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10 บทเรียน ชุมชน 3 ดี วิถีสุข :

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา “พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”
 
พิมพ์ครั้งที่ 1	 กุมภาพันธ์	2561	

จำานวนพิมพ์ 	 1,000	เล่ม

ที่ปรึกษา  : 	 เข็มพร	วิรุณราพันธ์,	สุดใจ	พรหมเกิด,	ดนัย	หวังบุญชัย	

	 	 และญาณี	รัชต์บริรักษ์

บรรณาธิการ : สุมาลี	สุวรรณกร	และเกศินี	จุฑาวิจิตร

กองบรรณาธิการ :	 กรวรรณ	พนาวงค์

	 	 ประเสริฐ	ประดิษฐ์

	 	 ณรงค์เดช	อัมพร

	 	 จำารัส	ชัยกุล

	 	 รอน	ใจกันทา

	 	 ทรงวิทย์	พิมพะกรรณ์

	 	 มีนา	ดวงราษี

	 	 สุรนาถ	แป้นประเสริฐ

	 	 ปานทิพย์	ลิกขะไชย

	 	 สุวนา	รวงผึ้ง

	 	 ฮาริส	มาศชาย

	 	 เตือนใจ	ชูอักษร

	 	 พีรพัฒน์	พันศิริ

กองจัดการ  :		 เนตรสุดา	สงสกุล	และฤดีภรณ์	พุทธเจริญ	 	

สนับสนุนโดย  : 	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

พิมพ์ที่  : 	 เพชรเกษมพริ้นติ้ง	กรุ๊ป	จำากัด	

	 	 เลขที่	18/49	ถนนทรงพล	ตำาบลลำาพยา	อำาเภอเมืองนครปฐม	

	 	 จังหวัดนครปฐม	73000
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การขับเคลื่อนชุมชนด้วยตัวชี้วัดเมือง	 3	 ดี	 วิถีสุข	 เพ่ือนำาไปสู่ 

การมพีืน้ทีด่	ีสือ่ด	ีและภมูดิ	ีเปน็โครงการท่ีได้รบัการสนบัสนนุจากสำานกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 โดยการทำางานร่วมกันของ	 

3	แผนงาน	คอื	แผนงานสือ่สรา้งสุขภาวะเดก็และเยาวชน	แผนงานสรา้งเสรมิ 

วัฒนธรรมการอ่านและแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ในช่วงเวลา	4-5	ปีที่ผ่านมา	 เราทำางานมาด้วยกัน	3	ระยะแล้ว	มี

พฒันาการทีชั่ดเจนมากขึน้ทัง้ในแง่ของตวัชีว้ดัทีม่คีวามเปน็ไปได้ในการเกบ็ 

รวบรวมข้อมูลและการนำาไปใช้ในการประเมินตนเอง	 สำาหรับระยะที่สาม 

ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปน้ี	 ก็ได้มีการนำาแนวคิดเรื่อง	 “บันไดผลลัพธ์”	 ของสำานัก

สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม	 สสส.	 มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนด้วย	 โดยมีเรื่อง 

สื่อดี	 พื้นท่ีดี	 และภูมิดี	 เป็นเป้าหมายสุดท้าย	 สิ่งสำ�คัญ ก็คือ ทุกโครงก�รเป็นผู้ท่ี

กำ�หนดเป้�หม�ยและตัวชี้วัดของตัวเองต�มบริบทของพื้นที่ ภ�ยใต้กรอบใหญ่ตัวชี้วัด 

อันเดียวกัน	 ดังนั้น	 “ต้นแบบ”	 ของพื้นที่	3	 ดี	 วิถีสุข	 ก็จะมีจุดเด่นและแนวปฏิบัติที่ดีที ่

แตกต่างกันออกไป	 และการก้าวเข้าสู่การเป็น	 “ตำาบล	3	 ดี	 วิถีสุข”	 หรือ	 “ชุมชน	3	 ดี	 

วิถีสุข”	 นั้น	 แต่ละพื้นที่ไม่ได้แข่งขันกับใคร	 แต่แข่งขันกับตัวเอง	 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตามบันไดผลลัพธ์จะทำาให้เขาเห็น	 “หนทาง”	 ที่จะไป	 เห็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน	 และปีหน้า

จะอยู่ตรงไหน	จะไปอย่างไร	

การถอดบทเรียน	“การขับเคลื่อนชุมชนด้วยตัวชี้วัดเมือง	3	ดี	วิถีสุข”	ในระหว่าง

วันที่	13-15	ตุลาคม	2560	เป็นเวทีสำาคัญที่ทำาให้ทุกโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 

อันนำามาซึ่งเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มเล็กนี้	 ขอขอบคุณ	 รศ.ดร.วิลาสินี	 อดุลยานนท์	 

พีห่ยยุ-เขม็พร	พีเ่จ-สดุใจ	อาจารย์ดนยั	และคณุญาณ	ีรชัตบ์รริกัษ์	 

ที่ให้คำาปรึกษามาโดยตลอด	 ขอบคุณอาจารย์หน่อย-สุมาลี	 

ทีช่ว่ยเปน็	“บรรณาธิการ”	ขอบคณุภาคเีครือขา่ยทกุโครงการ	

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันสร้างสรรค์ 

ผลงานเชิงประจักษ์ดี	ๆ	แบบนี้ในชุมชนอีกต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร

มกราคม	2561
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณสี่ปี	ทางสำานัก	5	สสส.	ได้มอบหมายอาจารย์

เกศินี	 ให้พัฒนาตัวชี้วัดเมือง	3	 ดี	 วิถีสุข	 ขึ้นมา	 พัฒนาคู่มือการทำางานให้กับชุมชน 

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายทั้งสื่อดี	 พื้นที่ดี	 และภูมิดี	 โดยมีตัวชี้วัดหลัก

และตวัชีว้ดัยอ่ยเปน็เครือ่งมอืในการกำากับตดิตาม	ซ่ึงตอนนีเ้รากไ็ด้พืน้ทีท่ีเ่ปน็	“ตน้แบบ” 

ของชุมชน	3	ดี	วิถีสุข	10	แห่ง	ซึ่งเกิดจากการใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน	

รายละเอียดก็ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้	

สำาหรบักา้วตอ่ไป	ผมกอ็ยากใหท้กุพืน้ที	่“ตอ่ยอด”	และ	“ขยายผล”	ในเรือ่งการ 

พัฒนา	 “นักสื่อสารสร้างสรรค์” ที่มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ	 ทักษะการส่ือสารและการ

สร้างความร่วมมือ	ทักษะการเป็นผู้นำา	และทักษะการตระหนักรู้เท่าทันตนเอง	สสส.

ทบทวนวา่	จดุเนน้จริง ๆ  คอืเราจะใชค้นเปน็ศนูยก์ลาง 
แบบเดยีวกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่12	เน้นการพัฒนาคน 

ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของคนไทยในยุค	Thailand	4.0 เพราะฉะนั้น

เครื่องมือท่ีจะนำาไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะจะต้องเน้นคนเป็นศูนย์กลางด้วย  

คนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่ม แต่กลุ่มที่เราให้ความสำาคัญมากที่สุดจะเป็นเด็ก

และเยาวชน สิ่งที่อยากจะเห็นในยุทธศาสตร์ของการทำางานของภาคี	คือ	

การเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	(Engage)	 การเสริมสร้างพลัง 

และความสามารถใหแ้กก่ลุม่เปา้หมายหลัก	(Empower)	และ 

การสนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยที่จำาเป็นอย่างเพียงพอ	

(Enable)	 ดังนั้นโครงการท่ีจะเดินต่อ	 ผมต้องให้ข้อมูล 

พวกท่านอย่างนี้ว่า	 คิดต่อเลยว่าถ้าจะเอาตัวช้ีวัดเรื่องของ

นักสื่อสารสร้างสรรค์ใส่เข้ามา อาจารย์เกด-เกศินีจะช่วยได้

อยา่งไร ทุกท่านจะชว่ยกันคิดไดอ้ยา่งไร	อนันีเ้ป็นคำาถาม

และอยากให้ทุกคนระดมความคิดเป็นการบ้านกัน 

นะครับ

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม

สร้างเสริมสุขภาพ
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เวลาสองวันที่ได้มาร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน	“10 พื้นที่ ต้นแบบ
ชุมชน 3 ดี” พี่เห็นเลยว่า	นี่เป็นวิธีการทำางานอีกแบบหนึ่งที่กลับหัวกลับหาง คือ	

เอา	“เป้าหมายปลายทางเป็นตัวตั้ง”	แล้วเราก็เดินไปตามตัวชี้วัดนั้น	ข้อดี	
คือมันเห็นทิศทางที่จะก้าวไปข้างหน้า	แล้วจริง	ๆ	สสส.	ก็อยากเห็นแบบนี้	อยากเห็น 

การเปลีย่นแปลงทีจ่บัตอ้งได	้บอกไดว้า่เกดิอะไรข้ึนอยา่งเปน็รูปธรรม	และเกดิอยา่งยัง่ยนื	

เราตัง้โจทยไ์ว	้แล้วออกแบบกระบวนการและวธิกีารทีจ่ะเดนิไปถงึโดยมีตวัชีว้ดับอกทาง

เป็นระยะ	ๆ 	อยา่งไรกต็ามแมเ้ราจะมุง่ไปตามเปา้หมายปลายทางทีเ่ปน็ตัวผลลัพธต์รงน้ัน	 

แต่อย่าลืมที่จะเก็บโมเมนต์หรือรายละเอียดของอารมณ์	 ความรู้สึก	 การเกิดข้ึนหรือ 

การเปลีย่นแปลงเลก็	ๆ 	ระหวา่งทางดว้ย	ซึง่มนัอาจจะไม่ใช่ตัวช้ีวัดทีเ่รากำาหนดไว้	ตรงน้ี 

สำาคัญมากท่ีสุดเลยนะคะ	 เป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากเพราะเราทำางานกับ 

ความเป็นมนุษย์

ในการทำางานของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	3	 ปีที่ผ่านมาเราใช้ 

การประเมินแบบ	DE	(Development	Empowerment)	หรือการประเมินเสริมพลัง 

เพื่อการพัฒนา	เวลาเราดูการประเมินเราไม่ได้ดูแค่ผลลัพธ์ปลายทาง	แต่เราอยาก

เหน็วา่กอ่นจะไปถงึตรงนัน้มนัเกิดอะไรขึน้	บางคนท้ิงงานกลางทางในระหวา่งเดนิ	

หรอืบางทเีรากไ็ดก้ลุ่มใหม	่ๆ 	ท่ีมพีลังมารว่มฮกึเหิมกับเราดว้ย	อนันีส้ว่นหนึง่เปน็

มติคิวามสมัพนัธ	์คยุกับ	อ.เกดวา่ตวัชีว้ดัเหล่านี	้ควรเพิม่มติคิวามสมัพนัธด้์วย	 

อกีเรือ่งหนึง่คอื	เราจะนำาเรือ่งด	ีๆ 	อยา่งชวีติของ	“คณุตัน	ชุมชนวดัโพธิเ์รยีง” 

ที่มีจุดพลิกผันในชีวิต	 ไปขยับต่อหรือขยายผลสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด 

นักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีจิตอาสาได้อย่างไร	

สำาหรับโครงการนี้	มีเวลาแค่	8-9	เดือน	 

พ่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากคิดว่าควรมีการ 

เดินหน้าต่อนะคะซ่ึงเราคงต้องกลับไปคุยกับ

คณะทำางานของสำานัก	5	สสส.	ค่ะ	

นางสาวสุดใจ พรหมเกิด

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน
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ในปจัจบัุน	สือ่มอีทิธิพลตอ่เดก็และเยาวชน	และสังคมเปน็อยา่งมาก	

เพราะเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิต	อยู่ในทุกลมหายใจ	แต่ขณะเดียวกัน	เราทุกคนก็

สามารถท่ีจะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อด้วยตนเองได้เพราะฉะน้ัน

ถา้เราตระหนกัในบทบาทวา่เรากำาลงัใชส้ือ่อยู	่เราจะเหน็พลังอำานาจของส่ือ

ทีเ่ราสือ่สารออกไป	ถา้เรานำามาสรา้งสรรคใ์นเชงิบวกกจ็ะทำาใหเ้กดิอทิธพิล	

เกิดผลกระทบดี	ๆ 	ขึ้นได้ต่อตัวเราเอง	ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	แต่ถ้า 

เราไมต่ระหนกั	หรอืไมร่ะวงัเรือ่งนี	้สือ่ก็จะไปสร้างอิทธพิลทางลบได้	ฉะน้ัน

ก็อยากให้เด็ก	ๆ	 เยาวชนทุกคนได้ตระหนักในพลังอำานาจที่ตัวเองมี	 และ 

ใชส้ือ่ในทางสรา้งสรรค	์สรา้งการเปล่ียนแปลง	ซึง่อาจจะเปน็ประเดน็เลก็	ๆ  

เช่น	 การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้ดีขึ้น	 หรืออาจใช้สื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่	ๆ	ในชุมชนของเรา	ในสังคมของเรา

การเสพสื่อและการใช้ส่ือในยุคปัจจุบัน	 ต้องให้ความสำาคัญกับ

เรื่องของการเรียนรู้	 การเท่าทันสื่อ	 และยิ่งถ้าเราต้องการเห็นพลเมือง

ของเราเป็น	 “พลเมืองที่ตื่นรู้” พวกเขาก็จะต้องมีศักยภาพ	

มีความสามารถท่ีจะคิด	 วิเคราะห์	 ใช้เหตุผล	 ใช้วิจารณญาณ 

ได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	

อยากให้ทุกโครงการท่ีทำางานในชมุชน	

3	ด	ีวถิสีขุ	มบีทบาทในการพฒันากลุ่มเดก็ 

และเยาวชนให้เป็น	“พลเมืองที่ตื่นรู้”	มีความ 

กระตือรือร้น	 มีบทบาทในการใช้สื่อสร้างสรรค์สังคม	

ครอบครวัและชมุชน	สือ่สารดว้ยความรบัผดิชอบ	พลเมอืง 

เหลา่นีจ้ะเปน็รากฐานสำาคญัของการสรา้งสือ่ด	ีพืน้ทีด่ ี

และภูมิดีต่อไป

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะ

เด็กและเยาวชน

6
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“ม่อนปิ่น” 
ถิ่ น ใ น ฝั น

ตำาบลม่อนป่ิน	 อำาเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	

เปน็ตำาบลทีถ่กูโอบลอ้มไว้ด้วยขุนเขาทะมึน	แดดสีสวย

พรบิพรายอยูบ่นยอดไม	้อากาศเยน็สบายตลอดป	ีภมูดิ ี

ด้วยวัฒนธรรมที่สานต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น	

“วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ” 
คอื	เปา้หมายทีค่ณะทำางานมุง่มัน่จะสรา้งสรรคใ์หเ้ปน็

แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	

“คือ	 ความเป็นมาของวัดนั้น	 ก็มีอยู่	 นำามา

ทำาเป็นนิทรรศการบอกเล่าประวัติศาสตร์และความ

สำาคัญอยู่บ้างแล้วอยากจะทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ใหเ้ปน็แหลง่รวมภมูปิญัญา	แต่ต้องเป็นพิพิธภณัฑ์ทีมี่

ชวีตินะ	ไมใ่ชโ่กดงัเกบ็ของ	พิพิธภัณฑ์ต�ยไมอ่ย�กได้ 

ของเก�่กไ็มอ่ย�กใหใ้ครม�ถ�มห� อย�กจะส่งเสรมิให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ชุมชนมีร�ยได้ ให้ช�วไทใหญ ่

ม�ข�ยอ�ห�รต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม ต้องแบบน้ี 

มันถึงจะยั่งยืน”

พระราชกิตติสุนทร

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ
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ด้วยเหตุนี้เอง	 การดำาเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์จึงต้องใช้ทั้งเวลา	 ทุนทรัพย์และ

ทรัพยากรเป็นจำานวนมากโดยความร่วมมือจากหลายภาคีภาคส่วน	 ในตำาบลม่อนปิ่นน้ี	

นอกจากวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติแล้ว	 ยังมีพื้นที่ดีอีกแห่งหนึ่งที่คณะทำางานเข้าไป

หนุนเสรมิ	นัน่คอื	หมู	่8	โดยมกีารนำารอ่งดว้ยกจิกรรมการคดัแยกขยะ	การเลีย้งไสเ้ดอืน	

ทีผ่า่นมาไดท้ดลองทำาไปบ้างแล้วแตย่งัตอ้งมกีารประชาสัมพนัธใ์หค้นในหมูบ่า้นมารว่ม

กิจกรรมให้มากกว่านี้และต้องหาแหล่งจำาหน่ายไส้เดือนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเยาวชน

ในโครงการได้ร่วมกันทำากิจกรรมเก็บขยะ	 และทำาความสะอาดเพื่อปรับภูมิทัศน์ของ

ชุมชนด้วย

สื่อดี ของชุมชนม่อนปิ่นอันเป็นผลผลิตของโครงการการใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 

พัฒนาเมือง	3	ดี	 ได้แก่	 วิดีโอแนะนำาการท่องเที่ยวตำาบลม่อนปิ่น	 โดยเป็นคลิปสั้น	ๆ	

ประกอบเพลง “ม่อนป่ินถิ่นคนดี” มีองค์การบริหารส่วนตำาบลม่อนปิ่นเป็น 
ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ	 สร้างสรรค์การถ่ายทำาและตัดต่อโดยเด็ก	 ๆ	 และเยาวชน 

ในนามของ	 “สภาเด็กและเยาวชนตำาบลม่อนปิ่น”	 มีผู้ใหญ่คอยให้คำาแนะนำา	 และเมื่อ

คณะทำางานเห็นตรงกันว่า	ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่โชว์ได้	จึงได้อัพขึ้นสื่อออนไลน์	

โดยในโครงการนี้ได้มีการออกแบบสื่อไว้	3	 ตอน	 เพื่อนำาเสนอในช่อง	YouTube	 ของ

ตนเอง	คือ	

1.	ตะลอนม่อนปิ่น	 เป็นการแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 ได้แก่	 

วดัในชมุชน,	ดอยอา่งขาง,	สวนส้มธนาธรและนำา้ร	ูนอกจากนีจ้ะมกีารนำาเสนอผลติภณัฑ์

ของชุมชน	ได้แก่	กาแฟท่านเจ้าคุณ,	กำาไลดอกหญ้าอิบูแค	และผ้าทอดอยนอแล

2.	ปราชญม่์อนปิน่ “คนม่อนป่ิน” นำาเสนอความสามารถ	ภมูปิญัญาตา่ง	ๆ 	ของ 

คนในชมุชนมอ่นป่ิน	ยกยอ่งปราชญช์าวบา้นใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัโดยแบง่เปน็ตอน	ตอนละ	1	คน

3.	ตะก่อนม่อนปิ่น	 นำาเสนอประวัติความเป็นมาของตำาบลม่อนปิ่นในรูปของ	

“หนังสือทำามือ” ซึ่งเยาวชนได้ใช้เวลาในการเก็บและรวบรวมข้อมูลมานานกว่า	
4	 สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มลงมือทำา	 ในการทำางานนี้แกนหลัก	 ก็คือ	 เยาวชนนักเรียนจาก

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น	และโรงเรียนบ้านเวียงหวายที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ในการทำา

หนังสือทำามือมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่น้อง	ๆ	

ส่วนเรื่องภูมิดี ชุมชนอุดมปัญญาที่ผ่านมามีกิจกรรมเปิดโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ	 กิจกรรม “อุ๊ยสอนหลาน” แต่ยังขาดกิจกรรมมอบรางวัลหรือ 

ใบประกาศเกยีรติคณุผูสู้งอายทุีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ใีนด้านตา่ง	ๆ 	สว่นกจิกรรม 
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จัดทำาสื่อออนไลน์	 facebook	 ยังต้องมีการวางแผนที่ดีทั้งเนื้อหาที่จะเผยแพร่และ 

การป้องกันการใช้ช่องทางจากส่ือออนไลน์ในทางที่ผิด	 จุดสำาคัญคือมีการวางแผนที่จะ

ให้ปราชญ์ชาวบ้านได้เข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียนด้วย

ระยะเวลา	10	 เดือน

ของการขับเคล่ือนกิจกรรมตาม

โครงการ	 “การขับเคลื่อนชุมชนด้วย 

ตัวชี้วัดเมือง 3 ดี วิถีสุข : ตำาบลม่อนปิ่น”  

ครแูดง	หรอื	กรวรรณ พนาวงค ์คดิวา่	อาจจะ

ไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้การทำางานตามตัวชี้วัด 

ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง	 แต่ความกังวลนี้ 

ก็ยังไม่สำาคัญเท่ากับการหา	“คณะทำางาน”	ที่

จะร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน

เริ่มแรกก็มี เด็กหนุ่มวัยเบญจเพส	

“น้องอั๋น”	 หรือเอกสิทธิ์ วิชัย เจ้าหน้าที่ฝ่าย

กองคลังขององคก์ารบรหิารส่วนตำาบลมอ่นปิน่	

ทีเ่ปดิตวัสนใจทีจ่ะรว่มงานกนั	แนน่อนวา่การ

ทำางานจะอาศัยคนเพียงสองสามคนเป็นไป 

ไม่ได้	 น้องอั๋นจึงขันอาสาไปชักชวนเพื่อน	 ๆ	 

พี่	ๆ	ที่ทำางานในอบต.ม่อนปิ่นให้มาร่วมด้วย	

ซึง่กไ็ดผ้ลดเีกนิคาด	เพราะมทีัง้พีม่ายด	์พีฝ่า้ย	

พี่ต้อง	พี่เปิ้ล	พี่กานต์	และน้องแบงค์

คนค้นคน

น้องอั๋น	(เอกสิทธิ์	วิชัย)

ครูแดง บอกว่าน้องอั๋นทำาได้

สำาเร็จดีกว่าครูแดง	 เพราะครูเคย

พยายามชวนเชิญเพ่ือนกลุ่มคุณครู

มาร่วมงาน	 แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได ้

คนที่จะมาทำาแบบตัวจริงเสียงจริง 

สกัคน	ท่ีมีมาบ้างกเ็ป็นแบบ	“เฉพาะกจิ” 

อาจเป็นเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่มี

ภาระงานมากเหลือเกิน	 ส่วนสาเหตุ

ที่ทีมงานอบต.ม่อนปิ่นสนใจเข้าร่วม

ทำางานก็คงเพราะเห็นว่างานท่ีครูแดง

ทำาหรอืงานในโครงการนี	้แทท้ีจ่รงิแลว้ 

ก็คือเนื้องานเดียวกับ	 อบต.	 นั่นเอง	
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เป็นงานพัฒนาชุมชน	 ผู้นำาท้องถิ่นจึงเข้าใจและสนับสนุนเต็มท่ีเพราะผลงานจากการ

ทำางานในหลาย	ๆ 	ปทีีผ่่านมาทางอบต.มอ่นปิน่กไ็ดต้อ่ยอดงานหลายอยา่งจนทำาใหไ้ด้รับ 

รางวัล	มีชื่อเสียง	 เช่น	 กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน	กิจกรรมลดขยะ	กิจกรรมพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยว	เป็นต้น

เมือ่ไดท้มีงานแลว้เรากม็าคยุกนัถงึกลุม่คนที่

จะขบัเคลือ่นการทำางาน	ซึง่ในโครงการคอื	สภาเดก็ 

และเยาวชน	 แต่ตอนนั้น

สภาเด็กฯ	 มีสมาชิกเพียง

ไมก่ีค่น	ทัง้นีเ้พราะเยาวชน

รุ่นก่อนไปเรียนต่อบ้าง	 ไป

ทำางานบา้ง	บางคนกอ็อกไปอยู ่

นอกพื้นที่แล้ว	นี่คือปัญหาของ

การทำางานกับเยาวชน	 คือ	 คน 

ไม่นิ่งเพราะชีวิต	 เวลา	ความสนใจ

ของพวกเขามีการเปล่ียนแปลงตลอด

เวลา	
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ยิ่งในพื้นที่ที่มีเยาวชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

หลากหลายเผา่กย็ิง่พบขอ้จำากัดมากมาย	เชน่	การตอ้ง 

ทำามาหากนิ	ปญัหาการเดนิทางมารว่มกจิกรรมเพราะ

อยู่ไกล	 บางคนอยู่บนดอย	 รวมถึงปัญหาการปรับตัว

กับเยาวชนกลุ่มอื่น	 ๆ	 ที่แตกต่างกันทั้งการสื่อสาร

และวัฒนธรรม	

แต่วันนี้คณะทำางานสามารถรวบรวมเยาวชน

ในตำาบลม่อนปิ่นมาสานฝัน	 ฟันฝ่า	 หาประสบการณ์

ทำางานรว่มกนัไดเ้กอืบ	60	คน	โดยใชก้ลยทุธเ์ขา้ไปหา 

ไปชวนเยาวชนให้มาร่วมเป็นสมาชิกตามโรงเรียน 

ต่าง	ๆ	ที่ตั้งอยู่ในตำาบลม่อนปิ่น	

สิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือ	 คณะทำางานนำาโดย 

น้องอั๋นนั้น	เป็นคนที่มีบุคลิกเป็นกันเอง	เข้าใจวัยเด็ก

วัยรุ่น	พร้อมรับฟังความคิดของพวกเขา	และพร้อมที่

จะอำานวยความสะดวก	แกป้ญัหาเล็ก	ๆ 	นอ้ย	ๆ 	ใหก้บั 

น้อง	ๆ	เยาวชน	ทุกวันนี้พวกเขามีกลุ่ม	Line	พูดคุย 

กันเสมอ	มีกิจกรรมต่อเนื่องแม้ไม่มีงบประมาณใด	ๆ	

มาเป็นคา่ขา้ว	คา่ขนม	แตพ่วกเขากอ็ยากมาพบเจอกนั	 

อยากทำาสิ่งดี	ๆ	เพื่อชุมชนร่วมกัน

สิง่ทีค่ณะทำางานคดิวา่ไดร้บัจากการทำางานแม้

ไมไ่ดก้ำาหนดไวใ้นผลลพัธก์ค็อื	จำานวนสมาชกิสภาเดก็

และเยาวชนมีจำานวนมากขึ้น	

เยาวชนทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกันมากขึ้น	

เยาวชนมีศักยภาพด้านการส่ือสาร	 รู้เท่าทันการใช้

สื่อโซเชียลมีเดีย	 สนใจการผลิตส่ือในรูปแบบต่าง	 ๆ	

มีแล้ว... แกนนำาแถวสอง

เพื่อเผยแพร่ของดีในชุมชน	

การท่ีคณะทำางานเข้าไปทำา 

กิจกรรมกับเยาวชนในโรงเรียน

ผลดีประการหน่ึงทีต่ามมา	คอื	 

การมีปฏิสัมพันธ์กับคณะครู

ในโรงเรยีนต่าง	ๆ 	ครหูลายคน 
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เริ่มสนใจเข้าร่วมงาน	นำากิจกรรมเรื่อง 

การลดขยะไปปฏิบัติอย่างจริงจังใน 

โรงเรียน	ผู้นำา	และเจ้าหน้าที่ใน	อบต. 

ม่อนปิ่นเริ่มรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 

การทำางานในโครงการ	 แม้แต่ คำาว่า 

“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี”	 ผู้นำาใน 
อบต.เร่ิมนำาไปใช้ในการประชุม	หารือกัน

เรื่องการพัฒนาชุมชน	 ความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ	 กลุ่มเยาวชน 

แนบแน่นมากข้ึน	 ผู้สูงอายุ	 พระสงฆ์	 

มคีวามตอ้งการอยากจะเขา้มารว่มงาน 

สบืสาน	ถา่ยทอดภมูปิญัญา	องคค์วามรู ้

ต่าง	ๆ 	ในชุมชนมากข้ึนกว่าเดิม	

งานขับเคลื่อนของโครงการนี้	จึงเป็น

เนือ้งานหนึง่ในงานของ	อบต.	และเมือ่เขา้ไป

อยูใ่นแผนพฒันาของ	อบต.	กท็ำาใหก้ลายเปน็

งานที่มีความยั่งยืน	สามารถบูรณาการมาทำา 

ร่วมกันกับกิจกรรมในโครงการฯได้	 และที่ 

สำาคัญทีมงานหลักของโครงการท่ีเป็นส่วนหน่ึง 

ทีท่ำางานใน	อบต.มอ่นปิน่	มคีวามเขา้ใจ	ชดัเจน 

เรือ่งการพฒันาชุมชนใหเ้ปน็เมือง	3	ดี	วถิสุีข

มากขึน้	มศีกัยภาพในการทำางานเพิม่มากขึน้

อย่างเห็นได้ชัด	

นายการุณ	รัตนธรรม
นายก	อบต.ม่อนปิ่น
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“ในหลาย	ๆ	 เรื่อง	 ครูแดงได้ฝึกให้ทีมงานและแกนนำาเยาวชนได้คิด	 วางแผน	

ออกแบบ	แกป้ญัหาการทำางานดว้ยตวัเอง	ซ่ึงผลงานออกมากน็า่ชืน่ใจ	จนครแูดงแอบหวงั 

ลึก	ๆ	ว่า	ครูแดงหาเจอแล้วแกนนำาแถวสองแถวสามที่พยายามค้นหามานานแสนนาน 

ต้นกล้าเริ่มเบ่งบานสานต่องานพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา	 ทุกอย่าง

น่าจะไปได้ดี	พี่เลี้ยงคนนี้ชื่นใจ”

จากปากคำา...
แกนนำารุ่นใหม่

ศุภฤกษ์	 และ	 คำาอิ่ง	 แกนนำาเยาวชน

แถวสอง	 ที่มีโอกาสมานำาเสนอผลสัมฤทธิ์ใน

การทำางานของพื้นที่ชุมชนตำาบลม่อนปิ่น	บอกว่า	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน	หลังจากได้

ร่วมกันดำาเนินการนั้นพบว่า	มีการขับเคลื่อนในชุมชน	คณะทำางานมีความรู้ความเข้าใจ

และนำาตัวชี้วัดไปใช้จริงในชุมชนได้	 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 ประชุมสร้างความรู้

ความเขา้ใจกบักลุม่เยาวชน,	กลุ่มผูน้ำา,	เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองทอ้งถิน่,	กลุม่ผูสู้งอาย,ุ 

และคนในชุมชน	โดยมีการทำาประชาคมกับโรงเรียน,	หมู่บ้าน	และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม	

มีการประชุมกับผู้นำาชุมชนและ	อบต.	และนายก	อบต.	เพื่อหาแนวทางร่วมกัน

จากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำางานวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน	 ทั้งเยาวชนใน

โรงเรยีนชมุชนมีการเกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของพ้ืนทีจ่ากผูรู้แ้ละจากการ

สงัเกตสอบถามและจากประสบการณต์รง	โดยเปา้หมายทีว่างไวแ้ละหวงัจะใหเ้กดิขึน้คอื

ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก	เห็นความสำาคัญของการเป็นชุมชนเมือง	3	ดี	ชุมชนมี

วสิยัทัศนแ์ละเป้าหมายในการเปลีย่นแปลงทอ้งถิน่รว่มกนั	เกดิกติกาและข้อตกลงรว่มกบั

ชุมชนสร้างพื้นท่ีดีส่ือดีมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างตัวช้ีวัดและแผนดำาเนินงานของ 

อปท.	เพื่อขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด	โดยเน้นท้องถิ่นและโรงเรียน

ส่วนผลงานท่ีเป็นรูปธรรมหลังกระบวนการทำางานพบว่ามีโครงการอบรมให้ 

ความรู้เกี่ยวกับการนำาขยะแปรรูปเป็นสินค้า	 เช่น	 กระเป๋า,	 ชุดรับแขก	 ฯลฯ	 มีพ้ืนที่

สรา้งสรรคส์ำาหรบัเยาวชน	เปน็พืน้ทีก่ารแสดงออกดา้นกฬีา	ดา้นศลิปวฒันธรรม	ซึง่อาจ

พัฒนาจนเกิดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้ต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพื้นที่	 คือ	 มีนักสื่อสารสร้างสรรค์ผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	 มีต้นแบบที่ดีในการส่ือสารสาธารณะในเรื่องส่ือดี	 บทเรียนสำาเร็จ 

ในการนำาตัวชี้วัดไปสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย	 โดยใช้กิจกรรมเปิดพ้ืนที่แหล่ง

เรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ในภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	

โดยนำาผู้สูงอายุนักปราชญ์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน	 กิจกรรมต่อมาคือ

นำาเยาวชนไปเรียนรู้กับผู้สูงอายุนักปราชญ์ที่บ้าน	 เปิดให้ผู้สูงอายุเข้ามาศึกษาเรียนรู้

เทคโนโลย	ีเรยีนรูเ้รือ่งภาษาอาเซยีน	สง่เสรมิการผลติส่ืออยา่งสรา้งสรรคแ์ละรูเ้ทา่ทนัสือ่ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์

มกีารอบรมตดัตอ่วดิโีอฝึกการถา่ยทำาวดิโีอและการดำาเนนิรายการ	ซึง่สามารถรบัชมไดท้ี่

ช่องชาเนลของยูทูปของ	อบต.	และการจัดทำาหลักสูตรเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 

การสอนจัดทำาหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	

จังหวะก้าวต่อไปได้วางเป้าหมายในการดำาเนินการเอาไว้ว่า พื้นที่ดี มีคุณค่า  

น่าทอ่งเทีย่ว เกบ็เกีย่วประสบการณ ์ส่งสารความรู ้เปน็การลงพืน้ทีไ่ปศกึษาหาความรูก้บั

นักปราชญช์มุชน	โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เปดิพืน้ทีท่ีใ่หม้แีหลง่เรยีนรูโ้ดยใหเ้ดก็

และเยาวชน	ผูส้งูอายมุาพบกัน	มกีารปรบัปรงุพืน้ท่ีแหล่งเรยีนรูใ้หม้คีวามสวยงามน่าเรยีนรู ้

และน่าทอ่งเทีย่วมากขึน้โดยการเกบ็ขยะปลูกปา่	แล้วกจ็ะมโีรงเรยีนใหผู้ส้งูอายมุาเรยีนรู ้

เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ภาษาที่ผู้สูงอายุสนใจด้วย	

ลุงทองดี	ยอดนักปราชญ์ด้านการจักสาน การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เมือง	3	ดี	วิถีสุข
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สิ่งที่ได้จากการทำาโครงการตัวชี้วัด

พบว่าการพัฒนาเยาวชนของตำาบลในด้าน

การสรา้งจิตสำานกึให้กับเยาวชนให้รูถึ้งคณุคา่

วัฒนธรรมหรือคุณค่าของส่ิงที่ตัวเองมีอยู่ใน

ชมุชน	มกีารรวมตวัของกลุ่มเยาวชนทีเ่หนยีว

แน่นมากขึ้น	ตอนแรกทำา	10	กว่าคน	ตอนนี้

ขยายเป็น	60	กวา่คน	มกีารสรา้งผูน้ำาในกลุม่

ของเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการ	 หลังจาก

ทำางานได้สักระยะหนึ่ง	 ได้เห็นถึงศักยภาพ

ของเด็ก	 มีศักยภาพที่จะทำาเป็นผู้นำาของ

โครงการต่อไป	 นี่คือสิ่งที่ได้รับและเป็นการ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ให้ห่างไกลจาก

ยาเสพติดและการเล่นเกม	รู้จักรากเหง้าของ

ตวัเองในชมุชน	ผลทีเ่กดิกบัผูสู้งอายใุนตำาบล 

ที่ได้เข้ามาทำากิจกรรมในโครงการครั้งนี้มี

สุขภาพที่ดีขึ้น	 เพราะได้มีการนำาเด็กและ 

เยาวชนลงไปหาผูรู้	้ปราชญช์าวบ้าน	ไปพดูคยุ	 

ไปเยีย่มเยอืน	มกีารจดัโรงเรยีนผูสู้งอาย	ุทำาให้ 

ได้มีโอกาสมาเจอกัน	

ผลที่เกิดกับชุมชนมีการปรับ

เปล่ียนให้ดูสวยงามน่าท่องเท่ียวมากข้ึน	

กระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของ

ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากน้ัน	 ผู้ รับผิดชอบ

โครงการและพ่ีเล้ียงอย่าง	 ครูแดง  

กรวรรณ พนาวงค์ เสรมิต่อในผลสัมฤทธิ์

การทำางานว่า	 ในส่วนของครอบครัว 

ได้จัดทำาหนังสือ	1	เล่ม	โดยก่อนทำาได้

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ได้เป็นภูมิปัญญา

จากพอ่แมปู่่ยา่ตายาย	เปน็การสง่เสรมิ

ให้เด็กมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคน 

ในครอบครัวมากขึ้น	 ในเรื่องส่งเสริม

การอ่านจะสังเกตว่าเป็นสมุดทีส่วยงาม	

แตไ่ม่มีตัวหนังสือเยอะ	ข้อมูลคอ่นข้าง

ครบถ้วน	 มันก็จะดึงดูดเด็กมากกว่า 

ท่ีมีตัวหนังสือมาก	 เป็นการส่งเสริม 

การอ่านอีกทางหนึ่ง

หนังสือทำามือ: 
ช่วยกันเขียน เวียนกันทำา

มหีลายโรงเรยีนได้จดัทำาหนังสือเล่มเล็ก 

โดยนำาเอาเนื้อหาที่อยู่ในชุมชนที่เด็กได้ไป

สืบค้นข้อมูลประวัติชุมชนมา	 มีการอบรม

ทำาหนงัสือใหก้บัโรงเรยีนในตำาบล	ทำาเสรจ็ 

เด็กก็จะเอากลับไปอ่านให้พ่อแม่ฟัง	
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เพราะว่าชุมชนม่อนปิ่นพ่อแม่อ่านเขียนไม่ได้	 เด็ก	 ๆ	

จะอา่นใหพ้อ่แมฟ่งั	พอมาท่ีโรงเรยีนเดก็จะเขา้ห้องสมดุ

และจะอา่นหนังสอืประเภทนีต้ลอด	ถา้เทียบกับหนังสือ

สำานักพิมพ์ท่ีเราซ้ือกับที่เขาทำาเอง	 เขาจะอ่านหนังสือ 

ทีเ่ขาทำาเองแบบไมเ่บือ่	เพราะวา่เปน็ผลงานของตวัเอง	

ผลงานของพี่เขา	ผลงานของน้องเขา	

“เราส่งเสริมให้ทำาตั้งแต่อนุบาล เขาจะอ่านไป

อ่านมาซำ้าไปซำ้ามา ตอนนี้โรงเรียนที่สอนอยู่มีหนังสือ

ทำามือประมาณ 300 กว่าเล่มแล้วเป็นเรื่องในชุมชน

ทัง้หมด เราคิดวา่สำานกัพมิพ์ไมส่ามารถจะพมิพ์เนือ้หา

ของชุมชนได้ดีเท่ากับคนในชุมชนเป็นคนค้นหา 

“ถ้าเทียบกับหนังสือสำานักพิมพ์ท่ีเราซื้อ 

กบัท่ีเขาทำาเอง เขาจะอา่นหนังสอืท่ีเขาทำาเอง 

แบบไม่เบ่ือ เพราะว่าเป็นผลงานของตัวเอง 

ผลงานของพี่เขา ผลงานของน้องเขา”

ครูแดง	(กรวรรณ	พนาวงค์)

1 เล่มต้นทุนอยู่ที่

ประมาณ 300 บาท 4-5 ป ี

ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะ แต่

ถ้าสำานักพิมพ์ที่เราซื้อมาใช้

ไปใช้มา 2-3 ปจีะเริม่หลุด อนั

นี้ถือว่าประสบความสำาเร็จ 

ในเรื่องการส่งเสริมการอ่าน 

เรื่องการสืบค้นหาเรื่องราว

ในชุมชนเพื่อจะเผยแพร่ให้

กับเด็ก ๆ และคนที่สนใจ 

เป็นที่แพร่หลาย ปีก่อนเคย

ได้รบัรางวัลชนะที ่1 แต่เรือ่ง

รางวลัไมส่ำาคญั ส่ิงสำาคญัคอื 

เด็กสามารถทำาหนังสือได้และ

ซาบซึง้ในเรือ่งราวของตวัเอง 

ทำาให้โรงเรียนอื่นเห็นว่าของ

เขามีอะไรดี” ครูแดง	บอก
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ตำาบลปางหม	ูอำาเภอเมอืง	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	

มีพื้นที่	2,500	 ตารางกิโลเมตร	 สันนิษฐานว่าก่อตั้ง 

มาแลว้กวา่	186	ป	ีการปกครองแบง่เปน็	12	กลุ่ม	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 เพ่ือให้เกิด

รายได้ที่หลากหลาย 

 นายประเสริฐ ประดิษฐ์ 

	 ที่ปรึกษาโครงการ/ประธานสภา

	 วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“ปางหมู”
...อยู่เย็นเป็นสุข 2
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เป้าหมายพื้นที่สร้างสรรค์ที่คณะทำางานกำาหนดและออกแบบไว้ คือ 

โป่งหมู บ่อน้ำามูเซอ และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชปางหมู

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภาหมู่บ้านจัดประชุมกันในช่วงคำ่า	 ๆ	 ทุกวันที่	10	

ของเดือน	ห้องประชุมในวัดปางหมูดูแคบไปถนัดใจ	

“เวล�ประชุมกันเร�ก็จะคุยกันว่�เร�เจอปัญห�อะไร และเร�อย�กจะทำ�อะไร 

ได้ประเด็นอะไร ก็จะจดไว้ ถ้�หน่วยง�นร�ชก�รเสนอม�ว่�จะให้ทำ�โครงก�รน่ัน น่ี  

ซ่ึงทุกวันนี้มันเยอะม�ก แล้วตรงกับที่เร�คิดไว้ เร�ก็จะทำ� แต่ถ้�ไม่เข้�ประเด็นเร�ก็ 

ส่งคืน สำ�หรับโครงก�ร 3 ดีนี้นะ เร�เห็นด้วย” 

“โป่งหมู” 
ที่มาของ

“ปางหมู”

“โป่ง”	 เป็นพื้นที่สาธารณะ

บริเวณกว้าง	 ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าในอดีต	

“หมปูา่”	มกัจะลงมาหากนิตรงบรเิวณนี ้

เป็นประจำาจึงเรียกกันว่า	 “โป่งหมู” 

ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่า	 และ

หลายคนก็ไม่ทราบว่านี่คือ	 ที่มาของ

ชื่อตำาบล



013 

“บ่อนำ้ามูเซอ” 
บ่อนำ้าของนายพราน

“มูเซอ”	 แปลว่า	 นายพราน	

ในสมัยที่การคมนาคมไม่สะดวก

นายพราน	 และชาวบ้านยังสัญจร

ด้วยการเดินเท้า	เหนื่อยแล้วก็มักจะ

แวะพักผ่อนพร้อมดื่มนำ้าจากบ่อนำ้า 

ธรรมชาติแห่งนี้	...	 บ่อที่มี 

นำา้ใสสะอาดขงัอยู่ตลอด

ทั้ งปี	 ทั้ งมี เรื่องเ ล่า

มากมายสืบต่อกันมา

ถงึความศกัดิส์ทิธิแ์ละ

เรื่องราวที่ลี้ลับ
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“ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำาบลปางหมู”
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวไต

“ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำาบล

ปางหมู”	 เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้

ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของตำาบล

ปางหมู	 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตลอดจน

ชุดความรู้วัฒนธรรมประเพณีต่าง	 ๆ	 ที่

เกีย่วกบัชาตพินัธุ	์“ไทใหญ”่	หรอื	“ชาวไต”	 

ที่สมบูรณ์ที่สุด

องคค์วามรูเ้หลา่นี	้รวบรวมมาจากการจดัเวททีกุเวทีของโครงการเมือง	3	ดี	ต้ังแต่

ป	ี2559	จงึถอืไดว้า่เปน็พืน้ทีท่ีเ่กดิรปูธรรมความสำาเรจ็ชดัเจน	และในปนีีจ้ะมกีารดำาเนนิ

โครงการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยจะมชีดุองคค์วามรูเ้ก่ียวกับบอ่เกดิและประเพณไีทใหญ่

ผลิตจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน	และนำามาจัดแสดงไว้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้	ชี้ให้

เห็นว่ามีพื้นที่เรียนรู้ที่จะทำางานอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
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นักสื่อสารน้อยจาก 
“บ้านในสอย”

คณะทำางานร่วมกับโรงเรียนบ้านในสอย	 ได้ร่วมกันสร้างแกนนำานักเรียนให้เป็น

นักสื่อสารสร้างสรรค์	 มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเชิงเทคนิคและวิธีการอย่างง่าย	 ๆ	 

ผลงานของพวกเขา	 คือ	 คลิปวิดีโอ	 “ประเพณีปอยส่างลอง”	 ประเพณีบวชเณรภาค 

ฤดูร้อนของเด็กและเยาวชนในตำาบลปางหมู	 โดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน	 

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา	และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน	

ปางหมู...
อยู่อย่างพอเพียง

ประมาณ	200	 กว่าปีท่ีผ่านมา	 

ชาวไทใหญจ่ากรฐัฉานไดม้าบกุเบกิทำามา

หาเลีย้งชพี	ณ	ท่ีราบลุม่นำา้ปายแหง่นีด้ว้ย

การทำานา	ทำาสวน	ผู้คนนำาเอามรดกทาง

วัฒนธรรมในเชิงวิถีที่มีมาช้านานติดตัว

มาด้วย	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	2374	ชาว

ไทใหญ่ท่ีอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย	

ถูกรวบรวมเป็นชุมชนโดยเจ้าแก้ว
เมืองมา	 ผู้แทนของเจ้าผู้ครองนคร
เชยีงใหม	่ในคราวทีม่าตรวจเยีย่มหวัเมอืง

ทางตะวันตกและจับช้างป่าทำาให้มีชุมชน

ก่อเกิดขึ้นมีนามว่า	บ้านโป่งหมู  
ต่อมาเพี้ยนเป็นปางหมู

ในระยะเวลา	186	ปีมานี้	 ชุมชน

ไดข้ยายตวัเพิม่ขึน้	บา้งกอ็อกไปตัง้รกราก

ใหม่ในบริเวณใกล้เคียง	 นอกจากนี้ยัง

มีกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนอีก	2	 กลุ่มชาติพันธุ์	

ไดแ้ก	่กะเหรีย่งแดง	(คะยา)	และกะเหรีย่ง

ขาว	 หรือ	 สะกอ	 มาตั้งชุมชนอยู่ใกล้กัน	

ต่างก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประดุจ

ชาติพันธุ์เดียวกันมาจนถึงทุกวันนี้

ผู้คนทั้งหลายรวม	3	ชาติพันธุ์ใน

ชมุชนตำาบลปางหม	ูยงัคงรกัษามรดกทาง 

วัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น	

มวีถีิชวีติทีด่งีามไปมาหาสูก่นัรว่มกจิกรรม

ทางวัฒนธรรมประเพณีประดุจเครือญาติ	

มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันด้านอาหารกัน

มาอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อ	40-50	ปีที่ผ่านมา	 
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ชุมชนแห่งนี้มีวิถีอย่างพอเพียง	 อาหารมี

เหลือเฟือ	ต่างแลกเปลี่ยนอาหารและสิ่งของ

ซึ่งกันและกัน	ชาวกะเหรี่ยงนำากระบุง	เสื่อที่

ทำาจากไมไ้ผ่ตลอดจนหวายและของปา่อืน่	ๆ 	 

มาแลกข้าวเปลือกกับชาวไทใหญ่	 เกลือ	 

ปลาเค็ม	 และนำ้ามันก๊าดเป็นสิ่งจำาเป็น

สามารถแลกได้ทุกอย่างที่ต้องการ	 “เงิน”	

แทบไม่มีความหมายและความจำาเป็นใน

ชีวิตประจำาวันเลยแต่เมื่อค่านิยมสมัยใหม่

และระบบทุนเข้ามาแทนที่	วิถีพอเพียงก็เริ่ม

ละลายและเจือจาง	

อยา่งไรกด็	ีวถิทีางวฒันธรรมบางส่วน 

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง	 แต่ชุมชนแห่งนี้ 

ก็ยังสามารถรักษาความเป็นรากเหง้าทาง

วัฒนธรรมไว้ได้มากกว่าชุมชนอื่น	ๆ	มรดก

ทางภูมิ ปัญญาเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาสู่ 

คนรุ่นหลัง	 รุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่ว่าจะเป็นด้าน

เกษตรกรรม	 การงานอาชีพ	 อาหารและ

เมื่อนำาเอาหลักคิดของเมือง	3	 ดี

วิถีสุขมาเปรียบเทียบกับชุมชนบ้านปางหมู

แล้ว	 จะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้มีความเป็น

ทุนเดิมที่ดีอยู่มาก	เช่น	เป็นเมืองเก่าแก่ทาง

ประวัติศาสตร์ของแม่ฮ่องสอน	 มีพื้นที่ห่าง

จากตวัเมอืงเพยีง	7	กโิลเมตร	มศีลิปวตัถ ุ

และแหล่งโบราณคดี	ตั้งแต่สมัย

โภชนาการ	 ภาษาและวรรณกรรม	

ศาสนา	พิธีกรรมและความเชื่อ	ศิลปะ

การแสดงและทีส่ำาคญัคอื	ดา้นประเพณ	ี

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน	

ปรากฏในปั๊บสาโบราณที่มีชื่อว่า 

ต๊ะ ซะ นิด หย่าส่ีซิบสอง 
เหลินซากเสอ่ตู่าน มีผูรู้ไ้ด้ถอด 
ออกมาเปน็บอ่เกดิประเพณไีต	12	เดือน 

ซึ่งกลายมาเป็นวิถีทางวัฒนธรรมของ

พี่น้องชาวไทใหญ่

ในชุมชนแห่งนี้

ตราบจนทกุวนัน้ี

บูรณาการ 3 ดี วิถีสุข

ยุคก่อนประวัติศาสตร์	ยุคประวัติศาสตร์

มาสู่ยุคปัจจุบัน	ทั้งยังเป็นชุมชนลุ่มนำ้า	

มีภูเขาล้อมรอบ	 มีทิวทัศน์สวยงาม	 

ที่สำาคัญเป็นเมืองผู้คนดี	 ผู้คนมีความ

เอื้ออาทรต่อกัน	มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	

ภูมปัิญญาทีห่ลากหลาย	เกดิกลุม่อาชพี

ในลกัษณะวสิาหกจิชุมชนข้ึนถงึ	17	กลุ่ม	 

หมอรอน	ใจกันทา	ผู้ประสานงาน
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สำาคัญแต่เพียงคนรุ่นหลังที่ เป็นเด็กและ 

เยาวชน	 อาจกล่าวได้ว่า	 ส่วนหนึ่งนั้นได้ถูก 

กระแสโลกาภิวัตน์ฉุดดึงพวกเขาไปเป็นทาส

ของสงัคมสมยัใหม	่ไมต่ระหนกัในความเป็น

รากเหง้าของตนเอง	 เห็นได้ชัดในเรื่องของ

การใช้ภาษา	 การแต่งกาย	 การใช้วิถีชีวิต

ประจำาวัน	 เสพติดอยู่กับค่านิยมสมัยใหม่	 

ไม่สนใจร่วมกิจกรรมในชุมชน

กิจกรรมเมือง	3	ดี	วิถีสุข	ซึ่งได้แก่	

พืน้ทีด่	ีสือ่ด	ีและภมูดิ	ีในชมุชนแห่งนีจ้งึตอ้ง

ให้ความสำาคัญกับภูมิดีในสัดส่วนที่มากกว่า	

“ภูมิ” ในที่นี้หมายถึงภูมิคุ้มกัน	

คณะทำางานในโครงการนี้ให้ความสำาคัญกับ

การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน

มากที่สุด	เพื่อให้พวกเขารู้รากเหง้า	รู้เท่าทัน 

ให้จงได้	กิจกรรมส่วนใหญ่จึงต้องเทนำ้าหนัก 

ไปท่ีพวกเขา	 จะทำาอย่างไรให้พวกเขา

ตระหนักรู	้มีความภาคภมิูใจในทอ้งถิน่ 

ของตน	 อีกทั้งยังต้องทำาหน้าที่เป็น

แกนนำาให้กับเด็กในรุ่นต่อไป	 เพื่อการ

อนรุกัษ	์สืบสาน	ฟ้ืนฟู	ถา่ยทอดความเป็น 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอันลำ้าค่าให้คงอยู่

นานแสนนาน

ท่ามกลางสถานการณ์การกดทับ	

เบียดขับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ 

เกดิขึน้ในทกุภาคของสงัคมไทย	คาดวา่ 

ชุมชนตำาบลปางหมูจะสามารถรักษา

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ให้กับ 

ลูกหลานได้อย่างยาวนานสืบไป	 ด้วย

ความเข้าใจ	 เข้าถึงของแกนนำาในการ

ขับเคล่ือน	 การวิเคราะห์สังคมอย่าง

สรา้งสรรค	์ประกอบกบัการพฒันาทีย่ดึ 

ความยั่งยืนเป็นหลัก

คณะทำางานขอขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ที่เล็งเห็นความสำาคัญใน

เรื่องนี้	จนเกิดโมเดลเมือง	3	ดี	วิถีสุข	ได้ส่งเสริมสนับสนุน 

ใหเ้กดิกจิกรรมด	ีๆ 	ขึน้ในชมุชนตำาบลปางหม	ูแมจ้ะประสบ 

ปัญหาในเร่ืองการบริหารจัดการอยู่บ้างก็ถือเป็นประสบการณ์

ของการทำางาน	 ในส่วนหลักการและเป้าหมายหลักของ

งานนั้นไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด	 คณะทำางานชุดใหม่ 

ซึง่ประกอบไปดว้ยผูน้ำาดา้นประชาสังคม	ดา้นการปกครอง

และด้านวัฒนธรรม	จะสานต่อโครงการเมือง	3	ดี	 วิถีสุข	 

ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ดีต่อไป
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“การมแีหล่งเรยีนรูด้า้นประวตัศิาสตร	์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่	อยา่งนอ้ย 

2	แหง่	มกีารผลติสือ่ท่ีเกีย่วขอ้งกับพืน้ท่ีทีไ่ดร้บัการเผยแพร	่มีการจัดนิทรรศการ

อย่างต่อเนื่องและเกิดหลักสูตรท้องถ่ินเก่ียวกับประวัติศาสตร์ท่ีนำาไปใช้ใน 

การเรียนการสอน”

ตำาบลเวียงเหนือ	เป็นตำาบลเล็ก	ๆ	ในอำาเภอปาย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มีอยู่ด้วยกัน	10	 หมู่บ้าน	 คนพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ท่ีมีศิลปะและ

วัฒนธรรมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	 สืบค้นประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปได้

กว่า	600	ปี

พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี : 3 ดี วิถีสุข 
ของเวียงเหนือ

3เสน่หเ์วียงเหนือ : 
เสน่หาชาติพันธุ์บนเส้นทางกว่า 600 ปี
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วัดศรีดอนชัยและวัดโป่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิด

แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะทำางานและชาวบ้านในชุมชน

ไดร้ว่มกันกำาหนดพืน้ทีท่ีจ่ะพฒันาเปน็แหลง่

เรยีนรูไ้ว	้2	แหง่คอื	วดัศรดีอนชยัและวดัโปง่ 

ซึ่งยังไม่เคยมีนิทรรศการถาวร	 อาจจะมีแค่

การจัดแสดงข้อมูลเป็นช่วง	ๆ	ชั่วคราว	จึง

มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาให้เกิดความ

ถาวรโดยการจัดแสดงไว้ในมุมใดมุมหนึ่ง

ให้เป็นมุมนิทรรศการประวัติศาสตร์	มี 

คิวอาร์โค้ด	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวและ

เด็ก	ๆ	ในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องราวของ

ตนเอง	 โดยพ้ืนที่น้ันมีท่านเจ้าอาวาส

พร้อมให้การสนับสนุนอยู่แล้ว
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หลักสูตรท้องถิ่น

แตเ่ดิมโรงเรียนยงัไมม่หีลักสูตรเก่ียวกับวฒันธรรมท้องถิน่เป็นแบบแผน	มแีตเ่พยีง 

การบูรณาการในการเรียนการสอน	 ในเบื้องต้นคณะทำางานร่วมกับศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียน	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	 ครู	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และ	 อบต.	 ได้ช่วยกันออกแบบ

และวางแผนการจัดการเรียนการสอนซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นภูมิดีที่ให้ปราชญ์ชาวบ้าน

มีบทบาทต่อการพัฒนา	มีการรวบรวมประวัติปราชญ์ทุกคนไว้	เช่น	พ่อบุญศรี	เน้นเรื่อง

ศิลปะการแสดงนกโต	หรือฟ้อนดาบซึ่ง

จะใหท้า่นเป็นส่ือให้กบัเด็ก	ๆ 	ได้เรยีนรู	้

“ดีนะ มันเชื่อมโยงได้กับการ

ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ เราอาจจะให้

ปราชญ์ชาวบ้านเขา้มาสอนดนตรีเขา

ก็ได้ ให้เขาฟื้นฟูและสืบทอดกันเอง

ก็ได้เป็นพี่สอนน้อง”

นายสมเกียรติ กิตติพูนพัฒน์ 

อดีต	ผอ.รร.บ้านเวียงเหนือ

นอกจากนีก้ย็งัมกีารผลิตส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับพ้ืนท่ีสรา้งสรรคม์กีารเผยแพรก่จิกรรม

ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งในเวลาต่อมาคณะทำางานได้กำาหนดเพิ่ม	“ประตูเมือง”	

ขึน้มาเป็นอีกพ้ืนท่ีหนึง่	โดยวางแผนออกแบบกจิกรรมใหค้นในชุมชนช่วยกนัปรบัภมิูทศัน์

ให้สถานท่ีมีความสวยงาม	 และอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทำาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

“ศักยภาพของพื้นที่	 รวมทั้งผู้นำาชุมชนและผู้นำาท้องถิ่นพร้อมมากในการที่จะ

ทำาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 แต่ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน	

ส่วนเรื่องหลักสูตรนั้น	ก็ยังต้องทำาให้ชัดเจนต่อไป”
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สื่อดทีี่นำาไปสูภู่มิดี
ผลลัพธ์ในแง่ของ	“สื่อดี”	ที่กำาหนด

ไว้	 คือ	 การมีช่องทางที่หลากหลายในการ

บอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนโดยตัวชี้วัด

สำาคัญคือ	 แกนนำาเด็กและเยาวชนและคน 

ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ	

ในเรื่องการสร้างแกนนำาเด็กและ

เยาวชนและคนในชุมชนที่มีความรู้เรื่อง 

การผลิตสื่อ	 และให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การผลตินัน้	กำาหนดกนัวา่จะทำา	“แผน่พบั”	

บอกเลา่ประวตัศิาสตรช์มุชน	ซึง่ภาคหีลกัที่

ใหก้ารสนบัสนนุเร่ืองการออกแบบหลักสูตร

และการจัดอบรม	ก็คือ	เครือข่าย	กศน.	

ส่วนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล	

โดยการสรา้ง	Facebook	Fanpage	แล้วให้

เดก็และเยาวชนได้จดัรายการวทิยอุอกเสียง 

ตามสาย	ซึง่แกนนำาเดก็และเยาวชนบางคน 

อาจมีทักษะอยู่แล้ว	 โดยขอความร่วมมือ 

จากสถานีวิทยุท้องถิ่น	

ให้จัดอบรมพัฒนา

แกนนำาเด็กและ

เยาวชน

“ทุกอย่างอยู่ในมือเราหมด

แล้ว เราจะเดินไปด้วยกันเรามีเล่ม

ประวัติศาสตร์เราจะเอามาทำาเป็น

หลักสูตร เรามีต้นกล้าเยาวชนท่ี

พัฒนาเขาได้ มีปราชญ์ชาวบ้านที่

พร้อมจะขับเคล่ือนไปด้วยกัน เรา

ใช้หลัก บ-ว-ร บ้านวัดโรงเรียน 

ร่วมด้วย ประเพณีวัฒนธรรมของ

เวียงเหนือเราไม่เคย

ขาดตกบกพร่อง 

โครงการ สสส. นีด้ี

แต่เราต้องมา 

R e s e t 

กัน” 

นายชัยรัตน์	ภัทรนรเศรษฐ์	
ประธานสภาวัฒนธรรม

ตำาบลเวียงเหนือ
นายจรัส	ชัยกุล
รองนายก	อบต.เวียงเหนือ
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วัดศรีดอนชัย ...วัดแห่งแรกของปาย 

วดัศรดีอนชยั เปน็ 

วัดที่โดดเด่นด้วยศิลปะ

เชียงแสน	 ภายในวัดมี 

วิหารเก่าแก่ที่ได้รับการ

บูรณะใหม่จนวิจิตร

ตระการตา	มี	

“พระสิงห์ปาย”	 เป็นพระประธานประดิษฐานไว้
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง



023 

วัดโป่ง ...ศูนย์รวมใจชาวไทใหญ่

วัดโป่ง	เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นด้วยศิลปะไทใหญ่โบราณ

ขนานแท้	ภายในวัดมี	“เจ้าพาราวั้น หรือ เจ้าพารา
ละออง (หลวงพ่อด้าย)” ที่หาดูได้ยากยิ่ง	เพราะสร้าง
จากดา้ยสายสญิจน์ลงอาคมท้ังยงัมคีมัภร์ีใบลานนบัรอ้ยฉบบั	 

สมบัติอันลำ้าค่าท่ีแสดงให้เห็นความเล่ือมใสศรัทธาของ	 

“ชาวไต”	ที่มีต่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน
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เวียงเหนือบ้านฉัน*

(สร้อย) 	 มาเที่ยวบ้านฉันกันไหม	ที่อำาเภอปาย	ตำาบลเวียงเหนือ

	 นำ้าจิตนำ้าใจ	เอื้อเฟื้อ	เรามีเหลือเฟือ	ช่วยเหลือ	แบ่งปัน

	 ฉันจะเล่า	ฉันจะเล่า	ถึงความเป็นมาบ้านฉัน

ตอน 1	 เป็นชุมชนดั้งเดิม	ความเป็นมาเนิ่นนาน	หกร้อยกว่าปีผ่าน	ยังคงมีร่องรอย

	 ประตูโบราณรอบทิศ	รายล้อมคูเมืองใหญ่น้อย	 เรื่องราวที่ได้เรียงร้อย	 เป็น 

	 ตำานานบ้านฉัน	 ครั้งสงครามบ้านดอน	 เจ้านครเชียงใหม่ตีพม่าแตกพ่าย	 

	 หนีไปทางประตูม่าน	แม่ทัพหนีลงทิศใต้	จึงได้ต่อสู้กันจนถึงแก่อาสัญ	ตรงที ่

	 ประตูดำา	 ปี	2054	 เจ้ามหาชีวิต	 รับพระราชทานนามเป็นเจ้าชัยสงคราม	 

	 สร้างวัดศรีดอนชัย	สร้างประตูเวียงหลง	อีกทั้งประตูชัยตั้งชื่อบ้านเวียงใหม่	 

	 ใช้แทนบ้านดอน

 (สร้อย) 

ตอน 2	 ปี	2090	คนพืน้เมอืงเดนิไพรจากนครเชียงใหม	่อาศยัสรา้งถิน่ฐาน	จนผูส้รา้ง 

	 เวยีงใหม	่เจ้าชัยสงครามอาสัญเสดจ็สู่สวรรค	์ในปเีดียวกนัถดัมา	พม่ารกุราน 

	 อีกครัง้	หวงัยดึเอาเมอืงเวยีงใหมเ่จา้กรงุอังวะไดใ้จเกณฑ์คนยดึครองอกีครา 

	 พระนเรศวรทราบข่าว	 ยกทัพมาตีพม่าพระเจ้ากรุงอังวะจึงยกทัพกลับไป 

	 ปี	2194	 เจ้าแก้วเมืองมาได้ครองเวียงใหม่	 วิหารโบสถ์พม่าทำาลาย	 บูรณะ 

	 สร้างสรรค์จากชื่อบ้านเวียงใหม่	 กลายเป็นเวียงเหนือแต่นั้นเป็นตำานาน 

	 บ้านฉัน	เล่าขานสืบมา

 (สร้อย) 

ตอน 3	 เวียงเหนือปัจจุบัน	 โบราณสถานยังมีประตูเมืองคู่วิถี	 เรื่องราวของความ 

	 เป็นมา	 ประวัติศาสตร์ชัดเจน	 วัฒนธรรมลำ้าค่าที่สืบทอดกันมา	 หลายอายุ 

	 คนผา่นไป	วดัศรดีอนชยั	และพระสิงหป์าย	ลว้นมคีวามหมายเปน็ศนูยก์ลาง 

	 รวมใจ	เป็นมรดกลำ้าค่า	ให้เราสืบทอดเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่	ไว้บน 

	 แผ่นดินนี้	 ปี	2558	 จึงร้อยเรียงเรื่องราวที่ยังเป็นตำานาน	 เล่าสู่ลูกหลาน	 

	 ผ่านมาหกร้อยกว่าปี	 เปิดม่านบ้านเวียงเหนือ	 บ้านฉันมีของดี	 ตำานานที่ 

	 ยังคงมีเรื่องราวประตูโบราณ
*	เป็นผลงานหนึ่งจากโครงการ	3	ดี	วิถีสุข

	คำาร้องและทำานอง	โดย	เจริญศักดิ์ เลิศมงคล 
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ตำาบลสาวะถี	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 มี	 “วัดไชยศรี”	 เป็นศูนย์รวมใจ	 

ม	ี“พระครบูญุชยากร”	เปน็พระนกัพัฒนาท่ีหลอมรวมพลงัการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น 

มาสร้างชุมชน	3	ดี	วิถีสุข	เป็นที่มาของ	“สินไซโมเดล”	ภายใต้ความร่วมมือของบ้าน	

วัด	โรงเรียน	มหาวิทยาลัย	หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น	

“สินไซโมเดล” 

สามดีที่ “สาวะถี”4
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านสาวะถี วัดไชยศรี โนนเมือง และ

เหล่าพระเจ้า จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ทีเ่ช่ือมต่อกนัดว้ยเสน้ทางจกัรยาน มีสือ่ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความเปน็มา และ

มัคคุเทศก์น้อยคอยหนุนนำาทาง

เหล่าพระเจ้า 
“เหลา่พระเจ้า”	เป็นสถานท่ีท่ีมพีระพุทธรปูอันเปน็ตวัแทนพระพทุธเจา้ประดษิฐาน 

อยู่	คนลาวและคนอีสานสมัยก่อนนิยมเรียกพระพุทธเจ้า	หรือพระพุทธรูปว่า	“พระเจ้า”	

จึงเรียกสถานที่ที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นี้ว่า	“เหล่าพระเจ้า”



บทเรียน
 ชุมชน

ดี

วถิ
สีขุ

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี” 026 

โนนเมือง 
“โนนเมือง” เป็นเนินสูงกว้างใหญ่หลายสิบไร่	 ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ

ประมาณ	700	 เมตร	 พื้นที่ลาดเอียงจากตะวันตกไปยังตะวันออก	 มีห้วยกลางทุ่งและ

ห้วยใหญ่เป็นแหล่งนำ้าหล่อเลี้ยง	 ในอดีตเป็นป่ารกที่น่ากลัว	 เช่ือกันว่าผีดุเน่ืองจากเป็น

เมืองเก่าท่ีมีถ้วยชามเครื่องใช้ดินเผาของคนโบราณ	 มีใบเสมาหินทรายกระจายอยู่เต็ม

พื้นที่	ตำานานเล่าขานกันถึงที่มาของชุมชนสาวะถีว่ามี	“คุณปู่”	3	คน	บรรพบุรุษของชาว 

สาวะถ	ีตาม	“ชา้งตกมนั”	มาตวัหน่ึงเมือ่ถงึทีน่ีช่า้งหยดุ	คนกห็ยดุตาม	จงึได้พบกบัเมอืงเกา่ 

แห่งนี้และด้วยเห็นเป็นทำาเลที่ดี	 ผู้คนจึงพากันอพยพโยกย้ายมาต้ังถิ่นฐานอยู่รายรอบ	

เกิดเป็น	“ชุมชนสาวะถี”	มาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวะถ ี
โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี	้เดมิทเีปน็อาคารเรอืนไมข้องโรงเรยีนบา้นสาวะถ	ีทีถ่กูปรบัจาก

ห้องเรียนมาเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงสะสมอุปกรณ์	 ข้าวของเครื่องใช้	 บอกเล่า 

ประเพณี	 ฮีต	12	 คอง	14	 วิถีชีวิตและเรื่องราวของ	 “สินไซ”	 วรรณกรรมสุดคลาสสิก	

ปลุกจิตสำานึกรักบ้านเกิด	

สิมวัดไชยศรี 
วัดไชยศรี	เป็น

วัดเก่าแก่อายุนับร้อยปี	

มี	“โบสถ์”	หรือ	“สิม”	

ที่ แต่ เดิมมุ งหลั งคา

ด้วยแผ่นไม้ตามแบบ

สถาปัตยกรรมอีสาน

ดั้งเดิม	 ต่อมาได้ทำานุ-

บำารุงขึ้นใหม่เป็นสไตล์

รัตนโกสินทร์ร่วมสมัย	 มีจิตรกรรมฝาผนังหรือ	 “ฮูปแต้ม” 

อยู่รายรอบโบสถ์	 แต้มแต่งไว้ด้วยเส้นสีที่ยังคงความชัดเจน	

สดใส	 บอกเล่าเรื่องราวของสินไซ	 วรรณกรรมสร้างสรรค์

คุณธรรม	



027 

3 ดี มีที่มาจากเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนอีสาน

ชุมชนบ้านสาวะถีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมือง	3	ดี	วิถีสุข	นับแต่ปี	 

พ.ศ.	2558	 เป็นต้นมา	 โดยการดำาเนินงานร่วมกันของเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรม 

สร้างเสริมสุขภาพ	ภาคอีสาน	(9	กลุ่ม)	กับชุมชนบ้านสาวะถี	โดยมีวัดไชยศรีเป็นพื้นที่

ปฏิบัติการ	

ชุมชนสาวะถีมีรากฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่ดีงามนับเนื่องจากอดีต มีปราชญ์ 

ผู้นำาชุมชน พระสงฆ์เป็นผู้นำาที่เข้มเข็ง มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีศิลปะที่โดดเด่น 

ที่เป็นอัตลักษณ์สำาคัญในชุมชน อันเป็นองค์ประกอบที่สามารถเช่ือมโยงแนวคิดเมือง 

3 ดี (พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี) ได้อย่างชัดเจน 

การเริ่มต้นโครงการเมือง	3	 ดีในปีแรก	 ผู้ดำาเนินโครงการและตัวแทนเครือข่าย 

สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสานที่ได้ไปศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้วรรณกรรมสินไซ 

ใน	 สปป.ลาว	 มาแล้วได้ร่วมกันคิด	 ร่วมวางแผนกับชุมชนบ้านสาวะถี	 โดยมีพระครู 

บุญชยากร	เป็นที่ปรึกษา	และมีวัดไชยศรีเป็นพื้นที่กลางในการดำาเนินงาน	

ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าฮูปแต้มสินไซบนผนังสิมวัดไชยศรี	 สามารถเป็น 

แกนกลางในการเรียนรู้	และพัฒนา	ซึ่งที่ผ่านมาฮูปแต้มสินไซของวัดไชยศรีได้ถูกนำาไป

ประยุกต์ปรับใช้ในการพัฒนาเมือง	(นครขอนแก่น)	ผ่านนโยบาย	“สินไซ	:	ยุทธศาสตร ์

การพัฒนานครขอนแก่น”	ระหว่างปี	2550-2554	มาแล้ว	แต่ทว่ากระบวนการดังกล่าว	

ยังไม่ได้เชื่อมโยงกลับมายังเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี	 แต่อย่างน้อยกระบวนการดังกล่าว

ก็ได้ช่วยกระตุ้นจิตสำานึกของคนในพื้นที่ให้เห็นความสำาคัญของมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมของตนเอง	 และเกิดความภาคภูมิใจ

แม้ว่าจะยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงก็ตาม

เติบโตทุกก้าวย่าง 
โครงการเมือง 3 ดี วิถีสุข : สินไซ

โมเดลแห่งบ้านสาวะถ ี ระยะที่ 1	 จึง
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 ชุมชน
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การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี” 028 

มุ่งเป้ากลับไปที่เด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้าน 

สาวะถ	ีคอื	โรงเรยีนบา้นสาวะถี	(สาวตัถีราษฎร์

รังสฤษฏิ์)	 ระดับประถมศึกษา	 และโรงเรียน 

สาวะถีพิทยาสรรพ์	(ระดบัมธัยมศกึษา)	ใหไ้ดร้บั 

โอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวของตนเองผ่าน

วรรณกรรมและจิตรกรรม	 ฮูปแต้มเรื่องสินไซ	

ที่โดดเด่นเป็นสง่าคู่กับวัดไชยศรีและชุมชน 

สาวะถีมาร่วมร้อยปี	 โดยมีภาคีเครือข่ายสื่อ

ศลิปวฒันธรรมชมุชนอสีานท่ีมปีระสบการณใ์น

แต่ละพื้นท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการทำางาน

สื่อศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนหรือส่ือพ้ืนบ้าน	

มาเป็นวิทยากรร่วมปฏิบัติการกับผู้รู้ในชุมชน	

ในระยะนี้	 ถือว่ายังเป็นการทดลอง 

นำารอ่งการแสวงหาแนวทางทีเ่หมาะสมทัง้เรือ่ง

การใชส้ือ่	และวธิกีาร	ตลอดจนกลุ่มเปา้หมาย	

และเพ่ือให้เกิดการขยายการรับรู้ออกไปยัง

พ้ืนที่ใกล้เคียง	 จึงได้เชิญโรงเรียนในพื้นที่อีก	

3	โรงเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์	 เพื่อปรับฐาน

การรับรู้ให้สัมพันธ์กันก่อนที่จะเชิญเข้า

ร่วมปฏิบัติการในระยะที่	2	

พอถึงระยะที่ 2	 ผู้ดำาเนิน

โครงการได้ร่วมประชุมกับตัวแทน

ชุมชนในการแสวงหาแนวทางความ

ต้องการร่วมกัน	 จึงลงความเห็นว่า

ควรทีจ่ะนำาตน้ทนุทางศิลปวฒันธรรม

ในท้องถิ่นมาขยายผล	 ประกอบด้วย	 

การต่อยอด	 เรื่องของหมอลำาจาก	

“หมอลำาพันปี” ( ผู้ สูงอายุ	 อดีต

หมอลำาเก่า)	 ส่งต่อสู่	 “หมอลำาสินไซ

น้อยร้อยปี”	 (เด็กนักเรียนโรงเรียน

บ้านสาวะถี)	 การสานต่อกิจกรรม

หนังประโมทัยท่ีเริ่มต้นเอาไว้แล้วใน

ส่วนของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์	

(มัธยม)	 ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 

การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 โดยนำา 

ลวดลายฮูปแต้มสินไซมาสร้างอัต-

ลักษณ์	 และเพิ่มเติมในส่วนของ

กิจกรรมการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น

สินไซสำาหรับครู	 เพ่ือใช้เป็นฐานของ

การเรียนรู้ในโรงเรียนต่าง	ๆ	ให้เกิด

ความยัง่ยืนตอ่ไปโครงการระยะที	่2	นี ้

ไดด้ำาเนินควบคูไ่ปกบั	โครงการตัวช้ีวัด 

เมือง	3	ดี	วิถีสุข	บ้านสาวะถี	ซึ่งเป็น

โครงการที่เข้ามาหนุนเสริมให้การ

พัฒนาชุมชนสาวะถี	 ภายใต้แนวคิด

เมือง	3	 ดีให้บรรลุผล	 โดยมุ่งเป้า 

ไปในส่วนที่ยังไม่ได้ดำาเนินการ	 หรือ

ดำาเนินการแล้วยังไม่เห็นผลชัดเจน	
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ส่วน โครงการตัวชี้วัดเมือง 3 ดี 

วิถีสุขในครั้งนี้ คือ	 อีกหนึ่งโครงการที่ดึง

ความโดดเด่นของชุมชนน้ีออกมา	โดยเฉพาะ

การมีโอกาสสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ของคนท่ีนี่ว่าเป็นใครมาจากไหน	 ชุมชน 

ตั้งมาได้อย่างไร	 ประวัติชุมชน	 ประวัติ 

สถานท่ีสำาคัญ	 รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่

สำาคัญ	 ๆ	 ผ่านกระบวนการสืบค้น	 โดยมี

คนในชุมชนทุกกลุ่มอายุร่วมกันปฏิบัติการ	

หนุนเสริมโดยผู้รู้	 เช่น	 ปราชญ์ท้องถิ่น	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ครู	อาจารย์	พระภิกษุ	ฯลฯ

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น	 เพื่อการก้าวสู่ 

ชุมชนสร้างสรรค์	คือ	เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 

และชุมชนแห่งนี้ได้ก้าวสู่จุดหมายนั้นแล้ว	 

รอเพยีงผูส้นใจมาเยอืนมาศกึษาเรยีนรู	้และ 

นำาไปสูก่ารสง่ตอ่	“โมเดลตน้แบบ”
“ครั้งน้ีเป็นการทำาเรื่องราวประวัติ-

ศาสตร์อย่างเป็นทางการท่ีมีความสำาคัญ	

อาจมีบางคนแย้งว่าเรื่องชื่อบ้านนามเมือง	

ผ่านมา	70	ปีแล้วจะมาสนใจทำาไมว่าเขียน

แบบไหน	 แต่อาตมากลับคิดว่าต่อไปลูก-

หลานเขาตอ้งศกึษา	จากนีเ้ราตอ้งทำาขอ้มลู

ให้ถูกต้อง	ถามว่าเป้าหมายเหล่านี้ถูกต้อง

ไหม	แน่นอนอาจไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์	

แต่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการยอมรับที่สุด

ครั้งหนึ่ง	โรงเรียนสามารถเอาไปใช้สอนใน

โรงเรียนได้	 เพราะมีการรับรองจากผู้ใหญ่	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 ประธานสภาวัฒนธรรม	

เจ้าอาวาส	ถ้าในอนาคตมีข้อมูลการขุดค้น 

พบอะไรใหม่	 ๆ	 เราก็กลับมาประชุม 

ปรับเปลี่ยนกันอีกรอบ	 โดยปรับจากฐาน

ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป	

อาตมาหวังว่าจะสามารถทำาออก

มาเป็นหนังสือได้	 แต่กว่าจะเป็นหนังสือ 

ได้ต้องได้รับการรับรองข้อมูล	กลั่นกรอง

กันก่อน	 สมัยก่อนมีข้อบกพร่องเพราะ 

ไม่มีการบันทึก	 ต่อแต่น้ีไปต้องมีการ

บันทึกภาพ	 หนังสือ	 เอกสารประกอบ	

วนันีเ้ปน็วนัสำาคญัของบา้นสาวะถทีีจ่ะได้

มาสรุปร่วมกัน”

พระครูบุญชยากร 

เจ้าอาวาสวัดไชยศรี,	

เจ้าคณะตำาบลสาวะถี	เขต	1	

ที่ปรึกษาโครงการ

พระครูบุญชยากร	
เจ้าอาวาสวัดไชยศรี
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“ชุมชนน้ีมีภูมิดี	 มีของดีในชุมชน	 มีผู้ก่อการ 

จากภายนอกท่ีให้ความสนใจที่มากระตุ้นเร้าชุมชนแห่งน้ี	

ความน่าสนใจ	 คือ	 ชุมชนสามารถที่จะต่อยอดกับทางทีม 

นักวิชาการได้	ทราบว่าทำางานกันมาหลายยุคแล้วสามารถ

ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้	ความน่าสนใจต่อไปคือถ้าชุมชน

มคีวามเขม้แขง็จะออกแบบเรือ่งการจดัการตนเองอยา่งเปน็

ระบบได้ด้วย	พลังของท่านดีมากไม่ว่าจะเป็นปราชญ์	วัด	คนรุ่นใหม่	ครู	เด็ก	ๆ	ต่อไป

ท่านสามารถเป็นชุมชนที่สามารถจัดการตนเอง	โดยที่ไม่จำาเป็นต้องง้อรูปแบบการเมือง

การปกครองท่ีเขาทำาเลียนแบบกันมาหรือแบบท่ีส่วนกลางเป็นคนคิดให้	 เราสามารถ 

ตั้งรับจัดการแล้วทำาในเชิงรุกออกไปข้างนอกได้”

อ.กันตา วิลาชัย 

รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

วิทยากรกระบวนการ	

“ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามา

เป็นส่วนร่วมในขบวนการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการทำา

ประวตัศิาสตรข์องบา้นสาวะถ	ีนบัวา่เป็นเรือ่งท่ีดแีละสำาคญั

เป็นอย่างยิ่งท่ีจะทำาให้ชาวสาวะถีได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของการสร้างบ้านแปลงเมือง	เร่ิมต้ังแต่ยุคโบราณ	

ซึ่งในสมัยนั้นยังมีหลักฐานที่สำาคัญหลายอย่างที่ยังปรากฏ

ให้เห็นเป็นที่ชัดเจน	ไม่ว่าจะเป็นอุ่มบักป้อม	โนนเมือง	เหล่าพระเจ้า	สิมวัดไชยศรี	และ

สิมวัดโพธิ์ชัย	ตลอดทั้งมีวัฒนธรรมที่นำามาปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดทำาครั้งนี้	คือหนึ่งมีหลักฐานประวัติ

ความเป็นมาที่ชัดเจนของบ้านสาวะถี	 สองทำาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัต ิ

ความเป็นมาของภูมิลำาเนาตัวเอง	 สามทำาให้คนภายนอกท่ีเข้ามาศึกษาได้เรียนรู้ถึง 

ความเป็นมาของบ้านสาวะถีได้อย่างถูกต้อง	โดยอาศัยแม่บทของประวัติศาสตร์ฉบับนี้”	

นายไกรยสิทธิ์ สุวรรณวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลสาวะถี	เขต	1
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“การชำาระประวตัขิองชมุชนสาวะถคีรัง้นี	้ผูเ้ขา้รว่ม 

ชำาระต่างก็เสาะแสวงหาถึงภูมิที่ตั้งแห่งชุมชนอย่างเป็น

ธุระ	 เพื่อจะได้รวบรวมสิ่งที่ได้เชื่อมให้ติดกับสิ่งที่เป็นเค้า

ประวัติศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ทั้งหมดที่ต่างได้มาเป็น 

สิ่งที่ใกล้เคียง	สอดคล้องหลายแห่ง	จึงพอจะเป็นหลักฐาน 

ประกอบได้ว่า	 “ชุมชนสาวะถี	(สาวัตถี)”	 มีแหล่งกำาเนิด

อย่างน้ัน	จากการชำาระประวัติชุมชนคร้ังน้ีแม้จะเป็นคร้ังแรกท่ีได้ทำาเป็นระบบ	องค์ประกอบ

รายละเอียดบางอย่างของชุมชนอาจไม่สมบูรณ์ทุกประเด็น	 แต่เชื่อว่าจะเป็นเอกสาร

อ้างอิงหรือยืนยันได้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลต่อไป	 โอกาสต่อไปหากมี

คณะบุคคลจะสืบทอดโดยการชำาระเป็นช่วง	ๆ 	ก็จะง่ายต่อการสืบค้นและเป็นประโยชน์

ร่วมกันสืบไป”

นายประมวล เจริญสุข

ผู้ใหญ่บ้านป่าหม้อ	(สาวะถี)	หมู่ที่	6	

“โครงการน้ี	 เป็นโครงการท่ีดีมากไม่ค่อยจะมี

โครงการในลักษณะนี้	 ถ้าทำาต่อไปจะก่อประโยชน์เพ่ือ 

ลูกหลานให้ลูกหลานได้สืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมต่อไป	 

พ่อใหญ่ภูมิใจมากที่สุด	ขอให้พยายามทำาไปเรื่อย	ๆ	ช่วง

แรก	ๆ 	อาจจะยากกอ่นเป็นธรรมดา	ดังคำาโบราณว่า	“คดิเรว็ 

ทำาเร็วผิดพลาด	 คิดช้าแต่ทำาเร็วไม่ผิดพลาด	 ถ้ารักษา 

ตรงนี้ได้จะสำาเร็จ”

คุณตาคำาไหล แสงสีเรือง

ปราชญ์ชาวบ้าน

 

“บ้านสาวะถีเป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และ

ความเป็นมาที่ยาวนานหลายช่ัวอายุคน	 ผมเองได้เข้ามา

ทำางานในชมุชนแหง่นีต้ัง้แตวั่นที	่15	พฤศจกิายน	2555	ได้ใช้

เวลาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

และใกลช้ดิ	แตเ่นือ่งจากสาวะถมีีประวัติศาสตรแ์ละตำานาน
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แห่งชุมชนที่ยาวนาน	 การที่จะเรียนรู้สาวะถีให้บรรลุและกระจ่างในเวลาอันสั้นคงเป็น 

ไปได้ยาก	

เพราะจากประวตัศิาสตรช์มุชนทีเ่ปน็เพยีงคำาบอกเลา่ตอ่	ๆ 	กนัมา	หรอืจากการ

บันทึกของผู้เฒ่าคนเก่าแก่ในชุมชนที่ยังไม่ได้มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบจะกลายเป็น

ประวตัศิาสตรช์มุชนสาวะถท่ีีปรากฏเป็นเอกสารชดัเจนและสมบรูณม์ากขึน้	แมอ้าจจะไม่

ครบถว้นสมบรูณท์ีส่ดุ	แตก่ถ็อืไดว้า่การชำาระประวตัศิาสตรช์มุชนคราวนีเ้ปน็การเริม่ตน้ 

ที่ดี	ชนรุ่นหลังแห่งบ้านสาวะถีจะได้นำาบันทึกนี้ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อต่อยอดในอนาคต

ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านสาวะถี	(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนสาวะถี	 ผมได้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำาวันลงในสมุดหมายเหตุ	 ดังนั้น

สมุดหมายเหตุของโรงเรียนจึงเป็นเอกสารสำาคัญอีกส่วนหนึ่งในการชำาระประวัติศาสตร์

ชุมชนสาวะถีในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะทำางานที่เข้มแข็งทุกท่าน	การศึกษาและรวบรวมประวัติศาสตร์

เปน็เรือ่งยากเพราะเปน็เรือ่งราวท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน	แตด่ว้ยความรว่มมอืของทกุฝ่าย

ทำาให้การชำาระประวัติศาสตร์ชุมชนสำาเร็จลุล่วงด้วยดี	 สาวะถีเป็นชุมชนที่อาจจะเรียก

ให้เข้าใจสั้น	ๆ	ได้ว่าเป็นเมือง	3	ดี	อันประกอบด้วย	สื่อดี	ภูมิดี	พื้นที่ดี	และที่สำาคัญ 

สาวะถจีะไมจ่บสิน้	ณ	เพยีงเวลานี	้แตส่าวะถจีะเปน็เหมอืนสิง่มีชีวิตทีต้่องอยูใ่นสังคมโลก 

ต่อไปอีกยาวนาน”

นายวรศิลป์ นิลเขต

ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี

 

“ดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	 เป็นโอกาสดี

ที่มีองค์กรเอกชน	นักวิชาการ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ได้มามี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สาวะถี	 ตามข้ันตอน

ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ	

ฝกึฝนใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู	้จดัเกบ็ขอ้มลู	การนำาเสนอขอ้มลู	

นักเรียนกล้าแสดงออก	ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

สิ่งที่โรงเรียนได้รับ	คือกระบวนการจัดการเรียนรู้	ชุมชนได้รับ	คือ	ข้อมูลประวัติศาสตร ์

ของชุมชนท่ีทุกคนมสีว่นรว่ม	มนีกัวชิาการมาชว่ยศกึษาคน้ควา้	รวบรวมไวเ้พ่ือเปน็ 

สือ่การเรยีนรูข้องชมุชนตอ่ไป	นกัเรยีนไดม้ปีระสบการณ	์ไดม้กีารแลกเปลีย่น 
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เรยีนรูใ้นสงัคม	มเีดก็และเยาวชน	ผูใ้หญใ่นชมุชน	คร	ูและพระภกิษ	ุพรอ้มทัง้นักวชิาการ	

ทำาให้สาวะถีมีประวัติศาสตร์ที่มีข้อมูลครบเกือบทุกด้าน	 เพื่อไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ 

ชุมชนของสาวะถีด้วยความภาคภูมิใจ	 รู้จักรากเหง้าของตนเอง	 มีความภาคภูมิใจ	 

มคีวามสงา่งามอยูใ่นสังคมอยา่งมคีวามสุข	ส่ิงท่ีอยากให้เกดิขึน้ในอนาคต	ขยายการเรยีนรู ้

ประวัติศาสตร์ของตำาบลสาวะถี	โดยผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	เพ่ือสร้างให้ตำาบลสาวะถี

เป็นตำาบลที่โดดเด่นเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป็นรากฐานของการพัฒนาต่อไป”

ครูมาลี เสาร์สิงห์ 

ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์	

 

“เป็นคนบ้านสาวะถีโดยกำาเนิด	 เกิดที่บ้านสาวะถี	

หมู่ที่	6	ตอนนั้นเป็นบ้านป่าหม้อ	หรือบ้านน้อย	บรรพบุรุษ

เดิมย้ายมาจากศรีสะเกษ	 ได้รู้ว่าบ้านสาวะถี	 มีสถานท่ี 

ที่คนในชุมชนยึดถือเป็นพ้ืนที่ที่ศักดิ์สิทธิ์	 เช่น	 โนนเมือง	 

อุม่บกัปอ้ม	อุม่ปูต่า	ทัง้	3	แหง่นีอ้ยูท่างทศิเหนอืของหมูบ้่าน	

และยังมีเหล่าพระเจ้า	อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน	

ชุมชนบ้านสาวะถี	มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	โดยการยึดวัดเป็นจุดศูนย์กลาง	ในการ 

พัฒนาด้านจิตวิญญาณ	 ประเพณีวัฒนธรรม	 ฮีต	 12	 เป็นสิ่งที่ชุมชนบ้านสาวะถี	 

ได้สืบสาน	 ยึดถือ	 และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน	 ดีใจ 

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องราวของชุมชนบ้านสาวะถี”

นางนงนุช ศิริภูมิ

ครูโรงเรียนบ้านสาวะถี	

“ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่ียวกับโนนเมือง	 พิพิธภัณฑ์	 สิมวัดไชยศรี	 และ 

เหลา่พระเจ้า	วา่ยงัมเีรือ่งราวทีถ่กูบนัทกึไวแ้ละทางประวัตศิาสตรข์องชมุชนอีก	เราเข้าใจ 

แลว้วา่สมยักอ่นแตกตา่งจากสมยัน้ีมาก	มชีวีติการเป็นอยูอ่ยา่งไรในการพฒันาของชมุชน 

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	 สำารวจจริง	 เรียนรู้จริง	 และได้นำามาเสนอให้ปราชญ์

ชาวบ้านรับฟัง	 และฟังเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้น	 เพื่อให้เราได้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟัง

และอนุรักษ์สืบต่อไป”

น.ส.อินธิรา อินพวง 

โรงเรียนบ้านสาวะถี

“ได้รู้จักฮีต	12	 คอง	14	 ในแต่ละเดือน	 ได้รู้จักประวัติชุมชนมากขึ้น	 ได้เห็น 

ความแตกตา่งจากคนสมยัโบราณและคนปจัจบุนั	รูทิ้ศทางการพัฒนาชุมชนต่อไป	ได้รูจ้กั

วฒันธรรมท่ีบรรพบุรษุสบืต่อมา	ไดรู้จ้กัพพิธิภณัฑม์ากยิง่ขึน้	รูว้า่เสมาคอือะไร	สามารถ

ทำาให้พวกเราอยากอนรุกัษ์สืบตอ่ไป	ไมใ่หใ้ครมาทำาลาย	ไดรู้จ้กัความเปน็มา	ความสำาคญั 

ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร	 และร่วมกันอนุรักษ์อย่างไร	 รู้ว่าบ้านสาวะถีเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ได้รู้ชื่อวัดไชยศรี	ชื่อบ้านสาวะถี	และวรรณกรรมเรื่องสินไซมีความหมายอย่างไร”	

ด.ญ.ทิฆัมพร ธงอาษา 

โรงเรียนบ้านสาวะถี

“ได้รู้จักประวัติหมู่บ้านสาวะถีและรู้จักความเป็นมาของสิมไชยศรี	 โนนเมือง	

เหล่าพระเจ้า	 และพิพิธภัณฑ์	 ซึ่งรู้ได้จากการแบ่งกลุ่มเพื่อไปหาข้อมูลแล้วเอามาเป็น

แผน่นำาเสนอผลงานของกลุม่	ใหเ้ข้าใจวา่เราเขา้ฐานไปเพือ่หาข้อมูลแล้วเราได้อะไรกลับ 

มาบา้ง	สนกุไดค้วามรูจ้ากกลุม่ตา่ง	ๆ 	โดยการนำาเสนอทำาให้ทุกคนกล้าคดิกล้าแสดงออก

ต่อหน้าผู้คน	 และได้หาความรู้จากคนในหมู่บ้านสาวะถีว่าเราจะมีการอนุรักษ์สถานท่ี

สำาคัญต่าง	ๆ	ได้อย่างไร”

ด.ญ.เจนจิรา สุดตา 

โรงเรียนบ้านสาวะถี
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“ได้เข้าร่วมทำากิจกรรมกับพี่	 ๆ	 เพื่อน	 ๆ	 ทุกคน	 ต่ืนเต้นมากครับรู้สึกสนุกดี	

ได้เจอเพื่อน	ๆ	พี่	 ๆ	 ดีใจที่ได้มาเข้าค่ายในวันนี้	 ได้จดอะไรมากมาย	 ได้ความรู้จาก

การเข้าค่ายประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านสาวะถี	การพัฒนาเมืองยุคอดีต	ยุคกลาง	ยุคใหม่	 

ยุคปัจจุบัน	มีสระนำ้าชุมชน	หมู่บ้านเศรษฐี	กลุ่มคนขอนแก่น	กลุ่มบ้านทุ่ม	กลุ่มบ้านว่า	

กลุม่การปกครองในรูปแบบต่าง	ๆ 	ฮตี	12	คอง	14	พทุธศลิป	์สิม	ประติมากรรม	หอแจก	 

ฮปูแตม้สนิไซ	มา้ไม	้กวางไม	้แรดไม	้มา้ไม	้หมอลำาเรือ่ง	หมอลำาพืน้บา้น	ตำานานช้างตกมนั 

คือ	เหล่าพระเจ้า”	

ด.ช.รัฐนันท์ ศรีพุทรา

โรงเรียนบ้านสาวะถี

“การที่เราได้ประโยชน์จากวัตถุโบราณก็มาจากบรรพบุรุษ	 ทำาให้เรามีแนวทาง

ในการพัฒนา	เราก็เกิดความภาคภูมิใจที่มีประวัติศาสตร์ชุมชนอันลำ้าค่าและหากเราไม่

สานตอ่ก็จะถกูลมืเลือน	เดีย๋วนีห้ากใครมาภาคอีสานสนใจจติรกรรมตอ้งนกึถงึวดัไชยศร	ี

ประวตัศิาสตรบ์อกเรือ่งราวตา่ง	ๆ 	ทีค่วรศกึษาหาความรู	้ภาคอสีานมแีนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงมาพัฒนา	 การมาอบรมครั้งนี้ได้รู้ว่าชุมชนของเรามีเรื่องราวมากมายให้เราได้

ศกึษา	ทัง้ฮูปแตม้	พพิธิภณัฑ	์โนนเมอืง	เหล่าพระเจา้	บา้นสาวะถมีีความสำาคญัอยา่งไร	”	

“ความเป็นแหล่งเรียนรู้	 เป็นสมบัติลำ้าค่าของชุมชน	 ประวัติศาสตร์มีเพื่อให้ 

คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา	และเมื่อรู้จักอดีตก็จะทำาให้เรารู้ทิศทางการพัฒนาชุมชนศิลปะวัตถ ุ

อาจสูญหายไปแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่เรียนรู้เพื่อให้เกิดความภูมิใจและสืบสานต่อไป 

หากเรารู้จักประวัติชุมชนเราก็สามารถทำาประโยชน์ให้ชุมชนได้”

ด.ญ.อภิชญา คำาพั้ว

โรงเรียนบ้านสาวะถี

ป้ายบอกสถานที่สำาคัญของชุมชนสาวะถี
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ในวันนี้ชุมชนสาวะถี 

แห่งนี้	 ได้เป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้	 และชุมชนท่ีพร้อม

ต้อนรับนักท่องเที่ยว	 โดย

ผลสัมฤทธิ์ จากโครงการ 

ตัวชี้วัดเมือง	3	 ดี	 ได้มีการ

ทำาป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวที่สำาคัญของชุมชน	 

พร้อมกับทำาคลิปวิดีโอเผยแพร่ 

ดว้ยฝมีอืของเดก็และเยาวชน 

ในพื้นที่	 เพื่อประชาสัมพันธ์ 

ถึงสถานท่ีสำาคัญของชุมชน 

ลงใน	 facebook	 ชื่อเพจ	

สินไซโมเดล	 โดยมีเรื่องราว

ของสถานท่ีสำาคัญ	 ๆ	 ทั้ง 

วดัไชยศร	ีเหลา่พระเจา้	โนน-

เมือง	 และพิพิธภัณฑ์

ภูมิปัญญาสาวะถี	 เผยแพร่อยู่ในน้ันด้วย	 รวมถึงมี 

แผ่นพับบอกประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่าง	 ๆ	

และแผนที่เชื่อมร้อยจุดสำาคัญ	ๆ	 เพื่อให้ผู้สนใจได้มา

เรียนรู้ร่วมกันในอนาคต

อาจารย์สุมาลี	สุวรรณกร
ผู้ประสานงาน

ผศ.ดร.ทรงวิทย์	พิมพะกรรณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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“ตาเมียง” 
เมืองดีที่มีภูมิ5

ตำาบลตาเมียง	 อำาเภอพนมดงรัก	 จังหวัด

สุรินทร์	 เป็นตำาบลขนาดกลาง	มี	12	หมู่บ้าน	 เป็น

พืน้ทีส่แีดง	อยูต่ดิชายแดนไทย	-	กมัพชูา	แมจ้ะอยูใ่น

เขตอันตราย	หากก็ซ่อนไว้ด้วยเรื่องราวดีๆ	มากมาย	

พร้อมสถาปัตยกรรมขอมโบราณที่หาชมได้ยาก	

“โครงการการขับเคลื่อนชุมชนด้วยตัวชี้วัด 

3 ด ีวถิสีขุ ตำาบลตาเมยีง ไดเ้ขา้มาเพือ่เปน็	“ขอ้ตอ่”	ให้

เดก็และเยาวชนไดเ้ข้ามามสีว่นรว่มในการพฒันาบา้น

ตนเอง	 โดยได้กำาหนดเป้าหมายในการทำางานเอาไว้	 

3	เรื่องใหญ่	ๆ	คือ	เรื่อง ภูมิด ีอยากให้ปราชญ ์

ชาวบ้านในตำาบลตาเมียง 5 แขนงเข้ามามีบทบาท 

ในการพัฒนาชุมชน อยากให้เด็กสร้างสื่อดี	ๆ	 เพื่อ

เผยแพร่ออกไป	 โดยเฉพาะมัคคุเทศก์น้อย	 และเกิด

พื้นที่สร้างสรรค์	 เพื่อให้ทุกคนอยู่ในชุมชนอย่างมี

ความสุข”

มีนา ดวงราษี
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ต้องมีคณะทำางานก่อน
ตำาบลตาเมียง เป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนสูง	 ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	 ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 แต่ยังขาดความ

เชื่อมโยงกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านกับเด็กและเยาวชน 

ดงันัน้โครงการเลก็	ๆ 	อย่างโครงการ “การขับเคล่ือนพืน้ท่ีดว้ยตวัชีว้ดั 3 ด ีวถิสีขุ : ตำาบล

ตาเมียง จึงได้เข้ามาเพื่อเป็นข้อต่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

บ้านตนเอง	โดยได้กำาหนดเป้าหมายในการทำางานเอาไว้	3	เรื่องใหญ่	ๆ	คือ	เรื่อง ภูมิดี  

อยากจะใหป้ราชญช์าวบา้นในตำาบลตาเมียง 5 แขนงเขา้มามบีทบาทในการพฒันาชุมชน 

ซ่ึงมตีวัชีว้ดัทีส่ำาคญัคอื	มกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เปดิโอกาสใหป้ราชญช์าวบ้านเข้าไปมี 

บทบาทในการถา่ยทอดองคค์วามรูม้ากขึน้และเกดิหลักสูตรทอ้งถิน่นำาไปปรบัใชก้ารเรยีน

การสอนในโรงเรียน

ในการทำางาน	ได้มกีารประชุมแต่งตั้งคณะทำางานมีคณะทำางานปราชญ์ชาวบ้าน

ที่เป็นแกนนำากลุ่มด้านดนตรี-การแสดง	 เกษตรอินทรีย์	 จักสานงานฝีมือประวัติศาสตร์

ชุมชน	 ประเพณี	 ศาสนา	 โดยมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอด 

ความรู้ได้มากกว่า	3	แขนง

นอกจากนัน้ไดก้ำาหนดเป้าหมายการทำางานวา่	จะตอ้งมอีงคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

เข้ามาสนับสนุนการทำางานโดยเฉพาะในส่วนงานเยาวชน	 ซึ่งเรื่องน้ี	 อบต.ตาเมียง	 ได้

เหน็ความสำาคญัของการจดักิจกรรมเพือ่เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีมากขึน้จากการท่ีไดเ้หน็

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้	 จากที่ไม่เคยให้ความ

สนใจมาก่อน	กลับมาให้ความสนใจ	เห็นได้จากการจัดงานประเพณีประจำาปีของตำาบล

ตาเมียงที่ปราสาทตาเมือน	เดิมทุกปีจะไม่เคยมีกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเลย	แต่ปีนี้ 

ท่ีคณะทำางานโครงการได้เข้าไปนำาเสนอกิจกรรมของเด็กและเยาวชนทำาให้องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลตาเมียงให้โอกาสและเปิดพื้นที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการ

ทำากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน	
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ผลลัพธ์ชัดเจน
เดก็และเยาวชนเป็นนกัสือ่สารสรา้งสรรค ์นำาเสนอส่ือสารเรือ่งราวประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมชุมชน โดยมีตัวชี้วัดสำาคัญคือ	มีแกนนำาเด็กและเยาวชนจากทุกหมู่บ้าน	 

ตั้งกลุ่มสืบสานภูมิปัญญาอย่างน้อย	1	กลุ่ม,	แกนนำาเด็กและเยาวชน	เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการผลิตสื่อ,	นักสื่อสารสร้างสรรค์	เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง,	โรงเรียน	ศูนย์เด็ก	 

จดักจิกรรมสง่เสริมใหเ้ดก็และเยาวชน	เรยีนรูภ้มูปิญัญา	โดยเปดิพืน้ทีใ่หช้มุชน	เขา้ไปม ี

ส่วนร่วม	นำาเด็กออกมาเรียนรู้กับชุมชนด้วย	

นอกจากนีก้ม็กีารจดัทำาเอกสารเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรช์มุชนกบัทอ้งถิน่และโรงเรยีน

ไว้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์น้อยจากเดิมที่ทางโรงเรียนบ้านหนอง-

คันนาได้มีหลักสูตรในการอบรมยุวมัคคุเทศก์อยู่ก่อนแล้ว	 เนื่องจากเป็นอัตลักษณ์ของ

ทางโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคันนาทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ

ปราสาทตาเมือน	จึงได้มีการจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2546	ซ่ึงได้รบัการสนบัสนนุจากการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	(ททท.)	และองคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	 โดยในการอบรมนั้นเป็นการอบรมทักษะของมัคคุเทศก์และพาไป

ศึกษาสถานท่ีท่องเทีย่วจรงิของจงัหวดัสรุนิทร	์เพือ่ใหมั้คคเุทศกน้์อยสามารถตอบคำาถาม

นักท่องเที่ยวได้	ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ใช้สอนภายในโรงเรียนแต่ไม่ได้มี

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะต้องเกิดยุวมัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพขึ้นจำานวน 20 คน 

เพือ่พฒันาใหเ้ปน็นักส่ือสารสรา้งสรรค์ จากเดมิท่ีโรงเรยีนไดท้ำาการอบรมนกัเรยีนใหเ้ปน็

ยวุมคัคเุทศก์ทุกป	ีแต่ไมไ่ดม้กีารคดักรองหรอืตวิเขม้ให้กบันกัเรยีนกลุม่ทีม่คีวามเหมาะสม 

เป็นพิเศษ	 แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการครูได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถที่จะพัฒนา

ต่อได้	 ให้เข้ารับการอบรมอย่างจริงจังเพ่ือให้เป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์” 
โดยบูรณาการกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งยุวมัคคุเทศก์ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมี

ความมัน่ใจในตนเอง สามารถบอกเล่าประวตัคิวามเปน็มาของปราสาทตาเมอืนไดอ้ยา่ง

ละเอียด ตอบคำาถามนักท่องเที่ยวได้ มีมารยาทและบุคลิกภาพท่ีดีใช้นำ้าเสียงที่ชวนฟัง

เพราะไดร้บัการอบรมอยา่งเขม้ขน้จากคณุครทูีร่บัผดิชอบฝกึสอน	โดยคณุครนูัน้ตอ้งการ

ให้ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้มีความเป็นมืออาชีพและต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ	
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เยือนปราสาทตาเมือน... 
เดือนเมษา  

เมื่อวางเป้าหมายในการทำางานแล้ว	 กิจกรรมทดลองท่ีได้ร่วมกันออกแบบและ 

ร่วมกันดำาเนนิการ	โดยม	ีแกนนำาเดก็และเยาวชนในพืน้ทีเ่ขา้ไปมสีว่นรว่ม โดยจดักจิกรรม

สร้างสรรค์แสดงศักยภาพตนเอง โดยใช้พื้นที่งานประเพณี “เยี่ยมเยือนปราสาทตาเมือน 

เดือนเมษา” เป็นปีแรก

คณะทำางานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมงานประเพณีร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเมียงซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานหลัก	 โดยคณะทำางานได้ร่วม

ออกแบบใหม้กีจิกรรมของแกนนำาเดก็และเยาวชน	เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนมคีวามรูค้วาม

เข้าใจเรื่องปราสาทตาเมือนและประวัติศาสตร์ชุมชนเพิ่มขึ้น	 พร้อมกับมีพื้นที่ในการทำา

กิจกรรมสร้างสรรค์	

เบื้องต้นได้ให้แกนนำาเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ช่วยกันผลิตสื่อ	สื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ความรู้	ได้แก่	สอยดาวความรู้	มีการสมนาคุณ

ของขวัญที่ระลึกและถามตอบจากแกนนำาเยาวชน	 ซึ่งมีผลตอบรับท่ีดีมากจากชุมชน	

และเด็ก	เยาวชนได้แต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น	ทั้งใส่ผ้าถุง	ใส่โสร่ง	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 

ปั่นจักรยานครอบครัว	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนคิดขึ้นทำาให้ครอบครัวได้ทำา

กิจกรรมร่วมกัน	เกิดบรรยากาศความอบอุ่นเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันด้วย	

ภายหลงัเสรจ็กจิกรรม	เยีย่มเยอืนปราสาทตาเมอืนเดอืนเมษา	ทำาใหเ้กดิกลุม่
เดก็และเยาวชน เปน็กลุม่สบืสานปญัญา	มสีมาชกิเริม่ต้นท่ี	15	คน	จากหมู่บ้านต่าง	ๆ 	 

ในตำาบล	 เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม	 และจะช่วยกันจัดต่อในปีหน้า	 ปีต่อไป	 ซึ่งเป็น 

งานประเพณี	 ได้รับการสนับสนุนพื้นที่กิจกรรมเรียนรู้อุปกรณ์การจัดงานจากองค์การ

บรหิารสว่นตำาบลตาเมยีง	นอกจากนัน้ยงัเกดิความรว่มมอืกนัระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครอง

และเด็กเยาวชน	 โดยชุมชนท้องถิ่นเปิดโอกาสและเห็นความสำาคัญของการสร้างพ้ืนที่

ชุมชน	3	ดี	วิถีสุข	
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ทั้งยังมีพื้นที่การเกษตรวิถีดั้งเดิม และเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแหล่งเรียนรูต้ัวชี้วัด

สำาคญั	คอืมกีารผลติส่ือทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำาการเกษตรวถิดีัง้เดมิและสามารถบรูณาการ 

เข้ากับแนวคิดทฤษฎีใหม่มีสื่อเรียนรู้	 การจัดนิทรรศการการสาธิตเกี่ยวกับการทำา 

การเกษตรวิถีดั้งเดิม	 และทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องเกิดหลักสูตรท้องถิ่นที่สามารถนำาไปใช้ 

ในการเรียนการสอน	หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอีกด้วย	

นอกจากนัน้ในสว่นของพืน้ทีส่รา้งสรรคท์างกายภาพ ภูมิทศัน์ สะอาดและปลอดภัย 

ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย	 มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ 

ห้องสมดุ	มพีืน้ท่ีสรา้งสรรค	์หอ้งสมดุกลางนำา้ทีบ่า้นตาเมยีง	และมพีืน้ท่ีสำาหรบัแลกเปลีย่น 

สินค้า	ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัยในตลาดชุมชนพนมดินร่วมด้วย	

สว่นประเด็นส่ือด ีไดต้ัง้เปา้ในการผลิตรายการวทิยทุีส่รา้งสรรคเ์พือ่สขุภาพตวัชีว้ดั 

สำาคญั	คอืเดก็และเยาวชนมอีงคค์วามรูเ้รือ่ง	ประวตัศิาสตร	์วฒันธรรมชมุชน	และสขุภาวะ	 

แกนนำาเด็กและเยาวชนและปราชญ์ชาวบ้าน	 เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสื่อ 

เกดิหนงัสอืแนะนำาแหล่งเรยีนรูเ้ชงิประวตัศิาสตรช์มุชนตำาบลตาเมยีงขึน้	ซึง่ในประเดน็นี้

เกดิปญัหาทำาใหก้ารดำาเนนิงานชะงกัเนือ่งจากการเดนิทางคอ่นขา้งลำาบากและสือ่วทิยทุี่

ตัง้เป้าไวน้ัน้เปน็เชงิธรุกจิทำาให้มคีา่ใชจ้า่ยในการผลิตส่ือ	จงึปรกึษาคณะทำางานและปรบั

เป็นการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของท้องถิ่น	เสียงตามสายในชุมชนเข้ามาแทน	รวมทั้งการ

เข้าไปส่งเสริมครอบครัวที่มีเด็กเล็กให้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือที่มีเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ 

ต่อครอบครัวและเด็ก (ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เข้าถึงหนังสือดี) โดยมีตัวชี้วัดสำาคัญคือ 

แกนนำาเดก็และเยาวชนและผูป้กครอง	เขา้มามส่ีวนรว่มในกระบวนการผลติหนงัสอืทำามอื 

มหีนว่ยงาน	องคก์ร	ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสนบัสนนุทุนงบประมาณ	เกดิหนงัสอืทำามอืสำาหรบั

เด็กอายุ	1-3	ขวบ	ในครอบครัวที่มีเด็ก	ครอบครัวละ	1-2	เล่ม

มีกิจกรรมการอบรมแกนนำาผู้ดูแลเด็กและเยาวชน คุณค่าของการอ่านและ 

ฝึกปฏิบัติโดยคณะทำางานได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านหอกระจายข่าว,	 ผู้นำา

ชุมชน,	 อสม.	 คัดเลือกแกนนำาครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	 ได้แก่	 ครอบครัวสนใจ	

ครอบครัวท่ีมีปัญหาลูกหลานติดส่ือ	 เกมโทรศัพท์	 และเชิญประชุม	 ให้ความรู้เรื่อง 

การใช้สื่ออย่างเท่าทัน	 คุณค่าและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์	 การป้องกันและจัดการ

ปัญหาเรื่องสื่ออันตรายในบ้าน	 ความรู้เรื่องสมองเด็กกับการพัฒนา	 โดยเฉพาะสมอง 

สว่นหนา้	ท่ีใชก้ารคดิวเิคราะห	์เชือ่มโยง	แยกแยะ	ยดืหยุน่	จดจอ่	ฯ	จะพฒันาได้มากทีส่ดุ	 

0-6	ป	ีและจะคอ่ย	ๆ 	ลดลง	โอกาสท่ีดทีีส่ดุและลงทนุนอ้ยคอืการอา่นหนังสือใหลู้กฟังและ 
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ส่งเสริมการอ่านในครอบครัว	ส่งเสริมการทำาหนังสือสื่อดีในบ้านเพื่อใช้ได้อย่างต่อเนื่อง	

จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

ผู้ปกครอง เดก็และเยาวชนเห็นความสำาคญัของการจดัการปญัหาเด็กติดส่ือและ

ป้องกันปัญหาจากการใช้ส่ือ มีการฝึกทักษะการผลิตหนังสือไว้ที่บ้านครอบครัว	 โดย

วทิยากรใหค้วามรูเ้รือ่งหนงัสือทำามอื	การเขยีนเรือ่ง	การรอ้ยเรือ่ง	การจบทีต่อ้งมคีวามสขุ 

และไมต่อ้งใหข้อ้คดิ	เพือ่ให้คนอา่นเอาไปคดิตอ่	การใชว้สัดทุีห่าได้งา่ยไม่แพง	มีเครอืข่าย 

ครอบครัวเริ่มต้น 15 ครอบครัวในการส่งเสริมพื้นที่ดีดีในบ้าน ด้วยการอ่าน  
การลงมอืทำากจิกรรมดงักล่าว	ส่งผลให้เกดิความเขม้แขง็ในชมุชนดว้ยการดงึเอา 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการพัฒนา	มีการรณรงค์ให้งดการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เป็นครั้งแรกที่ทำาให้ไม่เกิดเหตุ

ทะเลาะวิวาท	และเกิดคู่มือยุวมัคคุเทศก์ของโรงเรียนบ้านหนองคันนา	(เดิม)	

แต่เมื่อทางโครงการเพื่อขับเคลื่อนเมือง	3	 ดี	 ได้เข้าไป

ร่วมดำาเนนิการ	ไดม้กีารผลิตเอกสารประกอบการประชมุพฒันา 

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนกับท้องถิ่นและโรงเรียน เพื่อให้ 

ยุวมัคคุเทศก์ได้มีคู่มือในการส่ือสารเพิ่มเติม และสามารถใช้

เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้โดยมีการออกแบบให้น่าอ่านมากกว่า

ที่เป็นหลักสูตร



043 

รวมถึงผู้ดูแลโครงการมี

ประสบการณ์ และมีวิ สัยทัศน์  

มแีผนการดำาเนนิงานทีช่ดัเจน	และ

มีวิสัยทัศน์ที่ดีมองถึงความยั่งยืน

ในการทำางานโครงการ โดยตัง้ใจให ้

คณะทำางานในพ้ืนที	่ได้ลงมือทำาเอง 

ในทุก	 ๆ	 ส่วนทั้งในเรื่องของงาน 

วิชาการด้วย	 ซึ่งถึงแม้คนในพ้ืนที่

จะมีความรู้ด้านวิชาการน้อยทำาให้

การทำางานล่าช้าบ้าง	 แต่ก็ต้องให้ 

โอกาสได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือความ

ยัง่ยนืของโครงการ	ทัง้การทีม่คีณะ- 

ทำางานพื้นที่ที่เข้มแข็งสามารถนั้น 

ทำาใหเ้ชือ่มรอ้ยประสานงานไดเ้ปน็ 

อย่างดี	ทำาให้ทำางานได้ง่าย	และที ่

สำาคัญคือ	 เกิดแผนการประชา-

สมัพนัธผ์า่นเสียงตามสายในชมุชน 

อยา่งตอ่เนือ่ง แตย่งัขาดการสือ่สาร 

ผ่านระบบออนไลน์ และโซเชียล- 

มีเดีย

เอกสารประกอบการประชมุพฒันาการเรยีนรูป้ระวติัศาสตรชุ์มชนกบัท้องถิน่
และโรงเรียนที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้

ยุวมัคคุเทศก์ทำาหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
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การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี” 044 

บันทึกของเรา 
คณะทำางาน 3 ดี วิถีสุข

ช่วงต้นปี	2560	 เข้าร่วมประชุมวางแผนการเคลื่อนงาน	 โครงการ	3	 ดี	 วิถีสุข

กับรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ	(ศูนย์วิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)	อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ หัวหน้าศูนย์วิชาการ 

เพ่ือการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่และทมีงาน	พรอ้มกบัแกนนำาในพืน้ทีต่ำาบลตาเมยีง	อำาเภอ 

พนมดงรัก	 จังหวัดสุรินทร์	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนได้คัดเลือกว่าจะ 

ดำาเนินการขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัด	(ที่ออกแบบกันมากกว่า	35	ตัว)	 เราเองก็คาดหวังว่า 

โครงการนี้ต้องเกิดผลตามเป้าหมาย	 เพราะอย่างน้อยมีทุนสังคมที่เกิดในพ้ืนที่บ้างแล้ว	 

เช่น	 มีห้องสมุด	 โบราณสถานปราสาทตาเมือนธม	 ตาเมือนตูจ	 สถานีวิทยุชุมชน	

ประชาคมหมู่บ้านระวังพื้นที่เสี่ยง	เป็นต้น	

หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนโครงการในปี	2560	เราได้จัดเวทีพบเครือข่ายผู้นำา

ชมุชนและปราชญห์ลายแขนงประมาณ	30	คน	ไดม้กีารชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องโครงการ	 

3	 ดี	 วิถีสุข	 บอกเล่าตัวชี้วัดให้ฟังว่ามีตัวชี้วัดเร่ืองใดบ้าง	 ขอความเห็นจากท่ีประชุม	 

การจดัเวทนีีไ้ดร้บัความรว่มมอือย่างดี	เรารูสึ้กดใีจและภมูใิจทีเ่ครอืข่ายในพ้ืนทีห่น่วยงาน	

โรงเรียน	ศูนย์เด็ก	หมู่บ้าน	ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมที่จะทำางานให้เกิด	3	ดี	พื้นที่ดี	 

สื่อดี	ภูมิดี	

เยี่ยมบ้าน สำารวจชุมชน
หลังจากนั้นคณะทำางานได้ลงพื้นท่ี 

เยี่ยมบ้านและสำารวจชุมชน	 เมื่อไปถึงปราสาท

ตาเมือนธม	 เป็นโบราณสถานที่สร้างไว้เพื่อจัด

พิธีกรรมทางศาสนาบวงสรวง	 และเยี่ยมชม

ปราสาทตาเมือนตูจ	 ก็สัมผัสได้กับ



045 

บรรยากาศของโลกเราในอดีต	คิดถึงการเดินทางในป่า

ของคนสมัยก่อนและต้องแวะพักที่ศาลา	 การมารอพบ

หมอยารักษาไข้ท่ีศาลาเรียกศาลานั้นว่า	อโรคยา
ศาลา	มคีวามงดงามและมคีณุคา่ในการเรยีนรู	้เราจึง

ไดค้น้หาขอ้มูลความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งและประชมุกบัโรงเรยีน

หนองคันนา	 เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการของในหลวง	

โรงเรียนพัฒนาแถบพื้นที่ชายแดน	 สถานศึกษามีที่ตั้ง

ใกล้เคียงปราสาท	การเรียนการสอนมีหลักสูตรท้องถิ่น

และมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย	 เพ่ือรองรับการปลูกฝัง

เด็กและเยาวชนรักในบ้านเกิดและโบราณสถาน	 ศิลป- 

วัฒนธรรมโบราณของพื้นที่	

ครบูบุผา พลาสาตร	หรอืครตูัว้	เป็นผูร้บัผิดชอบ 

โครงการนี้	คุณครูดีใจมากที่โครงการ	3	ดีได้เข้ามาช่วย 

หนุนเสริม	 เพราะครูเองต้องหางบประมาณเพิ่มในการ 

อบรมเดก็อยา่งตอ่เนือ่ง	เดก็ทีไ่ดร้บัการฝกึเปน็มัคคเุทศก ์

ไดเ้ขา้รว่มโครงการ	3	ด	ีซึง่จะเปน็แกนนำาในการส่ือสาร

และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	

ในเดือนเมษายน	2560	มีการประชุมเตรียมงาน	

“เยี่ยมเยือนปราสาทตาเมือนเดือนเมษา”	 เช่นเดิม	 ปีนี้ 

มีเรื่องน่าตื่นเต้นคือ	อบต.ตาเมียง	ได้ชวนเครือข่ายเด็ก

และเยาวชนเขา้ไปรว่มประชมุดว้ย	เพราะได้รับทราบขา่ว

วา่มกีารจดัทำาโครงการ	3	ดจีากผูน้ำาชมุชน	ผูแ้ทนคณะ- 

ทำางานโดยนิ่มนวล ศรีพรมจึงได้เข้าร่วม	ได้บอกเล่าให้

ฟงัเรือ่งบทบาทสำาคญัของเยาวชนท่ีจะตอ้งมส่ีวนรว่มใน

การรักษาและสื่อสารเรื่องดีๆ	ของพื้นที่	เป็นการเรียนรู้

และการปลกูฝงัความรกั	ในวฒันธรรมบ้านตนเอง	เรือ่งนี	้ 

อบต.ตาเมียงเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุน	

“บทบาทสำาคัญ

ของเยาวชนที่จะต้องมี

ส่วนร่วมในการรักษา

และสื่อสารเร่ืองดีดีของ

พื้นที่ เป็นการเรียนรู้และ

การปลูกฝังความรักใน

วัฒนธรรมบ้านตนเอง 

เรื่องนี้ อบต.ตาเมียงเห็น

ดว้ยและพร้อมสนับสนนุ”

นิ่มนวล ศรีพรม
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ประสานงานหลายฝ่าย
ในปีนี้จึงมีการเปิดโอกาสจัดให้มีพื้นที่ 

ออกร้านนิทรรศการของเด็ก	ๆ 	ในงานประเพณี 

ประจำาปด้ีวย	เมือ่ถงึวนัจดังาน	12	เมษายน	2560	 

เราไปร่วมกับแกนนำาเด็กและเยาวชนตั้งแต่เช้า	 

มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม	และจัดซุ้ม 

เรื่อง	 ความเป็นมาของปราสาทตาเมือนธม 

ตาเมอืนตจู	สอยดาวความรู	้ตอบปัญหาชงิรางวลั 

กันอย่างสนุกสนาน	 สร้างความประทับใจให้ 

ทุกคนท่ีเข้ามาร่วมงาน	 ในวันงานนายอำาเภอ

พนมดงรัก	 แวะมาเยี่ยมซุ้มเรียนรู้ของเราและ

บอกว่า	 กิจกรรมเหล่านี้ควรจัดทุกปีเพ่ือช่วยให ้

เด็ก	ๆ 	มกีารใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน	์นอกจาก 

พ้ืนทีโ่บราณสถานท่ีเป็นปราสาทแล้ว	เราลงเยีย่ม	

หอ้งสมดุกลางนำา้ในบรเิวณโรงเรยีนบา้นตาเมยีง	

ช่วงต้นปีห้องสมุดดูเงียบเหงา	 เสาร์-อาทิตย์ 

ก็ปิดทำาการ	 ครูก็ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแล	 

เราคิดว่าตัวชี้วัด	 เรื่องห้องสมุดและกิจกรรม 

สง่เสรมิการอา่นคงไมเ่ปน็จรงิแลว้	เพราะเงือ่นไข

ของชุมชนมากเหลือเกิน	

ต่อมาเราได้ประสานธนาคารหนังสือ

สุรินทร์	 มูลนิธิเพ่ือสุขภาพชุมชน	 และพูดคุย

แลกเปลีย่นกับผู้อำานวยการโรงเรยีนบา้นตาเมียง 

ทา่นให้ความรว่มมอืเปน็อยา่งด	ีเราจงึนำาหนงัสือ

นทิานจากแผนงานสรา้งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	 มาบริจาคให้ท่านตื่นเต้นดีใจ

ขอบคุณมากมายเพราะที่โรงเรียน

มีเด็กอนุบาลกว่า	 80	 คนกำาลัง

ต้องการนิทานดีดีมาเสริมอ่าน	โดย

ผู้อำานวยการโรงเรียนได้บอกแผน

ของการพัฒนาห้องสมุดกลางนำ้า	

และเริม่จดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่าน	

ใหไ้มเ่งยีบเหมอืนกอ่น	เราบอกแผน

เช่นกันว่าที่เมืองสุรินทร์มีกลุ่มจิต-

อาสาทำากิจกรรมธนาคารหนังสือ	

ระดมบรจิาค	แลกเปลีย่น	ใหห้นงัสือ

กัน	เราจะนำาหนังสือต่าง	ๆ	มาให้

เพ่ิมด้วย	 นับเป็นการสานพลังของ

เครือข่ายให้เกิดในพื้นที่ได้มากขึ้น

พื้นที่สร้างสรรค์
ตัวชี้วัดต่อไปท่ีเราต้องการ

ให้เกดิคือ	พืน้ทีด่	ีด้านการเกษตร



047 

อินทรีย์	 เป็นการพลิกผืนดินที่เคยแล้ง	 ไม่ได้

ผลผลิตเพราะดินเคยชินกับสารเคมีและพึ่งพา

ฝนตามฤดูกาล	 ปัจจุบันผืนดินนี้กลายเป็น

แปลงเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์	 โดยสวน

แห่งนี้เป็นของคุณพ่อถาวร เหนี่ยวบุบผา มี

จริยะ เหนี่ยวบุบผา ลูกชายร่วมดำาเนินการ	 

ตั้งอยู่ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์	 ตำาบลตาเมียง	

อำาเภอพนมดงรัก	 จังหวัดสุรินทร์	 จริยะเป็น

หนึ่งในคณะทำางานของเรา	 คุณลุงถาวรรู้สึก

ดใีจ	ทีโ่ครงการ	3	ด	ีจะใชแ้ปลงเกษตรนีน้ำารอ่ง

การเรียนรู้	 จัดให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งหนึ่ง

ในอำาเภอพนมดงรัก	 ต้นทุนเดิมพื้นท่ีแห่งนี้ 

เคยได้รับการยกย่องจากอำาเภอและจังหวัด

ให้เป็นศูนย์เรียนรู้	 เนื่องจากคุณลุงถาวรเป็น

เกษตรกรท่ีไดร้บัรางวลัจากกรมการเกษตรดา้น

การสง่เสรมิอาชพีเกษตรอนิทรยีด์ว้ย	ทำาใหเ้ดก็

และเยาวชนได้เข้าร่วมอบรมที่สวนแห่งนี้	 โดย

มีพี่จริยะของเด็ก	 ๆ	 สอนการเตรียมดิน	 การ

ปลูกผัก	 พาเดินชมและให้ความรู้การปลูกพืช

เลีย้งสตัวใ์นสวน	มหีมหูลุม	ววั	สวนมะเขือพวง	 

สวนไผ่ตง	 ผักสวนครัวหลากหลายชนิด	 ตอน

พักเที่ยงเราทานข้าวกับส้มตำาแสนอร่อยเด็ก

และเยาวชนประทับใจและขออนุญาตลุงถาวร

ลงเลน่นำา้ในนาซึง่ไมลึ่กมาก	ลุงอนญุาต	เดก็	ๆ  

ดใีจใหญ	่พวกเรานัง่มองภาพน้ันอยา่งมคีวามสุข	 

ลงุถาวรบอกวา่อยากใหเ้ดก็	ๆ 	มาเยีย่ม	มาเรยีนรู ้

ทุกวัน	เพราะที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่จะ

ช่วยให้เด็กๆ	มีสุขภาพดี	

จากนั้นเราช่วยกันขับเคลื่อน

ประเดน็สือ่ดใีนเรือ่งวทิยชุมุชน	โดย

ไดม้กีารสำารวจพืน้ทีแ่ละพบปญัหาวา่ 

เมือ่เงือ่นไขหลายอย่างทีเ่ปน็อปุสรรค	

เช่น	 สถานีมีผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ	

ลักษณะรายการมีลักษณะเฉพาะ	 

การเดินทางไปจัดรายการของเด็ก	ๆ 

เป็นอุปสรรค	 เพราะระยะทางไกล 

จากชุมชน	 ต้องปั่นจักรยานข้ามถนน 

เส้นหลักเกิดความเส่ียงได้	คณะทำางาน

จึงประชุมปรับเปล่ียนกิจกรรมใหม่

เป็นการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว 

ในโรงเรียนหรือหมู่บ้าน	 แกนนำาเด็ก

และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	 ได้

จัดรายการและนำาเรื่องดีดีที่ได้จาก

โครงการไปสื่อสารด้วย

หนังสือทำามือ
สื่อดีอีกหนึ่งชนิดที่ขับเคลื่อน

ผ่านโครงการนี้	ได้แก่	หนังสือทำามือ	 
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ที่ต้องการให้เกิดในครอบครัวที่มีเด็กเล็กช่วง 

ปฐมวยั	เนือ่งจากการอา่นใหฟ้งัเปน็การพฒันา 

สมองเดก็ไดอ้ยา่งนา่อศัจรรย์	ส่งผลตอ่พัฒนา- 

การทางอารมณ์	สติปัญญา	และสังคม	เราจึง 

ได้จัดอบรมแม่	ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนให้เห็น 

คุณค่าของการส่งเสริมการอ่านในบ้านก่อน	

โดยให้มีความเข้าใจว่าบ้านก็มีพื้นที่ดีได้	และ

ปลกูฝงัอปุนิสยัให้เดก็รกัการอ่าน	รปูแบบของ

หนังสอืสำาหรบัเดก็ปฐมวยัในชว่งวยัตา่งๆ	เชน่	 

0-2	ปี	ต้องเป็นภาพเสมือนจริง	สีไม่ฉูดฉาด	

ตัวหนังสือน้อย	 เน้นเป็นภาพใหญ่	 มีคำาซำ้า

คล้องจอง	 เป็นเรื่องใกล้ตัว	 เช่น	 เรื่องสัตว์	

เร่ืองผู้ดูแล	 เมื่อเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติการ	

จากน้ันครอบครัวได้ช่วยกันทำาหนังสืออย่าง

สนุกสนาน	 เชื่อมร้อยเรื่องให้สอดคล้องกัน	 

มเีริม่เรือ่งรอ้ยเรือ่งจนจบ	ภาพทีเ่ลอืกเขยีน 

กเ็หมาะสมกบัประสบการณเ์ดก็	ๆ 	

หลังจากที่จัดแล้ว	 ทำาให้มี

หนังสือทำามือไว้ให้เด็กอ่านกันหลายเล่ม	 

ซ่ึงจะแลกเปล่ียนเวียนกันอ่านให้เด็กฟัง	

คณะทำางานก็จะนำานิทานจากแผนงานฯ

มาเพิ่มให้ด้วย	และมีแผนใช้ลานหน้า

บ้านของน่ิมนวลหน่ึงในคณะทำางานเรา

เปน็พืน้ทีน่ดัเด็ก	ๆ 	พบกนั	ทำากจิกรรม

สรา้งสรรค	์ทัง้รอ้งเลน่เตน้อา่นดว้ยกนั

ในวันหยุดเรียน	

เฝ้าระวัง 
สร้างภูมิคุ้มกัน 
ขยายผลยั่งยืน

ในชุมชนตำาบลตาเมียงมีถนน 

สะดวก	 แม้ว่าเป็นพื้นท่ีห่างไกลจาก 



049 

ตัวจังหวัดสุรินทร์มาก	และการที่มีถนนหนทางสะดวกก็เป็นพื้นที่เสี่ยงได้ด้วย	เนื่องจาก 

มกีลุม่วยัรุน่ชอบแขง่รถ	นดักันแขง่รถ	มเีสียงดงัและเกดิอุบตัเิหต	ุชว่งป	ี2558-2559	อบต.

ตาเมียงและชุมชนได้ช่วยกันพูดคุยหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 มีการประสาน 

ความร่วมมือกับ	 สภ.พนมดงรักช่วยบังคับใช้กฎหมาย	 ซึ่งประสบผลระดับหน่ึง	 เมื่อปี 

2560 โครงการเมือง 3 ดี วิถีสุขได้มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง พบว่าถนนในชุมชนเป็น

ความเสีย่ง และควรมีการเฝ้าระวงั ชว่ยเหลือกนัสอดสอ่งดแูล ใหท้กุคนเคารพกฎจราจร 

มีการนำาเสนอข้อมูลที่ได้ให้กับกรรมการชุมชนเพื่อนำาเสนอความเสี่ยงกับแนวทางการ

จัดการปัญหาต่อไป

อย่างไรก็ตาม	เราเชื่อว่าหากเด็กและเยาวชน	คนในชุมชนมี	ภูมิดี	ก็จะช่วยใน 

การใชช้วีติทีม่สีขุภาวะไดอ้ยา่งยัง่ยนื	การใหค้วามรูเ้รือ่งสือ่อนัตราย	เพือ่ใหเ้กดิการเทา่ทนั 

เรียนรู้ความรวดเร็วของการเปล่ียนแปลงในโลกใบนี้	 ช่วยให้เข้าใจและเตรียมตัวเองใน

การตอบสนองต่อสื่อต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม

คณะทำางานพยายามสร้างโอกาสในการเรียนรู้และขยายผลโครงการ	3	ดีให้เกิด

ความตอ่เนือ่งในชมุชน	หลังจากท่ีโครงการเสรจ็ส้ินในเดอืนตลุาคม	2560	เราไดห้นนุเสรมิ 

ให้เครือข่ายในพื้นที่จัดทำาโครงการเพื่อส่งเสริมเรื่องเมือง	3	 ดีอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบ 

ต่าง	ๆ	จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือรู้จักกันในนามกองทุนสุขภาพตำาบล	

ของ	สป.สช.	มผีลทีน่า่ภมูใิจคอืเครอืขา่ยไดร้บัการสนบัสนุนโครงการด้านศลิปวฒันธรรม

ชือ่โครงการอนรัุกษวั์ฒนธรรมในพืน้ทีช่มุชน,	โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชน,	และออก

กำาลังกายเพื่อสุขภาพ	ดำาเนินการโดยนิ่มนวล ศรีพรม

นอกจากนีม้โีครงการปอ้งกนัการตัง้ครรภ	์การส่งเสรมิเครอืข่ายปอ้งกนัยาเสพติด	 

ดำาเนินการโดย	 โรงเรียนบ้านตาเมียง	 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

โดยศูนย์ประสานงานตำาบลบักได	 เป็นต้น	 เราเข้าไปหนุนเสริมและกระตุ้นให้เกิดการ 

ต่อยอดโครงการ	เพื่อเกิดพื้นที่ดี	ภูมิดี	สื่อดีให้ต่อเนื่อง	

เราคาดหวังร่วมกันว่ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จัดขึ้นในโครงการ	 จะช่วยขับเคลื่อน 

ให้ตัวชี้วัดเมือง	3	ดี	เกิดผล	บางกิจกรรมก็ต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน	ความร่วมมือ	 

การเขา้รว่มของกลุ่มเป้าหมายอยา่งตอ่เนือ่ง	งบประมาณดำาเนนิการ	เครอืขา่ย	การรวบรวม 

ข้อมูล	 บางกิจกรรมก็จัดเสริมหรือต่อยอดเพราะในพ้ืนที่ดำาเนินการอยู่แล้ว	 อย่างไรก็ดี	

การสร้าง	พื้นที่ดี	ภูมิดี	สื่อดี	ให้เป็นจริง	อยู่ที่การสร้างคนหรือภูมิดีในชุมชน	หากคน

เห็นความสำาคัญก็จะเป็นผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง
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ชุมชนวัดโพธิ์เรียง บางกอกน้อย ในอดีต

เคยเป็นแหล่งค้ายาเสพติดท่ีสำาคัญ	 นับได้ว่าเป็น 
“สวรรค”์ ของผูค้า้และผูเ้สพแตเ่ปน็	“นรก
เปน็ๆ”	ของคนทัว่ไป	หากวนันีส้ิง่เลวรา้ยผา่นพน้ 
ชุมชนกลับมาน่าอยู่และปลอดภัย	กลายเป็น	“พื้นที่
สรา้งสรรค”์	ทีใ่ครหลายคนพากันเข้ามาศกึษา	เรยีนรู	้ 
ดูงาน

“กไ็ดร้บัการสนบัสนนุจากกรรมการและคนใน

ชุมชนส่วนหนึ่ง	บางส่วนก็มีไม่เห็นด้วย	 เพราะช่วงที่ 

เราเกเร	เราสร้างปัญหาทิ้งไว้มากมาย	จึงทำาให้ถูกด่า

และดถูกูอยูบ่า้ง	แตก็่สูค้รบั ไม่เอามาบัน่ทอน แต่เอามา 

สร้างพลังแทน	ก็ผ่านมาได้”

นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 



051 

จรงิ	ๆ 	แลว้	“ตนั” หรอื	สุรนาถ แป้นประเสรฐิ 

ก็คือเด็กคนหนึ่งที่ เติบโตมากับชุมชนแออัดใน

เมืองใหญ่	 มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม	 ทั้งภาษา	

อาหารการกิน	 และการใช้ชีวิต	 ถึงยุคหนึ่งที่ปัญหา

สังคมรุมเร้า	 ทั้งการเมือง	 เศรษฐกิจ	 แน่นอนว่าที่ 

ที่มีคนอยู่รวมกันมาก	 ๆ	 อย่างชุมชนมักได้รับ 

ผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรก

ผูค้นในชมุชนรบัรู้ถงึผลกระทบนัน้	ลูกหลาน

และเด็ก	ๆ	ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ	เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด	ครอบครัวมีรายได้น้อย	“ตัน”	และพี่ชาย

อีกสองคนก็เช่นเดียวกัน	 ใช้ชีวิตตามกระแส	 คือ	 

ตดิยาและคา้ยา	พวกเขาออกจากโรงเรยีนตัง้แตม่ธัยม	 

เกเร	สรา้งความปวดเศยีรเวยีนเกล้าใหก้บัพอ่แมแ่ละ 

เพื่อนบ้าน	ทั้ง	ๆ 	ที่พ่อของตันเป็น	“ประธานชุมชน”	 

ที่มีบทบาทเป็นวิทยากรรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 

นับเป็นเวลาถึง	7-8	ปีทีเดียวที่ตันและพี่	ๆ	วนเวียน

อยูก่บัปจัจยัเสีย่งทุกอยา่ง	จนชว่งหนึง่	ตนัเริม่ตัง้หลัก	 

เขาโตข้ึน	 คิดมากขึ้นให้ความสำาคัญกับคนรอบตัว

มากขึ้น	

“โอ้วว...	 เห็นชัดเลยว่าหลายอย่างดูแย่มาก	

ทั้งครอบครัว	 ทั้งชุมชน	 คิดอยู่ในหัวเลย	 ที่ผ่านมา 

ทำาอะไรลงไปน้อง	 ๆ	 ที่กำาลังเติบโตมาในชุมชนนี้ 

จะอยู่กันอย่างไร	 ความหวาดกลัว	 ความแตกแยก 

สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตแล้วอีกก่ีคน 

ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้	 อย่างน้อยก็ลูกหลานเรา 

เม่ือโต	ทำาใหค้ดิเยอะ	ผมกลับมา 

คิดว่า	“ต้องทำาอะไร 
สักอย่าง” ใช้ต้นทุน

ท่ีมีท้ังกำาลังกาย	 ครอบครัวที่มี 

บทบาททางสังคมอยู่แล้ว	 และ

โอกาสท่ีจะพอทำาได้	 จากน้ันจึง

รวบรวมเพือ่นพอ้ง	นอ้งพ่ี	ทีเ่คย 

รว่มเดินบนสายทางสีดำามืดและ 

เริ่มกลับตัวกลับใจมาเป็นกำาลัง 

หนุนกอ่น	ทำาตัง้แตร่ว่มกิจกรรม 

ธรรมดา	 ๆ	 รณรงค์ท้ังเรื่อง 

เหล้า	บุหรี่	ยาเสพติด	ไปอบรม 

เสริมทักษะและอาสาเข้าเป็น

คณะกรรมการชุมชนในนาม 

คนรุ่นใหม่	4	 คน	 ขอร่วมเป็น 

ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

ของชมุชนกไ็ดร้บัการสนบัสนนุ 

จากกรรมการและคนในชุมชน

สว่นหนึง่	บางสว่นกม็ไีมเ่หน็ดว้ย 

เพราะช่วงที่เราเกเร	 เราสร้าง

ปัญหาทิ้งไว้มากมาย	 จึงทำาให้

ถูกด่าและดูถูกอยู่บ้าง	 แต่ก็ 

สู้ครบั ไมเ่อามาบัน่ทอน แต่เอา

มาสร้างพลังแทน	ก็ผ่านมาได้”	

เริ่มจากบทเรียนส่วนตัว
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วิเคราะห์ปัญหา
ด้วยมุมมองหลากหลาย

จุดแรกท่ีเห็นคือการทำางานเพ่ือแก้ไขปัญหา

แบบเดมินัน้ไมไ่ดผ้ล	มุง่แตจ่ะแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง 

มันไม่พอเพราะนอกจากจะพบกับความขัดแย้งแล้ว	

ยังไม่ยั่งยืนด้วย	 จึงต้องขบคิดต่อลองนอกกรอบดู	 

แก้ปัญหาโดยไม่โฟกัสที่ปัญหาเท่านั้นแก้ปัญหาจาก

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา	 เช่น	 สภาพแวดล้อมท่ี 

ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมนั้น	 อย่างพื้นที่อับ	 พื้นที่

มัว่สมุ	คนทีเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกับปัจจยัเส่ียง	มาจากไหน?	 

บ้านเช่า	 หรือลูกหลานคนในชุมชนใครท่ีจะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขได้บ้าง	 ท้ังหมดต้องคิด

วิเคราะห์หลายมิติ	มองอย่างเปิดใจกว้าง	

สิ่งแรกที่เขานึกถึง คือ การจัดการสภาพ-

แวดล้อมเดิมที่เอ้ือให้เกิดการค้าขายยาเสพติด ลบ

ภาพเดิม ๆ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความหมายใหม่ 

เพิ่มความสะอาด ความปลอดภัย ใช้ศิลปะในการ

สร้างสีสัน และใช้เป็นพื้นท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน  

เปิดตลาดชมุชนเดอืนละ 1 ครัง้ พอ่ แม ่ยา่ ยาย จงูลกู 

จูงหลานมาเดินเล่น ป้อนข้าวได้ เด็กเล็กเด็กโต  

วิ่งเล่นได้ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุเดินออกกำาลังกายได้  

ทุกเช้าชาวชุมชนใช้เป็นพ้ืนท่ีรอใส่บาตรพระ 

ทัง้หมดนีค้อืพลงัทีส่่งใหต้อ้งทำาต่อ	เพราะผล 

ทีเ่กดิขึน้ตรงหนา้นัน้คอื	วถิชีมุชนทีค่วรเปน็	หลงัจากนี ้

คงต้องขยับขยายการจัดสภาพแวดล้อมชุมชน

ไปยังจุดอื่น	ๆ	ทั้งเรื่องราวชุมชน	แหล่ง

เรยีนรูใ้นชมุชน	ภมูปิญัญาผูน้ำา 

ตามธรรมชาต	ิเดก็และเยาวชน 

เป็นผู้ร่วมแก้ไขปัญหา	 และ 

ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนทุก	 ๆ	

ดา้น	เพ่ือสรา้งการเปล่ียนแปลง

ที่ยั่งยืนและมีชีวิตชีวาต่อไป

ชมุชนวดัโพธิเ์รยีงแหง่นี	้

มีประมาณ	1,000	 กว่าหลังคา

เรอืน	ประชากรประมาณ	6,000 

ครอบครัว	 หลังได้รับรู้ เรื่อง 

ตวัชีวั้ดเมือง	3	ดี	ได้กลับไปหารอื 

กับคนในชุมชน	 เพื่อกำาหนด 

กิจกรรมข้ึนมา	หาคณะกรรมการ	
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ซึ่งเป็นคนท่ีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว	 ทำางาน 

ร่วมกัน	 จากน้ันเริ่มเก็บข้อมูล	 อยากรู้ว่า

ชมุชนเราเป็นแบบไหน	เราเกบ็ขอ้มลูไดแ้ค	่

250	หลังคาเรือน	จาก	1,500	หลังคาเรือน	

ถ้าหากทำางานต่ออีกสัก	4-5	 ปีน่าจะเก็บ

ข้อมูลหมดทั้ง	1,500	หลังคาเรือน	

จากนั้นได้ใช้พื้นที่ชุมชนเป็นลาน

สาธารณะ	เปลีย่นพืน้ท่ีซ้ือขายยาเสพตดิใน

สมัยก่อน	 เปลี่ยนชื่อเป็นลานชุมชนปนยิ้ม 

โดยมีตัวชี้วัด	 คือต้องให้เด็กและเยาวชน 

และครอบครัวในชุมชนมีพ้ืนที่สร้างสรรค์

และมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีสามารถแบ่งปัน

การเรยีนรูแ้ละสือ่สารได้	เกิดการสรา้งการม ี

ส่วนร่วมที่มีชีวิตชีวา

อันดับแรก เริ่มต้นที่ เรื่องของ

ภูมิปัญญา	 เพราะชุมชนแห่งนี้มีประวัติ

ความเปน็มายาวนาน	

สวนหลังบ้านมี

เอาจักรยานมาใช้เพ่ือการเรียนรู้ชุมชน	

เนือ่งจากชุมชน		7	แหล่งเรยีนรู	้พยายาม

หาพยายามค้น	 พบว่า	 มีโรงหล่อพระ

อายุประมาณ	70	 กว่าปีตั้งอยู่ในชุมชน	

มีวัด	มีคลองเทวดา	คลองนางฟ้า	บ้าน

ภูมิปัญญากระทงกาบมะพร้าว	 กำาแพง

ศิลปะ	 จักรยานจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ

ในการสืบค้น	

อันดับที่ส�ม	 ลานชุมชนปนยิ้ม

เปิดเป็นตลาดค้าชุมชน	 นำาเอาของดี 

ท่ีซ่อนอยู่ในชุมชนออกมาเปิดเผย	 ทั้ง

ขนมอรอ่ย	กะหรีป่ับ๊แสนอรอ่ย	ขา้วเหนยีว 

มะม่วง	 จากนั้นผลิตโปสเตอร์ประชา-

สัมพนัธ	์เชญิคนภายนอก	ใช	้facebook	

ส่วนตัวเผยแพร่ข้อมูล	facebook	 ส่วน

กลาง	คือ	page	ชื่อ	“บางกอกนี้ดีจัง”	

พอเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ลานตลาดชุมชน	

มีงานศิลปะเล่าเร่ืองชุมชนประกอบไปด้วย	

อนัดับท่ีส่ี กำาแพงศลิปะ	โดยการ

เชิญชวนเด็กและเยาวชนในชุมชน	 ไป

วาดภาพศิลปะบนกำาแพง	 สื่อเร่ืองราว

มะพร้าว	 มีลุงคนหนึ่งอยากทำาของเล่นให้

ลกูหลานเห็นกาบมะพรา้วลอยนำา้ได	้จงึเอา 

มาพัฒนาเป็นเรือกระทงกาบมะพร้าวหนึ่ง

เดียวในโลก	

อันดับต่อม� เรื่องของการเรียนรู้ 

ชุมชน	 นอกจากภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ใน

ชุมชนแลว้	ยงัมเีครือ่งมอืคอืจกัรยาน	จงึนำา
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ชุมชน	และเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนในชุมชนด้วย	โดยก่อนหน้านั้นกำาแพง

เหล่านี้ถูกพ่นสีสเปรย์	ไม่สวยงาม	แถมยังมีข้อความไม่เหมาะสมอีกด้วย	

อันดับที่ห้� จัดสภาพคูคลองในพื้นที่	โดยมีคลองเทวดา	คลองนางฟ้า	ได้ดำาเนิน

การจดัสภาพใหม	่โดยเดก็และเยาวชนในพืน้ทีล่กุขึน้มาทำาความสะอาด	ทำาใหก้ลายเปน็

พื้นที่ที่สามารถแบ่งปันเรื่อง	“ความหมาย”	ของคลองเทวดา	คลองนางฟ้าได้	

อันดับที่หก ขยายพ้ืนท่ี	 มีอาสาสมัครท่ีอยากทำางานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง	

พ้ืนที่ในชุมชนกลายเป็นห้องเรียน	 มีคนมาเรียนรู้มีอาสาสมัครจากโรงเรียนมาช่วยงาน

ในซอยไหนท่ีสกปรกก็ชวนกันมากวาด	 ทำาความสะอาด	 การกวาดถนนคนในชุมชน

ทำาได้	 แต่อยากให้เด็กและเยาวชนสร้างการเปลี่ยนแปลงเอง	 และให้เกิดอาสาสมัคร 

สร้างการเปลี่ยนแปลง	

อนัดบัท่ีเจด็	สรา้งนกัสือ่ความหมายชมุชน	ไมใ่ชไ่กด	์แต่เปน็การสรา้งการเรยีนรู	้ 

คุณค่าของพื้นที่	 เยาวชนต้องเล่าเรื่องภูมิปัญญาของชุมชนได้	 เล่าเรื่องเรือกระทง 

กาบมะพร้าว	 ปลุกเยาวชนที่ติดโซเชียลมีเดียมาเรียนรู้	 มาแบ่งปันข้อมูล	 ชวนเพื่อนมา 

ปัน่จกัรยานในชุมชน	ทุกคนยิม้แย้มแจม่ใส	ฟงัเรือ่งเล่า	แลว้กเ็กดิส่ือ	ปจัจบุนัไดพ้ยายาม

ผลิตส่ือ	 ท้ังสื่อเสียงเพลง	 ใช้ศักยภาพเด็กให้ถูกตามที่เขาอยากทำา	 เด็กต้องสามารถ 

แบ่งปันความถนัดความสามารถที่เขามีได้	เปิดกิจกรรมช่วงคำ่าคืนได้	

อันดับสุดท้�ย แผนที่	

เป็นแผนที่แหล่งเรียนรู้พื้นที่

ชุมชนทั้ง	7	 พื้นที่	 รวมไปถึง 

พื้นที่จักรยานโดยพยายาม

สรา้งใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู้ 

สนับสนุนสื่อ	 สนับสนุนการ 

สือ่สาร	เจา้ของบ้านภูมปิญัญา 

ก็ภูมิใจ	 เด็กและเยาวชนได้ 

แบ่งปัน	 ทำาให้เห็นคุณค่าใน

ชุมชนตนเองและเกิดความ

ภูมิใจในบ้านเกิด
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“บางลำาพู” 
ยิ่งดู ยิ่งมีเสน่ห์7

ย่านบางลำาพู	 เป็นพื้นที่เก่าแก่ของเมืองหลวง

กรุงเทพมหานคร	 หลายคนหากได้ยินชื่อนี้	 คงนึกถึงร้าน

จำาหน่ายเส้ือผ้า	 ข้าวของเครื่องใช้	 และตลาดอาหารที่เป็น

ย่านเมืองเก่า	 แต่น้อยคนจะรู้ว่า	 บางลำาพูยังมีเรื่องราวดี	 ๆ	

หลายอย่างซ่อนอยู่	 โดยเฉพาะ	 “พลัง”	 อันเข้มแข็งของเด็ก

และเยาวชนที่รวมตัวกันอย่างสร้างสรรค์	ในนาม	“เกสรลำาพู”	

เสน่ห์บางลำาพู
ย่านบางลำาพู	มีชุมชนต่าง	ๆ	ที่ม ี

เร่ืองราวมากมายต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์	 เรื่องราว

ทางวัฒนธรรม	 วิถีชีวิตที่น่าสนใจความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์	 ก่อให้เกิด

ความแตกต่างในวิถชีีวติของผูค้นในยา่น 

บางลำาพู	สภาพเดิมของย่านบางลำาพูเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าท่ีสำาคัญ	 

มีตลาดที่มีชื่อเสียง	 แหล่งศิลปวัฒนธรรม	 เพราะบริเวณนี้ 

เปน็ทีต่ัง้เขตพระราชฐาน	วดั	วงั	ต่าง	ๆ 	อกีทัง้ยงัเปน็ทีอ่ยูข่อง
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ขา้ราชบรพิาร	ขา้ราชการ	ชา่งฝมีอื	และศลิปนิ

ในอดตีย่านบางลำาพจูงึมกีารเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วท้ังทางกายภาพ	 เศรษฐกิจและสังคม	

โดยเห็นไดจ้ากการคมนาคมทีส่ะดวกขึน้	การค้า	 

ท่ีขยายตัวและการเข้ามาอยู่ของคนเพ่ือทำาธุรกิจ	

หรือเป็นที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับสถานที่ทำางาน

ในปัจจุบัน	 บางลำาพูยังคงเป็นย่าน

เศรษฐกิจสำาคัญ	 มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทำาให้ท้ัง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา

เยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้	 และยังเป็นสถานท่ีทำา

กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	สถาบัน

การศกึษาอีกดว้ย	การรวมตวักนัของประชาคม

บางลำาพู และชมรมเกสรลำาพู ช่วยจุดประกาย

ความตื่นตัว ทำาให้คนในชุมชนเองต้องหันกลับ

มาศกึษารากเหงา้ของดขีองเดน่ของตนเอง และ 

ชว่ยกนัสื่อสารเผยแพร่ให้คนรุน่หลังและบคุคล

ภายนอกได้รับรู้ร่วมกันอย่างภาคภูมิใจ

การก่อเกิด	 ประชาคมบางลำาพู และ

ชมรมเกสรลำาพซูึง่เป็นผูใ้หญ	่ผูสู้งอาย	ุเดก็และ

เยาวชนที่มีประสบการณ์ในการทำางานชุมชน

มาแล้วไม่น้อยกว่า	15-20	 ปี	 ในการพัฒนา

ชุมชนต่าง	ๆ	ในย่านบางลำาพู	ทำาให้เกิดความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างคน	ชุมชน	และ 

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างสรรค์ 

กิจกรรม	ในการพัฒนาชุมชนตนเอง

ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน

ออกไป	

จากการเริ่มต้นศึกษาวิจัย 

ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่	บอกเล่าจนเกดิ 

เปน็กจิกรรม	ทัง้ดา้นศลิปวฒันธรรม	

งานบุญ	งานศาสนา	งานศลิปะ	ดนตร ี

ในรปูแบบตา่ง	ๆ 	เกดิการทำางานเปน็ 

เครือข่ายจนทำาให้เกิดผลงานข้ึนอย่าง

ประจักษ์ต่อชุมชนและบุคคลทั่วไป	

และยังต่อยอดขยายไปสู่กิจกรรม 

ที่เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

ขยายไปพ้ืนทีอ่ืน่	ซึง่ทัง้หมดอยูภ่ายใต้ 

พ้ืนฐานชุมชนในย่านบางลำาพูเดียวกัน	

เพื่อสืบทอดกิจกรรมการทำางานไปสู่

เดก็และเยาวชนในชุมชนอืน่	พรอ้มยงั

เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ  

ในชุมชนที่ให้การสนับสนุน

ไกด์เด็กบางลำาพู
ปีนี้เป็นปีที่สำาคัญ	“ต้า”	และ	เด็ก	ๆ 	ในนาม	“ชมรมเกสรลำาพู”	ได้รับ 

การสนับสนุนจาก	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 ใน

โครงการ	 “เสน่ห์บางลำาพู”	 ตอน	 นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ 
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ในยา่นบางลำาพโูดยการนำาเสนอกิจกรรมท่ีจะตอ้ง

สร้าง	 “ไกด์เด็ก”	 ในการบอกเล่าเรื่องราวของ

ชุมชนต่าง	ๆ	ในย่านบางลำาพู

“ไกด์เด็กบางลำาพู”	คือ	ผู้นำาพานักท่องเท่ียว

หรอืผู้สนใจใฝ่เรยีนรู	้ไปเดนิเล่น	ชมิอาหาร	ชมิขนม 

เล่ืองช่ือ	 พูดคุยกับบุคคลสำาคัญ	 ปู่ย่าตายาย	 

ลงุปา้นา้อา	จะมาบอกเลา่เรือ่งราวสำาคญั	ๆ 	ของ

การเปลีย่นแปลงจากอดตีจนถึงปัจจบัุน	ผา่นผูน้ำา

การเดินทางของเด็กและเยาวชน	 ทั้ง	7	 ชุมชน	

เริ่มจากชุมชนวัดสังเวช	 ชุมชนวัดสามพระยา	

ชุมชนวัดใหม่อมตรส	ชุมชนบ้านพานถม	ชุมชน

บวรรังษี	 ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์	 ชุมชนเขียน 

นิวาสน์-ตรอกไก่แจ้	เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้มี

ความสุขกับความหลากหลายของเสน่ห์บางลำาพู

ที่ได้สัมผัสไปด้วยกัน	

ขณะเดียวกัน	 ยังได้รับการสนับสนุน

เพ่ือมาต่อยอดและสานต่อการทำางานในการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมในย่านบางลำาพู	 ในโครงการ

การขบัเคลือ่นพืน้ทีด่ว้ยตวัชีว้ดั 3 ด ีวถิสุีข ระดบั

พืน้ที ่ในยา่นบางลำาพู เพ่ือเปน็การ

ประเมนิการดำาเนนิงานของตนเอง

ตามตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้	 ซึ่งทำาให้

เหน็ถงึการใหค้วามสำาคญั	และการ

ทำางานไปตามเป้าหมาย	 และการ

เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพการ 

ทำางานอย่างชัดข้ึน	 โดยเครื่องมือ

สำาคัญ	คือ	ผลลัพธ์ของเมือง	3	ดี	

ได้แก่	พื้นที่ดี	สื่อดี	และภูมิดี	

พื้นที่ดี
สิ่งที่เกิดขึ้นนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง	เริ่ม

ตัง้แตก่ารเกดิพืน้ท่ีการจดักจิกรรมตา่ง	ๆ 	ณ	พพิธิ- 

บางลำาพู	 ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์	 วิถี

ชีวิตของชุมชนแห่งศิลปวัฒนธรรม	 ซ่ึงพิพิธ- 

บางลำาพ	ูเปน็แหลง่เรยีนรูเ้รือ่งราวตา่ง	ๆ 	ของชมุชน 

และเรื่องการทำางานของกรมธนารักษ์	 โดยปกติ 

จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง 

ประเทศจำานวนมากมาเยี่ยมชม

อยู่แล้ว	 แต่เมื่อมีกิจกรรมจาก

โครงการเสน่หบ์างลำาพู พรอ้มด้วย 

โครงการการขับเคลื่อนพื้นที่เมือง 

3 ดี วิถีสุข ซึ่งให้ความสำาคัญกับ
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ตวัชีว้ดัท่ีเจาะลึกถึงรายละเอยีดของกจิกรรม โดยคนในชมุชนจดัเอง ด้วยการทำากจิกรรม

วิถีชีวิตชุมชนมาจัดทำาให้เกิดนักท่องเที่ยวจำานวนมากขึ้น ทั้งในการชมพิพิธบางลำาพูเอง

และยังได้ร่วมกิจกรรมทำาให้มีจำานวนผู้ชมและผู้ร่วมกิจกรรมจำานวนมากตามมาด้วย 

เช่นกัน

นอกจากนี้	 พิพิธบางลำาพูยังเป็นสถานที่รวมตัวของคนในชุมชน	 โดยเด็กและ

เยาวชนท่ีทำาหน้าท่ีเป็นไกด์เด็กบางลำาพู	 และผู้ใหญ่ในการทำากิจกรรมเกิดการเรียนรู้วิถี

ชวีติ	ศลิปะ	วฒันธรรมและเปน็พืน้ทีส่รา้งสรรคใ์นการทำากจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง	พรอ้มทัง้ 

ยังได้มีการผลิตสื่อต่าง	ๆ	เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของชุมชนด้วย

สื่อดี
เกิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชน 

ใน	4	 กิจกรรม	 จาก	4	 ชุมชน	 โดยคณะ- 

ทำางานเป็นเด็กและเยาวชน	ในนาม “ไกดเ์ดก็ 

บางลำาพ”ู จดัต้ังขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของชมุชน 

ในการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเอง	 

มีแผนการทำางานในการจัดกิจกรรมของเด็ก 

และเยาวชน	 มีองค์ความรู้ในเรื่องประวัติ-

ศาสตร์	 วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 ความเป็นอยู่

ของชมุชนตนเอง	เกดิกระบวนการมส่ีวนรว่ม 

ในการผลติสือ่	ท้ังภาพวาด	ภาพถา่ย	ขอ้ความ 

บนัทกึเรือ่งราว	การสมัภาษณ	์ผา่นส่ือโทรทศัน	์ 

วิทยุ	 จุลสารบางลำาพู	 นิทรรศการ	 แผ่นพับ	 

แผนท่ีชุมชนในย่านบางลำาพูที่เกิดขึ้น	 เพื่อ

เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนในย่าน

บางลำาพูต่อไป

ภูมิดี
เกิดการส่ือสารท่ีบอกเล่าถึง

ประวัติชุมชน	 โดยผู้รู้หรือนักปราชญ์

ชุมชนได้นำาเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตด้ังเดิม

ของตัวช้ีวัดในการขับเคล่ือนองค์ความรู้	

ภูมิดีของชุมชน	ไม่ว่าจะเป็น	

การแทงหยวก วิถีชีวิตของ 

ชาวชุมชนเก่าแก่	ในการแทงหยวกกล้วย

ท่ีกำาลังจะเลอืนหายไป	โดยจะใชก้ลว้ย 

ตานีเพราะเนื้อขาว	 เวลาแทงจะไม่ดำา 

งา่ย	ซ่ึงเป็นงานศิลปะทีน่ำามาใชต้กแตง่ 

ในงานมงคลและอวมงคล	การแทงเปน็
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ลวดลายตา่ง	ๆ 	แต่ในยคุปจัจบุนั	แทบจะเลอืน

หายไปจากสงัคมไทย	พบเหน็ไดย้ากแลว้	หากไม่

ชำานาญจรงิ	พดูไดค้ำาเดยีววา่ไมใ่ชเ่รือ่งกล้วย	ๆ  

แน่นอน

การห่อขา้วตม้นำา้วุน้ ขนมหวานเล่ืองชือ่ 

ของชุมชนวัดสามพระยา	 วิถีชีวิตที่โดดเด่น	 

จนกลายเป็นของดีประจำาชุมชน	 การทำาขนม

ข้าวต้มนำ้าวุ้นยังคงอยู่	 ด้วยการนำาข้าวเหนียว

มาห่อใส่ใบตอง	 พับเป็นทรงสามเหล่ียม	 พับ

กลบัไปกลบัมาจนสดุใบตอง	แลว้กลดัไม	้นำาไป 

ตม้จนสกุ	ใส่นำา้แขง็	นำา้เชือ่ม	จนเปน็ขนมหวาน 

เย็นอร่อยชื่นใจ	 อิ่มอร่อย	 จากอาชีพหลักของ

คนในชุมชน	ขณะน้ีเหลือเพียงเจ้าเดียวในปัจจุบัน

การปักชุดโขน	 ลวดลายฝีมืองานปัก

ท่ีงดงามคู่ควรวัฒนธรรมไทยของชุมชนเขียน 

นวิาสน-์ตรอกไกแ่จ	้ชมุชนน้ียงัคงมวีถิชีวีติการ

ปักชุดโขน	 ชุดละคร	 บนผืนผ้าด้วยลวดลายที่

ละเอียดลออ	 ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ	

ความอดทน	และใช้สมาธิอย่างสูง	จึงเป็นหนึ่ง

แห่งความภาคภูมิใจของชุมชน

ดนตรีไทย รำาไทย จากชุมชนวัดสังเวช	

ชมุชนนีม้คีวามโดดเดน่ทางดา้นดนตรไีทยและ 

ศิลปะการแสดง	จากการถ่ายทอดกันในครอบครัว	

ขยายต่อไปยังลูกศิษย์ลูกหาในยุคหนึ่ง	จนเป็น

แหลง่มหรสพทีม่ทีัง้โรงภาพยนตร	์โรงละครรอ้ง	

โรงลิเก	 และบ้านดนตรีไทย	 คอยขับกล่อมให้

ชุมชนนี้มีจังหวะของเสียงดนตรี	ปัจจุบันเหลือ

เพียง	 “บ้านดุริยประณีต”	 ที่ทำาหน้าที่สืบสาน

ศิลปะดนตรีไทยประจำาชาติไว้

ตลอดระยะเวลาเกือบปีท่ี

ผ่านมาได้นำาทัง้	4	เรือ่งทีเ่ปน็ตัวช้ีวัด 

ทีท่ำาให้เกดิผลการทำางานของชุมชน 

ในการอนุรักษ์วิถีชีวิตประวัติศาสตร์	

พร้อมท้ังทำาให้เกิดการอนุรักษ์	สืบทอด	

และการทำาให้เกิดนักท่องเท่ียวเข้ามา

ในย่านบางลำาพู	พิพิธบางลำาพู	และ

ในชุมชน	พร้อมทั้งเด็กและเยาวชน

ในชุมชนจะเป็นนักสื่อสารในการ

บอกเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ	ด้วย

โดยมีสถานที่หลักในการ

ประชมุ	คอื	หอ้งประชมุพพิธิบางลำาพู	 

และการเข้าชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีของดี

ชมุชนทีเ่ปน็ตัวชีว้ดั	เพือ่ปรกึษาหารอื 

ถึงการทำากิจกรรมและรูปแบบการทำา

กจิกรรมใน	4	ชมุชนในยา่นบางลำาพ	ู 

การคิดวิธีการนำาเสนอ	 ทั้งรูปแบบ	

ข้อความ	 เอกสารต่าง	ๆ	 และการ

เล่าเรื่องเพื่อแนะนำาเรื่องราวตัวชี้วัด 

ที่เป็นของดีชุมชน	 เพื่อการนำาเสนอ

ต่อไป
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ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้

ชัด	คือ	การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน

ในทางทีด่ขีึน้	จากการไมรู่	้หรอืแคเ่พยีงเหน็วา่

คนในชมุชนมกีารทำากิจกรรม	มวีถิชีวีติตา่ง	ๆ 	

แค่เพียงเห็น	รู้จัก	แต่พัฒนาการเปลี่ยนแปลง

จนสามารถถา่ยทอดเรือ่งราวต่าง	ๆ 	ได	้จากการ 

ชวนมาเขา้รว่มกจิกรรม	รว่มคดิรว่มทำา	จนนำา 

ไปสู่การเจอกันทุกวันสร้างความสัมพันธ์อันดี	 

และการวางแผนงาน	รวมถึงบอกเล่าเรื่องราว

ขา่วสารของชมุชน	คา่เฉลีย่ในการพบปะเจอกนั 

สัปดาห์ละ	4-5	วัน	จนนำามาสู่การจัดกิจกรรม

เพื่อเปิดพื้นที่และเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วม

กิจกรรมในการร่วมเรียนรู้ของดีชุมชน	 จาก 

การสรา้ง	facebook	fanpage	ในชือ่	เสนห์่
บางลำาพ ูโดยการประชาสัมพนัธ	์update	
เรื่องราวข่าวสารของชุมชน	 และการรับสมัคร

บุคคลภายนอกท่ีเป็นนักท่องเที่ยวในการร่วม

กิจกรรมซึ่งมีคนสมัครมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นจำานวนมากและต้องการในครั้งละไม่เกิน	

20-25	คน	ที่จะมารับรู้เรื่องราวของดีบางลำาพ ู

ที่ เป็นตัวชี้วัดซ่ึงเด็กและเยาวชนสามารถ 

นำาเสนอเรื่องราวของดีของชุมชนตนเอง	 ซึ่ง

เป็นตัวชี้วัด	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับทราบส่งผลให้เร่ืองราวตัวชี้วัด

ท่ีเป็นของดีบางลำาพูได้ถูกนำาเสนอใน

รูปแบบที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน	

เช่น	 การทำาข้าวต้มนำ้าวุ้น	 ด้วยการ 

นำาเสนอตั้งแต่วัตถุดิบใบตองการฉีก

การห่อ	 การแช่ข้าวเหนียว	 ไปจนถึง

วิธีการขั้นตอนการต้มข้าวเหนียวที่

ห่อเสร็จแล้ว	และเทคนิคการห่อ	จน

เสร็จสิ้นกระบวนการรับประทานเป็น

ขนมหวานอรอ่ยเยน็ช่ืนใจได้	ซึง่ได้รบั 

ความสนใจจากบคุคลภายนอกทีเ่ป็น

นักท่องเที่ยวทั้งจากคนมาชมพิพิธ-

บางลำาพูแล้วสนใจกิจกรรม	 รวมถึง

คนทีส่มคัรเข้ามารว่มกจิกรรม	พรอ้ม

ด้วยคนในชุมชน	 ครอบครัวที่เห็น

กิจกรรมของดบีางลำาพไูดถ้กูนำาเสนอ

โดยไกด์เด็กบางลำาพู

ทกุครัง้ท่ีมกีารจดักจิกรรมจะ

มีการสรุปบทเรียนเพื่อรับทราบข้อดี	 

ปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 เพื่อนำา

ไปสูก่ารพัฒนาปรับปรงุการทำางานใน 

ครั้งต่อไป	 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงการที่

ทำางานว่าต้องมีการพัฒนา	และได้ม ี

ส่วนร่วมในการพูดคุย	 แลกเปลี่ยน

ขอ้มลูซ่ึงกนัและกนั	โดยมกีารประชมุ 

ถึงบทเรียนท่ีผ่านมาก่อนวันจัดกิจกรรม	

วันจัดกิจกรรม	 และหลังจากวันจัด

กิจกรรมด้วย	

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัด
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ท่ีสำาคัญที่สุดการทำางานกับเด็กและ

เยาวชนต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการสร้าง

ความสมัพันธอั์นด	ีการใหเ้วลากบัเดก็	ๆ 	ทีเ่ขา้

ร่วมโครงการได้เข้าใจถึงเรื่องราวชุมชน	ไม่ใช่

แค่เพียงจำา	แต่มันคือเรื่องราวในชุมชนตนเอง

ที่จะต้องนำาเสนอออกมาด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง	

จงึทำาใหก้ารจดักจิกรรมอาจมกีารเล่ือนออกไป

บ้างการแบ่งเวลาของการเรียนและการทำางาน

ชุมชนของเดก็และเยาวชน	รวมถงึการวางแผน

ในการทำางาน	เพราะตอ้งดคูวามพรอ้มของเดก็

และเยาวชน	 และชุมชนให้เวลาตรงกัน	 และ 

การนำาเสนอข้อมูลสื่อสารผ่าน	 facebook	 

และสื่ออื่น	 ๆ	 ต้องมีวิธีการเขียนเรื่องราวให้ 

น่าสนใจ	 จึงต้องใช้เวลาและให้ความสำาคัญ 

มากขึ้นกว่าเดิม	

โดยเฉพาะภาพถ่ายต้องสวยงาม	 เพื่อ

ทำาให้เกิดการอ่านต่อในสื่อต่าง	ๆ	โดยเฉพาะ 

facebook	ซึ่งมีอิทธิพลมากในสื่อปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม	ทางคณะทำางานได้เตรียม

แนวทางการแกไ้ขไวด้ว้ย	คอืมกีารพบปะพดูคยุ 

กับเด็กและเยาวชน	สัปดาห์ละ	5-6	วัน	ที่ต้อง 

มีการพบเจอกัน	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 

และสื่อสารข้อมูลถึงการทำางาน	 เพื่อการมี 

ส่วนร่วมในการทำางานร่วมกันท้ังตัวเยาวชนและ

คนในชุมชน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ เกิดขึ้น	

นอกจากเป้าหมายในการอนุรักษ์และรักษา

เรื่องราวของชุมชนแล้ว	 ได้ก่อเกิดแกนนำาเด็ก

และเยาวชนในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการอบรม	 พูดคุย 

กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน	 จนเกิดเป็น

เน้ือหาท่ีสามารถถ่ายทอดส่งต่อข้อมูล

กันได้	รวมถึงผ่านการผลิตสื่อ	ที่เกิด

จากกระบวนการคิด	 การทำาจนเกิด

การมีส่วนร่วมในการผลิตผลงาน 

ร่วมกัน	 โดยเด็กและเยาวชนมีองค์- 

ความรู้มากพอท่ีจะส่ือสารส่งต่อข้อมูล

ใหผู้ส้นใจได	้จงึมเีรือ่งราวทีน่า่คน้หา

จนเกดิเป็น	“เสน่หบ์างลำาพู” 
ในทุกมุมมอง	กับการขับเคล่ือนชุมชน	

3	ดี	วิถีสุข	ในชุมชนย่านบางลำาพู

ติดตามพวกเขากับการทำา

กจิกรรมทียิ่ง่ใหญ	่ในพืน้ทีช่มุชนเลก็	ๆ 	 

ได้ทาง	 facebook เสน่ห์บางลำาพู 

กดไลค	์กดแชรก์นัได้เลยนะคะ	...		แล้ว 

ไปพบกับพวกเขา	#ไกด์เด็กบางลำาพู	

#เสน่ห์บางลำาพู...

“พี่ต้า”	แห่งบางลำาพู
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“เรามปีระวตัศิาสตร์ของตนเอง ทำาไมต้องใหค้นอืน่มาทำา เลยชวนนอ้ง ๆ  ท่ี

รู้จักหรือเรารู้จักพ่อแม่ปู่ยาย ชักชวนเด็ก ๆ มาทำากิจกรรมกัน ทำาให้เกิดกิจกรรม

ลา่สุดในการสรา้งไกด์เด็กบางลำาพู ถ้าเรามีกิจกรรมอย่างนีน้อ้ง ๆ  ก็ไมต่อ้งไปนัง่

ทำางานเซเว่น ไม่ต้องกลับดึก ๆ ให้น้องมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้ด้วย 

ต้องชื่นชมน้อง ๆ มีการเตรียมตัวท่ีดี น้องต้ังใจมากกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย  

น่าดีใจที่เดี๋ยวนี้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจบ้านของเขา สนใจชุมชนของเขา”

(ต้า)	นางสาวปานทิพย์	ลิกขะไชย

“พี่ต้า” แห่งบางลำาพู 
“เราทุม่เทเวลามาก	เลิกงานตอ้งขบัรถกลับบา้น	ในขณะขบัรถกลบับา้นตอ้งเปดิ

วิดีโอคอลเพื่อพูดคุยกับเด็ก	ๆ	กลุ่มนี้	เพราะเขาอยากเห็นหน้า	อยากสื่อสาร	เชื่อไหม?	

ตอนเช้าพวกน้ีก็โทรฯปลุก	 เวลาออกจากบ้านไปทำางานก็ต้องวิดีโอคอลพูดคุยกันตลอด	

บอกเดีย๋วพีท่ำางานกอ่นกินขา้วก็คอลมา	บ่าย	3	เลิกเรยีนก็วดิโีอคอลมา	แตเ่รากท็ำางานอยู	่ 

บอกเขาไปว่าเดี๋ยวพี่ขอทำางานก่อน	4	โมงครึ่งเขาก็วิดีโอคอลมาอีก	กลับบ้าน	2-3	ทุ่ม 

ก็ต้องคุยวิดีโอคอลตลอด	เพราะมันคือความผูกพัน	การไว้ใจ	การอยากคุย”

“แต่สิ่งที่ต้าคิดว่าต้าได้ทำา	คือ	มัน

สร้างคน	เราทำางานกับเด็ก	พ่อแม่เขาต้อง 

ถามว่าได้อะไร?	 ทำาไปทำาไม?	 กลับบ้าน

ดกึดืน่	ออกจากบ้านแตเ่ชา้	แตส่ิ่งทีเ่กดิ	เชน่	

น้องเจเจ (เด็กเยาวชนในกลุ่ม) ตอนนี้เป็น

นักกิจกรรม เป็นไกด์ในการนำาเสนอเร่ืองราว

ชุมชนได้แล้ว	ไม่ใช่ต้าเพียงคนเดียว	แต่มี 

พ่ีโชค	พีห่ม	ูพีป่ับ๊	พีอ่บเชย	และพี	่ๆ 	คนอืน่ 

ที่คอยช่วยเหลือกัน	 ในการทำางานร่วมกัน

พวกเราทุ่มเทกันมาก	 ในปีที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน”
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“พิพิธบางลำาพูเป็นแหล่งเรียนรู้	เป็นที่รวมตัวของเด็ก	กว่า	20-30	ที่ชีวิตไปรวม

ตัวกันอยู่ที่นั่น	ถึงแม้บางวันจะไม่มีกิจกรรม	ไม่มีประชุม	ไม่มีอะไรทำา	แต่เขาขอให้ได้

มาเจอกัน	กินข้าวด้วยกันเม้าท์กัน	คุยกัน	ประเด็นที่	2	คือกิจกรรมที่เกิดขึ้น	น้อง	ๆ 	จะ

ต้องทำาเป็นมากกว่า	1	อย่าง	ไม่ใช่เป็นแค่ไกด์เด็ก	อย่างเจเจถ้ามีเต้น	มีรำา	ขอให้บอก	

เจเจทำาได้หมด	 แต่กว่าที่จะรู้ว่าน้องแต่ละคนถนัดและชื่นชอบอะไร?	ต้องใช้ระยะเวลา	

บางครั้ง	6	 เดือนขึ้นไปถึงจะรู้ว่าเด็กคนนี้ชอบอะไร?	 บางคนอาจจะแสดงศักยภาพมา

ก่อน	พอเรารู้ว่าน้องชอบอะไร?	ก็มุ่งให้ตรงให้ถูก”

“อยา่งที	่3	คอื	ความไวว้างใจ	ความสนทิสนม	นอ้งไมส่ามารถทีจ่ะมาเชือ่ใจเราได	้

ถา้เราไมส่นทิสนมกนั	ถา้เราอยู่กลุม่แยกกนั	เขากจ็ะไมไ่วว้างใจเรา	ต้าเช่ือว่าหลักคอือนัน้ี	 

สิ่งสุดท้ายคือ	 สิ่งที่เราทำา	 ถ้าน้องยกโต๊ะ	 ต้ายกด้วย	 ถ้าน้องเป็นพิธีกรได้	 ต้าเป็นด้วย	 

แตบ่างอยา่งกเ็ปน็ไมไ่ด้แตต่อ้งทำาได	้ตา้ตอ้งให้นอ้งมส่ีวนรว่มในการคดิ	ทำาไปพรอ้ม	ๆ 	กนั	 

ตอนนี้น้องอยู่จุดนิ่งแล้ว	 แต่ต้องพัฒนาต่อไป	 เด็กก็คือเด็กยังไม่สามารถทำาอะไรได้

ทัง้หมด	100%	เหมอืนผูใ้หญ	่แต่เราตอ้งทำาใหเ้ดก็เหน็	ใหเ้ขาเชือ่ใจวา่	เมือ่เขาทำา	เรากท็ำา	 

เมื่อเขาอยู่	เราก็อยู่	คือ	ซื้อใจกัน”

ในขณะที่เด็กและเยาวชนที่ได้ทำางานกับพี่ต้า	บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า	

“ท่ีทำางานกบัพีต่า้เพราะแรก	ๆ 	หนูกเ็ปน็เดก็ในชุมชนเหมือนกนั	แล้วพอได้มาเจอ

พีต่า้	พีต่า้กช็วนเขา้มาทำากจิกรรมเรือ่ย	ๆ 	ในยา่นบางลำาพ	ูพอทำาแลว้มนัสนกุ	มปีระโยชน์

ดว้ย	มาชว่ยงานในเขตพ้ืนท่ีของเรา	เราไมต้่องเอาเวลาวา่งไปนัง่เลน่เกมไปวิง่เล่น	แตเ่รา 

สามารถมาพัฒนาชุมชนเราได้ด้วย”

“เข้ามาทำางานกับพี่ต้าเพราะว่าตอนแรกไม่เคยทำากิจกรรม	 ไม่กล้าแสดงออก	 

ไม่ค่อยได้พูดด้วย	พอได้ทำากับพี่ต้าก็ได้ประโยชน์	ได้เรียนรู้ในชุมชนตัวเอง”
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ประชาคมบางลำาพู	 และชมรม

เกสรลำาพู	 มีประสบการณ์ในการทำางาน

ชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า	15-20	ปีในการ

พัฒนาชุมชนต่าง	ๆ	ในย่านบางลำาพู	จึง

ทำาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก	

และเยาวชน	ผู้ใหญ	่และหนว่ยงานภาครฐั	 

เอกชนต่าง	 ๆ	 เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรม 

ต่าง	 ๆ	 ในการพัฒนาชุมชนตนเองผ่าน 

รปูแบบกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป	โดย

เร่ิมต้นจากการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์

ทอ้งถิน่บอกเลา่	จนเกดิเปน็กจิกรรมตา่ง	ๆ 	 

ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม	 งานบุญ	 งาน

ศาสนา	งานศลิปะ	ดนตรีในรปูแบบตา่ง	ๆ 	 

เกิดการทำางานเป็นเครือข่ายจนทำาให้เกิด

ผลงานเกดิขึน้อยา่งประจกัษ์ตอ่ชมุชนและ

บุคคลทั่วไป	 และยังต่อยอดขยายไปสู่ 

กิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชนท่ีได้ร่วม

กิจกรรมขยายไปพื้นที่อื่น	

ซึง่ทัง้หมดอยูภ่ายใต้พ้ืนฐานชุมชนในยา่น

บางลำาพูเดียวกัน	 เพื่อสืบทอดกิจกรรม

การทำางานไปสู่เด็กและเยาวชนในชุมชน

อื่น	ๆ	นี้	และยังเกิดหลายความร่วมมือ

กับผู้ใหญ่	หน่วยงาน	องค์กรต่าง	ๆ 	ที่ให้ 

ความสนับสนุน	 และยังขยายไปต่อใน

กิจกรรมอื่น	ๆ	อีกมากมาย

ประชาคมบางลำาพู นำาโดยป้านิด	

(นางอรศร	ีศลิป)ี	วยั	84	ป	ีเปน็แกนนำาหลัก 

ของประชาคม	 โดยป้านิด	 คือผู้ใหญ่ที่ 

สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ของ 

ป้านิด	(นางอรศรี	ศิลปี)	

ที่มาประชาคม
บางลำาพ ู 
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เดก็และเยาวชนในนามกลุ่มเกสรลำาพ	ูนอกจากนัน้ยงัมผีูห้ลกัผูใ้หญใ่นชมุชนอกีมากมาย	

ป้านิดแม้จะอายุมากแล้ว	 แต่มีหัวใจท่ีแกร่งและอยากทำาให้บางลำาพูกลับมามีชีวิต	 

มเีรือ่งราว	มีประวัติศาสตร์ท่ีเด็กรุ่นใหม่ได้ร่วมกันจดจำา	ทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรมหรือการประชุม

ระดมสมองป้านิดก็จะค่อย	ๆ 	เดินมาด้วยอายุที่มากแล้ว	ลุงบางคนถือไม้เท้ามาเพื่อร่วม

ทำางานชุมชน	จากการเริ่มทำางานช่วงแรกที่พวกเราอยากพัฒนาตนเอง	

20	 กว่าปีที่ผ่านมา	 ประชาคมบางลำาพู	 เป็นรูปร่างและขับเคลื่อนการทำางาน

ได้อย่างแข็งแกร่ง	 ทำาให้เห็นว่าเวลาผ่านไป	 ส่ิงท่ีเรายังคงทำาอยู่คือการรักษาวิถีชีวิต

ประวัติศาสตร์ของชุมชน	 จนมาถึงปัจจุบัน	 มีชมรมเกสรลำาพูมีแกนนำารุ่นที่	2-3-4	 ที่

เกิดขึ้น	แกนนำารุ่นแรกแยกย้ายไปมีครอบครัว	ไปทำางาน	แต่หากเรียกระดมพลพวกเขา

ก็พร้อมจะรวมตัวได้ทันที	

ทุกวันนี้ชมรมเกสรลำาพูมีเด็กรุ่นใหม่	โดยกลุ่มใหม่นี้เป็นกลุ่มล่าสุดที่ฝังตัวอยู่ใน

ยา่นบางลำาพูท้ังหมดและมศีกัยภาพมาก	เดก็บางคนเคยว่ิงเล่น	อยูร่า้นเกม	แต่วันหน่ึงมี

ผู้ใหญ่ไปชวนให้มาทำากิจกรรมเขาก็มา	ที่พวกเขามาช่วยทำางาน	 ได้มาพบปะพูดคุยกัน

สปัดาหล์ะ	4-5	วนั	บางครัง้เจอทกุวัน	บางวนัไมม่อีะไรทำากข้ึ็นไปเป็นไกด์อยูพิ่พิธบางลำาพู	 

หรอืไมก่ล็งมาขา้งล่างวิง่เล่นจนนกัท่องเท่ียวมาถามวา่เดก็พวกนีม้าทำาอะไร	มนัเปน็ความ 

แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นเด็กรุ่นใหม่มาทำางานเพื่อส่วนรวม	 บางวันพากันมากระโดดยาง	

มานั่งพูดคุย	ร้องเพลงอยู่พิพิธบางลำาพู	มันก็เป็นเสน่ห์ที่เกิดขึ้นมา	ที่พวกเราเรียกว่า...	

“เสน่ห์บางลำาพู”
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ตำาบลนาพนัสาม	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัเพชรบุร	ี

เป็นเมืองเก่าใกล้ทะเลที่มีของดีมากมาย	 โดยเฉพาะ

ขนมหวานจากนำ้าตาลโตนดท่ียืนต้นเรียงรายอยู่เต็ม

พื้นที่	มี	“วัดนาพรม” และโบสถ์เก่าอายุหลายร้อยปี	 

อีกท้ัง	 “ตลาดนำ้านาพันสาม” ที่ชุมชนพยายาม 

ขับเคลื่อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่

“เราต้องการทำาให้	“นาพันสาม”	เป็น
พืน้ทีส่รา้งสรรค์	เปน็ตลาดนำา้ท่ีแสดงถงึวถีิวฒันธรรม	

มีการนำาของดี	 ๆ	 เรื่องดี	 ๆ	 ของพื้นที่มาจัดแสดง	

รวมทั้งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าให้กับ

เด็ก	ๆ	รุ่นใหม่	เปิดบูธโชว์ทำาขนมหวานจากตำานาน

ความอร่อยของชาวชุมชนนาพันสามและโชว์ 

การแสดง	 “เห่เรือบก” ซึ่ ง เป็น

เอกลักษณข์องชมุชน	ทัง้หมดนีเ้ป็นตวัชีว้ดั

ด้านพื้นที่	ด้านสื่อ	และด้านภูมิปัญญา”

ครูสุวนา รวงผึ้ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาพันสาม: 
สามนี้...“ดีจัง”8
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เริ่มจากเด็กๆ กลุ่มลูกหว้า
เริ่มต้นจากการที่เด็ก	 ๆ	 บอกว่าอยากทำาขนมเป็น	 อยากรู้ประวัติโบราณสถาน 

ในชุมชนของตนเอง	จากในโรงเรียนที่เรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	“อยากเห็นแหล่ง

เรียนรู้ของจริง” ด้วยการพูดคุยของเด็กไม่กี่คนได้ขยายวงกว้างขึ้นนำาไปสู่การรวมกลุ่ม

ผู้ที่อยากเรียนรู้	 และออกหาข้อมูล	 ระหว่างทางก็ตกหล่นไปบ้าง	 ที่เหลือยังจับกลุ่ม 

รวมตัวกันโดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากพื้นที่ดีจังมาร่วมก่อตั้งกลุ่มโดยร่วมกันคิดสรุปออกมาให้

ชื่อว่า	“กลุ่มลูกหว้า @ นาพันสาม” ออกหาข้อมูลอย่างจริงจังไม่ว่าจะเรื่อง	ขนมหวาน

เรามีให้ชิมและซื้อหาหลายอย่าง	เช่น	ขนมหม้อแกงที่หวานแต่ไม่เผ็ด	(เด็กรุ่นใหม่	หรือ

นักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จัก	มักคิดว่า	 “ขนมหม้อแกง”	น่าจะมีรสชาติเผ็ด	 เนื่องจากมีคำาว่า	

“แกง”)	ฝอยทอง	ทองหยิบ	ทองหยอด	ขนมชั้น	บ้าบิ่น	ขนมตาล	ในพื้นที่เรามีให้เลือก 

หลากหลายชนดิ	อาชพีในพืน้ทีก่ม็หีลากหลาย	มท้ัีงนาขา้ว	นาเกลอื	บอ่กุง้	ทำาขนม	ทีท่ำาได้ 

หลายอยา่งเพราะนำา้ในคลองเรามสีามนำา้	นำา้จืดทำานาขา้ว	นำา้กรอ่ยทำาบอ่กุง้	และนำา้เคม็ 

ทำานาเกลือ	

ผลลัพธข์องโครงการ คือ ชุดองค์ความรู้ดา้นวฒันธรรมตามที่ไดก้ำาหนดไว้ 

ในตัวช้ีวัด มีแผนท่ีเส้นทางการเรียนรู้เช่ือมร้อยเป็นเส้นทางการท่องเท่ียว  

4 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดน้ำา โบสถ์ ลานวัฒนธรรม และโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียง

แหล่งเรียนรู้ขนมหว�น
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ก�รเกษตรต�มรอยพ่อพอเพียง

โบร�ณสถ�นอันทรงคุณค่�ของตำ�บล

ศิลปะก�รแสดงที่ได้ฟื้นฟูขึ้น

การแบ่งกลุ่มออกหาข้อมูลตามความสนใจ	 เม่ือได้

ข้อมูลแล้วกลับมานำาเสนอกัน	 เราโชคดีมีท่ีให้จัดกิจกรรม

กว้างขวางมาก	หลวงพ่อ	(เจ้าอาวาสวัดนาพรม)	อนุญาตให้

ใชพ้ืน้ทีใ่นวดัไดต้ลอดเวลา	เมือ่ไดไ้ปเรียนรูท้ีบ่า้นของแตล่ะ

อาชพี	ในกลุ่มของเราจงึนำามาจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กันในตลาดนำ้าบริเวณวัดนั้นเอง
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กลุ่มขนมหว�น

นำาความรู้ที่ได้มาแบ่งปันให้กับเยาวชนกลุ่มอื่นและนักท่องเที่ยว

กลุ่มเรือบก

เรือบกหลังจากซ้อมมานานก็นำามาแสดงให้เพื่อน	ๆ	ชมกัน

กลุ่มหนังตะลุง

หนังตะลุงก็ทำาการแสดงตาม

ที่เรียนรู้มา	



บทเรียน
 ชุมชน

ดี

วถิ
สีขุ

การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนา

“พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี” 070 

กลุ่มเกษตรพอเพียง

ได้นำาสินค้ามาจำาหน่าย

และจัดนิทรรศการ

เรามวีหิารเกา่ภายในมเีศยีรพระทีข่ดุพบใน

บริเวณวัด	 องค์ท่านชำารุดเสียหายหมดเหลือเพียง

เศียรพระศักดิ์สิทธิ์	 ที่คนในชุมชนเคารพกราบไหว ้

ขอพรอยู่เป็นประจำา	 มีโบสถ์เก่าโบราณอายุกว่า	 

200	ปี	ภายในมีภาพเขียนเป็นคติต่าง	ๆ	ที่สำาคัญ

มรีปูฝรัง่ขีว่วักรมศลิปากรได้ข้ึนทะเบยีนเปน็สมบติั

ของชาติ	 ที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือ	 เรามี	

“เรือแม่เก๋งทอง”	ที่ได้รับพระราชทานจากในหลวง

รัชกาลที่	4	มีเจดีย์แดง	มีพระปรางค์เก่าแก่	ตาม

โบราณเล่าว่า	 ภายใต้พระปรางค์มีสมบัติฝังอยู่ 

หลายโอง่ซึง่เจา้อาวาสองคก์อ่นเปน็ผูพ้บเหน็แต่มไิด้ 

นำามาใช้แต่อย่างใด	มีลานวัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลัง 

ไดเ้รยีนรูป้ระเพณแีละวฒันธรรมดัง้เดมิ	กฬีาววัลาน 

วัวเทียมเกวียน	วัวเทียมไถ	และการแข่งเรือยาว

พระครูพิศาลวัชรกิจ

เจ้าอาวาสวัดนาพรม
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S-P-A-C-E-S 
อาจารย์จำาลอง บัวสุวรรณ์ เล่าว่า	 กลุ่มเพชรบุรีทำาเรื่อง

เพชรบรุดีจีงั	มาเปน็ระยะเวลา	7	ป	ีแลว้	ซึง่	concept	ในการทำางาน 

คอื	ใหม้พีืน้ทีส่ำาหรบัเดก็ไดเ้ล่น	ไดเ้รยีนรู	้รเิริม่	รว่มทำา	

และลักษณะของการทำางานคือทำาในลักษณะ	Spaces	

ย่อมาจาก

S		=		Space	แปลวา่	พืน้ท่ี	ให้มพ้ืีนท่ีสรา้งสรรค์

P		=		Participation	คือ	การมีส่วนร่วมและ	

	 	 play	คือการละเล่น

A	=		Art	คือ	การใช้ศิลปะของชุมชนเป็น

	 	 การขับเคลื่อน

บทเพลงเรือบก

	 เพชรบุรีเมืองพระ		 มีธรรมครองใจ

	 เขาวังคู่บ้าน		 ขนมหวานเมืองพระ

		 เลิศลำ้าศิลปะ		 แดนธรรมทะเลงาม

		 แต่คำาขวัญของตำาบล		 ที่ทุกคนเฝ้าแต่ถาม

		 ขุนทองขอบอกกล่าว		 ถึงเรื่องราวกล่าวขาน

		 สองวัดคู่บ้าน		 สืบสานนาข้าว

		 ประเพณีเรือยาว		 โบสถ์เก่าโบราณ

		 ขนมหวานของดี		 มีกีฬาวัวลาน

		 ทรงไทยสูงตระหง่าน		 มีวิหารศักดิ์สิทธิ์

		 นี่แหละคำาขวัญของตำาบล		 ของประชาชนนาพันสาม

	 	 สาระพา	เฮระโล้

	 	 เฮระโล้	สาระพา

	 	 สาระพา	เฮระโล้
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ซึ่งเพชรบุรีนี้จะใช้คำาว่า	เพชรบุรี 
ดีจัง เป็นเครือข่ายเยาวชน	อยู่	8	อำาเภอ	 
30	กลุ่ม	แต่ละปีบางกลุ่มก็จะมีการทำาโครงการฯ 

ในลักษณะทำางานเป็นเครือข่ายร่วมกัน	

สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้บ้าง	 หลังจาก

ทำาพ้ืนที่สร้างสรรค์ได้มีการจัดทำามหกรรม

ปีละครั้ง	 โดยใช้แม่นำ้าเพชรบุรีเป็นตัวหลัก 

ในการเชื่อมทำาให้ทั้งสองพื้นที่สองฝั่งแม่นำ้า 

มีการพูดคุยกันมากขึ้น	

จากเดิมท่ีไม่ค่อยพูดคุยกันและแทบ

ไม่รู้จักกัน	 มาทำากิจกรรมร่วมกัน	 ก่อให้เกิด

แกนนำาชมุชน	10	คน	ซึง่ทำาใหเ้ขามคีวามรูส้กึวา่ 

เขาเป็นเจ้าของพื้นที่โดยบริบูรณ์	จนเปิดเป็น

แหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน	ผูว่้าราชการจงัหวดัเห็น 

ความสำาคัญ	 และจะทำาให้เป็นถนนคนเดิน	

โดยใหร้า้นคา้ต่าง	ๆ 	เขา้มาขายของในชมุชน	

แต่ชุมชนไม่ยอมเนื่องจากในชุมชนมีตลาด 

อยู่แล้วและค้าขายไม่ค่อยดีดังนั้นหากมีถนน 

คนเดินอาจจะทำาให้เกิดการแย่งพื้นท่ีค้าขาย 

เกิดข้ึนจงึไมย่อมและทำาตลาดกนัเอง	โดยใหม้ ี

การทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติ	และวิถ ี

ความเป็นชุมชนแต่คนในชุมชนจะต้อง 

ค้าขายของเอง	 เป็นการขับเคลื่อนท่ี

มองว่าได้ผลและได้รับการตอบรับดี	

ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลง

เรื่องดี	ๆ	ที่	นาพันสาม 

เป็นเรื่องการทำางานร่วมกันของคน

สามวัย	 เด็ก	 ๆ	 และผู้ใหญ่ใจดีที่นี่

ได้มาช่วยกันคิด	 ช่วยกันทำา	 ช่วยกัน

ขับเคล่ือนชุมชนโดยชุมชนผ่านวิถี

วัฒนธรรม	 ภายใต้การร่วมมือและ

การให้การสนับสนุนของทุกภาคส่วน

ในพื้นที่

C	=		Community	หรือ	Communication	คือ	การใช้ชุมชนในเรื่องของการ

	 	 ศึกษาการเรียนรู้	โดยการใช้ชุมชนเป็นสื่อ

E		=		Empowerment	คือ	การเสริมพลัง	เสริมแรง	

S		=		Sharing	เป็นการแชร์พื้นที่ในการขับเคลื่อนการทำางานให้เกิดพื้นที่

	 	 สร้างสรรค์
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ประเภท ผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด

พื้นที่ดี : 	 แหล่งเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	 1.	 มีวิทยากรประจำาฐาน
พื้นที่สร้างสุข 	 	 การเรียนรู้
	 	 2.	 มีฐานการเรียนรู้	4	ฐาน
	 	 3.	 มีการแปรรูปอาหาร
	 	 	 เพื่อจำาหน่าย
	 บอกเล่าประวัติชุมชน	 1.	 เลา่เรือ่งชมุชนดว้ยสือ่พืน้บา้น
	 	 2.	 ทำาคู่มือประวัติชุมชน
สื่อดี :  แหล่งเรียนรู้ชุมชน	ตลาดนำ้านาพันสาม	 1.	 มีเส้นทางการเรียนรู้
สื่อสร้างสรรค	์ 	 2.	 มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
	 	 3.	 มีคู่มือเส้นทางการเรียนรู้
	 มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมการเห่เรือบก	 1.	 ศกึษาขอ้มลูการเหเ่รอืในชมุชน
	 	 2.	 ได้องค์ความรู้	บทเห่เรือ/	
	 	 	 ประวัติเห่เรือ
	 	 3.	 ทำาสื่อออนไลน์	บันทึกวิดีโอ
	 	 	 เกี่ยวกับประวัติเพลงเรือ	
	 	 	 การแสดงเห่เรือ
	 	 4.	 มีการจัดแสดงเห่เรือบกทุก
	 	 	 วันเสาร์ที่	2	ของเดือน
ภูมิดี : ชุมชน มีเด็กและเยาวชนเป็นนักสื่อสาร	 1.	 เด็กและเยาวชนได้รับการ
อุดมปัญญา	 สร้างสรรค์	 	 อบรมมีความรู้เรื่องสื่อ
	 	 	 สร้างสรรค์
	 	 2.	 มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์
	 	 3.	 มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
	 	 	 ต่อเนื่อง
	 ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้	 1.	 กลุ่มเยาวชนมีความรู้เรื่อง
	 เรื่องการทำาขนมหวาน	 	 การทำาขนมหวาน
	 	 2.	 เยาวชนสามารถถ่ายทอด
	 	 	 เรื่องการทำาขนมหวานให้กับ
	 	 	 ผู้ที่สนใจได้
	 	 3.	 มีการถ่ายทอดการทำา
	 	 	 ขนมหวานเดือนละ	1	ครั้ง
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ชุมชนคลองรั้ว ตำาบลตล่ิงชัน	 อำาเภอ 

เหนือคลอง	 จังหวัดกระบี่	 เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ดีที่มี 

พ้ืนฐานการทำางานของคณะทำางานโครงการทั้งเก่า 

และใหม่	มีผู้ใหญ่บ้าน	ปราชญ์ชาวบ้าน	นักวิชาการ	 

ครูศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีน	(กศน.)	และส่ือมวลชน 

เข้าร่วมด้วย	 กล่าวได้ว่าคณะทำางานชุดนี้มาจาก 

ทุกภาคส่วน	 ซึ่งต่างให้ความสำาคัญกับการทำางาน 

โครงการครั้งน้ี	 เพราะมองเห็นถึงความเป็นไปได้ 

ของประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่วางแผนกันเอาไว้ล่วงหน้า	

เนื่องจากทุกประเด็นสามารถเชื่อมร้อยกันได้และ 

เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนในชุมชน

หัวใจของการพัฒนาเมือง  
3 ดี คือ การมีส่วนร่วม

กระบวนการมสีว่นรว่ม เปน็หวัใจ 

สำาคัญของงานพัฒนาชุมชนและเป็น 

เทคนิคที่ฮาริส มาศชายผู้ดูแล 

“คลองรั้ว”
พืน้ท่ีดกีระบีบ้่านเรา9



075 

โครงการนำามาปรับใช้ในการทำางาน	 

ทุกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในที่

ประชุมจะมีการสอบถามความคิดเห็น

จากทุกคนอยู่เสมอว่าคิดเห็นอย่างไร?	

เห็นด้วยหรือไม่?	 ซึ่งถือเป็นเรื่องดี	

เพราะการทำางานแบบมีส่วนร่วมเช่นนี้

ทำาให้ทุกคนได้ร่วมกันคิด	 ร่วมกันทำา	 

ร่วมกันรับผลประโยชน์	 และจะรู้สึก 

เป็นเจ้าของร่วมกัน

ฮาริส มาศชาย 

ที่ปรึกษาโครงการ

คณะทำางานได้กำาหนดสิ่งท่ีอยาก

เห็น	สิ่งที่อยากจะเป็น	และสิ่งที่ควรจะทำา 

ให้เกิดประเด็นใหม่	 ๆ	 ที่น่าสนใจ	 ได้แก่	

สืบค้นพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มนัก 

สื่อสารสร้างสรรค์	ชุดการเผยแพร่ประชา-

สัมพันธ์	 Infographics	 ชุดนิทรรศการ

เคล่ือนที่การออกแบบแพ็กเกจท่องเที่ยว

ชุมชนใน 4 หมู่บ้าน การสร้างมัคคุเทศก์น้อย	

และการออกแบบหลักสูตร

นอกจากการมส่ีวนรว่มแล้ว	“ผูใ้หญ่

บา้น”	กเ็ปน็	“ต้นทนุ”	อกีอยา่งหน่ึงเป็นโชคดี 

ของคนในชมุชน	เพราะเปน็ผูม้คีวามรู	้ความ 

สามารถและมีพ้ืนฐานในการทำางานด้านน้ี

มาก่อน	 จึงเข้าใจการทำางานโครงการเป็น

อย่างดีศักยภาพของผู้ใหญ่บ้านเป็นกำาลัง 

ให้กับคณะทำางานโครงการเป็นอย่างดี

จากการจัดประชุมคณะทำางาน 

ขับเคลื่อน	Work	Shop	สร้างความรู้	ความ

เข้าใจ	ในการนำาตัวชี้วัดไปใช้เพื่อสร้างการ 

เปลี่ยนแปลง	 คณะทำางานได้ระบุผลลัพธ์ 

ในประเดน็พ้ืนทีดี่	คอื	อูต่่อเรอืบา้นคลองรัว้ 

เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนในเรื่องการ 

ต่อเรือหัวโทงทำาให้การติดตามโครงการนี้ 

คณะทำางานจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนเริ่ม 

โครงการทีอู่่ต่อเรือหวัโทง	ซึง่จากการพูดคยุ 

กบัผูป้ระกอบการอูต่อ่เรอื 
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และเป็นปราชญ์ชาวบ้าน	 เรื่อง	

การต่อเรอืหวัโทง	ทำาให ้
ทราบวา่เรอืหัวโทงเป็นเรอืทีเ่ปน็ 

เอกลักษณ์ของชาวประมงใน

ภาคใต้มีหลากหลายรูปแบบ	

และมีความแตกต่างกันตาม

สภาพทะเลท่ีจะนำาเรือไปล่อง	

เช่น	 หากจะล่องท่ีกระบี่ซึ่งมี

คลื่นลมแรง	 หัวเรือจะต้องสูง

และโค้งรับได้อย่างพอดี	 การ

จะต่อเรือได้แต่ละลำาต้องอาศัย

ภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบกับ 

ทักษะความชำานาญของช่าง

บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่น

แหล่งเรียนรู้เรือหัวโทง
ประจำาอยู่ที่	กศน.	
ตำาบลตลิ่งชัน

เพราะต่อให้จบปริญญาใด	 ๆ	 จากสถาบันไหน

ก็ตามแต่หากไม่มีทักษะมาก่อนก็ไม่สามารถทำาได้	

ปัจจุบัน อู่ต่อเรือบ้านคลองรั้ว	เป็นอู่ต่อเรือ 

ที่มีการทำางานอย่างสมำ่าเสมอทุกวันและมีคำาส่ังซ้ือ 

สินค้ามากที่สุด	 ทั้งเป็นอู่ต่อเรือที่เก่าแก่ท่ีสุดของ

ตำาบลตลิ่งชันด้วย	 มีโมเดลเรือที่สร้างสรรค์ต่าง

จากทีอ่ื่น	โดยการประดษิฐเ์รอืเปน็โมเดลขนาดเลก็ 

ในการใช้เป็นจานใส่อาหาร	แขวนกุญแจ	จ๊ิกซอว์	และ 

ของชำาร่วย	หากมองสถานที่โดยรวมแล้วเหมาะสม

ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เพราะหากมีผู้สนใจเข้ามา

เรยีนรูก้จ็ะไดเ้หน็การทำางานจรงิ	ๆ 	ของชา่งตอ่เรอื	 

มีป้ายบ่งบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เรือหัวโทงแต่ยัง

ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์	 และยังขาดสื่อท่ีเผยแพร่

ทางออนไลน์	 ไม่มีฐานการเรียนรู้ที่ชัดเจนและ 

ที่สำาคัญแกนนำาเยาวชนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราว 

หรือทำาหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์น้อย	 ยังขาดองค์ความรู้

ในเรื่องนี้	



077 

ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ

มีป้ายบอกสถานที่ที่ชัดเจน เรือหัวโทงที่ใช้เวลาต่อเพียง	1	วัน

ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคนให้ความสนใจ มีผลิตภัณฑ์เรือหัวโทงหลายรูปแบบ



จดุเดน่ของกลุม่ละครมาหยานัน้	 

นอกจากเรื่องการทำาเมือง	3	 ดีโดยใช้ 

ศิลปวัฒนธรรมชุมชนแล้ว	 ยังมีการใช้ 

เร่ืองการสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์สุข- 

ภาวะในชุมชนผ่านคนรุ่นใหม่	 อีกด้วย	

เพื่อให้พวกเขาเกิดการตระหนักรู้และ

การตื่นรู้พร้อมที่จะสื่อสารเรื่องราวของ

ชุมชนของตนเองได้	 จากกระบวนการ

ดังกล่าวทำาให้พื้นที่สามารถใช้พลังของ

นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะใน

การสื่อสารเรื่องราวในชุมชนโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเรื่อง	“เรือหัวโทง”	ที่เล่า
เร่ืองราวความเป็นมาและวิถีชีวิตของ

ชุมชนได้อย่างน่าสนใจ	 กล่าวโดยสรุป

การขับเคลื่อนชุมชน	3	 ดี	 โดยตัวชี้วัด

ครัง้นี	้ทำาใหเ้ดก็เกดิการเปล่ียนแปลงคอื

มีศักยภาพการสื่อสารมากขึ้น
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นักสื่อสารสร้างสรรค์ 
สร้างพลังสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน

ช่องทางการนำาเสนอใหม่ที่คณะทำางานจัดทำาขึ้น

เด็กและเยาวชนร่วมกันเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์



079 

เริ่มจากกลุ่มละครมาหยา

กลุ่มละครมาหยา	 จังหวัดกระบี่	 เป็นกลุ่มที่เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ใน

ชุมชน	 ที่ต้องการกลับมาสร้างสรรค์งานด้านสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีฮ�ริส 

ม�ศช�ย พี่ใหญ่ของน้อง ๆ ที่เคยได้รับโอก�ส จ�กแผนง�นทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพ่ือ 

สื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้�งสรรค์ ในขณะน้ัน ซึ่งปัจจุบันคือ แผนง�นสื่อ 

ศิลปวัฒนธรรมสร้�งเสริมสุขภ�พ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

(สสส.) โดยไดใ้ชเ้ครือ่งมอืของสือ่ละคร สือ่ศลิปวฒันธรรมชมุชน มฐี�นคดิในก�รพฒัน�

เพื่อให้เกิดกระบวนก�รเรียนรู้ในชุมชนเป็นหลัก 

บ้านคลองรั้วเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ทางกลุ่มละครมาหยาได้ทดลองนำาเครื่องมือ 

3	 ดี	 วิถีสุขเข้ามาใช้	 ซึ่งหมู่บ้านคลองรั้วมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน	 

อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ	 อาชีพการประมง	 ทะเลเปรียบเสมือนนำ้าหล่อเลี้ยง 

ปากท้องคนบ้านคลองรั้วมาโดยตลอด	ในแถบทะเลฝั่งอันดามันแล้วถ้าพูดชื่อ	“บ้าน 
คลองรั้ว”	จะต้องนึกถึงอู่ต่อเรือหัวโทงเพราะเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวประมงในแถบ
อันดามันของภาคใต้และคนขับเรือว่าเรือหัวโทงบ้านคลองรั้วเป็นเรือท่ีมีความประณีต	

แข็งแรงคงทนทนต่อการใช้งาน	และที่สำาคัญเกือบทุกหลังคาเรือนที่บ้านคลองรั้วในอดีต

จะเป็นอู่ต่อเรือและซ่อมแซมเรือ

กลุม่ละครมาหยา	จงึเลง็เหน็ถงึความสำาคญัของภมิูปญัญาพ้ืนบา้นด้านการต่อเรอื 

ที่ควรค่ากับการรักษาไว้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น	และผู้ที่จะทำาหน้าที่ได้ดีที่สุดคือ	เด็กและเยาวชน	

และคนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน

ขับเคลื่อนด้วย
ภูมิปัญญา

เรือหัวโทง คือภาพสะท้อนภูมิปัญญา 

การพัฒนาเคร่ืองมือสำาหรับการหาปลาสำาหรับ

ดำารงชีพของชุมชนที่พึ่งพิงอาศัยทรัพยากรทาง

ทะเลที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์	 การเรียนรู้การต่อเรือ 

หวัโทงเปน็การสรา้งการรบัรูใ้หก้บัเดก็และเยาวชน	

ให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชน	 และอยาก 
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กลบัมาพัฒนาบา้นเกิดของตนเอง	เกดิเปน็กจิกรรมการสรา้งเสรมิ

พัฒนาศักยภาพแกนนำาของเด็กและเยาวชน	ให้สามารถถ่ายทอด

เรื่องราวของชุมชนสู่ภายนอกได้	แล้วสามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อย

แนะนำาของดีบ้านฉันให้กับผู้อื่นรับรู้	 รวมไปถึงการพัฒนาจาก 

อู่ต่อเรือที่มีอยู่ให้เป็น	 ศูนย์เรียนรู้เรือหัวโทง	 ที่สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้เรื่องราวการต่อเรือหัวโทง	 ต้ังแต่เริ่มต้นจน

สามารถไปลอยในทะเลได้	 เด็กและผู้ที่สนใจ	 สามารถไป

ศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัการตอ่เรอืหัวโทงไดจ้ากศนูยเ์รยีนรู ้

แห่งนี้

การสรา้งแกนนำาเยาวชนบา้นคลองรัว้	จงึถอืเปน็

หัวใจสำาคัญให้เด็กและเยาวชนบ้านคลองรั้ว	 ได้ตระหนักเข้าถึง

ชุมชนตนเองมากขึ้น	และสามารถเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์เล่า

เรือ่งราวความภาคภมูใิจในชมุชนของตนเองได้	ผา่นการส่ือสารไป

พร้อมกับการรู้เท่าทันสื่อ	การเสพสื่อ	และใช้สื่อเป็นเครื่องมือของ

เด็กและเยาวชนบ้านคลองรั้ว	 ที่มากกว่าการรับรู้แต่สามารถเป็น 

ผู้เล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ	

ธัญญาภรณ์ บ่อหนา 

อายุ	18	ปี	หนึ่งในแกนนำาบ้าน

คลองรัว้	ท่ีเข้ารว่มกิจกรรมของ

ตัวชี้วัด	3	 ดี	 วิถีสุข	 ปกติน้อง

ธัญญาภรณ์	เป็นนักศึกษาศูนย ์

การศึกษานอกโรงเรียนตำาบล 

ตลิ่งชัน	(บ้านคลองรั้ว)	อำาเภอ

เหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	ซึ่งที่

ผ่านมาน้องธัญญาภรณ์	ไม่เคย 

ได้รับโอกาสในการเข้าร่วม

กิจกรรมลักษณะนี้มาก่อน	

ขาดโอกาสในการเข้า

ถึงการศึกษาตั้งเเต่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	

เนือ่งจากฐานะทางบ้านคอ่นขา้งยากจน	ประกอบกบั

ต้องทำางานช่วยเหลือครอบครัวมาตลอด

ธัญญาภรณ์	บ่อหนา
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หลังจากน้องธัญญาภรณ์ได้ร่วมกิจกรรมโดยได้มี

โอกาสในการพัฒนาศกัยภาพตนเองรว่มกบัเพือ่น	ๆ 	แกนนำา 

บ้านคลองร้ัวทำาให้ตนเองมีความภาคภูมิใจท่ีสามารถนำาเสนอ

เรื่องราวในชุมชนของตนเองได้	 เพราะที่ผ่านมาถึงแม้อยู่

ในชุมชนแต่ไม่เคยเข้าใจถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใน

ชุมชนเลย	 โดยเฉพาะเรือหัวโทง	 ซึ่งครอบครัวและ

ญาติพี่น้องก็มีอาชีพประมง	 มีเรือหัวโทง	 แต่ไม่เคย

สนใจเรียนรู้	 พอได้มาทำาความรู้จักมากขึ้นจึงเข้าใจ

มากยิ่งขึ้น	

ก่อนหน้าน้ีน้องธัญญาภรณ์เป็นคนหน่ึงท่ีติดโทรศัพท์

มือถือ	 โดยใช้มือถือในการโพสต์ข้อความ	 ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์มาตลอด	 โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระแต่พอได้

เรียนรู้ถึงการใช้สื่อจากพี	่ ๆ	 กลุ่มละครมาหยา	 ทำาให้น้อง

ธัญญาภรณ์ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง

มากขึน้	โดยเปล่ียนมาเป็นการโพสต์เล่าเรือ่งในชมุชน	โพสต์

รูปภาพหาดทราย	ต้นมะพร้าว	ลิง	ป่าโกงกาง	ซึ่งมีเพื่อน	ๆ 	

ในโลกออนไลน์	ให้ความสนใจติดตามจำานวนมาก	ปัจจุบัน

วราภรณ์	หยังหลัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

น้องธัญญาภรณ์	ได้รับ

คัดเลือกเป็นประธาน

สภาเด็กและเยาวชน

ตำาบลตลิ่งชัน

 

พัฒนาด้วย
ปราชญ์ชุมชน

ครดูวงแข ทองฤทธิ ์ครศูนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน 

ตำาบลตล่ิงชัน	 บ้านคลองรั้ว	 เป็นกุญแจดอกสำาคัญอีก 

ดอกหนึ่ง	ในการพัฒนาเครื่องมือตัวชี้วัดชุมชน	3	ดี	วิถีสุข 

บ้านคลองรั้ว	 ชุมชนบ้านคลองรั้วถึงแม้เป็นชุมชนใหม่ที่

กลุ่มละครมาหยาเพิ่งเข้ามานำาตัวชี้วัดเมือง	3	ดีเข้ามาใช้ 

ในชุมชน	 แต่ครูดวงแข	 ถือเป็นครูภูมิปัญญาท่ีมีวิธีคิด

ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เข้าถึงชุมชน	 ทั้งด้วยบุคลิก 
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ความเปน็กนัเอง	และการนำาเรือ่งราว 

ของภูมิปัญญาในชุมชน	 เรือหัวโทง	 

ที่พยายามพัฒนาให้เกิดเป็นอุตสาห-

กรรมในชมุชน	ทีผ่า่นมาครดูวงแข	และ 

ชมุชน	ได้พัฒนาให้เกดิเปน็ผลิตภัณฑ์

เรือหัวโทงจำาลอง	 โดยได้เล็งเห็น

ประโยชน์จากเศษไม้ท่ีเหลือจากการ

ต่อเรือหัวโทง	 แล้วนำามาสร้างสรรค์

เปน็ผลิตภณัฑใ์นชมุชน	ตัวชีว้ดัชมุชน 

3	 ดี	 วิถีสุข	 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการ 

ทีเ่ขา้มาสรา้งความชดัเจนของเครือ่งมอืในการพฒันาสรา้งความสุขของชุมชน	ด้วยส่ือดี 

สื่อทางภูมิปัญญา	 ผ่านพื้นที่ดี	 พื้นที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้	 และสร้างภูมิดีผ่าน

ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่	 โดยเฉพาะเด็กนอกระบบที่ขาดโอกาสสร้าง 

ช่องทางของอาชีพ	สร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนอีกด้วย

ตัวชี้วัด 3 ดี วิถีสุข	บ้านคลองรั้ว	แกนนำาเด็กและเยาวชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีแนะนำา

ของดีบ้านฉัน	 แนะนำาการท่องเท่ียวท่ีบ้านฉันได้แล้ว	 ยังได้เล่าเร่ืองผ่านสื่อเกิดเป็น 

นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะในชุมชน	และยังสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้	 อาชีพ

ทักษะง่าย	 ๆ	 ท่ีเด็กให้ความสนใจ	 คือ	 ของท่ีระลึกผ่านเสื้อลายสกรีนเรือหัวโทง	 ลิง	 

ป่าโกงกาง	 และโปสการ์ดจนเกิดเป็นรายได้ให้กับเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนได้	

สามารถตอ่ยอดของดบ้ีานฉนัสูผ่ลิตภณัฑข์องคนในชมุชนเกดิเปน็ผลิตภณัฑ์หลายอยา่ง

ด้วยกัน	

ท้ายสุดสิง่ท่ีเห็นไดช้ดัและเกดิการเปล่ียนแปลงมากทีสุ่ด	คอืตัวเด็กและเยาวชนที่

เปน็แกนนำา	มภีาวะการเปน็ผูน้ำา	เกดิการตระหนักรูก้ารรกัและหวงแหนบา้นเกดิของตนเอง 

พร้อมกับอยากพัฒนาและส่งเสริมบ้านเกิดของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในทุก	ๆ	เรื่อง

จากคนในชุมชนเกิดการสร้างทักษะการใช้สื่อ	Social	Media	มีทักษะการใช้สื่อ

อยา่งชาญฉลาดมากขึน้	มพีืน้ท่ีสรา้งสรรคท์ีพ่รอ้มเปดิเปน็แหลง่เรยีนรูใ้นชุมชน	โครงการ

ตวัชีว้ดั	3	ด	ีวถิสีขุบา้นคลองรัว้	จงึเป็นจดุเริม่ตน้ของแกนนำาเดก็และเยาวชนบ้านคลองรัว้ 

ในการดำาเนนิกิจกรรมผา่นเรอืหัวโทง	สัญลักษณแ์ห่งวิถีชวิีตจากอดีตถงึปจัจบุนั	และ 

ส่งต่อถึงอนาคตต่อไป
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10
ตำาบลรม่เมอืง	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัพทัลงุ	

เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีทุนทางสังคมไม่น้อยไปกว่า

พื้นท่ีสร้างสรรค์อื่น	 ๆ	 โดยเฉพาะเรื่องราวของ

ภูมิปัญญาการเพาะปลูกข้าวไร่พื้นเมืองที่หาดู

ท่ีไหนไม่ได้	 ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ก็ถูกปลูกฝังจากการดำาเนินงานโครงการให้

มีจิตสำานึกรักบ้านเกิด

เด็กและเยาวชนคือ 
“พลัง”

การนัดประชุมครั้งแรกไม่พร้อมเลย	 

คนที่เป็นแกนหลักไม่มาร่วม	 ทำาให้การพูดคุย 

แลกเปลี่ยนดูไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่	 เป็น 

เพียงการประชุมนอกรอบเพ่ือเตรียมงานพื้นที่ 

สรา้งสรรคท์ีท่กุคนเห็นรว่มกนัวา่ตอ้งหากจิกรรม

ทีร่วมเดก็และเยาวชนในชมุชนใหไ้ดก้อ่น	กอ่นที่

จะดำาเนินการต่อไป	

สามดี... ที่ 
“ร่มเมือง”

คณะทำางานโครงการเชื่อ

ว่า	 “กิจกรรมจะช่วยคัดกรองและ

คน้พบวา่ เด็กแตล่ะคนมคีวามถนดั 

และชอบหรอืสนใจอะไร”	กจิกรรม

ที่วงประชุมคุยกัน	 คือกิจกรรม	

“งา่ย ๆ  ไมซ่บัซอ้น เขา้ถงึ 
ได้ง่าย” การประชุมนอกรอบ 

วันนั้นจบลงที่	 “พวกเราจะคุยกัน

อีกรอบ ก่อนถึงวันจัดงาน..”
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การสื่อสารสมัยใหม่คือหัวใจ 
รับผิดชอบรู้หน้าที่คือความสำาเร็จ

การสือ่สารของกลุ่มเดก็รม่เมอืง	จะใชก้ล่องขอ้ความของ	facebook	ทีเ่ปดิขึน้เพือ่

เปน็การสือ่สารภายในกลุ่มเดก็ทีค่ยุกนัทุกเรือ่ง	ทัง้เรือ่งส่วนตวั	เรือ่งเรยีน	เรือ่งอืน่	ๆ 	โดย

มีผู้ปกครองของแกนนำาเยาวชนคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วย	 เป็นเสมือนพี่เลี้ยงและใช้พื้นที่บ้าน

ของพีเ่ลีย้งท่ีเป็นผู้ปกครองของแกนนำาฯมาน่ังหารอืวางแผนในการทำากจิกรรมแต่ละครัง้

เมื่อวันนัดหมายของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งแรกมาถึง	 

(16	 เมษายน	2560)	 มีการเลือกพ้ืนที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ติดถนน	 ซึ่งเป็น 

เส้นทางผ่านสัญจรของคนทั้งตำาบลเป็นที่รวมตัว	 แน่นอนว่าวันน้ีเป็นวันสำาคัญของเด็ก 

ทุกคน	ที่ได้วางบทบาทกันว่าแต่ละคนจะทำาอะไรบ้าง	ตั้งแต่การประสานกลุ่มเป้าหมาย

ทีม่าเขา้รว่ม	การจดัหาวสัดอุปุกรณใ์นแต่ละฐาน	การส่ือสารสาธารณะเพือ่บอกเลา่ว่าพวก

เขากำาลังทำาอะไรกันอยู่	 ใครคุมเครื่องเสียง	 ใครลงทะเบียน	และใครจะต้องรับผิดชอบ 

แต่ละฐานกิจกรรม	

เมือ่ใกลถ้งึเวลาเปิดงานแมเ้ดก็หลายคนตอ้งชว่ยครอบครวัเกบ็นำา้ยางเกบ็พลูกอ่น

แตถ่งึเวลางานเริม่จะเห็นวา่ทกุคนทำาหนา้ทีข่องตนผา่นพน้ไปด้วยดี	เพราะมีการวางแผน

ร่วมกันเอง	และรู้หน้าที่ต้นทุนของแต่ละคนว่ามีอะไรต้องทำาบ้าง	เช่น	จิ๊บ	ต้องอยู่ที่ฐาน

ขนมพื้นบ้านเพราะช่วยแม่	 แม่ทำา

ขนมขาย	แป๊บอยูก่บักลุ่มเพือ่นกลุม่

มัดย้อมเพราะถนัดเรื่องนี้	 หรือจูน

ต้องรับผิดชอบเป็นแกนนำาช่วยดูว่า

แต่ละฐานขาดเหลืออะไรบ้าง

ส่วนพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ปกครอง

เป็นแค่คนท่ีคอยอำานวยความสะดวก

ใหเ้ดก็	ๆ 	เชน่	สายไฟต่อเครือ่งเสยีง 

สัน้ไปกไ็ปหามาใหเ้ด็ก	ๆ 	ปลัก๊ไฟเสีย 

ก็รีบหาช่างมาติดตั้งให้	
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แน่นอนว่าการจัดงานพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีพื้นที่รกร้าง	ต้องใช้หัวใจของทุกคนมา

เตรยีมพืน้ที	่มากวาด	มาทำาความสะอาด	มาจดัการล่วงหนา้เพือ่ให้เปน็พืน้ทีท่ี่เหมาะและ 

ประทับใจกับทุกคนที่มาร่วมงาน	 ที่สำาคัญพื้นท่ีจัดงานอยู่ติดถนนสายหลักของตำาบล	 

คนที่สัญจรไปมาต้องหันมาดู	 แวะถามด้วยความสงสัยว่าเด็ก	 ๆ	 ทำาอะไรกัน	 ซึ่งเป็น

หนา้ทีข่องทกุคนท่ีจะตอ้งอธบิาย	และส่ือสารกับคนท่ีสงสยั	พรอ้มกบัชกัชวนใหทุ้กคนมาม ี

ส่วนร่วมกับกิจกรรม	 หรือถ้ามีบุตรหลานอยู่ที่บ้าน	 ให้กลับไปพามาร่วมกิจกรรมเรียนรู้

ในฐานต่าง	ๆ	ที่เด็ก	ๆ	ได้เปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์รองรับ	

การเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน	 การกำาหนดกิจกรรม	

และให้เขาทำาในเรือ่งทีเ่ขาถนดั	ทำาแล้วมคีวามสุข	เขา้ถงึในสิง่ทีเ่ขาทำา	“งา่ย ๆ  ไมซ่บัซอ้น 

เขา้ถงึง่าย” กลุม่เดก็และเยาวชน	กจ็ะประทบัใจ	โดยจะเหน็ตัวตนของเขาเผยออกมาว่า	จะมี 

แกนนำาสกักีค่นทีจ่ะขบัเคล่ือนพืน้ที	่3	ด	ีวถิสุีข	เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงในชมุชนตอ่ได้

สัมฤทธิผลเกิดจาก
การลงมือขับเคลื่อน
และเรียนรู้

จากระยะเวลาในการทำางาน

ตั้งแต่การกำาหนดตัวช้ีวัดร่วมกัน

เมื่อเดือนเมษายน	 จนกระท่ังถึง

การทำางานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา	5	 เดือน	 พร้อม

กับเข็มทิศในการเดินทางคือแผนที่

ผลลัพธ์เมือง	 3	 ดี	 วิถีสุข	 ทำาให้ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนกำาลังสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนโครงการ
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ตำาบลร่มเมืองเรืองยิ้มได้สมชื่อ	 เพราะ

การเกิดขึ้นของแหล่งเรียนรู้ชุมชน	 อัน

ได้แก่

แหล่งเรียนรู้ข้าวไร่ (พื้นที่หมู่	2)	

โดยมีคณะกรรมการทำางานขับเคล่ือน 

ไมน่อ้ยกวา่	12	คน	และมีการแบ่งบทบาท 

หน้าท่ีกันอย่างชัดเจน	 ใช้โครงสร้าง 

ร่วมกันกบัสภาเดก็และเยาวชน	เกิดแผน 

ปฏิบัติการท่ีมีเด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ 

เด็กเป็นคนกำาหนดเร่ืองแผนการกิจกรรม 

ที่จะทำาเอง	 มีบทบาทสำาคัญและมีพื้นที่ 

ของตนเองในชุมชน	 มีชุดองค์ความรู้ 

เกี่ยวข้องกับข้าวไร่	 จำานวน	 3	 ชุด	

ประกอบด้วย	 เทคนิคการหุงข้าวไร่ให้ 

หอมนุม่	การเกบ็ขา้วไร	่และการตำาขา้วไร	่ 

พร้อมกับมีการจัดนิทรรศการ	 การใช้ 

พ้ืนที่ในบริเวณชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 

1	ครัง้	ในชมุชนมสีถาบันการศกึษาเขา้มา 

เรียนรู้	 โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนช่วย 

จัดการความรู้ชุมชน	สำาหรับนอกชุมชน 

มีการจัดนิทรรศการนอกพื้นที่โดยมี

เด็กเป็นคนจัดการถ่ายทอด

ความรู้

ที่สำาคัญปลายทางของโครงการ 

ได้จัดให้แหล่งเรียนรู้ข้าวไร่เป็นพื้นที่เรียนรู ้

ของเด็กในชุมชน	 พร้อมกับเกิดการขยาย

พื้นท่ีขยายจำานวนเด็กมากข้ึน	 กิจกรรม

พื้นท่ีเป็นเครื่องมือที่สื่อสารกับชุมชนว่า	

เดก็ทำาอะไรอยู	่ถกูยอมรบั	มกีารบูรณาการ 

ร่วมกับสำานักงานการศึกษานอกโรงเรียน, 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 และ

โรงเรียน

“ก�รปลูกข้�วไร่นั้น มีเฉพ�ะในภ�คใต้  

เนือ่งจ�กเปน็ก�รปลูกในรอ่งสวนย�งเพ่ือใช้ 

ประโยชน์จ�กพื้นที่ให้ม�กท่ีสุด และเป็น 

ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นแต่โบร�ณ โดยข้�วไร่ 

มี 2 ส�ยพันธุ์ คือพันธุ์ข้�วจ้�ว (พันธุ์ดอก- 

พะยอม) และพันธุ์ข้�วเหนียว (พันธุ์ใบไผ่)  

ซ่ึงข้�วเหนียวน้ันเปรียบเสมือนข้�วที่เป็น 

มงคลที่จะใช้ในก�รประกอบพิธีกรรม

ศักดิ์สิทธิ์ต�มคว�มเชื่อของคนในชุมชน 

และส�ม�รถนำ�ไปทำ�เปน็ข้�วหล�ม ข้�วเม�่ 

ข้�วที่ปลูกได้นั้นส่วนใหญ่จะเก็บไว้บริโภค

บ�งส่วนและเก็บไว้ทำ�พิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์

บ�งส่วน แต่ไม่นิยมนำ�ไปข�ยม�กนัก ซึ่ง

เรื่องร�วต่�ง ๆ เหล่�นี้เด็กและเย�วชนใน

ชมุชนส�ม�รถบอกเล่�ได้เช่นกนั เพร�ะเปน็ 

วิถีชีวิตของชุมชนที่นี่”

นายสวาท จันทมาส

ผู้ใหญ่บ้านหมู่	2	บ้านบ่อโพธิ์	
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เยาวชนทำาหน้าท่ีดูแลมีแผนปฏิบัติการ

รว่มกนัคอื	เรยีนรูป้า่ชมุชน	ประโยชน์

ของตน้ไมแ้ตล่ะสายพนัธุ	์บอกขอ้มลู

และประโยชนข์องตน้ไม	้บอกลกัษณะ 

ของพันธุ์ไม้	 มีสื่อความรู้เรื่องต้นไม้ 

ในปา่	การจดักจิกรรมในบรเิวณชมุชน 

อยา่งนอ้ยเดอืนละ	1	ครัง้	เพือ่ใหเ้กดิ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นอกจากนั้นยังมีการผลิต	

“สื่อดี”	คือละครหนังตะลุงเป็น 
สื่อในการเผยแพร่	 โดยเกิดแกนนำา

คณะทำางานที่เป็นเด็กและเยาวชน

อย่างนอ้ย	5	คน	และมกีารวางบทบาท 

สวนป่าพูดได้ (นาโอ่) แหล่งเรียนรู้ 

พันธุ์ไม้ของชุมชน	(พื้นที่หมู่	4)	 โดยจากการ

ขบัเคลือ่นประเดน็พืน้ท่ีดทีำาให้เกิดคณะทำางาน

ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า	10	คน	และมีการแบ่ง

บทบาทหน้าทีก่นัอยา่งชดัเจน	ขบัเคล่ือนชมุชน

โดยฝ่ายปกครองท้องถิ่นชุมชนร่วมกันเปลี่ยน

ถ่ายกรรมการดูแลมีคณะกรรมการ	4	 ฝ่าย	 

ประกอบด้วย	 ฝ่ายปกครอง	 ชุมชน	 เด็กและ 
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“ความสุขของการทำากิจกรรม

ในคร้ังนี้ คือการที่ได้อยู่ร่วมกับน้อง ๆ 

เพื่อน ๆ พี่ ๆ ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ได้

ช่วยเหลือกันทกุอย่าง ไมว่า่จะมอีปุสรรค

อะไรเข้ามา พี่ เ ล้ียงจะช่วยทุกอย่าง 

แนะนำาเรา ทำาทุกอย่าง

ให้กับพวกเรา เป็นครู

ให้กับพวกเรา”

   

เด็กหญิงชุติมา พรหมเอียด

หน้าที่กันอย่างชัดเจน	มีแผนปฏิบัติการ	มีครูภูมิปัญญา

เรื่องหนังตะลุง	 มีเยาวชนที่เล่นหนังตะลุง	 มีบทละคร	 

มีการแสดงละครหนังตะลุงอย่างต่อเนื่อง	มีกลุ่มละคร 

หนังตะลุงที่เป็นที่รู้จักของชุมชน	 เด็กและเยาวชน 

เป็นนกัส่ือสารสรา้งสรรค	์มหีลกัสตูรและคูม่อืการอบรม 

นักสื่อสารสร้างสรรค์	 เด็กและเยาวชนได้รับ 

การอบรม	 และเกิดกระบวนการเรียนรู้	 เรื่อง

การสื่อสารถ่ายภาพน่ิงและวิดีโอเล่าเรื่องใน

ชุมชน	เกิดนักสื่อสารสร้างสรรค์และเผยแพร ่

ผลงานอย่างต่อเนื่อง	ที่สำาคัญคือ	ได้รับการ

สนับสนนุจากปราชญช์าวบ้านในชมุชนเขา้มา 

มบีทบาทในการถา่ยทอดภมูปิญัญา	อนัถอืวา่ 

เป็น	“ภูมดิ”ี	ของพืน้ทีแ่กเ่ดก็และเยาวชน 
อีกด้วย(พี่ป้อม)	เตือนใจ	ชูอักษร

ผู้รับผิดชอบโครงการ
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