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ค�าน�า
ส่ิงท่ีส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ (สสส.) โดยส�านกัสนบัสนนุสุขภาวะชมุชน 
(ส�านกั 3) ท�ามาตัง้แต่ปี 2552 จวบจนปัจจบุนั คอื
การขับเคลื่อนงานในพื้นท่ีต้นแบบ โดยใช้โมเดล
ตัวคูณ คือหนึ่งชุมชนต้นแบบ หรือที่เรานยิามว่า 
ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 
ถ่ายทอดการเรยีนรู้สู่ชมุชนเครอืข่าย 20 แห่ง ซึง่
นอกจากการเข้าร่วมเรียนรู้แล้ว ยังผลักดันให้
ชุมชนเครือข่ายจัดท�าข้อมูล โดยมีทั้งการวิจัยเชิง
ชาตพินัธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) และจดัท�า
ระบบฐานข้อมูลต�าบล (TCNAP) ท้ังนีเ้พ่ือให้เกิด
การพัฒนาผ่านข้อมลูโดยใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ ซึง่จะ
ช่วยให้การพัฒนากิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันไป
พร้อมกันด้วย

ในกรอบการท�างานของ ศจค. เรายงัคงไว้ซึง่ 
7+1 ประเด็นนโยบายสาธารณะเป็นแกนในการ
ขับเคลื่อน เมื่อขับเคลื่อนมาจนได้ผลลัพธ์เป็นท่ี
น่าพอใจ คณะท�างานจึงพัฒนากลไกใหม่ อาทิ 
ศนูย์สนบัสนนุวิชาการเฉพาะประเดน็ (ศวฉ.) ศนูย์
เรยีนรู้เฉพาะประเดน็ (ศรร.) และศนูย์ประสานงาน
เฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้ (ศปง.) กลไก
เหลา่นี้ขับเคลื่อนงานลงลึกในบางประเด็น เช่น 
การพัฒนาและสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชมุชนท้องถิน่ การพฒันาระบบการดแูลเดก็ปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่น การควบคุมยาสูบ การควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เพือ่ลดอบุตัเิหต ุการพฒันา
ระบบอาหารชมุชน ฯลฯ โดยยงัคงใช้โมเดลตวัคณู 
ด้วยเราเชือ่ว่าการพฒันาเรือ่งหนึง่จกัส่งผลกระทบ
ไปสู่งานในมิติอื่นๆ อย่างมีนัยยะส�าคัญ อีกทั้งยัง
เป็นโอกาสท่ีเปิดกว้างให้ชมุชนท้องถิน่ท่ีเคยท�างาน
ร่วมกบัเรา ได้ท�างานต่อ หรอืชมุชนท้องถิน่ท่ีไม่เคย
ท�างานกับเรา ได้มีจุดร่วมและเริ่มต้นท�างาน 
กับเราได้ โดยทัง้หมด แน่นอนว่าต้องการผลักดัน
ให้เกิดการเปลีย่นแปลงในระดบัพืน้ท่ี แต่ท่ีสุดแล้ว
ก็หวังว ่าแรงกระเพื่อม จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายต่อไป

ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ีส�านกั 3 ขบัเคลือ่น
งานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เรามุ่งสร้างวัฒนธรรม

ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใชทุ้นและศักยภาพของ
ตนเองอย่างเตม็ท่ีและสร้างสรรค์ ด้วยการจดัการ
ข้อมลูชมุชนในหลากหลายด้าน รวมถงึกระบวนการ
สร้างผู้น�าให้มคีวามเข้มแขง็ ซึง่ถอืเป็น ‘แก่น’ และ 
‘กลไก’ ส�าคัญในการเอาพื้นท่ีเป็นฐานในการ
พัฒนา อันเป็นหนทางที่จะสามารถพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธภิาพ ภายใต้
อัตลักษณ์และตัวตนของชุมชน 

นอกจากนี้ ในหว้งปีท่ีผ่านมา เรายังพบว่า 
งานท่ีด�าเนินอยู ่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 17 เป้าหมาย ขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ก�าหนดให้เปน็
ส่วนหนึ่งของทศิทางการพัฒนาประเทศไทย เมื่อ
มองตรงนี้ เราจะพบว่า จังหวะก้าวและทิศทาง
การเดินของเราเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่แค่ประเทศไทย
ต้องการ แต่เป็นสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการด้วย 

งานพัฒนาที่เกิดขึ้น ต้องยกเครดิตให้แก่ทุน
ดั้งเดิมของชุมชน สิ่งที่ส�านัก 3 ท�า คือการเข้าไป
ต่อยอดงานท่ีชมุชนท�าอยู่ โดยสร้างการบรูณาการ
ขึ้นภายใน ท้ังการจัดการคน ข้อมูล แผนชุมชน
ดั้งเดิม กลวิธีการท�างาน นโยบายสาธารณะ เมื่อ
มีข้อมูล มีแผน มีเป้าหมาย บวกกับงบประมาณ 
ก็ท�าให้การท�างานนั้นง่ายขึ้น นอกจากนี้ ส�านัก 3 
ยังสร ้างการบูรณาการร ่วมระหว ่างองค ์กร  
ซึ่งเวลานี้ได้ลงนามข้อตกลง เพื่อผลักดัน 1 แผน 
1 ต�าบล ร่วมกบักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
กรมการพัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) เชื่อว่าน่าจะลดปัญหา
ความซ�้าซ้อนของข้อมูลลง และส่งผลให้การ 
ผลักดนักิจกรรมพัฒนาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ถึงท่ีสุดแล้ว สสส. โดยส�านัก 3 ก็ขอเปน็ 
ส่วนหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ของในหลวง 
รชักาลท่ี 9 ท่ีอยากเห็นประชาชนคนไทยมีความสุข 
สดชื่นสดใส รู้เท่าทันตัวเอง เท่าทันโลก มีทักษะ
มีความรู ้ในการสร้างชุมชนให้มีความสามัคคี 
ป้องกันสิ่งยั่วยุจากภายนอก เพื่อร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็ง มีสุขภาวะท่ีดีครบท้ัง  
4 มิติ อันได้แก่ กาย จิตใจ ปัญญา สังคม และ 
ปกปักรกัษาผนืแผ่นดนิไทยให้มคีวามมัน่คงสืบไป

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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บทน�ำ
‘อีเซ’
Introduction

หัวล�าโพงกลายเป็นสถานท่ีแปลกตา  
นับตั้งแต่ราคาเครื่องบินพาณิชย์ถูกลงและ 
มีปลายทางหลากหลาย สนามบินดอนเมือง
เหมือนกระจาดท่ีรองรับผู้คนจากทุกสารทิศ 
เดินทางจากเมืองหลวงกลับภูมิล�าเนาได้
ภายในหนึง่หรอืสองชัว่โมง นีเ่ป็นเรือ่งจรงิของ
ทศวรรษนี้ 

ส่วนราคานั้นหรือ พูดแล้วจะหาว่าเป็น
ตลกคาเฟ่ ถ้าวางแผนด ีมวัีนเวลาในใจล่วงหน้า
สักเดือนหรือหลายเดือน เครื่องบินราคาถูก
เสียยิ่งกว่ารถไฟ ใครเล่าจะไม่ขึ้น
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(จากซ้าย) รุจิราพร สาแก้ว และยุภาพร แสงดารา
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หัวล�าโพงจึงกลายเป ็นสถานท่ีย ้อน 
ร�าลึกความหลัง ไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูด  
น่าเสียดายท่ีรถไฟไทยก้าวไม่ทันวิถีชีวิตของ
คนไทย ขนส่งระบบรางหยุดนิ่งมาเนิ่นนาน 
ดว้ยเหตุผลสารพัดท่ีพูดแล้วก็กลัวว่าจะโดน 
ฟ้องหมิ่นประมาท ผมเลยขอไม่ประมาท 
ด้วยการไม่พูดถึงประเด็นนั้น

วนัดคีนืดชีพีจรลงเท้า มเีหตใุห้ไปจงัหวดั
ศรีสะเกษ ท่ีนั่นไมม่ีเครื่องบินพาณิชย์ไปลง 
เห็นทีต้องนัง่รถทัวร์ แต่แล้วปลายสายน�าเสนอ
ทางเลอืกเป็นรถไฟขบวนใหม่สายอสีาน อย่าง
ท่ีเห็นแชร์กนัในโลกโซเชยีล ผมเห็นดเีห็นงาม 
ยิ่งเพิ่งเปดิระบบจองตั๋วออนไลน์ยิ่งเข้าทาง 
เลยจดัแจงจองรถด่วนรอบดกึ ซึง่ออกเดนิทาง
ตอน 21.30 น. โดยการรถไฟสัญญาว่าจะ 
พาผมไปถึงสถานีศรีสะเกษเวลา 6.41 น. 

มือใหม่ทะเล่อทะล่าไปขึ้นรถไฟไกลถึง
หัวล�าโพง ท้ังท่ีไปขึน้ท่ีชมุทางบางซือ่ใกล้บ้าน

กว่าเป็นไหนๆ นีเ่ป็นเพราะความคุ้นชนิโดยแท้ 
ไปถึงอึ้งนิดหน่อย เพราะเจอรถไฟขบวนเดิม
ที่คุ้นเคย ไม่ไฉไลเหมือนในโซเชียล เมื่อถาม
นายสถานีจึงกระจ่างว่าครั้งหน้าให้จองรถ 
ด่วนพิเศษ 

ผมจองชั้นหนึ่ง ห้องส่วนตัวมีเตียงบน
เตยีงล่าง เลอืกเตยีงล่างเพราะไม่นยิมความสูง 
นี่กระมังตัวถึงสูงแค่เฉียด 170 เซนติเมตร 
เตยีงล่างมผ้ีาปพูร้อมหมอนและผ้าห่ม เตยีงบน
ไม่ได้ปไูว้ สันนษิฐานว่าชวิีตคงจะด ีเพราะไม่มี
ใครมาแชร์ห้องด้วย ผมอาจนอนกรนก็ได้  
ใครจะรู้ 

ถึงตรงเวลาไหมยังไม่รู้ แต่ออกตรงเวลา
ค่อนข้างแน่ รถเคล่ือนตัวออกจากชานชาลา 
ห้องอยู ่ตอนท้ายของตู ้รถไฟ พนักงานมา 
ตรวจตั๋ว มืองับคล้ายคีมจับงับตั๋วจนเป็นรู 
เวลาขยับงับกับอากาศจะเกิดเสียงจอ๊บแจ๊บ 
ผมชอบเสียงแบบนี้ 
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รถไฟเคลือ่นตวัเชือ่งช้า เพราะในกรงุเทพฯ 
มีสถานีจอดค่อนข้างมาก ผมไม่ได้ซีเรียส 
ปล่อยให้เจ้าหน้าท่ีท�างานไป ไว้พบกันอีกที
เมือ่อรณุรุ่งมาถงึ จากนัน้จัดแจงตัง้นาฬกิาปลกุ
ก ่อนเวลาถึงเล็กน้อย ยังไม ่ทันออกจาก
กรุงเทพฯ ผมก็หลับแล้ว 

ตืน่มาอกีทีหกโมงเช้า ได้ยนิเสียงนายสถานี
มาเคาะห้อง ประตปิูดล็อกแน่นหนาฟังไม่ได้ศพัท์
เท่าไร ผมเปดิแผนท่ีกูเกิลตรวจสอบ พบว่า 
เข้าเขตศรีสะเกษแล้วจึงเตรียมตัว รถหยุดท่ี
สถานีอุทุมพรพิสัย ผมเปดิประตูออกไปเจอ
แม่บ้าน หรือจะเรียกว่าแม่รถไฟดี ถามเธอว่า
สถานีหน้าใช่ศรีสะเกษหรือไม่ 

“แม่นแล้ว” เธอตอบ
แม่นแบบติดส�าเนียงท ้องถิ่นโดยแท้  

ลากหางเสียงนิดหน่อย ผมดูเวลา ช้ากว่า
ก�าหนดการเพียงสิบกว่านาทีเท่านั้น ถือว่า 
น่าพึงพอใจ

ถบีตวัเองลงจากรถไฟในสถานท่ีท่ีไม่คุ้นเคย
แม้แต่น้อย ผมส่งข้อความหา พี่ยุ-ยุภาพร 
แสงดารา ผู้ท่ีจะมารบัผมเพือ่เดนิทางต่อไปยงั
ต�าบลอีเซ ชื่อแปลกดีไหมล่ะ 

พี่ยุออกเดินทางมาแล้ว ผมรออยู่แค่สิบ
นาทีเท่านัน้ นอกจากพีย่ ุยงัม ีพีอ้่อ-รจุริาพร 
สาแก้ว มาด้วย เราเดนิทางกนัต่อทันที ต�าบล
อเีซอยู่ห่างจากสถานรีถไฟศรสีะเกษประมาณ 
40 กิโลเมตร ระหว่างทางผมถึงได้รู้ว่าต�าบล
อเีซอยู่ในอ�าเภอโพธ์ิศรสุีวรรณ ซึง่เป็นรอยต่อ
ของจังหวดัสุรนิทร์ หากลงสถานอีทุุมพรพสัิย
จะร่นระยะทางได้กว่า 20 กิโลเมตร ผมพลาด
อีกแล้ว

เ ส ้นทา งหลั กศรี ส ะ เ กษ ไปอ� า เ ภอ 
โพธ์ิศรีสุวรรณราบเรียบดี ส่ีเลนกว้างขวาง  
หดเหลือสองเลนสวนกันเมื่อไร นั่นคือ 
ใกล้ถึงต�าบลอีเซ ท้ังพี่ยุและพี่อ้อบอก ท่ีนี ่
เป็นต�าบลเล็กๆ มีประชากรแค่ 3,007 คน
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เท่านั้น โดยคนอีเซท�านากันเป็นหลัก ความ
โชคดีอย่างแรกคือมีแหล่งน�้าธรรมชาติอย่าง
ห้วยทับทันพาดผ่าน ความโชคดีอยา่งท่ีสอง
คอืนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลอเีซคดิค้น
หาทางเอาน�า้จากล�าห้วยมาใช้ในแปลงเกษตร
ได้ แต่กม็คีวามโชคร้ายในเวลานี ้คอืราคาข้าว
ไม่ดีเอาเสียเลย

กระนัน้ผู้คนท่ีนีถ่อืว่าอยู่ดมีสุีข อย่างน้อย
ก็มีแหล่งน�้าส�ารองในยามท่ีฝนฟ้าไม่เป็นใจ 
ท�าให้ปลูกพืชระยะส้ันหลังฤดูเก็บเกี่ยวได้  
ท้ังยงัสามารถหาปลาในล�าน�า้ และเกบ็ของป่า 
ท�ากินตามประสา ด้วยพ้ืนเพชวีติของคนอสีาน
ผูกพันกับแหล่งน�้า เมื่อมีน�้า ย่อมน�ามาซึ่ง 
ปากท้องและรอยยิ้ม

พ่ีอ้อเสริมว่า นอกจากน�้าแล้ว ป่าท่ีนี่ยัง
อดุมสมบรูณ์ แต่ในความสมบรูณ์กม็คีวามเส่ียง 

เพราะผู ้คนต่างจดจ้องแสวงหาประโยชน์  
วันดีคืนดีที่ผู้คนหลับใหล ไม้พะยูงถูกตัดและ
ลกัลอบน�าออกจากป่า เหลอืเพยีงตอให้ชาวบ้าน
ดูต่างหน้า การต่อสู้เกิดข้ึนมาเนิ่นนานแล้ว 
และยังคงอยู่ตราบวันนี้

เรื่องราวหลากหลายหล่นไปตามทาง 
ขณะท่ีเราเข้าใกล้จุดหมายมากข้ึนเรื่อยๆ 
ระยะทาง 40 กิโลเมตรอันตรธานหายไป 
ในระยะเวลาอนัส้ัน พีย่เุทียบรถหน้าโฮมสเตย์ 
เพือ่ให้ผมแวะเกบ็ของและอาบน�า้ท่า ก่อนไป
ท�าความรู้จักกับต�าบลอีเซแบบเจาะลึก แต่ 
เท ่าท่ีผมฟังมา ก็ชวนให้รู ้สึกเชื่อแล้วว ่า 
ต�าบลนี้มีของดีอยู่มาก

ผมขอเอาตวัผ่านน�า้สักครู่หนึง่ กินข้าวเช้า
สักหน่อย แล้วค่อยเดินทางต่อ ผมว่าน่าจะ
สนุกแน่...
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ท�ำควำมรูจ้กัอเีซ
Get to know E-say 
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หลังอาบน�้า ผมตรงมาท่ีโต ๊ะอาหาร  
ส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจแบบผิดๆ คือการ
คิดว่าคนอีสานกินข้าวเหนียว มาถึงที่นี่จึงรู้ว่า
ไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมด เพราะคนศรีสะเกษกิน
ข้าวสวยเป็นหลกั ข้าวเหนยีวนีแ่ค่พระรองเท่านัน้ 

อิ่มท้องแล้ว ผมรอพี่ยุกับพี่อ้อมารับ เรา
ตรงเข้าองค์การบรหิารส่วนต�าบลอเีซกนัก่อน 
เพือ่ไปพบกบันายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล
อเีซ ผมถามพีย่วุ่า นายกฯ เป็นคนพ้ืนท่ีหรอืไม่ 
พี่ยุตอบว่า “แม่น”
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สุวรรณ โสดา



สบายดี :) อีเซ | 15 

ส�านักงาน อบต.อีเซ อยู่ริมถนนหลวง  
เป็นอาคารชั้นเดียวขนาดเล็ก อยู่ภายใต้เงา
ของต้นฉ�าฉาท่ีดอกก�าลังชูช่อและร่วงหล่นไป
บ้างแล้ว คนท่ีนีเ่รยีกต้นฉ�าฉา แต่คนภาคกลาง
อย่างผมเรียกต้นจามจุรี ก่ิงก้านของมันช่วย
ให้ร่มเงา ลดดีกรีความร้อนแรงของแสงแดด
เดือนเมษายน 

พี่ยุเดินน�าผมเข้าไปท่ีห้องของ สุวรรณ 
โสดา นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลอีเซ  
ผมพบชายร่างท้วมผิวคล�้าตามแบบฉบับ 
คนพื้นถิ่นนั่งจมกองแฟ้มอยู่ นายกฯ สุวรรณ
นี่เองท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนต�าบลอีเซ 
ด้วยการเสกน�า้จากห้วยทับทันเข้าสู่แปลงเกษตร
ของชาวบ้าน โดยนับตั้งแต่มีการเลือกตั้ง  
แกได้เป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลอเีซ
มาทุกสมัย เรียกว่าชนะใจคนที่นี่เสมอมา

ต�าบลอีเซมี 12 หมู ่บ ้าน ประชากร 
3,007 คน ทั้งหมดมีชาติพันธุ์ลาว ที่ผมต้อง
บอก เพราะจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วย 4 
ชาติพันธุ์ คือ ลาว เขมร ส่วย และเยอ เป็น
ความรู้ใหม่ส�าหรับผมจริงแท้ ส�าเนียงของ 
คนท่ีนี่จะออกเสียงส้ัน ห้วน ผิดกับอีสาน 
ตอนกลางที่ลากยาว และมีจังหวะเนิบช้ากว่า

นายกฯ สุวรรณเป็นคนบ้านอีเซ หมู่ที่ 5 
วิถีชีวิตผูกพันกับเกษตรกรรม เคยเฝ้ามองดู
พื้นที่ แล้วพยายามคิดว่าท�าอย่างไรถึงจะเอา
น�้าขึ้นมาใช้ได้ แกเปรียบเปรยว่าเหมือนหมา
เห็นปลากระป๋อง แต่เปิดกินไม่ได้

คนอีเซท�านาตามฤดูกาล เมื่อมีน�้าจาก
ห้วยทบัทัน ชาวบ้านจึงได้ท�านาปรังด้วย ส่วน
พื้นท่ีดอนปรับไปท�าไร่มันส�าปะหลัง ซึ่งมีท้ัง
แบบท่ีท�าประจ�า และแบบท่ีพวกเขาเรยีกกนัว่า 
‘มันปรัง’ คือปลูกในช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าว
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กันในครัวเรือน ข้าวราคาตก แต่ปุ ๋ยราคา 
เท่าเดิม ไหนจะแรงงานและค่าเช่ารถเกี่ยว 
ล�าพังข้าวอย่างเดียวอยู่ไม่ได้แน่นอน ต้อง
อาศัยลูกหลานไปท�างานต่างถิ่น ช่วยส่งเงิน 
มาพยุงครอบครัว

นอกจากธนาคารสีเขียวเข้มแล้ว ยังมี
กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเกือบทุกบ้านกู้หมุนเวียน 
แต่ความจรงินัน้โหดร้าย ด้วยคนจ�านวนไม่น้อย
กู้มาท�าประโยชน์ในปีแรก พอปีท่ีสองกห็าเงิน
มาส่งคนืเพือ่กู้ต่อ ท�าให้เงินท่ีกู้มาเป็นประโยชน์
เฉพาะก้อนแรก ส่วนก้อนต่อมาเข้าสู่วงจรของ
การแก้หนีอ้ย่างเดยีว คนท่ีมีภูมิคุ้นกนั หาทาง
เล่ียงหนีสิ้นได้ จงึจะรอดในทุกภาวะเศรษฐกิจ 

ส�าหรับทางออกของปัญหานี้ นายกฯ 
สุวรรณมองว่า หากตัดวงจรปุ ๋ยเคมีได้จะ
เป็นการเริ่มต้นท่ีดี เดี๋ยวนี้ชาวบ้านหลายคน
เริ่มตระหนักถึงผลเสีย เพราะมีคนเป็นโรค 
ไหลตาย และโรคระบบทางเดนิหายใจ จากนัน้ 
ค่อยเพิ่มองค์ความรู้อื่นเข้ามา 

นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจอย่างอ้อย  
ท่ีนายกฯ สุวรรณเล่าว่า มาตามกระแสของ
น�้าตาลมิตรผล ซึ่งส่งคนเข้ามาหาเครือข่าย
เพ่ือท�าเกษตรพันธสัญญา โดยมีโรงหีบอ้อย
อยู ่ท่ีอ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ แต่
เนือ่งจากโรงหีบอยู่ไกล และไม่มรีถมารบัผลผลติ 
เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้น  
เป็นเหตุให้อ้อยกับอีเซไม่ค่อยเป็นมิตรกัน

“ผมเองมองว่าออ้ยไม่เหมาะกับพื้นท่ี
ต�าบลอีเซ ตอนนี้จึงมีอยู่แค่ไม่ถึง 20 ไร่ แล้ว
ก็มียางพาราอีกประมาณ 300 ไร่ได้ ส่วน 
มันส�าปะหลังมีอยู่ราว 500 ไร่ และข้าว มี
หอมมะลเิป็นหลัก ไรซ์เบอร์รีป่ระปราย รวมกนั
มากกว่า 2,000 ไร่” นายกฯ สุวรรณเล่า 

ผมถามนายกฯ สุวรรณว่า ราคาข้าว
ปัจจุบันตกต�่าแบบนี้ ชาวบ้านมีปัญหาไหม  
แกตอบว่า ณ วันนี้ที่สัมผัสคลุกคลี แทบไม่มี
บ้านไหนท่ีไม่เป็นหนี้ เจ้าหนี้สีเขียวเข้มอย่าง 
ธ.ก.ส. นัน้ชาวบ้านคุ้นเคยด ีกู้ยมืมาหมนุเวยีน
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“อย่างน้อยถ้าคนปลูกข้าว เกบ็เข้ายุ้งฉาง 
ปลูกผักสวนครัวในบ้าน ไร่นามีสระน�้าขนาด
เล็ก ผลไม้แซมกนัไป สร้างอาหารให้ครวัเรอืน 
คือประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ก็น่าจะเป็นทางรอดของชุมชน แต่เหมือน 
ตลกร้าย ดว้ยทางนี้เหมาะกับคนมีอันจะกิน 
ไม่มีภาระมาก แต่การปรับเปล่ียนไม่ต้องท�า 
ทีเดยีว แบ่งพืน้ท่ีทดลองด ูน�า้เรามใีห้” นายกฯ 
สุวรรณอธิบาย

วนันีม้นีโยบายจากภาครฐัเรือ่งการท�านา
แปลงใหญ่ เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มช่วยเหลือ
กัน ลดต้นทุนการผลิต คัดเลือกพันธุ์ข้าวท่ีมี
มลูค่าทางการตลาด แล้วรวมกนัขาย แทนการ
แยกขายให้โรงสี ซึ่งท้ังหมดนี้ต้องอาศัยวินัย 
ตั้งแต่ระบบการผลิตไปจนถึงการท�าตลาด 
และจะยั่งยืนมากขึ้น หากสร้างแบรนด์ข้าว
ของตัวเองได้

ผมผ่านเข้ามาในต�าบล เห็นคนเลี้ยงวัว
และควายกันมาก นี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ
ชุมชน เรียกว่าเป็นอาชีพเสริม ช่วงไหนวัว
ราคาดี เกษตรกรก็ปลดเปลื้องภาระหนี้สินไป
ได้บ้าง

ส่วนเรื่องคนไหลออกนอกพื้นท่ี นายกฯ 
สุวรรณเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ วัฏจักรของคน
ส่วนใหญ่เคยผ่านชีวิตในกรุงเทพฯ มาแล้ว 
ท้ังนั้น แม้หลังปี 2540 หลายคนกลับบ้าน 
มาท�าเกษตร หวังยืนด้วยล�าแข้ง แต่พอถึง 
รุ่นลูกรุ่นหลาน กก็ลับเข้ากรงุเทพฯ อกี เรยีกว่า
เป็นห้วงชีวิตหนึ่งของคนชนบท ไม่ว่าจะท่ีใด
ของประเทศ 

“ไม่ใช่เรือ่งไม่ดนีะ กรงุเทพฯ เป็นศนูย์กลาง
ความเจรญิ เมือ่เมอืงกระจายความเจรญิออก
ไม่ได้ คนก็ต้องเป็นฝ่ายพุ่งเข้าหา อย่างน้อย
เม่ือถึงเวลา พวกเขาก็กลับมาพร้อมทักษะ 
อย่างเช่นการตัดเย็บ ชาวบ้านรับงานตัดเย็บ
ถุงมือจากโรงงานมาท�าท่ีบ ้าน กระจาย 
แทบทุกหมู่บ้าน สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า” 
นายกฯ สุวรรณขยายความ

จากเรื่องปากท้อง ขยับมาที่เรื่องสุขภาพ
ชุมชน ต�าบลอีเซมีโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลอีเซ โดยมี อสม.เป็นกลไก 
เสริมงานเชิงรุก ส ่วนงานไหนเกินความ
สามารถ ทาง อบต.อีเซจะจัดรถรับส่งฉุกเฉิน 
สายตรง 1669 เพือ่พาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
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โพธิ์ศรีสุวรรณ ซึ่งอยู่ห่างจากต�าบลประมาณ 
6 กิโลเมตร

นายกฯ สุวรรณเล่าติดตลกว่า คนแถบนี้
พอหาเงินมาได้ ดีใจก็ดื่มเหล้า เสียใจก็ 
ดื่มเหล้า หากแก้พฤติกรรมเส่ียงได้ ปัญหา
สุขภาพน่าจะลดลง ทาง อบต.จึงร่วมกับ 
ทุกภาคีเครือข่ายในต�าบล รณรงค์จัดงานบุญ
และงานศพปลอดเหลา้ แต ่ป ัญหาท่ีมา 
เหนือเมฆจริงๆ คือการเสพและขายยาบ้า  
ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของหลายอ�าเภอ นักค้า
ใช้จุดอ่อนของเยาวชนท�าให้พวกเขาตกเป็น
ทาสยา โดยท่ีผ่านมา อบต.พยายามหา
กิจกรรมกีฬา และให้ทุกภาคีช่วยกันสอดส่อง
พฤติกรรม

พูดถึงเยาวชน ในพ้ืนท่ีต�าบลอี เซมี
โรงเรียน 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านอีเซ เป็น
โรงเรยีนขยายโอกาส สอนตัง้แต่อนบุาล 1 ถงึ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับโรงเรียนเบญจคาม
วิทยาประชาสรรค์ ท่ีก่อตั้งโดยชาวบ้านจาก  
5 หมู่บ้าน เปดิสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และยังมีศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็ถงึ 4 แห่ง ซึง่ได้รบัการถ่ายโอนมาจาก
พัฒนาชุมชน 1 แห่ง กรมการศาสนา 2 แห่ง 
และส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาติ หรือ สปช. อีก 1 แห่ง 

ต�าบลอีเซยังเด่นเรื่องทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี
ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าสงวนตั้งแต่ปี 
2514 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งมีเนื้อที่
รวม 20,000 ไร่ ทับพืน้ท่ีท�ากินและท่ีอยู่อาศยั
ของชาวบ้าน เป็นเหตุให้ต้องเรียกร้องความ
ชอบธรรม ส่วนไหนชาวบ้านมีเอกสารสิทธ์ิก็
ด�าเนนิการออกโฉนด ส่วนไหนไม่ม ีแต่ถอืครอง
ท�าประโยชน์กนัมานาน กอ็อกเป็นพืน้ท่ี ส.ป.ก. 
เหลือเนื้อที่ป่าจริง 2,040 ไร่ ชื่อทางการคือ

ป่าสงวนแห่งชาตโินนลาน แต่ชาวบ้านเรยีกว่า
ป่าชุมชนโนนใหญ่ 

เมื่อมีป่า ชาวบ้านก็มีอาหารตามฤดูกาล 
อย่างเห็ดโคน ปีหนึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายล้าน 
รวมถึงพืชจ�าพวกมัน และแมลงต่างๆ โดย 
ท่ีผ่านมา อบต.อเีซจัดระเบยีบด้วยการท�าแนว
กันไฟ ถนนรอบป่า นอกจากป่าผืนนี้ นายกฯ 
สุวรรณบอกว่า ยังมีป่าบุ่ง ป่าทาม ท่ีอยู่ติด
ล�าน�้าห้วยทับทัน อีกประมาณ 800 ไร่ เป็น
จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของต�าบลอีเซ 

“ป่านี้ใต้ดินมีหินลูกรัง ซึ่งถูกขุดไปใช้
ประโยชน์ จนชาวบ้านเริม่ตระหนกัว่าถกูปล้น 
พวกนายทุนก็จ้องตาเป็นมัน หาคนมาแกล้ง
ถางท่ีปลกูมนั ยคูาลปิตสั เพือ่ให้ป่าเส่ือมโทรม 
แล้วจะได้ขอสัมปทาน ชาวบ้านไม่ยอม เผาไล่ 
ต่อสู้มาตัง้แต่ปี 2528 ชาวบ้านกลุ่มหนึง่ถกูจบั
ขึ้นศาล สู้กันจนหลุดมา ชาวบ้านประกาศขอ
รักษาป่าเอง จึงตั้งคณะกรรมการรักษาป่า 
ดแูลฟ้ืนฟปู่า พร้อมตัง้กฎกตกิาการใช้ประโยชน์ 
จนออกมาเป็นสโลแกน ‘ขุดมันใหถ้มเหง้า 
เห็ดเฒ่าจ่งไว้ ไม้ตายท�าฟืน แล้วป่าจะยืน  
คนจะยัง’ จากนั้นปลูกฝังจิตส�านึกให้เยาวชน 
โดยใช้ป่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติ กระท่ัง 
เกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องป่าในโรงเรียน 
บ้านอเีซ โรงเรยีนบ้านเสียว จนเดก็ซมึซบั สืบกนั
รุ่นต่อรุ่น สามารถถ่ายทอดออกมาผ่านเรยีงความ
ท่ีได้รบัรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ รวมถงึเป็น
มัคคุเทศก์น�าเดินป่าได้คล่องแคล่ว” นายกฯ 
สุวรรณอธิบาย

ผมฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันที ต่อม
ความอยากรู้กระตุ้นให้สองเท้าเริ่มก้าวเดิน 
เพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่าของจริงเป็นเช่นไร  
ผมไม่รบกวนเวลานายกฯ สุวรรณแล้ว ขอตัว
ออกเดินทางต่อกันเลย...
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สำรพนักำรบรหิำร
Management
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จดุแรกท่ีผมจะไป คอืสถานสูีบน�า้ บรเิวณ
ล�าน�้าห้วยทับทัน ท่ีเปรียบดั่งเส้นเลือดใหญ่
ของคนต�าบลอีเซ ผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่นาน 
เพราะนายกฯ สุวรรณบอกเล่าเรือ่งราวไว้แล้ว 
จากนั้นค ่อยกลับมาท่ีส�านักงานองค์การ
บริหารส ่วนต�าบลอี เซ เพื่อพบกับปลัด 
ตามนัดหมาย ก่อนเดินต่อไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบลอีเซที่รั้วอยู่ติดกัน...
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บริหารจัดการน�้า

เดินทางมาค่อนข้างไกล จุดหมายแรก 
คอืคลองดาบท่ีไหลผ่านพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีนี่
มีประวัติเนิ่นนาน โดยนายกฯ สุวรรณเล่าว่า 
ช่วงปี 2543 ที่เข้ามาเป็นสมาชิก อบต.อีเซ 
ก็มีคลองนี้อยู่แล้ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร แต่
สภาพช�ารุดทรุดโทรม ได้ใช้งานเพียง 2 ปี
เท่านัน้ คลองนีเ้ลยไม่ต่างจากคลองคอย เพราะ
ต้องคอยน�้า กระท่ังได้เปน็นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล จึงจัดการซ่อมคลองดาบ 
ให้ใช้งานได้อีกครั้ง แล้วใช้สถานีสูบน�้าด้วย
พลงังานไฟฟ้าสูบน�า้จากห้วยทับทันลงสู่คลอง

เส้นทางของล�าน�้าห้วยทับทัน เริ่มต้นใน
จังหวัดสุรินทร์ ท่ีอ�าเภอกาบเชิง ผ่านบัวเชด 
สังขะ ศรณีรงค์ ศขีรภมู ิส�าโรงทาบ โนนนารายณ์ 
รัตนบุรี เข้าสู ่จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีอ�าเภอ
ปรางค์กู่ แล้วไหลต่อไปยังห้วยทับทัน เมือง
จันทร์ โพธ์ิศรีสุวรรณ บึงบูรพ์ และราษีไศล 
โดยมีฝายราษีไศลคอยช่วยกักน�้า ก่อนปล่อย
ลงสู่แม่น�้ามูล รวมระยะทาง 190 กิโลเมตร 

อย่างท่ีนายกฯ สุวรรณกล่าวไว้ว่า มองน�า้
ผ่านไปเหมือนหมามองปลากระป๋อง กระท่ัง
ได้มาบริหารต�าบล ความคิดผันน�้าจากล�าน�้า
ห้วยทับทันมาใช้กเ็ริม่ตะกายจากฝันสู่ความจรงิ 
โดยใช้เงินสะสมท่ีมีอยู่ 6.9 ล้านบาท ขุด 
วางท่อพีวีซีจากล�าน�้าห้วยทับทัน ไปยังบ้าน
หนองหนัก หมู่ท่ี 6 ระยะทางท้ังส้ิน 3.5 
กิโลเมตร โดยวางท่อ 3 ช่วง ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเรยีงกนัไปตัง้แต่ 12 นิว้ 10 นิว้ และ 
8 นิ้ว ระหว่างทางก็ต่อท่อก้างปลาออกไปยัง
แปลงเกษตร และมีประตูน�้าหลายจุดเพื่อ
บังคับทิศทางการไหลของน�้า

งบประมาณท่ีมีอยู่ท�าได้เพียงวางระบบ
ท่อ นายกฯ สุวรรณจึงท�าเรื่องไปยังภาครัฐ
เพ่ือขอสถานีสูบน�้าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับ
การตอบรับมา 2 ตัว รวมกับของเก่าดั้งเดิม
ตั้งแต่มีแค่คลองดาบเป็น 3 ตัว

เริ่มวางระบบน�้ามาตั้ งแต ่ป ี 2548  
ถึงตอนนี้ครอบคลุมประมาณร้อยละ 70  
ของพื้นท่ี เมื่อมีน�้า เกษตรกรจึงท�านาปีได้
อย่างสบายใจ และบางปท่ีีน�้าไม่ขาดแคลน  
กท็�านาปรงัได้หลายจุด ส่วนพชืระยะส้ันอย่าง
ผักสวนครัวนั้นท�าได้แน่นอน
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ผมมาถึงสถานีสูบน�้า และได ้พบกับ  
สุรพงษ์ เพชรินทร์ เจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานี  
เขาน�าผมไปดูสถานีสูบน�้า ลักษณะเป็นแพ
ลอยอยู่ในล�าน�า้ห้วยทับทัน ปัจจบุนัเปิดใช้งาน
อยู่ 2 สถาน ีส่วนตวัเก่าปลดประจ�าการไปแล้ว 

สถานีหนึ่งสูบน�้าลงคลองดาบท่ีผมแวะ 
จุดแรก อีกสถานีสูบน�้าผ่านท่อพีวีซีใหม่ที่ต่อ
ไปลงท่อพญานาค ซึ่งเป็นท่อยื่นออกมาจาก 
ท่ีนา นอกจากใช้ในการเกษตรแล้ว ยงัใช้ส�าหรบั
อุปโภคบริโภคด้วย อย่างท่ีบ้านหนองหนัก  
หมู่ท่ี 6 จะมบ่ีอพกั โดยท�าประปาจากบ่อพกันี้ 
เพื่อจ่ายน�้าให้หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12

นี่เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของคนต�าบล 
อเีซ ท่ีมีความพร้อมเรือ่งน�า้ สามารถท�ากินได้ 
ปีไหนน�้าเยอะแล้วอยากท�านาปรังก็ท�าได้  
แต ่พี่ สุรพงษ ์บอกว ่าอย ่าพร ้อมใจกันท�า
ท้ังหมด เพราะเคยมีประสบการณ์จากครั้งท่ี
สูบจนน�้าแห้ง จึงขอความร่วมมือให้หันไป 
ปลูกพืชใช้น�้าน้อยบ้าง เช่น ถั่ว

ก่อนพีสุ่รพงษ์จะเข้ามาท�าหน้าท่ีดแูลเปิด
ปดิน�้า งานนี้เคยเป็นของเกษตรกรท่ีตั้งกลุ่ม
ดูแลกันเอง แต่ติดปัญหาเรื่องการซ่อมแซม 
และค่าไฟฟ้าท่ีสูงเอาการ ทาง อบต.อีเซ 

เลยดึงกลับมาจัดการ
เมื่อเกษตรกรต้องการใช้น�้า ขั้นตอน 

คือไปท่ี อบต.อีเซ เพ่ือท�าเรื่องขอซื้อน�้า 
ในราคาชัว่โมงละ 90 บาท จากนัน้พีสุ่รพงษ์จะ 
ด�าเนินการเปดิน�้าให้ และส�าหรับเกษตรกร 
ท่ีไม่มีท ่อพญานาคอยู ่ในท่ีดินของตัวเอง 
สามารถรวมกลุ่มกับคนท่ีมี แล้วเปดิน�้าผ่าน
กันมา หรือน�าท่อไปต่อพ่วงก็ได้

ผมถามพี่สุรพงษ์ถึงช่วงท่ีงานชุกท่ีสุด  
ได้รับค�าตอบว่าเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 
และในช่วงนาปรัง คือเดือนธันวาคมถึง
มกราคม 

ล�้าหน ้าขนาดนี้  ชลประทานจังหวัด
ศรีสะเกษจึงให้ต�าบลอีเซเป็นต้นแบบ โดย 
สูบน�้าจากห้วยทับทัน วางท่อคู่ขนานไปกับ
ถนน เพื่อท�าประปาจ่ายให้อีก 4 ต�าบลของ
อ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ผมนกึถงึค�าพูดของนายกฯ สุวรรณ เรือ่ง
หมาเห็นปลากระป๋อง สงสัยว่าคงฟังเพลง 
บ่าววีมาแล้วอิน ผมมองสายน�้าท่ีไหลไป 
ตามกระแส วันนี้คนอีเซไม่ต้องมองล�าน�้า 
ไหลผ่านเลยไปเพียงอย่างเดียวแล้ว...

สุรพงษ์ เพชรินทร์
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กองทุน สปสช.

ผมกลับมาท่ีห้องประชุมของ อบต.อีเซ 
เพื่อพบกับ พยอม จ�าปาขีด ปลัดองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลอเีซ ซึง่เป็นคนอ�าเภอโนนคณู 
แต่โยกย้ายมาอยู่อ�าเภอภูสิงห์ แล้วมาท�างาน
ที่อ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ วนเวียนอยู่ในจังหวัด
ศรีสะเกษ ถือว่าได้ท�างานรับใช้ถิ่นก�าเนิด
เหมือนกัน

เผลอนอกเรื่องไปหน่อย เลยรีบกลับมา 
กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลอีเซ หรือ
กองทุน สปสช. ตามที่เรียกกันติดปาก เข้ามา
สู่ต�าบลอีเซตั้งแต่ปี 2549 เรียกว่าเป็นต�าบล
น�าร่องของแถบนี้

อบต.อเีซ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หรือ อปท.ขนาดเล็ก ได้รับงบอุดหนุนราย

ประชากร หัวละ 40 บาท แล้วให้ อปท. 
สมทบอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ที่ผ่านมา 
อบต.อีเซสมทบเท่าตัวเกือบทุกปี

เมือ่มีกองทุน กต้็องแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 15 คน โดยนายก อบต.เป็น
ประธาน ก�านนัเป็นรองประธาน ผู้ทรงคณุวุฒิ
อีกท่านหนึ่งเป็นรองประธานคนท่ี 2 ปลัด 
อบต.เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่
บรหิารงานท่ัวไปเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร สมาชกิ 
อบต. 2 คน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต�าบลอีเซ อสม. 2 คน และผู้แทน
ชุมชน 5 คน เป็นกรรมการ นอกจากนี้ 
ยังมีอนุกรรมการอีกหนึ่งชุดคอยท�าหน้าท่ี 
กลั่นกรองและขับเคลื่อนการท�างาน

พยอม จ�าปาขีด

กองทุน สปสช.
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ปลัดขยายความว่า ต�าบลอเีซมีประชากร 
3,007 คน เม่ือ อบต.สมทบให้เท่าตัว จึง 
มีเงินกองทุนปีละมากกว่า 2 แสนบาท โดยใน
ปี 2560 ได้ท�ากิจกรรมท้ังหมด 23 โครงการ 
กระจายให้ท้ังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลอีเซ โรงเรียนภายในต�าบลท้ัง 2 แหง่ 
และภาคประชาชน

“อย่างกิจกรรมของ รพ.สต. เน้นท่ีการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปี แล้วแต่ว่าปีนัน้จะเลือก
กลุ่มเป้าหมายใด เช่น ผู ้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน ขณะท่ีกลุ ่ม อสม.เน้นเรื่องการ 
ออกก�าลงักาย ส่วนโรงเรยีนจดักิจกรรมอบรม
เรื่องท้องไม่พร้อม หรือปัญหายาเสพติด” 
ปลัดแจกแจงให้ผมฟัง

แต ่ท่ี โดดเด ่นในช ่วงป ีนี้  คือการท�า
ธรรมนูญสุขภาพต�าบล โดยต�าบลอีเซเป็น 1 
ใน 4 พื้นท่ีน�าร่อง ท่ีก�าลังขับเคลื่อนเรื่องนี้ 
โดยร่างธรรมนูญไว้แล้วระดับหนึ่ง และอยู่ใน
ขัน้ตอนการออกประชาคมทุกหมู่บ้าน ซึง่ปลัด
บอกว่าตั้งใจจะประกาศใช้ในเดือนธันวาคม 

อีกเรื่องท่ีไม่พูดถึงไม่ได้ คืองานศพและ
งานบุญปลอดเหล้า ท่ี อบต.อีเซขับเคลื่อน 
โดยใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช. 

“นายกฯ สุวรรณ เชือ่มเครอืข่าย 5 ต�าบล

ในอ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อด�าเนินกิจกรรม
งานศพและงานบุญปลอดเหล้า ถ้ามีงานศพ 
หรืองานบุญ เจ้าภาพต้องติดป้าย และไม่เอา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ข้ึนโต๊ะ โดยในช่วงกลาง
เดือนธันวาคมจะจัดเวทีคืนข้อมูลท่ีอ�าเภอ 
ตอนนี้ท�ามาหลายปี เป็นวัตรปฏิบัติไปแล้ว  
งบประมาณท่ีอนุมัติก็ เพื่อน�าไปจัดเวที  
ท�านทิรรศการ เฟ้นหาบุคคลต้นแบบขึ้นเวที” 
ปลัดอธิบายอย่างละเอียด

นอกจากนี ้ทางกองทุนต้องกนังบแต่ละปี
ไว้ส่วนหนึง่ ส�าหรบังานป้องกนัระงับโรคตดิต่อ
ในชุมชนที่เป็นกรณีเร่งด่วน และเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการท้ังหมด คณะกรรมการต้องมาคยุกนั
ว่าจะท�าอะไรในปีถัดไป เพื่อต่อยอดกิจกรรม
ไปเรื่อยๆ 

“กองทุน สปสช.นี้ค่อนข้างเปดิกว้าง ถ้า
เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ และเข้าข่ายภารกิจของ 
กองทุน กรรมการจะพิจารณาผ่านให้ทั้งหมด 
ถ้าเงินน้อยก็ปรับรูปแบบกัน อยากให้คน 
เข้ามามีส่วนร่วมทุกกลุ่ม” ปลัดทิ้งท้าย

นี่เป ็นหลักการท�างานแบบพอสังเขป  
ผมขอจบการสนทนาเรื่องกองทุน สปสช.ไว้
เท่านี้ เพราะในห้องประชุมมีผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
อีกคนนั่งอยู่กับเราด้วย...
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ศูนย์พัฒนาครอบครัว

เรยีกว่าเป็นคนกนัเอง ส�าหรบั บุญญรตัน์ 
ภูมลา ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวต�าบล 
อีเซ ซึ่งสวมหมวกหลายใบ เพราะเคยเป็นทั้ง 
อสม. อพม. และประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลอีเซ กระท่ังกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบาย 
ให้ท้องถิ่นตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในต�าบล  
พีบ่ญุญรตัน์กเ็ป็นคนขับเคลือ่นมาตัง้แต่เริม่ต้น

ศนูย์พัฒนาครอบครวัต�าบลอเีซก่อตัง้ขึน้
ในปี 2547 โดยส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หรือ 
พมจ. อุดหนุนงบประมาณจ�านวนหนึ่งมาให้ 

ถามว่าเงินมากไหม พี่บุญญรัตน์บอกว่า

ไม่ถึง 1 หมื่นบาท แต่ระดับนี้ให้หมื่นท�าแสน
อยู่แล้ว เริ่มจากส�ารวจกลุ่มเป้าหมายภายใน
ชุมชน จนพบปัญหาหนึ่งท่ีโดดเด่น คือเรื่อง
ช่องว่างระหว่างวยั ด้วยครอบครวัไม่ได้อยู่กนั
พร้อมหน้า พ่อแม่ออกไปท�างานต่างถิ่น ฝาก
ลูกไว้กับคนเฒ่าคนแก่ บ้านไหนเด็กเชื่อฟัง 
ก็สบายไป แต่มีไม่น้อยที่เกิดปัญหา

ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์จึงเลือกครอบครัวท่ี
มีปัญหามาท�ากิจกรรม โดยเลือกวันหยุดท่ี 
พ่อแม่อยู่บ้าน แล้วให้ทุกคนในครอบครัวมา
แสดงออกซึ่งความรัก เล่นเกมด้วยกัน และ 
ท�ากิจกรรมสันทนาการอีกหลายอย่าง 

ผลตอบรับออกมาดีอย่างน่าพอใจ ท�าให้



สบายดี :) อีเซ | 27 

พี่บุญญรัตน์มีพลังเขียนโครงการเสนอต่อ 
พมจ.ทุกปี โดยขอรับการสนับสนุนเพื่อให้ท�า
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

“เราพยายามคดิต่อยอด เชือ่มโยงไปเรือ่ย 
เพื่อท�าแผนงานเอาไว้ เรื่องครอบครัวต้องท�า
ต่อเนื่อง บางปีเราเน้นกลุ่มเด็ก บางปีเน้น 
ผู ้ปกครอง บางปีเน ้นท่ีวัยรุ ่นกลุ ่มเส่ียง”  
พี่บุญญรัตน์กล่าว

วันนี้พี่บุญญรัตน์มาคนเดียว แต่ไม่ได้
ท�างานคนเดียวหรอก เพราะมีคณะท�างาน
จากกลุ ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ท่ีมีอยู่
หมู่บ้านละ 1 คน คอยเก็บข้อมูลและสังเกต
ความเป็นไปในชุมชนของตัวเอง

อย่างปี 2560 นี้ พี่บุญญรัตน์ได้รับงบ 
มาแล้ว 10,000 บาท และ อบต.อเีซสนบัสนนุ
เพิ่มเติม เพื่อท�าโครงการลดละเลิกบุหรี่  
กลุ่มเป้าหมายหลกัคอืเยาวชนช่วงอาย ุ12-20 
ปี โดยให้เยาวชนที่ติดบุหรี่มาอบรม ร่วมกับ
ผู้ปกครอง และร้านค้า 

“คดิว่าจะเริม่ในเดอืนพฤษภาคม ท่ีช้าเพราะ
ยังหาวิทยากรไม่ได้ ติดต่อทางโรงพยาบาล
ศรสีะเกษไปแล้ว แต่ควิยงัไม่ลงตวั” พีบ่ญุญรตัน์
เล่า

เมือ่แต่ละโครงการแล้วเสรจ็ ข้ันต่อมาคอื
ประเมินผลลัพธ์ และเริ่มค้นหาประเด็น
ส�าหรับท�าโครงการในปีหน้า ซึ่งต�าบลอีเซ 
เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ พมจ.อยู่แล้ว เลย
ท�างานสอดคล้องต้องกันเป็นอย่างดี 

นอกเหนอืจากการจดักิจกรรม ทาง พมจ.
มักจะมีงบประมาณช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ภายในต�าบลทุกกลุ่มประชากร โดยศูนย์
พัฒนาครอบครัวต�าบลอีเซจะช่วยเจ้าหน้าท่ี
ค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับความช่วยเหลือ

เห็นแบบนีแ้ล้วดใีจแทนชาวต�าบลอเีซ ท่ีมี
คนชอบท�างานเพือ่ประโยชน์ของชมุชน อย่าง
บทบาทของพี่บุญญรัตน์ตอนนี้ แทบจะเป็น 
จติอาสาล้วน  ๆไม่เห็นมตี�าแหน่งใดได้ค่าตอบแทน 
ปลัดเลยแซวว่า ต้องมาเห็นตอนพี่บุญญรัตน์
เป็นประธานสภา ลีลาเขาว่าเหลือร้าย...

บุญญรัตน์ ภูมลา
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การจัดการขยะ

เดมิทีคนส่วนใหญ่ในชมุชนจดัการขยะกนั
ตามความเคยชิน ส่วนไหนเก็บขายได้ ก็รอ
พ่อค้าเร่มาซือ้ไป ส่วนไหนต้องก�าจดั กข็ดุหลมุ
เผา แต่เมื่อหันมาจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
จึงต้องท�าความเข้าใจกนัใหม่ โดยมเีจ้าหน้าท่ี
เป ็นพี่ เลี้ยง จัดประชาคมเพื่อส่ือสารให ้
ชาวบ้านเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และ 
คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่างมา 2 หมู่บ้าน

“ตอนแรกอยากท�าผ้าป่าขยะ แต่ท�าปีละ 
2 ครั้ง ต้องมีสถานท่ีจัดเก็บ เลยมาลงตัวท่ี
ตลาดนัดขยะ ซึ่งท�าเดือนละครั้ง” พี่เรืองไร
กล่าว

การท�าตลาดนัดขยะต้องอาศัยก�าลังจาก
ชาวบ้าน ท้ังก�าลังกายและก�าลงัทรพัย์ ช่วงแรก
มีอาสาสมัครเข้าร่วม 10 กว่าคน ออกเงิน
คนละ 100 บาทบ้าง 200 บาทบ้าง เพื่อใช้
รบัซือ้ขยะ โดยอ้างองิราคาจากร้านค้า จากนัน้

เมื่อเช้าตอนท่ีมาถึง ผมสังเกตเห็นถนน
ในหมู่บ้านไม่มีถังขยะสักใบ เลยลองถามพี่ยุ 
ท�าให้รู้ว่าท่ีต�าบลอีเซ ชาวบ้านจัดการปัญหา
ขยะด้วยตัวเอง

หลงัจากถ่ายรปูปลดัและพีบ่ญุญรตัน์แล้ว 
พีย่แุนะน�าให้ผมรู้จกักบั เรอืงไร อนิทรากอง 
นักวิชาการเกษตร ผมทวนต�าแหน่งเพื่อให้
แน่ใจว่าฟังไม่ผดิ พีเ่รอืงไรจงึบอกว่า อบต.อเีซ
มีเจ้าหน้าที่น้อย อะไรช่วยได้ก็ช่วยกัน

พี่เรืองไรเล่าถึงท่ีมาของการจัดการขยะ
ว่า เริ่มจากนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ีกระตุ ้นให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจัดการปัญหาดว้ยตัวเอง โดยชุมชน
เพิง่มาท�าอย่างจรงิจงัในเดอืนเมษายนนีแ้หละ 
แต่ท่ีไม่เห็นถงัขยะในหมู่บ้าน เป็นเพราะข้อจ�ากดั
เรือ่งงบประมาณ อบต.อเีซจงึไม่สามารถจดัหา
ถังขยะ รถเก็บขยะ และจ้างเจ้าหน้าที่



สบายดี :) อีเซ | 29 

อาสาสมัครจะขึ้นป้ายจ�าแนกประเภทขยะ 
และราคา อย่างช้าที่สุดหนึ่งวันก่อนตลาดนัด

อย่างนัดแรกของบ้านอีเซใต้ หมู ่ท่ี 7  
ได้ก�าไรจากการขายขยะประมาณ 800 กว่า
บาท ตัวเลขนี้หักค่าน�้า ขนม และก๋วยเตี๋ยว
ออกไปแล้ว  

“เงินตรงนี้ยังไม่มาก เราคุยกันว่าจะเก็บ
ไว้ก่อน รอให้เพ่ิมพูนค่อยมาว่ากัน อย่าง 
นัดแรกสองโมงเช้า เสร็จเกือบห้าโมงเย็น  
แต่ถ ้านัดตอ่มาขยะลดลง อาสาสมัครม ี
ความเข้าใจมากขึ้น เที่ยงก็คงเสร็จแล้ว อย่าง
บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 อาสาสมัครเริ่มจับจุด
ได้ แยกขวดพลาสติกใส พลาสติกขุ่น ขวด 
ซนัไลต์ ท่ีส�าคญัเริม่มคีนสนใจมาช่วยมากขึน้”  
พี่เรืองไรเล่า

ส�าหรับแผนในอนาคต พ่ีเรืองไรบอกว่า

ต้องขยายจนครบทุกหมู่ แต่กิจกรรมจะเปน็
ตลาดนัดเหมือนกันหรือไม่ ต้องพิจารณา 
โดยใช้ชุมชนเป็นที่ตั้ง 

ผมถามถึงขยะส่วนอื่นท่ีไม่สามารถขาย
ได้ พี่เรืองไรตอบว่าตอนนี้ขยะท่ัวไปต้อง 
ขุดหลุมเผาแล้วฝังกลบไปก่อน จนกว่าจะมี 
งบประมาณสร้างเตาหรือบ่อขยะ ส่วนขยะ
อันตราย ทาง อบต.อีเซจัดท�าจุดรับท้ิงไว้ท่ี
ศาลากลางบ้าน

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การขยับ
ขยายยังต้องใช้เวลา โดยพี่เรืองไรอธิบายว่า 
ต้องสร้างหมู่บ้านตัวอย่างให้เข้มแข็งจริงๆ 
เสียก่อน แล้วค่อยเข้าไปท่ีหมู่บ้านอืน่ และเมือ่
วนันัน้มาถงึ พีเ่รอืงไรคงไม่ต้องไปคนเดยีว ผม
เชื่อว่าจะมีอาสาสมัครตามไปช่วยเพื่อนบ้าน
เป็นแน่...

(สองจากซ้าย) เรืองไร อินทรากอง
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รั้วของโรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพ 
ต�าบลอีเซอยู่ติดกับท่ีท�าการ อบต.อีเซ โดย 
สังวาล สีตะริสุ ผู้อ�านวยการ รพ.สต.อุตส่าห์
เดินมารับ ผมตามไป ข้ามรั้วลวดหนามท่ี
หย่อนลงมาจนข้ามได้สบาย ผอ.สังวาลเดนิน�า
ผมเข้าไปในห้องท�างาน แอร์เยน็เฉยีบ แต่เป็น
แอร์ของห้องยาท่ีอยู่ติดกัน เพราะห้องของ 
ผอ.สังวาลไม่มีแอร์ อาศัยเปดิประตูห้องยา 
ทิ้งไว้ ผมทิ้งตัวลงนั่งที่โต๊ะฝั่งตรงข้าม...

ครบเครือ่งเร่ืองสขุภำพ
Health
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ก่อนผมเข้ามา เพิ่งมีคณะมาเยี่ยมท่ี 
รพ.สต.อีเซ ท�าให้ยังมีของว ่างเหลืออยู ่ 
ผอ.สังวาลเลยจัดแจงเสิร์ฟให้ผมด้วย 

เข้าเรือ่งกนัดกีว่า ต�าบลอเีซมโีรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต�าบลเพียงแห่งเดียว ดูแลทั้ง 
12 หมู่บ้าน เปดิท�าการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
ตามเวลาราชการ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ 
มีเจ้าหน้าท่ีขึ้นเวร คอยปฏิบัติหน้าท่ีและ

รพ.สต.อีเซ

อ�านวยความสะดวกให้ โดยบทบาทของ 
รพ.สต.คือให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น 
ครอบคลุมท้ังการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม  
และฟื้นฟู

“ส่วนงานรกัษานัน้ เราดแูลรกัษาพยาบาล
เบื้องต้น อยา่งเป็นไข้ ท้องเสีย ถ้ารุนแรง  
เราเรียกรถส่งต่อโรงพยาบาลโพธ์ิศรีสุวรรณ 
ส่วนงานป้องกัน เราท�าตามแผนงาน และมี
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องค์กรเหล่านี้ร่วมกันท�างาน สะท้อนปัญหา
เข้ามาท่ี รพ.สต. ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีของ รพ.สต.
ต้องมีข้อมูลประชากร สถานะสุขภาพ เพื่อ
สรา้งการท�างานท่ีต่อเนื่อง เช ่น เมื่อท�า
โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดแล้ว ก็ต้อง
มีกิจกรรมต่อยอด อย่างรณรงค์ให้ชาวบ้าน 
ลดการใช้สารเคม ีปลกูผกัสวนครวัรบัประทาน
เอง หรือถ้ายังไม่เชื่อมั่นเรื่องการท�าเกษตร
อินทรีย์ อย่างน้อยก็ต้องรู้จักป้องกันตนเอง 

ถึงตรงนี้ ผอ.สังวาลแนะน�าให้ผมรู้จักกับ 
ไอยรษิา เสาร์ศริ ิพยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 
ซึ่งมาร่วมวงสนทนาด้วย เธอเล่าถึงปัญหา
สุขภาพของคนต�าบลอีเซ ว่าหนีไม่พ้นโรค 
ยอดฮติอย่างเบาหวานและความดนั ยิง่ค้นหา
ก็ยิ่งเจอ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ สุขกับการกินจนเกินไป ทาง รพ.สต.
จึงพยายามท�าให้ผู ้ป ่วยตระหนักและรู ้ถึง 
เหตุปัจจัย โดยเปิดคลินิกเบาหวาน ความดัน 
ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน

เท่าท่ีผมเคยได้ยนิจาก รพ.สต.อืน่ๆ หมอ
จะเข้ามาประจ�าท่ี รพ.สต.เดือนละครั้ง ใน 
วันท่ีมีคลินิกเบาหวานความดัน แต่ของท่ีนี่
พิเศษ เพราะหมอเขา้มาเพียงปีละ 2 ครั้ง 
ท�าให้ท้ัง ผอ.สังวาล และพยาบาลวิชาชีพ  
ต้องเป็นทีมคอยดูแลติดตามอาการ โดย 
ไอยรษิาบอกว่า ถ้ามเีคสท่ีต้องได้รบัค�าปรกึษา
จากแพทย์ เธอจะติดต่อหมอผ่านไลน์ เพื่อ
รับค�าแนะน�า

อกีอาการยอดฮติคอืปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ 
ด้วยบริบทของชุมชนเกษตรกรรม ชาวบา้น
ต้องใช้แรงกายในการท�างาน ใครปวดใคร
เมื่อยก็เดินเข้าคลินิกแพทยแ์ผนไทย ท่ีเปดิ
ท�าการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยมีท้ังบริการ 
อบ ประคบ และนวด 

กรณีฉุกเฉินด้วย ส่วนงานส่งเสริม มีคลินิก
วางแผนครอบครัว ฝากครรภ์ ตรวจสุขภาพ 
แล้วกส่็วนงานฟ้ืนฟ ูมงีานแพทย์แผนไทย และ
ออกท�ากายภาพผู ้ป ่วยติดบ้านติดเตียง” 
ผอ.สังวาลอธบิาย

ส�าหรบัหัวใจของการท�างานท่ีนี ่ผอ.สังวาล
กล่าวว่า เน้นสร้างการมีส่วนร่วม ท้ังท้องท่ี 
ท้องถิ่น อสม. อผส. วัด และโรงเรียน โดย
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นอกจากนี้ ยังมีส่วนงานทันตกรรม โดย 
รพ.สต.อีเซ มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ช�านาญงาน แต่ความจริงนั้นโหดร้าย เพราะ
ท้ังอ�าเภอโพธ์ิศรี สุวรรณมีเจ ้าพนักงาน 
ทันตสาธารณสุขช�านาญงานเพียง 3 คน  
จงึต้องเวยีนไปท�างานตาม รพ.สต. ท้ัง 8 แห่ง 
ใน 5 ต�าบล

“ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขารู้ จะโทรเข้ามา
ถามก่อนว่าอยู่ไหม” ไอยริษากล่าว

ผมถามเรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
ในต�าบล ผอ.สังวาลอธิบายว่า ท่ีนีเ่ป็นต้นแบบ
การดูแลผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุท่ีได้รับ 
คัดเลือกจาก พมจ.ใหม้ีศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายภุายในต�าบล และท่ีด�าเนนิการล่าสุด 
คอืระบบการดแูลระยะยาว หรอื Long-term 
Care โดยใช้แบบทดสอบกลางจากส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อค ้นหา 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แล้วส่งเจ้าหน้าที่
ไปอบรมแคร์แมเนเจอร์ (Care Manager) 
และแคร์กีฟเวอร์ (Care Giver)

ไอยรษิาคอืคนท่ีได้ไปอบรมแคร์แมเนเจอร์ 
เธอเล่าว่าตอนส�ารวจนั้น พบกลุ่มเป้าหมาย 
13 คน โดยหลกัเกณฑ์ก�าหนดให้มแีคร์กฟีเวอร์ 
1 คน ต่อผู้ที่ต้องได้รับการดูแล 10 คน ทาง 
รพ.สต.อีเซจึงส่งเข้าอบรม 2 คน 

ผอ.สังวาลเสริมว่า ปัญหาคืองบดูแล 
รายหัว Long-term Care หัวละ 5,000 
บาท โอนมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
ด ้วยมีข ้อท ้วงติงจากส�านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ซ�้ายังมีประเด็นว่า 1 ใน 2 คนที่ส่งไป
อบรมเป็น อสม. ซึง่ทางกระทรวงเห็นว่าได้รบั
ค่าตอบแทนอยู่แล้ว ท�าให้ สปสช.ต้องออก
ระเบียบต่อท้ายมาอีก แต่ตอนนี้แคร์กีฟเวอร์
เริ่มท�างานไปบ้างแล้ว

ผมคุยสัพเพเหระต ่ออีกสักพัก พอ 
ผอ.สังวาลทราบว่าผมพกัในบ้านแปะ หมู่ท่ี 4 
เลยเชญิให้ผมออกมาท่ีศาลากลางบ้าน เพราะ
คืนนี้ รพ.สต.อีเซไปจัดประชาคมขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพ เพ่ือรีบประกาศใช้ให้ทัน
ภายในปีนี้ ผมว่าจะลองไปดู...

ไอยริษา เสาร์ศิริ สังวาล สีตะริสุ
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หมูบ้่ำนจดักำรตนเอง
บ้ำนแปะ หมูท่ี่ 4
Self-managed village

ผมเดินทางกลับไปยังบ้านแปะ หมู่ท่ี 4 
เพ่ือไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ประจ�าหมู่บ้าน  
ท่ีนี่เป็นหมู่บ้านจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ  
มีกลุ่มสัมมาชีพอยู่มากกว่า 10 กลุ่ม แต่ผม
ไปไม่ครบหรอก ต ้องเก็บพื้นท่ีไว ้เล ่าถึง
หมู่บ้านอื่นบ้าง มิฉะนั้นจะเป็นท่ีครหาว่าอีเซ
เด่นอยู่หมู่บ้านเดียว พี่ยุพาผมเดินทางมาถึง
ลานซี เมนต ์ ซึ่ งอยู ่หน ้าทางเข ้าหมู ่บ ้าน  
ต้นฉ�าฉายืนตระหง่าน แผ่ก่ิงก้านให้ร่มเงา 
ผู้ใหญ่บ้านมารออยู่แล้ว...

หมูบ้่ำนจดักำรตนเอง
บ้ำนแปะ หมูท่ี่ 4
Self-managed village
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คนออกตัวกล่าวต้อนรับคือ สมพงษ ์ 
ชิณศรี ผู้ใหญ่บ้านแปะ หมู่ท่ี 4 เรานั่งลงท่ี
ศาลาท�าการ รายล้อมด้วยผู้ช่วยหลายคน 
ข้างๆ มีกองขี้เลื่อยวางอยู่ เป็นสัญญาณว่า 
การผลติรอบใหม่ใกล้เข้ามา แต่ผู้ใหญ่สมพงษ์
เผยว่าช่วงนี้ขาดแรงงาน

บ้านแปะ หมู่ที่ 4 จัดเป็นหมู่บ้านขนาด
กลางค่อนไปทางเล็ก มีประชากร 354 คน 
จาก 78 หลังคาเรือน โดยหลังคาเรือนนี้รวม
วัดเข้ามาด้วย ที่นี่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ หรือ
เรียกกันอย่างถ่อมตัวว่า หมู่บ้านสัมมาชีพ  
ทุกคนมีงานมีอาชีพ ไม่ถึงกับร�่ารวยล้นฟ้า  
แต่สุขอยู ่ในที คนส่วนใหญ่ท่ีอยู ่บ ้านล้วน 
ท�านา ยามว่างจากท�านาก็มีอาชีพเสริม  
อย่างที่ผมเห็นอยู่นี้ คือกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า

กลุ่มนีเ้ริม่ต้นมาตัง้แต่ปี 2549 โดย กศน.
เขา้มาฝึกอบรมให้ หลังฝึกเสร็จชาวบ้าน 
รวมกลุ่มกันท�า แต่ติดท่ีต้องไปซื้อวัสดุไกล 
ถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลยท�าได้ไมต่ ่อเนื่อง 
เท่าไรนัก

“ท�าๆ หยุดๆ มือก็ไม่นิ่ง บางครั้งนึ่งก้อน
ไม่สุก มาหยอดเชื้อ เห็ดไม่งอก แต่ตอนนี ้
เริ่มเข้าท่ี เพราะท�าตอ่เนื่องมา 3 ปีแล้ว” 
ผู้ใหญ่สมพงษ์เล่า

ยิง่ในห้วงปีท่ีผ่านมา กลุ่มเพาะเห็ดบ้านแปะ
ได้รับงบประมาณจากพัฒนาชุมชน 16,000 
บาท จงึผลิตได้มากขึน้ ส่วนเงินท่ีได้จากหลาย
ทิศทางก็เก็บสะสมเป็นกองกลาง ส�าหรับซื้อ
วัตถุดิบมาท�าก้อนเห็ด หนึ่งปีต่อหนึ่งรุ่น โดย
เริ่มท�าก้อนช่วงเดือนเมษายนนี้ ถ้ามีแรงงาน
ครบ ผู ้ใหญ่บอกว่าหนึ่งสัปดาห์ท�าเสร็จ 

เห็ดนางฟ้าเศรษฐกิจ

สมพงษ์ ชิณศรี

เห็ดนางฟ้าเศรษฐกิจ
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3,000 ก้อน จากนั้นหยอดเชื้อ แล้วรอไปอีก 
45 วัน เห็ดจะเริ่มออก ก้อนหนึ่งให้ผลผลิต
นานถึง 8 เดือน เก็บขายกันยาวๆ ไป

อย่างขี้เลื่อยที่วางกองอยู่ข้างๆ นี้ ใช้ท�า
ก้อนได้อีก 4,000 ก้อน และด้วยความท่ี 
ไม่ได้ลงหุ้น กลุ่มจึงจ่ายเป็นค่าแรง ช่วงท�าก้อน
ให้ราคากันที่ก้อนละ 1 บาท เมื่อเห็ดออกจึง
ให้คนดูแลเก็บไปขาย แบ่งสัดส่วนให้คนขาย
ร้อยละ 40 เงินหมุนเวียนกันไปอย่างง่ายๆ 
ใครท�าก็ได้ค่าแรง

“ช่วงปดิเทอมเด็กๆ ก็มารับจ้างอัดก้อน 
ตัวเล็กตัวน้อยพาแม่มาช่วยอัด เดี๋ยวไมแ่น่น 
ไม่ได้เท่าเพื่อน” ผู้ใหญ่เล่าติดตลก

ผู ้ใหญ่สมพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าม ี
เงินทุน มีก�าลังคน ก็ท�าหมุนเวียนไปเรื่อยๆ 
ได้แบ่งขายกันในหมู ่บ ้าน ดีกว่าอยู ่เฉยๆ  

พอท�าเสร็จก็หาอย่างอื่นท�าต่อ 
ผมขอถามนอกเรื่องสักนิด ช่วงนี้ราคา

ข้าวเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ใหญ่ตอบว่าราคาไม่ดี 
ข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 9-10 บาทเท่านั้น  
ถ้าจะให้ชาวนามีความสุข ต้องกิโลกรมัละ 15 
บาท ตอนนี้ใครหยิบจับท�าอะไรเปน็เงินได ้
ก็ต้องท�า เลี้ยงวัว ควาย ไก่ และท�าตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง ช่วยให้พออยู่ได้ อย่างน้อย
ก็ท้องอิ่ม 

เห็นจะจริงอย ่างท่ีผู ้ใหญ่สมพงษ ์ว ่า  
อย่างน้อยมบ้ีานอยู่ มข้ีาวกินอิม่ท้อง ลกูหลาน
ได้เล่าเรียน หยุดความต้องการอยู่แค่พื้นฐาน 
ก็น ่าจะสร้างสุขให้ชีวิตได้ ผมคิดตามได ้
อยู่หรอกนะ แต่พอจะปฏิบัติจริง ท�าไมช่าง
ยากเย็นนัก...
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จากลานซเีมนต์ พีย่พุาผมข้ึนรถหลบแดด
ท่ีก�าลังแรงจัด แอร์ในรถยังไม่ทันท�างาน 
เต็มท่ี เราก็มาถึงจุดหมายต่อไปแล้ว เมื่อลง
จากรถ ผมจ�าได้ทันทีว่าเป็นร้านคา้ช�าซึ่งอยู ่
ติดกับโฮมสเตย์ที่ผมพัก 

ท่ีนี่เป็นร้านค้าช�าของชุมชน ทุกคนเป็น
เจ้าของร่วมกัน ในเมื่อชุมชนอยู ่ห ่างไกล  
แล้วยังต้องกินต้องใช้ ร้านค้าชุมชนจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของพวกเขา

ผู้ใหญ่สมพงษ์เล่าว่า ร้านค้าแห่งนีเ้กิดขึน้
ตั้งแต่ปี 2551 จากการรวมกลุ่มของสมาชิก
ในบ้านแปะ โดยลงหุน้กัน ราคาหุ้นละ 100 
บาท คนละไม่เกิน 20 หุ้น จนได้เงินตั้งต้น 
มาทั้งหมด 54,000 บาท ส่วนหนึ่งใช้สร้าง
โรงเรอืน ต่อเตมิจากฉางข้าวเก่าบนท่ีดนิขนาด 

13 ตารางวาผืนนี้ และส่วนท่ีเหลือน�าไปซื้อ
ข้าวของ แล้วเปิดขายเรื่อยมา

ต่อมารฐับาลมอบเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้
ต�าบลละ 5 ล้านบาท โดยบ้านแปะได้รบัเจยีด
มา 4 แสนบาท แบ่งมาลงกับร้านค้าจ�านวน  
1 แสนบาท จากนั้นมีเงินประชารัฐมาอีก
หมู่บ้านละ 5 แสนบาท บ้านแปะจึงแบ่งมา 1 
แสนบาทเพื่อท�าร้าน ปูกระเบื้องใหม่ และ 
ซื้อของเข้าร้าน จนออกมาไฉไลอย่างที่เห็น

สมาชิกของร้านค้าชุมชนก็คือคนจากท้ัง 
77 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน แล้วยังมี
สมาชิกจากบ้านหนองหนัก หมู ่ท่ี 6 และ 
บ้านโนน หมู ่ท่ี 12 มาร่วมด้วย จนวันนี้
วิสาหกิจชุมชนสวัสดิการร้านค้าบ้านแปะ 
มีสมาชิกทั้งหมด 106 คน

ในแต่ละวัน คนขายจะลงบันทึกการขาย

วิสาหกิจชุมชนสวัสดิการร้านค้าบ้านแปะ
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เป็นรายวัน เรียงหมายเลขสมาชิกตั้งแต่ 1  
ถงึ 106 เมือ่มสีมาชกิบ้านใดมาซือ้ กล็งบนัทึก
ยอดซื้อไว้ ผมยืนดูรายการในสมุด วันนี้ 
บางคนซือ้ของไปแล้ว 7 ครัง้ ถงึรอบปันผลคง
ได้เยอะน่าดู

ท่ีนีปั่นผลกนัทุก 6 เดอืน ตรงกบัวนัท่ี 31 
มกราคม และ 31 กรกฎาคม โดยก�าไรสุทธิ
ของร้าน แบ่งเป็นค่าตอบแทนคนขาย ร้อยละ 
30 ปันหุ้น ร้อยละ 30 เฉลี่ยคืนผู้ซื้อ ร้อยละ 
25 สมทบร้านค้า ร้อยละ 5 และกรรมการ
ตรวจบัญชี ร้อยละ 10

ผู้ใหญ่สมพงษ์เสรมิว่า ก่อนปิดรอบบญัชี 
ใครติดหนี้ต้องรีบมาใช้ มิเช่นนั้นจะไม่ได้
เงินปันผล อย่างปีท่ีผ่านมา ได้ปันผลหุ้นกัน

มากถึงหุ้นละ 44 บาท และเงินเฉลี่ยคืนอยู่ที่
ร้อยละ 3 ส่วนคนขายที่ร้านมี 2 คน แต่ละ
เดือนจ่ายค่าจ้างรวมกัน 4,000 บาท

ผมแอบดูยอดขายของทางร้าน พบว่า
ขายได้มากถงึเดอืนละแสนกว่าบาท นอกจาก
สินค้าแล้ว ยังมีตู ้เติมเงินมือถือ ซึ่งรา้น
สามารถท�าก�าไรได้ประมาณ 600 บาท 
ต่อเดือน

ผมโชคดีท่ีมาพักอยู่ข้างร้าน ขาดส่ิงใด 
ก็แวบออกมาซื้อได้ แต่ถามเผื่อไว้หน่อยว่า 
ปดิกี่โมง ได้รับค�าตอบจากแม่ค้าตัวน้อยว่า 
เปดิตั้งแต่ตีห้า ถึงประมาณสองทุ่ม รู้แบบนี้
ผมจะได้กะเกณฑ์เวลาถูก ติดอย่างเดียวคือ 
ไม่ได้ปันหุ้นกับเขานี่แหละ...
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จิ้งหรีดจ๋า

สุริยน เรืองสา



สบายดี :) อีเซ | 43 

จากร้านค้า พี่ยุ-พี่อ้อพาผมเลาะเข้ามา 
ท่ีบ้านจิ้งหรีด ฟังจากชื่อก็รู ้ว ่ามีกลุ่มเล้ียง
จิ้งหรีดอยู่ แต่น่าเสียดายท่ีช่วงนี้พักไป ด้วย
ชาวบ้านติดกิจธุระอย่างอื่น พี่ๆ เลยพาผมไป
ท่ีบ้านของ สรุยิน เรอืงสา แทน ความจรงิแล้ว
พีสุ่รยินไปเรยีนรู้พร้อมกนักบักลุ่ม แต่ตดัสินใจ
แยกออกมาท�าเอง 

พี่สุริยนเท้าความว่า ตอนแรกทาง กศน.
ต�าบลอเีซมงีบประมาณเข้ามาฝึกอาชพีชาวบ้าน 
พี่สุริยนได้ไปเห็นไปสังเกตการเลี้ยงจิ้งหรีด 
เลยกลับมาทดลองท�าด้วยเงินทุนส่วนตัว 

ขั้นแรกต้องเตรียมบ่อเลี้ยง โครงร่าง
หน้าตาเหมือนโต๊ะสนุกเกอร์ มุงด้วยมุ้งลวด 
จากนั้นซื้อไข่จิ้งหรีดมา 20 ขัน ราคาขันละ 
20 บาท น�ามาใส่กระสอบบ่มไว้ ประมาณ 
7-14 วัน จะเริ่มฟักเป็นตัว เลี้ยงต่อไปอีก
ประมาณ 40-45 วัน จนจิ้งหรีดโตเต็มท่ี  
พี่สุริยนบอกว่า ช่วงนี้จิ้งหรีดจะเริ่มส่งเสียง
ร้อง ซึ่งเป็นสัญญาณของการวางไข่ ให้น�าดิน
และแกลบด�าเปียกหมาดๆ มาวางในบ่อ แล้ว
จิ้งหรีดจะมาไข่ไว้ 

ก่อนน�าออกขาย ต้องล้างท้องเพื่อก�าจัด
หัวอาหารออก โดยให้กินฟักทองไปหนึ่งวัน
หนึ่งคืน รุ่งขึ้นก็พร้อมจับขายให้พ่อค้าซึ่งมา

รับซื้อถึงที่ ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท 
“ถ้าจังหวะไม่ดี พ่อค้ามีของล้น ผมก็เอา

ไปเร่ขายเอง” พี่สุริยนกล่าว
ผมรับฟังด้วยความตั้งใจ เพราะเห็นเป็น

ของใหม่ เจ้าของบ้านเสริมว่า เมื่อเล้ียงมาก 
ก็ต้องล�าดับเวลาแต่ละบ่อ เพื่อให้มีจิ้งหรีด
ขายตลอดทั้งปี โดยพี่สุริยนจะวางไข่ไว้บ่อละ 
15 ขัน 

ส่วนปัญหาท่ีพบ อย่างแรกคือฤดูกาล 
เพราะในฤดูหนาวจิ้งหรีดจะฟักไข่ยากและ
เจริญเติบโตช้า ท�าให้ได้ผลผลิตน้อย แต่ถ้า
ตลาดต้องการ นั่นหมายถึงราคาต่อกิโลกรัม
ท่ีสูงขึ้น อีกเรื่องท่ีหนีไม่พ้น คือราคาอาหาร
จิ้งหรีดท่ีสูงถึงกระสอบละ 430 บาท โดย 
พี่สุริยนต้องใช้บ่อละ 2 กระสอบ 

นี่ จึงเป ็นอาชีพท่ีเสริมจากการท�านา  
ให้พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ผมเดินดูบ่อ
จิ้งหรีดจนเลยไปถึงอีกฝั่งของตัวบ้าน เห็น 
แม่ของพี่สุริยนนั่งต�าหมาก เป็นภาพท่ีชวน 
ให้อบอุ ่นใจ ผมทักทายและขอถ่ายรูปแก 
ไว้ด้วย ลองดูสิ สีหน้าแววตาแกดูมีความสุขดี  
ฉับพลนัผมกน็ึกถึงตัวเองยามแก่เฒ่า คดิแล้ว 
กระอักกระอ่วนอยู่ในใจ...
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E-say salon

เข้ามาฝังตวัในชมุชน สอนวนัจันทร์ถงึวนัศกุร์ 
เป็นเวลาเกอืบสองเดอืน ระหว่างท่ีเรยีนกเ็ริม่
หาพื้นที่เปิดร้าน ตอนแรกจะเปิดที่ อบต.อีเซ 
แต่ความที่มีแขกไปมา ดูจะไม่ดี เลยเลือกที่นี่ 
สอนไปท�าไป” พี่นารีรัตน์เล่า

เมือ่ฝึกส�าเรจ็กไ็ด้รบัประกาศนยีบตัรจาก
ศูนย์ฯ ทั้งยังได้รับงบประมาณอีก 1 แสนบาท 
พี่ๆ  ซึง่เป็นช่างเสรมิสวยเตม็ตวัแล้ว จึงน�าเงิน
มาตกแต่งร้าน ปูกระเบื้อง ซื้อของใช้ที่จ�าเป็น 
อย่างแชมพู ครีมนวด และอุปกรณ์ต่างๆ  
โดยพี่นารีรัตน์เป็นโต้โผในการบริหารจัดการ
ช่างเสรมิสวยที่หมุนเวียนกันอยู่ 10 คน

“บางคนมโีอกาสไปเปิดร้านท่ีอืน่ มอียู่ 10 
คนท่ีเกาะกลุ่มกัน แต่เรียนแล้วไม่พอ งาน
เสริมสวยมันวิ่งไปตามเทรนด์ ช่างต้องตาม 
ให้ทัน หาความรู้เพิ่ม อย่างพวกเซลส์ท่ีขาย
อุปกรณ์ แชมพู ครีมนวด ไฮไลต์ ถ้าซื้อของ
กับเขา จะมีช่างมาสอน แนะน�าวิธีการใช้  
เราก็ได้ความรู้เพิ่ม ขณะท่ีศูนย์ฯ มาเยี่ยม 
ทุกปี นับปีนี้ก็ 4 ปีแล้วที่ท�าร้านเสรมิสวยมา” 
พี่นารีรัตน์กล่าว

E-say salon มีช่างประจ�า 2-3 คน 

เม่ือกล่าวค�าอ�าลาพี่สุริยนแล้ว ผมได้ยิน
ไม่ถนดัเท่าไร ตอนท่ีพีย่-ุพีอ้่อบอกว่าจะพาไป
ร้านเสริมสวย 

แล้วก็เป็นเล่นไป เพราะรถมาจอดหน้า
ร้านเสรมิสวยจรงิๆ ป้ายหน้าร้านมีชือ่ตดิหรา
ว่า ‘E-say salon’ ผมบอกตัวเองว่าเป็น 
เรื่องจริง หูไม่ได้แว่วหรือเพี้ยนไป

ที่ร้านตอนนี้มีช่างอยู่ 3 คน คือ นารีรัตน์ 
โพธ์ิชัย, ภรณ์มณี เทพศิริ และอนุสรา  
สายสินธุ์ คนหลังสุดเป็นเจ้าบ้านโฮมสเตย์ 
ท่ีผมพัก วันนี้มาร ้านเลยพาน้องเดนนิส 
ลูกชายคนเล็กมาด้วย

พี่นารีรัตน์ คนนี้เสียงดังฟังชัดดี ดูจาก
ไฮไลต์สีทองท่ีเส้นผม ก็เดาได้ว่าชอบทางนี้ 
เธอเทา้ความว่าเมื่อหลายปีก่อน ศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ติดตอ่มายัง 
อบต.อีเซ ให้ช่วยรวมกลุ่มสตรี 30 คน เพื่อ
ค้นหาอาชีพที่อยากท�า

“พวกพีค่ยุกนั ตอนนัน้ต�าบลอเีซไม่มร้ีาน
เสริมสวย เราก็ชอบ ถึงกับดิ้นรนไปท�าท่ีอื่น 
เราอยากเรียนทางนี้ ศูนย์ฯ เลยจัดวิทยากร
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ต่อวัน ไม่ได้มีก�าหนดกฎเกณฑ์ตายตัว โดย 
พ่ีภรณ์มณีอธิบายว่า ถ้ายึดกฎเกณฑ์มาก 
จะอยู่ไมไ่ด้ เพราะแต่ละคนมีภาระ ลูกเล็ก  
พ่อแม่ท่ีชรา เรียกว่าต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ 
ยืดหยุ่นให้กัน ถ้าคนมารอคิวเยอะ ก็โทรตาม
กัน เพราะส่วนใหญ่อยู่ในต�าบลอยู่แล้ว

ส�าหรับรายได้จะถูกหักเข้าร้านร้อยละ 
20 เพื่อเก็บเป็นทุนซื้อของ ส่วนท่ีเหลือคือ 
รายได้ของช่าง แบ่งกนัรายวนัไปเลย พีน่ารรีตัน์
บอกว่าแบบนีง่้ายด ีมคีวามเสมอภาค ไม่ต้อง
มารวมมาคิดแบ่งวุ่นวาย

ช่างเสรมิสวยร้านนีท้�าได้ทุกอย่าง แต่เน้น
ศรีษะสตร ีชายหนุ่มอย่างผมจงึหมดสิทธ์ิ โดย
มีบริการตั้งแต่สระไดร์ ตัดซอย ท�าสี ยืดผม  
สปาผม อบไอน�้า ไปจนถึงนวดหน้า ถ้าเป็น
บรกิารท�าสีกบัยดืผม ช่างจะได้เงินมากหน่อย 
แล้วก็เผื่อให้ดีใจเลน่ว่า ลูกค้าผู้ชายสามารถ
มาใช้บริการย้อมสีผมได้ จะด�าหรือไฮไลต ์
ก็แล้วแต่ 

พี่นารีรัตน์กล่าวต่อไปว่า ช่วงท่ีมีคนมา 
ดูงาน เขาเห็นร้านเสรมิสวยนี้แล้วสนใจ เลย
ให้เบอร์โทรศัพท์ไป จนกระท่ังติดต่อและ 

ได้รบัการอบรมเหมือนกนั นีเ่ป็นเรือ่งท่ีน่าดใีจ 
อย่างน้อยก็มีคนให้ความส�าคัญ

ในหนึ่งวันมีลูกค้าเข้าร้านประมาณ 5-6 
คน ถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะมากหน่อย ท�ากัน
ไม่ทัน เพราะกลับบ้านท้ังที ใครก็อยากสวย 
แม้จะมีช่างหลายคน แต่พื้นที่ร้านมีน้อย ต้อง
อาศัยจัดกระบวนงานไปตามประสบการณ์ 
ส่วนวนัไหนไม่มใีครเข้าร้าน กม็หัีวช่างนีแ่หละ 
ผลัดกันฝึกปรือฝีมือ...

(จากซ้าย) อนุสรา สายสินธ์ุ, นารีรตน์ โพธิ์ชัย และภรณ์มณี เทพศิริ
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เมื่อวานพอเสร็จจากร้านเสริมสวย ผมก็
ไม่ได้ไปไหนต่อ กลับเข้าโฮมสเตย์พักผ่อน 
ช่วงค�่าแอบไปดูประชาคมธรรมนูญสุขภาพ 
ท่ีศาลากลางบ้าน คึกคักดี พยาบาลวิชาชีพ
พยายามอธิบายให้ชาวบ้านเห็นโทษของ 
บหุรีแ่ละเหล้า ส่วนใหญ่นัง่ฟัง มีเรยีกเสียงฮา 
ได้หน่อยกพ็ีส่ายณัห์ คนเกบ็เห็ดท่ีอาสาบอกเล่า
โทษของเหล้า จบงานมีเลี้ยงข้าวเปียก หรือ
ก๋วยจั๊บญวนด้วย แต่พอดีว่าผมอิ่มจัดจาก 
มื้อเย็นริมล�าน�้าห้วยทับทัน เลยกลับเข้าบ้าน 
ยงัไม่ทันถงึห้านาทีด ีลมกโ็หมมารนุแรง ฝนตก 
ลงมาทันใด คืนนี้จึงหลับสบาย

เช้ามาผมกินข้าวท่ีโฮมสเตย์ แต่ยงัไม่บอก
ว่ากินอะไรไปบ้าง เอาไว้ค ่อยเล่าทีเดียว 
โปรแกรมของวันนี้คือไปหมู่ที่ 9 แล้วกลับมา
หมู่ท่ี 3 เพื่อดูถุงมือและผ้าพื้นเมืองของ 
ต�าบลอีเซ...
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กลุ่มเย็บถุงมือ

(ซ้าย) วิเศษ เทียมใสย
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ล้อหมุนอีกครั้ง พี่ยุ-พี่อ้อพาผมเดินทาง
มายงับ้านน้อยดงเมอืง หมู่ท่ี 9 ซึง่มพีี่ๆ  เกอืบ 
10 คนมารอต้อนรับ พวกเขาเพิ่งส่งชิ้นงาน 
เข้าโรงงานเมื่อวาน วันนี้จึงพอมีเวลาว่าง  
แทบทุกคนสวมเส้ือทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล  
มีก็แต่เจ้าบา้น วิเศษ เทียมใสย ท่ีสวมเส้ือ
โปโลสีม่วง ผมเลยแซวไปว่า สงสัยเพราะ 
ฝนตกเมื่อวาน

พีว่เิศษเกริน่ให้ฟังว่า ต�าบลอเีซเยบ็ถงุมอื
กนัแทบทุกหมู่บ้าน แต่บ้านน้อยดงเมอืง หมู่ท่ี 
9 เปน็จุดเริ่มต้น โดยรับงานจากเถ้าแก่ท่ี
อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

“คนบา้นผมส่วนใหญ่เคยไปเย็บผ้าอยู่
กรงุเทพฯ จนกลบัมาบ้าน ลองหาลู่ทางท�ากิน 
เลยไปของานเย็บถุงมือมาท�าดู ท�าควบคู่ไป
กับนากับไร่ ก็พออยู่ได้ นี่ก็สิบกว่าปีมาแล้ว” 
พี่วิเศษเล่า

ท�ามานานขนาดนี ้หลงับ้านของพีว่เิศษจงึ
มีเครื่องปั๊มชิ้นหนังตั้งอยู่สองตัว ยืนปักหลั่น 
การนัตว่ีาท�าจรงิ โดยงานจากโรงงานมเีง่ือนไข
ว่า ต้องรับจ�านวนมาก ขั้นต�่า 500 โหล  
ไปจนถึง 1,000 โหล เมื่อต้องท�าเยอะ จึงเริ่ม
หาเครือข่ายภายในหมู่บ้าน เพื่อจับกลุ่มกัน 
รับงานมาท�า ซึ่งในบ้านน้อยดงเมืองมีอยู่ 15 
หลังคาเรือน ที่เย็บถุงมือกันอย่างจริงจัง 

เพื่อนร ่วมอุดมการณ์แต ่ละคนจะส่ัง 
หนังจากโรงงาน ซึ่งมีท้ังหนังผืนใหญ่เต็มผืน 
กิโลกรมัละ 85 บาท และผนืเลก็ หรอืเศษหนงั 
กิโลกรมัละ 55 บาท ส่วนเครือ่งป๊ัม ท้ังหมู่บ้าน
มีอยู ่ 12 เครื่อง บ้านไหนไม่มีก็อาศัยรับ 
ชิ้นหนังที่ตัดแล้วไปเย็บ
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ถุงมือหนังที่ออกมาจึงมี 2 แบบ คือแบบ
ชิน้ต่อ และแบบชิน้เตม็ โดยชิน้เตม็จะสวยงาม
กว่า เพราะใช้หนังเพียงไม่กี่ชิ้นมาประกอบ 
กัน ส่วนแบบต่อนั้นเกิดจากน�าเศษหนังมา
ประกอบเข้าด้วยกัน 

“ราคาแบบชิ้นเต็มจะแพงกว่า ท�าเสร็จ
รวบรวมส่งให้ทางโรงงาน คิดราคาโหลละ 
300 บาท” พี่วิเศษกล่าว

เม่ือถามว่าถงุมอืเหล่านีเ้อาไว้ใช้ท�าอะไร 
แกบอกว่าใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์  โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานเชื่อม
เหล็ก เพราะหนังเหล่านี้ทนไฟได้ระดับหนึ่ง 
แต่มีอายุการใช้งานไม่นานนัก

ผมมองไปท่ีขือ่ด้านข้าง เห็นนวมแขวนอยู่

หลายขนาด สบโอกาสลองออกแอ็คชัน 
เลก็น้อย เข้าใจว่าเป็นสินค้าเสรมิ แต่รู้ค�าตอบ
แล้วต้องท่ึง เพราะส่ิงท่ียัดไส้นวมนั้น คือ 
เศษหนัง ท่ีมีขนาดเล็กเ กินแม ่พิมพ ์ ใช ้
ประโยชน์ในกิจการถงุมอืไม่ได้แล้ว พีว่เิศษจึง
รับซื้อมาท�านวมอย่างท่ีเห็น ของแบบนี้อยู่ท่ี
ความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆ

งานเย็บถุงมือแทบจะกลายเป็นอาชีพ
หลักของบ ้านนี้  เพราะมีงานเข ้าตลอด  
พอเสร็จจากพูดคุยกับผม หลายบ้านกลับไป
เดินเครื่องปั๊มอีกรอบ คนตัดก็ตัดไป คนเย็บ 
ก็เย็บไป วันนี้พวกเขาไม่ต้องเข้ากรุงเทพฯ  
อีกแล้ว อยู่กับบ้าน เป็นนายตัวเอง สบายใจ
กว่ากันมาก...
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กลุ่มย้อมผ้ามะดันป่าทับโคลน บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3

โดยใช้เปลือกของต้นมะดัน รวมถึงสอนวิธี 
จับลาย จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ภายในกลุ่ม  
ท่ีส�าคัญยังสร ้างเอกลักษณ์ให้ผ ้าทอของ 
บ้านหนองฮูด้วย 

วัตถุดิบท่ีใช้คือไม้มะดันป่า ผลจะมียาง 
ส ่วนไม ้นิยมเหลาเสียบไก ่เพื่อน�าไปย ่าง  
เป็นของขึ้นชื่อของอ�าเภอห้วยทับทัน ถ้าได้
ผ่านไปจะเห็นร้านส้มต�าไก่ย่างเรียงรายเต็ม
สองฝ่ังถนน เมือ่ต้องใช้ไม้เสียบไก่จ�านวนมาก 
หลายคนจึงหารายได้ด้วยการตัดไม้มะดันป่า
ไปขาย ท�าให้มีเศษท่ีไมไ่ด้ใช้หลงเหลืออยู่  
ผมไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือไม่ 
ท่ีมกีารสอนชาวบ้านให้ย้อมผ้าด้วยเปลอืกไม้
มะดัน แต่เอาเถอะ อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่สอน
เป็นแน่ 

เมือ่ไปถงึท่ีท�าการกลุ่มย้อมผ้ามะดนัป่า-
ทับโคลน บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ก็เห็นประดา
แม่ๆ นั่งรอผมอยู่ ฝนตกเมื่อวานแล้ว วันนี้
ความร้อนเลยทุเลาลงพอควร 

ถึงสังขารจะร่วงโรยไปตามธรรมดา แต่ 
นงรกัษ์ ลุนลา ประธานกลุ่มย้อมผ้ามะดนัป่า
ทับโคลน กลับยังคงมีชีวิตชีวาจนผมอด 
รู้สึกอิจฉาไม่ได้ ลักษณะการเดินและการพูด 
ของแก ท�าเอาท้ังผม พ่ียุ และพี่อ้อหัวเราะ 
ไปตามกัน น่าเสียดายท่ีผมไม่อาจถา่ยทอด 
ออกมาเป็นประโยคได้ครบถ้วนนัก แต่จาก
รปูภาพ คงไม่มีใครกล้าปฏเิสธว่าแกอารมณ์ดี

กลุ ่มสตรีแม่บ้านท่ีนี่ทอผ้ากันอยู ่แล้ว  
แต่เดิมใช้สีเคมีย้อมผ้าเปน็ส่วนใหญ่ กระท่ัง
ปี 2557 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ
โรงเรยีนบ้านอเีซเข้ามาสอนให้พวกเธอย้อมสี
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นงรักษ์ ลุนลา
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ผมถามแม่นงรักษ์ว่าท่ีนี่ใชเ้ส้นอะไรทอ 
แกตอบว่าส่วนใหญ่เป็นฝ้าย ผมเลยถามต่อ
อีกว่า แล้วไม่มีไหมเหรอ

“เคยม ีแต่ตอนนีไ้ม่มคีนเลีย้งแล้ว” แกพดู
ห้วนๆ แบบนี้ แต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลา

สมาชกิกลุ่มส่วนมากเป็นรุ่นใหญ่ ซึง่ไม่ได้
ทอผ้าอย่างเดียว แต่ท�าหลายอย่าง จึงทออยู่
ท่ีบ้านใครบ้านมัน เม่ือมีสินค้ากฝ็ากกลุ่มไปขาย 
เว้นแต่เพียงเวลาย้อม ท่ีขาประจ�าท้ัง 6 คน 
มาช่วยกนัย้อมท่ีนี ่ผมเห็นกะละมงัย้อมยงัวาง
อยู่หน้าบ้านเลย

พวกเธอซื้อเส้นฝ้ายมาย้อมด้วยเปลือก 
ไม้มะดัน กรรมวิธีเริ่มจากน�าเศษไมไ้ปต้ม 
แล้วกรองเอาแต่น�้า น�ามาผสมกับปูนและ 
น�้าด่าง โดยสีท่ีได้จะเป็นสีไม้ ไล่เรียงความ
อ่อนเข้มไปตามจ�านวนครัง้ท่ีย้อม ถ้าต้องการ
สีเข้มก็ย้อมหลายเที่ยวหน่อย 

ส่วนท่ีเห็นเป็นลวดลาย นัน่คอืการมดัหม่ี 
กรรมวิธีเดยีวกบัผ้าไหม โดยน�าเชอืกฟางมามัด
คล้ายเวลาผกูผม เว้นระยะห่างเท่าๆ กนั แล้ว
น�าไปย้อมจนได้สีท่ีชอบใจ จากนัน้ค่อยน�ามาทอ

แม่นงรักษ์เล่าว่าลวดลายประจ�าของท่ีนี่ 
คอืลายลกูแก้ว สวยหน่อยกต้็องผสมกบัมัดหมี่ 

ราคาจึงค่อนข้างหลากหลาย เพราะมีทัง้แบบ
เรียบ และลายมัดหมี่ แล้วยังมีเรื่องของการ
ใช้ตะกอ ที่ยิ่งมาก ยิ่งท�าให้ลวดลายเด่นชัด

ส�าหรบัสินค้าของกลุ่ม มีตัง้แต่ผ้าคลมุไหล่ 
ผ้าเมตรเพื่อน�าไปตัดเสื้อ ตลอดจนเสื้อส�าเร็จ 
โดยลูกค้าส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนบ้านอีเซ 
และ อบต.อีเซ ซึ่งแนะน�ากันมาซื้อถึงบ้าน 
แม่นงรักษ์ แต่หลายครั้งก็ขนไปขายตาม 
หน่วยงานราชการด้วย

ผมเดนิดสิูนค้าของกลุ่มท่ีวางเรยีงบนราว
ไม้ไผ่ งานอยู่กบัเหย้าเฝ้ากบัเรอืนแบบนีส้ร้าง
รายได้เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 
แล้วท่ีนี่มีรายจ่ายเยอะเสียท่ีไหน ยกเว้นลูก 
จะยังเรียนอยู่ 

เดินเล ่นดูของแบบนี้  แม่นงรักษ์เลย
เปลี่ยนมาสัมภาษณ์ผมบ้าง สนุกดีเหมือนกัน 
ผมขอให้ทุกคนรวมกันถ่ายรูป กดชัตเตอร์ 
ไปหลายครั้งอยู่ และตั้งแต่ถ่ายภาพมา ก็มี 
แม่นงรักษ์นี่แหละที่ขอเช็คภาพด้วย 

“สวยแล้ว” แม่นงรักษ์ว่า
ทุกคนท่ีอยู่ตรงนั้นพากันหัวเราะขึ้นมา  

น่าเสียดายท่ีต้องลากนัแล้ว ผมยงัสนกุอยู่เลย...
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กำรศึกษำ 
วชิำชีวติ
Live & Learn

ผมมีคิวแวะไปท่ีศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก  
ก่อนจะพาไปเที่ยวกันต่อ เดือนเมษายนก็จริง 
แต่ศนูย์พฒันาเดก็เล็กท่ีนีไ่ม่มปิีดเทอม นีเ่ป็น
นโยบายของนายกฯ สุวรรณ ผมเลยได้เจอ
เด็กๆ ตามปกติ มีก็แต่โรงเรียนเบญจคาม
วิทยาประชาสรรค์ท่ีอยู่ในช่วงปดิเทอม แต ่
พี่ยุก็นัดครูมาพูดคุย และพาผมดูกิจกรรม 
ที่นักเรียนท�าในตอนเปิดเทอม...

กำรศึกษำ 
วชิำชีวติ
Live & Learn
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ
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วันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซเชิญ 
ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมาเล่นมาสอนลูกหลาน 
ผมเห็นพวกเขาระบายสีกันอยู ่ โต ๊ะไหน 
เด็กผู ้หญิงเยอะ ก็ดูจะช่วยกันดีท้ังเด็กท้ัง 
ผู้สูงอายุ แต่โต๊ะไหนเด็กผู้ชายเยอะ เห็นจะ 
มีแต่ผู้สูงอายุระบายอยู่คนเดียว

พี่ยุอยู่กองการศึกษา อบต.อีเซ เลยเป็น
คนแนะน�าให้ผมรู้จกักับ ศภุลกัษณ์ ศรัทธานุ 
ครูผู้ดูแลเด็ก และบัวสอน ทองค�า ผู้ช่วย 
ครูผู้แลเด็ก 

เม่ือเห็นคนแปลกหน้า เด็กๆ ก็เข้ามา
ห้อมล้อม ท่าทางสนอกสนใจ ผมมองพวกเขา
แล้วนึกขบขันอยู่ในที 

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ ตั้งอยู ่ใน 
หมู่ท่ี 5 บ้านอีเซ ท่ีนี่นับเป็นศูนย์ใหญ่ท่ีสุด 
ในบรรดาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 แห่งของ
ต�าบล มีเด็กเฉล่ียปีละ 30 คน โดยเปดิรับ 

เด็กอายุ 2-5 ปี
ย้อนกลับไปในอดีต ศูนย์แห่งนี้เกิดจาก

ความร่วมมือของชาวบ้าน ท่ีเห็นปัญหาว่า 
ไม่มีคนดูแลเด็ก แกนน�าจึงท�าเรื่องไปยัง
พัฒนาชุมชน ซึ่งต่อมาได้เข้ามาช่วยตั้งศูนย์
พฒันาเดก็เล็กในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านช่วยกนั
สร้างอาคาร มีผู้ดูแลเด็กคนแรก คืออัมพร  
แซ่โค้ว เป็นผู้ชาย รับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์ 
ท่ียงัไม่เข้าโรงเรยีน กระท่ังปี 2545 กถ่็ายโอน
มาเป็นของ อบต.อเีซ และได้อาคารใหม่ข้ึนมา

อย่างครูศุภลักษณ์ท�างานท่ีนี่มา 13 ปี
แล้ว จึงรู้จักศนูย์แห่งนีเ้ป็นอย่างด ีเธอบอกว่า 
ท่ีนี่เปดิท�าการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 
7.00 น. ถึง 15.00 น. 

“เช้ามาแม่บ้านจะเปดิศูนย์รอ ครูมา 
หนึง่โมงเช้า ส่วนเลกินี ่บางทีห้าโมงเยน็ผู้ปกครอง
ยังไม่มา ครูก็ต้องอยู่รอ” ครูผู้ดูแลเด็กเล่า
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ด้านหลักสูตรใช้ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 4 สาระ 
การเรียนรู้ คือ 1) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
2) เรือ่งราวเกีย่วกบับคุคลและสถานท่ีรอบตวั 
3) เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว และ  
4) สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 

โดย 4 สาระการเรียนรู้นี้ จะสอดแทรก
เข ้าไปใน 6 กิจกรรมการเรียนรู ้ ได ้แก ่  
1) เคลื่อนไหวและจังหวะ คือร้องเพลงและ 
เต้นออกก�าลังกาย ซึ่งท�าในช่วงเช้า 2) เสริม
ประสบการณ์ คือสอนให้ช่วยเหลือตนเอง 
อย่างกิจวตัรประจ�าวนั เช่น เข้าห้องน�า้ แต่งตวั 
เก็บท่ีนอน และการท�าสัญลักษณ์ท่ีของใช้
ประจ�าตัว 3) สร้างสรรค์ คือสอนศิลปะ เช่น 
วาดรูป ระบายสี และพิมพ์สี 4) กิจกรรมเสรี 
คือให้เด็กๆ เลือกเล่นภายในอาคารได้อย่าง
อิสระ มีมุมหนังสือให้อ่าน และมีของเล่น 
ภายในศูนย์ฯ 5) กลางแจ้ง คือให้เด็กไปเล่น
เครื่องเล่นบริเวณลานด้านข้างศูนย์ฯ และ  
6) เกมส์การศึกษา คือเสริมทักษะผ่านเกมส์ 

อาท ิจับคู่ภาพเหมือน 
อย่างท่ีเชญิผู้สูงอายมุา กเ็พือ่สานสัมพนัธ์

คนสองกลุ ่ม ให้ช่วยเหลือกันและกันผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น เล่านทิาน ท�าของเล่นจาก
ใบจาก และป้ันงวงช้างจากผ้าขาวม้า ผมดแูล้ว
เดก็ๆ สนใจของเล่นใบจากเป็นพเิศษ ชนดิท่ีว่า
จ้องตาไม่กะพริบ

นอกจากเชญิปราชญ์มาแล้ว ครยูงัพาเดก็
ออกไปในชุมชน อย่างโรงเรียนบ้านอีเซท่ีอยู่
ใกล้กัน เพื่อเข้าร่วมกีฬาสี และในวันส�าคัญ 
เช่น วันพ่อ วันแม่ ท่ีนี่ยังจัดกิจกรรมเพื่อให ้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

“วนัส�าคญั อย่างวันเข้าพรรษา ออกพรรษา 
เราก็พยายามให้เด็กได้เรียนรู้ วันลอยกระทง 
กใ็ห้พวกเขาท�ากระทงไว้ลอยร่วมกนั วนัปีใหม่
กจ็ดังาน แกนน�าชมุชนจะน�าขนมมาแจกเดก็ๆ 
มีจับรางวัลกันด้วย” ผู้ช่วยครูเสริม

ส่วนใดที่ขาดไปในศูนย์ ก็ได้ทั้งชุมชน วัด 
และ อบต.อีเซ คอยช่วย เรียกว่าท�างาน 
ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี...

ศุภลักษณ์ ศรัทธานุบัวสอน ทองค�า
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เรามาถึงโรงเรียนเบญจคามวิทยา
ประชาสรรค์ บรรยากาศเงียบเชียบ ไม่ม ี
ชีวิตชีวา เพราะขาดวัยซนท้ังหลาย ท่ีเวลานี้
คงอยู่กับบ้าน เฝ้ารอว่าเมื่อไรจะเปดิเทอม 
สักที หรือเปล่านะ ไม่แน่ใจเท่าไร เพราะผม
ตอนเด็กชอบปิดเทอมมากกว่า

ท่ามกลางความเงียบเชยีบ ยงัม ีเอ้ืองค�า 
ภูมลา มาต้อนรับ คนนี้เป็นครูมาท้ังชีวิต  
สอนมาตั้งแต่ปี 2524 จนเวลานี้เกษียณแล้ว 
แต่ก็ยังกลับมาสอน ใจรักโดยแท้

“ครูเกษียณไปตั้งแต่ปลายปีท่ีแล้ว แต่ 
มีนโยบายจ้างต่อ 10 เดือน มีวิทยฐานะเป็น
ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ก็จะส้ินสุดเดือน
กันยายนปีนี้” ครูเอื้องค�ากล่าว

ย ้อนกลับไปในอดีต โรงเรียนแห่งนี ้
สร้างขึ้นในปี 2539 ตามความต้องการของ
ชาวบ้าน ที่เดินเรื่องขอแยกจากโรงเรียนบ้าน
อีเซ กระท่ังแยกออกมา 5 หมู่บ้าน นั่นเป็น

เศรษฐกิจพอเพียง
 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

ท่ีมาของค�าว่า ‘เบญจคาม’ รับนักเรียนซึ่ง
อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1, 2, 8, 10 และ 11 

เดิมครูเอื้องค�าก็เป็นครูท่ีโรงเรียนบ้าน 
อเีซ แต่พอตัง้โรงเรยีนใหม่ใกล้บ้าน เลยขอย้าย
มาบุกเบิกท่ีนี่ สมัยนั้นมีครู 3 คน แตล่ะคน
สอนควบ 2 ชัน้ คอืชัน้อนบุาล 1-2 ชัน้ประถม- 
ศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ส�านักงานคณะ-
กรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิหรอื สปช. 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นท่ีนี่ และได้คร ู
พี่ เลี้ยงเด็กจากส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มาประจ�า 

ภาพรวมของโรงเรียนแห่งนี้ จัดเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กไม่เกิน 100 คน  
มีครู 7 คน และผู้อ�านวยการอีก 1 คน เวลานี้
เปดิสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-2 และชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยครูแบ่งหน้าท่ีกัน 
รับผิดชอบคนละหนึ่งชั้นการศึกษา มีเพียง 
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(สามจากซ้าย) เอื้องค�า ภูมลา

ชั้นอนุบาลที่ครูควบสอน 2 ชั้น
ในเรื่องการศึกษา แน่นอนว่าเหมือน

โรงเรียนท่ัวไปในก�ากับดูแลของ สพฐ. แต่ท่ี
โดดเด่นคอืกิจกรรมเสรมิการศกึษา ซึง่ยดึหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“เรื่องของการออม เราสนับสนุนให้เด็ก
ฝากเงิน ท�ามาตั้งแต่ปี 2552 จนเด็กที่จบไป
มีเงนิหมื่น มีอยู่คนหนึ่ง จบไปเก็บได้ 8,000 
บาท เขาเอาไปซื้อลูกควายมา 6,000 บาท 
ตอนนีเ้ข้าเรยีนมหาวทิยาลยั มคีวายอยู่ 4 ตวั 
ตอนนี้ควายในตลาดราคา 40,000 บาท  
เป็นความส�าเร็จหนึ่งท่ีน่าภูมิใจ” ครูเอื้องค�า
ยกตัวอย่าง

นอกจากนี้ โรงเรียนยังส่งเสริมให้เด็ก
เลี้ยงสัตว์ และปลูกผักสวนครัว โดยมีท้ังหมู 
ไก่ไข่ ผักขี้เหล็ก มะนาว ข้าว เพื่อให้เด็กได้
เรยีนรู้ อย่างน้อยกส็ามารถสร้างอาหารเองได้ 

ความน ่าสนใจอีกอย ่างคือ ท่ีนี่ เป ็น
โรงเรยีนทางไกล แม้ผมเคยได้ยนิเรือ่งราวของ 
‘ครูตู้’ มาบ้างแล้ว แต่เพิ่งเคยเจอโรงเรียน 
ท่ีใช้การเรียนการสอนผ่านดาวเทียมจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล 

“เรามีอินเทอร เ์น็ตความเร็ว สูง มี
คอมพิวเตอร์ทุกชั้นเรียน มีจอให้เด็กเรียนรู้ 
สัปดาห์หนึ่งเรียนกับครูตู้ทุกวัน ครูต้องคอย
จดบนัทึก เพือ่เพิม่เตมิหลงัการเรยีนนัน้ ตัง้แต่
แปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมง เท่ียงครึ่งกลับ 
เข้าชั้น เรียนต่อถึงบ่ายสองโมง จากนั้นเข้าสู่
ช่วงลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู้ มตีัง้แต่กฬีา งาน
เกษตร งานบ้านงานเรอืน” ครเูอือ้งค�าอธิบาย

ครูเอื้องค�าเสริมอีกว่า ท่ีนี่ได้รับรางวัล
โรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ ผมฟังแล้ว
ก็รู ้สึกเสียดายท่ีมาตรงกับช ่วงปดิเทอม  
มิเช่นนั้นคงสนุกกว่านี้แน่...
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เทีย่วป่ำโนนใหญ่
  Noneyai trekking
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แล้วกถ็งึเวลาท่ีผมพามาเท่ียวตามสัญญา 
ต�าบลอีเซมีผืนป ่า เป ็นทรัพยากรล�้าค ่า 
เสียยิ่งกว่าเงิน เพราะต่อให้มีเงินสักพันลา้น  
ก็ไม่สามารถเนรมิตป่าขึ้นมาได้ พี่ยุ-พี่อ้อ 
พาผมมาหยุดท่ีโรงเรียนบ้านอีเซ แต่ไม่ม ี
ใครอยู ่ เข้าใจว่าคงล่วงหน้าไปรอกันแล้ว  
เราจึงเดินทางต่อมาท่ีศาลเจ้าพ่อดงเมือง  
เห็นรถยนต์จอดนิง่อยู่สองคนั กบัมอเตอร์ไซค์
อกีหลายคนั พวกเขามารอเราอยู่ท่ีศาลเจ้าพ่อ
ดงเมืองแล้วตามคาด...
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5 ฐาน กระตุกต่อมคิด ชีวิตและป่า 5 ฐาน กระตุกต่อมคิด ชีวิตและป่า 
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ผมได้รับการแนะน�าให้รู้จักกับ ครูจ่อย-
พรีชยั วงษ์เลิศ และครนู้อย-อมัพร สอนเจรญิ 
ครูโรงเรียนบ้านอีเซ นอกจากสองคนนี้ ยังมี 
ไมตรี โสดา, สูรย์ ดอกจันทร์ และ รัตน์  
ทองส�าแดง พวกเขาเป็นกรรมการจาก
หมู่บ้านในต�าบลอีเซซึ่งมีพ้ืนท่ีติดกับป่า และ
ท่ีขาดไม่ได ้คือนักเรียนโรงเรียนบ้านอีเซ 
มัคคุเทศก์ของพวกเราในวันนี้

เรานดักนัท่ีศาลเจ้าพ่อดงเมอืง เพราะท่ีนี่
เป็นจดุรวมพลงัของทุกคน ก่อนเข้าป่าทุกครัง้
ต้องมาจดุธูปบอกกล่าว ยิง่จ�าเพาะมคีนแปลกหน้า
อย่างผมเข้ามาด้วย งานนี้มีพ่อรัตน์เป็นหมอ
พิธีกรรม แต่ผมขอเวลานั่งคุยกันก่อน

ป่าชมุชนโนนใหญ่ผนืนี ้เป็นความร่วมมือ
ของต�าบลอีเซและต�าบลเสียว ด้วยครั้งหนึ่ง
เคยเป็นต�าบลเดียวกัน ท้ังสองต�าบลแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาดูแลป่า โดยมาจากหมู่บ้าน 
ท่ีมีเขตแดนติดกับป่า ส่วนของต�าบลอีเซมี
กรรมการจากหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 9, และ 
12 ส่วนหมู่บ้านอื่นก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาประชุมทุกครั้ง

ป่าแห่งนี้เป็นป่าเบญจพรรณ มีพื้นท่ี
ประมาณ 2,040 ไร่ แล้วยังมีป่าบุ่งป่าทาม

อีกผืนหนึ่ง พื้นที่ประมาณ 800 ไร่
ครูจ่อยเท้าความว่า ในอดีตพื้นที่ป่านี้ถูก

แผ้วถางท�าไร่มัน ไร่ปอ เรยีกว่ามนัมาป่าหมด 
ปอมาป่าหาย เมื่อใช้ประโยชน์จากป่าแล้ว 
ก็จากไป รอให้กาลเวลาฟื้นฟูป่า วนเวียน
อย่างนี้อยู่ 3 รอบ 

“ทีนี้เมื่อป่าฟื้น ก็เริ่มมีปัญหาสัมปทาน 
นายทุนส่งคนมาแผ้วถาง ลักลอบปลูกต้น 
ยูคาลิปตัส แต่ความจริงต ้องการขุดเอา 
หินลูกรังไปขาย ก็ได้ไปส่วนหนึ่ง จนชาวบ้าน
ต�าบลเสียวรวมตัวกัน ตอนนั้นต�าบลอีเซ 
ยงัไม่แยกตวัออกมา เดนิเรือ่งขอดแูลป่าชมุชน
แห่งนี ้เกิดเป็นคณะกรรมการดแูลป่า แล้วกม็ี
กลุ่มองค์กรทางสังคม ท้ังจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กลุ่มเด็กรักป่าสุรินทร์ นั่นท�าให้เกิด
การเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของ
กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่า” ครูจ่อยเล่า

ผมหันไปคุยกับ เตย-ปวีณา เกสร 
นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านอเีซ ซึง่ตอนนีเ้ป็นแกนน�า
กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่า เธอบอกว่านักเรียน
ทุกคน เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต้อง
ผ่านห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ โดยสืบกันมา
รุ่นต่อรุ่น 
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นับเป็นรุ่นท่ีเท่าไรก็ไม่ทราบ แต่ท่ีทราบ
แน่นอน คือกลุ ่มนี้เป็นดอกผลของชุมชน  
จากการท่ีคณะกรรมการดูแลป่า โรงเรียน 
และวัด ช่วยกันกล่อมเกลา ปลูกจิตส�านึก 
รักทรัพยากรธรรมชาติ

น ้องเตยเล่าอีกว ่า เธอเคยตามรุ ่นพี่ 
เดินเข้าออกป่าผืนนี้ จนซึมซับความรู ้และ
ความรู ้สึกหวงแหน ตอนนี้เธอกับเพื่อนๆ 
สามารถพาเดินทัศนศึกษาในป่าแห่งนี้ได ้ 
ผ่านฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน

“ฐานท่ีหนึ่ง แม้จะเหลือตอไม่ขอตาย  
ฐานท่ีสอง ทับปลวก ราชาแห่งป่าโนนใหญ่ 
ฐานท่ีสาม ดงของกิน ถิ่นหยูกยาสารพัน  
ฐานท่ีส่ี ลานหินถิ่นถูกสัมปทาน ฐานท่ีห้า  
ลานพระใหญ่” เธอไล่เรียงให้ฟัง

ครูน ้อยเสริมว่า การตั้งกลุ ่มเยาวชน 
คนรักษ์ป่า ถือเป็นกุศโลบายหนึ่ง เพื่อไม่ให้
ป่าเงียบ โดยหลงัจากท�าไปได้สักพัก ปรากฏว่า
ชุมชนรักและกลมเกลียวกันมากข้ึน ท้ังยัง 
ช่วยให้เดก็ได้เรยีนรู้เกีย่วกบัชมุชนของตวัเอง 
ได้รู้ว่าในยคุสัมปทาน ชาวบ้านมาท�ากินไม่ได้ 

เก็บเห็ดไม่ได้ วันนี้ได้ผืนป่าคืนมาแล้ว จึงเป็น
หน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันดูแล

ส่วนการใช้ประโยชน์จากป่า เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการดูแลป่า เช่น ถ้า
ต้องใช้ไม้ท�าฟืน ให้เอาไม้ตายเท่านั้น เก็บแต่
เห็ดหนุ่ม เห็ดแก่ปล่อยไว้ เพื่อให้สปอร์หล่น
เป็นต้นทุนต่อไป ขดุมนัให้ถมเหง้า เพือ่ให้งอก
มาใหม่ และห้ามล่าสัตว์โดยเด็ดขาด เป็นต้น

ทว่าล�าพังความรักท่ีชาวบ้านมีต่อผืนป่า 
ไม่อาจต่อกรกบัอ�านาจมดืและอาวุธในมอืโจร 
แม้การขุดหินหมดไป แต่ปัญหาตดัไม้ยงัคงอยู ่
เพราะท่ีนี่มีไม้พะยูง อย่างปี 2553 มีคน
ลกัลอบตดัไป 3 ต้น เมือ่แจ้งความกบัทางการ
แล้วไม่เกิดผล ชาวบ้านก็ได้แต่บนบานกับ 
ศาลเจ้าพ่อดงเมอืง เผาพรกิเผาเกลือสาปแช่ง 
จากนั้นจึงเริ่มแบ่งเวรยาม ออกลาดตระเวน
บ่อยขึ้น 

ครูจ่อยยังบอกอีกว่า ชาวบ้านจับโจร 
ส่งต�ารวจได้หลายครัง้ แต่กก็ลับมาใหม่ทุกครัง้ 
ด้วยความท่ีฝั่งชาวบ้านมีจ�านวนไม่มาก การ
ป้องกันก็ท�าในทีแ่จ้ง ผิดกับฝ่ายบุกรุกที่ท�าใน
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ความมืด หลายหนชาวบ้านจึงพลาดท่าเสียที
ผมลองค้นข้อมูลเสริมดู พบว่าช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ 2559 มีการยิงปะทะกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีกบัผู้ลักลอบตดัไม้ ในท่ีสุดกจั็บคนร้าย
ได้ 4 คน เมือ่รวมกบัเรือ่งราวท่ีได้ฟัง ผมคดิว่า 
การสนธิก�าลงัครัง้นัน้คงเป็นความร่วมมอืของ
หลายภาคส่วน

กระนั้นปัญหาก็ไม่หมดไป เพราะช่วง
ปลายปี 2559 มีการลักลอบตัดต้นพะยูง  
12 ต้นภายในวันเดียว จนชาวบ้านต้องร้อง
ผ่านส่ือหลายส�านัก เพ่ือให้ทหารเข้ามาดูแล
พื้นที่ป่าแห่งนี้ 

ผมตีความจากค�าพูดของครูจ่อยเอาเอง
ว่า ชาวบ้านคงมีเครื่องหมายค�าถามตัวโต 
กบัการท�างานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ซึง่ดเูหมอืน
ท�างานกันท่ีปลายเหตุ ท�านองว่าเกิดเรื่อง 
ค่อยแจ้งไป รู้ท้ังรู้กลบัไม่มีมาตรการช่วยเหลอื
ชาวบ้าน 

ครูจ่อยกล่าวต่อไปว่า ป่าชุมชนโนนใหญ่
ไม่ต่างจากป่าสอนมวยของผู้มอี�านาจ ส�านวนคดี
แต่ละครั้งอ่อนยวบยาบ กฎหมายจึงแทบ 

ท�าอะไรโจรไม่ได้ วันนี้ป่าชุมชนโนนใหญ่ยัง 
ไม่ปลอดภัย ขบวนการนายทุนยังคงจดจ้อง
พื้นท่ีแห่งนี้ ชาวบ้านเลยอยากให้ทางการ 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลป่า 

คยุกนัมาพอสมควร ตอนนีผ้มพร้อมแล้ว
ส�าหรับการเดินป่า พ่อรัตน์จึงน�ากล่าวกับ 
เจ้าพ่อดงเมอืง ผมนัง่ประนมมอื ใจลอยคดิไป
ถึงกิ่งไม้ท่ีเพิ่งหักหล่นลงมาเมื่อครู่ โชคดีท่ี 
ไม่โดนใคร แต่กผ่็านครนู้อยไปแบบเส้นยาแดง 
ก่อนจะตกตรงหน้าพีย่ ุห่างไปประมาณสองศอก

จากศาลเจ้าพ่อดงเมือง ผมเดินตาม 
น้องเตยและเพื่อนๆ ไปตามถนน ทางเข้าป่า
อยู ่เลยไปไม่ไกลนัก ด้านหน้ามีป้ายใหญ่  
‘เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชุมชนโนนใหญ่’ 
ข้างกันเป็นป้ายสีเขียว มีค�าขวัญเขียนไว้ว่า 
‘ขุดมัน ถมเหง้า เห็ดเฒ่า จงไว้ ไม้เฒ่า ท�าฟืน 
ป่ายืน คนยัง’ ครูจ่อยชวนคณะแวะถ่ายรูป 
ตรงนี้ก่อนสักหน่อย

เมือ่เดนิเข้ามาประมาณ 100 เมตร กเ็ห็น
ป้ายประวัติป่าชุมชนโนนใหญอ่ยู่ทางซ้ายมือ 
น้องเตยท�าหน้าที่ของตัวเอง 
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“ป่าแห่งนี้เป็นป่าชุมชนในความดูแลของ
ต�าบลอีเซ และต�าบลเสียว โดยมีเนื้อที่ติดกับ
ต�าบลอีเซ 7 หมู่บ้าน และต�าบลเสียว 5 
หมู่บ้าน เป็นป่าผสม มีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่า
เตง็รงั และป่าบุ่งป่าทาม มคีวามอดุมสมบรูณ์
เป็นแหล่งอาหาร หยูกยาของคนในชุมชน” 

เดินเข้ามาอีกหน่อย ถึงตรงนี้ผมเริ่ม 
หลงทิศ แต่เส้นทางสังเกตง่าย ด้วยเป็น 
ทางคนเดิน กับมีไกด์น�าหน้า น้องเตยเดินน�า
มาหยุดท่ีฐานแรก ‘แม้จะเหลือตอไม่ขอตาย’ 
เป็นตอของต้นพะยูงท่ีถูกลักลอบตัดไป ซึ่ง 
ชื่อฐานก็บอกตรงอยู่แล้ว นอ้งเตยอธิบายว่า

รากยงัมชีวีติ แล้วกด็ิน้รนหาเลีย้งในส่วนท่ีเหลอื 
จนเริม่มต้ีนใหม่งอกออกมาจากตอเดมิ ครจู่อย
เดินมาถึงพอดี แกเสริมว่าถึงเวลาก็ต้องเลือก
ต้นที่แข็งแรงที่สุด ถ้าเอาไว้ทั้ง 3 ต้น เกรงว่า
จะไม่รอด 

ผมมองซากต้นพะยูงแล้วก็รู ้สึกโกรธ 
ตามไปด้วย กว่าต้นพะยูงจะโตจนมีเส้น- 
ผ่านศูนย์กลางขนาดนี้ ต้องใช้เวลาเท่าไรกัน 
เราเดนิต่อไป ระหว่างทางเห็นกองดนิหลายกอง 
รงัปลวกท้ังนัน้ โดยปลวกป่าต่างจากปลวกบ้าน 
ตรงท่ีมันกัดเจ็บ ผมต้องคอยระวัง ไม่นานก็
มาถงึฐานท่ีสอง ‘ทับปลวก ราชาแห่งป่าโนนใหญ่’ 
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ท่ีผ่านมาชาวบ้านขดุหาตวันางพญาปลวก
ไปขาย คณะกรรมการดูแลป่าต้องขอความ
ร่วมมือ เพราะปลวกถือเป็นแรงงานของป่า 
ช่วยย่อยสลายซากพชืต่างๆ สร้างโพรงใต้ดนิ
ให ้เป ็นท่ีกักเก็บความชุ ่มชื้น เมื่อฝนตก  
ใต้ดินจึงอุ้มน�้าไว้ หล่อเลี้ยงรากพืชให้เติบโต 
ภายในรังปลวกยังเป็นห้องเพาะเชื้อรา ซึ่ง 
เป็นองค์ประกอบหนึง่ท่ีท�าให้เห็ดสารพดัชนดิ
เกิดขึ้นมา

น้องเตยออกเดินอีกครั้ง ถึงตรงนี้เด็กๆ 
เริ่มกระจุกตัวอยู่หน้าแถว เดินไปอีกนิดก็ถึง
ฐานท่ีสาม ‘ดงของกิน ถิ่นหยูกยาสารพัน’  

ชื่อนั้นชัดเจน ด้วยป่าแห่งนี้มีท้ังอาหารและ
สมุนไพรข้ึนอยู ่เต็มพื้นท่ี พอ่สูรย์ท่ีเดินมา 
ด้วยกนั จดัเป็นผู้รู้คนหนึง่ในชมุชน แกบอกว่า 
ท่ีนีม่ท้ัีงปลาไหลเผอืก ย่านางแดง หญ้ารแีพร์ 
ไม้แดง ใบเปล้า ถ้าให้ไล่เรียงจริงๆ คงต้อง 
ใช้เวลาทั้งวัน

คณะเคลื่อนตัวอีกครั้ง มาถึงจุดที่ป่าเริ่ม
โปร่งข้ึน ตรงนี้เป็นฐานท่ีส่ี ‘ลานหินถิ่นถูก
สัมปทาน’ ทางเดินเป็นหินลูกรัง รอบข้าง 
โล่งตาไปหมด ครูน้อยชี้ให้ดูที่โคนต้นไม้ใหญ่ 
เห็นชัน้ดนิอยู่สูงกว่าจดุท่ีเรายนืเกอืบ 2 เมตร 
ส่วนด้านหน้าเป็นเหวลึก นี่คือผลพวงของ
สัมปทาน ความเสียหายจากลายเซ็นปลาย
ปากกา เขาคนนั้นคงไม่เคยมาดูพ้ืนท่ีด้วยซ�้า 
คิดแล้วคับแค้นใจแทน

น้องเตยน�าเราไปยงัฐานสุดท้าย ฐานท่ีห้า 
‘ลานพระใหญ่’ เป็นลานท่ีสถานปฏิบัติธรรม
โนนใหญ่ ใช้ถ่ายทอดพระธรรมค�าสอน ควบคู่
ไปกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิพ่อสูรย์
เรียกให้พวกเรารวมตัวกราบพระใหญ่ แล้ว
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

จากบทเรียนท่ีชุมชนร่วมกันฟันฝ่า เกิด
เป็นรอยทางแห่งการต่อสู้ ทุกประสบการณ์
และความรู ้สึกท่ีเกิดข้ึน ล้วนเป็นของจริง 
เด็กๆ ท่ีเป็นไกด์ให้ผมวันนี้ คือดอกผลแห่ง
ความภาคภูมิใจของชุมชน ผมเองยังรู ้สึก
ประทับใจ แถมพรุ่งนี้รายการทุง่แสงตะวัน 
จะเข้ามาถ่ายท�าต่อ เพ่ือบอกเล่าเรือ่งราวของ
ป่าชุมชนโนนใหญ่ ให้สาธารณะได้รับรู ้ถึง 
ทุกส่ิงท่ีพวกเขาท�า และพยายามท�าอย่างเตม็ท่ี 

ผมว ่าเรื่องนี้ เป ็นความรู ้สึกระคนกัน  
การต่อสู้ย่อมมท้ัีงความสุขและความเจบ็ปวด 
แต่ที่สุดแล้วพวกเขาก็มีกันและกัน เป็นชุมชน
ที่เข้มแข็ง...
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ขนาดมีพระสงฆ์มาปักกลดอยู่ในป่าชมุชน
โนนใหญ่แห่งนี้ พวกลักลอบตัดไม้ก็ยังไม่เว้น 
เรียกว่าขูท้ั่งสงฆ์ท้ังฆราวาส ถึงกระนั้นพระ
และชาวบ้านก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ 

น้องเตยพาผมเข้าสู่รั้วสถานปฏิบัติธรรม
ป่าโนนใหญ่ อีกหนึ่งกลไกท่ีชุมชนแห่งนี้ใช ้
ปกปักรักษาป่า ศาลาการเปรียญแห่งใหม ่
ยังไม่แล้วเสร็จดี แต่พอใช้การได้ ผมนั่งรอ 
เจ้าอาวาสท่ีนี่ แต่ก่อนจะเข้ามา น้องเตย 
พาผมไปดูกรงต้นพะยูง ท่ีชุมชนช่วยกันหา
เหล็กมาล้อมกั้นพวกนายทุน ผมว่านี่เป็นท้ัง
การต่อสู้ทางตรง และการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์

ครู่ต่อมาจงึได้พบกบั พระอาจารย์อทิธิพล 
อธิปุญโญ เจ ้าอาวาสสถานปฏิบัติธรรม 
ป่าโนนใหญ่ หากนับถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็ 
7 พรรษาแล้วตั้งแต่พระอาจารย์มาอยู่ท่ีนี่ 
แรกเริม่เดมิทีท่านตัง้ใจเข้ามาช่วยงานหลวงปู่ 
กระทั่งหลวงปู่ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้ว 

พระอาจารย ์อิทธิพลมีพื้นเพเป ็นคน
กรุงเทพฯ ต่อมาย้ายไปอยู่ท่ีจังหวัดสระแก้ว 
แล้วไปบวชเป็นพระท่ีจงัหวัดปราจนีบรุ ีจากนัน้
ออกธุดงค์จนมาถึงจังหวัดศรีสะเกษ และ 
อยู่ที่นี่เรื่อยมา

“อาตมาเข้ามาท่ีนี่ครั้งแรกตอนท่ีต้นไม้
ผลัดใบ ยังรู้สึกว่าน่าอยู่” พระอาจารย์กล่าว

นั่นอาจเป็นความรู ้สึกต้องชะตา และ
เข้าใจถึงแก่นของการอนุรักษ์ ด้วยธรรมะกับ
ธรรมชาติ สองสิ่งนี้เป็นเรื่องเดียวกัน

จากวันนั้น พระอาจารย์อิทธิพลได้ม ี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ป่า ยืนเคียงข้างชาวบ้าน  
เป็นส่วนหนึง่ในการกล่อมเกลาจิตใจของผู้คน 
ท้ังผู้ใหญ่และเดก็ ให้มจีติส�านกึ ท้ังยงัช่วยกนั
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีว่างท่ีมีอยู่ ให้เป็นสถานท่ี
ปฏิบตัธิรรม ส่วนบรเิวณโดยรอบ พระอาจารย์
ร่วมกับชาวบ้าน หาปัจจัยซื้อท่ีดินเพิ่มไป
เรื่อยๆ เพื่อปลูกป่าขึ้นใหม่ โดยล่าสุดมีพื้นที่
ท้ังหมด 8 ไร่ครึง่ ท่ีด�าเนนิการปลกูป่าเพิม่แล้ว

“พื้นที่นี้ อาตมาอบรมลูกนักเรียน ให้เขา
เริ่มจากประสบการณ์ตรง ไม้พะยูงท่ีเห็น 
ประเมินค่าไม่ได้ แต่ชุมชนมองแค่ไม้ไม่ได้ 
ต้องมองท้ังหมด ป่าคือชีวิต เป็นส่ิงท่ีพิเศษ
กว่านั้น มีความสงบ เมื่อป่าสงบ มันก็เติบโต 
อาตมาพยายามให้โยมเข้าใจ” พระอาจารย์
อธิบาย

ท่านยงับอกผมและทุกคนท่ีนัง่อยู่บรเิวณ
นั้นว่า อยากให้ที่นี่เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่ได้อยาก
ให้เป็นวัด เพราะกลัวว่าคุณค่าของต้นไม้จะ
น้อยกว่าวัตถุ

ผมฟังแล้วไม่แปลกใจท่ีชาวบ้านศรัทธา
ท่าน แม้แต่ตัวผมเองยังคิดไปในทางเดียวกัน 
และรู้สึกอุ่นใจท่ีชุมชนแห่งนี้มีเกราะป้องกัน 
ท่ีแข็งแรง ผมกราบลาพระอาจารย์ กลับ 
ออกมาสู่โลกนอกผืนป่าอีกครั้ง ไม่มีบทสรุป 
ท่ีสวยงาม เพราะเส้นทางนี้ เชื่อว่ายังอีก 
ยาวไกลมากจริงๆ...
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หลังจากนั่งพักเหนื่อย และอิ่มท้องกับ
อาหารกลางวนัรมิน�า้ห้วยทับทันแล้ว ผมมนีดั
กับปราชญ์ด้านการเกษตร แต่ละคนอาจ 
ต่างวิธีการ แต่เป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียว  
นั่นคือการสร้างความยั่งยืนบนพื้นท่ีท�ากิน 
ของตัวเอง...
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อิม่ท้องกนัมาแล้วกจ็รงิ แต่มาถงึสวนของ 
สมพร ขันติวงค ์ ท้ังที ถ้าไม่ได้กินผลไม ้
ในสวน เจ้าของคงเสียชือ่แย่ ท่ีดกเตม็ต้นตอนนี้
คอืมะไฟ หยบิกินเป็นบฟุเฟ่ต์ เจ้าของไม่มหีวง 
ผมกินไปหลายลูก งานการไม่เป็นอันท�า

พ ่อสมพรเป ็นเกษตรกรบ้านหนองฮู  
หมู่ท่ี 3 พ้ืนท่ีท�ากินตรงนี้มีท้ังหมด 17 ไร่ 
ลกัษณะเป็นโนนสูง ท�านาข้าวไม่ได้ แต่เพราะ
มีทฤษฎีใหม่ของในหลวง รัชกาลท่ี 9 เป็น 
แรงบันดาลใจ เลยอยากปรับพื้นท่ีนี้ให้เป็น 
ไร่นาสวนผสม แม้จะถูกทัดทานจากพ่อตา
เพียงใดก็ตาม

โจทย์ของพ้ืนท่ีโนนแบบนี ้คอืน�า้ พ่อสมพร
เลยประสานไปยังหมอดินอาสา ให้ช ่วย 
ท�าเรือ่งขดุสระให้ จากหนึง่สระ กเ็พิม่เป็นสอง 
จนตอนนี้มีอยู ่เกือบสิบสระ โดยมีบ่อใหญ่ 
ดา้นหน้าแปลงเกษตรดึงน�้าจากห้วยทับทัน 
เข้ามาพัก และกระจายน�้าเข้าสู่บ่ออื่นๆ 

พื้นท่ีส่วนท่ีอยู่ต�่าหนอ่ย พ่อสมพรเอาไว้
ปลูกข้าว กล้วย แล้วยังมีไผ่สามฤดู ด้านใน
เป็นสวนผลไม้ ขนุน มะไฟ มะม่วง ฝรั่ง  
แล้วยังมีผักสวนครัว ท้ังตะไคร้ มะเขือ ถั่ว 
พริก และอื่นๆ อีกหลายอย่าง 

นอกจากมีน�้าเพื่อท�าเกษตรแล้ว ในบ่อ 
ยังมีปลา มีกบ แต ่ละวันกินอยู ่ในไร ่นา 
สวนผสมนี้ได้ ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว 
จนพ่อตาท่ีเคยครหา กลับชมด้วยรอยยิ้ม  
ยามที่ได้อาหารกลับเข้าสู่ครัวของบ้าน 

พ่อสมพรเล่าต่อไปว่า ช่วงนี้เริ่มมองหา
เครื่องสูบน�้าตัวใหม่ท่ีมีก�าลังมากขึ้น เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาท�างาน 
โดยตอนนี้มีพ่อสมพรกับลูกสาวคนเล็กมา
ท�างานอยู่ในสวน ผมพอจับความรู้สึกของแก
ได้ แกคงรู้สึกเสียดายที่ลูกสาวคนนี้เลือกเป็น
เกษตรกร แทนท่ีจะเรียนให้จบ แต่ท่ีสุดแล้ว 
ทุกคนมีชีวิตของตัวเอง เราต่างต้องเคารพ 
การตัดสินใจ 

 สมพร ขันติวงค์
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ในอีกมุมหนึ่ง ผมกลับคิดว่าเด็กคนนี้ 
น่าสนใจ ในความกล้าท่ีจะแตกต่าง บนวิถทีาง
ท่ีน้อยคนนกัจะเลอืก ถ้าเอาจรงิเอาจงั เพิม่พนู
ความรู ้ด ้านเกษตร อย่างน้อยไม่อดตาย  
อาจอยู่รอดได้ดีกว่าคนท่ีมีใบปริญญาเสียอีก 
ช่วงนี้เธอเก็บมะไฟขายได้วันละหลายร้อย 
และซึมซับความรู้จากพ่ออยู่ทุกวัน  

ไร่นาสวนผสมแห่งนี้ไม่มีสารเคมี แต่ใช้
ปุ ๋ยหมักท�าเองจากมูลวัวชั้นดีที่มีอยู ่ ส่วน 
สารไล่แมลงใช้น�้าตะไคร้ต้มสุก สะเดา และ 
บอระเพ็ด น�ามาผสมในอัตราส่วน 1 แก้ว 
ต่อน�า้ 15 ลิตร นอกจากนีย้งัมีน�า้หมกัหอยเชอรี่ 
ที่ใส่สารเร่ง พด.2 พด.7 แล้วเติมกากน�้าตาล 
เพื่อไม่ให้เน่า จากนั้นน�ามาผสมในอัตราส่วน 
1 แก้วต่อน�า้ 15 ลติร ส�าหรบัฉดีบ�ารงุดนิ บ�ารงุ
ต้น โดยใช้ได้ท้ังกบัไม้ผล ผกัสวนครวั และข้าว 

ผมท่ึงท่ีพ่อสมพรท�าแบบนี้มานานเกือบ 
20 ปีแล้ว เรยีกว่าซมึซบัปรชัญาของในหลวง 
รชักาลท่ี 9 มากกว่าคนท่ีมีใบปรญิญาอย่างผม 
ซึง่ยงัต้องซือ้ข้าวถงุและผลไม้รถเขน็รบัประทาน

ผมเดินชมสวน เด็ดมะไฟกินจนพอใจ 
ตอนนัน้อากาศร้อน ได้กลิน่ขนนุสุกลอยโชยมา 

ท้ังพ่อสมพรและลกูสาวต่างวิง่หาต้นตอ ขณะ
ท่ีผมวุ่นอยู่กบัการถ่ายรปูมะไฟ พ่อสมพรกลบั
ออกมาพร้อมขนนุลกูเขือ่ง ไม่มีมดีอยู่ใกล้มอื 
ลูกสาวแกคว้าเคียวได้ จัดการผ่าขนุนด้วย
ความทะมัดทะแมง เพื่อให้ผม พี่ยุ และพี่อ้อ
ได้ชิม ลูกนี้ถ้าไปแกะขาย ต้องได้เงินเข้า
กระเป๋าไม่น้อยกว่า 300 บาท แต่ท้ังสอง 
แค่อยากให้ผมได้กิน เหมอืนเป็นลกูเป็นหลาน
มาเท่ียวสวน กินกันไม่หมด ก็ใส่ถุงกลับไป 
ให้ผมกินต่อ

เดินเข้าสวนอย่างคนแปลกหน้า แต่กลับ
ออกไปอย่างญาติสนิทมิตรสหาย ผลไม้แน่น
เต็มท้อง สองมือถือขนุนซีก แต่ท่ีมีค่ากว่า 
ส่ิงอื่นใด คือแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่น
และความกล้า ผมว่าลูกสาวแกเป็นลกูไม้ใต้ต้น
ของแท้...
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ท�านาท�าไร่ต้องอยู่กับปุ๋ยกับยา เหมือน
คนท�าอาหารท่ีต้องมสีารพดัตวัชรูส จดุหมาย
ปลายทางถัดไปนี้ พี่ยุบอกว่าเป็นกลุ่มท�า 
น�้ าหมักชีวภาพ จากสวนของพ่อสมพร  
เดนิทางต่อไม่ถงึสิบนาที กม็าถงึศาลากลางบ้าน
อรุณรังษี หมู่ท่ี 11 ท่ีนี่ใช้น�้าหมักชีวภาพกัน
อย่างแพร่หลาย เกือบทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้ 

หมุน วงศ์สุโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย
สมาชกิ นัง่กนัอยู่ใต้ชายคาของศาลากลางบ้าน 
ผมท้ิงตัวลงนั่งเก้าอี้ อากาศไม่ร้อนเท่าไร  
ผมไม่รอช้า เริ่มสอบถามเรื่องราวของกลุ่มนี้

ในปี 2549 ทางอ�าเภอให้แกนน�าในต�าบล
ไปอบรมการท�าน�า้หมกั แต่ความท่ีตอนนัน้ยงั
มีเครื่องหมายค�าถามตัวโต ใจจึงยังรักมั่นกับ
เคมีท่ีใช้ด้วยความเคยชนิ จติวิทยาว่าของแพง
ต้องดี ยังคงหนักแน่น

กระทั่งในปี 2551 ส�านักงานพัฒนาที่ดนิ
พาผู้ใหญ่หมุนไปอบรมอีกครั้ง ได้น�้าหมัก
ตดิมอืกลบัมา ครัง้นีเ้ลยทดลองใช้และได้เห็น
กบัตาตวัเอง ใส่ข้าวกง็าม ใส่ผกักง็าม ผลผลติ
จดัว่าด ีท่ีส�าคญัคอืช่วยลดรายจ่ายเรือ่งปุ๋ยเคมี 

เมื่อเห็นผลอย่างนี้ ผู้ใหญ่หมุนจึงเรียก
ประชุมลูกบ้าน ด้วยช่วงหลังราคาข้าวตกต�่า 
ท้ัง 65 ครัวเรือนในบ้านอรุณรังษีต่างได้รับ
ผลกระทบ เลยลองชักชวนลูกบ้านท�าน�้าหมัก
ชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน

ครั้งแรกมาร่วมอยู่ 25 คน ลงขันเงนิกัน
คนละ 500 บาท เพือ่ซือ้ถงัหมกั ประกอบกบั
ส�านักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ
สนับสนุน พด.2 และกากน�้าตาลมาให้ แล้ว
ยงัมวีตัถดุบิหลักซึง่หาได้ท่ัวไปอย่างหอยเชอรี่

น�้าหมักชีวภาพน�้าหมักชีวภาพ

หมุน วงศ์สุโพธิ์
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ถึงตรงนี้ ยิ่งยง หวานสับ หนึ่งในสมาชิก
กลุ่มเสริมให้ว่า สูตรการท�าน�้าหมัก 30 10 
10 คือหอยเชอรี่ 30 กิโลกรัม ต่อน�้า 10 ลิตร 
และกากน�้าตาล 10 ลิตร ต่อมาก็เติมสารเร่ง 
พด.2 จ�านวน 1 ซอง หมักไว้ 15-20 วัน  
แต่ถ้าได้ถึง 20 วันจะให้ผลดีท่ีสุด จากนั้น
กรองเอากากเนื้อออก แล้วกรอกใส่ขวดไว้ 

เม่ือต้องการใช้ ให้น�ามาผสมกับน�้าใน
อัตราส่วน น�้าหมัก 1 ส่วน ต่อน�้า 5 ส่วน  
ใช้ฉีดพ่นตามดินแล้วไถกลบ เร่งรากของพืช 
โดยชาวบ้านนยิมใช้กบันาข้าว และผกัสวนครวั

ผมเคยได้ยินเรื่องการใช้เศษอาหารใน
ครัวเรือน แต่พี่ยิ่งยงบอกว่า กลุ่มเคยทดลอง
ระหว่างเศษอาหารกับหอยเชอรี่แล้ว พบว่า 
น�้าหมักจากหอยไดคุ้ณภาพดีกว่า ปัญหา

อย่างเดียวคือกลิ่น เมื่อฉีดพ่นแล้วมีกล่ิน
ติดตัว พี่ยิ่งยงเล่าว่า ตอนแรกเหมือนจะ 
ไม่เหม็น แต่พอลงแปลง ฉีดไปแล้วแห้งติด 
อยู่กับตัว กลิ่นจะเริ่มออกมา

ผมพูดคุยสัพเพเหระต่ออีกนิด อยากรู้ว่า 
ราคาข้าวเป็นแบบนี ้ชาวบ้านเป็นอย่างไรกนับ้าง 
พี่ยิ่งยงตอบว่าพออยู ่ได้ เลี้ยงวัว หมู ไก่  
เสริมกันไป แต่ที่ล�าบากจริงๆ คือคนเป็นหนี้ 
ซึ่งเป็นกันแทบทุกคน หมุนเงินกันทุกบ้าน  
บางครั้งเกลียวก็หลุด

นั่นคือความจริงอันโหดร้าย อย่าว่าแต ่
ท่ีนี่เลย ผู้คนในเมืองหลวงก็ไม่น้อยหน้ากัน 
สักเท่าไร ผมบอกลา แล้วเดินทางกลับไป 
พักผ่อนที่โฮมสเตย์...
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ว่ำด้วยสวสัดกิำร
Welfare



สบายดี :) อีเซ | 81 

เช ้าวันใหม่ แดดร้อนจัดทีเดียว พี่ยุ 
ติดเครื่องรถยนต์ เตรียมพาผมไปยังบ้าน 
อเีซใต้ หมู่ท่ี 7 เพือ่ไปเยีย่มชมกลุ่มสวสัดกิาร 
หรือที่คุ้นกันว่าออมวันละบาท ผมคิดในใจว่า
เข้าทาง สบายแน่ มีเรื่องให้แลกเปลี่ยนด้วย
เยอะ แต่เอาเข้าจริงนี่ผิดถนัด เพราะออม 
วันละบาทของต�าบลอีเซเป็นมากกว่านั้น...



82 | สบายดี :) อีเซ

กองทุนเสริมสร้างชีวิตและสวัสดิการชุมชน
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คนต�าบลอีเซมีปัญหาหนี้สินรุงรัง ทาง ธ.ก.ส. 
อ�าเภอโพธ์ิศรสุีวรรณ เลยประสานมายงันายกฯ 
สุวรรณ เพือ่ผลักดนัให้ตัง้กองทุนขึน้ในชมุชน

เมื่อเห็นพ้องต้องกัน ทาง ธ.ก.ส.จึงพาไป
ดงูานท่ีอ�าเภอราษไีศล พ่อเชยบอกแบบไม่เม้ม
เลยว่า ไม่ได้ไปดอูย่างเดยีว แต่ไปเอาระเบยีบ
กฎเกณฑ์มาด้วย กลับมาก็เริ่มต้นตั้งคณะ
กรรมการ 2 ชุด ชุดบริหารและชุดที่ปรึกษา 
ชุดละ 15 คน โดยมีสโลแกนว่า ‘ร่วมทุน 
รวมใจ รับใช้ชุมชน’ 

สมาชิกยุคเริ่มต ้นไม ่ใช ่ใครอื่นไกล 
กรรมการท้ัง 30 คนนี่แหละ ออมหุ้นกัน 
ได้เงินมา 3 พันกว่าบาท โดยช่วงนั้นคน 
ในชุมชนเดือดร้อนเรื่องหาเงินมาส่งกองทุน
หมู่บ้าน ทาง ธ.ก.ส. จึงเสนอทางออก โดยให้
กรรมการกู้เงินจาก ธ.ก.ส.มา 5 แสนบาท  
คดิดอกเบีย้ร้อยละ 6 ต่อปี แล้วน�ามาปล่อยกู้
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 

ทันทีท่ีก้าวเท้าออกจากรถ เชย ใสศรี  
วางไม้กวาดเก็บเข ้าท่ีแลว้มาต้อนรับผม  
เขาคนนี้เป็นประธานของกองทุนท่ีมีชื่อยาว 
แต่ไม่ถงึกบัเหยยีดว่า ‘กองทุนเสรมิสร้างชวีติ
และสวัสดิการชุมชน’

พอดีว่าท่ีนี่เปดิท�าการทุกวันจันทร์ พุธ 
ศกุร์ ตัง้แต่สามโมงเช้าถงึเท่ียง แล้ววนันีก้เ็ป็น
วันพุธ โชคดีท่ีเรามาถึงตอนเช้า เลยยังไม่มี
ลูกค้า หรอืถ้าให้ถกู ต้องบอกว่าสมาชกิเข้ามา
ท�าธุรกรรม

ตรงโต๊ะท�าการมีเก้าอี้ 2 ตัว และป้าย
ต�าแหน่งวางอยู่ 2 ป้าย ป้ายหนึง่ของประธาน 
ส่วนอีกป้ายของการเงิน ระบุชื่อ ทิศตยา  
พันพลู โดยในวันที่เปิดท�าการ จะเห็นทั้งสอง
มาประจ�าอยู่ท่ีนี ่ตดิกบัศาลากลางบ้านนัน่แหละ

นอกจากเป็นประธานแล้ว พ่อเชยยังเป็น
หมอดนิอาสา ซึง่ตอนนีค้วบต�าแหน่งหมอเงิน
ไปด้วย แกเล่าให้ผมฟังว่า ในราวปี 2551  
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ด�าเนนิการได้ระยะหนึง่กเ็กิดการขยบัขยาย 
ก�าหนดให้สมาชกิต้องออมหุ้น 100 บาท โดย
เปดิรับหุ้นในเดือนมกราคม สมาชิกต้องฝาก
หรือถอนหุ้นภายในเดือนนั้น พ่อเชยบอกว่า
หุ้นให้ปันผลงาม ปีหนึง่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ส่วนเงินฝากนั้นตามความสมัครใจ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ท่ีร้อยละ 2 โดยเปดิให้
สมาชิกฝากถอนได้ทุกวันท�าการ แต่ขอให้
เหลือไว้ในบัญชีอย่างน้อย 10 บาท

ดา้นเงินกู้ คณะกรรมการพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ ถ้าเครดิตดีก็ไม่มีปัญหา เสีย 
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ส�าหรับลูกหนี้ 
ที่มีปัญหา จะต้องมาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 กองทุนเริ่มจัดสวัสดิการ 
โดยเก็บเงินสมาชิกปีละ 400 บาท ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี ผ่อนผันถึงเดือน

เมษายน เป็นการออมวันละบาท แต่ส่วนท่ี 
เก็บเกินมาทางกองทุนขอเป็นค่าธรรมเนียม 

ส�าหรับสวัสดิการเกิด มอบ 1,000 บาท 
ให้มารดาและบุตร ผมแซวพ่อเชยว่า ถ้าแม่ 
ไดลู้กแฝดจะท�าอย่างไร แกหัวเราะ บอกว่า 
ท�ามายังไม่เคยเจอ ส่วนกรณีเจ็บป่วยต้อง
นอนโรงพยาบาล หากอายุสมาชิก 1-2 ปี  
ได้ 100 บาทต่อคืน อายุสมาชิก 3-4 ปี ได้ 
150 บาทต่อคืน อายุสมาชิก 5-6 ปี ได้ 200 
บาทต่อคืน และอายุสมาชิกตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 
ได้ 300 บาทต่อคืน ปีละไม่เกิน 10 คืน  
ด้านสวสัดกิารผู้สูงอาย ุสมาชกิต้องอายตุัง้แต่ 
60 ปีขึ้นไป และมีอายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี  
จงึจะได้รบัปีละ 500 บาท แบ่งเป็นเข้าสมทบ 
400 บาท และเข้าบัญชีอีก 100 บาท 

สุดท้ายคือสวัสดิการเมื่อเสียชีวิต ถ้า 

เชย ใสศรี 
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อายุสมาชิก 1-2 ปี ได้รับ 2,000 บาท  
อายุสมาชิก 3-4 ปี ได้รับ 3,000 บาท  
อายุสมาชิก 5-6 ปี ได้รับ 4,000 บาท  
อายุสมาชิก 7-8 ป ี ได้รับ 5,000 บาท  
อายสุมาชกิ 9-10 ปี ได้รบั 7,000 บาท และ
อายุสมาชิกตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ได้รับ 10,000 
บาท โดยในปี 2554-2556 กองทุนเคย 
ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว จากรัฐบาลและ 
อบต.อีเซ ตามโครงการสวัสดิการ 3 ขา

ปัจจุบันกองทุนมีบัญชีทรัพย์สินมากกว่า 
3 ล้านบาท มีสมาชิกท้ังหมด 1,200 คน  
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. โดยแบ่งสัดส่วน 
ผลก�าไรในแต่ละปี ดงันี ้น�าเข้าบญัชสีวสัดกิาร 
ร้อยละ 30 ปันผลและดอกเบี้ย ร้อยละ 35 
ทุนด�าเนินการ ร้อยละ 20 และค่าด�าเนินงาน 
ร้อยละ 15

ผมขอพ ่อเชยดูบัน ทึกระเบียบของ 
กองทุนนี ้เห็นนยิามแปลกหูแปลกตาด ีพ่อเชย
เลยไล่เรียงให้ฟัง

“เงินสะสมชีวิต คือการฝาก คืนทุนชีวิต 
คือการถอน ปัจจัยตอบแทน คือดอกเบี้ย 
สะสมหุ้นส่วนชีวิต คือหุ้น รางวัลชีวิต คือ
เงินปันผล ปัจจัยเสริมสรา้งชีวิต คือเงินกู ้  
ค่าบ�ารุง คือดอกเบี้ยเงินกู้”

ไม่ทันไรก็มีคุณยายเข้ามาขอคืนทุนชีวิต 
พ่อเชยและพีทิ่ศตยาเลยต้องกลบัไปท�าหน้าท่ี
ของตนต่อ ท�าให้ผมได้นายแบบนางแบบ 
ครบทีม ทั้งประธาน ฝ่ายการเงิน และสมาชิก
กองทุน

ก่อนอ�าลาอีเซอย่างเป็นทางการ ผมขอ
พาไปเยี่ยมชมโฮมสเตย์ของต�าบลอีเซ ดูว่า 
คนที่นี่เขาอยู่อย่างไร กินอย่างไร...

ทิศตยา พันพลู
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กนิ อยู ่ทีอ่เีซ
Eat Am at E-say
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อยู่ท่ีต�าบลอีเซมาหลายวัน แทบไม่ได ้
ไปกินอาหารท่ีร้านเลย เพราะพี่ยุกับพี่อ้อ 
พาผมเลาะเข้าไปในครัวของแต่ละโฮมสเตย์ 
ท่ีสลบัสับเปลีย่นกนัโชว์ฝีมอืให้ผมได้ชมิ คนท่ีนี่
กินอย่างไรกท็�าให้ผมกินอย่างนัน้ พอกินเสรจ็
ก็เปิดบ้านดูกัน ว่าคนอีเซเขาอยู่อย่างไร...
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โฮมสเตย์แม่ยรรยง

ทองใบ-ยรรยง พระทัด
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หลังแรกนี้อยู่ในบ้านแปะ หมู่ที่ 4 ผมมา
กินข้าวกลางวันด้วย ท่ีนี่คือโฮมสเตย์ของ 
ยรรยง-ทองใบ พระทัด ลักษณะเป็นบ้าน
สองหลังตดิกนั หลงัหนึง่ใต้ถนุสูง อกีหลงัเป็น
สองชั้นเต็ม ผมนั่งลงที่ใต้ถุนของบ้านหลังเก่า 

“หลังนี้ เป ็นบา้นเก ่าแก ่ของคุณแม ่”  
แม่ยรรยงบอก

ส่วนท่ีเปดิให้แขกพักคือบ้านหลังใหม่  
ชั้นล่างต่อเติมและปูกระเบื้องสะอาดสะอ้าน 
มีห้องนอนอยู่ 2 ห้อง เป็นห้องแอร์ 1 ห้อง 
เวลาท่ีแขกมาพัก แล้วแต่ว่าจะเลือกนอน 
ในห้อง หรือนอนที่ห้องโถง ซึ่งกว้างขวางและ
ท�าความสะอาดอยู่เป็นประจ�า 

แม่ยรรยงเล่าว่า บ้านหลงัเดมินัน้ไม่ได้ใช้
อยู่อาศัยแล้ว แต่เป็นบ้านท่ีแม่ของเธอ ซึ่ง 
อายุกว่า 90 ปี ใช้ท�าพิธีร�าอ้อ เพื่อระลึกถึง
บรรพบุรุษ

นั่งอยู่สักพัก ดื่มน�้าเย็นๆ จนชื่นใจแล้ว 

แม่ยรรยงก็ยกส�ารับใส่ถาดตราไก่มาวางบน
เตียงไม้ เส่ือรองพร้อมสรรพ เมนูวันนี้เป็น 
ส้มมะม่วงไก่ ไข่เจียว ต้มไก่ และผักสด 

พระเอกของมือ้อยู่ท่ีส้มมะม่วงไก่ โดยน�า
ไก่ไปย่างให้สุกหอม ซอยมะม่วงเปน็เส้น  
เผาข่า หอมแดง น�ามาต�า ผสมทุกอย่างเข้า
ด้วยกัน ใส่พริกป่น ข้าวคั่ว น�้าปลา น�้าปลาร้า 
แล้วโรยด้วยใบสะระแหน่ ส่วนต้มไก่ท่ีดูจะ 
เป็นพระรอง เมนูนี้ท�าง่ายและมีหลายสูตร 
ของบ้านนี้ใส่ข่า ตะไคร้ หอม ส้มมะขาม  
ใบมะขาม พรกิป่น ปรงุรสอกีรอบด้วยน�า้ปลา
และเกลือ

ต่อด้วยของหวาน แม่ยรรยงปอกมะม่วง
ไว้ให้ แต่ท่ีจดจ�าจนข้ึนใจคือ กล้วยต้ม ซึ่ง 
ใช้กล้วยน�้าว้าที่ยังห่าม ตัดจากเครือให้เหลือ
ขั้วมากหน่อย น�ามาต้มในน�้าเดือด ใส่เกลือ 
เล็กน้อย รอจนเปลอืกแตกกเ็ป็นอนัรบัประทาน
ได้ อร่อยเด็ดไปเลย...
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โฮมสเตย์แม่นงเยาว์

นงเยาว์ สีตะริสุ
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หลังจากเดินป่า ผมมาแวะท่ีบ้านของ 
นงเยาว์ สีตะริสุ บ้านหลังนี้เป็นบ้านสวน  
อยูใ่นหมู่บ้านหนองฮู หมู ่ท่ี 3 ติดริมน�้า
ห้วยทับทัน บรรยากาศดี ราคาหลักร้อย 
วิวหลักล้าน ใครมาก็อยากพักที่นี่ แต่เจ้าบ้าน
ขอไม่รบัแขกผู้หญิง เพราะเป็นบ้านสวน เกรงว่า
จะไม่ปลอดภัย

ป้าเยาว์ ผมเรียกตามพี่ยุ วันนี้แกเตรียม
หมากยางป่ามาให้ผมลองชมิ เป็นลกูสีเหลอืง 
บีบแลว้มียางออกมา ข้างในมีเมล็ดหลาย
เมล็ด รสสัมผสัและรสชาตคิล้ายมะไฟ เจ้าถิน่
กลนืท้ังเมด็ แต่ผมใจไม่ถงึขนาดนัน้ รบัรสชาติ
เปรี้ยวหวานแล้วคายท้ิง อร่อยดีเหมือนกัน 
โดยป้าเยาว์ รวมถึงลูกสาว และหลาน จะ 
พายเรอืข้ามไปฝ่ังตรงข้าม ซึง่เป็นป่าไม้มะดนั 
เพื่อเก็บผลหมากยางปา่มามัด แล้วไปฝาก
ขายในหมู่บ้าน ผมยงัเจอแกท่ีร้านค้าตรงบ้าน
อีเซเลย หอบเอาหมากยางมาขาย

บ้านนี้มีห้องนอนเพียงห้องเดียว ห้องน�้า
กม็ห้ีองเดยีวเช่นกนั แต่ความท่ีถกูใจใครต่อใคร 
เลยมักจะตดิสอยห้อยตามกนัมาเยอะ จบัจอง
ท่ีว่างเป็นท่ีนอน ท�ากับข้าวกับปลากินกัน  
สนุกที่สุดแล้ว

ตอนท่ีผมไป ป้าเยาว์ท�าปลาเผา เป็นปลา
ตะเพียน ก้างเยอะหน่อย แต่มีของดีซอ่นอยู่
คือไข่ปลา ผมไม่เคยรู้ว่าปลาตะเพียนมีไข่ 
มากขนาดนี้ กินคนเดียวไมห่มด นอกจากนี้ 
ยังมีย�าไข่มดแดง แกงหน่อไม้ ทุกอย่างอร่อย  
ยิ่งตอนท่ีกินข้าวกันนั้น ฝนตกลงมา ชวนให้
เจริญอาหารดี

ถ้าไม่มแีขก บางวนัป้าเยาว์จะมานอนท่ีนี่ 
เพราะรอบบ้านมีสวนอยู่ แล้วยิ่งช่วงนี้ใกล้
หน้าฝน ป่าตรงข้ามคือขุมทรัพย์ชั้นดี ตอนนี้
มีหมากยาง อีกไม่นานจะมีเห็ด โดยเฉพาะ
เห็ดโคน ซึ่งท�ารายได้เป็นกอบเป็นก�า

ท่ีนี่จัดเป็นโฮมสเตย์ชายทุ่ง เหมาะกับ 
ขาลุยท้ังหลายท้ังปวง เพราะสามารถอยู ่ 
ได้นาน อาหารมีพร้อม ซือ้มาท�ากินเหมอืนไป
ตากอากาศริมน�้า กลางค�่ากลางคืนไม่ร้อน 
นอนสบาย หาที่กันยุงมาก็เป็นอันหลับดี 

ป้าเยาว์ยังเป็นมือท�าอาหาร นอกจาก 
ท่ีผมได้กินวันนี้ ยังมีเมนูอื่นๆ ท้ังต้มปลา  
ต้มไก่ น�้าพริก ป้าเยาว์บอกว่ามารอบหน้าจะ
ท�าน�้าพริกยอดมะดันให้กิน โฆษณาขนาดนี้ 
ผมต้องหาเวลามาแล้วล่ะ...



92 | สบายดี :) อีเซ

โฮมสเตย์อนุสรา

บ้านหลังนี้อยู่ข้างวิสาหกิจชุมชนร้านค้า
สวัสดิการบ้านแปะ เป็นบ้านของ อนุสรา  
สายสินธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ประดิษฐ-์
นงลักษณ์ สายสินธุ์ และลูกชายอีก 3 คน 
ส่วนสามีของเธอท�างานท่ีประเทศสวีเดน  
โดยกลับบ้านเดือนละครั้ง

พี่อนุสราเล่าว่า บ้านหลังนี้เพิ่งสร้างได้  
2 ปี บนท่ีดนิท่ีคณุย่ายกให้ เลยยงัดใูหม่เอีย่ม 
ผมได้ห้องพักชั้นบน สะอาดสะอ้าน มีเครื่อง
ปรับอากาศพร้อม ความจริงมีหรือไม่มีผมก็
นอนได้ แต่หน้าร้อนแบบนี้ มีย่อมดีกว่าไม่มี 

ผมกินข้าวท่ีบ้านนี้บอ่ยท่ีสุด เป็นอาหาร
ตามท่ีเจ้าบ้านจดัไว้ให้ ท่ีนีกิ่นอย่างไร ผมกกิ็น
อย่างนั้น มีท้ังแกงหน่อไม้ หมูทอด ผัดผัก  
ปลาทูทอด น�้าพริก และแกงจืด การมา 
ศรสีะเกษยงัท�าให้ผมได้ความรู้ใหม่ว่า คนท่ีนี่
กินข้าวสวยเป็นหลัก ไม่ใช่ข้าวเหนียวอย่างที่
ผมเหมารวมทั้งภาคอีสาน 

น�้าดื่มสะอาด ผลไม้มีให้ไม่ขาดสักม้ือ 
เรียกว ่าอิ่มท ้องท้ังก ่อนนอนและหลังตื่น  
แถมยังหลับดีทุกคืน พอถึงคราวต้องบอกลา
ก็ใจหาย ผมยังจ�าได้ว่าเด็กๆ ออกมาส่งท่ี 
หน้าประตู...

โฮมสเตย์อนุสรา
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บทส่งท้ำย 
‘สบำยด ี:) อเีซ’
The end
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ผมจดจ�าทุกภาพและเรื่องราวของ 
ต�าบลอีเซได้ดี โดยเฉพาะมิตรภาพของ 
คนท่ีนั่น ซึ่งมีค่าเกินกว่าค�าขอบคุณท่ีผม 
เอื้อนเอ่ย 
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ทุกท่ีมีชวีติ มเีรือ่งราวระหว่างทางแตกต่าง
กนัไป ผมเดนิทางกลับเข้าสู่เมอืงใหญ่ ถงึบ้าน
ตอนเช้า ขากลับนี้ฉลาดพอท่ีจะลงชุมทาง
บางซือ่ซึง่ใกล้บ้านกว่ามาก นอนพกัสายตาได้
ครู่หนึ่งก็ตื่นมาต่อสู้กับเรื่องท่ีประเดประดัง
เข้ามา เป็นชีวิตอีกแบบท่ีผมชินชากับมัน
พอควร ครั้นมานั่งคิดถึงวันคืนท่ีโลดแล่น 
ไปมาในถิ่นแคว้นแดนไกล เลยพาให้ใจชุ่มฉ�่า
ไม่น้อย 

ทุกคนมีบ้าน เราจงึต้องกลับบ้าน เป็นเช่นนี้ 
ต่อให้การงานน�าพาการผจญภัยไกลเพียงใด 
ท่ี สุดก็ย ่อม ส้ินสุด หลั งจากผมกลับถึ ง
กรุงเทพฯ ไม่กี่วัน พี่ยุ-ยุภาพร แสงดารา  
กเ็ดนิทางกลบับ้านท่ีจงัหวดัขอนแก่น แต่ครัง้นี้
พิเศษกว่าครั้งอื่นๆ เพราะกลับไปอยู่เป็นการ
ถาวร อีเซกลายเป็นอดีต เหลือเพียงเรื่องราว

แต่หนหลัง เจ้าตัวคงใจหาย เพราะอยู่มานาน
นับสิบปี 

การเดนิทางจงึเป็นการฝากเรือ่งราว ชวิีต 
และวิญญาณของตัวเองไว ้ตามท่ีต ่างๆ  
ทุกก้าวย่าง ทุกปฏิสัมพันธ์ จะมีผู้คนจดจ�าได้ 
นั่นท�าให้เรามีตัวตนมากมายกระจายอยู ่ 
ในทุกที่ที่เคยไป 

ผมนั่งดูภาพถ่ายและเรื่องราว ได้แต่หวัง
ว่าวันหนึ่งจะได้ไปเทีย่วอีกครั้ง คิดฝันไว้ว่าจะ
เป็นโร้ดทริปย้อนรอยตัวเองจากเหนือจรดใต้ 
ค�่าไหนนอนนั่นตามสภาพ คิดไปก็สนุก แต่ 
ท�าจรงิได้หรอืไม่ วนัหนึง่กม็แีค่ตวัเองท่ีรู้ค�าตอบ

ส่วนวันนี้ ผมก�าลังก้มหน้าก้มตาบอกเล่า
เรื่องราวของสัปดาห์ก่อน ที่ได้มาอาศัยอยู่ใน
ต�าบลเลก็ๆ ซึง่มชีือ่แปลกหูว่า ‘อเีซ’ เพือ่บอก
กับใครต่อใครว่า มาเที่ยวที่นี่ สบายดีนะ...
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