
สภาพทัว่ไปของ “บ้านเกาะทงั”
บ ้ าน เกาะทั ง  หมู ่  5  ต� าบล 

นาโหนด อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่ประชาชนส่วนใหญ่อพยพ
มาจากต�าบลกงหรา อ�าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ซึ่งต ่อมาต�าบลกงหราหลายก
ฐานะเป ็นอ� า เภอกงหราในป ัจจุบัน  
ย้อนอดีตไปประมาณแปดสิบปีที่ผ่านมา
ครอบครัวของนายเอียด  ชูอักษร เป็นรุ่น
แรกที่เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานจับจองที่ดิน
ท�ากินนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 ท่านเป็นบุค
คลที่ มี ความรู ้ เ รื่ อ งการใช ้ สมุนไพร 
ไสยศาสตร์ และพิธีกรรม ชาวบ้านรู้จัก
เรยีกว่าแพทย์เอยีด หลงัจากนัน้ไม่นาน กไ็ด้
มกีารชวนเพือ่นบ้าน คอืตระกลูจนัทร์เทพ 
มาตั้งรกรากเป็นเพื่อนบ้านกันอยู ่กัน 2 
ครอบครัว และต่อมาก็มีคนอพยพเข้ามา

ต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
ศนูย์เรยีนรูช้มุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั
เทศบาลนาโหนด  อ�าเภอเมอืง  จงัหวดัพทัลงุ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านวังปริง หมู่ 8 
ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านโคกว ่าว 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

ปัจจุบันมีจ�านวนประชากรเพศ
ชาย 352 คน เพศหญิง 350 คนจ�านวน
ครัวเรือน 195 ครัวเรือน เนื่องจาก
หมู ่บ ้ านมีลักษณะเป ็นพื้ นที่ ร าบลุ ่ ม 
ลักษณะลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก 
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากร
ส ่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางด ้าน

เกษตรกรรม ได้แก่ ท�านา ท�าสวนยาง 
สวนผลไม้รับจ้าง ค้าขาย โดยการท�า
อาชีพ เกษตรกรรมอาศัยน�้ าฝนจาก
ธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ มี  2 
ฤ ดู ก า ล  คื อ  ฤ ดู ร ้ อ น กั บ ฤ ดู ฝ น  
ส่วนวิถีการด�าเนินชีวิตมีพื้นฐานมาจาก
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
เกาะทงั

ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนสวนสร้างสุข
บ้านเกาะทัง เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่
ในสวนยางพาราเล็กๆ มีแกนน�าคือ  
คุณเตือนใจ สิทธิบุรี (ลูกสาวของผู้ที่มา
บุกเบิกบ้านเกาะทังครั้งแรก) มีเนื้อที่
ประมาณ 7 ไร่ มีลักษณะเป็นบ้านไม้
ใต้ถุนสูง ฝากั้นด้วยไม้ไผ่ขัดแตะ ใช้พื้นที่
ใต้ถนุบ้านเป็นห้องสมดุทีม่หีนงัสอืหลากหลาย
และเปิดโอกาสให้เด็กมาอ่านหนังสือและ
ท�ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างนิสัย
การอ่านให้กับเยาวชนต�าบลนาโหนด อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ เยาวชน ท�า
กิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ และมี
การเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ท ้องถิ่น มี เป ้าหมายเพื่อให ้ เด็กและ
เยาวชนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด  
ติดเกม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ 
บนพื้นฐานความคิดที่ว่า “เรียน กิน เล่น 
เป็นการสร้างสุข”

ผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง
คุณเตือนใจ 

สิทธิบุรี

ศาสนา-
สัมพันธ์

เชื่อมโยงคน 
3 วยั 3 ศาสนา

ห้องสมุด
ใต้ถุน/

โครงการ
สายใยรัก

พื้นที่นี้...ดีจัง พัทลุงยิ้ม
ค่ายเรียนรู้
วิถีชีวิตและ
วิถีชุมชน

สบืค้นคนท�าดี
แผนที่คนดี

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556พ.ศ. 2553-
2554

พ.ศ. 2549-
2550

ประสบการณ์
ก า ร ท� า ง า น
องค์กรพัฒนา
เอกชน ท�างาน
ด้านการพัฒนา 
ด้านสื่อสิ่งแวด-
ล้อม

สสส.
ศูนย์คุณธรรม/
โครงการสายใย
รักในครอบครัว

สถาบนัสือ่เดก็และ
เยาวชน : (สสย.) 
และ สสส.

หน่วยงานพฒันา
ทั้ งภาครัฐและ
เอกชน

จดัสรรเงนิปันผล 
กลุ่มออมทรัพย์
เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต
จัดสวัสดิ  การ
ใ ห ้ กั บ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน

ศูนย์คุณธรรม

ประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
ชุมชน ภาครัฐ 
เอกชน หน่วยงาน
ต่างๆ

สร้างความเข้าใจ
ความเชื่อและวิถี
ปฎิบัติ  “ความ
แตกต่าง” เพื่อ
การอยู ่ร่วมกัน
อย่างสนัตสิขุ

พื้นที่สีขาว และ
กิจกรรมสร้าง-
สรรค์เดก็ เยาวชน
ต้นแบบโครงการ
สานสายใยรกั 3 
วั ย ข ย า ย ผ ล
ระดบัประเทศ

อนุรักษ์ เรียนรู้
วถิชีวีติ วถิชีมุชน 
และภูมิป ัญญา
ชมุชนท้องถิน่

เชื่อมโยงเครือ-
ข ่ า ย ก า ร จั ด
กิจกรรมระดับ
จังหวัดเป็นพลัง
ในการสร้างสขุ

กระบวนการเรยีน
รู้ประวัติศาสตร์
วถิชีวีติ วถิชีมุชน
สร้างความสัม- 
พนัธ์ระหว่างเดก็ 
ครอบครวั ชมุชน 
ความรกั ครอบ- 
ครวัอบอุน่

สร้างเสรมิ กระตุน้ 
ให้ก�าลงัใจ สร้าง
คนต้นแบบในการ
ท�าความดีของ
ชุมชนท ้องถิ่ น 
บรรจแุผนปฏบิตั-ิ
การประจ�าปีของ
จงัหวดัพทัลงุ

เรียน กิน เล่น เป็นการสร้างสุข
เปิดพื้นที่ท�ากิจกรรม เรียนรู้ สร้างสรรค์  โดยการเชื่อมโยง  

เด็ก ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นพลังหนุนเสริม 
ห้องสมุดใต้ถุน  พื้นที่นี้ ดีจัง... สวนยางยิ้ม  พัทลุงยิ้ม

แผนภาพแสดงจงัหวะก้าวศนูย์เรยีนรู้
ชมุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั

ประมาณปี พ.ศ. 2543 จังหวัด
พัทลุงมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู ้น�า
ชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการ
ของประเทศออสเตรเลยี คณุววิฒัน์ หนมูาก 
แกนน�างานพฒันาทีต่�าบลคหูาใต้ เครอืข่าย
เก่าแก่เครอืข่ายหนึง่ในจงัหวดัพทัลงุ เป็นผู้

ที่ได้ชักชวนให้คุณเตือนใจ สิทธิบุรี หรือ 
ป้าป้อมของเดก็ๆ ในชมุชนได้มโีอกาสเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าชุมชน 
นับเป็นย่างก้าวแรกที่เข้ามาในงานพัฒนา
ชมุชนบ้านเกดิของตนเอง ซึง่เป็นช่วงเวลา
เดียวกันกับกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านเกาะ
ทังประสบปัญหาต้องยุบเลิกกลุ่มพอดี จึง
เกิดความคิดร่วมกันกับคนในชุมชนที่

ต้องการฟื ้นฟูกลุ ่มออมทรัพย์ น�าคณะ
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะทังเข้า
ร่วมอบรม ในระหว่างการอบรมมีการคุย
กับแกนน�าแต่ละคนคิดหาแนวทางในการ
ฟื้นฟูกลุ่มและจะต้องกลับมาพัฒนาบ้าน
ของตนเองให้ได้  
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ค่ายเดก็เรยีนรูว้ถิชีวีติและวถิชีมุชน...
เชื่อมโยงพลังครอบครัว โรงเรียน 
ชมุชน    

ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกลุม่
ออมทรพัย์ ร่วมกนัถอดบทเรยีน วเิคราะห์
จดุอ่อน จดุแขง็ อปุสรรค โอกาส ของกลุม่
ออมทรพัย์ เพือ่น�าข้อมลูมาใช้ในการพฒันา
กลุม่ออมทรพัย์ และใช้ข้อมลูต่างๆ มาพดู
คุยกับชาวบ้านที่สนใจท�ากลุ่มออมทรัพย์ 
ให้มารวมกลุ่มกันอีกครั้ง กระทั่งเกิดกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่ 11 บ้านต้นไทร กับกลุ่ม 
ออมทรัพย์หมู่ 5 บ้านเกาะทงั สองกลุ่มนี้
ท�างานต่อเนื่องมา 2 ปี โดยที่คนท�างาน
ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีเงินปันผลให้กับ
สมาชกิ ต่อมาปีที ่3 คณะกรรมการมกีาร
พูดคุยกันว่า เงินผลประโยชน์จากการท�า
กลุ่มออมทรัพย์ถ้าจะน�ามาปันผลให้กับ
สมาชิกจะได้น้อย ดังนั้นคณะกรรมการ
กลุ่มจึงตกลงร่วมกันว่าจะน�าเงินปันผลมา
เป็นสวสัดกิารชมุชน  น�าไปสร้างกจิกรรมที่
มีประโยชน์กับเยาวชนในชุมชน เริ่มต้น
จากการจัดค่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
เพื่อสร ้างการเรียนรู ้ และสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคน 3 วยั  3 ศาสนา 
ในชมุชน ดงันัน้จงึเกดิค่ายให้กบัเดก็ชือ่ว่า 
“ค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตตนเอง” โดยใช้ระยะ
เวลาภายในวนัเดยีว มกีารพาเดก็ไปยงัจดุ
เรยีนรูต่้างๆ ในชมุชน เช่น สวนสมนุไพร  
สวนสมรมย์ วัด การท�ากิจกรรมในปีแรก
ตัง้เป้าหมายไว้ 60 คน แต่มเีดก็มาเข้าร่วม 
กิจกรรม 162 คน มีครูด�า ซึ่งเป็นคนมา
ช่วยดแูลในช่วงนัน้ 

ปีต่อมากลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลติได้มกีารจดัสรรผลก�าไรมาเป็นการจดั
สวัสดิการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
บ้านเกาะทงั และต�าบลนาโหนด ปรบัการ
จดัค่ายแบบวนัเดยีวเป็นแบบค้างคนืเพือ่ให้
เด็กเรียนรู้วิถีชุมชนตามค�าขวัญของต�าบล 
คือ “เห็ดทอดนาโหนด รุ่งโรจน์ยางพารา 
หานบัวตระการตา เลื่องลือชาข้าวเล็บนก  
มรดกเขาหลักโค” เพื่อให้เด็กที่เข้าค่าย

เรยีนรูว้ถิชีวีติของชมุชน และศกัยภาพของ
ชมุชน การเข้าค่ายเดก็มคีรขูองศนูย์เดก็เลก็
เป็นก�าลงัส�าคญัทีช่่วยดแูล มผีูป้กครองทีม่ี
รถท�าหน้าทีร่บัส่งพาเดก็ไปเข้าค่าย และได้
รบัความร่วมมอืจากต�ารวจตระเวนชายแดน
สนับสนุนที่พัก ให้เด็กพักค้างคืนที่ศูนย์
ปฏิบัติธรรมพรุหารบัว มีเด็กเข ้าร ่วม
กิจกรรมประมาณ 300 คน กิจกรรมที่
ส�าคัญในการเข้าค่ายคือ พาเด็กลงศึกษา
วถิชีมุชนเพือ่ให้ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวดีๆ  ของ
แต่ละหมู่บ้าน หลังจากเรียนรู้แล้วแต่ละ
หมู ่บ ้านก็จะจัดอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ  
ผลจากการเข้าค่ายท�าให้เดก็เกดิการเรยีนรู้
ทีจ่ะพฒันาชมุชนของตนเอง โดยเริม่ทีจ่ะ
ร ่วมกันพัฒนาพรุหารบัว เด็กและผู ้
ปกครองตื่นตัวและเห็นความส�าคัญของ
การจัดค่ายเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้วิถี
ชุมชน จากจุดเริ่มต้นของการจัดท�าค่าย
เดก็เพือ่เชือ่มโยงคน 3 วยั 3 ศาสนาในการ
สร้างแนวทางการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติ 
ท�าให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้าง
สขุบ้านเกาะทงั

 
ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก...เชือ่มโยงคน 3 วยั 3 ศาสนา 
สร้างกจิกรรมศาสนสมัพนัธ์ สูปี่ที ่3 

ประมาณ พ.ศ. 2549  มกีารพฒันา
ยกระดบักจิกรรมเพือ่ให้เดก็และเยาวชนท�า
กจิกรรมร่วมกนั คอื “กจิกรรมสบืค้นคนท�าดี 
แผนทีค่นด”ี การท�ากจิกรรมครัง้นีศ้นูย์การ
เรยีนรูไ้ด้รบังบประมาณจากศนูย์คณุธรรม 
(องค์การมหาชน) ในการท�ากจิกรรมครัง้นี้
มกีารขยายกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมกจิกรรม 
ท�าให้เกิดเครือข่ายท�ากิจกรรมร่วมกัน 5 
ต�าบลได้แก่ ต�าบลเกาะหมาก ต�าบล
ต�านาน ต�าบลศรีนรินทร์ ต�าบลนาโหนด  
และต�าบลล�าสินธุ์ พร้อมกับเกิดการขยาย
งานการท�ากจิกรรมร่วมกบักลุม่อาสาสมคัร
สาธารณสขุ (อสม.) ซึง่มทีัง้หมด 91  คน 
ในการขบัเคลือ่นงานเรือ่ง “อาหารสขุภาพ
ในชุมชน” วิธีการคือ กลุ ่มอสม.แต่ละ

หมู่บ้านจะร่วมกันส�ารวจผักพื้นบ้านใน
ชุมชน และมีหมอสมุนไพรเป็นผู้ให้ข้อมูล
เกีย่วกบัประโยชน์และสรรพคณุของพชืผกั
แต่ละชนดิว่าสามารถท�าอาหารอะไรได้บ้าง 
ร่วมกนัประเมนิว่าเป็นผกัหายากของชมุชน
หรือไม่ จากนั้นน�าผักแต่ละชนิดมาสรุป 
ร่วมกันว่าสามารถท�าเป็นเมนูอาหารได้กี่
ชนิด ผลการส�ารวจพบผักประมาณ 200 
กว่าชนดิ และน�าข้อมลูมาเผยแพร่ในชมุชน
ถึงประโยชน์ที่ ได ้รับจากพืชผักต ่างๆ 
ในชุมชนจากนั้นชาวบ้านเกิดการเปลี่ยน
พฤตกิรรม คอื การปลกูผกัจะลดการใช้ปุย๋
เคมีลง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น คนเริ่มปลูก
ผักเพิ่มขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมมากินผักมาก
ขึ้น จนกระทั่งความส�าเร็จที่เห็นเป็นรูป
ธรรมคือ โรงพยาบาลสั่งซื้อผักจากชุมชน
ไปใช ้ เป ็นวัตถุดิบให ้กับผู ้ป ่วยในโรง
พยาบาล  อกีทัง้ยงัสามารถเชือ่มโยงความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู ้สูงอายุใน
ชมุชน 

ต่อมาปี พ.ศ. 2550   ศนูย์เรยีนรู้
ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง ท�างาน
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การใหาชน) 
เรือ่งของแผนทีค่นด ีเพือ่สบืค้นความด ี80 
คน 80 ความด ี  โดยมภีาคพีฒันาท�าร่วม
กันคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
และกศน. มีคน 3 วัยในชุมชนมาร่วมกัน
ท�ากจิกรรม ได้แก่ เดก็ อสม. และผูส้งูอายุ 
ร่วมกนัก�าหนดเงือ่นไขของคนดทีีจ่ะสบืค้น
ในชมุชน เช่น เป็นคนทีม่จีติอาสา มคีวาม
รู้เรื่องสมุนไพร เป็นครูนอกระบบหรือครู
ภูมิปัญญา มีแนวทางการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง เมือ่ก�าหนดเงือ่นไขแล้ว
จึงด�าเนินการสืบค้นคนดี เมื่อสืบค้น 
แล้วเสรจ็ กจ็ดังานเชดิชคูนดแีละเชญิผูว่้า
ราชการจังหวัดมามอบประกาศนียบัตร
ยกย่องคนดี สถานที่ใช ้จัดกิจกรรมที่ 
พรหุารบวั มผีูเ้ข้าร่วมงานประมาณ 3,000 
คน ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดการขยายผลไปใน
ระดบัจงัหวดั เนือ่งจากผูว่้าราชการจงัหวดั
เหน็ว่าเป็นเรือ่งทีด่ ีน่าสนใจและควรขยาย

ผลให้เกิดคนดีทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง โดย
บรรจุเข้าเป็นแผนปฏิบัติการประจ�าปีใน
ระดบัจงัหวดั  

ต่อมามีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เรื่องปัญหาการแบ่งแยกศาสนา
พุทธกับมุสลิมในชุมชน ในขณะนั้นศูนย์
คณุธรรม  (องค์การมหาชน)  ก�าลงัท�างาน
เรือ่งศาสนกิสมัพนัธ์ คณุเตอืนใจ สทิธบิรุี 
รับทราบข้อมูลและเห็นตัวอย่างการท�า
กจิกรรม จงึประยกุต์น�าเอาความรูจ้ากการ
ท�าโครงการศาสนสมัพนัธ์สร้างสขุในชมุชน 
เชือ่มกบัโรงเรยีนสอนศาสนา (ปอเนาะ) ใช้
กจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์จากการบรโิภค 
เรื่องการละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมที่
สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ร่วมกัน และ
การให้ความรูเ้รือ่งของศาสนาแต่ละศาสนา
เบือ้งต้น เรยีนรูพ้ธิกีรรม วถิชีวีติของแต่ละ
ศาสนา เน้น “เรยีน กนิ เล่น เป็นการสร้าง
สุข” ซึ่ ง โครงการดังกล ่าวได ้รับการ
สนับสนุนจาก สสส. ในช่วงแรกของการ
ด�าเนินงานใช้พื้นที่ของศูนย์เด็กเล็กบ้าน
เกาะทัง เป็นศูนย์ประสานงานและจัด
กจิกรรมต่างๆ ใช้กจิกรรมทีเ่ป็นเครือ่งมอื
ในการเชื่อมโยงสู่ความเข้าใจและอยู่ร่วม
กนัของชาวพทุธและมสุลมิ เช่น กจิกรรม
ผกัพืน้บ้าน กจิกรรมศาสนสมัพนัธ์การเผย
แพร่สร้างความเข้าใจทั้งศาสนาพุทธและ
ศาสนาอสิลาม 

ห้องสมดุใต้ถนุบ้าน....ห้องสมดุมชีวีติ 
กจิกรรมสร้างสรรค์ เชือ่มโยงจากเดก็
สูผู่ส้งูอายุ 
คุณเตือนใจ สิทธิบุรี : “การท�ากิจกรรม
ต่างๆ ตอนนัน้กไ็ปใช้ใต้ถนุอนามยั ใช้ลาน
วัดท�ากิจกรรม แต่งานมันเยอะก็เลยปรับ
มาท�าที่บ้านที่เป็นสวนยาง เพราะพื้นที่
กว้าง ใช้ใต้ถนุบ้านนีล่่ะเป็นลานเล่นให้กบั
เด็กๆ ที่ท�ากิจกรรม แล้วก็เริ่มมาจับเรื่อง
เด็กเป็นหลัก รวมทั้งหลังช่วงการปันผล
ประจ�าปีของกลุ่มออมทรัพย์ที่ป้าป้อมร่วม
ด�าเนนิงานอยูน่ัน้ ได้แลกเปลีย่นและตกลง

ร่วมกันว่าจะน�าเงินปันผลที่ปกติจะแบ่งให้
แก่สมาชิกเป็นจ�านวนเงินเท่าๆ กันนั้นไป
สร้างกิจกรรมการจัดค่ายเด็กและเยาวชน
ในพืน้ทีแ่ทน เพือ่สร้างการเรยีนรูแ้ละสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคน 3 วัย 3 
ศาสนา ในชุมชนจึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้
ชมุชนสวนสร้างสขุบ้านเกาะทงั” 

ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 มีการ
ขยายกจิกรรมศาสนกิสมัพนัธ์สู ่“ห้องสมดุ
ใต้ถุนบ้าน” เนื่องจากในช่วงท�ากิจกรรม
ต่างๆ ตามโครงการศาสนสัมพันธ์ใช้
กุศโลบายชวนเด็กมาเล่นที่บ้าน เมื่อถึง
เวลาเรียนก็ไปเรียนที่โบสถ์ ที่วัด ที่มัสยิด  
เมื่อถึงเวลาเล่นก็มาเล่นที่บ้านในสวนยาง  
เมื่อเล่นที่บ้านก็จะมีหนังสือให้อ่าน เด็ก
สนใจอ่านหนงัสอืทีม่อียูเ่พิม่ขึน้ ในระยะต่อ
มาจึงมีความคิดว่าควรจะมีการท�าห้อง

สมุดให้มีหนังสือที่หลากหลายให้เด็กได้
อ่าน จงึมกีารประสานกบั กศน. ท�าให้ได้
รับการสนับสนุนหนังสือเข ้าห ้องสมุด 
นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน หารือกับ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และจัด
ท�าโครงการห้องสมุดใต้ถุน การด�าเนิน
โครงการห้องสมดุใต้ถนุได้รบัการสนบัสนนุ
จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กโดย
ต้องมีการพาเด็กไปศึกษาดูงานและเพิ่ม
เติมความรู ้เกี่ยวกับการจัดท�าห้องสมุด  
โดยไปพกัค้างทีท่ะเลน้อยประมาณ 200 คน 
กิจกรรมที่ท�าคือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เรื่องการอ่าน ให้เด็กเขียนห้องสมุดในฝัน
เพื่อวางแผนร่วมกันสร้างห้องสมุด มี
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้โดยให้เด็ก
เลือกหนังสือที่ตนเองอยากอ ่านตาม
รายการชือ่หนงัสอื เมือ่เดก็อ่านหนงัสอืจะ
ต้องมบีนัทกึหลงัการอ่าน ให้ผูป้กครองลง
ลายมือชื่อรับทราบ ให้เด็กอ่านและสรุป
การเรียนรู้ว่าอ่านแล้วได้อะไร ห้องสมุด
ใต้ถุนบ้านจึงเสมือนเป็นห้องสมุดมีชีวิต 
เด็กๆ ได้อ่านหนังสือที่สอดคล้องกับวัย
และความต้องการ อ่านแล้วออกไปเป็น
ห้องสมดุเคลือ่นที ่บรกิารผูส้งูอาย ุหรอืคน
ด้อยโอกาสในชมุชน
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 หนงัสอืและสือ่ต่างๆ ในห้องสมดุ
ใต้ถนุบ้าน ต้องสอดคล้องกบัวยัและความ
ต้องการ อ่านแล้วเด็กๆ สามารถออกไป
เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่หรือห้องสมุดมีชีวิต
แก่ชุมชนได้ ทั้งนี้ ยังให้บริการผู้สูงอายุ 
หรือคนด้อยโอกาสในชุมชน ทุกอย่างที่มี
ใต้ถนุบ้าน รอบใต้ถนุบ้าน สามารถใช้เป็น
สือ่เพือ่การเรยีนรู ้นอกจากนีม้กีารฟ้ืนฟสูือ่
พืน้บ้าน “มโนราห์” ให้กลบัมามชีวีติอกีครัง้ 
รวมทั้งฟื้นฟูการท�าขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ การละเล่นถิน่ไทยใต้ ให้คงอยูก่บั
ชุมชนต่อไป ต่อมาปีที่ 2 มีการเชื่อมโยง
การท�ากิจกรรมของห้องสมุดใต้ถุน ไปที่
โรงเรียน ชวนโรงเรียนวางแผนเรื่องการ
สร้างนิสัยรักการอ่านและท�าโครงการ
ย่อยๆ เพื่อไปจัดการตัวเองในการพัฒนา
ห้องสมดุของตนเอง ร่วมกนัเป็นเครอืข่าย
รกัการอ่าน กจิกรรมทีส่่งเสรมิการอ่าน เช่น 
กิจกรรมเล่านิทานและทายปัญหาในช่วง
เวลาพักเที่ยง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้
เดก็ว่า หากตอบปัญหาชงิรางวลัถกูกจ็ะได้
รับใบประกาศและรางวัล นอกจากนี้ยังมี
ห ้องสมุดตู ้ เย็นที่ โรงเรียนบ้านต้นไทร 
เนือ่งจากคนในชมุชนน�าตูเ้ยน็ทีเ่สยีแล้วมา
ให้โรงเรียน โรงเรียนจึงน�ามาท�าห้องสมุด 
ตูเ้ยน็ ตดิป้ายว่าตูปั้ญญา และมมีมุหนงัสอื
ร่วมด้วย เด็กนักเรียนชอบมาก จึงขยาย
จากโรงเรียนมาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ต้นไทร มห้ีองสมดุตูเ้ยน็ มกีารน�าหนงัสอื
การ์ตนู หนงัสอืนทิานมาไว้ในตูเ้ยน็ พอเดก็
ว่างวางกระเป๋าได้กร็บีเปิดตูเ้ยน็หยบิหนงัสอื
มาอ่าน เป็นการท�าให้เด็กสนใจการอ่าน
เพิม่มากขึน้ 

ในอนาคตทางศูนย์ฯ จะขยาย
กิจกรรมเพิ่มเติม โดยการน�าเอาความรู้
จากชุมชนที่มีอย ่างหลากหลาย อาทิ  

การแกะสลักหยวกกล้วย เทคนิคการร้อย
ลูกปัด การแกะรูปหนังตะลุง หรือความรู้
อื่นๆ น�ามาให้เด็กและเยาวชนได้ช่วยกัน
ด�าเนนิการ สบืค้น เสาะหา เรยีนรู ้ทดลอง 
และปฏิบัติจริง จัดท�าเป็นสื่อเคลื่อนไหว 
ภาพนิง่ หนงัสอืท�ามอื หนงัสัน้ ฯลฯ จากนัน้
ให้เดก็ๆ น�าผลงานทีผ่ลติได้มาแลกเปลีย่น
กนั โดยมผีูรู้ม้าช่วยเตมิเตม็เรือ่งราวทีผ่่าน
การบอกเล่าของเด็กๆ ซึ่งสื่อเหล่านี้ จะ
กลายเป็นชดุองค์ความรู ้ทีจ่ะคงอยูใ่นห้อง
สมดุใต้ถนุต่อไป

ปัจจุบันบริเวณใต้ถุนบ้านของคุณ
เตอืนใจ สทิธบิรุ ีเป็นห้องสมดุของชมุชนที่
มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ และท�ากิจกรรม
ยามว่างของเดก็ เยาวชน และคนในชมุชน 
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนทั้ง 
โครงการปิดเทอม เปิดตา เปิดใจ กบัการ
ละเล่นพื้นฐานลานสร้างสุข โครงการปิด
เทอม เปิดตา เปิดใจ กับขนมพื้นบ้าน
อาหารท้องถิ่น โครงการศาสนสัมพันธ์กับ
การสร้างสุขในชุมชน โครงการมโนราห์
เรยีน ร้อง ร้อย ร�า สือ่สร้างสขุ ฯลฯ โดย
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชมุชน เชือ่มโยงคน 3 วยั ทัง้เดก็เยาวชน 
และผู ้ใหญ่ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อสร้าง
ความรักความอบอุ่นในชุมชน เพื่อเป็น
เกราะป้องกนัปัญหาสงัคมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
และค่อยๆ กลายเป็น “สวนยางยิ้ม” ใน
ทีส่ดุ

คุณเตือนใจ สิทธิบุรี ได้กล่าวว่า 
“ห้องสมดุใต้ถนุบ้านนัน้กลายเป็นพืน้ทีเ่สรี
ที่เด็กๆ อยากจะท�ากิจกรรมอะไรก็มาใช้
พืน้ทีน่ีร่้วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการวาดรปู การ
อ่านหนังสือ การเล่นเกม หรืออาหารการ
กินต่างๆ ที่มีให้ จุดศูนย์รวมของเด็กใน

ต�าบลนาโหนด คือ “บ ้านป ้าป ้อม”  
ถึงแม้ว่าบางครั้งเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน 
เด็กๆ ก็สามารถที่จะแวะเวียนมายังบ้าน
ป้าป้อมได้ตลอดเวลา จุดเด่นที่ส�าคัญคือ 
เดก็ได้รบัความรกัและก�าลงัใจจากเจ้าของ
บ้าน ได้แสดงออกตามความต้องการของ
ตนเอง มอีสิระในการคดิและได้ท�าในสิง่ที่
ตนเองคิดท�าให้ใต้ถุนบ้านแห่งนี้เป็นที่ที่มี
ความสุขและเป็นที่ที่เด็กๆ รู้จักกันทั้งนา
โหนดอีกทั้งเป็นพื้นที่สีขาวที่ผู ้ปกครอง
ให้การสนับสนุนที่ลูกของตนเองจะมาท�า
กิจกรรมที่นี่ และพร้อมที่จะมาร่วมท�า
กิจกรรมกับลูกหากมีเวลาว่าง ท�าให้ห้อง
สมุดใต้ถุนบ้านไม่เป็นแค่พื้นที่ของเด็กแต่
เป็นพื้นที่ของครอบครัวอีกด้วย ความ
ส�าเรจ็ของห้องสมดุใต้ถนุบ้านนัน้คอืความ
สขุของเดก็ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน แต่ผลต่อ
เนื่องที่เป็นความส�าเร็จในระดับสังคมนั้น 
คอื พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีศัมิ์ 
พระวรชายาฯ ได้ทรงลงพื้นที่มาดูเรื่อง
อาหารพื้นบ้านในโครงการของสายใยรัก 
และรัฐมนตรีก็ยังลงพื้นที่มาดูห้องสมุด
ใต้ถนุบ้าน”

“เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหัวหมอน 
เป็นเด็กมัธยม ค่อนข้างเกเร ภาพลักษณ์
เด็กเป็นอย่างนั้นแต่เด็ก เมื่อมาอยู่กับเรา
ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนไปเลย อย่างเช่น เจ้า
ตูม เป็นเด็กเกเรมากเลยนะ แต่ท�าไมตูม
มาอยู ่ที่นี่ มานอนกับเพื่อน มาวาดรูป  
น้องเพชร ตัวขนาดตึกมานอนคว�่าอยู่ที่นี่ 
แม่เขามาเห็นร้องไห้เลยนะ มาเห็นเพชร
นอนวาดรปูทีน่ี ่ถามเขาว่าร้องไห้ท�าไม เขา
บอกว่าไม่คิดว่าลูกจะมาอยู ่ที่นี่แล้วดูมี
ความสขุ เดก็เกเรเมือ่อยูข้่างนอกจะเปลีย่น
บทบาทเลยถ้ามาอยูท่ีน่ี ่อย่างเช่นหมนู้อย
เป็นเด็กบกพร่องทางการอ่าน แต่ถ้าถาม

หมนู้อยว่า หนงัสอืเล่มไหนวางอยูต่รงไหน 
ท�าไมเขาหาเจอ เขาอ่านไม่ได้แต่เขาอาศยั
ความจ�า สิง่ทีเ่ขาท�าได้ดคีอื วาดรปูได้สวย
มาก เขาไปดหูนงัต�านานสมเดจ็พระนเรศวรฯ 
เขากลบัมาวาดรปูให้ป้าป้อมด ูป้าป้อมกใ็ห้
ก�าลงัใจชมว่าวาดรปูได้สวย”  
คุณวิวัฒน์  หนูมาก : “เราจะตอบแทน
เด็กนะ คือ เจ้าของบ้านมีความโอบอ้อม
อารี มีน�้าใจ เป็นกันเอง ไม่หยาบกับเด็ก 
คอืพดูด ีอย่างลกูผมนีถ้่าป้อมพดูเขาจะฟัง 
แต่ถ้าผมพดูเขาจะต้องคดิก่อน ป้อมนีเ่ขา
จะมเีสน่ห์กบัเดก็ อย่างเดก็บ้านผมนีเ่ขายงั
นึกถึงป้าป้อม อยากจะมาบ้านป้าป้อมอีก 
คอืป้อมเขาเข้าใจเดก็ กจิกรรมหลกัของทีน่ี่
คือ การท�ากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ผ่อนคลาย
ส�าหรบัเดก็ๆ เนือ่งจากเดก็มาจะได้เล่นจะ
ได้กนิ มอีปุกรณ์ไว้ให้ท�ากบัข้าวกนิ มขีอง
เล่น มีหนังสือให้อ่าน มีภาพให้ระบายสี 
สุดท้ายก่อนไปจากที่บ้านก็มีการกอดกัน 
ขยายผลจากห้องสมุดใต้ถุนบ้านมาสู ่
ชมุชน”    

“พืน้ทีน่ีด้จีงั... เรยีนรูภ้มูปัิญญาท้อง-
ถิน่สร้างความสขุร่วมกนัระหว่างเดก็ ผู้
ปกครอง ชมุชน” 

จากการที่ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนสวน
สร้างสขุบ้านเกาะทงั เป็นพืน้ทีส่ขีาว ทีเ่ปิด
โอกาสให้เดก็ๆ ครอบครวั ชมุชน มาร่วม
กันท�ากิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 
2555 จึงมีการเชื่อมโยงประสานงานกับ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย. ภายใต้
การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกันจัดท�า
โครงการ “พืน้ทีน่ี.้..ดจีงั” ซึง่บ้านเกาะทงั
ได้ด�าเนินการโครงการ โดยมีศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็ในพืน้ทีเ่ป็นผูด้�าเนนิการหลกั และ
มาใช้พื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้าง

สขุบ้านเกาะทงั ในการจดักจิกรรม ส�าหรบั
รูปแบบของพื้นที่ นี้ ดี จั งที่ ผ ่ านมานั้น 
เป็นการจดังานโดยมกีารจดักจิกรรมต่างๆ 
เช่น สอนให้เดก็ท�าขนมพืน้บ้าน กจิกรรม
กลางแจ้ง เช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา  
ปิดตาตหีม้อ การระบายสภีาพ การฉกีปะ
กระดาษร่วมกับผู้ปกครอง เป็นพื้นที่ที่ให้
เด็ก ผู ้ปกครอง และครูได้ร ่วมกันท�า
กิจกรรมอย่างมีความสุข และร่วมสร้าง
ความผูกพันระหว่างชุมชน ผู ้ปกครอง
ชมุชนกบัโรงเรยีนศนูย์เดก็เลก็แต่ละพืน้ทีม่ี
การท�ากิจกรรมในโครงการพื้นที่...นี้ดีจัง
ทุกศูนย์ แต่กิจกรรมที่ด�าเนินการกับเด็ก
อาจต่างกนัไปตามความต้องการของแต่ละ
ศูนย์ อาจจะเป็นการละเล่นที่เป็นการ
สบืสานประเพณ ีเช่น การร�ามโนราห์ การ
เชิดหนังตะลุง และจากการท�ากิจกรรมนี้ 
มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองของเด็กว่า 
ควรมีการท�ากิจกรรมอย่างนี้ในช่วงเวลา
ของวันเด็กด ้วยเพราะเป ็นกิจกรรมที่
สามารถสร้างความสขุให้กบัเดก็ได้

พืน้ที.่..นีด้จีงั จากสวนยางยิม้ขยาย
ผลสูพ่ทัลงุยิม้ 

หลังจากที่ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนสวน
สร้างสขุบ้านเกาะทงั เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของภาคพีืน้ทีส่ร้างสรรค์  หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 
“พืน้ทีน่ี.้..ดจีงั” คณุเตอืนใจ สทิธบิรุ ีกท็�า
กจิกรรมร่วมกบัโรงเรยีน วดั อนามยั หลงั
จากนัน้กข็ยายแนวคดิการสร้างพืน้ทีส่ร้าง- 
สรรค์สู่หมู่บ้าน อ�าเภอ และจังหวัดใกล้
เคียง จากแนวคิดที่จะขยายงาน จึงเกิด
งานระดบัจงัหวดั “พทัลงุยิม้” ขึน้เมือ่วนัที่ 
24 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ณ สวนสาธารณะ
เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา พทัลงุ เป็นเวที
ให้คนทีม่แีนวคดิคล้ายกนัมาพบกนั

คุณเตือนใจ สิทธิบุ รี  เล ่ าว ่ า  
“ตอนแรกที่จะท�าในเมืองก็กังวลบ้าง 
เพราะใช้พลังเยอะและมีเงื่อนไขไม่น้อยที
เดียว แต่ก็อุ ่นใจเพราะเรามีเครือข่าย
พืน้ที.่..นีด้จีงั ในต�าบลต่างๆ ทีเ่ราไปร่วม
ท�ากจิกรรมไว้แล้ว พอเริม่ลงมอืท�ากม็กีาร
ขยายกลุ ่ม ทั้งคนร่วมจัด คนที่มาร่วม
เรียนรู้ มีทั้งโรง เรียน ชุมชน ที่ส�าคัญก็
คือคนขาดพื้นที่แบบนี้ ไม่เคยมีกิจกรรม
ให้เด็กๆ และครอบครัวได้ท�าร่วมกัน พอ
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วค�าตอบคือ
มนัใช่สิง่ทีเ่ขาค้นหาอยู”่

ภาคร่ีวมจดังานครัง้นีม้ทีัง้ศนูย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนเมือง ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรยีนต�าบล สถาบนัครอบครวัเข้ม
แข็งพัทลุง และทีมงานชุมทางเขียนด้วย
แสง และเพือ่นเครอืข่ายชมุชน ภายในงาน
มกีารแสดงและการละเล่นต่างๆ เช่น  ลเิก
ฮูลู จ.พัทลุง  ละครใบ้ จากกลุ่มมาหยา 
จ.กระบี่ Orchestra โรงเรียนสตรีพัทลุง 
ละครสร้างสรรค์ จากกลุม่ข้าวย�าละครเร่  
จ .ป ั ตตานี  หุ ่ น เ ง า  กลุ ่ มลู กขุ นน�้ า 
จ.นครศรธีรรมราช วงดนตร ีวงโฮป แฟมลิี่ 
ซุ้มกิจกรรมตามรอยขนมพื้นบ้าน อาหาร
ท้องถิน่ จ.พทัลงุ ถงุผ้าเกบ็รกั เขม็กลดัชิน้
เดยีวในโลก ผ้ามดัย้อมเกบ็สขุ เพ้นท์สก้ีอน
หนิ-ผ้าบาตกิ กงัหนัความรู ้ว่าวไทย ทชิชู่
มหศัจรรย์ ศลิปะชใูจ ตุก๊ตาปนูปลาสเตอร์ 
ชวนน้องกนิผกั โปสการ์ดเดนิทางของกลุม่
ศลิปินเขยีนด้วยแสง การร้อยลกูปัดหลากสี   
โมบายดนิเผา มกีารส่งเสรมิการอ่าน การ
เล่านิทานพื้นเมือง นิทานทุ่งซ่า ของเล่น
เดนิทาง นวดแลกเล่า นทิานมชีวีติ ฯลฯ

นอกจากนี้ คุณเตือนใจ สิทธิบุรี  
ยงัได้กล่าวเสรมิว่า “เราได้คยุกบัเพือ่นใหม่ 
สิ่งที่เราได้รับกลับมามันเป็นบวกท�าให้คน
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ท�างานได้คิดได้วางแผนต่อว่าจะท�าอะไร
ต่อ แล้วในงานนี้ท�าให้เราได้เพื่อนใหม่ 
ทัง้นกัพฒันารุน่ใหม่ เครอืข่ายศลิปิน เมือ่
ถึงเวลาที่เราจะต้องคุยกัน จะร่วมกันท�า
เรือ่งดีๆ  เหล่านีต่้อ เขากจ็ะแสวงหาเพือ่น  
เราเองก็ต้องการเพื่อน มันจึงลงตัวพอด ี 
พอเขาเห็นกิจกรรมที่เราท�า เขาก็อยาก
ท�างานกบัเรา ถ้าใครจะท�างานกบัพีน่ดัมา
เลย ไม่ต้องคอยหลายวัน นัดแล้วลงมือ
ท�างานร่วมกนัเลย”

 “การจัดงานครั้งนี้ได้มากกว่าเป้า
ที่เราตั้งไว้มาก มากกว่าที่เราคิดไว้อีก 
เป้าหมายงานในครั้งนี้ที่ตั้งไว้เดิมแค่ชวน
เพื่อนเครือข่ายยิ้มในพัทลุงที่เราเคยยิ้ม
สัญจรไปด้วยกัน มาพบ มารวมกัน มา
แลกเปลี่ยนกัน โดยจะชวนกลุ่มเรียนรู้ใน
พืน้ทีย่ิม้สญัจรมาเรยีนรูร่้วมกนัเท่านัน้  แต่
เมื่อถึงเวลาที่จะจัดงานจริงๆ ทางทีมงาน
มาคยุกนัเพือ่เตรยีมงาน เราชวนเพือ่นกลุม่
ใหม่มาด้วย ก็เกิดการเพื่อนชวนเพื่อน  

ท�าให้ในงานมีความหลากหลายทั้งบนเวที
และในลานเล่น ลานแบ่งปัน”

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้าน
เกาะทงั : บรหิารจดัการตามวถิชีมุชน

การบริหารจัดการ วิธีการท�างาน  
ใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม องิวถิชีวีติประจ�าวนั
พดูคยุกนั กนิข้าวด้วยกนั พบปะพดูคยุกนั
ตามสถานที่ต่างๆ คนท�างานไม่มีการจัด
โครงสร้างทีเ่ป็นทางการแต่เป็นการท�างาน
ในรูปแบบของทีมงาน การท�ากิจกรรม
แต่ละครั้งจะมีการคิดและระดมสมอง  
ร ่วมก�าหนดจัดทีมท�างานในการแบ่ง
บทบาทหน้าทีท่�างาน การกจิกรรมไม่ได้มี
การวางแผนตามปีงบประมาณเหมือนเช่น 
งานราชการหรอืหน่วยงานอืน่ๆ แต่ท�ากนั
ไปคิดกันไปตามสภาพปัญหาที่เจอหรือ
ตามสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ  การท�างาน
ในชมุชนจะไม่มวีธิกีารหรอืการก�าหนดกฎ
กตกิาหลกัเกณฑ์ทีแ่น่นอน แต่เป็นการร่วม
ท�างานด้วยกันอย่างเต็มใจและสมัครใจ
โดยใช้วิธีการการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กับผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น เสียงตามสาย 
โทรศพัท์ ท�าหนงัสอืเชญิ หรอืบอกเล่ากนั
ด้วยปากต่อปาก จากความส�าเรจ็ของเกาะ
ทงัทีค่ณุเตอืนใจเรยีกว่า เกาะทงั โมเดลนัน้ 
มีการขยายผลวิธีการไปใช้ยังหมู ่บ ้าน
สายใยรกัแห่งครอบครวัทีน่าปะขอ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง และต่อไปห้องสมุด
ใต้ถุนบ้าน หรือหมู ่บ้านสายใยรักของ 
เกาะทังซึ่งจะไม่ได้มีอยู่ที่เกาะทังที่เดียว  
รูปแบบนี้จะไปเกิดที่อื่นด้วยทั่วประเทศ 
เนือ่งจากโครงการนีส้นใจความเป็นเกาะทงั 
ความเป็นห้องสมุดใต้ถุนบ้าน และสนใจ
กจิกรรมศาสนสมัพนัธ์ 

ทมีงานทีท่�างานด้วยกนั ม ี2 แบบ 
คอื เพือ่นในชมุชน เป็นทมีทีช่่วยกนัท�างาน

ใครว่างกม็าช่วยกนัท�างาน ส่วนอกีทมีแบบ
ทีส่อง คอื ทมี เครอืข่าย หน่วยงานต่างๆ 
ทีท่�างานร่วมกนั การท�างานของทีน่ีค่อืคยุ
กนัได้ทกุเรือ่งไม่ใช่คยุกนัแต่เรือ่งงานเพยีง
อย่างเดียว คนท�างานมีความเป็นกันเอง 
ทุกคนในแต่ละเครือข่ายมีความเต็มใจ 
ที่จะท�างานร่วมกัน เพื่อนศูนย์เด็กเล็กก็ 
เช่นเดียวกัน มาช่วยงานทุกครั้ง มาก่อน 
กลบัทหีลงั ทกุคนเตม็ใจทีจ่ะท�างานเพือ่ให้
ชุมชนและเด็กๆ ในชุมชนมีความสุข  
มกีลไกทีไ่ม่ผกูมดัใครเป็นพเิศษ

 
เยาวชนพัฒนา ชุมชนร่มเย็น เน้น
ความยัง่ยนื 

การเปลีย่นแปลงของเยาวชนทีเ่กดิ
ขึน้หลงัจากทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมศาสนสัมพันธ ์ที่แก ้ไขปัญหา
ระหว่างเด็กไทย พุทธ มุสลิม ส่งผลให้
เยาวชนในพืน้ทีไ่ด้รูจ้กักนัมากขึน้ มคีวาม
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเป็นเพื่อน เกิด
ความเข้าใจซึง่กนัและกนัมากขึน้ เกดิการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการยอมรับ
ความคิดเห็นและยอมรับงานของผู ้อื่น  
เดก็ในชมุชนต้องการพืน้ทีท่ีส่ร้างความสขุ
ให้กับตนเองตามวัยและต้องการความรัก
และการสัมผัสจากคนที่เขาคิดว่าเขาไว้ใจ
ได้และมคีวามรกัให้เขา อาจจะแสดงออก
โดยการกอดหรอืพดูให้ก�าลงัใจ ซึง่บางครัง้
เดก็ไม่ได้รบัจากผูป้กครองของตนเอง 

สานเครอืข่ายสร้างสงัคมยัง่ยนื 
ศนูย์เรยีนรูช้มุชนสวนสร้างสขุบ้าน

เกาะทงั มกีารท�ากจิกรรมต่างๆ ทีม่คีวาม
หลากหลาย และมีการท�างานร่วมกับ
หลายๆ หน่วยงานทั้งในพื้นที่และกับ
องค ์กรหน ่วยงานที่ช ่วยสนับสนุนงบ
ประมาณ กจิกรรมต่างๆ สามารถเชือ่มโยง

กนัได้ทัง้ในรปูแบบของกจิกรรม คน และ
งบประมาณ โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆ 
ภายในพืน้ที ่อนัได้แก่ โรงเรยีนและชมุชน  
ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส ่ง
เสริมสุขภาพต�าบลนาโหนด ศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง (กศน.) 
หน่วยงานภาคท้ีองถิน่ อบจ./อบต. ดงันัน้
การน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาภาพรวมของ
ชุมชนมักจะมีทางออกเสมอ อีกทั้งยังมี
หน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนงบ
ประมาณ เช่น ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) แผนงานสือ่
สร ้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ศูนย ์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นต้น  
จดุแขง็ของทีน่ีค่อื การมทีมีทีเ่ข้มแขง็และ
มคีวามถนดัทีส่ามารถต่อยอดความส�าเรจ็
ได้ มีเครือข่ายต่างๆ และมีทุนทางสังคม 
อืน่ๆ ทีม่ค่ีามากกว่าเงนิ เป็นเบือ้งหลงัของ
ความส�าเร็จที่ส�าคัญ ผลส�าเร็จที่ท�าให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจ 
คือ เด็กและผู้ปกครองมีความสุข การท�า
กจิกรรมทกุครัง้ ทัง้ศนูย์เดก็เลก็ บคุลากร
ในโรงเรยีน มาอยูด้่วยช่วยงานกนัตัง้แต่เริม่
งานจนจบงาน นี่คือสิ่งที่เป็นก�าลังใจที่
ท�าให้ทีมงานสามารถท�างานต่อไปได้  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลไม่มีทุน
สนบัสนนุ แต่มคีวามคดิทีเ่ป็นระบบ และมี
ก�าลงัหลกัคอืทมี อสม. ทีม่คีวามเข้มแขง็ 

สิ่งที่ศูนย์ฯ จะท�าต่อไปในอนาคต 
ระยะแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
จะด�าเนินงานต่อเนื่องกับศูนย์คุณธรรม 
โดยการเชื่อมในส่วนของเนื้อหากิจกรรม  
และขอการสนับสนุนงบประมาณจากทาง 
สสส. ด�าเนินการแผนสื่อสร้างสุขภาวะ
เยาวชน ทีม่ภีารกจิงานในประเดน็ของเดก็
และเยาวชน มีกลุ ่มเป้าหมายเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านต้นไทร 

ซึ่งได้มีการหารือเบื้องต้นที่จะด�าเนินการ
ต่อในเรื่อง หนังตะลุง และจะมีการเชื่อม
โยงงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี 

ความภมูใิจในบ้านของเรา 
• สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่

อืน่ๆ ส�าหรบัโครงการในรปูแบบคล้ายกนั 
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมกับ 
พืน้ทีอ่ืน่ๆได้ 

•  เด็ ก ในชุ มชนมีความกล ้ า
แสดงออกและมีความเป็นผู ้น�ามากขึ้น  
เช่น น้องหมแูดง นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านหวั
หมอน มาท�ากิจกรรมกับห้องสมุดใต้ถุน
บ้านตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จน
ป ั จจุบั น เ รี ยนในระดับอุ ดมศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตอนนี้น ้อง
สามารถเป็นทมีวทิยากรกระบวนการในการ
จดักจิกรรมเดก็ จดักจิกรรมสนัทนาการให้
เดก็ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น ปนูซเีมนต์ 
ตอนปี 2555 จนได้รบัรางวลัคนดแีทนคณุ
แผ่นดิน ตัวแทนของภาคใต้ ของหนังสือ
เครอืเนชัน่

• เกิดพื้นที่ดีนี้...ดีจังในทุกพื้นที่  
ทีม่คีวามพร้อมสามารถจดักจิกรรมให้เดก็
มคีวามสขุ ผูป้กครองมคีวามสขุ 

• แกนน�าในพื้นที่คือคุณเตือนใจ 
เป็นคนที่รู ้จักการให้ เป็นผู้ให้ เสียสละ  
เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ ท�าให้คนในพื้นที่เกิด
ความศรัทธา พร้อมที่จะร่วมท�างานไป
ด้วยกัน

 
ปัญหาใหญ่ทีย่งัแก้ไขไม่ลงตวั 

เมือ่ชมุชนเป็นคนท�างาน กลุม่คนที่
ท�างานไม่ได้มกีารจดัโครงสร้างการท�างาน
ที่เป็นทางการ ดังนั้นปัญหาใหญ่ที่มักจะ
เจอเสมอ คือ การขอเอกสารประกอบ

ต่างๆ ของกลุ่มที่แสดงถึงความเป็นกลุ่ม
หรือการเป็นนิติบุคคล เช่น ใบรับรอง
มาตรฐานในการจัดท�าห้องสมุด เมื่อเป็น
ห้องสมุดต้องมีบรรณารักษ์ ต้องมีองค์
ประกอบของห ้องสมุดอื่นๆ เพราะ
เนื่องจากกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ  
ไม่ได้จดทะเบียน แต่ในอนาคตก็อาจจะดี
ขึ้นเพราะหน่วยงานต่างๆ เริ่มปรับตัวมา
ท�างานทีเ่ป็นอสิระมากขึน้ เช่น กศน.เริม่มี
โครงการบ้านอจัฉรยิะ ซึง่เป็นโครงการทีจ่ดั
ท�าขึ้นโดยใช้แนวคิดเดียวกับห้องสมุด
ใต้ถนุบ้าน 

ต้นก�าเนดิ...เกดิงานประสานภาคี 
จากโครงการต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ 

ได้ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน ไม่ว ่า 
จะเป็น แผนที่คนดี ห้องสมุดใต้ถุนบ้าน 
หรอืกจิกรรมอืน่ๆ กต็ามแต่ มกีารต่อยอด
แตกกิง่ ขยายผลออกมาเป็นกจิกรรมใหญ่ๆ 
ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และระดับ
ประเทศ ในระดับชุมชนนั้น ได ้แก ่ 
โครงการบ้านอัจฉริยะ ที่น�าหลักคิดจาก
ห้องสมุดใต้ถุนบ้านมาใช้ หลักสูตรศาสน
สัมพันธ์ที่เกิดจากการเข้าค่ายแลกเปลี่ยน
เรยีนรูใ้นชมุชน น�าเดก็ต่างศาสนามาเรยีน
รูร่้วมกนัประสบความส�าเรจ็ สามารถน�าไป
ใช้เป็นหลักสูตรในโรงเรียน รวมไปถึง
โครงการพืน้ทีน่ี.้..ดจีงั ระดบัจงัหวดั ได้แก่ 
โครงการคนดีศรีพัทลุง ซึ่งพัฒนามาจาก
โครงการ 80 คนด ีโดยผูว่้าราชการจงัหวดั
พัทลุงได ้น�าเรื่องนี้ไปเป ็นแผนจังหวัด
ด�าเนินการเรื่องการคัดสรรคนดีประจ�า
จังหวัดพัทลุงทุกปี และในระดับประเทศ 
ได้แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่
น�ารปูแบบของบ้านเกาะทงัไปใช้ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ
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