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ค�าน�า
หนังสือเล่มน้ี  เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยชุมชนที่ใช้ระเบียบวิธีการ  

“การวิจัยเชิงชาติพันธุ ์วรรณนาแบบเร่งด่วน  (Rapid  Ethnographic  
Community Assessment Process : RECAP)” ที่แสดงถึงทุนและศักยภาพ
ของทุนทางสังคม  ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดขบวนการ  
“ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ชุมชนสุขภาวะ” 

ข้อมูลจากงานวิจัยได้ถูกบันทึกและบรรยายออกมาเป็นสารคดี  
ขณะที่อ่านก็จินตนาการไปได้ว่าพื้นที่เทศบาลต�าบลพุเตย ช่างเข้มแข็ง มีผู้คน
ที่ใจดี รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหากัน หลายเรื่องราวที่บ้านเราม ีหลายเรื่องราว 
ที่ยังไม่มี  แต่จากเรื่องราวเหล่านี้  น่าจะไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของเราได ้ 
ซึ่งเป็นความตั้งใจของทุกฝ่ายท่ีประสงค์ให้เกิดการกระตุ้นจากสาระในหนังสือ
สารคด ีดีต่อใจไป “พุเตย”

เมือ่ได้อ่านหนงัสอืเล่มนี ้ผูอ่้านจะรูส้กึได้ถงึความงาม ความด ีความจรงิ 
ที่มีอยู่ในชุมชน  หมู่บ้าน  และต�าบล  จากการที่เรารู้จักตัวเราเองอย่างเป็น 
ระบบหรือที่เราเรียกกันว่า “การวิจัยชุมชน”  ซึ่งเป็นเรื่องราวหรือหลักคิดที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9  ได้ทรงพร�่าบอกและย�้าเตือนพวกเราถึงแนวทาง 
การพัฒนาว่าต้องใช้กลยุทธ์  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  การพัฒนาจะต้อง  
“ระเบิดจากข้างใน”  และจงใช้ความพยายามในการอยู่กินแบบ  “พอเพียง” 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน...

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3)
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“การใช้พ้ืนที่ เป็นตัวตั้ง พูดอีกด้านหนึ่งก็คือ 

การเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ ไม่ต้องคุม ไม่ต้องกด 

เปิดพื้นที่ให้ชุมชนท้องถิ่น เปล่งแสงสว่างของตัวเอง”
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“พุเตยดี๊ดี”  เป็นแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเน้นการมีส่วนร่วม 
โดยใช้ค�าง่าย ๆ  ภาษาพืน้ ๆ  ช่วยสือ่ความ เพือ่ให้เกดิความภาคภูมใิจ ในสิง่ละอนั 
พันละน้อยที่พุเตยมี 

ไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้น  จะมีความส�าคัญมากหรือส�าคัญน้อย  แต่เมื่อ 
ทกุเรือ่งราวก่อก�าเนดิบนพืน้ท่ีอันอุดมสมบรูณ์ของพเุตย ฉะนัน้แล้วย่อมมคุีณค่า
และความหมายเสมอส�าหรับคนในชุมชน

จินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ อธิบายว่า การท�างานโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่กับชมุชน น�าไปสูค่วามสมคัรสมานเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั 
เกิดเป็นความร่วมมือ  สร้างความเข้มแข็ง  และต่อยอดแต่ละกิจกรรมไปสู ่
การเป็นแหล่งเรียนรู้

“ผลลัพธ์ที่เราอยากได้ เกิดจากเทศบาลต�าบลพุเตยเห็นประโยชน์ของ
การใช้ข้อมูลร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
การท�างานในเรื่องของคน การค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวตนของเราเอง การพัฒนา
ศักยภาพของทุนมนุษย์ในพื้นที่ ท�าให้เราได้รู้ถึงปัญหา จุดแข็งและจุดอ่อน 
ที่ยังต้องพัฒนา น�ามาบูรณาการกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล”

“พุเตยดี๊ดี” 
หลากเรื่องราวดี ๆ 
ที่พุเตย

จินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย
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ทุกโครงการเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันเรายังไม่มีที่ท้ิงขยะ 
เป็นของตวัเอง ต้องอาศยัพืน้ทีข่องกรมทางหลวง การขอความเห็นจากทกุกลุม่
ในประชาคม จะท�าให้เราได้เห็นแนวทางที่จะท�าให้ขยะลดลงได้ เช่น คัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือท�าขยะอินทรีย์ เพื่อต่อยอดไว้ปลูกผักกินเอง”

นอกจากปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาความยากจนจากความเหลือ่มล�า้ 
กส่็งผลกระทบต่อวถิชุีมชนมากเช่นกนั เทศบาลต�าบลพเุตยจงึน�ามาก�าหนดเป็น
นโยบายเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร  ใช้เวลาว่างหลังท�านาท�าสวน  ทอผ้า  
ทอเสื่อกก สอนการแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

รวมถึงปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที ่ชอบมั่วสุมและทะเลาะวิวาท
กันเอง  จ�าเป็นต้องสร้างกิจกรรมเพื่อดึงเยาวชนให้มาอยู่กับแหล่งเรียนรู ้
สอนทักษะอาชีพ สอนทักษะการใช้ชีวิต ได้ใช้เวลาว่างกับผู้สูงอาย ุสร้างความ
ผูกพันในครอบครัว  และเล็งเห็นคุณค่าของปู่ย่าตายาย  ไม่ปล่อยให้ท่านเหงา
โดดเดี่ยว ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย

นอกจากนีก้ารส่งเสรมิเกษตรปลอดภัย ฝึกอาชพีเพาะเห็ด ปลกูต้นหอม 
ก็เป็นอีกแนวทางของการส่งเสริมการมีสุขภาพดี 

เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพุเตยให้ยิ่งดี๊ดี...

ในแง่ของจุดแข็ง  เทศบาลต�าบลพุเตยมีความโดดเด่นเรื่องศักยภาพ
ของคน ดังนั้นในฐานะผู้น�า เราจะต้องต่อยอดคนที่เก่งอยู่แล้ว ให้เก่งยิ่งขึ้นไป 
และอบรมพัฒนาศักยภาพของคนในภาพรวมให้เติบโตก้าวหน้า

ในแง่ของจดุอ่อน จ�าเป็นต้องน�าปัญหามาปรบัปรงุแก้ไข เช่น ปัญหาขยะ  
กด็งึเอามาเป็นนโยบายของเทศบาลต�าบลฯ สร้างการมส่ีวนร่วมแบบประชาคม 
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา

“เราจะตัง้โครงการก�าหนดเป็นนโยบายของเทศบาลต�าบลพเุตยขึน้มา  
และหาแนวทางแก้ปัญหาขยะ เช่น โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชน 
ไร้ถัง ขยะอันตราย ขยะคัดแยก เปิดโครงการธนาคารขยะ รับซื้อขยะ  
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“เทศบาลต�าบลพุเตย” เก็บข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับตัวเลขประชากร 
รายได้  อาชีพ  และสุขภาพ  มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2557  เพื่อเอามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  รู้จักตัวตนของตัวเอง  และรู้ศักยภาพของคนในชุมชน

ปัจจบุนัเทศบาลต�าบลพเุตยมทุีนมนษุย์ท่ีมศัีกยภาพอยูป่ระมาณ 116 คน 
กระจายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ  เช่น  ครู  ข้าราชการเกษียณ  นักปราชญ์ 
และผู้รอบรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ

แนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นของเทศบาลต�าบลพุเตย  จะไม่เข้า 
ไปอุ้มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  แต่จะส่งเสริม  สนับสนุน  ความเข้มแข็งที่มีอยู ่
เป็นทนุเดมิก่อนแล้ว เช่น การต่อยอดจากกฬีาเปตองไปสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์
กับผู้สูงอาย ุเป็นต้น

เป้าหมายจากนีไ้ป เทศบาลต�าบลพเุตยจะพฒันาและยกระดบัตวัเองเป็น  
“แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้”  ไม่ใช่แค่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวแห่กัน
มานัง่ด ูนัง่ฟัง แต่ต้องลงมอืท�า ได้อะไรตดิไม้ตดิมอืกลบัไป และได้เรยีนรูจ้รงิ ๆ 

เทศบาลต�าบลพุเตย
แหล่งท่องเที่ยวจาก 
“การเรียนรู้” 
และ ”ลงมือท�า”
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การโยกย้ายถิ่นฐานของคนอีสานเข้ามาเป็นคนในพื้นที่  ถือเป็นหนึ่ง 
ในจดุแขง็ท่ีทางเทศบาลต�าบลพเุตยสามารถต่อยอดข้ึนไปได้อกี เพราะมคีวามพร้อม
เรือ่งชยัภมูอิยูก่่อนแล้ว และคนอสีานเป็นกลุม่คนทีข่ยนัขนัแขง็ ให้ความร่วมมือ
และมีความพร้อมเพรียงทั้งกิจกรรมงานบุญและการมีส่วนร่วม

“เทศบาลต�าบลพุเตยเราไม่ได้ดีแค่ประเพณี แต่เรามีดีที่ความคิด
สร้างสรรค์ มีดีในเรื่องของศักยภาพผู้น�าที่พร้อมสนับสนุนงบประมาณอย่าง 
ไม่อิดออด อะไรส่งเสริมได้ก็จัดให้ จึงได้ใจและได้ความร่วมมือจากชุมชน 
ค่อนข้างมาก การที่เราท�างานและเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกชุมชน ท�าให ้
เราเห็นศักยภาพของชุมชน” นายกฯ จินตนา ยืนยัน

สรปุ 4 หวัข้อส�าคญัท่ีท�าให้ “เทศบาลต�าบลพเุตย” และ “ชมุชนพเุตย” 
เข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้ ได้แก่

1.  การบริหารท้องถิ่นไม่มีปัญหา
2.  ไม่เกิดการแตกแยก
3.  ประชาชนมีส่วนร่วมกับนโยบายท้องถิ่น
4.  ท�างานเป็นทีม ทั้งก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาล
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ปัญหาของเมืองท่องเที่ยวคือ ขยะสุมกองโตทุกรูปแบบ ทุกขนาด และ
ทุกวัสดุ แม้แต่กิ่งก้านร่มเงาของไม้ใหญ่ริมรั้วก็ไม่เว้น 

“เทศบาลต�าบลพุเตย” จึงพยายามแก้ปัญหา  ด้วยการเปลี่ยนขยะ
ประเภทกิ่งก้านของไม้ใหญ่ท่ีทางเทศบาลฯ  ตัดท้ิง  ให้สามารถน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีกครั้งในรูปของ “ถ่าน” 

จึงเป็นที่มาของโครงการ  แหล่งเรียนรู้  “คนเอาถ่าน” ที่ขยายผล 
จากการเผาถ่านจากกิ่งก้านไม้ใหญ่  ไปเผาผลไม้ที่เน่าเสียง่าย  ให้คงรูปอยู่ได้  
แปลงสภาพเป็น “ถ่านผลไม้ดดูกลิน่อบั” ซึง่ขายได้ราคาดแีละมรีปูร่างสวยงาม

สนุ ีมัน่คง ประธานแหล่งเรียนรูค้นเอาถ่าน ต�าบลพเุตย อ�าเภอวเิชยีรบรุี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  เล่าว่า  การตัดต้นไม้ริมรั้ว  แม้จะได้ประโยชน์ในเรื่อง 
ของความสวยงามและไม่รกรุงรัง  แต่กลายเป็นขยะส่วนหนึ่งของชุมชน 
ที่ทางเทศบาลต�าบลพุเตยพยายามแก้ปัญหาอยู่หลายปี

หลังไปศึกษาดูงานเตาเผาถ่านขนาด  200  ลิตร  ที่องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ีในปี พ.ศ. 2557 พอได ้
งบประมาณจดัซือ้เตาเผาจากเทศบาลต�าบลพเุตย จงึทดลองเรียนรูก้ารเผาถ่าน 
อยู ่พักใหญ่  จนสามารถแยกออกว่าสีของควันจากเตาเผาถ่านแบบไหน  

“คนเอาถ่าน” 
เสกขยะให้เป็นเงิน

สุนี มั่นคง
ประธานแหล่งเรียนรู้คนเอาถ่าน (ยืนขวามือ)

กล้าณรงค์ พานแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลพุเตย (ยืนซ้ายมือ)
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ที่แสดงว่าถ่านสุกได้ที่พอดีแล้ว  หลังจากนั้นจะร่วมกับเยาวชนอาสาช่วยกัน
บรรจุใส่ถุงขนาด 3 กิโลกรัม  ราคาจ�าหน่ายถุงละ 20 บาท  โดยกลุ่มเยาวชน 
จะน�าไปขายในละแวกใกล้เคียง มีรายได้เป็นค่าขนม

“ถ่านของเราก่อเกิดมะเร็งน้อย เพราะเราดูดความชื้นออกจากเนื้อไม้  
ด้วยการปิดอากาศไม่ให้เข้า ท�าให้ถ่านดับเอง ไม่ใช้วิธีเอาน�้าดับเหมือน 
ทั่วไป โดยปกติถ่าน 1 รอบจะใช้เวลาเผา 24 ชั่วโมง และได้น�้าส้มควันไม ้
เป็นผลพลอยได้”

นอกจากนี้  “คนเอาถ่าน” พยายามสร้างรายได้ให้มากขึ้น  ด้วยการ 
เผาถ่านผลไม้ดูดกล่ินอับ  โดยใช้เศษผลไม้ท่ีเน่าเสียในชุมชน  ได้แก่  สับปะรด 
กล้วย ทุเรียน มะขาม เงาะ และอื่น ๆ รวมถึงดอกไม้บางชนิด น�ามาเผาและ 
ขายเป็นลูก ในราคาลูกละ 10-20 บาท

“เราเอาสับปะรดเข้าไปทัง้ลกูแบบไหน ออกมากเ็ป็นแบบนัน้ ทีเ่พิม่เตมิ
คือความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยทีเ่พิม่ขึน้จากเศษวสัดเุหลอืใช้ เอาไว้ดดู
กลิ่นอับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” กล้าณรงค์ พานแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
ต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว 

ถ่านผลไม้เป็นลูก ๆ  สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ามากกว่าการขายถ่าน 
3  กิโลกรัม  ในน�้าหนักท่ีเท่ากัน  อย่างไรก็ดี  การเผาถ่านก็ไม่ได้เป็นกิจกรรม 
ที่ท�าเงินได้มากนัก  โดยเฉลี่ยทั้งปีมีรายได้ไม่เกิน  5,000 บาท  เฉลี่ยเดือนละ 
400-500  บาท  แต่ก็พออยู่ได้เพราะเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีต้นทุน  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ไม่ต้องใช้น�้ามันในการเผา เน้นเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา และเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนเอาไม้มาเผา เก็บถ่านไว้ใช้งานมากกว่า

การเผาถ่านเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อแก้ปัญหาขยะ  สามารถต่อยอด 
เป็นเงินได้ แม้ไม่มากนัก แต่ก็ดีกว่าปล่อยทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ 
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“ธนาคารขยะได้ใจ”  ถือก�าเนิดในปี  พ.ศ.  2557  เพื่อแก้ปัญหา 
ขยะล้นเมืองของ  “เทศบาลต�าบลพุเตย” เป็นการขยายผลจากนโยบาย  
“พุเตยชุมชนไร้ถัง” ของเทศบาลต�าบลพุเตย ในปีก่อนหน้า

บุญมา คมกล้า อายุ  63  ปี  ผู้จัดการธนาคารขยะได้ใจและประธาน
แหล่งเรยีนรูข้ยะได้ใจเล่าว่า  ธนาคารขยะได้ใจเป็นโครงการชมุชนต้นแบบไร้ถัง 
ตั้งอยู่ที่ชุมชนวัดพุเตยประสิทธิ์  หมู่  4  เทศบาลต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุร ี
จังหวัดเพชรบูรณ์  การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอด  5  ปีที่ผ ่านมา 
ประสบความส�าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ท�าให้ชมุชนโดยรอบ สะอาดน่ามองมากขึน้ 
และท�าให้ชาวบ้านเริม่เปลีย่นพฤตกิรรมการทิง้ขยะโดยไม่คัดแยก มาเป็นการคดั
ก่อนทิ้ง แล้วเก็บไว้ขายกับธนาคารขยะได้ใจ มีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ใช้จ่าย

“ขยะได้ใจ” 
แปลงขยะเป็นทุน

บุญมา คมกล้า
ผู้จัดการธนาคารขยะได้ใจและประธานแหล่งเรียนรู้ขยะได้ใจ
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เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 1,000 บาท และเงินช่วยค่าท�าศพ (เฉพาะสมาชิก)  
อีก 2,000 บาท จึงได้รับความสนใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี”

นอกจากการสร้างรายได้เป ็นขวัญก�าลังใจให้คนในชุมชนแล้ว  
แหล่งเรียนรู้ฯ ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ง่าย  ๆ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  รู้จัก 
ขยะอันตราย  เข้าใจคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และรู้จักบริหาร 
การเงินแบบครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ

“เราอยากให้ชุมชนเข้มแข็ง หมู ่บ ้านเราเจริญ การจัดการขยะ 
การรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” 
ประธานแหล่งเรียนรู้ฯ กล่าว

“ปัจจบุนัเรามสีมาชกิ 250 ราย ทกุคนจะถอืสมดุธนาคารขยะของ สสส. 
(ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เป็นบัญชีเงินออมรายได้
จากการขายขยะ ซึง่จะมเีงนิปันผลทกุเดอืนตลุาคมของทุกปี รวมถงึมสีวสัดกิาร
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“แหล่งเรียนรู้ พลังก๊าซ พลังชุมชน” เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจาก
โครงการ หน้าบ้านน่ามอง ทีต้่องการลดปรมิาณขยะ น�าของเหลอืใช้กลบัมาใช้ใหม่ 
ของเทศบาลต�าบลพุเตย

วิถี กุลวงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุร ี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  และประธานแหล่งเรียนรู้พลังก๊าซ  พลังชุมชน เล่าว่า 
“ขยะจากเศษอาหาร มูลจากสัตว์ และเศษผักที่เน่าเสีย สามารถน�ามาหมัก 
ท�าก๊าซชีวภาพได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อก๊าซหุงต้มได้เดือนละ  
400 บาท” 

ถึงแม้เป็นจ�านวนเงินไม่มาก แต่ก็ช่วยลดปริมาณขยะ  และเป็นอีก 
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ดี  เขายอมรับว่าการลงทุนถังหมักและถังเก็บก๊าซชีวภาพ  
ยังใช้เงินลงทุนสูงหลักหมื่นบาท และต้องคอยเติมขยะอินทรีย ์ขยะเศษอาหาร 
ในถังหมักทุกวัน  ถ้าไม่อยู่บ้านหรือไปท�างานต่างจังหวัดหลายวัน  ตัวเน้ือก๊าซ 
ก็จะระเหยไปหมด 

“พลังก๊าซ พลังชุมชน”
ลดขยะ ช่วยลดค่าใช้จ่าย

วิถี กุลวงษ์
รองนายกเทศมนตรีต�าบลพุเตยและประธานแหล่งเรียนรู้ พลังก๊าซ พลังชุมชน
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โครงการนี้เหมาะกับครัวเรือนที่มีความพร้อมทั้งทางด้านก�าลังเงิน 
และเวลา หรอืเหมาะเป็นโครงการขนาดย่อมในชมุชน หาก อบต. เข้ามาสนบัสนนุ
ดูแล จะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่า

ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มจ�านวน  7-8  คน  พยายามต่อยอดจากการใช้ 
มูลสัตว์  เช ่น ขี้หมู หรือขี้วัว มาเป็นเศษผักและขยะอินทรีย ์  ทั้งหมด  
เพื่อลดต้นทุนบางส่วน  แต่ยังติดข้อจ�ากัดเรื่องราคาถังหมักและถังเก็บ 
ที่มีราคาสูงอยู ่อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มจะพัฒนาศึกษาต่อไป

ประโยชน์หลัก ๆ  ของการท�าก ๊าซชีวภาพไว ้ใช ้ในครัวเรือนคือ  
เป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อการศึกษาต่อยอด  ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง  แต่ไม่ใช ่
สาระส�าคัญเท่ากับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาเรียนรู ้ลองผิดลองถูก

�������������_�����_30���64 - ��������.indd   25 30/4/2564   16:19:12

ส่งตรวจครัง้ที่ 7 (30.04.64) / รบักลับครัง้ท่ี 7..................



27สารคดีท่องเที่ยวชุมชน • ดีต่อใจ ไป “พุเตย”26 สารคดีท่องเที่ยวชุมชน • ดีต่อใจ ไป “พุเตย”

“หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถเลีย้งตวัเองได้ ท�าให้อยูด่กีนิดี  

ไม่อดอยาก มันไม่ล�าบากเหมือนที่เราคิด ตอนแรกนึกว่าจะล�าบากกว่านี้  

แต่จรงิ ๆ แล้วไม่เลย อยากให้ทกุครวัเรอืนลองท�า ทดลองท�าน้อย ๆ ไม่ต้องท�ามาก 

แค่ลองดู” สนั่น พลแสน อาย ุ57 ปี ประธานแหล่งเรียนรู้ “สวนตาหลวง” 

เกษตรอินทรีย์วิถีไทย ต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บอกถึง

ภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังเปลี่ยนวิธีคิด หันมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทกุวนันีเ้ขาตืน่เช้าขึน้มา มพืีชผกัสวนครวั หมเูห็ดเป็ดไก่ อยูร่ายล้อมบ้าน  

ราวกับซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัว  ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวก็อ่ิมได้  ท�าให้

ครอบครัวมีความสุข  และยังแบ่งปันผักปลอดสารพิษให้เพื่อนบ้านในชุมชน 

ได้อีก

ผักปลอดสารพิษ 
“สวนตาหลวง”
เศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงตัวได้

สนั่น พลแสน
ประธานแหล่งเรียนรู้สวนตาหลวง
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สนั่นเริ่มกลับมาพลิกฟื้นผืนดินท�ากิน  จากที่เต็มไปด้วย  “สารเคมี”  

ค่อยปรบัเปล่ียนมาเป็น “เกษตรอนิทรย์ี” ในปี พ.ศ. 2557 หลงัจากไปตรวจเลอืด 

กบัอนามัยชมุชนแล้วพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีสารพษิตกค้างอยูใ่นเลอืด ท�าให้

เริม่ฉกุคดิว่า ท�าอย่างไรจงึจะลดสารพษิในเลอืดลงได้ จงึหันมาปลกูผกัปลอดสาร

ทุกอย่างที่กินได้ และกินได้อย่างสบายใจในทุกอย่างที่ปลูก
ขณะเดียวกัน  ก็พยายามลดละเลิกการใช้ปุ ๋ยเคมี  หันมาคิดค้น 

พฒันาปุย๋หมกั โดยหาเศษขยะอาหารในชุมชน จนได้ปุย๋สตูรนมสด จากการน�า 
นมโรงเรียนที่เสียแล้วมาหมักเอาไว้ใช้ไล่แมลง  ช่วยเร่งต้น  ดอก  ใบของพืช 
ให้เงางามแข็งแรง โดยไม่ใช้สารเคมีแม้แต่น้อย

“การปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลาดุก  
เพาะเห็ดฟาง เห็ดหอยนางรม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมตามวิถีเศรษฐกิจ 
พอเพียง ทุกวันนี้ผมมีทุกอย่างให้ครอบครัว สามารถอยู่รอดได้ ไม่ว่าเศรษฐกิจ
จะตกต�่าอย่างไร แต่เราก็ยังอยู่ดีกินดี เพราะปลูกผักไว้กินเอง”

ที่สวนตาหลวงจะไม่เน้นการจ�าหน่ายผักปลอดสารเพื่อสร้างรายได้  
แต่ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เอาไว้แบ่งปันกัน 
เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพด ีมีอายุยืนยาว

จากท่ีเคยเป็นเกษตรกรที่รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบงู  ๆ  ปลา  ๆ  
ต้องเดินสายไปดูงานจังหวัดอ่ืนจนรองเท้าสึก  ทุกวันนี้วิทยากรหลายท่าน 
ที่เคยไปศกึษาดูงาน ตา่งแวะเวียนมาศึกษาหาความรู้ที่สวนตาหลวงอยู่เนอืง ๆ

เขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่  9 “เหมือนเป็น
ต�านาน” ถ้าทกุคนอยากเรียนรู้และเข้าใจ ต้องลงมอืท�า ถอืเป็นการวางรากฐาน
ระยะยาว เพื่อให้ลูกหลานของเราเติบโตมีสุขภาพที่ดี มีแหล่งอาหารไว้เก็บกิน 
และแบ่งปันชุมชนได้ไม่รู้จบ
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ถ้ามา  อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  แล้วไม่ได้ลิ้มรสชาต ิ
ไก่ย่างนุม่ ๆ  “วเิชียรบรุ”ี บางที อาจจะยงัมาไม่ถงึ อ�าเภอวเิชยีรบรุ ีจริง ๆ  กไ็ด้

แต่ถ้าอยากเข้าถึงเน้ือสัมผัส  (texture)  แท้ ๆ  ท่ีเป็นตัวตนของ 
อ�าเภอวิเชียรบุรี  แล้วไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ในการไปเยี่ยมชม  
“แหล่งเรียนรู้จริงใจขนมไทย” ต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุรี  จิตวิญญาณ 
แห่งชุมชน กับรสมือท�าขนมสูตร ย่า ยาย 

ป้าทองพูน ม่ันคง วัย 67 ปี  ประธานแหล่งเรียนรู้จริงใจขนมไทย 
เล่าว่า จรงิใจเป็นขนมสูตรใหม่ทีค่ดิค้นและพฒันาโดยกลุม่แม่บ้าน ต�าบลพุเตย 
เป็นไอเดยีปัง ๆ  ทีต่่อยอดมาจากขนมชัน้ แต่ให้รสสัมผสัหอมหวานมนัเข้มข้นกว่า  
เพราะมีไส้ถั่วอยู่ในเนื้อขนม 

ในช่วงแรกที่ทดลองตลาด  ได้รับความสนใจจากชุมชนใกล้เคียง  และ 
ในพื้นที่ห่างไกลออกไป  หลังจาก “เทศบาลต�าบลพุเตย” ให้การสนับสนุน 
จึงเปิดตัวเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ.  2557-2558  และ 
ใช้ชื่อว่า “ขนมจริงใจ” ซึ่งเป็นชื่อบ้าน ๆ ฟังแปลกห ูแต่ก็ช่วยจุดประกายให้
ผู้คนหันมาสนใจ

อร่อยได้ใจ
กับ “จริงใจขนมไทย”

คุณป้าทองพูน มั่นคง
ประธานแหล่งเรียนรู้จริงใจขนมไทย (ซ้ายมือ)

คุณยายอมรรัตน์ เหลืองอุไร
เลขานุการแหล่งเรียนรู้จริงใจขนมไทย (ขวามือ)
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ขนมยอดนิยมของ  “จริงใจขนมไทย”  ได้แก่  ขนมถั่วแปบ ขนมใส่ไส้ 
ขนมกระยาสารท ขนมชั้น ขนมเทียน และลอดช่อง ที่ใหม่สด ท�าวันต่อวัน

“เราท�าขนมได้ทุกอย่าง ขอให้บอกมา” ป้าทองพูนพูดแบบยิ้ม ๆ
ยายอมรรัตน ์ เหลืองอุไร วัย 76 ป ี  เลขานุการแหล่งเรียนรู ้ 

จริงใจขนมไทย  บอกว่า  ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม  54  คน  คิดเป็นจ�านวน  
67  หุ้น  จากการลงขันหุ้นละ  100  บาท  ตั้งแต่รวมกลุ่มกันมาจนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา  14  ปี  (พ.ศ. 2549-2563)  เงินลงหุ้นยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค ์ 
และยังมีก�าไรเหลือกินเหลือเก็บแบ่งปันให้บรรดาสมาชิก และจ่ายค่าแรงกลุ่ม
ที่มาช่วยงาน ได้พอมีกินมีใช้ พอค่ากับข้าว

เป็นอีกอาชีพเล็ก ๆ ในครัวเรือน ส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น

เดมิขนมทีห่น้าตาละม้ายขนมชัน้ชนดินี ้เคยถกูเรยีกขานว่า “ขนมโลเล” 
มาก่อน  โดยไม่รู้เหตุผลที่มาว่าใครเป็นคนต้นคิดชื่อนี้  ฟังเผิน  ๆ เหมือนกับ 
ขนมคนหลายใจ เพราะไม่รู้จะเลือกทางไหนดี จึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าขนมจริงใจ

ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา “ขนมจรงิใจ” จงึเป็นหนึง่ในภาพจ�าของต�าบลพเุตย 
ที่ผู ้คนทั่วทุกภาคต่างมาเยี่ยมชม  มาลองชิม  และมาเรียนรู ้หัดท�าขนม 
ชื่อเป็นมงคลของชุมชนแห่งนี้

นอกจากขนมจริงใจของกลุ่มแม่บ้าน  ต�าบลพุเตยแล้ว  รสมือท�าขนม
ประเภทอื่น ๆ   ของบรรดาคุณย่าคุณยายก็อร่อยไม่แพ้ใคร  จนได้รับออเดอร์
จ�านวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ทัง้งานบญุ งานบวช งานสารท และงานตรษุไทย 
ตรษุจนี สมาชกิในกลุม่ต่างเร่งท�าขนมส่งลกูค้า จนไม่มเีวลาเปิดดูละครโทรทศัน์รีรัน
อย่างที่เคยเป็น
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หลังจากเข้ารบัฝึกอบรมอาชพีกับเทศบาลต�าบลพเุตย อ�าเภอวเิชยีรบรุ ี
จังหวัดเพชรบูรณ์  ในปี  พ.ศ.  2556  สุรินทร์ นาโพธ์ิ วัย  44  ปี  ประธาน 
แหล่งเรยีนรูก้ลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสือ่กกพุเตย กร็วมกลุม่กบัเพือ่นอกี 2 คนคอื  
รุง่นภา ทากดูเรอื วยั  51  ปี  รองประธานแหล่งเรยีนรูฯ้  และ  หนอย โคตรก�า้พี้ 
วัย 63 ป ีประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ฯ

จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรกร  โดยรวมตัวกันแบบหลวม  ๆ 
ในปี  พ.ศ.  2556-2557  และประกาศรวมตัวอย่างเป็นทางการ  ภายหลัง 
ได้งบประมาณสนับสนุนกี่เหล็กส�าหรับทอเสื่อกกจ�านวน 9 ตัว จาก “เทศบาล
ต�าบลพุเตย” ในปี พ.ศ. 2559 

จากเดมิทีท่างเทศบาลต�าบลพเุตยจดัซือ้ เพือ่แจกจ่ายสร้างอาชพีให้กับ
ชุมชนทั้ง 9 แห่งในเขตเทศบาลฯ แต่หมู่อื่น ๆ  ไม่มีความถนัดในการใช้กี่เหล็ก
ทอเสื่อกก  เทศบาลฯ จึงยกให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากหมู่  1 น�าไปส่งเสริม
การเรียนรู้และฝึกอาชีพทั้งหมด

“เสื่อกกพุเตย” 
ศูนย์เรียนรู้ความรัก
และสามัคคีในชุมชน

สุรินทร์ นาโพธิ์
ประธานแหล่งเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสื่อกกพุเตย (กลาง)

รุ่งนภา ทากูดเรือ
รองประธานแหล่งเรียนรู้ฯ (ซ้าย)

หนอย โคตรก�้าพี้
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ฯ (ขวา)
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2. ขนาดหน้ากว้าง 70 เซนติเมตร ออกแบบเป็นลายลูกแก้ว  และ 
ลายขิด โดยประยุกต์มาจากลายผ้าถุง ราคาขายเมตรละ 100 บาท

3. ขนาดหน้ากว้าง 75 เซนติเมตร ความยาวไม่จ�ากัด  แล้วแต ่
ลูกค้าสั่ง เป็นเส่ือกกทอยาวชิ้นเดียวส�าหรับใช้ในงานบุญ  ราคาขายเมตรละ 
150 บาท

“ต้นกกที่เป็นวัตถุดิบ เราปลูกเองได้ หรือไปตัดกกโบราณที่ขึ้น 
ตามชายคลองเอา เอามาจักเป็นเส้น ตากแดด 20 วัน จากสีเขียวสด 
กลายเป็นสีขาวก็พร้อมใช้งานได้ หรือบางช่วงถ้ามีค�าสั่งซื้อเข้ามามากจริง ๆ   
เราก็สามารถไปซื้อที่ตลาด อ�าเภอวิเชียรบุรี ราคาขายกิโลกรัมละ 40-60 บาท 
แล้วแต่ขนาด” สุรินทร์เล่า

อาชีพทอเสื่อกกเป็นงานท่ีท�าได้เรื่อย ๆ   ใช้เวลาว่างหลังท�านาท�าไร่  
โดยเบ้ืองหลังความส�าเร็จท่ีแท้จริงไม่ได้มาจากการสร้างรายได้  แต่มาจาก 
การรวมกลุ่ม  เรียนรู้การบริหารจัดการ  และส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ในชุมชน 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก  ผ่านการรับรอง  “มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์”  ซึ่งสร้างขวัญและก�าลังใจ 
ให้กับบรรดากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ไม่น้อย

โดยในกลุ่มจะแบ่งกันทอเสื่อกกพุเตย 3 ประเภทคือ 
1. ขนาดหน้ากว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 2 เมตร ส�าหรับแปรรูป

เป็นกระเป๋า  แฟ้มเอกสาร  และกล่องกระดาษทิชชู  โดยมีผู ้ผลิตมารับซ้ือ 
ไปอีกทอดหนึ่ง ราคาขายเมตรละ 200 บาท
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นบัวนัเกษตรปลอดภยักลายเป็นกระแสหลกัส�าหรบัคนท่ีใส่ใจเรือ่งสขุภาพ 
แม้ว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะยงัไม่ได้เปลีย่นแบบทันทีทันใด เพราะราคาจ�าหน่าย
พชืผักเกษตรปลอดภยั ยงัสงูกว่าเกษตรสารเคมอียูม่าก แต่การทีเ่กษตรกรบางกลุม่ 
เริ่มหันมาปลูกพืชผักโดยใช ้ “เกษตรปลอดภัย”  แทน “เกษตรเคมี”  มากขึ้น  
กช่็วยเพิม่ความเชือ่มัน่ให้กบักลุม่เกษตรกรบางกลุม่ ทีย่งัยดึตดิกบัการใช้สารเคม ี

ฐิติรัตน์ พรมนอก วัย  39  ปี  young  smart  farmer  กลุ่มเกษตร
ปลอดภัย ต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์จากมนุษย์เงินเดือน
ที่ใช้ชีวิตในสังคมเมือง  ถึงจุดหนึ่งเมื่อชีวิตเปลี่ยน  เธอก็ได้ตระหนักว่า 
การท�าเกษตรไม่ใช่เร่ืองล�าบากยากเย็นเกินไป  และการพลิกฟื ้นหน้าดิน 
ที่อัดแน่นไปด้วยสารเคมี  เปิดทางให้ดินและพืชได้หายใจด้วยหน้ากากเกษตร
ปลอดภัยบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

“คนทัว่ไปมกัจะคิดว่าเกษตรปลอดภัยท�าไม่ได้ ถ้าเราเลอืกท่ีจะเรยีนรู้
และอยู ่กับมัน ถึงวันหนึ่งเราก็จะท�าได้ ไม่จ�าเป็นต้องมีเงินแสนเงินล้าน 
ถึงค่อยคิดท�าเกษตรปลอดภัย สามารถเริ่มต้นท�าได้เลยตอนนี้”

“เกษตรปลอดภัย” 
ท�าได้ท�าเลยไม่ต้องรอ

ฐิติรัตน์ พรมนอก
young smart farmer กลุ่มเกษตรปลอดภัย (นั่งซ้ายสุด)
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ไชยา พึ่งแก้ว วัย 47 ปี  ประธานกลุ ่มเกษตรปลอดภัย  เสริมว่า  
ตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักส่งไปขาย  
มาระยะหลังจึงเล่ียงมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ  และปุ๋ยจุลินทรีย์ทดแทน ท�าให้สุขภาพ 
เริม่ดขีึน้ และว่าทุกวันนีเ้รามกัจะเหน็ผกัสวย ๆ  วางขายอยูเ่ตม็ชัน้ แต่ชาวบ้าน 
ไม่มีทางซื้อกิน เพราะเป็นผักอาบยาในทุกขั้นตอนการผลิต 

เกษตรปลอดภัยคอืการเพาะปลกูโดยใช้สารเคมท่ีีจ�าเป็นและเกบ็เกีย่ว
ในระยะปลอดภยั แม้จะไม่ได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า แต่กส็ร้างความสขุใจ
ให้ทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคได้มีคุณภาพชีวิตดี  ๆ  ได้ซื้อขายและเห็นหน้ากันไป 
นาน ๆ

ไชยา พึ่งแก้ว
ประธานกลุ่มเกษตรปลอดภัย (ขวาสุด)

แนวคิดวิถีเก่าคือ  การปลูกพืชผักถ้าไม่ใช้สารเคมี  ผลผลิตจะไม่ดี  
ไม่คุ้มค่าการลงทุน  แต่แนวคิดวิถีใหม่คือ  การปลูกพืชผักโดยใช้สารเคมีเท่าที่
จ�าเป็น ผลผลิตอาจไม่ดีมาก แต่คุ้มค่ากับสุขภาพและการลงทุนระยะยาว

เรื่องที่น่าเจ็บปวดคือ  มีเกษตรกรจ�านวนไม่น้อยท่ีปลูกพืชผักขาย 
แต่ถึงเวลาท�าอาหารกินเองกลับมาซ้ือคะน้ามีรูจากสวนเกษตรปลอดภัย 
ฐิติรัตน์ถามว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง  ที่เกษตรกรจะปลูกในสิ่งที่ตัวเองกิน 
และขายคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ซื้อ

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรปลอดภัย  สามารถรวมตัวผู้ที่มีแนวคิดเดียวกัน 
ได้  25 คน บางรายก็เริ่มปลูกผักปลอดภัยไว้กินเอง  ไม่ได้เน้นขาย หลายราย 
ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP (Good Agricultural Practice การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี  หรือระบบการผลิตท่ีดี) และอีก  6-7  ราย อยู่ระหว่าง 
พัฒนาตัวเองไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  PGS (Participatory  Guarantee  
Systems ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม)
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หลังได้รับมอบ “กี่กระตุก” จากเทศบาลต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุร ี
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 9 ตัว แหล่งเรียนรู ้“แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มทอผ้า 
กี่กระตุก” ก็รวมตัวกันอย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ.  2559  มีสมาชิกในช่วง 
เริ่มต้น 21 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 28 คน

โดยหลังจากฝึกฝนเรยีนรูจ้นช�านาญ กเ็ริม่หดัทอผ้าห่มลายขดิ ลายสอง 
ลายสี่ตะกอ  และพัฒนาลายลูกแก้วให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนพุเตย 
โดยแบ่งงานกนัท�าระหว่างการทอผ้าถงุมดัหมี ่ทอผ้าขาวม้า และการทอเสือ่กก

“ตลาดเสือ่กกมแีม่บ้านเกษตรกรท�ากนัเยอะ เราเลยพยายามหนมีาทอ
ผ้าถุงมัดหมี่ โดยใช้ลวดลายลูกแก้วเป็นลายเฉพาะของเราเอง เพื่อสร้าง 
ความแตกต่าง ซึ่งตลาดตอบรับดีพอสมควร โดยเราขายผ้าถุงมัดหมี่  
หน้ากว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร ในราคา 600-1,000 บาท และ 
ผ้าขาวม้า หน้ากว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร เย็บชายผ้าพร้อมใช้งาน  
ในราคาผืนละ 200 บาท” สุรินทร์ นาโพธิ ์ประธานแหล่งเรียนรู้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรทอผ้าพุเตย กล่าว

“ทอผ้ากี่กระตุก”
สร้างลายใหม่
เอกลักษณ์ชุมชน

สุรินทร์ นาโพธิ์
ประธานแหล่งเรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพุเตย
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เราได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากส�านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้ง ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าขาวม้า และ
ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 

มองว่าโอกาสที่เราจะขยายตลาดจะมีมากขึ้น สิ่งส�าคัญที่สุด ไม่ใช ่
การเพิ่มรายได้ แต่เป็นการได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อน ๆ  ในชุมชน เพราะ 
การทอผ้าเป็นอาชพีเสรมิหลงัท�าสวนท�าไร่ เป็นงานทีท่�าได้เรือ่ย ๆ  ถ้ามเีวลาว่าง”

สุรินทร์ย�้าว่า “การทอผ้าเป็นศิลปะแห่งภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่า  
คนรุ่นใหม่และรุ่นถัดไปควรอนุรักษ์สืบสานต่อ การมารวมกลุ่มของแม่บ้าน
เกษตรกร นอกจากส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดใีนชมุชนแล้ว ยงัเป็นแหล่งเรยีนรู ้
ส�าคัญที่พร้อมถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ และส�าหรับทุกคนที่สนใจเรียนรู้”

นอกเหนือจากลายลูกแก้วที่ เป ็นเอกลักษณ์ของชาวพุเตยแล้ว 
กลุม่แม่บ้านเกษตรกร ได้ศกึษาลวดลายใหม่ ๆ  ทีเ่ป็นของชุมชนท้องถิน่อยูเ่สมอ 
ตวัอย่างเช่น ลายพญานาคทีป่ระดบัในงานประเพณบีญุบัง้ไฟพเุตย ลายต้นเตย  
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ�าต�าบล  และลายน�้าพุ  ท่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
บ่อน�้าพุร้อนอันลือชื่อของพุเตย

“เราพยายามระดมความคิดของคนในชุมชน มาช่วยกันออกแบบ 
อัตลักษณ์ของต�าบล สร้างการมีส่วนร่วม น�าจุดแข็งของแต่ละแหล่งเรียนรู ้
มาผสานพลงักนั ตวัอย่างเช่น วานให้กลุม่ฮักบัง้ไฟช่วยออกแบบลายพญานาคให้ 
เพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับการทอผ้ามัดหมี่ 
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“หน้าแล้งท�าสวน หน้าฝนท�านา มีเวลาว่างท�าแคร่”  ส�าหรับ  
“แหล่งเรียนรู้แคร่ไม้ไผ่” แล้ว  ความสุขของคนกลุ่มนี้มีขนาดกว้างคูณยาว 
คูณสูง  90X200X50  ซม.  เป็นพื้นท่ีเล็ก ๆ   ส�าหรับไว้เอนกาย  ไว้นั่งคุยกัน  
ท�าให้วิถีชีวิตได้กินอิ่มนอนอุ่น  ได้ใช้เวลาอยู ่กับครอบครัว  และใช้ชีวิต 
อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิด

จันทร์เพ็ญ หาญรัก ประธานแหล่งเรียนรู้แคร่ไม้ไผ่  ต�าบลพุเตย  
อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตัดสินใจใช้เวลาว่างหลังท�านา  มาเรียน 
ท�าแคร่ไม้ไผ่กับสหกรณ์ต�าบลพุเตย  โดยเทศบาลต�าบลพุเตยและสหกรณ์ 
พเุตย ลงขนัออกค่าใช้จ่ายอบรมและอาหารกลางวนั ให้กบับรรดาสมาชกิท่ีสนใจ 
ฝึกอบรม

รุ่นที่เธอมาเรียนมีกลุ่มแม่บ้านต�าบลพุเตยและต่างต�าบล  มาเรียน 
รวมกัน 8-9 คน ช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 เรียน 2 วันก็จบหลักสูตร หลังจากนั้น 
ไม่นานเธอและเพื่อน ๆ   แม่บ้านก็รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพท�าแคร่ไม้ไผ ่
และโซฟาไม้ไผ่ เป็นรายได้เสริมหลังว่างเว้นจากการท�านาท�าสวน

“แคร่ไม้ไผ่” 
ความสุขสร้างรายได้

จันทร์เพ็ญ หาญรัก 
ประธานแหล่งเรียนรู้แคร่ไม้ไผ่
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เธอบอกว่า  ท่ีไม่ตั้งราคาสูง  เพราะชาวบ้านไม่มีเงินซื้อ  เลยตั้งราคา 
เอาแค่พอขายได้  ค่าแรงแทบไม่ได้คิดกัน  เพราะตั้งใจท�าให้สุดฝีมือ  และว่า 
ส่ิงที่ได้กลับมามีค่ามากกว่าเงินทอง คือการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัว
และคนในชุมชน

อีกเหตุผลหนึ่งคือ  แคร่ไม้ไผ่กับโซฟาไม้ไผ่  เป็นสินค้าขนาดใหญ่  
ไม่สามารถส่งไปขายไกล ๆ  ได้ ทางกลุม่จดัส่งให้ถงึบ้านเฉพาะในชมุชนคนพเุตย
เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ต้องขนส่งเองจากแหล่งผลิต ปัจจุบันเปิดช่องทางขาย
ผ่านเฟซบุ๊ก  ท�าให้มีค�าสั่งซื้อหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ  จนผลิตแทบไม่ทัน 
เนื่องจากเป็นงานแฮนด์เมด และวัสดุไม้ไผ่ในชุมชนเริ่มหายาก จนต้องออกไป
หาซื้อในพื้นที่ห่างไกล

หากได้เห็นชิ้นงานแล้ว  จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจในการท�างานของกลุ่ม 
ที่บอกว่า “แม้จะเหนื่อย แต่สุขใจ”

“มีรายได้พออยู่ได้ ดีกว่านั่งเฉย ๆ  ช่วยกันท�างานเป็นกลุ่ม พูดคุยเฮฮา
กันไป เลี้ยงหลานไป มีรายได้ มีความสุขดี”

กว่าจะได้เป็นแคร่ไม้ไผ่สวยงาม ขวญัใจบรรดาร้านจุม่แซ่บ และผูส้นใจ 
ทั่วไป  กลุ ่มแม่บ้านมือใหม่หัวใจหัดสานแคร่กลุ ่มน้ี  ต้องลองผิดลองถูก  
ถูกไม้ไผ่บาดมือมานับครั้งไม่ถ้วน

“ท�าใหม่ ๆ  เราตัง้ราคาขายเพียง 380 บาท เพราะยงัไม่มัน่ใจฝีมอืตวัเอง 
ไม่กล้าตั้งราคาสูง กลุ่มของพวกเรามาตรฐานสูง ไม่เน้ียบ ไม่ผ่าน เพราะเรา 
สานละเอียด แข็งแรง ทนทาน อยู่ได้นานกว่าจะพัง ถ้ารักษาดี ๆ  ไม่เอาไป 
ตากแดดตากฝน” จันทร์เพ็ญเล่า

ทุกวันนี้พอมีฝีมือโดดเด่นไม่อายใคร ทางกลุ่มฯ จึงขยับราคาขายจาก 
380 บาท ขึ้นมาเป็น 500 บาท และโซฟาไม้ไผ่ตัวละ 450 บาท ถ้าซื้อโซฟา 
ยกชุด 5 ตัวพร้อมโต๊ะวางตรงกลาง ขายเพียงชุดละ 900 บาท ถึงจะปรับราคา
เพิม่ขึน้ตามมาตรฐานงานคุณภาพกแ็ล้ว แต่ต้องยอมรับว่าเป็นราคาเฟอร์นเิจอร์
จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ถูกจริง ๆ 
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บางคนอาจจะชื่นชอบและจดจ่อกับเทศกาลแห่งความสุขในช่วง 
ขึ้นปีใหม่ แต่ส�าหรับชุมชนคนพุเตยแล้ว ไม่มีอะไรจะสนุกสนานและน่าตื่นเต้น
เท่ากับ “เทศกาลงานบุญบั้งไฟพุเตย” อีกแล้ว  เพราะการจัดงานเทศกาล 
ของที่นี่ยิ่งใหญ่อลังการ ยิ่งกว่าถิ่นก�าเนิดบั้งไฟอีสานเสียอีก

งานบุญบั้งไฟ  ต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  
เป็นการไหลบ่าทางวัฒนธรรมของผู้คนภาคอีสานที่อพยพแหล่งท�ากินขยับมา 
ด้านข้างอยู่ภาคกลางตอนบน  โดยเฉพาะต�าบลพุเตยเป็นท่ีราบลุ่ม  ผืนดิน 
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 

ไม่เพียงแต่  “ความงอกงาม”  ของพืชผล  จากดินด�าน�้าชุ ่ม  แต่  
“ความงดงาม” ของประเพณี ก็แตกหน่อผลิใบ จนฝังรากลึก

ทองพูน ศิลานา วัย 69 ปี ประธานแหล่งเรียนรู้ฮักบั้งไฟ ต�าบลพุเตย  
อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  บอกเล่าถึงท่ีมาของฮักบั้งไฟพุเตยว่า 
งานบุญบั้งไฟเกิดขึ้นครั้งแรกในปี  พ.ศ.  2500 ท�าถวายเจ้าพ่อพุเตย  ซึ่งตั้งอยู่ 
บริเวณสวนสาธารณะพุเตยในปัจจุบันนี้  จุดประสงค์ก็เพื่อบวงสรวงขอให ้
อยูเ่ยน็เป็นสขุ ปลอดไข้ป่า (ไข้มาลาเรยี) และขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดกูาล

“ฮักบั้งไฟ” 
สบืสานภูมิปัญญาอสีาน
ที่พุเตย

ทองพูน ศิลานา
ประธานแหล่งเรียนรู้ฮักบั้งไฟ
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จากบั้งไฟล�าเล็ก ๆ   บ้องแรกขนาดเท่าหัวนิ้วมือ  ผ่านไปหลายสิบปี  
ทุกวันน้ีกลุ่มฮักบั้งไฟสามารถผลิตบั้งไฟความยาวขนาด  24  เมตร  ขนใส่รถ  
6 ล้อเอาไปแห่ทั่วเมือง กลายเป็นเทศกาลขึ้นชื่อประจ�าปีของต�าบลพุเตย

เบือ้งหลังความส�าเรจ็ของบัง้ไฟพเุตย มาจากความเชือ่และแรงกายแรงใจ
ไม่มีหยุดของคน 3 กลุ่มคือ คุ้มผาแดง คุ้ม พ.พัฒนา และคุ้มรวมญาติ ที่เป็น
ก�าลังหลักขับเคลื่อนเทศกาลงานบุญน้ี  ให้อยู่คู่กับวิถีแบบไทย ๆ   และถือเป็น
ความภาคภูมิใจร่วมกันของคนพุเตย

บั้งไฟแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ “บั้งไฟจุด” น�้าหนัก 1 กิโลกรัม
ขึ้นไป กับ “บั้งไฟเอ้” ยาวสุดตอนนี ้24 เมตร เป็นบั้งไฟประยุกต์ เน้นสวยงาม 
จัดขบวนแห่แต่จุดไม่ได้ เอาไว้โชว์อย่างเดียว

กลุม่ฮักบัง้ไฟยกระดบัเป็นกลุม่คุ้มตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542-2543 เป็นต้นมา  
และเทศบาลต�าบลพุเตยส่งไปดูงานท�าบั้งไฟท่ีแหล่งใหญ่  จังหวัดยโสธร  
แล้วกลบัมาพฒันาต่อยอดจนได้ลายบัง้ไฟประจ�าถ่ินของตวัเองคอื “ลายสกัตา”  
เป็นลวดลายที่โดดเด่นเพราะนูนขึ้นมาเป็นสามมิติ  จนหน่วยงานราชการ 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ต่างมาศึกษาดูงาน ศึกษาวิธีแกะลาย
เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้

“เราไม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้เพียงแค่ศิลปะการออกแบบบั้งไฟ  
แต่เราสอนวิธีคิดในโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม มาเรียนรู้โครงสร้างรถแห่  
รถบุปผชาติ จะจัดอย่างไร จะเอาโครงสร้างท่ีสามารถรับน�้าหนักได้มาก ๆ  
ไปวางอยูบ่นรถปิกอพัได้อย่างไร โครงสร้างเป็นตวัส�าคญั ถ้าเราจะจดัวางบษุบก 
5-6 หลงั จะท�าอย่างไรให้อยูบ่นโครงสร้างบัง้ไฟเดยีวกนัได้ น่ีคอืศาสตร์และศลิป์
ที่ซ่อนอยู่ในงานบุญบั้งไฟพุเตย” ทองพูนบอกเคล็ดไม่ลับของความส�าเร็จ

ทุกวันนี้งานเทศกาลบั้งไฟพุเตย  คือหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของ 
คนอีสาน ที่ฝังแน่นอยู่ในลมหายใจ ไม่ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ภาคไหน
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“ที่อื่นต่างพากันอิจฉา ซ่อมบ้านยังไงไม่มีค่าแรง”
“คนดูงานต่างสงสัย ท�าไมถึงท�าได้”
“แล้วท�าไมถึงท�า โดยที่ไม่ได้อะไร”
ฯลฯ
หลากค�าถามและหลายค�าตอบ  ท่ีน�าไปสู่ค�าจ�ากัดความง่าย ๆ   เพียง 

ค�าเดียวคือ “ท�าด้วยใจ”
“จติอาสาพเุตย” เป็นประเพณเีก่าแก่ท่ีสบืทอดกนัมาช้านานในชมุชน

พุเตย  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2500  จากรุ่นสู่รุ่นของกลุ่มคนอีสานท่ีมาพลิกฟื้นไร่นา 
อยู่ที่พุเตย และตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ชั่วชีวิต 

จากความร่วมแรงร่วมใจในงานบญุทีแ่ผ่ขยายไปถงึกจิกรรมแห่งการให้ 
จนกลายเป็นบรรทดัฐานทีร่บัรูโ้ดยทัว่กนัว่า ส�าหรบัจติอาสาพเุตยแล้ว ไม่ต้องร้องขอ 
ไม่ต้องมค่ีาจ้าง ทกุคนรู้หน้าท่ี ไปด้วยใจ และตัง้ใจท�างานสบืสานประเพณี จนกว่า
จะไม่มีแรงท�า

“จิตอาสาพุเตย”
น�้าใจแห่งการให้และให้
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เหมือนเดิมคือ  เอาแรงไปช่วย  ไม่เรียกร้องเงินทอง  แบ่งหน้าที่กันชัดเจน  
โดยผู้หญิงจะอยู่ช่วยงานครัว  เสิร์ฟอาหาร  ล้างจาน  อยู่ช่วยโต๊ะลงทะเบียน 
ขณะที่ผู้ชายก็ท�างานใช้แรง กางเต็นท์ ยกเก้าอี้ จัดโต๊ะ และงานสารพัดอย่าง
แล้วแต่เจ้าภาพจะร้องขอ

“เราช่วยงานด้วย บางงานกใ็ส่ซองด้วย เหมือนไปท�าบญุ เป็นประเพณ”ี 
สมนึก ครแสง ตัวแทนจิตอาสาซ่อมแซมบ้าน วัย 62 ป ีและ ลักขณา บุตรี 
วัย 47 ปี ตัวแทนจิตอาสางานบุญ ผลัดกันเล่า

สูงกว่า  “ราคา”  ค่าแรง  ท่ีมีเพดานจ�ากัด  คือ  “ค่าของการให้” 
ที่ไม่มีที่ส้ินสุด  โดยเฉพาะการเก็บออมบุญ  โดยใช้แรงกายแรงใจด้วยแล้ว  คือ 
ความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ที่ได้แต้มบุญทันท ีไม่ต้องรอชาติหน้า

บุญหลา ปะตาทะยัง  วัย  64  ปี  ประธานแหล่งเรียนรู้จิตอาสาพุเตย  
(จติอาสางานบญุและซ่อมแซมบ้าน) เล่าว่า กลุม่จิตอาสางานบญุและซ่อมแซม
บ้าน เริม่รวมตวักนัเป็นกลุม่เป็นก้อนในปี พ.ศ. 2553-2554 จากการทีช่าวบ้าน 
ที่ด้อยโอกาสในพื้นท่ีและกลุ่มคนทุพพลภาพ  ไปร้องทุกข์กับเทศบาลต�าบลพุ
เตย ขอให้มาช่วยซ่อมแซมบ้านที่ผุพัง หรือเสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้ 

เทศบาลต�าบลพุเตยจึงจัดสรรงบส่วนหนึ่ง  ในวงเงินหลังละไม่เกิน 
20,000  บาท  ส�าหรับเป็นค่าวัสดุอย่างเดียว  ไม่มีค่าแรง  และค่าเบี้ยเลี้ยง  
โดยผูกขาประจ�ากับกลุ่มจิตอาสาพุเตย  ซ่ึงท่ีผ่านมามีงานเรียกใช้บริการ 
ไม่ต�า่กว่าปีละ 10 หลงั เฉลีย่ง่าย ๆ  คอื มงีานออมบุญและซ่อมแซมบ้านให้ท�ากนั 
เกอืบทุกเดอืน เดอืนไหนไม่มงีานกแ็ยกย้ายกนัไปท�างานตามความถนดัของตน

“เราจะมีไลน์กลุ่มจิตอาสาพุเตย ใครว่างก็มา แล้วประเมินหน้างาน 
ว่าบ้านแต่ละหลังขาดเหลืออะไร หลังคารั่ว ห้องน�้าไม่ดี พื้นบ้านไม่สะดวกกับ
ความเป็นอยู่ เราก็จะซ่อมแซมให้ ใช้เวลาท�าแต่ละหลัง 3-4 วัน ใช้แรงงาน 
จิตอาสา 7-8 คน บางวันก็เฮโลกันมา 10 คน”

ในส ่วนของกิจกรรมงานบุญ  ทั้ งงานบวช  งานแต ่ง  งานศพ  
งานตามประเพณีเทศกาล  จะแบ่งหน้าที่กันท�าในกลุ่มสมาชิก  โดยคอนเซ็ปต์

บุญหลา ปะตาทะยัง
ประธานแหล่งเรียนรู้จิตอาสาพุเตย (จิตอาสางานบุญและซ่อมแซมบ้าน)
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คงไม่ง่ายนักที่วันดีคืนดี “เทศบาลต�าบล”  สักแห่งหนึ่งจะลุกขึ้นมา 
ท�าสปา  เพราะดูเป็นเรื่องไกลตัว  ทว่าหลายคนที่เคยใช้บริการ “พุเตยสปา” 
บริเวณจุดพักรถสวนสาธารณะพุเตย  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  คงประหลาดใจ 
ไม่น้อย ทีส่ถานทีง่ดงาม สะอาดสะอ้าน บรกิารประทบัใจ สปาแห่งนีบ้รหิารงาน
โดยเทศบาลต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ ์ ไม่ใช่ของเอกชน 
อย่างที่คิดแต่แรก

สุวินรัตน์ ศรีวรเทพ พนักงานต้อนรับ  พุเตยสปา  และลูกจ้าง 
เทศบาลต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ บอกว่า  เหตุผลหลัก 
ที่ท�าให้พุเตยสปาติดตลาด มาจากความพร้อมทางด้านท�าเล ที่เป็นแหล่งน�า้แร่
ตามธรรมชาติ  ระดับอุณหภูมิ  30-35  องศา  และศักยภาพของคน  ที่ท�าให้  
ต�าบลพุเตย ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน 

แม้แต่จังหวัดทางใต้ท่ีมีบ่อน�้าพุร้อนเป็นของตัวเอง  ยังต้องมาศึกษา 
ดูงาน  และทึ่งกับการบริหารจัดการของเทศบาลต�าบลพุเตย  จนต้องยกนิ้วให้

 “พุเตยสปา” 
โดดเด่น อินเทรนด์
ประทับใจ

สุวินรัตน์ ศรีวรเทพ 
พนักงานต้อนรับ พุเตยสปา
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เทศบาลต�าบลพุเตย  บริหารส่วนผสมระหว่างการสร้างกิจการ 
โดยไม่เล็งเลิศผลก�าไร กับการจ้างงานผู้สูงอายุให้เลี้ยงดูตัวเองได ้ผสานเข้ากับ
วิสัยทัศน์ของผู้น�า จินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย อย่างลงตัว 
ท�าให้ได้รับผลตอบรับที่ดี  จนได้รับการยกย่องว่าเป็น  “สปาท้องถิ่นแห่งแรก” 
ที่ปกครองโดยการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 

เรียกว่าเป็น  “เพชรน�้างาม”  อีกเม็ดของเทศบาลต�าบลพุเตย  ก็คง 
ไม่ผิดนัก

“พุเตยสปา” เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 นับเนื่องถึงปัจจุบัน 
มอีาย ุ14 ปีเตม็ จากจดุเริม่ต้นทีเ่ทศบาลต�าบลพเุตย ท�าเรือ่งของบประมาณจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยกระดับต�าบลพุเตยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ให้มีศักยภาพโดดเด่นขึ้น  สถานที่อันทรงคุณค่า
แห่งนี้ ไม่เคยท�าให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวผิดหวัง

จินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย (ซ้ายสุด)
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“พุเตยสปาก�าไรไม่เยอะ แต่เราสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นหลายอย่าง  
ผลตอบรับดีมาก มีคนมาขอดูงานทั้งปี เรียกว่าเป็นหน้าตาของพุเตย  
ใคร ๆ  ก็อยากแวะพัก ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่น”

ปัจจุบันพุเตยสปามีเจ้าหน้าที่ประจ�าและพนักงานนวดรวมกัน  8  คน 
ทุกคนต่างมีอายุงานเกิน  10  ปี  บางคนท�างานกับพุเตยสปามาตั้งแต่ก่อตั้ง 
มพีนกังานอายนุ้อยทีส่ดุคอื 46 ปี และอายมุากทีส่ดุ 65 ปี ทกุคนมรีายได้ต่อเดอืน
ไม่น้อยกว่า 8,000-9,000 บาท และรายได้จะขยบัเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงเทศกาลเป็น 
9,000-12,000  บาท  ถือเป็นแรงงานมีทักษะที่สามารถท�างานไปได้เร่ือย ๆ   
แม้จะสูงวัย

พุเตยสปาวางต�าแหน่งทางการตลาด  เป็นสปานวดเพื่อการผ่อนคลาย 
ไม่เน้นนวดเพื่อการรักษา  ค่าบริการต่อคอร์ส  380  บาท  แบ่งค่าตอบแทน
ระหว่างเทศบาลต�าบลพุเตยกับพนักงานนวด  ตามโครงสร้างที่ก�าหนด  ซึ่งมี
ตั้งแต่ 40 : 60, 50 : 50 และ 70 : 30 แยกประเภทตามการนวด

อีกศักยภาพท่ีโดดเด่นของพุเตยสปาคือ  ตั้งอยู่ในท�าเลสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่  มีฟิตเนสอยู่ใกล้ ๆ  มีบรรยากาศร่มรื่นชวนให้เยี่ยมเยือน  และ 
เหนืออื่นใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน 

ไม่ต้องทิ้งครอบครัวไปไหน
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“เซปักตะกร้อ” เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เป็นอย่างมาก เพราะเล่นง่าย ใช้คนน้อย แถมอุปกรณ์ก็ราคาถูก

อุปกรณ์ ปิติสม ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ แหล่งเรียนรู ้“เซปักตะกร้อ” 
ต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  บอกว่าเป็นกีฬาชิล ๆ   
ง่าย ๆ   เหมาะส�าหรับคนงบน้อย  และถ้ามีฝีมือเข้าตากรรมการก็สามารถ 
สร้างรายได้เสริมจากการเดินสายแข่ง มีให้เก็บให้กินได้เรื่อย ๆ

แหล่งเรียนรู้แห่งนี้  เป็นศูนย์การเรียนรู้ใหม่ถอดด้าม  เพิ่งเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการเมื่อต้นปี  พ.ศ. 2563  ที่ผ่านมา  หลังไปแข่งขันแล้วได้รางวัล  
ทางเทศบาลต�าบลพุเตยจึงยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนและ 
ผู้สนใจทั่วไปที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้

ปัจจุบัน  “เซปักตะกร้อ”  อยู่ในความดูแลของ  เทศบาลต�าบลพุเตย 
จัดหาอุปกรณ์ สนามในร่ม ค่าไฟ รถรับส่งเดินทางไปแข่งขันต่างจังหวัด และ
ค่าเบี้ยเลี้ยงครูฝึกสอนเดือนละ 3,000 บาท

“เซปักตะกร้อ” 
กีฬาชิล ๆ  
แต่เข้าตากรรมการ

อุปกรณ์ ปิติสม 
ผู้ฝึกสอน

กีฬาเซปักตะกร้อ 
(ขวามือ)
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“สมาชิกในทีมมี 30 คน ระดับรุ ่นเยาวชนชาย อายุ 11-12 ป ี
และรุ่นผู้ใหญ่ชาย 50 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 56 ปี รวมถึงทีมหญิง อายุ 16-17 ปี 
จ�านวน 6 คน เด็กส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา เราส่งทีมไปแข่ง 
สร้างประสบการณ์ ได้รางวัลมาครบทุกประเภท ทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง”

อุปกรณ์บอกว่า  เซปักตะกร้อเป็นกีฬาต้นทุนต�่า  แต่สามารถใช้เป็น
ใบเบิกทางขอทุนเรียนฟรีในระดับอุดมศึกษา  และเพิ่มโอกาสการได้งาน 
ในรัฐวิสาหกิจและเอกชนช้ันน�า  ท่ีหันมาสนับสนุนกีฬาชนิดนี้อย่างจริงจัง 
ดังน้ันเยาวชนที่สนใจเรียนรู้  จะต้องตั้งใจจริง  และทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อม  
เพราะโอกาสมาถึงเราวันไหนก็ได้

“ไม่มอีะไรได้มา โดยไม่พยายาม เซปักตะกร้อเป็นอกีหนึง่ในกฬีาสร้างคน 
สร้างอาชีพ ท�าให้สุขภาพแขง็แรง และห่างไกลยาเสพตดิ” ผูฝึ้กสอนเซปักตะกร้อ
กล่าวสรุป

เป้าหมายหลักของการสร้างแหล่งเรยีนรูส้�าหรบักีฬาชนดินีค้อื ต้องการ
ให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย 
การออกก�าลังกาย  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ  โดยจะฝึกซ้อมทุกวัน  
ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. และเพิ่มเป็นสองรอบส�าหรับวันหยุด ตั้งแต่เวลา  
07.00-10.00 น.  และเวลา  17.00-20.00 น.  เพื่อเตรียมความพร้อมไว้เสมอ 
กับการแข่งขันจริง
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ใครเลยจะคิดว่า  ลูกเหล็กกลม ๆ   ลูกเล็ก ๆ   แค่โยนออกไปข้างหน้า 
ก็เหมือนกับการฝากอนาคตไว้กับมือของเราเอง  เพราะเราไม่ได้เลือกที่จะโยน
ออกไปแบบสะเปะสะปะ  แต่ผ่านการกลั่นกรองและเล็งเป้าหมายอย่างถ่ีถ้วน
ดีแล้ว

ส�าหรับใครบางคน “กฬีาเปตอง” อาจจะไม่ได้หวอืหวาเร้าใจเหมือนกบั  
“กีฬาฟุตบอล” แต่ส�าหรับเด็กกลุ ่มหนึ่งที่ขาดโอกาสทางสังคม  แม้แต่ 
ลูกเหล็กลูกเล็ก ๆ   มีระยะโยนไปไม่ไกลจากสายตา  ก็สามารถพลิกชีวิต 
จากหน้ามือเป็นหลังมือได ้

และนี่คือท่ีมาของ  แหล่งเรียนรู้ “กลิ้งเปลี่ยนชีวิต” จุดเร่ิมต้นเล็ก ๆ  
ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

สมาน บุญเลิศ วัย  43  ปี  ประธานแหล่งเรียนรู้  “กลิ้งเปลี่ยนชีวิต” 
ต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างดรมีทมีเปตองว่า มาจากเหตกุารณ์เล็ก ๆ  ทีม่องเหน็เดก็ด้อยโอกาส 
ในวยั 8-9 ขวบหลายคน อยากเล่นเปตอง แต่ไม่มลีกูเปตอง กเ็ลยเอาลกูมะพร้าว 
หรือน�าเศษผ้ามามัดเป็นลูกกลม ๆ  แล้วโยนเล่นกัน 

“กลิ้งเปลี่ยนชีวิต”
เปลี่ยนวิถีชีวิตเรา
ได้จริง ๆ
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สมานเล่าว ่า ช่วงแรก ๆ   เปตองเป็นกีฬาท่ีไม่ได้รับความสนใจ 
จากสปอนเซอร์เหมือนกับฟุตบอล  ทั้ง ๆ   ท่ีความจริง ไม่ว่าเล่นกีฬาอะไร 
สามารถยึดเป็นอาชีพได้หมด  และการตั้งชื่อชมรมว่า “กลิ้งเปลี่ยนชีวิต” 
เพือ่เป็นสญัลกัษณ์แสดงให้เหน็ว่า ลกูเหลก็ทีก่ลิง้ไปคอืลกูเปตอง เหมอืนกบัชวีติ
ของคนเราที่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมันต้องดีกว่าจุดเดิมที่เคยอยู่

จากเด็กด้อยโอกาสในสังคมในยุคแรกที่ก่อตั้งชมรม  ปัจจุบันเยาวชน
กลุม่นี ้หลายคนสามารถยกระดับตนเองขึน้เป็นโค้ชสอนเปตอง ได้รบัโอกาสทีด่ ี
ในชีวิต ได้เป็นนักกีฬาเปตองระดับจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ด ีได้รับทุนเรียนฟร ี 
และได้ศึกษาในสถานศึกษาดี ๆ  เพราะลูกเหล็กกลมเกลี้ยงลูกหนึ่ง

สมานบอกว่า สิง่ทีผู่ค้นสามารถจะเรยีนรูไ้ด้จาก “กลิ้งเปลี่ยนชีวิต” คือ 
ความสามัคค ีการท�างานเป็นทีม การมีจิตส�านึกที่ด ีและมีความอดทนเป็นเลิศ

ภาพที่เห็นท�าให้เขารู้สึกสะท้อนใจและเริ่มคิดต่อว่า  เปตองเป็นกีฬา 
ที่เหมาะแก่การส่งเสริม  เพราะเล่นได้ทุกเพศทุกวัย  เป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้าง 
สมาธิ ความจ�า และการเรียนรู้  ใช้อุปกรณ์น้อย  เล่นตรงไหนก็ได้ ขอแต่เพียง 
มพีืน้ทีพ่อเหมาะ ทีส่�าคญัเป็นกฬีาเล่นง่ายสดุ ๆ  แค่จบัลกูมาโยนแบบมีกลยทุธ์

ถึงวันหนึ่งเมื่อเขาเข ้าไปเป ็นสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลพุเตย  
ก็ได้หยิบยกเร่ืองดังกล่าวเสนอกับนายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย เพ่ือของบฯ 
สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์และท�าสนาม ประมาณปี  พ.ศ. 2544-2545  ชมรม 
กลิ้งเปลีย่นชวีติกถ็อืก�าเนดิขึน้  โดยมสีมาชกิร่วมอดุมการณ์  30  คน มสีมาชิก 
รุน่ใหญ่ อาย ุ60 ปีขึ้นไป 10 คน ส่วนที่เหลือเป็นวัยรุ่นอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของชีวิต
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จากวงดนตรหีมอล�ามอืสมคัรเล่นวยัละอ่อน ใช้ถงัใส่สเีก่า ๆ  แทนกลองเบส 
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว  ทุกวันนี้กลายเป็นวงสตริงชื่อดังในนาม “จินตนาแบนด์” 
ที่เล่นได้ทุกแนว ตั้งแต่หมอล�ายันเคป๊อป ขอให้มีโน้ต บอกมาเถอะ เล่นได้หมด 

กลายเป็นไอดอลเลือดใหม่ของบรรดาเยาวชนคนพุเตย  ที่ต่างบอก 
เป็นเสียงเดียวกันว่า  “ใครอยู่วงนี้ เท่! มากเลย”  เพราะช่ือของวงมาจาก 
ชื่อของ  จินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย อ�าเภอวิเชียรบุรี  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู ้น�าหญิงแกร่ง มากวิสัยทัศน์  ท่ีใส่ใจในทุกวิถีแห่ง 
ความเป็นไปของชุมชน

การใช้ชื่อผู้น�าชุมชน  มาตั้งเป็นชื่อวงดนตรีคนรุ่นใหม่  นอกจากเป็น 
การช่ืนชมให้เกยีรตแิล้ว ยงัเป็นการแสดงออกถงึความเคารพรักด้วยน�า้ใสใจจรงิ

จะว่าไปแล้ว  วงดนตรีท้องถิ่นวงนี ้ อาจจะได้ใช้ชื่อว่า “พุเตยแบนด์” 
ก็เป็นได้  ถ้าหากในช่วงปี  พ.ศ. 2554  เทศบาลต�าบลพุเตยมีงบประมาณ 
เหลือกินเหลือใช้มากพอ  เอามาสนับสนุนวงดนตรีเยาวชนท้องถิ่น  แต่ด้วย 
ความจ�ากัดจ�าเข่ียของงบประมาณท่ีต้องเอาไปใช้ในเรื่องท่ีเร่งด่วนมากกว่า 
โอกาสแจ้งเกิดของวงดนตรีเยาวชนก็เลย “ริบหร่ี” เกือบจะไม่ได้  “วิบวับ” 
ปล่อยแสงเป็นประกายอย่างทุกวันนี้

“จินตนาแบนด์”
ใครอยู่วงนี้บอกเลย 
เท่! มาก
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สมาน บุญเลิศ  ประธานแหล่งเรียนรู ้จินตนาแบนด์  ต�าบลพุเตย  
อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลยว่า  อีกหนึ่งเหตุผลท่ีใช้ชื่อวงว่า 
“จนิตนาแบนด์” มาจากการทีน่ายกเทศมนตรตี�าบลพเุตย ลงทนุควกัเงนิส่วนตวั 
30,000  บาท  ให้ไปซื้อเครื่องดนตรีใหม่เอี่ยม  เอามาสอนเด็ก ๆ   ซึ่งในช่วงนั้น 
อายุยังไม่ถึง 10 ขวบ ยังเล่นดนตรีกันไม่เป็นสักคน แถมยังอ่านโน้ตไม่ออกอีก

เบือ้งหลงัแนวคดิชือ่วง “จนิตนาแบนด์” จงึไม่ใช่เพยีงแค่ความรูส้กึชอบ  
ที่ผู้น�าชุมชนหยิบยื่นให้  แต่เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์และการมองเห็นโอกาสว่า  
นอกจากกีฬาแล้ว  ดนตรีถือเป็นกิจกรรมชั้นดีที่ช่วยดึงเยาวชน โดยเฉพาะ 
เด็กผู้ชายให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด  ปัญหาเด็กติดเกม  ช่วยเพิ่มโอกาส 
ทางการศึกษา และการสร้างรายได้จากการที่มีวิชาดนตรีติดตัว

“นายกเทศมนตรีต�าบลพุเตย ท่านชอบสนับสนุนเด็ก เพราะไม่อยาก
ให้เล่นเกม แรก ๆ  ที่ฟอร์มวง โดนดูถูกมาก บอกว่าท่านนายกฯ คงได้เสีย 
เงินเปล่า แต่ทุกวันนี้ชุมชนให้การยอมรับ และเยาวชนในวงก็เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือสังคมและชุมชน จากการเดนิสายเล่นดนตรตีามงานต่าง ๆ  ตอนน้ีเดก็ ๆ  
เริ่มโตแล้ว อายุ 16-19 ปี เราก็ให้มาสอนน้อง ๆ  อายุ 6-8 ปี จะได้มีตัวแทน
สืบทอด และสานต่อเจตนารมณ์ท่านนายกฯ ต่อไป” สมานเล่า

จากเด็กขาดแคลนโอกาส  ไม่มีเงินเรียนหนังสือ  ปัจจุบันเด็กกลุ่มนี้
รับจ้างเล่นดนตรีมีรายได้ตั้งแต่  400-1,500  บาทต่อครั้ง  นอกจากไม่ต้อง 
รบกวนพ่อแม่แล้ว ยังเหลือเงินไว้ให้พ่อกับแม ่ได้เก็บไว้กินเก็บไว้ใช้อีก

ก็อย่างที่บอก ใครอยู่วงนี ้มันเท่! มากเลย

สมาน บุญเลิศ 
ประธานแหล่งเรียนรู้ “จินตนาแบนด์” (ซ้ายสุด)
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“สุนทรียภาพ”  เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด  ของส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระบุว่ามีผลสัมฤทธิ ์
ต่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะของเด็กเล็ก  ขณะที่ตัวช้ีวัดอีกตัวหนึ่งคือ “กีฬา”  
ซ่ึงมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ 
การเรียนรู้

“โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย” ต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัด
เพชรบรูณ์  ซึง่เปิดการเรยีนการสอนในระดับช้ันอนบุาลจนถงึมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ภายใต้การดูแลของ  อาจารย์พีระพงษ์  พลอยเปลี่ยนแสง  ผู ้อ�านวยการ 
ช�านาญการพเิศษ และประธานแหล่งเรียนรู ้“บรรเลงเพลงสายรุง้” จงึสานต่อ 
แนวคิดที่ผู้อ�านวยการคนเดิม “อาจารย์ปรีชา จิรวัฒน์” วางรากฐานเอาไว้ 
ก่อนเกษยีณอายรุาชการ คอืการก่อตัง้วงดนตรอีงักะลงุสายรุง้ ในปี พ.ศ. 2555  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และเน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

“บรรเลงเพลงสายรุ้ง”
พริ้วไหวไปกับ
สุนทรียภาพจาก
ดนตรีไทย
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ทองพูนบอกอีกว่า  การที่เด็ก ๆ   ใช้เวลาว่างเล่นดนตรีไทย  นอกจาก
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว  ยังช่วยเพิ่มทักษะความฉลาด 
ทางอารมณ์ ท�าให้เด็ก ๆ  มีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา และห่างไกลจากสื่อ 
สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะมือถือท่ีมีแต่ความรุนแรง และเต็มไปด้วยสิ่งเร้า

ปัจจุบัน  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย  ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี  
จากการใช ้ตัว ช้ีวัดทางด ้านสุนทรียภาพ  มาพัฒนาทักษะการเรียนรู  ้
ทั้งในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กโต  ท�าให้ผลการเรียนดีขึ้น  เมื่อโตขึ้นก็มีโอกาส 
ไปศึกษาดนตรีเพิ่มเติมในแขนงต่าง ๆ

“สุนทรียภาพสร้างดนตรี สร้างคน สร้างอาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในทุกช่วงวัยของชีวิต” ทองพูนกล่าวย�า้

“ในช่วงแรกเป็นวงดนตรีอังกะลุง แต่มาภายหลังเทศบาลต�าบลพุเตย 
เข้ามาสนับสนุน และขยายผลเป็นวงดนตรีปี ่พาทย์วงใหญ่ ส�าหรับเล่น 
ในงานพิธีต่าง ๆ  ทั้งงานไหว้ครูและงานมงคลต่าง ๆ ” อาจารย์ทองพูน  ดีนอก 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ ์โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย กล่าว

ใช้เวลาฝึกฝนอยู่ไม่นาน  วงดนตรีปี่พาทย์  “บรรเลงเพลงสายรุ้ง” 
ก็ชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันประกวดดนตรีไทยในเขตภาคเหนือ 
ปัจจุบันมีสมาชิกในวง  30  คน  แบ่งเป็น  2  รุ่นคือ  รุ่นประถม  และรุ่นมัธยม  
ถอืเป็นความภาคภมูใิจร่วมกนัของทัง้โรงเรยีนและผูป้กครอง ทีโ่รงเรยีนส่งเสรมิ 
การพัฒนาทักษะทางด้านสุนทรียภาพ  และฝึกฝนเด็กให้เกิดการเรียนรู ้
จากการออกไปให้บริการชุมชน

“การปลูกฝังทักษะทางด้านดนตรีท�าให้เด็กของเราไม่ก้าวร้าว ไม่ดื้อ 
เป็นเด็กเรียนดี ตั้งใจเรียน เวลาไปเล่นดนตรีไทยในงานศพ งานแต่ง หรือ 
งานพิธีต่าง ๆ  เราไม่คิดค่าจ้าง แต่ส่วนมากเจ้าภาพจะมีค่าขนมให้เด็ก ๆ   
เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ สิ่งที่เราสอนเสมอคือ อย่ามุ่งหวังค่าตอบแทน 
ให้ถือว่าเรามาบริการสังคม”
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แหล่งเรียนรู้  “สภาเด็กและเยาวชน” ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในฝัน 
ส�าหรับบรรดาพ่อแม่  ท่ีอยากเห็นลูกหลานของตัวเองเป็นคนดีของสังคม  
มีภาวะผู ้น�า  เป็นเด็กเรียนดีและเก่งกิจกรรม  และที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

จักรพรรดิ เสนาเงิน ประธานแหล่งเรียนรู้  “สภาเด็กและเยาวชน” 
เทศบาลต�าบลพุเตย  บอกว่า  หลายสิบปีก่อนหน้านี้  เทศบาลต�าบลพุเตย 
ต้องรับมือกับปัญหาเด็กรวมกลุ่มมั่วสุมยาเสพติด  เป็นเด็กแว้น  เด็กติดเกม  
หนักสุดก็ลักเล็กขโมยน้อย  ทางเทศบาลฯ  จึงร่วมมือกับผู ้น�าชุมชนและ 
ฝ่ายปกครอง  ออกแบบโครงการกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของเด็ก  เพื่อลด 
การรวมกลุ่มไปในทางที่ไม่ดี 

หลงัจากภาครฐัออกนโยบายให้จดัตัง้สภาเดก็และเยาวชนในทกุชุมชน 
ปี พ.ศ. 2550 เทศบาลต�าบลพุเตยจึงขานรับ และพัฒนากิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ  ทั้งทัศนศึกษาและสร้างเสริมการเรียนรู ้ในชุมชน  ท�าให้เด็ก ๆ  
สามารถใช้เวลาว่างได้อย่างสร้างสรรค ์ช่วยลดปัญหายาเสพติด

“สภาเด็กและเยาวชน”
เด็กน�า ผู้ใหญ่หนุน

จักรพรรดิ เสนาเงิน
ประธานแหล่งเรียนรู ้“สภาเด็กและเยาวชน” (ขวาสุด)
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กล่าวโดยสรปุแนวทางหลกั ๆ  ทีช่่วยสร้างเสรมิเยาวชนของเทศบาลพเุตย  
ให้เก่ง ดี และมีคุณภาพ ประกอบด้วย

1.  เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านกีฬาทุกประเภท ทั้ง  ฟุตบอล  เปตอง  
  แบดมินตัน เซปักตะกร้อ

2.  หัดท�าขนมไทย สร้างโอกาสต่อยอดการเป็นเชฟ
3.  อบรมให้ความรู้ในโครงการ เด็กไทยโตไปไม่โกง ปลูกฝังคุณธรรม
4.  บ่มเพาะจิตสาธารณะ  จากโครงการอาสาท�าดี  เพื่อนช่วยเพื่อน  

  พี่ช่วยน้อง จัดเป็นธุระให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสในสังคม
5.  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น งานบุญบั้งไฟ
6.  สร้างภาวะผู้น�า  ร่วมคิดร่วมท�า  เพื่อน�าองค์ความรู้ไปต่อยอด 

  งานด้านเด็กและเยาวชน
หลักการ  “เด็กน�า ผู ้ ใหญ ่หนุน”   ของเทศบาลต�าบลพุเตย 

เป็นการสร้างแบบจ�าลองการรวมกลุ่มเป็นองค์กร  ช่วยกันคิดช่วยกันท�า 
กิจกรรมสร้างสรรค์  ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  เน้นพัฒนาศักยภาพ 
ของเยาวชน  ได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ  เพ่ือเป็นผู้น�าที่เก่งและดี 
ของประเทศชาติต่อไป
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“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” คือแนวคิดการสร้างสนามเด็กเล่น 
ขึน้ในชมุชน เพือ่ให้เดก็ในชมุชนได้ออกมาเล่น ได้ออกก�าลงักาย ได้เรยีนรู้ชุมชน
จากการปฏิบัติจริง ที่ไม่ใช่แค่ค�าบอกเล่าของครูหรือหนังสือ  ได้รู้จักธรรมชาติ
ให้มากขึ้นจากการเล่นแต่ละฐาน  และได้รับความสุข  สนุกไปกับการเล่น 
ที่ได้ความรู ้ ส�าเนียง บรรดาศักดิ์ อาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต�าบลพุเตย  อ�าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  และประธานแหล่งเรียนรู้ 
สนามเดก็เล่นสร้างปัญญากล่าวว่า ผูใ้หญ่อย่าไปรงัแกเดก็ ด้วยการห้ามเล่นโน่น 
เล่นนี่  เพราะกลัวสกปรกเลอะเทอะ  การเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้คลุกกับดิน 
กบัทราย ช่วยส่งเสรมิพฒันาการ มากกว่าปลอ่ยให้เดก็อยูก่บัของเล่นพลาสตกิ

“การที่เราให้เด็กเล็กได้เล่นของเล่นจากธรรมชาติ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ 
เล่นดนิเล่นทราย ไม่ใช่เครือ่งยนต์กลไก ได้เล่นปีนป่ายเท้าสมัผสั จะช่วยส่งเสริม
ทักษะในทุกด้าน ทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม” 

สนุกกับ
ห้องเรียนธรรมชาติที่
“สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา”

ส�าเนียง บรรดาศักดิ์
อาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลพุเตย (คนที่ 2 จากซ้าย)
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ส�าหรับ  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลพุเตย” ด�าเนินการ 
บริหารแหล่งเรียนรู้  สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  เป็นปีท่ีสอง  หลังเปิดตัว 
อย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ.  2562  ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดการเปิดโอกาส 
ให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวทุกอย่างด้วยตัวเอง ทั้งการช่วยกัน 
เก็บใบไม้บริเวณสระน�้า  เอาไปท�าปุ๋ยหมัก  การหัดว่ายน�้า รักษาสุขภาพด้วย 
วารีบ�าบัด  เน้นออกแบบสถานที่ท่ีช่วยเพิ่มพูนความสุข  ช่วยพัฒนาศักยภาพ 
ของลูกหลาน และเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคัญของชมุชน ซึง่การเรยีนรูใ้นห้องเรยีน
ไม่สามารถทดแทนได้

ปัจจุบันมีหลายชุมชนในประเทศไทย  ได้เริ่มน�าเอาแนวคิด “สนาม 
เด็กเล่นสร้างปัญญา” มาใช้  ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียนของ 
เด็กปฐมวัย เพื่อสร้างพัฒนาการสูงสุดในกลุ่มเด็กเล็ก

โดยแหล่งเรียนรู้นี้แบ่งออกเป็น 5 ฐาน คือ สระน�้า อิน จัน, สระทารก, 
ค่ายกลสไปเดอร์แมน, เรอืสลัดลงิ และสระเลก็หดัว่ายน�า้ ให้เดก็ได้เรยีนรูท้กัษะ
ที่หลากหลาย ได้พัฒนาตนเป็นเด็กคนส�าคัญของชุมชน
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ลูกฟุตซอลจะมีขนาดเล็กกว่าลูกฟุตบอลทั่วไป  แต่จะหนักกว่า  
ด้วยความที่เป็นกีฬาในร่ม  ใช้ผู้เล่นน้อย  อาศัยพื้นท่ีไม่มาก  ครอบครัวหน่ึง 
จึงตัดสินใจใช้กีฬาประเภทนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกชายสุดท่ีรักในวัย 6 ขวบ 
ให้อยู่ห่างไกลจากค�าว่า “เด็กติดเกม”  ในมือถือ  ซึ่งถือเป็นภัยเงียบในสังคม 
ยุคใหม่

ปภังกร วงษ์โพธิ์ ผู ้จัดการทีมกะทิสด  แหล่งเรียนรู ้ฟุตซอลเด็ก 
และเยาวชน ต�าบลพเุตย อ�าเภอวเิชยีรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ เล่าถงึแรงบนัดาลใจว่า 
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นฟุตบอล  และคลั่งไคล้ทีมแมนยูเป็นชีวิตจิตใจ 
ก็เลยอยากให้ลูกชายวัยก�าลังน่ารักมาเป็นเพื่อนเล่นด้วย แต่ด้วยข้อจ�ากัด 
ของพ้ืนที่และอุปกรณ์ท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูง  เขาจึงหันมาศึกษากีฬาฟุตซอล 
ซึ่งมีลักษณะการเล่นคล้ายกับฟุตบอล แต่ใช้อุปกรณ์และพื้นที่น้อยกว่า

อกีเหตผุลหนึง่คือ ไม่อยากเลีย้งลกูให้เป็นเด็กตดิเกมหรอืมอืถือ ดงันัน้ 
ทางเดยีวทีจ่ะดงึความสนใจเดก็เลก็ได้ คอืการออกก�าลงักาย และสร้างกจิกรรม
ร่วมกัน เพื่อสร้างความผูกพันในครอบครัว  มากกว่าปล่อยให้เด็กไปผูกพันกับ
มือถือเพียงล�าพัง หรือใช้เวลาส่วนใหญ่ขลุกอยู่ในร้านเกมไม่ยอมกลับบ้าน

“ฟุตซอลเด็กและเยาวชน”
ความสุขของทีมกะทิสด

ปภังกร วงษ์โพธิ์
ผู้จัดการทีมกะทิสด (แถวหลังคนยืนซ้ายสุด)

ณัฐรดา ใบรัก
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมกะทิสด (แถวหลังคนยืนขวาสุด)
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ปัจจุบันทีมกะทิสด  มีนักเตะรุ่นเล็กและรุ่นเยาวชนรวมกัน  50  คน  
โดยได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลต�าบลพุเตย  จัดซื้ออุปกรณ์และกัน 
พืน้ทีส่าธารณะบางส่วนมาท�าเป็นสนามฟตุซอลมาตรฐาน เปิดให้บรกิารทกุวนั 
ตั้งแต่เวลา  16.00-19.00  น.  และวันเสาร์อาทิตย์  จะขยายเวลาเล่นไปจนถึง 
19.30-20.00 น.

“ขอแค่ให้น้อง ๆ  มีใจอยากมาเล่น เราไม่มีการเก็บเงินผู้ปกครอง”  
ผู้จัดการทีมกะทิสดย�้า

ความสนกุของฟตุซอลในสายตาของทีมกะทิสด ไม่ได้อยูท่ี่แพ้หรอืชนะ 
หรือความยากดีมีจน  แต่อยู่ที่การเรียนรู้  รู้รักสามัคคี  ใส่ใจดูแลกันเหมือน 
พี่น้องครอบครัวเดียวกัน  เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบบ้าน ๆ   และอยู่ให้ห่างจาก
โทรศัพท์มือถือ 

เท่านั้นก็เกินพอ

ณัฐรดา ใบรัก ผู ้ช ่วยผู ้จัดการทีมกะทิสด บอกว่า  ที่มาของชื่อ 
ทมีกะทสิด มาจากหนงัครอบครวัเรือ่ง “ความสขุของกะท”ิ ทีน่�าเสนอเร่ืองราว
ความรกัความอบอุน่และสายใยในครอบครวั ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมายของเธอ
และสามี ที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับสถาบันครอบครัว 

ไม่เพียงแต่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของตนเองเท่านั้น 
แต่เธอและสามีต้องการให้เด็ก ๆ  ที่พ่อแม่ยากจนในชุมชนใกล้เคียง  ได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ของกฬีาฟตุซอล ช่วยกนัสร้างชมุชนทีเ่ข้มแขง็ ปลอดภยั ห่างไกล
จากยาเสพติด  ใบกระท่อม  เด็กแว้น  และติดเกม  ทีมหัวกะทิคั้นจากใจชุดนี ้ 
จึงเริ่มรวมตัวและก่อตั้งทีมขึ้นในป ีพ.ศ. 2561
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อายุเป็นเพียงตัวเลข  ในวัยที่ผมเป็นสีดอกเลา  ไม่ได้หมายความว่า 
เราจะต้องปล่อยปละละเลยชีวิต แบบตามมีตามเกิด

ผา เหล่าเขตกิจ วัย 78 ปี ครูใหญ่ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ  
เทศบาลต�าบลพเุตย และเป็นประธานแหล่งเรียนรู้สร้างสขุสงูวัย ต�าบลพเุตย 
อ�าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ บอกว่า เกือบครึ่งค่อนชีวิตเขายึดอาชีพครู
มาโดยตลอด  ในช่วงบั้นปลายชีวิตก็ยังสนุกกับการเรียนการสอน  เพียงแต่ว่า 
ส่ิงทีเ่ปล่ียนไปคือ แทนทีผู่เ้รยีนจะเป็นวยัละอ่อน ชอบเล่นซกุซนอย่างทีแ่ล้วมา 
กลบัเป็นผูใ้หญ่วยัเข้าใจชวีติ ทีก่�าลงัมองหาความสขุท่ีเรยีบง่าย ขบัไล่ความเหงา
ออกไปจากใจ

“โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ” เปิดด�าเนินการมาต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2556  
เปิดรับสมัครผู้สูงอายุตั้งแต่  60  ปีขึ้นไป  แต่ถ้าอายุน้อยกว่าน้ีแล้วอยากมา 
เข้ากลุ่มก็ท�าได้  โดยปัจจุบันนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดคือ  54  ปี มีจ�านวน 
นักเรียนทั้งหมด 158 คน

“เราอยากให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน และ 
ที่โรงเรียนแห่งน้ีเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปด้วย 
พร้อมกัน”

“สร้างสุขสูงวัย”
สูงวัยอย่าง “มีค่า”
ชราอย่างมี “คุณภาพ”

ผา เหล่าเขตกิจ
ครูใหญ่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอาย ุเทศบาลต�าบลพุเตย (คนที่ 2 จากขวา)
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พ่อใหญ่เจริญ กฤษนการ วัยกว่า 80 ปี  
ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ หลังจากสมัครเข้าร่วม
เรียนท่ีโรงเรียนสร้างสขุผูส้งูอายไุด้ไม่นาน พ่อใหญ่ 
ก็เริ่มเดินเหินได้และฟื้นฟูจนหายจากโรคอัมพฤกษ์

โครงสร้างการเรียนการสอน แบ่งเป็น 
1. ความรู ้ทางด้านวิชาการ 20%  ศึกษา

กฎหมาย  สิทธิประโยชน ์   การดูแลตัวเอง  และ 
การออกก�าลังกาย

2. ความรู ้ทางด้านวิชาชีพ 30% สอนท�า
ดอกไม้ประดิษฐ์ ท�าไม้กวาด  ท�าเคร่ืองจักสานจากกก 
และพวงมาลัยผ้าขาวม้า

3. ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ชวิีต 50% เน้นวิชาชวีติ 
และกิจกรรมนันทนาการ  ร้องเพลง  ลีลาศ  เล่นกีฬา  
ออกก�าลังกาย สวดมนต ์ปฏิบัติธรรม

โดยโรงเรียนแห่งนี้จะเปิดสอนทุกวันเสาร ์ตั้งแต่
เวลา 09.00-14.00 น. คดิเป็นเวลาเรยีน 46 สปัดาห์ต่อปี 

จากการส�ารวจข้อมูลผูส้งูอายปีุล่าสดุพบว่า ในเขตเทศบาลต�าบลพเุตย  
มีผู้สูงอายุมากกว่า  1,000  คน  ที่อายุเกิน  60  ปี  ส่วนใหญ่อยู่บ้านคนเดียว 
ไม่มลีกูหลานดแูล ขาดการตดิต่อกับสงัคม ใช้ชวีติล�าพงัโดดเดีย่ว การรวมกลุม่
ผู้สูงอายุในพื้นที่  เป็นการสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  เพราะแต่ละคนต่างม ี
องค์ความรู้และทักษะอาชีพที่แตกต่างกัน

“ความส�าเร็จที่ได้รับจากโครงการนี้คือ เกิดความผูกพัน เป็นความรัก
ความสามัคคี ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ ท�าให้ผู ้สูงอายุมีความมั่นใจ 
ในตัวเองมากขึ้น”

ครูมณีรัตน์ กุลวงษ์  อายุ  61  ป ี ครูจิตอาสา  โรงเรียนสร้างสุขสูงวัย 
กล่าวเสริมว่า  ผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มจ�านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  การมีพื้นที่ 
ให้ผู ้สูงอายุมาอยู ่ร ่วมกัน  ช่วยลดความกังวล  และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต  
โดยส่วนตัวชอบงานจิตอาสาดูแลผู ้สูงอายุเป็นทุนเดิมอยู ่แล้ว  การมาท�า 
กจิกรรมร่วมกัน จงึให้ความสนุกสนาน และได้เพือ่นมากขึน้ในช่วงบัน้ปลายชีวติ
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