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ค าน า 
 

โลกยคุปัจจุบนั กล่ำวไดว้ำ่เป็น ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู้" เป็นปัจจยั
ส ำคญั  กำรแข่งขนัหรือพฒันำเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ควำมอยู่ดีกินดี และมี
ควำมสุข "ความรู้" ถือเป็น "ต้นทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสร้ำง ยกระดบั รวบรวม 
จดัระบบ จดัเก็บ  โดยใหเ้ขำ้ถึงง่ำย และน ำไปใชไ้ดง่้ำย หรือเรียกวำ่ตอ้งมี "การจัดการ
ความรู้" (Knowledge Management / KM) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบุคคล องคก์ร 
และเครือข่ำย บรรลุตำมตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีคุณค่ำ มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท ำหนำ้ท่ีหนุนเสริมกำร
กลไกกำรท ำงำนของชุมชนทอ้งถ่ิน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรน ำแนวคิด หลกักำร 
และเคร่ืองมือกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรพฒันำ เด็กและ
เยำวชนในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  

เอกสำรเล่มเลก็ชุด ตลาดนัดจดัการความรู้เยาวชน “พลงัเยาวชนพลกิฟ้ืนพลัง
ท้องถิ่น” สรส.จดัท ำข้ึนเพ่ือ (๑) บนัทึกร่องรอยกำรเรียนรู้ร่วมกนัของเด็ก เยำวชน 
ครอบครัว ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพำะเด็กและเยำวชน  (๒) น ำเสนอบทเรียน องค์
ควำมรู้ ในกำรพฒันำเด็กและเยำวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ให้สำมำรถอยูใ่นชุมชนไดอ้ยำ่ง
มีคุณค่ำ มีศกัด์ิศรี (๓)  น ำเสนอวธีิกำรประยกุตใ์ชก้ำรจดักำรควำมรู้ของเด็กและเยำวชน
ในชุมชนทอ้งถ่ินท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยของบริบทและเครือข่ำยปฏิบติักำร (๔) 
น ำเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสังคมในกำรบ่มเพำะเด็กและ
เยำวชน ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของโครงกำรและพ้ืนท่ีเครือข่ำยอ่ืนๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน ำชุมชน ภำคีพนัธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุน
และเก่ียวขอ้งในกำรกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกนัทุกท่ำน 

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 
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แนะน าโครงการ 
 เอกสำรเล่มเลก็ชุด “ตลำดนดัจดักำรควำมรู้เยำวชน: พลงัเยำวชนพลิกฟ้ืน
พลงัทอ้งถ่ิน” จัดท ำข้ึนเพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุม “ตลำดนัดจดักำร
ควำมรู้เยำวชน: พลงัเยำวชนพลิกฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ิน”  วนัท่ี 29-30 พฤศจิกำยน 2551 
ณ โรงแรมฟ้ำฝำงสปอร์ตรีสอร์ท จงัหวดัขอนแก่น  

คณะท ำงำนพ้ืนท่ีภำคอีสำนไดท้ ำกำรคดัสรรโครงกำรและเร่ืองรำวท่ีน่ำ
เรียนรู้จำกกำรทบทวนสถำนกำรณ์เด็กและเยำวชนภำคอีสำน (Situation  Analysis) 
และเร่ืองรำวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย ดว้ยกำรเยี่ยมเยียนศึกษำพ้ืนท่ี   พูดคุย  
เพ่ือถอดบทเรียนเด่นจำกโครงกำรหรือ เร่ืองรำวท่ีไดค้ดัสรรแลว้  พร้อมกบัเขียน
ออกมำเป็นเอกสำรเร่ืองเล่ำ เร้ำพลงั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท ำควำมรู้ท่ีมีอยู่ใน
บุคคลและกลุ่มคนใหช้ดั พร้อมกบักระตุน้กำรเรียนรู้ของกลุ่มเด็กเยำวชนและภำค
ส่วนต่ำงๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรเสริมศกัยภำพเยำวชน 

โครงกำรส่งเสริมกำรจดักำรควำมรู้ของเยำวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน (4 ภำค) 
ด ำเนินงำนภำยใตค้วำมร่วมมือของสถำบนัเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข 
(สรส.) มลูนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันำ มูลนิธิสยำมกมัมำจล และธนำคำรไทยพำณิชย ์
จ ำกดั (มหำชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ยำวชนมีขีดควำมสำมำรถท่ีจะด ำรงชีวิตอยู่
ในชุมชนอย่ำงมีคุณค่ำ มีศกัด์ิศรี  สำมำรถสร้ำงประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน และมีศกัยภำพท่ีจะเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 
อีกประกำรท่ีส ำคญัคือ เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบำยและแผนงำน
ท่ีชดัเจนในกำรสนบัสนุนกิจกรรมกำรพฒันำเด็ก เยำวชน ในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเกิด
เครือข่ำยกำรจดักำรควำมรู้ในเร่ืองกำรพฒันำเด็กและเยำวชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยก์ำรเรียนรู้ชุมชน บ้ำน วดั  โรงเรียน สถำบนักำรศึกษำ และ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี  
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กลุ่มส่ือใสวยัทีน จงัหวดัอุบลราชธานี  (Teens Media 
Group) 
 
“ กลุ่มส่ือใสวัยทีน เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนเลก็ๆ ท่ีสนใจท างานด้านส่ือ
กับเดก็ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
ในปี พ.ศ. 2549 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ลักษณะการท างานมุ่งเน้นงานพัฒนาด้านเดก็และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี  
โดยท ากิจกรรมผ่านรูปแบบ “ส่ือวิทย ุส่ือการละคร และศิลปะเดก็ โดยมีเป้าหมาย  
เพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชน ให้เรียนรู้ และเท่าทันสังคม”  
 

กว่าจะเป็น.... “ส่ือใสวยัทนี”  กบั “พีเ่ปเล่โดยสังเขป”... 
 

ถำ้เอ่ยถึงช่ือ “กลุ่มส่ือใสวยัทีน”  คน
อุบลฯคงไม่มีใครปฏิเสธว่ำไม่รู้จัก
กลุ่ม ๆ น้ี โดยเฉพำะคนในแวดวง
ของกำรท ำงำนเร่ืองเด็กและเยำวชน 
ในจงัหวดัอุบลรำชธำนี  ....  “พ่ีเปเล่” 
หรือ “พ่ีเป” ท่ีเด็ก ๆ ในกลุ่มเรียก
แบบสั้ น ๆ จนติดปำก  มีช่ือจริงว่ำ 

นำยกิตติพงษ ์ ภำษี  เขำคือ “กลไก” คนส ำคญัท่ีริเร่ิม และสรรสร้ำงเน้ืองำน 
ตลอดจนกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่มส่ือใสวยัทีนข้ึนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  ดงันั้น
หน้ำประวติัศำสตร์ของกลุ่มส่ือใสวยัทีน จึงเก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัเร่ืองรำวของ 
ลกูผูช้ำยช่ือ....... “เปเล่”  ...... 
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ชีวตินักศึกษาหนุ่มในร้ัวพ่อขุน... 
 
พ่ีเปเล่ หลงัจบมธัยมปลำยจำก จงัหวดัเลย ก็เดินทำงสู่ร้ัวมหำวิทยำลยั  

และเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   สมยัท่ีอยู่ในร้ัวมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง ดว้ยควำมท่ีเป็นนกัศึกษำหนุ่มไฟแรง ประกอบกบักำรท่ีมหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง ไดช่ื้อว่ำเป็นแหล่งผลิต “คนท ำกิจกรรมทำงสังคม” ท่ีใคร ๆ ก็รู้จกั

ช่ือเสียงของสถำบันแห่งน้ี
ผำ่นเร่ืองรำวของนกักิจกรรม 
หรือกำรท ำงำนเพ่ือมวลชน
.... พ่ีเปเล่จึงเติบโต และถูก
ปลูกฝังเร่ืองงำนกิจกรรมใน
ร้ัวพ่อขนุ ผำ่นกิจกรรมชมรม
ปำฐกถำและโตว้ำที จำกรุ่น
สู่รุ่น จำกพ่ีสู่นอ้งจนวิญญำณ

นกักิจกรรมฝังอยู่ในสำยเลือด เขำจึงเป็นคนท่ีชอบท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม ชอบ
ท ำงำนค่ำย  มำตั้งแต่ไหนแต่ไร  .....ประจวบเหมำะกบัชีวิตในร้ัวลูกพ่อขุน ช่วง
ประมำณปี พ.ศ. 39 – 40  เป็นช่วงเวลำท่ีทำงภำครัฐก ำลงัส่งเสริมนโยบำยเร่ือง
กำรประหยดัพลงังำนอยำ่งจริงจงั พ่ีเปเล่และเพ่ือน ๆ ไดมี้โอกำสร่วมรณรงคเ์ร่ือง
กำรประหยดัพลังงำน ผ่ำนโครงกำรหำรสอง  ซ่ึงมีเน้ืองำนเก่ียวกับ กำรจัด
กระบวนกำรค่ำย ใหเ้ดก็ ๆ ในโรงเรียนไดมี้โอกำสมำเรียนรู้เร่ืองของกำรประหยดั
พลงังำน โดยท ำกิจกรรมร่วมอยูก่บั “กลุ่มถกัทอฝัน” มำตั้งแต่ตอนเรียน  

จำกเร่ืองรำวในร้ัวมหำวิทยำลยัของพ่ีเปเล่  ถำ้นึกยอ้นกลบัถึง เรำ ๆ ท่ำน 
ๆ ท่ีหลำย ๆ คนเคยผ่ำนชีวิตในร้ัวมหำวิทยำลยั วิทยำลยั หรือ สถำบนัอุดมศึกษำ

 



 6 

อ่ืน ๆ ทั้ ง ท่ี เป็นของภำครัฐ หรือ ภำคเอกชน ก็แล้วแต่  ท่ำนอำจจะเคยมี
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรท ำกิจกรรมในมหำวิทยำลัย  ท่ีมีให้เลือกเข้ำร่วม
กิจกรรมอยำ่งหลำกหลำย  ทั้งงำนค่ำยอำสำพฒันำ  งำนชมรมต่ำง ๆ  และกิจกรรม
เพ่ือมวลชนในมหำวิทยำลยั    กำรผำ่นชีวิตในร้ัวมหำวิทยำลยันั้น  เรำไม่ไดเ้ขำ้ไป
เรียนรู้เพียงเน้ือหำของสำขำวิชำท่ีเรำศึกษำเล่ำเรียนเพียงอย่ำงเดียว  แต่
มหำวิทยำลยั   ยงัเป็นสถำบนัท่ีหล่อหลอมควำมเป็น “คน” ใหส้มบูรณ์แบบผ่ำน
งำนค่ำย  ผ่ำนงำนกิจกรรมของมหำวิทยำลยั  เพียงแต่ขอใหเ้รำไดห้ยิบยื่นโอกำส
ใหต้วัเองไดเ้ขำ้ไปเรียนรู้   เขำ้ไปใหป้ระสบกำรณ์กบัตวัเอง  เก่ียวกบักำรท ำงำนท่ี
เป็นกำรฝึกเร่ือง “จิตอำสำ”   ผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกรุ่นพ่ีสู่
รุ่นนอ้ง ผ่ำนพ่ีน้องผองเพ่ือน  ซ่ึงพ้ืนท่ีตรงน้ี เสมือนเป็นพ้ืนท่ีฝึกประสบกำรณ์
ทำงสังคม  ท่ีเรำต้องไขว่คว้ำหำโอกำสได้เรียนรู้สัมผัสด้วยตัวของเรำเอง  
โดย เฉพำ ะ เ ด็ ก  และ เ ย ำ วชน ท่ี จะ มีโ อก ำส เข้ำ ไป ศึกษำ เ ล่ ำ เ รี ยนใน
สถำบนัอุดมศึกษำ    วำ่เรำไม่ไดเ้ขำ้ไปเรียนเพ่ือเอำใบปริญญำบตัรเพียงแผน่เดียว. 

 
ชีวติ.....ที่ต้องตามหาฝัน........ 
 
ส ำหรับพ่ีเปเล่แลว้ ในช่วงแรกเร่ิมชีวิตของกำรเป็นบณัฑิตใหม่ หลงัจำก

จบกำรศึกษำวิชำเอกส่ือสำรมวลชน จำกคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  ก็ไดมี้โอกำสร่วมงำนกบักลุ่มถกัทอฝัน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเคยร่วมงำน 
และท ำกิจกรรมอยูต่ ั้งแต่สมยัท่ีเป็นนกัศึกษำ  เขำไดเ้ร่ิมท ำงำนถนดัเก่ียวกบักำรท ำ
ค่ำยเยำวชนอนุรักษพ์ลงังำนในหลำย ๆ จงัหวดัท่ีภำคกลำง แลว้กไ็ปท ำงำนค่ำยต่อ
ท่ีภำคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ รูปแบบงำนกเ็ป็นกำรจดักระบวนค่ำย กำรออกแบบ
ท ำฐำนต่ำง ๆ ให้เด็กไดเ้ขำ้มำเรียนรู้ในแต่ละฐำน   ท ำอยู่ประมำณ 100 ค่ำย 
ในช่วงเวลำประมำณ 6 เดือนท่ีเชียงใหม่   จึงเปล่ียนไปท ำงำนฝ่ำยฝึกอบรม ท่ี
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ส ำนักงำนปฏิรูปท่ีดิน  (สปก.)  โดยท ำหน้ำท่ีจัดกำรฝึกอบรมเร่ืองเก่ียวกับ
กำรเกษตรพออยู่พอกิน  และมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นชำวบำ้นท่ีมีท่ีดินท ำกินในเขต 
สปก.ภำคอีสำน   หลงัจำกนั้นก็เปล่ียนงำนไปเร่ือย  พ่ีเปเล่เปล่ียนงำนบ่อยมำก  
ดว้ยควำมท่ีตอ้งกำรเดินตำมฝัน ...ตำมหำตวัเอง....... 

ควำมฝันอีกอย่ำงคือกำรเป็นนักจัดรำยกำรวิทยุ  จนกระทั่งในช่วง
ประมำณปี พ.ศ.2546 เลยหำโอกำสไปสอบเขำ้ท ำงำนในสถำนีวิทยุ  พอสอบได้
แลว้ก็ยำ้ยมำอยู่ท่ี จ.อุบลรำชธำนี   ณ ตอนนั้นคือท้ิงทุกอย่ำงเพ่ือเดินตำมฝัน วำด
ฝันไวส้วยงำม จินตนำกำรไวส้วยหรู ออกเดินทำงมำจงัหวดัอุบลรำชธำนี ดินแดน
ท่ีรำบสูง โดยล ำพงั  ประมำณว่ำ “เส่ือผืนหมอนใบ”  และมำแบบไม่รู้จกัใครเลย  
ท ำใหต้อ้งปรับตวัเยอะมำก ๆ   พอมำอยู่สถำนีวิทยุก็ไดเ้รียนรู้กำรจดัรำยกำรวิทย ุ 
ไดเ้ร่ิมเรียนรู้ในเร่ืองของอำชีพกำรเป็นนกัจดัรำยกำรวิทยแุบบจริง ๆ จงั ๆ 

ในควำมเป็นจริงแลว้กำรเดินตำมหำควำมฝันอนังดงำมของแต่ละคน  คง
มีเส้นทำงท่ีแตกต่ำงกนัไป  ตำมควำมชอบ และรักของแต่ละคน  บทสะท้อน
เร่ืองรำวส่วนน้ีมีหลกัคิดท่ีส ำคญัเก่ียวกับเร่ือง “กำรรู้จกัตนเอง” ตลอดจนกำร
พยำยำมขวนขวำยเดินสู่เส้นทำงฝันให้ได ้รำยทำงของกำรเดินทำงไปสู่ฝัน มิได้
เป็นแค่หนทำงท่ีรำบร่ืนสวยงำมเสมอไป  หำกแต่อำจจะเต็มไปดว้ยอุปสรรค 
ขวำกหนำม ซ่ึงเป็นรำยทำงแห่งกำรเรียนรู้  ถำ้เรำสนใจท่ีจะหนัไปรับรู้เร่ืองรำว
ในรำยทำงท่ีเดินตำมหำฝัน    หรือหำกในช่วงขณะของกำรเดินทำงตำมหำฝันคุณ
ไดเ้ผลอหลบัไป  จงรีบลุกและปลุกตวัเองใหต่ื้นข้ึนมำเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำก
รำยทำงไวใ้หม้ำกท่ีสุด  เพรำะท่ีใดท่ีหน่ึงในรำยทำง  อำจจะเป็นเร่ืองรำวของฝันท่ี
คุณก ำลงัตำมหำกไ็ด.้..  
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เร่ืองจริง กบัความฝัน  ไม่เหมอืนกนัซะทีเดยีว !!!!!!!!! 
   

แมพ่ี้เปเล่จะคน้หำฝันตวัเองจนเจอ  ในกำรมำเป็นนกัจดัรำยกำรวิทยุ แต่
ส่ิงท่ีพบ งำนท่ีท ำก็ไม่ไดเ้ป็นเหมือนดงัท่ีฝันเสมอไป  เพรำะบริษทัท่ีท ำงำนดว้ย 
เขำก็มีเ ง่ือนไขเร่ือง ผู ้สนับสนุนรำยกำรหรือสปอนเซ่อร์ เ ก่ียวกับเร่ืองกำร
สัมปทำนโฆษณำของบริษทัใหญ่ ๆ ผงัรำยกำรเลยถูกก ำหนดจำกสินคำ้ และกำร
โฆษณำ  ยิ่งท ำงำนก็ยิ่งรู้สึกว่ำตวัเองก ำลงัยดัเยียดโฆษณำให้กบัผูฟั้ง  แต่ก็แอบ
หวงัลึก ๆ วำ่ในช่องทำงกำรท ำงำนแบบน้ีจะตอ้งท ำอะไรใหไ้ดม้ำกกว่ำน้ี  ในชีวิต
ช่วงนั้นตอ้งทนท ำงำนไปโดยไม่ไดท้ ำอะไรตำมใจปรำรถนำ   และก็เร่ิมจะตั้ง
ค ำถำมในขณะท ำงำนว่ำจริง ๆ แลว้ตวัเรำท ำอะไรไดม้ำกกว่ำน้ี  ท ำไมตอ้งมำนัง่
คอยเปิดสถำนีตอนตีส่ี  เป็นยำมเฝ้ำสถำนี รอจนปิดสถำนีตอนหกทุ่ม  วงจรชีวิตก็
จะเป็นอยำ่งน้ี   มนัน่ำเบ่ือมำกๆทั้งๆท่ีรู้ว่ำตวัเรำเองสำมำรถท ำอะไรไดม้ำกกว่ำน้ี
แต่ก็ท ำไม่ได ้ แต่อย่ำงไรก็ตำม  พ่ีเปเล่ก็ทนท ำงำนมำเร่ือย  จนวนัหน่ึงไดช้วน
เพ่ือน ๆ ร่วมอุดมกำรณ์สำมคน โดยเร่ิมคุยหำรือกนัว่ำอยำกจะท ำส่ือวิทยุท่ีเป็น
ของเยำวชน โดยท่ีมีเน้ือหำถูกใจเยำวชน ไม่ยดัเยียดโฆษณำ  เป็นรำยกำรท่ีเปิด
พ้ืนท่ีใหเ้ยำวชนไดม้ำแสดงศกัยภำพกนัดีไหม  ณ ตอนนั้นเพ่ือร่วมอุดมกำรณ์ก็มี
คุณต๋ิง ศิริลกัษณ์ คุณไดม่อน   และตวัพ่ีเปเล่   

กำรเร่ิมเตรียมงำนโครงกำรในช่วงนั้นเป็นไปแบบทุลกัทุเล ทีมงำน 3 
คน กจ็ะมำรวมกลุ่มกนัตอนดึก ๆ หำเวลำว่ำงหลงัเลิกงำน เพ่ือปรึกษำกนัว่ำจะท ำ
อยำ่งไรกนัดี  ส่วนใหญ่เป็นกำรระดมสมองช่วยกนัคิดงำน  หำแนวทำงท่ีอยำกจะ
ท ำร่วมกนั ร่ำงเป็นโครงกำรเสนอให ้สสส. ดู  และพฒันำโครงกำรกนัอยู่พกัหน่ึง 
โครงกำรวิทยุท่ีเสนอไปก็ผ่ำน คณะท ำงำนก็แอบหนีมำประชุมกนัเป็นประจ ำจน
เจำ้นำยของแต่ละคนเร่ิมรู้สึกระแคะระคำย  เพ่ือนท่ีร่วมคิดและร่วมอุดมกำรณ์กนั
มำตั้งแต่เร่ิมตน้ปลีกตวัไปและหำยไปทีละคน  จนเจำ้นำยของพ่ีเปเล่เองก็เร่ิมรู้
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เหมือนกนั และจะให้ยำ้ยไปท ำงำนท่ีกรุงเทพฯ  ดว้ยเหตุผลส ำคญัคือกำรท ำและ
คิดอะไรนอกเหนือใบสัง่ พ่ีเปเล่กเ็ลยลำออกจำกงำนในช่วงนั้นเอง   

ถึงตรงน้ีถือวำ่เป็นจุดเร่ิมตน้กำรท ำงำนของกลุ่มส่ือใสวยัทีน   ในขณะท่ี
กำรท ำงำนร่วมกบั  สสส. เองกต็อ้งมีประเดน็ เช่น เร่ืองเหลำ้  บุหร่ี  จึงเร่ิมงำนจำก
กิจกรรมกำรรณรงค ์เก่ียวกบัเร่ืองพิษภยัของบุหร่ี  ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วัเยำวชน  ซ่ึง
แต่เดิมพ่ีเปเล่ เคยสูบบุหร่ีตั้งแต่สมยัตอนเรียนมหำวิทยำลยั แต่พอเร่ิมท ำกิจกรรม

เหล่ำน้ีกบัเยำวชน ก็เลิกบุหร่ีไปโดย
อตัโนมติั     และในช่วงนั้นเองท่ีวิทยุ
ชุมชน      ไดรั้บควำมนิยมมำก ๆ และ
มีสถำนีใหม่เกิดข้ึนรำวดอกเห็ด  เลย
หนัมำจดัท ำรำยกำรกบัวิทยุชุมชน ซ่ึง
มีเวลำและพ้ืนท่ีให้สำมำรถท ำงำนท่ี

สนใจได้มำกข้ึน  แต่ ถึงแม้จะได้จัด
รำยกำรเ ก่ียวกับเยำวชนสมใจ กลับ
กลำยเป็นว่ำช่วงเวลำท่ีได้จดัรำยกำรไม่
เหมำะสมเพรำะเป็นช่วงกลำงคืนดึก ๆ  
ตั้งแต่เวลำสำมทุ่ม ถึงเท่ียงคืน เวลำกำร
จดัรำยกำรจึงไม่ตรงกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ี
อยำกจะใหฟั้ง  แต่พ่ีเปเล่ก็ถือว่ำตวัเองได้
มีพ้ืนท่ียืนเป็นของตวัเองทำงส่ือวิทยุ... อย่ำงภำคภูมิใจมำกกว่ำเดิม...นอกจำก
รณรงค์ผ่ำนส่ือวิทยุ ยงัมีกิจกรรมท่ีให้เยำวชนเขำ้มำมีส่วนร่วม โดยกำรจดั  กำร
ประกวดพูดสุนทรพจน์  ประกวดกำรแสดง   ซ่ึงมี  ละครใบ ้ ดนตรี  หมอล ำ ล ำ
ซ่ิง เป็นกำรเปิดพ้ืนท่ีใหเ้ยำวชนไดแ้สดงออก  และไดท้ ำงำนจนปิดโครงกำรแรก
ท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน 
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กำรเร่ิมก่อก ำเนิดตวัของกลุ่มส่ือใสวยัทีนในช่วงแรก ๆ  เป็นเหมือนกำร
เปิดพ้ืนท่ีกำรแสดงออกให้กับกลุ่มเยำวชน เร่ิมต้นจำกกิจกรรมเล็ก ๆ ท่ีเป็น
กิจกรรมกำรรณรงค ์กำรประกวดต่ำง ๆ ซ่ึงถึงแมว้ำ่จะเป็นเพียงกิจกรรมเลก็ ๆ แต่
กเ็ป็นพ้ืนท่ี ท่ีไดเ้ปิดโอกำสใหเ้ยำวชนในจงัหวดัอุบลรำชธำนี  ไดใ้ชเ้ป็นทำงเลือก
ในกำรท ำกิจกรรม  ท่ีเลก็ ง่ำย  แต่งดงำม .........ดูเหมือนเป็นเส้นทำงกำรเดินตำม
ฝัน  แสวงหำตวัตนและแสวงหำหนทำงของหวัใจระหว่ำงคนสองวยัท่ีมำบรรจบ
กันพอดี คือ ฝันของพ่ี เปเล่  และฝันของเด็ก  ๆ ในจังหวัดอุบลรำชธำนี    
เจตนำรมณ์ ควำมมุ่งมัน่ในกำรเดินตำมฝัน ในงำนท่ีตวัเองรักและคุน้เคย  จึงเป็น
ภำรกิจหรือเน้ืองำนท่ีสร้ำงและท ำออกมำจำก “จิตวิญญำณ”  ท่ีไม่ไดท้ ำเพ่ือควำม
อยูร่อดในหนำ้ท่ีกำรงำน     แต่ท ำเพ่ือ “สงัคม” ท่ีหวงัจะใหน่้ำอยูก่วำ่ปัจจุบนั 
 

กระบวนการพฒันาทมีงาน...จากกลุ่มเป้าหมาย 
 
 หลงัจำกสรุปบทเรียนกำรท ำงำนจำกโครงกำรเก่ียวกบัส่ือวิทยุในปีแรก 
พ่ีเปเล่พิจำรณำดูแลว้มองเห็นศกัยภำพกลุ่มเยำวชนท่ีท ำงำนมำดว้ย  และตวัเองก็มี
พ้ืนฐำนท่ีท ำงำนเยำวชนมำก่อน  ก็เลยเขียนโครงกำรจะท ำกิจกรรมต่อ กบั สสส.  
แต่เสนอโครงกำรไปก็โดนดองไว ้สองปี.. ประจวบเหมำะกบั  มีคนแนะน ำ ให้
รู้จกักบั แผนงำนส่ือสร้ำงสุขภำวะเยำวชน  (สสย.)  ก็เลยลองค้นหำข้อมูลใน
อินเตอร์เนท  แลว้ทรำบว่ำ ทำง สสย. เขำประกำศรับโครงกำร โดยวตัถุประสงค์
กำรท ำงำน เพ่ือพฒันำระบบกำรสร้ำงสรรคส่ื์อและกำรเผยแพร่ส่ือท่ีมีคุณภำพต่อ
เยำวชน ครอบครัว และสังคม ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม ทั้งภำครัฐ เจำ้ของส่ือ 
ผูผ้ลิตส่ือ ภำคธุรกิจ ภำคสังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยำวชน ก็เลย
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ตดัสินใจส่งโครงกำรเร่ืองละครเขำ้ไป   ทำง สสย.เขำก็สนใจงำนของกลุ่มส่ือใส
วยัทีน โครงกำรละครปีแรกกผ็ำ่น และไดเ้ร่ิมด ำเนินกิจกรรม  

ถึงตอนน้ีพ่ีเปเล่คิดว่ำท ำงำนคนเดียวคงไม่ไหว (มีแผนสร้ำงทีมไวใ้นใจ
นำนแลว้)  จึงเร่ิมท่ีจะชวนนอ้ง ๆ เขำ้มำร่วมเป็นทีมพ่ีเล้ียงคณะท ำงำน  ตอนนั้นก็
มี “นอ้งส้มโอ”  ท่ีเดิมเป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมำร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือน 3-4 คน  ณ 
ตอนนั้นนอ้งส้มโอเรียนอยู่ชั้น ม.3  ปัจจุบนัน้ีเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเบญจมะ
มหำรำช ต่อมำกมี็นอ้ง เบลว ์ท่ีมำร่วมเป็นทีมพ่ีเล้ียงของคณะท ำงำน นอ้งเบลวม์ำ
จำก มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี ซ่ึงท่ีแรก ก็ขอไปทำงอำจำรยส์รพจน์ท่ีรู้จกักนัท่ี 
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี  คณะศิลปศำสตร์ เอกศิลปะกำรแสดงว่ำ  อยำกไดน้อ้ง
มำช่วยกิจกรรม  อำจำรยก์็ส่งมำ 4 คน มำร่วมกิจกรรมช่วยฝึกนอ้ง ๆ เร่ืองละคร 
ท ำไปท ำมำอำจจะดว้ยภำรกิจส่วนตวัของนอ้งจำกมหำวิทยำลยัอุบล  ท ำใหต้อนน้ี
เหลือแค่  1 คนคือนอ้งเบลว ์   อีกคนท่ีมำช่วยงำนแรก ๆ คือ นอ้งจุย้  ซ่ึงเดิมเป็น
เยำวชนท่ีชอบกำรจดัรำยกำรวิทยุอยู่คล่ืน 94  และเป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเคยเขำ้มำ
รับกำรฝึกอบรมเร่ืองกำรจดัรำยกำรวิทยุ และผูป้ระกำศ   นำนเขำ้ก็กลำยเป็น พ่ี
เล้ียงคณะท ำงำน  และท ำงำนร่วมกนัมำถึงปัจจุบนั  และน่ีคือเยำวชนกลุ่มแรก ๆ 
ท่ีเขำ้มำร่วมกนัท ำงำน ส่ือใสวยัทีน 

  หำกเรำลองนัง่คิดถึงกลยุทธ์เก่ียวกบักำรพฒันำทกัษะของคณะท ำงำน 
จะเห็นไดว้ำ่มนัเป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจ  เพรำะมีเทคนิควิธีกำรมำกมำยท่ีจะหลอมรวม
คนให้ไดมี้โอกำสมำท ำกิจกรรมร่วมกนั  บำงท่ำนอำจจะใช้วิธีกำรคัดสรรเอำ
คนท ำงำนจำกประสบกำรณ์  จำกควำมสำมำรถ   แต่ทีมคณะท ำงำนของกลุ่มส่ือ
ใสวยัทีน ถูกพฒันำและเรียนรู้ผ่ำนระบบกำรท ำงำน ผ่ำนระบบควำมสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ดสนิทสนมกนั  ท ำให้ศกัยภำพท่ีซ้อนเร้นอยู่ภำยใตค้วำมเป็นตวัตน ถูก
กระตุน้ให้ต่ืนตวัข้ึน  ซ่ึงล ำพงักำรมีศกัยภำพท่ีถูกพฒันำข้ึนเพียงอย่ำงเดียวก็ไม่
สำมำรถท ำให้เขำ้มำเป็นคณะท ำงำนได ้ หำกแต่ตอ้งมีพ้ืนฐำนจิตใจท่ี “ศรัทธำ” 
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ในวิถีของกำรใชแ้นวควำมคิด แบบ “จิตอำสำ” เขำ้มำช่วยปลุกอุดมกำรณ์ใหโ้ชติ
ช่วงชัชวำล   และน้อง ๆ คณะท ำงำนในกลุ่มส่ือใสวยัทีนก็ไม่ได้เติบโตทำง
ควำมคิดมำเพียงล ำพงั  แต่มีผูใ้หญ่ใจดีอย่ำงพ่ีเปเล่  มีครอบครัวท่ีเข้ำใจคอย
สนบัสนุนใหมี้โอกำสท ำงำนดี ๆ เพ่ือสงัคมอุบลรำชธำนี 
 

การเกาะเกีย่วกนั “แบบหลวม ๆ” 
 
 หลำย ๆ ท่ำนท่ีมีประสบกำรณ์เก่ียวกับเร่ืองรำวของกำรรวมกลุ่ม
กิจกรรม หรือกลุ่มชำวบำ้น ฯลฯ ซ่ึงโดยวิธีคิดทัว่ ๆ ไป  ในเวลำกำรรวมกลุ่ม เรำ
มกัจะคิดถึง “โครงสร้ำง” ว่ำในกลุ่มจะตอ้งมีต ำแหน่งอะไรบำ้ง  มีบทบำทหนำ้ท่ี
แบบไหน  จะจดักำรกลุ่มอย่ำงไร  ประมำณว่ำ ตอ้งมี กฎกติกำ มีระเบียบวำระท่ี
ชดัเจน  ซ่ึงคนส่วนใหญ่มีวิธีคิดแบบน้ีจริง ๆ  จนบำงคร้ังคนท ำงำนอำจจะเผลอ
ไปสรุปกลุ่มบำงกลุ่มท่ีพบ หรือท่ีตวัเองไปประเมิน ว่ำ น่ีไม่ใช่กลุ่ม เพรำะไม่มี
โครงสร้ำง แบบแผนกำรด ำเนินงำน แบบในต ำรำท่ีร ่ ำเรียนกนัมำ  หรืออำจจะ
สรุปว่ำ กำรด ำเนินงำนของกลุ่มในลกัษณะแบบน้ีไม่เหมำะ ไม่ย ัง่ยืน เพรำะไม่มี
กำรประชุมประจ ำเดือน ไม่เห็นตวัคณะกรรมกำรท่ีเป็นรูปธรรม   โครงสร้ำงทำง
ควำมคิดท่ีถูกก ำหนดตำยตวัว่ำจะต้องเป็นอย่ำงท่ีเรำคิด อย่ำงท่ีเรำเช่ือ จึงเป็น
ก ำแพงหนำท่ีสกดักั้นหนทำงของกำรเรียนรู้แบบเปิดกวำ้งพร้อมจะเรียนรู้ 

แต่ในธรรมชำติควำมเป็นจริงของกำรรวมกลุ่ม  ก็มีหลำกหลำยวิธีกำรอีก
เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัสภำพแวดลอ้ม  ตวักิจกรรม และควำมเช่ือในกำรท ำงำน  
อยำ่งกำรรวมกลุ่มของกลุ่มส่ือใสวยัทีน ท่ีไม่ไดใ้หค้วำมส ำคญักบั “โครงสร้ำง”  
แต่เนน้ใหค้วำมส ำคญักบักำรเรียนรู้ของ “ผูก้ระท ำกำร หรือ คณะท ำงำน” 
มำกกวำ่ 
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 ก ลุ่มส่ือใสวัยทีนมีกำร
รวมตัวกันอย่ำงหลวม ๆ 
ไม่ได้ก ำหนดตำยตัว ว่ำ
ใครมีต ำแหน่งอะไรใน
กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม  
แ ต่จะใช้ วิ ธีกำรจัดกำร
แบบห มุน เ วี ย น ให้ ไ ด้
เ รียนรู้งำนตำมบทบำท
หนำ้ท่ี  ซ่ึงยึดตวักิจกรรมท่ี

ท ำเป็นหลกัว่ำจะตอ้งมีหน้ำท่ี มีบทบำทอะไรบำ้งในกิจกรรมนั้น ๆ  ดงันั้นกำร
เกำะเก่ียวกนัก็จะใชวิ้ธีกำรไม่เป็นทำงกำร เพรำะแต่ละคนจะคอยติดตำมควำม
เคล่ือนไหวของกลุ่มอยู่ตลอดเวลำ  อย่ำงในช่วงเวลำท่ีไม่มีงำน  ไม่มีกิจกรรม  พ่ี
เปเล่ ก็จะคอยโทรศพัทห์ำคนโนน้คนน้ี  ว่ำท ำอะไรอยู่ ถำมสำระทุกข์ สุขดิบ ว่ำ
เป็นอย่ำงไรบำ้ง   ท ำให้เด็ก ๆ รู้สึกดี  รู้สึกผูกพนั และมำร่วมกิจกรรมกนัอย่ำง
ต่อเน่ืองตำมสภำพควำมเอ้ืออ ำนวยของแต่ละคน  
 เพรำะกำรท่ีเด็ก ๆ น้อง ๆ คณะท ำงำนอยู่กันคนละสถำบัน  คนละ
โรงเรียน เวลำก็จะต่ำงกนั เวลำว่ำงกบัเวลำเรียนก็จะไม่ตรงกนั  เลยถือเอำว่ำหำก
ใครวำ่งกส็ำมำรถท ำงำนในกลุ่มไดต้ำมควำมสมคัรใจ  กำรเกำะเก่ียวกนัก็จะอำศยั
กำรเรียนรู้บทบำทหนำ้ท่ีโดยหมุนเวียนเปล่ียนกนัไป  คือเนน้ตรงกำรเรียนรู้เร่ือง
บทบำทหนำ้ท่ีมำกกว่ำ หำกมีงำนก็จะมอบบทบำท  คนน้ีเป็นฝ่ำยพ้ืนท่ี ฝ่ำยเวที 
เคร่ืองเสียง ฝ่ำยอุปกรณ์ เคร่ืองแต่งหนำ้  และก็จะเปล่ียนกนัไปในแต่ละกิจกรรม
ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้หลำยบทบำท ผ่ำนกิจกรรมกำรท ำงำน  กำรเกำะกนัแบบหลวม ๆ 
กลบักลำยเป็นเกรียวท่ีแน่นแฟ้น ยิ่งข้ึน 
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พีว่.ี..ตัวช่วยตัวส าคัญเร่ืองงานละคร 
 

นบัเป็นโชคดีของกลุ่มส่ือใสวยัทีน ท่ีได ้“พ่ีวี” เขำ้มำช่วยเร่ืองงำนละคร
อีกแรง ซ่ึงจริงแลว้พ่ีวีเป็นคนอุบลโดยก ำเนิด  ช่วงก่อนหน้ำน้ีก็ท ำงำนเก่ียวกบั
กำรท ำละครอยู่ท่ี กรุงเทพมหำนคร  เรียนจบก็ท ำงำนเก่ียวกบัละคร มำ  6 ปี  เคย
เป็นรุ่นน้องในชมรมปำฐกถำและโต้วำทีกับพ่ีเปเล่ สมยัเรียนท่ีมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  พอดีกลบับำ้นท่ีอุบล พ่ีเปเล่เลย ชวนมำช่วยท ำ work shop ละคร ให้
นอ้ง ซ้อมละครให้น้อง  ๆ  ซ้อมไปซ้อมมำ ก็เลยตดัสินใจอยู่อุบล  ดว้ยควำมท่ี
เบ่ือกรุงเทพฯ  และพ่ีเปเล่ชวนท ำงำน และผกูพนักบังำนดว้ย   จึงประจวบเหมำะ
กบักำรอยำกมำอยูบ่ำ้น เขำ้ท ำนอง “โครงกำรบณัฑิตคืนถ่ิน” ประมำณนั้น 
 จะเห็นไดว้่ำกลุ่มเป้ำหมำยของกลุ่มส่ือใสวยัทีน คือ เยำวชน มีเคร่ืองมือ 
คือ ส่ือวิทยุ  ท ำให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้  งำนละครก็เร่ิมเขำ้มำมีบทบำทอย่ำง
จริงจงั  ตำมมำดว้ยงำนศิลปะเดก็  กิจกรรมทั้ง   3 อยำ่งเป็นเคร่ืองมือในกำรเรียนรู้
ทั้งหมด  เดก็ ๆร่วมเรียนรู้ดว้ยบทบำท  และหนำ้ท่ีนัน่เอง         
 

บทบาทหน้าทีข่องละครในมุม “พีว่”ี 
 

จริงแลว้งำนละครช่วยพฒันำหลำย ๆ อยำ่งเก่ียวกบัตวัเด็ก  ทั้งเสริมสร้ำง
ศกัยภำพท่ีมีอยูใ่หพ้ฒันำข้ึน  แต่ตอ้งเรียนรู้อยำ่งจริงจงั  ซ่ึงกระบวนกำรของละคร
จะเขำ้ไปพฒันำในเร่ืองของร่ำงกำย กำรใชท่้ำทำง กำรใชเ้สียง  กำรฝึกสมำธิ   ซ่ึง
ควำมรู้จำกกระบวนกำรของงำนละครสำมำรถเอำไปปรับประยุกต์ใช้ในกำร
ท ำงำน  ชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนไดเ้ป็นอย่ำงดี    จะเห็นไดจ้ำกเด็กหลำย ๆ คนท่ี
ผ่ำนกระบวนกำรละครแลว้ผลกำรเรียนจะดีข้ึน  ในขณะท่ีส่วนใหญ่หำกร่วม
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กิจกรรมอะไรก็ตำม เด็กมกัจะมีผลกำรเรียนแย่ลง   ซ่ึงเรำเขำ้ใจดีว่ำหนำ้ท่ีหลกั
ของเด็กคือ กำรเรียนหนงัสือ  แต่ตวัเด็กเองก็จะตอ้งคิดดว้ยว่ำจะสำมำรถเอำเร่ือง
น้ีไปใชก้บักำรเรียนไดอ้ย่ำงไรบำ้ง   นอกจำกเร่ืองขำ้งตน้เด็กก็จะไดใ้นเร่ืองของ  
ระบบกำรท ำงำนทั้งตวัเองและกำรท ำงำนเป็นทีม   วิธีกำรคิดเชิงระบบ  ท ำใหเ้กิด
กำรพฒันำศกัยภำพตวัเอง  ไม่เครียดหรือมุ่งมัน่กบักำรเรียนเพียงอยำ่งเดียว   
 ภำยใตเ้น้ือหำของละคร จะเป็นตวัส่ือสำร ใหค้นดูรับรู้เร่ืองรำว ใหแ้ง่คิด  
แต่ก่อนจะท ำก็ตอ้งหำขอ้มูล และตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตอ้งคน้ควำ้หำขอ้มูล 
แลว้มำคุยกนั เลือกประเดน็ วำงแผน และเขียนบท  งำนวิทยุก็เช่นเดียวกนั   ก็ตอ้ง
หำขอ้มูลท่ีถูกต้องมำน ำเสนอ   ภำยใตก้ำรหำขอ้มูลท่ีตัวเองสนใจและคิดว่ำมี
ประโยชน์  และเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีท ำอยู่ เช่น บุหร่ี ซ่ึงเร่ืองหลกั ๆ ท่ีเห็นได้
จำกกำรฝึกละคร ก็คือจะสำมำรถพฒันำเร่ืองกำรรับผิดชอบ  กำรรับผิดชอบ
ตนเอง   งำน และสงัคม   
 

งานศิลปะเด็กของกลุ่มส่ือใสวยัทนี  ในมุมพีเ่ปเล่ 
 
 โครงกำรศิลปะเสริมสร้ำงพฒันำกำรเรียนรู้เพ่ือเด็กดอ้ยโอกำสจงัหวดั
อุบลรำชธำนี หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ “โครงกำรศิลปะเด็ก” ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก 
กองทุนคุม้ครองเด็ก กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึง
กลุ่มส่ือใสวยัทีน ร่วมกบั ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียนจงัหวดัอุบลรำชธำนี (ศนจ.) 
ในฐำนะรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำเครือข่ำยในกำรร่วมจัด
กำรศึกษำนอกโรงเรียน ให้กบัเด็กเร่ร่อนในรูปแบบบูรณำกำร ไดร่้วมด ำเนิน
โครงกำรในพ้ืนท่ี 6 ชุมชน ในเขตเทศบำลนครอุบล  ซ่ึงอำชีพคนในชุมชนส่วน
ใหญ่ก็คือ กำรขำยพวงมำลยั เก็บขยะขำย หำของเก่ำ เด็ก ๆ ตอ้งออกไปท ำงำน 
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เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว เป็นกำรรับภำระหนำ้ท่ีเกินวยั ขำดสมำธิในกำรเรียน
หนงัสือ ขำดโอกำสในกำรเขำ้ถึงดำ้นสังคม กำรศึกษำ นนัทนำกำร ศิลปะ  และ
กำรเรียนรู้ดำ้นอ่ืน ๆ    

กำรจดักิจกรรมศิลปะเด็กทั้ง 
6 ชุมชน เร่ิมจำก อำสำสมคัร
จะมีกิจกรรมสันทนำกำร 
เกมส์และกำรละเล่นต่ำง ๆ 
ใหเ้ดก็ ๆ ไดส้นุกสนำน และ
เกิดควำมคุ้นเคย เด็ก ๆ จะ
ได้เ ปิดตัวเองโดยไม่ รู้ตัว 

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเร่ิมกิจกรรมศิลปะ ในกำรท ำแต่ละคร้ังก็จะเป็น
กิจกรรมท่ีไม่เหมือนกนั เด็ก ๆ จึงไดส้นุกกบักิจกรรมศิลปะต่ำง ๆไม่ซ ้ ำกนั อนั
ไดแ้ก่ กำรวำดภำพระบำยสี กำรป้ันดินเหนียว กำรท ำหุ่นมือจำกกระดำษและกำร
ท ำผำ้มดัยอ้มสีจำกธรรมชำติ  

“โครงกำรศิลปะเดก็” แมเ้ป็นโครงกำรเลก็ ๆ ทั้งงบประมำณ และ
ระยะเวลำ หำกจะใหเ้กิดกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยืนแก่เดก็และเยำวชนใน
ชุมชน ตอ้งมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ถือไดว้ำ่ผล
ของโครงกำร ไดเ้กิดส่ิงดี ๆ ข้ึนแก่เด็ก ๆ ในชุมชน และเยำวชนกลุ่มส่ือใสวยัทีน 
เป็นอยำ่งมำก จนประเมินค่ำมิได ้ ส่ิงดี ๆ ท่ีเกิดข้ึน เปรียบเหมือนเรำปลกูเมลด็
พนัธ์ุแห่งควำมดีงำม ลงในใจของพวกเขำ ควำมดีงำมเหล่ำน้ีจะอยูใ่นใจของพวก
เขำตลอดไป เรำไดแ้ต่เฝ้ำมองกำรเติบโตอยำ่งชำ้ ๆ และไม่วำ่เขำจะอยูท่ี่ไหน มี
อำชีพอะไร หวงัเพียงสักวนัหน่ึงพวกเขำจะไดแ้บ่งปันควำมดีงำมใหผู้อ่ื้นต่อไป 
 เร่ืองงำนศิลปะเดก็ พ่ีเปเล่  จะใหน้อ้ง ๆ อำสำสมคัร  เป็นคนจดักำรใน
พ้ืนท่ีหลงัจำกท่ีไดร่้วมกนัวำงแผนแลว้  เดก็ ๆ ในชุมชนหมู่บำ้น  เช่น โรงเรียน
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ขยำยโอกำส กจ็ะไดท้ ำกิจกรรมท่ีไม่ค่อยไดท้ ำ  เช่นวำดรูป ป้ันดิน นอ้ง ๆ 
อำสำสมคัรกจ็ะไดเ้รียนรู้เร่ืองของกำรเป็นผูใ้ห ้  กำรเป็นผูรั้บผำ่นประสบกำรณ์
ตรง 
 ถำ้ลองมองในเชิงวิธีกำรท ำงำนระหว่ำงเด็กกลุ่มในเมือง และกลุ่มเด็กใน
โรงเรียนขยำยโอกำสพ้ืนท่ีนอก ๆ พ่ีเปเล่บอกว่ำในเชิงกระบวนกำรท ำงำนนั้นไม่
ต่ำงกนั ก็คือจะท ำกิจกรรมคลำ้ย ๆ กนัระหว่ำงคนสองกลุ่ม  แต่ถำ้พูดถึงควำม
สนใจของกลุ่มเป้ำหมำย  กำรเรียนรู้จำกโรงเรียนขยำยโอกำสหรือโรงเรียนต่ำง
อ ำเภอ  จะเรียนรู้ไดม้ำกกว่ำ  จะเห็นไดว้่ำพอมีกิจกรรมเขำ้ไปเด็กจะสนใจมำก ๆ  
เพรำะไม่ค่อยมีกิจกรรมเขำ้ไป  ในขณะท่ีเด็กในเมือง   จะมีส่ือเยอะ  มีทำงเลือก
เยอะ มีกิจกรรมทำงเลือกเยอะมำก ๆ    

ส ำหรับเด็กดอ้ยโอกำสในชุมชนเมืองก็จะมีบทเรียนกำรท ำงำนท่ีต่ำงกนั
ไปอีก เขำจะเป็นนอ้งตวัเล็ก ๆ กลุ่มเล็ก ๆ แต่ประสบกำรณ์ท่ีเคำ้ไดเ้จอมำไม่ได้
เล็กตำม บำงคนเจอเร่ืองรำวท่ีเด็กไม่ควรเจอ  เด็กก็จะมีควำม “ก๋ำกั่น” ตำม
ประสบกำรณ์ท่ีเคำ้เจอ พอไปท ำกิจกรรมแรก ๆ จึงจ ำเป็นตอ้งปรับตวัเรียนรู้กนั
และกนั   
 

วธิีการสร้างแรงบันดาลใจภายใต้เนือ้หางาน 
 
วิธีคิด และวิธีกำรท ำงำนแบบจิตอำสำ ท่ีตอ้งมีจิตใจท่ีพร้อมท่ีจะท ำคุณประโยชน์
ใหก้บัสังคม ชุมชนบำ้นเกิด  ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะสร้ำงกนัไดง่้ำย ๆ ในกระแสสังคมท่ี
ปลูกฝังใหเ้กิดกำรเอำรัดเอำเปรียบแก่งแย่งแข่งขนั ช่วงชิงเพ่ือควำมเป็นหน่ึง ทั้ง
ในระบบกำรศึกษำ และกำรใชชี้วิตประจ ำวนั   เด็กท่ีเติบโตข้ึนมำภำยใตส้ังคม
ของระบบทุนจึงถูกยดัเยียดวิธีคิดแบบเห็นแก่ตวั ฝังรำกลึกอยู่ในโครงสร้ำงทำง
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ควำมคิด  แต่หนทำงแห่งกำรเอำชนะจิตใจตัวเองท่ีถูกสังคมเอำรัดเอำเปรียบ
ปลกูฝังมำนำน ก็สำมำรถเปล่ียนแปลง วิธีคิด วิถีปฏิบติั ไดด้ว้ยกำร  ใหพ้ื้นท่ี  ให้
บทบำท  เดก็ ๆ ไดคิ้ดทบทวน เรียนรู้ผำ่นกำรท ำงำนใหซึ้มซบัคุณค่ำ  ควำมหมำย 
ของกำรท ำงำนเพ่ือสังคม สร้ำงสังคมท่ีน่ำอยู่  ซ่ึงอย่ำงนอ้ยท่ีสุดก็เป็นกำรพฒันำ
ตวัเรำเอง 

กำรให้พ้ืนท่ี  และให้บทบำท ผ่ำน
กิจกรรมกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะเป็น
งำนละคร  กำรจดัรำยกำรวิทยุ   จึง
เป็นส่ิงท่ีท ำใหน้อ้ง ๆ คณะท ำงำน 

ได้มีโอกำสเข้ำมำเรียนรู้
ตลอดเวลำ อย่ำงเช่น ทำงกลุ่มส่ือ
ใสวัยทีน ได้จัดสรรเวลำ  ในส่ือ

วิทยุใหน้อ้ง ๆ ไดจ้ดัรำยกำรกนัคนละ 1 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งมีกำรเตรียมงำน เตรียม
ข้อมูล ท่ีตัว เองสนใจ และเป็นประโยชน์  มำน ำ เสนอสู่ผู ้ฟั ง   มี ปัญหำก็
ปรึกษำหำรือกนัเพรำะสมำชิกในกลุ่มไดเ้จอกนัอยู่เป็นประจ ำ  แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นทุก
อย่ำงก็พ่ึงเร่ิมไดไ้ม่นำนเท่ำไหร่ ท ำใหก้็ตอ้งคิดทบทวนกนัอยู่เร่ือย ๆ เหมือนกนั
วำ่  ทุกอยำ่งท่ีท ำมำ ทั้งรำยกำรวิทย ุทั้งงำนละคร ทั้งงำนศิลปะ  ว่ำมนัใช่ไหม  ได้
หรือยงั เรำเดินมำถกูทำงหรือเปล่ำ  เป็นกำรสรุปบทเรียนอยูเ่สมอ ๆ 
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การส่ือสาร และท าความเข้าใจกบัทางบ้าน ของน้อง ๆ ในกลุ่มส่ือใส
วยัทนี 
 
 ปัญหำท่ีเรำมกัจะพบบ่อยในช่วงเวลำกำรท ำงำนกบักลุ่มเด็กและเยำวชน
ปัญหำหน่ึงก็คือ กำรส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัผูป้กครองของเด็ก  ซ่ึงนอกจำก
คนท ำงำนจะตอ้งสร้ำงควำมไวเ้น้ือเช่ือใจใหผู้ป้กครองไดเ้ห็น และเช่ือมัน่แลว้ ตวั
กิจกรรมท่ีเดก็ ๆ ท ำก็ตอ้งเป็นเคร่ืองกำรันตรีตวัเองไดว้่ำ มำร่วมกิจกรรมแลว้เกิด
ประโยชน ์เดก็พฒันำข้ึน มีกำรเจริญเติบโตทำงควำมคิดและสติปัญญำ 
 ควำมคำดหวงัเร่ืองผลกำรเรียนท่ีดี  ควำมเป็นห่วงเร่ืองกิจกรรมเกรงว่ำ
จะไปตดัทอนเวลำในกำรศึกษำเล่ำเรียน  ควำมเป็นห่วงเร่ืองควำมปลอดภยั ต่ำง ๆ 
นำนำ  เหล่ำน้ีลว้นตอ้งอำศยัค ำอธิบำย ทั้งจำกตวัคนท ำงำน  และตวัเด็กเอง ว่ำจะ
ส่ือสำรกับผู ้ปกครองอย่ำงไร  หรือบำงพ้ืนท่ีบำงกลุ่มอำจจะใช้วิธีกำรดึง
ผูป้กครองให้มำร่วมรับรู้เน้ือหำกิจกรรมท่ีเด็ก ๆ ก ำลงัท ำ เพ่ือท ำงำนกบัทั้งเด็ก 
และครอบครัวไปในขณะเดียวกนั 
 เรำลองมำดูวิธีกำรส่ือสำรกบัครอบครัวทำงบำ้น ของนอ้ง ๆ กลุ่มส่ือใส
วยัทีนว่ำเขำใชวิ้ธีกำรอย่ำงไรบำ้ง เผื่อว่ำจะเป็นประโยชน์กบันอ้ง ๆ คนอ่ืน ๆ ท่ี
ก ำลงัประสบปัญหำกบักำรส่ือสำรกบัทำงครอบครัว 
 “น้องเท่ห์” :  บอกวำ่  “จริง ๆ พ่อแม่กเ็ป็นห่วง  แต่เราแบ่งเวลาได้   
ระหว่างงานของกลุ่ม กับงานท่ีบ้าน  เวลาจะไปร่วมประชุมกต้็องบอกพ่อแม่ก่อน  
ว่ามีประชุมจะต้องกลบัดึก อีกอย่างพ่อแม่เช่ือมั่นในกิจกรรมท่ีเรามาร่วมว่ามี
ประโยชน์ ท้ังกับตัวเรา และสังคม”  
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 “น้องอู๋” : “ในส่วนของผม  คล้าย ๆ กับบฟุเฟ่ ไปได้ตามใจ  แม่บอกขอ
แค่ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน รับผิดชอบตัวเองได้  บอกไว้ก่อนว่าไปไหน   พ่อแม่
เปิดให้สามารถไปร่วมเรียนรู้ได้อย่างเตม็ท่ี” 
 “น้องแต้ว” :  “ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการเรียน   แรก  ๆ  พ่อแม่ก็
เป็นห่วง เพราะกลวัว่าจะกระทบการเรียนไหม จะท าให้เราไม่สนใจการเรียนไหม  
จะมีผลกับการเรียนไหม แต่เราต้องอธิบายให้พ่อแม่ฟัง  ว่าตัวเราสามารถพัฒนา
ตัวเองไปได้อย่างไรบ้าง  ท้ังเร่ืองการผ่อนคลาย ท้ังเร่ืองการอธิบายเร่ืองราวให้
เหตุให้ผลได้  รวมถึงการท่ีเราเป็นผู้ใหญ่ขึน้ มีท่าทางการแสดงออกท่ีดีขึน้  โดย
ภาพรวมกคื็อเราสามารถจัดการกับตัวเองได้  และในส่วนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเดก็
ท่ีเราไปท ากิจกรรมด้วย  ตัวเองรู้สึกว่าดีเพราะท าให้คนอ่ืนมีความสุขร่วมไปกับ
เราได้  พ่อแม่กเ็ข้าใจ” 
 “น้องส้ม” :  “พ่อจะปล่อยเป็นอิสระให้คิดเอง ท าเอง แรกท่ีไปประกวด 
พ่อจะไม่รู้ พอท าไปซักพักลองบอกพ่อ  ว่าจะเป็นยังไง  พ่อกโ็อเค  พ่อให้ค้นหา
ประสบการณ์ตัวเอง แต่ให้ดูแลเร่ืองเรียนอย่าให้เกรดตก  ให้ตัดสินใจเอง  
บางคร้ังพ่อก็จะถาม   เรามีความสุขไหมกับกิจกรรมท่ีท า  ประมาณว่า  ให้เรา
ค้นหาตัวเองด้วย  ถ้าจะไปต่างจังหวัดในช่วงของวันเรียน กจ็ะถามพ่อ และพ่อก็
จะพูดให้แง่คิด และให้เราตัดสินใจ  แต่เวลาว่างวันหยุดท่ีไม่ได้เรียน พ่อกจ็ะไม่
ว่า” 
 “เบลว์” :   “ด้วยความท่ีตัวเองเป็นเด็กหอมาเรียนปีหน่ึง ทางบ้านกจ็ะ
เป็นห่วง ตอนแรกท่ีเข้ามา  ท่ีบ้านกจ็ะถามว่าไหวไหม  เพราะเป็นคนขีอ้ายไม่กล้า
แสดงออก  เป็นคนคบเพ่ือนไม่ก่ีคน แต่พอมาร่วมกิจกรรมท าให้ได้เปิดตัวเองได้
เจออะไรเยอะ  แต่ท่ีบ้านกเ็ป็นห่วง  แต่พอบอกว่าไปท าค่ายกับพ่ีวี พ่ีเปเล่แม่กจ็ะ
ปล่อย เพราะรู้ว่าไปท าได้เร่ืองดี ๆ และเสริมสร้างศักยภาพตัวเอง” 
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 “จุ้ย”  :   “แม่จะเข้าใจ ว่าเราชอบร่วมกิจกรรม และตัวเองกพ็ยายามสรร
หากิจกรรมเพ่ือเข้ามาร่วม  แต่ก่อนอยู่ชมรมสโมสรฟุตบอลท่ีอุบล  แล้วเพ่ือนก็
ชวนไปจัดรายการวิทย ุจนเจอพ่ีเปเล่ เจอกับกลุ่มส่ือใสวัยทีน   มีช่วงหน่ึงท่ีท าค่าย
ถ่ี ๆ กไ็ม่ค่อยอยู่ บ้าน แม่กไ็ม่ค่อยไว้ใจ เร่ิมเป็นห่วง กลัวส่งผลกระทบเร่ืองการ
เรียน   เรากต้็องหาโอกาสเข้าไปคุยกับแม่  แม่กเ็ลยบอกมาว่า  “อันได๋มันดีกเ็ฮ็ด
เอาซะลกู”  แต่แม่กเ็ข้าใจ ขอแค่การเรียนไม่ตก  ขอแค่ให้ท าดี”  
 

ท ากจิกรรมเสริมการเรียน... ในมุมของเยาวชน 
กลุ่มส่ือใสวยัทีน 
 

“นอ้งแตว้” สำวน้อยหน้ำตำสดใส ท่ำทำงทะมดัทะแมง แววตำมุ่งมัน่
และจริงจงั เร่ิมร่ำยภำษำท่ีชดัถอ้ยชดัค ำ มีเสียงต ่ำสูง เบำบำ้ง ดงับำ้ง ฟังแลว้ร่ืนหู 
แถมมีท่ำทำงประกอบลีลำของภำษำมือในกำรอธิบำยถึงเหตุผลของกำรมำร่วม
กิจกรรมในกลุ่มส่ือใสวยัทีนกบักำรพฒันำตวัเองในมุมต่ำง ๆ   นอ้งแตว้เร่ิมเล่ำว่ำ
.....  กำรเรียนในช่วง...ม.ปลำยเร่ิมเครียด เพรำะมีกำรแข่งขนั มีควำมจ ำเป็นตอ้ง
เรียนพิเศษ  เพรำะงำนเยอะข้ึน บทเรียนยำกข้ึน  ชีวิตในโรงเรียนและท่ีบำ้นตอ้ง
เนน้ท่ีกำรเรียนอยำ่งเดียว อย่ำงอ่ืนแทบจะไม่ไดส้นใจเลย   ช่วงหน่ึงมีค่ำยของส่ือ
ใสวัยทีน  จัดให้มีกำรอบรมเร่ืองส่ือร้ำยส่ือดี  ก็ลองเข้ำไปร่วม  แรกก็ไม่
ประทบัใจเท่ำไหร่  และคิดว่ำตวัเองจะไม่ไหว  เพรำะเน้ือหำในกำรฝึกอบรมเป็น
เร่ืองวิชำกำรลว้น ๆ ประมำณวำ่เป็นเชิงเน้ือหำ มำกกวำ่กำรปฏิบติั 

ต่อมำในช่วงปลำยปี ...พ่ีเปเล่ก็โทรศพัท์ติดต่อมำ  ชวนเขำ้ค่ำยละคร ท่ี
ศูนยวิ์จยัขำ้ว   นบัตั้งแต่นั้นก็เร่ิมคลุกคลี กบักลุ่มเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอ้ง ๆ ในกลุ่มส่ือ
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ใสวยัทีน และมีงำนค่ำยต่อมำเร่ือย ๆ  จนคิดวำ่สำมำรถเอำชนะตวัเองได ้ สำมำรถ
คิดได ้ ท ำได ้ท ำกิจกรรมหลำยอยำ่งหลำยหนำ้ท่ี จนพฒันำสู่กำรเป็นพ่ีเล้ียงได ้
 ในช่วงเวลำท่ีอยู่โรงเรียน เรำก็รู้สึกว่ำตวัเองพฒันำข้ึนมำก   เพรำะใน
กิจกรรมกำรเรียนโดยเฉพำะงำนกลุ่มเรำสำมำรถสอนเพ่ือนและจดักำรหนำ้ท่ีให้
เพ่ือนได ้แบ่งงำนกนัได ้ ให้บทบำทเพ่ือนไดท้ ำงำน  ตวัเองก็สำมำรถส่ือสำรให้
คนอ่ืนเรียนรู้เขำ้ใจได ้ จึงคิดว่ำกำรพฒันำตวัเองให้มีศกัยภำพสูงข้ึนไม่ใช่ตอ้ง
เรียนอย่ำงเดียว  หรือเฉพำะแค่ตอ้งอ่ำน ตอ้งสอบ  หำกแต่เร่ืองของกำรส่ือสำร 
กำรน ำเสนอ  กำรแบ่งบทบำท กมี็ควำมจ ำเป็น  อย่ำงเช่น เม่ือก่อนเวลำท ำรำยงำน
เรำก็จะเป็นคนท ำ หำขอ้มูลเขียนให้เพ่ือนไปน ำเสนอ แต่ทุกวนัน้ีพฒันำข้ึนมำก 
สำมำรถส่ือสำรได้ดี เขียนได้ดี   ยิ่งพอได้มีโอกำสจัดรำยกำรวิทยุ  รวมทั้ ง
กิจกรรมหลำย ๆ อยำ่งยิ่งเห็นควำมเปล่ียนแปลงในตวัเอง   
 ส ำหรับ “นอ้งอู๋” เป็นนอ้งนกัศึกษำชั้นปีท่ี 2 วิชำเอกกำรโทรคมนำคม 
จำกวิทยำลยัเทคนิคอุบลรำชธำนี ซ่ึงเป็นนอ้งอีกคนในกลุ่มส่ือใสวยัทีน  นอ้งอู๋ คิด
ว่ำผลจำกกำรร่วมกิจกรรมของกลุ่มส่ือใสวยัทีน ท ำให้เขำไดก้ระบวนกำรคิดท่ี
เป็นระบบ ไดว้ิธีกำรพูด กำรสนทนำท่ีพฒันำข้ึน และไดก้ ำลงัใจเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
เวลำท ำงำนกบัเดก็ดอ้ยโอกำส  ท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่เขำไม่มีโอกำสเหมือนเรำ  อยำ่งนอ้ย
ท่ีสุดกำรไดไ้ปรู้ไปเห็น ไปท ำกิจกรรมดี ๆ ให้เด็กนอ้ง ๆ ท่ีดอ้ยโอกำส ก็ท ำให้
นอ้งอู๋ เกิดก ำลงัใจกบัตวัเอง  และในเวลำเรียน กำรน ำเสนอหนำ้ชั้น ก็จะพูดไดดี้
ข้ึน เกิดจำกประสบกำรณ์จำกกำรจัดรำยกำร  ครูก็จะช่ืนชม  เพรำะปกติเด็ก
เทคนิคจะพดูไม่เก่ง   

“นอ้งเท่ห์” เดิมทีเป็นเด็กเกเรมำก ๆ  ก่อนกำรมำร่วมกลุ่มจะติดเกมส์  
เพ่ือนพำสูบบุหร่ี ลองด่ืมสุรำ  วีรกรรม ของน้องเท่ห์มีค่อนข้ำงเยอะ เช่นว่ำ  
ประมำณสำมเดือนท่ีไม่เขำ้เรียนเลย  เพรำะ เกมส์ข้ึนสมอง!!!!! นอ้งเท่ห์บอกวำ่.... 
“ทีแรกกคิ็ดว่าจะเลิกเล่นเกมส์เหมือนกัน  ตั้งใจแต่งตัวไปโรงเรียน ลาแม่ไปเรียน 
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พอได้ยินข่าวว่ามีเกมส์ใหม่เข้า ใจกอ็ดไม่ได้ขับรถเลยโรงเรียนไปเลย”     พ่ีเปเล่
รู้จกันอ้งเท่ห์ผำ่นอำจำรยท่ี์โรงเรียนซ่ึงเป็นเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกบักลุ่มส่ือใส
วยัทีน  ประมำณว่ำอำจำรยอ์ยำกจะให้ช่วยเหลือเด็กคนน้ี  พ่ีเปเล่จึงมำชวนนอ้ง
เท่ห์เขำ้ workshop ละคร นอ้งเท่ห์ก็เลยตกลงว่ำจะไป ทั้งท่ีในใจกลำ้ ๆ กลวั ๆ   
เพ่ือนร่วมโรงเรียนเทศบำลสุขส ำรำญ ไปกนัห้ำคน ต่ำงก็กลวั โดนหลอก โดน
โกหก  ทีแรกไม่ไวใ้จเท่ำไหร่   

พ่ีเปเล่ และพ่ี ๆ ในกลุ่มกเ็ร่ิมมำบอกมำสอน วำ่เกมส์ ไม่ดี ท ำใหค้น
สมองเส่ือม  แลว้กพ็วกพ่ี ๆ จะพำท ำละครเก่ียวกบัเร่ืองสุรำ บุหร่ี  ตอนนั้นยงัไม่รู้
วำ่มนัจะมีพิษภยัมำกขนำดน้ี  ไดดู้รูปปอด คนสูบบุหร่ี เลยท ำใหก้ลวัมำก ๆ 
หลงัจำกผำ่นกระบวนกำรของงำนละคร นอ้งเท่ห์กม็ำร่วมกิจกรรมของกลุ่มอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  ผลกำรเรียนกดี็ข้ึนเพรำะไม่ไดไ้ปยุง่เก่ียวกบัเกมส์ เกรด จำกเดิมท่ีเคย
ได ้1.8  กพ็ฒันำข้ึนเป็น  3.3  และไดรั้บทุนกำรศึกษำอีก 1,500 บำท  ปัจจุบนัทำง
อำจำรยท่ี์โรงเรียนของนอ้งเท่ห์กบ็อกวำ่ นอ้งเท่ห์มีพฒันำกำรดีข้ึน มีควำม
รับผิดชอบมำกข้ึน   
 ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัอย่ำงหน่ึงท่ีน่ำจะเป็นบทพิสูจน์กำรท ำงำน  ของคนท่ี
ท ำงำนเร่ืองเด็กและเยำวชน ก็คือ ศักยภำพและควำมสำมำรถของเด็กท่ีถูก
พฒันำข้ึน  ทั้งเร่ืองผลกำรเรียน  พฤติกรรมควำมเปล่ียนแปลง กำรกลำ้พูด กลำ้
เจรจำ  ลว้นเป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งไดข้องกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจจะตอ้งรอเวลำกำร
ผลิดอกออกผลหลงัจำกผำ่นกำรรดน ้ำพรวนดินมำช่วงระยะเวลำหน่ึง   เร็วบำ้ง ชำ้
บำง ข้ึนอยู่กบักำรตอบรับ และกำรเขำ้ไปท ำงำนในโครงสร้ำงควำมคิดของเด็ก
ผำ่นกิจกรรมและเคร่ืองมือท่ีเรำใช ้   แต่ในอีกมิติหน่ึงของกำรกำรเปล่ียนแปลงท่ี
เรำอำจจะจับต้องได้ยำก มองเห็นได้ไม่ชัดเจนคือ กำรเปล่ียนแปลงในเร่ือง
คุณธรรม ควำมดีงำมของจิตใจ เก่ียวกบักำรเป็นผูใ้ห้ ผูรั้บท่ีดี ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญั
มำก ๆ ในกำรหล่อหลอมใหเ้ดก็เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภำพ และเป็นแกนส ำคญั
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ของวิธีคิด วิธีปฏิบติัท่ีเด็กไดแ้สดงออกผ่ำนพฤติกรรม ท่ำทำง บุคลิกภำพ ฯลฯ 
นอกเหนือจำกน้ีแลว้ยงัก่อใหเ้กิด ควำมภำคภูมิใจรักใคร่เอน็ดูเด็ก ๆ เยำวชน จำก
ผูป้กครองท่ีจะตอ้งเร่ิมหันมำมองกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีของบุตรหลำน
ของตน และหนักลบัมำใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลเอำใจใส่เด็ก ๆ  เพรำะเด็กก็ถือ
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในกำรเปล่ียนแปลงผูป้กครองดว้ยเช่นเดียวกนั   
 

บทส่งท้ายกบัอนาคตงานเยาวชนทีเ่มอืงดอกบัว 
 

ปัจจุบนัเร่ืองงำนเยำวชนท่ีอุบลเร่ิมคึกคกั  คือไม่ไดต่้ำงตนต่ำงท ำ  เร่ิมมี
กลุ่มคน มีแหล่งทุน หลำกหลำย มีหลำย ๆ องคก์รเขำ้มำ  เครือข่ำยเยำวชนท่ีมีอยู่ก็
มีกำรประสำนงำนกนั  ท ำให้สำมำรถทรำบว่ำใครท ำอะไรท่ีไหน  ในส่วนของ
กลุ่มส่ือใสวยัทีนก็เร่ิมท่ีจะเห็นเน้ืองำนชดัเจนข้ึนมำก  รวมทั้งเห็นเยำวชนท่ีท ำ
กิจกรรมร่วมดว้ยชดัเจนข้ึนว่ำมีกลุ่มไหนบำ้ง กลุ่มผูใ้หญ่ใจดีก็เร่ิมเขำ้มำมีส่วน
ร่วมมำกข้ึน มีกำรพูดคุยสนบัสนุนในรูปแบบต่ำง ๆ ค่อนขำ้งมำก  ส่วนหน่ึงท่ีท ำ
ให้กิจกรรมของกลุ่มส่ือในวยัทีนเป็นท่ีรู้จกัและสำมำรถเคล่ือนตวัไปไดเ้ร่ือย ๆ 
เพรำะ ตวักิจกรรมท่ีท ำ  เคร่ืองมือท่ีใช ้ ไม่ว่ำจะเป็น ส่ือวิทยุ  งำนละคร และงำน
ศิลปะ  เป็นเคร่ืองมือท่ีส่ือสำรไดร้วดเร็ว  เขำ้ถึงไดง่้ำย  และเห็นรูปธรรมชดัเจน   
 เ ป็นเ ร่ืองท่ีน่ำยินดี ท่ีผู ้ใหญ่ใจดี มำร่วมท ำงำนกับเด็กในจังหวัด
อุบลรำชธำนีมำกข้ึน และกลุ่มเยำวชนเองท่ีเคล่ือนงำนอยู่ท่ีจังหวดัอุบล ก็มี
หลำกหลำยกลุ่ม ซ่ึงมีจุดเนน้กำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกนัไป    แต่ก็มีจุดเช่ือม  เช่น 
สภำเดก็ของจงัหวดัอุบลรำชธำนี   ซ่ึงกำรมีกลุ่มแตกต่ำงหลำกหลำยมีขอ้ดีในแง่ท่ี
เรำจะไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  จริง ๆ แลว้  ผูใ้หญ่ใจดีจะมำทีหลงั ซ่ึง
เม่ือก่อนกำรสนบัสนุนกิจกรรมเด็กมีนอ้ยมำก เพรำะมีเง่ือนไขเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 
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กฎระเบียบมำกมำย  ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนควำมคิดผูใ้หญ่แบบค่อย
เป็นค่อยไปเช่นกนั  
 อนำคตของงำนเด็กและเยำวชนท่ีจงัหวดัอุบลรำชธำนี น่ำจะงอกงำมข้ึน
เร่ือย ๆ  เพรำะเกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ระหว่ำงกลุ่มเด็ก ๆ และ
คนท ำงำน  รวมทั้งมีกลุ่มผูใ้หญ่ใจดีท่ีมีวิสัยทศัน์มำเติบเต็มก ำลงักำรขบัเคล่ือน
งำนให้เห็นทิศทำงในแต่ละส่วนท่ีชดัเจนมำกยิ่งข้ึน  ในส่วนของกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กจ็ะท ำใหก้ลุ่มต่ำง ๆ เกิดกำรพฒันำทกัษะกำรท ำงำนใหมี้ศกัยภำพเพ่ิมมำก
ข้ึน  “เดก็” จึงไม่ไดโ้ดดเดียวเติบโตตำมล ำพงัอยำ่งท่ีเคยเป็นมำ 
 
 มิติกำรพฒันำในเร่ืองเดก็ และเยำวชน  ค่อนขำ้งมีควำมสลบัซบัซอ้น ทั้ง
ในแง่ของเคร่ืองมือกำรท ำงำนท่ีมีมำกมำย  รวมทั้งกลุ่มเป้ำหมำยเด็ก ท่ีมีควำม
แตกต่ำงหลำกหลำย  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี “คนท ำงำน” เก่ียวกบังำนเด็กตอ้งพิจำรณำเป็น
พิเศษว่ำอะไรเหมำะสม  หำกแต่ กำรเร่ิมตน้ในส่ิงท่ีตวัเองมี และถนดัน่ำจะเป็น 
ทำงออกหน่ึงท่ีท ำใหเ้กิดกำรประยุกตค์วำมรู้ เคร่ืองมือ ในกำรท ำงำนกบัเด็กและ
เยำวชน ให้มีควำมหลำกหลำย และเป็นกำรเพ่ิมทำงเลือกในกำรพฒันำ ให้เกิด 
“ทำงเลือก” ใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนไดอ้ยำ่งครอบคลุม   
 กำรเลือกเคร่ืองมืออย่ำง “งำนละคร  ส่ือวิทยุ  และศิลปะเด็ก” ของกลุ่ม
ส่ือใสวยัทีน จึงเป็นกำรเร่ิมตน้งำนพฒันำเด็กและเยำวชนจำกควำมถนัด และ
สนใจ ของคนท ำงำน ท่ีเร่ิมตน้จำกกำรท ำกิจกรรมเลก็ ๆ  ตำมก ำลงัควำมสำมำรถ
ของตน  ซ่ึงเป็นกำรท ำกิจกรรมจำกจุดเลก็ ๆ เลก็ ง่ำยและงดงำม มีศกัยภำพ มีพลงั  
จะส่งผลให้สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีควำมคล่องตวั  ในขณะท่ี
กำรเร่ิมงำนแบบยิ่งใหญ่แต่ขำ้งในยงัไม่มีอะไร อำจจะท ำใหส้ิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 
 ผลจำกกำรพฒันำศักยภำพเด็กและเยำวชน โดยกลุ่มส่ือใสวยัวยัทีน  
ไม่ไดก่้อใหเ้กิดกำรพฒันำศกัยภำพเพียงแค่เด็กกลุ่มเป้ำหมำยเท่ำนั้น  หำกแต่นอ้ง 
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ๆ เยำวชนคณะท ำงำน ยงัได้เกิดกำรพฒันำศักยภำพ เรียนรู้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน ผำ่นตวักิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งงำนละคร งำนนกัจดัรำยกำร  งำนศิลปะเด็ก   จะ
เห็นได้ว่ำในโลกแห่งกำรสร้ำงสรรค์จินตนำกำรในกำรท ำงำนผ่ำน “ส่ือวิทยุ
ชุมชน งำนละคร และศิลปะเด็ก” ของกลุ่มส่ือใสวยัทีน จึงเป็นพ้ืนท่ี “ส่ือ” และ 
“เคร่ืองมือ” กำรท ำงำน  ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และสร้ำงผลสะทอ้นกลบัได้
รวดเร็ว ชัดเจน โดยทั้ งหมดทั้ งปวงเกิดจำกกำรประยุกต์ควำมรู้ ควำมถนัด
เช่ียวชำญ ของ “พ่ีเปเล่”  และ “พ่ีวี”  และน้อง ๆ แกนน ำคณะท ำงำนให้ได้มี
โอกำสไดท้ ำส่ิงดี ๆ ใหก้บัสงัคมเมืองอุบลรำชธำนีดงัเช่นปัจจุบนั   
 
.................................................................................. 
 
 
ติดตำมเร่ืองรำวกิจกรรมดี ๆ ของกลุ่มส่ือใสวยัทีนไดท่ี้  
http://ubonteensmediagroup.blogspot.com/ 
 

 

 

 

http://ubonteensmediagroup.blogspot.com/
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กว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนชาวนาบ้านปลาบู่ 

เชำ้วนัท่ี 16 ตุลำคม 2551 ประมำณ เจ็ดโมงเชำ้ มีเสียงร้องเรียกดงัมำจำกประตู
หนำ้บำ้นของผม “น้าหนุ่มจะไปหรือยัง เพ่ือน ๆ พร้อมแล้ว” เสียงของนอ้งหยก
ร้องเรียก!!! ในขณะท่ีผมเองเองยงัสำละวนกบักำรแต่งตวั เตรียมของ และวุ่นวำย
กบักำรจดักำรเจำ้ตวันอ้ยสองตวัในครอบครัวใหพ้ร้อมเดินทำงไปดว้ย  น่ีแหละ
หนอชีวิตของคนท ำงำนท่ีมีครอบครัว ช่ำงวุ่นวำยเสียน่ีกระไร ผมตดัพอ้บ่นพึม
พร ำกบัตวัเองไปตำมเร่ืองตำมรำว   เชำ้วนัน้ีเป็นวนัท่ีผมตอ้งพำเด็ก 4 คน ของ
กลุ่มเยำวชนในหมู่บำ้นไปเขำ้ค่ำยกบัพ่ีออ้ยท่ีบำ้นดิน อ.ภูเวียง และช่วงบ่ำยตอ้ง
เดินทำงไปบำ้นดอนแดง อ.กนัทรวิชยั จ.มหำสำรคำม เพ่ือพบกบัพ่ีแล่มเพ่ือขอ
ควำมรู้ และประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรท ำงำนเยำวชนมำท ำหนงัสือเล่มเลก็ 

       ผมขบัรถไปส่งเด็ก ๆ  4 คน ถึงบำ้นดิน ภูเวียง ประมำณ เกำ้โมงกว่ำ ๆ 
มำสำยเหมือนเดิมเพรำะพ่ีออ้ยโทรตำมตั้งแต่ผมขบัรถถึงปำกทำงแยกเขำ้ อบต.
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ดินด ำ กไ็ดแ้ต่ปลอบใจตวัเอง และเด็ก ๆ ว่ำ “เรำมำชำ้ยงัดีกว่ำไม่มำ” หลงัจำกส่ง
เดก็เขำ้ค่ำยเรียบร้อยผมกบัภรรยำและลกู ๆ กร็อพบ รศ.ดร.สุจินต ์สิมำรักษ ์เพรำะ
ไม่ไดเ้จออำจำรยท่์ำนนำนเหมือนกนั เพรำะส่วนตวัผมนบัถืออำจำรยเ์ป็นครูคน
ส ำคญั และเป็นเสมือนญำติผูใ้หญ่คนส ำคญัท่ีผมใหค้วำมเคำรพ ซ่ึงเชำ้น้ี อ.สุจินต์
จะมำเยี่ยมค่ำย ช่วยเปิดค่ำยใหข้อ้คิด ก ำลงัใจกบัเดก็ ๆ ท่ีเขำ้ค่ำย....... 

       อำจำรยสุ์จินต์ มำถึงหลงัผมมำไม่นำนนกั สักครู่ อำจำรยก์็ใหข้อ้คิดเด็ก
ในค่ำย ท่ีพร้อมกนัอยู่แลว้ในอำคำรบำ้นดิน ท่วงท่ำ  ถอ้ยค ำ น ้ ำเสียง ท่ำทำง ของ 
อ.สุจินต์ เป็นส่ิงท่ีผมจ ำไดติ้ดหู ติดตำ  เพรำะส่วนตวัคิดว่ำ อำจำรยมี์พรสวรรค ์
ในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวผ่ำนกำรบอกเล่ำ พูดคุย ดว้ยภำษำ  ท่ำทำงท่ีเป็นกนัเอง 
กระตุกควำมคิด กระตุน้จินตนำกำร ใหค้นฟังไดคิ้ดตำมอยู่ตลอดเวลำ  ทุกถอ้ยค ำ
ท่ีอำจำรยพ์ูดเหมือนกลัน่ออกมำจำกหว้งควำมรู้สึก  ทั้งสีหนำ้  แววตำ ฟังแลว้ได้
อำรมณ์คลอ้ยตำมดีจริง ๆ  อำจำรยสุ์จินตจึ์งเป็นนกัเล่ำเร่ืองรำวท่ีมีเกร็ดควำมรู้เต็ม
ไปหมด  ทั้งน่ำฟัง  น่ำติดตำม 

       ผมกล่ำวลำอำจำรยสุ์จินต์ และพ่ีออ้ยประมำณ สิบโมงกว่ำ ๆ เพ่ือออก
เดินทำงไปรับเด็กอีกกลุ่มท่ีบ้ำน  ซ่ึงนัดหมำยกันไวว้่ำจะไปมหำสำรคำม
ดว้ยกนั  ไปรับเร่ืองรำวดี ๆ จำกสถำบนัชุมชนชำวนำ  โดยมีพ่ีแล่ม ผูอ้  ำนวยกำร
สถำบนัชุมชนชำวนำ จะเป็นผูถ่้ำยทอดเร่ืองรำวดี ๆ ใหฟั้ง............. 

       ผมเดินทำง ถึงบำ้นดอนแดง  บ่ำยโมงกว่ำ ๆ ท่ีน่ีเป็น ส ำนักงำนของ
เครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือกภำคอีสำน แต่ในวนัน้ี เด็ก ๆ จำกโรงเรียนชุมชน
ชำวนำ ภำยใตส้ถำบนัชุมชนชำวนำ บำ้นปลำบู่ ต ำบลหนองแสง อ ำเภอวำปีปทุม 
จงัหวดัมหำสำรคำม มำท ำกิจกรรมกนัท่ีน่ี.... ท่ีอำคำรประชุม เด็ก ๆ กลุ่มใหญ่
ก ำลงัท ำกิจกรรมอะไรบำงอย่ำง  มีเสียงหวัเรำะ  ร้องเพลง  ปรบมือ ดงัปนเปกนั
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ออกมำจำกขำ้งใน  ...พ่ีแล่มโบกมือเป็นสัญญำณว่ำเจำ้ตวันัง่อยู่หลงัหอประชุม
นั้น  ตน้ไมท่ี้น่ีโตข้ึนมำก คร้ึมไปหมด คงเพรำะผมไม่ไดม้ำท่ีน่ีนำนมำกแลว้ 
บรรยำกำศของสถำนท่ีจึงแตกต่ำงออกไปจำกท่ีเคยจ ำไดส้ิ้นเชิง   วนัน้ีพ่ีแล่มมี
แขกมำคุยดว้ยรวมกบัผมก็น่ำจะเป็นสำมคณะพอดี ซ่ึงพ่ีแล่มคุยกบัแขกอีกคณะ
หน่ึงก่อนหนำ้ผมจะมำถึงอยู่แลว้  “หนุ่มมีเวลามากไหม” พ่ีแล่มถำม “มีมากครับ
ง้ันผมขอสังเกตการณ์กิจกรรมของเด็กไปพลาง ๆ ก่อนก็ได้ครับ” ผมตอบใน
ขณะท่ีเดินเล่ียงไปอีกทำงเพ่ือดูกิจกรรมท่ีเดก็ ๆ ก ำลงัท ำอยูใ่นหอประชุมนั้น   

  พ่ีแล่มเป็นผูห้ญิงใจดี  ดูพ่ีแล่มมีควำมสุขกบักำรพูดคุย ทกัทำยเด็ก ๆ ท่ี
เดินผ่ำนไปผ่ำนมำในขณะพูดคุยใหส้ัมภำษณ์กบัอีกคณะหน่ึง  เป็นอะไรท่ีแปลก
ใหม่ส ำหรับผมอีกเหมือนกนั  พ่ีแล่มมกัจะทกัทำยพูดคุย  ชมเชยเด็กท่ีเดินผ่ำน
ตลอดเวลำ  ในขณะท่ีผมเองเม่ือนึกยอ้นถึงตวัเอง ถำ้หำกก ำลงัคุยอะไรกบัใคร
อยู่  คงไม่ไดห้นัไปทกัทำยพูดคุยกบัคนอ่ืนแน่ ๆ  แต่จุดเลก็ ๆ ตรงน้ีท ำให้ผม
สงัเกตเห็นวำ่มีอะไรไม่ธรรมดำในวิธีคิดของผูห้ญิงตวัเลก็ ๆ ท่ำนน้ี ซ่ึงผมขอคำ้ง
เร่ืองตรงน้ีไวก่้อน ประเด๋ียวจะเล่ำต่อว่ำท ำไมพ่ีแล่มจึงให้ควำมส ำคญักบักำร
ทกัทำยเดก็ ๆ ตลอดเวลำ  

       จริงแลว้ผมมีขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของเยำวชนท่ีพ่ีแล่มท ำกิจกรรมอยู่
นอ้ยมำก จึงพยำยำมอ่ำนขอ้มูล ของสถำบนัชุมชนชำวนำ  ท่ีพ่ีแล่มจดัท ำข้ึน ผม
อ่ำนเพ่ือปูพ้ืนท ำควำมเขำ้ใจท่ีมำท่ีไป ขอ้มลูพ้ืนฐำนบำงอยำ่งซะก่อน ซ่ึงผมพอจะ
สรุปกระบวนกำรส ำคญัจำกเอกสำร “คู่มือกำรด ำเนินงำนของเจำ้หนำ้ท่ีสถำบนั
ชุมชนชำวนำ” ไดด้งัน้ี  
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ปฐมบท : ภาพกระบวนการท างานของสถาบันชุมชนชาวนา และโรงเรียนชุมชน
ชาวนา บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  

       “สถำบนัชุมชนชำวนำ”  คือ ช่ือท่ีใชส่ื้อสำรกบัคนภำยนอก  แต่จริง ๆ ก็
คือโรงเรียนชุมชนชำวนำ  หรือจะบอกว่ำ โรงเรียนชุมชนชำวนำ เป็นส่วนหน่ึง
ของสถำบนัชุมชนชำวนำก็ได  ้ โดยเป็นองค์กรท่ีตั้ งข้ึนภำยใตค้วำมเช่ือและ
ศรัทธำในคุณค่ำของสถำบนัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บำ้น วดั และโรงเรียน แต่เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์ของสังคมในปัจจุบนั สถำบนัหลกัเหล่ำน้ีท ำหนำ้ท่ีในชุมชนไดไ้ม่
พอเพียง เด็ก ๆ ท่ีก ำลงัจะเติบโตข้ึนมำ มีจ ำเป็นตอ้งรู้เท่ำทนัควำมเป็นไปของ
สังคม และปรับตวัใหเ้ขำ้กบัควำมเป็นอยู่ใหไ้ด ้ โรงเรียนชุมชนชำวนำจึงตั้งข้ึน
เพ่ือพฒันำกระบวนกำรถ่ำยทอดและสร้ำงกำรเรียนรู้ ทั้งแก่ผูใ้หญ่และเด็กใน
ชุมชนชำวนำ ซ่ึงเร่ืองรำวท่ีน ำมำบ่มเพำะแก่ผูเ้รียน คือกำรน ำเอำคุณค่ำ ควำมรู้ 
และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน มำเป็นเน้ือหำหลกัในกำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดกำรเรียนรู้และเท่ำทนัตนเอง เท่ำทนัสถำนกำรณ์ภำยนอก เพ่ือกำรจดั
วำงตนเองบนควำมสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนไดอ้ย่ำงเหมำะสม  โดยมีสำระส ำคญัของ
กระบวนกำรท ำงำนคือ 

1. กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงถือว่ำเป็น
กระบวนกำรเรียนรู้หลกัของโรงเรียนชุมชนชำวนำ  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1) 
เสริมสร้ำงควำมเขำ้ในในหลกัของกำรเรียนรู้ (ตนเองเขำ้ใจ) 2) เสริมสร้ำงกำร
เรียนรู้เพ่ือกำรเขำ้ถึงคุณค่ำของตนเอง (ตนเองตระหนกั) และ 3) เสริมสร้ำงกำร
เรียนรู้เพ่ือกำรอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในสังคม (ควำมสัมพนัธ์กบัสังคม)  ซ่ึงมีกิจกรรม
กำรเรียนรู้หลำกหลำย โดยจดัให้มีกำรเรียนรู้ทั้งแบบรำยบุคคล กำรเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กำรเรียนรู้ระดบัชุมชน กิจกรรมค่ำยพกัแรม และกิจกรรมส่งเสริมกำรมีส่วน
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ร่วม   มีกำรสรุปควำมรู้สึก และกำรเรียนรู้ ร่วมกนัอยู่เสมอ ๆ อย่ำงต่อเน่ือง และ
ใกลชิ้ด  

       2. กระบวนกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์ชำวนำ   มีกำรส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้เกิดครูชุมชน ท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในเร่ืองต่ำง ๆ 
มำร่วมกนัถ่ำยทอดเร่ืองรำวท่ีตนเองมีควำมรู้ใหก้บัเยำวชน  เช่น เร่ืองผำ้มดัยอ้ม 
กำรเล่นดนตรีพ้ืนบำ้น กำรประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ ในชุมชนชำวนำ ซ่ึงระหว่ำง
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ครูเองก็ตอ้งมีกระบวนกำรเตรียมตวั ซ่ึงเป็นกำรทบทวน
ควำมรู้และจดักำรกบัควำมรู้ ใหเ้หมำะกบักำรถ่ำยทอด ท ำใหค้นเป็นครูเกิดควำม
ภำคภูมิใจในตวัเอง และทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนัท่ีกระบวนกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน
ก็จะถูกปลูกฝัง และซึมซับคุณค่ำและประโยชน์ของเร่ืองรำวนั้น ๆ ไปใน
ขณะเดียวกนั 

        กิจกรรมท ำนำรวม  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ ส่งเสริม
คุณธรรมกำรอยู่รวมกนั และเป็นภำคปฏิบติัจริงในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของชีวิต
ชำวนำ  ทั้งกำรลงแรง  กำรใชแ้รงงำนควำย  ใชเ้มลด็พนัธ์ุขำ้วพ้ืนบำ้น  กำรใชปุ๋้ย
ชีวภำพ    กำรด ำนำ กำรเก็บเก่ียว ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงควำมเสียสละ ควำมร่วม
ไมร่้วมมือกนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนกำรถ่ำยทอดอุดมกำรณ์ผ่ำนกำรปฏิบติั
ร่วมกนั    นอกจำกน้ียงัมีกำรส่งเสริมใหมี้กำรผลิตอำหำรกินและใชใ้นครัวเรือน 
เช่น กำรปลกูผกั  กำรเล้ียงกบ  รวมทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นทุนในชุมชนและตอ้ง
ร้ือฟ้ืนจดัให้เกิดกำรสืบสำนและให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ชุมชนไดร่้วมกนั
ศึกษำเรียนรู้เขำ้ใจคุณค่ำของชุมชน และวำงแผนอนำคตไดอ้ย่ำงเป็นระบบผ่ำน
กระบวนกำรวิจยัทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณจำก สกว.ภำค  
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3. กำรปกป้องและพิทกัษสิ์ทธิชำวนำ  คือ กระบวนกำรส่งเสริมสิทธิใน
กำรก ำหนดชะตำชีวิตของชำวนำเอง  โดยมีกำรเรียนรู้ผ่ำนเร่ืองของกำรจดัสรร
ผลประโยชน์ของกิจกรรมภำยในชุมชน  กำรจดัสวสัดิกำรชุมชนโดยสมำชิก
ร่วมกนัคิดรูปแบบเอง และกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพ่ือจดัสรรผลประโยชน์จำกภำครัฐ   และสุดทำ้ยเปิดโอกำสให้มีกำรก ำหนด
ตนเองผำ่นกำรน ำเสนอแผนชุมชน 

            4. กระบวนกำรปฏิบติัธรรมเพ่ือกำรเจริญสติ   เป็นกระบวนกำรท่ีพฒันำ
คนไดอ้ย่ำงรวดเร็วท่ีสุด เพรำะกำรปฏิบติัธรรมเป็นกำรท ำใหผู้ป้ฏิบติัเขำ้ถึงและ
กำรเรียนรู้ตนเองเป็นหลกั และ กระบวนกำรท ำให้ผูป้ฏิบติัต่อสู้กบักิเลส ควำม
อยำก ต่อสู้กบัควำมไม่รู้ (อวิชชำ) ให้เป็นผูรู้้ได้ สถำบนัชุมชนชำวนำเล็งเห็น
ควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัธรรมเพ่ือกำรเจริญสติ  ว่ำจะส่งผลต่อสภำวะภำยใน
ของคนเพ่ือยกระดบัจิตใจใหส้ำมำรถด ำเนินชีวิตอยำ่งมีสติได ้     

 จำกกำรอ่ำนเอกสำร “คู่มือกำรด ำเนินงำนของเจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัชุมชน
ชำวนำ”  ท ำใหผู้เ้ขียนรู้สึกต่ืนเตน้กบักำรท ำงำนของพ่ีแล่มไปดว้ย  ถำ้คิดเล่น ๆ 
ในมุมของผม  กำรกลำ้ประกำศตวัเองของชุมชนทอ้งถ่ิน ในช่ือ ในควำมหมำย
ของท้องถ่ิน ท่ีบ่งบอกควำมเป็นตัวตน หรือท่ีนักวิชำกำรมักเรียก “อัต
ลกัษณ์”  อยำ่งในช่ือ “สถำบนัชุมชนชำวนำ”  นอกจำกเป็นกำรพยำยำมสร้ำงควำม
เป็นตวัตน  ยงับ่งบอกถึงกำรพยำยำมสร้ำงพ้ืนท่ีของชุมชนทอ้งถ่ินใหท้ำ้ทำย ทดั
ทำน หรือผลกัตวัเองออกมำจำกพ้ืนเพเดิม ๆ ใหโ้ลกไดรั้บรู้ว่ำ   “ยงัมีฉนัอยู่”  “น่ี
คือฉนั”  ภำยใตก้ระแสทุนท่ีเช่ียวกรำด กำรใชช่ื้อ “สถำบนั”  น ำหนำ้ “ชุมชน
ชำวนำ” ยงัเป็นกำรสร้ำงสัญลกัษณ์  ทั้งในเชิงรูปธรรม ของตวัสถำบนั ท่ีมี
โรงเรียน  มีกิจกรรม ทั้งเชิงนำมธรรม รูปธรรม ท่ีสำมำรถกระตุน้ควำมรู้สึกคนใน
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หมู่บำ้นใหต้ระหนกัรับรู้ดว้ย “ค ำ” ง่ำย ๆ แต่จรรโลงใจได ้ ฉะนั้นแลว้ผมจึงคิดว่ำ
น่ีคือกำรสร้ำงกระแสทอ้งถ่ินนิยม ดงัท่ีเห็นภำพของ “สถาบันชุมชนชาวนา”  ซ่ึง
ถือว่ำเป็นกลยุทธ์ท่ีแยบยลในมุมของผม ท่ีเพียงแต่ช่ือท่ีตั้งข้ึน ก็ท ำให้สำมำรถ
จินตนำกำรไปไดไ้กลโขทีเดียว..... 

    ในขณะท่ีก ำลงัขบคิดอย่ำงเพลิดเพลิน เป็นจงัหวะท่ีนอ้งผูห้ญิงท่ำทำง
ทะมดัทะแมง แวะมำทกัทำยผมพอดี  เธอช่ือ “นอ้งทิพย”์ นอ้งทิพยแ์นะน ำตวัว่ำ
เป็นหน่ึงในคณะท ำงำนเยำวชนของพ่ีแล่ม..... งั้นกเ็ขำ้ทำงผม...!!!!   ขอคุยกบันอ้ง
ทิพยก่์อนดีกวำ่   ผมจดัแจงใหที้มงำนหยิบเส่ือไปปูท่ีใตร่้มไมเ้ยื้องจำกหอประชุม
ไปทำงดำ้นหลงัเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรพูดคุย   ............ “นอ้งทิพย”์ เป็นคน
จังหวดัร้อยเอ็ด จบกำรศึกษำวิชำเอกกำรพัฒนำชุมชน  จำกมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง เม่ือปี พ.ศ. 2547 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเก่ียวกบัเด็กมำพอสมควร 
เพรำะเคยไปเป็นครูอำสำ ท่ี อ.แม่สำย จ.เชียงรำย   เคย ขอทุน สสส.ไปท ำ
โครงกำรเยำวชนคืนถ่ินในประเดน็ดำ้นเกษตรท่ีบำ้นเกิด 1 ปี และก่อนจะมำอยู่กบั
พ่ีแล่มก็ไปเป็น “ครูผูจ้ดักระบวนกำร” ท่ีโรงเรียนบำ้นเด็กป่ำ จงัหวดักำญจนบุรี
..... แหม !!!!..แค่ผมฟังประวติักอ็ยำกรู้จกันอ้งทิพยซ์ะแลว้... 

 ทิพยเ์ล่ำใหผ้มฟังว่ำ.. ...กำร
ท ำงำนกบัเด็กเป็นเร่ืองของ
ควำมยัง่ยืน  เพรำะหำกมอง
ใ น แ ง่ ข อ ง เ ว ล ำ ก ำ ร
ท ำงำน  กำรท ำงำนกบัเด็ก
เรำจะท ำงำนได้ยำวนำน
กว่ำ  ท ำงำนได้ง่ำยกว่ำ
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ผูใ้หญ่  และในขณะเดียวกนั กำรท ำงำนกบัเด็กยงัเป็นกลยุทธ์กำรเปิดช่องกำร
ท ำงำนกบัผูใ้หญ่ดว้ย  เพรำะหำกมองในเชิงกระบวนกำรแลว้ เด็กจะเป็นประตูน ำ
เรำไปสู่กำรเร่ิมงำนกบัผูป้กครอง  เพรำะเวลำเรำท ำกิจกรรมกบัเด็กก็จะพยำยำม
คิด  พยำยำมหำช่องทำงให้ผูใ้หญ่ไดม้ำรู้ไดม้ำเห็นกิจกรรมท่ีเรำท ำ  สุดทำ้ย
ผูป้กครองก็จะมำร่วมงำนดว้ย  ถึงตรงน้ีผมยอ้นคิดถึงกิจกรรมเด็กท่ีหมู่บำ้นของ
ตัวเอง ว่ำมันก็จริงอย่ำงท่ีทิพย์บอก  บำงทีมนัเป็นเส้นผมบังภูเขำจริง ๆ 
เหมือนกนั  เพรำะบำงทีเร่ืองง่ำย ๆ เรำคิดไม่ออก  หรือคิดออก มองเห็นภำพ แต่
ไม่เคยไปใหค้วำมส ำคญัเท่ำท่ีควร    เพรำะในฐำนะคนเร่ิมท ำงำนเด็กใหม่ ๆ อย่ำง
ผม  หรืออีกหลำย ๆ ท่ำน   “ภำพเชิงกระบวนกำร”   หรือ กำรมองผ่ำน “วิธีคิดเชิง
ระบบ” เก่ียวกบัเร่ืองเยำวชน เรำไม่ควรมองแบบแยกส่วนว่ำเรำจะพฒันำ จะ
ท ำงำนเก่ียวกบัเร่ืองเยำวชนเพียงมิติเดียว เพรำะในควำมเป็นจริงในสังคมชุมชน
หมู่บ้ำนเร่ืองพวกน้ีมนัเก่ียวข้องเช่ือมโยงกัน หำกแต่ส ำคัญท่ีเรำจะจัดกำร
ควำมสมัพนัธ์ใหม้นัมีต ำแหน่งแห่งท่ีอยำ่งไรต่ำงหำก   

       งำนเยำวชนของพ่ีแล่ม เกิดข้ึนอย่ำงง่ำย ๆ “นอ้งทิพยเ์ล่ำต่อ” ในขณะท่ี
ผมดึงตวัเองจำกหว้งควำมคิด...  หลงัจำกท่ีพ่ีแล่มเรียนจบปริญญำโทภำยใตก้ำร
สนบัสนุนของมลูนิธิฟอร์ด   และดูเหมือนจะมีค ำถำมทั้งจำกตวัพ่ีแล่มเอง และคน
ในหมู่บำ้นมำนำนโขวำ่ “ไปท ำงำนพฒันำแต่ท่ีอ่ืน  เม่ือไหร่จะกลบัมำพฒันำบำ้น
ตวัเอง” หรือ “เรียนจบมำตั้งไกลท ำไมตอ้งมำอยู่บำ้นนอก”  พ่ีแล่มบอกว่ำเป็น
ควำมอยำกและควำมขัดแยง้ในขณะเดียวกนั แต่พ่ีแล่มเองไดต่้อสู้กบัตนเอง
เพ่ือท่ีจะยืนหยดับำงอย่ำงท่ีเป็นเกิดข้ึนจำกแรงบนัดำลใจและจินตนำกำรท่ีมี โดย
มำเร่ิมตน้ชีวิตท่ีหมู่บำ้น โดยเร่ิมจำกกำรสอนภำษำองักฤษใหก้บัเด็กในหมู่บำ้น
ฟรี กำรเรียนภำษำองักฤษ เร่ิมขยำยตวัสู่กิจกรรมอ่ืน ๆ   มีกำรพำเด็ก ๆ ปฏิบติั
ธรรม  เขำ้ค่ำยเกษตรกรนอ้ย เรียนรู้วิถีชีวิตชำวนำบรรพชน   “ทิพย์คิดว่า  หัวใจ
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ของการท างานกับเด็ก คือ ความต่อเน่ือง”  ถึงตรงน้ีท ำให้ผูเ้ขียนยอ้นคิดถึง
กิจกรรมท่ีเคยท ำร่วมกับ อบต. ท่ีหมู่บ้ำน  มนัช่ำงไม่มีควำมต่อเน่ืองเอำซะ
เลย  อยำกจะท ำอะไรกท็ ำ  ไปตำมงบประมำณ นึกจะหยุด ก็หยุดดว้ยเง่ือนไขของ
ภำระงำนและเวลำของตวัเอง    ซ่ึงน่ีกเ็ป็นอีกบทเรียนท่ีผมประสบ  และพบว่ำ แม้
วิสัยทศัน์ของ อบต.จะเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรพฒันำเด็กและเยำวชน  แต่ถำ้
เจำ้หนำ้ท่ีระดบัปฏิบติังำน  หรือเคร่ืองมือ กระบวนกำรไม่พร้อม  ก็จะท ำงำนได้
ยำก  และกำรยึดเอำตนเองเป็นแกนของกำรพฒันำเป็นส่ิงท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงของ
คนท ำงำนโดยเฉพำะคนท่ีท ำงำนเก่ียวกบัเร่ืองเดก็และเยำวชน........ 

       นอ้งทิพยเ์ล่ำต่อว่ำ..จริง ๆ แลว้หนำ้ท่ีของครู หรือเจำ้หนำ้ท่ี ก็คือ “กำร
เขำ้ไปเสริม” ไปช่วยจดักระบวนกำรตำมควำมสนใจของเด็ก มำกกว่ำกำรไปคิด
กิจกรรมให้ ตอนท่ีทิพยเ์ร่ิมมำท ำงำน ก็มีเด็ก ท่ีพอจะเป็นควำมหวงัไดเ้พียงสอง
คนเท่ำนั้น แต่เรำตอ้งอำศยัควำมอดทน ควำมเขำ้ใจ คิดเชิงบวกใหม้ำก ๆ แลว้เร่ิม
จำกทุนท่ีเรำมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชนม์ำกท่ีสุด   

       เดก็สองคนท่ีเรำเร่ิมงำนดว้ย จะพำเรำหำเพ่ือน ๆ ของเขำในหมู่บำ้น  พำ
เขำ้บำ้นโนน้บำ้นน้ี  บำงทีก็ตอ้งเขำ้ไปทำนขำ้วกบัชำวบำ้น  ไปจนเขำไวใ้จ  เช่ือ
ใจ  โชคดีท่ีพ่ีแล่มมีทุนเร่ืองน้ีอยูม่ำกในชุมชน  จ๊ิกซอ ตรงน้ีจึงต่อส ำเร็จไดไ้ม่ยำก
นกั  “กำรท ำให้ชุมชนไวใ้จ” เป็นส่ิงส ำคญัทิพยบ์อก....ผมเองก็เช่ือเช่นนั้น
เช่นกนั   เพรำะกำรท่ีผูป้กครองจะปล่อยลูกหลำนของเขำใหม้ำร่วมกิจกรรมของ
เรำ ซ่ึงบำงท่ีตอ้งเดินทำงไปท่ีอ่ืน ไปคำ้งคืนคำ้งแรม คนท ำงำนตอ้งมีเครดิต
ค่อนขำ้งมำก ซ่ึงเครดิตตรงน้ีสร้ำงไดด้ว้ยตวัเอง และตอ้งสร้ำงจำกจิตใจท่ีเปิดจำก
ขำ้งใน จำกหัวใจท่ีดีงำมบริสุทธ์ิ บนพ้ืนฐำนของควำมเขำ้ใจ เป็นเร่ืองท่ีฟังดู
เหมือนง่ำย แต่กย็ำกเช่นกนั 
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       นอ้งทิพยเ์ล่ำต่อว่ำ...ในทุกคร้ังท่ีท ำกิจกรรมทิพยม์กัจะให้เด็กในกลุ่มท่ี
ท ำงำนดว้ยไดเ้ขียนเร่ืองรำวแสดงควำมรู้สึก ทั้งเป็นขอ้ควำม  ภำพวำด  แต่ก็ใช้
เวลำนำนเหมือนกนักว่ำท่ีเด็กจะกลำ้เขียนเร่ืองรำวควำมรู้สึกผ่ำนตวัหนงัสือ  บำง
ท่ีกใ็หแ้ลกกนัอ่ำน  ใหเ้ล่ำสู่กนัฟังในกลุ่ม  บำงทีก็จะใหเ้ขียนอะไรก็ได ้วำดอะไร
ก็ได้แบบไร้กรอบ  เหมือนเป็นกำรกระตุ้นจิตนำกำร   และเรำมีหน้ำท่ีผูก
จินตนำกำรใหเ้ป็นเร่ืองรำวขอ้คิดดี ๆ ดว้ยเหมือนกนั  

มุมมองงานละคร  ในฐานะ เคร่ืองมอืการท างานกบัเด็ก  

  เดก็ ๆ จำกโรงเรียนชุมชนชำวนำบำ้นปลำบู่ มำบำ้นดอนแดงกนัครำวน้ีก็
เพ่ือมำเขำ้ค่ำยเร่ืองละคร  โดยมีทีมวิทยำกำรมำจำกกลุ่มส่ือใสวยัทีน จงัหวดั
อุบลรำชธำนี  และจริง ๆ เร่ืองงำนละครกบัเด็ก ก็เป็นเร่ืองแปลกใหม่ส ำหรับผม

มำกเหมือนกนั โดยเฉพำะ
เร่ืองรำวของงำนละครใน
ฐำนะเคร่ืองมือกำรท ำงำน
กบัเด็ก แต่มนัก็ไดต้อกย  ้ ำ
ควำมคิดพ้ืนฐำนท่ีว่ำ  วิ ธี
วิทยำ กำรท ำงำนเด็ก นั้นมี
มำกมำยไ ร้ ขีดจ ำกัดจ ริ ง 
ๆ  และโรงเรียนชุมชน

ชำวนำบำ้นปลำบู่ก็ไดใ้ช ้ “งานละครเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือการท างานกับเด็ก” ... 
น้องทิพยเ์ล่ำว่ำ  เด็กตอ้งกำรพ้ืนท่ีกำรแสดงออกท่ีเหมำะสม  ละครจึงเป็น
ทำงเลือกหน่ึงท่ีเป็น “พ้ืนท่ี” ในกำรแสดงออกท่ีดีมำก ๆ   เพรำะละครเป็นพ้ืนท่ี
กำรแสดงออกโดยตรง ๆ โดยตวัของเด็กเอง   เวทีแรกของละครเด็กบำ้นปลำบู่ 
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จดัแสดงกนัง่ำย ๆ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2551 ท่ีผ่ำนมำ  เรำเองไดบ้ทเรียนอะไร
หลำย ๆ อย่ำงจำกเวทีละครคร้ังนั้น  แมก้ระทั้งผูป้กครองของเด็กเองก็ไม่เช่ือ
สำยตำ  วำ่ลูกหลำนของตวัเองจะท ำได ้  จริงแลว้จำกขอ้มูลของนอ้งทิพยท่ี์ใหก้บั
ผม ส่วนตวัผมเองเช่ือว่ำ “ละคร”  เขำ้ไปท ำงำนหลำยหน้ำท่ี ทั้งในโครงสร้ำง
ควำมคิดของเดก็ และในตวักิจกรรมกำรพฒันำท่ีเรำถือว่ำ ละคร คือเคร่ืองมือหน่ึง 
ซ่ึงหำกจะแยกแยะใหเ้ห็นภำพตำมท่ีนอ้งทิพยเ์ล่ำให้ฟังก็พอจะอธิบำยตำมควำม
เขำ้ใจไดว้ำ่   

1. ภำยใตก้ำรจดัเตรียมกระบวนกำรเรียนรู้เร่ืองละครผ่ำนงำนค่ำย โดย
มีพ่ีเล้ียงพำท ำกิจกรรมต่ำง ๆ   ตรงน้ีเป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีท ำใหเ้ด็ก
ไดเ้รียนรู้กำรอยูร่่วมกนั  เรียนรู้เร่ืองกฎกติกำ   

2. เวทีละคร  คือ กำรสร้ำงพ้ืนท่ีกำรแสดงออก ผ่ำนบทบำทสมมติ  ท่ี
เป็นกลยุทธ์ไปสร้ำงโลกทศัน์ จินตนำกำร วิธีคิดในโครงสร้ำง
ควำมคิดของเดก็ใหเ้ปล่ียนแปลงได ้ กคื็อ  

 ภำยใตเ้น้ือหำของละคร จะเป็นเร่ืองรำวท่ีถูกเขียนข้ึนเองจำก
เด็ก ๆ จำกวิถีชีวิต  เช่น เร่ืองรำวของชำวนำ  เร่ืองรำวของ 
กำรเกษตร  ควำมเป็นไปของหมู่บำ้น  เร่ืองรำวเหล่ำน้ีจะถูกแทรก
เขำ้ไปในโครงสร้ำงควำมคิดของเด็กโดยผ่ำนกระบวนกำรของกำร
ฝึกซอ้ม และกำรแสดงโดยปริยำย  
 เด็กในวยัท่ีก ำลงัจะเปล่ียนผ่ำน จำกวยัเด็กไปสู่วยัรุ่น ตอ้งกำร
พ้ืนท่ีกำรแสดงออกท่ีเหมำะสม อุปมำไดว้่ำ  “เวทีละคร”  จึงเป็น
เสมือน “พ้ืนท่ี” กำรแสดงออกของเด็ก ท่ีเป็นทั้งกำรสร้ำงควำม
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ภำคภูมิใจ  กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของ ผำ่นบทบำทสมมุติ ท่ีเด็ก
แต่ละครสวมบทบำทไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ  
 กำรสร้ำงควำมกลำ้  ในกำรแสดงออกในเร่ืองรำว พฤติกรรมท่ี
เหมำะสม ซ่ึงถือวำ่เป็นเร่ืองส ำคญัมำกส ำหรับเด็กในกำรไปปรับใช้
ในชีวิตประจ ำวนั  ซ่ึงควำมรู้สึกก้ำวพ้นควำมกลัว  ควำม
ประหม่ำ  จะถูกเติมเต็มผ่ำนกระบวนกำรของกำรแสดงละครดว้ย
เช่นกนั   

3.  กำรแสดงละคร  เป็นกำรฝึกกำรใช้จินตนำกำร และกำรใช้
สมำธิ   กำรสร้ำงพ้ืนท่ีเสมือนจริงโดยผำ่นละคร ตรงน้ีเป็นทกัษะท่ีตอ้ง
สร้ำงจินตนำกำรสวมบทบำทให้เหมือนจริง  เพ่ือบอกเล่ำเร่ืองรำว 
ควำมรู้สึก ต่ำง ๆ ของตวัละคร ผ่ำนสีหนำ้ ท่ำทำง อำรมณ์ ควำมรู้สึก 
ซ่ึงตอ้งมีกำรฝึกฝนและใชจิ้ตนำกำร ในกำรคิดสร้ำงบทบำทออกมำให้
สมจริง มีเกร็ดควำมรู้ ขอ้คิด แต่เกิดข้ึนภำยใตเ้ร่ืองรำวร่องรอยควำม
เป็นจริงของวิถีชีวิต 

4. เวทีละคร เป็นเคร่ืองมือ กำรเช่ือมโยงจิตใจ และควำมรู้สึก ระหว่ำง 
ผูใ้หญ่ และเดก็   เช่น ละครเดก็ในบำ้นปลำบู่ ไดก่้อใหเ้กิดช่องทำงกำร
ท ำงำนร่วมกบัผูป้กครอง เกิดควำมเห็นคุณค่ำในตวับุตรหลำนมำก
ยิ่งข้ึน นอกจำกน้ียงัเป็นช่องทำงกำรส่งผ่ำนภูมิปัญญำควำมรู้ดี ๆ จำก
เดก็ผำ่นผูใ้หญ่ จำกผูแ้สดงสู่ผูช้ม และจำกผูช้มสู่ผูแ้สดง 

5. เวทีละคร เป็นเคร่ืองมือเปิด ท่ีเรำสำมำรถใส่เน้ือหำอะไรลงไปก็ได ้
ใหเ้กิดขอ้คิด เกิดกำรฉุกควำมคิด กระตุน้ควำมรู้สึก โดยอำจจะหยิบเอำ
กรณีปัญหำท่ีเกิดข้ึนภำยในชุมชนมำมำสร้ำงเป็นบทละครเพ่ือแสดง
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สะท้อนภำพปัญหำ  และทำงออก แม้จะไม่ได้ค ำตอบหรือ
ผลตอบสนองจำกผูช้มโดยทันทีเป็นค ำพูด  กำรโต้ตอบ แต่เช่ือ
ว่ำ  ขอ้คิดภำยใตเ้น้ือหำ ไดไ้ปท ำงำนในโครงสร้ำงควำมคิดของผูช้ม
ไม่มำกกน็อ้ย  ข้ึนอยูก่บัฐำนประสบกำรณ์ของผูช้มเช่นเดียวกนั  

ภำยใตเ้คร่ืองมือกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย  กำรรู้จกัหยิบ  ฉวยมำใชใ้ห้
เกิดประโยชนต์ำม 

สถำนกำรณ์ ตำมเ ง่ือนไข
ของกลุ่ม  จึงเป็นส่ิงส ำคญั
เช่นกนั  เพรำะจริงแลว้ผม
เองเช่ือว่ำ ไม่มีวิธีวิทยำกำร
ท ำงำนใดท่ีสมบูรณ์แบบทุก
อย่ำง   บำงอย่ำงอำจจะ
เหมำะกบักำรใชบ้ำงสถำนท่ี 
บำงเวลำเท่ำนั้น   ฉะนั้นกำร

ไดมี้โอกำสท ำควำมรู้จกัเคร่ืองมือกำรพฒันำท่ีหลำกหลำย   กำรไดพู้ดคุยแชร์
ประสบกำรณ์จำกเพ่ือน ๆ หลำย ๆ ท่ี จะช่วยเปิดโลกทศัน์กำรท ำงำน  วิธีกำรเดิน
ไปสู่เป้ำหมำยใหเ้กิดกำรสร้ำงทำงเลือกท่ีมำกข้ึน  ท่ีเหมำะสมข้ึนนัน่เอง 

นอ้งทิพยเ์ล่ำต่อสั้น ๆ ท้ิงทำ้ยในขณะท่ีขอตวัไปดูเด็กท่ีก ำลงัทยอยออก
จำกหอประชุมว่ำ...แผนคร่ำว ๆ ของกลุ่มเยำวชนท่ีท ำงำนเร่ืองละครช่วงน้ี  จะ
ลองเปิดกำรแสดงแบบตะลอน ๆ ทวัร์ ในพ้ืนท่ีส่ีหมู่บำ้นท่ีท ำงำนดว้ย  ตำม
กิจกรรมส ำคญั ๆ หรือ งำนของชุมชน  เช่ือว่ำ คงสร้ำงงำนสร้ำงกิจกรรมกระตุน้
ควำมรู้สึกไดม้ำกทีเดียว  ........  
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จุดก าเนิดโรงเรียนชุมชนชาวนา  โรงเรียนทีไ่ม่ได้สอนแค่เด็ก 

ตอนน้ีดู เห มือนพ่ีแ ล่มจะ เส ร็จ ธุระกับแขกสองก ลุ่ม เ รียบร้อย
แลว้   ประมำณว่ำก ำลงัท ำหนำ้ท่ีทกัทำยเสวนำกบัเด็กท่ีทยอยออกจำกหอประชุม 
เพ่ือเตรียมตวัแยกยำ้ยเขำ้ท่ีพกัไปท ำธุระส่วนตวั .........พ่ีแล่มเดินมำท่ีเส่ือท่ีผมนัง่
คุยกบันอ้งทิพยเ์ม่ือสกัครู่  เร่ิมตน้กำรพดูคุยดว้ยถอ้ยส ำเนียงท่ีเป็นกนัเอง......... 

ผมเร่ิมต้นถำมค ำถำมท่ีแสน
ธรรมดำ “ท ำไมพ่ีแล่มเลือก
ท ำงำนกบัเดก็” พ่ีแล่มก็เร่ิมเล่ำ
อยำ่งตั้งใจ.... หำกคิดเป็นแบบ
กำรตั้ งค ำถำมว่ำ “หำกเรำจะ
ท ำงำนเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง
บำงอยำ่ง ใคร หรือ อะไรท่ีเรำ
เข้ำหำได้ง่ ำย ท่ี สุดและเ ร็ว

ท่ีสุด” พ่ีคิดว่ำ “เด็ก” เรำสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้ร็วท่ีสุด แต่แมจ้ะเขำ้ถึงไดง่้ำย แต่ก็
ไม่ใช่ท ำงำนง่ำย ๆ นะ.........พ่ีเร่ิมตน้จำกส่ิงท่ีเดก็สนใจ เด็กตอ้งกำร และเป็นส่ิงท่ี
ตวัเองมี......นัน่คือ “ภาษาอังกฤษ”  พ่ีใชก้ำรสอนพิเศษภำษำองักฤษเป็นส่ือกลำง
ระหวำ่ง พ่ี เดก็และผูป้กครอง ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีดี  เพรำะประมำณสองเดือนท่ี
พ่ีเร่ิมสอนภำษำองักฤษฟรีให้เด็ก ๆ ในหมู่บำ้นปลำบู่   ก็มีเด็ก ๆ เร่ิมให้ควำม
สนใจและเขำ้มำร่วมเรียนรู้จำกหน่ึงหมู่บำ้นเป็นสองหมู่บำ้นและสำมหมู่บำ้น
ตำมล ำดบั 
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มันง่ายที่สุดและยากที่สุดส าหรับการท างานพัฒนาที่บ้านเกิด พี่แล่มได้
เล่าถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ได้มาท างานรับใช้บ้านเกิดและเป็นข้อค้นพบส าคัญใน
การท างานคือ  การท างานที่บ้านเกดิคือส่ิงที่ง่ายที่สุดและยากที่สุด ท่ีว่ำง่ำยท่ีสุดใน
กำรท ำงำนท่ีบำ้นเกิดคือ เม่ือเรำสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ สร้ำงเครดิตกบั
ชุมชนได ้ เพรำะอีกมุมหน่ึงคนบำ้นนอกจะไม่ค่อยเช่ือคนบำ้นเดียวกนั ฉะนั้นกำร
สร้ำงกำรยอมรับตอ้งมีปัจจยั เง่ือนไขมำกมำยประกอบกนัและน้ีแหละคือควำม
อยำก หำกคนๆ นั้นไม่มีส่ิงท่ีกล่ำวมำ   

       พ่ีแล่มใช ้“ภำษำองักฤษ”  และ “เด็ก”  เป็นเคร่ืองมือ ส ำคญัในกำร
ท ำงำน  ซ่ึงผมค่อนขำ้งสะดุดใจกบั ค ำว่ำ ใช ้ “เด็ก” เป็นเคร่ืองมือในกำรท ำงำน 
ซ่ึงหมำยถึง “เดก็”จะเป็นเคร่ืองมือท่ีเรำสำมำรถส่ือถึงผูป้กครองของเด็กเองได้ ซ่ึง
ค ำน้ีไดต้อกย  ้ำกระบวนกำรท ำงำนท่ีนอ้งทิพยไ์ดเ้ล่ำใหฟั้งขำ้งตน้ เก่ียวกบัมุมกำร
พฒันำท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทั้งเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส ำคญัของกำร
ด ำรงอยูเ่ป็นชุมชน ไม่ไดมี้ส่วนใดส่วนหน่ึงแยกออกจำกกนัลอย ๆ  มนัเก่ียวเน่ือง
สมัพนัธ์กนัจริง ๆ  

จริงแลว้ โรงเรียนชุมชนชำวนำ  ท่ีพ่ีแล่มท ำอยู่ ไม่ไดมี้ควำมหมำยเพียง 
โรงเรียนท่ีสอนเดก็ หำกแต่ท ำงำนทั้งกบัเดก็และผูใ้หญ่ แต่ภำพท่ีคนขำ้งนอกมอง 
มกัจะคิดว่ำท ำงำนกบัเด็กเท่ำนั้น   อย่ำงภำพในบำ้นปลำบู่ซ่ึงเป็นบำ้นเกิดของพ่ี
แล่ม  หรือในหลำย ๆ พ้ืนท่ี กระแสกำรพฒันำกระแสหลกัท่ีอิงกบัทุนนิยม  ไดเ้ขำ้
มำท ำลำยควำมเช่ือ ท ำลำยควำมเป็นตวัตนของทอ้งถ่ิน  ท ำใหค้นดูถูกตนเอง ให้
ควำมส ำคญักบัวตัถุนิยม   พ่ีแล่มอยำกจะพลิกควำมคิดคนในหมู่บำ้นตรงน้ี โดย
กำรปฏิบติัใหเ้ห็นจริง  ท ำใหเ้ห็น ภำยใตก้ระบวนกำรท ำงำนของ โรงเรียนชุมชน
ชำวนำ  “แม้แต่ตัวพ่ีเองกเ็ป็นบทพิสูจน์ความเช่ือของคนในหมู่บ้าน  ว่าจริงแล้ว
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การเรียนจบเมืองนอก  ไม่จ าเป็นต้องไปไกลจากบ้านกไ็ด้ ท างานท่ีบ้านอย่างมี
ศักด์ิศรีได้เช่นกัน”  หลำยคร้ังท่ีตอ้งต่อสู้กบัควำมคิดของครอบครัว  ต่อสู้กบั
ควำมคำดหวงัท่ีติดมำกบักระแสทุนนิยม  พ่ีแล่มเช่ือว่ำ  กำรท ำใหเ้ห็น ใหเ้ขำ
สมัผสัได ้คือ กำรท ำงำนเพ่ือกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุด “พ่ีต้องกลับมาพาเดก็ๆ ท า
นาเอง พ่ี ต้องท าให้เห็น มีอยู่คร้ังหน่ึงตลกมาก คือ พ่ีเป็นลมเกือบเดินจากงานนา
ไม่ได้ แม่ต้องรีบมาพยุง ท่ามกลางการหัวเราะขบขันของเดก็ๆ และผู้ปกครอง” 
ส่ิงท่ีพ่ีพยำยำมแสดงใหเ้ห็นคือ “จบเมืองนอก เรียนสูงมันไม่ได้ดีเด่อะไรมากมาย 
มันเป็นเร่ืองธรรมดาเท่าน้ันเอง แต่การมีชีวิตอยู่บนคุณค่าบางอย่างต่างหากท่ีมัน
หล่อเลีย้งชีวิตเรา” พ่ีแล่มใชพ้ื้นท่ีหนำ้บำ้นเป็นพ้ืนท่ีปฏิบติักิจกรรมหลำย ๆ อย่ำง 
ทั้งโรงเรียน ทั้งโรงมดัยอ้มส่วนแปลงนำอยู่ไกลไปอีกหน่อย    ณ ปัจจุบนั พ่ีแล่ม
พูดไดอ้ย่ำงเต็มภำคภูมิว่ำ  สำมำรถเรียกควำมศรัทธำกบัคนในหมู่บำ้นและบำ้น
ใกลเ้รือนเคียงไดม้ำกข้ึน  ประมำณว่ำ มีเครดิตดีในชุมชน ซ่ึงถือว่ำ  ตรงน้ีเป็น
ควำมเช่ือมัน่ เช่ือถือ และเป็นทุนทำงสงัคมท่ีพ่ีแล่มมีอยำ่งหน่ึง     

กำรก่อก ำเนิดข้ึนของโรงเรียนชุมชนชำวนำ จึงเป็นภำพสะทอ้นกำร
ระดมทุนทำงสังคมของชำวบำ้นปลำบู่  เป็นกำรสร้ำงพ้ืนท่ีบ่งบอกควำมเป็น
ตวัตน หรือ “อตัลกัษณ์” ให้คนในชุมชนทั้งเด็ก และผูใ้หญ่สำมำรถด ำรงอยู่ใน
ชุมชนไดอ้ย่ำงเท่ำทนักระแสกำรเปล่ียนแปลงของโลก โดยมีพ่ีแล่มเป็นผูค้อย
กระตุน้ และท ำใหเ้ห็นว่ำ แนวทำงของสถำบนัชุมชนชำวนำ และโรงเรียนชุมชน
ชำวนำบำ้นปลำบู่ คือภำพสะทอ้นกำรแสดงออกของทอ้งถ่ิน ซ่ึงแมว้่ำเป็นเพียง
หน่วยเลก็ ๆ ของสังคม แต่ก็กลำ้ท่ีจะยึดหยดัทดัทำน  ขบัเคล่ือนตวัเองดว้ยพลงัท่ี
มีอยู่  ส่งผ่ำนควำมรู้ คุณค่ำ  อุดมกำรณ์อนัดีงำมของชำวนำ ให้กบัลูกหลำน ได้
ภำคภูมิใจ เห็นควำมส ำคัญ  ในวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีเต็มไปด้วยภูมิใจและ
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สร้ำงสรรปัญญำในกำรด ำรงชีวิต  ไปปรับประยุกตใ์ชก้บัตวัเอง กบัสังคมไดอ้ย่ำง
สมสมยั  

เพราะ วิถี กบั เป้าหมาย  คือกระบวนการเดียวกนั  จึงต้องกลบัมาดู
ทมีและกระบวนการ  

ผูเ้ขียนเคยอ่ำน “วลี” ดี ๆ ตอนหน่ึงท่ีเขียนในหนงัสือ ปรัชญำชีวิต คน
คิดนอกกรอบ ท่ีเขียนโดย อ.เสรี   พงศ์พิศ ท่ีเขียนไวว้่ำ “วิถีกบัเป้ำหมำย คือ 
กระบวนกำรเดียวกนั”   ซ่ึงหำกคิดในมุมหน่ึงจะท ำใหเ้รำไดคิ้ดตำมว่ำ จริง ๆ แลว้
เร่ืองของวิธีกำรท ำงำน รำยละเอียดต่ำง ๆ และเป้ำหมำย มนัคือ เร่ืองเดียวกนั คือ 
กระบวนกำรเดียวกนัท่ีตอ้งสอดรับกนั มีควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั และส่งผลถึง
กนั จะมำแยกคิดถึงแต่เร่ืองเป้ำหมำยเพียงล ำพงัไม่ได ้ ซ่ึงเหตุท่ียกวลีน้ีข้ึนมำน ำ

เ ร่ื อ ง ในหัวข้อ น้ี เพ ร ำะ  มีคว ำม
เก่ียวเน่ืองกนั ระหว่ำงกำรเดินตำม
เป้ำหมำย และกำรพยำยำมสร้ำง
ทีมงำนของพ่ีแล่มในกระบวนกำร
ท ำงำนนัน่เอง 

เม่ือก่อนตอนท ำงำนแรกๆ พ่ีแล่ม
ค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับเ ร่ือง 
เป้ำหมำยมำกๆ  แต่ท ำ ๆ ไป  คิด

ว่ำ  น่ำจะหนัมำใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำ “ทีม” และดู “กระบวนกำรท ำงำน” 
ใหม้ำกข้ึน เพรำะมนัตอ้งประกอบไปดว้ยกนั ซ่ึงทีมเรำก็ตอ้งดูแลกนัและกนัดว้ย 
และตอ้งท ำใหเ้กิดควำมรู้สึกว่ำ “เราเป็นพี่น้องกัน” “เรำคือพวกเดียวกนั”ไม่ใช่

 



 44 

ท ำงำนตำมหนำ้ท่ีอย่ำงเดียว และภำยใตก้ระบวนกำรท ำงำนก็ตอ้งคิดมำกข้ึนว่ำ 
มนัเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ไหมอย่ำงไร ท ำไม ทั้ งกบัตัวทีมงำน และกับตัว
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งเดก็ ผูป้กครอง และผูน้ ำในชุมชน 

       กำรพฒันำทีม  หรือ บุคลำกร ท่ีท ำงำนในเร่ืองเหล่ำน้ี  พ่ีแล่มเช่ือว่ำ 
กระบวนกำรเจริญสติ ตำมหลกัพุทธศำสนำ  จะช่วยให้คนท ำงำน  แมก้ระทัง่
กลุ่มเป้ำหมำย นั้นเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในตนเองท่ีดีได ้ เพรำะกำรเจริญสติ 
เป็นกระบวนกำรท่ีเขำ้ถึงขำ้งใน เพ่ือสร้ำงสมพลงัจำกขำ้งในออกมำขำ้งนอก “ทุก
คร้ังท่ีออกจากวัด เหมือนกับตนเองได้ชาร์ตแบ็ต”  เป็นพลงักำรเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจำกจิตภำยในอย่ำงแทจ้ริงพ่ีแล่มส ำทบั เม่ือคนมีสติก็จะระวงัเร่ืองอำรมณ์
ตนเองและสำมำรถจดักำรกบัอำรมณ์ตวัเองได ้ ก่อใหเ้กิดกำรปฏิสัมพนัธ์กบัคน
อ่ืนไดอ้ยำ่งสอดคลอ้งและเหมำะสม “เม่ือก่อนพ่ีเองกมี็ปัญหา หงุดหงิดง่าย ท าไม
ทิพย์ ท าไมสงัด(เจ้าหน้าท่ี) ไม่ท าอย่างน้ันนะ อย่างนีน้ะ แต่เม่ือเราเห็นเขาอย่างมี
สติ การเข้าใจคนรอบข้างจะตามมาทันที ท าให้เราจัดความสัมพันธ์ได้ดีขึน้” พ่ี
แล่มบอกว่ำ ถำ้เรำลดตวัเองลงได ้ เรำจะเห็นคนอ่ืนอย่ำงท่ีเขำเป็นท่ีแทจ้ริง และ
ภาระกิจเรา คือ เราจะหากลวิธีไหนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน “ฉะน้ันการพัฒนา
ภายในแก่ทีมงานจึงเป็นความส าคัญอันดับต้นๆ เพราะคนท างานพัฒนา  ต้องน า
การเปล่ียนแปลงเป็นเบื้องต้นและต้องปะทะสังสรรค์กับความคิดท่ีแตกต่าง 
หลากหลาย หากอัตตาตัวตนไม่ละวาง การเห็นค่าของคนอ่ืนหรือ  การน้อมเอา
ความแตกต่างท้ังมวลมาสร้างสรรอย่างมีพลังกจ็ะไม่เกิดขึน้จริง” กระบวนกำร
สร้ำงกำรเรียนรู้ภำยในกบัคนท ำงำน “หน่ึงเลยตอ้งพำเขำ้วดั เจริญสติ ซ่ึงทำง
สถำบนัไดรั้บควำมเมตตำจำกหลวงตำสุริยำวดัป่ำโสมพนสั สกลนคร” “สอง เม่ือ
ทุกคนผำ่นกำรเขำ้วดัเจริญสติ จะเขำ้ถึงหลกักำรบำงอย่ำงร่วมกนั หรือ ท่ีเรียกว่ำมี
ประสบกำรณ์ร่วมบำงอยำ่ง แต่เป็นประสบกำรณ์ภำยใน” “สำม เม่ือถึงกำรปฏิบติั
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พวกเรำก็จะมำนัง่วำงแผนกำรท ำงำน โดยอำจจะมีเคร่ืองมือบำงอย่ำงท่ีจะตอ้งท ำ
ให้เรำรู้สึกไดท้ะลำยควำมเป็นตวัตนของแต่คน เพ่ือสร้ำงอำรมณ์ใหพ้ร้อมและ
ควำมรู้สึกเป็นทีมต้องเกิดข้ึนในขณะท่ีวำงแผนนั้น” เป็นควำมรู้สึกท่ีทุกคน
ร่วมกนัรับผิดชอบ ไม่ใช่กำรสั่งกำร “ส่ี ลงมือปฏิบติัดว้ยควำมกลำ้หำญ คือ กลำ้
เผชิญกบัผลงำนทุกอย่ำงท่ีจะเกิดข้ึน” ผลจะเป็นอย่ำงไรค่อยคุยกนัตอนสรุป
บทเรียน  และคร้ังหนำ้จะท ำอย่ำงไรก็ตอ้งคุยกนั  วำงแผนกนัทุกคร้ังไป   พ่ีแล่ม
จะเรียกวำ่ “กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ซ่ึงมีกำรวิพำกษวิ์จำรยก์นั
ตรง ๆ เพ่ือใหทุ้กคนแบอำรมณ์ท่ีแทจ้ริงออกมำ และ จดักำรกบัอำรมณ์นั้นๆ ได ้
และ กำรเท่ำทนัอำรมณ์ตวัเองเพ่ือจดักำรกบัมนักจ็ะเกิดข้ึน 

พ่ีแล่ม ใชส่ิ้งรอบตวัทุก ๆ อย่ำงเป็นเคร่ืองมือสอนเด็กได ้ ซ่ึงมีควำม
จ ำเป็นตอ้งมองใหอ้อกตอ้งคิดเร็ว  ท ำเร็วเหมือนกนั คือ “ต้องเป็นนักฉกฉวยเอา
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ทุกอย่าง มาสร้างให้เกดิ การเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน” เช่น 
อำทิตยท่ี์แลว้มีกำรลงแขกเก่ียวขำ้วนำรวม ทีมงำนเด็กและเยำวชนก็วำงแผนกำร
สอน โดยถอดรหสัของกำรท ำงำนของกลุ่มผูป้กครอง ซ่ึงมีค ำถำมว่ำ กำรลงแขก
ก ำลงัสอนอะไรเรำ กำรท ำงำนเป็นกลุ่มใช่หรือไม่ เม่ือไดค้  ำตอบทีมงำนก็วำง
แผนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้แก่กลุ่มเด็ก อย่ำงน้ีเป็นตน้ และมีอยู่คร้ังหน่ึงท่ีพ่ีแล่มเคย
ใหเ้ดก็จบัคู่ ดึงดำ้ยจำกสำยย่ำมทีละเส้น ทีละเส้นอย่ำงมีสติ เด็กบำงคนก็จะแสดง
อำรมณ์หงุดหงิด เพรำะดำ้ยพนักนัวุ่นวำย กำรแกป้มล ำบำก แลว้ก็จะใหเ้ด็กได้
หยุดทบทวนตวัเอง ว่ำขณะท่ีเกิดควำมวุ่นวำยในใจ เม่ือแกไ้ขปัญหำไม่ได ้เขำ
รู้สึกเช่นไร แกไ้ขอำรมณ์ตนเองอย่ำงไร และ ท ำไมเขำท ำต่อได ้ เป็นตน้  เร่ือง
อำรมณ์เป็นเร่ืองส ำคัญท่ีผูจ้ ัดกระบวนกำรต้องนักสังเกตเป็น  และต้องเร็ว 
ละเอียดอ่อน และตอ้งเขำ้ถึงเดก็ ๆ ใหไ้ด ้   
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ท าไม !!??? ต้องทกัทายเด็ก   ช่ืนชมเด็ก.... 

ซ่ึงจำกบุคลิกของพ่ีแล่ม  ท่ีจะคอยทกัทำยพูดคุย  ช่ืนชมในตวัเด็กเสมอ 
ๆ ในขณะท่ีเด็กเดินผ่ำนไปผ่ำนมำ  ซ่ึงผมไดเ้กร่ินก่อนหน้ำน้ีว่ำจะเล่ำให้ฟัง
ต่อ  ซ่ึงจริงแลว้พ่ีแล่มบอกว่ำ เป็นกำรสร้ำง “กำรเขำ้ถึงตวัเด็ก” อย่ำงหน่ึง เพรำะ

เป็นเร่ืองธรรมชำติของคน ท่ี
ชอบกำรชมเชย กำรพูดคุยดว้ย
ท่ำทีอ่อนโยน ซ่ึงเป็นควำม
สร้ำงสรรค์ในเชิงบวก  เด็ก
ชอบให้คุยด้วยดี  ๆ ยิ้มแย้ม
แ จ่ ม ใ ส  ทั ก ท ำ ย ป ร ำ ศ รั ย 
เห มือนกับ เข ำ เ ป็นลู ก เ ป็น
หลำน  พ่ีแล่มจะพยำยำมจ ำช่ือ

เด็กให้ไดห้มดทุกคน และเรียกทุกคนว่ำ “ลูก” ทุกคร้ัง  “ลูกท าตรงน้ันดีแล้ว
นะ  ลูกเม่ือวานแสดงละครดีมาก ฯลฯ”   ซ่ึงท่ำทีตรงน้ี อย่ำงนอ้ยท่ีสุดผมก็คิดว่ำ
เป็นกำรสร้ำงสัมพนัธภำพท่ีดีในเบ้ืองตน้กบัเด็ก  เม่ือเด็กมองว่ำตวัเองไดรั้บ
ควำมส ำคญั ทั้งในภำษำท่ีส่ือสำรว่ำเขำเป็นลูก อำกปักิริยำท่ีแสดงออก ทั้งในค ำ
ช่ืนชมยินดี ก็จะท ำใหเ้ด็กเปิดกวำ้ง  เปิดประตูหวัใจ ท ำใหเ้ขำ้ถึงไดง่้ำย  หำกแต่
ทั้งหมดทั้งปวงตอ้งท ำออกจำกใจ  ไม่ใช่กำรเสแสร้ง หรือท ำตำมหนำ้ท่ี แต่ตอ้งท ำ
ออกจำกจิตวิญญำณ เรำก็จะไดห้วัใจเด็กมำครอบครองไม่มำกก็นอ้ย  ผมเห็นดว้ย
กบัพ่ีแล่มในจุดน้ีจริง ๆ   
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ย้อนรอย...ความท้าทายกระแสหลัก ...พลิกความคิดชุมชน  เมื่อ
นักเรียนทุนกลบับ้าน 

       พ่ีแล่มเล่ำรำยละเอียด กระบวนกำรกลบัไปปักรำกฐำนท่ีบำ้นใหผ้มฟัง
อีกคร้ัง  เพ่ือให้เห็นภำพเชิงกระบวนกำรและรำยละเอียดท่ีชัดเจนข้ึนเก่ียวกบั
เง่ือนไขของกำรเปล่ียนแปลงใดๆ นั้นตอ้งสอดคลอ้ง เหมำะสมอย่ำงไร หำก
เปรียบพ่ีแล่มเหมือนกบัผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงคนหน่ึง พ่ีแล่มเล่ำว่ำ เง่ือนไขส ำคญั
ของตนเองในกำรท ำงำนนั้น สถำบนัครอบครัว เป็นสถำบนัส ำคญัท่ีสุดท่ีตอ้ง
เก้ือหนุน และเปิดโอกำสให้เรำสำมำรถท ำงำนได้ ตอ้งมีทั้งควำมเขำ้ใจ  ให้
ก ำลงัใจสนับสนุน ซ่ึงพ่ีแล่มไดรั้บเต็มท่ีจำกพ่อกบัแม่ เพ่ือสร้ำงสรรค์กิจกรรม

ต่ำงๆ แต่ก็ประสบกับ
ปัญห ำ กับ ค ร อ บค รั ว
เช่นกันไม่ใช่ไม่มี แต่ก็
ต้องอำศัยเวลำ  กำร
อธิบำยผ่ำนกำรลงมือท ำ
ของตนเอง หรือผ่ำนกำร
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัของ
ครอบครัว  แมค้รอบครัว

คือ พ่อ และแม่ จะเขำ้ใจวำ่เป็นงำนเพ่ือส่วนรวม  แต่ดว้ยวิถีชีวิตพ่อแม่ไม่เคยเห็น
หรือกระท ำแบบท่ีเรำก ำลงัท ำมำก่อน ฉะนั้นส่ิงท่ีพบแรกๆ เลย คือ กำรสลำย
ควำมรู้สึกควำมเป็นเจำ้ ตวัก ูของกู (ของพ่อแม่)  ท ำไดย้ำกจริง ๆ ตอ้งใชเ้วลำใน
กำรอธิบำย ว่ำส่ิงท่ีเรำก ำลงัท ำนั้น..ท ำเพ่ือส่วนรวมอย่ำงไร  เพรำะในคร้ังแรก
ครอบครัวจะคิดว่ำ โรงเรียนจะตอ้งเป็นของครอบครัว !!!!!!!....  พ่ีแล่มตอ้งพูด
ยืนยนัส่ิงท่ีจะท ำ ควำมตั้งใจ  และบำงคร้ังตอ้งอธิบำยส่ิงท่ีท ำดว้ยกำรท ำให้เห็น
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ดว้ย  “พอพืน้ที่ทางสังคม (สาธารณะ) โตขึน้  พืน้ที่ทางครอบครัวต้องลดน้อยลง” 
พ่ีแล่มเช่ืออย่ำงนั้น และกำรท ำงำนพฒันำชุมชน ตอ้งมี พ้ืนฐำนควำมคิดเร่ือง จิต
สำธำรณะอยำ่งมำกเช่นกนั   

       แมพ่ี้แล่มจะเสียสละพ้ืนท่ีหนำ้บำ้นเพ่ือสร้ำงโรงเรียนชุมชนชำวนำ สร้ำง
โรงมดัยอ้ม ผืนนำท่ีพ่อแบ่งใหก้ส็นบัสนุนกลุ่มกองทุนสวสัดิกำรชุมชนในกำรท ำ
นำรวม เพ่ือพฒันำธนำคำรขำ้วร่วมกนั ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นตวัอย่ำงของกำรเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนร่วม โดยกำรท ำให้เห็น และ สร้ำงให้เกิดจริงเป็น
ตวัอยำ่ง...ท ำรูปธรรมใหเ้ห็น ยิ่งใหญ่กวำ่ค ำสัง่สอนทั้งปวง   

“พืน้ทีท่างสังคมโตขึน้ พืน้ทีท่างครอบครัวต้องลดน้อยลง” 
 อย่างไร และท าไม 

       โดยนยัของประโยค “พ้ืนท่ีทำงสังคมโตข้ึน พ้ืนท่ีทำงครอบครัวตอ้งลด
นอ้ยลง” ท ำให้ผมซ่ึงเป็นคนท ำงำน และตวัเองก็มีครอบครัวตอ้งคิดทบทวน
ควำมหมำย และตีควำม วิถีปฏิบติัในเร่ืองน้ีค่อนขำ้งมำก และน่ีคงเป็นเสน่ห์ของ
ภำษำจริง ๆ ท่ีท ำใหเ้รำไดข้บคิด ตีควำมหมำย หรืออดท่ีจะคิดเปรียบเทียบกบัชีวิต
ตวัเองไม่ไดว้่ำมนัเป็นอย่ำงท่ีว่ำจริงไหม....???  แลว้ชีวิตของเรำเป็นอย่ำงไร
....???   แต่อย่ำงน้อยท่ีสุดผมคิดว่ำมนัเป็นประโยชน์ในแง่ท่ีท ำให้เรำไดคิ้ด
ทบทวนระหว่ำง “เร่ืองงำน” และ “เร่ืองครอบครัว” ว่ำจริง ๆ แลว้มนัมีเหตุผล
หลำกหลำยมำกมำย จำกสภำพวิธีคิด สภำพเง่ือนไข ท่ีแตกต่ำงกนั  ของคนท ำงำน
แต่ละคนท่ีมีพ้ืนเพกำรท ำงำน พ้ืนฐำนของครอบครัว แตกต่ำงกนั และหลำยคน 
หำกอ่ำนและตีควำมตำมประโยคขำ้งตน้ ก็ตอ้งคิดว่ำ พอท ำงำนเพ่ือสังคมแลว้
แสดงว่ำเวลำท่ีมีให้ครอบครัวตอ้งลดน้อยลงอย่ำงนั้นหรือ.....แน่นอนท่ีสุด.....
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หลำย ๆ คนคิดเช่นนั้น แต่จริงแลว้มนัไม่ใช่.......แต่เม่ือไดแ้ลกเปล่ียนกบัพ่ีแล่มจึง
เขำ้ใจมำกข้ึน พ่ีแล่มบอกว่ำเม่ือเร่ิมตน้ท ำงำนนั้นฐำนตนเองตอ้งชดัเจน ตนเอง
ตอ้งปฏิบติัตนอยู่บนฐำนของควำมศรัทธำ เช่ือมัน่บำงอย่ำง เช่ือมัน่พลงัของกำร
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ซ่ึงในช่วงน้ีมีเพียงฐำนครอบครัวเท่ำนั้นท่ีเป็นก ำลงัใจพร้อมๆ 
กบักำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ท่ีเรำท ำนั้นเอง ในระหว่ำงน้ีฐำนตนเองจะขยำยสู่ฐำนสังคม 
ขยำยแนวคิดของตนเองสู่ชุมชน สังคมท่ีกวำ้งข้ึน ซ่ึงในขณะเดียวกนัน้ีฐำน
ครอบครัวจะลดรูปลง แต่ไม่ใช่ไม่มีควำมส ำคญั แต่จะเคียงข้ำง ให้ก ำลงัใจ 
สนบัสนุนอยู่เบ้ืองหลงัอย่ำงไรเท่ำนั้นเอง ฉะนั้นจำกบทเรียนพ่ีแล่มพบว่ำฐำน
ศรัทธำของตนเองตอ้งเขม้แข็ง ฐำนครอบครัวตอ้งสนบัสนุน เม่ือขยำยสู่ฐำน
สงัคมไดน้ั้น ตนเองและครอบครัวจะลดรูปลง แต่ชูฐำนสงัคมมำกข้ึน 

ในมุมของพ่ีแล่ม ผมเช่ือ
ว่ำ พ่ีแล่มพยำยำม สร้ำง 
“กำรให้” โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ซ่ึงคนเรำ
จะคิดเร่ืองพวกน้ีไดย้ำก
มำก ๆ หำกไม่ผ่ำน
กระบวนกำรปลูก ฝัง
หล่อหลอมจริยธรรม

คุณธรรมอนัดีงำมมำค่อนชีวิต  เพรำะคนส่วนใหญ่มกัจะคิดถึงตวัเอง  นึกถึงถึง
ครอบครัวตวัเองก่อนใครเพ่ือน แต่หำกวิเครำะห์ให้แยบยลข้ึน  เร่ืองน้ี เป็นมุม
ของ “การจัดการ” ซ่ึงผมคิดว่ำพ่ีแล่มไดจ้ดักำรทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม คือ “การ
จัดการพืน้ที่ และงาน” คือ ท ำใหเ้กิดโรงเรียน  เกิดสถำบนั ตลอดจนระบบกำร
ท ำงำนของทีม และ “การจดัการกบัวิถีคิด” ทั้งกบัวิธีคิดของตวัเอง และวิธีคิดของ
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คนในครอบครัว  และพยำยำมจดักำรควำมสัมพนัธ์ใหถู้กท่ีถูกทำงอย่ำงเหมำะสม
ลงตวัท่ีสุด   

       ผมเช่ือวำ่กำรจดักำรกบั “วธีิคิด” ของตวัเองในเร่ือง งำน และ ครอบครัว 
จึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำก ๆ ท่ีจะตอ้งท ำในอนัดบัตน้ ๆ ซ่ึงมีโจทยใ์หญ่ท่ีตอ้งตั้ง
ค ำถำมตวัเอง ใหช้ดัเจนถึงเป้ำประสงคใ์นกำรท ำงำนใหช้ดัเจนว่ำ ส่ิงท่ีเรำก ำลงัอยู่
ท ำเพ่ือใคร ควำมสุขท่ีแทจ้ริงคืออะไร  ซ่ึงจริง ๆ มนัก็คือควำมคิดพ้ืนฐำนเร่ือง 
“จิตอำสำ”  หรือ “กำรมีจิตสำธำรณะ” นัน่เอง ว่ำเรำพร้อมอุทิศ เวลำ  ควำมคิด 
กำรท ำงำน เพ่ือสังคมในระดบัไหนแลว้  และถำ้คิดใหก้ระเทำะเปลือกก็จะเขำ้ใจ
ไดว้่ำ ในมุมของกำรให ้อย่ำงเช่น กำรให้กบัสังคม จะท ำให้สังคมน่ำอยู่ ชุมชน
งดงำม  และมีผลสะทอ้นกลบัในควำมรู้สึกดี ๆ ผลตอบรับดี ๆ กลบัยอ้นสู่ตวัเรำ
เองมำกมำย  แต่เรำจะไม่มีวนัรู้สึกไดจ้นกว่ำเรำจะไดเ้ร่ิมตน้กำรเป็นผูใ้ห.้......และ
อธิบำยในส่ิงท่ีตวัเองรับรู้เขำ้ให้ครอบครัวไดเ้ห็นเขำ้ใจ โดยกำรลงมือปฏิบติัให้
เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมนัน่เอง 

       ในมุมของกำรจดักำรเวลำ และควำมสัมพนัธ์กบัครอบครัว  พ่ีแล่มน่ำจะ
ไดเ้ปรียบผมค่อนขำ้งมำก  เพรำะพ่ีแล่มเป็นคนโสด  เวลำท่ีใหก้บังำนทำงสังคม 
โดยเฉพำะงำนในสถำบนัชุมชนชำวนำ และโรงเรียนชุมชนชำวนำ  จึงสำมำรถให้
ไดอ้ย่ำงเต็มท่ี  แต่ในมุมของผม แมผ้มจะยงัสร้ำงกำรใหไ้ม่ไดเ้ท่ำพ่ีแล่ม ผมจึงมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งฉกฉวยเอำโอกำส ในกำรท ำงำนบำงเร่ือง บำงกิจกรรมใหเ้ป็นเวที
เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ และพฒันำวิธีคิดใหก้บัเด็ก ๆ ในครอบครัว ดว้ยกำรพำไป
ดว้ย   เพรำะในเม่ือเรำจดักำรกบัวิธีคิดตวัเองไดแ้ลว้ว่ำ  มนัคือกำรให้  ครอบครัว
จึงไม่ใช่ภำระของกำรท ำงำนส ำหรับผมเช่นกนั แต่จะตอ้งท ำใหเ้กิดประโยชน์ไป
พร้อม ๆ กนัเลย  ในเวลำเดียวกนั  อย่ำงนอ้ยท่ีสุดเด็กในครอบครัวก็จะไดเ้ห็น
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เร่ืองรำวดี ๆ ผ่ำนกิจกรรมท่ีพำไปร่วม เป็นเคร่ืองมือปลูกฝังลูกผมอีกทำง
หน่ึง  ผมคิดเช่นนั้น และปฏิบติัเช่นนั้นเสมอมำ  

สถาบันชุมชนชาวนา  : สถาบันที่มีชีวิต และจิตวิญญาณ กับ
กระบวนการเรียนรู้ทีไ่ม่มวีนัตาย 

หำกมองถึงค ำว่ำ “สถำบนั” แบบทัว่ไป เรำก็จะรู้สึกไดว้่ำมนัยิ่งใหญ่ 
หำกแต่มนัแข็งกระดำ้งในควำมรู้สึกท่ีนึกได้  ในทำงตรงกนัขำ้ม กำรเติบโตข้ึน
ของสถำบนัชุมชนชำวนำ และโรงเรียนชุมชนชำวนำบำ้นปลำบู่ ท ำให้เรำเร่ิมมี
ควำมรู้สึกอีกอย่ำง  ท่ีสัมผสัไดจ้ำก วิถีปฏิบัติ  ตวักิจกรรม และวิธีคิดของ
คนท ำงำน ตลอดจนผลพวงดอกผลของกำรพฒันำเด็กและเยำวชนจำกโรงเรียน
ชุมชนชำวนำบำ้นปลำบู่  พ่ีแล่มบอกผมในช่วงทำ้ย ๆ ของกำรพูดคุยว่ำ “หนุ่ม
อาจจะเข้าใจได้ยากในค าอธิบายของพ่ี เพราะมันมีเร่ืองของความเป็นนามธรรม
เยอะมาก” ซ่ึงผมเองก็เขำ้ใจในควำมรู้สึกของพ่ีแล่มท่ีพยำยำมอธิบำยให้ฟังมำ
ตั้งแต่ตน้  แต่บำงทีผมกลบัคิดว่ำ แมจ้ะมีขอ้จ ำกดัในเร่ืองขอบเขตของภำษำใน
กำรอธิบำยเร่ืองรำว โดยเฉพำะส่ิงท่ีเป็นนำมธรรมมำก ๆ อย่ำงเช่น ในกำรท ำงำน
ทำงควำมคิดกบั เดก็และเยำวชน รวมไปถึงผูป้กครอง แต่มนักลบัเป็นควำมรู้สึกท่ี
ผมสัมผสัไดด้ว้ยกำรรับรู้ผ่ำนเร่ืองรำว ผ่ำนกิจกรรม และผ่ำนเจตนำรมณ์ของ
คนท ำงำน   

       กระบวนกำรเรียนรู้โดยหยิบเอำเร่ืองรำวในวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ มำเติม
เตม็เกร็ดควำมรู้ เพ่ิมสีสัน ใหแ้ง่คิดผ่ำนกิจกรรมท่ีหลำกหลำย ทั้งงำนศิลปะ  งำน
ละคร  กำรท ำนำ กำรด ำเนินชีวิต ฯลฯ จึงไม่ไดเ้ป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีแหง้เห่ียว
เหมือนในต ำรำ  หำกแต่เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีสีสัน สนุกสนำน ได้
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สำระประโยชน์ และเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีไม่มีวนัตำย  เพรำะกลไกกำร
ขบัเคล่ือนควำมรู้ถูกสร้ำงข้ึนจำกคนในชุมชนเอง  มีครูชุมชน ครูทอ้งถ่ิน 
ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนมำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ดี ๆ  ตรงน้ีเป็นพลงั
ของกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ  โดยทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้  และกระบวนกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ก็จะถูกบูรณำ
กำรผำ่นตวัตนของแต่ละคน ส่งผลสู่กำรพฒันำในชุมชนหมู่บำ้นโดยภำพรวม  

       สถำบนัชุมชนชำวนำ และโรงเรียนชุมชนชำวนำ จึงเป็น สถำบนัท่ีมี
ชีวิต  มีจิตวิญำณในควำมคิดของผม  เพรำะมนัถูกหล่อหลอมมำดว้ย อุดมกำรณ์
ควำมเป็นชำวนำ  เกิดข้ึนจำกงำนจิตอำสำ ท่ีมีควำมคำดหวงัให้ชุมชนบำ้นเกิด 
เป็นชุมชนท่ีน่ำอยู่ และยงัเป็นทำงเลือก ของกลุ่มชำวนำ เลก็ ๆ หมู่บำ้นหน่ึง  ใน
กำรจะยืนหยดัอยู่ในสังคมไดอ้ย่ำงมีศกัด์ิศรี   สถำบนัชุมชนชำวนำ จึงไม่ไดมี้
ควำมหมำยเป็นเพียง ส่ิงก่อสร้ำงท่ีบ่งบอกควำมยิ่งใหญ่ แต่ยงัมีชีวิตเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
มำกมำยหลำยชีวิต ท่ีก ำลงัพยำยำมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ และดูเหมือนเป็น 
ภำระกิจส ำคญัของชีวิต  คุณธีรดำ นำมให หรือพ่ีแล่ม ในนำมคนบำ้นปลำบู่ ท่ี
พยำยำมขยำยส่ิงท่ีตนเองคน้พบสู่คนรอบขำ้ง ตำมเวลำและโอกำสท่ีเหมำะสม 
เ พ่ือน ำ ชุมชนและสังคมสู่กำรเปล่ียนแปลงท่ีดี ข้ึน โดยท ำ กิจกรรมอย่ำง
ต่อเน่ือง  และ คน้พบวำ่เคร่ืองมือท่ีส ำคญัท่ีสุดของกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ คือ “ตัว
เรา” น่ีเอง  

 
 
 

 


