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สุดใจ พรหมเกิด
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

อ่านสร้างสุข



ค�ำชื่นชม

 ย่ิงสงัคมโลกก้าวเข้าสูย่คุเลือ่นไหลของเทคโนโลย	ีประเทศต่าง	ๆ 	กเ็ร่งสร้าง	“วัฒนธรรม

การอ่าน“	 ให้แข็งแกร่ง	 ด้วยตระหนักว่า	 การอ่าน	 ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการศึกษาเรียนรู	้ 

นั้นมีความส�าคัญอย่างย่ิง	 ในการกล่อมเกลาพฤติกรรมที่ดีงามและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

ทุกช่วงวัย	และเป็นปัจจัยส�าคัญของการร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

 สอดคล้องกับข้อเสนอของ	เซอร์ไมเคิล	กิเดียน	มาร์มอต*	ผู้อ�านวยการสถาบันความเป็น

ธรรมด้านสุขภาพ	ที่กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วย	หลักปัจจัยทางสังคมก�าหนดสุขภาพ** 

(Social Determinant of Health)	ซึง่ชี้ให้เหน็ถงึประเดน็	การศกึษาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อสขุภาพ

โดยเฉพาะเพศหญิงที่มีการศึกษาที่สูงขึ้น	 ความเสี่ยงทางสุขภาพก็จะลดลงอย ่างมี 

นัยส�าคัญ	เช่น	อัตราการตายของทารกมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของมารดา	ประเทศ 

ที่มารดาไม่ได้รับการศึกษา	อัตราการตายของทารกก็จะสูง	เป็นต้น	รวมถึงการให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาเด็กช่วงปฐมวัยและการศึกษาทุกระดับเป็นหัวใจของการท�างานที่ลดความ 

ไม่เท่าเทยีมทางสขุภาพ	แนวทางนี้ได้รบัการตอบรบัอย่างกว้างขวางในทวีปยโุรป	ต่อมาองค์การ	

อนามยัโลกก็ได้น�าไปวางแผนกลยทุธ์เป็นนโยบายสาธารณะ	ซึง่มผีลต่อแนวทางปฏบิตัด้ิานสขุภาพ

ทั่วโลก

 แนวทางนีเ้ป็นหนึง่ในยุทธศาสตร์ส�าคญัของแผนงานสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านในการ

หนุนเสริมให้เกิดกลไกส่งเสริมการอ่านในระดับชุมชนท้องถิ่นที่ต้องท�างานเชิงรุกท่ามกลางการ

ขาดแคลนทรัพยากรแทบทุกด้าน	เพื่อให้การอ่านเข้าถึงเด็กและครอบครัวได้รวดเร็วที่สุด



 หลายปีที่ผ่านมา	 ๑๑	 พื้นที่กลไกจากภาคประชาสังคมนี้ได้แสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ว่า	

การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน	ทั้งระดับปัจเจกชุมชน	รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	แม้จะเป็น

เรื่องใหม่และอาจไม่ใช่วิถีปฏิบัติในสังคมไทย	 แต่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้	 คนตัวเล็ก	 ๆ	 ที่มีหัวใจ

ห่วงใยเพื่อนมนุษย์ได้อาศัย	“ทุนเดิม”	และศักยภาพของตัวเองที่แข็งแกร่งมาถักร้อย	 เชิญชวน

เครือข่ายต่าง	ๆ	ให้มาร่วมลงแรง	ลงทุน	และทุ่มเทเวลาเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เชื่อให้ปรากฏ

 ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก	 ๆ	พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครอง	 ผู้แวดล้อมเด็ก	 และ 

เครือข่ายร่วมทางคือน�้าทิพย์ที่ชโลมจิตให้แช่มชื่น	 เอมอิ่ม	 เติมพลังให้ก้าวต่ออย่างมุ่งมั่น	 

ทิ้งความทดท้อไว้ข้างหลัง	

 หนังสือ ปักธง Growth Mindset : ๑๑ เส้นทาง ถอดพลังความคิด สร้างพลังชุมชนการ

อ่าน ได้เปิดใจ เปิดความคิด เปิดกลวิธีที่คนตัวเล็ก ๆ คนธรรมดาสามัญได้ลงมือท�าตามความ

คาดหวัง และฟันฝ่าอุปสรรค ท้าทายความยากล�าบากได้อย่างน่าศึกษายิ่ง

 ความคิดที่ถอดมาอย่างเข้มคมบนเส้นทาง	๑๑	สาย	เกาะเกี่ยวคนส�าคัญ	ๆ	ไว้มากมาย	

แม้ว่าหลายคนอาจไม่ได้ถูกบันทึกไว้	ณ	ที่นี้	แต่ต่างมี	Growth	Mindset	ที่ช่วยกันหนุนเนื่องให้

ชุมชนการอ่านค่อย	ๆ	ก่อตัวและเติบโตอย่างมีพลัง

 ขอขอบคุณ	 คุณสุพรรณกัญจนารีย์	 รักอิสระ	 คุณวรเชษฐ	 เขียวจันทร์	 คุณไตรรัตน	์ 

แขวงเมืองปักษ์	และคณะในการถอดต้นทุนความคิดและกลวิธีท�างานที่ส�าคัญในครั้งนี้

 ขอขอบคุณส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ที่ได้สนบัสนนุทัง้ทนุ	

การท�างานและทอดระยะเวลายาวนานเพื่อให้ดอกผลของการขับเคลื่อนงานในประเด็นนี้ได้ 

ผลิบาน	งดงาม



 วาดหวังไว้ว่า	 แกนน�าส�าคัญ	 ๆ	 จากทุกภูมิภาคจะได้มีโอกาสสานพลังความร่วมมือให้ 

ศนูย์ประสานงาน สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อชุมชนท้องถิ่นด้วยวัฒนธรรมการอ่าน	 เป็นจุดจัดการ

การขยายผล	ปูพรมความรู้	เพื่อลดความเหลื่อมล�้า	และร่วมสร้างวิถีสุขภาวะทั่วถิ่นไทย

	 สุดใจ	พรหมเกิด

	 ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

 * เซอร์ไมเคิล	กิเดียน	มาร์มอต	ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ครั้งที่	๒๔	ประจ�าปี	พ.ศ.	

๒๕๕๘	 ปัจจุบันเป็นผู้อ�านวยการสถาบันความเป็นธรรมด้านสุขภาพและศาสตราจารย์ระบาดวิทยา	 ภาควิชาระบาด

วทิยาและสาธารณสขุ	ยนูเิวอร์ซติีค้อลเลจลอนดอน	มหาวทิยาลยัลอนดอน	สหราชอาณาจกัร	และนายกแพทยสมาคม

โลก	เป็นผู้มีผลงานส�าคัญด้านการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาอย่างเป็นระบบมานานกว่า	๓๕	ปี	โดยเน้นบทบาทของ

เช้ือชาติ	 วิถีการด�าเนินชีวิต	 เศรษฐานะ	 ความไม่เท่าเทียมกัน	 ซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ 

สขุภาวะ	ความมอีายยุนืยาว	และโอกาสการเกดิโรคของประชากรในหลายประเทศทัว่โลก	มากกว่าการบริการทางสขุภาพ

 ** ปัจจุบัน	 ๒	 ใน	๓	 ของโรคที่เกิดขึ้นล้วนมาจากปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เซอร์มาร์มอตจึงเสนอ

แนวคิดส�าคัญของหลักปัจจัยทางสังคมก�าหนดสุขภาพ	 เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพด้วยปัจจัยทางสังคม	 

(เช่น	 เชื้อชาติ	การศึกษา	วิถีการด�าเนินชีวิต	 เศรษฐานะ	สภาพแวดล้อม)	 ในการลดความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ	 

๓	มาตรการส�าคัญ	ได้แก่	๑)	การท�างานเชิงรุกในทุกช่วงวัย	(Life	course	approach)	ตั้งแต่การเจริญเติบโตของ

เดก็ปฐมวยั	การศกึษาในทกุระดบั	การใช้ชวีติ	การท�างาน	และการเป็นผูส้งูวยั	๒)	การแก้ปัญหาการกระจายทรพัยากร

อย่างไม่เท่าเทยีม	ได้แก่	การกระจายอ�านาจ	การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรอืน่	ๆ 	๓)	การประเมินและท�าความ

เข้าใจต่อปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา	ขยายองค์ความรู้	และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง



วรเชษฐ เขียวจันทร์ 
บรรณาธิการบริหาร ส�านักพิมพ์ปิ่นโต พับลิชชิ่ง

อ่านสร้างสุข



ค�ำน�ำ 

 หนังสอื	ปักธง Growth Mindset : ๑๑ เส้นทาง ถอดพลงัความคดิ สร้างพลงั ชุมชนการอ่าน 

ท�าหน้าท่ีสื่อสารเรื่องราวและกรอบความคิดของนักสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จาก  

๑๑ องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน ผู้ศรัทธาในพลังแห่งการอ่าน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของโครงการติดตามและประเมินผลภายในแผน

งานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	ด้วยแนวคิดการประเมิน	๒	ด้าน	คือ	การประเมินผล

เพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation หรือ DE) และการประเมินผลเพื่อการเสริมพลัง 

(Empowerment Evaluation หรือ EE) 

 การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation หรือ DE) ด�าเนินงาน 

ในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับ

การแสวงหาความรู้จากการประเมิน	 เพื่อน�าไปขับเคลื่อนงานพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 

โดยอาศัยการท�าความเข้าใจกับความซับซ้อนทางบริบทในระบบต่าง	 ๆ	 พร้อมท้ังค้นหาปัจจัย 

ซ่ึงมอิีทธิพลส�าคญัต่อผลลัพธ์ของแผนงานอย่างละเอยีดถ่ีถ้วน	กระบวนการตดิตามประเมนิตาม

แนวคิด	DE	จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ามาใช้ใน	“การคิดเชิงสังเคราะห์”	มองหาความเชื่อมโยงและ

ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบผลกระทบ	(ปฏสิมัพันธ์)	ทีม่	ี(หรอือาจม)ี	ต่อกนัในการขบัเคลือ่น

งานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในบริบทของแผนงานฯ	 การอ่าน	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่อันแตกต่างตามบริบท



 การประเมินผลเพื่อการเสริมพลัง (Empowerment Evaluation หรือ EE) ด�าเนินงาน

ในรูปแบบการใช้ส่ือหนังสือถอดบทเรียนกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)  

ผ่านประสบการณ์ท�างานพัฒนาสังคมของบุคคลส�าคัญในการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ

อ่านจาก	๑๑	พื้นที่ภาคีเครือข่ายต้นแบบ	อันเป็นบทบาทหนึ่งของการประเมินผลเพื่อสนับสนุน

การท�างานขับเคล่ือนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน	 อันสามารถขยายผลลัพธ์ต่อ

เพื่อสื่อสารกับสังคม	

 ส่วนวธิวิีทยาของการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลูแม้จะใช้วิธกีารวิจยัท่ีมอียูท่ัว่ไป	

เช่น	การสัมภาษณ์	การสนทนากลุม่	การสังเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม	แต่สาระส�าคญัท่ีค�านงึถึง

คือการมส่ีวนในการเรยีนรูร่้วมกัน	และการค�านึงถงึความซบัซ้อนสดุท้าย	คอืการสือ่สารผลของ

การประเมินจะอยู่บนพ้ืนฐานของการน�าผลที่ได้ป้อนกลับไปสู่การพัฒนาซึ่งเป็นวงจรตลอด

กระบวนการประเมิน	(KM	&	Feedback	 loops)	 ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์และท�าความเข้าใจความซับซ้อนของบริบทและองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ในโครงการ 

ด้วยปฏิสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างทีมด�าเนินการกับ 

ทีมผู้ประเมิน	

 โดยทีมคณะท�างานแผนงานฯ	และคณะท�างานโครงการภาคีในพืน้ที	่(Developer)	ท�างาน

ไปตาม	Intervention	ทีก่�าหนดไว้แล้ว	ส่วนทมีผูป้ระเมนิ	(Evaluator)	นัน้ท�างานไปตามตวัชีว้ดั

ของโครงการติดตามและประเมินผลผ่านตัวชี้วัดทั้งในระดับปัจเจก	(Individual)	 เช่น	บุคคล

พ่อ	 แม่	 ลูก	 ครอบครัว	 แกนน�าส่งเสริมการอ่าน	 ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ครูในโรงเรียน	 

เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ว่ามกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและลดปัจจัยเสีย่งอย่างไร	

และตัวชี้วัดตัวที่สองคือการบริหารจัดการโครงการฯ	และองค์กร	(Organizational	System)	 



ด้านการเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	การขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย	รวมทั้งตัวชี้วัดที่

สามคือการให้คณุค่าทางสงัคม	(Societal	Values)	คอืการค้นหานวตักรรมทางสงัคม	ทีส่ร้างเสรมิ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในระดับชุมชน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 และจังหวัดได้	 เมื่อทีม 

ผู้ประเมินลงพื้นที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในการพัฒนาให้เกิดการคืนข้อมูลน�าไปสู่การ

พัฒนาโครงการฯ	เพื่อให้ไปตรงตามเป้าหมายมากขึ้น

รูปที่ ๑ Level of Developmental Evaluation Inquiry

 ส่วนหนึง่ของผลงานประเมนิสือ่หนงัสอืเล่มนี	้เป็นอกีเครือ่งมอืหนึง่ของการน�ามาใช้เพือ่

การประเมินผล	 เพราะน�าไปสู่การตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์หลักของแผนงานฯ	 การอ่าน	

เนื่องจากการประเมินในรูปแบบดังกล่าวนี้น�าไปสู่กระบวนการสื่อสารกับสังคม	 รวมทั้งยังเป็น

ส่วนส�าคัญในการเสริมพลัง	หรือ	Empowerment	ให้กับภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานทั้ง	



๑๑	พื้นที่ต้นแบบ	ทั้งในระดับคณะท�างานหลัก	คณะท�างานร่วม	และเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่

 กระบวนการเกบ็ข้อมลูกรอบความคดิของคนท�างานหลกั	ๆ	ของ	๑๑	พืน้ท่ี	เพือ่ถ่ายทอดใน	

“หนังสือ	ปักธง Growth Mindset : ๑๑ เส้นทาง ถอดพลังความคิด สร้างพลัง ชุมชนการอ่าน”	

ด�าเนินงานผ่านทัง้การลงพืน้ทีส่มัภาษณ์บคุคลเชิงลกึ	สงัเกตการณ์	และเปิดวงสมัมนาถอดบทเรยีน

การท�างานกับบุคคลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

 กล่าวคือ	 การประเมินผลเพื่อการเสริมพลัง หรือ EE	 ไม่ได้มองแค่ภาพมิติเดียวที่ท�าให้

บุคคลส�าคัญในการท�างาน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และผู้ได้รับผลประโยชน์สามารถเห็นคุณค่าใน 

ผลการด�าเนินงานของตนเองเท่านั้น	 แต่ยังท�าหน้าที่ค้นหากรอบความคิดเติบโตที่สร้างผลลัพธ์

ความส�าเร็จในการท�างานขับเคลื่อนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	อันสามารถเป็นบทเรียนและ

แรงบันดาลใจส�าหรับคนท�างานพัฒนาสังคมทุกประเด็นในสังคม	 ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบ 

งานเขียนเพื่อการน�ามาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มที่สร้างคุณค่าต่อการท�างานขับเคลื่อนส่งเสริม 

การอ่านหรอืสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	และการท�างานพฒันาสงัคมในประเดน็อืน่	ๆ 	สบืเน่ือง

ไปได้ด้วยเช่นกัน	

 กรอบความคิดเติบโตของคนท�างานจาก ๑๑ องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรม

การอ่านในชุมชนต้นแบบที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มน้ี ล้วนเป็นก�าลังส�าคัญท่ีผลักดันให้เกิด

วัฒนธรรมการอ่านในชุมชนตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างสังคมแห่งปัญญาท่ีน�าสู่สังคมสุขภาวะ 

ร่วมกนั สอดคล้องกบัปรชัญา “อ่านสร้างสขุเพือ่วิถสีขุภาวะ” ของแผนงานสร้างเสรมิวัฒนธรรม

การอ่าน 

 วรเชษฐ เขียวจันทร์ 

บรรณาธิการบริหาร	ส�านักพิมพ์ปิ่นโต	พับลิชชิ่ง





 สำรบัญ

ค�ำชื่นชม 
ค�ำน�ำ 

บทที่ ๑ บทน�ำ ๑๖
Growth	Mindset	:	นักสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ๑๗

บทที่ ๒ พื้นที่ภำคใต้ ๒๘
ตั้งค�าถามสู่การเปลี่ยนแปลง	:	ป๊อบ	ระบัดใบ	 ๓๐

โอกาสสร้างคน	คนสร้างโอกาส	:	ชมพู่	ลูกเหรียง	ยะลา	 ๕๙

บทที่ ๓ พื้นที่ภำคอีสำน ๘๒
เชื่อมั่น	ลงมือท�า	วางใจ	:	เปเล่	ไทเลย	 ๘๔

ส่งต่อโอกาส	สื่อสารความรู้	:	“หัวหน้าพงษ์”	กุฉินารายณ์	 ๑๑๐

ด้วยศรัทธาแห่งการท�าดี	:	มีนา-จันทร์เพ็ญ	 ๑๓๔

รักการอ่าน	เริ่มจากฐานครอบครัว	:	อุ๊-สุรินทร์	 ๑๖๑



บทที่ ๔ พื้นที่ภำคเหนือ ๑๘๒
เราเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนได้	:	ปุ้ย	มะขามป้อม-เชียงดาว	 ๑๘๔

ขอท�างานที่ได้ช่วยคน	:	ฝน	เชียงใหม่อ่าน	 ๒๑๑

หัวใจ	ชุมชน	คนพัฒนา	:	หล้า	เพียงพอดี	 ๒๓๖

ฉันคือนักพัฒนาสังคม	:	อ้อม	ส�านักข่าวเด็กฯ	พะเยา	 ๒๕๕

สังคมแห่งการเรียนรู้	:	ครอบครัวเข้มแข็ง	ล�าปาง	 ๒๘๓

บทที่ ๕ บทสรุป ๓๐๙
Growth	Mindset	สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 ๓๑๐



บทที่ ๑

บทน�ำ



Growth Mindset :
นักสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน

 “การอ่านคือความเข้าใจตัวเอง วัฒนธรรมการอ่านคือการเรียนรู ้ เป็นการอ่าน 

จติวญิญาณของผูค้น วฒันธรรมการอ่านไม่ใช่แค่เรือ่งหนังสอื แต่เป็นการเรยีนรูผ่้านสือ่ประเภท

ต่าง ๆ หนังสือเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมให้อ่านมากขึ้น ทุกวันนี้การอ่านของเด็ก ๆ ไม่ใช่

แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวแล้ว เด็ก ๆ อ่านโลก อ่านสิ่งแวดล้อม อ่านคน อ่านครู อ่านเพื่อน  

อ่านสังคม อ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การขับเคลื่อนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในระดับชาติ

ต้องผลักดันตรงสุขภาวะมากกว่าโฟกัสไปแค่หนังสือ”

 วรรณพร	เพชรประดับ	ผู้อ�านวยการส�านักข่าวเด็กและเยาวชน	

จงัหวัดพะเยา	กลา่วถงึวฒันธรรมการอ่านในทัศนะจากบทบาทผู้น�าของ	

๑	 ในองค์กรแกนน�าภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย	 

ที่มุ่งท�างานขับเคลื่อนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ	

ภายใต้การสนบัสนุนของแผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	ส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)



๑๘
∞ ∞

๑๑ องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในพื้นที่ต้นแบบ

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวต�าบลเหล่าใหญ่ 

  อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์

- สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดสุรินทร์

- กลุ่มเพียงพอดี ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

- เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนอื จังหวัดเชียงใหม่

- มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อมเชียงดาว) อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

- ส�านักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา

- ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดล�าปาง

- สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จังหวัดยะลา

- กลุ่มระบัดใบ จังหวัดระนอง

- สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

 ๑๑ พืน้ทีต้่นแบบสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน ด�าเนนิงานโดยกลุม่คนภาคประชาสงัคม 

ซึ่งท�างานขับเคลื่อนพัฒนาสังคมประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่มาก่อนเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่าย 

ส่งเสริมการอ่าน มีเป้าหมายการท�างานเพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน  

สร้างสังคมแห่งปัญญาที่น�าสู่สังคมสุขภาวะร่วมกัน สอดคล้องกับปรัชญา “อ่านสร้างสุขเพื่อวิถี

สุขภาวะ” ของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ซึ่งด�าเนินงานภายใต้กลุ่มแผนงานระบบ

สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ ส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (ส�านัก ๕) ในแผนระบบสื่อและ 



๑๙
∞ ∞

วิถีสุขภาวะทางปัญญา (แผน ๑๐) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงระบบอ่านเพื่อการมีวิถีสุขภาวะ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ร่วมด�าเนินงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย

 เนือ่งด้วยการอ่านเป็นปัจจัยส�าคัญของการน�าไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกด้านสุขภาวะ เป็นการ 

เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ สสส. และสอดคล้องกับนโยบายของ

ประเทศที่ได้ประกาศให้การส่งเสริมการอ่านเป็น “วาระแห่งชาติ” (๕ สิงหาคม ๒๕๕๒) ดังนั้น  

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจึงมีพนัธกจิในการเชือ่มประสานกลไก นโยบาย และปัจจัยการ

ขยายผล ทัง้ภาครฐั ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน ให้เอือ้ต่อการขบัเคลือ่นการสร้างเสริมพฤติกรรม

และวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็กในครอบครัว เด็กในโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสในการ

เข้าถึงหนังสือ สื่ออ่าน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  และเครือข่ายจ�านวนมาก

 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบอ่านอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสร้างสุขภาวะและ

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษต่าง ๆ 

เช่น เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ฯลฯ ตลอดจนขยายช่องทางให้สื่ออ่านได้แพร่หลาย 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

การอ่านเพื่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเด็กพิเศษ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก 

นโยบายสาธารณะ ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ที่น�าไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 รวมทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการผลักดันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน
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ท้องถิ่น ผ่าน ๑๑ องค์กรภาคีเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรท�างานเพื่อพัฒนาสังคมที่

มีต้นทุนทางการท�างานสูง ทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร และสัมพันธภาพในชุมชน มีคนท�างานที่

มีศักยภาพขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน มีเครือข่ายความสัมพันธ์ในพื้นที่ชัดเจน 

เป็นรูปธรรม มีผลงานด้านพัฒนาชุมชนหลากหลายประเด็นเป็นที่ประจักษ์

 “สุดใจ พรหมเกิด” ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวถึงบุคคลส�าคัญ 

ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของแผนงานฯ ไว้ว่า  

แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติการ และกลุ่มพื้นที่เชิงกลไกและโครงสร้าง

 กลุ่มพื้นที่ปฏิบัติการ คือ องค์กรภาคีเครือข่าย ๑๑ พื้นที่ต้นแบบ ซึ่งได้รับทุนตรงจาก สสส. 

เพือ่ขบัเคลือ่นน�าร่องการส่งเสรมิการอ่านในระดบัชมุชน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวดัตามบริบทของพืน้ที่ 

โดยมีแผนงานฯ ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สร้างการมีส่วนร่วมในระดับประเทศ ทั้งการ

พัฒนาระบบหนังสือและสื่อการอ่าน รวมทั้งหาแนวทางพัฒนากระบวนการสื่อสารกับสังคม เคลื่อนไป

พร้อมกันกับการท�างานของทั้ง ๑๑ พื้นที่ต้นแบบ

 ส่วนกลุ่มพื้นที่เชิงกลไกและโครงสร้างเป็นการท�างานทางความคิดกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.) ส�านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว 

กรงุเทพมหานคร และ ส�านกังาน กศน. จังหวัด เครอืข่ายร่วมขบัเคล่ือนนครแห่งการอ่าน เช่น จงัหวดั

กระบี่ อุบลราชธานี ขอนแก่น ล�าปาง เชียงราย ฯลฯ 
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 หัวใจส�าคัญของกรอบความคิด (Mindset) ส�าหรับคนท�างานเพื่อพัฒนาทุกประเด็นใน

สังคม คือ กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งเชื่อมั่นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า คนทุกคน

สามารถพัฒนาศักยภาพได้ หลายคนเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว ญาติมิตร  

ก่อนจะขยับขยายไปยังคนในชุมชน ตั้งแต่ระดับต�าบล อ�าเภอ ไปยังระดับประเทศชาติ

 คนท�างานจาก	๑๑	องค์กรภาคีเครอืข่ายส่งเสรมิการอ่าน	ต่างขับเคลือ่นงานตรงหน้าอย่าง

เต็มไปด้วยพลังแห่งจินตนาการ	 ควบคู่ไปกับการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่และทรัพยากรต่าง	 ๆ	 

ท่ีสามารถจัดสรรได้	เพือ่สร้างคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ให้แก่ผูค้นในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	ซึง่ไม่ว่าสถานการณ์

หน้างานจะยากหรือง่ายอย่างไร	พวกเขาคนท�างานยังเลือกคิดอย่างเป็นสุขกับการลงมือท�าสิ่งที่

อยู่ตรงหน้าตามกรอบความคิด	(Mindset)	 ซึ่งมาจากความเชื่อ	 ค่านิยม	 หรือประสบการณ์ท่ี 

ตนสั่งสมมาแต่เก่าก่อน	 บนพื้นฐานความคิดที่ตรงกันว่าทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

เพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลง	ซึง่เป็นกรอบความคิดเตบิโต	(Growth	Mindset)	ทีส่่งผลให้การท�างาน

ของทุกพื้นที่ประสบความส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
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 Mindset (กรอบความคดิ) หมายถงึ ความเชือ่หรือวธิคีดิทีส่่งผลต่อพฤติกรรม ทศันคติในการ

มองโลก

 Carol Dweck ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Stanford คือผู้คิดค้นค�าศัพท์ 

“Growth Mindset” โดยแยกประเภทของ Mindset เป็น ๒ แบบ คือ Fixed Mindset และ Growth 

Mindset

 Fixed Mindset (กรอบความคิดตายตัว) หมายถึง ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถพัฒนา

ศักยภาพและเปลี่ยนแปลงตนเองไปจากที่เป็นอยู่เดิมได้

 Growth Mindset (กรอบความคิดเติบโต) หมายถึง ความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการพยายามลงมือท�าอย่างต่อเนือ่ง

สิ่งส�าคัญ คือ กรอบความคิด (Mindset) สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนงานขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้ง	 ๑๑	 แห่งของพื้นที่ต้นแบบ	 

ก่อให้เกิด	“กองทุนสวัสดิการหนังสือและการอ่าน”	ตามบริบทของชุมชนท้องถิ่น	เช่น	สวัสดิการ

หนังสือส�าหรับเด็ก	๐-๓	ปี	ธนาคารหนังสือ	(Book	Bank)	เพื่อเด็กและครอบครัว	ทั้งในโรงเรียน

และในชุมชน	รวมถึงการเกิดเทศบัญญัติและงบประมาณส่งเสริมการอ่านในหลาย	ๆ 	หน่วยงาน

ท้องถิ่น	เช่น	เทศบาลต�าบล	(ทต.)	หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)
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 มีการท�างานร ่วมกับภาคี ในพื้นที่ 

เชือ่มโยงเครอืข่ายเพือ่ขบัเคลือ่นงานร่วมกนั

เป็นองคาพยพ	เช่น	ครอบครวั	ชมุชน	โรงเรยีน	

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	องค์กรภาคธรุกิจ	องค์กร

ภาคเอกชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

หน่วยงานและกลไกสาธารณสุข	 สื่อมวลชน

ท้องถิ่น	 รวมถึงเด็กปฐมวัยในครอบครัว	 

เด็กวยัเรยีนในชมุชน	เดก็ด้อยโอกาส	เดก็ท่ีมี

ความต้องการพิเศษในพืน้ทีเ่ปราะบางทางสงัคม	

และพื้นที่พิเศษ	 เช่น	 ๓	 จังหวัดชายแดนใต้	

ฯลฯ

 รวมทั้งเกิดความเคลื่อนไหวของงาน

ด้านการรณรงค์สื่อสารสังคมหลากหลาย 

รูปแบบ	 เช่น	 มหกรรมหนังสือเล่มละบาท	

ขบวนการปั่น	ปัน	ปัญญา	ที่รณรงค์ทั้งการ

อ่านและปันสุขด้วยการ	 ลด	 ละ	 เลิกเหล้า	

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัญจรทั้งในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็	(ศพด.)	และชมุชน	รวมไปถงึ

การสนับสนุนให้ก่อเกิดกระแสวัฒนธรรม 

การอ่านในระดับจังหวัด	 ขยับขยายเป็น	 

“นครแห่งการอ่าน” ทั้งในรูปแบบนโยบาย

และความสนใจตื่นรู้ของชุมชนท้องถิ่น	 ผ่าน 

หลากหลายช่องทาง	 เช่น	 แกนน�าส่งเสริม 

การอ่าน	เครือ่งมอืส่งเสรมิการอ่าน	หลกัสตูร

กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน	 และ

นโยบายส่งเสริมการอ่านในชุมชน

 สามารถติดตามผลการด�าเนินงาน

ของทั้ง	 ๑๑	 พื้นที่ต้นแบบได้จาก	www.

happyreading.in.th	 เว็บไซต์ของแผนงาน

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ซึ่งมีข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวการท�างานสร้าง

เสรมิการอ่านครอบคลมุทกุด้าน	ทัง้ในระดบั

ชุมชน	ต�าบล	อ�าเภอ	และระดับประเทศ

 ความส�าเรจ็ของพืน้ท่ีต้นแบบทุกแห่ง

เกิดจากความร ่วมมือของคณะท�างาน  

จิตอาสา เครือข่าย รวมท้ัง

แต ่ละองค์กรยังมีบุคคล

ส�าคัญเป็นก�าลังหลักใน

การขบัเคลือ่นงาน บางคน

ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการก้าวสู่
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เป้าหมายที่ตั้งไว้ของโครงการ บางคนเชื่อมประสานทุกฝั่งฝ่ายของหน่วยงานและองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง และอีกหลายหน้าที่รับผิดชอบด้วยบทบาทนักพัฒนาสังคมภาคประชาชนภายใต้

หมวกนักสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 หลายคนขับเคลือ่นงานท่ามกลางความท้าทายจากปัจจยัภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร	

ไม่ว่าจะเป็นการติดขัดจากงานหลักของกลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	หนังสือ	สื่ออ่าน	ระยะเวลา

ด�าเนินงาน	 องค์ความรู้	 การเปลี่ยนผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่	 การไม่ให้ความร่วมมือของ 

เครอืข่าย	เช่น	โรงเรยีน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	หน่วยงานสาธารณสขุ	หน่วยงานการศกึษา

ที่เก่ียวข้อง	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคนโยบาย	 และภาคเอกชน	 สถานการณ์การเมือง	 เหตุการณ์ความ 

ไม่สงบในพ้ืนท่ี	 หรือแม้แต่พื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนดอยสูงและเป็นถิ่นทุรกันดาร	 รวมไปถึง

ความมั่นคงเรื่องรายได้ค่าตอบแทนคนท�างานที่ไม่พอเพียง	ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของหลาย	ๆ 	องค์กร

พัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก�าไรจากการท�างาน

 แต่พวกเขาคนท�างานจาก	

๑๑	พื้นที่ต้นแบบก็ไม่คิดท้อถอย

หรือหยุดก่อสร้างงาน	 ทุกคนยัง

คงมคีวามคิดมองหาช่องทางใหม่	

ๆ	เพื่อเดินไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้	

ซึง่แผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรม

การอ่านเห็นผลส�าเร็จจากความ

ทุม่เทเอาใจใส่ของคนท�างานจาก

ทุกพื้นที่ต้นแบบ
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 ดังนั้น นอกจากการน�าเสนอผลงานความส�าเร็จประจ�าปีของการพัฒนาโครงการ 

ที่น�าเสนออยู่ในเว็บไซต์ของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแล้ว การได้ฉายภาพวิธีคิด

และรปูแบบการขบัเคลือ่นงานตามบรบิทพืน้ทีข่องคนท�างานพัฒนาสงัคมกลุม่หน่ึงท่ีหยบิจบังาน

ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของผู้คนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการตอบโจทย์

การสร้างสังคมแห่งปัญญาที่น�าสู่สังคมสุขภาวะร่วมกัน ภายใต้ปรัชญา “อ่านสร้างสุขเพื่อวิถ ี

สุขภาวะ”

 หนังสือเล่มนี้จึงท�าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิหลังที่มาของกรอบความคิดเติบโต	 หรือ	Growth	

Mindset	ซึง่เป็นประสบการณ์ท�างานพฒันาสงัคมของบคุคลส�าคญัในการท�างาน	๑๑	พืน้ทีต้่นแบบ	

ซึ่งมีความหลากหลายของปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 บุคคล	 งบประมาณ	 สถานการณ	์
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ภูมิประเทศ	 ซึ่งเป็นชุดประสบการณ์ที่มีคุณประโยชน์และเอื้อต่อความเข้าใจสถานการณ์	 

กรอบความคิด	 การตัดสินใจลงมือพัฒนางานเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ส�าหรับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องและสนใจการท�างานด้านพัฒนาชุมชนและสังคมทุกประเด็น	 รวมถึงคนท�างานพัฒนา

จากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรพัฒนาของภาครัฐ

 พวกเขาทกุคนทีถู่กฉายภาพเรือ่งราวด	ีๆ 	อยู่ในหนงัสอืเล่มนีล้้วนศรัทธาในพลงัแห่งการอ่าน

 พวกเขาทุกคนเชื่อว่าการอ่านสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง

 พวกเขาทกุคนเชือ่ว่าหนงัสอืและสือ่ส่งเสรมิการอ่านเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสร้างเสรมิ

วัฒนธรรมการอ่าน

 ครั้งนี้กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) และประสบการณ์งานพัฒนาสังคมของ

นักสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้ปรากฏเป็น “หนังสือและสื่ออ่าน” เครื่องมือส�าคัญซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งปัญญาที่น�าสู่สังคมสุขภาวะร่วมกัน
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 การอ่าน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเพลิดเพลิน ความสุข การแสวงหา

ความรู้ บ่มเพาะอุดมคติ สามารถเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม และวิถีการด�ารงชีวิต

 ปฐมวัยของเด็ก (๐-๖ ปี) เป็นช่วงพื้นฐานส�าคัญที่สุดของชีวิต มีการสัมผัส รับรู้ 

และเรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเรว็ เพราะโครงสร้างต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วกบัสมองก�าลงัพฒันา

สูงสุดถึง ๘๐% หากมีการสร้างเสริมพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นที่ดีก็จะสามารถ

สร้างคนดีที่สร้างสรรค์สังคมเป็นสุขได้

 การอ่าน มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสมองของวัยเด็ก สร้างความสุข  

ความเพลิดเพลิน สามารถปลูกฝัง สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวัยเด็กและ

เยาวชน และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในวัยผู้ใหญ่

 การสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมและสังคมการอ่าน

จึงเป ็นฐานทางภูมิป ัญญาทั้งภายในและภายนอก  

อันส�าคัญที่จะน�ามาสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน



บทที่ ๒

พื้นทีภ่ำคใต้



สุพจน์ องค์วรรณดี

อ่านสร้างสุข



ตั้งค�ำถำม สู่กำรเปลี่ยนแปลง :
`ป๊อบ ระบัดใบ’

หนังสือเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงหรือ ?
หนังสือสร้ำงพัฒนำกำรได้จริงหรือ ?

 “ผมเป็นคนดื้อ ไม่ค่อยท�าอะไรตามที่ใครบอก

ง่าย ๆ”

 เขาพูดประโยคนี้บ่อยครั้งเวลาพูดคุยถึงการ

ท�างานขับเคล่ือนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน 

ไม่ว่าประโยคนีจ้ะพดูข้ึนมาด้วยความรูส้กึใด แต่คนรบัฟัง

ที่รู้จักและเคยร่วมงานกับเขามาบ้าง ต่างต้องอมยิ้ม

หรือแม้แต่ปล่อยเสียงหัวเราะออกมาเรื่อยไป

 อาจเพราะเหน็ด้วยกบัประโยคดงักล่าว	หรอือาจ
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ด้วยชืน่ชอบในความเข้าใจตวัเองดีย่ิงของเขา

 ปัจจบุนัเจ้าของประโยคดงักล่าวท�างาน

พัฒนาสังคมภาคประชาชนในจังหวัดระนอง	

รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรพัฒนาเอกชนแหล่งต่าง	 ๆ	 เขามี

หลักสูตรอบรมเด็ก	 ๆ	 และคุณครูเกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก	 ๆ	

เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็ก	 ๆ	 ได้ใช้

ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ราวการเดินของเข็มวินาที

 เขาท�างานพัฒนาสังคมมาตั้งแต่ยัง

สวมหมวกนักศึกษามหาวิทยาลัย	 นับตัวเลข

มาถึงปัจจุบันเกิน	๒๐	ปี

 “ผมเรียนโฆษณาประชาสัมพันธ ์	 

อยูร่ามค�าแหง	ช่วงปี	๒	ปี	๓	ได้เจอกลุม่ละคร

มะขามป้อม	 เห็นว่าเขาท�างานมันน่าสนุก	 

ก็กระโดดเข้าไปขอเป็นอาสาสมัคร”	

 ตั้งแต่วันนั้นเขาเดินสายเรียนรู้ลงมือ

ท�างานเพื่อพัฒนาสังคมกับอีกหลายองค์กร	

หลายพื้นที่	 กระทั่งเมื่อ	 ๑๕	 ปีก่อน	 เขาได้

ตดัสนิใจปักหลกัใช้ชวิีตอยูท่ีน่ี	่จงัหวัดระนอง	

ภายใต้หมวกนักพัฒนาสังคมภาคประชาชน

เช่นเดิม	 ช่วงแรกยังอยู่ในสภาวะคนต่างถิ่น

ก้าวมาเป็นคนพักอาศัย	 เป็นคนแปลกหน้า 

ของคนนอกรั้วบ้าน	 ไม่มีคนรู้ว่าเขาคือใคร	 

มุ่งหมายมาท�าอะไรที่จังหวัดระนอง

 แต่วันนี	้ จากคนแปลกหน้าเมือ่	 ๑๕	 ปี

ก่อน	เดก็เลก็	ๆ	ในเมอืงระนองมากมายเรยีก

เขาว่า	“ลุงป๊อบ”

 “ลุงป๊อบ”	 ท�าหน้าที่สร้างคน	 ส่งต่อ

องค์ความรู้	 พัฒนาศักยภาพครู	 เจ้าหน้าที่

ท�างานสาธารณสุข	 เกี่ยวกับการเสริมสร้าง

พัฒนาการเด็กเล็กด้วยการอ่าน	 ทั้งในเขต

จังหวัดระนองและพื้นที่อื่น	ๆ	ต่างภูมิภาค

 “ลุงป๊อบ”	 ท�าหน้าที่สร้างสรรค์พื้นที่

แห่งการอ่านให้ขยายผล	เตบิโตตามมมุต่าง	ๆ 	

ใน	 ๕	 อ�าเภอของจังหวัดระนอง	 ก่อให้เกิด

หนังสือเดินสายส�าหรับเด็กและผู ้ ใหญ่

หมุนเวียนไปยังชุมชน	 พร้อมกับเกิดการ 
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แลกเปลี่ยนความรู้	ความสนุกสนานในกลุ่มประชาชน

 “ลุงป๊อบ”	 ท�าหน้าที่สร้างสรรค์หลักสูตรพร้อมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน

เรียนรู้ทักษะชีวิตส�าหรับเติบโตอย่างสนุกสนาน	แข็งแรงพร้อม	ๆ	กันทั้งกายและใจ

 โดยเฉพาะช่วงเกือบ	 ๑๐	 ปีหลังนี้	 เขาท�างานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และเท่าทันสื่อ	

กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 หลายคนที่เจอกันตามสายงานพัฒนาสังคม	รู้จักและเรียกเขาว่า	“ป๊อบ	ระบัดใบ”

 ในขณะที่ “สุพจน์ องค์วรรณดี” เป็นช่ือนามสกุลของเขาท่ีลงท้ายเอกสารน�าเสนอ

โครงการเพื่อพัฒนาสังคมไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ และ ๖ ปีล่าสุดนี้ ชื่อ “สุพจน์ องค์วรรณดี”  
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กถ็กูเขยีนลงท้ายเอกสารโครงการส่งถงึแผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน ส�านกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการเติบโตแห่งวัฒนธรรม

การอ่านในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง ท�าให้เขาเป็นหน่ึงในบคุคลส�าคญั (Key Man) ของการขบัเคลือ่น

วัฒนธรรมการอ่านในชุมชนของภาคีเครือข่ายทั้ง ๑๑ องค์กรของแผนงานฯ การอ่าน

 “ปีนี้ (๒๕๕๘) เป็นปีเก็บเกี่ยว จากที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์เอาไว้ ก็เปลี่ยนบทบาทการ

ท�างานให้ลดลงบ้าง ปล่อยให้พื้นที่ขับเคลื่อนกันต่อเอง บางอย่างก็ปล่อยให้มันเป็นไปตาม

ธรรมชาติบ้าง”

 และการปรบับทบาทท�างานให้ลดลงครัง้น้ี “ป๊อบ ระบดัใบ” ระบไุว้ว่า น่ีคอือกีหน่ึงอาการ

ดื้อของเขา

 คนดื้อ... ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ก้ำวแรก... ระบัดใบ 

 “ป๊อบ-สุพจน์ องค์วรรณดี” มีต�าแหน่งเป็นผู้ประสานงานกลุ่มระบัดใบ

 กลุม่ระบดัใบ คอื คณะบคุคลทีด่�าเนนิกจิกรรมพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชน เพือ่ส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาสังคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เริ่มท�างานให้

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่ ที่จังหวัดสระบุรี

 “ก่อนตั้งกลุ่มเอง	 ผมได้ท�างานเรียนรู้กับหลายองค์กรมาก	 เช่น	 มูลนิธิสื่อชาวบ้าน	 

กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา	สายงานโลกสีเขียว	จนวันหนึ่งรู้สึกอยากท�าเองในพื้นที่	ก็ลาออก
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มาตั้งกลุ่มเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมกับเพื่อน	 ๆ	 ที่สระบุรี	 ท�าไป	 ๒	 ปี	 ก็เจอว่ามันเป็นพื้นที่ 

ขยับงานยากด้วยปัจจัยเสี่ยงหลาย	ๆ	อย่าง	ประกอบกับพี่แนน	(วัฒนาวดี	พุ่มไชย	ผู้จัดการกลุ่ม

ระบัดใบ)	 เข้ามาท�างานด้วยกันช่วงนั้น	 เลยตัดสินใจย้ายฐานที่มั่นมาอยู่ระนองซ่ึงเป็นบ้านของ 

พี่แนน	อีกใจก็อยากหาเรื่องเที่ยวด้วยแหละ”

 “ถอืว่ามาบกุเบกิงานพัฒนาสงัคม

ภาคประชาชนที่นี่เลยก็ใช่	 ยุคสมัยนั้น

ระนองไม่เคยมนีกัพฒันาแบบนี	้ส่วนใหญ่

สายงาน	NGO	(Non-Governmental	

Organization)	 จะโดดเด่นอยู่ที่ภาคใต้

ตอนล่าง	 คือ	 หาดใหญ่	 พัทลุง	 สงขลา	

มากกว่า”

 ช่วงที่	 “ป๊อบ-แนน”	 ย้ายที่ม่ัน 

มาอยู่ระนองใหม่	 ๆ	 ยังท�างานประเด็น 

สิง่แวดล้อมด้วยเป้าหมายต้องการพฒันา

ศักยภาพเยาวชน	 และส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดระนองตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญ 

ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	 พร้อมกับเปิดหน้างานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	 

โดยด�าเนินงานลักษณะหนุนช่วยกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน	 และกลุ่มเยาวชนอื่น	 ๆ	 ที่ท�างานด้าน

เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนอง

 “ก่อนย้ายมาระนอง	 ผมไปช่วยโครงการนักสืบสายน�้าของมูลนิธิโลกสีเขียวที่เชียงใหม	่ 

ได้รับงบประมาณก้อนหนึ่งมาเริ่มต้นท�ากิจกรรมนักสืบสายน�้า	 โครงการสายน�้ามีชีวิตที่ระนอง 
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ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ระบัดใบท�าที่นี่	จากนั้นก็เปิดห้องสมุดระบัดใบที่บ้าน	ท�าลานกิจกรรมเรียน

รู้กับเด็ก	 ๆ	 ในชุมชน	 แล้วต่อยอดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 กับเด็กมาเรื่อย	 ๆ	 ทั้งรับทุนจากองค์กรใน

ประเทศ	ต่างประเทศ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ส่วนใหญ่เป็นงานเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และเยาวชน	 

จะเปลี่ยนไปบ้างก็เป็นเรื่องของเนื้อหาที่ส่งเสริมและพัฒนาตามวาระไป”

 กลุ่มระบัดใบสนใจเรื่องการศึกษาการเรียนรู้เป็นทุนเดิม	 ดังนั้น	 ทุกประเด็นที่สนใจท�า	 

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	สังคม	สิทธิเด็ก	สิทธิพลเมือง	ฯลฯ	จึงก่อให้เกิดการศึกษา

เรียนรู้อย่างสนุกสนานก่อนลงมือท�าเสมอ

 “เพ่ิงสังเกตเห็นตอนท�าเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ว่าเราศึกษาค้นหาและเก็บข้อมูลเยอะมาก	 ๆ	

ทดลองเรียนรู้ท�าผิดถูก	 จนสุดท้ายพัฒนาเป็นหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้งานได้จริง	 

ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริง	นั่นคือจุดเริ่มต้นของการย่อยข้อมูล	ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้

งานส�าเร็จตามเป้าหมาย	 การย่อยข้อมูลมันมาจากประสบการณ์	 อาจเพราะโตมาจากสายงาน

ละคร	สายงานสื่อที่ได้เห็นเครื่องมือหลากหลาย	ก็เลยเอามาประยุกต์ใช้งานได้”
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กล่องหนังสือเดินสำย : เพรำะขำดแคลนจึงก่อเกิด 

 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 เมื่อกลุ่ม

ระบัดใบเริ่มต้นงานสร้างเสริม

วฒันธรรมการอ่านในพืน้ทีจ่งัหวดั

ระนอง	กระบวนการศึกษาเรียนรู้

จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้งานผ่าน

การเก็บข้อมูลรอบด้าน	 วิเคราะห์

ทีม่าที่ไปของสถานการณ์การอ่าน	

เพ่ือพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์

การท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรม

การอ่าน	พร้อมกับค�าถามทีต่ัง้ไว้ชดัเจนว่า	“หนงัสอืเปลีย่นแปลงเดก็ได้จรงิหรอืเปล่า”	เพือ่ค้นหา

ช่องทางในการท�างานที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 จากการลงเก็บข้อมูลครั้งนั้นท�าให้ค้นพบสถานการณ์ขาดแคลนหนังสือในพื้นที่ส่วนใหญ่

ของจงัหวดัระนอง	คอืบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็เลก็ขาดความเข้าใจเรือ่งหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบั

วัย	หลายคนแทบไม่รู้กันเลยว่าท�าไมคนเราต้องอ่านหนังสือ	หรือแม้แต่หน้าตาของหนังสือนิทาน

ที่มีสีสันสวยงาม	ปกแข็ง	มีลายนูนให้สัมผัส	พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

(ศพด.)	ยังไม่มีโอกาสเคยเห็นด้วยซ�้า	ทั้ง	ๆ	ที่ต่างก็มีชีวิตอยู่กับการดูแลพัฒนาการเด็กเล็ก

 ครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	 คือ	 เป้าหมายบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(Stakeholder)	ในช่วงแรกของการขยับงานสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านในชมุชน	เนือ่งจากเป็น 
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ผู้ดูแลใกล้ชิดที่มีอิทธิพลในการสร้างเสริม

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยให้กับเด็กเล็ก	 

ดังนั้น	 ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 

เกีย่วกบัการอ่านกบัพฒันาการของเดก็เลก็จงึ

ถกูออกแบบเพือ่เสรมิศกัยภาพคณะครู	ศพด.	

ให้เป็นครูที่มีความเข้าใจถึงหนังสือที่เหมาะ

สมกับวัย	สามารถใช้หนังสือเป็นสื่อเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเล็กให้ดีขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม

 จุดส�าคัญของการเริ่มต้นขับเคลื่อน

งานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน

กับกลุ่มครู	ศพด.	นั้นมีฐานมาจากชุดข้อมูล	

“เปิด	๑๐๘	หนงัสอืด	ีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาส

ในการพฒันาเด็กปฐมวยั”	ในรปูแบบหนงัสอื	

และวีดิทัศน์ที่ได้รับจากแผนงานฯ	 การอ่าน	

ซึง่เขาได้น�าชดุข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นส่ือหลกั

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม	

และน�าไปเป็นจุดตัง้ต้นค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับ

พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเจาะลึกมากขึ้น	

เพราะเชือ่ว่าหนงัสอืด	ีเป็นหวัใจส�าคญัในการ

พัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ

กจิกรรม “กล่องหนงัสอืเดนิสาย” ทีข่ยายผล

ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 “เราไปเห็นว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.) แทบไม่มีนิทานคุณภาพที่เหมาะสม

กับวัยของเด็กเลย ส่วนหนังสือที่มีอยู่ก็เต็ม

ไปด้วยตวัอกัษรตดิ ๆ  กนั เมือ่ก่อนตวัครเูอง

ก็ไม่รู้ด้วยซ�้าว่า หนังสือคุณภาพที่เหมาะกับ

เด็กเป็นยังไง แบบไหน แถมหลายคนยังมี

ความเชื่อที่ว่า ถ้าปล่อยให้เด็กหยิบหนังสือ

ไปอ่าน เด็กก็จะฉีกกระดาษในหนังสือขาด

หมด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราไม่เชื่อ เลยตั้งใจ

มากที่จะเปลี่ยนความเชื่อนี้ให้ได้ ก็ตัดสินใจ

ท�าโครงการกล่องหนังสือเดินสาย เป็น

กิจกรรมหมุนเวียนกล่องหนังสือส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย ข้างในกจ็ะมีพวกนิทาน หนังสอืภาพ 

การ์ตูน กล่องละ ๕๐ เล่ม เอากล่องไปไว้ที่

ศูนย์ฯ เด็กเล็ก ตอนแรกจะมีอาสาสมัครที่

อบรมไว้คอยหมุนเวียนเปลี่ยนกล่องจาก 
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แห่งหนึง่ไปอกีแห่งหนึง่ทกุเดอืน แต่

ทุกวันนี้ก็มีแกนน�าเยาวชนในพื้นที่

คอยเวียนเคลื่อนหนังสือให้แล้ว”

 ก่อนหน้าการเกิด	 “กล่อง

หนังสือเดินสาย”	 ดังกล่าว	 “ป๊อบ”	

เคยท�ากิจกรรมแบ่งปันหนังสือใน

ชุมชนมาแล้ว	 ตั้งแต่ช่วงหลังเกิด 

เหตุการณ์สึนามิราว	 ๑๐	 ปีก่อน	 

เนื่องด้วยเห็นภาวะเครียดที่เกิดกับ

เด็ก	ๆ	ที่ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติ	

ในขณะที่ผู้ปกครองนั้นก็ไม่รู้จะเล่น

อะไรกับลูก	 เขาจึงน�าหนังสือจาก

การเก็บสะสมของตนใส่กล่อง	 น�าไปเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเยียวยาหัวใจหลังจากผ่านการ 

สญูเสยีของคนในพืน้ที	่ต่อมาเม่ือได้รบัการสนบัสนนุทนุให้เคลือ่นงานส่งเสรมิการอ่านจากแผนฯ	

การอ่านจึงท�าให้สามารถสร้างแหล่งอ่านในชุมชนเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับ

เขาในการทดลองใช้หนังสือกับกลุ่มเด็ก	ๆ	มากขึ้น

 กล่องหนังสือเดินสายเริ่มต้นด้วยหนังสือเฉพาะเด็กปฐมวัย ได้รับความสนใจจากเด็ก 

ผูป้กครอง และชมุชนจ�านวนมาก ต่อมาจงึเพิม่หนังสอืส�าหรบัผูใ้หญ่เข้าไปด้วย จากช่วงเริม่ต้น 

๕๐ กล่อง ปัจจุบันขยับมาที่ ๑๐๐ กล่อง ใน ๕๐ พื้นที่ มีหนังสือหมุนเวียนกว่า ๕,๐๐๐ เล่ม  

โดยเฉพาะศนูย์พฒันาเด็กเลก็และภาคเีครอืข่าย เช่น องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) โรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 

รวมถึ งบ ้ านของอาสาสมั คร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) 

หรืออาสาสมัครรักการอ ่านที ่

เปิดบ้านเป็นมุมอ่านหนังสือใน

ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ ๕ อ�าเภอ 

ได้แก่ อ�าเภอเมือง อ�าเภอละอุ่น 

อ�าเภอกะเปอร์ อ�าเภอกระบรุ ีและ

อ�าเภอสุขส�าราญ เพื่อสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านในชุมชนให้คนได้เข้าถึงหนังสือ พร้อมกับมีการให้ความรู้กับแกนน�า

ในพื้นที่ สร้างความเข้าใจเรื่องความส�าคัญของหนังสือและพัฒนาการกับสมองของเด็กปฐมวัย 

รวมถึงการใช้หนังสือเพื่อพัฒนาเด็กเล็กอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ

 “เข้าปีที่	๔	ขยายงานเรื่องกล่องหนังสือไปถึง	๕๐	พื้นที่	แต่ก็ยังมีพื้นที่อื่น	ๆ 	ที่สนใจติดต่อ

มาอีก	 แต่ผมตัดสินใจลดขนาดงานเดิมลง	 หันไปตั้งเป้าเพิ่มขยายการท�างานช่องทางอื่นแทน	 

ปีนัน้เลยตัง้เงือ่นไขข้ึนว่าจะเปิดรับเฉพาะพ้ืนทีท่ีท่�างานเชือ่มกับ	อสม.	น่ีเลยกลายเป็นอกีช่องทาง

หนึ่งที่ส่งเสริมการอ่านเข้าสู่ชุมชน	ผ่านหน่วยงานทั้ง	รพ.สต.	และ	อบต.	ฉะนั้น	พอเข้าปีที่	๕	 

ปีที่	๖	มันก็เลยเป็นการเคลื่อนประเด็นการอ่านกับหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนมากขึ้น”

 “การเชื่อมงานไป	รพ.สต.	เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่า	การอ่านคืออะไร	ที่ส�าคัญสามารถ

ตอบโจทย์ของสาธารณสุขยังไง	เพราะหลัก	ๆ	แล้วคนท�างานสาธารณสุขเขาไม่ได้มองประเด็น

เรื่องส่งเสริมการอ่าน	แต่เขามองเรื่องพัฒนาการของเด็ก	 เมื่อเราจะเชื่อมไปยังคนที่สนใจเรื่อง
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พัฒนาการเด็ก	 เราต้องท�าการบ้าน	 ศึกษาค้นคว้าเพื่อย่อยข้อมูลส่งมอบให้กับคนท�างาน

สาธารณสุข	ถ้าครูศูนย์ฯ	 เด็กเล็กกับเจ้าหน้าที่	 รพ.สต.	 และ	อสม.	 เชื่อมงานกันได้	 ประเด็น 

ส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก็เกิดความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในชุมชนได้”

นักก่อสร้ำง กระบวนกำรเรียนรู้

 เป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพคร	ูศพด.	ให้เป็นแกนน�าสร้าง

เสรมิวฒันธรรมการอ่าน	คอื	หัวใจหลกัของการท�างาน	เนือ่งด้วย

พบว่าครูศูนย์ฯ	 เด็กเล็ก	 แม้จะอยู ่กับหนังสือนิทานมานาน	 

แต่ยังไม่รู ้ว่าหนังสือนิทานสามารถสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก	 ๆ	 

ได้อย่างไรบ้าง	 รวมท้ังครูยังใช้สื่อที่ผลิตเองโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับ

หนังสือนิทานที่มีอยู่	เช่น	ท�าหุ่นมือ	เย็บถุงมือขึ้นมาเล่นกับเด็ก	แต่ก็

ไม่ได้น�าหุ่นมือไปเชื่อมโยงกับนิทานที่มีอยู่	 ด้านการเล่านิทานก่อนหน้านี้ก็เล่าตามสไตล์ของครู

แต่ละคน	ไม่มีการเชื่อมโยงมายังแผนการเรียนการสอน

 กลุ่มระบัดใบจึงท�าหน้าที่เชื่อมต่อจิกซอว์ต่าง	ๆ	ที่ครูศูนย์ฯ	เด็กเล็กมีอยู่ในตัวเองแล้วให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ก่อนหน้านี้วิธีการที่ครูศูนย์ฯ	ส่วนใหญ่ใช้เก็บเด็กให้อยู่นิ่ง	ๆ 	ไม่วิ่งเล่นโวยวาย	ดื้อซน	คือ	

การเปิดโทรทัศน์ให้ดู	ไม่เคยใช้หนังสือนิทานดึงความสนใจเด็ก	บวกกับนิทานในศูนย์ฯ	มีจ�านวน

น้อย	แถมเด็ก	ๆ	ยังเคยเปิดหนังสือแล้วฉีก	จนครูหลายคนขยาด	ไม่อยากให้มีหนังสือในศูนย์ฯ	

มากนัก	เพราะกลัวเด็ก	ๆ	จะฉีกเสียหมด
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 “ป๊อบและทมีงานกลุม่ระบดัใบ”	

รับบทบาทสื่อสารสร้างความเข้าใจ	

สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเชื่อมให้

ครเูห็นว่า	หนงัสอืนทิานสามารถช่วยให้

ครูเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กได้

อย่างไร	ครสูามารถสร้างให้หนงัสอืเป็น

พระเอกโดยการเล่าเสียงสูง	 เสียงต�่า	

หยิ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ขอ ง เ ล ่ น ม า เป ็ น 

องค์ประกอบเสริมสร้างความสนกุสนานพร้อมกบัการเรยีนรู้ไปด้วย	การฉีกขาดหนงัสอืกจ็ะหายไป

หลงัจากเด็ก	ๆ 	เห็นคณุค่าของหนงัสอื	พร้อมกบัจะกลบัไปเปิดหนงัสอืเล่มนัน้ซ�า้แล้วซ�า้อกี	เพราะ

เคยสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเขา	คุณครูก็เบาแรงเมื่อปล่อยเด็ก	ๆ 	พัก	เด็ก	ๆ 	เริ่มหาพื้นที่

ของตัวเองเพื่อสนุกไปกับหนังสือ

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบการพัฒนาศักยภาพของครูศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ท�าให้เกิดเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับสื่อประกอบนิทาน เน้นกระบวนการเรียนรู้ สร้างความ

เข้าใจแก่นของกจิกรรมการอ่าน ว่าการอ่านเป็นมากกว่าการอ่านออกเขยีนได้ และหนังสอืเพยีง

เล่มเดียวสามารถสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มากกว่า ๑ เรื่อง

 เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก คือ สื่อและเครื่องมือประกอบการ

อ่าน ซึ่งเน้นการวางฐานระบบคิดเกี่ยวกับการอ่าน สื่อการอ่าน และเครื่องมือส่งเสริมการอ่าน  

เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัคร ูผูป้กครอง หรอืบคุคลแวดล้อมเดก็เกีย่วกบัการใช้หนังสอื

ให้เต็มศักยภาพ ประเด็นต่อมา คือ หนังสือสามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้อย่างไร ประเด็น
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สุดท้าย คือ การเลือกหนังสือให้เหมาะกับช่วงวัย เน้นเรื่องวิธี

คิดและวิธีการวิเคราะห์ว่าหนังสือมีผลต่อพฤติกรรมเด็ก

อย่างไร และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมด้านลบเป็น 

ด้านบวกได้อย่างไร

 ระหว่างการลงมือคิดค้นและใช้หลักสูตรเพ่ือ

สร้างสือ่ประกอบนทิาน	สิง่ท่ีเกิดข้ึนในความคิดของเขา

อยู่เสมอ	คือ	การตั้งค�าถามแทนใจเด็ก	ๆ	ด้วยการน�าใจ

เข้าไปใส่ในความเป็นอยู	่ความรูส้กึนกึคดิของเดก็	ๆ 	ลงมอื

ทดลองเครือ่งมอืหลากหลายเพ่ือให้ได้เครือ่งมือและกระบวนการ

ที่เหมาะที่สุดส�าหรับเด็ก

 ดังนั้น	 ประโยคที่ว่า	 “มันยากไปส�าหรับเด็ก”	 หรือ	 “อันน้ียังไม่เหมาะกับเด็กกลุ่มน้ี”	 

จึงถูกป๊อบพูดถึงบ่อยมากที่สุด	ระหว่างการค้นคว้าและสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็ก

ปฐมวัย

 “เราเรียนรู้จากหลายแห่ง	ไปฟังอบรม	ประชุม	สัมมนา	เรื่องพัฒนาการสมองเด็กนี่ก็ได้

เรียนรู้มาเยอะจากหมอนิชรา	(แผนงานฯ	 การอ่าน	 เชิญ	 รศ.	 พญ.นิชรา	 เรืองดารกานนท	์ 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านพัฒนาการสมองเด็กปฐมวยั	มาให้ความรูแ้ก่เครอืข่ายสาธารณสขุของกลุม่ระบดั

ใบในพ้ืนท่ี)	 ท่ีมาเวิร์กช็อปให้เครือข่ายเรา	 แล้วก็น�าข้อมูลความรู้ที่ได้มาคิดต่อยอดจากฐานที่

ศึกษาพฤติกรรมของเด็ก	 ๆ	 ปฐมวัยมาแล้ว	 บางกิจกรรมมีคนเสนอมาให้ท�าอย่างน้ันอย่างน้ี	 

เรานัง่ฟังแล้วก็เฮ้ย	เราไม่เข้าใจ	กข็นาดเรายงัมีค�าถาม	ยงัไม่เข้าใจ	แล้วเดก็	ๆ	เขาจะเข้าใจเหรอ	 

นี่เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องหยุด	 แล้วคิดว่าเครื่องมือชนิดนั้นเหมาะท่ีจะเอาไปเล่นกับเด็กหรือเปล่า

เสมอ”
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 นอกจากนั้นเขายังศึกษาเพิ่มเติมจาก

การฟังนักเขียน	 นักคิด	 นักท�าหนังสือ	 ซึ่งมี

บทบาทของการวิเคราะห์เพื่อผลิตหนังสือ	

เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูล

ด้วยการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตว่าหนังสือที่

เหมาะกบัเด็กวัยไหนเป็นอย่างไร	กลุม่ระบดัใบ

ส่งต่อเทคนิคต่าง	 ๆ	 ให้ครูศูนย์ฯ	 เด็กเล็ก

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากนิทานหนึ่งเล่ม

เข้ากับเครื่องมือเล่นอย่างสอดคล้องกับ

แผนการสอน	 ชวนให้คุณครูมาร ่วมกัน

วิเคราะห์หนังสือ

 “การลงพ้ืนทีไ่ปเวร์ิกชอ็ปไม่ได้เกดิข้ึน

บ่อย ไปสักครั้งสองครั้งเพื่อติดต้ังแนวคิด  

ส่งมอบเครื่องมือหลักที่ท�าให้สมองได้จดจ�า

ก็คือ การสัมผัส ตามอง หูฟังเรื่องราว จมูก

สูดกลิ่นที่มีจากบางเล่ม หรือบางเล่มเปิดไป

สู่เรื่องราวข้างนอก อย่างดอกไม้ดอกไหนมี

กลิ่น นิทานอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวที่พูด

ถึงเรื่อง ๗ สี ๗ ดอก เป็นการเล่นนอกบ้าน 

แล้วก็เชื่อมโยงกับของจริง ซึ่งสามารถชวน

เดก็ ๆ ไปหาดอกไม้จรงิมาด้วย เช่น มีดอก

ชบาให้ด ูเรากถ็ามกนัว่ามกีลิน่ไหม เป็นยงัไง 

แล้วมันมีสีอะไร สีแดง แล้วสีแดงวันอะไร 

เด็ก ๆ ก็ตอบวันอาทิตย์สีแดง”

 ด้านการเลอืกใช้หลกัสตูรและเครือ่งมอื

ต่าง	ๆ	ป๊อบบอกว่า	ต้องมีการวิเคราะห์กลุ่ม

เป้าหมายทกุครัง้ท่ีจดัการอบรบหรอืใช้เคร่ืองมอื

ต่าง	 ๆ	 เพราะผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม 

มีฐานความรู ้และประสบการณ์ที่ต ่างกัน	 

บางครั้งอาจใช้หลักสูตรเดียวกันแต่ต้อง 

พลกิแพลงเครือ่งมอืให้แตกต่างเพือ่ให้เหมาะ

กับคนเข้าอบรมแต่ละครั้ง

 ช่วง	๓	ปีหลัง	“ลุงป๊อบ	และ	ป้าแนน”	

กลุ่มระบัดใบ	 ระนอง	 ก่อร่างสร้างสรรค์

หลักสูตรการพัฒนาสื่อประกอบนิทาน 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงส�าหรับเด็ก	 กระทั่งได้ 

เดนิสายออกมอบแนวคิด	ความรู	้และเทคนิค

ต่าง	 ๆ	 ในหลักสูตรให้กับภาคีเครือข่ายใน 

จงัหวัดอืน่	ๆ 	เช่น	กลุม่ครศูนูย์พฒันาเดก็เลก็	

จังหวัดพะเยา	กลุ่มคนท�างานสร้างเสริมการ
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อ่านในจังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดล�าปาง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ซึ่งส่งผลอย่างชัดเจนว่าสร้างให้ครู 

มีความมั่นใจและภูมิใจในตนเองมากขึ้น	 จนได้ใช้หนังสือนิทานเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู ้

ให้กับเด็ก	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมกับได้ขยายความคิดและวิธีการต่อยอดสู่ผู้ปกครอง

และชุมชนอีกด้วย

 ตลอดระยะเวลากว่า	๖	ปีทีเ่ข้ามาจับมอืกบัแผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	นอกจาก

จะขนเอาทุนทางสงัคม	องค์ความรูท้ีม่อียู่มาทุม่เทสร้างงานให้ขบัเคลือ่นได้ในพืน้ทีจ่งัหวัดระนอง	

สิ่งส�าคัญที่	“ป๊อบ	ระบัดใบ”	ยึดไว้เป็นหลักในการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรม

การอ่านจนเห็นผลลัพธ์	 เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม	 คือ เขาท�างาน

ด้วยหลกัการเน้นย�า้เรือ่งแก่นแท้ของแนวคดิเกีย่วกบัการอ่านและการส่งเสริม

การอ่าน ด้วยเป้าหมายทีเ่ชือ่มัน่ว่าเมือ่คนได้เข้าใจแก่นแท้ของแนวคดิแล้ว  

จะสามารถพัฒนาเครื่องมือน�าไปใช้กับพื้นที่งานของตนได้แน่นอน

พัฒนำเด็ก = พัฒนำสังคม

 “ป๊อบ”	 เล่าว่า	 ส่วนหนึ่งของการคิดกระบวนการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 อยู่บนรากฐานความคิด

เรื่องสิทธิเด็ก	เพราะระบัดใบท�างานเรื่องสิทธิเด็กด้วย	ดังนั้น	ทุกเรื่องของการเรียนรู้ตัวเด็กเอง

จะต้องได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องสิทธิแทรกเข้าไปด้วย	 เห็นเป็นตัวอย่างกับผลงานห้อง

สมุด	๒๔	ชั่วโมง	ที่บ้านของ	“ฟารีหะห์	ผดุงชาติ”	(จ๊ะสาว)	จิตอาสาในชุมชนของพื้นที่อ�าเภอสุข

ส�าราญ	ได้รับการมองไกลถึงเรื่องพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก	เนื่องจากแต่ก่อนเด็ก	ๆ	วิ่งเล่นอยู่

ริมถนนหน้าบ้านที่มีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดวัน	 ผู้ปกครองก็ดูแลไม่ทั่วถึง	 การเปิดห้องสมุด	 
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๒๔	ชัว่โมงจงึเกิดข้ึนเพือ่ตอบโจทย์การ

มีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ปลอดภัยส�าหรับเด็ก

ในชุมชนที่ครอบครัวสามารถฝากกัน 

ช่วยดูแลได้

 “ผมเชื่อว่าการให้เด็กได้อยู่กับ

คนอื่น	ๆ	นอกจากพ่อแม่	มันสร้างการ

เรยีนรูเ้รือ่งการอยูร่่วมกนัในสงัคม	มนั

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน

และเกิดพื้นที่ปลอดภัย	เกิดผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็ก	จุดนี้มันก็คืองานสิทธิเด็ก	งานแต่ละงานที่ระบัดใบ

ท�ามันเชื่อมกันได้หมด	ขึ้นอยู่ที่จะต่อตัวไหนเชื่อมกันเมื่อเราจับโจทย์ได้”

 “โจทย์การท�างานทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา	ถ้าสนใจในสิ่งไหน	เราก็ต้องหาเรียนรู้	อย่างเรื่อง

การอ่านกับพัฒนาการเด็กเป็นความรู้ใหม่มาก	กว่าจะรู้ไม่ง่าย	แต่มันก็สนุกไง	พอเราเข้าใจแล้ว

เราก็ย่อยข้อมูลวิชาการมาพัฒนาเป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง	 ซึ่งระหว่างทางเราก็ได้เรียนรู้เยอะแยะ	

แล้วมันสนุกไงที่เราคอยคิดว่าท�าไงนะให้เด็กต้องสนุกด้วย	 ระหว่างน้ันผู ้ใหญ่ที่ออกแบบ

กระบวนการก็สนุกไปด้วยเหมือนกัน”

 “ป๊อบ-สุพจน์”	 หมายถึงชีวิตเขาที่อยู่กับการเรียนรู้	 เมื่อมีชุดความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับ

หน้างานที่ท�าอยู่โผล่ขึ้นมา	 จะเข้าไปศึกษาทันที	 เช่น	การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน : 

Brain based Learning (BBL)	 นอกจากเข้าไปฟังบรรยาย	 อบรม	 สัมมนา	 ยังค้นคว้าจาก

อินเทอร์เน็ตเพิ่มจนเจอหน้าต่างแห่งโอกาส	 การอบรมที่ถ่ายทอดในเว็บไซต์	YouTube	 ซ่ึงมี 

ค�าอธิบายไว้ละเอียดมากเกี่ยวกับการท�างานของสมอง	แกนสมอง	กระดูกสันหลัง	
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 “เครื่องมือส�าหรับเด็ก ๆ ต้องเข้าใจง่ายและใช้ง่ายมาก ๆ เราเคยเห็นระบบเรียนเลขใน

โรงเรียนที่มันยากมาก ทั้ง ๆ  ที่มันมีวิธีการสอนเลขง่าย ๆ  และสนุกเยอะแยะไป ปัจจุบันมี BBL 

(Brain based Learning : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน) ที่บูมกันมากเอามาใช้สอน

เลข ซึ่งพอไปศึกษาดูก็เข้าใจว่ามันเป็นศาสตร์ที่เชื่อมกับสมองการเรียนรู้ของเด็ก ผมก็ชัดเจน

ว่ากระบวนการเรียนรู้แบบสนุกสนานมันเกิดขึ้นได้จริง และมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ด้วย”

 ปัจจุบันกลุ่มระบัดใบเปิดสอนพิเศษให้เด็ก	มีรุ่นประถมปลายกับคอร์ส	Day	Camp	๕	วัน	

โดยจัดเป็นกิจกรรมให้เด็กท�าช่วงปิดเทอม	 แล้วก็สร้างโจทย์เป็นรูปแบบโครงงาน	 เช่น	 เรื่อง

เยาวชนก้นครัว	เรื่องอาหารท้องถิ่นเมืองระนอง

 หัวใจแห่งการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรที่กลุ่มระบัดใบสร้างสรรค์ขึ้น	คือ	นอกจากเรียน

ทฤษฎีผ่านการฟังและพูดคุยกันแล้ว	 เด็ก	 ๆ	 ยังได้ลงมือท�าด้วยตัวเอง	 เช่น	 โจทย์เรียนรู้คือ	

ช็อกโกแลตที่เด็ก	ๆ	ชอบกิน	เริ่มจากการค้นหาข้อมูลที่มาของช็อกโกแลตว่า	เส้นทางการผลิต

กว่าจะมาถึงคนกิน	หรือเรื่องอาหารท้องถิ่น	 เช่น	อาหารจีนไหหล�า	ฮกเกี้ยน	แต้จิ๋ว	อาหารใต้	

พร้อมเปิดเวทีเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกัน
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 “ขนมฝรั่งเราก็ชวนเด็กท�า	 เช่น	 วาฟเฟิล	 เพราะท�าให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องช่ัง	 ตวง	 วัด	 

ซึ่งอัตราส่วนต้องพอดีจริง	ๆ	ไม่งั้นวาฟเฟิลไม่ขึ้น”

 เด็ก	ๆ	ทีม่าเข้าคอร์สช่วงปิดเทอมส่วนใหญ่เป็นเดก็ในเมอืงระนอง	ซึง่ช่วงแรกเป็นเพือ่นฝงู

ของป๊อบและทีมงานที่พาลูกมา	 จากนั้นเมื่อกลับไปก็บอกต่อกันว่าสนุก	 ทั้งบอกเอง	 บอกผ่าน	

Facebook	ท�าให้ผู้ปกครองที่ได้ข่าวก็จองให้ลูกหลานมาเข้าแคมป์ด้วย

 อีกคอร์สส�าหรับเด็ก	 ๆ	 วัย

ประมาณ	 ๔-๖	 ขวบ	 ใช้เวลาวันละ	 

๒	 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน	 คือ	 “นิทาน 

เบิกบานใจ”	 สอนด้วยนิทานและสื่อที่

ผลิตขึ้นมาใช้ควบคู่กัน	 น�าเนื้อหามาส

ร้างเกมสนกุให้เดก็ประดษิฐ์ของเล่นน�า

กลับบ้านได้ด้วย	 มีกระบวนการฝึกให้

สงัเกต	กล้าแสดงออก	ทกุครัง้หลงัจาก 

ปิดคอร์สเขาจัดหนังสือนิทานให้เด็ก	 ๆ	 น�ากลับบ้านคนละ	 ๕	 เล่ม	 ด้วยความคิดที่ว่าให้ไปก่อน	 

วันนี้อาจยังไม่อ่าน	แต่โตขึ้นอีกนิดเด็กจะหยิบมาอ่านเอง

 “นิทานเบิกบานใจจะรับเด็ก	ๆ	ที่พอเริ่มเข้าห้องน�้าเป็น	ตอบโต้สื่อสารกันได้	คอร์สหนึ่ง 

รับแค่	๑๕	คน	เพราะทีมงานเรามีกันแค่	๓	คน	เด็กกว่านี้หรือจ�านวนเยอะกว่านี้คงรับมือไม่ได้	

(หวัเราะ)	ทีท่�าคอร์สนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการไหน	แต่อยากทดลองเครือ่งมอืเพือ่ส�ารวจดพูฒันาการ

ของเด็ก	 ๆ	 เป็นการฝึกทักษะ	 ฝึกพัฒนาการ	 ส่วนช่วงปิดเทอมเราจะรับโตขึ้นมาอีกเป็น	 

ป.๔-ป.๖”
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สร้ำงเครือข่ำยแบบคนดื้อ ๆ

 “งานเปิดโลกการอ่าน”	คอื	กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในระดบัต�าบล	ด้วยระยะเวลาเพยีง	๒	ชัว่โมง	

เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่าง	 เป้าหมายต้องการสื่อสารให้ผู้ปกครองจ�านวนมาก

เข้าใจเรื่องการอ่านและพัฒนาการเด็ก	รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่	ๆ 	ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อครู	

ศพด.	กิจกรรมในงานเป็นการใช้สื่อนิทานเสริมเรื่องพัฒนาการด้านต่าง	ๆ	เช่น	หนังสือเกี่ยวกับ

การใช้มอืของเดก็	ๆ 	เป็นสือ่เช่ือมโยงไปยังความสมัพันธ์ของพ่อแม่	เช่น	เมือ่พดูประโยคว่า	“หหูนู

อยูไ่หน	อยู่น่ีจ้ะ	คางหนอูยูไ่หน	อยูน่ี่จ้า”	เพิม่มิตคิวามสมัพนัธ์เข้าไปด้วยการแตะต้องสมัผัสตวักนั	

ให้ลูกเอาคางไปชนกับพ่อแม่	 เป็นการเล่นด้วยกันของผู้ใหญ่และเด็ก	 ซึ่งส่วนของการเรียนรู้นั้น	

เด็ก	ๆ	ได้รู้จักกับอวัยวะในร่างกายของตนเอง	ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงการเรียนการสอนของ

ครู	ศพด.	เกี่ยวกับร่างกายอีกด้วย

 หรือในรูปแบบของการเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อม	วงจรชีวิตสัตว์ใกล้ตัว	เช่น	ผีเสื้อ	พร้อมกับมี

เครื่องเล่นต่าง	 ๆ	 ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของนิทานให้ทดลองเล่น	 มีกิจกรรมเป่าสีเพ่ือฝึกการ

หายใจ	 ซึ่งลมสามารถช่วยเรื่องปากในการบังคับเสียงให้ออกมาอย่างชัดเจนขึ้น	 พร้อมกับเปิด

พื้นที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมวิเคราะห์ว่านิทานแต่ละเรื่องให้ข้อคิดอย่างไร	เมื่อผู้ปกครองได้เห็น

ว่ากิจกรรมอ่านนิทานมีวิธีการท�าอย่างไรให้สร้างการเรียนรู้และสนุกสนานไปได้พร้อม	 ๆ	 กัน	

ท�าให้เกิดความเข้าใจถึงแก่นของการใช้นิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยชัดเจนมากขึ้น

 “ป๊อบ”	เล่าว่า	เป้าหมายทีต้่องการให้ผู้ปกครองเข้าใจเรือ่งการอ่านกบัพฒันาการของเดก็

ได้ผลส�าเร็จตามคาด	 กระท่ังเกิดเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับ	 “อ้อม-วรรณพร	 
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เพชรประดบั”	ผูอ้�านวยการส�านกัข่าวเดก็และ

เยาวชน	จังหวดัพะเยา	หนึง่ใน	๑๑	ภาคเีครอื

ข่ายสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน

ของแผนฯ	การอ่าน	ซึ่งเดินทางมาร่วมดูงาน 

ครั้งนั้น	 ได้น�ากิจกรรมไปประยุกต์จัดอบรม

ให้กับคณะครู	ศพด.	และผู้ปกครองในพื้นที่

ท�างานอ�าเภอปง	 จังหวัดพะเยา	 เนื่องจาก 

ได้เห็นว่าทันทีท่ี	 “ป๊อบ”	 ท�ากิจกรรมจบลง	 

ผูป้กครองเป็นฝ่ายเดนิเข้ามาหาเพือ่สอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนิทานเอง	 ไม่ต้องมี

การพูดประเด็นส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติม

 การเข้าร่วมท�ากิจกรรมในพื้นที่อย่าง

สม�า่เสมอของป๊อบและทมีงานผ่านความร่วมมอื

ในกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้	 เทคนิค

ต่าง	 ๆ	 และการเดินทางไปหาเพื่อพบปะพูด

คุยกัน	 ส่งผลให้เกิดภาพความสนิทสนมกัน

ของเครือข่ายในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	

เช่น	งานเปิดโลกการอ่าน	ทัง้ในระดบัหมูบ้่าน	

ต�าบล	รวมไปถงึการเข้าร่วมงานระดบัจงัหวดั

ในมหกรรม	“เปิดโลกการอ่านจงัหวดัระนอง”	

เช่น	เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จังหวัด

ระนอง	กศน.	จังหวัดระนอง	สโมสรโรตารี

ระนอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ	 คลินิกพัฒนาการเด็กและ

ครอบครัว	ฯลฯ

 “เรื่องเชื่อมเครือข่าย	 ไม่มีหลักการ

อะไรมาก	 นอกจากผมก็หาเรื่องลงพื้นที่อยู่

เรื่อย	 ขับรถมาเองนอกรอบจากกิจกรรมใน

แผนเป็นประจ�า	บางทีก็เอาหนังสือไปให้เอง	

จากในเมืองไปก็ประมาณ	 ๕๐	 กว่าโลมาที่

อ�าเภอกะเปอร์	แล้วก็แวะทักทายคนนั้นคนนี้	

เป็นไงพี่	 มีอะไรให้ช่วยไหม	 ถ้าไปอ�าเภอ 

สุขส�าราญจากในเมืองก็	๘๐	โล	บางทีก็ไป

แถวติดเขตชายแดนเลย	แถว	จปร.	อ�าเภอ

กระบุรี	 ฉะน้ัน	 เรากับเครือข่ายก็เจอกันอยู่

เรือ่ย	ไม่ใช่เจอกนัแค่ตอนจดังานอย่างเดยีว”

 เทคนิคการสร้างและรักษาความ

สัมพันธ์กับเครือข่ายของ	“ป๊อบ”	คนดื้อ	คือ	

เกาะติดสถานการณ์	 ห่วงใย	 เอาใจใส่ทุก 

เรื่องราว	 เข้าถึงพื้นที่	 น�าสิ่งดี	 ๆ	ทั้งโอกาส	
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ความรู้	และงบประมาณฝากถึงมือเครือข่ายเสมอ

 ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้หลังจากท�างานเรื่องส่งเสริมการอ่านมาระยะหนึ่ง	 มีผู้ใหญ่คนหนึ่ง 

ส่งโจทย์ให้แบ่งงบประมาณก้อนหนึ่งจากเงินทุนโครงการให้พื้นที่ไปท�างานต่อไป	 ในขณะที่เขา

เริ่มวางแผนถอยก�าลังในการสนับสนุนพื้นที่ย่อยด้วยเงิน	พร้อมลดจ�านวนงบประมาณขอทุนจาก

แผนงานฯ	การอ่านลงจ�านวนหนึ่ง

 “ผมบอกเขาว่า	 ผมท�างานสร้าง

พ้ืนท่ีให้หาตังค์เองครับ	 ตั้งเป้าให้พื้นที่

เข ้าถึงแหล่งทุนได้ด ้วยตัวเอง	 เช่น	 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มาร่วมเครือข่าย	

เคยอบรมกบัเราแล้ว	ทกุวนันีก้ม็คีวามรู	้

มคีวามสามารถไปค้นหาเงนิงบประมาณ

ด้านส่ือที่มีออกมาใช้	 ส่วน	 รพ.สต.	 

ถ้ามีงบหลักประกันสุขภาพ	 จะน�ามา

เชื่อมต่ออย่างไรเพื่อต่อยอดให้เกิดการ

เคล่ือนไหวงานในพ้ืนที่ได้จากงบประมาณที่หน่วยงานหรือองค์กรตัวเองมี	 หรืออาจจะมองออก

ไปข้างนอกเพื่อหางบเพิ่มเติมด้วย	ผมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบนี้”

 เขาเล่าว่า	ตนไม่ท�าตามโจทย์ของผู้ใหญ่คนนั้น	เพราะดื้อ

 นอกจากนัน้เมือ่มโีครงการหรือกจิกรรมอ่ืน ๆ  เกีย่วกบัการสร้างเสรมิความรกัความสมัพนัธ์

ในครอบครัว ติดต่อเข้ามาเพื่อส่งมอบหนังสือนิทานให้กับพื้นท่ี แต่พบว่าหนังสือเหล่านั้น 
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ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ๆ  กลุ่มเป้าหมาย 

เขาตดัสนิใจเลอืกปฏเิสธการรบังบประมาณ

หรือวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น ทั้งที่สามารถน�า

มาเป็นทุนการท�างานต่อไปได้

 เหล่านี้คือเรื่องดื้อของเขา “ป๊อบ” 

บอกไว้เช่นนั้น

 อีกเรื่องที่เขายืนยันว่าขอดื้อและคิด

ต่างจากทัศนคติของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมองว่า

หนงัสอืนทิานเป็นของราคาแพง กระทัง่พ่อแม่

ผูป้กครองไม่มเีงนิพอซือ้ จงึท�าให้เดก็ไม่ชอบ

อ่านหนังสือ ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยในมุมนี้

 “มคีนบอกว่าหนงัสอืนทิานแพง	ชาวบ้าน

ซือ้ไม่ได้	ผมเถียงเลยว่าไม่ใช่	ในเมืองระนอง	

เครอืข่ายการอ่านเอาหนงัสอืนทิานไปตัง้ขาย

ในชุมชน	 มีชาวพม่าที่ท�างานรับจ้างแถวนั้น

เดินเข้ามาคุยถึงหนังสือที่เหมาะกับลูกเขา

แล้วก็ซ้ือไป	 เขาบอกว่าแพงก็จะซื้อเพราะ

อยากให้ลูกได้อ่าน	 ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่อง

ราคาท่ีคนไม่ซื้อให้ลูก	 แต่มันเป็นเรื่องการ

เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของหนังสือนิทาน

ต่างหาก	พอผมได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์

หนังสือนิทานมาระดับหนึ่งก็พบว่า	 คนท�า 

เก่งมาก	 อ๋อ!	 เขาคิดรายละเอียดเยอะมาก	

ว่าหนังสือเล่มนั้นจะให้อะไรเด็กบ้าง	หนังสือ

นิทานบางเล่มใช้สอนได้หลายปี	บางเล่มใช้ได้

ถึง	๖	ขวบ	เช่น	เรียนรู้เรื่องสัมผัส	เรื่องการ

ฟัง	เรื่องสี	เรื่องค�าไทย	เด็กโตขึ้นอีกเริ่มได้

เรียนรู้ค�าภาษาอังกฤษ	 โตขึ้นอีกนิดก็เรียน

เรื่องวาดรูปเข้าสู ่แขนงความรู ้ด้านศิลปะ	

ฉะนัน้	หนงัสอืนทิาน	๑	 เล่ม	 ถ้าราคา	๑๙๕	

บาทแล้วใช้จนเด็กอายุ	 ๖	 ขวบ	 หารเฉลี่ย 

ต่อปี	ก็ปีละประมาณ	๓๓	บาท”

 ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้น	เขาจึงให้

ความส�าคัญในการอธิบายถึงขั้นตอนการท�า

หนังสือนิทานส�าหรับเด็ก	ๆ	ที่ต้องวิเคราะห์

ข้อมูลด้านการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก	

ด้วยความประณีตละเอียดอ่อน	 มุมหนังสือ

บางเล่มก�าหนดให้ตดัโค้งเพือ่ลดความคมของ

ขอบกระดาษไม่ให้เป็นอันตรายต่อเด็ก	 ๆ	

หนังสือบางเล่มเลือกวัสดุที่มีผิวสัมผัสให้
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เหมาะสมกับวัยและปลอดภัยส�าหรับเด็กเล็ก 

 ความต้องการอธิบายถึงคุณค่าของหนังสือนิทานกับพัฒนาการเด็กเล็ก 

ท�าให้ “ป๊อบ” ค้นหาช่องทางในการสื่อสารประเด็น “หนังสือนิทาน ๑ เล่ม 

สอนเด็กได้หลายเร่ือง” สู่สาธารณะ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรที ่

เขาสร้างสรรค์ขึ้น เขาบอกว่านี่คืออาการของคนดื้ออยู่เสมอ ที่จะตั้งค�าถามถึง

ช่องทางใหม่ ๆ  ซึง่อาจยังไม่เคยเกดิข้ึน เป็นอาการดือ้ท่ีเขาบอกว่า “แก้ไขยาก”

มองอนำคต “ระนอง นครแห่งกำรอ่ำน”

 จากจุดเริ่มต้นท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของกลุ่มระบัดใบเมื่อ	 ๖	 ปีก่อน	 

ด้วยค�าถามทีก้่องกงัวานในหวัว่า	“หนงัสอืเปล่ียนแปลงเดก็ได้จรงิหรอืเปล่า”	ต่อเน่ืองจนถงึค�าถาม	

“หนงัสอืส่งเสรมิการอ่านและพฒันาการเดก็ได้อย่างไร”	ถงึวันนี้ได้เหน็ความเคลือ่นไหวของภาค

ประชาชน	ครู	ผู้ปกครอง	บุคลากรสาธารณสุข	 เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่

ท�างานของกลุ่มระบัดใบ	จังหวัดระนอง	ที่ได้หยิบเอาหนังสือนิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ไปเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย	 น�าไปเป็นเครื่องมือในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านลบของเด็กเล็กให้กลายเป็นด้านบวกได้

 แต่เมื่อมองไปถึงการเกิดวัฒนธรรมการอ่านในระดับจังหวัด	“ป๊อบ”	ยืนยันว่า	ยังต้องใช้

เวลาขับเคลื่อน	 เพื่อสร้างเสริมให้เข้าใจแก่นแท้ของการอ่านอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในระดับบุคคล	

ชุมชน	 รวมถึงในระดับประเทศผ่านนโยบายควบคู่กันไปด้วย	 โดยเขายังคาดหวังถึงการขยับ 

เข้ามาหนุนเสริมของแผนงานฯ	การอ่านด้านนโยบายระดับประเทศ	คู่กับการท�างานในพื้นที่ของ
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ภาคประชาสังคม	 เช่น	 ประเด็น

เรื่องครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มี

หนังสือที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก	

เนื่องจากผู้บริหารองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดความ

เข้าใจเรื่องการจัดซื้อสื่อการเรียน

การสอน	 ท�าให้ไม่กล้าซื้อหนังสือ

นทิาน	เพราะกลวัถกูส�านกังานการ

ตรวจเงินแผ่นดนิ	(สตง.)	ตรวจสอบ

เอาผิด	 โดยทีมงานระบัดใบและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ท�าได้เพียงการสื่อสารและสร้างความ

เข้าใจกับครูหรือเจ้าหน้าที่การศึกษาจาก	 อปท.	 ในพื้นที่ท�างานท�างานเท่านั้น	 ยังมีพื้นที่อื่น	 ๆ	 

ที่ยังขาดความเข้าใจอีกหลายแห่ง	 ซึ่งหากสร้างให้เกิดความเข้าใจจากนโยบายระดับประเทศได	้

จะเกิดผลดีกับเด็กเล็กในทุกต�าบลของประเทศไทย

 “อีกเรื่องที่ส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเป็นอย่างมาก	 คือ	

เรื่องของตลาดหนังสือ	 อยากให้มีนโยบายบังคับลงมาเลยว่าตลาดหนังสือควรจะต้องมีรูปแบบ

อย่างไร	กระจายหนังสืออย่างไร	การตลาดเป็นอย่างไร	เพราะทุกวันนี้หลาย	ๆ	พื้นที่ในประเทศ

เราเข้าถึงหนังสือยาก	 อยากให้มีระบบในการช่วยเหลือพื้นที่ให้ซื้อหาหนังสือง่ายและได้ราคาส่ง	

และร้านค้ากต้็องอยู่ได้ด้วยเช่นกัน	 อย่างตอนนีร้้านหนงัสอืทีร่ะนองกปิ็ดตายกนัไปเรยีบร้อยแล้ว	 

ทุกวนัน้ี	 ศูนย์ฯ	เดก็เลก็เครอืข่ายทีเ่ข้าร่วมท�างานประเดน็การอ่านกบัเรา	อยากได้หนงัสอืทีเ่หมาะสม

กับวัยของเด็ก	ๆ	จะไปสั่งซื้อที่ร้านเครื่องเขียนก็ไม่ได้	เพราะร้านไม่มีและไม่ซื้อมาให้	พอหันมา
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ให้	 อบต.	 จัดซื้อตามที่ต้องการ	อบต.	 ก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อให้ที่ไหน	ก็ต้องมาให้เราช่วยสั่งซื้อจาก

บริษัทให้”

 ดังนั้น	 หากมีช่องทางซื้อขายหนังสือเกิดขึ้นในพื้นที่	 หรือหนังสือสามารถส่งถึงในพื้นที ่

ทีต้่องการได้อย่างสะดวก	พืน้ทีย่่อมมเีครือ่งมอืส�าคญัในการสนบัสนนุส่งเสรมิการอ่านให้เกดิขึน้

ในชุมชนได้

 ที่ผ่านมา	ป๊อบท�างานด้วยการพิสูจน์ให้เห็น ลงมือท�า สร้างคน สร้างทีมเคลื่อนในพื้นที่ 

เพื่อความยั่งยืน

 ป๊อบต้ังค�าถามกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคมเพื่อหาช่องทางในการพัฒนา ท�างานด้วยวิธีการ

เกาะติดสถานการณ์แบบไม่ท้อถอย ด้วยการศึกษาหาข้อมูลรอบด้าน ค้นคว้า น�าข้อมูลไปย่อย 

จนเกิดผลส�าเร็จ

 ป๊อบมองนอกกรอบ ตั้งค�าถาม และมุ่งค้นหาวิธีตอบโจทย์ค�าถามท่ีต้ังไว้ทุกช่องทาง 

กระทั่งค้นพบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการผลิตสื่อตามเนื้อหาท่ีต้องการส่งมอบให้กลุ่ม

เป้าหมาย

 เม่ือพูดถึงอนาคตของการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในเมืองจังหวัดระนอง  

“ป๊อบ ระบัดใบ” ยืนยันส่งท้ายว่า ในหน้างานส่วนตัวยังคงมองไปที่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

ด้วยฐานแนวคิดที่ว่า “หนังสือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม หนังสือส่งเสริมการอ่านและ

พัฒนาการเด็กอย่างไร” เขายังคงยึดการตั้งค�าถามไว้น�าทางสู่การพัฒนาต่อไป

 นอกจากหนังสือสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ สิ่งที่พบเพิ่มเติมในวันนี้คือ การ

ตั้งค�าถามที่ใช่ของคนหัวดื้อ “ป๊อบ ระบัดใบ” ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้เช่นกัน
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= Growth Mindset =
- การรู้สถานการณ์จริงน�ามาซึ่งวิธีการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

- มองความต้องการของเครือข่ายให้ชัดเจน ท�าให้เกิดผลส�าเร็จสูงสุดทุกฝ่าย

- ความส�าเร็จเกิดจากการทดลองท�าสิ่งที่ไม่เคยท�าอย่างไม่ท้อถอย

- เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีวันสิ้นสุด

- ต้องเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

- การตั้งค�าถามเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนท�างาน

- ศักยภาพของคนพัฒนาได้ตลอดชีวิต

 “ช่วงท�างานที ่รพ.กะเปอร์ ก็ได้ท�างานร่วมกับพีป๊่อบหลายครัง้ เรยีกว่า

เราท�างานแบบช่วยเสริมกัน พี่ป๊อบมีองค์ความรู้เร่ืองการท�าส่ือนิทานและมี

เทคนิคการเล่านิทานแบบสนุก สามารถถ่ายทอดเรื่องประโยชน์ส�าหรับเด็ก ๆ 

จากการอ่านหนังสือนิทานได้ ส่วนทางเรามีทรัพยากรบุคคลที่อยากพัฒนา

ศักยภาพ ทั้งครู ศพด. และ อสม. หรือเครือข่าย อบต. ก็จับ ๒ ส่วนนี้มาเจอ

กัน ผลลัพธ์ก็เกิดในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กผ่านกระบวนการอ่าน”

 ชุฤณี เอี่ยมองค์ 

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
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 “ตอนนั้น พี่เอ่ียม รพ.กะเปอร์ ชวนเนไปเวิร์กช็อปกับทีมพี่ป๊อบ  

ก็ฟัง ๆ ไปแต่ไม่ได้ใส่ใจ เพราะสมองเราโปรแกรมแล้วว่า ถ้าเด็กมีปัญหา

พัฒนาการก็ต้องไปหาหมอ เราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็รู้เรื่องพวกนี้อยู่

แล้วว่าต้องท�ายังไง แล้วพวกพี่ป๊อบเป็นใคร เขาไม่ใช่หมอซะหน่อย คิดว่า

เรื่องที่เขาพูดมันไม่ได้ผลหรอก ถ้าพ่อแม่ไม่เก่ง จะให้เด็กอ่านมากยังไง เด็กก็ไม่ได้เก่งขึ้นหรอก

 หลังจากนั้นพี่ป๊อบกับพี่แนนก็ยังลงมาท�ากิจกรรมในพื้นที่อยู่เรื่อย ๆ  ดูเหมือนไม่แคร์ว่าเราจะ

เอาด้วยมัย้ ใครจะเอาไม่เอากย็งัมาตลอด (หวัเราะ) จนในทีส่ดุเราก็ได้เห็นผลลัพธ์ทีม่นัเกดิกบัเด็กคน

อื่นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ชุดความรู้นี้ก็ค่อย ๆ  ซึมเข้ามา จนมีลูกเองก็เริ่มคิดถึงเรื่องพัฒนาการเด็กจากการ

อ่าน การเล่านิทานของพี่ป๊อบ เลยติดต่อไปว่าเนสนใจกิจกรรมของพี่นะ อยากให้มาอบรมให้บ้าง  

พี่ป๊อบก็ใจดีมากมาที่ รพ.สต. จนเราได้พัฒนาเรื่องการท�าสื่อ มีการจัดมุมอ่านใน รพ.สต. เวลาเด็ก 

ๆ มาฉีดวคัซนีก็ได้เข้าไปเล่นไปอ่านทีม่มุหนงัสอืด้วย ผอ.รพ.สต. กส็นบัสนนุการตกแต่งและเพิม่เติม

ของเล่นมาให้ด้วย”

 เกตน์สิรี คิ้วสง่า รพ.สต.เชี่ยวเหลียง อ�าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

 “ตั้งแต่อบรมมา มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รู้จักเอาสื่อมาใช้ได้จริง 

มีเทคนิคในการค้นหาเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือกัน ส่วนเด็ก ๆ 

กับผู้ปกครองก็เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก เพราะหนังสือนิทาน  

๑ เล่ม พัฒนาเด็กได้หลายด้าน เราเชื่อมเอาหนังสือนิทานมาใช้กับของเล่น  

กับสื่อที่ท�าขึ้นเองได้ เด็ก ๆ ก็ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปด้วย ทุกวันนี้ที่ ศพด.  

ก็กลายเป็นสถานที่รองรับการอ่านทั้งของเด็ก ๆ และผู้ปกครองในชุมชนไปแล้ว”

 ครูเพียงใจ พุฒแก้ว ครู ศพด. บ้านระวิ อ�าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
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 “เรื่องเปิดบ้านเป็นมุมอ่านนี่พร้อมมาก อยากได้สุด ๆ คิดถึง

คุณค่า ดสิู มหีนงัสอืมาให้อ่านถงึในชมุชน ถงึบางเล่มจะเก่าแต่มคีณุค่า 

เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเอง มีแต่ได้ทั้งหนังสือและความรู้ แถมมีเด็ก ๆ  

มาอ่านท่ีบ้าน ลูกเราก็สนุก มีความสุขด้วย เพราะเพื่อนมาบ้านเยอะ 

หมุนเวียนกันมา ๑๐-๒๐ คน เด็กทุกคนชอบนิทาน ชอบระบายสี หนังสือ

นิทาน ๑ เล่ม มันทั้งสนุกและเป็นวิชาการด้วย เช่น เรื่องเลข เรื่องสีสัน 

เรื่องสิ่งแวดล้อม

 หนังสือช่วยเสริมพัฒนาการได้จริง ๆ เราอ่านนิทานให้ลูกฟังบ่อย ลูกไปเรียน

หนังสือ ครูยังบอกมีสมาธิดี ก็แนะน�าคนอื่นเหมือนกันว่า ถ้าอยากให้ลูกมีสมาธิ

และอารมณ์ดี ตอนท้องก็เริ่มอ่านหนังสือให้ลูกฟังได้แล้ว มันต้องค่อย ๆ เริ่ม 

เพราะเป็นเร่ืองใหม่ในชมุชน ยิง่ถ้าพ่อแม่อ่านกบัลกูกส็ร้างความผกูพนัใน

ครอบครัวได้ เราใส่วิชาการทักษะทั้งความรู้รอบตัวและจริยธรรมที่อยาก

สอนลูกไปตอนเล่านิทานได้ด้วย เด็ก ๆ ก็ได้เรียนรู้แบบสนุก

 การมีโครงการฯ จากพี่ป๊อบเข้ามามันดี เป็นโอกาสกับเด็กชนบท เพราะ

พวกเราที่น่ีไม่มีโอกาสไปร้านหนังสือตามห้างในเมืองหรอก (หมู่บ้านห่างจากตัวเมือง ๘๐ กม.)  

ตอนนี้ที่บ้านก็เป็นเหมือนร้านหนังสือ แต่ไม่ได้ขาย ให้เข้ามาอ่านฟรี ยืมกลับไปอ่านก็ได้ด้วย”

 เครือวัลย์ สงคราม 

อสม. ต�าบลเชี่ยวเหลียง อ�าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง



วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ

อ่านสร้างสุข



โอกำสสร้ำงคน คนสร้ำงโอกำส :
ชมพู่ ลูกเหรียง ยะลำ

อ่ำนสร้ำงสันติภำพ อ่ำนสร้ำงคุณภำพชีวิต

 หลายสิบป ีก ่อน “ชมพู ่ ” เกิดเป ็นลูกสาว 

ในครอบครัวมุสลิม ที่บ้านปุโรง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัด

ยะลา

 ปัจจุบัน	“ชมพู่”	เป็นคุณแม่ของลูกสาวตัวเล็ก	ๆ	

ช่างเจรจาคนหนึ่ง

 ปัจจุบัน	 “ชมพู่”	 เป็นก�าลังส�าคัญในการเยียวยา

หวัใจและชวีติของเดก็	ๆ 	ทีต้่องสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีร่กั

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

 ปัจจบุนั	“ชมพู”่	เป็นนายกสมาคมเดก็และเยาวชน
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เพื่อสันติภาพชายแดนใต้	หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่ม	“ลูกเหรียง”	

 ปัจจุบัน	 “กลุ่มลูกเหรียง”	 ท�างานพัฒนาสังคมในบทบาทภาคประชาสังคมหลากหลาย

ประเด็น

 ปัจจุบัน “การส่งเสริมการอ่านในชุมชน” เป็นประเด็นหนึ่งที่กลุ่มลูกเหรียงรับบทบาท 

ขับเคลื่อนงานน�าร่องในพื้นที่จังหวัดยะลา

 กลุ่มลูกเหรียงรวมตวักันในนามของเดก็และเยาวชนทีท่�างานประเดน็เอดส์ในพืน้ทีจ่งัหวัด

ภาคใต้ตอนล่าง	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๗	ต่อมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	 ๓	 จังหวัด

ชายแดนใต้	สมาชิกของกลุ่มลูกเหรียงหลายคนสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป	จึงมีการรวมตัวกัน

เพื่อเยียวยาตนเองและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ	 กระทั่งก่อเกิดเป็นค่าย

เยียวยาเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ	 รับดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความ 

ไม่สงบจนถึงปัจจุบัน

 วนันี	้“ชมพู”่	และสมาชกิกลุม่ลกูเหรยีงยงัคงท�างานพฒันาชุมชน	พฒันาสงัคมในประเดน็

ต่าง	ๆ	ด้วยปณิธานตั้งมั่นคือ	เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

 วันนี้	 “ชมพู่”	 คือผู้หญิงมุสลิม	 คือแม่ของลูกน้อย	 คือลูกของพ่อแม่	 คือภรรยาของสามี	 

ท่ีตดัสนิใจด�าเนินชวีติเป็นหนึง่ในผู้สร้างและสนบัสนุนการก่อเกดิสนัตภิาพในพืน้ทีบ้่านเกดิ	จงัหวัด

ยะลา

 และวันนี้	 “ชมพู่	 วรรณกนก	 เปาะอิแตดาโอะ”	 เป็นก�าลังส�าคัญของงานขับเคลื่อน 

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนของพื้นที่ต้นแบบ	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน 

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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 ด้วยประสบการณ์ท�างานและทุนทางสังคมอันหลากหลายซึ่งสั่งสมมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๕	 

ด้วยการสวมหมวกนักพัฒนาสังคมภาคประชาชน	ผู้ศรัทธาใน “โอกาส” และส่งมอบ “โอกาส” 

ส่งผลให้งานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในจังหวัดยะลาเกิดผลลัพธ์	 สร้างความเปลี่ยนแปลง

ทางความคิดและพฤติกรรมของผู้คนจ�านวนมาก	ทั้งเด็ก	เยาวชน	

และผู้ใหญ่	

 เธอยืนยันว่า การอ่าน คือ การเปิดโลก และ การส่งเสริม

การอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม

สันติภาพ
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ผู้หญิง-กำรศึกษำ-ยะลำ-สวีเดน

 ย้อนกลับไปวัยเด็ก	 “วรรณกนก	 เปาะอิแตดาโอะ”	 หรือ	 “ชมพู่”	 เรียนประถมศึกษาที่

โรงเรียนบ้านปุโรง	อ�าเภอกรงปินัง	จังหวัดยะลา	“ได้เป็นตัวแทนไปประกวดทักษะวิชาการต่าง 

ๆ เยอะมาก เพื่อน ๆ ก็ให้เราเป็นประธานฯ เพราะเราเรียนเก่ง คุยเก่ง กล้าแสดงออก แล้วพี่

ชายพี่สาวก็เป็นประธานมาด้วยก่อนนั้น มีพี่น้อง ๗ คน ก็เป็นกันมาหลาย ๆ รุ่น ตั้งแต่หัวหน้า

ห้อง ประธาน มาเรื่อย ๆ ตอนนั้นมีพี่ชายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย”

 จังหวะนั้น	 “โอกาส”	 เดินทางมาหาเธอ	 เมื่อพัฒนากรประจ�าอ�าเภอปุโรงส่งเสริมให้เธอ

และเพ่ือน	 ๆ	 รวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมในหมู่บ้าน	 ทั้งจัดสรรพื้นท่ีในหมู่บ้านปลูกผักร่วมกัน	 

ท�าปั๊มน�้ามันหลอดขาย

 “พัฒนากรท่านชื่อ	 คุณเบญจกร	 ก้าวเขียว	 สนับสนุนให้สร้างกลุ่มเยาวชน	 เรียนไปด้วย	 

ท�าไปด้วย	ตอนนั้นแค่	ป.๕	เอง	ไม่ได้คิดว่าท�าไปเพื่ออะไร	ก็แค่ไม่อยากอยู่เฉย	ๆ 	อยากท�าอะไร

กับเพื่อน	ท่านเป็นคนมองการณ์ไกลมาก	ผลักดันให้เราไปเรียนพิมพ์ดีดด้วย	ตอนนี้ท่านเกษียณ

ไปแล้ว”

 ละแวกบ้านเธอในยุคสมัยนั้น	เมื่อเรียนจบ	ป.๖	ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัวให้เรียนต่อ	 เนื่องจากนิยมให้ผู้หญิงแต่งงานเร็ว	 ผู้ใหญ่ส่วนมากจึงมีแนวคิดว่า 

อีกไม่นานลูกสาวจะมีผู้ชายมาขอแต่งงาน	 แล้วช่วยกันท�ามาหากิน	 มีลูกเลี้ยงลูก	 ดังนั้นผู้หญิง 

ไม่จ�าเป็นต้องเรียนต่อ

 “จบ	 ป.๖	 เพื่อน	 ๆ	 ผู้หญิงก็ไม่มีใครได้เรียนต่อเลยสักคน	 มีแค่เราที่ได้เรียน	 โชคดีที ่
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พ่อแม่ให้โอกาส	บางคนคิดว่าเป็นผู้หญิง	อีกไม่นานก็ต้องแต่งงาน	แต่ตัวเราตอนนั้นคิดว่าไม่ใช่	 

ไม่อยากมชีวิีตแบบนัน้	หนทางเดยีวทีเ่ราจะไม่ต้องรบีแต่งงานและได้ท�างานด	ีๆ	คอืต้องเรยีนสงู	ๆ	

เหมือนในใจรู้ว่าศักยภาพของเรามีมากกว่านั้น”

 วิธีการค้นหาเส้นทางก้าวไปสู่เป้าหมายของเธอในตอนนั้น คือ เสาะแสวงหาหนังสือมา

อ่านให้มากท่ีสดุ เนือ่งด้วยรับหน้าทีเ่ป็นคนดูแลห้องสมุดจงึมีโอกาสได้อ่านหนังสอืท้ังหมดท่ีมีอยู่

 “ช่วงนั้นครอบครัวล�าบาก	ยากจนมาก	ๆ 	แต่ครอบครัวเราขยัน	ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทั้ง

บ้านจะไปช่วยเก็บน�้ายาง	บ่าย	ๆ 	ก็ปลูกมัน	ปลูกข้าวโพด	ท�านา	ห้องส้วมที่บ้านยังไม่มี	โทรทัศน์

ทีบ้่านก็ไม่ม	ีแต่ชวีติของเรามนัพลกิไปกเ็พราะเรามโีอกาสอ่านหนงัสอืพมิพ์และอ่านหนงัสอืต่าง	ๆ	
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ที่ห้องสมุด	 แล้วรู้เลยว่าโลกมันกว้างมาก	 มันไม่ได้มีแค่บ้านที่เราอยู่	 ยิ่งอ่านยิ่งท�าให้อยากรู ้

เรื่องราวต่าง	ๆ	มากขึ้นอีก”

 “ชอบอ่านหนงัสอืมาตัง้แต่เด็ก ๆ  เวลาได้เข้าในจงัหวัด ตรงควิรถสองแถวจะมีแผงหนังสอื 

เราก็จะเอาเงินเก็บที่ช่วยแม่เก็บน�้ายางไปซื้อหนังสือการ์ตูน นิตยสาร ตอนเด็กมาก ๆ จ�าไม่ได้

ว่าชื่ออะไรบ้าง แต่โตมาหน่อยชอบอ่านคู่สร้างคู่สมเป็นชีวิตจิตใจ คนที่เห็นก็จะชอบแซวว่าอ่าน

เรื่องผัว ๆ เมีย ๆ แต่เนื้อหาจริง ๆ ในหนังสือคู่สร้างคู่สมส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่องราวของ

ประเทศต่าง ๆ  ในโลกให้เราได้รู้ ส่วนเรื่องผัวเมียมีอยู่น้อยมาก เราไม่รู้ว่าหนังสือเล่มอื่น ๆ  เล่า

อะไรหรอก เพราะว่าไม่มีเงินจะซื้อหนังสือเยอะขนาดนั้น แต่คู่สร้างคู่สม เราตั้งใจเก็บเงินเพื่อ

จะซื้อมาเลย สมัยนั้นน่าจะเล่มละ ๑๐ กว่าบาท”

 เมื่อเริ่มเรียน	ม.๑	เพียงพักเดียว	พัฒนากรหญิงประจ�าอ�าเภอ

ปุโรงส่ง	“โอกาส”	ให้ชมพู่อีกครั้ง	ด้วยการสนับสนุนให้สอบชิงทุนของ

กระทรวงมหาดไทย	 ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสวีเดน	 

เธอตัดสินใจเข้าร่วมสอบแข่งขัน	 ด้วยความคิดแน่วแน่คือต้องการ 

หันหน้าเข้าหาการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 “พอเราชนะทีน่ีแ่ล้วก็ไปแข่งระดบัประเทศท่ีชลบุรอีีกรอบ เป้าหมายในใจคอื เรารูช้ดัเจน

ว่า ฉันจะต้องไปให้ได้ ตอนนั้นถึงกับขาดเรียนไปสอบเลยนะ สุดท้ายเราได้ไป”

 การได้รับโอกาสในวัยเด็กครั้งนั้น ส่งผลให้ชมพู่มีความเช่ือและศรัทธาเรื่องการสร้าง

โอกาส และส่งมอบโอกาสมาจนถึงทุกวันนี้

 “เราก็อยากดูแลให้โอกาสคนอื่น ให้เขาได้รับอย่างที่เราเคยได้บ้าง”
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 ระยะเวลา	๖	ปีในประเทศสวเีดนของ

นกัเรยีนแลกเปลีย่นจากพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ใต้ของประเทศไทย	 ส่งผลกับความคิดของ

ชมพู่ให้คดิอย่างรอบคอบ	มีเหตผุล	รับผิดชอบ

ต่อตนเองและสงัคม	เก็บออมเงนิ	รูจั้กใช้เงนิ	

เรียนรู้จากการอ่านหนังสือมากขึ้น	เนื่องจาก

ห้องสมดุทีน่ัน่มหีนงัสือมากมายเกินกว่าทีเ่ธอ

เคยคาดคิดไว้

 “ตอนแรก	ๆ	ไม่ค่อยรู้ถูกผิด	ไปแซง

ควิซือ้ของในซปุเปอร์มาร์เกต	มีคนพูดด่าเลย	

หลงัจากนัน้ก็คอยสงัเกตดู	เฮ้ย	!	ไม่มีใครเขา

แซงคิวกันเลย	ก็ค่อย	ๆ 	ปรับตัวให้เหมือนกับ

คนอื่น	 รู ้สึกว่าเราได้ไปอยู่ในโลกท่ีดีมาก	 

จากตอนแรกท่ีไปถึงมันงง	 ๆ	 ไม่คุ้น	 เป็น 

เด็กบ้านนอก	เครือ่งซกัผ้า	เครือ่งดดูฝุ่น	ก็ใช้

ไม่เป็นเลยตอนแรก	แต่ครอบครวัทีเ่ราไปอยู่

ด้วยดีมากเลย	สอนทุกอย่าง	พออยู่ไปสักพัก

เราปรับตัวได้	ความคิดมันก็พลิกกลับเลยนะ	

คอืชอบสงัคมทีน่ัน่มาก	เพราะท�าให้เรามวีนัิย

ซึ่งเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น	 ได้รู้เรื่องการใช้ชีวิต

อย่างเท่าเทียม	เช่น	การท�างานบ้าน	ผู้หญิง

ผู้ชายก็ช่วยกันท�าได้	ไม่ใช่เฉพาะเป็นเพศใด

เพศหน่ึงทีต้่องท�า	แม้กระทัง่เราทีเ่ป็นชาวต่าง

ชาตกิ็ได้รบัการปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีมเช่นกัน”

 เมื่อถึงเวลากลับมาเมืองไทย	 ชมพู่

ยอมรบัว่าตนตกอยู่ในภาวะไม่รูว่้าจะท�าอะไร

กบัชีวิตต่อไป	ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีบ้่าน

ทีย่งัเหมอืนเดมิ	เช่น	สาธารณปูโภค	ถนน	น�า้	

ไฟฟ้า	 รวมถึงวินัยของผู้คน	 ซึ่งแตกต่างไป

จากอีกประเทศที่เพิ่งจากมาราวพลิกฝ่ามือ

 “เรือ่งมนัเยอะเลยงง	ๆ 	เพราะตอนจะ

ไปสวีเดนเพื่อนไม่เชื่อ	 โรงเรียนก็ไม่เชื่อ	

เพราะพัฒนากรท่านพาไปสอบ	 เลยมีแต่พ่อ

แม่เราที่เชื่อ	พอได้ไปจริง	ๆ	ก็ยังมีคนคิดว่า

ไปขายตัวหรือเปล่า	 และเรายังเด็กมาก	 

หลายคนก็กลัวว่าจะโดนหลอก	 แถมตอน 

กลับมาก็อ้วนมาก	 เลยมีคนพูดกันว่าท้อง 

หรอืเปล่า	จรงิ	ๆ 	เป็นช่วงวัยรุน่	ร่างกายก�าลัง

เปลี่ยนพอดี	 พ่อกับแม่เรานี่ใจเย็นมาก	 ๆ	

เพราะเสียงลือเรื่องท้องมันเยอะมาก	 เราก็

เครียดนะ	 แต่ก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไป	

สุดท้ายทุกคนก็เห็นเราปกติดี”
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ลูกเหรียง... ลูกหลำนยะลำ

 กลับจากสวีเดนมาอยู่บ้านใหม่	 ๆ	 เธอมีเงินเก็บจากเบี้ยเลี้ยงที่เคยได้รับระหว่างเรียน 

ก้อนหนึ่ง	จึงน�ามาเปลี่ยนหลังคาบ้าน	พอเหมาะกับช่วงที่สถานการณ์ในบ้านดีขึ้น	บวกกับความ

รู้สึกรักและอยากอยู่บ้านเกิด	 ชมพู่จึงตัดสินใจเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 สาขา

วารสารศาสตร์	เหตเุพราะสนใจเก่ียวกับการสือ่สาร	การพดู	ระหว่างเรยีนได้ท�ากจิกรรมออกค่าย

อาสาพัฒนาร่วมกับเพ่ือน	 ๆ	 ท�าให้ค้นพบว่าเวลาออกไปท�าค่ายแล้วมีความสุขมาก	 ช่วงนั้นจึง 

รวมกลุม่กบัเพือ่นเพือ่ให้ความรูแ้ก่เยาวชนเรือ่งเอดส์	เรือ่งสทิธเิดก็	กระทัง่ได้ตัง้เป็นกลุม่ท�างาน

พัฒนาสังคมชื่อ	“ลูกเหรียง”

 ตัง้แต่สมยัเรยีนจนกระทัง่เรยีน

จบปรญิญาตรมีาแล้ว ชมพูก่บัเพือ่น ๆ  

ยังท�ากิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างมี

ความสุข สนุกสนาน ตั้งแต่ช่วงปี 

๒๕๔๐ เรื่อยมา กระทั่งย่างเข้าปี 

๒๕๔๗ เริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นใน

พื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และพี่ชายของ

เธอเป็นหนึ่งในผู้จากไประหว่างการ

เกิดเหตุรุนแรงช่วงนั้น

 เม่ือพี่ชายถูกยิงเสียชีวิต สถานการณ์ที่บ้านของเธอก็เปลี่ยนไป จากที่เคยมีพี่ชายเป็น
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เสาหลักของครอบครัว หลังจากพี่ชายตาย 

วัวจ�านวนมากทั้งหมดก็ถูกขโมยหายไปใน

คืนเดียว พร้อมกับมีเรื่องการข่มขู่ตามมา  

จนครอบครัวเริม่หมดก�าลงัใจ เพราะไม่คดิว่า

จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในครอบครัว

 วันนั้นหลานของชมพู่ทั้ง ๔ คนต้อง

กลายเป็นลูกก�าพร้าพ่อ

 จากนั้นภายในปีเดียวกัน	 ชมพู่ได้มี

โอกาสพาคณะท�างานองค์กรพัฒนาสังคม

เกีย่วกบัผูห้ญงิจากกรงุเทพฯ	เข้าไปเยีย่มเดก็

ก�าพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์รุนแรง

ในพื้นที่	 เธอพบว่าเด็ก	 ๆ	 ล้วนอยู่ในภาวะ

โกรธแค้น	 หลายเสียงพูดออกมาเพียงแค่

อยากโตไว	ๆ	 เพื่อไปแก้แค้น	องค์กรหลักที่

เข้ามาท�างานช่วงนั้นตั้งเป้าหมายไปที่การ

ช่วยเหลือผูเ้ป็นแม่	ยังไม่ได้มีแผนงานรองรบั

การเยียวยาเด็ก	ๆ	

 “วันนั้นเห็นแล้วคาใจเรื่องความรู้สึก

ของเด็ก	ๆ	เลยคุยกับเพื่อนที่เป็นวิทยากรว่า

ต้องเรียนรู้กระบวนการให้มากที่สุด	 เผื่อเรา

จะได้กลบัมาท�ากระบวนการเพือ่ช่วยเดก็	ๆ 	บ้าง	

เรารู้ว่าเด็ก	 ๆ	 คงรู้สึกเจ็บปวดได้ไม่แพ้กับ

ผูใ้หญ่	ถงึหลายคนจะไม่แสดงออก	ไม่ร้องไห้	

เพราะไม่อยากให้แม่เหน็	โดยเฉพาะลกูผูช้าย

คนโตยิ่งมีอาการโกรธแค้นมาก	 เรารู้สึกว่า

มันไม่แฟร์ที่เด็ก	ๆ	จะต้องมาเจอเรื่องราวนี้	

ไม่อยากให้เด็ก	ๆ 	เป็นระเบิดเวลาที่รอวันแก้

แค้น	 เลยตั้งเป้าว่าต้องมาท�าค่ายกับเด็ก	 ๆ	

ให้ได้	แต่กน็านเหมอืนกนักว่าจะได้กลบัมาท�า	

เพราะเราต้องหาเงินมาจัดค่าย	 ก็ไปเป็น 

ผู้ช่วยวิทยากร	 เป็นล่ามแปลในงานต่าง	 ๆ	 

จนได้เงินพอ	 แล้วเรากับเพื่อนก็กลับมาจัด

กระบวนการโดยเอาเรือ่งงานศลิปะมาเริม่ท�า

ค่ายเยียวยาเด็ก	เราชวนเด็กวาดรูปเล่าเรื่อง	

ใช้กระบวนการแบบนี้กับเด็ก	นั่นคือครั้งแรก

ที่ท�ากับเด็ก	 ๆ	 ที่ ได ้ รับผลกระทบจาก

สถานการณ์”

 จากการท�าค ่ายเยียวยาครั้งแรก  

พบว่าแม่ของเด็กหลายคนต้องไปท�างานท่ี

ประเทศมาเลเซีย ปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่บ้าน
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กันเอง โดยไม่รู้ว่าจะได้ไปเรียนหรือเปล่า เพราะแม่ไม่มีเงิน หรือเด็กบางคนก็ต้องไปอาศัยอยู่

กบัญาต ิแต่ต้องนอนอยูห่น้าบ้านเพราะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าไปนอนในบ้าน ในขณะท่ีบางคน

ก็ต้องออกจากโรงเรียน

 “ชมพู่” จึงเริ่มจัดระเบียบให้เด็ก ๆ ที่ต้องออกจากโรงเรียนมาอยู่ที่บ้านลูกเหรียงก่อน  

จากน้ันค่อย ๆ จัดการเรื่องย้ายโรงเรียนให้ทีละคน “ตอนนั้นต้องหุงข้าวเพิ่ม ต้องไปรับส่ง 

ที่โรงเรียนไป ต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงแรกที่ผ่านไปได้สบาย ๆ เพราะพ่อกับแม่ 

ของเราเลย ช่วงนั้นกลับไปเอาข้าวที่บ้าน ไปยืมเงินแม่บ่อย ๆ โชคดีที่บ้านเราท�านาเลยไม่ต้อง

ซื้อข้าว”

 เมื่อเวลาผ่านมาพักใหญ่	 พ่อกับแม่ยังเห็นชมพู ่

รับเด็ก	 ๆ	 มาดูแลเพิ่มเติมเรื่อย	 ๆ	 จึงเริ่มถามด้วย 

ความเป็นห่วงถึงการหางานท�าเป็นหลักแหล่ง	 เช่น	 

สอบราชการ	 เพื่อตั้งเนื้อตั้งตัวเหมือนเพื่อนฝูง	 เพราะ

เห็นลูกสาวเริ่มขาดเงินจับจ่ายใช้สอย

 “เขาถามว่า	 แล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกถึง 

เมื่อไหร่	ได้ยินก็สะอึกนะ	เพราะบางทีเราเคยมองเพื่อน

แล้วคิดว่า	ดเีนอะ	เขาไม่ต้องมาทกุข์ใจว่าเดอืนนีจ้ะมเีงนิ

โครงการไหนเข้ามาเท่าไหร่	 ข้าวสารจะหมดหรือยัง	 

แต่พอเราหันไปเห็นเด็ก	 ๆ	 ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู ่เฉย	 ๆ	 

ทุกคนทั้งเรียน	ท�างาน	ช่วยกันเขียนโครงการต่าง	ๆ	เสนอขอทุนท�างาน	ได้บ้างไม่ได้บ้าง	บางที

ก็เจอปฏิเสธกลับมาแบบเจ็บ	ๆ	แต่เราก็น�าค�าปฏิเสธมาเป็นพลังท�าต่อไป	ท�าต่อให้ดีขึ้นไปอีก”
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 ส่วนหนึ่งที่ท�าให้	“ชมพู่”	ตัดสินใจเอื้อมมือเข้าไปเยียวยาหัวใจเด็ก	ๆ	ตั้งแต่	๑๒	ปีก่อน

จนถึงปัจจุบัน	ด้วยเพราะเธอรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าความเจ็บปวดคับแค้นใจของเด็ก	ๆ 	ไม่ได้ต่างจาก

ที่เธอเคยรู้สึกมาก่อนจากการสูญเสียพี่ชาย	๓	คน	และพี่สาว	๑	คน	นับจากเหตุการณ์ตั้งแต่ปี	

๒๕๔๗-๒๕๕๒	 เธอก็เคยรู้สึกเจ็บแค้น	 แต่ก็เรียนรู้ว่าการแก้แค้นไม่ได้ท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น	 

ดังนั้น	กระบวนการเยียวยาจึงส�าคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะสูญเสียเป็นอย่างยิ่ง

 “การให้อภัยเป็นค�าตอบหนึง่ในกระบวนการเยยีวยา แม้ว่าการให้อภยัเป็นเรือ่งยากท่ีอาจ

ต้องใช้เวลา เราสอนให้เรียนรู้จักการให้อภัยเพ่ือปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตและอนุญาตให้ 

ตัวเราเดินต่อไปข้างหน้า นี่คือทางออกที่ดีสุด”

ห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมหนังสือหมุนเวียน

 เนื่องด้วยพื้นฐานของความเป็นคนชอบอ่านหนังสือและเปิดโลกกว้าง	 จนผลักชีวิต 

ออกนอกกรอบมาด้วย	 “การอ่าน”	 และ	 “หนังสือ”	 แล้ว	 เมื่อชมพู่ได้รู้จักแผนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน	จึงเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมาขับเคลื่อนส่งเสริมการอ่าน

ในพ้ืนท่ี	 โดยยึดเป้าหมายขององค์กรอยู่ในเป้าหมายของโครงการด้วยเช่นกัน	 คือ	 “อ่านเพื่อ

สันติภาพ”	ในนาม	“โครงการชวนสร้าง	ชวนอ่าน	ชวนคิด	สู่สุขภาวะ”	ปีที่	๑-๓

 จากนั้นพัฒนาเป็นโครงการอ่านยกก�าลังสุข อ่านสันติภาพที่ชายแดนใต้ เพื่อสร้างพื้นที่

การอ่านในวิถีชีวิตของคนทุกวัยในชุมชน เริ่มจากโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(รพ.สต.) มีเป้าหมายคอืสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการจดัการตนเอง โดยมหีน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีส่วนสนับสนุนการจัดการให้เกิดกระบวนการที่จะน�าไปสู่การ
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ระดมทุน เกิดเป็นกองทุนของตนเอง สร้างสรรค์นักอ่านหน้าใหม่ เกิดการอ่านเข้าไปสู่วิถีชีวิต 

เปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม อันจะน�าไปสู่กระบวนการสร้างสันติภาพ

 การท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของกลุ่มลูกเหรียงผลักดันให้เกิดรูปธรรมของ

พืน้ทีต้่นแบบรกัการอ่านในอ�าเภอกรงปินงั	จงัหวดัยะลา	ผ่านการท�างานกบัโรงเรยีนแกนน�า	ชมุชน	

และโรงพยาบาลกรงปินงัเป็นพืน้ทีน่�าร่อง	พร้อมกบัเพิม่เตมิอีกหน่ึงกลไกท�างานคอื	การขบัเคลือ่น

งานผ่านกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัครประจ�าชุมชน	ของศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	

(ศอ.บต.)	ทีเ่ข้ามาขบัเคลือ่นงานมุง่ให้อ�าเภอกรงปินังเป็นโมเดลเพือ่ขยายผลรปูแบบการส่งเสรมิ

การอ่านไปยังอ�าเภออื่น	ๆ	

 “ปี	๒๕๕๘	เน้นไปที่อ�าเภอกรงปินัง	มีการท�าวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการ	ท�างานกับคนใน

ชมุชน	ท�างานกบันายอ�าเภอ	ปลดัอ�าเภอ	จดัเวทส่ีงเสรมิการอ่าน	จดัมมุการอ่าน	สนบัสนนุกจิกรรม

ห้องสมุดที่มีชีวิต	 และการมอบหนังสือเล่มแรกให้กับเด็กแรกเกิด	 โดยเวทีเสวนาการศึกษาและ

บริบทชายแดนใต้	เพื่อส่งเสริมการอ่าน	การศึกษา	วิถีชีวิตคนชายแดนใต้	จัดขึ้นทั้งหมด	๕	แห่ง

ด้วยกนั	คือ	อ�าเภอกรงปินงั	อ�าเภอรามนั	อ�าเภอยะหา	อ�าเภอเมอืงยะลา	และอ�าเภอเมอืงปัตตานี”

  มกีารขบัเคลือ่นหนงัสอืด้วยตะกร้าหนงัสอื	Book	Bank	ในโรงเรยีนประถมศกึษา	จ�านวน	

๕	 โรงเรียน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนรอบ	 ๆ	 โรงเรียน	 เพื่อให้แกนน�าในชุมชนกระจาย

หมนุเวยีนตะกร้าหนงัสอืไปตามจดุต่าง	ๆ 	ในหมูบ้่านและสบัเปลีย่นหมุนเวียนหนังสอืใหม่ในตะกร้า	

โดยให้ชุมชนมีกองทุน	Book	Bank	 เป็นของตนเองผ่านการระดมทุนของแกนน�าในชุมชนเอง 

เช่นกัน
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 “พอได้เชื่อมงานกับกลุ่มลูกเหรียงแล้วไปอบรม

สัมมนาเรื่องเปิดโลกการอ่าน ความรู้สึกตอนแรกคือ  

เย้! ดีใจมาก ได้หนังสือใหม่ ๆ มาเพียบเลย มาถึง

โรงเรียนพวกนักเรียนก็ร้อง เย้! ดีใจเหมือนผม ทุกครั้ง

ที่รู้ว่ามีหนังสือใหม่มาก็จะวิ่งกรูเข้าห้องสมุดเลย ผมมี

กิจกรรมสนุกกับเด็ก ๆ เยอะ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต เช่น 

อ่านสนุกสุขทุกเช้า พอตอนเที่ยงก็ให้นักเรียนมาจัด

รายการเสียงตามสาย ทุกวันพุธมีเล่านิทานให้น้อง ๆ ฟัง 

ทุกวันศุกร์มีรายการดีเจเสียงใส ส่วนหลังเลิกเรียนก็มี

กิจกรรม ๕ นาที “นั่งเปิดอ่าน ท่องจ�า ท�าทุกวัน” และ 

“วางทุกงาน อ่านทุกคน” จนเดก็ ๆ เรยีกผมว่า “เจ้าชาย 

ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ” เพราะพาหนังสือสนุก ๆ มาเล่นกับนักเรียนเยอะ”

 “เป็นเครือข่ายรักการอ่านกันแล้วมันหยุดไม่ได้ ต้องขยายต่อกับชุมชนให้การอ่านเข้าถึง 

คนอื่น ๆ  ด้วย ถามว่าได้อะไรตอบแทนเป็นชิ้นเป็นอัน มันก็ไม่มี แต่สิ่งที่ผมได้รับคือความสุขของการ

เป็นครู แม้ว่าบางคนไม่ใช่ลูกศิษย์ แต่ก็เป็นญาติพี่น้อง ลูกหลานของลูกศิษย์ ผมก็มีความรักส่งมอบ

ให้ผ่านเรื่องการอ่านนี่แหละ ถ้าใครรักการอ่าน คนนั้นจะมีพื้นฐานในการศึกษาเรื่องราวอื่น ๆ  ในชีวิต

เพิ่มเติม การอ่านท�าให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น ท�าให้รู้เรื่องราวต่าง ๆ จากหนังสือ ไม่ถูกหลอกง่าย มีเอกสาร

ที่ส�าคัญก็สามารถอ่านออก เข้าใจความหมาย มีวิจารณญาณ ไม่ถูกชักจูงได้ง่าย”

ครูรักษ์-อภิรักษ์ ส�าเร

ครูโรงเรียนบ้านปุโรง อ�าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
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โรงเรียนอ่านยกก�าลังสุข อ�าเภอกรงปินัง มีเครือข่าย ๕ โรงเรียน คือ 

๑) โรงเรียนบ้านปุโรง   ๔) โรงเรียนบ้านสะเอะ

๒) โรงเรียนบ้านโฉลง  ๕) โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

๓) โรงเรียนบ้านกรงปินัง

 “ชมพู”่ บอกว่าเป็น “โอกาส” ทีด่มีากเม่ือได้ท�างาน

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพราะนอกจากได้มอบ 

“โอกาส” ในการอ่านหนังสือให้กับเด็ก ๆ และคุณครูใน

โรงเรยีนเครือข่ายทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ให้กบักลุม่เยาวชนและ

กลุ่มสตรีในชุมชนที่ไม่เคยมีโอกาสได้อ่านหนังสือที่หลาก

หลายเช่นน้ีมาก่อนแล้ว คณะท�างานของกลุม่ลกูเหรยีงเอง

ก็ได้รับคณุประโยชน์จากการท�างานส่งเสรมิการอ่านเช่นกนั 

หลายคนในองค์กรไม่ชอบอ่านหนังสือมาก่อน แต่เมื่อเข้าท�างานโครงการฯ จึงได้อ่านอย่างจริงจัง 

ส่วนหลายคนท่ีเคยชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ค่อยมีโอกาส

เข้าถึงหนังสือ ก็ได้โอกาสในการเข้าถึงหนังสือจ�านวน

มากและหลากหลาย
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 “ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้คอื ผมได้เริม่รูจั้กว่าหนงัสอื

และการอ่านมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของเรา หนังสือ

ท�าให้ประสบความส�าเร็จหลายด้าน ได้ลงพื้นที่ รู้จักและสื่อสาร

กับคนหลาย ๆ กลุ่ม หนังสือท�าให้มีการสื่อสารกันในโรงเรียน

และชุมชน

 มาน-สุไลมาน เจะอุบง เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเหรียง จังหวัดยะลา

 การท�างานร่วมกับแผนงานฯ	 การอ่านท�าให้คณะท�างานได้องค์ความรู้ด้านการอ่านกับ

พัฒนาการทางสมองเพื่อน�าไปสื่อสารต่อมากยิ่งขึ้น	 รวมถึงตัวชมพู่เองก็เช่นกัน	 หนังสือก็ยังมี

บทบาทในชีวิตเช่นเคย

 “ตัวเราเองก็ได้น�าความรู้ไปใช้กับชีวิตการท�างาน	ชีวิตคู่	สิ่งที่อ่านมันประยุกต์ได้กับชีวิต

ทุกด้าน	 ทุกวันน้ีกลุ่มลูกเหรียงเองก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านหนังสือด้วย	 มีการเรียนรู้ที่เกิด

การเปลี่ยนแปลงชัด	 ๆ	 คือ	 เมื่อก่อนเด็กผู้ชายในบ้านชอบล้อเด็กผู้หญิงเรื่องมีประจ�าเดือน	 

เด็กผู้หญิงก็อาย	ไม่กล้าพูดด้วย	แต่พอได้อ่านหนังสือสุขภาพเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงวัย	

ท�าไมผู้ชายต้องมีขนตามแผงอก	 ท�าไมต้องโกนหนวด	 ท�าไมผู้หญิงต้องมีประจ�าเดือน	 ท�าไม 

ผู้หญิงเริ่มมีหน้าอก	 ซึ่งอ่านจบแล้วเราก็มีกิจกรรมกลุ่มที่พูดคุยกันเก่ียวกับเน้ือหาในหนังสือ	 

จากนั้นเด็กผู้ชายก็จะไม่ล้อเด็กผู้หญิงด้านสรีระอีก	เพราะเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร”

 อีกด้านหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ชมพู่และคณะท�างานกลุ่มลูกเหรียงภูมิใจมาก
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คือ	การอ่านหนังสือก็ท�าให้ผู้หญิงในชุมชนมีความรู้และฉลาดเท่าทันสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ขึ้นเยอะ

มาก	จากผลการส�ารวจพบว่า	ผู้หญงิที่ได้อ่านหนงัสอืจากตะกร้าในชมุชนมคีวามรูใ้นเรือ่งสขุภาพ

มากขึ้น	รู้ว่าการปวดท้องแบบไหนเสี่ยงเป็นโรคอะไร	รู้จักอาการปวดของมะเร็งปากมดลูก	รู้จัก

วิธีการคล�าเต้าตรวจหามะเร็งในเบื้องต้น	รวมทั้งถ้ามีอาการเสี่ยงก็กล้าที่จะไปหาหมอ	เพราะว่า

ได้อ่านข้อมูลความเสี่ยงของโรคต่าง	ๆ	จากหนังสือแล้ว

 “นอกจากอ่านเองรูค้นเดียวแล้ว สาว ๆ  เขากค็ยุกนั แลกเปลีย่นกนัเยอะ โดยเฉพาะเรือ่ง

สุขภาพความสวยความงาม การดูแลรักษาสิว ผิวหน้า ผิวพรรณ พากันไปหาสมุนไพร  

เครือ่งส�าอางดแูลผวิพรรณ ส่วนแบบเสือ้ผ้าต่าง ๆ  จากนิตยสาร เขาดกูนัแล้วก็ไปตดัเยบ็กนัเอง 

เก่งกันมาก หนังสือท�าให้โลกกว้างของสาว ๆ มุสลิมอยู่แค่ตรงหน้าเลยจริง ๆ ส่วนผู้ชายเขาก็

จะคุยเรื่องเกษตร เรื่องกีฬา เรื่องฟุตบอลกันไป”

 นอกเหนือจากเรื่องความสวยความงาม	 ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกเรื่องหน่ึงคือ	

การกล้าเจรจาต่อรองมากข้ึนของกลุ่มผู้หญิง	 จากเดิมเมื่อมีเวทีประชาคม	 ผู้หญิงไม่ค่อยกล้า

แสดงความคิดเห็นที่แย้งกัน	 แต่หลังจากที่เขาอ่านหนังสือมากขึ้น	 ก็ท�าให้มีความรู้และกล้า 

แสดงความคิดเห็นในเวทีต่าง	ๆ	เช่น	กรณีการจัดสรรงบประมาณของ	อบต.	(องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล)	ที่เคยน�าเงินไปจัดแข่งฟุตบอล	ใช้งบประมาณเป็นแสนบาทเพื่อซื้อเสื้อ	มีผู้หญิงคน

หนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า	เสื้อ	๑	ตัวให้คน	๑	คน	ใส่เล่นบอลซึ่งเป็นผู้ชาย	ส่วนผู้หญิงบางคนมี

เพยีงรายได้จากการขายน�า้แขง็ในงานเท่านัน้	จงึเสนอว่าให้ท้องถิน่น�าเงนิมาท�าโครงการจดัอบรม

อาชีพเพิม่เตมิ	ซึง่ได้รบัการอนมุตัแิละจดัให้เกดิการอบรมตดัเยบ็เสือ้เพือ่ประกอบอาชพีเสรมิขึน้	

ผู้หญิงหลายคนเริ่มมีบทบาทในการไปดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มออมทรัพย์	จากเดิมที่มี

เพียงผู้ชายไปดูงานดังกล่าว
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โอกำส สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง

 หลายคนท่ีท�างานหรือพักอาศัย

อยู่ในพืน้ทีซ่ึง่มเีหตกุารณ์ไม่สงบเกดิขึน้

เป็นระยะของ	 ๓	 จังหวัดชายแดนใต	้

มกัได้ยนิค�าถามจากคนต่างถิน่ถึงความ

น่ากลัวอยูเ่สมอ	นานนบัสบิปีทีห่ลายเสยีง

ถามไถ่	“ชมพู่”	ถึงความเสี่ยงอันตราย

จากการท�างานพัฒนาสังคมในพ้ืนที่	

เธอบอกว่า	แม้ว่าเสี่ยงจริง	แต่ส่วนตัว

เชื่อว่า	คนเราอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสตายได้	อยู่ที่ว่าจะตายด้วยรูปแบบไหน	เมื่อไร	ดังนั้น	การที่ได้

ท�างานที่บ้านเกิด	 จังหวัดยะลาในทุกวันนี้	 จึงเป็น	 “โอกาส”	 ที่จะท�างานเพื่อพัฒนาและ 

ช่วยเหลือผู้คน

 “จุดมุ่งหมายใหญ่ของเราคือ การท�างานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม มันดูใหญ่ เพราะเรามี

ความเชือ่เรือ่งการเปล่ียนแปลงคนตัง้แต่เดก็ เหมือนกบัท่ีเราเคยได้รบัโอกาสในการเปลีย่นแปลง

และพัฒนาตัวเองมาตอนเด็ก ๆ เลยเชื่อว่าสิ่งเล็ก ๆ ที่เราก�าลังท�ากันอยู่ มันคือการพัฒนาคน

ให้เขาเติบโตไปเป็นคนพัฒนาต่อ เหมือนกับตัวเราและกลุ่มลูกเหรียงที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ 

มีคนอุปการะและหยิบยื่นโอกาสให้ตลอดเวลา”

 “เวลาเราเจอเคสใหม่	 ๆ	 เราอาจเดินข้ามไปแล้วปล่อยไปก็ได้	 ไม่ต้องพาเขามาดูแล	 

แต่ภายในของเรามันบอกว่าอย่ามองผ่านเขา	เพราะถ้าเราเหลยีวกลบัไปมองเขา	ชวิีตเดก็คนหนึง่
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อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้	 เหมือนตอนเรายังเด็ก

แล้วพ่ี	ๆ 	ไม่ได้มองข้ามเรา	แต่กลบัให้โอกาส

และยื่นมือมาช่วยเรา	ซึ่งท�าให้เราเป็นเรามา

ถึงทุกวันนี้”

 “ทุกวันนี้	 ถ้าเราอยู่ในบทบาทที่จะให้

โอกาสคนอืน่ได้	จะไม่ลงัเลเลย	และเราเชือ่ว่า	

ถ ้าคนที่ เขาเคยให ้โอกาสเรามาได ้รู ้ว ่า	 

เราก็กลายเป็นผู ้ส่งมอบโอกาสให้คนอ่ืน

เหมอืนกนั	เขาคงยินดมีาก	ๆ 	ทีเ่คยให้โอกาส

ช่วยเหลือเราจนเราได้กลับมาช่วยคนอ่ืนต่อ	

เหมือนกับทุกวันนี้ที่ เราพยายามปั ้นเด็ก 

ลกูเหรียงให้เขาเป็นต้นไม้ใหญ่ทีจ่ะให้โอกาส

คนอื่นต่ออีก	ซึ่งเด็ก	ๆ	ลูกเหรียงทุกรุ่นก็จะ

มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านเคสใหม่	 ๆ	 โดยตอนนี้

เริ่มมีเด็กที่โตแล้วเป็นคนพาน้อง	ๆ 	ไปลงพื้น

ที่แล้ว	 จากที่เดิมต้องเป็นเราขับรถพาไปเอง	

ตอนนี้ทุกคนท�างานเคลื่อนกันเองสบายเลย”

 ในฐานะพี่ใหญ่กลุ่มลูกเหรียง	 ชมพู่

เช่ือว่าการปล่อยมือจากงานบางอย่างทีเ่คยท�า	

แล้วส่งมอบให้น้อง	ๆ 	ได้แสดงศกัยภาพ	ท�าให้

น้อง	ๆ	 เข้าใจเจตนารมณ์ในการท�างานของ

กลุม่ลกูเหรยีงชดัเจนขึน้	และเมือ่ได้รบัความ

ไว้วางใจ	ความเชือ่มัน่ให้ท�างาน	คนคนนัน้จะ

ยิ่งรู ้สึกมั่นใจและค�านึงถึงความรับผิดชอบ

มากขึ้น

 มีบางคนที่โศกเศร้าเพราะสูญเสียพ่อ

แม่	แล้วคดิว่าชวิีตไม่มคีวามหมาย	แต่เมือ่ได้

ท�าหน้าที่เป็นผู้ส่งต่อความช่วยเหลือ	 จากที่

เคยรับบทบาทเป็นมือล่างที่รับมือบนมาแตะ	

เปลี่ยนไปเป็นมือบนที่เอ้ือมไปแตะมือล่าง	

ซึมซับความรู้สึกยิ่งใหญ่ท่วมท้นของการเป็น

มอืบนทีพ่ร้อมเยยีวยามอืล่าง	กท็�าให้กลบัมา

มองเห็นคุณค่าของตนมากยิ่งขึ้น	พร้อมที่จะ

ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่อไปเพื่อตัวเอง

และคนอื่น	ๆ	อีกมากมายในสังคม

 “ตอนนี้รุ่นพี่	ๆ	รู้แล้วว่า	บทบาทของ

การเป็นมือบนคืออะไร	 ต้องท�าอย่างไรเมื่อ

เจอสถานการณ์	เช่น	ไปบ้านที่เกิดเหตุ	ก็จะ

ไปคยุกบัเคส	แสดงความเสียใจ	และน�าเสนอ

สิ่งที่ควรท�า	 คือหาคนท�ากับข้าว	 จัดแบ่งคน
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ไปขุดหลุมฝังศพ	 ต้องแบ่งคนไปละหมาดศพ	 หาคนดูแลแขก	 กะประมาณเรื่องเงินที่ต้องใช้ใน

งาน	แล้วสอบถามเรื่องเงินว่ามีมั้ย	ถ้าไม่มีหายืมใครก่อนมั้ย	หรือจะยืมพี่ชมพู่ก่อนมั้ย	เขาก็จะมี

สติและให้ค�าแนะน�ากับเคสเมื่อต้องเจอสถานการณ์สูญเสียกะทันหันได้”

 ตลอด	๑๑	ปี	ของการอยู่ร่วมกันของกลุ่มลูกเหรียง	ชมพู่ยึดหลักการสื่อสารอย่างตรงไป

ตรงมา	เพื่อสะท้อนให้เด็ก	ๆ	ในกลุ่มลูกเหรียงทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของบ้าน	เช่น	เดือนนี้มี

เงนิอยูเ่ท่าไรและต้องใช้จ่ายเท่าไร	หากยังขาดต้องหามาเพิม่อกีเท่าไร	พร้อมกบัสร้างความเข้าใจ

ถึงหน้าท่ีรับผิดชอบในบ้าน	 หน้าที่รับผิดชอบเกรดเฉลี่ยในฐานะนักเรียน	 หน้าที่รับผิดชอบของ

เยาวชนลูกเหรียง	เช่น	ไม่สูบบุหรี่	เขียนจดหมายถึงบ้านที่อุปการะ

 “พอเด็ก	ๆ 	เรียนจบ	ก็อยากกลับมาท�างานที่นี่ทุกคน	แต่เราไม่มีเงินจ้าง	ไม่มีเงินเดือนสูง	
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ๆ	ให้	สุดท้ายจริง	ๆ	เราก็อยากให้เด็ก	ๆ	ได้ออกไปหาประสบการณ์ข้างนอก	ไปเติมเต็มชีวิตให้

เติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ	 ช่วงปี	 ๕๘	 เป็นปีที่เด็กเรียนจบพร้อมกัน	 เห็นแล้วก็ทั้งดีใจและ

ใจหาย	 แต่ก็เลือกให้เด็ก	 ๆ	 มีอนาคตข้างนอก	 เพราะกลุ่มลูกเหรียงก็มีรายได้มาจากการเขียน

โครงการท�างานพัฒนาสังคมซึ่งมันไม่แน่นอน”

ยะลำ กับวัฒนธรรมกำรอ่ำน

 หลายพื้นที่ในจังหวัดยะลายังเข้าถึงหนังสือได้ยากมาก	 ไม่ใช่เพียงเฉพาะหนังสือนิทาน

ส�าหรบัเด็ก	แต่หนงัสอืส�าหรบัผู้ใหญ่ยงัเข้าถงึได้ยาก	ดงันัน้	การเกดิวัฒนธรรมการอ่านในชมุชน

จึงเดินทางอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 เริ่มต้นจัดหาเครื่องมือหรือหนังสือซึ่งเป็นสิ่งหายากส่งมอบ 

เข้าสู่พื้นที่	 ผ่านทั้งทางโรงเรียนและชุมชน	 จากนั้นค่อยเพิ่มเติมเรื่องวิชาการที่เหมาะสมกับการ

เรียนรู้เข้าไปตามที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน

 “ชมพู่”	 เร่ิมท�างานพัฒนาสังคมมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๕	 จึงมี 

เครือข่ายท่ีรู้จักและคุ้นเคยกัน	 เช่น	 คนท�างานใน	 อบต.	 ตั้งแต	่

นายก	อบต.	ไปถงึเจ้าหน้าที	่เนือ่งจากหลายโครงการทีเ่คยท�าเป็น

งานท่ีต้องเชื่อมไปหาคนในภาครัฐ	 บางครั้งก็เชื่อมไปเจอเพื่อนที่

เคยเป็นเด็กกิจกรรมรุ่นเดียวกันซึ่งท�างานในองค์กรส่วนท้องถิ่น

เยอะพอสมควร

 พร้อมกับเด็ก	 ๆ	 กลุ่มลูกเหรียงท�างานจิตอาสา	 ช่วยงานสาธารณะในพื้นที่เสมอ	 เช่น	 

น�า้ท่วม	งานกาชาด	ท�าให้ผู้ใหญ่หรอืหน่วยงานต่าง	ๆ 	มองเห็นว่ากลุม่ลูกเหรยีงคือใคร	ท�างานด้าน
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ใด	เมื่อมีเรื่องที่ต้องเชื่อมต่อกันจึงไม่ยากในการสื่อสาร

 “ท�างานในพื้นที่ยะลาเป็นสิ่งที่ดีมาก	 เราโชคดีที่

เจอผู้ใหญ่ที่จิตใจดี	 มีความสามารถ	 ท้ังท่ีสถานการณ์	 

๓	 จังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้างไม่เวิร์ก	 แต่ผู้คนที่นี ่

สวนทางกนัอย่างสิน้เชงิ	ในพืน้ทีเ่รามีคนดมีาก	มคีนเก่ง

มาก	 ผู้ใหญ่มีวิสัยทัศน์	 เช่น	 ผู้ว่าราชการจังหวัดที่นี	่ 

ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็เวิร์กมาก	 มีท่านหนึ่งคือ	 ผู้ว่าทรงพล	

สวาสดิ์ธรรม	ที่เคยอยู่ที่นี่	อุดมการณ์ทันยุคสมัย	เข้าถึง

ความเป็นอยู่ของประชาชน	 ทั้งผู้ว่าฯ	 และนายอ�าเภอที่

เราท�างานด้วยทุกคนก็ล้วนแต่เป็นนักพัฒนา	 สามารถ

สื่อสารกันได้เพื่อเป้าหมายเดียวกัน	คือพัฒนาความเป็น

อยู่ของประชาชนในบ้านเรา”

 “ทุกวันนี้ที่ท�างาน เราก็หวังในสันติภาพและความเข้มแข็งของประชาชน มีการต่อรอง  

มีสิทธิมีเสียง สันติภาพมันควรจะเท่ากัน มีโอกาสเท่ากัน รู้เห็นเท่ากันทั้งภาครัฐและประชาชน 

การจะเกดิสนัตภิาพ พวกเราทัง้ประชาชนและภาครฐัต้องเดนิไปพร้อมกนั เราเช่ือว่าการส่งเสรมิ

เรื่องการอ่านเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสร้างสันติภาพในพื้นที่ได้ เพราะท�าให้เราได้คิดและกล้า

ท�ามากขึ้น เม่ือเราอ่านมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น รู้ว่าเรามีสิทธิที่จะคิด จะต่อรองในกรณีใด 

อย่างไรแล้ว และท�าอย่างไรเพือ่พฒันาตนเองและชมุชนอย่างเหมาะสมและมีสนัตภิาพเกดิขึน้”

 “การอ่านเปลี่ยนความคิดคนให้มาร่วมสร้างสันติภาพได้” ชมพู่ยืนยันไว้อย่างเชื่อมั่น
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= Growth Mindset =
- การอ่านหนังสือสร้างการเรียนรู้โลกกว้างที่ไม่เคยเห็น

- โอกาสสร้างชีวิตใหม่ เมื่อได้โอกาสแล้วให้ลงมือท�าเต็มก�าลัง

- ท่ามกลางความสูญเสีย เด็กต้องการการเยียวยาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

- ให้โอกาส เท่ากับสร้างคนและสร้างการเปลี่ยนแปลง

- สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ให้เกียรติกันและกัน ท�างานง่าย ได้ผลดี

- การอ่านเปลี่ยนความคิดคนให้มาร่วมสร้างสันติภาพได้

- การอ่านสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้

- ปล่อยมือจากอดีตก่อน จึงเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

- ถึงโดนปฏิเสธ ก็ไม่ท้อแท้ มุ่งมั่นท�าต่อไป ผลส�าเร็จตามมาเอง
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กลไกการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 คณะท�างานกลุ่มลูกเหรียงท�างานร่วมกับภาคี

เครือข่ายการท�างานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ ส่วนใหญ่

เป็นตัวแทนจากครูโรงเรียนประถมศึกษา ครูในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

ตัวแทนกลุ่มสตรี ตัวแทนสภานักเรียน ตัวแทนโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม และกลุ่มบัณฑิตอาสาสมัคร

จาก ศอ.บต. ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการกลางเพือ่ขบัเคลือ่น

งานในพื้นที่ ผ่านการประชุมหารือ วางเป้าหมายร่วมกัน 

คิดค้นกลวิธีเพื่อการส่งเสริมการอ่าน และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ของตน

 “เมื่อน�ากิจกรรมลงไปท�าในชุมชน หนังสือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญมาก เพื่อให้คนใน

ชุมชนได้เห็น ได้หยิบมาเปิดอ่าน เปิดดูภาพ ใช้เวลาอยู่กับหนังสือจริง ๆ การมีพื้นที่การ

อ่านในชุมชนท�าให้ผู้คนได้คุยกันมากขึ้น เพราะเป็นเหมือนพื้นที่กลางที่มีหนังสือเป็น 

เครื่องมือสร้างสีสัน และเพิ่มเติมความรู้ให้ได้น�ามาแลกเปลี่ยนกัน หลายคนได้น�าความรู้

ในหนังสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันด้วย พวกเรากลุ่มลูกเหรียงและชุมชนก็ช่วยกัน

ระดมหนังสือเพื่อให้มีหนังสือเข้าไปชุมชนมากขึ้นเรื่อย ๆ ”

 ซาฮา-ซาฮารียะห์ เจ๊ะเละ 

ผู้รับผิดชอบโครงการอ่านยกก�าลังสุข กลุ่มลูกเหรียง จังหวัดยะลา



บทที่ ๓

พื้นทีภ่ำคอีสำน



กิตติพงษ์ ภาษี

อ่านสร้างสุข



เชื่อมั่น ลงมือท�ำ วำงใจ :
เปเล่ ไทเลย

อ่ำนออก เขียนได้ ๑๐๐% วัฒนธรรมกำรอ่ำนสร้ำงคน

 “เปเล่ ก่อการดี” หลายคนที่ท�างานเกี่ยวกับ 

เด็กและเยาวชนในจังหวัดเลยเรียกเขาอย่างนั้น  

โดยเฉพาะช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ 

 “เปเล่” คอืชือ่เล่นของ “กติติพงษ์ ภาษ”ี ปัจจบุนั

ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถาบนัไทเลยเพือ่การพฒันา

เดก็และเยาวชน จังหวดัเลย ที่ขยับฐานมาจากกลุ่ม

เยาวชนก่อการดี ซึ่งก่อต้ังข้ึนเพื่อด�าเนินงานด้าน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในนามกลุ่มคนท�างานภาค

ประชาสังคม

 “ก่อการดี”	มาจากชื่อกลุ่ม	“เยาวชนก่อการดี”	

ซึ่งเปเล่และเพื่อน	ๆ	รวมตัวกันเพื่อท�างานด้านพัฒนา
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เด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้านเกิด	 ต�าบลพรประเสริฐ	 อ�าเภอเอราวัณ	 จังหวัดเลย	 หลังจากที่ 

เดนิทางเกบ็เกีย่วประสบการณ์ท�างานด้านพฒันาสงัคม	โดยเฉพาะประเดน็การเท่าทนัสือ่ของเดก็

และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่พักใหญ่	ๆ	

 “เปเล่”	เป็นคนตลก	บางคนที่เคยพบเขาในแวดวงท�างานกล่าวไว้อย่างนั้น

 “เปเล่”	เป็นคนท�างานเก่ง	จบัประเดน็และขบัเคลือ่นงานอย่างเฉียบคม	ร�า่รวยอารมณ์ขนั	

บางคนที่เคยพบเขาในแวดวงท�างานกล่าวไว้อย่างนั้นอีกเช่นกัน

 “เปเล่”	 เรียนสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

ท�ากิจกรรมอยู่ในชมรมปาฐกถาและโต้วาที	 กระทั่งเรียนจบในป	ี

๒๕๔๐	 ได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตรพอเพียง

ของส�านักงานปฏิรูปที่ดินอยู่อีก	๓-๔	ปี	ท�างานลงพื้นที่ไปกินนอนอยู่

ในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ	 เช่าบ้านพักเก็บข้อมูลชุมชน	 อบรม

พัฒนาศักยภาพจนจบโครงการฯ	 จึงกลับมาช่วยพ่อท�าสวนอยู่ที่บ้าน

เกิดในอ�าเภอเอราวัณ

 เหมือนเป็นก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่การท�างานร่วมกับชุมชนเต็มตัว	แต่ข้างในใจลึก	ๆ 	ของเขา

ยังคงรูส้กึว่าอาชพีนกัจัดรายการวทิยหุรอืดเีจ	ยงัคงอยู่ในเป้าหมายของความฝันเสมอ	จงึยงัตาม

ฝันด้วยการมุ่งสมัครเป็นดีเจที่จังหวัดเลย

 ในที่สุดโอกาสส่งมอบให้เขาได้เป็นดีเจสมดังตั้งใจ

 แต่ต้องไปจัดรายการประจ�าสถานีวิทยุสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี	 แน่นอนว่า...เขาตกลง

รับต�าแหน่งดีเจหนุ่มด้วยความเต็มใจ	แบกความรู้เดินทางไปพิสูจน์ความฝันยังเมืองดอกบัว
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 พิสูจน์ความฝันอยู่	 ๒	 ปี	 จนรู้ชัดว่าไม่ใช่งานที่ตรงกับเนื้อแท้ของความต้องการภายใน	 

จงึโบกมอืลาองค์กร	ออกมาท�างานร่วมทางฝันกบัเพือ่นพ้องพีน้่องกลุ่มคนท�างานภาคประชาสงัคม

ในจังหวดัอบุลฯ	ทีเ่ขามโีอกาสได้พบปะ	เหน็วาระการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	อยูเ่สมอในพืน้ทีส่าธารณะ

ของเมืองอุบลฯ

 ปี	๒๕๔๘	เขากับเพื่อนรวม	๓	คนก่อตั้ง	“กลุ่มสื่อใสวัยทีน”	เพื่อใช้สื่อวิทยุ	สื่อละครใน

การพัฒนาเด็กและเยาวชน	 เสนอโครงการกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	ได้งบมาจ�านวนหนึง่ส�าหรบัจดัรายการวทิยแุละท�ากจิกรรมสร้างสรรค์กบัเดก็และเยาวชน

 ปี	๒๕๔๙	เขาได้รบัทนุจากสถาบนัสือ่เดก็และเยาวชน	(สสย.)	ผ่านเครอืข่าย	“ศนูย์ประสาน

งานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน”	ที่รวมตัวกันหลวม	ๆ	จาก	๑๒	องค์กร	มาร่วม
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กันท�ากิจกรรม	 เขาบอกว่าช่วงนั้นกิจกรรมของเด็กและเยาวชนมาแรงมากในจังหวัดอุบลฯ	 

จนเกิดการเชื่อมงานไปยังส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)

 “เปเล่”	 ท�างานร่วมฝันอยู ่กับ

เพื่อนที่อุบลฯ	จนถึงปี	๒๕๕๒	เกิดความ

เปล่ียนแปลงในครอบครัว	 เม่ือคุณพ่อ

เสียชีวิต	จึงวางแผนชีวิตกลับมาอยู่บ้าน

กับแม่	เริ่มเดินทางไปกลับ	เลย-อุบลฯ	

บ่อยครัง้ขึน้	ไม่นานนกัโครงการท่ีอุบลฯ	

จบลง	 เขาเก็บข้าวของหอบความฝัน

กลับมาเติมเต็มชีวิตที่บ้านเกิด	 ด้วย 

เป้าหมายตัง้กลุม่ท�างานภาคประชาสงัคม	

หวังใจไว้ว่าจะขอทุนส่วนหนึ่งจาก	สสส.	เพื่อท�างานเกี่ยวกับวัยรุ่นดังเดิม

 เป็นจุดเริ่มต้นของ “กลุ่มเยาวชนก่อการดี” ซึ่งได้ด�าเนินงานเพื่อเด็กและเยาวชนพื้นที่

อ�าเภอเอราวัณและใกล้เคียงในจังหวัดเลยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับประเด็น 

“สร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านในชมุชน” ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุจากแผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรม

การอ่าน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จนขับเคลื่อนท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหันมา

สนใจเรื่องการอ่านหนังสือมากขึ้น ทั้งในโรงเรียน ในชุมชน และในบ้านของตนเอง

 จากเคยท�างานแต่กับกลุ่มเด็กและเยาวชน	ปัจจุบัน	“เปเล่”	ขยับตัวเข้ามาท�างานร่วมกับ

ภาคราชการ	หน่วยงานส่วนท้องถิ่น	เชื่อมต่อไปยังการสร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการอ่าน
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กับกลุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 “เปเล่”	 และทีมงานสถาบันไทเลย	

พร้อมกับเครือข่าย	ครู	นักเรียน	และชุมชน	

เคล่ือนไหวอย่างมคีวามหวงัทีจ่ะสร้างคณุภาพ

ชวีติทีด่ีให้กบัเดก็และเยาวชน	จงึส่งผลให้เกิด

ความร่วมมือประกาศให้เอราวัณเป็นอ�าเภอ

รักการอ่านในปี	๒๕๕๗

 จากวัยรุ ่นหนุ ่มไทยเลยที่วาดหวัง

อนาคตไว้ว่าอยากเป็นดีเจเสียงใส	ๆ 	จัดรายการ

วิทยุม่วนซื่นสนุกสนาน

 ชีวติพลกิผันหันมาเป็นนกัพฒันาสงัคม

ภาคประชาชน	ท�างานรณรงค์	เชือ่มประสาน

ผู้คน	 หน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชน	

ให้ร่วมเคลื่อนไปข้างหน้าในประเด็นที่เขา

เลือกผลักดันเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กและ

เยาวชนกลุ ่มเป้าหมายในแต่ละครั้งของ

โครงการ

 สถาบันไทเลยฯ	 ท�างานภาคประชา

สังคม	 ด้วยการรับทุนท�างานเป็นโครงการ

พิเศษ

 “คุณภาพชีวิตผม	 สวัสดิการเหมือน

แรงงานนอกระบบดี	 ๆ	 น่ีเอง”	 เปเล่พูด

ประโยคนี้แบบทีเล่นทีจริง	 ในขณะที่สนทนา

ถงึประเดน็การหาแหล่งเงนิทนุในการท�างาน

พฒันาสงัคมในปัจจุบนั	ซึง่เขายอมรบัว่าไม่มี

ความแน่นอน	 ทั้งขอบเขตงาน	 จ�านวนเงิน	

และระยะเวลา

 ไม่มีการตีความหมายถึงประโยค 

ดงักล่าวระหว่างสนทนา	มเีพยีงสิง่ทีย่งัด�าเนนิ

ต่อไป	 คือ	 “เปเล่”	 และทีมยังคงท�างาน 

ผลักดันคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต่อไป	

ตรงกับประโยคปิดท้ายสนทนาบทนี้ที่ว่า

 “จริง	 ๆ	 ผมไม่ได้คิดว่าจะมาท�างาน

เพื่อชุมชนนะ	 แต่พอได้ท�ากิจกรรมแล้วมัน

สนุก	 เราท�างานภาคประชาชนก็อิสระดีครับ	

เป็นฟรแีลนซ์	ห้ามเจบ็	ห้ามป่วย	ห้ามเป็นโรค	

(หวัเราะ)	แต่ผมถอืว่าสิง่ที่ได้คอื	เราได้ท�าใน

สิ่งที่อยากจะท�าเต็มที่	 นั่นคือการพัฒนาคน

เล็ก	ๆ	กลุ่มคนเล็ก	ๆ	ทั้งเด็ก	เยาวชน	และ

ผู้ใหญ่ให้มาร่วมกันท�างานดี	 ๆ	 เพื่อพัฒนา

สังคม	ชุมชน”
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ก่อกำรดี อ่ำนที่นี่ เอรำวัณ

 กลุม่เยาวชนก่อการดีเกิดข้ึนในปี	๒๕๕๒	จากการรวมตวักบักลุม่เดก็	ๆ 	ในชมุชน	โรงเรยีน

เอราวัณวิทยาคม	จากนั้นเมื่อท�างานมาระยะหนึ่ง	 ในปี	๒๕๕๕	จึงเปลี่ยนเป็นชื่อสถาบันไทเลย

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 จดทะเบียนเป็นคณะบุคคลเพื่อขยายขอบเขตการรับและ

สร้างสรรค์งาน	ซึ่งจ�าเป็นต่อการน�าเสนอโครงการและขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ

 “เปเล่”	 เริ่มกิจกรรมแรกของกลุ่มเยาวชนก่อการดีด้วยการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	 

เพือ่ท�าความรูจั้กกับเด็ก	ๆ 	และบรบิททางสงัคมของชมุชน	โดยของบประมาณเทศบาลมาจดัค่าย

ให้เด็ก	ๆ	ท�ากิจกรรมร่วมกัน	โดยมีเพื่อน	ๆ	ที่เคยท�ากลุ่มสื่อใสวัยทีนมาช่วยเป็นวิทยากรร่วม

 การของบประมาณจากเทศบาลในครัง้นัน้เริม่ต้นด้วยการไม่รูจ้กัใครสกัคน เพยีงแค่รูว่้า

มีงบพัฒนาศักยภาพตั้งอยู่ โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่น�าไปจัดกีฬาต้านยาเสพติด วันนั้นเขาชวน

เดก็ ๆ  ทีเ่ริม่รูจ้กักนัเป็นกลุม่แล้ว ย้ายไปประชมุท่ีเทศบาลโดยท่ียงัไม่ได้ตดิต่อเทศบาลล่วงหน้า
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 “พอพวกเราไปถงึสกัพกักม็คีนมาถาม

ว่าพาเด็กมาท�าอะไรกัน ผมก็เลยบอกพี่ที่มี

ต�าแหน่งพัฒนาชุมชนว่ามาประชุมและ 

ขอปรกึษาเรือ่งกจิกรรมคา่ย คอืถ้าเทศบาล

มีงบประมาณ แล้วน้อง ๆ เขาอยากท�าแบบ

ค่าย พอจะจัดสรรให้ได้มั้ย ก็ถือว่าเป็นการ

เดินเข้าไปหาโอกาส แล้วเราก็ได้งบมาจัด

ค่ายจริง ๆ”

 หลังจากนั้นเมื่อเข้าปี	 ๒๕๕๓	 “เปเล	่

ก่อการดี”	 ได้รับทุนท�างานจากแผนงาน 

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ขับเคลื่อน

กิจกรรม	“พี่อาสาพาน้องอ่าน”	โดยที่ช่วงนั้น

ผู ้คนในพื้นที่ ยังไม ่รู ้ เลยว ่า	 “จิตอาสา”	 

คืออะไร	เพราะยังไม่มีใครพูดกันถึงประเดน็นี้

ในชุมชน

 “เราท�างานแรกของการส่งเสริมการ

อ่าน	 ใช้ชื่อ	 “โครงการพ่ีอาสาพาน้องอ่าน”	

ชาวบ้านเลยเรียกตดิปากว่า	“พีอ่าสา”	ท�ากัน

สนุกมาก	มีกิจกรรมนิทานเดินทางคาราวาน

หนังสืออยู่ในนั้นด้วย	 ท�าแล้วตอบโจทย์ใน

พื้นที่มาก	เด็ก	ๆ	มีความสุข	มีกิจกรรมอ่าน

นิทานให้น้องฟังในแต่ละชุมชน	 ผู้ปกครอง

ชอบเพราะเหน็การเปลีย่นแปลงของลกูหลาน

แบบชัดเจน	 เด็กได้มีเวที	 มีตัวตน	 และมี

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	ในชุมชนยอมรับเขา	

ผูป้กครองฟีดแบก็มาว่าชอบมาก	ทกุวันเสาร์

ผู้คนชวนกันมาแบบคึกคักมากเลย	แต่พอจะ

ท�าในปีต่อมาปรากฏว่าไม่ตรงกบัยทุธศาสตร์

ของแผนงานฯ	 ในปีนั้น	 เราก็หยุดกิจกรรม

แบบเต็มหลักสูตรไปเพราะว ่าไม ่มี งบ

ประมาณท�า”

 ในปี	 ๒๕๕๔	 แม้ว่ากิจกรรม	 “นิทาน

เดนิทางคาราวานหนงัสอื”	จะไม่มงีบประมาณ
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จากแผนงานฯ	การอ่านเหมือนเคย	แต่เปเล่ไม่ได้หยุดท�ากิจกรรมชวนอ่านทั้งหมด	ตัดสินใจมอง

หางบเพิ่มเติมซึ่งพอได้มาจ�านวนหนึ่ง	 ส�าหรับจัดเป็นกิจกรรมสั้น	 ๆ	๑	หรือ	๒	 วันจบ	ด้วยทุน

ขนาดย่อมประมาณ	 ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐	 บาท	 เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็ก	 ๆ	 และผู้ปกครองได้

สนุกสนานเรียนรู้กัน

 การสร้าง	 “พ่ีอาสาพาน้องอ่าน”	 เริม่ต้นด้วยการอบรมเครือ่งมอืให้พีอ่าสาพาให้น้องอ่านได้	

เช่น	 เทคนิคการเล่านิทาน	 การจัดหนังสือ	 ขั้นต่อมาคือท�าความเข้าใจเรื่องการจัดกระบวนการ 

ในการดูแลเด็ก	ๆ 	หรือแม้แต่เมื่อเจอเด็กซนจะต้องท�าอย่างไร	พฤติกรรมเด็กวัยไหนเป็นอย่างไร	

การแสดงออกรูปแบบต่าง	ๆ	ของเด็กมาจากความต้องการอะไร	และเทคนิควิธีการดูแลเด็ก	ๆ	

เพื่อกระตุ้นให้อยากเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้

 “เรามีห้องสมุดชุมชนพรประเสริฐที่เปิดไว้ตั้งแต่

ปี	๕๓	ครับ	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลาย	ๆ	ฝ่าย	ทั้ง

เยาวชน	ผู้ใหญ่	ก�านัน	นายกเทศมนตรี	ปลัดเทศบาล

ต�าบล	 ที่ส�าคัญเรามีพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	พี่น้องชาวบ้าน	

ที่เสร็จสิ้นภารกิจประจ�าวันแล้วมาร่วมใจช่วยกันสร้าง

ห้องสมุด	ท�าให้ทุกวันนี้หลังจากอบรมแล้วเด็ก	ๆ	เรามี

ห้องสมุดท่ีเราจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์	 เป็นสนามซ้อม

ฝีมือด้วย	เขาจะได้ท�ากิจกรรม	จัดกระบวนการกับเด็ก

จริง	ๆ	ที่มาอ่านนิทานอยู่แล้ว	พอจัดเสร็จเราก็ชวนกัน

มาใช้กระบวนการ	AAR	(After	Action	Research)	ดูว่า

เป็นอย่างไรบ้าง	 ได้ตามแผนที่วางไว้ไหม	 เกิดอะไรขึ้น	
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แล้วสรุปบทเรียนเพื่อท�าต่อไป	ทุกวันนี้เด็ก	 ๆ	ที่เคยเป็นพี่อาสาพาน้องอ่านก็ยังเป็นจิตอาสาท�า

กิจกรรมห้องสมุดให้เด็กเล็ก	ๆ	ในชุมชนอยู่หลายคน”

เอรำวัณ อ�ำเภอรักกำรอ่ำน

 ปี	๒๕๕๗	สถาบันไทเลยฯ	ท�าโครงการอ่านเลยยกก�าลังสุข	ยกระดับสู่อ�าเภอรักการอ่าน	

โดยมเีป้าหมายต้องการเห็นภาพอ�าเภอรกัการอ่าน	ดงันัน้	กลไกการขบัเคลือ่นงานจงึเพ่ิมรปูแบบ

การท�างานกับระดับผู้บริหารฝ่ายนโยบายมากขึ้น	 ทั้งเครือข่ายในระดับท้องถิ่น	 หน่วยงานรัฐ	

องค์กรปกครอง	 และภาคเอกชน	 ส่วนกลไกการท�างานหลักยังคงท�างานผ่านคณะกรรมการ 

เครือข่ายสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับอ�าเภอและระดับต�าบล

 ปัจจัยเอื้อให ้ขับเคลื่อนงานได ้ผลลัพธ ์ที่ดีมาก 

ในปี	 ๒๕๕๗	 คือ	 การได้เชื่อมการท�างานกับนายอ�าเภอ

เอราวัณ	 และผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย	เขต	๒	ที่เป็นกลไกหลักมาช่วยหนุนให้เกิด

อ�าเภอรกัการอ่าน	ส่วนการด�าเนนิการในระดบัปฏบิตักิารยงั

คงท�างานกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 รวมทั้งหมด	 

๑๕	แห่ง	ท�าให้ภาพเครือข่ายในพื้นที่อ�าเภอเอราวัณชัดขึ้น

 ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	 ในเครือข่าย 

ปี	๒๕๕๗	ทางสถาบนัไทเลยฯ	ได้เชญิ	รศ.พญ.นชิรา	เรอืงดารกานนท์	ผูเ้ชีย่วชาญด้านพฒันาการ

เด็ก	 มาพูดคุยและท�าความเข้าใจกับเครือข่ายว่า	 หนังสือนิทานสามารถพัฒนาเด็กได้อย่างไร	 
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จนเกิดความเคลื่อนไหวหลายด้าน	 เช่น	

โรงเรยีนท�าผ้าป่าหนงัสอืเพ่ือระดมหนงัสอืให้

กับเด็ก	โรงเรียนจัดการพัฒนาห้องสมุดของ

ตนเอง	หรือคณะครู	ศพด.	ได้พัฒนาหนังสือ

เล่มเล็กของตนเองเพิ่มขึ้น	ข้อมูลเชิงความรู้

ได้ท�าให้เครอืข่ายพืน้ทีอ่�าเภอเอราวณัได้มอง

เห็นภาพกว้างมากขึ้น

 “เราเชื่อเรื่องประสิทธิภาพของการ

ผลิตสื่อว่าเป็นเครื่องมือส่งเสริมการอ่าน 

เนื่องจากต้นทุนหนังสือเล่มหนึ่งราคาแพง 

แต่ถ้าเราเสริมเทคนิคไอเดียให้ครูน�าไป

ออกแบบผลติสือ่ออกมาใช้งานกบัเด็ก ๆ  ได้ 

ก็สามารถส่งเสริมการอ่านได้รวดเร็วขึ้นใน

ขณะที่เราขาดแคลนหนังสือเล่มจริง ๆ  

ผมเห็นว่าคุณครูเขาก็มีไอเดียหรือท�าแบบน้ี

ตลอดอยู่แล้ว เพยีงแต่ว่าเราจะเติมเรือ่งของ

เนื้อหาที่มันเพิ่มขึ้น เช ่น การส่งเสริม

ลักษณะนิสัยเด็ก การกินผัก การมีวินัย  

การล้างมือ การเก็บของ ก็สามารถเติม 

ลงไปในเน้ือหาของสือ่ทีผ่ลติได้ ผมเหน็ว่าครู

เขาสนุกนะที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้

เหมาะกับเด็ก ๆ ไม่ใช่แค่สอนตามหนังสือ  

ครู ศพด. และครูโรงเรียนมีการเติมเต็ม

ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กซ่ึงเป็นเรื่อง

ส�าคัญท่ีไม่ใช่แค่เลี้ยงให้โตเฉพาะร่างกาย 

แต่เติบโตทางสติปัญญาด้วย”

 “ส่วนพวกรายละเอียดที่ว ่าหนังสือ

สามารถไปส่งเสริมพัฒนาการเดก็ได้อย่างไร	

เราไม่พูดเองเพราะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ	แต่เรา

จัดเวทีแล้วก็เชิญให้หมอนิชรามาพูดให ้

เครือข่ายฟัง	 ซึ่งก็ได้ผลครับ	 ครูจากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	 หลายคนเข้าใจและ

ได้ไอเดยีไปต่อยอดมากมาย	แต่อีกเป้าหมาย

ของผมคืออยากจะให้ผู้บริหารมาฟังด้วย	แต่

ก็ไม่มีเวลามาฟัง	(หัวเราะ)	 ขอบเขตงานป	ี

๕๘	 นี้เน้นการสร้างให้ผู้บริหารหรือหัวหน้า

งานเข้าใจภาพรวมของคุณประโยชน์ที่เขา 

จะได ้ เห็นว ่ากลุ ่มเป ้าหมายของเขากับ 

กลุ ่มเป ้าหมายของเราคือกลุ ่มเดียวกัน	 

เป้าเดียวกัน	 จากน้ันเมื่อระดับ

ผู ้ใหญ่เข้าใจ	 ก็จะเกิดการขับ

เคลือ่นในหน่วยงานของเขาเอง”
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 แม้ว่าผูบ้รหิารจะไม่ได้มาฟังในวนัน้ันตามทีต่ัง้ความหวังไว้	แต่เขาก็ไม่ได้หยดุท่ีจะชงเรือ่ง

ต่อให้ผู้บริหารได้เห็นถึงสิ่งที่โครงการน�าเสนอ	 ปี	 ๕๘	 จึงวางแผนให้มีเวทีประชุมแลกเปลี่ยน 

ค่อนข้างเยอะ	 เพราะอยากมีโอกาสคุยกับผู้บริหารหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เนื่องจากคงต้องใช้เวลา 

ไม่น้อยในการท�าความเข้าใจเป้าหมายเดยีวกนัในการท�างานขบัเคลือ่นสง่เสรมิการอ่านในชมุชน

 ประชุมครั้งแรกเป็นการท�าความรู้จักกันเบื้องต้น	ครั้งที่	๒	ย�้าถึงเป้าหมายร่วมกันในการ

ท�างานเพื่อชุมชน	ส่วนครั้งที่	๓	เปเล่คาดหวังว่าจะเห็นมุมมองเป้าหมายของผู้บริหารได้ชัดขึ้นว่า

หากจะท�าประเด็นขับเคลื่อนส่งเสริมการอ่านในชุมชนได้ส�าเร็จ	จะมีแนวทางอย่างไร

 “ทุกเป้าที่ตั้งไว้ก็ลงมือท�า ติดขัดตรงไหน ผู้บริหารไม่ว่าง ยังไม่รับเรื่อง ปฏิเสธอยู่  

เราก็ลุยต่อไป ท�าซ�้า ๆ  สื่อสารอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราลงมือท�า มันจะมีเวลาของมัน

ในการเติบโต สักวันสิ่งที่เราสื่อสารจะเกิดความเข้าใจตามที่ตั้งเป้าไว้จริง ๆ และเมื่อถึงเป้านั้น 

เราก็ขยับเป้าขยายผลออกไปยังเป้าหมายต่อไป เหมือนขยายพื้นท่ีท�างานท่ีจะสร้างความ

เปลี่ยนแปลงในชุมชนให้เกิดขึ้นเพิ่มอีก”
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 เกอืบปีกว่าผมจะตดัสนิใจเข้าร่วมขับเคลือ่นงานกับ

สถาบันไทเลยฯ เนือ่งจากครั้งแรกที่ได้ฟังคุณกิตติพงษ์พูด

ในที่ประชุม ผมยังไม่เชื่อว่าบริบทชุมชนเราจะท�าให้เป็น

ชุมชนรักการอ่านได้ คือ เชื่อว่าท�าได้จริงแต่ไม่ใช่ในเวลา

สั้น ๆ แค่นั้น แต่จากวันนั้นสถาบันไทเลยฯ ก็ยังเข้ามา

ประชุม มาท�างานในพื้นที่เรื่อยมา คิดว่าก็มีส่วนที่ท�าให้เรา

ท�าความเข้าใจประเด็นร่วมกันได้มากขึ้น

 จนวนัหนึง่ได้เหน็กจิกรรมแสดงละครส่งเสรมิการอ่านเล่านทิานให้เดก็เลก็ฟังของกลุม่

น้อง ๆ จิตอาสา ในวันเปิดศาลาพักรักการอ่านที่ ศพด.ผาสามยอด เป็นกิจกรรมที่สะกด 

ตรึงตราเด็ก ๆ เกือบร้อยคนไว้ได้ เด็ก ๆ นั่งฟังกันตาแป๋ว อายุยังไม่ถึง ๕ ขวบ ก็สามารถ

ตอบโต้ซกัถามเรือ่งราวของนทิานได้เหมอืนกบัผูใ้หญ่คยุกนั ผมเหน็แววตาของเดก็ ๆ  ทีก่�าลงั

จนิตนาการถงึเรือ่งราวในนทิานกป็ระทบัใจมาก ถอืเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัเด็ก ๆ  ของ

ชุมชนเรา

 ผมเห็นว่าถ้าเราสานต่อกิจกรรมนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะท�าให้เด็กเกิดจินตนาการ เกิดความ

รูใ้หม่ ๆ  หรอืกระตุน้ให้เดก็ดงึความรูอ้อกมา โดยผูป้กครองกจ็ะได้ประโยชน์เหล่านีโ้ดยไม่ต้อง

ลงแรงเลย ถ้าท�าให้เด็กรักการอ่านได้ สังคมจะเจริญพัฒนาด้วยกันหมด เด็กวัยนี้ต้องโตมา

กับการอ่าน ไม่ใช่ให้โตกับไม้เรียว”

 ราชประชา ลิตลคร 

นายก อบต.ผาสามยอด อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
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 “ทุกวันนี้ผมพอใจมากนะ กับการ

เคลื่อนงานที่ผ่านมา ตอนนี้เรามีเวทีเล็ก ๆ  

นั่งคุยกับผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสื่อสารเรื่อง

การพฒันาคนในชมุชนด้วยกจิกรรมส่งเสรมิ

การอ่าน ได้เข้าถึงคนที่ดูแลเชิงนโยบาย  

นีเ่ป็นจดุเริม่ต้นทีเ่วร์ิกมากส�าหรบัการท�างาน

พัฒนาชุมชน”

 ด้านอุปสรรคยังมีอยู่บ้างในเร่ืองของ

การท�างานร่วมกบัฝ่ายบรหิารหรอืผูม้อี�านาจ

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในชุมชนที่ 

บางคนยังมองว่าการส่งเสรมิการอ่านในเดก็	ๆ 	

โรงเรียน	ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ประจ�าของเขา

หรือแผนกของเขา	หากเป็นเช่นนั้น	 เปเล่จะ

ลองค้นหาเครื่องมือหรือช่องทางต่าง	ๆ 	ที่จะ

ช่วยให้สามารถเข้าไปท�าความเข้าใจเพิม่เตมิ

ได	้อาจจะผา่นงานหรอืกจิกรรม	หรือผ่านครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)

 หลาย	ๆ	กรณีเขาก็เริ่มต้นท�างานกับ

แผนกปฏิบัติงานส่งขึ้นไปถึงฝ่ายบริหาร	 คือ

พัฒนาศักยภาพคนท�างานก่อน	 สนับสนุน

อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ส่งโอกาสเสริมความรู้ให้	 

จัดกิจกรรมแสดงผลงาน	 เชิญหน่วยงาน 

ข้างนอกมาดงูาน	พาไปน�าเสนองานต่างพืน้ที่	

หรือเชิญออกงานเวทีมหกรรมเพื่อน�าเสนอ

งาน	 จากนั้นฝ่ายบริหารจะเริ่มมองเห็นว่า 

ลูกน้องตนก็มีผลงานที่ดี	น่าสนใจ	การรับฟัง

หรือสนับสนุนก็มีโอกาสสูงที่จะตามมา

 “บางกรณีที่เราประสานงานกับผู้มี

อ�านาจในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ 

แล้วยังไม่ได้ผลตามที่คาดไว้ ก็จะถอยกลับ

มา พยายามมองให้เห็นถึงใจกันและกัน 

เพราะบางทีเขาไม ่รู ้ ว ่าเราคิดอย ่างไร  

มีเจตนาอย่างไร แล้วเราก็อาจไม่เข้าใจเขา 

หรือว่าเข้าใจผิดไปเพราะอารมณ์ เช่น ผมก็

เคยโมโหว่าท�าไมเป็นผู้มีต�าแหน่ง มีอ�านาจ 

มีความรู้ มีทั้งเงิน มีทั้งบุคลากร ท�าไมถึงไม่
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ลงมือท�าประเด็นที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งพอเราพยายามท�าความเข้าใจเขาจริง ๆ 

ก็พบว่าบางกรณีคนคนนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างท่ีท�าได้ตามขอบเขตอ�านาจที่มีอยู่ 

บางรายก็ไม่กล้าท�าอะไรทีแ่ตกต่างจากทีเ่คยปฏบิตักินัมาก่อน เพราะกลวั สตง. (ส�านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน) กลัวทุกอย่างจนไม่กล้าลงมอืท�าอะไรใหม่ ๆ  ผมมองว่าตรงนี้อยู่ที่การตีความ 

ท�าความเข้าใจกับกฎ”

 “ทุกวันนี้ผมพยายามสื่อสารว่า หนังสือ ๑ เล่ม คุณจะมองว่าเป็นแค่วัสดุหรือจะมองว่า

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ส่งมอบประโยชน์ เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

คุณมองได้ทั้งนั้น อยู่ที่จุดมุ่งหมายในการลงมือท�าเพื่อเด็ก ๆ และชุมชนอย่างแท้จริง ทุกเรื่อง 

มันชี้แจงได้หมดเลยว่าคุณประโยชน์ที่เด็กและชุมชนจะได้รับคืออะไรบ้าง”



๙๘
∞ ∞

 “อบต. เรารวม ศพด. ทั้งหมดมาอยู่ด้วยกัน มีเด็ก 

๗๕ คน คิดว่าวัยเด็ก ๒-๔ ปีนี้ ก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้

เรื่องการอ่านได้แล้ว เช่น ให้ได้รู ้จักเปิดหนังสือนิทาน  

ถึงจะยังไม่เข้าใจ แต่ก็จะเกิดจินตนาการจากการดูภาพ 

สีสันในแต่ละหน้า มันคือการอ่านด้วยภาพ เด็ก ๆ ก็จะมี

พัฒนาการเรื่องการจดจ�าภาพและเรื่องราวที่จินตนาการได้

 เรือ่งส่งเสรมิการอ่านของทีน่ี ่แต่เดมิเคยคดิว่าหนังสือนิทานคือต้องให้พ่อแม่พาอ่าน 

แล้วเรากห็วงหนงัสอืเพราะเดก็อ่านแล้วจะฉกีขาด ซึง่ถ้ามนัขาดเรากต้็องซ่อมค่ะ แต่ปัจจบุนั

เราแก้ไขด้วยการให้ครูผลิตสื่อที่สามารถให้เด็กสัมผัสได้ เราก็ให้ใช้งานเต็มที่โดยไม่ต้อง

หวงหนังสือเลย หนังสือนิทานที่ ศพด. เรา ส่วนใหญ่เน้นผลิตเอง ถ้าซื้อก็จะซื้อมาเพื่อดู

หาแนวทางว่ามีอะไรใหม่และเขาผลิตกันอย่างไร เราก็ผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ให้เด็ก ๆ ได้

สัมผัสหนังสือนิทานเล่มนั้นด้วยตัวเอง พอเด็ก ๆ ได้สัมผัสหนังสือแบบสบาย ๆ เขาก็ลด

พฤติกรรมท�าลายหนังสือลงไปด้วยเหมือนกัน”

 กุหลาบ ประรองค�า 

รองปลัด อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ 

อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย



๙๙
∞ ∞

วัฒนธรรมกำรอ่ำน ร่วมสร้ำงให้เป็นนิสัย

 จากมุมคิดของ	“เปเล่”	สิ่งที่เอื้อให้งานส่งเสริมการอ่านที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จ	คือ	

ความร่วมมอืของคนทีเ่ป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Stakeholder)	ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัองค์กร	

เช่น	ครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และครูประจ�าโรงเรียนทั้งประถมและมัธยมศึกษา	ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย	เขต	๒	เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ที่ลงมือท�า	ทุกคนสามารถได้รับ

ประโยชน์เต็ม	ๆ	จากนั้นเมื่อมีผลงานเกิดขึ้นแล้ว	ความร่วมมือเพื่อผลักให้งานส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

ไปอีกก็ขยับมาถึงระดับหัวหน้าส่วน	ระดับบริหาร	ที่จะวางนโยบายสนับสนุนเป็นกลไกขับเคลื่อน

งานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น



๑๐๐
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 “ท�างานมาถงึจดุหนึง่	ผมได้เชือ่มงาน

กับส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาเลย	 เขต	 ๒	 ก็ได้รับผลตอบรับดีมาก

เลยครับ	ผอ.สุภชัย	(ดร.สุภชัย	จันปุ่ม)	ท่าน

เข้าใจการท�างานของพวกเราดี	 เห็นคุณค่า

ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่พวกเราท�า

มาก	และให้การสนับสนุนอย่างดี	เช่น	เรื่อง

วัสดุอุปกรณ์และหนังสือไปตามโรงเรียน

เครือข่าย	 และช่วยการันตีการท�างานของ

สถาบันฯ	 ท�าให้การเคลื่อนงานราบรื่นข้ึน	

ท�าให้มีโรงเรียนอื่น	 ๆ	ที่ยังไม่ได้อยู่ในเครือ

ข่ายขบัเคลือ่นงานกับเราก็ยังสนใจ	ตดิต่อขอ

มาร่วมกิจกรรมด้วย”

 ด้วยประสบการณ์ท�างานส่งเสรมิการ

อ่านกบัเด็กและเยาวชน	กบัครู	โรงเรยีน	และ

ชุมชนมาแล้ว	๖	ปี	“เปเล่”	ยืนยันว่ากิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านจ�าเป็นต้องท�าอย่างต่อเนื่อง

กับเด็ก	ๆ 	เพราะทุกวันนี้สิ่งเร้าที่คอยกระตุ้น

ให้เด็ก	ๆ	มีพฤติกรรมทางลบมีเยอะมากขึ้น

เมือ่ห่างกับเดก็ไปสกัพัก	 เด็กส่วนหนึง่จะหัน

กลับไปอยู่ที่ร้านเกม	 เน่ืองจากเขายังอยู่ใน

ช่วงวัยที่ต้องการกิจกรรมสนุก	ๆ	ท�า

 ห ้ อ งสมุ ดชุ มชนต ้ นแบบที่ บ ้ า น 

พรประเสริฐของเขามีกิจกรรมทุกเดือน	โดย

มรีุน่พีจิ่ตอาสาช่วยกนัดแูลจัดกจิกรรม	พร้อม

กับจุดดึงดูดความสนใจจากเด็ก	ๆ 	คือเมื่อมา

แล้วได้กนิ	เมือ่มาแล้วได้สนุก	เมือ่มาแล้วก็ได้

เจอเพือ่น	ๆ 	พี	่ๆ 	เลีย้งดอูย่างด	ีหรอืวันดคีนืดี	

เปเล่จัดให้มีค่ายอบรม	เด็ก	ๆ 	ก็สนุกสนานที่

ได้เจอเพือ่นใหม่	ซึง่หลงัจากเดก็	ๆ 	ได้ไปครัง้

แรกแล้ว	พอเกดิการอบรมครัง้ที	่๒	หลายคน

จะขยับตัวมาช่วยหยิบจับอุปกรณ์และเป็น

ผูน้�ากจิกรรมบางส่วน	สิง่ทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นการ

เรียนรู้และพัฒนาของเด็ก	ๆ	

 มุมมองการขับเคลื่อนงานส่งเสริม

วัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชนของ	

“เปเล่”	และสถาบนัไทเลยถอืเป็นงานระยะยาว	

ไม่สามารถท�าให้จบสั้น	ๆ 	ภายในปีหรือ	๒	ปี	

แต่สถานการณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชน

ปัจจุบันในเรื่องการสนับสนุนเงินทุนตอนนี้



๑๐๑
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น้อยมาก	ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ได้ทุนปีต่อปี	จ�านวนงบประมาณเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	บางองค์กรก็ต้อง

จัดกิจกรรมพิเศษเป็นงานที่เป็นทุนให้ท�างานต่อยอดเช่นเดียวกับสถาบันไทเลยฯ	ของเขา	 ซึ่งยัง

ค้นหาช่องทางในการสร้างรายได้เพื่อเป็นทุนในการท�างานให้ต่อเนื่อง

 “ที่สถาบันฯ	ช่วงปี	๒๕๕๖-

๒๕๕๗	 มีทีมอาสาสมัครอยู่กับเรา

เยอะและยาวสุดตั้งแต่	ม.	๔-ม.	๖	

ท�าให้เรารบังานอบรมเพือ่พฒันาได้

หลากหลาย	 ทั้งส่งเสริมการอ่าน	

พัฒนาศักยภาพเด็ก	 ท�าให้องค์กร 

มรีายได้ท้ังจากงานพเิศษอืน่	ๆ 	เช่น	

การจัดอบรม	การจดักจิกรรมแสดง

งานต่าง	ๆ 	มาสมทบทุน	พอมาช่วง

ปี	 ๕๘	 เด็ก	 ๆ	 เรียนจบออกนอก

พื้นที่ไปเรียนต่อ	ไปท�างาน	เราก็เคลื่อนขยับงานของเราแบบค่อยเป็นค่อยไปกับทีมงานที่มีอยู่”

 แนวทางการท�างานส่งเสรมิการอ่านของสถาบนัไทเลยฯ	ในแต่ละปีต้องดจูากยทุธศาสตร์

ของแผนงานฯ	การอ่าน	แล้วกลบัมาตรวจสอบว่าพืน้ทีต่นมศีกัยภาพท�าอะไรได้บ้าง	ค้นหาในส่วนที่

สามารถประยกุต์ให้สอดคล้องกบับรบิทพืน้ที	่ถ้าตรงกนักว็างแผนลงมอืท�า	แต่ถ้าพืน้ทีย่งัไม่พร้อม

กห็ยุดไว้ก่อน	เช่น	ปีหนึง่ทีแ่ผนงานฯ	มเีป้าหมายอยากท�างานร่วมกบั	อสม.	แต่ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ

งานของสถาบันฯ	 ยังไม่พร้อม	 จึงเว้นวรรคการรับทุนสนับสนุนการท�างานไว้ก่อน	 โดยใน

สถานการณ์จริงแม้ว่าจะไม่ได้ทุนในแผนระยะปี	 แต่เขาก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเล็ก	 ๆ	



๑๐๒
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น้อย	ๆ	ท�ากับเด็ก	ๆ	ในชุมชนอยู่เป็นระยะ	แล้วค่อย	ๆ	คิดหาช่องทางประยุกต์ตัวงานให้เกิดขึ้น

แบบนอกกรอบเดิมได้

 ความตัง้ใจและมุง่มัน่ของจติอาสาทีต้่องการพฒันาบ้านเกดิ	สร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน

ให้เกดิขึน้ยงัมอียู่อย่างต่อเนือ่ง	ไม่ว่าจะเป็น	เด็ก	คร	ูผูป้กครอง	เจ้าหน้าทีท้่องถ่ิน	แต่งบประมาณ

ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมยังคงเป็นเรือ่งที่ไม่แน่นอน	ก�าลงัแรงม	ีแต่อาจขาดปัจจยัหากไม่มหีน่วยงาน

สนับสนุน	เขาจึงเชื่อในการผลักดันให้เกิดนโยบายจากภาครัฐ	เพื่อผลดีกับชุมชนในระยะยาว

 “สวัสดิการหนังสือ คือ รัฐหรือท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณหรือจัดสรรหนังสือให้เป็น

หนังสือดี ๆ  และฟรีให้เด็ก ๆ  เข้าถึงหนังสือได้ หรืออาจเป็นนโยบายแม่ลูกอ่อนจะต้องมีหนังสือ

อย่างน้อย ๕ เล่ม ใครที่คลอดจะต้องมีหนังสือให้ หรือการจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน ชุมชนต้อง

มีมุมหนังสือที่เด็กเข้าถึงได้โดยการสนับสนุนจาก อบต. (องค์การบริหารส่วนต�าบล) หรือท้อง

ถิ่น เป้าหมายถัดไปในการท�างานส่งเสริมการอ่าน ผมก็อยากผลักดันให้ท้องถิ่นซื้อไอเดียนี้แล้ว

ก็จัดสรรงบประมาณตั้งไว้เพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”

 “เปเล่”	มีความเช่ือว่าคนจ�านวนมากชอบอ่าน	เพยีงแค่ว่าจะอ่านจากช่องทางไหน	กจิกรรม

ที่กลุ่มไทเลยท�าในปัจจุบันคือส่งเสริมให้กลุ่มเด็กที่ก�าลังเติบโตสนใจการอ่าน	 สามารถอ่านออก

เขียนถูกต้อง	สามารถสืบค้นหาข้อมูลต่าง	ๆ	จากแหล่งอื่นได้ด้วย	เพราะปัจจุบันข้อมูลหาได้จาก

หลายแห่ง	ห้องสมุดเป็นระบบ	Digital	online	วทิยานพินธ์อยูบ่นเวบ็ไซต์	คนไม่ต้องเดนิเข้าห้องสมดุ

แล้วก็ได้	 เพียงแต่ต้องกระตุ้นให้เด็ก	 ๆ	คิดต่อว่าการเรียนรู้	 การอ่าน	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

หลายช่องทางจริง

 ในขณะที่คิดหาช่องทางเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไดก้้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ผ่าน



๑๐๓
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การอ่าน	ลงมือท�าร่วมกับเพื่อนพี่น้องในบ้านเกิดอย่างสนุกสนาน	ยังมีเป้าหมายสุดท้ายของการ

ท�างานพัฒนาสังคมประเด็นสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนที่	“เปเล่”	คาดหวังไว้

 “ผมอยากนอนอ่านหนังสืออยู่บน

เปลทีบ้่านครบั นัน่หมายถงึ การขบัเคลือ่น

งานส่งเสรมิวฒันธรรมการอ่านเกดิขึน้จน

เราวางมอืได้แล้ว ผมเชือ่ว่าวฒันธรรมการ

อ่านสร้างได้ อาจต้องใช้เวลา แต่มันเป็น

ไปได้ทีว่นัหนึง่ในสงัคมเรา ทกุคนในชมุชน

ก็มีวัฒนธรรมการอ่านตามรสนิยมความ

ชื่นชอบของแต่ละคน พื้นที่สามารถขับ

เคลื่อนส่งเสริมการอ่านกันเองได้ ถึงอาจ

ไม่ใช่หมดทุกคนในชุมชนที่จะอ่าน เพราะการอ่านมันเป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคล  

เป็นจริตส่วนบุคคล คนชอบอ่านก็จะอ่านอย่างมีความสุข”

 ทุกกิจกรรมพัฒนาสังคมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าของสถาบันไทเลยในวันนี้ ยังคงมุ่งเน้น

การลงมือท�าด้วยความสนุกร่วมกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าผลลัพธ์ในแต่ละช่วงจะสมบูรณ์ตามที่ตั้ง

เป้าหมายไว้หรือไม่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ การถอดบทเรียน

และลงมือท�าต่อเนื่องเรื่อย ๆ จนกว่าจะส�าเร็จ 

 เพื่อเป้าหมายสุดท้ายของเขา “นอนอ่านหนังสืออยู่บน

เปลที่บ้านตัวเอง” 
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= Growth Mindset =
- การถูกปฏิเสธครั้งแรกไม่ใช่จุดจบ ยังมีช่องทางเดินอยู่อีกเสมอ

- เมื่อรู้ว่ามีโอกาสอยู่ตรงไหน ให้เดินไปหา แล้วเราจะได้รับมัน

- ทุกสิ่งที่ลงมือท�าเต็มที่แล้ว มีระยะเวลา 

 ของผลส�าเร็จ จงวางใจและเฝ้ารอ

- กิจกรรมรณรงค์ต้องท�าต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับเด็กเยาวชน

บทสัมภำษณ์พิเศษ 

ดร.สุภชัย จันปุ่ม 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต ๒ (ผอ.สพป.เลย เขต ๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) คนส�าคัญที่มีส่วนสนับสนุนในการขับ

เคลื่อนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

สาเหตทุีเ่ข้าร่วมผลกัดนังานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน

กับสถาบันไทเลยฯ

 “ผมได้ยนิชือ่สถาบนัไทเลยมาก่อนหน้าทีผู้่อ�านวยการ 

สถาบันฯ (เปเล่) จะเข้ามาคุยกันด้วยซ�้าไป รู้ว่าเป็นองค์กร
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ท�างานเพ่ือพัฒนาเยาวชนในจังหวัดเลย 

โดยเฉพาะพืน้ทีเ่อราวณัซึง่เป็นภมูลิ�าเนา

ของกิตติพงษ์ (เปเล่) ดังนั้น พอเขามา

พูดคุยเรื่องการส่งเสริมการอ่านมันก็

สอดคล้องกับนโยบายของเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาอยู ่แล ้วในการที่จะแก ้ป ัญหา

นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็น

เรื่องส�าคัญ เราต้องท�าให้นักเรียนอ่าน

ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ถ้าเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวของการจัดการ

ศึกษา ฉะนั้น เมื่อเขาขายแนวคิดการร่วมมือกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านหนังสือ  

มนักเ็ป็นการจดุประกายความคิดทีต่รงกนั ผมถอืว่ากติติพงษ์เข้ามาขายตรงจดุ ตรงความต้องการครับ 

ผมซื้อเลย (หัวเราะ) เมื่อทิศทางเป้าหมายตรงกัน ก�าหนดการร่วมมือกันจริง ๆ ก็เกิดขึ้น”

สถานการณ์การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นอย่างไร

 “ช่วง ๒-๓ ปีก่อนนี้ทุกฝ่ายก็ท�างานตามปกติ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านในวัน

ภาษาไทย วนัสุนทรภู ่ประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง แสดงละคร ยงัอยูใ่นระดบัธรรมดา ไม่ได้เข้มข้น

เหมอืนทกุวนันีท่ี้มกีารสนบัสนนุเรือ่งวสัดุ อปุกรณ์ หนังสอื สือ่อ่าน จากโครงการฯ ของสถาบนัไทเลย 

แน่นอนว่าเมือ่มเีครือ่งมอืมากข้ึน การด�าเนนิการกจ็ริงจงัในระดับเข้มข้นมากยิง่ขึน้ และความร่วมมอื

ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน แต่ยังหมายรวมถึงท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การที่จะด�าเนินงานเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน มันก็เลยเกิดพลัง

 สถาบนัไทเลยเข้ามาท�างานตรงนีด้้วยใจ มนัเกดิจากแรงบนัดาลใจทีอ่ยากเหน็เดก็ในชุมชนใน
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ท้องถิน่ของเขาอ่านออก เขยีนได้ มกีารพฒันา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อมันเกิด

จากการท�างานด้วยหัวใจ มันก็ท�าได้เต็มท่ี 

โรงเรยีนเองก็ให้ความร่วมมือเตม็ที ่ทัง้ผูบ้รหิาร

โรงเรยีนให้การส่งเสรมิสนบัสนนุ ครกูเ็ปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมทัง้เรือ่งการสอนและให้การช่วยเหลอื

เด็กที่มีปัญหาในเรื่องการอ่าน การเขียน และ

ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 

ขับเคลื่อนไปด้วยกัน เช่น องค์กรท้องถิ่น  

เม่ือเป็นการเดินหน้าไปทั้งองคาพยพ มันก็จะ

เกิดการเปลี่ยนแปลง”

ระดับเข้มข้นที่กล่าวมา จ�าเป็นต่อการ

พัฒนาการอ่านเขียนของเด็ก ๆ 

 “อย่าลมืว่าเราจดัการศกึษามาไม่รูกี้ร้่อยปี

แล้วใช่ไหมครบั แต่ก็ยงัเจอปัญหาเดก็อ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้มาโดยตลอด แต่ถ้าเราท�างานกัน

อย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง เด็กต้องอ่านและ

เขียนได้ ๑๐๐% ซึง่เกิดผลลพัธ์ขึน้จรงิ ทางเขต

มโีครงการภาษาท้าประลอง ให้โรงเรยีนทีพ่ร้อม

ติดต่อมา เขตฯ จะน�าเครื่องมือไปทดสอบการ

อ่านเขียน ถ้า ป. ๑ อ่านออกทั้งชั้นเรียนก็มอบ

เกียรติบัตรให้กับครู แต่ถ้าอ่านได้ทุกคนใน

โรงเรียนกจ็ะมอบโล่รางวลัให้โรงเรียน จดัพธิมีอบ 

มีเงินรางวัลให้โรงเรียนด้วย

 ยกตัวอย่าง โรงเรียนบ้านเอราวัณไป

เยี่ยมนักเรียนในโอกาสประชุมประจ�าเดือน 

ผู้บริหาร ผมก็ทดสอบช้ัน ป. ๑ เพราะเป็น

นโยบายของกระทรวง ผลคือเด็ก ป. ๑ อ่าน

ออกเขียนได้ทุกคน รวมถึงเด็กพิเศษก็สามารถ

อ่านออก เขียนได้ แต่งประโยคได้ ผมเอาบัตร

ค�าที่เป็นกระดานแม่เหล็กมาสลับที่กัน สะกด

และอ่านได้หมด ซ่ึงโรงเรียนบ้านเอราวัณก ็

ถือเป็นโรงเรียนหลักในโครงการฯ ของสถาบัน 

ไทเลยฯ ด้วย”

การร่วมทางเดินสายเดียวกันเพ่ือสร้างการ

อ่านออกเขียนได้

 “สิ่งที่ผมท�าคือ เมื่อสถาบันไทเลยฯ มี

การจดักจิกรรม ผมจะไปร่วมงานทกุครัง้ การที่

ผมซึง่เป็นสญัลกัษณ์ขององค์กรไปร่วมงาน นัน่

แสดงว่าเขตฯ การศกึษาร่วมด้วยกบัโครงการนี้
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นะ ผมทั้งไปปรากฏตัว ร่วมงาน และพูดคุย  

ท�าทุกอย่างที่ท�าได้ มันเป็นเชิงสัญลักษณ์ 

(หวัเราะ) ถงึแม้ว่าเราไม่ได้ไปบงัคบัว่าโรงเรยีน

คุณต้องท�านะ แต่เราก็ไปยินดีกับการน�าเสนอ

กิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก เพราะที่น่าสนใจคือ 

ทกุงานของสถาบนัไทเลยฯ จะให้เดก็มีส่วนร่วม

ตลอด ไม่ใช่ว่าเวลาน�าเสนอให้ครูมาพูดอย่าง

เดียว แต่เด็ก ๆ จะได้มาเป็นตัวเดินเรื่อง อ่าน

ปฏิญญาที่ตกลงท�างานขับเคลื่อนประเด็น 

ส่งเสริมการอ่านร่วมกัน แล้วก็มอบให้กับ 

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อตกลงร่วมกัน ส�าหรับ

เราเมื่อร่วมข้อตกลงกันแล้วก็ต้องท�าให้เต็มที่ 

เด็ก ๆ  มายื่นให้กับมือ ถ้าผู้ใหญ่อย่างเราไม่ท�า

อะไรเลยมันก็น่าอายเด็ก

 ผมเชื่อว่าที่ผู ้อ�านวยการหรือคุณครู

แต่ละโรงเรียนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย 

เพราะเห็นความส�าคัญเรื่องการอ่านอยู ่แล้ว 

เพียงแต่เม่ือก่อนยังไม่มีใครมากระตุ ้นหรือ 

ส่งช่องทางให้ แต่พอเห็นสถาบันไทเลยฯ กับ

เขตฯ การศึกษาเข้ามาแอ็กชั่นด้วย ก็เลยดูม ี

เส้นทางที่มันชัดเจนในการลงมือท�ามากขึ้น

 ส่วนท่ีผมไปร่วมงานกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านด้วยตัวเอง เพราะมันเป็นงานนโยบาย

ทีเ่ราอยากจะเหน็ผลส�าเรจ็เกดิขึน้ ผมเชือ่ว่าถ้า

งานใดที่ผู้บริหารหน่วยงานไม่ให้ความส�าคัญ 

ความส�าเร็จก็จะน้อยกว่าที่ควรจะได้ มันเป็น

ธรรมชาตขิองข้าราชการส่วนหนึง่อยูน่ะ (หวัเราะ) 

เราจะต้องไปให้ก�าลังใจซึง่กนัและกนั ให้ก�าลังใจ

สถาบนัไทเลยฯ ทีเ่ขามาช่วยเราท�างาน และไป

ให้ก�าลังใจผู้อ�านวยการและคุณครูที่เขาก�าลัง

ท�างานอย่างจริงจังเข้มข้นครับ”

เมื่อภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนท�างาน 

ร่วมกัน

 “สถาบันไทเลยฯ เป็นภาคประชาสังคม

ทีม่คีวามปรารถนาด ีไม่ได้เป็นกลุม่ทีม่าต่อต้าน

ทุกเร่ือง แต่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้ามา

เพื่อช่วยเหลือสังคมและมีเป้าหมายอยู่ที่การ

พัฒนาเด็ก ๆ  ดังนั้น ใครก็แล้วแต่ที่มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาเด็ก ผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ 

อ้าแขนรับ ซึ่งก็ไม่ใช่มีแต่สถาบันไทเลยฯ ยังมี

อกีหลายมลูนธิทิีค่อยมาช่วยเหลอืดแูลเกีย่วกบั
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เด็ก ๆ ในพื้นที่เขตฯ นอกจากไม่ปิดกั้นแล้ว ผมยังแสวงหาด้วย ไม่ใช่รออย่างเดียว หาว่าจะมีองค์กร

ไหนที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องนี้ เช่น เรื่องสุขภาวะทางเพศ การป้องกันท้องไม่พร้อม ถือเป็นการเสริม

สร้างทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนลูกหลานของเรา

 ผมเติบโตมาจากการเป็นครูผู้สอน เข้าใจหัวอกของคนเป็นครู ผมเช่ือว่าครูส่วนใหญ่ก็อยาก

เห็นเด็กของตัวเองอ่านออกเขียนได้อยู่แล้ว ดังนั้น ผมจึงพร้อมเปิดรับทุกแนวคิดหรือทุกองค์กรที่มี 

จุดมุ่งหมายเดียวกัน พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เพราะถ้าปิดกั้นหรือปฏิเสธก็เหมือนกับแก้วที่คว�่าไปแล้ว 

ไม่มีวันจะรับน�้าฝนได้แม้แต่เม็ดเดียว โอกาสที่จะพัฒนาไม่มีเลย ผมคิดอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่ผู้บริหาร 

ที่ดีที่สุด ไม่ใช่ผู้บริหารที่เก่งที่สุด เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอ ที่ส�าคัญคือมุมมองของเราก็มุมหนึ่ง  

คนภายนอกหรอืองค์กรเอกชนก็มองอีกมุมหน่ึง ซึง่เมือ่เราเปิดรับความเปลีย่นแปลงย่อมเกดิขึน้เสมอ”

= Growth Mindset =
- หากไม่อยากหยุดอยู่กับที่ แม้จะเป็นผู้บริหาร ก็ต้องเรียนรู้อยู่เสมอ

- คว้าโอกาสไว้เสมอ เมื่อมันเดินทางมาอยู่ตรงหน้า

- หาแนวร่วมในการท�างาน ท�าให้ส�าเร็จ 

 แบบประหยัดเวลาและพลังงาน



ณวพลภ์ บุญอาษา

อ่านสร้างสุข



ส่งต่อโอกำส สื่อสำรควำมรู้ :
“หัวหน้ำพงษ์” กุฉินำรำยณ์

วัฒนธรรมจิตอำสำ วัฒนธรรมกำรอ่ำน วัฒนธรรมกำรให้

 “ความย่ังยืนต้องฝากไว้กับพื้นที่ เราเป็นแค่ 

คนจุดประกาย วันหนึ่งเราก็ต้องไปที่อื่น”

 “ณวพลภ์	 บุญอาษา”	 ประธานศูนย์พัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวต�าบลเหล่าใหญ่	อ�าเภอ

กฉุนิารายณ์	จังหวดักาฬสนิธุ	์กล่าวยนืยนัว่าวางตวัเอง

ไว้เพียงท่ีบทบาทของผู้จุดไฟฝันต้นทางของการท�างาน

พัฒนาชุมชน

 อ�าเภอกุฉินารายณ์	เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ

ท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน	 ซึ่งได้

ผลลพัธ์จนเกดิแหล่งอ่าน	เกดิวฒันธรรมการอ่านเสรมิสร้าง
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พัฒนาการเด็กเล็ก	๐-๖	ปีในพื้นที่เป้าหมาย	ด้วยก�าลังแรงกาย	แรงใจของจิตอาสาจากภาคการ

ศึกษา	ภาคสาธารณสุข	ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาคประชาชน

 “พงษ์-ณวพลภ์”	 เป็นแรงก�าลังส�าคัญของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่าน	 ผ่านการ 

รบัทนุท�างานโครงการ	ภายใต้การด�าเนนิงานของศูนย์พฒันาศกัยภาพการเรยีนรูค้รอบครวัต�าบล

เหล่าใหญ่	องค์กรสาธารณประโยชน์ทีเ่ขาตัง้ขึน้เพือ่ท�างานด้านพฒันาสงัคมในพืน้ทีบ้่านเกดิของ

ตนเอง	หลังจากออกเดินทางไปสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาให้กับชุมชนต่าง	ๆ	มากมาย

ทั่วประเทศภายใต้การท�าโครงการเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว

 เขาคลุกคลอียูกั่บกระบวนการเรยีนรูด้้านคณุภาพชีวติและสายสมัพนัธ์ของครอบครวัอยู่

หลายโครงการนานนบัสบิปี	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบักจิกรรมเวทเีรียนรูข้องพ่อแม่ทีมุ่ง่ส่งเสรมิการ

เรยีนรูต่้อการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั	ช่วง	๐-๖	ปี	ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	

ด้วยเทคนิคเล่านิทาน	อ่านหนังสือ	และเล่นกับลูก	ส่งผลให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการท�างานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวของเขา มีฐานที่แน่นมาเป็นทุนเดิม ก่อนเข้ามาท�างาน

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านกับชุมชนอย่างเต็มที่ในเวลาต่อมา

 “โครงการครอบครัวเข้มแข็ง” ท�าให้เขาค้นพบว่า การเลี้ยงลูกตามช่วงวัยนั้นให้ผลลัพธ์

ที่ดีกับพัฒนาการเด็กมาก รวมทั้งได้ความชัดเจนของหลักคิดเกิดขึ้นในครอบครัว

 “โครงการของสายใยรัก” ท�าให้เขาค้นพบว่า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็น Key 

Success น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กและครอบครัว

 ตลอดระยะเวลาการท�างานประเด็นเด็ก	เขาพบว่า	การสร้างเด็กให้เติบโตมีคุณภาพชีวิต

ทีด่นีัน้สามารถท�าได้โดยความร่วมมอืของผูค้นหลากหลายฝ่าย	ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง	อาสาสมคัร



๑๑๒
∞ ∞

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	รวมทั้งครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	ที่เขายึดโยงไว้

เป็นหัวใจแห่งการท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวถึงปัจจุบัน

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวต�าบลเหล่าใหญ่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์	

ได้รบัเงนิทนุท�างานจากการน�าเสนอโครงการพเิศษเป็นครัง้คราวจากหน่วยงานทีเ่ปิดให้ทนุท�างาน

ด้านพัฒนาสังคม	เช่น	สสส.	และแผนงานต่าง	ๆ	ภายใต้การก�ากับดูแลของ	สสส.	หรือหน่วย

งานราชการภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	(พม.)	

หรือหน่วยงานเอกชนต่าง	ๆ 	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	เรื่อยมากับหลายโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว	จนมีเครือข่ายคณะครู	ศพด.	ท�างานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นในบทบาทวิทยากร

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าน	เล่า	เล่นกับลูก

 “พงษ์-ณวพลภ์” ยืนยันว่า	คณะครู	ศพด.	จิตอาสากว่า	๑๐	ชีวิต	เป็นเรี่ยวแรงก�าลังใน

การพัฒนาเด็กและครอบครัวตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน	 และทุกวันนี้สนิทชิดเช้ือเสมือนหนึ่งเป็น

ครอบครัวเดียวกัน	ท�างานด้วยความสนุกสนาน	หวังผลเพียงให้เด็ก	ๆ	ในชุมชนได้มีพัฒนาการ 

ที่เหมาะสมกับวัย

 กระท่ังปี	๒๕๕๕	“ณวพลภ์”	หรอืทีค่ณะคร	ูศพด.	จติอาสาเรยีกกนัว่า	“หวัหน้าพงษ์”	ตดัสนิใจ

เปิดหน้าต่างอกีบานให้อ�าเภอกุฉนิารายณ์	ด้วยการท�าโครงการสร้างเดก็กาฬสนิธุฉ์ลาด	ด้วยการ

ส่งเสริมการอ่านปี	๑	จากทุนสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	พร้อม	ๆ	กับ

เริม่ต้นพลกิชวีติของคนท�างานรับค่าตอบแทนในร่มเงาองค์กรใหญ่	เลอืกกลบับ้านลงหลกัปักฐาน

หาทุนส�าหรับท�างานที่ตนรักในจังหวัดกาฬสินธุ์แผ่นดินบ้านเกิด

 เครอืข่ายหลาย	ๆ	คนท่ีเขาเคยท�างานด้วยในบ้านเกดิตัง้แต่ปี	๒๕๔๗	ยนิดส่ีงมอบความร่วม



๑๑๓
∞ ∞

มอืให้เขาด้วยความเตม็ใจ	โดยเฉพาะคณะคร	ูศพด.	ทีเ่ป็นหวัใจส�าคัญแห่งการท�างานพฒันาเดก็	ๆ 	

วยั	 ๐-๖	 ปี	 ซึง่อาสาเข้าร่วมเป็นคณะท�างานส่งเสรมิการอ่าน	 โดยใช้เวลาในวันหยดุงานร่วมกนั 

ลงแรงท�ากิจกรรมตามแผนโครงการฯ	ซึ่งมีเป้าหมายท�างาน	๒	ปีแรกส�าหรับส่งเสริมการเรียนรู้	

สร้างความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ช่วงแรกเกิด	-	๖	ขวบ	ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจ�านวน	 ๑๖	 แห่งของอ�าเภอกุฉินารายณ์	 ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ 

ผู้ปกครอง	 ด้วยการส่งเสริมการอ่านหนังสือและกระบวนการที่หลากหลาย	 เช่น	 การเล่านิทาน	

การเล่นกับลูก	 การผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน	 การพัฒนา

ศักยภาพกลไกความร่วมมอืของเครอืข่ายผูป้กครอง	ครูปฐมวยั	

ครู	 ศพด.	 อสม.	 เด็ก	 เยาวชน	 ผู้น�าชุมชน	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานภาคีส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน
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 “หัวหน้าพงษ์” บอกว่า แม้จะไม่มีโครงสร้างองค์กรส�าหรับคณะท�างานส่งเสริมการอ่าน

อย่างเป็นทางการ แต่ทุกคนก็ท�างานเต็มที่ตามศักยภาพที่แต่ละคนถนัด ท�าให้ผลลัพธ์ในการ

ขับเคลื่อนงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

 “คณะท�างานทุกคนมีหัวใจของความเป็นจิตอาสาจริง ๆ เพราะไม่ได้มีเงินเดือน ต้องใช้

วนัหยดุหรอืเวลาหลังเลกิงานมาประชมุ มาท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ถงึจะมีค่าตอบแทนบ้างก็เป็นเพียง

ค่าน�้ามันรถ บอกได้เลยว่าทุกคนมาด้วยใจจริง ๆ ซึ่งพอคนลงมือท�าด้วยความตั้งใจจริง ผลที่

ออกมามันก็ดีตามที่ตั้งใจไว้เลย”

หอบควำมรู้กลับสู่บ้ำนเกิด

 “ณวพลภ์” เรียนจบด้านการจัดการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 

เร่ิมเป็นอาสาสมัครงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมต้ังแต่สมัยเรียน เขาเล่าว่ามีกี่งานชุมชน

ที่ไปได้ เขาขอไปหมด เพราะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เมื่อมีเวลาว่างช่วงจันทร์-ศุกร์ จึงก้าวเท้า

เข้าไปอาสาร่วมทุกกิจกรรมที่ชอบ ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วเขาเลือกเรียนการจัดการ

เพราะอยากไปนั่งท�างานออฟฟิศ

 แต่สิง่เกดิข้ึนในชวีติจรงิหลงัจากเรยีนจบคอื เขาตดัสนิใจ

เข้าท�างาน “บัณฑิตอาสา”

 และวันนั้น วันแรกที่ก้าวสู ่การเป็น “บัณฑิตอาสา”  

น่าจะเป็นการปิดฉากการนัง่โต๊ะท�างานออฟฟิศของ “หวัหน้าพงษ์” 

อย่างเป็นทางการ
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 “ตอนนัน้มกีระแสว่าคนทีเ่รยีนจบต้อง

วิ่งเข้าไปท่ีกรุงเทพฯ	 เพราะจะท�างานได ้

เงินเดือนเยอะ	ทัศนคติของเราก็สวนกระแส	 

มาคิดว่า	 อ้าว	 แล้วใครจะท�างานพัฒนาใน

ระดับชุมชนล่ะ	 แล้วถ้าเราจะท�าต้องไปท�า 

กับใคร	ตั้งค�าถามแล้วคิดหาทางไป	แล้วก็ได้

ท�างานชุมชนมาเรื่อย	ๆ	จนผมพบว่าสุดท้าย

มันมีความเป็นชุมชนอยู่ในทุกที่ น่ันแหละ	 

เราต้องมองให้เห็น”

 จนวันหนึ่ งได ้พบกับ	 “ครูแอร ์ - 

สพุรรณทพิย์	ประทมุทา”	ครศูนูย์พฒันาเด็กเลก็	

(ศพด.)	 บ้านสามขา	 สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	(อบต.)	สามขา	ซึ่งท�าวิทยุชุมชน

อยู่	 จึงได้โอกาสท�าวิทยุชุมชนที่กุฉินารายณ์

ในบทบาทสื่อมวลชนท้องถ่ิน	 เม่ือองค์กร 

รักลูกลงพ้ืนที่ส�ารวจท�าโครงการอบรมใช้

เคร่ืองมอืท�าวจัิยชมุชน	จงึได้ตดิต่อพดูคยุกัน

กระท่ังได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่

ประสานงานระดับพ้ืนที่	 รับผิดชอบงาน	 

๖	ต�าบล	ใน	๔	อ�าเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์	

กระทัง่ขยบัตวัเข้าไปท�างานโครงการเล่านิทานฯ	

ขององค์กรรกัลกู	รบัผดิชอบงาน	๑๐	จงัหวัด

ภาคอสีาน	อกีเป็นระยะเวลารวม	๕	ปี	ก่อนจะ

ตัดสินใจกลับมาท�างานพัฒนาชุมชนที่บ้าน

เกิดกุฉินารายณ์

 “เป้าหมายตอนทีค่ดิออกจากงานกลบั

มาอยู่กาฬสินธุ์	วางรากฐานไว้ส่วนหนึ่งในใจ

คือ	 เตรียมเขียนโครงการตามที่ เรามี

ประสบการณ์	 เช่น	 เขียนโครงการขอทุน

จงัหวัด	ขอทนุ	พมจ.	(ส�านกังานพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)	 สสส.	

(ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้าง

เสรมิสขุภาพ)	กม็หีลายองค์กรทีเ่คยร่วมงาน

ด้วย	 อีกส่วนหนึ่งคือเป็นลูกคนเดียว	 ก็เป็น

ห่วงแม่กับยาย	 คิดแล้วได้ข้อสรุปว่าถ้ากลับ

มาอยู่บ้าน	 อย่างน้อยเราก็ช่วยเหลือพายาย

ไปหาหมอได้	 แม่ก็อยากให้กลับมาอยู่ด้วย	

เมื่อก่อนเขาเห็นเราสะพายกระเป๋าออกจาก

บ้านไปท�างาน	ก็ยังบอกว่าถ้าล�าบากก็มาอยู่

บ้านเราก็ได้นะ	(หัวเราะ)	แต่ตอนนั้นยังรู้สึก
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ว่าเดินทางเหนื่อยก็ยังได้ตังค์มากหน่อย	 แต่ก็คิดอยู่ตลอดว่าถ้ามีช่องทางอื่นที่กลับมาอยู่บ้านได้

ก็จะมา”

 วันหนึ่งในปี	 ๒๕๕๔	 ช่องทางท่ีเขามองหาก็มาถึง	 เมื่อรู้ข่าวการเปิดให้ทุนท�างานระดับ

ชมุชนของแผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	ซึง่ตรงกบัความต้องการทีอ่ยากท�างานเกีย่วกบั

การอ่าน	จงึเขยีนโครงการเสนอ	และได้รบัอนมัุตใิห้ท�าโครงการในปี	๒๕๕๕	ช่วงนัน้เขายงัท�างาน

เป็นฟรีแลนซ์โครงการเล่านิทานฯ	 ขององค์กรรักลูก	 ซึ่งเร่ิมมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๒	 ควบคู่ไปด้วย 

จนจบลงในปี	๒๕๕๗	นบัเป็นเวลากว่า	๒	ปี	ทีเ่ดินทางไปกลบัระหว่างกาฬสนิธุแ์ละอกี	๑๐	จงัหวัด

ภาคอีสานที่รับผิดชอบงาน	รวมถึงกรุงเทพฯ	ต้นทางของการด�าเนินงานทั้งหมด

 “ช่วงเริ่มงานการอ่าน	ผมได้หนังสือส่วนหนึ่งมาจากโครงการเล่า

นิทาน	อ่านเล่นกับลูก	ของสายใยรัก	เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทาน	

ซึง่ผมได้ไอเดยีจากโครงการนีม้าต่อยอดท�างานกบัแผนฯ	การอ่าน	ปีแรก

ที่ท�างานอ่านไม่ได้ขอค่าตอบแทนตัวเองเลย	เพราะยังวิ่งรอกท�างานกับ 

ที่เก่าอยู่	แต่อยากให้มีกิจกรรมดี	ๆ	เกี่ยวกับการอ่านเกิดขึ้นในบ้านเรา”
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 “หัวหน้าพงษ์”	มองว่าการท�างานโครงการเล่านิทานฯ	ท�าให้ได้ความรู้

จากการเป็นลกูมอืผู้เชีย่วชาญด้านกระบวนการเรยีนรูใ้นรูปแบบต่าง	ๆ	รวมทัง้

ซึมซับ	๔	หลักคิดส�าคัญ	คือ	คุณธรรม	สายสัมพันธ์ครอบครัว	การเลี้ยงลูก

แต่ละช่วงวยั	และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพฒันาเดก็	ซึง่น�ามาประยุกต์

ใช้งานพัฒนาครอบครัวและชุมชนได้

 และด้วยประสบการณ์ท�างานเรื่องเด็กและครอบครัวมาระยะเวลาหนึ่ง	 เขาจึงเชื่อว่าการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากการอ่านอย่างต่อเนื่องให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับรู้เท่ากันกับคณะ

ท�างาน	จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก	ๆ	ได้ตามวัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 “หวัใจการเคลือ่นงานอ่านของผมคอื น�าฐานทุนความรูท่ี้ถนัดมาส่งมอบให้กบัชมุชนบ้าน

เรา สื่อสารบอกเล่าวิธีการและคุณประโยชน์ได้ ไม่ได้เอาข้อมูลยกเมฆมา แต่เอาหลักวิชาการ

ที่เรียนมา และทดลองท�าจนประสบความส�าเร็จแล้วมากระจายต่อ”

 การท�างานร่วมกบัคณะครศูนูย์พฒันาเดก็เลก็ (ศพด.) ท�าให้ “ณวพลภ์” พบทนุหลายอย่าง

ทีช่่วยสนบัสนนุการเคลือ่นงานได้ พร้อมยนืยนัว่าคร ูศพด. จ�านวนมากล้วนมีศกัยภาพขบัเคลือ่น

สังคม เพียงแต่อาจขาดโอกาสแสวงหาแหล่งทุนภายนอก ในขณะที่เขามีโอกาสเจอแหล่งทุน

ภายนอกทีพ่ร้อมสนบัสนนุหรอืเปิดโอกาสให้คณะครไูด้ไปศกึษาเรยีนรู้ และพัฒนาศกัยภาพของ

ตนเพิ่มเติม เมื่อเขามองเห็นโยงใยที่สามารถเชื่อมกันเพื่อพัฒนาได้ จึงไม่รีรอที่จะร่วมท�างาน

กับคณะครู ศพด. ในพื้นที่อย่างจริงจัง

 ช่วงแรกของการท�างานขับเคลื่อนการอ่านที่อ�าเภอกุฉินารายณ์	 เป็นการลงแรงลงใจของ

เครือข่ายคณะครู	ศพด.	ซึ่งล้วนเป็นจิตอาสาที่เต็มใจสวมหมวกทีมงานหลัก	เพื่อร่วมกันท�าพื้นที่
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น�าร่องในการท�ากจิกรรมส่งเสรมิการอ่านทีเ่หมาะสมกบัวัยให้เกดิข้ึน	จดุเร่ิมต้นมกีารรวมตวันัง่คิด	

พดูคยุวเิคราะห์กันค่อนข้างมาก	เนือ่งจากผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังไว้ว่าเมือ่ส่งลกูหลาน

มาอยู่ท่ีศูนย์ฯ	 แล้วเด็กต้องสามารถอ่านออกเขียนได้	 ซึ่งจากการค้นคว้าข้อมูลของทีมงาน 

พบว่าการเร่งรัดให้เด็กเล็กอ่านออกเขียนได้น้ันขัดกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก	 รวมถึงข้อมูล 

งานวิจัยท่ีบอกว่า	 การให้เด็กเล็กเรียนหนักเกินกว่าวัยน้ันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ส่งผลให้โตไปแล้ว 

เด็กคนนั้นไม่อยากเรียนหนังสือ

 ดังนั้น	 นอกจากร่วมกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยแล้ว	 ยังเน้นการ

สื่อสารให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย	 อธิบายถึง 

ผลกระทบของการน�าเดก็เรยีนรูข้้ามข้ันทีท่�าให้ความทรงจ�าหรอืประสบการณ์ชวิีตในช่วงเดก็เลก็

ขาดหายไป	รวมทัง้ย�า้ชดัประเดน็การอ่านหนงัสอืให้ลกูฟังทีส่ามารถสานสมัพนัธ์ภายในครอบครวั	

ความรักระหว่างพ่อแม่ลกูทีถ่กูประทบัลงไปภายในจติใจของลูกในขณะน้ัน	ไม่ว่าลกูจะโตเป็นหนุ่ม

สาวไปถึงอายุเท่าไร	 ความห่างเหินจะไม่เกิดข้ึนมากเท่ากับที่พ่อแม่ไม่ได้ประทับความสัมพันธ ์

ลงไปในช่วงวัยเด็กเล็กของลูกเลย

 ทกุคนพร้อมใจส่งเสยีงยนืยันไว้ว่า “หนงัสอืเป็นเครือ่งมอืสร้างความสัมพนัธ์ของครอบครวั

ชั้นเยี่ยม”
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จิตอำสำกำรอ่ำน และหน่วยงำนท้องถิ่น

 คณะท�างานส่งเสริมการอ่าน

ของศูนย์พัฒนาฯ เหล่าใหญ่ในพื้นที่

อ�าเภอกุฉินารายณ์ท�างานรูปแบบ  

“จติอาสา” ท�าให้การขับเคลือ่นงานไป

ได้รวดเรว็มากขึน้ สามารถขยายพืน้ที่

การท�างานผ่านภาคีเครือข่ายที่มีทั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ 

โรงพยาบาลชุมชน โดยมีตัวแทน 

หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะท�างาน 

จิตอาสาส่งเสริมการอ่าน

 รูปแบบคณะท�างานจิตอาสาดังกล่าว	คือ	การเชื่อมคนท�างานที่อยู่ในระบบเข้ามาพัฒนา

และสร้างทมีร่วมกนั	จนเกดิการพฒันาทมีขึน้	และน�าทมีดงักล่าวสามารถไปพฒันาแนวความคดิ

ส่งต่อให้กลุ่มอ่ืน	 ๆ	 ได้ด้วย	 ผ่านการเป็น	 “วิทยากรกระบวนการ”	 กลุ่มจิตอาสาคณะท�างาน 

ส่งเสริมการอ่าน	 ประกอบไปด้วย	 ครู	 ศพด.	 ครูประจ�าโรงเรียน	 พยาบาลวิชาชีพประจ�า 

โรงพยาบาล	ซึง่เข้าใจบรบิทของกลุ่มเป้าหมายอย่างลกึซึง้	ยิง่เมือ่ได้มาขบัเคลือ่นงานภายใต้ความ

เห็นชอบของหัวหน้างานและผู้บริหารแล้ว	 ยิ่งส่งให้เกิดการเคลื่อนงานทั้งระดับบุคคลและระดับ

โครงสร้างองค์กร
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 “หวัหน้าพงษ์”	บอกเล่าถงึหวัใจในการ

ท�างานร่วมกันคือเน้นสื่อสารแบบครอบครัว

เหมือนพี่เหมือนน้อง	 แบ่งหน้าที่จัดสรรกัน

ตามความถนัด	 เช่น	 ท�าเอกสารการเงิน	 

ท�าเอกสารสรปุงาน	เป็นวทิยากรน�ากระบวนการ	

เป็นพธิกีร	โดยคณะท�างานจะได้เข้ารบัอบรม

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ด้านการ 

ส่งเสริมการอ่าน	 ก่อนที่จะน�าไปถ่ายทอดให้

เพื่อนครูคนอื่น	 ๆ	 รวมทั้งมีกิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้เพ่ือนครไูด้ไปร่วมสงัเกตการณ์ด้วย

ว่ากิจกรรมต่าง	ๆ	ท�าให้เกิดอะไร	ได้เรียนรู้

อะไรบ้าง	 บนฐานคิดที่ว่าเมื่อครูคนนั้นได้มา

สัมผัสเองจะเกิดความเข ้าใจและส่งต ่อ

ถ่ายทอดให้กับคนอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้มาฟังได้ด้วย

 “การที่พวกเราทุกคนในทีมท�างานอยู่

ด้วยกันได้ดอีย่างนี	้ผมเชือ่ว่าน่าจะเป็นเพราะ

ทัศนคติส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งชอบงาน

พัฒนาอยู่แล้ว	พร้อมกบัได้ท�างานทีช่อบ	ไม่มี

การบังคับให้ท�าอะไรที่ไม่ถนัด	มันก็สบายใจ	

ท�าให้เมื่อมาถึงจุดหนึ่งท่ีอาจมีเหตุการณ์

บังคับให้ต้องพัฒนา	 หลายคนก็เต็มใจที่จะ

เรยีนรูเ้พิม่เตมิในสิง่ที่ไม่เคยท�ามาก่อน	ท�าให้

ทุกคนมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองไปอีกข้ันหนึ่ง

ด้วย”

 นอกเหนือจากการท�างานในรูปแบบ

การสนับสนุนความรู ้ให ้ กับคณะท�างาน 

จิตอาสาส่งเสริมการอ่าน	 ซึ่งถือเป็นบุคคล

ส�าคัญ	(Key	Man)	ในพ้ืนทีผ่่านการจดัอบรม

ให้ความรู้แล้ว	คณะท�างานจิตอาสาฯ	ยังจัด

ให้มีการประชุมเวียนไปตามศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก	 (ศพด.)	 ที่ เข ้าร ่วมโครงการ	 

ซึ่งนอกจากเป็นการประชุมตามปกติแล้ว	 

ยังได้ผลลัพธ์เป็นการศึกษาดูงาน	 ท�าความ

เข้าใจการท�างานของแต่ละ	ศพด.	ไปพร้อม	ๆ	

กนั	ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บน

ฐานการเรียนรู้จากพื้นที่จริง

 ที่ส�าคัญ	 “หัวหน้าพงษ์”	 บอกว่าศูนย์

พฒันาฯ	เหล่าใหญ่เน้นการท�างานตามบรบิท

ของพื้นที่	 เช่น	 ช่วงที่คุณครูมีก�าหนดการ

ประชมุจ�านวนบ่อยครัง้	โครงการฯ	จะเว้นวรรค
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ไม่เข้าไปท�ากิจกรรม	 หรือแม้แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร	 โครงการฯ	 จะไม่

เข้าไปท�ากิจกรรมกับชุมชนเช่นเดียวกัน

 “เราท�างานแบบเน้นความต้องการและความสะดวกของพืน้ทีเ่ป็นหลกั	กจิกรรมในโครงการ

จะยืดหยุ่นไปตามบริบทของพื้นที่	จะไม่ไปฝืนหรือขัดกับวัฒนธรรมขององค์กรหรือชุมชน	ผมคิด

ว่าการบริหารจัดการที่สามารถพลิกแพลง	 ยืดหยุ่น	 เชื่อมงานที่สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนกับ

ภาคีองค์กรต่าง	ๆ	มันตอบโจทย์การท�างานของทุกฝ่ายได้”

 การดูแลเอาใจใส่คณะท�างานจิตอาสาส่งเสริมการอ่านของ	 “หัวหน้าพงษ์”	 ไม่ได้มีเพียง

แค่การท�างานตามโครงการฯ	เพยีงอย่างเดยีว	เขายงัเน้นไปทีก่ารพยายามหากจิกรรมทีส่อดคล้อง

กบังานประจ�าของแต่ละคนอีกด้วย	เช่น	โครงการเล่านทิาน	ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด	(ปปส.)	ซึ่งน�าทฤษฎี	EFs	(Executive	Functions)	หรือความสามารถ

ของสมองในการบริหารจัดการชีวิต	 ออกแบบสื่อและกระบวนการเรียนรู้	 อันเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเด็กด้านสภาพแวดล้อม	การยับยั้งชั่งใจ	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก	การเปิดโอกาสให้

เด็กมีประสบการณ์ร่วมผ่านหนังสือ

 “มันต่อยอดกับงานครูได้เราก็ดีใจ	 เพราะการไปอบรมแม้

จะไม่ได้ค่าตอบแทน	แต่ครูได้รับชุดหนังสือและคู่มือน�ามาพัฒนา

งานต่อได้	หรือแม้แต่กับทีมงานพี่เจ	(สุดใจ	พรหมเกิด	ผู้จัดการ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน)	มีโครงการมหัศจรรย์สื่อ

สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	ผมก็เชื่อมต่อมาเลย	ถือว่าเป็นทุน

สนบัสนนุให้พ่ี	ๆ 	ครไูด้พฒันางานของตวัเองไปด้วย	บางครัง้ผมกช่็วยแนะเรือ่งจัดการข้อมลูพฒันา

เป็นโครงการให้ด้วย	 เพราะมีหลายกิจกรรมที่ครูท�ากันอยู่แล้วมีประโยชน์	 เช่น	 อ่านหนังสือ 
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ให้เด็กฟัง	 พาเด็กปั้นดินน�้ามัน	 กิจกรรมหลายอย่างท�าให้พัฒนาเป็นโครงการของบประมาณ 

มาท�าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เลย”

 “คอยมองหาตลอดว่าท�าอะไรเพิ่มให้ทีมครูได้บ้าง	 ผมระลึกเสมอว่าเราไม่ได้ท�างาน 

คนเดียว	 ไม่ว่าจะมีก่ีโครงการท่ีเข้ามา	 พ่ี	 ๆ	 ครูก็เป็นก�าลังส�าคัญในการเคลื่อนงานมาตลอด	 

วันจันทร์-ศุกร์ทุกคนต้องท�างาน	พอวันเสาร์	อาทิตย์ก็มาช่วยท�างานโครงการ	ทั้ง	ๆ 	ที่ก็ไม่ได้รับ

เงินเดือน	 มีเพียงค่าวิทยากรจากโครงการจ�านวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เยอะ	 แค่พอเป็นค่าน�้ามันรถได้	 

พูดตรง	ๆ	คือเขาไม่มาก็ได้ครับ	เพราะมันไม่เป็นช่องทางรายได้	แต่พี่	ๆ	ครูก็เต็มใจมาร่วมกัน

ท�างานเพื่อชุมชนเรา	ฉะนั้น	ถ้ามีโอกาสที่ดี	ๆ	ผมก็ต้องตามหามาส่งต่อให้ทุกคน”

 ในขณะที่เมื่อมองไปยังด้านการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีต่อศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน “หัวหน้าพงษ์” บอกว่า 

สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีหลายตัวช้ีวัดท่ีท้องถิ่นต้องท�าให้ผ่านเกณฑ์



๑๒๓
∞ ∞

มาตรฐานอันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่จะได้รับมาบริหารท้องถิ่นด้วย เช่น ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ว่า ท้องถิ่น

ต้องมีส่วนร่วมท�างานพฒันากบัภาคแีละแหล่งเงนิทุนภายนอก ซ่ึงเปรยีบเสมอืนการการนัตจีาก

หน่วยงานภายนอกกับท้องถิ่น

 “ผมคิดว่าช่วง	๓	ปีให้หลังมานี้	ท้องถิ่นเริ่มมีกองท�างานด้านต่าง	ๆ 	ขึ้นมา	เช่น	การศึกษา	

สาธารณสุข	 สิ่งแวดล้อม	 มองกันง่าย	 ๆ	 คือปัจจุบันท้องถิ่นไม่ได้แค่ดูแลถนนแล้วนะ	 ยังมีอีก 

หลายเรื่องต้องดูแล	 ในขณะที่เราก็เป็นหน่วยหนึ่งที่ท�างานเพื่อท้องถิ่น	 ถ้าต่างฝ่ายต่างช่วยกัน	

โอกาสได้พัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านตัวเองมันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ดี”

 การท�างานส่งเสริมการอ่านในชุมชนผ่านการขับเคลื่อนของคร	ู ศพด.	 ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	 มีนักวิชาการศึกษาเป็นหัวหน้าสายบังคับบัญชา	 

ซึ่งจากประสบการณ์ท�างานตลอด	๓-๔	ปีที่ผ่านมา	“หัวหน้าพงษ์”	พบว่า	ท้องถิ่นที่นักวิชาการ

ศึกษาให้ความสนใจ	การขบัเคลือ่นงานจะเป็นไปได้อย่างรวดเรว็	มปีระสทิธิภาพ	เน่ืองจากมคีวาม

เข้าใจและตั้งเป้าหมายตรงชัดไปยังพัฒนาการของเด็ก	ๆ	ปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์ฯ

 ในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งยังไม่สนับสนุนการท�างานของ	 ศพด.	 ทั้งด้าน 

งบประมาณ	องค์ความรู	้หนงัสอืนิทาน	สือ่การเรียนรู	้อาจเป็นเพราะนกัการศึกษาบางคนเพิง่จบ

มาใหม่	 ยังไม่รู ้ข้อกฎหมายชัดเจนว่าท�าสิ่งใดผิดระเบียบหรือไม่	 จึงไม่กล้าลงมือท�างานที ่

นอกเหนอืจากความคุน้เคย	รวมท้ังบางคนมหีลกัคดิจากอาชพีเดมิ	เช่น	รบัราชการ	ซึง่การประสาน

งานทกุอย่างต้องผ่านระบบการส่งหนงัสอืราชการ	กรอบความคดิยงัอยู่ในรปูแบบเดมิ	ยงัไม่พร้อม

จะเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่	 วิธีใหม่เข้าไป	 จึงจ�าเป็นต้องใช้เวลาส�าหรับสร้างความเข้าใจเพ่ือ 

น�าไปสู่การสนับสนุนให้เกิดขึ้นทั่วถึงในอ�าเภอกุฉินารายณ์
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 “อบต.สามขา เรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย์  

ก็ก�าหนดลงตารางงานล่วงหน้าไว้เลยว่าวันไหนไปศูนย์ฯ  

ไหน เดือนหนึ่งจะใช้เวลาสัปดาห์กว่า ๆ ส�าหรับการลงพื้นที่ 

ถอืว่าใช้เวลาเยอะ เพราะเราพดูคยุกบัครแูละลงเยีย่มบ้านเด็ก 

ๆ กับผู้ปกครองด้วย ทุกวันนี้การประชุมครู ศพด. เราใช้วิธี

เวียนลงประชมุแต่ละศนูย์ฯ สลบักนัไป กท็�าให้คณุครตู่างศนูย์ฯ 

เขาได้เหน็บรรยากาศและผลงานของเพือ่น ๆ ทีไ่ด้พฒันามา ได้

แลกเปลีย่นหาไอเดียในการพัฒนาศูนย์ฯ ของตนเองและศูนย์ฯ ของเพื่อนที่ไปเยี่ยมชม และทุกครั้ง

ก่อนจบประชุม เราจะให้คุณครูฝึกพูดและน�าเสนอ เพราเช่ือว่าคุณครูทุกคนเก่ง แต่บางคร้ังอาจจะ 

ไม่กล้าพูดหรือน�าเสนอหน้าเวที ถือเป็นช่วงเวลาฝึกทักษะการน�าเสนอเพิ่มเติม

 คณุคร ูศพด. ของต�าบลสามขามเีจตคตทิีดี่ ซึง่เป็นพืน้ฐานทีจ่ะช่วยพฒันาในตวัอืน่ สิง่ทีข่าดอยู่

อาจคือเรื่องของวิชาการ เนือ่งจากว่าเขาไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง แต่เรื่องกิจกรรมเก่งมาก ฉะนั้น 

เวลาที่เราจะสื่อสารเรื่องวิชาการกับคุณครู ถ้าเราสื่อให้เห็นเป็นตัวกิจกรรม คุณครูจะเข้าใจและท�าได้

ดีมาก

 หวัหน้าพงษ์เพิน่กม็ทีศันคติในการท�างานทีด่ ีเราชอบ หายากนะคะหน่วยงานทีจ่ะมาเห็นความ

ส�าคญัและลงมอืท�างานตรงนี ้พอหวัหน้าฯ ประสานมาให้เราร่วมท�างานตรงนี ้ก็ไฟเขียวให้คณุครทูกุคน

เลย ถือว่าเป็นโอกาสดีให้ได้เรียนรู้แนวทางในการท�างาน เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ที่เขาเอามาให้  

โดยเฉพาะเรือ่งอบรมพฒันาศกัยภาพของคณุครู ศพด. นีเ่ป็นโอกาสทีดี่มาก ๆ  ของ ศพด. ในต�าบลเรา”

 สายลม เกตุใส 

นักวิชาการศึกษา อบต.สามขา อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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สร้ำงแหล่งอ่ำน สำนต่อเครือข่ำย

 สถานการณ์ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านของอ�าเภอกุฉินารายณ์ล่าสุดในปี ๒๕๕๘  

ภายใต้ชือ่ โครงการสานพลงัเครอืข่ายกฉุนิารายณ์อ่านยกก�าลงัสขุปี ๒ เกดิการต่อยอดในพืน้ท่ี

โรงเรียนประถมศึกษาเพื่อการขยายผลแนวคิดของโครงการเข้าสู่โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ได้มีการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนและชมุชนท่ีเอือ้ต่อการอ่าน พร้อมกบัพัฒนาศกัยภาพของ

ครศูนูย์พฒันาเดก็เลก็เพิม่เตมิในด้านการท�าหนังสอืการ์ตูนและนิทาน รวมท้ังความรูด้้านหนังสอื

ที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้ครู ศพด. มีชุดความรู้ที่จะสามารถสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ

อิสระในการเลือกซื้อหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัยของเด็กได้

 ที่ส�าคัญคือ	เกิดการขยายพื้นที่ท�างานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์	

โดยได้รบัการสนบัสนนุจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลให้มตีวัแทนพยาบาลวิชาชพีเข้าร่วมเป็นเครอืข่าย

และคณะท�างานส่งเสริมการอ่าน	ท�าให้เกดิการเชือ่มโยงทนุ	ทรพัยากร	และความรูร่้วมกัน	กระทัง่

ขยายการท�างานเชื่อมไปยัง	 ๕	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 และการน�าการส่งเสริมการ

อ่านไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพได้อีกด้วย

 กระบวนการใช้สื่ออ่าน	 นิทานเข้ามาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่	 “หัวหน้า

พงษ์”	และคณะท�างานจิตอาสาส่งเสริมการอ่านขับเคลื่อนกันอยู่ในปัจจุบันนี้	สามารถสร้างการ

เรียนรู้ให้เด็ก	 ๆ	 ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 เนื่องจากหนังสือนิทานเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เหมาะสมกับ

วัย	ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เด็ก	ๆ	เข้าใจการใช้หนังสือนิทาน	เด็ก	ๆ	ก็จะเข้ามุมไปกับหนังสือที่เขา

เลือกอย่างอัตโนมัติ	เริ่มจากท�าสัปดาห์ละ	๑	ครั้ง	หลังจากนั้นจะเกิดการสนใจเรียนรู้พัฒนาขึ้น 

ตามธรรมชาติ
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 “ทุกวันนี้สถานการณ์เรื่องการอ่านใน

ชุมชนของเราดีขึ้นมาก	 เพราะตอนเริ่มต้น 

ทีท่�างานไม่มหีนงัสอืเลยครบั	มคีนสนใจอยาก

อ่าน	 แต่มันไม่มีหนังสือ	 หลาย	 ๆ	 ศพด.	 

เข้าไม่ถึงหนังสือนิทานดี	 ๆ	 มานาน	 พอมา	 

๒	ปีหลังนี้	ผมก็ลองหาวิธีการ	เริ่มท�าผ้าป่า

หนังสือ	 เพราะเห็นว่าชุมชนก็อยากช่วย	 

บางคนบอกว่าไม่มีหนังสือให้	 ขอเอาเงิน 

ใส่ซองให้	 บอกว่าคุณครูไปซื้อเอามาให ้

ลูกหลานเรานะ	ผมว่าหลายคนเริ่มเห็นความ

ส�าคัญของการอ่านมากขึ้น”

 เป้าหมายของการท�างานส่งเสรมิการ

อ ่านจากวันนี้ ไปของพื้นที่กุฉินารายณ	์ 

“หวัหน้าพงษ์”	มองถงึการสร้างแหล่งอ่านให้

เกดิขึน้ครบทุกจุดส�าคญัของอ�าเภอ	มกีจิกรรม

ส ่งเสริมการอ ่านเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก	 ๆ	 

ในชุมชน	 พร้อมกับเป้าหมายส่วนตัวที่อยาก

ท�าศูนย์เรียนรู้ส่งเสรมิการอ่าน	เป็นห้องสมุด

สร้างแรงบนัดาลใจ	ปัจจบุนัเริม่ต้นทีก่ารเปิด

บ้านตนเองให้เป็นส�านักงานจัดประชุมคณะ

ท�างาน	 และเป็นห้องสมุดชุมชน	 ให้พา 

ลูกหลานเข้ามาอ่านหนังสือได้

 “ผมมองว่าที่เด็ก	 ๆ	 ไม่อ่านหนังสือ	 

มันมีปัจจัย	๒	อย่าง	คือ	ไม่มีหนังสือให้อ่าน	

กับหนังสือราคาแพงจนซื้ออ่านไม่ได้ครับ	 

แต่โดยรวมเราก็พยายามหาช่องทางให้มี

หนังสือกระจายลงไปถึงชุมชนให้มากที่สุด	

ตอนน้ีเริ่มจากจุดเล็ก	 ๆ	 ที่บ้านตัวเองด้วย	 

ท�าแล้วกร็ูส้กึภมูใิจที่ได้เหน็เดก็	ๆ 	ทีม่าตัง้แต่

ยงัอ่านหนังสอืไม่ออก	จนทุกวันน้ีอ่านหนังสอื

คล่องไปแล้ว	(หัวเราะ)	ก็ดีใจ	คือใครอยาก

ระบายสีก็มา	 อยากอ่านหนังสือก็มา	 ผม

พยายามหาหนังสือมาเติม	อนาคตก็คาดหวัง

อยู่ว่าจะท�าเป็นห้องสมุดประชาชน	 อยาก

พัฒนาห้องสมุดให้เติบโตตามยุคสมัยและ

สถานการณ์แวดล้อมด้วย	เช่น	การอ่านการ

ค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต	ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้รับ

บริจาคคอมพิวเตอร์มา	๖	เครื่อง	วางแผนว่า

จะหางบส่วนหน่ึงมาให้เด็ก	 ๆ	 ได้เข้ามาใช้

อินเทอร์เน็ตส�าหรับค้นคว้าข้อมูลต่าง	ๆ	แต่
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ถ้ามากนัเกนิ	๖	เครือ่ง	กอ่็านหนงัสอืรอ

กันไปก่อน	(หัวเราะ)”

 “หวัหน้าพงษ์”	เชือ่ว่าการท�างาน

ส่งเสริมการอ่านตอบโจทย์กับทีมงาน

หลัก	 ด้วยการไปหนุนเสริมให้ทุกคน

ท�างานง่ายขึน้	เช่น	มีหนงัสอืเป็นเครือ่งมือ

ในการสร้างความสัมพันธ์	ช่วยให้ครูได้

ออมแรงเรื่องการดูแลเด็ก	 ๆ	 มากขึ้น	

และทุกคนยังได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วย	 เช่นเดียวกันกับตัวเขาซึ่งได้รับ

ประโยชน์คือมีงานท�าในพื้นที่บ้านเกิด	ซึ่งเป็นงานที่ตนรักและชื่นชอบที่จะลงมือท�าในทุก	ๆ	วัน	 

ได้ความสนุกสนาน	ได้เครือข่ายท�างานเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	

 นอกเหนอืจากการรบัทนุสนบัสนนุการท�างานจากแผนงานฯ	การอ่าน	ศนูย์พฒันาศกัยภาพ

การเรยีนรูค้รอบครัวต�าบลเหล่าใหญ่ยังรบัทุนจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของ

มนษุย์	(พม.)	ท�าโครงการการอ่าน	การเล่า	การเล่น	ช่วงจังหวะของรอยต่อการรออนุมตัโิครงการ

ของแผนงานฯ	การอ่าน

 “ผมพยายามหากิจกรรมมาเติมช่องว่างที่เป็นรอยต่อระหว่างรอโครงการเพื่อไม่ให้ 

ขาดช่วง	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการชื่ออะไร	 ขอให้มีเนื้อหาที่ตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเด็ก	ๆ	เราก็ท�าทั้งนั้น	ทุกกิจกรรมมีคุณค่ากับผมมาก	ทั้งได้ผลลัพธ์ตามโครงการ	และ

ได้เครือข่ายเพิ่มเติมขึ้นเสมอ	ๆ”



๑๒๘
∞ ∞

 ด้านการขยายผลงานต่อเนือ่งในพืน้ที	่“หวัหน้าพงษ์”	เล่าว่า	วางเป้าหมายสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพิ่มไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับประเด็น

ส่งเสริมการอ่านที่โครงการยังเข้าไม่ถึงของอ�าเภอกุฉินารายณ์	เช่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	

ในประเด็นองค์ความรู้เก่ียวกับการเลือกซื้อและใช้งานหนังสือที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

ของเดก็	การท�าสือ่ส่งเสรมิการอ่าน	และท�าความเข้าใจกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในประเดน็

การสนบัสนนุให้งบประมาณและองค์ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการอ่านส�าหรบัเดก็เลก็ใน	ศพด.	

รวมถึงเชื่อมงานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขชุมชนเพื่อข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่มีประโยชน์

ต่อพัฒนาการของเด็ก

 พร้อมกบัต้องการสร้างกิจกรรมรูจ้กัหนังสอืด	ีให้มรีะบบยมืคืนหนังสอืเกิดข้ึน	ขยายผลไป

ยังชุมชน	สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านให้กับกลุ่มผู้ปกครอง	รวมทั้งวางแผนเชื่อม

ไปยังโรงเรยีนมธัยมเพือ่สร้างความเข้าใจต่อผูบ้ริหารและครใูนโรงเรยีนเกีย่วกบักจิกรรมส่งเสรมิ

การอ่าน

 “การท�าเวทเีรยีนรูส้ือ่สารไปให้ถึงกลุม่ผู้ปกครอง	

คิดว่าอย่างน้อยผู้ปกครองก็ได้เกิดความเข้าใจเรื่อง

คุณค่าของการอ่านเล่านทิาน	เล่นกบัลกูหลาน	ซมึซบัเกบ็

กลบัไปบ้าง	แต่ผูป้กครองส่วนใหญ่ทีเ่ราเจอตอนนี้ไม่ใช่

พ่อแม่	เป็นปู่	ย่า	ตา	ยาย	เพราะพ่อแม่ไปท�างานหาเงิน

ต่างถิน่เพือ่ส่งมาเลีย้งลกู	ท�าให้เจอข้อท้าทายในเรือ่งความห่างของวัยเหมอืนกนั	หลายคนทีเ่ลีย้ง

หลานอยูก่เ็กดิความลงัเลสงสยัเหมอืนกนัว่าจะเลีย้งแบบไหนด	ีแบบยคุเก่าก็ไม่มัน่ใจ	หรอืจะเลีย้ง

แบบสมัยใหม่ก็ไม่รู้จะท�ายังไงดี	ก็ถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายที่อยากท�าในพื้นที่อื่น	ๆ	อีกต่อไป”



๑๒๙
∞ ∞

 “หัวหน้าพงษ์” ยังคงยืนยันความคิดเดิมที่ว่าพื้นที่ไหนจุดประกายไว้แล้ว ปล่อยมือให้คน 

ในพื้นที่จัดการต่อด้วยมือของเขาเอง ความยั่งยืนของงานพัฒนาอยู่ที่เจ้าของพื้นที่ ส่วนตัวเขา

และคณะท�างานจิตอาสาฯ ขอเคลื่อนตัวไปจุดประกายแหล่งอื่นให้เกิดแรงบันดาลใจกลายเป็น

แหล่งอ่านตามวัฏจักรของวัฒนธรรมจิตอาสา วัฒนธรรมการอ่าน วัฒนธรรมการให้ ที่งอกเงย 

เบ่งบานอยู่ในพื้นที่ “กุฉินารายณ์”

= Growth Mindset =
- พัฒนาเด็ก = พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว

- พลังเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมได้ผลส�าเร็จ

- จิตอาสาคู่ควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยจิตใจที่ดี

- มีทุนและโอกาสในการท�างานอยู่รอบ ๆ ตัวเสมอ

- ความเปลี่ยนแปลงเกิดจากการส่งต่อองค์ความรู้ที่มี

- มีหลายช่องทางให้เลือกลงมือท�าเพื่อไปถึงเป้าหมาย



๑๓๐
∞ ∞

 “เข้าร่วมโครงการฯ มาตั้งแต่ปีแรก เราเปลี่ยนวิธีคิด

ไปในทางทีด่ข้ึีนมาก ลดอตัตา ได้มองเหน็ความเหมอืนและ

ความต่างว่าเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาเป็นโอกาสได้ มองเห็น

การเชื่อมโยงการท�างานกับบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีความ

สามารถแบบไหน เราก็สามารถท�างานร่วมกันได้ตามมิติที่

เหมาะของแต่ละคน

 ส่วนเพือ่น ๆ  ครทูีเ่ข้าร่วมโครงการกเ็หน็ว่ามกีารปรับ

วิธีคิดใหม่ กลายเป็นครูที่ไม่หวงหนังสือเหมือนเดิมอีกแล้ว 

และยังหันมาเป็นผู้น�ากระบวนการชักชวนให้เด็กได้หยิบจับและเล่นกับหนังสือด้วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ 

เด็ก ๆ ก็ไม่ฉีกหนังสืออย่างที่คุณครูเคยกังวลมาก่อน กลายเป็นเด็ก ๆ สามารถเข้าถึงมุมหนังสือได้

โดยครูไม่ต้องบอกอีกแล้ว

 เป้าหมายต่อไป อยากรณรงค์ให้ผูป้กครองอ่านหนงัสอืให้เดก็ฟัง 

เพราะเสียงแห่งความไพเราะของแต่ละคนต่างกัน เสียงพ่อแม่ ปู่ย่า  

ตายาย น่าจะเป็นเสียงที่เด็ก ๆ ฟังแล้วมีความสุข”

 ครูแอร์-สุพรรณทิพย์ ประทุมทา 

ศพด. บ้านสามขา อบต.สามขา อ�าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์



๑๓๑
∞ ∞

 “ในฐานะครู ศพด. เรามีหน้าที่ดูแลเด็กให้มี

ความพร ้อมและมีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย 

ประสานงานกบัผูป้กครองและผูน้�าท้องถิน่ให้เหน็ความ

ส�าคญัในการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ เป็นโอกาสทีดี่มาก

ในการเข้าร่วมโครงการฯ ส่งเสริมการอ่าน ครูทุกคนที่

มจีติอาสามาด้วยกนัก็ได้พฒันาตวัเอง เข้าถงึการเรียน

รู้และลงมือท�ากิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่ดูแลอยู่อย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดผลให้เด็ก ๆ  มีพัฒนาการที่เหมาะสม

กับวัย ซึ่งก็ท�าให้ท้องถิ่นเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าดีกับ 

ลูกหลานเด็กเล็กในชุมชนของเราจริง ๆ  อย่างที่เทศบาลฯ กุดหว้าก็ให้การสนับสนุน ตั้งกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านเข้าสู่แผนงบประมาณประจ�าปี แล้วยังท�าให้เราเชื่อมงานร่วมกับ รพ.สต.  

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล) ได้ด้วย

 พอมาถงึการจัดมหกรรมพืน้ทีส่่งเสรมิการอ่านส�าหรบัเดก็และเยาวชนอ�าเภอกฉุนิารายณ์

ประจ�าปี ก็มีเพื่อน ๆ ครูที่อยู่ศูนย์ฯ อื่นอยากจะท�าเหมือนเราบ้าง ที่ส�าคัญก็มีนักวิชาการศึกษา

ต�าบลอื่น ๆ อยากได้กิจกรรมไปท�ากับ ศพด. ของเขาด้วย ผมคิดว่าถือเป็นช่องทางขยายผล 

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่านที่ดีมาก เพราะหลายคนที่มาเห็นผลงานของพวกเราแล้วเกิด 

แรงบันดาลใจอยากไปขยับต่อในพื้นที่ตัวเอง”

 ไพบูลย์ ไชยขันธ์ 

ศพด. บ้านกุดหว้า เทศบาลต�าบลกุดหว้า อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



132
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 “เรามีห้องพักครูเป็นห้องสมุด ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ 

เนือ่งจากห้องสมุดปกติมีระเบียบในการใช้หลายข้อ แต่ห้องสมุด

มีชีวิตในห้องพักครูเปิดให้เด็ก ๆ ได้มาผ่อนคลาย พูดคุยแลก

เปลี่ยนกันเรื่องหนังสือที่อ่าน หัวเราะ ส่งเสียงดังได้ มีน�้าในตู้เย็น

ให้ดื่ม เอาหมอนมานอน เป็นพื้นที่ท�าการบ้านได้ เรียกว่าเข้ามา

แล้วผ่อนคลายสบายใจ มีหนังสือให้อ่าน

 ภูมใิจมากทีเ่หน็เดก็ ๆ  จากทีม่มีอืถอืตดิมอืตลอด หันมาถอืหนงัสือติดมอื เร่ืองการยมื

คืนหนังสือเราไม่จ�ากัดวันเวลา บางคนอ่านวันเดียวจบไป ๓ เล่ม บางคนมีการมายืมหนังสือ

ทุกวัน บางคนอ่านเสร็จจะมาเล่าให้ครูและเพื่อนฟังว่าอ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ถือว่าเป็นการ

สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันต่อการอ่านหนังสือนอกเวลา หรือหนังสือที่บางคนไม่เคยรู้จักหรือ

ไมเ่คยไดอ้า่นมากอ่นเลย ตอนนีม้ีหนังสือประมาณ ๕๐๐ เลม่ ยังไมเ่พยีงพอกับความตอ้งการ

ของเด็ก แต่เราก็ก�าลังสร้างการมีส่วนร่วมด้วยจากการบริจาคและแลกเปลี่ยนหนังสือเพิ่มเติม 

พร้อมกับในอนาคตจะท�างานเชื่อมกับห้องสมุดของโรงเรียน”

 ครูอี๊ด-อ่อนศรี ไชยขันธ์ 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



มีนา ดวงราษี, จันทร์เพ็ญ สินสอน

อ่านสร้างสุข



ด้วยศรัทธำแห่งกำรท�ำดี :
มีนำ-จันทร์เพ็ญ

อ่ำนเพื่อชีวิต เพื่อสุขภำพชุมชน คนเมืองสุรินทร์

 มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน คืออีก ๑ ใน ๑๑ 

องค์กรภาคีเครือข ่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ของ

จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การน�าทีมของ “มีนา ดวงราษี” 

กับ “จันทร์เพ็ญ สินสอน” สองพี่น้องผู้มีชีวิตด้วยแรง

ศรัทธาในการส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้คนผ่านการ

ท�างานพัฒนาสังคมหลากหลายประเด็น

 “พีอ๋่วน	(จนัทร์เพญ็)	เป็นผูบ้รหิารจดัการองค์กร	

ส่วนมีนาท�าหน้าที่ช่วยป้อนข้อมูล	 คิดวิเคราะห์งาน	 



๑๓๕
∞ ∞

เราท�างานคูกั่นไป	แล้วก็มทีมีงานช่วย	ๆ	กนั

อกี	รวมทั้งหมดก็มีกันอยู่	๗	ชีวิต	เราท�างาน 

หลายเรื่อง	ทั้งการอ่าน	ทั้งสุขภาพ	 เราเป็น

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพด้วย”	 

มนีาเกริน่น�าถงึภาพรวมการท�างานขององค์กร

 “จันทร ์ เพ็ญ” พี่สาวสวมหมวก

ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน

 ส่วน “มีนา” น้องสาวรับหน้าที่เป็น 

ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน

 ส�าหรับประเด็นสร้างเสรมิวฒันธรรม

การอ่าน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนเริ่มต้น

ด�าเนินงานคร้ังแรกเมื่อป ี ๒๕๕๓ กับ

โครงการมหัศจรรย์การอ่าน ต�าบลแกใหญ่ 

อ�าเภอเมอืง จังหวดัสริุนทร์ ด้วยงบประมาณ

สนบัสนนุจากแผนงานสร้างเสรมิวฒันธรรม

การอ่าน ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เริม่ต้นงานในเขต

ชมุชนเมอืง ซึง่ยงัเตม็ไปด้วยเดก็และเยาวชน

ทีข่าดโอกาสในการอ่านหนงัสือ จงึสร้างสรรค์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านกลไกส�าคัญ

คอื ครผูู้ดแูลเดก็ เน้นสือ่สารคณุค่าของการ

อ่านหนังสือให้เดก็ ๆ  ฟังวันละ ๑๐-๑๕ นาที 

ท่ีสามารถส่งเสรมิพฒันาการเด็กได้รอบด้าน 

สร้างแกนน�าส่งเสรมิการอ่าน สร้างพ้ืนท่ีอ่าน

ของชุมชน

 สองพี่น้อง	“มีนา”	และ	“จันทร์เพ็ญ”	

เป็นก�าลงัหลกัในการท�างานส่งเสรมิการอ่าน

ตลอดระยะเวลา	๕	ปีท่ีผ่านมาของมลูนิธเิพ่ือ

สุขภาพชุมชน	 กระทั่งเกิดการสร้างสรรค์ 

รูปแบบ	วิธีการต่าง	ๆ	จากความร่วมมือของ
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หลากหลายภาคส่วนให้เกิดขึ้น	เช่น	การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนน�าส่งเสริมการอ่าน

ระดับชุมชน	 ภาคีขับเคลื่อนเครือข่ายระดับจังหวัด	 การมีพื้นที่อ่านสาธารณะของชุมชน	 การมี

พื้นที่สร้างสรรค์อ่านเล่นแลกเปลี่ยนหนังสือ

 รวมทั้งเกิดเป็นนโยบายสาธารณะวาระการอ่านในชุมชน ถึงปัจจุบันที่ขยับเข้าสู่การท�า

โครงการชุมชนสวัสดิการ อ่านยกก�าลังสุข ปี ๒๕๕๘ กับเป้าหมายผลักดันนโยบายการจัด

สวัสดิการการอ่านส�าหรับเด็ก ๐-๓ ปี ผ่านการขยายผลจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนว่าด้วย

เรื่อง “การเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ การอ่านกับการพัฒนาสมองเด็ก พฤติกรรมสุขภาวะ แนวทาง

ส่งเสริมการอ่านในครอบครัวและชุมชน”
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 หลักการวางแผนขับเคลื่อนส่งเสริม

การอ่านทกุ	ๆ 	ปีของมลูนธิเิพือ่สขุภาพชมุชน	

ให้ความส�าคัญกับการตอบโจทย์กับกรอบ

ยุทธศาสตร์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรม

การอ่าน	 เนื่องจากเห็นว่างานระดับพื้นที่

สามารถช่วยหนุนเสริมการท�างานของแผน

งานฯ	ให้เป็นรูปธรรมที่สุด

 ผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานของ

มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที ่

ขบัเคลือ่นงานตามยุทธศาสตร์ของแผนงานฯ	

การอ่านได้	เช่น	การท�างานเช่ือมกับหน่วยงาน

สาธารณสขุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

ผ่านกิจกรรมโดยอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู ่บ้าน	 (อสม.)	 และจิตอาสาใน 

โรงพยาบาล	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้

คลินิกฝากครรภ์	 ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การ

สร้างสังคมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ

 รวมทั้งได ้ท�างานร ่วมกับกองทุน

สวัสดิการชุมชน	 ซึ่งสามารถตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์สวัสดิการการอ่านส�าหรับเด็ก	

๐-๓	ปี	และท�างานกับตลาดสีเขียว	ซึ่งจัดขึ้น

ทุกวันเสาร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุรินทร์	(อบจ.สุรินทร์)	ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์	

เกดิการหมนุเวียนหนังสอืและกองทนุหนังสอื

ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ธนาคารหนังสือ

 “มุมหนังสือที่ตลาดสีเขียว	 ทุกวันนี้มี

การติดต่อขอบริจาคผ่านเฟซบุ๊ก	 แล้วมีการ

ถามไถ่เพื่อน	ๆ	ต่อว่า	‘ไปบริจาคมาหรือยัง‘ 

คนทีม่าบรจิาคมทีัง้ข้าราชการ	คนทัว่ไป	เดก็	

ผูใ้หญ่	วัยรุน่	ตอนนีแ้ทบไม่ต้องหาหนงัสอืไป

วางแล้ว	เน่ืองจากเกดิการหมนุเวียนเอง	อ่าน

จบบริจาค	แล้วเอาหนังสือใหม่ไปอ่าน	แถม

ยังมีบริจาคเงินให้ไปซื้อหนังสือเพ่ิมอีกด้วย”	

จันทร์เพ็ญเล่าถึงความส�าเร็จของกิจกรรม

แลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือที่ตลาดสีเขียว

 มีนา	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 การมีหนังสือ

เข้าไปอยู่ใกล้มือจะท�าให้เด็ก	ๆ	ได้หยิบอ่าน

มากข้ึน	 ดังนั้น	 พื้นที่สวัสดิการแหล่งอ่าน	

ธนาคารหนังสือ	เป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลให้เกิด

ความย่ังยนื	นัน่หมายถงึ	“สวัสดกิารการอ่าน
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ในชุมชน”	คือ	เป้าหมายใหญ่ในการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ

ที่ซ้อนอยู่อีก	 คือ	 ต้องการให้คนอ่านและเขียนหนังสือได้	 ซึ่งน�าไปสู่การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	หมายถึง

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 กว่า ๕ ปีของการท�างานสร้าง

เสริมวัฒนธรรมการอ่าน “จันทร์เพ็ญ” 

กับ “มีนา” สองพี่น้องลงมือท�างานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอ่าน

หนังสอืนทิานเป็นหนึง่ในเครือ่งมอืส�าคญั 

เกิดกิจกรรมและผลลัพธ ์แห ่งการ

เปลี่ยนแปลงจากโครงการฯ ข้ึนอย่าง 

ต ่อเนื่ อง มี เด็กที่ ได ้ รับประโยชน  ์

มพีฒันาการและสขุภาพดีทัง้ไอควิ Intelligence Quotient (ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา) และ

อีคิว Emotional Quotient (ความฉลาดทางอารมณ์) จ�านวนไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ครอบครัว

 “มีนา	 ดวงราษี”	 บอกว่า	 นโยบายท้องถิ่นเป็นปัจจัยเอ้ือให้การท�างานของโครงการฯ	 

เดินทางเร็วขึ้น	 แต่หัวใจส�าคัญของการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 คือ	 คนในชุมชนเองต้อง

ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ลูกหลานและพวกเขาจะได้รับจากการอ่านหนังสือด้วย	 เริ่มต้นเพียง	

๓-๕	 ครอบครัวต่อชุมชน	 ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ลูกได้	 ก็จะสามารถ 

ส่งต่อให้ครอบครัวอื่นได้จากความส�าเร็จที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแรงบันดาลใจ
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เรำท�ำงำนตำมยุทธศำสตร์

 มีนา ดวงราษี บอกว่าหัวใจส�าคัญของการท�างานขับเคลื่อนสร้างเสริมวัฒนธรรมการ 

อ่านตลอด ๕ ปีของมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน คือ การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและสร้าง

คุณค่า

 ข้อมูลทางวิชาการ	คือ	เครื่องมือส�าคัญ

 แกนน�า	คือ	เครื่องมือส�าคัญ

	 และหนังสือ	คือ	อีกเครื่องมือส�าคัญเช่นเดียวกัน

 ทุกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น	ข้อมูลวิชาการคือสิ่งที่ขาดไม่ได้	เพราะหมายถึง

การยืนยันว่าสิ่งที่น�าเสนอให้กับชุมชนได้ผ่านการศึกษาวิจัยจนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้ว 

ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

 แกนน�า	 คือ	 บุคคลต้นแบบ	 ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนทุกช่องทางเพื่อ

พัฒนาศักยภาพตามประเด็นท่ีต้องการขับเคลื่อน	 ผ่านการอบรมสัมมนา	 การร่วมเวทีเสนอ 

ผลงาน	เดก็	ๆ 	แกนน�าหลายคนเล่าเรือ่งจากนทิานได้ทัง้เล่ม	ส่งผลให้ผูใ้หญ่ที่ได้เหน็รูสึ้กถงึความ

มหัศจรรย์ของเด็กตัวเล็ก	 ๆ	 ที่เล่าหนังสือภาพได้	 กระทั่งเกิดแรงกระเพ่ือมให้ผู้ใหญ่หลายคน 

ตื่นเต้นอยากรู้เทคนิคไปท�ากับลูกหลานตัวเองบ้าง

 ส่วนหนงัสอืภาพส�าหรับเดก็	ๆ 	เป็นอกีเครือ่งมอืส�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างเสรมิวัฒนธรรม

การอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชน	โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็ก	ๆ 	ที่ไม่เคยเห็นหนังสือภาพหรือหนังสือนิทาน

มาก่อน	จากการลงพืน้ทีท่�างานพบว่าเดก็	ๆ 	ในหลายพืน้ทีข่องจงัหวัดสรุนิทร์เคยรูจ้กัเพยีงหนังสอื
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เรียน	ก.ไก่	 ตามหลักสูตร	 ไม่เคยรู้ว่ามีหนังสือประเภทอื่นใดอีกในโลกใบนี้	 โดยเฉพาะหนังสือ

ภาพซึ่งหายากมากในชนบท

 “มนีา”	จงึเน้นการลงทนุซือ้และจัดหาหนงัสือให้เดก็	หนงัสือภาพ	๒	เล่ม	ราคาร้อยกว่าบาท	

ไม่ได้แพงเกนิไป	เพราะสามารถอ่านได้เป็นปี	ๆ	๑	เล่ม	สามารถเรยีนรูไ้ด้หลายเรือ่ง	อ่านเบือ่แล้ว

ก็ส่งต่อไปให้บ้านอื่น	ๆ	เธอเชื่อว่านี่คือการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่า

 นอกเหนือจากเครื่องมือส�าคัญทั้ง	 

๓	 สิ่งข้างต้น	 “คนท�างาน”	 ก็เป็นกุญแจ

ส�าคัญในการผลักดันให้เกิดผลส�าเร็จของ

งานด้วยเช่นกัน	 เพราะครอบครัวของคน

ท�างานทั้งหมดต้องลงมือท�าทุกกิจกรรมที่

วางแผนส่งมอบให้ชุมชนท�า	 เช่น	 อ่าน

หนังสือให้ลูกหลานฟัง	 จัดห้องสมุดในบ้าน	

ใช้นิทานเปลี่ยนเด็ก

 “ค้นหาคนท�างานที่ใช่ให้เจอ ต้อง

อ่านคนให้เป็น และมองเชิงบวกให้เป็นนิสัย เมื่อเข้ามาท�างานด้วยกันแล้วก็ต้องอยู่เคียงข้างกัน 

เดนิทางไปพร้อมกนั ทีส่�าคญัเราต้องท�างานให้หลากหลาย ไม่ใช่หยดุอยูมุ่มเดยีว เพราะจะท�าให้

พบกับคนที่หลากหลายเช่นกัน	 ถือเป็นมิติในการท�างาน	 บางคนเป็นแม่ที่อยากพัฒนาลูกตัวเอง	

บางคนเกี่ยวข้องกับการศึกษา	 บางคนเป็น	 อสม.	(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน)	 

ต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์”



๑๔๑
∞ ∞

 หลักการท�างานพัฒนาสังคมของ	 

“มีนา”	 ให้ความส�าคัญกับ	 “ยุทธศาสตร์”	 

ทัง้ของโครงการฯ	และของแผนงานฯ	การอ่าน	

ทัง้	๒	ยทุธศาสตร์จะมจีดุเชือ่มทีเ่ป็นฟันเฟือง

น�าไปสู่ความส�าเร็จที่ตั้งเป้าไว้เสมอ	 ไม่ว่า

ยุทธศาสตร์ของแผนงานฯ	 การอ่านคืออะไร	

“มนีา”	ยืนยันว่าเมือ่กลบัมาค้นหาช่องทาง	แม้ว่า

หายากแต่ยังไงก็พบแน่นอน	เนื่องด้วยกลไก

ของชุมชนมีความหลากหลายและยืดหยุ่นไป

ตามธรรมชาติ

 “ก่อนหน้านีเ้ราก็ไม่ได้รวมกับทกุกลไก

มาก่อน	เช่น	กับสาธารณสุขก็เปิดใจไป	แล้ว

ลงมอืท�างานให้เขาเหน็	 แล้วค่อย	 ๆ	 เชือ่มไป

เรือ่ย	ท�าไปให้เขาค่อย	ๆ	ซึมซับ	จนวันหนึ่ง

เมือ่ถงึจงัหวะที่ใช่	ความร่วมมอืกเ็กดิขึน้เอง”

 “มีนา”	 เลือกมองการท�างานเพื่อ

สนบัสนนุยทุธศาสตร์ของแผนงานฯ	การอ่าน

ในมมุความท้าทายท่ีสามารถส่งผลประโยชน์

และสร้างคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมาย	แม้ว่าเป็น

เรื่องที่ยังไม่เคยท�าหรือไม่มีช่องทางมาก่อน	

เช่น	เรื่องกองทุนสวัสดิการหนังสือ	ธนาคาร

หนังสือ	 เธอยังต้องนอนคิดหลายคืนกว่าจะ

พบช่องทางให้เคลื่อนไปข้างหน้า

 “เราท�างานตามยุทธศาสตร์ ยึดจุด 

มุง่หมายไว้ให้มัน่ เดีย๋ววิธกีารจะตามมาเอง”

 จากประสบการณ์ที่ได้ไตร่ตรองคิด

วิเคราะห์และลงมือท�างาน	 พบว่าหัวใจของ

การเปลี่ยนเพื่อพัฒนาคือ	“คน”	ไม่ใช่บริบท

ของพ้ืนที่	 เช่น	 เมื่อต้องท�ากิจกรรมหญิง 

ตั้งครรภ์	 แต่หาจังหวะที่จะได้เจอในชุมชน

ยากมาก	 นัดหมายพร้อมกันไม่ได้	 จึงถอย

ออกมามองในภาพรวม	 จนเห็นภาพคลินิก

ฝากครรภ์ในโรงพยาบาล	แม้พบว่ามข้ีอจ�ากดั

เรื่องเวลาที่ทุกคนต่างรีบกลับบ้านหลังจาก

ตรวจเสร็จ	แต่เธอไม่ได้ปล่อยโอกาสหลุดไป	

หันมาตั้งค�าถามและค้นหาจนเจอช่องทาง 

ในการใช้เวลา	 ๑	 ชั่วโมงก่อนหมอมาตรวจ	 

จงึสามารถจดักจิกรรมสร้างการเรยีนรูเ้กีย่วกบั

หนังสือกับพัฒนาการเด็กให้ความรู้กับแม่ 

มือใหม่ได้เยอะมาก	จนสามารถยืดหยุ่นและ

ปรับตัวตามบริบทของพื้นที่
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 “การท�างานเราจะคิดให้สนุก	ไม่ไปตั้งแง่ว่ามัน

ท�าไม่ได้	เช่น	เรือ่งกองทนุ	บางคนบอกว่าไม่ได้หรอก	

ถึงพวกเราเข้าไปก็ท�าไม่ได้เพราะคนเขาไม่รู้เรื่อง	

แต่มนีาเชือ่ว่ายังไงต้องมทีาง	ถ้าตัง้ใจค้นหา	มนัต้อง

มรีปูแบบใหม่	ๆ 	การท�าแบบนีก้ต้็องอาศยัจนิตนาการ

ของคนท�างาน	 ตั้งค�าถามที่มันโดน	 ๆ	 แล้วจะคิด 

ช่องทางดี	ๆ	ได้”

 เธอไม่เคยปล่อยเวลาไปกับความคิดไม่สร้างสรรค์

ประเภทที่ว่า “จะท�าได้เหรอ ท�าไม่ได้หรอก มันยากเกินไป” แต่มักตั้งค�าถามว่า “แล้วเราจะท�า

อย่างไร ถึงจะได้ผลอย่างนั้น” ซึ่งในที่สุดค�าตอบของโจทย์ที่ตั้งไว้ก็ปรากฏให้เธอได้น�าไปใช้

ท�างานต่อเสมอ

 “มีนา” บอกว่าทีใ่ห้ความส�าคญักบัการท�างานทางความคดิเพือ่วางกลยทุธ์ เพราะตนเชือ่

ว่าการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในระดับชาติต้องด�าเนินงานไปตามยุทธศาสตร์ 

ที่ปักธงร่วมกันทุกฝั่งฝ่าย ทั้งแผนงานฯ การอ่านและภาคีเครือข่ายต้องขยับไปเป็นองค์รวม  

มิเช่นนั้นจะเกิดเพียงแค่วัฒนธรรมการอ่านในชุมชนของภาคีเครือข่ายที่ท�างานเท่านั้น

สปสช. กับกองทุนสวัสดิกำรชุมชน

 ตัวอย่างหนึ่งของการคิดตั้งค�าถามที่ว่า แล้วจะท�าอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย 

ทีต้่องการของ “มนีา” คอื ความส�าเรจ็ในการเชือ่มโยงเครอืข่ายสร้างกองทุนสวัสดกิารการอ่าน
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ในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของชุมชนได้

ตามความต้องการของชุมชนเอง โดยมี

ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิหรอื 

สปสช. เป็นกุญแจส�าคัญที่น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่

ต้องการ

 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ

(สปสช.)	 เป ็นหน ่วยงานที่ เ กิด ข้ึนจาก	

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	

๒๕๔๕	 ที่มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการสขุภาพ	ซึง่แต่เดมิเรือ่ง

สขุภาพเป็นเรือ่งของสาธารณสขุหรอืทางการ

แพทย์เท่านั้น	ซึ่ง	“มีนา”	คิดว่าหลักประกัน

สขุภาพถอืว่าเป็นรฐัสวสัดกิารตามรฐัธรรมนญู	

ไม่ใช่แค่การสงเคราะห์	แต่หมายถึง	“สิทธิ”	

ที่ประชาชนควรได้รับ

 การจัดการสุขภาพของประชาชน

ตั้งแต่เกิดจนตายถือได ้ว ่าเป ็นสิทธิของ

ประชาชนโดยแท้จริง	 “มีนา”	 จึงมองเห็น

โครงสร้างการท�างานแบบมส่ีวนร่วมของภาค

ประชาชน	ตัง้แต่ระดบัต�าบลจนถงึระดบัชาติ

ของ	สปสช.

 ระดับต�าบลคือกองทุนหลักประกัน

สุ ขภาพระดับพื้ นที่ 	 ส ่ วนระดั บ เขตมี

อนกุรรมการหลกัประกนัสุขภาพ	รวมถงึคณะ

อ นุกรรมการควบคุมคุณภาพบริ การ

สาธารณสุขเช ่นเดียวกับระดับชาติ	 ซึ่ง

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็น 

คณะกรรมการบริหารจัดการและออกแบบ

นโยบายแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

สุขภาพของพื้นที่ ได้	 ซึ่ง	 สปสช.	 จัดให้มี

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ครบ

ทุกต�าบล	 และมีระเบียบการใช้จ่ายที่ ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้ว	 ซึ่งประชาชน

กลุ่มเป้าหมายของ	 สปสช.	 นั้นมีกลุ่มเด็ก

ปฐมวัยรวมอยู่ด้วย

 “มนีา”	มองว่ากองทนุน้ีคอืความยัง่ยนื

ทีป่ระชาชนในต�าบลสามารถใช้ประโยชน์และ

ด�าเนินงานส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้	 และหากคนใน

ชุมชนให้ความส�าคัญเรื่องการอ่านเพื่อการ 
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ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวยั	พืน้ท่ีนัน้	ๆ 	ก็สามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง	จงึเกิดการเชือ่ม

ต่อเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนร่วมกับ	 สปสช.	 น�าร่องพ้ืนที่เขต

บริการสุขภาพที่	๙	นครราชสีมา	ในพื้นที่	๔	จังหวัด	ได้แก่	นครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และ

สุรินทร์	จัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็กเล็ก	๐-๖	ปี	เป็นโครงการระดับต�าบล	ระดับจังหวัด	

และระดับเขต	ซึ่งได้ขอการสนับสนุนจาก	สปสช.	เขต	๙

 ต่อมาในปี	๒๕๕๘	ได้ขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังเขตบริการสุขภาพที่	๑๐	อุบลราชธานี	

ครอบคลุม	๕	จังหวัด	ได้แก่	อ�านาจเจริญ	ศรีสะเกษ	มุกดาหาร	อุบลราชธานี	และยโสธร	และ

ต่อด้วยเขตบริการสุขภาพที่	 ๗	 ขอนแก่น	 ครอบคลุม	 ๔	 จังหวัด	 ได้แก่	 ร้อยเอ็ด	 ขอนแก่น	

มหาสารคาม	 และกาฬสินธุ์	 โดยกลไกภาคประชาชนเป็นตัวกลางประสานทุกภาคีให้เกิดความ

ร่วมมอื	และพัฒนาความยัง่ยนืจากการระดมทรพัยากรของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัพ้ืนที่

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	และให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต

เป็นกลไกส�าคัญในการสนับสนุนของโครงการระดับพื้นที่

 ปัจจุบันเกิดเป็นเครือข่ายกลไกขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม จากฝ่ายการศึกษา (ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก) ฝ่ายปกครอง (คณะกรรมการผู้น�าชุมชน) ฝ่ายท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน

ต�าบล/เทศบาล) ฝ่ายสาธารณสุข (รพ.สต. รพ.ชุมชน) และฝ่ายประชาชน (ศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพประชาชนอ�าเภอ/จังหวัด) ซึ่งได้น�าการอ่าน

เชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพเด็กปฐมวัย มหัศจรรย์ของการพัฒนา

สมอง ทีส่อดคล้องกบังานวจิยัเรือ่งการเติบโตของสมองมากท่ีสดุ

ช่วงวัยแรกเกิด – ๖ ปี

 รวมทัง้มแีกนน�าทีม่ศีกัยภาพ สามารถพฒันาแผนงานการ
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พัฒนาเด็กที่ยั่งยืนในพื้นที่ โดยใช้กองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ใน อบต. 

และเทศบาล เป็นทุนสังคมที่ประชาชนมี

ส ่วนร่วม โดยมีประเด็นการอ่านเป็น 

เนื้องานหลักในการพัฒนาเด็ก

 “โครงการที่ส่งเสริมสุขภาพเด็ก

ปฐมวัยด้วยการอ่าน เป็นการท�างาน 

เชงิฐานรากทีส่�าคญัของการพฒันา เพราะ

การลงทุนครั้งนี้ช่วยให้คนท�างานเห็นคุณค่าของการพัฒนาชีวิต และเห็นผลถึงการลงทุน 

ที่คุ้มค่ามากที่สุด เราเริ่มต้นกันที่เด็กปฐมวัย”

 ในอนาคต	 “มีนา”	 คาดหวังให้เกิดการขยายผลครบทั้ง	 ๑๒	 เขตในประเทศไทยโดยมี 

เดก็ปฐมวยัเป็นหนึง่ในกลุม่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสขุ	 ซึง่ต้องผ่านเกณฑ์ชีว้ดัเรือ่งสขุภาพด ี

ทุกด้าน	โดยใช้หนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม

กับวัย

รักเด็ก-เลี้ยงเด็ก พัฒนำเด็ก-พัฒนำสังคม

 นอกเหนือจากรับต�าแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน “อ๋วน-จันทร์เพ็ญ 

สินสอน” ยังเป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชน “บ้านเรียนพระคุณ” ซ่ึงก่อตั้งมาด้วย 

ความฝันที่อยากเลี้ยงดูเด็กเล็กมาตั้งแต่สมัยยังไม่เข้าวัยรุ่นด้วยซ�้า
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 ตั้งแต่เรียน	ป.	๕	เคยเป็นแกนน�าคอยดูแลเด็ก	ๆ	ในหมู่บ้าน	จับอาบน�้า	ทาแป้ง	แต่งตัว	

พาท�ากับข้าว	 เล่นสนุก	และท�าการแสดง	ร้อง	 เต้น	ในงานประจ�าปีของชุมชน	ช่วงนั้นเธอไม่รู้

เหตผุลของการชอบเลีย้งเดก็	 เมือ่โตมาได้อ่านหนงัสอืเกีย่วกบัจติวิทยา	 หนัมองตวัเองแล้วพบว่า 

การเป็นลูกคนแรก	 เป็นหลานคนแรก	 ส่งผลให้รู ้สึกว่าตนได้รับความรักมากมายมหาศาล	 

มีคนมากอดหยอกล้อเล่นด้วย	ท�าให้มีความสุขอิ่มเต็มจากภายในสม�่าเสมอ

 “เกิดมาในครอบครัวที่หอมกัน 

กอดกัน หยอกเล ่น แล ้วก็ชมลูก 

ตลอดเวลา แม่ไม่เคยตี ทุกวันนี้ไปพูด

ที่เวทีไหนบอกเสมอเลยว่า อ๋วนไม่เคย

รู้สึกเลยว่าตัวเองเตี้ย ผมหยิก ตัวด�า 

เพราะแม่บอกอ๋วนมาตั้งแต่เด็กว่า อ๋วน

สวยที่สุด ลูกแม่น่ารักที่สุด เป็นค�าชมที่

แม่พูดให้ฟังตลอด มันไม่ได้ท�าให้ 

เย่อหยิ่งนะ แต่มันท�าให้เราภูมิใจใน 

ตัวเอง คือ ภูมิใจว่าตัวเราดีเยี่ยมในแบบที่เราเป็น ทุกวันนี้พอเห็นเด็ก ๆ  ก็ชมทุกคนว่าหนูน่ารัก

มาก ไม่ว่าจะมอมแมม น�้ามูกเลอะยังไงก็ยังน่ารัก เพราะเด็ก ๆ มีความน่ารักอยู่ในตัวเอง 

ทุกคน”

 จันทร์เพ็ญเป็นอีกหนึ่งคนที่เติบโตมากับการอ่านหนังสือ	 คาดว่าได้รับอิทธิพลจากคุณตา

ซึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกวัน	 ตั้งแต่ยุคฉบับละ	 ๓	 บาทเรื่อยมา	 และอิทธิพลจากการ์ตูน 

เล่มละบาททีถ่กูน�ามาให้จับฉลากในร้านค้าของแม่	อ่านต่อเนือ่งไปทกุช่วงวยั	ตัง้แต่นทิานชดุสตัว์เลก็

ในป่าใหญ่	๑๒	เล่ม	นยิายแปลสบืสวนสอบสวน	วรรณกรรมไทย	เช่น	ลกูอสีาน	พอเข้าวยัรุน่หันมา
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อ่านนิตยสารบางกอกเกี่ยวกับเรื่องความรัก

 เธอบอกว่าไม ่ต ้องซื้อเองสักเล ่ม	

เพราะไปอ่านที่ห้องสมุดประชาชน	 ซึ่งมี

หนังสือเข้าใหม่สม�่าเสมอ

 จากนัน้เม่ือเริม่เข้าถึงบทบาทการเป็น

แม่	จันทร์เพญ็จงึหนัมาอ่านเรือ่งจติวทิยาและ

การเลี้ยงดูลูกน้อย	 เตรียมรอลูกคนแรก	 

ได้แรงบันดาลใจเรื่องวิธีเลี้ยงลูกจากหนังสือ	

“รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว”	 หลังจาก 

มีลูกคนแรกได้	 ๒	 ปี	 อ๋วนไปเรียน	 กศน.	 

จนจบ	 แล้วไปเรียนด้านพัฒนาการเด็กและ

ครอบครวัต่อทีม่หาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช	

ซึ่งเป็นอีกช่วงชีวิตที่อ่านหนังสือเป็นจ�านวน

มาก

 “มีความสุขกับการอ่านหนังสือ	 อ่าน

แล้วไปสอบ	สอบแล้วก็กลับมาอ่านเพิ่มอีก”

 ศูนย์เลี้ยงเด็กคือความฝัน	จันทร์เพ็ญ

บอกว่าจินตนาการจนเห็นภาพตัวเองในศูนย์

เลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุยังไม่เข้าวัยรุ่น	 ยิ่งอ่าน

หนังสือเยอะ	เส้นทางของการเลี้ยงลูกคนอื่น

ก็เปิดตัวเป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ตอนนั้น

ยังไม่ได้คิดเรื่องพัฒนาการทางร่างกายหรือ

สติป ัญญาของเด็ก	 เพียงแค่อยากเป็น 

คนเลีย้งเดก็	เพราะได้ยนิเสยีงเพลงแล้วอยาก

พาเด็กเต้น	 อยากให้เด็กสนุกและมีความสุข	 

ซึง่เพิง่มารูช่้วงหลงัว่ากจิกรรมเต้นเล่นสนุก	ๆ 	

สามารถเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้

 “สมัยเด็ก	 ๆ	 มีความสุขมากเวลาพา

เดก็	ๆ 	เต้นในงานหมูบ้่าน	แล้วมคีนชมว่า	คอื

มันเก่งแท้วะ	เด็กตั้ง	๓๐	คนเต้นพร้อมกันได้	

ฟังแล้วชื่นใจ	 เทคนิคสมัยก่อนคือให้เด็กฟัง

เสียงนกหวีด	 ปี๊ดปุ๊บเปลี่ยนท่า	 ไม่ต้องรอ

เสียงนับ	ไม่ต้องรอเพื่อน	เราเห็นคนชอบคน

ชมก็อยากท�าอีก	 ออกแบบท่าเต้นเพลงน้ัน

เพลงนี้ไม่หยุดเลย	เด็ก	ๆ	ก็เดินตามเราเป็น

แถวว่าเมือ่ไหร่จะพาเต้นอีก	จนได้มาเปิดศนูย์

เลี้ยงเองทุกวันนี้แหละค่ะ”

 ศูนย์เด็กเล็กบ้านเรียนพระคุณเปิด

ท�าการในปี	๒๕๓๗	เริม่ต้นมเีด็กให้ดแูลเพยีง	
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๒	คน	จันทร์เพ็ญจัดตารางกิจกรรมเรียนรู้สนุกสนานให้เด็กทั้งสองแน่นตาราง	แต่รายได้ไม่แน่น

ตาม	 คิดแล้วเกรงจะอยู่ไม่รอด	 ลงมือท�าใบปลิวเดินแจกในหมู่บ้าน	 เชิญชวนให้เอาเด็กมาฝาก

เลี้ยง	ผลปรากฏว่าไม่มีเด็กมาเพิ่ม

 “แต่เราไม่ถอย	 เราเป็นคริสเตียนก็อธิษฐานให้พระเจ้าเมตตา	 ขอให้ส่งเด็กมาเพิ่ม	 

จากนั้นไม่นาน	 ๒	 พ่อแม่เด็กที่มาตอนแรกก็ไปบอกต่อว่า	 ยัยอ๋วนเนี่ยเลี้ยงเด็กดี	 อ่านหนังสือ 

เล่านิทานให้เด็กฟัง	 เด็กกลับมาบ้านก็นิสัยดีข้ึน	 กลายเป็นว่าคนพาเด็กมาเยอะมาก	 จากที่เคย 

ยืมสถานที่โบสถ์เลี้ยงเด็ก	ก็แน่นมากจนต้องย้ายที่ใหม่	เก็บเงินสร้างตรงที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละ”

 ศูนย์เลี้ยงเด็กใหม่ที่ว่าก็ตั้งอยู่ในอาณาเขตรั้วบ้านเดิมของครอบครัว

 “เทคนิคการดูแลลูก ๆ คือ พูดกับลูกดี ๆ แสดงออกดี ๆ กับลูก เพราะการลงมือท�าให้

เห็นดีกว่าการพูดสอนมาก เช่น เด็กที่ยังไหว้ไม่เป็น เราจะเริ่มด้วยการไหว้เขาก่อนแล้วบอก

สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อย่างน้อย ๑-๒ ครั้ง หลังจากนั้นเด็ก ๆ  ก็เริ่มไหว้และพูดสวัสดีทักทายกับ

เราได้เอง มันยืนยันกับฐานคิดในการเลี้ยงลูกหรือเด็ก ๆ ที่อยากให้ลูกหลานมีพฤติกรรมแบบ

ไหน ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองลงมือท�าสิ่งนั้นให้เด็ก ๆ เห็นก่อน”

 ตั้งแต่วันนั้นจันทร์เพ็ญก็ยังท�างานอย่างสนุกและมีความสุขเรื่อยมากับเด็กเล็ก	 ๆ	 ในรั้ว

ของศูนย์ฯ	พร้อมกับเลี้ยงลูกทั้ง	๒	คนไปด้วย	กระทั่งน้องสาวคนเล็กย้ายกลับมาอยู่สุรินทร์บ้าน

เกิด	ได้เหน็พีส่าวท�างานกลุม่ออมทรพัย์และต่อเตมิบ้านเป็นศนูย์เลีย้งเดก็	แนวคดิการท�างานเพือ่

ชุมชนก็เกิด

 “ก่อนย้ายกลับมาอยู่บ้าน	มีนาเขาท�างานพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว	พอได้ข่าว	สสส.	เปิดให้ทุน

ท�างานเพื่อพัฒนาในชุมชน	บวกกับเห็นหลานกับเด็ก	ๆ	ในชุมชนเริ่มติดยาบ้า	เลยช่วยกันเขียน 
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ของบท�าโครงการป้องกันยาเสพติดในชุมชนตอนปี	๒๕๔๕	ได้เงินท�างาน	๑๒๐,๐๐๐	บาท	ดีใจ

จนตัวสั่นเลยวันที่รู ้ว่าโครงการได้อนุมัติ	 จากนั้นก็จ้างครูมาเพิ่มเพื่อช่วยเลี้ยงเด็กที่ศูนย์ฯ	 

แล้วอ๋วนก็ใช้เวลาที่เด็กนอนออกไปประสานงานท�าโครงการฯ	กับผู้น�าชุมชน”

 ณ	วันนั้น	อ๋วน-จันทร์เพ็ญ	คือ	แม่บ้านและครูเลี้ยงเด็กเล็ก	ยังแทบไม่รู้จักใครในชุมชน

ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานพัฒนา

 “ต�ารวจ	นักจิตวิทยา	โรงพยาบาล	ทหาร	ไม่รู้จักใครเลย	แต่อ๋วนไปทุกที่	และวางแผนไว้

ว่าต้องประสานใคร	ไปหาทัง้	ๆ	ที่ไม่รูจ้กัมาก่อนนัน่แหละค่ะ	ไปเล่าเนือ้งานให้ฟังว่าอยากให้เข้ามา

ช่วยตรงไหน	ขนาดผู้ว่าฯ	 ไม่เคยรู้จัก	 ก็ไปหาที่บ้านเลยค่ะ	 วันนั้นไม่ได้คุยงานกับท่าน	 แต่ก็ได้ 

ค�าแนะน�า	เธออย่ามาอย่างนี้อีก	(หัวเราะ)	แล้วก็บอกว่าให้เราไปส่งเรื่องตรงไหนแทน	ทุกวันนี้

จะประสานเคลือ่นนโยบายก็เตรยีมเข้าหาผู้อ�านวยการก่อนเลย	จากนัน้ท่านว่าไง	เราก็ค่อยว่ากัน”

 ถงึวนัน้ีเธอบอกว่าหลงรกังานการประสานงานมาก ท้ัง ๆ  ทีไ่ม่ได้มเีทคนคิการประสานงาน

มาแต่ต้น แต่ทดลองท�า เรยีนรู ้ปรบัปรงุ พฒันา จนถงึวันน้ีสรปุได้ว่าเธอใช้ภาษากายและภาษา

ใจทักทายผู้คนไปพร้อม ๆ  กันด้วยความรู้สึกแจ่มใสจากข้างในเป็นการปูทางบทสนทนาทุกครั้ง
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 พร้อมกันนั้นเธอยังได้รับค�าแนะน�าจาก	 “มีนา”	 อยู่เสมอ	 ๆ	 เกี่ยวกับเทคนิคการเข้าหา	 

พูดคุยในประเด็น	 ทุกคนไม่ว่าจะยศหรือต�าแหน่งใดคือคนเช่นเดียวกัน	 ไม่จ�าเป็นต้องหวาดกลัว

หรือประหม่า	 เมื่อคิดตามที่น้องสาวว่าไว้	 ทุกครั้งของการประสานงานไม่ว่าจะกับใครก็ตาม	 

จันทร์เพ็ญสามารถยิ้มให้คนคนนั้นง่ายและพูดคุยกันสบายมากขึ้น

 “มีนาเขาโค้ชคนได้ดี	 เขาตั้งค�าถามเก่ง	 จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี	 อ๋วนจะให้เขาเป็น

วิทยากร	ทุกค�าถามที่เขาตั้งมาท�าให้เกิดการคิดทบทวนและแลกเปลี่ยนจนได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอ”

 “จันทร์เพ็ญ”	ยกให้	“มีนา”	ผู้เป็นน้องสาวท�าหน้าที่น�าทางการท�างานพัฒนาให้	เพราะมี

ประสบการณ์มากกว่าตัวเธอ	โดยเฉพาะเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้	ซึ่งทุกวันนี้เธอสามารถ

เป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่ว	ไม่ว่าจะเป็นประเด็นใด	จ�านวนเท่าไร	ผู้รับ

การอบรมเป็นใคร	เธอยืนยันว่าสบายมาก

 ปี	๒๕๔๘	สองพีน่อ้งตดัสนิใจจดทะเบยีนตัง้มลูนิธเิพื่อสขุภาพชมุชน	บริหารจดัการงานให้

เข้าระบบ	 ขยายฐานคนท�างานและขอบเขตการท�างานให้กว้างขึ้น	 รวมถึงเพื่อสะดวกต่อการ 

ตรวจสอบในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน	(Non-Governmental	Organization	 หรือ	NGO)	 

หลังจากท�างานประเด็นป้องกันยาเสพติด	 เพิ่มขอบข่ายท�างานมาที่ประเด็นเหล้า	 ความรุนแรง	

เพศ	เอดส์	และผู้หญิง	เชื่อมการท�างานต่อไปยังกลุ่มทหารและผู้ต้องขังในเรือนจ�า

 และในปี	 ๒๕๕๕	 มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนได้รับเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานหลัก

ประกันสุขภาพประชาชน	 จังหวัดสุรินทร์	 ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	

ด�าเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชน	 ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ

ประชาชน	ให้ความรูใ้นการดแูลสขุภาพประชาชนในพ้ืนที	่อกีทัง้ยงัเผยแพร่ข้อมลู	ข่าวสาร	ความรู้	
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ความเข้าใจ	สิทธิต่าง	ๆ	ที่ประชาชนพึงได้รับในระบบหลักประกันสุขภาพ

 “ตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิฯ	 ก็ได้รับร้องเรียนเรื่องความรุนแรงกับผู้หญิงและครอบครัวจ�านวน

มาก	พอรู้ว่า	สปสช.	เปิดรับศูนย์ประสานงาน	รีบท�าเรื่องยื่นขอท�าหน้าที่เลยค่ะ	พอได้เป็นศูนย์

ประสานงานฯ	สปสช.	ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะช่วยคนที่เดือดร้อนได้อีกเยอะมาก”

แม่ลูก... นักเล่ำเรื่อง

 ส่วนเส้นทางชวีติวยัเดก็ของผูเ้ป็นน้องสาว	“มนีา	ดวงราษ”ี	เตบิโตมาด้วยการดแูลใกล้ชดิ

อย่างมากของแม่	 เนื่องจากวัยเด็กเธอมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติ	 เพราะแม่เคยยุติการ 

ตั้งครรภ์	แต่ไม่ส�าเร็จ	เธอจึงมีโอกาสลืมตาดูโลก	พร้อมกับความตั้งใจของแม่ที่จะเลี้ยงดูลูกสาว

คนนี้อย่างดีที่สุด

 “แม่เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ฟังเยอะ 

ครอบครวัเราจะพดูความจรงิกนั แสดง

ความรู้สึกตรงไปตรงมา รักก็บอกรัก 

กอดก็คือกอด ไม่มีประชดประชันกัน 

ไม่ซับซ้อน ท�าให้มีนาเข้าใจส่ิงที่แม่คิด

และท�าทกุอย่าง ทีส่�าคญัคอืแม่ไม่เคยตี

ลูกเลย ซึ่งเราก็สืบทอดมาคือมีนา 

ไม่เคยตีลูกเหมือนกัน แล้วลูกเราก ็

ไม่เห็นเสียคน”
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 “เรามัน่คงเรือ่งวนิยัมาก	ต่างจากเดก็

ทีถ่กูปล่อย	แม่ให้เข้านอนก่อน	๒	ทุม่	กินข้าว

ให้ตรงเวลาสม�่าเสมอ	 มีนางงมากว่า	 แม่รู ้

ได้ยงัไงว่าการนอนช่วงหวัค�า่ท�าให้เซลล์สมอง

ท�างานเติบโตเร็วสุดยอด	ทุกวันนี้เจอเด็ก	ๆ	

สมาธิสั้นเพราะ	 ๔-๕	 ทุ ่มไม ่ยอมนอน	 

เด็กเล็กควรนอนแต่หัวค�่าเพราะเซลล์สมอง

ก�าลังเติบโตเร็วมาก”

 “มีนา”	 พบข้อมูลงานวิจัยชุดหนึ่ง 

เกี่ยวกับการสอนลูกในรูปแบบวินัยเชิงบวก	

ซึ่งมีวิธีการเหมือนที่แม่ใช้เลี้ยงดูเธอ	 คือ	 

ไม่จ�าเป็นต้องลงโทษด้วยการตี	 แต่เลือกใช้

การชื่นชมเมื่อลูกท�าสิ่งที่เหมาะสม	บอกและ

แสดงความรู ้สึกเป็นห่วงเป็นใยลูกอย่าง

ซื่อตรง	 ชัดเจน	 ตรงไปตรงมา	 เป็นเรื่อง

ส�าคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัว	แม้แต่

เรื่องเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	เช่น	แม่เอ่ยปากว่าจะพา

ไปไหน	จะให้กินขนมอะไร	แม่เธอท�าทกุอย่าง

ให้จริง	ๆ	ตามที่พูดเสมอ

 “การไม่โกหกลูกเป็นสิ่งส�าคัญ	ตรงนี้

เป็นหวัใจท�าให้เราซือ่สตัย์ต่อกนั	เราไม่โกหก

แม่	เพราะแม่ไม่โกหกเรา	เชื่อว่าการเลี้ยงดู

ของแม่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้มีนารู้สึกมั่นคง

และไว้วางใจคนอื่น	แม่เรียนจบชั้น	ป.	๔	แต่

มีแนวคิดการเลี้ยงดูลูกที่เก่งมาก”

 “แม่เป็นนักสร้างสรรค์จินตนาการ

เยอะแยะ”	มีนาคิดเช่นนั้น	เพราะสมัยเด็ก	ๆ 	

แม่เล่านิทานสนุก	 ๆ	 ให้ฟังหลายเรื่องมาก	 

“มีเรื่องยักษ์	เรื่องลิง	มันตลกมาก	เป็นการ

เล่านิทานนะไม่ใช่การอ่านหนังสือ	 มันเป็น

ภาพการนอนทุกคืนที่มีความสุข	 อบอุ่นมาก	

ความสขุตรงน้ีมนัเป็นภูมคุ้ิมกันภายในจติใจ”

 “แม่เป็นนักวิเคราะห์โดยไม่รูต้วั”	มนีา

คิดแบบนั้น	 เพราะแม่ชวนวิเคราะห์เรื่องเงิน

ตัง้แต่เธอยังเดก็	“แม่จะยกตวัอย่างชวิีตเพือ่น

บ้านที่จัดการเรื่องเงินไม่ถูกวิธี	 แล้วชวนกัน

คิด	 ถ้ามีเงินควรซื้ออะไรที่ส�าคัญมากที่สุด	 

แม่จะบอกว่าต้องซื้ออาหารหลักก่อน	 คือ	

ข้าวสาร	 เพราะมีข้าวกินกับน�้าปลาก็อ่ิมได	้ 

แกจะสอนว่าถ้าเอ็งมีเงิน	 ๓๐๐	 ให้ซื้อข้าว	 
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๒๐๐	เลย	ที่เหลือเก็บไว้ซื้อกับข้าว”

 “แม่เป็นนักเล่าเรื่อง”	มีนาฟังเรื่องราวจากแม่มากมาย	เรื่องหนึ่งคือ	 เหตุการณ์เมื่อจะมี

ญาตมิาเย่ียม	ตามธรรมเนยีมต้องมข้ีาวปลาอาหารต้อนรับ	แต่แม่ไม่มเีงนิ	จงึเดนิเท้า	๒	กโิลเมตร

เพื่อไปยืมเงิน	ได้มา	๑๐	บาท	น�าไปซื้อบวบ	๒	บาท	ซื้อข้าวสารครึ่งกิโลกรัมเป็นเงิน	๕	บาท	 

เงินที่เหลือน�าไปซื้อไข่ไก่	 เมื่อญาติ	 ๆ	 นั่งสามล้อมาลงหน้าบ้าน	 ก�าลังหิวข้าวมาเลย	 แม่จุดไฟ 

ตั้งกระทะ	ล้างบวบ	ตีไข่	ลงกระทะผัด	เด็ดใบแมงลักใส่	เติมน�้าปลา	ตักให้กินกับข้าวหุงร้อน	ๆ	

ญาติกินกันคนละ	๒-๓	จาน

 จากจุดเริ่มที่ไม่มีเงินสักบาท แม่ประสบความส�าเร็จในการ 

ต้อนรับญาติ ๆ ด้วยเงินที่ยืมมา ๑๐ บาท มีนาบอกว่าเหตุการณ์นี้ 

เกดิขึน้สมยัเธอยังเป็นเด็กเลก็มาก แต่ทีจ่�าได้จนถงึทุกวันน้ีเพราะแม่

เล่าให้ฟังตั้งแต่เด็ก ๆ และเล่าบ่อยครั้ง จนแนวทางการใช้เงินซึมซับ

เข้าสู่นิสัยของเธออย่างไม่รู้ตัว

 “แม่เป็นนักเล่าเรือ่ง” มีนาคดิเช่นนัน้ ทุกวันน้ีหลายคนรอบตวั 

“มีนา” ก็คิดว่าเธอเป็นนักเล่าเรื่องเช่นกัน

พัฒนำสังคม เริ่มที่ครอบครัว

 “อยากเป็นพัฒนากร	 ดูไม่ต้องแต่งตัวมาก	 ได้ไปบ้านนอก	 มีนาไม่ชอบสังคมเมือง”	 

เธอตอบค�าถามของการเลือกเรียนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ก่อนที่
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จะย้อนเพิ่มเติมไปอีกว่า	เข้าใจผิดว่ามีทุนเรียนฟรีจึงสอบจนติด	แต่ที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียน	แม่จึง

ตัดสินใจไปกู้เงินจากเพื่อนรักส่งให้ลูกเรียนต่อตามฝัน

 แต่เรียนจบจาก	ม.มหาสารคาม	ไม่ได้เป็นพัฒนากรในทันที	แต่ไปท�างานที่ร้านสะดวกซื้อ	

๑	เดือน	พบค�าตอบชัด	ๆ	ว่าชีวิตของเธอไม่ต้องการท�างานในระบบดังกล่าว	จึงลาออกมาเขียน

จดหมายขอเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิเยาวชนชนบท	สาขาเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

 ได้รับต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ในอัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท กับการทดลองงาน ๓ เดือน 

ท�างานอยู่ ๓ เดือนไม่ผ่านการทดลองงาน เธอคิดว่าเพราะน�าเสนองานไม่ได้ พูดช้า เสียงเบา 

ขาดความมั่นใจ ถึงไม่ถูกรับเข้าท�างาน แต่มีนาบอกว่าได้วิธีการท�างานกับชุมชนเยอะมาก

 จากนั้นไปขอเป็นอาสาสมัคร

ชุมชนต ้านภัยเอดส ์ ในยุคสมัยที่

สถานการณ์รงัเกยีจผูต้ดิเชือ้เอดส์ก�าลงั

แพร่ขยายในสังคม เธอยื่นข้อเสนอไป

ว่าไม่ขอรับเงินสักบาทเพราะอยาก

ท�างานชุมชนมาก ในที่สุดจึงได้รับ 

มอบหมายงานแรกให้จัดค่ายเยาวชน 

ท�าทุกหน้าที่ วางแผน ประสานงาน 

ติดตามวิทยากร สรุปงาน ทุกอย่าง 

เสรจ็สิน้ภายใน ๑ เดอืน ได้ค่าตอบแทน 

๑,๕๐๐ บาท
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 “มีนาไม่คิดถึงเงิน แค่คิดว่าฉันได้ท�าอะไรไปบ้าง”

 ค่ายเยาวชนครัง้นัน้เปิดโลกการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้ตวัเอง	วางแผนกจิกรรม	ประสานงาน	

สรปุผลการด�าเนนิงาน	“กท็�าต่อมาเรือ่ย	ๆ 	จนแต่งงาน	จนตัง้ท้อง	วันทีจ่ะคลอดยงัไปเป็นวิทยากร

คยุเรือ่งถงุยางอนามัยอยู่เลย	เพราะคดิว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วย	สามารถท�างานได้	แล้วกส็นกุด้วย	

ท�างานแล้วก็เล่นกับลูกในท้องไปด้วย”

 จากน้ันไม่นานเกิดความไม่เข้าใจกันในองค์กร	 มีนาจึงเลือกลาออกมาเขียนโครงการ 

ขอทุนท�างานเองอยู่ที่บ้านสามี	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ท�างานประเด็นเอดส์	 ได้รับ 

งบประมาณจากสถาบันควบคุมโรคที่	๗	(อุบลราชธานี)

 “ช่วงนั้นได้งบ	 ๔-๕	 แสน	 เพราะประเด็นมันก�าลังแรง	 เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะคนเข้าใจ

โรคมากขึ้น	ไม่ได้กลัวเหมือนยุคนั้น	ช่วงปี	๒๕๔๓-๒๕๔๗	ก็เริ่มขยายวงประเด็นไปท�างานด้าน 

ผู้หญิงและเด็ก	ได้รับงบเป็นหลักล้านบาท	แล้วตอนนั้นก็มีเพื่อน	๑	คนดูแลบัญชีให้	ส่วนอาสา

สมัครเปิดรับจากในพื้นที่”

 ต่อมาในปี	๒๕๔๘	หลังจากความสัมพันธ์ชีวิตคู่สั่นคลอน	มีนาตัดสินใจเลิกกับสามี	และ

ย้ายกลบัมาอยู่บ้านเกิดทีส่รุนิทร์พร้อมกับลกู	“ช่วงทีม่นีาตดัสนิใจเลกิกบัสามก็ีท�าเวทปีระชาคมด้วย

นะ	เร่ืองเลกิกัน	(หัวเราะ)	เวลามีนาเล่าเรือ่งนี	้ทกุคนจะหัวเราะ	มนีาชอบความชัดเจน	ครอบครวั

สามีและชาวบ้านก็รักเรามาก	เพราะมีนาท�ากิจกรรมในหมู่บ้านด้วย	ชาวบ้านรับไม่ได้เพราะมีนา

เป็นเมียจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย	จะเป็นคนออกไปท�าไม	แล้วจะพาลูกไปไหน”

 แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเป็นฝ่ายเดินออกมาพร้อมลูกบนพื้นฐานความเช่ือว่าครอบครัวที่

สมบูรณ์ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไป	ครอบครัวลักษณะไหนก็แข็งแรงได้เพียงแค่ต้องมีการ
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สื่อสารให้เข้าใจ	 และมีนาเชื่อว่าตัวเองแข็งแรงพอที่จะสื่อสารกับทุกคนในครอบครัวเข้าใจ

สถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาได้

 “เราคยุกนัหลายรอบ	สามกีเ็สยีใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้	เขาเป็นคนด	ีแต่อ่อนไหวและไม่มทีกัษะ

ชีวิตเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ที่เข้ามา	 ผู้หญิงที่เขาไปมีความสัมพันธ์ด้วยตั้งท้อง	 มีนา

ท�างานเรือ่งผูห้ญงิและเดก็	ฉะนัน้	เราต้องคุม้ครองเดก็	กต็ดัสนิใจกลบัมาสรุนิทร์	ซึง่ทกุเหตกุารณ์

มีนาก็อธิบายให้ลูกเข้าใจตลอด	ลูกก�าลังน่ารัก	๔-๕	ขวบ	ได้	เราไม่โกหกลูก	บอกตรง	ๆ	ว่าพ่อ

ต้องดูแลอีกครอบครัวหนึ่ง	 พูดถึงด้านดีของพ่อ	 ปิดเทอมก็หัดให้ลูกน่ังรถบัสไปหาพ่อหาย่า	 

ให้รู้ว่ามีอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ที่นั่น”

 “มีนาเลี้ยงลูกแบบเปิดมาก	 สอนเรื่องเพศแบบเปิดเผย	 แก้ผ้าอาบน�้าด้วยกันจนลูกเรียน	

ป.	๔	จนมาบอกว่าแม่พอแล้ว	อยากอาบน�า้คนเดียวแล้ว	เรากว่็า	เอ้อ	ไม่เรยีนรูแ้ล้วบ่นี	่(หวัเราะ)”

 ผ่านมา ๑๐ ปี ผลลัพธ์จากความเชื่อและการลงมือท�าของมีนาออกดอกผลได้งดงาม  

ทกุคนสามารถพดูคยุกนัได้เข้าใจ ลกูของเธอรกัและเข้ากนัได้ดกีบัพ่อและครอบครวัใหม่ของพ่อ

 “คนท�างานพัฒนาสังคมต้องท�างานกับครอบครัวตนเองให้ได้ก่อน นี่คือสังคมขนาดเล็ก

ที่สุดแล้ว”

ศรัทธำสร้ำงคุณค่ำ

 “มีนาให้ความส�าคัญต่อความรู้สึก”	 ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพ

ชมุชนเอ่ยขึน้เมือ่พดูคยุถงึประเดน็การบรหิารจัดการทมีงาน	พร้อมยนืยนั
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หลักการสื่อสารในองค์กรที่เน้นไปที่การ

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาทุกเรื่อง	 ทั้งเรื่อง

งานและเรื่องส่วนตัว	 เอาใจใส่ความรู ้สึก 

กันและกัน	 ตั้งค�าถามถึงความกังวลใจ 

ด้วยความห่วงใย

 เนื่องจากเธอมองเห็นว่า	 ชีวิตส่วนตัว

มีส่วนเกี่ยวโยงมายังการท�างานเสมอ	 ใครมี

ปัญหาส่วนตัว	 ครอบครัว	 ปัญหาเศรษฐกิจ	

สามารถสร้างผลกระทบกับการท�างานได้	

มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจึงตั้งระบบสหกรณ์	

มคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงนิมากูย้มืได้	ลดช่องว่าง

ความกังวลใจเรื่องสภาพเศรษฐกิจ

 “มนีา”	เชือ่ว่าความส�าคญัของการเป็น

ผู้น�าองค์กร	คือ	นอกจากผลของงานที่ได้รับ	

ยงัต้องสงัเกตอากปักริิยาของเพือ่นร่วมงานด้วย	

เช่น	 ท�าไมสีหน้าบูดบึ้งมากกว่าปกติ	 ท�าไม

เสียงดังกับผู้ใช้บริการสหกรณ์	 ใช้วิธีสังเกต

แล้วจึงสืบหา	 ผ่านช่องทางคนใกล้ชิด	 หรือ 

พูดคุยระหว่างกินข้าวร่วมกัน	 เนื่องจาก 

ความรู้สึกของคนท�างานเป็นฐานของผลงาน

ทีเ่กดิขึน้ทกุอย่าง	คนท�างานรูส้กึด	ีมคีวามสขุ	

ผลงานย่อมออกมามีประสิทธิภาพ

 ส�าหรบัประเดน็องค์กรพฒันาสงัคมใน

ประเทศไทยหาทุนสนับสนุนให้ท�างานยาก	

หรอืจ�านวนเงนิที่ได้รบัไม่มากและไม่แน่นอน

จนต้องเป็นนักพัฒนาไส้แห้ง	 มีนาบอกว่า	

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่นี่	เนื่องจากเชื่อ

ว่าการมีทักษะท�าอาชีพส่วนตัวควบคู่ไปกับ

ท�างานพัฒนาสังคมด้วยเป็นสิ่งส�าคัญ	 เช่น	

เธอท�ากิจการบ้านให้เช่าเป็นรายได้หลักใน

การดูแลตนเอง	 พร้อมกับซื้อขายที่ดินเป็น

รายได้ส่วนเสริมเพิ่มเติม	ส่วน	“จันทร์เพ็ญ”	

นอกจากมีกิจการศูนย์ดูแลเด็กเล็ก	ยังท�านา

อีกจ�านวนมาก

 ท�าให้จาก	๗	คน	ในมูลนิธิฯ	มีเพียง	 

๒	คน	เท่านั้นที่รับเงินเดือนจากองค์กร

	 ส่วนอีก	๕	คน	ที่เหลือนั้นรับตอบแทน

เฉพาะงานแต่ละชิ้น

 “เราไม่ได้ใช้เงนิมากนัก	เครือ่งส�าอาง

ไม่ต้องซื้อ	 เสื้อผ้าราคาไม่แพง	 หลักสิบ 
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หลักร้อย	อาหารการกินก็ปกติ	นาน	ๆ	ถึงไปกินนอกบ้าน	ใช้เงินไม่เยอะชีวิตก็สบาย	ได้ท�างาน

อย่างที่อยากท�า	คือเรื่องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนชีวิต”

 ถ้ายึดเรื่องเงินเป็นหลัก “มีนา” บอกว่าไม่ต้องท�างานพัฒนาเหมือนทุกวันนี้ก็ได้ เพราะ

อาชีพอื่น ๆ ของเธอมีรายได้ดีพอควร แต่ที่ยังท�างานพัฒนาอยู่ เพราะชอบงานที่ท้าทายความ

คิด ความสามารถ สร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้กับผู้คนในสังคมได้ จึงพร้อมที่จะ

ท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ 

 “มีคุณหมอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเห็นการท�างานของมีนาแล้วบอกว่า	ที่ท�าได้มากมาย	ไม่เหน็ด

ไม่เหนื่อย	เพราะแรงผลักที่มันลึกลับ	เป็นความศรัทธาจากภายใน	เราก็	อุ้ย!	ท�าไมหมอรู้จักเรา

ดีแท้	หมอบอกว่า	ดูจากเฟซบุ๊กมีนาไง	(หัวเราะ)	ก็จะเห็นมีนาไปโบสถ์	ไปท�างานอาสาสมัครต่าง	

ๆ	 ช่วยเหลือเคสผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาชีวิตครอบครัว	 ส�าหรับมีนาถือว่าเป็นโอกาสที่

พระเจ้าให้เราได้ท�างานรับใช้ผู้อื่น”

 “พระเจ้าเปลี่ยนมีนา จากเมื่อก่อนเป็นคนใช้การไม่ได้เลย จนค้นพบศักยภาพตัวเองเจอ

แล้วได้ท�าโครงการดี ๆ มาตลอด การได้รับใช้คนอื่นเป็นจุดประสงค์ของการใช้ชีวิตในโลกนี้”  

มีนาตอบค�าถามถึงแรงผลักดันในการท�างานจนส�าเร็จในแต่ละคร้ังอย่างสอดคล้องกับค�าตอบ

ของจันทร์เพ็ญที่ว่า เธอเลือกท�าทุกอย่างให้ดีที่สุดทุกวันด้วยความเชื่อและศรัทธากับสิ่งดี ๆ  

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คน “ไม่ว่าเราจะรับงานใดมาท�า ขอให้ท�าเหมือนเป็นของขวัญให้กับพระเจ้า  

ฉะนั้น ทุกอย่างเราสู้และท�าให้ดีที่สุดเสมอ ฐานคิดของเราพี่น้องเป็นแบบนี้” จันทร์เพ็ญกล่าว

สรุปถึงความคิดชีวิตการงานและความศรัทธา
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= Growth Mindset =
- การพัฒนาเด็กเล็ก เท่ากับการพัฒนาสังคมในระดับชาติ

- สัมพันธภาพที่ดี เกิดจากการสื่อสารอย่างซื่อตรงและปรารถนาดี

- การอ่านพัฒนาคุณชีวิตให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้

- พัฒนาสังคม เริ่มต้นที่พัฒนาครอบครัวของตัวเอง

- สอนเด็ก ๆ ด้วยการลงมือท�าเป็นตัวอย่าง

- หนึ่งความส�าเร็จสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ได้

- ตั้งค�าถามที่สร้างสรรค์ ได้ค�าตอบที่เหมาะสมเสมอ

- ดูแลเอาใจใส่ทีมงานเหมือนคนในครอบครัว

- พัฒนาคน เท่ากับพัฒนาชุมชน

- มั่นคงกับเป้าหมาย วิธีการจะปรากฏเสมอ

- ทุกความท้าทายมีทางออกเสมอ

- เมื่อเจองานใหม่ แค่ลงมือท�า เรียนรู้ และพัฒนา

- สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อคนอื่น คือวัตถุประสงค์ของการมีชีวิต



อุไร โสรเนตร

อ่านสร้างสุข



รักกำรอ่ำน เริ่มจำกฐำนครอบครัว :
อุ๊–สุรินทร์

พัฒนำชุมชน สร้ำงเครือข่ำย ให้เกียรติคนท�ำงำน

 จิตอาสาส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ีเครือข่ายของโครงการอ่านยกก�าลังสุขสนุกท่ีสุรินทร ์ 

เรียกเธอว่า “น้องอุ๊”

 บางคนบอกว่า	“น้องอุ๊”	ยิ้มเก่ง	ยิ้มง่าย

	 บางคนบอกว่า	“น้องอุ๊”	พูดหวาน	ให้ก�าลังใจเก่ง

	 บางคนบอกว่า	“น้องอุ๊”	ใจดี	มีของดี	ๆ	ความรู้ดี	ๆ	มาฝากเสมอ

	 บางคนบอกว่า	“น้องอุ๊”	ก็เหมือนลูกเหมือนหลาน

 แต่ที่น่าสนใจมากคือ จิตอาสาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “น้องอุ๊” ตั้งใจท�างานเพื่อ

ชุมชนจริง ๆ

 “น้องอุ๊” หรือ “อุไร โสรเนตร” เป็นผู้ประสานงาน สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัด

สุรินทร์ ซึ่งเป็นอีกองค์กรขับเคลื่อนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน มุ่งเน้นท�างาน
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ร่วมกับแกนน�าจิตอาสา บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่ ๘ ต�าบลของจังหวัดสุรินทร์

 “หัวใจหลักของการท�างานชุมชน คือ การสร้างเครือข่ายการท�างาน เปิดโอกาสให ้

เครือข่ายท�างานตามความต้องการ เราเป็นเพียงพ่ีเลี้ยงผู ้ติดตาม จากน้ันผลลัพธ์การ

เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเองในชุมชน”

 “อุ๊-อุไร”	ยืนยันหลักคิดการท�างานชุมชนไว้ชัดเจน	คือ	ปล่อยให้คนในชุมชนได้ท�าตามที่

ต้องการจริง	 ๆ	 ไม่มีการยัดเยียดความคิดหรือวิธีต่าง	 ๆ	 ให้ท�า	 ซึ่งเมื่อเกิดผลงานเป็นรูปธรรม	 

นั่นคือผลิตผลของคณะท�างานในชุมชนจริง	ๆ

 เธอท�างานขับเคล่ือนวัฒนธรรมการอ่านด้วย

ความร่วมมือหลัก ๆ ของคนท�างานที่อยู่ในชุมชนล้วน 

ๆ เช่น ผู้อ�านวยการและครูโรงเรียนประจ�าต�าบล  

ครปูระจ�าศนูย์พฒันาเดก็เล็ก (ศพด.) นกัวชิาการศกึษา

ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) สมาชิกสภา 

อปท. ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั แกนน�าชมุชน แกนน�าเยาวชน 

รวมทั้งพระภิกษุที่เคารพนับถือในท้องถิ่น

 ช่วงเริ่มท�างานกับ	 ๑๐	 ชุมชนแรกในปี	 ๒๕๔๗	 

ยึดหลักเชื่อมประสานกับผู้น�าชุมชน	ผู้ใหญ่บ้าน	ต่อมา

เมื่อมีโครงการเครือข่ายสุขภาวะครอบครัวในโรงเรียน

เข้ามา	จึงเริ่มเชื่อมต่อเข้าโรงเรียน	มีแกนน�าครูเป็นเครือข่ายภายใต้ขอบเขตงานครอบครัว	และ

ค่อย	ๆ 	ขยายเครือข่ายเพิ่มเติมมากขึ้นตามประเด็นงานพัฒนาชุมชนที่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	
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จังหวัดสุรินทร์	รับผิดชอบ

 “พืน้ทีท่�างานเราหลากหลาย เราไม่ได้

ลงไปท�างานเองในชมุชน แต่เราเชือ่มเข้าไป

สนับสนุนให ้ ตัวแทนชุมชนท�างานได ้ มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ท้ังเร่ืององค์ความรู้ 

โอกาส และงบประมาณ”

 การท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ

อ ่านในชุมชนที่ เธอรับมอบหมายมานั้น	 

ขับเคลื่อนไปได้อย่างรุดหน้าและมีแนวโน้ม

ของความยั่งยืนชัดเจนจากการเห็นคณะ

ท�างานในชุมชนลงมือท�างานด้วยความรู้สึก

เป็นเจ้าของอย่างแท้จรงิ	ซึง่	“อุ”๊	มองว่าความ

ส�าเร็จตรงนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการท�างาน

ประเด็นครอบครัวเข ้มแข็งที่มีมาตั้งแต่ 

ปี	๒๕๔๗	ดงันัน้	ผลงานเดมินัน้เป็นทีป่ระจกัษ์

ว่าเธอกับทีมงานท�าจริง	 เธอเน้นประเด็น	 

“ท�าจรงิ”	เพราะเชือ่ว่าเมือ่ท�าจรงิกเ็ปลีย่นแปลง

จริง	 ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจริง	 ท�าให้เชื่อมงานกับ

พื้นที่ชุมชนต่าง	ๆ	ได้สะดวกง่ายดายมากขึ้น

 “อุ๊เชื่อว่า	 ทุกคนเห็นว่าพวกเราไม่ได้

ไปเอาเปรียบใคร	 แต่เราท�างาน	 ท�าจริง	 

ถ้างานไหนผลงานไม่ใช่ของเรา	เช่น	เขาท�า

กิจกรรมนี้ไปแล้ว	 ๒	 เดือน	 เราก็ให้เกียรติ 

ผลงานของเขา	 ไม่เอามาพูดให้คนเข้าใจผิด

ว่าเป็นผลงานของเรา	 แต่ส่วนไหนที่เรามา

เชื่อมโยงหรือสนับสนุนเพิ่มเติม	 เราก็พูด

อธิบายไปตามข้อเท็จจริง”

 จุดแข็งของ	“อุ๊”	คือ	เชี่ยวชาญเรื่อง

การเข้าหาครอบครัว	 เข้าหาผู ้น�าชุมชน	

ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย	 คอยหนุน

เสริมให้เกิดการจัดกิจกรรม	 และขับเคลื่อน

งานในพื้นที่ร่วมกัน	 รวมทั้งยังหนุนเสริมให้

เกิดภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง	ด้วยการประสาน

ให้คนท�างานของแต่ละชุมชนมีโอกาสได้มา

พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้

ของแต่ละพ้ืนที่	 เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้กับ

ชุมชนของตนเอง	ตลอดเกือบ	๑๐	ปีที่ผ่าน

มา	 เธอสามารถผลักดันให้ชุมชนเกิดการ

ตระหนักรู้และลงมือพัฒนาตนเองได้จ�านวน

เยอะมาก	 ไม่ว่าจะประเด็นลด	 ละ	 เลิก	
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อบายมขุ	ประเดน็ความรกัและผกูพนัพ่อแม่ลกู	ประเดน็สือ่สร้างสรรค์ส�าหรับเยาวชน	และประเดน็

ส่งเสริมการอ่านในชุมชน

 แต่จากมุมมองของ	“อุ๊”	คือ	เธอไม่ใช่คนลงมือท�า	แต่ชุมชนต่างหากที่ลงมือท�า	ส่วนเธอ

เป็นเพียงผู้ร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นเท่านั้น

 เมื่อให้ลองนิยามอาชีพของตน	เธอบอกว่า	คือ	นักพัฒนาสังคมด้านครอบครัว	เนื่องด้วย

ฐานเดิมมาจากงานครอบครวัเข้มแข็ง	ตลอดเส้นทางการท�างานพฒันาจงึวนเวียนอยูก่บัเรือ่งราว

ของครอบครัวเป็นหลัก	 ถึงวันนี้	 “อุ๊-อุไร	 โสรเนตร”	 เลือกเดินเส้นทางนักพัฒนามาแล้วเกือบ	 

๑๐	ปี	ทัง้	ๆ 	ที่ไม่เคยคดิมาก่อนว่าจะได้มชีวีติอยูก่บัชมุชนเช่นนี	้เพราะตนเองไม่ได้เตบิโตมาจาก

เยาวชนเข้มแขง็สายค่ายอาสาพฒันาชนบท	ไม่ได้มพีืน้ฐานของความสนใจงานชมุชนมาก่อนหน้า

 วัยเด็ก	“อุ๊”	อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่างหาก	เธอเล่าไว้อย่างนั้น	เป็นคนขี้อาย	ไม่ชอบ

คุยกับคน	อยากท�างานอยู่ในห้องทดลอง	เธอเล่าไว้อย่างนั้น
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 แต่ชีวิตทุกวันนี้ของ “อุ๊” พลิกจากที่เคยคิดไว้สุดขั้ว เธอได้

พูดคุยกับผู้คนทุกวัน ทั้งคนคุ้นเคย คนไม่เคยคุ้นมาก่อน และแทบ

ไม่ได้นั่งท�างานอยู่ในส�านักงานด้วยซ�้า เพราะต้องเดินทางเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยน ติดตามงานอีกจ�านวนนับครั้งไม่ถ้วนในรอบปี

 “แปลกเหมือนกัน แต่ทุกวันนี้กลายเป็นคนชอบคุยไปแล้ว  

มีความสุข และอบอุ่นดีที่ได้ท�างานชุมชน”

นักทดลอง “ลงมือท�ำ”

 ด้วยความฝันของเดก็ข้ีอาย	อยากเป็นนกัวิทยาศาสตร์	ฝังตวัอยู่ในห้องทดลอง	เพราะเป็น

อาชีพที่ไม่ต้องไปพบปะหรือพูดคุยกับผู้คนมากนัก	 “อุ๊-อุไร	 โสรเนตร”	 จึงตัดสินใจเรียนสาขา

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	หลังเรียนจบก็ได้งานต�าแหน่งอาสาสมัครห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	คลอง	๕	ปทุมธานี

 “อุ๊”	เล่าย้อนไปว่าชื่อต�าแหน่งถูกใจใช่เลย	แต่เมื่อได้ท�างานจริง	ๆ	กลับไม่เป็นอย่างที่คิด	

เพราะงานหลักไม่ได้อยู่ในห้องทดลอง	แต่ต้องไปท�าหน้าที่พูดให้ความรู้กับเด็ก	ๆ	ที่มาเรียนรู้ใน

พิพิธภัณฑ์

 “เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองช่วงนี้แหละค่ะ	พูดคุยมากขึ้น	แล้วเด็ก	ๆ	กรุงเทพฯ	นี่ไม่ใช่ถาม

ประโยคเดียวแล้วจบ	 แต่ถามเป็นชุดต่อ	 ๆ	 กันเลย	 เราต้องพร้อมตอบตลอด	 แล้วก็เริ่มได้คิด

ท�าการทดลองไปด้วย	สนุกดี	ถึงต้องเจอคนเยอะหน่อยก็ถือเป็นเรื่องต้องปรับตัว	ยิ่งท�าก็ยิ่งรู้สึก
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ชอบ	แต่แม่เริ่มไม่ค่อยชอบเพราะไปอยู่ไกล

บ้าน	ความฝันแม่คืออยากให้เป็นครู	ตามเรา

กลับบ้านอยู่เรื่อย	 จนสุดท้ายก็ต้องกลับมาส

อบคร	ูแต่ไม่ตดิค่ะ	ก็อ่านหนงัสอืบ้าง	ไม่อ่าน

บ้างเพราะใจจริงเราไม่ได้อยากเป็นครู”

 เมื่อไม่ได้เป็นครูตามฝันของแม่	 “อุ๊”	

เริ่มเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมจากแม่และยาย	

คิดเป็นลวดลายต่าง	 ๆ	 เป็นที่ต้องการของ

ตลาดมาก	 เธอเล่าว่าช่วงนั้นคือ	 ปี	 ๒๕๔๗	 

นั่งทอผ้าไหมกันทั้งวันทั้งคืน	 ซึ่งเธอหันมา 

ทดลองวทิยาศาสตร์ด้วยการหาพชื	หาเปลอืก

ไม้	หาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทดลองสร้าง

เป็นสสีนัต่าง	ๆ 	น�าไปย้อมผ้า	เรยีกว่าเป็นช่วง

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขายที่สนุกสนาน

มากของเธอ

 กระทั่งปี	 ๒๕๔๙	 จึงตัดสินใจร่วม

ท�างานกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	จังหวัด

สุรินทร์	 เพราะเพื่อนชวนมาช่วยกัน	องค์กร

รับทุนท�าโครงการจาก	 สสส.	 เป็นหลัก	 ยึด

หลักเลือกงานที่สามารถบูรณาการเข้ากับ

ชมุชนเครอืข่าย	และมเีนือ้งานอยู่ในขอบเขต

ก�าลังการท�างาน	เช่น	โครงการรณรงค์หยุด

การพนัน	 สามารถรณรงค์ให้เริ่มต้นได้จาก

ครอบครัว

 วันน้ัน	“อุ”๊	รบัต�าแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ	

ซึ่งแม้ไม่ใช่งานในฝัน

 แต่เธอก็ตัดสินใจท�า เพราะความคิด

เดียวคือ “อยากลองดู”

 “เพือ่นก็บอกว่างานสนุก	วัน	ๆ 	เจอคน

เยอะ	 บอกว่ามันมาก	 มาท�าแล้วจะชอบ	 

ก็โอเค	 อยากลอง	 แต่พอเข้ามาจริง	 ๆ	 ได้

ท�าการเงนิ	ซึง่มนัไม่ได้เจอใคร	น่ังท�าบญัชอียู่

ส�านักงาน	(หัวเราะ)	ท�าเสร็จว่าง	 ๆ	 ก็อ่าน

หนังสือ	 ในส�านักงานก็มีหนังสือโครงการฯ	

เยอะ	มวัีนหน่ึงได้อ่านหนังสอืทีเ่ก็บข้อมลูจาก

แรงบันดาลใจคนท�างานอาสาพัฒนา	 ว่าเขา

ท�างานเพราะอะไร	แล้วเป็นยังไง	อ่าน	ๆ	ๆ	

ไปก็ได้แรงบันดาลใจไปขอเพ่ือนลงพื้นที ่

ด้วยคนนะ	เดี๋ยวฉันจะรีบเคลียร์งานให้เสร็จ	

(หัวเราะ)	อยากลองลงพื้นที่มาก”
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 สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์กรเอกชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่มี

จิตอาสาหลากหลายอาชีพในพื้นท่ีของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อท�างานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของ

ครอบครัวในชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดกระบวนการ

สร้างการเรียนรู้ อบรมพัฒนาศักยภาพ การประชุมเครือข่าย กิจกรรมแสดงผลงานด้านพัฒนาชุมชน 

ฯลฯ เพือ่ส่งเสรมิให้ครอบครวัมคีวามเข้มแข็ง เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วม (Participatory 

Learning : PL) ซึ่งสามารถสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 เริ่มต้นท�างานกับประเด็นรณรงค์สร้างครอบครัวต้นแบบปลอดเหล้า ชุมชนครอบครัวเข้มแข็ง 

เครือข่ายสุขภาวะในโรงเรียน มีการจัดการรื้อฟื้นและค้นหาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อร่วมกันสืบสาน

ภูมิปัญญา ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ รักสิ่งแวดล้อมและจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชน จนได้

เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ีของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ท�าให้เกิดแกนน�า 

ส่งเสริมการอ่านในชุมชน มุมการอ่านในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เกิดเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน มีกิจกรรมพัฒนาแกนน�าเยาวชนอาสาอ่านหนังสือให้กับน้องในศูนย์

พฒันาเดก็เล็กฟัง และมกีารเรยีนรูภ้มูปัิญญาพืน้บ้านในรูปแบบของหนงัสือท�ามอื พร้อมจัดการประกวด 

ผลงานระดับต�าบล

 รวมทั้งยังได้เกิดการผลักดันให้เกิดแผนพัฒนา ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)  

เกี่ยวกับงานส่งเสริมการอ่านจ�านวน ๒ ต�าบลอีกด้วย ท�าให้เห็นภาพชัดเจนในการขับเคลื่อนอย่างมี

ทิศทางเดียวกันทั้งชุมชนตามบริบทของแต่ละแห่ง เช่น มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในเรื่อง

การพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นใน

สังคม การส่งเสริมการอ่านในครอบครัวของเด็กปฐมวัย รวมไปถึงโรงเรียน
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และชุมชน กระทัง่เกดิผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงในระดับบคุคลของเดก็ ๆ  ทีเ่ข้าร่วม

โครงการ เช่น ผลการเรียนดีขึ้น ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน

 ในขณะทีผู่ใ้หญ่ซึง่เป็นจติอาสาท�างานก็ได้รบัผลส�าเรจ็ด้านต่าง ๆ  อกีด้วย 

เช่น โรงเรียนผ่านการประเมินของ สมศ. หรือส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้อย่างง่าย ผู้อ�านวยการโรงเรียนได้เลื่อนวิทยฐานะ

จากการท�าผลงานส่งเสรมิการอ่านแบบมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนและชมุชน ส่วนครอบครวัเกดิความ

สัมพันธ์อบอุ่นในครอบครัวจากการยืมหนังสือไปอ่านด้วยกัน

 “อุ๊”	เริ่มท�างานกับสถาบันครอบครัวฯ	สุรินทร์	ในปี	๒๕๔๙	พอย่างเข้าปี	๒๕๕๐	ก็เริ่มลง 

พื้นที่ชุมชน	ไปครั้งแรก	ๆ	นั่งสังเกตการณ์	จากนั้นค่อย	ๆ	พูดคุยกับผู้คนมากขึ้น	จนเพื่อนเริ่ม 

เปิดโอกาสให้ประสานงาน	 และส่งงานให้รับผิดชอบ	 เช่น	 เขียนสรุปกิจกรรม	 จนถึงปี	 ๒๕๕๓	 

เพื่อนที่ชวนอุ๊มาท�างานขอขยับตัวไปท�างานส่วนกลางในกรุงเทพฯ

 ส่วนเธอยงัท�างานในพืน้ทีต่่อจนกระทัง่ปิดโครงการครอบครวัเข้มแขง็ในปี	๒๕๕๔	สถาบนั

รักลูกซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลโครงการครอบครัวเข้มแข็ง	 เชื่อมต่อให้	 “อุ๊”	 ได้พบกับ	 “พี่เจ-สุดใจ	

พรหมเกิด”	 ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 ซึ่งพร้อมสนับสนุนการท�างาน 

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชน

 “พอรู้ว่าแผนฯ การอ่านเปิดรบัโครงการ อุก๊ค็ดิว่าวัดดวงเลย เขยีนโครงการเป็นครัง้แรก

จากฐานคิดเรื่องครอบครัวรักการอ่าน เพราะคิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการ

พัฒนาทุกสิ่งได้ สุดท้ายเข้าตากรรมการ ก็ได้ท�าโครงการปีแรก เริ่มท�าจาก ๑๐ ชุมชนที่ท�างาน
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ร่วมกนัมาตัง้แต่ครอบครวัเข้มแขง็ แล้วกค่็อย ๆ เพิม่เตมิมาจนวนันีก้ ็๑๕ พืน้ทีใ่น ๘ ต�าบลแล้ว”

 ปัจจุบันสถาบนัครอบครวัเข้มแขง็จงัหวัดสรุนิทร์ขับเคลือ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

๒	 แห่ง	 คือ	 ต�าบลบัวโคก	 และต�าบลเมืองแก	 บรรจุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าไปอยู่ใน 

แผนพัฒนา	 ๓	 ปีของท้องถิ่น	 รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชน	 ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก	 และโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน	 โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน	 ๑๕	 พื้นที่	

ครอบคลุม	๘	ต�าบล	๕	อ�าเภอ	และขยายสู่พื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสุรินทร์	และจากการประชุม

ขับเคลื่อนงานระดับต�าบลท�าให้ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ๒	 แห่งอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ

หนังสือส�าหรับมุมการอ่าน	โรงเรียนละ	๒๕,๐๐๐	บาท

 “ผมเป็นคนทีข่าดโอกาสทางการศกึษา เมือ่ได้มาอยู่

ในต�าแหน่งน้ีกม็องว่าทกุคนเป็นสมาชกิในครอบครัวเดียวกนั 

อยากมอบโอกาสให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ในชุมชนทุกคนได้

เข้าถึงหนังสือและการอ่าน เพราะเห็นแล้วว่าการอ่านเป็น

ประโยชน์จริง จึงอยากจะพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

ให้ดีที่สุด ด้วยการผลักดันส่งเสริมการศึกษาในชุมชนจนจัด

ตัง้เป็นนโยบายหลกัลงไปยงัโรงเรียนทัง้ ๗ แห่งในต�าบลบวัโคก 

โดยมีชุมชนเป็นจุดส�าคัญในการส่งเสริมการอ่าน”

 สมสิทธิ์ จันทร์แดง

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบัวโคก อ�าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
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 “ผมมีแนวคิดว่าอยากจะท�าทุกวิถีทางที่จะท�าให้คน

ต�าบลเมืองแกมีความสุขมากที่สุด ทั้งทางด้านร่างกายและ

จิตใจ จึงพัฒนาควบคู่กันไปทั้งทางด้านสุขภาพ คือชุมชน

ปลอดเหล้า อาหารปลอดภัย และทางด้านจิตใจ คือการ 

ส่งเสริมการอ่านแบบมีความสุข” 

 จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ 

นายกเทศมนตรตี�าบลเมืองแก อ�าเภอท่าตูม จังหวดัสุรนิทร์

 ทุกวันนี้	 ๑๐	 พื้นที่ท�างานครอบครัวเข้มแข็งยังคงอยู่เป็นเครือข่ายของ	 “อุ๊”	 อย่าง 

เหนียวแน่น

 อุ๊บอกว่าหัวใจในการเชื่อมโยงพื้นที่ให้อยู่ยืนยาวของเธอคือ	 ให้ความส�าคัญกับเครือข่าย

อย่างเสมอต้นเสมอปลาย	ไม่ได้ตดิต่อกันแค่เม่ือต้องการให้เครอืข่ายมาท�างานของโครงการต่าง	

ๆ	 เท่านั้น	 แต่ยังติดต่อถึงกันเสมอในงานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมของชุมชน	 เช่น	 แต่งงาน	 

ขึ้นบ้านใหม่	บวชพระ	เทศกาลงานบุญประเพณี

 “ถือว่าเป็นพี่น้องกัน	เป็นมิตร	คุยกันแล้วก็สบายใจดี	ในใจเราปรารถนาดีกับเขา	แล้วเรา

กอ็ยู่กบัเขาเสมอ	ไม่ใช่เอาโครงการไปให้ท�าแล้วตวักห็นหีาย	แต่พวกเราร่วมหวัจมท้ายกนัตลอด	

เหมือนเป็นเครือญาติกันไปแล้ว”



๑๗๑
∞ ∞

 สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	จังหวัดสุรินทร์	ท�างานการอ่านมาแล้ว	๕	ปี	พื้นฐานเครือข่าย

ครอบครวัเข้มแข็งช่วยให้สือ่สารประเดน็สร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านในชมุชนได้มาก	เนือ่งจาก

ผู้น�าชุมชนที่เป็นภาคีในพื้นที่ช่วยประสานงานได้เยอะมาก	 ตั้งแต่ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 อบต.	 ซึ่งเมื่อมีผู้บริหารท้องถิ่น 

คนใหม่	ผู้น�าชุมชนเป็นบุคคลส�าคัญที่สามารถเชื่อมต่อให้สื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น

 “ผู้น�าชุมชน เป็นแกนน�าส�าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาสังคมได้ทุกเรื่อง”

 ผู้น�าชุมชนที่	 “อุ๊”	 ท�างาน

ด ้วยส ่วนหนึ่งเป ็นผู ้ใหญ่บ ้าน	 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	จิตอาสา	รวมไป

ถึงต�าแหน่งอื่น	 ๆ	 ในชุมชนที่ท�า

กจิกรรมในชมุชนสม�า่เสมอ	พร้อม

กับคนที่เป็นผู ้น�าตามธรรมชาติ

สามารถเป็นแกนส�าคัญในการ

ชวนคนเข้าร ่วมท�ากิจกรรมได้	

คนในชุมชนให้ความเชื่อถือ

 หลักการท�างานชุมชน	 “เราก็ค้นหาคนที่ใช่ไปเรื่อย	ๆ”	 เธอบอกว่า	ฟังดูแล้วเหมือนง่าย	

แต่ต้องมัน่คงทีจ่ะค้นหาต่อไปเรือ่ย	ๆ	ไม่ว่าจะเจอท่ีใช่แล้วหรอืไม่กต็าม	กย็งัคงต้องค้นหาไปเรือ่ย	ๆ

 การติดต่อเชื่อมงานเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานของพื้นที่ใหม่นั้น	 “อุ๊”	 เลือกพาคนที่เป็น 
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แกนน�าและมีบทบาทส�าคัญในพื้นที่นั้น	ๆ	ไปด้วย	โดยเน้นการพูดคุยแบบสบาย	ๆ	ไม่ต้องเปิด

คอมพิวเตอร์	ไม่ต้องมีสคริปต์ล่วงหน้า	แต่เป็นการไปขอค�าปรึกษา	แล้วพูดคุยกัน

 “อุไ๊ม่เคยไปเปิดเอกสารโครงการ	เพราะเน้นคยุไม่ให้เขากงัวลใจหรอืกดดนั	ไม่ใช่เป็นการ

โกหกนะ	เป็นการคุยความจริงแบบผ่อนคลาย	สบาย	ๆ	อะไรท�าได้ท�าไม่ได้	ก็สบาย	ๆ	ค่อย	ๆ	 

ว่ากันไป	เราเห็นว่าพื้นที่มีศักยภาพ	ก็ยืนยันไปว่าพื้นที่ท�าได้นะ	ลองท�าดูก่อนมั้ย”

 ในที่สุดค�าว่า	“ลองท�าดู”	ก็ถูกแพร่ขยายไปยังหน่วยงานเครือข่ายต่าง	ๆ	ของ	“อุ๊”

 จากนั้นเธอใช้วิธีค่อย	 ๆ	 เล่าถึงพื้นที่ซึ่งท�าส�าเร็จแล้วว่ามีจุดน่าสนใจอย่างไร	 ใช้กลยุทธ ์

ยังไงบ้าง

 “บางครั้งไปเปิดพ้ืนที่ใหม่นี่ขนกันไปทั้งคณะท�างานเครือข่ายเลย	 แต่คนพูดเจรจางานก็ 

คนเดียวนะ	จนมีหน่วยงานหนึ่งหลังจากเขายินดีเป็นเครือข่ายแล้ว	บอกอุ๊ว่า	ถ้าคุณมาคนเดียว 

ผมไม่เอานะ	 แต่นี่พวกคุณมาเป็น	 ๑๐	 มันต้องเป็นศักดิ์ศรีของผมไง	 คุณมาเยอะถ้าผมไม่เอา

เดี๋ยวคุณเอาไปพูดต่อ	(หัวเราะ)	ซึ่งก็เป็นผลดีกับงานมาก”

 “จุดเด่นของอุ๊ คือ เข้าหาคนง่าย เป็นกันเอง ไปไหนมาไหน

มขีองฝากตดิไม้ตดิมอืถงึชาวบ้าน ใจเยน็ พดูจากน็ุม่นวล อ่อนหวาน 

น�า้เสยีงไม่กระโชกโฮกฮาก หลกัการท�างานชมุชนของเรา คอื มองหา

คนที่มีใจ พร้อมเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งคนมีใจก็สังเกตง่าย ๆ 

จากการให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสม�่าเสมอ”

 สมุทร สนิทพันธ์

คณะท�างาน สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดสุรินทร์
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 “ไปพื้นที่ไหน	 เชื่อมกับใคร	 จะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้	 ขอให้เราได้คุยก่อน	 ไปด้วยความ 

เชือ่มัน่ในศักยภาพของพืน้ท่ีเขา	ส่วนรูปแบบกิจกรรมกต็ามสไตล์ทีถ่นัดเลย	เพียงแค่ให้ตอบโจทย์

เดียวกัน	เราคิดว่าจากสุรินทร์ไปกรุงเทพฯ	มันไปได้หลายวิธี	เครื่องบิน	รถไฟ	รถทัวร์	รถยนต์	

รถตู้	 เยอะมาก	 หรือแม้แต่เดิน	 ก็เลือกเอาส่ิงที่ถนัดเลย	 สุดท้ายก็ไปถึงกรุงเทพฯ	 เหมือนกัน	

ฉะนัน้	การส่งเสรมิการอ่านในชมุชนมันก็ท�าได้หลายวิธเีหมอืนกนั	เราเปิดกว้างให้ท�าตามทีถ่นดั”

 หลักส�าคัญของการหาคนที่ใช่และเป็นกลไกสนับสนุน	คือ	การถามหาจากคนท�างานหรือ

แกนน�าชุมชน	จากนั้นทีมงานจะร่วมกันวิเคราะห์หาบุคคลส�าคัญในแต่ละพื้นที่เพื่อลงมือ

 “การสือ่สารรายละเอียดโครงการฯ ท่ียากสุด คือพืน้ทีซ่ึง่มกีาร

เปลี่ยนแปลงผู ้น�าท้องถิ่น เนื่องด้วยหลายปัจจัย เช่น คนใหม่ 

ไม่ต้องการสานงานของคนเก่าเพราะเป็นคู่แข่งกัน ดังนั้น แกนน�า

ชุมชนจึงเป็นกลไกส�าคัญที่น�าผลงานสื่อสารแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์

ที่เกิดผลดีกับชุมชนได้จริงอย่างต่อเนือ่งด้วย ท�าไปจนกว่าจะเกิด

ความเข้าใจและให้ความร่วมมือ หาวิธีการไปเรื่อย ๆ

 บางพื้นที่ คนส�าคัญที่สุด (Key Person) ก็เป็นภรรยาของผู้อ�านวยการโรงเรียน ภรรยาของ

นายก อบต. ซึง่พอเช่ือมได้กช่็วยขยบังานได้เยอะมาก ตอนสมัยเรยีนเคยได้ยนิอาจารย์เขาพดูกนัเองว่า 

ถ้าเข้าหานายกไม่ได้ ก็ไปคุยกับเมียนายกสิ พอผมมาเจอสถานการณ์จริง ๆ ก็เออเฮ้ย ลองดูดีกว่า 

ก็ได้เรื่องเลย ส�าเร็จจริง ๆ พอภรรยาบอกว่ากิจกรรมนี้ดีนะ น่าสนใจกับบ้านเรา ท่านนายกก็กลับมา

สั่งลุยต่อเลยครับ”

 ลูกศร-วัชรินทร์ ดียิ่ง

คณะท�างาน สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดสุรินทร์
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สร้ำงเครือข่ำยด้วยใจถึงใจ

 เส้นทางการท�างานพัฒนาสงัคมของ

องค์กรพฒันาเอกชน	(Non-Governmental	

Organization	หรือ	NGO)	ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่ไม่ได้เอื้ออ�านวยด้านค่าตอบแทน	

จนหลายคนท่ีแม้มีใจอยากท�างานเพือ่สงัคม

แต่ไม่อาจทนสถานภาพค่าตอบแทนน้อย

กว่าที่จ�าเป็นได้	 ต้องหมุนตัวกลับไปท�างาน

อื่น	ๆ 	ที่ได้ค่าตอบแทนพอเพียงกับการดูแลชีวิตตนและครอบครัว	แต่	“อุ๊”	ยังคงเลือกสวมหมวก	

NGO	กับบทบาทนักพัฒนาสังคมภาคประชาชน

 “ช่วงแรก	ๆ	แม่บอกเหมือนกันว่ามีสอบราชการที่ไหนให้ไปสอบนะลูก	งานนี้มันเดินทาง

บ่อย	อันตราย	แม่เป็นห่วง	เงินเดือนก็น้อย	แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน	ก็คุยกันว่าเราชอบงานนี้แล้ว	

ขอไม่เปลี่ยนนะแม่	แต่อุ๊หันมาจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น	หลัง	ๆ	แม่ก็เริ่มเข้าใจว่าเรา

ชอบ	เรื่องเงินทองที่อาจจะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นปัญหา	เพราะครอบครัวเราก็ดูแลตัวเองได้ดี”

 แม้ว่าค่าตอบแทนไม่มากนัก	 แต่เวลาลงท�างานพื้นที่แล้วได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนแล้ว 

มคีวามสขุ	ได้ฟังเรือ่งราวด	ีๆ	ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน	ระหว่างทีข่บัเคล่ือนโครงการฯ	เธอกเ็กดิก�าลงัใจ	 

มีพลังท�างานต่อไป

 “เรือ่งรายได้กก็นิอยูแ่บบพอเพียง	สบาย	ๆ 	จะไปให้มเีงนิเดอืน	๒-๓	หมืน่กค็งไม่ใช่	เพราะ



๑๗๕
∞ ∞

มนัคืองานอาสาเพือ่พัฒนา	งบประมาณไม่ได้

มีเยอะ	 ซึ่งมันก็ท�าให้มีบ้างที่อาจต้องน�าเงิน

ส่วนตัวเราออกมาใช้ท�างานด้วยซ�้า	 บางครั้ง

ไปอบรมให้ท้องถิ่นกัน	๔-๕	คน	เขาใส่ซอง

ค่าวิทยากรมา	๑	พันบาท	อุ๊ก็จัดแบ่งให้น้อง	

ๆ	อาสาไป	เพราะเรามีเงนิเดือนอยูแ่ล้ว	ถึงไม่

มากแต่ก็มีเงินเดือน	หรือบางงานที่ไม่ได้เงิน	 

แต่ยงัไงเราก็ต้องได้กินข้าวด้วยกัน	๑	ม้ือแน่	ๆ 	

แค่นี้ก็เป็นความสุขของเราแล้ว”

 ประเด็นส�าคัญที่ เป ็นพลังในการ

ท�างานอีกเรื่อง	คือ	โชคดีของเธอที่มีทีมงาน

ที่ดี	 มีพื้นฐานของหัวใจอาสาสมัครมาแต่ต้น	

เช่น	“ลกูศร”	คนรุ่นใหม่ซ่ึงได้ท�ากิจกรรมเพ่ือ

พัฒนามาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษา	มีความ

รักในงานพัฒนาสังคมเป็นทุนเดิม	 และ	

“สมุทร	 สนิทพันธ์”	 ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ชีพ

ของอ�าเภอศรีขรภูมิมา	 ๑๑	 ปี	 มีเครือข่าย

ท�างานระดับชุมชนท่ีเช่ือมต่อกันได้ด ้วย

จ�านวนมาก

 นอกเหนือจากฝีมือและเครือข่ายที่มี

มาเป็นทุนของทีมงาน	 ยังเข้าใจและยอมรับ

เรื่องค่าตอบแทนงานพัฒนาสังคมที่ไม่มาก

เท่ากับการท�างานบริษัทเอกชนทั่วไปอีกด้วย

 “พี่สมุทรเขามีรถตู้ให้เช่า	 แล้วช่วงที่

ว่างจากการขบัรถตูก้็ไปเป็นอาสากูภ้ยั	ใช้รถ

ตัวเองนั่นส่งคนที่ประสบเหตุหรือเสียชีวิต	 

ส่งฟรีไม่คิดตังค์	 กลายเป็นว่าท�าเรื่อยมาจน

ชาวบ้านรูจ้กัไว้วางใจ	ท�าให้ทกุวันนีม้พีืน้ที่ใน

อ�าเภอศรขีรภมูมิาเป็นเครอืข่ายเพิม่จากทีเ่ขา

เชื่อมมาให้”

 “อุ๊”	บอกว่าเป็นโชคดีมากที่ทุกคนใน

ทีมเดินทางมาเจอกัน

 “เราต่างคนต่างมาช่วยกันเติมเต็ม	

ท�าให้งานเคลือ่นไปได้ง่ายตามบคุลกิทีช่ดัเจน

ของแต่ละคน”

 จากบุคลิกเดิมสมัยเด็ก	 ๆ	 ซึ่งขี้อาย

และไม่ชอบคุยกับผู้คน	วันนี้	“อุ๊”	กลายเป็น

คนทีม่เีครอืข่ายใน	๑๕	พืน้ทีอ่ย่างเหนียวแน่น	 

พบเจอ	พดูคยุแลกเปลีย่นกบัผูค้นเกอืบทกุวัน	
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ซึ่งยิ่งท�าแล้วยิ่งค้นพบว่าเธอชอบท�างานชุมชน

 “เราลงท�างานในชุมชนมีความสุขมาก	เมื่อก่อนตอนมาท�าใหม่	ๆ	ระหว่างสังเกตการณ์ก็

เริ่มอยากจะพูดคุยว่าเขาเป็นยังไงบ้าง	ถามไปคุยไปแล้วก็ค่อย	ๆ	เพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อย	ๆ	มา

ถึงวันนี้เจอกันก็ทักทายกัน	ถามไถ่กันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว	ทุกพื้นที่เลย	 เพราะเราคิดว่าทุกคน

คือครอบครัว”

 เธอย้อนความหลังไปช่วงเรียนหนังสือว่า	ไม่เคยท�ากิจกรรมนอกเวลาเรียนสักครั้ง	เพราะ

จ�าได้ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเคยบอกว่าพ่อแม่ส่งให้มาเรียน	 ไม่ใช่มาท�ากิจกรรม	 ซึ่งเธอเลือกเชื่อ 

สิ่งที่อาจารย์คนนั้นพูด	ตั้งหน้าตั้งตาเรียนจริงจัง	ทุกวันนี้เมื่อได้มาอยู่ในกิจกรรมชุมชนที่เคยรู้ว่า

เพื่อน	ๆ	สมัยเรียนท�ากัน	เธอยิ่งรู้สึกตื่นเต้นและสนุกทุกครั้ง

 “เคยเหน็เพือ่น	ๆ 	ท�าค่ายอาสาพวกเยาวชน	กค็ดิว่าเขามจีติอาสาด	ีเรยีนกต้็องเรยีนเหมือน
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เราแต่ยังไปพาเพื่อน	ๆ	ท�ากิจกรรมอีก	มองแล้วคิดว่าเขาคงสนุก	เหมือนใจลึก	ๆ	เราก็อยากท�า

นะ	แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ท�า	เพราะเราเป็นคนไม่กล้าแสดงออก	สุดท้ายได้มาท�าทุกอย่าง 

ตอนโตแทน”

 “อุ”๊ เชือ่ว่าเส้นทางชวีติทีพ่ลกิเข้ามาสูก่ารท�างานในบทบาทนักพฒันาสงัคม เกดิจากการ

อ่านหนังสือในวันนั้น วันที่เธอท�างานการเงนิเสร็จหมดแลว้ นั่งว่าง ๆ  อยู่ในส�านักงานครอบครัว

เข้มแข็ง จึงหยิบหาหนังสือมาอ่าน จังหวะดีท่ีหนังสือดี ๆ สร้างแรงบันดาลใจวางอยู่ท่ีน่ัน  

เป็นหนังสือของโครงการรักลูกที่ไปสัมภาษณ์แกนน�าจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ มาลงหนังสือ

 “มันมีช่วงหนึ่งที่จับใจมาก	 คือ	 เป็นเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นผู้น�าชุมชน	 ท�ากิจกรรม

เพ่ือสังคมหลายอย่าง	 เป็นแกนหลักให้เยาวชน	 ท�ากลุ่มออมทรัพย์ชุมชน	 ท�าหลายอย่างแล้วก็

ท�าได้ดีด้วย	ก็คิดเลยว่า	เฮ้ย	ท�าไมเราจะท�าบ้างไม่ได้ล่ะ	อยากลองท�าดูบ้าง”

 ความคิดทีว่่า “อยากลองท�าดู” ของเธอในวันน้ัน สร้างการเปลีย่นแปลงให้กบัตนเองและ

ผู้คนอีกมากมายในหลาย ๆ ชุมชน เธอเล่าว่าช่วงตั้งต้นเขียนโครงการและดูแลโครงการให้

ส�าเร็จด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากไม่ใช่น้อย แต่เธอผ่านมาได้ด้วยความคิดที่ว่า “ลองดูก่อน” ท�าให้

เต็มที่ก่อน ส�าเร็จหรือไม่ว่ากันอีกที ถือเป็นการให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้

 แม้ว่าวันนี้เธอไม่ได้เป็น “นักทดลองทางวิทยาศาสตร์”

 แต่วิถีชีวิตทุกช่วงของเธอกลับเต็มไปด้วย “การทดลอง”

 และยังเป็นการทดลองที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความส�าเร็จด้านพัฒนา

ครอบครัวและชุมชนทั้ง	๑๕	พื้นที่อีกด้วย

 ความชื่นชอบทดลองท�าดูของเธอน�าไปสู่การพัฒนาตนเองหลายด้าน	 “อุ๊”	 ใช้ชีวิตทุกวัน
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ด้วยการค้นหาและเรียนส่ิงท่ียังไม่รู้เพ่ือพัฒนาตนกับงาน	 จากการอ่านหนังสือ	 จากการอบรม

สัมมนา	 ที่ส�าคัญคือเธอพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้จากสังคมรอบตัว	 จากการประสานงาน	 

การท�ากิจกรรม	 การรับฟังเครือข่ายที่มีทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	ผู้น�าชุมชน	คุณครู	เด็ก	ผู้ปกครอง	หลายต่อหลายคนหอบเรื่องราว

ทั้งงานและส่วนตัวมาหารือพูดคุยด้วย

 “นอกจากเราฟังแล้วได้เรียนรู้	เรายังได้เป็นคนให้ก�าลังใจกับคนที่มาคุยด้วยอีก	บางเรื่อง

ถ้ามปีระสบการณ์ตรงกอ็าจให้ข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมกนัไปบ้าง	 แค่เขามาคยุกบัเราแล้วสบายใจขึน้	 

มีความสุขมากขึ้น	เราเองก็สบายใจไปด้วยแล้ว”

 ความสบายใจในการท�างานของเครือข่าย	คือ	หัวใจส�าคัญในการท�างานพัฒนาชุมชนของ

สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	 จังหวัดสุรินทร์	 “อุ๊”	 เล่าว่าไม่มีการบังคับให้ผลลัพธ์ต้องออกมา 

แบบไหน	เพียงแค่ได้ลงมือท�าเตม็ทีเ่ท่านัน้	ผลทีอ่อกมาส�าเรจ็หรอืไม่เป็นเรือ่งของการเรยีนรูเ้พือ่

พฒันาต่อ	ดงันัน้	ทกุพืน้ทีเ่ครอืข่ายกส็ามารถท�างานแบบเป็นสขุใจ	เพราะได้รบัโอกาสให้ออกแบบ



๑๗๙
∞ ∞

และพัฒนารูปแบบการท�างานในชุมชนเองตามบริบทของพื้นที่

 “พอคนท�างานมีความสุข	เขาก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อย	ๆ	จนแต่ละพื้นที่มีผลงานเกินกว่า

ทีต่ัง้ไว้เยอะมาก	ซึง่พอพีเ่จ	(ผู้จัดการแผนงานสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน)	ลงมาดงูานในพ้ืนที่	

ก็จะถามตลอดว่า	ไม่เหนื่อยหรือลูก	งบให้มา	๑๐	หนูท�า	๑๐๐	อย่างนี้	บางกิจกรรมชุมชนก็คิด

เสริมขึ้นมาท�าเองนอกเหนือจากที่อยู่ในแผนโครงการฯ	 มันเป็นการท�าด้วยใจที่อยากจะท�าจริง	

ๆ”

 เมื่อคนในชุมชนท�างานอย่างสุขใจ อุ๊บอกว่าทีมงานก็ได้รับความสุขใจด้วยเช่นกัน

 “แค่ได้รบัความชืน่ชมยินดีกถ็อืว่าเป็นของขวัญจากสงัคมแล้ว ถ้ามองไปเรือ่งวตัถกุ็ได้นะ 

แค่เราเข้าชุมชนก็ได้รับของฝากจากชาวบ้าน ขนกลับแทบไม่หวาดไม่ไหว หน้าไหนปลูกอะไร

เก็บมาฝากกันหมด ข้าว ผัก ผลไม้ ทุกคนอยากเอามาให้เราด้วยใจ ส่วนเมื่อมองไปเรื่องจิตใจ 

คอื เรารูส้กึผกูพนั ทกุพืน้ทีเ่หมอืนกบัเป็นญาตพีิน้่องกนัมาก่อน ถอืว่าเป็นคนครอบครวัเดยีวกนั 

มีกิจกรรมหรืองานบุญกุศลอะไร เขาโทรชวนเราตลอด”
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= Growth Mindset =
- ให้เกียรติชุมชนได้ท�างานตามบริบทและความต้องการของเขาเสมอ

- ครอบครัวเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม

- สิ่งใดที่ยังไม่เคยท�า ก็สามารถทดลองท�าได้เสมอ

- ไม่ว่าผลลัพธ์จากการท�างานจะเป็นอย่างไร เป็นบทเรียนสู่การพัฒนาได้ทั้งสิ้น

- ไม่ขโมยผลงานคนอื่นมาเป็นของตัวเอง

- แกนน�าชุมชน คือ หัวใจส�าคัญของการส่งเสริมพัฒนาชุมชน

- Key Person อาจอยู่ข้าง ๆ คนที่มีอ�านาจสั่งการก็เป็นได้

- งานพัฒนาชุมชน ต้องให้ชุมชนเป็นคนลงมือท�า
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 “ผมเป็นผู้น�าที่เป็นผู้ตามด้วย ทุกวันนี้ที่ได้ความร่วมมือจาก 

ทุกคน คิดว่าเพราะการให้โอกาสและมอบความเชื่อใจให้ชาวบ้านได้

ท�างานกันอย่างเต็มที่ ผมเป็นแค่คนที่ขนความรู้และโอกาสมาส่งต่อให้

ชาวบ้าน จากน้ันเป็นหน้าทีข่องทกุคนทีจ่ะหยบิจับและน�าไปใช้ได้เท่าไร

 ทกุวนัน้ีทีผ่มยงัท�างานชมุชนอยู ่เพราะท�าแล้วจิตใจผมนีม่คีวาม

สขุมาก มนัรูส้กึดใีจ ภมูใิจทีผ่มเองมส่ีวนในการผลักดันให้เด็ก หรือเยาวชน หรือคนทีอ่ยูใ่นชมุชน

มีโอกาสได้เรียนรูใ้นสิง่ทีไ่ม่รูน้ะครบั โดยเฉพาะการอ่านออก เขยีนได้ตามวยัทีเ่หมาะสมของพวกเขา”

สุนทร ธรรมนาม 

ผู้ใหญ่บ้านหนองคูน้อย ต�าบลเมืองแก จังหวัดสุรินทร์

   “ตอนนี้ผมเป็นผู้น�าการสืบค้นองค์ความรู้ด้วยการอ่าน สามารถ

เสนอความรู้ที่ถูกต้อง ได้เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังมากขึ้น ปรารถนาดีกับผู้อื่น  

ที่ส�าคัญกระบวนการอบรมของโครงการฯ ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาอย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึ้น คือผู้ใหญ่หลาย ๆ คนได้เจอกับช่องทางที่จะสร้าง

คุณค่าให้กับตัวเองและชุมชน กิจกรรมเราเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เขา

ได้ท�าความดี

ผมชอบกิจกรรมมุมหนังสือประจ�าบ้าน เพราะท�าให้ครอบครัวมีโอกาสเข้าถึงความ

รู้มากขึ้น พ่อแม่ลูกได้อ่านหนังสือที่สนใจร่วมกัน และอีกกิจกรรมคือ หนังสือเล่มโปรด ก็ท�าให้เกิด

การแบ่งปันหนังสือที่ตัวเองชอบเผื่อแผ่ไปยังคนอื่น ๆ ได้ด้วย อนาคตอยากให้ส่วนราชการประกาศ 

การอ่านเป็นวาระจังหวัดสุรินทร์ นครแห่งการอ่าน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ง”

 อาจารย์ชัยวัฒน์ ไชยทอง 

โรงเรียนสนมวิทยาคาร อ�าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



บทที่ ๔

พื้นทีภ่ำคเหนือ



สุรารักษ์ ใจวุฒิ

อ่านสร้างสุข



เรำเชื่อว่ำทุกคนเปลี่ยนได้ :
ปุ้ย มะขำมป้อม-เชียงดำว

อ่ำนสร้ำงคุณภำพชีวิต อ่ำนเพื่อสิทธิอันเท่ำเทียม

 เชียงดาวเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  

มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง

 “ดอยหลวงเชียงดาว” คือแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติที่เป็นภูเขาสูงอันดับ ๓ ของประเทศไทย

 หลายคนจากต่างถิน่มองว่าทีน่ีเ่ป็นเมอืงโรแมนตกิ 

อากาศด ีเหมาะแก่การพกัตากอากาศในยามหย่อนใจ

 ไม่แตกต่างนกัจาก “ปุย้-สรุารกัษ์ ใจวฒุ”ิ ท่ีเม่ือ 

๑๐ ปีก่อนตั้งใจเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ามาลงพื้นที่ท�างาน

วจิยัชมุชนในอ�าเภอเชยีงดาวสกั ๓ เดือน ด้วยความคดิ

ที่ว่าน่าสนุก ดูเป็นเมืองที่อยู่สบาย ๆ
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 วันนั้น	 “ปุ้ย-สุรารักษ์”	 มาท�างานให้

กับ	 “มูลนิธิสื่อชาวบ้าน”	 หรือ	 กลุ่มมะขาม

ป้อม	องค์กรท�างานด้านการศึกษา	งานอบรม	

และการแสดง	 ซึ่งมีส�านักงานใหญ่อยู ่ที่

กรุงเทพฯ	 และมีส�านักงานย่อยท�างานด้าน

ชุมชนอยู่ที่อ�าเภอเชียงดาว

 จากจดุเร่ิมต้นท่ี	๓	เดือน	ท่ีคิดไว้คราว

นั้น	ปัจจุบัน	“ปุ้ย-สุรารักษ์”	กลายเป็น	“ปุ้ย	

มะขามป้อม”	ท�างานเพลิน	ๆ	อยู่ที่เชียงดาว

ยาวมาแล้ว	๑๐	ปี	กับความสุขที่อยู่ล้อมรอบ

รายทางวิถีนักละครเพื่อการพัฒนาสังคม

 ปัจจบุนั	“ปุย้” เป็นตวัแทนของมะขาม

ป้อมรับหน้าท่ีดูแล “โครงการอ่านยกก�าลัง

สุข สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่ม

ชาตพินัธุ ์ปี ๒” ร่วมกบัคณะท�างานผูร้กัการ

อ่านแห่งมะขามป้อมเชียงดาว 

 มูลนิธิสื่อชาวบ้าน	 หรือ	 มะขามป้อม	

ส�านกังานเชยีงดาว	เป็นอีก	๑	ใน	๑๑	องค์กร

ที่จับมือเป็นภาคีเครือข่ายเคลื่อนงานสร้าง

เสรมิวฒันธรรมการอ่านในชมุชน	ตัง้เป้าหมาย

ชัดเจน	คือ	การท�างานขับเคลื่อนสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธุ์	 มุ่งเน้น

ให ้การอ่านเป ็นเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชน	มีเป้าหมาย

ใหญ่	 คือ	 ต้องการให้เกิดสังคมที่มีปัญญา	 

ทุกคนได้อ ่านหนังสือ	 เกิดประชากรที่มี

คณุภาพ	สามารถวิเคราะห์แยกแยะเรือ่งราว

ต่าง	ๆ 	ในการใช้ชวิีตได้	บนพืน้ฐานของสงัคม

ที่เท่าเทียมกัน	 ไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้กระท�าและ

ไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้ถูกกระท�า

 “มะขามป้อม”	 เป็นองค์กรพัฒนา

เอกชนทีท่�างานพฒันาสงัคมโดยใช้ละครเป็น

เครื่องมือหลัก	เช่นเดียวกับการท�างานสร้าง

เสริมวัฒนธรรมการอ่าน	 มูลนิธิสื่อชาวบ้าน

ใช้ละครเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการ 

ส่งเสริมการอ่านมาร่วม	๑๐	ปี	จนเป็นที่รู้จัก

และได้การยอมรับในระดับประเทศ	 ภายใต้

การน�าของทีมงานมะขามป้อม	 ส�านักงาน

กรุงเทพฯ
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 “ปุ้ย”	 เคยเป็นส่วนหน่ึงในทีมเวิร์กช็อปดังกล่าว	 เมื่อวันหนึ่งเธอได้รับโจทย์ให้ขับเคลื่อน

ประเด็นการอ่านในอ�าเภอเชียงดาว	 เธอลงมือท�าตามแนวคิดฐานเดิมขององค์กรได้ระยะหนึ่ง	

ระหว่างทางท�างานเกิดการขบคิด	 วิเคราะห์	 แลกเปลี่ยนกันของทีมงานที่เชียงดาวอีกหลายต่อ

หลายครัง้เมือ่ท�ากิจกรรมแต่ละครัง้จบ	เพือ่เป็นตัวก�าหนดการตดัสนิใจและหารปูแบบการท�างาน

ท่ีเหมาะสม	 เช่น	 การประเมินเครื่องมือการท�างานของตัวเองอันน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง	 

โดยคณะท�างานพูดคุย	ถกเถียง	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น

 กระทั่งในปี ๒๕๕๖ เกิดการตกผลึกทางความคิดร่วมกันในทีมว่า “ละคร” คือเครื่องมือ

ที่มีลักษณะของความเป็น “Outside-In” ในขณะท่ีการอ่านอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับแต่ละคน

นั้น ควรเริ่มจากลักษณะที่เป็น “Inside-Out” คือ เริ่มต้นจากภายในของตัวบุคคลเอง
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 ดังนั้น ทีมงานจึงพยายามคิดและทดลองหลักสูตร (Modules) และเครื่องมือ (Tools) 

รปูแบบใหม่ ในรปูแบบของการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน�าท่ีประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก 

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในของแกนน�าผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในกลุ่มครู กศน. กลุ่มแกนน�า

เด็ก และแกนน�าชุมชน

 “เมือ่ก่อนเราคดิเยอะ ใช้เครือ่งมอืซบัซ้อน แสดง ร้อง เต้น แต่ทุกวันน้ีเราท�ากระบวนการ

ที่พาหนังสือกับคนมาเจอกัน ชวนให้อ่าน ชวนคุย ชวนคิด วิเคราะห์กัน แล้วก็เสริมเทคนิคที่

สนุก ๆ เข้าไป มันง่ายข้ึน แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เวิร์กขึ้น”	 ปุ้ยเล่าว่าหัวใจหลักของการจัดการ 

ทมีงานภายใน	คอื	การเลอืกคนที่ใช่	ท�างานด้วยใจ	จนตกผลกึทางความคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนั

 “ปีนี้ (๒๕๕๘) เป็นปีที่เราคุยกันจาก Inner ล้วน ๆ คือการใช้ใจน�า เรื่องอยากอ่านมัน

มาจากข้างใน มันเป็นเรื่องของ Inside-Out ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับทีมงานด้วย พวกเราก็ใช้ใจน�า 

เหมือนกัน ทุกวันนี้ทีมงานเราจะมีเฉพาะคนที่อ่านหนังสือจริง ๆ”

กำรอ่ำน-ชำติพันธุ์-จุดเปลี่ยน

 เส้นทางชีวิตของ	 “ปุ้ย	 มะขามป้อม”	 ดูเหมือนขับเคล่ือนด้วยความสนุกมาแต่ก่อนกาล	 

นับแต่วันที่เลือกเรียน	 “ประวัติศาสตร์”	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(มช.)	 ทั้งที่สอบติดหลายแห่ง	 

ด้วยเหตุผลที่ว่า	การรับน้องรถไฟน่าสนุกดี	รวมทั้งชอบอาจารย์ในรอบสอบสัมภาษณ์ที่ถามเธอ

กลับถึงนิยายที่ชอบอ่าน	 หลังจากเธอถามอาจารย์ไปก่อนว่าต้องเรียนแล้วต้องท่องหนังสือเยอะ

หรือเปล่า	เพราะเธอท่องจ�าไม่เก่ง
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 “ความลับบนแหลมไซไน	 ของ 

โสภาค	สุวรรณ”	คือค�าตอบวันนั้นที่อาจารย์

ฟังแล้วการันตีว่าเธอเรียนได้

 ปุ้ยเกดิทีเ่ชยีงใหม่แต่ย้ายถิน่ฐานตาม

ครอบครวัไปเรือ่ยจนหยุดท่ีจังหวดัเพชรบรูณ์

 ช่วงวัยอนุบาลเธออาศัยอยู่กรุงเทพฯ	

พ่อแม่ชอบอ่านหนังสือกระทั่งมีห้องสมุดใน

บ้าน

 “พ่อแม่เป็นชนชั้นกลางยุคคนตุลา	 

ท่ีบ้านมีหนังสอืเยอะมาก	เขาจะซือ้การ์ตนูชดุ

มาไว้ให้อ่าน	 เราอยู่บ้านไม่รู้ว่าจะท�าอะไร	 

กค็ว้าหนงัสอืมาอ่าน	อ่านแล้วอ่านอกี	ไม่รูว่้า

เหมาะกับวัยหรือเปล่าก็อ่านไป	 แม่ชอบซื้อ

นติยสารเล่มใหญ่ทีร่ปูสวย	ๆ 	พวกกะรตั	บ้าน

และสวน	 เราก็พลอยได้อ่านวรรณกรรม

เยาวชนในน้ันไปด้วย	เราอ่านหนงัสอืกระโดด

ข้ามขั้นมาแต่เด็ก”

 ในวัยเด็ก “ปุ้ย” ไม่ชอบเรียนหนังสือ 

ไม่ชอบท�ากิจกรรมในโรงเรียน แต่ชอบอ่าน

หนังสือ

 “เพิ่งมารู ้ตอน

โตนี่แหละว่าการอ่าน

หนังสือตั้งแต่เล็ก ๆ ท�าให้เราฉลาด จับใจ

ความได้ อ่านหนังสอืเรว็ ท�าข้อสอบได้ เข้าใจ

เรื่องต่าง ๆ ได้ง่าย”

 เธอนิยามตัวเองในวัยเรียนมัธยมว่า

เป็นคนแปลกแยกจากสงัคมกลุม่ใหญ่	เพราะ

เธอเที่ยวกลางคืนสัปดาห์ละ	๗	วัน	แต่งหน้า	

กรีดขอบตา	และแต่งตัวแบบพั้งก์

 “ไม่เคยรู้จักค�าว่าชุมชน	 เป็นคนติด

เที่ยว	 แต ่งตัวแบบพั้งก ์	 ทาขอบตาด�า	 

แต่งหน้าจดั	ดืม่เหล้า	สบูบหุร่ีมาตัง้แต่วัยรุน่”

 แต่ในขณะเดียวกัน	 เธอก็เริ่มเป็น

อาสาสมคัรตัง้แต่เรยีนมธัยม	ด้วยเหตุผลทีว่่า	

“น่าสนุกกว่าเรียนหนังสือ”

 “อาสาสมัครคืออะไรยังไม่รู ้หรอก	 

ก็ไปกับชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน	 ได้เดินแจก 

ถงุยางท�าความเข้าใจเรือ่งนีก้บัชาวบ้าน	 สนกุดี
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เพราะมีเพื่อนเยอะ	ไม่ได้ไปท�าเพราะอยากกู้โลกอะไรแบบนั้น”

 เมื่อได้เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เริ่มท�างานออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท	เรียนรู้วิถีชีวิต

บนภเูขาและยอดดอยของกลุม่ชาตพินัธุ	์จึงค่อย	ๆ 	หดัพดูภาษาเหนอื	จนไปถงึภาษาของชาตพัินธุ์

ปกาเกอะญอ

 “ช่วงปี	 ๒๕๔๐	 ที่เราเรียน	 มช.	 เป็นยุควัฒนธรรมชุมชนเฟื่องฟู	 โดยเฉพาะประเด็นป่า

ชุมชน	 เราลงพื้นที่จนเข้าใจวิถีวัฒนธรรมชุมชน	 พูดภาษาปกาเกอะญอได้	 ได้เข้าร่วมชุมนุมกับ

ชาวบ้านในประเดน็ป่าชุมชน	พดูกันเรือ่งสทิธขิองคนทีอ่ยู่ในป่า	สทิธกิารมป่ีาชมุชน	ช่วยชาวบ้าน

หุงหาอาหาร	ท�าสันทนาการ	ช่วงนี้คือจุดเปลี่ยนให้เราหันมาท�างานเพื่อชุมชน”

 จากเด็กพั้งก์ติดเที่ยว ใช้เงินกอบเก็บความสนุกจากวงสังสรรค์ยามค�่าคืน เธอเปลี่ยน... 

 “เราเปล่ียนเพราะเราเห็นและได้อยู่กับชาวบ้านวันนั้น ซึ่งมันท�าให้เราเชื่อถึงทุกวันนี้ว่า 

คนทุกคนเปลี่ยนได้ เพราะเราเปลี่ยนมาแล้ว จากเด็กพ้ังก์เป็นสายดาร์ก (Dark) ลูกคนรวย  

ไม่แคร์สังคม ได้มาเจอปัญหาของชาวบ้านในชุมชนชาติพันธุ์ มันเหมือนเราจูนกันได้ติด”

 ปุ้ยเชื่อว่าเป็นเพราะฐานคิดและบุคลิกภาพของเธอเองก็มีจุดแตกต่างจากสังคมกระแส

หลักเช่นกัน	 จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ไม่มีทัศนคติเชิงลบเป็นตัวกั้นระหว่างพวกเขาและพวกเรา	

เธอไม่มมีมุคดิในท�านองว่าชาวเขาเป็นผู้ตดัไม้ท�าลายป่าตามรปูแบบของสังคมส่วนใหญ่ในยุคนัน้

 “ช่วงที่ลงชุมชนก็อยู่ได้สบาย ๆ เพราะชาวบ้านอยู่ได้ ทั้งที่เขาล�าบากกว่าเราอีก  

ไฟก็ไม่มี ห้องน�้าก็ไม่มี น�้าก็หายาก แต่เราก็ยังรู้สึกว่าทุกคนน่ารัก เราได้คุยกันแบบมนุษย์กับ

มนุษย์ เป็นเพื่อนกัน เราอ่านหนังสือแปลเยอะ มีวิธีคิดมนุษยนิยมอยู่ในตัวเยอะ”

 ปุ้ยท�ากจิกรรมกบัชมุชนจนเรยีนจบปรญิญาตร	ีและเรยีนต่อปรญิญาโทด้านพฒันาสงัคม	
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เรียนจบเพียงขั้นทฤษฎี	 ก็หยุดเรียนหันมาท�างาน	 ด้วยความตั้งใจอยากปฏิวัติความคิดคน	 และ

สนใจงานด้านท�าสื่อ	จึงขอไปฝึกงานองค์กรที่ท�าสื่อเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยอยู่พักหนึ่ง	ก่อนออกมา

เป็นฟรีแลนซ์	(ท�างานอิสระ)	 ด้านวิจัยประเด็นสิ่งแวดล้อม	 ได้อยู่ในเครือข่ายภาคประชาชน

เคลื่อนไหวเรื่องพลังงาน	เคยรวมกลุ่มท�าเรื่องเหมืองถ่านหินเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่

 “ยุคหนึ่ง	เราพาชาวบ้านประท้วง	

แต่ก็ไม่มีความสุขกับการพาชาวบ้าน 

ประท้วงเยอะ	 ๆ	 เพราะเห็นชาวบ้าน

เหนือ่ยกนั	เราเลยหนัมาท�าเรือ่งข้อมลูให้

เยอะข้ึน	 เพราะส่วนตัวเชื่อมาก	 ๆ	 ว่า	

ข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญในการเคลื่อนไหว

ภาคประชาชน	 เริ่มเอาข้อมูลมาย่อย 

ตดัต่อเป็นวดิโีอสือ่สารให้เข้าใจง่าย	ท�าสือ่

ประท้วงจนเป็น	specialist	(ผู้เชีย่วชาญ)	

เรื่องเหมืองถ่านหิน	ตอนนั้นคิดว่าอย่ามาประท้วงกันที่ความรู้สึก	อยากให้หันมาใช้ข้อมูลกัน”

 กระท่ังในพื้นที่มีแกนน�าคัดค้านเหมืองขับเคลื่อนงานต่อและสถานการณ์ดูเข้าที่เข้าทาง	

“ปุ้ย”	 จึงเคลื่อนตัวเองจากภาคเหนือลงไปสู่ภาคใต้หลังเหตุการณ์สึนามิ	 รับงานเก็บข้อมูล

ประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือน�าไปประกอบแผนที่ทางดาวเทียม	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท�าได้ยากใน

ยุคนั้น

 “ช่วงนัน้เกดิเหตกุารณ์กล่าวอ้างเอาทีด่นิชาวบ้านของนายทนุ	เลยมหีลายองค์กรลงขนักนั

จ้างเราไปเก็บข้อมูล	เป็นงานที่ซีเรียส	มีการข่มขู่ท�าร้ายกัน	ตอนนั้นชาวบ้านถือปืนคุ้มกันเลยนะ	



๑๙๑
∞ ∞

ท่ีเราไม่กลัวเพราะคดิว่าชาวบ้านเจออันตรายกว่า	เราไปท�างานเดีย๋วก็กลบั	ทีส่�าคญักม็หีน่วยงาน

ที่เขาจ้างเราท�างานดูแลเราอยู่	ไม่ได้น่ากลัวมาก”

ละคร-ชีวิต-จุดเปลี่ยน

 หลังจากจบงานเก็บข้อมูลท่ีภาคใต้	ชวีติของ	“ปุย้-สรุารกัษ์”	ถงึจดุเปลีย่นอกีครัง้	เมือ่ตกปาก

รับค�า	 “ปองจิต	 สรรพคุณ”	 หรือ	 “เจ๊จ๋อน”	 ของพี่น้องกลุ่มมะขามป้อม	 ที่โทรศัพท์มาชวนไป

ท�างานที่อ�าเภอเชียงดาวเป็นเวลา	๓	เดือน

 ช่วงเวลาน้ัน	“มะขามป้อม”	เพิง่ขยายพืน้ทีท่�างาน	จากส�านักงานกรงุเทพฯ	มาตัง้ส�านักงาน

เพ่ิมท่ีเชียงดาว	“ปุ้ย”	มารบัหน้าทีท่�าวจิยัข้อมลูชุมชนในพืน้ทีเ่ชยีงดาวเป็นฐานส�าหรบัการท�างาน

พัฒนาขององค์กร

 “คนที่นี่เจ๋งดี”	 เป็นเหตุผลที่ปุ้ยให้ตัวเองเม่ือตัดสินใจท�างานต่อหลังจากจบ	 ๓	 เดือน	 

ตามที่ตกลงไว้ก่อนหน้า

 ในที่สุดจาก	๓	เดือนของ	“ปุ้ย-สุรารักษ์”	จึงขยับขยายเพิ่มเติมในวันนั้น

 เมือ่ตกลงใจเข้ามาอยู่ในองค์กรทีท่�างานพฒันาสงัคมด้วยเครือ่งมอืละคร	ในช่วงแรก	“ปุย้”	

พบว่าเธอไม่ชอบและไม่เข้าใจรปูแบบการท�างานด้วยละครมากนกั	ด้วยพ้ืนฐานก่อนหน้าเธอบอกว่า

ตวัเองเป็นนกัพัฒนาสาย	Hardcore	พอมาเจอกบัความบนัเทงิแบบละครจงึเกดิช่องว่างระหว่างกัน	

เธอเริ่มมีความไม่แน่ใจกับหน้างานที่เลือกท�าอยู่	 แต่ด้วยค�าเสนอแนะของ	 “เฮียก๋วย-พฤหัส	 

พหลกุลบุตร”	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา	 มูลนิธิสื่อชาวบ้าน	(มะขามป้อม)	 ที่บอกให้เธอลอง
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เรียนรู้และลงมือท�าให้เต็มที่ก่อน	 ถ้าพบว่า 

ไม่ใช่จริง	ๆ	ค่อยตัดสินใจจากไป

 “กล็องอยูต่่อ แล้วสิง่ทีเ่ราได้มนัเวร์ิก 

มาก เช่น มะขามป้อมมีกระบวนการเรียนรู้

ทีใ่ช้พฒันาสงัคมดมีาก มเีครือ่งมอืทีน่่าสนใจ

เยอะ เช่น Mapping เป็นเครื่องมือที่ถ้าเรา

รู้จักตั้งแต่สมัยไปเก็บข้อมูลสึนามิ ชาวบ้าน

จะไม่ต้องเสียน�้าตาขนาดนั้น เขาจะไม่ต้อง

ไปชีจ้ดุทีต้่นมะพร้าวหายไปทกุต้น ไม่ต้องมา

ตอบค�าถามซ�้า ๆ แล้วร้องไห้กันเยอะมาก  

นกัมานษุยวทิยาสมยันัน้ไม่ค่อยใช้เคร่ืองมอือ่ืน

นอกจากการสัมภาษณ์กับเทคนิคเฉพาะตัว 

แต่ทีม่ะขามป้อมมีกระบวนการและเครือ่งมือ

ท�างานชมุชนทีเ่วร์ิกมาก ๆ  หลายอย่าง กเ็ลย

อยู่ต่อ ลองค้นหาไป”

 อยู่ต่อมาเธอพบว่าองค์กรไม่ได้ให้งาน

ท�าอย่างเดยีว	แต่องค์กรยังสอนให้เรยีนรูช้วิีต

ของตัวเองจากภายในผ่านการท�างานของ

กระบวนการละคร

 “ศาสตร์ละครมันลึกซึ้ง	 มันคือการ

ท�าความเข้าใจมนุษย์	 เข้าใจคาแร็กเตอร	์ 

ที่ส�าคัญคือเราต้องเข้าใจตัวเองและยอมรับ

ตัวเอง	 ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจคน

อื่นและยอมรับคนอื่นได้	มันเป็นเรื่องสันติวิธี	

ที่พอเราเข้าใจตัวเอง เราจะเข้าใจคนอื่น  

ไม่ไปต�าหนิคนอื่น และไม่เลือกปฏิบัติ”

 จากคนท่ีเคยชอบอยูค่นเดยีว	หลกีการ

อยูเ่ป็นกลุม่	เลีย่งความขดัแย้ง	ละครสอนให้	

“ปุย้”	เรยีนรูจ้กัการอยูร่่วมกัน	รูจ้กัการเผชิญ

หน้า	 และอยู่ร่วมกับความขัดแย้งด้วยความ

เข้าใจ	 ท่ามกลางคาแร็กเตอร์ของผู ้คนที่ 

แตกต่างซึ่งมาจากภูมิหลังที่ต่างกัน

 “คนละครต้องอยู่กันเป็นกลุ่ม	 ทุกคน

ต้องส�ารวจตัวเอง	ถ้าใคร	Ego	(ตัวตน)	เยอะ	

ต้องลดลง	 ส่วนใครมีน้อยก็ต้องเพิ่ม	 ให้

บาลานซ์ในกลุ่ม	แรก	ๆ	ก็ไม่คุ้นเพราะไม่ใช่

สไตล์	แต่หลัง	ๆ 	สบาย	เพราะในการอยู่เป็น 

กลุ่ม	 ทุกคนก็มีพ้ืนที่ของตัวเอง	 และที่นี่เรา

ยอมรับความแตกต่าง	 เพศอะไร	 นิสัยยังไง	

รูปร่างหน้าตายังไง	ก็อยู่ที่นี่ได้	ขอแค่เคารพ

กฎกติกาส่วนรวม”
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 การเป็นพ้ืนที่ยอมรับความแตกต่างขององค์กร ส�าคัญมากกับการท�างานพัฒนาสังคม 

ในความคิดของ “ปุ้ย” เนื่องจากการยอมรับตนเองและการยอมรับกันเองในองค์กรท�าให้ 

ก้าวผ่านสู่การยอมรับชาวบ้านและชุมชนได้อย่างไร้เงื่อนไข

 อกีสิง่ส�าคัญท่ียึดโยงการท�างานของ	“ปุย้”	ไว้อย่างต่อเนือ่ง	คอื	กรณที�างานเพือ่ช่วยเหลอื

ชาวบ้านชุมชน	“บ้านปางแดง”	พืน้ทีท่ีม่คีดคีวามเกีย่วกบัการบกุรกุพืน้ทีป่่าสงวนของกลุม่ชาตพินัธุ์

ดาระอั้งซึ่งถูกล้อมจับในพื้นที่	๓	ครั้ง	มูลนิธิสื่อชาวบ้าน	(มะขามป้อม)	เป็นหนึ่งองค์กรในพื้นที่

ร่วมท�างานกับภาคีเครือข่ายจ�านวนมาก	 และ	 “ปุ ้ย”	 คือตัวแทนองค์กรเข้าร่วมท�างานนี	้ 

ในขณะที่ตัวเธอเองไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายสัญชาติ

 “วันที่ชาวบ้านต้องไปศาลครั้งสุดท้าย เจ๊จ๋อน (ปองจิต สรรพคุณ) บอกว่ามีคนช่วย 

ชาวบ้านเยอะมาก แต่ยังไม่มคีนไปเป็นเพือ่นชาวบ้านเลย มันเป็นเรือ่งท่ีฟังแล้ว

คลิก เออใช่ งั้นเราไปเป็นเพื่อนสิ ขับรถให้แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกัน 

เราเห็นภาพเลยว่าศาลเชียงใหม่ใหญ่มากและชาวบ้านก็ตัวเล็ก

มาก เขาติดคดี พูดไทยก็ไม่ได้ และไม่ว่าจะผิดอะไรมา เขาก็

ตดิคกุเกนิความผดิไปแล้ว วนันัน้เราเลยไปนัง่ด้วย จบัมือเขา 

หาข้าวให้กิน เรียกว่าเป็นเพื่อนอย่างเดียว ไม่ท�าอะไรเลย 

เพราะเราท�าอย่างอื่นไม่เป็น หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ  ได้เข้าไป

ท�างานกับชาวบ้านในพื้นที่”

 สดุท้ายศาลจ�าหน่ายคดีไว้ชัว่คราวโดยไม่อ่านค�าพพิากษา	

และเสนอให้ตัง้คณะท�างานเพือ่หาวธิกีารจดัการปัญหาความเดอืดร้อน

ของชาวบ้านร่วมกันอย่างบูรณาการจากทุกหน่วยงาน	ทั้งภาครัฐ	ภาค
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เอกชน	 และภาคประชาสังคม	 จนเกิดการจัดสร้าง	 “บ้านมั่นคงชนบทชุมชนบ้านปางแดง”	 ขึ้น	

ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง	ๆ	จากหลายหน่วยงานในการจัดสรรที่ดินและ

สร้างท่ีอยู่อาศัย	 พร้อมกับเงินจ�านวนหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินให้ชุมชนจากการท�ากิจกรรมระดมทุนกับ

ภาคประชาชน	 เช่น	 ผ่านการแสดงละครหุ่นเงาเรื่อง	 “นางดอยเงิน”	 ของเด็ก	 ๆ	 ดาระอ้ังซึ่ง 

เดินทางไปแสดงถึงกรุงเทพฯ

 วันนั้น	 “ปุ้ย-สุรารักษ์	 ใจวุฒิ”	 รับต�าแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการบ้าน

มั่นคงชนบทชุมชนบ้านปางแดง	 ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 ที่มีใจเต็มร้อยในการช่วย

เหลอืพีน้่องปางแดง	จนถึงวนันี	้“ปุ้ย”	ก็ยังท�างานพัฒนากบัชาวบ้านปางแดงอยู	่ผ่านกระบวนการ 

เรียนรู้ต่าง	ๆ 	เช่น	การอ่าน	ละคร	และกายกรรม

 “หลังจากย้ายหมู่บ้านมาแล้ว เราเข้าไป

เยี่ยมหา ก็เห็นร่างกายชาวบ้านท่ีหลังค้อม  

หน้าก้ม ในแบบละคร เราเรียกว่าแกนร่างกาย 

หักหมด ตั้งแต่แขน หลัง คอ มองไปแล้วก็เห็นถึง

ข้างในใจเขา สิง่ท่ีเราคดิต่อคอืต้องท�าให้ชาวบ้าน

ยืดอกขึ้น ท่ีผ่านมาเรามีวงประชุมกับชาวบ้าน  

ฟังเสยีงของกนัและกนั แต่มนัยงัไม่พอท่ีจะท�าให้

เขายืดอกได้”

 “การยดือก” ในความหมายของ “ปุ้ย” คอืการรูส้กึถงึคุณค่าของตนอย่างเต็มภาคภมิูจาก

ภายใน
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 “ปุ้ย” จึงท�าโครงการห้องเรียนชุมชนกับชาวบ้าน และพบว่า แม้โครงสร้างชุมชนจะหาย

ไป แต่วฒันธรรมยังคงอยู่กบัผูค้น จงึร่วมกนัค้นหาส่ิงท่ีชาวบ้านต้องการรือ้ฟ้ืนแล้วให้ผูเ้ฒ่าสอน

วิชาให้เด็ก ๆ  เช่น ท�ากับข้าว ทอผ้า ค�าสอนของศาสนาทั้งพุทธและคริสต์ ส่วนเด็ก ๆ  ท�าหน้าที่

เป็นฝ่ายสอนภาษาไทยให้ผู้ใหญ่

 “อีกเรื่องที่เยี่ยมมาก คือ มีวิชาร�าดาบ ซึ่งตามประเพณีผู้ชายต้องเข้าไปอยู่ในป่า ๗ วัน 

๗ คืน ก่อนจะมาแสดงในชุมชน มันเป็นการรื้อฟื้นรากของเขาเอากลับคืนมา เพราะวันท่ี 

พวกเขาออกมาแสดง เราเห็นอกของทุกคนยืดขึ้นเลย ผู้หญิงก็สนุกสนาน เหมือนจะเป็น 

เรื่องเล็ก แต่จริง ๆ มันใหญ่มากกับชีวิตของพวกเขา”

 กระบวนการท�างานกับบ้านปางแดงสอน	

“ปุ้ย”	 หลายด้าน	 เธอบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน	ตั้งแต่ขับรถพาไปคลอดลูก	ดูแลทุก

มิติของการใช้ชีวิต	 การเรียนหนังสือ	 สุขภาพ	

การจัดการความขัดแย้ง	รือ้ฟ้ืนวฒันธรรมชมุชน	

สร้างกลุ่มละครเพื่อพัฒนาจากเด็ก	 ๆ	 จัดให้

ทนายความมาอบรมกฎหมาย	 ให้เด็ก	 ๆ	 น�า

กฎหมายมาย่อยข้อมูลเป็นบทละครแล้วน�าไป

แสดงให้ผู้ใหญ่ในชุมชนดู

 นอกเหนือจากคุยปัญหาในโต๊ะประชุม

แล้ว “ละครเป็นสื่อที่น�าเอาปัญหามาพูดได้ดี”
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วิถีชุมชน ค�ำถำม กำรเรียนรู้

 ตอนเริ่มเข้าท�างานพัฒนาในชุมชนชาติพันธุ ์

ดาระอั้งที่บ้านปางแดง เชียงดาว “ปุ้ย” เกิดค�าถามกับ

ตัวเองอีกคร้ังส�าหรับ “ความพอดีของชีวิต” เข้าไป

คลุกคลีอยู่ในชุมชนบ่อยคร้ังข้ึนก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตนอยู่

ในฐานะคนนอกหรือคนใน มีสิ่งใดที่คือตัวตนของเธอ

แสดงออกมา แล้วไปท�าลายวฒันธรรมของชมุชนหรอืไม่

 “เราเข้ามาใหม่ แปลกหน้าในชุมชน จะย้อมผม

ได้ม้ัย พูดจาแบบไหนถึงจะดี สูบบุหรี่ได้มั้ย สมัยนั้น

พืน้ทีมั่นบรสิทุธ์ิมาก สดุท้ายก็ได้ค�าตอบจากผูน้�าชาวบ้านว่า ชาวบ้านเขาไม่เลยีนแบบเราหรอก 

เป็นตัวเองเถอะ คือเราไม่ต้องเป็นคนอื่น ถึงเวลาชาวบ้านเขาเห็นและจะยอมรับในสิ่งที่เป็น 

ตัวเราเอง”

 สุดท้ายความเป็นตัวเองที่พอดี ก็ดีพอส�าหรับการอยู่ร่วมกันระหว่าง NGO สาวคนเมือง 

กับชาวบ้านชาติพันธุ์ดาระอั้ง

 ต่อมา	เมือ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเริม่มเีทคโนโลย	ีมสีิง่อ�านวยความสะดวกสบายทยอย

เข้าสู่พื้นที่	ค�าถามก็เกิดขึ้นในหัวของ	“ปุ้ย”	อีกครั้ง	ถึงการผลัดเปลี่ยนวิถีชีวิตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่

กับสิ่งอ�านวยความสะดวกของชุมชนชาติพันธุ์ที่เธอท�างานด้วย

 “พอยุคสมัยเปลีย่น	ชาวบ้านก็ควรเปลีย่นด้วยหรอืเปล่า	ถ้าเขาอยากมทีีวี	มนัผดิหรอืเปล่า	
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คนก็มีทีวีกันทั้งโลก	ท�าไมต้องไม่ให้เขามีทีวี	

มีน�้าประปา	 มีไฟ	 แบบนี้มันใช่หรือเปล่า	 

เรากต็ัง้ค�าถามกบัตวัเองว่าจะกัน้สิง่ข้างนอก

ไว้มั้ย	 ซึ่งเราเจอค�าถามจากตัวเองตอบกลับ

มาว่า	แล้วเราเป็นใคร	มีสิทธิอะไรไปเลอืกให้

เขา	 แม้จะไปช่วยเขาย้ายชุมชนก็ตามเถอะ	

สดุท้ายได้ค�าตอบ	เราต้องเคารพเขา	ให้สทิธิ

เต็มร้อยในการตัดสินใจกับเขา	 ตัวเราท�า

หน้าที่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิเท่านัน้	ไม่ใช่อารมณ์

ความรู้สึก”

 หลายสถานการณ์ทีเ่รยีนรูร้ะหว่างทาง	

ส่งผลให้วิธีการท�างานของ	 “ปุ้ย”	 ในช่วง	 

๑๐	ปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก	จากคน

ท�างานพัฒนาสายแข็ง	 พาชาวบ้านประท้วง	

และขาดทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะกับ

หน่วยงานราชการ	กลายเป็นคนท�างานพฒันา

สายสบายใจกบัการสือ่สารไปเรยีบร้อย	ไม่ว่า

จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	เนือ่งด้วย

การก้าวข้ามปมว่าการประสานหน่วยงานรัฐ

ช่างยากเย็น	 ในการท�างานช่วงพัฒนาพ้ืนที่

ชมุชนบ้านปางแดง	ซึง่ปุย้ได้รบัมอบหมายให้

ไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากทหารในการ

ขุดดินท�าถนนและท�าน�้าให้ชุมชน

 “ร้องไห้เลยนะ	 ไม่อยากไป	 ติดต่อ

ราชการมันเป็นยาขม	 เหมือนแม่น�้ากับ 

ทะเล	 แต่พ่ีจ๋อนบอกว่าให้ไปแบบนักละคร	 

จะคาแร็กเตอร์ไหนก็ได้	 เอาให้สบายใจ	 แต่

ต้องไปเอาถนนกับน�้ามาให้ได้	 (หัวเราะ)	

สดุท้ายเราก็ไปคยุแบบ	เออทหารกค็น	คยุกบั

เขาด้วยความเป็นมนษุย์	ซึง่	ผบ.ค่าย	กด็มีาก	

มาช่วยเต็มที่จนชุมชนก็ได้น�้า	 ได้ถนนไว ้

ใช้งาน”

 เหตุการณ์นั้นส่งผลให้ละทิ้งอคติเดิม

ในกรอบความคิดเหมาว่าข้าราชการล้วน

คอร์รัปชนั	ท�างานในรปูแบบเช้าชามเย็นชาม	

กลับเป็นมองโลกในอีกมุมหนึ่งได้ว ่าทุก 

หน่วยงานมีทั้งคนดีและคนไม่ดี	 รวมทั้งการ

ท�างานกรณปีางแดงยงัท�าให้เหน็ความร่วมมอื

ระหว ่ างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมี 

เป้าหมายเป็นที่ตั้ง	ไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่	
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ไม่มีคอร์รัปชัน	มีแต่การช่วยกันของทุกฝ่าย

 จากวันนั้น	“ปุ้ย”	เปลี่ยนความคิด	พลิกจากการสื่อสารที่เคยเป็นยาขม	กลับมาขับเคลื่อน

ด้วยความจริงใจบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน	ส่งผลให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	

 “เราคือนักละคร เป็นช่างเชื่อม สื่อสารอย่างไม่มีพิษภัย 

และวัฒนธรรมองค์กรสอนให้เราถ่อมตัว”

 “คนท�างานพัฒนายุคนี้ต้องยืดหยุ่นกับความรู ้

ชดุใหม่ ยอมรับความเปลีย่นแปลงพร้อมรบัสถานการณ์

ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง วิถีของ 

ชาวบ้านคอืวถิขีองเขา เราต้องไม่แขง็ตวั เปลีย่นได้เสมอ 

โลกมันหมุนเร็ว ชาวบ้านก็เปลี่ยนเร็ว ปัจจัยภายนอก

ภายในเปลี่ยนเร็ว เราต้องพร้อมรับ มีสติ คิด วิเคราะห์ 

เปลีย่นการตดัสนิใจเราได้เสมอ ๆ  จากข้อมลูทีม่แีละต้องเตมิข้อมูล

เรื่อย ๆ ด้วย จะได้มีฐานส�าหรับปรับตัว”
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สิทธิกำรอ่ำนอย่ำงเท่ำเทียม

 จากประสบการณ์ท�างานพัฒนาชุมชนกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่อเนื่องมาเกือบ	 ๑๐	 ปีของปุ้ย	 

เมือ่รบัหน้าท่ีเป็นพ่ีใหญ่คอยดูแลการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุม่ชาตพินัธ์ุ	กเ็ป็น

ประเด็นท้าทายส�าหรับลงมือขับเคล่ือนงานด้วยเป้าหมายสูงสุดของกลุ ่มมะขามป้อม	 คือ	 

อยากเห็นสังคมที่มีปัญญา	ทุกคนได้อ่านหนังสือ	ประชากรมีคุณภาพ	สามารถวิเคราะห์แยกแยะ

เรื่องราวต่าง	ๆ	ในการใช้ชีวิตประจ�าวันได้

 “เราอยากเห็นสังคมเท่าเทียมกัน ก็ต้องหาวิธีการว่าจะท�าอย่างไรให้คนเท่ากัน ไม่กลาย

เป็นทั้งผู้กระท�าและผู้ถูกกระท�า ซึ่งเราเชื่อว่าการอ่านจะสามารถสร้างความเท่าเทียมในสังคม

ได้ เมื่อก่อนเราพบว่าส�าหรับชาติพันธุ์แล้ว การอ่านเป็นเสมือนตัวแทนวัฒนธรรมของชนชั้นสูง 

แล้วมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขา และในพื้นที่ก็ไม่มีหนังสือ เขาก็เลยไม่มีการให้ความ

ส�าคัญกับการอ่านมาก่อน”

 ดังนั้น วิธีการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับกลุ่มชาติพันธุ์จึงมิใช่เพียงการ

หยิบย่ืนหนงัสอืดหีรอืทีเ่หมาะสมให้เท่านัน้ แต่ต้องเปลีย่นทัศนคตแิละค่านิยมท่ีมีต่อการอ่านและ

หนังสือไปพร้อม ๆ กัน ด้วยความเชื่อมั่นของทีมงานว่า “การอ่าน” คือปัจจัยส�าคัญที่สามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์

 กลไกหลักของการท�างานระดับพื้นที่ในปี	๒๕๕๘	คือ	Training	of	Trainer	มีการจัดอบรม

เชงิปฏิบตักิารเพ่ิมศักยภาพให้คร	ูกศน.	อ�าเภอเชยีงดาว	(ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย	 อ�าเภอเชียงดาว)	 กลับไปขับเคลื่อนประเด็นสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านต่อใน
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พื้นท่ีควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือ

สนับสนุนด้านนโยบายจาก	 กศน.	 อ�าเภอ

เชียงดาว	 สืบเนื่องจากการพูดคุยเชื่อมต่อ

ท�าความเข้าใจแผนงานฯ	 การอ่าน	 ระหว่าง 

ผู้อ�านวยการ	 กศน.	 อ�าเภอเชียงดาว	 กับ 

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ

อ่าน	 ในงานมหกรรมนิทานชนเผ่า	:	 นิทาน

จากภูเขา	 เรื่องเล่าเชื่อมหัวใจ	 ในปี	 ๒๕๕๗	 

ในปีถัดมาจึงเกิดการเชื่อมงานกับ	 กศน.	

อ�าเภอเชียงดาว	ในระดับนโยบายและปฏิบัติ	

เกดิการพฒันาคร	ูกศน.	เป็น	Change	Agent	

ผู ้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่

อ�าเภอเชียงดาว

 ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนสร้าง

เสริมวัฒนธรรมการอ่านให้ส�าเร็จในพื้นที่

เชียงดาวมี ๓ ข้อ คือ งบประมาณ	ซึ่งท�าให้

เคลื่อนงานสะดวก	 เพราะถ้ามีแผนการ

ท�างานแต่ไม่มีเงินทุน	ไม่มีหนังสือนั้น	งานก็

ไม่อาจเคลื่อนได้	 ปัจจัยต่อมาคือ	 การเลือก

คนทีใ่ช่มาร่วมเคล่ือนงาน	ท้ังทีมงาน	วทิยากร	

ผู้เข้าร่วมอบรม	 และปัจจัยสุดท้ายคือ	 องค์

ความรู้ที่สกัดออกมา

 โครงการอ่านยกก�าลังสุข	สร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธุ์	 ปี	 ๒	 

แบ่งการท�างานออกเป็น	๒	ส่วนหลกั	คอื	การ

ถอดองค์ความรู้และจัดพิมพ์หนังสือคู ่มือ

เทคนคิการจดักจิกรรมสร้างเสรมิวัฒนธรรม

การอ่าน	เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และองค์

ความรูท้ีผ่่านมาสูส่าธารณชนในวงกว้าง	และ

อีกส่วนคือ	 จัดอบรมแกนน�าอาสาสมัครรัก

การอ่านชาตพินัธุ	์ร่วมกบัศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 อ�าเภอ

เชยีงดาว	(กศน.	อ�าเภอเชยีงดาว)	โดยอบรม	

๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่มครู	กศน.	และกลุ่มตัวแทน

นักเรียนจากชุมชน	 มีกระบวนการสื่อสาร

ตดิตามงานหรอืกระทัง่การแลกเปลีย่นเรยีนรู้	

Professional	Learning	Community	(PLC)	

เติมเนื้อหา	ข้อมูล	ความรู้	เกี่ยวกับการอ่าน	

สร้างความเคลื่อนไหวผ่าน	Facebook	 ชื่อ	

“กาลครัง้หนึง่เมือ่อ่านมาแล้ว”	เป็นพืน้ทีก่าร
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ติดตามความเคลื่อนไหว	 แสดงผลงานกิจกรรม	 ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ	 

ในขณะทีก่ลุม่มะขามป้อมท�าหน้าทีน่�าเสนอข้อมลูทีน่่าสนใจใหม่	ๆ 	ทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศ	

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ต่าง	ๆ

 “มีผู ้เข้าร่วมอบรมคนหนึ่งบอกเราว่า  

เมื่อก่อนเข้าใจมาตลอดว่าหนังสือคือเรื่องของ

คนมีความรู้ แต่วันน้ีรู้แล้วว่าทุกคนอ่านหนังสือ

ได้ และเธอก็อ่านได้ ฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันพอดี

กับสิ่งที่เราอยากให้เขารับรู ้และสัมผัส คือ  

ทุกคนเท่าเทียมกัน ใคร ๆ ก็อ่านหนังสือได้ 

มะขามป้อมยังท�างานอยู่ในพื้นที่อีกนานก็มอง

เห็นการเชื่อมโยงระยะยาว ดังนั้น การท�างาน 

ส่งเสริมการอ่านที่นี่ท�าให้เราได้เห็นสถานการณ์การอ่านในพื้นที่ที่ไม่มีหนังสืออยู่ได้ชัดมาก ๆ 

เมื่อสุดท้ายพบว่าบางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้จริง ๆ ก็เรียนรู้ท่ีจะไม่กดดัน ลดจังหวะชีวิต 

ตัวเองให้ช้าลง เราพัฒนาเป็นคนที่รู้จักรอการเกิดขึ้น รอจังหวะที่สุกงอมเหมาะสม การท�างาน

มีความละเอียดขึ้น”

 งานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในกลุ่มชาติพันธุ์	อ�าเภอเชียงดาว	ยังคงขับเคลื่อนด้วย

กลไกท�างานของมะขามป้อม	แกนน�าอาสาสมัครรักการอ่านชาติพันธุ์	คณะครู	กศน.	ด้วยความ

เชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ

 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแกนน�าอาสาสมัครรักการอ่านชาติพันธุ์
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 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคณะครู กศน. อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของคณะท�างานสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านฯ มะขามป้อม เชียงดาว

 “ทุกวันนี้ สิ่งที่มีความสุขมันเยอะมาก เช่น เห็นเด็ก ๆ ในชุมชนเติบโต เห็นคนท�างาน 

มีพื้นที่ของตัวเอง เห็นเด็กปางแดงแสดงละคร ความสุขมันเยอะมาก เต็มไปหมดเลย เช่น  

เม่ือวานได้ฟังน้อง ๆ ในทมีทบทวนตวัเองในวงประชมุ กมี็ความสขุแล้ว ไม่ได้รอเจอเรือ่งใหญ่ ๆ 

แล้วค่อยมีความสขุ แต่เรามคีวามสขุกบัสิง่เลก็ ๆ ท่ีได้เหน็ทุกวัน สิง่ท่ีหล่อเลีย้งคอื ความสขุเล็ก ๆ 

การเห็นแง่งามของสิ่งเล็ก ๆ มันดีมาก เหมือนกับทุกงานที่เราค่อย ๆ ท�า มันอาจเป็นจุดเล็ก ๆ 

แต่มันจะเปลี่ยน เปลี่ยนสังคม”

 “เราเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนได้ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้กับทุกคน” ปุ้ย มะขามป้อม 

กล่าวยืนยัน

= Growth Mindset = 
- ทุกคนเปลี่ยนได้ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

- ข้อมูลเป็นหัวใจของการเคลื่อนไหวภาคประชาชน

- การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยเพิ่มผลลัพธ์

- รู้จักและยอมรับตัวเองได้ จึงจะรู้จักและยอมรับผู้อื่น

- ทุกคนทุกชนชาติ มีรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมของตน

- วิถีชาวบ้านคือวิถีของเขา อย่าเอาวิถีเราไปตัดสิน
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 “ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานการอ่านในพื้นที่

เชยีงดาว เคยฝันไว้ว่าวันหนึง่เชยีงดาวจะเป็นเมอืงทีพ่ฒันา

ด้วยการใช้ศิลปะหลากหลายแขนง คิดว่าการอ่านก็เป็น

ศิลปะอย่างหน่ึง จากท่ีเราเป็นคนในพื้นที่และก็เป็นคนท�า

กิจกรรมท้ังละครและการอ่าน นอกจากกิจกรรมในแผน

งานฯ กเ็ลยเอาความรูแ้ละเครือ่งมือทีม่อียูไ่ปท�ากบัเพือ่น ๆ 

ด้วย เราตั้งกลุ่มกันเป็นเพื่อนอ่าน คุยกันอย่างไม่เป็น

ทางการ คุยสนุก ๆ ให้เพื่อน ๆ ลองท�ากับลูกแล้วสังเกต

ว่าเกดิอะไรขึน้ จากน้ันกเ็อามาแลกเปลีย่นกนั เราก็แนะน�า

การเลือกหนังสือแบบไหนที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัย ให้เพื่อน ๆ  เลือกอ่านกันเอง ถือว่าเป็นการทดลอง

ไปด้วยกัน”

ดาว-ประกายดาว คันธะวงศ์ 

หัวหน้าโครงการอ่านยกก�าลังสุข สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ในกลุ่มชาติพันธุ์ ปี ๒ กลุ่มมะขามป้อม เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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 “แผนปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านของ กศน. อ�าเภอ

เชียงดาว มีงบประมาณกิจกรรมทั้งปีเพียงแค่ ๒,๐๐๐ บาท 

ถอืว่าเป็นงบประมาณส�าหรบัพฒันาครทูีน้่อยมาก ดงันัน้ การ

มโีอกาสร่วมงานกบักลุม่มะขามป้อมจงึเป็นโอกาสท่ีดีต่อการ

พัฒนาระบบการศึกษาและศักยภาพของครู กศน. อ�าเภอ

เชียงดาว

 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เรากับกลุ่มมะขามป้อมได้เขียน

โครงการด้วยกัน ดีใจมาก เพราะถือว่าได้คนช่วยท�างาน ได้

เห็นกระบวนการเสริมศักยภาพครู กศน. เรื่องส่งเสริมการอ่านแล้วรู้สึกว่าสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

ครูที่เข้าอบรมแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น มีการท�ากิจกรรมน�าเข้าการสอน เอาความรู้

ที่ได้ไปดัดแปลงท�างานในพื้นที่ของตัวเอง ครูมีความกระตือรือร้นมากขึ้น มีการเอาผลงานมาแสดง

แลกเปลี่ยนความรู้กัน เกิดการเชื่อมโยงระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรม

 เราท�าหน้าที่ส่งเสริม ให้การสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ ให้อ่านหนังสือออก เพราะเป็นการ

ลดความเหล่ือมล�า้และยกระดบัคณุภาพชีวติของนกัเรยีนชาตพินัธุใ์ห้มคีวามรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

ให้ดีขึ้น”

 อาจารย์สุทธินี จับใจนาย 

ผู้อ�านวยการ กศน. อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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 “มีการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์แบบเรียบง่าย จริงใจ เป็นกันเอง

มากข้ึน ได้คุยกบัครแูละผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมอย่างเปิดเผยและอ่อนโยน 

เกดิการตัง้ค�าถามและหาค�าตอบในเร่ืองต่าง ๆ  ร่วมกนัอย่างแขง็ขนั 

ทุกคนช่วยกันผลักดันหลักสูตร วิธีการ เทคนิค วิธีคิด อย่างเต็มใจ 

ทุกขั้นตอนเราหาค�าตอบแบบเอาใจใส่ ทุกวันนี้เราลงมือท�าเร็วขึ้น 

แต่มีการไตร่ตรองมากขึ้น”

 แอ๊ป-ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์

ทีมงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มมะขามป้อม เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 “ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนกับตวัเองคือ สามารถวเิคราะห์

กลุ่มเป้าหมายการท�างานได้ละเอียดมากขึ้น และเข้าใจว่าการ

ประชุมกันบ่อยท�าให้เกิดการสื่อสารท่ีดีของการท�างาน เราเกิด

ค�าถามก่อนที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เช่น ถ้าจะท�างานกับกลุ่ม

เป้าหมายนี ้ต้องท�าอย่างไรจงึจะท�างานกบักลุม่เป้าหมายได้ในระยะ

ยาว และตรงกับความต้องการของเขาจริง ๆ

 ทีส่�าคญัจากการทดลองใช้เครือ่งมอืท�างานมาหลายแบบ เมือ่ก่อนเคยสงสัยว่าหลักสูตรกม็อียูแ่ล้ว 

ท�าไมต้องประชมุกนับ่อย ๆ  แต่พอผ่านมาวันนีก้เ็ข้าใจ เพราะการคยุวนันัน้มนัท�าให้ทุกวนันีเ้ราท�างาน

น้อยลง แต่ตรงประเดน็ เข้าใจชดั และเลอืกเครือ่งมอืทีม่มีาใช้กบักลุม่เป้าหมายได้อย่างแม่นย�ามากข้ึน

 กิ๊ฟ-อัจฉรา กันทวี 

ทีมงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มมะขามป้อม เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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เปิดควำมคิดของ ๒ แกนน�ำส�ำคัญ
จุดเริ่มต้นพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมกำรอ่ำน กลุ่มมะขำมป้อม

ร่ม-ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์ 

วิทยากรรักการอ่าน มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

 “ท�างานด้านการอ่านครั้งแรกในปี ๒๕๔๘ ตอนนั้น

กระแสการอ่านยงัไม่มากเท่าไหร่ สิง่ทีเ่ราท�าคอื ผลติเคร่ืองมอื

ท่ีจะน�าไปเช่ือมโยงกับหนังสือ เช่น เล่นละคร ละครหุ่น  

ที่เอานิทานมาท�า เวลาที่ท�ากระบวนการในค่ายมันท�าให้เด็ก

สนกุและรูจ้กัหนงัสอืมากขึน้ ต่อมาเมือ่มแีผนงานสร้างเสรมิ

วัฒนธรรมการอ่านเกิดขึ้น พวกเราก็มีโอกาสได้ท�าโครงการ

เกีย่วกบัการอ่านอย่างจรงิจัง เป็นช่วงเวลาทีม่กีระแสรณรงค์

ส่งเสริมการอ่านเยอะขึ้น รวมทั้งระดับนโยบายก็ให้ความ

ส�าคัญกับการอ่านเป็นอย่างมาก 

 กลุ่มเป้าหมายที่ได้ท�าด้วยตอนน้ันเป็นกลุ่มผู้ใหญ่  

มีทั้งครู กศน. อสม. ครูบรรณารักษ์ เป็นความหลากหลายซ่ึงท้าทายมาก เพราะท�างานกับผู้ใหญ่ 

แค่สนุกอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมีเนือ้หา องค์ความรู้ที่ส�าคัญกับการเคลื่อนงานด้วย ส่วนตัวไม่ใช ่

คนที่ชอบอ่านหนังสือ แต่พอมาท�างานนี้ก็ต้องอ่านเยอะขึ้นเพื่อหาข้อมูล น�าไปคิดค้นกระบวนการ 

ร่วมกับทีมงานว่าเราจะพาคนไปถึงวัฒนธรรมรักการอ่านได้อย่างไร 
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 เกือบ ๗ ปีแล้วที่ได้ท�างานส่งเสริมการอ่าน ส่ิงที่ค้นพบและได้คุณค่ากับตัวเองจริง ๆ คือ  

จากพื้นฐานที่เราไม่ได้รักการอ่านมาก่อน แต่วันนี้เรามาเป็นคนรักการอ่านได้ ท�าให้เข้าใจว่า ทุกคน

ก็รักการอ่านได้เหมือนกัน อยู ่ที่โอกาสในการเจอหนังสือที่หลากหลาย ได้ลองหยิบเปิดอ่าน  

มีคนแนะน�าเรื่องราวน่าสนใจในหนังสือให้ได้รับรู้ 

 มีกิจกรรมหนึ่งส�าหรับส่งเสริมการอ่านที่แสนเรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ดีมาก คือ กระบวนการ

ธรรมชาติ เอาหนังสือมาจัดมุมต่าง ๆ โดยที่ชื่อมุมจัดตกแต่งแบบไม่ต้องเหมือนระบบห้องสมุด  

แต่เป็นชื่อมุมที่เข้าถึงง่าย ๆ เช่น มุมโลกของฉัน มุมการเดินทาง มุมภาพเล่าเรื่อง และเราจะแนะน�า

หนังสือให้กับผู้เข้าร่วมคล้าย ๆ กับโฆษณา หรือบางทีก็เอาบางประโยคมาอ่าน และก็เปิดช่วงเวลาให้

ผู้เข้าร่วมอบรมได้หยิบอ่านประมาณ ๑ ชั่วโมง สิ่งที่สังเกตเห็นคือ บรรยากาศที่ผ่อนคลาย นอนอ่าน 

นั่งอ่าน มีคนลุกเปลี่ยนเล่ม บางกลุ่มสุมหัวอ่านเล่มเดียวกันหัวเราะคิกคัก 

 ร่มคิดว่านี่คือกุญแจดอกส�าคัญของการเร่ิมต้นที่จะรักการอ่าน เร่ิมต้นหยิบจากเล่มที่สนใจ  

ได้เห็นหนังสือที่หลากหลายรูปแบบ บรรยากาศที่เอื้ออ�านวย ไม่มีการบังคับ ท�าให้หลายคนได ้

เรียนรู้จักการอ่านในมุมที่สนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน 

 การส่งเสริมให้คนรักการอ่านต้องมีบริบทที่เอ้ืออ�านวยให้การอ่านน้ันเป็นไปอย่างธรรมชาติ 

ไม่ใช่การบังคับ คิดว่าการอ่านเหมือนศิลปะ ความสวยไม่สวยเป็นเรื่องรสนิยม การอ่านก็คงเหมือน

กัน ใครชอบเล่มไหน ก็คงเป็นเรื่องรสนิยมเหมือนกัน ดังนั้นเพียงแค่เริ่มสร้างบรรยากาศการอ่านจาก

ในบ้าน โรงเรียน ให้ผ่อนคลายสบาย ๆ หนังสือก็จะกลายเป็นเพื่อนของเราโดยไม่รู้ตัว ร่มเชื่อว่าการ

ส่งเสริมการอ่านใคร ๆ ก็ท�าได้ ไม่ใช่เรื่องยาก”
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กุ๊กไก่-ขนิษฐา ธรรมปัญญา 

ผู้จัดการโครงการและวิทยากรรักการอ่าน 

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) 

 “ปัจจุบันงานการอ่านของมะขามป้อม เน ้น

กระบวนการและประสบการณ์ตรงจากหนังสือมากขึ้น 

เปลี่ยนจากระยะเร่ิมแรกที่เน้นเครื่องมือ ความสนุก เช่น 

การท�าละคร มากกว่าการอ่านหนงัสอื เราปรบัเป็นการเรียน

รูจ้ากประสบการณ์ตรง และให้ความหมายใหมต่่อการอ่าน

หนังสือ ด้วยการใช้ประโยคว่า การอ่านให้อะไรมากกว่า

ความรู้ 

 แม้การอ่านหนงัสอืจะได้ความรูแ้ละเป็นความคดิชดุ

แรกของคนส่วนใหญ่ แต่เราพยายามท�าให้เห็นว่าการอ่าน

มีอะไรมากกว่านั้น และเชื่อมโยงกับชีวิตของแต่ละคนได้

จริง ๆ  มันเชื่อมโยงกับชีวิตจิตใจ เชื่อมโยงกับโลก ซึ่งจะท�าให้เราได้รู้จักคนอื่น ได้เชื่อมโยงกับตัวเอง 

และเมื่อเราเชื่อมโยงแล้ว เราจะมีความรู้สึกบางอย่างต่อการอ่านที่ไม่ได้มีแค่ความรู้อย่างเดียว และ 

ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านของกลุ่มแกนน�าในที่สุด

 มะขามป้อมมีวิธีการท�างานที่ยืดหยุ่น หมายถึงจะมีการปรับเปล่ียนกระบวนการระหว่างการ

อบรมเสมอ ตามลักษณะ ความสนใจ และความจ�าเป็นของผู้เข้าร่วม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็น 

แกนน�าส่งเสรมิการอ่านในกลุ่มต่าง ๆ ได้น�าวธิคิีดไปปรบัใช้ คอืให้ใส่ใจกบักลุม่เป้าหมายมากขึน้ไปด้วย 
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และสามารถส่งเสริมการอ่านให้เกิดข้ึนได้จริง ๆ ด้วยความรู้สึกถึงคุณค่าของการอ่าน เพราะมี

ประสบการณ์ด้วยตัวเอง เช่น อาจจะเจอบางเล่ม บางประโยค ที่เพิ่มความคิดให้เขา ว่าการอ่านไม่ได้

ให้แค่ความรู้อีกต่อไปแล้ว

 คนจ�านวนมากในสังคมมีประสบการณ์การอ่านมากขึ้น เห็นว่าหนังสือมีความหลากหลาย  

ไม่ได้มีเพียงหนังสือวิชาการ หนังสือเรียน หรือนิยายและการอ่านไม่ได้จ�ากัดเฉพาะผู้ที่ต้องการ 

ความรู้ หรือจ�ากัดอยู่ในกลุ่มเด็ก ๆ หรือแวดวงการศึกษา ผู้คนจ�านวนมากเห็นว่าการอ่านให้อะไร

มากกว่าความรู้ และมีความส�าคัญต่อชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น ความจรรโลงใจ เยียวยา และบ่มเพาะ

ความเข้าใจบางอย่างในตัวผู้อ่าน

 ทุกวนันี ้ หน้าท่ีส่งเสริมการอ่านไม่ได้จ�ากดัอยูท่ีก่ลุม่ครหูรอืผูรู้เ้ฉพาะทางอกีต่อไป คนทกุสาขา

อาชีพ หรือแม้กระทั่งเด็ก ๆ ก็สามารถเป็นผู้ส่งเสริมการอ่านได้ หากใครรักการอ่าน ก็สามารถเป็น

คนส่งเสริมการอ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยวิธีการที่ต่าง ๆ กันไป”



มะลิวรรณ มาผาบ

อ่านสร้างสุข



ขอท�ำงำนที่ได้ช่วยคน :
ฝน เชียงใหม่อ่ำน

สร้ำงพื้นที่อ่ำน สื่อสำรต่อเนื่อง เชื่อมนโยบำย

 “เชียงใหม่อ่าน เหมอืนเป็นนามสกลุของเราไปแล้ว ไปท่ีไหนใคร ๆ  เรยีกว่า ฝน เชียงใหม่

อ่าน”

 ฝน-มะลิวรรณ มาผาบ เกริ่นน�าก่อนเล่าต่อถึงสถานการณ์ความเป็นไปของงาน 

สร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่านของพืน้ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการเชียงใหม่ นครแห่งการอ่าน 

หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เชียงใหม่อ่าน”

 เชียงใหม่อ่าน	มี	“ฝน-มะลิวรรณ”	หรือ	“ฝน	เชียงใหม่อ่าน”	รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน

	 เชียงใหม่อ่าน	ขับเคลื่อนงานภายใต้การดูแลของเครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ

	 “ฝน	เชียงใหม่อ่าน”	เริ่มท�างานกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือตั้งแต่ปี	๒๕๕๔

 “เครือข่ายการศึกษาทางเลอืกภาคเหนอื” คอืองค์กรภาคประชาสงัคม ท�าหน้าท่ีสนับสนุน

เชื่อมโยงกลุ่มการศึกษาทางเลือกและรณรงค์ให้สาธารณะและรัฐยอมรับและสนับสนุนการ



๒๑๒
∞ ∞

ศึกษาทางเลือก ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๑ องค์กรที่ร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายเคลื่อนงานสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗

 “ฝน”	 บอกว่า	 ภายในระยะเวลา	 ๒	 ปีกว่า	 ๆ	

โครงการเชยีงใหม่อ่านเตบิโตและขยายพ้ืนทีร่กัการอ่าน

ได้อย่างน่าพึงพอใจ	 ทั้งในเขตพื้นที่ตัวเมืองและพื้นที่

ชนบทบนดอยสูง

 จุดเริ่มต้นของ	“เชียงใหม่อ่าน”	คือช่วงปี	๒๕๕๖	

เมื่อเครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ	 น�าโดย	

“ชัชวาลย์	ทองดีเลิศ”	(อาจารย์ชัช)	เลขาธิการสมาคม

สภาการศึกษาทางเลอืกไทย	ออกปากเชญิกลุม่	องค์กร	

หน่วยงาน	 และบุคคลที่มีความสนใจด้านการอ่านใน

จังหวัดเชียงใหม่	 เข้าร่วมพูดคุยหาช่องทางปลุกกระแส

การอ่านของคนเชียงใหม่ให้มีชีวิตชีวามากข้ึน	 กระทั่งได้พบกับสถานการณ์ขาดแคลนหนังสือที่

เหมาะสมกับวัยของเด็ก	 ๆ	 ในพื้นที่ห่างไกลรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่	 ซึ่งมีความต้องการอ่าน	 

แต่กลับไม่ได้อ่าน	เพราะไม่มีหนังสือที่เพียงพอเหมาะสมให้อ่าน	แม้แต่ในห้องสมุดของโรงเรียน

ก็ตาม

 จึงเกิดแนวคิดการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในระดับจังหวัด	 ร่วมขับเคลื่อนในเชิง

นโยบายสร้าง	“การอ่าน”	ให้เป็นวาระของจงัหวดั	พร้อมกบัขยบัในระดบัพืน้ที่ไปพร้อมกนั	ได้แก่	

บ้าน	วัด	โรงเรียน	และชุมชน



๒๑๓
∞ ∞

 จากการเข ้าร ่วมหารือในครั้งนั้น	 

ต่อยอดออกผลเป็นการท�างานขับเคลื่อน 

ส่งเสริมการอ่าน	ปี	๒๕๕๗	ร่วมกันของ	๑๖	

องค์กร	ท้ังหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และ

ภาคประชาสังคม	 เช่น	 เครือข่ายการศึกษา

ทางเลือกภาคเหนือ	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่	 เทศบาลนครเชียงใหม	่ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย	(กศน.)	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 โฮงเฮียน

สืบสานภูมิปัญญาล้านนา	 ศูนย์การเรียนรู ้

โจ๊ะมาโลลือหล่า	 ห้องสมุดพ้ืนบ้านย่าน 

เวียงเชียงใหม่	 สโมสรนักเขียนเชียงใหม	่ 

ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล

และพื้นที่	 เช่น	 มีพื้นที่การอ่านมีชีวิตของ

ชุมชน	 มีการระดมทุนและหนังสือเพื่อ

กระจายให้กบัเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ีท�างานของ

โครงการซึง่ขาดแคลนหนงัสอื	เกิดชมรมการ

อ่านในโรงเรยีน	เกิดแกนน�าส่งเสรมิการอ่าน

ในชุมชน

 โครงการเชยีงใหม่อ่านท�างานบนฐาน

คดิหลกัทีค่รอบคลมุเพือ่สร้างการเปลีย่นแปลง

ทางสังคม	 คือ	 สร้างพื้นที่รูปธรรมการอ่าน	

และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	 สุดท้ายคือ	

ต้องสามารถท�างานเชื่อมโยงกับนโยบายได้

 ฐานคิดทั้ง	 ๓	 ข้อถือเป็นยุทธศาสตร์

หลกัในการขบัเคลือ่นงานซึง่เกดิผลลพัธ์อย่าง

เป็นรปูธรรมหลายด้าน	เช่น	การประสานความ

ร่วมมอืไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม	่ 

ร่วมผลักดันนโยบายสนับสนุนการอ่านของ

เด็กเล็ก	การพัฒนาศักยภาพแกนน�าส่งเสริม

การอ่าน	ประกอบด้วย	ครู	บรรณารักษ์	เด็ก	

เยาวชน	 และกลุ ่มคนท�างานในเครือข่าย

เชียงใหม่อ่าน	 สร้างพ้ืนที่อ่านได้อย่างเป็น 

รูปธรรมด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

ทั้งสิ้น	๒๓	แห่ง

 พร้อมกับมีกิจกรรมรณรงค์สื่อสาร

สาธารณะหลายช่องทาง	 เช่น	 มหกรรม

เชยีงใหม่อ่าน	กจิกรรม	One	book	One	bath	



๒๑๔
∞ ∞

สัญจรไปยังระดับต�าบลและอ�าเภอ	 การสื่อสารผ่านสื่อส่ิงพิมพ์

ท้องถิ่น	 สื่อวิทยุ	 และส่ือออนไลน์	 เพื่อประชาสัมพันธ์

โครงการ	แนะน�าหนงัสอืน่าอ่าน	และสร้างเป็นพืน้ทีก่าร

แลกเปลี่ยน	ระดมหนังสือส�าหรับเด็กและเยาวชน

 “ฝนชอบกิจกรรมเดก็อยากอ่าน	ผู้ใหญ่อยากให้	

เพราะเด็กได้เขียนมาขอหนังสือที่ตัวเองชอบในหน้า 

แฟนเพจเชียงใหม่อ่าน	แล้วก็ตื่นเต้นเมื่อได้รับหนังสือจริง	ๆ	

ส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นคนให้หนังสือกับเด็ก	 ๆ	 ก็มีความสุขที่เห็นเด็ก	 ๆ	 

ได้อ่านหนังสือที่ชอบ”



๒๑๕
∞ ∞

คณะท�างานหลัก “เชียงใหม่อ่าน”

• อ.ชชั-ชชัวาลย์ ทองดเีลิศ ผูจ้ดัการโครงการ เลขาธกิารสมาคมสภาการศกึษาทางเลอืกไทย

• ฝน-มะลิวรรณ มาผาบ ผู้ประสานงาน เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนอื

• จ๋า-สิรินุช วงศ์สกุล ฝ่ายข้อมูล เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนอื

• อุ๊-สุพรรษา จรรยา ฝ่ายการเงิน เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนอื

• ครูนิด-อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์ ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้โจ๊ะมาโลลือหล่า โรงเรียนวิถีชีวิต

ชุมชน

• อ๋อง-หัทยา อนุสสรราชกิจ สโมสรนักเขียนเชียงใหม่

• เสย-องอาจ ฤทธิ์ปรีชา (รายา) สโมสรนักเขียนเชียงใหม่

อิสรภำพ : หัวใจของกำรท�ำงำนเป็นทีม

 “อ.ชัช-ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ” ยืนยันว่าคนส�าคัญที่เป็นเรี่ยวแรงขับเคลื่อนงาน “เชียงใหม่

อ่าน” ไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็น “ฝน-มะลิวรรณ” และทีมงานหลัก

 “ทมีงานคอื จ๋า และ อุ ๊เป็นคนท่ีเข้ามาเติมเตม็เฉพาะทางได้ดี เช่น จ๋าเขยีนสรปุได้เก่งมาก 

อุ๊ดูแลเรื่องการเงินกับรายละเอียด ส่วนคนที่เป็นแกนหลักทางความคิด คือ ครูนิด อ๋อง และ

เสย จะเป็นทีมสนับสนุนด้านความคิดที่แข็งแรง ส่วนพี่ชัชถอยบทบาทออกมาเยอะ ให้น้อง ๆ 

ท�างาน แต่ยังช่วยในด้านนโยบายอยู่บ้าง”



๒๑๖
∞ ∞

 ส�าหรับ	 อ.ชัชวาลย์	 การท�างานของ 

ทีมงาน	“เชียงใหม่อ่าน”	เป็นการเรียนรู้แนว

ราบทีเ่สมอกนั	โดยไม่ใช้อ�านาจ	ไม่มีใครเก่ง

เกนิกว่าใคร	ทกุคนต่างมีศกัยภาพด้วยกันทัง้สิน้

 “เราเชื่อมโยงศักยภาพของแต่ละคน

ถึงกันและกัน	 เพราะทุกคนมีศักยภาพและ

การท�างานคือการเรยีนรู	้อย่างพีช่ชัถนดัเรือ่ง

นโยบาย	 เชื่อมต่อผู้ใหญ่	 ก็จะพาฝนไปพบ

ผู้ใหญ่ที่	 อบจ.	 ที่เทศบาล	 ก็เป็นอีกเรื่อง 

ในการเรียนรู้ของฝน”

 ปัจจุบันทีมงานเชียงใหม่อ่านไม่ได้

ท�างานตามค�าสัง่ แต่เป็นรปูแบบการวางแผน

ร่วมกันและลงมือท�า จากนั้นเมื่องานจบ 

ทุกครั้งจะมีการสรุปบทเรียนร่วมกัน หรือ 

AAR (After Action Review) เพื่อเติมเต็ม

ให้กันและกันระหว่างทีมงาน พร้อมกับเพื่อ

น�าบทเรยีนทีเ่กดิข้ึนไปพฒันางานในครัง้ต่อไป 

โดย อ.ชัช รับบทบาทเติมส่วนที่ยังขาดและ

จ�าเป็นต่อการพัฒนางานของทุกคน ภายใต้

ฐานคิดเชื่อมั่นในการเรียนรู้ผ่านการท�างาน

ของทุกคน

 จากบทเรยีนการท�างานเพือ่สร้างการ

เปลีย่นแปลงสังคม เขาพบว่าการขบัเคล่ือนงาน

ต้องมีอย่างน้อย ๓ องค์ประกอบ คือ ต้องมี

พื้นที่รูปธรรม ต้องมีการสื่อสารกับสังคม

อย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายต้องเชื่อมโยงกับ

นโยบาย

 “ตอนน้ีพ้ืนท่ีรูปธรรมเกิดแล้ว มี 

นวัตกรรมและข้อสรุป ด้านการสื่อสารท�า

แล้วอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องนโยบายคงต้อง

ใช้เวลา เพราะใช้พลงัผลกัดนัเยอะ แต่เชือ่ว่า

ถ้าเราท�ากจิกรรมและสือ่สารให้คนรบัรู้ และ

เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

จะเกิดแรงเหวี่ยงที่ใหญ่ขึ้น จนเคลื่อนไปถึง

จุดที่จะสามารถขยับนโยบายได้”

 ตั้งแต่ได้ท�างานขับเคลื่อนประเด็น

เชียงใหม่อ่านเรื่อยมา	 “อ.ชัช”	 เริ่มสังเกต 

เห็นว่าเม่ือตนลดบทบาทลง	 จะมีสิ่งที่ดี	 ๆ	 

เกิดขึ้น	เช่น	การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของ

คนท�างาน	ผลลัพธ์การด�าเนินงานที่น่าพอใจ



๒๑๗
∞ ∞

ผดุบงัเกดิ	เนือ่งจากเขาเชือ่ว่าการท�างานคอืการเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุ	ลงมอืท�าแล้วจะได้รบัประสบการณ์	

เจอวิธีคิดต่อยอด	ค้นพบผลสรุปที่ดีเยี่ยม

 หลักในการดูแลทีมงานของ	 อ.ชัช	 คือ	 อิสรเสรีภาพ	 เปิดโอกาสให้คนท�างานลงมือท�า 

เต็มที่ทุกด้าน	โดยเฉพาะด้านการตัดสินใจ	เพราะถ้าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจย่อมเท่ากับท�าไม่เต็มที่

ซึ่งการเรียนรู้จะไม่สมบูรณ์	 การตัดสินใจเป็นการเรียนรู้ที่ส�าคัญ ไม่ว่าผลจากการตัดสินใจจะ

เป็นอย่างไรก็ตาม คนที่ตัดสินใจจะได้บทเรียนที่ส�าคัญ

 ส�าหรับ	 อ.ชัชวาลย์	

เขาเชือ่ว่า “การกล้าตัดสนิใจ 

ส�าคัญกว่าผลลัพธ์ของการ

ตัดสินใจ”

 “เมื่อไรก็ตามที่คน

ท�างานไม่กล้าตัดสินใจ	งาน

จะไปไม่ไกล	 การตัดสินใจ

ผิดไม่เป็นไร	 แต่เป็นเรื่อง

ท่ีมาเรียนรู ้กันว ่าเพราะ

อะไร	ตัดสินใจถูกก็ได้	ผิดก็ได้	เพราะนั่นคือการเรียนรู้ที่ส�าคัญมาก	ถ้าท�างานไปแล้วมันสะดุด

หรือเจอกับสิ่งที่มันไม่ใช่	 ให้หยุดทบทวน	 วิเคราะห์แล้วเปลี่ยนวิธี	 เรียกว่าเราไม่ยอมจ�านน	 

เราลองสู้ไปทางนี้แล้วมันไปไม่ได้	 ก็ต้องดูปัจจัยใหม่ที่่มันไปต่อได้	 ซึ่งเป้าหมายเหมือนเดิม	 

แค่ขยับทางเดินบ้าง	อันไหนที่ไปไม่ได้	ก็ค่อย	ๆ	ลดไป	อันไหนที่ไปได้ก็ค่อยขยายมัน”
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 เหมือนกับการท�างาน	“เชียงใหม่อ่าน”	ที่ตั้งเป้าหมายขยับด้านนโยบายวาระการอ่านของ

จังหวัด	เมื่อเดินมาถึงจุดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อความร่วมมือกับองค์กรเดิมที่คาดไว้ได้	อ.ชัช	และ

ทีมงานก็ตดัสินใจค้นหาและเปลีย่นช่องทางประสานความร่วมมอืไปยงัหน่วยงานใหม่	คอื	องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัส�าหรบันโยบายระดบัจังหวดั	พร้อมกบัด�าเนนิงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ควบคู่ไปด้วยส�าหรับระดับต�าบล

 เป้าหมายเดิม เพือ่ผลกัดันเชงินโยบายเพือ่สร้างเชียงใหม่ให้เป็น “มหานครแห่งการอ่าน” 

แต่เพิ่มเติมด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รายใหม่ ซึ่งมีก�าลังสามารถขับเคลื่อนไปยัง

เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เช่นกัน

สวมหมวกนักพัฒนำชุมชน

 “วันนี้ฝนเดินมาไกลมาก เกินกว่า 

ที่คิดไว้เยอะ ได้ท�างานที่ดี มีคุณค่าต่อ 

ตวัเองและสงัคม ได้ช่วยเหลอืคนอย่างทีเ่รา

ตัง้ใจไว้จริง ๆ  ได้ท�างานขึน้เขาขึน้ดอยจรงิ ๆ  

มันอิ่มใจมาก” ฝนเริ่มกล่าวถึงการท�างาน

ของตน

 “ฝน-มะลิวรรณ	 มาผาบ”	 เป็นสาว

เชยีงใหม่	จากอ�าเภอไชยปราการ	เรยีนทีน่ัน่จนจบมธัยมศกึษาตอนปลาย	ระหว่างเรยีนท�ากจิกรรม

โรงเรียนสม�่าเสมอ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน	 พูดหน้าเสาธง	 เป็นคณะกรรมการนักเรียน	 
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เป็นตัวแทนโรงเรียนท�ากิจกรรมอาสาพัฒนา	เข้าค่ายจริยธรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย

 “ท�ากิจกรรมเพราะมันสนุก	 ไม่อยากเรียนแบบท่องต�าราอยู่ในห้องอย่างเดียว	 การท�า

กจิกรรมมนัผ่อนคลายและได้ใช้ความคดิ	เราประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั	มนัสนกุแบบได้

เรียนรู้ไปด้วย	ฝนเรียนได้เกรด	๓	กว่า	ๆ 	ตอนจะจบก็เดินไปหาครูว่ามีอะไรที่เรียนแล้วได้ช่วยคน

บ้าง	แล้วก็แบบได้ขึ้นดอยขึ้นเขาด้วย	ก็เจอว่ามีโควต้า	๒	ที่ของพัฒนาชุมชน	ราชภัฏเชียงใหม่	

ฝนตัดสินใจสมัครโดยไม่เลือกที่อื่นเลย”

 ในที่สุดเธอได้เรียนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังที่ตน

ตั้งใจ

 แต่สาขาทีเ่ลือกเรยีนนัน้กลบัไม่ได้ดงัใจของผูป้กครอง	เนือ่งด้วยทีบ้่านมคีลนิกิทีด่แูลโดยน้า	

ซึง่เป็นผูเ้ลีย้งดฝูนมาตัง้แต่เด็ก	ๆ 	ร่วมกับยาย	น้าต้องการให้หลานสาวเป็นพยาบาล	ถงึขัน้ฝากฝัง

อาจารย์หมอผู้หลกัผู้ใหญ่เกีย่วกบัการเรยีนพยาบาล	แต่เธอเลอืกพดูคุยบอกเหตผุลตรง	ๆ	ว่าชอบ

เดินทาง	ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน

 “ฝนเคยดูวิดีโอท่ีพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเขาขึ้นดอย ช่วยเหลือชาวบ้าน ก็คิดอยากจะท�าเพื่อ

สังคมบ้าง ไม่เคยคิดอยากเรียนอย่างอื่นเลย พอคุยกันแล้ว น้าก็ให้โอกาสไปลองเรียนดู ถ้าไม่

สนุกก็กลับมาเรียนพยาบาลนะ แต่พอฝนไปเรียนแล้วมันสนุกมาก ท�าค่ายทุกปีเลย สุดท้ายก็

เรียนมาจนจบ”

 หลังเรียนจบช่วงปี	 ๒๕๔๗	 ฝนเข้าท�างานกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน	 

รับหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการลงภาคสนาม	 หลังจากได้ฝึกงานในองค์กรมาแล้วก่อนหน้านั้นระหว่าง

เรยีน	สาขาวชิาการพฒันาชมุชนทีเ่ธอเรยีนก�าหนดให้นกัศกึษาทกุคนฝึกงาน	๔	ครัง้	แบ่งสดัส่วน

ระหว่างองค์กรพัฒนาภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน	(Non-Governmental	Organization	
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หรือ	NGO)	หน่วยงานละ	๑	ครั้ง	หลังจาก

นั้นอีก	๒	ครั้งเปิดให้นักศึกษาเลือกได้เอง

 “ปีแรกฝนไปฝึกงานของภาครัฐ	ก็ได้

เสร์ิฟกาแฟ	ถ่ายเอกสาร	พอปี	๒	ไปฝึก	NGO	

เครือข่ายด้านเอดส์	 ไปวันแรกให้ลงพื้นที่	 

ได้ขนกระเป๋าไปดอยเลยค่ะ	 ไปถึงก็ให้น�า

กระบวนการด้วย	 ท�าไม่เป็นก็ถามหัวหน้า	 

ฝนท�าไปถามไปตลอด	 หัวหน้าคือ	 พระเต้า	

(กิตติพันธ์	 กันจินะ)	 ตอนนี้ท่านไปบวชแล้ว	

หวัหน้าใจด	ีใจเย็น	เก่งนโยบาย	ให้โอกาสเรา

ท�างานแบบไม่กลัวงานเสีย	 จนเราได้เรียนรู้

เยอะมาก”

 การเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนที่ได้จาก

การฝึกงานครั้งนั้น	ท�าให้อีก	๒	ครั้งที่เหลือ

เธอตัดสินใจฝึกงานต่อที่เดิม	 ซึ่งฝนบอกว่า

เป็นการตัดสินใจที่ดีมากของชีวิต	 เพราะ

ท�าให้มีทักษะการท�างานด้านเพศ	 เอดส์	 ได้

เรียนรู้เรื่องจิตภายใน	 การเคารพสิทธิผู้อื่น	

ภาวะผู้น�า	 การลดอัตตา	การใช้ชีวิตร่วมกับ

ผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย

 “ฝนรู้จักค�าว่าให้มากข้ึน	 ตอนเคยท�า

ค่ายก็สนุก	 ๆ	 กับเพื่อน	 แต่พอมาท�างาน

ประเด็นเอดส์	ได้เจอกบัการท�างานทีเ่อาใจใส่

กับชีวิตคนมาก	 เคยมีเด็กวัยรุ ่นที่อบรม 

ตรวจพบว่าตดิเชือ้เอดส์	อยากฆ่าตวัตาย	แต่

พอมาคุยกับเรา	 ซึ่งคอยให้ก�าลังใจ	 แนะน�า

วิธีการไปตรวจตามระยะเวลา	๓	ครั้ง	ฝนก็

ท�าความเข้าใจว่าศูนย์บริการที่เป ็นมิตร

ท�างานอย่างไร	 พูดคุยให้เขามีก�าลังใจเกือบ

ทุกวัน	 เพราะเขากลัวว่าเป็นเอดส์แล้วต้อง

ตายเลย	 ฝนก็ให้ข้อมูลว่ามีทางออกอย่างไร

บ้าง	 มียารักษาอยู่	 จนเรื่องคลี่คลายเมื่อผล

ตรวจอีก	๒	ครั้ง	ออกมาแล้วไม่พบเชื้ออีก”

 ความรู้สึกดี	 ๆ	 จากการ	 “ให้”	 เป็น 

ส่วนหน่ึงของความสุขและความทรงจ�าที่ได้

จากการท�างานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้

กบัเดก็	ๆ 	และเยาวชนในพืน้ที	่๙	จงัหวัดภาค

เหนือ	ก่อนที่ฝนจะอ�าลาจากเด็ก	ๆ	หลังจาก

ท�างานในองค์กรมาได้กว่า	๖	ปี	ที่ตั้งองค์กร

เดิมของฝนอยู ่ ในพื้นที่โฮงเฮียนสืบสาน
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ภูมิปัญญาล้านนา	 เป็นที่ตั้งเดียวกันกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ	 ซึ่งดูแลโดย	 

“อ.ชัช-ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ”	ครูการศึกษาทางเลือก	โอกาสดี	ๆ	จึงตกเป็นของเธอ

 “วันนั้นเดินคอตกออกมาเจอ	อ.ชัช	ถามว่าจะไป

ไหน	 เราก็บอกว่าฝนขอลาก่อน	 จะไปตามทางของฝน	

ไม่อยู่แล้ว	 ร้องไห้	 เขาก็เรียกคุยว่าเป็นไงมาไง	อ.ชัชก็

เลยว่า	 งั้นมาท�างานกับคนแก่เถอะ	 ท�างานกับเด็กมา

เยอะแล้ว	 ฮื้อลองมาท�ากับคนแก่ดูซิจะเป็นยังไง	 เราก็	

อุ้ย	บ่เอา	หนูหัน	อ.ชัช	ท�างานแล้วอิด	(เหนื่อย)	คือเรา

เหน็	อ.ชชั	ท�างาน	ประชมุกนัอยูป่ระจ�า	ไม่รูเ้นือ้หาหรอก

แต่ก็ไม่เอา	อ.ชัช	เลยบอกให้ไปคิด	๒-๓	วัน”

 ฝนปฏิเสธงานจาก	อ.ชัช	และตัดสินใจนอนเล่น

อยู่บ้านอีก	๑	เดือน	กระทั่ง	อ.ชัช	ติดต่อให้ไปช่วยบันทึกการประชุมงานหนึ่ง	พร้อมชวนให้มา

ท�าโครงการเกีย่วกับเดก็เยาวชนเรือ่งภยัพบิตัภิาคเหนือ	จึงตดัสนิใจตกลงเป็นอาสาสมคัรโครงการ	

กับเงินเดือน	๕,๐๐๐	บาท

 “ตอนนัน้ฝนท�าหน้าทีช่่วยพีอ้่อม	(เลขานกุาร	อ.ชชั)	ถ่ายรปู	จดัอาหาร	เตรยีมการประชมุ	

พี่อ้อมสอนถอดเทป	 สอนจับประเด็นหน้าเวที	 จากนั้นก็เข้ามาอยู่เครือข่ายการศึกษาทางเลือก

ภาคเหนือจนถึงวันนี้	 เราท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานให้เครือข่ายภาคเหนือมารวมตัวกัน	

กระจายข่าวและนโยบายดี	ๆ	ออกไป	ที่ผ่านมาฝนเรียนอยู่ในระบบ	ไม่เคยเข้าใจเรื่องการศึกษา

ทางเลือก	 แต่พอได้เห็นการเรียนรู้ที่ต่างไปจากในห้องเรียน	 การท�านาปลูกข้าว	 ท�าให้เด็ก 

ช่วยเหลือตัวเองเป็น	มีรายได้	และยังมีแนวคิดที่ดีกับชีวิตของพวกเขาด้วย”
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โอกำสแห่งกำรอ่ำน โอกำสแห่งควำมสุข

 “ฝน” เข้าท�างานกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกในปี ๒๕๕๔

 ท�างานกับอาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ มา ๔ ปี

 “อ.ชัช	ไม่เคยบังคับ	แต่สอนให้คิดเอง	ให้ท�าด้วยความสุข	ออฟฟิศ

เราจะอยู่ไหน	ท�าที่ไหน	ยังไงก็ได้	ขอให้งานเสร็จ	เป็นระบบการท�างานที่

เปลี่ยนกรอบไปจากเดิม	ฝน	อุ๊	จ๋า	ก็ติดต่อผ่านออนไลน์เป็นหลัก	กับ	อ.ชัช	

ก็ใช้สื่อติดต่อกัน	 ทุกวันนี้ถ่ายรูปจดหมายเชิญประชุมส่งแบบเรียงกันให้ดู

ทางไลน์ให้	อ.ชัช	ไม่ต้องเข้ามาอ่านเอกสารในออฟฟิศเหมือนเมื่อก่อนแล้ว	เราเปลี่ยนวิธีท�างาน
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ตามยุคสมัย	ใช้งานเครื่องมือต่าง	ๆ	ให้เกิดประโยชน์”

 เธอบอกว่าโชคดีที่ได้ท�างานกับอาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เพราะได้เห็นภาวะผู้น�าและ

เข้าใจความเป็นหัวหน้าที่ดี ใจเย็น เป็นเหตุเป็นผล พร้อมให้โอกาสและรับฟังคนอื่น ไม่ปิดกั้น

ความคิดลูกน้องและคนอื่น ๆ

 “ทุกคนในโลกของ อ.ชัช เท่ากันหมด อ.ชัช ไม่ทะเลาะกับใคร ไม่โกธรใคร ถ้าไปเวที

ไหนที่เขาทะเลาะกัน อ.ชัช เป็นตัวกลาง เชื่อมให้คนเข้าใจกัน ไม่เคยเห็นหัวหน้าดีขนาดน้ี  

ฝนว่าฝนเจอมาเยอะ ลงพื้นที่มามาก บางคนเอาแต่ตัวเอง เอาเงินโครงการไปใช้ก่อนก็มี แต่ 

อ.ชชั ไม่ใช่อย่างนัน้ อย่างโครงการ สสส. โอนเงนิมาช้า อ.ชชั กถ็ามว่าเอาเงนิ อ.ชชั ไปก่อนไหม 

หรือว่าไปกินไอติมกันไหม เดี๋ยว อ.ชัช เลี้ยง (หัวเราะ) ฝนได้ซึมซับความใจดีของเขามาด้วย”

 ฝนบอกว่า อ.ชัช มอบอิสระในการท�างานให้ ไม่น�ากรอบความคิดหรือวิธีการใด ๆ  

มาบังคับให้ลงมือท�า แต่เปิดช่องให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่สั่งการให้ท�า แต่เมื่อเจอสถานการณ์ที่

ดูแล้วเกินก�าลังทีมงาน ก็ส่งมอบข้อมูลที่เหมาะสมให้เพิ่มเติม คอยดูแลให้ค�าปรึกษาอยู่ห่าง ๆ 

ซึ่งฝนเองน�าอิสระในการท�างานรูปแบบดังกล่าวส่งต่อไปยังทีมงานด้วยเช่นกัน

 “อ.	ชัช	ผลักดันให้กล้าคิด	กล้าพูด	ให้เป็นผู้น�าในการแลกเปลี่ยนพูดคุย	ให้ออกไปหน้า

เวที	 ซึ่งความอิสระทางความคิดเหล่านี้	 มันท�าให้สร้างสรรค์	 กล้าตัดสินใจ	 ท�าให้ฝนก็ไม่บังคับ 

ทีมงานเหมือนกัน	เราใช้วิธีการคุยกัน	ถามความคิดเห็น	แบ่งงาน	เช่น	การลงพื้นที่ก็ถามไถ่กัน	

ใครว่าง	ไปได้หรือไม่ได้ยังไง	พูดกันตรง	ๆ	ได้หมด	เคารพการตัดสินใจกัน”

 หรือแม้แต่ในช่วงงานเยอะ	 งานเร่งด่วน	 ฝนจะเปิดวงหารือกับทีมงานอย่าง	 อุ๊	 และ	 จ๋า	

เพื่อร่วมกันหาทางออก	 เช่น	 จัดหาอาสาสมัครมาเสริมก�าลังชั่วคราว	 รวมทั้งยังจัดหาเวลาไป
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สังสรรค์	 พูดคุยกันแบบสบาย	 ๆ	 โดยไม่เกี่ยวกับงาน	 เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ในทีม	 

ซึ่งแม้ว่าบางครั้งทุกคนต้องตกอยู่ในสภาวการณ์อ่อนล้าจากการเผชิญความท้าทายในหน้างาน

อยู่บ้าง	แต่ยังมีความเข้าอกเข้าใจกันและกันของทีมงานเป็นจุดเชื่อมประสานการขับเคลื่อนงาน

อยู่ด้วย

 “อุ	๊กบั	พีจ๋่า	๒	คนนัน้บอกท�างานอยู่เพ่ือฝน	ถ้าฝนไม่หยดุ

ท�า	พวกเขาก็ไม่หยุด	ส่วนฝนที่ไม่หยุดท�า	เพราะฝนก็ท�างานอยู่

เพื่อ	อ.ชัช	ส่วน	อ.ชัช	ก็ท�างานอยู่เพื่อทุกคน	(หัวเราะ)	อ.ชัช	

เคยบอกว่า	 เราท�างานเพ่ือคนอ่ืน	 ไม่ได้ท�าให้ตัวเอง	 ฝนก็ท�า

เหมอืน	อ.ชชั	คอืท�างานให้กบัคนอืน่	ๆ 	อยู	่มนัย้อนกลบัมาตรง

ทีฝ่นเคยถามครแูนะแนวตอน	ม.ปลายว่า	เรยีนอะไรทีม่นั

ได้ช่วยคนอืน่	ทกุวนันี	้ใช่เลย	ฝนได้ท�างานช่วยคนอ่ืนแล้ว”

 ส่วนการท�างานเช่ือมกับเครือข่ายทุกแห่ง	 เช่น	

โรงเรียนชุมชนมอวาคี	โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า	ฝนเน้น

หลักการร่วมงานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน	จัดหาสิ่งดี	ๆ	

มอบให้กนัเสมอ	ท�างานเหมอืนญาตพิีน้่อง	เช่น	การลงพืน้ที่

คร้ังหนึ่ง	 ทีมงานจะส�ารวจจนได้เห็นความต้องการอย่าง	

หนังสือใหม่	ความรู้	เครื่องมือการเรียนรู้	ทีมงานจะกลับไป หาช่องทางน�าสิ่งเหล่านั้นกลับมา

ให้ในพ้ืนท่ีในเวลาต่อมา	รวมทัง้ยงัมีการเชือ่มความสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งผ่านกจิกรรม	ประเพณ	ี

วัฒนธรรมชุมชน

 “เราไม่ใช่มาเป็นเจ้าของ แต่มาเล่นสนุก ๆ กับเด็ก ไม่ได้ท�าตัวเป็นแหล่งทุน แต่เป็นพี่ 

เป็นน้อง”
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 “เครือข่ายที่อยู่ด้วยกัน คือ องค์กรที่สมัครใจ

อยากท�าจริง ๆ”

 กว่า	 ๑๐	 ปีในการท�างานพัฒนาสังคมภาค

ประชาชน	“ฝน-มะลิวรรณ”	บอกว่า	คุณค่าที่ได้รับนั้น

ย่ิงใหญ่กว่าทรพัย์สนิ	นัน่คอื	คณุค่าทางใจของการสร้าง

สิ่งที่ดี	ๆ	ให้กับเด็ก	ๆ	เยาวชน	ผู้คน	และชุมชน

 “มนัเป็นความสขุที่ได้เห็นคนอ่ืนมคีวามสขุ	ฝนไป

ลงพืน้ทีก่เ็อาขนม	ตุก๊ตา	หนงัสือ	ตดิไปฝากเดก็	ๆ 	ตลอด	

ไปอ่านหนังสือให้ฟัง	 เด็ก	 ๆ	 ก็มารุมนั่งรอฟังนิทาน	 

เห็นเด็กยิ้ม	 หัวเราะ	 ดีใจ	 แล้วก็มีความสุขที่ได้เห็น

ธรรมชาติ	ภูเขา	ต้นไม้จริง	ๆ	แล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรม

ใหม่	การเป็นอยู	่อาหารการกนิ	ซึง่มนัท�าให้เราได้เรยีนรู้

เข้าใจวิถีของชุมชนที่แตกต่าง”

 จากเป้าหมายแรกที่ลงเรียนพัฒนาชุมชนเพื่อได้

ท�างานขึ้นดอยขึ้นภูเขาของ	 “ฝน	 เชียงใหม่อ่าน”	 วันนี้

เธอบอกว่า	สิง่ทีเ่กดิขึน้ดเีกนิความคาดหวงัเดมิเยอะมาก	

เกิดเป็นประสบการณ์ที่ดี	 จากความสุขกับการที่ได้อยู่

กับเด็ก	 ๆ	 จากความสุขกับการเป็นผู้ให้	 จากความสุข

ของการได้เรียนรู้พื้นที่หลากวัฒนธรรม

 “เป็นความสุขอีกแบบที่ได้ซึมซับธรรมชาติ 
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วัฒนธรรม น�้าใจของผู้คน ได้เห็นแววตา 

อิ่มสุขของเด็ก ๆ เป็นสัมพันธภาพที่ดีของ

การเป็นมนุษย์ ฝนดีใจที่ได้ท�างานน้ี มันมี

คุณค่ากับชีวิตมากท่ีได้เรียนรู้ชีวิตและช่วย

เหลือผู้คนไปด้วยแบบนี้ ได้เดินทางเจอโลก

กว้างเยอะมาก จนมีเพื่อน ๆ  บางคนถามฝน

ว่าท�ายังไงจะได้มาบนดอยเหมือนฝน คิดหัว

เท่าไร (หัวเราะ) เราก็ย้อนคิดนะ เออ ใช่ 

เพื่อน ๆ บางคนได้แต่ท�างานอยู่ในห้อง

สี่เหลี่ยมทุกวัน ฉะนั้น เราโชคดีมาก ๆ ที่ได้

ท�างานท่ามกลางธรรมชาต ิ อากาศบรสิทุธ์ิ 

บนดอยได้บ่อยมาก ๆ”

 ด้วยพลังจากธรรมชาตแิละการเดินทาง	

การท�างานช่วยเหลอืของ	“ฝน	เชยีงใหม่อ่าน”	

จึงขับเคลื่อนไปด้วยความสุขใจ	 ภายใต้การ

เรียนรู้ผ่านการท�างานทุกจังหวะของชีวิตกับ

หวัหน้างานที่ใช่และทมีงานทีช่อบ	กบับทบาท

การเชื่อมประสานให้เครือข่ายได้รู ้จักและ

พัฒนาพื้นที่ของตนเองไปด้วยกัน	 ไม่ว่าจะ

เป็นงานด้านการศึกษาทางเลือก	 หรืองาน

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน	 

ที่ค่อย	 ๆ	 เติบโตขยายพื้นที่รณรงค์ไปแล้ว	 

๘	อ�าเภอในจังหวัดเชียงใหม่

 “เชียงใหม่อ่าน” กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตฝน ทุกเช ้าตื่นมาเป ิดเฟซบุ ๊ก

เชียงใหม่อ่าน ติดตามข่าวสารชาวเชียงใหม่

อ่าน พูดคุยกับคนที่รู้จักอยู่แล้ว หรือคุยกับ

เพื่อนใหม่ซึ่งมาชวนท�ากิจกรรมในพื้นที่ 

อยากบรจิาคหนังสอื อยากได้หนังสอืบรจิาค 

อยากท�ากิจกรรมกับเชียงใหม่อ่าน และ 

เรือ่งอืน่ ๆ อกีมากมาย จากนัน้ตลอด ๒ ปีก

ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่กับกิจกรรมเกี่ยวกับการ

อ่านทุกวัน อ่านหนังสือทุกวัน คิดและพูดคุย 

เกี่ยวกับการอ่านทุกวัน

 เมื่อ “เชียงใหม่อ่าน” เป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิตฝนไปแล้ว ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่

หลาย ๆ  คนเรยีกเธอว่า “ฝน เชียงใหม่อ่าน” 

คนที่ก�าลังจับมือเพื่อน ๆ เครือข่ายร่วมกัน

ผลักดันเชียงใหม่ให้เป็น “มหานครแห่ง 

การอ่าน”
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= Growth Mindset =
- ท�างานเพื่อช่วยเหลือคน ชุมชนก็พัฒนา

- คนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง

- ถอดบทเรียนการท�างานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

- สร้างการเปลี่ยนแปลงต้องมีพื้นที่ท�างาน  

 สื่อสารกับสังคม เชื่อมโยงกับนโยบาย

- การสื่อสารสร้างแรงเหวี่ยงในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้

- การกล้าตัดสินใจ คือบทเรียนสู่ความส�าเร็จ

- มีหลายช่องทางให้เลือกเดินไปยังเป้าหมายเสมอ

- มอบความไว้วางใจให้กับทีมงาน สร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

- ดูแลรักษาเครือข่ายให้เหมือนญาติพี่น้อง
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สนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายร่วมงานการอ่านระดับพื้นที่ 

จ�านวน ๑๑ องค์กร ประกอบด้วย

- โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

- สถาบันฝึกอบรมเพื่อการจัดการตัวเอง TISM

- โรงเรียนชุมชนมอวาคี

- ศูนย์การเรียนรู้โจ๊ะมาโลลือหล่า โรงเรียนวิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ

- เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม

- กลุ่มบ้านใหม่สามัคคี เชียงดาว

- โรงเรียนสาธิตชุมชนอ�าเภอการเรียนรู้สมเด็จย่า อ�าเภอแม่แจ่ม

- สโมสรนักเขียนเชียงใหม่

- เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา

- ห้องสมุดพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

- ร้านเล่า เชียงใหม่
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ส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ “เชียงใหม่อ่าน”

 One book One bath : เป็นกิจกรรมเพื่อการรณรงค์จัด

ขายหนังสือ ๑ เล่ม ๑ บาท เริ่มต้นกิจกรรมในปี ๒๕๕๗ ภายใน 

ตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นในปี ๒๕๕๘ ขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไปสู่

พืน้ทีต่่าง ๆ  รวม ๘ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมอืง สะเมงิ แม่แจ่ม แม่ริม 

สารภี เชยีงดาว หางดง และแม่วาง ท�าให้เกดิการกระจายโอกาสเข้าถึง

หนังสือสู่คนกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 ผ้าป่า แบ่งฝัน ปันหนังสือ : เป็นกิจกรรมเสวนาเพื่อแบ่งปันความรู้จากหนังสือในดวงใจของ

แต่ละคน ส่ือสารเป้าหมายของเชยีงใหม่อ่าน เชือ่มเครือข่ายใหม่และเครือข่ายเก่าทีรั่กการอ่านเข้ามา

ร่วมพูดคุย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทาน แลกเปลี่ยน-ระดมหนังสือ ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับ

หนังสือ น�าหนังสือที่ได้จากงานส่งมอบให้เครือข่ายที่ต้องการ

 เด็กอยากอ่าน ผู้ใหญ่อยากให้ : เป็นกิจกรรมสนับสนุนการส่งมอบหนังสือดี ๆ ที่เด็ก ๆ 

อยากอ่าน แต่ขาดโอกาสในการซือ้เป็นเจ้าของ โดยเดก็เสนอความต้องการหนงัสอืทีอ่ยากอ่านของตน 

ทั้งในเฟซบุ๊กและกิจกรรมโครงการฯ ในพื้นที่ จากนั้นผู้ใหญ่ใจดีที่สนใจอยากมอบหนังสือดี ๆ  ให้เด็ก 

บรจิาคเงนิทนุหรอืหนังสอืเล่มดงักล่าวให้แก่เดก็ ๆ  ทีอ่ยากได้ โดยมโีครงการสนบัสนนุด้านการจดัการ

 มหกรรมเชยีงใหม่อ่าน : เป็นกจิกรรมครัง้ใหญ่ประจ�าปีของโครงการเชียงใหม่อ่าน มีเป้าหมาย

ทั้งเพื่อการรณรงค์สร้างกระแสและผลักดันในเชิงนโยบายร่วมด้วย เช่น การร่วมขับเคล่ือนงานกับ 

อบจ.เชียงใหม่ พร้อมกับเป้าหมายเพิ่มภาคีเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา มีการชวนภาคี 

การศึกษากว่า ๘๐ หน่วยงาน เพื่อวางเป้าหมายการขับเคลื่อนมหกรรมเชียงใหม่อ่านและพัฒนาเป็น 

“เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน” ร่วมกันต่อไป
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 “การร่วมเป็นเครอืข่ายเชยีงใหม่อ่าน แล้วมาท�ากจิกรรมส่งเสรมิ

การอ่าน พี่สอนน้องในโรงเรียน ท�าให้รู้ว่าเด็ก ๆ ควรจะอ่านหนังสือ

อะไร แบบไหนถึงจะเหมาะสมกับวัย ท�าให้เราหันมาจัดสรรเวลาให้เด็ก

อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิม เราเห็นว่าพฤติกรรมของเด็ก ๆ  ที่ได้เรียน

รู้จากการอ่านทั้งพี่และน้องเปลี่ยนไป ได้เห็นเด็ก ๆ กล้าคิด กล้าพูด 

และมีจินตนาการมากขึ้น”

 บุญชัย นิรุชากุล 

ครูโรงเรียนมอวาคี อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

    “จดุเด่นของเชยีงใหม่อ่านในมมุของผม คอื การเสรมิพลงัเครอืข่าย 

การสร้างพืน้ทีแ่ละโอกาสมาเจอกนั สกั ๒-๓ เดือน ได้มาท�ากจิกรรมร่วมกนั 

มองผ่าน ๆ เหมอืนจดักจิกรรมจบกจ็บไป แต่ส่ิงทีเ่กดิขึน้จรงิคือ เป็นส่วน

ทีเ่ติมพลังให้เครือข่ายได้ดี รู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นทุกกิจกรรมที่ได้

เจอกัน ยิ่งเครือข่ายเยอะก็ยิ่งมีกิจกรรมเยอะขึ้น

 ชอบกิจกรรม One book One bath สนุก คึกคัก อบอุ่น มีก�าลังใจ 

เห็นสิ่งดี ๆ มีความหวัง สัมผัสได้ถึงพลังของหนังสือและการอ่าน พอเรามีพลังก็เต็มที่กับการคิดและ

เคลื่อนงาน ได้ท�างานส่งเสริมการอ่านก็สนุกกับการอ่านและค้นคว้ามากขึ้นอีก มีแรงบันดาลใจอยาก

เขียนหนังสือดี ๆ ให้คนอ่าน”

 เสย-องอาจ ฤทธิ์ปรีชา 

สโมสรนักเขียนเชียงใหม่ ผู้ดูแลคอลัมน์ล้านนานครการอ่าน หนังสือไทยนิวส์
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 “ได้เรยีนรูก้บักลุม่เครอืข่ายทีส่่งเสรมิการอ่านทีห่ลากหลาย 

เห็นเทคนิคต่าง ๆ มีการพัฒนากระบวนการของตนเอง ทักษะการ

ท�างานปรบัให้สอดคล้องกบังานทีท่�าอยู ่อกีทัง้เข้าใจการท�างานของ

พื้นที่และเห็นความส�าคัญว่าการอ่านสร้างคนได้จริง”

 ฝน-มะลิวรรณ มาผาบ 

ผู้ประสานงานเชียงใหม่อ่าน เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ
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บทสัมภำษณ์พิเศษ

ครูนิด-อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์

ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้โจ๊ะมาโลลือหล่า

โรงเรียนวิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ บ้านสบลาน อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คนส�าคัญท่ีมีส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่าน

 “ครูนิด” น�าประสบการณ์การเป็นครูประจ�าชั้น

เด็กพิเศษคละชั้นที่โรงเรียนรุ ่งอรุณเป็นเวลานับ  

๑๐ ปี มาพฒันาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนวิถชีีวิต

ชมุชนปกาเกอะญอ ให้เดก็ ๆ  ได้มคีวามรูค้วามสามารถ

ตามวิถีชีวิต และวิชาแกนตามหลักสูตรของ สพฐ.

 “เรามาจากต่างวัฒนธรรม สิ่งที่คิดคือ ท�าอย่างไร

ให้ท้ัง ๒ วฒันธรรม ผสานกนัแล้วเกดิประโยชน์กบัทกุฝ่าย 

ตัวเราต้องเคารพในแนวทางของเขา เห็นความงดงาม 

ในความต่าง เราต่างต้องทบทวนกับตัวเอง ใคร่ครวญกับ

ตวัเอง เปิดหวัใจ ศึกษาไปให้ถงึแก่นของมันว่าสิง่ทีเ่ราก�าลัง

ท�าคืออะไร สร้างผลประโยชน์ต่อใครอย่างไร คิดทวนไปว่ามันจะเกิดโทษอะไร และถ้ามีโทษจะแก้ไข

อย่างไร”
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การร่วมเป็นเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

 “ตอนน้ีได้เห็นวาระการอ่านอยู่ในวิถีชีวิตชัดเจน เห็นภาพกระบวนการที่ใช้วาระการอ่านเพื่อ

พัฒนาคน ท�าให้การอ่านเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเด็กและคนในชุมชนมากขึ้น มีช่องทางใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชนได้มากขึ้น

 ในชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สนุกและชอบมาก คือ การท�ากิจกรรมกับน้อง ๆ  

ในชุมชน ผลติส่ือ อ่านหนงัสอืนิทานให้น้องฟัง ทัง้ทีโ่รงเรยีนและในบ้าน ซึง่ท�าให้ได้พฒันาศกัยภาพใน

การเรยีนรูข้องทัง้ตวัพีแ่ละน้อง พร้อมกับสานความสมัพนัธ์ของพีน้่อง ครอบครวั พ่อแม่ ลกู มนัสะท้อน

ให้เห็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เห็นเยาวชนเป็นพลังสังคมและชุมชน”

รูปแบบของโรงเรียนวิถีชีวิตชุมชนเป็นอย่างไร

 “โรงเรียนชุมชนจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ เพียงแต่โรงเรียนต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต กับบริบท 

วัฒนธรรมของชุมชน ต้องสร้างสิ่งดีให้ชุมชน และแก้ปัญหาของชุมชน และต้องไม่ใช่การศึกษาที่ 

จบัไปยดัใส่และกลบัมาท�าลายชุมชน ก่อนหน้านีเ้ราเหน็ปัญหาการศกึษาทีเ่ข้าไปท�าลายชมุชน เข้าไป

ท�าลายภูมิปัญญา ท�าให้ชุมชนล่มสลาย เราเห็นการศึกษาฆ่าคน แต่วันน้ีเราอยากเห็นการศึกษา 

ช่วยคน ซึ่งต้องท�าให้ชุมชนปลดล็อกอันนี้และสามารถยืนขึ้นมาได้ ตามวัตถุประสงค์คือ สร้างคนตาม

วิถีชีวิตของเขา

 และการเรยีนรูค้วรจะเชือ่มโยงได้ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษา หรืออาจจะดีกว่ามาตรฐาน

ก็ได้ มาตรฐานก็คือคุณภาพของเด็ก ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพชุมชน และคุณภาพของชุมชนก็ส่งผลไปยัง

คุณภาพของประเทศด้วย”
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ความเชื่อมโยงของการเรียนรู้และวิถีชุมชนเป็นอย่างไร

 “วธีิการท�างานกบัชมุชนของเรา มุง่สร้างสงัคมแบบใหม่ ไม่มกีารเอาวตัถุไปให้หรอืนัง่ดืม่เหล้า

กันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เราท�างานบนพื้นฐานการสื่อสารตรงไปตรงมา ไม่ต้องเอาใจชุมชน  

แต่ลงมือท�างานให้เห็น ซึ่งสังคมแบบนี้จะอยู่ได้ด้วยสมรรถภาพทางใจ คือ ใจถึงใจ ต่างฝ่ายต่างเห็น

คุณค่าซึ่งกันและกัน เป็นการท�างานที่ไม่เร่งรัดในผล เปรียบเหมือนน�้าซับ (เป็นการไหลของน�้าใต้ดิน

ที่ตัดกับผิวดินโดยธรรมชาติ) ค่อย ๆ ซึมเข้ามาแล้วค่อย ๆ ไหลไปเป็นแม่น�้า ซึ่งกว่าจะเป็นแม่น�้านั้น

จะเก็บน�้าไว้จนอิ่มแล้วจึงล้นออกมาเลี้ยงผู้คนอื่น ๆ ต่อไป

 ครูเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับสังคมเมือง ที่น�าองค์ความรู้ใหม่ซ่ึงสามารถผสานกับ 

ชุดเดิมได้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งคนและสัตว์ 

ต้องหาข้อมลูตลอดอย่างต่อเนือ่ง ลงมอืท�าและค้นคว้าไปพร้อมกนั เจอปัญหาเมือ่ไรกเ็รยีนรูแ้ล้วจดัการมนั

 ความจริง ของจริง สถานการณ์จริง น�าเราไปสู่การเรียนรู้ทุกช่องทาง ตัวหลักสูตรการเรียนรู้

ของโรงเรียนวิถีชีวิตชุมชนไม่ได้มีหัวใจอยู่ที่การประกอบอาชีพ ทุกคนประกอบอาชีพอะไรก็ได้ตามที่

อยากท�า แต่หัวใจของหลักสูตร คือ ส่งเสริมให้คนคนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าของครอบครัว ชุมชน และ

สังคม”



ธนิชา ธนะสาร

อ่านสร้างสุข



หัวใจ ชุมชน คนพัฒนำ :
หล้ำ เพียงพอดี

พัฒนำคน = พัฒนำชุมชน ดอนแก้วต�ำบลแห่งกำรอ่ำน

“หัวใจของการท�างานชุมชน คือ ใจ เราต้องให้ใจกับชุมชน”

 “หล้า-ธนิชา ธนะสาร” กลุ่มเพียงพอดี กล่าว

ประโยคสั้น ๆ นี้ไว้ในฐานะของคนที่ทุ่มเทท�างานเพื่อ

ชุมชนมายาวนาน เริ่มตั้งแต่สวมหมวกนักพัฒนาสังคม

ในองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental 

Organization หรือ NGO) จนกระทัง่วนันีภ้ายใต้หมวก

คนท�างานพฒันาสงัคมของภาครฐัเพิม่ขึน้อกีใบหน่ึงใน

ฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต�าบล

ดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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 “หล้า-ธนชิา”	หรอืที่ใคร	ๆ 	กเ็รยีกกนั

ว่า	 “ป๋าหล้า”	 ก่อตั้งกลุ่มเพียงพอดีต้ังแต่ปี	

๒๕๕๐	 รวมกลุ่มคนที่มีจิตอาสาร่วมท�างาน 

ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาสังคมต่าง	 ๆ	 ใน

ชุมชนต�าบลดอนแก้ว	 อ�าเภอแม่ริม	 จังหวัด

เชียงใหม่	 ท�างานกับกลุ่มเยาวชนเริ่มด้วย

ประเดน็สิง่แวดล้อม	เน้นเร่ืองการจดัการขยะ

ในชุมชน	 จากนั้นเริ่มท�างานตามเป้าหมาย

พัฒนาแกนน�าชุมชนตามประเด็นที่ตั้งไว้	คือ	

เยาวชนกับสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพผู้หญิง	 และ

เกษตรปลอดสารพิษ

 กลุ่มเพียงพอดีเป็น	 ๑	 ใน	 ๑๑	 ภาคี 

เครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมวัฒนธรรม

การอ่านในชุมชน	ท�างานส่งเสริมวัฒนธรรม

การอ่านร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู ่บ ้าน	 (อสม.)	 ในพื้นที่ต�าบล 

ดอนแก้ว	 และโรงเรียนระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

 มีคนเคยพูดกันในชุมชนว่า	อย่าให้ลูก

หลานไปร่วมกิจกรรมกับกลุ ่มเพียงพอดี	

เพราะเป็น	NGO

 มีผู ้ปกครองเคยกังวลว ่า	 “หล้า”	 

จะชวนลูกหลานไปประท้วง

 ในขณะที่มุ ่งท�างาน	 ชวนเด็กและ

เยาวชนมาร ่วมพัฒนาชุมชนไปด ้วยกัน	 

มีหลายเสียงไม่ยอมรับเกิดขึ้น	 ด้วยการสวม

หมวก	NGO	 ที่ใครหลายคนในยุคสมัยหนึ่ง 

ไม่เข้าใจ	รวมถึง	“หล้า-ธนิชา”	ก็ไม่ใช่คนที่

อาศัยอยู่ที่ต�าบลดอนแก้วตั้งแต่ก�าเนิด	 แต่

เพิง่มาฝากเนือ้ฝากตวัเป็นคนแม่รมิได้ในช่วง	

๑๐	 กว่าปีนี้เอง	 การยอมรับให้เป็นผู้น�าการ

พัฒนาชุมชนในยุคหนึ่งจึงค่อนข้างไม่ง่ายนัก

 ปี	 ๒๕๕๑	 จึงตัดสินใจลงสมัครรับ 

เลอืกตัง้	สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ดอนแก้ว	(ส.อบต.)	เพือ่เพ่ิมหมวกส�าหรับการ

ท�างานเพื่อชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือและเข้าใจ

มากขึ้น	แต่สอบตก	แพ้ไป	๙	คะแนน

 แม้ว่าจะสอบตกในครั้งนั้น	แต่ป๋าหล้า

ยงัคงตัง้หน้าท�ากจิกรรมโครงการเพือ่พัฒนา

ชุมชนต่อเนื่อง	



๒๓๘
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 กระทัง่ปี	๒๕๕๔	เขาตดัสนิใจลงสมัครเลอืกตัง้เป็นผูใ้หญ่บ้าน	ผลการเลอืกตัง้ออกมาชนะ	

ท�าให้ได้สวมหมวก	“พ่อหลวงหล้า”	ของชุมชนตั้งแต่นั้น

 ในปีเดียวกันนั้นเอง	กลุ่มเพียงพอดีได้เริ่มต้นท�างานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน	

เริ่มกลไกขับเคล่ือนรณรงค์โดย	 อสม.	 สาขาแม่และเด็ก	 ซึ่งถือว่าเป็นแม่คนที่	 ๒	 ของเด็ก	 ๆ	 

ในชุมชน

 “ใช้หนังสือเล่มแรก	เทคนิคการเล่านิทาน	ท�ากับกลุ่ม	อสม.	เน้นไปที่เด็ก	ๆ	แรกเกิดถึง	

๓	ปี	ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	ตอนนั้นมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู	ศพด.	และ	อสม.	

มีกิจกรรมตะกร้าปัญญา	คือการจัดหนังสือใส่ตะกร้าเอาไปไว้ในชุมชน”

 กระทั่งเข้าสู่ปี	 ๒๕๕๕	 จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพ	 อสม.	 เพิ่มเติมด้านการเป็นวิทยากร 

ส่งเสริมการอ่านในชุมชน	 มีการผลิตหนังสือท�ามือ	 เพิ่มทักษะการอ่านหนังสือ	 การใช้เสียง	 

การท�างานเป็นทีม	 ได้มีโอกาสลงปฏิบัติงานจริง	 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้โดยองค์กรเครือข่าย



๒๓๙
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ด้านการอ่าน	กลุ่มละครมะขามป้อม	 เชียงดาว	กระทั่งผู้เข้าร่วมอบรมมองเห็นคุณค่าในตนเอง	 

เริ่มพัฒนาตนเอง	จนเริ่มสนุกกับการเป็นอาสาสมัครด้านส่งเสริมการอ่านในชุมชน

 “ถ้าคนได้รับการพัฒนา ชุมชนก็พัฒนาตามไปด้วย”

วัฒนธรรมกำรอ่ำนต�ำบลดอนแก้ว

 ปี	๒๕๕๑-๒๕๕๒	มีกลุ่มเยาวชนกับสิ่งแวดล้อมท�ากิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะในชุมชน	 

เมื่อท�างานไประยะหนึ่งได้ค้นพบว่า	 แกนน�าอาสาสมัครยังขาดความมั่นใจ	 ไม่กล้าแสดงออกใน

การแลกเปลี่ยนและแนะน�าข้อมูลต่าง	 ๆ	 จึงเกิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าหลาย	 ๆ	 ด้าน 

เพิ่มเติม	เช่น	การพูดในที่ประชุม	ข้อมูลความรู้เรื่องเพศและเอดส์	การท�างานเป็นทีม	รวมทั้ง

การไปร่วมประชุมในเวทีต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริมความรู้	 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขยับงานด้านการ 

ส่งเสริมการอ่านในต�าบลดอนแก้ว

 กลุม่เพยีงพอดีท�างานด้วยแนวคดิมุง่พฒันาศกัยภาพคน	เช่น	แกนน�าชมุชน	แกนน�าเยาวชน	

ผู้เข้าร่วมโครงการ	 หรือคนในชุมชน	 เนื่องจากเมื่อมีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน	 แกนน�า

ชุมชนจะสามารถร่วมคิดและขยับงานพัฒนาในชุมชนได้เอง

 ดังนั้น	กิจกรรมการท�างานเก็บขยะของกลุ่มเพียงพอดีนั้น	ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บขยะ	แต่

ยงัหมายรวมถึงการปรับทัศนคติ	ความรูสึ้ก	ความคดิ	แลกเปลีย่นมมุมองของคนเข้าร่วมกจิกรรม	

โดยเฉพาะการใช้	“ตวัเองเป็นสือ่”	สร้างความเข้าใจและมส่ีวนร่วมในประเดน็ทีข่บัเคลือ่นร่วมกนั

 เช่นเดยีวกับตวัของ	“ป๋าหล้า”	ที่ใช้ตวัเองเป็นสือ่ในการสร้างความตระหนกัรูใ้นชมุชนเช่นกนั



๒๔๐
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 การท�างานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่านในต�าบลดอนแก้ว	มอีงค์กรชมุชนทีเ่กีย่วข้อง	คอื	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลดอนแก้ว	(อบต.ดอนแก้ว)	โรงพยาบาลชมุชนดอนแก้ว	ศนูย์พฒันาเดก็

เลก็	และโรงเรียนสงักัด	อบต.ดอนแก้ว	และ	อบจ.เชยีงใหม่	ซึง่เชือ่มโยงกนัด้วยกจิกรรมส่งเสรมิ

การอ่านที่หลากหลาย	เช่น	ตะกร้าปัญญาในโรงเรียน	มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก	ๆ	อนุบาล	๓-๖	

ปี	 และเด็กประถมศึกษา	 ๖-๑๒	 ปี	 โดยเลือกซื้อหนังสือที่เด็กชอบ	 หนังสือประกอบการสอน	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมนอกเวลา	แล้วน�ามาใส่ในตะกร้า	ท�าเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่

 “ตะกร้าส�าหรับเราเป็นเครื่องมือน�าเหยื่อ

ไปล่อปลา	 หมายความว่า	 เด็ก	 ๆ	 ส่วนใหญ่

สามารถเลือกอ่านหนังสือได้โดยไม่เข้าห้องสมุด	

แค่เห็นหนังสือในตะกร้า	เด็ก	ๆ 	ก็มีความสุขและ

ตื่นเต้นแล้ว	 และเนื้อหาที่สนุกของหนังสือจะ

น�าพาเด็ก	ๆ	ไปยังห้องสมุดในครั้งต่อไปเอง”

 ส่วนกิจกรรมต่อมาคือ	อสม.	แม่คนที่	๒	

สอนน้องอ่าน	 ด้วยการน�าตะกร้าปัญญาลงสู่

ชุมชน	กับกลุ่มเป้าหมายเด็กแรกเกิด	-	๓	ปี	มีการลงเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด	มอบตะกร้าหนังสือ

เป็นของขวัญ	 มีการบูรณาการการท�างานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ด้วย	 

ถอืเป็นการปลกูฝังการรกัการอ่านจากแม่สูล่กู	ซึง่เป็นพืน้ทีก่ารส่งเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน	ตะกร้า

ปัญญาส�าหรบัแม่และเดก็นัน้ท�าให้เกดิประโยชน์ต่อครอบครวัมาก	เวลาแม่เลีย้งลกูทีบ้่าน	แม่จะ

อ่านหนังสือกล่อมลูกนอน	ได้ฝึกสมาธิ	การอ่านช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีแก่เด็ก

 “และอีกกิจกรรมที่ท�ากับเยาวชนและคนในชุมชนด้วย	คือ	ขยะสร้างปัญญา	เป็นการน�า
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ขยะมาแลกกับหนังสือ	 เพราะเป็นช่องทางหน่ึงในการท�าให้ขยะ

หมดไปจากชมุชน	สร้างจิตส�านกึทีดี่	เราจะจัดซือ้หนงัสอืทีเ่ด็ก

ชอบเตรียมไว้ให้เด็กน�าขยะมาแลกกับหนังสือ	๑	เล่ม	ขยะ

ที่น�ามาก็มีการคัดแยกขยะมาด้วย	ซึ่งเมื่อเด็ก	ๆ	ได้หนังสือ

ไปแล้ว	 เขาจะมีความภาคภูมิใจและหวงแหนหนังสือมาก	

เพราะเป็นสิ่งที่หาได้มาด้วยตัวเอง”

 เป้าหมายล่าสุดของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในต�าบล

ดอนแก้ว	 คือ	 มีการด�าเนินกิจกรรมภายใต้	 ๓	 ภารกิจหลัก	 คือ	

ธนาคารหนงัสอื	พืน้ทีส่่งเสรมิการอ่าน	และกองทนุสวัสดกิารหนงัสอืส�าหรบั

เด็ก	ช่วงวัย	๐-๓	ปี	โดยมีกิจกรรมหนุนเสริมซึ่งมุ่งน�าไปสู่การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับ

อ�าเภอ	 เช่น	 การสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการอ่าน	 โดยตู้ไปรษณีย์หนังสืออ่านได้	 กิจกรรมมหกรรม

หนังสือเล่มละบาท	เป็นต้น

 การท�างานโครงการดอนแก้วอ่านยกก�าลงัสขุโดยกลุม่เพยีงพอด	ีมผีลลพัธ์จากการท�างาน

ที่ชัดเจน	 คือ	 การส่งเสริมสนับสนุนจาก	 อบต.ดอนแก้ว	 ซึ่งได้ก�าหนดให้มีนโยบายส�าหรับการ 

ส่งเสริมการอ่านปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์	๓	ปีของต�าบล	ด้วยพันธกิจด้านการส่งเสริมการ

อ่านในกองการศึกษา	 มีกิจกรรมที่รองรับการ 

ส่งเสริมการอ่าน	 และมีแนวทางการสนับสนุน

ของกองการศึกษา

 เป้าหมายของการขับเคลื่อนงานการอ่าน	

คือ	 ต้องการให้มีสถานท่ีอ่านหนังสือในชุมชน	
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ฐานการพัฒนาคนในชุมชนต้องขยับเพิ่มมากขึ้น	มีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรชุมชน	ถือว่า

ต�าบลดอนแก้วเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู	้การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิจากฐานราก	มกีารพฒันาศกัยภาพ

คนในชุมชน	การให้คนในชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์	คิดเชิงระบบ	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือการ

สร้างทรัพยากรมนุษย์จากต้นทางที่แข็งแรง

 “ตัวหล้าเอง	 หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ	 ก็กลายเป็นคนใจเย็นและอ่านหนังสือมากขึ้น	 

เมือ่ก่อนขีโ้มโหมาก	ขบัรถเจอสถานการณ์ที่ไม่ชอบจะขบัรถตามไปด่าเลย	แต่พอได้อ่านหนงัสอื	

“เปลี่ยนค�าถามชีวิตเปลี่ยน”	 ท�าให้รู้เลยว่าความอ่อนโยนต้องท�าอย่างไร	 หลังจากน้ันจึงไม่มี

อารมณ์นั้นอีกเลย	ทุกวันนี้ก็เลยสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น	 ตอนนี้สุขภาพจิตดีขึ้น	 และปลอดภัย

จากการขับขี่แล้ว”

 “บ้านหนูอยู่ใกล้กับศาลากลางบ้าน เพื่อน ๆ ก็มาอ่านหนังสือที่

ศาลาเยอะมาก พวกเรามานั่งอ่านหนังสือ แล้วก็อธิบายกันด้วยว่า

หนังสือเล่มนั้นเป็นยังไง เราสลับกันเล่าให้ฟัง ถ้าเราอ่านหนังสือแล้ว

สามารถบอกเพือ่นได้ กจ็ะท�าให้เขาเข้าใจเหมอืนทีอ่่านเอง ตอนนีอ่้าน

หนังสืออยู่หลายแนว หนูชอบเข้าห้องสมุดทุกวัน”

 ด.ญ.ลลิตา ปราพรหม (ปิ่น) 

อายุ ๙ ปี ชั้น ป. ๔ โรงเรียนบ้านศาลา อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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 “ผมชอบอ่านหนงัสอืแล้วกเ็ข้าห้องสมดุเป็นประจ�า ไปอ่านหนงัสอื

และหาความรู้มาท�ารายงานส่งครู เมื่อก่อนตอนเด็ก ๆ แม่อ่านนิทานให้

ฟังทุกคืน ผมชอบอ่านหนังสือการ์ตูนปนความรู้ ท�าให้เราได้ฝึกเข้าใจ 

เนือ้ความของหนังสือ ท�าให้เราได้คิดสร้างสรรค์เรื่องต่าง ๆ อีกด้วย”

 ด.ช.วชิรพล นวมทอง (อิง) 

อายุ ๑๑ ปี ชั้น ป. ๕ โรงเรียนบ้านศาลา อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

    “ตอนน้ีหนูชอบอ่านหนงัสอื เพราะอ่านแล้วได้ฝึกสายตา จบัใจความ

ส�าคัญได้ น�ามาใช้กับชีวิตประจ�าวัน เพื่อนร่วมชั้นของหนูก็เยอะ  

เรามารวมตัวกันอ่านหนังสือประจ�า อะไรที่เราไม่รู้ก็ค้นคว้า ทดลอง  

แล้วเอามาเล่าให้กันฟัง”

 ด.ญ.วณิชยา จันทร์พระยา (อิ่มจัง) 

ชั้น ม. ๒ โรงเรียนบ้านศาลา อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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 ล่าสดุในปี	๒๕๕๙	กลุม่เพียงพอดมีแีนวคิดน�าโครงการฯ	ไปผนวกรวมกบัทกุกจิกรรมระดบั

ต�าบล	 เกิดการท�างานขยายฐานเครือข่าย	 เข้าสู่ระบบการศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

โรงพยาบาล	และกับกลุม่ผู้น�าในชมุชน	แกนน�าต่าง	ๆ	ในชมุชน	มุง่เน้นการรณรงค์สร้างการรบัรู	้

น�าข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปเชื่อมกับการจัดงานและกิจกรรมอ่ืน	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นใน 

ท้องถิ่น	เช่น	งานแข่งกีฬาของต�าบลดอนแก้ว	ก็น�าหนังสือไปจัดกิจกรรมให้คนได้น�าขยะมาแลก

หนังสือได้	รวมทั้งยังเชื่อมโยงไปร่วมกับงานในระดับจังหวัด	เช่น	กิจกรรม	One	Book	One	Bath	

รับบริจาคหนังสือ	

 กลุ ่มเพียงพอดีขอเข้าร่วมท�า

กิจกรรมร่วมกับงานอ่ืน	 ๆ	 ในชุมชน

อย่างสม�่าเสมอจนน�าไปสู่ความคุ้นเคย

ของคนในชุมชนและองค์กรในชุมชน	

ในความคุ้นเคยท�าให้เกิดความใกล้ชิด	

บางคนที่เป็นแม่บ้าน	เข้าไปหาหนังสือ

สมนุไพร	สขุภาพ	อาหาร	ความรูร้อบตวั	

เพื่อน�าไปเป็นความรู้ของตนเอง

 ทางกลุ่มเพียงพอดีเลือกท�างานทั้งการขับเคลื่อนและรณรงค์ไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้น 

สิ่งที่ค้นพบจากความส�าเร็จของการขับเคลื่อนส่งเสริมการอ่านไปในทุกที่ทุกงาน คือ ความไว้

วางใจจากองค์กรในชมุชน ความใส่ใจของแกนน�าส่งเสรมิการอ่าน หรอื อสม. ในการเชือ่มงาน

เข้าไปสู่ในระบบต่าง ๆ การสร้างแรงจูงใจ การท�ากิจกรรมบ่อย ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย และ

การท�าซ�้าให้เห็นภาพที่ปรากฏขึ้นในกิจกรรมบ่อยครั้ง
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 “เพียงพอดี” เลือกลงมือท�าซ�้า ๆ จนได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์ส่งเสริมการ

อ่านทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัด

ก่อนมำเป็น “ป๋ำหล้ำ”

 “ป๋าหล้า”	 เรียนจบ	 ป.	 ๗	 ที่อ�าเภอพร้าว	 แล้วศึกษาต่อจนจบ	มศ.	 ๓	 ที่อ�าเภอแม่แจ่ม	 

จากนั้นจึงเข้าไปเป็นเด็กพาณิชย์	 เรียน	ปวช.	 เลขานุการ	ที่เชียงใหม่	แล้วเรียนต่อปริญญาตรี	

ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์	 ท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	(มสธ.)	 ส่วนปริญญาโท	 

ได้เลอืกเรยีน	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เพื่อให้สอดคล้องกับการท�างาน

 เติบโตมาในครอบครัวที่มีอาชีพท�าไร่	 พี่ชายท�างานสถานพินิจ	 พ่ออยากให้ท�างาน 

รับราชการ	 จะได้เป็นเจ้าคนนายคนตามความเชื่อสมัยก่อน	 จึงอยากให้เรียนต่อ	 มศ.	 ๔	 ที่ 
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สันก�าแพง	 เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย	 แต่	

“หล้า”	 ไม่อยากรับราชการ	 หนีพ่อไปสอบ

โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่	 ผลออกมา 

สอบตดิได้เรยีนเลขานกุารสมดงัใจ	แม้ว่าพ่อ

เสยีใจนดิหน่อย	แต่เมือ่สอบเสร็จแล้วกป็ล่อย

ให้ลูกเรียนไป

 เหตุผลง่าย	ๆ 	ที่เลือกเรียนเลขานุการ	

เพราะว่าไม่เก่ง	“บญัช”ี	ไม่ชอบ	“การตลาด”

 หลังจากเรียนจบไปท�างานบรษิัทร้านค้า

ขนาดใหญ่อยู่	 ๑๐	 กว่าวัน	 ในหน้าที่ตรวจ

บัญชี	ตรวจสต็อกของ

 หลงัจากนัน้ไปสมัครงานเป็นนกัพัฒนา

ลุ่มน�้าแม่แจ่ม	โครงการพัฒนาลุ่มน�้าแม่แจ่ม	

เพราะชอบพื้นที่ในชนบทหรือบนดอย	 จะให้

ไปท�างานอะไรยังไม่รู้	คิดแค่ว่าต้องได้อยู่กับ

ชาวบ้านบนดอยแน่	ๆ

 ซึ่งผลออกมาเป็นอย่างที่คิด	คือ	สนุก

และมนัมาก	“หล้า”	อยู่บนดอยได้ข่ีมอเตอร์ไซค์

วิบากไต่เขา

 “ชาวบ้านทีเ่ราไปเจอคอื	กะเหรีย่งกบัม้ง	

เป็นกันเอง	อบอุ่นดี	เมื่อก่อนมีคนว่าชาวเขา

เป็นพวกท�าไร่เลื่อนลอย	 ท�าลายป่า	 แต่เรา

ไม่รู้สึกอย่างนั้น	เพราะคิดแบบตรง	ๆ	ว่าคน

ต้องท�ามาหากนิ	เหมอืนบ้านเรามนีามีน�า้ก็ท�า

นาไป	 ส่วนที่บนดอยไม่มีนาเหมือนบ้านเรา	

เขาก็ท�าไร่บนดอยไง	ตรง	ๆ 	ตามภูมิประเทศ	

ช่วงอยู่ที่นั่นชอบมาก	เรามีทีม	๓	คน	องค์กร

ให้อิสระเราคิดงาน	 ให้กรอบกว้าง	 ๆ	 มา 

ส่งเสริมอาชีพให้คนพื้นที่ได้ท�ากิน	 จะได้ลด

เลิกการปลูกฝิ่น	เราไม่ได้พูดตรง	ๆ 	แต่เสริม

ทางเลือกของอาชีพให้	ได้เงินเดือน	๔,๑๐๐	

บาท	ดีใจมากเลย	เยอะมาก”

 เป็นช่วงที่ได้ฝึกประสบการณ์เยอะ

มากเพราะต้องเชื่อมประสานทุกกระทรวง

เข้าไปท�างาน	 และก็ได้ความร่วมมือดีจาก 

ทุกแห่ง	 เนื่องจากเป็นองค์กรบุกเบิกการ

ท�างานพัฒนาที่แม่แจ่มในขณะนั้น	 “หล้า”	

ภูมใิจกบัการเป็นนักพฒันา	แต่ทีบ้่านไม่เข้าใจ

เลยว่าไปท�างานอะไร
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 “บอกพ่อว่าเป็นนกัพฒันา	พ่อก็ถามแล้วนกัพฒันามนัท�าอะไร	เราเลยว่า	ถ้าเราไปกบัหมอ	

ชาวบ้านจะเรียกเราหมอ	 แล้วถ้าเราไปกับครู	 ชาวบ้านก็จะเรียกเราครู	 ถ้าเราไปท�าการเกษตร	

เขาก็จะเรียกเราเกษตร	ถึงพ่อจะดูไม่ค่อยเข้าใจ	แต่พ่อก็ให้ไปนะ”

 หลังจากนั้น	“หล้า”	มาท�างานกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน	(North	Net)	เรื่องเกษตร

ปลอดสารแบบยั่งยืน	 เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อม	 รักษาป่า	 ที่บ้านแม่ทา	 อ�าเภอแม่ออน	 จังหวัด

เชียงใหม่	 เป็นเครือข่ายเล็ก	 ๆ	 ท�าให้ชุมชนพึ่งตัวเอง	 ขยับขยายให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือ	มาจนถึงปี	๒๕๔๒

 “เมือ่ก่อนตอนก�าลงัท�า	ไม่ได้รูส้กึว่าภมูใิจมากขนาดนี	้ตอนนัน้แค่ตัง้ใจหาทกุสิง่	ท�าทกุอย่าง

ให้งานส�าเร็จแค่นั้น	 แต่พอเวลาผ่านมาแล้วมองย้อนกลับไป	 ภูมิใจมากที่ชุมชนกลายเป็นแหล่ง

เรียนรู้	ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ	คนพูดถึง	“แม่ทา”	เราก็ภูมิใจ”

นักพัฒนำแห่งแม่ริม ตุ๊-ปิยวรรณ

 ปี	๒๕๔๒	ลาออกจาก	North	Net	มาตั้งถิ่นฐาน

อยูท่ีอ่�าเภอแม่รมิ	พร้อมกบัคูช่วิีต	“ตุ-๊ปิยวรรณ	เป็งมล”	

ก่อต้ังกลุ่มเพียงพอดี	 เพ่ือท�างานชุมชน	 โดยเริ่มต้น

ท�างานภายใต้ร่มเงาของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

 	“สมยัก่อน	กม็ีคนเขาพูดกันว่า	อยา่ให้ลกูไปกับ

มันนะ	 มันเป็น	NGO	 เดี๋ยวพาไปประท้วง	 แต่ไม่ได้
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รุนแรง	 มันแค่เป็นกระแส	 เม่ือก่อนหล้าก็มีฉุนบ้าง	 โกธรบ้าง	 แต่ก็มาคิดหาทางออกที่ดีที่สุด	 

จนเจอหมวกเป็นทางการที่จะเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาชุมชนได้เหมือนกัน	จนปี	๕๑	ก็ไปสมัครเป็น	

ส.อบต.	แต่ก็สอบตก	แต่เราอยากท�างานชุมชน	เราก็ไม่ท้อ	ท�าต่อไปเรื่อย	ๆ”

 เพราะยงัอยากท�างานชมุชนอยู	่“หล้า”	เลยชวนชาวบ้านและเยาวชนท�าเกษตรปลอดสารพิษ	

ดูแลสิ่งแวดล้อม	ชวนมาเก็บขยะ

 “เรามีความรู้ติดตัวมาเยอะ	 เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากให้คนท่ีนี่

ท�าด้วย	อยากเอาความรู้ออกมาใช้ประโยชน์”

 ระหว่างนั้นเริ่มค้าขาย	ไปติดต่อโรงแรมเพื่อขายส่งไข่ไก่	และ

ไปขายตามตลาดนัดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
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 “ขายได้หลายปีอยู่นะ	พี่ตุ๊ชอบค้าขาย	เป็นโอกาสที่ดี	ไปรู้จักคนเยอะมาก	มีบทเรียนใหม่

ให้รู้	เช่น	มีคนเคยบอก	ๆ	กันว่า	คนกรุงเทพฯ	ใจด�า	แต่พอหล้ามาขายของตลาดนัด	ก็เจอเลย

ว่าคนเมืองใจด�ากว่าอีก	(หัวเราะ)	ตอนแรก	ๆ	ไม่มีที่ขายประจ�า	เป็นหน้าใหม่	ไปขอที่คนเมือง 

ตั้งไข่	๒	ถาด	เขาไม่ให้	แต่ไปเจอพี่คนพิการขายลอตเตอรี่มาจากอยุธยา	เขากลับช่วยหาที่ให้

เราด้วย	ก็เป็นเรื่องที่ให้บทเรียนว่า	บางความเชื่อของเราอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป	เพราะนิสัย 

คนนั้นมีดีและมีเห็นแก่ตัวทุกชาติทุกภาค”

 พอเข้าปี	 ๒๕๕๔	 ผู้ใหญ่บ้านคนเดิมหมดวาระ	(วาระ	 ๕	 ปี)	 “หล้า”	 ตัดสินใจลงสมัคร 

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน	 ชิงชัยกับผู้ใหญ่คนเดิมและหน้าใหม่อีก	๒	คน	 จากความเป็นคนต่างถิ่นทั้ง	

“หล้า”	 และ	 “ตุ๊”	 กับระยะเวลา	๙	ปีของการท�างานในพื้นที่ทั้งขายไข่และท�างานพัฒนาชุมชน	

กระทั่งได้เริ่มเข้ามาช่วยงานชุมชนที่	อบต.	ส่วนหนึ่ง

 สุดท้ายได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านดังตั้งใจ	 อาจเพราะตลอด	 ๙	 ปี	 ผู้คนเร่ิมเห็นการ

ท�างาน	พาเด็กอบรม	พาเด็กปั่นจักรยาน	ชวนแม่บ้านท�าเกษตรปลอดสาร	ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
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 จากวันนี้ถึงเกษียณแล้ว	 “ป๋าหล้า”	 

มีเวลาท�างานอีก	๗	ปี	ในหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน

 “ทุกวันนี้ท�างานด้วยการใช้ผลงาน

พิสูจน์	ไม่ถือสา	คนจะชอบหรือไม่ชอบเราก็

เข้าหาหมด	ไม่แบ่งแยก	เข้าหาทุกครอบครัว	

เชิญประธานแม่บ้านมามีส่วนร่วมท�างานใน

ชุมชน	 เพราะอยากให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน	

อนาคตพอมีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เข้ามา	 งาน

พัฒนาชุมชนก็เคลื่อนไปได้เร็ว	 ถ้าชาวบ้าน

เรารวมเป็นหนึ่ง”

 ถ้าในหมู่บ้านมีนักพัฒนา	 ชุมชนจะ

พัฒนาไปเร็ว	ชาวบ้านจะคดิเอง	วางแผนเองได้	

มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ชาวบ้าน	คุณภาพชีวิตจะ

สอดคล้องกับสถานการณ์	เป้าหมายของเขา

คอื	อยากเหน็ทกุหมูบ้่านของดอนแก้ว	มผู้ีน�า

ธรรมชาติ	 และชาวบ้านคิดและท�างานด้วย 

ตัวเองได้

 เมือ่ถามถงึข้อจ�ากัดของการรบัต�าแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้านของการเป็นเพศหญิง

 “บางคนว่า	เลอืกใครบ่เลอืก	เลอืกทอม

มาเป็นพ่อหลวง”	(หวัเราะ)	เนือ่งจากบางคน

ยังคงไม่เข้าใจถึงความหลากหลายทางเพศ	

ซึ่งคือใครจะเป็นเพศอะไรก็ได้	จึงยังมีค�าสบ

ประมาทดังกล่าว	 ซึ่ง	 “ป๋าหล้า”	 รับมือด้วย

การไม่ตอบโต้กับค�าครหา	แต่เลอืกใช้ตวัเอง

เป็นสื่อ	 นั่งคุยกับ	 อสม.	 แม่บ้าน	 ลูกบ้าน 

แบบตรงไปตรงมา

 “กค็ยุว่าหล้าเป็นแบบนี	้แต่หล้ากร็กัที่

จะท�างานให้ชุมชน	คิดดี	ท�าดี	รับหล้าได้มั้ย	

ถามตรง	ๆ	กับเด็ก	ๆ	ก็คุยตรง	ๆ	เราเปิด	 

ไม่ปกปิด	เราไม่หน	ีไม่ปะทะ	แค่ใช้ความเป็น

ตัวเองอธิบาย”

 “งานพัฒนา	 มันต้องค่อย	 ๆ	 ไป	 

ไม่ต้องรีบ	ไม่งั้นถ้าคนหรือชาวบ้านเขายังไม่

พร้อมจะกลายเป็นการกดดันเกินไป	 ตอนนี้

เรามี	 ๑๖๘	 คนมาเป็นแกนน�าการอ่าน	 

ท�าตะกร้าหนังสือ	๒๐	คน	มี	๔	คน	ที่เป็น

แกนน�าที่ทุ่มเทกับงานในระดับเข้มข้น	 เราก็

ดีใจ	ถือว่าประสบความส�าเร็จไปขั้นหนึ่ง	เรา

ภูมิใจในตัวแกนน�าทุกคน”
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 ทุกสิ่งอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป	 ไม่เอาเวลาหรือจ�านวนไปกดดันตัวแกนน�าอาสาสมัคร	

เพียงเท่าน้ีแกนน�าก็ได้ความภมิูใจในตวัเอง	เป็นวิทยากร	ท�างานเพือ่ชุมชนได้	เป็นประชาสมัพนัธ์

ชุมชน

 “มีบางคนมาแล้วหายไป ก็เข้าใจเขา ไม่เคยเอามาท้อ เพราะในส่วนที่มีคนเล็กคนน้อย

ไม่กี่คนที่อยู่ด้วยกัน หล้าก็ภูมิใจ ให้ความส�าคัญกับคนที่อยู่ปัจจุบัน ไม่ไปโฟกัสคนที่หายไป แต่

ภูมิใจกับสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่มากกว่า พอเราภูมิใจ คนท�างานข้าง ๆ ตัวก็มีพลังในการท�างาน  

หล้าไม่ได้กดดันแต่ให้ก�าลังใจ เช่น วันนี้บ่ได้ บ่เป็นหยัง บ่ต้องเสียใจ วันพรุ่งว่าเอาใหม่นะ คอย

บอกแกนน�าเราอย่างนี้เสมอ คนท�างานต้องได้รับก�าลังใจถึงจะมีพลังที่ดีในการท�างาน”

= Growth Mindset =
- ท�างานกับชุมชนต้องใช้หัวใจ

- พัฒนาคน เท่ากับพัฒนาชุมชน

- ความสุขน�าไปสู่การเรียนรู้

- ความรู้ที่มีอยู่ ต้องเอาออกมาใช้ประโยชน์

- ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่มีอยู่เสมอ

- สื่อสารตรงไปตรงมา ยอมรับความแตกต่าง
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 “ตุ๊ท�างานพัฒนาสังคมมาต้ังแต่เรียนจบปี ๒๕๔๐  

ถึงวันนี้ก็ ๑๘ ปีแล้ว ที่มาท�าตอนแรกเพราะอยากเป็นบัญชี

เลขานุการ ไม่ได้คิดเรื่องงานพัฒนาเลย แต่ไป ๆ มา ๆ ได้

ท�างานผลิตสื่อสร้างสรรค์เต็มที่เลย ยิ่งท�าก็ยิ่งรู้สึกดี เพราะ

การท�างานพัฒนาสังคมท�าให้เราต้องเอาใจไปใส่กับงาน 

เข้าใจคน เข้าใจงาน พร้อมปรับตัวยืดหยุ่นกับสถานการณ์ 

ถ้าทางที่ตั้งไว้ไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนทางได้

 ซึ่งสิ่งดี ๆ  คือ บางทีแนวทางใหม่ผลออกมาเวิร์กมาก 

และถ้ามีอะไรใหม่ ๆ เข้ามา เราก็เปิดกว้างรับมัน ลองดูได้ เช่น มีเด็กอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง เราไป

เยี่ยมไหม วางแผนกันแล้วก็ไป พอท�างานแล้วก็เหมือนเราซึมซับประสบการณ์งานพัฒนาไปเรื่อย ๆ 

ได้เป็นประสานงาน ลงพื้นที่ ท�าแล้วก็มีความสุขดี มันรู้สึกสบายใจ”

 ตุ๊-ปิยวรรณ เป็งมล 

เลขานุการกลุ่มเพียงพอดี  

อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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 “การเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ท�าให้ตัวเองเปล่ียน 

รูปแบบการท�างาน คือการท�างานแบบมีภาคีการท�างาน และ

ชักชวนภาคประชาชนมาท�างานร่วมกัน ท�าให้เปลี่ยนแนวคิด

การท�างาน แต่ละเร่ืองที่เป็นเร่ืองใหม่เปล่ียนไปจากเดิม  

จากเล็กไปหาใหญ่”

 อารีรัตน์ มาตัน 

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว 

ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 “การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านท�าให้ตนเอง

มีสติมากขึ้น เกิดการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น การเป็น

วิทยากร และส่งเสริมให้ผู้อื่นได้มีแรงบันดาลใจอ่านหนังสือ

ด้วย ท�าให้เราคิดเป็น พูดเป็น ท�าเป็น”

 บัวจันทร์ เรือนสุวรรณ์ 

แกนน�าส่งเสริมการอ่าน อสม. หมู่ที่ ๙ ต�าบลดอนแก้ว 

อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



วรรณพร เพชรประดับ

อ่านสร้างสุข



ฉันคือนักพัฒนำสังคม :
อ้อม ส�ำนักข่ำวเด็กฯ พะเยำ

เล่นสนุก-เรียนรู้-ลงมือท�ำ อ่ำนสร้ำงชีวิตที่อ�ำเภอปง

 “อ่านหนังสือหมดโลกก็ไร้ความหมายนะ ถ้าคุณไม่ได้เข้าใจการอ่านจริง ๆ การอ่านคือ

ความเข้าใจตัวเอง วัฒนธรรมการอ่านคือการเรียนรู้ เป็นการอ่านจิตวิญญาณของผู้คน นี่คือ

วัฒนธรรมการอ่านในมุมมองของอ้อมทุกวันนี้”

 “วฒันธรรมการอ่านไม่ใช่แค่เรือ่งหนงัสอื	แต่เป็นการเรยีนรูผ่้านสือ่ประเภทต่าง	ๆ 	หนังสอื

เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืส่งเสรมิให้อ่านมากขึน้	ทกุวันน้ีการอ่านของเดก็	ๆ 	ไม่ใช่แค่อ่านหนังสอือย่าง

เดียวแล้ว	เด็ก	ๆ	อ่านโลก	อ่านสิ่งแวดล้อม	อ่านคน	อ่านครู	อ่านระดับชาติ	ต้องผลักดันตรง 

สุขภาวะมากกว่าโฟกัสไปแค่หนังสือ”

 “อ้อม-วรรณพร เพชรประดับ” ผู้อ�านวยการส�านักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา 

กล่าวถึงนานาความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการอ่าน หลังจากพาองค์กรเข้าร่วมเป็น ๑ ใน 

๑๑ ภาคีเครือข่าย ท�างานขับเคลื่อนการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนกับแผน
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งานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน ส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) มาหลายปี

 ส�านักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัด

พะเยา - Phayao Youth News Agency 

(PNYA) ก�าหนดขอบเขตการท�างานประเดน็

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านไว้ในพื้นที่

อ�าเภอปง ด้วยฐานคิดเริ่มต้น คือ ต้องการ

ให้ทุกคนเข้าใจและเห็นเป้าหมายร่วมกันใน

มิติของการอ่าน

 ปัจจุบันได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายแล้ว	

๘๐	เปอร์เซน็ต์	คอื	ครปูระจ�าศนูย์พฒันาเดก็

เลก็	(ศพด.)	วิเคราะห์และพดูคยุเรือ่งหนังสอื

นิทานที่ เหมาะสมกับวัยเด็กเล็กได ้	 ครู

สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก	ๆ 	ด้วยการ

ใช ้หนังสือเป ็นเครื่องมือ	 ครูพูดคุยกับ 

ผู้ปกครองให้เข้าใจลูกมากขึ้นผ่านหนังสือได	้

จนท�าให้ผู้ปกครองเข้าใจและขยับตัวมาเป็น

หนึ่งในกลไกกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก	 ๆ	

ผ่านการอ่านเพิ่มขึ้น

 ส่วนอีก	๒๐	เปอร์เซ็นต์ที่ยงัอยู่ในช่วง

ผลักดัน	คือ	ภาคนโยบาย	จากหน่วยงานใน
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ท้องถิ่น	เช่น	อบต.	(องค์การบริหารส่วนต�าบล)	เทศบาล	กศน.	(ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย)	และอ�าเภอที่ต้องขยับต่อ

 “ถ้ามนีโยบายของท้องถิน่ในระดบัประเทศว่า	อปท.	ต้องมนีโยบายส่งเสรมิการอ่านน่าจะ

ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนได้ง่าย”

 คณะท�างานส่งเสริมการอ่านของส�านักข่าวเด็กฯ	พะเยา	มี	๓	คนหลัก	ๆ	คือ	“อ้อม	กุ๊ก	

และขวัญ”	สามสาวที่เป็นหน่วยลุยช่วยกันเชื่อมไปยังพื้นที่ท�างานของอ�าเภอปง

 “อ้อม-วรรณพร”	สวมหมวกพี่ใหญ่เป็นเข็มทิศขององค์กร

 “กุก๊-ฐติริตัน์	วฒุ”ิ	รองผู้อ�านวยการส�านกัข่าวเดก็ฯ	พะเยา	สวมหมวก

รับผิดชอบ	โครงการอ่านยกก�าลังสุข	Book	Bank	เดินทาง	ปี	๒

 “ขวญั-เกศนิ	ีลอยมลู”	ผูช่้วยผูอ้�านวยการส�านักข่าวเดก็ฯ	พะเยา	

รับผิดชอบประสานงาน	 สนับสนุนทุกการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของโครงการฯ

 ส่วนบุคคลส�าคัญที่ถือว่าเป็น	Stakeholder	 หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	คือ	ทันตาภิบาล	โรงพยาบาลปง	

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัย	 ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	๓๑	แห่ง	กลุ่มเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อน

วัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในชุมชนของอ�าเภอปง

 “เรามั่นใจว่าคุณภาพชีวิตเด็กจะดีขึ้น ถ้าเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กช่วงอายุ ๐ ถึง 

๖ ปี วัยเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับการขัดเกลาทักษะการคิด จินตนาการ และสุขภาวะ 
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ซึง่พอเดก็โตขึน้ถงึช่วงประถม มธัยม ไม่ว่าหลกัสตูรอะไร เดก็จะสามารถรบัการเรยีนรูไ้ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สุดท้ายจะส่งผลให้เห็นว่าอนาคตของประเทศจะไปในทิศทางไหน ซึ่งอยู่ในมือ

ของเด็ก”

 ด้วยประสบการณ์การท�างานพฒันาสังคมกบัเดก็เยาวชนจนมาถงึกลุ่มเดก็เลก็	มมุความคดิ

ของ	“อ้อม”	เชือ่ว่า	สงัคมควรลงทนุกบัเดก็	๐-๖	ปี	มากกว่ากบัวัยรุน่เรยีนมหาวิทยาลยั	เน่ืองจาก

เมื่อฐานคิดแน่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว	เติบโตขึ้นมาแล้ว	คนคนนั้นจะสามารถเลือกเรียนรู้เรื่องต่าง	ๆ 	

ได้ด้วยตนเอง

 “อาจารย์ด็อกเตอร์ควรจะมา

สอนเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาลด้วยซ�้า  

ด็อกเตอร์ควรมาสร้างฐานชีวิตให้กับ

เด็กได้เติบโตอย่างแข็งแรง อ้อมคิด

อย่างนั้น แล้วเด็กมหาวิทยาลัยก็น่าจะ

ได้เรยีนกบัชาวบ้าน เดก็เลก็คอืรากแก้ว 

รากแข็งแรง ต้นไม้ก็เติบโต รากแก้ว

ของมนษุยชาตหิรอืของประเทศไทยเนีย่ 

มันมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

 ท�างานกบัปัญหาสงัคมมาหลายประเดน็	สดุท้ายแล้วเมือ่ขดุลงไปยงัรากของปัญหา	“อ้อม”	

พบว่าล้วนเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ที่มาจากสถานการณ์ต่าง	ๆ	ในวัยเด็กเล็ก	เช่น	เด็กคนหนึ่ง

โตมาแล้วไม่กล้าพูดกับครู	 ไม่กล้าบอกครูว่าปวดฉี่	 เพราะตอนที่อายุ	 ๓	ขวบ	 เคยฉี่รดกางเกง

แล้วโดนแม่ตีพ่อตี	 โดนครูด่ามาแล้ว	 เมื่อโตข้ึนการพูดบอกความต้องการของตัวเองกับครูและ
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พ่อแม่กลายเป็นเรื่องยาก	ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบทางพฤติกรรมตามมาอีกมากมาย

 “เมือ่เด็ก	ๆ 	ได้ฟังและเกิดจินตนาการตามเรือ่งราวในหนงัสอืนทิานทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการ

ด�ารงชีวิตที่เหมาะกับวัย	ตั้งแต่ช่วงการเรียนรู้ของสมองเติบโตมาก	ๆ	คือ	๐-๖	ปี	มันจะส่งให้

เมื่อวันหนึ่งเขาเจอสถานการณ์ท้าทายกับชีวิตในวัยที่โตขึ้น	อาจเป็นมัธยมปลาย	ต้องพบกับการ 

สูญเสียหรือถูกละเมิดสิทธิ	 เขาจะมีชุดประสบการณ์เดิมที่เคยเรียนรู ้	 ท�าให้เขารับมือกับ

สถานการณ์ท้าทายที่ต้องเผชิญได้”

 “เรามั่นใจว่าสามารถพัฒนาคนได้ตั้งแต่เด็กเล็ก” ผอ. ส�านักข่าวเด็กฯ พะเยา ยืนยันไว้

เช่นนั้น

ส�ำนักข่ำวเด็กและเยำวชน พะเยำ

 หลังจากเรียนจบด้านอิเล็กทรอนิกส์	ท�างานบริษัทอยู่สักพัก	“อ้อม-วรรณพร”	ตัดสินใจ

เลอืกท�างานอาสาสมคัรกบักลุม่เยาวชนกลุม่วัยรุน่	เน่ืองจากเหน็ว่าเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของชวิีต	

และยังไม่เข้าใจเรื่องพัฒนาการสมองของเด็กวัย	๐-๖	ปี	โดยเริ่มท�างานในประเด็นสิ่งแวดล้อม	

สิทธิมนุษยชน	 ความรุนแรง	 เอดส์	 และเพศ	 ด้วยการผลิตสื่อวิทยุเป็นเครื่องมือในการท�างาน	 

เคยเป็นอาสาสมัครหลายแห่ง	แต่องค์กรที่มีโอกาสท�างานด้วยเยอะมาก	คือ	ส�านักข่าวเด็กและ

เยาวชน	ขบวนการตาสับปะรด	ที่กรุงเทพฯ

 “เพ่ือนแนะน�าว่าตาสับปะรดอยากได้คนเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 แล้วเราเขียน

ได้ก็ไป	 จนเร่ิมรู้จักองค์กรมากข้ึนก็ไปช่วยงานเป็นอาสาสมัคร	 ได้เรียนรู้เรื่องการใช้สื่อจากท่ีน่ี	
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มีประเด็นอะไรเกิดขึ้น	 ก็ไปท�าส่ือเรื่องนั้น	 ๆ	 ทั้งสิ่งแวดล้อม	 

เข้าป่าห้วยขาแข้ง	 เรื่องสันติวิธี	 ท�าได้	 ๓	 ปี	 ก็เริ่มมาจับ

ประเดน็เอดส์	เพศ	และสทิธ	ิตอนนัน้เป็นจงัหวะทีม่คีวาม

ต้องการนักสื่อสารเรื่องนี้ในสังคม	เราก็ถูกส่งไปอบรม

เพิ่มเติม”

 การท�างานพัฒนาสังคมคือโอกาสในการเรียนรู้

เพิ่มเติมหลายด้านของเธอ	 เนื่องจากทุกครั้งที่มีประเด็น

ใหม่	ๆ	เกดิขึน้ในสงัคมต้องได้รบัการฝึกอบรมเสมอ	เช่น	ช่วง

ท�างานประเด็นเอดส์และเพศ	 เธอได้เรียนรู้เรื่องสิทธิและเรื่องยา	

เมื่อได้ท�าประเด็นศาสนาก็ได้เรียนรู้เรื่องสุนทรียสนทนา	มิติภายใน	และนพลักษณ์

 ช่วงหน่ึงทีท่�างานอาสาสมคัรอยูก่บัขบวนการตาสบัปะรด	สามารถผลติเครือ่งส่งวิทยขุนาด

เล็กด้วยต้นทุนต�่าเพียงแค่	๗๐๐	บาท	จากราคาซื้อขายในท้องตลาดเกือบ	๒	แสนบาท	กระทั่ง

มีลุงคนหนึ่งซึ่งท�างานพัฒนาสังคมสายวัฒนธรรมคนหนึ่งที่จังหวัดแพร่สนใจสั่งซื้อ	 “อ้อม”	 

รับหน้าที่น�าไปส่งและช่วยติดตั้งแนะน�าวิธีใช้

 “ตอนเแรก ๆ ไปช่วยอยู่พักก็เห็นว่าน่าสนุกเลยขออยู่ต่ออีก ลุงเป็นศิลปินเล่นดนตรี

แบนโจ กีตาร์ที่ท�าจากหนังวัว ฉายาของลุงคือแบนโจแมน ว่าจะอยู่อีกแป๊บเดียว แต่ไป ๆ มา 

ๆ ก็อยู่กับลุง ๓ ปี แต่ระหว่างนั้นก็ไป ๆ มา ๆ ระหว่างแพร่ พะเยา กรุงเทพฯ เพราะก�าลังเริ่ม

ต้นงานในจังหวัดพะเยา การเรียนรู้กับลุงที่แพร่ท�าให้ได้เจอคนเยอะ ได้ท�างานกับวัฒนธรรม

จังหวัดแพร่และองค์กรเอกชนหลายหน่วยงาน ได้ร่วมงานกับเสมสิกขาลัย มีทั้งสายพระ  

สายพุทธ สายนพลักษณ์ สายเยาวชน สายสิ่งแวดล้อม”
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 งานในจังหวัดพะเยาที่ก�าลังเริ่มต้น	

หมายถงึ	“ส�านกัข่าวเดก็และเยาวชน	จงัหวดั

พะเยา”	 ซึ่ ง เ กิด ข้ึนหลังจากท�างานกับ

ขบวนการตาสับปะรดได้เกือบ	๔	ปีแล้ว	ด้วย

ค�าถามที่อ้อมตั้งข้ึนถามตัวเองว่า	 “ท�าไม 

ที่บ้านเราไม่มีแบบนี้บ้าง	?”

 ช่วงแรกของการท�างานพัฒนาสังคม

ที่พะเยา	 เป็นการรวมกลุ ่มเยาวชนอายุ	 

๑๕-๒๐	 ปี	 จัดรายการวิทยุเพื่อสื่อสาร

ประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในเวทีกิจกรรมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	เนื่องจากช่วงนั้นมีมาตรา	๔๐	

เรื่องส่ือภาคประชาชน	 ส�านักข่าวเด็กฯ	

พะเยาจึงตัง้ใจสร้างคลืน่วทิยใุห้เดก็	ๆ 	ได้เป็น

นักสื่อสาร	 ทั้งเป็นผู ้ฟังและเป็นผู ้ส่งสาร	 

น�าเครื่องส ่งวิทยุ ไปทุกแห ่งที่มีการจัด

กิจกรรม	 พร้อมจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

คลื่นออกอากาศและวันเวลาก่อนวันงาน

 แม้วันนั้น	“อ้อม”	ยังไม่แน่ใจว่าอะไร

คือสิ่งที่ตนได้ค้นพบ	 แต่ความรู้สึกบอกว่ามี

สิง่ท่ีตนควรท�า	คอื	ส�านกัข่าวเดก็และเยาวชน	

จังหวัดพะเยา	 สร้างองค์กรท�างานพัฒนา

สงัคมในบ้านเกดิ	เริม่ด้วยงานสือ่ประชาสมัพนัธ์

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง	 จัดค่ายอบรม

เดก็และเยาวชน	เชือ่มต่อเครอืข่ายคนท�างาน

ที่รู้จักกันจากพื้นที่อื่น	ๆ	มาช่วยงาน

 “ตอนน้ันอ้อมกับกุ๊ก	(ฐิติรัตน์	 วุฒิ)	

ชวนเด็ก	 ๆ	 มาจัดรายการวิทยุ	 ท�ากัน

สนุกสนาน	 เด็ก	ๆ	ก็ตื่นเต้นมากเวลาพูดใส่

ไมค์แล้วออกอากาศวิทยุได้	พอเด็ก	ๆ	เยอะ

ก็เริ่มออกแบบค่ายพาเด็กไปอบรม	 ภายใต้

เครือข่ายท�างานประเด็นครอบครัวเข้มแข็ง

ของจังหวัด	เชื่อมงานไปหาพี่สาย	(เครือข่าย

ล�าปาง)	กับอุ๊	(เครือข่ายสุรินทร์)	ท�ากันสนุก

มาก	 กิจกรรมมันท�าหน้าที่หล่อเลี้ยงความ

สนุกให้กับเด็ก	 ๆ	 จนพวกเราก็สนุกไปด้วย	

ท�างานแบบไม่เคยคิดว่าเป็นงาน	 แต่เป็น 

ส่วนหนึ่งของชีวิตที่สนุกดี”

 เป้าหมายในใจตอนนั้นคือ ต้องการ

ให้เยาวชนได้พัฒนาตัวเองในรูปแบบที่

สนุกสนาน
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 ยังไม่มีการตั้งเป้าหมายใหญ่เป็นพันธกิจองค์กร

 “ช่วงนั้นก�าลังทดลองกับตัวเอง อายุ ๒๕ ก�าลังสนุก ๆ อยู่ 

ไม่ได้คิดว่าท�าไปเพื่ออะไร แค่รู้สึกว่าสนุก”

 ในช่วง	๓	ปีแรกของการเริ่มต้นขององค์กร	“อ้อม”	เลือก

พาตวัเองไปเรยีนรูก้ารท�าสือ่วฒันธรรมทีจ่งัหวดัแพร่กบัลงุแบนโจ

แมน	จนได้เรียนรู้และศึกษาเรื่อง	“Dialogue”	หรือการสื่อสารที่

ว่าด้วยการฟังด้วยหัวใจอย่างใคร่ครวญและไม่ตัดสิน	 เป็นการฝึก

ภาวนารูปแบบใหม่ผ่านวงสนทนาด้วยเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้ง	

(Deep	Listening)	และการส่ือสารด้วยสต	ิ(Mindful	Expression)	ซึง่จะท�าให้ได้รูจ้กัตวัเอง	เข้าใจ

และยอมรับตัวเองได้	เพื่อน�าไปสู่การเข้าใจผู้อื่นได้อย่างแท้จริง

 นอกจากการได้เล่นและสนุกแล้ว	 การเรียนรู้ช่วงนี้ยังเปลี่ยนวิธีคิดของเธออีกด้วย	 คือ	 

จากเดิมเคยคิดในมุมคนท�างานพัฒนาที่อยู่กรุงเทพฯ	 ซ่ึงมีการเอ้ืออ�านวยความสะดวกสูงจาก

หลายสิง่ทัง้บคุลากร	องค์ความรู	้กจิกรรมรณรงค์	และงบประมาณ	เพราะแหล่งทนุองค์กรท�างาน

พัฒนาสังคมส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานของไทยและต่างประเทศตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ

 แต่เมือ่ได้กลบัมาท�างานในพืน้ทีต่่างจงัหวัดซึง่ไม่มหีน่วยงาน	ไม่มสีิง่ของหรอืงบประมาณ

สนับสนุนเหมือนอยู่กรุงเทพฯ	“อ้อม”	จึงต้องท�าความเข้าใจใหม่ถึงระบบการท�างานขององค์กร

พัฒนาเอกชน	(Non-Governmental	Organization	หรือ	NGO)	ที่ต่างกันทั้งในรูปแบบ	ผู้คน	

และวิธีการท�างาน

 “ตวัอ้อมปรบัเปลีย่นไปเอง	ทัง้วธิคีดิและมมุมอง	กลายเป็นคนช้ามากขึน้	ไม่เร่งรบีเหมอืน

ตอนอยู่กรุงเทพฯ	 ที่ทุกอย่างมันเอื้ออ�านวย	 ทุกวันนี้อ้อมเรียนรู้ที่จะรอมากขึ้นและปรับแก ้
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ในสิ่งที่พัฒนาได้อีก	 เมื่อก่อนตอนท�าส่ิงแวดล้อม	 ความเคลื่อนไหวคืออยู่ในป่า	 ออกทะเล	 

ลงด�าน�า้	เราสือ่สารให้คนเหน็ความส�าคญัของสิง่แวดล้อม	แต่เมือ่มาท�างานด้านชมุชน	หวัใจของ

งานคือชีวิตของผู้คน	และการอยู่กับวิถีชีวิต	เราต้องปรับตัวให้เข้าจังหวะกัน”

 แม้ว่าวิธีคิดบางเรื่องจะเปลี่ยนไป	 แต่ความสนุกในการท�างานยังคงอยู่เสมอ	 และความ

สนกุท่ีเกดิขึน้นัน้ส่งให้สามารถผ่านสถานการณ์ท้าทายแต่ละครัง้ของการท�างานได้ด้วยใจสบาย	ๆ

 “เวลาเจอปัญหา อ้อมไม่ถอยและ

บอกทีมเสมอว่า โลกนี้ไม่มีปัญหาไหนท่ี 

แก้ไม่ได้ เพียงแค่ว่าเมื่อไรเท่านั้น ฉะนั้นก็

เล่นสนกุ ๆ  และอยูก่บัสถานการณ์ตรงหน้า

ไป สนุก ๆ เด๋ียวมันก็คลี่คลายไปตาม

จังหวะของมัน ก็เพิ่งมารู้ว่าวิธีคิดแบบนี้

เป็นวิธีมองเชิงบวก เรามองแบบนี้มาต้ัง

นานแล้วแต่ไม่รู้ตัว”

ค�ำถำมกระตุกควำมคิด

 “ศรัทธาและเชื่อมั่น คุณธรรม การท�างานด้านเด็กและ

เยาวชน เล่น เรยีนรู ้สูก่ารปฏบิตั”ิ คอืวสิยัทศัน์การท�างานพัฒนา

ของส�านักข่าวฯ พะเยา
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 ส่วนเม่ือถูกถามถึงเหตุผลท่ีเลือกท�างานพัฒนาสังคมภาคประชาชน	 “อ้อม”	 บอกว่าท�า

เพราะสนุก

 “ต้องส�ารวจดูว่า เราอยากเล่น อยากสนุกกับมันไหม ถ้าเราไม่มีความสนุกกับมัน อ้อมก็

จบเลย ไม่ท�า”

 ดังนั้น	ทุกโครงการฯ	ที่เธอลงมือท�าล้วนเริ่มต้นมาจากความรู้สึกอยากรู้	อยากเล่น	และ

สนุก	กระทั่งเกิดเป็นการเรียนเพื่อให้รู้	เมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติ

 “ถ้าเล่น เรียนรู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ฉะนั้น มันต้องเกิดการ

ปฏิบัติทั้งกับตนเองและคนอื่น ๆ  เล่น-เรียน-รู้ และปฏิบัติ นี่เป็น ๔ ปรัชญาของการท�างานเพื่อ

การพัฒนาของอ้อม”

 วนันีก้ารเล่นสนกุของอ้อมเดนิมาไกลถงึการสร้างความเปลีย่นแปลงในทางทีดี่ขึน้ของผูค้น	

ชุมชน	และสังคมได้อย่างเป็นรปูธรรมมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นชวิีตเยาวชน	คร	ูผูป้กครอง	ผูน้�าท้องถิน่	

รวมไปถึงเด็กเล็ก	ๆ	อีกหลายชีวิต
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 “สิ่งส�าคัญที่สุดเลยคือ	 ความเข้าใจ

จากครอบครัว	 ถ้าครอบครัวไม่สนับสนุน	 

ไม่เปิดโอกาส	 ไม่เข้าใจ	 คนท�างานพัฒนา

สงัคมจะท�างานล�าบากเลย	การเข้าใจคอืการ

สนับสนุนอย่างหนึ่ง	 ตลอดชีวิตจะเลือก

ท�างานอะไรก็ได้	อ้อมมพ่ีอแม่ทีป่ระเสรฐิมาก	

เข้าใจและให้โอกาสลกูเลอืกชวีติเอง	พ่อเป็น

ครูดอยที่อยู่กับเด็ก	ๆ 	เยอะมาก	และมาจาก

หลายชนเผ่า	พ่อเข้าใจในความเป็นเด็กสูง”

 “อ้อมเชื่อว่าสิ่งที่เราท�า สร้างการ

เปลีย่นแปลงได้ แต่ไม่เคยเอามากดดนัตวัเอง

ว่าจะเปลีย่นมากหรอืน้อย แค่ทกุวนัเรามัน่ใจ

ว่าเราสนุกกับชีวิต ค�าว่าสนุกกับชีวิตคือการ

เอาตัวรอดในเชิงเศรษฐกิจได้ในอาชีพของ

นักพัฒนาสังคม”

 “อ้อม” บัญญัติตัวเองให้อยู่ในอาชีพ 

“นักพัฒนาสังคมภาคประชาชน”

 “นักพัฒนาสังคมควรมีระบบจัดการ 

ทีด่ทีัง้กบัชวีติตวัเองและชวีติทีมงาน เอาใจเขา

มาใส่ใจเรา ท่ีส�าคญัอย่าลมืว่างานอาสาสมคัร

ไม่ใช่งานท�าฟรี เพราะอาสาสมัครก็ต้อง 

กินข้าว ขับรถก็ต้องเติมน�้ามัน ต้องตีความ

ค�าว่า “อาสาสมัคร” ให้เข้าใจด้วยหัวใจ  

ถ้าเขาไม่รับเงนิกค็วรมีค่าน�า้มันรถให้ ถ้าเขา

ไม่รับค่าน�้ามันรถ ก็ควรมีข้าวปลาอาหาร 

ให้กิน”

 อ้อมบอกว่าปัจจุบนัหลายคนยงัไม่เข้าใจ

เรื่องการจัดการดูแลอาสาสมัคร	เช่น	เห็นว่า

เป็นอาสาสมคัรมาช่วยท�างาน	กค็ดิว่าไม่จ�าเป็น

ต้องให้การดูแล	 จึงเห็นการละเลยปล่อยให้

อาสาสมัครดูแลตัวเองอยู่หลายกรณี	 ทั้งที่

การจัดการดูแลอาสาสมัครเป็นเรื่องส�าคัญ

ขององค ์กรพัฒนาสังคมภาคประชาชน	 

นกัพฒันาสงัคมทีก้่าวขึน้มาเป็นหวัหน้าทกุวนันี	้

อาจเคยผ่านประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัคร

ฝึกงานเรียนรู ้โดยไม่มีเงินเดือนมาก่อน	 

จึงท�าให้เลือกใช้วิธีการดูแลอาสาสมัครใน 

รูปแบบที่เคยเจอมา

 “จากทีท่�างานกบัคนรุน่ใหม่มาหลายรุน่	

อ้อมยืนยันว่าวิธีคิดแบบเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะเกิด



๒๖๖
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ขึ้นกับคนรุ่นใหม่	 เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว	 วิธีคิด	 วิถีชีวิตย่อมแตกต่าง	สมัยก่อนมันถ้อยที

ถ้อยอาศัยได้	 เมื่อก่อนไม่ต้องจ่ายค่ามือถือ	 ค่าอินเทอร์เน็ต	มีบางคนเคยบอกอ้อมว่า “เด็ก ๆ 

มันไม่ต้องใช้ก็ได้”	แต่เราถามว่าแน่ใจเหรอ	คนรุน่เราทกุวันนีย้งัต้องใช้เนต็	ใช้มอืถอืเลย	ท�างาน

พฒันามนัต้องทนัยุคสมยั	วธิคีดิของผู้น�าองค์กรกต้็องเข้าใจวิถขีองเดก็	ๆ 	ทีเ่ขาตัง้ใจอยากท�างาน

พัฒนาด้วย	ต้องดูแลให้ถึงค่าใช้จ่ายเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้”

 ค�าว่า	“ดูแลให้ถึง”	หมายถึงมีค่าตอบแทนให้สามารถใช้ชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน	พร้อมกับ

ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าองค์กรพัฒนาสังคมภาคประชาชนอาจไม่มีมาตรฐานเงินเดือนสูงเท่ากับ

บริษัทเอกชน	 แต่ระหว่างองค์กรและคนท�างานต้องเข้าใจตรงกันว่า	 ในขณะที่เงินเดือนหรือ 

ค่าตอบแทนไม่ได้สูงเทียบเท่านั้น	 ยังมีคุณค่าอะไรที่จะได้รับเป็นพิเศษ	 เป็นความคุ้มค่าที่เข้ามา

สวมหมวกเป็นนักพัฒนาสังคมภาคประชาชน

 “จะเอาอดีตของเราไปก�าหนดชีวิตเขาไม่ได้ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาของการท�างานกับ

เยาวชน อ้อมเห็นเลยว่าวิธีคิดของคนเปลี่ยนไปเร็วมาก แล้วถ้าคนรุ่นอ้อมไม่รู้จักรับฟังและ 

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้อง รับรองพังพินาศ ประเด็นนี้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องจัดการ

และสื่อสารให้คนท�างานทุกคนได้เข้าใจ”

 ยุคสมัยหนึ่งที่	 “อ้อม”	ก�าลังเป็น	NGO	เลือดใหม่	 เข้าร่วมท�าข่าวในเวทีกิจกรรมต่าง	ๆ	 

ในนามนักข่าวอาสาสมัครขบวนการตาสับปะรด	 เกิดข้อสงสัยว่าท�าไม	NGO	 รุ่นพี่คนหน่ึงมี

พฤติกรรมที่แตกต่างจาก	NGO	ทั่ว	ๆ	ไป	คือ	“สมบัติ	บุญงามอนงค์”	หรือ	“หนูหริ่ง”	ประธาน

มูลนิธิกระจกเงา	(ยุคนั้นคือ	กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาเชียงราย)

 “อ้อมเจอพีห่นหูริง่ในเวทปีระชมุเรือ่งเด็กกบัไอท	ีมองแล้วสงสัยมากว่าท�าไมคนนีเ้ข้าห้อง



๒๖๗
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ประชมุมาแล้วนัง่พมิพ์	ๆ 	ๆ 	โน้ตบุก๊	ถงึควิพดูกพ็ดู	ๆ 	ๆ 	พดูแรงด้วย	ประชมุเสรจ็กส่็งอเีมลเนือ้หา

ในวงประชุมให้ทุกคนเลย	 เป็นคนที่ล�้ายุคมาก	สมัยนั้นคนอื่น	 ๆ	 ยังไม่มีโน้ตบุ๊กใช้เลย	ยิ่งฟังพี่

หริ่งเล่าประวัติชีวิตให้ฟัง	 ก็ยิ่งคิดว่าตานี่เพี้ยนหรือเปล่า	 ออกจากกรุงเทพฯ	 เพราะอยากไปตั้ง

ชุมชนท�างานพัฒนาที่บ้านนอก	ก็ได้ดังใจ	ไปท�างานกับชนเผ่าที่เชียงราย	แต่ก็มีเครื่องมือท�างาน 

ทันสมัยเต็มไปหมด	ย้ายไปอยู่เชียงรายแล้วก็นั่งเครื่องบินมากรุงเทพฯ	เข้าเวทีประชุม	พูด	ๆ	ๆ	

แล้วก็นั่งเครื่องบินกลับเชียงราย	 ในขณะที่อาสาสมัครคนอื่นเขานั่งรถทัวร์กันเพราะเกรงใจ	 

แล้วความพอดีมันอยู่ตรงไหน”

 พอดีกับที่ผ่านมา	 “อ้อม”	 เคยมีค�าถามเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสมของ	NGO	อยู่ในใจ	

ยิ่งเมื่อได้เห็นคนท�างานในกลุ่มกระจกเงามีอุปกรณ์ไอทีทันสมัยใช้งานเป็นองค์กรแรก	ๆ 	ในสาย	

NGO	ความสงสัยถึงความพอดียิ่งเกิดขึ้นทบทวี

 ในทีส่ดุอ้อมตดัสินใจเดนิเข้าไปถาม	“หนหูริง่”	ว่าความพอดขีองการเป็น	NGO	อยูต่รงไหน

 “หนูหริ่ง” ถามกลับว่า “ความพอดีในร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไร”



๒๖๘
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 อ้อมจ�าได้เธอตอบกลับว่า ความพอดีก็ตรงกึ่งกลาง ๕๐ เปอร์เซ็นต์

 “แล้วเขาก็บอกว่าความพอดีของเขา บางทีมันก็อยู่ที่ ๗๐-๓๐ บางทีก็อยู่ที่ ๙๙-๑ อาจ

ไม่ใช่ ๕๐-๕๐ อย่างเดียว มันขึ้นอยู่กับว่าคนตีความว่าความพอดีคือเท่าไร แค่นั้นแหละอ้อมก็

เก็ตเลย ถือว่าพี่หริ่งเป็นคนแรกที่ท�าให้เก็ตเรื่องระบบท�างาน NGO เลย”

 ถึงวันนี้  ส�านักข ่าวเด็กและ

เยาวชน จังหวัดพะเยา มีอายุ ๑๒ ปี  

ท�าหน้าที่สร้างคน สร้างครู สร้างเด็ก 

สร้างวิธีคิด ภายใต้ ๔ ปัจจัยหลัก คือ 

เล่น เรียน รู้ สู่การปฏิบัติ โดยบริหาร

จัดการองค์กรพัฒนาเอกชนให้ด�าเนิน

อยู ่ในระบบเศรษฐกิจของสังคมได้ 

เนือ่งด้วย “อ้อม” ได้หยบิประสบการณ์

เก ่าที่ได ้เรียนรู ้รูปแบบการจัดการ

องค์กรจากบริษัท ๓ แห่ง ทีเ่คยท�าก่อน

หน้าผันตัวมาเป็น NGO มาประยุกต์ใช้สร้างระบบการจัดการองค์กรของตน

 “กม็ล้ีมลกุคลกุคลานบ้าง	แต่ก็ผ่านมาได้เพราะระบบการจดัการทีด่มีนัจะช่วยให้เราอยูไ่ด้	

หลกัการท�างานพัฒนาของอ้อมใช้ทฤษฎกีารผลกัน�า้ออกไป	ช่วงท�างานสิง่แวดล้อมมรีุน่พีค่ยุเรือ่ง

คลื่นสะท้อนกลับให้ฟัง	เขาบอกให้เราลองอยู่ในน�้านิ่ง	ๆ	เพื่อให้เกิดคลื่นน้อยที่สุด	จากนั้นก็ให้

เราดิ้น	ๆ	ๆ	ซึ่งคลื่นน�้าก็เคลื่อนมากตามแรงดิ้น	จากนั้นเขาให้เราอยู่นิ่ง	ๆ	สักพักก่อนให้เราลอง

วักน�้าเข้ามาหาตัวเอง	แล้วสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้น	ซึ่งผลมันคือคลื่นน�้าก็สะท้อนออกไปหมดเลย	



๒๖๙
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พอวักน�้าเข้ามาคลื่นก็ออกไป	จากนั้นทดลองอีกคือให้อยู่นิ่ง	ๆ	พักหนึ่งจึงผลัก

น�้าออกไปแล้วสังเกต	 ก็พบว่าคลื่นน�้าก็ไหลกลับเข้ามา	 ซึ่งอ้อมยึดไว้เป็นหลัก

การท�างาน	คอื	เราเป็นผู้ให้ส่งมอบออกไป	เดีย๋วส่ิงต่าง	ๆ	กส็ะท้อนกลบัมาเอง	

และยังกลับมามากกว่าที่เราให้ไปเสียอีก”

 “อ้อมเล่นสนุกกับทุกงาน	 ใส่ใจ-ให้ก่อน	 บอกน้อง	 ๆ	 ว่าให้ไปก่อน	 

เดี๋ยวมันสะท้อนกลับมาเอง	 ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่	 มันกลับมาแน่นอน	 เช่น	

อย่างเราท�างานกบัคร	ูตอนเริม่ต้นไม่ว่าครจูะสนใจหรอืไม่เราก็ให้ไปก่อนเลย”

ยอมรับควำมหลำกหลำย ใส่ใจควำมแตกต่ำง

 ด้วยประสบการณ์ท�างานและเดินทางส่องโลก	 มองคน	 เห็นสังคมมาจนถึงวันนี้	 ท�าให้

สามารถรับมือกับการท�างานพัฒนาสังคมในประเด็นและสถานการณ์ใหม่	ๆ

 “เราตกผลึกทางความคิดจากการได้เรียนรู้ชีวิต	 ผ่านการมองผู้คนท่ีเข้ามาในชีวิต	 ผ่าน

ความบอบช�้าจากการท�างาน	อ้อมเคยตกม้าตายจากเวทีเวิร์กช็อปเมื่อได้รับการสะท้อนกลับจาก

เดก็	ๆ	ว่าสิง่ทีท่�าไปมนัไม่เวร์ิก	อ้อมเคยเสยีงหายไปขณะเป็นผูน้�ากระบวนการเรยีนรู	้ทกุสิง่เหล่านี้

คอืการเรยีนรู้ท่ีส่งต่อเราไปยังการเรียนรูเ้ร่ืองต่อ	ๆ 	ไป	บางเรือ่งเรยีนจากการพดูคยุในวงสมัมนา	

บางเร่ืองเรียนจากธรรมชาตขิองคน	จนสดุท้ายได้เหน็แก่นของการท�างานกับชมุชนกบัคน	พบกับ

ความเชื่อและความศรัทธาที่หลากหลาย	 มีวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างของ

วัฒนธรรม”



๒๗๐
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 การท�างานพัฒนาชุมชนเกี่ยวข้องกับความแตกต่างและวัฒนธรรมที่หลากหลาย	เส้นทาง

ชีวติการท�างานทกุวนันีข้องเธอมีส่วนมาจากวถีิวยัเดก็	ได้เรยีนรูค้วามหลากหลายของวัฒนธรรม	

ผ่านการเดินทางไปเห็นวัฒนธรรมของหลายชนเผ่ากับพ่อซึ่งเป็นครูดอย	 พร้อมกับครอบครัวที่

สนับสนุนเร่ืองการศึกษา	 ส่งให้เห็นความหลากหลายของชีวิตมนุษย์ที่สร้างให้แนวคิดกว้างและ

เติบโตขึ้น

 “ตอนเด็ก	ๆ	อ่านแต่โดราเอมอน	คิดว่าอาจได้เรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือจากโดราเอมอน	

เพราะเนื้อหามันช่วยเหลือกันเยอะมาก	 หนังสือที่เราอ่านก็น่าจะส่งผลกับส่ิงที่เราเป็นทุกวันน้ี	

เพราะถ้าตอนเด็ก	 ๆ	 อ้อมไปคลิกกับหน้ากากเสือ	 วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นนักพัฒนาก็ได้	 หรือถ้า

เป็นก็อาจจะเป็นนักพัฒนาที่หัวรุนแรงกว่านี้ก็ได้นะ”

 เส้นทางชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ	“อ้อม”	เชื่อว่าทุกอย่างถูกก�าหนดมาแล้ว	และ

ชีวิตผู้ใหญ่ล้วนถูกหล่อหลอมมาจากวัยเด็ก



๒๗๑
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 “เด็กเป็นรากแก้ว อ้อมยืนยัน ลองดูสิ ถ้าเราอยากให้ประเทศไทยมีศิลปินมากท่ีสุด 

ในโลก ก็จัดให้เด็กต้ังแต่ ๐-๖ ขวบเรียนดนตรีให้หมดเลย รับลองอีก ๑๒ ปีไม่มีใครเกิน

ประเทศไทย หรอืถ้าอยากให้มชีาวนาทีด่เียีย่มทีส่ดุในโลก กพ็ากนัเรยีนเรือ่งวิถชีาวนากนัตัง้แต่

เด็ก ๆ ไปเลย ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยนะ อีก ๑๒ ปี อ้อมเชื่อว่าชาวนาที่ดีที่สุดในโลกคือชาวนาไทย”

วัฒนธรรมกำรอ่ำน อ�ำเภอปง

 โครงการอ่านยกก�าลังสุข	Book	Bank	เดินทาง	ตั้งเป้าหมาย

ท�างานในพื้นท่ีอ�าเภอปง	 จังหวัดพะเยา	 ร่วมกับทีมทันตาภิบาล	 

โรงพยาบาลปง	 ขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน	 เน้นการพัฒนาศักยภาพ

แกนน�าส่งเสริมการอ่าน	คือ	เครือข่ายครูประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

(ศพด.)	ให้สามารถผลติและออกแบบสือ่โดยใช้หนังสอืนิทานเป็นหลกั	

กระทั่งครูสามารถวิเคราะห์หนังสือนิทานแต่ละเล่มได้	 ครูมองเห็น

ความเชื่อมโยงของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น�ามาใช้ใน	ศพด.	ได้	

และผูป้กครองยงัมคีวามเชือ่มัน่ทีจ่ะน�าหนงัสอืนิทานมาเป็นเครือ่งมอื

สั่งสอนลูกหลานให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในเชิงบวกอีกด้วย

 ปัจจุบนัสถานการณ์หนงัสอืในพ้ืนท่ีค่อย	ๆ 	ดขีึน้	จากการด�าเนนิงานโครงการฯ	ส�านักข่าวฯ	

น�าหนังสือส่งมอบให้พื้นที่ได้ออกแบบระบบการให้ผู้ปกครอง	 พ่อแม่	 มาใช้บริการยืมหนังสือ	 

ถือเป็นการเปิดพื้นที่อ่านสร้างความสุขภายในครอบครัว	 โดยมีครู	 ศพด.	 ดูแล	 หมุนเวียน	 

แลกเปลี่ยน	จัดหาหนังสือ	รวมทั้งได้รับการบริจาคและการสนับสนุนหนังสือเพิ่มเติมโดยองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น	 สืบเนื่องจากผลการ

ด�าเนินงานในปี	 ๒๕๕๗	 ที่โครงการฯ	 หนุน

เสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กได้ย่ืนข้อเสนอให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนบัสนนุสือ่การ

เรยีนการสอนเป็นสือ่อ่าน	โดยเฉพาะหนงัสอื

นิทานส�าหรบัเดก็ปฐมวัย	เพือ่พฒันาการทาง

สมองส�าหรับเด็กปฐมวัย	 และเพื่อให้เกิด

ความย่ังยืนในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม

การอ่านโดยชุมชนเอง

 การส่งมอบทุนความรู ้และพัฒนา

ศกัยภาพให้กบัคร	ูศพด.	ในโครงการฯ	ได้รบั

ความร่วมมือในรูปแบบจากเครือข ่ายสู  ่

เครือข่าย	 คือ	 กลุ่มระบัดใบ	 จังหวัดระนอง	

(ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ของแผนงานฯ)	 

ซึง่ค้นหาและสกดัความรู	้จนเกดิเป็นหลกัสตูร

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครู	 ศพด.	 ในด้าน

การใช้สื่อนิทานส�าหรับสร้างพัฒนาการเด็ก	

เมื่อน�ามาใช้จึงได้สร้างการเปลี่ยนแปลงของ

ครู	 ศพด.	 เด็กเล็ก	 และผู้ปกครองในพ้ืนท่ี 

เป้าหมายระนองได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ส�านักข่าวเด็กฯ	 พะเยาจึงเช่ือมต่อ 

ขอให้กลุม่ระบดัใบ	ระนอง	น�าหลักสตูรพฒันา

ศักยภาพครูแกนน�าส่งเสริมการอ่านมาสอน

ให ้กับครู	 ศพด.	 ที่ เข ้าร ่วมโครงการฯ	 

ในอ�าเภอปง	 จากการอบรมเรื่องการใช้

หนังสือนิทานเพื่อการเปลี่ยนแปลง	ส่งผลให้

ครเูกดิฐานคดิทีแ่ขง็แรงถงึคณุค่าของหนังสอื

นิทาน	๑	 เล่ม	ที่สามารถท�าได้มากกว่าการ

อ่าน	 แต่ยังใช้เป็นส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

สมองเดก็ในวัย	๐-๖	ขวบ	อันน�าไปสูก่ารปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัยของ

เด็ก	ๆ	ได้อีกด้วย	พร้อมกับเสริมสร้างความ

มั่นใจและภูมิใจในตนเองของครู	กระทั่งเกิด

การใช้หนังสือเป็นเครื่องมือสร้างเสริม

วัฒนธรรมการอ่านกับเด็ก	 ๆ	 และได้ขยาย

ความคิดและวิธีการต่อไปยังผู้ปกครองและ

ชุมชนอีกด้วย

 หลังจากได้รับการส่งมอบความรู้โดย

กลุ่มระบัดใบแล้ว	 คณะท�างานส่งเสริมการ

อ ่ านอ� า เภอปง	 ยั งได ้ เชื่ อมงานไปจัด
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กระบวนการเรยีนรูใ้ห้เดก็	ๆ 	ในเครอืข่าย

ของ	“เชียงใหม่อ่าน”	๑	ใน	๑๑	ภาคี

เครือข่ายสร้างเสริมวัฒนธรรมการ

อ่าน	 ในการออกแบบกิจกรรมให้ตรง

โจทย์	 นั่นคือสร้างความเข้าใจหนังสือ

และวเิคราะห์หนงัสอื	เรยีนรูก้ารท�าสือ่

ประกอบนิทาน	 ถือเป็นการส่งมอบ

ความรู้เชื่อมโยงกันใน	๓	เครือข่าย

 “มันไม ่ ใช ่แค ่กระบวนการ

เครื่องมือต่าง	ๆ	อย่างเดียว	แต่มันมีแก่นอยู่ที่วิธีคิด	ซึ่งเน้นสื่อสารให้เกิดความเข้าใจว่าหนังสือ	

๑	เล่ม	สามารถสร้างคุณค่าได้มากมาย	หนังสือไม่ได้สอนเพียงแค่เรื่องเดียว	การอบรมพัฒนา

ศักยภาพครูได้ผลลัพธ์ทั้งการสร้างพื้นฐานแนวคิดเรื่องคุณค่าของหนังสือนิทานและการอ่านกับ

พัฒนาการของเด็ก	กระทั่งครูมีความรู้และเชื่อมั่นว่าตนเองท�าได้	หลังจากอบรมแล้วอ้อมพบว่า	

แววตาของครูที่เคยมีความกังวลเจือปนอยู่ก็หายไป	ครูเชื่อมั่นมากขึ้น”

 จากเดิมเป็นคร	ูศพด.	ตวัเลก็	ๆ 	ทีข่าดความกล้าในการน�าเสนอความคดิเหน็	เคยถกูสงัคม

มองเป็นแค่เพียงพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็ก	ๆ	หลังจากผ่านกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแล้ว	

ครูเกิดความเข้าใจและเข้าถึงแนวคิดของการใช้หนังสือนิทานเสริมพัฒนาการเด็ก	มีความรู้เรื่อง

หนังสือนิทานและสามารถวิเคราะห์หนังสือนิทานเองได้	ดังนั้น	ครู	ศพด.	จึงสามารถเชื่อมโยง

องค์ความรู้ที่มีไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทั่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ส�าหรับการจัดซื้อหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเล็ก
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 “กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น แล้วก็สามารถเล่านิทานได้

น่าสนใจและเก็บเด็ก ๆ ได้”

ครูสายพิณ ศพด.บ้านทุ่งแต

 “กล้าที่จะพูดหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ  กับหน่วยงานต้นสังกัด และ

เลือกใช้หนังสือที่เหมาะสมกับวัยของเด็กได้”

ครูพิกุล ศพด.บ้านทุ่งแต

 “มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ได้รู้จักหนังสือนิทานที่เหมาะ

กับเด็กจริง ๆ เอาไปประยุกต์ใช้สอนได้สนุกและให้ความรู้”

ครูนงเยาว์ ศพด.บ้านบางผักหอม
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 หลังเข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ	“พิกุล	เขื่อนแก้ว”	ครูประจ�า	ศพด.บ้านทุ่งแต	พบว่าตน

มีความมั่นใจในการพูดคุย	กล้าคิด	กล้าสอบถามมากขึ้น	และได้น�าความรู้และเครื่องมือต่าง	ๆ	

ไปทดลองงาน	กระทั่งได้โอกาสน�าเสนอแนวคิดต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ

นิทานที่เหมาะสมกับเด็กที่ท�าโครงการฯ	 ร่วมกับโรงพยาบาลปงและส�านักข่าวเด็กและเยาวชน	

พะเยา	ซึ่งในครั้งแรกยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก	ต่อมาอีก	๑	สัปดาห์	ในการประชุม	อบต.	

ประจ�าเดือน	ครูพิกุลเข้าไปน�าเสนอนักวิชาการศึกษา	เรื่องการรวมหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับ

วัยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของวัสดุการศึกษา	 แม้ยังไม่ได้รับการตอบรับในวันนั้น	 แต่จากน้ันไม่นาน	 

ผู้บริหารได้สั่งให้ครู	 ศพด.	 เข้าร่วมประชุมประจ�าสามัญของ	 อบต.	 ด้วยทุกครั้ง	 จากที่ไม่เคย 

ได้รับสิทธินั้น

 กระทั่งทุกวันนี้	ครูกุลและเพื่อน	ๆ	ครู	ศพด.	ของ	อบต.งิม	ได้รับสิทธิคัดเลือกหนังสือ

นิทานที่เหมาะสมตามงบประมาณด้วยตนเอง	เป็นจ�านวน	๕๐	เล่มต่อปี	จากการแสดงศักยภาพ

ความรู้และแนวคิดในการใช้สื่อนิทานเพ่ือพัฒนาการเด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม	 ซึ่งสร้างความ

ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาการเด็กเล็กกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้

 ครู	 ศพด.	 ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 ได้น�าความรู้เรื่องหนังสือนิทาน	 การส่งเสริมการอ่าน	 

การยืมคืนหนงัสอื	พฒันาการและความเปลีย่นแปลงในตวัเดก็นกัเรยีนมาเป็นช่องทางในการพดูคยุ

กับพ่อแม่	เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูและผู้ปกครองไปโดยธรรมชาติ

 “เราส่งเสริมการอ่านส�าเร็จเพราะท�างานร่วมกับผู้ปกครองด้วย	 ที่นี่ผู้ปกครองมารับเด็ก

เอง	เดินบ้าง	ขี่มอเตอร์ไซค์บ้าง	แต่ก็ไม่ได้เร่งรีบ	ท�าให้เราได้คุยกัน	เล่าเรื่องเด็ก	ๆ 	เรื่องหนังสือ

นิทาน	เรื่องทั่ว	ๆ 	ไป	การยืมหนังสือ	แล้วถ้าผู้ปกครองมาเร็วก็จะมานั่งดูกิจกรรมที่คุณครูท�ากับ

เด็ก	ๆ	ด้วย”	ครูพิกุลกล่าว
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 ประสบการณ์น�าเสนอคุณค่าของการ

ใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาการเด็กเล็กของ	 “ครู

พิกุล”	 ได้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิค

วธีิการให้กบัเครอืข่ายคร	ูศพด.	อ่ืน	ๆ 	ในเวที

การประชุมครู	ศพด.	ของอ�าเภอปง	กลายเป็น

แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูเป็นจ�านวนมาก

กลับไปประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มี	 เพื่อน�า

เสนอกับผู้บริหารในท้องถิ่นของตนตระหนัก

ถงึคณุค่าของสือ่นทิานกับพฒันาการเด็กเลก็

 “อ้อม-วรรณพร	เพชรประดบั”	กล่าว

สรุปถึงการลงมอืท�างานสร้างเสรมิวฒันธรรม

การอ่านในชุมชน	พื้นที่อ�าเภอปงไว้ว่า	ท�าให้

ค้นพบการท�างานทีมุ่ง่สูผ่ลสมัฤทธิโ์ดยไม่ยดึ

ตดิรปูแบบ	มคีวามคดิยดืหยุน่	เป็นอสิระ	และ

รวดเร็ว	ต้นทุนทรัพยากรไม่สูง	ได้ระบบการ

ใช้คนท�างานไม่เยอะ	แต่ผลลพัธ์มปีระสิทธภิาพ	

เข้าถงึรูปแบบการท�างานเชือ่มกบัศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก	 มีเคร่ืองมือและกระบวนการน�าไป

พัฒนางานการอ่านต่อ

 “อ้อมเข้าใจมิติของสื่อหนังสือนิทาน

มากขึน้ เข้าใจเดก็เลก็ในเรือ่งของพัฒนาการ

และการเจรญิเตบิโต อนาคตอ้อมหวังให้เกดิ

วาระพูดคุยการอ่านเพื่อพัฒนาการเด็กใน

การประชมุหวัหน้าส่วนราชการระดบัอ�าเภอ

ของทุก ๆ เดือน เพราะวัฒนธรรมการอ่าน

คือการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่มีหนังสืออย่างเดียว 

จะขับเคลือ่นในวงกว้างกต้็องขยับกนัให้หมด

ทกุหน่วย ความร่วมมอืกนัเท่านัน้จะขบัเคลือ่น

โลกการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้”

 อ้อม-วรรณพร ผอ. ส�านักข่าวเด็กฯ 

พะเยา กล่าวยืนยันไว้ว่า 

 “เราม่ันใจว่าสามารถพัฒนาคนได้

ตั้งแต่เด็กเล็ก”
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= Growth Mindset =
- การพัฒนาเด็กเล็ก เท่ากับการพัฒนาสังคมในระดับชาติ

- วัฒนธรรมการอ่าน คือ การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต

- เลือกตั้งค�าถามที่เหมาะสม ท�าให้ค้นพบวิธีการที่สร้างผลลัพธ์

- ความสนุกระหว่างท�างานสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ

- ท�างานด้วยการให้ออกไปก่อน ผลลัพธ์ที่ดีตามมาเอง

- ทุกปัญหามีทางออกเสมอ เล่นสนุกกับปัจจุบัน เรื่องราวจะคลี่คลายตามจังหวะ

- การท�างานต้องยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัย

- ทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้

- NGO สามารถมีระบบการจัดการที่เหมาะสมส�าหรับองค์กรได้

- ความร่วมมือของทุกฝ่าย สามารถขับเคลื่อนพัฒนาสังคมในวงกว้างได้จริง
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 “Key Success ส�าคัญคือ ฝ่ายทันตาภิบาลของโรงพยาบาลปง 

เพราะท�าให้การขยายฐานท�างานไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้กระจาย 

เต็มพื้นที่ คิดว่าถ้าทีมเราฝ่ายเดียวประสานงานกับ ศพด. ทั้งหมด 

อาจเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อได้โรงพยาบาลประสานงานให้โดยมีเราเป็น

พีเ่ลีย้งท�างานไปด้วยกนั ถอืเป็นการเปิดประตสููก่ารท�างานกบัครู ศพด. 

ในอ�าเภอได้ดีมาก

 ทุกวันนี้เราเห็นการอ่านมีความหมายมากกว่าเดิม เช่น ที่เคยได้ยินพี่ป๊อบ (ระบัดใบ ระนอง) 

พดูกบัคร ูๆ  มาตลอดว่า หนังสอืนิทานแค่ครูหยบิข้ึนมาเล่ามนักม็ปีระโยชน์แล้ว วนันีเ้ราเข้าใจประโยค

นี้มาก ๆ เลย และยิ่งได้เห็นครูเล่าด้วยสื่อประกอบนิทานที่ท�าขึ้นจากความเข้าใจและใส่ใจด้วยก็ยิ่ง

ซาบซึง้กบัคณุค่ามากขึน้ไปอกี ตอนนีก้ารอ่านก็ไปอยูใ่นวถิชีีวติของครูจนกลายเป็นรูปแบบส่ือสารการ

อ่านแบบธรรมชาติไปแล้ว ครูสามารถคุยกับหัวหน้าและผู้ปกครองจนเป็นกระบอกเสียงให้ชุมชนได้

เข้าใจถึงคุณค่าของการอ่าน

 เป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ คือ อยากให้ครู ศพด. กล้าลุกขึ้นมาสื่อสารกับผู้ปกครอง  

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบเขา สามารถเชื่อมโยงการท�างานกับผู้ปกครองได้ 

ยืนยันชุดความรู้ด้านพัฒนาการเด็กกับการอ่านในฐานะครูกับผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นได้

 พอใจมากที่โครงการฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้คณะท�างาน ครู และที่ปรึกษา ยิ่งเห็นพลังใจ

ของคุณครูทุกคนแล้วก็ยิ่งมีพลังมากข้ึน อย่างที่เรามาหาครูเยาว์กับครูกุลวันนี้ (วันที่พาทีมงาน 

ประเมินฯ แผนงานฯ ลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู ศพด.) ก็ไม่มเีงินให้ครสัูกบาท เรากบ็อกคร ูๆ ว่าไม่ต้องเตรยีม

อะไรไว้ให้นะ แต่พอมาแล้วก็มีอาหารการกินเต็มมาก ครูทุกศูนย์ฯ เป็นอย่างนี้หมด มีความเป็นพี่ 

เป็นน้อง มีน�้าใจมอบให้เรามาก ซึ่งเป็นเสน่ห์ของครูที่ส่งให้เรามีพลังและมีความสุขในการท�างาน
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 กุ๊กถือว่าการท�างานของเราไม่ใช่ว่าแค่มีครูยืนเคียงข้าง แต่เป็นการยืนหยัดอยู่ด้วยกันจริง ๆ 

เราเคยจัดอบรมแล้วครูมาเกินเป้าไปเท่าหนึ่ง จาก ๔๐ คนกลายเป็น ๘๐ คน ท�าให้เราจ่ายเงินค่ารถ

ให้ครูที่มาได้แค่ร้อยเดียวต่อ ๒ วัน ท�าให้มีบางคนไม่พอใจเพราะไม่เข้าใจ แต่ก็มีครู ๆ ที่อยู่ด้วยกัน

มานานแล้วเข้าใจสถานการณ์ก็จะช่วยพูดอธิบายขึ้นมาว่าการมาอบรมให้คุณค่าอะไรกับทุกคนบ้าง  

มันประทับเข้าไปในใจของเรามาก เป็นพลังในการท�างานของเราต่อไป

 ส่วนตัวกุ๊กก็ได้เอาเทคนิคที่เรียนรู้มาไปใช้กับลูกของตัวเอง มีมุมมองการอ่านที่เป็นเรื่องบวก 

วิเคราะห์ได้ เชื่อมโยงได้ สามารถเอาความรู้ที่มีเกี่ยวกับการอ่านไปแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ ได้”

 กุ๊ก-ฐิติรัตน์ วุฒิ 

รองผู้อ�านวยการส�านักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา

  “รู้จักหนังสือนิทานหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มองเพียงมีไว้

อ่านอย่างเดียวเหมือนเดิม แต่หนังสือนิทานสามารถพัฒนาเป็น

สื่ออ่ืน ๆ ต่อยอดไปได้อีกเยอะมาก นอกจากนั้นขวัญก็ได้เข้าใจ

เรือ่งพฒันาการเด็กปฐมวยัมากข้ึน จนได้แนะน�าวธิกีารทีด่กัีบเดก็ ๆ 

ให้คนรูจั้กหลาย ๆ  คนน�าไปใช้กบัลกูหลาน เช่น เรือ่งคณุค่าของการ

ใช้หนังสือนิทานเสริมสร้างพัฒนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ๆ 

ให้ดขีึน้ ส่วนการท�างานกบัครศูนูย์พัฒนาเดก็เลก็ ท�าให้เราพบว่าครไูม่ใช่เป็นแค่เพยีงพีเ่ลีย้งเดก็ แต่ครู

มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เด็กปฐมวัยได้เตรียมตัวไปสู่ระดับอนุบาล”

 ขวัญ-เกศินี ลอยมูล 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา
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ทุนบุคลำกร : หมอโฮม 
ผู้ดูแลสุขภำพฟันเด็กเล็ก ๓๑ ศพด.

 “ขนิษฐา ทิวาศิริ” หรือ “หมอโฮม” เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช�านาญงาน โรงพยาบาล

ปง อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นบุคคลส�าคัญ (Key Man) ที่ส�านักข่าวฯ ตัดสินใจเชิญมาร่วมเป็นคณะ

ท�างานในระดับพื้นที่ เนือ่งจากรับผิดชอบงานเรื่องสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กเล็กทุก ศพด.  

อยู่แล้ว ซึ่งการอ่านนิทานสามารถเป็นกลไกหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ๆ  ได้

 “ชอบกจิกรรมการพฒันาศกัยภาพของคร ูศพด. โดย

พีป๊่อบ ระบดัใบ เพราะเขาสามารถน�ารปูแบบของวชิาการมา

สาธิต และแตกประเด็นองค์ความรู้ต่าง ๆ  ได้มากมาย น�าไป

ใช้ได้จรงิและยัง่ยนื ด้วยบทบาทเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุตอนนี้

เราเห็นทิศทางว่าสามารถน�าหนังสือนิทานมาเป็นเคร่ืองมือ

ส�าหรับสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายและตรงที่สุด

 ส่วนตัวเราร่วมงานกับการอ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  

ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการท�างานร่วมกับ NGO แล้วเราได้

น�าทกัษะการเล่านิทานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ไปประยกุต์

ใช้ในการลงพืน้ที ่ศพด. ตามความรบัผดิชอบของเราได้อย่าง

สร้างสรรค์มากข้ึน ได้พฒันากระบวนการสือ่สารกบัผูป้กครอง

ผ่านการใช้รูปแบบ Focus group”
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 กลไกท�างานระดับอ�าเภอ ทีมทันตาภิบาลโรงพยาบาลปงท�าหน้าที่เป็นหลักในด้านวิชาการ  

ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องพัฒนาการสมองและการดูแลช่องปากของเด็ก ๆ ตามตัวชี้วัด

ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เน้นการพัฒนาศักยภาพแกนน�าครู ส่งเสริมการอ่าน  

ให้สามารถขยายความรู้เรื่องสื่ออ่านไปสู่เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กให้ครบทุกแห่งในอ�าเภอปง มุ่งหนุนให้

ยกระดับเป็นอ�าเภอสุขภาวะการอ่าน

 ปัจจบุันเกิดการเชื่อมไปยังโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ในพืน้ที่นั้น ๆ  เพื่อร่วม

เป็นพ่ีเลี้ยงหนุนเสริมไปร่วมกับทีมโครงการฯ ถือว่าเป็นการท�างานในภาพรวมผ่านกลไกระบบ

สาธารณสุขระดับอ�าเภอ หากสามารถเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งระดับอ�าเภอ น่าจะเกิดการสื่อสารกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ได้มาซ่ึง 

งบประมาณหรือการสนับสนุนสื่อที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านสมองส�าหรับเด็กมากยิ่งขึ้น



กันยกร ตุ้ยวงค์ษา, ปุณยนุช กรมขุนทด

อ่านสร้างสุข



สังคมแห่งกำรเรียนรู้ :
ครอบครัวเข้มแข็ง ล�ำปำง

นครแห่งกำรอ่ำน แบ่งปันโอกำส สร้ำงสรรค์ชุมชน

 เป็นอีกหน่ึงพืน้ทีท่�างานซึง่คนรุน่ใหญ่เปิดโอกาสให้คนรุน่ใหม่ได้รบับทบาทขับเคล่ือนงาน

สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเต็มที่ กระท่ังวันน้ีเกิดเป็น “ล�าปาง นครแห่งการอ่าน”  

ภายใต้การหนุนสร้างของศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดล�าปาง

 รุ่นใหม่ที่ว่า คือ “สาย-ปุณยนุช กรมขุนทด” และ “ดาว-กันยกร ตุ้ยวงค์ษา”

 “สาย-ปุณยนชุ” มตี�าแหน่งเป็นผูป้ระสานงานโครงการอ่านยกก�าลงัสขุ เพิม่สขุจาวล�าปาง ๕๘

 “ดาว-กันยกร” มีต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอ่านยกก�าลังสุข เพิ่มสุข

จาวล�าปาง ๕๘

 ทั้ง ๒ คนเป็นแกนก�าลังหลักของการท�างานขับเคลื่อนประเด็นส่งเสริมการอ่านร่วมกัน

ในปัจจุบัน

 ส่วนรุน่ใหญ่ทีว่่า	คอื	ประธานและคณะกรรมการศนูย์เรยีนรูเ้พือ่ครอบครวัเข้มแขง็	จงัหวัด
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ล�าปาง	 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาต่าง	 ๆ	 คนส�าคัญของจังหวัด	 

บางคนเกษียณอายุราชการงานวิชาการ	 บางคนยังท�างานเป็นอาจารย์	 บางคนเป็นนักการเมือง

ท้องถิ่น	บางคนท�าธุรกิจส่วนตัว	บางคนเป็นจิตอาสาผู้น�าชุมชน

 คณะท�างานของศนูย์เรยีนรู้ฯ	หลายคนทีเ่ป็นรุน่ใหญ่ต่างมปีระสบการณ์การท�ายทุธศาสตร์

ทัง้ในระดบัจังหวดัและระดับประเทศ	มีสถานภาพทางสงัคมเป็นคณะท�างานขบัเคลือ่นสงัคมแทบ

ทุกประเด็นของจังหวัดล�าปาง	จึงท�าให้การเคลื่อนงานเชิงนโยบายมีพลังและประสบความส�าเร็จ	

สามารถผลักดันนโยบายส่วนการอ่านเข้าสู่เทศบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตั้งแต่ปี	๒๕๕๗

 ทกุคนต่างมารวมตวักันท�างานด้วยเป้าหมายเดยีวกนั	คอื	ร่วมกนัพฒันาชมุชนเมอืงล�าปาง

ให้น่าอยู่ในทุก	ๆ	ด้าน	บนพื้นฐานความเข้มแข็งในครอบครัว
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 “ทกุเรือ่งของการพฒันาสงัคม มฐีาน

หลักคอืครอบครวั”	ทกุคนในคณะท�างานศนูย์ฯ	

ครอบครัวเข้มแข็ง	 ล�าปาง	 คิดเห็นตรงกัน	 

ดังน้ัน	ทุกประเดน็ทีพ่วกเขาเข้าร่วมขับเคลือ่น

ล้วนท�างานบนรากฐานแห่งความสมัพนัธ์ของ

ครอบครวั	เช่นเดยีวกบัโครงการอ่านยกก�าลังสขุ	

เพิ่มสุขจาวล�าปาง	๕๘	ภายใต้การสนับสนุน

ของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ	(สสส.)

 คณะท�างานในศนูย์เรยีนรูฯ้	ขบัเคลือ่น

งานสร ้างเสริมสุขภาพ	 ความสัมพันธ ์

ครอบครัวในระดับหมู่บ้าน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	

จังหวัด	 และระดับประเทศ	 ในหลากหลาย 

รปูแบบ	เช่น	เป็นวิทยากรกระบวนการเรยีนรู้

พัฒนาศักยภาพคณะท�างานชุมชนและ 

หน่วยงานอื่น	ๆ	ที่ร้องขอในด้านต่าง	ๆ	เช่น	

ครอบครัว	ยาเสพติด	สตรี	เด็กและเยาวชน	

เป็นองค์กรรับผิดชอบขับเคล่ือนงานสื่อเด็ก	

เยาวชน	 และครอบครัว	 สถาบันสื่อสร้าง 

สขุภาวะเยาวชน	(สสย.)	รวมทัง้เป็นวทิยากร

โครงการด้านส่งเสรมิสายใยรักของครอบครวั	

ผ่านการเล่านิทาน	 อ่านและเล่นกับลูก	 ของ

สถาบันรักลูก

 ด้านการท�างานสร้างเสริมวัฒนธรรม

การอ่าน	 “อ่านยกก�าลังสุข	 เพิ่มสุขจาว

ล�าปาง”	ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ฯ	ล�าปาง	ท�างาน

ร่วมกับท้องถิ่น	๘	พื้นที่	ในอ�าเภอแจ้ห่ม	กับ

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	 ชุมชนและภาคส่วน

ต่าง	 ๆ	 สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ

การอ่านกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย	 และได้

พัฒนาทักษะการอ่านและเล่านิทานอย่างมี

ความสุขระหว่างผู้ปกครองกับลูกหลานตาม

บริบทครอบครัวและชุมชน	 ได้พัฒนาทักษะ

ด้านการเลือกหนังสือหรือสื่อที่เหมาะกับเด็ก

ปฐมวัย	ได้พฒันาทกัษะการผลตินทิานท�ามอื

ของผู้ปกครองร่วมกับลูกหลาน	ได้สร้างองค์

ความรู้ด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมรักการ

อ่านในบริบทของชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	ได้ศกึษาเรยีนรูแ้ละพฒันาขยาย

ผลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใน

โอกาสต่อไป
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 การขบัเคลือ่นงานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่านในชุมชนของจงัหวดัล�าปาง	มปัีจจยัความ

ส�าเร็จมาจากต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่	ทุนทางสังคม	เช่น	ความรักของคนในครอบครัว	การท�างาน

ที่สอดรับนโยบายภาครัฐและท้องถิ่น	ความเชื่อและความศรัทธาต่อศูนย์เรียนรู้ฯ	ความเข้มแข็ง

ของภาคีเครือข่ายในระดับต่าง	ๆ

 ทุนทางบุคคล เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอแจ้ห่ม ผู้อ�านวยการ กศน. (ศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) อ�าเภอแจ้ห่ม คณะท�างานส่งเสริมการอ่านใน

ระดับพื้นที่ คณะท�างานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ล้วนแต่ยอมรับและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการอ่าน

 ในขณะท่ีทนุความรู ้ เช่น ความเชีย่วชาญด้านการสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม 

(Participatory Learning : PL) ของคณะท�างานศูนย์เรียนรู้ฯ ความเชี่ยวชาญด้านการท�าสื่อ

เพื่อเด็กปฐมวัย (หนังสือนิทานท�ามือ) ของวิทยากรและคณะท�างานในพื้นที่ สามารถสร้างการ

เรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้ตามเป้าหมาย
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 ทุกคนในคณะท�างานพูดถึงหัวใจของการขับเคลื่อนงานไว้ตรงกันคือ “การเรียนรู้”

 ทุกคนต่างเชื่อว่าตนอยู่บนเส้นทางการเรียนรู้อย่างไม่มีวันจบสิ้น

 ทุกการท�างานที่เพิ่มขึ้น ล้วนแต่สามารถส่งให้คณะท�างานได้ดึงศักยภาพภายในออกมา

ท�างาน เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคม

ล�ำปำง นครแห่งกำรอ่ำน

 งานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของ

จงัหวดัล�าปางขบัเคลือ่นในระดบัต�าบล	อ�าเภอ	

และจงัหวดั	โดยมคีณะท�างานจากหลากหลาย

หน่วยงาน	 เช่น	 ระดับต�าบล	 ประกอบด้วย	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	ศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

(กศน.)	ศูนย์พฒันาเดก็เลก็	(ศพด.)	โรงเรยีน	

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	

ตัวแทนผู ้ปกครองเด็กปฐมวัย	 โดยมีภาคี

สนับสนุนคือ	วัด	ผู้น�าหมู่บ้าน	ผู้สูงอายุ	และเยาวชน

 ระดับอ�าเภอ	(แจ้ห่ม)	มีประธานคณะท�างาน	คือ	นายอ�าเภอแจ้ห่ม	และมีผู้อ�านวยการ	

กศน.อ�าเภอแจ้ห่ม	เป็นเลขานุการ	หัวหน้าส่วนราชการต่าง	ๆ	ในอ�าเภอเป็นคณะกรรมการ	เช่น	

ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจภูธรแจ้ห่ม	ผูอ้�านวยการส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาล�าปาง	
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เขต	๓	อ�าเภอแจ้ห่ม	ปลัดอ�าเภอ	พัฒนากรอ�าเภอ	เกษตรอ�าเภอ	สาธารณสุขอ�าเภอ	สัสดีอ�าเภอ	

วฒันธรรมอ�าเภอ	ผูจั้ดการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม	ผูจั้ดการธนาคาร

ออมสิน	 แจ้ห่ม	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	 ผู้บริหาร 

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมทั้งก�านันและผู้ใหญ่ทุกคนในอ�าเภอ

 ปี	๒๕๕๘	โครงการฯ	ขยายพื้นที่ด�าเนินงานครอบคลุมไปยัง	๓๒	หมู่บ้านจากทั้งหมด	๖๔	

หมู่บ้าน	 รวมทั้งขยายไปยังพื้นที่สูงที่มีศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา	(ศศช.)	 ตั้งอยู่ด้วย	

คือ	 บ้านห้วยวาด	 บ้านแม่ก๋า	 และบ้านห้วยปง	 เป็นปัจจัยพื้นฐานส่งเสริมทางปัญญาและสร้าง

ครอบครัวที่อบอุ่น	เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

 “กศน.	 มีหน้าที่โดยตรงเรื่องจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย	 มีห้องสมุดประชาชน	 มีบ้านหนังสือชุมชน	

สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่	เนื่องจาก

มีครู	กศน.	ทุกพื้นที่	นักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เป็น

วยัหนุม่สาวและวยัท�างาน	ดงันัน้	การขยบังานให้เตม็พืน้ที่

สามารถเช่ือมเข้าไปสู่กลไกนี้ได้	และสามารถขยายผลไป

ยังครอบครวัในระดบัชมุชนได้	เราขยายผล	๒	พืน้ที	่อบต.

แจ้ห่ม	 และ	 อบต.แม่สุก	 ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้อย่างเป็น 

รูปธรรม	 และสนับสนุนให้การส่งเสริมการอ่านเป็น

นโยบายของจังหวัด	ซึ่งในระดับจังหวัด	เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	และผู้อ�านวยการ

ส�านักงาน	กศน.จังหวัดล�าปางเป็นกองเลขานุการ”	อ�าภรณ์	ช่างเกวียน	ผอ.กศน.	อ�าเภอแจ้ห่ม	

กล่าว
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 ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัว

เข้มแข็ง ล�าปาง ขับเคลื่อนงาน 

ส่งเสริมการอ่านในระดับชุมชนถึง

ระดับจั งหวัด จนเกิดการท� า

ยุทธศาสตร์การอ่าน ๓ ปีของ

จั งหวัดล� าปาง เกิดแผนงาน 

ขับเคลื่อน “ล�าปาง นครแห่งการ

อ่าน” อย่างจริงจัง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมอบหมายให้ กศน. เชื่อมการท�างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง ล�าปาง

 สบืเนือ่งจากผูว่้าราชการจังหวดัเห็นผลงานเชงิประจักษ์ในด้านส่งเสรมิการอ่านของอ�าเภอ

แจ้ห่ม	ที่มีการขับเคลื่อนงานตั้งแต่ระดับครอบครัว	ระดับบุคคล	ชุมชน	และอ�าเภอ	จึงเสนอให้

อ�าเภอแจ้ห่มส่งตวัแทนเข้าเฝ้าฯ	รบัเสดจ็และถวายรายงานต่อสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	 เนื่องในวโรกาส	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

พระราชด�าเนนิทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน�า้แม่เสรมิอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิบ้านโป่งน�า้ร้อน	

อ�าเภอเสรมิงาม	จงัหวัดล�าปาง	เมือ่วนัที	่๑๗	สงิหาคม	๒๕๕๘	ผูว่้าราชการจังหวดัล�าปางมอบหมาย

ให้	กศน.	จังหวดัล�าปาง	จดัท�านทิรรศการและแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์	“ล�าปางนครแห่งการอ่าน”

 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในชุมชน คือ “พรทิพย์  

มีมานะ” เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการ “ล�าปาง นครแห่งการอ่าน” 

เนื่องจากเป็นเจ้าของบ้านหนังสืออัจริยะ บ้านสบฟ้า ต�าบลแจ้ห่ม อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง 

ซึ่งสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
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“ล�าปาง นครแห่งการอ่าน รักลูก รักครอบครัว รักล�าปาง รักการอ่าน”

โดย นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง

 “เน่ืองในปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ปีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในศุภวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ซึ่งมีความส�าคัญยิ่งต่อการแสวงหาความรู้และยัง

เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ที่ท�าให้ประชาชนชาวล�าปางได้รับการพัฒนาทั้ง

ทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ และมีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต

คือ เป็นประโยชน์ในครอบครัว ท�าให้ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศ

ชาติต่อไป จึงได้ก�าหนดให้จังหวัดล�าปางเป็นนครแห่งการอ่าน เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ก�าหนด

แนวคิดหลักไว้คือ “รักลูก รักครอบครัว รักล�าปาง รักการอ่าน” การด�าเนินงานโครงการ ล�าปาง นคร

แห่งการอ่าน จะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องอาศัยพลงัของทกุภาคส่วนในจงัหวดัล�าปางร่วมกนัขบัเคลือ่น

ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในครอบครัวที่ยั่งยืนต่อไป”

 เนื้อความจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์

“ล�าปางนครแห่งการอ่าน”

 “ทุกวันนี้	 อบต.แม่สุก	 และ	 อบต.แจ้ห่ม	 กลายเป็นพื้นที่

เรียนรู ้ต ้นแบบที่มีคนมาดูงานต่อเนื่อง	 เพราะเป็นพื้นที่ที่มี

ประสบการณ์และผลงานที่ชัดเจน	 เช่น	 รูปแบบการท�างาน	

กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสร้างความตระหนักรู้อย่างมีส่วน

ร่วมผ่านการคืนข้อมูล	มีผลงานการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านและ

สื่อประชาสัมพันธ์การท�างาน	สามารถเห็นภาพกลไกคณะท�างาน
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ระดับต�าบล	ซึ่งท�างานกันผ่านแผนงานระยะ

สั้นภายใต้การวางยุทธศาสตร์ระยะยาว”	

ผอ.กศน.	อ�าเภอแจ้ห่ม	กล่าวเพิ่มเติม

 ด้านคนท�างานรุน่ใหม่	“สาย-ปุณยนชุ	

กรมขนุทด”	ให้ข้อมลูเสริมว่า	ปี	๒๕๕๘	ขยาย

พื้นที่ท�างานอีก	 ๖	 ท้องถิ่นของอ�าเภอแจ้ห่ม	

ซึ่งได้เดินทางไปดูงานที่	 อบต.แม่สุก	 และ	

อบต.แจ้ห่ม	 ได้สะดวกและเกิดความเข้าใจ

เนื้องานชัดเจน	เพราะมีบริบทที่ใกล้เคียงกัน	

สร้างแรงบันดาลใจให้คนมาดูงานกลับไป

ลงมือท�าในพื้นท่ีตัวเองได้จริง	 ๆ	 ส่วนคณะ

ท�างานก็ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	 ติดตามดูงาน

และให้การสนับสนุน	 แม้ว่าในโครงการฯ	 

ไม่ได้มงีบประมาณส�าหรบัลงตดิตาม	แต่คณะ

ท�างานให้ความส�าคัญต่อการติดตาม	 จัดหา

ช่องทางลงพื้นที่สม�่าเสมอ	 เนื่องจากเห็นว่า

เป็นเรื่องส�าคัญท่ีสามารถช่วยเสริมแรงคน

ท�างานได้	 และยังท�าให้คณะท�างานได้เห็น

ภาพความเคลื่อนไหวงานชัด	 ทันเหตุการณ์	

หรือเกิดข ้อติดขัดเฉพาะหน ้าตรงไหน	 

ยังสามารถช่วยดูแลแก้ไขทันเวลาอีกด้วย

 รวมทั้งกระบวนการต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้

ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน	คือ	อีก

ปัจจัยส�าคัญที่เคลื่อนงานส่งเสริมวัฒนธรรม

การอ่านในพืน้ที่ไปสูค่วามส�าเรจ็	ทัง้ในระดบั

หมูบ้่าน	ต�าบล	และอ�าเภอ	เนือ่งจากผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย	 คือ	 ครู	 กศน.	 ครู	 ศพด.	 อสม.	 

ผู้ปกครอง	 ต่างมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน	

ลงมือร่วมคิด	 ออกแบบการท�างาน	 ลงมือ

ปฏิบัติงานร่วมกันทุกขั้นตอนตามแผนงาน

 ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	จังหวัดล�าปาง	

สามารถผลกัดนัการอ่านสูร่ะดบันโยบายท้องถิน่

ได้ประสบความส�าเรจ็	คอื	การสร้างการอ่าน

เป็นวาระจังหวัด	 เป็นเทศบัญญัติในพื้นที่

ด�าเนนิการ	การมงีบประมาณและความร่วมมอื

ของส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้า

มาสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริม

การอ่าน	 ถือเป็นกลไกส�าคัญส�าหรับการ 

สร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่านให้เกดิขึน้ในทกุ

ชุมชนของจังหวัดล�าปาง	 เนื่องจากท้ายที่สุด
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แล้ว	ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะสามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านได้เอง

 ศนูย์เรยีนรูเ้พือ่ครอบครวัเข้มแขง็	ล�าปาง	วางยุทธศาสตร์หลักไว้ชดัเจนตัง้แต่เริม่ต้นท�างาน

สร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	คอื	“ต้องท�าให้การส่งเสรมิการอ่านบรรจเุข้าไปในนโยบายจงัหวัด”

 จากน้ันด้วยวฒันธรรมองค์กรของศนูย์เรยีนรูฯ้	ซึง่เน้นเรือ่งการเรยีนรูไ้ม่มีทีส่ิน้สดุ	จงึเริม่

ด้วยการท�างานวิจัยเก็บข้อมูล	วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	วางแผนงานระยะ	๓	ปีและ	๕	ปี	ผ่าน

การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านผ่านการสื่อสาร	 วางโครงสร้างกลไกการท�างาน	

คณะท�างาน	 เวทีประชาคม	 เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 ส่งเสริมให้ชุมชนสร้าง

ยุทธศาสตร์ของตน	เพื่อรวมศูนย์ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน	มีศูนย์เรียนรู้ฯ	เป็นผู้อ�านวยการ

คอยติดตามประเมินผล	 สรุปบทเรียน	 หลังกิจกรรม	 กระท่ังในท่ีสุดการอ่านก็ได้ถูกบรรจุเป็น

วาระจังหวัด	“ล�าปาง	นครแห่งความสุข	:	รักลูก	รักครอบครัว	รักการอ่าน	รักล�าปาง”

 “ทุกกิจกรรมมีการวางแผนกระบวนการทุกครั้ง บนฐานของ 

เป้าหมายกระบวนเรียนรู้ให้ครบ ๓ มิติ คือ ความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถน�าไปใช้ได้ ต้องค้นให้พบว่าแต่ละกิจกรรมมีเน้ือหาหลักคือ

อะไร ท�าแล้วได้ส่งมอบอะไรให้กบัใคร รวมทัง้หลัง

จากจัดกิจกรรมทุก ๆ ครั้ง เรามี AAR (After 

Action Review) ว่าสิ่งที่ลงมือท�าไปแล้วตอบโจทย์อย่างไร”

 ครูแอ๋ว-ผศ.จริยา วิไลวรรณ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล�าปาง
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หัวใจแห่งกำรเรียนรู้

 “อาจารย์พนัธ์ศกัดิ	์ ค�าแก้ว”	ประธานศนูย์เรยีนรู้

เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	จังหวัดล�าปาง	กล่าวถึงภาพรวม

การท�างานเพื่อพัฒนาสังคมในจังหวัดล�าปางไว้ว ่า	 

คนท�างานภาคประชาสังคมของจังหวัดล�าปางล้วนมา

จากหลายองค์กร	ฉะนัน้	หวัใจส�าคัญของการท�างานของ

เขาคือ	ต้องเรยีนรูว่้าแต่ละองค์กรท�างานอะไร	สามารถ

บูรณาการร่วมกับงานที่มีอยู่ได้อย่างไร	ที่ส�าคัญคือการ

ขับเคลื่อนในระดับสังคม	 ไม่สามารถอยู่ในรูปแบบต่าง

คนต่างท�าได้	จ�าเป็นต้องเชือ่มโยงกนัจากทกุภาคส่วนทัง้

องค์กรภาครัฐและเอกชน	 โดยใช้เนื้องานเป็นตัวเช่ือม

เข้าไปด้วยฐานคิดการท�างาน	คือ	ครอบครัว

 “ครอบครัวเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่าน” อาจารย์พันธ์ศักดิ์เชื่อ

อย่างนัน้ เมือ่ตอบรบัโจทย์ท้าทายด้านการสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านให้เกดิขึน้ในชุมชนจาก

แผนงานฯ การอ่าน โดยมยุีทธศาสตร์แรกทีต่ัง้เป้าหมายชัดเจน คอื การอ่านเป็นนโยบายจงัหวัด

 คณะท�างานทุกคนในศูนย์เรียนรู้ฯ	 ล้วนเปิดกว้างทางความคิดและการเรียนรู้เพื่อมุ่งไปสู่

เป้าหมาย	ทุกคนเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	ตลอดเวลา	ทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี	โปรแกรมการ

สื่อสารออนไลน์	 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาของโลกยุคน้ี	 
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ดังนั้น	 การเรียนรู้เป็นสิ่งส�าคัญในการ

ท�างานพัฒนา

 “วัฒนธรรมขององค์กรเราคือ	 

ทุกคนอยากท�าดี	มีจิตสาธารณะ	อยาก

ท�างานเพือ่ส่วนรวม	ส่วนเร่ืองบรหิารงาน

เป็นแบบพีน้่องกนั	เป็นครอบครวัเดยีวกนั	

นอกเหนือจากงานเราก็มีกิจกรรมพิเศษ

มาเจอกันด้วย	 เมื่อมีป ัญหาก็คุยกัน	 

ทุกกิจกรรมที่ท�าเสร็จ	เรามี	AAR	(After	

Action	Review)	เพื่อทบทวนร่วมกันถึงงานที่จบไปแล้ว	ซึ่งเราเน้นพูดกันในเชิงพัฒนา”

 ส่วนเทคนิคการเชื่อมต่องานระหว่างองค์กรและหน่วยงานนั้น	 มีทั้งรูปแบบเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ	ควบคูไ่ปกบัการใช้เครอืข่ายความสมัพนัธ์ทีม่อียูแ่ล้วของคณะท�างานในศนูย์

เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งแต่ละคน	 เช่น	 นอกเหนือจากจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตามระบบ	

อาจารย์พันธ์ศักดิ์ช่วยยกหูโทรศัพท์คุยด้วยเพื่อย�้าประเด็นที่ส�าคัญ	หรือหลาย	ๆ	ครั้งที่มีการนัด

พบผู้ใหญ่เพื่อจิบกาแฟสนทนา	ก็พาคนท�างานรุ่นใหม่อย่าง	 “สาย”	และ	 “ดาว”	 ไปเรียนรู้ด้วย

เสมอ

 ในขณะทีค่ณะท�างานรุน่ใหญ่เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิ	รบับทบาทคอยก�าหนดเส้นทาง	วางแผน

การเคลื่อนไหวงานพัฒนาสังคม	เชื่อมต่อสายสัมพันธ์	“สาย-ปุณยนุช”	และ	“ดาว-กันยกร”	คือ	

๒	คนรุ่นใหม่ผู้เป็นเรี่ยวแรงหลักในการลงมือเคลื่อนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในจังหวัด

ล�าปางอย่างขะมักเขม้น
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 “กระบวนการท�างานส่งเสรมิการอ่านท�าให้คนท�างานเติบโตทัง้ทางความ

คิดและวิธีการท�างาน ดาวและสายเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้ดี ทั้ง ๒ คนเป็น 

วิทยากรกระบวนการเรียนรู้ (Facilitators) ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ภาคภูมิใจมาก”

 ครูแอ๋ว-ผศ.จริยา วิไลวรรณ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล�าปาง

 “สาย-ปุณยนชุ	กรมขุนทด”	เร่ิมท�างานกบัศนูย์เรียนรูเ้พือ่ครอบครวัเข้มแขง็	ด้วยต�าแหน่ง

ผู้สื่อข่าว	 รับหน้าที่ออกท�าข่าวในแต่ละอ�าเภอของจังหวัดล�าปาง	 ท�ารายการประเด็นต่าง	 ๆ	

วัฒนธรรม	การเลี้ยงลูก	และการเกษตร	ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	ซึ่งมีสื่อวิทยุ

เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร	มีเครือข่ายวิทยุชุมชน

 “ตอนนัน้สายเหน็พีน้่อย	(ปรารถนา	หาญเมธ-ีหน่ึงในคณะท�างานศูนย์เรยีนรูฯ้)	จัดรายการ

วิทยุ	ก็อยากท�าบ้าง	ไปสมัครแล้วท�าข่าว	จัดอบรม	เป็นเลขานุการ	ประสานงาน	ยาวมาจนถึง 

วันนี้เลย	 ชอบท�างานด้านชุมชน	 เมื่อก่อนอยากเป็นครูดอยมาก	 เพราะอยากช่วยเหลือเด็ก	 ๆ	 

ตอนเรียนอยู่เคยขอข้าวพ่อเป็นกระสอบ	 ๆ	 เอาไปให้ชาวบ้านบนดอย	 ช่วงหนึ่งเราอยากสอน 

บนดอยที่อ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	แต่พ่อไม่ให้ไป	เขาว่าเป็นลูกสาวคนเดียว”

 ถึงแม้ว่าวันน้ันพ่อไม่อนุญาตให้ไปเป็นครูดอย	 คอยช่วยเหลือเด็ก	 ๆ	 แต่ผ่านมาถึงวันนี้	

“สาย-ปุณยนุช”	 ก็ได้ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือเด็ก	 ๆ	 และครอบครัวไปจ�านวนมากมายนับไม่ถ้วน	 

ผ่านการท�างานภายใต้ร่มของศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	 ล�าปาง	 โดยท�าหน้าที่สนับสนุน
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ทกุประเดน็ทีอ่งค์กรต้องการขับเคลือ่นและพฒันา	เกบ็ข้อมลู	ส่งมอบข้อมลู	และกระตุน้ให้ชมุชน

นั้นมองเห็นและเป็นเจ้าของเรื่องที่ต้องการท�าเพื่อชุมชนของตน	ด้วยหลักการท�างาน	คือ	ชุมชน

ต้องช่วยเหลือกัน

 “ทุกพื้นที่มียุทธศาสตร์การท�างานของตัวเอง	 ต่อจากยุทธศาสตร์ของอ�าเภอและต�าบล	 

เราพูดตลอดเวลาท�างานกับชุมชนว่า	เรามาสร้างความตระหนัก	เราไม่ได้อยู่ที่นี่	แต่พวกคุณอยู่	

คุณมีทรัพยากร	 คุณท�าต่อเองได้	 ถ้าคุณตระหนักรู้ว่าเรื่องที่ก�าลังท�ามีคุณค่า	 เราใช้วิธีค้นคว้า

ข้อมูล	เรียบเรียงประเด็น	คืนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งเมื่อทุกคนเห็นก็ตื่นเต้น

และอยากมีส่วนร่วม	เพราะมันเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง”

 นอกจากการท�างานสร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่านร่วมกับภาคประชาชนโดยตรง	 ศนูย์เรยีนรูฯ้	

ยังเชิญผู้บริหารท้องถ่ินเข้าร่วมมหกรรมส่งเสริมการอ่านตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๖	 เพื่อให้เห็นผลงานที ่

เกิดขึ้นของการท�างาน	 ได้เห็นข้อมูลที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการอ่านกับเด็ก

เล็ก	ๆ	ในชุมชน	พร้อมกันนั้นยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ส�าหรับผู้ปกครองที่ได้เห็นช่องทางการ

ดแูลลกูหลานให้มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวยัมากทีส่ดุอกีช่องทางหนึง่ด้วย	ถอืเป็นการสร้างฐาน

การเรียนรู้และขยายผลต่อยอดออกไป
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 “งานเป็นงานของคนในพืน้ที ่ผมท�าหน้าทีม่าส่งและร่วมสร้างเท่านัน้ เขาท�ากนัต่อไปได้แน่นอน”

 อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ค�าแก้ว 

ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดล�าปาง

 “เราท�างานอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นกันเอง การท�างานของ

เราต้องเดินทางไปชุมชน ลงพื้นที่อยู่บ่อย ๆ แต่สามีเข้าใจเรื่องการท�างานดี เพราะเข้าใจ 

เนื้องานและรู้จักเพื่อนร่วมงานทุกคนดี เวลาที่สามีว่างก็ยังลงพื้นที่ไปกับเราด้วย เรามีความสุข

ที่ได้ท�างานเพื่อพัฒนาคนและชุมชนให้มีสิ่งดี ๆ เกิดข้ึน ตั้งแต่ได้ท�างานเรื่องการอ่านมาก  

ก็ท�าให้เรามีเทคนิคในการอ่าน เล่า และเล่นกับลูกมากขึ้น ตอนนี้ลูก ๖ ขวบก็มีความเป็นผู้น�า 

กล้าคิดกล้าท�า และเรียนรู้ไว” สาย-ปุณยนุช กล่าว

โอกำส-เรียนรู้-แบ่งปัน

 อกีคนหนึง่ซ่ึงเป็นก�าลงัหลักในการประสานงานโครงการ	“ดาว-กนัยกร	

ตุ้ยวงค์ษา”	 เล่าว่า	 ถือเป็นโอกาสดีมากที่ได้ท�างานเกี่ยวกับด้านพัฒนา

ครอบครวั	ท�าให้สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวันได้	เธอรบัฟังคนใน

ครอบครวัมากขึน้	พดูอะไรกค็ดิถงึใจเขาใจเรา	รวมทัง้มโีอกาสได้ท�างานหลาย
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ประเด็น	ตั้งแต่ครอบครัวเข้มแข็ง	ครอบครัว

หยุดพนัน	 ครอบครัวรักการอ ่าน	 และ

ครอบครัวเท่าทันสื่อ	 กระทั่งทุกวันนี้สาม ี

ไม่ดื่มเหล้า	 ไม่เที่ยวสังสรรค์แล้ว	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ 

ไม่ได้ห้าม	แต่กลายเป็นว่าเม่ือมีเวลาว่างก็ไป

เที่ยวกันทั้งครอบครัว

 “เรารู ้ว่าเราท�ายังไงให้ครอบครัวมี

ความสุข	และยังได้เอาความรู้ตรงนี้ส่งต่อไป

ถึงคนอื่นด้วย”

 รวมทั้งการส่งมอบความรู้และโอกาส

ในการพัฒนาตัวเองและครอบครัวให้กับคน

อื่น	 ๆ	 ท�าให้	 “ดาว”	 รู้สึกภาคภูมิใจส�าหรับ

โอกาสดี	 ๆ	 ที่ได้ผันตัวจากผู้เคยขาดโอกาส

ในวยัเดก็	มาเป็นผู้มอบโอกาสให้กับคนอ่ืน	ๆ 	

บ้าง

 วันนัน้	“ดาว”	ในวัยเดก็	เรยีนหนงัสอืด	ี

จนได้โควต้าไปเรียนต่อ	ม.	๑	ในตัวอ�าเภอ

 แต่แทนที่จะได ้ใส ่ชุดนักเรียนต่อ	 

ดาวต้องหันมาใส่ชุดสาวโรงงานเซรามิก	

เพราะครอบครัวไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อ

 “ครอบครัวจนมาก	 ดาวเป็นลูกคนที่	

๙	 ซึ่งพ่อแม่แก่มากแล้ว	 ครูก็มาด่าว่าไปรับ 

ตัดสิทธิเพื่อน	 แล้วไม่ยอมไปรายงานตัว	 

ดาวกร้็องไห้เสยีใจท่ีไม่ได้เรยีนต่อ	แต่กเ็หน็อยู่

ว่าเรายากจนมาก	มันไปเรียนต่อไม่ได้จริง	ๆ 	

ขนาดประถมฯ	 ยังไม่มีเงินซ้ือข้าวกลางวัน 

กินเลย	 ก็ต้องไปช่วยงานครูท�าอาหารขาย	 

จนเกือบเข้าเรียน	ก็ค่อยได้กินข้าวจากครู”

 เมือ่ไม่ได้เรยีนต่อจงึไปท�างานโรงงาน

เซรามกิ	ขยนัฝกึจนเชีย่วชาญได้เหมางานรบั

รายได้วันละ	๓๐๐	บาท

 “ภูมิใจมาก	 หลังจากเรียนจบ	 ป.	 ๖	

ดาวไม่เคยขอเงนิพ่อแม่	มแีต่ให้ท่าน	จ�าได้ว่า

เงินเดือนครั้งแรก	 ๗๐๖	 บาท	 เราให้พ่อแม่	
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๕๐๐	 บาท	 หลังจากนั้นก็ให้มาตลอดทุกเดือน	 แล้วเยอะข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ให้ทั้งแม่เราและแม่สาม	ี 

ดาวกับสามีเข้าใจกันมากเรื่องดูแลพ่อแม่	เพราะเขาเองก็เคยล�าบากมาเหมือนกันกว่าจะมีวันนี้”

 ผ่านไป	๒	ปี	ดาวตัดสินใจส่งตัวเองเรียน	กศน.	วันเสาร์-อาทิตย์	พร้อมย้ายงานไป

เป็นแคชเชียร์โรงแรมกะเช้า	เพื่อจัดเวลาไปเรียนเสริมพิมพ์ดีดในช่วงค�่า	ผ่านไปจนเรียนจบ	

ม.	๖	ตดัสนิใจอกีครัง้ไปเรยีนต่อบรหิารจดัการภาคค�า่	ทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	พร้อมกับ

ท�างานบริษัทของรุ่นพี่ที่รู้จักกันไปด้วย

 ท่ีตดัสนิใจหาช่องทางเรยีนหนงัสอืต่อ	เพราะเคยมคีวามฝันตอนเดก็ทีอ่ยากท�างานเหมอืน

ครูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	คนเคารพนับถือ	เด็ก	ๆ	เชื่อฟัง	ใช้งานไปซื้อของก็ได้	เมื่ออยากเป็นครู	

ดาวเห็นหนทางเดียวที่จะเป็นไปได้คือ	ต้องเรียนต่อเท่านั้น

 “ตอนนั้นเราอ่านหนังสือเรียนแล้วรู้อย่างเดียวว่าอยากมีชีวิตดี	 ๆ	 ก็ต้องเรียนหนังสือ	 

เคยอ่านหนังสือเรียน	 มานะมานี	 เนื้อเรื่องก็ไม่ไกลตัวเรา	 อย่างเด็กที่ชื่อ	 เพชร	 ก็ชีวิตล�าบาก	 
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ต้องดิ้นรนนะ	แล้วก็มีเพื่อนชื่อ	วีระ	คอยช่วยเหลือ	แล้วมีตอนหนึ่งที่เด็ก	ๆ 	นั่งรถไฟไปเที่ยวบ้าน

ญาติ	 ท�าให้คิดอยากออกไปบ้าง	 เพราะตอนนั้นไม่เคยไปเที่ยวไหน	 ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็น 

แรงบันดาลใจให้กับตัวเอง	เราอ่านซ�้า	ๆ	นะ	เพราะชอบ	มันมีความสุขที่ได้อ่าน”

 “คิดแค่ว่า เราต้องเรียน เพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น” 

ดาวยืนยันถึงแนวคิดที่มีต่อการศึกษา

 หลังจากแต่งงานจนกระทั่งคลอดลูกแล้ว	ได้ข่าว

จากเพือ่นว่าอาจารย์พนัธ์ศกัดิร์บัเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน

พื้นที่งานครอบครัวเข้มแข็ง	 เธอจึงได้กลายเป็นหนึ่งใน

คณะท�างานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 จนวันนี้เป็นเวลา	 ๑๒	 ปี

แล้ว

 “องค์กรของเราท�างานเพือ่สงัคม	เมือ่ก่อนใช้ชือ่ว่า	

มูลนิธิเติมน�้าใจเพื่อสังคม	 เคยจัดรายการวิทยุร่วมด้วย

ช่วยกัน	 ตั้งแต่รุ่นแรก	 ๆ	 ที่ดาวยังไม่เข้ามา	 พอเข้ามาก็ยังมีรายการวิทยุ	 แต่จะเป็นรายการ

ครอบครัวเข้มแข็ง”

 ต�าแหน่งประสานงานพื้นท่ีผิดจากที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ประสานงานและจัด

ประชุมตามวาระ	เพราะเมื่อลงมือท�าจริง	มีพื้นที่รับผิดชอบงานเยอะมาก	ทั้งหมด	๑๒	หมู่บ้าน	

น�าร่องในหลายอ�าเภอ	 ทั้งอ�าเภอแม่พริก	 อ�าเภอเมืองปาน	 อ�าเภอแจ้ห่ม	 อ�าเภอเมือง	 อ�าเภอ

เกาะคา	และอ�าเภอสบปราบ	ซึง่ศนูย์ฯ	มีงบประมาณให้พืน้ทีจ่ดักจิกรรมส่วนกลางทีจ่ะต้องมกีาร

พัฒนาศักยภาพของชุมชนแต่ละพื้นที่	แถมยังต้องลงท�างานในเวลากลางคืนอีกด้วย
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 “เมือ่ก่อนเราลงพืน้ทีก่ลางคนื	เพราะกลางวันเขาต้องไปท�านา	ไปท�างาน	คอืแค่เขามเีวลา

ให้เราตอนกลางคืนก็ดีใจมากและต้องขอบคุณมาก	ๆ 	แล้ว	ก็เลยต้องไปประชุมกันตอนกลางคืน	

ส่วนใหญ่สามีกับลูกดาวก็ไปด้วย	 ถือกับข้าวไปกินด้วยกันเลย	 กลายเป็นสนิทกับครอบครัวใน

หมู่บ้านไปเลย	สามีก็เข้าใจเพราะชอบให้ท�างาน	จะได้มีความสุข	ไม่เครียด”

 “ดาว”	ได้เริ่มเรียนรู้ทักษะงานพัฒนาชุมชนจากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ 	เพื่อน�า

มาพัฒนาคนท�างานในพื้นที่ต ่อ	 เช่น	 การท�าวิจัยชุมชน	 การเดินเวที	 การจัดกิจกรรม	 

ผ่านกระบวนการท�างานชุมชน	ซึ่งมีคณะท�างาน	๒	กลุ่ม	คือ	ด้านครอบครัว	และด้านเด็กและ

เยาวชน

 “กิจกรรมในชุมชนเราเปิดให้พื้นที่คิดกิจกรรมเอง	ท�าอะไร	ท�ากับใคร	 เรื่องไหน	 เพราะ

คนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าควรท�าอะไร	 อย่างไร	 ส่วนเรื่องการสร้างคอร์สคิดกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพคน	ศูนย์ฯ	จะรับผิดชอบ	มีพี่	ๆ	อาจารย์ทุกคนเป็นระดับปรมาจารย์”

 เธอย�้าว่า	 ผู้ใหญ่ในคณะท�างานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ทุกคน	 เป็นระดับปรมาจารย์ที่สอนให้

เธอเติบโต

 “เมือ่ก่อนดาวลงพืน้ทีกั่บพีบ่ญุส่งซึง่เป็นทีป่รกึษานายก	เป็นอดตี	สจ.	ทีเ่ก่งเรือ่งพดูคยุกบั

ชาวบ้านมาก	มีความรู้เรื่องการท�างานชุมชน	รู้จักคนมาก	ดาวก็ได้เรียนรู้วิธีการคุย	การสื่อสาร

กับชุมชนจากพี่เขาเยอะ”
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ดาว-รุ่นใหม่ เล่าถึงปรมาจารย์รุ่นใหญ่

 “อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ค�าแก้ว” - เป็นคนกว้างขวางมาก ท่านเป็นอดีตศึกษานิเทศก์ คณะครูใน

โรงเรยีนท่ีเราประสานงาน อาจารย์รูจั้กหมด โทรศพัท์แนะน�าให้ตลอด ทกุวนันีเ้ป็นประธานชมุชนด้วย 

เกษียณแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดท�างาน อาจารย์ชอบท�างานเพื่อสังคม

 “ลุงอ๋อง-พันเอก สันดุษิต ดีบุกค�า” เก่งเร่ืองวางยุทธศาสตร์ ออกแบบหลักสูตร ออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ ลุงอ๋องมาจากลพบุรี มาเป็นเขยล�าปาง แต่ทุกวันนี้เป็นคนที่นี่ไปแล้ว ในชุมชนมี

กิจกรรมงานบุญ งานประเพณีอะไรก็ไปร่วมตลอด เมื่อก่อนเป็นทหาร แต่เกษียณมาช่วยพี่พิม  

(พิมธิดา ดีบุกค�า-ภรรยา) ท�าธุรกิจร้านเคร่ืองเขียน ซึ่งพี่พิมก็เป็นวิทยากรกระบวนการที่เก่งมาก  

ไปเรียนรู้อะไรมาใหม่ ๆ ก็เอามาสอนตลอด

 “ครูแอ๋ว-ผศ.จริยา วิไลวรรณ” เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล�าปาง  

เป็นนักจิตวิทยาที่น่ารัก พูดจาดี คุยกับใครเขาก็รักครูแอ๋วทุกคน และครูแอ๋วสอนศิลปศาสตร์  

แล้วก็ช่วยอ�านวยความสะดวกให้จัดกิจกรรมที่วิทยาลัยด้วย

 “พี่น้อย-ปรารถนา หาญเมธี” เก่งและเชี่ยวชาญเรื่องสรุปความคิด จับประเด็น เป็นนักเขียน 

นักสื่อสาร และท�าธุรกิจโรงงานและ Outlet เซรามิกด้วย

 “พี่เฉลิม วิปัณโส” นักการเมืองท้องถิ่นที่มีจิตอาสาเพื่อสังคมมาก ตอนนี้เป็นรองนายก ใจดี 

ไม่ถือตัว ช่วยเหลืองานเต็มที่ อย่างตอนที่หญ้าในส�านักงานสูง ก็แบกเครื่องตัดหญ้ามาช่วยตัดให้  

ไปออกงานในกิจกรรมก็ช่วยกันจัดของ เสิร์ฟน�้า

 “พี่บุญส่ง ทิวงษ์ษา” เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) เป็นที่ปรึกษานายกเมือง 

เขลางค์ เป็นจิตอาสามาก ชอบเรียนรู้ จะไปทุกแห่งที่มีโอกาสให้เรียนรู้ มีค่าน�้ามันให้หรือไม่ก็ไป 

ถ้ามีเวลา ท�าประโยชน์เพื่อชุมชนมาตลอด จนคนในชุมชนเชื่อมั่นในตัวเขา
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 จากทีเ่คยเป็นคนขาดโอกาส	วนันี	้“ดาว”	ผนัตวัเองมา

เป็นผู้สร้างโอกาสให้ผู้อ่ืน	 ผ่านกระบวนการท�างานใน

โครงการต่าง	ๆ	ของศูนย์การเรียนรู้ฯ	ซึ่งเธอเองก็ได้

รับการแบ่งปันความรู้จากผู้ใหญ่อย่างสม�่าเสมอ

 “ผู้ใหญ่ทุกคนในศูนย์ฯ ไม่เคยหยุดเรียนรู้  

ถ้ามีเรื่องที่น่าสนใจ เขาลงทะเบียนเรียนเป็นสัปดาห์

เลยค่ะ แล้วพอเรยีนจบมาไม่หวง เอามาเวร์ิกชอ็ปให้ต่อ

ตลอด ทุกคนคือต้นแบบแห่งการแบ่งปัน ที่นี่เป็นโลกแห่ง

การเรียนรู้ ดาวถึงมีความรู้ไปถ่ายทอดต่อได้”

 “ภูมิใจแล้วก็มีความสุขมาก	 ที่ได้ให้โอกาสกับคนอื่น	 เมื่อก่อนพูดเรื่องอดีตท่ีขาดแคลน	

เราจะน�้าตาไหล	 แต่ในวันนี้เราภูมิใจกับชีวิตมาก	 มีครอบครัวที่ดี	 มีงานที่ดี	 ที่ได้มอบสิ่งดี	 ๆ	 

ให้กับคนอื่น”

 ในขณะทีท่กุคนทีม่าท�างานชมุชนกล้็วนมแีต่ใจอาสา	อยากเป็นผูใ้ห้	ถงึไม่ได้รบัค่าตอบแทน

แต่ก็ยินดีมาช่วย	 แกนน�าหลายคนอยากไปเรียนรู้ดูงานด้วย	 ถึงไม่มีงบแต่ก็พยายามหาวิธีการ	

เช่น	ขับรถไปเอง	หาบ้านเพื่อนหรือบ้านญาตินอนพัก	หรือนอนพักรวมกันหลายคนในห้องเดียว	

เพื่อจะได้ร่วมเรียนรู้ดูงานที่น่าสนใจ

 “อย่างพีพ่รทพิย์	เจ้าของบ้านอจัรยิะ	กค็ดิเพิม่เตมิอยูต่ลอด	ชวนผูส้งูอายใุนชมุชนมาอ่าน	

หาหนังสือใหม่มาเตมิ	แล้วก็อยากไปร่วมอบรมกบัเรา	เขาท�าด้วยใจจรงิ	ๆ	ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลย	

อย่างเวลาเราพาคนมาดูงาน	ไม่มีเงินค่าอาหารว่างให้นะ	แต่พี่พรทิพย์ก็ไปหาน�้ามะพร้าว	ไปหา
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ผลไม้มาเลี้ยง	เขาเต็มใจต้อนรับทุกคนมาก”

 “การท�างานทุกวันนี้ไม่ใช่เงิน	 แต่เพราะท�าแล้วเรามีความสุข	 สร้างให้เขาได้รู้สิ่งดี	 ๆ	 

มีประโยชน์	เรามีความสามารถท�าได้ก็อยากท�าให้เขา	ดาวไม่ได้รวยมากแต่ก็ไม่ล�าบาก	บางงาน

ไม่ได้เงินแต่ก็ได้ความรู้มากมาย	แค่ได้เจอคนมากขึ้น	 ได้แลกเปลี่ยน	 เราก็ได้รู้จักและได้ความ

รู้มากขึ้นแล้ว	คนเราต้องมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับทุกอย่าง”

 หลายคนในองค์กรเป็นจิตอาสาที่มีงานหลัก	 ๆ	 และธุรกิจส่วนตัวท�าเป็นประจ�าอยู่แล้ว	 

ดังนั้น	 เวลาที่นัดมาประชุมหรือพบกันส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็น	 “ดาว”	บอกว่า	ตลอด	๑๒	ปีที่

ท�างานด้วยกัน	ครอบครัวของทุกคนในองค์กรเข้าใจสถานภาพการท�างานดีมาก	เนื่องจากทุกคน

รู้จักรักใคร่กันดี	ด้วยกิจกรรมการเปิดบ้านให้ทุกครอบครัวไปกินข้าวเย็นร่วมกันอยู่บ่อยครั้งของ

ลุงอ๋อง

 “ไม่ใช่ประชุมนะคะ	แต่ไปกินข้าวและคุยกัน	เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน	เป็นการ

ท�าความคุน้เคยและรูจ้กักนั	พอเราลงพืน้ทีท่�างาน	สามภีรรยากร็ูว่้าไปท�ากบัใคร	ไปท�างานที่ไหน	

มีแต่ความไว้วางใจ	เพราะรู้จักและสนิทกัน	แถมลูก	ๆ	ก็สนิทกันไปด้วย	แล้วทุกต้นปี	เราก็เก็บ

เงินไปเที่ยวด้วยกัน	ไปทะเล	ขึ้นดอย	ไปกันแบบรถตู้	๓	คัน	เพราะไปทั้งครอบครัวของทุกคนที่

ท�างานในศูนย์ฯ	ทั้งสนุกและสนิทกันดี”

 “ดาว-กันยกร”	กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราอยู่ในสภาพแวดล้อม คนที่ดี คิดดี มันช่วยกระตุ้น

เรา การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดจริง ๆ ให้ประโยชน์ตัวเอง ครอบครัว สังคม ท�าให้เราได้เจอสิ่งใหม่  

ได้เรียนรู้ และได้เป็นผู้ให้กลับคืนสู่สังคมบ้าง”
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= Growth Mindset =
- งานพัฒนาสังคมเริ่มต้นที่รากฐานคือครอบครัว

- การเรียนรู้ คือ หัวใจของการขับเคลื่อนงานให้ส�าเร็จ

- ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนน�าพาไปถึงเป้าหมาย

- ครอบครัวเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่าน

- ท�างานด้วยมิตรภาพสร้างความส�าเร็จ

- ทีมงานคือครอบครัวเดียวกัน

 “เรามองเห็นความเป็นกัลยาณมิตรชัดเจน ผลส�าเร็จที่

เกิดขึ้นตอกย�้าให้เชื่อว่าเราท�างานด้วยมิตรภาพ”

 ครูแอ๋ว-ผศ.จริยา วิไลวรรณ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล�าปาง
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 “เป็นเรื่องดีมากที่เราได้แสวงหาพันธมิตรเพื่อให้งานประสบ

ความส�าเร็จ ได้หาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้คนรักการอ่านมากขึ้น  

ที่ส�าคัญคือเราได้พัฒนาทั้งด้านการอ่านและการประชุม เป็นการ

ท�างานร่วมกนัทีไ่ด้สร้างพลังต่อยอดทางปัญญา เพราะคณะท�างาน

มีกลยุทธ์ท�ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย จนได้แนวคิด

และวิธีการท�างานเพิ่มเติม ส่วนความรู้ที่มีอยู่ยังไม่พอก็ต้องไป

ค้นหาเพิ่ม จนกลายเป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลา”

 อ�าภรณ์ ช่างเกวียน 

ผอ.กศน. อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง

 “ผมเป็นผูบ้ริหารท้องถิน่ทีอ่ยากเรียนรู้เพิม่เติม และมคีวามเชือ่

ว่าทุกฐานของปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยครอบครัว เป็นโอกาสดีที่ได้

เข้าร่วมเป็นคณะท�างานของศูนย์เรียนรู้ฯ เพราะเร่ืองราวในชุมชน

หลาย ๆ เรื่องเชื่อมโยงมาถึงครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น เด็กมี

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะ จะแก้ที่เด็กอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเร่ิมที่

ครอบครัว ให้โอกาสและมอบความรักให้กับเด็ก ๆ ด้วย”

 เฉลิม วิปัณโส 

คณะท�างานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดล�าปาง
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 “ทุกวันนี้พวกเราท�างานเป็นทีมเวิร์ก เหมือนทีมฟุตบอล ไม่มี

ใครเป็นพระเอก ส�าคัญเพียงแต่ในทีมคนต้องเข้าใจร่วมกันว่าประตูอยู่

ท่ีไหน เข้าใจร่วมกนัว่าเราก�าลงัท�าอะไร เพือ่ไปถงึจดุไหน แล้วสดุท้าย

เราจะผ่านไปถึงจุดหมายได้ด้วยดี”

 อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ค�าแก้ว 

ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดล�าปาง



ไตรรัตน์ แขวงเมืองปักษ์, วรเชษฐ เขียวจันทร์, สุพรรณกัญจนารีย์ รักอิสระ

อ่านสร้างสุข



บทที่ ๕

บทสรุป Growth Mindset  
๑๑ เส้นทำงกำรอ่ำน 

เพื่อสร้ำงรำกฐำนสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สู่วิถีสุขภำวะ



Growth Mindset
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

สุพรรณกัญจนารีย์ รักอิสระ

บนพื้นฐานความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นได้

บนพื้นฐานความเชื่อว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดชีวิต

บนพื้นฐานความเชื่อในศักยภาพของเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียม

บนพื้นฐานความเชื่อในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม

 ความเชื่อเชิงสร้างสรรค์ของคนท�างานซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญจาก	๑๑	พื้นที่ต้นแบบ	ล้วนจัด

อยู่ในหมวดกรอบความคิดแบบเติบโต	หรือ	Growth	Mindset	ที่เป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนา

ตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ตอบโจทย์ไปถึงการท�าหน้าที่พัฒนาเพื่อนมนุษย์	พัฒนาชุมชน	พัฒนา

สังคมตามล�าดับ

 นอกเหนือจากหมวกใบหลักของการเป็นนักพัฒนาสังคม	 ไม่ว่าจะในนามภาคประชาชน

หรือองค์กรภาครัฐ	ไม่ว่าจะสวมหมวกใบไหน	ทุกคนยังมีบทบาทเป็น	“นักสร้างเสริมวัฒนธรรม
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การอ่านมืออาชีพ”	 ที่สร้างผลลัพธ์ความส�าเร็จจากการลงมือท�าเหตุให้ถึงพร้อมทุกด้าน	 โดยมี

กรอบความคิดเติบโตฉายภาพไว้อย่างชัดเจน	 ถึงความเชื่อในศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อย่าง

ไม่มีขีดจ�ากัดของมนุษย์	เพียงแค่เชื่อมั่น	ไตร่ตรอง	ลองท�า	เรียนรู้	และพัฒนา

	 หลายคนเหมอืนกนัตรงที	่ไม่ว่าผลลพัธ์จะพลาดไปจากทีค่าดคดิไว้อย่างไรกต็าม	ยงัคงหา

ช่องทางใหม่	และลงมือท�าอีกเพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างไม่ท้อถอย

	 หลายคนเหมือนกันตรงที่	 ดูแลเอาใจใส่ภาคีเครือข่าย	 ร่วมท�างานเหมือนกับเป็นญาต ิ

พี่น้องของตนเอง	ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน	การศึกษา	อายุเท่าไร	เชื้อชาติ	สัญชาติใด	ฐานะ

อย่างไร

 หลายคนเหมือนกันตรงที่	ยังค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	เพื่อพัฒนาอยู่สม�่าเสมอ	

	 หลายคนเหมือนกันตรงที่	ส่งต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

	 หลายคนเหมือนกันตรงที่	เชื่อมั่นว่าครอบครัวคือรากฐานในการพัฒนาสังคม

	 หลายคนเหมือนกันตรงที่	ท�างานทุกอย่างด้วยความสนุก	และตื่นเต้นกับสิ่งใหม่	ๆ	เต็มที่

เสมอ

	 หลายคนเหมือนกันตรงที่	 ใช้การตั้งค�าถามที่สร้างสรรค์เพื่อค้นหาช่องทางท�างานใหม่	ๆ	

เสมอ

	 หลายคนเหมือนกันตรงที่	ค้นหาทุนที่มีอยู่รอบตัวเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�างาน

 หลายคนเหมือนกันตรงที่ เชื่อมั่นว่าการอ่าน คือ การเรียนรู้ชีวิต

 หลายคนเหมือนกันตรงที่ คิดว่าการพัฒนาคน คือ การพัฒนาสังคม

 และหลายคนเหมือนกันตรงที่ เชื่อมั่นอย่างสูงสุดว่าคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง

 สิ่งส�าคัญคือ ไม่ว่าในมนุษย์เราจะมีกรอบความคิด (Mindset) รูปแบบใดมาก่อน  
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ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่า กรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) สร้าง

ผลลัพธ์ที่ดีในการท�างาน เราทุกคนสามารถเลือกใช้กรอบความคิดท่ีเชื่อมั่นในการพัฒนา

ศักยภาพเป็นพื้นฐานเพื่อก้าวไปสู่ผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

 กรอบความคดิและประสบการณ์ของนกัสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านทกุคนทีแ่บ่งปันอยู่

ในหนังสือเล่มนี้	 เป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนหนึ่ง	 และขยายผล

ต่อเน่ืองไปยังอีกหลายต่อหลายชุมชน	 รวมถึงเป็นพลังส�าคัญในการขยายต่อเนื่องไปยังระดับ

จังหวัดและประเทศ

 ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญาที่น�าไปสู่สังคมสุขภาวะ

 ขอบคุณทุกประสบการณ์และทุกความคิดอันมีคุณค่าจากทุกคนที่แบ่งปันไว้ เพื่อเป็น 

ส่วนหนึง่ในการขยายผลของสงัคมแห่งการเรยีนรู ้สอดคล้องกบัปรชัญาของแผนงานสร้างเสรมิ

วัฒนธรรมการอ่าน คือ “อ่านสร้างสุขเพื่อวิถีสุขภาวะ”

ติดตำมงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนได้ที่

www.happyreading.in.th

Facebook : http://facebook.com/Happyreading
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	 แผนงานสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน	ด�าเนินงานโดย	มลูนธิสิร้างเสรมิวฒันธรรมการอ่าน	

ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	มบีทบาทหน้าที่

ในการประสานกลไก	นโยบาย	และปัจจยัขยายผลจากทัง้ภาครัฐ	ภาคประชาสงัคม	และภาคเอกชน	

ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านให้เข้าถึงเด็ก	 เยาวชน	

และครอบครวั	โดยเฉพาะกลุม่ทีข่าดโอกาสในการเข้าถงึหนงัสอืและกลุม่ทีมี่ความต้องการพเิศษ	

ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย	โครงการ	และกิจกรรม 

เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสังคมสุขภาวะกับเราได้ที่	

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ด�าเนินงานโดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

๔๒๔	หมู่บ้านเงาไม้	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๖๗	แยก	๓	ถนนจรัญสนิทวงศ์	

แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐	

โทรศัพท์	:	๐-๒๔๒๔-๔๖๑๖-๗	โทรสาร	:	๐-๒๘๘๑-๑๘๗๗

E-mail : info@happyreading.in.th 

Website : www.happyreading.in.th 

Facebook : http://facebook.com/Happyreading 



ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน



สามารถดาวน์โหลด อ่านสร้างสุข ทุกเล่ม
ได้ที่ www.happyreading.in.th
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