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ค าน า 

 
 
โลกยุคปัจจุบนั กล่าวไดว้า่เป็น ยุคสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู  ้ (Knowledge-

Based Society and Economy) ท่ีขบัเคล่ือนหรือแข่งขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปัจจัย
ส าคญั  การแข่งขนัหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่ความอยู่ดีกินดี และมี

ความสุข "ความรู"้ ถือเป็น "ตน้ทุนทางปัญญา" ท่ีตอ้งสรา้ง ยกระดบั รวบรวม จดัระบบ 
จดัเก็บ  โดยใหเ้ขา้ถึงง่าย และน าไปใชไ้ดง้่าย หรือเรียกวา่ตอ้งมี "การจดัการความรู"้ 
(Knowledge Management / KM) เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบุคคล องคก์ร และเครือข่าย 
บรรลุตามตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข  (สรส.) ท าหน้าท่ีหนุนเสริม
การกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหม้ีขีดความสามารถในการน าแนวคิด หลักการ 

และเคร่ืองมือการจดัการความรูไ้ปใช ้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาเด็กและเยาวชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  
เอกสารใน โครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

ภาคใต ้ ชุด “เด็กดี ผูใ้หญ่ใจดีที่ปักษใ์ต”้ ตลาดนัดการจดัการความรูข้องเยาวชนใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน ครั้งที่ 1 วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2551โรงแรมเมืองลิกอร ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช สรส.จัดท าขึ้ นเพ่ือ (1) บันทึกร่องรอยการเรียนรูร้่วมกันของเด็ก 
เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรียน 
องคค์วามรู ้ในการพฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถอยู่ในชุมชนไดอ้ย่าง

มีคุณค่า มีศกัด์ิศรี (3) น าเสนอวิธีการประยุกต์ใชก้ารจดัการความรูข้องเด็กและเยาวชน
ในชุมชนท้องถ่ินท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือข่ายปฏิบัติการ (4) 
น าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท่ีเป็นนวตักรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและ

เยาวชน ท่ีเกิดขึ้ นในพ้ืนท่ีภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพ้ืนท่ีเครือขา่ยอ่ืนๆ 

 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผูท่ี้มีส่วนสนับสนุนและ

เก่ียวขอ้งในการกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัทุกท่าน 
 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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ตามดู “เด็กดี ผูใ้หญใ่จดีที่ปักษใ์ต”้ 
ตลาดนดัการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ครั้งที่ 1 

6 – 7 ธนัวาคม 2551 
โรงแรมเมืองลิกอร ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ความเป็นมา 

โครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน (4 
ภาค) ด าเนินการโดยความรว่มมือของสถาบนัสรา้งเสริมการเรียนรูเ้พ่ือชุมชน

เป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนทอ้งถ่ินพัฒนา สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกมัมา

จล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหเ้ยาวชนมีขีด

ความสามารถท่ีจะด ารงชีวติอยูใ่นชุมชนอยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี สามารถสรา้ง

ประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครวั  ชุมชน และมีศักยภาพท่ีจะเป็นก าลงัส าคญั

ในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง อีกประการท่ีส าคัญคือ เพ่ือใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนโยบายและแผนงานท่ีชดัเจนในการสนับสนุนกิจกรรม

การพฒันาเด็ก เยาวชน ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งเกิดเครือข่ายการจดัการความรูใ้น

เร่ืองการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศูนยก์าร

เรียนรูชุ้มชน บา้น วดั  โรงเรียน สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ในพ้ืนท่ี 
“ตลาดนดัความรู”้ เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชแ้ลกเปล่ียนเรียนรูเ้ร่ืองราว

ดีๆ ท่ีผ่านการปฏิบัติมาแลว้ และสามารถกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมเกิดแรงบนัดาล

ใจ มีทิศทาง และวธีิการท่ีสามารถน ากลบัไปใชจ้ริงได ้ 
วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการจดัการความรูข้องเด็ก

และเยาวชนในท้องถ่ินภาคใต้ และแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระสบการณ์เด่น 

ความส าเร็จ บทเรียน ความภาคภมิูใจ ตลอดจนเติมเต็มการเรียนรูแ้ก่เด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ทั้งดา้นทกัษะชีวติ จิตอาสา และพฒันาอาชีพ 
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2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ระหวา่งหน่วยบ่มเพาะ ไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรียน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และองคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะน าไปสู่วิสยัทัศน์ และแผนร่วมกนัใน
อนาคต 

  กลุ่มเป้าหมาย 
  ประกอบดว้ยเยาวชนในโครงการฯพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราชและสงขลา 

ภาคีเพ่ือการบ่มเพาะเด็กในพ้ืนท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูส้นใจ รวม

ทั้งส้ินประมาณ 300 คน โดยกลุ่มท่ีเขา้รว่มเรียนรูใ้นครั้งน้ีประกอบดว้ย 

1. เด็กและเยาวชนในเครือขา่ยการเรียนรูจ้งัหวดันครศรีธรรมราช 
2. แกนน าเด็กและเยาวชน พ่ีเล้ียง ผูป้ระสานงานพ้ืนท่ีภาคใต ้
3. ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจน

หน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีปฏิบติัการและพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือ

ขยายผลในอนาคต 
4. สถาบันเสริมสรา้งการเรียนรูเ้พ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) และ

มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั มหาชน 
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 
1. เยาวชนในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายมีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคิด 

แนวทาง และแผนการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง กลุ่ม และชุมชนชัดเจนมาก

ยิง่ขึ้ น 
2. ผูรู้ ้แหล่งเรียนรู ้และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (บา้น วดั 

โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และองค์กรอ่ืนๆ) ไดช้่วยเติมเต็มการ

เรียนรู ้ตระหนักถึงความส าคัญ มีแผน นโยบาย และแนวทาง ในการหนุน

เสริมเพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
3. เกิดเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีทั้งด้าน

ทกัษะชีวิต จิตอาสา และพฒันาอาชีพ ท่ีมีวิสยัทัศน์ แนวทาง หรือแผนในการ

พฒันาเด็กและเยาวชนรว่มกนั 
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ก่อนถึงตลาดนัด… 
  

เราเตรียมการกันตั้งแต่วนัท่ี 4 เร่ิมตั้งแต่การจดัการกับหนังสือเล่ม

เล็กเพ่ือใชป้ระกอบตลาดนัด จริงๆ แลว้เราเตรียมไว ้5 เล่ม คือ เล่มวดั เล่ม

ชุมชน เล่มโรงเรียน เล่ม อบต. และเล่มเยาวชนเด่น แต่ดว้ยความไม่ครบถว้น

ของขอ้มลู เราจึงตดับางเล่ม และยุบเอามารวมกนัเป็นเล่มเดียวกนั เร่ือง “สาม 
บวร สถาน...กับการบม่เพาะเยาวชน” น่ีคือเล่มแรกท่ีคลอดออกมา ส่วนเล่มท่ี
สอง เป็นเร่ืองเล่าของน้องๆ ในพ้ืนท่ี เช่น น้องๆ โรงเรียนพระพรหมพิทยา

นุสรณ์ น้องๆศิษยเ์ก่าวดัโพธิวงศาราม เล่มท่ีสามเป็นเร่ืองเล่าของน้องๆ ใน

พ้ืนท่ีป่าละอ ูจ.เพชรบุรีและเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเล่มท่ีส่ี 

เป็นเร่ืองเล่าจากพ้ืนท่ีต าบลท่าเรือ คลองน้อย คลองกระบือ กว่าจะออกมา

ครบทั้งส่ีเล่ม ปาดเหง่ือกนัน่าด ูเป็นโรงงานนรกขนาดยอ่มๆ  
ในคืนวนัท่ี 5 เราจดัเล่มทั้งหมดใส่กระเป๋า ไดน้้องๆ จากโรงเรียนพระ

พรหมพิทยานุสรณ์ และน้องๆจากต าบลทุ่งโพธ์ิมาช่วย กวา่จะเสร็จก็เกือบจะ

เขา้วนัใหม่มะรอมมะรอ่ 
เป็นบทเรียนแรกวา่ ถา้งานเขียนเสร็จชา้ อยา่งอ่ืนก็จะพลอยชา้ตาม

ไปดว้ย แลว้เม่ือเรามุ่งจดัการในเร่ืองเล่มเล็ก ท าใหก้ารจดัการเร่ืองอ่ืนๆ แทรก

เขา้มายาก ซ่ึงจริงๆ แลว้มันตอ้งจัดการ สถานการณ์อย่างน้ีท าใหเ้ราไม่น่ิง

พอท่ีจะคิดเร่ืองอ่ืนใด 
วนัท่ี 6 เชา้ กบังานลงทะเบียน เราเตรียมการโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

เป็นสีต่างๆ ตามประเด็น เช่น สีฟ้า จิตสาธารณะ สีเหลือง วฒันธรรม สีเขียว 

งานเกษตร สีขาว ทักษะชีวิต สีชมพ ูแขกวีไอพี แต่เม่ือทุกกลุ่มมาถึง เราถูกจู่

โจมดว้ยคนหมู่มาก สีน้ันกระเป๋าใส่เอกสารไม่ครบบา้ง คนจะลงทะเบียนแลว้

ตอ้งวิง่ไปดช่ืูอตวัเองท่ีบอรด์บา้ง โอ๊ย มัว่มาก แต่ก็ผ่านพน้กนัไปดว้ยดี  
 

 



 6 

บรรยากาศการเรียนรูว้นัแรก 
 

 

หลังจากทักทายกับผู้เขา้ร่วมตลาดนัดความรู ้ทั้งเด็กดี ผู้ใหญ่ใจดี 

และกลุ่มต่างๆ ท่ีจะมาเติมเต็มความรูใ้หแ้ก่เด็กและเยาวชนก็เร่ิมต้นการ

เรียนรู ้
 

ตอ้นรบัเพื่อนร่วมเรียนรู ้
 

ราเชน  บุญเต็ม ผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ีกล่าวรายงานวา่ 
“โครงการส่งเสริมการจัดการ

ความรูข้องเด็ก และเยาวชนในชุมชน

ท้องถิ่ นภาคใต้ ด  าเนินการโดย สรส. 

สนับสนุนโดย มลูนิธิสยามกัมมาจล มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือ ใหเ้ยาวชนมีการพัฒนา

ขีดความสามารถในการด ารงชีวิตอย ู่ใน

ชมุชนดว้ยความมีศักดิ์ ศร ีและสรา้งประโยชน์ใหก้ับครอบครวั ชมุชน ตลาด

นัดความรูเ้ป็นเครื่ องมือท่ีใชแ้ลกเปลี่ ยนเรียนรูเ้รื่ องราวดีๆ ท่ีผ่านมา และ

กระตุน้ใหผ้ ูเ้ขา้รว่มเกิดทิศทาง และแรงบนัดาลใจท่ีจะน าไปใชใ้นอนาคตต่อไป

ได ้วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดตัวโครงการ และแลกเรียนรูป้ระสบการณ์เด่น 

ความส าเร็จ บทเรียน ความภาคภมิูใจ เติมเต็มการเรียนรูใ้หแ้ก่เด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายและวิธีการท่ีจะน าไปใชใ้นอนาคต เพ่ือเป็นการ

แลกเปลี่ ยน เรยีนร ูป้ระสบการณก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนระหวา่งหน่วยงาน

บม่เพาะเดก็และเยาวชน ไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรยีน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่ น 

เพ่ือท่ีจะน าไปสูว่สิยัทศัน์ และการวางแผนรว่มกันในอนาคตได”้ 
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ร าวงเวียนครก 

หลงัจากราเชน กล่าวรายงานจบ 

เราก็เขา้สู่กิจกรรม “พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม

ของเยาวชน” โดยมีน้องหนูเล็กๆ จาก
โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ ต าบลท่าเรือ มา

ร าเวียนครกเรียกน ้ าย่อย เป็นกลุ่มท่ีสืบ

ทอดร าวงจากกลุ่มอนุรักษ์โคพ้ืนเมือง 

โดยราเชน และลุง้ป้า น้าอา ในต าบลเป็นคนถ่ายทอด ใชเ้วลาประมาณ 4 

สัปดาห ์ก็สามารถออกงานไดเ้สียดายไม่ไดดู้เต็มๆ ตา แต่ยลตามช่องแลว้ก็

น่าจะคึกคกัดีไม่น้อย… ก่อนจะเร่ิมแสดง นักรอ้งของวงเล่าถึงความเป็นมาของ
ร าวงเวยีนครกวา่  

“ร  าวงเวยีนครกเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2480 ในสมัยท่ีจอม
พล ป.พิบลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ีในสมยัน้ันเป็นยคุสรา้งชาติ ใหใ้ชข้อง

ไทย กินอย ูอ่ยา่งไทย ร  าวงเวยีนครกแรกๆ ชาวบา้นเรยีกวา่ ร  าโทน เพราะใช้

กลองโทนหรอืกลองร  ามะนาตีประกอบจงัหวะ  
ค าวา่เวยีนครกมาจากการน าเอาครกต าขา้วใหญ่มาตัง้ตรงกลางลาน

บา้นเพ่ือใหน้างร  าร  าวนไปรอบๆ บางทีก็มีน ้าดื่ มมาตั้งบนครก บางครัง้ก็มี

อาหารมาไวกิ้นกัน การร  าจะมีในตอนกลางคืน หลงัจากเสรจ็ภารกิจในทอ้งทุ่ง

นา กินขา้วกินปลาเสรจ็ หนุ่มๆ ก็จะออกมาดสูาวๆ ร  าวงกัน รอ้งเพลงกันอยา่ง

สนุกสนาน ตอ่มาไดมี้การสรา้งโรงร  าขึ้นมา เป็นโรงโลง่ๆ หลงัคามงุใบจาก ใช้

ขี้ไตจ้ดุเพ่ือเป็นแสงสว่าง เพลงท่ีรอ้งร  าวงน ามาจากเพลงบอกซ่ึงเป็นเพลง

พ้ืนบา้น และบางเพลงแตง่ขึ้น มีเครื่ องดนตรคืีอ กลองร  ามะนา ลกูแซ็ก ต่อมา

ครพูวงไดต้ั้งคณะร  าวงเอกศิลป์ขึ้น และมีคณะอ่ืนๆ ตั้งขึ้น เช่น คณะรอ่งฟ้า

สามคัคี คณะชอ่งฟ้า คณะศรฟ้ีา เป็นตน้” 
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การร าเร่ิมตน้จากเพลงไหวค้รู แลว้ก็เพลงท่ีเราคุน้และไม่คุน้ห ูแต่ท่ี

ส าคัญคือ ท่าร าจะมีลักษณะเฉพาะตัว เป็นท่าร าประกอบเน้ือหาของเพลง 

แตกต่างจากการร าวงของภาคอ่ืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั 
 

เริ่มไดท้ี่ตั้งตน้ 

หลังจากท่ีเด็กๆ แสดงจบแลว้ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการ

มลูนิธิสยามกมัมาจล กล่าวเปิดงานมีใจความวา่ 
 

“ดีใจท่ีไดเ้ห็นความสามารถของ
เยาวชนของเรา ท่ีส  าคัญท่ีสุดคือ เขามี

ความกล้าหาญท่ีจะมาแสดงออก ใน

หลายๆ ครัง้เห็นหลายท่านเป็นอาจารย ์

พวกเราคงรูเ้วลาอย ูใ่นหอ้งเรยีน เรยีกให้

เด็กๆ ท าอะไร ถามวา่มีใครมีค าถามไหม 

เงยีบ ใครจะถามอะไร เงียบ แต่เราเห็นเด็กตอนน้ีเริ่ มลกุท่ีจะมาท าอะไร อันน้ี

เป็นนิมิตหมายท่ีด ีส  าหรบัเรื่ องของตลาดนัดความรูใ้นครัง้น้ี  
ตอ้งเรยีนวา่ สรส. เป็นผูจ้ดั สว่นมลูนิธิสยามกัมมาจลเป็นผูส้นับสนุน 

โดยท่ีทาง 2 องค์กรเราก็คยุกันวา่ ท าอยา่งไรท่ีจะหนุนพลังของเยาวชน ซ่ึง

เป็นพลงัส าคัญของชาติ จรงิๆ แลว้ถา้มองเรื่ องโครงสรา้งของประชากรเราจะ

เห็นเลยวา่ กลุ่มท่ีมีจ  านวนมากกลุ่มหน่ึง คือเด็กและเยาวชน ซ่ึงสังคมเองให้

ความส าคัญนอ้ย เราพดูวา่เดก็และเยาวชนคืออนาคตของชาติ แต่วา่ในแงข่อง

การปฏบิตัิจรงิๆ แลว้ก็ปลอ่ยใหเ้ขาไปอย ูใ่นหอ้งเรยีน อย ูโ่รงเรยีนแลว้ก็บอกวา่

เป็นหนา้ท่ีของครจูะสรา้งการเรยีนรูข้องเด็ก แต่จรงิๆ แลว้น้องๆ เหลา่น้ีมีการ

เรยีนร ูท้กุวนั ทั้งอย ูท่ี่บา้น ท่ีโรงเรยีน เลิกเรยีนอย ูใ่นชมุชน เรยีนร ูท้กุวนั แลว้

เขาเองก็ท าอะไรไดม้ากกวา่การเลา่เรยีนหรอืฟังพ่อแม่เลา่ใหฟั้ง เขาเองคิดได ้

แลว้ก็ลงมือปฏบิตัิได ้เดก็เยาวชนจรงิๆ แลว้เรยีนร ูจ้ากการปฏบิตัิน่ันเอง  
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เพราะฉะน้ันทาง สรส. มูลนิธิสยามกัมมาจลเราก็คยุกันว่า ท า

อยา่งไรเราจะหนุนเด็กไดเ้รียนรูจ้ากสิ่ งรอบตัว คิดวา่ตัวเองอยากจะท าอะไร 

คิดวา่ตัวเองอยากจะแบ่งปันเวลา แบ่งปันความรู ้ความสามารถเขา้ไปรว่ม

เพ่ือท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนของเรา แลว้ก็ช่วยกันท า แรกๆ เราอาจจะท า

ไม่ได ้อาจจะยงัขดัเขิน แต่เม่ือไดล้งมือท าเราก็จะเริ่ มร ูก้ันไปเอง แลว้ก็จะเก่ง

ขึ้นเรื่ อยๆ  น่ีแหละท่ีเราอยากจะเห็นเยาวชนของเราเริ่ มท่ีจะเขา้มาเป็นส่วน

หน่ึงของชมุชน แลว้เม่ือเป็นแบบน้ันเยาวชนก็จะแสดงพลงัออกมา สงัคมก็จะ

เห็นพลงัท่ีแทจ้รงิของเรา พลงัของผูใ้หญ่กับพลงัของเด็กเม่ือจบัมือกันโดยท่ีไม่

คิดถึงตัวเองเป็นหลัก คิดถึงส่วนรวม ถา้เป็นอย่างน้ันไดส้ังคมไทยก็ยังมี

ความหวงั หวงัไดว้า่อนาคตของเราจะดีขึ้นกวา่วนัน้ี ถา้หลายคนคิดวา่วนัน้ีมัน

ทอ้แทเ้หลือเกินกับเหตกุารณต์่างๆ แต่เราก็จะตอ้งรว่มมือกัน มองใหไ้กล จบั

มือกันระหวา่งผูใ้หญก่ับเดก็  
หวงัเป็นอย่างยิ่ งวา่ การจัดตลาดนัดความรูค้รัง้น้ีจะเป็นจดุเริ่ มตน้ 

เห็นวา่เป็นครัง้แรก แต่มันจะยงัมีครัง้ท่ีสอง สาม สี่  มีคนอาจจะถามจดัตลาด

นัดความรูไ้ปท าไม เรยีนร ูร้ว่มกัน เรยีนรูไ้ปท าไม เราก็ท าอย ูแ่ลว้ แต่ตอ้งบอก

วา่ถา้เราท าคนเดียวมันก็เดินไปไดห้น่ึงกา้ว ถา้เรารว่มแลกเปลี่ ยนเรยีนรูก้ับ

เ พ่ือน เรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จ  แล้ว เอาไปปรับใช้ เรียนรู้

ประสบการณค์วามลม้เหลวจากเพ่ือนแลว้เราก็จะไม่ท าอีก เพราะฉะน้ันเราก็

จะยน่ระยะเวลาความส าเรจ็ของเราใหส้ัน้ลง อยากจะเห็นพวกเราทกุคนไดถ้ือ

วา่การเขา้มารว่มในเวทีตลาดนัดครัง้น้ีเป็นโอกาสท่ีเราจะไดพ้ัฒนาตนเอง ได ้

เครอืขา่ย ไดมิ้ตรจ  านวนมากท่ีจะท างานรว่มกัน หวงัวา่เราคงจะใชเ้วทีน้ีใน

การพฒันาตนเองไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็” 
 
เม่ือจบพิธีการแลว้ เราก็ร่วมดูวิดีทัศน์ “เด็กดี ผูใ้หญ่ใจดีท่ีปักษใ์ต”้ 

ท่ีรวบรวมเอากิจกรรมดีๆ ของเด็ก แนวคิด การหนุนเสริมจากผูใ้หญ่ใจดีมา

น าเสนอก่อนท่ีจะแยกยา้ยเขา้สู่หอ้งยอ่ย 
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ตามไปดู...เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ก่เด็กและเยาวชน 
  

เราแบ่งหอ้งย่อยไปตามประเด็น และของดีท่ีมีอยู่ทั้งในพ้ืนท่ีจงัหวดั

นครศรีธรรมราช และภาคีในต่างจงัหวดั โดยแบ่งออกเป็น 5 หอ้ง คือ 

เยาวชนกบัการพฒันาอาชีพ (หอ้ง 1)  
เติมเต็มการเรียนรู ้โดย สองชายฟารม์ และวิทยาลัยการอาชีพ

นครศรธีรรมราช  
เยาวชนกบัการพฒันาอาชีพ (หอ้ง 2)  
เติมเต็มการเรียนรู ้โดย ลุงช่วง สิงโหพล, สมพร ทองเพ่ิม, และ

วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรธีรรมราช 

เยาวชนกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
เติมเต็มการเรียนรู ้โดย นายบญุธรรม เทอดเกียรติชาติ และวทิยาลยั

นาฏศิลปนครศรธีรรมราช 
เยาวชนกบัคุณภาพชีวิต (ทกัษะชีวิต)  
เติมเต็มการเรียนรู ้โดย  โครงการสะพานชีวติ สงขลาฟอรัม่ 
เยาวชนกบัคุณภาพชีวิต (จติอาสา)  
เติมเต็มการเรียนรู ้โดย กลุม่ยวุชนสรา้งสรรค ์สรุาษฎรธ์านี 
รายละเอียดติดตามไดใ้นเล่มเล็กหอ้งยอ่ย 
 
เม่ือกลบัจากหอ้งยอ่ยแลว้ เรามารวมพลกนัอีกครั้งเพ่ือสะทอ้นถึงส่ิงท่ี

ไดเ้รียนรูจ้ากหอ้งยอ่ยทั้ง 4 หอ้ง ไม่ตอ้งอารมัภบทมาก เร่ิมดว้ย 

 
 

หอ้งเยาวชนกบัการพฒันาอาชีพ (หอ้ง 1)  
คุณอ านวยก็คือ อ.จ านงค์ หนูนิล กศน.เมืองนครศรีธรรมราช 

สะทอ้นวา่ 
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“...กรณีสองชายฟารม์ พ่อลกูค ู่
หน่ึงฝึกฝนตนเองจนรู ้เชี่ ยวชาญ ปรับ

ประยกุตไ์ดใ้นทกุเรื่ อง จดุเดน่ คือ การหา

ความรู ้เช่น มีคนถามว่า จะขยายพันธุ์

ปลาบู่อย่างไร คณุวินัยค้นพบว่า ปลาบู่

ครอกห น่ึงลูกจะรอดอย ู่  2  ตัว  จาก

การศึกษาคน้ควา้ ซ้ือเอกสารมา 3 เล่ม 

เลม่หน่ึง เลม่สอง เลม่สามก็บอกวา่ลกูปลาบู่รอดไดไ้ม่เกินสองตวั ก็เริ่ มเอะใจ 

กว่าจะสรปุไดว้่าปลาบู่ครอกหน่ึงเกิดลกูมารอดเพียง 2 ตัว ทดลองจนได้

ค าตอบเอง บรรยากาศลงในเน้ือหาลึกมาก สมาชิกในกลุม่อยากรูอ้ยากเรยีน

อะไรก็ใหถ้าม ถามนักศึกษาวา่ไปเรยีนร ูใ้นสองชายฟารม์เหมือนหรอืตา่งจากท่ี

เรียนในสถาบัน นักศึกษาเขาก็บอกว่าต่างกัน มีผ ูค้นหลายคนท่ีท าแลว้มี

ค าถาม คณุวนัิยแนะแนวใหอ้ยา่งด ีน า้ประปามีฤทธิ์ เป็นดา่งสามารถท าใหเ้ป็น

น ้าจืดได ้โดยใชน้ ้าประปาหน่ึงลกูบาศก์เมตรต่อเกลือหน่ึงแกว้ ใชเ้วลา 3 วนั 

ก็เลี้ยงปลาได ้คนในเมืองสามารถน าไปปรบัใชไ้ด ้พดูกันไดล้ะเอียดมาก จน

ตอ้งรบีปิดตลาดนัด...” 
 
หอ้งเยาวชนกบัการพฒันาอาชีพ (หอ้ง 2) 
โดย หมอทัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช ได้

สะทอ้นดว้ยลีลาและท่าทางของนักเลงใต ้ท่ีพดูจาตรงไปตรงมาวา่ 

“. . . ฟั งดูแล ้วต้อง เ รียนหลาย
ชัว่โมง พอฟังแลว้มันเกิดความอยากเสีย

หมด พอมาดกูลว้ยหอมของสมพร เด็ก

หลายคนฟังแลว้อยากไดห้น่อกลว้ย ส่วน

เด็กป่าละอูยังถอดความรูไ้ม่หมด เขา

ไม่ไดเ้ลา่ของเขา แตถ่ามสมพรพกัเดยีว  
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ประทับใจค าพดูสมพรท่ีวา่ ท าเกษตรมันเป็นเรื่ องท่ีไม่ตอ้งถกูบังคับ

เวลา แตมี่เป้าหมายคือใหอ้อกผลทนัตามตลาด หรอยอย ูท่ี่วา่ไดข้ายเอง ตลาด

มากจนผลติไม่ทนั วทิยาลยัหลายแหง่ คณุสอน 3 ปี 5 ปี 7 ปี ระวงัลกูศิษยไ์ม่

มีอาชีพ ถา้ แตถ่า้ไปสอนในชมุชน สรา้งใหเ้กิดขึ้นในชมุชนได ้อยา่งลงุช่วงเลา่

เรื่ องอาชีพเกษตรของแก สอนใหท้ าน ้าหมัก หลายเรื่ องทีเดียวมาถึงวนัน้ีสรปุ

ไดว้า่ เรื่ องงา่ยตอ้งท าใหด้ ูสอนแลว้ตอ้งท าใหเ้ป็น...” 
 
เยาวชนกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 โดย อ.สถาพร ปาณะศรี จากวิทยาลยันาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้
ตอกย า้ถึงความส าคญัของวฒันธรรมทอ้งถ่ินวา่ 
 “. . . ได ้น าประสบการณ์ของ
ตวัเองมาเลา่ใหฟั้ง ท าอยา่งไรท าใหเ้รา

รกัศิลปะ ท าอย่างไรใหค้นรุ่นหลังรัก 

ชอบ อนุรักษ์ศิลปท้องถิ่ นบา้นเราให้

ชาวต่างประเทศหรอืคนภาคอ่ืนไดร้ ูว้า่

ภาคใตเ้รามีความเป็นเอกลักษณ ์เม่ือ

พดูถึงภาคใตต้อ้งนึกถึงหนังลงุ โนราห ์

แลว้ก็ประกอบเป็นอาชีพได ้สามารถถา่ยทอดได ้เป็นสิ่ งท่ีบรรพบรุษุอนุรกัษ์ไว ้

ให ้ถา้เราเยาวชนไม่อนุรกัษ์ ไม่ถา่ยทอดมันก็คงจะสญูหาย นาฏศิลป์เป็นการ

อนุรกัษ์สว่นหน่ึง แตถ่า้ไม่ชว่ยกันอนุรกัษ์ก็จะสญูหาย ถา้เรามีโอกาสไดเ้ขา้มา

ศึกษาโดยแท้ศิลปะท้องถิ่ นศิลปะชั้นสูงมันก็ไม่ไดแ้ตกต่างเพราะมันเป็น

เอกลกัษณข์องชาติเหมือนกัน 
 เพราะฉะน้ันเลยไดค้ ุยกับทางทีมงาน น่าจะมีเวทีสักเวทีให้กับ

เยาวชน ไม่ใช่จัดกิจกรรมตรงน้ีแลว้หยดุแค่ตรงน้ี น่าจะสานต่อเพ่ือใหเ้ป็น

รปูธรรมขึ้น เวทีเยาวชนจะมีหลายโรงเรียน นาฏศิลป์เป็นส่วนหน่ึง บาง

โรงเรยีนเขาเรยีนวชิาสามญั เม่ือก้ีเราคยุในเรื่ องของวฒันธรรม บางคนก็เรยีน

ภาษาหลายภาษา ก็สามารถใชภ้าษาท่ีเขาร  า่เรยีนเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมให้
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ต่างชาติไดร้ ู ้ภาคใตเ้ราน้ีมีเอกลักษณ์อะไร บรูณาการร่วมกัน ตรงน้ีน่าจะ

เกิดขึ้นในจงัหวดันครเพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม

ทางดา้นศิลปวฒันธรรม...” 
 

เยาวชนกบัคุณภาพชีวิต (จติอาสา) 
 โดย คุณวชัระ เกียรติชู สรุปใจความส าคญัของการเรียนรูห้อ้งน้ีวา่ 
 “...มาน าเสนอกรณีตัวอย่างจาก
กลุ่มยวุชนสรา้งสรรค์ เขาท างานดว้ยใจ 

โดยไม่ได ้หวังอะไร ท างานด้วยความ

มุ่งมั่น มีความตั้งใจสูง ต่อมาท าให้มี

องค์กรต่างๆ เขา้มาช่วยให้กลุ่มยวุชน

สรา้งสรรค์ท างานไดด้ีขึ้น และขยายไปสู่

ชมุชนตา่งๆ เชน่ บา้นนาใหญ ่บา้นคลองนอ้ย  
หลงัจากน้ันก็ไดท้ าวจิยัรว่มกับโรงเรยีนบา้นนาใหญ่เรื่ องมลภาวะใน

โรงเรยีน โดยใชก้ารวจิยัเป็นเครื่ องมือ การขยายไปสู่ชมุชนในเรื่ องการบรโิภค

อาหารท่ีมีคณุค่า การฟ้ืนฟวูฒันธรรมพ้ืนถิ่ น การดแูลสภาพสิ่ งแวดลอ้มใน

ชมุชน การเรยีนร ูโ้ครงการใหญ่ๆ ของรฐัท่ีส่งผลกระทบต่อชมุชน ส่วนใหญ่จะ

มีการวพิากษ์วจิารณร์ะบบการศึกษาของรฐัท่ีกีดกันกลุม่นักเรยีนท่ีมีจิตอาสาท่ี

จะท ากิจกรรมใหก้ับโรงเรยีน ชมุชน เขาฝ่าฟันดว้ยความตัง้ใจ ความมุ่งมัน่ท่ีจะ

ท างานเพ่ือสว่นรวม  
สิ่ งส  าคัญ คือ การเรยีนร ูต้วัเอง การวางแผนการท างาน การเรยีนเพ่ือ

จะสามารถควบคู่ไปกับการท ากิจกรรม ปัญหาหลักๆ ของกลุ่ม คือ ระบบ

ราชการ ระบบอ านาจท่ีมีผลกระทบต่อกิจกรรมของกลุ่มน้องๆ ทางออกคือ 

ตรวจดตูวัเอง เช็คดวูา่ตวัเองมีความมุ่งมัน่เพียงใด การสรา้งเครอืขา่ยเพ่ือเป็น

แรงเสรมิในการท างานใหค้นในสงัคมยอมรบั...” 
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ตามไปดู...หน่วยบ่มเพาะการเรยีนรูข้องเด็กและเยาวชน  
 

ในภาคบ่าย เราแบ่งกลุ่มยอ่ยกนัอีกครั้ง เพ่ือตามไปดูวา่ แต่ละหน่วย

บ่มเพาะ อนัไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน

อ่ืนๆ เขาคิดอยา่งไร ท าอยา่งไร แลว้มีอะไรดีๆ เกิดขึ้ นท่ีตวัเด็กบา้ง 
กลุ่มย่อย 1 ชุมชนกับการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน  พบกับ

ประสบการณ์เด่นจากชุมชนไสตน้ทง อ าเภอพระพรหม 
กลุ่มย่อย 2 วัดและสถาบันทางศาสนากับการบ่มเพาะเด็กและ

เยาวชน พบกบัประสบการณ์เด่นของวัดโพธิวงศาราม อ าเภอจุฬาภรณ์ และ

วัดสระเรยีง อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช 
กลุ่มย่อย 3 โรงเรียนกับการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน พบกับ

ประสบการณ์เด่นของโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนเสาธงวิทยา และ

โรงเรยีนพระพรหมพทิยานุสรณ ์
กลุ่มย่อย 4 อปท.และองค์กรต่างๆ กับการบ่มเพาะเด็กและ

เยาวชน พบกบัประสบการณ์เด่นของ อบต.ปากพูน และหน่วยงานตา่งๆ 
รายละเอียดการเรยีนรูจ้ะเป็นอยา่งไร ติดตามไดใ้นเอกสารเล่มเล็ก

ตอ่ไป 
 

เรียนรูอ้ะไรจากตลาดนดัวนัน้ี 
 

หลงัจากเสร็จส้ินการเรียนรูท้ั้งวนั อนัเป็นวนัส าคญัท่ีน้องๆไดร้บัการ

เติมเต็มในช่วงเชา้จากผูรู้ ้แหล่งเรียนรู ้และเยาวชนเด่นซ่ึงเป็นแบบอย่างดีๆ

ดา้นทักษะชีวิต จิตอาสา และพฒันาอาชีพ และช่วงบ่ายไดฟั้งเร่ืองราวดีๆของ

ผูใ้หญ่ใจดีท่ีหนุนเสริมและสรา้งสรรค์เด็กและเยาวชน อันประกอบด้วย 4 
สดมภห์ลกั คือ บา้น วดั โรงเรียน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ น้องๆ
ไดส้ะทอ้นความในใจใหเ้ราไดท้ราบ ถึงการเรียนรูต้ลอดวนัเต็มๆ ดงัน้ี... 
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 นอ้งอาร ์อนุวัฒน ์กลับกลาย เครือข่ายยุวชนจิตอาสา โรงเรียนวดั

โพธ์ิทอง 

“ตั้งแต่เริ่ มเขา้มาในโรงแรม ได ้
เห็นเ พ่ือนย ุวชนจิตอาสาของหลายๆ 

โรงเรยีน หลายเครอืขา่ย ร ูส้ึกวา่ในสงัคม

น้ียังมีคนจิตอาสา อยากจะช่วยเหลือ

สังคมจริงๆ มาอย ู่ ณ จดุน้ี ทุกคนเยี่ ยม

จริงๆ วนัน้ีไดเ้ห็น และคิดวา่ หอ้งแรกท่ี

ไดเ้ขา้เป็นหอ้งเก่ียวกับทกัษะชีวติ การกา้วพลาด คนท่ีท าผิดพลาด มีอบุตัิเหตุ

ในชีวติท่ีพลัง้พลาดไป แลว้กลบัมาแกต้ัวไดใ้หม่ ก็เหมือนกับวา่ยงัคิดไดท่ี้จะ

กลบัตวักลบัใจ ผิดกับคนท่ียงัเหลวไหลอย ูท่กุวนัน้ีก็ยงัเยอะแยะ ในแวดวงของ

บา้นผม ของชมุชนผมก็ยงัมีคนเหลา่น้ีอย ู ่อยากใหเ้ขา้สถานพินิจเหมือนกัน จะ

ไดอ้อกมาเป็นเยาวชนท่ีดี ไดป้ระสบการณม์ากมาย การด ารงชีวติประจ  าวนั 

อยากจะท าตามพ่ีๆ ในโครงการสะพานชีวติ อยากใหท้กุคนน าเอาความรูว้นัน้ี

ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ขอบคณุส าหรบัทกุคนท่ีใหโ้อกาสเรามาในวนัน้ี เป็น

ความรูส้ึกท่ีดคีรบั” 
 
นอ้งแตงโต วิรดา ศรีวิเชียร วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
“วัน น้ี เราทุกคนรู้สึ ก ว่า  เ ป็น

วนัหยดุท่ีพิเศษสดุ ดีใจมากเลย เราไดม้า

พบเพ่ือนๆ จากหลายท่ี หลายจงัหวดั ได ้

ประสบการณม์ากมาย การใชท้ักษะชีวิต

จากหอ้งแรก ท่ีอารไ์ดเ้ล่าไปเม่ือก้ี สิ่ งท่ี

ส  าคัญท่ีสุด ภูมิใจและดีใจท่ีได ้มาร่วม

แลกเปลี่ ยนความคิดวนัน้ี เป็นการแลกเปลี่ ยนท่ีคุม้ค่าท่ีสดุ เป็นวนัท่ีใชเ้วลา

วา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เป็นวนัหยดุท่ีดจีรงิๆ” 
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นภร มณีผล วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช 
“รูส้ึกดใีจมากๆ ท่ีไดม้ารว่มกิจกรรมตรงน้ี ท่ีวทิยาลยัเด็กส่วนใหญ่อย ู่

ในช่วงของวยัรุ่น มีปัญหายาเสพติดและเรื่ องเพศเขา้มามาก เราทั้ง 5 คน

หลงัจากวนัน้ีแลว้เราก็จะเป็นสื่ อกลางของเพ่ือนช่วยเพ่ือน เราจะน าความรู ้สิ่ ง

ดีๆ  จากท่ีน่ีไปเผยแพรต่่อใหเ้พ่ือนๆ ของเรา เม่ือเชา้ร ูเ้พียงวา่มางานน้ีแต่ไม่ร ู้

วา่มีเน้ือหา มีกิจกรรมอะไรบา้ง แต่พอไดอ้ย ูใ่นน้ีก็ไดร้ ูว้า่ท่ีตรงน้ีไดเ้สรมิสรา้ง

ใหก้ับพวกเราเยาวชน” 
 
กลุ่มสายธาร โรงเรียนเสาธงวิทยา 
“ไดม้าแลกเปลี่ ยนความคิด แชร์

ประสบการณ์ มีความดีใจเพราะหลายๆ 

สิ่ งหลายๆ อยา่ง หลายปัญหาเกิดกับดิฉัน

และเพ่ือนๆ เม่ือเราไดม้าแลกเปลี่ ยน

เรียนรูท้  าใหเ้ราสามารถคิดแกปั้ญหาได ้

เพราะบางครั้งการท่ีเราแก้ปัญหาดว้ย

ตัวเอง อาจจะคิดวา่ดี แต่หากไดมี้โอกาสแลกเปลี่ ยนกับเพ่ือนๆ เราก็จะได ้

ความคิดท่ีด ีทางแกปั้ญหาท่ีดกีวา่” 
 
อุ ๊อรอุมา ชูแสง กลุ่มยุวชนสรา้งสรรค ์สุราษฎรธ์านี 

“คิดวา่ เด็กนครเองก็มีจิตใจท่ีรกั 
สืบสาน และเรียนรูร้ากเหงา้ของตนเอง 

สิ่ งท่ีเราไดเ้รยีนร ูใ้นวนัน้ีอยากใหแ้ต่ละคน

ไดล้องคิดวา่เราเอากลบัไปท าไดจ้รงิสักก่ี

อย่าง สิ่ งท่ีเรากลับไปท าสามารถพัฒนา

ชุมชน กิจกรรมท่ีเราท าสามารถพัฒนา

ตวัเองไดจ้รงิหรอืไม่ 
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 กระบวนการแลกเปลี่ ยนในวันน้ีเป็นโอกาสดีมากท่ีเด็กๆ ไดม้า

เรยีนรูร้ว่มกัน ประทับใจกลุม่สายธาร ท่ีเขามองเห็นวา่ กระบวนการอ่านเป็น

เรื่ องท่ีพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาตวัเองได ้อยากใหมี้พ้ืนท่ีใหเ้ด็กๆ ได ้

เรียนรูอี้กตลอดไป มันเป็นกิจกรรมดีๆ ท่ีมีอย ู่ในชุมชนอย ู่แลว้ ครัง้ต่อไป

อาจจะเปลี่ ยนนอกโรงแรมอาจจะเป็นใชส้ถานท่ีของชุมชน อยากใหไ้ปเห็น

ปฏบิตัิการจรงิในพ้ืนท่ีมากกวา่” 
 
กิตติศกัด์ิ นวลละมา้ย สงขลาฟอรัม่ 

“สงขลาฟอรัม่ เป็นองค์กรเอกชนท่ีท างานดา้น
การพัฒนาศักยภาพเด็ก วนัน้ีมีโอกาสไดม้าเรยีนร ูก้ับเด็ก

และผูใ้หญ่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช สงขลาฟอรัม่มีหลกั

คิดอย ูห่ลกัหน่ึง น่ันก็คือเรื่ องของค าวา่ เด็กท า ผ ูใ้หญ่หนุน 

แลว้ก็ไดเ้ห็นหลกัคิดน้ีจรงิๆ ท่ีน่ี เด็กมีโอกาสไดน้ าเสนอ

ความคิดของตัวเอง ผ ูใ้หญ่พรอ้มท่ีจะรบัฟังความคิดของ

เดก็เชน่เดยีวกัน” 
 
สามเณร อดิศกัด์ิ เสน่หา วดัสระเรียง 
“ในนามตัวแทนของสามเณร ซ่ึง

ยังถือว่าเป็นเยาวชนอย ู่ แมจ้ะมีสถานะ

แตกต่างกับเยาวชนทั่วไป แต่วันน้ีร ูส้ึก

ปลาบปลื้มยินดีท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ

แลกเปลี่ ยนความคิด ขอเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ

สง่เสรมิใหเ้ดก็เขา้วดั ไดร้บัการอบรม” 
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มานพ ใยบ ารุง กลุ่มเยาวชนตน้กลา้เกษตรพนัธุใ์หม่ ป่าละอู 
“สิ่ งท่ีประทบัใจจากการไดม้ารว่ม

ตลาดนัดวนัน้ี ไดเ้จอเพ่ือนใหม่หลายคน 

ไดแ้ลกเปลี่ ยนเรยีนรูส้ิ่ งต่างๆ จากเด็กใน

พ้ืนท่ี อยากจะมาเรยีนรูอ้าชีพเกษตรทาง

ภาคใต ้เผื่ อจะน าไปประยกุตใ์ชท่ี้บา้นได”้ 
 
ตัวแทนจาก โรง เรี ยนพระ

พรหมพิทยานุสรณ ์

“ได้ประสบการณ์หลายๆ อย่าง 
คิดวา่ครั้งน้ีเป็นส่ิงท่ีดีใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู ้

กลา้แสดงออก มีทั้งทักษะชีวิต และอ่ืนๆ 

อยากบอกวา่ดีใจมากท่ีไดม้า” 
 
ทีมตากลอ้ง 

มาดว้ยมาดเขินอาย เพราะอยู่แต่เบ้ืองหลังตลอด แต่วนัน้ีมิวายให้

ไดม้าพดูสะทอ้นความรูสึ้ก “ร ูส้ึกภมิูใจมากท่ีไดม้าในวนัน้ี” 
 
พี่แอม๋ สุทิน ศิรินคร มูลนิธิสยามกมัมาจล 
“ส าห รับ วัน น้ี ไ ด ้เ รี ยนรู้ม า ก

ทีเดยีว เม่ือเชา้เขา้หอ้งวฒันธรรมก็เพ่ิงจะ

เขา้ใจความหมายของมโนราห์ ไดเ้ห็น

น้อ งหลายๆ คน ท่ี มี โอกาสได ้เ รียน

นาฏศิลป์ ไดโ้อกาสเป็นทูตวัฒนธรรม 

ในช่วงบ่ายได ้เรียนรู้เ ก่ี ยวกับคุณคร ู

โรงเรียนต่างๆ ผูจ้ดัการท่านก็ปลาบปลื้ม มีความสนใจเด็กดีและผูใ้หญ่ใจดี
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หลายคนมาก ปลาบปลื้มใจท่ีไดเ้ห็นผูอ้  านวยการโรงเรยีน (อ.ประพงษ์ ชตูรงั 

โรงเรยีนวดัโพธิ์ทอง) ท่ีเราอยากเห็นแบบน้ีมานานแลว้ อีกทัง้ครไูก่ (อ.นิวฒัน์ 

บญุญานุรกัษ์) ท่ีสอนใหน้้องๆ รกัการอ่าน ท าใหคิ้ดวา่ประเทศชาติมีหวงัแลว้ 

มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ จริงๆยงัมีอาจารยอี์กหลายท่าน ทางมลูนิธิคงมี

โอกาสดีๆ ในการรว่มเรียนรู ้ดีใจท่ีเห็นพลังน้องๆ ท่ีสรา้งสรรค์ ท าใหอ้ะไร

ใหก้ับตนเอง ครอบครวั เป็นอนาคตและความหวงัของประเทศไทย เวทีน้ีน่าจะ
เป็นเวทีท่ีใหโ้อกาสน้องๆ ไดเ้รยีนรู ้เป็นศนูย์รวมของการท่ีเราจะสมานฉันท ์

ท าในสิ่ งดีๆ  รว่มกัน” 
 
ขมวดความคิด ปิดทา้ยตลาดนดัวนัแรก 
 

โดย อ.ทรงพล เจตนาวณิชย ์ผูอ้ านวยการ สรส. 

“สิ่ งท่ีไดเ้รียนรูใ้นวนัน้ี ประการ
แรก เด็กๆ ทั้งหลายเปรยีบเสมือนเมล็ด

พนัธุท่ี์เจรญิเติบโตแขง็แรงได ้เขาตอ้งการ

ดิน น ้า ปุ๋ ย อากาศท่ีเหมาะสมกับเขา 

เด็กๆ ทั้งหลายก็ต้องการอาหารกาย 

อ า ห า ร ใ จ  ใ น ก า ร ท่ี จ ะ ใ ห้ เ ข า เ กิ ด

พัฒนาการทั้งเรื่ องรา่งกายท่ีแข็งแรง จิตใจท่ีดีงาม สติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด 

รวมทัง้เขา้สงัคมได ้ 
 สิ่ งเหลา่น้ี เราพบวา่เดก็มีศักยภาพสงูมาก แต่ถา้จะใหเ้ขาเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่เก่ง ดี สขุ ขึ้นอย ูก่ับผ ูใ้หญ่ทั้งน้ันเลย ผูใ้หญ่ท่ีอย ูร่อบๆ ตัวเขา เริ่ มจาก

พ่อแม่วา่จะบ่มเพาะเลี้ยงดดูว้ยความเขา้ใจไดอ้ยา่งไร และก็พบวา่เด็กบางคน

ประสบอบุตัิเหตชุีวติท าใหเ้ดินผิดพลาดไปบา้ง แต่ก็กลบัตวักลบัใจเป็นเด็กดี

ของครอบครวั พ่อแม่ ชมุชนได ้ถา้เขา้ใจและใหโ้อกาสใหเ้ขาไดเ้รยีนร ูท่ี้ดพีอ 
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ประการท่ีสอง  เด็กทั้ งหลายจะเติบโตอย่างมีคุณค่า อย่างมี

ความหมาย เขาตอ้งการการยอมรบั ตอ้งการมีคณุค่า ถา้ผ ูใ้หญ่ไม่ยอมรบั เขา

ก็จะแสดงศักยภาพในทางท่ีผิด เป็นเรื่ องผ ูใ้หญ่อีกน่ันแหละท่ีควรจะเรียนรู ้

ควรเขา้ใจ เพราะฉะน้ันสายตา ท่าทางของคนรอบขา้ง มีผลต่อพัฒนาการของ
เดก็ทัง้หมด ผูใ้หญค่วรจะตอ้งเรยีนร ูก้ันมากทีเดยีว 

ประการท่ีสาม สิ่ งท่ีเดก็ตอ้งการคืออะไร ในวธิีการ เราในฐานะท่ีเป็น

ผูใ้หญ่ เราก็คงตอ้งท าหน้าท่ีในการกระตุน้ ประคับประคอง ทั้งการคิด การ

สรา้งจินตนาการ ท าอย่างไรใหเ้ขาคิดดี มีจินตนาการอยากจะท าสิ่ งดีๆ มี

โอกาสท า เรียนรูใ้นสิ่ งท่ีท า และใหเ้ขาอย ู่ในบรรยากาศเรียนรูต้ลอดชีวิต  
เรยีนร ูท้กุลมหายใจ 

คิดว่าเด็กท่ีมาแสดงพลังของเด็กดีในรปูแบบต่างๆ ทั้งการพัฒนา

ทักษะชีวติ พัฒนาทักษะอาชีพ และจิตสาธารณะ สิ่ งเหลา่น้ีเด็กบอกวา่เขาท า

ไดถ้า้ผ ูใ้หญใ่หโ้อกาส สนับสนุน ประคับประคอง” 
 

สบืศิลป์ สานภูมิปัญญาการละเล่นพ้ืนถ่ินปักษใ์ต ้
 

เกร็ดเล็กๆ จากหลงัเวที 
 

มโนราห ์ เป็นกลุ่มเยาวชนในทอ้งท่ี อ.

สทิงพระ จ.สงขลา ท่ีมีใจรกัในศิลปะพ้ืนบา้น ไดม้า

รวมกลุ่มกันเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน ปัจจุบัน

มีสมาชิก 30 คน เป็นกลุ่มท่ีเปิดกวา้งใหเ้ด็กๆ 

ไดม้าเรียนรู ้ท ากิจกรรมตามความถนัดของตนเอง 

เช่น การรอ้ยลูกปัด งานเกษตร แกะหนังตะลุง ตี

เคร่ือง ร าโนรา โดยมีพ่ีใหญ่ 3 คนคือ จ านง 
จตุรงค ์และพลวตัร เป็นผูด้แูล 
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ร ะ บ า ห นั ง ต ะ ลุ ง 

โรงเรยีนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

ในยุคปัจจุบันการแสดงหนังตะลุง

หาชมได้ยาก วัยรุ่น ประชาชน

ทัว่ไปไม่นิยมชม การประดิษฐ์ท่า

ร าโดยประยุกต์มาจากท่าทางการ

แสดงหนังตะลุง เป็นการอนุรักษ์ 

สืบทอดภูมิปัญญาไทยท่ีหลายคน

เห็นแลว้ช่ืนชม  
 

 ลิเกฮูล ูโดย คณะชมรมดิ

เกรฮู์ลูบา้นในทุ่ง อ.ท่าศาลา เป็น

หน่ึงในศิลปะการแสดงภาคใตท่ี้หา

ชม ได้ย าก  นั กแสดง เ ป็น เ ด็ ก

ทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ด็กหลีกเล่ียง

ห่างไกลจากอบายมุข ใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน์ 
 

 วงไหด าจิ๋ ว  ชุมชนไส

ตน้ทง เกิดขึ้ นดว้ยความบงัเอิญ มี
ครอบครัวหน่ึง สามีออกจากบา้น

ไปนอนอยู่หน า (ขน า = กระท่อม
ปลายนา) เพราะขดัใจกบัภรรยา ก็

ตะโกนบอกใหภ้รรยาหาภาชนะใส่

น ้ าใหแ้กด่ืม ภรรยาก็เอาไหไปให ้

แต่ไหปากเล็กตักน ้าด่ืมไม่ได ้พอดี
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ท่ีขน ามียางในรถจกัยานยนต์ แกก็โมโห หยิบยางมาดีดใส่ปากไห มีเสียงดัง 

พอแกไดย้นิเสียงก็กลบัไปดีดใหม่ จึงกลายเป็นเคร่ืองดนตรี แลว้แกก็สงัเกตวา่

ไหใหญ่เสียงทุม้ ไหขนาดกลางก็ไดเ้พ่ิมมาอีกเสียง ก็ไปหาไหขนาดเล็กมาเพ่ิม 

ไดค้รบสามเสียง เพ่ือนๆ ก็หาถังเหล็กใส่น ้ามันมาตีแทนกลอง แลว้จึงไดม้า

เป็นวงไหด า ต่อมาเม่ือมีกิจกรรมกลุ่มสรา้งสุขไสตน้ทง เด็กๆ มาเห็นก็อยาก

หดัดว้ย จึงมีวงไหด าจิ๋ว ในวนัน้ี 

 

เปิดตลาดวนัท่ีสอง...นอ้งๆซ้ือขายกนัเอง 

  
เรารับเชา้วนัฝนตกด้วยวีดิทัศน์ของภาคอีสาน กิจกรรมของน้องๆ 

กลุ่มเยาวชนชาวดิน กิจกรรมการเรียนรูใ้นบา้นดินท่ีเสริมสรา้งศักยภาพให้

เด็กๆ พัฒนาเติมเต็ม “ทักษะชีวิต” การมีพ้ืนท่ีส าหรบัเด็กในชุมชน ท่ีจงัหวดั
ขอนแก่น รวมทั้งการกลับคืนถ่ินของเยาวชนท่ามะไฟหวานท่ีชัยภูมิ และการ

หนุนเสริมเยาวชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งกนัตวจระมวล สุรินทร ์

มีหลายค าท่ีฟังแลว้ติดใจ เช่น “...เสริมความคิด สรา้งพลังปัญญา 
เพ่ิมคณุค่า การเติบโตไม่ใชด่ว้ยการงอมืองอเทา้...” 

พอไดดู้วีดีทัศน์ชุดน้ี ท าใหคิ้ดยอ้นกลับไปถึงส่ิงท่ีอาจารยท์รงพลพูด

เม่ือวานน้ี แนวเดียวกนัเลย 
พอเรียนรูเ้ร่ืองราวของเพ่ือนๆเสร็จ ก็มีกิจกรรมอุ่นเคร่ือง ใหไ้ดข้ยบั

แขง้ขาโยกยา้ย สลายกลุ่มเพ่ือนเก่า ท าความรูจ้กัเพ่ือนใหม่ “กระรอกเปล่ียน
รงั” ยงัใชไ้ดผ้ล อุ่นเคร่ืองกันพอหอมปากหอมคอ จากน้ันก็แยกยา้ยเขา้กลุ่ม
เดิมเพ่ือท ากิจกรรมต่อ 

ลองมาเช็คดวูา่ วนัน้ีกลุ่มไหนยงัอยูบ่า้ง 
กลุ่มเด็ก มี วทิยาลยันาฏศิลป์ วทิยาลยัการอาชีพ เยาวชนคลองน้อย 

กศน.ชะอวด สงขลาฟอรัม่ มหาวิชชาลัยชุมชนศิลปินพ้ืนบา้นศรีวิชัย ร.ร.เสา

ธงวิทยา เยาวชนป่าละอู เยาวชนต าบลแม่เจา้อยู่หัว เยาวชนต าบลทุ่งโพธ์ิ 
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เยาวชนจากสถานพินิจฯ โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง และโรงเรียนพระพรหมพิทยา

นุสรณ์ 

กลุ่มผูใ้หญ่ มี อบต.ปากพนู, ต าบลนาหมอบุญ กศน.อ.เมืองและชะ

อวด ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั และครจูากสถานพินิจฯ 
 

เตรยีมสนิคา้...หาความรูเ้ด่นของตวัเอง 

 
อ.ทวี สรอ้ยสิริสุนทร คนด าเนินการซ้ือ

ขาย ตั้งโจทยใ์หน้้องๆคิดวา่ กิจกรรมท่ีผ่านมาของ

กลุ่มมีอะไรบา้ง ส่ือลงในกระดาษชาร์ท โดยให้

เด็กๆ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ (สินค้าเด่น) ของ

ตัวเองในเวลา 5 นาที เพ่ือใหเ้ขาได้คิดทบทวน

ตัวเองว่าได้ลงมือท าอะไรดีๆเด่นๆไปแล้วบ้าง 

บางครั้งในขณะท่ีเราท ากิจกรรมเราไม่ได้มีเวลา

หรือใส่ใจว่า เราท าอะไรอยู่ ส่ิงท่ีเราท าก่อใหเ้กิด

อะไรขึ้ นบา้ง เราคิดอะไร อย่างไร ไดเ้รียนรูอ้ะไร

จากการท ากิจกรรมน้ันๆ ตอนน้ีแหละท่ีเราจะไดคิ้ดกนัแลว้ 

เอาละ แต่ละกลุ่มก็เร่ิมบรรเลง ลงมือวาดเสน้สายลายอกัษร สีสนัไม่

ตอ้งหว่ง เพียบ ช่วงน้ีบรรยากาศในหอ้งจึงค่อนขา้งจะเงียบ เพราะต่างกลุ่มต่าง

คิดต่างลงมือท า เรามีโอกาสไดเ้จอกับเด็กหลายกลุ่ม แลว้ก็พบว่า เวลาใหล้ง

มือท ากิจกรรมแบบน้ี เขาจะสนุกกบัการไดคิ้ดสรรค์สรา้งผลงาน และมีความ

ตั้งใจสูงมาก บางกลุ่มขนาดไดเ้วลากินขา้วแลว้ก็ยงัไม่ยอมเลิกราตอ้งเอาให้

เสร็จก่อน  
เรามาคิดไดว้่า เออ เด็กน่ีถา้เราเปิดโอกาสเปิดพ้ืนท่ีใหท้ าในส่ิงท่ีเขา

ถนัด ไดใ้ชค้วามคิด ลงมือดว้ยตนเอง และเรียนรูไ้ปกบัมนั ผลงานท่ีออกมาจะ

ดูมีพลงัมาก จนเรารูสึ้กวา่ มหศัจรรย ์ท าไดอ้ยา่งไร แลว้ถา้ใหผู้ใ้หญ่อยา่งเรา
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ท ามนัคงจะแข็งท่ือ ไรชี้วิตชีวา เสน่หข์องผลงานอยูท่ี่ตรงน้ีแหละ ความมีชีวิต 

แมบ้างครั้งมันอาจจะไม่ไดส้วยหรูอะไรมาก บางมุมในความคิดของเด็ก ก็

อาจจะเป็นมุมท่ีผูใ้หญ่อย่างเราลืมไปแลว้ กิจกรรมอย่างน้ีน่าจะดึงใหผู้ใ้หญ่

บางคนไดห้วนกลบัมาคิด ท าความเขา้ใจเด็กวา่ เขาตอ้งการอะไร เราจะเสริม

อะไรใหแ้ก่เขาไดบ้า้ง 
 

ไดเ้วลาซ้ือขาย...Shopping กระจาย 
 
เม่ือคิดทบทวนตัวเอง เตรียมผลิตภณัฑเ์สร็จแล้ว ขั้นต่อไปคือ จดับูธ

เพ่ือเสนอขายสินคา้ แต่ละกลุ่มก็กระจายกนัไปหามุมแสดงผลิตภณัฑ ์แลว้เรา

ก็เร่ิมใหโ้จทยใ์หม่ คือ ใหแ้ต่ละกลุ่มหาผูเ้สนอขายสินคา้ประจ ากลุ่ม 1 คน 

สมาชิกในกลุ่มท่ีเหลือก็ไปซ้ือสินคา้จากกลุ่มอ่ืนๆ  

การจดัแสดงบธูสินคา้ท่ีโดดเด่น น่าจะเป็นของกลุ่มน้องมโนราห ์มหา

วิชชาลัยชุมชนศิลปินพ้ืนบา้นศรีวิชัย นอกจากกระดาษชาร์ทท่ีน าเสนอยงัมี

อุปกรณ์ประกอบฉาก เช่น ชุดมโนราห ์เคร่ืองดนตรี ท าใหดู้น่าสนใจมากขึ้ น

กวา่กระดาษชารท์เพียงแผ่นเดียว 
นอกจากการจดับธูแลว้ รปูแบบการเสนอขายสินคา้ก็มีความน่าสนใจ

ไม่น้อย ในช่วงแรกการซ้ือขายสินคา้ค่อนขา้งกระจัดกระจาย ไม่ค่อยเรียก

ลกูคา้ อาจจะเป็นเพราะยงัขดัเขินกันอยู่ แต่ก็ยงัพอมีลกูคา้ท่ีเร่เขา้ไปคุยดว้ย

บา้ง แต่ก็ยังค่อนขา้งเหงาๆ ไม่ค่อยจอแจคึกคัก...จนกระทัง่...น้องๆจาก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต.้.. ไม่รูคิ้ดอย่างไร ช่างท าไดน่้ารักน่าชัง 

วญิญาณ sale เขา้สิง บรรยากาศคึกคกัขึ้ นมาทนัใด ลกูคา้ก็เร่ิมมามุงบธูน้ีดว้ย
ความสนใจ  

เราเองก็เร่เขา้ไปคุยกับน้องเขาดว้ย ติดใจท่าแดนซ์ และความกลา้ 

กลุ่มน้ีมีเหลือสมาชิก 2 คน คือ น้องตา้ร์ วสุ ศรีสะอาด และน้องวิว พศิษฐ์

พงศ์ ล่ิมหลัก เขาน าเสนอโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน ในกลุ่มน้ีมีกิจกรรม
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หลากหลาย ทั้งด้านการน าความรูสู้่ ชุมชนโดยไปสอนน้องๆ ในโรงเรียน

เครือข่าย การจดัรายการ to be number one magic radio น้องเขาว่า 
กิจกรรม คือ แบบฝึกหัดชีวิต เรียนรู ้จากตรงน้ี มีอะไรท่ีสามารถปรับ

ประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริงได ้คิดแกปั้ญหาเป็น แบ่งเวลาเป็น ตอ้งจดัสรรใหล้งตัว

ทั้งดา้นการเรียนและการท ากิจกรรม รวมไปถึงไดร้บัประสบการณ์ดีๆ แลว้เขา

ยงับอกอีกว่า เขาใชห้ลกั PDCA ท างาน คือ การคน้หาสาเหตุ วางแผนการ

ท างาน ตรวจเช็คความพรอ้ม พฒันางาน ฯลฯ (ไปคน้เพ่ิมเอานะ)  

พอกลุ่มน้ีเร่ิม วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช ก็สรา้งความคึกคกั

บา้ง วิธีเรียกลกูคา้เหมือนกนั คือ เตน้ประกอบเพลง แต่มีอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ น คือ 

เสียงเพลงจริงๆ ก็ไดอ้ารมณ์อีกแบบ แลว้คนเตน้ก็เตน้สวย บอกถึงความเป็น

มืออาชีพ แต่ทีมเม่ือก้ีใหค้ะแนนเต็มเร่ืองความกลา้ ความคิดสรา้งสรรค์นะ 

พอกลุ่มน้ีจบป๊ับ อะ เสียงเครื่องดนตรีมโนราหก็์ดงัขึ้ นมาทนัที ลกูคา้ก็เร่เขา้ไป

มุง นอกจากตีเคร่ืองแลว้ ก็ยงัมีน้องตัวเล็ก 2 คนออกมาแสดงความสามารถ

ในการร าโนราหด์ว้ย เก่งมาก ดแูลว้ท่ึงบวกอ้ึงบวกเสียว ตวัอ่อนไดใ้จจริงๆ  
 

สงบ ทบทวนการเรยีนรูข้องตวัเอง 

 
หลงัจากหมดเวลา shopping แลว้ อ.ทว ีชวนเด็กๆ นัง่สงบน่ิง ภายใน

หอ้งเร่ิมเงียบ เงียบ เงียบ แต่จู่ๆ เสียงโทรศัพท์ก็ดังแทรกมา เสียอารมณ์ เอา้ 

น่ิงกันต่อ ท าไมต้องน่ิงน่ะหรือ เพราะจะไดเ้ปิดโอกาสใหต้ัวเองได้ทบทวน

เหตุการณ์ในสองวนั คือ ตั้งแต่ตอนน้ี เม่ือหา้นาทีท่ีแลว้ เม่ือชัว่โมงท่ีแล้ว เม่ือ

เชา้วนัน้ี เม่ือค า่ บ่าย เชา้วานน้ี เราเรียนรูอ้ะไรบา้งผ่านเหตุการณ์เหล่าน้ี แลว้

จดบันทึกใส่สมุดเอาไว ้เห็นหลายคนยงัน่ิงไม่ลง แต่หลายคนน่ิงไดแ้ละเร่ิม

บนัทึกการเรียนรูข้องตนเองลงไป ไปแอบดกูนัดีกวา่ 
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การเรียนรูข้อง น้องเปีย สุดา เหมทานนท ์วทิยาลยัการอาชีพ 
 ไดแ้ลกเปลี่ ยนความรูก้ับเพ่ือนๆ ตา่งกลุม่ ตา่งโรงเรยีน ตา่งอาย ุ
 ไดร้บัประสบการณใ์นการท างานกลุม่ การด าเนินชีวติ 
 ไดร้บัความสนุกสนาน 
การเรียนรูข้องน้องเฟิร์น อรุณรัตน์ รอดรังนก เครือข่ายยุวชนจิต

อาสา โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง 
จากระยะเวลาท่ีผ่านมา สิ่ งท่ีไดเ้รียนรู ้คือ ทักษะการอย ู่รว่มกันใน

สงัคม แมว้า่สงัคมท่ีเราอย ูร่ว่มกันมันไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็ท าใหเ้ราร ูจ้กัใชช้ีวติ

ในการอย ู่รว่มกัน มิตรภาพและสายใยรกัท่ีทุกคนมอบใหก้ัน และเรายังได ้

แลกเปลี่ ยนประสบการณซ่ึ์งกันและกัน  
 เราไดค้วามรูม้ากมาย 
 ไดเ้ขา้ใจวา่กลุม่ตา่งๆ เขามีกิจกรรมกันอยา่งไร 
 ไดเ้รยีนร ูใ้นการอย ูร่ว่มกันของคนหมู่มาก 
 ไดร้ ูจ้กัเพ่ือนเพ่ิมขึ้นในกลุม่ของเรา 
 ไดร้ ูจ้กัการท างานเป็นกลุม่ 
 เขา้ใจในการอย ูร่ว่มกันของคนหมู่มาก 
น่ีเป็นแค่น ้ าจิ้ มเท่าน้ัน อยากยกมามากๆ แต่เวลาตามไปดูมันน้อย 

เพราะสกัพกัก็มีกิจกรรมต่ออีกแลว้ 
 

ใหเ้รากา้วตอ่ไป 
  
หลังจากทบทวนตัวเองกันแลว้ กา้วต่อไปหากจะเดินไดอ้ย่างมัน่คง

ตอ้งก าหนดทิศทาง วางจงัหวะกา้ว วางแผนในอนาคตดว้ยความรอบคอบ 
...ลงมือ... 
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กลุ่มของน้องๆ กลุ่มยุวชนจิต

อาสา โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง น่าจะโชค

ดีก ว่ า ก ลุ่ ม เ พ่ื อน อ่ืนๆ  ท่ี มี อ า จ า รย์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนคอยใหค้ าแนะน าท่ี

ดี เช่น ใหล้องดูว่าในพ้ืนท่ีหรือชุมชนมี

ปัญหาอะไรบา้ง ใหเ้ร่ิมท าจากจุดเล็กๆ ท่ี

สามารถท าไดก้่อน 
เรามาดวูา่ เขาคิดท าอะไรกนัต่อไป 
 
กลุ่มยุวชนสรา้งสรรค ์สุราษฎร์

ธานี 
พัฒนางานเดิมท่ีมีอยู่ ส่ิงท่ีจะ

เพ่ิมเติมต่อไปก็คือ การเช่ือมโยงเครือข่าย

ต่างๆ 
 
สงขลาฟอรัม่ 
ก่อนท่ีจะพดูถึงว่าเราจะกลบัไป

ท าอะไรต่อ อยากจะบอกก่อนว่าสงขลา

ฟอรัม่ท าอะไร เพ่ือท่ีว่าเราจะได้ท า

ความเขา้ใจกนัชดัเจน สงขลาฟอรัม่เป็น

องค์กรท่ีมีมาแลว้กว่า 30 ปี แต่ทีน้ีจะ

ยกเอาเพียง 10 ปีหลงั  
โครงการแรกคือ โครงการสะพานชีวิต ท่ีจะพัฒนาทักษะชีวิตใหก้ับ

เด็กและเยาวชนท่ีอยูใ่นศนูยฝึ์กของสถานพินิจและคุม้ครองเด็ก 
กลุ่มตน้กลา้ส่ือเป็นกลุ่มท่ีผลิตส่ือสรา้งสรรค์เพ่ือเด็ก เยาวชน และ

ครอบครวั  
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โครงการสมานไมตรีในพ้ืนท่ีโรงเรียน ลดความรุนแรงในโรงเรียน 

ตอนน้ีมีโรงเรียนน ารอ่งในภาคใต ้คือ โรงเรียนบา้นตะเคียนเพา  
วทิยุชุมชนเด็กและครอบครวั เด็กและเยาวชนจะไดมี้พ้ืนท่ีส่ือดี  
การท าฟอรัม่ก็คือ การท่ีใหค้นสงขลามีการเปิดประเด็นในพ้ืนท่ีท่ีจะ

คุยกนั  
บ้านแห่งความดี คือ การท่ีเราจะพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็ก และ

เยาวชนก่อนท่ีจะไดร้บัการปล่อยตวั  
โครงการเด็กสงขลาอาสาสมัครเพ่ือสังคม ก็คือการเสริมสรา้งจิต

อาสาใหก้บัเด็กในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา  
โครงการเด็กสงขลาศึกษาภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน คือ การเรียนรูภู้มิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  
ทั้งหมดน้ีคือ โครงการของสงขลาฟอรัม่ท่ีเราจะสรา้งสุขภาวะท่ีดีใหก้บั

เด็กและเยาวชน 
เม่ือมาดูว่าเราจะกลับไปท าต่อ ก็คือ เราจะกลับไปท าส่ิงท่ีดีอยู่แลว้ 

แต่พฒันาใหดี้ยิ่งขึ้ น ยกตัวอยา่งเช่น เรามีสถานีวิทยุชุมชนเด็กและครอบครวั 

เรามีการท าส่ือเพ่ือเด็กของกลุ่มตน้กลา้ส่ือ เราก็จะน าส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรูว้นัน้ี 

เช่น กลุ่มมโนราห ์กลุ่มลิเกฮูลู หรือว่าไหด า น าไปเผยแพร่ น าไปใหเ้ด็กใน

ชุมชนของเราไดเ้รียนรู ้อีกตวัหน่ึงคือ ส่ือมวลชนศึกษา ตอนน้ีเราท ากบัเด็กใน

วยัประถม มธัยม และกลุ่มเด็กทัว่ไป เราก็จะขยายไปสู่กลุ่มเด็กเล็กดว้ย เราก็

จะเปิดโอกาสใหค้นหลายๆ กลุ่มเขา้มาร่วมท างานกับเรา และขยายพ้ืนท่ี

ท างาน นอกจากเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสงขลาและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เราก็จะขยาย

เพ่ิมขึ้ น  
ส่วนคนท่ีจะมาสนับสนุน ตอนน้ีการท างานของเราเป็นการดึงการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ครอบครวั คนท างานดา้นเด็ก 

และหน่วยงานต่างๆ ท่ีท างานด้านเด็ก เพราะฉะน้ันแล้วเราจะกระชับ

ความสมัพนัธ์กบักลุ่มเหล่าน้ีใหแ้น่นแฟ้นยิ่งขึ้ น แล้วก็อยากจะยกตัวอยา่งการ
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ท ากิจกรรมของเราท่ีท าใหก้ลุ่มเหล่าน้ีมาพดูคุยกนั เราก็จะมีการจดัคอนเสิรต์ 

หรือจดัการประมลูโดยการขอรบับริจาคจากคนเหล่าน้ี 
สุดทา้ยมีขอ้คิดท่ีอยากจะบอกไว ้อยา่งแรกเลย เด็กก็คือเมล็ดพนัธุ์ท่ี

รอคนท่ีจะมารดน ้า พรวนดินเพ่ือท่ีจะใหเ้ขาเจริญงอกงามต่อไป เพราะฉะน้ัน

แลว้อยากจะฝากว่า ความคิดของเด็กๆ ทุกคนในวันน้ีขออย่าใหเ้ป็นเพียง

แผ่นกระดาษท่ีอยูบ่นบอรด์เท่าน้ัน สุดทา้ยอยากจะบอกวา่ ชีวติสั้นนักกวา่ท่ีจะ

เห็นแก่ตวั 
 

วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
พวกเราจะน าความรูท่ี้ไดจ้ากเม่ือวานและวนัน้ี เราคิดกันวา่จะจดัตั้ง

โครงการเวทีเพ่ือเยาวชน คือ อยากจะใหส้มาชิก ประชาชน กลุ่มน้องๆ ใน

จงัหวดันครไดแ้สดงซ่ึงความคิดหลากหลาย ไดอ้อกมาบนเวทีน้ี โดย 

จดัหาแกนน า คณะท างาน สมาชิก 
ติดป้ายประกาศเพ่ือใหโ้รงเรียนภายนอกไดร้บัทราบ 
จะกลบัคุยกับอาจารย ์เพ่ือน พ่ี แลว้จึงจะแบ่งเป็นกลุ่มรบัผิดชอบใน

แต่ละโรงเรียน 
ถ่ายทอดแก่โรงเรียนอ่ืนๆ 
เปิดเวทีสู่เยาวชน สรุปผลงาน  
 

วิทยาลยัการอาชีพนครศรีธรรมราช 
การน าความรู ้ทางด้านวิชาชีพท่ีเรียนไปสอนให้กับคนในชุมชน 

เพราะวา่ส่ิงท่ีเราท าอยูแ่ลว้อยา่งหน่ึงคือ fix it center ซ่อม สรา้ง ใหก้บัคนใน
ชุมชน เยาวชนในชุมชนอาจจะเรียนไม่เหมือนกนั 

อยากจะขอความช่วยเหลือจาก สรส. อบต. ศอส. มลูนิธิสยามกมัมา

จล เพ่ือท่ีจะสืบสานต่อความคิดของพวกเราใหช้่วยเหลือเยาวชนและชุมชน

ต่อไป 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กลุ่มน้ีเหลือสองคน เขาเลือกการน าเสนอโดยการคุยโต้ตอบกัน

เหมือนนักจดัรายการ  
มีมือจะใชมื้อประคองถือเทียนแหง่ธรรม 
ส่องทางสวา่งน าสู่ความหวงัสงัคมไทย 
มีเสียงจะใชเ้สียงใหแ้ทเ้ท่ียงและเกรียงไกร 
มีใจจะเทใจผดุงนามและความดี 
ขอตอ้นรบัเขา้สู่รายการ to be number one to be continue the 

magic radio ในช่วงใครท าดีแสดงตัวหน่อย เป็นช่วงใหม่ของเราหลงัจากท่ีเรา
ไดไ้ปตลาดนัดความรูม้า เราก็ไดเ้พ่ิมช่วงน้ีขึ้ นมา เราจะไดเ้ผยแพร่เร่ืองราว

ของเยาวชนและคนท่ีท าความดีใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั ท่ีประจกัษ์แก่สงัคม 
ส่ิงแรกท่ีเราจะท า คือ พัฒนาบุคคลในโรงเรียนของเราก่อน เราเร่ิม

จากการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนของเราให้ดีขึ้ น สามารถ

น าไปปรบัใชใ้นกิจกรรมต่างๆ การพฒันาท่ียัง่ยนืเราจะตอ้งพฒันาจากเยาวชน

ไปสู่ชุมชน เผยแพรค่วามรูไ้ปสู่ชุมชน การเรียนรูจ้ากผูท้รงคุณวุฒิในชุมชน 
จดัการอบรมโดย จดัผูมี้ความรูใ้นดา้นต่างๆ  
การเผยแพรไ่ปสู่ชุมชนอ่ืนๆ โดยผ่านวทิยุชุมชน 
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปลูกป่า ปลูกจิตส านึก

ใหก้บัเยาวชนในชุมชน  
โครงการเผยแพร่วฒันธรรมสู่ 4 ภาค (ผ่านเวทีโรงเรียนเตรียมอุดม

แต่ละภาค)  
 
กศน.ชะอวด 
มาเป็นขอ้ๆ แต่ละขอ้บ่งบอกถึงแนวทางการเช่ือมโยงเด็กดีและผูใ้หญ่

ใจดีในท่ีต่างๆไวช้ดัเจน (ในวงเล็บคือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะเช่ือมโยงกนั) 

หน่ึง ส่งเสริมและฟ้ืนฟภูมิูปัญญาทอ้งถ่ิน (อบจ. อบต.) 
สอง จดัตั้งเครือขา่ยพฒันาชุมชน (สรส. กศน. อบจ.อบต.)  
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สาม ส่งเสริมอาชีพในชุมชน (กศน. พช. เกษตรกร ธกส.) 
ส่ี ส่งเสริมการใชปุ๋้ยชีวภาพ (เกษตร กศน. อบจ. อบต.) 
หา้ ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตดา้นการเกษตรใหเ้ป็นท่ี

ตอ้งการของตลาด ไดแ้ก่ ปลกูผักปลอดสารพิษ ลดการใชส้ารเคมี  (เกษตร 

กศน. อบต.) 

หก ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น (พช. ศิลปินพ้ืนบา้น วธ. อบต. 

อบจ.) 
เจ็ด ส่งเสริมเยาวชนรกัการอ่าน เรียนรูร้ากเหงา้เท่าทันสงัคม (กศน. 

อบต.)  
แปด ใชท้รพัยากรธรรมชาติในการหมกัปุ๋ยชีวภาพ (สรส. กศน.) 
 

สถานพินิจนครศรีธรรมราช 
ได้รูจ้ ักทักษะการท างานเป็นทีม แลกเปล่ียนความคิด ได้รับองค์

ความรูใ้หม่ๆ แนวทางการด าเนินชีวติ การพฒันาในดา้นต่างๆ 
ส่ิงท่ีจะน าไปใช ้น าความรูท่ี้ไดร้บัไปเผยแพร่ใหเ้ยาวชนในสถานพินิจ

ไดร้ับรู ้ปรับปรุงในดา้นต่างๆ น าไปวางแนวทางด าเนินชีวิตหลังปล่อย น า

ความรูไ้ปสู่ชุมชนท่ีเราอาศัยอยู่ ท าโครงการด้านเกษตร เช่น การปลูกผัก

ปลอดภยั การเล้ียงปลาน ้าจืด เพ่ือเป็นฐานอาชีพหลงัถกูปล่อยตวั 
 

เครือข่ายยุวชนจติอาสา โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง 
การขยายเครือข่ายยุวชนจิตอาสา จากรุ่นสู่รุ่น ตอนน้ีเป็นกลุ่มเล็กๆ 

ยงัไม่มีเป็นกลุ่มกอ้นอย่างจริงจัง รุ่นน้องท่ีจบไปไม่ไดใ้หค้วามสนใจ เรา

อยากจะสานต่อใหรุ้น่น้องสืบต่อเจตนารมณ์จากพวกเรา 
การพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนนัก

กิจกรรม มีกิจกรรมมากมายท่ีสรา้งสรรค์และพัฒนานักเรียน เช่น การร า

มโนราห ์วงดนตรีไทย ละครคุณธรรม เราอยากพฒันาส่ิงท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัให้

ดีขึ้ นมีคุณภาพยิง่ขึ้ น  
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รณรงค์ปลูกตน้ไมล้ดภาวะโลกรอ้น ในหมู่บา้นจะมีการรณรงค์ปลูก

ตน้ไมก้ันเป็นประจ าทุกๆ ปี การปลกูตน้ไมริ้มฝัง่ถนนใหมี้ความร่มร่ืน อยาก

ใหห้มู่บา้นเต็มไปดว้ยความสดชื่น 

น าวิทยากรในท้องถ่ินท่ีมีความรูใ้นแต่ละด้าน มาช่วยสรา้งเสริม

ความรู ้แก่เครือข่ายยุวชนจิตอาสา ใหเ้กิดการพัฒนาตนเอง ใหน้้องๆ ท า

กิจกรรมไดห้ลากหลายขึ้ น ดึงกิจกรรมดีๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น การท าเคร่ือง

จกัสาน มาสอนใหเ้ยาวชนในเครือขา่ย 
รณรงคเ์ร่ืองยาเสพติด ในหมู่บา้นมีส่ิงท่ีไม่ดีเก่ียวกบัยาเสพติด ชุมชน

ของเราแมจ้ะช่วยกนัแต่ผูน้ าชุมชนมนัก็ไม่สามารถยบัยั้งอยูไ่ด ้เราก็สามารถท่ี

จะดึงใหเ้ยาวชนของเราใหก้ลบัมาท ากิจกรรมดีๆ ช่วยสรา้งเสริมวิชาชีพใหเ้ขา 

ใหเ้ขามีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้ น 
หน่วยองคก์รต่างๆ สามารถท่ีจะเขา้มาช่วยสนับสนุนได ้ไม่วา่จะเร่ือง

ทุนการศึกษา วชิาการ และความรู ้
 
เยาวชนป่าละอู 
ส่ิงไดเ้รียนรูจ้ากเม่ือวานและวนัน้ี เช่น การเล้ียงปลาในตู ้การท านา 

การท าน ้าหมกั ปุ๋ยหมกั วทิยุชุมชน ช่าง ท่ีส าคญัเรียนรูว้ฒันธรรมของภาคใต ้ 
ส่ิงท่ีจะท าต่อไป กลุ่มของผมไม่ไดท้ างานแบบเยาวชน เช่น ออกค่าย 

พวกผมท างานเกษตรเป็นอาชีพหลกั ท่ีบา้นเล้ียงปลาอยู่แลว้ จะกลับไปเล้ียง

กบในกระชงั ปุ๋ยน ้า ปุ๋ยหมกั ขยายแปลงผัก ขยายพนัธุ์ผัก เช่น ผักหวาน สาร

ไล่แมลง ปุ๋ยจากหวัปลาดุก เปล่ียนแปลงการปลกูกลว้ยไม่ใหต้ายพราย 
หน่วยงานท่ีช่วยหนุนเสริมไดแ้ก่ สรส. ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) มูลนิธิสยามกัมมาจล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบต. 

ผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้นในทอ้งถ่ิน แต่ท่ีส าคญัคือ ตวัเราเอง 
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เยาวชนโรงเรียนเสาธงวิทยา 
อยากจะน าความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีไดไ้ปเล่าใหเ้พ่ือนๆ และน้องๆ 

ฟัง ส่ิงท่ีอยากท าต่อไปคือ  
การท าปุ๋ยหมกัท่ีโรงเรียน 
โครงการปลกูผกัและเล้ียงปลาในโรงเรียน 
อยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวกบัเกษตรช่วยเร่ืองพนัธุป์ลาและพนัธุพื์ช 
 

สภาเด็กและเยาวชน ต.แม่เจา้อยูห่วั 
ไดแ้ลกเปล่ียนความดา้นศิลปวฒันธรรม เรียนรูชี้วิตของคนในสังคม 

เขา้ใจความส าคญัของตนเองท่ีอยูใ่นสงัคม เรียนรูข้บวนการคิดสรา้งสรรค ์ไดมี้

การปรบัปรุงงานใหม่ๆ ท่ีจะท า  
อยากไปช่วยพัฒนาชุมชน ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ สภาพสังคมในปัจจุบัน 

ทุกอย่างต า่ลงมากทั้ งด้านเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมในชุมชน พัฒนาด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม หาวธีิเพ่ิมรายไดใ้หก้บัชุมชน 
 

กลุ่มเยาวชน ต.คลองนอ้ย 
- รวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น วางแผนงานรว่มกนั 
- จดัท าโครงการใหช้ดัเจนวา่จะท าอะไร 
- ขอค าปรึกษาจากผูรู้ ้ใหผู้น้ าชุมชนจดัหามาให ้
- ขอความรว่มมือจาก อบต. เพ่ือสนับสนุบสนุนงบประมาณส าหรบั

การจดัท าโครงการ 
- เป็นตวัอยา่งใหเ้ยาวชนอ่ืนๆ ต่อไป 
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กลุ่มเยาวชน มหาวิชชาลยัชุมชนศิลปินพ้ืนบา้นศรีวิชยั 
- การท าปุ๋ยจากวชัพืช เศษอาหาร  
- โครงการคาราวานสรา้งเสริมเด็กและเยาวชน ใหเ้ด็ก ผูป้กครอง

มีความสมัพนัธร์ว่มกนั 
- ประยุกตใ์ชร้ว่มกนัดา้นวฒันธรรม เช่น ไหด ากบัมโนราห ์
- อาสาสมัครเยาวชนคนรกัทะเลไทย เพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมของ

อ่าวไทย เช่น เก็บขยะ ท าความสะอาดหาดทราย 
- ฝึกการแสดงต่างๆ ท่ีไม่รูจ้กั แต่ไดเ้ห็นจากตลาดนัด 
- สรา้งลานวฒันธรรมในต าบล เพ่ือเผยแพรส่ิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้หก้บัคน

ท่ีไม่ไดม้า 
- เช่ือมโยงกับหน่วยงานหนุนเสริม เช่น อบต. ภาครัฐ เอกชน 

ทุกๆ คนในหมู่บา้น 
 

กลุ่มคุณ เธอ ฉนั โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ ์

- อาชีพส่วนใหญ่ของผูป้กครอง คือ เกษตรกรรม จะส่งเสริมและ

เผยแพรง่านเกษตรในครวัเรือน เช่น การเล้ียงปลาดุก   
- ต่อยอดการเรียนรูท่ี้ไดสู้่น้องๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ  
- น าความรูท่ี้ไดจ้ากหอ้งวฒันธรรมไปประยุกต์ใชก้บัการแสดงของ

โรงเรียน และเผยแพรข่ยายผล 
- อยากใหผู้ใ้หญ่ใจดีเล็งเห็นความส าคญั ใหโ้อกาสกบัเยาวชน  

 

กลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มาเป็นบทกลอนท่ีสะท้อนแนวคิดของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

เน่ืองจากคนน าเสนอเป็นครศูนูยเ์ด็กเล็ก... 
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เดก็ๆ ชอบอะไรใครก็ร ู ้   ชอบรวมหมู่ ชอบเลน่เป็นนิสยั 
เดก็เลก็ตอ้งหยอ่น ผอ่นตามใจ  ชอบสิ่ งใด ใหส้ิ่ งน้ัน น่ันวธิี  
อยากจะรอ้งจะร  าหรอืท าท่า  ครไูม่วา่ ท าได ้ใหเ้ต็มท่ี  
แตก่ารเรยีน ลงไวใ้หพ้อด ี  วธิีน้ีสอนเดก็ เลก็ เลก็ เอย 
เราตอ้งเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการเรียนรูเ้สียใหม่ ท าในหอ้งส่ีเหล่ียม

เราไม่เอา เขา้ไปดไูดท่ี้นาหมอบุญ 
จะจดัการเรียนโดยใหเ้ด็กไดซึ้มซบัจากการท ากิจกรรม และน าไปใช้

ไดใ้นชีวติของเขา 
แหล่งเรียนรูสู้่ชุมชน คน้ควา้หาภูมิปัญญา ผูรู้ใ้นชุมชน เช่น อ.จุฬา

ภรณ์ มีลิเกป่า ใหก้ารยอมรบัและเชิดช ูน าผลงานไปเผยแพร่ 
จะเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอบต. เช่น ท าโครงการร่วมกนักบัปากพนู ไม่

ปิดกั้นทางดา้นการเรียนรู ้ท าบันทึกขอ้ตกลง  (MOU) ในลักษณะเพ่ือนช่วย
เพ่ือน แลกเปล่ียนการเรียนรูก้ันระหว่างอบต. โครงการโรงเรียนพ่อแม่ 

โครงการพ่ีสอนน้อง ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีเด็กอายุตั้งแต่ 2 – 5 ขวบ ให้
ช่วยเหลือกนั เช่น ทาแป้งใหน้้อง 

หน่วยงานท่ีอยากใหเ้ขา้มาร่วม เช่น กศน. สพฐ. อปท. สธ. สสส. 

สรส. สปสช. วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 

ความคิด มุมมอง ของผูใ้หญ่ใจดี 
 
อ.จ  านงค ์หนูนิล กศน.อ าเภอเมือง 
“ในตลาดนัดจดัการความรูท่ี้ สรส.ท าในวนัน้ี ก่อก าเนิดสิ่ งดีๆ ขึ้นมา

มากมาย ผูใ้หญ่ก็ตัง้ตน้ไม่ถกูวา่จะท าอะไรดี แต่เท่าท่ีเห็นทั้งหมดมันเป็นการ

เรยีนรูห้มด แต่เรามาเท่ียวแบ่งแยกวา่ ถา้การเรยีนร ูแ้บบน้ีเป็นการเรียนใน

ระบบ แบบน้ีมนันอกระบบ แบบน้ีมันตามอัธยาศัย ท่ีจรงิมันคือการเรยีนรูอ้ัน

เดยีวกัน 
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 เม่ือวานน้ีชอบตรงท่ีไปน่ังคยุหอ้ง อปท.กับหน่วยงานตา่งๆ อ.ทรงพล

บอกวา่ ท าเป็นหอ้งเรยีนร ูต้  าบลไดไ้หม ทกุคนเติมเต็มการเรยีนร ูก้ันได ้คือ ใน

ต าบลมีอย ู ่2 คน คือ ผูเ้รยีนร ู ้กับผูใ้หก้ารเรยีนรู ้ในคนๆหน่ึงก็ตอ้งมีดีอย ูส่ัก

เรื่ อง มันตอ้งหาใหพ้บ แลว้เอาสิ่ งดีๆ ท่ีมันมีอย ูต่รงน้ันไปเป็นประโยชน์เพ่ือ

การเรยีนร ูข้องผูอ่ื้น  
คิดวา่ในส่วนงานทั้งหมดมันมีประโยชน์ท่ีหน่วยงานต่างๆจะไปเสรมิ

หนุนได ้เราเลง็เห็นวา่สิ่ งดีๆ  เหลา่น้ีผ ูใ้หญจ่ะเติมเต็มอะไรไดบ้า้ง ซ่ึง กศน.เติม

ใหไ้ดท้ัง้หมด ใช ้กศน.ก็แลว้กันอย ูพ้ื่นท่ีไหน ต าบลไหน อ าเภอไหน จงัหวดัใด 

เรามีโลโกว้า่ เพ่ือนเรียนรูอ้ย ูแ่ลว้ ท่านทั้งหลายท ากิจกรรมเรยีนรูไ้ม่วา่นอก

ระบบ ในระบบ หรือตามอัธยาศัยก็สามารถท่ีจะไปเรียกใช ้ทั้งคน วิธีการ 

เครื่ องมือต่างๆ ท่ี กศน.มี เม่ือวานประทับใจสองฟารม์ เรียนรูด้ว้ยตนเอง 

จดัการตวัเองได ้ชว่ยเหลอืสงัคมไปไม่ร ูเ้ท่าไหร ่เขาล  า้หนา้ กศน.ไปมาก กศน.

ตอ้งไปเรยีนร ูจ้ากเขา” 
 
พี่ปริญญา จนัทรภกัดี อบต.ปากพนู 
“ถือวา่เป็นการมีส่วนรว่ม ร ูส้ึกภมิูใจกับงานท่ีท าในวนัน้ี เห็นเยาวชน

แลกเปลี่ ยนเรยีนรูซ่ึ้งกันและกัน เป็นโอกาสดีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่ น 

ท่ีไดม้มุมองของภาคเยาวชน ไดร้บัร ูว้า่วนัน้ีโอกาสของเยาวชนยงัมีอีกกา้วไกล 

ฝากไวว้า่ ถา้เยาวชนมีขอ้ท่ีพึงจะขอความช่วยเหลืออยา่ไดเ้กรงใจ ใหต้ิดต่อได ้

ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่ นในพ้ืนท่ีได ้ผมเชื่ อเหลือเกินวา่องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิ่ นไม่ทอดท้ิงเยาวชน ฝากไวอี้กวา่เราอย ูแ่ค่น้ีเราจะตอ้งขยายวงกวา้ง

ใหเ้กิดกวา้งยิ่ งๆ ขึ้นไป แพรข่ยายใหท้กุมมุทกุสว่นของประเทศ” 
 

วิเชียร ไชยเจริญ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

“ดีใจมากท่ีเด็ก เยาวชน ค้นพบ เห็นคณุค่าของตัวเอง คณุค่าของ

สงัคมบา้นเกิด วา่มีอะไรดีๆ  ท่ีจะเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ คิดวา่ตรงน้ีน่าจะมี
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การขยายต่อ ชวนเพ่ือนต่อ ช่วยกันท าประเด็นอ่ืนๆ ต่อท่ีจะใหเ้ห็นมากยิ่ งขึ้น 

เป็นประโยชน์มากยิ่ งขึ้น ไดม้าวนัน้ีเห็นความสขุของคนท่ีคน้พบคณุค่า ตรงน้ี

ส  าคัญมาก ในแงม่มุของสาธารณสขุหนุนเสรมิอะไรไดบ้า้ง ผมคิดวา่ตรงน้ีได ้

เยอะเลย เพราะวา่สาธารณสขุเองจะเห็นวา่โดยองค์กรสาธารณสขุทั้งหมดไม่

สามารถท่ีจะดแูลสขุภาวะของคนในชมุชนได ้เพราะฉะน้ันคนในชมุชนตอ้งเหน็

และดูแลกันให้มากท่ีสุด ในท้องถิ่ น ในชุมชนก็จะมี อสม. มีเจ ้าหน้าท่ี

สาธารณสขุอย ู่ งบประมาณต่างๆ ก็มีอย ู่ เพราะวา่ต่อหัวประชากรประมาณ 

37 บาท ก็เอาไปใชไ้ดเ้ลย อย่าใหส้าธารณสขุคิดแลว้บริการเรา แต่ตอ้งให้

สาธารณสขุเป็นเครื่ องมือหน่ึงท่ีเขา้ไปหนุนเสรมิเรา ในส่วนของโรงพยาบาล

มหาราชเองพรอ้มท่ีจะหนุนเสริม เป็นท่ีปรึกษา มีงบประมาณบางส่วนท่ีจะ

สนับสนุน การปลกูผกัปลอดสารพิษ การท าปุ๋ ย ท าน ้าหมัก ศิลปะสีน ้า ดนตร ี

แลกเปลี่ ยนเรยีนรูก้ันได ้มาในเรื่ องของภาคีมหาราชเองก็มีภาคีเยอะ ในเวที

ของมหาราชก็อยากจะใหท้กุคนเขา้รว่มเสนอสิ่ งดีๆ เพราะเรื่ องน้ีสะทอ้นถึงสขุ

ภาวะของชมุชนเป็นอยา่งดี ชมุชนพ่ึงตนเอง ชมุชนมีความเขม้แข็ง เยาวชนมี

ความเขม้แขง็ มีความคิดดีๆ ” 
 

จริวิทย ์จ  าปา คณะเกษตรศาสตร ์มทร.ศรีวิชยั 

“สองวนัท่ีเราจดัตลาดนัดจดัการความรู ้เห็นชดัเลยวา่แตล่ะหน่วยงาน
แตล่ะองคก์รมีงานมีประเดน็ท่ีท าออกมาแลว้ดมีาก (โชวห์นังสือเลม่เล็ก) ตรง

น้ีถา้มีสิ่ งดีๆ จะเขา้ไปท าใหแ้น่นอน ท่ีเห็นโดยเฉพาะในเขตเตรยีมอดุมศึกษา 

การอาชีพ นาฏศิลป์ เห็นผลงานดีๆ มาก ปากพนูเป็นตัวอย่างของรฐับาล

ทอ้งถิ่ น มีหลากหลายมิติ เรื่ องเหลา่น้ีเอามาเรยีนรูด้ว้ยกัน” 
 
ครูแดง อนงค ์กศน.ชะอวด 
“ก่อนอ่ืนตอ้งของแสดงความยินดีกับน้องๆ ทกุคน คือ จากหลายท่ี

หลายมมุพอมาอย ูจ่ดุน้ีเรามาหลอมเป็นเน้ือเดียวกัน ถึงแมว้า่จะมาจากต่างท่ี
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แตเ่ม่ือสรปุความคิดออกมาแลว้ ทกุคนมีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาบา้นของตนเอง

ใหด้ท่ีีสดุ ขอเอาใจชว่ยเม่ือกลบัไปแลว้ขอใหคิ้ดวา่สิ่ งไหนท่ีเราจะเริ่ มตน้ท าจาก

ตวัเราเองก่อนแลว้จึงค่อยขยายผล ถา้สิ่ งไหนท่ีท าไม่ไดด้ว้ยตัวเองก็ขอความ

ชว่ยเหลอืจากหน่วยงาน” 
 

พี่ไข่นุย้ พรชยั โชติวรรณ 

“เรามีกลุ่มเยาวชนสื่ อสรา้งสรรค์เพ่ือการพัฒนาสังคม หลายคน

อาจจะยงัไม่ร ูจ้กั เพราะจบักลอ้งอย ูไ่ม่ไดล้งไปในกระบวนการ ตอ้งขอขอบคณุ 

สรส.มลูนิธิสยามกัมมาจล ผูใ้หญใ่จด ีเราตอ้งท างานกันตอ่ตัง้แตพ่รุง่น้ี ใครคิด

อะไรก็บอกไปยงักลุม่ฯ  
เดก็ดผี ูใ้หญด่ท่ีีปากใต ้ 
มีความหมายสงูคณุค่ามหาศาล  
กลุม่เยาวชนสรา้งสื่ อลอืมานานมา  
สรา้งสรรคส์งัคมแลว้นิยมไทย  
เพ่ือสรา้งสขุดว้ยเครื่ องมือมุ่งทางจติ 
ใหร้ ูผ้ดิร ูช้อบ แลว้ก่อกอบทางใหม่ 
ไดแ้ลกเปลี่ ยนเรยีนร ู ้ค ู่ภมิูปัญญาไทย  
เดก็รุน่ใหม่ไดศึ้กษา พฒันางาน  
กลุม่เยาวชนสื่ อสรา้งสรรคเ์พ่ือการพฒันาสงัคม 
รว่มผสมโรงกระจาย แลว้ขยายฐาน  
ชว่ยจบักลอ้งตดัตอ่ภาพใหท้กุหน่วยงาน 
ดว้ยลกูหลานเยาวชนไทยท่ีใฝ่งาม 
 
ทวี สรอ้ยสิริสุนทร 
“เห็นลูกหลานท ากิจกรรมวันน้ีแลว้ ท่ีลูกๆ ต้องจัดการหลังจาก

กลบัไปแลว้คือ จดัการกับแผนงานในแผ่นกระดาษใหเ้ป็นแผนงานของกลุ่ม

ตวัเอง ในแผนงานตวัน้ันตอ้งมีโครงการ อยากจะท าเรื่ องเกษตร อ.จ  านงค์บอก
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แลว้ อยากจะท าเรื่ องสขุภาพ พบแลว้ จะท าเรื่ องสื่ อ มีพ่ีไขนุ่้ยอย ูแ่ลว้ เห็นไหม

ครบัวา่เรามีช่องทาง พอท าแผนงานกิจกรรมเสรจ็แลว้ ไม่ร ูว้า่เขาจะสนับสนุน

ไหม ก็ส่งมาพัฒนาเป็นโครงการไดท่ี้พ่ีวเิชียร อาจารยอี์กหลายๆ คนท่ีจะช่วย 

หน่วยงานตา่งๆ เขาจะไดส้นับสนุน” 
 

อ.บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ 
“จากการสงัเกตมา 2 วนั แลว้มีหลายๆ กลุม่ท่ีเห็นวา่ ตอ้งเติมเต็มใน

โอกาสน้ี คือ ความรูส้ึกของเราจะมี 3 ความรูส้ึก หดหู่ ฮึกเหิม สงบ คนเราจะ

อย ู่กับหดหู่และฮึกเหิมไดไ้ม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวนั เราอย ู่กับความสงบ 20 

ชัว่โมง แต่ถา้ใครอย ูก่ับความหดหู่ ฮึกเหิมเกิน 4 ชัว่โมงตอ้งใหร้ะวงัไว ้เป็น

เรื่ องท่ีไม่มีอย ูใ่นหลกัสตูร เราอาจจะไม่ร ูจ้กัจิตท่ีสงบของเราก็ได ้ท่ี อ.ทวใีหท้ า

สมาธิเม่ือเชา้ สมาธิน่ีแหละคือความสงบ เม่ือมีความสงบแลว้มันจะเกิด

ปัญญาเห็นทกุอยา่งตามความเป็นจรงิ ไม่ไดเ้ห็นลกูงเูขียววา่เป็นถัว่ฝักยาว ท่ี

เห็นกงจกัรเป็นดอกบวัเพราะเราไม่มีสมาธิและปัญญา 
 มีสิ่ งส  าคัญท่ีอยากให้ทุกกลุ่มมี คือกิจกรรมเก่ียวกับศิลปะ และ

วัฒนธรรม เพราะศิลปะและวัฒนธรรมตามพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ู่หัว ท่านสอนไวว้า่ งานดา้นการศึกษาศิลปะและ

วฒันธรรมท าใหปั้ญญาและจิตใจเจริญ หมายถึงวา่ท าใหจ้ิตใจคนกวา้งออก 

การท่ีจะเชื่ อมเครอืขา่ยทกุเครอืขา่ยตอ้งใจกวา้ง ใจแคบเชื่ อมไม่ได ้มันตอ้งใจ

กวา้งเสียก่อนอนัดบัแรก 
 การเชื่ อมรอ้ยมันมีโรคอย ู่โรคหน่ึงมันตัดการเชื่ อมรอ้ยของคน 

เรียกวา่ โรค 4 บาด ท่าทีท่ีบาดตา วาจาท่ีบาดห ูแลว้พออย ู่ๆ ก็บาดใจ ไม่

เท่าไหรก็่บาดหมาง 4 บาดน้ีเชื่ อมกับใครไม่ได ้ตอ้งระวงั ถา้เราใจกวา้งจะตอ้ง

ยอมรบัเพ่ือนได ้ทกุคนมีดีกันทั้งน้ันแหละ เขามีเลวอย ูบ่า้งช่างหวัเขา จงเลือก

เอาสว่นดขีองเขายงัมีอย ู ่เป็นประโยชน์กับโลกบา้งยงัน่าด ูไอท่ี้เลวอยา่ไปรูข้อง

เขาเลย จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อยา่มัวเท่ียวคน้หาสหายเอ๋ย เหมือนคน้หา

หนวดเตา่ตายเปลา่เลย ฝึกใหเ้คยมองแตด่ ีมีคณุจรงิ 
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 แตว่า่เราก็ตอ้งพฒันาตวัเราเองดว้ย คือ อย ูใ่นความสงบ ท่ีเห็นวา่อย ู่

ในความสงบในท่ีรว่มน่ี คือ สถานพินิจ และกลุม่ของไขนุ่ย้ ถา้ไม่สงบจะถา่ยท า

ไม่ได ้แลว้โนราหเ์ม่ือเชา้น้ีเพราะลดัขัน้ตอนไปนิดหน่ึง ไม่ไดไ้หวค้รสูวมเทรดิ 

พอเอาขาไปปีนคอปีนไม่ไดเ้พราะไม่มีสมาธิ มันมีขัน้ตอน สมาธิท าใหค้น

มัน่คงและเกิดปัญญา ฝากไวว้า่ทกุกลุม่ตอ้งไปเรยีนศิลปะและวฒันธรรม แลว้

มีตัวชี้ วดัวา่ใจเรากวา้งขึ้นไหม ถา้ไม่กวา้งขึ้นแสดงว่าศิลปะน้ันผิด ตอ้งหา

ศิลปวฒันธรรมท่ีตรงกับจรติ (sense) ของเรา 
(วา่แลว้อาจารยก็์ขบับทใหเ้ราฟังเป็นการท้ิงทา้ย) 
“แลว้น า้ใจของพระโพธิสตัวต์ามท่ีพระบญัญตัิไว ้ 
แมจ้ะมีอนัตรายเราก็ไม่ทอ้ถอย  
ความส าเรจ็เสรจ็เม่ือไหรต่ัง้ใจคอย  
ไม่ใจนอ้ยหรอืใจรอ้น ทกุตอนไป  
ท าความดไีม่หวงัผลการตอบแทน 
เม่ือใจหนักแน่นมัน่คง ไม่ไดห้ลงหวัน่ไหว 
 การคบคนไม่หวงัผลจากผูใ้ด  
ไม่ตอ้งการเอาใจใครแตท่ าไปตามหลกัการ  
ใครไม่มีลาภไม่ตอ้งการจะมีหุน้พระมหาคณุโพธิสตัว ์เอย นอ้งเอย... 
บรรทดัฐาน ผมบญุธรรมน ามาบรกิารเสนอท่านผูฟั้งอย ูท่ัง้วง...” 

 
ปิดตลาด 

 
จากใจผูส้นับสนุน 
อาจารยบุ์ญธรรมวา่บทหนังเสร็จเราก็มาลอ้มวงกนั ฟังเสียงสะทอ้น

จาก พ่ีแอ๋ม สุทิน ศิรินคร จากมลูนิธิสยามกมัมาจล เป็นการปิดตลาดนัด 

“ส าหรบัตลาดนัดภาคใตเ้ป็นตลาดนัดครัง้ท่ี 3 ท่ี สรส.รว่มกับชมุชน
ทอ้งถิ่ และ น้องเยาวชนจดัขึ้นมา เม่ือคืนน้องๆ หลายคนคงไดย้ินเพลงวา่ รกั



 41 

ไม่เคยเปลี่ ยนแปลง เม่ือคืนไดเ้ห็นน้องสองกลุ่มเป็นตัวแทนของเพลงน้ี ไม่วา่

นอ้งวงไหด าจะเลน่เพลงอะไรก็แลว้แต ่จะชะ่ชะ่ชา่ กลองยาว ก็จะมีนอ้งสองคน

เตน้อย ูข่า้งหนา้จากวทิยาลยัการอาชีพ แลว้ก็อีกกลุม่หน่ึงวทิยาลยันาฏศิลป์ท่า

เยอะมาก วนัน้ีเพ่ิงไดร้ ูว้า่เขาเป็นแชมป์ระดบัภาคของทบีูนัมเบอรว์นั ไม่วา่ท่า

เตน้นอ้งยงัไงก็แลว้แต ่เชื่ อวา่ศิลปวฒันธรรมท่ีอาจารยบ์ญุธรรมฝากเอาไวน้้อง

มีอย ูใ่นหวัใจอย ูแ่ลว้ ใหส้ืบสาย สืบทอดต่อไป เขา้ใจวา่วนัน้ีเป็นยคุของโลกาภิ

วัตน์ สิ่ ง ท่ี เราแสดงออกเม่ือคืนน้ีไม่ใช่ความผิดอะไร แต่เป็นพลัง ท่ีจะ

ปลดปล่อย จากการท่ีพ่ีปานชวนคิด ชวนตั้งค าถาม ท่ีพดูรบัไดน้ะคะ ก็เขา้ใจ

นอ้งๆ โดยตวัพ่ีแอ๋มตอนเดก็ๆ ก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นพ่ีแกม้เดอะสตาร ์แต่คิดวา่

แนวน้ีดกีวา่ท างานเพ่ือสงัคมดกีวา่ น่าจะสนุก 
ส าหรบั 2 วนัน้ี คิดวา่การเรยีนร ูส้  าคัญท่ีสดุ คิดวา่น้องๆ จะไดเ้รยีนร ู้

กับตนเองกับเพ่ือนๆ และขอใหน้้องๆ ลองกลับไปทบทวนวา่ เราร ู้จักตัวเอง

มากแค่ไหน แลว้เราร ูจ้ักเพ่ือนๆ เรามากน้อยแค่ไหน แลว้ลองดวูา่การท่ีเรา

ร ูจ้กัเพ่ือน เพ่ือนรูจ้กัเรา สองวนัน้ีเราจะเอาสิ่ งดีๆ อะไรจากเพ่ือนและสิ่ งดีๆ ท่ี

เราท าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสดุ แมว้า่น้องบางคนจะไดเ้รยีนในระบบ

การศึกษา น้องบางคนอาจจะไม่ไดเ้รียนในระบบการศึกษา แต่น้องเองก็มี

ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะท าสิ่ งดีๆ ประเทศชาติตอ้งการคนแบบน้ี น้องๆจะตอ้ง

เป็นตวัอยา่งของรุน่นอ้งๆ ตอ่ไป  
บางเรื่ องท่ียงัเป็นอปุสรรคบางเรื่ องท่ีตอ้งฝ่าฟัน เรายงัอย ูใ่นวยัท่ีตอ้ง

เรยีนรูอี้กเยอะ สิ่ งท่ีส  าคัญคือ ความเพียร อดทน แลว้สิ่ งท่ีเป็นจดุอ่อนของเรา

ท่ีผ ูใ้หญ่มักจะไม่ยอมรบัวา่ เด็กไทยท าได ้น่ันคือ เรื่ องของการจัดการ การ

จดัการเวลา การจดัการเรยีนรูข้องตัวเอง ท าอยา่งไรใหส้มดลุท่ีสดุ เพราะวา่

น้องหลายคนพอมาท ากิจกรรมแลว้การเรียนก็อาจจะตกไป สาเหตุท่ีตก

เพราะวา่เราอยากเรยีนรูม้าก เราก็เลยไม่ค่อยอ่านต ารา คิดวา่การเรยีนรูใ้ห ้

เรามากกวา่ต ารา เราท าขอ้คะแนนไม่ด ีพ่อแม่ก็เป็นห่วง ครอูาจารยก็์เป็นห่วง 

เพราะฉะน้ันเราตอ้งท าใหส้มดลุใหไ้ด ้ถา้เราท ากิจกรรมดแีลว้การเรยีนขอใหด้ ี

ดีในท่ีน้ีไม่ไดห้วงัวา่ใหน้้องๆ ได ้4.00 อยา่ใหต้ก อยา่ใหค้รอูาจารยเ์ป็นห่วง 
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กิจกรรมดีๆ  ท่ีเราคิดแลว้อยากจะท า เราตอ้งมีการจดัการเวลาท่ีดี ผ ูใ้หญ่เขาก็

จะมองวา่เราคิดด ีท าได ้ไม่ท าท้ิงๆ ขวา้งๆ 
 นอ้งมีโอกาสดมีาก ท่ีมีผ ูใ้หญ่ใจดีมาช่วย มางบประมาณมาหนุน แต่

ร ุน่พ่ีไม่มีค่ะ ทกุอยา่งตอ้งสรา้งดว้ยตวัเอง ผ ูใ้หญม่กัสอนเราวา่ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่ง

ตน ท่ีผา่นมาตอนท่ีเป็นเยาวชนพ่ึงตนเองมากท่ีสดุ ลงทนุกับตวัเอง ไม่ใหใ้คร

มาเดือดรอ้นเรื่ องของเรา เพราะฉะน้ันเม่ือน้องๆ มีโอกาสดีก็ใหใ้ชท้รพัยากร

เหล่าน้ันใหเ้ป็นประโยชน์และมีคณุค่ามากท่ีสุด สรส.เป็นองค์กรเอกชนท่ี

ท างานทุ่มเท เป้าหลกัคือ ตอ้งการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ับชมุชน โชคดี

มากท่ีมีองค์กรน้ีมารว่มเป็นก าลงัใจ ใหค้ าแนะน า มาท างานดว้ย ในส่วนของ

มลูนิธิเราก็อยากท าสิ่ งดีๆ ใหน้้องๆ ถึงแมว้า่เราจะไม่ไดป้ฏิบตัิดว้ยตนเอง แต่

อยา่งน้อยในฐานะท่ีเราก็มีอะไรท่ีจะสนับสนุนน้องๆ ไดเ้ราก็อยากสนับสนุน 

ผูใ้หญห่ลายๆ ท่านก็พดูวา่ เดก็เป็นเมลด็พนัธุท่ี์ตอ้งการการรดน า้ พรวนดนิ  
ไดย้ินน้องๆ หลายคนท่ีพดูวา่ตอนน้ีโลกรอ้น เราก็อยากจะลดภาวะ

โลกรอ้น พ่ีก็อยากจะบอกวา่ พ่ีมีค่ายสิ่ งแวดลอ้มเยอะมาก สิ่ งหน่ึงท่ีอยากให้

นอ้งตระหนัก คือ เราไม่ไดแ้ค่มารว่มค่าย ปลกูส านึก หรอืปลกูป่า ปลกูตน้ไม ้

แต่จรงิๆ แลว้น่ันคือ การท่ีน้องๆ ปลกูคณุค่าใหก้ับแผน่ดิน เพราะเท่ากับสิ่ งท่ี

นอ้งท าคือการรกัษาลมหายใจของมนุษยชาติ มนัไม่ใชเ่รื่ องเลน่ๆ เพราะฉะน้ัน

เม่ือน้องท าสิ่ งดีๆ แลว้ก็อยากให้น้องๆ ไดเ้รียนรูก้ับมันดว้ย เรียนรูก้ับ

ธรรมชาติ เรยีนร ูก้ับตวัเอง เรยีนร ูก้ับเพ่ือนมนุษยใ์หม้าก  
นอ้งๆ ทกุคนท่ีมาถงึจดุน้ีได ้ตอ้งมีอะไรดีๆ เยอะ มีพลงัเยอะ มีความ

ใฝ่ฝันของตวัเอง พยายามท าความฝันของตวัเองใหด้ท่ีีสดุ เม่ือเชา้ไปคยุกับนอ้ง

ทีมงานสื่ อคนหน่ึง ถึงแมว้า่เขาจะไม่ไดเ้รียนหนังสือแลว้ เขามีความฝันท่ีจะ

เป็นชา่งตดัตอ่ กวา่ท่ีนอ้งเขาจะเป็นชา่งตดัตอ่ได ้เขาตอ้งผา่นอปุสรรคอะไรมา

บา้งเหมือนกัน แลว้ก็มีพ่ีๆ ใจดีในทีมน้ีสอนเขา ก็เลยถามวา่เป้าหมายชีวิต

จรงิๆ คืออะไร เขาบอกอยากเป็นหวัหน้าสถานีโทรทัศน์ ถามวา่เขาอยากเป็น

ตอนอายเุท่าไหร ่เขาบอกวา่ 30 ปี  
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มองวา่น้องทกุคนน่าจะมีการตั้งเป้าหมายชีวิต แลว้เราจดบันทึกไว ้

แลว้ดซิูว่าเราสามารถไปถึงความฝันน้ันไดไ้หม ซ่ึงในระหว่างทางคิดวา่เรา

จะตอ้งตัง้ใจเรยีนร ูน่้าดเูหมือนกัน เพราะมันคงไม่ใช่เรื่ องงา่ย เพราะฉะน้ันขอ

ฝากไวใ้หน้้องทกุคนมีความเพียร พระเจา้อย ูห่วัของเราเป็นแบบอยา่งท่ีดีของ

ความเพียร เพราะฉะน้ันจึงอยากใหน้้องดพูระองค์ท่าน อยากใหน้้องๆ กา้ว

ตามพระองคท์่าน ขอใหน้อ้งๆ เป็นผูน้ าเยาวชนท่ีดขีองประเทศไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเวลาน้องมาค่ายกัน น้องก็จะเห็นจะไดเ้จอะเจอ

เพ่ือนใหม่ๆ อยากใหน้้องระมัดระวงัอย ู่ 3 เรื่ อง หน่ึง ยาเสพติด น้องจะท า

เรื่ องอะไรก็แลว้แต่ ขอใหเ้ราดแูลตวัเอง ดแูลเพ่ือน สอง เพศสัมพนัธ ์คนเรา

รกักันได ้แตข่อใหร้กัอยา่งถกูหลกั ถกูวธิีการ ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติท่ีเหมาะ

ท่ีควร เพราะการท่ีนอ้งมาอย ูร่วมกัน พ่ีๆ ครอูาจารยท์กุคนตอ้งรบัผิดชอบดแูล 

ถา้น้องๆ มาค่ายแลว้มีปัญหาอะไรพวกพ่ีก็ตอ้งรบั ไม่ใช่เป็นภาระหนักอะไร 

แต่วา่พวกเราตอ้งตระหนักเหมือนกัน เพราะวา่เดี๋ ยวน้ีวฒันธรรมวยัรุน่เป็น

อยา่งไร ส  าหรบัอีกเรื่ องคือ การเคารพผูใ้หญ่ วฒันธรรมประเพณีของไทยเรา

ก็ยงัคงตอ้งยนืหยดัตวัน้ีไว ้ 
เพราะวา่จรงิๆ แลว้น้องหลายๆ คนพอผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้ยอะ 

เก่ง มีความสามารถมาก น้องบางคนอาจจะลืมเรื่ องของคณุธรรมไป พอน้อง

ลมืตรงน้ีปุ๊ บ ผ ูใ้หญ่เขาก็ไม่ใหค้วามช่วยเหลือ เขามองดวูา่เราเป็นเด็กกา้วรา้ว 

เราร ูส้ึกวา่เรามัน่ใจเราเชื่ อมัน่วา่เราท าได ้แต่ท าไมผูใ้หญ่ไม่เห็นดว้ย เป็นห่วง

อย ู่เพราะเห็นน้องหลายคนเก่ง เก่งขึ้นเยอะ เห็นศักยภาพของน้องๆ แลว้ก็

มัน่ใจดว้ยวา่ประเทศไทยรอดแน่ๆ แต่วา่กวา่จะถึงวนัน้ันขอใหท้ั้งเยาวชน ทั้ง

พ่ีๆ ครอูาจารยท์กุท่านเป็นก าลงัใจใหน้อ้งๆ ดว้ย  
สว่นตวัเองในนามมลูนิธิสยามกัมมาจลคิดวา่เรามาถกูทางแลว้ คิดวา่

เยาวชนเป็นพลงัท่ีส  าคัญ ปีหน้าเราจะจดัพลงัเยาวชนพลงัสงัคม ส าหรบัสิ่ งดีๆ 

ท่ีนอ้งท า คงมีเวทีมีพ้ืนท่ีใหน้อ้งๆ ไดแ้สดงเต็มท่ี” 
หลงัจากท่ีพ่ีแอ๋มสะทอ้นเสร็จแลว้ น้องๆ จากสถานพินิจก็มอบของท่ี

ระลึกให ้
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ของฝากจากใจคนจดั 
 
ปาน สมโภชน์ นาคกล่อม ผู้ประสานงานโครงการ เติมเต็มการ

เรียนรูข้องน้องๆ วา่ 
“พ่ีแอ๋มพดูเม่ือก้ีวา่ น้องๆ มีเป้าหมายชีวติอยา่งไร เราจดัการความรู ้

จรงิๆ แลว้เราไม่ไดจ้ดัการตัวความรู ้ไม่ไดท้ าความรูอ้อกมาเป็นเล่มๆ แต่ใช ้

ความรูท่ี้มีอย ูใ่นเพ่ือน ในชมุชน ในภมิูปัญญาชาวบา้นท าใหบ้รรลเุป้าหมายใน

ชีวติเราอยา่งไร เชน่ มองดวูา่นอ้งตวัเลก็ๆ ท่ีร  าโนราหใ์หเ้ราดเูม่ือเชา้ เสน้ทาง

ชีวิตเขาจะไปยังไง น้องเขาก็ฉายแววเห็นชัดตั้งแต่ตอนน้ี คิดว่าสิ่ งท่ีเราได ้

เรียนรูว้นัน้ีก็คือ เราเจอเครือข่าย ตลาดนัดความรูแ้ค่เป็นเครื่ องมือในการ

แลกเปลี่ ยนเรยีนรูเ้ท่าน้ันเอง ใหน้้องไดม้าแลกเปลี่ ยนกัน ดีใจท่ีไดเ้ห็นน้องๆ 

บางคนบอกวา่จะเอาไหด าไป จะเอานาฏศิลป์ไป บางกลุม่ก็บอกวา่เรายงัไม่ท า

เกษตรเลย จะเอาเรื่ องเกษตรไป การซ้ือขายมันเกิดขึ้น สิ่ งเหลา่น้ีคิดวา่น้องๆ 

ไม่ไดจ้ัดการชุมชน ไม่ไดจ้ัดการกลุ่มอย่างเดียว เบ้ืองหลังกวา่น้องจะมาท า

แบบน้ี รวมกลุม่กันได ้มันมีการจดัการตวัเองระดบัปัจเจก เราตอ้งจดัการกับ

ตวัเองไดก่้อนจึงจะมีเวลาเพ่ือกลุ่มเพ่ือสังคม ท่ีชดัมากเด็กๆ เวลาท ากันเป็น

กลุม่แลว้มีพลงั มีพลงัจรงิๆ  
อีกอันหน่ึงก็คือ ครอบครวัก็เป็นหน่วยบ่มเพาะท่ีส าคัญ เห็นน้องๆ 

หลายคนพอมาเขา้กลุม่ แสดงละครบา้ง จากท่ีไปเจอท่ีภาคอีสานมา ติดศนูย์

หมดเลยยกเวน้วิทยาศาสตรไ์ด ้2 พอไปเขา้กลุ่มละครไดส้ะทอ้นความเป็น

ตวัเองออกมา ไดเ้ห็นตวัเองจากละคร นอ้งเขาก็เลยเปลี่ ยน ได ้3.2 จาก 2 น่ีก็

เป็นสิ่ งน่าภาคภมิูใจ 
องค์กรทั้งหลายเขาก็พรอ้มท่ีจะเก้ือหนุนน้องๆ โดยเฉพาะ กศน. 

อบต. สาธารณสขุ และท่ีส าคัญคิดวา่เรื่ องเครือขา่ยมันจะไดแ้ลกเปลี่ ยนเติม

เต็มกัน เราจะไดเ้ห็นวา่เราอย ู่ตรงไหน เราท าประเด็นไหนบา้ง เราอย ูร่ะดับ

ไหน แลว้จะยกขึ้นมาอยา่งไร ถา้โรงเรยีนวดัโพธิ์ทองไดมี้โอกาสเห็นกลุม่ละคร
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ท่ีภาคอีสาน จะท าใหล้ะครคณุธรรมของโพธิ์ทองเดน่กวา่น้ีอีกเยอะ อันน้ีก็เป็น

ตวัอยา่งวา่เราจดัตลาดนัดท าไม  
ตอนพ่ียัง เด็กๆ มีค าๆ หน่ึง ท่ี เขี ยนไว ้หลัง เสื้ อของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์า่ “มนุษยชาติมีพนัธกิจคือการมอบส่ิงทีดีท่ีสุด
ใหก้ับเด็ก” พ่ีจ  าค าน้ันมาจนบัดน้ี สิ่ งเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน อีกค าหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงศักยภาพของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี เขา

บอกวา่ งูพิษตวัเล็กๆ กัดแลว้ก็ตายเหมือนงูใหญ ่สามเณรรูปเล็กๆ อย่า

ไปดูถูกอาจจะมีภูมิธรรมเทียบเท่ากบัพระเถระชัน้ผูใ้หญไ่ด ้สามารถตรสัรู ้

เป็นอรยิบุคคลได ้และพระราชาแมจ้ะอายุยังนอ้ยก็สามารถสั่งตดัหัวคน

ได ้เด็กก็เหมือนกัน เด็กตัวเล็กๆ ก็เล็กแต่ตัว แต่จริงแล้ววิญญาณท่ี

แปลว่าการเรยีนรูเ้ป็นส่ิงท่ีเก่าแก่ ช่วงทา้ยน้ีอยากใหพ้วกเราปรบมือใหก้ับ

พวกเรา และพ่ีๆท่ีอย ูเ่บ้ืองหลงั โดยเฉพาะทีมสื่ อสรา้งสรรค”์ 
 

หนัหลงักลบัไปมอง 
 
ผ่านเวทีตลาดนัดไปก็หลายวนัแลว้ เราเพ่ิงว่างไดม้าเจอกันแมจ้ะไม่

ค่อยครบ แต่ก็พยายามท่ีจะคุย สะทอ้นยอ้นมองหลงัปฏิบติัการเสร็จส้ิน (AAR 
– After Action Review) กนัถึงตลาดนัดท่ีผ่านมาวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ลองไปฟัง
กนั 

 

ความคาดหวงัตอ่ตลาดนดั 
 
ส่ิงท่ีไดเ้กินหวงั/ไดต้ามหวงั 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วม การใหค้วามสนใจกับกิจกรรม (แมบ้างคนไม่ได้

เชิญ) ก็มาทั้งสองวนั 
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การเรียนรูห้ลากหลาย วนัแรกเด็กไม่ค่อยไดคุ้ยเยอะ ยงัเปิดโอกาสให้

เด็กน้อย แต่วนัท่ีสองเด็กไดแ้สดงออกมากขึ้ น 
การเรียนรูใ้นวนัท่ี 2 เด็กนอกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มโนราห ์เตรียม

อุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ สามารถส่ือสารไดช้ัดเจน สรา้งความสนใจได ้

ถา้สามารถสรา้งเครือข่ายกบักลุ่มน้ีไดก็้น ามาเป็นแบบในการเรียนรูไ้ด ้ เป็น
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมเยอะ 

ส่ิงท่ีไม่ไดต้ามหวงั  
ส่วนมากส่ิงท่ียงัไม่พอใจ เป็นเร่ืองการจดัการ การประสานงาน และ

การควบคุมดแูลใหง้านต่างๆเป็นไปตามท่ีเราคิดไว ้ยกตวัอยา่งเช่น 
การประสานงาน การเตรียมงาน ระยะเวลาน้อย ไม่มีการยืนยนัพ้ืนท่ี 

การติดตามพ้ืนท่ียงัน้อย การประสานกนัภายในไม่ลงตัวกนั เช่น การเตรียม
เอกสารแจกผูเ้ขา้ร่วม ควรจดัเตรียมไวใ้หพ้รอ้ม ส่วนท่ีไม่ครบถว้นก็ไวจ้ดัการ

แจกทีหลงั 
การลงทะเบียน ใหมี้ผูค้วบคุม ตัดสินใจเพียงคนเดียว พอมีหลายคน

ท าใหไ้ม่เป็นเอกภาพ สถานท่ีลงทะเบียนใหห้า่งจากหอ้งประชุม   
การจดัเตรียมสถานท่ี ไม่ไดจ้ดัการกบัสถานท่ีไวก้่อนอยา่งเพียงพอ 

การแบ่งงาน ไม่ไดแ้บ่งงานใหที้มท่ีมีอยู่ชัดเจน หรือแบ่งงานแลว้แต่

พอเอาเขา้จริงก็สบัสนวุน่วายพอสมควร 

 

การเรยีนรูใ้นหอ้งยอ่ยช่วงเชา้ 
 
เยาวชนกบัววฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

เน่ืองจากเร่ืองน้ีอยู่ในความสนใจของคนชวนคุย (อ.สถาพร ปาณะ

ศรี) การเรียนรูจ้ึงเน้นไปท่ีการแลกเปล่ียนในเชิงนโยบายว่าจะจดัการเรียนรู ้

เชิงวัฒนธรรมแก่เยาวชนอย่างไรต่อไป จึงมีเร่ืองราวของเด็กๆท่ีสนใจใน

วฒันธรรมจะถกูพดูคุยในกลุ่มน้ีมาก แต่เร่ืองราวของกรณีท่ีน่าเรียนรูจ้ากกลุ่ม
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เด็กโนราหท่ี์มากบัอาจารยบุ์ญธรรม ไม่ค่อยไดเ้ผยออกมาใหเ้ราไดร้บัฟังมาก

นัก 

หอ้งวฒันธรรม ท าใหเ้ราไดบ้ทเรียนวา่ เร่ืองใดท่ีอยูใ่นความสนใจของ

คนชวนคุย และคนชวนคุยมีความรูดี้ในเร่ืองน้ันมาก อาจะตอ้งตอกย ้า ท า

ความเขา้ใจกันก่อนงานใหห้นักแน่นขึ้ นวา่ ควรชูความรูเ้ด่นของเยาวชนในวง

ออกมาแลว้ผูใ้หญ่ทั้งหลายท าหน้าท่ีเติมเต็ม แต่อย่างไรก็ตามประสบการณ์

เด่นของโนราหเ์ด็กในหอ้งยอ่ยน้ี เราไม่ไดท้ าเป็นเอกสารเล่มเล็กมาก่อน จึงท า

ใหเ้ร่ืองราวของโนราหไ์ม่เด่นในวนัแรก แต่กลับเด่นในวนัท่ี 2 ตอนเด็กๆซ้ือ
ขายความรูก้นัเอง 

 

เยาวชนกบัจติอาสา  

ในทีมงานผูป้ระสานเอง ไม่มีใครเขา้ไปสังเกต จึงไม่ขอ้มลูเชิงลึก แต่

จากการสนทนากับคนชวนคุยหอ้งน้ี ประสบการณ์ของกรณีเด่นจากยุวชน

สรา้งสรรค์ถูกถ่ายทอดออกมาหลากหลาย และท าใหเ้ห็นประเด็นจิตอาสาท่ี

เช่ือมโยงเร่ืองต่างๆมากมาย ถือวา่การซ้ือขายประสบผลส าเร็จ 

 
เยาวชนกบัการพฒันาอาชีพ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกอ.จ านงค์ หนูนิล เป็นคนชวนคุย (คุณ

อ านวย) สามารถจดัการใหก้รณีศึกษาท่ีน่าเรียนรูคื้อสองชายฟารม์ไดพ้ดูคุย

อยา่งทัว่ถึง ความรูท่ี้ออกมาจากพ่อลูกเกษรกรคู่น้ีจึงมีมากมาย รวมทั้งมีการ

เปิดโอกาสใหซ้กัถาม มีส่วนรว่ม มีการซ้ือขายความคิด สรา้งแรงบนัดาลใจ ได้

มากทีเดียว  
ถา้เราจัดการใหม่ ใหค้นเติมเต็มของวงเกษตรอีกวงหน่ึงคือลุงช่วง 

สิงโหพล กับสองชายฟาร์มอยู่กลุ่มเดียวกัน จะมันส์กว่าน้ี เพราะเร่ืองราว

เช่ือมโยงกนั (ลุงช่วงเอาปลาดุกไปจากสองชายฟารม์ แลว้ขยายผลสู่เยาวชน

ท่าเรือ ฯลฯ) 
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เน่ืองด้วยกลุ่มเกษตรทั้ง 2 วง อยู่ชิดกันเกินไป ท าใหดึ้งดูดความ

สนใจของผูเ้ขา้รว่มจากอีกวงหน่ึงเขา้มาอีกวงหน่ึง (เสียงรบกวนกนัเล็กน้อย) 
ส่วนวงเรียนรูด้า้นการเกษตรอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีมีอ.จิรวิทย ์จ าปา เป็น

คุณอ านวย ไม่ไดดึ้งศักยภาพของกรณีเด่นออกมาถ่ายทอดใหห้มดจด ใหส้ิ้น

ความ ท าใหก้ารถ่ายทอดความรูข้ลุกขลัก มีการใหค้วามเห็นและตัดสินกรณี

เด่น เช่น ดีแต่ยงัไม่สุดยอด เราคาดหวงัว่าคุณอ านวยรูบ้ริบทของกรณีเด่น

ทั้งหมด น่าจะเช่ือมโยง และท าใหก้ารเรียนรูต่้อเน่ืองกันได ้แต่ไม่เป็นไปดัง

หวงั 
เราคาดหวงัว่าลุงช่วง สิงโหพล มีบทบาทเป็นผู้เติมเต็ม แต่สมพร 

ทองเพ่ิม เป็นกรณีเด่นท่ีน่าเรียนรู ้แต่สมพรมีเวลาพดูน้อยน้อย ทั้งท่ีการพดูจา

ของสมพรมีความชดัเจน มีความรูเ้ยอะ สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

เป็นหอ้งท่ีน่าจะไดเ้รียนรูม้าก เพราะมีแหล่งเรียนรูเ้ขา้มาร่วมมาก 

เช่น เกษตรกรตวัจริงทั้งเด็กและผูใ้หญ่ วทิยาลยัศิลปหตัถกรรม เยาวชนท่ีเป็น
ตวัอยา่ง แต่วา่ดึงความรูไ้ดน้้อย 

คนเติมเต็มอีกส่วนหน่ึงคือวิทยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช

สะทอ้นวา่ ถา้ไดรู้แ้นวคิดของตลาดนัดมากกวา่น้ี จะไดจ้ดัใหมี้การลงมือปฏิบติั

จริง (มีการเรียนรูจ้ากการไดล้งไมล้งมือ) และจะเอาผลงานเด็กมาแสดงให้

มากขึ้ น เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมเรียนรูก้ลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ เราควรมีการ

ตามต่ออยา่งไร เป็นประเด็นท่ีวง AAR ท้ิงทา้ยกนัไว ้
 

เยาวชนกบัทกัษะชีวิต 

ทีมงานท่ีเป็นกรณีเด่นในหอ้งน้ี สะทอ้นว่าคุณอ านวยตัดบท ตีความ 

และสรุปบางอย่างไม่ถูกตอ้ง และไม่ไดป้ล่อยใหก้ระบวนการถ่ายทอดความรู ้

และประสบการณ์ของกรณีเด่นล่ืนไหลไปเอง เน่ืองจากกรณีเด่นห้องน้ี 

สามารถเป็นคนชวนคุยไดใ้นตัว แต่โดยสรุปแลว้มีส่ือดี กรณีเด่นก็ชัดเจน มี

การถ่ายทอดผ่านเร่ืองเล่าดี การเรียนรูถื้อวา่ผ่าน แต่ถา้ไดเ้ด็กและเยาวชนท่ี

โตกวา่น้ีมาเรียนรูใ้นวงน้ี ก็จะไดป้ระโยชน์มากยิง่ขึ้ น 
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น้องบอย สงขลาฟอรัม่ สะทอ้นใหฟั้งเม่ือคราวท่ีเราตามไปเยี่ยมเยียน

ถึงสงขลาว่า ส่ิงท่ีคุยในวงมันเช่ือมโยงกัน แต่บางครั้งคุณอ านวยมองไม่เห็น 

เขาไปเห็นเป็นภาพกิจกรรม ไม่เห็นวา่ความหมายท่ีซ่อนยู่เบ้ืองหลังกิจกรรม

คืออะไร และเป็นวถีิชีวติท่ีเช่ือมโยงอยูก่บักระบวนการ/กิจกรรมอยา่งไร  
มีบางช่วงสไตล์การใชค้ าพูดท่ีตรงๆของคุณอ านวย ท าใหส้ะเทือน

ความรูสึ้ก เช่น การสรุปว่าท่ีคุยกันมาไม่ไดอ้ะไรเท่าไหร่ ทั้งท่ีความรูสึ้กของ

กรณีเด่นเห็นวา่ท่ีคุยมาคือเน้ือหาทักษะชีวิตเลย บางทีการเขา้ใจความหมาย

ของหรือการตีความทักษะชีวิตท่ีแตกต่างกัน คือสาเหตุของการเห็นต่าง บาง

คนอาจเขา้ใจวา่ทกัษะชีวติคือการประกอบอาชีพ การท ามาหากิน  
น้องบอยเล่าใหฟั้งวา่ ในทีมเราคุยกนัเยอะมาก เตรียมไปอยา่งดี เรา

รูสึ้กว่าในหอ้งย่อยเด็กตอ้งไดอ้ะไร เราวางไวห้มดแลว้ มนัจะเร่ิมตน้ดว้ยบอย 

ตาม ดว้ยพ่ีตุ๊ก เราจะท าใหเ้ห็นความเป็นมาว่า เจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์กท างานกับ

เราแลว้เป็นอย่างไร ทา้ยท่ีสุดกระบวนกิจกรรมท่ีใชคื้ออะไร แลว้เด็กไดอ้ะไร 

แต่เน่ืองจากเวลามาบีบเราดว้ย  
แต่ส่ิงท่ีทีมสงขลาฟอรัม่เครียดมากท่ีสุดคือ การตั้งค าถาม ซ่ึงสรา้ง

ความรูสึ้กว่าเป็นค าถามแนวด่ิง มองว่าน้องผมด้อยโอกาส เป็นเร่ืองท่ียอม

ไม่ได ้ผมเสียใจมากท่ีพ่ีเขาไปตั้งค าถามกบัน้องอยา่งน้ัน เช่น คุณมีปัญหาอะไร 

ครอบครัวคุณอยู่อย่างไร ผมฟังแลว้ผมรูสึ้กนะ สงสารน้องเล็กๆ ท่ีนั่งอยู่ใน

หอ้งหลับแลว้หลับอีกไม่รูจ้ะแกอ้ย่างไร แต่ก็มีกลุ่มน้องๆ จากสถานพินิจเขา

ตามมาคุยต่อกบัเพ่ือนเขาจากสงขลา 
 

จากกรณีหอ้งย่อยในช่วงเชา้มีบางหอ้งท่ีทีมงานเราไม่ได้วางแผน

กระจายก าลงักนัไปเรียนรูใ้นหอ้งต่างๆ แต่ไปตามความสนใจของตนเอง ท าให้

บางหอ้งขาดทีมงานของเราสะทอ้นขอ้มูล (หรืออาจเป็นเพราะเรามีทีมงาน

น้อยดว้ยก็เป็นได)้ 
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ภาพรวมช่วงเชา้ ถือวา่การเรียนรูเ้ป็นไปไดดี้ ผูเ้ขา้ร่วมมีความสนใจ 
แมว้่าจะล่วงเลยเวลาไปนิดหน่อยก็ตาม เวลาส าหรบัการแลกเปล่ียน (ชัว่โมง

คร่ึง) คิดว่าพอเพียงส าหรับการพูดคุย ขึ้ นอยู่กับคุณอ านวยว่าจะสามารถ

จดัการวงเรียนรูไ้ดดี้เพียงใด 
 

การเรยีนรูใ้นหอ้งยอ่ย ช่วงบ่าย 
 
หอ้งโรงเรียนกบัการบ่มเพาะเยาวชน 

เปิดโอกาสใหเ้ด็ก โรงเรียน ทุกพ้ืนท่ีไดแ้สดงออก ได้เล่าเร่ืองของ

พ้ืนท่ีเยอะ ทีมงานเราไม่ไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์ตลอด แต่ไดเ้ห็นบรรยากาศของ
การเรียนรูท่ี้สนุกสนาน และฟังการสะทอ้นจากคนท่ีเขา้ไปร่วมเรียนรูด้ว้ยแลว้

คิดวา่ “ผ่านฉลุย” 
หอ้งวดักบัการบ่มเพาะเยาวชน  
คิดว่าน่าจะใหเ้จา้อาวาสพูดมากๆ พ่อท่านทุ่งโพธ์ิเล่าไดดี้ ดึงความ

สนใจเด็กได ้แต่คุณอ านวยตอ้งสามารถจดัการคนท่ีอยูใ่นวงได ้ตอ้งเปิดโอกาส

ใหท่้านไดพู้ดถึงวิธีการจดัการภายในของท่าน มีคนในวงบางคนพูดยาว จน

ท่านไม่ไดถ่้ายทอดออกมาเต็มท่ี และบางทีการพูดถึงศาสนาในแง่ลบ ท าให้

บรรยากาศท่ีสนุกสนาน ถกูขดัจงัหวะไปบา้ง 

ถา้สามารถจัดใหพ้ระท่ีมีแนวทางต่างกันมาแลกเปล่ียนกันไดจ้ะได้

ความรูม้าก 
หอ้งชุมชนกบัการบ่มเพาะเยาวชน  
(ไม่มีทีมเราเขา้ไปสังเกตตลอด) แต่จากการผ่านเขา้ไปดู เห็นว่า

บรรยากาศการแลกเปล่ียนดี ทัว่ถึง  
หอ้งอปท.และหน่วยงานกบัการบ่มเพาะเยาวชน  
บรรยากาศการแลกเปล่ียนดี ทัว่ถึง มีการเรียนรูก้ันและกัน คุณ

อ านวยสามารถอ านวยการพดูคุยไดดี้ แต่เป็นหอ้งท่ีใชเ้วลาคุยกนันาน 
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คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูต้ลาดนัดครั้งน้ี ท่ี

ทีมงานใหอ้ยูท่ี่ประมาณ 70 – 75 
ตวัอยา่งเสียงสะทอ้นจากผูเ้ขา้ร่วม 

การเ รียนรู ้หลากหลาย แต่ยัง มีส่ วนท่ีต้องปรับปรุง คือ การ

ประสานงาน งบประมาณ (เช่น ค่าเดินทาง) อาหาร (หรเูกินไป) งบประมาณ
ในส่วนท่ีต้องเสียไปมากๆ อย่างน้ีน่าจะน าไปหนุนเสริมกิจกรรมในพ้ืนท่ี

มากกวา่ 

พ่ีสุเทพ (สถานพินิจ) สะทอ้นวา่ถกูจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รว่ม ท าใหเ้ด็กๆ

จากสถานพินิจฯมาร่วมน้อย หนังสือเชิญตอ้งส่งใหร้วดเร็วกวา่น้ี การท าความ

เขา้ใจกบัหน่วยต่างๆ ท่ีมาเขา้รว่ม สรา้งความชดัเจนใหม้ากกวา่น้ี ส่วนสถานท่ี 

ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นโรงแรมก็ได ้เป็นสถานท่ีเป็นธรรมชาติกวา่น้ี 
(ในทีมแลกเปล่ียนกันว่า ถา้จัดสถานท่ีนอกเหนือจากโรงแรม เรา

จะตอ้งวุน่กบัการจดัการเยอะขึ้ น ทีมเราเองยงัไม่แข็งแรงเท่าไหร่ อีกทั้งฝนฟ้า

ท่ีก าลงัตกก็ไม่เหมาะ)  
การเรียนรูช่้วงกลางคืน 
พิธีกร ขลุกขลัก เพราะเราเตรียมเด็กเป็นพิธีกรไวแ้ลว้ แต่ขาดการ

ประสานงานล่วงหน้า เด็กเพ่ิงรูต้วั ท าใหพิ้ธีกรไม่มีเวลาเตรียมตวั  
การแสดง อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เขา้ร่วมใหค้วามสนใจ ผู้แสดงมีความ

พรอ้ม เด็กไดแ้สดงออก ไดส้นุก เป็นสีสนัของงาน 
 

การเรยีนรูข้องตลาดนดัวนัที่ 2 
  

คิดไวว้่าบรรยากาศจะน่าเบ่ือ แต่ก็ดีกว่าท่ีคิด เด็กใหค้วามสนใจ 

เรียนรูจ้ากเพ่ือน เบ้ืองหลงัคือมีการปรบัแผนจากระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มๆ
ตามพ้ืนท่ี (หน่วยงาน องคก์ร ต าบล) ท าใหบ้รรยากาศไม่เครง่เครียด 
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 เด็กมีการเรียนรูก้นัเอง การเรียนรูข้า้มกลุ่มยงัค่อนขา้งน้อย เน่ืองจาก

อาจจะไม่คุน้เคยกับกระบวนการตลาดนัด อยากน าเสนอของตนเองมากกว่า

เรียนรูจ้ากกลุ่มอ่ืน อีกเร่ืองคือขอ้จ ากดัดา้นจ านวนคนท่ีมา บางแห่งน้อย (2-3 
คน) ท าใหไ้ม่สามารถไปเรียนรูก้ลุ่มอ่ืนได ้เราคุยกนัไปถึงการเรียนรูข้องกลุ่ม

เด็กป่าละอูท่ีมาร่วม เราคิดกันว่าน่าจะคุม้กับการลงทุน เด็กน่าจะไดใ้นเร่ือง

การปรับตัว การวางตัวในการอยู่ในสังคม ศิลปวัฒนธรรมขา้มภาค และ

ความรูจ้ากกลุ่มยอ่ยหอ้งเกษตร  
ตวัอยา่งความสนใจของกลุ่มเยาวชนที่เขา้ร่วม 

เราไดพู้ดคุยกันว่าเยาวชนแต่ละต าบล แต่ละโรงเรียน แต่ละพ้ืนท่ีมี

ท่าทีการเรียนรูอ้ยา่งไรบา้ง ท าใหท้ราบวา่ส่วนมากเยาวชนน่าจะประทับใจการ

เรียนรู ้ท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้กับตัวเขาเอง การได้มารู ้จัก มาเจอกัน เพราะ เวที

เครือขา่ยลกัษณะน้ีไม่เคยมีในเมืองนครศรีธรรมราช หรือมีแต่ก็น้อยมาก 
จากการ AAR ช่วงน้ี ท าใหเ้รารูว้า่บางพ้ืนท่ีมีเยาวชนเขา้ร่วมน้อย 

และบางพ้ืนท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มตลอดทั้ง 2 วนั เช่น ต าบลท่าเรือ วนัท่ีสองไม่ไดม้า 
ต าบลคลองนอ้ย มาวนัท่ีสองวนัเดียว มา 2 คน 

ต าบลท่าง้ิว มาวนัแรกแต่มาถึงเท่ียง วนัท่ีสองไม่ไดม้า มีการรบัปาก
วา่มาแน่ แต่ก็ไม่ไดม้า ทีมงานมีขอ้เสนอวา่น่าจะมีการคลุกในพ้ืนท่ีมากกวา่น้ี 

เราตอ้งตอ้งสรา้งความมัน่ใจ ความเช่ือถือ ใหแ้ก่กลุ่มเด็กท่าง้ิวใหไ้ดก้่อน แลว้

ก็มีคนคอยเช่ือมต่อกบักลุ่มเด็กๆ ส่วนแกนน าเยาวชนท่ีเราคาดหวงัเป็นตัวต่อ

และประสานงานไดบ้างคนยงัชักเขา้ชกัออก (ไปตามเร่ืองตามราวของวยัรุ่น) 

แต่กลุ่มเด็กท่ีเราหนุนเสริมเร่ืองการเกษตรอยู ่ก็มีผลงานท่ีน่าพอใจ 
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ท้ิงทา้ย 
 

แมจ้ะเป็นเวลาเพียงแค่ 1 วนั 1 คืน กับอีกคร่ึงวนั เราเช่ือว่าทุกคน

ท่ีมาตลาดนัดครั้งน้ี ไม่ว่าเยาวชนหรือเหล่าผูใ้หญ่ใจดีน่าจะซึมซับเอาอะไร

บางอยา่งท่ีจุดประกายต่อการด าเนินชีวติในอนาคต 
เร่ิมจากภาคเชา้ ร าวงท่ีไม่ใช่ร าวงธรรมดา แต่เป็นร าวงท่ีได้รูจ้ ัก

ชุมชน ไดรู้จ้ ักการก่อเกิด ไดส้รา้งศิลปินตัวน้อยๆ ในการสืบสานภูมิปัญญา

นันทนาการพ้ืนบา้นจากบรรพบุรุษ แมใ้ครจะบอกวา่ไม่ใช่ของจริงของปักษ์ใต ้

หากรูปแบบ ลีลาท่ีมันงอกขึ้ นมา นั่นต่างหากท่ีบ่งบอกถึงความเป็นพ้ืนถ่ิน

น้ันๆ ใหค้วรค่าถ่ายทอดสืบต่อไป แมจ้ะไม่รูว้่าเยาวชนท่ีมาร าวงวนัน้ีจะมี

อนาคตอยา่งไร แต่ในวนัน้ีไดรู้ว้า่เขาชอบอะไร และน่าจะเป็นพ้ืนฐานใหเ้ขาได้

คน้ ไดคิ้ด ในส่ิงท่ีตนเองมีความถนัด และท าไปตามความตอ้งการของตัวเอง 
เป็นการเรียนรูแ้บบสนุกสนาน และปลกูฝังตน้กลา้วฒันธรรมในจิตใจ 

ในหอ้งยอ่ยของภาคเชา้ เราไดแ้บบอยา่งดีๆ ในหลากหลายดา้น อัน

จะมีคุณูปการต่อการสรา้งความเจริญเติบโตในชีวิตของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น

หอ้งเกษตร ท่ีมีลุงช่วง สิงโหพล เป็นปราชญช์าวบา้นผูเ้ติมเต็ม คู่พ่อลกูสอง

ฟารม์ ท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจในการใชค้วามรูพ้ัฒนาอาชีพเกษตร และบัณฑิต

คืนถ่ินอย่างสมพร ทองเพ่ิม ท่ีเ ร่ิมต้นชีวิตด้วยสวนกล้วยอย่างประสบ

ความส าเร็จ หอ้งทักษะชีวิต โดยโครงการสะพานชีวิต สงขลาฟอรัม่ มีน้องๆ 

อดีตผู้ประสบอุบัติเหตุของชีวิตจากสถานพินิจและคุม้ครองเด็กสงขลา มา

ถ่ายทอดบทเรียนใหเ้ยาวชนรุ่นหลัง  หอ้งจิตอาสาโดยกลุ่มยุวชนสรา้งสรรค ์

จ.สุราษฎรธ์านี ท่ีเป็นแบบอยา่งของเยาวชนทั้งเร่ืองทักษะชีวิตและจิตอาสา ท่ี

ไม่ทอดท้ิงภูมิปัญญาและทอ้งถ่ินตัวเอง ตลอดจนเห็นคุณค่าของการพัฒนา

ดา้นในท่ีเป็นฐานส าคัญในการเรียนรู ้หอ้งวัฒนธรรม น าโดยคุยโดยวิทยา

นาฏศิลปนครศรีธรรมราช และมีผูใ้หญ่ใจดีจากวิชชาลยัชุมชนศิลปินพ้ืนบา้น

ศรีวชิยั เป็นคนเติมเต็ม  
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ต่อดว้ยภาคบ่าย เราไดฟั้งเสน้ทางการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนของ

ทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นวัด ท่ีมีท่านอธิการสมชาย แห่งวดัโพธิวงศาราม น้องๆ 

เณรจากทั้งวดัโพธิวงศารามและวดัสระเรียง สรา้งสีสนัธรรมะเดลิเวอร่ีไดไ้ม่แพ้

พระมหาสมปอง หอ้งชุมชน โดยคนสรา้งสุขแห่งไสตน้ทง ท่ียงัคงอุดมการณ์

สรา้งโรงเรียนชีวิตใหแ้ก่เยาวชน  หอ้งท่ีคนสนุกสนานพรอ้มกับการไดแ้รง

บันดาลใจคือโรงเรียนกับการบ่มเพาะเด็กและเยาวชน มีอ.ประพงษ์ ชูตรัง 

แหง่โรงเรียนวดัโพธ์ิทอง อ.นิวฒัน์ บุญญานุรกัษ์ โรงเรียนเสาธงวิทยา และ อ.

นาตยา ....... แห่งโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ มาพรอ้มกับประสบการณ์

พัฒนาเด็กทั้งในและนอกหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกัน สุดท้ายหอ้ง อปท.และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูใ้หญ่ในทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นอบต.ปากพูน อบต.นา

หมอบุญ อบต.ทา้ยส าเภา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กศน.เมือง กศน.ชะอวด และ

สถานพินิจ ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นความหลากหลายแต่มีจุดร่วมเดียวกนัก็คือ การ

บ่มเพาะ สรา้งชีวติท่ีมีคุณค่า เพ่ือใหเ้ยาวชนเป็นพลงัในการสรา้งสงัคมต่อไป 
ส่วนในภาคค า่น้ัน การแสดงท่ีสะทอ้นคุณค่าทางวฒันธรรม ท่ีด ารง

อยู่ไดเ้พราะคนรุ่นใหม่สานต่อ ก่อเกิดขึ้ นดว้ยความร่วมมือของหลายฝ่าย ท า

ใหเ้ราความรูสึ้กไดถึ้งจิตวญิญาณของปักษ์ใต ้ไม่วา่จะเป็นการโหมโรงดว้ยกลุ่ม

มโนราหเ์ยาวชนจากสงขลาแดนไกล ตามติดด้วยความงดงามของระบ าหนัง

ตะลุง โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ไม่เวน้ช่องว่างความสุขใหค้วามเงียบ

เขา้เสียบดว้ยลิเกฮูล ูโรงเรียนบา้นในทุ่ง ของบรรดาเด็กชายตัวน้อยๆ แต่ฝีมือ

และความพรอ้มเพรียงท าใหดู้แลว้คึกคกั ปิดทา้ยดว้ยรกั มิตรภาพ ความอ่ิม

เอมใจไดมี้ส่วนร่วมรอ้งร าดว้ยความสนุกสนาน กบัศิลปะดนตรีทอ้งถ่ินของวง

ไหด าจิ๋ว ท่ีผูเ้ล่นตอนน้ีไม่จิ๋วเหมือนช่ือ 
ในวันท่ีสองของตลาดนัด เป็นวันของการซ้ือขาย ทั้งเรียนรูต้ัวเอง 

เรียนรูผู้อ่ื้น ใครท าอะไรดีๆ ไวท่ี้ไหน ดว้ยวิธีการ กระบวนการอย่างไร ก็ให้

น าเสนอไดเ้ต็มท่ีกนัในวนัน้ี เด็กๆ ไดเ้รียนรูต้ัวเองผ่านกิจกรรมท่ีท า มีอะไรท่ี

ดีแลว้ มีอะไรท่ีควรตอ้งปรบัปรุง อนาคตขา้งหน้าจะเกิดอะไรคิดท าอะไรต่อไป 

กระบวนการท่ีจะท าใหทุ้กคนเรียนรูต้ัวเอง คือ การน่ิง ทบทวน เพ่ือก่อเกิด
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ปัญญา แลว้เราจะเติมเต็มการเรียนรูข้องเราไดอ้ย่างไร ก็คือ เปิดใจ ออกไป

แลกเปล่ียนกบัเพ่ือนๆ ท่ีท ากิจกรรมต่างพ้ืนท่ี ต่างประเด็น ต่างบริบท วา่เขามี

อะไรดี ดีอยา่งไร จะน ามาปรบัใชก้บักิจกรรมของเราไดอ้ยา่งไร เราไดต้ระหนัก

วา่น้องๆ เยาวชนเป็นกลุ่มท่ีมีพลงัเหลือเฟือจริงๆ ทั้งพลงัความคิดและการลง

มือกระท า นอกจากน้ียงักลา้แสดงออกไดอ้ยา่งน่าท่ึง ซ่ึงถา้เป็นสมยัก่อนแลว้

น่าจะลุน้ยาก 
สรุปว่าใน 1 วนัคร่ึงน้ีเราไดเ้ห็นการเรียนรู ้ท่ีไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน

หอ้งเรียน ในโรงเรียน เป็นการเรียนรูต้ลอดชีวติ โดยท่ีผูเ้รียนรูมี้ความสุข สนุก 

และไดส้าระ  ผูถ่้ายทอดมีความสุข เรียนรูไ้ปตามความสนใจของตนเอง ซ่ึงจะ
ไดร้บัประโยชน์มากกวา่ถูกบงัคบัใหเ้รียนรู ้  เรียนรูส้าระแห่งชีวิตควบคู่ไปกบั
สาระทางวิชาการ/เน้ือหา  มีพ้ืนท่ีสรา้งสรรค ์เปิดโอกาสส าหรบัการเรียนรูแ้ก่
ทุกคน  เรียนรูไ้ดอ้ยา่งอิสระ  เรียนรูด้ว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 

สุดทา้ย อยากบอกวา่กระบวนการเรียนรูส้รา้งได ้ออกแบบได ้แต่ตอ้ง

มีเป้าหมายใหเ้กิดการเรียนรูอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะเด็กและเยาวชนทุกคนมีพลัง 

ทั้งพลงัในเชิงสรา้งสรรค์และเชิงลบ ขึ้ นอยู่กับว่าผูใ้หญ่จะเปิดโอกาส ใหพ้ื้นท่ี

แก่เขาดา้นไหนมากน้อยเพียงใด และท่ีส าคญัผูใ้หญ่จะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

จึงจะสามารถบ่มเพาะเยาวชนท่ีดีได ้
การเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู ้วนัน้ีไดเ้กิดขึ้ นแลว้ และจะเป็นพลงั

หนุนกนัและกันในอนาคต ร่วมกนัการยกระดับกิจกรรมของเยาวชน ร่วมกับ
ผองเพ่ือน และกัลยาณมิตรต่างพ้ืนท่ี ต่างวยั แต่ใจเหมือนกัน  “เพราะเรา
เช่ือมั่น และศรทัธา จงึน าพามาสู่วันน้ีรว่มกนั” 
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