ต้นแบบแหล่งเรียนรูเ้ ชิงคุณธรรม
ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง
เทศบาลนาโหนด อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สภาพทัว่ ไปของ “บ้านเกาะทัง”
บ้ า นเกาะทั ง หมู ่ 5 ต� ำ บล
นาโหนด อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่ประชาชนส่วนใหญ่อพยพ
มาจากต�ำบลกงหรา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พั ท ลุ ง ซึ่ ง ต่ อ มาต� ำ บลกงหราหลายก
ฐานะเป็ น อ� ำ เภอกงหราในปั จ จุ บั น
ย้อนอดีตไปประมาณแปดสิบปีที่ผ่านมา
ครอบครัวของนายเอียด  ชูอักษร เป็นรุ่น
แรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานจับจองที่ดิน
ท�ำกินนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ท่านเป็นบุค
คลที่ มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งการใช้ ส มุ น ไพร
ไสยศาสตร์ และพิธีกรรม ชาวบ้านรู้จัก
เรียกว่าแพทย์เอียด หลังจากนัน้ ไม่นาน ก็ได้
มีการชวนเพือ่ นบ้าน คือตระกูลจันทร์เทพ
มาตั้งรกรากเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่กัน 2
ครอบครัว และต่อมาก็มีคนอพยพเข้ามา
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เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านวังปริง หมู่ 8
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ บ้ า นโคกว่ า ว หมู ่ 7
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านบ่วงช้าง หมู่
9 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านทุ่งวาด หมู่ 3
ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
ปั จ จุ บั น มี จ� ำ นวนประชากรเพศ
ชาย 352 คน เพศหญิง 350 คนจ�ำนวน
ครั ว เรื อ น 195 ครั ว เรื อ น เนื่ อ งจาก
หมู ่ บ ้ า นมี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม
ลั ก ษณะลาดเอี ย งไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ดิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ดิ น ร่ ว นเหมาะแก่ ก าร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากร
ส่ ว นใหญ่ จึ ง ประกอบอาชี พ ทางด้ า น

เกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา ท�ำสวนยาง
สวนผลไม้รับจ้าง ค้าขาย โดยการท� ำ
อาชี พ เกษตรกรรมอาศั ย น�้ ำ ฝนจาก
ธรรมชาติ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ มี 2
ฤ ดู ก า ล คื อ ฤ ดู ร ้ อ น กั บ ฤ ดู ฝ น
ส่วนวิถีการด�ำเนินชีวิตมีพื้นฐานมาจาก
ศ า ส น า ช า ว บ ้ า น เ ก า ะ ทั ง นั บ ถื อ
ศาสนา  3  ศาสนา ประกอบด้วยศาสนา
พุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้าน
เกาะทัง
ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ชุ ม ชนสวนสร้ า งสุ ข
บ้านเกาะทัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่
ในสวนยางพาราเล็ ก ๆ มี แ กนน� ำ คื อ
คุณเตือนใจ สิทธิบุรี (ลูกสาวของผู้ที่มา
บุ ก เบิ ก บ้ า นเกาะทั ง ครั้ ง แรก) มี เ นื้ อ ที่
ประมาณ 7 ไร่ มีลักษณะเป็นบ้านไม้
ใต้ถุนสูง ฝากั้นด้วยไม้ไผ่ขัดแตะ ใช้พื้นที่
ใต้ถนุ บ้านเป็นห้องสมุดทีม่ หี นังสือหลากหลาย
และเปิดโอกาสให้เด็กมาอ่านหนังสือและ
ท�ำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างนิสัย
การอ่านให้กับเยาวชนต�ำบลนาโหนด อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชน ท� ำ
กิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และมี
การเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนห่ า งไกลจากปั ญ หายาเสพติ ด
ติดเกม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ
บนพื้นฐานความคิดที่ว่า “เรียน กิน เล่น
เป็นการสร้างสุข”

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 25492550

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 25532554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง
คุณเตือนใจ
สิทธิบุรี

ค่ายเรียนรู้
วิถีชีวิตและ
วิถีชุมชน

สืบค้นคนท�ำดี
แผนที่คนดี

ศาสนาสัมพันธ์
เชื่อมโยงคน
3 วัย 3 ศาสนา

ห้องสมุด
ใต้ถุน/
โครงการ
สายใยรัก

พื้นที่นี้...ดีจัง

พัทลุงยิ้ม

ประสบการณ์
ก า ร ท� ำ ง า น
องค์ ก รพั ฒ นา
เอกชน ท� ำ งาน
ด้านการพัฒนา
ด้านสื่อสิ่งแวดล้อม

จัดสรรเงินปันผล
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อ การผลิ ต
จั ด สวั ส ดิ การ
ให้ กั บ เด็ ก และ
เยาวชน

ศูนย์คุณธรรม

สสส.

ศูนย์คุณธรรม/
โครงการสายใย
รักในครอบครัว

สถาบันสือ่ เด็กและ
เยาวชน : (สสย.)
และ สสส.

หน่วยงานพัฒนา
ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน

ประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
ชุ ม ชน ภาครั ฐ
เอกชน หน่วยงาน
ต่างๆ

กระบวนการเรียน
รู้ประวัติศาสตร์
วิถชี วี ติ วิถชี มุ ชน
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ครอบครัว ชุมชน
ความรัก ครอบครัวอบอุน่

สร้างเสริม กระตุน้
ให้กำ� ลังใจ สร้าง
คนต้นแบบในการ
ท� ำ ความดี ข อง
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
บรรจุแผนปฏิบตั -ิ
การประจ�ำปีของ
จังหวัดพัทลุง

สร้างความเข้าใจ
ความเชื่อและวิถี
ปฎิบัติ “ความ
แตกต่ า ง” เพื่ อ
การอยู ่ ร ่ ว มกั น
อย่างสันติสขุ

พื้นที่สีขาว และ
กิจกรรมสร้างสรรค์เด็ก เยาวชน
ต้นแบบโครงการ
สานสายใยรัก 3
วั ย ข ย า ย ผ ล
ระดับประเทศ

อนุรักษ์ เรียนรู้
วิถชี วี ติ วิถชี มุ ชน
และภู มิ ป ั ญ ญา
ชุมชนท้องถิน่

เชื่อมโยงเครือข ่ า ย ก า ร จั ด
กิ จ กรรมระดั บ
จังหวัดเป็นพลัง
ในการสร้างสุข

เรียน กิน เล่น เป็นการสร้างสุข
เปิดพื้นที่ท�ำกิจกรรม เรียนรู้ สร้างสรรค์ โดยการเชื่อมโยง
เด็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นพลังหนุนเสริม
ห้องสมุดใต้ถุน พื้นที่นี้ ดีจัง... สวนยางยิ้ม พัทลุงยิ้ม
แผนภาพแสดงจังหวะก้าวศูนย์เรียนรู้
ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง
ประมาณปี พ.ศ. 2543 จังหวัด
พั ท ลุ ง มี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ น� ำ
ชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ
ของประเทศออสเตรเลีย คุณวิวฒั น์ หนูมาก
แกนน�ำงานพัฒนาทีต่ ำ� บลคูหาใต้ เครือข่าย
เก่าแก่เครือข่ายหนึง่ ในจังหวัดพัทลุง เป็นผู้

ที่ได้ชักชวนให้คุณเตือนใจ สิทธิบุรี หรือ
ป้าป้อมของเด็กๆ ในชุมชนได้มโี อกาสเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชน
นับเป็นย่างก้าวแรกที่เข้ามาในงานพัฒนา
ชุมชนบ้านเกิดของตนเอง ซึง่ เป็นช่วงเวลา
เดียวกันกับกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านเกาะ
ทังประสบปัญหาต้องยุบเลิกกลุ่มพอดี จึง
เกิ ด ความคิ ด ร่ ว มกั น กั บ คนในชุ ม ชนที่

ต้องการฟื้นฟูกลุ่มออมทรัพย์ น� ำคณะ
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะทังเข้า
ร่วมอบรม ในระหว่างการอบรมมีการคุย
กับแกนน�ำแต่ละคนคิดหาแนวทางในการ
ฟื้นฟูกลุ่มและจะต้องกลับมาพัฒนาบ้าน
ของตนเองให้ได้
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ค่ายเด็กเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และวิถชี มุ ชน...
เชื่อมโยงพลังครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน
ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกลุม่
ออมทรัพย์ ร่วมกันถอดบทเรียน วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส ของกลุม่
ออมทรัพย์ เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
กลุม่ ออมทรัพย์ และใช้ขอ้ มูลต่างๆ มาพูด
คุยกับชาวบ้านที่สนใจท�ำกลุ่มออมทรัพย์
ให้มารวมกลุ่มกันอีกครั้ง กระทั่งเกิดกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่ 11 บ้านต้นไทร กับกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่ 5 บ้านเกาะทัง สองกลุ่มนี้
ท�ำงานต่อเนื่องมา 2 ปี โดยที่คนท�ำงาน
ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีเงินปันผลให้กับ
สมาชิก ต่อมาปีที่ 3 คณะกรรมการมีการ
พูดคุยกันว่า เงินผลประโยชน์จากการท�ำ
กลุ่มออมทรัพย์ถ้าจะน�ำมาปันผลให้กับ
สมาชิกจะได้น้อย ดังนั้นคณะกรรมการ
กลุ่มจึงตกลงร่วมกันว่าจะน�ำเงินปันผลมา
เป็นสวัสดิการชุมชน น�ำไปสร้างกิจกรรมที่
มีประโยชน์กับเยาวชนในชุมชน เริ่มต้น
จากการจัดค่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่
เพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู ้ และสร้ า งความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างคน 3 วัย 3 ศาสนา
ในชุมชน ดังนัน้ จึงเกิดค่ายให้กบั เด็กชือ่ ว่า
“ค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตตนเอง” โดยใช้ระยะ
เวลาภายในวันเดียว มีการพาเด็กไปยังจุด
เรียนรูต้ า่ งๆ ในชุมชน เช่น สวนสมุนไพร
สวนสมรมย์ วัด การท�ำกิจกรรมในปีแรก
ตัง้ เป้าหมายไว้ 60 คน แต่มเี ด็กมาเข้าร่วม
กิจกรรม 162 คน มีครูด�ำ ซึ่งเป็นคนมา
ช่วยดูแลในช่วงนัน้
ปีต่อมากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตได้มกี ารจัดสรรผลก�ำไรมาเป็นการจัด
สวัสดิการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
บ้านเกาะทัง และต�ำบลนาโหนด ปรับการ
จัดค่ายแบบวันเดียวเป็นแบบค้างคืนเพือ่ ให้
เด็กเรียนรู้วิถีชุมชนตามค�ำขวัญของต�ำบล
คือ “เห็ดทอดนาโหนด รุ่งโรจน์ยางพารา
หานบัวตระการตา เลื่องลือชาข้าวเล็บนก
มรดกเขาหลักโค” เพื่อให้เด็กที่เข้าค่าย
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เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชุมชน และศักยภาพของ
ชุมชน การเข้าค่ายเด็กมีครูของศูนย์เด็กเล็ก
เป็นก�ำลังส�ำคัญทีช่ ว่ ยดูแล มีผปู้ กครองทีม่ ี
รถท�ำหน้าทีร่ บั ส่งพาเด็กไปเข้าค่าย และได้
รับความร่วมมือจากต�ำรวจตระเวนชายแดน
สนับสนุนที่พัก ให้เด็กพักค้างคืนที่ศูนย์
ปฏิ บั ติ ธ รรมพรุ ห ารบั ว มี เ ด็ ก เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมประมาณ 300 คน กิจกรรมที่
ส�ำคัญในการเข้าค่ายคือ พาเด็กลงศึกษา
วิถชี มุ ชนเพือ่ ให้ได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวดีๆ ของ
แต่ละหมู่บ้าน หลังจากเรียนรู้แล้วแต่ละ
หมู ่ บ ้ า นก็ จ ะจั ด อาหารมาเลี้ ย งเด็ ก ๆ
ผลจากการเข้าค่ายท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ทีจ่ ะพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเริม่ ทีจ่ ะ
ร่ ว มกั น พั ฒ นาพรุ ห ารบั ว เด็ ก และผู ้
ปกครองตื่นตัวและเห็นความส�ำคัญของ
การจัดค่ายเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้วิถี
ชุมชน จากจุดเริ่มต้นของการจัดท�ำค่าย
เด็กเพือ่ เชือ่ มโยงคน 3 วัย 3 ศาสนาในการ
สร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ท�ำให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้าง
สุขบ้านเกาะทัง
ประสานเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก...เชือ่ มโยงคน 3 วัย 3 ศาสนา
สร้างกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สูป่ ที ี่ 3
ประมาณ พ.ศ. 2549 มีการพัฒนา
ยกระดับกิจกรรมเพือ่ ให้เด็กและเยาวชนท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน คือ “กิจกรรมสืบค้นคนท�ำดี
แผนทีค่ นดี” การท�ำกิจกรรมครัง้ นีศ้ นู ย์การ
เรียนรูไ้ ด้รบั งบประมาณจากศูนย์คณุ ธรรม
(องค์การมหาชน) ในการท�ำกิจกรรมครัง้ นี้
มีการขยายกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ท�ำให้เกิดเครือข่ายท�ำกิจกรรมร่วมกัน 5
ต� ำ บลได้ แ ก่ ต� ำ บลเกาะหมาก ต�ำ บล
ต�ำนาน ต�ำบลศรีนรินทร์ ต�ำบลนาโหนด
และต�ำบลล�ำสินธุ์ พร้อมกับเกิดการขยาย
งานการท�ำกิจกรรมร่วมกับกลุม่ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ซึง่ มีทงั้ หมด 91 คน
ในการขับเคลือ่ นงานเรือ่ ง “อาหารสุขภาพ
ในชุมชน” วิธีการคือ กลุ่มอสม.แต่ละ

หมู่บ้านจะร่วมกันส�ำรวจผักพื้นบ้านใน
ชุมชน และมีหมอสมุนไพรเป็นผู้ให้ข้อมูล
เกีย่ วกับประโยชน์และสรรพคุณของพืชผัก
แต่ละชนิดว่าสามารถท�ำอาหารอะไรได้บา้ ง
ร่วมกันประเมินว่าเป็นผักหายากของชุมชน
หรือไม่ จากนั้นน�ำผักแต่ละชนิดมาสรุป
ร่วมกันว่าสามารถท�ำเป็นเมนูอาหารได้กี่
ชนิด ผลการส�ำรวจพบผักประมาณ 200
กว่าชนิด และน�ำข้อมูลมาเผยแพร่ในชุมชน
ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากพื ช ผั ก ต่ า งๆ
ในชุมชนจากนั้นชาวบ้านเกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรม คือ การปลูกผักจะลดการใช้ปยุ๋
เคมีลง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น คนเริ่มปลูก
ผักเพิ่มขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมมากินผักมาก
ขึ้น จนกระทั่งความส�ำเร็จที่เห็นเป็นรูป
ธรรมคือ โรงพยาบาลสั่งซื้อผักจากชุมชน
ไปใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยในโรง
พยาบาล อีกทัง้ ยังสามารถเชือ่ มโยงความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้สูงอายุใน
ชุมชน
ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง ท�ำงาน
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การใหาชน)
เรือ่ งของแผนทีค่ นดี เพือ่ สืบค้นความดี 80
คน 80 ความดี โดยมีภาคีพฒั นาท�ำร่วม
กันคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
และกศน. มีคน 3 วัยในชุมชนมาร่วมกัน
ท�ำกิจกรรม ได้แก่ เด็ก อสม. และผูส้ งู อายุ
ร่วมกันก�ำหนดเงือ่ นไขของคนดีทจี่ ะสืบค้น
ในชุมชน เช่น เป็นคนทีม่ จี ติ อาสา มีความ
รู้เรื่องสมุนไพร เป็นครูนอกระบบหรือครู
ภู มิ ป ั ญ ญา มี แ นวทางการใช้ ชี วิ ต แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เมือ่ ก�ำหนดเงือ่ นไขแล้ว
จึ ง ด� ำ เนิ น การสื บ ค้ น คนดี เมื่ อ สื บ ค้ น
แล้วเสร็จ ก็จดั งานเชิดชูคนดีและเชิญผูว้ า่
ราชการจังหวัดมามอบประกาศนียบัตร
ยกย่ อ งคนดี สถานที่ ใ ช้ จั ด กิ จ กรรมที่
พรุหารบัว มีผเู้ ข้าร่วมงานประมาณ 3,000
คน ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดการขยายผลไปใน
ระดับจังหวัด เนือ่ งจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เห็นว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี น่าสนใจและควรขยาย

ผลให้เกิดคนดีทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง โดย
บรรจุเข้าเป็นแผนปฏิบัติการประจ�ำปีใน
ระดับจังหวัด
ต่ อ มามี ส ถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชุมชน เรื่องปัญหาการแบ่งแยกศาสนา
พุทธกับมุสลิมในชุมชน ในขณะนั้นศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ก�ำลังท�ำงาน
เรือ่ งศาสนิกสัมพันธ์ คุณเตือนใจ สิทธิบรุ ี
รับทราบข้อมูลและเห็นตัวอย่างการท�ำ
กิจกรรม จึงประยุกต์นำ� เอาความรูจ้ ากการ
ท�ำโครงการศาสนสัมพันธ์สร้างสุขในชุมชน
เชือ่ มกับโรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ) ใช้
กิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ์จากการบริโภค
เรื่องการละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมที่
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ร่วมกัน และ
การให้ความรูเ้ รือ่ งของศาสนาแต่ละศาสนา
เบือ้ งต้น เรียนรูพ้ ธิ กี รรม วิถชี วี ติ ของแต่ละ
ศาสนา เน้น “เรียน กิน เล่น เป็นการสร้าง
สุ ข ” ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ การ
สนับสนุนจาก สสส. ในช่วงแรกของการ
ด�ำเนินงานใช้พื้นที่ของศูนย์เด็กเล็กบ้าน
เกาะทัง เป็นศูนย์ประสานงานและจัด
กิจกรรมต่างๆ ใช้กจิ กรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ
ในการเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจและอยู่ร่วม
กันของชาวพุทธและมุสลิม เช่น กิจกรรม
ผักพืน้ บ้าน กิจกรรมศาสนสัมพันธ์การเผย
แพร่สร้างความเข้าใจทั้งศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม
ห้องสมุดใต้ถนุ บ้าน....ห้องสมุดมีชวี ติ
กิจกรรมสร้างสรรค์ เชือ่ มโยงจากเด็ก
สูผ่ สู้ งู อายุ
คุณเตือนใจ สิทธิบุรี : “การท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ตอนนัน้ ก็ไปใช้ใต้ถนุ อนามัย ใช้ลาน
วัดท�ำกิจกรรม แต่งานมันเยอะก็เลยปรับ
มาท�ำที่บ้านที่เป็นสวนยาง เพราะพื้นที่
กว้าง ใช้ใต้ถนุ บ้านนีล่ ะ่ เป็นลานเล่นให้กบั
เด็กๆ ที่ท�ำกิจกรรม แล้วก็เริ่มมาจับเรื่อง
เด็กเป็นหลัก รวมทั้งหลังช่วงการปันผล
ประจ�ำปีของกลุ่มออมทรัพย์ที่ป้าป้อมร่วม
ด�ำเนินงานอยูน่ นั้ ได้แลกเปลีย่ นและตกลง

ร่วมกันว่าจะน�ำเงินปันผลที่ปกติจะแบ่งให้
แก่สมาชิกเป็นจ�ำนวนเงินเท่าๆ กันนั้นไป
สร้างกิจกรรมการจัดค่ายเด็กและเยาวชน
ในพืน้ ทีแ่ ทน เพือ่ สร้างการเรียนรูแ้ ละสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคน 3 วัย 3
ศาสนา ในชุมชนจึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง”
ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 มีการ
ขยายกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์สู่ “ห้องสมุด
ใต้ถุนบ้าน” เนื่องจากในช่วงท�ำกิจกรรม
ต่ า งๆ ตามโครงการศาสนสั ม พั น ธ์ ใ ช้
กุศโลบายชวนเด็กมาเล่นที่บ้าน เมื่อถึง
เวลาเรียนก็ไปเรียนที่โบสถ์ ที่วัด ที่มัสยิด
เมื่อถึงเวลาเล่นก็มาเล่นที่บ้านในสวนยาง
เมื่อเล่นที่บ้านก็จะมีหนังสือให้อ่าน เด็ก
สนใจอ่านหนังสือทีม่ อี ยูเ่ พิม่ ขึน้ ในระยะต่อ
มาจึงมีความคิดว่าควรจะมีการท�ำห้อง

สมุดให้มีหนังสือที่หลากหลายให้เด็กได้
อ่าน จึงมีการประสานกับ กศน. ท�ำให้ได้
รั บ การสนั บ สนุ น หนั ง สื อ เข้ า ห้ อ งสมุ ด
นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน หารือกับ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และจัด
ท�ำโครงการห้องสมุดใต้ถุน การด�ำเนิน
โครงการห้องสมุดใต้ถนุ ได้รบั การสนับสนุน
จากศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน)
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กโดย
ต้องมีการพาเด็กไปศึกษาดูงานและเพิ่ม
เติมความรู้เกี่ยวกับการจัดท� ำห้องสมุด
โดยไปพักค้างทีท่ ะเลน้อยประมาณ 200 คน
กิจกรรมที่ทำ� คือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เรื่องการอ่าน ให้เด็กเขียนห้องสมุดในฝัน
เพื่ อ วางแผนร่ ว มกั น สร้ า งห้ อ งสมุ ด มี
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้โดยให้เด็ก
เลื อ กหนั ง สื อ ที่ ต นเองอยากอ่ า นตาม
รายการชือ่ หนังสือ เมือ่ เด็กอ่านหนังสือจะ
ต้องมีบนั ทึกหลังการอ่าน ให้ผปู้ กครองลง
ลายมือชื่อรับทราบ ให้เด็กอ่านและสรุป
การเรียนรู้ว่าอ่านแล้วได้อะไร ห้องสมุด
ใต้ถุนบ้านจึงเสมือนเป็นห้องสมุดมีชีวิต
เด็กๆ ได้อ่านหนังสือที่สอดคล้องกับวัย
และความต้องการ อ่านแล้วออกไปเป็น
ห้องสมุดเคลือ่ นที่ บริการผูส้ งู อายุ หรือคน
ด้อยโอกาสในชุมชน
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หนังสือและสือ่ ต่างๆ ในห้องสมุด
ใต้ถนุ บ้าน ต้องสอดคล้องกับวัยและความ
ต้องการ อ่านแล้วเด็กๆ สามารถออกไป
เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่หรือห้องสมุดมีชีวิต
แก่ชุมชนได้ ทั้งนี้ ยังให้บริการผู้สูงอายุ
หรือคนด้อยโอกาสในชุมชน ทุกอย่างที่มี
ใต้ถนุ บ้าน รอบใต้ถนุ บ้าน สามารถใช้เป็น
สือ่ เพือ่ การเรียนรู้ นอกจากนีม้ กี ารฟืน้ ฟูสอื่
พืน้ บ้าน “มโนราห์” ให้กลับมามีชวี ติ อีกครัง้
รวมทั้งฟื้นฟูการท�ำขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ การละเล่นถิน่ ไทยใต้ ให้คงอยูก่ บั
ชุมชนต่อไป ต่อมาปีที่ 2 มีการเชื่อมโยง
การท�ำกิจกรรมของห้องสมุดใต้ถุน ไปที่
โรงเรียน ชวนโรงเรียนวางแผนเรื่องการ
สร้ า งนิ สั ย รั ก การอ่ า นและท� ำ โครงการ
ย่อยๆ เพื่อไปจัดการตัวเองในการพัฒนา
ห้องสมุดของตนเอง ร่วมกันเป็นเครือข่าย
รักการอ่าน กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการอ่าน เช่น
กิจกรรมเล่านิทานและทายปัญหาในช่วง
เวลาพักเที่ยง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้
เด็กว่า หากตอบปัญหาชิงรางวัลถูกก็จะได้
รับใบประกาศและรางวัล นอกจากนี้ยังมี
ห้ อ งสมุ ด ตู ้ เ ย็ น ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นต้ น ไทร
เนือ่ งจากคนในชุมชนน�ำตูเ้ ย็นทีเ่ สียแล้วมา
ให้โรงเรียน โรงเรียนจึงน�ำมาท�ำห้องสมุด
ตูเ้ ย็น ติดป้ายว่าตูป้ ญั ญา และมีมมุ หนังสือ
ร่วมด้วย เด็กนักเรียนชอบมาก จึงขยาย
จากโรงเรียนมาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ต้นไทร มีหอ้ งสมุดตูเ้ ย็น มีการน�ำหนังสือ
การ์ตนู หนังสือนิทานมาไว้ในตูเ้ ย็น พอเด็ก
ว่างวางกระเป๋าได้กร็ บี เปิดตูเ้ ย็นหยิบหนังสือ
มาอ่าน เป็นการท�ำให้เด็กสนใจการอ่าน
เพิม่ มากขึน้
ในอนาคตทางศู น ย์ ฯ จะขยาย
กิจกรรมเพิ่มเติม โดยการน�ำเอาความรู้
จากชุ ม ชนที่ มี อ ย่ า งหลากหลาย อาทิ
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การแกะสลักหยวกกล้วย เทคนิคการร้อย
ลูกปัด การแกะรูปหนังตะลุง หรือความรู้
อื่นๆ น�ำมาให้เด็กและเยาวชนได้ช่วยกัน
ด�ำเนินการ สืบค้น เสาะหา เรียนรู้ ทดลอง
และปฏิบัติจริง จัดท�ำเป็นสื่อเคลื่อนไหว
ภาพนิง่ หนังสือท�ำมือ หนังสัน้ ฯลฯ จากนัน้
ให้เด็กๆ น�ำผลงานทีผ่ ลิตได้มาแลกเปลีย่ น
กัน โดยมีผรู้ มู้ าช่วยเติมเต็มเรือ่ งราวทีผ่ า่ น
การบอกเล่าของเด็กๆ ซึ่งสื่อเหล่านี้ จะ
กลายเป็นชุดองค์ความรู้ ทีจ่ ะคงอยูใ่ นห้อง
สมุดใต้ถนุ ต่อไป
ปัจจุบันบริเวณใต้ถุนบ้านของคุณ
เตือนใจ สิทธิบรุ ี เป็นห้องสมุดของชุมชนที่
มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ และท�ำกิจกรรม
ยามว่างของเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนทั้ง
โครงการปิดเทอม เปิดตา เปิดใจ กับการ
ละเล่นพื้นฐานลานสร้างสุข โครงการปิด
เทอม เปิดตา เปิดใจ กับขนมพื้นบ้าน
อาหารท้องถิ่น โครงการศาสนสัมพันธ์กับ
การสร้างสุขในชุมชน โครงการมโนราห์
เรียน ร้อง ร้อย ร�ำ สือ่ สร้างสุข ฯลฯ โดย
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน เชือ่ มโยงคน 3 วัย ทัง้ เด็กเยาวชน
และผู ้ ใ หญ่ มาร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อสร้าง
ความรักความอบอุ่นในชุมชน เพื่อเป็น
เกราะป้องกันปัญหาสังคมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
และค่อยๆ กลายเป็น “สวนยางยิ้ม” ใน
ทีส่ ดุ
คุณเตือนใจ สิทธิบุรี ได้กล่าวว่า
“ห้องสมุดใต้ถนุ บ้านนัน้ กลายเป็นพืน้ ทีเ่ สรี
ที่เด็กๆ อยากจะท�ำกิจกรรมอะไรก็มาใช้
พืน้ ทีน่ รี้ ว่ มกัน ไม่วา่ จะเป็นการวาดรูป การ
อ่านหนังสือ การเล่นเกม หรืออาหารการ
กินต่างๆ ที่มีให้ จุดศูนย์รวมของเด็กใน

ต� ำ บลนาโหนด คื อ “บ้ า นป้ า ป้ อ ม”
ถึงแม้ว่าบางครั้งเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน
เด็กๆ ก็สามารถที่จะแวะเวียนมายังบ้าน
ป้าป้อมได้ตลอดเวลา จุดเด่นที่ส�ำคัญคือ
เด็กได้รบั ความรักและก�ำลังใจจากเจ้าของ
บ้าน ได้แสดงออกตามความต้องการของ
ตนเอง มีอสิ ระในการคิดและได้ทำ� ในสิง่ ที่
ตนเองคิดท�ำให้ใต้ถุนบ้านแห่งนี้เป็นที่ที่มี
ความสุขและเป็นที่ที่เด็กๆ รู้จักกันทั้งนา
โหนดอีกทั้งเป็นพื้นที่สีขาวที่ผู้ปกครอง
ให้การสนับสนุนที่ลูกของตนเองจะมาท�ำ
กิจกรรมที่นี่ และพร้อมที่จะมาร่วมท�ำ
กิจกรรมกับลูกหากมีเวลาว่าง ท�ำให้ห้อง
สมุดใต้ถุนบ้านไม่เป็นแค่พื้นที่ของเด็กแต่
เป็ น พื้ น ที่ ข องครอบครั ว อี ก ด้ ว ย ความ
ส�ำเร็จของห้องสมุดใต้ถนุ บ้านนัน้ คือความ
สุขของเด็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน แต่ผลต่อ
เนื่องที่เป็นความส�ำเร็จในระดับสังคมนั้น
คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์
พระวรชายาฯ ได้ทรงลงพื้นที่มาดูเรื่อง
อาหารพื้นบ้านในโครงการของสายใยรัก
และรัฐมนตรีก็ยังลงพื้นที่มาดูห้องสมุด
ใต้ถนุ บ้าน”
“เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหัวหมอน
เป็นเด็กมัธยม ค่อนข้างเกเร ภาพลักษณ์
เด็กเป็นอย่างนั้นแต่เด็ก เมื่อมาอยู่กับเรา
ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนไปเลย อย่างเช่น เจ้า
ตูม เป็นเด็กเกเรมากเลยนะ แต่ท�ำไมตูม
มาอยู่ที่นี่ มานอนกับเพื่อน มาวาดรูป
น้องเพชร ตัวขนาดตึกมานอนคว�่ำอยู่ที่นี่
แม่เขามาเห็นร้องไห้เลยนะ มาเห็นเพชร
นอนวาดรูปทีน่ ี่ ถามเขาว่าร้องไห้ทำ� ไม เขา
บอกว่าไม่คิดว่าลูกจะมาอยู่ที่นี่แล้วดูมี
ความสุข เด็กเกเรเมือ่ อยูข่ า้ งนอกจะเปลีย่ น
บทบาทเลยถ้ามาอยูท่ นี่ ี่ อย่างเช่นหมูนอ้ ย
เป็นเด็กบกพร่องทางการอ่าน แต่ถ้าถาม

หมูนอ้ ยว่า หนังสือเล่มไหนวางอยูต่ รงไหน
ท�ำไมเขาหาเจอ เขาอ่านไม่ได้แต่เขาอาศัย
ความจ�ำ สิง่ ทีเ่ ขาท�ำได้ดคี อื วาดรูปได้สวย
มาก เขาไปดูหนังต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ
เขากลับมาวาดรูปให้ปา้ ป้อมดู ป้าป้อมก็ให้
ก�ำลังใจชมว่าวาดรูปได้สวย”
คุณวิวัฒน์ หนูมาก : “เราจะตอบแทน
เด็กนะ คือ เจ้าของบ้านมีความโอบอ้อม
อารี มีน�้ำใจ เป็นกันเอง ไม่หยาบกับเด็ก
คือพูดดี อย่างลูกผมนีถ่ า้ ป้อมพูดเขาจะฟัง
แต่ถา้ ผมพูดเขาจะต้องคิดก่อน ป้อมนีเ่ ขา
จะมีเสน่หก์ บั เด็ก อย่างเด็กบ้านผมนีเ่ ขายัง
นึกถึงป้าป้อม อยากจะมาบ้านป้าป้อมอีก
คือป้อมเขาเข้าใจเด็ก กิจกรรมหลักของทีน่ ี่
คือ การท�ำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ผ่อนคลาย
ส�ำหรับเด็กๆ เนือ่ งจากเด็กมาจะได้เล่นจะ
ได้กนิ มีอปุ กรณ์ไว้ให้ท�ำกับข้าวกิน มีของ
เล่น มีหนังสือให้อ่าน มีภาพให้ระบายสี
สุดท้ายก่อนไปจากที่บ้านก็มีการกอดกัน
ขยายผลจากห้ อ งสมุ ด ใต้ ถุ น บ้ า นมาสู ่
ชุมชน”

สุขบ้านเกาะทัง ในการจัดกิจกรรม ส�ำหรับ
รู ป แบบของพื้ น ที่ นี้ ดี จั ง ที่ ผ ่ า นมานั้ น
เป็นการจัดงานโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น สอนให้เด็กท�ำขนมพืน้ บ้าน กิจกรรม
กลางแจ้ง เช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา
ปิดตาตีหม้อ การระบายสีภาพ การฉีกปะ
กระดาษร่วมกับผู้ปกครอง เป็นพื้นที่ที่ให้
เด็ ก ผู ้ ป กครอง และครู ไ ด้ ร ่ ว มกั น ท� ำ
กิจกรรมอย่างมีความสุข และร่วมสร้าง
ความผูกพันระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง
ชุมชนกับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กแต่ละพืน้ ทีม่ ี
การท�ำกิจกรรมในโครงการพื้นที่...นี้ดีจัง
ทุกศูนย์ แต่กิจกรรมที่ด�ำเนินการกับเด็ก
อาจต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละ
ศูนย์ อาจจะเป็นการละเล่นที่เป็นการ
สืบสานประเพณี เช่น การร�ำมโนราห์ การ
เชิดหนังตะลุง และจากการท�ำกิจกรรมนี้
มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองของเด็กว่า
ควรมีการท�ำกิจกรรมอย่างนี้ในช่วงเวลา
ของวั น เด็ ก ด้ ว ยเพราะเป็ น กิ จ กรรมที่
สามารถสร้างความสุขให้กบั เด็กได้

“พืน้ ทีน่ ดี้ จี งั ... เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สร้างความสุขร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้
ปกครอง ชุมชน”
จากการที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวน
สร้างสุขบ้านเกาะทัง เป็นพืน้ ทีส่ ขี าว ทีเ่ ปิด
โอกาสให้เด็กๆ ครอบครัว ชุมชน มาร่วม
กันท�ำกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.
2555 จึงมีการเชื่อมโยงประสานงานกับ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย. ภายใต้
การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกันจัดท�ำ
โครงการ “พืน้ ทีน่ ...ี้ ดีจงั ” ซึง่ บ้านเกาะทัง
ได้ด�ำเนินการโครงการ โดยมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพืน้ ทีเ่ ป็นผูด้ �ำเนินการหลัก และ
มาใช้พื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้าง

พืน้ ที...
่ นีด้ จี งั จากสวนยางยิม้ ขยาย
ผลสูพ่ ทั ลุงยิม้
หลังจากที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวน
สร้างสุขบ้านเกาะทัง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของภาคีพนื้ ทีส่ ร้างสรรค์ หรือทีเ่ รียกกันว่า
“พืน้ ทีน่ ...ี้ ดีจงั ” คุณเตือนใจ สิทธิบรุ ี ก็ทำ�
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน วัด อนามัย หลัง
จากนัน้ ก็ขยายแนวคิดการสร้างพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สู่หมู่บ้าน อ�ำเภอ และจังหวัดใกล้
เคียง จากแนวคิดที่จะขยายงาน จึงเกิด
งานระดับจังหวัด “พัทลุงยิม้ ” ขึน้ เมือ่ วันที่
24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พัทลุง เป็นเวที
ให้คนทีม่ แี นวคิดคล้ายกันมาพบกัน

คุ ณ เตื อ นใจ สิ ท ธิ บุ รี เล่ า ว่ า
“ตอนแรกที่ จ ะท� ำ ในเมื อ งก็ กั ง วลบ้ า ง
เพราะใช้พลังเยอะและมีเงื่อนไขไม่น้อยที
เดี ย ว แต่ ก็ อุ ่ น ใจเพราะเรามี เ ครื อ ข่ า ย
พืน้ ที...่ นีด้ จี งั ในต�ำบลต่างๆ ทีเ่ ราไปร่วม
ท�ำกิจกรรมไว้แล้ว พอเริม่ ลงมือท�ำก็มกี าร
ขยายกลุ่ม ทั้งคนร่วมจัด คนที่มาร่วม
เรียนรู้ มีทั้งโรง เรียน ชุมชน ที่ส�ำคัญก็
คือคนขาดพื้นที่แบบนี้ ไม่เคยมีกิจกรรม
ให้เด็กๆ และครอบครัวได้ทำ� ร่วมกัน พอ
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วค�ำตอบคือ
มันใช่สงิ่ ทีเ่ ขาค้นหาอยู”่
ภาคีรว่ มจัดงานครัง้ นีม้ ที งั้ ศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนเมือง ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนต�ำบล สถาบันครอบครัวเข้ม
แข็งพัทลุง และทีมงานชุมทางเขียนด้วย
แสง และเพือ่ นเครือข่ายชุมชน ภายในงาน
มีการแสดงและการละเล่นต่างๆ เช่น ลิเก
ฮูลู จ.พัทลุง  ละครใบ้ จากกลุ่มมาหยา
จ.กระบี่ Orchestra โรงเรียนสตรีพัทลุง
ละครสร้างสรรค์ จากกลุม่ ข้าวย�ำละครเร่
จ.ปั ต ตานี หุ ่ น เงา กลุ ่ ม ลู ก ขุ น น�้ ำ
จ.นครศรีธรรมราช วงดนตรี วงโฮป แฟมิลี่
ซุ้มกิจกรรมตามรอยขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ จ.พัทลุง ถุงผ้าเก็บรัก เข็มกลัดชิน้
เดียวในโลก ผ้ามัดย้อมเก็บสุข เพ้นท์สกี อ้ น
หิน-ผ้าบาติก กังหันความรู้ ว่าวไทย ทิชชู่
มหัศจรรย์ ศิลปะชูใจ ตุก๊ ตาปูนปลาสเตอร์
ชวนน้องกินผัก โปสการ์ดเดินทางของกลุม่
ศิลปินเขียนด้วยแสง การร้อยลูกปัดหลากสี
โมบายดินเผา มีการส่งเสริมการอ่าน การ
เล่านิทานพื้นเมือง นิทานทุ่งซ่า ของเล่น
เดินทาง นวดแลกเล่า นิทานมีชวี ติ ฯลฯ
นอกจากนี้ คุณเตือนใจ สิทธิบุรี
ยังได้กล่าวเสริมว่า “เราได้คยุ กับเพือ่ นใหม่
สิ่งที่เราได้รับกลับมามันเป็นบวกท�ำให้คน
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ท�ำงานได้คิดได้วางแผนต่อว่าจะท�ำอะไร
ต่อ แล้วในงานนี้ท�ำให้เราได้เพื่อนใหม่
ทัง้ นักพัฒนารุน่ ใหม่ เครือข่ายศิลปิน เมือ่
ถึงเวลาที่เราจะต้องคุยกัน จะร่วมกันท�ำ
เรือ่ งดีๆ เหล่านีต้ อ่ เขาก็จะแสวงหาเพือ่ น
เราเองก็ต้องการเพื่อน มันจึงลงตัวพอดี
พอเขาเห็นกิจกรรมที่เราท�ำ เขาก็อยาก
ท�ำงานกับเรา ถ้าใครจะท�ำงานกับพีน่ ดั มา
เลย ไม่ต้องคอยหลายวัน นัดแล้วลงมือ
ท�ำงานร่วมกันเลย”
“การจัดงานครั้งนี้ได้มากกว่าเป้า
ที่เราตั้งไว้มาก มากกว่าที่เราคิดไว้อีก
เป้าหมายงานในครั้งนี้ที่ตั้งไว้เดิมแค่ชวน
เพื่อนเครือข่ายยิ้มในพัทลุงที่เราเคยยิ้ม
สัญจรไปด้วยกัน มาพบ มารวมกัน มา
แลกเปลี่ยนกัน โดยจะชวนกลุ่มเรียนรู้ใน
พืน้ ทีย่ มิ้ สัญจรมาเรียนรูร้ ว่ มกันเท่านัน้ แต่
เมื่อถึงเวลาที่จะจัดงานจริงๆ ทางทีมงาน
มาคุยกันเพือ่ เตรียมงาน เราชวนเพือ่ นกลุม่
ใหม่มาด้วย ก็เกิดการเพื่อนชวนเพื่อน
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ท�ำให้ในงานมีความหลากหลายทั้งบนเวที ใครว่างก็มาช่วยกันท�ำงาน ส่วนอีกทีมแบบ
และในลานเล่น ลานแบ่งปัน”
ทีส่ อง คือ ทีม เครือข่าย หน่วยงานต่างๆ
ทีท่ ำ� งานร่วมกัน การท�ำงานของทีน่ คี่ อื คุย
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้าน กันได้ทกุ เรือ่ งไม่ใช่คยุ กันแต่เรือ่ งงานเพียง
เกาะทัง : บริหารจัดการตามวิถชี มุ ชน อย่างเดียว คนท�ำงานมีความเป็นกันเอง
การบริหารจัดการ วิธีการท�ำงาน ทุกคนในแต่ละเครือข่ายมีความเต็มใจ
ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม อิงวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน ที่จะท�ำงานร่วมกัน เพื่อนศูนย์เด็กเล็กก็
พูดคุยกัน กินข้าวด้วยกัน พบปะพูดคุยกัน เช่นเดียวกัน มาช่วยงานทุกครั้ง มาก่อน
ตามสถานที่ต่างๆ คนท�ำงานไม่มีการจัด กลับทีหลัง ทุกคนเต็มใจทีจ่ ะท�ำงานเพือ่ ให้
โครงสร้างทีเ่ ป็นทางการแต่เป็นการท�ำงาน ชุ ม ชนและเด็ ก ๆ ในชุ ม ชนมี ค วามสุ ข
ในรูปแบบของทีมงาน การท�ำกิจกรรม มีกลไกทีไ่ ม่ผกู มัดใครเป็นพิเศษ
แต่ ล ะครั้ ง จะมี ก ารคิ ด และระดมสมอง
ร่ ว มก� ำ หนดจั ด ที ม ท� ำ งานในการแบ่ ง เยาวชนพัฒนา ชุมชนร่มเย็น เน้น
บทบาทหน้าทีท่ ำ� งาน การกิจกรรมไม่ได้มี ความยัง่ ยืน
การวางแผนตามปีงบประมาณเหมือนเช่น
การเปลีย่ นแปลงของเยาวชนทีเ่ กิด
งานราชการหรือหน่วยงานอืน่ ๆ แต่ท�ำกัน ขึน้ หลังจากทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
ไปคิดกันไปตามสภาพปัญหาที่เจอหรือ กิ จ กรรมศาสนสั ม พั น ธ์ ที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หา
ตามสถานการณ์ในช่วงนัน้ ๆ การท�ำงาน ระหว่างเด็กไทย พุทธ มุสลิม ส่งผลให้
ในชุมชนจะไม่มวี ธิ กี ารหรือการก�ำหนดกฎ เยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้รจู้ กั กันมากขึน้ มีความ
กติกาหลักเกณฑ์ทแี่ น่นอน แต่เป็นการร่วม สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเป็นเพื่อน เกิด
ท�ำงานด้วยกันอย่างเต็มใจและสมัครใจ ความเข้าใจซึง่ กันและกันมากขึน้ เกิดการ
โดยใช้วิธีการการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการยอมรับ
กั บ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เสี ย งตามสาย ความคิ ด เห็ น และยอมรั บ งานของผู ้ อื่ น
โทรศัพท์ ท�ำหนังสือเชิญ หรือบอกเล่ากัน เด็กในชุมชนต้องการพืน้ ทีท่ สี่ ร้างความสุข
ด้วยปากต่อปาก จากความส�ำเร็จของเกาะ ให้กับตนเองตามวัยและต้องการความรัก
ทังทีค่ ณุ เตือนใจเรียกว่า เกาะทัง โมเดลนัน้ และการสัมผัสจากคนที่เขาคิดว่าเขาไว้ใจ
มี ก ารขยายผลวิ ธี ก ารไปใช้ ยั ง หมู ่ บ ้ า น ได้และมีความรักให้เขา อาจจะแสดงออก
สายใยรักแห่งครอบครัวทีน่ าปะขอ อ�ำเภอ โดยการกอดหรือพูดให้กำ� ลังใจ ซึง่ บางครัง้
เมือง จังหวัดพัทลุง และต่อไปห้องสมุด เด็กไม่ได้รบั จากผูป้ กครองของตนเอง
ใต้ ถุ น บ้ า น หรื อ หมู ่ บ ้ า นสายใยรั ก ของ
เกาะทังซึ่งจะไม่ได้มีอยู่ที่เกาะทังที่เดียว สานเครือข่ายสร้างสังคมยัง่ ยืน
รูปแบบนี้จะไปเกิดที่อื่นด้วยทั่วประเทศ
ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนสวนสร้างสุขบ้าน
เนือ่ งจากโครงการนีส้ นใจความเป็นเกาะทัง เกาะทัง มีการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีม่ คี วาม
ความเป็นห้องสมุดใต้ถุนบ้าน และสนใจ หลากหลาย และมี ก ารท� ำ งานร่ ว มกั บ
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์
หลายๆ หน่ ว ยงานทั้ ง ในพื้ น ที่ แ ละกั บ
ทีมงานทีท่ ำ� งานด้วยกัน มี 2 แบบ องค์ ก รหน่ ว ยงานที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น งบ
คือ เพือ่ นในชุมชน เป็นทีมทีช่ ว่ ยกันท�ำงาน ประมาณ กิจกรรมต่างๆ สามารถเชือ่ มโยง

กันได้ทงั้ ในรูปแบบของกิจกรรม คน และ
งบประมาณ โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆ
ภายในพืน้ ที่ อันได้แก่ โรงเรียนและชุมชน
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โรงพยาบาลส่ ง
เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลนาโหนด ศู น ย์ ก าร
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง (กศน.)
หน่วยงานภาคีทอ้ งถิน่ อบจ./อบต. ดังนัน้
การน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาพรวมของ
ชุมชนมักจะมีทางออกเสมอ อีกทั้งยังมี
หน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนงบ
ประมาณ เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสือ่
สร้ า งสุ ข ภาวะเยาวชน (สสย.) ศู น ย์
คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) เป็ น ต้ น
จุดแข็งของทีน่ คี่ อื การมีทมี ทีเ่ ข้มแข็งและ
มีความถนัดทีส่ ามารถต่อยอดความส�ำเร็จ
ได้ มีเครือข่ายต่างๆ และมีทุนทางสังคม
อืน่ ๆ ทีม่ คี า่ มากกว่าเงิน เป็นเบือ้ งหลังของ
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ ผลส�ำเร็จที่ท�ำให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจ
คือ เด็กและผู้ปกครองมีความสุข การท�ำ
กิจกรรมทุกครัง้ ทัง้ ศูนย์เด็กเล็ก บุคลากร
ในโรงเรียน มาอยูด่ ว้ ยช่วยงานกันตัง้ แต่เริม่
งานจนจบงาน นี่คือสิ่งที่เป็นก�ำลังใจที่
ท� ำ ให้ ที ม งานสามารถท� ำ งานต่ อ ไปได้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลไม่มีทุน
สนับสนุน แต่มคี วามคิดทีเ่ ป็นระบบ และมี
ก�ำลังหลักคือทีม อสม. ทีม่ คี วามเข้มแข็ง
สิ่งที่ศูนย์ฯ จะท�ำต่อไปในอนาคต
ระยะแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
จะด�ำเนินงานต่อเนื่องกับศูนย์คุณธรรม
โดยการเชื่อมในส่วนของเนื้อหากิจกรรม
และขอการสนับสนุนงบประมาณจากทาง
สสส. ด�ำเนินการแผนสื่อสร้างสุขภาวะ
เยาวชน ทีม่ ภี ารกิจงานในประเด็นของเด็ก
และเยาวชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านต้นไทร

ซึ่งได้มีการหารือเบื้องต้นที่จะด�ำเนินการ
ต่อในเรื่อง หนังตะลุง และจะมีการเชื่อม
โยงงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ความภูมใิ จในบ้านของเรา
• สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่
อืน่ ๆ ส�ำหรับโครงการในรูปแบบคล้ายกัน
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมกับ
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆได้
• เด็ ก ในชุ ม ชนมี ค วามกล้ า
แสดงออกและมีความเป็นผู้น� ำมากขึ้น
เช่น น้องหมูแดง นักเรียนโรงเรียนบ้านหัว
หมอน มาท�ำกิจกรรมกับห้องสมุดใต้ถุน
บ้ า นตั้ ง แต่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จน
ปั จ จุ บั น เรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่
มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง ตอนนี้ น ้ อ ง
สามารถเป็นทีมวิทยากรกระบวนการในการ
จัดกิจกรรมเด็ก จัดกิจกรรมสันทนาการให้
เด็กร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์
ตอนปี 2555 จนได้รบั รางวัลคนดีแทนคุณ
แผ่นดิน ตัวแทนของภาคใต้ ของหนังสือ
เครือเนชัน่
• เกิดพื้นที่ดีนี้...ดีจังในทุกพื้นที่
ทีม่ คี วามพร้อมสามารถจัดกิจกรรมให้เด็ก
มีความสุข ผูป้ กครองมีความสุข
• แกนน�ำในพื้นที่คือคุณเตือนใจ
เป็นคนที่รู้จักการให้ เป็นผู้ให้ เสียสละ
เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ ท�ำให้คนในพื้นที่เกิด
ความศรัทธา พร้อมที่จะร่วมท�ำงานไป
ด้วยกัน

ต่างๆ ของกลุ่มที่แสดงถึงความเป็นกลุ่ม
หรือการเป็นนิติบุคคล เช่น ใบรับรอง
มาตรฐานในการจัดท�ำห้องสมุด เมื่อเป็น
ห้องสมุดต้องมีบรรณารักษ์ ต้องมีองค์
ประกอบของห้ อ งสมุ ด อื่ น ๆ เพราะ
เนื่องจากกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ
ไม่ได้จดทะเบียน แต่ในอนาคตก็อาจจะดี
ขึ้นเพราะหน่วยงานต่างๆ เริ่มปรับตัวมา
ท�ำงานทีเ่ ป็นอิสระมากขึน้ เช่น กศน.เริม่ มี
โครงการบ้านอัจฉริยะ ซึง่ เป็นโครงการทีจ่ ดั
ท� ำ ขึ้ น โดยใช้ แ นวคิ ด เดี ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด
ใต้ถนุ บ้าน

ต้นก�ำเนิด...เกิดงานประสานภาคี
จากโครงการต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้
ได้ ด� ำ เนิ น การมาอย่ า งยาวนาน ไม่ ว ่ า
จะเป็น แผนที่คนดี ห้องสมุดใต้ถุนบ้าน
หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ก็ตามแต่ มีการต่อยอด
แตกกิง่ ขยายผลออกมาเป็นกิจกรรมใหญ่ๆ
ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน จั ง หวั ด และระดั บ
ประเทศ ในระดั บ ชุ ม ชนนั้ น ได้ แ ก่
โครงการบ้านอัจฉริยะ ที่น�ำหลักคิดจาก
ห้องสมุดใต้ถุนบ้านมาใช้ หลักสูตรศาสน
สัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าค่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ นชุมชน น�ำเด็กต่างศาสนามาเรียน
รูร้ ว่ มกันประสบความส�ำเร็จ สามารถน�ำไป
ใช้ เ ป็ น หลั ก สู ต รในโรงเรี ย น รวมไปถึ ง
โครงการพืน้ ทีน่ ...ี้ ดีจงั ระดับจังหวัด ได้แก่
โครงการคนดีศรีพัทลุง ซึ่งพัฒนามาจาก
โครงการ 80 คนดี โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พั ท ลุ ง ได้ น� ำ เรื่ อ งนี้ ไ ปเป็ น แผนจั ง หวั ด
ด�ำเนินการเรื่องการคัดสรรคนดีประจ� ำ
ปัญหาใหญ่ทยี่ งั แก้ไขไม่ลงตัว
จังหวัดพัทลุงทุกปี และในระดับประเทศ
เมือ่ ชุมชนเป็นคนท�ำงาน กลุม่ คนที่ ได้แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่
ท�ำงานไม่ได้มกี ารจัดโครงสร้างการท�ำงาน น�ำรูปแบบของบ้านเกาะทังไปใช้ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ที่เป็นทางการ ดังนั้นปัญหาใหญ่ที่มักจะ
เจอเสมอ คือ การขอเอกสารประกอบ
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