ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง
เปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์เยาวชน...สร้างความสุขให้ชมุ ชน
ภาพของลูกชายวัยซนก�ำลังนั่งปั้นดินเหนียวอยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันหน้าบันไดบ้าน
เด็กๆ พากันส่งเสียงหัวเราะคิกคักสนุกสนาน แม้หน้าตาจะดูมอมแมมแต่ก็เปี่ยมไปด้วย
รอยยิ้มแห่งความสุข... เป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจส�ำคัญที่ท�ำให้ คุณเตือนใจ ชูอักษร
หันมาปรับสภาพแวดล้อมในบ้านของตัวเองให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ส�ำหรับลูกๆ และยัง
ขยายไปสู่กลุ่มเด็กในชุมชน จนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็น “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุข
บ้านเกาะทัง” ที่ซึ่งหล่อหลอมให้เด็กๆ หลายต่อหลายคนได้เติบโตขึ้นมาด้วยความรัก
และความสุข

ห้องสมุดใต้ถุนบ้าน

บ้านไม้ใต้ถนุ สูง ท่ามกลางสวนยางพารา
เล็กๆ ในพืน้ ทีบ่ า้ นเกาะทัง ต.นาโหนด อ.เมือง
จ.พัทลุง เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเด็กๆ ละแวก
นั้นว่า นอกจากจะเป็นบ้านของคุณเตือนใจ
หรือ “ป้าป้อม” ของพวกเขาแล้ว ที่นี่ยังเป็น
ห้องสมุดทีม่ หี นังสือดีๆ มากมายให้เลือกอ่าน
“ถอดหัวใจของคนเป็นแม่ออกมาคิด
นะว่า เราอยากสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ ให้
กับลูก อยากให้ลูกได้ท�ำกิจกรรมดีๆ กับเรา
แต่ เราคงจะตามลู ก ไปข้ า งนอกไม่ ไ ด้ ทุ ก ที่
ถ้าอย่างนัน้ ก็ทำ� ทีบ่ า้ นเถอะ เลยปรับใต้ถนุ บ้าน
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ให้เป็นมุมหนังสือเล็กๆ เพราะลูกทั้ง 2 คน
ชอบอ่านหนังสือ ไปไหนมาไหนก็มักจะซื้อ
หนังสือกลับมาฝากลูก เวลามีเด็กๆ มาเล่น
ที่บ้าน ทุกคนก็จะมาเปิดหนังสือของน้อง
ปราย (ลูกชาย) ครั้งหนึ่งเราถามเด็กๆ ว่าเคย
ซื้อหนังสือกันบ้างไหม ค�ำตอบคือ ‘ไม่’ เลยมี
ความคิดว่า อยากส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่าน
พยายามคิดว่ามีที่ไหนบ้างที่สนใจเรื่องนี้บ้าง
ก็นึกถึง ‘ศูนย์คุณธรรม’”
จากที่ เ คยร่ ว มงานกั บ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) นับตั้งแต่ปี 2549 ผ่าน
กิจกรรม “สืบค้นคนท�ำดี แผนที่คนดี” และ

งานด้านศาสนาสัมพันธ์ เชื่อมโยงคน 3 วัย 3
ศาสนา โดยได้รบั การสนับสนุนจาก สสส. ซึง่ ทุก
โครงการมุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาเด็กและเยาวชน
เป็นส�ำคัญ ท�ำให้นอกจากเกิดผลลัพธ์อันดี
จากการท�ำโครงการต่างๆ แล้ว ยังเกิดความ
สัมพันธ์อันเหนียวแน่น ระหว่างคุณเตือนใจ
และกลุ่มเด็กๆ ในพื้นที่อีกด้วย ดังนั้นเมื่อ
เกิดแนวคิดในการสร้างห้องสมุดเพื่อรองรับ
กลุ่มเด็กที่มาท�ำกิจกรรมที่บ้าน คุณเตือนใจ
จึงประสานงานและหารือกับศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) จนกระทั่งเกิดโครงการ
“ห้องสมุดใต้ถนุ บ้าน” ขึน้ ในปี 2553 – 2554
ที่ห้องสมุดใต้ถุนบ้านแห่งนี้ หนังสือมากมาย
หลายร้ อ ยเล่ ม จั ด เรี ย งไว้ บ นชั้ น อย่ า งเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย แยกตามหมวดหมู่หรือ
ประเภทของหนังสืออย่างชัดเจน เด็กๆ ทุกคน
จึงมีหนังสืออ่านอย่างเพียงพอและสามารถ
เลือกอ่านได้ตามความต้องการ ซึ่งหนังสือ
ทุกเล่มได้ผ่านการคัดสรรในด้านเนื้อหาที่
ต้ อ งมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
ช่วงวัยของเด็กๆ
นอกจากนีย้ งั เกิด “ห้องสมุดเคลือ่ นที”่
ที่ออกไปให้บริการในชุมชนอีกด้วย โดยใน
ช่วงวันหยุด เด็กๆ ทีม่ จี ติ อาสาจะรวมกลุม่ กัน
ไปอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง บางคนสายตา
ฝ้าฟางไม่สามารถอ่านหนังสือได้ บางคน
เป็นผูป้ ว่ ยติดเตียง บางคนเป็นคนด้อยโอกาส
ที่อยู่ติดบ้าน ดังนั้นเมื่อเด็กๆ เข้าไปอ่าน

หนังสือให้ฟัง จึงช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้คลาย
ความเหงา เกิดความเพลิดเพลิน สร้างรอยยิม้
และความสุข ทั้งยังเป็นการสานสายใยความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อแก่แม่เฒ่าและลูกหลาน
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อ่าน เรียน กิน เล่น เป็นการสร้างสุข

นอกจากกิจกรรมการอ่านแล้ว ที่บ้าน
ของคุ ณ เตื อ นใจยั ง เต็ ม ไปด้ ว ยกิ จ กรรม
สร้างสรรค์มากมายที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้
ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ และยังส่งเสริม
ให้พวกเขาได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการ “อ่าน เรียน กิน
เล่น” ซึ่งเป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ
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เช่น “หมากหลุม” ซึ่งเป็นการละเล่นเกม
พื้นบ้านทางภาคใต้, การท�ำ  “พวงมโหตร”
เครื่องแขวนโบราณท�ำจากกระดาษสี น�ำมา
พับและตัดเป็นรูปต่างๆ ใช้ในงานมงคล, การ
ท�ำขนมและอาหารพื้นบ้าน, การร้อยลูกปัด
เป็นต้น
คุณเตือนใจเล่าว่า “ความรูม้ อี ยูร่ อบตัว
รอบบ้าน มีทั่วชุมชนของเรา เราอยากได้
อยากรู้เรื่องอะไรก็เดินไปหา ไปคุยไปแลก
เปลี่ยนได้ เช่น เราอยากรู้เรื่องสมุนไพร ก็ไป
หาปราชญ์ชุมชนที่ท�ำเรื่องสมุนไพร อยากรู้
เรื่องมโนราห์สื่อพื้นบ้านก็ไปหาศิลปินที่อยู่
ในชุมชน อยากรูเ้ รือ่ งอาหารสุขภาพก็ชวนกัน
มาทดลองท�ำเลย ความรู้ก็เกิดขึ้นในระหว่าง
ที่เราท�ำ...”
“ห้องสมุดใต้ถนุ บ้านนัน้ กลายเป็นพืน้ ที่
เสรีที่เด็กๆ อยากจะท�ำ กิจกรรมอะไรก็มา
ใช้พื้นที่นี้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป
การอ่านหนังสือ การเล่นเกม หรืออาหาร
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การกินต่างๆ ทีน่ กี่ ม็ ใี ห้ จุดศูนย์รวมของเด็กใน
ต�ำบลนาโหนดคือ ‘บ้านป้าป้อม’ ผูป้ กครองเอง
ถ้ า เขารู ้ ว ่ า ลู ก ๆ มาที่ บ ้ า นป้ า ป้ อ ม เขาก็
สบายใจเพราะเขาไว้ใจเรา ดังนั้นสิ่งส�ำคัญ
ที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ก็คือ ‘ภาพลักษณ์
ที่ดี’ เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ไม่
ก้าวร้าว มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซึ่งเด็กๆ
เองก็ตอ้ งมีสงิ่ เหล่านีด้ ว้ ย เขาจะค่อยๆ ซึมซับ
จากเรา จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
ดังนั้นเด็กๆ ที่มาที่นี่ ไม่ใช่มาเล่นสนุกอย่าง
เดียว แต่เขามาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ในตัวของเขาเอง”

ขยายพื้นที่สร้างสรรค์... บ่มเพาะเด็กดี
มีคุณธรรม

การส่งเสริมให้เด็กๆ มีอิสระในการคิด
เปิดโอกาสให้ลงมือท�ำ และได้แสดงออกตาม
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม โดย
มีคุณเตือนใจคอยดูแล ให้ก�ำลังใจ และให้
ค�ำแนะน�ำปรึกษา ท�ำให้เกิด “กลุ่มแกนน�ำ
เด็กและเยาวชนคนรุน่ ใหม่” ซึง่ เป็นก�ำลังหลัก
ในการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
ในปี 2555 หลั ง จากที่ ศู น ย์ เรี ย นรู ้
สวนสร้ า งสุ ข บ้ า นเกาะทั ง เข้ า ร่ ว มเป็ น
ส่วนหนึ่งของภาคีพื้นที่สร้างสรรค์ หรือที่
เรียกกันว่า “พืน้ ทีน่ .ี้ ..ดีจงั ” โดยสถาบันสือ่ เด็ก
และเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของ

สสส. คุณเตือนใจและกลุ่มแกนน�ำเด็กและ
เยาวชนก็ขยายแนวคิดการสร้างพืน้ ทีก่ จิ กรรม
สร้างสรรค์สรู่ ะดับอ�ำเภอ และจังหวัด รวมถึง
จังหวัดใกล้เคียง ซึง่ ได้นำ� รูปแบบของกิจกรรม
“อ่าน เรียน กิน เล่น เป็นการสร้างสุข” มา
เป็นต้นแบบในการจัดงาน จนสามารถสร้าง
เครือข่ายเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
โดยในปี 2560 มีเครือข่ายรวมกันมากถึง 30
เครือข่าย
“มีเด็กที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้
ถึง 4,200 คน และเราสามารถสร้างแกนน�ำ
เด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ได้ ม ากถึ ง
1,100 คน ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้เขาได้เรียนรู้
กระบวนการต่างๆ ในการท�ำงาน การวางแผน
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เขารู้บทบาท
ของตัวเอง และสามารถประเมินตัวเองได้
ที่ส�ำคัญคือได้เรียนรู้ความเป็น ‘พลเมือง’ มี
จิตสาธารณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง ครอบครัว และสังคม เป็นพลเมือง

ที่สามารถสร้าง ’ความเปลี่ยนแปลง’ ที่ดีให้
เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาได้ นี่เป้าหมายที่
อยากเห็น” คุณเตือนใจกล่าว
ปั จ จุ บั น ในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ก� ำ ลั ง เกิ ด
กระแส “คนเมืองลุง นุง่ ผ้าถุงไทย” เนือ่ งจาก
เด็กเยาวชนทีม่ าร่วมกิจกรรมพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์
ได้ใช้ผ้าถุงเป็นสื่อ เป็นเครื่องมือสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างครอบครัว จากย่า ยาย แม่
สู่ลูกสู่หลาน ผ้าถุงจึงมีค่ามากกว่าผ้าถุง ที่
สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ ค นในจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
เด็ ก ๆ วั ย รุ ่ น ไปจนถึ ง วั ย ผู ้ ใ หญ่ หั น กลั บ มา
นุ ่ ง ผ้ า ถุ ง กั น มากขึ้ น ไม่ เ พี ย งนุ ่ ง อยู ่ ที่ บ ้ า น
เท่านั้น แต่นุ่งออกไปไหนมาไหนด้วยความ
ภาคภูมิใจ นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของ “ความ
เปลี่ยนแปลง” เล็กๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความ
คิดและการท�ำของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้
ที่ช่วยกันรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นคุณค่า
และอนุรักษ์ความเป็นไทย
“ถ้าเราเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ เหล่านี้ได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ เรา
ก็จะค้นพบสิ่งดีๆ มากมายในตัวของพวกเขา
ขอเพียงไว้ใจเขาและให้โอกาสเขา แล้วเขาก็
จะเป็นคนที่สังคมเราพึ่งพาได้ในอนาคต...”
คุณเตือนใจกล่าวทิ้งท้าย
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