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 ผู้ใหญ่วิชาญ วัฒนวิเชียร	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่	 8	 บ้านบุ่งเข้	 ต�าบลหนองแสง	 อ�าเภอ
ปากพล	ีจงัหวดันครนายก	บอกว่าความตัง้ใจ
ในการเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่	 มาจากความ
คิดที่ว่า	 “อยากสร้างเด็กหลังเขา	 ให้มาน่ัง 
แถวหน้า”	
	 บ้านบุ่งเข้ในอดีตห่างไกลความเจริญ	
เป็นหมูบ้่านหลงัเขา	เพราะอยูห่ลงัตีนเขาใหญ่	
เส้นทางคมนาคมในอดีตเป็นดินลูกรัง	 มีรถ
ประจ�าทางวิง่แค่สายเดยีว	ส่วนตวัผูใ้หญ่วชิาญ	 
แม้จะเป็นคนในพื้นที่	 แต่ก็ออกจากบ้านไป
ท�างานกรุงเทพฯ	ตั้งแต่ยังเด็ก	จนตอนหลังมี
กิจการท�าเบาะหนังรถยนต์ส่งไปประกอบที่
ประเทศมาเลเซยี	เมือ่สามารถลมืตาอ้าปากได้	 

 หำกเรำขับรถจำกตัวเมืองนครนำยก ไปเขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล ประมำณ  
16 กิโลเมตร ถึงสี่แยกประชำเกษม เลี้ยวขวำมำทำงวัดคีรีวัน จะเห็นบ้ำนบุ่งเข้โฮมสเตย์  
อยูท่ำงด้ำนขวำมอืของถนน ทีน่ีไ่ม่เพยีงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร แต่ยงัเป็นแหล่งเรยีนรู้  
และต้นแบบของควำมพอเพียงอีกด้วย

บ้ำนบุ่งเข้
ต้นแบบควำมสุขบนควำมพอเพียง

ผู้ใหญ่วิชาญก็คิดถึงเด็กๆ	 ในหมู่บ้านท่ีขาด
โอกาสทางการศึกษา	 จึงตั้งกองทุนด้วยเงิน
ส่วนตัวเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ	ใน
หมูบ้่านมาตัง้แต่ปี	2538	ก่อนทีจ่ะมาลงสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน	
	 ภายใน	 5	 เดือนหลังจากที่ เข ้ามา
เป็นผู้ใหญ่บ้าน	 หมู ่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับโล่
พระราชทานหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่เย็นเป็นสุข	 ในปี	 2557	 จากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		ใน
ปี	2558		ได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง	30	
ครัวเรือนต้นแบบ	 จากกรมการพัฒนาชุมชน	
กระทรวงมหาดไทย	 และในปี	 2559	 ได้รับ
รางวัลบ้านสวยเมืองสุข	ระดับภาค	จากกรม
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การปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ถือเป็น
เครือ่งรบัประกนัความเป็นชมุชนต้นแบบด้าน
ความพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม
	 เชื่อว่าความส�าเร็จนี้ไม่ได้มาจากการมี
ผู้น�าที่ดีแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่น่าจะ
มปัีจจยัอืน่ๆ	ช่วยสนบัสนนุ	ซึง่น่าสนใจศกึษา
เป็นอย่างยิ่ง	

บุ่งเข้…ทรัพยำกรธรรมชำติ 
วิถีวัฒนธรรมน�ำสุข 
	 จุดอ่อนในอดีตของบ้านบุ่งเข้	 ปัจจุบัน
ได้กลายเป็นจุดเด่น	การที่หมู่บ้านอยู่หลังเขา
ท�าให้ที่นี่มีอากาศที่บริสุทธิ์	 เย็นสบายทั้งปี	 
รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่เป็น
ไทยพวน	100	เปอร์เซ็นต์	ท�าให้เป็นหมู่บ้าน
ที่น่ามาท่องเที่ยวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	
	 แต่ในจุดแข็งนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่ส�าคัญ
คือ	ชาวบ้านที่นี่เป็นเกษตรกรท�านาเป็นหลัก	
หาหน่อไม้บนภูเขาปีละครั้ง	 ในการท�านา 
ชาวบ้านใช้สารเคมีอย่างหนัก	 นอกจากจะ
ต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้ว	 ยังส่งผลเสียต่อ
สุขภาพอีกด้วย	
	 เมื่อผู ้ใหญ่วิชาญได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้ใหญ่บ้าน	 เขาได้ประกาศวิสัยทัศน์กับ 
ลูกบ้านว่าจะ	“เดินตามรอยพ่อ”	ในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	 เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่	 9	
ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเยี่ยม	 ตั้งแต่
ปี	 2537	 และเกิดโครงการตามพระราชด�าร	ิ
มีการสร้างอ่างเก็บน�้าคลองสีเสียดไว้ให้ 
ชาวบ้าน	เพือ่สานต่อแนวทางทีใ่นหลวงท�าไว้	
ผู้ใหญ่วิชาญจึงคิดจะน�าแนวทางนี้มาพัฒนา
หมู่บ้านต่อไป	
	 แต่การจะเริ่มต้นน�าเรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียงมายังหมู ่บ้านได้นั้น	 ผู ้ใหญ่บ้าน
บุ่งเข้มองว่า	 คนเป็นหัวหน้าต้องเข้าใจและ
ปฏบิตัเิป็นแบบอย่างก่อน	เขาจงึไปเรยีนรูก้บั
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ แห่งศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติสองสลึง	 ที่อ�าเภอแกลง	 จังหวัด
ระยอง	 ซ่ึงท�าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากว่า	
30	ปีแล้ว	
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	 3	 วัน	 2	 คืนท่ีนั่น	 ท�าให้ผู้ใหญ่ได้ทั้ง
แนวคิดและวิถีปฏิบัติ	 โดยเฉพาะเรื่องป่า	 3	
อย่างประโยชน์	 4	 อย่างที่เขาน�ามาปรับใช้
ในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ป่ากว่า	 90	 ไร่	 ที่มีการ
ขุดแก้มลิง	ท�าให้เหลือพื้นที่ป่า	70	กว่าไร่	ซึ่ง
ล่าสุดมีการท�าความเข้าใจข้อตกลงร่วมกัน
กับชาวบ้าน	 ให้ที่นี่เป็นป่าท่องเที่ยวชุมชน 
เชิงอนรุกัษ์และศกึษาพนัธุไ์ม้สิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ 
ทุกคนช่วยกันดูแล	 และเพื่อเป็นการป้องกัน
การลักลอบตดัไม้หวงห้าม	อย่างเช่น	ไม้พะยงู
ออกไปจากพื้นที่	
	 ป่า	3	อย่าง	ประโยชน์		4	อย่าง	ที่ชาว 
ต�าบลหนองแสงช่วยกันปลูกในพื้นที่ป่า	มีทั้ง
ไม้ยืนต้นอย่างยางนา	 ไม้กินผลอย่างทุเรียน	
และไม้กนิใบอย่างพชืผกัสวนครัว	ใครอยากได้ 
ผกัท�ากบัข้าว	 กส็ามารถไปเกบ็มาใช้ได้	 ส่วน
หน่อไม้ไผ่ตงเปิดให้ชาวบ้านเข้าไปหาได้ 
ปีละครั้ง	

เปลี่ยนควำมคิด…ด้วยตัวอย่ำง 
	 อย่างไรก็ตาม	 การน�าวิถีเศรษฐกิจ 
พอเพยีงไปยงัชมุชนทีใ่ช้สารเคมใีนการท�าการ
เกษตรนั้นถือเป็นเรื่องยาก	 แต่ผู้ใหญ่ก็มีวิธี
การเฉพาะตัว	 ด้วยการน�าตัวอย่างของคน
ที่ใช้สารเคมีจนส่งผลต่อสุขภาพมาเล่าให ้
ลกูบ้านฟังถงึผลกระทบทีต่ามมา	เช่น	ลกูบ้าน
คนหน่ึง	 เมื่อเท้าที่เป็นแผลสัมผัสน�้าและดิน
ในที่นาของตัวเอง	 ปรากฏว่าจากแผลเล็กๆ	
กลายเป็นแผลติดเชื้อ	และต้องตัดขาในที่สุด

	 ผูใ้หญ่บอกว่าปัญหาส�าคญัของแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงคือ	 มีคนอยากท�า	 แต่ไม่มี
คนน�า	 โชคดีท่ีทุกวันนี้ในต�าบลหนองแสงซ่ึง
มีทั้งหมด	9	หมู่บ้าน	มีโครงการบัณฑิตคืนถิ่น 
ท�าให้มีคนรุ ่นใหม่กลับมาใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง	 บางคนท�าโครงการขยะ
แลกปุ๋ย	(อินทรีย์)	บางคนน�าแพะมาเลี้ยง	ซึ่ง
นอกจากเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนได้แล้ว	
ยังช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยววิถีเกษตร
อินทรีย์ได้อีกด้วย
	 เคล็ดลับความส�าเร็จในการท�างาน 
อีกอย่างของที่นี่	 คือ	 หากคิดจะท�าอะไรแล้ว 
ผูน้�าต้องพดูคยุให้ชาวบ้านเข้าใจและเหน็ด้วย	 
การท�าเรื่องความพอเพียงก็เช ่นเดียวกัน	
นอกจากชาวบ้านจะเข้าใจแล้ว	ต้องน�าไปปฏบิตัิ	 
อย่างเช่น	 เรื่องการใช้เงิน	 แม้ว่ารัฐบาลจะมี
เงินกองทุนหมู่บ้าน	หมู่ละ	5	ล้านบาท	แต่ที่นี่ 
กใ็ช้เงนิท่ีได้มาอย่างมหีลกัการ	คอื	หากชาวบ้าน 
ไม่ได้ออมเงินในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	 ก็จะ 
ไม่สามารถกูย้มืเงนิก้อนนีไ้ด้	นอกจากนัน้ยงัมี
การส่งเสรมิให้ชาวบ้านท�าบัญชคีรวัเรอืนด้วย	
	 นอกจากความพอเพียงแล้ว	 ชาวบ้าน 
ที่นี่ยังใส่ใจกับความมีวินัย	 ด้วยมองว่าจะ 
ช่วยให้การท�างานต่างๆ	ประสบความส�าเร็จ
 “เวลามีประชุม ทุกคนจะรู้หน้าท่ีของ
ตัวเอง ประกาศบอกกล่าวไปแล้ว กม็าประชมุ 
โดยไม่ต้องไปตามถึงบ้าน หรือเรื่องการคัด
แยกขยะ ทุกคนก็ช่วยกันท�าอย่างจริงจัง เมื่อ
เห็นคุณค่าของขยะ บางคนก็จะมีถุงใส่หน้า
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รถจักรยานเจอขยะที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ก็
จะเก็บไปขาย ชุมชนของเราก็สะอาด ใครมา
เที่ยวก็ชื่นชม 
 นอกจากนั้นเราคิดถึงอนาคตว่า หาก
ไม่มคีนรุ่นพ่อแม่แล้ว คนรุน่หลงัควรได้เรยีนรู ้
สิ่งที่คนรุ่นก่อนท�า เราจึงสนับสนุนให้พ่อแม ่
น�าลูกหลานมาเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะ 
ต่อไปพวกเขาก็จะเป็นก�าลังส�าคัญในการ
พัฒนาหมู่บ้าน ผมคิดว่าวิธีการนี้จะสร้าง
ความยั่งยืนให้กับแนวทางที่เราวางไว้ได้” 

ต้นแบบ…ธรรมนูญควำมสุขชุมชน 
	 เม่ือพูดถึงโฮมสเตย์บ้านบุ่งเข้	 พบว่า
มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักเพราะมีเครือข่ายการ
ท�างานเป็นระบบ	 นอกจากบ้านบุ่งเข้แล้ว	 
โฮมสเตย์ของที่นี่ยังขยายตัวไปยังหมู่บ้าน
ต่างๆ	โดยจดัท�าเป็นโครงการ	เช่น	“มาวนัเดยีว 
เที่ยว	 9	 วัด”	 ซึ่งเป็นวัดในต�าบลหนองแสง
ทั้ง	 9	 หมู่บ้าน	 เช่น	 วัดโพธิ์ศรี	 ซึ่งโบสถ์ 
หลงัแรกก่อสร้างสมยัพระเจ้าตากสนิมหาราช	
วัดหนองแสงที่เป็นจุดพักทัพ	 มีอาวุธที่ใช้
ในการออกศึก	 โดยผู้ใหญ่มองว่าการจัดการ 
ท่องเที่ยวนี้ 	 จะท�าให ้ เกิดการกระจาย 
รายได้	ชาวบ้านท้ัง	9	หมูบ้่านสามารถน�าของดี
ของตนมาจ�าหน่าย	 เช่น	 ไม้กวาดดอกหญ้า	 
ขนมคาบหมู	 ขนมดาดไฟซึ่งเป็นขนมของ 

ชาวไทพวน	หรอืการท�าขนมปัง	คกุกี	้หรอืการ
จัดท�าอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว	
	 ทกุวนันี	้ชมุชนแห่งนีไ้ด้จดัท�าธรรมนญู
ความสขุชมุชนข้ึน	โดยการส่งเสรมิของมลูนธิิ
หัวใจอาสา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และศูนย์คุณธรรม	เป็นหลักปฏิบัติที่เกิดจาก
ความเหน็พ้องต้องกนัของคนในชุมชน	เพือ่ให้
ชมุชนเกดิความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	เช่น	เป็นต�าบล
ทีร่กัษาภมูปัิญญา	วฒันธรรม	ภาษา	ประเพณ	ี
และวิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่	เด็กและเยาวชน	
เป็นคนดี	รักษาประเพณีตามวิถีไทยพวน	
	 อย่างไรก็ตาม	หลายครั้งที่การท�างานมี
อุปสรรคปัญหา	 แต่ผู้ใหญ่บ้านกลับมองเห็น 
เป ็นโอกาส	 เช ่น	 ที่นี่มีการขุดดินลูกรัง 
ไปขายจนกลายเป็นบ่อลึกขนาดใหญ่	สูงกว่า	 
20	 เมตร	 ผู ้ ใหญ่ก็ใช ้จุดนี้ท�าเป ็นแหล่ง 
ท่องเท่ียว	 สร้างแพทางเดินให้นักท่องเท่ียว 
ได้ชม	 “แกรนด์แคนยอน”	 แบบบ้านๆ	 ที่มี
น�้าใสชวนมอง	 พร้อมหาเสื้อชูชีพที่ชาวบ้าน
ทีน่ีเ่ยบ็เองมาไว้ให้บรกิารเพือ่ความปลอดภยั
อีกด้วย	
 
	 วันนี้นอกจากบ้านบุ่งเข้ไม่ใช่หมู่บ้าน
หลังเขาท่ีล้าหลังแล้ว	 ยังเป็นชุมชนตัวอย่าง
ที่มีคุณค่าน่าศึกษาเรียนรู้อีกด้วย




