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   วิถีชีวิตที่งดงำมของชำวบ้ำนบ้ำนควนกุฎ ต�ำบลควนมะพร้ำว อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง ยังอยู่ในควำมทรงจ�ำของผู้ใหญ่สมศักดิ์ ทองใส ผู้ใหญ่บ้ำนนักพัฒนำ
รำงวลัแหนบทองค�ำปี 2550 และคนดศีรเีมอืงลุงปี 2553 อยูเ่สมอมำ และเป็นแรงบนัดำลใจ 
ส�ำคัญที่ท�ำให้เขำอยำกสร้ำงชุมชนเล็กๆแห่งน้ีให้มีควำมสุข ผู้คนใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณธรรม
เหมือนครั้งอดีต  

บ้ำนควนกุฎ
ควำมสุขที่ร่วมกันออกแบบ

 “สมัยก่อนเราอยู่กันแบบพี่น้องถ้อย
ทีถ้อยอาศัย มีงานศพงานแต่งเราก็ไปช่วย
กัน ไม่ได้ช่วยแรงอย่างเดียว มีข้าวสารเราก็
ใส่หม้อเขียวไปช่วยงาน มีมะพร้าวเราก็หิ้ว
ไปให้แม่ครัวท�าแกง หลังจากน้ันก็ไม่ต้องมี
ใครมาบอกว่าต้องท�าอะไร ใครถนัดผ่าฟืน  
เด็ดพริก ปอกหอมกระเทียม ต�าเครื่องแกง 
ล้างถ้วยล้างชามก็ปลีกตัวไปท�าตามความ
ถนัดของตัวเอง โดยที่เจ้าภาพไม่ต้องจ้าง  
ไม่ต้องใช้เงิน แต่ปัจจุบันนี้ภาพแบบนี้ก�าลัง
หายไป ผมจึงอยากเห็นสังคมที่มีความสุข
แบบนั้นกลับมาอีกครั้ง” 

	 แรงบันดาลใจจากชีวิตในวันเก่าของ
ผู้ใหญ่สมศักดิ์	 ท่ีอยากจะเห็นคนในชุมชนใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง	 มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน	
ไม่ตกอยู่ภายใต้ค่านิยมของสังคมทุนนิยมจะ
เป็นจริงได้ไหม	 เราลัดเลาะไปหาค�าตอบยัง
บ้านควนกุฎ	แดนดินถิ่นสะตอกันเลย	

ผู้น�ำที่ดีต้อง “ท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น” 
	 ก่อนหน้าที่บ ้านควนกุฎจะเข้าร ่วม
โครงการส ่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมกับศูนย์คุณธรรม	 ชุมชนแห่งนี้เป็น
ชมุชนทีม่คีวามเข้มแข็งมาแต่เดมิ	จากการทีม่ี 
ผูน้�าชมุชน	คอื	ผูใ้หญ่สมศกัดิ	์มคีวามคดิอ่าน
ก้าวไกล	เมือ่สนใจสิง่ใดก็จะลงมอืท�าด้วยตวัเอง	 
ลองผิดลองถูก	ฝ่าวงล้อมของความไม่เชื่อมั่น 
ของลูกบ้าน	 จนสามารถพูดได้ว่า	 เคล็ดลับ
ความส�าเร็จท่ีส�าคัญของการริเริ่มท�าเรื่อง
ใหม่ๆ	คือ	“การท�าให้ดู	อยู่ให้เห็น”	นั่นเอง	
	 ความจริงแล้ว	 ผู้ใหญ่สมศักดิ์ก็เหมือน
ลกูหลานชาวนาทัว่ไป	ทีพ่่อแม่แบ่งมรดกเป็น
ที่ดิน	 4	 ไร่ไว้ให้ท�ากิน	นอกจากสร้างบ้านใน
ที่ดินผืนนี้แล้ว	 เขาก็ใช้ผืนดินที่เหลือท�าการ
เกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว	 แต่
จุดเปลี่ยนส�าคัญก็เกิดขึ้น	 เมื่อมีโอกาสรับรู้ 
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รับฟังเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ทางราชการ	
 “ได้ยินเขาคุยกันในหน่วยงานราชการ 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่คนที่พูดเรื่องนี้ 
ไม่ได้ลงมอืท�า เราไม่มตัีวอย่างของคนทีท่�าจรงิ  
ผมเองก็คิดว่า ถ้าเราจะเริ่มท�าอะไรใหม่ๆ  
คงต้องใช้เงินทุน จึงพับความคิดนี้ไป จนวัน
หนึง่ได้อ่านหนงัสอื แล้วพบพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 
ที่ตรัสว่า  
 ‘การท�างานอย ่าหยิบเอาความ
ขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงท�างานท่ามกลาง

ความขาดแคลนให้บรรลุผล ท�าด้วยความ
เต็มใจและซื่อสัตย์’
 เป็นข้อความที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ผมกว่็าได้ ท�าให้มแีรงฮดึกล้าทีจ่ะลกุขึน้มาท�า 
สิง่ใหม่ๆ ไปศกึษาดงูานเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง  
แล้วน�ามาท�าที่บ้านด้วยการปรับที่นา 2 ไร่ไว้
ท�านา ท�าบ่อขนาดเล็ก 2 บ่อ ขอบบ่อปลูก
มะม่วง มะนาว มะพร้าว ไผ่ ข้างๆ บ่อท�า
คอกหมู คอกเป็ด คอกวัว ท�าโรงเรือนปุ๋ย
หมักชีวภาพ” 
	 เมือ่ลงมอืท�างานอย่างจรงิจงั	ไม่รอคอย
ความช่วยเหลอื	และไม่น�าความขาดแคลนมา
เป็นเงือ่นไข	ท่ีสดุผูใ้หญ่สมศกัดิกั์บท่ีดนิแค่	4	ไร่	 
ก็กลายเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ท�าให้ลูกบ้านหันกลับมา
เรียนรู้ดูงานและน�าไปท�าที่บ้านของตัวเอง
ได้อย่างมั่นใจ	 ท่ีส�าคัญท�าให้คนในชุมชนเกิด
ความหวังที่จะท�าสิ่งดีอื่นๆ	ตามมาอีกด้วย

เมื่อเชื่อมั่น ควำมร่วมมือก็ตำมมำ 
	 อาจกล่าวได้ว่าอุปสรรคในการท�างาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ใหญ่
สมศักดิ์	คือ	ความเชื่อมั่น	ทั้งความเชื่อมั่นใน
ตนเองเมือ่ลงมอืท�าครัง้แรก	และความเช่ือมัน่
ของชาวบ้านที่มีต่อตัวของเขา	 แต่เมื่อลงมือ
ท�าจนส�าเร็จ	 ความเช่ือมั่นท้ังต่อตัวเองและ
ของชาวบ้านก็กลับมา	 ดังนั้นการท่ีจะชวน
ชาวบ้านมาร่วมกนัสร้างความพอเพยีงด้วยวถิี
เกษตรอินทรีย์	 ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง
จึงมีความเป็นไปได้	
 “การจะท�าเกษตรอินทรีย ์ ท่ี ไม ่ ใช ้
ยาฆ่าแมลงต้องท�าด้วยกนัทัง้ชมุชน ไม่ใช่คนใด 
คนหนึง่ท�า จงึต้องเอามติเิรือ่งสงัคมมาแก้ด้วย 
วิธีการของผมคือ ชวนคนทั้งชุมชนมาร่วมท�า 
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โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนทั้ง
ชุมชน โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคน  
ให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ เพื่อ 
เป้าหมายให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จาก 
ใช้ยา ใช้สารเคมี มาท�าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง 
 เรามเีป้าหมายใหญ่ร่วมกนัคอื การเป็น
ชมุชนเกษตรยัง่ยนื เราสร้างความยัง่ยนืในสิง่ที่
ท�าด้วยการคดิท�าไปในแนวทางทีถ่กู ถ่ายทอด
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่กัน ส่งต่อ
ความรู้ไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน ผมเชื่อมั่นว่า  
การเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ในทุกด้าน คือ 
หัวใจของการพัฒนา โดยชุมชนจะต้องมี
แผนพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นแนวทาง
แก้ปัญหาที่หลากหลาย ตามความต้องการ
ของชุมชน” 
	 ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังได้อธิบายขยายความ
กับชาวบ้านอีกว่า	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	
ไม่ใช่การท�าเกษตรอินทรีย์แต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น	 แต่ยังหมายถึงการใช้ชีวิตที่ไม่
ประมาทในการใช้จ่าย	การมกีนิมใีช้ไม่เป็นหน้ี 
อีกด้วย	 นี่จึงน�าไปสู ่การวางแผนในระดับ
ครอบครัวต่อไป

เริ่มแก้ที่หนี้สิน...แล้วยังแก้ได้อีก
หลำยเรื่อง 
	 วธิกีารแก้ปัญหาหนีส้นิของชาวบ้าน	ซึง่
มแีทบทุกครวัเรอืนในตอนนัน้	คอื	ตัง้เป้าหมาย	 
และรวมกลุ่มพูดคุย	ท�าความเข้าใจ	และเก็บ
ข้อมูลของครัวเรือนมาวิเคราะห์ทั้งรายรับ	
รายจ่าย	 หนี้สิน	 แล้วน�ามาร่วมกันออกแบบ
การเก็บออม	
	 เริม่จากการเรยีนรูก้ารท�าบัญชีครวัเรอืน	 
แล้วน�ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุของการ
เป็นหนี้	 ช้ีให้เห็นปัญหา	 รูรั่วของเงิน	 แล้ว
ท�าให้ชาวบ้านอยากแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเอง	
พร้อมเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช�านาญ
มาช่วยกันชี้แนะแนวทาง	
	 เมื่อได้แนวทางแล้ว	 ก็ให้ความรู ้กับ
ชุมชนด้วยการพูดคุยท่ีหอกระจายข ่าว	 
ใช้เสียงตามสายเป็นกระบอกเสียงเพื่อให ้
ชาวบ้านมีความเข้าใจตรงกัน	พร้อมทั้งจัดให้
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซ่ึงน�าไปสู่การจัดท�า
แผนระดับครอบครัว	 แผนระดับชุมชน	และ
แผนระดับเครือข่ายองค์กร	 และน�าไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป	
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	 ส�าหรับแผนระดับครอบครัว	มีการลด
รายจ่าย	ด้วยการปลูกผักสวนครัว	เลี้ยงปลา	
เลี้ยงหมู	ใช้ปุ๋ยชีวภาพ	ท�าน�้ายาล้างจาน	สบู่
ไว้ใช้เอง	 มีการเพิ่มรายได้ด้วยการท�าไข่เค็ม
สมุนไพร	ด้านการออม	คนในชุมชนสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตของหมู่บ้าน	เป็นการออมของตนเองและ
ครอบครัวคนละ	30-2,000	บาทต่อเดือน	มี
เป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิก	
และน�าไปสูก่ารสร้างสวสัดิการให้คนในชมุชน	
ปัจจบุนักลุ่มออมทรพัย์เจรญิเติบโต	จนมกีลุม่
จติอาสาเกดิขึน้หลายกลุม่	เพือ่คอยช่วยเหลอื
กันในชุมชน
	 ส่วนแผนระดบัชุมชนของทีน่ี่เรียกได้ว่า	 
สร ้างความยั่งยืนในการท�างาน	 เพราะ
เมื่อคนในชุมชนเห็นผลดีของการเดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ก็น�าไปสู ่การ 
ตั้งกลุ ่มท�านาอินทรีย์	 กลุ ่มปลูกผักปลอด 
สารพิษ	 กลุ่มเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในชุมชน	
โรงสีชุมชน	และกลุ่มต่างๆ	อีกมากมาย	เมื่อ
คนรุ่นใหม่รุ่นลูกหลานที่มาช่วยงานเกษตร
ของพ่อแม่เห็นว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ดี	 ก็รับ
มาสานต่อ	 ก่อให้การรวมกลุ่มมีความยั่งยืน	
เพราะเป็นการรวมกลุ่มที่ไม่ได้มีหน่วยงาน
ไหนมาจัดตั้ง	 แต่เกิดจากความคิด	 และการ
ลงมือท�าของคนในชุมชนเอง	

	 ส่วนแผนระดบัเครอืข่ายองค์กร	ผูใ้หญ่
สมศักดิ์ได้ท�างานขับเคลื่อนทั้งภายในและ
ภายนอก	 ทั้งเป็นวิทยากรในศูนย์เรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านควนกุฎ	 และเป็น
วิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ	 ซ่ึงช ่วย
ประสานท้ังความรู ้และความร่วมมือ	 เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 สร้างเป็น
เครอืข่ายทีแ่ตกกระจายไปหลายชมุชน	หลาย
จังหวัด

เคล็ดลับควำมส�ำเร็จ
	 เคล็ดลับความส�าเร็จท่ีเห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือ	 การคิดอย่างเป็นระบบ	 และ 
ขับเคลื่อนแผนงานร่วมไปกับชุมชน	 การ
บรหิารเครอืข่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ	การพฒันา
ที่ต่อเนื่อง
	 ที่ส�าคัญจากการท�างานกลุ่มเล็กๆ	 ก็
สามารถสร้างผลสะเทอืนไปสูส่งัคมในวงกว้าง	
เพราะการรวมกลุม่ของคนในชมุชน	ช่วยสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่น	 เมื่อสังคมในหน่วยย่อย
ทีส่ดุมคีวามสขุ	กช่็วยต่อจิก๊ซอว์ความอยูเ่ยน็
เป็นสขุของคนในสงัคมให้เชือ่มต่อกนัมากขึน้	
	 ถึงวันนี้	ชุมชนบ้านควนกุฎ	คือชุมชนที่
ออกแบบความสุขได้ด้วยตัวเอง	เพราะความ
ร่วมแรงร่วมใจ	 ร่วมคิดร่วมท�า	 และสามารถ
ส่งต่อความสุขนี้ให้คนในสังคมต่อไป	




