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ค าน า 
 

โลกปจัจุบนัเป็นยุคสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ (Knowledge-Based 
Society and Economy) ทีข่บัเคลื่อนหรอืแขง่ขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปจัจยั
ส าคญั  การแขง่ขนัหรอืพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อมุ่งไปสู่ความอยู่ดกีนิด ี
และมคีวามสุข "ความรู"้ ถอืเป็น "ตน้ทุนทางปญัญา" ทีต่้องสรา้ง ยกระดบั 
รวบรวม จดัระบบ จดัเกบ็  โดยใหเ้ขา้ถงึงา่ย และน าไปใชไ้ดง้า่ย หรอืม ี"การ
จดัการความรู"้ (Knowledge Management / KM) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
บุคคล องคก์ร และเครอืขา่ย บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมคีุณค่า มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  
            สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสุข (สรส.) ท าหน้าทีห่นุน
เสรมิการกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถิน่ ใหม้ขีดีความสามารถในการน า
แนวคดิ หลกัการ และเครื่องมอืการจดัการความรูไ้ปใช ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ของตนเอง  

เอกสารเล่มเล็กชุด ตลาดนัดจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชน
ทอ้งถิน่ภาคเหนือ “พลงัเยาวชน..พลงัสู่การพฒันาชุมชนทอ้งถิน่” จดัท าขึน้
เพื่อ (1) บนัทกึร่องรอยการเรยีนรูร้่วมกนัของเดก็ เยาวชน ครอบครวั ชุมชน 
กลไก และหน่วยบ่มเพาะเดก็และเยาวชน (2) น าเสนอบทเรยีน องคค์วามรู ้ใน
การพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ ใหส้ามารถอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมี
คุณค่า มศีกัดิศ์ร ี(3)น าเสนอวธิกีารประยุกต์ใชก้ารจดัการความรูข้องเดก็และ
เยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ท่ามกลางความหลากหลายของบรบิทและเครอืข่าย  
(4) น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นนวัตกรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชนภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพืน้ทีเ่ครอืขา่ยอืน่ๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผู้ที่มีส่วน
สนบัสนุนและเกีย่วขอ้งในการกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัทกุทา่น 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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ก่อนเข้าเร่ืองจากบรรณาธิการ   
 

 เอกสารเล่มเล็กฉบับนี้  เป็นเอกสารที่ผู้เขยีนได้ไปพูดคุยกับกรณี
ตวัอย่างดีๆ (Best practice) ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือจ านวนหนึ่ง จาก
หลายๆ กรณีเด่น มเีป้าหมายเพือ่ทีต่อ้งการจะสือ่สารวธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิเรือ่งราว
ของการท างานของคน และองคก์ร การใชช้วีติอยู่ในทอ้งถิน่อย่างมคีุณค่า และ
ศกัดิศ์ร ีการมจีติอาสา เสยีสละท าประโยชน์เพื่อสงัคม เพื่อชุมชนของตนเอง 
และกระจายไปสูช่มุชนอืน่  

อกีเป้าหมายหนึ่ง ผูเ้ขยีนหวงัว่าวคีดิ วธิปีฏบิตัทิีด่ขีองกรณีเหล่านี้ จะ
เป็นตวัอย่างที่จะสร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิแก่เยาวชน และกลุ่มเยาวชนใน
ทอ้งถิน่ทีจ่ะลุกขึน้มาท าประโยชน์เพื่อทอ้งถิ่นของตนเอง ด้านแกนน าชุมชน 
องค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะเห็นความส าคญัของการพฒันาเด็ก เยาวชนใน
ชมุชนทอ้งถิน่ และใหก้ารสนบัเดก็ เยาวชนในทอ้งถิน่ของตนเองในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเอกสารในเอกสารเล่มนี้ ยงัไม่สมบูรณ์นัก 
เนื่องจากใชร้ะยะหนึ่งในการลงพืน้ทีไ่ปพบปะพดูคยุ และคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  เพือ่ใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์ในระดบัหนึ่ง ขอ้มลู และ
เนื้อหาในเอกสาร บรรณาธิการขอน้อมรบัการปรบัปรุงแก้ไขจากท่านผู้อ่าน 
เพื่อใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ และเป็นประโยชน์เพื่อน าไปใชใ้นการ
พฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ต่อไป  

 
บรรณาธกิาร 

ปลายหนาว เขา้รอ้น  
กมุภาพนัธ ์2552 
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1 จ ำข้ีมด เยำวชนกบัชุมชนแห่งกำรเรยีนรู ้
 
บา้นจ าขีม้ด อยู่หมู่ที ่2 ต าบลศรบีวับาน จงัหวดัล าพนู  ห่างจากตวั

เมอืงล าพนู ประมาณ 15 กโิลเมตร ชาวบา้นมอีาชพีการเกษตรเป็นหลกั ท านา 
ท าสวนล าไย ท าไร่ขา้วโพด และปลูกพชืผกัไว้กนิเป็นอาหารในครวัเรอืน ใน
หมู่บา้นมโีรงเรยีน แต่ถูกยุบเพราะว่าจ านวนเดก็ไม่เพยีงพอ เดก็ออกไปเรยีน
ในตัว เมือ งด้วย  มีวัด จ าขี้มด  และ ส านักปฏิบัติธ ร รมเด่ นนกแต้  มี
ทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ คอืปา่ไม ้และล าหว้ยสาร  

ชาวบา้นสว่นใหญน่บัถอืศาสนาพทุธ การจดักจิกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีส่วนใหญ่มกัมีความเชื่อ และเกี่ยวเนื่องกบัพระพุทธศาสนา เช่น 
กจิกรรมการบวงสรวงสถานทีต่่างๆ มกัมกีารจดัแสดงธรรมเทศนา ประเพณี
สรงน ้าพระธาตุ ประเพณีสรงน ้ารอยพระพุทธบาท ประเพณีท าบุญถวายสลาก
ภตัร (ตานก๋วยสลาก) งานสมโภชฉลองสิง่ปลูกสร้างของวดั (ปอยหลวง) 
ประเพณีบวชนาค (บวชลูกแกว้) ประเพณีวนัสงกรานต์ (ป๋ีใหม่เมอืง) ลอย
กระทง เป็นตน้ จะเหน็ไดว้่ากจิกรรมต่างๆมกัจะเกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนา
แทบทกุกจิกรรม ทกุกจิกรรมจะมคีวามโดดเด่นแสดงใหเ้หน็ถงึความคดิ จติใจ
ทีด่งีาม และความเชือ่เฉพาะถิน่ 

น้องแตง อนิทอุร หลา้โสด แกนน ากลุ่มเยาวชนบา้นจ าขีม้ด หญงิสาว
วยัยี่สบิสี่ปี เธอศึกษาจบชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียน แต่
อนาคตตอ้งมาดบัวบู เมือ่มปีญัหาทางสขุภาพ คอื พกิารทางสายตา แต่กไ็ม่ใช่
อปุสรรค เธอกลบัไดเ้รยีนรูช้วีติ เรยีนรูโ้ลกมากกว่าแคใ่นหนงัสอื  

แรกๆ เธอก็เกิดอาการท้อแท้ เก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องหลายวัน 
น้องๆ หลายคนในหมูบ่า้นมาเยีย่มเธอมกี าลงัใจมากขึน้ และออกมาเผชญิโลก
ของความเป็นจรงิมาร่วมกบักลุ่มเยาวชนจ าขีม้ด การทีต่ามองไม่เหน็ไม่เป็น
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อปุสรรคต่อการแสดงใหเ้หน็ถงึพลงัของการเป็นผูน้ าในตวัเธอ ทีไ่ดเ้ชือ้ทีไ่ม่ทิง้
แถวมาจากพอ่ของแตงทีเ่ป็นผูใ้หญ่บา้น   

 

 
 
วนันี้เธอได้รวมกลุ่มน้องๆ เยาวชนทัง้รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ในหมู่บ้านท า

กจิกรรมด้านวฒันธรรมท้องถิ่น เช่น ฟ้อนหรภิุญไชย ฟ้อนเงี้ยว ฯลฯ และ
กจิกรรมพฒันาชุมชน เช่น ท าฝาย ท าวงัปลา หาเงนิสร้างวิหารวัดจ าขี้มด 
ปลูกตน้ไมใ้นหมู่บ้าน เดก็กลุ่มนี้หาเงนิมาท างานเหล่านี้ด้วยความคดิ และล า
แขง้ของเยาวชนเอง โดยมพีี่ๆ  จากหรภิุญชยัคลบัมาช่วยเหลอื และผูใ้หญ่ใจดี
อยา่งอา้ยโอ๊ค นเรนทร ์ปญัญาภ ูพีใ่หญ่จากพพิธิภณัฑช์มุชนเมอืงล าพนูเป็นที่
ปรกึษา 

 
ก่อเกิดกลุ่มเยาวชนจ าข้ีมด   
การรวมกลุ่มเยาวชนจ าขีม้ดอยา่งจรงิจงั เพิง่จะมไีมน่าน ประมาณปีที่

แลว้ แนวคดิการรวมกลุ่มเยาวชนมาจากการทีแ่ต่ก่อนเยาวชนมกีารรวมกลุ่ม
เป็น “คณะกลุ่มหนุ่มสาว“ ซึง่เป็นการรวมกลุ่มกนัแบบชาวบา้น ไม่ก าหนดอาย ุ
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ไมก่ าหนดว่าจะเป็นโสดหรอืว่าแต่งงาน  กลุ่มหนุ่มสาวจะมารวมกลุ่มช่วยเหลอื
กนัในงานพฒันาหมู่บ้าน ท ากจิกรรมโดยใชเ้งนิจากการบรจิาค และการออม
ของกลุ่ม  

 
 

“แรก ๆ ทีท่ างานอยู่ทีน่ี ่จะท ากบัคณะกลุ่มหนุ่มสาว เพราะก่อนทีจ่ะ
มาไม่ค่อยเหน็ เมือ่ก่อนก็จะเห็นอยู่ ประมาณ 5-6 ปีก่อน กเ็ห็นชดัอยู่ว่า เขา
รูส้กึว่าตอนนัน้เป็นประธานคณะกลุ่มหนุ่มสาว แล้วกเ็ริม่ท างานกบัคณะกลุ่ม
หนุ่มสาวมา แต่คณะกลุ่มหนุ่มสาวไม่ค่อยมบีทบาทเหมอืนกบัเยาวชน  ส่วน
ใหญ่จะเป็นประเพณี  เช่น รดน ้าคนเฒ่าคนแก่  ประเพณีลอยกระทง  แลว้กท็ า
กบัคณะกลุ่มหนุ่มสาวมาเรือ่ย ๆ จนถงึปีทีแ่ล้ว มนักแ็ยกยา้ยกนัไป เพราะว่า
ต่างคนต่างมคีรอบครวั  

 
รูส้กึว่าจะมรีุ่นใหญ่ ๆ เหลอืไม่กีค่น เพือ่น ๆ กท็ างานทีน่ิคมฯดว้ย ก็

เลยหนัมารูจ้กักบัน้อง ๆ ตอนทีส่อนฟ้อน กเ็ลยได้มาท างานร่วมกนัแล้วกไ็ด้
เจอกบัทางเครอืขา่ย กเ็ลยมาจดัตัง้กลุ่มท างานดว้ยกนัมาเรือ่ย ๆ  ส่วนตวันี้จะ
เรือ่งออกแรง จะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่เรือ่งสมองหรือความคิดกิจกรรมแต่ละ
กจิกรรม ถา้ช่วยไดก้จ็ะช่วยเตม็ที ่เวลามกีจิกรรมกจ็ะไปตลอด กเ็ลยได้เป็นที ่
ปรกึษาของเขาอยูท่กุวนันี้” 
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 “กลุ่มหนุ่มสาวจะมเีงนิกองทุนเลยค่ะ มเีงนิกลุ่ม คอืทุก ๆ 3 เดอืน จะ
เกบ็กนัครัง้หนึง่ คอืสมมุตมิกีนั 3-4 คน กจ็ะเกบ็กนัคนละ 30-50 บาท เกบ็เป็น
กองทุนหมู่บ้าน และกิจกรรมของคณะกลุ่มหนุ่มสาวจะไม่บ่อย ไม่เยอะ
เหมือนกับเยาวชน เพราะฉะนัน้เลยมีเงินเก็บ แต่ไม่เหมือนกับเยาวชน 
กจิกรรมเยอะ เงนิเกบ็ไมค่อ่ยม ีแลว้ในชว่งทีเ่ป็นเยาวชนมานี้ จะไม่ค่อยไดเ้กบ็
เงนิ เหมอืนคณะกลุ่มหนุ่มสาว เพราะว่ารุ่นของคณะกลุ่มหนุ่มสาว จะเป็นรุ่น
ใหญ่อกีรุ่นหนึง่ ทีไ่ม่ใช่รุ่นเดก็อย่างนี้ เยาวชนรุ่น 13-15 ปี มปีระมาณว่าเรยีน
อยู่ ยงัหาเงนิเองไม่ได้ แต่คณะกลุ่มหนุ่มสาวจะเป็นอีกรุ่นหนึง่ เป็นพวกที ่
ท างานแล้ว ประมาณ 18-19 ปี ทีจ่บมาแล้ว สามารถเกบ็เงนิเองได ้แต่นีถ่า้จะ
ไปเก็บ ก็ต้องขอพ่อแม่ เหมอืนเป็นการรบกวน ก็เลยคดิว่าถ้าไม่จ าเป็นหรอื
ส าคัญอะไร อย่างมีงานศพต้องซื้อพวงหรีด มีครัง้หนึ ่งก็จะเก็บ แต่ถ้ามี
กองกลางพอประทงักจ็ะไมเ่กบ็”  

 
สมยันี้กลุ่มหนุ่มสาวมหีลกัเกณฑต์ายตวัอยูว่่า ถา้คนแต่งงานแลว้หรอื

มลีกูมสีามแีลว้ตอ้งออกจากการเป็นสมาชกิในกลุ่ม มนัท าใหค้ณะกลุ่มหนุ่มสาว
ไม่เป็นกลุ่มเป็นกอ้น มนักแ็ตกแยกกนัออกไป กเ็ลยเป็นเหตุท าใหต้้องมาพบ
กบัทางเครอืขา่ยเดก็เยาวชนจงัหวดัล าพนู เขาได้เขา้มาจดัตัง้กลุ่มให ้แนะน า
ให้รู้จ ักกนั ว่าตอนนี้เรามเีด็กในหมู่บ้าน แต่ไม่มีกลุ่ม เราจะรวมกลุ่มกนัได้
อย่างไร ทางเครือข่ายเด็กก็เข้ามาจัดตัง้กลุ่มให้ ก็เลยเป็นกลุ่ม  เริม่ท างาน
ดว้ยกนัตัง้แต่นัน้มา มพีีจ่ากสถาบนัวจิยัหรภิุญชยัมาเป็นทีป่รกึษา  

เริม่ตัง้แต่ปีทีแ่ลว้ (2550) ประมาณปีกว่า กจิกรรมแรกกค็อืเรื่องค่าย 
การจดัตัง้กลุ่ม จดัตัง้กลุ่มเสรจ็ปุ๊บเรากม็าเริม่รวมตวักนัแลว้กท็ ากจิกรรม แรก 
ๆ ก็จับประเด็นไม่ได้ว่าจะท าอะไรกัน ก็เลยจับเอาน้อง ๆ ในหมู่บ้านมา
รวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มเดก็อกีกลุ่มหนึ่ง แลว้กจ็ดัค่ายใหน้้อง ๆ ดว้ยกนั 2 วนั 1 
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คนื โดยสต๊าฟจะเป็นแกนน าทีท่ างานดว้ยกนั รปูแบบกระบวนการ การจดัการ
ทกุอยา่งจะเป็นแกนน าท า   

 

 
 
น้องแตงเล่าว่า วิธกีารหาเงนิ คอืการเขยีนโครงการ ขอสปอนเซอร์

ตามหา้งรา้นต่าง ๆ ซึง่งานนี้ถอืเป็นงานแรกทีไ่ดท้ าอย่างจรงิจงั ตัง้แต่นัน้มาก็
จะเป็นโครงการต่อเนื่องของเฉพาะกลุ่มเด็ก แต่กลุ่ม เด็กโต จะเหมอืนเป็น
โครงการรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง  สอนเกีย่วกบัวฒันธรรม เช่น ฟ้อนเงีย้ว  ตีกลอง
สะบดัชยั  สอนเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัวถิชีวีติภายในหมูบ่า้น  

 
“งบประมาณนี้หาเองค่ะ เขยีนโครงการเขา้เสนอสถานทีร่าชการบ้าง 

หรอืเดนิถอืกล่องไปตามถนนคนเดินบ้างค่ะ ความคดินี้  วธิคีดิเราเรยีนรูเ้อง 
หรอืว่ามใีครมาชว่ยเป็นทีป่รกึษา แรก ๆ กลุ่มแกนน าจะไม่ค่อยไดป้ระสานงาน
กบัภายในหมู่บ้านสกัเท่าไหร่ หลกั ๆ ก็จะมทีีป่รกึษาของกลุ่มแล้วกแ็กนน า
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ชว่ยกนัคดิกจิกรรมแต่ละกจิกรรม  เราคดิว่าเราจะท าเฉพาะกลุ่มเลก็ ๆ ภายใน
หมู่บา้นเหมอืนเอาเดก็มาใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ เรากเ็ลยไม่ค่อยหาแนว
รว่มสกัเทา่ไหร ่แต่กป็รกึษา  

ส่วนใหญ่ถ้ามปีญัหาหนัก ๆ ก็จะปรกึษาเฉพาะก านัน หรอืสารวตัร 
หรอือบต.บา้ง แต่ช่วงแรก ๆ เขากไ็ม่ค่อยได้ตดิตามผลของเราสกัเท่าไหร่ มา
ช่วงหลงัตัง้แต่เราเป็น เปลีย่นกจิกรรมมาเป็นกจิกรรมหลกัเรือ่งวงัปลา ตอน
เริม่ท าวงัปลา รูส้กึว่าจะมทีางผูใ้หญ่เขา้มาใหค้วามสนใจ เขา้มาเป็นทีป่รกึษา
หลกัของโครงการนี้ จากทีเ่ราเขา้คา่ย”  

 
 เรียนรู้วฒันธรรมแบบพ่ีสอนน้อง 
 กลุ่มเยาวชนจ าขี้มด มทีัง้เด็กเล็ก และเด็กรุ่นใหญ่ ดงันัน้แกนน าใช้
วธิกีารแบบ “พีส่อนน้อง” และแบ่งงานกนัท าโดยมทีมีทีป่รกึษาม ี4 คน หน้าที่
ส่วนใหญ่คอืให้ค าปรกึษาน้อง ๆเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่เลย เวลาเขาไม่เขา้ใจ
อะไรกม็าถาม แต่ทีพ่อมเีวลาม ี2 คน คอืเจตกบัแตง ส่วนอกี 2 คนเขาท างาน 
ไมค่อ่ยมเีวลา ทมีอกีชัน้หนึ่งจะเป็นแกนน าซึง่เป็นรุ่นน้องของแตงและเจต เดก็
กลุ่มนี้จะอยู่ในวยัเรยีน บางคนเรยีนวิทยาลยัเทคนิค บางคนเรยีนวิทยาลัย
เกษตรฯ จะมเีวลาว่างท ากิจกรรมช่วงเย็น และวันหยุด ส่วนรุ่นเด็กจะเป็น
น้องๆ ทีเ่รยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้  
  

“เจต” เดก็หนุ่มตวัสูงผอมนัง่อยู่ขา้งๆ น้องแตงตอนทีเ่ราไปลงพื้นที่
จ าขี้มด ชื่อเจตณรงค์ อินต๊ะมา อายุ 20 ปี จบการศึกษาระดับมัธยม 3  
โรงเรยีนเมธวีุฒกิรณ์  วดัพระธาตุหรภิุญชยั จบมาแลว้ฝึกงานกบัน้า เจตบอก
ว่าตอนนี้ท างานเป็นช่างเชื่อม และบวชพระมาก่อน งานที่ท าอยู่ตอนนี้ก็
ชว่ยเหลอืน้าท างานรบัเหมากอ่สรา้ง ถา้มเีวลากจ็ะมาช่วยงานกลุ่ม ตอนนี้เป็น
ทีป่รกึษาของแกนน า  
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“เมือ่กอ่นเกเรพอสมควร เพราะว่าเขา้กลุ่มคนหนุ่มสาวมาแตเ่รากไ็ม่
คอ่ยสนใจ ไปเทีย่วไมเ่ขา้รว่ม อยา่งพีแ่ตงมกีจิกรรมอะไรกไ็ปเล่นกบัเพือ่น เลย
ไมไ่ดด้ทูางนี้ พอดมีอียูว่นัหนึง่ ไปชว่ยขายเบอร ์เขากด็วู่าเออ เดก็คนนี้กท็ าได้
นี ่กเ็ลยดงึเขา้มา ลองมาท า” 
 

“เมือ่ก่อนเคยอยู่กับกลุ่มหนุ่มสาวมาก่อน พีแ่ตงเล็งเห็นยงัไงไม่ รู ้
ชกัชวนเขา้มารว่ม กน็านแลว้ ก่อนกลุ่มหนุ่มสาวเลกิไปเปลีย่นชือ่เป็นกลุ่มเดก็
และเยาวชน กเ็ขา้มาอยู่กบัพีแ่ตง เป็นคนแรกทีด่งึเขา้มา    ของผมจะเป็นแนว
การสอน อย่างกจิกรรมกจ็ะสอนเป็นอย่าง ๆ บอกเป็นอย่าง ๆ เช่น กจิกรรม
ปลกูตน้ไม ้ท าฝาย ดา้นกฬีา เชน่ ตะกรอ้ ฟุตบอล วอลเล่หบ์อล เปตอง หลกั ๆ 
จรงิ ๆ กจ็ะเป็นตะกรอ้ เพราะว่าตอนทีอ่ยู่เมธกีจ็ะเป็นนักกฬีาตะกรอ้ บางครัง้
เดก็ว่างวนัเสารก์พ็าเดก็ไปซอ้มกฬีา จากนัน้กค็อ่ยมาท ากจิกรรม”  
  

เจตบอกว่าชอบท ากจิกรรมกบัเดก็ ใจมนัรกั ไดท้ างานกบัเดก็ เขา้กบั
เด็กได้ ต้องปรบัตวัเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อน ถ้าอยู่กบัเด็กแล้วใจเย็น มนั
เหมอืนปรบัเปลี่ยนตวัเอง เขา้มาอยู่กบัเด็ก บางครัง้กจ็รงิบ้าง บางครัง้กเ็ล่น
บา้ง มนัผสมผสานกนั แต่ส่วนมาก ถา้เดก็เครยีดกจ็ะท าใหเ้ดก็เล่น แกลง้เด็ก 
จากอารมณ์รอ้นกเ็ยน็ลง ปล่อยมุขใหเ้ดก็ไดห้วัเราะ เดก็ท างานไปดว้ย สนุกไป
ดว้ย แลว้เดก็เขาเครยีดดว้ยกบัการเรยีน เรากค็ลายเครยีดเขาบา้ง บทเรยีนที่
เขาได้รบัจากการท างานชุมชนคอื ปรบัตวัให้เขา้กบัคนอื่นได้ ได้รู้หลกัการ
ท างาน การท าแผนโครงการ การเขา้ค่าย  ในความคดิของผม ในการท างาน 
ผมก็ภูมิใจที่ได้ช่วยกันท างานอนาคต อยากให้เด็กเก็บประสบการณ์นี้ไป
ด าเนินชวีติต่อไป ใหไ้ปสอนใหรุ้น่ต่อไป 

 
“เพลิน” แกนน าคนนี้ เรยีนอยู่วิทยาลยัเทคนิคล าพูน ระดับปวช.2 

บญัช ี เล่าถึงกจิกรรมพี่สอนน้องด้านวฒันธรรมว่า มกีลุ่มตีกลองสะบดัชยั 
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ประมาณ 12-15 คน ส่วนใหญ่ก็คล่องกนัแล้ว แต่ก็ต้องหมัน่ฝึกหมัน่ซ้อม 
บางครัง้ถา้มงีานขา้งนอก กร็บังานแลว้ใหเ้ราไปแสดง บางครัง้กไ็ปแสดงทีถ่นน
คนเดนิ ส่วนช่างฟ้อนจะม ี8 คนเป็นผู้หญิง มฟ้ีอนหรภิุญชยั ฟ้อนยอง ฟ้อง
สาวไหม เตน้แมว้ แต่กอ่นรุน่พีห่ลายคนฟ้อนเป็นกนัทกุคน เพราะกอ่นหน้านัน้ 
หมู่บ้านนี้สร้างกาด สร้างวิหาร ช่วงก่อนก็จะมผี้าป่าเยอะ รุ่นใหญ่ก็จะฟ้อน
ตลอด ตกีลองดว้ย   

 

 
 
หลงัจากนัน้มา ต่างคนต่างไมม่เีวลา กเ็ลยตอ้งฝึกน้อง ๆ แลว้ตอนนี้ก็

ยกใหน้้อง ๆ จดัการไปเลย ทีฟ้่อนเป็นกเ็พราะโรงเรยีนสอน ถ้าฟ้อนเล็บกม็ี
ตัง้แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นานมาแล้ว สมยัมขีนัโตก มปีอยหลวง แต่ถ้าอย่างฟ้อนหริ
ภุญชยั ฟ้อนยอง เต้นแมว้ ก าลงัเริม่ 4 รุ่นนี้ เพราะว่าครูไม่ไดส้อน น้องเพลนิ
เล่าว่า ทีน้่องๆ สนใจมาฟ้อนเพราะ  
   

“ แรก ๆ สงัเกตจากพฤตกิรรมของน้อง ๆ เวลาเหน็รุ่นพีต่กีลอง หรอื
ฟ้อน จะชอบไปนัง่เฝ้าดู เวลาฟ้อนส่วนใหญ่ เมือ่ก่อนจะซอ้มทีศ่าลาวดัเริม่สกั
ทุ่ม แล้วพวกตวัเล็ก ๆ จะไปตัง้แถวแลว้ท าตามโดยไม่ต้องบอกเขา และนีค่อื
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ประเดน็หลกัทีท่ าใหส้อน เริม่ฝึกกนัตัง้แต่ ป.3 รุ่นนี้ไม่ตอ้งทบทวน เขาจ าได้  
นอกจากจะสอนท่าใหม่ นอกจากจะมาฝึกให้คล่อง ก่อนหน้านี้ทีแ่กนน าไม่มี
งานเยอะ ก็จะเจอกันอาทิตย์ที ่1 -2 เราจะเจอกันทีต่อนบ่ายจะฝึกกัน แต่
หลงัจากทีแ่กนน าเริม่มอีบรม สมัมนา กเ็ริม่ห่าง ๆ กนัออกไป แต่ถ้ารูว้่าเด็ก
ตอ้งไปงานของทางโรงเรยีน หรอือะไร กจ็ะซอ้มล่วงหน้าประมาณ 10 กว่าวนั 
กจ็ะซอ้มกนัทกุเยน็ เดก็กจ็ะรูก้นัเลยว่าหน้าวดั เขาจะเล่นวอลเลยบ์อลกนัก่อน 
ถงึจะมาฝึก”  

 
  หาเงินส่งเพ่ือนเรียนหนังสือ  
     ก ากึ๊ด (ความคดิ) ของละอ่อนจ าขี้มด ที่เด่นไม่แพ้ผูใ้หญ่บางคนคอื 
การหาเงนิส่งเพื่อนเรยีนหนังสอื ผูเ้ขยีนคดิว่ามน้ีอยนิดทีเ่ยาวชนในโลกนี้ทีจ่ะ
มคีวามคดิชว่ยเหลอืเพือ่นดว้ยก าลงัของมดงานแหง่บา้นจ าขีม้ด  

แตงเล่าว่าสาเหตุทีม่าหาเงนิส่งเพื่อนเรยีนหนังสอืมาจากการท างาน
รว่มกนั อยากเหน็อนาคตของเพือ่นทีม่คีวามตัง้ใจอยากจะเรยีน แต่ไม่มเีงนิ จงึ
พูดคุยปรกึษาหารอืกนัว่าจะท าอย่างไรด ีถงึจะมเีงนิใหเ้พื่อนไปจ่ายค่าเทอม 
สุดทา้ยแล้วเขาได้ไปเดินกล่องบรจิาคที่ถนนคนเดินในเมอืงล าพูนทุกคนืวนั
ศุกร์ ได้เงนิมาหลายพนั ต่อมาเทศบาลห้ามมใิห้ขอเงนิเรี่ยไร เป็นเพราะว่า
ไดร้บัการรอ้งเรยีนจากแมค่า้ว่าเดก็หลายกลุ่มมายนืบงัหน้ารา้น ขายของไมไ่ด ้ 
 

“การช่วยเหลอืเรือ่งของการเรยีนของแอ๋ม ตอนแรก จบ ม. 3 แกกม็า
บ่นใหฟ้งัว่าอยากเรยีนต่อ เพราะว่าพ่อแม่แยกทางกนั แล้วแกกอ็ยู่กบัตายาย 
ซึง่ตากบัยายกแ็กแ่ลว้ ตาอายุเกอืบ 80 ปีแลว้ ส่วนยายกป็ระมาณ 75-76 ปีเขา
ไม่มรีายได ้แอ๋มกบ็่นใหฟ้งัว่าอยากเรยีนต่อแต่กไ็ม่มโีอกาส แกนน ากม็าคดิ ๆ 
กนั ซึง่เขากม็าพดูตอนปิดเทอม ใกล ้ๆ จะเปิดเทอม กม็านัง่รอ้งไหก้บัแกนน า  
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แกนน าก็เลยนัง่ประชุมปรึกษากนัว่า แอ๋มก็มีส่วนช่วยในกลุ่มมาก
เหมอืนกนั แกเวลาท าอะไร ทกุอยา่งคอืเหมอืนกบัว่าเราอยูด่ว้ยกนัมาตลอด สขุ
กส็ขุดว้ยกนั ทกุขก์ท็กุขด์ว้ยกนั กเ็ลยไหน ๆ กไ็หน ๆ กเ็ลยใหแ้กลองไปสมคัร
ทีว่ทิยาลยัเกษตร แกกไ็ปสมคัร แล้วกไ็ด้เพราะเกรดเฉลีย่ก็ดเีหมอืนกนั พอ
สมคัรไดปุ้๊บ กใ็หท้างโรงเรยีนคดิคา่ใชจ้่ายว่าคา่เทอม ค่าเสื้อผา้ ค่าหนังสอืงวด
แรกมนัใชอ้ยูเ่ทา่ไหร ่ 

 
พอไดค้า่ใชจ้่ายมาปุ๊บกไ็ปเดนิกล่องทีถ่นนคนเดนิ  แลว้เรากส็่งจนจบ 

ปวช.3 แล้วกใ็หเ้งนิเป็นงวด ๆ เป็นเดอืน ๆ อาทติย์หนึง่จะไปทุกวนัอาทติย ์
หรอืว่าทีไ่ปมาไดป้ระมาณอาทติยล์ะกีบ่าท มนักไ็ม่แน่ ถา้เป็นอาทติยต์น้เดือน 
จะไดม้าก ประมาณ 800-1000 บาท น่าจะถงึ แต่ถา้กลาง ๆ เดอืนหรอืสิ้นเดอืน
น้อยสดุ 200-250 บาท ไดน้้อยสดุ ๆ แต่เรากเ็อามาเกบ็รวบรวมไว ้แต่กม็หีลาย
กลุ่มดว้ย มเีดก็เป๊ียะ มหีลายกลุ่ม เรากฝึ็กเดก็มาเยอะ ชว่งหลงั ๆ แต่ตัง้แต่เจอ
แมค่า้โวยวาย แลว้กท็างรองนายกเทศบาลสัง่ระงบั เรากง็ดไป ชว่งนี้กไ็มไ่ดไ้ป”  

 
เทศบาลเขาท าไมตอ้งหา้ม ตอนแรก กใ็หท้ าหนังสอืเขา้ไป หนังสอืขอ

อนุญาตเรีย่ไร แต่ทนีี้ เขาไม่อนุมตั ิเพราะเขาบอกว่าตอ้งการจดัระเบยีบสงัคม 
เพราะเหมอืนเป็นการบงัคบั ประกอบกบัแม่คา้ร าคาญ โวยวาย เพราะตัง้หน้า
รา้นเขา พีค่ดิออกไหมว่าถนนคนเดินเป็นสองฝ ัง่ แล้วมแีถวกลาง เรายนือยู่
แถวกลาง แลว้มแีมค่า้อยูท่ ัง้ขา้งหน้า-หลงั แลว้เราตอ้งพดูตลอดเวลาเดนิกล่อง 
อาจจะผดิทีเ่ราด้วยทีพู่ดมากไปหน่อย ยิง่ช่วงก่อน ๆ เอาโทรโข่งไปใช้ด้วย 
ช่วงนี้กเ็ลยงดไป แลว้อย่างนัน้คดิอะไรกนัต่อไหม ว่าตอ้งใชว้ธิีอะไรกนัต่อ ถา้
ไมใ่ชว้ธินีี้ 

 
คดิว่าจะตอ้งกลบัไปเขยีนโครงการกนัเหมอืนเดมิทีจ่ะเอาเงนิมาจ่าย

ใหแ้อ๋ม ถ้าเขยีนโครงการบางครัง้กไ็ด้ แต่บางครัง้กไ็ม่ได้ แต่คดิว่าจะกลบัไป
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เดนิ แต่รอหมดหน้าฝน ของแอ๋มมคีา่ใชจ้่ายเทอมละเทา่ไหร่ เทอมหนึง่กไ็ม่เกนิ
เดอืนละ 3,000 บาท เพราะว่าเป็นของพฒันาฝีมอืแรงงาน เขาไดเ้รยีนฟร ีแต่
จะได้เสยีค่าหนังสือ ค่าชุด ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ทางนี้ช่วย 
เดือนละ 500 บาท แล้วก็ถ้าเป็นค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายทีห่นัก ๆ ก็ให้บอก
ล่วงหน้า เพราะว่าจะได้หาเงนิทนั แต่ตอนแรกให้ไปประมาณ 2,000 บาท 
เกอืบ 3,000 บาท ทัง้คา่เทอม คา่ชดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าหอ้งคอมฯ ค่ากจิกรรม ราว 
ๆ นัน้ ประมาณ 3,000 บาท และตัง้แต่เดอืนแรกมากใ็หเ้ดอืนละ 500 บาท  เริม่
ใหต้ัง้แต่เดอืนไหน  เดอืนพฤษภาคม คอืตัง้แต่เปิดเทอม”   

 

2 อดุมกำรณ์ชีวติ สูจ่ติอำสำเพือ่ชุมชน   

 

 ช่วงหลงัๆ พีโ่อ๊คได้เขา้มาขยายแนวคดิการท างานทีเ่อามื้อ เอาแรง
กนั ช่วยเหลอืกนัและกนั ซึ่งเป็นแนวคดิในการท างานของคนแต่ก่อนทีม่กัจะ
เอามื้อช่วยเหลอืกนัในการท ามาหากนิ ต่างฝ่ายต่างไปช่วยเหลอืกนั เรยีกว่า 
“การฮอมแฮง” จงึเหน็เป้าหมายของการท ากจิกรรมชดัเจนขึน้กเ็พื่อชุมชน เพื่อ
ถิน่เกดิ เป็นการท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นหลกั เกดิกจิกรรม
ทีเ่ป็นรปูธรรมหลายๆ อย่างเช่น ท าฝาย ทอดผา้ป่าสรา้งวหิาร ยาเสพตดิใน
ชมุชนลดลง ปลกูตน้ไม ้ฯลฯ  

น้องๆ เยาวชนจ าขีม้ดกซ็มึซบัเอาแนวคดินี้มาใช ้จนเกดิเป็นจติอาสา 
เพราะปจัจุบนัสงัคมต่างจะเอาประโยชน์ส่วนตน การทีจ่ะหนัมาช่วยเหลอืกนั
นัน้ยากมาก น้องๆ จงึเกดิแนวคดิว่าจะตอ้งน าแนวคดิของคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ซึ่ง
เป็นความคดิทีส่ามารถน ามาใชใ้นปจัจุบนัได้ ใครมอีะไรกไ็ปช่วยบ้านอื่น ถ้า
บ้านเราขาดอะไรเขากม็าช่วย จงึเหน็ว่าช่วงหลงัน้องๆ จ าขี้มดมกัจะออกไป
ชว่ยเหลอืชมุชนอืน่เสมอเมือ่มโีอกาส โดยพากนัไปกบัทมีหรภิุญชยัคลบั ล่าสุด
กไ็ปบรจิาคของใหแ้กน้่องๆ ทีโ่รงเรยีนบา้นผาตา้ย อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู  
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  น้องแตงได้พูดเกี่ยวกับจิตอาสาว่า คนที่จะมาท างานจิตอาสาได ้
จะตอ้งเป็นคนทีม่ใีจรกัในการท างานกลุ่ม ถงึแมว้่ากลุ่มจะเขม้แขง็แต่ว่าไม่มีจติ
อาสา กลุ่มกจ็ะแตกสลายไมย่ัง่ยนื ดงันัน้คนท างานทกุคนจะตอ้งมจีติทีอ่าสา มี
ความเสยีสละเป็นทนุเดมิมากอ่น  
 

 

 
 
 
ท าฝายและวงัปลาในล าห้วยแม่สาร 
ล าน ้าแม่สาร เป็นล าน ้าทีไ่หลผ่านพื้นที ่3 ต าบลในเขตอ าเภอเมอืง 

จงัหวดัล าพนู ไดแ้ก ่ต าบลปา่สกั ต าบลเวยีงยอง และต าบลศรบีวับาน โดยเป็น
ล าน ้าทีชุ่มชนทัง้สองรมิฝ ัง่น ้า รวมถงึผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน ไดใ้ชป้ระโยชน์
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ภายหลงัสภาพต่างๆ เริม่เปลี่ยนแปลง  จ านวน
ประชากรและสิง่ก่อสรา้งมมีากขึน้ มโีรงงานนิคมอุตสาหกรรมเขา้มาจดัตัง้ใน
พืน้ที ่ท าใหเ้กดิปญัหาน ้าเน่าเสยี พชืพรรณและสตัว์น ้าลดลง โดยบางชนิดได้
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สูญหายไป รวมถึงเริ่มมีความขดัแย้งในเรื่องการแบ่งปนัน ้าเพื่อใช้ท า
การเกษตรในแต่ละปี   

กจิกรรมที่น้องๆ เยาวชนจ าขี้มดช่วยกนัท าในชุมชนอกีคอื การท า
ฝาย และวงัปลาในล าน ้าแม่สาร ซึ่งเป็นแม่น ้าทีไ่หลจากต้นน ้าในต าบลศรบีวั
บาน แลว้ไหลลงสูแ่มน่ ้ากวง แมน่ ้าสานทีไ่หลผา่นบา้นจ าขีม้ดจงึเป็นตน้น าทีย่งั
มคีวามสะอาดสดใส ไม่เหมอืนล าน ้ากวงทีอ่ยู่ในเขตเทศบาล ทีน่ ้าเริม่จะเสยี 
แต่แลว้ล าน ้าแมส่ารทีอ่ดุมสมบรูณ์ และเป็นธรรมชาตกิถ็กูลุกล ้าจากการพฒันา
ทีใ่ช้ความร  ้ ้ทางวิชาการมาบอกชาวบ้านว่า ต้องขุดลอกล าน ้าแม่สานให้
กวา้งขึน้ เพือ่รองรบัน ้าไดม้ากขึน้ ใหน้ ้าไหลเรว็ขึน้เมื่อฝนตกหนัก น ้าจะไดไ้ม่
ทว่ม เขือ่นแมส่านจะไดไ้มแ่ตก  

การขุดลอกล าหว้ยแม่สาร ท าให้ล าห้วยที่เคยคดเคี้ยว เป็นวงั เป็น
แอง่หลายๆ แหง่ทีเ่ดก็ๆ ไปเล่นว่ายน ้า ทีผู่ใ้หญ่ไดห้าปู ปลามาเป็นอาหารสญู
สลายไปกบัรถแบ๊คโฮทีเ่ขา้มาขดุลอกล ้าน ้าใหต้รงดิง่เหมอืนล าคลองทัว่ไป เดก็
กลุ่มนี้อยากจะฟ้ืนฟูล าน ้าแม่สาน ฟ้ืนฟูวงัปลา สภาพแม่น ้าใหก้ลบัคนืมา จงึ
คดิถงึเรื่องทีจ่ะท าฝาย และวงัปลา โครงการระยะยาวทีว่างไว ้หลงัจากทีฝ่าย
มนัคงทนแลว้  จะเสาะหาพนัธุ์ปลาเมอืงมาปล่อย เช่น ปลาหลมิ ปลาดุก ปลา
เสดด็ ปลาก า้ ปลาขาว ปลาเขม็ ปลาซวิ   2 ขา้ง จะมผีกัทีห่ายาก เช่น ผกักดู 
ผกัหนาม ผกัแว่น ปลกูเลาะ ๆ ตามแนวล าน ้า 

การลงมอืฝายและวงัปลา จงึเริม่ขึน้ น้องแตงเล่าว่า การท าฝายใชทุ้น
ของ SML มาบางส่วนทีผู่ใ้หญ่เขา้มาช่วยแต่ละฝายจะไดร้บักระสอบจากอบต. 
เขา้มาสมทบ ส่วนแรงงานเรากข็อในหมู่บา้นกไ็ม่เสยีเงนิ  ใชเ้ฉพาะค่ากบัขา้ว
ทีต่อ้งเลีย้ง บางครัง้กต็อ้งเสยีคา่หนิ คา่ไมบ้า้ง หรอืถา้หาไดก้เ็อาในหมู่บา้นมา
ใช ้สว่นใหญ่กร็ะดมกนัภายใน   ดา้นหรภิุญชยัคลบัไดม้าช่วยเป็นแรงงานบา้ง 
เงนิบา้ง เขาออกไปเดนิกล่องชว่ย  

ตอนแรกทีเ่ราท าฝาย พวกผูใ้หญ่ยงัไมค่อ่ยไดร้่วมกนัสกัเท่าไหร่ ตอน
แรกเราคดิว่าจะท าของเราไปดูก่อน แต่มกีารปรกึษา  ประชุมร่วมกบัผูใ้หญ่ว่า
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ตอนนี้เราจะท าวงัปลา ผูใ้หญ่กเ็หน็ดว้ย  ชว่งนัน้เป็นชว่งลงนา ต่างคนกต็่างท า 
ทางผูใ้หญ่กท็ านา  เดก็กท็ าฝาย แต่พอหลงัเสรจ็นา   เขากเ็ลยเขา้มาชว่ย งาน
นี้มนัหนักเหมอืนกนั ต้องตกัดนิใส่กระสอบ ต้องใชแ้รง เด็กเล็กกไ็ม่ไหว บาง
คนกไ็ดแ้ต่เล่นดนิ 

 

 
 
“เราคดิกนัยงัไง ถงึท าฝาย กแ็รก ๆ ไดไ้ปเวทสีญัจร โครงการวจิยั กม็ี

ผูใ้หญ่คนหนึง่พูดเรือ่งตวัล าน ้ าแม่สาน พูดปญัหา เรากก็ลบัมาคดิว่า เราเป็น
ต้นน ้ า เพราะฉะนัน้ถ้าต้นน ้ าไม่คดิจะท าอะไรแล้วคนทีอ่ยู่ปลายน ้ ากค็งไม่ท า
อะไร เพราะว่าเวลาต้นน ้ า สภาพความของน ้ ามนัยงัมอียู่เกอืบ 100 % น ้ าไม่
เน่าไมเ่สยี เมือ่น ้าไปถงึปลาย ท าไมน ้าถงึเน่าถงึเสยี บา้นเราเป็นตน้น ้าไหลไป 
น ้าแมส่านไหลไปลงน ้ากวง เป็นตวัจุดใหเ้ราคดิว่าเรากเ็ป็นตน้น ้า เราควรจะท า
อะไรเกีย่วกบัล าน ้าแม่สาน เพราะว่ามนัอยูใ่นหมูบ่า้น   

 
แลว้กม็าคดิว่าวงัปลาสมยัเดก็ ๆ บา้นเราจะมเีป็นวงั ๆ วงัมชีือ่ของมนั

แต่ละชือ่ เคยไปเล่นน ้า มบีวั มอีะไรต่าง ๆ แต่หลงัจากทีช่ลประทานมโีครงการ
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ขดุลอกแมน่ ้าแมส่าน เขาใหเ้หตุผลว่า เคยมชีาวบา้นถามว่าเพราะอะไรถงึตอ้ง
ขดุลอก ตรงสนัเขือ่นมรีอยปร ิแลว้กลวัว่าเวลาหน้าฝน เวลาฝนตกหนักมาก ๆ 
ตรงสนัเขือ่นจะรบัน ้ าหนักน ้ าไม่ไหว กลวัเขือ่นจะแตก  เขือ่นอยู่บนหมู่บ้าน 
อา่งเกบ็น ้าหมูบ่า้น กเ็ลยเป็นเหตุใหข้ดุลอกล าน ้าแมส่าน  

 
พอขดุลอกแลว้ วงัทีเ่คยมอียู่ 10 กว่าวงัมนัหายไปหมดเลย  จากเดมิ

มนัประมาณ เมตรครึง่ เขาขยายออกไปขา้งละตอนนี้  ประมาณ 3 เมตร ถงึ 3 
เมตรกว่า ๆ  กจ็ะมวีงัทองค า วงัอเีอื้อย วงัชา้งสาย วงัชา้งแม่สงิห ์วงัเกา้สกั วงั
ฉ าฉา มปีระมาณ 6 วงั มนักจ็ะมปีระวตัติามชือ่ของวงั  พอรถขดุเสรจ็มนักเ็ป็น
แนวขนานกนัไปแนวเดยีว ตรงไปเลย มนัเหมอืนล าน ้าผ่าไปเลย มนัไม่มอีะไร
เลย มนัไมค่ด  เมือ่กอ่นมนัโคง้ แต่เขาขดุใหม้นัตรง ใหม้นักวา้งขึ้น แลว้กใ็หม้นั
ไมม่เีวิ้ง ไมม่วีงั ใหม้นัตรงไปหมดเลย  แต่ตลิง่เป็นแบบเป็นดนิ ๆ เหมอืนเดมิ    

 
 เรามาท าวงัปลา กเ็คยคดิกนัว่า ถา้ท าแลว้จะกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ

ไหม กค็ดิว่าคงไมก่ลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ แต่อย่างน้อยเรากค็ัน่ใหม้นัเป็นวงั ๆ 
ใหลู้กหลานรุ่นหลงัไดรู้ว้่านีค่อืชือ่วงันี้นะ ถ้าจะใหม้นัเป็นเวิ้ง เป็นคุม้คงจะท า
ไมไ่ดแ้ลว้ เราคงท าไดแ้คก่ัน้ใหเ้ป็นวงั ๆ แลว้กม็ชีือ่ แลว้กห็าตน้ไมเ้ก่ามาปลูก 
แต่ละวงัทีเ่คยไปเล่น จะมชีือ่ของมนัเช่นวงัเกา้กอม  ลกัษณะต้นกอมมนัใหญ่
เหมอืนตน้ฉ าฉา ภาษากลางเรยีกว่าอะไรไมรู่ ้ ตอนนี้รูส้กึว่าไมน่่าจะมแีลว้นะ”  

 
 วธิกีารท าวงัปลา จะน าดินใส่กระสอบทบั ๆ กนัเป็นแนว ลกัษณะ

คลา้ย ๆ การท าฝายแมว้ แต่ลกัษณะทีเ่ราท ามนัจะสะโลบลง ใหน้ ้ ามนัตกลงไป 
แลว้กม็ไีมป้กัคัน่ แลว้เอาหนิลงทบัขา้งไมอ้กีรอบ เพือ่กนัน ้ าหลาก ดนิกข็ดุจาก
ตวัล าน ้าแม่สาน เพราะว่าเราต้องการใหต้วัล าน ้ าแม่ฐานเลก็ขึ้น เรากต็อ้งเอา
ดนิออกจากล าน ้าแมส่านมาใส่กระสอบ แต่มนัไม่ทน ใส่กระสอบใส่ขา้ว ใชฟ้าง
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มดั แลว้กท็ าใหห้ลบึลง เอาไมป้กัลงไป บางทีม่นักเ็ป็นทราย บางทีม่นักเ็ป็นดนิ 
ปน ๆ กนัไป”     

หน้าน ้าหลากที่ผ่านมานี้  ท าให้ฝายและวังปลาของเด็กๆ ทนต่อ
กระแสน ้าทีไ่หลหลากไม่ได้ ได้พุ่งเขา้ใส่ตลิง่และกระสอบดนิจนทะลุไปหลาย
แห่ง  อาทติยท์ีแ่ลว้ซ่อมวงัทีพ่งัไป แลว้เดอืนนี้ตอ้งซ่อมวงัอกีแลว้ ถา้มนัพงัก็
ไปซ่อม ตอนนี้เริม่มทีางผูใ้หญ่ส่งตวัแทนแต่ละกลุ่มเขา้มาช่วย กลุ่มละ 5 คน 
ผลดักนัทกุอาทติย ์กลุ่มแมบ่า้นกเ็ขา้มาชว่ยท าอาหารให ้   

 
พีเ่บลล์ และเพื่อนๆ จากหรภิุญชยัคลบัได้มาช่วยน้องๆ จ าขีม้ดท า

ฝายแมว้ มากนัหลายคน เหน็ดเหนื่อยกไ็ม่ถอย งานนี้มแีต่ความสุข และความ
สนุกสนานทีไ่ดม้าท าประโยชน์แกส่งัคม  
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พวกเราท างานแบบนี้ กด็เีนอะไดรู้อ้ะไรหลายๆสิง่ หลายๆอยา่ง เดก็ๆ
บางครัง้เคา้กไ็ม่จ าเป็นทีจ่ะต้องอยู่กบัเทคโนโลยตี่างๆพวกเคา้พอใจกบัสิง่ที ่
เคา้มอียูแ่ละสนุกกบัมนัจรงิๆ  อกีอยา่งการท าโครงการต่างๆเนีย่ กท็ าใหไ้ดค้ดิ
อกีตัง้เยอะ พวกเราคดิว่าพวกเค้าต้องการแต่บางครัง้มนัเกนิความจ าเป็น
ส าหรบัเคา้ กไ็ม่มปีระโยชน์ ผมยอมรบัในตวักลุ่มเยาวชนบา้นจ าขี้มดจรงิๆนะ
ครบั มคีวามสามคัคกีนัมากๆ พวกน้องๆสามารถคดิงานเองเป็นมกีารวางแผน
งานทีด่ี รุ่นพีส่ามารถถ่ายทอดให้กบัรุ่นน้องอย่างเขา้ใจ ประทบัใจกบักลุ่ม
เยาวชนทีน่ี้จรงิๆ หวงัว่าซกัวนั เมือ่วนัทีเ่คา้โตขึน้ จะเป็นทรพัยากรบุคคล ทีจ่ะ
มาชว่ยสบืสาน หรอืท าประโยชน์ใหก้บัสงัคมต่อไปนะครบั 

 
งานนี้ขอบอกว่าเหนือ่ยกนัมากแต่ก็มคีวามสุขทีไ่ด้เห็นกลุ่มเด็กตัว

เลก็ๆทีเ่ขา้มาชว่ยกนัท าฝายถงึแมว้่าจะขดุดนิไม่ไหวยกกระสอบดนิไม่ไดแ้ต่ก็
ยงัมคีวามพยายามทีจ่ะช่วยเหลอื ช่วยหาน ้าใหก้นิถอืร่มบงัแดดใหไ้ดเ้หน็ภาพ
แบบนี้ท าให้หายเหนือ่ยไปตามๆกันอยากให้สังคมเรามีน ้ าใจให้กันและ
ชว่ยเหลอืกนันะครบั 
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พฒันารุ่นสู่รุ่นเพ่ืออนาคตเยาวชนจ าข้ีมด... 
น้องแตงไดใ้หแ้งค่ดิ มมุมองทีน่่าสนใจถงึธรรมชาตขิองเดก็จ าขีม้ดว่า  
“ส่วนตวั คดิว่ากลุ่มของเรายงัไม่ค่อยแขง็แรง เพราะว่ามนัมจีุดอ่อน

เรือ่งประสานงานในการท างาน พดูตรง ๆ กลุ่มจ าขี้มดจะมนีิสยัอยู่อย่างคอื ไม่
ชอบเป็นลูกน้องใคร ไม่ชอบขึ้นอยู่กบัอะไร อย่างกรณีตวัอย่าง คอื อบต.เคยมี
สภาเด็ก สภาเด็กชอบโยนงานมาให้จ าขี้มดท า เขาจะไม่ท าเด็กก็บ่นว่าเรา
ไม่ไดเ้ป็นลูกน้องเขานะ สภาเดก็ทัง้ต าบลมกีีห่มู่บ้านล่ะ แลว้ท าไมตอ้งมาโยน
ใหจ้ าขี้มดท าอย่างเดยีว เขาจะมนีิสยัของเขา คอื ถา้ท าคอืลุยกนัเลย จะไม่ท า
ตามแบบแผน นีแ่หละเป็นจุดดอ้ยของกลุ่ม เวลาทีใ่ครยืน่มอืเขา้มาช่วยหรอืว่า
อะไร เขาตอ้งพจิารณาอยา่งถีถ่ว้นว่าจะรบัความชว่ยเหลอืจากคน ๆ นัน้ 

 
อย่างปญัหาทีพ่ีโ่อ๊คว่าเมือ่กี้ ทีแ่ม็คโครขุดฝาย อนันี้ก็เป็นอกีอย่าง

หนึง่ ทีท่ าใหรู้ว้่าขาดการเชือ่มโยง การประสานงาน เหมอืนเป็นคนหวั.... จะ
เชงิหวัรุนแรงหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้ประมาณว่าอยากท ากท็ า คดิกจิกรรมนี้ได้กท็ า
เลย แผนเขาจะคิดกันตลอดเวลาของเขา ทีนี้ท าแบบนี้นะ แต่ถ้ามีคนมา
วางแผนใหเ้ขา เขาจะไม่ท าตามสกัเท่าไหร่ เพราะกลุ่มเราสรา้งมาดว้ยมอืของ
เรา ไมค่วรจะไปเป็นลกูน้องใคร”    
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ผูเ้ขยีนอยากทราบว่า เป็นเพราะอะไรกลุ่มจ าขี้มดถึงรวมกลุ่มกนัด ี

หรอืว่ารุ่นพีเ่ป็นแบบอย่าง เจตกล่าวว่า อย่างแรกกค็อื เดก็เขามใีจรกัของเขา
ดว้ย แลว้กด็งึ ๆ เขา้มารว่มกจิกรรมดว้ยกนั ใครอยากเขา้มากเ็ขา้มาร่วม แรก 
ๆ กไ็ม่ค่อยเขา้ร่วมเพราะยงัไม่รูแ้ผนงานกนัเท่าไหร่ เขากอ็ธบิาย อย่างทีเ่ขา้
คา่ยกน็ าประสบการณ์ มาท าเอง และพยายามดงึ ๆ เขา้มารว่มกลุ่มกนัไว ้หลงั
เสรจ็งานไดม้านัง่คยุกนัเพราะศนูยร์วมอยู่ทีบ่า้นแตง  

 
ผลทีม่นัเกดิขึน้จากสิง่ทีเ่ราท ามา กจิกรรมทีท่ ามาทัง้หมด ถ้ามองใน

ส่วนของเด็กเรา และในส่วนของชุมชน น้องแตงกล่าวว่าในความคดิส่วนตัว 
และฟงัจากน้อง ๆ นับตัง้แต่เริม่ท าจนถงึวนันี้ คดิว่าพอใจในระดบัหนึ่ง เพราะ
ตอนนี้ชุมชนและผูน้ าชุมชนเริม่มบีทบาท ชุมชนเริม่ให้ความส าคญักจิกรรม
มากขึน้ เขา้รว่มมากขึน้ สว่นมากเดก็ ๆ จะดงึผูป้กครองเขา้มารว่ม  
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  “ในอนาคตเทา่ทีค่ดิกนัไว ้รุ่นแกนน าจะเป็นช่วงคาบเกีย่วของเขาแลว้ 
ชว่งนี้จะอยู ่ม. 5 ม. 6 ปีหน้ากต็อ้งเอน็ฯ ออกไปเรยีนต่างจงัหวดั อยากเหน็เดก็ 
คอืเราจะตอ้งพฒันาเดก็มาเป็นแกนน าในรุ่นต่อไปใหไ้ด ้อนาคตขา้งหน้าอยาก
ให้เด็กมาสืบทอดเจตนารมณ์ของรุ่นทีท่ ากันไว้ และมาสานต่อให้ประสบ
ความส าเรจ็เหมอืนทีเ่ราวางแผนรว่มกนัไว ้
 

ตอนนี้ทีเ่ลง็ ๆ ไวม้ปีระมาณ 3-4 คน แต่กเ็ป็น ป. 6 ขึ้นม. 1 กม็ ีอยู่ช ัน้
ม.1 ก็ม ีเราก็เลยต้องพยายามพูด พยายามชกัจูง แต่เราดูความคดิ ดูความ
สนใจของเด็ก 3-4 คน เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มีเยอะเหมือนกนั เพราะว่าทุก
กจิกรรมเด็ก 3-4 คนกเ็ขา้ร่วม กเ็ลยคดิว่าเด็กพวกนี้จะต้องมาเป็นแกนน ารุ่น
ต่อไปหลังจากทีรุ่่นพีต่้องไปเรียนต่อข้างนอก มาสืบทอด สืบสานกิจกรรม
เยาวชนต่อไป” 

 
3 พีใ่หญ่แห่งจ ำข้ีมด  

 
 “เธอเป็นแรงบนัดำลใจให้กบัใครหลำยคนทีไ่ด้พบเจอเธอ” 

 
ผู้เขยีนก็รู้สกึเช่นนัน้ ตอนที่ได้ชมวีดีทศัน์รายการมดคนัไฟที่ “อ้าย

โอ๊ค” นเรนทร์ ปญัญาภู  เอามาเปิดใหดู้ และชดัเจนมากยิง่ขึน้ เมื่อได้มาเจอ
กบัตวัจรงิ เสยีงจรงิของ “น้องแตง” อินทุอร หล้าโสด  

หลายคนคิดว่าเธอท้อแท้จนท าอะไรไม่ได้ แรกๆ เธอก็เกดิอาการ
ท้อแท้ เก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องหลายวัน น้องๆ หลายคนมาเยี่ยมเธอมี
ก าลงัใจมากขึน้ และออกมาเผชญิโลกของความเป็นจรงิมารว่มกบักลุ่มเยาวชน
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จ าขีม้ด การทีต่ามองไมเ่หน็ไมเ่ป็นอปุสรรคต่อการแสดงใหเ้หน็ถงึพลงัของการ
เป็นผูน้ าในตวัเธอ ทีไ่ดเ้ชือ้ทีไ่มท่ิง้แถวมาจากพอ่ของแตงทีเ่ป็นผูใ้หญ่บา้น   

 

 
 
“ความรูส้กึแรกสุด กเ็ริม่ท าประมาณ 2 ปีทีผ่่านมา แรก ๆ ก่อนจะมา

ท างานกบัเยาวชน เกบ็ตวัตลอด อยูแ่ต่ในหอ้งทัง้วนั เปิดทวีทีิ้งไว ้หลบัไม่หลบั
ไม่รู ้คดิไปเรือ่ย ๆ ว่า อนาคตขา้งหน้าเราจะเป็นยงัไง แค่ช่วงวนิาทเีดยีว มนั
ท าใหช้วีติของคน ๆ หนึง่เหมอืนดบัไปเลย แลว้ตัง้แต่เริม่ท างานกบัน้อง ๆ เขา
ให้ความส าคญักบัเรา ดูชวีิตมนัมีคุณค่าขึ้น เวลาไปไหนเขาก็เทคแคร์เราด ี
เหมอืนรูว้่าเรามองไมเ่หน็ เขากจ็บัมอืเรา เรากส็นุกดนีะ 

 
 เราอยูก่บัคนเยอะ ๆ ดกีว่า เราอยูค่นเดยีว ถา้เราอยูค่นเดยีวกค็ดิมาก 

กเ็ลยเริม่หนัเขา้มาท างานกบัเดก็ เหมอืนกบัเขารูว้่าเราเคยท ากบัทางกลุ่มหนุ่ม
สาว มาก่อน พอเขาเริม่จะตัง้กลุ่มปุ๊ บ เขาก็เขา้มาปรกึษา เข้ามาถามว่าท า
อยา่งนี้ดไีหม ตัง้แต่นัน้มากเ็ริม่ท างานดว้ยกนัมาตลอด 
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 ชวีติประจ าวนั ตืน่ขึ้นมากเ็ปิดทวีี อยู่บ้าน เยน็กช็่วยแม่ท างานบ้าน 
ลา้งจาน หรอือะไร ถา้อยูบ่า้นท าไดห้มด รดีผา้กไ็ด ้แต่ถา้ออกไปขา้งนอกเราไม่
ชนิ จะไม่ท าอะไร แต่ถา้อยู่บา้นกจ็ะรดีผา้ใหพ้่อแม่ ล้างจาน พบัผา้บ้าง  ตอน
เยน็เดก็กจ็ะมาเทีย่ว มาถามว่าจะท าอะไรไหม จะปลกูดอกไหม อะไรอยา่งนี้ จะ
เขา้มาถามบ่อยเหมอืนกนั เกอืบทกุวนัค่ะ เพราะว่าเป็นเดก็ในหมู่บา้นเดยีวกนั 
สนิทกนั เคยเล่นเคยอยูด่ว้ยกนั” 

 
วนันี้เธอได้รวมกลุ่มน้องๆ เยาวชนทัง้รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ในหมู่บ้านท า

กจิกรรมด้านวฒันธรรมท้องถิ่น เช่น ฟ้อนหรภิุญไชย ฟ้อนเงี้ยว ฯลฯ และ
กจิกรรมพฒันาชุมชน เช่น ท าฝาย ท าวงัปลา หาเงนิสร้างวิหารวัดจ าขี้มด 
ปลูกต้นไม้ เด็กกลุ่มนี้หาเงนิมาท างานเหล่านี้ด้วยความคดิ และล าแขง้ของ
เยาวชนเอง โดยมพีี่ๆ จากหรภิุญไชยคลบัมาช่วยเหลอื และผูใ้หญ่ใจดอีย่าง
อา้ยโอ๊ค ผูด้แูลพพิธิภณัฑเ์มอืงล าพนูเป็นทีป่รกึษา  

น้องๆ จ าขีม้ดใหก้ารยอมรบัน้องแตง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาวุโสทีสุ่ด  
อีกอย่างก็ท างานกับเขาตลอด แล้วคิดว่าเวลามีกิจกรรมอะไร  จะอยู่ตรง
กิจกรรม จะไม่ทิ้งเขา เวลาเปิดงาน กลับบ้าน ตี 2-3 ก็ต้องกลับพร้อมกัน 
ถงึแมจ้ะท าไมไ่ดก้จ็ะอยูก่บัเขา กเ็ลยคดิว่าอาจจะเป็นตรงนี้ทีท่ าใหเ้ขายอมรบั 
  หลกัหรอืวธิคีดิในการท างาน การใชช้วีติของเดก็สาวคนนี้ คอื ท าเพื่อ
สว่นรวม แตงเล่าต่อว่า เคยคดิว่าถา้ไปท างานนิคมฯ หรอืท างานตามบรษิทั คง
ไม่รอดแน่ คดิว่าการทีท่ าแบบไม่มเีจา้นาย ท าดว้ยตวัเองมคีวามสุขกว่า นี่คดิ
ความคดิสว่นตวั คอื  จะท าของฉันอย่างนี้ ถา้จะใหไ้ปเป็นลูกน้องคนอื่น คงไป
ไม่รอด เพราะเป็นคนหวัแขง็ เป็นคนชอบเถยีง ตัง้แต่เลก็ ๆ เพราะว่าเป็นลูก
คนสดุทอ้งดว้ย ชอบความอสิระ ท างานอสิระ หรอืท างานกบัคนทีไ่ปดว้ยกนัได ้
ถกูคอ มนัมคีวามสขุกว่า 
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“การท างานกับน้องๆ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้อารมณ์นอกจากจะอด
ไม่ได้จรงิ ๆ ถ้าดื้อจรงิ ๆ ถา้พูดไม่ฟงั อย่างแกนน ากจ็ะใชว้ธิหีลอกล่อเอา ใช้
ค าพดูว่า เออ หมู่บา้นเรานะ เราจะต้องช่วยกนันะ ท าเพือ่หมู่บา้นนะ คล้าย ๆ
ว่าพดูกล่อม แต่กไ็มเ่ชงิกล่อม คลา้ย ๆ กบัว่าพดูชกัจงู ชวนเขาอะไรประมาณนี้ 
แต่ถา้เป็นรุ่นเด็ก ๆ บางครัง้ถา้พูดไม่รูเ้รือ่ง กใ็ชอ้ารมณ์ใส่ ถ้าเราว่าเขา เขาก็
จะฟงั ส่วนใหญ่กจ็ะฟงั เขากลวั จะไม่ค่อยใหเ้ด็กออกนอกลู่นอกทาง ถ้าเป็น
เดก็โตกจ็ะคุน้เคยกนั กจ็ะคยุกนัเพราะสนิทกนับ้างแลว้” 

 
ความส าเร็จของกลุ่มเยาวชนจ าขี้มด ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา

สาธารณชนมาแล้ว เมื่อรายการมดคนัไฟซึ่งเป็นรายการที่สนับสนุนการท า
ความดขีองเยาวชนในประเทศไทย ไดม้าถ่ายท าการท ากจิกรรมพฒันาชุมชน
ของน้องๆ  จนกลุ่มเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ มคีนเขา้มาศกึษาดูงาน มาแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้บักลุ่มอย่างไม่ขาดสาย และพวกเขากพ็รอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
คนภายนอกตลอด 

โรงเรยีนจ าขี้มด ซึ่งถูกยุบเพราะมนีักเรยีนน้อย เด็กๆ ประมาณ 20 
คนจงึต้องไปเรยีนทีโ่รงเรยีนจ าบอนทีอ่ยู่ห่างออกไปประมาณ 10 กโิลเมตร 
บางคนกไ็ปเรยีนในเมอืง ดงันัน้แกนน ากลุ่มเยาวชน จงึขออนุญาตก านันขอใช้
สถานทีโ่รงเรยีนเป็นศนูยป์ระสานงาน และท ากจิกรรมของเยาวชน รวมทัง้ใช้
เป็นสถานทีต่อ้นรบัคณะทีเ่ขา้มาศกึษาดงูานในชมุชน  

น้องปริม เด็กชาวดิน อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น ได้เขยีนลงในบล็อก 
okkid เมื่อตอนสรส. จดัประชุมสญัจรโครงการเยาวชน 4 ภาคทีจ่งัหวดัล าพนู 
ซึง่เป็นความประทบัใจของเยาวชนคนหนึ่งทีม่ตี่อเยาวชนดว้ยกนั  

 
หมู่บ้านจ าขี้มด หมู่บ้านของกลุ่มเยาวชนผูร้กัดตีวัจรงิและเสยีงจรงิ 

พวกเค้าได้เล่าถึงว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ทีไ่ด้จดัท าขึ้นในกลุ่มนี้จะเป็นแนว
สาธารณชน พาน้องฟ้อนร า ทีเ่ด่นกเ็หน็จะเป็นการบูรณะวงัปลาในหมู่บ้าน 
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เนือ่งจากเมือ่ก่อนทีค่ลองในหมู่บ้านเคยมีวังปลาเป็นสิบๆวงั แต่เนือ่งด้วย  
อบต. ไดจ้ดังบประมาณมาเพือ่ขดุลอกคลองใหน้ ้ าไหลสะดวกยิง่ขึ้น  ท าใหว้งั
ปลาหายไปอยา่งน่าเสยีดาย ดว้ยเหตุนี้จงึมกีารรวมกลุ่มกนัขึน้เพือ่มาฟ้ืนฟูและ
ปรบัสภาพใหว้งัปลากลบัมาอยูใ่นสภาพทีเ่หมอืนยา่งทีเ่คยเป็นมากทีส่ดุ  

 
อกีกจิกรรมหนึง่ทีส่ าคญักค็อืการระดมเงนิทุนเพือ่มาเสรมิสรา้งโบสถ์

ทีส่รา้งยงัไม่เสรจ็ โดยทีเ่งนิทุนทัง้หมดหามาเอง หลกัๆกค็อืการเดนิกล่องที ่
ถนนคนเดนิจงัหวดัล าพนู เรือ่งนี้กลุ่มไดโ้ดนกระแสกดดนัทางผูใ้หญ่อย่างหนัก 
เพราะว่ากลุ่มไม่ปรึกษาและหารือกับทางผู้ใหญ่เรือ่งการหาเงินทุนมา
เสรมิสรา้งวดั 

แต่กลุ่มก็ได้รวบรวมพลังต่างๆในการท างานให้กบัชุมชนเพือ่เป็น
เครือ่งพสิจูน์ทีส่ าคญัใหท้างกลุ่มผูใ้หญ่มองเหน็และเชือ่ในกลุ่ม ว่ากลุ่มสามารถ
ท าประโยชน์ใหก้บัหมู่บ้านและชุมชนของตวัเองได้......พอมาฟงัอย่างนี้แล้ว
ขา้พเจา้รูส้กึประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ ทีเ่หน็กลุ่มเยาวชนทีย่งัมจีติใจรกัษ์บา้นเกดิ
อย่างแรงกลา้ ดว้ยการพฒันาพื้นทีใ่นทอ้งถิน่ของตนเองใหค้งเหลอือยู่ซึง่สิง่ที ่
บรรพบุรษุไดส้บืทอดมาจนถงึปจัจุบนั นบัเป็นตวัอยา่งของกลุ่มเยาวชนทีด่โีดย
แทส้ าหรบัสงัคมไทยในปจัจุบนั 

วนันี้ขา้พเจา้ได้เรยีนรูอ้ะไรอกีหลากหลายอย่าง ในการทีข่า้พเจ้าได้
เขา้มาสมัผสักบัวถิคีวามเป็นอยูข่องเยาวชนทีไ่ม่เลก็ในหมู่บา้นจ าขี้มด จงัหวดั
ล าพนู ทีต่อ้งต่อสูก้บัแรงกดดนักบัผูใ้หญ่ในหมูบ่า้น จนผา่นพน้วกิฤตตรงนัน้มา
เป็นกลุ่มเยาวชนหมูบ่า้นจ าขีม้ดทีม่ ัน่คงและแขง็แกรง่อยา่งในปจัจุบนั 

 

 



 28 

 อดุมการณ์ชีวิต สู่จิตอาสา  
 น้องแตงบอกว่าเป้าหมายของการท ากจิกรรมของเธอ และน้องๆ ก็
เพื่อชุมชน เพื่อถิน่เกดิ เป็นการท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อชุมชนเป็น
หลกั ต่อมาชว่งหลงัๆ พีโ่อ๊คไดเ้ขา้มาขยายแนวคดิการท างานทีเ่อามือ้ เอาแรง
กนั ช่วยเหลอืกนัและกนั ซึ่งเป็นแนวคดิในการท างานของคนแต่ก่อนทีม่กัจะ
เอามื้อช่วยเหลอืกนัในการท ามาหากนิ ต่างฝ่ายต่างไปช่วยเหลอืกนั เรยีกว่า 
“การฮอมแฮง”  

น้องๆ เยาวชนจ าขีม้ดกซ็มึซบัเอาแนวคดินี้มาใช ้จนเกดิเป็นจติอาสา 
เพราะปจัจุบนัสงัคมต่างจะเอาประโยชน์ส่วนตน การทีจ่ะหนัมาช่วยเหลอืกนั
นัน้ยากมาก น้องๆ จงึเกดิแนวคดิว่าจะตอ้งน าแนวคดิของคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ซึ่ง
เป็นความคดิทีส่ามารถน ามาใชใ้นปจัจุบนัได้ ใครมอีะไรกไ็ปช่วยบ้านอื่น ถ้า
บ้านเราขาดอะไรเขากม็าช่วย จงึเหน็ว่าช่วงหลงัน้องๆ จ าขี้มดมกัจะออกไป
ชว่ยเหลอืชมุชนอืน่เสมอเมือ่มโีอกาส โดยพากนัไปกบัทมีหรภิุญชยัคลบั ล่าสุด
กไ็ปบรจิาคของใหแ้กน้่องๆ ทีโ่รงเรยีนบา้นผาตา้ย อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู  
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น้องแตงได้พูดเกี่ยวกับจิตอาสาว่า คนที่จะมาท างานจิตอาสาได ้

จะตอ้งเป็นคนทีม่ใีจรกัในการท างานกลุ่ม ถงึแมว้่ากลุ่มจะเข้มแขง็แต่ว่าไม่มจีติ
อาสา กลุ่มกจ็ะแตกสลายไมย่ัง่ยนื ดงันัน้คนท างานทกุคนจะตอ้งมจีติทีอ่าสา มี
ความเสยีสละเป็นทนุเดมิมากอ่น  

 
ให้โอกาสเพ่ือน คือให้ใจซ่ึงกนัและกนั 
น้องแตงได้ฝากข้อคิด และบทเรียนในการพฒันาเยาวชนไว้อย่าง

น่าสนใจ เพราะผูเ้ขยีนเกดิความภาคภูมใิจว่าเด็กเยาวชนรุ่นนี้ ทีม่คีวามคดิ
แบบนี้ หาไดน้้อยนักในสงัคมไทย การทีเ่ขาใหโ้อกาสเพื่อน ใหโ้อกาสเยาวชน
คนอื่น เป็นความคดิทีเ่ขาได้รบับทเรยีนมาจากตวัเขาเอง จงึอยากทีจ่ะน ามา
ฝากใหแ้ก่น้องๆ เยาวชน และผูใ้หญ่ทีเ่ป็นพ่อ แม่ ผูป้กครอง หน่วยงานต่างๆ 
ทีท่ างานพฒันาเดก็เยาวชนไดห้นัหน้ามารบัฟงัความคดิเหน็เลก็ๆ นี้ว่า  

 
“ถา้เรามองในมุมของผูใ้หญ่ คดิว่าเด็กรุ่นนี้ไม่น่าจะท ากจิกรรมตรงนี้

ได ้คดิว่าเขาคงใชช้วีติของเขา เทีย่วไป เล่นไป ตามชวีติวยัรุ่นของเขา แต่เขา
ท าไดข้นาดนี้ กถ็อืว่าดใีนระดบัหนึง่ แต่บางครัง้เรากห็่วงในเรือ่งยาเสพตดิ แต่
ในสถานการณ์โดยรวม ถา้ดจูากภายนอก คดิว่าเยาวชนบางกลุ่มทีย่งัดื้ออยู่ ยงั
ตอ้งการการเยยีวยา การใหโ้อกาสจากสงัคม เพราะบางกลุ่มทีด่ื้อมาโดยตลอด
แลว้อยากจะกลบัมาเป็นคนด ีบางครัง้สงัคมหรอืคนรอบขา้งไม่ใหโ้อกาสเขา ก็
เลยไม่มทีีจ่ะยึด  ท าใหค้นกลุ่มทีว่่านี้ไม่รู้จะท าอะไรทีไ่หน เขา้กบัใครก็ไม่ได ้
เขากเ็ลยจ าเป็นตอ้งกลบัไปเป็นคนทีส่งัคมมองว่าไมด่อีกี   

 
มกีรณีตวัอย่างของเพือ่น เคยเป็นคนเกเรมาตลอด แลว้อยากกลบัตวั

มาเขา้รว่มกบักจิกรรมกลุ่มแต่โอกาส สงัคมไม่เอื้ออ านวย ไม่เปิดรบั แลว้เขาก็
กลบัไปเป็นเหมอืนเดมิ กเ็ลย เอ๊ะ ถา้มองในลกัษณะเรา ขอ้คดิ คอืว่า กเ็ลยบอก
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น้อง ๆ ในกลุ่มตลอดว่า ถ้ามเีด็กทีเ่กเรในหมู่บ้าน เขาเขา้มาถาม เขา้มาให้
ความสนใจในกจิกรรมของกลุ่มเรา คอืเราตอ้งเปิดรบัตลอด ไม่ว่าคุณจะเคยฆ่า
คน ไม่ว่าคุณจะเคยตดิยา ไม่ว่าคุณจะเป็นขี้เหล้ามาก่อน ถ้าสนใจท ากจิกรรม
กบัเรา เราจะเปิดรบัตลอด เราจะไมไ่ปซ ้าเตมิ เราจะไมไ่ปพดูเรือ่งอดตีของคณุ 

 
กเ็ลยเป็นขอ้คดิว่าถ้ามเีด็กทีถู่กสงัคมแบน สงัคมไม่ใหโ้อกาส แต่ถ้า

คุณเขา้มาในกลุ่มของเรา เรายนิดใีหคุ้ณท ากจิกรรมกบัเรา โดยทีเ่ราจะไม่รื้อ
ฟ้ืนเรือ่งอดตีของคุณ แมแ้ต่นิดเดยีว อดตีคุณเคยเป็นมาอย่างไร เราจะไม่ถาม 
เราจะถามเฉพาะ ณ ปจัจุบนัว่าคุณต้องการท ากจิกรรมร่วมกบัเรา อนันี้ เป็น
ความคดิทีบ่อกกบัน้อง ๆ ตลอด”  

 
 รางวลัแด่ชีวิตของผู้หญิงจิตอาสา    
 ปลายปี 51 ได้ไปเยีย่มน้องแตง และน้องๆ เยาวชนจ าขีม้ดอกีครัง้ 
เพือ่ชวนไปงานตลาดนัดความรูเ้ยาวชน 4 ภาค ทีจ่งัหวดันครปฐม แตงไดเ้ล่า
ให้ฟงัว่าเธอได้ถูกเสนอชื่อเข้ารบัการคดัเลือกเป็นยุวสตรีดีเด่น ในโอกาส
สปัดาห์สตรสีากล โดยสถาบนับทบาทหญงิชายและการพฒันา สมาคม
ส่งเสรมิสถานภาพสตรฯี ประจ าปี 2551 เรากไ็ดแ้ต่คดิไวใ้นใจว่าแตงน่าจะ
ไมพ่ลาดรางวลันี้ เพราะเธอเป็นเยาวชนคนเกง่คนหนึ่ง ถงึแมจ้ะมอีปุสรรคดา้น
สายตากไ็ม่ย่อท้อต่อชะตากรรมของชวีติ เธอน่าจะได้รบัการคดัเลอืกเพื่อมา
เป็นรางวลัแด่ชวีติ  

แตงได้น าภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสรส. ส่งให้คณะกรรมการ
พจิารณา ผูเ้ขยีนรูส้กึเป็นปลืม้นิดๆ ทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของความส าเรจ็ ถงึแมว้่าจะ
ไมไ่ดท้ างานกบัน้องเยาวชนบา้นจ าขีม้ดโดยตรง แต่ไดป้ระสานใหเ้ยาวชนจ าขี้
มดไดม้าเป็นแบบอย่างของเยาวชน ในชุมชนต่างๆ ทีไ่ดพ้าไปเยีย่มเยยีน ได้
พาไปแลกเปลี่ยนพูดคุยตามเวทตี่างๆ  น้องๆ ได้รูจ้กั ได้แลกเปลี่ยนแนวคดิ
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กนั ได้พบเจอกบัน้องแตง ท าใหเ้ยาวชนคนอื่นเกดิแรงฮดึทีจ่ะกลบัไปท างาน
เพือ่ชมุชนของตนเอง   

 
น้องแตง และเยำวชนบ้ำนจ ำ ข้ีมด เป็นกรณีหนึ่ง ที ่เ ป็น

แบบอย่ำงทีดี่แก่กลุ่มเยำวชนในสงัคมไทย ทีใ่ช้พลงัเลก็ๆ ทีมี่ในกำรสรร
สร้ำง และพฒันำท้องถิน่ บ้ำนเกิดของตนให้เป็นไปตำมครรลองของ
วฒันธรรมท้องถิน่ล้ำนนำให้ด ำรงอยู่สืบไป  
 

 
 

 


