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	 น่ี คื อ ป รั ชญาที่ พ ร ะบ าทสม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	ทรงชี้แนวทางการ
ด�าเนินชวิีตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะ
เวลานาน	 แต่ทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นแค่เพียง
การท่องจ�า	หากไม่น�าไปสู่การปฏิบัติ
 คุณฉัตรชัย ธนิกกุล	 นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านคา	 อ�าเภอบ้านคา	 

 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือกำรพัฒนำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของทำงสำยกลำงและ
ควำมไม่ประมำท โดยค�ำนึงถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในตวั ตลอดจนใช้ควำมรู ้ควำมรอบคอบ และคณุธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตดัสินใจ  
และกำรกระท�ำ

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบ้ำนคำ
ปัญญำที่มำจำกควำมพอเพียง

จงัหวดัราชบรุ	ีเล่าว่าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของในหลวงแท้ทีจ่รงิคอื	หลกัธรรมะเพือ่การ
ใช้ชีวิตทางโลกอย่างมีความสุข	 ไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาไหนก็สามารถน�าไปปฏิบัติได้	
	 ด้วยอยากเห็นชาวชุมชนบ้านคาอยู่ดี
มีสุข	 นายก	 อบต.สองสมัยคนนี้จึงท�าหน้าที่
ประสานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันของ
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เจ้าหน้าที่	 อบต.	ชาวบ้าน	หน่วยงานของรัฐ	
และหน่วยงานของเอกชน	 เพื่อร่วมกันสร้าง
สังคมที่อุดมไปด้วยการแบ่งปัน	 ทั้งแบ่งปัน
ความรู	้แบ่งปันความคดิ	แบ่งปันแรงกายแรงใจ	 
โดยยนือยูบ่นพืน้ฐานของความพอเพยีง	และ
จิตอาสา

คนไร ้ ใบ (ปริญญำ) ต ้นแบบของ 
คนคุณธรรม 
	 นายก	 อบต.บ้านคา	 เล่าถึงแนวคิดใน
การสร้างสังคมคณุธรรมให้เกดิขึน้ในชมุชนว่า	 
ต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้น 
ในใจคน	 การเรียนการสอนต้องมุ ่งเน้นไป 
ทีก่ารพฒันาคนให้ยดึหลกัเหตุผล	หลกัปัญญา	
แต่ทุกวันน้ีกลับพบว่าการเรียนการสอน 
ในระบบ	สอนให้คนเป็นคนเก่งมากกว่าเป็นคนดี	 
เราจึงพบเห็นปัญหาสังคมมากมาย	
	 แต่จากการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาปรบัใช้	กลบัค้นพบว่าท�าให้ชมุชน
มีความเป็นสุข	 คนในชุมชนมีงานท�า	 ปัญหา
สังคมลดลง	 ครอบครัวมีความอบอุ ่นและ
พอเพียง	พ่อแม่	ปู่ย่า	ตายายได้อยู่กันพร้อม
หน้า	 จากแต่ก่อนที่เคยเห็นว่าคนเรียนดีเป็น
เรื่องน่ายกย่อง	 ตอนนี้การเป็นคนดีกลับ 
น่ายกย่องยิ่งกว่า	 เพราะการเป็นคนดี	 มา
พร ้อมกับการเป ็นคนมีจิตส�านึก	 เมื่อมี
จิตส�านึกก็จะคิดถึงคนอื่น	 คิดถึงการให้ทั้ง
กับผู้คน	และสิ่งแวดล้อม	

 “ผมได้พบเจอหลายคนทีเ่รยีนจบแค่ ป.4  
หรือ ป.6 แต่เป็นคนดี แบ่งปันความรู้ให้ 
คนอื่ นๆ ท� า ให ้ เริ่ มสั ง เกตว ่ าบางครั้ ง 
ใบปรญิญาก็ไม่ได้มคีวามหมาย อย่างเจ้าหน้าท่ี 
ที่ท�างานในโรงเรียนควาย ของจังหวัดราชบุรี 
แม้จะจบแค่ ป.6 แต่กระบวนการคิดและ 
การท�างานของเขา ผมคิดว่ามีค่า เป็นปัญญา
ที่เกิดจากการท�างานจริง และผมอยากจะน�า
แนวคดิการท�างานแบบนีไ้ปสูโ่รงเรยีนบ้านคา 
วิทยา ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นพบความชอบ 
ในการท�าอาชีพจากการได้ลองปฏิบัติจริง”

พอเพียง…ต้องมำจำกจิตส�ำนึก
	 นอกจากวิธีคิดที่ว่า	 ใบปริญญาไม่ได้
สะท้อนความรูท้ีแ่ท้จรงิของคนเราแล้ว	นายก	
อบต.ยงัน�าแนวคดิทีส่�าคญัในการท�างาน	เพือ่
มุ ่งให้คนในองค์กรและชาวบ้านเข้าใจและ
ปฏิบัติตัวสู่ความพอเพียงไปพร้อมๆ	กัน	
 “เรื่องความพอเพียงอาศัยแต ่การ
พูดอย่างเดียวไม่ได้ แรกเริ่มเราต้องท�าให ้
ชาวบ้านเหน็เป็นตวัอย่าง เพือ่ให้เกดิจติส�านกึ
ด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งผมคิดว่านี่คือหลักใหญ่
ของการสร้างความยั่งยืนในการท�างาน เช่น 
จะท�าอะไรดีๆ สักอย่าง เราก็อาจจะไม่ต้อง
รองบประมาณ หรือรอให้คนเห็นพร้อมกัน
ทั้ง 10 คน มี 2-3 คนเห็นด้วยก็เริ่มท�าก่อน 
พอคนอืน่เหน็ว่าด ีเดีย๋วเขากจ็ะมาช่วยกนัท�า
เอง เช่น การพัฒนาหมู่บ้านในช่วงวันพ่อและ
วนัแม่ทีเ่ราท�า 10 กว่าปีมานี ้ชาวบ้านจะรูก้นั
ว่าสิ่งที่เราท�าเราได้ ดังนั้นแทบไม่ต้องบอก
ว่าใครต้องท�าอะไร ผู้หญิงท�ากับข้าว ผู้ชายก็
เตรียมจอบพร้าไปตัดหญ้า ก�าจัดผักตบชวา 
ท�าเสรจ็กก็นิข้าวปลาอาหารด้วยกนั ได้พดูคยุ 
ปรึกษาหารือกัน” 
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	 หากใครเคยไปเยือน	 อบต.บ้านคา	
คงจะเห็นว่า	อบต.แห่งนี้ไม่ได้หรูหรา	ใหญ่โต
โอ่อ่า	ส่วนหนึ่งเพราะนายก	อบต.ที่นี่เห็นว่า	 
ในเมื่อยังมีชาวบ้านที่ยากจน	เดือดร้อน	การ
มท่ีีท�างานใหญ่โตกม็แีต่สิน้เปลอืงงบประมาณ	
ที่ส�าคัญงานส่วนใหญ่ของ	 อบต.คือการออก
ไปพบปะรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน	
ไม่ใช่งานน่ังโต๊ะแต่อย่างใด	แม้แต่ห้องท�างาน
ของนายก	 อบต.ของที่ น่ีก็ไม่ได้แยกเป็น
สัดส่วนโอ่โถง	 แต่กลับนั่งรวมกับปลัด	 อบต.
และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ	 เพื่อสะดวกในการ 
พูดคุยปรึกษางาน	 ใครไปใครมาก็แนะน�าให้
รู้จกัได้อย่างเป็นกนัเอง	ยิง่ไปกว่านัน้กไ็ม่ต้อง
กลวั	ว่าจะมผีูรั้บเหมามาปิดประตูคยุเรือ่งเงนิ
ใต้โต๊ะ	โครงการนั้น	โครงการนี้แต่อย่างใด
	 ทัง้หมดนี	้คอืการทีค่นเป็นหวัหน้าท�าให้
เห็นเป็นแบบอย่าง	 รวมไปถึงการใช้ข้าวของ
เครื่องใช้รถราของทางราชการที่นายก	อบต.
บอกว่า	ถ้าเรามีจิตส�านึกของความพอเพียงก็
จะท�าให้ช่วยกันดูแลเสมือนเป็นของตน	
 “ผมมักจะสอดแทรกเรื่ อ งความ 
พอเพียงให้คนในองค์กร ด้วยการยกตัวอย่าง
คนที่ประสบความส�าเร็จ แต่ไม่ได้ใช้ชีวิต
หรูหราฟุ ่มเฟือยว่าเขามีความสุขอย่างไร 
ส่วนใหญ่เราคุยกันแบบพ่ีน้อง ไม่ได้สั่งการ

แบบเจ้านายลูกน้อง มีอะไรเราก็จะบอกเล่า
เพื่อให้เขาได้ซึมซับความคิดเกี่ยวกับความ
พอเพียง ซึ่งความจริงส่วนใหญ่รู้กันดี เพราะ
ต้องท�าเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ เราก็
จะชี้แจงให้เขาฟังว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท 
ก็คือ การต้องรู ้จักตัวเองว่าควรท�าอะไร 
แค่ไหน มีเงินเท่านี้ก็ต้องนึกถึงอนาคตท่ีต้อง
ส่งลูกเรียน นึกถึงวันที่เจ็บป่วยด้วย” 

ชำวบ้ำนต้อง “เหน็ภำพชดั” เพือ่เป้ำหมำย 
เดียวกัน
	 นอกจากอบต.แห่งนี้จะเห็นว่าคนเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้ว	 จุดเด่นที่
ส�าคัญของที่นี่คือ	 การให้เวทีกับคนที่อยาก
จะท�าดีเพื่อสังคม	และสร้างการมีส่วนร่วมให้
เกิดขึ้น	อย่างเช่น	การที่เจ้าหน้าที่	อบต.เห็น
ร่วมกันในการพัฒนาวัดป่าพระธาตุเขาน้อย	 
ซึ่งเป็นวัดท่ีมีเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์	
เทสรังสี	 มีต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูก	 เป็นวัด
ใหญ่ที่มีพระน้อย	 ทาง	 อบต.ก็เปิดโอกาสให้
จัดท�าโครงการ	 พร้อมชักชวนชาวบ้านมา
ร่วมด้วย	
	 ยิ่งไปกว่านั้นชุมชนแห่งนี้ยังให้ความ
ส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก	 เพราะ
เห็นว่าสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลกระทบกับชีวิต
ความเป็นอยู่	 เริ่มจากการสังเกตพบว่าน�้าใน
ล�าห้วยมักจะแห้งขอดในหน้าแล้ง	 ซึ่งเป็น 
ผลมาจากการท่ีไม่มีต้นไม้และพืชคลุมดิน 
ช่วยซับน�้าในดิน
 “เราท�าให้ชาวบ้านเห็นภาพร่วมกัน 
อย ่ า งชัด เจนว ่ า  สิ่ งแวดล ้อมทุกวันนี้
เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของเรา เพื่อทุกคนจะได้เดินไปยังเป้าหมาย
เดียวกัน ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ท�าการเกษตร
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ทั้งปลูกสับปะรด พืชไร่ มัน ยางพารา ไม้ผล  
และพืชผักริมน�้า พอถึงหน้าแล้งน�้าก็ไม ่
เพียงพอในการท�าการเกษตร เราก็ชักชวน
ชาวบ้านมาปลูกต้นไม้ริมห้วย เช่น ไผ่ แฝก 
สะเดา ขี้เหล็ก มะม่วง ฯลฯ เพราะหากมี
ต้นไม้ ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน เราพา
ชาวบ้านปลกูทีริ่มห้วยมะหาด รมิห้วยน�า้ขาว 
ปลูกแบบผสมผสานกันไปหลากหลายชนิด 
เพ่ือให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาติ
ในระบบนิเวศ” 
	 นายก	 อบต.เสริมว่า	 หัวใจส�าคัญที่จะ
ท�าให้งานที่คิดท�าประสบความส�าเร็จ	 ต้อง
มาจากการรู ้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์ 
รอบด้านเพือ่จะได้รบัทราบปัญหา	หลงัจากนัน้ 
ก็ร่วมกันประเมินว่าสิ่งไหนท�าได้	 สิ่งไหน
ท�าไม่ได้	 ก็ต้องรอจังหวะเวลา	 ต้องประเมิน
ศักยภาพของตัวเอง	และเครื่องมือ	เพราะถ้า
หากคิดไม่รอบด้านก็จะขาดแรงขับเคลื่อน	ที่
ส�าคัญต้องท�าแบบค่อยเป็นค่อยไปจากเล็ก
ไปหาใหญ่	และต้องรูจ้กัหาคนทีจ่ะมาร่วมคดิ	
ร่วมท�า	หรือบางครั้งก็เป็นการร่วมทุนเพื่อให้
โครงการที่ตั้งใจไว้เดินหน้าไปได้	
	 	เช่นที่ผ่านมา	อบต.เคยจัดงาน	เดิน-วิ่ง	
การกุศลเพ่ือหาเงนิให้โรงพยาบาลบ้านคา	แต่
เนื่องจากไม่มีเงินทุน	 ทาง	 อบต.จึงขอความ

สนับสนุนจากโรงงานสับปะรดที่อยู่ในพื้นที่	
ด้วยการยืมเงินทุนจ�านวน	1	แสนบาทเพื่อใช้
ในการผลิตเสื้อ	1,000	ตัว	หลังจากเสร็จสิ้น
งานก็น�าเงินไปคืน	และน�าก�าไรที่ได้ไปพัฒนา
โรงพยาบาลต่อไป	
	 อย่างไรก็ตาม	อุปสรรคใช่ว่าจะไม่มี	แต่
มีแล้ว	“ไม่ได้เป็นปัญหา”	เช่น	คนที่เห็นต่าง	
มองว่าสิ่งที่ท�าไม่ได้ประโยชน์	 นายก	อบต.ก็
จะเปิดโอกาสให้ช่วยคิดทางออกอื่นๆ	แทนที่
จะคิดว่าคนเห็นต่างเป็นศัตรู	 ก็กลายเป็นได้
มิตร	ได้มีคนช่วยคิดแก้ปัญหาแทน	
 “ผมจะบอกเขาว่าผมก็โง่ ผมไม่ทราบ
จะท�าอย่างไร แต่ผมปล่อยให้เป็นแบบนี ้
ไม่ได้ คณุมวีธิกีารอืน่ท่ีดกีว่านีไ้หม บอกผมมา
ได้เลย ผมโยนค�าถามกลับไปแบบนี้ คนไหน 
มีวิธีการที่ดีกว่าผมก็รับฟัง” 
 
	 ท้ังหมดนีท่ี้เกดิข้ึนท่ีต�าบลบ้านคา	ท�าให้
เราเห็นว่าการยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน	เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพูด	
และท�างานร่วมกันแบบพี่น้อง	โดยใช้ชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง	 และจิตอาสาสามารถ
สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่าง
แท้จริง




