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ค าน า 
 

โลกยคุปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู้" เป็นปัจจยั
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี
ความสุข "ความรู้" ถือเป็น "ต้นทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสร้าง ยกระดบั รวบรวม 
จดัระบบ จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง่้าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจัดการ
ความรู้" (Knowledge Management / KM) เพื่อให้การด าเนินงานของบุคคล องคก์ร 
และเครือข่าย บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหนา้ท่ีหนุนเสริมการ
กลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ให้มีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลกัการ 
และเคร่ืองมือการจัดการความรู้ไปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและ
เยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  

เอกสารเล่มเลก็ชุด ตลาดนัดจดัการความรู้เยาวชน “พลงัเยาวชนพลกิฟ้ืนพลัง
ท้องถิ่น” สรส.จดัท าข้ึนเพ่ือ (1) บันทึกร่องรอยการเรียนรู้ร่วมกันของเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน  (2) น าเสนอบทเรียน องค์
ความรู้ ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ให้สามารถอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่ง
มีคุณค่า มีศกัด์ิศรี (3)  น าเสนอวธีิการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของเด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือข่ายปฏิบติัการ (4) 
น าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสังคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชน ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพ้ืนท่ีเครือข่ายอ่ืนๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพนัธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุน
และเก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทุกท่าน 

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 
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แนะน าโครงการ 
 เอกสารเล่มเลก็ชุด “ตลาดนดัจดัการความรู้เยาวชน: พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืน
พลงัทอ้งถ่ิน” จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการประชุม “ตลาดนัดจดัการ
ความรู้เยาวชน: พลงัเยาวชนพลิกฟ้ืนพลงัทอ้งถ่ิน”  วนัท่ี 29-30 พฤศจิกายน 2551 
ณ โรงแรมฟ้าฝางสปอร์ตรีสอร์ท จงัหวดัขอนแก่น  

คณะท างานพ้ืนท่ีภาคอีสานไดท้ าการคดัสรรโครงการและเร่ืองราวท่ีน่า
เรียนรู้จากการทบทวนสถานการณ์เด็กและเยาวชนภาคอีสาน (Situation  Analysis) 
และเร่ืองราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ดว้ยการเยี่ยมเยียนศึกษาพ้ืนท่ี   พูดคุย  
เพ่ือถอดบทเรียนเด่นจากโครงการหรือ เร่ืองราวท่ีไดค้ดัสรรแลว้  พร้อมกบัเขียน
ออกมาเป็นเอกสารเร่ืองเล่า เร้าพลงั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าความรู้ท่ีมีอยู่ใน
บุคคลและกลุ่มคนใหช้ดั พร้อมกบักระตุน้การเรียนรู้ของกลุ่มเด็กเยาวชนและภาค
ส่วนต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมศกัยภาพเยาวชน 

โครงการส่งเสริมการจดัการความรู้ของเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน (4 ภาค) 
ด าเนินงานภายใตค้วามร่วมมือของสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข 
(สรส.) มลูนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา มูลนิธิสยามกมัมาจล และธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ยาวชนมีขีดความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่
ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี  สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน และมีศกัยภาพท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 
อีกประการท่ีส าคญัคือ เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายและแผนงาน
ท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาเด็ก เยาวชน ในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเกิด
เครือข่ายการจดัการความรู้ในเร่ืองการพฒันาเด็กและเยาวชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน บ้าน วดั  โรงเรียน สถาบนัการศึกษา และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี  
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การเดินทางตามความฝันของ “อนุพงศ ์แกว้หาวงศ”์   38 
 เล่าเร่ืองโดย ทวีศักด์ิ สุวรรณชะนะ 
 
การเดินทางกลบัสู่แผน่ดินอนัอุดมสมบูรณ์ของ “อานฐั หาญชะนะ” 51 
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บนเส้นทางชีวติ   
“ประชา  สุขโส”: ผมเป็นคนบ้านนอก 

เล่าเร่ืองโดย อาจารยนิ์รันดร ค านุ 
 
 
 

ผูเ้ขียนได้รับข่าวทางโทรศัพท์จากพ่ีออ้ย  

ซ่ึ ง เ ป็นผู ้ประสานภาคอีสานงานของ

สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็น

สุข  ให้ไปช่วยถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน

กลุ่มหน่ึง ท่ีต าบลกนัตวจระมวล  จงัหวดั

สุรินทร์  แรกๆ ท่ีรับปากช่วยงานน้ีกับพ่ี

อ้อย   ผมก็ ต่ืนๆ เกร็งๆ  อยู่ เห มือนกัน  

เพราะรู้สึกว่าตัวเองเร้ือเวทีในลักษณะน้ี

นานโขทีเดียว   แต่คิดอีกที  ก็น่าจะให้

โอกาสตวัเองไดร้ื้อวิทยายทุธ์  ปรับกระบวนท่า  ทบทวนความรู้ ประสบการณ์เก่า 

ๆ มาปัดฝุ่ นใช้ใหม่อีกสักคร้ัง  เพราะเช่ือในใจลึกๆ  ว่าเน้ือหาจากการถอด

ประสบการณ์กรณีศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนท่ีต่างๆ  คงสร้างประโยชน์

ใหก้บัผูส้นใจไดบ้า้ง 

 

 
ประชา สุโข 
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 จงัหวดัสุรินทร์   เป็นจงัหวดัขนาดกลางในเขตพ้ืนท่ีอีสานใต ้ มีกลุ่มชาติ

พนัธ์ุหลายกลุ่มอาศยัอยูร่วมกนั  ในบางหมู่บา้น มีทั้งคนท่ีพดูภาษาลาว ภาษาเขมร  

ภาษาส่วย อยูร่วมกนัในหมู่บา้นเดียว  ท่ีน่าสนใจประเดน็หน่ึงกคื็อ การผสมผสาน

กลมกลืนทางวฒันธรรม  การใชชี้วิต  บุญประเพณี  แมก้ระทั้งภาษา  คนท่ีน่ี  ปรับ

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั เช่น ในเร่ืองภาษา  ผูเ้ขียนพบวา่ ชาวบา้นท่ีพูด

ภาษาส่วย จะสามารถพูดไดท้ั้งเขมร  และลาวดว้ย  แมส้ าเนียงจะแปล่งๆ ไปไม่

เหมือนเจา้ของส าเนียงซะทีเดียวแต่ก็น่าสนใจ  ในขณะท่ีชาวบา้นท่ีพูดภาษาเขมร

เป็นหลกั ก็จะสามารถพูดออกส าเนียงภาษาลาวไดเ้หมือนกนัแต่ส าเนียงก็จะไม่

ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาเช่นกัน  ส่วนชาวบ้านท่ีพูดลาวส่วนใหญ่จะเป็น

ส าเนียงไปทางศรีษะเกษท่ีมีเสียงสั้นกวา่คนท่ีพดูลาวในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  และส่วนใหญ่

จะพดูภาษาเขมร และส่วยไม่ไดเ้ลย 

 ผูเ้ขียนขบัรถคู่ใจผา่นตวัจงัหวดัสุรินทร์ไปทางทิศใตมุ่้งสู่ อ  าเภอปราสาท  

เพ่ือไปบา้นของคุณประชา  สุขโส ท่ีบา้นถนนชยั  ต าบลกนัตวจระมวล  อ าเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์........  ในตวัเมืองสุรินทร์  ในวนัน้ีช่างแตกต่างกบั เมือง

สุรินทร์ท่ีผูเ้ขียนคุน้เคย  เพราะจริงๆ แลว้  ผูเ้ขียนกเ็ป็นคนสุรินทร์เช่นกนั  แต่เป็น

คนสุรินทร์ผลดัถ่ิน  สาเหตุท่ีผลดัถ่ินก็เพราะเหตุผลเร่ืองครอบครัวนัน่เอง   หาก

นึกยอ้ยไปในอดีตเม่ือซกัสิบปีก่อน  สุรินทร์เม่ือก่อนเป็นเมืองเลก็ๆ เงียบๆ  ถนน

หนทางในจงัหวดัเล็กๆ แต่ก็ไม่ขวกัไขว่วุ่นวายไปดว้ยรถลาเหมือนเช่นทุกวนัน้ี  

เด๋ียวน้ีอาคารส่ิงก่อสร้าง  ร้านรวงต่างๆ ผุดข้ึนเต็มสองขา้งทางราวกบัดอกเห็ด  

คนกเ็ยอะจริงๆ ไม่รู้มากนัจากไหน หากมองในเชิงการพฒันา สุรินทร์ค่อนขา้งโต

เร็ว  เง่ือนไขการเติบโต อาจจะมาจากการเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีจะผ่านไปประเทศ
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กมัพชูา ทางช่องจอม  ใครจะไปเท่ียวกมัพชูา  ไปซ้ือหาสินคา้ท่ีเป็นของป่า  ก็ตอ้ง

ไปท่ีช่องจอม  ประกอบกับสุรินทร์เป็นจังหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

แหล่งใหญ่ท่ีข้ึนช่ือของอีสานใตจ้งัหวดัหน่ึง  ท าให้สุรินทร์มีนายทุนซ่ึงเป็นคน

ไทยเ ช้ือสายจีนท่ี มีฐานะ ดี   ประกอบกิจการเ ก่ียวกับโรงสีขนาดใหญ่  

ค่อนข้างมาก  คนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ท่ีร ่ ารวยมีฐานะส่วนใหญ่ 

เติบโตจากธุรกิจโรงสีขา้ว  รับซ้ือขา้ว และพฒันาสู่ธุรกิจอ่ืนๆ อาชีพอ่ืนๆ ทั้ ง

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  ส.ส.  ลว้นมีพ้ืนจากคหบดีท่ีมีฐานะแทบทั้งส้ิน  การมีคน

กลุ่มน้ีอยู่มากท าให้เมืองสุรินทร์เติบโตเร็ว  ทั้ งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้าน

เศรษฐกิจ  ทั้งท่ีจริงๆ ทุนพ้ืนท่ีในดา้นแหล่งทรัพยากร  โดยเฉพาะการท่องเท่ียว

สุรินทร์มีอยู่น้อยมาก  เม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ จะมีก็แต่ปราสาทหิน ท่ีมี

ประปรายตามอ าเภอต่างๆ ไม่เป็นท่ีรู้จกัและดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเหมือนเขาพนม

รุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์หรือ ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา   แต่ท่ีข้ึนช่ือพอจะ

เป็นหนา้ตาของจงัหวดัไดก้น่็าจะเป็น  หมู่บา้นชา้ง  และงานชา้งจงัหวดัสุรินทร์ 

 ผูเ้ขียนขบัรถถึงอ าเภอปราสาทประมาณ แปดโมงเชา้ จึงจอดรถโทรศพัท์

เช็คเสน้ทางกบัพ่ีออ๊ด อาจารยท่ี์ กศน.สุรินทร์  ซ่ึงเป็นผูน้ดัหมาย คุณประชาไวใ้ห ้ 

พ่ีอ๊อดให้เบอร์ติดต่อคุณประชา  ซ่ึงเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแสงจนัทร์ 

สมาชิก อบต.ในหมู่บา้น  ....ถึงตรงน้ีผูอ่้านอาจจะสงสัยว่า  ท าไม่ผูเ้ขียนไม่ขอ

หมายเลขโทรศพัท์ของคุณประชาโดยตรงเลย   ใช่ไหมครับ....!!!????  ท่ีผูเ้ขียน

ไม่ขอก็เพราะคุณประชาไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ  ซ่ึงเขามีเหตุผลท่ีน่าฟังเหมือนกนั  

ไวผ้มจะเล่าใหฟั้งในช่วงต่อไปนะครับ ......เขา้เร่ืองกนัต่อ.....หลงัจากผมติดต่อกบั 

อบต.แสงจนัทร์เรียบร้อยแลว้ กไ็ดท้ราบวา่  ช่วงเชา้วนัน้ีก าหนดการตามนดัหมาย
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อาจจะตอ้งเปล่ียนแปลง  เพราะคุณประชาไม่อยู่  ตอ้งเขา้ประชุมประจ าเดือนท่ี

อ าเภอปราสาท  ผมก็พ่ึงทราบวนัน้ีว่าคุณประชา  ท่านเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น แถม

เป็นคนหนุ่มไฟแรงของบา้นถนนชยัซะดว้ย  ดงันั้นการนดัหมายพูดคุยในช่วงเชา้

จึงจ าเป็นตอ้งเล่ือนไปเป็นช่วงบ่ายโดยปริยาย 

 ผูเ้ขียนใชเ้วลาในขณะท่ีรอพดูคุยขอความรู้จากคุณประชา  ในการขบัรถ

ตระเวนดูทอ้งทุ่งนาบา้นเรือนแถวนั้น  ซ่ึงทอ้งนาเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขา้ว

ท่ีก าลังจะเร่ิมออกรวง  สังเกตดูน ้ าท่าในท้องนาแถบจังหวดัสุรินทร์ปีน้ีอุดม

สมบูรณ์ดีจงั  ตามขา้งถนนบางท่ีน ้ ายงัไหลแรงลน้คนันาเลยก็มี  บางแห่งตามหัว

สะพานท่ีน ้าหลากมาก ๆ มีชาวบา้นจบักลุ่มยืนทอดแหน่าสนุก ผูเ้ขียนถือโอกาส

จอดรถดูพกัหน่ึง  ปลาท่ีชาวบา้นไดส่้วนใหญ่เป็นปลาหลด  และปลาขาว (คลา้ย 

ๆ ปลาตะเพียนแต่ตวักลมยาวกวา่) ตวัไม่ใหญ่มาก แต่ไดก้นัคนละมากพอดู   .......

เล่าถึงตรงน้ี ท าใหอ้ดคิดไม่ไดถึ้งชีวิตชาวนา  ท่ีมีเขาความสุขกบัผลผลิต (ในปีท่ี

น ้าท่าดี) มีความสุขกบัการหาอยูห่ากินตามสภาพวิถีชีวิต  แมไ้ม่ร ่ ารวย แต่ก็ไม่อด

อยาก  ข้าวปลาอาหาร มีให้จบัหาอยู่ในทอ้งทุ่งแม่น ้ าล  าธาร  ต่างกับเราท่ีเป็น

มนุษยเ์งินเดือน  ถา้ไม่หากิจกรรมงานท่ีทา้ทายต่ืนเตน้ท าเพ่ือสังคมหมู่บา้นบา้งก็

คงน่าเบ่ือทีเดียว  เพราะเป็นชีวิตในกรอบ  ถา้ไม่ริจะโผล่ออกมานอกกรอบนอก

ร้ัวบา้ง  กจ็ะมีชีวิตเป็นมนุษยเ์งินเดือนท่ีแสนน่าเบ่ือจริง ๆ  

 ใกลถึ้งเวลานดัหมายท่ีนดักนัใหม่  (ประมาณเท่ียง) ผูเ้ขียนต่อโทรศพัท์

ถึง อบต.แสงจนัทร์อีกคร้ัง  เพ่ือถามเสน้ทางเขา้หมู่บา้น  เส้นทางเขา้หมู่บา้นถนน

ชยัเขา้ไดห้ลายทางเหมือนกนั  แต่ทางท่ีสะดวกท่ีสุดคงจะเป็นทางท่ีตรงไป อ.กาบ

เชิง  แลว้เล้ียวซา้ยก่อนถึงแยกไปอ าเภอแนงมุด  หลงัจากเล้ียวรถลงจากถนนสาย
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หลกั  ผ่านหมู่บา้น  ผูเ้ขียนสังเกตเห็นบา้นเรือนของชาวบา้นแถบน้ี อยู่กนัอย่าง

เรียบง่าย  บา้นเรือนไม่สร้างติดกนัมากนัก  มีพ้ืนท่ีใช้สอยของแต่ละบา้นมาก

พอสมควร  มีทั้งสวนหลงับา้น  บา้งปลูกไมป้ระดบั  บา้งขายของประปราย  ไม่

คึกคัก  ไม่วุ่นวายเหมือนหมู่บ้านท่ีผูเ้ขียนอาศัยอยู่  ดูสงบเงียบดีจัง  ก่อนเข้า

หมู่บา้นมีร้านก๋วยเต๋ียวเล็ก ๆ อยู่ ผูเ้ขียนจึงจอดรับประทานอาหารม้ือกลางวนั

ก่อน  เพราะผูร่้วมเดินทาง ซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีหมู่บา้นผูเ้ขียนก็ติดรถมาดว้ยสองคน 

พร้อมภรรยากบัลกูๆ อีกสองคน  คิดไวว้า่งานน้ี  ทั้งมาขอความรู้ และพาเด็กๆ มา

หาประสบการณ์เร่ืองเยาวชนนอกพ้ืนท่ีดว้ย  ประมาณว่า  ยิงปืนนดัเดียวไดน้ก

สองตวั ประมาณนั้น 

 ผูเ้ขียนเดินทางมาถึงบา้นถนนชยั  หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ สงบเงียบ  

ร่มร่ืน  ตน้ไมห้นาตา  ทั้งไมจ้ าพวกหมาก  กลว้ย  มะพร้าว  ดูร่มร่ืนน่าอยู่  ผูเ้ขียน

พบกบั อบต.แสงจนัทร์เป็นคนแรก  และอบต.แสงจนัทร์ ก็พาผูเ้ขียนและคณะไป

ท่ีศาลากลางหมู่บา้น  ซ่ึงเป็นบริเวณตั้งศูนยส์าธิตการตลาด หรือ ร้านสหกรณ์

หมู่บา้นประมาณนั้น  มีอาคารเอนกประสงค ์ มีศาลาเลก็ ๆ เป็นท่ีนัง่อ่านหนงัสือ 

ใตร่้มจามจุรีตน้ใหญ่แผ่รมเงาก่ิงกา้นสาขาปกคลุมไปทัว่บริเวณ  สักครู่ คนท่ีเรา

นดัคุยกเ็ดินดุ่มๆ ตรงมาหา 

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชา   สุขโส ของบา้นถนนชยั  ต าบลกนัตวจระมวล 

อ าเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์  ....คุณประชาเป็นคนหนุ่ม  มากกว่าท่ีผูเ้ขียนคาด

ไว ้ ท่าทีสุขุม  ดูเป็นคนพูดนอ้ย แต่ท่าทางจริงจงั จริงใจ  เป็นบุคลิกท่ีหากดูเพียง
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ภายนอก  ก็จะท าให้มองขา้มวิธีคิด  วิถีปฏิบติัท่ีแฝงอยู่ในแววตาท่ีมุ่งมัน่จริงจงั  

ผูเ้ขียนรู้สึกเช่นน้ีจริง ๆ เม่ือแรกพบ 

 

ชีวติในวยัเด็กของ ประชา สุขโส  เด็กเลีย้งควายแห่งบ้านถนนชัย 

 

 ประชา  สุขโส  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ป.6) จากโรงเรียนบา้น

ถนนชยัซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าหมู่บา้น  สมยัเรียนชั้นประถม ประชาสอบไดท่ี้  1 

มาโดยตลอด  พูดไดเ้ต็มปากว่าเป็นเด็กเรียนหนังสือดี  แต่หลงัจากจบชั้น ป.6 

ประชากไ็ม่ไดไ้ปเรียนต่อท่ีไหน  เพราะไม่รู้จะเรียนไปท าไม  และรู้สึกเบ่ือและข้ี

เกียจมากกบัการเรียนหนงัสือในระบบ  เด็กในหมู่บา้นในรุ่นเดียวกนัประมาณ 22 

คนส่วนใหญ่ก็จะไม่เรียนหนงัสือต่อ หลงัจากเรียนจบชั้น ป.6 ส่วนใหญ่ก็จะไป

เล้ียงควาย  มีอยู ่5 คน ท่ีไดมี้โอกาสเรียนต่อ คนเหล่าน้ีก็จะเป็นลูกครู ลูกก านนั ท่ี

มีโอกาสไดเ้รียนต่อ เขาเหล่านั้นก็ไดห้นา้ท่ีการงานดี แต่ก็ตอ้งออกจากชุมชนไป

ท างานท่ีอ่ืน  ท างานต่างถ่ิน  จะกลบัมาบา้นกเ็ฉพาะในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น ปี

ใหม่  สงกรานต ์ คนท่ีไม่เรียนมีความรู้มากๆ ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยไดก้ลบัมารับใช้

ชุมชนบา้นเกิดของตวัเอง  ....ถึงตรงน้ี...ผูเ้ขียนคิดเอาเองว่าท่ีประชาเบ่ือหน่ายกบั

การศึกษาเล่าเรียนในระบบนัน่อาจจะเป็นจาก  ระบบการศึกษาในขณะนั้นยงัขาด

การพฒันาอยู่มาก โดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีห่างไกลความเจริญ   ประกอบกับ

ค่านิยมการศึกษาเล่าเรียน สวนกระแสกับทิศทางความเช่ือและทัศนคติต่อ

การศึกษาของคนในหมู่บา้นในขณะนั้น.... 
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   ประชาเล่าให้ฟังต่อว่า....การเป็นเด็กเล้ียงควาย ถือ เป็นปกติวิสัยของ

เดก็ๆ ในหมู่บา้นในขณะนั้น  ท่ีใครๆ กต็อ้งเล้ียง  เพราะแต่ละครอบครัวจะมีควาย

หลายตวั  “ควาย”  ถือว่าเป็นสัตวมี์คุณ  เป็นสัตวใ์ชแ้รงงานส าคญัของครัวเรือน   

การท านาในอดีตตอ้งใชแ้รงงานจากควายในการไถนา  คราดนา  ควายจึงมีคุณค่า

มาก ๆ  ในช่วงหลงัท านาเสร็จก็ตอ้งเอาควายไปเล้ียงท่ีป่าท าเล  ตอนเชา้ตอ้งห่อ

ขา้ว เตรียมขา้วเตรียมน ้าออกไปเล้ียงควาย   เด็กเล้ียงควายก็จะไปหายิงนกตกปลา

ไปตามรายทาง  ชีวิตเก่ียวกบัธรรมชาติถือว่าไดเ้รียนรู้ผ่านการเป็นเด็กเล้ียงควาย

หลากหลายเร่ืองราว    “เด็กบางคนท่ีไม่ได้เรียนก็จะไปท างานก่อสร้างกับ

ผู้ปกครอง  ส่วนผมไปไหนไม่ค่อยได้เพราะเมารถ แพ้แอร์  อยู่ บ้านเลีย้งควาย

ดีกว่า”  ประชาบอกเหตุผลท่ีไม่ไดไ้ปท างานท่ีไหนในช่วงวยัเด็ก  “ผมว่าเดก็ใน

เมืองเก่งเข้าสังคม  เดก็บ้านนอกไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าสังคม  อย่างผมเข้าเมือง

คร้ังแรกท่ี อ าเภอปราสาทกคื็อ เข้าไปถ่ายบัตรประชาชน  แค่น้ันจริง ๆ”   

  ประชาเป็นเดก็เล้ียงควายอยู่ในหมู่บา้น 4-5 ปี  ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต เก่ียวกบั

ธรรมชาติ  ร่วมกบัเพ่ือนเยาวชนมากมาย  กระบวนการเรียนรู้ส่วนน้ีถูกปลูกฝัง

ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จริงในชีวิต ผ่านการก าชับเติมเต็มจากผูใ้หญ่ใน

ครอบครัว  ทั้งเร่ืองการท านา การเล้ียงควาย  ตลอดจนความรู้เก่ียวกบัการดูแล

รักษาสัตวอ์ย่างควาย   หอ้งเรียนนอกชั้นในวิถีชีวิตชนบทไดเ้ติมเต็มคุณค่าความ

เป็น “เด็กเล้ียงควาย” ให้เกิดความภาคภูมิใจ  ความมีศักด์ิศรีให้กับประชา

ค่อนขา้งมาก  ถึงประเด็นตรงน้ี  ผูเ้ขียนเองคิดว่า  สถาบนัครอบครัว  และกรอบ

วิถีความเป็นชุมชน หรือบางคนเรียกบริบทความเป็นชุมชน  คนอีสานเรียกกนัติด

ปากวา่ “เปิงบา้น”   มีความส าคญัอยา่งมากในการหล่อหลอมถ่ายทอด ความรู้ของ
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หมู่บา้น  ของครอบครัว  ตรงน้ี เป็นกลไกการปลูกฝังรูปแบบการด ารงชีพอนัดี

งามให้กบัลูกหลานของหมู่บา้นใหมี้ส านึกรักถ่ินฐานบา้นเกิดของตวัเอง  มีความ

เคารพต่อธรรมเนียมปฏิบติัของหมู่บา้น   แมเ้ราเอง จะมองไม่เห็นตวักลไกท่ีเป็น

รูปธรรม  ในการจดัการความรู้เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิตประสบการณ์ของ

หมู่บา้นสู่ตวับุคคล  แต่เราปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า  ความรู้ต่างๆ ถูกส่งผ่านสู่รุ่นต่อรุ่น

ไดเ้ร่ือยมา  สร้างคนในหมู่บา้นให้มีคุณภาพ  หลอมหลวมเป็นหมู่บา้นท่ีน่าอยู ่

การเรียนรู้วิถีชุมชนเหล่าน้ีเป็นการเรียนรู้แบบซึมซบั ผูเ้รียนไดเ้รียนแบบไม่รู้เน้ือ

รู้ตัว ผูส้อนก็ไม่ได้ตั้ งหน้าตั้ งตาสอน ความใกล้ชิดและความต่อเน่ืองจึงเป็น

หลักการส าคัญของการเรียนรู้แบบน้ี หากต้องการเรียนรู้แบบเร่งด่วนและ

ฉาบฉวยกจ็ะเขา้ไม่ถึงอยา่งแน่นอน 

หลงัจากประชาจบชั้น ป. 6 

และใช้ชี วิต เ ป็นเด็ก เ ล้ียง

ควายได ้4-5 ปี  เหมือนชีวิต

ท่ี อ ย า ก จ ะ เ ร่ิ ม โ บ ย บิ น

แสวงหาค าตอบใหก้บัตวัเอง  

ประชาได้มีโอกาสเข้าไป

ช่ ว ย พ่ี ช า ย ซ่ อ ม ร ถ

มอเตอร์ไซค์ หัดปะยาง ซ่อมเคร่ือง ลา้งเคร่ืองยนต์ ท่ีอ  าเภอปราสาท   ประชามี

เพ่ือนใหม่  เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เก่ียวกบัชีวิตเด็กในเมืองระดบัอ าเภอ  ไดเ้ห็นภาพวิถี

ชีวิตของคนท่ีตอ้งด้ินรนขวนขวายหาเงินเพ่ือสร้างฐานะ  สร้างครอบครัวความ

เป็นอยู่ท่ีดี  กิจการในช่วงแรกของพ่ีชายไปไดดี้  ประชาเองก็รู้สึกสนุกกบังานท่ี
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ท าในช่วงนั้น  แต่ส่ิงท่ีเห็นภาพชีวิตเมืองก็คือ ความด้ินรนท างานหาเงิน  “หลาย

คร้ังท่ีผมเห็นพ่ีชายผม หาทางออกหลังจากการท างานหนักมาท้ังวันในการซ่อม

รถ  เขามักจะตั้งวงด่ืมเหล้ากับเพ่ือน ๆ แล้วกเ็มาจนไม่ได้สติ  บางทีกท็ะเลาะกับ

เมีย  เป็นภาพท่ีเห็นจนชินตา”   ประชาบอกว่า  การด่ืมเหลา้ดูเหมือนจะเป็น

ทางออกในการระบายความเหน็ดเหน่ือยของคนท างานหนกั  ประชาคิดเช่นนั้น  

แต่มนัไม่มีผลดีอะไรเลย  มีแต่ผลเสียมากกวา่ ทั้งท าลายสุขภาพ  ควบคุมสติไม่ได ้   

และประชาเองก็ไม่เคยใชเ้หลา้สุรา ยาเสพติดใดๆ ในการแกไ้ขปัญหา  เป็นการ

บัน่ทอดชีวิตและสุขภาพตวัเองมากกว่า   ตรงน้ีเป็นบทเรียนท่ีประชาไดส้รุปจาก

การเห็นชีวิตของพ่ีชาย ท่ีมกัใชสุ้ราเป็นเคร่ืองระบายความเหน็ดเหน่ือยว่ามนัมี

ผลร้ายมากกวา่ผลดีอยา่งแน่นอน 

 

 ประชาไดเ้พ่ือนท่ีอ าเภอปราสาท  มีไปเท่ียวตามงานบุญกบัเพ่ือนบา้ง  

ไดเ้รียนรู้ชีวิตในเมือง หาเท่ียวเตร่ตามประสาเด็กวยัรุ่นบา้นนอก  แต่ก็ไม่เคยด้ือ

เกเร กินเหลา้ เสพยา  เพราะนัน่ไม่ใช่นิสัยของประชาเลย  “อาจจะเป็นปมของผม

ในวัยเดก็  ท่ีผมเห็นการกินเหล้าเมา ของพ่อ  และพ่ีชายมาตั้งแต่เดก็  ผมไม่ชอบ  

และปฏิเสธมาโดยตลอด”   ประชายงัคงไปๆ มาๆ ระหว่างร้านซ่อมรถของพ่ีชาย 

และบา้นเกิดท่ีบา้นถนนชยั ในฤดูท านา และเก่ียวขา้วประชาก็ยงัคงกลบัมาเป็น

ก าลงัส าคญัของครอบครัวเช่นเคย   รายไดจ้ากการซ่อมรถ และรายไดจ้ากการขาย

ข้าวบางส่วนในแต่ละปี  ประชาให้แม่เกือบทั้ งหมด  เก็บไวเ้พียงส าหรับซ้ือ

รองเทา้ “สตาร์ท” เตะฟุตบอลคู่เดียว 
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 ในช่วงอายุประมาณ 20 ปี ประชาเคยเปิดร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เป็น

ของตวัเอง  แต่ก็ท าไดพ้กัเดียว  เพราะคิดว่านัน่ไม่ใช่ตวัเอง   ประชาช่ืนชอบกีฬา

ฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ  บางคร้ังกต็อ้งเดินสายไปแข่งฟุตบอลกบัเพ่ือนไม่มีเวลามา

ดูแลร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ในท่ีสุดก็ต้องปิดกิจการไป  ท าให้ประชายา้ย

กลบัมาอยู่บา้นอีกคร้ังหน่ึง และเร่ิมท างานให้ชุมชนอย่างจริงจงั ในช่วงนั้น  ทั้ง

งานโรงเรียน  งานวดั  งานหมู่บา้น ประชารับอาสาออกหนา้พาเพ่ือนและเด็กรุ่น

นอ้งท ากิจกรรมเร่ือยมา  

 

อะไรคือ...ระบบพีส่อนน้องในกลไกชุมชน...!!! ??? และอะไรคือ....

สโมสรถนนชัย FC  ..!!??.... 

 

 เป็นเร่ืองน่าประหลาดใจส าหรับผูเ้ขียนท่ีทราบจากประชาว่า  กลไกการ

ท างานของชุมชน  ระบบการปลูกฝังทศัคติการท างาน ของชุมชนท่ีส่งผ่านมายงั

กลุ่มเด็กและเยาวชนของบา้นถนนชยัยงัท าหนา้ท่ีอยู่อย่างแข็งขนั  และปราศจาก

การหนุนเสริมจากองคก์รจากภายนอกมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา   ผูเ้ขียน

เช่ือวา่ระบบการปลกูฝังค่านิยมการท างานเพ่ือหมู่บา้นซ่ึงเป็นค าตอบของเร่ืองงาน

จิตอาสาท่ีเราพูดๆ กนัอยู่   ของเด็กและเยาวชนบา้นถนนชยัยงัคงยืนหยดัทา้ทาย

กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีน าพาทุนนิยมท่ีซ่อนเร้นความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอา

เปรียบ  การแข่งขนัไดอ้ย่างน่าประหลาดใจ    แมก้ระบวนการดงักล่าวจบัตอ้งได้

ล  าบาก แต่กป็ระจกัษช์ดัดว้ยวิถีคิดและผลงานบางส่วนท่ีประชาพานอ้งๆ เยาวชน
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ของหมู่บา้นท าสานต่อกันมา  ทั้ งประเพณีกวนข้าวทิพย ์ประเพณีลอยกระทง  

และกิจกรรมทุกอยา่งตามบุญประเพณี  ทุกคนในหมู่บา้นจะตอ้งมาช่วยกนัท างาน

ตามท่ีตนเองถนดั  “ผมเช่ือว่าท่ีจริงแล้ว  ท้ังเยาวชน ท้ังผู้ใหญ่ท ากิจกรรมได้ทุก

อย่าง  ขอแค่มีคนกระตุ้น  และเราต้องใช้คนให้เป็น ท่ีส าคัญจะต้องให้ทุกคนรู้จัก

ตัดสินใจท างานได้เองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาส่ังงาน”   

ระบบปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ของบา้นถนนชัยนอกจากจะมีครอบครัว

เป็นเบา้หลอม  ยงัมีแกนน าเยาวชนอย่างประชาท่ีคอยบอกสอนน้องถึงวิธีการ

ท างาน  ความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  การรู้จกัตดัสินใจดว้ยตนเอง  ซ่ึงระบบ

เหล่าน้ีประชากถ็กูสอนมารุ่นต่อรุ่นเช่นเดียวกนั   

นอกจากน้ี ประชายงัสามารถ 

มองภาพ เ ชิ งกระบวนการ

ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ข้ า ใ จ  

โดยเฉพาะในกิจกรรมของ

หมู่บา้น จากตรงน้ีผูเ้ขียนคิดว่า

มันสะท้อนภาพวิ ธี คิ ด เ ชิ ง

ระบบ  ท่ีมนัไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายๆ 

ในตวับุคคลท่ีเติบโตข้ึนมาในโลกทุนนิยมอย่างยุคปัจจุบนั  วิธีคิดและวิธีท างานท่ี

สอดรับกนัเช่ือมโยงกนัเป็นกิจกรรมของหมู่บา้น โดยมีประชาเป็นคนคอยกระตุน้

ให้คิด กระตุน้ให้ท า ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว

ของชุมชน  แมแ้ต่ในเวทีการประชุมประจ าเดือนของหมู่บา้น เขาก็จะท าหนา้ท่ี

เป็นคุณอ านวยกระตุน้ใหช้าวบา้น ใหเ้ยาวชนไดข้บคิดหาวิธีการท างาน แบ่งงาน 
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แบ่งหนา้ท่ีกนัท าตามก าลงัความสามารถของแต่ละคน  แต่ละคนเองก็รู้หนา้ท่ี รู้

กติกาการท างานเป็นอยา่งดี 

 สโมสร “ถนนชยั FC”  เป็นช่ือสโมสรฟุตบอลในหมู่บา้นเลก็ๆ แห่งน้ี  ท่ี

ประชาเอ่ยถึงอยา่งภาคภูมิใจวา่ใครๆ ในแถบอ าเภอปราสาท อ าเภอแนงมุด อ าเภอ

กาบเชิง ตอ้งรู้จกั  “นอกจากกิจกรรมตามบุญประเพณี  งานบ้าน  งานวัด ท่ีผมพา

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด  หมู่บ้านเรามีสโมสรฟุตบอลท้องถ่ิน ช่ือ 

สโมสร ถนนชัย FC ท่ีเดินสายแข่งฟุตบอลทุกนัด ไม่ว่างานใหญ่งานน้อยเราไป

ร่วมกิจกรรมหมด”  เน่ืองจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีประชาช่ืนชอบเป็นชีวิตจิตใจ  

และเป็นกิจกรรมสันทนาการท่ีเด็กๆ ในหมู่บา้นใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก ใน

ทุกเย็นหลังว่างเวน้จากกิจกรรมการงาน ประชาก็จะพาเด็กและเยาวชนของ

หมู่บา้นซอ้มฟุตบอล  จดัทีมไวร่้วมลงแข่งตามงาน หรือ กิจกรรมท่ีทางภาครัฐจดั

ใหมี้การแข่งขนั  ประชาพาเด็กไปแข่งขนัทุกนดั  ทุกรายการท่ีรู้จกัและอยู่ไม่ไกล

เกินกว่าจะสามารถเดินทางไปร่วมได ้ ฟุตบอลไม่ได้สอนแค่เราต้องชนะ  แต่

ฟุตบอลสอนให้เรารู้จักความสามัคคี  รู้จักความรับผิดชอบ การเป็นน ้าหน่ึงใจ

เดยีวกนั  ฟุตบอลเป็นพืน้ที่ของการแสดงออกของกลุ่มเยาวชนได้เป็นอย่างด ี
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“จิตอาสา” สร้างได้อย่างไรในชุมชน 

 

 สโมสรถนนชยั FC  ไดรั้บการตอบรับทั้งจากเยาวชนในหมู่บา้น และ

ผูป้กครองของเด็กเป็นอย่างดี  กีฬาอย่าฟุตบอลจึงไม่ไดมี้ความส าคัญเพียงแค่

เคร่ืองมือการท างานกบัเด็กเท่านั้น  กีฬาฟุตบอลยงัเป็นส่ือกลางและตวัประสาน

ใหผู้ป้กครองของเดก็ไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมหลายๆ อย่าง  เร่ิมตั้งแต่การสนบัสนุน

งบประมาณ การไปร่วมกิจกรรมดว้ย และจุดหน่ึงท่ีท าใหฟุ้ตบอลของบา้นถนน

ชยัด าเนินกิจกรรมมาดว้ยความราบร่ืนคือ  ความไวเ้น้ือเช่ือใจของผูป้กครองเด็กๆ 

ท่ีมีต่อประชา  ค่อนขา้งเช่ือมัน่ และมัน่ใจว่าประชาจะน าพาบุตรหลานของเขาได้

เรียนรู้เร่ืองราวดีๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ    ในบางคร้ังท่ีสโมสรถนนชัย FC ควา้

รางวลัจากการแข่งขนั เขาก็จะพาน้อง ๆ 

บริหารเงินรางวลัเป็นสามส่วน คือ  ส่วน

แรกให้เขา้สโมสร เป็นงบบริการจดัการ   

ส่ ว น ท่ี ส อ ง เ ป็ น ง บ ใ ช้ ท า กิ จ ก ร ร ม

สร้างสรรค์เพ่ือหมู่บ้าน  ส่วนท่ีสามกิน

เล้ียงกนัตามอตัภาพ    และทางทีมฟุตบอล

ก็เป็นสมาชิกของร้านคา้ในชุมชนมีหุ้นถืออยู่  เวลาเด็กจะซ้ือขนม  ซ้ือน ้ า หรือ

เวลากินเล้ียงกนั ในนามของสโมสรฟุตบอลชุมชน  เด็กก็จะซ้ือจากร้านคา้  ซ่ึงจะ

มีการปันผลทุกๆ 6 เดือน  เงินจากการปันผลก็จะเก็บเป็นเงินสวสัดิการ หรือ

บริหารจดัการสโมสรต่อไป   
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เงินรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอลของ สโมสรถนนชยั FC มีส่วนหน่ึงท่ีเราเอามา

ท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน ์ เช่น ซ้ือชุดมา้นัง่ปูน ใหค้นไดน้ัง่อ่านหนงัสือ

ท่ีหนา้ห้องสมุด  ซ่ึงตรงห้องสมุดหมู่บา้นท่ีอ่านหนงัสือ  “ตรงท่ีอ่านหนังสือผม

ร่วมกับเดก็ ๆ ในหมู่บ้านสร้างขึน้มาเองในปี พ.ศ. 2548  ซ่ึงตอนน้ันผมพาเดก็ไป

เก่ียวข้าวในหนองถนน  (ช่วงน้ันหมู่บ้านหว่านข้าวไว้ให้ปลากิน) ท าแพพายไป

เก่ียวข้าว ได้ข้าวมา 600 กิโลกรัม  ขายได้เงินประมาณ 4,600 บาท  มีคนบริจาค

เพ่ิมเติมอีก กเ็ร่ิมมาก่อสร้างศาลาท่ีอ่านหนังสือกันเอง  พอผู้ใหญ่เห็นเดก็ท ากม็า

ช่วย  และได้หนังสือจาก กศน. มาไว้ให้เดก็ ๆ และคนสนใจได้อ่านกัน”  ประชา

พดูเสริมอยา่งภาคภูมิใจ.....เงินรางวลับางส่วน  ไดจ้ดัสรรไปซ้ือเคร่ืองคนตรี  ซ้ือ

กลอง  ซ้ือกีต้าร์  ตั้ งเป็นวงของเด็กๆ ในหมู่บ้านมีการฝึกซ้อมกันเป็นประจ า

เช่นกัน  ซ่ึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกทางหน่ึง  โดย

รายไดส่้วนหน่ึงจะหกัเขา้สโมสร ถนนชยั FC ดว้ยเช่นกนั 

 กิจกรรมท่ีประชาและเยาวชนท่ีบา้นถนนชยัไดร่้วมกนัสานทอฝันใหเ้ป็น

จริง  เป็นกิจกรรมท่ีน่ายกยอ่ง ช่ืนชม  เพราะเป็นการเติบโตก่อร่างสร้างตวัข้ึนจาก

ฐานความเป็นชุมชนเองท่ีมีการผสมผสานความรู้เก่าๆ ท่ีปลูกฝังเร่ืองวิธีการ

ท างานใน “ระบบพี่สอนน้องแบบรุ่นต่อรุ่น”  สู่การ  ประยุกต์ผนวกเอากีฬา

ฟุตบอลมาเป็นเคร่ืองมือหล่อหลอม  และหลอมรวมเอาเด็กและเยาวชนให้มา

เรียนรู้เร่ือง จิตอาสา  เร่ืองการท างาน เร่ืองความสามคัคี ความรับผิดชอบ ผ่าน 

“สโมสรถนนชัย FC”  จึงเป็นวิธีคิด และวิถีปฏิบติัท่ีเป็นระบบ  และไม่ธรรมดา   

และยิ่งมองยอ้นกลบัไปในประวติัศาสตร์การท ากิจกรรมของชุมชนแลว้ยิ่งท าให้

น่าประหลาดใจท่ีช่วงเวลาท่ีผา่นมากลุ่มเลก็ ๆ กลุ่มน้ีเติบโตข้ึนจากล าแขง้ของคน
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ในชุมชนเองโดยล าพงั   การมีคนอย่างประชา  สุขโส ซ่ึงเป็นทั้ งแกนน าของ

เยาวชน และก าลังส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ท่ีมีภาวะความเป็นผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงในตวัเองอย่างสูง   แมท่้าทีการแสดงออกแบบแบ่งรับแบ่งสู้ท่ีเรา

มกัจะเห็นเม่ือพบกบัประชาพร้อมกบัค าพูด “ผมไม่รู้เหมือนกัน” ท่ีประชามกัพูด

ติดปาก  แต่นัน่เป็นเพียงฉากนอกท่ีเรารับรู้ของลูกผูช้ายอดีตเด็กเล้ียงควายแห่ง

บา้นถนนชยั  ท่ีพร้อมจะพฒันาทุกอยา่งเพ่ือใหชุ้มชนน่าอยูแ่ละมีความสุข 

 

ประชา  สุขโส  กบั โทรศัพท์มอืถือ 

 

 ตามท่ีได้เกร่ินไว้ตั้ งแต่ช่วงแรกๆ ว่าจะเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับการใช้

โทรศพัทมื์อถือ ของประชาใหฟั้ง  ซ่ึงก่อนหนา้น้ีผูเ้ขียนเองก็รู้สึกแปลกใจเช่นกนั 

และตั้งค าถามว่าท าไมเขาถึงไม่ยอมใชโ้ทรศพัท์มือถือ  ทั้งๆ ท่ีประชาเอง ก็ตอ้ง

คอยติดต่องาน  กิจกรรมกบัทางราชการในฐานะผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  แมแ้ต่การงาน

ของหมู่บา้นท่ีจ าเป็นตอ้งใช้โทรศพัท์  เขาเล่าให้ฟังว่า..... “ผมรู้สึกว่าการใช้

โทรศัพท์เป็นภาระ  เวลาคุยก็ไม่เห็นหน้าคนคุยด้วย  ไม่รู้เขาคิดอะไร  สีหน้า

อย่างไร  ได้ยินแต่เสียง  ดูเหมือนไม่จริงใจ  บางทีคนกจ็ะโทรมาตามผมให้ต้องรีบ

ไปท่ีน่ันไปท่ีน่ี ส่ัง ๆ  ให้ได้ดั่งใจ  ผมเลยขอไม่ใช้ดีกว่า  สู้พูดคุยกันเห็นสีหน้า

ท่าทางไม่ได้”.........สรุปก็ประมาณว่า ประชาไม่ชอบให้ใครโทรตาม และออก

ค าสั่งทางโทรศพัท์ มนัดูเหมือนไร้สาระ ท่ีตอ้งท าใหไ้ดต้ามค าสั่งโดยท่ีไม่เห็นสี

หนา้ท่าทางของคนคุยดว้ย เลยขอไม่ใชดี้กว่า  ถา้ผูเ้ขียนจะนึกยอ้นใส่ใจตวัเองว่า
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เคยมีความรู้สึกมีอารมณ์อย่างประชาหรือไม่  ก็คงเคยมีอยู่เหมือนกัน  ท่ีรู้สึก

ร าคาญการโทรตาม  แต่ก็อีกนั่นแหล่ะ  เร่ืองบางเร่ืองถา้ไม่ประสบดว้ยตวัเอง

อย่างในมุมของประชา  เราเองก็คงนึกไม่ออกว่ามนัรู้สึกเช่นไร  หรือดว้ยเหตุผล

อะไร   แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีผูเ้ขียนจะเขา้ใจไดแ้ละเป็นประโยชน์ในเร่ืองการไม่ใช้

โทรศพัท์ของประชาก็คือ  เขาก็สามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างปกติสุขโดยไม่ตอ้งใช้

โทรศพัท์มือถือ  ในขณะท่ีความเป็นจริงในสังคมปัจจุบนั  แมแ้ต่เด็กตวัเลก็ ๆ ท่ี

เรียนชั้นประถมในเมือง  เดียวน้ียงัตอ้งพกโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงจริงๆ มนัเป็นดาบ

สองคมเหมือนกนัถา้ใชไ้ม่เป็นใชไ้ม่ถกูวิธี  และการเลือกท่ีจะไม่ใชก้็คงไม่ใช่เร่ือง

แปลกอะไร หากเราคงยงัมีความสุขดีในโลกยคุโลกาภิวฒัน ์  

 

ถึงเวลาย้อนมาให้ความส าคญัเร่ืองทกัษะอาชีพ 

 

 ประชา  สุขโส  เป็นคนชอบคิด  ชอบเขียน  ไม่ว่าจะท ากิจกรรมอะไรใน

แต่ละวัน   คิดอะไรออก

ไม่ใช่แต่เร่ืองงาน  ทั้งหมด

จะถูกบันทึกลงสมุดบันทึก

ทั้ งหมด เพ่ือเตือนความจ า  

แ ม้ แ ต่ ก ร ะ ทั้ ง ว ลี  ห รื อ 

ป ร ะ โ ย ค จ า ก ก า ร อ่ า น

หนัง สือ  บา งประโ ยค ท่ี 
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สะกิดใจ กจ็ะเกบ็มาเขียนต่อคิดต่อเป็นเร่ืองราวความทรงจ าในหนา้สมุดบนัทึก  ท่ี

ผูเ้ขียนเองก็ตอ้งขออนุญาตประชาเพ่ือเสียมารยาทขออ่านสมุดบนัทึกท่ีประชา

บนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งเร่ืองส่วนตวั ส่วนร่วม เร่ืองเงิน ไวใ้นสมุดบนัทึกแทบทั้ง

สิน   ผูเ้ขียนรู้สึกช่ืนชมนิสัยการจดบนัทึกของประชาเป็นการส่วนตวัอีกเช่นกนั  

เพราะจะหาไดน้อ้ยมาก ท่ีชาวบา้นธรรมดาๆ จะสร้างนิสยัตวัเองใหเ้ป็นคนช่างคิด

ช่างเขียนเร่ืองราวต่างๆ ไวใ้นหนา้หนงัสือ 

 จากนิสยัความเป็นคนช่างคิด  ช่างเขียน ประชาจึงเป็นคนช่างสงัเกต  ช่าง

ตั้งค าถาม  และทา้ทายความคิด และไม่ยอมรับอะไรง่ายๆ ถา้ไม่ผ่านกระบวนการ

คิดทบทวนอยา่งรอบคอบเสียก่อน  ประชาเล่าใหผู้เ้ขียนฟังตอนหน่ึงว่า “เม่ือคร้ัง

อบรม KM ท่ี อบต.จัด ผมนึกเสียดายเงิน ในใจคิดน่าจะเอาไปท าอย่างอ่ืน ผมไม่

ค่อยอยากไปร่วมหรอก  เพราะคิดว่าคงไม่ได้อะไร วันแรก ๆ เค้าให้พูดอะไรผมก็

ไม่พูด เพราะอยากดูว่าเค้าจะท าอะไร  วันท้าย ๆ ผมกเ็ลยพูด ๆ พูดว่าท้ังหมดท่ีท า

กันผมท ามาหมดแล้ว  แต่มันดีในแง่ได้เพ่ิมอะไรบางอย่างในหัวเหมือนกัน  ผม

สังเกตเห็นคนอ่ืน ๆพัฒนาตัวเองขึน้เยอะมาก และ  อบต.คงชัดเจนขึน้”   

ผู ้เ ขี ยนเอง รู้ สึกเข้าใจ

ประชา และดูเหมือนอาจจะตอ้ง

มองย้อนดูกระบวนการท างาน

บางอยา่งเหมือนกนั  เพราะจริง ๆ 

แลว้ เร่ืองการจัดการความรู้บาง

เร่ือง บางอย่าง หมู่บ้านถนนชัย

เขาไดท้ าอยู่ก่อนแลว้จริงๆ  จึงเป็นเร่ืองไม่แปลกอะไรเลยส าหรับผูเ้ขียน ท่ีนานๆ 
 



 22 

ที จะมีคนสะทอ้นการอบรมเชิงปฏิบติัการออกมาในเชิงลบบา้ง  แต่ก็เป็นเชิงลบ

ในทางสร้างสรรคท่ี์ตอ้งท าใหค้นท างานตอ้งคิดเยอะข้ึน   เพราะในเชิงสังกปัของ

การจดัการความรู้ท่ีเผอิญมีชาวบา้นบางคนเขา้ใจในตวับริบท แลว้มองออกว่า  

เออจริง ๆ อนัน้ีฉันก็ท าอยู่น่ีนา  เขาก็จะตั้งค าถามกบักระบวนการ  ว่ามนัไม่ใช่

เร่ืองใหม่  ซ่ึงเราเองต่างหากในบางคร้ังท่ีตอ้งรับความจริงในขอ้น้ีให้ได้ และ

พยายามสืบคน้ว่ามนัมีอยู่จริงในชุมชนนั้นๆ หรือเปล่า  ในเชิงขั้นตอน วิธีการ

ท างานอาจแตกต่างกนั  แต่ในเชิงกรอบความคิด (Concept) อาจจะเป็นตวัเดียวกนั

เลยก็เป็นได ้ ซ่ึงหากคิดเชิงบวกในแง่คนท างานอย่างเราๆ ผูเ้ขียนคิดว่า น่ีแหละ

โอกาสทองท่ีเราจะไดเ้รียนรู้จากเขาเช่นเดียวกนั 

 หลงัการอบรม KM ท าใหป้ระชาตอ้งคิดทบทวนคร้ังใหญ่เหมือนกนั  ถึง

เร่ืองเก่ียวกบั “ทกัษะอาชีพ”  ท่ีดูเหมือนท่ีผ่านมาไม่ไดใ้หค้วามส าคญัอย่างจริงจงั  

และไม่ไดม้องวา่น่ีคือจุดส าคญัอนัหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถอยู่ใน

ชุมชนไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี  ประชาเร่ิมหันกลบัมามองทุนในชุมชนอย่างเร่ืองการ

เ ล้ียงไก่  การปลูกผัก  การเ ล้ียงกบ การท าธนาคารต้นไม้ท่ีตัวเองเคยมี

ประสบการณ์  ว่าจะตอ้งเร่ิมท ากนัอย่างจริงจงัเสียที   ความรู้บางส่วนเร่ืองการ

เล้ียงไก่เราเองมีอยู่แลว้ และเร่ิมท ามาประมาณ 1 ปี แต่ก็ยงัไม่ท ากนัอย่างจริงจงั  

และความรู้บางส่วนก็ไดจ้ากเอกสารหนงัสือท่ีไดม้าจากงานโคกระบือแห่งชาติ  

ประชาเร่ิมโครงการเล้ียงไก่พ้ืนเมืองก่อนอยา่งเป็นรูปธรรม  สนบัสนุนใหเ้ด็กและ

เยาวชนในกลุ่มไดท้ดลองเล้ียงจ านวน 11 ครัวเรือน  มีการจดัสภาพบรรยากาศใน

พ้ืนท่ีบริเวณเล้ียงใหดี้เพ่ือไม่ใหไ้ก่เครียดจะไดอ้อกไข่เยอะๆ โตเร็ว  ใชอ้าหารท่ีมี

ในท้องถ่ินเศษข้าว เศษอาหาร คลุกร าให้กิน  โดยทางกลุ่มของประชาได้รับ
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งบประมาณสนบัสนุนจากทาง อบต. 10,000 บาท   ต่อไปก็จะพยายามสนบัสนุน

ใหเ้ดก็ในกลุ่มไดส้ร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน  ปลกูผกั เล้ียงกบ  เล้ียงปลาดุกไว้

บริโภคกนัในครัวเรือนดว้ย  ซ่ึงตอนน้ีตวัเขาเองก็เล้ียงเป็นตวัอย่างไวท่ี้สวนขา้ง

บา้น  มีกบ 300 ตวั  เล้ียงรวมกบัปลาดุก โดยเล้ียงพร้อมๆ กนั  ปลาดุกก็จะกินเศษ

อาหารเหลือจากกบ และกินข้ีกบนัน่เอง  และมีแปลงผกัส่ีหา้แปลงท่ีใชน้ ้ าจากบ่อ

ปลาดุกมารดผกัเป็นการถ่ายเทน ้ าไปในตัว  เร่ืองพวกน้ีเขาคิดจะพฒันาอย่าง

จริงจงัในอนาคต 

 ในช่วงหลงัจากการ อบรม KM ประชา สุขโส รู้จกัใชก้ลยุทธ์การท างาน 

ในการดึง องคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้เขา้มาสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนใน

เร่ืองการพฒันาอาชีพ  รู้จักการใช้ทุนท่ีมีอยู่ในหมู่บ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  และประชา ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้เร่ืองราว

ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา  แมใ้นเวลาช่วงหน่ึงของชีวิตท่ีเคยปฏิเสธการศึกษาในระบบ

อย่างส้ินเชิง  ประชาเองก็ไม่ไดท้ิ้งการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนแมก้ระทั้งใน

ปัจจุบนั  ประชายงัมีความใฝ่ฝันท่ีจะเรียนต่อในช่องทางท่ีมี คือ การศึกษานอก

โรงเรียน ในขณะน้ีเขาไดเ้รียนต่อ กศน. จนจบชั้น ม.6 และคิดอยากเรียนต่อใหจ้บ

ปริญญาตรีเหมือนกนั     

 ความธรรมดาๆ ของหมู่บา้นถนนชัย ท่ีมองดูเรียบง่ายในวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบา้น แต่เต็มเป่ียมไปดว้ยเร่ือง จิตอาสาท่ีถูกปลูกฝังส่งผ่านรุ่นต่อ

รุ่นผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  เร่ืองทกัษะชีวิตท่ีถูกหล่อหลอม

จากกลไกของหมู่บ้านผ่านบุญประเพณี วฒันธรรมชุมชน  ทักษะอาชีพท่ีถูก

ประยุกต์เติมเต็มเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีสมสมัย   เร่ืองราวเหล่าน้ีก่อตัวและ
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ขบัเคล่ือนดว้ยกลไกภายในชุมชนบา้นถนนชยัเอง โดยมีนายประชา  สุขโส  เป็น

ฟันเฟืองตวัส าคญัท่ีคอยขบัเคล่ือนใหฟั้นเฟืองตวัอ่ืน ๆ เคล่ือนตวัไปตาม  เร็วบา้ง  

ช้าบ้าง ตามก าลงั ความสามารถของฟันเฟืองแต่ละตวั  ซ่ึง ณ ปัจจุบันทุนจาก

ภายนอกก็มีส่วนเติมเต็ม และช่วยต่อยอดให้กิจกรรมดี ๆ ให้เกิดกับเด็กและ

เยาวชน     การหลอมหลอมรวมพลงัของชุมชนหมู่บา้นใหเ้กิดพลงัการรักถ่ินฐาน

บา้นเกิด จึงไม่ได้เกิดข้ึนเพียงล าพงั  แต่เกิดข้ึนจากพลงัความสามคัคี ของทุก

ฟันเฟืองในชุมชน โดยมีพลงัขบัส าคญัท่ีเกิดข้ึนจากพลงัในชุมชนเองอย่าง คุณ

ประชา  สุขโส  นัน่เอง............... 
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การเดนิทางกลบัคนืสู่อ้อมกอด 
แผ่นดนิแม่ของวโิรจน์ วงศ์เสนา 

เล่าเร่ืองโดย ทวีศกัด์ิ สุวรรณชะนะ  

 

 

 

 

 

วิโรจน์ วงศ์เสนา พกัอยู่กับแม่เพียงสอง

คนท่ีบา้นเลข 131 บา้นท่ามะไฟพฒันา ต าบลท่า

มะไฟหวาน อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ  เขาเป็น

ลกูหลานแท้ๆ  ของชาวท่ามะไฟหวาน ออกเดินทาง

จากบ้านตั้ งแต่ย ังเล็ก เพ่ือแสวงหาการเรียนรู้ท่ี

แท้จริงให้กับชีวิต ด้วยเหตุน้ีเองชีวิตของเขาจึง

ผกูพนัอยู่กบัการเดินทาง และมิตรสหายผูร่้วมทาง 

แต่ปัจจุบนัเขาเลือกท่ีจะเดินทางกลบัคืนสู่ออ้มกอดแผ่นดินเกิด เพียงหวงัว่าจะ

สร้างหลกัปักฐาน ลงบนผืนแผ่นดินท่ีพ่อกบัแม่บุกเบิกถางทางเอาไวใ้ห ้เร่ืองราว

ชีวิตและการเดินทางของเขาจึงน่าสนใจอยูไ่ม่นอ้ย 

 
วโิรจน์ วงศเ์สนา 
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วิโรจนเ์ดก็หนุ่มจากท่ามะไฟหวานเร่ิมหดัวาดรูปนกมาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในตอนนั้นเขาเพ่ิงจะเขา้ไปท ากิจกรรมกบัชมรมเด็กรักนก 

และทุกคร้ังท่ีรุ่นพ่ีในชมรมไดช้วนไปดูนก ก็ไดส้อนให้เขาวาดรูปนกควบคู่กนั

ไปดว้ย โดยวาดถึงรายละเอียดของนกแต่ละชนิด ใหเ้ห็นว่ามนัมีลกัษณะอย่างไร 

สีอะไร ถา้เขาไม่วาด ก็จะไม่ไดเ้ข็มกลดันก เข็มกลดัจึงกลายมาเป็นตวัล่อท่ีท าให้

เขาอยากวาดรูปนก แต่กมี็เง่ือนไขว่าเขาตอ้งวาดรูปนกใหไ้ดสิ้บชนิด จึงจะไดเ้ข็ม

กลดัเหรียญเล็ก ถา้เหรียญใหญ่น้ียี่สิบชนิด เหรียญทองน้ีตอ้งหกสิบชนิด เขาก็

สะสมไปเร่ือย เขาก็จะเขา้ไปวาดรูป  ไปดูนก โดยท่ีมีพ่ีเล้ียงคอยใหค้ าแนะน าใน

ตอนตน้ ช่วงแรกก็ไดว้าดไปเร่ือยๆ จนอายุ 14 ปี จึงเร่ิมหัดวาดรูดนกลงในปก

สมุดบนัทึก ลงบนเส้ือ เพ่ือเอาไปขาย ตอนอายุ 17 ปีจึงวาดอย่างเป็นจริง เป็นจงั

มากข้ึน 

 วิโรจนไ์ดเ้ล่าใหฟั้งวา่ ตอนท่ีไดเ้ขา้ไปเป็นสมาชิกชมรมเด็กรักนกใหม่ๆ 

นั้นกไ็ดท้ ากิจกรรมต่างๆท่ีตวัเองสนใจกบัเพ่ือนๆ  แต่ส่ิงส าคญัก็คือ ชมรมเด็กรัก

นกไดส้อนใหเ้ขารู้จกัสงัเกตนกแต่ละชนิด โดยการแบ่งเป็นส่ีส่วนเช่น นกพ้ืนราบ

ก็มีตั้งแต่หัวเข่าลงมา ถา้ตั้งแต่ช่วงล าตน้ไปถึงเรือนพุ่มแรก เป็นช่วงท่ีสองก็คือ 

นกท่ีหากินตามตน้ไม ้เป็นนกกินหนอน ส่วนท่ีสามเป็นเรือนยอดก็คือ นกท่ีหากิน

แมลงตามใบไม ้ส่วนท่ีส่ีนกท่ีอยูบ่นฟ้า เขากจ็ะสอนใหดู้นกเป็นส่วนๆไป ซ่ึงเป็น

การฝึกสังเกตเบ้ืองต้น ทีน้ีพอเห็นด้วยตาเปล่าแล้ว ก็ให้เอากล้องมาส่องดู

รายละเอียดของนก ปากมีลกัษณะอย่างไร หัวสีอะไร ตัวสีอะไร หางเป็นรูป

อย่างไร ยาวหรือสั้น ขาสีอะไร เพ่ือท่ีจะมาเปรียบเทียบกบัหนงัสือดูนก พอได้

รายละเอียดแลว้ ถา้มนัตรงกนัระหว่างนกท่ีดูจากหนงัสือดูนก ซ่ึงเรียกว่า “เบิร์ด
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ไกด์” ก็ค่อยมาวาดเป็นร่างคร่าวๆว่านกท่ีเห็นมันท าอะไรอยู่  เขียนบันทึก

รายละเอียดต่างๆ เอาไวก่้อน พบตอนก่ีโมง มนัอยู่ตรงไหน เรือนยอด เรือนพุ่ม 

พอกลบัมาตอนเย็น จึงค่อยลงสีได้ถูกต้องตามความเป็นจริง อนัน้ีเป็นทักษะ

พ้ืนฐานเก่ียวกบัการดูนกท่ีเขาสอน แต่ส่ิงส าคญักคื็อ ในการดูนกนั้นมนัท าใหเ้ป็น

คนช่างสงัเกตและละเอียดรอบคอบ อ่อนโยนต่อธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวั 

 ชีวิตในช่วงวยัประถมนั้นวิโรจน์ยงัไม่ไดท้ าอะไรมาก ไดแ้ค่เป็นสมาชิก

และดูนก แต่พอข้ึนชั้นมธัยม วิโรจน์ก็เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชมรมเด็กรักนก  

ในช่วงเวลานั้นเอง ชมรมเดก็รักนกไดเ้ปล่ียนผา่นมาเป็นบา้นสายรุ้ง  

บา้นสายรุ้งคือท่ีรวมการท ากิจกรรมของเด็กท่ีไม่อยากเรียนหนงัสือ เป็น

ชุมชนเล็กๆ ท่ีเด็กๆ มาท ากิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกนั และมนัเหมือน

จุดเร่ิมตน้ของการเดินทางแสวงหา  เพราะหลงัจากเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

วิโรจนก์ไ็ดต้ดัสินออกใจออกมาท่ีอยูบ่า้นสายรุ้งอยา่งเตม็ตวั  

วิโรจน์เล่าว่า...พอมาอยู่ท่ีบา้นสายรุ้งก็ไดเ้รียนรู้ร่วมกนับนฐานของการ

ใชชี้วิต เช่น การเรียนรู้เร่ืองอาชีพต่างๆ ท่ีพวกเขาเองสามารถพฒันาต่อยอดมนัได ้

ซ่ึงเร่ิมจากพ้ืนฐานของการสร้างแหล่งอาหารก็คือ การปลูกผกูผกักินเอง และผกั

เหล่านั้นกก็ลายมาเป็นอาหารของพวกเขา  
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แรงบันดาลใจในการเรียนรู้แบบนอกระบบ 

 

หัวใจส าคญัของการเขา้ไปเรียนรู้ท่ีนัน่ก็คือ พ่ีๆจะคอยถามว่า นอ้งๆ

สนใจจะเรียนรู้เร่ืองอะไร อย่างเช่น วิโรจน์บอกว่า...อยากเรียนรู้ชีวิตชาวปกา

เกอะญอ พ่ีๆ ก็จะส่งเขาไปเรียนรู้กบัวิถีชีวิตชาวเขาโดยตรงเลย เขาจะไม่ไดส้อน

เอง แต่จะประสานให้เราไดท้ าในส่ิงท่ีเราสนใจ  เพ่ือนบางคนอยากท าอาหารก็

ส่งไปเรียนเร่ืองท าอาหาร ไปเรียนรู้อย่างน้อยหน่ึงเดือนข้ึนไป  ในช่วงวยัเด็ก

วิโรจน์จึงเคยไปใช้ชีวิตอยู่บ้านชาวปกาเกอะญอท่ีบา้นห้วยจะกือ จงัหวดัตาก  

หน่ึงเดือนเต็มๆ มนัเป็นช่วงเวลาท่ีเขาเองก็รู้สึกว่ามีความสุขมาก ท่ีไดไ้ปอยู่คลุก

คลีกับชาวบ้าน ต่ืนเช้ามาก็ได้ต าข้าวกับเขา ไปท าไร่กับเขา ได้เห็นประเพณี

วฒันธรรมต่างๆ ของเขา ก็รู้สึกประทบัใจ มนักลายมาเป็นเมล็ดพนัธ์ุแห่งการ

เรียนรู้ท่ีแฝงฝังอยู่ในตวัวิโรจน์ นึกถึงเม่ือไหร่ก็ยงัจ าไดไ้ม่ลืม ถึงบรรยากาศการ

เรียนรู้บนยอดดอยสูงอนัเหน็บหนาว 

 แรงบนัดาลใจท่ีท าให้วิโรจน์เลือกการเรียนรู้แบบนอกระบบหรือเลือก

วิถีการเรียนท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป เน่ืองจากเขาเห็นรุ่นพ่ีเขา้มาอยู่ในบา้นสายรุ้ง 

ก็เลยท าให้อยากเขา้ไปท ากิจกรรมร่วมกบัรุ่นพ่ีๆ พอท าไปเร่ือยๆก็รู้สึกว่า มนัได้

เรียนรู้อะไรมากกว่าท่ีคิด จึงคิดเร่ืองการลาออกจากโรงเรียน เพ่ือจะได้มาท า

กิจกรรมกับเพ่ือนๆ และพ่ีๆ ท่ีบ้านสายรุ้ง  แต่อีกด้านหน่ึงท่ีเขาลาออกจาก

โรงเรียนก็เพราะว่า เขาไม่ชอบการเรียนท่ีโรงเรียน เน่ืองจากเรียนแลว้รู้สึกว่า

ตวัเองไม่มีความสุข ตอนแรกกไ็ม่ไดบ้อกพ่อกบัแม่ หนีไปอยู่ท่ีบา้นสายรุ้งเลย แต่
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พ่อก็ตามให้กลบัไปเรียน ครูมาตาม ก็ไม่กลบั เพราะว่าไดต้ดัสินใจเลือกวิถีชีวิต

ใหก้บัตวัเองแลว้ว่า จะเลือกเดินบนเส้นทางสายน้ี ซ่ึงแน่นอนว่ามนัอาจจะเจอกบั

ความยากล าบาก และการไม่ยอมรับของคนรอบขา้งหรือคนทัว่ไป แต่เขาก็มัน่ใจ

ในส่ิงท่ีตวัเองไดเ้ลือกแลว้   

 ช่วงอาทิตยแ์รกครูมาหาเขาท่ีบา้นสายรุ้งเกือบทุกวนัในตอนเยน็  เพราะ

ตวัวิโรจน์เองก็เป็นศิษยรั์กของครูวิชาภาษาไทย  แต่เม่ือเขาตดัสินใจอย่างน้ีก็ได้

บอกพ่อกบัครูไปตรงๆ  ช่วงแรกนั้นเขาเขา้บา้นไม่ได ้เพราะพ่อยงัไม่ยอมรับ พ่อ

บอกวา่ไปอยูท่ี่นัน่กไ็ม่ไดอ้ะไร เขาอยากใหวิ้โรจนไ์ดเ้รียนสูงๆ จบออกมาเป็นเจา้

คนนายคน นานเป็นปีเหมือนกนักวา่เขาจะคุยกบัพ่อได ้แต่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการนั้นแม่

เขา้ใจและยอมรับในการตดัสินใจของเขา  

 วิโรจน์มองว่า...การเรียนในระบบนั้น  เรียนแลว้ไม่เขา้ใจ เรียนแลว้มนั

ยาก ครูก็สอนยาก ใหก้ารบา้นแลว้ก็ผ่านไป ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้(ยิ่งปึก) และเขาเอง

มกัจะสงสยัว่าเรียนอะไร เรียนไปท าไม  ครูใหก้ารบา้นแลว้ก็จบ ถา้ไม่ส่งก็ไม่ได้

คะแนน ถา้ไม่เขา้ใจก็ไม่มีท่ีปรึกษา ไม่มีใครมาอธิบายให้เขา้ใจ พอออกมาอยู่ท่ี

บา้นสายรุ้ง มนัเรียนแบบง่ายๆ บางวิชาท่ีสงสัยก็เรียนเพ่ิม อย่างภาษาไทยก็เรียน

เสริม โดยท่ีรุ่นพ่ีจะเป็นคนสอน ซ่ึงสอนในเชิงบูรณาการเช่น ท าแปลงผกั ก็ใหเ้รา

เขียนว่า แปลงผกั  เขียนผิด ก็ไม่ไดถู้กลงโทษ เพราะรุ่นพ่ีเป็นเพ่ือนมากกว่าท่ีจะ

เป็นครู การไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพ่ีๆ และพระ สงฆ ์มนัช่วยใหวิ้โรจน์ไม่เดินออกนอก

ลู่นอกทาง ไม่ไปสนใจเร่ืองยาเสพติดหรือวา่ไปเท่ียวเล่นเหมือนวยัรุ่นทัว่ไป  กลุ่ม

คนเหล่านั้นจะคอยดูแลและอบรมสัง่สอน ตอนไปดูนกกไ็ปอยูใ่นวดั มนัท าใหเ้ขา
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ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัวดัมากกวา่ท่ีอยูใ่นบา้น ส่ิงส าคญักคื็อ  มนัมีกิจกรรมรองรับความ

สนใจของเดก็ๆ ตลอดทั้งวนั ไม่วา่จะเป็น ตอน ตอนเท่ียง และ ตอนเยน็  

 นอกจากนั้นเวลาวิโรจน์กบัเพ่ือนๆ พ่ีๆ ไปเท่ียวไหนหรือออกแสวงหา

ความรู้ในโลกกวา้งก็ไม่ไดใ้ชเ้งินเยอะ พวกเขาห่อขา้วไปเอง ส่วนอาหารก็ไปขอ

ท่ีวดั การโบกรถไปกบัพ่ีๆท าใหวิ้โรจนไ์ดไ้ปพบเห็นท่ีต่างๆ พอเร่ิมออกไปสู่โลก

กวา้ง เขากบัเพ่ือนๆก็รู้สึกสนุก มีเพ่ือนเยอะ ไดไ้ปนอนคา้งแรมท่ีต่างๆ เป็นเหตุ

ใหเ้ขาชอบการเรียนรู้นอกระบบมากกว่าการเรียนในโรงเรียน และต่อมาเขาก็ได้

พฒันาทกัษะต่างๆทางอาชีพเพ่ิมเติมเช่น เขม็กลดั ไดฝึ้กท ากบัพ่ีๆ ตอนนั้นก็ยงัท า

ไม่เป็น แต่กช่็วยพ่ีๆ คลา้ยกบัเป็นลกูมือ การขดัเข็มกลดัก็ไดต้วัละบาท ท าแลว้ได้

เงินดว้ย พอโตข้ึนมาอีกหน่อย  เขาก็เร่ิมหัดฉะลุ มนัจึงเร่ิมมีรายได ้ซ่ึงอาจจะไม่

เยอะ แต่เขากรู้็สึกภูมิใจ เร่ิมส่งเงินมาใหก้บัพ่อแม่ ร้อยสองร้อยต่อเดือน เพราะว่า

ท านกก็ตัวละไ ม่ ก่ีบาท เก็บไว้ใช้ส่วนตัวบ้า ง  ส่วนใหญ่แล้วจะให้แ ม่

 นอกจากนั้นวิโรจน์บอกว่า...การเรียนรู้นอกระบบ มันมีพ่ีเล้ียงคอย

ประคบัประคองให้เขากบัเพ่ือนๆเรียนรู้ไปพร้อมกนั มนัเป็นการอยู่แบบพ่ีนอ้ง 

คอยสอน คอยอุม้ชูกนั เวลาเราอยากจะเรียนรู้เร่ืองอะไร เขาก็จะส่งเราไปเรียนรู้

ดว้ยตวัเอง มนัเป็นการไปฝึกงานพร้อมกบัการเรียนรู้ก็ว่าได ้อย่างตวัเขาเองอยาก

ไปลองสอนเด็กนอ้ย เขาก็ไดไ้ปลองสอนเลย  เป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ ดว้ยการ

ว่ิงเขา้หาส่ิงท่ีเราอยากเรียน แมว้่ามนัอาจจะไม่เก่งทุกดา้น มนัอาจจะเก่งและ

เช่ียวชาญบางดา้นอย่างเช่น การวาดนก วิโรจน์ก็คน้หาวิธีการของตวัเองหลงัจาก

วาดเป็นแลว้  ท าอย่างไรจะวาดให้มนังามและมนัน่ารัก เขาพยายามทดลองวาด

หลายๆแบบ วาดทุกวนั วาดเพ่ือจะท าให้เห็นสไตลข์องตวัเอง พอมนัเร่ิมรักและ
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ประทบัใจวา่วาดแบบน้ีมนัคือสไตลข์องเขา เขากท็ าแบบนั้นมาเร่ือยๆจนกลายมนั

ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะตวั และเขาเองกส็ามารถต่อยอด ยกระดบัหมุนเกลียว 

ความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง  

 

หัวใจส าคญัในเรียนรู้แบบนอกระบบ 

 

ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงกคื็อ ท่ีบา้นสายรุ้งมนัค่อนขา้งเปิดกวา้งส าหรับ

การเรียนรู้ เด็กๆอยากเรียนรู้เร่ืองอะไร ก็ส่งพวกเขาไปจากคนท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในเร่ืองนั้นอย่างเช่น คนท่ีสนใจการท าเกษตร ก็ส่งไปเรียนกบัคนท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญเร่ือเกษตร หลงัจากเรียนแลว้ตอ้งน ากลบัมาท าท่ีบา้นสายรุ้ง 

มนัเป็นการสร้างเง่ือนไขใหเ้ด็กๆไดน้ าความรู้มาใชจ้ริง ซ่ึงช่วยใหเ้ด็กๆไดส้ัมผสั

ของจริงจากการท่ีเขาไปช่วยคนอ่ืนท า และช่วยใหเ้ด็กๆไดฝึ้กฝนตวัเอง ในแต่ละ

ดา้นท่ีพวกเขาสนใจ  

 วิโรจน์จึงพยายามบอกว่า...หัวใจส าคญัการเรียนรู้แบบน้ีก็คือ มนัไม่ถูก

บีบ มนัมีอิสระ มนัสามารถคิดไดห้ลายแบบ ซ่ึงบางคร้ังก็อาจจะไม่ใช่ แต่เราคิด

แบบน้ี เราเขา้ใจแบบน้ี ตวัเขาเองไม่ชอบการบีบบงัคบัหรือการกดดนัมากๆ การ

เรียนแบบน้ีมนัจึงท าให้เขามีอิสระ อยากเรียนอะไรก็ไดเ้รียน ไม่มีใครมาบงัคบั 

บางคร้ังเราอาจจะตั้งใจว่าจะเรียนเร่ืองน้ี แต่เราก็ไดเ้รียนเร่ืองอ่ืนๆดว้ย มนัเรียน

แลว้มนัไดเ้ห็นอะไรท่ีกวา้ง มนัไม่แคบ ไม่ตายตวั การตดัสินใจเลือกเรียนอะไร

สักอย่างหน่ึง มนัตดัสินจากพ้ืนฐานของความตอ้งการหรือความประทบัใจของ
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ตวัเอง อย่างท่ีไปห้วยจะกือ ก็อยากไปเห็นวิถีชีวิตของคนปะกากะญอ เน่ืองจาก

เคยพบปะพูดคุยกบัเด็กท่ีนั้นมาบา้งแลว้ ก่อนท่ีจะเดินทาง และส่ิงท่ีท าให้เขาก็

ประทบัใจเด็กจากห้วยจะกือในหลายๆ เร่ือง เช่น การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ชนเผ่า 

ซ่ึงดูน่ารัก ง่ายๆ สบายๆ  เขาพูดเพราะ  คุยสนุก ในระหว่างท่ีไดอ้ยู่ร่วมกนัก็ได้

พูดคุยและเล่าสู่กันฟังว่า...บ้านเราเป็นอย่างน้ี บ้านเขาเป็นอย่างนั้น มันได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้รารู้สึกประทบัใจ เลยอยากไปใหเ้ห็นว่าท่ี

เขาพูดนั้นจริงหรือเปล่า อยากไปสัมผสัว่าส่ิงเขาพูดมนัใช่หรือเปล่า พอไปแลว้ก็

ไดเ้รียนรู้อะไรเยอะมากท่ีคาดหวงัเอาไว ้ ไดไ้ปเห็นการท าไร่ การต าขา้วกินเองใน

แต่ละม้ือ วิโรจน์ไดไ้ปช่วยเขาต าขา้ว บางอย่างพอไดไ้ปสัมผสัแลว้ มนัไดเ้อามา

ใชก้บัตวัเอง พอไดล้องท าดู มนัสามารถน าปรับใชก้บัตวัเองได ้การเรียนท่ีแทจ้ริง

ส าหรับเขาแลว้กคื็อ การไดป้ระจกัษก์บัความจริงต่างๆ ดว้ยตวัเองหรือการเขา้ไป

เผชิญหนา้กบัมนัดว้ยตวัเอง เร่ืองราวของชาวปะกาเกอะญอจึงอยู่ในความทรงจ า

ของเขาตลอดมา  

 การเรียนรู้แบบอิสระ เลือกและตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเองว่าอยากจะเรียน

อะไร ท าใหว้ิโรจนเ์ปล่ียนแปลงหลายๆ ดา้น เช่น จากเป็นเด็กท่ีค่อนขา้งจะเอาแต่

ใจตวัเอง  และใจร้อน ก็เลยท าใหใ้จเยน็ข้ึน ซ่ึงท าใหเ้ขามีความสุขมากยิ่งข้ึนเม่ือ

ตอ้งใชชี้วิตร่วมกบัคนอ่ืน ท าใหเ้ขามีความมัน่ใจในตวัเอง การเรียนรู้แบบน้ีท าให้

เขาไดฝึ้กฝนตวัเองอยู่เร่ือยๆ แมใ้นปัจจุบนั เขาก็ยงัรู้สึกว่าตวัเองตอ้งเรียนรู้และ

เติมเตม็ตวัเองอยูต่ลอด เพราะความรู้วา่มีอีกหลายอย่างท่ีตอ้งเติมเต็ม แต่ส่ิงส าคญั

ของเขาในตอนน้ีก็คือ ก็หาความรู้จากการลงมือท าหรือปฏิบติัจริงของตวัเอง ซ่ึง
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จะน าไปสู่การสร้างสมประสบการณ์ตรง และเป็นช่วงท่ีตอ้งสร้างความรู้ดว้ย

ตวัเองมากยิ่งข้ึน หลงัจากท่ีตระเวนเกบ็เก่ียวความรู้จากท่ีต่างๆ มานานหลายปี 

 

 กลบัคนืสู่อ้อมกอดแผ่นดินแม่ 

 

 หลงัจากใช้ชีวิตนอกบา้นมานานหลายปี ตอนน้ีวิโรจน์ก็คิดว่า...ตวัเอง

ตอ้งกลบัมาอยู่บา้นเสียที  กลบัมาท าอะไรให้กบัชุมชนของตวัเอง ตอนท่ีไปอยู่

บา้นสายรุ้ง มนัอยากออกขา้งนอก แต่ตอนน้ีอยากกลบัมาท าอะไรท่ีบา้นมากกว่า 

เพราะหลงัจากท่ีไดก้ลบัมาอยู่ท่ีบา้นไดพ้กัหน่ึงแลว้ ก็เร่ิมมีความผูกพนักบับา้น

ของตวัเอง เลยคิดท่ีจะกลบัมาสร้างความมัน่คงใหก้บัตวัเอง อยากท าอะไรดว้ยมือ

ของตนเอง และเพ่ือช่วยแม่ เพราะในช่วงท่ีผ่านมาไม่ค่อยไดท้ า วิโรจน์บอกว่า 

ตอนน้ีภาวะภายในของตัวเองก็เร่ิมมัน่คงมากข้ึน พร้อมกนันั้นวิโรจน์ก็คิดว่า 

ตวัเองจะตอ้งมาเป็นหลกัใหก้บัแม่  

 มนัเป็นความงดงามในจิตใจของเด็กหนุ่มคนหน่ึงท่ีตั้ งใจจะกลบัมาสู่

ออ้มกอดของแผ่นดินแม่ เพ่ือท างานทดแทนบุญคุณของแผ่นดินท่ีเขาเกิดมา แต่

ส่ิงส าคญักคื็อ การไดก้ลบัมาอยูก่บัแม่ 

 ส่ิงแรกท่ีวิโรจน์คิดจะท าเม่ือกลบัมาอยู่บา้นก็คือ แปลงเกษตร ซ่ึงก็ได้

เร่ิมปลูกผลไม ้พวกเคร่ืองปรุงอย่างเช่น ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา เขาบอกว่า...ปลูก

ไม่เยอะ ไม่เกินสิบแปลง ปลูกเอาไวกิ้นเอง อีกดา้นหน่ึงเขากบัเพ่ือนุร่นพ่ีคนหน่ึง

ท่ีเคยท ากิจกรรมอยู่บา้นสายรุ้งดว้ยกนั ก าลงัขยายพนัธ์ุผกัพ้ืนบา้น โดยการหามา
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ปลูกไวใ้นแปลงของแต่ละคน  แต่น่าเสียดายเม่ือปีท่ีผ่านมาน ้ าท่วมตายไปเยอะ 

ผกัพ้ืนบา้นท่ีปลูกก็จะมีผกักา้นจอง ผกัหนาม ซ่ึงเนน้ผกัท่ีอยู่ในน ้าก่อน เพราะว่า

ท่ีดินของพวกเขานั้นมีน ้ าตลอดทั้งปี  ตน้ไผ่ก็ลองเอามาปลูกบา้งเหมือนกนั ส่วน

ตน้ไมใ้หญ่นั้นพ่อกบัแม่ของเขาปลกูไวก่้อนแลว้  ถา้สามารถผลิตอาหารไวกิ้นเอง

ได ้ เท่าน้ีเขาก็รู้สึกมีความสุขแลว้  ถา้เหลือก็ค่อยขาย แต่ส่วนใหญ่แลว้แม่ของ

วิโรจน์จะเป็นคนขาย เดินกลบัมาจากไร่ ยงัไม่ถึงบา้นแม่ก็ขายหมดแลว้ แม่ของ

วิโรจน์บอกว่า...ปีน้ีอยากจะปลูกสักหา้แปลง เพราะว่าถา้ท ามากกว่าน้ี กลวัว่ามนั

จะหนกัเกินไป 

 ส่วนรายได้ของวิโรจน์ท่ีท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้

ในตอนน้ี  ก็มาจากส่วนอ่ืนๆ ดว้ย เพราะว่าอยู่ตรงน้ีรายไดส่้วนใหญ่เขาให้แม่ 

รายไดส่้วนหน่ึงของวิโรจน์มาจากการเป็นผูช่้วยจดักระบวนการเรียนรู้ให้กับ

เด็กๆ ในพ้ืนท่ีต่างๆ เขาบอกว่านอกจากไปช่วยงานแล้ว เขาย ังได้พูดคุย

แลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนๆ ดว้ย ท าใหเ้ขาไดข้อ้มูล ไดค้วามรู้ ท่ีจะมาประยุกตใ์ชก้บั

พ้ืนท่ีของตวัเอง และรายไดส่้วนหน่ึงของเขาก็มาจากการท าอาชีพเสริมก็คือ การ

ท าสมุดบนัทึก และวาดรูปนกใส่เส้ือขาย ซ่ึงเป็นทกัษะติดตวัเขามาตั้งแต่เขา้ไป

เรียนรู้และท ากิจกรรมกบับา้นสายรุ้ง พอว่างจากท าสวน ก็จะวาดเส้ือ กบั ท าสมุด

บนัทึก แต่ว่าปีน้ียงัไม่มีโอกาสไดท้ า เพราะว่างานดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้

ใหก้บัเดก็ๆ ค่อนขา้งมาก 

  แต่ส่ิงท่ีวิโรจน์คิดนั้นน่าสนใจตรงท่ีว่า ถา้จะท าให้ชีวิตของเรามีความ

มัน่คงหรือพอยู่พอกิน มนัตอ้งเร่ิมตน้จากการสร้างแหล่งอาหาร และในอนาคต
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เขาคิดว่า นอกจากมีแหล่งอาหารแลว้ยงัตอ้งมีผลผลิตท่ีน าออกมาขายได ้อาจจะ

วนัเลก็วนันอ้ยกย็งัดี ใหม้นัเป็นรายไดป้ระจ าของครอบครัว  

 ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้เขาหนักลบัมาสนใจเร่ืองการท าเกษตรก็เน่ืองจาก

การเดินทางไปพบปะพดูคุยแลกเปล่ียน และเห็นตวัอย่างจากหลายๆ พ้ืนท่ี  เขาท า

เกษตร ไม่จ าเป็นตอ้งปลูกเยอะ ก็อยู่ได ้ มนัท าให้เขาประทบัใจ และจุดประกาย

ใหเ้ขาอยากจะท า อีกดา้นหน่ึงนั้นก็เพราะว่า แม่ก็เร่ิมแก่ข้ึน ในอนาคตมนัจึงตอ้ง

มีอะไรมารองรับ  เพราะว่าเราตอ้งอยู่กบัแม่ตลอด การเดินทางไปขา้งนอกอาจจะ

ไปน้อยลง  และอยู่ท่ีบา้นให้มากข้ึนเพ่ือดูแลแม่ เลยคิดอยากท่ีจะมาท าแปลง

เกษตรใหม้นัเป็นรูปเป็นร่างข้ึน แต่ก่อนเขาเองก็ยงัไม่อยากจะท าเกษตร เพราะอยู่

ขา้งนอกเสียเยอะ แต่พอแม่ไม่สบายอยู่คนเดียว เขาจึงตอ้งกลบัมาอยู่บา้น ซ่ึงท า

ใหย้อ้นคิดถึงเร่ืองราวท่ีผา่นมา  ตวัเองมวัไปท าอะไรอยู่ ไปท าอะไรหลายๆ อย่าง

ใหก้บัคนอ่ืน แต่กบัแม่ตวัเอง ยงัไม่ไดท้ าอะไรใหเ้ลย ตั้งแต่เลก็มาจนถึงปานน้ี ก็

เลยอยากจะกลบัมาช่วยแม่  

 วิโรจน์ตั้งใจว่าอีกสักห้าปี มนัน่าจะมีตน้ไม ้และมีผกั ปีต่อปี ผกัท่ีมีใน

ไร่มนัตอ้งขายไดทุ้กช่วง ตอนน้ีมนัมีผกั แต่ว่ามนัเป็นผกัท่ีขายในหนา้หนาว พอ

หมดหนา้หนาวก็จะหมด ไม่มีขายต่อ อยากจะมีผกัท่ีขายไดต้ลอดทั้งปี ในท่ีของ

ตวัเอง ตอนหนา้แลง้อาจจะมีผกัหวานป่า ซ่ึงอาจจะตอ้งปลูกเอาไวใ้นสวน และ

สามารถเพาะตน้มนัขายได ้มะละกอกต็อ้งปลกูเอาไว ้เพราะเรากินตลอดทั้งปี  

 ปัญหาอุปสรรคส าคญัในการท าเกษตรของวิโรจน์ก็คือ เขารู้สึกว่าตวัเอง

ความรู้ยงัไม่พอ  ขอ้มลูของผกัท่ีจะปลูกมนัยงัไม่พอ ประกอบกบัตวัเองยงัไม่ค่อย

มีวินยัในการคน้ควา้หาความรู้   เขามองว่า มนัตอ้งมีเร่ืองของวินัยมากทีเดียว ใน
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การท่ีจะท าใหต้วัเองไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ ส่ิงส าคญัในตอนน้ีกคื็อ เขาบอกว่า “เร่ิมรัก

อาชีพเกษตรเข้าให้แล้ว” ดงันั้นจึงพยายามท าข้อมูลผกัเอาไว ้เพ่ือว่าจะท าให้

ตวัเองอยากท า ท าทีละนิด ทีละนอ้ย ท าให้ตวัเองรู้สึกผูกพนักบัมนั ในช่วงท่ีได้

กลบัมาอยู่บา้น ก็เร่ิมไปช่วยแม่เก็บผกั ไปถางหญา้ ค่อยสร้างนิสัยของตวัเอง ให้

เป็นร่องความคุน้เคยใหม่ ซ่ึงกวา่จะลงตวัคงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 

 นอกจากจะกลบัมาท าเกษตรเพ่ือจะไดอ้ยู่ใกลชิ้ดกบัแม่แลว้ วิโรจน์ยงั

อยากกลบัมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กในชุมชนของตวัเอง เพราะถา้

กลบัไปถอดบทเรียนของวิโรจน์ ก็คือ ตอนเป็นเด็กนอ้ยก็ไดมี้โอกาสท ากิจกรรม

ร่วมกบัชมรมเด็กรักนกและบา้นสายรุ้งในเวลาต่อมา เมล็ดพนัธ์ุแห่งการเรียนรู้

เหล่านั้นยงัฝังรากลึกอยูใ่นตวัเขา  และถา้เขาเรียนหนงัสืออาจจะไม่มีโอกาสไดอ้ยู่

แบบน้ี  ตอนน้ีเขาจึงพยายามชักชวนให้เด็กน้อยในชุมชนได้รวมกลุ่มกันท า

กิจกรรม ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั อย่างเช่น การเขียนรูป หรือ เรียนรู้อะไรก็ไดท่ี้มีอยู่ใน

ชุมชน แลว้มนัไดม้าคุยกนั เด็กไดคุ้ยกบัคนเฒ่าคนแก่ ซ่ึงจะท าให้เขาผูกพนักบั

ชุมชนของตวัเอง วิโรจน์อยากใหเ้ขามาลองเรียนรู้แบบน้ีดูบา้ง เสาร์อาทิตยก์็ยงัดี 

เวลาปกติกไ็ปเรียนหนงัสือ เวลาว่างก็มาเรียน  เขามองเห็นเด็กนอ้ยเด๋ียวน้ี พอต่ืน

ข้ึนมา กไ็ปเท่ียวไม่ท าอะไร  บางคนไม่ไดเ้รียนต่อกย็งัมาขอเงินพ่อแม่ ชุมชนของ

เขาเอง กเ็ร่ิมเป็นเมืองมากข้ึน เดก็นอ้ยกไ็ปติดเกมคอมพิวเตอร์ พอติดเกมมนัก็เร่ิม

มีการลกัขโมย เพ่ือหาเงินไปเล่นเกม เขาจึงคิดวา่... ถา้ไดท้ ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนั

กอ็าจจะช่วยเดก็นอ้ยไดบ้า้ง  
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 มนัเป็นอีกหน่ึงความฝันท่ีงดงามส าหรับชีวิตของเด็กหนุ่มคนหน่ึงท่ี

อยากกลบัมาใชชี้วิตอย่างเรียบง่ายในบา้นเกิดของตวัเอง พร้อมกบัการอยู่อย่าง

เอ้ือเฟ้ือเก้ือกลูต่อเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

เรยีนรูก้ารขายผกัจากรุ่นพี ่

 
 

ผกักา้นจอง 

 
 

ใบบวับก 
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การเดนิทางตามความฝัน 

ของอนุพงศ์ แก้วหาวงศ์ 
เร่ืองเล่าโดย ทวีศกัด์ิ สุวรรณชะนะ 

 

 

 

 

 

อนุพงศ์  แกว้หาวงศ์ หรือท่ีเพ่ือน

เ รียกว่าอ้น เด็กหนุ่มจากหนองสองห้อง 

เติบโตมาท่างกลางความรักและโอกาสท่ีไดรั้บ

จากชุมชนและแม่ ซ่ึงคอยสนบัสนุนช่วยเหลือ

ให้ลูกชายไดค้น้พบความฝันของตวัเองตั้งแต่

เยาว์วยั อน้จึงรู้ว่าส่ิงท่ีตัวเองต้องการนั้นคือ

อะไรมาตั้งแต่เรียนอยูช่ั้นมธัยมตน้ และเร่ิมหดั

เขียนเพลงตอนอยู่ชั้นมธัยมปลาย ท าใหอ้น้มุ่งมัน่เก็บเก่ียวความรู้ ประสบการณ์ 

เพ่ือสร้างฝันของตวัเองใหเ้ป็นจริง โดยท่ีมีครอบครัวยืนเคียงขา้งตลอดมา บวกกบั

แม่เป็นนกัพฒันาท่ีสนใจท างานกบัเยาวชน จึงท าใหแ้ม่ค่อนขา้งเขา้ใจลูกชายเป็น

อยา่งดี 

 
อนุพงศ ์ แกว้หาวงศ ์
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ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเขยีนเพลง  

 

อน้นั้นสนใจการแต่งเพลงมาตั้งแต่อยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปัจจุบนัเขามี

เพลงท่ีจดลิขสิทธ์ิไวแ้ลว้ก็ประมาณหน่ึงร้อยเพลง และท่ียงัไม่ไดจ้ดลิขสิทธ์ิก็

ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเพลง เขาบอกวา่...นึกอะไรไดก้็เขียนไว ้เพลงท่ีเขียน

ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงท่ีเก่ียวกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง  แต่ก็มีบางคร้ังท่ี

เขียนตามโจทยท่ี์ไดม้า เขาให้เขียนเก่ียวกบัอะไร ก็เขียนเก่ียวกบัเร่ืองนั้น เน้ือหา

ส่วนหน่ึงกเ็ก่ียวกบัเร่ืองความรัก และตอนน้ีเขาก็ไดเ้ขียนเพลงใหก้บันกัร้องหลาย

คน ซ่ึงเขียนตามตลาดเพลง และตลาดเพลงในตอนน้ีก็มกัจะเป็นเร่ืองความรัก  

แนวเพลงท่ีอน้เขียนกจ็ะเป็นแนวอกหกั ความรักมนัเศร้า แต่ก็มีแง่คิดบางอย่าง จะ

ออกมาในแนวท่ีวา่....ถา้ไม่มีเขา เรากอ็ยูไ่ด ้ 

 ถา้ยอ้นกลบัไป อน้เร่ิมแต่งเพลงตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เขาเขียนโดย

ท่ีไม่รู้ทกัษะอะไรเลย อยากเขียนอะไรกเ็ขียนไปเลย ไม่มีสมัผสันอก สมัผสัใน ไม่

มีการตั้งโครงเร่ืองเอาไวก่้อน ต่อมาเขาไดศึ้กษาผลงานเพลงของครูสลา คุณวุฒิ ท่ี

แต่งใหน้กัร้องดงัๆ หลายคนอย่างเช่น ไมค ์ภิรมยพ์ร ก็ท าใหเ้ขาประทบัใจการใช้

ค าของครูสลา อยา่งเช่น “เป็นสามญัชน คนจนไม่มีนามบตัร” เขาบอกว่า...ครูสลา

เอาค ามาเปรียบเทียบไดดี้มีรูปธรรม อน้ศึกษามาเร่ือยๆ ว่า...เขาเขียนอย่างไร เป็น

การศึกษาจากเพลงตามทอ้งตลาดท่ีครูสลาเขียนไว ้ช่วงแรกท่ีฝึกเขียนเพลงก็คือ

เขียนแลว้ก็ไปดูงานของคนอ่ืนดว้ย ว่าเขามีวิธีการเขียนอย่างไร วิธีการดูก็คือ ดู

การใชค้  าของแต่ละคน  
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 แต่อน้กถื็อวา่เป็นคนท่ีโชคดีมากๆ เพราะหลงัจากนั้นไม่นาน ลุงของอน้

ก็พาไปฝากให้เป็นลูกศิษย์ของครูสลา ท าให้เขาได้รับการฝึกฝนกระบวนการ

เขียนเพลงจากครูสลาอยา่งเป็นระบบ อน้บอกว่า...หวัใจส าคญัของการเขียนเพลง

มีอยู ่5 แนวทางดว้ยกนัคือ 

 เน้ือเพลงตอ้งโดนใจ 
 เน้ือในตอ้งคมชดั 
 ค าไม่วกวน 
 ท าใหค้นฟังรู้สึกวา่เป็นเพลงของเขา 
 จบเร่ืองราวประทบัใจ  

 ส่วนการเขียนเพลงให้กับค่ายเพลงต่างๆ นั้นก็จะมีการตลาดเข้ามา

เก่ียวขอ้ง นายหา้งเขาจะใหเ้ราเขียนเก่ียวกบัอะไร กต็อ้งเขียนตามท่ีเขาสัง่มา แต่ถา้

ท างานอิสระ  อยากเขียนอะไรกเ็ขียนได ้ถา้ท างานในค่ายใหญ่ๆ ก็ตอ้งเขียนตามท่ี

เขาสั่งมา แลว้ตอ้งเจาะจงว่าเขียนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ตอ้งดูว่าจะเขียนเขา้หากลุ่ม

คนฟังหรือวา่ใหก้ลุ่มคนฟังเขา้มาหางานเพลงของคนเขียน  ส่วนมากครูสลาเขียน

เขา้หากลุ่มคนฟัง ไม่ใช่ดึงคนฟังเขา้มาหาคนเขียน  ท าให้งานเพลงของครูสลา 

ประสบความส าเร็จ ส่ิงส าคัญในการเขียนเพลงก็คือ ต้องมองสังคม มอง

สถานการณ์ในแต่ละช่วงน้ันเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้ายุคนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่

เกีย่วกบัมอืถือ กด็งึค าที่เกีย่วกบัมอืถือมาแต่งเป็นเพลง ถา้ในแนวเพลงของครูสลา

กม็กัจะใหภ้าษาท่ีใชต้อ้งเป็นค าท่ีท างาน และภาษามนัมีชีวิต 
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เร่ิมต้นเล่นดนตรี  

 

ในส่วนเร่ืองของดนตรีนั้ น อ้นเ ร่ิมหัดเล่นดนตรีเป็นตั้ งแต่อยู่ชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1  เขาไม่ไดเ้ขา้เรียนดนตรีท่ีไหนอย่างเป็นระบบในช่วงแรก 

นอกจาก เรียนกบัรุ่นพ่ีท่ีอยู่ในหมู่บา้นเดียวกนั  อน้ไปขอใหเ้ขาสอนให ้ทีแรกก็

ฝึกไปเร่ือยๆ ฝึกทุกวนัเป็นประจ า สม ่าเสมอ เลิกเรียนมาก็ไปหารุ่นพ่ี ใหเ้ขาสอน

ให ้ ไปบ่อยๆ จนพฒันาข้ึนมาเร่ือยๆ  

อน้บอกว่า...ถา้จะท าใหส้ามารถเล่นดนตรีไดเ้ก่ง ตอ้งมีวินยัและมีความ

ตั้งใจ ส่วนแรงบนัดาลใจท่ีท าใหอ้น้หนัมาสนใจเร่ืองดนตรีก็คือ เห็นในทีวี เห็น

นกัร้องทัว่ไปเขาเล่นก็เลยอยากเล่นให้ไดเ้หมือนเขา ทีแรกก็ไม่ไดว้างเป้าหมาย

อะไร เล่นไปเร่ือยๆ กลบัมาจากโรงเรียนกเ็ล่น  

 อน้ไดเ้ล่าให้ฟังถึงวิธีการฝึกฝนตวัเองว่า...มีทั้งการหาหนงัสือมาอ่าน ดู

มิวสิควีดีโอ ศึกษาจากส่ือท่ีมี โดยสรุปแลว้เขาศึกษาจากสามแหล่งใหญ่ๆก็คือ 

จากตวัคน วิดีโอ หนงัสือ ซ่ึงตอ้งมีทั้งความรู้ภายนอกและภายในควบคู่กนัไป จาก

แหล่งใดแหล่งหน่ึงอย่างเดียวไม่ได ้เวลาดูจากส่ือหรือหนงัสือ ดูเพ่ือให้เป็นแรง

บนัดาลใจ เอ๊ะ...ท าไมเขาเล่นคอร์สน้ีได ้เขาโซโลตรงน้ีได ้มนัท าให้ตวัเขาเอง

กลบัมาคิดว่า เขาท าได ้ตวัเองก็ตอ้งท าได ้แต่พอเอาเขา้จริงๆ มนัก็ท าไดบ้า้ง ท า

ไม่ไดบ้า้ง  

 ส่วนเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืนๆนั้นเร่ิมเล่นตอนอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5-6  

เพราะมาเป็นนกัดนตรีของโรงเรียน ซ่ึงมีหอ้งซ้อมดนตรีให ้ท าใหอ้น้ไดมี้โอกาส
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เร่ิมตีนั้น ตีน้ีบา้ง มีทั้งกลองชุด กีตาร์เบส คีบอร์ด แต่ตอนนั้นก็ยงัไม่มีคนสอน 

อน้กบัเพ่ือนไปฟังเพลงตน้ฉบบัแลว้ก็ไปแกะเพลง และซอ้มกนัเอง ไม่มีคนสอน

เล่นโนต้ ก็เล่นตามเทป พอตอนจบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 อน้ก็ไดไ้ปเรียนดนตรีจาก

โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลกาลเพ่ิมเติม ตอนนั้นไปเรียนกีตาร์คลาสสิค เรียนอยู่

คอร์สหน่ึง ระยะเวลาหกเดือน  จุดเด่นของกีตาร์คลาสสิคมนัก็คือ เสียงมนันุ่ม มนั

สามารถเล่นไดท้ั้งคอร์ดและโซโล่ในตวัเดียวกนั  เล่นคนเดียวก็ได ้ ต่อจากนั้นก็

ฝึกการเล่นดว้ยตวัโนต้มา เขบ็ตตวักลม  เขบ็ตตวัขาว  มนัเหมือนว่าการฝึกดนตรี

มนัมีสองแบบ ดูคนอ่ืน ฟังเทป ฝึกจากการท่ีไม่ไดเ้รียนโนต้ แลว้ตอนหลงัมาเรียน

ตวัโน๊ตเพ่ิมเติม 

 วิธีการฝึกดนตรีของอน้ก็คือ ตอ้งขยนัซอ้มจริงๆ วนัหน่ึงตกประมาณ 2

ชัว่โมงเป็นอย่างนอ้ย  แกะจากเทปฟังกลบัไปกลบัมา จนต่อเป็นเพลงได ้ซ่ึงมนัก็

ข้ึนอยู่กบัความยากง่ายของเพลง อย่างเพลงท่ียากมาก ก่อนหน้าน้ีก็จะเป็นเพลง

ของโลโซ การไดแ้กะเพลงยากๆ มนัส่งผลดีต่อตวัเองก็คือ ท าให้เขารู้สึกภูมิใจ  

ถา้เล่นยากได ้เพลงท่ีมนัง่ายๆ ก็สบาย บางเพลงมนัเร็วมาก แต่มนัช่วยเพ่ิมทกัษะ

ใหก้บัคนเล่น  ซ่ึงถา้ผา่นเพลงเร็วมาแลว้ เจอเพลงท่ีมนัชา้มนักจ็ะง่าย  

 

เรียนซาวด์เอน็จีเนียอกีหน่ึงฝันทีต้่องเติมเต็ม 

 
 พอหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6ได้สองปี อ้นก็ไปเรียนต่อ

ทางด้านซาวด์เอ็นจีเนีย เน่ืองจากเห็นคนอ่ืนเขาเล่นและบนัทึกเสียงเองได ้จึง
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อยากจะท าอย่างเขา ถา้ไปเช่าหอ้งอดัคิวหน่ึงก็ไม่ต ่ากว่าหกพนั เขาหัดเขียนเพลง

แลว้ก็ไปอดัเทป ลองฟัง อน้ไดล้องผิด ลองถูก ตอ้งตั้งใจศึกษาจริงๆถึงจะเขา้ใจ  

เพราะว่ามนัเป็นขั้นตอนท่ียากและซับซ้อน  และไม่มีคนมาคอยแนะน า ดงันั้น

เพ่ือท่ีจะมาบนัทึกเสียงไดด้ว้ยตวัเอง อน้จึงใช้เวลาหน่ึงปีเต็มๆ กบัการไปเรียน

บันทึกเสียงท่ีกรุงเทพฯหลังจากเรียนก็ลองผิด ลองถูกด้วยตัวเองอยู่เ ร่ือยๆ 

เพราะว่าการบนัทึกเสียงนั้นเป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งละเอียดอ่อน  การมีต่อสายใน

ห้องอดัเสียง  มนัต้องมีความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจึงจะท าออกมาได้ มนัเป็น

ความรู้ท่ีเป็นระบบ เป็นเทคนิคเฉพาะ การฟัง การอดัไมโครโฟน การยืนร้อง การ

ตั้งไมค ์จะท าอยา่งไร อดักลองอยา่งไรจึงจะไดเ้สียงออกมาดี  เวลามิกซ์เสียงจะใช้

เอฟเฟคตวัไหน งานในชั้นน้ีมนัค่อนขา้งยุ่งยากและซับซอ้น เพราะว่าชอบและมี

ความมุ่งมัน่  เลยตอ้งต่อสูแ้ละฟันฝ่า เพ่ือจะหาความรู้ใหก้บัตวัเอง  

 การเรียนเก่ียวกับเร่ืองของการบันทึกเสียง ถ้าเป็นคอร์สใหญ่ก็จะ

ประมาณ 4-5 ปี ตามมหาวิทยาลัยทั่วไปก็ไม่มีการสอนเก่ียวกับเ ร่ืองการ

บนัทึกเสียงโดยตรง มนัไม่ไดเ้จาะลึกลงดา้นการบนัทึกเสียง ถา้เจาะลึกเร่ืองน้ีตอ้ง

ไปเรียนท่ีสถาบนัสอนดา้นการบนัทึกเสียงโดยตรง แมก้ระทัง่การต่ออุปกรณ์ใน

ห้องอดั ก็ไม่มีสอนในมหาวิทยาลยั แต่ถา้ไปเรียนท่ีสถาบนั เขาจะสอนตั้ งแต่

เร่ิมตน้ ค่าเรียนกต็กประมาณส่ีหม่ืนบาท  

 จากการไปเรียนหน่ึงปี อน้ก็เห็นว่า...ตวัเองสามารถบนัทึกเสียงไดดี้ข้ึน 

จากการบนัทึกเสียงลอยๆห่างไมค์  ก็สามารถรู้ไดว้่าไมค์อยู่ห่างขนาดไหน จึง

บนัทึกเสียงดนตรีไดดี้ และจะใชเ้อฟเฟ็คช่วงไหน จะบนัทึกเสียงกีตาร์อย่างไร จะ
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วางไมค์กีตาร์ระยะขนาดไหนถึงจะดี  เพราะถา้วางไม่ดีเสียงจะอยู่ลึก พร้อมกนั

นั้นเพลงแต่ละแนวกจ็ะบนัทึกเสียงไม่เหมือนกนั  

 หลงัจากไปเรียนดา้นซาวดเ์อน็จีเนีย อน้ก็พบว่าตวัเองมีการเปล่ียนแปลง

ดา้นจิตใจก็คือ รู้สึกว่าตวัเองมีความอดทน มีความตั้งใจมาก ยิ่งการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ เหล่านั้นมนักลายมาเป็นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีท าให้เขามีความสุข ความสุขก็

เน่ืองมาจากการท่ีเขาไดท้ าตามใจของของตวัเอง เขาไดท้ าในส่ิงท่ีตวัเองรัก เป็น

เร่ืองท่ีเขาเอาชีวิตตวัเองเขา้ไปแลก และไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน ถา้เห็นวา่ไดท้ าในส่ิง

ท่ีตวัเองรัก และลงลึกต่อเน่ืองกบัเร่ืองนั้น  มนัทางเดียวท่ีจะไดฝึ้กฝนพฒันาตวัเอง 

 

ช่วงชีวติทีต้่องต่อสู้และฟันฝ่า 

 

 ช่วงท่ีอน้ทอ้ก็มีบา้งเหมือนกนั  แต่เขาก็บอกว่า...การไดอ้ยู่กบังานท่ีเรา

รักอยา่งเช่น การเขียนเพลง กจ็ะช่วยเขาได ้เขามกัจะครุ่นคิดอยู่กบัมนัเสมอว่า  ท า

อยา่งไรเพลงท่ีเขียนมนัจึงจะโดนใจคนฟังเสียที แมว้่าเพลงท่ีเขาเขียนอาจจะไม่มี

ใครชอบ แต่ส่ิงส าคญัก็คือ เขาชอบเพลงท่ีตวัเองเขียน รักส่ิงท่ีตวัเองท า  เขาจึง

บอกกบัตวัเองว่า...สักวันหน่ึงมันต้องมีเพลงที่โดนใครเข้าสักคน ต้องมีใครชอบ

เพลงเราสักคน  

 ส่วนคนรอบขา้งเป็นผูท่ี้อยู่ขา้งหลงัส่งเสริมใหมี้ทุกวนัน้ีได ้อน้บอกว่าก็

คือ...คุณแม่ ท่านกไ็ม่ขดั เรียนดนตรีแลว้ไม่รู้วา่จะไปท าอะไรกิน  แม่ก็ไม่ว่าอะไร 

ถา้ชอบทางน้ีก็ไป แม่สนบัสนุนอน้มาตลอด ส่วนเพ่ือนๆ ของอน้บางคน เขาก็
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ชอบเพลงท่ีอน้เขียนบา้ง  แต่บางคนไม่ชอบและพูดเยย้หยนั อน้บอกว่า...ก็เก็บค า

เยย้หยนัของเพ่ือนมาเป็นแรงผลกัดัน ตั้ งใจว่าสักวนัหน่ึงเขาคงเห็นส่ิงท่ีอ้น

พยายามท า พิสูจน์ด้วยการกระท าว่าอ้นตั้ งใจและมีความมุ่งมั่นท่ีจะเดินบน

เส้นทางสายน้ี อน้จะไม่พูดโตต้อบอะไรกบัเพ่ือนๆ ได้แต่รับฟังความคิดเห็น

เหล่านั้น อีกดา้นหน่ึงกเ็พราะวา่ อน้กลวัจะเสียเพ่ือน  

 อน้เล่าว่า เขาไม่เคยนึกทอ้หนกัๆ สักที เพราะเขามัน่ใจว่าเลือกทางเดิน

ชีวิตแบบน้ีแลว้ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการท างานของอน้ในตอนน้ีก็คือ การ

เขียนแล้วย ังไม่ได้ผลตอบรับกลับมาเท่าท่ีควร การเขียนเพลงมันต้องเน้น

พอสมควร มนัข้ึนอยูก่บัชุมชนดว้ยวา่ จะสนบัสนุนนกัร้องในชุมชนอย่างไร แต่ท่ี

อน้ไปหาความรู้เพ่ิมเติมในเมืองหลวงก็เพราะว่าเขามีความตั้ งใจว่าจะกลบัมา

สร้างเดก็ ใหเ้ขาไดบ้นัทึกเสียง ไดมี้โอกาสร้องเพลงของตวัเอง ผ่านสถานีวิทยุใน

ชุมชน  แต่ท่ีผ่านมายงัไม่ไดผ้ลตอบรับกลบัมาเท่าท่ีควร  เพราะชุมชนยงัไม่ให้

ความส าคญักบัศิลปินนกัร้องของตวัเอง มีแต่ฟังค่ายใหญ่ๆ  

 

กจิกรรมทีท่ าร่วมกบัเด็กๆ ในชุมชน 

 

 กิจกรรมต่างๆ ท่ีอน้ท ากับเด็กๆในชุมชนก็มี เร่ืองการร้องเพลง ซ้อม

ดนตรี คน้หาคนท่ีจะมาช่วยงาน ใครเล่นดีๆพอท่ีจะอดัเสียงได ้ก็ชกัชวนมาเป็น

ทีมงานสร้างสรรคด์นตรีดว้ยกนั และในอนาคตเขาก็อยากจะรับงานแสดงร่วมกบั

เด็กในชุมชน  แต่ท่ีผ่านมาเด็กบางคนก็สนใจ บางคนก็ไม่สนใจ สนใจจริงๆก็มี
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นอ้ย  ส่วนใหญ่แลว้อยากเล่นไปโชวส์าว หรือเขา้มาแลว้บอกว่า แกะเพลงนั้น 

เพลงน้ีใหห้น่อยจะเอาไปโชวเ์พ่ือน  

 อน้บอกว่า...คนท่ีเป็นตวัอย่างในการเขียนเพลงและการด าเนินชีวิตก็คือ

ครูสลา คุณวุฒ ท่านกลายมาเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีส่งผลให้เขามุ่งมัน่ท่ีจะเขียน

เพลงและท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเด็ก   นอกจากน้ีครูสลายงัเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

การประพฤติตวั ท่านใหค้วามรู้แบบไม่บิดบงั อยากใหลู้กศิษยทุ์กคนไดดี้ พร้อม

กบัใหโ้อกาสทุกคน และเป็นคนรักครอบครัวมาก  

 ส าหรับอน้แลว้การอยู่บา้นนอกนั้นดีกว่าอยู่ในเมือง เพราะได้เห็นส่ิง

ต่างๆท่ีหลากหลาย  บรรยากาศในการเขียนเพลงมนัก็ดี เพราะการเขียนเพลงมนั

ตอ้งมีสมาธิ มีวตัถุดิบในการเอามาเป็นเร่ืองราว บา้นนอกหรือชนบทสามารถเอา

มาเป็นเน้ือหาของเพลงไดเ้ยอะ พร้อมกนันั้นเน้ือหาเพลงมนัสามารถเขียนได้

หลายแง่มุม สะทอ้นวิถีชีวิตคนกไ็ด ้สะทอ้นสภาพแวดลอ้มกไ็ด ้ 

 

หลกัการเขยีนเพลงทีส่ามารถส่ือกบัคนฟังได้ 

  

ดงันั้นเวลาฝึกแต่งเพลง พ้ืนฐานท่ีตอ้งมีคือ ถา้เป็นเพลงลูกทุ่งก็จะมาจาก

กลอน สัมผสันอก สัมผสัใน ฟังแลว้สละสลวย มีความคลอ้งจอง ถา้มีพ้ืนฐานใน

การแต่งกลอน รู้จกัสัมผสันอกสัมผสัในก็ช่วยให้เขียนเพลงไดดี้ ส่วนเน้ือหาก็

เขียนเร่ืองท่ีอยากเขียน ถา้เจาะลึกลงไป วิธีการเขียนเพลงลกูทุ่งกจ็ะมี 4 ท่อนคือ 

 ท่อนแรก เกร่ินน า 
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 ท่อนท่ีสองเขา้สู่เน้ือหา  

 ท่อนท่ีสามเป็นท่อนฮุก แยกออกไป 

 ท่อนท่ีส่ี สรุปวา่สามท่อนท่ีผา่นมาเก่ียวกบัอะไร 

 หลกัการเขียนแบบน้ีมนัจะท าใหไ้ม่งง ไม่วน ถา้รู้จกัท่อนเกร่ิน แลว้ก็เขา้

เน้ือหาแยก แลว้มาสรุปในท่อนสุดทา้ย มนัจะฟังรู้เร่ือง มนัเหมือนดูละคร อ่าน

นิยายเร่ืองหน่ึงเลย แต่ถา้ไม่มีหลกั มนัจะไม่ค่อยรู้เร่ือง มนัจะไม่เป็นเพลง ไม่

สามารถรู้ได้ว่าเพลงน้ีต้องการส่ือถึงอะไรได้  หลกัการเขียนแบบน้ีจะท าให้

สามารถเขียนเพลงแลว้สามารถส่ือสารใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้ไม่ใช่ว่าเขียนแลว้เขา้ใจ

อยู่คนเดียว และส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือว่า ตอ้งให้ค ามนัท าหนา้ท่ีของมนั 

ถา้จะเป็นอย่างนั้นได ้ค าต่างๆท่ีเอามาใชใ้นเพลงมนัตอ้งมีพลงัมากพอท่ีจะเขา้ไป

กระแทกใจของคนฟัง 

 นอกจากน้ีอน้ยงับอกเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเป็นนกัดนตรีท่ีดีอีกว่า อนัดบั

แรกก็คือ ถามตัวเองว่าชอบจริงๆหรือเปล่า  ถา้มีความชอบจริง คิดว่าทุกคน

สามารถไปถึงจุดนั้นได ้เพราะมนัจะมีแรงผลกัดนัในการพฒันาตวัเอง ซ่ึงตอ้งถาม

ตวัเองใหไ้ดว้่าเราอยากเล่นดนตรีเพ่ืออะไร เพ่ือเอาไปอวดใครหรือเปล่า หรือแค่

อยากโชว ์ ถา้ไม่ถามตวัเอง ความตอ้งการหรือเป้าหมายท่ีแทจ้ริงคืออะไร  เวลา

เดินไปแลว้เจอปัญหามนัจะหลุด มนัจะไปให้ความสนใจกบัเร่ืองใหม่ในทนัที 

และส่ิงส าคญัก็คือ พยายามฝึกเล่น ฝึกซ้อม เป็นประจ า สม ่าเสมอ ถา้เป็นนกัแต่ง
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เพลงเจออะไรก็เขียนไว ้ ถึงว่าไม่มีใครชอบก็ให้ภูมิใจท่ีเราไดเ้ขียน จะเป็นนัก

ดนตรีกต็อ้งซอ้ม จะนัง่คิดเอาไม่ได ้ 

 นอกจากน้ีคุณสมบติัส าคญัอีกประการหน่ึงของเป็นนกัดนตรีก็คือ การ

แสวงหาความรู้ ตอ้งหาความรู้ใหม่ๆ เขา้มาเพ่ือสร้างสรรคจิ์นตนาการของตวัเอง 

แหล่งความรู้ต่างๆ ก็จะมีหนังสือ อินเตอร์เน็ต มนัก็มีเทคนิคต่างๆ ในการเล่น

ดนตรี  ตอ้งรู้จกัแสวงหาความรู้ให้ตวัเอง และตอ้งหมัน่ไปหาผูรู้้ อย่างเช่น อน้ก็

ไปหาครูสลา และปัจจุบนัคนดนตรีท่ีเล่นเก่งๆ  เขาก็ท าวิดีโอออกมาขาย แผ่นละ

ร้อยกวา่บาท มนัมีส่ือใหศึ้กษาหลายอยา่ง ลองหาว่าอนัไหนท่ีเขา้กบัเราได ้ ไม่ให้

ล  าบากในการท่ีจะไปศึกษามาก 

 เม่ือมองในแง่ของดนตรีและการฝึกฝนตนเองอน้คิดว่า...เขาเร่ิมตน้ใน

การเดินทาง  การเรียนรู้ของเขาจะไม่มีท่ีส้ินสุด ตอ้งเรียนและศึกษาไปเร่ือยๆ 

เพราะวา่วิวฒันาการของโลกไม่ไดห้ยดุน่ิง ไม่ใช่วา่เก่งแค่น้ีแลว้จะหยดุ เราตอ้งหา

ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เร่ืองการเรียนรู้มนัไม่หยุดน่ิง  โลกก็ไม่ไดห้ยุดน่ิง อีกดา้น

หน่ึงกคื็อ ตอ้งกลา้ลองผิด ลองถูก ซ่ึงท าใหรู้้ว่าส่ิงท่ีท านั้นมนัถูกหรือเปล่า พร้อม

กนันั้นตอ้งกลา้ใหค้นอ่ืนๆ ท่ีมีความรู้มาวิจารณ์ เพ่ือจะน าไปเป็นแนวทางในการ

พฒันางานของตวัเอง ดงันั้นการลองผิด ลองถูกจะท าใหเ้ห็นปัญหา ท าใหเ้ห็นว่า

การท างานของตวัเองตอ้งเติมอะไรอีกบา้ง เม่ือเห็นตวัเอง มนัก็จะน าไปสู่การ

พฒันาตวัเอง ดงันั้นเพ่ือใหถึ้งเป้าหมายท่ีตวัเองตั้งไวก้็ตอ้งศึกษา และลองผิด ลอง

ถกูไปเร่ือยๆ เขียนเพลงกเ็ขียนไปเร่ือยๆ  
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อน้กบัการท างานใหห้อ้งอดัเสยีงของตวัเอง 
 

 
 

อน้แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
กบัน้องๆ บา้นดนิ 
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การเดนิทางกลบัสู่แผ่นดนิ 
อนัอุดมสมบูรณ์ของอานัฐ หาญชนะ 

เร่ืองเล่าโดย วิโรจน ์วงศเ์สนา 
 
 
 
 
 
 

นายอานัฐ หาญชนะ ชายหนุ่มวยั 29 

ปี เป็นอีกคนหน่ึงท่ีเป็นลูกหลานของชาวท่า

มะไฟหวาน ต าบลท่ามะไฟหวาน อ าเภอ

แกง้คร้อ   จงัหวดัชยัภูมิ ดว้ยช่วงวยัชีวิตท่ีย่าง

ก้าวสู่ว ัยกลางคน  ชายหนุ่มคนน้ีผ่าน

ประสบการณ์ต่างๆ มาพอสมควรท่ีจะท าใหเ้ขา

รู้วา่ การกลบัมาสร้างหลกัปักฐานอยูท่ี่บา้นของ

ตัวเองนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า พร้อมกับการอยู่

ใกลชิ้ดกบัพ่อแม่และลูกชายอีก 2 คน ซ่ึงอยู่ในช่วงวยัท่ีก าลงัตอ้งการความรัก

ความอบอุ่นของพ่อและแม่ ดว้ยเหตุน้ีเอง อานฐั จึงคิดวา่การท างานอยู่บา้นจะเป็น

หนทางเดียวท่ีท าใหเ้ขาสามารถดูแลลกูชาย และพ่อแม่ได ้

           

 
อานฐั หาญชนะ 
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ชีวติของคุณพ่อลูกสอง 

 

บา้นหลงัเลก็ ๆ สองชั้นของอานฐัอยู่ทา้ยหมู่บา้นท่ามะไฟหวานค่อนไป

ทางดา้นทิศตะวนัตก   ชาวบา้นในชุมชนเรียกว่าทา้ยหมู่บา้น   ท่ีน่ีค่อนขา้งเงียบ

สงบไม่ค่อยมีผูค้นสัญจรผ่านไปมา ส่วนสมาชิกภายในครอบครัวของอานัฐมี

ดว้ยกนัทั้งหมด 5 คน   มีพ่อ , แม่ , อานฐั , และลูกชายคือ นอ้งเฟรม นอ้งเฟิร์น 

(ลูกน้อยทั้ งสองท่ีน่ารักของ

อานัฐ)   บ้านท่ีอยู่ในปัจจุบัน

เป็นบ้านหลังไม่ใหญ่  ไม่ มี

เฟอร์นิเจอร์ราคาแพง   ไม่ตอ้ง

มีสนามหญา้หนา้บา้น   ไม่ตอ้ง

มีสระว่ายน ้ า  เป็นท่ีผสมผสาน

ระหว่างปูน  ไม ้ และดิน   ไดอ้ย่างลงตวัเป็นอย่างมาก   ถึงแมว้่าบา้นท่ีสร้างนั้น

จะยงัไม่เสร็จเรียบร้อยดีนกักต็าม   แต่ว่าการตกแต่งภายในบา้นก็น าไมม้าประดบั

ไวไ้ดอ้ยา่งสวยงาม   และกมี็เสน่ห์พอท่ีจะช่วยดึงดูดสายตาผูค้นท่ีผ่านไปมาใหม้า

เยี่ยมเยือนและช่ืนชมในฝีมือการตกแต่งบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั    

เจา้ของบา้นเป็นคนท่ีค่อนขา้งจะมีสายเลือดนกัออกแบบท่ีหาตวัจบัได้

ยากในชุมชน มีการตกแต่งบ้านอย่างเรียบง่ายแต่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก 

ความคิดแปลกใหม่แหวกแนวแตกต่างจากท่ีอ่ืน ท่ีไม่มีโรงเรียนแห่งไหนเปิดสอน 
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บรรยากาศภายในบ้านดูเรียบง่าย ไม่หรูหรา แต่ให้คุณค่าทางจิตใจแก่คนใน

ครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 

อานฐั หาญชนะ “มือปืนพ่อลูกอ่อน” เป็นสมญานามท่ีชาวบา้นเรียกกนั 

เขาเป็นอีกคนหน่ึงท่ีมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมภายในชุมชนของตนเอง 

และนอกชุมชนมายาวนาน บวกกบัการท่ีเขาเป็นคนอารมณ์ดีเป็นมิตรกบัผูค้น

ท่ีมาเยี่ยมเยือน จึงท าใหเ้ขาเป็นท่ีรักใคร่ของชาวบา้นในชุมชน และนอกเหนือจาก

การท่ีมีฝีมือในการตกแต่งบา้นท่ีไม่ซ ้ าแบบใครแลว้ ประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมา

ของอานฐัก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง   เขาเติบโตมาจากการเรียนรู้นอกระบบ ซ่ึงเป็น

ความรู้ท่ีเขาบอกว่าไม่สามารถหาไดใ้นห้องเรียน   ส่ิงส าคญัก็คือ การไดล้งมือ

ปฏิบติัจริง    

ตั้งแต่เด็กเขาจะเป็นคนท่ีพูดนอ้ย เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ก็จะไม่ค่อยได้

พดูไดแ้สดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร    แต่จะเป็นคนลงมือปฏิบติัเสียมากกว่า อานฐั

เป็นคนเอาใจใส่ต่องานทุกอย่างท่ีไดล้งมือท า ไม่เคยปล่อยท้ิงหรือผลกัภาระ เขา

เป็นคนท่ีห่วงใยและใส่ใจความเป็นไปของเพ่ือน ๆ  เสมอ   เพ่ือนคนไหนมีปัญหา

เขา้มาภายในชีวิตกส็ามารถพดูคุยปรึกษาหารือได ้   

อานฐัมีโอกาสไดส้มัผสักบัการเรียนรู้นอกระบบท่ีแตกต่างและเติบโตมา

ไม่เหมือนกับเพ่ือนๆ รุ่นเดียวกัน ท่ีต้องเรียนในระบบไปพร้อมๆ กับความ

คาดหวงัของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกไดเ้รียนหนังสือสูงๆ  จบจากมหาวิทยาลยัท่ีมี

ช่ือเสียง  เพ่ือท่ีว่า จบมาแลว้จะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีเงินเดือนสูงๆ มาช่วย

ยกระดบัฐานะทางครอบครัว แต่เขากลบัเลือกเรียนในส่ิงท่ีสนใจและสามารถ
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สร้างความสุขให้เกิดข้ึนกบัตนเองได ้เขามีแบบแผนในการด ารงชีวิต ท่ีสามารถ

ท าใหต้วัเองยืนหยดัอยูใ่นชุมชนและสงัคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี  

 

ช่วงวยัชีวติกบัประสบการณ์ในชมรมเด็กรักนก (บ้านสายรุ้ง) 

 
เม่ือประมาณชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อานฐัไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึง “ชมรม

เด็กรักนก” เขามีความสนใจในการดูนกเป็นอย่างมาก    และไดไ้ปส ารวจนกใน

เทือกเขาภูแลนคา ซ่ึงท าใหเ้ขามีความห่วงใยและเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่

ยงัเยาวว์ยั  พ้ืนท่ีจดักิจกรรมดูนกของชมรมก็จะอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา(บา้นท่า

มะไฟหวานตั้งอยูบ่นเทือกเขาภูแลนคา)    

 กิจกรรมส าคัญของชมรมเด็กรักนกก็คือ การท าเข็มกลดันก เพ่ือขาย

สร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองและหารายไดเ้ขา้กลุ่มไวส้ าหรับการจดักิจกรรมต่างๆ

ใหก้บัเดก็   ทั้งยงัช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของพ่อแม่และเป็นการใชเ้วลาว่าง

ใหเ้กิดประโยชน์     เม่ือคร้ังแรกท่ีเร่ิมท า เขาจะช่วยกนัหาตอไมส้ักในชุมชนเพ่ือ

มาแกะใหเ้ป็นตวันกและค่อยๆ พฒันาตวัเอง ท าอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติมข้ึนเร่ือย  

ในช่วงท่ีอานัฐไดเ้รียนรู้อยู่ในบา้นสายรุ้ง ก็ไดมี้การท ากิจกรรมต่างๆ 

มากมายร่วมกนั  ไม่วา่จะเป็นการเดินทางไปศึกษาวฒันธรรมของชาวเขาเผ่าปะกา

เกอะญอ ท่ีบา้นหว้ยจะกือ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  เพ่ือเรียนรู้ความเป็นอยู่และ

การประกอบอาชีพต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  เม่ือคร้ังท่ีไดเ้ขา้ไปอยู่ท่ี

บา้นห้วยจะกือ เขาไดเ้ขา้ไปช่วยเหลืองานชาวบา้นทุกอย่าง ไม่น่ิงเฉย เหมือน
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สุภาษิตท่ีวา่ อยูบ่า้นท่านอยา่น่ิงดูดาย ป้ันววัป้ันควายใหลู้กท่านเล่น งานแรกท่ีเขา

เขา้ไปช่วยเหลืองานชาวบา้น ก็คือการต าขา้วในตอนเชา้ๆ ดว้ยครกกระเด่ือง โดย

การใชเ้ทา้เหยียบ  หลงัจากท่ีต าขา้วเสร็จดว้ยครกกระเด่ืองเรียบร้อยแลว้ ก็ตอ้ง

น ามาฝัดเพ่ือแยกแกลบ แยกเมล็ดขา้วออกจากกนั  เป็นช่วงเวลาท่ีอานัฐ รู้สึกมี

ความสุข  เพราะมนัสะทอ้นให้เห็นว่า ในอดีต ก่อนท่ีเทคโนโลยีจะกา้วหนา้นั้น 

การท่ีจะไดข้า้วมาแต่ละเม็ด  ชาวนาทุกคนตอ้งเหน่ือยยากมากแค่ไหน กบัการท่ี

ต้องคอยฟูมฟักข้าวในนาของตนอย่างกับไข่ในหิน  เพ่ือให้ได้ข้าวมากิน ซ่ึง

แตกต่างจากการท านาในปัจจุบนั ท่ีมีเทคโนโลยี เขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระอนัหนกั

หน่วง เร่ิมตั้งแต่การปักด า  ก็จะมีรถปักด าตน้กลา้  พอมาถึงการเก็บเก่ียวก็จะมีรถ

เก่ียวขา้ว ไปจนถึงรถนวดขา้ว เพ่ือแยกฟางขา้วออกจากเมลด็ สุดทา้ย ก็คือการสี

ข้าว เพ่ือแยกเมล็ดข้าวออกจากแกลบ ก็ยงัมีโรงสีข้าว เพ่ือช่วยอ านวยความ

สะดวกสบายให ้   นอกจากการเขา้ไปช่วยชาวบา้นต าขา้วดว้ยครกกระเด่ืองแลว้  

เขายงัไดเ้ขา้ไปท าไร่ร่วมกบัชาวบา้นในหมู่บา้น เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

ต่อกนั  ทั้งยงัไดไ้ปเรียนรู้การท าไร่ท่ีแปลกออกไปจากท่ีเคยท ามา   

 

บนเส้นทางของนักพฒันา 

 

 อานัฐเคยท างานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเด็ก โดยพาน้องๆ 

จ านวน 5 โรงเรียนในต าบลท่ามะไฟหวาน ดูนก ท าค่าย พร้อมกบัจดัท าบอร์ด

นิทรรศการประชาสมัพนัธ์ตามโรงเรียน  ซ่ึงจะจดัในช่วงเวลาวา่งท่ีเด็กไม่ไดเ้รียน
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หนังสือ โดยท่ีเขาจะขอชั่วโมงท่ีว่างจากครูตามโรงเรียนต่างๆ แลว้ก็เขา้ไปท า

กิจกรรมร่วมกบัเดก็ๆ 

โครงการต่อมาไดเ้ขา้มาช่วยท างานโครงการ UNDP (โครงการรณรงค์

โลกร้อนภาวะเรือนกระจก) ตามโรงเรียนรอบๆ เทือกเขาภูแลนคา ใน 4 อ าเภอ

ของจงัหวดัชยัภูมิ ร่วมกบัเพ่ือนๆ กิจกรรมหลกัๆ ก็จะเป็นการจ าลองสถานการณ์

โลกร้อนใหน้อ้งๆ ไดส้ัมผสั โดยการน าเต๊นทข์นาดใหญ่ไปกางท่ีโล่งกลางสนาม

ท่ีมีแสงแดดส่องถึง แลว้ให้นกัเรียนเขา้ไปในเต๊นท์ พร้อมกบัถามถึงความรู้สึก

ขณะนั้นวา่เป็นเช่นไร หลงัจากนั้นกส็รุปโยงถึงสถานการณ์โลกร้อนในอนาคตให้

เดก็ๆ ไดต้ระหนกักบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงยอ่มส่งผลกระทบต่อทุกคน 

กิจกรรมในโรงพยาบาลน ้าพองท่ีท า ก็เก่ียวขอ้งกบัลูกของเจา้หนา้ท่ีใน

โรงพยาบาลน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น เป็นกิจกรรมพาลูกหลานของเจา้หนา้ท่ีไป

ออกเรียนรู้นอกสถานท่ี ท่ีส าคญัก็คือ  เพ่ือเป็นการเช่ือมความสัมพนัธ์ใหก้บัเด็ก 

เพราะในโรงพยาบาลน ้าพองช่วงนั้นเด็กๆ จะมีการแบ่งชั้น แบ่งฐานะ แบ่งฝ่ายว่า

ลกูหมอ ลกูพยาบาล ลูกของเจา้หนา้ท่ี รปภ. เจา้หนา้ท่ีขบัรถ ฯลฯ ค่อนขา้งท่ีจะมี

ความขดัแยง้กนัสูง หนา้ท่ีของพ่ีอานฐัท่ีท าร่วมกบัเพ่ือนๆ ก็ตอ้งหากิจกรรมท่ีให้

เดก็ๆ เหล่าน้ีเกิดความรักสามคัคีต่อกนั โดยไดเ้ติมในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเขา้ไป

ดว้ย ซ่ึงผลงานท่ีเดก็ไดท้ าร่วมกนัก็น ามาติดในโรงพยาบาล เพ่ือใหค้นท่ีเขา้มารับ

บริการจากทางโรงพยาบาลไดรั้บรู้ว่าเด็กๆ ไดท้ ากิจกรรมอะไรบา้ง แต่ก็ท าไดไ้ม่

นานกอ็อกมาอยูบ่า้นสกัพกัหน่ึง 

ต่อมาไดไ้ปเป็นอาสาสมคัร ของมลูนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชแห่ง

ประเทศไทย  คร้ังแรกได้เข้าไปช่วยท าค่ายในพ้ืนท่ี “เขาแผงม้า จังหวัด
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นครราชสีมา” เป็นการท าค่ายในดา้นการอนุรักษแ์ละการปลกูป่าบา้งบางคร้ัง และ

ต่อมาไดไ้ปช่วยงานโครงการอนุรักษช์า้ง ของมูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช

แห่งประเทศไทย บา้นป่าละอู  อ  าเภอหัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   เป็นการ

เขา้ไปส ารวจชา้งในป่าเขตอุทยานแห่งชาติน ้าตกป่าละอู พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาระหว่าง

ชาวบา้นกบัชา้งป่าท่ีมากินพืชไร่ของชาวบา้นท่ีปลูกรอบๆ ป่าอุทยานแห่งชาติ ท า

ใหเ้ป็นปัญหาในพ้ืนท่ี ระหว่างท่ีเขา้ไปร่วมส ารวจก็ตอ้งเขา้ป่าบา้งเพ่ือเก็บขอ้มูล

ของชา้งป่าโดยท่ีมีนายพรานเป็นคนน าทางไปทุกคร้ัง เป็นการส ารวจจ านวน การ

หมุนเวียนหากิน อาหารการกินของชา้ง และบางคร้ังก็ตอ้งเขา้ป่าเพ่ือท่ีจะไปเก็บ

กระดูกของชา้งท่ีตายเพราะโดนรถชนเพ่ือท่ีจะน ามาไวท่ี้ศูนยอ์นุรักษช์า้ง เพ่ือให้

คนได้ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างคนกับช้าง อีกทั้ งยงัต้องเข้าชุมชน

เพ่ือท่ีจะไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจ   โดยร่วมจัดหน่วยเคล่ือนท่ี

ประชาสัมพนัธ์ไปตามชุมชน อีกทั้งยงัไดจ้ดัท าละครและแสดงดนตรีของกลุ่ม

เยาวชน ไดจ้ดัท าแผนท่ีท่ีไดค้ดัลอกมาจากแผนท่ีทางทหาร ท าได้ระยะหน่ึงก็

ลาออกจากคุม้ครองสตัวป่์าแลว้ไดก้ลบัมาอยูท่ี่บา้นของตน 

หลงัจากอยู่ท่ีบา้นไดไ้ม่นานก็ไดไ้ปท ากิจกรรมต่อมาก็คือ   กิจกรรม

เยาวชนในโครงการ WWF ( กองทุนสัตวป่์าโลก ) โดยเขา้ไปจดัท าค่ายอนุรักษ์

ธรรมชาติให้กบัโรงเรียนรอบๆ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูหลวง จงัหวดัเลย  โดยมี

เป้าหมายอยูท่ี่การสร้างจิตส านึกรักษป่์า  อนุรักษส์ัตวป่์า และสามารถน าความรู้ท่ี

ไดรั้บ ไปสร้างเครือข่ายกบับุคคลรอบขา้ง  ใหเ้กิดข้ึนในหมู่เยาวชน 
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ผกัพืน้บ้านกบัน า้ใจของคนหนุ่ม 

 

หากว่าอานัฐไม่ได้จัดท า ค่ายต่างๆ ให้กับ

เยาวชน ก็จะกลบัมาช่วยงานพ่อแม่ท าไร่ท านา  

เพราะว่าเขาเติบโตมากบัทอ้งไร่ทอ้งนา  ถือได้

ว่าเขาเป็นแรงหลกัในการท างานหารายได้มา

เ ล้ียงครอบครัว และเป็นคน หน่ึงท่ีมีความ

กตญัญูกตเวที ต่อพ่อแม่ อานัฐอาจจะแตกต่าง

ออกไป จากคนอีกหลายๆ คนในปัจจุบัน ท่ี

เติบโตพอท่ีจะสามารถเล้ียงดูตนเองได ้ แต่กลบั

ปล่อยพ่อแม่ หรือผูท่ี้มีอุปการคุณ ใหอ้ยู่ตามยถากรรมหรือบางคร้ังก็จะน าปัญหา 

หรือภาระต่างๆ มาให้  อานฐัจึงถือไดว้่าเป็นคนดีและเป็นตน้แบบให้กบัเด็กใน

ชุมชน บา้นท่ามะไฟหวาน ไดเ้ป็นอยา่งดี   

 ส่ิงท่ีอานฐัท าอยู่ในปัจจุบนัก็คือการรับท าบา้นดินในชุมชน  การท าบา้น

ดินนั้น เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ไปไดอี้กทางหน่ึงคือ  วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามา

ท า ก็มาจากธรรมชาติ เช่น แกลบ ดิน ทราย และอ่ืนๆ ท่ีพอจะหาไดจ้ากชุมชน   

ค่าใชจ่้ายไม่สูง  เหมาะกบัคนท่ีมีฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนกั  นอกจากการรับ

ท าบา้นดินแลว้ ยงัรับท าบา้นทัว่ไป เม่ือท างานแลว้เขาจะท าจนสุดความสามารถท่ี

มีอยู่ เพ่ือให้งานออกมาดีท่ีสุด และเจา้ของบา้น ก็ตอ้งพึงพอใจมากท่ีสุดเช่นกนั 
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จะเห็นไดว้า่ เขา เป็นคนท่ีใส่ใจต่องานและมีความรับผิดชอบท่ีจะท างานแต่ละช้ิน 

ใหอ้อกมาได ้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 

 งานท่ีอานัฐท าควบคู่ไปกับการสร้างบ้านก็คือ การปลูกผกัพ้ืนบ้าน 

อย่างเช่น ผกักา้นจอง ผกัหนาม เพราะอานฐัให้ความส าคัญกบัผูบ้ริโภคมาเป็น

อนัดบัแรก หากวา่ผกัท่ีปลกูไม่ปลอดสารพิษ กจ็ะท าใหผู้ท่ี้ซ้ือไปรับประทาน เกิด

สารพิษตกคา้งในร่างกายและท าใหต้อ้งรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต   ช่วงแรกๆ นั้นเขา

ปลกูผกักวางตุง้ หอม กระเทียม และผกัลม้ลุกต่างๆ  เป็นการปลูกเอาไวกิ้นภายใน

ครอบครัว และเร่ิมทดลองขายตามชุมชนในเวลาต่อมา โดยคร้ังแรกๆ ไดข้บัรถน า

ผกัไปขายตามไร่ตามสวนหมู่บา้นใกลเ้คียงในช่วงท่ีคนท างานกว่าจะกลบัมาถึง

บา้นก็ค ่ามืดดึกด่ืนแทบ

ทุกวนั เพราะเป็นการหา

ตลาดหาลูกค้าถึงหน้า

บ้าน ประกอบกับช่วง

นั้นยงัไม่มีตลาดนัดใน

ชุมชนบ้า น ท่ า มะ ไฟ

หวาน ช่วงน้ีเองไดมี้ขอ้

เปรียบเทียบระหว่างการไปรับจา้งรายวนักบัการขายผกัข้ึน การปลูกผกัขายตาม

ชุมชนนั้นแต่ละวนัจะท างานไม่หนกัเท่าการออกไปรับจา้งท างาน  แต่ละวนัจะมี

เวลาเหลือไปท างานอย่างอ่ืนไดอี้ก และไม่ตอ้งท างานดว้ยความกดดนั เหน่ือยก็

พกั รายได้ท่ีขายในแต่ละวนัก็ได้ค่อนข้างมากทีเดียว เม่ือเปรียบเทียบกับการ

รับจา้งและตอ้งออกไปท างานนอกบา้นทุกวนั   
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เม่ือออกไปขายทุกวนัก็ท าใหค้นเร่ิมรู้จกัมกัจ่ีมากข้ึน เร่ิมมีลูกคา้ประจ า 

(ประปราย)  แลว้ช่วงต่อมาไดมี้การส่งให้กบัพ่อคา้แม่คา้ท่ีไปขายของในอ าเภอ 

ท าให้เขาคิดว่าน่าจะขายเอง ประกอบกบัช่วงน้ีไดมี้ตลาดนดัในชุมชนข้ึนมาแลว้  

จึงไดน้ าผกัของตนมาขายใหก้บัชาวบา้น โดยเนน้ท่ีราคาถกูและมีความปลอดภยั 

 ผกัพ้ืนบ้านท่ีอานัฐน าไปขายในตลาดนัดชุมชนในตอนเย็น เป็นการ

สร้างรายไดเ้สริมจากการท าไร่ ท านา รับจา้งท าบา้นและเป็นรายไดท่ี้ค่อนขา้ง

สม ่าเสมอ อานฐัยงัยึดหลกัความคิดแบบเดิมๆ ท่ีใชปุ๋้ยจากมูลสัตว ์มาใส่ในแปลง

ผกัของตน เพ่ือให้ผกัของตน ไดเ้จริญงอกงาม และมัน่ใจไดว้่า หากใครท่ีซ้ือไป

รับประทาน จะไม่ส่งผลเสียใหก้บัร่างกายอย่างแน่นอน ส่วนการน าไปขายของพ่ี

อานฐันั้น จะขายสัปดาห์ละ 3 วนั (จนัทร์, พุธ, ศุกร์)  ส่วนเวลาท่ีเหลือก็จะไดไ้ป

ท างานอย่างอ่ืนควบคู่กนัไปดว้ย อย่างเช่นการไปดูแลพืชผกัในสวนของตนเอง 

แยกขยายพนัธ์ุ เพ่ือจะไดมี้ผลผลิตต่างๆ มาขายไดใ้หม่ในคร้ังต่อไป  บา้งก็มีเวลา

ว่างได้รับท าบ้านในชุมชน  ผกัท่ีอานัฐขายนั้นจะมีราคาไม่แพง ก าละ 5บาท 

เพราะถือว่าขายให้กบัคนในชุมชน ก็ควรจะมีน ้ าใจต่อกนั เหมือนกบัว่า การมา

ขายผกัในแต่ละคร้ัง  จะเป็นการมาแบ่งปันน ้าใจและแลกเปล่ียนทศันคติต่างๆ ต่อ

กนัเป็นส่วนใหญ่  แผงขายผกัของอานฐันั้น เป็นแผงท่ีท าข้ึนมาอย่างง่ายๆ  โดย

การน าไมไ้ผ่มาสานดว้ยเชือกเรียงร้อยอย่างเรียบง่ายและสวยงาม เป็นแผงวางผกั

โชวใ์หก้บัลกูคา้ท่ีทั้งเป็นชาวบา้นในชุมชน และคนท่ีผ่านไปมาจากต่างจงัหวดัได้

จบัจ่ายซ้ือหาเพ่ือไปรับประทานท่ีบา้น การท าแผงขายผกัของอานฐันั้น ถือไดว้่า

เป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์เป็นอย่างมาก เพราะแผงขายผกัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 

ส่วนใหญ่แลว้ จะเป็นตะแกรงเหลก็ท่ีส าเร็จรูปอยูแ่ลว้   
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 ผกัพ้ืนบ้านต่างๆท่ีอานัฐได้ปลูกไว้ในแปลงของตัวเองคือ ผ ักพาย

(ตาลปัตรฤาษี , ผกัคนัจอง) ,ผกัหนาม , ผกักระเฉดน ้า เป็นการปลูกผกัท่ีหาไดง่้าย

จากแหล่งน ้าในชุมชนหรือตามตน้น ้าใกล้ๆ  หมู่บา้น และก่อนท่ีจะลงมือปลูกไดก้็

ตอ้งออกไปเสาะแสวงหาพนัธ์ผกัตามท่ีต่างๆ ตามสวนหรือคลองน ้าท่ีเป็นตน้น ้ า    

ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของพนัธ์ผกัหลาย ๆ ชนิด   ส่วนการปลูกก็ไม่ไดล้งทุนอะไร

มากมาย     เพียงแค่ตอ้งออกแรงหาพนัธ์ผกั บวกกบัการเติมน ้ามนัรถในแต่ละคร้ัง

ท่ีต้องออกไปหาพนัธ์ผกั     และใน

แต่ละท่ีท่ีไป ก็จะเอามาจ านวนไม่

มากนักเพราะว่าต้องการน ามาเพ่ือ

ขยายพนัธ์ในสวนของตนเอง ส่วนท่ี

เห ลื อก็ ป ล่ อ ย ให้มัน โต เ อ งต าม

ธรรมชาติ เพ่ือแบ่งปันให้กบัคนอ่ืน

เกบ็ไปกินไดด้ว้ย  

 แนวคิดส าคญัท่ีท าใหเ้ขาหนัมาปลูกผกัพ้ืนบา้นก็คือ  ตอ้งการให้คนหัน

มารับประทานผกัพ้ืนบา้นท่ีมีอยู่ในชุมชนทัว่ไป   เพราะผกัพ้ืนบา้นก็มีประโยชน์

ไม่นอ้ยไปกว่าผกัทัว่ๆ ไปอีกดว้ย    ส่วนท่ีเป็นหัวใจหลกัๆ คือตอ้งการอนุรักษ์

พนัธ์ุผกัพ้ืนบา้นท่ีเร่ิมจะหาไดน้อ้ยลงไปทุกวนั    เพราะโดยส่วนใหญ่แลว้ผูป้ลูก

จะใชย้าฆ่าหญา้ฉีดพ่นในการท าไร่ท านา    จึงส่งผลกระทบให้ผกัพ้ืนบา้นมีการ

ลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็วและเร่ิมหายากลงไปทุกวนั ๆ   และถา้หากว่าในอนาคต

ขา้งหนา้ไม่ช่วยกนัรักษาพนัธ์ผกัพ้ืนบา้นไวก้็คงจะเลือนหายไปตามกาลเวลาและ

จากชุมชนก็เป็นได้    นอกจากน้ีลูกค้าท่ีมาซ้ือผกัพ้ืนบ้านท่ีร้านจะมีร่างกาย

 
 

ขายผกัในตลาดนดัชุมชน 
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แขง็แรง    เพราะวา่ผกัพ้ืนบา้นบางชนิดมีสรรพคุณในการรักษาโรคได ้    คนเฒ่า

คนแก่ในอดีตมีการน ามารักษาโรค  และยงัเป็นผกัท่ีปลอดจากสารเคมี 

การน าผกัพ้ืนบ้านมาขายนั้นนอกจากการหารายได้เสริมแลว้ เขายงัต้องการ

แลกเปล่ียนความคิดระหวา่งพ่อคา้-แม่คา้ดว้ยกนั    ถา้หากวนัไหนขายผกัไม่หมด

ก็จะมีการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนผกัท่ีตนเองไม่มีให้กบัพ่อคา้-แม่คา้ท่ีขายของ

ดว้ยกนั   ส่วนลูกคา้ท่ีมาซ้ือผกัก็จะมีการแถมใหเ้ป็นวิธีการผกูมดัใจลูกคา้ไดเ้ป็น

อย่างดี    ท่ีแถมไดก้็คิดว่าผกัท่ีน ามาขายในตลาดนั้นไม่ตอ้งลงทุนอะไรมากมาย    

ไม่ได้มีการดูแลเป็นพิเศษ    ส่วนต้นทุนในการลงทุนก็เป็นจ านวนท่ีน้อยนิด   

และก็คิดว่าไม่ได้ต้องการขายเพ่ือท่ีจะหวงัเอาก าไรแต่เพียงอย่างเดียว    แต่

ตอ้งการใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเหมือนๆ กบัสมยัก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่    ท่ีในสมยันั้น

จะมีการแลกเปล่ียนกนักินมากกว่าจะคิดถึงการซ้ือขายแต่เพียงอย่างเดียว     ผกัท่ี

น ามาขายนั้นจะมีการเก็บใหม่ทุกวนั

ไม่มีการเก็บไวข้า้มคืนหรือแช่ตูเ้ยน็

เพ่ือท่ีจะเก็บไวไ้ดน้าน ๆ เพราะคิด

ว่ าถ้า เก็บ เอาไว้ข้าม คืนแล้วน า

กลบัมาขายใหม่    ลูกคา้ก็จะไดข้อง

ท่ี มี คุณภาพต ่ า ล ง     เ ม่ื อน า ไป

ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร คุ ณ ค่ า ท า ง

โภชนาการและรสชาติก็จะนอ้ยลงไป    ก็เลยอยากจะใหลู้กคา้ไดกิ้นผกัท่ีสดใหม่

ทุกวนั เขาไม่ตอ้งการเอารัดเอาเปรียบลูกคา้ท่ีเป็นชาวบา้นธรรมดาๆ ดว้ยกนัเอง    

และก่อนท่ีจะน าผกัมาขายในแต่ละวนัก็จะเสียเวลาไปประมาณคร่ึงวนั    เพ่ือเก็บ

 
 

ลกูคา้ประจ ามาซือ้ผกั 
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ผกัและมดัผกัเตรียมไวข้ายในตลาดนัดของชุมชน   บรรยากาศในการขายผกั

พ้ืนบา้นของอานฐั  เป็นบรรยากาศท่ีเรียบง่าย บริเวณสองขา้งทางในตอนเยน็มี

ลูกคา้เดินเลือกซ้ือ   มีพ่อคา้-แม่คา้ท่ีอยู่ในชุมชนท่ีอยู่บนเทือกเขาภูแลนคาเป็น

ชาวบา้นท่ีหาเชา้กินค ่ามารวมตวักนัทุกวนัจนัทร์,พุธ,ศุกร์ (อาทิตยล์ะ 3 วนั)    

  ปัจจุบนัน้ีอานัฐก็ยงัขายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไดมี้ผกัเพ่ิมข้ึนมาหลาย

อยา่ง เช่น เพกา เป็นการขายผกัท่ีเอาใจใส่ต่อคุณภาพของผลผลิตท่ีจ าหน่าย ใส่ใจ

ต่อผูบ้ริโภค ห่วงใยต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอย่างแทจ้ริง  การขายผกั

พ้ืนบา้นของอานฐัยงัไดจุ้ดประกายการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนข้ึนมาอีกคร้ัง 

ดว้ยความท่ีเป็นลูกหลานของคนในชุมชนท่ีมีความขยนัอดทน บวกกับการมี

พ้ืนฐานการท างานในชุมชนมาก่อน ท าให้เขามองปัญหาในปัจจุบนั มองความ

ตอ้งการของคนในชุมชนไดอ้ย่างชดัเจน  และการขายผกัจึงง่ายท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการของชาวบา้นในชุมชนไดอ้ย่างดี ซ่ึงอานัฐไดส้ร้างองค์ความรู้ใน

เร่ืองของผกัพ้ืนบา้นจากพ้ืนฐานของความสนใจของตวัเอง 
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กว่าจะได้เป็น  “ครูต้อง”    
กบัศูนย์การเรียนรู้ที่กนิได้ 

เล่าเร่ืองโดย อาจารย์นิรันดร ค านุ 
  
 
 
 
 
 
บ่ายโมงกวา่ๆ ของวนัพฤหสับดี ท่ี 11 
กนัยายน 2551  เป็นวนัท่ีผูเ้ขียนนดั “ครู
ตอ้ง”  เพ่ือสมัภาษณ์ (แต่จริงๆ หนกัไป
ทางพดูคุย)....   บา้นพกัของครูตอ้งเป็น
บา้นไมห้ลงัเลก็ๆ กะทดัรัด อยูห่่างจาก
บา้นหนองแสง ต าบลบา้นผือ อ าเภอ
หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่นไปทางทิศ
ตะวนัออก ประมาณ 1 กิโลเมตร 
บรรยากาศโดยรอบบริเวณถกูจดัใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้  เร่ืองเก่ียวกบัการเกษตรลว้นๆ  ทั้งเร่ืองพนัธ์ุขา้วพ้ืนบา้น  เร่ืองปุ๋ย
หมกัชีวภาพสูตรต่างๆ การเล้ียงกบ การเล้ียงปลา เล้ียงเป็ด เล้ียงหม ู ปลกูผกั  
สารพดัเร่ือง กป็ระมาณวา่เขา้มาท่ีน่ี  กลบัออกไปตอ้งไดแ้นวคิดไปท าการเกษตร 
หรือประกอบอาชีพอะไรซกัอย่างแน่ ๆ.......... 
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....ครูตอ้งก าลงันอนเอกเขนก ท่ีระเบียงไมห้นา้บา้นในขณะท่ีผูเ้ขียน
เดินทางมาถึง คงเป็นเพราะบรรยากาศบ่ายวนัน้ีน่านอนกลางวนัจริงๆ ผูเ้ขียนเองก็
รู้สึกเช่นนั้น  .......ลมท่ีพดัเอ่ือยๆ แดดร าไรไม่ร้อนจดัเหมือนวนัก่อนๆ ประกอบ

กบัตน้คูณท่ีทอดเงาใหร่้มร่ืน ท่ีตรง
ระเบียงไมห้นา้บา้นครูตอ้งพอดิบ

พอดี ....บรรยากาศเป็นใจชวนนอน
หลบัตาพกัผา่นกายาใหค้ลายความ

เหน่ือยลา้ท่ีวุน่อยู่กบังานมาตลอดทั้งวนั
........ ท่ีหลงับา้นครูตอ้งยงัเป็นสระน ้า มี
เป็ดเทศตวัเข่ืองสีขาวสะอาดตาลอยน ้า

ปะปนอยูก่บัห่านท่ีเล่นน ้าสบายอารมณ์ในวนัท่ีบรรยากาศเป็นใจ........ หากแต่...
แมบ้รรยากาศจะดูเหมาะส าหรับการนอนเล่นพกัผอ่น  แต่ครูตอ้งกต็อ้งถูก
ขดัจงัหวะเพ่ือพดูคุยหาสาระเร่ืองราวดีๆ ใหเ้ราไดอ่้านเร่ืองราวของ ครู กศน. 
ธรรมดาๆ คนหน่ึง ท่ีผูเ้ขียนคิดเอาเองวา่  “เขาไม่ธรรมดา” 
 

.......ย้อนรอยชีวติครูต้องในวยัเด็ก....... 
 
 ชีวิตครูตอ้งในวยัเด็ก  กเ็ป็นคนบา้นหนองแสง ต าบลบา้นผือ อ าเภอ
หนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น โดยก าเนิด  ความเกเร กด้ื็อ ตามประสาเดก็บา้นนอก
ธรรมดาคนหน่ึง แต่ขอ้ต่างกคื็อ  ครูตอ้งเป็นลกูต ารวจ  ท่ีสมยัเดก็ๆ เขาตอ้งยา้ย
ตามพ่อไปหลายๆ ท่ี ตั้งแต่สมยัเรียนชั้นประถม จนถึงมธัยมตน้  “ชีวิตในวัยเดก็
ของผมกเ็ติบโตมาธรรมดาแบบเดก็น้อยบ้านนอก  ไม่ดือ้ ไม่เกเรให้แย่จนถึงขั้น
เสียคน  กดื็อ้ซนบ้างตามประสาเดก็ ๆ”  ครูตอ้งพดูยิม้ๆ สีหนา้ครุ่นคิดถึงเร่ืองราว
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เม่ือคร้ังยงัเดก็   “ถ้าดือ้เกมาก กก็ลัวพ่อแม่เสียใจ  ผมกเ็คย ไปแอบขโมยมะม่วง
ชาวบ้าน  เคยไปร้ือเถียงนาชาวบ้านเค้าเล่น กับเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม  แต่ตอนน้ันผมไม่
รู้ว่ามนัผิด แบบไหน  อย่างไร กต็ามประสาเดก็ ๆ “  พอครูตอ้งพดูถึงตรงน้ี  กท็ า
ใหผู้เ้ขียนนึกถึงวีรกรรมของตวัเองสมยัเดก็ๆ เช่นกนั  วา่ตวัเราเองกใ็ช่ยอ่ย..... 

ครูตอ้งเล่าต่อ..  “เม่ือคร้ังยังเดก็ ผมเคยไปหาปลาช่อนในนา กับเพ่ือน  
ท าข้าวเขาพังหมดแต่ตอนน้ันไม่รู้จริง ๆ ว่า ข้าวในนาเขาจะเสียหาย  กคิ็ดแค่ว่า  
อยากหาปลา สนุกกับการหาปลา  ไม่ได้คิดว่าข้าวเขาละล้มเสียหาย  นึกไม่ออก
จริงๆ ในตอนน้ัน”  ถึงตรงน้ีกท็ าใหผู้เ้ขียนนึกถึงประเดน็เร่ือง “ความถกูตอ้ง”  
ของคนเราในวยัเดก็ วา่เออ....มนัก็จริงอยา่งท่ีครูตอ้งวา่จริงๆ นะ  เก่ียวกบัการ
แยกแยะเร่ืองถูกผิด กบัความสนุกสนาน  บางทีมนักป็นเปกนัจนเราแยกไม่ออกวา่
อะไรถกูอะไรผิดจนกวา่จะไดล้องผิดลองถกูผา่นการพร ่าสอนจากสถาบนั
ครอบครัวจนเขา้ใจ   แต่ผูเ้ขียนค่อนขา้งมัน่ใจวา่ไม่วา่ใครๆ กต็อ้งมีประสบการณ์
แสบๆ คนัๆ ในวยัเดก็ไม่มากก็นอ้ยกนัทุกคน  หากแต่สถาบนัครอบครัวดูเหมือน
จะเป็นภูมิคุม้กนัส าคญัส าหรับชีวิตในวยัเดก็ ท่ีจะตอ้งเป็นกลไกท่ีท าหนา้ท่ีพร ่ า
สอน ปลูกฝังเร่ืองดี ๆ ส่ิงดี ๆ ท่ีเป็นประโยชนใ์หก้บัเดก็นอ้ยในครัวเรือนของตน  
บางเร่ืองกเ็รียนรู้จากการท าผิด  บางเร่ืองก็จากการท าดี  แต่ทุกอยา่งคือ 
“กระบวนการเรียนรู้” ไม่วา่จะจากประสบการณ์บทเรียนท่ีผิดพลาดหรือดีงามก็
ตาม  ต่างกมี็ขอ้คิด  บทเรียน  โยงเป็นฐานหล่อหลอมตวัเราจากอดีตสู่ปัจจุบนั 
และอนาคตนัน่เอง 
 หลงัจากจบชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีโรงเรียนแวงนอ้ยศึกษา เป็นวยัท่ี
เดก็ชายตอ้งในขณะนั้นกา้วผา่นสู่การเป็นวยัรุ่น และห่างจากการดูแลของพ่อแม่
เพ่ือเตรียมความพร้อมกา้วเขา้สู่วยัรุ่น  ซ่ึงเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ และชอบล้ิมลอง
ของแปลกๆ ใหม่ๆ รายรอบตวัเอง  ครูตอ้งไดแ้ยกตวัออกจากครอบครัวเพ่ือมา
เรียนต่อระดบัปวช. ช่างอีเลคโทรนิค ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในตวัจงัหวดัขอนแก่น   ท่ีเรียนแห่งใหม่น้ีเพ่ือนเยอะมาก  มี
เพ่ือนทุกรูปแบบ  การสูบบุหร่ี  กินเหลา้ ถือเป็นเร่ืองปกติ ในทางกลบักนั หาก
ใครไม่ด่ืมไม่กินถือวา่เป็นเร่ืองแปลก   เหตุผลน้ีเองท าใหใ้ครท่ีไม่สามารถจะ
ประคองตวัเองใหร้อดพน้ช่วงน้ีไปไดก้็จะเสียคนไปเลยกมี็ “ผมคิดว่าท่ีผม
สามารถจะประคองตังเองให้ผ่านชีวิตช่วงน้ันมาได้เพราะพืน้ฐานครอบครัว ท่ีแม้
ครอบครัวจะไม่ดีเลิศ แต่ผมจ าค าแม่พ่อสอนส่ังได้เสมอ เลยไม่ถล าลึกไปในทางท่ี
ผิด”  
 กีฬาฟุตบอล ถือวา่เป็นเคร่ืองมือส าคญัมากๆ  อยา่งหน่ึง   ท่ีช่วยดึงครู
ตอ้งใหเ้กิดการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์   สมยัเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ครูตอ้งไปขออาจารยเ์พ่ือซอ้มบอลกบัเพ่ือน  ดว้ยนิสยั
ส่วนตวัท่ีชอบกีฬาฟุตบอล จึงทุ่มเทใหก้บักีฬาฟุตบอลในเวลานั้นมากๆ ............
พอครูตอ้งพดูถึงเร่ืองกีฬาฟุตบอล ท าใหผู้เ้ขียนนึกถึงประเดน็จากการบรรยายของ 
อ.พฒันา กิติอาษา  ท่ีท่านพดูถึงการเล่นฟุตบอลของแรงงานไทยท่ีสิงคโปร์ ท่าน
บอกในท านองท่ีวา่ ฟุตบอลเป็นภาษากลางของคน โดยเฉพาะผูช้าย ท่ีคุยกนัรู้
เร่ืองดว้ยเกมส์ ซ่ึงผูเ้ขียนเองกเ็ห็นดว้ยเป็นอยา่งมากเพราะ “ฟุตบอล” เป็น “พ้ืนท่ี” 
การแสดงออก เป็นพ้ืนท่ีแห่งการส่ือสาร เป็นสญัลกัษณ์ของการใช ้ “พลงั” ท่ีมี
ความหมายมากกวา่ชยัชนะในเกมส์  ซ่ึงหากจะลองวิเคราะห์ใหลึ้กลงไปก็จะท า
ใหเ้ห็นถึงความมีวินยั  มีกติกา  มีกฎ  มีความรับผิดชอบ  การมีส่วนร่วม ฯลฯ  ท่ี
สอดแทรกอยูใ่นเกมส์อยา่งน่าอศัจรรย ์  ฉะนั้นพ้ืนท่ีการแสดงออกอยา่งกีฬา
ฟุตบอลส าหรับลูกผูช้าย  ถือวา่ เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัประการหน่ึง  ซ่ึงหากจะ
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือการพฒันากค็งจะได ้  หากแต่ตอ้งแยกแยะออกจากเร่ืองการ
พนนั เหลา้สุราเหมือนเช่นเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 หลงัจากท่ีครูตอ้งจบ ปวช. จากวิทยาลยัเทคโนโลยีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือแบบกระท่อนกระแท่น  ครูตอ้งไดเ้ขา้ศึกษาต่อ ท่ี
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มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี ศึกษาต่อในวิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเลค
โทรนิค ในขณะนั้นครูตอ้งรู้สึกวา่ตวัเองเป็นผูใ้หญ่ข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึน  
มีโอกาสไดเ้ป็นหวัหนา้ชั้น เป็นผูน้ าการท างานของเพ่ือนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมการเรียน โครงงาน โครงการต่างๆ จะขาดครูตอ้งไม่ได ้  ช่วงท่ีเรียนปี 4 
ครูตอ้งชกัชวนเพ่ือน ๆ ในหอ้งตั้งชมรมนกัประดิษฐ ์ โดยตวัเองไดเ้ป็นประธาน
ชมรม มีโอกาสไปร่วมประชุมกบัสภานกัศึกษาของมหาวิทยาลยั แต่กไ็ม่รู้เร่ือง
อะไรมาก  เพราะมนัดูแขง็ๆ มีระเบียบกติกามากมาย ยากต่อการเรียนรู้ส าหรับครู
ตอ้ง  งานของชมรมในช่วงนั้นจึงไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมมากนกั เป็นการเขา้ไป
ร่วมกิจกรรมตามโครงสร้าง  มากกวา่การมีส่วนร่วม 
 เราจะเห็นไดว้า่การไดมี้โอกาสเป็นผูน้ าในการท ากิจกรรมอะไรซกัอยา่ง
ยอ่มท าใหเ้ราเกิดแรงบนัดาลใจ เกิดพลงัในการคิดและท างาน  และใน
ขณะเดียวกนัทุกคนกต็อ้งเคยเป็นทั้งผูน้ าและผูต้ามในชีวิตจริง  ประสบการณ์ส่วน
น้ีจะหล่อหลอมใหเ้ราเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์มากข้ึนจากการไดล้องผิดลอง
ถกูไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ท่ีเป็นเหมือนโรงละครแห่งชีวิต 
 จุดหกัเหของชีวิตของครูตอ้งเกิดข้ึนหลงัจากจบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  ซ่ึงเป็นจุดหกัเหท่ีตอ้งท าใหค้รูตอ้งไดห้นัมามองยอ้นดูตวัเอง ท าความรู้จกั
ตวัเองใหม้ากข้ึน  และเป็นบทเรียนของการลองผิดลองถกูอยา่งแทจ้ริง  “หลงัจาก
จบ ป.ตรี ผมได้รับโอกาสดีมาก  ได้เข้าท างานในโรงงานแห่งหน่ึง  ท างานใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร  เป็นงานสบาย ๆ แต่ผมคิดว่ามนัไม่ใช่
ผม”  หลงัจากเขา้ท างานเรียนรู้เร่ืองการท างานบทบาทหนา้ท่ี  ครูตอ้งเร่ิมเกิด
ค าถามมากมายกบัตวัเอง  และรู้สึกวา่ตวัเองนั้นไม่ชอบงานบีบบงัคบั มีขอ้จ ากดั
เร่ืองเวลาแบบท างานตามเวลา มากกวา่การใหค้วามส าคญักบัเน้ืองาน  ประกอบ
กบัเร่ิมคิดวา่  ตวัเองท างานไดไ้ม่เตม็ท่ีไม่คุม้ค่าจา้งท่ีเขาจา้ง แมค้นรอบขา้งจะมอง
วา่ตวัเองท างานดี  มีความรับผิดชอบ แต่กไ็ม่รู้วา่เขาพดูจริงหรือพดูเล่น  ครูตอ้ง
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ทนท างานได ้10 เดือนจึงลาออก  คร้ังหน่ึงก่อนหนา้การลาออก ครูตอ้งเคยกลบัมา
อยูบ่า้นเฉยๆ 1 อาทิตย ์ เพราะคิดมากวา่งานน้ีไม่ใช่ตวัเอง  ไดมี้เวลานึกยอ้นถึง
อาชีพเกษตร  ยอ้นคิดถึงส่ิงท่ีอยากท าวา่มนัเยอะแยะเตม็หวัไปหมด 
 หลงัจากท่ีลาออกจากโรงงาน  ไดห้ยดุพิจารณาตวัเองพกัหน่ึง ครูตอ้งได้
มีโอกาสเขา้เป็นครูของ ประจ าศูนยก์ารเรียนชุมชน (ศรช.) กศน.อ าเภอหนองเรือ 
ในสมยัท่ี อ.สุรินทร์  หวา่งจิตร  เป็นผอ.ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
หนองเรือ ซ่ึงในขณะนั้น ครูตอ้งไดเ้รียนรู้การท างานแบบไม่ยึดติดส านกังาน ไม่
ติดกรอบใดๆ เนน้การท างานตามความตอ้งการของพ้ืนท่ีจาก อ.สุรินทร์ หวา่งจิตร  
ไดเ้ห็นรูปแบบการท างานชุมชน  วิธีการคุยกบัชาวบา้นของ อ.คณิต  อ  าทา้ว ซ่ึง
เป็นครูศรช. รุ่นพ่ีในขณะนั้น  ท าใหเ้กิดความอยากเรียนรู้  เกิดความสนุก ในการ
อยากท่ีจะท าบา้ง  ประกอบกบัช่วงนั้น ไดมี้โอกาสทดลองเล้ียงกบ เพาะพนัธ์ุปลา
กบัพ่ีหนุ่ม  ครูตอ้งกไ็ดเ้รียนรู้อะไรหลายๆ อยา่งจากพ่ีหนุ่ม  ในเชิงวิธีคิด  การเขา้
ชุมชน ท่ีบางทีกส็งัเกตจากการท างาน บางเร่ืองกต็อ้งท าเป็นไม่รู้ ตอ้งแกลง้โง่ เพ่ือ
ขอขอ้มลู  เพราะหากเราท าตวัเป็นผูรู้้ ผูฉ้ลาดอยูร่ ่ าไป เรากจ็ะเหมือนน ้าเตม็แกว้ 
ท่ีเติมอะไรลงไปไม่ไดเ้ลยมีแต่จะลน้ออกอยา่งเดียว เราตอ้งฝึกใหไ้ดท้ั้งวิธีการท า
และความรู้สึก 
 ครูตอ้งท างานร่วมกบั อ.สุรินทร์  หวา่งจิตร ไดป้ระมาณสองเดือน อ.
สุรินทร์กต็อ้งยา้ยไปเป็นผูบ้ริหารท่ีอ าเภอพระยืน  จงัหวดัขอนแก่น  ตามวาระการ
ท างานของผูบ้ริหารศูนย ์  หวัหนา้งาน คนใหม่ท่ี กศน.หนองเรือ คือ อ.บุญส่ง 
ทองเช่ือม  อ.บุญส่งส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูตอ้งท ากิจกรรมหลายอยา่ง  ไดท้ า
โครงการฟ้าหลงัฝน  ท าศูนยเ์รียนรู้  ซ่ึงไดส้อนใหก้บัครูตอ้งรู้จกัการท างานท่ีตอ้ง
มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบอยูต่ลอดเวลา 

จุดหกัเหในชีวิตเหล่าน้ีน่าจะเป็นประเดน็ส าคญั ท่ีท าใหค้รูตอ้งเกิดการ
เขา้ใจตวัเอง รู้จกัตวัเองมากข้ึน แต่กไ็ม่สามารถบอกไดอ้ยา่งฟันธงวา่  เกิดจาก
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สาเหตุใด  ทั้งน้ีเพราะกระบวนการหล่อหลอมประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนั้น
แตกต่างหลากหลาย มีท่ีมาท่ีไปร้อยแปดพนัประการซ่ึงครูตอ้งเองกมี็เหตุปัจจยั
หลากหลาย  จะดว้ยกระบวนการแห่งวิถีความพอเพียงท่ีครูตอ้งมาคน้พบช่วงทา้ย 
ๆ หรือ การสัง่สมประสบการณ์ ครูพกัลกัจ าเร่ืองราวดีๆ  ต่างๆ เกบ็มาเป็น
บทเรียนในชีวิตนั้น ต่างมีคุณูปการทั้งส้ิน  หากแต่ภายใตก้ระบวนการสัง่สมนั้น  
รอวนัตกผลึกเป็นองคค์วามรู้ เป็นตวัตนของบุคคลท่ีพร้อมจะมอบส่ิงดีๆ ใหก้บั
ชาวบา้นใกลต้วั  กล่าวไดว้า่กระบวนการเรียนรู้ท่ีผา่นมา กระบวนการคดัสรร
ภายใตจิ้ตวิญญาณความเป็นคนดี  ไดห้ลอมรวมแบบอยา่ง หรือเบา้หลอมหน่ึงท่ี
จะสร้างประโยชนใ์หก้บัชุมชนหมู่บา้น และประเทศชาติในล าดบัต่อไป 
 

แรงบันดาลใจในการท าศูนย์เรียนรู้ในโครงการ “ฟ้าหลงัฝน” กบัการ
สนับสนุนทีป่ระเมนิค่าไม่ได้ 

 พนัธะกิจส าคญัของ กศน.หนองเรือ อย่างหน่ึงก็คือ  การพยายามสร้าง 
ศูนยก์ารเรียนชุมชน (ศรช.) ซ่ึงมีความหมายถึง ศูนยก์ลางจดัการศึกษาต่อเน่ือง 
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนในชุมชน เป็น
สถานท่ีสร้างโอกาสในการเรียนรู้และ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจนการ
ถ่ายทอดวิทยาการ ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนให้ด ารงและสืบเน่ืองต่อไป อีกทั้ง
เป็นแหล่งในการบริการชุมชน ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน เน้นกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต  ให้ทันกับความ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวฒัน์ และเกิดสังคมการเรียนรู้ การพ่ึงพาตนเอง และ



 70 

การเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีเป็นประชาธิปไตย   หากแต่ การท าใหเ้กิดศูนยเ์รียนรู้ตาม
แนวความคิดดงักล่าว  กบัการปฏิบติัจริงไม่เหมือนกนัซะทีเดียว 

 ดว้ยเหตุท่ีครูตอ้งเป็นครูศูนยก์ารเรียนชุมชน (ศรช.) งานในช่วงแรก ๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมายคือ ไปจดัท าศูนยก์ารเรียนชุมชนท่ีมีอยู่แลว้ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นผือ ใหน่้าอยู่ เหมาะกบัการเรียนรู้  ของผูส้นใจ และไปนัง่
ท างานอยูท่ี่นัน่  “ผมไปน่ังท างานท่ี ศรช.บ้านผือ ท่ี อบต. ไปจัดหนังสือ จัดบอร์ด
กิจกรรม  ต่ออินเตอร์เนทไว้  ท าอยู่นานแต่ไม่ค่อยมีคนไปใช้เลย  ผมเลยเบ่ือ
เพราะตัวเองไม่ได้ท างาน  วัน ๆ มีแต่น่ังเล่นอินเตอร์เนท  และคิดว่ามันไม่มี
ประโยชน์เท่าท่ีควร อาจจะเป็นเพราะไม่ตรงความสนใจชาวบ้าน หรือสถานท่ีไม่
เหมาะสม  จึงได้กลบัไปทบทวนใหม่” 

ด้วยนิสัยส่วนตัวของ “ครูต้อง” ท่ีช่ืนชอบ
การเกษตร ประกอบกบัการท่ีตวัเองเป็นครู
ศูนย์การเรียนชุมชน และสนใจศึกษาหา
ความ รู้ ใหม่  ๆ  เ ก่ี ยวกับการ เกษตรอยู่
ตลอดเวลา  และผลจจากความเบ่ือหน่ายใน
รูปแบบของศูนยก์ารเรียนชุมชนท่ีท าอยู่เดิม  

จึงเร่ิมคิดหาอะไรท า และไดพ้ยายามรวมกลุ่มชาวบา้นในหมู่บา้นหนองแสง  ซ่ึง
เป็นบา้นเกิดของครูตอ้ง ให้มารวมกลุ่มเรียนรู้อาชีพเกษตรอินทรีย ์ เร่ิมตน้จาก
การพยายามพลิกผืนดินท่ีแหง้แลง้แข็งกระดา้งท่ีปู่ครูตอ้งมอบใหท้ า  ประมาณว่า  
ขนาดปลูกหญา้ยงัไม่งาม  เพราะเป็นดินเหนียวปนทรายท่ีขุดจากสระเอามาทมท่ี   
ครูตอ้งและกลุ่มชาวบา้นไดพ้ยายามปรับโครงสร้างดิน  เร่ิมท าแปลงผกั  มีการ
รวมกลุ่มร่วมลงหุน้ หุน้ละ 100 บาท และ 
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ของบประมาณสนบัสนุนส่วนหน่ึงจาก ผอ.บุญส่ง  ทองเช่ือม ผอ.กศน.หนองเรือ  
ซ่ึงก็ถือเป็นกลยุทธ์การท างานท่ีอยากให้สมาชิกกลุ่มเกิดแรงจูงใจเขา้มาเรียนรู้
เ ร่ืองราวของการเกษตรอินทรีย์ และอย่างน้อยท่ีสุดสมาชิกกลุ่มจะได้เกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ แปลงผกัท่ีไดท้ ากนัข้ึนในช่วงแรก ๆ    ซ่ึงก็
ไดผ้ลตอบรับดีมากในการท างานระยะแรกท่ีมีสมาชิกเขา้ร่วมประมาณ 20 คน  มี
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง  ท าแปลงผกั  ท าน ้ าหมักชีวภาพใช้เอง  มีการ
วางแผนปฏิทินการปลกูผกัในรอบปี  กิจกรรมในช่วงแรกสนุกมาก  เพราะสมาชิก
ต่ืนเตน้กบัการเรียนรู้ใหม่ ๆ  และใชพ้ื้นท่ีใตช้ายคาของคอกววัเก่าท่ีปูสร้างไวเ้ป็น
ท่ีนดัพบท ากิจกรรมกบักลุ่มชาวบา้น  ให้ไดเ้กิดการพูดคุยหารือ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนัตรงน้ี 

 “ครูตอ้ง” ไดพู้ดคุยปรึกษากบั ผอ.บุญส่ง  ทองเช่ือม ถึงเจตนารมณ์ท่ี
อยากท างาน กบักลุ่มชาวบา้น  และปรึกษาถึงปัญหาศูนยก์ารเรียนชุมชนท่ีไม่เอ้ือ
กบัการเรียนรู้ของชาวบา้น  ในขณะท่ีกลุ่มปลูกผกัท่ีรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมก็
ก าลงัแขง็ขนัเรียนรู้ กบักิจกรรมใหม่ทา้ทายความสามารถ   ซ่ึงจากการปรึกษา ผอ.
บุญส่ง ทองเช่ือม จึงท าให้เกิด เวทีการพูดคุยกันถึงทิศทาง  แนวทางของกลุ่ม
ชาวบา้นเลก็ ๆ ท่ีบา้นหนองแสง ผนวกผสานกบัทิศทางงาน ของ กศน.หนองเรือ 
และการแกไ้ขปัญหาเร่ือง ศูนยก์ารเรียนชุมชน  หลายคร้ังหลายหน  มีการส ารวจ
พ้ืนท่ีบริเวณท่ีกลุ่มชาวบา้นท าการปลูกผกั ซ่ึงเป็นท่ีดินของปู่ครูตอ้งมอบให้ครู
ตอ้งบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชนก์บัส่วนรวม   

 ผลจากการพดูคุยปรึกษาหารือ  ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
หลายต่อหลายหน ทั้งการส ารวจพ้ืนท่ี ตรวจสอบความตอ้งการของชาวบา้น  กลุ่ม
ชาวบ้าน  ครูตอ้ง และทาง กศน.หนองเรือ จึงตดัสินใจสร้าง ศูนยเ์รียนรู้บ้าน
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หนองแสง  ข้ึนบริเวณขา้ง ๆ พ้ืนท่ีซ่ึงกลุ่มชาวบา้นปลูกผกักนัอยู่ โดยขออนุญาต
ใช้ท่ีดินของปู่ครูต้องเพ่ิมเติมเพ่ือท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม  ภายใต้การ
สนบัสนุนงบประมาณจาก กศน.หนองเรือ  การสร้างศูนยเ์รียนรู้ข้ึนใหม่น้ีท ากนั
อย่างเรียบง่าย  โดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านหนองแสง  ใช้วสัดุ
อุปกรณ์ในทอ้งถ่ิน  ออกแบบใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้    แบบเรียบง่าย  และ
เร่ิมมีการจดัพ้ืนท่ีเป็นนิทรรศการท่ีมีชีวิต เช่น การเล้ียงปลาดุก  การเล้ียงปลา  การ
เล้ียงปู การเล้ียงกบ  การเล้ียงหมู การเล้ียงเป็ด  การปลูกผกั  การท าปุ๋ยหมกั  การ
ท าสารขบัไล่แมลง มากมายหลากหลาย แต่ทุกอย่างไม่ไดท้ าพร้อมกนัทีเดียว  แต่
ค่อย ๆ ท ากนัมาเร่ือย ๆ เป็นศูนยเ์รียนรู้ท่ีท าโดยชาวบา้น  และเพ่ือชาวบา้นเอง  

ครูตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน ทั้งแรงกาย แรงใจ งบประมาณ ค าปรึกษา 
ทั้ งจากครอบครัวท่ีเข้าใจพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มก าลัง  และยังได้รับการ
สนบัสนุนการท างานจากหวัหนา้งาน คือ ผอ.บุญส่ง  ทองเช่ือม ท่ีมีวิสัยทศัน์เร่ือง
การพฒันาการเรียนรู้ของชาวบา้นแบบบูรณาการ  รวมถึงแรงสนบัสนุนจากกลุ่ม
ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกนัมาอยา่งต่อเน่ือง  มีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างท่ีเร่ิมขยบั

ขยายรูปแบบและการเรียนรู้ ออกจากศูนย์
การเรียนรู้ ไปอยู่ในพ้ืนท่ีสวนครัวหลงับา้น  
หรือบางครอบครัวก็อยู่ในพ้ืนท่ีสวนหัวไร่
ปลายนา  เร่ิมมีการสืบค้นครูชาวบ้านท่ีมี
ความถนดัในกิจกรรมของตนเอง  และจดัให้
ครูชาวบ้านได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ 

ส่งผา่นประสบการณ์ใหล้กูหลาน และผูส้นใจมาศึกษาดูงาน 
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กิจกรรมหน่ึงท่ีสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัครูตอ้ง ภายใตก้ารสนบัสนุน
ของ กศน.หนองเรือ คือ การไดร่้วมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนผ่านงานคุ้ม
ชุมชน ในโครงการ “ ฟ้าหลงัฝน ” เกษตรอินทรียเ์พ่ือการพ่ึงพาตนเอง  โดยงานน้ี
เป็นการพยายามขยายผลการเรียนรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย ์จากศูนยเ์รียนรู้ ใหม้าเป็น
กิจกรรมท่ีร่วมกนัท าของคุม้ต่าง ๆ ในหมู่บา้น   หรืออย่างนอ้ยท่ีสุด ก็ให้เกิดการ
ปลูกผกัสวนครัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ไวใ้ช้สอยในครัวเรือน  และกลยุทธ์ส าคัญท่ี
คาดหวงักคื็อ ตอ้งการใหเ้กิดความสามคัคี และการท างานร่วมกนัของชาวบา้นใน
แต่ละคุม้  โดยพยายามใหช้าวบา้นมาร้ืนฟ้ืนระบบการท างานร่วมกนัผ่านกิจกรรม
ประกวดคุม้น่าอยู่ ท่ีตอ้งมีศาลาคุม้ไวพ้กัผ่อนพูดคุยปรึกษาหารือกนั  มีการปลูก
ผกัสวนครัว  แต่กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเพียง “เคร่ืองมือ” ท่ีท าใหช้าวบา้นมาท างาน
ร่วมกนั ซ่ึงเป็นวิสยัทศัน์ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกนั ท่ีตอ้งการสร้าง “สังคมแห่ง
การเรียนรู้”  ภายใตโ้ครงการ “ฟ้าหลงัฝน” 

 โจทยใ์หญ่ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของครูตอ้งในช่วงท่ีผา่นมา  กคื็อ การ
ขยายผลการเรียนรู้ใหเ้ดก็และเยาวชน  เพราะการท างานกบัผูใ้หญ่ถือไดว้า่บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยูใ่นขั้นน่าพอใจ  ซ่ึงสมาชิกไดน้ าเอาความรู้ รูปแบบกิจกรรม 
กลบัไปท าในพ้ืนท่ีของตวัเอง  ทั้งการปลูกผกั เล้ียงปลา เล้ียงกบ  การท าปุ๋ยหมกั
ชีวภาพท่ีท าร่วมกนัแลว้น ากลบัไปใชใ้นไร่นา  ซ่ึงเป็นการลดรายจ่ายเร่ืองการท า
การเกษตร และลดค่าใชจ่้ายเร่ืองอาหารในครัวเรือน  ซ่ึงผลการเปล่ียนแปลงในวิธี
คิด และพฤติกรรมของสมาชิกท่ีเขา้มาเรียนรู้ในกลุ่ม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ี
ด าเนินกิจกรรมมา  จึงถือวา่บรรลุวตัถุประสงคเ์ป็นท่ีน่าพอใจ   หากแต่ปัญหา
เร่ืองเดก็และเยาวชนในชุมชน ท่ีถกูปล่อยเร้ือรังมานาน  จึงเป็น โจทยส์ าคญัวา่จะ
สามารถท าใหเ้ดก็เขาเขา้มาเรียนรู้เร่ืองราวดี ๆ ผา่นกิจกรรม  ในฐานะท่ีกิจกรรม
ในศูนยก์ารเรียนรู้ “เป็นเคร่ืองมือ” ในการพฒันาเดก็และเยาวชนไดอ้ยา่งไร   
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มุมมองการพฒันาเด็กและเยาวชนในเชิงพืน้ที ่
 
  “เดก็และเยาวชน  เป็นงานท่ีผมอยากท ามานานแล้ว  อยากท ามากด้วยแต่
ผมไม่มีความรู้เร่ืองพวกนีเ้ลย”   เม่ือก่อนช่วงท่ีครูตอ้งเร่ิมท าศูนยเ์รียนรู้ภายใต้
โครงการฟ้าหลงัฝน  ส่ิงท่ีพบในการท ากิจกรรมของสมาชิกกลุ่มกคื็อ  พ่อแม่
มกัจะพาลูกหลานมาท ากิจกรรมดว้ย  บางทีกเ็ห็นมาช่วยขดุแปลงผกั  บางทีเห็น
มาช่วยใหอ้าหารปลา  อาหารกบ  ครูตอ้งเร่ิมตั้งค าถามกบัปรากฏการณ์วา่  ถา้จะ
ชวนเดก็ๆ มาท ากิจกรรมกนัเองเป็นกิจกรรมของเด็กๆ เองเลยจะเป็นอยา่งไร?   
เพราะภาพท่ีครูตอ้งก าลงัครุ่นคิด  กบั ภาพความทรงจ าในอดีตสมยัเป็นวยัรุ่น มนั
เร่ิมปะติดปะต่อ  ทอดสะพานหากนัในหว้งค านึง................. 

    เม่ือก่อนผมคิดวา่ผูใ้หญ่ใหค้วามส าคญั
กบังานเยาวชนมาก  แต่กไ็ม่ไดเ้ป็น
รูปแบบอะไร  แต่งานเยาวชนในอดีตจะ

แทรกอยูใ่นกิจกรรมบุญประเพณีของ
ชุมชน   ครูตอ้งเล่าวา่..เม่ือก่อนเวลาเรียก
ประชุมผูใ้หญ่  เขากจ็ะเรียกประชุมเดก็

และเยาวชนดว้ย  ในทุกๆ คร้ังท่ีจะมีการพดูคุยเตรียมงาน  เพ่ือท ากิจกรรมบุญ
ประเพณีของชุมชนเรียกกนัวา่  “การลงวดั”  เพราะการประชุมเม่ือก่อน จะมีการ
ประชุมกนัท่ีวดั  ไม่ไดป้ระชุมกนักลางหมู่บา้นเหมือนทุกวนัน้ี  เวลาเรียกประชุม
ผูใ้หญ่  ก็จะเรียกประชุมเยาวชนดว้ยแต่ไม่ไดป้ระชุมในวงเดียวกนั  ผูใ้หญ่จะ
ประชุมร่วมกนัวงหน่ึง  และเยาวชนจะประชุมกนัวงหน่ึง  ในวงประชุมของ
เยาวชน  จะเป็นโอกาสพบปะจีบสาวๆ ไปดว้ย  มีการส่งป้ีนอ้ยจีบกนัในวงนัน่แห
ล่ะ   ครูตอ้งพดูถึงตรงน้ี   
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เร่ืองความรักของเด็กๆ จริงๆ แลว้มนัเป็นเร่ืองสวยงาม หากคนในวยัเด็ก
วยัเยาวชนจะรักใหเ้ป็น    รักใหมี้ขอบเขตความพอดีใหเ้ก้ือหนุนกบัการเรียน  รัก
ใหเ้ป็นก าลงัใจใหก้นัและกนั  ไม่เตลิดไปถึงเร่ืองเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  
เพราะการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรโดยขาดความยบัย ั้งชัง่ใจน่ีเอง  ก่อใหเ้กิด
ปัญหาตามมาอยา่งมากมาย  ทั้งเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ทั้งปัญหาความไม่
พร้อมในการสร้างครอบครัวของเดก็ๆ   ซ่ึงจริงๆ ปัญหา เองกไ็ม่ไดเ้กิดเองโดย
ล าพงัเช่นกนั  หากแต่พวัพนักนัทั้งหมด    และในปัจจุบนั ระบบการส่ือสาร ทั้ง
โทรศพัท ์ อินเตอร์เน็ท เป็นช่องทางใหเ้ด็กและเยาวชนติดต่อกนัไดง่้ายข้ึนรวดเร็ว
ข้ึน เป็นส่ิงท่ีเดก็ และผูป้กครองควรพึงระวงั  ถา้หากภูมิคุม้กนัจากครอบครัว  
ภูมิคุม้กนัจากชุมชนดี ก็มัน่ใจไดว้า่ ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัเยาวชนกจ็ะลดนอ้ยลง  
 กลบัมาท่ีเร่ืองครูตอ้งก าลงัพดูถึงกนัต่อ....ครูตอ้งเล่าต่อใหฟั้งว่า...ในการ
ประชุมของกลุ่มผูใ้หญ่และเดก็  กจ็ะเป็นไปในลกัษณะพดูคุยหาขอ้ตกลง  ไม่มี
รูปแบบพิธีการอะไรมากมาย  พอผูใ้หญ่ประชุมเสร็จกจ็ะมาถามกลุ่มเด็กๆ วา่ 
กลุ่มเยาวชนจะท ากิจกรรมอะไรกนับา้ง  เช่น  กิจกรรมทอดเทียน นอกจาก
กิจกรรมของผูใ้หญ่แลว้เด็กก็จะเสนอ การเตะฟุตบอลกระชบัมิตรระหวา่งหมู่บา้น  
เป็นตน้ 
 ครูตอ้งบอกวา่......ในปัจจุบนัเด็กและเยาวชนในหมู่บา้นรวมตวักนัไม่ได ้ 
และผูใ้หญ่กไ็ม่ค่อยใหค้วามส าคญักบังานเด็กและเยาวชน ผูใ้หญ่มองวา่เดก็ด้ือ
เดก็เกเรเกินไป  จึงไม่ใหค้วามส าคญั  ประกอบกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั เด็กมี
ความเป็นตวัของตวัเองสูง  ยกเป็นหลายกลุ่มบางทีก็มีการทะเลาะเบาะแวง้กนัเอง
ในชุมชนกมี็  ความตั้งใจของครูตอ้งอยากใหเ้ด็กมาท างาน  พาเดก็มาร่วมกิจกรรม
ของศูนยเ์รียนรู้ท่ีครูตอ้งไดร่้วมกนัสร้างข้ึนมากบัชาวบา้น    ทั้งน้ีเพราะเห็นเดก็
ตามพ่อ ตามแม่มาท างานท่ีศูนย ์   ครูตอ้งเคยท าลองใหเ้ด็กท าแปลงผกัของตวัเอง  
ลงทุนใหท้ าบ่อเล้ียงปลาดุก  สมทบกบัท่ีเดก็ออกเงินกนัคนละสิบบาท   เดก็ก็
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สนใจอยูพ่กัหน่ึง  แลว้กห่็างหายไป  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่  สถานท่ีไกลเกินไป  ตอ้ง
ซอ้มกีฬาตอนเยน็    ครูตอ้งจึงตั้งค าถามวา่  “เดก็มองเป็นแค่เร่ืองสนุกสนาน
ชัว่คราวหรือเปล่า” จะแกไ้ขด าเนินการอยา่งไรไดบ้า้ง หรือวา่ ตวัเรายงัมีวิธีการ
ท างาน เคร่ืองมือในการท างานกบัเดก็ท่ีไม่เพียงพอ  ... ซ่ึงกพ็ยายามหาค าตอบอยู่
เช่นกนั ครูตอ้งสรุปบทเรียนเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานเยาวชนวา่ 

1. เง่ือนไข เวลาของเด็กในระบบเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะตอ้ง หา เวลา 
จดัสรรเวลาใหล้งตวั ใหเ้ด็กสามารถเขา้ร่วมได ้

2. วยัของเดก็เลก็ท่ียงัห่วงเล่น  ห่วงความสนุกสนาน ควรหากิจกรรม
ใหส้นุกเหมาะสมกบัวยักบัการเรียนรู้ของเดก็ ๆ  

3. อาจจะตอ้งต่อกิจกรรมกบัทางโรงเรียนในชุมชนใหค้รูในโรงเรียน
เกิดความเขา้ใจ และต่อยอดกิจกรรมเขา้ไปในโรงเรียนดว้ย 

4. นิสยัเดก็ไม่เหมือนกนั เราตอ้งหมัน่สังเกต  เราอาจตอ้งรวมเดก็ท่ีมี
นิสยัคลา้ย ๆ กนัมาท างานร่วมกนัก่อน 

5. เดก็ปัจจุบนัมองเร่ืองการท าเกษตรเป็นเร่ืองล าบาก เดก็ติดหวี  ติด
กระจก แป้ง เป็นคนเจา้ส าอาง  จะปรับทศันคติจุดน้ีอยา่งไร 

การสรุปบทเรียนตวัเองของครูตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองเดก็และเยาวชน เป็น 
เร่ืองท่ีน่าคบคิดส าหรับคนเร่ิมท ากิจกรรมเก่ียวกบัเยาวชนใหม่ ๆ  ซ่ึงมีหลกัใหญ่
ใจความส าคญัท่ีผูเ้ขียนคิดวา่ส าคญัมากกคื็อ การหมัน่สงัเกตในส่ิงท่ีตวัเองไดท้ า
ไปอยูต่ลอดเวลา  นอกจากการสงัเกต และยงัมีการหมัน่ตั้งค าถามกบัตวัเอง  กบั
กิจกรรมท่ีท า  และพยายามหาค าตอบอยา่งไม่ยอ่ทอ้  ในลกัษณะ “ท าไปเรียนรู้
ไป” อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี  ตวัคนท างานเอง กต็อ้งหมัน่เติมเตม็ความรู้  เป็น
คนท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เร่ืองราวใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา ทกัษะ และ
กระบวนการในการท างานกบัเดก็และเยาวชน ไม่ไดมี้ค าตอบส าเร็จรูปเพียง
ค าตอบเดียววา่จะท าในลกัษณะใด   ไม่มีวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดถกูตอ้งท่ีสุดเสมอ
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ไป ทุกอยา่งตอ้งปรับประยกุตใ์หส้อดรับกบัสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงของ
ยคุสมยัและสงัคม 
 งานเดก็และเยาวชน เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งหาวิธีการเคล่ือนงาน  เพราะ
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทวีความรุนแรงข้ึนทุกวนั  ทั้งปัญหายาเสพติด  
ปัญหาชูส้าว   คนธรรมดาอยา่ง “ครูตอ้ง”  กเ็ป็นอีกหน่ึงในฟันเฟืองเลก็ๆ ของ
ชุมชนหมู่บา้น ท่ีอยากจะหาวิธี และเคร่ืองมือการท างานกบัเด็กและเยาวชนใหม่ๆ 
เช่นเดียวกนั  และพร้อมจะถ่ายทอดบทเรียนท่ีเป็นประโยชนใ์หก้บักลุ่มเยาวชน 
ดว้ยหวงัใหเ้กิดการพฒันาในทางท่ีดีข้ึน  ใหชุ้มชนหมู่บา้นน่าอยู ่  ใหเ้ดก็และ
เยาวชนเติบโตเป็นพลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไป 
 

กจิกรรมของศูนย์เรียนรู้  กบัการสานต่องานเยาวชน  
 
 กิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้ ภายใตก้ารสนบัสนุนของ กศน. หนองเรือ มี
หลายกิจกรรมท่ีพร้อมจะจดัการใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทกัษะอาชีพ   เก่ียวกบั
การเกษตรธรรมชาติ  ท่ีเดก็สามารถเรียนรู้ได ้  และเลือกเรียนรู้ไดต้ามความสนใจ  
หากแต่รูปแบบการถ่ายทอด ครูตอ้งเองกย็งัคิดวา่ตอ้งพฒันาวิธีการท่ีเหมาะสม
ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 
 กบ กบัการเรียนรู้ ของเดก็และเยาวชน 
 
 ผูเ้ขียน กบั ครูตอ้ง ไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัหลายหน  
เก่ียวกบัเร่ือง กบ  วา่จริงๆ แลว้เร่ือง กบๆ น่ีช่างเป็นเร่ืองท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และ
มีแรงจูงใจในการเชิญชวนใหเ้ดก็เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ือง
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อาชีพไดอ้ยา่งง่ายดาย หากแต่ตอ้งจดักระบวนการใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ผา่น
เร่ืองราวของกบน่ีเอง   มีค าถาม  เก่ียวกบั
เร่ืองกบมากมาย  ท่ีชวนขบคิดหาค าตอบ  
ชวนใหฉ้งน เช่น  ท าไมกบถึงตอ้งจ าศีล    
กบตวัผูก้บักบตวัเมียแตกต่างกนัอยา่งไร   

กบตวัผูห้รือกบตวัเมียท่ีส่งเสียงร้อง อบ๊ ๆ 
ๆ เวลาฝนตก  ค าตอบเหล่าน้ีลว้นหาได้

จาก การทดลองเล้ียงกบผา่นการปฏิบติัจริง  ซ่ึงจริงๆ แลว้หากจะบอกเป็นค าตอบ  
เป็นค าบรรยายนั้นกส็ามารถท าได ้ แต่การเรียนรู้ ผา่นการตั้งค าถามและการลงมือ
ทดลองปฏิบติัจริง นั้นน่าสนใจมากกวา่เยอะเลยทีเดียว 
 จริงๆ แลว้ ผูเ้ขียนเองกต็ั้งใจจะถอดความรู้เร่ืองการเล้ียงกบมาถ่ายทอด
เป็นตวัหนงัสือใหเ้ราๆ ท่านๆ ไดอ่้านกนัเหมือนกนั  แต่คิดทบทวน  ดูแลว้  ไม่
ดีกวา่  เพราะจริงๆ แลว้การเขา้ถึงความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีมีหลายช่องทาง  มีความรู้ 
มีทางเลือกมากมาย เช่น ในอินเตอร์เน็ท ในหนงัสือนิตยสารเก่ียวกบัการเกษตร 
ในต าราทัว่ไป ส าคญัท่ีเราเร่ิมจะเรียนรู้มนัหรือเปล่า บางทีการเรียนรู้อาจจะตอ้ง
เร่ิมตน้จากการสงสยั  เร่ิมตน้จากความอยาก  แลว้จึงเร่ิมแสวงหาความรู้  หาทาง
เลือกท่ีเหมาะสมทั้งกบัตวัเอง  กบัสภาพพ้ืนท่ี  น่ีต่างหากจะเป็นการเรียนรู้ท่ี
ทรงคุณค่าส าหรับเรา 
 ในส่วนของครูตอ้ง  ครูตอ้งเองเล้ียงกบมา ประมาณ สามปี เร่ิมตน้
เล้ียงจากความสนใจ ความอยากรู้ เพราะพิจารณาเห็นแลว้ว่า “กบ” เป็นแหล่ง
โปรตีน แหล่งอาหาร ท่ีเล้ียงง่าย  โตเร็ว เพาะพนัธ์ุไดไ้ม่ยาก  ประกอบกบัตลาด
ในหมู่บา้นมีความตอ้งการบริโภคสูง  ครูตอ้งเร่ิมหาขอ้มูลเก่ียวกบักบ ตาม
นิตยสาร หนงัสือเก่ียวกบัการเกษตร  คน้ขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ท  ดูสายพนัธ์ุ 
เรียนรู้ลกัษณะนิสยั  สอบถามผูรู้้ในทอ้งถ่ิน  และลงมือเร่ิมปฏิบติัจริง  ทั้งการเล้ียง
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ในบ่อดิน  บ่อซีเมนต ์ เล้ียงในกระชงั  ซ่ึงต่างกมี็ขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป  
ทดลองท าทุกรูปแบบ  ทั้งเล้ียงทั้งเพาะพนัธ์ุ ทั้งท ากบนอกฤดู  เจอปัญหาร้อยแปด
พนัประการ  ท่ีตอ้งแกไ้ขเรียนรู้ตลอดเวลา  ทั้งเร่ืองนกแอบมากินกบนอ้ย  ปลามา
กดักระชงัขาดท าใหก้บหนี  กบไม่ยอมไข่  กบไม่ยอมกินอาหาร  แต่หากเราสนุก
กบักิจกรรมท่ีท า  สนุกกบัการเรียนรู้  ตรงน้ีต่างหากคือหลกัใหญ่ใจความส าคญั
ในการเรียนรู้เร่ืองอาชีพ 
 ฉะนั้นแลว้ผูเ้ขียนคิดวา่  ไม่ว่าจะเล้ียงกบ  เล้ียงปลา เล้ียงไก่  อาชีพ
เหล่าน้ี เป็นเพียงเคร่ืองมือในการเรียนรู้  เราจะเรียนรู้ผา่นอะไรกไ็ด ้  สาระของ
เน้ือหาในการเรียนรู้จะถกูพฒันาเป็นทกัษะความรู้ในเร่ืองนั้น  ๆ ท่ีกส็ าคญั
เหมือนกนั คือ ส าคญัในแง่การต่อยอดความรู้เพ่ือประยกุตพ์ฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีดีข้ึน 
ส่ิงท่ีดีกวา่   หากแต่ส่ิงท่ีส าคญัเป็นแกนของกระบวนการเรียนรู้กคื็อ “วิธีการ
เรียนรู้” ท่ีตอ้งหมัน่สังเกต หมัน่ตั้งค าถาม หมัน่หาค าตอบ ในสาระทุกๆ เร่ืองท่ีเรา
ก าลงัเรียนรู้   และในขณะเดียวกนั  การตั้งค าถามก็มิใช่ตั้งข้ึนลอย ๆ อยา่งเดียว  
การบนัทึกเหตุการณ์  การจดบนัทึกค าถาม  จดบนัทึกค าตอบจะช่วยใหเ้รา  มีวิธี
คิดท่ีเป็นระบบ ระเบียบมากยิ่งข้ึนดว้ย 
 กิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้ท่ีครูตอ้งไดท้ าอยู ่ ไม่
วา่จะเป็น กิจกรรมการเล้ียงสตัว ์ ทั้งกบ ปลา ไก่ เป็ด 
ห่าน หม ู  กิจกรรมเก่ียวกบัการปลกูผกัชนิดต่าง ๆ การ
ท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ  ท าสารสกดัไล่แมลง    การพฒันา
พนัธ์ุขา้วพ้ืนเมือง  ฯลฯ  จะเป็นกิจกรรมท่ีไม่มี
ความหมายส าหรับเดก็ๆ เลย  แมจ้ะมีความรู้อยูเ่ต็มศูนย ์ 
แต่ไม่ถูกจดักระบวนการใหเ้หมาะกบัการรับรู้ของเดก็ๆ  เร่ืองน้ียืนยนัไดจ้าก
ประสบการณ์ของผูเ้ขียนเอง  เพราะเม่ือคร้ังผูเ้ขียนพาเดก็ท่ีไปชะอ ากลบัมาถึง
บา้น กส็รุปบทเรียนวา่ไดเ้รียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง   สนใจเร่ืองอะไรบา้ง  มีเดก็คน
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หน่ึงไปสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน ้าส้มควนัไม ้  ของเดก็ท่ีภาคเหนือ  ท่ีผูเ้ขียน งง  กคื็อ  
ทั้ง ๆ ท่ีเร่ืองน้ีเองท่ีชุมชนเราเองก็มี  ท่ีศูนยค์รูตอ้งกมี็  แต่เดก็ไม่เคยสงัเกต หรือ
สนใจ  แต่กลบัไปสนใจในต่างพ้ืนท่ี  ท าใหผู้เ้ขียนเองตอ้งกลบัมาทบทวนใน
หลายๆ ประเดน็เช่นกนั วา่ ท่ีผูใ้หญ่ๆ ท ากนันั้นมนัเหมาะกบัการเรียนรู้ของเดก็
หรือไม่นัน่เอง 
 

ก้าวต่อไปของงานเด็ก และเยาวชน  กบัศูนย์เรียนรู้ทีก่นิได้ 
 
 เม่ือนานมาแลว้ดว้ยความสนิทสนมส่วนตวัผูเ้ขียนเองเคยพดูหยอกลอ้ครู
ตอ้งสมยัท่ีท าศูนยก์ารเรียนรู้ใหม่ๆ วา่ “ครูต้องจะท าโชว์รูม ผัก เหรอ!!???”  
ประมาณวา่ท่ีเคยเห็นมาก่อนถา้เป็นศูนยเ์รียนรู้กต็อ้งมีของไวโ้ชว ์ ไวรั้บแขก ใคร
จะเกบ็กินกย็ากเพราะห่วงเอาไวโ้ชวแ์ขกท่ีมาดูงานเสียเป็นส่วนใหญ่ ....ผูเ้ขียนมา
รู้ภายหลงัวา่ครูตอ้งเองกเ็คืองกบัค าวา่ “โชวรู์ม” เหมือนกนั แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุด
ส่วนตวัผูเ้ขียนค่อนขา้งดีใจกบัความเป็นศูนยเ์รียนรู้ของครูตอ้งในวนัน้ี เพราะมนั
เป็นศูนยเ์รียนรู้ท่ีกินได ้สร้างรายได ้สร้างประสบการณ์ใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม และ

คณะศึกษาดูงานต่างๆ ท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนั
มาชมกิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้เลก็ๆ แห่งน้ี   
 ค าวา่ “ศูนยเ์รียนรู้ท่ีกินได”้ ส่ือ

ความหมายโดยนยัอยูส่องความหมายใหญ่  
ความหมายแรกนั้นหมายถึง การเขา้มาศึกษา
เรียนรู้ท่ีน่ีแลว้ กลบัออกไปตอ้งมีความรู้ หรือ 

ความประทบัใจท่ีจะกลบัไปท ากิจกรรมอะไรซกัอยา่งเก่ียวกบัการเกษตร หรือ
ประยกุตก์ารท าการเกษตรท่ีท าอยูแ่ลว้ใหพ้ฒันาต่อยอดดีข้ึน สร้างใหต้วัเองมี
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อาชีพมีรายได ้ท ามาหากินได ้   หรือความหมายท่ีสอง  ใครท่ีเป็นสมาชิกแลว้เขา้
มาทีน่ีสามารถเกบ็หาผกัไปรับประทานไดจ้ากแปลงผกั หาปลาดุกไดจ้ากบ่อ  
เพราะทุกอยา่งเราปลกูไวกิ้น  เล้ียงไวกิ้น ดว้ย  หรือกลุ่มใดจะมาใชส้ถานท่ีของ
ศูนยท์ ากิจกรรมกไ็ดไ้ม่มีปัญหาขอใหบ้อกล่วงหนา้เท่านั้น 
 การเพ่ิมเติมส่ือการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน หรือแมแ้ต่
เร่ืองการเรียนรู้ผา่นบา้นดิน เป็นส่ิงท่ีครูตอ้งพยายามท าและร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาของ
หมู่บา้นดีๆ ใหก้ลบัมาท าหนา้ท่ีรับใชชุ้มชนบา้นหนองแสงเช่นกนั  จริงๆแลว้ครู
ตอ้งมีความเช่ือวา่กิจกรรมทุกอยา่งสามารถแทรกกระบวนการเรียนรู้ของเดก็เขา้
ไปได ้   แต่ท่ีผา่นมาไม่ไดใ้หค้วามส าคญัเท่าท่ีควร  แต่โชคดีมาก ๆ ท่ีสถาบนั
เสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภายใตก้ารสนบัสนุนของมลูนิธิ
สยามกมัมาจล ไดส้นบัสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
เดก็ ๆ ไดเ้ร่ิมท ากิจกรรมการเรียนรู้หลาย ๆ อยา่ง ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี ใน
การท่ีจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมใหก้บัเด็กบา้นหนองแสง  แต่กต็อ้ง
ช่วยกนัคิดอีกเช่นกนัวา่จะสร้าง “เคร่ืองมือ” การเรียนรู้อยา่งไรใหเ้หมาะสม 

กิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ี ครูตอ้ง ร่วมกบันา้หนูแดง  นา้โชค นา้หนุ่ม และ
คณะกรรมการหมู่บา้นหนองแสง ไดท้ดลองจดังานลอยกระทงและการแข่งเรือ
โบราณ  โดยใหเ้ดก็ในหมู่บา้นซ่ึงเป็นกลุ่มเยาวชนฮกัถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม  ท ากระทงขาย  ไดร่้วมแสดงการละเล่นทอ้งถ่ิน  แสดงละคร ร่วมแข่ง
เรือ และชกมวยทะเล ไดรั้บผลเป็นท่ีน่าพอใจ  ท าใหกิ้จกรรมของเดก็มีชีวิตชีวา
ข้ึน  และเป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างพ้ืนท่ีใหเ้ด็กไดมี้พ้ืนท่ีในการแสดงออกในเร่ือง
ดีๆ ซ่ึงท าใหผู้ใ้หญ่ในชุมชนเห็นความส าคญัวา่เดก็เองก็มีความกลา้ มี
ความสามารถในการจดักิจกรรม และเช่ือมัน่วา่ในอนาคตเดก็จะสามารถสร้าง
พ้ืนท่ีการท างานร่วมกบัผูใ้หญ่ในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  ฉะนั้นผูเ้ขียนคิดวา่
ความหมายหน่ึงของศูนยเ์รียนรู้ของครูตอ้ง อาจจะหมายรวมไปถึงการไม่ไดย้ึดติด
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กบัพ้ืนท่ีหรือขอบเขตเพียงร้ัวของศูนยเ์รียนรู้ เพราะปริมณฑลของการเรียนรู้มนั
ไร้ขอบเขต  ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีมีชีวิตมีจิตวิญญาณจึงอยูใ่นทุกแห่งหนของการ
เรียนรู้ ภายใตก้ระบวนการสร้างวิธีการเรียนรู้ดี ๆ และเหมาะสมกบัการเรียนรู้
ต่างหาก 
 หากมองในมุมของการมีทุนของศูนยเ์รียนรู้ เป็นทุนท่ีเอ้ือในการพฒันา
งานเดก็และเยาวชน  ซ่ึงนอกจากบทเรียนเบ้ืองตน้ท่ีไดส้รุปไวแ้ลว้ ครูตอ้งไดบ้อก
ผา่นผูเ้ขียนวา่  มีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของ
กิจกรรมท่ีศูนย ์ในบางกิจกรรมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้  เราอาจจะอาศยัหลกัคิดเพียงไม่ก่ี
อยา่ง เช่น ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวิต และเร่ืองจิตอาสา  และมาจดักระบวนการให้
เกิดการเรียนรู้เร่ืองเหล่าน้ีผา่นความรู้ท่ีมีอยูข่องศูนยเ์รียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ จึงเป็นเร่ือง
ท่ีคนท างาน  และผูใ้หญ่ในชุมชนตอ้งมาช่วยกนัขบคิด หาทางออก ท่ีผา่นมา
เหมือนไปเนน้การท างานไม่ตรงจุด  เราไปเนน้ตวักิจกรรมมากไป  แต่ลืมนึกถึง
หวัใจของการเรียนรู้  การอยูร่่วมกนั อยา่งมีความสุข และสนุกสนานไปใน
ขณะเดียวกนั 
 ทุนความรู้  ทุนบุคคล เป็นส่ิงส าคญัท่ีพ้ืนท่ีการท างานของครูตอ้งมีอยู่
แลว้  คงเหลือแต่การจดัการ และการประสานงานกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินให้
ไดม้าร่วมท างาน ท ากิจกรรมดี ๆ ใหก้บัเยาวชนในต าบลบา้นผือ ไดส้ร้างสรรคส่ิ์ง
ดี ๆ ใหก้บัสงัคมต่อไป 
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