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เมื่อ “ท้องนา” 
กลายเป็นโรงเรียน

“วันนี้หนูเต็มใจมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้าว” 

“น้องบี”	 เด็กหญิงตัวเล็กๆ	ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนท้องนา	 โรงเรียน

แห่งแรกและแหง่เดยีวทีต่ำาบลทา่ขา้ม	อำาเภอหาดใหญ	่จงัหวดัสงขลาจดัตัง้ข้ึนเพือ่

เป็นแหล่งอบรม	“บ่มเพาะ”	เพื่อ	“สร้างคน”	ให้เป็น	“ชาวนา”	ที่สมบูรณ์แบบ	

กำาลงัขะมกัเขมน้เกีย่วข้าวบนแปลงนาสาธติ	แมท้า่ทางจะไมท่ะมดัทะแมงมากนกั	

แตด่ว้ยความมุง่มัน่	และแววตาแหง่ความตัง้ใจ	ทำาใหน้อ้งบกีม้หนา้กม้ตาเกีย่วข้าว

ท่ามกลางสายฝนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	

“แม้วันนี้ฝนจะทำาให้เกี่ยวข้าวได้ไม่มากนัก แต่คุณครูบอกว่าอีกสามสี่วัน 

เม่ือฝนหยุดตกจะมาเก่ียวต่อให้หมด น้องจะมาอีกค่ะ เพราะเก่ียวข้าวไม่ยาก สนุกดี 

ภูมิใจด้วยที่ได้เกี่ยวข้าวกินเอง” 

 ฝึกทักษะการเป็น “ชาวนา”
โครงการโรงเรียนท้องนา เป็น 1 ใน 22 โครงการพลังพลเมืองเยาวชน

สงขลา ทีส่งขลาฟอรัม่ และมลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณชิย์ จำากดั 

(มหาชน) สนับสนุนให้น้องบี และเด็กๆ ในชุมชนอีกหลายคนเข้ามาศึกษา 

เรียนรู้ และฝึกทักษะการเป็น “ชาวนา” โดยมีคนสำาคัญอย่าง ขวัญตา บุญแม่น 

หรือ “เก๋”  อุสุมา วงศ์วรณ์ หรือ “อุ๊”  กัณฑิมา วงศ์วรณ์ หรือ	“ปลา” และ  

ธรีศกัดิ ์บินละหมี หรอื “ชารฟี” แกนนำารุน่พีท่ำาหนา้ที ่“เชือ่มโยง” เด็กๆ และ

คนในชุมชนให้เข้ามาร่วมเรียนรู้วิถีการทำานาแบบดั้งเดิมเพื่อสืบทอดความรู้

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

และเพราะพี่ๆ 	เหลา่นี	้ทำาใหน้อ้งบแีละเพือ่นๆ	นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหินเท่ียง 

มีโอกาสเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการทำานาจากผู้รู้ในชุมชน

ชารฟี	เลา่วา่	ชาวบา้นในตำาบลทา่ขา้มสว่นใหญ่ประกอบอาชพีทำานา	ทำาให้

ต้องพ่ึงพาสารเคมีในการทำาเกษตรโดยไม่ได้คำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว	 และ 

ผลท่ีตามมากค็อืทำาใหด้นิเสือ่ม	เมือ่ดนิเสือ่มกต็อ้งเพิม่ปรมิาณสารเคมลีงไปในดนิ	

กลุ่มศิลามณี

“	เรารู้ว่าชาวนาทำางานหนัก	เราเห็นปู่ย่าตายาย	พ่อแม่ของเราทำานากันมา
อย่างต่อเนื่อง	เราเองก็กินข้าวเป็นอาหารหลัก	ก็อยากจะช่วยสืบทอด 

วิธีการทำานาไปสู่คนรุ่นหลัง ”
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เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น	 และถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้รับจะมี

ปริมาณมากตามความต้องการ	 แต่ชาวบ้านก็ต้องประสบกับ

ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินเช่นกัน	 ดังน้ันไม่เพียงแต่เด็กๆ	 ใน

ตำาบลท่าข้ามเท่าน้ันท่ีต้องทนอยู่กับปัญหาน้ี	 องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) เองก็เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว 

จึงย่ืนมือเข้ามาส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การทำานาที่เป็น

ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน ต้ังแต่การคัดพันธ์ุข้าว หว่านข้าว 

เตรยีมตน้กลา้ เตรยีมทีน่า ปลกูกลา้ ใสปุ่ย๋ดแูลดิน ดแูลน้ำา 

เก็บเกี่ยว และสีข้าว โดยมีน้องๆ จากโรงเรียนวัดหินเที่ยง

สมัครเข้ามาเรียนรู้กว่า 30 คน

“เรารู้ว่าชาวนาทำางานหนัก เราเห็นปู่ย่าตายาย พ่อแม่

ของเราทำานากันมาอย่างต่อเน่ือง เราเองก็กินข้าวเป็นอาหารหลัก 

ก็อยากจะช่วยสืบทอดวิธีการทำานาไปสู่คนรุ่นหลัง”	 เก๋กล่าว

พร้อมกับเล่าให้ฟังว่า	 งานหลักของแกนนำาอย่างเก๋	 คือการ

รณรงค์ให้คนในชุมชนหันมาปลูกข้าวอีกคร้ัง	หลังจากท่ีคนรุ่นใหม่

เริม่เปลีย่นไปประกอบอาชพีอืน่	สว่นทีย่งัทำานาอยูก่ใ็ชส้ารเคมี

มากจนน่าห่วง	

“ทีมเรา 4 คน อุ๊ เก๋ ปลา และชารีฟ เป็นเด็กกันหมด 

แถมมาจากตา่งหมู่บ้าน เวลาวา่งไมค่อ่ยตรงกนั เกล๋องไปตดิตอ่

กับป้าจอม แม่ของปลาให้ช่วยมาเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ป้าจอม 

ใจดีมาก ก็ลงมาช่วยเราเต็มที่” เก๋บอกเล่าถึงทีมทำางาน

จอมศรี วงค์วรณ์	หรือ	“ป้าจอม”	ของเด็กๆ	บอกว่า 

ที่เข้ามาช่วยเด็กๆ	 เพราะเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีดี 

มคีณุคา่กบัคนในชมุชน	จงึอยากจะเขา้มารว่มเปน็สว่นหนึง่ของ

โครงการ	 ทุกวันนี้ชาวนาที่นี่ก็ทำานาแบบใส่ปุ๋ยเคมี	 ใส่สารเคมี

กันมาก	 เห็นว่าลูกเราก็เป็นหนึ่งในแกนนำา	จึงตัดสินใจเข้าร่วม

เปน็ทีป่รกึษาโครงการ	คอยใหค้ำาแนะนำา	คำาปรกึษาตา่ง	ๆ 	และ

เป็นผู้ประสานงานวิทยากรในชุมชน

“คนแรกที่ประสานงานให้คือ ย่ามิตร บุตรราษฎร์  

ที่แม้จะแก่มากแล้ว แต่ย่ามิตรคือคนที่มีความรู้เรื่องการ 

ทำานาแบบด้ังเดิมมากที่สุด อยากให้แกมาสอนลูกหลาน 

ส่วนเก๋และอุ๊ก็พอมีความรู้เรื่องการทำานาอยู่บ้างจาก

ครอบครัว”

 รู้จักเมล็ดพันธ์ุ  รู้จักการปลูก
กิจกรรมการเรียนรู้การทำานาถูกจัดขึ้น	 4	 -	 5	 ครั้ง	 เริ่ม

ตั้งแต่	การสอนคัดเมล็ดพันธุ์	และเพาะกล้า	นับเป็นครั้งแรกที่	

“ย่ามิตร”	 ได้พบปะเด็กๆ	 มากมายท่ีให้ความสนใจเรียนรู้

ภมูปิญัญาปลกูขา้วทีย่า่มติรสัง่สมมา		กจิกรรมนีด้เูหมอืนจะไป

ได้สวย	 เพราะย่ามิตรเองก็มีความสุขกับการเป็นผู้ให้ความรู้	

ขณะที่เด็กๆ	 คนรุ่นใหม่เองก็สนุกกับการได้ลงมือทำาจริง	

ระหว่างท่ีทุกคนแยกย้ายรอวันท่ีต้นอ่อนเติบโตเป็นต้นกล้า

สำาหรบันำาไปปกัดำาในนาข้าว	แกนนำาเยาวชนอยา่ง อุ ๊เก ๋ปลา 

และชารีฟ ก็ต้องกลับไปสรุปงานและเตรียมประสานงาน

ฝา่ยสถานที ่และนอ้งๆ เยาวชนใหม้าพรอ้มหนา้กนัอกีครัง้ 

ในวันปักดำา	

แต่ปัญหาก็เริ่มส่อแวว...	เมื่อทั้ง	4	คนต้องแยกย้ายกันไปเรียน	ต่างคนต่าง

มีภาระต้องรับผิดชอบ	ทำาให้เวลาว่างของทั้ง	4	คนไม่ตรงกัน

ก่อนที่กิจกรรมครั้งที่ 2 จะเริ่มต้นขึ้น...ป้าจอมจึงเข้ามามีบทบาทอย่าง

มากในการทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแทนแกนนำาเยาวชน ท้ังเรื่องอาหาร 

น้ำาด่ืม วิทยากร และเยาวชนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม โชคดีท่ี อบต.ท่าข้ามย่ืนมือ

เข้ามาช่วย แต่แม้แกนนำาทั้ง 4 คนจะมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ครั้นเมื่อถึงเวลา

ลงมือปฏิบัติ พวกเขาจะพยายามมากันให้มากท่ีสุด และสามารถทำาหน้าท่ี 

ผู้ช่วยวิทยากรได้อย่างดีเย่ียม

“ถึงแม้พวกแกนนำาเขาจะไม่ค่อยมีเวลา แต่เมื่อถึงวันจริงส่วนใหญ่เขาก็ 

จะมาช่วยดูน้องๆ มาช่วยย่ามิตร เพราะเด็กๆ จะมาเรียนกันหลายคน ย่ามิตร 

คนเดียวสอนไม่ทัน อุ๊ ปลา เก๋ ชารีฟ ก็จะผลัดกันมาช่วยสอนน้องๆ อีกทีหนึ่ง” 

ป้าจอมย้อนเล่าถึงสถานการณ์การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง

และการจัดกิจกรรมอีก	 2	 ครั้งท่ีเหลือยังคงจัดแบบเดิมกระทั่งโครงการ 

เสรจ็สิน้ลง	ดเูหมอืนทกุคนในชมุชนจะมีความสขุกบัการไดเ้ห็นคนเฒา่คนแก่

ในชมุชนลกุขึน้มาเรยีนรูร้ว่มกบัลกูหลาน โดยเฉพาะเรือ่งการทำานาซึง่ใกลจ้ะ

ห่างหายไปจากตำาบลท่าข้ามเต็มที และคนที่ดูจะมีความสุขที่สุดก็คือย่ามิตร

ที่ดูสดใสและแข็งแรงข้ึน ตั้งแต่ได้เป็นวิทยากรเรื่องการทำานา ส่วนคนใน

ชุมชนก็ให้ความสำาคัญกับการทำานามากข้ึน เร่ิมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 

ลงไปมาก

“	ทุกคนในชุมชนมีความสุข
กับการได้เห็นคนเฒ่าคนแก่ใน
ชุมชนลุกขึ้นมาเรียนรู้ร่วมกับ
ลูกหลาน	โดยเฉพาะเรื่องการ
ทำานาซึ่งใกล้จะห่างหายไปจาก
ตำาบลท่าข้ามเต็มที	”
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 “ทักษะ” ไม่ได้...แต่ได้ “ความ
คิด-ทัศนคติ”

แตเ่มือ่หนัมาดูฝ่ายเยาวชนแกนนำา	ดเูหมอืนพวกเขาเอง

จะมีพัฒนาการน้อยที่สุด		และยอมรับในปัญหาของแต่ละคน

ชารฟีบอกวา่	พวกเราอยูค่นละหมูบ่า้น	การประสานงาน

จึงค่อนข้างลำาบาก	 อีกอย่างพวกเราก็เรียนกันคนละโรงเรียน	

แถมบางคนก็เรียนไปด้วยทำางานไปด้วย	 เราเองก็ติดภารกิจ

หลายอยา่ง	ยอมรบัวา่ชว่งทำาโครงการเราไมไ่ดเ้ต็มทีกั่บงาน 

ภาระการประสานงานสว่นใหญจ่งึตกอยูก่บัปา้จอม ถ้าถาม

ว่าโครงการนี้ช่วยพัฒนาตัวเราได้ไหม ตอบทันทีเลยว่า 

เรื่อง “ทักษะ” อาจจะไม่ได้ แต่เรื่อง “ความคิด” และ 

“ทัศนคติ” คิดว่าเราได้อะไรเยอะมากจากการเข้าร่วม

โครงการนี้ ที่สำาคัญคือการได้เรียนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าว

แต่ละเม็ดมันช่างยากเย็นเพียงใด 

“เมื่อก่อนผมเป็นคนที่กินข้าวเหลือประจำา แต่การทำา

โครงการทำาให้ผมรู้ว่าข้าวแต่ละเม็ดต้องผ่านกรรมวิธีขั้นตอน

อยา่งไร และชาวนาตอ้งเหนือ่ยยากลำาบากแคไ่หน ตัง้แตเ่ตรยีม

ต้นกล้า เตรียมดิน ดูแลต้นกล้า ใส่ปุ๋ย ใส่น้ำา แล้วอากาศก็ 

ร้อนมาก กว่าจะได้เก็บเกี่ยว ชาวนาต้องทนปวดหลังตากแดด  

ทำาให้ผมเริ่มสำานึกถึงบุญคุณของข้าว ของน้ำา ของชาวนา  

เดี๋ยวนี้เวลาจะทานข้าวก็ตักแต่น้อย ถ้าตักมาแล้วจะต้องทาน

ให้หมด”	ชารีฟ	กล่าว

ในขณะทีท่ีป่รกึษาโครงการอยา่งปา้จอมบอกวา่	“เกเ๋ปน็

พี่คนโตสุด เขาเก่งเรื่องการพูดการคุย กล้าแสดงความคิดเห็น 

แต่เก๋ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการทำาโครงการ เช่นเดียวกับชารีฟที่

ติดเรียนเป็นประจำา”	ป้าจอมกล่าวด้วยความเข้าใจ	เมื่อถามถึง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนแกนนำาพบว่า	 เกิดขึ้น

น้อยมาก	 เนื่องจากเด็กๆ	 ไม่ค่อยมีเวลาให้กับโครงการ	 

แมก้ระทัง่ปลาลกูสาวแท้ๆ 	ของปา้จอมเอง	เมือ่พิจารณาดูแลว้

ยังพบว่าลูกสาวก็ยังเป็นคนขี้อายและพูดน้อยอยู่เช่นเดิม	

ด้านนูรอามีนี สาและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

สงขลาฟอรั่ม	 วิเคราะห์จุดเด่นของโครงการไปในทิศทาง

เดียวกันว่า	 โครงการโรงเรียนท้องนา	 แม้จะไม่สามารถช่วย

พฒันาเดก็แกนนำาไดเ้ตม็ท่ีตามทีเ่ราคาดหวัง	แตใ่นมมุมองของ

คนในชุมชนท่าข้ามแล้ว	เด็กแกนนำากลุ่มนี้ได้ใจชุมชนไปเต็มๆ	

ในฐานะที่เป็นกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมา	“จุดกระแส”	การทำานาแบบ

ไม่ใช้สารเคมี	แต่สิ่งที่เรามองว่าโครงการนี้ประสบผลสำาเร็จ

คือการที่ได้ทำาให้ผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้รู้ในชุมชน ได้มีโอกาสสาน

สัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนต่างวัย ผู้เฒ่าผู้แก่ใน

ชมุชนกลบัมายิม้แยม้แจม่ใส กระฉบักระเฉง และเกดิความ

ภาคภูมิใจขึ้นอีกครั้งที่มีผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะคนรุ่นลูก

รุ่นหลานหันมาสนใจฟังเรื่องราววิถีชีวิตการทำานาในอดีต 

กระทั่งความสัมพันธ์แห่งวันเก่าๆ ย้อนกลับคืนมาสู่ชุมชน

ท่าข้ามอีกครั้ง

.....

“	ถ้าถามว่าโครงการนี้ช่วยพัฒนาตัวเราได้ไหม	ตอบทันทีเลยว่าเรื่อง	“ทักษะ” 
อาจจะไม่ได้		แต่เรื่อง	“ความคิด”	และ	“ทัศนคติ” 	คิดว่าเราได้อะไรเยอะมากจาก
การเข้าร่วมโครงการนี้	”

โครงการโรงเรียนท้องนา
กลุ่มศิลามณี 
นางสาวขวัญตา	บุญแม่น

นางสาวอุสุมา	วงศ์วรณ์

นางสาวกัณฑิมา	วงศ์วรณ์	

นายธีรศักดิ์	บินละหีม	

ที่ปรึกษาโครงการ:	นางจอมศรี	วงศ์วรณ์


