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ค าน า 

 

 

โลกยุคปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (Knowledge-
Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปัจจยั
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  

            สถาบนัเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหน้าท่ีหนุนเสริม

การกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมือการจดัการความรูไ้ปใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  

เอกสารใน โครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

ภาคใต ้ ชุด “บา้น วัด โรงเรียน และ อบต.” ตามไปดู...การเสริมสรา้งการเรียนรูแ้ก่
เด็กและเยาวชน 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 าเสนอวิธีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน

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

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 

 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 

 



 

ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นภาคใต ้
หอ้งยอ่ย : ชุมชนกบัการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน 

“ไสตน้ทง เสน้ทางสรา้งสุขของเด็กและชุมชน” 
 

 การเรียนรูใ้นหอ้งน้ี มีประสบการณ์เด่นจากชุมชนไสตน้ทง ซ่ึงบ่ม

เพาะเด็กและเยาวชนบนเสน้ทางแหง่การเรียนรูร้ว่มกนั ระหวา่งคนหลายวยัใน

ชุมชน ใช้ปฏิทินชุมชน ซ่ึงมีงานและเทศกาลต่างๆเป็นเคร่ืองมือสร้าง

สัมพันธภาพภายในครวัเรือน หย่อมบา้น และสานต่ออุดมการณ์สรา้งสรรค์

สังคมสู่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน จากการพูดคุยและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ประสบการณ์ของอดีตครอูยา่งอ.สมพงศ ์สงวนพงศ ์ท าใหห้ลายๆคนซาบซ้ึงใน

ความมุ่งมัน่ตั้งใจ และร่วมจิตร่วมใจของชุมชน ท่ีจะบ่มเพาะเด็กและเยาวชน

ของตนเอง บนฐานและทุนท่ีชุมชนมี ตามแนวทาง “โรงเรยีนชีวิต”  
 นอกจากจะไดฟั้งเร่ืองเล่าจากผูใ้หญ่ใจดีท่ีบ่มเพาะเด็กบนบริบทของ

ชุมชนแลว้ เรายงัไดฟั้งเสียงสะทอ้นจากเยาวชนไสตน้ทง ซ่ึงบดัน้ีเติบใหญ่ ไป

เป็นก าลังส าคญัในโรงเรียน ตน้ไมง้อกงามสะทอ้นดินและปุ๋ยท่ีรายรอบฉันใด 

เยาวชนไสตน้ทงท่ีเราไดส้ัมผัสก็มีการเรียนรูแ้ละพัฒนาท่ีสะทอ้นชุมชนไส

ตน้ทงฉนัน้ัน 

 

ก่อนมาเป็น ชุมชนสรา้งสุข “ไสตน้ทง” 1 
  

อาจารยส์มพงศ์  สงวนพงศ์ ประธานชุมชน เล่าใหฟั้งถึงการก่อเกิด

ของชุมชนสรา้งสุขไสตน้ทง ท่ีตนเองมีส่วนร่วมสรา้งโดยยอ้นอดีตใหเ้ราเห็น

เสน้ทางวา่ สมยัก่อนเรียนอยูท่ี่วิทยาลยัคร ูซ่ึงปัจจุบนัคือมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช ตอนสมยัท่ีเรียนอยูช่อบท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เม่ือ

                                                 
1  ตดัตอนจากขอ้เขยีนของราเชน บุญเตม็ แกนน าเยาวชนต าบลท่าเรอื 



 

จบมาก็บรรจุเป็นครอูยูท่ี่โรงเรียนเบญจมราชทิูศนครศรีธรรมราช บรรจุเขา้มา

พรอ้มกบัเพ่ือนท่ีจบมาพรอ้มกนัและมีอุดมการณ์คลา้ยกนั  
พอดีในช่วงปี พ.ศ.2515-2516 

เป็นช่วงท่ีประชาธิปไตยเบ่งบานพอดี เด็ก

ไม่ชอบผู้อ านวยการก็ประท้วงขับไล่  ไม่

พน้แม่แต่ผูว้่าราชการจงัหวดัดว้ย ในช่วง

น้ันเกิดปัญหามากเพราะว่าครูก็ไม่เอา

เด็กหรือไม่สนใจเด็ก และเด็กก็มองครู

เป็นศตัร ูพอปี พ.ศ.2517 ต่างฝ่ายต่างคิด
ไดว้่า ท าไมตอ้งท าแบบน้ี ท่ีท าไปน้ีถูกหรือเปล่า ก็เร่ิมทบทวนตัวเอง พอปี 

พ.ศ.2518 ก็เร่ิมคุยกบัผูอ้ านวยการวา่จะตั้งกรรมการนักเรียน ผูอ้ านวยการก็
เห็นด้วยแต่ก็ยังติดกรอบอยู่ เพราะว่าทางกรมยังไม่ใหมี้คณะกรรมการ

นักเรียน และก็ยงัมีไม่ไดจ้ริงๆ  
อาจารย์สมพงศ์ก็บอกผู้อ านวยการว่า ถ้าไม่ท าตอนน้ีจะล าบาก 

ตอนน้ีถือเป็นโอกาสดีแลว้ จึงเร่ิมหาเด็กและจดัตั้งทีมงาน แต่ไม่ถึงกบัเป็นสภา

นักเรียน เร่ิมงานแรกก็เป็นงานปีใหม่โดยใหเ้ด็กคิดเอง ท ากิจกรรมเอง ใหเ้ด็ก

ไดท้ าแลว้มีความสุข มีเกียรต์ิมีศักด์ิศรี มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ใช่ครู

เท่ียวไปช้ีน้ิวใหเ้ด็กท า ว่าตอ้งอย่างโน้นอย่างน้ี แต่ผลสุดทา้ยเด็กไม่ไดอ้ะไร

เลย เพราะมวัแต่ท าตามค าสัง่ ไม่ไดคิ้ดเอง  เราตอ้งใหเ้ด็กรูสึ้กวา่ ”เขาก็ท าได”้ 
และในการท างานร่วมกนัของเด็ก แมจ้ะมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกัน แต่มนัก็

เป็นการคดักรองเด็ก ท าใหเ้ราไดเ้ห็นศกัยภาพของเด็กท่ีแทจ้ริง 
 ในช่วงแรกๆท่ีได้ท ากิจกรรม เด็กท่ีเข้ามาร่วมเป็นเด็กท่ีอยู่ใน

โปรแกรม (วิชาเลือก) ทา้ยๆ โดยเฉพาะเด็กเกษตร กลุ่มน้ีไม่ใช่เด็กเรียน 

(เรียนไม่เก่ง) แต่เม่ือเด็กพวกน้ีมาท ากิจกรรมก็มีความเด่น ความเก่งขึ้ นมา 

เป็นหน่ึงในเรื่องของผูน้ าทางดา้นกิจกรรม หลงัๆเด็กเรียน (เด็กเรียนเก่ง เด็ก

แผนวทิย ์- คณิต) ก็บอกวา่เด็กกลุ่มท ากิจกรรมพวกน้ีเป็นเด็กอาจารยส์มพงศ ์ 



 

พอผ่านไปรุ่นสองรุ่น กลุ่มท่ีท ากิจกรรมน้ีไปเรียนต่อท่ีสถาบนัอ่ืน ก็
เห็นได้ชัดว่าเขามีฐานท่ีแน่นสามารถท่ีจะไปต่อยอดได้เลย เช่น บางคนไป

เรียนปีแรกก็ไดเ้ป็นรองนายกองคก์ารนิสิตนักศึกษาแลว้ บางคนก็ไปมีบทบาท

อยู่ในสถาบันท่ีเขา้ไปเรียนต่ออย่างเห็นไดช้ัด เม่ือเขากลบัมาเยี่ยมโรงเรียนก็

มาเล่าใหค้รูฟัง เราก็เอาส่ิงเหล่าน้ีไปประกาศหน้าแถว หรือเอาส่ิงเหล่าน้ีไป

ติดตามป้ายประกาศในโรงเรียน เป็นตวักระตุน้ใหเ้ด็กเห็นความส าคญัของการ

ท ากิจกรรม ซ่ึงก็เห็นไดช้ัดว่า เด็กท่ีท ากิจกรรมมีการ “บ่มเพาะภาวะผูน้ า” 
ไดดี้  

พอมาช่วงหลังระบบโรงเรียนไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบักิจกรรม และ

ประกอบกบัครท่ีูท าแบบทุ่มเทจริงๆ หาไดย้ากลงเร่ือยๆ อาจจะเพราะมีภาระ

มาก และเร่ืองของเศรษฐกิจรัดตัวดว้ย อาจารยส์มพงศ์ยงัสะทอ้นใหฟั้งว่า 

ในปัจุบันครูท างานเพ่ือขั้นเพ่ือเงินเดือนมากกว่าท าเพ่ือเด็กจริงๆ หรือการ

ทุ่มเทเพ่ือเด็กดว้ยอุดมการณ์ของความเป็นครมีูน้อย 
 

กระตุน้การเรียนรู ้ดูตวัอยา่งจากชุมชนล าสินธุ ์
 การจะสรา้งชุมชนท่ีบ่มเพาะเด็ก

ได ้หมายความวา่ชุมชนจะตอ้งเรียนรูแ้ละ

เป็นแหล่งบ่มเพาะ มีสภาพแวดลอ้มและมี

ตัวอยา่งผูใ้หญ่ดีๆท่ีเด็กเห็นแลว้สรา้งแรง

บนัดาลใจ เพ่ือกระตุน้ใหชุ้มชนไสตน้ทงมี

การเรียนรูแ้ละยกระดับตัวเองไปเร่ือยๆ  จากท่ี เคยได้ไปสัมผัสกับชุมชน

ต้นแบบ ท่ีต่อสู ้มาจนประสบความส าเร็จคือ ต าบลล าสินธุ์ ก่ิงอ าเภอศรี

นครินทร ์จงัหวดัพทัลุง ก็พาชาวบา้นไสตน้ทงไปเรียนรูด้แูบบอยา่ง 
อาจารย์เล่าใหฟั้งว่า ในยุคหน่ึงชุมชนล าสินธุ์ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างเขต

ภูเขากบัเขตชุมชน และเป็นพ้ืนท่ีสีแดง ในเขตภูเขาเป็นพ้ืนท่ีคอมมิวนิสต ์ใน

เขตเมืองเป็นชุมชนท่ีมีเจา้หน้าท่ีรฐัคอยดูแล พวกคอมมิวนิสต์หาว่าชาวบา้น

เป็นสายใหก้บัต ารวจ ต ารวจก็หาวา่ชาวบา้นเป็นสายใหก้บัคอมมิวนิสต ์ท าให้



 

มีปัญหามาก ส่ิงท่ีสูญเสียคือ ชาวบา้นถูกฆ่าตายไม่เวน้แต่ละวนั ชาวบา้นตอ้ง

สงัเวยชีวิตไปหลายพนัศพ (ท่ีเรียกวา่ถังแดง) เม่ือมีปัญหาแบบน้ีคนท่ียงัอยู่ก็

คิดถึงความอยูร่อด กลุ่มเยาวชนจึงรวมตัวกนั คิดวางแผนหาวิธีการท่ีจะอยูใ่ห ้

ได ้ 

กระบวนการพฒันาของเยาวชนก็เร่ิมตน้

ตั้งแต่น้ันมา ท าใหมี้จุดยืนของกลุ่มท่ีเขม้แข็ง มี

ความรัก สามัคคี มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านทั้ง

สาธารณสุข การศึกษา หรืออาชีพ โดยเฉพาะใน

เร่ืองของอาชีพท่ีท าใหเ้ขาอยูไ่ดใ้นชุมชน บทเรียน

ของล าสินธุ์เขาผ่านการบ่มเพาะมาได ้เพราะผ่าน

ความยากล าบากมากมายอยา่งแสนสาหสัร่วมกัน 

แต่ถึงกระน้ันก็ใชเ้วลาถึง 25 ปี จึงจะประสบความส าเร็จและป็นชุมชนเขม้ข็งท่ี
สามารถเป็นตน้แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนได ้
 

กว่าจะมาเป็นชุมชนสรา้งสุขไสตน้ทง 
 ยอ้นกลับไปถึงเส้นทางของไสต้นทง อาจารย์สมพงศ์ได้ร่วมกลุ่ม

ครอบครวัแกนน า โดยมากแลว้จะอยูใ่นกลุ่มเครือญาติ มาพฒันาฐานคิด ฐาน

การอยูร่ว่มกนั ปฏิบติัโดยเน้นพฒันาแกนน าเยาวชน หรือการสรา้งแกนน าให้

เกิดความเขม้แข็ง ตอนน้ีก็ด าเนินการมาพอสมควรแลว้ ก็ถือวา่กลุ่มสรา้งสุขมี

ผลท่ีน่าพอใจในเร่ืองของรปูธรรมและการสรา้งความศัทธา ความเช่ือมัน่ แก่

บุคคลรอบขา้งคนในชุมชนท่ีเร่ิมเห็นความส าคญัมากขึ้ น  
พดูถึงเป้าหมายในการบ่มเพาะเยาวชน อาจารยส์มพงศ์บอกวา่ จะท า

อยา่งไรใหเ้ยาวชนไดอ้ยูก่บัชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณค่า มีศักด์ิศรี และด ารงชีวิตอยู่

ไดอ้ยา่งมีความสุข เพราะถึงเขาจะไปเรียนหรือท างานท่ีอ่ืน ก็ตอ้งกลบัมาอยูท่ี่

บา้นเกิดอยู่ดี อาจารยมี์ความเห็นว่าการศึกษาในระบบก าลังจะถึงท่ีสุดของ

เสน้ทางการบ่มเพาะเยาวชนแลว้ 



 

 อาจารยส์มพงศ์ตั้งเป้าไวว้่าจะใชเ้วลาอย่างน้อย 15 ปี ในการสรา้ง

ชุมชนและการพฒันาดา้นต่างๆ แต่ก็ไม่รูจ้ะด าเนินการไดถึ้งไหน เพราะปัญหา

ท่ีเจอคือ ท าอย่างไรใหต้วัแกนน าเขม้แข็ง โดยมีหลักคิด รูปแบบ วิธีการ 

แต่การท าก็ตอ้งใชเ้วลา เพราะตอ้งสรา้งความเช่ือมั่นดว้ยตวัของเขาเอง 

ท่ามกลางบริบทท่ีคนรุ่นใหม่ในชุมชนมีโอกาสถูกดึงออกนอกลู่นอกทางได้

ตลอดเวลา โดยคนรอบขา้ง พ่อแม่ สังคม วิถีชีวิต หรือปัจจัยอ่ืนๆอีกต่างๆ

นานาท่ีมีบทบาทชีวติเยาวชน 
 ส่ิงดึงดดูต่างๆแมจ้ะมีอิทธิล แต่ส่ิงท่ีส าคญัซ่ึงมีผลมากท่ีสุดคือ ผูใ้หญ่

ไม่ค่อยให้ความไวว้างใจ หรือไม่ค่อยให้โอกาส ขาดความเช่ือมั่นในตัว

เด็ก ชอบมองในแง่ลบ ท าใหไ้ม่มีอะไรไปดึงเขากลับมา เพราะฉะน้ันจึงถือ

เป็นเร่ืองยากในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน เพราะขนาดในโรงเรียนเอง

อาจารยส์มพงศ์ก็ยงัตอ้งใชเ้วลาเป็น 10 ปี ถึงจะพัฒนาทักษะของเด็กใหมี้

ความเช่ือมัน่ เด็กไดคิ้ดเอง ไดท้ าอะไรเอง น่ีเป็นกิจกรรมของโรงเรียนเอง ถา้

ยิง่ในชุมชน องคป์ระกอบ ตวัแปร และปัจจยัต่างๆ จะเยอะกวา่มากเลยทีเดียว 
ดังน้ัน การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนจึงตอ้งใช้เวลาในการสรา้งความ

เช่ือมั่น ศัทธา จึงจะบ่มเพาะ “เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม” ให้เกิดแก่
ชุมชนได ้  

 

กลุ่มเยาวชนไสตน้ทง 
 

ชุมชนสรา้งสุขไสตน้ทง 

ไสต้นทงเป็นชุมชนท่ีมีกิจกรรม

สรา้งสุขของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเกิดจากการ

รวมตั วของประชาชนใน พ้ืน ท่ี  เ พ่ื อ

ต้องการแก้ปัญหาของตัวเอง แม้สภาพ

ของชุมชนโดยทั ่ว ไปจะไม่ ใช่สภาพท่ี



 

ยากจนหรือล าบากมากแต่ทว่าเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจนกระทัง่

ความสุขท่ีเกิดขึ้ นในอดีตเร่ิมหายลงไปทุกที และสภาพของชุมชนไสตน้ทง

ด าเนินไปเร่ือยๆจนกระทัง่วนัหน่ึงเร่ิมมีคนเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวและคิดท่ี

จะพฒันาชุมชนไสตน้ทงขึ้ นมาใหม่ใหส้ามารถด ารงสภาพของความสุขต่อไป 
แต่การสรา้งชุมชนใหเ้ป็นสุขไม่สามารถกระท าไดโ้ดยปัจเฉกบุคคล

จ าเป็นตอ้งมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้ น เพราะฉะน้ันกลุ่มสรา้งสุขไสตน้ทงจึงค่อยๆ

เกิดการรวมตัวและจัดตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆเพ่ือท่ีจะท ากิจกรรมฟ้ืนคนและฟ้ืน

สภาพแวดล้อมควบคู่กันไป โดยมีอาจารย์สมพงศ์ สงวนพงศ์ ซ่ึงเป็น

ขา้ราชการเกษียณอายุ เป็นคนเร่ิมในการพฒันาบา้นเกิด 
ชุมชนไสตน้ทงเร่ิมท ากิจกรรมเกษตรชีวภาพเป็นกิจกรรมแรกๆของ

ชุมชน เพ่ือฟ้ืนสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลง รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือใหเ้กิดการ

ปรับเปล่ียนวิธีคิดเก่ียวกับการใช้ชีวิตและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยท่ีใช้

รูปแบบการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป และรวมกลุ่มจากบรรดาเครือ

ญาติก่อนแลว้จึงค่อยขยายไปสู่คนอ่ืนๆ 
ปัจจุบนัชุมชนไสตน้ทงมีการด าเนินกิจกรรมหลากหลายและมีสมาชิก

เพ่ิมมากขึ้ น เช่น กิจกรรมเกษตรชีวภาพ  กิจกรรมเยาวชน กิจกรรมฟ้ืน

วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น หากเราเดินเขา้ไปในชุมชนไสต้นทง เราจะพบ

สภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่ผูค้นมีน ้าใจใหแ้ก่กนัและมีการร่วมมือกนัท ากิจกรรม

อยูเ่สมอ เพราะฉะน้ันกิจกรรมของท่ีน่ีซ่ึงเกิดขึ้ นในรอบประมาณ5 ปีท าใหฟ้ื้น

คนและส่ิงแวดลอ้มไดใ้นระดบัหน่ึง 
 

จากชุมชนสู่เยาวชนสรา้งสุข 
กิจกรรมท่ีส าคัญประการหน่ึง

ของชุมชนไสตน้ทง คือ กิจกรรมการสรา้ง

เยาวชน  ผู้น า ชุมชนท่ี น่ีค่อนข้างให้

ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาก 

โดยมองว่า กิ จกรรมของ เยาวชนไม่



 

จ าเป็นตอ้งรอใหห้น่วยงานรฐัมาช่วยเหลือแต่วา่เป็นหน้าท่ีของผูใ้หญ่ท่ีจะตอ้ง

สรา้งใหเ้ด็กในวนัน้ีเป็นเด็กท่ีดีในวนัน้ีใหไ้ด ้ เพราะฉะน้ันกิจกรรมการสรา้งสุข

ของท่ีน่ีจึงรวมถึงการสรา้งสุขของเยาวชนดว้ย กิจกรรมกสนพฒันาเยาวชนอยู่

ภายใตฐ้านคิดการท าใหเ้ยาวชนมีกิจกรรมเพ่ือพฒันาตนเองและเป็นกิจกรรม

การสรา้งสุขดว้ย  การท ากิจกรรมของเยาวชนจึงเป็นการเรียนและแล่นปะปน

กนัไป ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน และเป็นการท างานในท่ามกลางความสุข   
จากกระบวนการท างานของกิจกรรมเยาวชนท าใหกิ้จกรรมเหล่าน้ี

กลายเป็นการฝึกเยาวชนให้สามารถมีทักษะในการวางแผน การระดม

ความคิด การท างานร่วมกับผูอ่ื้นเป็นตน้  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะไดม้าจากการท า

กิจกรรมของเยาวชนแทบทั้งส้ิน แมว้่าการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีผูใ้หญ่

มาช่วยหนุนเสริมแต่ทวา่ก็เป็นการเสริมเพ่ือสนับสนุนใหก้ลุ่มเยาวชนสามารถ

พฒันาทกัษะและความรูต่้างๆเพ่ือท่ีจะสามารถกา้วหน้าต่อไปได ้
น้องจนูแกนน ากลุ่มเยาวชนท่ีไสตน้ทง เล่าใหฟั้งวา่ “...ในช่วงแรกของ

การท ากิจกรรมจะมีผูใ้หญ่เขา้มาช่วยในการท างาน ท าหน้าท่ีเสมือนพ่ีเลี้ยง

ใหก้ับเรา ในช่วงหลงัผ ูใ้หญ่จะปล่อยใหเ้ราท างานกันเองมากขึ้นเพราะเห็นวา่

เราท าไดแ้ละอยากฝึกพวกเราใหเ้ติบโตและกา้วหนา้ไดด้ว้ย...” 

ผูใ้หญ่ท่ีน่ีใจดี มองเห็นถึงความส าคญัของกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน

ท่ียัง่ยืนประการหน่ึงนั่นคือการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหเ้กิดขึ้ นก่อน  

เพราะเขาเหล่าน้ีจะเป็นก าลงัท่ีส าคญัต่อชุมชนในวนัขา้งหน้า  กิจกรรมเกือบ

ทุกอย่างท่ีชุมชนออกแบบใหเ้กิดขึ้ นจะมีเยาวชนเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยเสมอ 

เพราะฉะน้ันกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชุมชนไสต้นทงจึงไม่ ใช่

กระบวนการพฒันาท่ีแยกออกมาจากกระบวนทั้งหมดแต่ถือเป็นภารกิจท่ีร่วม

อยูก่บักลุ่มสรา้งสุขไสตน้ทง 
จนมาถึงวันน้ีกิจกรรมของเยาวชนท่ีน่ีได้ขยายออกไปเช่ือมโยงกับ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆอย่างน่าสนใจ และยังได้ขยายการมีส่วนร่วมเข้าไปสู่ กิจกรรม

ภายนอกพ้ืนท่ี ท่ีน่ีจึงกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนเพ่ือใหเ้ขามีความพรอ้ม

ในการออกไปเรียนรูก้บัสภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งเท่าทัน และรูจ้กัท่ีจะ



 

เรียนรูด้ว้ย แมว้่าจะเป้นกลุ่มเล็กๆแต่ทว่าเยาวชนของท่ีน่ีเม่ือออกไปเรียนใน

โรงเรียนอ่ืนๆก็มกัจะเป็นผูน้ า  
 

เยาวชนที่ดีคือองคป์ระกอบส าคญัของชุมชนสรา้งสุข 
 การไดเ้ห็นเยาวชนเติบโตและมี

การ เ รียนรู ้ ท่ี ดี ท า ให้ผู ้ปกครอง เ กิ ด

ความสุข ความสบายใจเน่ืองจากว่าพวก

เขาเห็นลูกหลานของตัวเองท าในส่ิงท่ีดีๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพัฒนา

เยาวชนสามารถสร้างใหเ้หล่าเยาวชน

เปล่ียนแปลงตัวเองในหลายๆด้าน เช่น 

การกลา้แสดงออกมากขึ้ น การรูจ้ักคิด  การท างานร่วมกับผูอ่ื้นๆ และการ

แสวงหารเรียนรูใ้นส่ิงท่ีดี ปรากฏการณ์เหล่าน้ีคือส่ิงท่ีเกิดขึ้ นกบักลุ่มสรา้งสุข

ไสตน้ทง  ปัญหาเยาวชนท่ีเกิดขึ้ นในสถานท่ีอ่ืนๆ จะไม่เกิดขึ้ นในสถานท่ีแห่งน้ี 

เช่น ยาเสพติด การลกัขโมย  เยาวชนท่ีน่ีเป็นลกูท่ีดีของพ่อแม่ และเป็นก าลงัท่ี

ส าคญัในการสืบทอดศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น   เพราะฉะน้ันกิจกรรมเหล่าน้ีจึง

ไดร้บัการสนับสนุนจากผูป้กครองอยา่งเต็มท่ี 
 ปัญหาการทุกข์ใจท่ีส าคัญท่ีสุดประการหน่ึงของผู้เ ป็นแม่ก็ คือ

พฤติกรรมของลูก หากลูกมีการเรียนรูท่ี้ดีก็จะท าใหพ้่อแม่เบาใจและวางใจ

สามารถท าอยา่งอ่ืนไดอ้ยา่งวางใจ  เพราะฉะน้ันกระบวนการพฒันาเยาวชนจึง

ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีแยกออกอย่างเด็ดขาดจากวิถีชีวิตของผูใ้หญ่โดยรวมแต่ทว่า

เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนใหผู้ใ้หญ่ท าเร่ืองอ่ืนๆอย่าวางใจ

เพราะไม่ตอ้งหว่งกงัวลกบัลกูหลานชุมชนท่ีน่ีจึงเน้นเป็นพิเศษส าหรบักิจกรรม

การพฒันาเยาวชน 
 
 
 



 

จากตน้ไผ่สู่ไผ่รวมกอ 
 น้องจูนเล่าใหฟั้งว่า “แรกๆกิจกรรมของพวกเขาคือการเขา้รว่มกับ
ผูใ้หญใ่นกิจกรรมตา่งๆ หลงัๆกิจกรรมเยาวชนท่ีไสตน้ทงเริ่ มไดร้บัความสนใจ

และสนับสนุนมากขึ้น ท าใหก้ลายเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนขึ้นมา เรา

เริ่ มท าจากสิ่ งเล็กท่ีท าได ้โดยการสนับสนุนจากผูใ้หญ่ ในกิจกรรมแรกๆเรามี

หน้าท่ีในการแสดงความเห็นว่าควรจะเป็นไปในรปูแบบไหนส าหรับการ

ออกแบบกิจกรรม”   

จากการเล่าของน้องจูนพบว่า

กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นผู้ใหญ่ใจดีริเร่ิมขึ้ น

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มเด็ก

และเยาวชนในพ้ืนท่ี  เม่ือผ่านกิจกรรม

แรกไปแล้วกิจกรรมต่อมาจะเป็นการ

ปล่อยใหเ้ยาวชนได้แสดงความสามารถ

ของตัวเองในการก าหนดและออกแบบ

กิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดขึ้ นต่อไปโดยเยาวชนรุ่นแรกจะกลายเป็นพ่ีเล้ียงใหก้ับ

รุ่นต่อมาท่ีน่ีเร่ิมท ากิจกรรมเยาวชนด้วยการออกแบบใหเ้ป็นค่าย เป็นการ

เรียนรูร้่วมกันภายใต้กิจกรรมต่างๆท่ีออกแบบขึ้ นมาใหม่ใหเ้หมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย   
นอกจากน้ียังมีงานประเพณีต่างๆท่ีมีอยู่เป็นประจ า ชุมชนจะใช้

ประโยชน์จากงานประเพณีเหล่าน้ันใส่ความหมายของการพัฒนาครอบครัว

และเยาวชนเขา้ไป เช่น งานวันแม่ จะมีกิจกรรมค่ายครอบครัว โดยผู้ร่วม

กิจกรรมจะตอ้งมาทั้งครอบครวั และจะท ากิจกรรมรว่มกนัเพ่ือเสริมสรา้งความ

ผกูพนัในครอบครวัตามไปดว้ย กิจกรรมค่ายเป็นกิจกรรมท่ีจดัต่อๆกนัมาโดยมี

เยาวชนรุน่พ่ีท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียง 
กิจกรรมของเยาวชนท่ีน่ีไม่ไดจ้ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มของตัวเองเท่าน้ัน

แต่ยงัพฒันาไปสู่การรวมกลุ่มกับยุวชนสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น เยาวชนจากหมู่บา้น

อ่ืนๆในต าบลทา้ยส าเภา ซ่ึงกลายเป็นกลุ่มท่ีส าคญัในเวลาต่อมา คือ กลุ่มไผ่



 

รวมกอ   กลุ่มน้ีเกิดขึ้ นจากการรวมกลุ่มกนัของเยาวชนในพ้ืนท่ีและร่วมกนัท า

กิจกรรมต่างๆ เท่าท่ีโอกาสจะอ านวยทั้งกิจกรรมท่ีคิดขึ้ นเองและการออกไป

รว่มกิจกรรมกบัภายนอก 
การรวมกลุ่มของเยาวชนในต าบลน่าจะเป็นมิติท่ีส าคัญของการ

พฒันาเยาวชนในต าบลทา้ยส าเภาเน่ืองจากว่า การขยายเครือข่ายออกไปจะ

ช่วยให้เยาวชนขยายกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้ น หากมีการพัฒนาในเชิง

กระบวนการและมีผูส้นับสนุนใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีสามารถท างานและเติบโต

ต าม ท่ี พ ว ก เ ข าห วั ง ไ ว ้ ไ ด้ ก็ น่ า จ ะ เ ป็ นป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง ยิ่ ง ส า ห รั บ

กระบวนการพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ิน    
กลุ่มไผ่รวมกอน่าจะเป็นบทเรียน

ท่ีส าคัญของกระบวนการพัฒนาเยาวชน

โดยใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง กล่าวคือการพฒันา

เยาวชนไม่ไดแ้ยกออกไปจากบริบทของ

พ้ืนท่ีหรือกลายเป็นกิจกรรมเด่ียวๆท่ีแยก

ออกไปจากชีวิตจ ริง   แต่การพัฒนา

เยาวชนจะตอ้งท าใหเ้ห็นความส าคญัของพ้ืนท่ีดว้ย 
 

การเรียนรูบ้นเสน้ทางกิจกรรม 
 การเรียนรูท่ี้ส าคญัท่ีสุดก็คือหาร

เรียนรูจ้ากการได้สัมผัสของจริง จะเป็น

การเรียนรูท่ี้เยาวชนไดรู้ห้ลายแง่มุมและ

เรียนท่ีจะแกปั้ญหาท่ีจะเกิดขึ้ นอย่างรอบ

ดา้นจากเหตุปัจจยัต่างๆมากมายท่ีจะเขา้

มารุมเรา้ ท าใหพ้วกเขาเกิดทักษะในการ

แกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้ นกบัการท างานซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถหาไดจ้ากในหอ้งเรียน  จากประสบการณ์ของน้องจนูท า

ใหเ้ราทราบว่า กิจกรรมเหล่าน้ีสามรถท าใหเ้ขาและเพ่ือนยกระดับความคิด



 

และประสบการณ์ในชีวิตใหสู้งขึ้ นโดยท่ีใชกิ้จกรรมต่างๆเป็นเคร่ืองมือในการ

เรียนรู ้ทั้งน้ีพบวา่กิจกรรมเหล่าน้ันมีมิติการเรียนรูท่ี้แตกต่างกนัไป 
 หากแยกกิจกรรมออกเป็น 2 แนวหลกัคือกิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นในชุมชน

และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นภายนอกชุมชนจะพบวา่ กิจกรรมทั้ง 2 แบบสามารถให้

ประสบการณ์ทั้งท่ีเหมือนกนัและท่ีแตกต่างกนั และกิจกรรมทั้งสองแนวไม่ได้

เจอแต่ส่ิงท่ีดีเท่าน้ันแต่ยงัพบเจอส่ิงท่ีไม่ดีไม่ควรเอาอยา่งหรือเรียนรูก้บัส่ิงน้ัน  
 น้องจนูคน้พบว่ากิจกรรมท่ีดีคือกิจกรรมท่ีเราไดล้งมือท าเอง เพราะ

เราจะพบกบัปัญหาและไดแ้กปั้ญหาดว้ยตวัเ อง ทั้งน้ีเพราะถา้เราเป็นแค่ผูร้่วม

กิจกรรมก็จะได้แค่ความรู ้บางอย่างแต่จะไม่ ได้ทักษะในการท างาน 

เพราะฉะน้ันในกลุ่มเยาวชนไสตน้ทงและกลุ่มไผ่รวมกอจะร่วมกนัท ากิจกรรม

ทั้งสองแบบ ขอ้ดีของกิจกรรมท่ีร่วมกบัขา้งนอกคือเรา ไดเ้รียนรูป้ระสบการณ์

ใหม่ๆกับส่ิงท่ีเราไม่สามารถสรา้งขึ้ นเองได ้และสามารถเป็นตัวอย่างใหป้รบั

ประยุกตเ์ขา้กบักิจกรรมท่ีเราคิดจะท า  
 ส่ิงท่ีทุกคนไดร้บัคลา้ยๆกนัก็คือท าใหต้ัวเองมีความกลา้มากขึ้ น น้อง

จนูในปัจจุบนัเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนเสาทงวิทยา สามารถน าเพ่ือนไป

ท ากิจกรรมต่างๆมากมาย น้องจูนบอกว่าในส่วนตัวเขาเองมีพัฒนาการมาก

ขึ้ นในการเป็นผูน้ า โดยแม่ของน้องจนูเล่าประสบการณ์ท่ีน้องจนูเขา้ไปเรียนท่ี

โรงเรียนเสาทงวทิยาใหฟั้งอยา่งน่าสนใจวา่ 
“หอ้งท่ีน้องจนูเขา้ไปเรยีนเป็นหอ้งท่ีมีเด็กเกเรมากท่ีสดุ ตอนแรกพ่อ

แม่ก็เป็นห่วงวา่จะอย ู่ไดห้รือเปล่ากลัวลกูจะเสียคน แต่ผลกลับตรงกันขา้ม

เพราะวา่น้องจนูสามารถน าใหค้นอ่ืนหนักลบัมาเรยีนหนังสือได ้ท าใหเ้ด็กใน

หอ้งน้ีสามารถกลายเป็นเด็กท่ีเรยีนดีขึ้นมา น้องจนูมาอย ูท่ี่น่ีประมาณปีเดียว

แตไ่ดร้บัเลือกเป็นประธานนักเรยีนแสดงวา่กิจกรรมท าใหเ้ขามีความสามารถ

และมีทกัษะในการท างานกับคนอ่ืน” 

การท ากิจกรรมไม่วา่จะเป็นในชุมชนหรือนอกขุมชนจะตอ้งเกิดการ

รวมกลุ่ม เพราะการรวมกลุ่มจะก่อใหเ้กิดพลงัในการท างานไม่วา่กิจกรรม

เหล่าน้ันจะยากกง่ายเพียงใดหากมีการรวมพลงักนัเกิดขึ้ นก็จะสามารถ



 

คล่ีคลายปัญหาได ้ นอกจากน้ีการรวมกลุ่มยงัก่อใหเ้กิดพลงัในการดึงเพ่ือน

กลุ่มต่างๆเขา้มาร่วมกนัในการท ากิจกรรมดว้ย เช่น เม่ือกลุ่มเยาวชนไสตน้ทง

ท ากิจกรรม ก็จะชกัชวนกลุ่ม “คุณ เธอ ฉนั” เขา้มารว่มดว้ย กลายเป็นการ
ท างานในรปูแบบเครือขา่ย 
 

ไสตน้ทงกบัการพฒันาเยาวชนบนฐานพ้ืนที่ชุมชน 
 ส่ิงท่ีชุมชนไสตน้ทงบอกกบัสงัคมก็คือ การ

พฒันาในพ้ืนท่ีชุมชนควรท่ีจะมีงานเยาวชนอยูด่ว้ย 

เพราะจะสามารถสรา้งบรรยากาศของความเป็น

ชุมชนและท่ีส าคัญยังสามารถพัฒนาเยาวชนให้

กลายเป็นท่ีไวว้างใจของพ่อแม่ได ้เพราะฉะน้ันการ

พัฒนาเยาวชนควรท่ีจะพัฒนาให้สอดคล้องกับ

บริบทของพ้ืนท่ี เพราะจะท าใหเ้ด็กเรียนรูค้วามเป็น

ทอ้งถ่ินของตัวเอง และซึมซับความเป็นทอ้งถ่ินได้

เป็นอยา่งดี เช่นท่ีชุมชนไสตน้ทงใชว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินในการสรา้งกระบวนการ

เรียนรูใ้หก้บัเยาวชน ซ่ึงในตอนน้ีเยาวชนสามารถรวมกลุ่มกนัเล่นวงดนตรีไห

ด า ซ่ึงเป็นศิลปะพ้ืนบา้นของท่ีน่ี 
 ส าหรับการพัฒนาเยาวชนโดยทัว่ไปจะขึ้ นอยู่กับโรงเรียน องค์กร

เอกชนหรือหน่วยงานภาครฐั ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะออกแบบใหเ้ด็กเรียนรูส้ภาพ

ของความเป็นทอ้งถ่ินไดดี้เท่ากบัคนในทอ้งถ่ินออกแบบใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดเ้รียนรู ้

เองทั้งยงัเป็นการผกูสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งครอบครวัและคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั 
 ซ่ึงในปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีบทบาทมากขึ้ นใน

การบริหารงาน น่าจะเป็นโอกาสท่ีดีของการริเร่ิมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ซ่ึงควรเป็นฝ่ายสนับสนุนใหก้ลุ่มชุมชนร่วมกนัท ากิจกรรมขึ้ นในรปูแบบต่างๆ

เพ่ือพฒันาทกัษะของพวกเขาเอง 
 อยา่งไรก็ตามการพฒันาเยาวชนควรมีหลายองคก์รมาร่วมสนับสนุน

เพ่ือใหพ้วกเขาไดมี้โอกาสในการเรียนรูใ้หม้ากขึ้ น แต่การเรียนรูน้ั้นมีฐานการ



 

ปฏิบัติอยู่ท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน เพราะจากประสบการณ์ของชุมชนไสตน้ทงบอกว่า 

การเรียนรูค้วรจะกวา้งโดยการเรียนรูก้บัองคก์รต่างๆท่ีเขาจดักิจกรรมขึ้ น โดย

เยาวชนสามารถท่ีจะเรียนรูป้ระสบการณ์ใหม่ๆไดท่ี้นั่นแต่ว่าตอ้งมีฐานการ

ท างานอยูท่ี่ชุมชนดว้ย เพราะการเรียนรูอ้ยา่งเดียวโดยไม่ลงมือท าก็จะท าใหไ้ด้

ไดร้บัการฝึกฝนเท่าท่ีควร 
 

เมล็ดพนัธุท์ี่ถูกเพาะจะรอการงอกงาม 
 การสรา้งกิจกรรมเยาวชนก็คือการเพาะ

เมล็ดพนัธุอ์ยูใ่นตวัของเขา เพ่ือท่ีจะรอวนังอกงาม 

เหมือนกลุ่มเยาวชนไสตน้ทงท่ีไม่ว่าไปโรงเรียน

ไหนพวกเขาก็จะเป็นผูน้ าตลอด และในอนาคตซ่ึง

เยาวชนจะตอ้งห่างบา้นส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นเกราะ

ก าบังใหก้ับพวกเขา ในการกระท าต่อเร่ืองราว

ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสมโดยท่ีพ่อแม่ไม่ต้องเป็น

ห่วงมากนัก และสักวนัหน่ึงพวกเขาอาจกลับมา

พัฒนาบ้านเกิด  เพราะความผูกพันและเห็น

คุณค่าของส่ิงท่ีไดท้ ากับชุมชนสมยัเป็นเยาวชนเหมือนความฝันของน้องจูนท่ี

บอกวา่ “ความฝันของเขาอยากเป็นครูท่ีสอนอยู่ในชนบท” และเมล็ดพนัธุ์
ของเยาวชนคนอ่ืนๆก็จะงอกงามตามมาในเวลาอนัควร ขอเพียงวนัน้ีมีคนช่วย

เพาะเมล็ดพนัธุไ์วใ้นตวัเขาก็พอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นภาคใต ้
หอ้งยอ่ย : วดักบัการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน 

“เสน้ทางการเรยีนรูข้องเยาวชนบนรม่กาสาวพตัร” 
 

วัดทุ่งโพธ์ิแหล่งเรยีนรูข้องสามเณร 
 

ตลาดนัดวันน้ีเป็นการซ้ือขายความรู ้และประสบการณ์ท่ีส าคัญ

ประการหน่ึง ซ่ึงไม่ได้มีขึ้ นบ่อยนัก เพราะเป็นตลาดความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ

นักบวช และเป็นนักบวชท่ีเป็นเยาวชนคือสามเณร ตลาดนัดครั้งน้ีจึงเป็นเวที

การเรียนรูข้องเยาวชนในอีกรปูแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของเยาวชนท่ีหลายคน

อาจมองขา้ม   การสนทนาครั้งน้ีจึงน่าจะเป็นการเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ี้ส าคญั

ยิง่    

พระคุณเจ้าช่ือพระอธิการชาติ

ชาติ สารานุรกฺโข เจา้อาวาสวัดทุ่งโพธ์ิ  

อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ไดน้ าสามเณรจ านวน 5 รูปนัง่บนเกา้อ้ีท่ี
จดัเตรียมไว ้ส่วนพวกเราซ่ึงเป็นฆารวาส

ทั้ งหลายก็นั่งรายรอบหันหน้าเข้าหา

พระคุณเจา้และสามเณร  ท าใหบ้รรยากาศกลายเป็นวงสนทนาและเรียนรู ้

ระหว่างคน 2 เพศ คือเพศนักบวชและเพศฆราวาส  ซ่ึงหลายคนมีสีหน้าแวว

ตาแห่งความตั้งใจและอยากเรียนรู ้เพราะเป็นชีวิตอีกแบบหน่ึงซ่ึงหลายคนไม่

เคยสมัผัส   ตลาดนัดวดัน้ีจึงเป็นการซ้ือขายความรูก้ันระหวา่งผูซ้ื้อซ่ึงเป็นฆา

รวาสกบัผูข้ายซ่ึงเป็นนักบวช  จึงเป็นตลาดท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง   ใน

ตลาดนัดแมว้่าผูค้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก แต่ทว่ามีผูใ้หญ่ท่ีคอยใหค้ าแนะน า

เติมเต็มความรูใ้หแ้ก่กนั 



 

เร่ิมตน้จากพ่ีทว ีสรอ้ยสิริสุนทร คอยท าหน้าท่ีน าคุย ชวนใหทุ้กคนได้

ซ้ือขายความรูซ่ึ้งกันและกัน พ่ีทวีเกร่ินน าเพ่ือใหทุ้กคนเขา้ใจถึงเร่ืองราวท่ีจะ

คุยรว่มกนัในวนัน้ีวา่ 
 “สมัยก่อนพอเราโตขึ้นก็จะไปอย ู่ว ัด วัดกลายเป็นสถานท่ีเรียน

หนังสือของเด็กและคนรุน่หนุ่ม พ่อแม่จึงนิยมพาลกูไปฝากไวท่ี้วดั ต่อมาคนท่ี

เขา้ไปเรยีนในกรงุเทพส่วนหน่ึงก็อาศัยวดัเป็นท่ีอย ูอ่าศัย วดัจึงมีความส าคัญ

กับชีวติของเรามาก อาจพดูไดว้า่สมัยก่อนวดัเป็นเกือบทอุยา่งในชีวติของเรา 

แตม่าวนัน้ีวดัถกูลดบทบาทลง โดยเฉพาะบทบาททางดา้นสงัคม จนเดี๋ ยวน้ีเรา

จะเห็นรว่มกันวา่วดัไม่ไดมี้บทบาทมากตอ่ชีวติของผูค้น”  

 จากการเกร่ินน าของพ่ีทวีท าให้

เราเห็นว่าวดัถูกลดบทบาทลงอย่างมาก  

และเม่ือเราเห็นภาพของสามเณรจ านวน

ไม่น้อยบวชเรียนท าใหมี้ค าถามร่วมกนัวา่ 

วัดเ ร่ิมเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้ นแล้วใช่

หรือไม่  ในฐานะเป็นสถานท่ีขัดเกลา

เยาวชนผ่านวัตรปฏิบัติของสามเณร  

เพ่ือใหทุ้กคนเขา้ใจบทบาทของวัดมากขึ้ น พ่ีทวีจึงได้อาราธนาพระคุณเจา้

กล่าวน า และเล่าเร่ืองราวใหก้บัทุกคนไดท้ราบ 
 ท่านเร่ิมดว้ยการบอกเล่าท่ีมาของวดั ซ่ึงท าหน้าท่ีในการรบัเยาวชน

เขา้มาบวชเรียนในพุทธศาสนา  
“อาตมาเป็นเจา้อาวาสวดัทุ่งโพธิ์  ทางวดัไดร้บัสามเณรเพ่ือบวชเรยีน

ทางพระ วดัทุ่งโพธิ์ เป็นเครอืขา่ยของวดัสระเรยีง  รบัสามาเณรศึกษาต่อใน
สายสามญั –และสายบาลี ตัง้แตช่ัน้ ม.1 จนถึงม.6 จบแลว้จะเรยีนต่อปรญิญา
ตรก็ีได ้จะมีการสง่เสียใหเ้รยีนตอ่   ส  าหรบัสามเณรวดัทุ่งโพธิ์ จะขึ้นรถไปเรยีน

ท่ีวดัสระเรยีงในเมือง พอตอนเย็นก็กลบัวดั โดยวดัสระเรยีงไดใ้หร้ถไว ้1 คัน 
ตอนน้ีมีสามเณรอย ูร่าว 42 รปู”  

 



 

เรยีนรูท้ัง้วิชาการและวิชาชีวิต 

 จากค าบอกเล่าของเจ ้าอาวาส 

ท าใหเ้ห็นวา่วดัไดก้ลบัมาท าหน้าท่ีในการ

กล่อมเกลาสามเณรซ่ึงเป็นเยาวชนของ

ชาติ ถือเป็นการท าหน้าท่ีของวดัต่อสงัคม

ในอีกรปูแบบหน่ึง  อยา่งไรก็ตามเม่ือเป็น

เพศนักบวช  ชี วิตของ เยาวชนย่อม

แตกต่างกับเยาวชนโดยทัว่ไปเน่ืองจากการบวชเป็นเณรจะตอ้งมีวตัรปฏิบัติ

ตามแบบของศาสนาพุทธ ไม่มีอิสระท่ีจะท าอะไรก็ไดเ้หมือนเด็กทัว่ไป โดยใน

ประเด็นเหล่าน้ีเจา้อาวาสไดส้ะทอ้นใหฟั้งวา่  
“สังคมของเราไม่มีความซับซอ้นอะไร เพราะเราตั้งขอ้แมก้ับตัวเอง 

เราด  ารงชีพอย ูด่ว้ยปัจจยั 4 เราตอ้งการแค่น้ี มนุษยเ์ราตอ้งการแค่น้ี ท่ีว ุน่วาย
กันมากในยคุน้ีเพราะมีความตอ้งการมากไป” 

ท าใหเ้ราจินตนาการถึงกรอบการใชชี้วิตของเยาวชนกลุ่มหน่ึงไดว้่า 

พวกเขาจะถูกฝึกใหอ้ยู่ในวินัย อยูก่ับความพอดีของชีวิตไม่ฟุ้งเฟ้อ ใชปั้จจยั 4 
ในการด ารงชีวติเป็นหลกั  อยา่งไรก็ตามเม่ือใครบวชเรียนเขา้มาเป็นสามเณร

แลว้ ก็ควรจะไดอ้ะไรมากกวา่ความเป็นสามเณรในรปูแบบปกติ นัน่คือการได้

การศึกษาในทางโลกไปด้วย เพราะว่าเม่ือสึกออกมาแลว้ สามารถน าวุฒิ

การศึกษาเหล่าน้ีไปประกอบอาชีพได ้  ท่ีผ่านมาจะพบว่าเณรบางรูปจบ ม.3 
แล้วก็ขอออกไปใช้ชีวิตทางโลก บางคนก็จบม.6 บางคนก็เรียนต่อจนจบ
ปริญญาตร ี
 ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง ซ่ึงเจา้อาวาสเล่าใหพ้วกเราไดฟั้งกันก็

คือ ชีวติของสามเณรไม่สามารถใชชี้วติเหมือนเยาวชนทัว่ไปได ้เพราะถกูก ากบั

ดว้ยความเป็นนักบวช  
“เณรจะบอบบางกวา่เด็กโดยทัว่ไป โทรศัพท์ไม่ได ้วิ่ งเลน่ก็ไม่เหมาะ 

สามเณรจงึไม่สามารถท าหลายๆอยา่งเหมือนเยาวชนโดยทัว่ไปได ้แต่เม่ือขาด



 

สิ่ งหน่ึงจะเติมอีกสิ่ งหน่ึงเขา้ไปไดอ้ยา่งไร โดยการหาวชิานอกต าราเขา้มาเสรมิ 

ใหส้ามเณรไดข้อ้คิดเป็นประโยชน์กับตนเองและสงัคมท่ีเขาอย ู”่ 
 

ชีวิตเด็กกบัวัตรปฎบิตัแิบบนกับวช 
ค าถ ามห น่ึ ง จ ากผู้ ฟั ง ซ่ึ ง อ า จ

กลายเป็นค าถามท่ีหลายคนสนใจอยากรู ้

คือ สามเณรซ่ึงเป็นเยาวชน ต้องมีวัตร

ปฏิบัติท่ีแตกต่างจากเด็กทัว่ไป มีความอึด

อดัเกิดขึ้ นหรือไม่อยา่งไร ส าหรบัค าถามน้ี

มีสามเณรรูปหน่ึ งอาสาท่ีจะตอบ  ซ่ึ ง

ค าตอบท่ีออกมาก็น่าสนใจยิง่ 
“เรามีศีลท่ีแตกต่าง ความอึดอัดยอ่มมี พดูอีกทีก็คือยอ่มไดอ้ยา่งเสีย

อย่าง การบวชเป็นเณรย่อมมีความเหมาะสมท่ีจะบอกวา่อะไรท าไดแ้ละท า

ไม่ได ้โดยมีกรอบไวว้า่ตอ้งประพฤติใหเ้หมาะสมกับสมณะ ถา้มองใหล้ึกลงไป

สิ่ งท่ีสรา้งความอึดอัดใหก้ับสามเณรก็คือ สิ่ งยัว่ยท่ีุมีเพ่ิมขึ้นในปัจจบุัน คน

ไม่ไดต้อ้งการแค่ปัจจยั 4 อีกแลว้ ถา้จะสรปุใหช้ดัขึ้น สิ่ งท่ีมายัว่ยเุณรอาจมี 2 
ประการหลักคือ สภาพสังคมท่ีเปลี่ ยนไ และผูห้ญิง การติดต่อสื่ อสารทาง

โทรศัพท์ท าใหเ้ณรเกิดความหวัน่ไหวใจ ท าใหเ้ณรเกิดความอึดอัด แต่ก็ตอ้ง

บงัคับตวัเองใหไ้ด ้เพราะเณรเขา้มาเพ่ือท่ีจะขดัเกลาตนเอง”   
ถา้เราไม่ไดบ้วชเรียนชีวิตจะเป็น

อย่างไร...เป็นค าถามซ่ึงถูกถามขึ้ นในวง 

ทั้งน้ีเพราะว่าชีวิตของสามเณรจากการ

บอกเล่า อาจพูดได้ว่าส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวท่ีมีความ      ล าบากทางดา้น

เศรษฐกิจ หรือไม่ก็มาจากครอบครัวท่ีมี

ปัญหา สามเณรตอบในประเด็นน้ีใหฟั้งวา่ 
 



 

 พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินส่งใหล้กูเรยีน ท าใหต้อ้งมาบวช

เป็นเณรเพ่ือสรา้งโอกาสการเรยีนส าหรบัตนเอง ท าใหร้ ูว้า่บางคนถา้รกัเรยีน 

ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเงินก็สามารถเรยีนหนังสือได ้ส  าหรบัผมทางบา้นล าบาก เขา้

มาบวชเรยีนแลว้ร ูส้ึกวา่ไดอ้ะไรท่ีหลากหลาย อาจารยส์่งใหเ้รยีนเหมือนพ่อแม่  

ถา้ใชช้ีวติอย ูข่า้งนอกก็ไม่แน่ใจวา่จะเกิดอะไรขึ้น ชีวติของตวัเองอาจจะไม่ดีได ้

เหมือนปัจจบุัน เพราะวา่เดี๋ ยวน้ีเทคโนโลยีเจรญิขึ้นเยอะ แต่จิตใจของคนไม่

เจรญิเพราะยดึติดกับวตัถ ุ   
ถามวา่เด็กในปัจจบุันไดท้ าอะไร

ใหพ้่อแม่สบายใจบา้งหรอืยงั...ส  าหรบัตัว

ผมยอมมาบวชเพ่ือใหน้้องไดมี้โอกาสได ้

เรียน เพราะถา้พ่อแม่ส่งใหเ้รียนทั้งหมด

คงไม่สามารถท าได ้ เลยตัดสินใจขอพ่อ

แม่มาบวช  พ่อแม่ก็เป็นห่วงวา่เวลาป่วย

ไขจ้ะท าอยา่งไร  ก็ตอบพ่อแม่ไปวา่ถา้ไม่

ปลอ่ยลกูไปเผชิญกับความล าบาก ตอ่ไปก็อาจจะไม่สามารชว่ยตวัเองได”้  
ส่วนสามเณรอีกรปูหน่ึงเล่าใหฟั้งถึงสาเหตุท่ีเขา้มาบวชวา่ 
“อยากเจอสิ่ ง ท่ีไม่เคยเจอมาก่อน มีประสบการณ์มากมาย ได ้

ท่องเท่ียวตามตา่งอ าเภอ ไปสอนนักเรยีนตามโรงเรยีนต่างๆ ถา้ไม่ไดบ้วชเป็น

สามเณรก็อาจจะไม่มีลกูศิษยม์ากขนาดน้ี ถือเป็นความภาคภมิูใจ ถา้เราอย ู่

บา้นก็อาจจะใชช้ีวติฟุ่ มเฟือย แต่วา่เราเป็นเณรก็มีบางอยา่งท่ีเราท าไม่ไดต้อ้ง

ควบคมุตัวเองใหด้ี   จากการท่ีเขา้มาบวชไดมี้ความรูม้ากโดยเฉพาะเรื่ อง

คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะท่ีวัดแข่งขันได ้อันดับท่ี  1 ท าให้เราไม่เป็นคน
หวัโบราณ แมว้า่จะบวชเป็นเณร เม่ือสึกออกมาสามารถพฒันาตนเองได”้ 
 

อนัตรายของผูม้าบวชใหม่ 
เจา้อาวาสไดก้ล่าวเสริมเร่ืองวตัรปฏิบัติของผูเ้ป็นเณรเพ่ิมเติมวา่ คน

ท่ีเขา้มาเป็นเณรใหม่ๆก็จะมีปัญหาเก่ียวกับการปรบัตัวหลายประการ เพราะ



 

เม่ือห่มผา้เหลืองก็จะตอ้งส ารวมกายวาจาใหเ้รียบรอ้ย โดยท่านเจา้อาวาสได้

สรา้งเณรมาแลว้ 25 ปี ท าใหเ้ห็นความเป็นเณรของเด็กและเยาวชนมาอยา่ง
หลากหลาย มีทั้งผูท่ี้ประสบความส าเร็จและตอ้งสึกออกไปก่อนเวลาก าหนด

เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบัติอยู่ในความเป็นนักบวชได้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น

ประเด็นส าคญัท่ีท่านเจา้อาวาสเล่าใหฟั้งวา่ ตอ้งช่วยกนัป้องกนัอยา่งแข็งขนัจึง

จะช่วยใหส้ามเณรรอดพน้มาจากส่ิงยัว่ยุได ้แต่ก็ใช่วา่จะส าเร็จทุกราย 
“อันตรายของผูม้าบวชใหม่มีอย ู่

อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ เห็นแก่ปากทอ้ง  
ทนกับการอบรมไม่ได ้และรกัผูห้ญิง สิ่ งท่ี

ตอ้งแกปั้ญหามากก็คือเรื่ องผ ูห้ญิง เท่าท่ี

ผ่านมามีผูห้ญิงมาหาเณรถึงวดั ถา้เณร

คนไหนจิตยงัไม่แข็งพอก็พ่ายแพแ้ก่สิ่ งยัว่

ยจุนตอ้งสึกออกไป เพราะวา่การท าความ

ดีเปรยีบเสมือนการเข็ญครกขึ้นภเูขา พระเณรรปูไหนถา้วา่ยตามน ้าก็จะพ่าย

แพแ้ก่กิเลส เณรตอ้งอย ู่แบบทวนกระแส เม่ือเผชิญกับสิ่ งต่างๆก็เห็นวา่เป็น

อยา่งน้ันไม่ปรงุแตง่ตอ่ ใหเ้ป็นเหมือนสกัวา่แตเ่ห็นไม่ไปยดึติด”  
 

กระบวนการกล่อมเกลาเณรท่ามกลางกระแสยั่วยุ 

หลังจากท่ีฟังว่าสักระยะหน่ึงพบว่าการบวชเป็นสามเณรน้ันไม่ใช่จะ

ง่ายนัก แต่ว่าตอ้งเจอกับแรงยัว่ยุต่างๆมากมาย  เพราะฉะน้ัน การบวชเป็น

เณรมาอยู่ในวดัก็จะตอ้งมีกระบวนการจดัการเรียนรู ้ โดยเจา้อาวาสวดัท่ีดูแล

สามเณร   ส าหรบัท่ีวดัทุ่งโพธ์ิเจา้อาวาสเล่าใหพ้วกเราฟังวา่ 
“วดัทุ่งโพธิ์ เป็นวดัท่ีอย ูใ่นชนบท

จึงท าใหส้ภาพแวดลอ้มไม่เป็นอันตราย

มากตอ่สามเณร สว่นวดัสระเรยีงเป็นวดัท่ี

อย ู่ในเมือง มีสิ่ งแวดลอ้มท่ีค่อนขา้งยัว่ย ุ

มาก เชน่ เปลี่ ยนผา้เท่ียวบา้ง การท่ีวดัอย ู่



 

ในชนบทจะดแูลไดง้า่ยขึ้น อยา่งไรก็ตามเรื่ องผ ูห้ญิงยงัเป็นเรื่ องหลกัท่ีสามเณร

ตอ้งเผชิญ ซ่ึงเจา้อาวาสตอ้งหไูวตาไว และบางครัง้ตอ้งจดัการขัน้เด็ดขาด เช่น

ไปหาผูป้กครองของฝ่ายหญิงเพ่ือท่ีจะบอกเล่าเรื่ องราวใหท้ราบเพ่ือหาทาง

ป้องกันรว่มกัน  
 ประการต่อมาวดัตอ้งสรา้งมิตรกับชมุชนเพ่ือท่ีจะคอยเป็นหเูป็นตา

เรื่ องความประพฤติของสามเณร เช่นรา้นคา้ เม่ือสามเณรซ้ือสิ่ งของท่ีไม่ควร

จากรา้นก็จะมีการบอกเจา้อาวาส เพ่ือท่ีจะด  าเนินการอบรมตามกระบวนการ
ของวดัต่อไป  ท่ีวดัเณรทกุคนตอ้งปฏิบัติตามวนัิยอยา่งเครง่ครดั ไม่เช่นน้ันก็

จะกระทบตอ่ความศรทัธาของชาวบา้นตอ่สามเณรทัง้วดั จึงตอ้งมีกระบวนการ

ท่ีดตีอ่การดแูลสามเณรดว้ย” 
 

หลักสูตรการเรยีนรูก้บัหลักธรรมในชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ บุญธรรม  เท อด เ กี ยร ติ ช า ติ  ผู้อ า วุ โ ส ขอ งจั งห วัด

นครศรีธรรมราช ซ่ึงนัง่ฟังอยูน่านไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการศึกษาวา่ 
“ท่านอาจารย์ พุทธทาสบอกว่า. . .หลักสูตร

ส่งเสริมใหเ้กิดสัญชาติญาณแห่งสัตว.์.. ซ่ึงหลักสตูรใน

ปัจจบุันมีส่วนส่งเสรมิความตอ้งการหรอืความอยากของ

บุคคล ทั้งน้ีอาจมีแค่หลักสูตรของชุมชนมุสลิมท่ียังมี

ระบบการศึกษาควบคู่กับหลกัธรรม ส่วนคนไทยพทุธน้ัน

ไดห้ลุดออกมาจากหลักธรรมแล้ว ชีวิตของสามเณร

จะตอ้งมีความอดทนต่อความอยาก ถา้ขี้เกียจ ไม่อดทนก็จะเกิดอบายมขุ  ใน

ชุมชนมสุลิมการแต่งกายจะปกปิด ถา้จะมีการเปิดเผยก็จะท าต่อหน้าสามี

เท่าน้ัน ท าใหค้วามสมัพนัธห์ญิงชายโดยเฉพาะในวยัรุน่ไม่ค่อยมีปัญหา เราจะ

เห็นวา่หลกัสตูรการเรยีนในปัจจบุนัมีการซ่อนนัยยะของการสรา้งความอยาก

ใหก้ับผูห้ญิง  แตเ่ดมิการศึกษาของไทยน้ันผกูอย ูก่ับวดัเป็นหลกัสตูรการศึกษา

ท่ีเราสรา้งขึ้นเองโดยไม่ตอ้งพ่ึงพาหลักสตูรจากต่างประเทศ ท าใหก้ารเรยีน

การสอนสอดคลอ้งกับวถิวีฒันธรรม ซ่ึงเราสามารถสงัเกตเห็นไดว้า่วนัหยดุแต่



 

ก่อนใชว้นัพระ แต่เดี่ ยวน้ีเปลี่ ยนเป็นวนัหยดุตามสากล ท าใหค้นห่างไกลจาก

ศาสนามากขึ้น   ส  าหรบัการบวชเป็นสามเณร อาจจะไม่ชินในช่วงแรกแต่ถา้

ชินแลว้ก็จะสบาย” 

 จากประสบการณ์ของอ.บุญธรรมไดเ้สนอว่าหลักสูตรการเรียนของ

สามเณรควรจะมีการร่างหลักสูตรเอง โดยใหมี้การเรียนธรรมมะเป็นหลัก  

ไม่ใช่เป็นเรียนหลักสูตรสากล ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมความอยากใหก้ับ

มนุษย ์โดยอ.บุญธรรมมีความเห็นต่อเร่ืองน้ีวา่ 
“เดี๋ ยวน้ีมีหลกัสตูรโอมสกลู พ่อแม่ส่วนหน่ึงส่งเสรมิใหเ้ด็กไดเ้รยีนใน

รปูแบบน้ีกันเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหส้ามารถดแูลเรื่ องการศึกษาได ้ถา้อยากให้

เณรมีการศึกษาเพ่ือการเป็นคนตามธรรมะก็น่าจะออกแบบหลกัสตูรการเรยีน

การสอนเอง ในรปูแบบโอมสกลู ซ่ึงถา้เริ่ มไดก็้น่าจะเป็นเรื่ องดี ถา้สามารถเริ่ ม

ไดจ้รงิ”  

ซ่ึงคุณทวีไดเ้สริมเร่ืองน้ีว่า  “ถา้
เรามีระบบโฮมสคลู (home school)  ทาง
วดัน่าจะมีการริเริ่ มด ูเป็นการเรียนรูท้ั้ง

ทางโลกและทางธรรม เป็นการจัดการ

เรียนรูส้ ู่สุขภาวะ เม่ือออกเป็นฆารวาส

แลว้ก็จะมีความสขุ คนดี ชมุชนดี สงัคมก็

จะดตีามไปดว้ย” 
 

3 มูลเหตุของการบวชเป็นเณร 
 ท่านเจา้อาวาสบอกใหพ้วกเราฟังว่ามูลเหตุท่ีสามเณรเขา้มาบวช

สืบเน่ืองจากมลูเหตุ 3 ประการ คือ  
1. ฐานะทางบา้นท่ีค่อนขา้งยากจนท าใหไ้ม่สามารถเรียนในระบบได้

จึงท าใหต้อ้งแสวงหาช่องทางในการศึกษามาสู่ทางพระ   
2. การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดขึ้ น ท าใหค้รอบครัวเกิดความ

แตกแยก ครอบครวัมีปัญหา ไม่มีพ่อแม่ ท าใหล้กูตอ้งออกมาบวช   



 

3. เด็กมีทางเลือกน้อย  
โดยมีขอ้สังเกตว่า 3 ปีใหห้ลัง เด็กท่ีเขา้มาบวชไม่ไดมู้ลเหตุจาก 2  

ประการขา้งตน้ พบว่าบางครอบครวัมีลูกชายคนเดียว  เหตุผลเพราะสังคม

ภายนอกอนัตราย จึงตอ้งเขา้มาอยูใ่นการบวช เช่นบางครอบครวัลกูจะถูกกลัน่

แกลง้มากจนทนไม่ไดจ้ึงตอ้งเขา้มาบวช เพราะเขานึกถึงความปลอดภยัของลกู 
 

ศิษยเ์ก่าจากสามเณรสู่ฆารวาส 
 ในวงสนทนามีศิษยเ์ก่าเขา้มาร่วมวงดว้ยจึงเล่าประสบการณ์ในช่วง

บวชและช่วงท่ีศึกออกไปใหฟั้งวา่ 
“สกึมา 3 ปีแลว้ตอนน้ีเรยีนคณะรฐัศาสตร ์ม.รามค าแหง ตอนน้ีเรยีน

ไปไดด้ี จากการท่ีบวชมาไดป้ระสบการณ์มาก ไม่มีปัญหาเรื่ องการปรบัตัว   

การบวชเรยีนสอนใหเ้ราเรยีนรูก้ารใชช้ีวติรว่มกับผูอ่ื้น ฝึกความขยนั อดทน 

การรูจ้กัสมัมาคารวะ ท าใหส้ามารถใชช้ีวติอย ูร่ว่มกับคนอ่ืน ตอ้งไม่ท าใหค้น

อ่ืนเดือดรอ้น ถือวา่การบวชเรยีนไดฝึ้กตัวเรามาก และเป็นการสรา้งโอกาส

ใหก้ับเราทัง้การฝึกตวัเองและโอกาสทางการศึกษา” 
 

สุดทา้ยพรจากเจา้อาวาส 

ช่วงสุดทา้ยเจา้อาวาสไดฝ้ากขอ้คิดไวก้ับเราว่า “ถา้เราพดูถึงวดักับ
การบม่เพาะ ในปัจจบุนัยงัไม่สามารถไปถึงไดใ้นขัน้น้ัน แต่สิ่ งท่ีก าลงัท ามาน้ัน

ท าใหเ้ห็นมมุมองของวดักับเยาวชน ใหส้ังคมรบัร ูว้า่ เม่ือเขาเขา้มาบวชเป็น

พระแลว้เขาสามารถบรรยายธรรมได ้  และเราจะท าอยา่งไรใหเ้กิดครพูระ

มากขึ้น เพราะในปัจจบุันครนู้อยลงทกุที เรื่ องน้ีรฐับาลไม่ไดคิ้ดมาก่อน แต่

พระเจา้อย ูห่วัตัง้งบ 70 ลา้น เพ่ือการสนับสนุน  
โดยขณะน้ีในเขตการศึกษา ไดส้่งเสรมิใหมี้การเรียนการสอนธรรม

ศึกษากับนักเรยีนระดบั ป.5 – ม.1  โดยในขณะน้ีไดส้ามเณรจากวดัสระเรยีง
มาเป็นครชู่วยสอน ซ่ึงถือว่าเป็นการส่งเสริมใหเ้ณรท าประโยชน์เพ่ือสังคม   

การเรียนสายสามัญ วดัถกูลดบทบาทไปมากแลว้  เม่ือมาช่วงหลัง วดัเลย



 

กลายเป็นสถานท่ีการศึกษาทางเลือก เป็นทางเลือกส าหรบัคนท่ีโอกาสไม่

เอ้ืออ านวย แมว้า่เราจะเรยีนสายสามัญแต่วา่ก็ไม่ลืมการเรียนนักธรรมและ

บาล ี การบวชเป็นเณรมีเป้าหมายเพ่ือการสรา้งคน เป้าหมายอย ูต่รงน้ี... 

 . . . วัดความจริง เ ป็นพื้ น ท่ี ท่ี

ตอ้นรับทุกศาสนา เวลาอาบังมาขาย

ขนมก็ชวนใหพ้กัท่ีวัด วันน้ีท่ีเขา้มารว่ม

ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี และขอเรายืนอยู่ดว้ย

สติและสมาธิรวมกับมันสมองของ

ตวัเอง ในสังคมมีคนหลายแบบ ใหเ้รา

เช่ือมั่นกับจุดยืนท่ีดีของตวัเอง เรามีวัยนัน้เพียงครัง้เดียว เราตอ้งใชใ้ห้

เป็นประโยชน์ท่ีสุด ชีวิตวัยเรียนเป็นชีวิตท่ีมีความสุขท่ีสุด ขอให้วัยรุ่น

เป็นเพชรนิลจนิดา ท่ีย่ิงนอ้ยย่ิงแพง ขอฝากและเตอืนสตเิอาไว”้ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตลาดนดัจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถิ่นภาคใต ้
หอ้งยอ่ย : โรงเรียนกบัการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน 

“โรงเรยีนชีวิต : แหล่งเรยีนรูแ้ละบ่มเพาะเยาวชน” 
 

ผ่านการทานม้ือเท่ียงอนัแสนอร่อย บทสนทนาบนโต๊ะอาหารก็ออก

รสไม่แพอ้าหารเช่นกัน หลายๆโต๊ะพูดคุยถึงเร่ืองราวในตลาดท่ีไดไ้ปจบัจ่าย

ขายความรู ้น ามาแลกเปล่ียนกันระหวา่งรบัประทานอาหาร บนโต๊ะอาหารมี

ทั้งคนฟัง ทั้งคนพูดสลับกัน แต่ส่ิงท่ีทุกคนทั้งโต๊ะมีเหมือนกันนัน่คือ สายตา

แห่งความสนใจและรอยยิ้ มท่ีเป้ือนใบหน้า ก่อนเวลาอาหารเท่ียงจะหมดลง 

หลายคนแวะท าธุระส่วนตัว ก่อนเขา้หอ้งประชุมกลาง และแยกยา้ยไปประจ า

ตลาดนัดบ่ายของแต่ละคน 
 ตลาดนัดในยามบ่าย ยงัคงคึกคกั หลายคนจบัจองท่ีนัง่เป็นของตนเอง  

 แมส้ถาบนัครอบครวัจะเป็นสถาบนัหลกัของสงัคม แต่โรงเรียนก็เป็น

สถาบันหน่ึงท่ีบ่มเพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงมีความส าคัญไม่แพก้ัน วนัน้ีตลาด

นัดของเรามีพ่อคา้ท่ีเป็นถึงผูอ้ านวยการโรงเรียน และอาจารยแ์ต่ละโรงเรียน

มาเล่าเร่ืองราว และแลกเล่ียนประสบการณ์การท างานกบัเยาวชน โดยการคิด

นอกกรอบ กรอบของระบบการศึกษาในปัจจุบนั 
 เราจะไดฟั้งเร่ืองราวของตัวอย่าง 3 โรงเรียนในทอ้งถ่ิน โรงเรียนแรก
เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีผูบ้ริหารและครพูานักเรียนขา้มพน้จากกบัดักของ

การศึกษาไดอ้ยา่งไร โรงเรียนท่ี 2 เป็นระดับมธัยมศึกษา ท่ีอาจารยท่์านหน่ึง
พาเด็กเรียนรูชี้วิตผ่านการอ่านและการเขียน (วรรณกรรมเพ่ือชีวิต) และ

โรงเรียนท่ี 3 กลุ่มนักเรียนพาตัวเองออกมาเรียนรูน้อกหอ้งเรียน (นอก
หอ้งเรียนหมายถึงทั้งในโรงเรียนเองและในชุมชน) และมันไดช้่วยเขา “เติม
เตม็” ตวัเองอยา่งไร 
 แมโ้รงเรียนแต่ละแห่งท่ีกล่าวมา จะเร่ิมตน้การบ่มเพาะเยาวชนดว้ย

กิจกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน คร ูหรือนักเรียน แต่ลว้นแลว้แต่มีองคป์ระกอบ



 

ของการยึดโยง “บา้น วัด โรงเรยีน” เขา้ดว้ย หากแต่บา้นในความหมายของ
ชุมชนมากกวา่ในความหมายของผูป้กครองนักเรียน วดัในความหมายของการ

พัฒนาดา้นในมากกว่าการเขา้ไปท าบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือโรงเรียนใน

ความหมายท่ีกวา้งกวา่การมีนักเรียนยืนเคารพธงชาติและนัง่ฟังครหูน้าสลอน

ในหอ้ง 
การแลกเปล่ียนในช่วงบ่ายของหอ้งน้ี จึงเป็นบรรยากาศท่ีสนุก เพราะ

เด็กและเยาวชนไดร้ว่มแลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยมีผูเ้ป็นผูจุ้ดเช้ือไฟใหเ้ด็ก

มีพลงัท่ีน าเร่ืองราวเหล่าน้ีไปถ่ายทอด และท่ีส าคญัน ามาปรบัใชก้บัตนเอง 
 

โรงเรยีนมีชีวิตท่ีโพธ์ิทอง 

 เร่ิมจากเร่ืองราวชองโรงเรียนโพธ์ิทอง ท่ี

ผูอ้ านวยการท่านเล่าใหเ้ราฟังวา่สภาพแวดลอ้มรอบๆ

โรงเรียนจะมีส่ิงมอมเมาเยาวชนเช่น บ่อนววั ไก่ ปลา

กดั รา้นเกมส ์ท่านจึงหาวิธีขบัไล่สงัคมบริโภคนิยมให้

ลูกๆของท่าน เด็กเกือบ 100 % จึงถูกบ่มเพาะดว้ย

เศรษกิจพอเพียง การคิดนอกกรอบ โรงเรียนท า 3 
อยา่ง 
 1. ดีโดยการเห็นตวัอยา่งท่ีดี 
 2. เรียนเก่ง และใชชี้วติประจ าวนัเป็น 
 3. มีคุณธรรม  

การท างานเพ่ือเด็ก ท่านไม่เคยขอทุน ไม่เคย

บอกใคร ไม่ท าเพ่ือเงินทุนของรฐับาล 

น้องณัฐวุฒิ   จิตรโภชน์  ลูกศิษฐ์ยอด

กตัญญู บอกเล่าให้เรารู ้จักโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง

เพ่ิมเติมว่า...ส่วนตัวเชา้เขา้เรียน เย็นขายลูกช้ิน ส่ง

ตัวเองเรียน ปัจจุบันเรียนม. 4 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาภาคใต้ ควบคู่กับเ รียนมหาวิทยาลัย



 

รามค าแหง คณะนิติศาสตร์ สมัยอยู่โรงเรียนโพธ์ิทองก็สอนดนตรีไทย และ

สอนวงโยธวาทิตใหก้บัน้อง ป.6  น้องแตม้เล่าอยา่งภูมิใจวา่ “โรงเรยีนเป็นท่ี
บ่มเพาะตนเองจริงๆ โรงเรียนท าให้รู ้จักกับค า ว่าให้โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน”  
 

โรงเรยีนเล็กๆท่ีปฏิวัตกิารศึกษาใหเ้ป็นการเรยีนรูเ้พ่ือชีวิต 
โรงเรียนเล็กๆซ่ึงตั้ งอยู่ในต าบลโพธ์ิเสด็จ  อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กลบัซ่อนความยิ่งใหญ่เอาไว ้เป็นความลบัส าหรบัการสรา้ง

คนท่ีเป็นเยาวชน ใหพ้วกเขาเติบโตจากด้านในเป็นหลัก ท่ามกลางปกติ

ธรรมดาของความเป็นโรงเรียน เราแทบมองไม่เห็นส่ิงท่ีซ่อนเอาไวข้า้งใน หาก

ไม่สมัผสัในขั้นลึกลงไป ส่ิงท่ีพอจะสงัเกตไดบ้า้งวา่โรงเรียนน้ีน่าจะไม่ธรรมดา

เหมือนโรงเรียนทัว่ๆไป ก็คือสภาพของภมิูทศัน์โดยรอบของโรงเรียน  
ท่ีน่ีบรรยากาศโดยทัว่ไปค่อนขา้งท่ีจะรม่รื่นดว้ยตน้ไม ้ตั้งแต่ดา้นหน้า

โรงเรียนจนถึงดา้นหลังและบริเวณรอบๆถูกออกแบบใหส้ามารถกลายเป็น

สถานท่ีเรียนรูข้องนักเรียนไดท้ั้งหมด หรือถา้สังเกตใหดี้จะพบวา่โรงเรียนทั้ง

โรงเรียนกลายเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรูข้องเด็กไดท้ั้งหมดเลย โรงเรียนท่ีน่ี

จึงกลายเป็นท่ีเรียนรูข้องเด็กได้ ดว้ยการเรียนรูท่ี้เรียกวา่การเรยีนรูแ้บบซึม

ซับ 
หลงัจากฟังนักเรียนและผอ.โรงเรียนเล่าใหฟั้ง ก็จะพบว่าโรงเรียนวดั

โพธ์ิทองกลายเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นการฝึกคนใหเ้ป็นคนดี มากกว่าการเน้น

ความรูใ้นต ารา เพราะฉะน้ันทั้งส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน กระบวนการเรียนการ

สอน และรูปแบบการสอนของครู ลว้นใส่ใจกับการพัฒนาคนใหเ้ป็นคนดี

มากกว่าคนเก่ง เราจึงเห็นเด็กนักเรียนท่ีน่ีมีความสุขกับการเรียน สังเกตได้

จากบรรยากาศของวันเสาร์อาทิตย์ เด็กนักเรียนท่ีน่ีจะมาท ากิจกรรมกันท่ี

โรงเรียนทั้งรุน่พ่ีรุน่น้อง ท่ีจบไปแลว้ก็ยงัมาท ากิจกรรมรว่มกบัน้องๆท่ีน่ี 
ผอ.บอกวา่ท่ีน่ีสอนกนัไดทุ้กเวลา นักเรียนท่ีน่ีจะมีความผูกพนักบัครู

มาก แม้ว่าจบไปแล้วก็ยังแวะเวียนเข้าท ากิจกรรมกับครูท่ีน่ีอยู่บ่อยครั้ง 



 

บางครั้งมานอนคา้งท่ีโรงเรียนก็มี กล่าวไดว้่าเป็นการเรียนรูก้ันตลอดเวลา...

ส่ิงท่ีน่าสนใจเรียนรูก็้คือว่าท าไมท่ีน่ีจึงกลายเป็นโรงเรียนท่ีมีชีวิตและสรา้ง

นักเรียนโดยการเน้นใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์จนกลายเป็นพ้ืนท่ี ท่ีนักเรียนคิดถึง

ตลอดเวลา... 
 

ท าใหโ้รงเรยีนท่ีน่ีกลายเป็นหอ้งเรยีนท่ีย่ิงใหญ่ 
ส าหรับการออกแบบการเรียน

การสอนของท่ีน่ี เป็นการออกแบบใหท้ั้ง

โรงเรียนเป็นสถานท่ีเรียนรูข้องนักเรียน

ไดท้ั้งหมด  รวมทั้งกระบวนการเรียนการ

สอนในยามปกติด้วย ท่ีส าคัญคือครูทุก

คนช่วยกันท าใหโ้รงเรียนท่ีน่ีเป็นแหล่ง

เ รี ยน รู ้ ท่ี มี ค ว าม สุ ข ขอ ง เ ด็ ก ทุ กคน 

เพราะฉะน้ันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนการสอน หรือ

แมก้ระทัง่ครูผูส้อน ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เป็นผูส้รา้งใหเ้ด็กท่ีน่ี

สามารถเติบโตและเป็นคนดีได ้ผิดกบัในโรงเรียนอ่ืนๆโดยปกติเราจะเห็นกลุ่ม

กิจกรรมต่างๆท่ีจดัขึ้ น เพ่ือเสริมสรา้งการเรียนรูข้องเด็ก แต่ก็ยงัจ ากัดอยู่ใน

ลักษณะกลุ่ม ไม่สามารถขยายใหก้ลายเป็นกระบวนการเรียนการสอนทั้ง

โรงเรียนได ้ 
ผู้ อ า น ว ยก า ร ซ่ึ ง ก ล า ย เ ป็ น

แม่แบบของการเรียนรู ้เป็นครูซ่ึงทุ่มเท

เสียสละอยา่งมากต่อการจดัการเรียนการ

สอนของโรงเรียน ใหก้ลายเป็นสถานท่ี

สรา้งคนใหเ้ติบโตเป็นคนดี ด้วยการใช้

ชีวิตอยู่ท่ีโรงเรียนตลอด 24 ชัว่โมง และ

ใชเ้งินเดือนเกือบทั้งหมดในแต่ละเดือน

ส าหรบัการสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียน ดว้ยความทุ่มเทดังกล่าว 



 

ท าใหค้รคูนอ่ืนๆศรทัธาและเห็นวา่ส่ิงท่ีผอ.ท าเป็นประโยชน์ จึงท าใหค้รทุูกคน

รว่มกนัท างานเพ่ือการพฒันานักเรียนอยา่งเต็มท่ี 
เม่ือปัจจยัดา้นสถานท่ีพรอ้มพอ ครก็ูจริงจงัในการสอน ส่ิงท่ีส าคญัอีก

ประการหน่ึงท่ีจะท าใหท่ี้น่ีเป็นหอ้งเรียนท่ียิ่งใหญ่ คือกระบวนการเรียนการ

สอนนัน่เอง ท่ีน่ีจดักระบวนการเรียนการสอนในรปูแบบการบูรณาการโดยใช้

ฐานของชีวติเป็นตั้วตั้ง ส่วนอ่ืนๆลว้นเป็นปัจจยัเขา้มาเสริม  เม่ือมีทิศทางการ

เรียนการสอนแบบน้ี ท าใหก้ระบวนการทั้งหมดกลายเป็นปัจจยัเพ่ือเสริมการ

เรียนรูข้องนักเรียนทั้งหมด 
ท่ีส าคญัมากไปกวา่น้ันก็คือ การเรียนการสอนของท่ีน่ีกลายเป็นการ

สรา้งกระบวนการเรียนรู ้นัน่หมายความวา่ โรงเรียนจะเป็นสถานท่ีในการบ่ม

เพาะคน ดว้ยการสรา้งโอกาสใหนั้กเรียนแสวงหาการเรียนรูข้องตัวเองอย่าง

เต็มท่ี 
นางสาวอรุณรตัน์ รอดรงันก ศิษยเ์ก่าของท่ีน่ีเล่าใหฟั้งว่า “โรงเรยีน

ท่ีน่ีสอนใหเ้รารูจ้กัตวัเอง เราไดไ้ปเรียนรูใ้นสถานท่ีต่างๆเยอะมาก การ

รูจ้กัตวัเองเป็นเรื่องส าคญัมาก” กระบวนการเรียนรูข้องท่ีน่ีจึงไม่หยุดอยูแ่ค่
ภายในโรงเรียน แต่จะเช่ือมโยงกับการเรียนรูข้า้งนอก ผ่านกิจกรรมต่างๆท่ี

หน่วยงานภายนอกจดัขึ้ น รวมทั้งกิจกรรมท่ีกลุ่มเยาวชนคิดคน้ขึ้ นมาเอง 
ดว้ยองค์ประกอบทั้งหมด ท าใหโ้รงเรียนท่ีน่ีกลายเป็นหอ้งเรียนท่ี

ยิง่ใหญ่ส าหรบัการบ่มเพาะใหเ้ยาวชนกลายเป็นคนท่ีเต็มคน... เราสนทนากนั

ใตถุ้นอาคารเรียนท่ามกลางรอยยิ้ มตลอดเวลาของ ผอ.ชื่อประพงศ ์ชตูรงั 
 

ปัจจยัใหญค่อืครูปฏิวัตติวัเองแลว้ 

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับการขับเคล่ือนใหโ้รงเรียนวัดโพธ์ิทอง 

กลายเป็นโรงเรียนท่ีมีชีวติคือ  ครท่ีูน่ีปฎิวติัตวัเองแลว้ โดยเฉพาะผูอ้ านวยการ

โรงเรียนปฏิบติัใหเ้ห็นเป็นตัวอยา่ง ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีส าคญั

ท่ีสุดนัน่คือ “อยู่ใหเ้ห็น ท าใหเ้ป็นตวัอย่าง” ครท่ีูน่ีปฏิวติัตัวเองอยา่งน้อย 2 
เง่ือนไขหลกัคือ  



 

1. ท าใหต้ัวเองเป็นครูท่ีสอนศิษยด์ว้ยความรกัและทุ่มเทใหนั้กเรียน
เติบโตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ   

2. ในกระบวนการเรียนการสอน ได้หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพชีวติเขา้ไปดว้ย ท าใหใ้นเวลาเรียนไม่ไดมี้เฉพาะความรูใ้นต าราเท่าน้ัน 

แต่เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริง  เม่ือมีปัจจยัทั้งสองประการเป็นส่ิงเอ้ือ 

ท าใหก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีน่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ โดยเน้นความสุขของ

ผูเ้รียน 
เม่ือครมีูความสุขในกระบวนการเรียนการสอนจึงสามารถท าใหชี้วิต

การเรียนท่ีน่ีเป็นชีวิตการเรียนท่ีมีความสุข เพราะว่าครูปฏิวติัตัวเองแลว้... 

ความจริงในระบบการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถม  ครูจะมี

ความส าคัญมากต่อกระบวนการเรียนการสอน ท่ีจะท าให้เด็กนักเรียน

กลายเป็นคนดีและมีความสามารถ ครูเป็นอย่างไรก็มีแนวโน้มจะส่งผลให้

นักเรียนเป็นเช่นน้ันดว้ย  
 

ครท่ีูน่ีปฎวิัตติวัเองอย่างไร  

ครูท่ีน่ีมีอยู่ดว้ยกันทั้งหมด 10 คน เป็นครูผูห้ญิง 9 คนและผูช้าย 1 
คน ไม่มีนักการภารโรง เพราะฉะน้ันภาระของภารโรงจึงตกเป็นของครผููช้าย

คนน้ัน ซ่ึงเม่ือทราบวา่ครูคนน้ันคือผอ.โรงเรียนนัน่เอง ท าใหรู้สึ้กวา่ผอ.คนน้ี

ทุ่มเทเพ่ือการพฒันาโรงเรียนและพฒันานักเรียนดว้ยชีวิตทั้งหมดท่ีมีอยู ่ท่ีน่ีมี

นักเรียน 160 คน เป็นโรงเรียนระดับชั้นประถม  ผอ. บอกวา่ครท่ีูน่ีแบ่งเป็น 2 
พวกคือ กลุ่มแรกคือครทูั้ง 8 คน กลุ่มท่ีสองคือผอ.เอง หากถามวา่คุณครท่ีูน่ี
ปฏิวติัตัวเองอยา่งไร จากการสงัเกตจะพบวา่ ครท่ีูน่ีทุ่มเทใหก้ับการเรียนการ

สอนค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกับครูในโรงเรียนทัว่ไป ครจูะช่วยกนัสอน และใน

การสอนก็ไม่ไดส้อนเฉพาะวชิาการ แต่สอนวชิาชีวติใหก้บันักเรียนดว้ย 

ครูท่ีน่ีจะประพฤติเป็นแบบอย่างใหก้ับนักเรียนไดเ้ห็นโดยการท าให้

เป็นตวัอยา่งเร่ิมจากท่านผอ.ดว้ยการใชชี้วติแบบพอเพียง  



 

“ผมอย ูท่ี่น่ีมานานแลว้ นอนท่ีน่ีท างานท่ีน่ีตลอด 24 ชัว่โมงผมอาจ
เป็น ผอ.ท่ีท างานมากท่ีสดุในประเทศไทย เพราะท างานตลอด 24 ชัว่โมงเป็น

ทกุอยา่งจากภารโรงถงึผ ูบ้รหิาร เสื้อผา้ของผมซักเองและแขวนอย ูห่น้าหอ้งน ้า

ไม่ไดเ้ก็บไว ้เพราะอยากใหเ้ห็นวา่เราไม่ไดส้รา้งภาพ ทกุอยา่งสามารถเป็น
การเรยีนร ูก้ับเดก็ไดห้มด ถา้เราจะสอนเด็กเรื่ องความพอเพียงเราก็ตอ้งท าให้

เห็นก่อน... 
...ผมไม่เสียดายกับการใชเ้งินเดือนเกือบทั้งหมดท่ีมี ในการสรา้ง

โอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนร ูแ้ละเติบโต เพราะเรามีงบประมาณไม่มาก จงึตอ้งใชเ้งิน

ของตัวเองในการสรา้งโอกาสใหเ้ด็ก เพราะเขาไม่มีโอกาสเหมือนกับเราตอน

เดก็ๆ เพราะฉะน้ันครตูอ้งเป็นผูท่ี้สรา้งโอกาสใหก้ับเขา”  

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีน่ีมีการ

ปฏิวติัตัวเองท่ีน่าช่ืนชม จนแทบไม่เช่ือว่า

จะมีครูท่ีทุ่มเทขนาดน้ี อย่างแรก ผอ.ใช้

ชีวติท่ีโรงเรียนตลอด 24 ชัว่โมง ท าหน้าท่ี
เกือบทุกหน้าท่ีท่ีจะท าได้ ตั้งแต่ภารโรง

จนถึงผูบ้ริหาร เพราะท่ีน่ีไม่มีภารโรง ผอ.

ตอ้งท าหน้าท่ีแทนเพราะว่าเป็นครูผูช้าย

คนเดียว แต่ไม่เป็นปัญหาเพราะ ผอ.ใชท่ี้น่ีเป็นบา้น นอนท่ีโรงเรียน พัฒนา

โรงเรียน เหมือนบา้นของตัวเอง  ประการต่อมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง กิน

รว่มกบันักเรียน มีรถจกัรยานยนต์เก่าๆแค่คนัเดียว ไม่ซ้ือรถยนต์ เอาเงินและ

เวลาไปทุ่มเทกบัการพฒันานักเรียน  

ดว้ยการเอาจริงเอาจงัของผูอ้ านวยการโรงเรียน ท าใหค้รผููส้อนอีก 9 
คน พยายามด าเนินตามดว้ยการตั้งใจสอน และท าใหก้ระบวนการเรียนการ

สอนเป็นการฝึกใหเ้ด็กรูจ้ักคิด ผ่านแนวคิดคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

และเป็นผูป้ฏิบติัตวัใหนั้กเรียนเห็นถึงความพอเพียงดว้ย 

ประการต่อมาก็คือ รปูแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นใหนั้กเรียนเป็น

คนดี โดยท่ีครูได้ออกแบบใหเ้ป็นการสอนในลักษณะของการบูรณาการ 



 

กล่าวคือ มีการเรียนการสอนทั้ งวิชาสามัญและวิ ชาท่ีเก่ียวกับชีวิตจริง 

โดยเฉพาะเร่ืองคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงยึดถือเป็นเร่ืองส าคัญ

ส าหรบัโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง  
ผอ.จะใชเ้วลาทุกช่วงท่ีมีโอกาสในการสอนนักเรียนท่ีน่ี แต่เป็นการ

สอนวชิาชีวติ สอนดว้ยความรกัและหวงัดี เพ่ือใหเ้ขารูจ้กักบัชีวติใหม้ากขึ้ น ผอ.

เล่าใหฟั้งวา่ 
“นักเรยีนท่ีน่ีเนน้การเป็นคนดีไม่เน้นมากส าหรบัการเป็นคนเก่ง ของ

จรงิคือการปฏิบตัิ ส่วนต าราเป็นเพียงตวัหนังสือเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันผมจะไม่

เครยีดกับการท่ีเด็กไดเ้กรดไม่สงู แต่จะตอ้งพัฒนาใหเ้ขาเป็นคนดี จึงสอนเขา
ตลอดเวลาในการปฏิบัติตัว ท าให ้ผอ.กับเด็กสนิทกันเพราะเราจะช่วยเขา

เกือบทกุเรื่ อง แมว้า่จะจบไปแลว้เขายงัระลึกถึงและกลบัมาท ากิจกรรมกันต่อ

รว่มกับนอ้งๆ” 
 

เพราะโลกกวา้งจงึถางทางใหน้กัเรยีนรูโ้ลกขา้งนอก 
การเรียนอย่างหน่ึง ซ่ึงครู ท่ี น่ี

ทุ่มเทให้กับนักเรียน คือการแสวงหา

โอกาสให้กับนักเรียนได้ไปเรียนรูน้อก

หอ้งเรียน ซ่ึงจะมีส่วนส าคญัในการช่วยให้

นักเรียนได้เรียนรูใ้นส่ิงท่ีไม่เคยรู ้ และ

ฝึกฝนการท างานร่วมกับเพ่ือนๆและ

หน่วยงานขา้งนอก ซ่ึงกระบวนการใน

ลกัษณะเช่นน้ีจดัขึ้ นเป็นประจ าทุกเดือน  ในสถานท่ีและรูปแบบการเรียนรูท่ี้

แตกต่างกัน ดว้ยกระบวนการดังกล่าวน้ีท าใหเ้ด็กท่ีน่ีค่อนขา้งไดเ้รียนรูโ้ลก

กวา้ง แมว้า่จะเป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทก็ตาม  
การเ รียนรู ้นอกห้อง เ รียนถูกออกแบบให้เ ป็นส่ วนห น่ึ งของ

กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงครูได้ทุ่มเทค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ



 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่ีทุ่มเทมากกบัการสรา้งโอกาสใหก้บันักเรียน ท่านบอก

ใหฟั้งวา่  
“ครคืูอผูท่ี้จะสรา้งโอกาสใหก้ับเด็กในสมัยท่ีผมเป็นเด็กร ูว้า่เราไม่มี

โอกาสท่ีจะไปเรยีนรูส้ิ่ งอ่ืนๆ เม่ือเรามาเป็นครทู าใหต้อ้งสรา้งโอกาสเหล่าน้ี

ใหก้ับนักเรยีนของเรา จงึไม่เสียดายกับการทุ่มเทเวลาและเงินทองส าหรบัการ

เสรมิใหเ้ขาไดมี้โอกาสเรยีนร ู”้   
 

การไปเรียนรูน้อกหอ้งเรียนของ

นักเรียนท่ีน่ีไม่เคยลืมส่ิงหน่ึง นัน่คือ “จิต
อาสา” เด็กท่ีน่ีจะรูจ้ักค าน้ีและพกติดตัว
อยู่เสมอ เม่ือมีกิจกรรมการเรียนรูน้อก

โรงเรียน ไม่วา่กิจกรรมเหล่าน้ันจะเป็นไป

ในรปูแบบไหน เด็กท่ีน่ีก็จะฝึกกิจกรรมจิต

อาสาไปดว้ยเสมอ เช่น เวลาไปหอ้งสมุด

ในสถานท่ีอ่ืนๆ ก็จะช่วยจดัหนังสือดว้ย และส่ิงท่ีท าเป็นนิสยัไม่วา่เวลาไหนก็

คือ การยกมือไหวก้ล่าวค าขอบคุณเวลาซ้ือของ และสวดมนต์ก่อนกินขา้วทุก

ครั้ง 
โดยน้องๆเล่าใหฟั้งเพ่ิมเติมวา่ “เม่ือซ้ือขา้วมาพรอ้มกันแลว้ ก็จะสวด

มนตก่์อนกินขา้ว คนท่ีอย ูร่ว่มในสถานท่ีน้ันก็จะร ูส้ึกตื่ นเตน้และแปลกใจกับ

กิจกรรมท่ีนักเรยีนก าลงัท า บางครัง้ผ ูส้ื่ อขา่วถึงกับมาขอถา่ยรปูและบ่อยครัง้ท่ี

แม่คา้มักจะลดค่าอาหารหรอืเติมใหเ้พ่ิมเน่ืองจากประทับใจในการยกมือไหว ้

และแสดงค าวา่ขอบคณุ” ส่ิงเหล่าน้ีจะถกูฝึกจนกลายเป็นนิสยัประจ าตวั 

ส าหรบักิจกรรมนอกโรงเรียนท่ีเด็กท่ีน่ีนิยมท า แบ่งเป็น 2 กิจกรรม
หลัก คือ กิจกรรมจิตอาสา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีตั้งใจไปบ าเพ็ญประโยชน์ใน

สถานท่ีต่างๆ และกิจกรรมเรียนรูซ่ึ้งเป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้ นตาม

สถานท่ีต่างๆ เด็กท่ีน่ีจึงมีโอกาสท่ีจะเรียนรูก้บักิจกรรมมากมาย ไม่เฉพาะใน

พ้ืนท่ีเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถึงต่างจงัหวดัและกรุงเทพดว้ย 



 

กิจกรรมซ่ึงจัดเป็นประจ าใชง้บของผอ.ซ่ึงเป็นเงินส่วนตัว เงินเดือน

ของ ผอ.จึงไม่เคยเหลือเลย เม่ือไดเ้งินมาจะใชส้ าหรบัการเรียนรูข้องเด็กหมด  

ผอ.ท่ีน่ีจึงใชเ้งินเดือนต่อเดือน..แต่น่ีคือความสุขของผอ. เพราะไดเ้ห็นเด็ก

เติบโตขึ้ นทุกวนั พรอ้มๆกบัการเติบโตทางดา้นในนัน่คือ “การรูจ้กัตวัเอง” 
 

ความสุขของเด็กในโรงเรยีนเล็กๆ 
ส่ิงท่ีส าคัญก็คือว่านักเรียนท่ีน่ีลว้นเป็นผู้ท่ีมีความสุขในการเรียน

เพราะว่าครูสามารถจดักระบวนการเรียนรูข้องเด็กท่ีน่ีไดอ้ย่างมีความสุข ครู

ทุ่มเทใหก้บัการเรียนการสอนและเป็นกนัเองกบันักเรียน และท่ีส าคัญการมา

เรียนท่ีน่ีได้รับโอกาสให้เรียนรู ้ส่ิงต่างๆมากมาย ด้วยการทุ่มเทของคร ู

โดยเฉพาะผูอ้ านวยการโรงเรียนเป็นคนท่ีทุ่มเทมาก  
น้องอาร์ เล่าใหฟั้งว่า “แมว้า่เรา

จะไปเรยีนท่ีอ่ืนแลว้แต่วา่ท่ีโรงเรยีนใหม่ก็

ไม่เหมือนเดิม ท่ีโน้นครจูะสอนเราเฉพาะ

เรื่ องเรียน สอนเสร็จแลว้ก็ออกจากหอ้ง

โดยไม่สนใจเราอีก ไม่เหมือนกับอย ู่ท่ีน่ี

เราจะร ูส้ึกถึงความอบอุ่น ครเูป็นกันเอง

เราจึงร ูส้ึกวา่อยากกลบัมาท ากิจกรรมท่ีน่ี

อีก และมกัจะกลบัมารวมตวักันเสมอเพ่ือท ากิจกรรม” 
นักเรียนท่ีน่ีค่อนขา้งมีความประพฤติท่ีน่ารักมาก โดยเฉพาะมีการ

ปฏิบัติสวดมนต์เป็นกิจวตัรประจ าวนัทั้ง 3 เวลา มีกิริยามารยาทท่ีเรียบรอ้ย 

ทั้งน้ีเพราะวา่พวกเขามีครแูละกระบวนการเรียนรูท่ี้ดี ซ่ึงกล่อมเกลาใหพ้วกเขา

เติบโตทั้งการเรียนและการเติบโตของจิตใจ 
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง โรงเรียนคือบา้นหลงัท่ีสองท่ีพวก

เขาจะตอ้งแวะเวียนมาท ากิจกรรมบ่อยครั้งบาง เดือนท ากิจกรรมกนัเกือบทุก

วนัหยุด ในวนัท่ีโรงเรียนเปิด ตอนเย็นหลงัจากเลิกเรียนแลว้ ก็แวะเวียนมายงั



 

โรงเรียน ช่วยผอ.ท างานในโรงเรียนและท ากิจกรรมต่างๆตามวาระ การเรียนรู ้

ของเด็กท่ีน่ีจึงเกิดขึ้ นตลอดเวลาท่ามกลางการเรียนรูท่ี้ไม่รูจ้บ 
 

ท าไมพวกเขาจงึกลับมาท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนเดิม 
 เป็นปรากฏการณ์ไม่บ่อยนักท่ี

เราจะพบเห็นเด็ก ท่ีจบจากโรงเ รียน

ประถมไปแล้ว ราว 5 ปี ยังกลับมาท า
กิจกรรมกับโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองทั้งๆท่ี

โรงเรียนใหม่ท่ีไปเรียนก็มีกิจกรรมใหท้ า

เช่นกัน การแสดงออกของแด็กท่ีน่ีจึงเป็น

การบ่งบอกใหเ้ห็นถึงความรักและความ

ผกูพนักบัโรงเรียนชั้นประถมของพวกเขา   
 โดยเฉพาะกบัผูอ้ านวยการโรงเรียนท่ีเด็กๆจะสนิทเป็นพิเศษเน่ืองจาก

ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดี เสียสละเพ่ือเด็กมาตลอด  ความผูกพันท่ีท ากิจกรรม

รว่มกนัท าใหเ้ด็กท่ีน่ียงัระลึกถึงครแูละผูอ้ านวยการท่ีน่ีเสมอ เพราะฉะน้ันเม่ือ

มีโอกาสก็จะเขา้มาเยี่ยมเยียนและท ากิจกรมต่างๆเสมอ  ความผูกพนัระหวา่ง

นักเรียนและโรงเรียนท่ีน่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นเพราะวา่การท างานร่วมกนัเท่าน้ัน แต่วา่

เกิดจากความผูกพันดา้นความรูสึ้กท่ีผูอ้ านวยการโรงเรียนทุ่มเทกับการจัด

กระบวนการใหก้ับนักเรียน แมก้ระทัง่เงินเดือนของตัวเองก็ใชส้ าหรบัการจดั

กระบวนการเรียนรูใ้หก้บันักเรียนจนหมด และอยูร่ว่มกบัเด็กตลอดเวลา ไม่วา่

จะเป็นการท ากิจกรรมในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน 
 นอกจากน้ีแลว้ความสัมพันธ์กับชุมชนซ่ึงเป็นผูป้กครองของนักเรียน 

ผูอ้ านวยการก็มีความสนิทสนมและใหก้ารช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชนจึงเป็นไปอยา่งดียิ่ง เพราะฉะน้ันเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีจะตอ้งพา

เด็กไปเรียนรูน้อกโรงเรียนจึงไดร้บัการสนับสนุนอยา่งเต็มท่ี และผูป้กครองก็

ไวว้างใจใหท้ ากิจกรรมรว่มโรงเรียน 
 



 

 ในการปฏิ บั ติ ห รื อออกแบบ

กิ จ ก ร ร ม ก า รพัฒน า นั ก เ รี ย น จึ ง มี

ผู้ปกครองเขา้มามีส่วนร่วมด้วย และใน

การจัด กิ จก รรมหลายครั้ ง เ ป็นการ

ออกแบบใหผู้ ้ปกครองเป็นส่วนหน่ึงของ

การท ากิจกรรม ท าใหผู้ป้กครองเกิดการ

เรียนรูท่ี้ส าคัญว่าโรงเรียนมีความจริงจัง

ในการจดัการเรียนการสอน และท่ีส าคัญไปกว่าน้ัน คือการลงไปเยี่ยมบา้น

และรูจ้กักบัผูป้กครองของนักเรียนอยา่งทัว่ถึง และใหก้ารช่วยเหลือบุตรหลาน

อย่างจ ริงจังและจ ริงใจตลอดเวลานับสิบปี ท่ีผู้อ านวยการมาอยู่ ท่ี น่ี  

ความสัมพันธ์ทั้ง 3 ฝ่ายคือบา้น โรงเรียนและวดักลายเป็นกระบวนการสรา้ง
การเรียนรูท่ี้ส าคญัยิง่ของโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง  
 

เด็กจากไหนก็ไม่รู.้.. 
แตม่ามั่วสุมทางปัญญาแสวงหาการเรยีนรูก้นัท่ีน่ี 

 ในช่ ว ง วัน เ ส าร์ อ า ทิ ต ย์ เ ด็ ก

นักเรียนจะชอบมาท ากิจกรรมร่วมกนัท่ีน่ี 

ทั้งเป็นการท ากิจกรรมในโรงเรียนและท า

กิจกรรมนอกหอ้งเรียน ทั้งรุ่นพ่ีรุ่นน้องทั้ง

ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนน้ีไปแลว้ ก็ยงั

กลับมาท า กิจกรรมร่ วมกัน  รวมทั้ ง

นักเรียนท่ีไม่เคยมาเรียนท่ีน่ีก็ยงัมารว่มท ากิจกรรมดว้ย ท่ีน่ีจึงกลายเป็นแหล่ง

มัว่สุมทางปัญญาใจกลางบริบทรอบขา้งท่ีเป็นทุ่งนาและสวนป่าไมผ้ล  
 เราจึงเห็นภาพท่ีเยาวชนทุกคนรูจ้ักกันหมดแมว้่าจะต่างวยักันมาก 

เด็กท่ีน่ีจึงสนิทกันเป็นพ่ีน้องกันแบบกลมเกลียว กระบวนการเรียนรูข้องเด็ก

โรงเรียนวัดโพธ์ิทองจึงเป็นการเรียนรูแ้บบพ่ีถ่ายทอดสู่น้อง เป็นรูปแบบท่ี

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้ันและกันได้เป็นอย่างดี ปรากฏการณ์



 

เหล่าน้ีกลายเป็นการเรียนรูท่ี้ส าคัญของระบบการเรียนรู ้ ทั้งน้ีเพราะจะหา

รปูแบบการเรียนรูเ้ช่นน้ีไดไ้ม่ง่ายนัก เพราะรุ่นพ่ีท่ีจบไปแลว้ในโรงเรียนอ่ืนๆ

ไม่ไดม้าท ากิจกรรมร่วมกบัน้องๆเหมือนโรงเรียนวดัโพธ์ิทอง  ในอนาคตพวก

เขาจะไดร้บัการช้ีแนะและช่วยเหลือจากรุน่พ่ีอยา่งจริงจงัในการออกไปเรียนต่อ 

หรือการใชชี้วติในโลกภายนอก 
 ในช่วงการท ากิจกรรมจะพบนักเรียนท่ีไม่ใช่ศิษยเ์ก่าเขา้มาร่วมท า

กิจกรรมดว้ย มากนัจากหลายโรงเรียน เป็นพ้ืนท่ีของการผูกมิตรท่ีดี  จากการ

สงัเกตการเขา้รว่มท ากิจกรรมพบวา่นักเรียนท่ีน่ีมีความสุข เป็นความสุขท่ีพวก

เขาไดเ้รียนรูโ้ลกภายนอกและโลกซ่ึงในโรงเรียนของพวกเขาไม่ไดส้อน ท่ีน่ีเป็น

สนามของการเรียนรูท่ี้ส าคัญซ่ึงพวกเขาสามารถออกแบบสนามการเรียนรูไ้ด้

ดว้ยตนเอง แมว้า่จะมีครคูอยช้ีแนะอยูเ่บ้ืองหลงัแต่ทวา่ยงัไม่ส าคญัเท่ากบัการ

การท่ีพวกเขาต่ืนขึ้ นมาสนใจต่อการเรียนรูท่ี้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ใส่จะสมัผสั 
 

เนน้การเรยีนรูท่ี้เตบิโตจากภายใน 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบอกวา่ “เดก็ท่ีน่ีไม่ไดเ้นน้ใหเ้รยีนเก่ง แต่เน้นให้
เป็นคนเก่งและดี เราจะไม่ใส่ใจเท่าไหรก่ับเกรดนักเรยีน ท่ีส  าคัญเขาตอ้งได ้

เรยีนร ู ้เขาตอ้งเป็นคนดี เดก็ท่ีน่ีจะเนน้มากเรื่ องความถกูผดิ แตจ่ะไม่เน้นเรื่ อง

การเก่งในต ารา” กระบวนการเรียนรูข้องเด็กท่ีน่ีไม่ไดเ้ป็นการเรียนรูเ้ฉพาะ
การวางแผนการท างานเท่าน้ันแต่เป็นการเรียนรูถึ้งคุณธรรมและการคิด 

เพราะวา่ส่ิงท่ีผูอ้ านวยการเน้นมากก็คือการท างานตอ้งประกอบดว้ยความดี  
กระบวนการเรียนรูแ้บบน้ี จ าเป็นตอ้งท ากันอย่างต่อเน่ืองและทุ่มเท

กันอย่างเต็มท่ีจึงจะประสบความส าเร็จ  เพราะฉะน้ันในการท ากิจกรรมทุก

ครั้งจะมีการสอดแทรกเร่ืองของคุณธรรมเขา้ไปด้วย และเป็นการสอนใน

ท่ามกลางการท างาน ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูว้า่ การท างานจะตอ้งประกอบ

ไปดว้ยการเสียสละและการมีจิตอาสา   
การสอนใหเ้ด็กท่ีน่ีท ากิจกรรมไม่จ ากัดอยู่เฉพาะการท ากิจกรรม

เท่าน้ันแต่เป็นกระบวนการเรียนการสอนส าหรบัชั้นเรียนดว้ย ท าใหเ้ด็กเรียนรู ้



 

แบบซึมซับเพราะได้รับการเน้นย ้าอยู่เป็นประจ า และท่ีส าคัญไปกว่าน้ัน

โรงเรียนท่ีน่ีมีรูปธรรมชดัเจน เพ่ือเป็นสถานท่ีสรา้งการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียน 

การเรียนรูข้องท่ีน่ีจึงพรอ้มต่อการสรา้งคุณธรรมใหก้บัเด็กค่อนขา้งมาก  จาก

การร่วมเรียนรูจ้ะพบว่าทุกกิจกรรมของเด็กท่ีน่ีจะสอนใหมี้คุณธรรมและจิต

อาสาควบคู่กนัไปเสมอ  
 

โรงเรยีนวัดโพธ์ิทองมองระบบการศึกษาปัจจุบนั 
ผอ. บอกว่า “เราไม่สนใจว่า สมศ. จะประเมินเราอย่างไรเพราะ

ท่ีน่ีเราท าจรงิ ของจริงคือการท่ีไดล้งมือปฏิบัติไม่ใช่การท าเอกสาร ส่ิงท่ี

เราสนใจคือคุณภาพของเด็กไม่ใช่การไดล้ าดบัท่ีสูงขึ้น” เม่ือมีพ้ืนฐานการ
คิดในลักษณะเช่นน้ี การออกแบบการเรียนรูข้องโรงเรียนวัดโพธ์ิทองจึง

แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆ กล่าวคือไม่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์การ

ประเมินของสมศ. แต่เป็นการประเมินวา่เด็กมีคุณธรรมหรือไม่ เป็นคนดีและ

รูจ้กัตวัเองหรือไม่ กระบวนการเรยีนการสอนท่ีโรงเรยีนวัดโพธิ์ทองจึงเป็น

การพฒันาขึ้นของนกัเรยีน ไม่ใช่การพฒันาเล่ือนขัน้ของครู  
ผอ.ท่ีน่ีจึงไม่ใส่ใจกับความเป็นไปของระบบกฎเกณฑ์ท่ีสรา้งขึ้ นจาก

ภายนอกมากนัก แต่ส่ิงท่ีส าคัญคือการใหค้วามส าคัญกับการเติบโตทาง

สติปัญญาของเด็กมากกวา่ เพราะวา่น่ีคือปรชัญาท่ีแทจ้ริงของระบบการศึกษา

ท่ีมีขึ้ น ระบบระเบียบท่ีคิดคน้ขึ้ นลว้นเป็นส่ิงภายนอกท่ีมีไวก้ ากับควบคุม 

ระบบราชการครู โดยท่ีไม่เก่ียวขอ้งอะไรมากมายนักกับการพฒันาสติปัญญา

ของเยาวชน ส่ิงท่ีโรงเรียนน้ีสนใจจึงไม่ใช่ ระบบการประเมินของรฐั หากแต่คือ

การประเมินผลเพ่ือการพฒันาเพ่ือตวัเด็กใหเ้ขากา้วหน้าไปใหไ้ด ้ 
โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ล้วนตกอยู่ภายใต้ระเบียบและ

กฎเกณฑ์เพ่ือความเจริญกา้วหน้าของครูและโรงเรียน แต่ไม่ไดต้ระหนักถึง

ความเจริญกา้วหน้าของนักเรียนแต่อยา่งไร ฉะน้ันต าแหน่งแห่งท่ีของโรงเรียน

วดัโพธ์ิทองจึงเป็นอิสระในเชิงการจดักระบวนการเรียนรู ้ไม่จ ากดัตัวเองอยูใ่น

กรอบ ท่ีเป็นเคร่ืองขดัขวางความเจริญทางสติปัญญาของเด็ก  



 

สังคมไทยไม่อาจพัฒนาไดห้ากส่ิงท่ีเกิดขึ้ นในระบบการศึกษายงัคง

จ ากัดอยู่เ พียงแค่การพัฒนาตามค าสั ่งเ บ้ืองบนแต่ยังไม่อาจก้าวเข้าสู่

ความกา้วหน้าในอีกระดับหน่ึงได ้...เพียงแต่โรงเรียนวดัโพธ์ิทองใหค้ าตอบวา่

การพัฒนาระบบการศึกษาท่ีแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร ในท่ามกลางภาวะ

ความมืดมนของระบบการศึกษา ท่ีน่ีตั้งหลกัคน้หาหนทางใหต้ัวเองและเช่ือมัน่

และกา้วเดินต่อไป 
 

เราควรเรยีนรูอ้ะไรจากโรงเรยีนวัดโพธ์ิทอง 
 ท างานภายใตข้อ้จ  ากดั ท่ีน่ีท างานภายใต้ขอ้จ ากัด หากมองจาก

ความไม่พรอ้มและเปรียบเทียบกบัสภาพของโรงเรียนอ่ืนๆ พบว่าโรงเรียนวดั

โพธ์ิทองมีขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากรอยู่พอสมควร แต่ทว่าสภาพเช่นน้ีกลับเป็น

การสรา้งโอกาสใหส้ามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด แปรสภาพเป็น

แหล่งเรียนรูไ้ดอ้ยา่งดียิ่ง เพราะฉะน้ันขอ้จ ากัดไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

ส าหรับกระบวนการพัฒนาการเรียนรูข้องเด็กใหก้า้วหน้ายิ่งขึ้ นไป หากว่า

ความตั้งใจบงัเกิด ขอ้จ ากดัอ่ืนๆก็จะไม่เป็นขอ้จ ากดัอีกต่อไป 
 จติวิญญาณท่ียิ่งใหญข่องความเป็นครู ส่ิงท่ีส าคญัและกลายเป็น

แรงขับเคล่ือนทุกอย่างก็คือความมุ่งมัน่ของครู โดยเฉพาะผู้อ านวยการท่ี

เสียสละตนเองเขา้มาใช้ชีวิตในโรงเรียนตลอดทั้ง  24 ชัว่โมง ทั้งเสียสละ
เงินเดือนเกือบทั้งหมดในแต่ละเดือน เพ่ือท่ีจะน าไปสนับสนุนกระบวนการ

เรียนรูข้องเด็ก เป็นการหยิบยื่นโอกาสเพ่ือใหส้ายธารของการเรียนรูข้องเด็ก

ใหก้วา้งขวางออกไป 
 ท าใหทุ้กอยา่งกลายเป็นเครื่องมือของการเรียนรู ้  ทั้ งต้น ไม้และ

พ้ืนท่ีใตถุ้นอาคารสามารถกลายเป็นท่ีเรียนรูข้องนักเรียนได ้การจดักิจกรรม

ขององค์กรต่างๆภายนอกชุมชนกลายเป็นโอกาสของการเรียนรูท่ี้ดีของ

นักเรียน โรงเรียนสรา้งใหกิ้จกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรูอ้ย่าง

แทจ้ริง ดว้ยการสนับสนุนใหนั้กเรียนเขา้ไปท ากิจกรรมร่วมกบัองคก์รเหล่าน้ัน  

ท าใหโ้ลกของการเรียนรูข้องเด็กโรงเรียนโพธ์ิทองซ่ึงเป็นโรงเรียนเล็กในชนบท 



 

กลายเป็นสายธารการเรียนรูท่ี้ขยายกวา้งขวางออกไป โดยท่ีไม่ถูกจ ากัดดว้ย

สภาพของพ้ืนท่ี 
 พัฒ น า ค น น า ก า ร พัฒ น า

ค ะ แ นน นั ก เ รี ย น  โ ร ง เ รี ย น น้ี ใ ห้

ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาคน

มากกวา่การพฒันาใหเ้ด็กสอบไดค้ะแนน

สงู ทั้งน้ีเพราะวา่หากท าใหเ้ขารูจ้กัตนเอง

และมีสติปัญญาในการกระท าส่ิงต่างๆ

แลว้เขาก็สามารถเรียนรูส่ิ้งท่ีอยู่ในต ารา

ไดอ้ย่างไม่ยากเย็น การเรียนการสอนน้ีน่าจะเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้สรา้ง

คนเพ่ือใหเ้ขาเติบโตไดบ้นฐานชีวิตจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท่าน ผอ.ย ้าอยูต่ลอดเวลา

วา่ท่ีน่ีเน้นการพฒันาคน... 
 

เสาธงวิทยา...วรรณกรรมเพื่อชีวิต กบัความคิดครูกบฏ 
  

 ต่อมาคือการแลกเปล่ียนประสบการณ์

ของอาจารย์นิวัฒน ์บุญญานุรกัษ ์แห่งโรงเรยีน

เสาธงวิทยา หรือครไูก่ “ครูกบฏ” ท่ีถูกคนหลาย
คนเรียก ท่านจะบอกกบัพวกเราวา่ท่านไม่ไดก้บฏ 

แต่การศึกษาไทยมันกบฏต่อความเป็นจริง ท่าน

เลยตอ้งสอนใหเ้ด็กเรียนรูจ้ากความเป็นจริง ท่าน

หาค าตอบมาหลายปีจึงรูว้า่ การเรยีนรูค้วามเป็น

จริง คือการอ่าน เพราะหนังสือทุกเล่มสรา้งมา

จากความจริง และถูกถ่ายทอดดว้ยจิตนาการ 

ท่านเช่ือวา่การใหค้วามรกัคือการมอบส่ิงดีๆใหก้ัน ท่านใหนั้กเรียนเรียนจาก

รากฐานของตวัเอง คุยกนัเร่ืองชีวิต นักเรียนท่ีเขา้มาม.1 ตอ้งอ่านหนังสือ 20 

เร่ือง อ่านบทความ สารคดี แลว้มาสมัมนาความคิดกนั เร่ิมจากการเรียนรูค้น



 

รอบขา้ง เช่น พ่อ แม่บา้ง ท่านเล่าวา่ลกูของท่านเรียน ป. 3  อ่านหนังสือแลว้ 

100 เล่ม ปัญหาการเรียนเกิดจากคิดไม่เป็น เกรดไม่สัมพันธ์กับชีวิต 

เพราะชีวิตจะไม่แบ่งเป็นเกรด  
 การสอนใหเ้ด็กอ่านบทความสารคดี เร่ืองสั้น ซ่ึงลว้นท ามาจากชีวิต 

เด็กจะไดเ้รียนรูชี้วิต ไดมี้เพ่ือนอีกสงัคมหน่ึง สงัคมท่ีร่วมเรียนรูซ่ึ้งกนัและกัน 

เร่ืองราวของกลุ่มสายธาร ถ่ายทอดโดยนอ้งสมชาย เมืองสุข ตอนน้ีเรียนท่ี

ราชภฏั ฯ กลุ่มสายธารคือเด็กครอบครวัมีปัญหา จะส่งเสริมดา้นการอ่านจาก

ครูไก่ อ่านหนังสือแลว้มาแลกความคิดกัน เป็นทักษะท่ีส าคัญท าใหคิ้ดเป็น 

สามารถยกระดับจิตใจใหสู้งขึ้ นได ้การอ่านท าใหส้ามารถแกปั้ญหาได ้ใหเ้ห็น

ภาพสะทอ้นของคนท่ีมีวถีิชีวติท่ีหลากหลาย ไดป้ระสบการณ์ ใหม่ๆ ไดโ้ลกอีก

มุมหน่ึงของชีวติ ครไูก่สอนวา่ถา้เรารูสึ้ก เครียด กงัวล ชีวิตดูวุน่วาย ใหร้ะบาย

อารมณ์ผ่านการเขียนหนังสือ 
 

ครูท่ีถูกมองและถูกยดัเยียดความเป็นกบถ 
“ครไูก่ใหห้นูอ่านหนังสือ”  
“การอ่านท าใหห้นูมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งขึ้น”  
“การอ่านท าใหห้นูร ูว้า่ยงัมีคนอ่ืนในโลกน้ี ท่ีมี

ปัญหามากกวา่ชีวติของหนู”   
“ครไูก่สอนสนุก มีวธิีสอนไม่เหมือนอาจารยค์น

อ่ืน จะใหเ้ราเลอืกอ่านหนังสือเอง”  
“ความคิดไม่เหมือนใคร”  
“ครไูก่พาไปออกค่ายกับนักเขยีนดงัๆ ดว้ย”  
 ‘ครูไก่’ หรือนายนิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ คุณครูสอนวิชาภาษาไทย 

โรงเรียนเสาธงวทิยา อ าเภอรอ่นพิบลูย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีถูกกล่าวหา

วา่เป็นกบถ กบถในท่ีน้ีคือความกบถท่ีครไูก่มีต่อการศึกษา และการเรียนการ

สอนของสงัคมไทย การเรียนการสอนท่ีใชค้่าทางสถิติ หรือตัวเลขท่ีเป็นตังช้ีวดั



 

ความเป็นเด็ก แต่ลืมมองท่ีความเป็นจริงของเด็ก ดงัน้ันครไูก่จึงมกัพดูเสมอวา่ 

“ผมไม่ใชค่รกูบถ แตก่ารศึกษามนักบถตอ่ความเป็นจรงิ” 
ความเป็นกบถถูกยัด เยียด ตั้ งแต่ครูไก่ก าลัง ศึกษาอยู่ระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น อาจจะเรียกว่าเกิดจากความเป็นไม้เบ่ือไม้เมากับ

อาจารยผ์ูส้อนของครูไก่ก็ว่าได ้ เร่ิมจากเพียงการตอบอาจารยผ์ูส้อนว่าตน้

โกสน คือไมด้อก  เพียงเพราะเกิดจากการสงัเกตตน้โกสนหน้าบา้นท่ีดอกบาน

สะพรัง่เป็นพุ่มสวย “ถา้อาจารยไ์ม่เชื่ อผมพาไปดท่ีูบา้นก็ได”้  เพ้ียะ! เพ้ียะ! 
เพ้ียะ! ส้ินเสียงไมเ้รียวท่ีฟาดลงบนร่างกายของครูไก่ไม่ยัง้ “เถียงครเูหรอ 

โกสนเป็นไมป้ระดบั” ครไูก่ยงัคงยนืยนัเสียงแข็ง “ถา้อาจารยไ์ม่เชื่ อผมพาไปดู

ท่ีบา้นก็ได”้   
 ครูไก่เร่ิมสนใจอ่านวรรณกรรมตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 

ความฝันของเสน้ทางนักเขียนจึงเร่ิมขึ้ น พรอ้มกบัความฝันอยากเป็นคร ูเม่ือได้

อ่านวรรณกรรมเพ่ือชีวิตในช่วงมัธยมปลาย และเลือกเรียนศึกษาศาสตร ์

(ภาษาไทย) เม่ือเขา้สู่รั้วมหาวิทยาลัย ครูไก่เร่ิมท างานวรรณกรรมอยาก

จริงจงั พรอ้มทั้งขบัเคล่ือนกิจกรรมทางวรรณกรรมมาโดยตลอด ภายใตห้ลัก

คิดท่ีวา่วรรณกรรมลว้นสรา้งมาจากวถีิชีวติ คนจะประสบความส าเร็จ และเป็น

ยอดคนได ้จะตอ้งเร่ิมจากการอ่านหนังสือ จนกระทัง่มีผลงานบทกวี และเร่ือง

สั้นลงพิมพใ์นหนังสือต่างๆตั้งแต่ปี 2528 เป็นตน้มา   
ในปี 2531 เป็นครท่ีูโรงเรียนพงั

เคนพิทยา อ า เภอเขมราฐ จังหวัด

อุบลราชธานี เพราะชอบบรรยากาศท่ีมี

ท าเลติดกับริมน ้ าโขง ซ่ึงครูไก่ยงัก่อตั้ง

และเป็นท่ีปรึกษาให้แก่เยาวชนกลุ่ม 

“ค าแพง” โดยรวบรวมผลงานเขียนของ

เด็กๆไวใ้นช่ือ “ค าแพง” และยา้ยกลบัภมิูล าเนาท างานสอน ณ โรงเรียนเสาธง

วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2539 ครูไก่ก่อตั้ง “กลุ่มสายธาร” ใน
โรงเรียนเสาธงวทิยา  



 

กลุ่มสายธาร กบังานวรรณกรรมเพ่ือชีวิต 

กลุ่มสายธาร คือกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวของนักเรียนโรงเรียนเสา

ธงวิทยาท่ีมีใจรักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีครูไก่เป็นหวัหน้ากลุ่มผูท่ี้คอย

ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและใหนั้กเรียนคอยสรา้งสรรค์วรรณกรรม ผลงาน

เขียนตลอดมา บริเวณท่ีศึกษาส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มสายธารในอดีตจะเป็นทุ่ง

หญา้เล้ียงสตัว ์ต่อมาก็ยา้ยมาอยูบ่นอาคารเรียน ซ่ึงเป็นหอ้งเก่าๆ เคยเป็นท่ี

เก็บขา้วของต่างๆ ครูไก่และนักเรียนเห็นวา่ควรท่ีจะน ามาเป็นหอ้งท่ีสามารถ

ท าใหเ้กิดประโยชน์ได ้ดังน้ันจึงช่วยกนัเก็บกวาด น าส่ิงของต่างๆมาจดัใหเ้ป็น

ระเบียบ แมว้่าจะเป็นหอ้งท่ีไม่หรูหรา แต่น้ีก็เป็นหอ้งท่ีมีความสุขมากมาย

ส าหรบัเด็กๆและคร ู1 คน เพราะเกิดจากความรว่มมือรว่มใจกนัท า 
หอ้งสายธารในปัจจุบันเป็นหอ้งท่ีมีโต๊ะท่ีส าหรับน้ังเป็นกลุ่ม ตูเ้ก็บ

เอกสารการอ่าน และหอ้งท่ีเต็มไปดว้ยหนังสือต่างๆ ทั้ง นวนิยาย เร่ืองสั้น 

บทความ และบทกวี ท่ีส าคัญบนกระดานมีรายช่ือของหนังสือมากมายท่ี

ส าหรบัใหนั้กเรียนอ่าน เช่น มุกดากบัสาหร่าย ลกูอีสาน ค าพิพากษา และอีก

มายกมายให้ทุกคนเลือกสรรกัน โดยมีกฎเกณฑ์ด้านล่างว่า “นักเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 อ่านหนงัสืออย่างนอ้ย 20 เล่ม”  
เด็กนักเรียนในกลุ่มสายธารจะมี

ทุกชั้นมัธยม เพราะส าหรับผู้ท่ี ช่ืนชอบ

การอ่านเป็นชีวิตจิตใจแลว้ เขา้มาจบักลุ่ม

นั่งอ่านหนังสือในหอ้งอยู่เสมอ ครูไก่มี

วิธีการชักจูงใจให้เด็กๆสนใจการอ่าน 

เร่ิมแรกจะใช ้บทความ เร่ืองสั้น นวนิยาย 

หรือบทกวี ขนาด 2-3 หน้ากระดาษเอส่ี 
ใหเ้ด็กๆอ่านก่อน เพราะถือไดว้า่กา้วแรกท่ีท าใหเ้ด็กๆประทับใจต่อคร ูจะเป็น

การเสริมแรงทางบวกในการอ่านหนังสือ อ่านในเร่ืองท่ีชอบ ก่อนท่ีเด็กจะอ่าน

อะไรท่ีเป็นก่ีเร่ิมตน้ ครไูก่จะไต่ถามเด็กๆก่อนวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ถามในเร่ือง

พ้ืนฐานของครอบครวั สภาพครอบครวั เร่ืองของพ่อ แม่ พ่ีน้อง เพ่ือก่อใหเ้กิด



 

ความสนิทสนมกับเด็กๆ หลังจากน้ันก็แนะน าเร่ืองท่ีเขาตอ้งการหรือเร่ืองท่ี

เหมาะสม เม่ืออ่านเสร็จครก็ูจะถามถึงเร่ืองท่ีอ่านวา่ไดข้อ้คิดอะไรบา้ง “แต่วิธี

น้ีเหมาะส าหรบัเด็กท่ีเป็นคนขยนัท่ีจะอ่านหนงัสือเท่านัน้” ครไูก่กล่าว  
กลุ่มสายธารเป็นกลุ่มการสอนท่ี

ครไูก่สามารถส่ือใหนั้กเรียนไดร้บัรู ้เขา้ถึง

นักเรียนได้มากท่ีสุดทุกคนสนิทกับครู

มากอาจเป็นเพราะครไูก่ท าใหเ้ด็กรกั และ

ประทับใจในความเป็นครูท่ีไม่เหมือนครู

คนไหน มองผิวเผินครไูก่เป็นครูธรรมดา

ทัว่ไป ท่ีมีลักษณะการแต่งกาย และทรง

ผมท่ีแตกต่างไปจากครคูนอ่ืนแต่ท่ีส าคญัมากกวา่ส่ิงอ่ืนใดคือภายในจิตใจของ

ครูท่ีพิเศษ สามารถบูรณาการการสอนใหมี้ความแตกต่างเพราะครูเช่ือว่า 

วรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถท าใหม้นุษย์ได้ศึกษาจิตใจของแต่ละคนและ

สามารถส่ือถึงกันได้ ผ่านตัวหนังสือท่ีนักเรียนกลัน่กรองออกมา ผ่าน

วรรณกรรมท่ีพวกเขาอ่านท าใหพ้วกเขาไดน้ าไปเป็นทกัษะท่ีสามารถท าใหร้อด

พน้ และเป็นตน้ทุนท่ีจะใชชี้วติต่อไป  
 

เสน้ทางชีวิต เพื่อช่วยศิษยมี์ปัญหา 
 ตอนแรกอาจารยนิ์วฒัน์ เลือกท่ีจะเรียนแพทย ์และเลือกท่ีจะเรียนครู

เป็นอันดับ 2 เม่ือเอาเขา้จริงก็เลือกท่ีจะเรียนครุศาสตรเ์ป็นอันดับหน่ึง เม่ือ

เรียนจบก็สอนหนังสือ บรรจุเขา้รับราชการ ในปีแรกเขา้ไปสอนเกือบท่ีจะ

ลาออก เพราะไม่เขา้ใจว่าส่ิงท่ีท าไปเพ่ืออะไร เด็กไม่เขา้ใจ ก็พูดกับเด็กว่า 

“ผมจะสรา้งและพฒันากลุ่มเด็กท่ีมีปัญหา”  
อาจารยนิ์วฒัตม์องวา่ปัญหาต่างๆช่วยเป็นบทเรียนใหเ้ยาวชนคิดเป็น 

ท าเป็น มีก าลงัวงัชาท่ีจะต่อสูก้ับปัญหา เร่ืองภาษาก็เช่นเดียวกัน เด็กตอ้งไม่

ท้ิงภาษา จนท้ิงความคิด การใชว้รรณกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก แมเ้ราจะเห็นว่า

เป็นการต่อสูท่ี้ยาวนานและหนักหน่วง ต้องสูจ้นตาย เพราะเช่ือมัน่ว่าเป็น



 

การปฎิรูปการเรียนรูท่ี้แทจ้ริง ไม่ใช่การปฏิรูปท่ีเป็นเพียงกระบวนการทาง

สงัคมหรือเป็นเพียงกฎหมายลายลกัษณ์อักษร กระบวนการของอาจารยไ์ก่ท่ี

ท าอยา่งน้ี เพราะผมเช่ือใครผ่านการเรียนรูต้รงน้ีไปก็จะ “รอดตาย”  
 อาจารยนิ์วฒัน์เล่าว่า เคยมีเพ่ือนท่ีเป็นผูอ้ านวยการช้ีน่าว่า น ้าหน้า

อย่างแก ควรท่ีจะลาออกจากครไูปนานแลว้ อยู่ก็แปลกแยกจากความเป็นครู

เปล่าๆ อาจารยนิ์วฒัน์ก็โตก้ลบัไปวา่ ภูมิใจมากเลยท่ีมีผอ.อย่างมึงเป็นเพ่ือน 

เม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมา เขาแวะมาเยีย่มอีก พรอ้มกบัค าถามวา่ “วรรณกรรมมันช่วย
ตวัครเูองไดอ้ยา่งไร ท าใหก้า้วหนา้ในอาชีพการงานไดอ้ยา่งไร” อาจารยนิ์วฒัน์
เลยตอบกลบัไปวา่ “วรรณกรรมท าใหเ้ขา้ใจคนอยา่งผอ.มากขึ้นไง” 
 

วรรณกรรมช่วยชีวิตคนไดอ้ย่างไร 
 แลว้ท่ีจริงแลว้วรรณกรรมช่วยชีวิตคนไดอ้ย่างไร อาจารยนิ์วฒัน์ให้

ค าตอบวา่ วรรณกรรมไม่ไดช้่วยชีวิตคนไดโ้ดยตรง ในแง่ของการเป็นนักเขียน

มีรายได้จากการขายหนังสือหรอก แต่กระบวนการท่ีใช้วรรณกรรมเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู ้ของอาจารยนิ์วฒัน์ ไดช้่วยใหศิ้ษยห์ลายคนผ่านพน้

วิกฤติชีวิตมาได้ อย่างเช่นเด็กหญิงคนหน่ึงท่ีคิดฆ่าตัวตาย กลับมาคิดได ้

เพราะขอ้คิดจากหนังสือเป็นเคร่ืองมือช่วยชีวติ 
 เร่ืองมีอยูว่า่เด็กหญิงคนหน่ึงใน

กลุ่มสายธาร เป็นคนท่ีเขียนหนังสือไดดี้

มาก มาบอกกับอาจารย์นิวัฒน์ว่าหนู

ก าลังท่ีจะตายแล้วคะ อาจารย์นิวัฒน์

ตกใจมาก เลยถามวา่ท าไม เด็กหญิงคน

น้ันก็เอาลูกแกว้ท่ีอาจารยนิ์วฒัน์เคยให้

ไวเ้ม่ือตอนปิดเทอม เป็นลูกแก้วท่ีมีสี

ขาวใส แลว้เด็กหญิงก็บอกว่า มันเป็นส่ิงท่ีครูใหต้อนปิดเทอมเป็นส่ิงท่ีมีค่า

แทนความดี แต่ตอนน้ีมนัไม่เหลืออะไรอยูแ่ลว้ แลว้เด็กหญิงก็รอ้งใหท้นัที  



 

 ท่ีจริงแลว้ เชา้วนัน้ันอาจารยนิ์วฒัน์ตอ้งรีบไปอบรมท่ีจังหวดัสุราษฎร์

ธานี แต่ก็ตอ้งงดไปเพราะตอ้งช่วยเหลือนักเรียนคนน้ี อาจารยถ์ามวา่เกิดอะไร

ขึ้ น แกก็บอกวา่พ่ีชาย ก็เลยถามว่าก่ีคน แกบอกวา่ 2 คน คนเดียวยงัหนัก 2 
คนยิง่หนักเขา้ไปอีก แลว้นักเรียนหญิงก็รอ้งไห ้อาจารยนิ์วฒัน์ก็พยายามถาม

ต่อไปอีก เขาทุบเขาตีใช่ไหม แกก็บอกว่าไม่ใช่ ก็เลยถามว่าเขาท าเหมือนกับ

ผูห้ญิงคนอ่ืนทัว่ไปใช่ไหม ท่ีน้ีแหละรอ้งไหโ้อเลย จึงไม่ตอ้งถามอะไรมากก็

เขา้ใจ  
 อาจารยป์ล่อยใหร้อ้งไหเ้สร็จก่อนแลว้ แลว้ค่อยคุยต่อ ตอนน้ันก็ไม่รู ้

จะท าอย่างไรเพ่ือช่วยเหลือ คิดอะไรไม่ออกเหมือนกัน ไม่รูจ้ะใหค้ าปรึกษา

อยา่งไร ระหวา่งท่ีเดินก็พบหินกอ้นหน่ึงและกระดาษแผ่นหน่ึง อาจารยจ์ึงบอก

กับเด็กว่าช่วยหยิบหน่อย แลว้ก็ถามว่ามันควรอยู่ท่ีไหน แกก็พาไปท้ิงถังขยะ 

อาจารย์ก็บอกว่าน้ันแหละในท่ีสุดความทุกข์มันก็ต้องไปเป็นอย่างน้ีแหละ  
เด็กหญิงก็บอกวา่มนัไม่เกิดขึ้ นกบัคร ูครก็ูพดูได ้ 
 “...เอาอยา่งน้ี...” อาจารยนิ์วฒัน์คิดออกแลว้ว่าควรท าอย่างไร ก็เลย
ถามว่าเธอรักครูไหม ถา้รักก่อนตายเธอควรท าอะไรเพ่ือแสดงว่ารกัครูบา้ง 

อาจารยนิ์วฒัน์ก็ไปหาหนังสือให ้3 เล่ม แลว้บอกว่าถา้อ่านจบแลว้ยงัอยาก

ตายอีก ก็ใหม้าบอกคร ูครอูนุญาต หนังสือท่ีอาจารยนิ์วฒัน์ใหเ้ด็กอ่านคือ 
 “ผูห้ญิงคนน้ันชื่ อบญุรอด” 
 “ความสมหวงัของแกว้” 
 “เดก็หญิงเมืองลบัแล” 
 หนังสือ 2 เร่ืองแรก เป็นเร่ืองท่ีตัวละครคือเด็กผูห้ญิงถูกกระท าโดย
ผูช้ายทั้งส้ิน อ่านไป 15 วนัเธอก็เอาหนังสือมาคืน แลว้ก็บอกกับอาจารย์

นิวฒัน์วา่ “หนูไม่ตายแลว้คะ”  
 ตอนน้ีเธอเรียนจบสถาบันราชภัฏยะลา แล้วก็เป็นครู เท่ากับว่า

วรรณกรรมเป็นงานเขียนท่ีสามารถเรียนรูไ้ดห้ลายๆเร่ือง เพราะฉะน้ันแลว้

เด็กนักเรียนตอ้งเรียนรูไ้วเ้ป็นพ้ืนฐาน วรรณกรรมเพ่ือชีวิตท่ีอาจารยนิ์วฒัน์ใช้



 

สามารถฝึกทักษะนักเรียนไปไดใ้นตัวทั้งการอ่านและเขียน เป็นพ้ืนฐานใหก้ับ

ตวัเด็กเองในการพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต 
 

ผลงานกบัการดูแลเด็กในโรเรยีน 
 อาจารยนิ์วฒัน์ บอกวา่ส่ิงท่ีก าลงัท าคือการสอนเด็กในเร่ืองทักษะชีวิต 

เวลาเด็กมีปัญหา หรือแมแ้ต่เร่ืองของวรรณกรรมกบันักเรียนเอง อาจารยบ์อก

ว่าส่ิงเหล่าน้ีมันสวนทางกับงานด้านวิชาการ เร่ืองการท าผลงานของคร ู

อาจารยนิ์วฒัน์ก็เคยท าอาจารย ์3 แต่หาค่าสถิตตัวเลขผิด ใชโ้ปรแกรมไม่เป็น 
ตั้งหวัขอ้การวจิยัไม่เป็น ไม่รูท่ี้จะท าอยา่งไร เราไม่ไดเ้รียนมาในเร่ืองน้ี การท า

ผลงานเลยไม่ส าเร็จ  
 อาจารยมี์ความเช่ือวา่งานวิจยั ใชไ้ดจ้ริงในบางงานเท่าน้ัน ขอ้มลูอาจ

ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เม่ือคร-ูอาจารยม์วัแต่ท าผลงาน ก็ละเลยการดูแลเด็ก 

หรือใชเ้ด็กเป็นเคร่ืองมือในการท าผลงาน หาวิธีต่างๆนานามาเพ่ือท่ีจะหาเงิน

ประจ าต าแหน่ง จนครูลืมความเป็นครู เงินประจ าต าแหน่งของครูบางคนพอ

ไดม้าแลว้ ปรากฏวา่มากกวา่เงินเดือนของครบูางคนดว้ยซ ้า ครบูางคนก็ทุรน

ทุรายตอ้งท าใหเ้หมือนคนอ่ืนคือไม่รูจ้กัพอ การท าผลงานของครทู าใหล้กูศิษย์

ของอาจารยนิ์วฒัน์ ตอ้งถูกบีบใหอ้อกจากโรงเรียนเรียบรอ้ยแลว้โดยไม่ไดโ้ดน

ไล่ออกในระบบ เพราะฉะน้ันแลว้ถ้าครูมัวแต่ท าผลงาน จนลืมความเป็น

แม่พิมพข์องชาติแลว้ ท าใหเ้กิดปัญหาตามมามากมาย จนอาจน าไปสู่ทางตัน

ของการศึกษาในระบบอยา่งรวดเร็ว เพราะคนขาดคุณธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั ใน

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันระบบการดูแลเด็กของโรงเรียนจึงอ่อนแลลงตามวิธีท่ี

ระบบ ท าใหโ้รงเรียนไม่สามารถท่ีจะปกป้องเด็กท่ีมีความสามารถไวไ้ด ้ 
 

พฒันาการศึกษา ตอ้งพฒันาท่ีครู 
 อาจารยนิ์วฒัน์เช่ือมัน่วา่ ถา้จะพฒันาระบบการศึกษาจนใหคุ้ณภาพ

เด็กสามารถท่ีจะยอมรับได ้ครูตอ้งเปล่ียนวิถีชีวิต เปล่ียนแปลงความหมาย 

เปล่ียนมุมมอง โดยตอ้งปรบัโครงสรา้ง ปรบัปรุงวิธีการท างาน ใหมี้คุณภาพ

ยิง่ขึ้ น เพราะวา่ตอนน้ีไม่มีคนท างานอยา่งจริงจงั เหมือนมีส่ิงมาล่อใจ ท าใหค้รู



 

ไม่รูจ้กัความพอเพียงและลืมตน ตอนน้ีมี คศ. 3 ถา้จะมี คศ. 4 ยิ่งหนักเขา้ไป
อีก ไม่ตอ้งท าอะไรกนัแลว้ มัว่แต่ท าผลงานกนัอย่างเดียว เห็นชัดคือ ครูท่ีท า

เร่ืองคศ. 3 เด็กต้องติดศูนย์มากขึ้ นในภาคเรียนแรก เพ่ือใหเ้ห็นว่าครูท า
ผลงานแลว้เด็กมีพฒันาการดีขึ้ นในเทอมต่อไป เพราะการใชน้วตักรรมท าให้

เด็กสอบผ่าน กลายเป็นการสรา้งวัฒนธรรมอย่างหน่ึง เป็นการฉ้อโกงรัฐ 

ฉอ้โกงชาติ ท่ีตอ้งปฏิรปูอยา่งจริงจงัและรวดเร็ว  
 

“คุณ เธอ ฉนั” และการเรยีนรูข้องเรา 
กลุ่มเด็กรกัดีที่โรงเรยีนพระพรมพิทยานุสรณ ์

 
ท าไมถงึเป็น “คุณ เธอ ฉนั” 

กลุ่มคุณเธอฉันคือเมล็ดพันธุ์

เล็กๆท่ีผลิออกมาจากหอ้งเรียนในระบบ  

พวกเขารวมตัวกันท ากิจกรรมเพราะใจท่ี

ใฝ่เรียนรู ้เรียกรอ้งใหพ้วกเขาไม่จ ากัด

ตัวเองอยู่ ในเฉพาะห้องเรียน จึ งก้าว

ออกมาเติมเต็มรูปแบบการเรียนรูใ้หก้ับ

ตัวเอง ด้วยการแสวงหาแหล่งเรียนรู ้

ใหก้ับชีวิต  พวกเขารวมตัวกันประมาณ 

10 คน เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆเท่าท่ีโอกาสจะอ านวย ซ่ึงกิจกรรมท่ีท าน้ันมีทั้ง

การคิดสรา้งสรรคข์ึ้ นเองและเป็นกิจกรรมท่ีร่วมกบัภาคส่วนอ่ืนๆ พวกเขาเป็น

กลุ่มของคนท่ีชอบแสวงหาการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีจะท าใหชี้วิตเติบโตและ

คน้พบกบัส่ิงใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา 
แมว้่าจะไม่ไดร้บัการสนับสนุนมากนัก แต่พวกเขาก็ไม่เคยย่อทอ้ ท า

ทุกอยา่งดว้ยตวัเองแทบทั้งส้ิน พวกเขามีบา้นหลงัหน่ึงซ่ึงเป็นบา้นของเพ่ือนใน

กลุ่ม ใชเ้ป็นท่ีรวมของการท ากิจกรรม หลังเวลาเลิกเรียนหรือวนัหยุดเรียน



 

พวกเขาจะมารวมตัวกนัท่ีบา้นหลงัน้ีเพ่ือท ากิจกรรมตามท่ีวางแผนไว ้ หรือไม่

ก็มานัง่คุยเล่นดนตรีกันตามประสาของเด็กวยัใส หากแต่พลังของพวกเขาไม่

เคยถูกใช้สูญเปล่า แต่ในทางตรงกันขา้มถูกแปรไปสู่การท าประโยชน์ใน

ลกัษณะต่างเสมอๆ 
พวกเขารวมกลุ่มจากการท าโครงงานในวชิาพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดร้บั

มอบหมายจากคุณครปูระจ าวชิาใหท้ ากิจกรรมท า  ดว้ยความบงัเอิญบางอยา่ง

ท าใหพ้วกเขารวมตัวกันและร่วมกนัคิดกิจกรรมขึ้ นมาเพ่ือเป็นโครงงานส่งคร ู

ส่ิงท่ีพวกเขาเลือกท าคือส่ิงท่ีเพ่ือนส่วนใหญ่ไม่เลือกท า นัน่คือเลือกท ากิจกรรม

กบัชุมชน ความแตกต่างของนักเรียนกลุ่มน้ีก็คือ เรียนรูท่ี้จะท างานกบักลุ่มคน

ซ่ึงเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลย แต่เห็นว่าเป็นเร่ืองท้าทายและน่าจะท า

ประโยชน์ใหก้บัพวกเขาไดเ้ป็นอยา่งดี  
กิ จกรรมของพวก เขาเ ลือก

ท างานกับชุมชนรอบขา้ง ดว้ยกิจกรรม

การพัฒนาชุมชน ตามสภาพของชุมชน

ในสถานท่ีต่างๆเท่าท่ีพวกเขาเห็นว่า

สามารถท าได ้แต่อยา่งไรก็ตามกิจกรรม

ของพวกเขาแมย้ังจ ากัดอยู่ในเร่ืองการ

พัฒนาเล็กๆ แต่เป็นจุดเร่ิมท่ีส าคัญยิ่ง

และท่ีส าคญักวา่น้ันความคิดและความปรารถนาดีท่ีมีต่อชุมชนน้ันมนัยิ่งใหญ่

มาก เพราะมือเสร็จส้ินกิจกรรมเหล่าน้ีแลว้พวกเขาก็ด าเนินกิจกรรมต่างๆต่อ 

โดยไม่ยอมสลายกลุ่ม ทั้งๆท่ีเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนๆไดส้ลายกลุ่มไปหมดแลว้  
หลังจากน้ันเม่ือยังสนุกกับการเ รียนรูท่ี้พวกเขาเป็นก็ตั้งใจว่าจะ

รวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมไปเร่ือยๆ เพราะน่ีเป็นประตูของการกา้วออกไปเรียนรู ้

สู่โลกกวา้ง ส าหรบัการรวมกลุ่มการท างานต่อในครั้งน้ีพวกเขาตั้งช่ือกลุ่มว่า 

“คุณ เธอ ฉัน” คุณ หมายถึงผูใ้หญ่ใจดีท่ีคอยสนับสนุนพวกเขา เธอ หมายถึง 
เพ่ือนท่ีมารว่มเรียนรูก้บัพวกเขา ฉนั คือกลุ่มของพวกเขาเอง “คุณ เธอ ฉนั” จึง



 

เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนงานของพวกเขา “คุณ เธอ ฉัน” จึง
ก่อก าเนินขึ้ นอยา่งเป็นทางการตั้งแต่บดัน้ันเป็นตน้มา 
 

โรงเรยีนสวยดว้ยมือเรากบัการขยบัสู่โลกกิจกรรม 
 หลังจากท าโครงงานเสร็จแลว้พวกเขาก็เร่ิมคิดท าโครงการใหม่ คือ 

โครงการ โรงเรียนสวยดว้ยมือเรา การท ากิจกรรมน้ีไดร้บัแรงบันดาลใจมาก

จากครคูนหน่ึงท่ีพวกเขานับถือ ดว้ยประโยคท่ีบวั ซ่ึงเป็นสมาชิกคนหน่ึงกล่าว

อยา่งชดัเจนวา่  
“อ.จริวทิย ์บอกกับพวกเราวา่ ออกไปท าโครงการขา้งนอกมามากแลว้ 

น่าจะมาท าหน้าบา้นของตวัเอง ซ่ึงหมายถึงโรงเรยีนเน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม

ของโรงเรยีนของเราค่อนขา้งมีปัญหามาก ไม่ไดร้บัการพฒันามานานแลว้”     
 

จ า ก ค า พู ด ข อ ง อ า จ า ร ย ์

จิรวิทยใ์นวนัน้ัน กลายเป็นแรงบันดาลใจ

ให้พวกเขาได้ร่วมกันคิดกิจกรรมเพ่ือ

พฒันาโรงเรียนใหดี้ขึ้ น ตามท่ีพวกเขาคิด

ว่าท าได ้การด าเนินการกิจกรรมเป็นไป

ในรปูแบบท่ีน่าสนใจยิง่เพราะวา่พวกเขามี

การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 สถานท่ีการวางแผนการท างานคือบา้นของยุย้ สมาชิกคนส าคญัของ

กลุ่มและกลายเป็นแหล่งรวมตัวของสมาชิกเร่ือยมา ชั้นล่างบา้นของยุย้ถูก

เนรมิตเป็นพ้ืนท่ีส าหรบัการท างานของสมาชิกในกลุ่ม คอมพิวเตอร ์โต๊ะและ

โซฟาคืออุปกรณ์ท่ีพ่อแม่ของยุย้สนับสนุนใหพ้วกเขาไดใ้ชอ้ย่างเต็มท่ีรวมทั้ง

อาณาบริเวณบา้นท่ีกวา้งขวางสามารรถหามุมนัง่ไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
 

 “พวกเราใชว้ธิีในการระดมความเห็นวา่ควรจะพัฒนาโรงเรยีนใน
รปูแบบไหนดี ดว้ยการระดมความเห็นและแบ่งกันว่าใครมีหน้าท่ี

รบัผดิชอบอะไร เป็นการแบง่หนา้ท่ีกันท า”  



 
 

น้องซอลบอกด้วยสีหน้าท่าทางท่ี

เอาจริงเอาจงั  ดว้ยกระบวนการดังกล่าวท า

ใหพ้วกเขากา้วไปสู่การเป็นนักวางแผนการ

ท า งาน อีกครั้ งห น่ึ ง  และช่ วย เ พ่ิมพูน

ประสบการณ์ ให้กับพวก เขา เ ก่ี ยวกับ

กระบวนการ ท างาน  นอกจากน้ีแลว้ส่ิงท่ี

พวกเขาไดร้บัก็คือกระบวนการท างานร่วมกนั รูจ้กัการแบ่งหน้าท่ีและการรบั

ฟังความเห็นซ่ึงกนัและกนั  
“วนัแรกท่ีพวกเราเขา้ไปพัฒนาโรงเรยีนยงัไม่มีใครร ูส้ึกอะไร เพราะ

โรงเรยีนรกมาก ไม่มีใครเห็นวา่เราไปถางหญา้ในบรเิวณโรงเรยีน ยงัไม่เห็น

ความเปลี่ ยนแปลง” น้องซอลคนเดิมเล่าใหฟั้งอยา่งอารมณ์ดี 
พวกเขาเร่ิมกระบวนการกิจกรรม โรงเรียนสวยดว้ยมือเรา ดว้ยการ

ถางหญา้ ลอกคูและปลกูตน้ไม ้แต่ยงัไม่มีใครสนใจอะไรมากมายในช่วงแรก 

เพราะสภาพของโรงเรียนหยุดน่ิงมานาน แต่กิจกรรมเล็กๆของพวกเขาก็ได้

ปลุกบรรยากาศของโรงเรียนขึ้ นมาไดบ้า้ง แมว้่าจะเป็นความพยายามเล็กๆก็

ตาม ความพยายามท่ีพวกเขาท าไดก็้คือ การชกัชวนใหรุ้่นน้องเขา้ร่วมการท า

กิจกรรม เป็นการสรา้งบรรยากาศการท ากิจกรรมใหก้บัรุ่นน้องเท่ากบัพวกเขา

พอจะท าได ้ 
บรรยากาศท่ีค่อนขา้งคึกคักอยู่ตรงกิจกรรมการขุดลอกสระน ้า พวก

เขาไดช้กัชวนใหห้ลายคนเขา้มาร่วมกิจกรรม วนัน้ันแมว้า่ฝนจะตกแต่ทุกคนก็

ไม่หวัน่ไหว ร่วมกันท างานจนเสร็จ กิจกรรมในวันน้ันกลายเป็นการจุด

ประกายใหห้ลายคนสนใจเร่ืองราวของการท ากิจกรรมขึ้ นมา และอาจเป็น

กระบวนการท างานท่ีดีของกลุ่ม “คุณ เธอ ฉนั”  
 

บนถนนกิจกรรมเราไม่เคยเดียวดาย 
 การเรียนรู ้ของกลุ่ม “คุณ เธอ ฉัน” ไม่ได้หยุดลงเฉพาะการท า
กิจกรรมท่ีพวกเขาคิดขึ้ นเท่าน้ัน แต่ยงัมีเร่ืองราวอีกมากมายท่ีใหพ้วกเขาได้



 

เรียนรู ้บนถนนแห่งการเรียนรูส้ายน้ีมีเร่ืองราวอีกมากกมายซ่ึงพวกเขาไม่เคย

พบเจอมาก่อน การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท าใหพ้วกเขาไดเ้ครือข่ายมากมาย 

และกลายเป็นแหล่งการท ากิจกรรมท่ีส าคญัซ่ึงพวกเขาอาจไม่คาดคิดมาก่อน 

นับจากชุมชนใสตน้ธง ซ่ึงมีกลุ่มสรา้งสุขชุมชน กลุ่มสายธารของโรงเรียนเสา

ธงวิทยา กลุ่มเด็กของชุมชนไสตน้ทง กลุ่มไผ่รวมกอ ของเยาวชนท่ีต าบลทา้ย

ส าเภา  
 กลุ่มแรกๆท่ีพวกเขาเข้าร่วม

กิจกรรมด้วยก็คือ กลุ่มสรา้งสุขบ้านไส

ต้น ท ง  เ ป็ น พ้ื น ท่ี ชุ ม ช น ท่ี พ ว ก เ ข า

ประทับใจมาก เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่ม

ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆมากมาย ตั้งแต่

กิ จก รรม เกษตร ชี วภาพ   กิ จก รรม

วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมทั้งกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน จากการเขา้ร่วมกิจกรรมใน

ครั้งน้ันกลายเป็นแรงบันดาลใจส าคัญท่ี

ท าให้พวกเขากลับมาด าเนินกิจกรรม

ต่อไป 
 หลงัจากน้ันก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

กับกลุ่มสายธาร ฝึกทักษะการอ่านและ

การเขียน ท าใหใ้นการร่วมกิจกรรมครั้งน้ันพวกเขาสามารถพฒันาทักษะการ

เขียนไดดี้ขึ้ นแต่ท่ีส าคัญไปกว่าน้ันก็คือ การไดเ้ห็นกระบวนการท ากิจกรรม  

รวมทั้งไดเ้ครือข่ายเพ่ือนร่วมท ากิจกรรม กลายเป็นเช้ือไฟอย่างดีท่ีจะจุดให้

พวกเขารว่มกนัก่อไฟแหง่ฝันใหก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจท่ียิง่ใหญ่ต่อไป  
 กิจกรรมท่ีรว่มกนัเป็นระยะกบักลุ่มเยาวชนขา้งเคียง เช่นกลุ่มสายธาร 

กลุ่มไผ่รวมก่อ การเขา้รว่มกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการเพ่ิมพนูทกัษะบางอยา่งและ

ร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน ซ่ึงมีผูใ้หญ่ใหก้ารสนับสนุนอยูเ่บ้ืองหลัง 

เป็นก าลงัใจท่ีส าคญัท่ีช่วยใหพ้วกเขารว่มกนัท ากิจกรรมอยา่งสบายใจ  



 

“เราไปเรียนรูท่ี้ชุมชนไสต้นธงเป็นชุมชนแรกๆและสรา้งความ
ประทับใจใหพ้วกเรามาก หลงัจากน้ันก็เขา้รว่มกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย ได ้

รว่มฝึกกิจกรรมการเขยีนรว่มกับกลุม่อ่ืนๆดว้ย และรว่มกิจกรรมอ่ืนๆอีกหลาย

กิจกรรม” น้องยุย้ ซ่ึงเป็นเจา้ของบา้นสาธยายใหฟั้ง 
 

“คุณ เธอ ฉนั” กลุ่มเล็กๆท่ีขบถตอ่สภาพท่ีเป็นอยู่ 
 หากมามองถึงการรวมกลุ่มของกลุ่มน้ีจะพบวา่ เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆท่ี

รวมตัวกันเพ่ือสรา้งการเรียนรูท่ี้ดีกว่า พวกเขาไม่ไดท้ าอะไรยิ่งใหญ่มากมาย

นัก ไม่ได้จัดโครงสรา้งของกลุ่มองค์กรใดๆ แต่ส่ิงท่ีพวกเขาท าคือ ความ

พยายามท่ีจะแสวงหาความรูแ้ละการเรียนรูแ้บบใหม่ๆซ่ึงการศึกษาในระบบไม่

สามารถมีใหก้ับพวกเขาได ้ดว้ยความไม่

พรอ้มของสภาพในโรงเรียนทั้ง บุคลากร 

รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  แ ล ะ

สภาพแวดล้อม  ท า ให้พวก เขาต้อ ง

แสวงหาการเรียนรู ้แบบใหม่ ท่ีสามรถ

ตอบสนอง ต่อความ เจ ริญทางด้าน

สติปัญญา 
 หากมองส่ิงท่ีเยาวชนกลุ่มน้ีสรา้ง

การเรียนรูข้องตวัเองข้ึนมายอ่มสะทอ้นถึง

การจัดการระบบการศึกษาของไทยท่ีมี

ค ว า ม พ ร้อ ม น้ อ ย ม า ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ

บุคคลากรทางการศึกษาซ่ึงค่อนขา้งท่ีจะ

ทุ่มเทกับกระบวนการเรียนรูข้องเด็กแบบ

ไม่ เต็มท่ี ท าให้ส่ิงท่ี เด็กได้รับคือความรู ้ในต าราเท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน

ปรากฏการณ์แบบกลุ่ม “คุณ เธอ ฉัน” จึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีขบถต่อสภาพท่ี
เป็นอยู่จริงของโรงเรียน แต่พยายามแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ เพ่ือปลดปล่อย

จิตวญิญาณการเรียนรู ้ซ่ึงถกูจ ากดัใหค้บัแคบมานาน 



 

 เพราะฉะน้ันปรากฏการณ์แบบน้ีอาจเกิดขึ้ นได้ทุกเม่ือกับระบบ

การศึกษาไทยหากยงัไม่ไดร้บัการปรบัปรุง  ส่ิงท่ีส าคญัไปกวา่น้ันก็คือวา่ เม่ือ

เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกนัเพ่ือแสวงหาการเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ ควรท่ีจะ

ไดร้บัการส่งเสริมจากครใูนโรงเรียน ไม่ใช่เป็นการกีดกั้นส่ิงท่ีนักเรียนก าลงัท า 

ทั้งน้ีเพราะว่าส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่าน้ันก็คือ การเรียนรูข้องเยาวชนจะเป็นส่ิงส าคัญ

ส าหรบักระบวนการเรียนรูท่ี้จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 
 

พวกเขารวมตวักนัเรยีนรูอ้ะไร 
กลุ่มของพวกเขามีกันราว 10 คนท่ีรวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมตามท่ี

โอกาสจะอ านวย พวกเขาไม่มีงบประมาณในการเรียนรู ้ท าทุกอย่างเพราะ

อยากท า มิใช่เพียงเพ่ือเรียนรูเ้ท่าน้ันแต่ตอ้งการฝึกตนเองดว้ย น้องซอลแกน

น าของกลุ่มเล่าใหฟั้งวา่ 
“แต่ก่อนผมเป็นคนเท่ียวมาก เลิกเรยีนแลว้ตอ้งไปเท่ียว เวลาพ่อแม่

สัง่วา่อยา่กลบัดึกก็กลบัเชา้เลย เป็นอยา่งน้ีบ่อยมาก ท าใหพ้่อแม่หนักใจ แต่

ตอนน้ีเลกิแลว้ชว่ยพ่อแม่ท างานอยา่งเดียว เพราะเราไดเ้รยีนร ูเ้พ่ิมขึ้น ร ูว้า่เรา

ควรปฏบิตัิตอ่สิ่ งตา่งๆอยา่งไร” 
น่ีอาจเป็นส่ิงท่ีพวกเขาไดร้บัจาก

การสัง่สมประสบการณ์ในการเรียนรู ้จน

สามารถเรียนรูต่้อการกระท าของตนเอง

ว่าอะไรควรท า ส่ิงเหล่าน้ีหาไม่ได้จาก

หอ้งเรียน การท่ีพวกเขามารวมตัวเรียนรู ้

จึงเป็นการรวมตวัเพ่ือท่ีจะตั้งค าถามต่อส่ิง

ท่ีเป็นอยู ่ และส่ิงท่ีท าไม่ไดเ้ก่ียวกบัคะแนนสอบในหอ้งใดๆทั้งส้ิน 
อะไรคือส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู ้ค าตอบก็คือนับตั้งแต่การเรียนรูต้นเอง  

เรียนรูเ้พ่ือน  เรียนรปูรากฏการณ์ทางสงัคม และเรียนรูท่ี้จะกระท าต่อส่ิงต่างๆ

อยา่งถกูตอ้ง 
 



 

มุมมองตอ่การศึกษาในทศันะ “คุณ เธอ ฉนั” 
 กลุ่ม “คุณ เธอ ฉนั” แมว้า่จะเป็นกลุ่มกิจกรรมเล็กๆแต่วา่มุมมองของ
พวกเขาท่ีมีการศึกษาน้ันน่ารบัฟังยิง่ เพราะพวกเขาผ่านการเรียนในระบบและ

การเรียนรูน้อกหอ้งเรียนมาดว้ย และมีความเห็นต่อการศึกษาไดอ้ยา่งน่าฟัง 

ประการแรกท่ีพวกเขา เห็นว่าน่าจะเป็นปัญหาก็คือ บุคลากรทางการศึกษา 

พวกเขาเห็นวา่น่าจะมีการปรบัปรุงบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้คุณภาพและรกั

ท่ีจะท างานดา้นการศึกษาไม่ใช่เอาคนท่ีไม่มีทางเลือกเขา้มาสู่ระบบการศึกษา 
 ประการต่อมาก็คือ กระบวนการเรียนการสอน ท่ีน่าจะเน้นการเรียนรู ้

ของเด็กมากขึ้ นใหโ้อกาสเด็กในการสรา้งการเรียนรูข้องตัวเอง น้องผ้ึง ซ่ึงเพ่ิง

ไดร้ับเลือกเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนบอกว่า “โรงเรียนน่าจะเป็นท่ี
สรา้งการเรยีนรูข้องเด็กๆใหเ้ยอะๆ ใหเ้ด็กหนัมาสนใจกิจกรรมมากขึ้น” และ
การเรียนรูไ้ม่ไดห้ยุดอยูแ่ค่ในหอ้งเรียนเท่าน้ันแต่ยงัเต็มไปดว้ยส่ิงท่ีน่าเรียนรู ้

อีกมากในโลกภายนอก  
 การ เ รียนในห้อ ง เ รียนไม่ ใ ช่

ทั้งหมดของความรูแ้ต่ความรูอ้ยู่ท่ีการได้

เรียนรูแ้ละปฏิบัติพรอ้มกันไป จึงจะได้

สัมผัสกับ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

มากมาย และต้องเรียนรูท่ี้จะแก้ไขด้วย 

ท าใหเ้วลาลงมือท างานได้สัมผัสกับของ

จริง วิชาในต าราจึงไม่ใช่เร่ืองส าคัญมากนัก เพราะถา้มีใจใฝ่เรียนรู ้วิธีการ

คน้ควา้ก็จะมีหลากหลายมากมาย  
 หากฟังความเห็นจากกลุ่ม “คุณ เธอ ฉัน” ก็จะพบว่าพวกเขาเร่ิมท า
กิจกรรมกันมาภายใตข้อ้จ ากัดอย่างยิ่ง ทั้งครูท่ีโรงเรียนสนับสนุน ทั้งไม่มีงบ

สนับสนุนมากนัก แต่เม่ือหวัใจโบยบินท่ีจะเรียนรู ้ทุกอยา่งไม่อาจเป็นอุปสรรค

แก่พวกเขา  
 
 
 



 

บา้นหลังนอ้ยจะไดร้บัการสืบทอดจากรุน่นอ้ง 
 แกนน าหลายคนก าลงัจะจากโรงเรียนน้ีไปเพราะจะจบการศึกษาแลว้ 

เม่ือถามวา่แลว้จะมีใครมาสืบทอดกลุ่มท่ีน้องสรา้งขึ้ นและบา้นหลงัน้อยของยุย้

ท่ีเป็นแหล่งสุมหวัของกลุ่ม หลายคนยืนยนัตรงกนัวา่ กลุ่มน้ีจะไม่หายไปจะมี

รุน่น้องมาสืบต่อส่ิงท่ีพวกเขาไดท้ าไว ้ปอนสมาชิกของกลุ่มอีกคนหน่ึงยืนยนัวา่ 

“พวกเราไดส้รา้งรุน่น้องเอาไวแ้ลว้แมว้า่จะมีไม่มากแต่ก็น่าจะสืบทอดกลุ่มท่ี
พวกเราสรา้งไวไ้ด ้ส่วนสถานท่ีสมุหวัพวกเขาคงหากันเองได ้บา้นหลงัน้อยก็

จะเกิดขึ้นอีก” เพราะพวกเขาไดส้รา้งรุ่นน้องซ่ึงเห็นเสน่หข์องการท ากิจกรรม
เช่นกัน อย่างน้อยยังมีน้องผ่ึงซ่ึงยังไม่จบการศึกษาและยังเป็นประธาน

นักเรียนดว้ย น่าจะท าใหก้ลุ่มน้ีเติบโตและพฒันาต่อไปได ้
 


