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	 ส่วนของจงัหวดับรุรีมัย์	คณุเสร ีศรหีะไตร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	 ได้น�าขบวนทัพ	
เริ่มจากการให้หน่วยงานราชการต่างๆ	 และ
ชาวบ้านเรียนรู้ร่วมกัน	วิเคราะห์สถานการณ์
ด้านคุณธรรมในพื้นที่	วางเป้าหมายการฟื้นฟู	
และด�าเนินการเชื่อมโยง	 ครอบครัว	 ชุมชน	
หมู่บ้าน	โรงพยาบาล	โรงเรียน	โรงพัก	ขยาย
ระดับสู่ต�าบล	 อ�าเภอ	 เขต	 จากนั้นจึงขยาย
พ้ืนที่สู ่ภาคจังหวัด	 เพื่อผลักดันให้จังหวัด
บุรีรัมย์เป็นสังคมคุณธรรมเต็มรูปแบบ	ผู้คน
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง	พึ่งพาตนเองได้	

ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวใจ “ธรรมนูญ
หมู่บ้ำนสันติสุข 9 ดี”
	 โดยเมื่อวันที่ 	 22	 ตุลาคม	 2557	 
ผูว่้าราชการจงัหวัดบรุรีมัย์	พร้อมด้วยหวัหน้า
ส่วนราชการ	นายอ�าเภอ	ประธานชมรมก�านัน

 ในช่วงที่ผ่ำนมำ ศูนย์คุณธรรมได้วำงเป้ำหมำยขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคม
คุณธรรม โดยผ่ำนกลไกจังหวัดคุณธรรม ซึ่งเริ่มน�ำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 
รำชบุรี พิจิตร และพัทลุง

บุรีรัมย์
สังคมสันติสุข...ดอกผลจำกธรรมนูญ 9 ดี

ผู ้ใหญ่บ้านทุกอ�าเภอ	 และประชาชน	 ได้
ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน	พร้อมน�า
ธรรมนญูหมูบ้่าน	9	ด	ีจ�านวน	2,546	หมูบ้่าน	
38	 ชุมชน	 เข้าท�าพิธีเจริญพระพุทธมนต์	 
เพือ่ให้เกดิความศกัดิส์ทิธิต่์อหน้าพระเจ้าใหญ่
อายเุก่าแก่กว่า	300	ปี	ท่ีวดัหงส์	บ้านศรีษะแรด	 
ต�าบลมะเฟือง	อ�าเภอพทุไธสง	จงัหวดับรุรีมัย์	
ที่เลื่องช่ือความศักดิ์สิทธิ์เรื่องสาบาน	 ก่อนท่ี 
ทุกหมู่บ้าน	 ทุกชุมชนจะน�ากลับไปใช้เป็น
แนวทางการดูแลกันเองในหมู่บ้านชุมชน
	 ท่ีผ่านมา	 จากการท�างานประสานกัน
ทุกฝ่าย	ท�าให้เกิดโมเดลที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน	 หรือชุมชนเมือง
ผ่านโมเดลการพฒันาจงัหวดับุรรีมัย์รายกรณ	ี 
หรือบี-ซีเอ็ม โมเดล (Buriram Case  
Management Model B-CM Model)	จน
เกดิเป็น	“ธรรมนญูหมูบ้่านสนัติสขุ 9 ดี”	คอื	
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 1.เป็นคนดี	 ด้วยการส่งเสริมให้เคารพ
กฎกติกา	
 2.ปัญญาดี ด้วยการอาศัยความร่วมมอื
ยึดหลักบ้าน	วัด	และหน่วยงานราชการ	
 3.รายได้สมดุล	 ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองด้วยการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้	
 4.สุขภาพแข็งแรงดี	 ด้วยการร่วมมือ 
จากหน่วยงานราชการและโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
 5.สิ่งแวดล้อมดี	 ด้วยการท�าชุมชนให้
สะอาด	 จัดการเร่ืองแยกขยะ	 ตัดหญ้าตาม
ถนนหนทาง	
 6.สงัคมอบอุ่น ทกุคนในหมูบ้่านได้ดูแล
ลูกหลานอย่างใกล้ชิด	
 7.หลุดพ ้นอาชญากรรม	 จัดให ้มี 
เวรยามหมู่บ้าน	คอยออกตรวจพื้นที่	
 8.การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง 
ให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กองทุน	 เวลามีกิจกรรมก็น�าเงินของกองทุน
มาพัฒนาชุมชน	
		 และดีข ้อสุดท้าย	 คือ	 9.การสร้าง
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการช่วยงานในหมู่บ้าน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา	 โดยให้ชาวบ้านได้รับ
ประโยชน์สูงที่สุดทุกกลุ่มอาชีพ	ทั้งหมดนี้ถือ

เป็นคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน	อีกทั้ง
เป็นเครือ่งมอืและแนวทางสร้างสนัตสิขุความ
เจริญอย่างมั่นคง	 ยั่งยืนในทุกหมู่บ้าน	 และ
ชุมชนเมือง
 “ท�าอย่างไรจะท�าให้ฐานรากเข้มแข็ง 
เรื่องนี้ส�าคัญที่สุด เมื่อเกิดอะไรขึ้นหาก
ฐานไม่แน่น ก็เหมือนโดนพายุโคลงเคลง 
ประเทศไทยต้องการสันติสุข หน้าที่ผมคือ 
ปูฐานสังคมให้แน่น”	ผู้ว่าฯบุรีรัมย์กล่าว
	 โดยกุญแจส�าคัญของความส�าเร็จ	 คือ	
กฎหมูบ้่าน	ซึง่เกดิจากการระดมสมองร่วมกนั	
สิง่ท่ีได้มาท้ังหมดคอื	ธรรมนญูหมูบ้่านสนัตสิขุ	
9	ดี	ซึ่งไม่ใช่กฎหมาย	แต่เป็นจารีตประเพณี	 
ท่ีทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตาม	 ภายใต้
การน�าของคณะกรรมการหมูบ้่าน	(กม.)	และ
คณะกรรมการชุมชนเมือง	(กชช.)	เป็นกลไก
ขับเคลื่อนสร้างบุรีรัมย์สันติสุข	 โดยผู้ว่าฯ
บุรีรัมย์อธิบายว่า	
	 ดีที่	 1	 คือ	 เป็นคนดี	 ซึ่งเป็นเหมือน
กระดุมเม็ดแรก	 เน้นการกลัวบาป	 วิธีท�าคือ	
เอาความศักดิ์สิทธิ์มาเป็นตัวช่วยการประชุม
จะต้องปฏิญาณสาบาน	 12	 ข้อก่อนทุกครั้ง	
ฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มนับหนึ่งและเห็นชอบ
ร่วมกันที่หมู่บ้าน	
	 ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ก็จะอยู่
ในดีที่	 3	 (รายได้สมดุล)	 ต้องยึด	 2	 ขา	 คือ	
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เศรษฐกิจพื้นฐานให้เน้นไปที่พืชอาหาร	 ขาย
ไม่ได้แต่ก็ไม่อดตาย	 เพราะมีข้าวกิน	 เสมือน
มตู้ีเยน็ข้างบ้าน	เอทเีอม็ข้างกาย	แต่ต้องปลกู	
2	อย่าง	ทั้งเพื่อกินกับเพื่อขาย	 เช่น	ต้องท�า
ข้าวออร์แกนิก	 ซ่ึงตอนนี้ก�าลังขับเคลื่อนท�า
นาแปลงใหญ่คู่กับธรรมนูญ	 9	 ดี	 ที่อ�าเภอ 
กะสงั	ปลูกในเชงิอตุสาหกรรมพืน้ทีไ่ม่ต�า่กว่า	 
5	พนัไร่	ซึง่ปลกูเพือ่ขายเมลด็พันธุด้์วย	ค�าถาม
ก็คือนอกจากปลูกข้าวแล้วจะท�าอะไรต่อ	 
ดังน้ันต้องมีรายได้เสริมเข้ามา	 ไม่ว่าจะเป็น 
ผ้าไหม	 หรือโอทอปต้องพัฒนาให้ต่อเนื่อง	
รวมทั้งต้องพึ่งพาตนเองก่อน	 ซึ่งก็คือ	 ดีที่	 8	
การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง	 ต้องหางบฯ
กันเอง	 เช่น	 การรับมือภัยแล้ง	 โดยชาวบ้าน
ทอดผ้าป่า	 ลงขันกันซื้อน�้ามัน	 เพื่อใช้สูบน�้า
จากล�าน�้ามาเก็บกักไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง	
	 ขณะเดียวกันยังได้เสนอให้จดทะเบียน	 
“ข้าวภูอัคนีบุรีรัมย์”	 เป็นข้าวจีไอ	 (GI)	
หรือข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า 
สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์	เพราะเป็นข้าวหอมมะลิ 
ท่ีปลูกจากดินภูเขาไฟมีสารอาหารครบถ้วน	
นอกจากนั้น	 ยังเน้นเร่ืองความปลอดภัย	
เพราะบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา	 มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเยอะ	ตอนนี้อยู่ระหว่างการผลักดันให้
เปิดด่านถาวรช่องสายตะก	ูและยกระดบัเป็น
สนามบินนานาชาติด้วย 
 “สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมนูญ 9 ดี 
เช่น งานศพ งานวัด หรือการจัดงานที่บ้าน 
จะไม่มีการกินเหล้า เล่นการพนัน ไม่มีการ

ทะเลาะวิวาท คดีต่าง ๆ แทบจะไม่เกิดขึ้น
เลย คดีอาชญากรรมลดลง ไม่มีเด็กแว้น หรือ
มอเตอร์ไซค์ซิ่ง เงินโครงการต�าบลละ 5 ล้าน 
ก็ให้ท�าแหล่งน�้าเพื่อแก้ภัยแล้ง ส่วนโครงการ
ต�าบลละ 1 ล้านของกระทรวงเกษตรฯ กผ่็าน
กรรมการหมูบ้่าน ประเมนิความโปร่งใสได้สงู
ถึง 98 เปอร์เซ็นต์”

ต้นแบบธรรมนูญ 9 ดี ต�ำบลสี่เหลี่ยม 
	 ในการขับเคลื่อนธรรมนูญ	 9	 ดีของ
จงัหวดับรุรีมัย์	พบว่าทีต่�าบลสีเ่หลีย่ม	อ�าเภอ
ประโคนชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งมีด้วยกัน	 8	
หมู่บ้าน	 เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนที่
ท�างานอย่างเหนยีวแน่นในทกุภาคส่วน	ท�าให้
เกิดผลดีอย่างชัดเจน	
	 โดยธรรมนูญแต่ละข้อ	หน่วยงานต่างๆ	
ก็จะแบ่งกันรับผิดชอบแตกต่างกันไป	 เช่น	
ก�านัน	และผูใ้หญ่บ้านกเ็น้นไปทีธ่รรมนญูข้อที่	 
7	 และ	 9	 เรื่องอาชญากรรม	 กับสร้างความ 
เข ้มแข็งของหมู ่บ ้าน	 พัฒนากรเน้นไปที ่
ธรรมนูญข ้อท่ี	 3	 สร ้างรายได ้ ท่ีสมดุล	 
โรงพยาบาลเน้นไปทีธ่รรมนญูข้อที	่4	สขุภาพดี	
 ก�านันพลกฤต เพ็งประโคน	 ก�านัน
ต�าบลสี่ เหลี่ยม	 ซ่ึงอาศัยอยู ่ ในหมู ่ ท่ี 	 8	 
บ้านโคกเพชรเล่าว่า	 กระบวนการท�างานท่ี
ส�าคัญในการน�าธรรมนูญ	 9	 ดีไปใช้คือการ
พูดคุย	 ท�าความเข้าใจร่วมกัน	 ในภาพรวม
ของอ�าเภอประโคนชัย	 เราจะช่วยกันทุกๆ	 
หน่วยงาน	 อย่างเช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริม 
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สขุภาพต�าบล	เราจะแบ่งเป็นโซนๆ	ถ้าโซนไหน 
มีงานเราก็จะไปช่วยกัน	 ส�านักงานพัฒนา
ชุมชนก็เช่นเดียวกัน	 พัฒนากรรับผิดชอบ
ส่วนนี้	 มีงานอะไรที่ให้พี่น้องในต�าบลร่วม	
พัฒนากรอีกต�าบลกจ็ะมาช่วยดูแลร่วมมอืกนั	
นอกจากน้ัน	 ปัญหาหนึ่งที่เราแก้ไขได้ดี	 คือ	
ทุกเย็นวันศุกร์เรามีการตั้งจุดตรวจ	 เพื่อลด
ปัญหาวัยรุ่นแข่งรถประลองความเร็ว	
 
	 ทั้งนี้ในธรรมนูญ	9	ดีนั้น	หมู่บ้านแต่ละ
แห่งก็เน้นไปในแต่ละด้านแตกต่างกัน	 ตาม
ศกัยภาพ	เช่น	หมู่ที	่3	เน้นธรรมนูญข้อที	่1	คน
ดี	ด้วยการท�าความดี	ปฏิบัติตามหลักศาสนา	
ลดละเลิกเหล้า	บุหรี่	และอาชญากรรม	ด้วย
กิจกรรมต่างๆ	เช่นสวดมนต์ข้ามปี	
	 หมู่ที่	1	เน้นธรรมนูญข้อที่	3	เรื่องราย
ได้สมดุล	 เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง	 มีการออมเงินและดูแล
กันเอง	 สามารถเป็นต้นแบบให้หมู ่อื่นๆ	 
ได้อีกด้วย	
	 หมู่ที่	 8	 เน้นธรรมนูญข้อที่	 5	 เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์	 มีการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย	 คัดแยกขยะ	 อนุรักษ์ธรรมชาต	ิ
ห้ามบุกรุกท�าลายป่าสาธารณะ	 ห้ามผู ้ใด 
ก่อมลพิษทั้งทางเสียง	ทางอากาศ	ทางน�้า
	 หมู่ที่	 4	 เน้นธรรมนูญข้อที่	 6	 สังคม
อบอุ ่น	 โดยคณะกรรมการหมู ่บ้านมีการ
ประชุมกันทุกเดือน	 เพ่ือหาแนวทางในการ
อยู่ร่วมกัน	ชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็ร่วมแก้ไข	

มกีารคดักรองสขุภาพให้ประชาชน	ให้ความรู ้
เกี่ยวกับยาเสพติด	 มีการจัดฝึกอบรมอาชีพ	
เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ท่ีดี	 ครอบครัวจะได้
เข้มแข็ง	
	 จากการท�างานทีผ่่านมา	ก�านนัพลกฤต 
เล่าว่า	 อุปสรรคปัญหาแทบจะไม่มี	 หากจะ
มีบ้างก็เป็นเรื่องของการท�าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน	 แต่
อาศัยการพูดคุยสม�่าเสมอผ่านเวทีต่างๆ	 ท้ัง
เวทีระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับต�าบล	ท�าให้
ไม่มปัีญหาใดๆ	ทีส่�าคญัชาวบ้านเหน็ผลดขีอง
การน�าธรรมนูญ	9	ดีมาใช้	จึงท�าให้เกิดความ
ร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด
	 กล่าวได ้ว ่าป ัจจัยความส�าเร็จของ
การน�าธรรมนูญ	9	ดีมาใช้ของที่นี่	คือการให้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน	มีการประสาน
งานกัน	 และสามารถเช่ือมโยงความร่วมมือ
จากในระดับหมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	ไปจนถึง
ระดับจังหวัดได้	 โดยมีหัวหน้างานทุกหน่วย
ทุกฝ่ายท�างานประสานกัน	 ท�าให้กิจกรรม 
ที่ท�า	 มีการร่วมคิด	 ร่วมท�ากันมาตั้งแต่ต้น	 
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการน�าไปปฏิบัติ
 
	 ทั้งหมดนี้	 คือตัวอย่างแนวคิดที่น�า
มาใช้กับหมู่บ้าน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 จังหวัดที่
สอดรับกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลดี	 
ที่จังหวัดต่างๆ	 น่าจะน�าไปเป็นแบบอย่างได้
เช่นเดียวกัน




