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 คณุสมชาย หลวงละ	หวัหน้าศนูย์เรยีนรู้ 
ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน	พูดประโยคนี้ใน
วนัทีช่กัชวนชาวบ้านกว่า	200	คน	มาประชมุ
ร่วมกันที่บ้านของเขา	 ซึ่งก็คือ	 ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน	 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่	
2	ต�าบลห้วยไผ่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี

สถำนกำรณ์สร้ำงจิตอำสำ
	 คุณสมชายไม ่ ใช ่ผู ้น�าชุมชนอย ่าง
เป็นทางการ	 แต่มีความเป็นผู ้น�าชุมชน
เพราะสถานการณ์บังคับ	 หลายปีที่ผ่านมา 
ชาวบ้านใน	5	ต�าบล	คือ	ต�าบลน�้าพุ	ต�าบล
อ่างหิน	 ต�าบลห้วยไผ่	 ต�าบลดอนแร่	 และ

   ต่อไปนี้ ถ้ำเรำไม่เริ่มต้นแก้ปัญหำน�้ำในห้วยทับใต้เน่ำเสีย เรำก็จะอยู่กัน
ไม่ได้แล้วนะ ไม่มีใครช่วยเรำได้ ถ้ำเรำไม่ช่วยตัวเอง  

ศนูย์เรยีนรูช้มุชนคณุธรรมบ้ำนดอยดิน
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ สังคมเป็นสุข

ต�าบลอ่างทอง	จงัหวดัราชบรุ	ีต้องประสบกบั
ปัญหาน�้าในห้วยทับใต้เน่าเสียจนไม่สามารถ
น�ามาใช้ในการเกษตรได้	 มิหน�าซ�้าชาวบ้าน 
ที่เลี้ยงปลาอยู่ใกล้ล�าห้วย	 ก็ประสบปัญหา
ปลาที่เลี้ยงไว้ตาย	 สาเหตุเพราะฟาร์มเลี้ยง
สุกรและโรงงานปล่อยน�้าเสียลงสู่ล�าห้วย	
 
	 แรกทีเดียวชาวบ้านต่างทยอยกันไป
ร้องเรียนทั้งกับหน่วยงานราชการ	ทั้งเจ้าของ
กจิการ	รวมถงึร้องเรยีนผ่านสือ่	แต่ผลทีไ่ด้รบั
กลบัเป็นความเฉยเมย	เมือ่เป็นเช่นนีช้าวบ้าน
กส็ดุจะหาทางออก	ปล่อยให้ปัญหานีเ้รือ้รงัมา
เป็นเวลา	3-4	ปี	
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	 จนกระทั่งวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่ง
มายังหมู่บ้านดอยดิน	เพือ่สร้างสถานทีป่ฏบิติั
ธรรม	 เมื่อเดินไปที่ล�าห้วยใกล้ๆ	 ก็พบว่าน�้า
เป็นสดี�า	ส่งกลิน่เน่าเหมน็และมปีลาตาย	ท่าน
จึงเอ่ยปากกับคุณสมชายว่า	 “ให้รวมตัวกับ
ชาวบ้าน	ช่วยชีวิตปลาพวกนี้ด้วย”	
	 ความจริงแล้วคณุสมชายเป็นเกษตรกร
ท�าสวนปลูกมะม่วงอยู่ที่บ้านดอยดิน	 ต�าบล
ห้วยไผ่	 ความรู้ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ	
ยังไม่กระจ่างมากนัก	 มีแต่จิตอาสาที่อยาก
ท�าเพ่ือส่วนรวม	 เพราะคิดว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมา
ท�าอะไร	 วันหนึ่งข้างหน้าผลกระทบจะส่งต่อ
รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
	 โชคดีที่ ได ้ คุณสยาม จิตรบวร 	 ผู ้
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนมาช่วย
ประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการ
ท�างานร่วมกัน
	 เรยีกได้ว่าปัญหาน�า้ในห้วยทบัใต้เน่าเสยี	 
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถให้ใครเพียงคนใดคน
หนึ่งเป็นพระเอกเพื่อแก้ปัญหา	แต่ต้องอาศัย
จิตอาสาและความพอเพียงของชาวบ้านใน
การร่วมแรงร่วมใจกันจัดการปัญหาน้ี	 แล้ว
ชาวบ้านจะใช้วิธีไหน	 เพื่อจะได้ไม่เกิดความ

ขัดแย้งอย่างรนุแรง	เราไปดกูารแก้ไขปัญหานี้ 
อย่างสันติวิธีกัน	

จดักำรปัญหำด้วยข้อมลู…ไม่ใช่อำรมณ์
	 เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน	 หากใช้อารมณ์ใน
การตัดสิน	 ปัญหามักจะบานปลาย	 เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้ง	 คุณสยามแนะน�าว่า	 หาก
จะแก้ปัญหาก็ต้องน�าข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูด	
แสดง	ชี้แจง	จึงจะเกิดผลดีในการเรียกร้อง	
	 นี่จึงเป็นท่ีมาให้มีการน�ากระบวนการ
แก้ไขปัญหาโดยยดึหลกัไม่ให้เกดิความขัดแย้ง	
โดยเริ่มจากการเปิดเวทีสะท้อนปัญหา	 ให้ 
ชาวบ้านท่ีประสบปัญหาท้ัง	 5	 ต�าบล	 มานั่ง
พูดคุยเพื่อส�ารวจข้อมูลความเดือดร้อน	 ว่า
สาเหตุของปัญหามาจากจุดใด	และที่ผ่านมา
มีการต่อสู้เรียกร้องอย่างไรบ้าง	
	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	2558	ผลจากการ
ประชุมส�ารวจพบว่า	 ชาวบ้านบางส่วนได้
ท�าหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการ	
บางส่วนไปคุยกับเจ้าของกิจการ	 แต่ปัญหา
ยังไม่ได้รับการแก้ไข	 และยังค้นพบว่าการใช้
อารมณ์ในการเจรจาโดยขาดข้อมูลไม่ส่งผล
ดีแม้แต่น้อย	 ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว	
คุณสมชาย	 มีโอกาสเข้าร่วมเวทีและร่วม
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กิจกรรมกับศูนย์คุณธรรม	 จึงได้น�าแนวคิดที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	มาผสมผสานกลายเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาคอื	ต้องแก้ไขปัญหาโดย
ยึดหลักไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และอยู่ร่วม
กันได้ ทีมงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต้อง 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ แกนน�าแก้ไข
ปัญหาต้องไม่น�าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
และต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา 
	 จากนั้นได้ตั้งคณะท�างานคนรักษ์น�้า
ห้วยทับใต้ขึ้น	 แบ่งบทบาท	 ใช้คนให้ถูกกับ
งาน	ตามความถนัดของแต่ละคน	จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน	 โดยใช้สถานที่บ้านดอยดิน
เป็นศูนย์ฯ	 ในการรวบรวมข้อมูล	 วางแผน	
จัดประชุม	 ประสานงานหน่วยงาน	 เพ่ือให้
เป็นคนกลางในการเจรจา	 จัดท�าบันทึกการ
ประชุม	 มติการประชุมไว้ทุกครั้ง	 และได้
ก�าหนดเป้าหมาย	ตัวชี้วัดขึ้นมา	ดังนี้	
 เป ้าหมาย 1 ปี	 คือ	 “ดินดี	 น�้าด	ี 
ผักดี”	 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ	 ดูได้จากถ้าดินดี  
ต้องมีไส ้เดือนกลับมาอยู ่อาศัย	 ถ้าน�้าดี  
น�้าในล�าห้วย	ต้องใสสะอาด	ใช้ในการอุปโภค
และการเกษตรได้ถ้าผักดี	 พืชผักที่ปลูกต้อง
ให้ผลผลิตดี	 และลดการใช้สารเคมีลง	 ส่วน
เป้าหมายในอนาคต	 คือการที่ล�าห้วยแห่งนี ้
มีความบริสุทธิ์สะอาดและสามารถชี้แจงถึง 

ค่าความบรสิทุธิส์ะอาดให้ชาวบ้านรบัทราบได้	 
โดยทางชุมชนได ้ขอความร ่วมมือไปยัง 
กรมทรัพยากรน�้าและกรมบาดาลในการส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
	 ราวเดือนกุมภาพันธ์	 2559	 จากการ
ส�ารวจ	ชาวบ้านพบว่าน�า้ในล�าห้วยทบัใต้กลบั
มาใสสะอาดใช้ในการอปุโภคใช้รดน�า้พชืผกัได้	 
น�้าเสียในสวนสาธารณะได้รับการบ�าบัด	 ดิน
เริ่มมีไส้เดือนมาอาศัย	แมลงต่างๆ	ที่แต่ก่อน
ไม่เคยมี	 เช่น	 หิ่งห้อย	 และผีเสื้อบางชนิด 
เริ่มกลับมา	ผักให้ผลผลิตดีไม่เสียหาย	
	 นอกจากนี	้ยงัเกดิการรวมกลุม่ท�าน�า้ยา
อเนกประสงค์ชวีภาพ	เกดิกลุม่ท�าปุย๋น�้าหมกั
ชีวภาพ	ปุ๋ยหมักจากผักตบชวาฯลฯ	ที่ส�าคัญ
คือ	 ชุมชนและฟาร์มฯอยู่ร่วมกันได้	 กลับ
มาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกัน	 ช่วยเหลือ
กิจกรรมชุมชน	จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	
และกรอบแนวคดินี	้ต�าบลชมุชนอืน่ทีป่ระสบ
ปัญหาแบบเดียวกันได้น�าไปปรับใช้ในชุมชน
ต�าบลตนเองต่อไป

เรียนรู้จิตอำสำ พอเพียง ผ่ำนปัญหำ 
	 คุณสมชายเล่าว่า	จุดเด่นส�าคัญที่ท�าให้
ชุมชนจัดการปัญหาได้ส�าเร็จมาจากการท่ี
ชมุชนแห่งนีเ้ข้าใจถงึปัญหาร่วมกนั	และใช้วธิี
การจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง	 เมื่อ
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ชาวบ้านตระหนักว่าแกนน�าต้ังใจมาท�างาน
โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ	 จึงให้ความ 
ร่วมมือเป็นอย่างดี	 ที่ส�าคัญเมื่อผู้มีอ�านาจ
หน้าที่โดยตรงเข้ามาช่วยเหลือประสานงาน	
ปัญหาที่ว่ายากก็ค่อยๆ	คลี่คลายลงได้	
 
	 ส�าหรับงานจิตอาสาที่ชาวบ้านร่วม
กันท�า	 นอกจากการระดมวิธีการแก้ปัญหา
แล้ว	 ยังช่วยกันขุดลอกผักตบชวาในล�าห้วย	
แล้วน�าผักตบชวามาท�าเป็นปุ๋ยหมัก	 โดยมี
กรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้	 ผลดีที่เกิดขึ้น	 
นอกจากชาวบ้านที่นี่จะมีความเข ้มแข็ง	
รักชุมชนของตนเองแล ้ว	 ยังท�าหน ้าที่
สอดส่องเป็นหูเป็นตาในการดูแลล�าห้วย	 
หากช่วงไหนมีการปล่อยน�้าเสียลงสู ่ล�าน�้า	 

ชาวบ้านกจ็ะแจ้งมายงัศนูย์ฯให้รบัทราบทนัที	 
ที่ผ่านมาหากฟาร์มหรือโรงงานไหนปล่อย 
น�า้เสยีลงสูล่�าห้วย	กจ็ะต้องรบัผดิชอบเยยีวยา
ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านท่ีได ้รับความ 
เดือดร้อนอีกด้วย		
	 ส่วนเรื่องความพอเพียง	 ชาวบ้านที่นี่
ได้เรียนรู้ว่าความละโมบ	การท�าธุรกิจโดยไม่
ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมจะส่งผลเสียตามมา	
แต่การท�าเกษตรอนิทรย์ีทีค่�านงึถงึดนิ	น�า้	จะ
ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาอีกครั้ง	
	 คุณสมชายบอกว่าอุปสรรคปัญหา
ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาคือ	 การที่บางภาค
ส่วนของรัฐไม่ให้ความร่วมมือ	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ปัญหานีก้ห็มดไป	หากชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
กันต่อสู้	ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา
 
	 ชุมชนทั้ง	 5	 ต�าบล	 ได้ร่วมกันจัดงาน	
“บวชล�าห้วย”	 ร่วมกันในเดือนสิงหาคม	
2560	เพื่อยืนยันว่า	พวกเขาจะไม่ทิ้งล�าห้วย
ทับใต้ให้ต้องเผชิญกับวิกฤติอีกต่อไป	 และ
เพ่ือบอกต่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานว่าล�าน�้าแห่งนี	้
จะเป็นตัวแทนของความร่วมแรงร่วมใจของ
ชาวบ้านสืบต่อไปอย่างยั่งยืน




