ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนคุณธรรมบ้านดอยดิน
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข
ต่อไปนี้ ถ้าเราไม่เริ่มต้นแก้ปัญหาน�้ำในห้วยทับใต้เน่าเสีย เราก็จะอยู่กัน
ไม่ได้แล้วนะ ไม่มีใครช่วยเราได้ ถ้าเราไม่ช่วยตัวเอง

คุณสมชาย หลวงละ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้
ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน พูดประโยคนี้ใน
วันทีช่ กั ชวนชาวบ้านกว่า 200 คน มาประชุม
ร่วมกันที่บ้านของเขา ซึ่งก็คือ ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่
2 ต�ำบลห้วยไผ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ต�ำบลอ่างทอง จังหวัดราชบุรี ต้องประสบกับ
ปัญหาน�้ำในห้วยทับใต้เน่าเสียจนไม่สามารถ
น�ำมาใช้ในการเกษตรได้ มิหน�ำซ�้ำชาวบ้าน
ที่เลี้ยงปลาอยู่ใกล้ล�ำห้วย ก็ประสบปัญหา
ปลาที่เลี้ยงไว้ตาย สาเหตุเพราะฟาร์มเลี้ยง
สุกรและโรงงานปล่อยน�้ำเสียลงสู่ล�ำห้วย

สถานการณ์สร้างจิตอาสา

แรกทีเดียวชาวบ้านต่างทยอยกันไป
ร้องเรียนทั้งกับหน่วยงานราชการ ทั้งเจ้าของ
กิจการ รวมถึงร้องเรียนผ่านสือ่ แต่ผลทีไ่ ด้รบั
กลับเป็นความเฉยเมย เมือ่ เป็นเช่นนีช้ าวบ้าน
ก็สดุ จะหาทางออก ปล่อยให้ปญ
ั หานีเ้ รือ้ รังมา
เป็นเวลา 3-4 ปี

คุ ณ สมชายไม่ ใ ช่ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนอย่ า ง
เป็ น ทางการ แต่ มี ค วามเป็ น ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
เพราะสถานการณ์บังคับ หลายปีที่ผ่านมา
ชาวบ้านใน 5 ต�ำบล คือ ต�ำบลน�้ำพุ ต�ำบล
อ่างหิน ต�ำบลห้วยไผ่ ต�ำบลดอนแร่ และ
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จนกระทั่งวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่ง
มายังหมูบ่ า้ นดอยดิน เพือ่ สร้างสถานทีป่ ฏิบตั ิ
ธรรม เมื่อเดินไปที่ล�ำห้วยใกล้ๆ ก็พบว่าน�้ำ
เป็นสีดำ 
� ส่งกลิน่ เน่าเหม็นและมีปลาตาย ท่าน
จึงเอ่ยปากกับคุณสมชายว่า “ให้รวมตัวกับ
ชาวบ้าน ช่วยชีวิตปลาพวกนี้ด้วย”
ความจริงแล้วคุณสมชายเป็นเกษตรกร
ท�ำสวนปลูกมะม่วงอยู่ที่บ้านดอยดิน ต�ำบล
ห้วยไผ่ ความรู้ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ
ยังไม่กระจ่างมากนัก มีแต่จิตอาสาที่อยาก
ท�ำเพื่อส่วนรวม เพราะคิดว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมา
ท�ำอะไร วันหนึ่งข้างหน้าผลกระทบจะส่งต่อ
รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
โชคดี ที่ ไ ด้ คุ ณ สยาม จิ ต รบวร ผู ้
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนมาช่วย
ประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ กั บ ชาวบ้ า นในการ
ท�ำงานร่วมกัน
เรียกได้วา่ ปัญหาน�ำ้ ในห้วยทับใต้เน่าเสีย
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถให้ใครเพียงคนใดคน
หนึ่งเป็นพระเอกเพื่อแก้ปัญหา แต่ต้องอาศัย
จิตอาสาและความพอเพียงของชาวบ้านใน
การร่วมแรงร่วมใจกันจัดการปัญหานี้ แล้ว
ชาวบ้านจะใช้วิธีไหน เพื่อจะได้ไม่เกิดความ

ขัดแย้งอย่างรุนแรง เราไปดูการแก้ไขปัญหานี้
อย่างสันติวิธีกัน

จัดการปัญหาด้วยข้อมูล…ไม่ใช่อารมณ์

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น หากใช้อารมณ์ใน
การตัดสิน ปัญหามักจะบานปลาย เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้ง คุณสยามแนะน�ำว่า หาก
จะแก้ปัญหาก็ต้องน�ำข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูด
แสดง ชี้แจง จึงจะเกิดผลดีในการเรียกร้อง
นี่จึงเป็นที่มาให้มีการน�ำกระบวนการ
แก้ไขปัญหาโดยยึดหลักไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
โดยเริ่มจากการเปิดเวทีสะท้อนปัญหา ให้
ชาวบ้านที่ประสบปัญหาทั้ง 5 ต�ำบล มานั่ง
พูดคุยเพื่อส�ำรวจข้อมูลความเดือดร้อน ว่า
สาเหตุของปัญหามาจากจุดใด และที่ผ่านมา
มีการต่อสู้เรียกร้องอย่างไรบ้าง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ผลจากการ
ประชุมส�ำรวจพบว่า ชาวบ้านบางส่วนได้
ท�ำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการ
บางส่วนไปคุยกับเจ้าของกิจการ แต่ปัญหา
ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังค้นพบว่าการใช้
อารมณ์ในการเจรจาโดยขาดข้อมูลไม่ส่งผล
ดีแม้แต่น้อย ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว
คุ ณ สมชาย มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มเวที แ ละร่ ว ม
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กิจกรรมกับศูนย์คุณธรรม จึงได้น�ำแนวคิดที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาผสมผสานกลายเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ต้องแก้ไขปัญหาโดย
ยึดหลักไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และอยู่ร่วม
กันได้ ทีมงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต้อง
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ แกนน�ำแก้ไข
ปัญหาต้องไม่น�ำการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
และต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา
จากนั้นได้ตั้งคณะท�ำงานคนรักษ์น�้ำ
ห้วยทับใต้ขึ้น แบ่งบทบาท ใช้คนให้ถูกกับ
งาน ตามความถนัดของแต่ละคน จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน โดยใช้ ส ถานที่ บ ้ า นดอยดิ น
เป็นศูนย์ฯ ในการรวบรวมข้อมูล วางแผน
จัดประชุม ประสานงานหน่วยงาน เพื่อให้
เป็นคนกลางในการเจรจา จัดท�ำบันทึกการ
ประชุม มติการประชุมไว้ทุกครั้ง และได้
ก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดขึ้นมา ดังนี้
เป้ า หมาย 1 ปี คื อ “ดิ น ดี น�้ ำ ดี
ผักดี” ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ดูได้จากถ้าดินดี
ต้ อ งมี ไ ส้ เ ดื อ นกลั บ มาอยู ่ อ าศั ย ถ้ า น�้ ำ ดี
น�้ำในล�ำห้วย ต้องใสสะอาด ใช้ในการอุปโภค
และการเกษตรได้ถ้าผักดี พืชผักที่ปลูกต้อง
ให้ผลผลิตดี และลดการใช้สารเคมีลง ส่วน
เป้าหมายในอนาคต คือการที่ล�ำห้วยแห่งนี้
มีความบริสุทธิ์สะอาดและสามารถชี้แจงถึง
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ค่าความบริสทุ ธิส์ ะอาดให้ชาวบ้านรับทราบได้
โดยทางชุ ม ชนได้ ข อความร่ ว มมื อ ไปยั ง
กรมทรัพยากรน�้ำและกรมบาดาลในการส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จากการ
ส�ำรวจ ชาวบ้านพบว่าน�ำ้ ในล�ำห้วยทับใต้กลับ
มาใสสะอาดใช้ในการอุปโภคใช้รดน�ำ้ พืชผักได้
น�้ำเสียในสวนสาธารณะได้รับการบ�ำบัด ดิน
เริ่มมีไส้เดือนมาอาศัย แมลงต่างๆ ที่แต่ก่อน
ไม่เคยมี เช่น หิ่งห้อย และผีเสื้อบางชนิด
เริ่มกลับมา ผักให้ผลผลิตดีไม่เสียหาย
นอกจากนี้ ยังเกิดการรวมกลุม่ ท�ำน�ำ้ ยา
อเนกประสงค์ชวี ภาพ เกิดกลุม่ ท�ำปุย๋ น�้ำหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาฯลฯ ที่ส�ำคัญ
คือ ชุมชนและฟาร์มฯอยู่ร่วมกันได้ กลับ
มาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกัน ช่วยเหลือ
กิจกรรมชุมชน จัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
และกรอบแนวคิดนี้ ต�ำบลชุมชนอืน่ ทีป่ ระสบ
ปัญหาแบบเดียวกันได้น�ำไปปรับใช้ในชุมชน
ต�ำบลตนเองต่อไป

เรียนรู้จิตอาสา พอเพียง ผ่านปัญหา

คุณสมชายเล่าว่า จุดเด่นส�ำคัญที่ท�ำให้
ชุมชนจัดการปัญหาได้ส� ำเร็จมาจากการที่
ชุมชนแห่งนีเ้ ข้าใจถึงปัญหาร่วมกัน และใช้วธิ ี
การจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง เมื่อ

ชาวบ้านตระหนักว่าแกนน�ำตั้งใจมาท�ำงาน
โดยไม่ ห วั ง ผลประโยชน์ ใ ดๆ จึ ง ให้ ค วาม
ร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญเมื่อผู้มีอ�ำนาจ
หน้าที่โดยตรงเข้ามาช่วยเหลือประสานงาน
ปัญหาที่ว่ายากก็ค่อยๆ คลี่คลายลงได้
ส� ำ หรั บ งานจิ ต อาสาที่ ช าวบ้ า นร่ ว ม
กันท�ำ  นอกจากการระดมวิธีการแก้ปัญหา
แล้ว ยังช่วยกันขุดลอกผักตบชวาในล�ำห้วย
แล้วน�ำผักตบชวามาท�ำเป็นปุ๋ยหมัก โดยมี
กรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้ ผลดีที่เกิดขึ้น
นอกจากชาวบ้ า นที่ นี่ จ ะมี ค วามเข้ ม แข็ ง
รั ก ชุ ม ชนของตนเองแล้ ว ยั ง ท� ำ หน้ า ที่
สอดส่ อ งเป็ น หู เ ป็ น ตาในการดู แ ลล� ำ ห้ ว ย
หากช่วงไหนมีการปล่อยน�้ำเสียลงสู่ล�ำน�้ำ 

ชาวบ้านก็จะแจ้งมายังศูนย์ฯให้รบั ทราบทันที
ที่ผ่านมาหากฟาร์มหรือโรงงานไหนปล่อย
น�ำ้ เสียลงสูล่ ำ� ห้วย ก็จะต้องรับผิดชอบเยียวยา
ค่ า เสี ย หายให้ กั บ ชาวบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ความ
เดือดร้อนอีกด้วย
ส่วนเรื่องความพอเพียง ชาวบ้านที่นี่
ได้เรียนรู้ว่าความละโมบ การท�ำธุรกิจโดยไม่
ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมจะส่งผลเสียตามมา
แต่การท�ำเกษตรอินทรียท์ คี่ ำ� นึงถึงดิน น�ำ 
้ จะ
ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาอีกครั้ง
คุ ณ สมชายบอกว่ า อุ ป สรรคปั ญ หา
ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาคือ การที่บางภาค
ส่วนของรัฐไม่ให้ความร่วมมือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ปัญหานีก้ ห็ มดไป หากชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
กันต่อสู้ ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา
ชุมชนทั้ง 5 ต�ำบล ได้ร่วมกันจัดงาน
“บวชล� ำ ห้ ว ย” ร่ ว มกั น ในเดื อ นสิ ง หาคม
2560 เพื่อยืนยันว่า พวกเขาจะไม่ทิ้งล�ำห้วย
ทับใต้ให้ต้องเผชิญกับวิกฤติอีกต่อไป และ
เพื่อบอกต่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานว่าล�ำน�้ำแห่งนี้
จะเป็นตัวแทนของความร่วมแรงร่วมใจของ
ชาวบ้านสืบต่อไปอย่างยั่งยืน
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