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คานา
โลกยุคปั จจุบนั กล่ำวได้วำ่ เป็ น ยุคสั งคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (KnowledgeBased Society and Economy) ที่ขบั เคลื่อนหรื อแข่งขันกันด้วย "ความรู้ " เป็ นปั จจัย
สำคัญ กำรแข่งขันหรื อพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อมุ่งไปสู่ ควำมอยู่ดีกินดี และมี
ควำมสุ ข "ความรู้ " ถือเป็ น "ต้ นทุนทางปัญญา" ที่ ตอ้ งสร้ำง ยกระดับ รวบรวม
จัดระบบ จัดเก็บ โดยให้เข้ำถึงง่ำย และนำไปใช้ได้ง่ำย หรื อเรี ยกว่ำต้องมี "การจัดการ
ความรู้ " (Knowledge Management / KM) เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนของบุคคล องค์กร
และเครื อข่ำย บรรลุตำมตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีคุณค่ำ มีประสิ ทธิ ภำพและ
ประสิ ทธิผล
สถาบันเสริมสร้ างการเรียนรู้ เพื่อชุ มชนเป็ นสุ ข (สรส.) ทำหน้ำที่หนุนเสริ มกำร
กลไกกำรทำงำนของชุมชนท้องถิ่น ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรนำแนวคิด หลักกำร
และเครื่ องมื อ กำรจัดกำรควำมรู ้ ไปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
เอกสำรเล่มเล็กชุด ตลาดนัดจัดการความรู้ เยาวชน “พลังเยาวชนพลิกฟื้ นพลัง
ท้ องถิ่น” สรส.จัดทำขึ้ นเพื่อ (๑) บันทึ กร่ องรอยกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันของเด็ก เยำวชน
ครอบครัว ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพำะเด็กและเยำวชน (๒) นำเสนอบทเรี ยน องค์
ควำมรู ้ ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในชุมชนท้องถิ่น ให้สำมำรถอยูใ่ นชุมชนได้อย่ำง
มีคุณค่ำ มีศกั ดิ์ศรี (๓) นำเสนอวิธีกำรประยุกต์ใช้กำรจัดกำรควำมรู ้ของเด็กและเยำวชน
ในชุมชนท้องถิ่นท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยของบริ บทและเครื อข่ำยปฏิ บตั ิกำร (๔)
นำเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดี (best practice) ที่เป็ นนวัตกรรมสังคมในกำรบ่มเพำะเด็กและ
เยำวชน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของโครงกำรและพื้นที่เครื อข่ำยอื่นๆ
สรส. ขอขอบพระคุณแกนนำชุมชน ภำคีพนั ธมิตร และผูท้ ี่ มีส่วนสนับสนุ น
และเกี่ยวข้องในกำรกระบวนกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันทุกท่ำน

สถาบันเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ เพื่อชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
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แนะนาโครงการ
เอกสำรเล่มเล็กชุด “ตลำดนัดจัดกำรควำมรู ้เยำวชน: พลังเยำวชนพลิกฟื้ น
พลังท้อ งถิ่ น” จัดท ำขึ้ นเพื่ อเป็ นเอกสำรประกอบกำรประชุ ม “ตลำดนัด จัด กำร
ควำมรู ้เยำวชน: พลังเยำวชนพลิกฟื้ นพลังท้องถิ่น” วันที่ 29-30 พฤศจิกำยน 2551
ณ โรงแรมฟ้ ำฝำงสปอร์ตรี สอร์ท จังหวัดขอนแก่น
คณะทำงำนพื้นที่ ภำคอีสำนได้ทำกำรคัดสรรโครงกำรและเรื่ องรำวที่ น่ำ
เรี ยนรู ้จำกกำรทบทวนสถำนกำรณ์เด็กและเยำวชนภำคอีสำน (Situation Analysis)
และเรื่ องรำวดี ๆ ที่ เกิดขึ้ นในพื้นที่เป้ ำหมำย ด้วยกำรเยี่ยมเยียนศึกษำพื้นที่ พูดคุย
เพื่อถอดบทเรี ยนเด่นจำกโครงกำรหรื อ เรื่ องรำวที่ได้คดั สรรแล้ว พร้อมกับเขี ยน
ออกมำเป็ นเอกสำรเรื่ องเล่ำ เร้ ำพลัง โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อทำควำมรู ้ ที่มีอยู่ใน
บุคคลและกลุ่มคนให้ชดั พร้อมกับกระตุน้ กำรเรี ยนรู ้ของกลุ่มเด็กเยำวชนและภำค
ส่ วนต่ำงๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเสริ มศักยภำพเยำวชน
โครงกำรส่ งเสริ มกำรจัดกำรควำมรู ้ของเยำวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภำค)
ดำเนิ นงำนภำยใต้ควำมร่ วมมือของสถำบันเสริ มสร้ำงกำรเรี ยนรู ้เพื่อชุมชนเป็ นสุ ข
(สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนำ มูลนิ ธิสยำมกัมมำจล และธนำคำรไทยพำณิ ชย์
จำกัด (มหำชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เยำวชนมีขีดควำมสำมำรถที่จะดำรงชี วิตอยู่
ในชุมชนอย่ำงมีคุณค่ำ มีศกั ดิ์ศรี สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และมีศกั ยภำพที่จะเป็ นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
อีกประกำรที่สำคัญคือ เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีนโยบำยและแผนงำน
ที่ชดั เจนในกำรสนับสนุ นกิจกรรมกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน ในท้องถิ่น รวมทั้งเกิ ด
เครื อข่ำยกำรจัดกำรควำมรู ้ในเรื่ องกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่ น ศู นย์กำรเรี ย นรู ้ ชุ มชน บ้ำน วัด โรงเรี ย น สถำบันกำรศึ กษำ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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กลุ่มสื่อใสวัยทีน จังหวัดอุบลราชธานี (Teens Media
Group)
“ กลุ่มสื่ อใสวัยที น เกิ ดจากการรวมตัวของกลุ่มคนเล็กๆ ที่ สนใจทางานด้ านสื่ อ
กับเด็ก ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 จนได้ รับการจดทะเบียนเป็ นองค์ กรสาธารณประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2549 จากกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์
ลักษณะการทางานมุ่งเน้ นงานพัฒนาด้ านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยทากิจกรรมผ่ านรู ปแบบ “สื่ อวิทยุ สื่ อการละคร และศิลปะเด็ก โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ เรี ยนรู้ และเท่ าทันสั งคม”

กว่ าจะเป็ น.... “สื่ อใสวัยทีน” กับ “พีเ่ ปเล่โดยสั งเขป”...
ถ้ำเอ่ยถึงชื่ อ “กลุ่มสื่ อใสวัยทีน” คน
อุ บ ลฯคงไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธว่ำ ไม่ รู้ จัก
กลุ่ ม ๆ นี้ โดยเฉพำะคนในแวดวง
ของกำรทำงำนเรื่ องเด็กและเยำวชน
ในจังหวัดอุบลรำชธำนี .... “พี่เปเล่”
หรื อ “พี่ เ ป” ที่ เ ด็ ก ๆ ในกลุ่ ม เรี ยก
แบบสั้น ๆ จนติ ด ปำก มี ชื่ อ จริ ง ว่ ำ
นำยกิ ตติ พงษ์ ภำษี เขำคื อ “กลไก” คนสำคัญที่ ริเริ่ ม และสรรสร้ำงเนื้ องำน
ตลอดจนกิ จกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มสื่ อใสวัยที นขึ้ นมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ดังนั้น
หน้ำ ประวัติศ ำสตร์ ข องกลุ่มสื่ อใสวัยที น จึ งเกี่ ยวโยงสัมพันธ์ กบั เรื่ องรำวของ
ลูกผูช้ ำยชื่อ....... “เปเล่” ......
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ชีวติ นักศึกษาหนุ่มในรั้วพ่ อขุน...
พี่เปเล่ หลังจบมัธยมปลำยจำก จังหวัดเลย ก็เดิ นทำงสู่ ร้ ั วมหำวิทยำลัย
และเลื อกเข้ำ ศึ กษำในมหำวิ ท ยำลัย รำมค ำแหง สมัย ที่ อ ยู่ใ นรั้ วมหำวิ ทยำลัย
รำมคำแหง ด้วยควำมที่เป็ นนักศึกษำหนุ่มไฟแรง ประกอบกับกำรที่มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง ได้ชื่อว่ำเป็ นแหล่งผลิต “คนทำกิ จกรรมทำงสังคม” ที่ ใคร ๆ ก็รู้จกั
ชื่ อ เสี ย งของสถำบัน แห่ ง นี้
ผ่ำนเรื่ องรำวของนักกิจกรรม
หรื อกำรทำงำนเพื่ อมวลชน
.... พี่ เปเล่ จึงเติ บโต และถูก
ปลูกฝั งเรื่ องงำนกิ จกรรมใน
รั้วพ่อขุน ผ่ำนกิจกรรมชมรม
ปำฐกถำและโต้วำที จำกรุ่ น
สู่รุ่น จำกพี่สู่นอ้ งจนวิญญำณ
นักกิ จกรรมฝั งอยู่ในสำยเลื อด เขำจึ งเป็ นคนที่ ชอบทำกิ จกรรมเพื่ อสังคม ชอบ
ทำงำนค่ำย มำตั้งแต่ไหนแต่ไร .....ประจวบเหมำะกับชี วิตในรั้วลูกพ่อขุน ช่วง
ประมำณปี พ.ศ. 39 – 40 เป็ นช่วงเวลำที่ทำงภำครัฐกำลังส่ งเสริ มนโยบำยเรื่ อง
กำรประหยัดพลังงำนอย่ำงจริ งจัง พี่เปเล่และเพื่อน ๆ ได้มีโอกำสร่ วมรณรงค์เรื่ อง
กำรประหยัด พลัง งำน ผ่ ำ นโครงกำรหำรสอง ซึ่ ง มี เ นื้ องำนเกี่ ย วกับ กำรจัด
กระบวนกำรค่ำย ให้เด็ก ๆ ในโรงเรี ยนได้มีโอกำสมำเรี ยนรู ้เรื่ องของกำรประหยัด
พลังงำน โดยทำกิจกรรมร่ วมอยูก่ บั “กลุ่มถักทอฝัน” มำตั้งแต่ตอนเรี ยน
จำกเรื่ องรำวในรั้วมหำวิทยำลัยของพี่เปเล่ ถ้ำนึ กย้อนกลับถึง เรำ ๆ ท่ำน
ๆ ที่หลำย ๆ คนเคยผ่ำนชี วิตในรั้วมหำวิทยำลัย วิทยำลัย หรื อ สถำบันอุดมศึกษำ
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อื่ น ๆ ทั้ง ที่ เ ป็ นของภำครั ฐ หรื อ ภำคเอกชน ก็ แ ล้ว แต่ ท่ ำ นอำจจะเคยมี
ประสบกำรณ์ เ กี่ ย วกับ กำรท ำกิ จ กรรมในมหำวิ ท ยำลัย ที่ มี ใ ห้เ ลื อ กเข้ำ ร่ ว ม
กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ทั้งงำนค่ำยอำสำพัฒนำ งำนชมรมต่ำง ๆ และกิจกรรม
เพื่อมวลชนในมหำวิทยำลัย กำรผ่ำนชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยนั้น เรำไม่ได้เข้ำไป
เรี ยนรู ้ เ พี ย งเนื้ อหำของสำขำวิ ช ำที่ เ รำศึ ก ษำเล่ ำ เรี ยนเพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว แต่
มหำวิทยำลัย ยังเป็ นสถำบันที่หล่อหลอมควำมเป็ น “คน” ให้สมบูรณ์แบบผ่ำน
งำนค่ำย ผ่ำนงำนกิจกรรมของมหำวิทยำลัย เพียงแต่ขอให้เรำได้หยิบยื่นโอกำส
ให้ตวั เองได้เข้ำไปเรี ยนรู ้ เข้ำไปให้ประสบกำรณ์กบั ตัวเอง เกี่ยวกับกำรทำงำนที่
เป็ นกำรฝึ กเรื่ อง “จิ ตอำสำ” ผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกรุ่ นพี่สู่
รุ่ นน้อง ผ่ำนพี่น้องผองเพื่ อน ซึ่ งพื้ นที่ ตรงนี้ เสมือนเป็ นพื้นที่ ฝึกประสบกำรณ์
ทำงสั ง คม ที่ เ รำต้อ งไขว่ ค ว้ำ หำโอกำสได้เ รี ยนรู ้ สั ม ผัส ด้ว ยตัว ของเรำเอง
โดย เฉพำ ะเ ด็ ก แ ละ เยำ วช นที่ จะ มี โ อกำส เข้ ำ ไป ศึ กษำ เล่ ำเ รี ย นใ น
สถำบันอุดมศึกษำ ว่ำเรำไม่ได้เข้ำไปเรี ยนเพื่อเอำใบปริ ญญำบัตรเพียงแผ่นเดียว.
ชีวติ .....ที่ต้องตามหาฝัน........
สำหรับพี่เปเล่แล้ว ในช่วงแรกเริ่ มชี วิตของกำรเป็ นบัณฑิตใหม่ หลังจำก
จบกำรศึ ก ษำวิ ช ำเอกสื่ อ สำรมวลชน จำกคณะมนุ ษ ยศำสตร์ มหำวิ ท ยำลัย
รำมคำแหง ก็ได้มีโอกำสร่ วมงำนกับกลุ่มถักทอฝั น ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ เคยร่ วมงำน
และทำกิจกรรมอยูต่ ้ งั แต่สมัยที่เป็ นนักศึกษำ เขำได้เริ่ มทำงำนถนัดเกี่ยวกับกำรทำ
ค่ำยเยำวชนอนุรักษ์พลังงำนในหลำย ๆ จังหวัดที่ภำคกลำง แล้วก็ไปทำงำนค่ำยต่อ
ที่ภำคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รู ปแบบงำนก็เป็ นกำรจัดกระบวนค่ำย กำรออกแบบ
ทำฐำนต่ ำง ๆ ให้เด็กได้เข้ำมำเรี ยนรู ้ ในแต่ ละฐำน ทำอยู่ประมำณ 100 ค่ ำ ย
ในช่ วงเวลำประมำณ 6 เดื อนที่ เชี ยงใหม่ จึ งเปลี่ ยนไปทำงำนฝ่ ำยฝึ กอบรม ที่
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ส ำนัก งำนปฏิ รู ป ที่ ดิ น (สปก.) โดยท ำหน้ำ ที่ จัด กำรฝึ กอบรมเรื่ อ งเกี่ ย วกับ
กำรเกษตรพออยู่พอกิ น และมีกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ นชำวบ้ำนที่ มีที่ดินทำกิ นในเขต
สปก.ภำคอี สำน หลังจำกนั้นก็เปลี่ยนงำนไปเรื่ อย พี่เปเล่เปลี่ยนงำนบ่ อยมำก
ด้วยควำมที่ตอ้ งกำรเดินตำมฝัน ...ตำมหำตัวเอง.......
ควำมฝั น อี ก อย่ ำ งคื อ กำรเป็ นนัก จัด รำยกำรวิ ท ยุ จนกระทั่ง ในช่ ว ง
ประมำณปี พ.ศ.2546 เลยหำโอกำสไปสอบเข้ำทำงำนในสถำนี วิทยุ พอสอบได้
แล้วก็ยำ้ ยมำอยู่ที่ จ.อุบลรำชธำนี ณ ตอนนั้นคื อทิ้งทุกอย่ำงเพื่อเดินตำมฝัน วำด
ฝันไว้สวยงำม จินตนำกำรไว้สวยหรู ออกเดินทำงมำจังหวัดอุบลรำชธำนี ดินแดน
ที่รำบสู ง โดยลำพัง ประมำณว่ำ “เสื่ อผืนหมอนใบ” และมำแบบไม่รู้จกั ใครเลย
ทำให้ตอ้ งปรับตัวเยอะมำก ๆ พอมำอยู่สถำนี วิทยุก็ได้เรี ยนรู ้กำรจัดรำยกำรวิทยุ
ได้เริ่ มเรี ยนรู ้ในเรื่ องของอำชีพกำรเป็ นนักจัดรำยกำรวิทยุแบบจริ ง ๆ จัง ๆ
ในควำมเป็ นจริ งแล้วกำรเดินตำมหำควำมฝันอันงดงำมของแต่ละคน คง
มี เ ส้นทำงที่ แตกต่ ำงกันไป ตำมควำมชอบ และรั กของแต่ ละคน บทสะท้อน
เรื่ องรำวส่ วนนี้ มีหลักคิ ดที่ สำคัญเกี่ ยวกับเรื่ อง “กำรรู ้ จกั ตนเอง” ตลอดจนกำร
พยำยำมขวนขวำยเดิ นสู่ เส้นทำงฝั นให้ได้ รำยทำงของกำรเดินทำงไปสู่ ฝัน มิได้
เป็ นแค่ หนทำงที่ ร ำบรื่ นสวยงำมเสมอไป หำกแต่ อำจจะเต็มไปด้วยอุปสรรค
ขวำกหนำม ซึ่ งเป็ นรำยทำงแห่ งกำรเรี ยนรู ้ ถ้ำเรำสนใจที่ จะหันไปรับรู ้เรื่ องรำว
ในรำยทำงที่เดินตำมหำฝัน หรื อหำกในช่วงขณะของกำรเดินทำงตำมหำฝันคุณ
ได้เผลอหลับไป จงรี บลุกและปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมำเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำก
รำยทำงไว้ให้มำกที่สุด เพรำะที่ใดที่หนึ่งในรำยทำง อำจจะเป็ นเรื่ องรำวของฝันที่
คุณกำลังตำมหำก็ได้...

7

เรื่องจริง กับความฝัน ไม่ เหมือนกันซะทีเดียว !!!!!!!!!
แม้พี่เปเล่จะค้นหำฝันตัวเองจนเจอ ในกำรมำเป็ นนักจัดรำยกำรวิทยุ แต่
สิ่ งที่พบ งำนที่ทำก็ไม่ได้เป็ นเหมือนดังที่ฝันเสมอไป เพรำะบริ ษทั ที่ ทำงำนด้วย
เขำก็ มี เ งื่ อ นไขเรื่ อ ง ผู ้ส นับ สนุ น รำยกำรหรื อสปอนเซ่ อ ร์ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งกำร
สัมปทำนโฆษณำของบริ ษทั ใหญ่ ๆ ผังรำยกำรเลยถูกกำหนดจำกสิ นค้ำ และกำร
โฆษณำ ยิ่งทำงำนก็ยิ่งรู ้สึกว่ำตัวเองกำลังยัดเยียดโฆษณำให้กบั ผูฟ้ ั ง แต่ก็แอบ
หวังลึก ๆ ว่ำในช่องทำงกำรทำงำนแบบนี้จะต้องทำอะไรให้ได้มำกกว่ำนี้ ในชี วิต
ช่ วงนั้นต้องทนทำงำนไปโดยไม่ได้ทำอะไรตำมใจปรำรถนำ และก็เริ่ มจะตั้ง
คำถำมในขณะทำงำนว่ำจริ ง ๆ แล้วตัวเรำทำอะไรได้มำกกว่ำนี้ ทำไมต้องมำนัง่
คอยเปิ ดสถำนีตอนตีสี่ เป็ นยำมเฝ้ ำสถำนี รอจนปิ ดสถำนี ตอนหกทุ่ม วงจรชี วิตก็
จะเป็ นอย่ำงนี้ มันน่ำเบื่อมำกๆทั้งๆที่รู้ว่ำตัวเรำเองสำมำรถทำอะไรได้มำกกว่ำนี้
แต่ก็ทำไม่ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม พี่เปเล่ก็ทนทำงำนมำเรื่ อย จนวันหนึ่ งได้ชวน
เพื่อน ๆ ร่ วมอุดมกำรณ์สำมคน โดยเริ่ มคุยหำรื อกันว่ำอยำกจะทำสื่ อวิทยุที่เป็ น
ของเยำวชน โดยที่ มีเนื้ อหำถูกใจเยำวชน ไม่ยดั เยียดโฆษณำ เป็ นรำยกำรที่ เปิ ด
พื้นที่ให้เยำวชนได้มำแสดงศักยภำพกันดีไหม ณ ตอนนั้นเพื่อร่ วมอุดมกำรณ์ก็มี
คุณติ๋ง ศิริลกั ษณ์ คุณไดม่อน และตัวพี่เปเล่
กำรเริ่ มเตรี ยมงำนโครงกำรในช่ วงนั้นเป็ นไปแบบทุ ลกั ทุเล ที มงำน 3
คน ก็จะมำรวมกลุ่มกันตอนดึก ๆ หำเวลำว่ำงหลังเลิกงำน เพื่อปรึ กษำกันว่ำจะทำ
อย่ำงไรกันดี ส่ วนใหญ่เป็ นกำรระดมสมองช่วยกันคิดงำน หำแนวทำงที่อยำกจะ
ทำร่ วมกัน ร่ ำงเป็ นโครงกำรเสนอให้ สสส. ดู และพัฒนำโครงกำรกันอยู่พกั หนึ่ ง
โครงกำรวิทยุที่เสนอไปก็ผ่ำน คณะทำงำนก็แอบหนี มำประชุมกันเป็ นประจำจน
เจ้ำนำยของแต่ละคนเริ่ มรู ้สึกระแคะระคำย เพื่อนที่ร่วมคิดและร่ วมอุดมกำรณ์กนั
มำตั้งแต่ เริ่ มต้นปลีกตัวไปและหำยไปที ละคน จนเจ้ำนำยของพี่เปเล่เองก็เริ่ มรู ้
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เหมือนกัน และจะให้ยำ้ ยไปทำงำนที่กรุ งเทพฯ ด้วยเหตุผลสำคัญคือกำรทำและ
คิดอะไรนอกเหนือใบสัง่ พี่เปเล่กเ็ ลยลำออกจำกงำนในช่วงนั้นเอง
ถึงตรงนี้ถือว่ำเป็ นจุดเริ่ มต้นกำรทำงำนของกลุ่มสื่ อใสวัยทีน ในขณะที่
กำรทำงำนร่ วมกับ สสส. เองก็ตอ้ งมีประเด็น เช่น เรื่ องเหล้ำ บุหรี่ จึงเริ่ มงำนจำก
กิจกรรมกำรรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่ องพิษภัยของบุหรี่ ซึ่ งเป็ นเรื่ องใกล้ตวั เยำวชน ซึ่ ง
แต่เดิมพี่เปเล่ เคยสู บบุหรี่ ต้ งั แต่สมัยตอนเรี ยนมหำวิทยำลัย แต่พอเริ่ มทำกิจกรรม
เหล่ ำนี้ กบั เยำวชน ก็เ ลิ กบุ หรี่ ไปโดย
อัตโนมัติ และในช่ วงนั้นเองที่ วิทยุ
ชุมชน ได้รับควำมนิยมมำก ๆ และ
มีสถำนี ใหม่เกิ ดขึ้ นรำวดอกเห็ ด เลย
หันมำจัดทำรำยกำรกับวิทยุชุมชน ซึ่ ง
มี เ วลำและพื้ นที่ ใ ห้ส ำมำรถทำงำนที่
สนใจได้ ม ำกขึ้ น แต่ ถึ ง แม้ จ ะได้ จั ด
รำยกำรเกี่ ย วกั บ เยำวชนสมใจ กลั บ
กลำยเป็ นว่ำช่ วงเวลำที่ ได้จดั รำยกำรไม่
เหมำะสมเพรำะเป็ นช่ วงกลำงคื นดึ ก ๆ
ตั้งแต่ เวลำสำมทุ่ ม ถึ งเที่ ยงคื น เวลำกำร
จัดรำยกำรจึ งไม่ตรงกับกลุ่มเป้ ำหมำยที่
อยำกจะให้ฟัง แต่พี่เปเล่ก็ถือว่ำตัวเองได้
มี พ้ื นที่ ยืนเป็ นของตัวเองทำงสื่ อวิทยุ... อย่ำงภำคภูมิใจมำกกว่ำเดิ ม...นอกจำก
รณรงค์ผ่ำนสื่ อวิทยุ ยังมีกิจกรรมที่ให้เยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่ วม โดยกำรจัด กำร
ประกวดพูดสุ นทรพจน์ ประกวดกำรแสดง ซึ่ งมี ละครใบ้ ดนตรี หมอลำ ลำ
ซิ่ ง เป็ นกำรเปิ ดพื้นที่ให้เยำวชนได้แสดงออก และได้ทำงำนจนปิ ดโครงกำรแรก
ที่ได้รับกำรสนับสนุน
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กำรเริ่ มก่อกำเนิ ดตัวของกลุ่มสื่ อใสวัยทีนในช่วงแรก ๆ เป็ นเหมือนกำร
เปิ ดพื้ น ที่ กำรแสดงออกให้กับ กลุ่ มเยำวชน เริ่ มต้นจำกกิ จกรรมเล็ก ๆ ที่ เ ป็ น
กิจกรรมกำรรณรงค์ กำรประกวดต่ำง ๆ ซึ่ งถึงแม้วำ่ จะเป็ นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ แต่
ก็เป็ นพื้นที่ ที่ได้เปิ ดโอกำสให้เยำวชนในจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้ใช้เป็ นทำงเลือก
ในกำรทำกิจกรรม ที่เล็ก ง่ำย แต่งดงำม .........ดูเหมือนเป็ นเส้นทำงกำรเดินตำม
ฝัน แสวงหำตัวตนและแสวงหำหนทำงของหัวใจระหว่ำงคนสองวัยที่มำบรรจบ
กั น พอดี คื อ ฝั น ของพี่ เ ปเล่ และฝั น ของเด็ ก ๆ ในจั ง หวัด อุ บ ลรำชธำนี
เจตนำรมณ์ ควำมมุ่งมัน่ ในกำรเดินตำมฝั น ในงำนที่ตวั เองรักและคุน้ เคย จึงเป็ น
ภำรกิจหรื อเนื้องำนที่สร้ำงและทำออกมำจำก “จิตวิญญำณ” ที่ไม่ได้ทำเพื่อควำม
อยูร่ อดในหน้ำที่กำรงำน แต่ทำเพื่อ “สังคม” ที่หวังจะให้น่ำอยูก่ ว่ำปัจจุบนั

กระบวนการพัฒนาทีมงาน...จากกลุ่มเป้ าหมาย
หลังจำกสรุ ปบทเรี ยนกำรทำงำนจำกโครงกำรเกี่ ยวกับสื่ อวิทยุในปี แรก
พี่เปเล่พิจำรณำดูแล้วมองเห็นศักยภำพกลุ่มเยำวชนที่ทำงำนมำด้วย และตัวเองก็มี
พื้นฐำนที่ทำงำนเยำวชนมำก่อน ก็เลยเขียนโครงกำรจะทำกิจกรรมต่อ กับ สสส.
แต่เสนอโครงกำรไปก็โดนดองไว้ สองปี .. ประจวบเหมำะกับ มีคนแนะนำ ให้
รู ้ จกั กับ แผนงำนสื่ อสร้ ำงสุ ขภำวะเยำวชน (สสย.) ก็เลยลองค้นหำข้อมูลใน
อินเตอร์ เนท แล้วทรำบว่ำ ทำง สสย. เขำประกำศรับโครงกำร โดยวัตถุประสงค์
กำรทำงำน เพื่อพัฒนำระบบกำรสร้ำงสรรค์สื่อและกำรเผยแพร่ สื่อที่มีคุณภำพต่อ
เยำวชน ครอบครัว และสังคม ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่ วม ทั้งภำครัฐ เจ้ำของสื่ อ
ผูผ้ ลิตสื่ อ ภำคธุ รกิจ ภำคสังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยำวชน ก็เลย

10

ตัดสิ นใจส่ งโครงกำรเรื่ องละครเข้ำไป ทำง สสย.เขำก็สนใจงำนของกลุ่มสื่ อใส
วัยทีน โครงกำรละครปี แรกก็ผำ่ น และได้เริ่ มดำเนินกิจกรรม
ถึงตอนนี้ พี่เปเล่คิดว่ำทำงำนคนเดียวคงไม่ไหว (มีแผนสร้ำงทีมไว้ในใจ
นำนแล้ว) จึงเริ่ มที่จะชวนน้อง ๆ เข้ำมำร่ วมเป็ นทีมพี่เลี้ยงคณะทำงำน ตอนนั้นก็
มี “น้องส้มโอ” ที่ เดิ มเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยที่ มำร่ วมกิ จกรรมกับเพื่อน 3-4 คน ณ
ตอนนั้นน้องส้มโอเรี ยนอยู่ช้ นั ม.3 ปั จจุบนั นี้ เรี ยนชั้น ม.6 โรงเรี ยนเบญจมะ
มหำรำช ต่อมำก็มีนอ้ ง เบลว์ ที่มำร่ วมเป็ นทีมพี่เลี้ยงของคณะทำงำน น้องเบลว์มำ
จำก มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ซึ่ งที่ แรก ก็ขอไปทำงอำจำรย์สรพจน์ที่รู้จกั กันที่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี คณะศิลปศำสตร์ เอกศิลปะกำรแสดงว่ำ อยำกได้นอ้ ง
มำช่วยกิจกรรม อำจำรย์ก็ส่งมำ 4 คน มำร่ วมกิจกรรมช่วยฝึ กน้อง ๆ เรื่ องละคร
ทำไปทำมำอำจจะด้วยภำรกิจส่ วนตัวของน้องจำกมหำวิทยำลัยอุบล ทำให้ตอนนี้
เหลือแค่ 1 คนคือน้องเบลว์ อีกคนที่มำช่วยงำนแรก ๆ คือ น้องจุย้ ซึ่ งเดิมเป็ น
เยำวชนที่ชอบกำรจัดรำยกำรวิทยุอยู่คลื่น 94 และเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยที่ เคยเข้ำมำ
รับกำรฝึ กอบรมเรื่ องกำรจัดรำยกำรวิทยุ และผูป้ ระกำศ นำนเข้ำก็กลำยเป็ น พี่
เลี้ยงคณะทำงำน และทำงำนร่ วมกันมำถึงปั จจุบนั และนี่ คือเยำวชนกลุ่มแรก ๆ
ที่เข้ำมำร่ วมกันทำงำน สื่ อใสวัยทีน
หำกเรำลองนัง่ คิดถึงกลยุทธ์เกี่ ยวกับกำรพัฒนำทักษะของคณะทำงำน
จะเห็นได้วำ่ มันเป็ นเรื่ องที่น่ำสนใจ เพรำะมีเทคนิควิธีกำรมำกมำยที่จะหลอมรวม
คนให้ได้มี โอกำสมำทำกิ จกรรมร่ ว มกัน บำงท่ ำ นอำจจะใช้วิธีกำรคัดสรรเอำ
คนทำงำนจำกประสบกำรณ์ จำกควำมสำมำรถ แต่ทีมคณะทำงำนของกลุ่มสื่ อ
ใสวัยที น ถูกพัฒนำและเรี ยนรู ้ผ่ำนระบบกำรทำงำน ผ่ำนระบบควำมสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิด สนิ ทสนมกัน ทำให้ศกั ยภำพที่ ซ้อ นเร้ นอยู่ภำยใต้ค วำมเป็ นตัวตน ถูก
กระตุน้ ให้ตื่นตัวขึ้ น ซึ่ งลำพังกำรมีศกั ยภำพที่ ถูกพัฒนำขึ้ นเพียงอย่ำงเดี ยวก็ไม่
สำมำรถทำให้เข้ำมำเป็ นคณะทำงำนได้ หำกแต่ตอ้ งมีพ้ืนฐำนจิ ตใจที่ “ศรัทธำ”
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ในวิถีของกำรใช้แนวควำมคิด แบบ “จิตอำสำ” เข้ำมำช่วยปลุกอุดมกำรณ์ให้โชติ
ช่ วงชัช วำล และน้อ ง ๆ คณะทำงำนในกลุ่ ม สื่ อ ใสวัย ที น ก็ไ ม่ ไ ด้เ ติ บโตทำง
ควำมคิ ด มำเพี ย งลำพัง แต่ มีผูใ้ หญ่ ใจดี อย่ำ งพี่ เ ปเล่ มี ค รอบครั วที่ เ ข้ำ ใจคอย
สนับสนุนให้มีโอกำสทำงำนดี ๆ เพื่อสังคมอุบลรำชธำนี

การเกาะเกีย่ วกัน “แบบหลวม ๆ”
หลำย ๆ ท่ ำ นที่ มี ป ระสบกำรณ์ เ กี่ ย วกับ เรื่ องรำวของกำรรวมกลุ่ ม
กิจกรรม หรื อกลุ่มชำวบ้ำน ฯลฯ ซึ่ งโดยวิธีคิดทัว่ ๆ ไป ในเวลำกำรรวมกลุ่ม เรำ
มักจะคิดถึง “โครงสร้ำง” ว่ำในกลุ่มจะต้องมีตำแหน่งอะไรบ้ำง มีบทบำทหน้ำที่
แบบไหน จะจัดกำรกลุ่มอย่ำงไร ประมำณว่ำ ต้องมี กฎกติ กำ มีระเบี ยบวำระที่
ชัดเจน ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มีวิธีคิดแบบนี้ จริ ง ๆ จนบำงครั้งคนทำงำนอำจจะเผลอ
ไปสรุ ปกลุ่มบำงกลุ่มที่ พบ หรื อที่ ตวั เองไปประเมิน ว่ำ นี่ ไม่ใช่ กลุ่ม เพรำะไม่มี
โครงสร้ ำง แบบแผนกำรดำเนิ นงำน แบบในตำรำที่ ร่ ำเรี ยนกันมำ หรื ออำจจะ
สรุ ปว่ำ กำรดำเนิ นงำนของกลุ่มในลักษณะแบบนี้ ไม่เหมำะ ไม่ยงั่ ยืน เพรำะไม่มี
กำรประชุมประจำเดือน ไม่เห็นตัวคณะกรรมกำรที่เป็ นรู ปธรรม โครงสร้ำงทำง
ควำมคิ ดที่ ถูกกำหนดตำยตัวว่ำจะต้องเป็ นอย่ำ งที่ เรำคิ ด อย่ำงที่ เรำเชื่ อ จึ งเป็ น
กำแพงหนำที่สกัดกั้นหนทำงของกำรเรี ยนรู ้แบบเปิ ดกว้ำงพร้อมจะเรี ยนรู ้
แต่ในธรรมชำติควำมเป็ นจริ งของกำรรวมกลุ่ม ก็มีหลำกหลำยวิธีกำรอีก
เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั สภำพแวดล้อม ตัวกิจกรรม และควำมเชื่ อในกำรทำงำน
อย่ำงกำรรวมกลุ่มของกลุ่มสื่ อใสวัยทีน ที่ไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับ “โครงสร้ำง”
แต่เน้นให้ควำมสำคัญกับกำรเรี ยนรู ้ของ “ผูก้ ระทำกำร หรื อ คณะทำงำน”
มำกกว่ำ
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กลุ่ ม สื่ อใสวัย ที น มี ก ำร
รวมตัว กัน อย่ ำ งหลวม ๆ
ไม่ ไ ด้ก ำหนดตำยตัว ว่ ำ
ใครมี ต ำแหน่ ง อะไรใน
กำรบริ หำรจั ด กำรกลุ่ ม
แต่ จ ะใช้ วิ ธี กำรจั ด กำร
แ บ บ ห มุ น เ วี ย น ใ ห้ ไ ด้
เรี ยนรู ้ ง ำนตำมบทบำท
หน้ำที่ ซึ่ งยึดตัวกิจกรรมที่
ทำเป็ นหลักว่ำจะต้องมีหน้ำที่ มีบทบำทอะไรบ้ำงในกิ จกรรมนั้น ๆ ดังนั้นกำร
เกำะเกี่ ยวกันก็จะใช้วิธีกำรไม่เป็ นทำงกำร เพรำะแต่ ละคนจะคอยติ ดตำมควำม
เคลื่อนไหวของกลุ่มอยู่ตลอดเวลำ อย่ำงในช่วงเวลำที่ไม่มีงำน ไม่มีกิจกรรม พี่
เปเล่ ก็จะคอยโทรศัพท์หำคนโน้นคนนี้ ว่ำทำอะไรอยู่ ถำมสำระทุกข์ สุ ขดิ บ ว่ำ
เป็ นอย่ำงไรบ้ำง ทำให้เด็ก ๆ รู ้สึกดี รู ้สึกผูกพัน และมำร่ วมกิ จกรรมกันอย่ำง
ต่อเนื่องตำมสภำพควำมเอื้ออำนวยของแต่ละคน
เพรำะกำรที่ เ ด็ ก ๆ น้อ ง ๆ คณะท ำงำนอยู่กัน คนละสถำบัน คนละ
โรงเรี ยน เวลำก็จะต่ำงกัน เวลำว่ำงกับเวลำเรี ยนก็จะไม่ตรงกัน เลยถือเอำว่ำหำก
ใครว่ำงก็สำมำรถทำงำนในกลุ่มได้ตำมควำมสมัครใจ กำรเกำะเกี่ยวกันก็จะอำศัย
กำรเรี ยนรู ้บทบำทหน้ำที่โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป คือเน้นตรงกำรเรี ยนรู ้เรื่ อง
บทบำทหน้ำที่ มำกกว่ำ หำกมีงำนก็จะมอบบทบำท คนนี้ เป็ นฝ่ ำยพื้นที่ ฝ่ ำยเวที
เครื่ องเสี ยง ฝ่ ำยอุปกรณ์ เครื่ องแต่งหน้ำ และก็จะเปลี่ยนกันไปในแต่ละกิจกรรม
ให้เด็กได้เรี ยนรู ้หลำยบทบำท ผ่ำนกิจกรรมกำรทำงำน กำรเกำะกันแบบหลวม ๆ
กลับกลำยเป็ นเกรี ยวที่แน่นแฟ้ น ยิ่งขึ้น
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พีว่ .ี ..ตัวช่ วยตัวสาคัญเรื่องงานละคร
นับเป็ นโชคดีของกลุ่มสื่ อใสวัยทีน ที่ได้ “พี่วี” เข้ำมำช่วยเรื่ องงำนละคร
อีกแรง ซึ่ งจริ งแล้วพี่วีเป็ นคนอุบลโดยกำเนิ ด ช่ วงก่อนหน้ำนี้ ก็ทำงำนเกี่ ยวกับ
กำรทำละครอยู่ที่ กรุ งเทพมหำนคร เรี ยนจบก็ทำงำนเกี่ยวกับละคร มำ 6 ปี เคย
เป็ นรุ่ นน้อ งในชมรมปำฐกถำและโต้วำที กับพี่ เ ปเล่ สมัย เรี ย นที่ มหำวิ ท ยำลัย
รำมคำแหง พอดีกลับบ้ำนที่อุบล พี่เปเล่เลย ชวนมำช่วยทำ work shop ละคร ให้
น้อง ซ้อมละครให้น้อง ๆ ซ้อมไปซ้อมมำ ก็เลยตัดสิ นใจอยู่อุบล ด้วยควำมที่
เบื่อกรุ งเทพฯ และพี่เปเล่ชวนทำงำน และผูกพันกับงำนด้วย จึงประจวบเหมำะ
กับกำรอยำกมำอยูบ่ ำ้ น เข้ำทำนอง “โครงกำรบัณฑิตคืนถิ่น” ประมำณนั้น
จะเห็นได้ว่ำกลุ่มเป้ ำหมำยของกลุ่มสื่ อใสวัยทีน คือ เยำวชน มีเครื่ องมือ
คือ สื่ อวิทยุ ทำให้เกิ ดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ งำนละครก็เริ่ มเข้ำมำมีบทบำทอย่ำง
จริ งจัง ตำมมำด้วยงำนศิลปะเด็ก กิจกรรมทั้ง 3 อย่ำงเป็ นเครื่ องมือในกำรเรี ยนรู ้
ทั้งหมด เด็ก ๆร่ วมเรี ยนรู ้ดว้ ยบทบำท และหน้ำที่นนั่ เอง

บทบาทหน้ าทีข่ องละครในมุม “พีว่ ”ี
จริ งแล้วงำนละครช่วยพัฒนำหลำย ๆ อย่ำงเกี่ยวกับตัวเด็ก ทั้งเสริ มสร้ำง
ศักยภำพที่มีอยูใ่ ห้พฒั นำขึ้น แต่ตอ้ งเรี ยนรู ้อย่ำงจริ งจัง ซึ่ งกระบวนกำรของละคร
จะเข้ำไปพัฒนำในเรื่ องของร่ ำงกำย กำรใช้ท่ำทำง กำรใช้เสี ยง กำรฝึ กสมำธิ ซึ่ ง
ควำมรู ้ จำกกระบวนกำรของงำนละครสำมำรถเอำไปปรั บประยุกต์ ใช้ในกำร
ทำงำน ชี วิตประจำวัน กำรเรี ยนได้เป็ นอย่ำงดี จะเห็นได้จำกเด็กหลำย ๆ คนที่
ผ่ำนกระบวนกำรละครแล้วผลกำรเรี ยนจะดี ข้ ึ น ในขณะที่ ส่วนใหญ่หำกร่ วม
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กิ จกรรมอะไรก็ตำม เด็กมักจะมีผลกำรเรี ยนแย่ลง ซึ่ งเรำเข้ำใจดี ว่ำหน้ำที่ หลัก
ของเด็กคือ กำรเรี ยนหนังสื อ แต่ตวั เด็กเองก็จะต้องคิดด้วยว่ำจะสำมำรถเอำเรื่ อง
นี้ ไปใช้กบั กำรเรี ยนได้อย่ำงไรบ้ำง นอกจำกเรื่ องข้ำงต้นเด็กก็จะได้ในเรื่ องของ
ระบบกำรทำงำนทั้งตัวเองและกำรทำงำนเป็ นทีม วิธีกำรคิดเชิ งระบบ ทำให้เกิด
กำรพัฒนำศักยภำพตัวเอง ไม่เครี ยดหรื อมุ่งมัน่ กับกำรเรี ยนเพียงอย่ำงเดียว
ภำยใต้เนื้อหำของละคร จะเป็ นตัวสื่ อสำร ให้คนดูรับรู ้เรื่ องรำว ให้แง่คิด
แต่ก่อนจะทำก็ตอ้ งหำข้อมูล และต้องเป็ นข้อมูลที่ ถูกต้อง ต้องค้นคว้ำหำข้อมูล
แล้วมำคุยกัน เลือกประเด็น วำงแผน และเขียนบท งำนวิทยุก็เช่นเดียวกัน ก็ตอ้ ง
หำข้อมูลที่ ถูกต้องมำนำเสนอ ภำยใต้กำรหำข้อ มูลที่ ต ัวเองสนใจและคิ ดว่ำ มี
ประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ ทำอยู่ เช่น บุหรี่ ซึ่ งเรื่ องหลัก ๆ ที่ เห็นได้
จำกกำรฝึ กละคร ก็คื อ จะสำมำรถพัฒ นำเรื่ องกำรรั บผิ ด ชอบ กำรรั บผิ ด ชอบ
ตนเอง งำน และสังคม

งานศิลปะเด็กของกลุ่มสื่ อใสวัยทีน ในมุมพีเ่ ปเล่
โครงกำรศิ ลปะเสริ มสร้ ำงพัฒนำกำรเรี ยนรู ้เพื่ อเด็กด้อยโอกำสจังหวัด
อุบลรำชธำนี หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่ำ “โครงกำรศิลปะเด็ก” ได้รับกำรสนับสนุนจำก
กองทุนคุม้ ครองเด็ก กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุ ษย์ ซึ่ ง
กลุ่มสื่ อใสวัยทีน ร่ วมกับ ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรี ยนจังหวัดอุบลรำชธำนี (ศนจ.)
ในฐำนะรั บ ผิดชอบ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น สถำนศึ กษำเครื อข่ ำยในกำรร่ วมจัด
กำรศึ กษำนอกโรงเรี ยน ให้กบั เด็กเร่ ร่อนในรู ปแบบบูรณำกำร ได้ร่วมดำเนิ น
โครงกำรในพื้นที่ 6 ชุมชน ในเขตเทศบำลนครอุบล ซึ่ งอำชี พคนในชุมชนส่ วน
ใหญ่ก็คือ กำรขำยพวงมำลัย เก็บขยะขำย หำของเก่ำ เด็ก ๆ ต้องออกไปทำงำน
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เพื่อช่ วยเหลื อครอบครัว เป็ นกำรรั บภำระหน้ำที่ เกิ นวัย ขำดสมำธิ ในกำรเรี ยน
หนังสื อ ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงด้ำนสังคม กำรศึ กษำ นันทนำกำร ศิลปะ และ
กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นอื่น ๆ
กำรจัดกิจกรรมศิลปะเด็กทั้ง
6 ชุมชน เริ่ มจำก อำสำสมัคร
จะมี กิ จ กรรมสั น ทนำกำร
เกมส์ แ ละกำรละเล่ นต่ ำ ง ๆ
ให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนำน และ
เกิ ด ควำมคุ ้นเคย เด็ ก ๆ จะ
ได้ เ ปิ ดตั ว เองโดยไม่ รู้ ต ั ว
เป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมก่อนเริ่ มกิ จกรรมศิ ลปะ ในกำรทำแต่ละครั้งก็จะเป็ น
กิจกรรมที่ ไม่เหมือนกัน เด็ก ๆ จึงได้สนุ กกับกิ จกรรมศิลปะต่ำง ๆไม่ซ้ ำกัน อัน
ได้แก่ กำรวำดภำพระบำยสี กำรปั้ นดินเหนี ยว กำรทำหุ่ นมือจำกกระดำษและกำร
ทำผ้ำมัดย้อมสี จำกธรรมชำติ
“โครงกำรศิลปะเด็ก” แม้เป็ นโครงกำรเล็ก ๆ ทั้งงบประมำณ และ
ระยะเวลำ หำกจะให้เกิดกำรเรี ยนรู ้อย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืนแก่เด็กและเยำวชนใน
ชุมชน ต้องมีกำรทำงำนเชิ งบูรณำกำรจำกทุกภำคส่ วนที่เกี่ยวข้อง แต่ถือได้วำ่ ผล
ของโครงกำร ได้เกิดสิ่ งดี ๆ ขึ้นแก่เด็ก ๆ ในชุมชน และเยำวชนกลุ่มสื่ อใสวัยทีน
เป็ นอย่ำงมำก จนประเมินค่ำมิได้ สิ่ งดี ๆ ที่เกิดขึ้น เปรี ยบเหมือนเรำปลูกเมล็ด
พันธุ์แห่งควำมดีงำม ลงในใจของพวกเขำ ควำมดีงำมเหล่ำนี้จะอยูใ่ นใจของพวก
เขำตลอดไป เรำได้แต่เฝ้ ำมองกำรเติบโตอย่ำงช้ำ ๆ และไม่วำ่ เขำจะอยูท่ ี่ไหน มี
อำชีพอะไร หวังเพียงสักวันหนึ่งพวกเขำจะได้แบ่งปั นควำมดีงำมให้ผอู ้ ื่นต่อไป
เรื่ องงำนศิลปะเด็ก พี่เปเล่ จะให้นอ้ ง ๆ อำสำสมัคร เป็ นคนจัดกำรใน
พื้นที่หลังจำกที่ได้ร่วมกันวำงแผนแล้ว เด็ก ๆ ในชุมชนหมู่บำ้ น เช่น โรงเรี ยน
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ขยำยโอกำส ก็จะได้ทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยได้ทำ เช่นวำดรู ป ปั้นดิน น้อง ๆ
อำสำสมัครก็จะได้เรี ยนรู ้เรื่ องของกำรเป็ นผูใ้ ห้ กำรเป็ นผูร้ ับผ่ำนประสบกำรณ์
ตรง
ถ้ำลองมองในเชิงวิธีกำรทำงำนระหว่ำงเด็กกลุ่มในเมือง และกลุ่มเด็กใน
โรงเรี ยนขยำยโอกำสพื้นที่นอก ๆ พี่เปเล่บอกว่ำในเชิ งกระบวนกำรทำงำนนั้นไม่
ต่ำงกัน ก็คือจะทำกิ จกรรมคล้ำย ๆ กันระหว่ำงคนสองกลุ่ม แต่ ถำ้ พูดถึ งควำม
สนใจของกลุ่มเป้ ำหมำย กำรเรี ยนรู ้จำกโรงเรี ยนขยำยโอกำสหรื อโรงเรี ยนต่ำง
อำเภอ จะเรี ยนรู ้ได้มำกกว่ำ จะเห็นได้ว่ำพอมีกิจกรรมเข้ำไปเด็กจะสนใจมำก ๆ
เพรำะไม่ค่อยมีกิจกรรมเข้ำไป ในขณะที่ เด็กในเมือง จะมีสื่อเยอะ มีทำงเลือก
เยอะ มีกิจกรรมทำงเลือกเยอะมำก ๆ
สำหรับเด็กด้อยโอกำสในชุมชนเมืองก็จะมีบทเรี ยนกำรทำงำนที่ต่ำงกัน
ไปอีก เขำจะเป็ นน้องตัวเล็ก ๆ กลุ่มเล็ก ๆ แต่ประสบกำรณ์ที่เค้ำได้เจอมำไม่ได้
เล็กตำม บำงคนเจอเรื่ อ งรำวที่ เ ด็ ก ไม่ ค วรเจอ เด็ กก็ จะมี ค วำม “ก๋ ำ กัน่ ” ตำม
ประสบกำรณ์ที่เค้ำเจอ พอไปทำกิ จกรรมแรก ๆ จึงจำเป็ นต้องปรับตัวเรี ยนรู ้กนั
และกัน

วิธีการสร้ างแรงบันดาลใจภายใต้ เนือ้ หางาน
วิธีคิด และวิธีกำรทำงำนแบบจิตอำสำ ที่ ตอ้ งมีจิตใจที่พร้อมที่จะทำคุณประโยชน์
ให้กบั สังคม ชุมชนบ้ำนเกิด ไม่ใช่เรื่ องที่จะสร้ำงกันได้ง่ำย ๆ ในกระแสสังคมที่
ปลูกฝังให้เกิดกำรเอำรัดเอำเปรี ยบแก่งแย่งแข่งขัน ช่ วงชิ งเพื่อควำมเป็ นหนึ่ ง ทั้ง
ในระบบกำรศึ กษำ และกำรใช้ชีวิตประจำวัน เด็กที่ เติ บโตขึ้ นมำภำยใต้สังคม
ของระบบทุนจึ งถูกยัดเยียดวิธีคิดแบบเห็นแก่ตวั ฝั งรำกลึกอยู่ในโครงสร้ำงทำง
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ควำมคิ ด แต่ หนทำงแห่ งกำรเอำชนะจิ ต ใจตัวเองที่ ถูกสังคมเอำรั ด เอำเปรี ย บ
ปลูกฝังมำนำน ก็สำมำรถเปลี่ยนแปลง วิธีคิด วิถีปฏิบตั ิ ได้ดว้ ยกำร ให้พ้ืนที่ ให้
บทบำท เด็ก ๆ ได้คิดทบทวน เรี ยนรู ้ผำ่ นกำรทำงำนให้ซึมซับคุณค่ำ ควำมหมำย
ของกำรทำงำนเพื่อสังคม สร้ำงสังคมที่น่ำอยู่ ซึ่ งอย่ำงน้อยที่สุดก็เป็ นกำรพัฒนำ
ตัวเรำเอง
กำรให้พ้ืนที่ และให้บทบำท ผ่ำน
กิ จ กรรมกำรท ำงำน ไม่ ว่ำ จะเป็ น
งำนละคร กำรจัดรำยกำรวิทยุ จึ ง
เป็ นสิ่ งที่ทำให้นอ้ ง ๆ คณะทำงำน
ได้มีโ อกำสเข้ำ มำเรี ย นรู ้
ตลอดเวลำ อย่ำ งเช่ น ทำงกลุ่มสื่ อ
ใสวัย ที น ได้จัด สรรเวลำ ในสื่ อ
วิทยุให้นอ้ ง ๆ ได้จดั รำยกำรกันคนละ 1 ชัว่ โมง ซึ่ งต้องมีกำรเตรี ยมงำน เตรี ยม
ข้ อ มู ล ที่ ต ั ว เองสนใจ และเป็ นประโยชน์ มำน ำเสนอสู่ ผู ้ฟั ง มี ปั ญ หำก็
ปรึ กษำหำรื อกันเพรำะสมำชิ กในกลุ่มได้เจอกันอยู่เป็ นประจำ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นทุก
อย่ำงก็พ่ ึงเริ่ มได้ไม่นำนเท่ำไหร่ ทำให้ก็ตอ้ งคิดทบทวนกันอยู่เรื่ อย ๆ เหมือนกัน
ว่ำ ทุกอย่ำงที่ทำมำ ทั้งรำยกำรวิทยุ ทั้งงำนละคร ทั้งงำนศิลปะ ว่ำมันใช่ไหม ได้
หรื อยัง เรำเดินมำถูกทำงหรื อเปล่ำ เป็ นกำรสรุ ปบทเรี ยนอยูเ่ สมอ ๆ
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การสื่ อสาร และทาความเข้ าใจกับทางบ้ าน ของน้ อง ๆ ในกลุ่มสื่ อใส
วัยทีน
ปัญหำที่เรำมักจะพบบ่อยในช่วงเวลำกำรทำงำนกับกลุ่มเด็กและเยำวชน
ปั ญหำหนึ่ งก็คือ กำรสื่ อสำรทำควำมเข้ำใจกับผูป้ กครองของเด็ก ซึ่ งนอกจำก
คนทำงำนจะต้องสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจให้ผปู ้ กครองได้เห็น และเชื่ อมัน่ แล้ว ตัว
กิจกรรมที่เด็ก ๆ ทำก็ตอ้ งเป็ นเครื่ องกำรันตรี ตวั เองได้ว่ำ มำร่ วมกิจกรรมแล้วเกิด
ประโยชน์ เด็กพัฒนำขึ้น มีกำรเจริ ญเติบโตทำงควำมคิดและสติปัญญำ
ควำมคำดหวังเรื่ องผลกำรเรี ยนที่ ดี ควำมเป็ นห่ วงเรื่ องกิ จกรรมเกรงว่ำ
จะไปตัดทอนเวลำในกำรศึกษำเล่ำเรี ยน ควำมเป็ นห่ วงเรื่ องควำมปลอดภัย ต่ำง ๆ
นำนำ เหล่ำนี้ ลว้ นต้องอำศัยคำอธิ บำย ทั้งจำกตัวคนทำงำน และตัวเด็กเอง ว่ำจะ
สื่ อ สำรกับ ผู ้ป กครองอย่ ำ งไร หรื อบำงพื้ น ที่ บ ำงกลุ่ ม อำจจะใช้ วิ ธี ก ำรดึ ง
ผูป้ กครองให้มำร่ วมรับรู ้เนื้ อหำกิ จกรรมที่ เด็ก ๆ กำลังทำ เพื่อทำงำนกับทั้งเด็ก
และครอบครัวไปในขณะเดียวกัน
เรำลองมำดูวิธีกำรสื่ อสำรกับครอบครัวทำงบ้ำน ของน้อง ๆ กลุ่มสื่ อใส
วัยทีนว่ำเขำใช้วิธีกำรอย่ำงไรบ้ำง เผื่อว่ำจะเป็ นประโยชน์กบั น้อง ๆ คนอื่น ๆ ที่
กำลังประสบปัญหำกับกำรสื่ อสำรกับทำงครอบครัว
“น้ องเท่ ห์” : บอกว่ำ “จริ ง ๆ พ่ อแม่ กเ็ ป็ นห่ วง แต่ เราแบ่ งเวลาได้
ระหว่ างงานของกลุ่ม กับงานที่ บ้าน เวลาจะไปร่ วมประชุมก็ต้องบอกพ่ อแม่ ก่อน
ว่ ามีประชุมจะต้ องกลับดึก อีกอย่ างพ่ อแม่ เชื่ อมั่นในกิจกรรมที่ เรามาร่ วมว่ ามี
ประโยชน์ ทั้งกับตัวเรา และสั งคม”
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“น้ องอู๋” : “ในส่ วนของผม คล้ าย ๆ กับบุฟเฟ่ ไปได้ ตามใจ แม่ บอกขอ
แค่ ไม่ ทาให้ ใครเดือดร้ อน รั บผิดชอบตัวเองได้ บอกไว้ ก่อนว่ าไปไหน พ่ อแม่
เปิ ดให้ สามารถไปร่ วมเรี ยนรู้ ได้ อย่ างเต็มที่ ”
“น้ องแต้ ว” : “ปั ญหาส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่ องของการเรี ยน แรก ๆ พ่ อแม่ ก็
เป็ นห่ วง เพราะกลัวว่ าจะกระทบการเรี ยนไหม จะทาให้ เราไม่ สนใจการเรี ยนไหม
จะมีผลกับการเรี ยนไหม แต่ เราต้ องอธิ บายให้ พ่อแม่ ฟัง ว่ าตัวเราสามารถพัฒนา
ตัวเองไปได้ อย่ างไรบ้ าง ทั้ งเรื่ องการผ่ อนคลาย ทั้ งเรื่ องการอธิ บายเรื่ องราวให้
เหตุให้ ผลได้ รวมถึงการที่ เราเป็ นผู้ใหญ่ ขึน้ มีท่าทางการแสดงออกที่ ดีขึน้ โดย
ภาพรวมก็คือเราสามารถจัดการกับตัวเองได้ และในส่ วนกลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นเด็ก
ที่ เราไปทากิจกรรมด้ วย ตัวเองรู้ สึ กว่ าดี เพราะทาให้ คนอื่ นมีความสุ ขร่ วมไปกับ
เราได้ พ่ อแม่ กเ็ ข้ าใจ”
“น้ องส้ ม” : “พ่ อจะปล่ อยเป็ นอิ สระให้ คิดเอง ทาเอง แรกที่ ไปประกวด
พ่ อจะไม่ ร้ ู พอทาไปซั กพักลองบอกพ่ อ ว่ าจะเป็ นยังไง พ่ อก็โอเค พ่ อให้ ค้นหา
ประสบการณ์ ตั ว เอง แต่ ใ ห้ ดู แ ลเรื่ องเรี ยนอย่ า ให้ เกรดตก ให้ ตั ด สิ น ใจเอง
บางครั้ งพ่ อก็จะถาม เรามี ความสุ ขไหมกับกิ จกรรมที่ ทา ประมาณว่ า ให้ เรา
ค้ นหาตัวเองด้ วย ถ้ าจะไปต่ างจั งหวัดในช่ วงของวันเรี ยน ก็จะถามพ่ อ และพ่ อก็
จะพูดให้ แง่ คิด และให้ เราตัดสิ นใจ แต่ เวลาว่ างวันหยุดที่ ไม่ ได้ เรี ยน พ่ อก็จะไม่
ว่ า”
“เบลว์ ” : “ด้ วยความที่ ตัวเองเป็ นเด็กหอมาเรี ยนปี หนึ่ ง ทางบ้ านก็จะ
เป็ นห่ วง ตอนแรกที่ เข้ ามา ที่ บ้านก็จะถามว่ าไหวไหม เพราะเป็ นคนขีอ้ ายไม่ กล้ า
แสดงออก เป็ นคนคบเพื่ อนไม่ กี่คน แต่ พอมาร่ วมกิจกรรมทาให้ ได้ เปิ ดตัวเองได้
เจออะไรเยอะ แต่ ที่บ้านก็เป็ นห่ วง แต่ พอบอกว่ าไปทาค่ ายกับพี่ วี พี่ เปเล่ แม่ กจ็ ะ
ปล่ อย เพราะรู้ ว่าไปทาได้ เรื่ องดี ๆ และเสริ มสร้ างศักยภาพตัวเอง”
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“จุ้ย” : “แม่ จะเข้ าใจ ว่ าเราชอบร่ วมกิจกรรม และตัวเองก็พยายามสรร
หากิ จกรรมเพื่ อเข้ ามาร่ วม แต่ ก่อนอยู่ชมรมสโมสรฟุตบอลที่ อุบล แล้ วเพื่ อนก็
ชวนไปจัดรายการวิทยุ จนเจอพี่เปเล่ เจอกับกลุ่มสื่ อใสวัยที น มีช่วงหนึ่ งที่ ทาค่ าย
ถี่ ๆ ก็ไม่ ค่อยอยู่บ้าน แม่ กไ็ ม่ ค่อยไว้ ใจ เริ่ มเป็ นห่ วง กลัวส่ งผลกระทบเรื่ องการ
เรี ยน เราก็ต้องหาโอกาสเข้ าไปคุยกับแม่ แม่ กเ็ ลยบอกมาว่ า “อันได๋ มันดี กเ็ ฮ็ด
เอาซะลูก” แต่ แม่ กเ็ ข้ าใจ ขอแค่ การเรี ยนไม่ ตก ขอแค่ ให้ ทาดี ”

ทากิจกรรมเสริมการเรียน... ในมุมของเยาวชน
กลุ่มสื่อใสวัยทีน
“น้องแต้ว” สำวน้อยหน้ำตำสดใส ท่ำทำงทะมัดทะแมง แววตำมุ่งมัน่
และจริ งจัง เริ่ มร่ ำยภำษำที่ชดั ถ้อยชัดคำ มีเสี ยงต่ำสู ง เบำบ้ำง ดังบ้ำง ฟั งแล้วรื่ นหู
แถมมี ท่ำทำงประกอบลีลำของภำษำมื อในกำรอธิ บำยถึงเหตุผลของกำรมำร่ วม
กิจกรรมในกลุ่มสื่ อใสวัยทีนกับกำรพัฒนำตัวเองในมุมต่ำง ๆ น้องแต้วเริ่ มเล่ำว่ำ
..... กำรเรี ยนในช่วง...ม.ปลำยเริ่ มเครี ยด เพรำะมีกำรแข่งขัน มีควำมจำเป็ นต้อง
เรี ยนพิเศษ เพรำะงำนเยอะขึ้น บทเรี ยนยำกขึ้น ชี วิตในโรงเรี ยนและที่ บำ้ นต้อง
เน้นที่กำรเรี ยนอย่ำงเดียว อย่ำงอื่นแทบจะไม่ได้สนใจเลย ช่วงหนึ่ งมีค่ำยของสื่ อ
ใสวัย ที น จัด ให้ มี ก ำรอบรมเรื่ องสื่ อ ร้ ำ ยสื่ อ ดี ก็ ล องเข้ำ ไปร่ ว ม แรกก็ ไ ม่
ประทับใจเท่ำไหร่ และคิดว่ำตัวเองจะไม่ไหว เพรำะเนื้ อหำในกำรฝึ กอบรมเป็ น
เรื่ องวิชำกำรล้วน ๆ ประมำณว่ำเป็ นเชิงเนื้อหำ มำกกว่ำกำรปฏิบตั ิ
ต่อมำในช่วงปลำยปี ...พี่เปเล่ก็โทรศัพท์ติดต่อมำ ชวนเข้ำค่ำยละคร ที่
ศูนย์วิจยั ข้ำว นับตั้งแต่น้ นั ก็เริ่ มคลุกคลี กับกลุ่มเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในกลุ่มสื่ อ
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ใสวัยทีน และมีงำนค่ำยต่อมำเรื่ อย ๆ จนคิดว่ำสำมำรถเอำชนะตัวเองได้ สำมำรถ
คิดได้ ทำได้ ทำกิจกรรมหลำยอย่ำงหลำยหน้ำที่ จนพัฒนำสู่กำรเป็ นพี่เลี้ยงได้
ในช่ วงเวลำที่ อยู่โรงเรี ยน เรำก็รู้สึกว่ำตัวเองพัฒนำขึ้ นมำก เพรำะใน
กิจกรรมกำรเรี ยนโดยเฉพำะงำนกลุ่มเรำสำมำรถสอนเพื่อนและจัดกำรหน้ำที่ให้
เพื่อนได้ แบ่งงำนกันได้ ให้บทบำทเพื่อนได้ทำงำน ตัวเองก็สำมำรถสื่ อสำรให้
คนอื่นเรี ยนรู ้เข้ำใจได้ จึ งคิ ดว่ำกำรพัฒนำตัวเองให้มีศกั ยภำพสู งขึ้ นไม่ใช่ ตอ้ ง
เรี ยนอย่ำงเดี ยว หรื อเฉพำะแค่ตอ้ งอ่ำน ต้องสอบ หำกแต่เรื่ องของกำรสื่ อสำร
กำรนำเสนอ กำรแบ่งบทบำท ก็มีควำมจำเป็ น อย่ำงเช่น เมื่อก่อนเวลำทำรำยงำน
เรำก็จะเป็ นคนทำ หำข้อมูลเขี ยนให้เพื่อนไปนำเสนอ แต่ทุกวันนี้ พฒั นำขึ้ นมำก
สำมำรถสื่ อ สำรได้ดี เขี ย นได้ดี ยิ่ ง พอได้มี โ อกำสจัด รำยกำรวิ ท ยุ รวมทั้ง
กิจกรรมหลำย ๆ อย่ำงยิ่งเห็นควำมเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
สำหรับ “น้องอู๋” เป็ นน้องนักศึกษำชั้นปี ที่ 2 วิชำเอกกำรโทรคมนำคม
จำกวิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี ซึ่ งเป็ นน้องอีกคนในกลุ่มสื่ อใสวัยทีน น้องอู๋คิด
ว่ำผลจำกกำรร่ วมกิ จกรรมของกลุ่มสื่ อใสวัยที น ทำให้เขำได้กระบวนกำรคิ ดที่
เป็ นระบบ ได้วิธี กำรพูด กำรสนทนำที่ พฒั นำขึ้ น และได้กำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ
เวลำทำงำนกับเด็กด้อยโอกำส ทำให้เข้ำใจว่ำเขำไม่มีโอกำสเหมือนเรำ อย่ำงน้อย
ที่ สุดกำรได้ไปรู ้ไปเห็น ไปทำกิ จกรรมดี ๆ ให้เด็กน้อง ๆ ที่ ดอ้ ยโอกำส ก็ทำให้
น้องอู๋เกิดกำลังใจกับตัวเอง และในเวลำเรี ยน กำรนำเสนอหน้ำชั้น ก็จะพูดได้ดี
ขึ้ น เกิ ด จำกประสบกำรณ์ จ ำกกำรจัด รำยกำร ครู ก็ จะชื่ นชม เพรำะปกติ เ ด็ ก
เทคนิคจะพูดไม่เก่ง
“น้องเท่ห์” เดิ มที เป็ นเด็กเกเรมำก ๆ ก่ อนกำรมำร่ วมกลุ่มจะติ ดเกมส์
เพื่ อ นพำสู บ บุ หรี่ ลองดื่ มสุ ร ำ วี ร กรรม ของน้อ งเท่ ห์มี ค่ อนข้ำ งเยอะ เช่ นว่ ำ
ประมำณสำมเดือนที่ไม่เข้ำเรี ยนเลย เพรำะ เกมส์ข้ ึนสมอง!!!!! น้องเท่ห์บอกว่ำ....
“ที แรกก็คิดว่ าจะเลิกเล่ นเกมส์ เหมือนกัน ตั้งใจแต่ งตัวไปโรงเรี ยน ลาแม่ ไปเรี ยน
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พอได้ ยินข่ าวว่ ามีเกมส์ ใหม่ เข้ า ใจก็อดไม่ ได้ ขับรถเลยโรงเรี ยนไปเลย” พี่เปเล่
รู ้จกั น้องเท่ห์ผำ่ นอำจำรย์ที่โรงเรี ยนซึ่ งเป็ นเครื อข่ำยกำรทำงำนร่ วมกับกลุ่มสื่ อใส
วัยที น ประมำณว่ำอำจำรย์อยำกจะให้ช่วยเหลือเด็กคนนี้ พี่เปเล่จึงมำชวนน้อง
เท่ห์เข้ำ workshop ละคร น้องเท่ห์ก็เลยตกลงว่ำจะไป ทั้งที่ ในใจกล้ำ ๆ กลัว ๆ
เพื่อนร่ วมโรงเรี ยนเทศบำลสุ ขสำรำญ ไปกันห้ำคน ต่ำงก็กลัว โดนหลอก โดน
โกหก ทีแรกไม่ไว้ใจเท่ำไหร่
พี่เปเล่ และพี่ ๆ ในกลุ่มก็เริ่ มมำบอกมำสอน ว่ำเกมส์ ไม่ดี ทำให้คน
สมองเสื่ อม แล้วก็พวกพี่ ๆ จะพำทำละครเกี่ยวกับเรื่ องสุ รำ บุหรี่ ตอนนั้นยังไม่รู้
ว่ำมันจะมีพิษภัยมำกขนำดนี้ ได้ดูรูปปอด คนสูบบุหรี่ เลยทำให้กลัวมำก ๆ
หลังจำกผ่ำนกระบวนกำรของงำนละคร น้องเท่ห์กม็ ำร่ วมกิจกรรมของกลุ่มอย่ำง
สม่ำเสมอ ผลกำรเรี ยนก็ดีข้ ึนเพรำะไม่ได้ไปยุง่ เกี่ยวกับเกมส์ เกรด จำกเดิมที่เคย
ได้ 1.8 ก็พฒั นำขึ้นเป็ น 3.3 และได้รับทุนกำรศึกษำอีก 1,500 บำท ปัจจุบนั ทำง
อำจำรย์ที่โรงเรี ยนของน้องเท่ห์กบ็ อกว่ำ น้องเท่ห์มีพฒั นำกำรดีข้ ึน มีควำม
รับผิดชอบมำกขึ้น
ตัวชี้ วดั ที่ สำคัญอย่ำงหนึ่ งที่ น่ำจะเป็ นบทพิ สูจน์กำรทำงำน ของคนที่
ท ำงำนเรื่ อ งเด็ ก และเยำวชน ก็ คื อ ศัก ยภำพและควำมสำมำรถของเด็ ก ที่ ถู ก
พัฒนำขึ้ น ทั้งเรื่ องผลกำรเรี ยน พฤติ กรรมควำมเปลี่ยนแปลง กำรกล้ำ พูด กล้ำ
เจรจำ ล้วนเป็ นรู ปธรรมที่จบั ต้องได้ของกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะต้องรอเวลำกำร
ผลิดอกออกผลหลังจำกผ่ำนกำรรดน้ ำพรวนดินมำช่วงระยะเวลำหนึ่ ง เร็ วบ้ำง ช้ำ
บำง ขึ้ นอยู่กบั กำรตอบรับ และกำรเข้ำไปทำงำนในโครงสร้ำงควำมคิ ดของเด็ก
ผ่ำนกิจกรรมและเครื่ องมือที่เรำใช้ แต่ในอีกมิติหนึ่ งของกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่
เรำอำจจะจับ ต้อ งได้ย ำก มองเห็ นได้ไ ม่ ชัด เจนคื อ กำรเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ ง
คุณธรรม ควำมดี งำมของจิ ตใจ เกี่ ยวกับกำรเป็ นผูใ้ ห้ ผูร้ ับที่ ดี ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญ
มำก ๆ ในกำรหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภำพ และเป็ นแกนสำคัญ
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ของวิธีคิด วิธีปฏิ บตั ิ ที่เด็กได้แสดงออกผ่ำนพฤติ กรรม ท่ำทำง บุคลิกภำพ ฯลฯ
นอกเหนือจำกนี้ แล้วยังก่อให้เกิด ควำมภำคภูมิใจรักใคร่ เอ็นดูเด็ก ๆ เยำวชน จำก
ผูป้ กครองที่ จะต้องเริ่ มหันมำมองกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ ดีของบุตรหลำน
ของตน และหันกลับมำให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลเอำใจใส่ เด็ก ๆ เพรำะเด็กก็ถือ
เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในกำรเปลี่ยนแปลงผูป้ กครองด้วยเช่นเดียวกัน

บทส่ งท้ ายกับอนาคตงานเยาวชนทีเ่ มืองดอกบัว
ปั จจุบนั เรื่ องงำนเยำวชนที่อุบลเริ่ มคึกคัก คือไม่ได้ต่ำงตนต่ำงทำ เริ่ มมี
กลุ่มคน มีแหล่งทุน หลำกหลำย มีหลำย ๆ องค์กรเข้ำมำ เครื อข่ำยเยำวชนที่มีอยู่ก็
มีกำรประสำนงำนกัน ทำให้สำมำรถทรำบว่ำใครทำอะไรที่ ไหน ในส่ วนของ
กลุ่มสื่ อใสวัยที นก็เริ่ มที่ จะเห็ นเนื้ องำนชัดเจนขึ้ นมำก รวมทั้งเห็ นเยำวชนที่ ทำ
กิ จกรรมร่ วมด้วยชัดเจนขึ้ นว่ำมีกลุ่มไหนบ้ำง กลุ่มผูใ้ หญ่ใจดี ก็เริ่ มเข้ำมำมีส่วน
ร่ วมมำกขึ้น มีกำรพูดคุยสนับสนุนในรู ปแบบต่ำง ๆ ค่อนข้ำงมำก ส่ วนหนึ่ งที่ทำ
ให้กิจกรรมของกลุ่มสื่ อในวัยที นเป็ นที่ รู้จกั และสำมำรถเคลื่อนตัวไปได้เรื่ อย ๆ
เพรำะ ตัวกิจกรรมที่ทำ เครื่ องมือที่ใช้ ไม่ว่ำจะเป็ น สื่ อวิทยุ งำนละคร และงำน
ศิลปะ เป็ นเครื่ องมือที่สื่อสำรได้รวดเร็ ว เข้ำถึงได้ง่ำย และเห็นรู ปธรรมชัดเจน
เป็ นเรื่ องที่ น่ ำ ยิ น ดี ที่ ผู ้ใ หญ่ ใ จดี มำร่ วมท ำงำนกั บ เด็ ก ในจั ง หวัด
อุ บ ลรำชธำนี มำกขึ้ น และกลุ่ ม เยำวชนเองที่ เ คลื่ อ นงำนอยู่ที่ จัง หวัด อุ บล ก็ มี
หลำกหลำยกลุ่ม ซึ่ งมี จุดเน้นกำรทำงำนที่ แตกต่ ำงกันไป แต่ก็มีจุดเชื่ อม เช่ น
สภำเด็กของจังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่ งกำรมีกลุ่มแตกต่ำงหลำกหลำยมีขอ้ ดีในแง่ที่
เรำจะได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน จริ ง ๆ แล้ว ผูใ้ หญ่ใจดี จะมำที หลัง ซึ่ ง
เมื่อก่อนกำรสนับสนุนกิจกรรมเด็กมีนอ้ ยมำก เพรำะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อบังคับ
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กฎระเบี ยบมำกมำย ซึ่ งมี ควำมจำเป็ นที่ จะต้องเปลี่ ยนควำมคิ ดผูใ้ หญ่แบบค่ อย
เป็ นค่อยไปเช่นกัน
อนำคตของงำนเด็กและเยำวชนที่จงั หวัดอุบลรำชธำนี น่ำจะงอกงำมขึ้น
เรื่ อย ๆ เพรำะเกิ ดเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ระหว่ำงกลุ่มเด็ก ๆ และ
คนทำงำน รวมทั้งมีกลุ่มผูใ้ หญ่ใจดี ที่มีวิสัยทัศน์มำเติ บเต็มกำลังกำรขับเคลื่อน
งำนให้เห็นทิ ศทำงในแต่ละส่ วนที่ชดั เจนมำกยิ่งขึ้ น ในส่ วนของกำรแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กจ็ ะทำให้กลุ่มต่ำง ๆ เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนให้มีศกั ยภำพเพิ่มมำก
ขึ้น “เด็ก” จึงไม่ได้โดดเดียวเติบโตตำมลำพังอย่ำงที่เคยเป็ นมำ
มิติกำรพัฒนำในเรื่ องเด็ก และเยำวชน ค่อนข้ำงมีควำมสลับซับซ้อน ทั้ง
ในแง่ ของเครื่ องมื อกำรทำงำนที่ มีมำกมำย รวมทั้งกลุ่มเป้ ำหมำยเด็ก ที่ มีควำม
แตกต่ำงหลำกหลำย ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ “คนทำงำน” เกี่ยวกับงำนเด็กต้องพิจำรณำเป็ น
พิเศษว่ำอะไรเหมำะสม หำกแต่ กำรเริ่ มต้นในสิ่ งที่ ตวั เองมี และถนัดน่ ำจะเป็ น
ทำงออกหนึ่ งที่ทำให้เกิดกำรประยุกต์ควำมรู ้ เครื่ องมือ ในกำรทำงำนกับเด็กและ
เยำวชน ให้มีควำมหลำกหลำย และเป็ นกำรเพิ่ มทำงเลื อกในกำรพัฒนำ ให้เกิ ด
“ทำงเลือก” ใหม่ ๆ ในกำรทำงำนได้อย่ำงครอบคลุม
กำรเลือกเครื่ องมืออย่ำง “งำนละคร สื่ อวิทยุ และศิลปะเด็ ก” ของกลุ่ม
สื่ อใสวัย ที น จึ งเป็ นกำรเริ่ มต้นงำนพัฒ นำเด็กและเยำวชนจำกควำมถนัด และ
สนใจ ของคนทำงำน ที่เริ่ มต้นจำกกำรทำกิจกรรมเล็ก ๆ ตำมกำลังควำมสำมำรถ
ของตน ซึ่ งเป็ นกำรทำกิจกรรมจำกจุดเล็ก ๆ เล็ก ง่ำยและงดงำม มีศกั ยภำพ มีพลัง
จะส่ งผลให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมคล่องตัว ในขณะที่
กำรเริ่ มงำนแบบยิ่งใหญ่แต่ขำ้ งในยังไม่มีอะไร อำจจะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
ผลจำกกำรพัฒ นำศักยภำพเด็ กและเยำวชน โดยกลุ่ มสื่ อ ใสวัย วัย ที น
ไม่ได้ก่อให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพเพียงแค่เด็กกลุ่มเป้ ำหมำยเท่ำนั้น หำกแต่นอ้ ง
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ๆ เยำวชนคณะทำงำน ยังได้เกิ ดกำรพัฒนำศักยภำพ เรี ย นรู ้ ประสบกำรณ์ กำร
ทำงำน ผ่ำนตัวกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งงำนละคร งำนนักจัดรำยกำร งำนศิลปะเด็ก จะ
เห็ นได้ว่ำ ในโลกแห่ งกำรสร้ ำ งสรรค์จินตนำกำรในกำรทำงำนผ่ำ น “สื่ อวิท ยุ
ชุมชน งำนละคร และศิ ลปะเด็ก” ของกลุ่มสื่ อใสวัยที น จึงเป็ นพื้นที่ “สื่ อ” และ
“เครื่ องมื อ” กำรท ำงำน ที่ สำมำรถเข้ำ ถึ งได้ง่ำ ย และสร้ ำงผลสะท้อนกลับ ได้
รวดเร็ ว ชัด เจน โดยทั้ง หมดทั้ง ปวงเกิ ด จำกกำรประยุ ก ต์ค วำมรู ้ ควำมถนัด
เชี่ ย วชำญ ของ “พี่ เ ปเล่ ” และ “พี่ วี ” และน้อง ๆ แกนนำคณะทำงำนให้ไ ด้มี
โอกำสได้ทำสิ่ งดี ๆ ให้กบั สังคมเมืองอุบลรำชธำนีดงั เช่นปัจจุบนั
..................................................................................

ติดตำมเรื่ องรำวกิจกรรมดี ๆ ของกลุ่มสื่ อใสวัยทีนได้ที่
http://ubonteensmediagroup.blogspot.com/
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กว่ าจะเป็ นโรงเรียนชุ มชนชาวนาบ้ านปลาบู่
เช้ำวันที่ 16 ตุลำคม 2551 ประมำณ เจ็ดโมงเช้ำ มีเสี ยงร้องเรี ยกดังมำจำกประตู
หน้ำบ้ำนของผม “น้ าหนุ่มจะไปหรื อยัง เพื่ อน ๆ พร้ อมแล้ ว ” เสี ยงของน้องหยก
ร้องเรี ยก!!! ในขณะที่ผมเองเองยังสำละวนกับกำรแต่งตัว เตรี ยมของ และวุ่นวำย
กับกำรจัดกำรเจ้ำตัวน้อยสองตัวในครอบครัวให้พร้อมเดินทำงไปด้วย นี่ แหละ
หนอชี วิตของคนทำงำนที่มีครอบครัว ช่ ำงวุ่นวำยเสี ยนี่ กระไร ผมตัดพ้อบ่นพึม
พรำกับตัวเองไปตำมเรื่ องตำมรำว เช้ำวันนี้ เป็ นวันที่ ผมต้องพำเด็ก 4 คน ของ
กลุ่มเยำวชนในหมู่บำ้ นไปเข้ำค่ำยกับพี่ออ้ ยที่บำ้ นดิน อ.ภูเวียง และช่วงบ่ำยต้อง
เดิ นทำงไปบ้ำนดอนแดง อ.กันทรวิชยั จ.มหำสำรคำม เพื่อพบกับพี่แล่มเพื่อขอ
ควำมรู ้ และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรทำงำนเยำวชนมำทำหนังสื อเล่มเล็ก
ผมขับรถไปส่ งเด็ก ๆ 4 คน ถึงบ้ำนดิน ภูเวียง ประมำณ เก้ำโมงกว่ำ ๆ
มำสำยเหมือนเดิมเพรำะพี่ออ้ ยโทรตำมตั้งแต่ผมขับรถถึงปำกทำงแยกเข้ำ อบต.
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ดินดำ ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเอง และเด็ก ๆ ว่ำ “เรำมำช้ำยังดีกว่ำไม่มำ” หลังจำกส่ ง
เด็กเข้ำค่ำยเรี ยบร้อยผมกับภรรยำและลูก ๆ ก็รอพบ รศ.ดร.สุ จินต์ สิ มำรักษ์ เพรำะ
ไม่ได้เจออำจำรย์ท่ำนนำนเหมือนกัน เพรำะส่ วนตัวผมนับถืออำจำรย์เป็ นครู คน
สำคัญ และเป็ นเสมือนญำติผใู ้ หญ่คนสำคัญที่ผมให้ควำมเคำรพ ซึ่ งเช้ำนี้ อ.สุ จินต์
จะมำเยี่ยมค่ำย ช่วยเปิ ดค่ำยให้ขอ้ คิด กำลังใจกับเด็ก ๆ ที่เข้ำค่ำย.......
อำจำรย์สุจินต์ มำถึงหลังผมมำไม่นำนนัก สักครู่ อำจำรย์ก็ให้ขอ้ คิดเด็ก
ในค่ำย ที่พร้อมกันอยู่แล้วในอำคำรบ้ำนดิน ท่วงท่ำ ถ้อยคำ น้ ำเสี ยง ท่ำทำง ของ
อ.สุ จินต์ เป็ นสิ่ งที่ผมจำได้ติดหู ติดตำ เพรำะส่ วนตัวคิดว่ำ อำจำรย์มีพรสวรรค์
ในกำรถ่ำยทอดเรื่ องรำวผ่ำนกำรบอกเล่ำ พูดคุย ด้วยภำษำ ท่ำทำงที่ เป็ นกันเอง
กระตุกควำมคิด กระตุน้ จินตนำกำร ให้คนฟั งได้คิดตำมอยู่ตลอดเวลำ ทุกถ้อยคำ
ที่อำจำรย์พูดเหมือนกลัน่ ออกมำจำกห้วงควำมรู ้สึก ทั้งสี หน้ำ แววตำ ฟั งแล้วได้
อำรมณ์คล้อยตำมดีจริ ง ๆ อำจำรย์สุจินต์จึงเป็ นนักเล่ำเรื่ องรำวที่มีเกร็ ดควำมรู ้เต็ม
ไปหมด ทั้งน่ำฟัง น่ำติดตำม
ผมกล่ำวลำอำจำรย์สุจินต์ และพี่ออ้ ยประมำณ สิ บโมงกว่ำ ๆ เพื่อออก
เดิ นทำงไปรั บ เด็ กอี กกลุ่ มที่ บ ้ำ น ซึ่ งนัด หมำยกัน ไว้ว่ ำ จะไปมหำสำรคำม
ด้วยกัน ไปรับเรื่ องรำวดี ๆ จำกสถำบันชุมชนชำวนำ โดยมีพี่แล่ม ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันชุมชนชำวนำ จะเป็ นผูถ้ ่ำยทอดเรื่ องรำวดี ๆ ให้ฟัง.............
ผมเดิ นทำง ถึ งบ้ำนดอนแดง บ่ำยโมงกว่ำ ๆ ที่ นี่เป็ น สำนักงำนของ
เครื อข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือกภำคอีสำน แต่ในวันนี้ เด็ก ๆ จำกโรงเรี ยนชุมชน
ชำวนำ ภำยใต้สถำบันชุมชนชำวนำ บ้ำนปลำบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวำปี ปทุม
จังหวัดมหำสำรคำม มำทำกิ จกรรมกันที่ นี่.... ที่ อำคำรประชุ ม เด็ก ๆ กลุ่มใหญ่
กำลังทำกิจกรรมอะไรบำงอย่ำง มีเสี ยงหัวเรำะ ร้องเพลง ปรบมือ ดังปนเปกัน
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ออกมำจำกข้ำงใน ...พี่แล่มโบกมือเป็ นสัญญำณว่ำเจ้ำตัวนัง่ อยู่หลังหอประชุ ม
นั้น ต้นไม้ที่นี่โตขึ้ นมำก ครึ้ มไปหมด คงเพรำะผมไม่ได้มำที่ นี่นำนมำกแล้ว
บรรยำกำศของสถำนที่ จึงแตกต่ำงออกไปจำกที่ เคยจำได้สิ้นเชิ ง วันนี้ พี่แล่มมี
แขกมำคุยด้วยรวมกับผมก็น่ำจะเป็ นสำมคณะพอดี ซึ่ งพี่แล่มคุยกับแขกอีกคณะ
หนึ่งก่อนหน้ำผมจะมำถึงอยู่แล้ว “หนุ่มมีเวลามากไหม” พี่แล่มถำม “มีมากครั บ
งั้นผมขอสั งเกตการณ์ กิจกรรมของเด็กไปพลาง ๆ ก่ อนก็ได้ ครั บ ” ผมตอบใน
ขณะที่เดินเลี่ยงไปอีกทำงเพื่อดูกิจกรรมที่เด็ก ๆ กำลังทำอยูใ่ นหอประชุมนั้น
พี่แล่มเป็ นผูห้ ญิงใจดี ดูพี่แล่มมีควำมสุ ขกับกำรพูดคุย ทักทำยเด็ก ๆ ที่
เดินผ่ำนไปผ่ำนมำในขณะพูดคุยให้สัมภำษณ์กบั อีกคณะหนึ่ ง เป็ นอะไรที่แปลก
ใหม่สำหรับผมอีกเหมือนกัน พี่แล่มมักจะทักทำยพูดคุย ชมเชยเด็กที่เดินผ่ำน
ตลอดเวลำ ในขณะที่ผมเองเมื่อนึ กย้อนถึงตัวเอง ถ้ำหำกกำลังคุยอะไรกับใคร
อยู่ คงไม่ได้หนั ไปทักทำยพูดคุยกับคนอื่นแน่ ๆ แต่จุดเล็ก ๆ ตรงนี้ ทำให้ผม
สังเกตเห็นว่ำมีอะไรไม่ธรรมดำในวิธีคิดของผูห้ ญิงตัวเล็ก ๆ ท่ำนนี้ ซึ่ งผมขอค้ำง
เรื่ องตรงนี้ ไว้ก่อน ประเดี๋ ยวจะเล่ำต่อว่ำทำไมพี่แล่มจึ งให้ควำมสำคัญกับกำร
ทักทำยเด็ก ๆ ตลอดเวลำ
จริ งแล้วผมมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิจกรรมของเยำวชนที่ พี่แล่มทำกิจกรรมอยู่
น้อยมำก จึงพยำยำมอ่ำนข้อมูล ของสถำบันชุมชนชำวนำ ที่พี่แล่มจัดทำขึ้น ผม
อ่ำนเพื่อปูพ้ืนทำควำมเข้ำใจที่มำที่ไป ข้อมูลพื้นฐำนบำงอย่ำงซะก่อน ซึ่ งผมพอจะ
สรุ ปกระบวนกำรสำคัญจำกเอกสำร “คู่มือกำรดำเนิ นงำนของเจ้ำหน้ำที่ สถำบัน
ชุมชนชำวนำ” ได้ดงั นี้
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ปฐมบท : ภาพกระบวนการทางานของสถาบันชุ มชนชาวนา และโรงเรี ยนชุ มชน
ชาวนา บ้ านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
“สถำบันชุมชนชำวนำ” คือ ชื่ อที่ใช้สื่อสำรกับคนภำยนอก แต่จริ ง ๆ ก็
คือโรงเรี ยนชุมชนชำวนำ หรื อจะบอกว่ำ โรงเรี ยนชุมชนชำวนำ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสถำบันชุ มชนชำวนำก็ได้ โดยเป็ นองค์กรที่ ต้ งั ขึ้ นภำยใต้ควำมเชื่ อและ
ศรัทธำในคุณค่ำของสถำบันท้องถิ่น ได้แก่ บ้ำน วัด และโรงเรี ยน แต่เนื่ องจำก
สถำนกำรณ์ของสังคมในปั จจุบนั สถำบันหลักเหล่ำนี้ ทำหน้ำที่ ในชุ มชนได้ไม่
พอเพี ยง เด็ก ๆ ที่ กำลังจะเติ บโตขึ้ นมำ มีจำเป็ นต้องรู ้เท่ำทันควำมเป็ นไปของ
สังคม และปรับตัวให้เข้ำกับควำมเป็ นอยู่ให้ได้ โรงเรี ยนชุมชนชำวนำจึงตั้งขึ้ น
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอดและสร้ ำงกำรเรี ยนรู ้ ทั้งแก่ผูใ้ หญ่และเด็กใน
ชุมชนชำวนำ ซึ่ งเรื่ องรำวที่นำมำบ่มเพำะแก่ผเู ้ รี ยน คื อกำรนำเอำคุณค่ำ ควำมรู ้
และภูมิปัญญำท้องถิ่น มำเป็ นเนื้ อหำหลักในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ให้
ผูเ้ รี ยนได้เกิดกำรเรี ยนรู ้และเท่ำทันตนเอง เท่ำทันสถำนกำรณ์ภำยนอก เพื่อกำรจัด
วำงตนเองบนควำมสัมพันธ์กบั คนอื่นได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีสำระสำคัญของ
กระบวนกำรทำงำนคือ
1. กำรพัฒ นำกระบวนกำรเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง ถื อว่ ำ เป็ น
กระบวนกำรเรี ยนรู ้หลักของโรงเรี ยนชุมชนชำวนำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)
เสริ มสร้ำงควำมเข้ำในในหลักของกำรเรี ยนรู ้ (ตนเองเข้ำใจ) 2) เสริ มสร้ำงกำร
เรี ยนรู ้เพื่อกำรเข้ำถึงคุณค่ำของตนเอง (ตนเองตระหนัก) และ 3) เสริ มสร้ำงกำร
เรี ยนรู ้เพื่อกำรอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม (ควำมสัมพันธ์กบั สังคม) ซึ่ งมีกิจกรรม
กำรเรี ยนรู ้หลำกหลำย โดยจัดให้มีกำรเรี ยนรู ้ท้ งั แบบรำยบุคคล กำรเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่ม กำรเรี ยนรู ้ระดับชุมชน กิจกรรมค่ำยพักแรม และกิจกรรมส่ งเสริ มกำรมีส่วน
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ร่ วม มีกำรสรุ ปควำมรู ้สึก และกำรเรี ยนรู ้ ร่ วมกันอยู่เสมอ ๆ อย่ำงต่อเนื่ อง และ
ใกล้ชิด
2. กระบวนกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์ชำวนำ มีกำรส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้เกิ ดครู ชุมชน ที่ เป็ นคนในท้องถิ่ นที่ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในเรื่ องต่ ำง ๆ
มำร่ วมกันถ่ำยทอดเรื่ องรำวที่ตนเองมีควำมรู ้ให้กบั เยำวชน เช่น เรื่ องผ้ำมัดย้อม
กำรเล่นดนตรี พ้ืนบ้ำน กำรประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ ในชุมชนชำวนำ ซึ่ งระหว่ำง
กำรถ่ำยทอดควำมรู ้ ครู เองก็ตอ้ งมีกระบวนกำรเตรี ยมตัว ซึ่ งเป็ นกำรทบทวน
ควำมรู ้และจัดกำรกับควำมรู ้ ให้เหมำะกับกำรถ่ำยทอด ทำให้คนเป็ นครู เกิดควำม
ภำคภูมิใจในตัวเอง และท้องถิ่น ในขณะเดียวกันที่กระบวนกำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ก็จะถู กปลู กฝั ง และซึ มซับคุ ณ ค่ ำ และประโยชน์ข องเรื่ อ งรำวนั้น ๆ ไปใน
ขณะเดียวกัน
กิ จกรรมทำนำรวม เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ ใช้เ ป็ นเครื่ องมื อ ส่ งเสริ ม
คุณธรรมกำรอยู่รวมกัน และเป็ นภำคปฏิบตั ิจริ งในกำรถ่ำยทอดเรื่ องรำวของชี วิต
ชำวนำ ทั้งกำรลงแรง กำรใช้แรงงำนควำย ใช้เมล็ดพันธุ์ขำ้ วพื้นบ้ำน กำรใช้ปุ๋ย
ชี วภำพ กำรดำนำ กำรเก็บเกี่ยว ซึ่ งจะแสดงให้เห็นถึงควำมเสี ยสละ ควำมร่ วม
ไม้ร่วมมื อกัน ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกระบวนกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์ผ่ำนกำรปฏิ บตั ิ
ร่ วมกัน นอกจำกนี้ ยงั มีกำรส่ งเสริ มให้มีกำรผลิตอำหำรกินและใช้ในครัวเรื อน
เช่น กำรปลูกผัก กำรเลี้ยงกบ รวมทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็ นทุนในชุมชนและต้อง
รื้ อฟื้ นจัดให้เกิดกำรสื บสำนและให้เกิดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ให้ชุมชนได้ร่วมกัน
ศึกษำเรี ยนรู ้เข้ำใจคุณค่ำของชุมชน และวำงแผนอนำคตได้อย่ำงเป็ นระบบผ่ำน
กระบวนกำรวิจยั ท้องถิ่นที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก สกว.ภำค
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3. กำรปกป้ องและพิทกั ษ์สิทธิ ชำวนำ คือ กระบวนกำรส่ งเสริ มสิ ทธิ ใน
กำรกำหนดชะตำชี วิตของชำวนำเอง โดยมีกำรเรี ยนรู ้ผ่ำนเรื่ องของกำรจัดสรร
ผลประโยชน์ของกิ จกรรมภำยในชุ มชน กำรจัดสวัสดิ กำรชุ มชนโดยสมำชิ ก
ร่ วมกันคิดรู ปแบบเอง และกำรเข้ำไปมีส่วนร่ วมในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อจัดสรรผลประโยชน์จำกภำครัฐ และสุ ดท้ำยเปิ ดโอกำสให้มีกำรกำหนด
ตนเองผ่ำนกำรนำเสนอแผนชุมชน
4. กระบวนกำรปฏิบตั ิธรรมเพื่อกำรเจริ ญสติ เป็ นกระบวนกำรที่พฒั นำ
คนได้อย่ำงรวดเร็ วที่สุด เพรำะกำรปฏิบตั ิธรรมเป็ นกำรทำให้ผปู ้ ฏิบตั ิเข้ำถึงและ
กำรเรี ยนรู ้ตนเองเป็ นหลัก และ กระบวนกำรทำให้ผปู ้ ฏิ บตั ิ ต่อสู ้กบั กิ เลส ควำม
อยำก ต่อสู ้กบั ควำมไม่รู้ (อวิชชำ) ให้เป็ นผูร้ ู ้ได้ สถำบันชุ มชนชำวนำเล็งเห็น
ควำมสำคัญของกำรปฏิ บตั ิธรรมเพื่อกำรเจริ ญสติ ว่ำจะส่ งผลต่อสภำวะภำยใน
ของคนเพื่อยกระดับจิตใจให้สำมำรถดำเนินชีวิตอย่ำงมีสติได้
จำกกำรอ่ำนเอกสำร “คู่มือกำรดำเนิ นงำนของเจ้ำหน้ำที่ สถำบันชุมชน
ชำวนำ” ทำให้ผเู ้ ขียนรู ้สึกตื่นเต้นกับกำรทำงำนของพี่แล่มไปด้วย ถ้ำคิดเล่น ๆ
ในมุมของผม กำรกล้ำประกำศตัวเองของชุ มชนท้องถิ่น ในชื่ อ ในควำมหมำย
ของท้อ งถิ่ น ที่ บ่ ง บอกควำมเป็ นตัว ตน หรื อที่ นั ก วิ ช ำกำรมัก เรี ยก “อัต
ลักษณ์” อย่ำงในชื่อ “สถำบันชุมชนชำวนำ” นอกจำกเป็ นกำรพยำยำมสร้ำงควำม
เป็ นตัวตน ยังบ่งบอกถึงกำรพยำยำมสร้ำงพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นให้ทำ้ ทำย ทัด
ทำน หรื อผลักตัวเองออกมำจำกพื้นเพเดิม ๆ ให้โลกได้รับรู ้ว่ำ “ยังมีฉนั อยู่” “นี่
คือฉัน” ภำยใต้กระแสทุนที่ เชี่ ยวกรำด กำรใช้ชื่อ “สถำบัน” นำหน้ำ “ชุ มชน
ชำวนำ” ยังเป็ นกำรสร้ำงสัญลักษณ์ ทั้งในเชิ งรู ปธรรม ของตัวสถำบัน ที่ มี
โรงเรี ยน มีกิจกรรม ทั้งเชิงนำมธรรม รู ปธรรม ที่สำมำรถกระตุน้ ควำมรู ้สึกคนใน
32

หมูบ่ ำ้ นให้ตระหนักรับรู ้ดว้ ย “คำ” ง่ำย ๆ แต่จรรโลงใจได้ ฉะนั้นแล้วผมจึงคิดว่ำ
นี่ คือกำรสร้ำงกระแสท้องถิ่นนิ ยม ดังที่เห็นภำพของ “สถาบันชุ มชนชาวนา” ซึ่ ง
ถือว่ำเป็ นกลยุทธ์ที่แยบยลในมุมของผม ที่ เพียงแต่ชื่อที่ ต้ งั ขึ้ น ก็ทำให้สำมำรถ
จินตนำกำรไปได้ไกลโขทีเดียว.....
ในขณะที่ กำลังขบคิ ดอย่ำงเพลิดเพลิน เป็ นจังหวะที่นอ้ งผูห้ ญิงท่ำทำง
ทะมัดทะแมง แวะมำทักทำยผมพอดี เธอชื่ อ “น้องทิพย์” น้องทิพย์แนะนำตัวว่ำ
เป็ นหนึ่งในคณะทำงำนเยำวชนของพี่แล่ม..... งั้นก็เข้ำทำงผม...!!!! ขอคุยกับน้อง
ทิพย์ก่อนดีกว่ำ ผมจัดแจงให้ทีมงำนหยิบเสื่ อไปปูที่ใต้ร่มไม้เยื้องจำกหอประชุม
ไปทำงด้ำนหลังเพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรพูดคุย ............ “น้องทิ พย์” เป็ นคน
จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ด จบกำรศึ ก ษำวิ ช ำเอกกำรพัฒ นำชุ ม ชน จำกมหำวิ ท ยำลัย
รำมคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2547 มีประสบกำรณ์กำรทำงำนเกี่ยวกับเด็กมำพอสมควร
เพรำะเคยไปเป็ นครู อำสำ ที่ อ.แม่สำย จ.เชี ยงรำย เคย ขอทุ น สสส.ไปทำ
โครงกำรเยำวชนคืนถิ่นในประเด็นด้ำนเกษตรที่บำ้ นเกิด 1 ปี และก่อนจะมำอยู่กบั
พี่แล่มก็ไปเป็ น “ครู ผจู ้ ดั กระบวนกำร” ที่โรงเรี ยนบ้ำนเด็กป่ ำ จังหวัดกำญจนบุรี
..... แหม !!!!..แค่ผมฟังประวัติกอ็ ยำกรู ้จกั น้องทิพย์ซะแล้ว...
ทิพย์เล่ำให้ผมฟังว่ำ.. ...กำร
ทำงำนกับเด็กเป็ นเรื่ องของ
ควำมยัง่ ยืน เพรำะหำกมอง
ใ น แ ง่ ข อ ง เ ว ล ำ ก ำ ร
ทำงำน กำรทำงำนกับเด็ก
เรำจะท ำงำนได้ ย ำวนำน
กว่ ำ ท ำงำนได้ง่ ำ ยกว่ ำ
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ผูใ้ หญ่ และในขณะเดี ยวกัน กำรทำงำนกับเด็กยังเป็ นกลยุทธ์กำรเปิ ดช่ องกำร
ทำงำนกับผูใ้ หญ่ดว้ ย เพรำะหำกมองในเชิ งกระบวนกำรแล้ว เด็กจะเป็ นประตูนำ
เรำไปสู่ กำรเริ่ มงำนกับผูป้ กครอง เพรำะเวลำเรำทำกิจกรรมกับเด็กก็จะพยำยำม
คิ ด พยำยำมหำช่ องทำงให้ผใู ้ หญ่ได้มำรู ้ ได้มำเห็ นกิ จกรรมที่ เรำทำ สุ ดท้ำย
ผูป้ กครองก็จะมำร่ วมงำนด้วย ถึงตรงนี้ ผมย้อนคิดถึงกิจกรรมเด็กที่หมู่บำ้ นของ
ตัวเอง ว่ำ มันก็จริ ง อย่ำ งที่ ทิ พ ย์บ อก บำงที มนั เป็ นเส้นผมบังภู เ ขำจริ ง ๆ
เหมือนกัน เพรำะบำงทีเรื่ องง่ำย ๆ เรำคิดไม่ออก หรื อคิดออก มองเห็นภำพ แต่
ไม่เคยไปให้ควำมสำคัญเท่ำที่ควร เพรำะในฐำนะคนเริ่ มทำงำนเด็กใหม่ ๆ อย่ำง
ผม หรื ออีกหลำย ๆ ท่ำน “ภำพเชิงกระบวนกำร” หรื อ กำรมองผ่ำน “วิธีคิดเชิ ง
ระบบ” เกี่ ยวกับเรื่ องเยำวชน เรำไม่ควรมองแบบแยกส่ วนว่ำเรำจะพัฒนำ จะ
ทำงำนเกี่ยวกับเรื่ องเยำวชนเพียงมิติเดียว เพรำะในควำมเป็ นจริ งในสังคมชุมชน
หมู่บ ้ำ นเรื่ อ งพวกนี้ มนั เกี่ ย วข้อ งเชื่ อมโยงกัน หำกแต่ ส ำคัญ ที่ เ รำจะจัด กำร
ควำมสัมพันธ์ให้มนั มีตำแหน่งแห่ งที่อย่ำงไรต่ำงหำก
งำนเยำวชนของพี่แล่ม เกิดขึ้นอย่ำงง่ำย ๆ “น้องทิพย์เล่ำต่อ” ในขณะที่
ผมดึงตัวเองจำกห้วงควำมคิด... หลังจำกที่พี่แล่มเรี ยนจบปริ ญญำโทภำยใต้กำร
สนับสนุนของมูลนิธิฟอร์ด และดูเหมือนจะมีคำถำมทั้งจำกตัวพี่แล่มเอง และคน
ในหมู่บำ้ นมำนำนโขว่ำ “ไปทำงำนพัฒนำแต่ที่อื่น เมื่อไหร่ จะกลับมำพัฒนำบ้ำน
ตัวเอง” หรื อ “เรี ยนจบมำตั้งไกลทำไมต้องมำอยู่บำ้ นนอก” พี่แล่มบอกว่ำเป็ น
ควำมอยำกและควำมขัดแย้งในขณะเดี ยวกัน แต่ พี่แ ล่มเองได้ต่ อสู ้กบั ตนเอง
เพื่อที่จะยืนหยัดบำงอย่ำงที่เป็ นเกิดขึ้นจำกแรงบันดำลใจและจินตนำกำรที่มี โดย
มำเริ่ มต้นชี วิตที่ หมู่บำ้ น โดยเริ่ มจำกกำรสอนภำษำอังกฤษให้กบั เด็กในหมู่บำ้ น
ฟรี กำรเรี ยนภำษำอังกฤษ เริ่ มขยำยตัวสู่ กิจกรรมอื่น ๆ มีกำรพำเด็ก ๆ ปฏิบตั ิ
ธรรม เข้ำค่ำยเกษตรกรน้อย เรี ยนรู ้วิถีชีวิตชำวนำบรรพชน “ทิ พย์ คิดว่ า หั วใจ
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ของการทางานกับเด็ก คื อ ความต่ อเนื่ อง” ถึ งตรงนี้ ทำให้ผูเ้ ขี ย นย้อนคิ ดถึ ง
กิ จกรรมที่ เ คยทำร่ วมกับ อบต. ที่ หมู่บ้ำน มันช่ ำ งไม่ มีควำมต่ อเนื่ องเอำซะ
เลย อยำกจะทำอะไรก็ทำ ไปตำมงบประมำณ นึ กจะหยุด ก็หยุดด้วยเงื่อนไขของ
ภำระงำนและเวลำของตัวเอง ซึ่ งนี่กเ็ ป็ นอีกบทเรี ยนที่ผมประสบ และพบว่ำ แม้
วิสัยทัศน์ของ อบต.จะเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน แต่ถำ้
เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบตั ิงำน หรื อเครื่ องมือ กระบวนกำรไม่พร้อม ก็จะทำงำนได้
ยำก และกำรยึดเอำตนเองเป็ นแกนของกำรพัฒนำเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงของ
คนทำงำนโดยเฉพำะคนที่ทำงำนเกี่ยวกับเรื่ องเด็กและเยำวชน........
น้องทิพย์เล่ำต่อว่ำ..จริ ง ๆ แล้วหน้ำที่ของครู หรื อเจ้ำหน้ำที่ ก็คือ “กำร
เข้ำไปเสริ ม” ไปช่วยจัดกระบวนกำรตำมควำมสนใจของเด็ก มำกกว่ำกำรไปคิด
กิจกรรมให้ ตอนที่ทิพย์เริ่ มมำทำงำน ก็มีเด็ก ที่พอจะเป็ นควำมหวังได้เพียงสอง
คนเท่ำนั้น แต่เรำต้องอำศัยควำมอดทน ควำมเข้ำใจ คิดเชิ งบวกให้มำก ๆ แล้วเริ่ ม
จำกทุนที่เรำมีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์มำกที่สุด
เด็กสองคนที่เรำเริ่ มงำนด้วย จะพำเรำหำเพื่อน ๆ ของเขำในหมู่บำ้ น พำ
เข้ำบ้ำนโน้นบ้ำนนี้ บำงทีก็ตอ้ งเข้ำไปทำนข้ำวกับชำวบ้ำน ไปจนเขำไว้ใจ เชื่ อ
ใจ โชคดีที่พี่แล่มมีทุนเรื่ องนี้อยูม่ ำกในชุมชน จิ๊กซอ ตรงนี้ จึงต่อสำเร็ จได้ไม่ยำก
นัก “กำรทำให้ชุมชนไว้ใจ” เป็ นสิ่ งสำคัญทิ พย์บอก....ผมเองก็เชื่ อเช่ นนั้น
เช่นกัน เพรำะกำรที่ผปู ้ กครองจะปล่อยลูกหลำนของเขำให้มำร่ วมกิจกรรมของ
เรำ ซึ่ งบำงที่ ตอ้ งเดิ นทำงไปที่ อื่น ไปค้ำงคื นค้ำงแรม คนทำงำนต้องมี เครดิ ต
ค่อนข้ำงมำก ซึ่ งเครดิตตรงนี้สร้ำงได้ดว้ ยตัวเอง และต้องสร้ำงจำกจิตใจที่เปิ ดจำก
ข้ำงใน จำกหัวใจที่ ดีงำมบริ สุทธิ์ บนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจ เป็ นเรื่ องที่ ฟังดู
เหมือนง่ำย แต่กย็ ำกเช่นกัน
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น้องทิพย์เล่ำต่อว่ำ...ในทุกครั้งที่ ทำกิ จกรรมทิ พย์มกั จะให้เด็กในกลุ่มที่
ทำงำนด้วยได้เขียนเรื่ องรำวแสดงควำมรู ้สึก ทั้งเป็ นข้อควำม ภำพวำด แต่ก็ใช้
เวลำนำนเหมือนกันกว่ำที่เด็กจะกล้ำเขียนเรื่ องรำวควำมรู ้สึกผ่ำนตัวหนังสื อ บำง
ที่กใ็ ห้แลกกันอ่ำน ให้เล่ำสู่กนั ฟังในกลุ่ม บำงทีก็จะให้เขียนอะไรก็ได้ วำดอะไร
ก็ไ ด้แ บบไร้ กรอบ เหมื อนเป็ นกำรกระตุ ้นจิ ตนำกำร และเรำมี หน้ำ ที่ ผูก
จินตนำกำรให้เป็ นเรื่ องรำวข้อคิดดี ๆ ด้วยเหมือนกัน

มุมมองงานละคร ในฐานะ เครื่องมือการทางานกับเด็ก
เด็ก ๆ จำกโรงเรี ยนชุมชนชำวนำบ้ำนปลำบู่ มำบ้ำนดอนแดงกันครำวนี้ ก็
เพื่ อมำเข้ำค่ ำยเรื่ องละคร โดยมี ทีมวิทยำกำรมำจำกกลุ่มสื่ อใสวัยที น จังหวัด
อุบลรำชธำนี และจริ ง ๆ เรื่ องงำนละครกับเด็ก ก็เป็ นเรื่ องแปลกใหม่สำหรับผม
มำกเหมื อนกัน โดยเฉพำะ
เรื่ องรำวของงำนละครใน
ฐำนะเครื่ องมื อ กำรท ำงำน
กับเด็ก แต่ มนั ก็ได้ตอกย้ ำ
ควำมคิ ด พื้ น ฐำนที่ ว่ ำ วิ ธี
วิทยำ กำรทำงำนเด็ก นั้นมี
มำกมำยไร้ ขี ด จ ำกั ด จริ ง
ๆ และโรงเรี ย นชุ ม ชน
ชำวนำบ้ำนปลำบู่ก็ได้ใช้ “งานละครเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือการทางานกับเด็ก ” ...
น้องทิ พย์เล่ำ ว่ำ เด็กต้องกำรพื้ นที่ กำรแสดงออกที่ เหมำะสม ละครจึ งเป็ น
ทำงเลือกหนึ่ งที่เป็ น “พื้นที่” ในกำรแสดงออกที่ดีมำก ๆ เพรำะละครเป็ นพื้นที่
กำรแสดงออกโดยตรง ๆ โดยตัวของเด็กเอง เวที แรกของละครเด็กบ้ำนปลำบู่
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จัดแสดงกันง่ำย ๆ เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2551 ที่ผำ่ นมำ เรำเองได้บทเรี ยนอะไร
หลำย ๆ อย่ำงจำกเวที ละครครั้ งนั้น แม้กระทั้งผูป้ กครองของเด็กเองก็ไม่เชื่ อ
สำยตำ ว่ำลูกหลำนของตัวเองจะทำได้ จริ งแล้วจำกข้อมูลของน้องทิพย์ที่ให้กบั
ผม ส่ วนตัวผมเองเชื่ อว่ำ “ละคร” เข้ำไปทำงำนหลำยหน้ำที่ ทั้งในโครงสร้ำง
ควำมคิดของเด็ก และในตัวกิจกรรมกำรพัฒนำที่เรำถือว่ำ ละคร คือเครื่ องมือหนึ่ ง
ซึ่ งหำกจะแยกแยะให้เห็นภำพตำมที่ นอ้ งทิพย์เล่ำให้ฟังก็พอจะอธิ บำยตำมควำม
เข้ำใจได้วำ่
1. ภำยใต้กำรจัดเตรี ยมกระบวนกำรเรี ยนรู ้เรื่ องละครผ่ำนงำนค่ำย โดย
มีพี่เลี้ยงพำทำกิจกรรมต่ำง ๆ ตรงนี้เป็ นเครื่ องมือสำคัญที่ทำให้เด็ก
ได้เรี ยนรู ้กำรอยูร่ ่ วมกัน เรี ยนรู ้เรื่ องกฎกติกำ
2. เวทีละคร คือ กำรสร้ำงพื้นที่กำรแสดงออก ผ่ำนบทบำทสมมติ ที่
เป็ นกลยุทธ์ไปสร้ำงโลกทัศน์ จิ นตนำกำร วิธีคิดในโครงสร้ำง
ควำมคิดของเด็กให้เปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ
 ภำยใต้เนื้ อหำของละคร จะเป็ นเรื่ องรำวที่ถูกเขี ยนขึ้ นเองจำก
เด็ก ๆ จำกวิถีชีวิต เช่ น เรื่ องรำวของชำวนำ เรื่ องรำวของ
กำรเกษตร ควำมเป็ นไปของหมู่บำ้ น เรื่ องรำวเหล่ำนี้ จะถูกแทรก
เข้ำไปในโครงสร้ำงควำมคิดของเด็กโดยผ่ำนกระบวนกำรของกำร
ฝึ กซ้อม และกำรแสดงโดยปริ ยำย
 เด็กในวัยที่กำลังจะเปลี่ยนผ่ำน จำกวัยเด็กไปสู่ วยั รุ่ น ต้องกำร
พื้นที่กำรแสดงออกที่ เหมำะสม อุปมำได้ว่ำ “เวทีละคร” จึ งเป็ น
เสมือน “พื้นที่ ” กำรแสดงออกของเด็ก ที่ เป็ นทั้งกำรสร้ำงควำม
37

ภำคภูมิใจ กำรสร้ำงควำมรู ้สึกเป็ นเจ้ำของ ผ่ำนบทบำทสมมุติ ที่เด็ก
แต่ละครสวมบทบำทไว้ในเรื่ องนั้น ๆ
 กำรสร้ำงควำมกล้ำ ในกำรแสดงออกในเรื่ องรำว พฤติกรรมที่
เหมำะสม ซึ่ งถือว่ำเป็ นเรื่ องสำคัญมำกสำหรับเด็กในกำรไปปรับใช้
ในชี วิ ต ประจ ำวัน ซึ่ งควำมรู ้ สึ ก ก้ำ วพ้น ควำมกลัว ควำม
ประหม่ำ จะถูกเติมเต็มผ่ำนกระบวนกำรของกำรแสดงละครด้วย
เช่นกัน
3. กำรแสดงละคร เป็ นกำรฝึ กกำรใช้จิ นตนำกำร และกำรใช้
สมำธิ กำรสร้ำงพื้นที่เสมือนจริ งโดยผ่ำนละคร ตรงนี้ เป็ นทักษะที่ตอ้ ง
สร้ ำงจิ นตนำกำรสวมบทบำทให้เหมื อนจริ ง เพื่ อบอกเล่ำ เรื่ องรำว
ควำมรู ้สึก ต่ำง ๆ ของตัวละคร ผ่ำนสี หน้ำ ท่ำทำง อำรมณ์ ควำมรู ้สึก
ซึ่ งต้องมีกำรฝึ กฝนและใช้จิตนำกำร ในกำรคิดสร้ำงบทบำทออกมำให้
สมจริ ง มีเกร็ ดควำมรู ้ ข้อคิด แต่เกิ ดขึ้ นภำยใต้เรื่ องรำวร่ องรอยควำม
เป็ นจริ งของวิถีชีวิต
4. เวทีละคร เป็ นเครื่ องมือ กำรเชื่ อมโยงจิตใจ และควำมรู ้สึก ระหว่ำง
ผูใ้ หญ่ และเด็ก เช่น ละครเด็กในบ้ำนปลำบู่ ได้ก่อให้เกิดช่องทำงกำร
ทำงำนร่ วมกับผูป้ กครอง เกิ ดควำมเห็ นคุณค่ำในตัวบุ ตรหลำนมำก
ยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ยงั เป็ นช่องทำงกำรส่ งผ่ำนภูมิปัญญำควำมรู ้ดี ๆ จำก
เด็กผ่ำนผูใ้ หญ่ จำกผูแ้ สดงสู่ผชู ้ ม และจำกผูช้ มสู่ผแู ้ สดง
5. เวทีละคร เป็ นเครื่ องมือเปิ ด ที่เรำสำมำรถใส่ เนื้ อหำอะไรลงไปก็ได้
ให้เกิดข้อคิด เกิดกำรฉุกควำมคิด กระตุน้ ควำมรู ้สึก โดยอำจจะหยิบเอำ
กรณี ปัญหำที่ เกิ ดขึ้ นภำยในชุ มชนมำมำสร้ ำงเป็ นบทละครเพื่อแสดง
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สะท้ อ นภำพปั ญ หำ
และทำงออก แม้จ ะไม่ ไ ด้ ค ำตอบหรื อ
ผลตอบสนองจำกผูช้ มโดยทัน ที เ ป็ นค ำพู ด กำรโต้ต อบ แต่ เ ชื่ อ
ว่ำ ข้อคิ ดภำยใต้เนื้ อหำ ได้ไปทำงำนในโครงสร้ำงควำมคิดของผูช้ ม
ไม่มำกก็นอ้ ย ขึ้นอยูก่ บั ฐำนประสบกำรณ์ของผูช้ มเช่นเดียวกัน
ภำยใต้เครื่ องมือกำรทำงำนที่หลำกหลำย กำรรู ้จกั หยิบ ฉวยมำใช้ให้
เกิดประโยชน์ตำม
สถำนกำรณ์ ตำมเงื่ อ นไข
ของกลุ่ม จึ งเป็ นสิ่ งสำคัญ
เช่ นกัน เพรำะจริ งแล้วผม
เองเชื่ อว่ำ ไม่มีวิธีวิทยำกำร
ทำงำนใดที่ สมบูรณ์แบบทุก
อย่ ำ ง บำงอย่ ำ งอำจจะ
เหมำะกับกำรใช้บำงสถำนที่
บำงเวลำเท่ำนั้น ฉะนั้นกำร
ได้มีโอกำสทำควำมรู ้ จกั เครื่ องมื อกำรพัฒนำที่ หลำกหลำย กำรได้พูดคุ ยแชร์
ประสบกำรณ์จำกเพื่อน ๆ หลำย ๆ ที่ จะช่วยเปิ ดโลกทัศน์กำรทำงำน วิธีกำรเดิน
ไปสู่เป้ ำหมำยให้เกิดกำรสร้ำงทำงเลือกที่มำกขึ้น ที่เหมำะสมขึ้นนัน่ เอง
น้องทิพย์เล่ำต่อสั้น ๆ ทิ้งท้ำยในขณะที่ขอตัวไปดูเด็กที่กำลังทยอยออก
จำกหอประชุ มว่ำ...แผนคร่ ำว ๆ ของกลุ่มเยำวชนที่ทำงำนเรื่ องละครช่วงนี้ จะ
ลองเปิ ดกำรแสดงแบบตะลอน ๆ ทัว ร์ ในพื้นที่ สี่หมู่บำ้ นที่ ทำงำนด้วย ตำม
กิจกรรมสำคัญ ๆ หรื อ งำนของชุมชน เชื่ อว่ำ คงสร้ำงงำนสร้ำงกิจกรรมกระตุน้
ควำมรู ้สึกได้มำกทีเดียว ........
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จุดกาเนิดโรงเรียนชุมชนชาวนา โรงเรียนทีไ่ ม่ ได้ สอนแค่ เด็ก
ตอนนี้ ดู เ หมื อ นพี่ แ ล่ ม จะเสร็ จธุ ระกั บ แขกสองกลุ่ ม เรี ยบร้ อ ย
แล้ว ประมำณว่ำกำลังทำหน้ำที่ทกั ทำยเสวนำกับเด็กที่ทยอยออกจำกหอประชุม
เพื่อเตรี ยมตัวแยกย้ำยเข้ำที่พกั ไปทำธุ ระส่ วนตัว .........พี่แล่มเดินมำที่เสื่ อที่ผมนัง่
คุยกับน้องทิพย์เมื่อสักครู่ เริ่ มต้นกำรพูดคุยด้วยถ้อยสำเนียงที่เป็ นกันเอง.........
ผมเริ่ ม ต้น ถำมค ำถำมที่ แ สน
ธรรมดำ “ทำไมพี่ แล่มเลื อก
ทำงำนกับเด็ก” พี่แล่มก็เริ่ มเล่ำ
อย่ำงตั้งใจ.... หำกคิดเป็ นแบบ
กำรตั้งค ำถำมว่ำ “หำกเรำจะ
ท ำงำนเพื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลง
บำงอย่ำง ใคร หรื อ อะไรที่เรำ
เข้ ำ หำได้ ง่ ำ ยที่ สุ ดและเร็ ว
ที่สุด” พี่คิดว่ำ “เด็ก” เรำสำมำรถเข้ำถึงได้เร็ วที่สุด แต่แม้จะเข้ำถึงได้ง่ำย แต่ก็
ไม่ใช่ทำงำนง่ำย ๆ นะ.........พี่เริ่ มต้นจำกสิ่ งที่เด็กสนใจ เด็กต้องกำร และเป็ นสิ่ งที่
ตัวเองมี......นัน่ คือ “ภาษาอังกฤษ” พี่ใช้กำรสอนพิเศษภำษำอังกฤษเป็ นสื่ อกลำง
ระหว่ำง พี่ เด็กและผูป้ กครอง ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือที่ดี เพรำะประมำณสองเดือนที่
พี่เริ่ มสอนภำษำอังกฤษฟรี ให้เด็ก ๆ ในหมู่บำ้ นปลำบู่ ก็มีเด็ก ๆ เริ่ มให้ควำม
สนใจและเข้ำมำร่ วมเรี ยนรู ้ จำกหนึ่ งหมู่บำ้ นเป็ นสองหมู่บำ้ นและสำมหมู่บำ้ น
ตำมลำดับ

40

มันง่ ายที่สุดและยากที่สุดสาหรั บการทางานพัฒนาที่บ้านเกิด พี่แล่ มได้
เล่ าถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ได้ มาทางานรั บใช้ บ้านเกิดและเป็ นข้ อค้ นพบสาคัญใน
การทางานคือ การทางานที่บ้านเกิดคือสิ่ งที่ง่ายที่สุดและยากที่สุด ที่ว่ำง่ำยที่สุดใน
กำรทำงำนที่ บำ้ นเกิ ดคื อ เมื่อเรำสำมำรถสร้ำงควำมน่ ำเชื่ อถือ สร้ำงเครดิ ตกับ
ชุมชนได้ เพรำะอีกมุมหนึ่งคนบ้ำนนอกจะไม่ค่อยเชื่อคนบ้ำนเดียวกัน ฉะนั้นกำร
สร้ำงกำรยอมรับต้องมีปัจจัย เงื่ อนไขมำกมำยประกอบกันและนี้ แหละคื อควำม
อยำก หำกคนๆ นั้นไม่มีสิ่งที่กล่ำวมำ
พี่แล่มใช้ “ภำษำอังกฤษ” และ “เด็ก” เป็ นเครื่ องมือ สำคัญในกำร
ทำงำน ซึ่ งผมค่อนข้ำงสะดุดใจกับ คำว่ำ ใช้ “เด็ก” เป็ นเครื่ องมือในกำรทำงำน
ซึ่ งหมำยถึง “เด็ก”จะเป็ นเครื่ องมือที่เรำสำมำรถสื่ อถึงผูป้ กครองของเด็กเองได้ ซึ่ ง
คำนี้ได้ตอกย้ ำกระบวนกำรทำงำนที่นอ้ งทิพย์ได้เล่ำให้ฟังข้ำงต้น เกี่ยวกับมุมกำร
พัฒนำที่ มีควำมสัมพันธ์ท้ งั เด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสำคัญของกำร
ดำรงอยูเ่ ป็ นชุมชน ไม่ได้มีส่วนใดส่ วนหนึ่ งแยกออกจำกกันลอย ๆ มันเกี่ยวเนื่ อง
สัมพันธ์กนั จริ ง ๆ
จริ งแล้ว โรงเรี ยนชุมชนชำวนำ ที่พี่แล่มทำอยู่ ไม่ได้มีควำมหมำยเพียง
โรงเรี ยนที่สอนเด็ก หำกแต่ทำงำนทั้งกับเด็กและผูใ้ หญ่ แต่ภำพที่คนข้ำงนอกมอง
มักจะคิดว่ำทำงำนกับเด็กเท่ำนั้น อย่ำงภำพในบ้ำนปลำบู่ซ่ ึ งเป็ นบ้ำนเกิดของพี่
แล่ม หรื อในหลำย ๆ พื้นที่ กระแสกำรพัฒนำกระแสหลักที่อิงกับทุนนิ ยม ได้เข้ำ
มำทำลำยควำมเชื่ อ ทำลำยควำมเป็ นตัวตนของท้องถิ่น ทำให้คนดูถูกตนเอง ให้
ควำมสำคัญกับวัตถุนิยม พี่แล่มอยำกจะพลิกควำมคิ ดคนในหมู่บำ้ นตรงนี้ โดย
กำรปฏิบตั ิให้เห็นจริ ง ทำให้เห็น ภำยใต้กระบวนกำรทำงำนของ โรงเรี ยนชุมชน
ชำวนำ “แม้ แต่ ตัวพี่ เองก็เป็ นบทพิ สูจน์ ความเชื่ อของคนในหมู่บ้าน ว่ าจริ งแล้ ว
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การเรี ยนจบเมืองนอก ไม่ จาเป็ นต้ องไปไกลจากบ้ านก็ได้ ทางานที่ บ้านอย่ างมี
ศักดิ์ ศรี ได้ เช่ นกัน” หลำยครั้งที่ ตอ้ งต่อสู ้กบั ควำมคิ ดของครอบครัว ต่อสู ้กบั
ควำมคำดหวังที่ ติดมำกับกระแสทุนนิ ยม พี่แล่มเชื่ อว่ำ กำรทำให้เห็น ให้เขำ
สัมผัสได้ คือ กำรทำงำนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด “พี่ ต้องกลับมาพาเด็กๆ ทา
นาเอง พี่ ต้ องทาให้ เห็น มีอยู่ครั้ งหนึ่ งตลกมาก คื อ พี่ เป็ นลมเกือบเดินจากงานนา
ไม่ ได้ แม่ ต้องรี บมาพยุง ท่ ามกลางการหั วเราะขบขันของเด็กๆ และผู้ปกครอง”
สิ่ งที่พี่พยำยำมแสดงให้เห็นคือ “จบเมืองนอก เรี ยนสู งมันไม่ ได้ ดีเด่ อะไรมากมาย
มันเป็ นเรื่ องธรรมดาเท่ านั้นเอง แต่ การมีชีวิตอยู่บนคุณค่ าบางอย่ างต่ างหากที่ มัน
หล่ อเลีย้ งชี วิตเรา” พี่แล่มใช้พ้ืนที่หน้ำบ้ำนเป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิกิจกรรมหลำย ๆ อย่ำง
ทั้งโรงเรี ยน ทั้งโรงมัดย้อมส่ วนแปลงนำอยู่ไกลไปอีกหน่อย ณ ปั จจุบนั พี่แล่ม
พูดได้อย่ำงเต็มภำคภูมิว่ำ สำมำรถเรี ยกควำมศรัทธำกับคนในหมู่บำ้ นและบ้ำน
ใกล้เรื อนเคี ยงได้มำกขึ้ น ประมำณว่ำ มีเครดิ ตดี ในชุมชน ซึ่ งถือว่ำ ตรงนี้ เป็ น
ควำมเชื่อมัน่ เชื่อถือ และเป็ นทุนทำงสังคมที่พี่แล่มมีอย่ำงหนึ่ง
กำรก่ อกำเนิ ดขึ้ นของโรงเรี ยนชุ มชนชำวนำ จึ งเป็ นภำพสะท้อนกำร
ระดมทุ นทำงสังคมของชำวบ้ำนปลำบู่ เป็ นกำรสร้ำงพื้ นที่ บ่งบอกควำมเป็ น
ตัวตน หรื อ “อัตลักษณ์ ” ให้คนในชุ มชนทั้งเด็ก และผูใ้ หญ่สำมำรถดำรงอยู่ใน
ชุ มชนได้อย่ำงเท่ำทันกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีพี่แล่มเป็ นผูค้ อย
กระตุน้ และทำให้เห็นว่ำ แนวทำงของสถำบันชุมชนชำวนำ และโรงเรี ยนชุมชน
ชำวนำบ้ำนปลำบู่ คื อภำพสะท้อนกำรแสดงออกของท้องถิ่น ซึ่ งแม้ว่ำเป็ นเพียง
หน่วยเล็ก ๆ ของสังคม แต่ก็กล้ำที่จะยึดหยัดทัดทำน ขับเคลื่อนตัวเองด้วยพลังที่
มีอยู่ ส่ งผ่ำนควำมรู ้ คุณค่ำ อุดมกำรณ์อนั ดีงำมของชำวนำ ให้กบั ลูกหลำน ได้
ภำคภู มิใจ เห็ นควำมสำคัญ ในวิ ถีชี วิต ควำมเป็ นอยู่ที่เ ต็มไปด้วยภู มิใจและ
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สร้ำงสรรปัญญำในกำรดำรงชีวิต ไปปรับประยุกต์ใช้กบั ตัวเอง กับสังคมได้อย่ำง
สมสมัย

เพราะ วิถี กับ เป้ าหมาย คือกระบวนการเดียวกัน จึงต้ องกลับมาดู
ทีมและกระบวนการ
ผูเ้ ขียนเคยอ่ำน “วลี” ดี ๆ ตอนหนึ่ งที่เขียนในหนังสื อ ปรัชญำชี วิต คน
คิ ดนอกกรอบ ที่ เขี ยนโดย อ.เสรี พงศ์พิศ ที่ เขี ยนไว้ว่ำ “วิถีกบั เป้ ำหมำย คื อ
กระบวนกำรเดียวกัน” ซึ่ งหำกคิดในมุมหนึ่งจะทำให้เรำได้คิดตำมว่ำ จริ ง ๆ แล้ว
เรื่ องของวิธีกำรทำงำน รำยละเอียดต่ำง ๆ และเป้ ำหมำย มันคือ เรื่ องเดียวกัน คือ
กระบวนกำรเดียวกันที่ตอ้ งสอดรับกัน มีควำมสัมพันธ์เชื่ อมโยงกัน และส่ งผลถึง
กัน จะมำแยกคิ ดถึงแต่เรื่ องเป้ ำหมำยเพียงลำพังไม่ได้ ซึ่ งเหตุที่ยกวลีน้ ี ข้ ึนมำนำ
เรื่ องใ นหั ว ข้ อ นี้ เพ รำะ มี ควำ ม
เกี่ ยวเนื่ องกัน ระหว่ำงกำรเดิ นตำม
เป้ ำหมำย และกำรพยำยำมสร้ ำ ง
ที ม งำนของพี่ แ ล่ ม ในกระบวนกำร
ทำงำนนัน่ เอง
เมื่ อ ก่ อนตอนทำงำนแรกๆ พี่ แล่ ม
ค่ อ นข้ ำ งให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ เรื่ อง
เป้ ำหมำยมำกๆ แต่ทำ ๆ ไป คิ ด
ว่ำ น่ำจะหันมำให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำ “ทีม” และดู “กระบวนกำรทำงำน”
ให้มำกขึ้น เพรำะมันต้องประกอบไปด้วยกัน ซึ่ งทีมเรำก็ตอ้ งดูแลกันและกันด้วย
และต้องทำให้เกิ ดควำมรู ้สึกว่ำ “เราเป็ นพี่น้องกัน” “เรำคือพวกเดี ยวกัน”ไม่ใช่
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ทำงำนตำมหน้ำที่ อย่ำงเดี ยว และภำยใต้กระบวนกำรทำงำนก็ตอ้ งคิ ดมำกขึ้ นว่ำ
มันเกิ ดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ไ หมอย่ำงไร ทำไม ทั้งกับตัวที มงำน และกับตัว
กลุ่มเป้ ำหมำยทั้งเด็ก ผูป้ กครอง และผูน้ ำในชุมชน
กำรพัฒนำที ม หรื อ บุคลำกร ที่ ทำงำนในเรื่ องเหล่ำนี้ พี่แล่มเชื่ อว่ำ
กระบวนกำรเจริ ญสติ ตำมหลักพุทธศำสนำ จะช่วยให้คนทำงำน แม้กระทัง่
กลุ่มเป้ ำหมำย นั้นเกิดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ภำยในตนเองที่ดีได้ เพรำะกำรเจริ ญสติ
เป็ นกระบวนกำรที่เข้ำถึงข้ำงใน เพื่อสร้ำงสมพลังจำกข้ำงในออกมำข้ำงนอก “ทุก
ครั้ งที่ ออกจากวัด เหมือนกับตนเองได้ ชาร์ ตแบ็ต” เป็ นพลังกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดจำกจิ ตภำยในอย่ำงแท้จริ งพี่แล่มสำทับ เมื่ อคนมี สติ ก็จะระวังเรื่ องอำรมณ์
ตนเองและสำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์ตวั เองได้ ก่อให้เกิดกำรปฏิ สัมพันธ์กบั คน
อื่นได้อย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม “เมื่อก่ อนพี่เองก็มีปัญหา หงุดหงิดง่ าย ทาไม
ทิ พย์ ทาไมสงัด(เจ้ าหน้ าที่ ) ไม่ ทาอย่ างนั้นนะ อย่ างนี น้ ะ แต่ เมื่อเราเห็นเขาอย่ างมี
สติ การเข้ าใจคนรอบข้ างจะตามมาทั นที ทาให้ เราจั ดความสั มพันธ์ ได้ ดีขึน้ ” พี่
แล่มบอกว่ำ ถ้ำเรำลดตัวเองลงได้ เรำจะเห็นคนอื่นอย่ำงที่เขำเป็ นที่แท้จริ ง และ
ภาระกิจเรา คื อ เราจะหากลวิธีไหนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน “ฉะนั้นการพัฒนา
ภายในแก่ ทีมงานจึ งเป็ นความสาคั ญอันดับต้ นๆ เพราะคนทางานพัฒนา ต้ องนา
การเปลี่ ย นแปลงเป็ นเบื ้อ งต้ นและต้ องปะทะสั งสรรค์ กั บความคิ ด ที่ แ ตกต่ า ง
หลากหลาย หากอัตตาตัวตนไม่ ละวาง การเห็นค่ าของคนอื่ นหรื อ การน้ อมเอา
ความแตกต่ างทั้ งมวลมาสร้ างสรรอย่ างมีพลังก็จะไม่ เกิดขึ น้ จริ ง ” กระบวนกำร
สร้ำงกำรเรี ยนรู ้ภำยในกับคนทำงำน “หนึ่ งเลยต้องพำเข้ำวัด เจริ ญสติ ซึ่ งทำง
สถำบันได้รับควำมเมตตำจำกหลวงตำสุ ริยำวัดป่ ำโสมพนัส สกลนคร” “สอง เมื่อ
ทุกคนผ่ำนกำรเข้ำวัดเจริ ญสติ จะเข้ำถึงหลักกำรบำงอย่ำงร่ วมกัน หรื อ ที่เรี ยกว่ำมี
ประสบกำรณ์ร่วมบำงอย่ำง แต่เป็ นประสบกำรณ์ภำยใน” “สำม เมื่อถึงกำรปฏิบตั ิ
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พวกเรำก็จะมำนัง่ วำงแผนกำรทำงำน โดยอำจจะมีเครื่ องมือบำงอย่ำงที่จะต้องทำ
ให้เรำรู ้สึกได้ทะลำยควำมเป็ นตัวตนของแต่คน เพื่อสร้ำงอำรมณ์ให้พร้อมและ
ควำมรู ้ สึ กเป็ นที มต้องเกิ ด ขึ้ นในขณะที่ วำงแผนนั้น ” เป็ นควำมรู ้ สึ กที่ ทุกคน
ร่ วมกันรับผิดชอบ ไม่ใช่กำรสั่งกำร “สี่ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยควำมกล้ำหำญ คือ กล้ำ
เผชิ ญกับผลงำนทุ กอย่ำงที่ จะเกิ ดขึ้ น” ผลจะเป็ นอย่ำงไรค่ อยคุ ยกันตอนสรุ ป
บทเรี ยน และครั้งหน้ำจะทำอย่ำงไรก็ตอ้ งคุยกัน วำงแผนกันทุกครั้งไป พี่แล่ม
จะเรี ยกว่ำ “กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม” ซึ่ งมีกำรวิพำกษ์วิจำรย์กนั
ตรง ๆ เพื่อให้ทุกคนแบอำรมณ์ที่แท้จริ งออกมำ และ จัดกำรกับอำรมณ์น้ นั ๆ ได้
และ กำรเท่ำทันอำรมณ์ตวั เองเพื่อจัดกำรกับมันก็จะเกิดขึ้น
พี่แล่ม ใช้สิ่งรอบตัวทุก ๆ อย่ำงเป็ นเครื่ องมือสอนเด็กได้ ซึ่ งมีควำม
จำเป็ นต้องมองให้ออกต้องคิดเร็ ว ทำเร็ วเหมือนกัน คือ “ต้ องเป็ นนักฉกฉวยเอา
ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ ทุกอย่ าง มาสร้ างให้ เกิด การเรี ยนรู้ ให้ เด็กและเยาวชน” เช่น
อำทิตย์ที่แล้วมีกำรลงแขกเกี่ยวข้ำวนำรวม ทีมงำนเด็กและเยำวชนก็วำงแผนกำร
สอน โดยถอดรหัสของกำรทำงำนของกลุ่มผูป้ กครอง ซึ่ งมีคำถำมว่ำ กำรลงแขก
กำลังสอนอะไรเรำ กำรทำงำนเป็ นกลุ่มใช่ หรื อไม่ เมื่ อได้คำตอบที มงำนก็วำง
แผนกำรสร้ำงกำรเรี ยนรู ้แก่กลุ่มเด็ก อย่ำงนี้ เป็ นต้น และมีอยู่ครั้งหนึ่ งที่พี่แล่มเคย
ให้เด็กจับคู่ ดึงด้ำยจำกสำยย่ำมทีละเส้น ทีละเส้นอย่ำงมีสติ เด็กบำงคนก็จะแสดง
อำรมณ์หงุดหงิ ด เพรำะด้ำยพันกันวุ่นวำย กำรแก้ปมลำบำก แล้วก็จะให้เด็กได้
หยุดทบทวนตัวเอง ว่ำขณะที่ เกิ ดควำมวุ่นวำยในใจ เมื่อแก้ไขปั ญหำไม่ได้ เขำ
รู ้สึกเช่นไร แก้ไขอำรมณ์ตนเองอย่ำงไร และ ทำไมเขำทำต่อได้ เป็ นต้น เรื่ อง
อำรมณ์ เ ป็ นเรื่ อ งสำคัญ ที่ ผูจ้ ัด กระบวนกำรต้อ งนักสัง เกตเป็ น และต้องเร็ ว
ละเอียดอ่อน และต้องเข้ำถึงเด็ก ๆ ให้ได้
45

ทาไม !!??? ต้ องทักทายเด็ก ชื่นชมเด็ก....
ซึ่ งจำกบุคลิกของพี่แล่ม ที่จะคอยทักทำยพูดคุย ชื่ นชมในตัวเด็กเสมอ
ๆ ในขณะที่ เด็กเดิ นผ่ำนไปผ่ำนมำ ซึ่ งผมได้เกริ่ นก่ อนหน้ำนี้ ว่ำจะเล่ำให้ฟั ง
ต่อ ซึ่ งจริ งแล้วพี่แล่มบอกว่ำ เป็ นกำรสร้ำง “กำรเข้ำถึงตัวเด็ก” อย่ำงหนึ่ ง เพรำะ
เป็ นเรื่ องธรรมชำติ ของคน ที่
ชอบกำรชมเชย กำรพูดคุยด้วย
ท่ ำ ที อ่ อ นโยน ซึ่ งเป็ นควำม
สร้ ำงสรรค์ในเชิ งบวก เด็ก
ชอบให้ คุ ย ด้ ว ยดี ๆ ยิ้ ม แย้ม
แ จ่ ม ใ ส ทั ก ท ำ ย ป ร ำ ศ รั ย
เหมื อนกั บ เขำเป็ นลู ก เป็ น
หลำน พี่แล่มจะพยำยำมจำชื่ อ
เด็กให้ได้หมดทุกคน และเรี ยกทุกคนว่ำ “ลูก” ทุกครั้ง “ลูกทาตรงนั้ นดี แล้ ว
นะ ลูกเมื่อวานแสดงละครดีมาก ฯลฯ” ซึ่ งท่ำทีตรงนี้ อย่ำงน้อยที่สุดผมก็คิดว่ำ
เป็ นกำรสร้ ำงสัมพันธภำพที่ ดีในเบื้ องต้นกับเด็ก เมื่ อเด็กมองว่ำตัวเองได้รับ
ควำมสำคัญ ทั้งในภำษำที่สื่อสำรว่ำเขำเป็ นลูก อำกัปกิริยำที่แสดงออก ทั้งในคำ
ชื่ นชมยินดี ก็จะทำให้เด็กเปิ ดกว้ำง เปิ ดประตูหวั ใจ ทำให้เข้ำถึงได้ง่ำย หำกแต่
ทั้งหมดทั้งปวงต้องทำออกจำกใจ ไม่ใช่กำรเสแสร้ง หรื อทำตำมหน้ำที่ แต่ตอ้ งทำ
ออกจำกจิตวิญญำณ เรำก็จะได้หวั ใจเด็กมำครอบครองไม่มำกก็นอ้ ย ผมเห็นด้วย
กับพี่แล่มในจุดนี้จริ ง ๆ
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ย้ อนรอย...ความท้ าทายกระแสหลัก ...พลิกความคิดชุ มชน เมื่อ
นักเรียนทุนกลับบ้ าน
พี่แล่มเล่ำรำยละเอียด กระบวนกำรกลับไปปั กรำกฐำนที่ บำ้ นให้ผมฟั ง
อีกครั้ง เพื่อให้เห็นภำพเชิ งกระบวนกำรและรำยละเอียดที่ ชัดเจนขึ้ นเกี่ ยวกับ
เงื่ อนไขของกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นต้องสอดคล้อง เหมำะสมอย่ำงไร หำก
เปรี ยบพี่แล่มเหมือนกับผูน้ ำกำรเปลี่ยนแปลงคนหนึ่ ง พี่แล่มเล่ำว่ำ เงื่อนไขสำคัญ
ของตนเองในกำรทำงำนนั้น สถำบันครอบครัว เป็ นสถำบันสำคัญที่ สุดที่ ตอ้ ง
เกื้ อหนุ น และเปิ ดโอกำสให้เรำสำมำรถทำงำนได้ ต้องมี ท้ งั ควำมเข้ำใจ ให้
กำลังใจสนับสนุ น ซึ่ งพี่ แล่มได้รับเต็มที่ จำกพ่อกับแม่ เพื่อสร้ำงสรรค์กิจกรรม
ต่ ำ งๆ แต่ ก็ป ระสบกับ
ปั ญ ห ำ กั บ ค ร อ บ ค รั ว
เช่ น กัน ไม่ ใ ช่ ไ ม่ มี แต่ ก็
ต้อ งอำศัย เวลำ กำร
อธิ บำยผ่ำนกำรลงมื อท ำ
ของตนเอง หรื อผ่ำนกำร
เรี ยนรู ้ไปพร้อมๆ กันของ
ครอบครัว แม้ครอบครัว
คือ พ่อ และแม่ จะเข้ำใจว่ำเป็ นงำนเพื่อส่ วนรวม แต่ดว้ ยวิถีชีวิตพ่อแม่ไม่เคยเห็น
หรื อกระทำแบบที่ เรำกำลังทำมำก่อน ฉะนั้นสิ่ งที่ พบแรกๆ เลย คื อ กำรสลำย
ควำมรู ้สึกควำมเป็ นเจ้ำ ตัวกู ของกู (ของพ่อแม่) ทำได้ยำกจริ ง ๆ ต้องใช้เวลำใน
กำรอธิ บำย ว่ำสิ่ งที่เรำกำลังทำนั้น..ทำเพื่อส่ วนรวมอย่ำงไร เพรำะในครั้งแรก
ครอบครัวจะคิ ดว่ำ โรงเรี ยนจะต้องเป็ นของครอบครัว !!!!!!!.... พี่แล่มต้องพูด
ยืนยันสิ่ งที่จะทำ ควำมตั้งใจ และบำงครั้งต้องอธิ บำยสิ่ งที่ ทำด้วยกำรทำให้เห็น
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ด้วย “พอพืน้ ที่ทางสั งคม (สาธารณะ) โตขึน้ พืน้ ที่ทางครอบครัวต้ องลดน้ อยลง”
พี่แล่มเชื่ ออย่ำงนั้น และกำรทำงำนพัฒนำชุมชน ต้องมี พื้นฐำนควำมคิดเรื่ อง จิต
สำธำรณะอย่ำงมำกเช่นกัน
แม้พี่แล่มจะเสี ยสละพื้นที่หน้ำบ้ำนเพื่อสร้ำงโรงเรี ยนชุมชนชำวนำ สร้ำง
โรงมัดย้อม ผืนนำที่พ่อแบ่งให้กส็ นับสนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรชุมชนในกำรทำ
นำรวม เพื่อพัฒนำธนำคำรข้ำวร่ วมกัน สิ่ งเหล่ำนี้ เป็ นตัวอย่ำงของกำรเสี ยสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่ อส่ วนร่ วม โดยกำรทำให้เห็น และ สร้ำงให้เกิ ดจริ งเป็ น
ตัวอย่ำง...ทำรู ปธรรมให้เห็น ยิ่งใหญ่กว่ำคำสัง่ สอนทั้งปวง

“พืน้ ทีท่ างสังคมโตขึน้ พืน้ ทีท่ างครอบครัวต้ องลดน้ อยลง”
อย่ างไร และทาไม
โดยนัยของประโยค “พื้นที่ทำงสังคมโตขึ้น พื้นที่ทำงครอบครัวต้องลด
น้อยลง” ทำให้ผมซึ่ งเป็ นคนทำงำน และตัวเองก็มีครอบครั วต้องคิ ดทบทวน
ควำมหมำย และตีควำม วิถีปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ ค่อนข้ำงมำก และนี่ คงเป็ นเสน่ห์ของ
ภำษำจริ ง ๆ ที่ทำให้เรำได้ขบคิด ตีควำมหมำย หรื ออดที่จะคิดเปรี ยบเทียบกับชี วิต
ตัวเองไม่ได้ว่ำมันเป็ นอย่ำงที่ ว่ำจริ งไหม....??? แล้วชี วิตของเรำเป็ นอย่ำงไร
....??? แต่อย่ำงน้อยที่ สุดผมคิ ดว่ำมันเป็ นประโยชน์ในแง่ ที่ทำให้เรำได้คิด
ทบทวนระหว่ำง “เรื่ องงำน” และ “เรื่ องครอบครัว” ว่ำจริ ง ๆ แล้วมันมีเหตุผล
หลำกหลำยมำกมำย จำกสภำพวิธีคิด สภำพเงื่อนไข ที่แตกต่ำงกัน ของคนทำงำน
แต่ละคนที่มีพ้ืนเพกำรทำงำน พื้นฐำนของครอบครัว แตกต่ำงกัน และหลำยคน
หำกอ่ำนและตี ควำมตำมประโยคข้ำงต้น ก็ตอ้ งคิ ดว่ำ พอทำงำนเพื่อสังคมแล้ว
แสดงว่ำเวลำที่ มีให้ครอบครั วต้องลดน้อยลงอย่ำงนั้นหรื อ.....แน่ นอนที่ สุด.....
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หลำย ๆ คนคิดเช่นนั้น แต่จริ งแล้วมันไม่ใช่.......แต่เมื่อได้แลกเปลี่ยนกับพี่แล่มจึง
เข้ำใจมำกขึ้น พี่แล่มบอกว่ำเมื่อเริ่ มต้นทำงำนนั้นฐำนตนเองต้องชัดเจน ตนเอง
ต้องปฏิ บตั ิตนอยู่บนฐำนของควำมศรัทธำ เชื่ อมัน่ บำงอย่ำง เชื่ อมัน่ พลังของกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน ซึ่ งในช่วงนี้มีเพียงฐำนครอบครัวเท่ำนั้นที่เป็ นกำลังใจพร้อมๆ
กับกำรเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ที่เรำทำนั้นเอง ในระหว่ำงนี้ ฐำนตนเองจะขยำยสู่ ฐำนสังคม
ขยำยแนวคิ ด ของตนเองสู่ ชุมชน สังคมที่ กว้ำ งขึ้ น ซึ่ งในขณะเดี ยวกันนี้ ฐำน
ครอบครั วจะลดรู ปลง แต่ ไม่ ใช่ ไม่ มีค วำมสำคัญ แต่ จะเคี ย งข้ำง ให้กำลังใจ
สนับสนุ นอยู่เบื้ องหลังอย่ำงไรเท่ำนั้นเอง ฉะนั้นจำกบทเรี ยนพี่แล่มพบว่ำฐำน
ศรั ทธำของตนเองต้องเข้มแข็ง ฐำนครอบครัวต้องสนับสนุ น เมื่ อขยำยสู่ ฐำน
สังคมได้น้ นั ตนเองและครอบครัวจะลดรู ปลง แต่ชูฐำนสังคมมำกขึ้น
ในมุมของพี่แล่ม ผมเชื่ อ
ว่ำ พี่แล่มพยำยำม สร้ำง
“กำรให้” โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ซึ่ งคนเรำ
จะคิดเรื่ องพวกนี้ ได้ยำก
มำก ๆ หำกไม่ ผ่ ำ น
กระบวนกำรปลู ก ฝั ง
หล่ อ หลอมจริ ยธรรม
คุณธรรมอันดีงำมมำค่อนชี วิต เพรำะคนส่ วนใหญ่มกั จะคิดถึงตัวเอง นึ กถึงถึง
ครอบครัวตัวเองก่อนใครเพื่อน แต่หำกวิเครำะห์ให้แยบยลขึ้น เรื่ องนี้ เป็ นมุม
ของ “การจัดการ” ซึ่ งผมคิ ดว่ำพี่แล่มได้จดั กำรทั้งสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม คื อ “การ
จัดการพืน้ ที่ และงาน” คือ ทำให้เกิดโรงเรี ยน เกิ ดสถำบัน ตลอดจนระบบกำร
ทำงำนของทีม และ “การจัดการกับวิถีคิด” ทั้งกับวิธีคิดของตัวเอง และวิธีคิดของ
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คนในครอบครัว และพยำยำมจัดกำรควำมสัมพันธ์ให้ถูกที่ถูกทำงอย่ำงเหมำะสม
ลงตัวที่สุด
ผมเชื่อว่ำกำรจัดกำรกับ “วิธีคิด” ของตัวเองในเรื่ อง งำน และ ครอบครัว
จึงเป็ นเรื่ องที่ สำคัญมำก ๆ ที่ จะต้องทำในอันดับต้น ๆ ซึ่ งมีโจทย์ใหญ่ที่ตอ้ งตั้ง
คำถำมตัวเอง ให้ชดั เจนถึงเป้ ำประสงค์ในกำรทำงำนให้ชดั เจนว่ำ สิ่ งที่เรำกำลังอยู่
ทำเพื่อใคร ควำมสุ ขที่ แท้จริ งคื ออะไร ซึ่ งจริ ง ๆ มันก็คือควำมคิดพื้นฐำนเรื่ อง
“จิตอำสำ” หรื อ “กำรมีจิตสำธำรณะ” นัน่ เอง ว่ำเรำพร้อมอุทิศ เวลำ ควำมคิ ด
กำรทำงำน เพื่อสังคมในระดับไหนแล้ว และถ้ำคิดให้กระเทำะเปลือกก็จะเข้ำใจ
ได้ว่ำ ในมุมของกำรให้ อย่ำงเช่ น กำรให้กบั สังคม จะทำให้สังคมน่ ำอยู่ ชุ มชน
งดงำม และมีผลสะท้อนกลับในควำมรู ้สึกดี ๆ ผลตอบรับดี ๆ กลับย้อนสู่ ตวั เรำ
เองมำกมำย แต่เรำจะไม่มีวนั รู ้สึกได้จนกว่ำเรำจะได้เริ่ มต้นกำรเป็ นผูใ้ ห้.......และ
อธิ บำยในสิ่ งที่ตวั เองรับรู ้เข้ำให้ครอบครัวได้เห็นเข้ำใจ โดยกำรลงมือปฏิ บตั ิให้
เกิดเห็นผลเป็ นรู ปธรรมนัน่ เอง
ในมุมของกำรจัดกำรเวลำ และควำมสัมพันธ์กบั ครอบครัว พี่แล่มน่ำจะ
ได้เปรี ยบผมค่อนข้ำงมำก เพรำะพี่แล่มเป็ นคนโสด เวลำที่ให้กบั งำนทำงสังคม
โดยเฉพำะงำนในสถำบันชุมชนชำวนำ และโรงเรี ยนชุมชนชำวนำ จึงสำมำรถให้
ได้อย่ำงเต็มที่ แต่ในมุมของผม แม้ผมจะยังสร้ำงกำรให้ไม่ได้เท่ำพี่แล่ม ผมจึงมี
ควำมจำเป็ นต้องฉกฉวยเอำโอกำส ในกำรทำงำนบำงเรื่ อง บำงกิจกรรมให้เป็ นเวที
เสริ มสร้ำงกำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำวิธีคิดให้กบั เด็ก ๆ ในครอบครัว ด้วยกำรพำไป
ด้วย เพรำะในเมื่อเรำจัดกำรกับวิธีคิดตัวเองได้แล้วว่ำ มันคือกำรให้ ครอบครัว
จึงไม่ใช่ภำระของกำรทำงำนสำหรับผมเช่นกัน แต่จะต้องทำให้เกิดประโยชน์ไป
พร้อม ๆ กันเลย ในเวลำเดียวกัน อย่ำงน้อยที่สุดเด็กในครอบครัวก็จะได้เห็น
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เรื่ องรำวดี ๆ ผ่ำ นกิ จ กรรมที่ พ ำไปร่ วม เป็ นเครื่ องมื อปลูกฝั งลูก ผมอี กทำง
หนึ่ง ผมคิดเช่นนั้น และปฏิบตั ิเช่นนั้นเสมอมำ

สถาบันชุ มชนชาวนา : สถาบันที่มีชีวิต และจิตวิญญาณ กับ
กระบวนการเรียนรู้ ทไี่ ม่ มวี นั ตาย
หำกมองถึ งคำว่ำ “สถำบัน” แบบทัว่ ไป เรำก็จะรู ้ สึกได้ว่ำมันยิ่งใหญ่
หำกแต่มนั แข็งกระด้ำงในควำมรู ้สึกที่ นึกได้ ในทำงตรงกันข้ำม กำรเติบโตขึ้ น
ของสถำบันชุมชนชำวนำ และโรงเรี ยนชุ มชนชำวนำบ้ำนปลำบู่ ทำให้เรำเริ่ มมี
ควำมรู ้ สึกอี กอย่ำง ที่ สัมผัสได้จำก วิถีปฏิ บัติ ตัวกิ จกรรม และวิธีคิ ดของ
คนทำงำน ตลอดจนผลพวงดอกผลของกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนจำกโรงเรี ยน
ชุมชนชำวนำบ้ำนปลำบู่ พี่แล่มบอกผมในช่ วงท้ำย ๆ ของกำรพูดคุยว่ำ “หนุ่ม
อาจจะเข้ าใจได้ ยากในคาอธิ บายของพี่ เพราะมันมีเรื่ องของความเป็ นนามธรรม
เยอะมาก” ซึ่ งผมเองก็เข้ำใจในควำมรู ้สึกของพี่แล่มที่ พยำยำมอธิ บำยให้ฟังมำ
ตั้งแต่ตน้ แต่บำงทีผมกลับคิดว่ำ แม้จะมีขอ้ จำกัดในเรื่ องขอบเขตของภำษำใน
กำรอธิ บำยเรื่ องรำว โดยเฉพำะสิ่ งที่เป็ นนำมธรรมมำก ๆ อย่ำงเช่น ในกำรทำงำน
ทำงควำมคิดกับ เด็กและเยำวชน รวมไปถึงผูป้ กครอง แต่มนั กลับเป็ นควำมรู ้สึกที่
ผมสัมผัสได้ดว้ ยกำรรั บรู ้ผ่ำนเรื่ องรำว ผ่ำนกิ จกรรม และผ่ำนเจตนำรมณ์ ของ
คนทำงำน
กระบวนกำรเรี ยนรู ้โดยหยิบเอำเรื่ องรำวในวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ มำเติ ม
เต็มเกร็ ดควำมรู ้ เพิ่มสี สัน ให้แง่คิดผ่ำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ทั้งงำนศิลปะ งำน
ละคร กำรทำนำ กำรดำเนินชีวิต ฯลฯ จึงไม่ได้เป็ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้ที่แห้งเหี่ ยว
เหมื อ นในต ำรำ หำกแต่ เ ป็ นกระบวนกำรเรี ย นรู ้ ที่ มี สี สั น สนุ ก สนำน ได้
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สำระประโยชน์ และเป็ นกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ที่ไม่มีวนั ตำย เพรำะกลไกกำร
ขับเคลื่ อนควำมรู ้ ถูกสร้ ำ งขึ้ นจำกคนในชุ มชนเอง มี ครู ชุมชน ครู ทอ้ งถิ่ น
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมำถ่ำยทอดควำมรู ้และประสบกำรณ์ดี ๆ ตรงนี้ เป็ นพลัง
ของกำรเรี ยนรู ้ ต ลอดเวลำ โดยทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจัด กระบวนกำร
เรี ยนรู ้ และกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ก็จะถูกบูรณำ
กำรผ่ำนตัวตนของแต่ละคน ส่ งผลสู่กำรพัฒนำในชุมชนหมู่บำ้ นโดยภำพรวม
สถำบันชุ มชนชำวนำ และโรงเรี ยนชุ มชนชำวนำ จึ งเป็ น สถำบันที่ มี
ชี วิต มีจิตวิญำณในควำมคิ ดของผม เพรำะมันถูกหล่อหลอมมำด้วย อุดมกำรณ์
ควำมเป็ นชำวนำ เกิ ดขึ้ นจำกงำนจิตอำสำ ที่มีควำมคำดหวังให้ชุมชนบ้ำนเกิ ด
เป็ นชุมชนที่น่ำอยู่ และยังเป็ นทำงเลือก ของกลุ่มชำวนำ เล็ก ๆ หมู่บำ้ นหนึ่ ง ใน
กำรจะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีศกั ดิ์ ศรี สถำบันชุ มชนชำวนำ จึ งไม่ได้มี
ควำมหมำยเป็ นเพียง สิ่ งก่อสร้ำงที่บ่งบอกควำมยิ่งใหญ่ แต่ยงั มีชีวิตเล็ก ๆ น้อย ๆ
มำกมำยหลำยชี วิต ที่ กำลังพยำยำมสร้ำงกระบวนกำรเรี ยนรู ้ และดูเหมือนเป็ น
ภำระกิ จสำคัญของชี วิต คุณธี รดำ นำมให หรื อพี่แล่ม ในนำมคนบ้ำนปลำบู่ ที่
พยำยำมขยำยสิ่ งที่ ตนเองค้นพบสู่ คนรอบข้ำง ตำมเวลำและโอกำสที่ เหมำะสม
เพื่ อ น ำชุ ม ชนและสั ง คมสู่ ก ำรเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ข้ ึ น โดยท ำกิ จ กรรมอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง และ ค้นพบว่ำเครื่ องมือที่สำคัญที่สุดของกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ คือ “ตัว
เรา” นี่เอง
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