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10 บทเรียน ชุมชน 3 ดี วิถีสุข :
การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำ�นวนพิมพ์
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

กองจัดการ
สนับสนุนโดย
พิมพ์ที่

กุมภาพันธ์ 2561
1,000 เล่ม
: เข็มพร วิรุณราพันธ์, สุดใจ พรหมเกิด, ดนัย หวังบุญชัย
และญาณี รัชต์บริรักษ์
: สุมาลี สุวรรณกร และเกศินี จุฑาวิจิตร
: กรวรรณ พนาวงค์
ประเสริฐ ประดิษฐ์
ณรงค์เดช อัมพร
จำ�รัส ชัยกุล
รอน ใจกันทา
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
มีนา ดวงราษี
สุรนาถ แป้นประเสริฐ
ปานทิพย์ ลิกขะไชย
สุวนา รวงผึ้ง
ฮาริส มาศชาย
เตือนใจ ชูอักษร
พีรพัฒน์ พันศิริ
: เนตรสุดา สงสกุล และฤดีภรณ์ พุทธเจริญ
: สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
: เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
เลขที่ 18/49 ถนนทรงพล ตำ�บลลำ�พยา อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
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การขับเคลื่อนชุมชนด้วยตัวชี้วัดเมือง 3 ดี วิถีสุข เพื่อนำ�ไปสู่
การมีพนื้ ทีด่ ี สือ่ ดี และภูมดิ ี เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการทำ�งานร่วมกันของ
3 แผนงาน คือ แผนงานสือ่ สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน แผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่านและแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา เราทำ�งานมาด้วยกัน 3 ระยะแล้ว มี
พัฒนาการทีช่ ดั เจนมากขึน้ ทัง้ ในแง่ของตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามเป็นไปได้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการนำ�ไปใช้ในการประเมินตนเอง สำ�หรับระยะที่สาม
ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนี้ ก็ได้มีการนำ�แนวคิดเรื่อง “บันไดผลลัพธ์” ของสำ�นัก
สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนด้วย โดยมีเรื่อง
สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี เป็นเป้าหมายสุดท้าย สิ่งสำ�คัญ ก็คือ ทุกโครงการเป็นผู้ที่
กำ�หนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของตัวเองตามบริบทของพื้นที่ ภายใต้กรอบใหญ่ตัวชี้วัด
อันเดียวกัน ดังนั้น “ต้นแบบ” ของพื้นที่ 3 ดี วิถีสุข ก็จะมีจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีที่
แตกต่างกันออกไป และการก้าวเข้าสู่การเป็น “ตำ�บล 3 ดี วิถีสุข” หรือ “ชุมชน 3 ดี
วิถีสุข” นั้น แต่ละพื้นที่ไม่ได้แข่งขันกับใคร แต่แข่งขันกับตัวเอง เป้าหมายและตัวชี้วัด
ตามบันไดผลลัพธ์จะทำ�ให้เขาเห็น “หนทาง” ที่จะไป เห็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน และปีหน้า
จะอยู่ตรงไหน จะไปอย่างไร
การถอดบทเรียน “การขับเคลื่อนชุมชนด้วยตัวชี้วัดเมือง 3 ดี วิถีสุข” ในระหว่าง
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 เป็นเวทีสำ�คัญที่ทำ�ให้ทุกโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อันนำ�มาซึ่งเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มเล็กนี้ ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์
พีห่ ยุย-เข็มพร พีเ่ จ-สุดใจ อาจารย์ดนัย และคุณญาณี รัชต์บริรกั ษ์
ที่ให้คำ�ปรึกษามาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์หน่อย-สุมาลี
ทีช่ ว่ ยเป็น “บรรณาธิการ” ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกโครงการ
ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงานเชิงประจักษ์ดี ๆ แบบนี้ในชุมชนอีกต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร
มกราคม 2561
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณสี่ปี ทางสำ�นัก 5 สสส. ได้มอบหมายอาจารย์
เกศินี ให้พัฒนาตัวชี้วัดเมือง 3 ดี วิถีสุข ขึ้นมา พัฒนาคู่มือการทำ�งานให้กับชุมชน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายทั้งสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี โดยมีตัวชี้วัดหลัก
และตัวชีว้ ดั ย่อยเป็นเครือ่ งมือในการกำ�กับติดตาม ซึง่ ตอนนีเ้ ราก็ได้พนื้ ทีท่ เี่ ป็น “ต้นแบบ”
ของชุมชน 3 ดี วิถีสุข 10 แห่ง ซึ่งเกิดจากการใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
รายละเอียดก็ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้
สำ�หรับก้าวต่อไป ผมก็อยากให้ทกุ พืน้ ที่ “ต่อยอด” และ “ขยายผล” ในเรือ่ งการ
พัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์” ที่มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการสื่อสารและการ
สร้างความร่วมมือ ทักษะการเป็นผู้นำ� และทักษะการตระหนักรู้เท่าทันตนเอง สสส.
ทบทวนว่า จุดเน้นจริง ๆ คือเราจะใช้คนเป็นศูนย์กลาง
แบบเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการพัฒนาคน
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของคนไทยในยุค Thailand 4.0 เพราะฉะนั้น
เครื่องมือที่จะนำ�ไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะจะต้องเน้นคนเป็นศูนย์กลางด้วย
คนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่ม แต่กลุ่มที่เราให้ความสำ�คัญมากที่สุดจะเป็นเด็ก
และเยาวชน สิ่งที่อยากจะเห็นในยุทธศาสตร์ของการทำ�งานของภาคี คือ
การเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Engage) การเสริมสร้างพลัง
และความสามารถให้แก่กลุม่ เป้าหมายหลัก (Empower) และ
การสนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยที่จำ�เป็นอย่างเพียงพอ
(Enable) ดังนั้นโครงการที่จะเดินต่อ ผมต้องให้ข้อมูล
พวกท่านอย่างนี้ว่า คิดต่อเลยว่าถ้าจะเอาตัวชี้วัดเรื่องของ
นักสื่อสารสร้างสรรค์ใส่เข้ามา อาจารย์เกด-เกศินีจะช่วยได้
อย่างไร ทุกท่านจะช่วยกันคิดได้อย่างไร อันนีเ้ ป็นคำ�ถาม
และอยากให้ทุกคนระดมความคิดเป็นการบ้านกัน
นะครับ
อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย
ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม
สร้างเสริมสุขภาพ
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เวลาสองวันที่ได้มาร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน “10 พื้นที่ ต้นแบบ
ชุมชน 3 ดี” พี่เห็นเลยว่า นี่เป็นวิธีการทำ�งานอีกแบบหนึ่งที่กลับหัวกลับหาง คือ
เอา “เป้าหมายปลายทางเป็นตัวตั้ง” แล้วเราก็เดินไปตามตัวชี้วัดนั้น ข้อดี
คือมันเห็นทิศทางที่จะก้าวไปข้างหน้า แล้วจริง ๆ สสส. ก็อยากเห็นแบบนี้ อยากเห็น
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ บั ต้องได้ บอกได้วา่ เกิดอะไรขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดอย่างยัง่ ยืน
เราตัง้ โจทย์ไว้ แล้วออกแบบกระบวนการและวิธกี ารทีจ่ ะเดินไปถึงโดยมีตวั ชีว้ ดั บอกทาง
เป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามแม้เราจะมุง่ ไปตามเป้าหมายปลายทางทีเ่ ป็นตัวผลลัพธ์ตรงนัน้
แต่อย่าลืมที่จะเก็บโมเมนต์หรือรายละเอียดของอารมณ์ ความรู้สึก การเกิดขึ้นหรือ
การเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ ระหว่างทางด้วย ซึง่ มันอาจจะไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ทีเ่ รากำ�หนดไว้ ตรงนี้
สำ�คัญมากที่สุดเลยนะคะ เป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากเพราะเราทำ�งานกับ
ความเป็นมนุษย์
ในการทำ�งานของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 3 ปีที่ผ่านมาเราใช้
การประเมินแบบ DE (Development Empowerment) หรือการประเมินเสริมพลัง
เพื่อการพัฒนา เวลาเราดูการประเมินเราไม่ได้ดูแค่ผลลัพธ์ปลายทาง แต่เราอยาก
เห็นว่าก่อนจะไปถึงตรงนัน้ มันเกิดอะไรขึน้ บางคนทิง้ งานกลางทางในระหว่างเดิน
หรือบางทีเราก็ได้กลุม่ ใหม่ ๆ ทีม่ พี ลังมาร่วมฮึกเหิมกับเราด้วย อันนีส้ ว่ นหนึง่ เป็น
มิตคิ วามสัมพันธ์ คุยกับ อ.เกดว่าตัวชีว้ ดั เหล่านี้ ควรเพิม่ มิตคิ วามสัมพันธ์ดว้ ย
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ เราจะนำ�เรือ่ งดี ๆ อย่างชีวติ ของ “คุณตัน ชุมชนวัดโพธิเ์ รียง”
ที่มีจุดพลิกผันในชีวิต ไปขยับต่อหรือขยายผลสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
นักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีจิตอาสาได้อย่างไร
สำ�หรับโครงการนี้ มีเวลาแค่ 8-9 เดือน
พี่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากคิดว่าควรมีการ
เดินหน้าต่อนะคะซึ่งเราคงต้องกลับไปคุยกับ
คณะทำ�งานของสำ�นัก 5 สสส. ค่ะ
นางสาวสุดใจ พรหมเกิด
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
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ในปัจจุบนั สือ่ มีอทิ ธิพลต่อเด็กและเยาวชน และสังคมเป็นอย่างมาก
เพราะเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิต อยู่ในทุกลมหายใจ แต่ขณะเดียวกัน เราทุกคนก็
สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อด้วยตนเองได้เพราะฉะนั้น
ถ้าเราตระหนักในบทบาทว่าเรากำ�ลังใช้สอื่ อยู่ เราจะเห็นพลังอำ�นาจของสือ่
ทีเ่ ราสือ่ สารออกไป ถ้าเรานำ�มาสร้างสรรค์ในเชิงบวกก็จะทำ�ให้เกิดอิทธิพล
เกิดผลกระทบดี ๆ ขึ้นได้ต่อตัวเราเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ถ้า
เราไม่ตระหนัก หรือไม่ระวังเรือ่ งนี้ สือ่ ก็จะไปสร้างอิทธิพลทางลบได้ ฉะนัน้
ก็อยากให้เด็ก ๆ เยาวชนทุกคนได้ตระหนักในพลังอำ�นาจที่ตัวเองมี และ
ใช้สอื่ ในทางสร้างสรรค์ สร้างการเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจจะเป็นประเด็นเล็ก ๆ
เช่น การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึ้น หรืออาจใช้สื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่ ๆ ในชุมชนของเรา ในสังคมของเรา
การเสพสื่อและการใช้สื่อในยุคปัจจุบัน ต้องให้ความสำ�คัญกับ
เรื่องของการเรียนรู้ การเท่าทันสื่อ และยิ่งถ้าเราต้องการเห็นพลเมือง
ของเราเป็น “พลเมืองที่ตื่นรู้” พวกเขาก็จะต้องมีศักยภาพ
มีความสามารถที่จะคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล ใช้วิจารณญาณ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
อยากให้ทกุ โครงการทีท่ �ำ งานในชุมชน
3 ดี วิถสี ขุ มีบทบาทในการพัฒนากลุม่ เด็ก
และเยาวชนให้เป็น “พลเมืองที่ตื่นรู้” มีความ
กระตือรือร้น มีบทบาทในการใช้สื่อสร้างสรรค์สังคม
ครอบครัวและชุมชน สือ่ สารด้วยความรับผิดชอบ พลเมือง
เหล่านีจ้ ะเป็นรากฐานสำ�คัญของการสร้างสือ่ ดี พืน้ ทีด่ ี
และภูมิดีต่อไป
นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์
ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะ
เด็กและเยาวชน
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ุข :
3 ดี วิถีส า
น
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ม
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ียน
10 บทเร ัดเป็นเครื่องมือพ
ชี้ว
การใช้ตัว
ภูมิดี”

“พื้นที่ดี

สื่อดี

“ปางหมู”
...อยู่เย็นเป็นสุข
น. 011

ถิ่ น ใ น ฝั น
น. 01

เวียงเหนือ :

เสน่ห์

เสน่หาชาติพันธุ์บนเส้นทาง
กว่า 600 ปี

น. 018

“ตาเมียง”

“สินไซโมเดล”
สามดีที่ “สาวะถี”

เมืองดีที่มีภูมิ
น. 037
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10 บทเร ัดเป็นเครื่องมือพ
ชี้ว
การใช้ตัว
ภูมิดี”

“พื้นที่ดี

สื่อดี

นาพันสาม:
สามนี้...“ดีจัง”

วัดโพธิ์เรียง
3 ดี วิถีชุมชน
น. 050

“บางลำ�พู”
ยิ่งดู ยิ่งมีเสน่ห์
น. 055

น. 066

“คลองรั้ว”

พื้นที่ดีกระบี่บ้านเรา

สามดี... ที่

“ร่มเมือง”

น. 074
น. 083
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“ม่อนปิ่น”
ถิ่ น ใ น ฝั น

ตำ�บลม่อนปิ่น อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นตำ�บลทีถ่ กู โอบล้อมไว้ดว้ ยขุนเขาทะมึน แดดสีสวย
พริบพรายอยูบ่ นยอดไม้ อากาศเย็นสบายตลอดปี ภูมดิ ี
ด้วยวัฒนธรรมที่สานต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น

“วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ”

คือ เป้าหมายทีค่ ณะทำ�งานมุง่ มัน่ จะสร้างสรรค์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
“คือ ความเป็นมาของวัดนั้น ก็มีอยู่ นำ�มา
ทำ�เป็นนิทรรศการบอกเล่าประวัติศาสตร์และความ
สำ�คัญอยู่บ้างแล้วอยากจะทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ให้เป็นแหล่งรวมภูมปิ ญั ญา แต่ตอ้ งเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ี
ชีวติ นะ ไม่ใช่โกดังเก็บของ พิพธิ ภัณฑ์ตายไม่อยากได้
ของเก่าก็ไม่อยากให้ใครมาถามหา อยากจะส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ชุมชนมีรายได้ ให้ชาวไทใหญ่
มาขายอาหารต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม ต้องแบบนี้
มันถึงจะยั่งยืน”
พระราชกิตติสุนทร
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ
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ด้วยเหตุนี้เอง การดำ�เนินงานด้านพิพิธภัณฑ์จึงต้องใช้ทั้งเวลา ทุนทรัพย์และ
ทรัพยากรเป็นจำ�นวนมากโดยความร่วมมือจากหลายภาคีภาคส่วน ในตำ�บลม่อนปิ่นนี้
นอกจากวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังมีพื้นที่ดีอีกแห่งหนึ่งที่คณะทำ�งานเข้าไป
หนุนเสริม นัน่ คือ หมู่ 8 โดยมีการนำ�ร่องด้วยกิจกรรมการคัดแยกขยะ การเลีย้ งไส้เดือน
ทีผ่ า่ นมาได้ทดลองทำ�ไปบ้างแล้วแต่ยงั ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้คนในหมูบ่ า้ นมาร่วม
กิจกรรมให้มากกว่านี้และต้องหาแหล่งจำ�หน่ายไส้เดือนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเยาวชน
ในโครงการได้ร่วมกันทำ�กิจกรรมเก็บขยะ และทำ�ความสะอาดเพื่อปรับภูมิทัศน์ของ
ชุมชนด้วย
สื่อดี ของชุมชนม่อนปิ่นอันเป็นผลผลิตของโครงการการใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
พัฒนาเมือง 3 ดี ได้แก่ วิดีโอแนะนำ�การท่องเที่ยวตำ�บลม่อนปิ่น โดยเป็นคลิปสั้น ๆ
ประกอบเพลง “ม่อนปิ่นถิ่นคนดี” มีองค์การบริหารส่วนตำ�บลม่อนปิ่นเป็น
ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ สร้างสรรค์การถ่ายทำ�และตัดต่อโดยเด็ก ๆ และเยาวชน
ในนามของ “สภาเด็กและเยาวชนตำ�บลม่อนปิ่น” มีผู้ใหญ่คอยให้คำ�แนะนำ�  และเมื่อ
คณะทำ�งานเห็นตรงกันว่า ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่โชว์ได้ จึงได้อัพขึ้นสื่อออนไลน์
โดยในโครงการนี้ได้มีการออกแบบสื่อไว้ 3 ตอน เพื่อนำ�เสนอในช่อง YouTube ของ
ตนเอง คือ
1. ตะลอนม่อนปิ่น เป็นการแนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่
วัดในชุมชน, ดอยอ่างขาง, สวนส้มธนาธรและนํา้ รู นอกจากนีจ้ ะมีการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
ของชุมชน ได้แก่ กาแฟท่านเจ้าคุณ, กำ�ไลดอกหญ้าอิบูแค และผ้าทอดอยนอแล
2. ปราชญ์มอ่ นปิน่ “คนม่อนปิน่ ” นำ�เสนอความสามารถ ภูมปิ ญั ญาต่าง ๆ ของ
คนในชุมชนม่อนปิน่ ยกย่องปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นทีร่ จู้ กั โดยแบ่งเป็นตอน ตอนละ 1 คน
3. ตะก่อนม่อนปิ่น นำ�เสนอประวัติความเป็นมาของตำ�บลม่อนปิ่นในรูปของ
“หนังสือทำ�มือ” ซึ่งเยาวชนได้ใช้เวลาในการเก็บและรวบรวมข้อมูลมานานกว่า
4 สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มลงมือทำ�  ในการทำ�งานนี้แกนหลัก ก็คือ เยาวชนนักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น และโรงเรียนบ้านเวียงหวายที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ในการทำ�
หนังสือทำ�มือมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่น้อง ๆ
ส่วนเรื่องภูมิดี ชุมชนอุดมปัญญาที่ผ่านมามีกิจกรรมเปิดโรงเรียน
ผู้สูงอายุ กิจกรรม “อุ๊ยสอนหลาน” แต่ยังขาดกิจกรรมมอบรางวัลหรือ
ใบประกาศเกียรติคณุ ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านต่าง ๆ ส่วนกิจกรรม
ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
วถิ สี
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จัดทำ�สื่อออนไลน์ facebook ยังต้องมีการวางแผนที่ดีทั้งเนื้อหาที่จะเผยแพร่และ
การป้องกันการใช้ช่องทางจากสื่อออนไลน์ในทางที่ผิด จุดสำ�คัญคือมีการวางแผนที่จะ
ให้ปราชญ์ชาวบ้านได้เข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียนด้วย

คนค้นคน
ระยะเวลา 10 เดือน
ของการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
โครงการ “การขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนด้ ว ย
ตัวชี้วัดเมือง 3 ดี วิถีสุข : ตำ�บลม่อนปิ่น”
ครูแดง หรือ กรวรรณ พนาวงค์ คิดว่า อาจจะ
ไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้การทำ�งานตามตัวชี้วัด
ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง แต่ความกังวลนี้
ก็ยังไม่สำ�คัญเท่ากับการหา “คณะทำ�งาน” ที่
จะร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน
เริ่ ม แรกก็ มี เ ด็ ก หนุ่ ม วั ย เบญจเพส
“น้องอั๋น” หรือเอกสิทธิ์ วิชัย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
กองคลังขององค์การบริหารส่วนตำ�บลม่อนปิน่
ทีเ่ ปิดตัวสนใจทีจ่ ะร่วมงานกัน แน่นอนว่าการ
ทำ�งานจะอาศัยคนเพียงสองสามคนเป็นไป
ไม่ได้ น้องอั๋นจึงขันอาสาไปชักชวนเพื่อน ๆ
พี่ ๆ ที่ทำ�งานในอบต.ม่อนปิ่นให้มาร่วมด้วย
ซึง่ ก็ได้ผลดีเกินคาด เพราะมีทงั้ พีม่ ายด์ พีฝ่ า้ ย
พี่ต้อง พี่เปิ้ล พี่กานต์ และน้องแบงค์

น้องอั๋น (เอกสิทธิ์ วิชัย)

ครูแดง บอกว่าน้องอั๋นทำ�ได้
สำ � เร็ จ ดี ก ว่ า ครู แ ดง เพราะครู เ คย
พยายามชวนเชิ ญ เพื่ อ นกลุ่ ม คุ ณ ครู
มาร่วมงาน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้
คนที่ จ ะมาทำ � แบบตั ว จริ ง เสี ย งจริ ง
สักคน ทีม่ มี าบ้างก็เป็นแบบ “เฉพาะกิจ”
อาจเป็นเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่มี
ภาระงานมากเหลือเกิน ส่วนสาเหตุ
ที่ทีมงานอบต.ม่อนปิ่นสนใจเข้าร่วม
ทำ�งานก็คงเพราะเห็นว่างานที่ครูแดง
ทำ�หรืองานในโครงการนี้ แท้ทจี่ ริงแล้ว
ก็คือเนื้องานเดียวกับ อบต. นั่นเอง
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เป็นงานพัฒนาชุมชน ผู้นำ�ท้องถิ่นจึงเข้าใจและสนับสนุนเต็มที่เพราะผลงานจากการ
ทำ�งานในหลาย ๆ ปีทผี่ า่ นมาทางอบต.ม่อนปิน่ ก็ได้ตอ่ ยอดงานหลายอย่างจนทำ�ให้ได้รบั
รางวัล มีชื่อเสียง เช่น กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน กิจกรรมลดขยะ กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น

เมือ่ ได้ทมี งานแล้วเราก็มาคุยกันถึงกลุม่ คนที่
จะขับเคลือ่ นการทำ�งาน ซึง่ ในโครงการคือ สภาเด็ก
และเยาวชน แต่ ต อนนั้ น
สภาเด็กฯ มีสมาชิกเพียง
ไม่กคี่ น ทัง้ นีเ้ พราะเยาวชน
รุ่นก่อนไปเรียนต่อบ้าง ไป
ทำ�งานบ้าง บางคนก็ออกไปอยู่
นอกพื้นที่แล้ว นี่คือปัญหาของ
การทำ�งานกับเยาวชน คือ คน
ไม่นิ่งเพราะชีวิต เวลา ความสนใจ
ของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา
ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
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ยิ่ ง ในพื้ น ที่ ที่ มี เ ยาวชนที่ เ ป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
หลากหลายเผ่าก็ยงิ่ พบข้อจำ�กัดมากมาย เช่น การต้อง
ทำ�มาหากิน ปัญหาการเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพราะ
อยู่ไกล บางคนอยู่บนดอย รวมถึงปัญหาการปรับตัว
กับเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ที่แตกต่างกันทั้งการสื่อสาร
และวัฒนธรรม
แต่วันนี้คณะทำ�งานสามารถรวบรวมเยาวชน
ในตำ�บลม่อนปิ่นมาสานฝัน ฟันฝ่า หาประสบการณ์
ทำ�งานร่วมกันได้เกือบ 60 คน โดยใช้กลยุทธ์เข้าไปหา
ไปชวนเยาวชนให้มาร่วมเป็นสมาชิกตามโรงเรียน
ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในตำ�บลม่อนปิ่น
สิ่ ง ที่ ต้ อ งชื่ น ชมก็ คื อ คณะทำ � งานนำ � โดย
น้องอั๋นนั้น เป็นคนที่มีบุคลิกเป็นกันเอง เข้าใจวัยเด็ก
วัยรุ่น พร้อมรับฟังความคิดของพวกเขา และพร้อมที่
จะอำ�นวยความสะดวก แก้ปญั หาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กบั
น้อง ๆ เยาวชน ทุกวันนี้พวกเขามีกลุ่ม Line พูดคุย
กันเสมอ มีกิจกรรมต่อเนื่องแม้ไม่มีงบประมาณใด ๆ
มาเป็นค่าข้าว ค่าขนม แต่พวกเขาก็อยากมาพบเจอกัน
อยากทำ�สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชนร่วมกัน

มีแล้ว... แกนนำ�แถวสอง
สิง่ ทีค่ ณะทำ�งานคิดว่าได้รบั จากการทำ�งานแม้
ไม่ได้ก�ำ หนดไว้ในผลลัพธ์กค็ อื จำ�นวนสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนมีจำ�นวนมากขึ้น
เยาวชนทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น
เยาวชนมีศักยภาพด้านการสื่อสาร รู้เท่าทันการใช้
สื่อโซเชียลมีเดีย สนใจการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

เพื่อเผยแพร่ของดีในชุมชน
การที่คณะทำ�งานเข้าไปทำ�
กิจกรรมกับเยาวชนในโรงเรียน
ผลดีประการหนึง่ ทีต่ ามมา คือ
การมีปฏิสัมพันธ์กับคณะครู
ในโรงเรียนต่าง ๆ ครูหลายคน
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งานขับเคลื่อนของโครงการนี้ จึงเป็น
เนือ้ งานหนึง่ ในงานของ อบต. และเมือ่ เข้าไป
อยูใ่ นแผนพัฒนาของ อบต. ก็ท�ำ ให้กลายเป็น
งานที่มีความยั่งยืน สามารถบูรณาการมาทำ�
ร่วมกันกับกิจกรรมในโครงการฯได้ และที่
สำ�คัญทีมงานหลักของโครงการทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ทีท่ �ำ งานใน อบต.ม่อนปิน่ มีความเข้าใจ ชัดเจน
เรือ่ งการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมือง 3 ดี วิถสี ขุ
มากขึน้ มีศกั ยภาพในการทำ�งานเพิม่ มากขึน้
อย่างเห็นได้ชัด

เริ่มสนใจเข้าร่วมงาน นำ�กิจกรรมเรื่อง
การลดขยะไปปฏิบัติอย่างจริงจังใน
โรงเรียน ผู้นำ� และเจ้าหน้าที่ใน อบต.
ม่อนปิ่นเริ่มรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การทำ�งานในโครงการ แม้แต่ คำ�ว่า
“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี” ผู้นำ�ใน
อบต.เริม่ นำ�ไปใช้ในการประชุม หารือกัน
เรื่องการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน
แนบแน่นมากขึ้น ผู้สูงอายุ พระสงฆ์
มีความต้องการอยากจะเข้ามาร่วมงาน
สืบสาน ถ่ายทอดภูมปิ ญั ญา องค์ความรู้
ต่าง ๆ ในชุมชนมากขึน้ กว่าเดิม
ุมชน
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นายการุณ รัตนธรรม
นายก อบต.ม่อนปิ่น

“ในหลาย ๆ เรื่อง ครูแดงได้ฝึกให้ทีมงานและแกนนำ�เยาวชนได้คิด วางแผน
ออกแบบ แก้ปญั หาการทำ�งานด้วยตัวเอง ซึง่ ผลงานออกมาก็นา่ ชืน่ ใจ จนครูแดงแอบหวัง
ลึก ๆ ว่า ครูแดงหาเจอแล้วแกนนำ�แถวสองแถวสามที่พยายามค้นหามานานแสนนาน
ต้นกล้าเริ่มเบ่งบานสานต่องานพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ทุกอย่าง
น่าจะไปได้ดี พี่เลี้ยงคนนี้ชื่นใจ”

จากปากคำ�...

แกนนำ�รุ่นใหม่
ศุภฤกษ์ และ คำ�อิ่ง แกนนำ�เยาวชน
แถวสอง ที่มีโอกาสมานำ�เสนอผลสัมฤทธิ์ใน
การทำ�งานของพื้นที่ชุมชนตำ�บลม่อนปิ่น บอกว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน หลังจากได้
ร่วมกันดำ�เนินการนั้นพบว่า มีการขับเคลื่อนในชุมชน คณะทำ�งานมีความรู้ความเข้าใจ
และนำ�ตัวชี้วัดไปใช้จริงในชุมชนได้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจกับกลุม่ เยาวชน, กลุม่ ผูน้ �ำ , เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองท้องถิน่ , กลุม่ ผูส้ งู อายุ,
และคนในชุมชน โดยมีการทำ�ประชาคมกับโรงเรียน, หมู่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการประชุมกับผู้นำ�ชุมชนและ อบต. และนายก อบต. เพื่อหาแนวทางร่วมกัน
จากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำ�งานวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งเยาวชนใน
โรงเรียนชุมชนมีการเก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีจ่ ากผูร้ แู้ ละจากการ
สังเกตสอบถามและจากประสบการณ์ตรง โดยเป้าหมายทีว่ างไว้และหวังจะให้เกิดขึน้ คือ
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก เห็นความสำ�คัญของการเป็นชุมชนเมือง 3 ดี ชุมชนมี
วิสยั ทัศน์และเป้าหมายในการเปลีย่ นแปลงท้องถิน่ ร่วมกัน เกิดกติกาและข้อตกลงร่วมกับ
ชุมชนสร้างพื้นที่ดีสื่อดีมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดและแผนดำ�เนินงานของ
อปท. เพื่อขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด โดยเน้นท้องถิ่นและโรงเรียน
ส่วนผลงานที่เป็นรูปธรรมหลังกระบวนการทำ�งานพบว่ามีโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการนำ�ขยะแปรรูปเป็นสินค้า เช่น กระเป๋า, ชุดรับแขก ฯลฯ มีพื้นที่
สร้างสรรค์ส�ำ หรับเยาวชน เป็นพืน้ ทีก่ ารแสดงออกด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึง่ อาจ
พัฒนาจนเกิดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้ต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์
การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ คือ มีนักสื่อสารสร้างสรรค์ผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ มีต้นแบบที่ดีในการสื่อสารสาธารณะในเรื่องสื่อดี บทเรียนสำ�เร็จ
ในการนำ�ตัวชี้วัดไปสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยใช้กิจกรรมเปิดพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
โดยนำ�ผู้สูงอายุนักปราชญ์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน กิจกรรมต่อมาคือ
นำ�เยาวชนไปเรียนรู้กับผู้สูงอายุนักปราชญ์ที่บ้าน เปิดให้ผู้สูงอายุเข้ามาศึกษาเรียนรู้
เทคโนโลยี เรียนรูเ้ รือ่ งภาษาอาเซียน ส่งเสริมการผลิตสือ่ อย่างสร้างสรรค์และรูเ้ ท่าทันสือ่

ลุงทองดี ยอดนักปราชญ์ด้านการจักสาน

การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมือง 3 ดี วิถีสุข

มีการอบรมตัดต่อวิดโี อฝึกการถ่ายทำ�วิดโี อและการดำ�เนินรายการ ซึง่ สามารถรับชมได้ที่
ช่องชาเนลของยูทูปของ อบต. และการจัดทำ�หลักสูตรเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนจัดทำ�หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จังหวะก้าวต่อไปได้วางเป้าหมายในการดำ�เนินการเอาไว้ว่า พื้นที่ดี มีคุณค่า
น่าท่องเทีย่ ว เก็บเกีย่ วประสบการณ์ ส่งสารความรู้ เป็นการลงพืน้ ทีไ่ ปศึกษาหาความรูก้ บั
นักปราชญ์ชมุ ชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เปิดพืน้ ทีท่ ใี่ ห้มแี หล่งเรียนรูโ้ ดยให้เด็ก
และเยาวชน ผูส้ งู อายุมาพบกัน มีการปรับปรุงพืน้ ทีแ่ หล่งเรียนรูใ้ ห้มคี วามสวยงามน่าเรียนรู้
และน่าท่องเทีย่ วมากขึน้ โดยการเก็บขยะปลูกป่า แล้วก็จะมีโรงเรียนให้ผสู้ งู อายุมาเรียนรู้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ภาษาที่ผู้สูงอายุสนใจด้วย
ุมชน
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สิ่งที่ได้จากการทำ�โครงการตัวชี้วัด
พบว่าการพัฒนาเยาวชนของตำ�บลในด้าน
การสร้างจิตสำ�นึกให้กบั เยาวชนให้รถู้ งึ คุณค่า
วัฒนธรรมหรือคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใน
ชุมชน มีการรวมตัวของกลุม่ เยาวชนทีเ่ หนียว
แน่นมากขึ้น ตอนแรกทำ� 10 กว่าคน ตอนนี้
ขยายเป็น 60 กว่าคน มีการสร้างผูน้ �ำ ในกลุม่
ของเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการ หลังจาก
ทำ�งานได้สักระยะหนึ่ง ได้เห็นถึงศักยภาพ
ของเด็ก มีศักยภาพที่จะทำ�เป็นผู้นำ�ของ
โครงการต่อไป นี่คือสิ่งที่ได้รับและเป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติดและการเล่นเกม รู้จักรากเหง้าของ
ตัวเองในชุมชน ผลทีเ่ กิดกับผูส้ งู อายุในตำ�บล
ที่ได้เข้ามาทำ�กิจกรรมในโครงการครั้งนี้มี
สุขภาพที่ดีขึ้น เพราะได้มีการนำ�เด็กและ
เยาวชนลงไปหาผูร้ ู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ไปพูดคุย
ไปเยีย่ มเยือน มีการจัดโรงเรียนผูส้ งู อายุ ทำ�ให้
ได้มีโอกาสมาเจอกัน

ผลที่เกิดกับชุมชนมีการปรับ
เปลีย่ นให้ดสู วยงามน่าท่องเทีย่ วมากขึน้
กระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนั้ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการและพี่ เ ลี้ ย งอย่ า ง ครู แ ดง
กรวรรณ พนาวงค์ เสริมต่อในผลสัมฤทธิ์
การทำ�งานว่า ในส่วนของครอบครัว
ได้จัดทำ�หนังสือ 1 เล่ม โดยก่อนทำ�ได้
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ได้เป็นภูมิปัญญา
จากพ่อแม่ปยู่ า่ ตายาย เป็นการส่งเสริม
ให้เด็กมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคน
ในครอบครัวมากขึ้น ในเรื่องส่งเสริม
การอ่านจะสังเกตว่าเป็นสมุดทีส่ วยงาม
แต่ไม่มตี วั หนังสือเยอะ ข้อมูลค่อนข้าง
ครบถ้วน มันก็จะดึงดูดเด็กมากกว่า
ที่มีตัวหนังสือมาก เป็นการส่งเสริม
การอ่านอีกทางหนึ่ง

หนังสือทำ�มือ:

ช่วยกันเขียน เวียนกันทำ�
มีหลายโรงเรียนได้จดั ทำ�หนังสือเล่มเล็ก
โดยนำ�เอาเนื้อหาที่อยู่ในชุมชนที่เด็กได้ไป
สืบค้นข้อมูลประวัติชุมชนมา มีการอบรม
ทำ�หนังสือให้กบั โรงเรียนในตำ�บล ทำ�เสร็จ
เด็ ก ก็ จ ะเอากลั บ ไปอ่ า นให้ พ่ อ แม่ ฟั ง
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เพราะว่าชุมชนม่อนปิ่นพ่อแม่อ่านเขียนไม่ได้ เด็ก ๆ
จะอ่านให้พอ่ แม่ฟงั พอมาทีโ่ รงเรียนเด็กจะเข้าห้องสมุด
และจะอ่านหนังสือประเภทนีต้ ลอด ถ้าเทียบกับหนังสือ
สำ�นักพิมพ์ที่เราซื้อกับที่เขาทำ�เอง เขาจะอ่านหนังสือ
ทีเ่ ขาทำ�เองแบบไม่เบือ่ เพราะว่าเป็นผลงานของตัวเอง
ผลงานของพี่เขา ผลงานของน้องเขา
“เราส่งเสริมให้ทำ�ตั้งแต่อนุบาล เขาจะอ่านไป
อ่านมาซํ้าไปซํ้ามา ตอนนี้โรงเรียนที่สอนอยู่มีหนังสือ
ทำ�มือประมาณ 300 กว่าเล่มแล้วเป็นเรื่องในชุมชน
ทัง้ หมด เราคิดว่าสำ�นักพิมพ์ไม่สามารถจะพิมพ์เนือ้ หา
ของชุมชนได้ดีเท่ากับคนในชุมชนเป็นคนค้นหา
“ถ้าเทียบกับหนังสือสำ�นักพิมพ์ที่เราซื้อ
กับทีเ่ ขาทำ�เอง เขาจะอ่านหนังสือทีเ่ ขาทำ�เอง
แบบไม่เบื่อ เพราะว่าเป็นผลงานของตัวเอง
ผลงานของพี่เขา ผลงานของน้องเขา”

ครูแดง (กรวรรณ พนาวงค์)
ุมชน
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1 เล่ ม ต้ น ทุ น อยู่ ที่
ประมาณ 300 บาท 4-5 ปี
ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะ แต่
ถ้าสำ�นักพิมพ์ที่เราซื้อมาใช้
ไปใช้มา 2-3 ปีจะเริม่ หลุด อัน
นี้ถือว่าประสบความสำ�เร็จ
ในเรื่องการส่งเสริมการอ่าน
เรื่องการสืบค้นหาเรื่องราว
ในชุมชนเพื่อจะเผยแพร่ให้
กับเด็ก ๆ และคนที่สนใจ
เป็นที่แพร่หลาย ปีก่อนเคย
ได้รบั รางวัลชนะที่ 1 แต่เรือ่ ง
รางวัลไม่ส�ำ คัญ สิง่ สำ�คัญคือ
เด็กสามารถทำ�หนังสือได้และ
ซาบซึง้ ในเรือ่ งราวของตัวเอง
ทำ�ให้โรงเรียนอื่นเห็นว่าของ
เขามีอะไรดี” ครูแดง บอก

“ปางหมู”
...อยู่เย็นเป็นสุข

2

ตำ�บลปางหมู อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตร สันนิษฐานว่าก่อตั้ง
มาแล้วกว่า 186 ปี การปกครองแบ่งเป็น 12 กลุม่ 12 คุม้
แต่ละคุ้มมีกรรมการ 15 คน รวมกรรมการหมู่บ้าน
ทั้งหมด 180 คน
“สื่อดี คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
คนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวของชุมชน พื้นที่ดี คือ
การมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แหล่งสืบสานภาษา
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่นี่ วัฒนธรรมของ
ชาวไตและกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ส่วน ภูมิดี
คือการที่เรามีภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านที่
สืบสานความเป็นรากเหง้ามาช้านาน มีการ
พัฒนาเป็นอาชีพทางภูมิปัญญา เพื่อให้เกิด
รายได้ที่หลากหลาย
นายประเสริฐ ประดิษฐ์
ที่ปรึกษาโครงการ/ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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คณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภาหมู่บ้านจัดประชุมกันในช่วงคํ่า ๆ ทุกวันที่ 10
ของเดือน ห้องประชุมในวัดปางหมูดูแคบไปถนัดใจ
“เวลาประชุมกันเราก็จะคุยกันว่าเราเจอปัญหาอะไร และเราอยากจะทำ�อะไร
ได้ประเด็นอะไร ก็จะจดไว้ ถ้าหน่วยงานราชการเสนอมาว่าจะให้ทำ�โครงการนั่น นี่
ซึ่งทุกวันนี้มันเยอะมาก แล้วตรงกับที่เราคิดไว้ เราก็จะทำ� แต่ถ้าไม่เข้าประเด็นเราก็
ส่งคืน สำ�หรับโครงการ 3 ดีนี้นะ เราเห็นด้วย”
เป้าหมายพื้นที่สร้างสรรค์ที่คณะทำ�งานกำ�หนดและออกแบบไว้ คือ
โป่งหมู บ่อน้ำ�มูเซอ และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชปางหมู

“โป่งหมู”
ที่มาของ
“ปางหมู”
“โป่ ง ” เป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะ
บริเวณกว้าง ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าในอดีต
“หมูปา่ ” มักจะลงมาหากินตรงบริเวณนี้
เป็น ประจำ � จึ งเรี ย กกั น ว่ า “โป่ ง หมู ”
ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่า และ
หลายคนก็ไม่ทราบว่านี่คือ ที่มาของ
ชื่อตำ�บล

ุมชน

บทเรียน ช
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การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา
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“บ่อนํ้ามูเซอ”

บ่อนํ้าของนายพราน
“มูเซอ” แปลว่า นายพราน
ในสมั ย ที่ ก ารคมนาคมไม่ ส ะดวก
นายพราน และชาวบ้านยังสัญจร
ด้วยการเดินเท้า เหนื่อยแล้วก็มักจะ
แวะพักผ่อนพร้อมดื่มนํ้าจากบ่อนํ้า
ธรรมชาติแห่งนี้ ... บ่อที่มี
นํา้ ใสสะอาดขังอยูต่ ลอด
ทั้ ง ปี ทั้ ง มี เ รื่ อ งเล่ า
มากมายสืบต่อกันมา
ถึงความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละ
เรื่องราวที่ลี้ลับ
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“ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำ�บลปางหมู”
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวไต

“ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำ�บล
ปางหมู” เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้
ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของตำ�บล
ปางหมู ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตลอดจน
ชุดความรู้วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่
เกีย่ วกับชาติพนั ธุ์ “ไทใหญ่” หรือ “ชาวไต”
ที่สมบูรณ์ที่สุด
องค์ความรูเ้ หล่านี้ รวบรวมมาจากการจัดเวทีทกุ เวทีของโครงการเมือง 3 ดี ตัง้ แต่
ปี 2559 จึงถือได้วา่ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ กิดรูปธรรมความสำ�เร็จชัดเจน และในปีนจี้ ะมีการดำ�เนิน
โครงการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะมีชดุ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับบ่อเกิดและประเพณีไทใหญ่
ผลิตจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และนำ�มาจัดแสดงไว้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ชี้ให้
เห็นว่ามีพื้นที่เรียนรู้ที่จะทำ�งานอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา
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นักสื่อสารน้อยจาก

“บ้านในสอย”

คณะทำ�งานร่วมกับโรงเรียนบ้านในสอย ได้ร่วมกันสร้างแกนนำ�นักเรียนให้เป็น
นักสื่อสารสร้างสรรค์ มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเชิงเทคนิคและวิธีการอย่างง่าย ๆ
ผลงานของพวกเขา คือ คลิปวิดีโอ “ประเพณีปอยส่างลอง” ประเพณีบวชเณรภาค
ฤดูร้อนของเด็กและเยาวชนในตำ�บลปางหมู โดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ปางหมู...

อยู่อย่างพอเพียง
ประมาณ 200 กว่าปีที่ผ่านมา
ชาวไทใหญ่จากรัฐฉานได้มาบุกเบิกทำ�มา
หาเลีย้ งชีพ ณ ทีร่ าบลุม่ นํา้ ปายแห่งนีด้ ว้ ย
การทำ�นา ทำ�สวน ผู้คนนำ�เอามรดกทาง
วัฒนธรรมในเชิงวิถีที่มีมาช้านานติดตัว
มาด้วย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2374 ชาว
ไทใหญ่ที่อาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย
ถู ก รวบรวมเป็ น ชุ ม ชนโดย เจ้ า แก้ ว
เมืองมา ผู้แทนของเจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่ ในคราวทีม่ าตรวจเยีย่ มหัวเมือง
ทางตะวันตกและจับช้างป่าทำ�ให้มีชุมชน
ก่อเกิดขึ้นมีนามว่า บ้ า นโป่ ง หมู
ต่อมาเพี้ยนเป็นปางหมู

ในระยะเวลา 186 ปีมานี้ ชุมชน
ได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ บ้างก็ออกไปตัง้ รกราก
ใหม่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยัง
มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอีก 2 กลุ่มชาติพันธุ์
ได้แก่ กะเหรีย่ งแดง (คะยา) และกะเหรีย่ ง
ขาว หรือ สะกอ มาตั้งชุมชนอยู่ใกล้กัน
ต่ า งก็ พึ่ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น ประดุ จ
ชาติพันธุ์เดียวกันมาจนถึงทุกวันนี้
ผู้คนทั้งหลายรวม 3 ชาติพันธุ์ใน
ชุมชนตำ�บลปางหมู ยังคงรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น
มีวถิ ชี วี ติ ทีด่ งี ามไปมาหาสูก่ นั ร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณีประดุจเครือญาติ
มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันด้านอาหารกัน
มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา
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ชุมชนแห่งนี้มีวิถีอย่างพอเพียง อาหารมี
เหลือเฟือ ต่างแลกเปลี่ยนอาหารและสิ่งของ
ซึ่งกันและกัน ชาวกะเหรี่ยงนำ�กระบุง เสื่อที่
ทำ�จากไม้ไผ่ตลอดจนหวายและของป่าอืน่ ๆ
มาแลกข้ า วเปลื อ กกั บ ชาวไทใหญ่ เกลื อ
ปลาเค็ ม และนํ้ า มั น ก๊ า ดเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น
สามารถแลกได้ทุกอย่างที่ต้องการ “เงิน”
แทบไม่มีความหมายและความจำ�เป็นใน
ชีวิตประจำ�วันเลยแต่เมื่อค่านิยมสมัยใหม่
และระบบทุนเข้ามาแทนที่ วิถีพอเพียงก็เริ่ม
ละลายและเจือจาง
อย่างไรก็ดี วิถที างวัฒนธรรมบางส่วน
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ชุมชนแห่งนี้
ก็ยังสามารถรักษาความเป็นรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมไว้ได้มากกว่าชุมชนอื่น ๆ มรดก
ทางภู มิ ปั ญ ญาเหล่ า นี้ ถู ก ถ่ า ยทอดมาสู่
คนรุ่นหลัง รุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่ว่าจะเป็นด้าน
เกษตรกรรม การงานอาชีพ อาหารและ

บูรณาการ 3

ุมชน

ดี

ต๊ะ ซะ นิด หย่าสี่ซิบสอง
เหลินซากเส่อตู า่ น มีผรู้ ไู้ ด้ถอด
ออกมาเป็นบ่อเกิดประเพณีไต 12 เดือน
ซึ่งกลายมาเป็นวิถีทางวัฒนธรรมของ
พี่น้องชาวไทใหญ่
ในชุ ม ชนแห่ ง นี้
ตราบจนทุกวันนี้

หมอรอน ใจกันทา ผู้ประสานงาน

ดี วิถีสุข

เมื่อนำ�เอาหลักคิดของเมือง 3 ดี
วิถีสุขมาเปรียบเทียบกับชุมชนบ้านปางหมู
แล้ว จะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้มีความเป็น
ทุนเดิมที่ดีอยู่มาก เช่น เป็นเมืองเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์ของแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ห่าง
จากตัวเมืองเพียง 7 กิโลเมตร มีศลิ ปวัตถุ
และแหล่งโบราณคดี ตั้งแต่สมัย
บทเรียน ช

โภชนาการ ภาษาและวรรณกรรม
ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ ศิลปะ
การแสดงและทีส่ �ำ คัญคือ ด้านประเพณี
วั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอดกั น มายาวนาน
ปรากฏในปั๊บสาโบราณที่มีชื่อว่า

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
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ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ยุคประวัตศิ าสตร์
มาสู่ยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นชุมชนลุ่มนํ้า
มีภูเขาล้อมรอบ มีทิวทัศน์สวยงาม
ที่สำ�คัญเป็นเมืองผู้คนดี ผู้คนมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ภูมปิ ญั ญาทีห่ ลากหลาย เกิดกลุม่ อาชีพ
ในลักษณะวิสาหกิจชุมชนขึน้ ถึง 17 กลุม่

สำ � คั ญ แต่ เ พี ย งคนรุ่ น หลั ง ที่ เ ป็ น เด็ ก และ
เยาวชน อาจกล่าวได้ว่า ส่วนหนึ่งนั้นได้ถูก
กระแสโลกาภิวัตน์ฉุดดึงพวกเขาไปเป็นทาส
ของสังคมสมัยใหม่ ไม่ตระหนักในความเป็น
รากเหง้าของตนเอง เห็นได้ชัดในเรื่องของ
การใช้ภาษา การแต่งกาย การใช้วิถีชีวิต
ประจำ�วัน เสพติดอยู่กับค่านิยมสมัยใหม่
ไม่สนใจร่วมกิจกรรมในชุมชน
กิจกรรมเมือง 3 ดี วิถีสุข ซึ่งได้แก่
พืน้ ทีด่ ี สือ่ ดี และภูมดิ ี ในชุมชนแห่งนีจ้ งึ ต้อง
ให้ความสำ�คัญกับภูมิดีในสัดส่วนที่มากกว่า
“ภูมิ” ในที่นี้หมายถึงภูมิคุ้มกัน
คณะทำ�งานในโครงการนี้ให้ความสำ�คัญกับ
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน
มากที่สุด เพื่อให้พวกเขารู้รากเหง้า รู้เท่าทัน
ให้จงได้ กิจกรรมส่วนใหญ่จึงต้องเทนํ้าหนัก
ไปที่ พ วกเขา จะทำ � อย่ า งไรให้ พ วกเขา

ตระหนักรู้ มีความภาคภูมใิ จในท้องถิน่
ของตน อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
แกนนำ�ให้กับเด็กในรุ่นต่อไป เพื่อการ
อนุรกั ษ์ สืบสาน ฟืน้ ฟู ถ่ายทอดความเป็น
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อั น ลํ้ า ค่ า ให้ ค งอยู่
นานแสนนาน
ท่ามกลางสถานการณ์การกดทับ
เบี ย ดขั บ อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมที่
เกิดขึน้ ในทุกภาคของสังคมไทย คาดว่า
ชุมชนตำ�บลปางหมูจะสามารถรักษา
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมไว้ ใ ห้ กั บ
ลูกหลานได้อย่างยาวนานสืบไป ด้วย
ความเข้าใจ เข้าถึงของแกนนำ�ในการ
ขับเคลื่อน การวิเคราะห์สังคมอย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบกับการพัฒนาทีย่ ดึ
ความยั่งยืนเป็นหลัก

คณะทำ�งานขอขอบคุณสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เล็งเห็นความสำ�คัญใน
เรื่องนี้ จนเกิดโมเดลเมือง 3 ดี วิถีสุข ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ขึน้ ในชุมชนตำ�บลปางหมู แม้จะประสบ
ปัญหาในเรือ่ งการบริหารจัดการอยูบ่ า้ งก็ถอื เป็นประสบการณ์
ของการทำ�งาน ในส่วนหลักการและเป้าหมายหลักของ
งานนั้นไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด คณะทำ�งานชุดใหม่
ซึง่ ประกอบไปด้วยผูน้ �ำ ด้านประชาสังคม ด้านการปกครอง
และด้านวัฒนธรรม จะสานต่อโครงการเมือง 3 ดี วิถีสุข
ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ดีต่อไป
017

เวียงเหนือ :

เสน่ห์

3

เสน่หาชาติพันธุ์บนเส้นทางกว่า 600 ปี

ตำ�บลเวียงเหนือ เป็นตำ�บลเล็ก ๆ ในอำ�เภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีอยู่ด้วยกัน 10 หมู่บ้าน คนพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ที่มีศิลปะและ
วัฒนธรรมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน สืบค้นประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปได้
กว่า 600 ปี

พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี : 3 ดี วิถีสุข
ของเวียงเหนือ

“การมีแหล่งเรียนรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ อย่างน้อย
2 แห่ง มีการผลิตสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การเผยแพร่ มีการจัดนิทรรศการ
อย่างต่อเนื่องและเกิดหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่นำ�ไปใช้ใน
การเรียนการสอน”
ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
วถิ สี
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วัดศรีดอนชัยและวัดโป่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะทำ�งานและชาวบ้านในชุมชน
ได้รว่ มกันกำ�หนดพืน้ ทีท่ จี่ ะพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรูไ้ ว้ 2 แห่งคือ วัดศรีดอนชัยและวัดโป่ง
ซึ่งยังไม่เคยมีนิทรรศการถาวร อาจจะมีแค่
การจัดแสดงข้อมูลเป็นช่วง ๆ ชั่วคราว จึง
มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาให้เกิดความ
ถาวรโดยการจัดแสดงไว้ในมุมใดมุมหนึ่ง

ให้เป็นมุมนิทรรศการประวัติศาสตร์ มี
คิวอาร์โค้ด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและ
เด็ก ๆ ในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องราวของ
ตนเอง โดยพื้นที่นั้นมีท่านเจ้าอาวาส
พร้อมให้การสนับสนุนอยู่แล้ว

019

หลักสูตรท้องถิ่น
แต่เดิมโรงเรียนยังไม่มหี ลักสูตรเกีย่ วกับวัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นแบบแผน มีแต่เพียง
การบูรณาการในการเรียนการสอน ในเบื้องต้นคณะทำ�งานร่วมกับศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน ผู้อำ�นวยการโรงเรียน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน และ อบต. ได้ช่วยกันออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรียนการสอนซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นภูมิดีที่ให้ปราชญ์ชาวบ้าน
มีบทบาทต่อการพัฒนา มีการรวบรวมประวัติปราชญ์ทุกคนไว้ เช่น พ่อบุญศรี เน้นเรื่อง
ศิลปะการแสดงนกโต หรือฟ้อนดาบซึ่ง
จะให้ทา่ นเป็นสือ่ ให้กบั เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
“ดีนะ มันเชื่อมโยงได้กับการ
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ เราอาจจะให้
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนดนตรีเขา
ก็ ได้ ให้เขาฟื้นฟูและสืบทอดกันเอง
ก็ได้เป็นพี่สอนน้อง”

นายสมเกียรติ กิตติพูนพัฒน์
อดีต ผอ.รร.บ้านเวียงเหนือ
นอกจากนีก้ ย็ งั มีการผลิตสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์มกี ารเผยแพร่กจิ กรรม
ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งในเวลาต่อมาคณะทำ�งานได้กำ�หนดเพิ่ม “ประตูเมือง”
ขึน้ มาเป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ โดยวางแผนออกแบบกิจกรรมให้คนในชุมชนช่วยกันปรับภูมทิ ศั น์
ให้สถานที่มีความสวยงาม และอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทำ�อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
“ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งผู้นำ�ชุมชนและผู้นำ�ท้องถิ่นพร้อมมากในการที่จะ
ทำ�ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ส่วนเรื่องหลักสูตรนั้น ก็ยังต้องทำ�ให้ชัดเจนต่อไป”
ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
วถิ สี
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สื่อดีที่นำ�ไปสูภ่ ูมิดี
ผลลัพธ์ในแง่ของ “สื่อดี” ที่กำ�หนด
ไว้ คือ การมีช่องทางที่หลากหลายในการ
บอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนโดยตัวชี้วัด
สำ�คัญคือ แกนนำ�เด็กและเยาวชนและคน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
ในเรื่องการสร้างแกนนำ�เด็กและ
เยาวชนและคนในชุมชนที่มีความรู้เรื่อง
การผลิตสื่อ และให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลิตนัน้ กำ�หนดกันว่าจะทำ� “แผ่นพับ”
บอกเล่าประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน ซึง่ ภาคีหลักที่
ให้การสนับสนุนเรือ่ งการออกแบบหลักสูตร
และการจัดอบรม ก็คือ เครือข่าย กศน.
ส่วนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
โดยการสร้าง Facebook Fanpage แล้วให้
เด็กและเยาวชนได้จดั รายการวิทยุออกเสียง
ตามสาย ซึง่ แกนนำ�เด็กและเยาวชนบางคน
อาจมีทักษะอยู่แล้ว โดยขอความร่วมมือ
จากสถานีวิทยุท้องถิ่น
ให้จัดอบรมพัฒนา
แกนนำ � เด็ ก และ
เยาวชน

นายจรัส ชัยกุล
รองนายก อบต.เวียงเหนือ

“ทุกอย่างอยู่ในมือเราหมด
แล้ว เราจะเดินไปด้วยกันเรามีเล่ม
ประวัติศาสตร์เราจะเอามาทำ�เป็น
หลั ก สู ต ร เรามี ต้ น กล้ า เยาวชนที่
พัฒนาเขาได้ มีปราชญ์ชาวบ้านที่
พร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน เรา
ใช้ ห ลั ก บ-ว-ร บ้ า นวั ด โรงเรี ย น
ร่วมด้วย ประเพณีวัฒนธรรมของ
เวียงเหนือเราไม่เคย
ขาดตกบกพร่ อ ง
โครงการ สสส. นีด้ ี
แต่เราต้องมา
R es e t
กัน”

นายชัยรัตน์ ภัทรนรเศรษฐ์
ประธานสภาวัฒนธรรม
ตำ�บลเวียงเหนือ
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วัดศรีดอนชัย ...วัดแห่งแรกของปาย

วัดศรีดอนชัย เป็น
วั ด ที่ โ ดดเด่ น ด้ ว ยศิ ล ปะ
เชี ย งแสน ภายในวั ด มี
วิ ห ารเก่ า แก่ ท่ี ไ ด้ รั บ การ
บูรณะใหม่จนวิจิตร
ตระการตา มี
ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
วถิ สี

“พระสิงห์ปาย” เป็นพระประธานประดิษฐานไว้
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
022

วัดโป่ง …ศูนย์รวมใจชาวไทใหญ่
วัดโป่ง เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยศิลปะไทใหญ่โบราณ
ขนานแท้ ภายในวัดมี “เจ้าพาราวั้น หรือ เจ้าพารา
ละออง (หลวงพ่อด้าย)” ที่หาดูได้ยากยิ่ง เพราะสร้าง
จากด้ายสายสิญจน์ลงอาคมทัง้ ยังมีคมั ภีรใ์ บลานนับร้อยฉบับ
สมบัติอันลํ้าค่าที่แสดงให้เห็นความเลื่อมใสศรัทธาของ
“ชาวไต” ที่มีต่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน

023

เวียงเหนือบ้านฉัน*
(สร้อย)

มาเที่ยวบ้านฉันกันไหม ที่อำ�เภอปาย ตำ�บลเวียงเหนือ
นํ้าจิตนํ้าใจ เอื้อเฟื้อ เรามีเหลือเฟือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
ฉันจะเล่า ฉันจะเล่า ถึงความเป็นมาบ้านฉัน
เป็นชุมชนดั้งเดิม ความเป็นมาเนิ่นนาน หกร้อยกว่าปีผ่าน ยังคงมีร่องรอย
ประตูโบราณรอบทิศ รายล้อมคูเมืองใหญ่น้อย เรื่องราวที่ได้เรียงร้อย เป็น
ตำ�นานบ้านฉัน ครั้งสงครามบ้านดอน เจ้านครเชียงใหม่ตีพม่าแตกพ่าย
หนีไปทางประตูม่าน แม่ทัพหนีลงทิศใต้ จึงได้ต่อสู้กันจนถึงแก่อาสัญ ตรงที่
ประตูดำ�  ปี 2054 เจ้ามหาชีวิต รับพระราชทานนามเป็นเจ้าชัยสงคราม
สร้างวัดศรีดอนชัย สร้างประตูเวียงหลง อีกทั้งประตูชัยตั้งชื่อบ้านเวียงใหม่
ใช้แทนบ้านดอน
(สร้อย)
ปี 2090 คนพืน้ เมืองเดินไพรจากนครเชียงใหม่ อาศัยสร้างถิน่ ฐาน จนผูส้ ร้าง
เวียงใหม่ เจ้าชัยสงครามอาสัญเสด็จสูส่ วรรค์ ในปีเดียวกันถัดมา พม่ารุกราน
อีกครัง้ หวังยึดเอาเมืองเวียงใหม่เจ้ากรุงอังวะได้ใจเกณฑ์คนยึดครองอีกครา
พระนเรศวรทราบข่าว ยกทัพมาตีพม่าพระเจ้ากรุงอังวะจึงยกทัพกลับไป
ปี 2194 เจ้าแก้วเมืองมาได้ครองเวียงใหม่ วิหารโบสถ์พม่าทำ�ลาย บูรณะ
สร้างสรรค์จากชื่อบ้านเวียงใหม่ กลายเป็นเวียงเหนือแต่นั้นเป็นตำ�นาน
บ้านฉัน เล่าขานสืบมา
(สร้อย)
เวียงเหนือปัจจุบัน โบราณสถานยังมีประตูเมืองคู่วิถี เรื่องราวของความ
เป็นมา ประวัติศาสตร์ชัดเจน วัฒนธรรมลํ้าค่าที่สืบทอดกันมา หลายอายุ
คนผ่านไป วัดศรีดอนชัย และพระสิงห์ปาย ล้วนมีความหมายเป็นศูนย์กลาง
รวมใจ เป็นมรดกลํ้าค่า ให้เราสืบทอดเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ ไว้บน
แผ่นดินนี้ ปี 2558 จึงร้อยเรียงเรื่องราวที่ยังเป็นตำ�นาน เล่าสู่ลูกหลาน
ผ่านมาหกร้อยกว่าปี เปิดม่านบ้านเวียงเหนือ บ้านฉันมีของดี ตำ�นานที่
ยังคงมีเรื่องราวประตูโบราณ

ตอน 1

ตอน 2

ตอน 3

ุมชน

บทเรียน ช

ดี

* เป็นผลงานหนึ่งจากโครงการ 3 ดี วิถีสุข
คำ�ร้องและทำ�นอง โดย เจริญศักดิ์ เลิศมงคล

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
วถิ สี
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4

“สินไซโมเดล”
สามดีที่ “สาวะถี”

ตำ�บลสาวะถี อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มี “วัดไชยศรี” เป็นศูนย์รวมใจ
มี “พระครูบญุ ชยากร” เป็นพระนักพัฒนาทีห่ ลอมรวมพลังการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
มาสร้างชุมชน 3 ดี วิถีสุข เป็นที่มาของ “สินไซโมเดล” ภายใต้ความร่วมมือของบ้าน
วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านสาวะถี วัดไชยศรี โนนเมือง และ
เหล่าพระเจ้า จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ทีเ่ ชือ่ มต่อกันด้วยเส้นทางจักรยาน มีสอื่ ทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวความเป็นมา และ
มัคคุเทศก์น้อยคอยหนุนนำ�ทาง

เหล่าพระเจ้า

“เหล่าพระเจ้า” เป็นสถานทีท่ มี่ พี ระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าประดิษฐาน
อยู่ คนลาวและคนอีสานสมัยก่อนนิยมเรียกพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธรูปว่า “พระเจ้า”
จึงเรียกสถานที่ที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นี้ว่า “เหล่าพระเจ้า”
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โนนเมือง

“โนนเมือง” เป็นเนินสูงกว้างใหญ่หลายสิบไร่ ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 700 เมตร พื้นที่ลาดเอียงจากตะวันตกไปยังตะวันออก มีห้วยกลางทุ่งและ
ห้วยใหญ่เป็นแหล่งนํ้าหล่อเลี้ยง ในอดีตเป็นป่ารกที่น่ากลัว เชื่อกันว่าผีดุเนื่องจากเป็น
เมืองเก่าที่มีถ้วยชามเครื่องใช้ดินเผาของคนโบราณ มีใบเสมาหินทรายกระจายอยู่เต็ม
พื้นที่ ตำ�นานเล่าขานกันถึงที่มาของชุมชนสาวะถีว่ามี “คุณปู่” 3 คน บรรพบุรุษของชาว
สาวะถี ตาม “ช้างตกมัน” มาตัวหนึง่ เมือ่ ถึงทีน่ ชี่ า้ งหยุด คนก็หยุดตาม จึงได้พบกับเมืองเก่า
แห่งนี้และด้วยเห็นเป็นทำ�เลที่ดี ผู้คนจึงพากันอพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบ
เกิดเป็น “ชุมชนสาวะถี” มาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวะถี

โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ เดิมทีเป็นอาคารเรือนไม้ของโรงเรียนบ้านสาวะถี ทีถ่ กู ปรับจาก
ห้องเรียนมาเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงสะสมอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ บอกเล่า
ประเพณี ฮีต 12 คอง 14 วิถีชีวิตและเรื่องราวของ “สินไซ” วรรณกรรมสุดคลาสสิก
ปลุกจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด

สิมวัดไชยศรี

วัดไชยศรี เป็น
วัดเก่าแก่อายุนับร้อยปี
มี “โบสถ์” หรือ “สิม”
ที่ แ ต่ เ ดิ ม มุ ง หลั ง คา
ด้ว ยแผ่ น ไม้ ต ามแบบ
สถาปั ต ยกรรมอี ส าน รัตนโกสินทร์ร่วมสมัย มีจิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูปแต้ม”
ดั้งเดิม ต่อมาได้ทำ�นุ- อยู่รายรอบโบสถ์ แต้มแต่งไว้ด้วยเส้นสีที่ยังคงความชัดเจน
บำ�รุงขึ้นใหม่เป็นสไตล์ สดใส บอกเล่าเรื่องราวของสินไซ วรรณกรรมสร้างสรรค์
คุณธรรม
ุมชน

บทเรียน ช
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3 ดี มีที่มาจากเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนอีสาน

ชุมชนบ้านสาวะถีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมือง 3 ดี วิถีสุข นับแต่ปี
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยการดำ�เนินงานร่วมกันของเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ภาคอีสาน (9 กลุ่ม) กับชุมชนบ้านสาวะถี โดยมีวัดไชยศรีเป็นพื้นที่
ปฏิบัติการ
ชุมชนสาวะถีมีรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่ดีงามนับเนื่องจากอดีต มีปราชญ์
ผู้นำ�ชุมชน พระสงฆ์เป็นผู้นำ�ที่เข้มเข็ง มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีศิลปะที่โดดเด่น
ที่เป็นอัตลักษณ์สำ�คัญในชุมชน อันเป็นองค์ประกอบที่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเมือง
3 ดี (พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี) ได้อย่างชัดเจน
การเริ่มต้นโครงการเมือง 3 ดีในปีแรก ผู้ดำ�เนินโครงการและตัวแทนเครือข่าย
สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสานที่ได้ไปศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้วรรณกรรมสินไซ
ใน สปป.ลาว มาแล้วได้ร่วมกันคิด ร่วมวางแผนกับชุมชนบ้านสาวะถี โดยมีพระครู
บุญชยากร เป็นที่ปรึกษา และมีวัดไชยศรีเป็นพื้นที่กลางในการดำ�เนินงาน
ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าฮูปแต้มสินไซบนผนังสิมวัดไชยศรี สามารถเป็น
แกนกลางในการเรียนรู้ และพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาฮูปแต้มสินไซของวัดไชยศรีได้ถูกนำ�ไป
ประยุกต์ปรับใช้ในการพัฒนาเมือง (นครขอนแก่น) ผ่านนโยบาย “สินไซ : ยุทธศาสตร์
การพัฒนานครขอนแก่น” ระหว่างปี 2550-2554 มาแล้ว แต่ทว่ากระบวนการดังกล่าว
ยังไม่ได้เชื่อมโยงกลับมายังเด็กและเยาวชนในพื้นที่ แต่อย่างน้อยกระบวนการดังกล่าว
ก็ได้ช่วยกระตุ้นจิตสำ�นึกของคนในพื้นที่ให้เห็นความสำ�คัญของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจ
แม้วา่ จะยังไม่ได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงก็ตาม

เติบโตทุกก้าวย่าง
โครงการเมือง 3 ดี วิถีสุข : สินไซ
โมเดลแห่งบ้านสาวะถี ระยะที่ 1 จึง
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มุ่งเป้ากลับไปที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้าน
สาวะถี คือ โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์
รังสฤษฏิ์) ระดับประถมศึกษา และโรงเรียน
สาวะถีพทิ ยาสรรพ์ (ระดับมัธยมศึกษา) ให้ได้รบั
โอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวของตนเองผ่าน
วรรณกรรมและจิตรกรรม ฮูปแต้มเรื่องสินไซ
ที่โดดเด่นเป็นสง่าคู่กับวัดไชยศรีและชุมชน
สาวะถีมาร่วมร้อยปี โดยมีภาคีเครือข่ายสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสานทีม่ ปี ระสบการณ์ใน
แต่ละพื้นที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการทำ�งาน
สื่อศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนหรือสื่อพื้นบ้าน
มาเป็นวิทยากรร่วมปฏิบัติการกับผู้รู้ในชุมชน
ในระยะนี้ ถือว่ายังเป็นการทดลอง
นำ�ร่องการแสวงหาแนวทางทีเ่ หมาะสมทัง้ เรือ่ ง
การใช้สอื่ และวิธกี าร ตลอดจนกลุม่ เป้าหมาย
และเพื่อให้เกิดการขยายการรับรู้ออกไปยัง
พื้นที่ใกล้เคียง จึงได้เชิญโรงเรียนในพื้นที่อีก
3 โรงเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อปรับฐาน
การรับรู้ให้สัมพันธ์กันก่อนที่จะเชิญเข้า
ร่วมปฏิบัติการในระยะที่ 2
ุมชน

บทเรียน ช
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พอถึ ง ระยะที่ 2 ผู้ ดำ � เนิ น
โครงการได้ร่วมประชุมกับตัวแทน
ชุมชนในการแสวงหาแนวทางความ
ต้องการร่วมกัน จึงลงความเห็นว่า
ควรทีจ่ ะนำ�ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นมาขยายผล ประกอบด้วย
การต่อยอด เรื่องของหมอลำ�จาก
“หมอลำ � พั น ปี ” (ผู้ สู ง อายุ อดี ต
หมอลำ�เก่า) ส่งต่อสู่ “หมอลำ�สินไซ
น้อยร้อยปี” (เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านสาวะถี) การสานต่อกิจกรรม
หนังประโมทัยที่เริ่มต้นเอาไว้แล้วใน
ส่วนของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
(มัธยม) ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยนำ�
ลวดลายฮูปแต้มสินไซมาสร้างอัตลั ก ษณ์ และเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
กิจกรรมการจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่น
สินไซสำ�หรับครู เพื่อใช้เป็นฐานของ
การเรียนรู้ในโรงเรียนต่าง ๆ ให้เกิด
ความยัง่ ยืนต่อไปโครงการระยะที่ 2 นี้
ได้ด�ำ เนินควบคูไ่ ปกับ โครงการตัวชีว้ ดั
เมือง 3 ดี วิถีสุข บ้านสาวะถี ซึ่งเป็น
โครงการที่เข้ามาหนุนเสริมให้การ
พัฒนาชุมชนสาวะถี ภายใต้แนวคิด
เมือง 3 ดีให้บรรลุผล โดยมุ่งเป้า
ไปในส่วนที่ยังไม่ได้ดำ�เนินการ หรือ
ดำ�เนินการแล้วยังไม่เห็นผลชัดเจน

ส่วน โครงการตัวชี้วัดเมือง 3 ดี
วิถีสุขในครั้งนี้ คือ อีกหนึ่งโครงการที่ดึง
ความโดดเด่นของชุมชนนีอ้ อกมา โดยเฉพาะ
การมีโอกาสสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของคนที่นี่ว่าเป็นใครมาจากไหน ชุมชน
ตั้งมาได้อย่างไร ประวัติชุมชน ประวัติ
สถานที่สำ�คัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
สำ�คัญ ๆ ผ่านกระบวนการสืบค้น โดยมี
คนในชุมชนทุกกลุ่มอายุร่วมกันปฏิบัติการ
หนุนเสริมโดยผู้รู้ เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์ พระภิกษุ ฯลฯ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น เพื่อการก้าวสู่
ชุมชนสร้างสรรค์ คือ เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
และชุมชนแห่งนี้ได้ก้าวสู่จุดหมายนั้นแล้ว
รอเพียงผูส้ นใจมาเยือนมาศึกษาเรียนรู้ และ
นำ�ไปสูก่ ารส่งต่อ “โมเดลต้นแบบ”
“ครั้งนี้เป็นการทำ�เรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการที่มีความสำ�คัญ
อาจมีบางคนแย้งว่าเรื่องชื่อบ้านนามเมือง
ผ่านมา 70 ปีแล้วจะมาสนใจทำ�ไมว่าเขียน
แบบไหน แต่อาตมากลับคิดว่าต่อไปลูกหลานเขาต้องศึกษา จากนีเ้ ราต้องทำ�ข้อมูล
ให้ถูกต้อง ถามว่าเป้าหมายเหล่านี้ถูกต้อง
ไหม แน่นอนอาจไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการยอมรับที่สุด
ครั้งหนึ่ง โรงเรียนสามารถเอาไปใช้สอนใน
โรงเรียนได้ เพราะมีการรับรองจากผู้ใหญ่
ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานสภาวัฒนธรรม
เจ้าอาวาส ถ้าในอนาคตมีข้อมูลการขุดค้น

พระครูบุญชยากร
เจ้าอาวาสวัดไชยศรี

พบอะไรใหม่ ๆ เราก็กลับมาประชุม
ปรับเปลี่ยนกันอีกรอบ โดยปรับจากฐาน
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป
อาตมาหวังว่าจะสามารถทำ�ออก
มาเป็นหนังสือได้ แต่กว่าจะเป็นหนังสือ
ได้ต้องได้รับการรับรองข้อมูล กลั่นกรอง
กันก่อน สมัยก่อนมีข้อบกพร่องเพราะ
ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ต่ อ แต่ นี้ ไ ปต้ อ งมี ก าร
บันทึกภาพ หนังสือ เอกสารประกอบ
วันนีเ้ ป็นวันสำ�คัญของบ้านสาวะถีทจี่ ะได้
มาสรุปร่วมกัน”
พระครูบุญชยากร
เจ้าอาวาสวัดไชยศรี,
เจ้าคณะตำ�บลสาวะถี เขต 1
ที่ปรึกษาโครงการ
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“ชุ ม ชนนี้ มี ภู มิ ดี มี ข องดี ใ นชุ ม ชน มี ผู้ ก่ อ การ
จากภายนอกที่ให้ความสนใจที่มากระตุ้นเร้าชุมชนแห่งนี้
ความน่าสนใจ คือ ชุมชนสามารถที่จะต่อยอดกับทางทีม
นักวิชาการได้ ทราบว่าทำ�งานกันมาหลายยุคแล้วสามารถ
ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ ความน่าสนใจต่อไปคือถ้าชุมชน
มีความเข้มแข็งจะออกแบบเรือ่ งการจัดการตนเองอย่างเป็น
ระบบได้ด้วย พลังของท่านดีมากไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ วัด คนรุ่นใหม่ ครู เด็ก ๆ ต่อไป
ท่านสามารถเป็นชุมชนที่สามารถจัดการตนเอง โดยที่ไม่จำ�เป็นต้องง้อรูปแบบการเมือง
การปกครองที่เขาทำ�เลียนแบบกันมาหรือแบบที่ส่วนกลางเป็นคนคิดให้ เราสามารถ
ตั้งรับจัดการแล้วทำ�ในเชิงรุกออกไปข้างนอกได้”
อ.กันตา วิลาชัย
รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยากรกระบวนการ
“ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามา
เป็นส่วนร่วมในขบวนการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการทำ�
ประวัตศิ าสตร์ของบ้านสาวะถี นับว่าเป็นเรือ่ งทีด่ แี ละสำ�คัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะทำ�ให้ชาวสาวะถีได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของการสร้างบ้านแปลงเมือง เริม่ ตัง้ แต่ยคุ โบราณ
ซึ่งในสมัยนั้นยังมีหลักฐานที่สำ�คัญหลายอย่างที่ยังปรากฏ
ให้เห็นเป็นที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นอุ่มบักป้อม โนนเมือง เหล่าพระเจ้า สิมวัดไชยศรี และ
สิมวัดโพธิ์ชัย ตลอดทั้งมีวัฒนธรรมที่นำ�มาปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดทำ�ครั้งนี้ คือหนึ่งมีหลักฐานประวัติ
ความเป็นมาที่ชัดเจนของบ้านสาวะถี สองทำ�ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติ
ความเป็นมาของภูมิลำ�เนาตัวเอง สามทำ�ให้คนภายนอกที่เข้ามาศึกษาได้เรียนรู้ถึง
ความเป็นมาของบ้านสาวะถีได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยแม่บทของประวัติศาสตร์ฉบับนี้”
นายไกรยสิทธิ์ สุวรรณวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลสาวะถี เขต 1
ุมชน
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“การชำ�ระประวัตขิ องชุมชนสาวะถีครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วม
ชำ�ระต่างก็เสาะแสวงหาถึงภูมิที่ตั้งแห่งชุมชนอย่างเป็น
ธุระ เพื่อจะได้รวบรวมสิ่งที่ได้เชื่อมให้ติดกับสิ่งที่เป็นเค้า
ประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งหมดที่ต่างได้มาเป็น
สิ่งที่ใกล้เคียง สอดคล้องหลายแห่ง จึงพอจะเป็นหลักฐาน
ประกอบได้ว่า “ชุมชนสาวะถี (สาวัตถี)” มีแหล่งกำ�เนิด
อย่างนัน้ จากการชำ�ระประวัตชิ มุ ชนครัง้ นีแ้ ม้จะเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ท�ำ เป็นระบบ องค์ประกอบ
รายละเอียดบางอย่างของชุมชนอาจไม่สมบูรณ์ทุกประเด็น แต่เชื่อว่าจะเป็นเอกสาร
อ้างอิงหรือยืนยันได้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลต่อไป โอกาสต่อไปหากมี
คณะบุคคลจะสืบทอดโดยการชำ�ระเป็นช่วง ๆ ก็จะง่ายต่อการสืบค้นและเป็นประโยชน์
ร่วมกันสืบไป”
นายประมวล เจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้านป่าหม้อ (สาวะถี) หมู่ที่ 6
“โครงการนี้ เป็ น โครงการที่ ดี ม ากไม่ ค่ อ ยจะมี
โครงการในลักษณะนี้ ถ้าทำ�ต่อไปจะก่อประโยชน์เพื่อ
ลูกหลานให้ลูกหลานได้สืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมต่อไป
พ่อใหญ่ภูมิใจมากที่สุด ขอให้พยายามทำ�ไปเรื่อย ๆ ช่วง
แรก ๆ อาจจะยากก่อนเป็นธรรมดา ดังคำ�โบราณว่า “คิดเร็ว
ทำ�เร็วผิดพลาด คิดช้าแต่ทำ�เร็วไม่ผิดพลาด ถ้ารักษา
ตรงนี้ได้จะสำ�เร็จ”
คุณตาคำ�ไหล แสงสีเรือง
ปราชญ์ชาวบ้าน
“บ้านสาวะถีเป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และ
ความเป็นมาที่ยาวนานหลายชั่วอายุคน ผมเองได้เข้ามา
ทำ�งานในชุมชนแห่งนีต้ งั้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้ใช้
เวลาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และใกล้ชดิ แต่เนือ่ งจากสาวะถีมปี ระวัตศิ าสตร์และตำ�นาน
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แห่งชุมชนที่ยาวนาน การที่จะเรียนรู้สาวะถีให้บรรลุและกระจ่างในเวลาอันสั้นคงเป็น
ไปได้ยาก
เพราะจากประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนทีเ่ ป็นเพียงคำ�บอกเล่าต่อ ๆ กันมา หรือจากการ
บันทึกของผู้เฒ่าคนเก่าแก่ในชุมชนที่ยังไม่ได้มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบจะกลายเป็น
ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนสาวะถีทปี่ รากฏเป็นเอกสารชัดเจนและสมบูรณ์มากขึน้ แม้อาจจะไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ทสี่ ดุ แต่กถ็ อื ได้วา่ การชำ�ระประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนคราวนีเ้ ป็นการเริม่ ต้น
ที่ดี ชนรุ่นหลังแห่งบ้านสาวะถีจะได้นำ�บันทึกนี้ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อต่อยอดในอนาคต
ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนสาวะถี ผมได้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำ�วันลงในสมุดหมายเหตุ ดังนั้น
สมุดหมายเหตุของโรงเรียนจึงเป็นเอกสารสำ�คัญอีกส่วนหนึ่งในการชำ�ระประวัติศาสตร์
ชุมชนสาวะถีในครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะทำ�งานที่เข้มแข็งทุกท่าน การศึกษาและรวบรวมประวัติศาสตร์
เป็นเรือ่ งยากเพราะเป็นเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาอย่างยาวนาน แต่ดว้ ยความร่วมมือของทุกฝ่าย
ทำ�ให้การชำ�ระประวัติศาสตร์ชุมชนสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี สาวะถีเป็นชุมชนที่อาจจะเรียก
ให้เข้าใจสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเมือง 3 ดี อันประกอบด้วย สื่อดี ภูมิดี พื้นที่ดี และที่สำ�คัญ
สาวะถีจะไม่จบสิน้ ณ เพียงเวลานี้ แต่สาวะถีจะเป็นเหมือนสิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งอยูใ่ นสังคมโลก
ต่อไปอีกยาวนาน”
นายวรศิลป์ นิลเขต
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี
“ดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นโอกาสดี
ที่มีองค์กรเอกชน นักวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สาวะถี ตามขั้นตอน
ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
ฝึกฝนให้นกั เรียนได้เรียนรู้ จัดเก็บข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูล
นักเรียนกล้าแสดงออก ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
สิ่งที่โรงเรียนได้รับ คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ ชุมชนได้รับ คือ ข้อมูลประวัติศาสตร์
ของชุมชนทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วม มีนกั วิชาการมาช่วยศึกษาค้นคว้า รวบรวมไว้เพือ่ เป็น
สือ่ การเรียนรูข้ องชุมชนต่อไป นักเรียนได้มปี ระสบการณ์ ได้มกี ารแลกเปลีย่ น
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เรียนรูใ้ นสังคม มีเด็กและเยาวชน ผูใ้ หญ่ในชุมชน ครู และพระภิกษุ พร้อมทัง้ นักวิชาการ
ทำ�ให้สาวะถีมีประวัติศาสตร์ที่มีข้อมูลครบเกือบทุกด้าน เพื่อไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้
ชุมชนของสาวะถีด้วยความภาคภูมิใจ รู้จักรากเหง้าของตนเอง มีความภาคภูมิใจ
มีความสง่างามอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข สิง่ ทีอ่ ยากให้เกิดขึน้ ในอนาคต ขยายการเรียนรู้
ประวัตศิ าสตร์ของตำ�บลสาวะถี โดยผ่านการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม เพือ่ สร้างให้ต�ำ บลสาวะถี
เป็นตำ�บลที่โดดเด่นเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานของการพัฒนาต่อไป”
ครูมาลี เสาร์สิงห์
ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
“เป็นคนบ้านสาวะถีโดยกำ�เนิด เกิดที่บ้านสาวะถี
หมู่ที่ 6 ตอนนั้นเป็นบ้านป่าหม้อ หรือบ้านน้อย บรรพบุรุษ
เดิมย้ายมาจากศรีสะเกษ ได้รู้ว่าบ้านสาวะถี มีสถานที่
ที่คนในชุมชนยึดถือเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น โนนเมือง
อุม่ บักป้อม อุม่ ปูต่ า ทัง้ 3 แห่งนีอ้ ยูท่ างทิศเหนือของหมูบ่ า้ น
และยังมีเหล่าพระเจ้า อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
ชุมชนบ้านสาวะถี มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย โดยการยึดวัดเป็นจุดศูนย์กลาง ในการ
พัฒนาด้านจิตวิญญาณ ประเพณีวัฒนธรรม ฮีต 12 เป็นสิ่งที่ชุมชนบ้านสาวะถี
ได้สืบสาน ยึดถือ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ดีใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องราวของชุมชนบ้านสาวะถี”
นางนงนุช ศิริภูมิ
ครูโรงเรียนบ้านสาวะถี
“ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโนนเมือง พิพิธภัณฑ์ สิมวัดไชยศรี และ
เหล่าพระเจ้า ว่ายังมีเรือ่ งราวทีถ่ กู บันทึกไว้และทางประวัตศิ าสตร์ของชุมชนอีก เราเข้าใจ
แล้วว่าสมัยก่อนแตกต่างจากสมัยนีม้ าก มีชวี ติ การเป็นอยูอ่ ย่างไรในการพัฒนาของชุมชน
และพื้นที่มากมาย ประวัติศาสตร์อาจถูกลบเลือนไปถ้าเราไม่ศึกษาหรือรักษาไว้ เราควร
รักษาประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ต่อไป”
ด.ช.ศรายุทธ แก้วพิลา
โรงเรียนบ้านสาวะถี
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“ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของบ้านสาวะถี และได้รู้จักข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ของสิมวัดไชยศรี ประวัติโนนเมือง เหล่าพระเจ้า พิพิธภัณฑ์ ฮูปแต้ม และ
พิพิธภัณฑ์ โดยการลงพื้นที่จริง สำ�รวจจริง เรียนรู้จริง และได้นำ�มาเสนอให้ปราชญ์
ชาวบ้านรับฟัง และฟังเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้น เพื่อให้เราได้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟัง
และอนุรักษ์สืบต่อไป”
น.ส.อินธิรา อินพวง
โรงเรียนบ้านสาวะถี
“ได้รู้จักฮีต 12 คอง 14 ในแต่ละเดือน ได้รู้จักประวัติชุมชนมากขึ้น ได้เห็น
ความแตกต่างจากคนสมัยโบราณและคนปัจจุบนั รูท้ ศิ ทางการพัฒนาชุมชนต่อไป ได้รจู้ กั
วัฒนธรรมทีบ่ รรพบุรษุ สืบต่อมา ได้รจู้ กั พิพธิ ภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ รูว้ า่ เสมาคืออะไร สามารถ
ทำ�ให้พวกเราอยากอนุรกั ษ์สบื ต่อไป ไม่ให้ใครมาทำ�ลาย ได้รจู้ กั ความเป็นมา ความสำ�คัญ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และร่วมกันอนุรักษ์อย่างไร รู้ว่าบ้านสาวะถีเกิดขึ้นได้อย่างไร
ได้รู้ชื่อวัดไชยศรี ชื่อบ้านสาวะถี และวรรณกรรมเรื่องสินไซมีความหมายอย่างไร”
ด.ญ.ทิฆัมพร ธงอาษา
โรงเรียนบ้านสาวะถี
“ได้รู้จักประวัติหมู่บ้านสาวะถีและรู้จักความเป็นมาของสิมไชยศรี โนนเมือง
เหล่าพระเจ้า และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งรู้ได้จากการแบ่งกลุ่มเพื่อไปหาข้อมูลแล้วเอามาเป็น
แผ่นนำ�เสนอผลงานของกลุม่ ให้เข้าใจว่าเราเข้าฐานไปเพือ่ หาข้อมูลแล้วเราได้อะไรกลับ
มาบ้าง สนุกได้ความรูจ้ ากกลุม่ ต่าง ๆ โดยการนำ�เสนอทำ�ให้ทกุ คนกล้าคิดกล้าแสดงออก
ต่อหน้าผู้คน และได้หาความรู้จากคนในหมู่บ้านสาวะถีว่าเราจะมีการอนุรักษ์สถานที่
สำ�คัญต่าง ๆ ได้อย่างไร”
ด.ญ.เจนจิรา สุดตา
โรงเรียนบ้านสาวะถี

ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
วถิ สี

034

“ได้เข้าร่วมทำ�กิจกรรมกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ตื่นเต้นมากครับรู้สึกสนุกดี
ได้เจอเพื่อน ๆ พี่ ๆ ดีใจที่ได้มาเข้าค่ายในวันนี้ ได้จดอะไรมากมาย ได้ความรู้จาก
การเข้าค่ายประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านสาวะถี การพัฒนาเมืองยุคอดีต ยุคกลาง ยุคใหม่
ยุคปัจจุบัน มีสระนํ้าชุมชน หมู่บ้านเศรษฐี กลุ่มคนขอนแก่น กลุ่มบ้านทุ่ม กลุ่มบ้านว่า
กลุม่ การปกครองในรูปแบบต่าง ๆ ฮีต 12 คอง 14 พุทธศิลป์ สิม ประติมากรรม หอแจก
ฮูปแต้มสินไซ ม้าไม้ กวางไม้ แรดไม้ ม้าไม้ หมอลำ�เรือ่ ง หมอลำ�พืน้ บ้าน ตำ�นานช้างตกมัน
คือ เหล่าพระเจ้า”
ด.ช.รัฐนันท์ ศรีพุทรา
โรงเรียนบ้านสาวะถี
“การที่เราได้ประโยชน์จากวัตถุโบราณก็มาจากบรรพบุรุษ ทำ�ให้เรามีแนวทาง
ในการพัฒนา เราก็เกิดความภาคภูมิใจที่มีประวัติศาสตร์ชุมชนอันลํ้าค่าและหากเราไม่
สานต่อก็จะถูกลืมเลือน เดีย๋ วนีห้ ากใครมาภาคอีสานสนใจจิตรกรรมต้องนึกถึงวัดไชยศรี
ประวัตศิ าสตร์บอกเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีค่ วรศึกษาหาความรู้ ภาคอีสานมีแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนา การมาอบรมครั้งนี้ได้รู้ว่าชุมชนของเรามีเรื่องราวมากมายให้เราได้
ศึกษา ทัง้ ฮูปแต้ม พิพธิ ภัณฑ์ โนนเมือง เหล่าพระเจ้า บ้านสาวะถีมคี วามสำ�คัญอย่างไร ”
“ความเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสมบัติลํ้าค่าของชุมชน ประวัติศาสตร์มีเพื่อให้
คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา และเมื่อรู้จักอดีตก็จะทำ�ให้เรารู้ทิศทางการพัฒนาชุมชนศิลปะวัตถุ
อาจสูญหายไปแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่เรียนรู้เพื่อให้เกิดความภูมิใจและสืบสานต่อไป
หากเรารู้จักประวัติชุมชนเราก็สามารถทำ�ประโยชน์ให้ชุมชนได้”
ด.ญ.อภิชญา คำ�พั้ว
โรงเรียนบ้านสาวะถี

ป้ายบอกสถานที่สำ�คัญของชุมชนสาวะถี
035

อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร
ผู้ประสานงาน

ในวันนี้ชุมชนสาวะถี
แห่งนี้ ได้เป็นชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ และชุ ม ชนที่ พ ร้ อ ม
ต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดย
ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากโครงการ
ตัวชี้วัดเมือง 3 ดี ได้มีการ
ทำ�ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของชุมชน
พร้อมกับทำ�คลิปวิดโี อเผยแพร่
ด้วยฝีมอื ของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์
ถึงสถานที่สำ�คัญของชุมชน
ลงใน facebook ชื่ อ เพจ
สินไซโมเดล โดยมีเรื่องราว
ของสถานที่ สำ � คั ญ ๆ ทั้ ง
วัดไชยศรี เหล่าพระเจ้า โนนเมื อ ง และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
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ภูมิปัญญาสาวะถี เผยแพร่อยู่ในนั้นด้วย รวมถึงมี
แผ่นพับบอกประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ
และแผนที่เชื่อมร้อยจุดสำ�คัญ ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้มา
เรียนรูร้ ว่ มกันในอนาคต

ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

036

5

“ตาเมียง”
เมืองดีที่มีภูมิ

ตำ�บลตาเมียง อำ�เภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ เป็นตำ�บลขนาดกลาง มี 12 หมู่บ้าน เป็น
พืน้ ทีส่ แี ดง อยูต่ ดิ ชายแดนไทย - กัมพูชา แม้จะอยูใ่ น
เขตอันตราย หากก็ซ่อนไว้ด้วยเรื่องราวดีๆ มากมาย
พร้อมสถาปัตยกรรมขอมโบราณที่หาชมได้ยาก
“โครงการการขับเคลื่อนชุมชนด้วยตัวชี้วัด
3 ดี วิถสี ขุ ตำ�บลตาเมียง ได้เข้ามาเพือ่ เป็น “ข้อต่อ” ให้
เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาบ้าน
ตนเอง โดยได้กำ�หนดเป้าหมายในการทำ�งานเอาไว้
3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ เรื่อง ภูมิดี อยากให้ปราชญ์
ชาวบ้านในตำ�บลตาเมียง 5 แขนงเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน อยากให้เด็กสร้างสื่อดี ๆ เพื่อ
เผยแพร่ออกไป โดยเฉพาะมัคคุเทศก์น้อย และเกิด
พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในชุมชนอย่างมี
ความสุข”
มีนา ดวงราษี
037

ต้องมีคณะทำ�งานก่อน
ตำ�บลตาเมียง เป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนสูง ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แต่ยังขาดความ
เชื่อมโยงกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านกับเด็กและเยาวชน
ดังนัน้ โครงการเล็ก ๆ อย่างโครงการ “การขับเคลือ่ นพืน้ ทีด่ ว้ ยตัวชีว้ ดั 3 ดี วิถสี ขุ : ตำ�บล
ตาเมียง จึงได้เข้ามาเพื่อเป็นข้อต่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านตนเอง โดยได้กำ�หนดเป้าหมายในการทำ�งานเอาไว้ 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ เรื่อง ภูมิดี
อยากจะให้ปราชญ์ชาวบ้านในตำ�บลตาเมียง 5 แขนงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญคือ มีกจิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปมี
บทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรูม้ ากขึน้ และเกิดหลักสูตรท้องถิน่ นำ�ไปปรับใช้การเรียน
การสอนในโรงเรียน
ในการทำ�งาน ได้มกี ารประชุมแต่งตั้งคณะทำ�งานมีคณะทำ�งานปราชญ์ชาวบ้าน
ที่เป็นแกนนำ�กลุ่มด้านดนตรี-การแสดง เกษตรอินทรีย์ จักสานงานฝีมือประวัติศาสตร์
ชุมชน ประเพณี ศาสนา โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้มากกว่า 3 แขนง
นอกจากนัน้ ได้ก�ำ หนดเป้าหมายการทำ�งานว่า จะต้องมีองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เข้ามาสนับสนุนการทำ�งานโดยเฉพาะในส่วนงานเยาวชน ซึ่งเรื่องนี้ อบต.ตาเมียง ได้
เห็นความสำ�คัญของการจัดกิจกรรมเพือ่ เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีม่ ากขึน้ จากการทีไ่ ด้เห็น
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้ จากที่ไม่เคยให้ความ
สนใจมาก่อน กลับมาให้ความสนใจ เห็นได้จากการจัดงานประเพณีประจำ�ปีของตำ�บล
ตาเมียงที่ปราสาทตาเมือน เดิมทุกปีจะไม่เคยมีกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเลย แต่ปีนี้
ทีค่ ณะทำ�งานโครงการได้เข้าไปนำ�เสนอกิจกรรมของเด็กและเยาวชนทำ�ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลตาเมียงให้โอกาสและเปิดพื้นที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการ
ทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน
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038

ผลลัพธ์ชัดเจน
เด็กและเยาวชนเป็นนักสือ่ สารสร้างสรรค์ นำ�เสนอสือ่ สารเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมชุมชน โดยมีตัวชี้วัดสำ�คัญคือ มีแกนนำ�เด็กและเยาวชนจากทุกหมู่บ้าน
ตั้งกลุ่มสืบสานภูมิปัญญาอย่างน้อย 1 กลุ่ม, แกนนำ�เด็กและเยาวชน เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการผลิตสื่อ, นักสื่อสารสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง, โรงเรียน ศูนย์เด็ก
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา โดยเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ชมุ ชน เข้าไปมี
ส่วนร่วม นำ�เด็กออกมาเรียนรู้กับชุมชนด้วย
นอกจากนีก้ ม็ กี ารจัดทำ�เอกสารเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ชมุ ชนกับท้องถิน่ และโรงเรียน
ไว้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์น้อยจากเดิมที่ทางโรงเรียนบ้านหนองคันนาได้มีหลักสูตรในการอบรมยุวมัคคุเทศก์อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากเป็นอัตลักษณ์ของ
ทางโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคันนาทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ
ปราสาทตาเมือน จึงได้มีการจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยในการอบรมนั้นเป็นการอบรมทักษะของมัคคุเทศก์และพาไป
ศึกษาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วจริงของจังหวัดสุรนิ ทร์ เพือ่ ให้มคั คุเทศก์นอ้ ยสามารถตอบคำ�ถาม
นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ใช้สอนภายในโรงเรียนแต่ไม่ได้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะต้องเกิดยุวมัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพขึ้นจำ�นวน 20 คน
เพือ่ พัฒนาให้เป็นนักสือ่ สารสร้างสรรค์ จากเดิมทีโ่ รงเรียนได้ท�ำ การอบรมนักเรียนให้เป็น
ยุวมัคคุเทศก์ทกุ ปี แต่ไม่ได้มกี ารคัดกรองหรือติวเข้มให้กบั นักเรียนกลุม่ ทีม่ คี วามเหมาะสม
เป็นพิเศษ แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการครูได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถที่จะพัฒนา
ต่อได้ ให้เข้ารับการอบรมอย่างจริงจังเพื่อให้เป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์”
โดยบูรณาการกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งยุวมัคคุเทศก์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมี
ความมัน่ ใจในตนเอง สามารถบอกเล่าประวัตคิ วามเป็นมาของปราสาทตาเมือนได้อย่าง
ละเอียด ตอบคำ�ถามนักท่องเที่ยวได้ มีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดีใช้นํ้าเสียงที่ชวนฟัง
เพราะได้รบั การอบรมอย่างเข้มข้นจากคุณครูทรี่ บั ผิดชอบฝึกสอน โดยคุณครูนนั้ ต้องการ
ให้ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้มีความเป็นมืออาชีพและต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ
039

เยือนปราสาทตาเมือน...
เดือนเมษา

เมื่อวางเป้าหมายในการทำ�งานแล้ว กิจกรรมทดลองที่ได้ร่วมกันออกแบบและ
ร่วมกันดำ�เนินการ โดยมี แกนนำ�เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีเ่ ข้าไปมีสว่ นร่วม โดยจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์แสดงศักยภาพตนเอง โดยใช้พื้นที่งานประเพณี “เยี่ยมเยือนปราสาทตาเมือน
เดือนเมษา” เป็นปีแรก
คณะทำ�งานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมงานประเพณีร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลตาเมียงซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานหลัก โดยคณะทำ�งานได้ร่วม
ออกแบบให้มกี จิ กรรมของแกนนำ�เด็กและเยาวชน เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องปราสาทตาเมือนและประวัติศาสตร์ชุมชนเพิ่มขึ้น พร้อมกับมีพื้นที่ในการทำ�
กิจกรรมสร้างสรรค์
เบื้องต้นได้ให้แกนนำ�เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ช่วยกันผลิตสื่อ สื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ สอยดาวความรู้ มีการสมนาคุณ
ของขวัญที่ระลึกและถามตอบจากแกนนำ�เยาวชน ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีมากจากชุมชน
และเด็ก เยาวชนได้แต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น ทั้งใส่ผ้าถุง ใส่โสร่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ปั่นจักรยานครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนคิดขึ้นทำ�ให้ครอบครัวได้ทำ�
กิจกรรมร่วมกัน เกิดบรรยากาศความอบอุ่นเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันด้วย
ภายหลังเสร็จกิจกรรม เยีย่ มเยือนปราสาทตาเมือนเดือนเมษา ทำ�ให้เกิดกลุม
่
เด็กและเยาวชน เป็นกลุม่ สืบสานปัญญา มีสมาชิกเริม่ ต้นที่15 คน จากหมูบ่ า้ นต่าง ๆ
ในตำ�บล เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม และจะช่วยกันจัดต่อในปีหน้า ปีต่อไป ซึ่งเป็น
งานประเพณี ได้รับการสนับสนุนพื้นที่กิจกรรมเรียนรู้อุปกรณ์การจัดงานจากองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลตาเมียง นอกจากนัน้ ยังเกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง
และเด็กเยาวชน โดยชุมชนท้องถิ่นเปิดโอกาสและเห็นความสำ�คัญของการสร้างพื้นที่
ชุมชน 3 ดี วิถีสุข
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ทั้งยังมีพื้นที่การเกษตรวิถีดั้งเดิม และเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรูต้ ัวชี้วัด
สำ�คัญ คือมีการผลิตสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�การเกษตรวิถดี งั้ เดิมและสามารถบูรณาการ
เข้ากับแนวคิดทฤษฎีใหม่มีสื่อเรียนรู้ การจัดนิทรรศการการสาธิตเกี่ยวกับการทำ�
การเกษตรวิถีดั้งเดิม และทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องเกิดหลักสูตรท้องถิ่นที่สามารถนำ�ไปใช้
ในการเรียนการสอน หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอีกด้วย
นอกจากนัน้ ในส่วนของพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ทางกายภาพ ภูมทิ ศั น์ สะอาดและปลอดภัย
ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้
ห้องสมุด มีพนื้ ทีส่ ร้างสรรค์ ห้องสมุดกลางนาํ้ ทีบ่ า้ นตาเมียง และมีพนื้ ทีส่ �ำ หรับแลกเปลีย่ น
สินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัยในตลาดชุมชนพนมดินร่วมด้วย
ส่วนประเด็นสือ่ ดี ได้ตงั้ เป้าในการผลิตรายการวิทยุทสี่ ร้างสรรค์เพือ่ สุขภาพตัวชีว้ ดั
สำ�คัญ คือเด็กและเยาวชนมีองค์ความรูเ้ รือ่ ง ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาวะ
แกนนำ�เด็กและเยาวชนและปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสื่อ
เกิดหนังสือแนะนำ�แหล่งเรียนรูเ้ ชิงประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนตำ�บลตาเมียงขึน้ ซึง่ ในประเด็นนี้
เกิดปัญหาทำ�ให้การดำ�เนินงานชะงักเนือ่ งจากการเดินทางค่อนข้างลำ�บากและสือ่ วิทยุที่
ตัง้ เป้าไว้นนั้ เป็นเชิงธุรกิจทำ�ให้มคี า่ ใช้จา่ ยในการผลิตสือ่ จึงปรึกษาคณะทำ�งานและปรับ
เป็นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น เสียงตามสายในชุมชนเข้ามาแทน รวมทั้งการ
เข้าไปส่งเสริมครอบครัวที่มีเด็กเล็กให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
ต่อครอบครัวและเด็ก (ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เข้าถึงหนังสือดี) โดยมีตัวชี้วัดสำ�คัญคือ
แกนนำ�เด็กและเยาวชนและผูป้ กครอง เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการผลิตหนังสือทำ�มือ
มีหน่วยงาน องค์กร ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาสนับสนุนทุนงบประมาณ เกิดหนังสือทำ�มือสำ�หรับ
เด็กอายุ 1-3 ขวบ ในครอบครัวที่มีเด็ก ครอบครัวละ 1-2 เล่ม
มีกิจกรรมการอบรมแกนนำ�ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน คุณค่าของการอ่านและ
ฝึกปฏิบัติโดยคณะทำ�งานได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านหอกระจายข่าว, ผู้นำ�
ชุมชน, อสม. คัดเลือกแกนนำ�ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครอบครัวสนใจ
ครอบครัวที่มีปัญหาลูกหลานติดสื่อ เกมโทรศัพท์ และเชิญประชุม ให้ความรู้เรื่อง
การใช้สื่ออย่างเท่าทัน คุณค่าและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์ การป้องกันและจัดการ
ปัญหาเรื่องสื่ออันตรายในบ้าน ความรู้เรื่องสมองเด็กกับการพัฒนา โดยเฉพาะสมอง
ส่วนหน้า ทีใ่ ช้การคิดวิเคราะห์ เชือ่ มโยง แยกแยะ ยืดหยุน่ จดจ่อ ฯ จะพัฒนาได้มากทีส่ ดุ
0-6 ปี และจะค่อย ๆ ลดลง โอกาสทีด่ ที สี่ ดุ และลงทุนน้อยคือการอ่านหนังสือให้ลกู ฟังและ
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ส่งเสริมการอ่านในครอบครัว ส่งเสริมการทำ�หนังสือสื่อดีในบ้านเพื่อใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
ผูป้ กครอง เด็กและเยาวชนเห็นความสำ�คัญของการจัดการปัญหาเด็กติดสือ่ และ
ป้องกันปัญหาจากการใช้สื่อ มีการฝึกทักษะการผลิตหนังสือไว้ที่บ้านครอบครัว โดย
วิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ งหนังสือทำ�มือ การเขียนเรือ่ ง การร้อยเรือ่ ง การจบทีต่ อ้ งมีความสุข
และไม่ตอ้ งให้ขอ้ คิด เพือ่ ให้คนอ่านเอาไปคิดต่อ การใช้วสั ดุทหี่ าได้งา่ ยไม่แพง มีเครือข่าย
ครอบครัวเริ่มต้น 15 ครอบครัวในการส่งเสริมพื้นที่ดีดีในบ้าน ด้วยการอ่าน
การลงมือทำ�กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนด้วยการดึงเอา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการพัฒนา มีการรณรงค์ให้งดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เป็นครั้งแรกที่ทำ�ให้ไม่เกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท และเกิดคู่มือยุวมัคคุเทศก์ของโรงเรียนบ้านหนองคันนา (เดิม)

แต่เมื่อทางโครงการเพื่อขับเคลื่อนเมือง 3 ดี ได้เข้าไป
ร่วมดำ�เนินการ ได้มกี ารผลิตเอกสารประกอบการประชุมพัฒนา
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนกับท้องถิ่นและโรงเรียน เพื่อให้
ยุวมัคคุเทศก์ได้มีคู่มือในการสื่อสารเพิ่มเติม และสามารถใช้
เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้โดยมีการออกแบบให้น่าอ่านมากกว่า
ที่เป็นหลักสูตร
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เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ชมุ ชนกับท้องถิน่
และโรงเรียนที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้

ยุวมัคคุเทศก์ทำ�หน้าที่ได้เป็นอย่างดี

รวมถึ ง ผู้ ดู แ ลโครงการมี
ประสบการณ์ และมี วิ สั ย ทั ศ น์
มีแผนการดำ�เนินงานทีช่ ดั เจน และ
มีวิสัยทัศน์ที่ดีมองถึงความยั่งยืน
ในการทำ�งานโครงการ โดยตัง้ ใจให้
คณะทำ�งานในพืน้ ที่ ได้ลงมือทำ�เอง
ในทุก ๆ ส่วนทั้งในเรื่องของงาน
วิชาการด้วย ซึ่งถึงแม้คนในพื้นที่
จะมีความรู้ด้านวิชาการน้อยทำ�ให้
การทำ�งานล่าช้าบ้าง แต่ก็ต้องให้
โอกาสได้พฒั นาศักยภาพเพือ่ ความ
ยัง่ ยืนของโครงการ ทัง้ การทีม่ คี ณะทำ�งานพื้นที่ที่เข้มแข็งสามารถนั้น
ทำ�ให้เชือ่ มร้อยประสานงานได้เป็น
อย่างดี ทำ�ให้ทำ�งานได้ง่าย และที่
สำ�คัญคือ เกิดแผนการประชาสัมพันธ์ผา่ นเสียงตามสายในชุมชน
อย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั ขาดการสือ่ สาร
ผ่านระบบออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
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บันทึกของเรา

คณะทำ�งาน 3 ดี วิถีสุข
ช่วงต้นปี 2560 เข้าร่วมประชุมวางแผนการเคลื่อนงาน โครงการ 3 ดี วิถีสุข
กับรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ (ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ หัวหน้าศูนย์วิชาการ
เพือ่ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และทีมงาน พร้อมกับแกนนำ�ในพืน้ ทีต่ �ำ บลตาเมียง อำ�เภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนได้คัดเลือกว่าจะ
ดำ�เนินการขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัด (ที่ออกแบบกันมากกว่า 35 ตัว) เราเองก็คาดหวังว่า
โครงการนี้ต้องเกิดผลตามเป้าหมาย เพราะอย่างน้อยมีทุนสังคมที่เกิดในพื้นที่บ้างแล้ว
เช่น มีห้องสมุด โบราณสถานปราสาทตาเมือนธม ตาเมือนตูจ สถานีวิทยุชุมชน
ประชาคมหมู่บ้านระวังพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น
หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนโครงการในปี 2560 เราได้จัดเวทีพบเครือข่ายผู้นำ�
ชุมชนและปราชญ์หลายแขนงประมาณ 30 คน ได้มกี ารชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของโครงการ
3 ดี วิถีสุข บอกเล่าตัวชี้วัดให้ฟังว่ามีตัวชี้วัดเรื่องใดบ้าง ขอความเห็นจากที่ประชุม
การจัดเวทีนไี้ ด้รบั ความร่วมมืออย่างดี เรารูส้ กึ ดีใจและภูมใิ จทีเ่ ครือข่ายในพืน้ ทีห่ น่วยงาน
โรงเรียน ศูนย์เด็ก หมู่บ้าน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมที่จะทำ�งานให้เกิด 3 ดี พื้นที่ดี
สื่อดี ภูมิดี

เยี่ยมบ้าน สำ�รวจชุมชน
หลั ง จากนั้ น คณะทำ � งานได้ ล งพื้ น ที่
เยี่ยมบ้านและสำ�รวจชุมชน เมื่อไปถึงปราสาท
ตาเมือนธม เป็นโบราณสถานที่สร้างไว้เพื่อจัด
พิธีกรรมทางศาสนาบวงสรวง และเยี่ยมชม
ปราสาทตาเมือนตูจ ก็สัมผัสได้กับ
ุมชน
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บรรยากาศของโลกเราในอดีต คิดถึงการเดินทางในป่า
ของคนสมัยก่อนและต้องแวะพักที่ศาลา การมารอพบ
หมอยารักษาไข้ที่ศาลาเรียกศาลานั้นว่า อโรคยา
ศาลา มีความงดงามและมีคณุ ค่าในการเรียนรู้ เราจึง
ได้คน้ หาข้อมูลความรูท้ เี่ กีย่ วข้องและประชุมกับโรงเรียน
หนองคันนา เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการของในหลวง
โรงเรียนพัฒนาแถบพื้นที่ชายแดน สถานศึกษามีที่ตั้ง
ใกล้เคียงปราสาท การเรียนการสอนมีหลักสูตรท้องถิ่น
และมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย เพื่อรองรับการปลูกฝัง
เด็กและเยาวชนรักในบ้านเกิดและโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมโบราณของพื้นที่
ครูบบุ ผา พลาสาตร หรือครูตวั้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการนี้ คุณครูดีใจมากที่โครงการ 3 ดีได้เข้ามาช่วย
หนุนเสริม เพราะครูเองต้องหางบประมาณเพิ่มในการ
อบรมเด็กอย่างต่อเนือ่ ง เด็กทีไ่ ด้รบั การฝึกเป็นมัคคุเทศก์
ได้เข้าร่วมโครงการ 3 ดี ซึง่ จะเป็นแกนนำ�ในการสือ่ สาร
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ในเดือนเมษายน 2560 มีการประชุมเตรียมงาน
“เยี่ยมเยือนปราสาทตาเมือนเดือนเมษา” เช่นเดิม ปีนี้
มีเรื่องน่าตื่นเต้นคือ อบต.ตาเมียง ได้ชวนเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนเข้าไปร่วมประชุมด้วย เพราะได้รบั ทราบข่าว
ว่ามีการจัดทำ�โครงการ 3 ดีจากผูน้ �ำ ชุมชน ผูแ้ ทนคณะทำ�งานโดยนิ่มนวล ศรีพรมจึงได้เข้าร่วม ได้บอกเล่าให้
ฟังเรือ่ งบทบาทสำ�คัญของเยาวชนทีจ่ ะต้องมีสว่ นร่วมใน
การรักษาและสื่อสารเรื่องดีๆ ของพื้นที่ เป็นการเรียนรู้
และการปลูกฝังความรัก ในวัฒนธรรมบ้านตนเอง เรือ่ งนี้
อบต.ตาเมียงเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุน

“บทบาทสำ � คั ญ
ของเยาวชนที่ จ ะต้ อ งมี
ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษา
และสื่อสารเรื่องดีดีของ
พื้นที่ เป็นการเรียนรู้และ
การปลู ก ฝั ง ความรั ก ใน
วั ฒ นธรรมบ้ า นตนเอง
เรื่องนี้ อบต.ตาเมียงเห็น
ด้วยและพร้อมสนับสนุน”

นิ่มนวล ศรีพรม

045

ประสานงานหลายฝ่าย
ในปีนี้จึงมีการเปิดโอกาสจัดให้มีพื้นที่
ออกร้านนิทรรศการของเด็ก ๆ ในงานประเพณี
ประจำ�ปีดว้ ย เมือ่ ถึงวันจัดงาน 12 เมษายน 2560
เราไปร่วมกับแกนนำ�เด็กและเยาวชนตั้งแต่เช้า
มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม และจัดซุ้ม
เรื่อง ความเป็ น มาของปราสาทตาเมื อ นธม
ตาเมือนตูจ สอยดาวความรู้ ตอบปัญหาชิงรางวัล
กันอย่างสนุกสนาน สร้างความประทับใจให้
ทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน ในวันงานนายอำ�เภอ
พนมดงรัก แวะมาเยี่ยมซุ้มเรียนรู้ของเราและ
บอกว่า กิจกรรมเหล่านี้ควรจัดทุกปีเพื่อช่วยให้
เด็ก ๆ มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจาก
พืน้ ทีโ่ บราณสถานทีเ่ ป็นปราสาทแล้ว เราลงเยีย่ ม
ห้องสมุดกลางนํา้ ในบริเวณโรงเรียนบ้านตาเมียง
ช่วงต้นปีห้องสมุดดูเงียบเหงา เสาร์-อาทิตย์
ก็ ปิ ด ทำ � การ ครู ก็ ไ ม่ ค่ อ ยมี เ วลาในการดู แ ล
เราคิดว่าตัวชี้วัด เรื่องห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านคงไม่เป็นจริงแล้ว เพราะเงือ่ นไข
ของชุมชนมากเหลือเกิน
ต่อมาเราได้ประสานธนาคารหนังสือ
สุรินทร์ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน และพูดคุย
แลกเปลีย่ นกับผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านตาเมียง
ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราจึงนำ�หนังสือ
นิทานจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) มาบริ จ าคให้ ท่ า นตื่ น เต้ น ดี ใ จ
ขอบคุณมากมายเพราะที่โรงเรียน
ุมชน
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มี เ ด็ ก อนุ บ าลกว่ า 80 คนกำ � ลั ง
ต้องการนิทานดีดีมาเสริมอ่าน โดย
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนได้บอกแผน
ของการพัฒนาห้องสมุดกลางนํ้า
และเริม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้ไม่เงียบเหมือนก่อน เราบอกแผน
เช่นกันว่าที่เมืองสุรินทร์มีกลุ่มจิตอาสาทำ�กิจกรรมธนาคารหนังสือ
ระดมบริจาค แลกเปลีย่ น ให้หนังสือ
กัน เราจะนำ�หนังสือต่าง ๆ มาให้
เพิ่มด้วย นับเป็นการสานพลังของ
เครือข่ายให้เกิดในพื้นที่ได้มากขึ้น

พื้นที่สร้างสรรค์
ตัวชี้วัดต่อไปที่เราต้องการ
ให้เกิดคือ พืน
้ ทีด่ ี ด้านการเกษตร

อินทรีย์ เป็นการพลิกผืนดินที่เคยแล้ง ไม่ได้
ผลผลิตเพราะดินเคยชินกับสารเคมีและพึ่งพา
ฝนตามฤดู ก าล ปั จ จุ บั นผื นดิ นนี้ ก ลายเป็ น
แปลงเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ โดยสวน
แห่งนี้เป็นของคุณพ่อถาวร เหนี่ยวบุบผา มี
จริยะ เหนี่ยวบุบผา ลูกชายร่วมดำ�เนินการ
ตั้งอยู่ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำ�บลตาเมียง
อำ�เภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จริยะเป็น
หนึ่งในคณะทำ�งานของเรา คุณลุงถาวรรู้สึก
ดีใจ ทีโ่ ครงการ 3 ดี จะใช้แปลงเกษตรนีน้ �ำ ร่อง
การเรียนรู้ จัดให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งหนึ่ง
ในอำ�เภอพนมดงรัก ต้นทุนเดิมพื้นที่แห่งนี้
เคยได้รับการยกย่องจากอำ�เภอและจังหวัด
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เนื่องจากคุณลุงถาวรเป็น
เกษตรกรทีไ่ ด้รบั รางวัลจากกรมการเกษตรด้าน
การส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียด์ ว้ ย ทำ�ให้เด็ก
และเยาวชนได้เข้าร่วมอบรมที่สวนแห่งนี้ โดย
มีพี่จริยะของเด็ก ๆ สอนการเตรียมดิน การ
ปลูกผัก พาเดินชมและให้ความรู้การปลูกพืช
เลีย้ งสัตว์ในสวน มีหมูหลุม วัว สวนมะเขือพวง
สวนไผ่ตง ผักสวนครัวหลากหลายชนิด ตอน
พักเที่ยงเราทานข้าวกับส้มตำ�แสนอร่อยเด็ก
และเยาวชนประทับใจและขออนุญาตลุงถาวร
ลงเล่นนาํ้ ในนาซึง่ ไม่ลกึ มาก ลุงอนุญาต เด็ก ๆ
ดีใจใหญ่ พวกเรานัง่ มองภาพนัน้ อย่างมีความสุข
ลุงถาวรบอกว่าอยากให้เด็ก ๆ มาเยีย่ ม มาเรียนรู้
ทุกวัน เพราะที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่จะ
ช่วยให้เด็กๆ มีสุขภาพดี

จากนั้นเราช่วยกันขับเคลื่อน
ประเด็นสือ่ ดีในเรือ่ งวิทยุชมุ ชน โดย
ได้มกี ารสำ�รวจพืน้ ทีแ่ ละพบปัญหาว่า
เมือ่ เงือ่ นไขหลายอย่างทีเ่ ป็นอุปสรรค
เช่น สถานีมีผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ
ลั ก ษณะรายการมี ลั ก ษณะเฉพาะ
การเดินทางไปจัดรายการของเด็ก ๆ
เป็ น อุปสรรค เพราะระยะทางไกล
จากชุมชน ต้องปั่นจักรยานข้ามถนน
เส้นหลักเกิดความเสีย่ งได้ คณะทำ�งาน
จึงประชุมปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่
เป็นการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว
ในโรงเรียนหรือหมู่บ้าน แกนนำ�เด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้
จัดรายการและนำ�เรื่องดีดีที่ได้จาก
โครงการไปสื่อสารด้วย

หนังสือทำ�มือ
สื่อดีอีกหนึ่งชนิดที่ขับเคลื่อน
ผ่านโครงการนี้ ได้แก่ หนังสือทำ�มือ

047

ที่ต้องการให้เกิดในครอบครัวที่มีเด็กเล็กช่วง
ปฐมวัย เนือ่ งจากการอ่านให้ฟงั เป็นการพัฒนา
สมองเด็กได้อย่างน่าอัศจรรย์ ส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ สติปัญญา และสังคม เราจึง
ได้จัดอบรมแม่ ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนให้เห็น
คุณค่าของการส่งเสริมการอ่านในบ้านก่อน
โดยให้มีความเข้าใจว่าบ้านก็มีพื้นที่ดีได้ และ
ปลูกฝังอุปนิสยั ให้เด็กรักการอ่าน รูปแบบของ
หนังสือสำ�หรับเด็กปฐมวัยในช่วงวัยต่างๆ เช่น
0-2 ปี ต้องเป็นภาพเสมือนจริง สีไม่ฉูดฉาด
ตัวหนังสือน้อย เน้นเป็นภาพใหญ่ มีคำ�ซํ้า
คล้องจอง เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น เรื่องสัตว์
เรื่องผู้ดูแล เมื่อเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติการ
จากนั้นครอบครัวได้ช่วยกันทำ�หนังสืออย่าง
สนุกสนาน เชื่อมร้อยเรื่องให้สอดคล้องกัน
มีเริม่ เรือ่ งร้อยเรือ่ งจนจบ ภาพทีเ่ ลือกเขียน
ก็เหมาะสมกับประสบการณ์เด็ก ๆ
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หลั ง จากที่ จั ด แล้ ว ทำ � ให้ มี
หนังสือทำ�มือไว้ให้เด็กอ่านกันหลายเล่ม
ซึง่ จะแลกเปลีย่ นเวียนกันอ่านให้เด็กฟัง
คณะทำ�งานก็จะนำ�นิทานจากแผนงานฯ
มาเพิ่มให้ด้วย และมีแผนใช้ลานหน้า
บ้านของนิม่ นวลหนึง่ ในคณะทำ�งานเรา
เป็นพืน้ ทีน่ ดั เด็ก ๆ พบกัน ทำ�กิจกรรม
สร้างสรรค์ ทัง้ ร้องเล่นเต้นอ่านด้วยกัน
ในวันหยุดเรียน

เฝ้าระวัง
สร้างภูมิคุ้มกัน
ขยายผลยั่งยืน
ในชุมชนตำ�บลตาเมียงมีถนน
สะดวก แม้ว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลจาก

ตัวจังหวัดสุรินทร์มาก และการที่มีถนนหนทางสะดวกก็เป็นพื้นที่เสี่ยงได้ด้วย เนื่องจาก
มีกลุม่ วัยรุน่ ชอบแข่งรถ นัดกันแข่งรถ มีเสียงดังและเกิดอุบตั เิ หตุ ช่วงปี 2558-2559 อบต.
ตาเมียงและชุมชนได้ช่วยกันพูดคุยหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการประสาน
ความร่วมมือกับ สภ.พนมดงรักช่วยบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประสบผลระดับหนึ่ง เมื่อปี
2560 โครงการเมือง 3 ดี วิถีสุขได้มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง พบว่าถนนในชุมชนเป็น
ความเสีย่ ง และควรมีการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือกันสอดส่องดูแล ให้ทกุ คนเคารพกฎจราจร
มีการนำ�เสนอข้อมูลที่ได้ให้กับกรรมการชุมชนเพื่อนำ�เสนอความเสี่ยงกับแนวทางการ
จัดการปัญหาต่อไป
อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าหากเด็กและเยาวชน คนในชุมชนมี ภูมิดี ก็จะช่วยใน
การใช้ชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาวะได้อย่างยัง่ ยืน การให้ความรูเ้ รือ่ งสือ่ อันตราย เพือ่ ให้เกิดการเท่าทัน
เรียนรู้ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ ช่วยให้เข้าใจและเตรียมตัวเองใน
การตอบสนองต่อสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
คณะทำ�งานพยายามสร้างโอกาสในการเรียนรู้และขยายผลโครงการ 3 ดีให้เกิด
ความต่อเนือ่ งในชุมชน หลังจากทีโ่ ครงการเสร็จสิน้ ในเดือนตุลาคม 2560 เราได้หนุนเสริม
ให้เครือข่ายในพื้นที่จัดทำ�โครงการเพื่อส่งเสริมเรื่องเมือง 3 ดีอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือรู้จักกันในนามกองทุนสุขภาพตำ�บล
ของ สป.สช. มีผลทีน่ า่ ภูมใิ จคือเครือข่ายได้รบั การสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ชือ่ โครงการอนุรกั ษ์วฒั นธรรมในพืน้ ทีช่ มุ ชน, โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน, และออก
กำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ ดำ�เนินการโดยนิ่มนวล ศรีพรม
นอกจากนีม้ โี ครงการป้องกันการตัง้ ครรภ์ การส่งเสริมเครือข่ายป้องกันยาเสพติด
ดำ�เนินการโดย โรงเรียนบ้านตาเมียง โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยศูนย์ประสานงานตำ�บลบักได เป็นต้น เราเข้าไปหนุนเสริมและกระตุ้นให้เกิดการ
ต่อยอดโครงการ เพื่อเกิดพื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดีให้ต่อเนื่อง
เราคาดหวังร่วมกันว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโครงการ จะช่วยขับเคลื่อน
ให้ตัวชี้วัดเมือง 3 ดี เกิดผล บางกิจกรรมก็ต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน ความร่วมมือ
การเข้าร่วมของกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง งบประมาณดำ�เนินการ เครือข่าย การรวบรวม
ข้อมูล บางกิจกรรมก็จัดเสริมหรือต่อยอดเพราะในพื้นที่ดำ�เนินการอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี
การสร้าง พื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี ให้เป็นจริง อยู่ที่การสร้างคนหรือภูมิดีในชุมชน หากคน
เห็นความสำ�คัญก็จะเป็นผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลง
049

วัดโพธิ์เรียง
3 ดี วิถีชุมชน

6

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง บางกอกน้อย ในอดีต
เคยเป็นแหล่งค้ายาเสพติดที่สำ�คัญ นับได้ว่าเป็น
“สวรรค์” ของผูค้ า้ และผูเ้ สพแต่เป็น “นรก
เป็นๆ” ของคนทัว่ ไป หากวันนีส้ งิ่ เลวร้ายผ่านพ้น
ชุมชนกลับมาน่าอยู่และปลอดภัย กลายเป็น “พื้นที่
สร้างสรรค์” ทีใ่ ครหลายคนพากันเข้ามาศึกษา เรียนรู้
ดูงาน
“ก็ได้รบั การสนับสนุนจากกรรมการและคนใน
ชุมชนส่วนหนึ่ง บางส่วนก็มีไม่เห็นด้วย เพราะช่วงที่
เราเกเร เราสร้างปัญหาทิ้งไว้มากมาย จึงทำ�ให้ถูกด่า
และดูถกู อยูบ่ า้ ง แต่กส็ คู้ รับ ไม่เอามาบัน่ ทอน แต่เอามา
สร้างพลังแทน ก็ผ่านมาได้”
นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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เริ่มจากบทเรียนส่วนตัว
จริง ๆ แล้ว “ตัน” หรือ สุรนาถ แป้นประเสริฐ
ก็ คื อ เด็ ก คนหนึ่ ง ที่ เ ติ บ โตมากั บ ชุ ม ชนแออั ด ใน
เมืองใหญ่ มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งภาษา
อาหารการกิน และการใช้ชีวิต ถึงยุคหนึ่งที่ปัญหา
สังคมรุมเร้า ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ แน่นอนว่าที่
ที่ มี ค นอยู่ ร วมกั น มาก ๆ อย่ า งชุ ม ชนมั ก ได้ รั บ
ผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรก
ผูค้ นในชุมชนรับรูถ้ งึ ผลกระทบนัน้ ลูกหลาน
และเด็ก ๆ ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ครอบครัวมีรายได้น้อย “ตัน” และพี่ชาย
อีกสองคนก็เช่นเดียวกัน ใช้ชีวิตตามกระแส คือ
ติดยาและค้ายา พวกเขาออกจากโรงเรียนตัง้ แต่มธั ยม
เกเร สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กบั พ่อแม่และ
เพื่อนบ้าน ทั้ง ๆ ที่พ่อของตันเป็น “ประธานชุมชน”
ที่มีบทบาทเป็นวิทยากรรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
นับเป็นเวลาถึง 7-8 ปีทีเดียวที่ตันและพี่ ๆ วนเวียน
อยูก่ บั ปัจจัยเสีย่ งทุกอย่าง จนช่วงหนึง่ ตันเริม่ ตัง้ หลัก
เขาโตขึ้น คิดมากขึ้นให้ความสำ�คัญกับคนรอบตัว
มากขึ้น
“โอ้วว... เห็นชัดเลยว่าหลายอย่างดูแย่มาก
ทั้งครอบครัว ทั้งชุมชน คิดอยู่ในหัวเลย ที่ผ่านมา
ทำ�อะไรลงไปน้อง ๆ ที่กำ�ลังเติบโตมาในชุมชนนี้
จะอยู่กันอย่างไร ความหวาดกลัว ความแตกแยก
สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแล้วอีกกี่คน
ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ อย่างน้อยก็ลูกหลานเรา

เมือ่ โต ทำ�ให้คดิ เยอะ ผมกลับมา
คิดว่า “ต้องทำ�อะไร
ใช้ต้นทุน
ที่มีท้งั กำ�ลังกาย ครอบครัวที่มี
บทบาททางสังคมอยู่แล้ว และ
โอกาสทีจ่ ะพอทำ�ได้ จากนัน้ จึง
รวบรวมเพือ่ นพ้อง น้องพี่ ทีเ่ คย
ร่วมเดินบนสายทางสีด�ำ มืดและ
เริ่มกลับตัวกลับใจมาเป็นกำ�ลัง
หนุนก่อน ทำ�ตัง้ แต่รว่ มกิจกรรม
ธรรมดา ๆ รณรงค์ทั้งเรื่อง
เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ไปอบรม
เสริมทักษะและอาสาเข้าเป็น
คณะกรรมการชุ ม ชนในนาม
คนรุ่นใหม่ 4 คน ขอร่วมเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ของชุมชนก็ได้รบั การสนับสนุน
จากกรรมการและคนในชุมชน
ส่วนหนึง่ บางส่วนก็มไี ม่เห็นด้วย
เพราะช่วงที่เราเกเร เราสร้าง
ปัญหาทิ้งไว้มากมาย จึงทำ�ให้
ถู ก ด่ า และดู ถู ก อยู่ บ้ า ง แต่ ก็
สูค้ รับ ไม่เอามาบัน่ ทอน แต่เอา
มาสร้างพลังแทน ก็ผ่านมาได้”

สักอย่าง”

051

วิเคราะห์ปัญหา

ด้วยมุมมองหลากหลาย
จุดแรกที่เห็นคือการทำ�งานเพื่อแก้ไขปัญหา
แบบเดิมนัน้ ไม่ได้ผล มุง่ แต่จะแก้ปญั หาเฉพาะเจาะจง
มันไม่พอเพราะนอกจากจะพบกับความขัดแย้งแล้ว
ยังไม่ยั่งยืนด้วย จึงต้องขบคิดต่อลองนอกกรอบดู
แก้ปัญหาโดยไม่โฟกัสที่ปัญหาเท่านั้นแก้ปัญหาจาก
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมนั้น อย่างพื้นที่อับ พื้นที่
มัว่ สุม คนทีเ่ ข้าไปยุง่ เกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ ง มาจากไหน?
บ้านเช่า หรือลูกหลานคนในชุมชนใครที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขได้บ้าง ทั้งหมดต้องคิด
วิเคราะห์หลายมิติ มองอย่างเปิดใจกว้าง
สิ่งแรกที่เขานึกถึง คือ การจัดการสภาพแวดล้อมเดิมที่เอื้อให้เกิดการค้าขายยาเสพติด ลบ
ภาพเดิม ๆ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความหมายใหม่
เพิ่มความสะอาด ความปลอดภัย ใช้ศิลปะในการ
สร้างสีสัน และใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชน
เปิดตลาดชุมชนเดือนละ 1 ครัง้ พ่อ แม่ ย่า ยาย จูงลูก
จูงหลานมาเดินเล่น ป้อนข้าวได้ เด็กเล็กเด็กโต
วิ่งเล่นได้ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุเดินออกกำ�ลังกายได้
ทุกเช้าชาวชุมชนใช้เป็นพืน้ ทีร่ อใส่บาตรพระ
ทัง้ หมดนีค้ อื พลังทีส่ ง่ ให้ตอ้ งทำ�ต่อ เพราะผล
ทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้านัน้ คือ วิถชี มุ ชนทีค่ วรเป็น หลังจากนี้
คงต้องขยับขยายการจัดสภาพแวดล้อมชุมชน
ไปยังจุดอื่น ๆ ทั้งเรื่องราวชุมชน แหล่ง
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เรียนรูใ้ นชุมชน ภูมปิ ญั ญาผูน้ �ำ
ตามธรรมชาติ เด็กและเยาวชน
เป็ น ผู้ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา และ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนทุก ๆ
ด้าน เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
ที่ยั่งยืนและมีชีวิตชีวาต่อไป
ชุมชนวัดโพธิเ์ รียงแห่งนี้
มีประมาณ 1,000 กว่าหลังคา
เรือน ประชากรประมาณ 6,000
ครอบครั ว หลั ง ได้ รั บ รู้ เ รื่ อ ง
ตัวชีว้ ดั เมือง 3 ดี ได้กลับไปหารือ
กับคนในชุมชน เพื่อกำ�หนด
กิจกรรมขึน้ มา หาคณะกรรมการ

ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ทำ�งาน
ร่วมกัน จากนั้นเริ่มเก็บข้อมูล อยากรู้ว่า
ชุมชนเราเป็นแบบไหน เราเก็บข้อมูลได้แค่
250 หลังคาเรือน จาก 1,500 หลังคาเรือน
ถ้าหากทำ�งานต่ออีกสัก 4-5 ปีน่าจะเก็บ
ข้อมูลหมดทั้ง 1,500 หลังคาเรือน
จากนั้นได้ใช้พื้นที่ชุมชนเป็นลาน
สาธารณะ เปลีย่ นพืน้ ทีซ่ อื้ ขายยาเสพติดใน
สมัยก่อน เปลี่ยนชื่อเป็นลานชุมชนปนยิ้ม
โดยมีตัวชี้วัด คือต้องให้เด็กและเยาวชน
และครอบครัวในชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์
และมีแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนทีส่ ามารถแบ่งปัน
การเรียนรูแ้ ละสือ่ สารได้ เกิดการสร้างการมี
ส่วนร่วมที่มีชีวิตชีวา
อั น ดั บ แรก เริ่ ม ต้ น ที่ เ รื่ อ งของ
ภูมิปัญญา เพราะชุมชนแห่งนี้มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน
สวนหลังบ้านมี

เอาจักรยานมาใช้เพื่อการเรียนรู้ชุมชน
เนือ่ งจากชุมชน  7 แหล่งเรียนรู้ พยายาม
หาพยายามค้น พบว่า มีโรงหล่อพระ
อายุประมาณ 70 กว่าปีตั้งอยู่ในชุมชน
มีวัด มีคลองเทวดา คลองนางฟ้า บ้าน
ภูมิปัญญากระทงกาบมะพร้าว กำ�แพง
ศิลปะ จักรยานจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสืบค้น
อันดับที่สาม ลานชุมชนปนยิ้ม
เปิดเป็นตลาดค้าชุมชน นำ�เอาของดี
ที่ซ่อนอยู่ในชุมชนออกมาเปิดเผย ทั้ง
ขนมอร่อย กะหรีป่ บั๊ แสนอร่อย ข้าวเหนียว
มะม่วง จากนั้นผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เชิญคนภายนอก ใช้ facebook
ส่วนตัวเผยแพร่ข้อมูล facebook ส่วน
กลาง คือ page ชื่อ “บางกอกนี้ดีจัง”
พอเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ลานตลาดชุมชน
มีงานศิลปะเล่าเรือ่ งชุมชนประกอบไปด้วย
อันดับทีส่ ี่ กำ�แพงศิลปะ โดยการ
เชิญชวนเด็กและเยาวชนในชุมชน ไป
วาดภาพศิลปะบนกำ�แพง สื่อเรื่องราว

มะพร้าว มีลุงคนหนึ่งอยากทำ�ของเล่นให้
ลูกหลานเห็นกาบมะพร้าวลอยนาํ้ ได้ จึงเอา
มาพัฒนาเป็นเรือกระทงกาบมะพร้าวหนึ่ง
เดียวในโลก
อันดับต่อมา เรื่องของการเรียนรู้
ชุมชน นอกจากภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ใน
ชุมชนแล้ว ยังมีเครือ่ งมือคือจักรยาน จึงนำ�
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ชุมชน และเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนในชุมชนด้วย โดยก่อนหน้านั้นกำ�แพง
เหล่านี้ถูกพ่นสีสเปรย์ ไม่สวยงาม แถมยังมีข้อความไม่เหมาะสมอีกด้วย
อันดับที่ห้า จัดสภาพคูคลองในพื้นที่ โดยมีคลองเทวดา คลองนางฟ้า ได้ดำ�เนิน
การจัดสภาพใหม่ โดยเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีล่ กุ ขึน้ มาทำ�ความสะอาด ทำ�ให้กลายเป็น
พื้นที่ที่สามารถแบ่งปันเรื่อง “ความหมาย” ของคลองเทวดา คลองนางฟ้าได้
อันดับที่หก ขยายพื้นที่ มีอาสาสมัครที่อยากทำ�งานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ในชุมชนกลายเป็นห้องเรียน มีคนมาเรียนรู้มีอาสาสมัครจากโรงเรียนมาช่วยงาน
ในซอยไหนที่สกปรกก็ชวนกันมากวาด ทำ�ความสะอาด การกวาดถนนคนในชุมชน
ทำ�ได้ แต่อยากให้เด็กและเยาวชนสร้างการเปลี่ยนแปลงเอง และให้เกิดอาสาสมัคร
สร้างการเปลี่ยนแปลง
อันดับทีเ่ จ็ด สร้างนักสือ่ ความหมายชุมชน ไม่ใช่ไกด์ แต่เป็นการสร้างการเรียนรู้
คุณค่าของพื้นที่ เยาวชนต้องเล่าเรื่องภูมิปัญญาของชุมชนได้ เล่าเรื่องเรือกระทง
กาบมะพร้าว ปลุกเยาวชนที่ติดโซเชียลมีเดียมาเรียนรู้ มาแบ่งปันข้อมูล ชวนเพื่อนมา
ปัน่ จักรยานในชุมชน ทุกคนยิม้ แย้มแจ่มใส ฟังเรือ่ งเล่า แล้วก็เกิดสือ่ ปัจจุบนั ได้พยายาม
ผลิตสื่อ ทั้งสื่อเสียงเพลง ใช้ศักยภาพเด็กให้ถูกตามที่เขาอยากทำ�  เด็กต้องสามารถ
แบ่งปันความถนัดความสามารถที่เขามีได้ เปิดกิจกรรมช่วงคํ่าคืนได้
อันดับสุดท้าย แผนที่
เป็ น แผนที่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ พื้ น ที่
ชุมชนทั้ง 7 พื้นที่ รวมไปถึง
พื้ น ที่ จั ก รยานโดยพยายาม
สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
สนับสนุนสื่อ สนับสนุนการ
สือ่ สาร เจ้าของบ้านภูมปิ ญั ญา
ก็ภูมิใจ เด็กและเยาวชนได้
แบ่งปัน ทำ�ให้เห็นคุณค่าใน
ชุ ม ชนตนเองและเกิ ด ความ
ภูมิใจในบ้านเกิด
ุมชน
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7

“บางลำ�พู”
ยิ่งดู ยิ่งมีเสน่ห์

ย่านบางลำ�พู เป็นพื้นที่เก่าแก่ของเมืองหลวง

กรุงเทพมหานคร หลายคนหากได้ยินชื่อนี้ คงนึกถึงร้าน
จำ�หน่ายเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และตลาดอาหารที่เป็น
ย่านเมืองเก่า แต่น้อยคนจะรู้ว่า บางลำ�พูยังมีเรื่องราวดี ๆ
หลายอย่างซ่อนอยู่ โดยเฉพาะ “พลัง” อันเข้มแข็งของเด็ก
และเยาวชนที่รวมตัวกันอย่างสร้างสรรค์ ในนาม “เกสรลำ�พู”

เสน่ห์บางลำ�พู

ย่านบางลำ�พู มีชุมชนต่าง ๆ ที่มี
เรือ่ งราวมากมายตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เรื่องราว
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่น่าสนใจความ
หลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความแตกต่างในวิถชี วี ติ ของผูค้ นในย่าน
บางลำ�พู สภาพเดิมของย่านบางลำ�พูเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าที่สําคัญ
มีตลาดที่มีชื่อเสียง แหล่งศิลปวัฒนธรรม เพราะบริเวณนี้
เป็นทีต่ งั้ เขตพระราชฐาน วัด วัง ต่าง ๆ อีกทัง้ ยังเป็นทีอ่ ยูข่ อง
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ข้าราชบริพาร ข้าราชการ ช่างฝีมอื และศิลปิน
ในอดีตย่านบางลาํ พูจงึ มีการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
โดยเห็นได้จากการคมนาคมทีส่ ะดวกขึน้ การค้า
ทีข่ ยายตัวและการเข้ามาอยูข่ องคนเพือ่ ทำ�ธุรกิจ
หรือเป็นที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับสถานที่ทำ�งาน
ในปั จ จุ บั น บางลำ � พู ยั ง คงเป็ น ย่ า น
เศรษฐกิจสำ�คัญ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทำ�ให้ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา
เยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ และยังเป็นสถานที่ทำ�
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน
การศึกษาอีกด้วย การรวมตัวกันของประชาคม
บางลำ�พู และชมรมเกสรลำ�พู ช่วยจุดประกาย
ความตื่นตัว ทำ�ให้คนในชุมชนเองต้องหันกลับ
มาศึกษารากเหง้าของดีของเด่นของตนเอง และ
ช่วยกันสื่อสารเผยแพร่ให้คนรุน่ หลังและบุคคล
ภายนอกได้รับรู้ร่วมกันอย่างภาคภูมิใจ
การก่อเกิด ประชาคมบางลำ�พู และ
ชมรมเกสรลำ�พูซงึ่ เป็นผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ เด็กและ
เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการทำ�งานชุมชน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 15-20 ปี ในการพัฒนา
ชุมชนต่าง ๆ ในย่านบางลำ�พู ทำ�ให้เกิดความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างคน ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์
กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชนตนเอง
ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป
จากการเริ่ ม ต้ น ศึ ก ษาวิ จั ย
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ บอกเล่าจนเกิด
เป็นกิจกรรม ทัง้ ด้านศิลปวัฒนธรรม
งานบุญ งานศาสนา งานศิลปะ ดนตรี
ในรูปแบบต่าง ๆ เกิดการทำ�งานเป็น
เครือข่ายจนทำ�ให้เกิดผลงานขึน้ อย่าง
ประจักษ์ต่อชุมชนและบุคคลทั่วไป
และยั ง ต่ อ ยอดขยายไปสู่ กิ จ กรรม
ที่เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
ขยายไปพืน้ ทีอ่ นื่ ซึง่ ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้
พืน้ ฐานชุมชนในย่านบางลำ�พูเดียวกัน
เพื่อสืบทอดกิจกรรมการทำ�งานไปสู่
เด็กและเยาวชนในชุมชนอืน่ พร้อมยัง
เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
ในชุมชนที่ให้การสนับสนุน

ไกด์เด็กบางลำ�พู
ปีนี้เป็นปีที่สำ�คัญ “ต้า” และ เด็ก ๆ ในนาม “ชมรมเกสรลำ�พู” ได้รับ
การสนับสนุนจาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน
โครงการ “เสน่ห์บางลำ�พู” ตอน นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ
ุมชน
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ในย่านบางลำ�พูโดยการนำ�เสนอกิจกรรมทีจ่ ะต้อง
สร้าง “ไกด์เด็ก” ในการบอกเล่าเรื่องราวของ
ชุมชนต่าง ๆ ในย่านบางลำ�พู
“ไกด์เด็กบางลำ�พู” คือ ผูน้ �ำ พานักท่องเทีย่ ว
หรือผูส้ นใจใฝ่เรียนรู้ ไปเดินเล่น ชิมอาหาร ชิมขนม
เลื่องชื่อ พูดคุยกับบุคคลสำ�คัญ ปู่ย่าตายาย
ลุงป้าน้าอา จะมาบอกเล่าเรือ่ งราวสำ�คัญ ๆ ของ
การเปลีย่ นแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ผ่านผูน้ �ำ
การเดินทางของเด็กและเยาวชน ทั้ง 7 ชุมชน
เริ่มจากชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา
ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนบ้านพานถม ชุมชน
บวรรังษี ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ชุมชนเขียน
นิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้มี
ความสุขกับความหลากหลายของเสน่ห์บางลำ�พู
ที่ได้สัมผัสไปด้วยกัน
ขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
เพื่ อมาต่ อยอดและสานต่ อ การทำ � งานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมในย่านบางลำ�พู ในโครงการ
การขับเคลือ่ นพืน้ ทีด่ ว้ ยตัวชีว้ ดั 3 ดี วิถสี ขุ ระดับ

พืน้ ที่ ในย่านบางลำ�พู เพือ่ เป็นการ
ประเมินการดำ�เนินงานของตนเอง
ตามตัวชี้วัดที่กำ�หนดไว้ ซึ่งทำ�ให้
เห็นถึงการให้ความสำ�คัญ และการ
ทำ�งานไปตามเป้าหมาย และการ
เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพการ
ทำ�งานอย่างชัดขึ้น โดยเครื่องมือ
สำ�คัญ คือ ผลลัพธ์ของเมือง 3 ดี
ได้แก่ พื้นที่ดี สื่อดี และภูมิดี

พื้นที่ดี
สิ่งที่เกิดขึ้นนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง เริ่ม
ตัง้ แต่การเกิดพืน้ ทีก่ ารจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ พิพธิ บางลำ�พู ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิตของชุมชนแห่งศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพิพิธบางลำ�พู เป็นแหล่งเรียนรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ ของชุมชน
และเรื่องการทำ�งานของกรมธนารักษ์ โดยปกติ

จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง
ประเทศจำ�นวนมากมาเยี่ยมชม
อยู่ แ ล้ ว แต่ เ มื่ อ มี กิ จ กรรมจาก
โครงการเสน่หบ์ างลำ�พู พร้อมด้วย
โครงการการขับเคลื่อนพื้นที่เมือง
3 ดี วิถีสุข ซึ่งให้ความสำ�คัญกับ
057

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ จาะลึกถึงรายละเอียดของกิจกรรม โดยคนในชุมชนจัดเอง ด้วยการทำ�กิจกรรม
วิถีชีวิตชุมชนมาจัดทำ�ให้เกิดนักท่องเที่ยวจำ�นวนมากขึ้น ทั้งในการชมพิพิธบางลำ�พูเอง
และยังได้ร่วมกิจกรรมทำ�ให้มีจำ�นวนผู้ชมและผู้ร่วมกิจกรรมจำ�นวนมากตามมาด้วย
เช่นกัน
นอกจากนี้ พิพิธบางลำ�พูยังเป็นสถานที่รวมตัวของคนในชุมชน โดยเด็กและ
เยาวชนที่ทำ�หน้าที่เป็นไกด์เด็กบางลำ�พู และผู้ใหญ่ในการทำ�กิจกรรมเกิดการเรียนรู้วิถี
ชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรมและเป็นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ในการทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้
ยังได้มีการผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนด้วย

สื่อดี

ภูมิดี

เกิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ใน 4 กิจกรรม จาก 4 ชุมชน โดยคณะทำ�งานเป็นเด็กและเยาวชน ในนาม “ไกด์เด็ก
บางลำ�พู” จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของชุมชน
ในการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเอง
มีแผนการทำ�งานในการจัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน มีองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของชุมชนตนเอง เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการผลิตสือ่ ทัง้ ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อความ
บันทึกเรือ่ งราว การสัมภาษณ์ ผ่านสือ่ โทรทัศน์
วิทยุ จุลสารบางลำ�พู นิทรรศการ แผ่นพับ
แผนที่ชุมชนในย่านบางลำ�พูที่เกิดขึ้น เพื่อ
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนในย่าน
บางลำ�พูต่อไป

เกิ ด การสื่ อ สารที่ บ อกเล่ า ถึ ง
ประวัติชุมชน โดยผู้รู้หรือนักปราชญ์
ชุมชนได้น�ำ เสนอเรือ่ งราววิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
ของตัวชีว้ ดั ในการขับเคลือ่ นองค์ความรู้
ภูมิดีของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
การแทงหยวก วิ ถี ชี วิ ต ของ
ชาวชุมชนเก่าแก่ ในการแทงหยวกกล้วย
ทีก่ �ำ ลังจะเลือนหายไป โดยจะใช้กล้วย
ตานีเพราะเนื้อขาว เวลาแทงจะไม่ดำ�
ง่าย ซึง่ เป็นงานศิลปะทีน่ �ำ มาใช้ตกแต่ง
ในงานมงคลและอวมงคล การแทงเป็น

ุมชน
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ลวดลายต่าง ๆ แต่ในยุคปัจจุบนั แทบจะเลือน
หายไปจากสังคมไทย พบเห็นได้ยากแล้ว หากไม่
ชำ�นาญจริง พูดได้ค�ำ เดียวว่าไม่ใช่เรือ่ งกล้วย ๆ
แน่นอน
การห่อข้าวต้มนาํ้ วุน้ ขนมหวานเลือ่ งชือ่
ของชุมชนวัดสามพระยา วิถีชีวิตที่โดดเด่น
จนกลายเป็นของดีประจำ�ชุมชน การทำ�ขนม
ข้าวต้มนํ้าวุ้นยังคงอยู่ ด้วยการนำ�ข้าวเหนียว
มาห่อใส่ใบตอง พับเป็นทรงสามเหลี่ยม พับ
กลับไปกลับมาจนสุดใบตอง แล้วกลัดไม้ นำ�ไป
ต้มจนสุก ใส่นาํ้ แข็ง นาํ้ เชือ่ ม จนเป็นขนมหวาน
เย็นอร่อยชื่นใจ อิ่มอร่อย จากอาชีพหลักของ
คนในชุมชน ขณะนีเ้ หลือเพียงเจ้าเดียวในปัจจุบนั
การปักชุดโขน ลวดลายฝีมืองานปัก
ที่งดงามคู่ควรวัฒนธรรมไทยของชุมชนเขียน
นิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ ชุมชนนีย้ งั คงมีวถิ ชี วี ติ การ
ปักชุดโขน ชุดละคร บนผืนผ้าด้วยลวดลายที่
ละเอียดลออ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ
ความอดทน และใช้สมาธิอย่างสูง จึงเป็นหนึ่ง
แห่งความภาคภูมิใจของชุมชน
ดนตรีไทย รำ�ไทย จากชุมชนวัดสังเวช
ชุมชนนีม้ คี วามโดดเด่นทางด้านดนตรีไทยและ
ศิลปะการแสดง จากการถ่ายทอดกันในครอบครัว
ขยายต่อไปยังลูกศิษย์ลูกหาในยุคหนึ่ง จนเป็น
แหล่งมหรสพทีม่ ที งั้ โรงภาพยนตร์ โรงละครร้อง
โรงลิเก และบ้านดนตรีไทย คอยขับกล่อมให้
ชุมชนนี้มีจังหวะของเสียงดนตรี ปัจจุบันเหลือ
เพียง “บ้านดุริยประณีต” ที่ทำ�หน้าที่สืบสาน
ศิลปะดนตรีไทยประจำ�ชาติไว้

ตลอดระยะเวลาเกื อ บปี ที่
ผ่านมาได้น�ำ ทัง้ 4 เรือ่ งทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั
ทีท่ �ำ ให้เกิดผลการทำ�งานของชุมชน
ในการอนุรักษ์วิถีชีวิตประวัติศาสตร์
พร้อมทัง้ ทำ�ให้เกิดการอนุรกั ษ์ สืบทอด
และการทำ�ให้เกิดนักท่องเทีย่ วเข้ามา
ในย่านบางลำ�พู พิพิธบางลำ�พู และ
ในชุมชน พร้อมทั้งเด็กและเยาวชน
ในชุมชนจะเป็นนักสื่อสารในการ
บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย
โดยมี ส ถานที่ ห ลั ก ในการ
ประชุม คือ ห้องประชุมพิพธิ บางลำ�พู
และการเข้าชุมชนในแต่ละพืน้ ทีข่ องดี
ชุมชนทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั เพือ่ ปรึกษาหารือ
ถึงการทำ�กิจกรรมและรูปแบบการทำ�
กิจกรรมใน 4 ชุมชนในย่านบางลำ�พู
การคิดวิธีการนำ�เสนอ ทั้งรูปแบบ
ข้อความ เอกสารต่าง ๆ และการ
เล่าเรื่องเพื่อแนะนำ�เรื่องราวตัวชี้วัด
ที่เป็นของดีชุมชน เพื่อการนำ�เสนอ
ต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัด
ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
ชัด คือ การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน
ในทางทีด่ ขี นึ้ จากการไม่รู้ หรือแค่เพียงเห็นว่า
คนในชุมชนมีการทำ�กิจกรรม มีวถิ ชี วี ติ ต่าง ๆ
แค่เพียงเห็น รู้จัก แต่พัฒนาการเปลี่ยนแปลง
จนสามารถถ่ายทอดเรือ่ งราวต่าง ๆ ได้ จากการ
ชวนมาเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมคิดร่วมทำ� จนนำ�
ไปสู่การเจอกันทุกวันสร้างความสัมพันธ์อันดี
และการวางแผนงาน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราว
ข่าวสารของชุมชน ค่าเฉลีย่ ในการพบปะเจอกัน
สัปดาห์ละ 4-5 วัน จนนำ�มาสู่การจัดกิจกรรม
เพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่ แ ละเชิ ญ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาร่ ว ม
กิจกรรมในการร่วมเรียนรู้ของดีชุมชน จาก
การสร้าง facebook fanpage ในชือ่ เสน่ห์
บางลำ�พู โดยการประชาสัมพันธ์ update
เรื่องราวข่าวสารของชุมชน และการรับสมัคร
บุคคลภายนอกที่เป็นนักท่องเที่ยวในการร่วม
กิจกรรมซึ่งมีคนสมัครมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำ�นวนมากและต้องการในครั้งละไม่เกิน
20-25 คน ที่จะมารับรู้เรื่องราวของดีบางลำ�พู
ที่ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง เด็ ก และเยาวชนสามารถ
นำ�เสนอเรื่องราวของดีของชุมชนตนเอง ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับทราบส่งผลให้เรื่องราวตัวชี้วัด
ที่เป็นของดีบางลำ�พูได้ถูกนำ�เสนอใน
รูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ุมชน
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เช่น การทำ�ข้าวต้มนํ้าวุ้น ด้วยการ
นำ�เสนอตั้งแต่วัตถุดิบใบตองการฉีก
การห่อ การแช่ข้าวเหนียว ไปจนถึง
วิธีการขั้นตอนการต้มข้าวเหนียวที่
ห่อเสร็จแล้ว และเทคนิคการห่อ จน
เสร็จสิ้นกระบวนการรับประทานเป็น
ขนมหวานอร่อยเย็นชืน่ ใจได้ ซึง่ ได้รบั
ความสนใจจากบุคคลภายนอกทีเ่ ป็น
นักท่องเที่ยวทั้งจากคนมาชมพิพิธบางลำ�พูแล้วสนใจกิจกรรม รวมถึง
คนทีส่ มัครเข้ามาร่วมกิจกรรม พร้อม
ด้วยคนในชุมชน ครอบครัวที่เห็น
กิจกรรมของดีบางลำ�พูได้ถกู นำ�เสนอ
โดยไกด์เด็กบางลำ�พู
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมจะ
มีการสรุปบทเรียนเพื่อรับทราบข้อดี
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำ�
ไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงการทำ�งานใน
ครั้งต่อไป เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ เ ห็ น ถึ ง การที่
ทำ�งานว่าต้องมีการพัฒนา และได้มี
ส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึง่ กันและกัน โดยมีการประชุม
ถึงบทเรียนทีผ่ า่ นมาก่อนวันจัดกิจกรรม
วันจัดกิจกรรม และหลังจากวันจัด
กิจกรรมด้วย

ที่สำ�คัญที่สุดการทำ�งานกับเด็กและ
เยาวชนต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี การให้เวลากับเด็ก ๆ ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการได้เข้าใจถึงเรื่องราวชุมชน ไม่ใช่
แค่เพียงจำ�  แต่มันคือเรื่องราวในชุมชนตนเอง
ที่จะต้องนำ�เสนอออกมาด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
จึงทำ�ให้การจัดกิจกรรมอาจมีการเลือ่ นออกไป
บ้างการแบ่งเวลาของการเรียนและการทำ�งาน
ชุมชนของเด็กและเยาวชน รวมถึงการวางแผน
ในการทำ�งาน เพราะต้องดูความพร้อมของเด็ก
และเยาวชน และชุมชนให้เวลาตรงกัน และ
การนำ�เสนอข้อมูลสื่อสารผ่าน facebook
และสื่ออื่น ๆ ต้องมีวิธีการเขียนเรื่องราวให้
น่าสนใจ จึงต้องใช้เวลาและให้ความสำ�คัญ
มากขึ้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะภาพถ่ายต้องสวยงาม เพื่อ
ทำ�ให้เกิดการอ่านต่อในสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ
facebook ซึ่งมีอิทธิพลมากในสื่อปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ทางคณะทำ�งานได้เตรียม
แนวทางการแก้ไขไว้ดว้ ย คือมีการพบปะพูดคุย
กับเด็กและเยาวชน สัปดาห์ละ 5-6 วัน ที่ต้อง
มีการพบเจอกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
และสื่อสารข้อมูลถึงการทำ�งาน เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการทำ�งานร่วมกันทัง้ ตัวเยาวชนและ
คนในชุมชน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น
นอกจากเป้าหมายในการอนุรักษ์และรักษา
เรื่องราวของชุมชนแล้ว ได้ก่อเกิดแกนนำ�เด็ก
และเยาวชนในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการอบรม พูดคุย
กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน จนเกิดเป็น
เนือ้ หาทีส่ ามารถถ่ายทอดส่งต่อข้อมูล
กันได้ รวมถึงผ่านการผลิตสื่อ ที่เกิด
จากกระบวนการคิด การทำ�จนเกิด
การมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต ผลงาน
ร่วมกัน โดยเด็กและเยาวชนมีองค์ความรูม้ ากพอทีจ่ ะสือ่ สารส่งต่อข้อมูล
ให้ผสู้ นใจได้ จึงมีเรือ่ งราวทีน่ า่ ค้นหา
จนเกิดเป็น “เสน่หบ
์ างลำ�พู”
ในทุกมุมมอง กับการขับเคลือ่ นชุมชน
3 ดี วิถีสุข ในชุมชนย่านบางลำ�พู
ติ ด ตามพวกเขากั บ การทำ �
กิจกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนเล็ก ๆ
ได้ทาง facebook เสน่ห์บางลำ�พู
กดไลค์ กดแชร์กนั ได้เลยนะคะ ...  แล้ว
ไปพบกับพวกเขา #ไกด์เด็กบางลำ�พู
#เสน่ห์บางลำ�พู...
“พี่ต้า” แห่งบางลำ�พู
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“เรามีประวัตศิ าสตร์ของตนเอง ทำ�ไมต้องให้คนอืน่ มาทำ� เลยชวนน้อง ๆ ที่
รู้จักหรือเรารู้จักพ่อแม่ปู่ยาย ชักชวนเด็ก ๆ มาทำ�กิจกรรมกัน ทำ�ให้เกิดกิจกรรม
ล่าสุดในการสร้างไกด์เด็กบางลำ�พู ถ้าเรามีกิจกรรมอย่างนีน้ อ้ ง ๆ ก็ไม่ตอ้ งไปนัง่
ทำ�งานเซเว่น ไม่ต้องกลับดึก ๆ ให้น้องมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้ด้วย
ต้องชื่นชมน้อง ๆ มีการเตรียมตัวที่ดี น้องตั้งใจมากกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย
น่าดีใจที่เดี๋ยวนี้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจบ้านของเขา สนใจชุมชนของเขา”

(ต้า) นางสาวปานทิพย์ ลิกขะไชย

“พี่ต้า” แห่งบางลำ�พู
“เราทุม่ เทเวลามาก เลิกงานต้องขับรถกลับบ้าน ในขณะขับรถกลับบ้านต้องเปิด
วิดีโอคอลเพื่อพูดคุยกับเด็ก ๆ กลุ่มนี้ เพราะเขาอยากเห็นหน้า อยากสื่อสาร เชื่อไหม?
ตอนเช้าพวกนี้ก็โทรฯปลุก เวลาออกจากบ้านไปทำ�งานก็ต้องวิดีโอคอลพูดคุยกันตลอด
บอกเดีย๋ วพีท่ �ำ งานก่อนกินข้าวก็คอลมา บ่าย 3 เลิกเรียนก็วดิ โี อคอลมา แต่เราก็ท�ำ งานอยู่
บอกเขาไปว่าเดี๋ยวพี่ขอทำ�งานก่อน 4 โมงครึ่งเขาก็วิดีโอคอลมาอีก กลับบ้าน 2-3 ทุ่ม
ก็ต้องคุยวิดีโอคอลตลอด เพราะมันคือความผูกพัน การไว้ใจ การอยากคุย”
“แต่สิ่งที่ต้าคิดว่าต้าได้ทำ� คือ มัน
สร้างคน เราทำ�งานกับเด็ก พ่อแม่เขาต้อง
ถามว่าได้อะไร? ทำ�ไปทำ�ไม? กลับบ้าน
ดึกดืน่ ออกจากบ้านแต่เช้า แต่สงิ่ ทีเ่ กิด เช่น
น้องเจเจ (เด็กเยาวชนในกลุ่ม) ตอนนี้เป็น
นักกิจกรรม เป็นไกด์ในการนำ�เสนอเรือ่ งราว
ชุมชนได้แล้ว ไม่ใช่ต้าเพียงคนเดียว แต่มี
พีโ่ ชค พีห่ มู พีป่ บั๊ พีอ่ บเชย และพี่ ๆ คนอืน่
ที่คอยช่วยเหลือกัน ในการทำ�งานร่วมกัน
พวกเราทุ่มเทกันมาก ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน”
ุมชน
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“พิพิธบางลำ�พูเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่รวมตัวของเด็ก กว่า 20-30 ที่ชีวิตไปรวม
ตัวกันอยู่ที่นั่น ถึงแม้บางวันจะไม่มีกิจกรรม ไม่มีประชุม ไม่มีอะไรทำ�  แต่เขาขอให้ได้
มาเจอกัน กินข้าวด้วยกันเม้าท์กัน คุยกัน ประเด็นที่ 2 คือกิจกรรมที่เกิดขึ้น น้อง ๆ จะ
ต้องทำ�เป็นมากกว่า 1 อย่าง ไม่ใช่เป็นแค่ไกด์เด็ก อย่างเจเจถ้ามีเต้น มีรำ�  ขอให้บอก
เจเจทำ�ได้หมด แต่กว่าที่จะรู้ว่าน้องแต่ละคนถนัดและชื่นชอบอะไร? ต้องใช้ระยะเวลา
บางครั้ง 6 เดือนขึ้นไปถึงจะรู้ว่าเด็กคนนี้ชอบอะไร? บางคนอาจจะแสดงศักยภาพมา
ก่อน พอเรารู้ว่าน้องชอบอะไร? ก็มุ่งให้ตรงให้ถูก”
“อย่างที่ 3 คือ ความไว้วางใจ ความสนิทสนม น้องไม่สามารถทีจ่ ะมาเชือ่ ใจเราได้
ถ้าเราไม่สนิทสนมกัน ถ้าเราอยูก่ ลุม่ แยกกัน เขาก็จะไม่ไว้วางใจเรา ต้าเชือ่ ว่าหลักคืออันนี้
สิ่งสุดท้ายคือ สิ่งที่เราทำ�  ถ้าน้องยกโต๊ะ ต้ายกด้วย ถ้าน้องเป็นพิธีกรได้ ต้าเป็นด้วย
แต่บางอย่างก็เป็นไม่ได้แต่ตอ้ งทำ�ได้ ต้าต้องให้นอ้ งมีสว่ นร่วมในการคิด ทำ�ไปพร้อม ๆ กัน
ตอนนี้น้องอยู่จุดนิ่งแล้ว แต่ต้องพัฒนาต่อไป เด็กก็คือเด็กยังไม่สามารถทำ�อะไรได้
ทัง้ หมด 100% เหมือนผูใ้ หญ่ แต่เราต้องทำ�ให้เด็กเห็น ให้เขาเชือ่ ใจว่า เมือ่ เขาทำ� เราก็ท� 
ำ
เมื่อเขาอยู่ เราก็อยู่ คือ ซื้อใจกัน”
ในขณะที่เด็กและเยาวชนที่ได้ทำ�งานกับพี่ต้า บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
“ทีท่ �ำ งานกับพีต่ า้ เพราะแรก ๆ หนูกเ็ ป็นเด็กในชุมชนเหมือนกัน แล้วพอได้มาเจอ
พีต่ า้ พีต่ า้ ก็ชวนเข้ามาทำ�กิจกรรมเรือ่ ย ๆ ในย่านบางลำ�พู พอทำ�แล้วมันสนุก มีประโยชน์
ด้วย มาช่วยงานในเขตพืน้ ทีข่ องเรา เราไม่ตอ้ งเอาเวลาว่างไปนัง่ เล่นเกมไปวิง่ เล่น แต่เรา
สามารถมาพัฒนาชุมชนเราได้ด้วย”
“เข้ามาทำ�งานกับพี่ต้าเพราะว่าตอนแรกไม่เคยทำ�กิจกรรม ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ค่อยได้พูดด้วย พอได้ทำ�กับพี่ต้าก็ได้ประโยชน์ ได้เรียนรู้ในชุมชนตัวเอง”

063

ที่มาประชาคม

บางลำ�พู

ประชาคมบางลำ�พู และชมรม
เกสรลำ�พู มีประสบการณ์ในการทำ�งาน
ชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 15-20 ปีในการ
พัฒนาชุมชนต่าง ๆ ในย่านบางลำ�พู จึง
ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก
และเยาวชน ผูใ้ หญ่ และหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนตนเองผ่าน
รูปแบบกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดย
เริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ บอกเล่า จนเกิดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม งานบุญ งาน
ศาสนา งานศิลปะ ดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ
เกิดการทำ�งานเป็นเครือข่ายจนทำ�ให้เกิด
ผลงานเกิดขึน้ อย่างประจักษ์ตอ่ ชุมชนและ
บุคคลทั่วไป และยังต่อยอดขยายไปสู่
กิจกรรมทีเ่ ด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รว่ ม
กิจกรรมขยายไปพื้นที่อื่น
ุมชน
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ซึง่ ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้พนื้ ฐานชุมชนในย่าน
บางลำ�พูเดียวกัน เพื่อสืบทอดกิจกรรม
การทำ�งานไปสู่เด็กและเยาวชนในชุมชน
อื่น ๆ นี้ และยังเกิดหลายความร่วมมือ
กับผู้ใหญ่ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่ให้
ความสนับสนุน และยังขยายไปต่อใน
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ประชาคมบางลำ�พู นำ�โดยป้านิด
(นางอรศรี ศิลปี) วัย 84 ปี เป็นแกนนำ�หลัก
ของประชาคม โดยป้านิด คือผู้ใหญ่ที่
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ป้านิด (นางอรศรี ศิลปี)

เด็กและเยาวชนในนามกลุม่ เกสรลำ�พู นอกจากนัน้ ยังมีผหู้ ลักผูใ้ หญ่ในชุมชนอีกมากมาย
ป้านิดแม้จะอายุมากแล้ว แต่มีหัวใจที่แกร่งและอยากทำ�ให้บางลำ�พูกลับมามีชีวิต
มีเรือ่ งราว มีประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ด็กรุน่ ใหม่ได้รว่ มกันจดจำ� ทุกครัง้ ทีม่ กี จิ กรรมหรือการประชุม
ระดมสมองป้านิดก็จะค่อย ๆ เดินมาด้วยอายุที่มากแล้ว ลุงบางคนถือไม้เท้ามาเพื่อร่วม
ทำ�งานชุมชน จากการเริ่มทำ�งานช่วงแรกที่พวกเราอยากพัฒนาตนเอง
20 กว่าปีที่ผ่านมา ประชาคมบางลำ�พู เป็นรูปร่างและขับเคลื่อนการทำ�งาน
ได้อย่างแข็งแกร่ง ทำ�ให้เห็นว่าเวลาผ่านไป สิ่งที่เรายังคงทำ�อยู่คือการรักษาวิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์ของชุมชน จนมาถึงปัจจุบัน มีชมรมเกสรลำ�พูมีแกนนำ�รุ่นที่ 2-3-4 ที่
เกิดขึ้น แกนนำ�รุ่นแรกแยกย้ายไปมีครอบครัว ไปทำ�งาน แต่หากเรียกระดมพลพวกเขา
ก็พร้อมจะรวมตัวได้ทันที
ทุกวันนี้ชมรมเกสรลำ�พูมีเด็กรุ่นใหม่ โดยกลุ่มใหม่นี้เป็นกลุ่มล่าสุดที่ฝังตัวอยู่ใน
ย่านบางลำ�พูทงั้ หมดและมีศกั ยภาพมาก เด็กบางคนเคยวิง่ เล่น อยูร่ า้ นเกม แต่วนั หนึง่ มี
ผู้ใหญ่ไปชวนให้มาทำ�กิจกรรมเขาก็มา ที่พวกเขามาช่วยทำ�งาน ได้มาพบปะพูดคุยกัน
สัปดาห์ละ 4-5 วัน บางครัง้ เจอทุกวัน บางวันไม่มอี ะไรทำ�ก็ขนึ้ ไปเป็นไกด์อยูพ่ พิ ธิ บางลำ�พู
หรือไม่กล็ งมาข้างล่างวิง่ เล่นจนนักท่องเทีย่ วมาถามว่าเด็กพวกนีม้ าทำ�อะไร มันเป็นความ
แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นเด็กรุ่นใหม่มาทำ�งานเพื่อส่วนรวม บางวันพากันมากระโดดยาง
มานั่งพูดคุย ร้องเพลงอยู่พิพิธบางลำ�พู มันก็เป็นเสน่ห์ที่เกิดขึ้นมา ที่พวกเราเรียกว่า...

“เสน่ห์บางลำ�พู”

065

นาพันสาม:
สามนี้...“ดีจัง”

8

ตำ�บลนาพันสาม อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เป็นเมืองเก่าใกล้ทะเลที่มีของดีมากมาย โดยเฉพาะ
ขนมหวานจากนํ้าตาลโตนดที่ยืนต้นเรียงรายอยู่เต็ม
พื้นที่ มี “วัดนาพรม” และโบสถ์เก่าอายุหลายร้อยปี
อี ก ทั้ ง “ตลาดนํ้ า นาพั น สาม” ที่ ชุ ม ชนพยายาม
ขับเคลื่อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่
“เราต้องการทำ�ให้ “นาพันสาม” เป็น
พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ เป็นตลาดนาํ้ ทีแ่ สดงถึงวิถวี ฒั นธรรม
มีการนำ�ของดี ๆ เรื่องดี ๆ ของพื้นที่มาจัดแสดง
รวมทั้งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าให้กับ
เด็ก ๆ รุ่นใหม่ เปิดบูธโชว์ทำ�ขนมหวานจากตำ�นาน
ความอร่อยของชาวชุมชนนาพันสามและโชว์
การแสดง “เห่ เ รื อ บก” ซึ่ ง เป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชน ทัง้ หมดนีเ้ ป็นตัวชีว้ ดั
ด้านพื้นที่ ด้านสื่อ และด้านภูมิปัญญา”
ครูสุวนา รวงผึ้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ุมชน
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ผลลัพธ์ของโครงการ คือ ชุดองค์ความรูด้ า้ นวัฒนธรรมตามที่ได้ก�ำ หนดไว้
ในตัวชี้วัด มีแผนที่เส้นทางการเรียนรู้เชื่อมร้อยเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
4 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดน้ำ� โบสถ์ ลานวัฒนธรรม และโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง

เริ่มจากเด็กๆ กลุ่มลูกหว้า
เริ่มต้นจากการที่เด็ก ๆ บอกว่าอยากทำ�ขนมเป็น อยากรู้ประวัติโบราณสถาน
ในชุมชนของตนเอง จากในโรงเรียนที่เรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชน “อยากเห็นแหล่ง
เรียนรู้ของจริง” ด้วยการพูดคุยของเด็กไม่กี่คนได้ขยายวงกว้างขึ้นนำ�ไปสู่การรวมกลุ่ม
ผู้ที่อยากเรียนรู้ และออกหาข้อมูล ระหว่างทางก็ตกหล่นไปบ้าง ที่เหลือยังจับกลุ่ม
รวมตัวกันโดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากพื้นที่ดีจังมาร่วมก่อตั้งกลุ่มโดยร่วมกันคิดสรุปออกมาให้
ชื่อว่า “กลุ่มลูกหว้า @ นาพันสาม” ออกหาข้อมูลอย่างจริงจังไม่ว่าจะเรื่อง ขนมหวาน
เรามีให้ชิมและซื้อหาหลายอย่าง เช่น ขนมหม้อแกงที่หวานแต่ไม่เผ็ด (เด็กรุ่นใหม่ หรือ
นักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก มักคิดว่า “ขนมหม้อแกง” น่าจะมีรสชาติเผ็ด เนื่องจากมีคำ�ว่า
“แกง”) ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชั้น บ้าบิ่น ขนมตาล ในพื้นที่เรามีให้เลือก
หลากหลายชนิด อาชีพในพืน้ ทีก่ ม็ หี ลากหลาย มีทงั้ นาข้าว นาเกลือ บ่อกุง้ ทำ�ขนม ทีท่ �ำ ได้
หลายอย่างเพราะนาํ้ ในคลองเรามีสามนาํ้ นาํ้ จืดทำ�นาข้าว นํา้ กร่อยทำ�บ่อกุง้ และนํา้ เค็ม
ทำ�นาเกลือ
แหล่งเรียนรู้ขนมหวาน

067

การเกษตรตามรอยพ่อพอเพียง

โบราณสถานอันทรงคุณค่าของตำ�บล

ศิลปะการแสดงที่ได้ฟื้นฟูขึ้น

การแบ่งกลุ่มออกหาข้อมูลตามความสนใจ เมื่อได้
ข้อมูลแล้วกลับมานำ�เสนอกัน เราโชคดีมีที่ให้จัดกิจกรรม
กว้างขวางมาก หลวงพ่อ (เจ้าอาวาสวัดนาพรม) อนุญาตให้
ใช้พนื้ ทีใ่ นวัดได้ตลอดเวลา เมือ่ ได้ไปเรียนรูท้ บี่ า้ นของแต่ละ
อาชีพ ในกลุม่ ของเราจึงนำ�มาจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กันในตลาดนํ้าบริเวณวัดนั้นเอง
ุมชน

บทเรียน ช
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กลุ่มขนมหวาน
นำ�ความรู้ที่ได้มาแบ่งปันให้กับเยาวชนกลุ่มอื่นและนักท่องเที่ยว

กลุ่มเรือบก
เรือบกหลังจากซ้อมมานานก็นำ�มาแสดงให้เพื่อน ๆ ชมกัน

กลุ่มหนังตะลุง
หนังตะลุงก็ทำ�การแสดงตาม
ที่เรียนรู้มา

069

กลุ่มเกษตรพอเพียง
ได้นำ�สินค้ามาจำ�หน่าย
และจัดนิทรรศการ

เรามีวหิ ารเก่าภายในมีเศียรพระทีข่ ดุ พบใน
บริเวณวัด องค์ท่านชำ�รุดเสียหายหมดเหลือเพียง
เศียรพระศักดิ์สิทธิ์ ที่คนในชุมชนเคารพกราบไหว้
ขอพรอยู่เป็นประจำ�  มีโบสถ์เก่าโบราณอายุกว่า
200 ปี ภายในมีภาพเขียนเป็นคติต่าง ๆ ที่สำ�คัญ
มีรปู ฝรัง่ ขีว่ วั กรมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นสมบัติ
ของชาติ ที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือ เรามี
“เรือแม่เก๋งทอง” ที่ได้รับพระราชทานจากในหลวง
รัชกาลที่ 4 มีเจดีย์แดง มีพระปรางค์เก่าแก่ ตาม
โบราณเล่าว่า ภายใต้พระปรางค์มีสมบัติฝังอยู่
หลายโอ่งซึง่ เจ้าอาวาสองค์กอ่ นเป็นผูพ้ บเห็นแต่มไิ ด้
นำ�มาใช้แต่อย่างใด มีลานวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรูป้ ระเพณีและวัฒนธรรมดัง้ เดิม กีฬาวัวลาน
วัวเทียมเกวียน วัวเทียมไถ และการแข่งเรือยาว
พระครูพิศาลวัชรกิจ
เจ้าอาวาสวัดนาพรม

ุมชน
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บทเพลงเรือบก
เพชรบุรีเมืองพระ
เขาวังคู่บ้าน
เลิศลํ้าศิลปะ
แต่คำ�ขวัญของตำ�บล
ขุนทองขอบอกกล่าว
สองวัดคู่บ้าน
ประเพณีเรือยาว
ขนมหวานของดี
ทรงไทยสูงตระหง่าน
นี่แหละคำ�ขวัญของตำ�บล

มีธรรมครองใจ
ขนมหวานเมืองพระ
แดนธรรมทะเลงาม
ที่ทุกคนเฝ้าแต่ถาม
ถึงเรื่องราวกล่าวขาน
สืบสานนาข้าว
โบสถ์เก่าโบราณ
มีกีฬาวัวลาน
มีวิหารศักดิ์สิทธิ์
ของประชาชนนาพันสาม
สาระพา เฮระโล้
เฮระโล้ สาระพา
สาระพา เฮระโล้

S-P-A-C-E-S
อาจารย์จำ�ลอง บัวสุวรรณ์ เล่าว่า กลุ่มเพชรบุรีทำ�เรื่อง

เพชรบุรดี จี งั มาเป็นระยะเวลา 7 ปี แล้ว ซึง่ concept ในการทำ�งาน
คือ ให้มพี นื้ ทีส่ �ำ หรับเด็กได้เล่น ได้เรียนรู้ ริเริม่ ร่วมทำ� 
และลักษณะของการทำ�งานคือทำ�ในลักษณะ Spaces
ย่อมาจาก
S = Space แปลว่า พืน้ ที่ ให้มพี นื้ ทีส่ ร้างสรรค์
P = Participation คือ การมีส่วนร่วมและ
play คือการละเล่น
A = Art คือ การใช้ศิลปะของชุมชนเป็น
การขับเคลื่อน

071

C = Community หรือ Communication คือ การใช้ชุมชนในเรื่องของการ
ศึกษาการเรียนรู้ โดยการใช้ชุมชนเป็นสื่อ
E = Empowerment คือ การเสริมพลัง เสริมแรง
S = Sharing เป็นการแชร์พื้นที่ในการขับเคลื่อนการทำ�งานให้เกิดพื้นที่
สร้างสรรค์
ซึ่งเพชรบุรีนี้จะใช้คำ�ว่า เพชรบุรี
ดีจัง เป็นเครือข่ายเยาวชน อยู่ 8 อำ�เภอ
30 กลุม่ แต่ละปีบางกลุม่ ก็จะมีการทำ�โครงการฯ
ในลั ก ษณะทำ � งานเป็ น เครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น
สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้บ้าง หลังจาก
ทำ�พื้นที่สร้างสรรค์ได้มีการจัดทำ�มหกรรม
ปีละครั้ง โดยใช้แม่นํ้าเพชรบุรีเป็นตัวหลัก
ในการเชื่อมทำ�ให้ทั้งสองพื้นที่สองฝั่งแม่นํ้า
มีการพูดคุยกันมากขึ้น
จากเดิมที่ไม่ค่อยพูดคุยกันและแทบ
ไม่รู้จักกัน มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
แกนนำ�ชุมชน 10 คน ซึง่ ทำ�ให้เขามีความรูส้ กึ ว่า
เขาเป็นเจ้าของพื้นที่โดยบริบูรณ์ จนเปิดเป็น
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็น
ความสำ�คัญ และจะทำ�ให้เป็นถนนคนเดิน
โดยให้รา้ นค้าต่าง ๆ เข้ามาขายของในชุมชน
แต่ชุมชนไม่ยอมเนื่องจากในชุมชนมีตลาด
อยู่แล้วและค้าขายไม่ค่อยดีดังนั้นหากมีถนน
คนเดินอาจจะทำ�ให้เกิดการแย่งพื้นที่ค้าขาย
เกิดขึน้ จึงไม่ยอมและทำ�ตลาดกันเอง โดยให้มี
การทำ�กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติ และวิถี
ความเป็นชุมชนแต่คนในชุมชนจะต้อง
ุมชน
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ค้าขายของเอง เป็นการขับเคลื่อนที่
มองว่าได้ผลและได้รับการตอบรับดี

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลง
เรื่องดี ๆ ที่ นาพันสาม
เป็ นเรื่ อ งการทำ �งานร่ ว มกั น ของคน
สามวัย เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ใจดีที่นี่
ได้มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ�  ช่วยกัน
ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนโดยชุ ม ชนผ่ า นวิ ถี
วัฒนธรรม ภายใต้การร่วมมือและ
การให้การสนับสนุนของทุกภาคส่วน
ในพื้นที่

ประเภท
พื้นที่ดี :
พื้นที่สร้างสุข

ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลง
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

บอกเล่าประวัติชุมชน
สื่อดี :
สื่อสร้างสรรค์

แหล่งเรียนรู้ชุมชน ตลาดนํ้านาพันสาม
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเห่เรือบก

ภูมิดี : ชุมชน
อุดมปัญญา

มีเด็กและเยาวชนเป็นนักสื่อสาร
สร้างสรรค์

ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้
เรื่องการทำ�ขนมหวาน

ตัวชี้วัด
1. มีวิทยากรประจำ�ฐาน
การเรียนรู้
2. มีฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน
3. มีการแปรรูปอาหาร
เพื่อจำ�หน่าย
1. เล่าเรือ่ งชุมชนด้วยสือ่ พืน้ บ้าน
2. ทำ�คู่มือประวัติชุมชน
1. มีเส้นทางการเรียนรู้
2. มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. มีคู่มือเส้นทางการเรียนรู้
1. ศึกษาข้อมูลการเห่เรือในชุมชน
2. ได้องค์ความรู้ บทเห่เรือ/
ประวัติเห่เรือ
3. ทำ�สื่อออนไลน์ บันทึกวิดีโอ
เกี่ยวกับประวัติเพลงเรือ
การแสดงเห่เรือ
4. มีการจัดแสดงเห่เรือบกทุก
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
1. เด็กและเยาวชนได้รับการ
อบรมมีความรู้เรื่องสื่อ
สร้างสรรค์
2. มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์
3. มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง
1. กลุ่มเยาวชนมีความรู้เรื่อง
การทำ�ขนมหวาน
2. เยาวชนสามารถถ่ายทอด
เรื่องการทำ�ขนมหวานให้กับ
ผู้ที่สนใจได้
3. มีการถ่ายทอดการทำ�
ขนมหวานเดือนละ 1 ครั้ง
073

“คลองรั้ว”

พืน้ ทีด่ กี ระบีบ่ า้ นเรา

9

ชุ ม ชนคลองรั้ ว ตำ � บลตลิ่ ง ชั น อำ � เภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ดีที่มี
พื้นฐานการทำ�งานของคณะทำ�งานโครงการทั้งเก่า
และใหม่ มีผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ
ครูศนู ย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และสือ่ มวลชน
เข้าร่วมด้วย กล่าวได้ว่าคณะทำ�งานชุดนี้มาจาก
ทุกภาคส่วน ซึ่งต่างให้ความสำ�คัญกับการทำ�งาน
โครงการครั้งนี้ เพราะมองเห็นถึงความเป็นไปได้
ของประเด็นต่าง ๆ ที่วางแผนกันเอาไว้ล่วงหน้า
เนื่องจากทุกประเด็นสามารถเชื่อมร้อยกันได้และ
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนในชุมชน

หัวใจของการพัฒนาเมือง
3 ดี คือ การมีส่วนร่วม

กระบวนการมีสว่ นร่วม เป็นหัวใจ
สำ�คัญของงานพัฒนาชุมชนและเป็น
เทคนิคที่ฮาริ ส มาศชายผู้ดูแล
ุมชน
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คณะทำ�งานได้กำ�หนดสิ่งที่อยาก
เห็น สิ่งที่อยากจะเป็น และสิ่งที่ควรจะทำ�
ให้เกิดประเด็นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่
สืบค้นพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มนัก
สื่อสารสร้างสรรค์ ชุดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographics ชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที่การออกแบบแพ็กเกจท่องเที่ยว
ชุมชนใน 4 หมูบ่ า้ น การสร้างมัคคุเทศก์นอ้ ย
และการออกแบบหลักสูตร
นอกจากการมีสว่ นร่วมแล้ว “ผูใ้ หญ่
โครงการนำ � มาปรั บ ใช้ ใ นการทำ � งาน บ้าน” ก็เป็น “ต้นทุน” อีกอย่างหนึง่ เป็นโชคดี
ทุ ก ประเด็ น ที่ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาในที่ ของคนในชุมชน เพราะเป็นผูม้ คี วามรู้ ความ
ประชุมจะมีการสอบถามความคิดเห็น สามารถและมีพื้นฐานในการทำ�งานด้านนี้
จากทุกคนอยู่เสมอว่าคิดเห็นอย่างไร? มาก่อน จึงเข้าใจการทำ�งานโครงการเป็น
เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ? ซึ่ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งดี อย่างดีศักยภาพของผู้ใหญ่บ้านเป็นกำ�ลัง
เพราะการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมเช่นนี้ ให้กับคณะทำ�งานโครงการเป็นอย่างดี
จากการจั ด ประชุ ม คณะทำ � งาน
ทำ�ให้ทุกคนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ� 
ร่วมกันรับผลประโยชน์ และจะรู้สึก ขับเคลื่อน Work Shop สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการนำ�ตัวชี้วัดไปใช้เพื่อสร้างการ
เป็นเจ้าของร่วมกัน
เปลี่ยนแปลง คณะทำ�งานได้ระบุผลลัพธ์
ในประเด็นพืน้ ทีด่ ี คือ อูต่ อ่ เรือบ้านคลองรัว้
ฮาริส มาศชาย
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนในเรื่องการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ต่อเรือหัวโทงทำ�ให้การติดตามโครงการนี้
คณะทำ�งานจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนเริ่ม
โครงการทีอ่ ตู่ อ่ เรือหัวโทง ซึง่ จากการพูดคุย
กับผูป้ ระกอบการอูต่ อ่ เรือ
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และเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง
การต่อเรือหัวโทง ทำ�ให้
ทราบว่าเรือหัวโทงเป็นเรือทีเ่ ป็น
เอกลั ก ษณ์ ข องชาวประมงใน
ภาคใต้ มี ห ลากหลายรู ป แบบ
และมี ค วามแตกต่ า งกั น ตาม

บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่น

สภาพทะเลที่จะนำ�เรือไปล่อง
เช่น หากจะล่ อ งที่ ก ระบี่ ซึ่ ง มี
คลื่นลมแรง หัวเรือจะต้องสูง
และโค้งรับได้อย่างพอดี การ
จะต่อเรือได้แต่ละลำ�ต้องอาศัย
ภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบกับ
ทั ก ษะความชำ � นาญของช่ า ง

เพราะต่อให้จบปริญญาใด ๆ จากสถาบันไหน
ก็ตามแต่หากไม่มีทักษะมาก่อนก็ไม่สามารถทำ�ได้
ปัจจุบัน อู่ต่อเรือบ้านคลองรั้ว เป็นอู่ต่อเรือ
ที่มีการทำ�งานอย่างสมํ่าเสมอทุกวันและมีคำ�สั่งซื้อ
สินค้ามากที่สุด ทั้งเป็นอู่ต่อเรือที่เก่าแก่ที่สุดของ
ตำ�บลตลิ่งชันด้วย มีโมเดลเรือที่สร้างสรรค์ต่าง
จากทีอ่ นื่ โดยการประดิษฐ์เรือเป็นโมเดลขนาดเล็ก
ในการใช้เป็นจานใส่อาหาร แขวนกุญแจ จิก๊ ซอว์ และ
ของชำ�ร่วย หากมองสถานที่โดยรวมแล้วเหมาะสม
ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เพราะหากมีผู้สนใจเข้ามา
เรียนรูก้ จ็ ะได้เห็นการทำ�งานจริง ๆ ของช่างต่อเรือ
มีป้ายบ่งบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เรือหัวโทงแต่ยัง
ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ และยังขาดสื่อที่เผยแพร่
ทางออนไลน์ ไม่มีฐานการเรียนรู้ที่ชัดเจนและ
ที่สำ�คัญแกนนำ�เยาวชนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราว
หรือทำ�หน้าทีเ่ ป็นมัคคุเทศก์นอ้ ย ยังขาดองค์ความรู้
ในเรื่องนี้

แหล่งเรียนรู้เรือหัวโทง
ประจำ�อยู่ที่ กศน.
ตำ�บลตลิ่งชัน
ุมชน

บทเรียน ช
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มีป้ายบอกสถานที่ที่ชัดเจน

เรือหัวโทงที่ใช้เวลาต่อเพียง 1 วัน

ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคนให้ความสนใจ

มีผลิตภัณฑ์เรือหัวโทงหลายรูปแบบ

ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ
077

นักสื่อสารสร้างสรรค์

สร้างพลังสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน
จุดเด่นของกลุม่ ละครมาหยานัน้
นอกจากเรื่องการทำ�เมือง 3 ดีโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนแล้ว ยังมีการใช้
เรื่องการสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในชุมชนผ่านคนรุ่นใหม่ อีกด้วย
เพื่อให้พวกเขาเกิดการตระหนักรู้และ
การตื่นรู้พร้อมที่จะสื่อสารเรื่องราวของ
ชุมชนของตนเองได้ จากกระบวนการ
ดังกล่าวทำ�ให้พื้นที่สามารถใช้พลังของ
นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะใน
การสื่อสารเรื่องราวในชุมชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่อง “เรือหัวโทง” ที่เล่า
เรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตของ
ชุมชนได้อย่างน่าสนใจ กล่าวโดยสรุป
การขับเคลื่อนชุมชน 3 ดี โดยตัวชี้วัด
ครัง้ นี้ ทำ�ให้เด็กเกิดการเปลีย่ นแปลงคือ
มีศักยภาพการสื่อสารมากขึ้น

ุมชน

บทเรียน ช
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เด็กและเยาวชนร่วมกันเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์

ช่องทางการนำ�เสนอใหม่ที่คณะทำ�งานจัดทำ�ขึ้น

เริ่มจากกลุ่มละครมาหยา
กลุ่มละครมาหยา จังหวัดกระบี่ เป็นกลุ่มที่เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ใน
ชุมชน ที่ต้องการกลับมาสร้างสรรค์งานด้านสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีฮาริส
มาศชาย พี่ใหญ่ของน้อง ๆ ที่เคยได้รับโอกาส จากแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อ
สื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ ในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันคือ แผนงานสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) โดยได้ใช้เครือ่ งมือของสือ่ ละคร สือ่ ศิลปวัฒนธรรมชุมชน มีฐานคิดในการพัฒนา
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเป็นหลัก
บ้านคลองรั้วเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ทางกลุ่มละครมาหยาได้ทดลองนำ�เครื่องมือ
3 ดี วิถีสุขเข้ามาใช้ ซึ่งหมู่บ้านคลองรั้วมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน
อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ อาชีพการประมง ทะเลเปรียบเสมือนนํ้าหล่อเลี้ยง
ปากท้องคนบ้านคลองรั้วมาโดยตลอด ในแถบทะเลฝั่งอันดามันแล้วถ้าพูดชื่อ “บ้าน
คลองรั้ว” จะต้องนึกถึงอู่ต่อเรือหัวโทงเพราะเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวประมงในแถบ
อันดามันของภาคใต้และคนขับเรือว่าเรือหัวโทงบ้านคลองรั้วเป็นเรือที่มีความประณีต
แข็งแรงคงทนทนต่อการใช้งาน และที่สำ�คัญเกือบทุกหลังคาเรือนที่บ้านคลองรั้วในอดีต
จะเป็นอู่ต่อเรือและซ่อมแซมเรือ
กลุม่ ละครมาหยา จึงเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านด้านการต่อเรือ
ที่ควรค่ากับการรักษาไว้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น และผู้ที่จะทำ�หน้าที่ได้ดีที่สุดคือ เด็กและเยาวชน
และคนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน

ขับเคลื่อนด้วย

ภูมิปัญญา

เรื อ หั ว โทง คื อ ภาพสะท้ อ นภู มิ ปั ญ ญา
การพัฒนาเครื่องมือสำ�หรับการหาปลาสำ�หรับ
ดำ�รงชีพของชุมชนที่พึ่งพิงอาศัยทรัพยากรทาง
ทะเลที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ การเรียนรู้การต่อเรือ
หัวโทงเป็นการสร้างการรับรูใ้ ห้กบั เด็กและเยาวชน
ให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชน และอยาก
079

ธัญญาภรณ์ บ่อหนา

กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง เกิดเป็นกิจกรรมการสร้างเสริม
พัฒนาศักยภาพแกนนำ�ของเด็กและเยาวชน ให้สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวของชุมชนสู่ภายนอกได้ แล้วสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อย
แนะนำ�ของดีบ้านฉันให้กับผู้อื่นรับรู้ รวมไปถึงการพัฒนาจาก
อู่ต่อเรือที่มีอยู่ให้เป็น ศูนย์เรียนรู้เรือหัวโทง ที่สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้เรื่องราวการต่อเรือหัวโทง ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สามารถไปลอยในทะเลได้ เด็กและผู้ที่สนใจ สามารถไป
ศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับการต่อเรือหัวโทงได้จากศูนย์เรียนรู้
แห่งนี้
การสร้างแกนนำ�เยาวชนบ้านคลองรัว้ จึงถือเป็น
หัวใจสำ�คัญให้เด็กและเยาวชนบ้านคลองรั้ว ได้ตระหนักเข้าถึง
ชุมชนตนเองมากขึ้น และสามารถเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์เล่า
เรือ่ งราวความภาคภูมใิ จในชุมชนของตนเองได้ ผ่านการสือ่ สารไป
พร้อมกับการรู้เท่าทันสื่อ การเสพสื่อ และใช้สื่อเป็นเครื่องมือของ
เด็กและเยาวชนบ้านคลองรั้ว ที่มากกว่าการรับรู้แต่สามารถเป็น
ผู้เล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ

ธั ญ ญาภรณ์ บ่ อ หนา
อายุ 18 ปี หนึ่งในแกนนำ�บ้าน
คลองรัว้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมของ
ตัวชี้วัด 3 ดี วิถีสุข ปกติน้อง
ธัญญาภรณ์ เป็นนักศึกษาศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนตำ�บล
ตลิ่งชัน (บ้านคลองรั้ว) อำ�เภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งที่
ผ่านมาน้องธัญญาภรณ์ ไม่เคย
ได้ รั บ โอกาสในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมลักษณะนี้มาก่อน
ขาดโอกาสในการเข้า
ุมชน

บทเรียน ช
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ถึงการศึกษาตั้งเเต่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เนือ่ งจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ประกอบกับ
ต้องทำ�งานช่วยเหลือครอบครัวมาตลอด
080

หลังจากน้องธัญญาภรณ์ได้ร่วมกิจกรรมโดยได้มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองร่วมกับเพือ่ น ๆ แกนนำ�
บ้านคลองรัว้ ทำ�ให้ตนเองมีความภาคภูมใิ จทีส่ ามารถนำ�เสนอ
เรื่องราวในชุมชนของตนเองได้ เพราะที่ผ่านมาถึงแม้อยู่
ในชุมชนแต่ไม่เคยเข้าใจถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใน
ชุมชนเลย โดยเฉพาะเรือหัวโทง ซึ่งครอบครัวและ
ญาติพี่น้องก็มีอาชีพประมง มีเรือหัวโทง แต่ไม่เคย
สนใจเรียนรู้ พอได้มาทำ�ความรู้จักมากขึ้นจึงเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านีน้ อ้ งธัญญาภรณ์เป็นคนหนึง่ ทีต่ ดิ โทรศัพท์
มือถือ โดยใช้มือถือในการโพสต์ข้อความ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มาตลอด โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระแต่พอได้
เรียนรู้ถึงการใช้สื่อจากพี่ ๆ กลุ่มละครมาหยา ทำ�ให้น้อง
ธัญญาภรณ์ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง
มากขึน้ โดยเปลีย่ นมาเป็นการโพสต์เล่าเรือ่ งในชุมชน โพสต์
รูปภาพหาดทราย ต้นมะพร้าว ลิง ป่าโกงกาง ซึ่งมีเพื่อน ๆ
ในโลกออนไลน์ ให้ความสนใจติดตามจำ�นวนมาก ปัจจุบัน

วราภรณ์ หยังหลัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

น้องธัญญาภรณ์ ได้รับ
คัดเลือกเป็นประธาน
สภาเด็ ก และเยาวชน
ตำ�บลตลิ่งชัน

พัฒนาด้วย

ปราชญ์ชุมชน
ครูดวงแข ทองฤทธิ์ ครูศนู ย์การศึกษานอกโรงเรียน
ตำ�บลตลิ่งชัน บ้านคลองรั้ว เป็นกุญแจดอกสำ�คัญอีก
ดอกหนึ่ง ในการพัฒนาเครื่องมือตัวชี้วัดชุมชน 3 ดี วิถีสุข
บ้านคลองรั้ว ชุมชนบ้านคลองรั้วถึงแม้เป็นชุมชนใหม่ที่
กลุ่มละครมาหยาเพิ่งเข้ามานำ�ตัวชี้วัดเมือง 3 ดีเข้ามาใช้
ในชุมชน แต่ครูดวงแข ถือเป็นครูภูมิปัญญาที่มีวิธีคิด
ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เข้าถึงชุมชน ทั้งด้วยบุคลิก
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ความเป็นกันเอง และการนำ�เรือ่ งราว
ของภูมิปัญญาในชุมชน เรือหัวโทง
ที่พยายามพัฒนาให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมในชุมชน ทีผ่ า่ นมาครูดวงแข และ
ชุมชน ได้พฒั นาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
เรื อ หั ว โทงจำ � ลอง โดยได้ เ ล็ ง เห็ น
ประโยชน์จากเศษไม้ที่เหลือจากการ
ต่อเรือหัวโทง แล้วนำ�มาสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตัวชีว้ ดั ชุมชน
3 ดี วิถีสุข ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการ
ทีเ่ ข้ามาสร้างความชัดเจนของเครือ่ งมือในการพัฒนาสร้างความสุขของชุมชน ด้วยสือ่ ดี
สื่อทางภูมิปัญญา ผ่านพื้นที่ดี พื้นที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างภูมิดีผ่าน
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็กนอกระบบที่ขาดโอกาสสร้าง
ช่องทางของอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนอีกด้วย
ตัวชี้วัด 3 ดี วิถีสุข บ้านคลองรั้ว แกนนำ�เด็กและเยาวชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีแนะนำ�
ของดีบ้านฉัน แนะนำ�การท่องเที่ยวที่บ้านฉันได้แล้ว ยังได้เล่าเรื่องผ่านสื่อเกิดเป็น
นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในชุมชน และยังสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ อาชีพ
ทักษะง่าย ๆ ที่เด็กให้ความสนใจ คือ ของที่ระลึกผ่านเสื้อลายสกรีนเรือหัวโทง ลิง
ป่าโกงกาง และโปสการ์ดจนเกิดเป็นรายได้ให้กับเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนได้
สามารถต่อยอดของดีบา้ นฉันสูผ่ ลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่าง
ด้วยกัน
ท้ายสุดสิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั และเกิดการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือตัวเด็กและเยาวชนที่
เป็นแกนนำ� มีภาวะการเป็นผูน้ � 
ำ เกิดการตระหนักรูก้ ารรักและหวงแหนบ้านเกิดของตนเอง
พร้อมกับอยากพัฒนาและส่งเสริมบ้านเกิดของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในทุก ๆ เรื่อง
จากคนในชุมชนเกิดการสร้างทักษะการใช้สื่อ Social Media มีทักษะการใช้สื่อ
อย่างชาญฉลาดมากขึน้ มีพนื้ ทีส่ ร้างสรรค์ทพี่ ร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน โครงการ
ตัวชีว้ ดั 3 ดี วิถสี ขุ บ้านคลองรัว้ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของแกนนำ�เด็กและเยาวชนบ้านคลองรัว้
ในการดำ�เนินกิจกรรมผ่านเรือหัวโทง สัญลักษณ์แห่งวิถชี วี ติ จากอดีตถึงปัจจุบนั และ
ส่งต่อถึงอนาคตต่อไป
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สามดี... ที่

“ร่มเมือง”

10

ตำ�บลร่มเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีทุนทางสังคมไม่น้อยไปกว่า
พื้นที่สร้างสรรค์อื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องราวของ
ภูมิปัญญาการเพาะปลูกข้าวไร่พื้นเมืองที่หาดู
ที่ไหนไม่ได้ ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ก็ถูกปลูกฝังจากการดำ�เนินงานโครงการให้
มีจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด

เด็กและเยาวชนคือ

“พลัง”

คณะทำ�งานโครงการเชื่อ
ว่า “กิจกรรมจะช่วยคัดกรองและ
ค้นพบว่า เด็กแต่ละคนมีความถนัด
และชอบหรือสนใจอะไร” กิจกรรม
ที่ ว งประชุ ม คุ ย กั น คื อ กิ จ กรรม

“ง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน เข้าถึง
ได้ง่าย” การประชุมนอกรอบ
วันนั้นจบลงที่ “พวกเราจะคุยกัน
อีกรอบ ก่อนถึงวันจัดงาน..”

การนั ด ประชุ ม ครั้ ง แรกไม่ พ ร้ อ มเลย
คนที่เป็นแกนหลักไม่มาร่วม ทำ�ให้การพูดคุย
แลกเปลี่ยนดูไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่ เป็น
เพียงการประชุมนอกรอบเพื่อเตรียมงานพื้นที่
สร้างสรรค์ทที่ กุ คนเห็นร่วมกันว่าต้องหากิจกรรม
ทีร่ วมเด็กและเยาวชนในชุมชนให้ได้กอ่ น ก่อนที่
จะดำ�เนินการต่อไป
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การสื่อสารสมัยใหม่คือหัวใจ
รับผิดชอบรู้หน้าที่คือความสำ�เร็จ
การสือ่ สารของกลุม่ เด็กร่มเมือง จะใช้กล่องข้อความของ facebook ทีเ่ ปิดขึน้ เพือ่
เป็นการสือ่ สารภายในกลุม่ เด็กทีค่ ยุ กันทุกเรือ่ ง ทัง้ เรือ่ งส่วนตัว เรือ่ งเรียน เรือ่ งอืน่ ๆ โดย
มีผู้ปกครองของแกนนำ�เยาวชนคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วย เป็นเสมือนพี่เลี้ยงและใช้พื้นที่บ้าน
ของพีเ่ ลีย้ งทีเ่ ป็นผูป้ กครองของแกนนำ�ฯมานัง่ หารือวางแผนในการทำ�กิจกรรมแต่ละครัง้
เมื่อวันนัดหมายของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งแรกมาถึง
(16 เมษายน 2560) มีการเลือกพื้นที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ติดถนน ซึ่งเป็น
เส้นทางผ่านสัญจรของคนทั้งตำ�บลเป็นที่รวมตัว แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันสำ�คัญของเด็ก
ทุกคน ที่ได้วางบทบาทกันว่าแต่ละคนจะทำ�อะไรบ้าง ตั้งแต่การประสานกลุ่มเป้าหมาย
ทีม่ าเข้าร่วม การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ในแต่ละฐาน การสือ่ สารสาธารณะเพือ่ บอกเล่าว่าพวก
เขากำ�ลังทำ�อะไรกันอยู่ ใครคุมเครื่องเสียง ใครลงทะเบียน และใครจะต้องรับผิดชอบ
แต่ละฐานกิจกรรม
เมือ่ ใกล้ถงึ เวลาเปิดงานแม้เด็กหลายคนต้องช่วยครอบครัวเก็บนํา้ ยางเก็บพลูกอ่ น
แต่ถงึ เวลางานเริม่ จะเห็นว่าทุกคนทำ�หน้าทีข่ องตนผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะมีการวางแผน
ร่วมกันเอง และรู้หน้าที่ต้นทุนของแต่ละคนว่ามีอะไรต้องทำ�บ้าง เช่น จิ๊บ ต้องอยู่ที่ฐาน
ขนมพื้นบ้านเพราะช่วยแม่ แม่ทำ�
ขนมขาย แป๊บอยูก่ บั กลุม่ เพือ่ นกลุม่
มัดย้อมเพราะถนัดเรื่องนี้ หรือจูน
ต้องรับผิดชอบเป็นแกนนำ�ช่วยดูว่า
แต่ละฐานขาดเหลืออะไรบ้าง
ส่วนพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ปกครอง
เป็นแค่คนทีค่ อยอำ�นวยความสะดวก
ให้เด็ก ๆ เช่น สายไฟต่อเครือ่ งเสียง
สัน้ ไปก็ไปหามาให้เด็ก ๆ ปลัก๊ ไฟเสีย
ก็รีบหาช่างมาติดตั้งให้
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กลุ่มเด็กและเยาวชนกำ�ลังสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนโครงการ

แน่นอนว่าการจัดงานพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีพื้นที่รกร้าง ต้องใช้หัวใจของทุกคนมา
เตรียมพืน้ ที่ มากวาด มาทำ�ความสะอาด มาจัดการล่วงหน้าเพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีท่ เี่ หมาะและ
ประทับใจกับทุกคนที่มาร่วมงาน ที่สำ�คัญพื้นที่จัดงานอยู่ติดถนนสายหลักของตำ�บล
คนที่สัญจรไปมาต้องหันมาดู แวะถามด้วยความสงสัยว่าเด็ก ๆ ทำ�อะไรกัน ซึ่งเป็น
หน้าทีข่ องทุกคนทีจ่ ะต้องอธิบาย และสือ่ สารกับคนทีส่ งสัย พร้อมกับชักชวนให้ทกุ คนมามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม หรือถ้ามีบุตรหลานอยู่ที่บ้าน ให้กลับไปพามาร่วมกิจกรรมเรียนรู้
ในฐานต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ได้เปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์รองรับ
การเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การกำ�หนดกิจกรรม
และให้เขาทำ�ในเรือ่ งทีเ่ ขาถนัด ทำ�แล้วมีความสุข เข้าถึงในสิง่ ทีเ่ ขาทำ� “ง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน
เข้าถึงง่าย” กลุม่ เด็กและเยาวชน ก็จะประทับใจ โดยจะเห็นตัวตนของเขาเผยออกมาว่า จะมี
แกนนำ�สักกีค่ นทีจ่ ะขับเคลือ่ นพืน้ ที่ 3 ดี วิถสี ขุ เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงในชุมชนต่อได้

สัมฤทธิผลเกิดจาก
การลงมือขับเคลื่อน

และเรียนรู้

จากระยะเวลาในการทำ�งาน
ตั้ ง แต่ ก ารกำ � หนดตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มกั น
เมื่ อ เดื อ นเมษายน จนกระทั่ ง ถึ ง
การทำ�งานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 5 เดือน พร้อม
กับเข็มทิศในการเดินทางคือแผนที่
ผลลัพธ์เมือง 3 ดี วิถีสุข ทำ�ให้
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ตำ�บลร่มเมืองเรืองยิ้มได้สมชื่อ เพราะ
การเกิดขึ้นของแหล่งเรียนรู้ชุมชน อัน
ได้แก่

ที่ สำ � คั ญ ปลายทางของโครงการ
ได้จัดให้แหล่งเรียนรู้ข้าวไร่เป็นพื้นที่เรียนรู้
ของเด็กในชุมชน พร้อมกับเกิดการขยาย
พื้นที่ขยายจำ�นวนเด็กมากขึ้น กิจกรรม
พื้นที่เป็นเครื่องมือที่สื่อสารกับชุมชนว่า
เด็กทำ�อะไรอยู่ ถูกยอมรับ มีการบูรณาการ
ร่วมกับสำ�นักงานการศึกษานอกโรงเรียน,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และ
โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ข้าวไร่ (พื้นที่หมู่ 2)
โดยมีคณะกรรมการทำ�งานขับเคลื่อน
ไม่นอ้ ยกว่า 12 คน และมีการแบ่งบทบาท
หน้ า ที่กัน อย่ า งชั ด เจน ใช้ โ ครงสร้ า ง
ร่วมกันกับสภาเด็กและเยาวชน เกิดแผน
ปฏิบัติการที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้
เด็กเป็นคนกำ�หนดเรือ่ งแผนการกิจกรรม
ที่จะทำ�เอง มีบทบาทสำ�คัญและมีพื้นที่
ของตนเองในชุมชน มีชุดองค์ความรู้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ า วไร่ จำ � นวน 3 ชุ ด
ประกอบด้วย เทคนิคการหุงข้าวไร่ให้
หอมนุม่ การเก็บข้าวไร่ และการตำ�ข้าวไร่
พร้อมกับมีการจัดนิทรรศการ การใช้
พื้นที่ในบริเวณชุมชนอย่างน้อยเดือนละ
1 ครัง้ ในชุมชนมีสถาบันการศึกษาเข้ามา
เรียนรู้ โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนช่วย
จัดการความรู้ชุมชน สำ�หรับนอกชุมชน
มีการจัดนิทรรศการนอกพื้นที่โดยมี
เด็ ก เป็ น คนจั ด การถ่ า ยทอด
ความรู้
ุมชน

“การปลูกข้าวไร่นั้น มีเฉพาะในภาคใต้
เนือ่ งจากเป็นการปลูกในร่องสวนยางเพือ่ ใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากที่สุด และเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ โดยข้าวไร่
มี 2 สายพันธุ์ คือพันธุ์ข้าวจ้าว (พันธุ์ดอกพะยอม) และพันธุ์ข้าวเหนียว (พันธุ์ใบไผ่)
ซึ่งข้าวเหนียวนั้นเปรียบเสมือนข้าวที่เป็น
มงคลที่ จ ะใช้ ใ นการประกอบพิ ธี ก รรม
ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนในชุมชน
และสามารถนำ�ไปทำ�เป็นข้าวหลาม ข้าวเม่า
ข้าวที่ปลูกได้นั้นส่วนใหญ่จะเก็บไว้บริโภค
บางส่วนและเก็บไว้ทำ�พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
บางส่วน แต่ไม่นิยมนำ�ไปขายมากนัก ซึ่ง
เรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนสามารถบอกเล่าได้เช่นกัน เพราะเป็น
วิถีชีวิตของชุมชนที่นี่”
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นายสวาท จันทมาส
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านบ่อโพธิ์

สวนป่าพูดได้ (นาโอ่) แหล่งเรียนรู้
พันธุ์ไม้ของชุมชน (พื้นที่หมู่ 4) โดยจากการ
ขับเคลือ่ นประเด็นพืน้ ทีด่ ที �ำ ให้เกิดคณะทำ�งาน
ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 10 คน และมีการแบ่ง
บทบาทหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจน ขับเคลือ่ นชุมชน
โดยฝ่ายปกครองท้องถิ่นชุมชนร่วมกันเปลี่ยน
ถ่ายกรรมการดูแลมีคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ชุมชน เด็กและ

เยาวชนทำ�หน้าทีด่ แู ลมีแผนปฏิบตั กิ าร
ร่วมกันคือ เรียนรูป้ า่ ชุมชน ประโยชน์
ของต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ บอกข้อมูล
และประโยชน์ของต้นไม้ บอกลักษณะ
ของพันธุ์ไม้ มีสื่อความรู้เรื่องต้นไม้
ในป่า การจัดกิจกรรมในบริเวณชุมชน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้เกิด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารผลิ ต
“สื่อดี” คือละครหนังตะลุงเป็น
สื่อในการเผยแพร่ โดยเกิดแกนนำ�
คณะทำ�งานที่เป็นเด็กและเยาวชน
อย่างน้อย 5 คน และมีการวางบทบาท
087

(พี่ป้อม) เตือนใจ ชูอักษร
ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน้าที่กันอย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติการ มีครูภูมิปัญญา
เรื่องหนังตะลุง มีเยาวชนที่เล่นหนังตะลุง มีบทละคร
มีการแสดงละครหนังตะลุงอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มละคร
หนังตะลุงที่เป็นที่รู้จักของชุมชน เด็กและเยาวชน
เป็นนักสือ่ สารสร้างสรรค์ มีหลักสูตรและคูม่ อื การอบรม
นักสื่อสารสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนได้รับ
การอบรม และเกิดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง
การสื่อสารถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเล่าเรื่องใน
ชุมชน เกิดนักสื่อสารสร้างสรรค์และเผยแพร่
ผลงานอย่างต่อเนื่อง ที่สำ�คัญคือ ได้รับการ
สนับสนุนจากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเข้ามา
มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญา อันถือว่า
เป็น “ภูมด
ิ ”ี ของพืน้ ทีแ่ ก่เด็กและเยาวชน
อีกด้วย

“ความสุขของการทำ�กิจกรรม
ในครั้งนี้ คือการที่ได้อยู่ร่วมกับน้อง ๆ
เพื่อน ๆ พี่ ๆ ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ได้
ช่วยเหลือกันทุกอย่าง ไม่วา่ จะมีอปุ สรรค
อะไรเข้ า มา พี่ เ ลี้ ย งจะช่ ว ยทุ ก อย่ า ง
แนะนำ�เรา ทำ�ทุกอย่าง
ให้กับพวกเรา เป็นครู
ให้กับพวกเรา”

			
เด็กหญิงชุติมา พรหมเอียด

ุมชน

บทเรียน ช

ดี

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

ขุ “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
วถิ สี

088

ชน

ุม
บทเรียน ช

ดี

ถ
ิว สี ขุ

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”

ชน

ทเรียน ชุม

ดี การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา
สำ�นักง�นกองทุนวสนัถิ สี บขุ สนุน“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)
สนับบสนุนโดย:

090

