมักจากเศษผัก
ผลไม้ การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงไรแดง เพื่อเป็นอาหารลูกปลา การเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์  
บ่อพลาสติก การเลี้ยงแพะ แกะ กวาง วัว การปลูกหญ้าเลี้ยงวัว และการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ 
และการตลาด เช่น การท�าปลาส้ม การบรรจุภัณฑ์ผลไม้สด  เป็นต้น
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  ในช่วงเย็นของการอบรมในแต่ละวัน เยาวชนและชาวบ้านมีการประชุมสรุปสิ่งที่ได้ 
เรยีนรูป้ระจ�าวนั  ซึง่เจ้าหน้าทีม่ลูนธิริากแก้ว ประสบปัญหาในเร่ืองการส่ือสารเพราะเจ้าหน้าท่ีใช้ 
ภาษาไทยเป็นหลัก ในขณะที่เยาวชนและชาวบ้านใช้ภาษามลายูเป็นหลัก เจ้าหน้าท่ีจึงปรับใช ้
ภาษาไทยที่ฟังเข้าใจง่ายขึ้น และประสานงานกับนักศึกษา มนร. ร่วมเป็นผู้ด�าเนินกระบวนการ 
และใช้ภาษามลายใูนการสือ่สารระหว่างการสรปุการเรียนรู้  ซึง่ท�าให้เยาวชนและชาวบ้านเข้าใจ 
และสื่อสารได้สะดวกขึ้นเ ยาวชนและชาวบ้านท่ีผ่านการอบรม มีความตั้งใจท่ีจะน�าความรู้ไป
ปฏิบัติบนพื้นที่แปลงเกษตร และพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมในระยะท่ีสอง ซึ่งเป็นการอบรม 
ตามความสนใจเฉพาะด้าน  เนื่องจากทีมงานได้มีการวางแผนกระบวนการเรียนรู้ที่ครบถ้วน 
ทั้งทางด้านการปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูปการบรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพื่อ 
เพิ่มมูลค่าผลผลิต ท�าให้เยาวชนและชาวบ้านเห็นภาพรวมของการท�าการเกษตร 
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  เยาวชนและชาวบ้านเกิดความรกัและความผกูพนัต่อ
ทีมงานจัดกิจกรรม เนื่องจากทีมงานมีการปรับตัวให้เข้ากับ 
บริบทพื้นที่ เช่น การพยายามฝึกพูดภาษามลายู การพูดคุย 
เข้าหาอย่างเป็นกนัเอง โดยไม่แบ่งแยกเรือ่งศาสนา และจาก 
การที่เยาวชนเข้ารับการอบรมฯ และมีกิจกรรมเก็บขยะท�า 
ร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง เป็นทางเลอืกในการใช้เวลาท�ากจิกรรม 
เพื่อสังคม ช่วยป้องกันมิให้เยาวชนถูกชักชวนไปในทางท่ีไม่ดี   
ปัญหาการค้าและเสพยาเสพตดิในพืน้ทีอ่�าเภอยีง่อลดลง เยาวชน 
ที่ประสบปัญหาครอบครัวได้รับความอบอุ่นจากสมาชิกในกลุ่ม และ
กลายเป็นพลังเยาวชนที่สร้างคุณค่าต่อสังคม

  จากน้ีไปเยาวชนกลุ่ม “ก็อลบุล วาฮิด” จะเป็นพลังหลักที่ส�าคัญและเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา การท�ากิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อ�าเภอย่ีงอ รวมทั้งเป็นแบบ
อย่างให้เยาวชนอีกหลายๆ คนเห็นคุณค่าของการท�างานเพื่อสังคม
  ในการเรียนรู้ของเยาวชน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้เยาวชนและชาวบ้าน 
ที่สนใจ มีความรู้ในการท�าการเกษตร เพื่อให้พลังเยาวชนน�าความรู้ไปพัฒนาในพื้นที่อ�าเภอ
ยี่งอ ดังนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้วและนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
จึงร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเยาวชนและ 
ชาวบ้านอ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส การด�าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบร่ืน คือ ทีมงาน 
มีความพร้อมในการท�าหน้าที่ เสริมงานกัน และท�าหน้าที่แทนกันได้ เนื่องจากทีมงานมี 
การประชุม วางแผน และแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในการอบรมเยาวชนและชาวบ้าน 
และมีการประชุมสรุปปัญหาที่แต่ละคนพบเจอในแต่ละวัน รวมทั้งการลงรายละเอียด 
แผนงาน (Action Plan) แบบวันต่อวัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
   ของเยาวชน ทมีงานควรมกีารจัดประชมุ วางแผนและสะท้อนปัญหา เพือ่จดัการความเสีย่ง 
     ที่อาจเกิดขึ้น 

บทสรุป
ที่ต้อง
เรียนรู้
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สัตวแพทย์ฯ สู่ชุมชน

รัชกรัณย์ สวัสดี

  หากเปรียบความรู้เป็นอาวุธที่เราจะใช้ฟาดฟันกับอุปสรรค สิ่งที่จะท�าให้อาวุธนั้น 
ร้ายกาจและมีประสิทธิภาพ คงไม่ใช่แค่วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาวุธเพียงเท่าน้ัน หากแต่ว่าทักษะ 
ในการใช้อาวุธของผู้ถือครองก็ส�าคัญ อาวุธจะทรงพลานุภาพหรือน่ากลัวสักแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ 
กับฝีไม้ลายมือหรือทักษะและความเชี่ยวชาญของผู้ใช้อาวุธด้วย ที่กล่าวอย่างนี้เนื่องจากผู้เขียน 
พยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่า ในชีวิตจริงถ้าเราเปรียบตนเองเป็นนักรบ เปรียบความรู้เป็น 
อาวธุ และเปรยีบประสบการณ์การท�างานเป็นทักษะในการใช้อาวธุ กจ็ะเห็นภาพอย่างชดัเจนว่า 
ต่อให้นักรบมีอาวุธที่ทรงพลานุภาพสักแค่ไหน หากไม่เคยน�าออกมาประลองและฝึกฝน อาวุธ 
ที่มีก็แทบไม่ต่างอะไรกับเศษไม้หรือเศษเหล็กเท่าน้ันเอง ตรงกันข้าม หากนักรบหมั่นฝึกฝน 
ใช้อาวุธ และเดินทางออกไปประลองฝีมืออยู่เสมอ ถึงแม้อาวุธนั้นจะเป็นเพียงแค่มีดสั้นแต่มัน 
ก็จะเป็นอาวุธที่ร้ายกาจและทรงพลังได้  เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษา ที่อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม  
เรียนรู้ และฝึกฝนผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น จนกลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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  สัตว์แพทย์ฯ สู่ชุมชน เปรียบเหมือนเป็นกระบวนการการฝึกใช้อาวุธของนักศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าไปท�างานพัฒนาในพื้นที่  
บ้านไสท้อน ต�าบลควนร ูอ�าเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นหมูบ้่านในพืน้ท่ีเป้าหมายของโครงการ 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับมูลนิธิรากแก้วได้ก�าหนดให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ด้วยความร่วม
มอืของท้องทีท้่องถิน่ หน่วยงานราชการ และสถาบนัการศกึษา ในการเข้ามามส่ีวนร่วมสนับสนุน
และช่วยเหลือการท�างานของนักศึกษาการด�าเนินงานท้ังหมดถูกขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 
โดยกลุ่มนักศึกษาเอง ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นติดต่อประสานงาน และขั้นปฏิบัติการ 

  มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) เร่ือง 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา โดยคัดเลือกพื้นท่ี 
เป้าหมาย  ณ ต�าบลควนร ูอ�าเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา  มกีารประสานความร่วมมอืกบักองกจิการ 
นักศึกษาและกองบริการการศึกษา เพ่ือสร้างกลไกภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อน 
โครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่องและให้ความส�าคัญในการพัฒนากลไกการเรียนการสอนหรือ 
การพัฒนารายวิชา ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ด�าเนินการ 
จัดการสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการดังกล่าวจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารและอาจารย์เกิดความ 
เข้าใจ และสามารถน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบกจิกรรม
เรียนรู้ ตลอดจนสามารถน�าทฤษฎีมาปรับใช้และปฏิบัติจริงในพื้นที่จริง

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ถือเป็นคณะแรกที่สนใจและปรับโครงสร้างการเรียนการ 
สอนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาท�ากิจกรรมที่ก่อ 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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  ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขท่ีมีเจ้าของและสุนัขจรจัด ในหมู่ท่ี 9  
บ้านไสท้อน ต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหมู่บ้านในต�าบลเป้าหมายของ 
มหาวิทยาลัย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 125 ครัวเรือน ชาวบ้านมีอัธยาศัยไมตรีดีมาก  
เป็นกันเองและคุ้นชินกับนักศึกษา เหมาะแก่การน�านักศึกษาลงพื้นท่ีเรียนรู้และจัดกิจกรรม 
ร่วมด้วย ชุมชนสามารถแบ่งได้เป็น 3 โซน สะดวกต่อการบริหารจัดการ เพื่อแบ่งโซนการ 
ฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย มีเส้นทางสัญจรสะดวก บ้านเรือนส่วนใหญ่ติดถนนและ 
อยู่ไม่ห่างจากกันมากนัก โดยมีผู้ใหญ่บ้านให้การช่วยเหลือขับรถน�านักศึกษาและอาจารย์ลง 
พืน้ทีฉี่ดวัคซนีตามแหล่งทีม่สีนุขัจรจดั และได้รบัความร่วมมอืจากชาวบ้านในการน�าสนุขัของตน 
มาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างดี 

  ภาพที่ผู้เขียนพบเห็นและประทับใจมากท่ีสุดคือภาพรอยยิ้มและความร่วมมือของ 
คุณป้าคนหนึ่งที่ก�าลังนุ่งผ้าถุงและมีผ้าเช็ดตัวพาดคอ ซึ่งผู้เขียนเดาว่าคุณป้าก�าลังจะไปอาบน�้า 
แต่คงไม่ทันได้ไปอาบเพราะต้องมาช่วยอาจารย์และนักศึกษาจับสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าอยู่หน้าบ้าน แถมยังช่วยตะโกนเชิญชวนชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาให้น�าสุนัข 
มาฉีดวัคซีนด้วย บางกลุ่มมีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงน�้าแข็งใสให้คลายร้อนเป็นการตอบแทนอีกด้วย

  จากการสอบถามแกนน�านักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เล่าว่า กิจกรรม 
ดังกล่าวเริ่มต้นจากการรวมกันของสมาชิกในกลุ่มจ�านวน 6 คน และเริ่มด�าเนินงานกิจกรรม 
ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 ครั้งแรก ทางกลุ่มลงพื้นท่ีพบปะชาวบ้านและผู้น�าชุมชน ส�ารวจ 
การเลี้ยงปศุสัตว์ และโรคในสุนัขและแมว เพื่อน�าปัญหาและความต้องการดังกล่าวไปถ่ายทอด 
ให้กับสมาชิกกลุ่มตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหา ท่ีสามารถน�าความรู้ท่ีมีไปใช้ในการแก้ไข 
ปัญหาของชุมชนได้ จากการสอบถามความรู้สึกของนักศึกษาหลายๆ 
คนที่ไปลงพื้นที่ ทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรก 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงไม่แปลก 
ที่จะมีอาการเขินอาย ไม่กล้าพูดคุยกับชาวบ้าน รู้สึกวางตัว 
ไม่ถูกและจ�าไม่ได้ว่าจะต้องซักถามในประเด็นใดเมื่ออยู่ต่อ
หน้าชาวบ้าน
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  การลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ทางกลุ่มได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับผู้น�าชุมชนเรื่องการขอ 
ใช้รถเดินทางในพื้นที่ ติดต่อเจ้าอาวาสวัดไสท้อนเพื่อขอใช้สถานท่ีวัดเป็นจุดบริการฉีดวัคซีน 
และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการทุกครัวเรือน ในหมู่ท่ี 9 บ้านไสท้อน ต�าบลควนรู อ�าเภอ 
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีพี่นุสร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงานหลักในกิจกรรมคร้ังน้ี  
รวมทั้งด�าเนินการประสานความร่วมมือเพ่ือขอวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากปศุสัตว ์
อ�าเภอ และโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  จากกิจกรรมที่มูลนิธิรากแก้วเป็นผู้เชื่อมโยง ประสานงาน สร้างความเข้าใจและเสริม 
เติมเต็มในกระบวนการท�างานร่วมกับชุมชน โดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบในการท�างาน 
อาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน 
โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดและสุนัขที่มีเจ้าของในชุมชนควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
ผลที่เกิดขึ้นคืออาจารย์และนักศึกษาที่ได้ใช้ชุมชนเป็นพื้นท่ีเรียนรู ้และพื้นท่ีปฏิบัติการ  
ได้ฝึกทักษะในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าจากสถานการณ์จริง ตลอดจนท�าให้ชุมชนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย  

   ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว เพราะคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความเข้าใจ
    ในกระบวนการท�างานกับชุมชนเป็นอย่างดี และอาจารย์ผู้สอนยังให้อิสระกับ 
นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ในออกแบบและขับเคล่ือนกิจกรรม ท�าให้มูลนิธิรากแก้วสามารถ 
เข้าไปเพิ่มเติมเสริมแต่งกระบวนการ และท�างานกับนักศึกษาได้ตั้งแต่การ เตรียมข้อมูล  
เก็บข้อมูล และจัดท�าแผนโครงการ โดยมีนักศึกษาเป็นผู้คิดและท�า และมีอาจารย์เป็น 
ท่ีปรึกษา ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจึงส่งผลให้นักศึกษาสามารถออกแบบโครงการได้ 
    สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง

บทสรุป
ที่ต้อง
เรียนรู้

ประสบการณ์งานพัฒนาของคนรุ่นใหม่96



นักเขียนรุนใหม

สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ
1.  นายเจริญ คนตรง       เจาหนาที่ทีมน้ำ   จ.นาน
2.  นายยุทธพงษ ปองนัน    เจาหนาที่สงเสริมอาชีพ   จ.นาน
3.  นายวันชัย บัวแสน       เจาหนาที่ทีมน้ำ   จ.นาน
4.  นายณัฐพงศ  กอบกระโทก   เจาหนาที่สงเสริมการพัฒนา  จ.อุดรธานี
5.  นายพงศกร นิลรัตน เจาหนาที่สงเสริมการพัฒนา  จ.ขอนแกน
6.  นายเกียติศักดิ์ ศิริเรือง  อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน   จ.ขอนแกน
7.  นายอดิศร โถคำนาม เจาหนาที่บริหารสำนักงาน   จ.กาฬสินธุ
8.  นางสาวณัฐรียา พะคะมิตร อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน   จ.กาฬสินธุ
9.  นางสาวอาอีเสาะห มะเด็ง เจาหนาที่สงเสริมการพัฒนา  จ.ชายแดนใต
10. นายนุรดี ลาเตะ   เจาหนาที่สงเสริมการพัฒนา  จ.ชายแดนใต
11. นายอภิสิทธิ์ ศรนิรันด เจาหนาที่สงเสริมการพัฒนา  จ.อุทัยธานี 
12. นางสาวศุจิภา สุธรรมชัย เจาหนาที่ขอมูล   จ.เพชรบุรี
13. นายสมมาตร พุกาด อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน   จ.เพชรบุรี

มูลนิธิรากแกว
14. นางสาวนิศารัตน  เลิศสมพร
15. นางสาวมาฆณา  สุวรรบูลย
16. นางสาวภัทธิรา  เหลือสุข
17. นายสิทธิชัย  ปราศรัย
18. นายรัชกรัณย  สวัสดี

องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี 
19. นางสาววาสนา  ศรีดาชมภู




