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ค าน า 

 
 
โลกยุคปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปัจจัย
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี

ความสุข "ความรู"้ ถือเป็น "ตน้ทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสรา้ง ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ 
จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง้่าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจดัการความรู"้ 
(Knowledge Management / KM) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหน้าท่ีหนุนเสริม
การกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมือการจดัการความรูไ้ปใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  
เอกสารใน โครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

ภาคใต ้ชุด “ทกัษะชีวิต จิตอาสา พฒันาอาชีพ” ตามไปดู...การเสริมสรา้งการเรียนรู ้
แก่เด็กและเยาวชน ตลาดนัดการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ครั้งที่ 1 
วันที่ 6 – 7 ธนัวาคม 2551โรงแรมเมืองลิกอร ์จงัหวัดนครศรีธรรมราช สรส.จดัท า
ขึ้ นเพ่ือ (1) บันทึกร่องรอยการเรียนรูร้่วมกันของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน กลไก 
และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรียน องคค์วามรู ้ในการพฒันาเด็ก
และเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี (3) 
น าเสนอวิธีการประยุกต์ใช้การจัดการความรูข้องเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน

ท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือขา่ยปฏิบติัการ (4) น าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี 
(best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน ท่ีเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ี
ภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพ้ืนท่ีเครือขา่ยอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่น ภาคใต ้
หอ้งยอ่ย : เยาวชนกบัทกัษะชีวิต 

“ประสบการณเ์ด่น จากโครงการสะพานชีวิต สงขลาฟอรั่ม” 
 
หอ้งน้ีมีสมาชิกร่วมเรียนรู ้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง โรงเรียน

วดัสว่างอารมณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้กศน.ชะอวด วิทยาลยันาฏศิลป์

นครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคนิคสถาปัตย ์วิทยาลยัการอาชีพครศรีธรรมราช สภา

เด็กและเยาวชน อ.เชียรใหญ่ สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก นครศรีธรรมราช และ 

อบต.ทา้ยส าเภา ส่วนผูใ้หญ่ใจดีก็มีทีมจากศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ 

กศน.เมืองนครฯ กศน.ชะอวด สถาบนัเรียนรูแ้ละพฒันาเครือขา่ยประชาสงัคมนครฯ  
ทีมวิทยากรหอ้งน้ีเราไดจ้ากทีมศนูยฝึ์กอบรมเยาวชนและเด็ก สงขลาเขต 

9 โครงการสะพานชีวิต สงขลาฟอรัม่ 
 
สะพานชีวิต The Bridge of  Life 
 จากประสบการณ์การศึกษา และร่วมท างานในการพฒันาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝึ์กอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา พบว่าเยาวชนตอ้งการบา้นกึ่งวิถี หรือหน่วยงานช่วย

แนะแนวชีวิต ช่วยฝึกทักษะอาชีพเมื่อไดร้ับการปล่อยตัวจากสถานพินิจและศูนย์

ฝึกอบรมฯ เยาวชนส่วนใหญ่บอกว่าขาดความมัน่ใจในตนเอง ขาดทกัษะชีวิต และ

ขาดทกัษะในการท ามาหากิน ประกอบกบัสถานการณ์เด็กและเยาวชนในสงัคม ก็

เผชิญหน้าอยู่กบัวิกฤติทางสงัคมหลายดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก 

เช่น ปัญหาส่ือท่ีไม่เหมาะสม การขาดคุณธรรมจริยธรรม  การศึกษาแบบแพค้ัด

ออก  เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นส่งเสริมใหเ้ยาวชนเดินเขา้สู่การกระท าผิดไดโ้ดยง่าย 
มุ่งสรา้ง สะพาน...ปลายทางเพื่อเยาวชนและสงัคม  
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 สงขลาฟอรัม่ จึงเกิดแนวคิดด าเนินกิจกรรม

ดว้ยยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านกระบวนการเรียนรู้หลาย

รูปแบบให้แก่เด็กท่ีเคยกระท าผิด ให้มีทักษะชีวิตท่ี

ถูกต้องทั้งในศูนย์ฝึกอบรมฯ และเมื่อกลับออกไปสู่

สังคมภายนอก ขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันเด็กและ

เยาวชนท่ีไม่เคยกระท าผิด และเด็กท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อ

การกา้วพลาดไปพรอ้มๆ กนัโดยจดัท าเป็นโครงการ 3 

ปี (พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2551) ซ่ึงด าเนินทั้งแนวรุก

และตั้งรบั ตลอดทั้งสรา้งพื้ นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู ้

และการพฒันาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

เพื่อสรา้งสรรคก์ระบวนการเรียนรูสู้่การเป็นพลเมืองท่ีมี

สติปัญญา รูเ้ท่าทนัสงัคมและมีพลงัสรา้งสรรคใ์นการพฒันาบา้นเมือง   
 โครงการสะพานชีวิตปี 1 (พ.ศ. 2549) ด าเนินการดว้ยการใชก้ระบวนการ
ละครเพื่อพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะชีวิต 5 ดา้น 

ท่ีประกอบดว้ย หน่ึงกระบวนการคิดและการตดัสินใจ การคิดวิเคราะห ์วิจารณ์ สอง 

ความเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น  สาม การจดัการทางอารมณ์และความเครียด สีีี่ 

การสรา้งสัมพนัธภาพและการส่ือสาร หา้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงการแสดง

ละครและเน้ือหาท่ีสะทอ้นออกมาเป็นท่ียอมรบัว่า “ดี มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติ” 
จนกระทัง่ทางโครงการฯ สามารถพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการละครเพื่อการ

พฒันาทกัษะชีวิต  ขึ้ นมา 1 รปูแบบ 
 โครงการสะพานชีวิตปี 2 (พ.ศ. 2550) สงขลาฟอรัม่ ยงัคงมุ่งมัน่ต่อการ
เป็นผูส้รา้งสะพานท่ีเป็นทางเช่ือมระหว่างเยาวชนท่ีกา้วพลาดกบัสังคม ใหเ้ดินไป

พร้อมกัน ด้วยกิจกรรมสะพานชีวิต ท่ี เน้นกระบวนการเรียนรู้ส่ือ (Media 
Education) เป็นหลกัดว้ยเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี หน่ึง กระบวนเรียนรูส่ื้อเบ้ืองตน้ (การ
คิดวิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์ ความคิดสรา้งสรรค)์ สอง กระบวนการผลิตรายการ

วิทยุเพื่อชุมชน (การบริหารจดัการ ความรบัผิดชอบ ทีมงาน) สาม การเสริมสรา้ง

ศกัยภาพภายใน (ระบบคิด จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม) ส่ี การเสริมสรา้งศกัยภาพ
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ดา้นศิลปะ (ความอ่อนโยนทางจิตใจ คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น การสรา้งงานอาชีพ

อิสระ)  
ทั้งน้ีในการด าเนินกิจกรรมน้ัน คณะท างานไดเ้น้นการสรา้งยุทธศาสตร์

การป้องกนัและแกไ้ขท่ีเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ครอบครวั ชุมชน 

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมเสริมสรา้งการเรียนรูห้ลายรูปแบบ 

เช่น การจดัประชุมโดยใชก้ระบวนการพดูคุยอย่างพินิจไตร่ตรอง การร่วมพดูคุยกนั

โดยใชก้ระบวนการสุนทรียสนทนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนสืบคน้

พลังช่ืนชม เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อปลายทางท่ีเป็นฝัง่ฝันคือเยาวชนท่ีมีศักยภาพพฒันา

ตนเองสู่การพฒันาสงัคมนัน่เอง 
 
สะพานชีวิต…สะพานท่ีทอดยาวสู่ความรกัและความอบอุ่น 

“ชีวติของเพ่ือนก็คลา้ยๆ กบัของผม การเขา้รว่มกิจกรรมท าใหผ้ม
ไดร้ ูว้า่คนอ่ืนมีปัญหาในชีวติและปัญหาครอบครวัหนักกวา่ผม” 

“ตา่งคนตา่งมีปัญหา อยากใหร้ ูว้า่ทกุอปุสรรคมีทางออกเสมอ” 
“เพ่ือนแตล่ะคนมีปัญหาไม่แตกตา่งกนัมากนัก มีปัญหามีเรื่ องราว

มมากมาย เขา้มาในชีวิต ไดร้ ูจ้ ักวิธีแก้ปัญหา เพราะทุกปัญหามี

ทางออก” 
“ไดเ้รยีนรูจ้ากเพ่ือนมากขึ้น และรูจ้กัสูก้บัปัญหา” 
“ดีใจท่ีไดเ้รียนรูส่ิ้งท่ีไม่มีในหอ้งเรียนเพราะท าใหห้ายเหน่ือยได ้

อยากไปใหถ้ึงท่ีสดุของสะพานชีวติและอยากใหเ้พ่ือนๆ เดินทางไปถึง

ท่ีสดุพรอ้มๆ กนั” 
 เหล่าน้ีคือความรูสึ้กของเด็กและเยาวชน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเตรียม

ความพรอ้มเยาวชน สะพานชีวิต (The Bridge of Life) ปีท่ี 2 (2550) 
 จากการเขา้ร่วมกิจกรรม ท าใหเ้ด็กและเยาวชนไดต้ระหนักถึงคุณค่าของ

ตนเอง มุมมองต่อการแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงการไดร้วมพลังสรา้งสรรค์กิจกรรม

รบัผิดชอบต่อสงัคม ทา้ยท่ีสุดน าไปสู่การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อสามารถอยูร่่วม
ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข ผลสะทอ้นกลบัจากพฤติกรรมของเด็กหลงัจากเขา้ร่วม

กิจกรรมค่าย คือเด็กหลายๆ คนสามารถคิดถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้ นกบัชีวิตตนเองและเพื่อน



 6 

ได ้และน าส่ิงเหล่าน้ันมาปรบัใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหา รวมถึงสามารถเขา้กบัเพื่อนๆ ไดดี้

รูจ้กัฟังความคิดเห็น ยอมรบัและเขา้ใจเพื่อนมากขึ้ น สามารถควบคุมอารมณ์ของ

ตนเองไดดี้ และมีความสุขในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 เด็กทุกคนมีพลังแห่งการสรา้งสรรค์มีอยู่ในตัว พวกเขาเกิดมาพรอ้มกับ

จิตใจท่ีใสสะอาด แต่ดว้ยสภาพแวดลอ้มและปัจจยัหลายอย่างท่ีท าใหส่ิ้งเหล่าน้ัน

ค่อยๆ ถดถอยน้อยลงไปจากจิตใจของเขา 
 “การท่ีเยาวชนเขา้มาอยู่ท่ีน่ีไม่ไดห้มายความว่าเยาวชนเป็นเด็กท่ี
เลวรา้ย แต่กลับเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเยาวชนไดรู้จ้ักความผิดพลาดของตนเอง ซ่ึง

แตกต่างกบัเด็กท่ีอยู่ในสังคมภายนอกท่ีกระท าผิดแต่ไม่มีโอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู ้

ในส่ิงท่ีตนท า เพราะเด็กทุกคนมีทัง้เมล็ดพนัธุ์ท่ีดีและไม่ดีอยู่ในตนเอง เพียง

แค่เราสรา้งสะพานชีวิตเขา้ไป เพ่ือรดน ้าพรานดินเมล็ดพนัธุ์ท่ีดีให้เจริญงอก

งาม”  
น่ีคือประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดจากพี่ไปสู่รุ่นน้องของ บอย...สมศกัด์ิ ชูช่วย

ค า ท่ีเกิดความเปล่ียน 
แปลงภายในตนเอง หลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรูส่ื้อเพื่อพฒันา 
 ไม่เพียงความรกัความเขา้ใจ  ท่ีถ่ายทอดสู่กนัเท่าน้ัน การสร้า งพื้ น ท่ี

รองรับเยาวชนในโครงการ หลังจากการปล่อยตวัซ่ึงจะส่งผลใหเ้ยาวชน ไดร้ับการ

พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข

เป็นเร่ืองส าคัญเช่นกัน ดังน้ันทักษะท่ีเด็กและเยาวชนจะไดร้ับจึงเปรียบเหมือน

สะพาน ท่ีทอดสู่การสร้างงานสรา้งอาชีพอิสระท่ีเขาเองจะได้ใชพ้ลังสรา้งสรรค์

ออกมาในทางท่ีเหมาะสม 
 ในปัจจุบนัทางกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนมีนโยบายใหศู้นยฝึ์ก

ทัว่ประเทศ จดัตั้งสภาเยาวชนศูนยฝึ์กฯ ขึ้ น ทางโครงการจึงได้ใชโ้อกาสน้ีในการ

ผลักดันกิจกรรมของโครงการใหเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกลไกการดูแลเด็กของกรม

พินิจฯ โดยใหเ้ยาวชน โครงการสะพานชีวิต กบัสภาเยาวชนศูนยฝึ์กฯ ไดท้ างาน

ร่วมกนั โดยมีเจา้หน้าท่ีและเยาวชนอาสาสมคัรของสงขลาฟอรัม่เป็นท่ีปรึกษา และ

เป็นพี่เล้ียงในการด าเนินกิจกรรม ดว้ยความหวงัท่ีจะเห็นการสนับสนุนและผลกัดนั

ให ้กระบวนการเรียนรูเ้หล่าน้ี กลายเป็นส่วนหน่ึงของกลไกในการดูแลเด็กและ
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เยาวชนในสถานพินิจ หรือศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศ    
 
 สะพานชีวิต ของเด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กอบรมฯเขต 

9 จงัหวดัสงขลา ก าลงัสรา้งขึ้ นใหม่อยา่งเข็มแข็ง เป็น 
สะพานใจท่ีรวมเอาหวัใจหลายๆ ดวงรอ้ยต่อไวด้ว้ยกนั...ทางเดิน

บนสะพานน้ีจึงไม่เดียวดายเหมือนท่ีผ่านมา  

 
 

ก่อนท่ีทีมวิทยากรจะเติมเต็มทักษะชีวิตใหก้บัน้องๆ ในหอ้ง มีการเรียก

น ้ายอ่ยดว้ยวีดีทศัน์ เรื่องเล่าสะพานชีวิต ชีวิตหลงัค าพิพากษา เพื่อน าเขา้เร่ือง 
วีดีทศัน์ชุดน้ีเป็นฝีมือของน้องๆ ท่ีตอ้งพลดัเขา้ไปอยู่ในสถานพินิจฯ โดยมี

ทีมสงขลาฟอรัม่ เจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์กฯ เป็นท่ีปรึกษา เน้ือหาบอกเล่าถึงเร่ืองท่ีเขาท า

พลาดไป ท่ีเรียกว่า อุบติัเหตุชีวิต ชีวิตเบ้ืองหลงัก าแพงสูง เป็นอย่างไร ตอ้งผจญกบั

อะไร ไดเ้รียนรูอ้ะไรจากท่ีน่ี ไดเ้รียนรูอ้ะไรจากโครงการสะพานชีวิตท่ีเขา้ไปเสริมใน

เร่ืองทกัษะชีวิต  
ใน ปี  2549 โ ดย  สงขลาฟอรั ่ม 

ร่วมกบัศูนยฝึ์ก ด าเนินการโครงการสะพาน

ชีวิต “เติมชีวิตใหเ้ต็มชีวิต” โดยใชส่ื้อละคร
ง่ายๆ จดัในกลุ่มเล็กๆ ตรงตวัใหผ้ลในเชิงลึก 

สะท้อนชีวิตจริง คนท่ีท าผิดไม่จ าเป็นต้อง

เป็นคนเลวเสมอไป เมื่อออกจากศูนยฝึ์กไป

แล้วไม่มีพื้ น ท่ี ให้เขา สายตาจากสังคม

ภายนอกท่ีมองมายงัตวัเด็กมีภาพลบ ละครจะเป็นส่ือสะทอ้นใหก้บัเขา เหมือนเรา

มองกระจก และสรา้งความมัน่ใจในการอยูก่บัสงัคม 
หอ้งเรียนสะพานชีวิต ส่ือมวลชนศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ พฒันาดา้น

ใน เติมทกัษะชีวิตใหเ้ต็มชีวิต โดยการใชก้ระบวนการของส่ือ ดว้ยความเช่ือท่ีว่า “ส่ือ 
เป็นแหล่งบ่มเพาะพฤติกรรม” 
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พฒันาในเร่ือง ทักษะการคิด ทักษะการจัดการอารมณ์ คน้หาพลังชีวิต 

คน้หาพลังของความดี โดยเซ็ตออกมาเป็น 4 โครงการ คือ สาระความรูเ้กี่ยวกับ
สุขภาพ บ าบัดความเครียด / โครงการหนังสือน่าอ่าน ภาพ วีดีโอ วีซีดีท่ีมีสาระ / 

ส่ือดนตรีสรา้งสรรค ์/ ลดละการทะเลาะวิวาท 
ปี 2551 มีการตั้งค าถามในหลากหลายแง่มุมต่อโครงการสะพานชีวิต เช่น 

ความหลากหลายของเยาวชน ความยัง่ยืน ไปจนกระทัง่ถึงการตอบรับจากสังคม

หลงัเด็กออกจากศนูยฝึ์ก 
สรุปดว้ยค าท่ีว่า สะพานชีวิตที่เป่ียมดว้ยความรกัและเมตตา เพื่อให้

เยาวชนกา้วขา้มฟากไปสูชี่วิตที่ดีกว่า จบัจิตจริงๆ 

เยาวชนกบัทกัษะชีวิต 

ทกัษะชีวิตมีอะไรบา้ง 
หน่ึง ทกัษะการคิด (ในหลายๆ แบบ) 
สอง ทกัษะการตดัสินใจ การแกปั้ญหา 
สาม ทกัษะการจดัการอารมณแ์ละความเครียด 
ส่ี ทกัษะการส่ือสาร 
หา้ ทกัษะความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บอย สมศกัด์ิ ช่วยชูค า เติมเต็มในวาระท่ีเรามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสงขลา

ฟอรัม่ถึงถ่ิน ว่า  
ทักษะชีวิตมี 5 ดา้น คือ เร่ืองของ

ทกัษะการคิด เราตอ้งยอมรับว่าเด็กสมยัน้ี

ไม่ถูกฝึกใหค้ิด คิดอะไรนิดอะไรหน่อย ปวด

หวั เซ็ง เครียด ไม่อยากคิด ท ายงัไงท่ีจะท า

ให้น้องกลุ่มน้ีซ่ึงถูกอิทธิพลท่ีเบ่ือการคิด 

อยากให้เขาคิด คิดให้สนุก คิดให้มัน มี

กระบวนการเข้ามาให้เขาฝึกคิด ฝึกตั้ ง

ค าถาม ฝึกวิจารณส่ื์อ คิดวิเคราะหส่ื์อว่า ส่ือน้ีมนัตอ้งการอะไรจากเรา นักการเมือง

คนน้ีมนัเป็นยงัไง อยา่งเขาดอูารเ์จนตินา เห็นการล่มสลายของอารเ์จนตินา เด็กเขา

ก็นัง่วิพากษ์วิจารณ์กนั สนุกมากเลย ทา้ยท่ีสุดเด็กเขาก็บอกว่าถา้คาร์ฟูมนัท ากบั
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ประเทศเราอยา่งน้ี เราอยา่เขา้คารฟ์เูลย มนัก็เป็นสญัญาประชาคมเกิดขึ้ นมา ซึ่งมนั

สนุกได ้มันคิดกันได้ มันตอ้งเลือกส่ือ ส่ือส่ิงพิมพ์ หนัง เราไดแ้นวคิดมาจาก อ.

ชยัวฒัน์ ธีระพนัธ ์ท่านเอาท าใหน้้องดู พอเด็กดูแลว้มนัตรงกบัชีวิตเขา คุยแลว้มนั

สนุก แต่ถามว่า กิจกรรมท่ีมนัจะไปใหเ้ด็กคิดมนัก็ตอ้งหาวิธีการหน่อย  
ตวัท่ีสอง คือทกัษะการจดัการกับอารมณแ์ละความเครียด จริงๆ แลว้

มนัไม่ใช่เร่ืองใหญ่ มนัเป็นเร่ืองใกลต้วัมาก อย่างท่ีเห็นไดช้ดัเวลาน้องเขาคุยกนัใน

กลุ่ม มนัก็มีความต่างทางความคิด เพราะฉะน้ันเมื่อความคิดต่างเขาจะจดัการกบั

อารมณ์ตัวเองอย่างไร ไม่ใหโ้วยวาย ไม่ใหไ้ปช้ีหน้าเพื่อน เพราะน้องกลุ่มน้ีจะแรง

มาก ก่อนท่ีเขาจะเขา้มาพ่อแม่พูดนิดพดูหน่อย เขาจะเถียง เพราะฉะน้ันพอเขาท า

กลุ่มกับเราเขาต้องรับฟังเพื่อน ตอ้งรับความต่าง ตอ้งจัดการกับอารมณ์ตัวเอง 

วิธีการของเราคือ การพดูคุยแลกเปล่ียน การรบัฟังอย่างใหเ้กียรติมนัตอ้งรบัฟังกนั

อยา่งไร การท่ีจะคุยกนั มนัจะเช่ือมโยงกบัทกัษะการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 

ตวัน้ีเราก็จะใหน้้องดว้ย เวลาน้องเขาคุย เขาควรจะมีบุคลิกอย่างไร ควรจะคุยกบั

เพื่อนอย่างไรไม่ใหเ้พื่อนโกรธ แลว้ก็การเขา้ใจตัวเองและผูอ้ื่น มนัจะเกิดขึ้ นจาก

กระบวนการท่ีเราท า การเขา้ใจในตัวเองและผูอ่ื้นหมายรวมถึงความมัน่ใจใน

ตัวเองด้วย ตรงน้ีมันจะเกิดขึ้ นตอนน้องเขาเสนอความคิดเห็นแลว้รูสึ้กว่าความ

คิดเห็นของเขามนัเป็นผูใ้หญ่ขึ้ น มนัดูดีขึ้ น ผูใ้หญ่รบัฟังเขา เพื่อนรบัฟังเขา เขาก็จะ

มัน่ใจในตวัเองขึ้ น  
ตัวใหญ่ท่ีสุดของเราคือ ทักษะความรับผิดชอบต่อสังคม  หน่ึงใน

กระบวนการส่ือมวลชนศึกษาก็คือ พอน้องผ่านการเขา้ถึงส่ือ วิเคราะหว์ิจารณ์ส่ือ

แลว้ เราก็จะใหน้้องไดท้ าโครงการ ออกแบบโครงการของตวัเอง ก็จะมีงบประมาณ

เล็กๆ สนับสนุนให ้ปีท่ีแลว้น้องเขาคิด 4 โครงการ เช่น เด็กด้ือท าส่ือ โครงการ

หนังสือน่าอ่านคนอ่านน่ารัก โครงการงานศิลป์สรา้งอาชีพ โครงการนันทนาการ

สรา้งสุขภาวะ ซ่ึงหลายคนบอกว่า เด็กมนัใชค้ าใหญ่ แต่เขาก็เรียนรูจ้ากเราเวลาเรา

พูดค าพวกน้ี แสดงว่าเด็กเขาเกิดการเรียนรูท่ี้จะใชค้ าใหญ่ขึ้ น แต่ก็ถามเขาว่าเขา

เขา้ใจความหมายหรือเปล่า เขาก็ตอบได ้เช่น สุขภาวะ มนัคือความสุขท่ีรวมทั้งกาย 

จิต วิญญาณ เขาก็พูดไปตามประสาเขา ซ่ึงก็โอเค เวลาเขาท างานกับเพื่อน 

ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีซ่ึงเมื่อก่อนโครงสรา้งมนัเป็นแนวด่ิง เด็กไม่มีโอกาสไดคุ้ย

กบัเจา้หน้าท่ี เขาก็ตอ้งตั้งเจา้หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ พอมี
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อะไรเขาก็ไปปรึกษากับเจา้หน้าท่ี ขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ี มันก็เกิดการ

ส่ือสารในแนวราบขึ้ น สมัพนัธภาพก็ดีขึ้ น เด็กก็ท าได ้ถา้ใหโ้อกาสใหพ้ื้ นท่ี กิจกรรม
ท่ีน้องคิดมนัโยงใหเ้ห็นว่า เจา้หน้าท่ีพยายามแกปั้ญหาน้ีเกือบตาย ไม่ใหเ้ด็กตีกนั 

ไม่ให้เด็กสูบยา ไม่ให้เด็กสักลาย ซ่ึงมันเยอะมาก ซ่ึงพอเราให้น้องท่ีเขา้ร่วม

โครงการกบัเรามาร่วมกนัคิดว่า เขาเห็นปัญหาอะไร แลว้จะแกอ้ย่างไร เขาก็มองว่า

วนัเสาร์ อาทิตย ์เพื่อนเขาท าผิดกฎมากท่ีสุด เพราะเจา้หน้าท่ี แลว้เวลาว่างมาก 

เพราะวนัจนัทรถึ์งศุกรเ์ขาตอ้งเขา้หน่วยเรียน เขาบอกว่าเขาอยากเปิดหอ้งสมุดแลว้

ก็หาหนังมาใหเ้พื่อนด ู 
  

ส่ือมวลชนศึกษากบัการพฒันาทกัษะชีวิต  
กลว้ย ดวงแกว้ แกลว้ทนงค ์หน่ึงในทีม

วิทยากร เล่าว่า ส่ือมวลชนศึกษา มี 4 ขัน้ตอน คือ 
หน่ึง เปิดโอกาสในการเขา้ถึงส่ือต่างๆ ซ่ึง

เมื่อเด็กไดร้บัสื่อแลว้จะตอ้งมีการวิเคราะห ์
สอง การวิเคราะหส่ื์อ เมื่อเกิดเหตุการณ์

หน่ึงๆ ขึ้ น จะตอ้งแกปั้ญหาอยา่งไร  
สาม ประเมินค่า 
ทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีจะสรา้งทักษะชีวิตในเร่ือง 

“การคิด วิเคราะห ์การตดัสินใจ การแกปั้ญหา และ
การจดัการอารมณ”์ 

ส่ี ผลิตส่ือสรา้งสรรค ์น าเสนอมุมมองดีๆ ความคิดดีๆ ท่ีเพื่อนท า ท าส่ิงดี

แลว้ไดส่ิ้งดีตอบกลบั เด็กก็จะพยายามท าในส่ิงท่ีดีๆ เพิ่มขึ้ น 
ในขัน้ท่ี 4 น้ี คือ การเติมเต็มทกัษะชีวิตในดา้น “ความรบัผิดชอบต่อสงัคม” 
ทั้งหมดน้ีคือ การเอาส่ิงท่ีอยูร่อบตวัมาเรียนรูก้บัชีวิตจริง พฒันาไปสู่ทกัษะ

ชีวิต 
คุณอ านวยของหอ้งน าต่อไปว่า อุบัติเหตุชีวิต มันเกิดขึ้ นได้เพราะขาด

ทกัษะชีวิต แต่อุบติัเหตุน้ันสามารถป้องกนัไดถ้า้มีทักษะชีวิต 
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ช่วงน้ีน้องๆ ทีมวิทยากรเล่าถึงบทเรียนความผิดพลาด และเมื่อเขา้มาร่วม

ในโครงการสะพานชีวิต เป็นอยา่งไร น ากลบัไปใชใ้นชีวิตต่อไปอยา่งไร 

บ๋ี “ไดส่ิ้งดีๆ หลายอย่าง เช่น ไม่ท าตามอารมณ์ตัวเองแบบเมื่อก่อน คือ 
ถ้าไม่พอใจก็ออกจากบ้านไปอยู่ในกลุ่มของตัวเอง ได้เ รียนรู้เกี่ยวกับส่ือ การ

วิเคราะหส่ื์อ เรียนรูว้่าส่ือชักจูงคนไดจ้ริง ถา้เราไม่ศึกษาเราก็อาจเช่ือไปตามท่ีเขา

โฆษณา เกิดความคิดว่า ท าไมเมื่อก่อนเราไดแ้ต่ด ูฟัง ตาม โดยไม่คิด เราตอ้งรกัพ่อ

แม่ ท าดีเพื่อพ่อแม่ อยา่รกัเพื่อนมากกว่าพ่อแม่” 
หน่ึง “ส่ือมวลชนศึกษาสอนหลายอย่าง เราดูรายการโทรทัศน์ ฟัง เขา

โฆษณาว่าดี แต่เมื่อเราไดก้ลบัมาประเมินค่าจะพบว่ามนัไม่ใช่เลย เมื่อกลบับา้นได้

ปรบัความคิดใหม่ เราเคยมองขา้มท่ีบา้น จริงๆ ความอบอุ่นมนัมีอยูใ่นบา้น เขามีให้

เราตลอด เมื่อก่อนเราคิดว่าขา้งนอกใหค้วามอบอุ่นได ้มีเพื่อนเยอะแยะ” 
ด้ี “เป็นช่วงหน่ึงท่ีผ่านมา เป็นคนเกเร เช่ือเพื่อน ท าความผิดถูกจับ 

เพื่อนๆ ไม่เคยมาดู แต่คนท่ีมาดูแลเราคือพ่อแม่ หลงัออกจากศูนยฝึ์กก็ไดว้างแผน

ชีวิตว่า จะกลบัไปเรียนต่อ ตอนท่ีเรามีโอกาสเรียน เรากลับไม่เรียน คนท่ีมีโอกาส

เรียนตอ้งตั้งใจ เมื่อเรียนจบก็จะหางานท า ทดแทนใหพ้่อแม่ ตอนน้ีแมต้วัเองจะอายุ

เกินแลว้ก็ไม่อายท่ีจะเรียน ตอนน้ีรูจ้กัระงบัอารมณ์ คิด วิเคราะห ์ตดัสินใจในส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง ยอมรบัความคิดของคนอื่นมากขึ้ น เป็นผูใ้หญ่มากขึ้ น” 
 
ชีวิตท่ีคิดได ้ 

ปิดท้ายหอ้งย่อยด้วยบทเพลงท่ีมีเน้ือหาหลัก พูดถึงการใช้ชีวิต โดยไม่

ขดัแยง้กนัก็ได ้ 
“...สะพานสรา้งชีวติ ก่อเกิดพลงัสรา้งสรรคใ์หส้ดใส ต่อใหเ้รื่ อง

รา้ยปัญหามีเพียงใด พวกเราจะสูไ้ปดว้ยใจท่ีมัน่คง....” 
ผดิน้ีเป็นคร ู
บอกเลา่ถึง ความทกุขท่ี์อย ูใ่นศนูยฝึ์ก ความทกุขท์างจิตใจ ความ

วา้เหว ่ความหวาดระแวง  
“...กา้วแรกท่ีท าผิด ไม่ยัง้คิด ชีวิตเกือบดบัสญู ตอ้งมาถกูขงัดงั

นกในกรง...”  
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เม่ือไดคิ้ดส่ิงท่ีคิดถึงอันดบัแรกคือ พ่อแม่ น้องๆ เขาบอกพ่อแม่

ผา่นเพลงน้ีวา่  
“...จะไม่เหลวไหลอีก ขออภัยในความผิดพลาด ยกเอาความ

ผดิพลาดน้ันเป็นคร.ู..” 
 
ฟังแลว้น ้าตาซึม มีอารมณ์ร่วมไปกบัน้องๆ ไม่ว่าใครคงไม่อยากมีชีวิตอยู่

อย่างไรอ้ิสระ แต่เมื่อกา้วพลาดไปแลว้ตอ้งถามตวัเองว่า จะท าอย่างไรใหดี้ขึ้ น และ

เมื่อเขากลบัออกไปสู่สงัคมแลว้ ผูใ้หญ่ในสงัคมจะช่วยเขาไดอ้ย่างไร ล าพงัแค่ความ

สงสาร ความเห็นใจ หรือความรูสึ้กอื่นๆ คงช่วยอะไรเขาไม่ได ้แต่ท าอย่างไรท่ีจะให้

โอกาส ท่ีจะมีพื้ นท่ีใหเ้ขาไดแ้สดงศกัยภาพของตวัเขาเองตามท่ีเขาตอ้งการ 
 

ตามไปด ูการเรียนรูห้ลงัตลาดนดั 
เราไดม้ีโอกาสตามไปคุยกบับอยถึงโครงการสะพานชีวิต ท่ีทีมงานสงขลา

ฟอรัม่ ไดก้ระท าการใชส่ื้อมวลชนศึกษา และอาวุธแห่งการเรียนรูอ้ื่นๆท่ีหลากหลาย 

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเด็กและเยาวชน หลังตลาดนัดผ่านไปไม่กี่วนั ท าให้

ไดร้บัทราบเร่ืองราวน่าสนใจหลายอยา่งเพิ่มเติม จึงขอเล่าสู่กนัฟัง ดงัต่อไปน้ี 

2-3 ปีของการท างานท่ีผ่านมาน้ี บอยบอกว่าเป็นช่วง
ของการหากระบวนการเรียนรู้ว่า เด็กกลุ่มน้ีเขาจะเรียนรู้

อย่างไรมนัถึงจะเหมาะ เด็กตอ้งผ่านการเรียนรูจ้ากคนหลายๆ

ฝ่าย กระบวนการเขา้มาท ากับเด็ก จึงมีตั้งแต่ละคร ไปจนถึง

เร่ืองส่ือมวลชนศึกษา 
เมื่อพูดถึงการเปิดพื้ นท่ี บอยอธิบายใหเ้ราฟังอย่าง

น่าสนใจว่า พื้ นท่ีท่ีจะใหเ้ด็กกลุ่มน้ีออกไป ตามทศันคติของคนภายนอกดูเหมือนมนั

ยงัมีความเหล่ือมกนัอยู ่เป็นความไม่เท่าเทียมของความเป็นมนุษย ์คนมกัจะมองว่า

เด็กกลุ่มน้ีน่าสงสาร น่าเวทนา จริงๆ แลว้ทัศนคติอย่างน้ีเป็นอันตรายเพราะลด

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ยิง่ท าใหพ้ื้ นท่ีส าหรบัเด็กค่อนขา้งน้อยไปอีก  
บอยย ้าว่าท่ีพูดอย่างน้ีไม่ไดห้มายความว่าตัวเองเขา้ใจน้อง แต่พูดจาก

ประสบการณ์ตรงท่ีเคยอยู่ในสถานพินิจฯ 1 ปี 6 เดือน  ในแง่ของความรูสึ้กเด็กจะ
รบัไม่ไดเ้วลาท่ีคนส่ือสารกบัเราในลักษณะน้ี เช่นเดียวกบัท่ีคุณหญิงคุณนายหลาย
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คนจะมาป้อนขา้วป้อนน ้าใหเ้ด็ก ไม่ไดว้่าเขา แต่ถา้มีโอกาสส่ือสารก็อยากจะบอก 

เพราะโดยส่วนตวับอยชอบท างานเชิงลึกมากกว่าท่ีจะไปสรา้งภาพกบัเด็ก  
กลับมาพูดถึงกระบวนการเรียนรูข้องเด็ก มีส่ือหลายช้ินท่ีเด็กๆท าขึ้ นมา

เอง เพราะในส่ือมวลชนศึกษามีอยูข่ ัน้ตอนหน่ึงท่ีเด็กตอ้งท าส่ือเอง ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี

สนุกมาก เช่น เร่ืองเด็กท่ีเป็นขาใหญ่ในสถานพินิจฯ ขาใหญ่ท่ีอื่นเรามกัมองในเชิง

อ านาจ แต่ในมุมมองเด็กขาใหญ่คือคนท่ีเขาตอ้งดแูลเพื่อน ถา้ไม่มีขาใหญ่ก็ปกครอง

ยาก 
เราถามไปว่างานท่ีท าอยูย่ากหรือไหม บอยบอกว่าชินแลว้ เรามองน้องเขา

เหมือนวัยรุ่นทัว่ไป แต่ทีมงานสงขลาฟอรัม่อีกคนท่ีเราคุยด้วยบอกว่ายากอยู่

เหมือนกนั  
เรากลับไปคุยถึงหอ้งย่อยทักษะชีวิตในตลาดนัดท่ีเพิ่งผ่านพน้มา บอย

สะทอ้นว่า ส่ิงท่ีคุยในวงมนัเช่ือมโยงกนั แต่หลายคนมองไม่เห็น ไปเห็นเป็นภาพ

กิจกรรม แต่ไม่เห็นว่าภาพท่ีมนัอยู่นอกเหนือกิจกรรมน้ัน เป็นวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงอยู่

กบักระบวนการเรียนรูอ้ยา่งไร พอเกิดการตีความและสรุปออกมา มีบางค าพดูท่ีทีม

เยาวชนเสียใจมาก คือการสรุปว่าท่ีคุยกนัมาไม่ไดอ้ะไรเท่าไหร่ แต่พวกเรารูสึ้กว่าส่ิง

ท่ีคุยคือเน้ือหาทักษะชีวิตเลย  น่ีเป็นตวัอย่างของการตีความท่ีแตกต่างกนั เพราะ
บางทีคนทัว่ไปอาจจะมองว่าทกัษะชีวิตคือการประกอบอาชีพ การท ามาหากิน  

ก่อนไปตลาดนัด ทีมงานคุยกนัเยอะมาก เตรียมไปอย่างดี เรารูสึ้กว่าใน

หอ้งย่อยเด็กตอ้งไดอ้ะไร เราวางไวห้มดแลว้ โดยจะเร่ิมตน้ดว้ยบอย ตามดว้ยพี่ตุ๊

กทีมงาน เราจะปพูื้ นตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการสะพานชีวิต เจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์ก

ในสถานพินิจฯท างานกบัเรายงัไง แลว้ทา้ยท่ีสุดกระบวนกิจกรรมท่ีใชค้ืออะไร แลว้

เด็กไดอ้ะไร  
แต่เน่ืองจากเวลามาบีบ และการตั้งค าถามแนวด่ิง จึงเป็นส่ิงท่ีท าใหที้ม

เยาวชนและพี่เล้ียงเครียด เพราะมองว่าน้องๆเหล่าน้ีดอ้ยโอกาส เป็นเร่ืองท่ียอมรบั

ไดย้าก ลักษณะการตั้งค าถามกับน้องๆ เช่น คุณมีปัญหาอะไร ครอบครัวคุณอยู่

อย่างไร ฟังแลว้ก็เกิดความรูสึ้ก อีกอย่างสงสารน้องเล็กๆ ท่ีนัง่อยู่ในหอ้งหลบัแลว้

หลับอีกไม่รู ้จะแกอ้ย่างไร เราอาจต้องเตรียมวิธีการแกปั้ญหาเฉพาะเอาไวใ้ห้

มากกว่าน้ี แต่ก็มีน้องๆ จากสถานพินิจฯนครรีธรรมราช ตามมาคุยต่อกบัเพื่อนเขา

ต่อ  
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ว่าแลว้บอยก็อธิบายใหเ้ราเขา้ใจมากยิ่งขึ้ นว่า ทกัษะชีวิตคืออะไร มีกี่ดา้น 

อะไรบา้ง ท าใหเ้รากระจ่างขึ้ น... 
“...ทักษะชีวิตมี 5 ดา้น คือ ทักษะ

การคิด เราตอ้งยอมรบัว่าเด็กสมัยน้ีไม่ถกู

ฝึกใหคิ้ด คิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปวดหัว 

เซ็ง เครียด ไม่อยากคิด ท ายงัไงท่ีจะท าให้

น้องกลุ่มน้ีซ่ึงถกูอิทธิพลท่ีเบ่ือการคิด อยาก

ใหเ้ขาคิด คิดใหส้นุก มีกระบวนการเขา้มา

ใหเ้ขาฝึกคิด ฝึกตัง้ค าถาม ฝึกวจิารณส่ื์อ คิด

วเิคราะหส่ื์อวา่ ส่ือน้ีมนัตอ้งการอะไรจากเรา นักการเมืองคนน้ีมนัเป็นยงัไง  
อย่างเขาดูวี ซีดี  เห็นการล่มสลายของอาร์เจนตินา เด็กเขาก็ น่ัง

วิพากษ์วิจารณ์กัน สนุกมากเลย ทา้ยท่ีสุดเด็กเขาก็บอกว่าถา้คาร์ฟรูม์ันท ากับ

ประเทศเราอยา่งน้ี เราอยา่เขา้คารฟ์รูเ์ลย ก็เป็นสญัญาประชาคมเกิดขึ้นมา ทัง้สนุก

และคิดได ้แตเ่ราตอ้งเลือกส่ิงพิมพ ์ภาพยนตรด์ว้ย เราไดแ้นวคิดมาจาก อ.ชยัวฒัน์ 

ถิระพนัธ ์ท่านเอามาท าใหน้อ้งด ูพอเดก็ดแูลว้มนัตรงกับชีวติเขา คยุแลว้สนุก เราก็

ไดค้วามรูว้า่กิจกรรมท่ีจะไปท าใหเ้ดก็คิด ตอ้งหาวธีิการท่ีเหมาะสมหน่อย  
ทักษะท่ีสอง คือทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด จริงๆ 

แลว้มนัไม่ใช่เรื่ องใหญ่ มนัเป็นเรื่ องใกลต้วัมาก อยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเวลาน้องๆเขาคยุ

กันในกลุ่ม มันก็มีความต่างทางความคิด เพราะฉะน้ันเม่ือความคิดต่างเขาจะ

จดัการกบัอารมณต์วัเองอยา่งไร ไม่ใหโ้วยวาย ไม่ใหไ้ปช้ีหน้าเพ่ือน เพราะน้องกลุ่ม

น้ีจะแสดงออกชดัเจนและแรง  ก่อนท่ีเขาจะเขา้มาในสถานพินิจฯพ่อแม่พดูนิดพดู

หน่อย เขาจะเถียง เพราะฉะน้ันพอเขาท ากลุ่มกับเราเขาตอ้งรบัฟังเพ่ือน ตอ้งรบั

ความต่าง ตอ้งจัดการกับอารมณ์ตวัเอง วิธีการของเราคือ การพดูคยุแลกเปลี่ ยน 

การรบัฟังอยา่งใหเ้กียรติ ตอ้งรบัฟังกนัอยา่งไร เป็นการฝึกทกัษะท่ีจะพดูคยุกนั  
ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับทักษะการส่ือสารเพื่อสรา้งสัมพนัธภาพ  ซ่ึงเราจะให้

น้องๆไดเ้รียนรูด้ว้ย เวลาน้องคยุ เขาควรจะมีบคุลิกอย่างไร ควรจะคยุกับเพ่ือน

อยา่งไรไม่ใหเ้พ่ือนโกรธ การเขา้ใจตวัเองและผูอ่ื้นก็จะเกิดขึ้นจากกระบวนการน้ีท่ี

เราท า การเขา้ใจในตวัเองและผูอ่ื้นหมายรวมถึงความมัน่ใจในตวัเองดว้ย ตอน



 15 

นอ้งๆเสนอความคิดเห็น เรารูสึ้กไดว้า่ความคิดเห็นของเขามนัเป็นผูใ้หญ่ขึ้น ดดูีขึ้น 

ผูใ้หญร่บัฟังเขา เพ่ือนรบัฟังเขา เขาก็จะมัน่ใจในตวัเองขึ้น  
ทักษะใหญ่และส าคัญท่ีสุดของเราคือ ทักษะความรบัผิดชอบต่อสังคม 

หน่ึงในกระบวนการส่ือมวลชนศึกษาก็คือ พอน้องๆผ่านการเขา้ถึงส่ือ วิเคราะห์

วจิารณส่ื์อแลว้ เราก็จะใหน้้องไดท้ าโครงการ ออกแบบโครงการของตวัเอง ก็จะมี

งบประมาณเล็กๆ สนับสนุนให ้ปีท่ีแลว้นอ้งเขาคิด 4 โครงการ เช่น เด็กด้ือท าส่ือดี  
โครงการหนงัสือน่าอ่านคนอ่านน่ารกั โครงการงานศิลป์สรา้งอาชีพ โครงการ

นนัทนาการสรา้งสุขภาวะ ซ่ึงหลายคนบอกวา่ เด็กใชค้ าใหญ่ แต่เขาก็เรียนรูจ้าก

เรา เวลาเราพดูค าพวกน้ี แสดงวา่เด็กเขาเกิดการเรียนรูท่ี้จะใชค้ าใหญ่ขึ้น ถา้ถาม

เขาวา่เขาเขา้ใจความหมายหรือเปล่า เขาก็ตอบได ้เช่น สขุภาวะ มันคือความสขุท่ี

รวมทัง้กาย จิต วญิญาณ เขาก็พดูไปตามประสาเขา ซ่ึงเราก็เห็นดว้ย 
 เวลาเขาท างานกบัเพ่ือน ประสานงานกับเจา้หน้าท่ีซ่ึงเม่ือก่อนโครงสรา้ง

มนัเป็นแนวดิ่ ง เด็กไม่มีโอกาสไดค้ยุกับเจา้หน้าท่ี จึงเกิดมีเทคนิคเล็กๆใหไ้ดค้ยุกัน 

โดยน้องๆตั้งเจา้หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา พอมีอะไรเขาก็ไปปรึกษากับเจา้หน้าท่ี ขอ

ความรว่มมือจากเจา้หนา้ท่ี เกิดการส่ือสารในแนวราบขึ้น สมัพนัธภาพก็ดีขึ้น เด็กก็

ท าได ้ถา้ใหโ้อกาสใหพ้ื้นท่ี กิจกรรมท่ีน้องคิดมันโยงใหเ้ห็นวา่ เจา้หน้าท่ีพยายาม
แกปั้ญหาน้ีเกือบตาย ไม่ใหเ้ดก็ตีกนั ไม่ใหเ้ดก็สบูยา ไม่ใหเ้ดก็สกัลาย ซ่ึงมีเยอะมาก  

 พอเราใหน้อ้งท่ีเขา้รว่มโครงการมารว่มกนัคิดวา่ เขาเห็นปัญหาอะไร แลว้

จะแกอ้ย่างไร เขาก็มองวา่วนัเสาร ์อาทิตย ์เพ่ือนเขาท าผิดกฎมากท่ีสดุ เน่ืองจาก

เจา้หน้าท่ีน้อยและน้องๆมีเวลาว่างมาก  ผิดกับวนัจันทรถ์ึงศกุรท่ี์น้องๆตอ้งเขา้

หน่วยเรยีน ท าใหมี้เวลาวา่งนอ้ย จึงเกิดความคิดวา่อยากเปิดหอ้งสมดุแลว้ก็หาหนัง

มาใหเ้พ่ือนด.ู..” 
  
เมื่อให้สะท้อนการงานท างานท่ีผ่าน ซ่ึงปีน้ีเป็นปีท่ีท าเป็นทีมร่วมกับ

เจา้หน้าท่ีสถานพินิจฯ เน่ืองจากสองปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีคน้หารูปแบบ ปีหลงัๆถูกตั้ง

ค าถามว่า ถา้ทีมงานสงขลาฟอรัม่ถอนตวัออกไปแลว้เจา้หน้าท่ีท าเป็นหรือไม่ ความ

ยัง่ยนืมนัอยูอ่ยา่งไร เด็กออกไปแลว้จะเป็นอย่างไร เราช่วยไดจ้ริงหรือไม่ จึงน ามาสู่
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ปีท่ี 3 ซ่ึงพยายามตอบค าถามเหล่าน้ีให้หมด แล้วบอยก็ได้สรุปให้เราฟังถึง
กระบวนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน ว่า... 

“...ระยะท่ีหน่ึง เราพยายามฝึกกระบวนการใหเ้จา้หน้าท่ี มีพ่ีตุ๊กกับทีมอีก 
4-5 คน เขา้รว่มดว้ย ปีแรกตอนบอยเดนิเขา้มาในสถานพินิจ จะถกูมองตัง้แตห่วัจรด
เทา้ มีค าถามเยอะ ดว้ยวา่บอยเป็นศิษยเ์ก่าดว้ย ดงัน้ัน ปีแรกจึงเป็นปีท่ีเราตอ้งต่อสู้

กบัเจา้หนา้ท่ี กบัระบบ เขารบัแตเ่ขาไม่เขา้ใจ เพราะโครงสรา้งเขามนัแขง็ โชคดีวา่มี

อาจารยพ์รรณนิภา โสตถิพันธุ์ ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ท่ีขา้ราชการใหค้วามเคารพอย ู่ เรา

อาศัยบารมีท่าน ประกอบกับผูอ้  านวยการคนใหม่ก็ใหค้วามร่วมมือ เช่นเดียวกับ

ผูอ้  านวยการท่ีเพ่ิงยา้ยไป ไม่ไดข้วางอะไร  
ในระยะแรกน้ี การเกิดของกิจกรรม เริ่ มตน้เม่ือปี 47 โดยท าโครงการ

พฒันาทกัษะชีวติของเด็กและเยาวชน 7 จงัหวดัภาคใต ้ร่วมกับอ.ศรีศักดิ์  ไทยอาร ี
เป็นเด็กในระบบการศึกษา เป็นช่วงท่ีเราคยุกันเยอะว่าจริงๆ แลว้ทักษะชีวิต 

ความหมายมนัคืออะไร มนัมีความหมายเยอะมาก รวมไปถึงการประกอบอาชีพ จน

ทา้ยท่ีสดุก็มาตกอย ูท่ี่ทกัษะ 5 ตวัท่ีกลา่วไปตอนตน้แลว้ เราเช่ือวา่ ถา้ทกัษะ 5 ตวัน้ี
มาอย ูท่ี่ตวัเดก็ เขาสามารถอย ูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสขุได ้ 

ตอนน้ันท่ีท าก็คล าทางกันอย ู่ ใหเ้ด็กๆเขา

ท าโครงการ แต่เราตัง้โครงไวว้า่ ในโครงการของเขา 

เขาเกิดอะไรในทกัษะ 5 ตวัน้ี เราตัง้ค าถาม พอเขา
มาประเมินกันก็ตัง้ค าวา่ วนัน้ีเขาท ากิจกรรมเขาเกิด

ทกัษะอะไรบา้ง ตัง้แตน้ั่นมาก็จบัหลกัการท างานโดย

เน้นทักษะ 5 ตวัน้ีมาตลอด มีนักวิชาการหลายคน
ช่วยสกดัความรูเ้รื่ องทกัษะชีวติออกมาดว้ย 

ระยะท่ีสอง เราเตรียมความพรอ้มเด็ก

อย่างต่อเน่ืองก่อนท่ีจะถกูปล่อย เราใหเ้จา้หน้าท่ีท่ี

เราฝึกมาเป็นพ่ีเลี้ยงท ากิจกรรมเรยีนรูก้บัเดก็ เราก็เป็นพ่ีเลี้ยงหา่งๆ อีกทีหน่ึง  
ระยะท่ีสาม เราจะท าเรื่ องการติดตามช่วยเหลือหลงัปลอ่ย เม่ือก่อนเราท า

ในลกัษณะท่ีไม่จรงิจงั พอน้องออกไปเขาก็จะติดต่อมาหา โทรศัพทม์าขอค าปรึกษา 

แสดงวา่นอ้งโหยหาเพ่ือน บางทีออกไปแลว้น้องมาวนเวยีนช่วยงานอย ูแ่ถวน้ี น้องๆ
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บางคนก็มาตดัหญา้ท่ีส านักงานให ้เพราะเขาไม่มีท่ีไป ออกไปแลว้ควา้ง แสดงวา่

นอ้งเขาตอ้งการพ้ืนท่ี ปัญหาท่ีพบมากคือ เขากลบัไปอย ูก่ับเพ่ือนกลุ่มเดิม ท าใหต้ก

รอ่งเดมิ ทัง้ท่ีเขาก็ร ูต้วัเอง  
โดนตัง้ค าถามจากสงัคมวา่ กระบวนการท่ีเราท าน้องมีความสขุมาก น้อง

กระตือรือรน้ในการเรียนรูม้าก แต่ออกไปแลว้เขาหลดุพน้ไดจ้ริงหรือไม่ สังคมตัง้

ถามน้ี กระตุน้ใหเ้ราท าใหด้กีวา่เดมิ ตอ้งขอขอบคณุ เพราะไดน้ ามาสู่การคิดรว่มกัน

ว่าส านักงานของสงขลาฟอรัม่ (ท่ีตั้งอย ู่ภายในสถานพินิจฯสงขลา) จะเป็นศนูย์

ฮอตไลน์สายดว่น เป็นศนูยใ์หค้ าปรึกษา (call center) และเป็นท่ีอบรมใหพ้่อแม่มา
น่ังเรียนรูผ้่านประสบการณจ์ริงเล็กๆ ไดห้รือไม่ น้องๆท่ีออกไปแลว้ยงัเควง้ควา้ง 

สามารถมานั่งคยุกบัพ่ีท่ีน่ีไดห้รอืไม่ หรอืวา่โทรศัพทส์ายดว่นเขา้มาไดไ้หม เราก็เลย

น ามาสู่ระยะท่ี 4 ตอ่ไป 
ระยะท่ีส่ี สรา้งเครือขา่ยสหวชิาชีพ จะเชิญหลายๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

มาน่ังคยุดว้ยกัน ไม่ใช่เฉพาะจงัหวดัสงขลา แต่จงัหวดัอ่ืนก็ตอ้งมาน่ังคยุดว้ย เปิด

ฐานการเรยีนรูใ้หก้วา้งขึ้น โดยตอ่กบัเครอืขา่ยอ่ืนๆ 
2 ปีท่ีผา่นมา เราเหมือนกับโดนตัง้ค าถามวา่ ไดเ้ด็กเก่งมาท า จริงๆ แลว้

ไม่ใช่ เราไปเอาขาใหญ่ของแต่ละชุดมา แบ่งน้องๆเป็นทีมจังหวดั แลว้เอามา

คดัเลือกหาเด็กมีศักยภาพอย ูแ่ลว้ ใส่กระบวนการคิดนิดเดียว แต่ปีน้ีเราดึงเด็กท่ีมี

ศักยภาพจ านวน 5 คน จากกลุ่มเด็กท่ีท าผิดซ า้ซอ้น เด็กเร่ร่อน และเด็กพ้ืนท่ี 3 
จงัหวดัชายแดนใต ้ประมาณ 30 คน มาเป็นแกนน าในลกัษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

ในระยะน้ี ไดเ้ปิดเวทีสาธารณะหลายครัง้แลว้ เพ่ือขยายผลท าต่อ แต่คนท่ี

จะน าไปท าต่อตอ้งผ่านการฝึกก่อน คนท่ีสอนส่ือไดต้อ้งมีขอ้มลูจริงอย ู่ระดบัหน่ึง 

ส่ือมวลชนศึกษาท่ีเอามาพฒันากบัน้องกลุ่มน้ี เราเช่ือวา่ถา้พฒันากับกลุ่มน้ีได ้เด็ก

กลุ่มอ่ืนนอกสถานพินิจก็พัฒนาไดห้มดเลย เพราะกลุ่มน้ีเป็นผลพวงของสังคมท่ี

ชดัเจนท่ีสดุ จรงิๆแลว้เครื่ องมือไม่จ  าเป็นตอ้งใชส่ื้อมวลชนศึกษา จะใชอ้ะไรก็ได ้ 
แต่สงขลาฟอรัม่เช่ือในเรื่ องของอิทธิพลของส่ือ จึงพยายามหาโมเดลท่ีจะ

รวมพลังกันได ้กับหน่วยอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย ถ ้าท าให้มีเวที 

แลกเปลี่ ยนเรยีนรูร้ว่มกนัไดก็้จะดี 
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ตอนน้ีเป็นช่วงของการพัฒนาคู่มือส่ือมวลชนศึกษา มีนักวิชาช่วยสกัด

ความรูใ้ห ้อะไรเป็นจดุเดน่ อะไรเป็นจดุแขง็ จดุอ่อน สดุทา้ยตอ้งไดเ้ป็นคู่มือออกมา 

แตไ่ม่ไดห้มายความวา่ท่ีอ่ืนจะเอาไปใชไ้ดท้ัง้หมด มนัตอ้งปรบัไปตามบรบิทดว้ย 
เร่ืองความต่อเน่ืองและยัง่ยืนน้ีน้ี บอยเล่าใหเ้ราฟังว่า จากการเรียนรูท่ี้ใส่

เขา้ไป พบเป็นความรูว้่า  
“...ตอนท่ีน้องๆอย ู่ดว้ยกันกับเราก็ดี แต่พอเขากลบัเขา้ไปในศนูยฝึ์กก็จะ

กลับเหมือนเดิม เพราะเด็กมีทีม มีกลุ่มของเขา ถามวา่เขาอยากทะเลาะกันไหม 

ตอบวา่ไม่ แตเ่พราะโครงสรา้งวฒันธรรมของศนูยฝึ์กฯท่ีรุน่พ่ีมนัส่งต่อกันมามนัเป็น

อยา่งน้ี ไม่มีอะไรท่ีทะลายได ้คนท่ีจะท าลายไดก็้คือ ตวันอ้งๆเอง เขาจะตอ้งส่งตอ่ส่ิง

ดีๆ  วฒันธรรมดีๆ  ใหรุ้น่นอ้ง  
หลายๆโครงการดีๆท่ีน้องๆไดเ้รียนรู ้พยายามส่งต่อใหศ้นูยฝึ์กฯท าต่อ 

แมก้ระทัง่พยายามหาทนุให ้แต่บางครัง้ก็ไม่ไดท้ า น้องๆรูสึ้กเสียดายมาก ตวัเองก็

รูสึ้กผิด เพราะผมวิ่ งเขา้ไปแลว้ชนก าแพงเดง้ออกมา แต่ปีน้ีคาดว่าจะดี เพราะมี

เจา้หน้าท่ีเขา้มาเรียนรูเ้ยอะ เราเลยใหเ้ขาเป็นเจา้ภาพ พยายามหาทกุวถิีทางท่ีจะ

ท าการเรยีนรูด้ีๆ อยา่งน้ีเกิดขึ้นอยา่งตอ่เน่ือง อีกเรื่ องท่ีเราคยุกันคือ บคุลิกภาพของ

เจา้หนา้ท่ีเอง ถา้ไดค้นท่ีมีใจก็จะดี มีความส าเรจ็ไประดบัหน่ึงแลว้ 
อีกกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นเร็วๆ น้ีคือ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและพลงัการ

เรียนรู ้ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการส่ือมวลชนศึกษา จะมีกลุ่มครอบครวั 

กลุ่มเด็ก กลุ่มเจา้หน้าท่ี รว่มกันเติมเต็มพลงัความสขุใหเ้ด็กและเยาวชนก่อนท่ีจะ

พน้จากสถานพินิจฯ.. 
สะพานชีวิตซ่ึงมี 4 ภารกิจ ภารกิจสดุทา้ยคือการผลักดนัและขยายผลสู่

ศนูยฝึ์กทัว่ประเทศ ซ่ึงกรมพินิจและคุม้ครองเด็กเองก็รบัลกูแลว้ แต่ก าลงัรอดผูล

ของปีน้ีอย ู่ นอกจากน้ีก าลงัจะมีอีกโครงการหน่ึงเกิดขึ้น คือ การท าดกัเอาไวไ้ม่ให้

เดก็เขา้มาสู่สถานพินิจฯ...” 
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ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นภาคใต ้
หอ้งยอ่ย : เยาวชนกบัจิตอาสา 

“การพบกนัของยุวชนสรา้งสรรคด์ว้ยจิตอาสา” 
 
มุมเล็กๆ ของพลังท่ีพรอ้มจะเติบใหญ ่

ท่ามกลางเสียงอึกทึกเซ็งแซ่ของผูค้น ท่ีเดินวนเวียนเพราะยงัหาท่ีลงกัน

ไม่ได ้พวกเราเลือกมุมๆหน่ึงเพื่อท่ีจะนัง่ลงสนทนากนัในวงคนท่ีสนใจเร่ืองราวท่ีเรา

ชวนซ้ือขายกัน... ด้วยว่าวันน้ีเรามาเปิดตลาดนัดครั้ งส าคัญ ส าหรับซ้ือหา

ประสบการณก์ารเรียนรูใ้นหมู่เด็กและเยาวชน ท่ีไดร้บัการสนับสนุนจากผูใ้หญ่ใจดี

ท่ีมีอุดมการณแ์ละความตั้งใจในการสรา้งสรรคก์ระบวนการเรียนรูข้องเด็ก ดว้ยเห็น

ว่าพวกเขาคือความหวงัของสงัคมใหม่... ไม่ไดห้มายความว่า พวกเขาคืออนาคต แต่

ทว่าพวกเขาคือปัจจุบนัท่ีมีส่วนส าคญัยิง่ในการสรา้งสรรคบ์รรยากาศการเรียนรูแ้ละ

สรา้งสงัคมท่ีดี...  
ในวงสนทนาประกอบดว้ยกลุ่มคนท่ีหลากหลาย แต่ทว่าพวกเรามีส่ิงหน่ึงท่ี

เหมือนกันคือ ทั้งหมดผ่านกระบวนการท างานในรูปแบบของกระบวนการ

สรา้งสรรคก์ารเรียนรูแ้บบเด็กๆ ท่ีสรา้งพื้ นฐานการเรียนรูแ้ละกลา้คิดกลา้ท าในส่ิงท่ี

ดี  โอกาสของการรวมตัวกนัครั้งน้ีจึงมิเพียงเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างกนั 

หากทว่าเป็นกระบวนการเติมแรงใจใหแ้ก่กนัท่ีส าคญัยิง่ 
บรรยากาศของตลาดนัดในมุมของเรา แมไ้ม่มีบรรยากาศคึกคกัสกัเท่าไหร่ 

แต่นัยน์ตาของทุกคนเป่ียมลน้ดว้ยอะไรบางอย่าง เป็นแววตาซ่ึงก าลังจะแบ่งปัน

เร่ืองราวของตวัเองออกมาใหทุ้กคนรบัรู ้ทั้งความส าเร็จและปัญหา พวกเราเลือกมุม

เล็กๆ มุมหน่ึงในการพูดคุยมีโต๊ะส่ีเหล่ียมผืนผา้อันหน่ึงใหพ้วกเราจดอะไรก็ไดท่ี้

อยากจด บอรด์เล็กๆถูกตั้งอยูห่น้าโต๊ะ มนัพรอ้มท่ีจะรองรบัการขีดเขียนอะไรก็ไดท่ี้

อยากเขียน เพื่อใหพ้วกเราเห็นร่องรอยความคิดและค าพูดท่ีเปล่งออกมาว่าพดูจา

อะไรกนัไปบา้งแลว้   พวกเราเลือกหอ้งเล็กๆท าใหนั้ง่เบียดกนัไปบา้ง แต่ทว่าท าให้

ใกลชิ้ดกนัมากขึ้ นทั้งหน้าตาและความคิด ความรูสึ้กแมว้่าหลายคนจะไม่เคยรูจ้กักนั

มาก่อนเลย ทั้งน้ีเพราะเราก าลงัจะพดูจาภาษาเดียวกนัคือภาษาของพลังแห่งเด็ก

และเยาวชนนั่นเอง ... 
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พี่นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ หรือพี่ชม เป็นคนน าคุย เสนอกติกาใหพ้วกเราร่วม

พิจารณาในการพดูคุยครั้งน้ีอยา่งน่าสนใจว่า  
“สวสัดคีรบัทกุคน เขา้ใจวา่วนัน้ีเรา

มากันหลายกลุ่ม ซ่ึงเดี๋ ยวเราค่อยแนะน าตวั

กันอีกทีวา่ใครมาจากไหน เพ่ือท าความรูจ้กั

กันอย่างลึกซ้ึงมากขึ้น แต่ก่อนอ่ืน อยากให้

บรรยากาศการพดูคยุของเราเป็นแบบตลาด

นัดนะ คือช่วยกันซ้ือและช่วยกันขาย ถา้เรา

เห็นบรรยากาศของตลาดก็จะพบว่าทกุคนมีโอกาสท่ีจะซ้ืออะไรก็ไดต้ามท่ีตัวเอง

สนใจ ก่อนซ้ือก็ตอ้งสอบถาม ตอ่รองราคากนัก่อนใช่ไหม 
เวลาเราไปตลาดแลว้เราจะรูสึ้กเพลิดเพลิน  บรรยากาศวนัน้ีจึงอยากให้

เป็นเหมือนตลาดสด คือในพวกเราทั้งหมดมีทัง้ผ ูซ้ื้อและผูข้ายและทกุคนก็ผลดักัน

แสดงบทบาทของตวัเอง และอยากใหท้กุคนซ้ือหาส่ิงท่ีชอบกันอย่างเต็มท่ี แต่ตอน

เริ่ มตน้เรามีคนขายอย ูก่ลุม่หน่ึงอยากใหมี้การน าเสนอสินคา้ก่อนเพ่ือเป็นจดุเริ่ มตน้

ใหก้ับตลาดของพวกเรา หลงัจากน้ันเราตอ้งช่วยกันซ้ือ ถา้ไม่มีคนซ้ือตลาดก็จะไม่

สนุกนะ” 
หลงัจากพี่ชมพดูจบก็เปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความเห็นว่า กติกาท่ีเสนอ

เป็นอยา่งไรบา้ง ปรากฏว่าทุกคนยอมรบัต่อกติกาของตลาดแห่งน้ีท าใหก้ารซ้ือขาย

เร่ิมตน้ขึ้ น... 
 

เรื่องเล่าจากศาลานอ้ย  
‘เพราะพวกเราสนใจการศึกษาทางเลือก’ 

หลงัจากรบัรูก้ติการ่วมกนัแลว้ ก็ถึง

รอบท่ีทุกคนแนะน าตัวเองว่า ช่ืออะไร มา

จากไหน และเคยท ากิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก

และเยาวชนมาบา้งหรือไม่ เราพบว่าทุกคนท่ี

ร่วมในวงสนทนา ล้วนผ่านกิจกรรมเด็ก

เยาวชนท่ีน่าสนใจ แตกต่างกันไป เพิ่งเร่ิม

บา้ง ท ามานานแลว้บา้ง ทั้งท ากิจกรรมหลาย
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อย่าง มีทั้งผูใ้หญ่ท่ีเป็นฝ่ายสนับสนุน และเด็กๆท่ีลงมือท ากิจกรรมท่ีตัวเองรัก ใน

ส่วนของเด็กๆมีทั้งท่ีเรียนอยู่ในระบบโรงเรียน  เรียนศึกษาผู้ใหญ่ ปะปนกันไป 

ส าหรบัผูใ้หญ่มีทั้ง อบต. ครใูนโรงเรียน นักพฒันาองคก์รเอกชน   
จากความหลากหลายของกลุ่มผู้เขา้ร่วม ท าให้เรารับรู ้ว่าแท้จริงแล้ว

กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นแทรกตวัอยู่ในทุกองคก์รทุกพื้ นท่ี เพียงแต่อาจเป็นส่ิงเล็กท่ีมุ่ง

สรา้งพลงัอนัยิ่งใหญ่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และหลังจากน้ีไปเราจะไดร้ับทราบ

และซึมซบัสิ่งเหล่าน้ันผ่านการบอกเล่าของพวกเขา... 
กลุ่มตัวอย่างท่ีถูกน ามาขายในตลาดสดครั้งน้ีคือ ยุวชนสรา้งสรรค์ สุ

ราษฎรธ์านี กลุ่มน้ีสรา้งตวัเองจากส่ิงเล็กๆมาเป็นเวลานาน อาศยัธรรมะของท่าน

พุทธทาสแห่งสวนโมกขพลารามเป็นจุดเร่ิมตน้ หลังจากน้ันจึงค่อยๆขยายรูปแบบ

และกลุ่มคนท างานอยา่งกวา้งขวางมากขึ้ น จากการเดินทีละกา้วดว้ยความเช่ือมัน่ใน

ธรรมะ และการเรียนรู้ตามธรรมชาติท่ีไม่ถูกกรอบของระบบการศึกษากักขัง

จินตนาการและการแสวงหาความรู ้ท าใหก้ิจกรรมของท่ีน่ีเติบโตจนเป็นท่ีรูจ้กัอย่าง

แพร่หลาย พรอ้มกบัการขยายกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อหวงัใหเ้ยาวชนของชาติเกิดส่ิง

ท่ีเรียกว่า ‘การเรยีนรูเ้พื่อช่วยตวัเองใหร้อด’ โดยในปัจจุบนักลุ่มยุวชนสรา้งสรรค์
ฯ มีเครือข่ายการเรียนรูข้องตัวเองรวมทั้งภาคีการท างานท่ีมีพลังและพรอ้มท่ีจะ

น าเสนอ ‘การเรยีนรูแ้บบใหม่เพ่ือชีวติใหม่ใหอ้ย ูร่อดทัง้ตวัเองและผูอ่ื้น’ ใหส้งัคมได้
หยิบฉวยและซ้ือหาเอาไปใชก้นัใหถ้ว้นทัว่... ค าบอกเล่าของเอี้ ยง รุ่นพี่กลุ่มยุวชน

สรา้งสรรค ์ คือเร่ืองราวท่ีถูกถ่ายทอดสู่ผูซ้ื้อในมุมเล็กๆของตลาดการเรียนรูไ้ดอ้ยา่ง

ประทบัใจและน่าใส่ใจเรียนรูอ้ยา่งยิง่ 
ดว้ยบุคลิกท่ีเช่ือมัน่และพรอ้มท่ีจะ

แบ่งปันส่ิงดีๆให้กับผู้อื่นๆ เอี้ ยงเร่ิมต้นส่ง

แววตาท าความรูจ้กัและช่ืนชมต่อผูเ้ขา้ร่วมวง

สนทนาพรอ้มกับเร่ิมบอกเล่าเร่ืองราวของ

เขาว่า “วนัน้ีพวกเรามากัน 5 คน พรอ้มจะ
แบ่งปันเรื่ องราวท่ีพวกเราท ากับน้องๆและพ่ี

ทกุคน วนัน้ีร ูสึ้กยนิดท่ีีไดอ้อกมาขา้งนอก เพราะวา่ปกติพวกเราใชเ้วลาส่วนใหญ่อย ู่

กบัการท างานในพ้ืนท่ี กลุ่มเยาวชนสรา้งสรรคเ์ป็นกลุ่มท่ีสนใจการศึกษาทางเลือก 
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พวกเรามีครอูู๊ด และครจูิต) เป็นพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษา ครทูั้งสองท่านสนใจเรื่ อง

การศึกษาทางเลือกมานานตัง้แตเ่รยีนอย ูใ่นระดบัมหาวทิยาลยัท่ี มอ.ปัตตานี  
ส่วนเอ้ียงเองเป็นยวุชนรุ่นสองของกลุ่มและไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ยวุชนตัง้แตช่่วงตน้ กลุม่ยวุชนสรา้งสรรคเ์ริ่ มตน้กิจกรรมท่ีสวนโมกข ์เป็นการเรยีนรู้

ธรรมะเพ่ือน าไปสู่การเรียนรูใ้นส่ิงอ่ืนๆ เช่น การพ่ึงตนเอง การฝึกสมาธิ พวกเรา

เรยีนรูใ้นรปูแบบของค่ายเล็ก โดยมีการท าค่ายมาประมาณ 4-5 รุน่ หลงัจากน้ันจึง

ตัง้เป้นกลุม่การเรียนรูข้ึ้นเรียกวา่กลุ่มยวุชนสรา้งสรรค ์ค าน้ีไดม้าจาก ขอ้เขยีนของ

หลวงปู่ พทุธทาสท่ีวา่ ‘ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก’ พวกเราจึงใชค้  าน้ี
ตัง้ช่ือกลุม่และยดึถือค าสอนของท่านพทุธทาสในการด าเนินกิจกรรมของกลุม่ ” 

 
เพราะยุวชนตอ้งเรยีนรูอ้ยู่เสมอ  
‘ขยบักิจกรรมจากกลุ่มสู่โรงเรยีนและชุมชน’ 

ในขณะท่ีทุกคนส่งสายตาแห่งการเรียนรูม้าสู่ผูเ้ล่า ‘เอี้ ยง’ ไดเ้น้นใหเ้ห็นว่า  
“อย่างไรก็ตาม ค าว่ายวุชนไม่ได ้

หมายถึงผูท่ี้มีอายนุ้อยเท่าน้ัน แต่ทุกคน

สามารถเป็นยวุชนท่ีต้องเรียนรู้อย ู่เสมอ  

หลงัจากน้ันกิจกรรมของเรา ก็เขา้ไปสู่การท า

กิจกรรมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

มากขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มยวุชนไดเ้ขา้รว่ม

ท ากิจกรรมของโรงเรียนทกุอย่าง แต่ไดบ้ทเรียนว่าไม่เกิดอะไรขึ้นมากมายท่ีจะ

น าไปสู่การเปลี่ ยนแปลงการเรยีนรูไ้ด ้จึงมาตัง้วงพดูคยุแลกเปลี่ ยนกนัวา่ การศึกษา

ท่ีเราอยากไดเ้ป็นอยา่งไร หลงัจากไดข้อ้สรปุเราจึงเริ่ มท ากิจกรรมในรปูแบบใหม่

มากขึ้น โดยเริ่ มจากท่ีบา้นของสมาชิกกลุ่มก่อน หลังจากน้ันก็ขยบัเขา้สู่กิจกรรม

ร่วมกับชุมชน โดยใหชุ้มชนมีกิจกรรมการเรียนรูม้ากขึ้น นอกจากน้ีก็เขา้ไปท า

กิจกรรมกบัโรงเรยีนท่ีอย ูใ่นชมุชนน้ันๆ ใหเ้ดก็เกิดกิจกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

ประกอบกับในช่วงเวลาน้ันมีโครงการขนาดใหญ่เขา้มาในชมุชน จึงมีโอกาสเขา้ไป

เรียนรูข้อ้มลูและส่ือสารท าความเขา้ใจกับชมุชนในส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น และผลกระทบท่ี

ใหญม่ากตอ่วถิีชีวติของพวกเขา”   
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การขยบักิจกรรมของกลุ่มยุวชนสรา้งสรรคฯ์ จึงเป็นช่วงจงัหวะท่ีน่าเรียนรู้

ยิ่ง และส่ิงท่ีส าคัญก็คือในระหว่างท่ีมีการท ากิจกรรมก็จะทบทวนตลอดเวลาว่า 

บทเรียนท่ีไดร้บัคืออะไร และจะมีการพฒันาต่อไดอ้ย่างไรเพื่อน าไปสู่การเรียนรูท่ี้ดี

ขึ้ น อีกทั้งยงัขยายการเรียนรูจ้ากตัวเองสู่ครอบครัวและชุมชน  ดว้ยการตั้งกลุ่ม

กิจกรรมต่างๆขึ้ นมา เช่น กลุ่มกิจกรรมตน้กลา้นาใหญ่ กลุ่มคลองน้อย เป็นตน้ 

 
สืบสานตน้กลา้เยาวชน 

เอี้ ยงไดเ้ล่าประสบการณ์ส่วนตวัว่า หลงัจากไดร่้วมกิจกรรมกบักลุ่มยุวชน

จนกระทัง่เขา้เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั และตั้งใจว่าจะเขา้ไปสรา้งกิจกรรมกบักลุ่ม

นักศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั โดยไดเ้ขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัราชภฏัฯ แต่สัก

พักก็ได้บทเรียนว่า การขับเคล่ือนกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเร่ืองยาก 

สุดทา้ยไดเ้พื่อนมา 2 -3 คน  
หลงัจากจบมหาวิทยาลยัแลว้ ก็มีการถามกนัว่าสนใจงานอะไรท่ีจะท าต่อ 

ส่ิงหน่ึงท่ีมีความสนใจก็คืองานเยาวชน แต่การเขา้มาท างานในกล่มยุวชนสรา้งสรรค์

ในช่วงแรกก็มีปัญหาอยู่บา้ง เอี้ ยงบอกว่า “ครอบครวัมีค าถาม แต่เราก็มีใจรกังาน
เยาวชน โดยท่ีในช่วงน้ันไม่ร ูว้า่จะมีเงนิค่าตอบแทนหรอืไม่ เริ่ มตน้ท างานดว้ยความ

ตัง้ใจ สกัพกัองคก์รท่ีสนับสนุนก็เขา้มาเอง เช่น งานวจิยัจาก สกว. ทนุสนับสนุนจาก 

สสส. ประเดน็เยาวชนกับการสืบสานภมิูปัญญา เม่ือเราท าอะไรชดั ทนุสนับสนุนก็

จะเขา้มาเอง โดยความมุ่งหวงัของเราในช่วงน้ันก็คือจะสรา้งเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาได ้

อยา่งไร อยากจะท าใหช้มุชนน่าอย ู”่  
จากค าบอกเล่าของเอี้ ยงท าใหท้ราบว่า กระบวนการท างานของกลุ่มยุวชน

สรา้งสรรคไ์ดก้่อเกิดจากรุ่นพี่ซ่ึงจะท าหน้าท่ีในการประสานงาน จดักระบวนการ

เรียนรูใ้หก้บักลุ่มยุวชนอย่างเป็นระบบมากขึ้ น กลายเป็นตน้กลา้ท่ียืนหยดักับส่ิงท่ี

ตวัเองรกั โดยมุ่งหวงัว่าจะตอ้งสรา้งหน่ออ่อนใหเ้ป็นตน้กลา้เยาวชนท่ีเขม้แข็งต่อไป

ใหไ้ด ้ 
 
หน่ออ่อนเยาวชนสืบสานปณิธาน 

เอี้ ยงตน้กลา้เยาวชนรุ่นพี่เล่าเร่ืองราวคร่าวๆ ของกลุ่มยุวชนมาถึงตรงน้ี ก็

ไดย้กตวัอยา่งของการสรา้งยุวชนรุ่นใหม่ขึ้ นมาเพื่อสืบสานงานสรา้งสรรคก์ารเรียนรู้
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ของกลุ่ม โดยน้องเหมือนฝัน  หน่ึงใน

ยุวชน รุ่นหลัง ท่ีสนใจงานการเ รียนรู้

ทางเลือกได้เขา้มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม

ยุวชนฯ เธอไดร้ับประสบการณ์มากมาย 

โดยเล่าใหฟั้งว่า “ในโรงเรียนนาใหญ่ มี
กิจกรรมการวิจัยขยะ ตนเองก็มีความ

สนใจ เพราะกิจกรรมท่ีท าในโรงเรียนก็

เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยตวัเองมักจะ

ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นตวัแทน ในการแขง่ขนัทกัษะตา่งๆอย ูเ่สมอ แตใ่นช่วงน้ันไดม้ารูจ้กั

กบักลุม่ตน้กลา้นาใหญ ่ซ่ึงเปิดเป็นชมุนุม จึงไดเ้ขา้มารว่มกิจกรรมดว้ย”  
 เธอไดเ้ขา้มาในช่วงท่ีมีการพฒันาโจทยว์ิจยัพอดี ท าใหเ้รียนรูก้ระบวนการ

ท างานตั้งแต่ตน้ เน่ืองจากกิจกรรมครั้งน้ีเป็นกิจกรรมการวิจยัขยะในโรงเรียน ท าให้

ไดร้บัทราบขอ้มลูปัญหาจากการคน้ควา้เก็บขอ้มลูกนัเองของเด็กในโรงเรียน ในตอน

แรกเธอบอกว่าเขา้มาเล่นๆ ไม่ไดต้ั้งใจอะไรมาก แต่พอเขา้ร่วมกระบวนการท างาน 

ก็ไดร้บัความรูแ้ละความคิดใหม่ๆเป็นอย่างมาก ท าใหเ้กิดความรกัต่อโรงเรียนมาก

ขึ้ น อยากรกัษาโรงเรียนใหป้ราศจากขยะ  จากกระบวนการเรียนรูท่ี้จดัขึ้ นท าใหเ้ธอ

ค่อยๆเรียนรู ้และขยบัจากการเป็นผูเ้ขา้ร่วมกลายมาเป็นแกนน า 
 “จากการเป็นผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ก็ขยบัเขา้มาสู่การเป็นแกนน าในช่วง ม.2 
พอถึงช่วงม.3 ก็จะตอ้งเปลี่ ยนโรงเรียน ในช่วงน้ันไม่ร ูว้า่ตวัเองจะเรียนอะไรเพราะ

ถนัดทกุวชิา” จุดเปล่ียนท่ีส าคญัจึงอยู่ในช่วงการเปล่ียนสายในการเรียน น้องเก๋ จึง
ได้หันมาทบทวนว่าในช่วงท่ีผ่านมา ตัวเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเขา้ร่วม

กิจกรรม เธอเล่าใหฟั้งว่า 
“จากการไดเ้ขา้รว่มทีมวจิยักับโรงเรียน ไดร้ ูจ้กัเพ่ือน รูจ้กัป่าพร ุคลอง ท่ี

ผา่นมาตวัเองไดห้ลอ่หลอมเรยีนรู ้จนกลายเป็นคนอาสา ไดพ้ฒันาทกัษะ การน าคยุ 

เปลี่ ยนพฤติกรรมการบริโภค วา่ควรจะบริโภคอะไรถึงจะเป็นประโยชน์  รูเ้ท่าทัน
อารมณข์องตวัเอง ไดบ้ทเรียนท่ีส าคญัวา่ ถา้ไม่ลดความเอาแต่ใจก็จะท างานกับคน

อ่ืนไม่ได”้  
การเรียนรูข้องน้องเก๋ ภายใตก้ระบวนการเรียนรูข้องกลุ่มยุวชนสรา้งสรรค ์

ท าใหเ้รารูว้่ากระบวนงานของเยาวชนในลักษณะน้ีท าใหส้ามารถพฒันาศักยภาพ
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ของคนไดเ้ป็นอยา่งดี การเรียนรูข้องน้องเก๋ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือการพฒันา

ภายในตน โดยไดม้ีการเรียนรูท่ี้ส าคญัจากท่านอาจารยพ์ุทธทาส  ส าหรับการท า

กิจกรรมของน้องเก๋ไม่ไดท้ิ้งการเรียน แต่เป็นการท าควบคู่กนัไป และยงัไดช่้วยเพื่อน

เขา้มาร่วมดว้ย   
นอกจากน้ีภายในกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ก็มีการเรียนรู้กันเอง ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสะสมเร่ือยมา ทั้งการเรียนรูก้ารท างานและเรียนรูใ้นการ

พฒันาภายใน ท าใหน้้องเก๋ตดัสินใจท่ีจะเรียนรูก้บัร.ร.ยุวชนสรา้งสรรคแ์ทนการเขา้

เรียนในระบบโรงเรียน   เมื่อตดัสินใจเช่นน้ียอ่มเกิดค าถามมากมายจากคนรอบขา้ง 

เพราะว่าเป็นการตัดสินใจท่ีไม่เหมือนกบัคนส่วนใหญ่  กรณีของน้องเก๋นับว่าเป็น

การปลกูฝังความเช่ือมัน่ท่ีส าคญั ส าหรบักระบวนการเรียนรูน้อกระบบหอ้งเรียน 
ถึงช่วงน้ีเอี้ ยง พี่เล้ียงกลุ่มยุวชนสรา้งสรรค์ ย ้าใหเ้ห็นถึงการก่อเกิดของ

โรงเรียนยุวชนสรา้งสรรคว์่า 
“พอท ากิจกรรมมาระดบัหน่ึง เราจะพบวา่โรงเรียนไม่ใช่ค าตอบทั้งหมด 

การเรยีนรูมี้อย ูท่กุท่ี การเรยีนรูข้อง ร.ร.ยวุชนทกุคนจะช่วยกันดแูล เป็นทกุอยา่งซ่ึง

กนัและกนั เรามีความเห็นรว่มกนัวา่ ส าหรบัการเรยีนรูม้นัน่าจะมีทางเลือกใหม่ๆ” 
ซ้ือขายความรูง้านยุวชนหลากรูปแบบ 

หลังจากท่ีกลุ่มยุวชนน าเสนอเสร็จแลว้ ก็มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ท างานยุวชนระหว่างกลุ่มต่างๆท่ีเขา้ร่วมวงสนทนา  บรรยากาศการแลกเปล่ียนเต็ม

ไปดว้ยความกระตือรือรน้ของทั้งผูถ้ามและผูต้อบ ท าใหบ้รรยากาศของตลาดคึกคกั

เป็นอยา่งยิง่ 
วสุ นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา

ภาคใต ้เป็นสมาชิกของกลุ่ม To be number one ท่ี
ท ากิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการใช้ความรู้ท่ีมี

เผยแพร่ออกสู่สังคมภายนอก เช่น การเผยแพร่เร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียง สะทอ้นว่าการท ากิจกรรมเยาวชน

จะท าใหเ้ราเป็นคนกล้าคิด กล้าท าและกล้าคุณธรรม กิจกรรมหน่ึงท่ีท าเพื่อ

ประโยชน์ของคนอื่นก็คือ การน าความรู้ไปถ่ายทอดใหก้ับนักเรียนในโรงเรียน

เครือข่าย รณรงคเ์ร่ืองยาเสพติดร่วมกบัส านักงานปปส.  หลังจากเล่าเร่ืองราวของ

ตนเองคร่าวๆจบลง น้องวสุก็ได้มีค าถามต่อกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์เกี่ยวกับการ
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ท างานว่า “ในการท างานจะตอ้งมีการวางแผน การขยายเครือขา่ยและการติดตาม
ประเมินผลอยา่งไรบา้ง” 

น้องจนู (นางสาววชิญาพร  จนัทร์

วาสน์ ) จากต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระ

พรหม เป็นนักกิจกรรมจากกลุ่มสร้างสุข

ชุมชนไสตน้ทง  และท างานกบัสภาเด็กและ

เยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  น้องจนูเล่า

ว่าการเปิดใจเรียนรูน้อกหอ้งเรียนเป็นส่ิงท่ี

ส าคญัยิง่ต่อการเรียนรูท่ี้ยิง่ใหญ่ในชีวิต  การ

ไดเ้รียนรูก้บัชุมชนและการเรียนรูร้ะดบัจงัหวดั มีความแตกต่างกนัอย่างมากกบัการ

เรียนในหอ้งเรียน ถือว่าเป็นความโชคดีท่ีไดเ้ขา้มาร่วมเรียนรูใ้นกระบวนการแบบน้ี 

สุดทา้ยเธอฝากค าถามส าหรบัการท างานต่อในอนาคตว่า  
 “การรวบรวมและสรา้งเครือขา่ย มีวธีิการอยา่งไร เพ่ือท่ีจะสรา้งหรือเปิด

ใจใหค้นมีจิตอาสามากขึ้น” 
เจา้หน้าท่ีจาก  อบต. ท างานกบัเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยร่วมท า

กบัชุมชนไสตน้ธง โดยกิจกรรมท่ีเร่ิมท าคือกิจกรรมเยาวชน  อย่างไรก็ตามการ

ท างานยงัมีปัญหาอยูบ่า้งเพราะว่าอยู่ในระบบราชการ เกิดความไม่เขา้ใจจากเพื่อน

ร่วมงาน  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีเผชิญอยูใ่นขณะน้ี จึงมีค าถามต่อวงสนทนาว่า   
“การส่ือสารท าความเขา้ใจในระดบัหน่วยงาน ตอ้งท าอยา่งไรบา้งเพ่ือให้

เพ่ือนรว่มงานเกิดความเขา้ใจ”  
คุณครูท่านหน่ึงซ่ึงฟังอยู่ดว้ย เล่าใหฟั้งว่าจากการท างานร่วมกบันักเรียน

ในโรงเรียน มีครูหลายคนไม่เขา้ใจ ว่ากล่าวนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงบางทีเด็ก

ส่งการบา้นไม่ตรงเวลาเน่ืองจากตอ้งท ากิจกรรม ท าใหถู้กต่อว่า ระวงัจะเสียการ

เรียน  การชวนเด็กมาท ากิจกรรมถูกหาว่าเป็นการล้างสมองเด็ก  จากปัญหา

ดงักล่าวท าใหคุ้ณครตูั้งค าถามกบัวงสนทนาว่า 
“การท ากิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียน จะมีวกีารในการส่ือสารอย่างไร

บา้งเพ่ือใหค้รใูนโรงเรยีนเกิดความเขา้ใจ” 
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แลกเปล่ียนความรูซ้ื้อขายประสบการณ ์
เพื่อน าไปสู่การท างานต่อ  

หลงัจากหลายคนท้ิงประเด็นค าถามไวห้ลายขอ้ อน้ พี่เล่ียงจากกลุ่มยุวชน

สรา้งสรรคอ์ีกคนหน่ึง แสดงความเห็นเกี่ยวกบัระบบการศึกษาในปัจจุบนัเพิ่มเติมว่า 
ส่ิงท่ีกลุ่มยวุชนสรา้งสรรค์ท า ก็คือการศึกษาทางเลือก ตอนน้ีทั้งโลกและ

เมืองไทยเกิดวกิฤติขึ้นมากมาย คนท่ีจะจบออกมาจากระบบการศึกษาจะท าอยา่งไร

เม่ือไม่มีงานรองรบั การศึกษาทางเลือกท่ีกลุ่มยวุชนสรา้งสรรคท์ าก็คือ ท าอยา่งไร

ใหเ้กิดการคิดไดว้า่จะท าอยา่งไรกบัชีวติ ใหเ้กิดการสรา้งงานเองได ้โดยมีตวัอยา่งให้

เห็นมากมาย เก่ียวกบัคนท่ีประสบความส าเร็จโดยไม่ผา่นระบบการศึกษา ท่ีส าคญั

เราตอ้งรว่มกนัหาทางออกวา่ การศึกษาท่ีเป็นทางรอดควรเป็นอยา่งไร” 
การไหลเทของความรูผ่้านปฏบิติัการจริงของวงคุยก็เร่ิมท าใหทุ้กคนรูสึ้กว่า

ไดซ้ื้อขายสินคา้อย่างไม่น่าเบ่ือ เพราะไดพ้บค าตอบหลายอย่าง แต่ท่ีจะยกใหเ้ห็น 

เป็นตวัอยา่งของความรูป้ระเภท “how to” ดงัต่อไปน้ี 
 เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนกบัการจดัระบบตวัเอง  

การท่ีเยาวชนเขา้มาเรียนรูน้อกโรงเรียน จากการร่วมกนัหาค าตอบของวง

พบว่า จะตอ้งจัดเวลาส าหรับการเรียนและการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนใหเ้กิดความ

สมดุล และท่ีส าคัญตอ้งท าความเขา้ใจกับตัวเองเกี่ยวกับการเขา้มาเรียนรูน้อก

หอ้งเรียนใหช้ดัเจน เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัเร่ืองราวต่างๆมากมาย ซ่ึงอาจไม่พบเจอ

จากการเรียนในระบบหอ้งเรียน  การพดูคุยระหว่างกลุ่มคน กลุ่มเพื่อนหรือพี่เล้ียง 

ก็จะเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู ้รวมทั้งเสริมสรา้งก าลงัใจซ่ึงกนัและ

กนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การท ากิจกรรมของครูและความไม่เขา้ใจของระบบโรงเรยีน การท า

กิจกรรมเสริมนอกระบบการเรียนของคุณครู ซ่ึงหลายคนถูกมองแบบไม่เขา้ใจ 

วิธีการแกปั้ญหาท่ีหลายคนร่วมกันแลกเปล่ียน โดยใหก้ิจกรรมน้ันประยุกต์กับ

กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อลดแรงเสียดทานจากโรงเรียน สามารถเสริมการ

เรียนของนักเรียนไปพรอ้มกันดว้ย  และสามารถพัฒนาไปสู่รูปธรรมกิจกรรมท่ี

ชัดเจนมากขึ้ น จนกลายเป็นท่ียอมรับของเพื่อนครูทัว่ไป  นอกจากน้ีการท างาน

ร่วมกบัภาคีการท างานภายนอก โดยองคก์รเหล่าน้ันจะมีระบบการสนับสนุน เมื่อ



 28 

เกิดผลงานขึ้ นจะมีการส่ือสารสาธารณะ จนได้รับการยอมรับ และจะเขา้สู่การ

ยอมรบัของผูบ้ริหารโรงเรียนในท่ีสุด 

 สรา้งการยอมรบัจาก อบต. ตอ้งค่อยๆพิสูจนผ์ลงาน จากประสบการณ์
การท างานของกลุ่มยุวชนสรา้งสรรค์กบัอบต.  เร่ิมตน้จากการท างานกบักลุ่มเด็ก 

โดยเร่ิมกับเล็กๆง่ายๆกบัพื้ นท่ีสาธารณะของตัวเอง หลังจากเร่ิมกบักลุ่มเด็กแลว้

ค่อยๆขยบัสู่พ่อแม่และครอบครัว หลังจากน้ันเวลาจดักิจกรรมก็ชักชวน อบต.เขา้

ร่วมกิจกรรม  รวมทั้งใชส้ถานท่ีของ อบต. ในการท ากิจกรรมท าให ้อบต.เร่ิมเกิด

ความสนใจและเรียนรูว้่าก าลังท าอะไร จนสุดทา้ยสามารถน าไปสู่การสรา้งความ

ร่วมมือกนัได ้
 การสรา้งเครือข่ายเยาวชนใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ การรวบรวมหรือ

การขยายเครือข่ายควร เป็นกระบวนการตามธรรมชาติท่ีค่อยเป็นค่อยไป ทั้งน้ี

เพราะว่าการสรา้งความคิดไม่ไดส้รา้งกนัง่ายๆ  การมีวงสนทนาบ่อยๆจะเป็นการ

ขยายความคิดรวมทั้งเป็นการเติมเต็มความคิดส าหรบัคนท่ีมีอยู่เดิมใหเ้ขม้แข็งมาก

ขึ้ น  นอกจากน้ีการสรา้งกิจกรรมจะเป็นการขยายเครือข่ายท่ีดี เน่ืองจากเวลาเกิด

กิจกรรม ก็จะเกิดคนท่ีสนใจเขา้มาร่วมกนัท างานท าใหเ้กิดนักกิจกรรมคนใหม่ๆ

ขึ้ นมา ส าหรับกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์มีหลักกา รประมาณ 5 ข้อ เพื่ อสร้าง

ความสมัพนัธก์บัสมาชิกของคนในกลุ่มคือ 1.การมีวินัยในตวัเอง  2.มีวงเรียนรูต้าม

ธรรมชาติ  3.เน้นความสัมพนัธก์บัครอบครัวเพื่อจะไดรู้จ้กัตัวตนของสมาชิกเพิ่ม

มากขึ้ น  4.ถา้เช่ือมัน่ว่าดีจะเปิดโอกาสใหเ้ขาเลือกบทบาทของตวัเอง   5.อย่าดูแค่

การพดูแต่ใหด้ไูปถึงวิถีท่ีเขาเป็นอยู่ 
ครูหรอืระบบการศึกษากนัแน่ท่ีกบฏ  

“ผมไม่ใช่ครูกบฏ แต่ ว่าระบบการศึกษาใน
ปัจจุบันต่างหากท่ีกบฏต่อความจริง” ประโยคน้ีครูไก่หรือ
อาจารยนิ์วัฒน ์บุญญานุรกัษ์ แห่งโรงเรียนเสาธงวิทยา บอก

เล่ากระบวนการเรียนการสอนของตนเองซ่ึงแตกต่างจากครูคน

อื่นว่า ตนเองไม่ไดเ้ป็นคนกบฏเมื่อเทียบกบัครูคนอื่น แต่ว่า

ระบบการเรียนการสอนต่างหาก ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความจริง

ของชีวิต นั่นหมายถึงว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันกบฏต่อ
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ความจริง เพราะเมื่อนักเรียนจบออกไปจากโรงเรียนก็ยงัไม่รูจ้กัตวัเอง    
ท่ีโรงเรียนจึงมีกลุ่มกิจกรรมอยู่กลุ่มหน่ึงเรียกว่า ‘กลุ่มสายธาร’ ซ่ึงเป็น

กลุ่มกิจกรรมท่ีนักเรียนสามารถท ากิจกรรม ท่ีแตกต่างไปจากการเรียนในหอ้งเรียน 

โดยใชห้นังสือเป็นตัวน ากิจกรรม กลุ่มสายธารจึงใชก้ิจกรรมการอ่านเป็นตัวน า

ส าหรับการก่อเกิดกิจกรรมอื่นๆ โดยมีหลักคิดส าหรับการด าเนินงานของกลุ่มว่า 

‘อ่าน เขียน เรียนรูชี้วิต’  ครูไก่เล่าใหฟั้งว่า “เด็กนักเรียนท่ีโรงเรียนเสาธงวทิยา
หลายคน เป็นเด็กท่ีมีปัญหาครอบครวั ครสู่วนใหญ่ไม่ร ูค้วามจริงของเด็ก ท าใหไ้ม่

เห็นความจรงิ  การมีกลุม่กิจกรรมเกิดขึ้นท าใหค้รรู ูว้า่เดก็เป็นอยา่งไรและจะช่วยเขา

อยา่งไร  กิจกรรมการอ่านท าใหเ้ขามีทางออก มีปัญญามากขึ้น  มีเพ่ือน มีกิจกรรม

ท า ท าใหช้่วยเหลือเดก็ท่ีมีปัญหาเหลา่น้ีไดใ้นระดบัหน่ึง”   
ครไูก่ยนืหยดัในการท ากิจกรรมเหล่าน้ีมากว่า 20 ปี โดยมุ่งมัน่และเช่ือมัน่

ในเสน้ทางสายน้ี ว่าสามารถสรา้งกระบวนการเรียนรูข้องเด็กไดเ้ป็นอย่างดี ครไูก่ได้

ยนืยนัเหตุผลขอ้น้ีใหพ้วกเราฟังว่า  
“ผมไม่เช่ือในระบบราชการมานาน

แลว้ ถา้เดก็เรยีนรูค้วามจริงเด็กจะแกปั้ญญา

ของตวัเองได ้เป็นแกนน าได ้หนังสือจะสอน

ทุกเรื่ องใหก้ับเขา รวมทั้งสอนความเป็น

มนุษยด์ว้ย ระบบการศึกษาตอ้งสอนใหเ้ด็ก

อ่านหนังสือ ส่ิงท่ีเป็นปัญหาประการหน่ึง

ส าหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันก็คือ 

ระบบการประเมิน เน่ืองจากในปัจจบุนัการประเมินครยูดึเอาผลงานเชิงรายงานและ

เชิงสถิติ โดยไม่เก่ียวกับการอ่านออกเขียนไดข้องเด็กเลย ท าใหค้รมูุ่งท างานท่ี

เก่ียวกับการประเมิน โดยไม่ไดทุ้่มเทเต็มท่ีกับการสอนเด็กใหมี้ความรู ้ถา้หากยงัมี

การประเมินแบบเดมิระบบการศึกษาของประเทศจะเสียหาย เพราะไม่เป็นไปตามท่ี

ท่านอาจารยพ์ทุธทาสบอกวา่ครูตอ้งสอนให้เด็กรอดไดท้ัง้ทางร่างกายและจิต

วิญญาณ”  
น้องจูนซ่ึงเป็นศิษยข์องครูไก่เล่าใหฟั้งเพิ่มเติมว่า  “กลุ่มสายธารไดส้รา้ง

กิจกรรมการอ่านเพ่ือชีวติขึ้น ท าใหเ้รารูจ้กัชีวติ ร ูจ้กัสงัคมมากขึ้น มีมมุมองต่อชีวติ
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ในรปูแบบใหม่ และการเขา้มาท ากิจกรรมท าใหเ้ราเห็นว่าสังคมในปัจจบุันเป็น

อยา่งไรซ่ึงมีทัง้ส่ิงดแีละส่ิงไม่ด ีเช่น คนท างานท่ีไดร้บัการยกยอ่งคือคนท างานท่ีเอา

หนา้ ท าใหเ้ราไดเ้รียนรูแ้ละบอกกับตวัเองว่าใหร้ ูจ้กัท าส่ิงท่ีมีค่า น าไปสู่การพฒันา

ตนเอง และชกัชวนเพ่ือนใหเ้ขา้มารว่มดว้ย” 
ครไูก่กล่าวเสริมถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการเกิดกลุ่มกิจกรรม

ว่า “ผมอย ู่กับเด็กท่ีมีปัญหากวา่รอ้ยละ 90 เด็กเม่ือเขา้สู่วยัรุน่เขาตอ้งมีเพ่ือนท่ีมี
คณุภาพ การตั้งกลุ่มขึ้นจึงเป็นการสรา้งบรรยากาศและท าใหเ้ขาพบเพ่ือนท่ีมี

คณุภาพ กิจกรรมของกลุ่มจะคัดเลือกหนังสือประมาณ 60 เล่ม เพ่ือใหเ้ด็กไดอ่้าน
โดยมีความมัน่ใจวา่หนังสือท่ีคดัมาเป็นหนังสือท่ีดี เหมาะส าหรบัใหเ้ด็กอ่าน ซ่ึงเป็น

หนังสือท่ีผสมผสานระหวา่งหนังสือวชิาการ วรรณกรรม กิจกรรมการอ่านช่วยใหเ้ขา

คน้พบศักยภาพของตวัเอง ท าใหเ้ขาอย ูไ่ด ้หาทางออกได ้เขามีหนังสือเป็นพ่ีเลี้ยง 

ท าใหเ้ดก็เหลา่น้ีกลายเป็นกลุม่ท่ีท ากิจกรรมในโรงเรยีน โดยเม่ือมีการอ่านเป็นฐาน
เดก็เหลา่น้ีจะเรยีนรูเ้องวา่เขาควรจะท ากิจกรรมอะไรใหเ้กิดขึ้นบา้ง  การเป็นผูน้ าจะ

เกิดขึ้นเองในภายหลงั” 
ครูไก่ยงัใหค้วามเห็นว่าท าอย่างไรใหก้ารศึกษาในโรงเรียนเป็นการเรียน

เพื่อสอบเขา้มหาวิทยาลัยและเพื่อพฒันาตนเองและสังคมควบคู่กนัไปอย่างสมดุล   

การเรียนในปัจจุบนัไม่รูว้่าเรียนไปเพื่อสอบหรือเรียนเพื่อการพฒันา 
 

ปิดตลาดนดั 
ดว้ยการสรา้งจติส านึกอาสาใหมี้ท่ียืนในสงัคม 

พี่ชมผูน้ าการพูดคุยของเราไดบ้อกว่า “ท าอย่างไรใหเ้ด็กดีมีท่ีเรียน ให้
ระบบการศึกษาเป็นแหลง่การพฒันาคน พฒันาผูน้ า เป็นแหล่งสรา้งจิตอาสาใหก้ับ

เยาวชน ท าใหจ้ิตอาสามีท่ียนืในสงัคมได ้อาจตอ้งใชเ้วลาแตท่วา่ตลาดนัดวนัน้ีท าให้

เราเห็นว่าหลายพ้ืนท่ีมีการสรา้งเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาใหเ้กิดขึ้นแลว้ อย่าง

น่าสนใจ” 
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ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นภาคใต ้
หอ้งยอ่ย  : เยาวชนกบัการพฒันาอาชีพ 

“กรณีศึกษา การเพาะพนัธุป์ลาของสองชายฟารม์” 
 
 ตลาดนัดในความเขา้ใจของหลายๆคนคือการจับจ่ายซ้ือขายส่ิงของ ทั้ง

อุปโภคและบริโภค มีแม่คา้พ่อคา้น าสินคา้มาวางเรียงรายเพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกสรร

ตามความตอ้งการ เป็นท่ีท่ีผูค้นหลากหลายมาพบปะ และแลกเปล่ียนกนั  วนัน้ีเรา

แปรสภาพจากการจบัจา่ยซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชม้าเป็นจบัจ่ายซ้ือหาความรู ้รปูแบบของ
ตลาดเปล่ียนแปลงไปตรงท่ีว่า ตลาดของเราวันน้ีไม่ตอ้งมีเงินเป็นส่ือกลางเพื่อ

แลกเปล่ียน เรามีสินคา้และส่ือกลางท่ีน่าสนใจน้ันคือความรูป้ระสบการณ์ท่ีทุกคน

ไม่ลืมน าติดกระเป๋ามาดว้ย กิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นภายในตลาดแห่งน้ีจึงไม่จ าเป็นตอ้งใช้

ฝีมือหรือกลยุทธใ์นการต่อรองราคาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินของท่ีตอ้งการ การจบัจ่ายซ้ือ

หาเกิดขึ้ นทุกขณะท่ีทุกคนร่วมพดูคุยแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรูป้ระสบการณ์ซ่ึงกนั

และกนัทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
  ตลาดนัดจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินภาคใต ้หอ้งซ้ือขาย

ความรูด้า้นการเกษตร เรามีพ่อคา้ท่ีเป่ียมไปดว้ยประสบการณม์าแลกเปล่ียนความรู้

กบัเรา และพร้อมใหเ้ราจับจ่ายความรูก้ันอย่างเต็มท่ี โดยมีขอ้ตกลงร่วมกันว่า

เคร่ืองมือในการจ่ายตลาดครั้งน้ีคือ การซักถาม การตั้งค าถามท่ีเราอยากทราบ 

หรือส่ิงอยากทราบเพิ่มเติมจากการไดร่้วมแลกเปล่ียนครั้งน้ี หากนึกออกแลว้จะถาม

เลยก็ได ้คราวน้ีไม่ถือว่าเสียมรรยาทกนั เราตอ้งการใหถ้ามเพื่อเรียนรูร่้วมกนั 
 นัน่เป็นกติกา มารยาทของการซ้ือขายในหอ้งน้ี ซ่ึงคนดูแลการซ้ือขายคือ 

อาจารยจ์ านงค ์หนูนิล เป็นคนชวนคิด ชวนคุย หรือเราเรียกว่า “คุณอ านวย” โดย
มีสองพ่อลูกจากสองชายฟาร์ม ไดแ้ก่พี่วินัย ศิริเสน และลูกชายคือวิษณุ เป็น

เจา้ของสินคา้เด่นในวง 
เราซ้ือขายอะไรกนัในหอ้งน้ี 
 สองชายฟารม์ (พ่อและลูก) มีกิจการเพาะพันธุ์สัตว์น ้ าจืดท่ีมีช่ือแห่ง

อ าเภอพระพรหม พี่วินัยผูเ้ป็นพ่อไดเ้ร่ิมตน้เล่าเร่ืองราวการท าธุรกิจว่า ประกอบ

กิจการเร่ิมตน้จากพื้ นท่ีไม่ถึง 1 ไร่ ในปีพ.ศ. 2526 แรกเร่ิมเดิมทีท างานรับจา้งขุด
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บ่อกุง้ ต่อมาปี พ.ศ.2536 – 2537 กุง้มีปัญหา เล้ียงยาก จึงมองหาทางเลือกใหม่ 
ไดแ้ก่การเล้ียงปลานิล  พื้ นท่ีมีไม่ถึง 1 ไร่ แต่พี่วินัยค านึง ตอ้งใชพ้ื้ นท่ีท่ีมีอยู่ให้

คุม้ค่า เร่ืองราวของการเพาะพนัธุป์ลาจึงเร่ิมขึ้ นภายในเน้ือท่ีท่ีจ ากดั เร่ิมเรียนรู ้ลอง

ผิดลองถูก จนตอนน้ีกิจการมัน่คงและเป็นท่ีรูจ้กั กลายเป็นอาชีพหลกัของครอบครวั

ในปัจจุบนั  
พี่วินัยเล่าลงรายละเอียดต่อไปว่า

หลังจากมีท่ีดินแลว้ ก็ซ้ือปลานิลชุดแรกมา

เตรียมจะเพาะ ซ้ือมาแลว้ก็ไม่รูจ้ะท าอย่างไร

ดี จึงไปขอความรูจ้ากศูนยถ่์ายทอดเกษตร

และประมงของจงัหวดั ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีทุ่งท่าลาด 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช ไดร้บัค าแนะน ามา

ก็น ามาทดลองใช ้ไดผ้ลบา้ง ไม่ไดผ้ลบา้ง ก็

ทดลองปรับใชต้ามสภาพแวดลอ้ม อาศัยความตั้งใจมุ่งมัน่ไม่ลม้เลิก เพราะการ

ท างานท่านเช่ืออยูส่ิ่งหน่ึงนัน่คือตอ้งเร่ิมท างานจากความรกั เพราะเราดแูลส่ิงมีชีวิต  
ผลปรากฏว่าปลาในชุดแรกถือเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดี แจกฟรีเพื่อท าตลาดบา้ง 

แบ่งปันใหเ้พื่อนบา้นบา้ง ญาติมิตรบา้ง ผลผลิตท ารายไดไ้ดเ้ดือนละเป็นหม่ืน พอได้
ปลาชุดต่อไป ก าลังการผลิตก็มากขึ้ นเป็นหลายเท่าตัว จนมีปัญหาในเร่ืองการท า

ตลาด เน่ืองดว้ยในตอนน้ันตลาดของพี่วินัยมีเพียง 20,000 ตวัเท่าน้ัน  
มาถึงตอนน้ีท าให้ทุกคนต้องหัน

หน้ามามองกนั ส่งสายตาเป็นค าถามใส่กัน

ว่า “ผลผลิตจรงิท่ีไดใ้นชดุท่ีสองเท่าไรกันแน่ 
?”  พรอ้มกบัตั้งค าถาม “ไดเ้ป็นแสนตวัเลย
หรือ” พี่วินัยไดฟั้งก็ตอบไปว่า “ไม่ถึงแสน

หรอครบั แค่หกหม่ืนตวัเห็นจะได”้ ไม่ทนัส้ิน

เสียงตอบจากพี่วิ นัย ก็มีเสียงอุทานด้วย

ความตกใจทัว่ตลาดเล็กๆของเรา ท่ีท าใหห้อ้งคา้ขายดา้นการเกษตรท่ีเน้นการปลูก

พืชท่ีอยูข่า้งๆกนั ตอ้งหนัมอง  
มีเสียงถามตามมาว่า “แลว้คณุลงุวนัิยท าอยา่งไรต่อครบั” เมื่อบรรยากาศ

แห่งการเรียนรูเ้ร่ิมขึ้ น คุณลุงไม่รอชา้ ตอบต่อไปว่า “เม่ือยงัไม่มีความรู ้คณุลงุก็ไม่
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อายท่ีจะเรียนรู ้ลุงก็ไปปรึกษาท่ีประมงจงัหวดั หลังจากตกใจอย ู่หลายนาที ทาง

ประมงจงัหวดัช่วยแนะน าลกูคา้ให ้หลงัจากน้ันไดร้ว่มวางแผนทางการตลาดรว่มกัน

กบัทางประมงจงัหวดั ท าใหต้ลาดของลงุขยายมากขึ้น”  
นอกจากน้ันพี่วินัยก็ได้เล่าว่า มีโอกาสท างานประมงอาสา สามารถน า

ความรูท่ี้ตนเองมี ถ่ายทอดใหค้นในหมู่บา้นและผูท่ี้สนใจ รบัปรึกษาเร่ืองการเล้ียง

ปลา ปัญหาน ้า และอื่นๆ น้ันเป็นความภาคภมูิใจท่ีไดช่้วยเหลือและแบ่งปันต่อสงัคม 

การบอกเล่าเต็มเป่ียมไปดว้ยแววตาท่ีเป็นสุข ส่งผลใหเ้ราอิ่มเอมใจไปดว้ยอย่างบอก

ไม่ถูก 

 หลงัจากบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกนัเอง เยาวชนในกลุ่มใหค้วามสนใจ

กบัเร่ืองราวท่ีพี่วินัยถ่ายทอดประสบการณ์  บรรยากาศของการเรียนรูจ้ึงเกิดขึ้ นโดย
เร่ิมจากการตั้งค าถามของแต่ละคนในกลุ่ม การตั้งค าถามเป็นเร่ืองราวท่ีแต่ละคน

อยากรู ้และน าไปประยุกต์ใชก้บัการเล่าเรียน ส่วนใหญ่คนท่ีเขา้กลุ่มเป็นเยาวชนท่ี

เรียนทางดา้นการผลิตสตัวน์ ้า นักศึกษากลุ่มหน่ึงกระซิบกระซาบกนัสักครู่ แลว้จึง

ยกมือเพื่อเป็นสญัญาณขออนุญาตขดัการสนทนา “คณุลงุใชว้ธีิเพาะปลาพนัธป์ลา

นิลอยา่งไรคะ”   ท าใหค้วามรูเ้ร่ืองการเพาะพนัธุป์ลานิลพรัง่พรอูอกมา... 
“...ปลอ่ยพ่อปลาแม่ปลาลงในบ่อ สดัส่วนเท่าๆกันหรือใหต้วัผ ูน้้อยกวา่ เพราะ

เม่ือปลาตวัเมียฟักแลว้ ปลาตวัผูส้ามารถผสมพนัธุก์ับปลาตวัเมียตวัอ่ืนไดอี้กหลาย

ตวั   เช่น 1 กระชงัมีปลาเมีย 50 ตวั ก็ใส่ปลาผู ้20 ตวัก็พอ ท้ิงไวใ้นบ่อดินน ้าลึก

ประมาณ 40 ซม. ท้ิงไว ้1 เดือน เห็นวา่ปลาจบัค ู่แลว้ประมาณ 50-60 เปอรเ์ซ็นต ์
ก็สบูน า้ใส่เขา้ไปใหค้วามสงูน า้ถึง 1 เมตร และภายในสปัดาหน้ั์นใหอ้าหารเต็มท่ีไป

เลย คอยระยะเวลาประมาณ 7-10 วนั ใหส้งัเกตวา่น า้เปลี่ ยนสี เพราะปลานิลจะท า
ใหน้ า้ข ุน่ ตอนเชา้ปลาก็จะคายไขอ่อกมาเป็นกอ้น  

ตอนน้ีก็จัดเก็บไข่ดว้ยการใช้สวิงตัก

ขึ้นมาใส่ในกระชงั ท่ีตัง้ของกระชงัใส่ลกูปลา
ส าคัญ ควรเลือกจดุวางกระชัง ไม่ใหถ้กูลม 

เพราะสัญชาตญาณของปลา ถ ้าน ้าไหว

เพราะแรงลม ปลาก็จะวิ่ งว ุ่นจะออกจาก

กระชัง ท าใหป้ลาเกิดอาการช า้หรือไดร้ับ

บาดเจ็บ ครบ 20 วัน ลูกปลาแข็งแรงมี
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ขนาด 60 วันลูกปลายาว 3-4 ซม.จึงค่อยเลื่ อนกระชังออกไปท่ีอ่ืน ลูกปลาใน
ช่วงเวลาน้ีสามารถขายไดต้วัละ 50 สตางค.์..”  

บรรยากาศเต็มไปดว้ยความสงบ เมื่อหลายคนกม้หน้ากม้ตาจนบันทึก

ความรูท่ี้พี่วินัยน ามาขายในตลาด  พี่วินัยจึงเล่าเสริมในเร่ืองของการอนุบาลลูกปลา

ว่า... 
“...เริ่ มจากการน าปลาตุม้ ซ่ึงมีอายปุระมาณ 5 วนั ลงมาอนุบาลภายในบ่อ

ดนิ ซ่ึงในบ่อน้ีใส่น า้ประมาณ 30-50 ซ.ม.เตรียมไว ้ อัตราการปล่อยโดยประมาณ 

ตารางเมตรละ 700-800 ตวั โดยปลอ่ยปลาในตอนเชา้ และใหอ้าหารในตอนเย็น 

อาหารม้ือแรกท่ีให ้คือ ใชไ้ขไ่ก่ตม้สกุโดยเฉพาะไขแ่ดง น ามาละลายกับน ้าแลว้สาด

ใหท้ัว่บ่อ ประมาณ 5 วนั เชา้-เยน็  
พอลกูปลามีอายไุดป้ระมาณ 10 วนั ใหเ้ปลี่ ยนเป็นอาหารปลาดกุวยัอ่อน

ชนิดผง ละลายน ้าสาดใหท้ัว่บ่อ ประมาณ 7 วนั หลงัจากน้ันใหอ้าหารผงโดยการ

โรยหน้าน ้า อีกประมาณ 14 วัน เม่ือลูกปลามีอายไุดป้ระมาณ 1 เดือน ให้

เปลี่ ยนเป็นอาหารเม็ดบวั การใหอ้าหารครัง้แรกควรจะแช่น า้ใหอ้าหารขยายตวัก่อน 

ใชเ้วลาแช่ประมาณ 5 นาที แลว้น าไปหวา่นใหป้ลากินใหท้ัว่ เลี้ยงไปจนปลามีอาย ุ

ครบ 60 วนั (2 เดือน) จึงจะไดล้กูปลาขนาด 2-3 น้ิว สามารถส่งขายไดใ้นราคา

ตวัละ 1 บาท...” 
หลงัการแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณใ์นเร่ืองการอนุบาลลกูปลา พี่วินัย

มองไปทัว่วงสนทนาอีกครั้ง รอว่าหากใครมีขอ้สงสยัอย่างไรในหวัขอ้ท่ีต่อเน่ือง ก็จะ

ไดบ้อกเล่าใหค้ลายสงสยั สายตาของพี่วินัยท่ีส่งไปยงัไม่ถึงคนสุดทา้ยของวงสนทนา 

ก็ตอ้งหยุดอยูท่ี่เด็กหนุ่มคนหน่ึง ซ่ึงยกมือคา้งไวน้านพอสมควร คุณลุงพยกัหน้าเป็น

สญัญาณตอบรบั “ผมสงสยัวา่ปลาตุม้คืออะไรครบั ”  
“ปลาตุม้คือ ลกูปลาท่ีฟักออกมาเป็นตวัในระยะ 5 วนัแรก น่ันเอง” พี่วินัย

ไขขอ้งสงสยัแลว้สงสายตาต่อไปจนสุดวงสนทนา เมื่อเห็นว่าไม่มีค าถามในประเด็น

ดงักล่าว คุณลุงวินัยจึงส่งต่อประเด็นไปใหคุ้ณวิษณุผูเ้ป็นชาย ไดบ้อกเล่าเร่ือราวให้

ทุกคนไดท้ราบต่อไป... 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของลูกชายพี่วินัยไดท่ี้ใชชี้วิตกบัธรรมชาติ 

ผูกพนักบัสัตวท่ี์เล้ียง เร่ิมสนใจตั้งแต่ ป.3 ช่วยพ่อช่วงปิดเทอม ป.3 เร่ิมจากปลา

หมอ ฉีดฮอรโ์มนแม่ปลาใส่ในกระชงั เราตอ้งสนใจบวกกบัการเห็นการเรียนรูทุ้กวนั 
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เรียนรูจ้ากนอกหอ้งเรียนไดเ้รียนรูจ้ากผูใ้หญ่ ไดเ้รียนรูจ้ากการใชชี้วิตดว้ย พ่อไม่ให้

บอกเพื่อนและอาจารย ์เพราะอาจารยจ์ะเรียนจากส่ิงท่ีเป็นทฤษฎีจากหนังสือ แต่

เราเรียนจากประสบการณ ์ 
วิษณุบอกเล่าเกี่ยวกบัเร่ืองการฉีดฮอรโ์มนต่อว่า การฉีดฮอรโ์มนเป็นหน่ึง

ในขั้นตอนของการเพาะฟัก เลือกแม่พนัธุป์ลาท่ีมีความพรอ้มโดยสงัเกตท่ีเพศปลา

จะมีสีแดงอมชมพ ูลองเอาน้ิวดีดไปท่ีหน้าทอ้ง ถา้เห็นว่ามีไข่ปลาออกมาทางอวยัวะ

เพศ แสดงว่าแม่ปลาตัวน้ันพรอ้มท่ีจะไดร้ับการผสม โดยใชฮ้อร์โมน (True Pe 
Pag) + ยาเสริมฤทธ์ิ (Domperidonemaleate) + น ้ากลัน่  

น า แม่ ป ล ามาชั ่ง เ พื่ อ ค า น วณ

ปริมาณของฮอรโ์มนท่ีตอ้งใชไ้ดถู้กตอ้ง โดย

น าแม่ปลาขึ้ นชัง่  และนับจ านวนตวั  เพื่อจะ

ไดเ้ฉล่ียฮอร์โมนท่ีผสมไวแ้ละมาเฉล่ียปลา

เพื่อจะฉีดฮอร์โมน เช่น แม่ปลา 5 กิโลกรัม 

ใชฮ้อรโ์มน 1 ซีซี ผสมดว้ยยาเสริมฤทธ์ิและ

น ้ ากลั ่น  1 ซี ซี  จะได้น ้ ายาผสม 1000 

ไมโครกรมั เป็นตน้  
มาถึงขั้นตอนส าคัญท่ีทุกคนรอคอย...วิษณุหยุดเพื่อดูว่าทุกคนตามทัน

หรือไม่ เมื่อเห็นสายตาทุกคู่ก าลงัมองมาอย่างตั้งใจ วิษณุจึงบอกในขั้นตอนการฉีด

ฮอรโ์มนเขา้ตวัปลาว่า จบัปลาใหอ้ยูใ่นแนวตั้ง ใชเ้ข็มแทงจากหางขึ้ นหวั ตรงบริเวณ

ดา้นหลงัปลา ใหต้รงขา้มกบัเพศ หาองศาเพื่อท่ีจะฉีดฮอรโ์มน ฉีดแลว้ปล่อยน ้ายา

ตามปริมาณท่ีไดค้ านวณเอาไว ้เมื่อฉีดแลว้พกัแม่ปลาไว ้รอใหไ้ข่สุกประมาณ 16 

ชัว่โมง  
เมื่อครบ 16 ชัว่โมงแลว้ เขา้สู่กระบวนการของการรีดไข่ โดยมีอุปกรณ์

ดงัน้ี ขนไก่ ถว้ยส าหรบัรีดไข ่ผา้สะอาด วิษณุย ้าว่าอุปกรณ์ทุกอย่างตอ้งสะอาดหรือ
ตอ้งไดร้บัการฆ่าเช้ือ การรีดไขป่ลาเร่ิมจากการใชผ้า้ห่อตวัปลา ใชว้ิธีการจบัหวัปลา 

รีดจากหวัใตท้อ้งปลาไปหาอวยัวะเพศ ใชห้วัแม่มือรีดไข ่รีดไขอ่อกมาใส่ในถว้ย  เมื่อ

ไดไ้ข่ปลาตามจ านวนแลว้ใหรี้บผ่าเช้ือตวัผู ้(รสัเซีย) น าเช้ือตัวผูม้าผสมกบัไข่ แลว้

โรยใส่แผงท่ีเตรียมไว ้โดยการโรยใหส้ม า่เสมอกันแลว้ใชข้นไก่กระตุน้ดว้ยการใช ้

oxygen และน ้า ท้ิงไวป้ระมาณ 24 ชัว่โมง ไขจ่ะฟักเป็นตวั  ในระยะ 5 วนัแรกยงัไม่
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ตอ้งใหป้ลากินอาหาร เน่ืองจากลูกปลามีอาหารสะสม นัน่คือไข่แดงท่ีติดอยู่ท่ีทอ้ง 

หลงัจากฟักแลว้ น าลกูปลาอนุบาลตามความรูท่ี้พี่วินัยผูพ้่อไดเ้ล่าไปตอนตน้  
เห็นหลายคนสงสายตาแห่งความสงสยัมา พี่วินัยจึงออกตวัแทนลูกชายว่า 

หากอยากเขา้ใจต้องตามไปเรียนรู้การปฏิบัติจริงแล้วจะถึงบางออ้ รอยยิ้ มเร่ิม

ปรากฏขึ้ น เมื่อไดฟั้งมุขเล็กๆจากคุณพ่อผูม้ากดว้ยประสบการณ ์  
“ท่ีฟาร์มของพ่ีวิษณุเลี้ ยงปลาดุก

ดว้ย เลี้ยงยากมากหรือไม่ครบั” มีค าถาม

หน่ึงผุดขึ้ นมา “ครับ ฟารม์เราเลี้ยงปลา
ดุกบ๊ิกอุยในบ่อดิน” คุณวิษณุขยายความ

ต่อไปว่า การเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีจริงแล้ว

สามารถเล้ียงไดท้ั้งบ่อปูน บ่อพลาสติก หรือ

บ่อดิน เหตุผลท่ีตดัสินใจเลือกเล้ียงในบ่อดิน

เพราะบ่อดินมีความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ปลาก็เจริญเติบโตดีกว่าการเล้ียงในบ่อ

ปูนหรือบ่อพลาสติก แต่การเล้ียงก็ตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูเ้ล้ียง มีการเตรียม

บ่อท่ีดี พนัธุ์ปลาดี อาหารมีคุณภาพดี และมีการเปล่ียนถ่ายน ้าสม า่เสมอ ก็ถือว่า

การเล้ียงปลาประสบผลส าเร็จอยา่งแน่นอน  
“อยากใหพ้ี่วิษณุอธิบายกระบวนการทั้งหมดไดไ้มครับ ” เมื่อไดย้ินเสียง

เรียกรอ้งจากน้องๆ วิษณุของน้องๆท าตาโตเล็กน้อย และกม้ลงมองนาฬิกาท่ีขอ้มือ 

เมื่อเห็นว่าพอจะมีเวลาเหลืออยู่บาง พี่วิษณุจะไม่รอช้า ตอบค าถามตามเสียง

เรียกรอ้ง  
“...การเตรยีมบ่อ เริ่ มตน้จากการดดูน า้ออกจากบ่อ ก าจดัวชัพืช และก าจดั

ศัตรขูองปลาพวกป ูง ูกบ เขยีด เป็นตน้ แลว้ใชป้นูขาวโรยใหท้ัว่บ่อในอัตรา 60 กก. 

ต่อไร่ ปุ๋ ยคอก 40 กก. ปุ๋ ยยเูรีย 2 กิโลกรัม เพ่ือสรา้งแพลงค์ตอน เป็นอาหาร

ธรรมชาติของปลาและสรา้งสภาพแวดลอ้มภายในบ่อใหใ้กลเ้คียงธรรมชาติมากขึ้น 

เตรยีมน า้ไวป้ระมาณ50-80 เซนติเมตร ท้ิงไวป้ระมาณ 10 วนั ใชต้าขา่ยพลาสติก

สัน้เพ่ือป้องกัน หนู ง ูเขา้ในบ่อ แลว้น าลกูปลาขนาด 2-3 น้ิวมาปล่อย โดยเฉลี่ ย

ตารางเมตรละ 50 ตวั ส าหรบัการใหอ้าหารปลาดกุ ช่วงแรกน าอาหารปลาดกุเล็ก 
โดยค่าเฉลี่ ยของอาหารกับปลาซ่ึงจดัเป็นน ้าหนัก 2-3 เปอรเ์ซ็นตข์องน ้าหนักปลา 

ซ่ึงจะเปรียบไดง้า่ยๆของขนาด 3 น้ิว 500 ตวั เท่ากับ 1 กิโลกรมั ตวัอยา่งเช่น ลกู
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ปลา 5000 ตวั น า้หนักเท่ากบั 10 กิโลกรมั 3 เปอรเ์ซ็นต ์คือ อาหาร 3 กรมั เม่ือ

เลี้ยงไปประมาณ 1 เดือน เปลี่ ยนอาหารเป็นอาหารปลาดกุกลาง เม่ือปลามีอาย ุ

ครบ 90 วนั เปลี่ ยนอาหารเป็นอาหารปลาดกุใหญ่ เลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 30 วนั 

จะไดป้ลามีน า้หนักประมาณ 3 ตวัตอ่ 1 กิโลกรมั ซ่ึงจะขายส่งไดใ้นราคากิโลกรมัละ 

37 บาท”  
ตอบค าถามจบ วิษณุก็กม้มองนาฬิกาอีกครั้ง และยิ้ มอย่างพึงพอใจ เม่ือ

เวลาท่ีใชไ้ปไม่เกินกว่าท่ีตั้งไว ้ 
หลังจากน้ันคุณอ านวยได้เชิญให้พี่ศักด์ิ ซ่ึงมีโอกาสฝึกงานกับพี่วินัย 

ถ่ายทอดประสบการณ์ใหฟั้ง พี่ศกัด์ิไดร้ับปลาแจกและเล้ียงไปเล้ียงมาจนปลาตาย 

จึงไปปรึกษากบัพี่วินัย พี่ศกัด์ิบอกกบัพวกเราว่า ความรูข้องพี่วินยัเรียนอย่างไรก็

ไม่หมด พี่ศกัด์ิเรียนไปไดป้ระมาณ 50 % สามารถอนุบาลปลาช่อนไดเ้ร็วขึ้ น  
ส่วนน้องจักร นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สาขา

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า ก็ไดร่้วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ จากท่ีไดไ้ปฝึกงานกบัสองชาย

ฟาร์มว่า พี่วินัยเป็นกันเอง ท่ีโรงเรียนสอนจากวิชาการ แต่พี่วินัยสอนเขา้ใจง่าย 

ตอนน้ีสามารถฉีดฮอร์โมนปลาดุกได้ ต้องการเรียนรู้อะไรก็บอกกับพี่วินัย การ

ประเมินตอ้งประเมินตนเองว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรไปบา้ง ความประทบัใจคือไดท้ างาน

ดว้ยกนัไดเ้รียนรูชี้วิตจริง ไดป้ระสบการณจ์ริงจากของจริง 
 ก่อนพกัทานขา้วเท่ียงซ่ึงเป็นสญัญาณว่า เราจะตอ้งส้ินสุดการซ้ือขาย และ

แยกยา้ยกนัไปในหอ้งย่อยอื่นในช่วงบ่าย พี่วินัยและลูกชายบอกกบัพวกเราว่า ทั้ง

สองพรอ้มจะใหค้วามรูก้ับผูท่ี้สนใจ หากตอ้งการเร่ิมตน้จบัธุรกิจดา้นน้ีดว้ยใจรัก 

อย่าคิดว่าเป็นการรบกวนกนัสามารถโทรศัพท์หากนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เพราะ

ความรูเ้ป็นส่ิงท่ีเราสามารถแลกเปล่ียนกันได ้ตนเองศึกษาดว้ยการอ่านหนังสือ

หลายๆเล่ม ตอนท าใหม่ๆไม่รูก็้ปรึกษาและสอบถามใครๆอย่างไม่อาย จนบัดน้ีมี

ประสบการณ์มาก็ร่วมหลายปี พรอ้มท่ีจะแลกเปล่ียนและแบ่งปันกับคนอื่นอย่าง

เต็มท่ี 
วินยั และวิษณุ ศิรเิสน... 
นกัเพาะพนัธุป์ลา ประมงอาสาอ าเภอ 
 เพื่อใหห้ลายๆคนท่ีสนใจในสองชายฟาร์ม ไดติ้ดตามและเรียนรู้อย่าง

ละเอียดยิง่ขึ้ น เราจึงไดข้ยายความรูข้องสองชายฟารม์ใหช้ดัเจนขึ้ น โดยประมวลจาก
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การพดูคุยก่อนงานตลาดนัด และหลงัตลาดนัด เพราะการจดัการความรู ้มีทั้งการ

หาความรูจ้ากสองชายฟารม์ก่อนท า (learn before) และหลงัท า (learn after) ก็ได้
ติดตามไปพดูคุยอยา่งต่อเน่ือง (after action review) จึงมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจเล่าให้
ฟังเพิ่มเติม 

...หากท่านลดัเลาะไปตามถนนเขา้

หมู่บา้นในต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 

ห่ า งจากแยกหัวถนนก่อน เข้าตัว เมือ ง

นครศรีธรรมราชไม่ถึงกิโลเมตร เมื่อเห็น

ป้ายสองชายฟาร์มช้ีเขา้ไปทางดา้นซา้ยมือ

ประมาณ 100 เมตร หากติดตามป้ายเขา้ไป 

จะเจอบา้นหลงัหน่ึงซ่ึงตั้งอยู่ติดถนนลาดยาง 

มีรา้นขายของช าอยูห่น้าบา้น มองไปจะยงัไม่เห็นว่าบ่อปลาตั้งอยูต่รงไหน  
แต่ถา้ใครไดนั้ง่คุยกนั 1-2 ชัว่โมง ก็จะรูซ้ึ้งถึงเร่ืองราวการเพาะพนัธุป์ลาท่ี

กว่าจะสะสมวิชาความรู ้ความช านาญ ผ่านการเรียนรูช้นิด “เอาตวัเขา้แลก” ของพี่
วินัย แลว้เดินเขา้ไปดูหลังบา้น ก็เห็นบ่อปลาท่ีเป็นอาชีพหลักของครอบครัวน้ีใน

ปัจจุบนั ก็ถึงกบัอึ้ งในความมุ่งมัน่พฒันาอาชีพใหแ้ก่ตวัเอง  

วินัย ศิริเสน เป็นประมงอาสาอ าเภอพระพรหม 

เจา้ของสองชายฟารม์ เขา้ไปเป็นประมงอาสา 3-4 ปีมาแลว้ 

ตอนท่ีไดเ้ขา้ไปอาสาเพราะว่าฟักลูกปลาไดม้าก แต่มีปัญหา

ตลาด จึงเขา้ไปเพื่อเช่ือมโยงตลาดดว้ย 
 ท่ีมาของสองชายฟาร์มเพราะท ากบัลูกชายช่ือวิษณุ 

ตอนน้ันมีช่ือหลายช่ือ ไม่ว่าจะเป็นศูนยเ์พาะพันธุ์ปลาบา้น

มะม่วงตลอด สองชายฟารม์ และช่ืออื่นๆอีก 2-3 ช่ือ ใหค้นแก่
ท่ีบา้นเลือก ปรากฏว่าไดช่ื้อ “สองชายฟารม์” 

ลูกจะดี...อยู่ท่ีพ่อสรา้ง 

 ภาพของฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาท่ีน่ี พ่อเป็นคนท า แต่ลูกเป็นคนบริหาร 

รับผิดชอบ เมื่อลูกเห็นว่าส่ิงท่ีพ่อท าน่าจะเป็นไปไดดี้ ก็เลยรักงานน้ี ลูกรกังานน้ี

เพราะพ่อช่วยสรา้งให้  การสรา้งลูกหลานใหช่้วยงานก็เป็นอีกจุดเด่นหน่ึงของ
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ครอบครวัศิริเสน พี่วินัยบอกว่า ลูกมีหน้าท่ีช่วยงานท่ีบา้นตั้งแต่เล็กๆ จนกระทัง่โต

ไปเรียนต่อวิทยาลยั จะไปตลาด ขายปลาเองดว้ย  
 ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่งใหลู้กชายไดค้ือการท างานท่ียึดหลกั บริหารเวลาและ

ราคา เพราะลกูปลาเราขายเอง ตอ้งรูจ้กัตลาด รูจ้กัลกูคา้ และรูจ้กัเวลา (ตรงเวลา) 

ดว้ย พี่วินัยสะทอ้นเร่ืองการสอนลกูใหร้กัอาชีพว่า เด็กอยู่ท่ีเราสอน บางคนมีลูกอยู่

คนหน่ึงตามใจอยา่งเดียวก็ท าใหเ้สียเด็กได ้ 
อย่างน้องชายพี่วินัย ขายขนมจีนในตลาดไดก้ าไรวนัละ 2-3 พนั มีลูก 3 

คน แต่ตามใจลกู เวลาไปเรียนวิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราชพรอ้มกบัลูกชาย

ตวัเองจะเห็นความแตกต่าง หลานพี่วินัยเรียนไม่จบเสียที แต่ลูกชายจบการศึกษา

และไปเรียนต่อไดเ้ร็วกว่า หลานชายอายก็เลยไม่ค่อยแวะบา้นพี่วินัย แต่เราจะไป

โทษเด็กไม่ได ้ตอ้งโทษพ่อแม่ของเด็ก เด็กไปเรียน ตอ้งไปแบบมีแรงบันดาลใจของ

ตัวเอง ไม่ใช่ไปเพราะเกรงใจพ่อแม่ เหมือนกับชาวบา้นเวลาไปเรียนรูห้รืออบรม

อะไรสกัอยา่ง เขาตอ้งไปเพื่อตวัเอง ไม่ใช่ไปเกรงใจผูน้ าชุมชน   
เสน้ทางแห่งการเรยีนรู ้

 คุยกบัพี่วินัยไป ก็ไดข้อ้คิดดีๆหลายอย่างไปดว้ย เพื่อใหเ้ห็นเสน้ทางแห่ง

ความส าเร็จของพ่อลกูคู่น้ี ยอ้นไปเม่ือปี 2526 พี่วินัยเล่าใหฟั้งว่า  
...เร่ิมต้นจากตัวเปล่า เมื่อก่อนอาชีพหลักคือขับรถ บังคับเคร่ืองจักร

ทางการเกษตร ก็มานัง่คิดว่า เราน่ีถา้จีนไม่จา้ง (เถา้แก่ไม่จา้ง) หรือตัวเองหมด

ก าลงั จะท าอะไรกินได ้ก็เลยเร่ิมหนัมามองตน้ทุนอาชีพท่ีบา้น ช่วงน้ันมีคนขายท่ีนา 

3-4 ไร่ เลยซ้ือไว ้เอาเคร่ืองมือ รถขุด รถตกัของเถา้แก่มาปรบัพื้ นท่ีใหเ้ป็นบ่อปลา 

พอท างานกบักิจการรถแบคโฮไดเ้งินมาก็ซ้ือท่ีดินเพิ่มอีก และเอารถเถา้แก่มาขดุอีก 
 ช่วงน้ันคนอื่นเขายงัไม่เล้ียงปลากนัเลย คนอื่นเห็นพี่วินัยเอาท่ีราคาแสน

มาขุดบ่อ ก็มามุงดูและวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาๆ เพราะตอนน้ันคนทัว่ไปเขาจะท า

นากุง้ หรือถา้ใครมีเงินหน่อยก็จะสรา้งหอ้งแถวกนัมาก  แต่ความคิดพี่วินัยตอนน้ัน

อยากจะสรา้งอนาคตใหก้บัตวัเอง ตอนไม่มีแรงท างานกบัเถา้แก่  แมจ้ะมีญาติๆมา

ชวนไปท างานเป็นพนักงานเทศบาล และพนักงานศาลในต าแหน่งคนขับรถ 

ต าแหน่งนักการภารโรงเหมือนกนั แต่พี่วินัยมองแลว้การไดเ้งินเดือนไม่กี่พนั ไปกิน

เหลา้วนัเดียวก็หมด จะไม่ใช่ทางของตัวเอง จึงยงัมุ่งมัน่สรา้งอาชีพเล้ียงปลาของ

ตวัเอง 
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 …ซ้ือปลามาไม่กี่พนัตัวมาทดลองเล้ียงดู ตอนน้ันยงัเก็บลูกปลาไม่เป็น ก็

ไปขอค าแนะน าจากศูนยถ่์ายทอดฯของประมงจังหวัด ท่ีทุ่งท่าลาด (ในตัวเมือง

นครศรีธรรมราช) ไดค้วามรูม้าก็มาทดลองท าลูกปลานิล ขายไดเ้ดือนละเป็นหมื่น

บาท บางทีก็แจกเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในตัว พอไดป้ลาชุดท่ี 2 มา 

ก าลงัการผลิตเพิ่มมากขึ้ นเป็น  6 หม่ืนตวั แต่ตลาดของตวัเองยงัอยู่ท่ี 2 หมื่นตวัอยู ่

(ฐานลูกคา้ยงัไม่กวา้งพอจะรองรับก าลังการผลิตลูกปลาถึง 6 หมื่นตัว) ก็เลยไป

ปรึกษาประมงจงัหวดั จงัหวดัเขาตกใจว่าผลิตไดม้ากขนาดน้ันเลยหรือ น่ีขนาดเป็น

การทดลองท าแล้ว พี่วินัยไปปรึกษาหาครูท่ีประมงเป็นระยะๆ เขาก็ช่วยเร่ือง

การตลาด แนะน าลกูคา้ใหเ้พิ่มเติม 

 ว่าแลว้พี่วินัยก็เล่าใหฟั้งถึงวิธีการเพาะพนัธุ์ปลานิลว่า ปล่อยพ่อปลาแม่

ปลาลงบ่อในสดัส่วนเท่าๆกนัหรือปล่อยตวัผูน้้อยกว่า ไม่ตอ้งใส่ตวัผูม้าก เพราะเวลา

ปลาตวัเมียฟักแลว้ เราจะไม่เสียตวัผูไ้ปเปล่าๆ เช่น 1 กระชงัมีปลาเมีย 50 ตวั ก็ใส่

ปลาผู ้20 ตวัก็พอ   
 ท้ิงไวใ้นบ่อดินน ้าลึกประมาณ 40 ซม. เป็นเวลา 1 เดือน เมื่อเห็นว่าปลา

จบัคู่แลว้ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต ์ก็สูบน ้าใส่เขา้ไปใหค้วามสูงน ้าถึง 1 เมตร 

และภายในสปัดาหน้ั์นใหอ้าหารเต็มท่ีไปเลย คอยระยะเวลาประมาณ 7-10 วนั ให้

สงัเกตว่าน ้าเปล่ียนสี เพราะปลานิลจะก่อคลกั ตอนเชา้ปลาก็จะคายไข่ออกมาเป็น

กอ้น ตอนน้ีเราก็จดัเก็บดว้ยการใชส้วิงตกัขึ้ นมาใส่ในกระชงั 
 การเลือกท่ีตั้งกระชังใส่ลูกปลาก็ส าคัญ จุดวางกระชัง ต้องไม่ใหถู้กลม 

สญัชาตญาณของปลา ถา้น ้าไหวเพราะแรงลม ปลาก็จะวิ่งวุ่น จะออกจากกระชงั ห ู

จมูก ตา จะเจ็บ พอครบ 20 วัน ค่อยเล่ือนกระชังออกไปท่ีอื่นได ้เพราะลูกปลา

แข็งแรงแล้ว ใช้เวลาอนุบาลอยู่ 60 วันลูกปลายาว 3-4 ซม. ขายได้ตัวละ 50 

สตางค ์  
 มีความรู้หลายเร่ืองท่ีน่าเรียนรู้ แต่ท่ีสนใจคือการเลือกพันธุ์ปลา การ

เพาะพนัธุป์ลา ส่วนการเล้ียงไม่ใช่เร่ืองยุง่ยาก พี่วินัยบอกว่าปลาหมอก็เพาะพนัธุไ์ด้

เหมือนกนั เด็กๆท่ีจบจากวิทยาลยัการอาชีพจะเพาะพนัธุป์ลาเป็น โดยเฉพาะปลา

หมอ 
 ความรูค้วามช านาญของชาวบา้นอย่างพี่วินัย ใชก้ารสงัเกตตาเปล่า ไม่ได้

ใชเ้คร่ืองมือวดั ก็สามารถสรุปไดว้่าปลาดีหรือไม่ดี เพราะอะไร จะท าใหเ้ราแกไ้ขและ
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ป้องกนัปัญหาไวก้่อนได ้เช่น เช้ือราบางอย่างใชแ้ดดส่องก็หาย ไม่ตอ้งใชย้า สงัเกต

ปลา สงัเกตแดดเอาก็พอ แต่ถึงกระน้ันอุปกรณว์ิทยาศาสตรง่์าย เช่น กลอ้งส่องพระ 

ตอ้งใชแ้น่นอน 

 สะทอ้นขอ้คิดในการท างานว่า คนท างานไม่ว่าจะท าอะไร ป้ันพระ หรือ

ปลกูผกั ตอ้งรูจ้กัสงัเกต เพราะงานทุกอย่างตอ้งมีความละเอียด หากไม่มีปัญหาเรา

ก็ยงัโง่อยูเ่หมือนเดิม  
 วิธีการควบคุมและวัดคุณภาพง่ายๆ พี่วินัยใชห้ลักการว่าถา้ปลาอายุ 2 

เดือนคร่ึง มีขนาดเท่ากบัปลาอายุ เดือน (เราใชเ้วลาน้อยกว่า) ปลาอายุ 2 เดือน

คร่ึงจะมีคุณภาพมากกว่า 
 ทุกอย่างตอ้งอาศัยความพอดี หากเราสังเกตไม่ได ้ก็ไม่รูค้วามพอดีอยู่ท่ี

ตรงไหน เหมือนการป้ันพระท่ีเปียกไป แหง้ไป ก็ไม่ดี หรืออากาศรอ้นๆแบบน้ี จะท า

อยา่งไร ไม่ใช่ถึงเวลาจะฉีดปลาอยา่งเดียว ไม่ดแูดด ดอูุณหภมูิ 
 เพื่อให้ผู ้ท่ีสนใจได้ความรู้เชิงลึก พี่วินัยก็ไม่หวงวิชา เล่าความรู้จาก

ประสบการณใ์นการเพาะพนัธุป์ลา โดยเฉพาะปลาดุกใหเ้ราฟังอยา่งละเอียด ดงัน้ี 
เทคนิคเพาะพนัธุป์ลา...วิชาการขัน้สูง 

การเพาะฟักปลาดุก  มีขัน้ตอนดงัน้ี 

1. เตรียมแม่พนัธุป์ลาดุกเน้ืออ่อน      ลกูบ๊ิกอุย 
2. เตรียมพ่อพนัธุป์ลาดุกรสัเซีย 
อุปกรณท่ี์ใชใ้นการเพาะฟัก 
1. แผงกระชงัสีเขยีว ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร 
2. ลม (Oxygen) 
3. น ้า 
4. บ่อขนาด 15-20 เซนติเมตร 
ขัน้ตอนการเพาะฟัก 
1. เลือกแม่พันธุ์ปลาดุก ซ่ึงเป็น

ปลาดุกอุย (เน้ืออ่อน) ท่ีมีความพรอ้มโดย

สงัเกตท่ีเพศปลาจะมีสีแดงอมชมพู และเอา

น้ิวดีดไปท่ีหน้าท้อง ถ้าเห็นว่ามีไข่ปลา

ออกมาทางเพศ แสดงว่าแม่ปลาตวัน้ันพรอ้ม



 42 

ท่ีจะผสมโดยใชฮ้อรโ์มน (True Pe Pag) + ยาเสริมฤทธ์ิ(Domperidonemaleate) + 
น ้ากลัน่ 

2. ชัง่แม่ปลาเพื่อท่ีจะได้ค านวณฮอร์โมนได้ถูกต้อง เช่น แม่ปลา 5 

กิโลกรมั ใชฮ้อรโ์มน 1 ซีซี ผสมดว้ยยาเสริมฤทธ์ิและน ้ากลัน่ 1 ซีซี จะไดน้ ้ายาผสม 

1000 ไมโครกรัม  แลว้น าแม่ปลาขึ้ นมาชัง่  และนับจ านวนตัว  เพื่อจะไดเ้ฉล่ีย

ฮอรโ์มนท่ีผสมไวแ้ละมาเฉล่ียปลาเพื่อจะฉีดฮอรโ์มน 
3. การฉีดฮอรโ์มน โดยจบัปลาใหอ้ยูใ่นแนวตั้ง ใชเ้ข็มแทงจากหางขึ้ นหวั 

ตรงบริเวณดา้นหลงัปลา ใหต้รงขา้มกบัเพศ หาองศาเพื่อท่ีจะฉีดฮอรโ์มน ฉีดแลว้

ปล่อยน ้ายาตามปริมาณท่ีไดค้ านวณเอาไว ้เมื่อฉีดแลว้พกัแม่ปลาไว ้รอใหไ้ข่สุก

ประมาณ 16 ชัว่โมง เมื่อครบ 16 ชัว่โมงแลว้ ใหเ้ตรียมอุปกรณเ์พื่อรีดไขด่ังน้ี 
3.1 ขนไก่ 
3.2 ถว้ยส าหรบัรีดไข ่
3.3 ผา้สะอาด 

(อุปกรณทุ์กอยา่งตอ้งสะอาดหรือไดร้บัการฆ่าเช้ือมาแลว้) 
4. การรีดไข่ปลา ใชผ้้าห่อตัวปลา แล้วรีดไข่ออกมาใส่ในถว้ย โดยใช้

วิธีการจบัหวัปลา แลว้ใชห้วัแม่มือรีดไข่ (โดยรีดจากหวัใตท้อ้งปลาไปหาเพศ) เมื่อ

ไดไ้ข่ปลาตามจ านวนแลว้ใหรี้บผ่าเช้ือตวัผู ้(รสัเซีย) น าเช้ือตัวผูม้าผสมกบัไข่ แลว้

โรยใส่แผงท่ีเตรียมไว ้โดยการโรยใหส้ม า่เสมอกันแลว้ใชข้นไก่กระตุน้ดว้ยการใช ้

oxygen และน ้า ท้ิงไวป้ระมาณ 24 ชัว่โมง จะฟักออกมาเป็นตวั ในระยะ 5 วนัแรก
ยงัไม่ตอ้งใหป้ลากินอาหารเน่ืองจากลูกปลามีอาหารสะสม (ไข่แดงท่ีติดอยู่ท่ีทอ้ง) 

ในช่วงน้ีจะรียกว่า “ลกูปลาตุม้” 
การอนุบาลลกูปลา 
น าลูกปลาตุม้ระยะ 5 วัน ลงมาอนุบาลภายในบ่อดิน (ใส่น ้ าประมาณ 

30-50 ซ.ม.) ท่ีเตรียมไว ้ อตัราการปล่อยโดยประมาณ ตารางเมตรละ 700-

800 ตวั โดยปล่อยปลาในตอนเชา้ และใหอ้าหารในตอนเย็นอาหารมื้ อแรกท่ีให ้คือ 

ใช้ไข่ไก่ต้มสุกโดยเฉพาะไข่แดง โดยการน ามาละลายกับน ้ าแล้วสาดให้ทัว่บ่อ 

ประมาณ 5 วัน เช้า-เย็น ในช่วงน้ีลูกปลามีอายุไดป้ระมาณ 10 วัน ใหเ้ปล่ียน

อาหารเป็นอาหารปลาดุกวยัอ่อนชนิดผง ละลายน ้าสาดใหท้ัว่บ่อ ประมาณ 7 วนั 

หลงัจากน้ีใหอ้าหารผงโดยการโรยหน้าน ้า อีกประมาณ 14 วนัเมื่อลูกปลามีอายุได้
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ประมาณ 1 เดือน ใหเ้ปล่ียนอาหารเป็นอาหารเม็ดบวั การใหอ้าหารครั้งแรกควรจะ

แช่น ้ าใหอ้าหารขยายตัวก่อน (แช่ประมาณ 5 นาที) แลว้หว่านใหป้ลากินใหท้ัว่ 

เล้ียงไปจนปลามีอายุครบ 60 วัน (2 เดือน) จึงจะได้ลูกปลาขนาด 2-3 น้ิว 

สามารถส่งขายไดใ้นราคาตัวละ 1 บาท น้าขุย้สามารถผลิตลูกปลาดุกไดเ้ดือนละ

ประมาณ 200‚000 ตวั (ขนาด 2 น้ิว) จ าหน่ายในราคา 80 สตางค ์เมื่อน าไปหกั
ตน้ทุนการผลิตแลว้ น้าขุย้มีรายไดต่้อเดือนไม่ต า่กว่า 40 ‚000-50‚000บาท เลย
ทีเดียว 

การเลี้ยงปลาดกุบ๊ิกอยุในบ่อดนิ 
การเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีจริงแลว้สามารถเล้ียงไดท้ั้งบ่อปูน บ่อพลาสติก 

หรือบ่อดิน แต่การตดัสินใจการเล้ียงตอ้งมาจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น การเล้ียงใน

บ่อปนูตอ้งลงทุนสงู การเล้ียงในบ่อพลาสติกใชพ้ื้ นท่ีน้อย เป็นตน้ แต่จริงๆแลว้ถา้มี

บ่อดินก็ควรเล้ียงในบ่อดินเพราะบ่อดินมีความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ปลาก็

เจริญเติบโตดีกว่าการเล้ียงในบ่อปูน หรือ บ่อพลาสติก แต่การเล้ียงก็ตอ้งอาศัย

ประสบการณ์ของผูเ้ล้ียง มีการเตรียมบ่อท่ีดี พนัธุ์ปลาดี อาหารมีคุณภาพดี และมี

การเปล่ียนถ่ายน ้าสม า่เสมอ ก็ถือว่าการเล้ียงปลาประสบผลส าเร็จอยา่งแน่นอน 
1. การเตรียมบ่อ ดดูน ้าออกจากบ่อ ก าจดัวชัพืช และก าจดัศตัรูของปลา

พวกปู งู กบ เขียด เป็นตน้ แลว้ใชปู้นขาวโรยใหท้ัว่บ่อในอตัรา 60 กก. ต่อไร่ ปุ๋ย

คอก 40 กก. ปุ๋ยยเูรีย 2 กิโลกรมั (เพื่อสรา้งแพลงตอน) เตรียมน ้าไวป้ระมาณ50-

80 เซนติเมตร ท้ิงไวป้ระมาณ 10 วนั ใชต้าข่ายพลาสติกสั้นเพื่อป้องกนั หนู งู เขา้

ในบ่อ แลว้น าลกูปลาขนาด 2-3 น้ิวมาปล่อย โดยเฉล่ียตารางเมตรละ 50 ตวั 
2. การใหอ้าหารปลาดุก ในช่วงแรกใหอ้าหารปลาดุกเล็ก โดยค่าเฉล่ีย

ของอาหารกบัปลาซ่ึงจดัเป็นน ้าหนัก 2-3 เปอรเ์ซ็นตข์องน ้าหนักปลา ซ่ึงจะเปรียบ

ไดง่้ายๆของขนาด 3 น้ิว 500 ตัว เท่ากบั 1 กิโลกรมั ตัวอย่างเช่น ลูกปลา 5000 

ตัว น ้ าหนักเท่ากับ 10 กิโลกรัม 3 เปอร์เซ็นต์ คือ อาหาร 3 กรัม เมื่อเล้ียงไป

ประมาณ 1 เดือน เปล่ียนอาหารเป็นอาหารปลาดุกกลาง เมื่อปลามีอายุครบ 90 

วนั เปล่ียนอาหารเป็นอาหารปลาดุกใหญ่ เล้ียงต่อไปอีกประมาณ 30 วนั จะไดป้ลา

มีน ้าหนักประมาณ 3 ตวัต่อ 1 กิโลกรมั ซ่ึงจะขายส่งไดใ้นราคากิโลกรมัละ 37 บาท 
ปฏิบตัิได ้ถา่ยทอดเป็น 
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จากการบรรยายของพี่วินัยทั้งในตลาดนัดและท่ีบา้น โดยเฉพาะเร่ืองการ

เพาะฟักลกูปลาท าใหเ้ราเห็นว่าพี่วินัยเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบติั ล าดบัขั้นตอนใหเ้รา

ฟังได้เป็นอย่างดี บางคนเก่งเฉพาะทางปฏิบัติ เมื่อมีคนมาเรียนรู้โดยเฉพาะ

นักเรียนนักศึกษา ไม่สามารถท่ีจะบรรยายไดก็้ม ี 
พี่วินัยไปช่วยเป็นวิทยาการบรรยายใหค้วามรูอ้ยู่เสมอ ทั้งภายในชุมชนก็

พยายามขยายเครือข่ายการเล้ียงปลาใหม้ากขึ้ น พยายามดึงเด็กและเยาวชนเขา้มา

ช่วยงานในฟารม์ แต่ก็ยงัท าไดน้้อย เน่ืองจากเด็กไม่ค่อยสนใจและเรียนรู ้ชอบเล่น

เสียมากกว่า ทั้งท่ีใหค้่าตอบแทนทุกครั้ง แต่ก็มีบางคนท่ีมาช่วยอยู่เป็นประจ า 

โดยเฉพาะการเตรียมลูกปลาเพื่อส่งครั้งละมากๆ ก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีมาก ไดใ้ชเ้วลา

ว่างใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเรียนรู ้แลว้สามารถน าไปประกอบอาชีพได้

ในอนาคต 

การเพาะพันธุ์ปลามีขั้นตอนเยอะ เช่น ตอ้งตักลูกปลามาพักในบ่อ อด

อาหาร เพื่อใหล้กูปลาแข็งแรง ทนทานต่อการเคล่ือนยา้ย ท าใหต้อ้งหาความรูเ้ยอะ 

ลุงของพี่วินัยมีกิจการพนัธุป์ลาท่ีสวนจตุจกัรดว้ย พี่วินัยก็ไดค้วามรูจ้ากลุงเร่ืองการ

ผสมเทียม เร่ิมเรียนรูด้ว้ยการใชต่้อมใตส้มอง ฉีดฮอร์โมน ทดลองท าตามขั้นตอน 

ดว้ยการซ้ือปลาดุกนาจากตลาดมาลองฉีดฮอรโ์มนด ูออกไขอ่อกลกูเยอะ แต่อนุบาล

เล้ียงไม่รอด ก็ตอ้งรอช่วงสงกรานต์ใหลุ้งลงมาบา้นอีกรอบ จะไดป้รึกษาหาความรู้

ต่อ 
 ปัญหาบางอยา่ง เช่น ปลาตวัเองตายเพราะเช้ือโรครา อาศยัประสบการณ์

จากท่ีเป็นคนช่างสงัเกต และใชเ้ทคนิคประสบการณ์จากการเคยเล้ียงปลากดั พอรู้

ว่าเกิดจากอะไร ก็เตรียมน ้าเตรียมบ่อ ท าใหส้ะอาด โรคราก็หาย เพราะรอบหลงัลูก

ปลาก็เลยรอด  

 นอกจากลูกคา้ท่ีเล้ียงปลาเป็นอาชีพแลว้ พี่วินัยก็ไดใ้ชค้วามรูข้องตัวเอง

บริการชุมชนดว้ย เช่น อบต.มีโครงการจะส่งเสริมชาวบา้นเล้ียงปลาในท่อซีเมนต ์ก็

ติดต่อซ้ือพนัธุ์ปลาจากพี่วินัยเหมือนกนั จึงใหลู้กเป็นคนรับผิดชอบ เรียนรูว้ิธีการ 

ขั้นตอนต่างๆ เช่น การท าใบเสนอราคา การติดต่อประสานงาน การรูจ้ักผูห้ลัก

ผูใ้หญ่ ผูน้ าชุมชน ฯลฯ เพราะส่ิงท่ีตวัเองท าทั้งหมด ต่อไปก็ตกเป็นของลกูทุกอยา่ง 
สุดท้ายก่อนจะได้คุยกับลูกชาย น้องวิษณุ ศิริเสน พี่วินัยก็ท้ิงท้ายว่า 

โครงการต่างๆในหมู่บา้น เช่น  อยู่ดีมีสุข ก็นิยมเล้ียงปลาในท่อซีเมนตก์นัมาก ไม่
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ว่าจะเป็นต าบลน้ีหรือหรือต าบลใกลเ้คียงอยา่งขนุทะเล ท าใหม้ีลกูคา้เป็นผูใ้หญ่บา้น 

และผูน้ าชุมชน และใครต่อใครหลายๆคน โทรศัพท์มาสอบถามเร่ืองซ้ือพนัธุ์ปลา

เป็นระยะๆ 
เพาะพนัธุป์ลา...อาชีพทางเลือกของเยาวชน 
ดงัท่ีเกร่ินน าไว ้ช่ือสองชายฟารม์เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างพ่อและลูก 

ตอนน้ีเรียนอยูท่ี่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั (เกษตรไสใหญ่) กลบัมา

ช่วยงานเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์เป็นทายาทท่ีเดินรอยตามการท างานของพ่อ

อย่างจริงจงั ตามแบบฉบับของพี่วินัยท่ีท างานแบบงานเป็นงาน การแบ่งเวลาให้

เหมาะสม พี่วินัยจึงเป็นแบบอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดีใหแ้ก่ลกูชาย  
วิษณุ ศิริเสน หรือเด็จ ตอนน้ีอายุ 22 ปี ช่วง ป.1–ม.3 เรียนท่ีโรงเรียนวดั

มะม่วงตลอด และเขา้เรียนต่อท่ีวิทยาลัยการอาชีพนครศรี ธรรมราช  แผนกวิชา

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในระดับปวช. เรียนต่อระดับปวส.ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนคนศรีธรรมราช (ไส่ใหญ่) ตอนน้ีก าลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(ไส่ใหญ่) วิษณุบอกว่าท่ีเลือกเรียนสายประมงก็เพราะตนเองเป็นคนท่ีอยู่กบัทอ้งทุ่ง

นามาตั้งแต่เด็กๆ เห็นความเป็นวิถีชีวิต ชอบเร่ืองการขยายพนัธุป์ลาและการเล้ียง

ปลาประกอบกบัมีฐานอาชีพท่ีบา้นท่ีจะสามารถพฒันาต่อยอดได ้เมื่อเรียนจบจะ

กลบัมาพฒันาบา้นเกิดของตนเอง ในช่วงท่ีเรียนอยูใ่นระดบั ปวช. วิษณุไดไ้ปแข่งขนั

ทกัษะการผสมเทียมปลา ไดร้บัรางวลัชนะเลิศระดบัภาค 3 ปีซอ้น และไดร้บัรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง 1 ปี ในการแข่งขนัทกัษะวิชาการขององคก์ารเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตัน์ราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี (อกท.)  
วิษณุ เป็นเด็กหนุ่มคนหน่ึงท่ีจะกลบัมาท าอาชีพอยู่ท่ีบา้นเมื่อเรียนจบแลว้ 

วิษณุช้ีใหเ้ห็นว่าท่ีคิดแบบน้ีก็เพราะว่าอาชีพการเพาะพันธุ์ปลาสามารถ พิสูจน์

ตวัเองได ้ถา้มีความรกัความตั้งใจจริง ก็เป็นอาชีพท่ีไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป สามารถ

ท่ีจะพฒันาเป็นอาชีพไดไ้ม่ยาก น้าวินัยช้ีใหเ้ห็นชดัๆว่าผูท่ี้สนใจ โดยเฉพาะเยาวชน

ไม่ตอ้งมีพื้ นท่ีมาก ใหล้งทุนปลอ้งบ่อมาเพาะพนัธุป์ลาสวยงาม เช่นปลาหางนกยูง 

ปลาบอลลนู ปลาทองฯ ก็สามารถจะน าออกไปขายภายในตลาดภายในชุมชน เป็น

การหารายไดร้ะหว่างเรียนหรือเป็นอาชีพเสริมกบัตวัเองได ้



 46 

วิษณุมีความภาคภมูิใจในอาชีพน้ี เพราะเป็นอาชีพท่ีสุจริต ฐานครอบครวั

เคยมีอาชีพคา้ขายมาก่อน ก็เคยอยู่กบัตลาดมาตั้งแต่เด็กๆ เคยไปขายของกบัแม่

ตั้งแต่ยงัเล็ก ก็เลยไม่คิดท่ีจะอาย เมื่อไปขายของ ยามท่ีว่างนอกจะพานกกรงหวัจุก

ไปเท่ียวรา้นน ้าชาแลว้ เขายงัไปขายปลาสวยงามในตลาดภายในชุมชน วิษณุบอกว่า

ในตลาดนอกจากจะมีอาหารตา คือสาวๆ ดูแล้ว เรายังได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์และยงัมีรายไดอ้ีกดว้ย มีอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีวิษณุชอบท า ก็คือการออกไป

ล่าปลาตามหนองน ้าใกล้ๆ บา้นและน าปลาท่ีไดม้าตากแหง้เป็นปลาแดดเดียว ขาย

ไดก้ิโลกรมัละ 200–250 บาท เลยทีเดียว  
อาชีพการเพาะพนัธุป์ลาเป็นอาชีพท่ีดี มีความเป็นอิสระ มีคนท าน้อย และ

มีรายไดดี้พอสมควร ประกอบกบัในปัจจุบนัปลาในธรรมชาติลดน้อยลง เน่ืองจาก

การใชส้ารเคมีในนาขา้ว ดังน้ันการเพาะพนัธุ์ปลาและเล้ียงปลา จึงจ าเป็นส าหรับ

ผูค้นในยุคปัจจุบัน ท่ีจะมีการขยายพนัธุ์และส่งเสริมการเล้ียงปลา เพื่อบริโภคใน

ครวัเรือนใหแ้พร่หลายมากยิง่ขึ้ น  
 ผูท่ี้สนใจท่ีจะเล้ียงปลาเป็นอาชีพเสริม ตอ้งเป็นคนท่ีมีความสนใจและเป็น

คนช่างสังเกต ตอ้งอาศัยการเรียนรูป้ระสบการณ์ ท่ีสัง่สมมาใชใ้นการแกปั้ญหา

ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น ปลามีอาการลอยหวัผิดปกติตอ้งรีบดูและแกปั้ญหาได้

อย่างทันท่วงที ถา้ปลาลอยหวัแสดงว่ามีภาวะเครียดตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยการใส่

เกลือเมล็ดลงไป การพิจารณาเมื่อปลามีอาการผิดปกติอนัดับแรกท่ีตอ้งดูคือ น ้ า 

อุณหภูมิ อาหาร ว่าใหอ้าหารมากเกินไปหรือเปล่า หรือว่าการเล้ียงปลานิลน้ี ถา้

เล้ียงในน ้าจืดกบัท่ีๆมีน ้ากร่อย ในท่ีๆเป็นน ้ากร่อยปลาจะเจริญเติบโตไดดี้กว่าการ

เล้ียงปลาในน ้าจืด แต่ปลาน ้าจืดกินอร่อยกว่าปลาน ้ากร่อย เป็นตน้ 
จากจุดตรงน้ีท าใหเ้ราเห็นว่าเยาวชนสามารถใชอ้าชีพเพาะพนัธุ์ปลาใน

การสรา้งฐานอาชีพของตนเองใหด้ ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี และมี

ความสุขไดใ้นชุมชนของตนเอง เพราะมีสองพ่อลกูแห่งสองชายฟารม์ไดพ้ิสูจน์ใหเ้รา

เห็นแลว้ 
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ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นภาคใต ้
หอ้งยอ่ย : เยาวชนกบัการพฒันาอาชีพ 

“เกษตรผสมผสาน งานศิลป์ และบณัฑิตคืนถิ่ น” 
  

บรรยากาศหลงัรบัประทานอาหารว่าง ก่อนถึงเวลาเขา้ร่วมซ้ือขายในตลาด

นัดจดัการความรู ้ซ่ึงเป็นเบรกเล็กๆในช่วงเชา้ ผูเ้ขา้ร่วมเรียนรูใ้นตลาดนัดเติมพลงั

ดว้ยเบเกอรร่ี์จบัคู่กบักาแฟ ส่งกล่ินหอมสรา้งความรูสึ้กผ่อนคลายไปทัว่ทุกบริเวณ 

น้องๆหลายคนเลือกจบัคู่กบัโอวลัตินท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความสดช่ืนไม่แพก้นั  
ตอนน้ีพวกเราทุกคนเร่ิมทยอยเดินเขา้ไปประจ าตลาดของตวัเองหลงัเสร็จ

จากการท าธุระส่วนตวัในช่วงเวลาท่ีก าหนด หลายคนเร่ิมจบัจองท่ีนัง่ หลายคนเดิน

หาตลาดท่ีตนเองตอ้งการซ้ือขาย เสียงพูดคุยทกัทายจึงดงัขึ้ นทัว่บริเวณ แต่ไม่นาน

บรรยากาศวุ่นวายก็เร่ิมจางหายไปอยา่งรวดเร็ว ทุกคนประจ าท่ีนัง่ท่ีหาดว้ยตวัเอง  
อาจเป็นเพราะการมาร่วมตัวกันครั้งน้ีของพวกเรา  เหล่าเยาวชนนัก

กิจกรรม ผูส้นับสนุน และคนท่ีสนใจอื่นๆ มีเป้าหมายร่วมกนัอย่างชดัเจน เพื่อสาน

ต่ออุดมการณ์ ต่อยอดความคิด น าไปสู่การปฏิบัติก่อใหเ้กิดความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่

และชดัเจนเพิ่มมากขึ้ น  
ลอ้มวงคุยเกษตรพอเพียง 

 เรียกไดว้่าตลาดนัดในหอ้งน้ี เป็นเร่ืองเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง  ซ่ึง

อยูใ่กลก้บัหอ้งอาชีพอีกหอ้งหน่ึงในหอ้งประชุมเดียวกนั ไม่มีผนังกนั มีเพียงการลอ้ม

วงของทั้งสองกลุ่มเพื่อแสดงอาณาเขตของกลุ่มตนเอง  ผูน้ าการแลกเปล่ียนของทั้ง

สองกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งควบคุมเสียงเพื่อไม่ใหร้บกวนอีกกลุ่ม วงของเราค่อนขา้งจะไม่

เป็นวง ดว้ยจ านวนคนท่ีค่อนขา้งมาก และท าเลท่ีตั้งตลาดติดกบัโต๊ะควบคุมส่ือ ท่ีมี

ทั้งอุปกรณเ์คร่ืองเสียงและกลอ้งบนัทึกภาพของสถานีโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน  แต่น้ันไม่ใช่

อุปสรรคของความตั้งใจท่ีมีอยูใ่นตวัทุกคน 

 “สวสัดี...ผ ูร้่วมเรียนรูท้กุท่านนะครบั” เสียงทกัทายของหวัหน้าตลาดของ
กลุ่มเรา ดึงความสนใจใหทุ้กคนหนัไปมองกลางวง คือจุดท่ีอาจารยจ์ิรวิทยจ์ าปา ยืน

อยู ่หลงัการแนะน าตวัเองใหทุ้กคนไดรู้จ้กั อาจารยจ์ิรวิทยก็์ท าหน้าท่ีเปิดตลาด 
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 “วัน น้ีเ ป็นโอกาสดี ท่ีทุกคนมีโอกาสมาเจอกัน เ พ่ือร่วม
แลกเปลี่ ยนเรียนรูร้ว่มกัน นอกจากกระผมท่ีรบัหน้าท่ีชวนคยุแลว้ ยงัมีผ ู้

รว่มชวนคยุอีกหลายคน”  
อาจารยจ์ิรวิทยเ์ร่ิมแนะน าวิทยากร รวมถึงหวัขอ้ในการชวนคุยของแต่ละ

ท่าน โดยหวงัใหทุ้กคนไดท้ราบก าหนดการร่วมกนั วิทยากรท่ีมาร่วมชวนคุยในกลุ่ม

มีอยูจ่ านวนมาก จนคนชวนคุยตอ้งพดูออกตวัว่า  
“ผมทราบวา่ทกุคนมาดว้ยความ

ตั้งใจ ทั้งวิทยากรและผูเ้ขา้ร่วม แต่ดว้ย

เวลาท่ีค่อนขา้งกระชั้น อาจส่งผลต่อการ

ร่วมแบ่งบันประสบการณ ์ตอ้งขออภยัทั้ง

วทิยากรและผูเ้ขา้รว่ม ผมคิดวา่การเรียนรู้

สามารถเกิดขึ้นไดท้กุท่ี หากกิจกรรมการ

ซ้ือขายยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใน

การบรโิภค เม่ือท่านเจอกบัวทิยากรดา้นนอกก็สามารถสอบถามหรอืแลกเปลี่ ยนกัน

ไดต้ามอธัยาศัยนะครบั”  
หลายคนท่ีสนใจฟัง พยกัหน้าเพื่อเป็นสญัญาณแห่งการรบัรูอ้ย่างไม่มีของ

โต้แยง้ เมื่อเห็นดังน้ันอาจารย์จิรวิทย์ไม่รอชา้ เชิญวิทยากรคนแรกมาบอกเล่า

ประสบการณ ์
จิบน า้ชาเสวนาเกษตรอินทรยีก์บัลุงช่วง 
 เสียงตบมือดงัขึ้ นอีกครั้ง เมื่อลุงช่วง

เดิมมานั่งกลางวง เรียกร้องให้ผู ้ท่ีก าลัง

พูดคุย และหันมองออกไปนอกวง  หัน

กลับมาสนใจล้อมวงซ้ือขายเมื่ออาจารย์จิ

รวิทยเ์ร่ิมพูดคุย หลังส้ินเสียงตบมือ ลุงช่วง

แนะน าตัว  พร้อมทั้ งหัว ข้อ ในการ ร่วม

แลกเปล่ียนอีกครั้ง เพื่อเตรียมความพรอ้ม

ของทุกคนในการร่วมซ้ือขายในตลาดสดแห่งความรูค้รั้งน้ี 
หลังจากน้ันลุงช่วงเร่ิมการบอกเล่าประวติัความเป็นมาของตนเองท่ีเร่ิม

จากการท างานในส านักงานพฒันาท่ีดิน ในต าแหน่งหมอดิน หลังจากเกษียณอายุ
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ราชการ ลุงช่วงไดน้้อมน าแนวพระราชด าริ  "เศรษฐกิจพอเพียง" มาประยุกตใ์ชใ้น
การด ารงชีวิต โดยเร่ิมตน้จากการเล้ียงววัควบคู่กบัการท าสวนปาลม์ ลุงช่วงกล่าวว่า

ในตอนน้ัน ลุงยงัไม่มีความรูเ้ร่ืองของการท าเกษตรแบบผสมผสานมากมายนัก 

จนกระทัง่เมื่อลุงช่วงไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มจิบน ้าชาเสวนาเกษตรอินทร ์

ส่งผลใหลุ้งมีความรูเ้ร่ืองเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้ น ในระดบัท่ี

น ามาปรบัใชจ้นประสบความส าเร็จ และน าไปเผยแพร่เพื่อสรา้งประโยชน์ใหชุ้มชน

ต่อไป 
 ลุงช่วงเล่าต่อไปว่าในการรวมกลุ่มจิบน ้ าชาเสวนาเกษตรอินทรี ย์

บรรยากาศเป็นการจบัเข่าคุยของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจะมีการเสวนาแลกเปล่ียนใน

เร่ืองของการพฒันาทางดา้นเกษตร ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการท าการเกษตรของ

สมาชิกในกลุ่ม และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา โดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง เล่ามาถึง
ตรงน้ี เราแอบเห็นแววตาแห่งความภาคภมูิใจของลุง รวมถึงใบหน้าท่ียิ้ มแยม้เมื่อลุง

เล่าว่า 
 “เวลาเราไดท้ าอะไร แลว้ส่ิงน้ันสามารถช่วยเพ่ือนเรา พ่ีน้องเราได ้เราก็

รูสึ้กวา่ เราก็อยากท า อยากมารวมกลุม่ รว่มคิดกนัอีก เหมือนลกูๆท่ีมานั่งอย ูท่ี่น่ีน้ัน
แหละ”  

 เมื่อฟังลุงช่วงพูดจบหลายคนคง
อดยิ้ มตามลุงไม่ได ้ด้วยความจริงใจท่ีบอก

เล่าผ่านสายตา ความรูสึ้กจากประสบการณ์

เรียงรอ้ยเป็นค าพดูง่ายๆ ท่ีเช่ือว่าไม่มีใครไม่

เขา้ใจ ท าใหบ้รรยากาศในตลาดของเราวนัน้ี

ดเูป็นกนัเอง และเรียบง่ายตามแบบลุงช่วง 

 ลุงช่วงเร่ิมยกตัวอย่างการท าปุ๋ย

อินทรีย ์ดว้ยทางกลุ่มจิบน ้าชาเสวนาเกษตร

อินทร์ เล็งเห็นว่าปุ๋ยเป็นส่ิงส าคัญปรับใชไ้ด้กับทุกอย่าง ทั้งปรับสภาพดิน ปรับ

สภาพน ้า อาหาร ฯลฯ ลุงช่วงไดเ้ล่าว่า  
“หากพวกเราสามารถคิดคน้ปุ๋ ยอินทรีท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

บา้นเราได ้จะช่วยลดหลายปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดอี้กมาก ท่ีส  าคญัการท่ีชาวบา้นหนั
มาใชปุ้๋ ยอินทรยีแ์ทนการใชส้ารเคมียงัเป็นผลดตีอ่ผนืดนิ ตอ่สขุภาพอีกดว้ย”   
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 ฟังลุงช่วงเล่ากันเพลิน เห็นทุกคนฟังดว้ยความตั้งใจ อาจารยจ์ิรวิทยไ์ม่

ปล่อยใหข้าดตอน ตั้งค าถามตรงจุดท่ีทุกคนรอคอย โดยกล่าวว่า “การท าปุ๋ ยอินทรี
ของลงุช่วงท ามาจากอะไร น าวสัดท่ีุใชม้ากจากท่ีไหน”  

ฟังความจากอาจารยจ์ิรวิทยผ์ูด้ าเนินรายการแลว้ ลุงช่วงก็ไม่รอชา้ตอบว่า 
 “ไม่ไปเอาท่ีไหนไกล ก็ขา้งบา้น ขา้งทางท่ีพงรกๆ เอาฟางขา้วมัง่ หญา้

รกๆตัดใหเ้กลียงแลว้ หญา้มีจลุินทรีมากอย ู่แลว้ หลังจากน้ันเอาไปใหว้ ัวนอน 

เพ่ือใหว้วัช่วยทับช่วยเหยียบ เหยียบไปขี้ไปผสมกันพอดี” ลุงอธิบายต่อถึงขั้นตอน
การท าปุ๋ยแหง้ภายหลงัการเตรียมว่า  

“เม่ือไดท่ี้กอ้เอาไปเขา้โรงปุ๋ ย แลว้ใช ้พด.1 (จลุินทรสี  าเรจ็รปู สตูร พด.1)”  
 บรรยากาศการซ้ือขายเร่ิมเขม้ขน้เมื่อหนุ่มน้อย ไม่ทราบท่ีมา ไม่บอก

ช่ือเสียงเรียงนาม แต่เอ๋ยถามดว้ยความมัน่ใจ เสียงดงัฟังชดัว่า  
 “ลงุช่วงครบั แลว้ขัน้ตอนการน าวสัดดุิบไปใหว้วัเหยียบหรือนอนทับใช้

เวลาก่ีวนัครบั” เรียกรอ้งใหทุ้กสายตาจบัจองท่ีตน้เสียงอยา่งช่ืนชมในความกลา้หาญ   
ลุงช่วงยิ้ มใหก้บัหนุ่มน้อย แลว้ไขขอ้ขอ้งใจถึงจ านวนวนัท่ีเด็กหนุ่มถามถึง 
 “จ านวนวนัขึ้นอย ู่กับวตัถดุิบท่ีเลือกมาใช ้เช่น ฟางขา้ว จะย่อยเร็ว , ขี้

เลื่ อยจะยอ่ยชา้ เป็นตน้ ลงุจึงแนะน าวา่ใหใ้ชห้ญา้ในการท าปุ๋ ยแหง้ดท่ีีสดุ”  
 หลังจากอธิบายวิธีการท าปุ๋ยแหง้ 

ลุงช่วงเวน้ระยะการพูดคุย เพื่อใหทุ้กคนได้

ร่วมแบ่งปัน เมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยากสมทบ 

ลุงช่วงไดอ้ธิบายต่อถึงการท าปุ๋ยน ้า   
“วสัดดุิบในการท าปุ๋ ยน ้า: หวัปลา

ดกุ, พด.2, น ้าตาล เม่ือผสมเสร็จ น าน ้าไป
รดท่ีตน้ไม ้และน ากากท่ีเหลือมาท าปุ๋ ยแหง้

ไดอี้กตอ่” 
แลกเปล่ียนเรยีนรูสู่้ชุมชนเพื่อนบา้น 

คุณสุทนั รักษาพล จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช ก็

ถามขึ้ นมาว่า “ไดย้ินแต่เสียงของลงุช่วง อยากไดย้ินเสียงของผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนบา้ง 
ใครมีค าถามบา้ง”   
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เมื่อไม่มีใครถามคุณสุทนัจึงพดูต่อว่า “ไดข้า่ววา่บา้น
ไสเสาธง มีการท าปุ๋ ยอินทรีเพ่ือใชเ้อง อยากใหเ้ล่าใหท้กุคน

ฟัง” ตวัแทนคนหน่ึงตอบว่า  
“ณ ตอนน้ีพวกเราไม่ได ้ท าปุ๋ ยใช้เอง แต่ มีการ

รวมกลุ่มเพ่ือไปเรียนรูจ้ากลงุช่วง และน าปุ๋ ยท่ีลงุช่วงท ามาใช้

ในการรดน า้ผกั” 
 ภายหลงัตัวแทนบา้นไสเสาธงตอบค าถามจบ คุณสุทนักล่าวว่า “เม่ือสมัย
ประถมเรื่ องวชิาเกษตร คณุครอูธิบายในหอ้งเรยีน อธิบายอยา่งไรก็ไม่เขา้ใจ แตเ่ม่ือ

คณุครสูอนใหป้ฏบิติัจรงิ ท าปุ๋ ยเป็นตัง้แตว่นัน้ันจนถึงวนัน้ี”  
เมื่อเล่าจบคุณสุทนัเปิดโอกาสใหลุ้งช่วงไดอ้ธิบายต่อ ภายใตบ้รรยากาศท่ี

ท าใหห้ลายคนจบัจ่ายซ้ือขายไม่ถูกเช่นน้ี ลุงช่วงไม่ท้ิงเวลาไวน้าน เพื่อเรียกสติของ

หลายคนใหก้ลบัมาจดจ่อกบัวงสนทนา ลุงช่วงไดอ้ธิบายการท าปุ๋ยน ้าสูตรท่ี2 โดย

บอกเล่าความพิเศษท่ีท าใหทุ้กคนตอ้งเตรียมตวัจบัอุปกรณบ์นัทึกความรูไ้วแ้น่น นัน่

คือ ปุ๋ยสตูรน้ีไม่มีส่วนผสมของสารเคมี โดยมีส่วนผสมง่ายๆดงัน้ี  
  หวัปลาดุก หรือซากสตัว ์30 กิโลกรมั  
  ผลไม ้10 กิโลกรมั 
  กากน ้าตาล 10 กิโลกรมั  
  ออ้ยสด  10 กิโลกรมั 

  น ้าเปล่า 10  ลิตร  
เมื่อเห็นทุกคนเงยหน้าขึ้ นมากจากการจดบนัทึก ลุงช่วงก็เล่าต่อว่า  
“สดัส่วนในการผสมคือ 3:1:1 การท าปุ๋ ยน า้สตูรท่ี 3 

มีการผสมถึง 2 แบบดว้ยกัน แตกต่างจาก 2 สตูรแรก การ

ผสมในแบบท่ี1 คือ น าหัวปลาดุก หรือซากสัตว์ ผลไม ้

กากน ้าตาล น ้าเปล่า เขา้ดว้ยกันตามสัดส่วนและปริมาณท่ี

ก าหนดไว ้ใชเ้วลาหมกั 21 วนั การผสมในแบบท่ี 2 คือ น า

หวัปลาดกุ หรือซากสัตว ์ผลไม ้ออ้ยสด น ้าเปล่า คลกุเคลา้

เขา้ดว้ยกนัตามสดัส่วนและปรมิาณท่ีก าหนดไว ้ใชเ้วลาหมกั 21 วนั เช่นกนั”  
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ลุงช่วงบอกเคล็ดลบัต่ออีกว่า  “ออ้ยก่อนน าไปผสมและตอ้งตีใหแ้ตกก่อน
เพราะออ้ยจะช่วยเพ่ิมจลุินทรยี”์  
 “ขอโทษครบั ผมอยากทราบว่าลุงช่วงมีสตูรปุ๋ ยท่ีบ ารงุตน้ ราก และมี

โปรตีนสงูหรอืไม่” ชายหนุ่มอีกคนลุกขึ้ นถาม สรา้งบรรยากาศการซ้ือขายใหก้ลบัมา
อีกครั้ง “มี” เสียงลุงช่วงตอบดงัไม่แพเ้สียงคนวยัหนุ่ม  

“วตัถดุบิท่ีใชคื้อ…” ลุงช่วงเวน้ระยะการบอกเล่า เพื่อใหทุ้กคนไดเ้ตรียมตวั
จดบันทึก “ผลไมล้ว้น 40 กิโลกรมั กากน ้าตาล 10 กิโลกรมั น ้าเปล่า 10  ลิตร 
และจลุินทรสี  าเรจ็รปูสตูร พด.2 จ านวน 1 ซอง ใชเ้วลาในการหมกั 21 วนั ”  ลุงช่วง
เวน้ระยะอีกครั้ง เพื่อรอฟังค าถามจากผูร่้วมแลกเปล่ียน คุณสุทนัจึงถามว่า “พด.คือ
อะไรและมีก่ีสตูร” คุณสุทนักล่าวเสริมจากค าถามว่า “กลวัหลายท่านท่ีมาจะไม่เขา้ใจ
ถึงตวัยอ่ยท่ีลงุช่วงกลา่วถึง จึงอยากใหล้งุช่วงขยายความอีกครัง้” 
 “พด.คือ จลุินทรสี  าเรจ็รปู มีทัง้หมด 10 สตูรดงัน้ี” ลุงช่วงเร่ิมอธิบายต่อถึง
ประโยชน์ของพอ.แต่ละสตูร ท าใหเ้ราไดค้วามรูว้่า 

พด. 1 เป็นส่วนผสมของปุ๋ยแหง้ 
พด. 2  เป็นส่วนผสมของปุ๋ยน ้า 
พด. 3 แกโ้รครากเน่าโคนเน่า 
พด. 4 ปรบัปรุงบ ารุงดิน 
พด. 5 ปราบวชัพืช 
พด. 6 ใชบ้ าบดัน ้าเสีย ลดกล่ินผสม 1:10  
พด. 7  สารไล่แมลง 
พด. 8 ปรบัสภาพดินเปร้ียว 
พด. 9 ปรบัสภาพดินเค็ม 
พด. 10 เป็นสารส าหรบัใชป้รบัปรุงดินทรายและดินเส่ือมโทรม 

สืบสานงานศิลป์...กบัวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 

 คุณสุทนั กล่าวว่า  “หากใครอยากท่านเน้ือหาส่วนไหนเพ่ิมเติม สามารถ
สอบถามพดูคยุไดภ้ายหลงั”  และไดก้ล่าวเชิญวิทยากรจากวิทยาลยัศิลปหตัถกรรม
นครศรีธรรมราช น าโดยอาจารยส์มชาย นอ้ยทับทิม  มาร่วมขายประสบการณ์
งานศิลปะในวิทยาลยั  
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อ.สมชายไดเ้ล่าถึงประวติัของเคร่ือง

ถมท่ีมีมายาวนานของเมืองนครศรีธรรมราช

ว่า เคร่ืองถมมีก าเนิดขึ้ นในเมืองไทยในสมัย

ใดไม่ปรากฏหลักฐานเป็นท่ีแน่ชัด สันนิฐาน

ว่าคนไทยรับเอาขนบประเพณีและศิลปะ

วิ ท ย า ก า ร ห ล า ย อ ย่ า ง ม า จ า ก ช า ว

โปรตุเกส  โดยเฉพาะท่ีเมืองนครศรีธรรมราชไดร้บัเอาวิธีการท าเคร่ืองถมไว้  และ
ต่อมาวิธีการท าเคร่ืองถมก็ไดแ้พร่หลายเขา้มายงักรุงศรีอยุธยา  จนมีอยู่ครั้งหน่ึงใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   โปรดเกล้าให้ท าไม้กางเขนส่งไปถวาย
สนัตะปาปาท่ีกรุงโรม  ก็ไดร้บัสัง่ใหเ้จา้เมืองนครศรีธรรมราชหาช่างถมท่ีมีฝีมือเขา้
มาท า  แสดงว่าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นศนูยก์ลางของการท าเคร่ืองถม   

ปัจจุบันศิลปะการท าเคร่ืองถมมีเหลือน้อยมาก  ทั้งน้ีคงเป็นเพราะเคร่ือง
ถมเป็นของท่ีมีค่าและมีราคาสูง  จึงใชก้นัอยู่แต่ในราชส านักและแวดวงผูม้ีฐานะดี
เท่าน้ัน  ขณะเดียวกันการท าเคร่ืองถมตอ้งเป็นงานท่ีใช้ฝีมือและความละเอียด
ประณีตสูง  ซ่ึงตอ้งท าดว้ยมือลว้นๆ  อีกทั้งตน้ทุนการผลิตก็สูงขึ้ น  และช่างฝีมือ
ดีๆ  ก็นับวนัจะลดลง  ทุกวนัน้ีท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช งานเคร่ืองถมไดร้ับการ
ฟ้ืนฟสู่งเสริม ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน 

มีทั้งท่ีท าเป็นส่วนบุคคล  ตลอดจนท าเป็นรา้นคา้หลายแห่ง ท่ีส าคญัไดร้บั
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  โปรดฯ ใหฟ้ื้นฟู
วิชาน้ีขึ้ น  ใหเ้ปิดสอนและถ่ายทอดขึ้ นในศนูยศิ์ลปาชีพหลายแห่ง  

นายสรภัทส สาราพาษ  นักศึกษาชั้นปี ท่ี 2 

(ปวส.2) นักศึกษาแผนกโลหะ รูปพันธ์ เคร่ืองประดับ 

และอัญมณี ซ่ึงเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมา

ศึกษาศิลปะดา้นน้ี ดว้ยใจรกั หลงัจากไดศึ้กษาประวติัและ

เช่ือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชคือศูนย์กลางของการท า

เคร่ืองถม หลงัจากผ่านการเรียนรูแ้ละฝึกฝนอย่างเขม้งวด 

เป็นเวลา 2 ปี  นายสรภทัสเล่าอยา่งภาคภมูิใจว่า  
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“มีรายไดร้ะหวา่งการศึกษาไม่ต า่กวา่ 7000 – 8000 บาทตอ่เดอืน จากการ
รบังานรา้นขายเครื่ องถมทัง้ภายในจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัใกลเ้คียง ถา้

ไม่มีรายการเขา้ ก็จะไปรบัจากท่ีรา้น เช่น การสลกัขนั 5 น้ิว ไดร้บัค่าตอบแทนเป็น
เงนิ 1,500 บาท เป็นตน้ ซ่ึงช่วยลดภาระค่าใชจ้า่ยของผูป้กครองเป็นอยา่งมาก”  

นายสรภทัสไดน้ าตวัอย่างก าไลแบนซ่ึงเป็นฝีมือของตนเอง โชวฝี์มือกนัให้

เห็น ส่งใหทุ้กคนไดด้กูนัใกล้ๆ  ก่อนเขาจะเล่าถึงก าไลช้ินน้ี ว่า 
 “ท าจากเงิน 95 % น ้าหนัก 3 บาท ราคา 3,000 บาทใชเ้วลาในการท า 2 

วนั ใชเ้วลาในการยาถม 1 วนั ตอ้งท าดว้ยความตัง้ใจเป็นอยา่งมาก”  
การบอกเล่าของเด็กหนุ่ม นอกจากจะสรา้งความภาคภูมิใจใหก้ับตัวเขา

แลว้ ยงัสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กิดขึ้ นกบัใครอีกหลายคน และเสียงเรียกจากเด็กหญิง

คนหน่ึงดงัมาจากดา้นขา้ง 
 “พ่ีคะ ก าไรช้ินน้ีมีขัน้ตอนการท าอย่างไรบา้งคะ หนูพอจะท าไดห้รือไม่” 

เด็กหนุ่มไดฟั้งค าถามแลว้ยิ้ มดว้ยความเอ็นด ูแลว้ตอบกลบัไปว่า 
 “ใครๆก็สามารถท าได ้หากไดเ้รียนรูอ้ย่างถกูวิธี เพราะขัน้ตอนการท า

ค่อนขา้งซบัซอ้น” พดูจบประโยคเด็กหนุ่มมองไปยงัเด็กหญิงผูเ้ฝ้าคอยค าตอบอย่าง
ใจจดจ่อ แลว้พดูว่า  

“ถา้มีใจรกัก็ตอ้งท าได”้ ค าพูดท่ีเป็นดัง่การใหก้ าลังใจและจุดไฟฝันใหก้บั
เด็กหญิง การมาจับจ่ายตลาดของเด็กน้อยครั้งน้ี คงไดข้องแถมช้ินส าคัญน้ันคือ

ความฝันท่ียิง่ใหญ่ นายสรภทัสซ่ึงบดัน้ีคงกลายเป็นฮีโร่ของใครหลายคนตอบต่อไป

ถึงขัน้ตอนการท าก าไรแบนท่ีตอนน้ีไดก้ลบัมาอยูใ่นมือเขาว่า 
 “ขัน้ตอนการท าเริ่ มจากการน าเงนิไปหลอม รีดใหแ้บน  ขนาดเบอร ์20-

21 ก็จะไดข้นาดอยา่งท่ีทกุคนไดเ้ห็นเบอรท่ี์มีตวัเลขนอ้ยจะไดข้นาดของก าไลท่ีหนา 

หากเบอรท่ี์มีตวัเลขมากจะไดข้นาดก าไลท่ีบาง เม่ือไดเ้บอรห์รือขนาดท่ีตอ้งการ ก็
ต่อดว้ยขัน้ตอนการใส่ชันเพ่ือเป็นตัวช่วยยึดเกาะ เพ่ิมความเหนียวของเน้ือโลหะ 

ตามมาดว้ยขัน้ตอนวาดลายและสลกั ซ่ึงอาจใชเ้วลาถึง 1 วนั เม่ือสลกัเสร็จน าไปตี

เขา้เลาก าไล คือน าไปขึ้นรปูใหเ้ป็นก าไลน้ันเอง มาถึงขัน้ตอนส าคัญของการท า

เครื่ องถมคือการลงยาถมน่ันเอง ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั เราตอ้งท าช้ินงานให้

สะอาด โดยการน าไปเผา แช่กรด ขดัดว้ยแปรงทองเหลือง และลา้งดว้ยซัลไลต ์ 
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ก่อนน าไปลงยาถม การลงยาถมตอ้งใชไ้ฟท่ีอ่อน ผูท้  าตอ้งใจเย็นเป็นอย่างมาก  
ส้ินสดุขัน้ตอนลงยาถม มาถึงขัน้ตอนการเก็บรายละเอียด คือการตะไบยาถมและถู

ดว้ยกระดาษทราย เพ่ือลดรอยตะไบ ท าใหผ้ิวของช้ินงานเรียบ หลังจากน้ันน า

ช้ินงานท่ีได ้มาแลเงา การแลเงาคือการสลักลายให้เด่นอีกครั้ง ขัดเงาเก็บ

รายละเอียดเล็กน้อย ลา้งดว้ยซลัไลตอี์กหน่อย ก็ไดช้ิ้นงานท่ีสวยประดบัไวท่ี้ขอ้มือ

เช่นก าไลช้ินน้ี” 
หลังจากฟังเ ด็กห นุ่ม (นายสร

ภัทส) เล่าประสบการณ์ คุณสุทัน เปล่ียน

บรรยายกาศโดยกล่าวเชิญอาจารย์ทวี 

พลายดว้ง ผูม้ีความรูใ้นเร่ืองการท าเคร่ือง

ถมมาร่วมแลกเปล่ียน อาจารยท์วี เล่าว่า  
“...เครื่ องถมเมืองนครศรีฯ มีคุน้ค่า

ระดบัโลก ดว้ยประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนาน หากเทียบแลว้ เมืองอยธุยา มีอาย ุ400 ปี 
แต่ เมืองนครศรีธรรมราชมีประวตัิศาสตรย์าวนานถึง 1000 ปี เครื่ องถมก็มีอาย ุ
1000 ปีเช่นกัน  ขัน้ตอนการท าเครื่ องถม หากจะพดูใหย้ากก็ยาก เพราะคิดวา่ยาก 
ท าใหช้่างเครื่ องถมน้อยลง ดังน้ันในระยะหน่ึงจึงท าใหช้่างสมัยใหม่  น าเอา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ขา้มาช่วย  โดยใชก้ารพิมพ์ลายลงบนภาชนะโดย
สกรีน  แลว้ใชก้รดและน ้ายาเคมีกัด  ใหเ้กิดเป็นลวดลายแทนการแกะสลักดว้ย
มือ  เครื่ องถมชนิดน้ีเรยีกวา่  ถมจุฑาธุช ท าใหง้านเครื่ องถมงา่ยขึ้น และในปัจจบุนั
มีการน าเทคโนโลยีอยา่งคอมพิวเตอรเ์ขา้มาช่วย ยิ่ งท าใหก้ารท าเครื่ องถมง่ายและ

ไดจ้  านวนท่ีมากขึ้นในเวลาท่ีน้อยลง ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่ส  าหรบั

กลุม่ผ ูท่ี้รกัในศิลปะไม่นิยม นิยมการสลกัดว้ยมือมากกวา่...” 
  ต่อมาเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของนอ้งอารม์ผูเ้ขา้ร่วมฟังการ
เสวนาอีกท่าน น้องอารม์เป็นลกูชายของอาจารยท์วี เรียนมาโดยตรงทางดา้นวิจิตร

ศิลป์และต่อนิเทศศาสตรท์างดา้นกราฟฟิก น้องอารม์กล่าวว่า  
“ศิลปะมีหลายแขนง ก่อนจะมาเป็นหตัถกรรม ตอ้งมีงานพ้ืนฐานมากมาย 

การใส่ใจกับงานพ้ืนฐานเป็นเสน่ห์ของหัตถกรรมเหล่าน้ี การน าเอาศิลปะกับ

โบราณคดีมาผสมผสานกัน ยิ่ งเป็นการส่งเสริมใหช้ิ้นงานมีคณุค่ามากขึ้น ผมโตมา
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กับศิลปะและโบราณคดีจะเรียกวา่ซึมอย ูใ่นสายเลือดก็วา่ได ้ แต่ในยคุปัจจบุนัการ

พฒันาของเทคโนโลยกีา้วไกล หากเราสามารถน าเอาทัง้สองอยา่งมาเก่ียวขอ้งกันได ้

จะช่วยลดขัน้ตอนการท าเครื่ องถมลง ก่อใหเ้กิดความสะดวกสบาย สามารถผลิตได ้

จ  านวนมาก และช่วยลดตน้ทนุ แตมิ่ไดห้มายความวา่ เราจะใชเ้ทคโนโลยีเพียงอยา่ง

เดยีว เรายงัจ  าเป็นตอ้งใชฝี้มือในการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะทกุแขนง เพ่ือคงคณุค่า

ความเป็น ถมนคร ” 
ต่อมานายวิระพนัธุ ์ทางเหลือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 (ปวส.2) แผนกโลหะ 

รูปพันธ์ เคร่ืองประดับ และอัญมณี น าภาพสลักดุน ราหูอมจันทร์ ด้วยเวลาท่ี

ค่อนขา้งกระชัน นายวิระพันธุ์ จึงท าได้เพียงแค่อธิบายขั้นตอนการท าเท่าน้ัน  

ส าหรับขั้นตอนการท าภาพสลักดุล มีความซบัซอ้นไม่แพก้ารท าเคร่ืองถม ตอ้งใช้

ความตั้งใจฝึกฝนเป็นอยา่งมากเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งภาพท่ีปราณีและสวยงาม  
ภาพราหูอมจนัทร์หรือภาพสลักดุน

ท่ีทุกคนได้เห็นและสัมผัสท ามาจากแผ่น

ทองแดง น ามาตั้งบนชัน น ารูปท่ีตอ้งการมา

กวางทบัอีกชั้นเพื่อสลกัลาย เมื่อสลกัลายเสร็จ 

น าแผ่นทองแดงไปเผาดา้นท่ีมีรอยสลกั ดึงชนั

ออกแล้วเผาอีกด้าน หลังจากน้ันเอาซิว ซ่ึง

เ ป็นอุปกรณ์ส าคัญในการดุน น ามาดุน

ดา้นหลงัของแผ่นทองแดงดา้นท่ีเผาครั้งล่าสุด  
หลังจากน้ันเอาชันออก และเก็บรายละเอียดของช้ินงาน เมื่อเก็บ

รายละเอียดในส่วนของรูปสลกัเรียบรอ้ยแลว้ งานสลกัดุนจะใหค้วามส าคญักบัการ

เก็บรายละเอียดของพื้ นดา้นของรูปสลักใหเ้รียบ ก่อนน าไปรมด า ซ่ึงเป็นขั้นตอน

สุดทา้ย ขัน้ตอนน้ีจะท าใหแ้ผ่นทองแดงเป็นสีด า เพื่อใหร้ปูสลกัเด่น  
จากงานศิลปะสู่ภาพถา่ยเยาวชน 
นายวิระพนัธุ์ เล่าถึงการท าช้ินงานของตนไดอ้ย่างคล่องแคล่ว หลังจาก

การโชว์ช้ินงานภาพสลักดุนแลว้ รายการต่อไปท่ีน ามาเสนอขายในตลาดวนัน้ีคือ 

การถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ จากนางสาวเสาวลักษณ ์เหมือนมณี  และนางสาว

อรญัญา จนัทมา  สองสาวท่ีพกพาความสามารถดา้นการถ่ายภาพเพื่อมาแบ่งปัน 
ทั้งสองเดินมากลางวงกลมดว้ยความมาดมัน่ กล่าวทกัทายดว้ยท่าทียิ้ มแยม้แจ่มใส 
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ท าใหบ้รรยากาศแห่งการซ้ือขายของตลาดนัดวนัน้ีเต็มไปดว้ยความสดใส หลงัจาก

รายงานตวั นางสาวเสาวลกัษณ์ท าหน้าท่ีแจกเอกสารเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการ

สอนของแผนกท่ีตนเรียน  ส าหรบันางสาวอรญัญาท าหน้าท่ีแจกภาพท่ีเป็นฝีมือของ

ตนเองและเพื่อนท่ีมาดว้ยกนั 
หลงัจากท่ีทุกคนสนใจกบัภาพ มีคนในวงถามขึ้ นว่า  

“สามารถจัดหลักสูต ร ท่ีท า ให้
ชาวบ้านท่ีถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายรูปติด หรือ

ถ่ายรูปไดบ้้างหรือไม่ ไม่จ  าเป็นต้องสวย 

เพียงแตส่ามารถใชง้านได”้  
นางสาวอรัญญาหรือน้องจ๋า รับ

หน้าท่ีตอบค าถามว่า  “ในขณะน้ีทางอาจารย์
ผ ูส้อนไดท้ าโครงการของบประมาณ เพ่ือน าความรูเ้รื่ องการถา่ยภาพลงสู่ชมุชนคะ”  

ถือเป็นค าตอบท่ีน่าพอใจส าหรบัคุณสุธญัย ์ เมื่อไดฟั้งก็ยิ้ มกวา้ง แลว้บอก

ใหจ้๋าประชาสมัพนัธถึ์งหลกัสตูรท่ีตนเรียน จ๋าไม่รอชา้ตอบว่า  
“ส าหรบัหลกัสตูรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวดีีทศัน์เป็นหลกัสตูรท่ีเรียน

แลว้สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในชีวติประจ าวนั ในขณะท่ีเรียนสามารถประกอบอาชีพ

เพ่ือหารายไดส้่งตัวเองเรียน” เมื่อโฆษณามาถึงช่วงน้ี จ๋าสาวมัน่ได้บอกเล่าถึง

ประสบการณข์องตนว่า  
“ขณะท่ีจ๋าเรียน จ๋ารบัถ่ายภาพในงานต่างๆ และส่งรปูเขา้ประกวดเพ่ือ

พฒันาฝีมือของตนเอง”  
“หากใครสนใจสามารถอ่านรายละเอียดไดต้ามเอกสารท่ีไดร้บัคะ”  
 

ปิดตลาดดว้ยความสุขแบบกลว้ยๆ 

ส้ินสุดเสียงใสของจ๋า อาจารยจ์ิระ

วิทยท์ าหน้าท่ีกล่าวเชิญนอ้งสมพร ทองเพิ่ ม 

บณัฑิตคืนถ่ินท่ีหนัมาสนใจการเกษตร ร่วม

แลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ แต่ดว้ย

บรรยากาศท่ีทุกคนต่างมองดูเวลา เพราะ
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ใกลก้ าหนดเวลาอาหารเท่ียง ท าใหส้มพรมีเวลาพดูไม่นานนัก 

 “สวสัดีครบั” เสียงทักทายจากคุณสมพร “ผมช่ือสมพร วนัน้ีผมจะมาเล่า
เรื่ องกลว้ยๆนะครบั” ค าพูดสั้นๆท่ีเรียกรอยยิ้ มจากทุกคน ส้ินเสียงหวัเราะ คุณสม
พรเล่าประหวดัของตวัเองสั้นๆว่า ตนเองเคยรบัราชการหลงัจากเรียนจบเกษตรท่ีไส

ใหญ่ อยู ่5 ปี คุณสมพรใหเ้หตุผลสั้นๆในการลาออกจากการรบัราชการว่า  
“ไม่มีความสขุกบังานรบัราชการ ความสขุของตนอย ูท่ี่ไดอ้ย ูเ่ขาเฝ้าสวนเช่น

ปัจจบุัน” ปัจจุบันคุณสมพรปลูกกลว้ยเองตัดเองส่งเองไม่ใชพ้่อคา้คนกลาง คุณสม
พรกล่าวว่า 

 “หากตดัพ่อคา้คนกลางไปไดจ้ะไดก้ าไรเอง และสินคา้จะส่งถึงมือผูบ้ริโภค
โดยตรง เราไดมี้โอกาสดแูลสินคา้ใหมี้คณุภาพจนถึงมือลกูคา้”  

การปลูกกลว้ยของคุณสมพรมาใชปุ๋้ยเคมี ใชปุ๋้ยธรรมชาติ ปุ๋ยหมัก เอา

หน่อระหว่างตน้ หน่อระหว่างกอมาท าปุ๋ย ใชชี้วิตแบบพอเพียง ตามรอยในหลวง

ของเรา  
เร่ืองราวของสมพร “ไม่ไกลเกินเอ้ือม” ท่ีบัณฑิตเกษตรรุ่นใหม่จะหัน

กลับไปมอง ลองดูทุนท่ีบ้าน ท่ีครอบครัว ท่ีชุมชนของตัวเองเองว่ามีอะไร แล้ว 

“จดัการความรู”้ ในวิชาเกษตรท่ีเรียนมาให ้“ออกลูกออกผล” ในชุมชนทอ้งถ่ิน
ของตนเองได ้เราจึงควรจะไดเ้รียนรูเ้สน้ทางชีวิตของสมพร ก่อนท่ีจะกลบัมาคืนถ่ิน

อยูบ่า้น และจดัการความรูอ้ยูก่บัสวนกลว้ย ดงัต่อไปน้ี 
“บณัฑิตนกัปฏิบตัิ ปลูกไดต้อ้งขายเป็น” 
หากใครไปบา้นสมพร เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ท่ียึด

อาชีพปลูกกลว้ยหอมขายในตลาดทุ่งสง ท่ีต าบลถ ้า

ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง ระหว่างทางเข้าบ้าน จะผ่าน

เสน้ทางท่ีร่มร่ืนดว้ยสวนเงาะ สวนยาง และสวนผลไม้

นานาชนิด ท่ีน่ีมีทั้งสวนเก่าแก่ของชาวบา้นท่ีปลูกไม้

ผลผสมผสานกันมานานนม และสวนท่ีปลูกไมผ้ล

เชิงเด่ียว  

จากสภาพพื้ นท่ีของต าบลถ ้าใหญ่ท่ีมีท่ีราบ

ลุ่มเป็นจ านวนน้อย ชาวบา้นไดไ้ปบุกเบิกสรา้งสวน
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ตามเนินเขา ท่ีดินของครอบครวัทองเพิ่มก็เช่นเดียวกนั ไดท้ าสวนยางพารา ปลูกไม้

ผลพื้ นเมืองในสวนไวก้ินตามฤดูกาล เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียนป่า ลองกอง ฯลฯ ซ่ึง

เป็นสวนผสมผสาน มีความหลากหลายของไมผ้ล พืชผกัพื้ นเมืองในสวน ชาวบา้น

ทางใตเ้รียกว่า “สวนสมรม” ผกัผลไมท่ี้เป็นผลผลิตจากสวน ชาวบา้นจะน าไปขาย
กนัในชุมชน นอกจากผลไมต้ามฤดูกาล เช่น ทุเรียน เงาะ มงัคุด ลองกองจะน าไป

ขายในตลาด  
  สมพรเกิดในครอบครวัท่ีพ่อแม่มีอาชีพเป็นเกษตรกรในหมู่ท่ี 3 ต าบลถ ้า

ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้งแต่เล็กจนโตเขาไดส้ัมผัสกบัวิถีของ

เกษตรกรชาวสวน เหง่ือทุกหยดท่ีเกิดจากแรงงานของพ่อแม่ ท าใหเ้ขาเติบใหญ่

ขึ้ นมา เขาจึงเห็นความส าคัญของอาชีพเกษตรกร และเสน้ทางการเรียนไดเ้ลือก

ศึกษาคณะเกษตรศาสตร ์ไสใหญ่ ห่างจากบา้นประมาณ 8 กิโลเมตร จบสาขาพืช

ศาสตร ์ในปี พ.ศ. 2546  
ช่ ว ง ท่ี ศึ ก ษ า อ ยู่  ส ม พ ร เ ป็ น

นักศึกษาฟาร์มประจ าแผนกเรือนเพาะช า  

เป็นคนท่ีมีความขยนัหมัน่เพียร  มกัจะช่วย

ครูบาอาจารย์ในฟาร์ม และปลูกผักใน

บริเวณบา้นพกัของอาจารย ์น าไปขายเป็น

รายไดเ้สริมในระหว่างเรียน ในช่วงท่ีเรียน

น้ันไดช่้วยเหลือครอบครวัในการท าสวนมา

ตลอด โดยพี่สาวจะเป็นฝ่ายน าผลไมจ้าก

สวนไปขายท่ีตลาดทุ่งสงซ่ึงเป็นผลไมต้ามฤดกูาล  
 เมื่อสมพรเรียนจบ เขาไดม้าประกอบอาชีพเป็นครูสอนดา้นอาชีพ ท่ีศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอทุ่งสง ไดเ้งินเดือน 7,200 บาท ในช่วงท่ีเป็นครูก็ยงั
ท าสวนช่วยท่ีบ้านอยู่ตลอด ไดซ้ื้อท่ีดินเป็นของตนเองจ านวน 4 ไร่ โดยน าหน่อ

กลว้ยหอมทองมาปลูก  ไดผ้ลผลิตก็น ามาขายท่ีตลาดตอนเย็นหลงัจากเลิกงาน มี

รายไดเ้พิ่มประมาณวนัละ 300-500 บาท ในช่วงน้ันไดซ้ื้อท่ีดิน 4 ไร่ เพื่อปลูก

กลว้ยเพิ่มดว้ย ท างานประมาณ 1 ปีคร่ึง ไดข้อลาออกมาท าสวน ซ่ึงสมพรเล่าว่าหวั

หน้าท่ีกศน. และเพื่อนๆ ครดูว้ยกนัไม่เช่ือว่าสมพรลาออกมาท าสวน  ส่วนสมพรเอง



 60 

ก็ไม่รูสึ้กอายท่ีจะมาเป็นพ่อคา้ขายกลว้ย เพราะในขณะน้ันกลว้ยในสวนเร่ิมออกมา

ผลผลิตมากขึ้ นเร่ือยๆ  ก็ตอ้งเอาไปขาย  
 การวางแผนคา้ขายของสมพร เร่ิมจากการส ารวจตลาดก่อน หลงัจากเลิก

งานสมพร จะขี่รถมอเตอรไ์ซดต์ระเวนไปตามตลาด เพื่อส ารวจดูว่ามีพ่อคา้ แม่คา้

จ าหน่ายผลไมโ้ดยเฉพาะกลว้ยหอมบริเวณใดบา้ง จ าหน่ายราคาเท่าไหร่ ถา้ตนเอง

จะวางขายจะขายท่ีใด  
หลังจากน้ันสมพรไดท้ดลองขายโดยน ากลว้ยหอม ประมาณ 20 หวีใส่

ตะกรา้ทา้ยรถ และเพิ่มจ านวนมากขึ้ นเร่ือยๆ จนตอ้งซ้ือรถมอเตอรไ์ซดอ์ีกหน่ึงคนั

พรอ้มรถพ่วงหลงัจากท่ีลาออกมาเป็นชาวสวนและพ่อคา้ขายกลว้ยเต็มเวลา และมีท่ี

จ าหน่ายผลไมป้ระจ าซ่ึงเป็นบริเวณหน้ารา้นคอมพิวเตอรใ์นตลาดทุ่งสง เจา้ของรา้น

เองก็มีไมตรีใหส้มพรวางขายผลไม่โดยไม่คิดค่าเช่า  ซ่ึงสมพรมกัจะน าผกั ผลไมม้า

ใหก้บัเจา้ของรา้นคอมพิวเตอรเ์สมอ  
 สมพรเป็นคนท่ีเรียนรู้ไว โดยเฉพาะการเรียนรู้จากลูกค้า ท่ีอยู่ในวัย

ประมาณ 40-50 ปี เป็นกลุ่มท่ีมาออกก าลังกาย และซ้ือกลว้ยกลับไปบา้น เขา

มกัจะชวนลกูคา้คุยเสมอ และแนะน าใหล้กูคา้ปลกูกลว้ยเอง โดยน าหน่อตน้กลว้ยมา

ให ้ท าใหม้ีลกูคา้ประจ าและขยายเพิ่มขึ้ นเร่ือยๆ บางคนท่ีปลูกจนไดผ้ลผลิตดี กินไม่

ทนัก็จะน ามาขายใหส้มพร  
  ลูกคา้ของสมพร มีทั้งกลุ่มขายส่ง จะเป็นแม่คา้ท่ีน ากลว้ยไปแปรรูป หรือ

ท าขนม เช่น โรตี น ้าป่ัน ไอศกรีมทอด เป็นตน้ และขายปลีกใหก้บัลกูคา้ทัว่ไป   
 นอกจากกลว้ยหอมแลว้ สมพรยงัน าผัก ผลไมจ้ากสวนของเขาและของ

พี่สาว ซ่ึงเป็นผลไมต้ามฤดูกาลมาจ าหน่ายท่ีแผง เช่น ลองกอง ทุเรียนบา้น ทุเรียน

หมอนทอง มังคุด กลว้ยน ้าวา้ กลว้ยเล็บมือนาง มะละกอ แขกด า และผักพื้ นบา้น

หลายชนิด เช่น ผกักูด มะเขือพวง ใบบวับก เป็นตน้ รวมทั้งผกัท่ีเขาปลูกเอง ไดแ้ก่ 

กวางตุง้ และคะน้า  
ผกั ผลไมข้องสมพรปลอดจากสารเคมี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ระยะ

หลงัสมพรปลกูขา้วโพดหวาน และน ามาตม้ขายท่ีแผงดว้ย 
 สมพรมีวิธีการในการดแูลสวนกลว้ยโดยผสมผสานวชิาการท่ีร า่เรียนมากบั

ประสบการณ์จากพ่อแม่ เมื่อตดัเครือกลว้ยเสร็จ เขาจะสบัใบกลว้ยใหล้ะเอียดและ

น ามาใส่โคนตน้เพื่อใหย้อ่ยสลายเป็นปุ๋ยหมกั ผสมกบัขี้ ววัและแกลบ ส่วนปุ๋ยเคมีจะ
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ใส่บ ารุงปีละครั้ง ส่วนการตดักลว้ยจะตดัในขณะท่ีกลว้ยยงัเขยีว และน ามาบ่ม 2 แขง่

ต่อวนัเพื่อน าไปจ าหน่าย เขาบอกว่าไม่ควรใหก้ลว้ยสุกคาตน้ เพราะจะมีแมลงวนั

ทอง และหนอนเจาะแลว้  
กิจการท่ีขยายเพิ่มขึ้ นเร่ือยๆ ทุกวนัน้ีมีลูกของน้ามาช่วยในสวน และช่วย

ขายท่ีแผง โดยมีรายไดว้นัละ 150 บาท ซ่ึงสมพรจะจ าหน่ายไดเ้ฉล่ียวนัละ 700-

800 บาท นอกจากในช่วงกินเจ หรือตรุษจีนจะขายดี เขาจะท าบญัชีรายรบั รายจ่าย

ทุกวนั 
ปัจจุบนัสมพรมีท่ีดินเป็นของตนเอง 

10 กว่าไร่ เป็นทั้งสวนยาง สวนผลไมด้ั้งเดิม 

สวนกลว้ย มะละกอท่ีปลูกแซม และยงัไดน้ า

สละจากจงัหวดัจนัทบุรีมาปลกูดว้ย ซ่ึงเขา้ได้

ไปฝึกภาคปฏิบัติท่ีสวนของรุ่นพี่ ท่ีจบจาก

เกษตรไสใหญ่ ซ่ึงเป็นสวนท่ีส่งออกนอก ท า

ใหไ้ดค้วามรูเ้กี่ยวกบัการผสมเกสร  การดูแล 

และเห็นช่องทางการจ าหน่าย จึงน ามาปลกูท่ีบา้น สมพรกล่าวว่า อาชีพท าสวนเป็น

อาชีพอิสระทีพ่อแม่ท ามาก่อนเขาไดสื้บทอด และไดอ้ยู่บา้นดูแลพ่อแม่ เมื่อมีเวลา

ว่างจะไปใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้นท่ีเคยไปสอนในสมยัท่ีอยู ่กศน. ดว้ย 
จดัการความรูใ้นสวนกลว้ย 

ตอนแรกท่ีเราเห็นสวนกลว้ยของสมพร นึก

ว่าเป็นสวนกลว้ยปลูกใหม่ แต่หาใช่ไม่ ปลูกมาแลว้

เกือบ 5 ปี แต่ดูแลรกัษาดี ยงัออกลูกออกเครือขนาด

น้ี แสดงว่าเจา้ของสวนดแูลจดัการไดดี้ทีเดียว 
แปลงแรกท่ีเราหยุดแวะดู ได้เห็นเทคนิค

การปลูก การไวห้น่อ มีหน่อพี่ใหญ่ หน่อกลาง และ

น้องเล็กดว้ย น่ีเป็นระบบการจดัการ ไม่ไดป้ล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาติ มิฉะน้ันมันจะแย่งน ้ าแย่ง

อาหารกัน และผลผลิตก็คาดการณ์ไม่ได้ หากไม่

จดัการ “ไวห้น่อ” ตามท่ีเห็น บางทีออกพรอ้มกนัทั้งสวน หรือบางช่วงออกเครือน้อย
มาก มนัไม่คุม้ค่ากบัการขึ้ นเขามาตดักลว้ยแค่ไม่ก่ีเครือ 
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 การจัดการอีกอย่างท่ีน่าท่ึงก็คือ กล้วยมี

หลายแปลง แต่ละแปลงตอ้งหาบ ตอ้งเอาซอ้นทา้ย

มอเตอร์ไซด์ทั้ งน้ัน ท าอย่างไรให้ออกทีละแปลง

เยอะๆพรอ้มกนั  เจา้ของจะไดไ้ม่เหน่ือยตอ้งเดินเก็บ

ทุกแปลง และไดก้ลว้ยเท่าเดิม ค าตอบคือ ตอ้งไวห้น่อ

ใหพ้อดีกนัเป็นรุ่นๆ เหมือนท่ีกล่าวแลว้  
การปลูกกลว้ย ไม่ใชก้ลว้ยอย่างท่ีคิด ปีแรก

สมพรไวเ้ครือละมากกวา่ 6-8 หวี เพราะยงัสมบรูณ์ดี 

แต่พอรุ่น 2 ตอ้งตัดปลีใหเ้หลือ 3-4 หวีก็มี เทคนิค

ตัดหวีจากเครือก็เหมือนกัน ตอ้งตัดคว า่ให้

ยางแหง้ก่อนเอาลงมาท่ีบา้น ไม่เคล่ือนยา้ย

บ่อยเพราะจะช ้า หรือหากคว า่ไม่ดี ยางกลว้ย

จะเลอะติดผลกลว้ย ท าใหผิ้วไม่สวย ไม่น่า

กิน  แหม ผิดกับชาวสวนปกติท่ียกๆ วางๆ 

และเร่ืองยางกลว้ยซ่ึงจะท าใหผิ้วเสียก็ไม่ค่อย

ไดร้ะวงั  
แปลงกลว้ยในสวนยางน้ี ระหว่างท่ียางยงัไม่โตพอจะไดก้รีด (ยางตอ้งใช้

เวลาประมาณ 5-6 ปีกว่าจะกรีดได)้ ก็ปลูกกลว้ยขายไดก้ าไรคุม้กบัการลงทุนเร่ือง

ท่ีทางในสวนยางพอดี แทนท่ีจะปล่อยท่ีระหว่างตน้ยางไวเ้ฉยๆ ก็ใชป้ระโยชน์ปลูก

พืชหมุนเวียนเสียเลย 
กรณีของสมพร ทองเพิ่ม แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีคิด 

ตัดสินใจ ลงมือท า บนพื้ นฐานของประสบการณ์เดิม ขอ้มูลควบคู่กับความรูท้าง

วิชาการท่ีไดร้ า่เรียนมา ประกอบกบัการมีทุนเดิมอยู ่ท าใหม้ีความกลา้ท่ีจะตดัสินใจ

ท างานตามท่ีตนเองมีความถนัด ความชอบ และอาชีพเป็นรากเหงา้ของพ่อแม่    
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ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นภาคใต ้
หอ้งยอ่ย : เยาวชนกบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

“การแลกเปล่ียนเรยีนรูข้องผูร้กัวัฒนธรรมปักษใ์ต”้ 
 

ภายในหอ้งท่ีเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายพร้อมท่ีจะจับจ่ายความรู้ทั้ง

เยาวชน และครูอาจารยผ์ูถ่้ายทอดความรูแ้ก่เยาวชน  อ .สถาพร ปาณะศรี เป็น
อาจารยว์ิทยาลยันาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ท่านรบัผิดชอบงานดา้นศิลปวฒันธรรม 

แห่งวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เร่ิมประสานเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดขึ้ นใน

ตลาดนัดของการเรียนรู ้ภายใตห้วัเร่ือง “เยาวชนกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน” โดยเฉพาะ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินภาคใต ้ โดยเร่ิมเกร่ินว่า ในปัจจุบนัเร่ืองของวฒันธรรมเป็นเร่ือง

ยากท่ีจะลงลึกไปยงัเยาวชน ดังน้ันการสืบทอดวฒันธรรมโดยเร่ิมจากวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีใกลต้วัเยาวชนก่อน เช่น มโนราห ์หนังตะลุง ร าวงเวียนครก จะเป็นการ

เปิดโอกาส เปิดพื้ นท่ีเรียนรูท่ี้กลุ่มเยาวชนผูส้นใจจะไดเ้ขา้ถึงเพื่อสืบทอดต่อไป 
เมื่อการแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ของเยาวชนไดเ้ร่ิมขึ้ น น้อง

หลิน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไดเ้ล่าถึง
ประสบการณ์ท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการดนตรีนาฏศิลป์เยาวชน ท่ีจดัขึ้ นทัว่ภาคใต ้น้อง

หลินไดน้ าศิลปวฒันธรรมทั้ง 4 ภาค เผยแพร่ใหน้้องๆนักเรียนโรงเรียนต่างๆไดรู้จ้กั
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมโครงการนาฏศิลป์ร่วมใจสานสายใยจากรุ่นพี่ถึงรุ่น

น้อง เป็นโครงการท่ีพี่ๆชั้นปีท่ี 6 ถ่ายทอดความรูจ้ากพี่ถึงน้อง สรา้งความสมัพนัธ ์
ก่อใหเ้กิดความรกัสามคัคี และสามารถน าไปเผยแพร่ผูอ้ื่นๆได ้ 

ความรูเ้ร่ิมท่ีจะกระจายทัว่ทั้งหอ้งเมื่อเกิดการแลกเปล่ียนจากหลายๆคน 

รวมทั้งนอ้งผึ้ง นักเรียนโรงเรียนพระพรหมวิทยาอนุสรณ์ ไดน้ าเสนอความคิดท่ีว่า 

วฒันธรรมทอ้งถ่ินสามารถส่ือไดห้ลายอย่างเรารูถึ้งเอกลักษณ์ของตนเอง และยงั

เผยแพร่วฒันธรรมแก่ชาวต่างชาติดว้ย 
เพียงครู่เดียวบรรยากาศภายในหอ้งก็เร่ิมการร่วมแสดงความคิดเห็นจาก

เยาวชนมากมาย ซ่ึง นางสาวมารสิา ไพรรตัน ์หรือน้องนก นักเรียนมธัยมศึกษาปี

ท่ี6 วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไดเ้สนอเร่ืองราวของตนเองเกี่ยวกบัการเป็น
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ทูตวฒันธรรม ท่ีเดินทางไปเผยแพร่ถึงประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลา 15 วนั ในครั้งน้ันได้
แสดงการร ามโนราห ์การแสดงโขน จนไดร้บัการช่ืนชมจากคนญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมาก 

และเธอเล่าว่าคนญ่ีปุ่นยงัช่ืนชอบรอยยิ้ มของคนไทยอีกดว้ย น้องนกกล่าวเน้นย ้าอีก

ว่าวฒันธรรมไทยมากไปดว้ยเสน่หแ์ละความงดงาม สามารถเป็นมรดกโลกได ้ขอ

เพียงคนไทยเห็นความส าคญัแห่งคุณค่า สืบสาน เรียนรูใ้หรู้ลึ้กรูจ้ริง  
ในขณะท่ีนายอนุชา ส าเภาพล นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้

น าเสนอความรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีว่า “วัฒนธรรมภาคใตเ้ป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด

ดงัน้ันเยาวชนรุ่นใหม่ควรท่ีจะอนุรกัษ์ หวงแหน ใหอ้ยูคู่่ทอ้งถ่ินเราตลอดไป” 
“มโนราห ์ถา้ไม่เกิดการถ่ายทอด ก็จะไม่มีการสืบทอดไปสู่เยาวชน”   อ.

สถาพรกล่าวขึ้ นมา เมื่อเราพูดถึงการแสดงมโนราหห์รือหนังตะลุงในงานศพ โดย

เป็นค าถาม ชวนใหเ้ยาวชนไดข้บคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั พรอ้มกนัน้ี อ.
สถาพร ไดเ้สนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อประเด็นน้ีว่า การแสดงมโนราห ์เป็นศิลปะ

ชั้นสูงของภาคใต้ ซ่ึงการร ามโนราห์หน้าศพจะไม่เป็นท่ีนิยม แต่มีกรณีพิเศษ ท่ี

สามารถร าไดโ้ดยมีพิธีการต่างๆ ท าใหบ้รรยากาศภายในหอ้งหลายคนต่างหนัหน้า

และชวนกนัคิดในประเด็นน้ีอยา่งครึกคร้ืนเพราะเป็นเร่ืองท่ีทุกคนสนใจมากมาย 
เมื่อได้ฟังเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อ.ประพงษ์ ชูตรัง ผูอ้ านวยการ

โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง ก็ไดร่้วมแลกเปล่ียนเร่ืองราวเกี่ยวกบับทบาทท่ีเขา้มาส่งเสริม
ดา้นวฒันธรรมของเยาวชน โดยเน้น 2 เร่ืองคือ เร่ืองคุณธรรม และเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง ทางโรงเรียนจึงไดช่ื้อว่าเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในช่วงปิดเทอมจะมี

กิจกรรมใหนั้กเรียนเขา้ร่วม โดยใชว้ฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่นการแสดงละครวฒันธรรม 
เป็นส่ือในถ่ายทอดและการเช่ือมโยงกิจกรรม 

“เราสนับสนุนดา้นวฒันธรรมแก่เยาวชน เพ่ือใหเ้ยาวชนไดห้่างไกลกับ

วฒันธรรมตา่งชาติท่ีพวกเขารบัมาอยา่งมากมาย” 
หลังจากท่ีตลาดนัดแห่งน้ีไดเ้ป็นเวทีแห่งการแลกเปล่ียน เปิดโอกาสให้

เยาวชนไดซ้ื้อขายประสบการณ์กนัและกนัในท านอง “โน้นของฉันน่ีของเธอ” แลว้  
อ.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ ก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีท าให้ตลาดแห่งน้ีเพิ่มความ
สนุกสนานมากยิง่ขึ้ น เมื่อเร่ิมการพดูในภาษาใตซ่ึ้งเป็นภาษาทอ้งถ่ินท่ีทุกคนส่ือสาร

กนัอย่างเขา้ใจ “ศิลปะตอ้งเก่ียวขอ้งกับจงัหวะ” อาจารยก์ล่าวประโยคสั้นๆท่ีท าให้
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หลายคนในตลาดพยกัหน้าพรอ้มกนั “เพราะการร  ามโนราห์ การร  าวงเวียนครก 
การลากเรอืพระ ทกุส่ิงตอ้งอาศัยจงัหวะและพลงัในใจของคน...คนเราเกิดมาแลว้หนี

ไม่พน้ศิลปะ เกิดดว้ยเพลงกล่อม ตายดว้ยเพลงกาหลอ ตื่ นเชา้ดว้ยเพลงชาติ นอน

ดว้ยเพลงสรรเสรญิ” 
เร่ืองของศิลปวฒันธรรมเป็นเร่ืองของการสืบสาน อาจารยไ์ดท้ิ้งค าพดูสั้นๆ

ไว ้เพื่อใหทุ้กคนไดค้ านึงถึงหวัใจแห่งวฒันธรรม และการคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมท่ีดีงาม 

ท่ีปัจจุบันถูกกลืนหายไปกับส่ือ และส่ิงเร้าจากภายนอก รวมถึงวัฒนธรรมจาก

ต่างชาติท่ีวนัน้ีแทบแยกไม่ออกว่า “อนัไหนเป็นวฒันธรรมของอนัไหน” 
ในวนัน้ีการสืบสานวฒันธรรมประเพณีคือค าท่ีถูกกล่าวถึงบ่อย และเป็น

ค าส าคญัส าหรับการอนุรักษ์มรดกท่ีบรรพบุรุษไดร้ังสรรคไ์ว ้เพื่อเป็นอารยธรรม

ของคนรุ่นหลงัต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความหลากหลายทางดา้น
วฒันธรรม ในแต่ละภาคมีวิถีชีวิต วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ตกต่างกนัไป  

ทางภาคใตข้องเรามีศิลปะท่ีถูกถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น นัน่คือ โนราห์

ปักษ์ใต ้ ท่ีวนัน้ีนอกจากอ.บุญธรรมท่ีเป็นพ่อคา้น าเร่ืองราวของศิลปะพื้ นบา้นมา

เสนอขายในตลาดแลว้ น้องเจมส์ (จตุรงค ์จนัทระ) น้องนง (จ านง ราชปักษศิณ) 

ซ่ึงมีทั้งเยาวชนรุ่นใหญ่ และเยาวชนรุ่นกลางอีกคนอย่างน้องเบียร์ (พลวฒัน์ ลัภ

สุวรรณ) ซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีเราเรียกเขาว่า “โนราห์เด็ก” แห่งต าบลวดัจนัทร ์
อ าเภอสท้ิงพระ จงัหวดัสงขลา  
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พีน่งเป็นผูเ้ร่ิมตน้การบอกเล่าเร่ืองราวของกลุ่มโนราหเ์ด็กใหทุ้กคนไดฟั้ง

ว่า ฐานปฏิบัติฝึกซอ้มและเป็นแหล่งมัว่สุมทางความดี ตั้งอยู่ท่ีหลังบา้นของเจมส ์

สมาชิกกลุ่มโนราหเ์ด็กน้ี ลว้นมีถ่ินฐานบา้นช่องอยู่ในละแวกต าบลใกล้ๆ  เช่น บ่อ

แดง บ่อโด ม่วงงาม สมาชิกทั้งหลายค่อยๆ เขา้มาเอง บางคนตามเพื่อนมา เห็นแลว้

ชอบก็มี เจมส์เป็นคนริเร่ิมร าโนราห์เพราะเขาชอบ ไปเรียนท่ีอ าเภอควนเนียง 

(จงัหวดัสงขลา) แลว้มาสอนเด็ก ปรากฏว่าเด็กๆก็ชอบ แต่พอร ามโนราหไ์ดแ้ลว้ ก็

มีปัญหาท่ีเคร่ืองเคร่ืองดนตรีและชุดร า ตอ้งซ้ือตอ้งเช่าชุดละหลายรอ้ยบาท เจมส์

เลยไปฝึกท าเองจากครูท่ีอ าเภอควนเนียง  ครูภูมิปัญญาท่านน้ีเป็นทั้งครูสอนร า

โนราหแ์ละสอนท าเคร่ืองโนราหด์ว้ย ท าใหต้อนน้ีกลุ่มโนราหเ์ด็กเร่ิมท าเคร่ืองเอง

มาได ้3-4 ปีแลว้  
นงเล่าย้อนหลังไป เมื่ อครั้ ง ท่ี

ตนเองบวชอยู่ในผา้เหลือง พอดีท่ีวัดมีงาน 

เจมส์เขา้ไปท าเรือพระ เลยไดรู้จ้ ักกัน เป็น

ท่ีมาของการรวมกลุ่ม ตนเองก็ไม่เคยชอบ

โนราหเ์ลย แต่ชอบหนังตะลุงมากกว่า แต่พอ

ไดย้ินเสียงทุกวนั มนัก็ซึมซาบเขา้เร่ือยๆ ได้

ยินเสียงกลองแลว้ใจเตน้ตึก ตึก จนตอนน้ีทุกอย่างไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัของชีวิต

ไปแลว้ 
จดัตั้งกลุ่มในช่วงแรกมีสมาชิกเพียงไม่ก่ีคน ประมาณ 7 คนเห็นจะได ้เป็น

เด็กประถม ป.3 ป.4 ตอนน้ีเด็กชุดแรกโตกนัหมดแลว้ บางคนก็ยงัเป็นสมาชิกกลุ่ม

อยู ่แต่ท่ีออกไปแลว้ประมาณ 3-4 คน เพราะมีครอบครวั สมาชิกรุ่นหลงัก็เร่ิมมีเด็ก

มธัยมเขา้มาแทนท่ี  
ท่ีมาของเด็กกลุ่มแรกน้ี นงบอกว่า ตอนท่ีเจมสไ์ปสอนท่ีโรงเรียนสทิงพระ

ราชินูปถมัป์ ไดไ้ปหดัใหเ้ด็กร ามโนราห ์ท าใหไ้ดส้มาชิกมา 7 คน ตอนหลงัเด็กเขา้

มาเพิ่มเร่ือยๆอีก 10 กว่าคน บางคนไปท างานท่ีอื่นแล้วก็ยังกลับมาเขา้กลุ่ม 

ปัจจุบันสมาชิก 30 คน เป็นเด็กเล็ก 4 คน เขา้มาเพราะเขาชอบโนราหต์ั้งแต่เด็ก 

บางคนมีสายเลือดโนราห็ก็มี แต่เด็กเล็กๆบางคนไดดู้จากวีดีโอก็หดัร า พ่อแม่เห็น

เราฝึกหดัเด็กอยูก็่เลยเอามาฝาก เด็กส่วนมากมาแลว้ก็ไม่ถอย ตอนน้ีกลุ่มโนราหม์ี

เด็กประถมศึกษาอยู ่1 คน (คือน้องเขต) เด็กมธัยม 25 คน ส าหรบัน้องเขตทุกคน
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จะไดเ้ห็นความสามารถในตลาดนัดวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2551 รุ่นใหญ่ท่ีเป็นพี่เล้ียงมี 3 
คน คือ เจมส ์จ านง และเบียร ์

การฝึกโนราห์ ก็นัดเวลากันในวันเสาร์-อาทิตย ์ไปรับไปส่งกันโดยใช้

รถจกัรยานยนต ์เด็กจะซอ้มโนราหใ์นตอนกลางคืน ส่วนกลางวนัท าเคร่ืองประดับ  

เด็กมธัยมฝึกชุดหน่ึง เด็กเล็กแยกฝึกอีกชุดหน่ึง เพราะเด็กเล็กเราใหร้ ามากไม่ได ้

ตอ้งป้อนใหที้ละนิด ถา้เด็กโตก็ร ายาวไปเลย เพราะร ามานานแลว้  ฝึกกนัเองแบบพี่

สอนน้อง ตรงไหนผิดก็บอกกนั อยูก่นัแบบสบายๆ 

กลุ่มโนราหเ์ด็กน้ีเปิดกวา้งส าหรบัทุกคน แต่มีเง่ือนไขว่า ถา้มาเขา้กลุ่ม

แลว้ตอ้งปฏิบัติตามขอ้ห้ามเรื่องเหล้า บุหรี่ เพราะถา้มีคนสูบสักคนเด็กๆคน

อ่ืนๆก็จะตาม แลว้จะเตลิดไปเร่ือย นอกจากน้ียงัหา้มเร่ืองการพนันดว้ย ส่วนการ

แต่งกายก็ไม่ไดห้า้มกนั เป็นสไตลข์องเขา เมื่อก่อนนงเองก็ด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี ตอนน้ี

เลิกแลว้ เด็กอื่นๆ ถา้ตั้งใจเลิกกลุ่มก็รับมาฝึกได ้ดว้ยเหตุน้ี พ่อแม่จึงไวว้างใจเวลา

ลูกๆมาหดัร าโนราหท่ี์น่ี ส าหรบัเด็กๆทุกคนก่อนท่ีจะมาเขา้กลุ่มซอ้มโนราหก็์ตอ้ง
คุยกนัก่อน เร่ืองส าคญัท่ีคุยก็คือ การเตือนเร่ืองเหลา้ บุหร่ี บอกกล่าวถึงมารยาทใน

การออกสังคม การวางตัว เพื่อใหทุ้กคนอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั ไม่ก่อใหเ้กิด

ความแปลกแยกหรือปัญหา 
ปัญหาของการรวมกลุ่มโนราห์

เด็กคือ ไม่มีอุปกรณ์ของตัวเอง ตอ้งเสียค่า

เช่า จึงมาคิดท าเอง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

แสดงโนราห ์นงบอกว่าวตัถุดิบไม่แพง แต่

จะแพงท่ีค่าแรงมากกว่า ยกตัวอย่างเทริด

โนราห์ ถ้า ซ้ืออุปกรณ์มาท าเอง ใช้เ งิน

ประมาณ 3,000 บาท แต่ถา้ซ้ือทั้งชุดราคา 

10,000 กว่าบาท  คุณเจมสก์บัคุณนงพี่คนโตของกลุ่มโนราหเ์ด็ก จึงไปฝึกท าเคร่ือง

โนราหจ์ากครูท่ีอ าเภอควนเนียง แลว้น าความรูท่ี้ไดร้บัมาท ากนัเองท่ีกลุ่ม เช่น ผา้
หอ้ย ท่ีใชเ้วลาท า 1 วัน 1 คืน เด็กๆ ก็จะมาท ากนัเอง รวมไปถึงชุดลูกปัด เทริด

โนรา ฯลฯ 
วิธีการท าคร่าวๆเท่าท่ีเราจบัความไดค้ือ ซ้ือหนังมาในราคากิโลกรมัละ 

300-400 บาท (เป็นหนังแผ่นเราเอามาตัดเอง) ไมไ้ผ่สาน (ตอ้งเป็นไผ่สีสุก
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เท่าน้ัน) ราคา 200 บาท ส าหรบัท าโครงหน้า โดยคุณแม่ของเจมส์จะสานให ้นง

เล่าว่าแม่ของเจมส์มีฝีมือสามารถสานไดม้องไม่เห็นรอยต่อเลย ส่วนไมจ้ะใชไ้ม้

ทองหลางท าเป็นจอมกับหู  ถา้เป็นไมร้ักป่า ไมแ้คนา ไมย้อ จะใชท้ ายอด ซ่ึงหา

ค่อนขา้งยาก แต่ก็พอหาได้ในพื้ นท่ีโดยคุณพ่อของเจมส์ไปขุดให้ นอกจากน้ีมี

อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ดา้ยมงคล กระจก ชัน น ้ามนัยาง ปูนกินหมาก สี แม่พิมพ ์รวม

ราคาประมาณ 1000 บาท ส าหรบัท าลายต่างๆ ใชเ้วลาท าทั้งหมดประมาณ 7-8 

วนัก็ไดเ้ทริดโนราหแ์ลว้ การออกแบบลายเคร่ืองแต่งตวัโนราห ์การเลือกใชสี้ ฯลฯ มี
ขัน้ตอนคือ จินตนาการ แลว้วาดรปูลงสี ดวู่าสวยแลว้ก็ลงมือรอ้ยลกูปัด ซ้ือลกูปัดมา 

700 บาท (6 ถุง) เชือก 200 บาท ชุดโนราห์ท่ีเรียกว่าชุดลูกปัดทั้งชุด ลงทุน

ประมาณ 1,000 บาท นอกจากท าชุดลูกปัดแลว้ ก็ยงัท าก าไลลูกปัดขายดว้ย เสน้
หน่ึงขาย 60 บาท นอกจากก าไล นงยงัคิดจะดดัแปลงใหเ้ป็นอย่างอื่น เช่น ท่ีรอง

จาน รองแกว้ รองกระถางตน้ไม ้นงบอกว่าก่อนจะฝึกใหเ้ด็กๆ ท า ตอ้งท าใหเ้ขาเห็น

ก่อน เพราะเด็กจะเขา้ใจจากรูปธรรมมากกว่าจากการอธิบายซ่ึงเป็นนามธรรม 
ความคิดสรา้งสรรคเ์ร่ืองหตัถกรรมลูกปัดน้ี กลุ่มเองท าไปคิดไป ก็เกิดพฒันาการ

ขึ้ นมาเอง เพราะความคิดมนัผุดขึ้ นมาเร่ือยๆ  
ส าหรบัเร่ืองบทขบัรอ้ง ทางกลุ่มไดร้บัเกียติจาก อ.บุญธรรม เทอดเกียรติ

ชาติ เป็น “นายหัว” ใหญ่ใหค้ าแนะน าในหลายเร่ือง เช่น การขบับท เสียงรอ้ง กลุ่ม
โนราหเ์ด็กเกาะเกี่ยวกบัมหาวิชชาลยัชุมชนศิลปินพื้ นบา้นศรีวิชยั มาไดป้ระมาณ 2 

ปีแลว้ 
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นอกจากเรียนรูเ้ร่ืองโนราหแ์ลว้ ยงัมีการถ่ายทอดความรูเ้ร่ืองการปลูกผกั 

ปลูกตน้ไมป้ระดับขายในกบัเด็กๆ ซ่ึงเป็นรายไดร่้วมกนัของกลุ่มอีกทางหน่ึงดว้ย 

ดังน้ัน ส่ิงท่ีเด็กๆ ไดติ้ดตัวมิใช่แค่ศิลปะในท้องถ่ิน ยงัได้ฝึกงานฝีมือ ฝึกทักษะ

อาชีพ เช่น การปลกูตน้ไม ้ทกัษะในการอยู่ในสงัคมอีกดว้ย นงเองตอนน้ีก็ก าลงัฝึก

ท ารปูหนังลุงตามความชอบของตวัเอง ส่วนรายไดท่ี้ไดจ้ากการแสดง ไม่ค่อยมากนัก 

ส่วนมากเป็นงานขอช่วยกนัมากกว่า กลุ่ม/องคก์รท่ีมาขอใหเ้ราช่วยจะเป็นโรงเรียน

เสียส่วนมาก คุณนงบอกว่า ถือเป็นการดี เพราะน้ีเป็นการถ่ายทอดศิลปะใน

ทางออ้มสูเ้ยาวชนรุ่นหลงั ทางกลุ่มจึงรบัสอนดว้ย ท่ีผ่านมาสอนในระยะใกล้ๆ  คือ 
โรงเรียนบา้นท่าสะทอ้น (อาจารยบุ์ญธรรมเชิญไปสอน) โรงเรียนป่าขาด นงบอกว่า

มีโรงเรียนเยอะแยะท่ีตอ้งการใหไ้ปสอน แต่ว่าโรงเรียนเองก็เกรงใจเพราะไม่มีงบให ้

เช่น โรงเรียนบ้านสทิงพระ กลุ่มเองก็อยากไปสอนให้ ไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไร 

นอกจากน้ีเราไดเ้ห็นการเรียนรูท้างดา้นความมีจิตอาสาของน้องๆ กลุ่มน้ี ท่ีมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น ไปช่วยงานของวดั หรือใครอยากใหไ้ปช่วยก็บอกมา 

กลุ่มเด็กท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มส่วนมากครอบครวัมีฐานะปานกลาง ส่วนเด็กล าบาก 

ไม่มีเงินไปโรงเรียน ทางกลุ่มก็ช่วยเหลือกนัเท่าท่ีพอจะช่วยได ้ 

 
เราคุยกนัถึงเป้าหมายของกลุ่ม นงบอกเราว่ารวมกลุ่มเพราะชอบ รกัใน

ศิลปะพื้ นบา้น อยากอนุรักษ์ไว ้แต่ละคนเองก็มีอาชีพหลักของตัวเองอยู่แลว้ ไม่

ว่านง หรือเจมส์ ส่วนเด็กๆ ในกลุ่มก็ยงัอยู่ในวยัศึกษา เพราะฉะน้ันจึงไม่มีปัญหา

เร่ืองรายได้ หรือการจัดการกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ อีกอย่างแต่ละคนในกลุ่มก็มี

ความสามารถพิเศษดว้ย เช่น เจมส์จดัดอกไมไ้ด ้สมาชิกหลายๆ คนก็ผูกผา้เป็น 
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รวมตวักนัแลว้ก็รบังานจดัตกแต่งสถานท่ีได ้ งานท่ีรบัก็เป็นงานขอช่วยกนัเสียมาก 

แต่เราก็ไดก้ลบัคืนมามากกว่าเงิน เช่น คนท่ีเราเคยไปช่วยงานเขา เวลาเขามีงานก็

จะเรียกกลุ่มเราไปแสดงให ้เป็นตน้ เด็กๆไดเ้รียนรูใ้นเร่ืองการจดัดอกไม ้การผูกผา้ 

การร าโนราห ์และการอาชีพ เพราะจุดส าคญัของกลุ่มโนราหเ์ด็กคือ ใครชอบอะไร 

ถนัดอะไร พี่ๆ จะให้ท าไปตามถนัด ไม่บังคับกัน เรียกว่า “กลุ่มมีทางเลือก
หลากหลายใหเ้รยีนรู”้  

นงเล่าว่าไดฟั้งคุณพ่อของนง คุณ

เจมส ์และผูใ้หญ่ในหมู่บา้น กล่าวช่ืนชม การ

รวมตัวของกลุ่มโนราห์เด็กว่า “ดี” ท าให้
ห่างไกลยาเสพติด กลา้แสดงออก ไม่เครียด 

เพราะก่อนหน้าน้ี เด็กหลายคนในหมู่บา้น 

สูบบุหร่ี เล่นการพนัน พอมาอยู่ท่ีน่ีก็เลิก

หมด เขาเองก็ชอบ สบายใจ เด็กเปล่ียนนิสยั

จากชอบเท่ียวก็ไม่เท่ียว มีความรับผิดชอบมากขึ้ น เด็กบางคนไม่ชอบโนราห ์แต่

ชอบการปลูกตน้ไม ้ ก็ท าส่ิงท่ีตัวเองชอบ เพราะปลูกตน้ไมฝึ้กใหค้นใจเย็น รัก

ธรรมชาติ พอเห็นเขารวมกลุ่มท ากิจกรรมแบบน้ีแลว้รูสึ้กยงัไง พ่อบอกว่า ท าใหไ้ม่

เครียด ไดม้าดูเด็กแลว้สบายใจ เขามาซอ้มร า เราก็มาคอยดู คนเฒ่าคนแก่อื่นๆ ก็

มาดดูว้ย ไม่ใช่แค่คนแก่ เด็กเล็กๆ พอไดย้นิเสียงก็วิ่งมาดกูนัเต็มไปหมด 
สุดทา้ย อ.สถาพร ไดเ้อ๋ยถามถึงความยัง่ยืนของกลุ่มโนราห์เด็ก จึงได้

ค าตอบว่า ยัง่ยืน วัดจากการท่ีเด็กเขา้มาเร่ือยๆ ไม่ขาดตอน  ส่วนหน่วยงาน

ภายนอกท่ีจะมาสนับสนุนไม่ค่อยมี นงเปรียบเทียบใหฟั้งว่า เราเหมือนลูกนก ตอน

ท่ีบินไม่ไดไ้ม่เคยมีใครมาสนใจ แต่พอบินคล่องแลว้ คนโนน้ก็จะเอาคนน้ีก็จะ

เอา ตอ้งการจะดึงใหเ้ป็นของตวัเอง จะเอาแต่ผลงาน มีบางหน่วยงานเช่น สสส.

ท่ีเขา้มาช่วย โดยใหทุ้นมาสร้างชุดประมาณ 30,000 บาท แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ 

ตอนน้ีชุดท่ีใชไ้ม่พอส าหรบัเด็กทุกคน มีชุดอยู่ทั้งหมด 10 ชุด ถา้มีงานแสดงพรอ้ม

กนัก็ตอ้งสลับกนั รับงานซอ้นไม่ได ้ในกลุ่มเด็ก 30 คน ท าหน้าท่ีคนละอย่าง บาง

คนตีเคร่ือง บางคนร า บางคนเล่นตลก ใครชอบทางไหนก็ไปทางน้ัน 
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...บรรยากาศภายในตลาดเพิ่มความคึกคักมากขึ้ น เมื่อมีการบันทึก

รายการผ่านสถานีโทรทศัน์ช่อง NBT โดยมีพิธีกรคือ นายไข่นุ้ย มาร่วมซ้ือขายใน
ตลาดของเราแทนคนทั้งประเทศ ซ่ึงมีผู ้ใหญ่ใจดีคือ อ .บุญธรรมเป็นผู้ท่ีใหก้าร
สมัภาษณ์ ร่วมกบัเด็กดีในตลาดนัดเยาวชนกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เกี่ยวกบัหวัขอ้ท่ี
พวกเราก าลงัสนทนากนั  

เมื่อการพดูคุยเสร็จสิน อ.สถาพร ผูร้บัหน้าท่ีเป็นผูด้ าเนินรายการในวนัน้ี 

ไดก้ล่าวสรุปถึงการอนุรกัษ์ไวซ่ึ้งวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ท่ีเยาวชนคนรุ่นหลัง

ตอ้งเขา้มามีบทบาทในการสานต่อ เช่นกลุ่มโนราห์เด็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของ

ตลาดวนัน้ี อย่าปล่อยใหว้ฒันธรรมต่างชาติเขา้มาท าใหคุ้ณค่าของวฒันธรรมไทย

เส่ือมถอยลงไป เด็กดีอย่างพวกเราๆในวนัน้ีจึงตอ้งเป็นก าลงัส าคญัในการอนุรกัษ์

ศิลปะอนัล ้าค่าเหล่าน้ีไว ้โดยไดร้บัการสนับสนุนจากผูใ้หญ่ใจดี ท่ีเมื่อเห็นความตั้ง

อกตั้งใจของเด็กและเยาวชนแลว้ เขา้มาช่วยเป็นเป็นก าลังหนุนใหเ้กิดการพฒันา

อยา่งเป็นระบบ เกิดการเรียนรูอ้ยา่งมีแบบแผน 
 
 


