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ภำพอดีต…ที่ต่ำงจำกปัจจุบัน
	 ชาวบ้านโนนศิลาส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีท�านา	ท�าไร่อ้อย	ส่วนใหญ่มฐีานะยากจน	 
ชาวบ้านบางส่วนจึงไปท�างานในกรุงเทพฯ	
เงินที่ได้มาจากการท�างานส่วนหนึ่งก็หมดไป
กับการกนิเหล้าเมายา	คนในหมูบ้่านไม่เคารพ
กฎระเบยีบใดๆ	ในงานศพงานประเพณต่ีางๆ	
มีการเล่นการพนัน	 มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง	
เด็กวัยรุ่นเปิดเพลงเสียงดัง	 ขับรถเร็ว	 เมื่อมี
การตักเตือนก็จะขว้างปาสิ่งของใส่บ้านผู้น�า
ชุมชน	มหิน�าซ�า้ลูกบ้านกแ็บ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย	
เวลาขอความร่วมมอือะไรกข็าดความร่วมแรง
ร่วมใจ	มีแต่ขัดแข้งขัดขา	หาเรื่องมาบั่นทอน
ก�าลังใจในการท�างานซึ่งกันและกัน	

 ปี 2557 ธรรมนูญ 9 ดี ได้ถูกน�ำไปขยำยผลในหลำยหมู่บ้ำนของจังหวัดบุรีรัมย์ 
แต่ไม่ใช่ทุกหมู่บ้ำนที่น�ำไปปฏิบัติจริงจนเกิดผลดี แต่ที่บ้ำนโนนศิลำ ต�ำบลยำยแย้มวัฒนำ 
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กลับสำมำรถฝ่ำวงล้อมของค�ำว่ำอุปสรรคปัญหำ 
น�ำธรรมนูญ 9 ดีไปใช้ จนประสบควำมส�ำเร็จ สร้ำงสุขให้กับชุมชนจนทุกวันนี้ 

บ้ำนโนนศิลำ จังหวัดบุรีรัมย์
ธรรมนูญหมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้ำงอนำคตที่ดีให้ลูกหลำน

	 ก�านันหญิงคนเก่ง	สมพงษ์ สืบบุญ	ซึ่ง
อาศัยอยู่ในบ้านโนนศิลา	และเป็นก�านันของ
ต�าบลยายแย้มวัฒนา	เล่าให้เห็นภาพในอดีต
ของหมู่บ้านแห่งนี้	 ท่ีไม่ต่างจากอีกหลาย
ชุมชนที่มีปัญหาเรื้อรัง	 ดูแล้วเหมือนหมด
หนทางแก้ไข	 แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป	 
เมื่อมีการน�าธรรมนูญ	 9	 ดี	 มาปรับใช้ใน
หมู่บ้านอย่างจริงจัง	โดยก�านันสมพงษ์เล่าว่า	
การน�าธรรมนูญ	9	ดีมาใช้อย่างได้ผล	ต้องใช้
ทั้งพระเดชและพระคุณมาเป็นกุศโลบายใน
การท�างาน	
 “เราใช้วิธีโน้มน้าวใจให้ชาวบ้านปฏิบัติ
ตามธรรมนูญ 9 ดี ใช้พระเดชมากล่าวอ้าง  
ว่าในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน เราต้อง
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ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยงานราชการ 
เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข รวมถึง 
ต้องใช้พระคณุ จากในอดีตทีเ่ราพดูคุยปรกึษา
ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด ท�าให ้
ชาวบ้านเกิดความเคารพเกรงใจ หลังจากนั้น  
เราต้องพูดคุยท�าความเข้าใจ และท�าให ้
ชาวบ้านเห็นถึงข้อดีต่างๆ ของธรรมนูญ 9 ดี 
ซึ่งมีข้อปฏิบัติ 99 ข้อ”
	 ส่วนกระบวนการในการน�าธรรมนูญ	 
9	 ดี	 มาปฏิบัติในหมู่บ้านแห่งนี้	 เริ่มจากเมื่อ
ก�านันสมพงษ์ได้รับทราบเกี่ยวกับธรรมนูญ	
9	ด	ีกท็�าความเข้าใจให้ถ่องแท้	แล้วจงึน�ามาสู่
เวทปีระชาคมของหมูบ้่าน	เรยีกลกูบ้านทกุคน 
มาร่วมประชุม	 แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าจะมี
การน�าหลักคิดนี้มาใช้	
 “เราอ่านธรรมนญู 9 ดี และกฎระเบยีบ 
99 ข้อ ให้ชาวบ้านฟัง แล้วให้ชาวบ้านยกมือ
รับรอง เมื่อรับรองเสร็จมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ทุกคนร่วมกัน รวมถึงมีการสาบานตนว่าจะ
ถอืศลี 5 ท�าด ีละชัว่ กลวับาปทีว่ดั นอกจากนัน้  
เพือ่ให้การท�างานได้ผล เรากไ็ด้จัดต้ังชาวบ้าน 
ที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันเป็น ‘คุ้มบ้าน’ 
ในหมู่บ้านมีทั้งหมด 4 คุ้ม คุ้มละ 20-25 ครัว
เรือน โดยแต่ละคุ้มมีประธานคุ้มละ 1 คน 
และมีคณะท�างานอีก 6 คน ช่วยท�างานใน
ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายอ�านวยการ ฝ่ายสื่อสาร

วัฒนธรรม ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข้อดขีองการตัง้เปน็คุม้ คอื เราจะได้รบัทราบ 
ปัญหาท่ีแท้จริงของชาวบ้าน และก่อนท่ี
ป ัญหาจะมาถึงเวทีประชาคมหมู ่บ ้านท่ี 
มีเดือนละครั้ง ประธานคุ้มและคณะท�างาน
ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนได้”
	 วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของชาวบ้าน
ในแถบอีสาน	ที่อยู่อาศัยกันเป็นคุ้ม	มีการตั้ง 
บ้านเรือนรวมกันอยู่หลายๆ	หลังเป็นหมู่อยู ่
ในละแวกเดียวกัน	 ช ่วยให ้สามารถน�า
ธรรมนูญ	9	ดี	ไปปฏิบัติอย่างได้ผล	ชาวบ้าน
มีการเลือกผู้น�าคุ้มกันเอง	 ซึ่งเป็นผู้น�าตาม
ธรรมชาติ	 เป็นผู้ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพ
ศรัทธา	 ส่วนคณะท�างานของคุ ้มก็มาจาก 
ชาวบ ้านท่ีมีจิตอาสาอยากท�างานเพื่อ 
ส่วนรวม	 เมื่อแต่ละคุ้มมีความเข้มแข็ง	 การ
รวมตวักนัท�างานเพือ่หมูบ้่าน	หรอืการเคารพ
กฎกติกาเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องยาก
	 แต่อปุสรรคปัญหาของทีน่ี	่ใช่ว่าจะไม่มี
เสียทีเดียว	 ปัญหาใหญ่คือ	 ความแตกแยกท่ี
มีมาแต่เดิมจากการเล่นพรรคเล่นพวก	 แต่
ถือว่าเป็นส่วนน้อย	 เมื่อคนหมู่มากปฏิบัติ
ตาม	 คนส่วนน้อยนี้ก็ไม่ได้ส ่งผลมากนัก	 
รวมถึงวัยรุ ่นบางส่วนท่ีไม่ได้มารับทราบ
ข้อปฏิบัติ	 ท�าให้มีการฝ่าฝืน	 หากพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง	 ผู้น�าชุมชนตักเตือนแล้วไม่ได้ผล 
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ก็จะแจ้งหน่วยงานราชการ	 เช่น	 ต�ารวจ	 
มาช่วยจัดการ	
 
ธรรมนูญ 9 ดี สู่กำรปฏิบัติ
	 ก� า นันสมพงษ ์ เล ่ าว ่ า 	 เมื่ อทุกคน 
รับทราบ	 และท�าความตกลงร่วมกันที่จะน�า
ธรรมนูญ	9	ดี	มาใช้ในชุมชน	คราวนี้ก็ได้เวลา
ลงมือปฏิบัติ	เริ่มจาก
 ดีข้อที่ 1 เป็นคนดี ชาวบ้านอธิษฐาน
จิตท�าดี	 ข้อน้ีเมื่อปฏิบัติแล้ว	 สิ่งที่เห็นได้ชัด 
คือ	 คนที่ติดเหล้าก็เลิกเหล้าเมายา	 ตอนนี้
เรียกได้ว่าต�าบลยายแย้มวัฒนาปลอดการ 
พนนัทัง้ต�าบล	การพนนัในงานศพไม่ม	ีเพราะ 
ที่นี่ท�าเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 งานไหนยังเล่น
ก็มีการตักเตือน	 หากยังไม่เชื่อฟังก็มีการ 
บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ทั้ง
อ�าเภอ	 ต�ารวจเข้ามาจับกุมลงโทษ	 ท�าให้
ปัญหาเล่นการพนันในงานศพหมดไป	
 ดีข้อที่ 2 มีปัญญาดี	เมื่อเป็นคนดีแล้ว	
ต้องมีปัญญาด้วย	 จึงจะท�าให้ชีวิตมีความสุข	
ต้องหมั่นหาความรู้	 หน่วยงานราชการมา 
ส่งเสริมหรือไปดงูานทีไ่หนกร็ูจ้กัน�ามาปรบัใช้	 
เช่น	 ไปเรียนรู ้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงแล้วก็น�ามาปรับใช้กับตัวเอง	 น�ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองในหมู่บ้านหรือใน
ต�าบลใกล้เคียง	
 ดีข้อที่ 3 รายได้สมดุล	นอกจากอาชีพ
หลกัแล้ว	ชาวบ้านทีน่ีย่งัท�าเกษตรผสมผสาน	
ปลูกผักสวนครัว	รู้จักเพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย	

ท�าให้มีเงินเก็บมากขึ้น	อย่างที่ก�านันสมพงษ์
เรียกว่า	มี	“ตู้เย็นข้างบ้าน	เอทีเอ็มข้างกาย”
 ดีข้อท่ี 4 สุขภาพแข็งแรง	 ส่วนใหญ่
ชาวบ้านท่ีนี่เป็นโรคเบาหวาน	 ความดัน 
โลหิตสูง	ไขมันในเลือดสูง	ดังนั้นสิ่งส�าคัญคือ
การให้ความรู้กับชาวบ้านในการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันโรค	 เช่น	 การประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสายของหมู ่บ ้าน	 ให ้เห็นข ้อดี
ของการรับประทานข้าวกล้อง	 ชักชวนให ้
ออกก�าลังกาย	 แต่ป ัญหาที่พบคือ	 หาก 
ออกก�าลังกายคนเดียวที่บ้าน	 บางคนก็อาย	
หรือไม่มีแรงจูงใจในการท�า	 ล่าสุดมีการ 
ท�าเรือ่งขอท�าลานออกก�าลงักายประจ�าหมูบ้่าน	 
เพื่อให้ชาวบ้านได้มาออกก�าลังกายร่วมกัน
 ดีข้อที่ 5 สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์	 ที่
หมู่บ้านแห่งนี้	 สนับสนุนให้ชาวบ้านทุกคน
ปลูกต้นไม้ให้ได้อย่างน้อยปีละ	1	ต้น	ทั้งปลูก
ภายในบ้าน	หรอืตามท้องไร่ท้องนา	ส่วนเรือ่ง
ขยะ	ชาวบ้านกจ็ะช่วยกนัก�าจดั	โดยไม่ต้องรอ
รถเทศบาล	ขยะอันตรายก็จะน�าไปรวมกันที่
ศาลาให้เทศบาลมาเก็บ	ส่วนขยะชิ้นไหนเก็บ
แยกจ�าหน่ายได้ก็จะแยก	
 ดีข้อท่ี 6 สงัคมอบอุน่	คอืการสร้างสงัคม
แห่งการพึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 โดย
เฉพาะคนด้อยโอกาสในชุมชน	เช่น	ผู้สูงอายุ 
ที่ไม่มีลูกหลานดูแล	หรือหากมีใครเจ็บป่วยก็
จะมกีารเยีย่มเยยีนให้ก�าลงัใจ	นอกจากนัน้	ใน
ทกุวนัท่ี	11	ของเดอืน	ชาวบ้านท้ัง	4	คุม้	จะมา
ประชมุร่วมกนั	ใครมปัีญหาอะไรกน็�ามาเล่าสู่
กันฟัง	เพื่อหาทางแก้ไข	เช่น	ปัญหาวัยรุ่นกับ
ยาเสพติด	ที่ต้องช่วยกันทั้งผู้ปกครอง	คนใน
ชุมชน	ผู้น�าชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
 ดีที่  7 หลุดพ้นจากอาชญากรรม  
ที่นี่มีการดูแลรักษาความสงบของหมู่บ้าน	 
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มกีฎระเบยีบ	และมชีาวบ้านทีอ่าสาเข้ามาท�า
หน้าที่เป็นเวรยามหรือที่เรียกว่า	ชุดคุ้มครอง
หมู่บ้าน	 (ชคบ.)	 หากใครฝ่าฝืนกฎก็จะมีบท
ลงโทษอย่างชดัเจน	ตัง้แต่ระดบักฎทางสงัคม	
เช่น	การไม่ให้ความช่วยเหลือคนที่ละเมิดกฎ	 
ไม่ให้กู ้ยืมเงินกองทุนในหมู ่บ้าน	 ในกรณี
ทะเลาะวิวาท	หลังจากมีการไกล่เกลี่ยระดับ
หมู่บ้าน	 คู่กรณีต้องเสียค่าปรับคนละ	 500	
บาท	 ในกรณีทะเลาะวิววาทในงานมหรสพ	
ต้องรับผิดชอบด้วยการเสียค่าใช้จ่ายการจ้าง
มหรสพทั้งหมด	
 ดท่ีี 8 มกีองทุนพึง่พาตนเอง	ทีห่มูบ้่าน
โนนศิลา	มีกองทุนต่างๆ	หลากหลาย	ทั้งเพื่อ
น�ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและน�า
มาใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์	 มีทั้ง
กองทุนให้กู ้ยืมเงินและออมเงินไปในเวลา
เดียวกัน	 กองทุนที่มีในหมู่บ้านนี้คือ	 กองทุน
เงินล้าน	กองทนุกลางหมูบ้่าน	กองทนุแม่บ้าน
เกษตรกร	 (พอเพียง)	 กองทุนกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง	 กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 กองทุน
พัฒนาสตรี	กองทุนมิยาซาวา	
	 ทุกกองทุนมีการท�างานที่โปร่งใส	 และ
มีระบบการตรวจสอบที่ดี	 เช่น	กองทุนกลาง
ของหมู่บ้าน	 ในการน�าเงินมาใช้ต้องมีการ
ประชุมประชาคม	 ท�าบันทึกว่าจะน�าเงินไป 
ใช้จ่ายเรื่องอะไร	 จ�านวนเท่าไหร่	 มีการต้ัง 
คณะกรรมการท�างานด้านน้ีโดยเฉพาะ	มวีาระ 
การท�างาน	4	ปี	

	 ส่วนกองทุนเงนิล้าน	เป็นกองทุนให้กูย้มื	
ในแต่ละปีกองทนุจะได้ก�าไร	7-8	หมืน่บาท	มี
การหักก�าไร	5	เปอร์เซ็นต์เข้ากองทุน	น�าเงิน
ที่ได้ไปบ�ารุงวัด	ซ่อมแซมประปาของหมู่บ้าน
โดยไม่ต้องพึ่งพาเทศบาล	 ช่วยเหลืองานศพ	
เยี่ยมคนป่วย	สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส	ฯลฯ	
ส่วนการระดมทนุของกองทนุมหีลายรปูแบบ	
เช่น	 การขายบัตรเพื่อให้ชาวบ้านจับปลาใน
บ่อสาธารณะ	 การซื้อแม่พันธุ์หมูให้ชาวบ้าน
เลีย้งแบ่งผลประโยชน์ให้ชาวบ้านทีเ่ลีย้งและ
น�าก�าไรเข้ากองทุน
 ดีที่ 9 คณะกรรมการเข้มแข็ง	 คณะ
กรรมการหมู่บ้านที่นี่จะนัดประชุมทุกวันที่	6	
ของเดือน	 เพื่อรับทราบรับฟังปัญหาร่วมกัน	
ทุกคนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการมีจิตอาสา
อยากท�างานเพื่อส่วนรวม	 มีการให้ก�าลังใจ	
และยกยอ่งคนทีท่�าความดี	เพื่อเป็นแรงเสรมิ
ในการท�างาน	

 กล่าวได้ว่าการท�างานอย่างเป็นระบบ
นี ้ท�าให้เกดิความเข้มแขง็และสนัตสิขุอย่าง
ย่ังยืน และธรรมนญู 9 ดี ของท่ีนีคื่อแบบอย่าง 
ความส�าเร็จในการท�างานประสานร่วมกัน 
ท้ังหน่วยงานราชการ ผู ้น�าชุมชน และ 
ชาวบ้าน โดยมเีป้าหมายเดยีวกนั เพือ่แก้ไข 
ปัญหาของชุมชน และน�าพาชุมชนไป 
สู่สังคมแห่งความร่มเย็นเป็นสุข




