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ค�าน�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจเป็นเฟือง
ตัวเล็กๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของ 
การปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มี
จ�านวนมากย่อมส่งผลต่อการขบัเคลือ่นพฒันา 
ลองเฟืองเหล่านีไ้ม่มคีณุภาพ หรอืมข้ีอบกพร่อง 
ผลกระทบก็น่ากลัวไม่น้อย

ตรงกันข้ามหากเฟืองตัวเล็กๆ เหล่านี้ 
ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลท่ีดี 
ย่อมส่งให้คณุภาพชวีติความเป็นอยู่ของคนไทย
ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้น องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่นท่ัวประเทศจึงต้องตระหนักถึง
ความส�าคัญของการท�างานร ่วมกันเป ็น
องคาพยพใหญ่ ความเส่ือมของเฟืองตัวหนึ่ง
อาจสะเทือนถึงระบบทั้งหมด

นัน่เป็นท่ีมาให้ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยส�านักสนับสนุน 
สุขภาวะชุมชนได้เข ้ามาสนับสนุนส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ช่วย 
ถอดบทเรยีน ส�ารวจทุนและศกัยภาพ เพือ่กระจาย
องค์ความรู้เหล่านั้นต่อให้กับเพื่อนเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส�าคัญกับ
ประชาชน ดัง ท่ี ดวงพร เฮงบุณยพันธ ์  
ผู ้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจส�าคัญในการ 
ขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนท ้องถิ่นอยู ่ท่ี
ประชาชนฐานราก หากประชาชนฐานราก 
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ได้มีโอกาส
แสดงศกัยภาพในการพฒันาบ้านเกิดเมอืงนอน
ของตนเอง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  
4 เสาหลักท่ีประกอบด้วย ประชาชน ท้องท่ี 
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นท่ี 
กระบวนการเช่นนี้ย่อมน�าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของบ้านเมืองในที่สุด

ดงันัน้ เม่ือท้องถิน่สร้างกระบวนการเรยีนรู้
จนถ่ายทอดได้ ประชาชนมศีกัยภาพ เป็นเฟือง
ท่ีแข็งแกร่งในตัวเอง ผสานกับตัวหล่อล่ืนจาก
องค์กรวิชาการท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
นั่นคงท�าให้ประเทศชาติเข้มแข็ง และเป็น 
ค�าตอบว่าท�าไม เราจึงตอ้งให้ความส�าคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
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บ่ายหน้าไปทางใดในเวลานี้ก็มีแต่ความ
วุ่นวาย รสชาติหนึ่งของชีวิตกระมัง ผมคิด  
จะอยู่รอดได้ในสังคมทุกวันนี้ ต้องปล่อยวาง
ให้เป็น ท�าใจยอมรบักบัทุกเรือ่งราว คดิประหนึง่
พระอาทิตย์ท่ีย่อมขึ้นทุกเช้า และตกหายใน
ยามเย็น 

อกีส่ิงท่ีบ่ายหน้าไปทางใดในเวลานีก้เ็จอ 
คือความร้อน โอบรับกันจนคุ้นชิน ผมไม่เคย
รู้สึกเลยว่าหน้าหนาวเพ่ิงผ่านพ้นไป เหมือน
ไม่มีให้รับรู้จดจ�า แต่พูดเป็นเล่นไป อากาศ
เดี๋ยวนี้ เอาแน่เอานอนไม่ได ้ นี่ เพิ่งเดือน
มีนาคม ฝนก็แวะเวียนมาทักทายกันล่วงหน้า
แล้ว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
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ทองนาค แสนภักดี
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ผมเก็บกระเป๋าอีกครั้ง เตรียมเท่ียวด้วย
ท�างานไปด้วย หลบหนีความวุ่นวายในเมือง
ใหญ่ จุดหมายปลายทางคราวนี้อยู่ท่ีจังหวัด
มหาสารคาม แต่คนไม่เคยไป จะมั่วเองก็กลัว
หลง ผมจึงใช้ทางลัดนั่งเรือเหาะไปลงจังหวัด
ขอนแก่น แล้วขอให้ปลายทางมารับ

เพียงชั่วโมงเดียวก็ถึงขอนแก่นหน้าตา
เฉย ต้องเฉยอยู่แล้วเพราะหลับตลอดทาง  
ลงจากเครื่องออกมาเจอพี่เอ๋ ตอนนั้นรูแ้ต่ 
ชื่อเล ่น เมื่อเจอหน ้าเลยขอจดชื่อเสียง 
เรียงนามฉบับประชาชน ทศพักตร์ ใบปอด 
เขียนแบบนี้จริงแท้

พี่เอ๋พาผมบึ่งตรงไปยังอ�าเภอโกสุมพิสัย 
ซึง่เป็นอ�าเภอรอยต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น เรยีก
ว่าห่างไม่มาก ระยะทาง 40 กว่ากิโลเมตร 
จากถนนมิตรภาพมีบายพาสเข้าเส้น 208  
มุ่งตรงสู่มหาสารคาม วิ่งมาไม่ไกลก็เข้าเขต
อ�าเภอโกสุมพิสัย สองฝ ั่งทางตอนนี้อยู ่
ระหว่างขยายถนนจากสองเลนสวนกันเป็น 
ส่ีเลน เพื่อลดความหนาแน่นบนท้องถนน  
ยิง่แถบนีรู้้กนัอยู่ รถบรรทุกอ้อยบรรทุกมนัเยอะ

ระหว่างทางผ่านต�าบลเขวาไร่ ผมออก
เสียง เข-วา แบบพาซื่อ แต่คนที่นี่ออกเสียง
ควบกล�้าพยางค์เดียว ผมลองพูดบ้าง พบว่า
ออกเสียงยากเหมือนกัน ผ่านต�าบลนี้ไปจึง 
เข้าสู่เขตต�าบลแพง พ่ีเอ๋ว่าท่ีนีม่ขีองขึน้ชือ่คอื
เส่ือกก ใครมาแพงเป็นต้องได้ติดไม้ติดมือ  
แกถามผมว่าสนใจไหม ผมหัวเราะแห้งและ
ปฏิเสธไป 

ต่อมาพีเ่อ๋ตบไฟกะพรบิขวา ผมจึงรู้ว่าตวั
ต�าบลหนองกุงสวรรค์ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ 
ต้องเลาะเขาเข้าไปลกึเกอืบ 10 กิโลเมตร โดย
เป็นต�าบลขนาดเล็กท่ีแยกตัวออกมาจาก

ต�าบลเหล่าเมื่อปี 2536 มีพื้นที่ 42 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ในจ�านวน
นี้มีอยู่ 2 หมู่ท่ีใช้ทางแยกซ้ายบริเวณบ้าน
หนองโก ต�าบลแพง เพื่อเข้าหมู่บ้าน พี่เอ๋ว่า
สองหมู่บ้านนี้ต�าแหน่งท่ีตั้งแปลกดี วิถีชีวิตก็
เช่นกัน แต่ขอเล่าคร่าวๆ ก่อน ไว้ให้ผมเข้าไป
พักและสัมผัสเองดีกว่า

รถจอดหน้าท่ีท�าการองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองกุงสวรรค์ หรือ อบต.หนอง-
กุงสวรรค ์ ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดย่อม 
โถงทางเข้าอยู่ตรงกลางตามนิยม แยกซ้าย
แยกขวาไปสู่ห้องท�างาน พี่เอ๋น�าผมแยกไป
ทางซ ้าย เพื่อพบนายกองค ์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองกุงสวรรค์ ซึ่งเป็นสุภาพสตรี 
พีเ่อ๋ว่าท่ีนีเ่คยมนีายกฯ คนเดยีว กค็นนีน้ีแ่หละ

ผมแนะน�าตัว และถามชื่อเสียงเรียงนาม
ของสุภาพสตรีท่ีอยู ่ตรงหน้า ผมทวนชื่อ  
ทองนาค แสนภักดี นายก อบต.หนองกุง-
สวรรค ์ แรกคิดผมเข้าใจว่านายกฯ เป็นคน 
เชือ้สายจนี จนต้องถามลกึถงึถิน่ก�าเนดิ ยงัให้
ประหลาดใจเล็กน้อยเมือ่ทราบว่าแกเกิดและ
เติบโตที่นี่

พี่เอป๋ล่อยให้ผมและนายกฯ ทองนาค 
พูดคุยกัน แกเล่าว่าคนต�าบลหนองกุงสวรรค์
ท�านาปีเป็นหลัก ไม่ท�านาปรงัเพราะไม่มแีหล่ง
ท่ีน�้ามากพอ ส่วนบางบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจ
อย่างอ้อย บ้างปลูกมันส�าปะหลงั แต่พชืเหล่านี้
สามารถปลูกในท่ีนาหลังเก็บเกี่ยวได้ด้วย 
เพราะเป็นพืชอายุส้ัน ผมส�าทับว่าข้าวปีนี้ 
น่าจะด ีเพราะฝนหลงเดอืนมาจัว่หัว รายรอบ
จึงมีสีเขียวละลานตา ไม่แห้งผากเหมือน 
เช่นปีกลาย แต่คนท่ีเพิ่งลงอ้อยรุ ่นใหม่คง 
เจ็บช�้าหน่อย



ทศพักตร์ ใบปอด
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คนแถบนี้เลี้ยงสัตว์ด้วย ตั้งแต่สัตว์ใหญ่
อย่างวัว ควาย จนถึงสัตว์เล็กอย่างไก่ ที่มีกัน
แทบทุกบ้าน โดยจุดเด่นของที่นี่คือเศรษฐกิจ
พอเพียง หลายหมู ่บ ้านปลูกผักสวนครัว  
นายกฯ เล่าว่าบ้านเหล่าโพธ์ิและบ้านเหล่า
โพธ์ิชัย สองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ซึ่งทางจังหวัดมหาสารคาม
จัดมาดูงานบ่อยครั้ง 

นอกจากนี ้ยงัมีอาชพีท่ีตกทอดจากรุ่นพ่อ
รุ่นแม่ คอืทอเส่ือ ปลกูหม่อน เลีย้งไหม ทอผ้า 
และท�าแหกบัอวน เพือ่เป็นรายได้เสรมิ ผมถาม
นายกฯ ทองนาคว่า คนต�าบลหนองกุงสวรรค์
ไหลออกนอกพ้ืนท่ีมากไหม นายกฯ ตอบว่า 
น้อยลงมากแล้ว เพราะตอนนีม้โีรงงานเยบ็ผ้า
และโรงงานตุ๊กตา ท�าให้เดินทางไปกลับได้  
มรีถมารบัมาส่ง อยู่บ้านเลีย้งชพีได้โดยไม่ต้อง
ดิ้นรนเข้ากรุงเทพฯ 

ผมยิงความสงสัยอีกเรื่องกลับไป ท�า 
การเกษตรในปัจจบุนัเส่ียงจะขาดทุน แต่ท�าไม
ชาวบ้านยงัยดึเป็นอาชพีหลกั นายกฯ ทองนาค
ฟังแล้วค่อยๆ อธิบายให้ผมเห็นภาพ

“ความสุขของคนชนบท ทุกที่ในประเทศ
นี้ คือขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล แค่นี้ 
มีความสุขแล้ว ถามว่าท�าเกษตรขาดทุน  
เป็นหนีเ้ป็นสิน ถ้าพูดถงึเรือ่งการท�าไม่ขาดทุน
หรอก พืชอย่างอ้อยนั้นมีตลาดรองรับ ไม่ว่า
จะอยู่ในระบบโควตาหรือขายเอง ก็มีข้อด ี
แตกต่างกัน แต่ไม่ขาดทุน ส่วนข้าว เราปลูก
เพือ่กิน คนท่ีนีไ่ม่ค่อยใช้เคมใีนข้าว ไม่เหมือน
อ้อย ท�าแล้วครัวเรือนมีกิน เหลือเอาขาย  
ต่อให้ไปขายโรงสีก็ยังมีเหลือกิน ทุกวันนี ้
หนี้สินเกิดจากการใช้จา่ยไม่ระวัง เมื่อก่อน
ครัวเรือนไม่มีหนี้ แต่วันนี้คนอยากได้อยากมี 
และเพื่อให้มีก็ไปกู้ จ่ายดอกเบี้ย เป็นอย่างนี้” 

ผมได้ยินจากพี่เอ๋ด้วยว่าสวัสดิการเป็น 
จุดเดน่ของต�าบลหนองกุงสวรรค์ นายกฯ  
ทองนาค พยักหน้ารับ โดยท่ีนี่มีเครื่องมือ
อย่างกองทุนสวัสดกิารชมุชนต�าบลหนองกงุ-
สวรรค์ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มออมทรพัย์ 
และกองทุนต่างๆ ซึง่ผมจะได้ไปลองท�าความ
รู้จักภายหลัง

ส� าหรั บการรั กษาพยาบาล  ท่ีนี่ มี 
โรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพต�าบลบ ้าน
หนองกุง หรือ รพ.สต.บ้านหนองกุง เพียง 
แห่งเดียว ดูแลท้ังหมด 10 หมู่บ้าน โดยมี
กลไกอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้านท่ีเข้มแข็ง และมีรถกู ้ชีพกู ้ภัยคอย
บริการน�าส่งต่อโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 

ส่วนด้านการศึกษา นายกฯ ทองนาคว่า 
ท่ีนี่มีโรงเรียนสามแห่ง ในจ�านวนนี้ เป ็น
โรงเรียนขยายโอกาสหนึ่งแหง่ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอีกหนึ่งแห่ง 

พี่เอ๋มารอผมอยู่ข้างหลังแล้ว นายกฯ ว่า
ให้ผมลงไปดูของจริงดีกว่า ก่อนไปผมขอ 
อีกหนึ่งค�าถาม ท่ีสุดแล้วอยากเห็นต�าบล 
หนองกุงสวรรค์เป็นอย่างไร ถือเป็นการ 
ทิ้งท้ายส�าหรับวันนี้ 

“เกิดท่ีนี่ ก็อยากเห็นปัญหาหนี้สินลดลง 
อัตราการอพยพลดลง ครอบครัวอบอุ ่น 
สวัสดิการทั่วถึง ผู้คนสามัคคี พึ่งพาตนเองได้ 
เท่านี้คงจะดีไม่น้อย” นายกฯ ทองนาคกล่าว

ผมกระชับกระเป๋าข้ึนบ่า แต่พี่เอ๋บอกว่า
เรายังไม่ได ้ไปไหนหรอก เพราะกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลหนองกุงสวรรค์อยู่ท่ีนี่ 
เสร็จจากนี้ถึงคอ่ยเดินทางกัน ผมวางเป้ 
กลับลงบนโต๊ะ แล้วเดินตามพี่เอ๋ไปท่ีห้อง
ท�างานฝั่งขวา...
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สวสัดิกำรดีๆ  ทีเ่รำมใีห้กนั
Welfare
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คนต�าบลหนองกุงสวรรค์เกือบท้ังหมด
เป็นเกษตรกร พวกเขาส่วนใหญ่ไม่มสีวัสดกิาร
อื่นใด นอกเหนือจากสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีรัฐ
จัดสรรให้ จึงเป็นเรื่องท่ีชุมชนต้องช่วยดูแล 
กันและกัน โดยนายกฯ ทองนาคว่า การจัด
สวัสดิการของท่ีนี่ค ่อนข้างโดดเดน่ และ
ครอบคลุมทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มวัย...
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“กลุ่มฌาปนกิจระดบัต�าบลท�าเหมอืนกบั
หมู่บ้าน คือเก็บสมาชิกคนละ 20 บาท เมื่อมี
เพื่อนเสียชีวิต ทางกลุ่มจะมีคณะกรรมการ
ของแต่ละบ้าน คอยดูแลเก็บรวมเงินให้  
และน�าไปจ่ายหน้าศพในวันท�าพิธีฌาปนกิจ” 
พี่ศิริรัตน์ว่า

ครั้นเมื่อราวปี 2553 สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. 
ชักชวนให้ท้องถิ่นจัดท�ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทางต�าบลหนองกุงสวรรค์เห็นว่า 
ต่อยอดจากกลุ ่มฌาปนกิจระดับต�าบลได้  
จึ งจัดตั้ งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 
หนองกุงสวรรค ์ และเชิญชวนสมาชิกให้ 
เข้าร่วมออมสัจจะวันละ 1 บาท

แรกเริ่มได้สมาชิก 800 กว่าคน เสีย 
ค่าสมัครคนละ 100 บาท แต่ละคนมีสมุด
ประจ�าตัว 2 เล่ม เล่มหนึ่งคือสมุดประจ�าตัว

เม่ือจุดเด ่นของหนองกุงสวรรค์อยู ่ท่ี
สวสัดกิาร กต้็องเริม่กนัด้วยเรือ่งนี ้พีเ่อ๋พาผม
เดินจากห้องนายกฯ ไปยังห้องฝั่งตรงข้าม  
โต๊ะท่ีอยู่ชิดประตูมีหญิงสาวนั่งรออยู่ พี่เอ๋
แนะน�าให้ผมรู้จักกับ วัชราภรณ์ สีเห็มทอง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน และคนท่ีนั่งอยู่
โต๊ะด้านหลังคือ ศิริรัตน์ สีตังตา นักพัฒนา
ชุมชน ท�างานแบบร่วมด้วยช่วยกัน

ทันทีท่ีนั่งลง ท้ังสองพาผมย้อนความ 
กลบัไปไกลถงึวนัท่ี 1 มถินุายน 2547 ซึง่ทาง
ต�าบลรวบรวมสมาชกิท�าฌาปนกิจสงเคราะห์ 
โดยเริ่มที่บ้านหนองกุงสวรรค์ ทั้ง 4 หมู่บ้าน 
ก่อนจะขยายจนเต็มพื้นที่ 10 หมู่บ้าน

พี่ศิริรัตน์ขยายความว่า ณ เวลานั้น  
ทุกหมู่บ้านมีกองทุนฌาปนกิจอยู ่แล้ว แต่ 
นายกฯ ทองนาค อยากท�าในระดับต�าบล 
ขึ้นมาอีกกองหนึ่ง

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนองกุงสวรรค์กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนองกุงสวรรค์
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สมาชกิกองทุนสวสัดกิารชมุชนต�าบลหนองกงุ
สวรรค์ อีกเล่มคือสมุดประจ�าตัวสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต�าบล เรียกว่าถือ
มากได้มาก โดยเลือกถือตามความสมัครใจ
ไม่มีการบังคับ

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนอง- 
กุงสวรรค์มีคณะกรรมการท้ังหมด 15 คน  
ในจ�านวนนี้มีคนเก็บเงินรวมอยู่ด้วยหมู่บ้าน
ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งก็คือคนที่ 
ผมก�าลังสนทนาด้วยนี้ ช่วยเป็นอนุกรรมการ 
คอยเป็นธุระจัดท�าเอกสาร เบิกจ่าย และเก็บ
เงนิให้

หลังจากออมเงินสัจจะได้ระยะหนึ่ง ทาง 
พอช. จึงโอนงบประมาณสนับสนุนมาให้ 
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50,000 บาท ซึ่งทางกองทุนน�าไปรวมกับ 
เงนิออมสัจจะของสมาชิก

“พอครบปีหนึ่ง ทาง พอช. ก็เริ่มส่งเงิน
สมทบรายหัว เช่นเดียวกับ อบต.หนองกุง-
สวรรค์ ตามนโยบายการจัดสวัสดิการ 3 ขา
ของรัฐบาล โดยโอนมาให้เราตั้งแต่ปี 2554-
2556 ขณะท่ี อบต.หนองกุงสวรรค์ ไม่ม ี
งบประมาณมากขนาดนัน้ ในปี 2554 กส็มทบ
ให้ 30,000 บาท และอกีสองปีถดัมา สมทบ
ให้ปีละ 200,000 บาท” วัชราภรณ์อธิบาย

ชักอยากรู ้ว ่ามีส วัสดิการอะไรบ ้าง  
ผมจงึถามไปพร้อมกบัเปิดแผ่นพบัดปูระกอบ  
ได้ความว่ากองทุนนี้จัดสวัสดิการ 4 เรื่อง 

เรื่องแรกคือการเกิด โดยมอบสวัสดิการ
รับขวัญบุตรของสมาชิก คนละ 500 บาท ถ้า
คลอดลูกแฝดให้ 1,000 บาท ผมเลยแซวว่า
ถ้าแฝดมากกว่าสองให้เพิ่มอีกไหม เจ้าหน้าที่
ตอบว่าท่ีผ่านมายังไม่มี แต่ถ้ากล้าเกิดมา  
ก็กล้าให้

เรื่องท่ีสองคือเจ็บป่วย กรณีสมาชิกเข้า
รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลอย่างน้อยหนึง่
ครั้ง กองทุนมอบให้ครั้งละ 500 บาท ไม่เกิน 
3 ครั้งต่อปี

เรื่องที่สามคือการศึกษา ซึ่งก�าหนดไว้ว่า
ช่วยเหลือเดก็ด้อยโอกาสปีละไม่เกิน 20,000 
บาท ผมต้องท�าความเข้าใจกรณีนี้พอสมควร 
พอดนีายกฯ ทองนาคผ่านมา เลยช่วยอธิบาย
ว่า ในช่วงสองปีหลงั มงีบประมาณจาก พมจ. 
ลงมาแก้ไขปัญหานี้ คณะกรรมการจึงน�าเงิน
สวสัดกิารไปช่วยเหลอืผู้ประสบอคัคภัีย สูงสุด
ไม่เกิน 5,000 บาท แต่ยังกันไว้ช่วยเหลือ 

เด็กด้อยโอกาสอยู่เหมือนเดิม
เรื่ อง ท่ี ส่ีคือการเ สียชีวิต  โดยมอบ

สวัสดิการตามขั้นบันได ดังนี้ เป็นสมาชิก 6 
เดือนขึ้นไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 1,000 บาท 
เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 
2,000 บาท เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป จ่ายเงิน
สงเคราะห์ 4,000 บาท เป็นสมาชิก 3 ป ี
ขึ้นไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 6,000 บาท เป็น
สมาชกิ 4 ปีขึน้ไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 10,000 
บาท เป็นสมาชกิ 5 ปีข้ึนไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 
15,000 บาท เป ็นสมาชิก 6 ป ีขึ้นไป  
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จ่ายเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท เป็นสมาชกิ 
7 ปีขึ้นไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 25,000 บาท 
และเป็นสมาชกิ 8 ปีขึน้ไป จ่ายเงินสงเคราะห์ 
30,000 บาท

ล่าสุดกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 
หนองกุงสวรรค์มีสมาชิก 1,705 คน เมื่อถึง
ช่วงต้นเดอืน คณะกรรมการจะเกบ็เงินลกูบ้าน 
เพื่อรวบรวมส่งเจ้าหน้าท่ีภายในวันท่ี 10  
ของทุกเดือน ขณะท่ีการเบิกจ่ายสวัสดิการ  
ชาวบ้านสามารถมายื่นเอกสารท่ี อบต. 
หนองกุงสวรรค ์ได ้เลย โดยฝากไว ้กับ 
วัชราภรณ์นี่แหละ 

นอกจากนี้ เมื่อสักครู่นายกฯ ทองนาค 
ยังช่วยเสริมว่า กองทุนหมู่บ้านท่ีมีปัญหาส่ง 
เงินคืนปลายปี สามารถมากู ้ยืมเงินจาก
กองทุนสวสัดกิารชมุชนต�าบลหนองกงุสวรรค์ 
เพื่อไปปดิรอบกับธนาคารได้ด้วย โดยคิด
ดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์เท่านั้น ดีกว่าไปกู้
จากนายทุนเป็นไหนๆ

ทีนี้มาถึงช่วงสร้างภาพกันแล้ว พอดีว่า
ตอนบ่ายมีกรรมการมาส่งเงิน ผมจึงได ้
เกบ็ภาพไว้สักหน่อย เมือ่มีเจ้าหน้าท่ีคอยช่วย 
ชาวบ้านก็สบายไปหลายเปลาะ...

(จากซ้าย) ศิริรัตน์ สีตังตา และวัชราภรณ์ สีเห็มทอง
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หมูบ้่ำนจดักำรตนเอง
บ้ำนหญ้ำขำวพัฒนำ หมู่ท่ี 10
Self-managed village

เสร็จจากท่ีท�าการองค์การบริหารสว่น
ต�าบล พี่เอ๋พาผมขึ้นรถเพ่ือเดินทางต่อไปท่ี
บ้านหญ้าขาวพัฒนา หมู่ท่ี 10 ระหว่างทาง  
พี่เอ๋เล่าภูมหิลังของหมู่บ้านแห่งนี้ว่า เดิมเป็น
หมู่บ้านท่ีสกปรก ขยะเยอะ กระท่ังผู้ใหญ่บ้าน
คนใหม่เข้ามา และมีโอกาสตามทีม อบต. 
หนองกุงสวรรค์ไปดูงานตามท่ีต่างๆ จึงเกิด
แรงบันดาลใจท่ีจะเปลี่ยนหมู่บ้านของตัวเอง 
อย่างน้อยก็ขอลบค�าสบประมาทให้ได้ ผมว่า
น่าสนใจมากเลยนะ...



คือความสมดุล แห่งหนองกุงสวรรค์ | 19 



20 | คือความสมดุล แห่งหนองกุงสวรรค์

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหญ้าขาวพัฒนา หมู่ที่ 10

ตอนท่ีไปถงึผู้ใหญ่บ้านยงัไม่มา ผมเลยไป
ท่ีศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหญ้าขาวพัฒนา  
ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของศาลากลางบ้านแห่งนี้ 
ผมน�าเก้าอี้ไปตั้งประจันหน้ากับคนขาย ท่ียัง
ดูขัดๆ เขินๆ คงสงสัยว่าคนแปลกหน้ามาท�า
อะไร กระท่ังพีเ่อ๋ช่วยแนะน�าตวักนั บทสนทนา
จึงเริ่มขึ้น

เสียงของเด็กๆ ท่ีวิ่ งเล ่นอยู ่แถวนั้น 
ดงัเลด็ลอดเข้ามา แต่ไม่ถงึกบัรบกวน แลเป็น
ธรรมชาติดี ผมคิดว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้ว เด็ก
เลยเยอะหน่อย แต่พี่เอ๋บอกว่าผู ้ใหญ่บ้าน
ขอร้องให้มา เพราะพวกเขาคอืพลงัหนึง่ท่ีช่วย
บ้านหญ้าขาวพัฒนา

พนกังานขาย ผมเรยีกแบบนีด้กีว่า เธอชือ่

สมบูรณ์ บุญยการ เป็นพนักงานประจ�าร้าน
คนเดียว นั่งคุยสัพเพเหระไปได้สักหน่อย  
วินัย ภักดีสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 ก ็
ตามมาสมทบ เขาลากเก้าอี้มานั่งข้างผม  
และช่วยเท้าความถึงท่ีมาท่ีไปของศูนยส์าธิต
การตลาดแห่งนี้

ย้อนกลับไปในปี 2551 หมู่บ้านแห่งนี้มี
แต่ร้านค้าท่ัวไปท่ีมีของขายไมม่าก ชาวบ้าน
อาศยัซือ้ของจากรถเร่ ท�าให้เงินไหลออกนอก
ชุมชน กระทั่งมีเงนิงบประมาณ SML เข้ามา 
200,000 บาท ทางหมู่บ้านจึงท�าประชาคม 
และได้ข้อสรุปให้สร้างศาลากลางบ้านและ
ศนูย์สาธิตการตลาดไปพร้อมกนั โดยใช้เงินไป
กับโครงสร้างอาคารทั้งหมด 160,000 บาท 

สมบูรณ์ บุญยการ
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เมื่อยังเหลือเงนิอยู่ 40,000 บาท ทาง
หมู่บ้านจงึเปิดประชาคมอกีครัง้ ขอความร่วมมอื
จากชาวบ้านให้ออกหุ้นเพิ่ม โดยเปดิขาย 
หุ้นละ 20 บาท ให้ชาวบ้านชว่ยกันบ้านละ  
10 หุ้น จนได้เงินมาเพิ่มอีก 20,800 บาท 
ส�าหรับซื้อของเข้าร้าน

“ครัง้แรกครัง้เดยีว เราซือ้เงินสด ส่วนครัง้
ต่อไปเราส่ังของมาส่ง บลิชนบลิ ส่ังรอบนี ้จ่าย
รอบหน้า สินค้าเหมือนร้านสะดวกซื้อท่ัวไป 
เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลาย” พี่วนิัยกล่าว

ผมขอให้ช ่วยขยายความเรื่องระบบ 
การซื้อของภายในร้าน พี่วินัยเล่าว่า เริ่มแรก
ศูนยใ์ชวิ้ธีจดใส่สมุด โดยเขียนบ้านเลขท่ี 
ของผู ้ท่ีมาซื้อของว่าซื้อไปเท่าไร เมื่อครบ  
6 เดือนจะปันผลเฉลี่ยคืนยอดซื้อให้สมาชิก 
ต่อมาไม่นานนกั คณะกรรมการไปศกึษาดงูาน
ท่ีจงัหวดัหนองคายแล้วเห็นการใช้ระบบคปูอง 
จึงกลับมาทดลองท�า

ระบบคปูองนีไ้ม่ยาก เริม่ด้วยคณะกรรมการ

ท�าคปูองราคา 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท 
20 บาท 50 บาท และ 100 บาท แยกกันไป
แตล่ะสี เมื่อคนมาซื้อของ ไม่ว่าจะเป็นหรือ 
ไม่เป็นสมาชิก ผู้ขายจะฉีกคูปองราคาเท่ากับ
ยอดซื้อให้เก็บไว้ พอครบก�าหนด 6 เดือน  
คือประมาณวันท่ี 20 มกราคม และ 20 
กรกฎาคม สมาชิกต้องเรียงสีคูปองท่ีเก็บไว้ 
แลว้น�ามาส่งให้คณะกรรมการเพ่ือคิดยอด
ปันผลเฉลี่ยคืน

ทางคณะกรรมการร ่างระเบียบการ
จัดสรรผลก�าไรไว้เรียบร้อย ไล่ตั้งแต่เฉลี่ยคืน
ยอดซือ้ร้อยละ 35 คณะกรรมการ ร้อยละ 15 
ผู้ขาย ร้อยละ 15 ปันผลหุ้น ร้อยละ 5 กองทุน
กลางพัฒนาหมู่บ้าน ร้อยละ 10 กองทุน 
แม่ของแผ่นดิน ร ้อยละ 5 และกองทุน
หมุนเวียน อีกร้อยละ 15

พี่วินัยเสริมอีกว ่า ท่ีผ ่านมาในแต่ละ 
รอบป ันผล ศูนย ์สา ธิตการตลาดบ ้าน 
หญ้าขาวพัฒนามีก�าไรอยู่ในช่วง 150,000-

วินัย ภักดีสี

สมบูรณ์ บุญยการ
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160,000 บาท เมื่อคิดปันผลเฉลี่ยคืนเป็น 
ตัวเงินแล้ว ชาวบ้านท่ีซื้อของ 100 บาท  
จะได้เงินคืน 7 บาท ส่วนชาวบ้านท่ีร่วมหุ้น
ตั้งแต่เริ่มต้น จะได้เงินคืนรอบละ 100 บาท 
เรียกว่าคืนก�าไรให้ชุมชนได้เปน็กอบเป็นก�า 
ส ่วนผู ้ขาย ทางคณะกรรมจ้างรายเดือน  
เดือนละ 3,500 บาท

ผมยงัสงสัยเรือ่งกองทุนกลางและกองทุน
แม่ของแผ่นดิน จึงถามพี่วินัยเพิ่มเติม ท�าให้รู้
ว่าที่นี่จัดการได้อย่างน่าสนใจ โดยกลุ่มต่างๆ 
ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มทอเส่ือกก กลุ่มสตร ี
แม่บ้าน ศูนย์สาธิต กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
ขยะ และกลุ่มปลกูหม่อนเล้ียงไหม ท้ังหมดจะ
แบ่งผลก�าไรส่วนหนึ่งเข้ากองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน เพือ่ท�ากิจกรรมร่วมกนัในวาระต่างๆ

“แล้วคนขายล็อกคนเดิมตลอดไหม”  
ผมแซว

“ศนูย์สาธิตการตลาดบ้านหญ้าขาวพฒันา
มีคณะกรรมการ 4 คน และผู้ขาย 1 คน  
ในวันปันผล เมื่อจา่ยเงินคืนแล้ว ผู้ใหญ่บา้น
จะแจ้งสมาชิก ขอให้คัดเลือกคณะกรรมการ
ชดุใหม่ คนขายด้วย ถ้ามตมิคีนเดยีว กค็นนัน้ 
ถ้าต�าแหน่งไหนมีชื่อข้ึนมามากกว่าหนึ่งคน 
เราจะลงคะแนนลับ แต่ส่วนใหญ่ก็คนเดิม 
ล่ะครับ” พี่วินัยช่วยตอบ

ว่าแล้วก็อุดหนุนนมสักกล่อง แต่ผมคง 
ไม่ได้อยู่แลกคปูองแน่ เลยให้ผู้ขายไว้ ผมถาม
เธอว่ามาเปดิร้านกี่โมง ตกใจเล็กน้อยเม่ือ 
ได้รับค�าตอบว่าหกโมงเช้าก็เปิดแล้ว เร็วมาก 
แถมไปปิดเอาทุ่มครึ่ง ท�างานเกินคุ้มจริงๆ...
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ธนาคารขยะ

ระหว ่างนั่งคุยกับพี่ วินัยท่ีศูนย ์สาธิต 
การตลาด ปรีชา สีจวง ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้าน
หญ้าขาวพฒันา หมู่ท่ี 10 แวะมากล่าวทักทาย
กันแล้ว หลังจากได้ข้อมูลของศูนย์ครบถ้วน 
ผมจงึขอตวัเดนิไปหาผู้ใหญ่ปรชีา ขณะท่ีกลุ่ม
พลังจิ๋วยังคงว่ิงเล่นไปมา เป็นก�าลังใจให้
ผู้ใหญ่บ้านของพวกเขาอยู่แถวนี้แหละ

ผู้ใหญ่ปรีชาเป็นชายวัยกลางคน สวม 
เส้ือโปโลสีขาว ใส่แว่น ผมส้ันรับกับใบหน้า  
เขาน�าผมไปนั่งเล่นท่ีโต๊ะหินของบ้านเย็บ
กระเป๋า ซึง่เป็นผลพลอยได้อย่างหนึง่จากการ
จัดการขยะของหมู่บ้าน ผมเลยขอให้ผู้ใหญ่
เล่าเรื่องการจัดการขยะก่อน 

ย้อนไปในช่วงปี 2558 นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองกุงสวรรค์พาแกนน�า
ชุมชนไปดูงานด้านการจัดการขยะ ท่ีบ้าน 
วังโพน ต�าบลเขวาไร่ อ�าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเห็นว่าท่ีนั่นจัดการ
ได ้อย ่างเป ็นระบบ ผู ้ใหญ ่ปรีชาจึงเก็บ 
ข้อมูลไว้ ด้วยตั้งใจลบค�าปรามาสท่ีว่าบ้าน
หญ้าขาวพฒันาสกปรก มแีต่ขยะเกล่ือนกลาด

หลังกลับจากดูงาน ผู ้ใหญ่ปรีชาและ 
แกนน�าชุมชนไมร่อช้า จัดประชาคมชาวบา้น
เพื่อระดมหุ้น โดยจ�าหน่ายหุน้ละ 20 บาท  
แต่ซื้อได้ไม่เกิน 10 หุ้น ผลคือมีผู้เข้าร่วม  
72 ครัวเรือน และได้เงินมา 12,660 บาท
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“แล้วกม็เีงินท่ีนายก อบต.หนองกงุสวรรค์ 
สนับสนุนมาอีก 15,500 บาท” ผู้ใหญ่ปรีชา
เสริม

ผมคิดเลขในใจตามไปด้วย รวมแล้วได ้
ไม่ถึง 30,000 บาท เงนิเท่านี้กับการจัดการ
ขยะในหมู่บ้านที่มี 104 ครัวเรือน จะท�าอะไร
ได้มากแค่ไหน ผมฟังผู้ใหญ่ปรชีาเล่าต่ออย่าง
ใจจดใจจ่อ

เม่ือมีทุนแล้ว ผู ้ใหญ่จึงจัดประชาคม  
ขอความร่วมมอืให้แต่ละครวัเรอืนคดัแยกขยะ 
เพื่อน�ามาขายให้ธนาคารขยะของหมู่บ้าน 
และน�าเงินสนับสนุนจาก นายก อบต.หนอง-
กงุสวรรค์ ไปซือ้วสัดอุปุกรณ์มาสร้างลอ็กเกบ็
ของท่ีถอดย้ายได้ ส�าหรับเก็บขยะแต่ละ
ประเภท แล้วตัง้ไว้ท่ีศาลากลางบ้าน ด้านหลัง
ศูนย์สาธิตการตลาด 

ส่วนเงินท่ีชาวบ้านช่วยกันลงหุ้น ใช้เป็น
ทนุตั้งต้นของธนาคารขยะ โดยเปิดรับซื้อขยะ

ในวันที่ 10, 20 และ 30 ของทุกเดือน หาก
มีการเลื่อนวัน คณะท�างานจะประกาศผ่าน
เสียงตามสาย เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบทั่วกัน

“สมาชิกแต่ละคนมีสมุดคู่ฝาก ท่ีผมว่า 
ดีมาก คือชาวบ้านท่ีนี่ใช้ชื่อบุตรหลานเป็น
เจ้าของบญัช ีออมให้เดก็ เลยไม่เอาเงินออกกนั 
ทางคณะท�างานจะแยกประเภทขยะ จ�านวน
เงินในสมดุบนัทึกอกีเล่ม ส่วนท่ีบนัทึกในสมดุ
คู ่ฝากจะมีแค่ตัวเงิน” ผู ้ใหญ่ปรีชาอธิบาย 
พร้อมหยิบสมุดคู่ฝากให้ผมดูเป็นตัวอย่าง

เมือ่ได้ขยะจ�านวนมากพอ คณะท�างานจะ
ขนขยะไปขายที่โรงงาน ซึ่งจากประสบการณ์
การท�างานของผู้ใหญ่ปรีชา พบว่าต้องขาย 
ทีละมากๆ จึงได้ราคาดี

จากจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 
ปัจจุบันขยะในหมู่บ้านลดลงมาก โดยเฉพาะ
ริมตล่ิงข้างศูนย์สาธิตการตลาด ซึ่งเมื่อก่อน
คนชอบซื้ออาหารมากินแล้วท้ิงไม ่เป ็นท่ี 
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ปรีชา สีจวง

เป็นทาง แต่เดี๋ยวนี้บางตาลงมากแล้ว ท้ังยัง
เปล่ียนบริเวณท่ีเคยเต็มไปด้วยขยะ ให้เปน็
พืน้ท่ีสีเขยีว ส�าหรบัปลกูผกักินได้ไว้แบ่งปันกนั 

หลังด�าเนินการครบหนึ่งปี ธนาคารขยะ
จึงเริ่มจ่ายปันผล โดยจัดสรรผลก�าไรเป็น 7 
ส่วน ตามระเบยีบของธนาคารขยะ คอื ปันผล
ก�าไรสมาชิก ร้อยละ 30 ค่ารางวัลแรงจูงใจ 
ร้อยละ 5 ค่าแรงกรรมการ ร้อยละ 20  
เข้ากองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ร้อยละ 10 
กองทุนแม่ ร้อยละ 5 ปันผลหุ้น ร้อยละ 10 
และเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการ ร้อยละ 20

ภาพรวมคล้ายกับศูนย์สาธิตการตลาด 
แต่ผมมาสะดุดตรงค่ารางวัลแรงจูงใจ ซึ่ง
ผู้ใหญ่ปรีชาขยายความว่า ธนาคารขยะตั้ง
รางวัลส�าหรับคนท่ีขายขยะมากท่ีสุด โดย
รางวัลท่ี 1 ได้รับ 300 บาท รางวัลท่ี 2  
ได้รับ 200 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับ 100 บาท 
และรางวัลชมเชย ได้รับ 50 บาท

ในปีแรก ธนาคารขยะมีก�าไรเป็นตัวเงิน
ประมาณ 16,000 บาท จัดสรรปันส่วน 
ไปตามระเบียบ เมื่อคิดเป็นเงินเฉลี่ยคืนแล้ว  
น่าสนใจว่า สมาชกิท่ีขายขยะเป็นเงินทุก 100 
บาท จะได้ปันผลก�าไรเพิ่มอีก 20 บาท  
ส่วนคณะกรรมการ 7 คน ซึ่งท�างานหนักมา 
เรือนปี ได้เงินตอบแทน 400 กว่าบาท  
เรียกว่าเป็นเรื่องของใจล้วนๆ

“ส่วนของปีใหม่นี้ ชาวบ้านจะได้มากข้ึน 
โดยเฉพาะคนท่ีไม่ถอนเงินออกไป เพราะ 
คณะกรรมการน�าเงินส่วนนี้ปล่อยกูย้ืมราย  
3 เดือน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อเดือน 
ท�าให ้สมาชิกได ้ดอกผลจากตรงนี้ด ้วย”  
ผู้ใหญ่ปรีชาเล่า

ผมมองไปยั งบ ้าน เรื อนแต ่ละหลั ง  
เห็นพื้นท่ีว่างท่ีชาวบ้านใช้สร้างอาหารใน 
ครัวเรือนของตัวเอง หน้าบ้านปลอดถังขยะ 
แลดูสะอาดตา ชวนให้ประทับใจไม่น้อย...
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กระเป๋าขยะรีไซเคิล ยังไม่ได้แนะน�าตัวกันเลย เจ้าบ้านท่ีนั่ง
เยบ็ซบัในกระเป๋าอยู่นี ้เธอชือ่ สมอน ถาสทีะ 
ตอนท่ีเธอสะกดชื่อตัวเองให้ฟัง สงสัยผมจะ
แสดงความประหลาดใจมากไป เธอเหมือน
รู้ทัน บอกว่าสะกดผิดแต่แรกแล้วไม่ได้ไปแก้ 
ผมยิ้มรับอย่างเข้าใจ เพราะสมัยก่อนนั้นการ
เดนิทางเข้าอ�าเภอเป็นเรือ่งยาก และทุกอย่าง
ท�าด้วยลายมอื คนชนบทจงึมท้ัีงปัญหาชือ่ผดิ 
คือผิดไปจากความตั้งใจ นามสกุลผิด อันนี้
ร้ายแรง เพราะผิดเพี้ยนจากญาติพี่น้อง และ
อีกเรื่องคือแจ้งเกิดช้า 

หมดข้อสงสัยเรื่องชื่อ กลับมาคุยเรื่อง
งานตรงหน้ากันต่อ พี่สมอนอธิบายว่าก�าลัง
เข้าซับใน ท�าซิป และหูห้ิวของกระเป๋า โดย 
มีโครงท่ีสานด้วยซองกาแฟ จ�าพวกกาแฟ 
ทรอีนิวนั ซึง่ชาวบ้านละแวกนีจ้้างให้เธอท�าให้ 

จุดเริ่มต้นของกระเป๋าจากซองกาแฟ  
เกิดข้ึนเมื่อหมู่บ้านหันมาจัดการปัญหาขยะ
อย่างจริงจัง แล้วเหลือขยะประเภทท่ีขาย 
ไม่ได้อย่างซองกาแฟ ผู้ใหญ่ปรีชาจึงขอให้
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วิทยากรจากบา้นวังโพนท่ีเคยไปดูงาน ช่วย 
มาสอนท�ากระเป๋า ปรากฏว่าลุกลามใหญ่โต  
ท�ากันอยู ่หลายบ้าน จนหาซองกาแฟแทบ
ไม่ทัน

“ตอนนัน้ท่ีเพิง่เริม่ท�า ผูใ้หญ่ปรชีาประกาศ
รับซื้อ ให้ราคาดีมาก ซองกาแฟ 100 ซอง  
25 บาท แต่ตอนนี้เราซื้อขายกันเอง 25 บาท
มันแพงไป เอา 20 บาทพอ” พี่สมอนเล่า

ชาวบ้านส่วนใหญ่หันมาสานกระเป๋าจาก
ซองกาแฟเพ่ือหารายได้ โดยขายผลิตภัณฑ์
ตามความสามารถของตัวเอง หรือเส้นใคร 
เส้นคนนัน้ บ้างลูกหลานกลบับ้านมาเห็น ถ่ายรปู
ส่งให้ญาตมิิตรดูผ่านไลน์แล้วพากันสั่งท�า 

พีส่มอนนีค้วามสามารถมากหน่อย อาศยั
ครูพักลักจ�าและแกะรูปแบบจากการสังเกต
ของจริง ลองผิดลองถูกจนช�านาญ กลายเป็น
ว่าท�าเป็นอยู่บ้านเดียว เลยรับจ้างเข้าซับใน 
สายหนัง และซิป ส�าเร็จพร้อมขาย 

ผมถามถงึอตัราค่าบรกิาร พีส่มอนตอบว่า 
ถ้าเข้าท้ังหมด เอาแค่โครงกระเป๋าสานมา  

คิดราคาใบละ 300 บาท แต่ถ้าหาสายหนัง 
แผ่นหนังมาให้ คิดเพียงค่าแรง 150 บาท

“บางบ้านไม่จ่ายเป็นเงิน เอาข้าวเปลือก
มาแลก ก็รับ” พี่สมอนว่า

นึกสงสัยว่าท�าขนาดนี้ขายได้สักกี่บาท  
พีส่มอนบอกว่า ใบท่ีก�าลงัท�าอยู่ราคา 700 บาท 
แล้วก็เพิ่มลดกันไปตามขนาด เพราะเป็น
สินค้าที่ขายตามความพึงพอใจ ต่างคนต่างมี
ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตั้งราคาใกล้เคียงกัน

“แล้วไม่หาตลาดเพิ่ม หรือท�าสินค้าเพิ่ม
อย่างพวกเส้นพลาสติกเหรอครับ” ผมถาม

“เส้นพลาสติกแถวนี้ไม่นิยม แต่ตัวนี้ฮิต
อยู่ สองปีแล้วยังมียอดสั่งไม่ขาด ส่วนที่ขาย
ทางรัฐเขามีพ้ืนท่ีกลางให้ท่ีร ้านประชารัฐ  
ปั๊มน�้ามันโกสุมพิสัยโน่นล่ะ แต่แถวนี้ไม่ได ้
เอาไปวาง ท�าขายอยู ่กับบ้านเราดีกว ่า”  
พี่สมอนทิ้งท้าย

ผมมองดูพี่สมอนเข้าชิ้นหนังและท�าซิป
อยู่สักพัก ก็ขอถ่ายรูปเสียหน่อย ก่อนจะกลับ
ออกไปหาเสียงเจี๊ยวจ๊าวข้างนอกนั่น...

สมอน ถาสีทะ
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พลังจิ๋วพลังจิตอาสา
ผมกับผู ้ใหญ่ปรีชาเดินออกจากบ้าน 

พีส่มอน เดก็ๆ ยงัคงวิง่เล่นอยู่แถวนัน้ ชะรอย
ว่าผู้ใหญ่บ้านคนนีค้งเป็นขวัญใจของพวกเขา 
ผมเพิ่งสังเกตเห็นเส้ือสีขาวท่ีพวกเขาสวมใส่ 
กลางหน้าอกมีค�าว่า ‘พลังจิ๋วพลังจิตอาสา’ 

ผู้ใหญ่ปรชีาย้อนความให้ฟังว่าในช่วงต้น
ปี 2559 ได้เรียกเด็กๆ ในหมู่บ้านมาประชุม
ร่วมกนั เพือ่ให้พวกเขาช่วยดแูลความสะอาด
ภายในคุ้มบ้านของตัวเอง

“บ้านหญ้าขาวพัฒนามีอยู่ 5 คุ้ม บ้านใคร
อยู่คุ้มไหนก็รวมตัวกัน โดยหมู่บ้านตั้งรางวัล
ไว้ให้ มีรางวัลที่ 1, 2 และ 3 เป็นเงิน 2,500 
บาท 2,000 บาท และ 1,500 บาท ตาม
ล�าดับ แล้วยังมีรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล 
รางวัลละ 500 บาท เพราะกับเด็ก ผม 
ไม่อยากให้เขาผิดหวังว่าไม่ได้เลย” ผู้ใหญ่
ปรีชาเล่า

เงินรางวัลดังกล่าวมาจากความร่วมมือ
ของภาคเอกชน ด้วยศูนย์สาธิตการตลาด 
ส่ังของจากร้านค้ามากมาย ผู้ใหญ่ปรีชาจึง 

ขอให้รา้นค้าคืนก�าไรให้ชุมชนปีละ 4,000 
บาท แล้วน�าเงินส่วนนี้มามอบให้กลุ่มพลังจิ๋ว
ในปีแรก

ผมลองรวมเงินรางวัล พบว่ายังขาดไป
ส่วนหนึ่ง ผู้ใหญ่ปรีชาอธิบายว่า ปีแรกท�าได้
ครึ่งปี เพราะเดือนมิถุนายน ธนาคารขยะ 
จ่ายปันผล เงินรางวัลเลยถูกหารครึ่ง ส่วนปี
ถดัไปมเีงินสนบัสนนุจากกลุ่มองค์กรในชมุชน
ที่สมทบเข้ากองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน หาก
ขาดเหลือก็ประชาคมมาใช้ หรือดึงดอกเบี้ย
จากเงินออมขยะของชาวบ้านมาเพิ่มเติม

โครงการพลงัจิว๋พลงัจติอาสา ท�าให้เดก็ๆ 
ใช้ชวิีตประจ�าวนัแบบใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากขึน้ 
หันมาทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ที่ส�าคัญในทุก
วันเสาร์ พวกเขาจะรวมตัวกันเก็บขยะด้วย

“ท�าแบบนี้ได้หลายต่อ พอเด็กๆ ไมท้ิ่ง 
พ่อแม่ก็ไม่กล้าท้ิงด้วย จนวันนี้บ ้านเราม ี
เศษขยะบางตามาก” ผู้ใหญ่ปรีชากล่าว แล้ว
หันไปบอกเหล่าพลังจ๋ิวพลังจิตอาสาให้ช่วย
เก็บขยะกันหน่อย...
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หมูบ้่ำนจดักำรตนเอง
บ้ำนเหล่ำโพธ์ิ หมูท่ี่ 5
Self-managed village

จากปากทางถนนหลวงสาย 208  
เข้ามา เป็นเขตต�าบลแพง ต้องเดินทางต่อ 
อีกเกือบ 10 กิโลเมตร จึงจะเข้าสู่เขตต�าบล
หนองกุงสวรรค์ แต่ความแปลกคือพอมาถึง
บ้านหนองโก ต�าบลแพง จะมทีางแยกซ้ายไปสู่
บ้านเหล่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4 และบ้านเหล่าโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองกุงสวรรค์ สองหมู่บ้านนี้
เปรียบเสมือนบ ้านพ่ีบ ้านน ้อง ท�าอะไร 
เหมือนๆ กัน 
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(ซ้ายสุด) ทองลา ดวงก้อม
(ขวาสุด) ทองอินทร์ สีลาโคตร

รถเล้ียวซ ้ายผ ่านวัดหนองโก เข ้าสู  ่
ทางบังคับซึ่งตัดผ่านท้องนาไปจนถึงบ้าน 
เหล่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4 ผมมาถึงเอาตอนย�่าค�่า 
มองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเจน กระท่ังรุ ่งเช้า 
มาเยือน จึงเข้าใจว่าท�าไมสองหมู่บ้านนี้ถึงได้
โด่งดัง ด้วยบรรยากาศสงบเงียบ สองฝั่งทาง
แลดูสะอาดตา กับวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ทุก 
ครัวเรือนปลูกผักไว้หน้าบ้าน ส่วนรอบนอก
เป็นท้องทุ่งให้ชวิีตได้เตมิต่อทางของแต่ละคน

ผมพักท่ีบ้านของแม่บุญมี ละอ�าคา  
เช้ามาแกจัดส�ารับอาหารและผลไม้ไว้เสร็จ
เรียบร้อย ผมทันเห็นสามีของแกเดินไปทุ่งนา
พร้อมกระตบิข้าวเหนยีวคู่ใจ แม่บญุมีบอกว่า
กว่าจะกลับมาก็เย็นย�่า ด้วยช่วงนี้ต้องเตรียม
ดินส�าหรับปลูกข้าว แล้วยังมีท่ีดินแปลงน้อย

ส�าหรับปลูกผักและเล้ียงไก่ เป็นอย่างนี้อยู ่
ทุกเมื่อเชื่อวัน 

หลังอาหารเช ้า ผมนั่งเล ่นหน้าบ ้าน  
พลางเหลือบไปเห็นต้นมะยมสูงใหญ่มีลูกดก 
เลยเด็ดมาชิมสร้างความกระปรี้กระเปร่า  
ไม่นานนักกระบะสตราด้าสีบรอนซ์ทองมา
เทียบอยู่หน้าบ้าน ชายสองคนในชดุด�าเดนิลงมา
ทักทายผม เดาเอาว่าคนหนึง่คงเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
พี่เอ๋บอกผมไว้ตั้งแต่เมื่อคืน

ทองลา ดวงก้อม คอืผู้ใหญ่บ้านเหล่าโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 5 อีกคนท่ีมาด้วยกันคือ ทองอินทร์  
สีลาโคตร สมาชิก อบต.หนองกุงสวรรค์  
วันนี้พวกเขาจะพาผมทัวร ์สองหมูบ่ ้านนี้  
ผมลาเจ้าบ้านแล้วขึน้รถ จดุหมายแรกท่ีจะไป
คือวัด...
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วัดเหล่าโพธ์ิถือเป็นสถานท่ีรวมศรัทธา
ของคนสองหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ทองลาพาผมเข้า
ทางประตูด้านข้าง ซึ่งอยู ่ติดกับโรงเรียน 
บ้านเหล่าโพธ์ิ ประตูฝ ั่งนี้ เห็นไผ่ดกครึ้ม 
ให้ร่มเงา ส่วนประตดู้านหลงัตดิกบัป่า ผู้ใหญ่
ทองลาจอดรถ และเดินน�าผมไปยังศาลา
พระเจา้ทันใจ ซึ่งเป็นอาคารเปดิโล่ง เข้าใจ 
เอาเองว่าคงอยากให้การปฏิบัติธรรมเป็น 
หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

ท่ีศาลามีคนมารออยู่แล้ว ผู้ใหญ่ทองลา
แนะน�าให้ผมรู้จกั สภุาพ สาคณุ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แกดูเป็นคนพูดน้อย แต่แววตาจริงใจ เมื่อ
จัดการปูเส่ือเสร็จสรรพ แกไปนั่งรออยู่ด้าน
หลัง ขณะท่ีผู้ใหญ่ทองลาและพ่อทองอินทร์
พาผมกราบพระเจ้าทันใจ พ่อทองอินทร ์
เล่าว่า องค์พระเจ้าทันใจนี้ หลวงปู่แหวน 

น�าศรัทธาชาวบ้านสร้างข้ึน โดยหล่อกันท่ีนี่  
แล้วเสร็จภายในคืนเดียว

ผมชวนท้ังสองพูดคุยไปเรื่อย เก็บ 
รายละเอียดทีละเล็กละน้อย กระทั่งทราบว่า
วัดเหล่าโพธิ์นี้มีประวัติยาวนานมาก สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี 2479 โดยพ่อจันทร์ มาพะเนา  
เป็นผู้น�าสร้าง ทว่าพ่อจันทร์ไม่ใช่ผู้บุกเบิกตั้ง
หมู่บ้านนี้ แต่เป็นพ่อกุ สีลาโคตร ที่เดินทาง
ข้ามล�าหว้ย และชักชวนญาติพี่น้องย้ายจาก
บ้านหนองโกมาท�ากินกันที่นี่เมื่อปี 2475  

ถึงวันนี้ประชากรของสองหมู่บ้านเริ่ม 
อยู่ตัว โดยบ้านเหล่าโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4 มี 70 
กว่าหลังคาเรือน และบ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ท่ี 5 
ม ี130 กว่าหลงัคาเรอืน จุดเด่นของคนท่ีนีค่อื
ความเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน ไม่ว่าหมู่บ้าน 
มีงานอะไร ทุกคนก็พร้อมให้ความร่วมมือ 

(ซ้ายสุด) ทองลา ดวงก้อม
(ขวาสุด) ทองอินทร์ สีลาโคตร

ป่าชุมชน – วัดเหล่าโพธิ์ป่าชุมชน – วัดเหล่าโพธิ์
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อย่างช่วงปี 2545 ท่ีหลวงปู่แหวนกลับ
จากธุดงค์แล้ว ท่านอยากให้พื้นท่ีวัดเป็นป่า
เพื่อการเรียนรู ้และอนุรักษ์ จึงขอซื้อพื้นท่ี 
รอบวดัจากชาวบ้าน และบอกบญุแก่ญาตโิยม
ตามก�าลังศรัทธา จนมีพื้นที่เพิ่มเป็น 27 ไร่ 
จากเดิมที่มีอยู่ 21 ไร่

เมื่อมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น หลวงปู ่แหวนและ 
ชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนพื้นท่ีท�ากินให้เป็นป่า 
โดยปลกูต้นไม้ในวนัส�าคญั เน้นไม้ยนืต้น และ
พชืสมุนไพร เช่น ฝางแดง ตะแบก และยางนา 
ซึ่งเวลานี้เติบใหญ่ให้ร่มเงาแล้ว 

“แล้วก็มีไม้แดงท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ 
อีกหน่อยก็แน่นเป็นป่าสมบูรณ์เหมือนท่ี
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ว่า อยากปลูกป่านั้น 
ไม่ต้องปลกู แค่อย่าไปท�าลายกพ็อ มนัจะฟ้ืนฟู
ตวัมนัเองตามธรรมชาต”ิ พ่อทองอนิทร์กล่าว
เช่นนั้น เป็นความจริงที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี้ ชุมชนจึงขอความร่วมมือ 
ให้ชาวบ้านไม่ฆ่าชีวิตและไม่ตัดไม้ ขนาด 
ไข่มดแดงก็ยังขอไว้ อนุโลมเฉพาะเห็ดและ 
พืชสมุนไพรเท่านั้น ส่วนไม้ท่ีผลัดใบลงมา
มากมาย หลวงปู่แหวนสอนให้ชาวบ้านกวาด
รวมไว้ท่ีโคนต้น เพื่อรอให้ธรรมชาติช่วย 
ย่อยสลาย

ผมถามถึงหลวงปู่แหวน พ่อทองอินทร์
บอกว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี้ นับถึงปัจจุบัน 
บวชมากว่า 20 พรรษา เป็นที่เคารพนับถือ  
แต่ท่านมักธุดงค์ไปตามท่ีต่างๆ และเมื่อ 
กลับมาจะชวนคนในชุมชนพัฒนาวัด อย่าง
ครั้งก่อนหน้าปลูกป่า ท่านก็น�าชาวบ้านสร้าง
ศาลาการเปรียญ

ส่วนศาลาพระเจ้าทันใจแห่งนี ้สร้างไว้เป็น
ลานปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่ง โดยช่วงหลัง 

พระสงฆ์ใช้ท่ีนี่เป็นสถานท่ีน�าชาวบ้านปฏิบัติ
ธรรมในวันส�าคัญทางศาสนา และงานตาม
ขนบประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ซึ่งมีทุกเดือน

ผู้ใหญ่ทองลาเล่าต่ออีกว่า เยาวชนใน
หมู่บ้านก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยปลูกต้นไม้ และ
ในบางวาระ ทางวัดจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
พุทธบุตร นอกจากเรียนรู้หลักธรรมแล้ว ยัง
ปลกูฝังเรือ่งการปลกูป่า ให้เดก็คดัลอกข้อความ
ลงบนแผ่นไม้ แล้วน�าไปติดตามไม้ใหญ่ ให้
ต้นไม้ได้พูด เป็นกุศโลบายแห่งการอนุรักษ์

“เคยมีแข่งประกวดค�าขวัญด้วย ยังใช้มา
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ถึงทุกวันนี้ คือ หมู่บ้านดี มีคุณธรรม น้อมน�า
เศรษฐกิจพอเพยีง ฟังเสียงปวงประชา พฒันา
คุณภาพชีวิต” พ่อทองอินทร์เสริม

ผู้ใหญ่ทองลาน�าผมกราบลาพระเจ้าทันใจ 
แกว่าจะพาผมไปชมศาลาการเปรยีญ แต่ก่อน
เข้าศาลา แกน�าผมมาที่กุฏิเจ้าอาวาส ชื่อของ
ท่านคือ พระอาจารยบุ์ญทัน ปัญญาวชิโร 
เสียดายที่ผมไม่เจอท่าน เจอแต่เด็กๆ นั่งอยู่
สามคน ผู้ใหญ่ทองลาเดินไปหยิบถ้วย แล้ว 
ตักน�้าต้มสมุนไพรในหม้อ แกว่าเจ้าอาวาส 
ต้มท้ิงไว้ทุกวัน เป็นสมุนไพรจ�าพวกฝางแดง 

บ�ารุงเลือด ช่วยเจริญอาหาร ผมรับมาชิม  
รสฝาดเจือจางมากแล้ว ดื่มง่าย 

ศาลาการเปรยีญอยู่ฝ่ังตรงข้าม หลงัจาก
ถอดรองเท้าไว้ท่ีพื้น ผมพบว่าบันไดร้อนจัด 
เลยรบีวิง่ขึน้ไปเพราะไม่มถีงุเท้า ผู้ใหญ่ทองลา
พาผมกราบพระประธาน ภายในนี้กว้างขวาง 
ระยะจากพืน้ถงึเพดานคะเนน่าจะถงึ 10 เมตร 
เสียงดังก้องกระจาย เป็นปัญหาพอสมควร
เวลาพูด นั่นจึงเป็นท่ีมาให้กิจกรรมต่างๆ  
ย้ายไปท�าท่ีศาลาพระเจ้าทันใจ นัง่อยู่เพยีงครู่
ก็กราบลา แล้วเดินทางกันต่อ... 
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ท่ีผมบอกว่าสองหมู ่บ ้านนี้น ่าอยู ่ ผม
หมายความเช่นนั้นโดยสัตย์จริง เห็นได้จาก
ชมุชนท่ีสะอาด หน้าบ้านแต่ละหลงังามสะพรัง่
ด ้วยผักกินได ้ ผมเห็นเป ็นเช ่นนี้แทบทุก 
หลังคาเรือน ขนาดในหน้าร ้อนยังดูสวย 
สบายตา แล้วยิ่งในหน้าหนาว ซึ่งแม่บุญมี  
เจ้าบ้านโฮมสเตย์ของผมโฆษณาไว้ว่า ใน
หมู่บ้านจะละลานตาไปด้วยผัก ดูแล้วสดชื่น  
นี่คือความงดงามทางกายภาพ แต่ยังม ี
ความงามอกีอย่างท่ีผมชมชอบ นัน่คอืวถิชีวีติ
อันเรียบง่าย 

สองหมู ่บ ้านนี้ราวกับตัดขาดจากโลก
ภายนอก เพราะไม่มีความรีบเร ่งให้เห็น  

วิถีชีวิตด�าเนินไปอย่างเรียบง่าย ในทุกเช้า 
พอ่บา้นจะเดินออกจากบ้าน ขี่มอเตอร์ไซค์
บ้างแล้วแต่ เพื่อไปยังทอ้งทุ่ง ท่ีส�าคัญคือ
เกือบทุกครัวเรือนท�าเกษตรแบบผสมผสาน  
มีน้อยมากที่ท�าพืชเศรษฐกิจหรือพืชเชิงเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ทองลาพาผมมาท่ีบ้าน หน้าบ้าน
ของแกมีต้นมะขามใหญ่ ดูจากฝักแล้วคงยัง
ดิบอยู่ แกปีนขึ้นไปเก็บมาให้ผมลอง 4-5 ฝัก 
เปรี้ยวสะเด็ดตามท่ีคิด นอกจากไม้ยืนต้น  
แม่บ้านของผู้ใหญ่ยังปลูกผักสวนครัวไว้ตาม
กระถาง แม้ในหนา้ร้อนก็ยังดูสวย คงให้น�้า
ดูแลอย่างดี ผมลองมองไปท่ีบ้านหลังอื่น  
ยอมใจเลยว่าท�าแบบนี้ทุกหลังคาเรือน 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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ผู ้ใหญ่ทองลาพาผมย้อนกลับไปในปี 
2554 ทางหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการครวัเรอืน
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง กับทางพัฒนาชุมชน โดยมี 30  
ครัวเรือนน�าร่อง กระท่ังได้รับรางวัลหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ่มขยายผล 
ท้ังหมู่บ้าน กาลเวลาล่วงผ่านมาจนถงึปัจจบุนั 
ชาวบ้านยังคงสืบสานค�าสอนของพ่อ

ในเวลานั้น มีการสอนให้แต่ละครัวเรือน
คัดแยกขยะ และท�าน�้าหมักชีวภาพใช้ ซึ่ง 
ทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
อบต.หนองกุงสวรรค์ช่วยหาเพียงถังหมัก 
มาให้แต่ละครัวเรือน 

“เราท�าในครัวเรือน แยกกันท�า แต่ท�า 
ทุกบ้าน ภาพรวมเลยออกมาดี ขยะที่ขายได้ 
มีรถมารับซื้อก็ขายกันไป เศษอาหารก็ท�า 
น�้าหมักไว้รดพืชผัก ส่วนขยะอันตรายให้เก็บ
รวมใส่ถังกลาง เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.สต.บ้าน
หนองกุง” ผู้ใหญ่ทองลาเล่า

ผมเห็นท่ีบ้านหญ้าขาวพัฒนามีธนาคาร
ขยะ ดูเป็นโครงการท่ีน่าสนใจและได้ผลดี  
เลยลองถามผู ้ใหญ่ทองลา แกบอกว่าใน
อนาคตอยากมีธนาคารขยะด้วยเหมือนกัน

สว่นจุดเด่นของท่ีนี่คือการปลูกพืชผัก  
พอ่ทองอินทร์เล่าวา่ ท่ีบ้านนี้มีสูตรผสมดิน 

โดยใช ้ปุ ๋ยคอก แกลบ และเศษใบไม ้  
ย่อยสลายด้วยสารเร่ง พด. ใช้เวลา 20 วัน 
แล้วน�าไปอัดในกระถาง ใชป้ลูกพืชได้ทันที 
แล้วยังมีน�้าหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน
ช่วยให้พชืผลงอกงาม บางบ้านใช้วธีิเพาะกล้า
ก่อนน�าลงแปลงท่ีเตรยีมไว้ ผมเห็นตรงร่องน�า้
ท่ีไหลผ่านหน้าบ้าน ชาวบ้านท�าคันหินเบา 
ปลกูกะหล�า่ปลกีนัอยู่หลายบ้าน แต่กน็ัน่แหละ 
ผู้ใหญ่ทองลาว่า จะงามที่สุดในช่วงฤดูหนาว

ผักผลไม้ท้ังหมดท่ีเห็น ชาวบ้านมักจะ
แลกกันกิน ไม่ได้ตีราคาเป็นตัวเงิน เพราะ 
คนท่ีนีส่่วนใหญ่ไม่ฟุ้งเฟ้อ และยดึหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต 

ผู้ใหญ่ทองลาและพ่อทองอนิทร์พาผมมา
ท่ีศาลากลางบ้านเหล่าโพธ์ิ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
บ้านผู้ใหญ่เท่าไรนัก รถเข้าจอดนิ่งใต้โครง
หลังใหญ่ ผมลงจากรถ สะดุดตากับแปลง
กะหล�่าปลีริมก�าแพงบ้าน พอดีเจ้าของบ้าน
ออกมา เป็นสุภาพสตรีสูงวัย ชื่อยายหงษ์  
สีภักดี แกบอกว่าปลูกผักพวกนี้ยามว่าง ส่วน
อีกกิจกรรมที่ท�าในบ้านคือทอเสื่อกก

ผมเก็บภาพแล ้ว เดินตามไปสมทบ 
ข้างในศาลาท�าการ ซึ่งเป็นท่ีท�างานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ท่ีทางพัฒนาชุมชน
เข้ามาผลักดันให้ชาวบ้านท�า...

ยายหงษ์ สีภักดี
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เมื่อเปดิพัดลมกับหน้าต่างแล้ว ผู้ใหญ่
ทองลาและพ่อทองอินทร์ก็มานั่งตรงข้ามผม 
คราวนี้พี่สุภาพมานั่งอยู่ข้างๆ ด้วย ผู้ใหญ่ 
ทองลาเริ่มต้นเล่าว่า กลุ ่มออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิตเกิดขึ้นพร้อมกับกองทุนหมู ่บ ้าน  
เพื่อน�าเงินออมของกลุ ่มออมทรัพย ์เป ็น 
หลักประกันเงินล้าน โดยก�าหนดเง่ือนไขว่า 
ทุกวันที่ 28 หรือ 29 ชาวบ้านที่เป็นสมาชิก
กองทุนเงินลา้นตอ้งมาออมเงินอย่างต�่า 
เดือนละ 60 บาท พร้อมท้ังน�าสมุดคู่ฝาก
ประจ�าตัวมาด้วย ทางคณะกรรมการจะได ้
ลงรายการและน�าเงินเข้าบัญชีกลุ่ม

“การออมมีออมสัจจะ เดือนละ 10 บาท 
กับออมหุ้น หุ้นละ 10 บาท ในสมุดจะบอกไว้ 
เวลาคิดปันผล เรารวมสองส่วนนี้มาคิด 
พร้อมกัน อย่างขั้นต�่า 60 บาท กรรมการ 
กล็งเป็นออมสัจจะ 10 บาท ออมหุ้น 50 บาท 
อย่างนี้ไป” ผู้ใหญ่ทองลาว่า

ผมเปิดดสูมดุคู่ฝาก เห็นรายการฝากออม
ในแต่ละเดือน แต่มีบางเดือนขาดหว้งไป 
ผู้ใหญ่ทองลาบอกว่าอนุโลมให้ ไม่ต้องครบ
ก็ได้ แต่อย่าขาดเยอะ 

มเีงินฝากแล้ว ต่อมาจงึปล่อยกู้ แต่ทางกลุม่
จะปล่อยกู้ไปพร้อมกบักองทุนเงินล้าน เรยีกว่า
เฉล่ียกันไป ถ้ากองทุนเงินล้านไม่พอ ก็น�า 
เงินออมส่วนนี้มาปล่อยกู ้เพิ่ม โดยต้องมี
สมาชิกค�้าประกัน 2 คน

“ดอกเบี้ยเท่ากับกองทุนเงินล้านของ
หมู่บ้าน โดยเราคิดท่ีร้อยละ 7 ต่อปี กู้เป็น 
รายปี ต้นปีเอาเงินไป ส้ินปีส่งท้ังต้นท้ังดอก

พร้อมกันทีเดียว” พ่อทองอินทร์เสริม
ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี

สมาชิก 140 คน จากทั้งหมด 145 ครัวเรือน 
ผมฟังตัวเลขแล้วงง พ่อทองอินทร์เลยช่วย
อธิบายว่า คนท่ีอยู ่จริงมี 135 ครัวเรือน  
เรียกว่าเป็นสมาชิกกันทุกบ้าน โดยกลุ ่ม 
ออมทรัพย ์เพื่อการผลิตมีเงินหมุนเวียน
มากกว่า 700,000 บาท ขณะท่ีกองทุน 
เงนิล้านเพิ่มพูนขึ้นเป็น 2,400,000 บาท 

ส�าหรับผลก�าไรจากการบริหาร คณะ
กรรมการท้ัง 13 คนด�าเนนิการตามระเบยีบ 
ท่ีร่างไว้ แบ่งเป็นเงินประกันความเส่ียง ค่า
ตอบแทนกรรมการ เงินสาธารณประโยชน์ 
ปนัผลสมาชิก สวัสดิการ และทุนการศึกษา 
ส่วนกองทุนเงินล้านก็จัดการคล้ายกัน เพราะ
เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน

“ปีนี้เราเพิม่เงนิสวสัดกิารส�าหรบัสมาชิก
ที่เสียชีวิต โดยมอบ 1,000 บาท ใช้ก�าไรจาก
กองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน นอกจากนี้ก็มี
กองทุนแม่ของแผ่นดนิ ซึง่มเีงินตัง้ต้น 8,000 
บาท เราท�าผ้าป่าเพิม่ น�าเงินไปจดัอบรมเยาวชน
ให้ห่างไกลยาเสพตดิ บางครัง้ให้ทุนการศกึษา 
หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คือใน
หมู่บ้านมีเงินหลายส่วนท่ีน�ามาชว่ยเหลือกัน
ได้อย่างต่อเนื่อง แล้วยังมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต�าบล
อีก” ผู้ใหญ่ทองลากล่าว

ถัดจากที่นี่ เราจะไปดูเรื่องอาชีพของคน
สองบ้านนี้กัน แต่ผมขอเก็บไว้เล่าตอนหลัง... 
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อย่างท่ีนายกฯ ทองนาคว่า คน 
หนองกุงสวรรค์ท�าอ้อย มันส�าปะหลัง 
และปลกูข้าว แต่ส�าหรบัคนท่ีอยากลอง
ปรับเปลี่ยนไปท�าเกษตรทฤษฎีใหม ่
ตามรอยในหลวง รัชกาลท่ี 9 ท่ีนี่ก็มี
ศูนย์เรียนรู้ถึงสองแห่ง พี่เอพ๋าผมไป 
ทั้งสองที่...
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เกษตรของพ่อค�าสิงห์ คืนท่ีผมเข้าพักท่ีบ้านเหล่าโพธ์ิชัย หลัง
ออกมาจากบา้นหญ้าขาวพัฒนา หมู่ท่ี 10 
แล้ว พี่เอ๋พาผมแวะระหว่างทาง เพื่อไปพบ 
ค�าสงิห์ มาลาหอม เกษตรกรชัน้ครแูห่งต�าบล
หนองกุงสวรรค์ 

ทางเข้าสวนของพ่อค�าสิงห์มีโดมไม้ไผ่
วางเป็นอุโมงค์ สองฝั่งมีซีเมนต์ทรงกลม 
เข้าใจว่าเป็นฐานวงซเีมนต์ส�าหรบัปลูกมะนาว 
แต่ตอนนี้ท�าหน้าท่ีแทนปา้ย ให้พ่อค�าสิงห์
เขียนข้อความเตือนใจคนที่เข้ามาเยี่ยมชม

พื้นท่ีของพ่อค�าสิงห์เป็นท่ีดอน ไม่เรียบ
เสมอกัน แต่ด้วยความตั้งใจ พ่อค�าสิงห์ได้
เปล่ียนพืน้ท่ี 17 ไร่ ให้กลายเป็นไร่นาสวนผสม 
ปลูกพชืหลากหลายตามก�าลงั ผมเดนิตามแก
ไปจนถึงพื้นท่ีท�ากิน เจอลูกสาวแกก�าลัง 
ใช้เสียมพรวนดิน เราหยุดยืนคุยกันท่ีหน้า
แปลงมะเขือ

ค�าสิงห์ มาลาหอม
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พ่อค�าสิงห์เล่าย้อนไปสมัยก่อนว่า พื้นท่ี 
17 ไร่ตรงนี ้เดมิปลกูพชืเชงิเดีย่ว คอือ้อยและ
มันส�าปะหลัง แม้ว่าอย่างหลังจะทนแล้งดี 
เหมาะกับพื้นท่ี แต่ประสบปัญหาเรื่องหัวมัน
เน่าอยู่เสมอ ประกอบกับในช่วงปี 2553 
พื้นท่ีแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรม 
โดยพ่อค�าสิงห์ตระหนักได้ว ่า ส่ิงท่ีท�าอยู ่ 
ไม่อาจขยายความรู้ให้คนที่มาเรียนรู้ รวมถึง
ตวัพ่อค�าสิงห์เองด้วย จงึเริม่ปรบัเปล่ียนพ้ืนท่ี
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

พ่อค�าสิงห์ปรับพื้นท่ีการปลูกพืช ลด 
มันส�าปะหลังเหลือเพียง 3 ไร่ แล้วปลูกผลไม้
อย่างกล้วยกับมะม่วงเพิ่มเติม ปลูกไผ่เพื่อ
ขายพนัธ์ุ ลงผกัสวนครวัท้ังพรกิ มะเขอื คะน้า 
กวางตุ ้ง และถั่วฝักยาว แถมยังเลี้ยงไก่ 
พื้นเมือง ไก่งวง และวัว เพื่อใช้มูลท�าปุ๋ย โดย
น�าน�้าหมักชีวภาพไปรดคอกวัว เล้าไก่ ท้ิงไว้

สัปดาห์เดียวก็น�าไปใช้ได้ 
ทุกวนันีใ้นไร่นาสวนผสมไม่มปีุ๋ยเคมแีล้ว 

ยกเว้นบางจุดท่ีดินเสียไป ต้องพึ่งเคมีปรับ
สภาพ แต่ส่วนใหญ่ใช้น�า้หมกัชวีภาพท่ีท�าจาก 
เศษอาหาร อินทรียวัตถุในครัวเรือน หมักกับ
กากน�้าตาล และ พด.2 ชโลมดิน เพื่อให้ดิน 
มธีาตอุาหาร ส่วนสารไล่แมลงนัน้ไม่มสีารเคมี 
เพราะสูตรของพ่อค�าสิงห์ใช้เศษพืช เติม 
กากน�้าตาล และ พด.7

“ตวัไล่แมลงนีต้้องคอยสังเกต พชืตวัไหน
แมลงไม่ยุ่ง ก็ห่ันผสมลงในถังหมัก ตอนนี้ 
ไม ่ได ้ค�านึงถึงสูตรท่ีตายตัวแล้ว ใช ้ตาม
ประสบการณ์ พอได้น�้าหมักมา เวลาใช้ให้
ผสมน�้า อัตราส่วนคือน�้าหมักครึ่งแก้ว ต่อน�้า 
15 ลิตร” พ่อค�าสิงห์อธบิาย

นอกจากนี้ พ่อค�าสิงห์ยังท�าฮอร์โมนสูตร
เนื้อนมไข่ ซึ่งมีส่วนผสมที่แน่นอน คือ เนื้อวัว 
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3 กิโลกรัม (เนื้อเศษกับไขที่คนไม่กิน) ไข่ไก่  
1 แผง นมจดืกล่องใหญ่ 20 กล่อง กากน�า้ตาล 
8 กิโลกรัม น�้า 10 ลิตร แป้งเหล้าสาโท 1 เม็ด 
หมักท้ิงไว้หนึ่งเดือน ได้สารซูเปอร์ฮอร์โมน  
ใช้ในอตัราส่วนครึง่แก้วต่อน�า้ 15 ลติร ฉดีบ�ารงุ
ช่วงให้ผล โดยบ�ารงุทุก 7 ถงึ 10 วนั มีเคล็ดลับ
ให้ฉีดตอนเย็น เพราะอยู่กับพืชได้นาน 

นีค่อืชวิีตทุกวันนีข้องพ่อค�าสิงห์ อยู่บ้านก็
มกิีนอิม่ท้อง ไม่ต้องซือ้หา ไม่มคีวามทะยานอยาก
เกินจ�าเป็น รายได้หลักมาจากการขายผัก ทั้ง
มะเขือ คะน้า แถมตอนนีพ่้อค�าสิงห์ก�าลังลอง
พรกิพนัธ์ุหายาก ซึง่ตวัต้นเริม่ตัง้โครงเค้า และ
มีสปรงิเกลอร์คอยให้น�า้เพือ่รกัษาความชุ่มชืน่ 

ภายใต้ท้องฟ้าที่ใกล้มืด
แน่นอนวา่พื้นท่ีห่างไกลแบบนี้ไม่มีไฟฟ้า 

บ้านของพ่อค�าสิงห์จึงใช้โซลาร์เซลล์ โดยซื้อ
แผงรับพลังงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ ที่นี่มีอยู่ 
5 ชุด ชุดละ 3 แผง ต่อเข้ากับก้อนแบตเตอรี่ 
ผมถามพ่อค�าสิงห์ว่า ถ้าวันไหนฝนตก ต้องท�า
อย่างไรถึงจะมีไฟใช้ พ่อค�าสิงห์ตอบว่ามี
เครื่องป ั่นไฟท่ีต ่อเข ้ากับหม ้อแบตเตอรี่
เดียวกัน 

ผมออกจากศูนย์เรียนรู ้พออยู ่ พอกิน  
พอเพียง ของพ่อค�าสิงห์ ในตอนท่ีฟ้ามืด 
พอดิบพอดี เราบอกลากัน แกถามผมว่าไปดู
ศูนย์ของสุภาพมาแล้วหรือยัง ผมบอกว่าจะ
ไปพรุ่งนี้...
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ไร่สาคุณ

เอนตัวลงนอน วิวด้านบนเต็มไปด้วยใบของ
ต้นยางนาซึ่งให้ร่มเงาอย่างดี แทบไม่มีแดด
เล็ดลอดลงมา กระท่ังพ่ีสุภาพนั่งลงบนเก้าอี้ 
ผมจึงกลับสู่ท่านั่ง ขณะที่แม่บ้านจัดแจงปอก
ฝรั่งและมะม่วง พริกเกลือพร้อม น�้าดื่มด้วย
เช่นกัน

พี่สุภาพเริ่มเล่าว่า เดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
คือมันส�าปะหลังและอ้อย แต่เมื่อดูรายรับ 
รายจ่ายในครวัเรอืนแล้ว พบว่าไม่พอกินพอใช้ 
ลูกไปเรียนก็มีไม่พอ ต้องขยับขยายไปขาย
ไอศกรมีท่ีตลาดเพือ่หารายได้จนุเจอืครอบครวั

อย่างท่ีทราบกัน หลังออกจากพื้นท่ีของ
พ่อค�าสิงห์ ผมกลับมาพักท่ีบ้านเหล่าโพธ์ิชัย 
หมู่ท่ี 4 เช้าวนัต่อมาจงึได้พบกบั สภุาพ สาคณุ 
ท่ีป่าชุมชน และเดินทางไปด้วยกัน กระท่ัง
เสร็จจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เราจึง
ได้ฤกษ์มาท่ีบ้านของพี่สุภาพ ท่ีนี่เป็นศูนย์
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพี่สุภาพคนนี้ 
เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพ่อค�าสิงห์

แดดค่อนข้างแรงตอนท่ีผมไปถงึ พีสุ่ภาพ
น�าผมเข้าไปด้านใน ตรงสวนป่าต้นยางนามีเปล
ผูกไว้ ผมเลยจับจองเป็นท่ีหย่อนกาย เมื่อ

ไร่สาคุณ
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ค�าถามส�าคัญคือ ท�าอย่างไรจึงจะส่งลูก
เรียนจบและพออยู่พอกิน ก็พอดีในปี 2553 
ศูนยเ์รียนรู ้ของพ่อค�าสิงห์เปดิอบรมเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง พี่สภุาพจึงสมัครเข้าไป ได้
เรียนรู้เรื่องการท�าปุ๋ย และท�าน�้าหมักชีวภาพ
ไว้ใช้ในครัวเรือน 

“ตอนนั้นเรียนรู้วิธีท�าปุ๋ยหมัก ก็เอากลับ
มาท�าที่บ้าน ท�ากองน้อย โดยใช้ขี้วัว 1 ส่วน 
แกลบ 2 ส่วน ใบไม้ 2 ส่วน คลุกผสม แล้ว
ใส่สารเร่ง พด.1 ช่วยย่อยสลาย เอาผ้าใบกลบ 
7 วัน จนกองร้อน แล้วจึงกลับกอง คอยกลับ

ใน 20 วัน ก็น�ามาใช้ ส่วนปุ๋ยน�้าหมัก ผมใช้
เศษอาหาร 40 กิโลกรัม กากน�้าตาล 10 ลิตร 
น�้า 20 ลิตร สารเร่ง พด.2 ใช้เวลาประมาณ 
20 วัน โดยใช้ช่วงแรกไม่ต้องปดิฝาสนิท 
เพราะกากจะอืดขยาย รอจนอยู่ตัวค่อยปดิ 
เวลาใช้ก็เอาอัตราส่วนครึ่งแก้ว ต่อน�้า 20 
ลิตร รดพืชผักได้” พ่ีสุภาพทบทวนความรู้ 
ที่เรียนมาให้ผมฟัง

รอบเดียวยังไม่เพียงพอ พี่สุภาพขอไป
เรียนรูอ้ีกรอบ ครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจท่ี 
เข้มข้นขึ้น พี่สุภาพอยากให้มีป่าในพื้นท่ีของ
ตัวเอง จึงลองปลูกต้นยางเพื่อให้ร่มเงา ใบที่
ร่วงก็น�ามาท�าปุ๋ย ส่วนขี้ยางเก็บไว้ก่อไฟ ไม่มี
สารพิษ นอกจากต้นยางนาแล้ว ยังเริ่มปลูก
มะนาว ค่อยๆ ท�าไป ควบคู่กับขายของ

ใช้เวลาอยู่สามปี ในท่ีสุดพี่สุภาพก็หยุด
ขายไอศกรมีเมือ่ปี 2556 เพราะพชืผลท่ีปลกู
ในพื้นท่ีท�ากินเริ่มให้ผลตอบแทน ท้ังมะนาว 
ฝรั่ง มะม่วง เก็บกินได้ไม่มีหมด และยังสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว 

“แต่ก่อนปลูกพืชเชิงเดี่ยว ขายแล้วก็เอา
เงินซื้อกินท้ังหมด ตอนนี้ขาย แล้วยังไม่ต้อง
ซื้อ ผักสวนครัวมีทุกอย่าง เลี้ยงกบ ปลา ไก่ 
เวลากินอะไร ผมจะระลึกนึกเป็นตัวเงิน  
มื้อหนึ่งถ้าซื้อเป็นเงินเท่าไร ผมท�าอย่างนี้จน
ลูกเรียนจบ ถ้าท�าแบบเก่า กล้าพูดได้ว่ายาก 
กว่าจะเรียนจบต้องเป็นหนี้กัน ตอนนี้ผม
ยอมรับเลย เรื่องทฤษฎีใหม่ ก่อนไปอบรม 
ผมไม่เชื่อเลย จะอยู่ได้อย่างไร แต่พอท�ามา 
ผมเห็นกบัตา ทุกวนันีผ้มได้วนัละ 400-500 
บาท” พี่สุภาพเล่าถึงตรงนี้ ก็มีโทรศัพท์เข้า 
เสียงข้างในดังลอดออกมาจนผมได้ยิน มีคน
โทรมาสั่งฝรั่ง

หลังวางสายผมถามพี่สุภาพว่า ตอนนี้
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แบ่งพื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างไรบ้าง แกว่า 
ในพื้นที่ 10 ไร่ ด้านใต้แบ่ง 3 ไร่ไว้เลี้ยงวัว  
ฝ ั่งขวาท่ีเรานั่งกัน พี่ สุภาพอยากให้เป ็น 
ป่ายางนาขนาดย่อม ตรงกลางเปน็คอกไก่ 
และอีกด้านเป็นสระเลี้ยงปลานิล ปลาดุก  
ส่วนทางเหนือหรือหน้าบ้านปลูกพืชผสม
ผสาน แต่ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจประจ�าบ้าน คือ
มะนาว ฝรั่ง และมะม่วง 

“มะนาวเป็นพันธุ์แป้นพิจิตร ออกตาม
ฤดูกาล ตอนนี้มีราว 100 วง มะม่วงปลูก 
พันธุ์โชคอนันต์ เพราะออกสามฤดู แล้วก็ฝรั่ง
เป็นพันธุ์กิมจู” พี่สุภาพว่า

นอกจากรายได้รายวันแล้ว ความสมบรูณ์
ของพืน้ท่ียงัช่วยให้เกิดโบนสัตามฤดกูาล เช่น 
แย้ และไข่มดแดง ไม่เพียงเท่านั้น พี่สุภาพ 
เล่าว่าช่วงนี้ทดลองปลูกผักหวาน ได้ราคาดี 
ส่วนไก่ชน แอบบอกเลยว่าพี่สุภาพไม่ได้เลี้ยง
ไว้ชน แต่ไว้ขายพันธุ์ เพราะได้ราคาดีกว่า 
ไก่เนือ้ ไก่ไข่ หลายเท่า ขณะท่ีววัเลีย้งเองกไ็ด้
ก�าไรทุกครั้ง และมีแผนจะเลี้ยงวัวขุนด้วย 

พดูไปกแ็อบอจิฉา เพราะบ้านของพีสุ่ภาพ
เป็นตลาดไปในตัว โดยใช้โอกาสท่ีบ้านเป็น
ศนูย์เรยีนรู้ขายของไปด้วย ไม่ต้องออกไปไกล 
แถมยงัท�าโฆษณาลงเฟซบุ๊ก และมลูีกเขยช่วย
ใช้โดรนเก็บภาพมุมสูง ไม่ธรรมดาเลย

ผมพูดกับพ่ีสุภาพตามท่ีคิด แกเลยช่วย

ดึงสติกลับมาว่า การท�าทฤษฎีใหม่ ตั้งเป้า
อันดับแรกคือได้กิน เมื่อท้องอิ่ม ค่อยไปคิด
เรื่องตลาด แต่ส่วนใหญ่มาดู เห็นมะนาว 
มะม่วง ฝรัง่ ถามก่อนแล้วว่าขายท่ีไหน พีสุ่ภาพ
บอกว่าการมองแบบนัน้ผดิวสัิยของทฤษฎใีหม่ 

ผมมองภาพรวมและพิเคราะห์ความ
ส�าเร็จของพี่สุภาพ สรุปได้ว่าปัจจัยท่ีท�าให้ 
มาถึงจุดนี้ คือความตั้งใจและจริงใจ ท�าเพื่อ 
ให้ตัวเองกับครอบครัวอิ่มท้อง แล้วท่ีเหลือ 
จะมาเองตามวาระและโอกาส

คยุถงึตรงนีท้ั้งมะม่วงและฝรัง่กห็มดเกลีย้ง 
พี่สุภาพเลยให้แม่บ้านช่วยหยิบพันธุ์ใหม่มา
ให้ลองชมิ แกว่าเป็นน�า้ดอกไม้มนั ผมดรูปูร่าง 
คดิว่าเป็นลูกผสมของน�า้ดอกไม้และเขียวเสวย 
กินแบบกรอบๆ จิ้มพริกเกลือ รสชาติติด
เปรี้ยวอ่อนๆ กินมันดี แป๊ปเดียวหมด 

เมื่อท้องอิ่มก็มีแรง ผมขอให้พี่สุภาพ 
พาชมพื้นท่ีส่วนต่างๆ ท่ีจัดวางอย่างสมดุล  
แกชี้ให้ดูนาข้าวทดลองขนาดย่อม เป็นคันดิน
รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ปล่อยน�้าท่วมขัง ต้นข้าว 
สูงชะลูดเด่นล�้า ในน�้ามีปลาและชีวิตอื่นๆ  
ตามธรรมชาติ แกเสริมว ่ามีวันนี้ เพราะ
ในหลวง รัชกาลท่ี 9 แต่ก่อนพื้นท่ีนี้เป็น 
ดินทราย ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น ต้องปลูกปอเทือง
แล้วไถกลบ ท�าไปจนดินเปลี่ยนสภาพ ตอนนี้
ปลูกอะไรก็ได้กิน...
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สขุภำพของ
คนหนองกงุสวรรค์
Health

ระหว่างเดินทาง ผมชิงถามพี่เอ๋ว่าท่ีนี่ 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกี่แห่ง  
พี่เอ๋ตอบว่ามีหนึ่งเดียว ดูแลทั้งต�าบล ผมนึก
สงสัยว่าจะพอหรือ แค่แห่งเดียว แต่แกบอก
ว่าเพียงพอ เพราะ รพ.สต. ส่วนใหญ่บริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ถ้าเจ็บป่วยรา้ยแรง 
ฉกุเฉนิ จะมีรถบรกิารส่งต่อ ท่ีส�าคญั นอกจาก
บุคลากรแล้ว อสม.ที่นี่ถือว่าเข้มแข็งมาก...
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รพ.สต.บ้านหนองกุง

ผมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลบ้านหนองกุง วันนี้มีผู้ใช้บริการบางตา 
ผิดกับเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้านที่นั่งกันอยู่เต็ม คะเนประมาณ 
40 คน ตอนแรกผมเข้าใจว่าพวกเขามารอรบั
เจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้ามาประเมนิ แต่ไม่ใช่ ปรากฏ
ว ่าพวกเขามารอพูดคุยกับผม เล ่นเอา
ประหม่าจนบอกไม่ถูก 

นายกฯ ทองนาคมารออยู่ด้วย ผมเอย่
สวสัดนีายกฯ เจ้าหน้าท่ี และพ่ีๆ อสม. จากนัน้ 
สุรศักดิ์ วงษ์กลาง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านหนองกุงก็เดิน 
มาต้อนรับ พร้อมด้วย วารุณี วงษ์กลาง  
พยาบาลวชิาชพีประจ�าท่ีนี ่ผมเอ่ยทวนนามสกลุ 
เสียงพี่เอ๋แซวมาว่าเป็น ผอ.ของ ผอ.อีกที

ผอ.สุรศักดิ์เลา่ว่า ต�าบลหนองกุงสวรรค์
มี รพ.สต.เพียงแห่งเดียว รองรับประชากรทั้ง 

10 หมู่บ้าน รวมแล้วมากกว่า 5,000 คน  
เม่ือมีอยู่แห่งเดียวจึงเปดิท�าการทุกวันและ
ยาวนานกว่าปกติ คือตั้งแต่ 8.30-20.30 น. 
ให้บรกิารรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นโดยพยาบาล
วชิาชพี ส่วนแพทย์จากโรงพยาบาลโกสุมพสัิย 
จะเข้าประจ�าท่ีนี่เดือนละครั้ง ส่วนมากเป็น 
วันอังคารต้นเดือน แลว้แต่ทางโรงพยาบาล
โกสุมพิสัยจัดตารางมา

ส�าหรับการรักษาเบื้องต้นท่ีพยาบาล
วชิาชพีท�าได้ มีตัง้แต่การจ่ายยาโรคท่ัวไป เช่น 
ไขห้วัด ท้องเสีย ไปจนถึงงานหัตถการ ท้ัง 
การผ่าฝี เย็บแผล และท�าคลอด แต่ท�าได้
เฉพาะการคลอดธรรมชาติ ส่วนกรณีผ่าตัด
ต้องให้แพทย์เป็นผู้ด�าเนินการ 

พีว่ารณุช่ีวยเสรมิว่า ทาง รพ.สต.มบีรกิาร
แพทย์แผนไทยด ้วย โดยมีผู ้ช ่วยแพทย์ 
แผนไทย 1 คน ซึง่ผ่านการอบรม 372 ชัว่โมง 
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มาประจ�าการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ด้านผู้มา 
รับบริการ ส่วนใหญ่มีอาการปวดเม่ือยจาก
การท�าเกษตร และส่วนน้อยมอีาการข้างเคยีง
จากโรคประจ�าตัว อย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ซึ่งมีอาการชาตามมือและเท้า ทางเจ้าหน้าท่ี 
รพ.สต.จะส่งมานวดที่ส่วนงานนี้

ห้องแพทย์แผนไทยอยูป่ระจันหน้าผม
พอด ีเลยถอืวิสาสะเดนิเข้าไปด ูนอกจากนวด
รักษาอาการแล้ว ยังมีนวดประคบสมุนไพร 
และมีตู้อบสมุนไพรไว้บริการด้วย ผมถาม 
ผอ.สุรศกัดิว่์า นวดผ่อนคลายต้องเสียเงินไหม 
แกตอบอย่างอารมณ์ดีวา่ ส ่วนใหญ่ถือ 
บตัรทองโรงพยาบาลโกสุมพสัิย จงึไม่เกบ็เงิน
อยู่แล้ว

ผมเผอิญทราบมาว่า รพ.สต.ส่วนใหญ่มี
คลินิกพิเศษ จึงถามว่าท่ีนี่มีคลินิกอะไรบ้าง  
พีว่ารณุไีล่เป็นล�าดบัให้ฟังว่า ทุกวันองัคารจะ

มีทันตภิบาลมาประจ�า ให้บริการขูดหินปูน 
ถอนฟ ัน ทุกวันพุธ เป ็นคลินิกวางแผน
ครอบครัว ฝากครรภ์ และตรวจสุขภาพ 
หลังคลอด ส่วนทุกวันที่ 20 เป็นวันฉีดวัคซีน 
ถ้าเดือนใดตรงกับวันหยุดก็เลื่อนให้เร็วข้ึน 
แล้วยังมีคลินิกเบาหวาน ความดัน ซึ่งเป็น 
วันอังคารเดียวกับท่ีแพทย์จากโรงพยาบาล
โกสุมพิสัยเข้ามาประจ�า

“วันท่ีแพทย์เข้าจะเป็นวันท่ียุ่งมาก เรา
เลยจัดเวร อสม.หนึ่งหมู่บ้าน เวียนกันไป ให้
เข้ามาช่วยวดัความดนั เจาะน�า้ตาล ตัง้แต่เช้า 
เคสปกติก็กลับบ้านได้ ส่วนเคสท่ีมีปัญหาให้
รอพบแพทย์ตอนบ่าย แต่มีบางคนน�้าตาลสูง
ถงึ 500 ทางพยาบาลกจ็ะให้ยา แล้วให้นัง่พกั 
ถา้น�้าตาลยังไม่ลงหรือมีอาการอ่อนเพลีย 
มาก เคสแบบนี้รอไม่ได้ ต้องส่งขึ้นรถไป 
โรงพยาบาลทันที” พี่วารุณีเล่าอย่างละเอียด

สุรศักดิ์ วงษ์กลาง
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(กลาง) วารุณี วงษ์กลาง
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แต่ละเดือนมีชาวบ้านเข้ามารับบริการท่ี 
รพ.สต.เฉล่ีย 600 ครั้ง แล้วยังมีบริการ 
เชิงรุก โดยพยาบาลวิชาชีพจะออกเยี่ยม 
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อตามดูอาการและ
ความเป็นอยู่ ในช่วงบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์

คุยกับพยาบาลมาพอสมควรแล้ว ผมจึง
หันไปทาง อสม.ท่ีมากนัมากหน้าหลายสิบคู่ตา 
คดิในใจว่าจะคยุกบัใครก่อน พอดว่ีา สถาพร 
โทท�า อยู่ใกล้ตัวมากท่ีสุด เขาเป็น อสม.
ประจ�าหมู่ที่ 2 บ้านหนองกุงสวรรค์ 

พี่สถาพรเล่าวา่ ต�าบลหนองกุงสวรรค์มี 
อสม.อยู่ 116 คน เฉลี่ยแล้ว อสม. 1 คน  
รับผิดชอบดูแลเพื่อนบ้าน 8 หลังคาเรือน 
นอกจากมาช่วยงานท่ี รพ.สต.เดือนละ 1 
หมู่บ้าน ตามท่ีกล่าวไปแล้ว พวกเขายังมี
ภารกิจหลัก โดยออกปฏิบัติงานอย่างน้อย  
4 วันในครัวเรือนที่ตนรับผิดชอบ

“ท่ัวไปเลยคือดูแลท�าความสะอาด 
เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะฤดูฝนท่ีมี
ลกูน�า้ยงุลายมาก บางคนรบัผดิชอบครวัเรอืน
ที่มีลูกอ่อน ต้องเข้าไปดู ไปเตือนเรื่องการรับ
วคัซนี บางครวัเรอืนมผีู้สูงอายตุดิบ้าน ตดิเตยีง 
กต้็องเข้าไปช่วยดแูลความเป็นอยู่ ดกูารกินยา
ว่าถูกต้องครบถ้วนไหม หรือในรายท่ีมีโรค
ประจ�าตัว บางคนต้องล้างแผล แต่ไม่สะดวก
มาโรงพยาบาล จะมี อสม.ไปล้างให้ท่ีบ้าน”  
พี่สถาพรอธิบาย

ผอ.สุรศักดิ์ฟังแล้วเสริมขึ้นว่า ลา่สุด 
รพ.สต.บ้านหนองกุงส่ง อสม. 9 คนไปอบรม 
หลักสูตรผู ้ดูแลผู ้ป ่วยและผู ้สูงอายุ ท่ีต ้อง 
ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Care Giver) 
เป็นเวลา 12 วัน เพ่ือฝกึดูแลผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียง และติดสังคม ซึ่งเป็นโครงการของ
ภาครัฐ แต่ละปีมีงบประมาณอุดหนุนรายหัว 
หัวละ 5,000 บาท โดย อสม.ท่ีเป็นผู้ดูแล 

จะได ้ค ่าตอบแทนท่ีแบ ่งสันป ันส ่วนจาก 
งบประมาณก้อนนี้

ผมนึกสงสัยว่าดูแลนั้น ดูแลอย่างไร  
ก็พอดีมีเสียงพี่ผู้หญิงดังข้ึนมา เธอกล่าวว่า
ดูแลตั้งแต่กินยา ท�าแผล เปล่ียนเส้ือผ้า 
ท�าความสะอาด เปลีย่นถงุปัสสาวะ ให้อาหาร
ทางสายยาง ตามท่ีแพทย์จากโรงพยาบาล
โกสุมพิสัยให้แนวทาง และต้องท�ารายงาน 
ส่งกลับไป ส่วนผู้สูงอายุติดสังคม พี่สถาพร
บอกว่า กลุ่มท่ียงัเดนิไปไหนมาไหนได้ ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยอยู่เฉย ชอบหากิจกรรมท�า ไม่ว่าจะ
ปลูกผัก ดูแลผัก ทอเส่ือกก หรือถักอวน  
ถือเป็นการออกก�าลังกายไปในตัว

ดแูลเพือ่นบ้านแล้วกต้็องดแูลกนัเองด้วย 
โดยเหล่า อสม.รวมกันเป็นชมรม อสม. เพื่อ
จัดสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเก็บเงิน
คนละ 100 บาทต่อปี ส�าหรับใช้เป็นเงิน 
ช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิต  
โดยเปดิโอกาสให้คู ่สมรสร่วมเป็นสมาชิก 
ได้ด้วย ส่วนปใีดท่ีมีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่า 
1 คน ทางชมรมจะเกบ็เงินเพิม่ทันทีแล้วน�าไป
มอบหน้าศพ

ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะชมรม อสม. 
มีกองทุนอีกหนึ่งกอง ซึ่งได้รับเงินตั้งต้นจาก 
อบต.หนองกุงสวรรค์ เพื่อน�าไปซื้อเกลือ
ไอโอดีนมาจ�าหน่าย แล้วเก็บรายได้เข ้า
กองทุน อสม. เมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน  
กส็ามารถหยบิยมืกนัได้ไม่เกินคนละ 10 เดอืน 
โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

คราวนีน่้าจะครบถ้วนจรงิๆ แล้ว เหลือกแ็ต่
ผมท่ีนั่งนับหัวอยู่ในใจ ค�านวณว่าทุกคนจะ
สามารถอยู่ในเฟรมภาพเดียวกันได้หรือไม่  
แต่มากนัขนาดนีก้แ็บ่งๆ กนัไป หน้าเลก็หน่อย 
ไม่เป็นไรนะผมว่า...
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กำรศึกษำ ‘วชิำชวีติ’
Education
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หลังเสร็จจาก รพ.สต.บ้านหนองกุง พี่เอ๋
พาผมเดินทางต่อมาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองกุงสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กแห ่งเดียวในต�าบล รองรับเด็ก 
ครบถ้วนทุกคน รวมถึงน้องกอบัว ลูกสาว 
ของพี่เอ ๋ด ้วย นอกจากนี้ ผมมีอีกเรื่องท่ี 
เก็บเอาไว้ เกือบลืมไปแล้วว่ายังไม่ได้เล่า...
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วันท่ีผมมานี้ พอดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองกุงสวรรค์ จัดงานวันบัณฑิตน้อย 
เป็นงานท่ีเดก็ๆ มารบัประกาศนยีบตัร ถ่ายรปู
ในชุดครุย ดูการแสดงของรุ่นน้อง และมีการ
ส่งมอบนกัเรยีนให้โรงเรยีนท้ังสามแห่งในพืน้ท่ี
รับไปดูแลต่อ

ภายในงานเต็มไปด ้วยสี สัน นายก
องค์การบริหารสว่นต�าบลหนองกุงสวรรค์ 
มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ขณะท่ี
พ่อแม่ผู ้ปกครองมาเชียร์และตามถ่ายรูป 
ลูกหลาน ผมเดินเล่นเก็บภาพเด็กน้อยใน
อากัปกิริยาต่างๆ เห็นแล้วชวนให้อมยิ้ม 

เมือ่การแสดงของเดก็ๆ จบลง คณะครจึูง
มาร่วมพดูคยุกบัผม น�าโดย อมุาพร รกัษาภักดี 
หัวหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ อบต.หนองกงุสวรรค์ 
ร่วมด้วยเพื่อนครูอีก 5 คนท่ีมานั่งเกาะกลุ่ม
เรยีงกนั แล้วยงัม ีวิทยา คชเข่ือน ผู้ทรงคณุวฒิุ
ท่ีด�ารงต�าแหน่งประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งนี้ และนายกฯ ทองนาค ซึ่งเข้ามาสมทบ 

ภายในห้องเรียนเต็มไปด้วยของเล่น
หลากสี จัดวางอย่างเป็นระเบียบ สืบสาว 
ได้ความว่ามีอยู่ 6 ห้อง พอดีกันกับครูที่มีอยู่ 
6 คน ผมหันไปทางนายกฯ ทองนาค ทราบ
จากพีเ่อ๋มาว่าแกเป็นแกนน�าท่ีท�าให้เกิดศนูย์นี้ 
จึงขอให้เท้าความถึงที่มาที่ไปเสียหน่อย 

นายกฯ ทองนาคล�าดับให้ฟังว่า เม่ือ  
20 กว่าปีก่อน ในพืน้ท่ีไม่มโีรงเรยีนอนบุาล  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองกุงสวรรค์
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เด็กเล็กทุกบา้นต้องตามพ่อแม่ไปท้องไร่ 
ท้องนา สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างล�าบาก 
นายกฯ ทองนาคซึ่งเป็นแกนน�าสตรีแม่บา้น 
ในเวลานั้น จึงรวมสมัครพรรคพวกจัดตั้ง 
ศูนย์เลี้ยงเด็กขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2536 
โดยมีเด็กรุ่นแรก 54 คน

ครอูมุาพรเป็นหนึง่ในอาสาสมคัรเลีย้งเดก็
มาตั้งแต่เริ่มต้น เธอเล่าว่าสมัยนั้นใช้ศาลา
ของวดับ้านหนองกงุ ซึง่ได้รบัความอนเุคราะห์
จากเจ้าอาวาส

“พอช่วงพระฉันเพล ผูดู้แลเด็กต้องพา
เดก็มาเล่นข้างล่าง เมือ่พระฉนัเพลเสรจ็ กพ็า
เด็กกลับขึ้นไปนอนบนศาลา” ครูอุมาพรย้อน
วันวานให้ฟัง

ด�าเนินการอยู่เช่นนี้ได้หนึ่งปี ทางแกนน�า

จึงวิ่งเรื่องหาความช่วยเหลือ ในท่ีสุดสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม  
ก็ช่วยแปรงบประมาณยุงลายมาสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บนที่ดิน 240 ตารางวา ซึ่ง
ชาวบ้านช่วยกันซื้อบริจาค

“แต่เงินที่ได้มาไม่มากมาย เราใช้ซื้อวัสดุ 
แล้วพอดีทางพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามมีงบโครงการ
ป้องกันการอพยพแรงงาน จึงแบง่มาใช้จ่าย
เป็นค่าแรงช่าง” นายกฯ ทองนาคเล่า

อาคารสร้างแล้วเสร็จทันใช้ในปีถัดมา 
และในปีเดยีวกนั ทางกรมพฒันาชมุชนเข้ามา
ช่วยเหลือ โดยรับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ดูแล
เด็กทั้ง 2 คน คนละ 2,000 บาท 

ต่อมากรมการศาสนาเข้ามาดูแล โดยมี
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คู่มือสอนเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ประกอบด้วย  
4 หน่วย คล้ายกันกับหลักสูตรแกนกลางของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ กรมการศาสนายังจัดสรร 
งบประมาณอาหารกลางวัน แต่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากเป็นงบประมาณรายครั้ง ได้บ้าง 
ไม่ได้บ้าง ทางศนูย์จงึขอความอนเุคราะห์จาก
วดัหนองกงุ และขอให้ผู้ปกครองบรจิาคคนละ 
20 บาทต่อเดือน

เมื่อเห็นว ่าภาระเรื่องอาหารการกิน 
เป็นเรื่องส�าคัญ ในปี 2538 ชุมชนจึงจัด 
ทอดผ้าป่าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรวบรวม
เงนิตั้งกองทุนอาหารกลางวันส�าหรับปีนั้น

“ชมุชนช่วยพยงุ แก้ไขสถานการณ์มาโดย
ตลอด ก็สู้กันมา พอปี 2539 กรมพัฒนา

ชุมชนให้งบอาหารกลางวัน หัวละ 5 บาท”  
นายกฯ ทองนาคกล่าว

จากความตั้งใจของชุมชน ท�าให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของต�าบลหนองกุงสวรรค์เป็น
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ท่ีผ่านมาเคยได้รับ
รางวัลท้ังในระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับเขต

ต่อมาเกิดการถ่ายโอนศนูย์พฒันาเดก็เลก็
มาอยู่กับ อบต.หนองกุงสวรรค์ในปี 2548 
ทาง อบต.จึงสร้างศูนย์ข้ึนใหม่ โดยใช้พื้นท่ี 
ท่ีติดกับส�านักงาน แล้วเสร็จและเปดิใช้ใน 
ปีการศึกษา 2551 ส่วนอาคารหลังเดิมให้ 
กศน.ประจ�าต�าบลหนองกุงสวรรค์มาใช้แทน 

ข้อดีของการถ่ายโอนคือ อบต.หนองกุง-
สวรรค์สามารถจัดบริการได้อย่างคล่องตัว 

วิทยา คชเขื่อน
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และท่ีส�าคัญ ครู 4 คนยังได้สอบขึ้นเป็น
ข้าราชการด้วย 

ทุก วันนี้ ศูนย ์พัฒนาเด็ก เล็ก  อบต. 
หนองกุงสวรรค์ มีเด็กในความดูแลเฉลี่ย 
ปีละ 110 คน แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
คอืเดก็อาย ุ2-3 ขวบ และเดก็อาย ุ3-4 ขวบ 
โดย อบต.หนองกุงสวรรค์จัดรถ 2 คัน  
แบ่งเป็น 2 สาย เพื่อรับส่งถึงบ้าน  

เมือ่อยู่กบักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
จึงใช้หลักสูตรแกนกลาง ประกอบด้วย 4 
สาระการเรยีนรู้ กบั 6 กิจกรรมส่งเสรมิทักษะ 
โดยครูอุมาพรบอกว่า ท่ีนี่เสริมหลักสูตร 
ท้องถิ่นตามขนบประเพณีฮีต 12 คลอง 14 
ของคนอีสานเข้าไปด้วย 

“อย่างวันเข ้าพรรษา ครูจะพาไปวัด  
สวดมนต์ แห่เทียน แล้วยงัเชญิปราชญ์ท้องถิน่
มาสอนเดก็ๆ ท�าพานบายศร ีจกัสาน ประดษิฐ์
ของเล่นเด็ก ของใช้ภายในพื้นที่ แล้วก็มีสอน
ท�าข้าวต้มมัด อาหารฝรั่ง แต่ละเทอมเรามี
กิจกรรมไม่ขาด” ครูอุมาพรยกตัวอย่าง

ผมนึกขึ้นได้ว่าเห็นครูมอบเงินให้เด็กๆ 

บนเวทีบัณฑิตน้อย เก็บง�าความสงสัยไว้จน
เกอืบลืมเสียแล้ว ครอูมุาพรอธิบายว่า ทางศนูย์ฯ 
ส่งเสรมิให้เด็กมีนิสัยรักการออม รวมถึงเป็น
กศุโลบายให้พ่อแม่ร่วมออมเงินให้ลกู เมือ่ถงึ
วันท่ีเด็กออกจากศูนย์ จะมอบเงินคืนเป็น 
ทุนใช้จ่ายต่อไป

“ครูเก็บฝากธนาคารทุกส้ินเดือน จด
บันทึกไว้ ไม่ได้ปล่อยกู้” นายกฯ ทองนาค 
ดักทางแบบรู้ทัน

ผมขออนุญาตครูเดินชมศูนย์ กระท่ังมา
สะดดุตากบัเมนอูาหารในโรงอาหาร ครอูมุาพร
ว่าทางผู้บรหิารต้องการให้เดก็ได้รบัสารอาหาร
ครบถ้วน ต้องมีผัก ไข่ และผลไม้ โดยทุกเมนู
ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผู้บริหาร และ 
ท่ีส�าคัญผู ้ประกอบการต้องมาปรุงอาหาร 
สดใหม่ที่โรงครัวของศูนย์

ผมรู้สึกโชคดท่ีีมาทันเห็นกิจกรรม เพราะ
หลงัจากวนันี้จะเป็นช่วงปิดเทอม กว่าจะกลบั
มาคกึคกัอกีครัง้กช่็วงต้นเดอืนพฤษภาคม แต่
ตอนนีค้รทุูกคนยงัไม่ได้หยดุ เพราะต้องมาท�างาน
เตรยีมการเรยีนการสอนในปีการศกึษาถดัไป...

(สองจากซ้าย) อุมาพร รักษาภักดี
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ห้องสมุดสารานุกรมไทย (อาคารบางมด)

เกือบลืมไปแล้วว่า ตอนลัดเลาะไปใน 
บ้านเหล่าโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 ผมได้มาท่ีโรงเรียน 
บ้านเหล่าโพธ์ิแห่งนี้ด้วย แต่เพราะเป็นช่วง 
ปิดเทอม บรรยากาศในโรงเรียนจึงเงียบสงบ

ผู ้ใหญ ่ทองลาพาผมเดินชมบริ เวณ
โรงเรียน แกว่าโรงเรียนแห่งนี้รองรับเด็กจาก
สองหมู่บ้าน คอืบ้านเหล่าโพธ์ิชยั หมู่ท่ี 4 และ
บ้านเหล่าโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 แต่เวลานีน้กัเรยีนเหลือ
อยู่เพียง 60 คนเท่านั้น ว่ากันแบบไม่เม้มคือ
เกือบถูกยุบมาแล้วหลายครั้ง 

เรามาหยุดท่ีหน้าอาคารบางมด ซึ่งเป็น
ห้องสมุดสารานุกรมไทย คณะครูเดินมา 
ทางนี้พอดี ผู ้ใหญ่ทองลาจึงแนะน�าให้ผม 
รู้จักกับ พานิช แถมโฮง รองผู้อ�านวยการ
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ ก่อนที่รอง ผอ.พานิช 
จะน�าผมเข้าไปในห้องสมุด

ความท่ีเป็นหมู่บ้านเลก็ แถมต�าแหน่งท่ีตัง้

ยังเหมือนถูกตัดขาดจากบ้านอื่น ดังนั้นจะให้
เด็กบ้านอื่นมาเรียนก็คงยาก กลายเป็นว่า
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-2 และชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6 มีนักเรียนเฉลี่ยชั้นละ 6 คนเท่านั้น 
ขณะท่ีท้ังโรงเรียนมีครูผู ้สอน 4 คน นั่น
หมายความว่าครูทุกคนต้องสอนควบชั้น

ผมถามผู้ใหญ่ทองลาถงึจ�านวนครวัเรอืน
ของสองหมู่บ้าน แกว่าหมู่ที่ 4 มีอยู่ 70 กว่า
หลังคาเรือน และหมู่ที่ 5 มีอยู่ราว 130 กว่า
หลังคาเรือน จึงพอเข้าใจได้อยู่ 

บังเอิญเหลือเกินว่าผมเกิดและเติบโตใน
ฝัง่ธนบุรี ชื่อของบางมดจึงคุ้นหู และน�าพา
ความทรงจ�าหลากหลาย ผมเลยขอให้รอง 
ผอ.พานิชเล่าที่มาที่ไปของอาคารแห่งนี้ 

ย้อนกลับไปในปี 2517 บ้านนี้อยู ่ใน 
พื้นที่ของต�าบลเหล่าโพธิ์ วันหนึ่งเกิดน�้าท่วม  
ตัดบ ้านเหล ่าโพธ์ิขาดจากโลกภายนอก  
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เดก็ๆ ไม่สามารถไปโรงเรยีนได้ แต่ในเวลานัน้
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีมาออกค่ายพอดี จึงช่วย
สร้างอาคารเรียนหลังนี้ขึ้นมา และในท่ีสุดก็
ขอแยกเป็นโรงเรียน

“นักศึกษา ชาวบ ้าน และอาจารย ์
ปราโมทย์ ทองดี ช่วยกันสร้างอาคารนี้ เด็ก
ในหมู่บา้นท่ีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านหนองโก 
ก็มาเรียนท่ีนี่แทน ต่อมาขอตั้งเป็นโรงเรียน
บ้านเหล่าโพธ์ิ จัดการศึกษาภาคบังคับถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” รอง ผอ.พานิชเล่า

กาลเวลาผ่านไป โรงเรียนเริ่มขยับขยาย 
ทยอยสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกสองอาคาร 
เพื่อรองรับนักเรียนราว 100 กว่าคน ขณะที่
อาคารบางมดซึ่งสร้างขึ้นด้วยไม้ เริ่มผุพัง 
หมดสภาพ ทางโรงเรียนจึงรื้อออก และตั้งใจ
จะท�าห้องสมุดชุมชน แต่ก็ท�าได้แค่เสากับ
หลังคา

กระท่ัง ประสทิธ์ิ ดวงตะวงษ์ ผู้พพิากษา 
ซึ่งเป็นคนในหมู ่บ้านได้มาเห็น จึงสานต่อ 
โดยชวนเพื่อนสมาชิกสโมสรไลออนส์เข้ามา 
ทอดผ้าป่าโรงเรียน เพื่อน�าเงนิที่ได้มาต่อเติม
อาคารบางมดหลังใหม่จนแล้วเสรจ็ ท้ังยงัจดัท�า
พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลท่ี 9 
พร้อมมอบหนังสือสารานุกรมครบชุดให้ด้วย 

“คุณประสิทธ์ิยังเชิญพลอากาศเอก 
ก�าธน สินธวานนท์ มาเป็นผูเ้ปดิอาคาร
บางมดในปี 2555 ด้วย” รอง ผอ.พานชิกล่าว

ผมมองเข ้าไปภายในห ้อง เห็นโซน
พระบรมฉายาลกัษณ์ท่ีทอดยาวตดิกบัชัน้วาง
สารานุกรม เรียงรับสายตาผู้มาเยือน ส่วนฝั่ง
ซ้ายสุดเป็นมุมหนังสือท่ัวไป และฝั่งขวาสุด
เป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่ง สาคร รังษา ครูผู้สอน 
ช่วยเสริมว่าท้ังฝั่งซา้ยและขวา ทางโรงเรียน
เป็นผู้ท�าขึ้น 

“ตอนนี้ทางสโมสรไลออนส์สนับสนุน
สารานุกรมถึงเล่มที่ 40 แล้ว” ครูสาครว่า

(สองจากซ้าย) พานิช แถมโฮง
(สามจากซ้าย) สาคร รังษา
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ผมนับชุดคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่มาก แต่
เมือ่เทยีบกับจ�านวนนกัเรียนแต่ละชั้น มเีท่านี้
ถือว่าเพียงพอ เหมือนครูสาครจะสังเกต 
เห็นว่าผมมองไปยังชุดคอมพิวเตอร์ เธอจึง
บอกว่า นอกจากเด็กนักเรียนแล้ว ทาง
โรงเรียนยังบริการชุมชน โดยจัดอบรมผู้น�า
ชุมชนให้มีความรู ้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
ผู้ใหญ่ทองลาก็เป็นหนึ่งในนักเรียน

ห้องสมุดสารานุกรมเปดิให้ใช้ในเวลา
ราชการ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมลูของเดก็ๆ ผม
เดินไปหยิบหนังสือสารานุกรมมาลองเปดิดู 
เล่มแรกๆ จดัแบ่งหมวดหมู่เป็นอย่างด ีส่วนเล่ม
หลงัๆ มีหลากหลายแนวอยู่ในเล่มเดยีว ว่าแล้ว
ผมก็ลองใช้โทรศัพท์เปดิค้นเว็บไซต์ พบว่า
เว็บไซต์สารานกุรม kanchanapisek.or.th 
ให้ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือฟรี และยังง่าย
ส�าหรับการค้นคว้าหาข้อมูล เผื่อใครมาเยือน
ห้องสมุดแห่งนี้แล้วสนใจ ก็ไปดาวน์โหลดมา
อ่านแบบออฟไลน์ได้เลย...
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สมัมำชพีตำมวถิชีมุชน
Honest livelihood
สมัมำชพีตำมวถิชีมุชน
Honest livelihood

อย่างท่ีนายกฯ ทองนาควา่ อาชีพหลัก
ของคนที่นี่คือเกษตรกรรม แต่จากการมาพัก
ท่ีนีใ่นช่วงส้ันๆ ท�าให้ผมได้เห็นอกีหลายอาชพี
ท่ีน่าสนใจ เลยขอหยิบยกมาเล่าผสมกันไป 
ในนี้...
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กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าไหม
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บ้านของ พรทิพย์ เสนาพร อยู่ตรงข้าม
ศาลากลางบ้าน บ้านหญ้าขาวพฒันา หมู่ท่ี 10 
ประตูบ้านของแกเปดิไว้ ผมเดินเข้าไปเจอ
ผู้คนมากหน้าหลายตา ท้ังหมดเป็นผู้หญิง 
ก�าลงัสาวะวนกบัการจดัเรยีงเส้นไหม ดเูหมอืน
ทุกคนต่างรู้หน้าท่ี ด้วยเป็นวิถท่ีีสืบทอดกนัมา
รุ่นต่อรุ่น

ผมนั่ งดูพวกเธอท�างาน ชวนคุยไป 
เรื่อยเปื่อย พ่ีพรทิพย์เล่าว่าคนบ้านนี้เลี้ยง
หนอนไหมกันมานานแล้ว ส่วนต้นหม่อนเป็น
พันธุ์ท่ีเกษตรอ�าเภอน�ามาให้ แต่เดิมต่างคน
ต่างท�า แล้วขายเส้นไหมให้พ่อค้าท่ีมารบัซือ้

ในหมู่บ้าน ราคากิโลกรัมละ 1,500 บาท 
กระท่ังเดือนท่ีผ่านมานี้เอง ทางส่วนราชการ
มโีครงการสัมมาชพี ให้แต่ละหมู่บ้านทอผ้าไหม 
จึงรวมตัวกันท�า

แม้จะเคยพบเห็นชาวบ้านทอผ้าไหม แต่
ผมรู้สึกตื่นเต้น เพราะไม่เคยเห็นการเล้ียง
หนอนไหมมาก่อนเลยในชวิีต ผมบอกพีพ่รทิพย์
ไปแบบนั้น แกว่าน่าเสียดาย เพราะเพิ่งโละ
หนอนไหมชุดสุดท้ายไป ไม่ได้เก็บไว้ แกชี้ไป
บ้านข้างกัน ผมเห็นกระด้งเรียงบนชั้น เป็น
คอนโดกระด้ง มีผ้าสแลนสีฟ้าคลุมไว้ ผมเดิน
ไปถามคณุป้าเจ้าของบ้าน ปรากฏว่าของแกก็
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ไม่เหลือเหมือนกัน พี่เอ๋เลยบอกว่า เดี๋ยวพา
ไปแวะหมู่ที่ 3 น่าจะยังมีให้เห็น

พี่พรทิพย์อธิบายวัฏจักรของหนอนไหม
ให้ผมฟังด้วยว่า เริ่มจากไข่ ฟักออกเป็นตัว 
แลว้โตเป็นหนอนตัวเต็มวัย น�ามาเล้ียงใน
กระด้งท่ีรองด้วยใบหม่อน ปล่อยให้กินไป
อย่างนั้น กระทั่งตัวหนอนเริ่มสุก ออกเหลือง 
จะเริ่มมีเส้นไหมออกมา รอจนมันพันเป็นรัง 
จึงเกบ็ไปต้มในน�า้ร้อน แล้วรบีสาวเส้นออกมา 
โดยไหมดบิจะมีสีเหลอืง ถ้าต้องการย้อมกเ็อา
น�า้ด่างกดัสีออกก่อน แล้วค่อยย้อมด้วยสีเคมี
หรือสีธรรมชาติ

ผมหันไปแซวแม่ๆ ท่ีนัง่ท�างานอยู่ ถามว่า
ได้กี่ผืนแล้วตั้งแต่รวมกลุ ่มมา แม่ล�าปาง  
ศรีนามบุรี บอกว่ายังไม่ได้น�าออกจากกี่ทอ 
ม้วนทบกันไว้อยู่ พวกเธอก�าลังทอผ้าพื้นสีด�า 
เพราะขายง่าย ช่วงนี้มีคนส่ังมาก ผมนั่งเล่น
อีกครู่หนึ่งก็กล่าวค�าลา...พรทิพย์ เสนาพร
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หนอนไหมและผ้าพื้นเมือง

บุญถัน กุดราศี
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ตามสัญญาว่าจะพาผมไปดูการเล้ียง
หนอนไหม พี่เอ ๋ขับรถมาจอดท่ีหน้าบ้าน 
หลังหนึ่งในเขตบ้านหนองกุงใต้ หมู ่ท่ี 3 
ระหว่างทางเข้ามา พี่เอ๋ชี้ให้ดูกลุ่มสัมมาชีพ
แบบที่บ้านหญ้าขาวพัฒนา

บ้านนี้มีเด็กเล็ก เลยค่อนข้างวุ่นหน่อย  
พ่ีเอ๋แนะน�าให้ผมรู้จกั แม่ล�าดวน ฝ่ายสงิห์ ที่
สาละวนอยู่กบัการเลีย้งหลาน ขณะท่ีคณุยาย
อีกท่านก�าลังทอผ้าไหมผืนสีชมพู ผมจึง 
ถือโอกาสเข้าไปดูใกล้ๆ

ท่ีนี่มีภูมิปัญญาในการทอผ้าไหม อย่าง
แม่ล�าดวนเรียกว่าเป็นปราชญ์ก็ไม่เกินเลย 
ความสามารถในการมัดหม่ีได้อย่างคล่องแคล่ว
ท�าให้แกแตกต่างจากคนอื่น กี่ทอของบ้านนี้
จงึไม่เคยว่าง แม้ใจบอกไม่อยากขาย แต่ความ
สามารถท่ีมีก็เป ็นพันธะผูกพันให้ต ้องท�า 
เพราะมีคนมาขอให้ท�ามากมาย

ผ ลิตภัณฑ ์ยอดนิ ยมคื อผ ้า ถุ ง ล าย 

สร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นลายประจ�าจังหวัด
มหาสารคาม ผืนหนึ่งราคา 2,000 บาท  
ฟังแล้วเหมือนแพง แต่กว่าจะได้หนึ่งผืนต้อง
ใช้เวลานาน ผมสงสัยว่าลายสร้อยดอกหมาก
เป็นอย่างไร แม่ล�าดวนกับคุณยาย ซึ่งผม
ทราบจากพี่เอ๋ว่าอยู่บ้านข้างๆ และมารับจ้าง
ทอท่ีนี่ ท้ังสองช่วยกันยกผ้าท่ีพันไว้ให้ผมด ู
เป็นลายทีค่่อนข้างยากในความคิดผม เพราะ
มีความถีแ่ละความละเอยีดสูง ในบ้านนีก้ม็แีต่
แม่ล�าดวนนี่แหละท่ีเชี่ยวชาญ ท�าได้เร็วและ
สวย เลยมีคนมาจ้างให้ท�าทั้งผืน ส่วนบางคน
มาจ้างมัดหมี่อย่างเดียว

ผมถามแม่ล�าดวนว่าท่ีนีย่งัมหีนอนไหมอยู่
หรอืเปล่า แกตอบว่าตอนนีไ้ม่ม ีผมนกึในใจว่า
คงอดดแูล้ว แต่โชคดท่ีี วรรณมณ ีสคีอนซ้าย 
หลานของแม่ล�าดวนตามมาสมทบอย่าง 
ได้จังหวะ และบอกว่าท่ีบ้านยังมีอยู่ ผมเลย
รีบตามไปดู 

วรรณมณี สีคอนซ้าย
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บ้านของพี่วรรณมณีอยู่หา่งไปไม่กี่หลัง 
ผมเห็นสุภาพสตรีสูงวัยก�าลังเก็บรังไหมอยู่
ใต้ถุนบ้าน พ่ีวรรณมณีแนะน�าว่าเป็นแม่ของ
แกเอง ชื่อบุญถัน กุดราศี ยังไม่ทันขาดค�า  
แม่บุญถันบอกให้ผมลองเอารังส่องกับแสง  
จะเห็นตัวอยู่ข้างใน ขยุกขยิกไปมา แกว่ามัน
ก�าลังท�างาน ผมรับรังไหมจากมือแกมาไว ้
ในอุ้งมือตัวเอง 

ผมลองไล่วัฏจักรของหนอนไหมอีกครั้ง 
เริ่มจากไข่ แม่บุญถันว่าประมาณ 7 วันก็ฟัก
ออกเป็นตวั เลีย้งในกระด้งท่ีรองด้วยใบหม่อน 
โดยปล่อยให้กินไปอย่างนั้นประมาณ 20 วัน 
จนหนอนเริ่มสุก ออกสีเหลือง ช่วงนี้ให้ย้าย
พวกมันเขา้ไปในจอ (ทรงกลมคล้ายกระด้ง 
แต่ใหญ่กว่า ด้านในสานเป็นช่องไว้เลี้ยง
หนอนไหม) จะเริม่มีเส้นไหมออกมา รอจนพนั
เป็นรงั จงึเกบ็ไปต้มในน�า้ร้อนและรบีสาวเส้น
ออกมา ไหมดิบมีสีเหลือง หากต้องการย้อม

ให้ใช้น�า้ด่างกดัสีออกก่อน แล้วย้อมด้วยสีเคมี
หรือสีธรรมชาติ แต่ถ้าจะเลี้ยงต่อก็เก็บรังไว้ 
อย่าน�าไปต้ม ต้องรอจนดักแด้ฟักออกมาเป็น
ตวัเตม็วยั ส่วนรงัท่ีน�าไปต้ม หนอนไหมจะตาย 
ผมถามพีว่รรณมณว่ีาต้มแล้วกินได้ไหม แกว่า
กินได้ เอาไปท�าอาหารได้

ผมลองน�ารังไหมไปส่องกับแสงแดด  
ก่อนวางกลับลงไปในกระด้ง ผมนั่งดูจน 
แม่บุญถันเก็บรังไหมสุดท้ายออกจากจอ  
จากนั้นก็ใช้แปรงสีฟันท�าความสะอาดเสน้ใย
เล็กๆ แกบอกว่าส่วนนีต้้องท้ิง ใช้ไม่ได้ เพราะ
เส้นเลก็ ไม่สวยแล้ว ผมถามว่าทอเป็นผ้าไหม
ด้วยหรือไม่ แม่บุญถันตอบว่าท�า แต่ความที่
เล้ียงหลานเลยท�าไม่ได้มาก ถงึตรงนีแ้กพดูถงึ
แม่ล�าดวนว่าขยัน ตีสองตีสามตื่นมามัดหมี่
แล ้ว ผมขอตัวเดินกลับบ ้านแม ่ล�าดวน  
พี่วรรณมณีตามมาด้วย แกว่าจะไปทอหูก 
ที่บ้านนั้น...

แม่ล�าดวน ฝ่ายสิงห์
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ผมเกริ่นไว้แล้วว่าจะเล่าเรื่องสัมมาชีพ
ของคนบ้านเหล่าโพธ์ิชัย และบ้านเหล่าโพธ์ิ 
เริ่มจากที่บ้านของเทวินทร์ พรมแม้น ซึ่งอยู่
ใกล้กบัโฮมสเตย์ท่ีผมพกัมาก ตวับ้านโดดเด่น
ด้วยสีฟ้า ตรงชานห้อยโมบายระยิบระยับ  
แต่กว่าผมจะเข้าไปในบ้านก็พักใหญ่ เพราะ
มัวถ ่ายรูปกระถางกะหล�่าปลีท่ีเรียงราย
สวยงามอยู่หน้าบ้าน

เม่ือเข้ามาในบ้าน ผมเห็นอกีสารพดัส่ิงท่ี
แม่เทวนิทร์ท�า จนไม่รู้ว่าจะเริม่จากตรงไหนดี 
ผมตัดสินใจถามถึงผักในกระถางหน้าบ้าน  
แม่เทวนิทร์ตอบว่าท�าไว้ขาย อย่างช่วงนีก้พ็อ
ขายได้ แต่จะขายดใีนช่วงเข้าฤดหูนาว เพราะมี
ท้ังเพือ่นบ้านและหน่วยงานราชการมารบัพนัธ์ุ
จากท่ีนี ่ตอนนีป้ลกูไว้ขายคนมาดงูานมากกว่า

ส่วนป้ายกลุ่มท่ีเห็นอยู่หน้าบ้าน แม่เทวนิทร์
บอกว่าท่ีนีเ่คยเป็นสถานท่ีรวมกลุ่มเพือ่เรยีนรู้ 
แต่พอทุกคนเริม่ท�าเป็น ต่างกร็บังานไปท�าเอง 
ขายเอง แต่ยังมีบางส่วนมารวมขายท่ีบ้าน
หลังนี้

ย้อนความไปไกลอีกหน่อย แม่เทวินทร์
เล่าว่าเคยไปผจญภัย ท�างานรบัจ้างท่ีกรงุเทพฯ 
กระทั่งปี 2535 รู้สึกว่าถึงจุดอิ่มตัว จึงกลับ
มาอยู่บ้าน และต้องหาอาชีพเสริม วันหนึ่งไป
ร้านเสรมิสวยท่ีบ้านน�า้โกแล้วเห็นหมอนสมอ็ก 
เป็นหมอนท่ีใช้ตั้งโชว์หรือเป็นของช�าร่วยใน
งานมงคล แม่เทวนิทร์ลองถามซือ้ แต่ยงัไม่ได้
ซื้อมา เมื่อกลับบ้านก็โทรคุยกับป้า ถามถึง
หมอนที่ไปเจอ ปรากฏว่าโชคเข้าข้าง เพราะ
ป้าท�าเป็น เลยช่วยสอนให้ 

เสื่อกกและของช�าร่วยแม่เทวินทร์

แม่ล�าดวน ฝ่ายสิงห์
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ยิ่งท�าก็ยิ่งช�านาญ ยิ่งมีสารพัดลาย แถม
ยงัแตกไลน์ผลติไปถงึการเยบ็ปลอกหมอนขดิ 
แล้วก็ไม่ได้ท�าคนเดียว แต่มีลูกชาย ลูกสาว 
และลูกเขย ช่วยกันท�า ผลิตสินค้าขายที่บ้าน 
เพราะหมู่บ้านนีแ้ขกเยอะ มากนัคณะหนึง่แล้ว
กก็ลบัไปพากนัมาใหม่ เรยีกว่าดงัด้วยกระแส
ปากต่อปาก

ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์ของบ้านแม่เทวินทร์ 
มีตั้งแต่ช่อดอกไม้ เลือกได้ว่าใช้ริบบิ้นหรือ
ธนบัตร เหรียญโปรยทานรูปสตรอว์เบอร์รี่ 
กล่องกระดาษทิชชูท่ีท�าจากลูกปัด กระถาง
ต้นไม้แขวน ไปจนถึงเส่ือกก ท้ังลายหม่ีและ
ลายพื้นธรรมดา

“ต้นไหลปลูกเอง ท้ังพันธุ์บก พันธุ์น�้า  
ต่างกนัท่ีพันธ์ุบกจะแขง็ ใช้น�า้น้อยในการปลูก 
เป็นพนัธ์ุพระราชทานจากพระราชนิใีนรชักาล
ที่ 9” แม่เทวนิทร์กล่าว

ผมมองดูข้าวของบนชั้นในตู ้ เรียกว่า 
บ้านนีท้�าสารพดั นอกจากทอแล้ว แม่เทวนิทร์
ยังรับเย็บผ้าทุกชนิดและเย็บเส่ือเข้าเป็นผืน 
แต่งานท้ังหมดท�าแบบพอเพยีง เพือ่กินอยู่กนั
ในครอบครัวเท่านั้น ไม่ได้ถึงขั้นโยงใยเป็น
เครือข่ายอุตสาหกรรม 

เมื่อชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องดิ้นรน ความสุข
ก็อยู่รายรอบ...

เทวินทร์ พรมแม้น
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เท่านั้น ส่วนคนที่รับท�าทั้งชิ้นมีไม่มากนัก
แหปากหนึง่ ลุงจนัทร์ใช้เวลาเกอืบ 20 วัน

จงึแล้วเสรจ็ ผมเห็นแหปากหนึง่แขวนอยู่ ดจูาก
สีขุ่นของตวัแห เข้าใจว่าคงเป็นของลงุจนัทร์เอง 
แกเล่าว่าเมื่อมีเวลาและโอกาส แกกับเพื่อน
จะไปหาปลาท่ีบึงกุย ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 
10 กิโลเมตร ออกเดนิทางกนัตอนเช้า พอเยน็ย�า่
ก็กลับบ้าน 

ผมนั่งดูลุงจันทร์ท�างานจนพระอาทิตย์
คล้อยหาย จึงขอตัวลากลับบ้านพัก ลุงจันทร์
บอกว่าคงท�าต่ออีกสักระยะ จนแสงที่อ้อยอิ่ง
อยู่ลับหาย...

แหลุงจันทร์

ผมพบกับ ลุงจันทร์ สืบสิทธ์ิ ตอนท่ี 
ออกไปเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น  
แกก�าลงัถกัแหอยู่บนเถยีงนา ผมถามว่ามหีมา
แถวนั้นไหม แกบอกว่าไม่มี เข้าไปได้ เท่าท่ี
ผมสังเกต บ้านเหล่าโพธ์ิชยัไม่มหีมาจรจัดเลย 
ถึงอย่างนั้นผมก็ขอระวังไว้ก่อน เพราะเจอ 
ทีไรเป็นต้องถูกไล่

ลุงจันทร์ท�างานไปเรื่อย สองมือขยับ
แคล่วคล่องว่องไว แกว่าตอนนี้ก�าลังถักส่ง
ลูกค้า แหหนึ่งปากคิดราคา 2,000 บาท  
ผมได้ยนิมาว่าคนแถบนีร้บัจ้างถกัแหเป็นอาชพี 
ลุงจันทร ์บอกว ่าส ่วนใหญ่ไม ่ได ้ท�าท้ังชิ้น 
โรงงานน�าแหมาส่งให้ชาวบ้านร้อยห่วงเหล็ก

แหลุงจันทร์

ลุงจันทร์ สืบสิทธิ์
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คนอืน่ พีข่วญัตาเล่าว่าเคยไปท�างานท่ีกรงุเทพฯ 
จนวันหนึ่งอยากกลับบ้านมาเล้ียงดูแม่ท่ีเริ่ม
ชรา แต่ล�าพังเกษตรกรรมไม่เพียงพอต่อ 
การเลีย้งชพี จงึไปปรกึษากบันายกฯ ทองนาค 
เพื่อขอให้ช ่วยสนับสนุนเรื่องอาชีพ ทาง  
อบต.หนองกุงสวรรค์ เห็นว่ามีงบจากพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
มหาสารคามอยู่ จึงจัดสรรมาให้ 20,000 
บาท น�าไปซื้อวัสดุ พร้อมท้ังเชิญวิทยากร 
มาอบรมเรื่องการตัดเย็บ

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชา่งเย็บผ้าอยู่แล้ว 
หลายคนไปท�างานท่ีกรงุเทพฯ มานาน เม่ือได้
อมรมเพิม่เตมิ กลุ่มกส็ามารถเดนิหน้า รบังาน
มาท�า โดยมีลูกค้าเป็นหน่วยงานในพื้นท่ี 
และโรงเรียน อย่างส่ังท�าชุดนักเรียนและ 
ชดุพืน้เมอืงของเดก็เลก็ ส่วนงานจากภายนอก
มีเข้ามาเป็นระยะ แต่ด้วยความท่ีก�าลังการผลติ

กลุ่มเย็บผ้าสตรีต�าบลหนองกุงสวรรค์

ก่อนออกจากต�าบลหนองกุงสวรรค ์  
ผมแวะท่ีศูนยพ์ัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งสร้าง
ไว้บนท่ีดินติดกับองค์การบริหารส่วนต�าบล 
หนองกงุสวรรค์ พ่ีเอ๋เล่าว่าในอนาคตอาจย้าย
ท่ีท�าการ อบต.มาอยู ่บนท่ีดินผืนนี้  แล ้ว 
ยกท่ีท�าการหลังเดิมใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองกุงสวรรค์ ใช้ประโยชน์ต่อไป 

ภายในศูนย์กว้างขวางมากทีเดียว กลุ่ม
แม่บ้านมานั่งรออยู่แล้ว พื้นท่ีด้านซ้ายของ
อาคารมีจักรวางอยู่ราว 10 หลัง นายกฯ  
ทองนาคมาร่วมวงท่ีนี่ด ้วย แกบอกว่ามา 
หลายวันแต่ไม่ได้ดูแลผมเท่าไร วันนี้เลยขอ
ดูแลเป็นพิเศษ

คนท่ีงานยุ ่งท่ีสุดในกลุ ่มเห็นจะไม่พ้น 
ขวัญตา สินธุบัว ประธานกลุ่มเย็บผ้าสตรี
ต�าบลหนองกงุสวรรค์ ด้วยมชีัว่โมงบนิสูงกว่า
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ไม่มาก สมาชิกท่ีท�าจริงมีเพียง 10 กว่าคน 
หลายงานท่ีเข้ามาจ�าต้องปฏิเสธไป เพราะ 
ท�าไม่ทันจริงๆ 

เมื่อผมถามว่าใครหางานมาให้ ประธาน
กลุ่มก็ส่งยิ้มไปทางนายกฯ ทองนาค ผมเลย
เข้าใจทันที 

ต่อมาผมสังเกตเห็นป้ายภาพท่ีติดอยู่บน
ก�าแพง เป็นภาพกิจกรรมท่ีพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 
จัดอบรมเพิ่มเติมให้อีก 30 วัน ตั้งแต่ 23 
กมุภาพนัธ์ ถงึ 23 มนีาคม 2559 เป็นหลกัสูตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ช่วยให้
สมาชิกส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น

“เราออกแบบได้ ตัดเย็บ ท�าได้มากขึ้น 
สินค้าก็เริ่มหลากหลาย ท้ังเส้ือผ้าฝ้าย เส้ือ 
พื้นเมือง กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง ซึ่ง
เขามาจ้างเราเย็บ ยิ่งในช่วงท่ีมีเครือข่ายมา 
ดูงาน ตอนนั้นก็ท�าให้เรามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น” 
พี่ขวัญตากล่าว

นอกจากงานจ้างแล้ว ทางกลุ ่มยังท�า 
สต็อกของ ท้ังเส้ือ กระเป๋า เพื่อไปวางขาย 
ในยามท่ีส่วนราชการเชิญไปออกร้าน เป็น 
อีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม 

“ร้านประชารฐักไ็ปวางได้ แต่เราไม่มขีอง
เยอะขนาดนั้น” สมาชิกกลุ่มคนหนึ่งเสริม

รายได้แต่ละเดอืนจากการเยบ็ผ้าไม่แน่นอน 
ช่วงมงีานมาก กลุ่มจะหักก�าไรเข้ากลุ่มร้อยละ 
20 แล้วจ่ายค่าแรงให้สมาชิก โดยคนหนึ่งได้
ค่าแรงเฉลีย่วนัละ 100-200 บาท ยงัไม่นบัรวม
ผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของแต่ละคน อย่าง
ประธานท�าได้หลายอย่าง กม็รีายได้หลายทาง

ผมสะดุดตากับกระเป๋าเป้ท่ีพี่ขวัญตา
หยิบมาให้ดู นา่เสียดายท่ีไม่มีสต็อกไว้ ผม 
เดินดูพี่ๆ ท�างาน ลมข้างนอกพัดโกรกมา 
เย็นสบาย ทุกคนเคยไปท�างานต่างถิ่นมาแล้ว
ท้ังนั้น แต่วันนี้กลับมาอยูบ่ ้าน จุดหมาย 
ปลายทางสุดท้าย หยิบจับส่ิงใกล้ตัวเป็น
กิจวัตร ผมว่าดูมีความสุขดี...

ขวัญตา สินธุบัว
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กนิอ่ิมนอนอุ่น
Homestay

เม่ือต้องวนเวยีนไปมาในบ้านเหล่าโพธ์ิชยั
หมู่ที่ 4 และบ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 พี่เอ๋จึงจัด
ให้ผมนอนแถวนี้ซะเลย จะได้เก็บบรรยากาศ
ให้เต็มท่ี ผมชอบบรรยากาศของสองบ้านนี้ 
หมู่บ้านเล็กๆ ที่สะอาดสะอ้านน่าอยู่...
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โฮมสเตย์พุฒทา
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บ้านหลังนี้เป็นเรือนไทย ตั้งอยู่ในบ้าน
เหล่าโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 ภายในรั้วเดียวกันมีบ้าน
หลายหลัง ผมเข ้าไปสวัสดีเจ ้าของบ้าน  
พุฒทา สุริยัน และ บุญชู สุริยัน สองสามี
ภรรยาที่นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านหลังเดิม

พ่อพุฒทาเป็นคนนอบน้อมเสียจนผม 
รู้สึกประหม่า ด้วยตัวเองไม่ใช่เจ้าคนนายคน 
เลยขอให้พ่อพุฒทามองผมเป็นลูกเป็นหลาน
คนหนึ่งดีกว่า แกพาผมมานั่งท่ีเรือนไทย 
จัดหาน�้าท่ามาต้อนรับ ไหนจะยังพัดลมมา 
เปิดเป่า แกนั่งลงแล้วบอกผมว่าแขกชุดใหญ่
เพิ่งกลับออกไปเมื่อเที่ยงนี่เอง

ผมชวนคยุจนรู้ว่าพ่อพฒุทาเป็นคนบ้านนี้ 
อยู ่มาเนิ่นนาน ส่วนเรือนไทยนั้นเป็นของ
ลูกสาวสองคน สร้างเตรียมไว้ หวังกลับมา

อาศยัในบัน้ปลาย แต่ตอนนีย้งัท�างานอยู่ท่ีอืน่ 
พ่อพุฒทาจึงนอนเฝ้าให้ ยามที่ไม่ได้รับแขก

พ่อพุฒทาเล่าว่าพื้นเพเป็นเกษตรกร  
ท�านาท�าไร่กินอยู่อย่างเรียบง่าย เลยกังวลว่า
จะต้อนรับขับสู้ได้ไม่ดี แต่ก็พยายามท�าให้ดี
ที่สุด เวลามีแขกมาพัก แกถึงกับย้ายมานอน
ตรงใต้ถุนบ้านเดิมเพื่อคอยดูแล

ส่วนเรื่องกับข้าวกับปลาเป็นหน้าท่ีของ
แม่บญุช ูเน้นอาหารพืน้ถิน่ ท้ังปลาป้ิง ปลาทอด 
ปลานึง่ แจ่วบอง และซปุหน่อไม้ กินกบัผกัสด
ที่ปลูกไว้ อยากกินอะไรขอเพียงบอกเจ้าบ้าน

ในยามเย็นหากไม่ติดธุระ ขอให้ลองตาม
พ่อพฒุทาไปพาววักลบัคอก จะได้ชมทิวทัศน์
ของท้องทุ่ง และทางเข้าคอกวัวท่ีเป็นสวนมะม่วง
ขนาดย่อม บรรยากาศบอกเลยว่ากินขาด...

พุฒทา สุริยัน และภรรยา
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โฮมสเตย์แม่บุญมี

วิทิน และบุญมี ละอ�าคา
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ผมพักท่ีบ้านของ บุญมี ละอ�าคา และ  
วิทิน ละอ�าคา ในเขตบ้านเหล่าโพธ์ิชัย หมู่ที่ 
4 เป็นบ้านสองชั้น เดาว่าใต้ถุนเคยเปดิโล่ง
และเตีย้กว่านี ้แต่คงยกขึน้ตอนต่อเตมิชัน้ล่าง 
แม่บุญมีบอกว่าจริงตามนั้น

แม่บุญมีเป็นแม่บ้าน ส่วนพ่อวิทินเป็น
เกษตรกร เช้ามาพ่อวิทินจะสะพายกระตบิข้าว
ออกเดินไปท้องทุ ่ง ส่วนแม่บุญมีอยู ่ดูแล 
บ้าน ตอนนี้สบายตัวแล้วเพราะลูกทั้งสองคน  
ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง เรียนจบท�างานท�าการ  
ส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดอืน และช่วงเวลาเทศกาล
จึงจะกลับบ้านสักครั้งหนึ่ง

บา้นของแม่บุญมีสะอาดสะอ้าน เดิน 
เท้าเปล่าเข้ามาก็รู เ้ลย ผมได้พักห้องท่ีมี 
เครือ่งปรบัอากาศ พ่ีเอ๋เลอืกบ้านนีเ้พราะกลวั

ว่าผมจะร้อน พอเปดิประตูก็ได้กลิ่นเส่ือลอย
มาแตะจมกู ภายในห้องเรยีบง่าย มท่ีีนอนเลก็
วางบนเส่ืออีกชั้น เห็นแล้วคิดว่าคืนนี้คงนอน
หลับฝันดี

ส่วนอาหารการกินนั้นเรียบง่าย อย่าง 
ต้มไก่ กุนเชียง ปลาทูทอด น�้าพริกกะปิ และ
หมกหน่อไม้ ถึงแม่บุญมีจะออกตัวว่าท�า
อาหารไมเ่ก่งนัก แต่จากท่ีกินอยู ่หลายวัน  
ผมว่าอร่อยใช้ได ้ทีเดียว แถมยังมีผลไม้ 
หลังอาหาร กาแฟก็จัดวางไว้พร้อม

ตอนเย็นแม่บุญมียังพาผมเดินไปดูสวน
ซึ่งอยู่อีกฝั่ง ในสวนปลูกต้นไหล เลี้ยงไก่ และ
มผีกัสวนครวัให้เกบ็กินสารพดั ดแูล้วเพลนิตา
เพลินใจ อยู่ที่นี่หลายวันมีความสุขดี...
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อำหำรกำรกนิ
What do we eat
อำหำรกำรกนิ
What do we eat



คือความสมดุล แห่งหนองกุงสวรรค์ | 87 

คนหนองกุงสวรรค์ส่วนใหญ่ท�ากับข้าว 
กินในบ้าน ผมเดินทางไปมาในต�าบลตลอด
หลายวัน แทบไม่เห็นร้านอาหารเลย พ่ีเอ๋ 
บอกว่ามร้ีานก๋วยเตีย๋ว ร้านอาหารตามส่ังบ้าง 
แต่คนท่ีนี่ส่วนใหญ่ท�ากับข้าวกินเอง หาร้าน
ของช�าจ�าพวกขายสารพัดอย่างได้มากกว่า  
ตกเยน็พอเข้าท่ีพกั ผมเลยอาศยัคยุกบัแม่บญุมี 
ถึงเรื่องอาหารการกินของคนที่นี่...
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กินกันแบบฉบับหนองกุงสวรรค์กินกันแบบฉบับหนองกุงสวรรค์
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ท่ีนี่มีวัตถุดิบอยู่มาก โดยเฉพาะผักสด 
ซึ่งมีอยู่แทบทุกครัวเรือน จะเด็ดมากินแกล้ม
หรือน�าไปปรุงก็แล้วแต่ แม่บุญมีเล่าว่าคน
ต�าบลหนองกงุสวรรค์กินอยู่กนัแบบเรยีบง่าย 
มีผักสด ผักลวก แจ่วบอง และข้าวเหนียว  
ก็เพียงพอแล้ว ส่วนในโอกาสพิเศษจะตม้ไก่ 
ใส่ใบมะขาม ปรุงรสให้ออกเปรี้ยว และเผ็ด
เล็กน้อย กินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว 

อย่างตอนเย็นท่ีผมนั่งรอแม่บุญมีท�า
กับข้าว ก็มีเพื่อนบ้านมาเก็บอะไรอยู่ข้างบ้าน 
ผมเดินไปดูใกล้ๆ เห็นพี่เขาถือไม้ยาวทีป่ลาย
ผกูตะกร้าไว้ มองเข้าไปเห็นไข่มดแมง แต่เห็น
มดแดงยั้วเยี้ยแล้วขนลุก พี่เขาว่าล้างน�้าแล้ว
ก็เอาไปท�ากับข้าวได้ มีทั้งเมนูหมกไข่มดแดง 
แกงหน่อไม้ไข่มดแดง แม้กระทั่งไข่เจียวก็ได้

พูดถึงเมนูหมก แม่บุญมีท�าหมกเห็ด 
ให้ผมกินวันหนึ่ง โดยน�าเห็ดปรุงเครื่อง ใส ่
ใบโหระพา ตีไข่ ห่อใบตอง แล้วน�าไปนึ่ง 
อร ่อยทีเดียวเชียวล ่ะ แล ้วยังมีเมนูปลา  
ท่ีผมได้กินคือปลาทูทอด แม่บุญมีเล่าว่า 
คนแถวบ้านท�าส่งอยู ่ เลยอุดหนุนมาทอด 
ให้กิน แต่ถ้าเป็นช่วงท่ีฝนเริ่มมา จะมีปลา
หลากหลายกว่านี้ แกบอกว่าถ้ามาตอนนั้น 
จะท�าปลานึ่งจิ้มน�้าพริกให้กิน

ส่วนเมนูที่ขาดไม่ได้คือส้มต�า แถบนี้ต้อง
ส้มต�าปลาร้าเท่านัน้ พีเ่อ๋ถามผมว่ากินได้ไหม 
ผมตอบว่าได้ แล้วพี่เอ๋ก็ส�าทับว่า ตอนไป
กรงุเทพฯ กินส้มต�าแล้วไม่อร่อยเหมอืนท่ีบ้าน 
เพราะปลาร้าท่ีกรงุเทพฯ สู้แถวนีไ้ม่ได้ ความนวั
มันต่างกัน หลังจากได้ชิมส้มต�าของที่นี่ ผมก็
เห็นด้วยเสียด้วยสิ...
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ผมอยากไปเก็บภาพสถานท่ีท่องเท่ียว  
พี่เอ๋แนะน�าว่าในอ�าเภอโกสุมพิสัยมีแหล่ง 
ท่องเท่ียวเด่นอยู่สองแห่ง มาแล้วต้องลองไปดู 
และแล้วกถ็งึเวลาบอกลาต�าบลหนองกงุสวรรค์ 
เพราะถัดจากสองท่ีนี้ จุดหมายของผมคือ
สนามบินขอนแก่น...
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ชื่อก็บอกแล้วว่า ‘สะดืออีสาน’ แสดงว่า 
ท่ีนีค่งเป็นจุดศนูย์กลางของภาคอสีาน แต่พีเ่อ๋
บอกผมว่า จุดท่ีเป็นสะดืออีสานจริงๆ นั้น 
อยูล่ึกเข้าไป เดินทางไม่สะดวก ทางอ�าเภอ 
จึงเลือกตรงริมถนนหลวง จัดท�าเป็นจุดชมวิว 
ถ ่ายรูป มีฉากหลังเป ็นบึงกุย แหล ่งน�้า
สาธารณะขนาดใหญ่ โดยสะดืออีสานนี ้
อยู่ห่างจากต�าบลหนองกุงสวรรค์ประมาณ  
10 กิโลเมตร  

บริเวณเดียวกันนี้ยังเป็นสวนสาธารณะ 
ท่ีผู้คนมาออกก�าลังกายหรือจอดพักรถ แต่ 

ในช่วงหน้าร้อน นกัท่องเท่ียวมกัจะขบัผ่านไป 
เพราะอากาศรอ้นจัด หรือไม่ก็ต้องมาช่วง 
เย็นย�่า 

ผมมาตอนเท่ียงกว่า อากาศร้อนระอุ 
แสงแดดจ้าจนกลบภาพความสวยงามของ 
บึงกุยไปมากโข ชีวิตของคนท่ีนี่กับสายน�้า 
แห่งนี้ผูกพันกันเนิ่นนาน ผมมองผ่านกล้อง 
เห็นบึงกุยและเห็นเรืออยู่ไกลลิบ ภาพแล้ว
ภาพเล่าท่ีเฝ้าเก็บ จนรู้สึกแสบตา น�้าตาเริ่ม
ไหล จึงเก็บกล้องแล้วเดินทางต่อ...

สะดืออีสาน
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วนอุทยานโกสัมพี

ผมเดินทางต่อมาท่ีวนอุทยานโกสัมพี 
แหล่งท่องเท่ียวขึ้นชื่อของอ�าเภอโกสุมพิสัย 
ซึ่งตั้งอยู ่ในเขตเทศบาลต�าบลโกสุมพิสัย 
อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พี่เอ๋
กลา่วว่าจากต�าบลหนองกุงสวรรค์มาท่ีนี่ 
ระยะทางประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร

พื้นท่ีของวนอุทยานแห่งนี้ทอดขนานไป
กับล�าน�้าชี พี่เอ๋บอกว่าคนนิยมมากันมากใน
ช่วงหน้าแล้ง เพราะตรงบริเวณแก่งตาด ช่วง
เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม น�้าจะตื้นเขิน  
น�้าไหลกระทบหินดานเป็นฟองคลื่น สามารถ
ลงไปเดินเล่นและถ่ายรูปได้ แต่ต้องระวัง 
เพราะมีข่าวคนเสียชีวิตบ่อยครั้ง 

ผมลองค้นข้อมูลแล้วพบว่า วนอุทยาน
โกสัมพี เดิมคนท้องถิ่นเรียกว่า ‘บุ่งลิง’ หรือ 
‘หนองบุ ่ง’ เป ็นป่าดงดิบธรรมชาติ ท่ีอยู ่
ใจกลางชุมชน มีศาลปู่ตาท่ีคนอีสานเรียกว่า 
‘ป่าดอนปู่ตา’ เป็นท่ีเคารพนับถือของชาว

โกสุมพสัิย เชือ่กนัว่าฝงูลงิและสัตว์ป่าท่ีอาศยั
อยู ่ในบริเวณนั้นเป็นสัตว์ของปู ่ตา ต่อมา
จังหวัดมหาสารคามเสนอขอให้กรมป่าไม ้
มาจัดการพื้นท่ี และได้รับการข้ึนทะเบียน 
เป็นวนอุทยาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519 

ต้นไม้ทีน่ี่มีอายุค่อนข้างมาก ผมมองเหน็
ต้นยางใหญ่ ต้นตะแบก และต้นกระทุ่ม แหล่ง
อาศัยของ ‘ลิงแสมสีทอง’ ซึ่งเป็นพันธุ์หายาก 
แต่พี่เอ๋เตือนให้ผมระวัง เพราะเป็นลิงป่าท่ี
ค่อนข้างซน 

ด้านหน้าทางเข้าวนอุทยานโกสัมพี ยังมี 
‘หลวงพ่อมิ่งเมือง’ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี 
ส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิคู ่บ ้านคู ่เมืองของชาวอ�าเภอ
โกสุมพสัิย ผมไม่ได้ลงไปกราบสักการะ ได้แต่
นั่งรถผ ่านเพราะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบิน  
แต่บอกกบัตวัเองไว้ว่า ถ้ามโีอกาสมาครัง้หน้า
จะไม่พลาดอย่างแน่นอน...
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บทส่งท้ำย
The end

พี่ เอ ๋ส ่งผมถึงสนามบินขอนแก่นโดย
สวสัดภิาพ หลงัจากร�า่ลากนัแล้ว ผมเข้าไปรบั
ตัว๋ท่ีเคาน์เตอร์ ในสนามบนิมีผู้คนเดนิขวกัไขว่ 
สมกับที่เป็นเมืองเอกของภูมิภาค 

เมื่อผ่านเครื่องเอกซเรย์เข้ามาแล้ว ผม
พบว่าเครือ่งบนิยงัมาไม่ถงึ จงึหาท่ีนัง่เหมาะๆ 
แล้วท้ิงตัวลงบนเก้าอี้ดว้ยความล้า กล้อง 
สองตัวมีน�้าหนักค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเมื่อ
สะพายติดไหล่เป็นเวลานาน ตัวหนึ่งไว้ใช ้
ถ่ายววิ สถานท่ี ส่วนอกีตวัหนึง่ส�าหรบัถ่ายคน
โดยเฉพาะ

ระหว่างนั่งรอ ผมหยิบกล้องขึ้นมาเปิดดู

ภาพถ่ายผู ้คน รอบนี้ผมถ่ายภาพมาเยอะ 
ทีเดียว รู้สึกประทับใจท่ีได้เห็นและรู้จักชีวิต 
คนอื่น เป็นประสบการณ์ที่พิเศษอีกเช่นเคย

เ สียงประชาสัมพันธ ์ประกาศเรียก 
ผู้โดยสารข้ึนเครื่อง ค่อนข้างตรงเวลา อีก 
ชั่วโมงนิดๆ ผมก็ถึงบ้าน คืนนี้คงหลับดี  
เช้ามาค่อยว่ากันต่อ 

ระหว่างยืนรอในแถว พี่เอ๋ไลน์มาถาม
เรื่องผ้าไหมลายสรอ้ยดอกหมาก ผมตอบไป
ว่ายังสนใจ ถ้าได้คิวทอเมื่อไรให้บอกกัน  
จากนั้นก็ท้ิงท้ายว่าขอบคุณส�าหรับการดูแล
เป็นอย่างดี และคงได้พบกันในโอกาสหน้า...

บทส่งท้ำย
The end


	ตัวอย่างปกคือความสมดุล แห่งหนองกุงสวรรค์
	Finalคือความสมดุลแห่งหนองกุงสวรรค์_resized

