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คํานํา 

 

 

โลกยุคปจจุบัน กลาวไดวาเปน ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขับเคล่ือนหรือแขงขันกันดวย "ความรู" เปนปจจัย

สําคัญ  การแขงขันหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุงไปสูความอยูดีกินดี และมี

ความสุข "ความรู" ถือเปน "ตนทุนทางปญญา" ท่ีตองสราง ยกระดับ รวบรวม จัดระบบ 

จัดเก็บ  โดยใหเขาถึงงาย และนําไปใชไดงาย หรือเรียกวาตองมี "การจัดการความรู" 

(Knowledge Management / KM) เพื่อใหการดําเนินงานของบุคคล องคกร และเครือขาย 

บรรลุตามตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีคุณคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

            สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) ทําหนาท่ีหนุนเสริม

การกลไกการทํางานของชุมชนทองถิ่น ใหมีขีดความสามารถในการนําแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมือการจัดการความรูไปใช เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทองถิ่นของตนเอง  

เอกสารเลมเล็กใน โครงการสงเสริมการจัดการความรูของเยาวชนในชุมชน

ทองถิ่น ภาคใต เร่ือง “ชุมชน...และตนกลาที่เติบใหญแหงไสตนทง” ชุมชนกับการ

บมเพาะเด็กและเยาวชน : กลุมสรางสุขไสตนทง สรส.จัดทําข้ึนเพื่อ (1) บันทึกรองรอย

การเรียนรูรวมกันของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน กลไก และหนวยบมเพาะเด็กและ

เยาวชน (2) นําเสนอบทเรียน องคความรู ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่น 

ใหสามารถอยูในชุมชนไดอยางมีคุณคา มีศักด์ิศรี (3) นําเสนอวิธีการประยุกตใชการ

จัดการความรูของเด็กและเยาวชนในชุมชนทองถิ่นทามกลางความหลากหลายของบริบท

และเครือขายปฏิบัติการ (4) นําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท่ีเปนนวัตกรรม

สังคมในการบมเพาะเด็กและเยาวชน ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีภายใตการดําเนินงานของโครงการ

และพื้นท่ีเครือขายอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนนําชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ีมีสวนสนับสนุนและ

เกี่ยวของในการกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกทาน 

 

สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) 
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จากใจ...คนเลาเรื่อง 
 

 

 เขียนที่เมืองคอน 

 ในขณะที่นั่งคิดอะไรไปเร่ือยเปอย คิดถึงภาพของตลาดนัด คิดถึงภาพ

ของการไปเรียนรูจากแหลงบมเพาะตางๆ คิดถึงนองๆ ที่เราไปคุย ไปสัมผัส 

สุดทายเราก็มีคําถามวา พอแมหวังอะไรจากลูก ครูหวังอะไรจากนักเรียน 

สังคมหวังอะไรจากเยาวชนของชาติ เราคอยๆ ไลเรียงความคิดไป แลวก็

วนเวียนอยูกับคําถามเหลานี้ จนมาพบกับอีกคําถามหนึ่งซึ่งผุดข้ึนมาเหมือนจะ

ลอกับสามคําถามแรก แลวเด็กๆ ละหวังอะไรจากพอแม โรงเรียน และสังคม 

นั่งคิดอยูพักใหญ ไมพบคําตอบของตัวเอง แตทุกคนที่อยูในฐานะเยาวชน พอ

แม ครู ผูหลักผูใหญในสังคมนาจะตอบได ถามตอไปวา เรากําลังคิดสวนทาง

กันอยูหรือไม เปลาเลย เราไมไดคิดสวนทางกัน เรามีเปาหมายอยูที่เดียวกัน 

คือ ความงอกงาม แลวอะไรละที่แตกตาง ตรงนี้คงตองชวยๆ กันคิดใหละเอียด

รอบคอบ สําหรับฉันเองแลว คําตอบก็คือ วิธีการ กับการสื่อสาร คุณจะคิดตาง

ก็ได 

 แลวก็อยากจะถามทุกๆ คนตอวา เด็ก ครอบครัว โรงเรียน สังคม เรา

จะมีวิธีการอยางไร เราจะสื่อสารกันอยางไรใหมาพบกัน และสรางสรรคกันไป

ใหถึงจุดที่เราตางคาดหวังซึ่งกันและกัน 

 

สายฝน 

19 ธันวาคม 2551 
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ถัดจากครอบครัว คือ ชุมชน  
 

 

 
 

เพื่อนฉันเปนคนชนบท (บานนอก) ขนานแท บางคร้ังฉันรูสึกอายใน

ความเปนเทิ่นของเจาหลอน แตก็หลายคร้ังที่ฉันรูสึกดีเวลาที่มีเจาหลอนอยู

ใกล เพื่อนคนนี้ชวยสรางความมั่นคงใหเกิดข้ึนภายในใจฉัน ความเอ้ืออาทร 

ความใจกวาง เปนหวงเปนใยตอเพื่อนคนอ่ืนๆ การพูดจาอยางตรงไปตรงมา

มักพบเห็นไดจากเพื่อนคนนี้ หลายๆ คร้ังที่มีโอกาสไปเย่ียมเยือนบานเพื่อนซึ่ง

อยูในพื้นที่ชนบท ก็ใหรูสึกอิจฉาตารอนกับภาพของครอบครัวที่อุนหนาฝาคั่ง 

ในชุมชนนั้นไมวาจะเดินไปที่ไหน ก็เต็มไปดวยรอยย้ิม ถามไถทักทายกัน 

บางคร้ังเราเดินไปสองมือเปลาๆ แตขากลับมีทั้งกลวย หัวมัน ขนมติดไมติด

มือกลับมา ภาพของหญิงชราที่ไมไดแมแตจะเปนญาติขางใดเลย สงเสียงใหศีล

ใหพรเมื่อรูวาเพื่อนและเราจะจากบานอีกคร้ังเพื่อไปเรียน เสียงพรํ่าอบรมยัง

ติดอยูในใจ “ใหเจาไปเรียนเอาความรูกลับมาพัฒนาบานเมือง ไปอยูโนนอยามี

เร่ืองมีราวกับใคร ทําตัวดีๆ ใหเปนที่รักของคนอ่ืนๆ อยาไดเจ็บอยาไดไข...”  
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ชุมชนที่มีทั้งพอแม ญาติพี่นอง 

เพื่อนบานหอมลอม เปนมิตร ดูแล 

แบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน บาน

ใครมีงานมีการก็จะไปชวยแมเจาบาน

ไมไดรองขอ ลูกหลานใครทําอะไรไมดี

ไมงามก็จะตักเตือนสอนสั่งแทนพอแม 

ใครทําอะไรดีๆ ก็บอกใหลูกตนเอา

เย่ียงอยาง เมื่อไดมาพักพิงบานเพื่อน

คนนี้ เปนพักๆ จึงไมแปลกใจเลยวา 

เพื่อนเอาลักษณะนิสัยดีๆ อยางที่เห็นมาจากไหน 

มารูขาวจากเพื่อนในภายหลัง

วา ชุมชนของเธอเปล่ียนไป ภาพอยาง

นั้นหาไมไดแลว สังคมเมือง สังคมทุน

บุกรุกเขาไปในชุมชน ผูคนตางคนตาง

อยู ไมมีความเอ้ืออารีใหไถถามหา ลูก

ใครหลานใครไมรูจัก ไมมีใครเชื่อใคร 

ปญหาในชุมชนมากข้ึนเปนเงาตามตัว 

ทั้งอาชญากรรม ยาเสพติด ครอบครัว

แตกแยก ผูคนในชุมชนมีแตความ

ขัดแยง ฟงแลวทั้ งงงทั้ งหวง หลาย

ชุมชนในประเทศก็หลีกสภาพแบบนี้ไม

พน… ยกเวนชุมชนที่เขมแข็งมีหลักของตัวเองจริงๆ แลวจะยังมีชุมชนแบบนี้

อยูที่ไหน 

จวบจนวันนี้ ไดรูจักชุมชนไสตนทง ที่มีกลุมสรางสุข เล็งเห็นหนทางที่

จะชวยใหชุมชนอยูรอด และสุขสงบ มาดูเสนทางแหงความสุขที่พวกเขารวมกัน

สราง.....  

ชุมชนที่มี “ความเปนชุมชน” (sense of 

community) คือ ชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 

ความรูสึก ที่หลอมรวมความเปนคนของ

ชุมชนแหงน้ัน ทั้งประวัติศาสตรความ

เปนมา ความเปนพวกพองเดียวกัน มี

ความรักความเอ้ืออาทรใหกันและกัน 

ชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีความเกาะเก่ียว

ผูกพันกัน มีประเพณี วัฒนธรรมความ

เชื่อรวมกัน ฯลฯ  

การที่ชุมชนไมเขมแข็ง สวนหน่ึงมาจาก

การรับวัฒนธรรมและแนวความคิดผิดๆ 

มาจากต า งประ เทศเ ก่ียว กับความ

ฟุมเฟอย วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ละ

ทิ้งขนบธรรมเนียมประเพรีวัฒนธรรม

ด้ังเดิม ทําใหสังคมเปลี่ยนเปนสังคม

บริโภค กอบโกย สะสม เกิดการลงทุน

ทางธุรกิจที่สูญเปลา ทําใหเกิดผลเสีย

ทางเศรษฐกิจ เกิดความขัดแยงทาง

สังคม และทรัพยากรและสิ่งแวดลอมถูก

ทําลายอยางรุนแรง  
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รูจัก “กลุมสรางสุขชุมชนบานไสตนทง” 
 

 

 

 
 

กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการท่ีสําคัญ

กระบวนการหนึ่งในงานพัฒนา เพราะเปนกระบวนการในการทํางาน

รวมกันของกลุมบุคคลท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน และมีการดําเนินงาน

รวมกัน โดยผูนํากลุมและสมาชิกกลุม ตางก็ทําหนาท่ีของตนอยาง

เหมาะสม และมีกระบวนการทํางานท่ีดี เพ่ือนํากลุมไปสูวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว การเปดโอกาสใหสมาชิกไดเรียนรูกระบวนการทํางานกลุมท่ีดี 

จะชวยใหสมาชิกกลุมเกิดทักษะทางสังคม และขยายขอบเขตของการ

เรียนรูใหกวางขวางขึ้น 
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กอนมาเปนกลุมสรางสุขชุมชนบานไสตนทง 

อาจารยสมพงศ  สงวนพงศ 

ประธานชุมชน เลาใหฟงถึงการกอเกิด

ของชุมชนสรางสุขไสตนทง ที่ตนเองมี

สวนรวมสรางโดยยอนอดีตใหเราเห็น

เสนทางวา สมัยกอนเรียนอยูที่วิทยาลัย

ครู ซึ่งปจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ตอนสมัยที่เรียนอยูชอบ

ทํากิจกรรมสาธารณประโยชน เมื่อจบมา

ก็บรรจุเปนครูอยูที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช บรรจุเขามาพรอม

กับเพื่อนที่จบมาพรอมกันและมีอุดมการณคลายกัน  

พอดีในชวงป พ.ศ.2515-2516 เปนชวงที่ประชาธิปไตยเบงบานพอดี 

เด็กไมชอบ ผอ.ก็ประทวงขับไล ไมพนแมแตผูวาราชการจังหวัดดวย ในชวงนั้น

เกิดปญหามากเพราะวาครูก็ไมเอาเด็กหรือไมสนใจเด็ก และเด็กก็มองครูเปน

ศัตรู พอป พ.ศ.2517 ตางฝายตางคิดไดวา ทําไมตองทําแบบนี้ ที่ทําไปนี้ถูก

หรือเปลา ก็เร่ิมทบทวนตัวเอง พอป พ.ศ.2518 ก็เร่ิมคุยกับผูอํานวยการวาจะ

ตั้งกรรมการนักเรียน ผูอํานวยการก็เห็นดวยแตก็ยังติดกรอบอยู เพราะวาทาง

กรมยังไมใหมีคณะกรรมการนักเรียน และก็ยังมีไมไดจริงๆ 

อาจารยสมพงศบอกผูอํานวยการวา ถาไมทําตอนนี้จะลําบาก ตอนนี้

ถือเปนโอกาสดีแลว จึงเร่ิมหาเด็กและจัดตั้งทีมงาน แตไมถึงกับเปนสภา

นักเรียน เร่ิมงานแรกก็เปนงานปใหมโดยใหเด็กคิดเอง ทํากิจกรรมเอง ใหเด็ก

ไดทําแลวมีความสุข มีเกียรติ์มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไมใชครู

เที่ยวไปชี้นิ้วใหเด็กทํา วาตองอยางโนนอยางนี้ แตผลสุดทายเด็กไมไดอะไร

เลย เพราะมัวแตทําตามคําสั่ง ไมไดคิดเอง  เราตองใหเด็กรูสึกวา ”เขาก็ทําได” 

อ.สมพงศ สงวนพงศ 
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และในการทํางานรวมกันของเด็ก แมจะมีปญหาอุปสรรคเหมือนกัน แตมันก็

เปนการคัดกรองเด็ก ทําใหเราไดเห็นศักยภาพของเด็กที่แทจริง 

 ในชวงแรกๆที่ไดทํากิจกรรม เด็กที่ เขามารวมเปนเด็กที่อยูใน

โปรแกรม (วิชาเลือก) ทายๆ โดยเฉพาะเด็กเกษตร กลุมนี้ไมใชเด็กเรียน 

(เรียนไมเกง) แตเมื่อเด็กพวกนี้มาทํากิจกรรมก็มีความเดน ความเกงข้ึนมา 

เปนหนึ่งในเร่ืองของผูนําทางดานกิจกรรม หลังๆเด็กเรียน (เด็กเรียนเกง เด็ก

แผนวิทย - คณิต) ก็บอกวาเด็กกลุมทํากิจกรรมพวกนี้เปนเด็กอาจารยสมพงศ  

พอผานไปสองรุน กลุมที่ทํากิจกรรมนี้ไปเรียนตอที่สถาบันอ่ืน ก็เห็น

ไดชัดวาเขามีฐานที่แนนสามารถที่จะไปตอยอดไดเลย เชน บางคนไปเรียนป

แรกก็ไดเปนรองนายกองคการนิสิตนักศึกษาแลว บางคนก็ไปมีบทบาทอยูใน

สถาบันที่เขาไปเรียนตออยางเห็นไดชัด เมื่อเขากลับมาเย่ียมโรงเรียนก็มาเลา

ใหครูฟง เราก็เอาสิ่งเหลานี้ไปประกาศหนาแถว หรือเอาสิ่งเหลานี้ไปติดตาม

ปายประกาศในโรงเรียน เปนตัวกระตุนใหเด็กเห็นความสําคัญของการทํา

กิจกรรม ซึ่งก็เห็นไดชัดวา เด็กที่ทํากิจกรรมมีการ “บมเพาะภาวะผูนํา” ไดดี  

พอมาชวงหลังระบบโรงเรียนไมคอยใหความสําคัญกับกิจกรรม และ

ประกอบกับครูที่ทําแบบทุมเทจริงๆ หาไดยากลงเร่ือยๆ อาจจะเพราะมีภาระ

มาก และเร่ืองของเศรษฐกิจรัดตัวดวย อาจารยสมพงศยังสะทอนใหฟงวา 

ในปจุบันครูทํางานเพื่อข้ันเพื่อเงินเดือนมากกวาทําเพื่อเด็กจริงๆ หรือการ

ทุมเทเพื่อเด็กดวยอุดมการณของความเปนครูมีนอย 

กระตุนการเรียนรู ดูตัวอยางจากชุมชนลําสินธุ 

 การจะสรางชุมชนที่บมเพาะเด็กได หมายความวาชุมชนจะตองเรียนรู

และเปนแหลงบมเพาะ มีสภาพแวดลอมและมีตัวอยางผูใหญดีๆที่เด็กเห็นแลว

สรางแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุนใหชุมชนไสตนทงมีการเรียนรูและยกระดับ

ตัวเองไปเร่ือยๆ  จากที่เคยไดไปสัมผัสกับชุมชนตนแบบ ที่ตอสูมาจนประสบ
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ความสําเร็จคือ ตําบลลําสินธุ กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ก็พา

ชาวบานไสตนทงไปเรียนรูดูแบบอยาง 

อาจารยเลาใหฟงวา ในยุคหนึ่งชุมชนลําสินธุซึ่งตั้งอยูระหวางเขต

ภูเขากับเขตชุมชน และเปนพื้นที่สีแดง ในเขตภูเขาเปนพื้นที่คอมมิวนิสต ใน

เขตเมืองเปนชุมชนที่มีเจาหนาที่รัฐคอยดูแล พวกคอมมิวนิสตหาวาชาวบาน

เปนสายใหกับตํารวจ ตํารวจก็หาวาชาวบานเปนสายใหกับคอมมิวนิสต ทําให

มีปญหามาก สิ่งที่สูญเสียคือ ชาวบานถูกฆาตายไมเวนแตละวัน ตองสั่งเวย

ชีวิตไปหลายพันศพ (ที่เรียกวาถังแดง) เมื่อมีปญหาแบบนี้คนที่ยังอยูก็คิดถึง

ความอยูรอด กลุมเยาวชนจึงรวมตัวกัน คิดวางแผนหาวิธีการที่จะอยูใหได  

กระบวนการพัฒนาของเยาวชนก็เร่ิมตนตั้งแตนั้นมา ทําใหมีจุดยืน

ของกลุมที่เขมแข็ง มีความรัก สามัคคี มีการพัฒนาในทุกๆ ดานทั้งสาธารนสุข 

การศึกษา หรืออาชีพ โดยเฉพาะในเร่ืองของอาชีพที่ทําใหเขาอยูไดในชุมชน 

บทเรียนของลําสินธุเขาผานการบมเพาะมาได เพราะผานความยากลําบาก

มากมายอยางแสนสาหัสรวมกัน แตถึงกระนั้นก็ใชเวลาถึง 25 ป จึงจะประสบ

ความสําเร็จและปนชุมชนเขมข็งที่สามารถเปนตนแบบใหกับชุมชนอ่ืนได 

กลุมสรางสุขชุมชนบานไสตนทง 

ชุมชนบานไสตนทง (ไส ภาษาใต 

แปลวา ปาละเมาะ) ตั้งอยูที่ตําบลทายสําเภา 

อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เสนทางของ

ชุมชนสรางสุขแหงนี้ เร่ิมข้ึนจาก ประธานกลุม

คือ อาจารยสมพงศ สงวนพงศ อดีต

ขาราชการครูที่เกษียณกอนกําหนด เพราะ

รูสึกอึดอัดกับระบบการศึกษา  

อาจารยสมพงศเลาวา ระหวางที่เปนครูนั้นไดคลุกคลีกับเด็กนักเรียน 

พานักเรียนทํากิจกรรมที่เปนประโยชน ขณะเดียวกันก็มักมีคําถามในใจกับ
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ระบบใหญทั้งระบบของ “การศึกษา” วามันใชหรือ เปนแนวทางที่ถูกตองจริง

หรือ ทําไมการศึกษาจึงทําใหคนหันหลังท้ิง “ถิ่น” ของตนมากขึ้นทุก

ขณะ ย่ิงเมื่อสภาพสังคมเปล่ียนไปคําถามในใจดูจะชัดเจนข้ึนทุกทีเชนกัน แต

ไมเคยชัดในคําตอบที่จะแกปญหาเหลานั้นได อาจารยจึงคิดวาเรานาจะเร่ิม

จากตัวเองนี่แหละ จะตองมีโรงเรียนของตัวเอง ไมใชโรงเรียนที่หวังเอากําไรแต

อยางใด หากแตเปน “โรงเรียนชีวิต” เมื่อกลับมาหันดูบานหรือชุมชนที่

ตนเองอยู ก็ยังอยูในสภาพติดลบ ไมวาจะเปนปญหาเด็ก เยาวชน ที่เมื่อไป

เรียนในมหาวิทยาลัยแลวกลายเปนเด็กที่ “ไมรูจักหวัน” คือไมรูจักตะวัน 

หมายถึงไมรูเร่ืองราวอะไร เอาแตสนุกสนาน      

เมื่อใหเวลาตนเองพิจารณาใครครวญ ก็พอจะเห็นแสงสวางปลาย

อุโมงคอยูบาง ไปปรึกษาพระอาจารยสุวรรณ วัดปายาง เร่ืองการทําปุยหมัก 

นับวาเปนกิจกรรมแรกๆ ที่ดึงเอาญาติพี่นองมารวมกันทํากอน  

เมื่อทําๆ ไปก็เร่ิมคิดตอวากลุมของเราคงไมนาจะเปนการรวมกลุม

เร่ืองปุยอยางเดียว นาจะมีกิจกรรมอ่ืนมาตอยอดในความเปน“กลุม” ที่เร่ิม

เหนียวแนนของเราได จึงไดรวมตัวกับพรรคพวกที่มี “ใจ” คลายๆ กันมารวม

กันคิดทํา “คายเด็ก” คายนี้จัดข้ึนชวงปดเทอม เอาลูกหลานในชุมชนญาติพี่

นองนั่นแหละ เพราะพูดกันงายดี โดยนําเด็ก อายุตั้งแต 9-13 ปมาเขาคาย

ประมาณ 20 กวาคน 5 วัน 4 คืน พอแมไมตองเสียเงิน อยากใหลูกไดกินอะไร

ก็เอามาสมทบ  

การเขาคายคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใหเกิดความอบอุนใน

ครอบครัว ชุมชน อาจารยมีความเชื่อวา “ถาครอบครัวอบอุน จะทําอะไรก็

ไมยาก” ปรากฏวาพอทําคายไดเห็นสิ่งที่ตามมาเกินคาด นั่นคือ พอก็มา

เตรียมสถานที่ แมมาอยูในครัวทํากับขาว คนแกคนเฒามาเลาเร่ืองเกาๆ ให

ลูกหลานฟง เรียกวาทุกฝายมีสวนรวม กิจกรรมเขาคายก็ไมไดคิดอะไรไกลตัว 

เนนใหเด็กๆ ไดรูจักตัวเอง รูจักชุมชน รูจักโลก และท่ีสําคัญ “รูดี รูชั่ว” 
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เพ่ือเปนภูมิคุมกันนั่นเอง โครงการคายเติบโตอยางคอยเปนคอยไป มี

ความสัมพันธ ความอบอุนในครอบครัว ชุมชน เปนน้ําหลอเล้ียง  

ชุมชนสรางสุขบานไสตันทง ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งลวน

แลวแตสรางข้ึนเพื่อตอบโจทยในใจของคนในชุมชนนั้นเอง ไมวาจะเร่ือง พอ 

แม ลูก ดนตรี กีฬา โดยเฉพาะเร่ืองดนตรี มีการนําดนตรีพื้นบาน “วงไหดํา” 

มาเปนจุดขาย เด็กๆ เร่ิมสนใจและเร่ิมหัดกันอยางเอาจริง จนทุกวันนี้สามารถ

ออกงานไดอยางสบาย เรียกวา “วงไหดําจิ๋ว” (จิ๋ว หมายถึง สมาชิกในวงเปน

เด็กๆ หาใชไหใบจิ๋วไม)                 

ความเข็มแข็งของกลุมสะทอนไดจากคําพูดของสมาชิก ที่มาจากฐาน

คิดที่เขมแข็ง อ.สมพงศ เลาวา ที่กลุมของเราเข็มแข็งมาขนาดนี้ เรามีหลักคิดที

ยึดเหนี่ยวที่วา “งานหรือกิจกรรมใดที่เขามาในกลุม ถาดูแลวจะทําใหกลุมไมมี

ความสุข เราจะตองใหกลุมตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ”  

นี่คือสิ่งที่คนในชุมชนชวยกันสรางข้ึนดวย “พลัง” ของตนเองอยาง

แทจริง จึงมั่นใจ และกลาที่จะประกาศความมีศักดิ์ศรีของตนเองไดอยางไม

อายใคร   

การเสริมสรางใหเกิดพลังชุมชน เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา

ชุมชน ไมเพียงกอใหเกิดการเรียนรู แบบมีสวนรวมเทานั้น ยังตองมีการ

มีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนอยางตอเนื่อง ในการรวมคิด รวมทํา และ

พัฒนาชุมชน ซ่ึงจะกอใหเกิดพลังการจัดการ และเกิดองคกรชุมชนขึ้น 

โดยความสมัครใจ และมีการจัดการท่ีดี โดยสมาชิกชุมชนเปนผูบริหาร

จัดการกันเอง ซ่ึงเปนเสมือนสัญญาประชาคม ในการแสดงพลังชุมชน 
เปนศูนยกลางการประสานงาน ท้ังภายในชุมชน และเครือขายภายนอก

ชุมชน อีกท้ังยังเปนองคกรชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีตอเนื่อง และ

ยั่งยืนตอไป 
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สรางสุขใหชุมชน ดวยคนในชุมชน 

“กลุมนี้พวกเราสรางขึ้นเอง ไมเกี่ยวกับราชการทําใหนะ” นี่คือคํา

บอกเลาของสมาชิกคนหนึ่งในกลุม...   

กลุมสรางสุขชุมชนไสตนทง เกิด

จากความคิดของคนกลุมเล็กๆ นําโดย อ.

สมพงศ สงวนพงศ เมื่อยอนกลับไปถึง

เสนทางของไสตนทง อาจารยสมพงศได

รวมกลุมครอบครัวแกนนํา โดยมากแลว

จะอยูในกลุมเครือญาติ มาพัฒนาฐานคิด 

ฐานการอยูรวมกัน ปฏิบัติโดยเนนพัฒนา

แกนนําเยาวชน หรือการสรางแกนนําให

เกิดความเขมแข็ง ตอนนี้ก็ดําเนินการมา

พอสมควรแลว ก็ถือวากลุมสรางสุขมีผลที่

นาพอใจในเร่ืองของรูปธรรมและการ

สรางความศัทธา ความเชื่อมั่น แกบุคคล

ร อ บ ข า ง ค น ใ น ชุ ม ช น ที่ เ ร่ิ ม เ ห็ น

ความสําคัญมากข้ึน  

พูดถึงเปาหมายในการบมเพาะเยาวชน อาจารยสมพงศบอกวา จะทํา

อยางไรใหเยาวชนไดอยูกับชุมชนไดอยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และดํารงชีวิตอยู

ไดอยางมีความสุข เพราะถึงเขาจะไปเรียนหรือทํางานที่อ่ืน ก็ตองกลับมาอยูที่

บานเกิดอยูดี อาจารยมีความเห็นวาการศึกษาในระบบกําลังจะถึงที่สุดของ

เสนทางการบมเพาะเยาวชนแลว 

“หลักๆ ก็คือทําใหชุมชนเราอยูเย็นเปนสุข ชุมชนจะอยูเย็นเปนสุข 

ครอบครัวก็ตองมีความสุข ถาครอบครัวไมมีความสุขจะมีแรงไปทําอะไร แลวก็

อยากใหชุมชนอยูเย็นเปนสุข ครอบครัวก็ตองเปนหนวยหลัก ก็มาดูที่
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ครอบครัว พอ แม ลูก ถามาแตพออยางเดียว แมไมเห็นดวย ลูกไมเอาดวย 

ไมได มาแตแมอยางเดียวก็ไมได” 

 อาจารยสมพงศตั้งเปาไววาจะใชเวลาอยางนอย 15 ป ในการสราง

ชุมชนและการพัฒนาดานตางๆ แตก็ไมรูจะดําเนินการไดถึงไหน เพราะปญหา

ที่เจอคือ ทําอยางไรใหตัวแกนนําเขมแข็ง โดยมีหลักคิด รูปแบบ วิธีการ 

แตการทําก็ตองใชเวลา เพราะตองสรางความเชื่อมั่นดวยตัวของเขาเอง 

ทามกลางบริบทที่คนรุนใหมในชุมชนมีโอกาสถูกดึงออกนอกลูนอกทางได

ตลอดเวลา โดยคนรอบขาง พอแม สังคม วิถีชีวิต หรือปจจัยอ่ืนๆอีกตางๆ

นานาที่มีบทบาทชีวิตเยาวชน 

 สิ่งดึงดูดตางๆแมจะมีอิทธิพล แตสิ่งที่สําคัญซึ่งมีผลมากที่สุดคือ 

ผูใหญไมคอยใหความไววางใจ หรือไมคอยใหโอกาส ขาดความเชื่อมั่นใน

ตัวเด็ก ชอบมองในแงลบ ทําใหไมมีอะไรไปดึงเขากลับมา เพราะฉะนั้นจึง

ถือเปนเร่ืองยากในการบมเพาะเด็กและเยาวชน เพราะขนาดในโรงเรียนเอง

อาจารยสมพงศก็ยังตองใชเวลาเปน 10 ป ถึงจะพัฒนาทักษะของเด็กใหมี

ความเชื่อมั่น เด็กไดคิดเอง ไดทําอะไรเอง นี่เปนกิจกรรมของโรงเรียนเอง ถา

ย่ิงในชุมชน องคประกอบ ตัวแปร และปจจัยตางๆ จะเยอะกวามากเลยทีเดียว 

ดังนั้น การบมเพาะเด็กและเยาวชนจึงตองใชเวลาในการสรางความ

เชื่อมั่น ศรัทธา จึงจะบมเพาะ “เมล็ดพันธุแหงความดีงาม” ใหเกิดแก

ชุมชนได   

การรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือดานอาชีพในชุมชน 

ไสตนทงเปนชุมชนที่มีกิจกรรมสรางสุขของคนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจาก

การรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อตองการแกปญหาของตัวเอง แมสภาพ

ของชุมชนโดยทั่วไปจะไมใชสภาพที่ยากจนหรือลําบากมาก แตทวาเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมจนกระทั่งความสุขที่เกิดข้ึนในอดีตเร่ิมหายลงไปทุกที 

และสภาพของชุมชนไสตนทงดําเนินไปเร่ือยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งเร่ิมมีคนเห็น
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ปรากฏการณดังกลาวและคิดที่จะพัฒนาชุมชนไสตนทงข้ึนมาใหมใหสามารถ

ดํารงสภาพของความสุขตอไป 

แตการสรางชุมชนใหเปนสุขไมสามารถกระทําไดโดยปจเฉกบุคคล

จําเปนตองมีการรวมกลุมเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นกลุมสรางสุขไสตนทงจึงคอยๆ

เกิดการรวมตัวและจัดตั้งเปนกลุมเล็กๆ เพื่อที่จะทํากิจกรรมฟนคนและฟน

สภาพแวดลอมควบคูกันไป  

ชุมชนไสตนทงเร่ิมทํากิจกรรมเกษตรชีวภาพเปนกิจกรรมแรกๆ เพื่อ

ฟนสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง รวมทั้งเปนเคร่ืองมือใหเกิดการปรับเปล่ียน

วิธีคิดเกี่ยวกับการใชชีวิตและการอนุรักษธรรมชาติ โดยที่ใชรูปแบบการ

ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป และรวมกลุมจากบรรดาเครือญาติกอนแลวจึง

คอยขยายไปสูคนอ่ืนๆ  

อาจารยสมพงศ เลาวา ป ๒๕๔๖ เร่ิมดวยการตั้งกลุมไดสมาชิก ๒๕ 

คน นองเขยมีเรือนเกาอยูแลว จึงทําปุยหมักแบบกลบ ปรากฏวาใชแรงมาก 

เวลากลบคนจะไมมาชวยกันทํา ไปปรึกษาพระอาจารยสุวรรณ ที่วัดปายาง

เร่ืองทําปุยหมัก พระอาจารยสุวรรณก็แนะนําวา ใสกระสอบหลวมๆ วางเปน

ชั้นก็ไดไมตองพลิก ระหวางนั้น มีสมาชิกคนหนึ่ง ปลูกหมาก จะโคนตน จึงไป

ขอไว เอาเพื่อนสมาชิกดวยกันตัด เล่ือย ฯลฯ ชวยกันทําอยู ๒ สัปดาห จึงได

ชั้นวางกระสอบปุย แลวพระอาจารยสุวรรณก็พาทีมมาสอน พวกเราก็พาทีมทํา

กัน  ปรากฏวาการทําเปน “ปุยหมักแหง” เห็นผลชัดวาคนชอบ เพราะใชงาย 
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ทําปุยอยูครบปก็มาคิดวา เราจะ

ทําแตปุยกันอยางเดียวหรือ เราจะมีแปลง

สาธิตใหเขาดูดวยหรือไม อาจจะเปน

แปลงผัก แปลงเพาะชําก็ได เลยนําไปสู

การหาคนมาทําแปลงสาธิต โดยจะปลูก

ในปายางใหมของนองสาว มีคนมาปลูก

กัน ๓ คน ไดถั่วไรคางจากเขาหินซอนมา

ปลูกข้ึนฝกขาวๆ งอกงามดี ดีปลีก็ข้ึนสวย 

คะนา ผักกวางตุงก็งามดี 

สมาชิกกลุมนี้  นัดทําปุยจะมา 

แตนัดทําอยางอ่ืนไมคอยมา รวมทั้งการ

ปลูกผักดวย แตเมื่อผักงอกงามไดผลดี 

อาจารยก็ใหทุกคนเก็บไปกินได แตคนที่

ไมไดมาปลูกก็ไมกลาเก็บ ตองเก็บไปให  

ทําเร่ืองแปลงสาธิตมา ๑ ป ก็จะ

ตั้งชื่อกลุมกัน มีแตคนเสนอวาตั้งชื่อเปน

กลุมปุยหมัก อาจารยเห็นวาเราเปาหมาย

ของเราไมไดแคทําปุย เลยเสนอวาตั้งเปน

กลุมสรางสุข แตแพโหวต จึงตองตั้งเปน

กลุมปุยหมักข้ึนมากอน 

ดูทาทางวาฝนจะเปนจริงไดยาก 

จึงลองออกมามองดูกลุมใหม พบคนที่ไส

ตนทงนี้ มีความเปนกลุมเปนกอนอยูแลว 

เกาะเกี่ยวกัน ๘ ครอบครัวเหนียวแนน 

เรามาตอยอดได ไมตองไปตั้งกลุมใหม  

การทําปุยหมักแหงชีวภาพ 

วัสดุท่ีใช :  

1. มูลสัตวแหงละเอียด 1 ปบ 

2. แกลบดํา 1 ปบ 

3. รําละเอียด 1 กก. 

4. เศษพืชหรือวัสดทุี่หาไดงายใน

ทองถิ่น 1 ปบ เชน ฟางขาว เปลือกถั่ว

เหลือง ข้ีเลื่อย ขุยมะพราว ฯลฯ อยาง

ใดอยางหน่ึง 

5. นํ้าหมักชีวภาพ 2 ชอนแกง 

6. กากนํ้าตาล 2 ชอนแกง 

7. นํ้าประมาณ 10 ลิตร 

วิธีทํา : 

1. คลุกเคลาวสัดุใหเขากัน รดนํ้าที่ผสม

นํ้าหมักชีวภาพ และกากนํ้าตาลตาม

อัตราสวนใหทั่วกองวัสด ุ

2. กองปุยใหสูงประมาณ 20 – 30 ซม. 

คลุมดวยกระสอบปานที่ชุมนํ้า ทิ้งไว 3 

วัน หากปุยหมักยอยสลายเสรจ็สมบูรณ

แลวนําไปใชได 

วิธีใช : 

1. ผสมดินเตรยีมแปลงปลูกพืช อัตรา

ปุย 1 กก./ตารางเมตร 

2. ใชรองกนหลุมกอนปลูกพืชผักที่มี

อายุเกิน 2 เดือน ประมาณ 1 กํามือ/

หลุม 

3. หวานบรเิวณรองทรงพุมของไมผล 

ไมยืนตน อัตรา 3 – 5 กก./ตน ข้ึนอยู

กับอายุและขนาดทรงพุม ไมผล 
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เมื่ออาจารยสมพงศ เห็นวากลุมนี้ซึ่งเปนเพื่อนของนองชาย (เปน

สมาชิกในกลุมปุยชีวภาพดวย) ที่มีความเปนธรรมชาติของความเปนกลุมอยู

แลว การรวมตัวของคนกลุมเล็กๆ ดวยพลังเชนนี้ นาจะเชื่อมตอในการสราง

ชุมชนที่เปนสุขอยางที่เคยเห็นในอดีตได จึงนําแนวความคิดนี้มาปรึกษา กลุม

ก็เห็นดวยกับแนวความคิดของอาจารย จึงตั้งกลุมข้ึนในป 2548 

ลุงสุพจน ยาจาติ บอกกับเราวา กอนหนานี้ไมไดเปนระบบกลุม แต

เปนระบบเครือญาติที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน บานไหนทําอะไรก็ไปชวยกัน มี

อะไรก็แลกเปล่ียนกัน งานสนุกสนานก็มี ศิลปะพื้นบาน ไมเลนการพนัน แต

ยังไมถึงข้ันปลอดอบายมุขไปเสียทีเดียว 

ปจจุบัน ชุมชนไสตนทงมีการดําเนินกิจกรรมหลากหลายและมี

สมาชิกเพิ่มมากข้ึน เชน กิจกรรมเกษตรชีวภาพ  กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม

ฟนวัฒนธรรมชุมชน เปนตน หากเราเดินเขาไปในชุมชนไสตนทง เราจะพบ

สภาพแวดลอมที่นาอยู ผูคนมีน้ําใจใหแกกันและมีการรวมมือกันทํากิจกรรม

อยูเสมอ เพราะฉะนั้นกิจกรรมของที่นี่ซึ่งเกิดข้ึนในรอบประมาณ ๕ ปทําใหฟน

คนและสิ่งแวดลอมไดในระดับหนึ่ง 

 

 

 

ปจจัยสูความสาํเร็จในการรวมกลุมของชุมชน :  

1. มีผูนําท่ีเอาจริงเอาจัง เห็นประโยชนของชุมชนสวนรวม 

2. มีกลไกในการขับเคลื่อน มีเครื่องมือในการสรางการเรียนรู 

3. มีตัวอยางรูปธรรม มีความสาํเร็จใหเห็น มีผูนําทําเปนแบบอยาง 

4. มีความเชื่อม่ันและศรัทธา ซ่ึงกันและกัน     

5. มีความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน 
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จากชุมชน สูเยาวชนสรางสุข 

กิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่งของชุมชนไสตนทง คือ กิจกรรมการ

สรางเยาวชน  ผูนําชุมชนที่นี่คอนขางใหความสําคัญกับการพัฒนาเยาวชน

มาก โดยมองวากิจกรรมของเยาวชนไมจําเปนตองรอใหหนวยงานรัฐมา

ชวยเหลือแตวาเปนหนาที่ของผูใหญที่จะตองสรางใหเด็กในวันนี้เปนเด็กที่ดีใน

วันนี้ใหได  เพราะฉะนั้นกิจกรรมการสรางสุขของที่นี่จึงรวมถึงการสรางสุขของ

เยาวชนดวย กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนอยูภายใตฐานคิดการทําใหเยาวชนมี

กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและเปนกิจกรรมการสรางสุขดวย  การทํากิจกรรม

ของเยาวชนจึงเปนการเรียนและแลนปะปนกันไป ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน 

และเปนการทํางานในทามกลางความสุข   

จากกระบวนการทํางานของกิจกรรมเยาวชนทําใหกิจกรรมเหลานี้

กลายเปนการฝกเยาวชนใหสามารถมีทักษะในการวางแผน การระดม

ความคิด การทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนตน  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไดมาจากการทํา

กิจกรรมของเยาวชนแทบทั้งสิ้น แมวาการทํากิจกรรมในแตละคร้ังจะมีผูใหญ

มาชวยหนุนเสริมแตทวาก็เปนการเสริมเพื่อสนับสนุนใหกลุมเยาวชนสามารถ

พัฒนาทักษะและความรูตางๆเพื่อที่จะสามารถกาวหนาตอไปได 

นองจูนแกนนํากลุมเยาวชนที่ไสตนทง เลาใหฟงวา ในชวงแรกของ

การทํากิจกรรมจะมีผูใหญเขามาชวยในการทํางาน ทําหนาที่เสมือนพี่เล้ียง

ใหกับเรา ในชวงหลังผูใหญจะปลอยใหเราทํางานกันเองมากข้ึนเพราะเห็นวา

เราทําไดและอยากฝกพวกเราใหเติบโตและกาวหนาไดดวย 

ผูใหญที่นี่ใจดี มองเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

ที่ย่ังยืนประการหนึ่งนั่นคือการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนใหเกิดข้ึนกอน  

เพราะเขาเหลานี้จะเปนกําลังที่สําคัญตอชุมชนในวันขางหนา  กิจกรรมเกือบ

ทุกอยางที่ชุมชนออกแบบใหเกิดข้ึนจะมีเยาวชนเขาไปมีสวนรวมดวยเสมอ 

เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชุมชนไสตนทงจึงไม ใช
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กระบวนการพัฒนาที่แยกออกมาจากกระบวนทั้งหมดแตถือเปนภารกิจที่รวม

อยูกับกลุมสรางสุขไสตนทง 

จนมาถึงวันนี้กิจกรรมของเยาวชนที่นี่ไดขยายออกไปเชื่อมโยงกับ

พื้นที่ อ่ืนๆอยางนาสนใจ และยังไดขยายการมีสวนรวมเขาไปสูกิจกรรม

ภายนอกพื้นที่ ที่นี่จึงกลายเปนแหลงบมเพาะเยาวชนเพื่อใหเขามีความพรอม

ในการออกไปเรียนรูกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางเทาทัน และรูจักที่จะ

เรียนรูดวย แมวาจะเปนกลุมเล็กๆแตทวาเยาวชนของที่นี่เมื่อออกไปเรียนใน

โรงเรียนอ่ืนๆก็มักจะเปนผูนํา  

 การไดเห็นเยาวชนเติบโตและมีการเรียนรูที่ดีทําใหผูปกครองเกิด

ความสุข ความสบายใจเนื่องจากวาพวกเขาเห็นลูกหลานของตัวเองทําในสิ่งที่

ดีๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการพัฒนาเยาวชนสามารถสรางใหเหลา

เยาวชนเปล่ียนแปลงตัวเองในหลายๆดาน เชน การกลาแสดงออกมากข้ึน 

การรูจักคิด  การทํางานรวมกับผูอ่ืนๆ และการแสวงหารเรียนรูในสิ่งที่ดี 

ปรากฏการณเหลานี้คือสิ่งที่เกิดข้ึนกับกลุมสรางสุขไสตนทง  ปญหาเยาวชนที่

เกิดข้ึนในสถานที่อ่ืนๆ จะไมเกิดข้ึนในสถานที่แหงนี้ เชน ยาเสพติด การลัก

ขโมย  เยาวชนที่นี่เปนลูกที่ดีของพอแม และเปนกําลังที่สําคัญในการสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน   เพราะฉะนั้นกิจกรรมเหลานี้จึงไดรับการสนับสนุน

จากผูปกครองอยางเต็มที่ 

 ปญหาการทุกขใจที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ งของผู เปนแมก็คือ

พฤติกรรมของลูก หากลูกมีการเรียนรูที่ดีก็จะทําใหพอแมเบาใจและวางใจ

สามารถทําอยางอ่ืนไดอยางวางใจ  เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาเยาวชนจึง

ไมไดเปนเร่ืองที่แยกออกอยางเด็ดขาดจากวิถีชีวิตของผูใหญโดยรวมแตทวา

เปนองคประกอบที่สําคัญในการสนับสนุนใหผูใหญทําเร่ืองอ่ืนๆอยาวางใจ

เพราะไมตองหวงกังวลกับลูกหลานชุมชนที่นี่จึงเนนเปนพิเศษสําหรับกิจกรรม

การพัฒนาเยาวชน 
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จากกลุมสรางสุข...สูโรงเรียนชีวิต 

มนุษยมีความสงสัยใครรูโดยธรรมชาติต้ังแตเกิดจนตาย และ

มนุษยมีการเรียนรูไดตลอดชีวิต ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ

กันอยางเปนระบบ และไมเปนระบบ จากเพ่ือนสูเพ่ือน จากพอ แม ลูก 

จากผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น... ทุกคนลวนมีประสบการณท้ังทางตรงและ

ออมไมเหมือนกัน ฉะนั้น คน 2 คน จึงสามารถเปนไดท้ังศิษยและครูใหกัน

และกันได รวมท้ังสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู หรือสถานการณตางๆ ก็เปน

ครูของเราได ถาเรารูจักท่ีจะเรียนรูกับมัน การเรียนรูจึงอยูในวิถีชีวิตของ

เราอยูตลอดเวลา… 

กอนจะมาสูเสนทางแหงการสรางสุขของชุมชน อาจารยเลายอนไปถึง

ประสบการณของตนเองวา คอนขางจะผิดหวังกับโรงเรียนในระบบ ที่ไมได

ปลูกฝงเร่ืองราวของชีวิต หากปลูกฝงแตวิชาการความรู แกงแยงแขงขัน ชิงดีชิง

เดน  

“ไมไดมีตรงไหนบอกวา เอ็ง

ตองออกไปใชชี วิตในสังคมอยางมี

ความสุขนะ ตองใหเกียรติกัน ตอง

เสียสละนะ ตองไมเห็นแกตัว ตรงนี้จะ

ไมมีใครสอนในโรงเรียน ย่ิงเดี๋ยวนี้ย่ิงไม

เห็น ไมกลาสอนดวยซ้ําบางคน นี่คือ

โรงเรียนในระบบ ทีนี้พอมาเจอของจริง 

พอมาใชชีวิตจริงๆ มันจะอยูกันได มีความสุขได มันตองเกื้อกูล ตองเอื้อ

อาทร ตองชวยเหลือ ในโรงเรียนไมวาครูไมวาเด็กมันเปนอีกเร่ือง เมื่อกอน

ยังดีสมัยเด็กๆ รุนเรามันมีวิชาหนาที่พลเมือง หนาที่พลเมืองอยูกันยังไงใหอยู

กันไดอยางสงบ แตเดี๋ยวนี้มีที่ไหน วิชาที่ไมไดสอบเอ็นทรานส คนในสังคมจึง

ขาดศีลธรรม คุณธรรม มือใครยาวสาวไดสาวเอา” 
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จึงเปนที่มาของโรงเรียนชีวิตแหงนี้ อาจารยชี้ใหดูมุมที่ตั้งปายซึ่ง

มองเห็นเปนเนินดิน มีตนไมประดับอยู พอดีเราเขามาขางหลัง เลยไมเห็น 

ตรงมุมโนนมีปาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่นี่ไมมีอาคารเรียน แตทุกอยางที่อยูในบริเวณนี้เปนแหลงเรียนรูได

ทั้งนั้น ไมวาจะเปนเร่ืองของอาชีพ ปลาดุก สวนผลไม ผัก ปุย สวนปา สมาชิก

ของที่นี่เปนไดทั้งครู และนักเรียน “ถามาตรงนี้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน นี่ก็ถือ

วาเปนการเรียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตแลว” 

จากนั้นอาจารยก็ชี้ไปที่ควายปน “ที่นอนดําอยูนี่ มีเร่ืองราวที่สามารถ

มาเรียนรู เรียน 3 ชั่วโมงก็ไมจบ พูดถึงตรงนี้วาทําไมมีควายตัวนี้นอนอยู มัน

มีที่มาที่ไป ทําไมศาลานี้มันเปนมายังไง” โดยอาจารยมองวา คนทุกคนมีองค

ความรูของตนเอง ก็มาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน ทํายังไงใหอยูกันได  

“ผมผิดหวังกับอะไรตางๆ ที่หนวยงานราชการไปสรางไปทําไวแลวมัน

ก็กลายเปนอนุสาวรีย มันตาย มันไมมีชีวิต เคยเห็นไหม ศูนยนั่นศูนยนี่ ไอ

“โรงเรียนชีวิต” 

 

“แหลงมั่วสุมทางปญญาและความคิด 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม” 
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นั่นไอนี่ ราง เราก็มาคุยกันวาของเราตองมีชีวิต มาเมื่อไหรก็มีคน ตองเจอ 

ตองเห็น ตองไดพูดไดคุย” 

 สมาชิกที่เปนหลักอยูมีประมาณ 10 กวาครอบครัว ที่ตองบอกเปน

ครอบครัวเพราะวา ทุกคนทุกวัยในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันที่นี่หมด ไมวา

จะเพิ่งหัดเดินไปจนกระทั่งถึงรุนขาเร่ิมออนแรง 

 “พอสมาชิกกลุมเขาเห็นวา มีคุณคา ไดเร่ืองไดราว เขาก็ไปคุย พอไป

คุย หมูอ่ืนๆ เขากม็า เราไมรับสมัคร เราไดอยากไดคนท่ีเขาเห็นวาเขาทาก็

มา มาแลวเขามีสุข ไมใชมาแลวเขาเปนหวง มีความไมสบายใจ ฉะนั้น

กิจกรรมทุกอยางท่ีนี่เนนทําแลวตองมีความสุข” 

 

 

 

 

 

 

“โรงเรียนชีวิต” เปนเวทีใหคนท่ีอยากจะรูและอยากจะถายทอดความรู

มีโอกาสไดถายทอดพบปะกัน ดวยความสมัครใจและศรัทธาไมมีการบังคับ 

เพ่ือนําประสบการณน้ันไปใชในชีวิตจริง อยากมีความสุข โดยใชภูมิปญญา

เดิมๆ เปนหลักในการคิด การพิจารณาถายทอดโรงเรียนชีวิตท่ีตอบสนอง

ความอยากรูใครรูของคนแลว เรื่องของจิตวิญญาณ ความเปนมนุษยท่ีมี

คุณธรรม ท่ีจะทําใหสังคมมีความสุข ก็จะมีการสงเสริมมาก พอกับทักษะตางๆ 

เชน อาชีพ หรือทักษะตางๆ ในสังคม รูจักความจริงและทรัพยากรท่ีชนบทมี

อยู ไมละท้ิงของดีๆ ท่ีตนมีอยู 
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ครอบครัวสุขสันต ชุมชนเขมแข็ง  
  

 

 
 

 กิจกรรมสรางสุข 

กิจกรรม คือ จุดเริ่มตนของการเรียนรู ท่ีดี ผูใหญหลายคนจึง

เขาใจ และมีการกระตุนและสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม

ตามท่ีเขาถนัด... 

พี่สุณีย จันทรวาสน สมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุมเลาถึงการดําเนิน

กิจกรรมของกลุมวา กิจกรรมที่กลุมจัดอยางนอยๆ ไมต่ํากวาปละ 4 คร้ัง 

ลักษณะของกิจกรรมจะเปนกิจกรรมตามประเพณี เชน วันสงกรานต บุญเดือน

สิบ ลอยกระทง  กิจกรรมดานวัฒนธรรม เชน วงไหดํา มโนราห กิจกรรมที่

สงเสริมความสุขของครอบครัว เชน คายเยาวชน คายครอบครัว รวมไปถึงการ

ชวยงานของวัด โรงเรียน อําเภอ ตามแตเขาจะขอมา  

ครอบครัวสุขสันต ชุมชนเขมแข็ง 
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อาจารยสมพงศ เสริมวา ในตอนแรกมาทํากลุมเฉพาะผูใหญกอน ทํา

ปุย และกิจกรรมอ่ืนๆ สังเกตเห็นวา ชวงปดเทอมฤดูรอน พอผูใหญมาทําปุย 

บรรดาลูกๆ ก็มาปวนเปยน มาชวยทํา มาเย็บกระสอบ ทําโนนทํานี่ ก็เลยเห็น

วา เอะ เด็กพวกนี้เขาวางๆ อยูนาจะทําอะไรสักอยาง  

คายเรียนรูชีวิต 

การจัดคาย โดยท่ัวไปจะประกอบดวยกิจกรรมผสมผสาน

หลากหลายรูปแบบ เนนการเรียนรูอยางสรางสรรค สรางความคิดริเริ่ม 

สรางความใฝรูเรียนรูและความกระตือรือรน เพ่ือแสวงหาความรูของ

เยาวชน นําความรูมาวิเคราะหหาเหตุและผล เปนการแสดงออกซ่ึง

ความคิด การทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา 

ฯลฯ  

ดังนั้น นอกเหนือจากกิจกรรมปุยหมัก 

ปลูกผัก ซึ่งเราทําอยูแลว เพื่อตอเติมความฝนเร่ือง

โรงเรียนชีวิตใหเต็ม อาจารยจึงคิดเร่ือง “คาย

เด็ก” ซึ่งมีความสามารถจะทําได เนื่องจากรูจัก

แหลงวิทยากร ทั้งทีมคุณหมอบัญชา สหทัยมูลนิธิ 

โรงเรียนในพื้นที่ ฯลฯ จึงริเร่ิมจัดงานเขาคายเด็ก

ในชุมชนไสตนทงปแรก  

มีเด็กอายุตั้งแต 9 – 13 ปมาเขาคายรวม 26 คน จัดคายกัน 5 วัน 4 

คืน พอแมไมตองเสียเงิน แตมีอะไรก็เอามาใหลูกตัวเองไดกินกัน ปรากฏวามี

ผูใหญใจดีชวยกันสมทบ โดยใชกองทุนเงินลานมาชวยหลายพันบาท สมทบ

กับที่สหทัยมูลนิธิใหมาอีก 3,000 บาท พระอาจารยสุวรรณใหมา 2,000 บาท 

รวมแลว 8,000 บาท ที่ เหลืออาจารยสมพงศใชเงินบํานาญตัวเองออก  

12,000 บาท 
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จากความคิดวา เด็กควรจะรูจักอะไรบาง ครอบครัวคืออะไร คน

มาจากไหน ทําไมตองมีกลองยาว ทําไมตองมีวัด ตองมีตลาด ตลาดเขา

ทําอะไร โดยเอาเรื่องใกลๆ ตัว อยางเรื่องท่ีเด็กเห็นอยูทุกเมื่อเชื่อวัน แต

เขาไมไดใสใจ มาใหเขาไดเรียนรู อาจารยเชื่อวา “หากครอบครัวอบอุน จะ

ตอเรื่องอะไรก็ได” และเชื่อวา “คนจะมีความสุข สังคมจะมีความสุข ฐาน

สําคัญคือครอบครัว”  และแลว งานคายก็ไดผลเกิดคาด ทุกฝายไดมีสวนรวม 

โดยปูยาตายาย ก็ไดมาเลาเร่ืองราวเกาๆ โบราณใหลูกหลานฟง พอมาเตรียม

สถานที่ แมมาแกงใหลูกกิน 

วิทยากรก็ไมมี พี่เล้ียงก็ไมมี แตอยากทํา ทางกลุมคิดวาทําแลวจะมี

ความสุข คิดอะไรไดก็ทํา พอคิดอยางนี้ได วิทยากรก็ไมตองไปหาที่ไหน ก็คือ 

คนที่อยูในชุมชนนี้แหละ ลุง ปา นา อา  

“อยากใหเด็กเขาเรียนรูชีวิต ศึกษาธรรมชาติ ใหรูวาธรรมชาติเปน

อยางไร จะดูแลธรรมชาติอยางไร ใชชีวิตอยางไรจึงจะอยูแลวมีความสุข อยู

รวมกับเพ่ือนบาน อยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข เราจะเนนในจุดนี้

มากกวา” 

เมื่อเด็กมาเขาคาย ผูปกครอง

ก็ตามมาดูวา เอาลูกเขามาทําอะไร เขา

ชวยอะไรไดบาง ปรากฏวา แมก็มาหุง

ขาวใหลูก พอก็มาทําเต็นท ที่หลับที่

นอน ชวยดูแลโนนดูแลนี่ หลายคนก็คิด

วา เอะ เขาทา เริ่มเห็นความสําคัญวา

ครอบครัวมันเปนหลัก 

พองานคายจบลง เราปงตรงกันหมดวา “เดินมาถูกทางแลว” สิ่งนี้

จะตองเปนกิจกรรมหลักของเรา คร้ังแรกนี้เราลงทุนกันเองเปนหลัก เปนการ

เรียนรู คร้ังตอไปจะทําใหดีกวานี้ มีหลายจุดที่จะตองปรับอยู เชน พี่เล้ียงซึ่ง
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เปนรุนพี่ที่อาสาเขามาดูแลนอง ยังไมมีประสบการณวิทยากรคาย ใชวิธีขูรุน

นอง ทําใหบางคนรองไหก็มี  

จากจุดนี้จึงนําไปสู “คายพ่ีเลี้ยง” ไดวิทยากรจากสหทัยมูลนิธิมาชวย

อบรมให แตดวยความที่เราโลภเกินไป จบคายพี่เล้ียงเราก็วางแผนใหมีคาย

เด็กตอเนื่องกันไปเลย แตละลงจาก 5 วัน 4 คืน เปน 4 วัน 3 คืน  พี่เล้ียงที่ฝก

แลวเหลานี้ เอานองอยู แตตัวเองกรอบ (เหนื่อยมาก) เพราะไมทันไดวางแผน 

และเปนงานหนัก เราก็เลยไดบทเรียน (อีกแลว) 

พี่เล้ียงมีทั้งหมด 14 คน เปนเด็กในชุมชนทั้งหมด อายุระหวาง 15 – 

23 ป ในจํานวนนี้มีคนที่ขยับจากลูกคายข้ึนมา 4 คน แมประสบการณชีวิตของ

ตัวเองยังนอย ทําใหการชวนนองคิด ชวนนองคุยจะทําไดยังไมดี แตถือวานา

พอใจ 

“คายสรางคนและคนก็สรางคาย” เพราะคายทําใหเด็กหลายๆ 

คนมาทํากิจกรรมรวมกัน ไดรวมทุกขรวมสุขกับเพ่ือน กินขาวหมอ

เดียวกัน อาบน้ําดวยกัน เปนความผูกพัน เห็นอกเห็นใจกัน ไดพูดคุย เปด

ใจ ไดเลาความคิดความรูสึกใหเพ่ือนฟง และก็ไดรับฟงเรื่องของคนอื่น มี

การคิดรวมกัน ทํา(งาน)รวมกัน ซ่ึงคงไมมีพบจากการเรียนในหองเรียน 

และการท่ีเด็กๆ ไดเรียนรูกับชาวบาน ไมวาจะเปนประวัติความเปนมา

ของชุมชน ภูมิปญญาชาวบาน ตลอดจนวิถีชีวิต มุมมองการมองโลกในแง

ดี ความมีน้ําใจ... ทําใหเด็กๆ เขาใจเรื่องราวของชุมชนและรูสึกผูกพันกับ

ชุมชนมากขึ้น ไมใชแครูจากตัวอักษรในตํารา แตเปนความรูสึกท่ีจะฝงใน

สํานึกของเด็กๆ และยิ่งไปคายบอยๆ ยิ่งรูสึกผูกพัน และอยากจะทําอะไร

เพ่ือชุมชนและสังคมมากขึ้น 
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ครอบครัวสุขสันตชวงวันแม 
ครอบครัว คือ สถาบันแรกของมนุษยและมีหนาท่ีในการ

ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของสมาชิกทุกคน ท้ังดานรางกาย จิตใจ 

และสังคม ชีวิตคนเราถือกําเนิดขึ้นในครอบครัว โดยมีพอและแมเปน

เบ้ืองตน ต้ังแตวัยทารกผานวัยเด็กและวันรุน จนกระท่ังเปนผูใหญ คนแต

ละคนจะมีบุคลิกภาพเปนแบบใด มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับประสบการณท่ี

ไดรับมาต้ังแตเล็กจนโต จากการมีปฏิสัมพันธของคนในครอบครัวเปน

สําคัญ ดังนั้น ครอบครัวจึงเปนสถาบันท่ีจะทําใหสังคมอยูกันอยางสงบสุข

หรือวุนวาย… 

เมื่อคายเด็กไมไดมีเพียงเด็กเทานั้นที่มาเขาคาย หากยังพวงเอาพอ

แมมาดวย ก็เร่ิมมองเห็นกิจกรรมที่จะทําตอ... 

“พอเห็นวาเขามาอยางนี้  วัน

แมก็เลยจัดคายครอบครัวเสียเลย ในป

เดียวกัน เราจัดคายเยาวชนในชวงปด

เทอม ปดเทอมก็คือ เมษายนเกิดปงวา 

เห็นยายตาเขาก็มาเลาเร่ืองสมัยกอนให

ฟง มาเลานิทาน มารองเพลงกลอมเด็ก

ใหฟ งปบก็ เลยไดความคิด จัดคาย

ค รอบค รั ว  พ อ วั น แม ก็ ไ ด โ อ ก า ส 

ครอบครัวสุขสันตชวงวันแม เอาพอแมลูกเลย พอคน แมคน ลูกกี่คนก็ได ป

แรกมา 26 ครอบครัว พอเอาเขาจริงๆ ไมใชเฉพาะหมูที่ 2 แตมีมาจากคน

ใกลชิดสมาชิกกลุมดวย” 
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สิ่งท่ีจะไดก็คือ ความสัมพันธ

ในครอบครัว ทั้งพอแมลูกจะมาเขาคาย

กัน ในกระบวนการคายมีเกมกระชับ

ความสัมพันธ  ให เขาไดทํากิ จกรรม

รวมกัน มีการพูดความในใจของพอแมลูก 

ลูกก็พูดถึงความในใจที่มีตอพอแม พอแม

ก็พูดถึงความในใจที่มีตอลูก บางสิ่ ง

บางอยางที่บางครอบครัวไมกลาพูดก็

ไดมาพูดกันในตอนนั้น เกิดความเขาใจ

กัน เปนการเขาคายแบบไมเครียด ใช

เวลา 2 วัน 1 คืน ตอนเย็นใหแตละ

ครอบครัวไปทํากับขาวรวมกัน แลวก็

มารวมกิน สวนวันที่สองก็จะพาไปทัศน

ศึกษา ดูงาน แลวก็กลับมาสรุป  

ลุงสุพจน และพี่สุณียบอกตอไปวาแนวคิดก็ คือ ทําอยางไรให

ครอบครัวอยูเปนสุข ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางครอบครัว ได

ชวยเหลือกัน ใหมีความรักความกลมเกลียวระหวางครอบครัวตอ

ครอบครัวในชุมชน 

“ความเปนครอบครัว” เกิดจากความผูกพัน การมีความสัมพันธ

ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว มีความอบอุน ซ่ึงจะเปนรากฐานของการ

พัฒนาครอบครัวใหเปนครอบครัวที่เขมแข็ง... เปนครอบครัวที่สมาชิก

ทุกคนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้งความสัมพันธในครอบครัวที่มี

ภารกิจรวมกันและเก้ือกูลกัน และเปนตัวอยางแกครอบครัวอื่นๆ ซ่ึงจะเปน

ฐานในการสรางความเปนปกแผนม่ันคงใหกับชุมชนและสังคมตอไป 

 

การที่สมาชิกแตละคนปฏิบัติหนาที่

ของตนเองไดอยางเหมาะสม เชน พอ

แม รับผิดชอบในการหารายไดมาเลีย้ง

ครอบครัว ใหความรัก ความอบอุน 

อบรมสั่งสอนลูก และเปนตัวอยางที่ดี

แ ก ลู ก  ใ ห เ ว ล าลู กๆ  ที่ จ ะ พูดคุ ย

ปรึกษาหารือกัน ระหวางสมาชิกใน

บาน และลูกๆ ก็จะตองอยูในโอวาท

ของพอแม สมาชิกทุกคนยึดมั่นใน

คุณธรรม เมตตา กรุณา ประหยัด 

มัธยัสถ เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต การที่

สมาชิกแตละคนมีความผูกพัน รักใคร

กั น เ ช น น้ี  ย อ ม แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า 

ครอบครัวน้ันๆ เปนครอบครัวที่มี

ความสุข 
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เรียนรูจากประเพณี 

ในดานสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต

และสงเสริมศิลปาชีพ ถือไดวาประเพณีทําใหเกิดศิลปวัฒนธรรม ในดาน

จริยธรรม ยังเปนการอบรมสั่งสอน และเปนระเบียบบังคับปฏิบัติเพ่ือ

กอใหเกิดความสงบสุขและความเรียบรอยในสังคม ซ่ึงเปนแนวทางใน

การดํารงชีวิตใหถูกตองเหมาะสมนั่นเอง 

นอกจากคายแลว กิจกรรมที่ชุมชนแหงนี้ทําอยู เปนประจํา คือ 

กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี การละเลน เชน ไหดํา ทับยาว แหหมรับ

เดือนสิบ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) แหเทียนพรรษา ลอยกระทง ฯลฯ  

     

ในทุกๆ ป ชวงเดือนสิบทางภาคใต จะจัดพิธีทําบุญใหกับญาติที่

ลวงลับไปแลว ดวยการที่ชาวบานจะนําอาหารคาวหวานใสหมรับ ซึ่งประกอบ

ไปดวย สิ่งประกอบ 5 อยาง คือขนม ลา ขนมพอง ขนมกง  สะบา และดีซํา 

เพื่อนําไปถวายพระอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษ เพื่อเปนสิริมงคลแก

ครอบครัว หลังจากนั้ก็ยกหมรับใหในพิธีชิงเปรต วากันวาถาใครไดรับประทาน

ขนมตางๆ ที่จัดมา จะเปนสิริมงคลกับตัวเอง ถือวาเปนกิจกรรมสานสัมพันธที่

ดีตอกัน 

แหหมรับ 
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“กิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณี ใครเขารวมก็ได ลอยกระทงเราก็จัด แห

หมรับเดือนสิบเราก็จัด (สํารับที่เขานําไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ 

คลายๆ กับเช็งเมงของจีน) โดยประเพณีของคนทางใตคนนครศรีธรรมราช 

ลูกหลานจะตองเอาขนมพองขนมลามาเย่ียมพอแม ผูใหญ พอวันทําบุญเขาก็

จะจัดหมรับไปวัด ทีนี้ความสะดวกของคนที่จะไปวัด คนเฒาคนแก ของก็เยอะ 

บางทีลูกหลานอยูตางบานตางเมืองมาก็แปบๆ อาจจะทําอยางนั้นไมได ก็เอา

อยางนี้สิพอลูกหลานกลับมาเย่ียมบางทีก็ตองกลับกอนวันไปวัด เอาขนมพอง

ขนมลาที่จะจัดหมรับมารวมกันที่นี่ แลวมาชวยกันจัด แลวก็จัดเปนหมรับ

ใหญๆ 4 หมรับ 4 วัด แลวก็แหไปวัดแตละวัด มีกลองยาวนําไป เมื่อกอนนี้

ครอบครัวหนึ่งเขาก็มีหมรับ ชวงหลังๆ ครอบครัวมันเหลือแตคนแกลูกหลานก็

ออกไปอยูตางที่ตางถิ่น ตรงนี้ก็เขาทาเขาก็พามา ก็ชวยกันจัด เราก็หาอุปกรณ 

กะละมัง แลวก็แหไปถวายวัดตางๆ แทนที่จะไดแควัดเดียวก็ไดตั้ง 4 วัด มัน

เปนประเพณีเกาแก เรายังยึดพิธีการเกาๆ เราอยากใหเยาวชนเขาไดเห็น 

เรียนรูจากของจริง มันเปนการเรียนรูตลอดชีวิต”  
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กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม อาจจะมีความแตกตางกันออกไปใน

แตละทองถิ่น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความตองการของชุมชนนั้นๆ 

เปนสําคัญ แตจะเห็นไดวากิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมเหลานี้ลวนทําให

ชุมชนมีความงดงาม ออนโยน เต็มไปดวยความเอ้ืออาทร ความกตัญูและ

ความเคารพซึ่งกันและกัน…  

กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของไทยสวนใหญจะเกี่ยวของ

กับวัด เชน การทําบุญตักบาตร นําอาหารไปถวายพระ ถือเปนการสืบ

ทอดและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เปนการกลอมจิตใจใหรูจักการให

และเสียสละ สวนการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ ก็เปนการแสดง

ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณผูลวงลับไปแลว หรือการสรงน้ําพระ 

ท้ังพระพุทธรูปและพระสงฆก็เพ่ือความเปนสิริมงคล และเปนการแสดง

ความเคารพตอปูชนียบุคคลผูสืบทอดพระศาสนา การรดน้ําขอพรผูใหญก็

เปนการแสดงความเคารพและความกตัญูตอผูมีพระคุณ เปนการแสดง

ความออนนอมถอมตนทําใหทานเมตตาเอ็นดู และการท่ีทานใหพร ก็เปน

การเตือนสติใหเราเริ่มตนชีวิตดวยความไมประมาท จึงเปนกิจกรรมท่ี

สมควรปฏิบัติเพ่ือสืบทอดความดีงามและคุณคาของประเพณีวัฒนธรรม

นี้ไวสืบไป  
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เยาวชนจึงไมหลุดจากการดูแลของชุมชน 
  

 

 
 

 นําทางดวยความคิด 

สังคมท่ีอุดมดวยความคิด ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

ตลอดจนเกิดความกาวหนาแกสังคมนั้นๆ อาจารยสมพงศ สงวนพงศ คือ

หนึ่งในผูนําชุมชนท่ีมุงมั่นสรางสรรคสังคม โดยปลูกฝง ความคิด ความรู 

ใหแกเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเปนบุคคลท่ีมี“ปญญา”เปนเครื่องนําทาง

ชีวิต รูจักใชความคิดมาชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชน... 

อาจารยสมพงศชี้ใหเห็นหนาที่ของชุมชนที่พึงมีตอเยาวชนวา ตอง

พยายามทําอะไรใหเขาดูแลวเขาจะคิดออกเองวา เอะมันนาจะอยางนั้น มัน

นาจะอยางนี้ ตองสรางหลักคิด ความเขาใจเขากอน เขาใหถึงตัวเขา พอเขารู

วาเจตนาของเราคืออะไร พอเขาตระหนักไดเราไมตองพูดอะไรแลว เขาก็

พัฒนาของเขาไปเอง ไปคิดแทนเขาไมได ย่ิงในปจจุบันนี้ ย่ิงยากมาก จัด
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ประชุมตั้งกรรมการ จบ ตั้งแตออกจากหองประชุม ตองมีกิจกรรม เชน พาไป

เที่ยว ข้ึนเขา ลงหวย เด็กสมัยนี้พูดอยางเดียวไมมีทาง ตองมีกิจกรรมที่กระทบ

กับความรูสึก พาไปดูคนปวย คนแก คนลําบาก ใหมันกระทบเขาเลย ถาแค

เลาใหฟงไมมีทาง พอถึงภาวะหนึ่งเขาจะคิดได เขาจะตอยอดได ตองพยายาม

พาไป ใหเห็น ไดรู ไดสัมผัส  

“ยํ้าเลยวาเยาวชน เราหวงของเรามาก เราตองคิดหนัก เพราะวา

เยาวชนเกี่ยวของกับ หนึ่ง ตัวเขาเอง สอง พอแมเขา แลวก็สภาวะของสังคมมัน

ทําใหนาหวง” 

 พี่สุณียเสริมข้ึนมาวา เยาวชนพอโตแลวตองระวัง หลายสิ่งหลายอยาง 

ดีอยูอยางวาเยาวชนของเราเร่ืองยาเสพติด การพนัน การทะเลาะวิวาทจะไมมี 

ในละแวกนี้ลูกใครเปนอยางไรเขาจะชวยกันดูแล ชวยเปนหูเปนตาให ฝากกัน

ได ตักเตือนกันได  

สวนหนึ่งของความคิดก็คือ เด็กถาเราไมปลูกฝงตั้งแตเล็กๆ จะยาก 

เราอยากจะอยูใหมีความสุข แตถารุนเขาอยูอยางทุกขแลวเราจะสุขไดอยางไร  

ลุงพจนบอกวา คนเราอยากได

อยากมีอยากรวยกันทั้งนั้น แตวาถารวย

เงินแตจนน้ําใจ เราวานากลัว มีเงินรวยลน

ฟา ถาลูกติดยา ทะเลาะวิวาทมีเร่ืองมีราว 

มันก็ไมมีความสุข แมบางทีเรากินมื้ออด

มื้อ หรือพอมีพอกิน แตเรามีความสุข นั่น

คือสุดยอดของชีวิต ไมตองรวยลนฟาก็ได 

แตใหลูกเรามีความสุข มีกิน ไมอดไมอยาก ไมไปทะเลาะกับใคร ไมไปติดยา 

มีอะไรก็ชวยกัน เห็นหนาก็เรียกก็ทักทายกันดวยความจริงใจ นั่นคือ ความสุข 

ไมใชเพราะวามีเงินมาก เงินมากไมใชความสุข 
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การดําเนินชีวิตที่ดีทั้งในงานและชีวิต หลักใหญๆ ก็คือ ตองแกปญหา

เปน จึงจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและชีวิต การดําเนินชีวิตที่

ถูกตองนั้นจะตองรูจักคิดเปน พูดเปน (การสื่อสารทุกรูปแบบ) และทําเปน 

(ผลิตเปน ปฏิบัติเปน) ดังนั้น การคิดเปนจึงเปนหนึ่งในการดําเนินชีวิตที่

ถูกตองดีงาม 

การคิด  เปนการสร า งปญญาให เ กิ ดมี ขึ้ นกับคน  ความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เปลี่ยนแปลงไปเพราะคนใชปญญาในการ

พัฒนา สราง และแสวงหาองคความรูใหมๆ อยางไมหยุดนิ่ง เมื่อคนคิด

เปน นําความคิดไปสูการปฏิบัติ เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติก็สามารถ

แกปญหาการปฏิบัตินั้นๆ ใหดําเนินการไปไดตามท่ีกําหนดไว  ดังนั้น คน

ท่ีคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน จึงเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มี

ปญญา และมีความสุข  

  

 

 

 

 

 

 
มนุษย เปนสิ่งแปลกประหลาด  
ในทามกลางความเปนสิ่งแปลกประหลาดน้ัน มีท่ีนาสนใจยิ่งอยูสองประการ  
คือ...มนุษยมีปญญา  
และ...มนุษยเปนสิ่งท่ีพัฒนาได 
 

ความรู ความเขาใจ...เกิดจากการมีและใชปญญา... 
และความรูความเขาใจจนถึงชั้นทําเปน เปนความงอกเงยแตกฉานของปญญา 
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เปดพ้ืนท่ีใหสรางสรรค 

พื้นที่ของเด็กและเยาวชนมีมากนอยแคไหน ถาเกิดไมมีพื้นที่ใน

การแสดงออกก็ไมมีพื้นที่ในการเผยแพร น่ีเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการ

แสดงออกซ่ึงความสามารถของเด็กและเยาวชนแผวลง… แตหากพวก

เขาไดรับโอกาสใหเขาไปมีสวนรวมในการแสดงออกซ่ึงส่ิงที่คิด ส่ิงที่เปน 

ความสามารถที่มี... เชน รองเพลง เลนละคร การพูดในสถานการณ

ตางๆ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นมากข้ึน ก็จะเปน

การฝกทักษะในการแสดงออกและพัฒนาการเรียนรูของตนเองไปพรอม

กันดวย และที่สําคัญคือเขาจะไดรับการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึกที่ดี 

ความรักความผูกพันตอชุมชนทองถิ่นโดยไมรูตัว...  

 

 
 

สิ่งที่กลุมพยายามทํา คือ ฝกใหเด็กกลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีงาม 

ดังนั้น เด็กๆ ที่นี่ก็จะกลาแสดงออก กลาพูด ข้ึนบนเวทีถือไมคไมสั่น เวลาเขา

ไปอยูโรงเรียนอ่ืน เขาจะเปนผูนําเกือบทุกคน สวนมากจะไปเปนพิธีกรในงาน

ของอําเภอถาเขาขอมา “การเขาคายทุกคนจะตองออกไปพูด ตอไปจะกลายมา

เปนพี่เล้ียงของคายตอไปอีก รุนแรกกับรุนสองเปนพี่เล้ียงแลว รุนตอไปเขามา

เร่ือยเราก็คัดไปเร่ือย โดยเราดูตามอายุ ความสามารถของเขา ความพรอม

ของเขาวาเขาสามารถเปนพี่เล้ียงไดไหม”  



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตนไผสูไผรวมกอ 

 นองจูนเลาใหฟงวา “แรกๆ กิจกรรมของพวกเราคือการเขารวมกับ

ผูใหญในกิจกรรมตางๆ หลังๆ กิจกรรมเยาวชนที่ไสตนทงเร่ิมไดรับความสนใจ

และสนับสนุนมากข้ึน ทําใหกลายเปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนข้ึนมา เรา

เร่ิมทําจากสิ่งเล็กที่ทําได โดยการสนับสนุนจากผูใหญ..”   

กิจกรรมเหลานี้ริเร่ิมโดยผูใหญ โดยมีเปาหมายในการพัฒนากลุมเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่  เมื่อผานกิจกรรมแรกไปแลวกิจกรรมตอมาจะเปนการ

ปลอยใหเยาวชนไดแสดงความสามารถของตัวเองในการกําหนดและออกแบบ

กิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึนตอไป โดยเยาวชนรุนแรกจะกลายเปนพี่เล้ียงใหกับ

รุนตอมา ที่นี่เร่ิมทํากิจกรรมเยาวชนดวยการออกแบบใหเปนคาย เปนการ
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เรียนรูรวมกันภายใตกิจกรรมตางๆ ที่ออกแบบข้ึนมาใหมใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย   

นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีตางๆ ที่มีอยูเปนประจํา ชุมชนจะใช

ประโยชนจากงานประเพณีเหลานั้นใสความหมายของการพัฒนาครอบครัว

และเยาวชนเขาไป เชน งานวันแม จะมีกิจกรรมคายครอบครัว โดยผูรวม

กิจกรรมจะตองมาทั้งครอบครัว และจะทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเสริมสรางความ

ผูกพันในครอบครัวตามไปดวย กิจกรรมคายเปนกิจกรรมที่จัดตอๆ กันมาโดย

มีเยาวชนรุนพี่ทําหนาที่เปนพี่เล้ียง 

กิจกรรมของเยาวชนที่นี่ไมไดจํากัดอยูเฉพาะกลุมของตัวเองเทานั้น

แตยังพัฒนาไปสูการรวมกลุมกับยุวชนสถานที่อ่ืนๆ เชน เยาวชนจากหมูบาน

อ่ืนๆในตําบลทายสําเภา ซึ่งกลายเปนกลุมที่สําคัญในเวลาตอมา คือ กลุมไผ

รวมกอ กลุมนี้เกิดข้ึนจากการรวมกลุมกันของเยาวชนในพื้นที่และรวมกันทํา

กิจกรรมตางๆ เทาที่โอกาสจะอํานวยทั้งกิจกรรมที่คิดข้ึนเองและการออกไป

รวมกิจกรรมกับภายนอก 

การรวมกลุมของเยาวชนในตําบลนาจะเปนมิติที่สําคัญของการ

พัฒนาเยาวชนในตําบลทายสําเภาเนื่องจากวา การขยายเครือขายออกไปจะ

ชวยใหเยาวชนขยายกลุมเปาหมายไดมากข้ึน หากมีการพัฒนาในเชิง

กระบวนการและมีผูสนับสนุนใหเยาวชนเหลานี้สามารถทํางานและเติบโต

ต า ม ที่ พ ว ก เ ข า ห วั ง ไ ว ไ ด ก็ น า จ ะ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น อ ย า ง ย่ิ ง สํ า ห รั บ

กระบวนการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น    

กลุมไผรวมกอนาจะเปนบทเรียนที่สําคัญของกระบวนการพัฒนา

เยาวชนโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง กลาวคือการพัฒนาเยาวชนไมไดแยกออกไป

จากบริบทของพื้นที่หรือกลายเปนกิจกรรมเดี่ยวๆที่แยกออกไปจากชีวิตจริง  

แตการพัฒนาเยาวชนจะตองทําใหเห็นความสําคญัของพื้นที่ดวย 
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กลุมไหดํา เปนผลผลิตจากการเขาคายปแรก เด็กคิดกันเองวาเขา

อยากจะสานตอ เขาเห็นคนใหญเลน เขาก็อยากเลนดวย ตอนแรกนึกวาจะสูญ

หายแลว ไดใหลูกหลานวาดติดฝาผนังบานไว แตจากกิจกรรมคาย เด็กหลาย

คนสนใจ “พอๆ หนูจะหัดเลนบางไดหรือเปลา” ตอนนี้จึงมีคนสืบทอดแลว 

พัฒนาการของการละเลนไหดํา จากรุน สูรุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การละเลนไหดํา 

ไหดํารุนพอ (ผูใหญ) 

ไหดําจิว๋ (เด็ก) 
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ลุงสุพจน กับพี่สุณีย ชวยกันเลาถึงความเปนมาของการละเลนนี้วา  

“เกิดจากลุงเม็ก เห็นวาใหปารัดเอา “เนียง” (โองใสน้ํา, ไหใสน้ํา) มาให จะเอา

มาใสน้ํากิน แตทีนี้ปากมันเล็ก แกจึงตักไมได แลวก็ใหเอายางมากอไฟเสน

หนึ่ง” พอเลาถึงตรงนี้ ลุงพจนหัวเราะใหญเลย กอนเลาตอไปวา “แกมาถึงตั้ง

กอก เนียงหนวย (ลูก) หนึ่งแลวก็ยางเสนหนึ่งตั้งบนปากเนียง แกฉวยปบ

เนียงนี่ใครจะตักน้ํากินได เสียงวา วิบ (โกรธ) พอวิบถึงฉวยยางนั้นดีดเนียง 

แลวก็เดินไป นึกข้ึนไดวาเสียงมันดี ก็กลับมาดีดใหม ตั้งแตนั้นมาก็เอามาตั้ง

เสียงเลนกัน แตแรกเขามีสนุกกันบอย แตวาเขาใชถุงน้ํามันหนวยเดียว ตี รอง

รําทําเพลงกัน…”  

 

การแสดงไหดําจิ๋ว เมื่อเมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2551 ในเวทีตลาดนัดจัดการความรูของ

เยาวชนในชุมชนทองถิ่น ภาคใต ครั้งที่ 1 ในหัวขอ “เด็กดี ผูใหญใจดีที่ปกษใต” ที่โรงแรม

เมืองลิกอร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
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การเรียนรูบนเสนทางกิจกรรม 

 การเรียนรูท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การเรียนรูจากการไดสัมผัสของจริง 

จะเปนการเรียนรูท่ีเยาวชนไดรูหลายแงมุมและเรียนท่ีจะแกปญหาท่ีจะ

เกิดขึ้นอยางรอบดานจากเหตุปจจัยตางๆ มากมายท่ีจะเขามารุมเรา ทํา

ใหพวกเขาเกิดทักษะในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับการทํางานซ่ึงสิ่ง

เหลานี้ไมสามารถหาไดจากในหองเรียน   

จากประสบการณของนองจูนทําใหเราทราบวา กิจกรรมเหลานี้สาม

รถทําใหเขาและเพื่อนยกระดับความคิดและประสบการณในชีวิตใหสูงข้ึนโดยที่

ใชกิจกรรมตางๆเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู ทั้งนี้พบวากิจกรรมเหลานั้นมีมิติ

การเรียนรูที่แตกตางกันไป 

 หากแยกกิจกรรมออกเปน ๒ แนวหลัก คือ กิจกรรมที่เกิดข้ึนในชุมชน

และกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายนอกชุมชน จะพบวา กิจกรรมทั้ง ๒ แบบสามารถให

ประสบการณทั้งที่เหมือนกันและที่แตกตางกัน และกิจกรรมทั้งสองแนวไมได

เจอแตสิ่งที่ดีเทานั้นแตยังพบเจอสิ่งที่ไมดีไมควรเอาอยางหรือเรียนรูกับสิ่งนั้น  

 นองจูนคนพบวากิจกรรมที่ดีคือกิจกรรมที่เราไดลงมือทําเอง เพราะ

เราจะพบกับปญหาและไดแกปญหาดวยตัวเอง ทั้งนี้เพราะถาเราเปนแคผูรวม

กิจกรรมก็จะไดแคความรูบางอยางแตจะไม ไดทักษะในการทํางาน 

เพราะฉะนั้นในกลุมเยาวชนไสตนทง และกลุมไผรวมกอจะรวมกันทํากิจกรรม

ทั้งสองแบบ ขอดีของกิจกรรมที่รวมกับขางนอกคือเรา ไดเรียนรูประสบการณ

ใหมๆ กับสิ่งที่เราไมสามารถสรางข้ึนเองได และสามารถเปนตัวอยางใหปรับ

ประยุกตเขากับกิจกรรมที่เราคิดจะทํา  

 สิ่งที่ทุกคนไดรับคลายๆกันก็คือทําใหตัวเองมีความกลามากข้ึน นอง

จูนในปจจุบันเปนประธานนักเรียนโรงเรียนเสาทงวิทยา สามารถนําเพื่อนไป

ทํากิจกรรมตางๆ มากมาย นองจูนบอกวาในสวนตัวเขาเองมีพัฒนาการมาก
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ข้ึนในการเปนผูนํา โดยแมของนองจูนเลาประสบการณที่นองจูนเขาไปเรียนที่

โรงเรียนเสาทงวิทยาใหฟงอยางนาสนใจวา 

“หองที่นองจูนเขาไปเรียนเปนหองที่มีเด็กเกเรมากที่สุด ตอนแรกพอ

แมก็เปนหวงวาจะอยูไดหรือเปลากลัวลูกจะเสียคน แตผลกลับตรงกันขาม

เพราะวานองจูนสามารถนําใหคนอ่ืนหันกลับมาเรียนหนังสือได ทําใหเด็กใน

หองนี้สามารถกลายเปนเด็กที่เรียนดีข้ึนมา นองจูนมาอยูที่นี่ประมาณปเดียว

แตไดรับเลือกเปนประธานนักเรียนแสดงวากิจกรรมทําใหเขามีความสามารถ

และมีทักษะในการทํางานกับคนอ่ืน” 

การทํากิจกรรมไมวาจะเปนในชุมชนหรือนอกขุมชนจะตองเกิดการ

รวมกลุม เพราะการรวมกลุมจะกอใหเกิดพลังในการทํางานไมวากิจกรรม

เหลานั้นจะยากกงายเพียงใดหากมีการรวมพลังกันเกิดข้ึนก็จะสามารถ

คล่ีคลายปญหาได  นอกจากนี้การรวมกลุมยังกอใหเกิดพลังในการดึงเพื่อน

กลุมตางๆเขามารวมกันในการทํากิจกรรมดวย เชน เมื่อกลุมเยาวชนไสตนทง

ทํากิจกรรม ก็จะชักชวนกลุม “คุณ เธอ ฉัน” เขามารวมดวย กลายเปนการ

ทํางานในรูปแบบเครือขาย 
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เราเชื่อวา เยาวชนเปนวัยท่ีมีพลังแหงการสรางสรรคและอยาก

ทําสิ่งดีๆ เพ่ือสังคมอยูแลว หากพวกเขาไดรับโอกาสในการแสดงออกซ่ึง

ความคิด และไดรับการสนับสนุนทางทรัพยากรดานตางๆ เยาวชน

เหลานั้นยอมจะสามารถมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยยุคใหม 

ผานการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนกับสังคมไดอยางแนนอน 

การเปดโอกาสในการแสดงออกของเด็กและเยาวชน จําเปนตอง

สรางพ้ืนท่ีสาธารณะใหมาก เชน ศูนยวัฒนธรรม สวนสาธารณะ ลาน

กิจกรรม วงพูดคุย ฯลฯ เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนจะไดใช

ประโยชนรวมกัน เปนท่ีแลกเปลี่ยนพบปะและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใน

ชุมชน เปนท่ีแสดงออกซ่ึงศักยภาพของคนและชุมชน เพราะบุคคล

สามารถพัฒนาได ถามีโอกาสเรียนรู และมีพ้ืนท่ีในการแสดงออก...  

นอกจากนี้ การใชประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเปนตัวนําการพัฒนา 

จะชวยฟนคืนชุมชนและลดปญหาความแปลกแยกของชุมชนได เพราะ

ศิ ลป วัฒนธรรม เป นการแสดงออกของคนในทางสร า งสรรค 

ศิลปวัฒนธรรมมิไดแยกขาดออกจากสังคมและวัฒนธรรม แตเปนสวน

หน่ึงของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคม เปนสิ่งมีคุณคา เปนคุณคาทางใจ 

นําไปสูเอกลักษณและการรวมกลุม ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่น  

 

 
“พวกเราจะช วยกันสร างสภาพ 

แวดลอมที่ เหมาะสม และกระตุนให

เยาวชนตระหนักในศักยภาพของตนเอง

ดานการพัฒนาสังคม  

คิด และฝนอยากสรางสรรคสิ่งดีๆ 

ใหเกิดข้ึนในสังคม ตลอดจนรูวาจะทํา

ความฝนดีๆ น้ันใหเปนจริงไดอยางไร?” 
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อนาคตแหงการสรางสุข  
 

 

 

บาน วัด โรงเรียน เปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่ทําหนาที่หลัก

ในการใหการศึกษาข้ันพื้นฐานกับเด็กและเยาวชน  อีกทั้งยังเปนสถานที่

ของการฝกฝนเด็กๆ ในการเขาสังคม การอยูรวมกันกับผูอ่ืน การ

ยอมรับผูอ่ืน การเสียสละ การใหอภัย ความกลาหาญ กลายอมรับผิด

และยอมรับการลงโทษเม่ือกระทําผิด ช่ืนชมยินดีกับความสําเร็จของ

ผูอ่ืน ฝกการเปนผูนําที่ดี การมีวินัย มีความมุงม่ัน ความพยายาม และ

การคนหาเปาหมายในชีวิตของตนเองแลวเดินตามเสนทางที่ ต้ัง

ไว  เพื่อใหการดํารงอยูของตนน้ันมีคุณคาทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงเปน

การฝกฝนใหเปนทั้งคนดี คนเกง และเพื่อใหเด็กแตละคนเติบโตเปน

มนุษยที่สมบูรณ เปนคนเต็มคน และเปนคนที่มีความสุข ไมวาจะทํา

อะไรก็ตาม 
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สรางสุขรวมกันท้ังชุมชน 

เมื่อสมาชิกในกลุมมองวา การจะทํากิจกรรมอะไรก็แลวแต หลักใหญ

คือ ทําในสิ่งท่ีตนเองมีความสุข ทําใหกลุมมีความสุข และความสุขนั้นก็

เปนไปตามบริบทของตัวเอง ไมใชโดยใครมากํากับ อาจารยสมพงศอธิบาย

วา ดังนั้น การที่ทําแลวมีความสุขบางทีมันไมใชเปาของคนที่จะมาเกี่ยวของ 

เพราะวาคนภายนอกที่เขามาเขาคิดวา ความสุขมันตองเปนอยางนี้อยางนั้น 

ตามที่เขาคิด ทีนี้บริบทของเรา บอกวา อยางนี้ทําแลวทําใหเรามีความสุข แต

ความคิดของคนทั่วไปคิดวาจะสุขไดอยางไร ก็มาดูสิ ความสุขของแตละที่แตละ

แหงไมเหมือนกัน  

“ความสุขโดยพ้ืนฐานของมนุษยยังไงๆ มันก็เหมือนกันนั่นแหละ 

แตตางกันท่ีหลักคิด หลักคิดของคนเมืองกับคนชนบทตางกัน หลักคิดของคน

พัทลุงกับคนตรังก็ตางกัน หลักคิดของชุมชนนี้กับชุมชนนั้นก็ตางกัน บริบท

ของแตที่ไมเหมือนกัน โดยทั่วไปเขาจะคิดวาถาที่นั่นทําอยางนั้นไดแลวมี

ความสุข ตองไปทําแบบนั้นกับที่นี่แลวจะมีความสุข เอาเขาจริงมันไมใช เพราะ

ที่นี่ เราเนนการอยูกันอยางย่ังยืน อะไรที่เขามาไมชอบมาพากลเราขออนุญาต

พิจารณาวาอยางนี้รับได อยางนี้รับไมได บางทีเขาก็บอกวาวิเศษมาก ดีมาก 

แตพอเรามาดูแลวสําหรับเราถาอยางนี้แลว แทนที่จะย่ังยืน เดี๋ยวมันก็ลม เรา

ใหความสําคัญกับตรงนี้ เพราะเราไมไดทําแควันสองวัน”  

โดยเฉพาะปนี้กิจกรรมของกลุม

ยางเขาปที่ 4 แลว จะตองเปนความสุข

อยางยั่งยืน คิดถึงอนาคตของลูกหลาน 

เพราะฉะนั้นกลุมจะทํากิจกรรมอะไร จะ

ไปรวมตรงไหน จึงตองคิดหนัก บางทีคน

อ่ืนเห็นวาดี แตเมื่อเราเห็นแลววาถาไป

ทัศนคติอันเปนท่ีมาแหงความสุข  

๑. การคิดถึงผูอ่ืนมากกวาตนเอง 

๒. การไมพ่ึงพิงความสุขทางวัตถุ

อยางเดียว 

๓. การเชื่อมั่นในความเพียรของตน 

ไมหวังลาภลอย คอยโชค 

๔.รูจักคิดอยางมีเหตุผล และเปน

ประโยชนเก้ือกูล 

พระไพศาล วสิาโล 



 46 

ทําอยางนั้นแลวจะมีความเสี่ยงตอกลุมของเราในอนาคต เราก็ไมทํา  

“ตรงนี้ตองเขาใจ บางทีไมไดสัมผัสพื้นที่

อยางจริงจัง เราคอนขางเลือกกิจกรรมเยอะ ไมวา

จะเปนกิจกรรมของผูใหญหรือของเด็ก เรา

คิดถึงความยั่งยืนของกลุม เร่ืองเงินเรากลัวมาก

ที่สุด มีมาใหเราเทาไหรก็แลวแตเราขอดูเงื่อนไข 

ขอพิจารณาตัดสินเอง เพราะเงินแมจะเปนตัว

อํานวยความสะดวก เปนตัวชวยอยางดี แตถามัน

ผิดที่ผิดทาง ผิดจังหวะ ผิดโอกาสบางทีมันก็ทําลาย 

แลวสวนใหญมันก็เปนอยางนั้นดวย บางทีเขาทําเพื่อ ปง จบ แตของเรา ปง 

จบไมได มันมีผลกระทบ อยางตอนเราตั้งกลุมใหมๆ มีหนวยงานดาน

การเกษตรเขามากอนเพื่อน มีงบเทานั้นเทานี้ คุณทําอยางนั้นอยางนี้ มา

กําหนดกรอบ เขามีเงินมาแลวเขาก็มากําหนด ไปคุยอะไรตางๆ นานา แลว

กลุมของเราความพรอมยังไมมี ทําแลวไมมีความสุข โดยกลุมของเราไมมี

ประสบการณการแตกแยก แตเห็นประสบการณจากกลุมอ่ืนๆ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง : 

- มีบุคคลหลากหลายมารวมตัวกันเปนองคกรชุมชน  

- มีเปาหมายรวมกัน และยึดโยงเกาะเกี่ยวกันดวยประโยชนสาธารณะของชุมชน  

- มีจิตสํานักของการพึ่งตนเอง เอ้ืออาทรตอกัน และมีความรักทองถิ่น รักชุมชน  

- มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ  

- มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  

- มีการเรียนรู เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายและติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ  

- มีการจัดทํากิจกรรมท่ีเปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง  

- มีการจัดการบริหารกลุมท่ีหลากหลายและเครือขายท่ีดี  

- มีการเสริมสรางผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชน 
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ดังนั้น ในชวงสามสี่ปนี้กลุม

จึงเนนที่การสรางความเชื่อมั่น ไมได

เนนในเชิงปริมาณ โดยมีเหตุผลวา 

ปริมาณเอาไปก็โอกาสพาลมก็มีมาก 

อาจารยบอกกับเราวา ตองสราง

ความเชื่อมั่น ทําแลวใหประจักษกับ

คนทั่วไปกอน ทําแลวมันมีความสุข

นะ ทําแลวมันมีประโยชนกับชุมชน 

ทองถิ่น ในปที่ 4 นี้ไดวางแผนวาถามี

โอกาสก็จะขยาย โดยการเปดโอกาส

ใหชุมชนเขามารวมกิจกรรม คอยๆ 

ทําไป ไมเรงรีบ คือทําแลวเกินกําลัง 

หรือเกิดทุกขไมทํา ทําเมื่อพรอม 

 

“น่ีคืออุดมการณ แตเราจะไปถึงไดยังไง เมื่อไหร ก็ตองคอยปรับ

คอยเปน แตเราเชื่อมั่นวาถาทําได 6 ปายนี้ รูจักหวัน(รูจักแยกแยะ รูจัก

ผิดชอบชั่วดี รูกาลเทศะ) รูเทาทัน จิตมุงมั่น ละสิ่งชั่ว มั่วสิ่งดี มีคุณธรรม 

เราก็ไปถึงสิ่งท่ีเราหวังได” 

มีเพลงของกลุมอยู  1 เพลง บอกถึงความตั้งใจ ความเปนมา 

อุดมการณของกลุม “กลุมสรางสุขชุมชนไสตนทง มั่นคง มุงมั่นใฝฝนหา รูรัก

สามัคคี มีปญญา สรางความดี รูจักหวัน รูเทาทัน รูถูกผิด สูชีวิต เล่ียงอบาย 

ไวศักดิ์ศรี ละสิ่งชั่ว มั่วสิ่งดี เอ้ืออารี กอบการ เทอดคณุธรรม...” 

 

 

ชุมชนที่เขมแข็ง เปนชุมชนที่จัดระเบียบทาง

สังคมในรูปแบบใหม ที่มีชุมชนเปน

ฐานรองรับความสัมพันธของคนในสังคม มี

ชุมชนทําหนาที่ เปนฐานรองรับกิจกรรมทุก

ดานของชีวิต มีชุมชนเปนที่แหงการดูแล

เอาใจใสชวยเหลือเก้ือกูลกัน มิใหมีใครสัก

คนถูกปลอยใหอางวาง ตองอยูอยางโดด

เดี่ยวตอสูชีวิตแตเพียงลําพัง มีชุมชนเปนที่

แหงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ทั้งดาน

ทักษะความสามารถและคุณธรรม เปน

ชุมชนที่ซึ่งคนมีความรับผิดชอบตอกัน ไม

มุงกระทําผิดคิดรายกันและกัน หากชุมชน

ทั่วประเทศมีคุณลักษณะเชนน้ี ยอมเปน

ชองทางสําคัญในการสรางสังคมที่เขมแข็ง

มั่นคง และยั่งยืนสืบไป 
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ไสตนทงกับการพัฒนาเยาวชนบนฐานพ้ืนท่ีชุมชน 

 สิ่งที่ชุมชนไสตนทงบอกกับสังคมก็คือ การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนควรที่

จะมีงานเยาวชนอยูดวย เพราะจะสามารถสรางบรรยากาศของความเปน

ชุมชนและที่สําคัญยังสามารถพัฒนาเยาวชนใหกลายเปนที่ไววางใจของพอแม

ได เพราะฉะนั้นการพัฒนาเยาวชนควรที่จะพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของ

พื้นที่ เพราะจะทําใหเด็กเรียนรูความเปนทองถิ่นของตัวเอง และซึมซับความ

เปนทองถิ่นไดเปนอยางดี เชนที่ชุมชนไสตนทงใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการ

สรางกระบวนการเรียนรูใหกับเยาวชน ซึ่งในตอนนี้เยาวชนสามารถรวมกลุม

กันเลนวงดนตรีไหดํา ซึ่งเปนศิลปะพื้นบานของที่นี่ 

 สําหรับการพัฒนาเยาวชนโดยทั่วไปจะข้ึนอยูกับโรงเรียน องคกร

เอกชนหรือหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไมสามารถที่จะออกแบบใหเด็กเรียนรูสภาพ

ของความเปนทองถิ่นไดดีเทากับคนในทองถิ่นออกแบบใหเด็กเหลานี้ไดเรียนรู

เองทั้งยังเปนการผูกสัมพันธที่ดีระหวางครอบครัวและคนในชุมชนเขาดวยกัน 

 ซึ่งในปจจุบันองคการบริหารสวนทองถิ่นไดเขามามีบทบาทมากข้ึนใน

การบริหารงาน นาจะเปนโอกาสที่ดีของการริเร่ิมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ซึ่งควรเปนฝายสนับสนุนใหกลุมชุมชนรวมกันทํากิจกรรมข้ึนในรูปแบบตางๆ

เพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขาเอง 

 อยางไรก็ตามการพัฒนาเยาวชนควรมีหลายองคกรมารวมสนับสนุน

เพื่อใหพวกเขาไดมีโอกาสในการเรียนรูใหมากข้ึน แตการเรียนรูนั้นมีฐานการ

ปฏิบัติอยูที่ชุมชนทองถิ่น เพราะจากประสบการณของชุมชนไสตนทงบอกวา 

การเรียนรูควรจะกวางโดยการเรียนรูกับองคกรตางๆที่เขาจัดกิจกรรมข้ึน โดย

เยาวชนสามารถที่จะเรียนรูประสบการณใหมๆไดที่นั่นแตวาตองมีฐานการ

ทํางานอยูที่ชุมชนดวย เพราะการเรียนรูอยางเดียวโดยไมลงมือทําก็จะทําใหได

ไดรับการฝกฝนเทาที่ควร 
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เมล็ดพันธุท่ีถูกเพาะจะรอการงอกงาม 

 การสรางกิจกรรมเยาวชนก็คือการเพาะเมล็ดพันธุอยูในตัวของเขา 

เพื่อที่จะรอวันงอกงาม เหมือนกลุมเยาวชนไสตนทงที่ไมวาไปโรงเรียนไหน

พวกเขาก็จะเปนผูนําตลอด และในอนาคตซึ่งเยาวชนจะตองหางบานสิ่งเหลานี้

ก็จะเปนเกราะกําบังใหกับพวกเขา ในการกระทําตอเร่ืองราวตางๆ ไดอยาง

เหมาะสมโดยที่พอแมไมตองเปนหวงมากนัก และสักวันหนึ่งพวกเขาอาจ

กลับมาพัฒนาบานเกิด  เพราะความผูกพันและเห็นคุณคาของสิ่งที่ไดทํากับ

ชุมชนสมัยเปนเยาวชนเหมือนความฝนของนองจูนที่บอกวา “ความฝนของ

เขาอยากเปนครูท่ีสอนอยูในชนบท” และเมล็ดพันธุของเยาวชนคนอ่ืนๆ ก็

จะงอกงามตามมาในเวลาอันควร ขอเพียงวันนี้มีคนชวยเพาะเมล็ดพันธุไวใน

ตัวเขาก็พอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

ปดทาย 
 

 

ดวยปญหาสังคมและเยาวชนที่หลากหลายสวนทางกับเทคโนโลยีที่

เจริญกาวหนา ทําใหเกิดคําถามวา ชุมชนของเราจะเปนอยางไร และกับ

ระบบการศึกษาท่ีเปนอยูแบบนี้ เด็กและเยาวชนจะเดินไปทางไหน 

ประเด็นเหลานี้ไดถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุยกันที่ชุมชนไสตนทง และเปนบอเกิด

แหงการพัฒนาชุมชน จนกลายเปน กลุมสรางสุขชุมชนบานไสตนทง 

เมื่อวิเคราะหชุมชนไสตนทงจะพบวา “ทุน” ที่สําคัญที่สุดของพวกเขา

ไมใชดิน ไมใชป ุย หรือทรัพยากรตางๆ ไมใชไหดําจิ๋ว ไมใชคายเด็ก แตเปน

ความรู และปญญา และเปนปญญาของผูนําชุมชน  
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ความรูที่ ไดมาจากการเรียนรู  เรียนรู จากการปฏิบัติ  จาก

ประสบการณทั้งบวกและลบ ทั้งสําเร็จและลมเหลว ปญญาที่ไดจากการตก

ผลึก สรุปบทเรียน จนกลายเปนหลักคิดหลักการนําทางชีวิต 

เมื่อมีปญญาก็เปนใบเบิกทาง เปนการพ่ึงตนเอง การเปนตัวของ

ตัวเองในการคิด การตัดสินใจ การจัดการชีวิต จัดการทรัพยากร ไมตองนั่งรอ

ความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก รวมทั้งมีเสรีภาพทางความคิด กลา

ตัดสินใจเร่ืองตางๆ ดวยตนเองมากข้ึน กลาเลือกวาชีวิตตัวเองควรเปนอยางไร 

รูอะไรผิดอะไรถูกมากข้ึน และรูจักที่จะเลือกรับและปฏิเสธสิ่งที่เขามา  

กลุมสรางสุขบานไสตนทง เปนกลุมเรียนรู เรียนรูเร่ืองแรก คือ รูจัก

ตัวเอง รูวาเปนใครมาจากไหน กําลังทําอะไร ปญหาในชุมชนเกิดจากอะไร คน

ในหรือคนนอก แลวจะแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางไร 

ชุมชนไสตนทงเขมแข็งได เพราะมีทุนทางสังคมที่สําคัญ หนึ่งคือ ทุน

ทางสังคมที่บรรพบุรุษไดถายทอดมาให คนในอดีตอยูไดเพราะพึ่งพาอาศัยกัน 

อยูกันเปนชุมชน มีจารีตมีประเพณี มีการจัดความสัมพันธ แมไมมีสถาบัน ไม

มีองคกร แตก็มีน้ําใจ มีมิตรไมตรี มีจิตวิญญาณ (Spirit) ของความเปนพี่เปน

นอง มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

การรวมตัวกันและมีกิจกรรมตอเนื่องเปนตัวชี้ วัดหนึ่งของความ

เขมแข็งของกลุมหรือชุมชน ซึ่งกวาจะมาเปนกลุมที่เขมแข็งได คงไมไดเขมแข็ง

กันชั่วขามคืน แตตองใชเวลานาน เพื่อเรียนรูและจัดการชีวิตของตนเอง…  

สิ่งที่เรามองเห็น(ความสําเร็จ)จากกลุมสรางสุขบานไสตนทง คงไมใช

เห็นเพียงรูปแบบ แตตองมองใหเห็นเนื้อหา เห็นกระบวนการ และเห็นเสนทาง

เดินสูความสําเร็จ จึงจะเกิดความเขาใจชุมชน และเดินไปในเสนทางการ

พัฒนานี้ไดถูกทาง 
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การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุก

ดาน ท้ังเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี เปน

แนวทางในการพัฒนาใหสามารถพ่ึงตนเองในระดับตางๆ อยางเปน

ขั้นตอน ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย

ตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและสรางภูมิคุมกันท่ีดี มีความรู ความ

เพียร และความอดทน สติ และปญญา การชวยเหลือเกื้อกูล และความ

สามัคคี โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาการ ใชการ

พิจารณาวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอยางรอบคอบ โดยตระหนักใน

คุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต ใชสติปญญาและความเพียรในการดําเนิน

ชีวิต นี่คือแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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