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ผมไดเห็นความเขมแข็งในการรวมพลังเพื่อพัฒนา นิสิตโครงการผลิต
บณัฑติการศกึษาพืน้ฐานระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 5 ป  ทีค่ณะตางๆ ไดประสาน
งานกัน ทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  ผลจากความพยายามและกิจกรรมที่
หลากหลายเพือ่พฒันานสิติดงักลาว  ลวนเปนภารกจิทีค่วรไดรบัการชืน่ชม   พรอม
กนันัน้ยงัไดรวบรวม เรยีบเรยีงกระบวนการตางๆ จดัพมิพเปนลายลกัษณอกัษร เพือ่
ใหสงผลไปสูกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตอไป

เรารูดีวา ถาสังคมใดไมใหคุณคาและแรงจูงใจที่สำคัญยิ่งแกวิชาชีพครู
สงัคมนัน้ยอมเตม็ไปดวยปญหา  สงัคมไทยของเรากเ็ปนเชนนัน้ดวยมใิชหรอื  รฐับาล
กระทรวงศกึษาธกิาร สงัคม  บาน วดั สถาบนัการศกึษา  คงตองรวมกนัเรงพฒันา
สำนึก วิสัยทัศน  และพฤติกรรมดังกลาวใหชัดเจนตอไป

ขอขอบคณุทกุทานมา ณ โอกาสนี้

       (ศาสตราจารยวริณุ    ตัง้เจรญิ)
   22   ธนัวาคม  2549
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หนังสือ “ ความเปนคนความเปนครู” เลมที่ 4  เปนหนังสือที่มีเนื้อหา
สาระมาจาก โครงการศึกษาเรียนรูการสรางฐานขอมูลชุมชนภาคสนาม  เพื่อเปน
แนวทางกำหนดนโยบายการจดัตัง้มหาวทิยาลยัชมุชน มศว ตรอน  โดยดำเนนิการ
ควบคูไปกับ การจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บุญธรรม-บุญพริ้ง กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง  ของนิสิต
โครงการผลติครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัปรญิญาตร ี ( หลกัสตูร 5 ป ) ซอนกบั
โครงการสมัมนาวชิาการ เรือ่งการปฏริปูอดุมศกึษา บนฐานรากปรชัญาพอเพยีง  ที่
หองประชุมเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีผูนำชุมชนจาก 9 อบต.รอบๆ สถานที่จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน  รวมทั้งพระ  ครู  และหนวยราชการในพื้นที่จาก
หลายภาคสวนเขารวมการสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรใูนครัง้นี ้เมือ่วนัที ่6-8 ธนัวาคม
2549

กลาวเฉพาะเนื้อหาสาระในหนังสือความเปนคน ความเปนครูเลมที่ 4
อันเปนผลมาจากการดำเนินโครงการที่กลาวมาขางตน  ลวนเปนบันทึกที่เปน
ภาพสะทอนของนสิติตอการไดสมัผสัพืน้ทีช่มุชน วถิกีารดำเนนิชวีติ  ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม  ตลอดจนประสบการณอันเกิดจากการไดจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและ
เยาวชนชายขอบที่หลากหลาย  โดยเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตรและคณะมนุษย
ศาสตรมีความหวังวา  กิจกรรมที่เกิดขึ้น  จะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่
นำไปสูการพัฒนาความคิดและจิตสำนึกของนิสิตครูมิติใหม หลักสูตร 5 ป  เปน
กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจใหเขมแข็ง  เปนกิจกรรมที่สง
ผลตอการปฏิรูปการศึกษาที่มากกวาการปฏิรูปรูปแบบ  โดยลงลึกถึงปรัชญาและ
รากเหงาของจิตวิญญาณ





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ซึ่งแมจะเปนเรื่องยากสำหรับสังคมไทยในยุคทุนขามชาติและวัฒนธรรม
ไรพรมแดน ที่ครอบงำทำลายคน ที่มีศักยภาพทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบและอยางเปนกระบวนการ

แตเรากห็วงัวา  ความเขาใจ ความรทูีเ่ทาทนั การไมยอมจำนน  การมอง
อนาคตอยางมีความหวัง  พลังใจที่เกิดจากการสัมผัสชะตากรรมชีวิตผูคนที่
ถกูกระทำ  จะสงผลทำใหนสิติครมูติใิหม  เปนสวนหนึง่ของกระบวนการขบัเคลือ่น
ไปสูจุดหมาย

แมจุดหมายที่งดงามจะเปนการขับเคลื่อนที่ใชเวลาตลอดชีวิตก็ตาม

          ผชูวยศาสตราจารยอำนาจ  เยน็สบาย
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

และประธานยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคม
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การผลิตครูแนวใหมเพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา
ใหไดครูเกง  มีความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตสำนึก
สาธารณะนั้น  ยอมตองอาศัยกระบวนการหลอหลอมทั้งศาสตรเฉพาะสาขาในรั้ว
มหาวิทยาลัย  และการเรียนรูจากประสบการณจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย  เพื่อ
เตรยีมนสิติใหพรอมรบัความเปลีย่นแปลงทางการศกึษาและสภาพชมุชน  สงัคม ใน
อนาคตอันใกลเมื่อจบการศึกษา

คณะมนุษยศาสตรในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่
ทำหนาที่ผลิตครูภาษาตามเจตนารมณของโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตระหนักถึงภาระที่ไดรับและมองเห็นความสำคัญในการวางรากฐานการสราง
จิตสำนึกตอสาธารณะใหเกิดขึ้นในตัวนิสิต  จึงรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่นิสิตของ
คณะ ฯ ไดมีโอกาสรวมโครงการศึกษาเรียนรูการสรางฐานขอมูลชุมชนภาคสนาม
เพือ่เปนแนวทางกำหนดนโยบายการจดัตัง้มหาวทิยาลยัชมุชน มศว ตรอน ( จงัหวดั
อุตรดิตถ )  การเขารวมครั้งนี้   นอกจากเปดโอกาสใหนิสิตไดนำความรูที่เรียนไป
ประยุกตในรูปของการจัดกิจกรรมคายภาษา ( ไทยและอังกฤษ ) ใหแกเด็ก ๆ ใน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ยังชวยใหนิสิตไดสัมผัสกับสภาพความเปนอยู
และศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนซึ่งเสมือนเปนกรณีศึกษาหนึ่งใหแกนิสิต
ประสบการณตรงเกิดจากการปฏิบัติจริงครั้งนี้นับเปนกระบวนการเรียนรูที่มีคุณคา
อยางยิ่ง  จากรายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตแสดงใหเห็นถึงประโยชน
มากมายทีน่สิติไดรบั ทัง้ในแงของความสำเรจ็ในการจดักจิกรรมซึง่นำความภาคภมูิ
ใจใหแกตัวนิสิตเอง และทั้งดานประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตั้งแตวางแผนกิจกรรม  สรางสื่อ และนำไปใชดวยตนเอง  รวมทั้งทักษะจาก
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การดำเนนิกจิกรรม  การฝกแกปญหาเฉพาะหนา และทีส่ำคญัไดเรยีนรถูงึการอทุศิ
ตนเพื่อผูอื่น  เกิดความรูสึกจิตสาธารณะ  และในขณะเดียวกันไดเรียนรูที่ตอง
ทำงานรวมกับผูอื่น  ซึ่งเปนคุณสมบัติสำคัญในการทำงาน  นิสิตตองทำกิจกรรม
รวมกับพี่นิสิตปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  ที่ชวยเปนพี่เลี้ยงในโครงการ และกับเพื่อนๆนิสิต กศ.บ. 5 ป
คณะศิลปกรรมศาสตร  มีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น  ชวยเหลือกัน  สิ่ง
เหลานี้เปนเครื่องสรางความผูกพันทางใจตอกัน  ซึ่งเปนนิมิตที่ดีของการอยูรวมกัน
ในสังคม

ในฐานะคณบดีคณะมนุษยศาสตร  ขอชื่นชมกับโครงการที่เนนการ
เรียนรูควบคูกับการปฏิบัติจริง ชวยใหนิสิตไดฝกการทำงานอยางเปนระบบ
มกีระบวนการวางแผน และปฏบิตัเิปนขัน้ตอน  ตลอดจนรจูกัวดัและประเมนิผลงาน
ของตนเอง  อีกทั้งเปนการรูจักเสียสละและเขาใจผูอื่นมากขึ้น

และทายสุดนี้  คณะมนุษยศาสตรขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ใหการสนับ
สนุนการจัดโครงการและหวังวานิสิตของคณะ ฯ จะไดมีโอกาสรวมกิจกรรมที่ดีๆ
เชนนี้ในโอกาสตอไป

        รองศาสตราจารยเฉลยีวศร ี พบิลูชล
                 คณบดคีณะมนษุยศาสตร





โรงเรียนชาวนา

 

การจัดกิจกรรมดานภาษาและศิลปะ ณ พื้นที่ โรงเรียน ตชด บุญธรรม-
บญุพริง้ และโรงเรยีน ตชด ยอดโพธิท์อง  ตลอดจนการลงศกึษาพืน้ทีเ่พือ่สรางฐาน
ขอมูลชุมชน ณ บานหวยไผ  และ บานภูตาง  ตำบลบอเบี้ย จังหวัดอุตรดิตถใน
ครั้งนี้ ถือเปนประสบการณที่เปนประโยชนอยางยิ่งสำหรับนิสิตวิชาชีพครู

หลายคนอาจเคยรวมกิจกรรมลักษณะนี้มาแลวในขณะที่อีกหลาย
คนเปนประสบการณครั้งแรก แตสิ่งหนึ่งที่แตกตางออกไปจากการทำงานปกติ
ที่ทุกคนคุนเคยคือ การทำงานรวมกันของนิสิตตางคณะ ระหวางนิสิตคณะ
มนุษยศาสตรและนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร โดยมีเปาหมายเพื่อให เกิด
การเรียนรูรวมกัน เรียนรูระหวางกัน และทำงานกันเปนทีม ซึ่งเปนสิ่งที่นิสิต
อาจจะไมคอยคุนเคยในภาวะปกติ  การมองเห็นและยอมรับในความแตกตางของ
บุคคลอื่นจะชวยใหนิสิตพัฒนาคุณคาของจิตใจตนใหมีความสมบูรณมากขึ้น และ
จะเปนคุณูปการอยางยิ่งเมื่อนิสิตจบการศึกษาออกไปทำงานในวิชาชีพครูซึ่งมี
หนาที่สำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสังคม

การไดลงสัมผัสกับพื้นที่จริง ไดเห็นวิถีชีวิตที่แตกตาง ไดเห็นสภาพที่
เหลื่อมล้ำ ไดเห็น “ความเปนอื่น” ของเพื่อนมนุษยที่อยูรวมสังคมเดียวกับเรา
คงจะชวยกระตุนสำนึกสาธารณะบางประการใหเกิดในใจแกบุคคลผูมีพื้นฐาน
จิตใจใฝดีอยูแลวเปนแน ซึ่งคณาจารยคาดวานิสิตวิชาชีพครูคงเปนเชนนั้น

                           สชุาต ิทองสมิา
     สาขาวชิาศลิปศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

 

เมื่อวันเวลามาถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 วัยรุนหลายคนที่กำลังกิน
กำลังนอนก็ขึ้นไปบนรถ  อีกหลายคนรอเพื่อนที่ยังไมถึง คงกำลังวิตกวาเพื่อนบาง
คนอาจมาไมทันขึ้นรถ ทันทีที่เพื่อนมากันครบ รถเริ่มออกจากมหาวิทยาลัย
ประมาณ ต ี5.45

การเดินทางราบรื่น ที่ยาวนาน ประมาณ 10 ชม. จนถึงโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 2 แหง โรงเรยีน ตชด บญุธรรม – บญุพริง้ และโรงเรยีน ตชด ยอด
โพธิท์อง อยไูมหางกนันกั ทีพ่กัอยบูรเิวณในโรงเรยีน ตชด บญุธรรม – บญุพริง้ นสิติ
ผหูญงินอนในอาคาร ตรงขามหองประชมุหรอืโรงอาหาร และอาจารย นสิติปรญิญา
โทไดรบัเชญิไปนอนทีบ่านของชาวบาน  ชาวบานเปนคนใจด ีเอือ้เฟอ ปทูีน่อนใหนอน
และยงัพาไปดคูวามเปนอยขูองชาวบาน รอบๆ หมบูาน อาชพีทีส่ำคญั คอืการเลีย้ง
วัว ควาย เพื่อขายเนื้อ อาชีพที่รองลงมาคือ การปลูกขาวโพดและการทำนา ชาว
บานจะปลูกขาวแบบชาวลาว ซึ่งใชกระบอกไมไผตัดเฉลียง ปกลงไปในดินและ
หยอดเมล็ดขาวลงไปในกระบอก ตามราบเชิงเขา  นอกจากนั้น มีการเก็บหนอไม
ในปา ทำสวนครวั เปนตน

ครูที่นี่มีไมมากนักและครูทุกคนทำทุกอยางเทาที่สามารถทำได แซม
อาคาร  ซอมเกาอี ้  ปลกูผกัสวนครวั  มกีารเลีย้งปลา ทำอาหารใหนกัเรยีนทานกนั
เอง และอื่นๆ นอกจากงานจิปาถะ ครูตองสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาหลาย
ระดับ ครูตำรวจตระเวรชายแดนทำใหเรารูวาการสอนยังไมดีพอ เพราะเมื่อนัก
เรียนที่จบประถมศึกษาปที่ 6 ไมสามารถไปแขงขันกับโรงเรียนในตัวอำเภอเมืองได

สิ่งที่ครูตำรวจตระเวรชายแดนตองการคือการมีสื่อการสอน เชน เทปที่ใช
ฟงเสียง เพื่อใหนักเรียนใชเลียนเสียง

สิง่ทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุ คอือธัยาศยั ความโอบออมอารขีองชาวบานและ
ของเด็กนักเรียน

    อาจารยเตอืนตา เลาสขุศรี
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บานภูตาง
ที่ตั้ง  ทศิเหนอืตดิบานหวยไผ  ทศิใตตดิบานปางคอม  ทศิตะวนัออกตดิ

สปป.ลาว  ทิศตะวันตกติดอ.นานอย จ.นาน  ระยะทางหางอำเภอบอเบี้ย 40
กิโลเมตร

สภาพพืน้ที ่  เปนพืน้ทีร่าบเชงิเขา  จำนวนเนือ้ทีท่ัง้หมดยงัไมมขีอมลูเชงิ
ตวัเลข  ซึง่ไมมเีอกสารสทิธิ ์ ยกเวนจำนวน 134-0-0 ไร  ทีม่เีอกสารทีด่นิ ส.ป.ก.

สมาชกิครวัเรอืน  บานภตูางมสีมาชกิ 72 ครวัเรอืน  ประชากรทัง้หมด
เปนชาย 167 คน  หญงิ 135 คน  รวม 302 คน

อาชพี  สวนใหญประกอบอาชพีการเกษตร  โดยปลกูขาวโพด  ปลกูขาว
เปนอาชพีหลกั  และมกีระบอื 122 ตวั กบัโค 32 ตวั

สำหรบัคาใชจายเกีย่วกบัอาชพี 3 อนัดบัแรกคอื  คาปยุเคม ี 226,220 บาท
/ ป  คายาฆาแมลง  และยาฆาวชัพชื  144,000  บาท / ป  คาน้ำมนัรถไถ 43,200
บาท / ป  (โดยมขีอสงัเกตวา  บานภตูางมกีารเคลือ่นไหวเรือ่งเกษตรอนิทรยี  จงึมี
ขอมลูการทำปยุหมกั  ปยุคอก  และปยุธรรมชาต ิ ซึง่กระบวนนี ้ ยงัไมมขีอมลูเรือ่ง
ผลกระทบทางสุขภาพวามีความแตกตางไปจากบานหวยไผอยางมีนัยยะหรือไม
และสงผลตอผลผลิตอยางไร  ตลอดจนผลกระทบตอสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไร ฯลฯ)

คาใชจายในครวัเรอืน  คาใชจายทีจ่ำเปนในครวัเรอืน  9,996 บาท / ป
ในขณะที่คาเหลา  คาเบียร  คาเครื่องดื่มชูกำลังและคาบุหรี่  59,628  บาท / ป
(และเชนกัน  ยังไมมีขอมูลผลกระทบตอครอบครัวและสังคมมากนอยเพียงใด)

สถานศกึษา  บานภตูาง  มสีถานศกึษา 1 แหง  คอืโรงเรยีนตชด.  ยอด
โพธิ์ทอง  ซึ่งเปดการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป.6

โดยการศึกษาสูงสุดของประชาชนในชุมชน  มีการศึกษาสูงสุดชั้นป.6

ขอมลูเฉพาะ
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นางสาวภฃวดี ประเสริฐสังข (ปาลมมี่)
นางสาวปารชัญ ตอพนัธ (ใบเตย)

นายชยัรตัน กรมุรมัย (น)ุ
พีเ่ดช ตากลองสดุเท

       ชวงเชาของฤดหูนาวในวนัทีส่องของการไปคาย  กจิกรรมการลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษา
ขอมูลพื้นฐาน โดยมีอาสาสมัครในการทำงานนี้ทั้งหมด  7 ชีวิต ซึ่งก็มี นิดหนอย 
ปาลมมี ่ ใบเตย  เดยีร  น ุ พีเ่ดช และครใูหญผใูจดจีากโรงเรยีน  ตชด.ยอดโพธิท์อง
 เราไดออกเดินทางโดยรถยนตของครูใหญมุงหนาตรงไปยังหมูบานภูตางซึ่งระยะ
ทางหางจากโรงเรียนก็แคประมาณ 100 เมตร แตเราก็ไปดวยรถของครู ไปยังเปา
หมายของการเกบ็ขอมลูภาคสนามของกลมุพวกเราในครัง้นี ้ เมือ่พวกเราไปถงึทีห่มู
บาน  ทุกคนรูสึกตื่นเตนและมีความกระตือรือรนที่จะเก็บขอมูลกันอยางมาก คนที่
จะใหขอมูลกับเราเองก็คงจะรูสึกตื่นเตนและใหความสนใจเหมือนกัน เพราะพวก
เราไมไดมีการนัดหมายกันกอนเลย  ชาวบานที่เราไปสัมภาษณคือ พี่วราภรณ
แสนคำอวน  และพีอ่อยทพิย   พวกเราไดรบัรเูรือ่งราวทีน่าสนใจมากมาย  พี ่ๆ และ
ชาวบานใหการตอนรับอยางเปนกันเองมาก   ขอมูลพื้นฐานที่พวกเราไดรับทำให
เราทราบถึงประวัติความเปนมา รวมทั้งวิถีชีวิตของคนที่นี่ไดดีมากยิ่งขึ้น โดย
หมบูานนีม่ชีือ่วา  บานภตูาง

“ภูตาง”  เปนชื่อของหมูบานที่ตั้งอยูในดินแดนแหงหุบเขาอันหางไกลทาง
ภาคเหนอืของประเทศไทย  ดนิแดนแหงนีม้ปีระวตัศิาสตรความเปนมายาวนานกวา
 50 กวาป  โดยมเีรือ่งเลาสบืตอกนัมาถงึทีม่าของชือ่ “ภตูาง”  วา  คำวา ”ตาง”  นัน้
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เปนภาษาถิน่ของชาวภาคเหนอื  หมายถงึ ”แบก หาม”   ครัง้หนึง่ในอดตี เคยมชีาว
บานกลมุหนึง่ ไดอพยพออกเดนิทางเพือ่เสาะแสวงหาพืน้ทีอ่นัอดุมสมบรูณทีเ่หมาะ
แกการตัง้ถิน่ฐาน  ชาวบานเหลานีอ้พยพมาจากหมบูานหวยไผ  ซึง่เปนหมบูานใกล
เคียงกัน  ชาวบานอพยพโดยใชเกวียนเปนพาหนะ  พวกเขาออกเดินทางติดตอกัน
เปนเวลาหลายวัน  ครั้นเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณเชิงเขาซึ่งเปนที่ตั้งของหมูบานใน
ปจจบุนั ววั ควาย ของชาวบานทีใ่ชลากเกวยีนกไ็ดลมตายลงเนือ่งจากความเหนือ่ย
ลาและการขาดแคลนอาหาร  และชาวบานกไ็ดตัง้ฐานอยใูนทีแ่หงนี ้  ดวนเหตนุีเ้อง
จำทำใหเรียกสถานที่แหงนี้วา  ”ภูตาง”  เพื่อเปนอนุสรณใหคนรุนหลังไดรำลึกถึง
ความยากลำบากในการเดินทางของบรรพบุรุษที่เดินทางในครั้งนั้น
       ปจจบุนัหมบูานภตูาง  ตัง้อยใูนเขตพืน้ทีข่อง ตำบล บอเบีย้  อำเภอบานโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ  เนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาว  เพื่อนบานของเราจึง
สงผลใหประชากรทีอ่าศยัอยใูนหมบูานสวนใหญนัน้มพีืน้เพดัง้เดมิเปนชาวลาว บาง
คนนั้นยังมีสถานภาพเปนบุคคลไรสัญชาติ  จำนวนประชากรที่อาศัยอยูในหมูบาน
มปีระมาณ   82 หลงัคาเรอืน  จำนวน 278  คน ผนูำของชมุชนแหงนีช้ือ่ นายชศูกัดิ์
 ยะมา  ซึ่งดำรงตำแหนงในฐานะผูใหญบานเปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพ
นับถือ  เนื่องสภาพทางภูมิศาสตรที่เต็มไปดวยภูเขาและที่ราบระหวางหุบเขาจึง
ทำใหประชากรที่อาศัยอยูในหมูบานมีอาชีพหลักคือ การทำนา ทำไรขาวโพด และ
รับจางทั่วไป  ซึ่งทำใหรายเฉลี่ยตอคนประมาณ  30,000  บาทตอป  ซึ่งถือวายังมี
สภาพความเปนอยูที่คอนขางยากจน  นอกจากนั้นบางครอบครัวยังมีภาระหนี้สินที่
เกิดจากการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานเพื่อนำมาลงทุนอีกดวย  ถึงแมวาชาวบาน
ที่นี่จะมีสภาพความเปนอยูที่ไมสะดวกสบายนัก แตชาวบานก็ไมเคยที่จะหันเขาหา
ในสิ่งที่เปนอบายมุข ชาวบานดำรงชีวิตความเปนอยูไดอยางมีความสุขแบบพอมี
พอกิน  โดยเนนความเปนอยูแบบพอเพียง  มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชวย
เหลอืเกือ้กลู  และแบงปนกนั  สิง่เหลานีเ้องทีเ่ปนสิง่ยดึเหนีย่วน้ำใจของคนในหมบูาน
ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสงบสุขภายใตกรอบบรรทัดฐานที่ดีงาม  สิ่ง
ที่ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบานอีกอยางก็คือความเชื่อถือในขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบทอดกันมา นั้นก็คือประเพณีบุญกลองขาวเปลือก  เปนประเพณี
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ประจำของหมบูานภตูาง  จะจดัขึน้ทกุๆ ป ในชวงเดอืน 3 ( กมุภาพนัธ)  จากคำบอก
เลาของ  คุณยายเปย  ทำทอง  ไดเลาใหฟงวา  ประเพณีไดเริ่มมีมาตั้งแตสมัย
โบราณ โดยกอนถงึวนังาน  ชาวบานจะออกไปเรีย่ไร เงนิ ขาวสาร  ตามหมบูานตางๆ
 แลวเมื่อถึงวันงานก็จะนำมารวมกันที่พักสงฆ  ซึ่งบานภูตางนี้ไมมีวัดและพระสงฆ
จะมีแตที่พักสงฆและพระก็จะมีการธุดงคเปนครั้งคราว  ถามีงานและพระไมอยูไป
ธุดงคก็จะตองไปนิมนตพระมาจากที่อื่น สวนมากก็จะนิมนตมาจากหมูบานหวยไผ
พธิ ีไหวปตูา  เปนอกีประเพณหีนึง่ของบานภตูาง จากประวตัคิวามเปนมาเนือ่งจาก
ในอดีตในหมูบานไดประสบกับภัยธรรมชาติ และคนในหมูบานก็ไดฝนถึงวิธีในการ
แกปญหานี้โดยการสรางบานใหกับสิ่งที่จะมาชวยแกปญหาและใหนำอาหารตาง ๆ
 ไปเลี้ยง ณ บานปูตาในปจจุบันจึงทำใหเกิดประเพณีการเลี้ยงปูตาโดยการเลี้ยงปู
ตาจะจดัขึน้ในชวงหลงัสงกรานตของทกุป ซึง่ชาวบานกจ็ะพากนัจดัเตรยีม ไก  เหลา
 ขนมหวานไปเลีย้งปตูาทีบ่านของปตูา  ซึง่กจ็ะมคีณุตา ซึง่เปนคนเฒาคนแกในหมู
บานเปนคนทรงจ้ำหรอืผปูระกอบพธิ ี และกม็คีณุยายเปย เปนคนทรงเจา หรอืคนที่
ไดรับเลือกจากเจาปูตาในการถายทอดคำพูดตาง ๆ ซึ่งก็เสมือนกับรางทรงในภาค
อีสาน
 ปจจุบันในหมูบานภูตางนี้ก็ยังประสบกับปญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ
หลาย ๆดาน คอื       

1. ปญหาการกดราคาสินคาเกษตรจากพอคาคนกลาง   พืชเศรษฐกิจ
ของหมูบานภูตางคือ ขาวโพด สวนขาวชาวบานจะเก็บไวกินโดยไมมีการนำไปขาย
แตยังใด   หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีพอคาคนกลางจากในเมืองมารับซื้อขาวโพด
ถงึหมบูานโดยตรง  การกดราคาจากการรบัซือ้จงึทำไดงาย  เนือ่งจากการรบัรขูอมลู
ขาวสารเกีย่วกบัราคาพชืผลทางการเกษตรของคนในชมุชนยงัมนีอย หรอือาจไมทัว่
ถึง  สาเหตุหนึ่งก็อาจเกิดจากการละเลย เพิกเฉยที่จะรับรูเพราะถือวาขายได
จำนวนเทาไรก็เทานั้น  อาจกลาวไดวาชาวบานมุงแตประกอบอาชีพและทำหนาที่
ของตนอยางทุมเทเพื่อใหไดผลผลิตเต็มที่  โดยไมมีการหาขอมูลเกี่ยวกับราคาของ
ผลิตและถึงแมชาวบานจะทราบวาราคาขาวโพดที่ตนขายใหกับพอคาต่ำกวาที่ควร
จะไดรับ  แตก็ยังไมมีมาตรการการแกไขอยางเปนรูปธรรม  ซึ่งอาจทำไดโดยการ
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รวมกลุมกันภายในหมูบาน  เพื่อที่จะสามารถตอรองราคาขาวโพดไดงายขึ้น
 หากราคาทีไ่ดรบัต่ำเกนิไป  และควรมกีลมุคนทีท่ำหนาทีห่าขอมลูเกีย่วกบัราคาพชื
ผลในขณะนั้น เพื่อนำมากเปนขอมูลในการตัดสินใจของคนในหมูบาน เปนตน
       2. ปญหาการขาดพืน้ทีท่ำการเกษตร  เนือ่งจากพืน้ทีส่วนใหญของหมบูานเปน
ภูเขา  อีกทั้งหมูบานภูตางเกิดจากการอพยพยายถิ่นของคนจากถิ่นอื่นเขามาอาศัย
อยูที่บริเวณปจจุบัน  พื้นที่ทำการเกษตรสวนใหญจึงอาศัยการความชวยเหลือจาก
ภาครฐั  โดยการออก สปก.4-01 ซึง่เปนเอกสารสทิธใินการครอบครองทีด่นิใหแกชาว
บาน แตที่ดินเหลานี้ก็มีไมเพียงพอกับการขยายตัวของประชากร เพราะขนาดพื้นที่
มีจำกัด  กอปรกับชาวบานไมสามารถขยับขยายพื้นที่ทำกินได  เนื่องจากถิ่นที่อยู
เปนปาอนุรักษ  หากกระทำการใดนอกเหนือจากที่ถูกจัดสรรไวก็จะมีความผิดตาม
กฎหมายทันที แนวทางการแกปญหาในเรื่องนี้ ยังไมเปนที่ชัดเจน เนื่องจากถือเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกชุมชนที่อยูแถบภูเขาที่จะขาดพื้นที่ทำการเกษตรเปนของ
ตนเอง แตปญหานี้ชาวบานที่นี่ก็แกไขโดยการแบงพื้นที่กันทำโดยไมมีการเก็บคา
เชาที่แตอยางใด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกัน ความมีน้ำใจ   แนวทางแก
ปญหาที่พอจะทำไดขณะนี้ก็คือ ชาวบานจำเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการปลูกพืช
อยางหลากหลาย ซึ่งสามารถยึดแนวทางการทำการเกษตรทฤษฎีใหมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาดัดแปลงปรับปรุง ในพื้นที่ทำกินของตนเอง ซึ่ง
จะทำใหไดผลผลิตที่หลากหลายและสามารถดำเนินชีวิตดวยความพอเพียง จาก
การลงพืน้ทีพ่วกเรากไ็ดเหน็การปลกูพชืทีจ่ำเปนตอชวีติประจำวนัไวรอบ ๆ  บานของ
ชาวบานเปนสวนใหญ ทำใหวถิชีวีติชาวบานมคีวามพอเพยีง      

3. ปญหาคนไรสญัชาต ิ ทีบ่อกวาคนไรสญัชาต ิกส็บืเนือ่งมาจากชาวบาน
ในพื้นที่สวนใหญอพยพมาจากแถบลาว จึงไมมีทั้งสัญชาติไทย และสัญชาติลาว
 ทั้งยังไมมีหลักฐานอื่นที่จะระบุวาเปนคนสัญชาติใด  แมชาวบานบางคนจะอาศัย
อยูในหมูบานนี้มาเปนเวลายาวนานแลวแตขอมูลดานสำมะโนครัวของภาครัฐก็ยัง
ไมชดัเจน  จงึไมสามารถระบแุละแยกออกมาอยางชดัเจนวาบคุคลใดไรสัญชาต ิได
รับสัญชาติ อยูระหวางดำเนินการ   ทำใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบตอการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนภายในหมูบานที่ตองการศึกษาตอในระดับสูง ซึ่งในลำดับแรก
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ของปญหานี้ ครูผูทำการสอนไดพยายามดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับสัญชาติอยาง
เรงดวนกอน เพือ่เปนประโยชนในการรบัการศกึษา  สวนผทูีม่อีายมุาก  การดำเนนิ
การตาง ๆ  กจ็ะทยอยดำเนนิการตามลำดบัตอไป    นอกจากนีย้งัมปีญหาเลก็ ๆ นอย
ทีเ่ราพบ คอืการสือ่สารภาษาไทย ทีย่งัไมชดัเจน  เนือ่งจากพืน้ทีต่ดิกบัประเทศลาว
ภาษาทีใ่ชในการสือ่สารกเ็ปนภาษาลาว   ซึง่บางคำเรากฟ็งเขาใจแตบางคำกไ็มเขา
ใจ เหมอืนกนั การเดนิทางสำรวจยงัไมจบแคเพยีงปญหาในหมบูานเทานัน้  กลมุของ
เรายังไดเดินทางไปดูการลงแขก(ขอแรง)สีขาวโพด กับการเดินทางไปดูของดีใน
ไมไผ
       เวลาใกลเที่ยง คณะสำรวจของเราไดเดินทางลัดเลาะไปตามทางของหมูบาน
ภตูางไปยงัลำธารสายเลก็ ๆ ทีไ่หลเอือ่ย ๆ แตมคีวามเยน็ ใส ทำใหรสูกึสดชืน่เมือ่
ไดสัมผัส  พวกเราเดินทางขามลำธารสายนี้ไปดวยความสนุกสนาน แตเบื้องหลัง
ความสนุกสนานคือ ความเจ็บปวดจากการเดินเทาเปลา เพราะบางคนใสรองเทา
ผาใบ จึงจำเปนที่จะตองถอดรองเทาเพราะไมอยากใหรองเทาเปยก  แมกระทั่งครู
ใหญ   พอเดินขามลำธารสายนั้นไปแลวเราก็เริ่มที่จะเขาสูความยากลำบากในการ
เดินทางดวยเทาเปลากันตอไป   สภาพที่อากาศคอนขางรอน  ดินเปนดินแดงมี
กอนกรวดกอนเล็กๆ  โปรยไปตามทางคอยทิ่มตำเทาอันเปลือยเปลาของเราใหเจ็บ
แสบเลน เราเดนิทางขามดอยลกูเลก็ ๆ ไปหาผใูหญบานชศูกัดิ ์  ซึง่เปนเจาของขาว
โพดที่กำลังสี ภาพแรกที่ประจักษแกสายตาพวกเราคือ  เปลือกขาวโพดและซังขาว
โพดที่กองพะเนินเปนภูเขาลูกเล็ก ๆ ชวงที่เราไปถึงนั้นเปนเวลาที่พวกชาวบานพัก
เหนื่อยพอดีแตพวกเขาก็มีน้ำใจที่จะสีขาวโพดเพื่อเปนสาธิตใหเราไดเก็บขอมูลกัน
 การลงแขกยังพบเห็นไดในสังคมของหมูบานภูตาง  พวกชาวบานไดมาชวยกันสี
ขาวโพดโดยการขอแรงกัน  ซ่ึงกรรมวิธีในการสีขาวโพดนั้น  ไดใชเครื่องสีขาวโพด
ที่คลายๆกับการสีขาว  นับวาเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับหนึ่ง  เราไดเห็นการ
ทำกสิกรรมแบบยอย ๆ ที่ชาวบานรวมมือรวมใจกันทำงานอยางขยันขันแข็ง  เห็น
ถึงความมีน้ำใจของชาวบาน ความบริสุทธิ์ใจที่พรอมจะมาชวยเหลือกันโดยไมมี
ผลประโยชนใด ๆ  แอบแฝงอยไูมเหมอืนกบัสงัคมในเมอืง ทีท่กุอยางตองมาพรอมกบั
ผลประโยชน  จากที่นี่เราไดเดินทางกันตอโดยรถกระบะคันใหมของครูใหญ งานนี้
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ครใูหญทมุสดุตวั ดแูลพวกเราดมีาก ๆ   ขอขอบคณุคณุครใูหญโรงเรยีน ตชด.ยอด
โพธิ์ทองไว ณ  โอกาสนี้ดวย และที่ขาดไมไดอีกทานหนึ่งก็คือ ครูวสันตผูซึ่งจะนำ
พาพวกเราไปผจญภัยในดินแดนของรถดวน  รถดวน คือ หนอนของผีเสื้อกลางคืน
ทีอ่าศยัอยใูนปลองไมไผ ซึง่มคีณุคาทางโภชนาการสงูมาก  หนทางทีจ่ะไดมาซึง่เจา
รถดวนนี้ยากเย็นแสนเข็ญมาก  ไมสมกับราคาที่ขายแคกิโลกรัมละ 200 บาท
เลยซักนิดเดียว  กวาเราจะไดมาเราจะตองฟนฝาอุปสรรคนานัปการ  ทั้งไตไหลเขา
ที่ชันและไกลมาก  ดินก็ล่ืนเพราะขางบนมีการทำถนนใหม  ดินก็จะไหลลงมาจาก
ไหลทาง  หวาดเสียวยิ่งกวาการไปเลนกีฬาผาดโผนใด ๆในโลกนี้  แตกลับเปนสิ่ง
ทีง่ายดายสำหรบัเดก็นกัเรยีนตชด.  ทีไ่ปชวยเราหาดวย  นอง ๆ ทัง้สองคนนัน้อายุ
ไดแคเพยีง 12 ปเทานัน้  เรยีนอยชูัน้ ประถมศกึษาปที ่ 6  รายไดเสรมิกม็าจากการ
หารถดวน ที่หาไดมากถึง 3 กิโลกรัมตอวัน  สวนมากนอง  ๆจะไปหารถดวนกัน
เฉพาะวันเสาร อาทิตย  ครั้งแรกที่รถดวนไปแยมโฉมออกมาใหเราเห็นนั้น มีสภาพ
เหมือนตัวหนอนอยูในรัง  ในกระบอกไมไผหนึ่งทอน  จะมีรถดวนอยูประมาณ 20-
30 ตวั  แตถาเปนไผตงจะมอียแูคตวัเดยีวเทานัน้  ซึง่จะตวัใหญกวารถดวนทีเ่ราเจอ
 วธิสีงัเกตแบบงาย ๆ ทีท่ำใหเรารวูาไมไผปลองไหนมรีถดวนอยคูอื สงัเกตจากตาน้ำ
ทีก่ระบอกไมไผ   มนัจะเปนรเูลก็ ๆ ซึง่เปนรทูีใ่ชในการหายใจของหนอนรถดวนนัน้
เอง นอกจากจะหายากแลวพวกเราก็ตองไปแยงชิงกับพวกนกและกระรอก เพราะ
รถดวนเปนอาหารโปรดของสัตวพวกนี้ดวยเชนกัน  ชวงที่เราไปหานั้นไมคอยมีมาก
นกัเพราะมนัจะหมดชวงทีจ่ะเปนตวัหนอนแลว พวกเราสนกุสนานกบัการเดนิไตเขา
ลัดเลาะไปตามปาไผ ทิ้งความทุกข ความเครียดไวเบื้องหลัง แลวมีความสุขกับสิ่ง
ที่ทำอยูในขณะนั้น ประสบการณดี ๆ ที่พวกเราไดรับในครั้งนี้เปนประสบการณที่มี
คุณคา ที่ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป ความประทับใจจากการเก็บ
ขอมูลภาคสนามในครั้งนี้จะอยูในความทรงจำของพวกเราตลอดไป  ยากที่
จะลบเลือนได
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ขอมลูเฉพาะ

บานหวยไผ
ที่ตั้ง  ทิศเหนือติดบานบอเบี้ย  ทิศใตติดบานภูตาง  ทิศตะวันออกติด

สปป.ลาว  ทิศตะวันตกติด สปป.ลาว  และอ.นานอย จ.นาน  ระยะทางหางจาก
อำเภอบอเบีย้ 43 กโิลเมตร

สภาพพืน้ที ่  เปนพืน้ทีร่าบเชงิเขา  รวมพืน้ที ่13,950 ไร  พืน้ทีส่วนใหญ
ไมมเีอกสารสทิธิ ์ มเีพยีง 381-0-62 ไร  เทานัน้ทีเ่ปนทีด่นิ ส.ป.ก.

สมาชกิครวัเรอืน  บานหวยไผมสีมาชกิ 193 ครวัเรอืน  รวมสมาชกิ หรอื
ประชากร  578 คน

อาชีพ  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตร  โดยปลูกขาวโพดและขาวเปน
หลัก  มีคาใชจายในการประกอบอาชีพ 3 อันดับแรก คือ  คาปุยเคมี 1,200,000
บาท / ป  คายาฆาแมลงและยาฆาวชัพชื 420,000 บาท / ป  (โดยไมไดคดิถงึผลเสยี
ทางดานสขุภาพ  ธรรมชาตสิิง่แวดลอม  และการนำเขาของสารเคม)ี  คาน้ำมนัรถ
ไถ 180,000 บาท / ป

คาใชจายในครวัเรอืน  คาของใชจำเปนในครวัเรอืน  14,400 บาท / ป
ในขณะทีค่าสรุา – เบยีร  บหุรีแ่ละเครือ่งดืม่ชกูำลงัรวม 34,800 บาท / ป  (โดยไมได
คิดคาใชจายเรื่องผลกระทบตอสุขภาพและผลกระทบเชิงครอบครัวหรือสังคม)

สถานศกึษา  ม ี1 แหง คอืโรงเรยีน ตชด. บญุธรรม – บญุพริง้ ซึง่เปดสอน
ตัง้แตชัน้อนบุาลจนถงึชัน้ป.6  ทัง้นี ้ ประชากรในหมบูาน  มกีารศกึษาสงูสดุชัน้ประถม
ศกึษาปที ่6

วัด / สำนักสงฆ  มี 1 แหง  โดยมีประเพณีเขาพรรษา  ออกพรรษา
สงกรานต ทอดกฐนิ  บายศรสีขูวญั  เลีย้งเจาศาลปตูา  และทำบญุกองขาวเปลอืก
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ครัง้นีเ้ปนอกีครัง้ทีพ่วกเราคร ู๕ ป ไดรวมจดักจิกรรมการออกคายอกีครัง้
แตที่แปลกไปจากเดิมก็คือ เปนการทำกิจกรรมรวมกันระหวางนิสิตครู 5 ป
คณะศิลปกรรมศาสตรและคณะมนุษยศาสตร  พวกเรามีการประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานกัน มีการแบงงานกัน เรา ๔ คน ออม นิว พีช นิก รับผิดชอบในการลง
พืน้ทีใ่นบานหวยไผ  ตำบลบอเบีย้ อำเภอบานโคก  จงัหวดัอตุรดติถเพือ่สำรวจขอมลู
ตางๆ กอนที่จะลงพื้นที่เราไดนั่งสนทนากับผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบานและชาว
บานอีกประมาณ ๒๐ คน เปนการสนทนากันแบบเปนกันเอง ใครสงสัยอะไรเกี่ยว
กบัขอมลูของหมบูาน ชาวบานกจ็ะชวยกนัเลาใหฟง  เปนไปอยางเรยีบงาย พดูขำขนั
บางเพื่อสรางเสียงหัวเราะ ไมใหการสนทนาเกิดความนาเบื่อ  มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกันและกัน ชาวบานที่นี่ใหความรวมมือกับพวกเราเปนอยางดี  และ
ยังหวังลึกๆ ดวยวา คณะของพวกเราจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางฝนใหกับเด็กๆที่
นี ่  สหีนาและแววตาของพวกเขาดมูคีวามสขุมาก  พวกเรากม็คีวามสขุดวยเชนกนั

หมบูานหวยไผ ชือ่ของหมบูานมทีีม่าจากสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
ทองถิ่น เปนหมูบานที่ตั้งอยูในเขตติดตอสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีชาวเมืองวาและเมืองใกลเคียง ประเทศลาว อพยพผานมาเห็นวาเปนที่ที่มีไม
ไผขึ้นหนาแนน มีหวยไหลผาน น้ำอุดมสมบูรณตลอดป จึงพากันจับจองพื้นที่และ
ตัง้ชือ่วา หมบูานหวยไผ   มคีวามเชือ่เรือ่งผสีาง เกดิความหวาดกลวัในอำนาจของ
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ภตูผปีศาจ  ครัง้หนึง่มเีหตกุารณไฟไหมหมบูาน จงึยายหมบูานมาตัง้อยใูน หมบูาน
ปากไผ   กอนทีจ่ะเปลีย่นชือ่กลบัมาเปน หมบูานหวยไผอกีครัง้  หมบูานหวยไผไม
เคยไดรบัภยัทางธรรมชาตทิีร่นุแรงเชน การเกดิอทุกภยั  เนือ่งจากพืน้ทีส่วนใหญเปน
ทีร่าบสงู  มภีเูขาสงูและมหีวยทีเ่ปนทางน้ำผาน ชวงหนาฝนจะมนี้ำมาก  สวนหนา
แลงตองประหยัดน้ำกันมาก ประชากรในหมูบานหวยไผทั้งหมดมีสัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีสาง ใชภาษาลาวลานชางหรือที่
เรียกวาลาวหลวงพระบางสื่อสารกันในทองถิ่น

จากเหตุการณสงครามความขัดแยงระหวางประเทศ ประมาณป พ.ศ.
๒๕๒๗ – ๒๕๒๘   มกีารสำรวจพืน้ทีแ่ละฝงระเบดิตามแนวชายแดน ใครทีเ่ดนิไป
เหยียบพื้นที่บริเวณนั้นก็อาจถูกกับดักระเบิดได  มีการตั้งดานตรวจ  สวนในดาน
ความสัมพันธในปจจุบันนั้นทั้งทางหมูบานและลาวมีความสัมพันธอันดีตอกัน
ยกเวนหากมีเหตุผลหรือขอบังคับ  เชน หากคนไทยทำผิดกฏหมายลาวก็จะถูกจับ
ขังคุกลาวไมมีโอกาสไดออกมาอีก  แตถาหลงเขาไปโดยไมไดกระทำผิด ทางไทย
จะทำหนังสือไปยืนยันก็จะถูกปลอยออกมา  ประชากรในเขตสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอพยพหนีภัยสงครามมาอยูในเขตประเทศไทย
ตัง้หลกัแหลงอย ู๓หมบูาน ปจจบุนัรวมกนัเปน ๑ หมบูานคอื หมบูานหวยยาง

หมูบานหวยไผ   มีประชาการอาศัยอยูประมาณ ๑๕๐  ครัวเรือน มี
ประชากรประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คน ประชากรสวนใหญอยใูนชวงอาย ุ๓๐-๔๐ ป
ระดบัการศกึษาสงูสดุของประชากรในหมบูาน คอื ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่๔ ซึง่
ประชากรทีม่กีารศกึษาในระดบันีส้วนใหญมอีาย ุ๓๐ ปขึน้ไป นกัเรยีนทีจ่ะเรยีนตอ
ชั้นมัธยมก็ตองเดินทางไปในตัวอำเภอหรือจังหวัดใกลเคียงซึ่งนับวาเปนระยะทาง
ไกลและตองใชระยะเวลานานในการเดินทาง  นอกจากครอบครัวที่มีฐานะทาง
ครอบครัวดี  หรือเด็กบางคนก็ไปอยูโรงเรียนประจำ   หมูบานนี้มีชาวบานเดินทาง
ไปทำงานในตางประเทศ  เชนประเทศไตหวนั ประเทศเกาหล ี ประมาณ ๓ คนของ
ทัง้หมบูาน   ชาวบานใชวธิกีารอยกูนัแบบเครอืญาต ิแบงหมบูานออกเปน ๗ คมุ  เนน
การเปนสังคมไมทอดทิ้งกัน มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติและใชชีวิตอยาง
พอเพียง  ที่ดินทำกินนั้นมีการจับจองไวตั้งแตรุนปูยาตายาย  ทำไวใหลูกหลานใน
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รุนตอๆมา  แตปญหาเรื่องที่ดินทำกินนั้นก็มี กลาวคือ ยังไมมีโฉนดที่ดินที่เปนของ
ตนเอง ชาวบานที่นี่มีความหวังที่จะใหลูกไดมีการศึกษาที่ดี  เรียนใหสูงที่สุดเพื่อได
งานที่ดี เมื่อจบแลวมีงานทำจะไดหาเงินเลี้ยงครอบครัว ไมอยากใหกลับมาบาน
เพราะกลัวชาวบานพูดไมดีวาเรียนจนไดปริญญาแลวสุดทายก็ตองกลับมาอยูบาน
แตตรงกันขาม บรรดาลูกๆที่เรียนจบออกมาก็อยากกลับมาชวยพัฒนาบานเกิด
ของตน

อาชพีหลกัของประชากรในหมบูาน คอื อาชพีเกษตรกรรม  โดยใชแรงงาน
คนเปนหลกั แตชวงหลงันีม้กีารนำเอาเทคโนโลยมีาชวยบาง แตยงัไมมากนกั ๙๕%
ปลูกขาวโพด นอกจากนั้นยังมีการปลูกขาว การเพาะเห็ด การปลูกพืชไรอื่นๆ เชน
กระเทียม ถั่ว เปนตน   การเกษตรของหมูบานหวยไผ เปนการทำการเกษตรแบบ
พอเพียง มีการใชปุยธรรมชาติที่ทำเอง คือ หมูหลุม ซึ่งเปนปุยที่ทำจากมูลหมู จะ
หลกีเลีย่งการใชปยุเคม ีวธิกีารปลกูขาวของชาวบานทีม่าจากลาวในหมบูานหวยไผ
แตกตางจากที่อื่น คือจะปลูกขาวบนภูเขา  ใชกระบอกไมไผยาวประมาณหนึ่งฟุต
สำหรับหยอดเมล็ดขาว  วิธีนี้เพื่อลดการกมซึ่งทำใหเกิดอาการปวดหลัง   ยังคงไว
ดวยการเกี่ยวขาวดวยแรงงานคน และยังมีการฟาดขาว ทุบขาวเหมือนเดิม   และ
มีการเลี้ยงสัตว ไดแก วัว ควาย ชาวบานในหมูบานหวยไผมีวิธีการเลี้ยงวัว ควาย
ที่นาสนใจ คือ การนำเอาวัว ควายไปปลอยทิ้งไวบนเขาเปนเวลาหลายๆ วัน ใหวัว
ควายหาอาหารกนิเอง นานๆ ทเีจาของววั ควายจะขึน้ไปดแูลซกัครัง้หนึง่ หรอือาศยั
เพื่อนบานที่ขึ้นไปบนเขาชวยตรวจตราวัวควายของตนเองวาตอนนี้อยูที่ไหน สวน
ใหญคนที่ขึ้นไปบนเขาก็มักจะนำขาวเกี่ยวกับวัว ควายที่ปลอยไวบนเขามาบอก
เพื่อนบานเสมอ มีหลายครั้งที่วัว ควายเดินหากินหลงเขาไปในเขตประเทศเพื่อน
บาน จนตองตามกลบัมา  ววั ควาย จะไมหายไปไหนนอกจากวาพลดัตกเขาเพราะ
เปนเขาสูง พวกเรามีขอสงสัยก็คือในเวลาหนึ่งสัปดาหที่เจาของไมไปดู วัว ควาย
ก็จะหากินไปเรื่อยๆ แลวเจาของจะตามเจอไดอยางไร  แลวก็ไดรับคำตอบมาวาวัว
ควาย มนัจะจำเจาของได หากเจาของรองเรยีก หรอืเรยีกโดยการสัน่กระดิง่ มนักจ็ะ
มาเอง  สวนการขยายพันธุสัตวเลี้ยงใชวิธีธรรมชาติ  ในปจจุบันเริ่มมีการทำไรเพื่อ
สรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน นั่นก็คือการปลูกยางและกาแฟ
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รายไดจากการประกอบอาชีพเฉลี่ยตอปตอครัวเรือน เปนจำนวนเงิน
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท  รายไดสวนใหญเก็บไวเปนการศึกษาของ
บุตรเพราะจะมองอนาคตทางการศึกษาของบุตรเปนเรื่องสำคัญที่สุด จึงพยายาม
อดออมใหมากทีส่ดุ รายจายในครวัเรอืนแทบจะไมม ี เนือ่งจากประชากรในหมบูาน
ปลกูพชืไวบรโิภคเอง นอยมากทีจ่ะซือ้อาหารจากรานคา โดยชาวบานยดึถอืวถิกีาร
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของในหลวง คือ การมีชีวิตที่พอเพียง หากรายได
ไมเพียงพอตอการใชจาย เชน ตองจายคาการศึกษาของบุตร มีการกูยืมจากกอง
ทุนหมูบาน หรือธนาคารเพื่อการเกษตร อีกทางหนึ่งคือการขายวัว ควาย โดยมีพอ
คามารับซื้อถึงหมูบาน โดยเจาของวัว ควายสามารถกำหนดราคาเองได และควาย
จะขายไดราคาดีกวาวัว ตรงกันขามกับการขายผลิตผลจากการเกษตรที่เจาของไม
สามารถกำหนดราคาผลิตผลไดเอง

สินคาที่ถือวาเปนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ คือ ไมกวาดที่ทำจากตนตอง
กง หรอืไมกวาดดอกหญานัน่เอง แตจะไมนยิมใชหวายมาทำเปนดาม เพราะหายาก
และราคาคอนขางแพง  สถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในทองถิ่นระหวาง
ชาวไทยและพีน่องชาวลาว คอื ชองมหาราช ( เดมิเรยีก หวยหมาหลงหรอืชองหมา
หลง ) มลีกัษณะเปนการตดัภเูขาใหเปนทีร่าบ ทีเ่ปดทำการทกุวนัอาทติย  โดยจะมี
ล็อคขายสินคาเปนหองสำหรับคนไทยซึ่งจะขายสินคาจำพวกของใชในครัวเรือน
เสื้อผา  น้ำมัน  สวนคนลาวจะขนสินคามาโดยบรรทุกใสรถอีแตนมาขายบนแครที่
เตรยีมมา จะขายสนิคาจำพวกพรกิแหง ขาวสาร อาหารแหง เปนตน   นอกจากนี้
ยังมีแพทยมาใหบริการโดยไมคิดคาใชจายอีกดวย ชาวบานมีการดินทางเขาไปใน
ตัวอำเภอบางเปนบางครั้ง เพื่อทำธุระหรือติดตองานราชการ  นอกจากนี่ชาวบาน
ยงัมกีารเกบ็รกัษาหนอไมไวเปนอาหารโดยการดองหนอไม และเกบ็หนอไมสดไวใน
รปูแบบของหนอไมอดัปบ

การศึกษาของเด็กและเยาวชนในหมูบานยังอยูในระดับที่ขาดแคลน ไมมี
ศูนยเด็กเล็กใหการศึกษากอนอนุบาล ขาดโรงเรียนที่มีอุปกรณทางการศึกษา ขาด
ครูที่มีความรูเฉพาะทางหรือจบการศึกษาในสาขาคุรุศาสตรโดยตรง ขาดภารโรง
ซึง่ขณะนีค้รตูองทำหนาทีเ่ปนภารโรงเอง ตารางเรยีนของนกัเรยีนในแตละวนั มกีาร





โรงเรียนชาวนาการศึกษาเรียนรูการสรางฐานขอมูลชุมชนภาคสนาม :
บานหวยไผ

เรียนการสอนภายในหองหนึ่งคาบ นอกนั้นเปนการฝกปฏิบัติเอง เปนการทำการ
เกษตรแบบพอเพียง สวนสาธารณูปโภคอื่นๆที่มี ไดแก สถานีอนามัยและศูนย
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูของชุมชน แตประชากรไมคอยไดใชประโยชนเทาที่ควร

หมูบานหวยไผ ถือเปนทองถิ่นหนึ่งที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เปน
เอกลกัษณซึง่กลมกลนืไปกบัวถิกีารดำเนนิชวีติจนแยกจากกนัไมได   วดั คอื สถาน
ที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบานหวยไผ ที่นี่มีสำนักสงฆที่มีอายุเกาแก ๕๐ ป
มพีระสงฆ ๑ รปู สวนพธิศีพเผาทีป่า โดยจะวางไมเปนชัน้ตามเดอืนทีเ่สยีชวีติ เชน
เสียชีวิตเดือนยี่ ก็วางไม ๒ ชั้น  ถาเสียชีวิตเดือนสิบเอ็ดก็วางไม ๑๑ ชั้น เปนตน
หากตายโหงจะใชวิธีการฝง   แมแตการลงแขก เอาแรง เปนการรวมมือกันในการ
ทำนาของคนในหมูบาน โดยไมคิดคาแรง เปนวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความมี
มติรจติมติรใจของชาวบาน ทีม่ตีอกนั   มงีานประเพณงีานบญุกองขาวเปลอืก ถกู
จดัขึน้ในวนัที ่๓ มกราคมของทกุป มกีารกอกองขาวเปลอืกเพือ่รจูกับญุคณุขาว และ
ความสามคัคปีรองดองกนัของชาวบาน  โดยเปนขาวทีร่บับรจิาคจากคนในหมบูาน
เมือ่เสรจ็สิน้พธิแีลวจะนำขาวไปขายใหกบัคนในหมบูาน รายไดทัง้หมดเขาวดั   ชาว
บานหวยไผนับถือผีปูตา ผีบรรพบุรุษ  กอใหเกิดประเพณีการเลี้ยงผีปูตา บริเวณ
ศาลผีปูตาในวันที่ ๑๖ เมษายนของทุกป เพื่อการอนุรักษปาไผซึ่งเปนไมทองถิ่น
กิจกรรมในงาน มีการทรงเจาเขาทรง ใครเจ็บไขไดปวยก็จะมารักษา มีการรดน้ำ
ดำหวัญาตผิใูหญ จดักจิกรรมรืน่เรงิตางๆ ไมวาจะเปนการละเลนพืน้บาน มกีารเปา
แคน ตีฆอง  ในวันนี้ยังถือเปนวันครอบครัวอีกดวย สถานที่จัดงานคือ วัด ผูนำใน
การจดักจิกรรมในหมบูาน ไดแก ผใูหญบาน ผชูวยผใูหญบาน และกรรมการหมบูาน

ปราชญชาวบาน เปนบคุคลทีม่คีวามรเูฉพาะดาน ถอืเปนแหลงความรทูอง
ถิน่ทีส่ำคญั ในหมบูานหวยไผ มปีราชญชาวบานหลายแขนง เชน ดานการตเีหลก็,
ดานการทำพธิกีรรมทางศาสนา, ดานหตัถกรรม เปนตน ซึง่ความรจูากปราชญชาว
บานเหลานี้ใกลจะหายสูญไปเนื่องจากขาดผูสืบทอด

ตัวอยางปราชญชาวบาน
ลุงคลาย ยาตอ ...ปราชญดานการตีเหล็ก
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ลุงคลายบอกเลาวาเคยเปนตำรวจมากอน เรียนการตีเหล็กจากพี่เขยซึ่ง
เปนคนจนี ตัง้แตอาย ุ๑๔ ป  ปจจบุนั อาย ุ๗๔  ปแลว     เตาตเีหลก็ของลงุคลายเปน
เตาที่ใหญที่สุดในตำบล ซึ่งเตานี้ถือเปนสิ่งที่ลุงคลายใหความเคารพนับถือมาก
เพราะเชื่อวามีผีเตาคุมครองอยู สามารถกันสิ่งชั่วราย เชน ผีโปง ผีซำไมใหเขามา
ภายในบานได วิธีการตีเหล็ก ลุงคลายจะเก็บเศษเหล็กมาหลอมรวมกันแลวตีขึ้น
รปูเปนมดีหรอือปุกรณตางๆ สำหรบัราคาคาจางลงุคลายคดิราคากนัเองคอื มดีพรา
คิดเลมละ ๑๐ บาท โดยลูกคาตองนำเศษเหล็กมาเอง สวนมuดเดินปาสปารตาร
ลุงคลายคิดราคานิ้วละ ๑๐ บาท อยางนอยเลมหนึ่งยาวประมาณ ๒๐ นิ้ว ไมที่
เหมาะสำหรับทำดามมีด ลุงคลายแนะนำใหใชไมประดู หรือไมมะคา ในวันหนึ่งๆ
ลุงคลายสามารถตีเหล็กทำมีดไดสูงถึง 3 เลม  ถาทำสำเร็จมีปลอก มีดามพรอม
ราคาจะอยูที่ประมาณ ๒๐๐ บาท

ปญหาในหมูบาน
- ขาดแคลนโรงเรียน บุคลลากรที่มีความรูโดยตรง อุปกรณการเรียนรู
การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูและจิตสำนึกแกเด็กและเยาวชน
- ศูนยเรียนรูของเด็กเล็กกอนอนุบาล
- ปญหาลกูมากยากจน โดยเฉลีย่ในหนึง่ครวัเรอืนจะมบีตุร 3 คน ทำให
เกิดปญหาในการเลี้ยงดู เกิดปญหาอื่นๆ ตามมา เชน ปญหาสุขภาพ
ปญหาการศึกษา ปญหาหนี้สิน
- ปญหาโรคระบาดในสัตวที่ระบาดบางเปนฤดู
- ปญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช
การไดลงพื้นที่ในการมาคายครั้งนี้ ชวยใหพวกเราไดเรียนรูอะไรอีกมาก

มาย  ภาพชวีติของเดก็ๆ ทีเ่หน็พวกเราแลวตืน่เตน ชาวบานทีร่วมมอืกนัทำงานอยาง
ขยนัขนัแขง็ ไปรวมลงพืน้ทีก่บัเราโดยไมมคีำบนสกัคำ ทำอาหารใหพวกเราทานทกุ
มื้อตลอดระยะเวลาที่อยูคาย ตมขาวโพดใหพวกเรา  เผาขาวหลามใหเราไดทาน
กนั ชวยกนัทำบายศรเีพือ่จดัพธิบีายศรใีนชวงกลางคนืใหกบัพวกเรา ชาวบานทีเ่ฝา
รอเด็กเหลานั้นใหมีการศึกษาที่ดี  รวมถึงการมีโอกาสในการสรางอนาคตที่ดีเพื่อ
ตนเองและครอบครัวอีกดวย





ฐานปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรยีน ตชด. บญุธรรม-บญุพริง้

กิจกรรมทัศนศิลป 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย

กิจกรรมการแสดง

กิจกรรมดนตรี
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ฐานแรกมาพบกบั  ฐานวาดรปูสชีอลก  พวกเราอยทูีโ่รงเรยีนบญุธรรม-

บุญพริ้ง ฐานวาดรูปสีชอลกโดยมีหัวขอ “พอของฉัน” นองกลุมแรกเขามาในหอง
พวกเราเริ่มแจกสีชอลก กระดาษรอยปอนด ผาใบวาดรูป หัวขอคอนขางเครียดไป
นิด นองๆเริ่มมีอาการคิดไมออกวาดออกมาไมได พวกเราจึงคิดวาจะทำกิจกรรม
อะไรใหนองสนุก เมื่อเปลี่ยนฐานในชวงเชา จึงออกไปหาอุปกรณธรรมชาติ เปลือก
ไม ดอกของตนมะเหมีย่ว มองดเูหมอืนพกูนั ตอนทีพ่วกเราเหน็ดอกของตนมะเหมีย่ว
เจอเดก็นอยตวัเลก็ๆกำลงัปน เกบ็ดอกของมนัแลวนำมาดดูเคีย้ว จงึถามวา “เอะ…!
นี้กินไดดวยเหรอ” นองตอบวา “พี่ลองสะบัดดูสิมีน้ำหวานอยูดวย” เราลองชิมดูมี
รสหวานแตไมมาก พวกเราจึงไดเรียนรูวาธรรมชาติมีอะไรที่เรายังไมรูอีกมากมาย
จากนั้นพวกเราจึงคนหาอุปกรณตอ มีเศษหญา ใบไมแหง นำใสไวในกลองรวมกัน
แลวคิดวาจะหาอะไรทำใหเกิดผลงานออกมาและสนุกสนาน หันไปเห็นสียอมผา
ของฐานมดัยอม พวกเราเริม่ทดลองโดยการแจกกระดาษใหนอง คนละ 1 แผน ให

นางสาวรงุทพิย  แสงเกต ุ           นายศราวธุ บวัผนั
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นองเลอืกอปุกรณมาคนละ 1 ชิน้ ไมวาจะ เปนเปลอืกไม เศษหญา ฯลฯ จากนัน้ให
นอง จุม ทา วาด สลัดสี ลงบนกระดาษรอยปอนด ผลปรากฏวาเกิดรูปรางที่สวย
งามและสนุกสนาน นาประหลาดใจก็คือมีนองมาขอเลนอีก พวกเรานำกระดาษมา
ไมพอแลวสิ พอดีวามีผาดิบที่เราเตรียมไวเลยจูงใจดวยการใหนองเขียนความในใจ
และระบายความรูสึกของนอง ถือวากิจกรรมวาดรูปนี้คอนขางประสบความสำเร็จ
เนื่องจากผลงานสำเร็จออกมาดีกวาที่คิด แลวยังเหลือเฟรมกับสีชอลก พวกเราจึง
นำสชีอลกมาวาดรปูใหนองบางคนทีน่ัง่อยบูรเิวณนัน้ เปนรปูลอเลยีนของนองๆ วาด
รปูอะไรแปลกๆบาง นองมสีหีนาดใีจ เริม่มามงุดกูนัแลวขอใหวาดใหอกีเรือ่ยๆ สหีนา
แววตาของนองๆมีความสุขมาก เปนภาพที่พวกเราประทับใจ อยากจะขอกลาวถึง
นองคนหนึง่ เธอมชีือ่วา “บญุชืน่” เธอเปนเดก็ทีเ่มือ่เราเหน็เธอครัง้แรกเธอจะไมพดู
จา ไมทำอะไรสกัอยางเลย เธอจะเกบ็ตวัเงยีบและคานอยกูบัพืน้  จากนัน้จงึใหเฟรม
วาดรูปเธอไป 1 เฟรม พรอมสีชอลก 1 กลอง ปลอยเธอโดยเราจะไมสนใจเธอเลย
เธอวาดรูป พวกเราตกใจมาก “บุญชื่นวาดรูป!!” ปลอยใหเธอวาดเมื่อเธอรูสึกวา
พวกเรากำลังจองมองเธอ เธอจะหยุดวาดแลวเก็บตัวเงียบเหมือนเดิม เราก็ทำเปน
ไมสนใจเธอ เธอพยายามเขามาหาพวกเรา บญุชืน่ มองลกูโปงแลวเธอกไ็ดไป 1 ลกู
เธอทำทาทางยื่นใหพวกเรา บุญชื่นมีรอยยิ้มขึ้นมา เสียงหัวเราะของเธอ  รอยยิ้ม
ของเธอออนโยนและชางไรเดยีงสา เราไมรเูลยวาสาเหตอุะไรทีท่ำใหเธอเปนเชนนัน้
เด็กที่ราเริงในตอนนี้คือเด็กคนเดียวกันกับที่เราเจอในตอนแรก พวกเราไดแตคิดใน
ใจ พวกเราตลีกูโปงใหลอยสงูจนตวัเธอแตะถงึมนัไมได เธอสนกุกบัการเลนกบัพวก
เรา  นาเสียดายเวลาสนุกของเธอมันชางนอยเหลือเกิน เวลาเริ่มจะหมดแลวรูสึก
ใจหาย รูสึกวาเวลามันชางนอยเหลือเกินเรากับนองยังไมไดรูจักกันดีเลย เฮอ....ถึง
เวลาแลวสิ พี่กลุมสันทนาการเรียกนองๆรวมกันเพื่อจะลา และพานองๆไปสงบาน
หลงัจากนัน้เรามองหาบญุชืน้ไมเจอเธออกีเลย แตดใีจทีท่ำใหบญุชืน้ยิม้ได  ฐานตอ
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มาเปนเรื่องเกี่ยวกับ  ฐานตุกตาโฟม   โรงเรียนนี้มีหองเรียนอยู 4  หอง  เรา
ทำกิจกรรม 2  กิจกรรมภายในหองเดียวกันซึ่งฐานที่รวมกันเรียกวา  ฐานถุงมือ
ตุกตา  ฐานเราจะสอนเกี่ยวกับโฟมทั้งลูกเล็กและใหญนำลวดกำมะยี่มาติด  แปะ
พรอมลกูตาปลอม  เสรมิเตมิแตงใหสวยงาม  เนือ่งจากฐานนีเ้ปนฐานแรกของชวง
เชา  นองๆที่มาทำกิจกรรมตั้งใจฟงอยางเรียบรอยและไมมีเสียงเล็ดรอดออกจาก
ปากเลย  “เราคิดวานองคงจะหนาว”  พี่ๆอธิบายกันตอไป  เราใหนองๆทำตุกตา
โฟมเปนแมงมมุ  โดยใชโฟมลกูเลก็ 2  ลกูมาตดิกนัโดยใชกาวหรอืไมจิม้ฟน  สวน
ขาแมงมมุนำลวดกำมะยีต่ดัเปนขา  8  ขา  เสรจ็แลวเสยีบเขาไปในโฟม  ปรบัระดบั
ขาใหไดทาทางตางๆ เพิ่มความนาสนใจ  และสามารถยืนอยูได  นำลูกตาปลอม
มาติดเสริมดวยลวดกำมะยี่ทำเปนปาก  พอเริ่มทำไปสักพัก มีนองๆหลายคนมี
ความคิดสรางสรรคโดยเปลี่ยนจากแมงมุมเปนมด ใสหนวดจากลวดกำมะยี่เขาไป
ลดขาเปน  4 ขา  ตามแตนองๆจะจนิตนาการ  จำนวนนองๆมมีากเกนิกำหนดทีเ่รา
ทราบมากอนมาทำกิจกรรม  อุปกรณการทำตุกตาโฟมจึงไมพอ ดังนั้นเราจึงไมมี
กจิกรรมนีใ้นชวงบาย  เมือ่ผลงานนองๆ  เสรจ็เรยีบรอย  เราจงึใหนองๆนำกลบับาน
เพื่อเปนของที่ระลึก  เปนสิ่งที่เราตั้งใจและตองการใหนองๆสนุกสนานที่ไดมา
ทำกิจกรรม   นองๆ ดีใจมากถือตุกตาโฟมไวแนน  สำหรับบรรยากาศภายในหอง
คอนขางเงยีบ  จากวนัทีเ่ราทำกจิกรรมใหนองๆ  รสูกึวานองๆใสซือ่  คอยนัง่ฟงเรา
อธิบาย เราเชื่อวาอนาคตนองๆเหลานี้จะตองเปนกำลังของชาติพัฒนาประเทศไม
ทางใดทางหนึง่อยางแนนอน  ฐานตอไป   ฐานถงุมอืตกุตา    เริม่ดวยการแจกถงุ
มอืใหนองๆ  คนละขาง ใหนองนำสำลยีดัเขาไปแลวรดัดวยยางแฟนซ ี  ตกแตงหนา
ตาดวยลวดกำมะยี่หลากหลายสีสัน บางทำเปนมือ บางทำเปนกระตาย ติดลูก
ตาปลอมเขาไป  ผลงานที่เสร็จออกมานารัก  เหมาะกับเด็กๆ  มีอยูกลุมหนึ่งเมื่อ
ทำเสรจ็ไมยอมเอาไป  พี่ๆ แอบตกใจ   ของเราไมดหีรอื  นองๆชอบตกุตาทีม่เีสยีงป
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ดๆ มากกวา  แตไมเปนไรเพราะเราจะนำมาแสดงงานอยแูลว  ฐานนีเ้กดิมอีปุกรณ
ไมพอกับเด็ก  สำลีที่นำมาไมเพียงพอพวกเราจึงนำกระดาษ A4  ตัดเปนฝอยๆยัด
เขาไปแทน  บรรยากาศโดยรวมนองๆตัง้ใจทำ  ดไูดจากผลงานทีเ่สรจ็มจีำนวนมาก
มาย  จะเห็นไดวานองๆบางสวนจะสนใจสิ่งที่ไมเคยพบเชนตุกตาสีสันโดดเดนและ
มีเสียงออกมาเมื่อเราบีบเลน  ทำใหมีขอสังเกตวานองๆไมคอยออกไปเที่ยวไกลๆ
เหน็สิง่แปลกๆใหมๆ   มากมาย   นองใหความรวมมอืเปนอยางด ี พี่ๆ ใหทำอะไรกท็ำ
ตาม  เชนเราทำเปนกระตาย  นองกท็ำกระตายตาม  นองๆเชือ่ฟงพี่ๆ สอนมาก  ฐาน
ทีก่ลาวเปนฐานสดุทายคอื  ฐานมดัยอม    อปุกรณในฐานนีม้ผีาเชด็หนา   สยีอม
ผา   ยาง  เชอืกฟาง   ขนั     ในจำนวนอปุกรณมผีาเชด็หนาทีพ่วกเราตองตดัครึง่
เพราะจำนวนนองๆ  มมีากเกนิไป   แตสามารถแกสถานการณไดเปนอยางด ี  พี่ๆ
เริม่สอนนองดวยการ  นำยางมารดัผาเชด็หนาตรงไหนกไ็ด  และใหจมุสตีามความ
ชอบ  สมีอีย ู 6  ส ี มสีเีขยีว  สสีม   สมีวง  สบีานเยน็  สแีดง  สเีหลอืง  นองๆจะไมคอย
จมุเพราะกลวัเปอน  พี่ๆ ตองจมุใหนองๆ  และตดัยางออก  ใหนองๆ  ถอืผาของตวั
เองไปตากใหแหง  แรกๆ  พี่ๆมีการทดลองทำกันเองกอน  วาจะออกมาดูดีหรือไม
จะรัดยางอยางไร  เนื่องจากยังไมมีประสบการณเชนกัน  ดวยการมาครั้งนี้จึงได
เรยีนรไูปกบันองๆวาการทำผามดัยอมใหสวยงามทำอยางไร  เมือ่งานแหงแลวพวก
เราจะเก็บผา  รอนองๆที่ไปทำกิจกรรมฐานอื่นมารับงานของตัวเองกลับไปเปนของ
ทีร่ะลกึ  ดวยการทำครัง้แรกผาเชด็หนาสวนใหญออกมาเนาๆ  อยางไรไมร ู  เพราะ
นองๆ  ชอบทกุส ี เลยจมุทกุส ี มนีองคนหนึง่มคีวามคดิสรางสรรค จมุสเีหลอืงออก
มาสีเดียว  ทำใหพวกเราอึ้งไปเลย  เพราะมันออกมาดูดีกวาจุมหลายสีมาก  พวก
เรามองหนากนัดวยคำตอบทีว่า  เออ  นาจะทำอยางตัง้นานแลว  นองคนนีม้คีวาม
คิดที่ดีมาก  มีหัวทางศิลปะเอามากๆ  พูดถึงตอนตัดยางพี่ๆและนองๆลุนกันวา
จะออกมาอยางไร  และแลวมนักอ็อกมาดใีนระดบัหนึง่  เราไมไดคาดหวงัวาผลงาน
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ทีเ่ราใหนองทำจะตองออกมาดดู ี แตเราอยากเหน็แครอยยิม้ของนองๆ เพยีงเทานัน้
ก็เพียงพอ  ในการทำกิจกรรมใหประสบความสำเร็จ

ความรูสึกที่ไดทำกิจกรรมใหนองๆ  พี่ๆทุกคนไดทั้งประสบการณและ
ความรสูกึทีด่ีๆ   เมือ่ไดเขาไปเลนกบันองหรอืไดเขาไปพดูคยุดวยจะรสูกึวานองๆนา
รัก  จากวันนั้นถึงวันนี้ความรูสึกเดิมยังคงอยู  ยังจำรอยยิ้มนอยๆ  เสียงหัวเราะ
ความสนุกสนาน เหลานั้นไดดี  ทุกครั้งที่เราไปทำกิจกรรมจะไดรับความเปนเด็ก
กลับมาดวยทุกครั้งไป
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         ⌫
หลังจากที่เราไดทราบวาจะไดไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน ตชด. บุญธรรม –

บุญพริ้ง พวกเราก็ไดวางแผนทำกิจกรรมตางๆ โดยมีคณะ 2 คณะที่จะตองรวมรับ
ผิดชอบครั้งนี้คือ คณะมนุษยศาสตรและคณะศิลปกรรมศาสตร โดย
คณะศลิปกรรมศาสตร มกีารแบงนกัเรยีนเปน 3 กลมุ คอืกลมุทศันศลิป กลมุดนตรี
และกลุมการแสดง

ฐานดนตรีนั้นมีการวางแผน 2 แบบ คือสอนดนตรีโดยการเปาขลุย และ
สอนรองเพลง  การแบงกลมุนองๆ ครัง้แรกคอืจะตอง แบงกลมุเวยีนฐานกนัโดยครัง้
แรกจะหานักเรียนที่สนใจในฐานนั้นๆกอน  กลุมพวกพวกเราสอนขลุย เพราะนัก
เรียนในฐานนี้สนใจในการเปาขลุยมาก พวกเราก็ไดหาที่สอน  และไดสอนตรงที่
กระทอมปลายนาซึ่งไดบรรยากาศในการสอนมากและเงียบสงบเหมาะกับการสอน
ดนตรีมาก ครั้งแรกพวกเราไดสอนขลุยโดยการสอนวิธีตั้งแตเริ่มโดยการจับการจับ
ขลุย โดยสอนนักเรียนตามหลักดนตรีไทยคือเอามือขวาไวขางบน  สอนใหเปาทีละ
เสยีง  โดยเริม่จากเสยีงทีง่ายกอนและไลทลีะเสยีงจนครบเสยีง  เนือ่งจากฐานแรก
เราตองเวียนฐานจึงมีเวลาแค 1 ชั่วโมงในการสอน  เราสอนนักเรียนไดแคเปาไล
เสียงธรรมดา ยังไมไดเริ่มเพลง

กิจกรรมดนตรี
กนกวรรณ อุยสุวรรณ
วนัด ีพทุธคณุรกัษา

ธิบดี เพชรสม
ปรัชญา วงษพจนี
พพิฒัน เสยีงชารี
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หลังจากสอนกลุมแรกเสร็จแลวก็มีกลุมที่สองเขามา  กลุมนี้พวกเราเห็น
วาเปนกลมุทีไ่มไดตดัสนิใจเลอืกลมุดนตรโีดยตรง ถาจะสอนเปาขลยุกเ็กรงวาจะไป
ไมถึงไหน จึงตกลงวาเราจะสอนรองเพลง ซึ่งในปนี้เปนปมหามงคลคือ พระบาท
สมเด็จทรงครองราชยครบ 60 ป เราจึงตกลงสอนนองๆรองเพลงที่มีความหมาย
เกี่ยวกับ พระคุณของบิดา – มารดา นั่นคือเพลง “ใครหนอ” เพลงนี้นองๆสามารถ
เรยีนรไูดอยางรวดเรว็จงึมเีวลาเหลอื พวกเราจงึเลานทิาน เรือ่ง หม ู3 ตวั และตอน
ทาย เราไดใหนองๆชวยกันสรุป ขอคิดที่ไดจากนิทานเรื่องนี้ ซึ่งในกลุมที่ 2 นี้ถือวา
เปนเด็กที่พอใชไดมีความตั้งใจที่อยากจะเรียน

และนองกลุมสุดทายเปนกลุมที่มาจากกลุมที่สนใจการแสดง เปนกลุม
คอนขางจะเมื่อยลาจากการทำกิจกรรม 2 กลุมที่แลว ประกอบกับเวลาที่ใกล
จะเที่ยง นองๆกลุมนี้จึงไมมีความพรอมที่จะเรียน ไมคอยใหความสนใจเรื่องดนตรี
พวกเราจึงใชวิธีแกปญหา โดยการใหนองๆรองเพลงที่มีความสนุกสนานคือเพลง
ชาง ซึ่งนองๆก็ใหความรวมมือกันดีในระดับหนึ่ง และหลังจากนั้นเราก็เลานิทานให
ฟงแบบกลุมที่แลว  นิทานเรื่องนี้พวกเราไดใช หุนที่นองๆทำมาจากกลุมศิลปะเปน
ตวัประกอบการเลาเรือ่ง นองๆมคีวามสนใจมากขึน้ และดทูาทดีขีึน้ พอพวกเราเลา
เรื่องจบเราจึงสอดแทรกทฤษฎีการเปาขลุยเขาไปดวย นองๆก็ใหความสนใจในการ
เปาขลุยมาก

สรุปในการปฏิบัติกิจกรรมในชวงเชา ถือวาประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง
ซึ่งก็มีอุปสรรคบางในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งเปนกระทอมปลายนาซึ่ง
เราไมสามารถทำกิจกรรมสันทนาการได  เพราะเปนพื้นที่แคบ และแผนการสอน
ที่พวกเราวางไวตั้งแตตนตองมีการเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของนองๆ  ดวยวัย
ของกลุมนองที่แตกตางกันตองทำใหเราปรับเปลี่ยนดวยเหมือนกัน

ในชวงบายพวกเราคุยกับฝายการแสดงในเรื่องปญหาที่เราไดเจอ  พวก
เราจึงแกปญหาโดยการใหนองๆของฝายดนตรีและฝายการแสดงมารวมกัน  ซึ่ง
เปนฐานเดียวกันคือดนตรีและการแสดง นองก็ไดถูกแบงเปน 3 กลุมคือ ทัศนศิลป
(ดนตรี และการแสดง)

เริ่มขึ้นโดยการสันทนาการเพราะวาเราเห็นวาเราตองการละลาย
พฤติกรรม เริ่มตนโดยการเลนเกมสโดยกติกาเกมสนี้คือเวลา พี่ชี้ไปทางไหนใหนอง
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เปลงเสียง “เฮ” พรอมทั้งยกมือชู 2 นิ้วเกมสนี้ถือวาไดรับความสนในมาก
ตอมาเราก็เริ่มทำกิจกรรมที่เราไดเตรียมไว คือ ทางการแสดงก็จะสอนรำ

ไทย คือการรำวงมาตรฐาน และทางฝายดนตรีก็จะสอนรองเพลงรำวงมาตรฐาน
คอื เพลง งามแสงเดอืน กถ็อืวาเปนการบรูณาการทัง้ 2 เอกใหไปดวยกนั

หลังนั้นเราก็ไดสอนเพลงประกอบการเตนตางๆ เพื่อใหนองไดสนุกกับ
กิจกรรมชวงบาย  เมื่อเราเห็นวานองไดเหนื่อยบางแลว  เราก็พักผอนและระหวาง
การพักผอนเราก็หาวิธีใหนองฝกความกลาในการแสดงออก  คือการหานองผูกลา
ใหออกไปรองเพลง  ซึง่นองๆในโรงเรยีน ตชด. บญุธรรม – บญุพริง้ มนีกัเรยีนทีก่ลา
และมีความสามารถในการรองเพลงและมีความสารถในการเตน รำ หลายคนซึ่ง
เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจมาก

พอเราเห็นวานองของเราเริ่มหายเหนื่อยแลวเราก็หากิจกรรมผอนคลาย
เชนโดย  เกาอีด้นตร ีนองๆเรากเ็ลนกนัอยางสนกุสนาน และกจิกรรมทีพ่ฒันาความ
รูเรื่องโนตและปฏิภาณไหวพริบโดยการใหนอง นั่งเปนแถว  7 แถว และแตละแถว
ใหรับผิดชอบโนตของตัวเองที่ไดตั้งแตเสียงโด ถึงเสียง ที และมีเงื่อนไขวาถาพี่ชี้ไป
ทีใ่ครใหเปลงเสยีงทีร่บัผดิชอบออกมา พีก่ช็ีเ้ปนเพลงตางๆเชนเพลง ชาง  นองๆกใ็ห
ความรวมมือเปนอยางดี

กิจกรรมภาคบายแมวากิจกรรมเราจะไมตรงเจาะจงกับดนตรีและการ
แสดงมากนกัแตเปนการรวมความรรูะหวาง 2 เอกซึง่ แตและทัง้ 2 เอกไดพยายาม
บูรณาการความรูทั้ง 2 เอกเขาดวยกัน แตก็มีขอดีและขอเสียเขาดวยกัน เชน ขอ
ดีคือเปนการเติมเต็มความรู และกิจกรรมบางกิจกรรมตองใชดนตรีเขามาประกอบ
กัน และขอเสียคือนองๆจะไมไดความรูอยางเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมดนตรี
กนกวรรณ อุยสุวรรณ
วนัด ีพทุธคณุรกัษา

ธิบดี เพชรสม
ปรัชญา วงษพจนี
พพิฒัน เสยีงชาร
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หลังจากสิ้นเสียงกลาวคำปฏิญาณตนของเด็กนักเรียนโรงเรียนตระเวน

ชายแดน  พี่ๆก็พากันจูงมือนองๆเดินเขาฐานละลายพฤติกรรม  โดยมีพี่ๆ
คณะศิลปกรรมศาสตรเปนแกนนำสันทนาการและมีพี่จากคณะมนุษยศาสตรคอย
เปนพี่เลี้ยงอยูรอบๆ กิจกรรมเริ่มดำเนินไปเรื่อยๆ เริ่มดวยการแนะนำตัวของพี่และ
นองรวมกัน  มีการเลนเกมสตางๆและที เด็ดในชวงนี้อยูตรงที่พี่หนึ่ งจาก
คณะศิลปกรรมศาสตรมาสาธิตทาเตนในเพลงเปด  “อาว....กาบ กาบ กาบ  เปด
อาบน้ำในคลอง “ แคนั้นแหละเสียงหัวเราะก็ดังลั่นทั้งโรงอาหาร ดวยความฮาใน
ทาเตนของพี่หนึ่งซึ่งเรียกวาเปนมุขเด็ดในการสรางเสียงหัวเราะใหนองๆโรงเรียน
ตระเวนชายแดน ซึ่งจะเห็นไดวาพวกเราตั้งใจและพยายามอยางมากที่จะทำให
นองๆมคีวามสขุแมวาจะเหนือ่ยและลำบากแคไหนกต็าม จากนัน้กเ็ปนการแบงนอง
ออกเปน 3 กลุมตามความสนใจซึ่งฐานการแสดงก็ไดรับความสนใจคอนขางมาก

กิจกรรมการแสดง
นางสาวผชารตัน บญุขวญั

นางสาวศรนิทพิย ศลิปประพนัธ
นางสาววรญัญา ยะปะตงั
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กิจกรรมฐานการแสดงเริ่มดวยการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นฐานทาง
นาฏศลิปแบบงายๆไมวาจะเปนการสอนจบี  ตัง้วง แบบตางๆ จากนัน้กต็อดวยรำวง
มาตรฐานเพลงงามแสงเดือน ฐานนี้คอนขางจะเงียบ อาจเปนเพราะทีมงานและ
อุปกรณที่มีจำนวนนอยแตกิจกรรมก็สนุกครื้นเครง สามารถสรางความสุขใหนองๆ
ไดไมนอยไปกวาฐานอื่นๆเชนกัน ตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมนั้นก็จะมีการเปดเพลง
คลอเพือ่สรางบรรยากาศใหนองมอีารมณรวมกบัเรา กจิกรรมดำเนนิไปเรือ่ยๆจนได
เวลาพักกลางวัน ซึ่งฐานของเราก็อยูในโรงอาหารพอดีจึงกินขาวกลางวันรวมกับ
นองๆและเราก็ไดเห็นภาพประทับใจอะไรหลายๆอยางที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น ซึ่งอาจ
มีหลายคนที่สำนึกและคิดไดในคำพูดของเด็กๆเหลานั้น ทำใหเรานึกถึงภาพการใช
ชีวิตที่ฟุมเฟอของคนในเมืองกรุง ที่อยูสบายจนลืมนึกไปวามีอีกหลายชีวิตที่รอ
โอกาสดีๆ ทีจ่ะมคีนยืน่ใหกบัพวกเขาบางในซกัวนัซึง่มนัอาจจะไมหรหูรานกั แคขอให
กินอิ่ม นอนหลับก็พอสำหรับเด็กพวกนี้

ตอนบายหลังจากทานอาหารกลางวันกันเรียบรอยเราก็เปลี่ยนแผนโดย
เอาการแสดงมารวมกับดนตรีเพื่อเปนการเพิ่มสีสันในชวงบายผอนคลายความงวง
นอน กิจกรรมในชวงนี้ก็จะเปนการสันทนาการซะสวนใหญโดยการสอนนองรอง
เพลงและสอนทาเตนตางๆเพือ่ฝกใหนองๆมคีวามกลาแสดงออกไปในตวั พอตกเยน็
ถึงเวลาที่เราตองพานองไปสงบาน ซึ่งถาถามวาบานอยูไกลมั๊ย มันคงจะไมไกล
สำหรับคนในพื้นที่อยางนองๆแตสำหรับพวกเรานั้นจัดวาไกลมากเลยทีเดียว
แตพวกเราก็ไมยอทอกับการไปสงนอง เราเดินกันไปเปนกลุมใหญแลวก็แยกไปสง
นองตามบาน ทเีดด็กอ็ยตูอนทายนีแ่หละ เหลอืนองหนึง่ชือ่นองเจง ซึง่ปกตทิกุวนัแม
จะมารับที่บานยายที่อยูขางโรงเรียนเพราะวาบานนองอยูไกลมากๆๆหลายมอน
ดอยเลยทีเดียวแตวันนั้นนองเจงคงอยากใหพี่ๆไปสงที่บานเหมือนเพื่อนคนอื่นๆเชน
กนัจงึไมยอมอยบูานยาย แตพวกเรากเ็ขาใจอารมณนองเจงนะวาอยากมพีี่ๆ เดนิไป
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สง พวกเราก็เลยรวมทีมกันประมาณสี่ หา คนเพื่อเดินไปสงนอง ตลอดเวลาที่เดิน
ไปนั้นก็เจอชาวบานทักตลอดทางเลยวาจะเดินไปไหวเหรอบานอยูไกลมากเลยนะ
แตพวกเราก็ยังสูอยูดวยความตั้งใจที่จะทำแลวก็เลยไมไดคิดถึงเสนทางและความ
ไกล พอเจอเพือ่นๆกลางทางทีก่ลบัจากสงนองกช็วนเพือ่นเดนิไปดวยกนั จนกระทัง่
เดินไปเจอแมของนองเจง เลยถามวากวาจะถึงบานเนี่ย อีกไกลรึเปลา แมตอบมา
วาอีกสามมอนดอย! พวกเราถึงกับถอนหายใจเพราะที่เดินมาแลวนั้นก็ประมาณ
สาม สี่มอนดอยแลวก็เลยสงนองใหกลับกับแมโดยปลอดภัยแลวพวกเราก็พากัน
เดินกลับโรงเรียนดวยความออนเพลียและหมดแรงแตทุกคนก็มีความสุขที่ไดรวม
ทำกิจกรรมดวยกัน

กิจกรรมการแสดง
นางสาวผชารตัน บญุขวญั

นางสาวศรนิทพิย ศลิปประพนัธ
นางสาววรญัญา ยะปะตงั
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         ⌫             
ระยะเวลา  3 วัน  ที่พวกเราจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดใช

เวลาอยรูวมกบันองๆ นกัเรยีนโรงเรยีน  ตชด.บญุธรรม – บญุพริง้  จงัหวดัอตุรดติถ
โดยทีพ่วกเราไดไปจดักจิกรรมใหสำหรบันองๆ   ในสวนของนสิติวชิาเอกภาษาไทย
(กศ.บ.)   เราไดแบงพวกเราเองออกเปน  2  กลมุใหญๆ   เพือ่แยกไปจดักจิกรรมใน
แตละโรงเรียน

สวนของโรงเรยีน ตชด.บญุธรรม – บญุพริง้  เราไดเริม่จดักจิกรรมกนัตัง้แต
ประมาณ  8  นาฬกิา  นองๆ และพี่ๆ  ทกุคนพรอมเพรยีงกนัทีห่นาเสาธง  รวมกนั
เคารพธงชาต ิ สวดมนต  และแผเมตตา  หลงัจากนัน้  เราไดแบงนองๆ ทัง้โรงเรยีน
ออกเปน  2 กลมุใหญๆ   ใหกบัคณะศลิปกรรมศาสตร  และมนษุยศาสตร  เพือ่นำนอง
ไปทำกิจกรรมในชวงเชา

สำหรับคณะมนุษยศาสตร  ก็มีทั้งสวนของนิสิตวิชาเอกภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  เราไดแบงนองๆ เปนกลมุเลก็อกี 2 กลมุ  เพือ่แยกไปทำกจิกรรมกบั
พีใ่นแตละฐาน  คอื  ฐานภาษาองักฤษและฐานภาษาไทย  แลวสลบักนั

กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย
นางสาวกษมาพร  ทองเอือ้

นางสาวกานตสนิ ี พลูพพิฒัน
นายธนพล  ขนุเพชร

นางสาวนฤมล  จนัทรพนัธ
นางสาวปยนชุ  สดุยอด

นางสาวพวงชมพ ู  จลุเดช
นางสาววจิติรา  อนิทสวุรรณ
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กิจกรรมของฐานภาษาไทยนั้น  ชวงแรก  พวกเราไดนำนองทำกิจกรรม
สนัทนาการ  โดยสอนใหนองรองเพลง  เตน  และทำกจิกรรมเขาจงัหวะ  ชวงนีน้องๆ
ทกุคน  โดยเฉพาะนองๆ ผชูายจะสนกุสนานกนัมาก  กลาเตน  กลาแสดงออก  ทัง้
พี่ๆ  และนองๆ ตางแขงกนัรอง  แขงกนัเตน  สนกุไมแพกนัเลย

เสร็จจากกิจกรรมสันทนาการแลว  พวกเรานำนองๆ มานั่งรวมกลุมกัน
บริเวณใตตนไม  เพื่อทำกิจกรรมทางวิชาการกัน  ในการทำกิจกรรมทางวิชาการ
นัน้  พวกเราไดคดิกจิกรรมตางๆ  ไวสำหรบันองๆ    กจิกรรมนัน้  กเ็ปนกจิกรรมทีไ่ม
นาเบือ่  เครงเครยีด  แตสนกุสนาน  และยงัสอดแทรกความรทูางดานภาษาไทยให
กบันองๆ ดวย

กจิกรรมแรก  เปนการเลนเกมโซน  โดยจดัใหนองๆ  แบงเปนกลมุกลมุละ
5 คน  ในการเลนเกมนี้จะแยกเลนที่ละกลุม  นองๆ ตองจัดแถวตอนลึก  และพี่
กเ็ตรยีมบตัรคำใหนอง  โดยบตัรคำนัน้  จะเปนคำทีน่องๆสามารถทำทาทางประกอบ
ได  นองคนแรกจะตองดูบัตรคำแลวตองนึกวา  คำคำนั้นจะใชทาทางยังไง  แลว
ทำทาใหเพือ่นคนตอไปดเูรือ่ยๆ จนครบทกุคน  และกช็วยกนัเริม่ทายวา  คำคำนัน้
คือคำวาอะไร

กิจกรรมการเลนเกมโซนนี้  เปนการฝกใหนองๆ รูจักใชภาษาทาทางใน
การสือ่สาร  เพราะวาในชวีติประจำวนัของเรานัน้  เราจำเปนตองใชทัง้ภาษาพดูและ
ภาษาทาทางในการสื่อสารกับบุคคลอื่น

กจิกรรมตอไป  คอื  กจิกรรมนกัสบืจิว๋  กจิกรรมนีจ้ะเนนใหนองๆ  สามารถ
พูด  และคิดเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยที่พี่จะแจกก
ระดาษและสใีหนองแตละคน  เพือ่ทีแ่ตละคนนัน้สามารถนำไปวาดรปูตนไม  ใบไม
หรืออะไรก็ไดที่มาจากธรรมชาติ  หลังจากนั้นพวกเราทั้งพี่และนองก็มานั่งรวมกลุม
พูดคุยกันถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  ประโยชนของธรรมชาติที่มีตอ
มนุษย  ผลเสียถาเกิดเราไมมีธรรมชาติ  และวิธีการรักษาธรรมชาติ

กิจกรรมสุดทายเปนกิจกรรมตนไมของพอ  เพื่อที่พวกเราจะไดระลึกถึง
พระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอปวงชนชาวไทย  พี่ๆ จะแจกกระ
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ดาษรปูหวัใจใหนองๆ คนละหนึง่แผน  ในกระดาษแผนนัน้  นองสามารถเขยีน  หรอื
วาดรูปอะไรก็ได  ที่อยากจะทำ  พูด  เพื่อถวายใหในหลวงของเรา  พอเขียนเสร็จ
แลว  นองๆ กจ็ะนำไปตดิทีต่นไมทีพ่ีไ่ดทำไวให

จากการทำกจิกรรมกบันองๆ  หลายๆ  กลมุ  พวกเรารสูกึสนกุ  และดใีจ
ทีไ่ดเปนสวนหนึง่ในการทำใหชวีติของเดก็ๆหลายๆคน  มคีวามสขุ  นองๆทกุคนนา
รัก  และใหความรวมมือกับเราอยางเต็มที่

นองๆ เหลานีท้ำใหพวกเรารวูา  “ความแตกตาง”  ระหวางสงัคมเมอืงกบั
สงัคมชนบทนัน้ยงัมอีกีมาก  การทีห่ลายๆ คดิวา  คนในชนบทนัน้เปนคนบานนอก
ไกลหางจากความศวิไิลซ  ความทนัสมยั  และความสะดวกสบาย  แตในความเปน
จริงแลวความหางไกลจากความสบาย  ความทันสมัย  และความศิวิไลซของพวก
เขา   ทำใหเราไดเห็นแววตาอันบริสุทธิ์และจริงใจจากพวกเขา...

กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย
นางสาวกษมาพร  ทองเอือ้

นางสาวกานตสนิ ี พลูพพิฒัน
นายธนพล  ขนุเพชร

นางสาวนฤมล  จนัทรพนัธ
นางสาวปยนชุ  สดุยอด

นางสาวพวงชมพ ู  จลุเดช
นางสาววจิติรา  อนิทสวุรรณ
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การไปจัดกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรู ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย
แดน คือโรงเรียนยอดโพธิ์ทองและโรงเรียนบุญธรรม-บุญพริ้ง กลุมของขาพเจา
คณะมนุษยศาสตรเอกภาษาอังกฤษกลุมหนึ่ง ไดดำเนินการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน
บุญธรรม-บุญพริ้ง โดยมีวัตถุประสงคและการดำเนินการคราวๆ ดังนี้คือ
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม

เพื่อเปนการเสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในระดับประถม
ศกึษาปที ่1-6 ในทกัษะตางๆ ไมวาจะเปน ทกัษะการฟง การพดู การอาน และการ
เขียน สอดแทรกความสนุกสนาน
การจัดกิจกรรม

1.  การเตรยีมคดิ และหากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัระดบัของนกัเรยีน ในชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1-6 โดยการเสนอ และชวยกันกลั่นกรองกิจกรรม

2.  ดำเนินการจัดทำกิจกรรมและเตรียมอุปกรณประกอบกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
น.ส. กฤตยา ทองแตม
น.ส.จีรวรรณ จิตรเกตุ

น.ส.นนัทพร เตศริิ
นายวรีวฒัน มสีมยทุธ
น.ส.วนัเพญ็ ตนัอนกุลู
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3.  ทดลองใชกจิกรรมเพือ่ประเมนิความเหมาะสม และคาดการณปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น

4.  บรรจุกิจกรรมลงกลอง พรอมคำอธิบายวิธีใชเพื่อใชทำกิจกรรม และ
มอบใหกับโรงเรียน
การดำเนินกิจกรรม

เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนบุญธรรม-บุญพริ้ง ก็ไดมีการหาสถานที่ เพื่อใช
ในการจัดกิจกรรม และซักซอมการดำเนินกิจกรรมกับเพื่อนๆ เมื่อถึงวันรุงขึ้น
กด็ำเนนิกจิกรรมตามกำหนดเวลา ซึง่กจิกรรมสวนใหญทีใ่ช จะเปนเกม เพือ่ใหเกดิ
ความนาสนใจ และเหมาะกับวัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 พรอม
สอดแทรกความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ฝกใหเด็กๆ ไดใชทักษะทางดานการฟง
และโตตอบเปนภาษาอังกฤษบาง เพื่อเสริมสรางการเรียนรูภาษาอังกฤษ และมี
ความสนกุสนาน ในสวนเกมหรอืกจิกรรมทีใ่ชนัน้ กจ็ะเปนเกมงายๆ เพือ่งายตอการ
เขาใจของเดก็ เพราะเราไมทราบพืน้ฐานทางดานภาษาองักฤษของเดก็มากอน การ
เลือกเกมงายๆ นี้จึงเปนเหมือนการทดสอบความรูพื้นฐานของเด็ก กอนที่จะใช
กิจกรรมหรือเกมที่ซับซอนเพิ่มขึ้นตอไป เพื่อใหเด็กเกิดการพัฒนา และไดความรู
ใหมๆ ในการทำกิจกรรมของเด็กๆ เราก็จะมีการเสริมแรงโดยการชมเชย และให
รางวัล เพื่อใหเด็กเกิดความมุงมั่น และมั่นใจในการทำกิจกรรมมากขึ้น
หลังดำเนินกิจกรรม
การดำเนินกิจกรรมนั้นก็จะพบปญหาอยูหลายปญหาดวยกันคือ

1.  เดก็ๆ จะไมคอยเขาใจภาษาองักฤษทีใ่ชในการอธบิายเกมหรอืกจิกรรม
ที่จะเลน จึงจำเปนตองใชภาษาไทยประกอบ เพื่อความราบรื่นของกิจกรรม

2.  เด็กบางคนจะมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไมเทากัน จึงตองใชเวลาใน
การอธิบายกิจกรรมนานกวาที่คาดไว

3.  เด็กบางคนจะไมคอยกลาพูดคุยหรือรวมทำกิจกรรม ทำใหกิจกรรมมี
ความติดขัดอยูบาง
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4.  เดก็บางคนอาจไมคอยใหความสนใจกบักจิกรรมมากเทาทีค่วร ซึง่อาจ
เนื่องดวยเพราะวัย และความสนใจที่ตางกัน
ความประทับใจ

กลุมพวกขาพเจาทำฐานกิจกรรมภาษาอังกฤษอยูที่โรงเรียนบุญธรรม-
บญุพริง้ และหลงัจากไดทำกจิกรรมใหเดก็ๆ แลว กร็สูกึประทบัใจ ในความตัง้ใจใน
การทำกจิกรรมเปนอยางดขีองเดก็ๆ รอยยิม้ของความสนกุสนาน ความมนี้ำใจดแูล
กันและกันของเด็กๆ คือ เด็กที่โตกวาก็จะดูแลเด็กที่เล็กกวา พี่ก็จะชวยเหลือนอง
และเด็กๆทุกคนที่นี่พูจาไพเราะ และมีมารยาทมาก เมื่อใหของอะไรก็จะกลาว
คำขอบคุณทุกครั้ง ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี และคิดวาถา
มีโอกาส พวกขาพเจาก็อยากจะไปเยี่ยมเบียน หรือไปจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก
เพราะเหมือนเปนการไดทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมสวนรวม

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
น.ส. กฤตยา ทองแตม
น.ส.จีรวรรณ จิตรเกตุ

น.ส.นนัทพร เตศริิ
นายวรีวฒัน มสีมยทุธ
น.ส.วนัเพญ็ ตนัอนกุลู
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กิจกรรมทัศนศิลป 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย

กิจกรรมการแสดง

กิจกรรมดนตรี
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ฐานตุกตาโฟมและฐานตุกตาถุงมือ

ในชวงเชาเมื่อนองๆเดินเขามาในฐาน เราเริ่มจากการทำตุกตาโฟมเปน
อันดับแรก นองๆตื่นเตนกับวัสดุที่เรานำมาใช เชน ลวดกำมะหยี่ และลูกบอลโฟม
เพราะมันเปนวัสดุที่ไมมีในพื้นที่ ของทุกอยางที่นั่นมักจะมาจากวัสดุธรรมชาติ แม
แตเหลาบรรดาคณุคร ูตชด. กใ็หความสนใจทีจ่ะเขามาแวะเยีย่มชมการทำกจิกรรม
ของพวกเรา เดก็ทีเ่ขารวมกจิกรรมในภาคเชาเปนเดก็นกัเรยีนในชัน้ป.6 จำนวน 11
คน ตอนแรกนองๆ ยังไมคอยกลาที่จะลงมือทำ อาจเปนเพราะความไมคุนเคย กับ
วัสดุอุปกรณ แตเมื่อเด็กๆไดลงมือทำ พรอมๆไปกับพวกเรา ความเขินอาย รวมทั้ง
การที่ไมกลาพูด แปรเปลี่ยนเปนความสนุกสนาน สังเกตไดจากนองๆ ตางลงมือ
ทำงานของตัวเอง เราสังเกตเห็นถึงความสดใส ความไรเดียงสา รวมทั้งความสุขที่
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ไดลงมอืทำงาน ดวยตวัของเขาเอง พวกเราเปนเพยีงแคพี่ๆ  ทีใ่หคำแนะนำ แกนองๆ
งานที่ออกมาแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคบวกกับจิตนาการอันเต็มเปยมของ
นองๆ ถายทอดออกมาเปน ตวัการตนูทีห่ลากหลาย อาท ิยานอวกาศทีม่มีนษุยตาง
ดาวขนาบขาง แมงมมุแฟนซ ีปกูามโต และหนุยนต

สวนในกิจกรรมตุกตาถุงมือนั้นก็ใชวัสดุอุปกรณที่มีลักษณะคลายกันกับ
ตุกตาโฟม เพียงแตเปลี่ยนจากลูกบอลโฟมมาเปนถุงมือ

ทั้งสองกิจกรรมตางก็ใชปนกาว ซึ่งความรอนของปนกาว เปนอันตรายแก
เดก็ๆ เราจงึใชวธิเีปนผตูดิวสัดใุหนองๆ แทน ผลกค็อืพวกพี่ๆ  ตางกโ็ดนปนกาวลวก
มือกันเปนแถวๆ สรางความปวดแสบปวดรอนกันทั่วหนา สุดทายนองๆกลับเปนผู
ใชปนกาวไดดีกวาพวกพี่ๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผิวหนังของนองแตละคนผานการใช
งานมาอยางหนัก นองบางคนเลาใหพวกเราฟงวา ชวงวันวางพวกเขาตองไปชวย
พอแม เก็บเกี่ยวขาวโพด ซึ่งเปนผลิตผลทางการเกษตรของชาวบานแถบนั้น นองๆ
มักจะใชมือเปลาในการหักขาวโพดออกจากลำตน ผลก็คือริ้วรอย รวมทั้งบาดแผล
จากการถูกใบของขาวโพดบาดมือ เมื่อไดยินที่นองๆเลาใหฟงดังกลาวแลว รูสึก
สะเทือนใจยิ่งนัก เราลองมาเปรียบเทียบกับเด็กในกรุงเทพฯสิวา เด็กจากโรงเรียน
ตชด.อาย ุ12 ป ตองชวยพอแมทำงานทีห่นกัมาก ถาเปนเดก็กรงุเทพฯปานนีค้งอาจ
นั่งเลนเกมสหรือไมก็ไปเดินเที่ยวเลนตามหางสรรพสินคา

การทำกจิกรรมในครัง้นีท้ำใหเราไดเหน็ถงึ ฝมอืของนองทีถ่ายทอดออกมา
ซึ่งไมแพกับเด็กทั่วไป เพียงแตพวกเขาเหลานั้นขาดบางสิ่งบางอยางที่คนทั่วไปเขา
มีกัน นั่นก็คือ โอกาส ซึ่งประกอบดวย โอกาสในการแสดงออก โอกาสที่จะไดรับ
การสนับสนุน รวมทั้งสิทธิในการเลือก คุณผูอานทั้งหลายเคยคิดบางไหมวา”เราได
รบั จนลมืทีจ่ะใหไปบางหรอืไม” เมือ่เปนเชนนัน้แลวเราควรเริม่ทีจ่ะเปนผใูหกอน เริม่
จากคนใกลๆตัวคุณกอนแลวคอยแผออกสูคนรอบขางเพิ่มขึ้น
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ฐานวาดรูประบายสี
สำหรบัฐานวาดรปู เดก็ ๆ ทีน่ีใ่หความสนใจกบักจิกรรมวาดรปูเปนจำนวน

มาก ก็คงอาจจะเปนเพราะวาศิลปะเปนสิ่งที่ทำใหเด็กมีความสุขก็เปนได ในชวงนี้
เปนชวงที่มีการเฉลิมฉลองวันพอแหงชาติ จึงใหเด็ก ๆ ไดใชความคิดความประทับ
ใจที่มีตอพอ จินตนาการลงบนผืนผาใบ โดยใชสีชอลกเปนตัวกลางระหวาง
จินตนาการของเด็กกับผืนผาใบ ชวงระยะเวลาในการถายทอดความรูความ
สามารถของพี่ ๆ ใหเด็ก ๆ นั้นมีชวงระยะเวลาที่สั้นมาก ไมสามารถที่จะถายทอด
ไปใหไดหมด แตกม็ากพอสมควร เพราะเดก็ ๆ ทีน่ี ่มกีารเรยีนรทูีจ่ะรบัเอาสิง่ตาง ๆ
ที่พี่ ๆ ไดถายทอดใหไดเร็วมาก เด็กแตละคนมีความคิดจินตนาการที่แตกตางกัน
ออกไป เด็กบางคนมีจินตนาการที่ดีมาก และบางคนก็มีความสามารถในการถาย
ทอดจินตนาการลงบนผืนผาใบอยางนาทึ่ง กิจกรรมวาดรูปเปนไปอยางสนุกสนาน
และราบรื่นเพราะไมเพียงแตการใหความรูแกเด็กแลวพี่ ๆ ยังถายทอดประสบ
การณตางถิ่น และไดแลกเปลี่ยนความเปนอยูความประทับใจระหวางกัน
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ฐานผามัดยอม
การทำผามัดยอมในครั้งนี้ เปนการยอมผาแบบงายที่สะดวกตอเด็กๆ

สังเกตจากอุปกรณที่ไมยุงยากซับซอน อันประกอบดวย ผาเช็ดหนาผืนเล็ก สียอม
ผา(แดง เขยีว เหลอืง มวง ฯลฯ) นอกจากนีก้ม็แีกวน้ำเอาไวใสส ีหนงัยาง  แลวกร็าว
ตากผา
             เริม่แรกเราสาธติวธิกีารมดัผา รวมทัง้การจบัจบีตางๆ ใหนองๆด ูซึง่ขอ
สำคัญคือ นองๆตองมัดยางใหแนนที่สุดเพื่อที่สีจะไดไมเขาไปบริเวณที่มัด และ
กำชบัแกนองๆวาในการทำผามัดยอมนั้นความสวยงามจะอยูในขั้นตอนของการมัด
ทกุคนจงึตัง้ใจมดัเปนพเิศษ และคดิหนกัเมือ่ตองนำผาของตวัเองไปจมุกบัสทีีเ่ตรยีม
เอาไวแลว ซึง่เริม่แรกนองจะใชแคสเีดยีวเทานัน้ในการยอม แตเมือ่ชำนาญแลวกห็นั
มาเริ่มใชสีอื่นๆเพิ่มขึ้น เกิดเปนความสวยงามเมื่อผาแตละผืนถูกนำไปแขวนไวกับ
ราวตากผา  เมื่อผาเริ่มหมาดแลว ขั้นตอนตอไปคือการ แกะยางรัดออกจากผา ซึ่ง
สรางความตื่นเตนแกทุกคน เพราะเราจะไดเห็นฝมือการยอมผาของตัวเองในวินาที
ขางหนา ผาแตละผนืมนัปลวิไสวสวยงามไปมา คอยดงึดดูใหใครทีเ่ดนิผานตองแวะ
เขามาชมการทำงาน
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สิง่ทีเ่ราเหน็จากงานกค็อื เดก็ๆเหลานีก้เ็ปรยีบเหมอืนผาขาวสะอาด ซึง่เรา
สามารถแตงแตมสีสันใดๆลงไปตามใจตองการ งานของนองๆแตละคนสะทอนให
เหน็ถงึความบรสิทุธิไ์รเดยีงสา ปราศจากการปนเปอนเรือ่งของวตัถนุยิม ขณะเดยีว
กันเด็กๆเหลานี้ก็ไมไดปดกั้นจินตนาการของพวกเขาเลย ทุกคนกลาที่จะแสดงออก
ดวยการใชศิลปะเปนตัวขับเคลื่อน ไปสูกระบวนการที่เปดโอกาสใหกับพวกเขา
อยางเต็มที่ และสุดทายกิจกรรมเหลานี้คงจะสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูอัน
นำไปสูสังคมอุดมปญญา
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         ⌫
การออกคายสามวันสองคืนที่จังหวัดอุตรดิตถกับสองความรวมมือ

ระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและคณะมนุษยศาสตร  เพื่อรวมกันทำกิจกรรมกับ
สองโรงเรียนคือโรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทองและโรงเรียน ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง

เนือ่งจากมโีรงเรยีนทีเ่ราตองเขาไปทำกจิกรรม 2 โรงเรยีน  เราจงึแบงกลมุ
การทำงานออกเปน 2 กลมุ คอื กลมุที ่1 ทำกจิกรรมทีโ่รงเรยีน ตชด. บญุธรรม-บญุ
พริง้ กลมุที ่2 ทำกจิกรรมทีโ่รงเรยีน ตชด. ยอดโพธิท์อง ฐานทีพ่วกเราไดรบัผิดชอบ
จัดกิจกรรมคือฐานดนตรีที่โรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทอง สิ่งที่เราตกลงกับเพื่อนๆเอก
ดนตรทีีจ่ะทำกจิกรรมคอื  เราจะสอนนองๆรองเพลง ในเพลง ใครหนอ  เพือ่ใหเขา
กับบรรยากาศในชวงงานวันพอ และเพลงสนุกๆอีก 1  เพลง คือ เพลง สามสิบยัง
แจว  นอกจากนี้พวกเรายังไดนำขลุยเพียงออ ซึ่งเปนดนตรีไทยเขามาสูชุมชน
โรงเรียนทั้งสองดวย เพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรมทางดนตรี ใหเขาสูพื้นที่
ชนบทและเพือ่เปนการดงึความสนใจของเดก็ออกมาใหเดก็ไดกลาทีจ่ะคดิ วาตวัเอง
ชอบ หรืออยากจะลองทำอะไรในสิ่งที่ตนเองไมเคยไดทำ

กระบวนการทำงานของพวกเราเริ่มขึ้นหลังจากที่เดินทางมาถึงที่โรงเรียน
ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง  หลังจากการประชุมรวมทั้งสองคณะเสร็จเรียบรอยแลว

กิจกรรมดนตรี
วราพร  ภาคธรรม

วศิรตุ  สมณะ
ศภุโชค  บญุสราง

อรนชุ  มเีงนิ
อสิระ  พฒันพมิพพงศ
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เราก็เริ่มแบงกันทำงาน  โดยเริ่มเขียนเนื้อเพลง ใครหนอและเพลงสามสิบยังแจว
แลวแบงจำนวนขลุยเพียงออ ออกเปน 2 โรงเรียน  โรงเรียนละ 25 เลา และเรา
ก็ประชุมกลุมยอยเพื่อจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง  คือ  2 ชั่วโมงแรก
จะเปนกิจกรรมทางดานดนตรี สวนอีก 1 ชั่วโมงจะเปนกิจกรรมรวมระหวางดนตรี
และนาฏศิลป  จากนั้นเราก็แยกยายกันพักผอนเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทำกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

เชาวันตอมา  เราก็รับประทานอาหารกันอยางรีบเรง  เพราะตองรีบ
ขนอปุกรณเพือ่เดนิทางไปยงัโรงเรยีน ตชด. ยอดโพธิท์องซึง่หางจากโรงเรยีน ตชด.
บุญธรรม-บุญพริ้ง ประมาณ 3 กิโลเมตร  เมื่อพวกเราเดินทางมาถึง ก็จัดเตรียม
สถานที่ในการจัดกิจกรรมสันทนาการรวม  หลังจากนั้นพวกเราก็รวมกิจกรรมหนา
เสาธงกบันองๆทีน่ี ่ เมือ่กจิกรรมหนาเสาธงเสรจ็เรยีบรอยแลว เรากพ็านองๆไปทีโ่รง
อาหารของโรงเรียน และเริ่มกิจกรรมสันทนาการ  ซึ่งนองๆก็ใหความรวมมือเปน
อยางดี  มีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมเปนอยางมาก  หลังจากการสัน
ทนาการจบลง  เราก็แบงนองออกเปน 2 กลุมใหญ คือกลุมนองที่ทำกิจกรรมของ
คณะมนุษยศาสตรและกลุมนองที่ทำกิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร  โดยกลุม
ของเราเปนกลุมของคณะศิลปกรรมศาสตร  เราแบงกิจกรรมออกเปน 3 ดาน คือ
ศลิปะ  ดนตร ี และการแสดง แลวใหนองเลอืกทำกจิกรรมตามความสนใจ  สำหรบั
ฐานดนตรขีองเรานัน้ มนีองๆใหความสนใจเขารวมกจิกรรมจำนวน 25  คน  ซึง่นอง
ทัง้ 25 คนนัน้เปนเดก็ผชูายทัง้หมด  และอยใูนชวงชัน้ประถมศกึษาปที ่1-4  ซึง่นองๆ
กม็คีวามนารกั  ซน  ตามวยัของเดก็

กิจกรรมแรกเราก็เริ่มโดยการสรางความคุนเคยกับนองๆโดยการสัน
ทนาการ  พูดคุย  และรองเพลงเด็กๆกอนที่จะนำเขาสูการสอนรองเพลง ใครหนอ
และสามสิบยังแจว พวกเราไดสอนนองๆ รองเพลงและเตนประกอบเพลง
บรรยากาศในตอนนัน้กเ็ตม็ไปดวยความสนกุสนาน  นองๆ กใ็หความรวมมอืดมีาก
ทัง้รองทัง้เตนกนัทกุคนเลยทเีดยีว  หลงัจากทีพ่วกเราไดสรางความคนุเคยกบันองๆ
เปนเวลาพอสมควรแลว  เราก็เริ่มสอนรองเพลง สามสิบยังแจว  แลวตอดวย ใคร
หนอ นองๆ ก็รองเพลงกันอยางมีความสุข  ซึ่งก็เปนไปตามแผนที่พวกเราไดคาด
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การณไว  เมือ่สอนไปไดสกัพกัหนึง่ กพ็านองไปพกัรบัประทานอาหารวาง เปนนมกบั
ขนมปง  หลงัจากรบัประทานอาหารวางเสรจ็แลว  เรากส็นัทนาการนองๆตออกีชวง
หนึ่ง จากนั้นเราก็ไดสอนนองเปาขลุยเพียงออ  แตดวยวัยและความสามารถทาง
การใชเครื่องดนตรีของนองๆยังไมสมบูรณดีพอ เราจึงปรับเปลี่ยนวิธีการจากตอน
แรกที่ไดคิดกันไววาจะใหไลเสียงใหไดครบทุกโนต  เปนการฝกใชขลุยเฉพาะมือบน
เพราะมือของนองๆไมสามารถปดรูขลุยไดสนิท  แตกิจกรรมการเปาขลุยก็ถือเปน
ทีส่นใจของนองๆมาก  หลงัจากทีพ่วกเราสอนนองๆเปนเวลาเกอืบ 2 ชัว่โมงแลวเรา
ก็พานองๆไปรวมทำกิจกรรมกับฐานการแสดง  โดยใชกิจกรรมทั้ง 2 ฐานมา
บูรณาการกันเปนการแสดงจินตลีลาในเพลง สามสิบยังแจว

สำหรบักจิกรรมดนตรใีนชวงบาย  นองๆกลมุทีใ่หความสนใจเปนกลมุเดก็
อนุบาล  กิจกรรมที่เราเตรียมมาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหมทั้งหมด  เปลี่ยนจาก
เพลงใครหนอและ สามสิบยังแจว  ก็กลายมาเปนเพลงที่เรายังพอจำกันไดในชวง
อยูอนุบาล  แลวเราก็ใหนองๆ ไดรูจักขลุยโดยที่เราแจกขลุยให   แลวเราสอนนอง
แคใหรจูกัเพยีงการเปา  คอื  เปาใหเกดิเสยีง หลงัจากนัน้
เรากแ็จกลกูโปงใหกบันองๆ  แตลกูโปงของเรามจีำนวนจำกดั  จงึใหนองๆ เลนดวย
กันเพื่อเปนการสอนใหรูจักวิธีการแบงปนสิ่งของใหแกกันดวย

และกิจกรรมดนตรีของพวกเราก็ผานไปไดดวยดี  จากความรวมมือกัน
ของเพื่อนๆในกลุมที่ชวยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อใหเขากับกลุมเด็กได  นอก
จากความรวมมือของพวกเราแลวสิ่งที่ขาดไมได คือความรวมมือจากนองๆที่ให
ความสนใจ  กระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรมและเชื่อฟงพวกเราไมซุกซนจนพวกเรา
ควบคุมไมได

กิจกรรมดนตรี
วราพร  ภาคธรรม

วศิรตุ  สมณะ
ศภุโชค  บญุสราง

อรนชุ  มเีงนิ
อสิระ  พฒันพมิพพงศ
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“เคารพธงชาติทั้งหมดแถวตรง!” พอสิ้นเสียงของประธานนักเรียนตัวนอย

เหลานกัเรยีนโรงเรยีนตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง คร-ูอาจารยและคณะนสิติมหา
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตางรองเพลงชาติไทยกันอยางเสียงดัง พรอมกับสวด
มนต และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสร็จพิธีหนาเสาธง คณาจารยจากโรง
เรียนตชด.ยอดโพธิ์ทองก็กลาวตอนรับคณะนิสิต จากนั้นก็มอบหนาที่ใหกับนิสิต
ปฏบิตักิจิกรรมตางๆ ตามทีว่างแผนไว ซึง่กไ็ดแบงจำนวนนองๆ เขาทำกจิกรรมตาม
ฐานที่ตนสนใจ มีทั้งฐานการแสดง ดนตรี ศิลปะ และภาษา เมื่อนองๆ เขามารวม
ตวักนัทีห่อประชมุ...

“พีช่ือ่อะไร พีช่ือ่อะไร พีช่ือ่(เจ) พีช่ือ่(เจ) ชอบทำทาอยางนี ้อยางนี…้.”
“สวสัด ีสวสัด ีวนันีเ้รามาพบกนั เธอกบัฉนัพบกนั สวสัด.ี..”.

เสียงเพลงดังขึ้นเพื่อใหนองๆ ไดทำความรูจักและคุนเคยกับรุนพี่ และเตรียมความ
พรอมที่จะรับความรูและความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

10.00 น.นองๆ ที่มีความสนใจทางดานการแสดง ก็เขามารวมตัวกัน
กิจกรรมที่พวกเราเตรียมไปก็มีมากมาย แตจะเนนพื้นฐานทางดานการแสดง เปน

กิจกรรมการแสดง
นายสนัต ิ  พยฆักลุ

นางสาววนัวษิา  โรจนทนง
นางสาววศัราภรณ  ผอมแกว

นางสาวสธุดิา อธกิลู
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การฝกการแสดงอารมณ การใชสมาธิ ไหวพริบและการสรางสรรคจินตนาการ ซึ่ง
พวกเราก็นำความรูจากที่ไดเรียนมาใช อาจตองมีการประยุกตเล็กนอย เพื่อใหเขา
กับวัยของเด็ก รวมถึงสภาพแวดลอม กิจกรรมแรกก็เปนการวอรมรางกาย
เพือ่ใหเดก็ๆ มคีวามกระตอืรอืรน และจะไดชวยใหรางกายมคีวามอบอนุจากอากาศ
ที่หนาวเย็น นองๆ ใหความรวมมือเปนอยางดี อาจจะมีเลนกันบางตามประสา แต
ก็ทำไดดี จากนั้นก็เขาสูกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใชพื้นที่ในการแสดง ฝกการใชพื้นที่
ใชไหวพรบิ ฝกการสงัเกต นองๆ กม็งีงกนับาง เลยตองอธบิายนานหนอย เพราะวา
พวกเขายังไมเคยทำกิจกรรมแบบนี้ กิจกรรมที่พวกเราใหนองๆ ทำนั้น ก็จะเหมือน
กับการเลนเกม ไมเนนทางดานวิชาการมาก เพราะพวกเขายังเด็ก แตพวกเรา
ก็สอดแทรกความรูไปในระหวางการทำกิจกรรม กิจกรรมตอมาก็คือ กิจกรรมที่ฝก
สมาธ ิและการสงัเกต โดยใหนองๆ ยนืเปนวงกลม แลวพอพีพ่ดูเลขอะไรกใ็หทำทา
อะไรก็ได แตจำนวนคนที่ออกก็ตองเทากับตัวเลขที่พี่เรียก โดยไมมีการนัดหมาย
เทาที่สังเกต นองๆ ก็สนุกสนานกับกิจกรรมที่เราใหทำ เพราะเปนกิจกรรมที่ทำแลว
ไมเครียด ตอนแรกพวกเราคิดวา เหมือนนองๆ จะไมไดอะไรเลยเนาะ วิ่งเลนกันไป
วิง่เลนกนัมา ถงึแมวาจะไมไดอะไรมากบวกกบัชวงเวลาทีจ่ำกดั แตอยางนอยนองๆ
ก็ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดเลนในสิ่งที่ไมเคยเลน ไดทำในสิ่งที่ไมเคยทำ
เหลือเวลาอีก 1 ชั่วโมง กลุมของการแสดงกับดนตรีก็นำนองๆ มาทำกิจกรรมรวม
กนั กค็อื การแสดงความกลาเลก็ๆ นอยๆ ซึง่นองๆ ทีน่ีก่ถ็อืวากลาแสดงออกไดดทีี
เดียว มีนักรองออกมารองเพลง และก็มีแดนเซอรออกมาเตน ไมนาเชื่อเลยวาพวก
เขาจะทำได ใครบอกวาเด็กตชด.ไมเกง ขี้อายนี่ ขอคานเลย เพราะพวกเราไดไป
สมัผสัมาแลวเกงๆ กนัทกุคนเลย พอกจิกรรมชวงเชาหมดไป กถ็งึเวลาพกัเทีย่ง ดวย
เวลาเพียงแคชั่วโมงเศษๆ ก็มีบางอยางที่นาประทับใจเกิดขึ้น พวกเราไดเห็นความ
รกั ความสามคัคใีนหมพูีน่องแลวรสูกึปลืม้ใจยงัไงกบ็อกไมถกู คอืถงึเวลาทีน่องตอง
รับประทานอาหารกลางวัน รุนพี่ ป.5-6 ก็ตักขาวแลวมาวางไว พวกเราก็งงวาเอะ!
ทำอะไรกัน สักพักรุนนองก็มานั่งลอมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ทานขาวพรอมกัน
ซึง่เปนภาพทีน่าประทบัใจมากถาไดเหน็กบัตา ตอนนัน้อาหารสวนของนสิติยงัไมมา
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นั่งดูนองทานขาวก็ไดอารมณความหิวไปอีกแบบ พอนองๆ ทานกันเสร็จแลวก็ชวย
กันเก็บกวาด ดูนารักดี

กิจกรรมในชวงบายกลุมที่ทำกิจกรรมกับคณะมนุษยศาสตรในตอนเชา
ก็มาทำกิจกรรมกับพวกเราทางดานศิลปะ พวกเราก็จัดแจงแบงนองไปตามความ
สมคัรใจ ฐานการแสดงไดนอง ป.5-6 กบันองอนบุาล โอโห! คนละขัว้เลย ทำกจิกรรม
ลำบากมาก เพราะเด็กอนุบาลจะยังรับรูอะไรไมไดมาก พวกเราจึงแกปญหาโดย
การยกเดก็อนบุาลทัง้หมด ใหกบัฐานดนตร ีจงึเหลอืนอง ป.5-6 ประมาณ 7 คน พวก
เราก็สอนใหทำกิจกรรมเหมือนชวงเชา แตก็จะเพิ่มกิจกรรมขึ้นมาอีกเล็กนอย เปน
การฝกบทบาทการแสดง โดยใหนองๆ แสดงทาทางบทบาทสมมติ ตามที่พวกเรา
กำหนดให และกำหนดสถานที่ของการแสดง ทำใหนองๆ ไดฝกการสรางสรรค
จินตนาการในการใชสถานที่นั้นๆ นับไดวานองๆ ก็รวมกิจกรรมเปนอยางดี นองๆ
สนุกสนาน ไดความรู ทางดานการแสดงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ พวกเรายังไดแนะ
นำแนวทางที่จะนำความรูที่ไดเหลานี้มาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางไรบาง

บายสามโมง เรยีกนองๆ มารวมตวักนั  กส็นัทนาการอกีเลก็นอย จากนัน้
กถ็งึชวงของการสงนองกลบับาน บางคนกข็ึน้รถประจำสำหรบับานของนองคนไหน
ทีอ่ยไูกล บางคนบานอยใูกลกเ็ดนิกลบั พวกเรากแ็ยกยายกนัสงนองๆ กลบับาน ได
เห็น ไดสัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูของนองๆ  ในระหวางที่เดินสงนองกลับบานนั้น
พวกเราไดสมัผสักบัอากาศทีบ่ริสทุธิ ์สดชืน่ ตางจากสภาพในเมอืงทีเ่ราไดเผชญิอยู
ทกุวนันี ้และกม็เีรือ่งตลก คอืมเีพือ่น 2 คนเดนิไปสงนองกลบับาน คงจะไกลซกัหนอย
พอกลับมาที่รถที่รับกลับที่พัก รถกลับหายไป! คือรถกลับที่พักแลวนั่นเอง สรุปวา
เพือ่นสองคนนัน้ถกูทิง้ ฮอืๆ นาสงสารมาก แตกฮ็าดี

สรุปวา ในหนึ่งวันของการทำกิจกรรมรวมกับนองๆ พวกเราไดอะไร
มากกวาทีค่ดิ เราไดใหความสนกุสนานบวกกบัความรทูีเ่ราตัง้ใจทำให ไมใชแคเพือ่
นอง แตหากมองในระยะยาวเมือ่นองๆ เตบิโตขึน้ สิง่เหลานีค้งจะเปนสวนหนึง่ทีช่วย
สงเสริมใหนองๆ ไดคิด ไดทำในสิ่งที่มีประโยชน ตอสวนรวม และไดรวมกันสรรค
สราง พัฒนาบานเกิดของตัวเองใหเจริญตอไป.

กิจกรรมการแสดง
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นางสาววนัวษิา  โรจนทนง
นางสาววศัราภรณ  ผอมแกว

นางสาวสธุดิา อธกิลู
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         ⌫             
กิจกรรมครั้งนี้  เปนกิจกรรมที่เสริมความรูดานวิชาภาษาไทย  สงเสริม

ดานนนัทนาการใหแกนกัเรยีนของโรงเรยีน  ตชด.ยอดโพธิท์อง  เพือ่เปนการบรจิาค
สื่อ  อุปกรณการเรียนการสอนใหแกนักเรียนดวย  อีกประการที่สำคัญคือเพื่อเปน
การทำกจิกรรมทีร่ะลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  และพอของนกัเรยีน  เนือ่ง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  หรือวันพอแหงชาติ

มีการประชุมและแบงกลุมของนักเรียนเปน  2 กลุม  คือกลุมศิลปกรรม
ศาสตร  และกลมุมนษุยศาสตร  โดยทีก่ลมุมนษุยศาสตรแบงออกเปนกลมุ  ภาษา
ไทย  และภาษาองักฤษ  ในกลมุภาษาไทยแบงนกัเรยีนออกเปน  4 กลมุ  ใชเวลา
กลมุละ 1.30 ชัว่โมง

ชวงเชา ระดบัชัน้ อนบุาล 1 – อนบุาล 2  และ  ชัน้ประถมศกึษาปที ่4 – 5
ชวงบาย ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่  1 –  2  และ  ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3

และ  6
ระดบัชัน้ อนบุาล 1 – อนบุาล 2    มกีจิกรรม  เริม่ดวยการสนัทนาการ  เลน

เกม  ตอจากนัน้เปนการสอนทอง ก – ฮ  แลวรองเพลง  ก  ประกอบทาทางโดยนสิติ

กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย
นางสาวศศธิร  รอดยอย       นางสาวสชุาดา  ทมิจติร

นางสาวธนตัตยิา  จาตรุนต  นางสาวปรต ี ประทมุสวุรรณ
นางสาวมณฑชิา  ชาญประโคน    นางสาวฟวรรณศิา  ศรอีวน

นายบรุโชต ิ  จนัเตม็
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เปนคนแสดงทาทางใหนองนักเรียนดูเปนตัวอยางแลวใหทำตาม  ตอจากนั้นเปน
กิจกรรมแจกขนมใหนองโดยขนมนั้นทางกลุมไดเตรียมมาจากมหาวิทยาลัย

ตอมาเปนการทำกิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 5  เริ่มดวย
การสนัทนาการ  ละลายพฤตกิรรม  เลนเกมโซน  ทำทาประกอบการใบคำ  ตอมา
เปนการสอนการใช  สระ  ใ  (ไมมวน)   โดยการเลนเกมยีส่บิมวน  กจิกรรมตอมา
เปนการสอนสำนวนพรอมความหมาย  โดยมรีปูภาพประกอบ  และกจิกรรมสดุทาย
ในชวงนี้เปนกิจกรรมตนไมของพอ  เพื่อเปนการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  และพอของเรา   โดยใหนกัเรยีนเขยีนความรสูกึของ
ตนทีม่ตีอในหลวงหรอืความรสูกึทีม่ตีอพอของตน  หลงัจากนัน้มกีารแจกขนม  และ
อปุกรณการเรยีนใหแกนอง ๆ  นกัเรยีน

ในชวงบายเริม่ทำกจิกรรมในระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่   1 –  2  เริม่ดวย
กิจกรรมสันทนาการ  โดยนองกลุมนี้สนุกกับการสันทนาการมาก  ตอมาก็เปนการ
เลนเกม  แลวมีการสอนเรื่องการใชสระ  ใ  (ไมมวน)   โดยการเลนเกมยี่สิบมวน
และกจิกรรมสดุทายเปนกจิกรรมตนไมของพอ  ใหนกัเรยีนเขยีนความรสูกึของตนที่
มตีอในหลวงหรอืความรสูกึทีม่ตีอพอของตน  จากนัน้เปนการแจกขนม  และอปุกรณ
การเรยีนใหแกนอง ๆ  นกัเรยีน

แลวกจิกรรมสดุทายเปนกจิกรรมในระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่  3 และ  6
เปนการแจกขนม  และอุปกรณการเรียนใหแกนอง ๆ  เนื่องจากเวลาไมพอจึงไม
สามารถทำกจิกรรมอืน่ ๆ  ได  แลวทายสดุมกีารบรจิาคสือ่การเรยีนการสอนใหกบั
ทางโรงเรียน  เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนของวิชาภาษาไทย

นอง ๆ  นกัเรยีนสนกุและมคีวามสขุกบัการรวมกจิกรรมในครัง้นีเ้ปนอยาง
มาก  ซึ่งสังเกตไดจากสีหนา  แววตา  และการแสดงออกในการรวมกิจกรรม  สิ่ง
เหลานี้ทำใหนิสิตที่จัดกิจกรรมมีความสุขดวยเชนกัน

การทำกจิกรรมยอมมปีญหา  และอปุสรรคเปนเรือ่งธรรมดา  เวลาในการ
ทำกจิกรรมมนีอย  โดยเฉพาะในตอนบายไมไดทำกจิกรรมกบันกัเรยีน  ป.3 กบั ป.6
เลย  ควรวางแผนในเรือ่งของเวลา  และระบบของกจิกรรมตาง ๆ  ใหดกีวานี ้  และ
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การแบงกลุมเด็กทำใหยากตอการจัดกิจกรรม  ควรแบงกลุมใหเด็กอยูในวัย  หรือ
ระดับชั้นไมตางกัน หรือตางกันนอยที่สุด

การที่ไดเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้  ทำใหนิสิตบางคนไดเห็นในสิ่งที่ไมเคย
เหน็  ไดสมัผสัในส่ิงทีแ่ปลกใหม  ไดทำกจิกรรมทีส่รางสรรค  ไดเรยีนรปูระสบการณ
ใหม ๆ  จากภายนอกมหาวทิยาลยั  ซึง่นสิติสามารถนำประสบการณในครัง้นี ้  ไป
ใชในการดำเนินชีวิตตอไปในอนาคต

กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาไทย
นางสาวศศธิร  รอดยอย       นางสาวสชุาดา  ทมิจติร

นางสาวธนตัตยิา  จาตรุนต  นางสาวปรต ี ประทมุสวุรรณ
นางสาวมณฑชิา  ชาญประโคน    นางสาวฟวรรณศิา  ศรอีวน

นายบรุโชต ิ  จนัเตม็
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 ⌫  
กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอด

โพธิ์ทอง1 จ.อุตรดิตถ มีกิจกรรมใหเด็กไดรวมสนุก 2 กิจกรรม คือ กระโดดหลบสี
และสรางคำ โดยสวนใหญ คณะผูจัดกิจกรรมจะอธิบายวิธีการเลนเปนภาษา
อังกฤษ แตจะมีการอธิบายเปนภาษาไทยบาง ในกรณีที่เด็กไมเขาใจ
กิจกรรมกระโดดหลบสี 

เปนกจิกรรมทีเ่หมาะสำหรบัเดก็อาย ุ6–12 ป มอีปุกรณทีใ่ชในการเลน คอื
บัตรสีตาง ๆ ที่ตองการใหเด็กเรียนรู กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคใหเด็ก ไดเรียนรู
คำศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสีตาง ๆ เชน Green คือ สีเขียว และ Pink คือ สี
ชมพู เปนตน ในการดำเนินกิจกรรม เด็กแตละคนจะไดดำเนินกิจกรรมเดี่ยว ซึ่งสง
ผลใหเด็กตองพึ่งพาตนเอง และสามารถแสดงความรูที่ตนมีอยูไดอยางเต็มความ
สามารถ กอนการเลนเกมจะมกีารอธบิายเกีย่วกบัการนำความรทูีไ่ดเรยีนไปใช เชน
เมือ่ตองการถามวาเปนสอีะไร สามารถถามไดวา What color is it? และในการตอบ
กจ็ะใชประโยค It is …ส…ี (It is pink.) โดยเดก็จะไดฝกจดจำคำศพัท ความหมาย
ของคำ รูปประโยค และฝกการออกเสียงใหถูกตองเพื่อนำไปใชในการเลนเกม

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวณฐัวด ี  รำพรรณนยิม
นางสาวพรรณภิา ฤ แกวเกดิสี
นางสาวสดุาพร  ฉตัรปยานนท





ฐานปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน ตชด. ยอดโพธิ์ทอง

กิจกรรมเริ่มโดยผูจัดกิจกรรมจะวางบัตรสีเหลานั้นเปนวงกลม ใหเด็กขึ้นไปยืน
บนบัตรสีนั้น ๆ คนละหนึ่งบัตร แลวอธิบายวิธีการเลนใหเด็กฟง คือ ผูจัดกิจกรรม
จะเปนผูนำเกมกอนโดยการรองเพลง เมื่อเสียงเพลงสิ้นสุดลง ผูจัดกิจกรรมก็จะพูด
ชื่อสีออกมา ถาเด็กคนไหนยืนอยูบนบัตรสีที่ผูจัดกิจกรรมพูด ก็จะตองออกมายืน
กลางวง ชวยรองเพลง และขานชือ่สใีนรอบตอไป 5 คนสดุทายทีไ่มไดออกจากการ
เลน จะถอืเปนผชูนะ

สำหรับกิจกรรมนี้ เด็กที่เรียนอยูในชวงชั้นที่  1และ2 สามารถออกเสียง
คำศพัทและประโยคงายๆ ได แตยังมีปญหาในการสะกดคำอยูบาง นอกจากนี้เด็ก
ยังมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไมดีเทาที่ควร ทำใหจาก
เดิมที่ผูสอนตองการที่จะใชภาษาอังกฤษในการดำเนินกิจกรรม ตองมีการอธิบาย
เปนภาษาไทยเพิ่มเติมบาง
กิจกรรมสรางคำ

เปนกจิกรรมทีเ่หมาะสำหรบัเดก็อาย ุ6–12 ป มอีปุกรณทีใ่ชในการเลน คอื
บตัรตวัอกัษรภาษาองักฤษ ซึง่ประกอบดวย ตวัอกัษร A-Z จำนวน 2 ชดุ ยกเวน ตวั
J K Q W X Z จะมเีพยีง 1 ตวัเทานัน้ และมบีตัรเปลา 2 ใบ (บตัรใบนี ้จะใหเปนตวั
อะไรก็ไดตามความตองการของเด็ก) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในเรื่องคำศัพทใหกับเด็ก เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวิธีการสะกด
คำภาษาอังกฤษ และความหมายของคำนั้น ๆ ได โดยการเลนเกมนั้น เด็กจะได
ดำเนนิกจิกรรมรวมกนัเปนกลมุ วธิกีารดำเนนิกจิกรรมนี ้จะแบงเดก็ออกเปน 2 กลมุ
จากนั้น ใหเด็กแตละกลุมผลัดกันมาหยิบบัตรตัวอักษรในกลอง แลวนำไปเรียงไว
บนกระดาน ถาเด็กกลุมไหนสามารถนำบัตรตัวอักษรดังกลาวมาเรียงจนเกิดเปน
คำที่มีความหมายไดกอน กลุมนั้นก็จะไดคะแนนไป

สำหรับกิจกรรมนี้ มีการอธิบายวิธีการเลนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ควบคกูนัไป เนือ่งจากวธิกีารเลนคอนขางซบัซอน ปญหาทีพ่บสวนมาก เนือ่งมาจาก
พื้นฐานความรูในเรื่องของคำศัพทของเด็กยังไมดีเทาไรนัก เด็กรูคำศัพทนอยบาง
ออกเสียงผิดพลาดบาง และที่สำคัญ เด็กไมสามารถดึงความรูที่ตนมีอยูออกมาใช
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ไดเมื่อถึงสถานการณที่จำเปน จากการปฏิบัติกิจกรรมพบวา เราสามารถแกไขขอ
ผิดพลาดในเรื่องการออกเสียงคำศัพทที่เกิดขึ้นในเด็กได ทำใหเด็กสามารถออก
เสยีงคำศพัททีส่อนไดอยางถกูตอง         ในระหวางการดำเนนิกจิกรรมเราสามารถ
กระตุนใหเด็กเกิดกระบวนการคิดได เชน เมื่อมีคำศัพทวา “KING” ที่ยังไมไดเรียง
ปนอยกูบัตวัอกัษรอืน่ๆ เดก็จะมองไมเหน็คำนี ้หากแตเราบอกวาใชตวัอกัษร   4 ตวั
นี้ เด็กก็จะพยายามเรียงคำ จนเปนคำนั้นไดอยางถูกตองในที่สุด ปญหาที่เดนชัด
ปญหาหนึ่งของเด็ก คือ การที่เด็กรูวาคำนั้น ออกเสียงภาษาอังกฤษวาอยางไร มี
ความหมายคืออะไร แตเด็กไมสามารถสะกดคำศัพทนั้นได เชน เด็กรูวา “นก”
ตรงกับคำศัพทภาษาอังกฤษที่ออกเสียงวา “เบิรด” แตไมสามารถสะกดเปนคำ
B-I-R-D ได เปนตน

จากผลการดำเนนิกจิกรรมทัง้ 2 กจิกรรมดงักลาว เราพบวา เดก็สามารถ
เรียนรูคำศัพททางภาษา อังกฤษไปพรอมกับความรูสึกสนุกสนาน ไดเรียนรูที่จะมี
ปฎสิมัพนัธกบัเพือ่นๆ  และเดก็มคีวามสามารถในการแกปญหาไดเปนอยางด ีจาก
การพูดคุยกับเด็ก เด็กหลายคนบอกวาไมอยากที่จะยายไปเลนกิจกรรมในฐานตอ
ไป เพราะยังรูสึกสนุกกับการเรียนรูคำศัพททางภาษาใหมๆ จากการทำกิจกรรมอยู

สำหรับปญหาที่พวกเราเผชิญ สวนมากก็เปนปญหาที่เกี่ยวกับความรูพื้น
ฐานของเด็ก เราตองมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับความรูพื้นฐานของ
เด็กอยูตลอด เชน เมื่อมีเด็กอนุบาลมารวมกิจกรรม เราก็ตองเปลี่ยนจากกิจกรรม
ทางภาษาเปนการพดูคยุ รองเพลง และเลานทิาน เพือ่ใหเดก็เพลดิเพลนิ เนือ่งจาก
เด็กระดับอนุบาลสวนมากยังจะยังไมสามารถใชภาษากลางไดดี และยังไมมีความ
รูทางภาษาอังกฤษเลย

จากการดำเนินกิจกรรมดังกลาว ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา ถามีกิจกรรม
ทีส่งเสรมิใหเดก็เกดิการเรยีนรไูปพรอม ๆ กบัมคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิ เดก็กจ็ะ
สามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ ไมเกิดความเบื่อหนาย และเกิดทัศนคติที่ดีในการ
เรียนภาษาอังกฤษ การทำกิจกรรมในครั้งนี้ ถือวาเปนความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของ
พวกเราในการเสริมสรางความรูใหแกเด็ก แตอยางไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐวดี รำพรรณนิยม
นางสาวพรรณิภา แกวเกิดสี
นางสาวสดุาพร ฉตัรปยานนท





ฐานปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน ตชด. ยอดโพธิ์ทอง

ภาษาเปนกระบวนการที่ตองฝกฝนอยางสม่ำเสมอ หากเด็กยังคงขาดการเรียนรูที่
ตอเนื่องแลว ก็จะทำใหเด็กก็ไมสามารถพัฒนาความรูทางดานภาษาไดเต็ม
ศักยภาพของตน

การเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็ก คงจบลงที่การจัดกิจกรรมในวันนี้ไมได
เด็กยังคงตองการการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งทั้งครู และผูปกครองตางเปนปจจัย
สำคัญประการหนึ่งในการเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็ก เด็กควรไดรับการสงเสริม
การกระตุน และพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ เพื่อใหเด็กสามารถดึงความ
รทูีม่อียอูอกมาใชไดในชวีติจรงิ มใิชเปนเพยีงแคการเรยีนรใูนหองเรยีนทีไ่มสามารถ
นำความรูไปใชใหเกิดประโยชนได
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ความเห็นของนิสิต



โอกาสทีค่รัง้หนึง่ไดหลกีหนคีวามวนุวายของเมอืงกรงุ สคูวามสงบในพืน้ที ่ที่
มอีากาศไรมลพษิ ทองฟายามกลางวนัเปนสฟีาสดใส รบักบัความเขยีวชอมุของตนไม
ทีแ่ผกิง่กานใหความรมรืน่ ยามกลางคนืกม็องเหน็แสงดาวมากมายเกลือ่นฟา ผคูนทีน่ี่
ปราศจากสิง่ปรงุแตงตางจากคนเมอืงทีต่องปนหนาเขาหากนั แววตาของเดก็ๆ บรสิทุธิ์
เปยมดวยความสนใจใครรวูา “วนันีเ้ราจะเอาอะไรมาใหพวกเขาบาง” เมือ่กจิกรรมตางๆ
เริ่มขึ้นนองๆก็ใหความรวมมือเปนอยางดี บางฐานก็แทบไมยอมเปลี่ยนฐานกันเลย
ชวงเย็นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมก็ถึงเวลาพานองกลับบาน นองๆ รองเพลงขอบคุณพวกเรา
เปนเพลงทีฟ่งแลวรสูกึอบอนุ สมัผสัไดถงึคำวาขอบคณุทีม่าจากหวัใจของนองๆแตละคน
พีบ่างคนถงึกลบัรองไหออกมาเลยกม็ ีสดุทายกถ็งึเวลาทีต่องลากนั เราพานองๆเดนิไป
สงทีบ่านแยกกนัเปนกลมุๆ บางกลมุกก็ลบัมาถงึทีพ่กัเรว็บางกลมุกเ็กอืบค่ำกวาจะถงึที่
พัก ถามไดความวานองหลอกใหเดินทางลัด (ซึ่งไกลวาทางที่เดินปกติ) พาขึ้นเขาบาง
ลงหวยบาง กลับมาแทบหมดแรง ฉันคิดวาคงเปนเพราะนองไมอยากใหเราจากไปเร็ว
ก็เปนได ชวงที่ใหนองทำแบบสอบถามมีขอหนึ่งที่สะเทือนใจมากกับคำถามที่วา “ถา
ขอพรไดหนึง่ขอจะขออะไร” คำตอบทีไ่ดรบัคอื “ขอพอแม” ถามนองกลบัไปวา “ทำไม”
นองบอกวา “ตอไปนีต้องอยกูบัคณุยายเพราะพอแมจะไปทำงานทีก่รงุเทพฯ ในวนัพรงุ
นี”้ ถามตวัเองตอไปวา “กรงุเทพฯมอีะไรดหีนกัหนาทีท่ำใหหลายๆ คนขวนขวายทีจ่ะไป
ที่นั่น เมืองที่มีแตการแขงขัน เชามาก็ตองแขงกันตื่นแตเชา แขงกันขึ้นรถเมล รถไฟฟา
กอนถึงที่หมายก็ตองพบอุปสรรคระหวางทางเดินตองคอยหลบหลุมรองรอยการ
คอรปัชัน่บนฟตุบาท หลบกองกากอาหารสนุขั หลบขยะตางๆ นานา จติสำนกึสาธารณะ
ของคนเมืองกรุงอยูที่ไหนเปนเชนนี้แลวดีอยางไร” “ความพอเพียงบนวิถีชาวบานไมใช
สิ่งที่ตองการของชีวิตหรือ” “ทำไมยังตองขวนขวายที่จะมาหาความวุนวายในที่แหงนี้
ดวย” หากเราทกุคนใชชวีติบนรากฐานปรชัญาพอเพยีงแลว ความสขุกค็งมอียกูบัทกุคน
เด็กนอยก็คงไมตองอธิษฐานขอใหพอแมอยูกับเขา

นางสาวญาณวรรณ  ไชยโย
   คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา





ความเห็นของนิสิต



เมือ่เสยีงรถยนตดบัสนทิ  พรอมกบัเสยีงเคลือ่นยายขาวของกนัครกึโครม  ดวย
วาถงึจดุหมายแลว  เทาสมัผสัพืน้รสูกึถงึไออนุแหงความโอบออมอารอีกีครัง้  ฉนักวาด
สายตาไปรอบๆสถานทีน่ัน้   ดวยความชมุชืน่หวัใจ  อากาศทีน่ีเ่ยน็สบายรายลอมไปดวย
ภเูขานอยใหญ มองไปทีท่งุกวางเหน็รองรอยการเกบ็เกีย่วผลผลติไปไมนาน  รสูกึถงึกลิน่
ไอธรรมชาตอิยไูมไกลเกนิเอือ้ม  เมือ่มาถงึทีพ่กัเราไดรบัการตอนรบัเปนอยางดเีหมอืน
เมือ่ครัง้กอนทีเ่คยมา  แมสถานทีจ่ะเจรญิขึน้กต็าม  แตจติใจคนยงัเอือ้เฟอเผยแผเหมอืน
เดมิ  เชนเดยีวกบันองๆทีม่ารอรบัเราดวยรอยยิม้ทีแ่จมใสราเรงิ  ยามมดืผานไปยนิเสยีง
ไกขนั  นำพาความหนาวเหนบ็จากค่ำคนืคอยๆ จางหาย  ทลีะนอยๆ  เราจดักจิกรรม
ศลิปะใหนองๆทีส่นใจตลอดวนั  เมือ่เวลาผานไปมกีารแจกแบบสอบถามใหนองๆตอบ
แมบางคนจะสะกดไมถูกแตนองๆตั้งใจทำกันอยางเต็มที่  ฉันจึงขันอาสาเขียนใหนอง
เมือ่นองตอบคำถามนัน้ๆ  มอียขูอหนึง่ทีฉ่นัประทบัใจดวยคำถามทีถ่ามวา  “ถาขอพร
ไดหนึง่ขอนองจะขออะไร”  นองนิง่คดิสกัครพูรอมตอบดวยรอยยิม้และความเขนิอายวา
“ขอใหพระเจาอยหูวัสขุภาพแขง็แรง”  ฉนันัง่อึง้และยิม้ในใจกบัคำตอบทีไ่ด  ดวยอายุ
เพยีงไมกีข่วบอยางนอยยงัไมเปนผใูหญ  สามารถใหความรกัทีย่ิง่ใหญ  ไรเดยีงสาๆได
อยางนารกั  จะเหน็ไดวา  นองจะรหูนงัสอืไมมากและอาจไปไมถงึฝนดวยอปุสรรคตางๆ
กต็าม  แตมสีิง่ทีม่คีณุคายิง่ในตวันองๆ คอืความรกัทีม่ใีหในหลวงของประชาชนชาวไทย
หนึง่ดวงใจนอยๆ  ยงัคอยความรกั  ความเอาใจใสจากผใูหญอยางเราๆทัง้หลาย  เพือ่
นองๆทีเ่ตบิใหญในวนัขางหนามอีนาคต  มคีวามร ู มคีณุธรรม ฉนัจงึหวงัวาเยาวชนของ
ชาตจิะเปนบคุคลทีม่คีวามร ู  มคีณุธรรม  ดวยการปลกูฝงสิง่ทีด่ใีหดวยความรกั  ความ
ปรารถนาดเีสมอ

นางสาวรงุทพิย  แสงเกตุ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา
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สิ่งที่ประทับใจในการเขาคายครั้งนี้ คือการที่ไดเห็นรอยยิ้มที่แปดเปอนดวย
น้ำมกู ซึง่มองดเูฉย ๆ กเ็หมอืนสกปรก แตลกึลงไปคอืความบรสิทุธิอ์นันาประทบัใจ  ความ
หนาวเหน็บแตแฝงความอบอุนจากการตอนรับของเด็กๆ และชาวบาน  การไดเดินไป
สงนองๆทำใหเห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนของเด็ก ๆ  แตนอง
กบ็อกวาไมไกลเพราะความเคยชนิ ไดเหน็สภาพความเปนอยทูีร่มรืน่ผานสองขางทาง ได
ลงพืน้ทีร่สูกึประทบัในน้ำตกเพราะมนี้ำผานตลอดถงึแมจะมนีอยมากกต็าม  ผปูกครอง
ของเดก็มคีวามหวงัทีต่องการใหลกูหลานไดรบัการศกึษาอยางสงูสดุ ขาพเจากอ็ยากให
สภาพที่เปนอยูนี้คงความบริสุทธิ์ตอไป ถาความเปนเมืองเขามาอาจทำใหชีวิตของเด็ก
กลายเปนเหมือนตัวผูเขียนเอง

นางสาวศภุวด ี  ภคูำ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา
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จากครั้งแรกของการมาเยือนสูครั้งที่สองของการเดินทางสูแผนดินชายแดน
ไทย-ลาว ความประทับใจเดิม ความรูสึกเดิม ยอนกลับมาสูหัวใจดวงเล็กๆดวงนี้ สาย
ตาอนัไรเดยีงสาของเดก็นอยผหูางไกลจากความพรอมของการดำเนนิชวีติ เดก็นอยชาย
ขอบคงเปนคำทีส่ือ่ถงึความหางไกลไดเปนอยางด ีจากกลมุคนทีม่งุมัน่เพือ่รอยยิม้ เสยีง
หวัเราะ สายตาแหงความสขุเขามาเดมิแตมสสีนัของเดก็นอยผทูีร่อคอย คงไมตางอะไร
กบัการแตงแตมสสีนัระบายหวัใจของเดก็นอย การเตมิเตม็ความสขุความประทบัใจทีไ่ม
มกีารปรงุแตง และหาซือ้มไิดเหลานีม้อิาจลมืเลอืนได เมือ่เสยีงกลองดงัขึน้การรองเลน
เตนรำตามจังหวะโดยมีกลุมคนเปรียบเสมือนพูกันที่คอยขีดเขียนแตงแตมกำหนด ทา
ทางการเตน รอยยิม้ เสยีงหวัเราะ ระยะเวลาเพยีง 1 วนั 2 คนื ทำใหพวกเราประทบัใจไม
มวีนัลมืเลอืน ผาใบผนืนอยๆมสีสีนัแหงความสขุ เปอนสแีหงรอยยิม้ ดวยพกูนัจากผมูา
เยอืนแลวจากกนัไป ชางใจรายเหลอืเกนิ การลาจากกนั ไดเหน็รอยยิม้จากพวกเดก็นอย
ไดไมนาน...ลากอนนะจะนองๆ โอกาสหนาเจอกนัไมรจูะอกีนานเทาไหร หยดน้ำตาทีเ่รา
รสูกึไดจากดวงตาของนอง มอืนอยๆปาดคราบน้ำตา จงูมอืเราเดนิไปตามระยะทางทีเ่รา
ไมรเูลยวาจะไกลสกัเทาไหร โบกมอืลาหนัหลงักลบัเขาบาน ความรสูกึในตอนนัน้คอืไม
อยากปลอยมอืจากนองเลย...พีส่ญัญานะจะกบัมาหาอกีครัง้ หวัใจดวงนอย ผาใบผนืนี้
จะเปยกปอนดดวยคราบน้ำตาสกัเทาไหร แตสกัวนัเราจะไดเจอกนัอกีนะ พีส่ญัญา........

เปลวไฟกบัแสงเทยีน...วนัทีพ่วกเรามาถงึ วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 แสง
เทยีนและเสยีงรองเพลงสดดุมีหาราชา จากนัน้รวมกนัปลอยโคมขึน้สทูองฟาอนัมดืมดิ
เปลวไฟจากโคมลอยไกลลบิสายตาขึน้ไปเปนสาย ความหนาวกอเกดิความอบอนุ...โอบ
ลอมไปดวยหุบเขาและออมกอดจากหัวใจของเด็กนอย

นางสาวสรุชัสาน ุ  รตันวรรณ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา





ความเห็นของนิสิต



การลาจาก...รอยสชีอลกทีข่ดีเขยีนลงบนผาดบิผนืสขีาว ขอความในนัน้เขยีน
วา...พีจ่าอยนูานๆกวานีไ้ดไหม...เมือ่ไหรจะไดเจอพี่ๆ อกี ... หนรูกัพี.่..ๆ ขอบคณุมากๆ
ที่ทำใหหัวใจของพวกเราเต็มเปยมไปดวยความสุขเมื่อเราอานขอความเหลานั้น

สายสญิจนสีขาว...เหลาชาวบาน คณุลงุ คณุปา ผเูฒา เดก็ๆ กลมุคนในหมู
บานออกมาตอนรบัพวกเราผมูาเยอืน จดัพธิกีรรมรบัขวญัผกูขอมอื คำอวยพรถงึแมวาเรา
จะฟงไมเขาใจสกัเทาไหรแตกร็สูกึไดดวยใจ ทกุเสนเตม็ไปดวยความจรงิใจและรอยยิม้
เมือ่หนัมองขอมอืกร็สูกึอิม่ใจและอบอนุขึน้มาไดทกุทีจ่ะไมมวีนัลมื ...”ขอบคณุคะ”... โรง
เรยีน ตชด.บญุธรรมบญุพริง้ โรงเรยีน ตชด.ยอดโพธิท์อง และชาวบานทกุคน





ความเห็นของนิสิต



รเูขารเูรา  รบรอยครัง้ ชนะรอยครั้ง  การลงพืน้ทีค่รัง้นีท้ำใหผมร ู ไมใชรู
เพือ่ไปรบ  สิง่ทีร่ใูนครัง้นีก้น็ำมาใชในการชนะ   ชนะใจคนในพืน้ที่

ความประทับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ไดเห็นวิถีชีวิตชาวบานที่เรียบงาย ความ
พอเพยีงกบัความเปนกนัเอง   ไมวาชนชาตไิหน  คนไทยหรอืตางชาต ิถาเรามคีวามรกั
ตอกนั กท็ำใหเราอยดูวยกนัอยางมคีวามสขุ ความเสยีสละทีห่าไดยากในปจจบุนั ไดเหน็
วามนัยงัอยใูนความคดิในชวีติของชาวบานทีน่ี ่“เรามพีืน้ทีแ่คนี ้ใครไมมทีีด่นิ กแ็บงทีด่นิ
กนัทำ และกม็าชวยกนัทำแลวกแ็บงขาวไปกนิ”นีเ้ปนคำพดูของชาวบานคนหนึง่ ทีแ่สดง
ใหเหน็ถงึความมนี้ำใจ  การแบงปนในชวีติทีเ่ขาดำเนนิอย ู   “บายศรสีขูวญั” ประเพณี
ทีจ่ะทำใหสำหรบัคนทีช่าวบานเหน็วามคีวามสำคญั  ทำใหผมรสูกึวาผมเสมอืนกบัเปน
ลกูหลานของทีน่ัน่  เพราะการลงทำกจิกรรมทีน่ีเ้ปนครัง้ทีส่องแลว ทำใหความผกูพนัมาก
ยิง่ขึน้   เดก็สองสามคน  เดนิเขามาสวสัดพีรอมกบัยกมอืไหว  พรอมกบัเรยีกชือ่ผม ทัง้
ๆที่ผมไมไดเปนคนทำกิจกรรมในโรงเรียน แตเด็กเหลานี้เคยทำกิจกรรมเมื่อครั้งแรกที่
ผมมา เวลากผ็านไปเกอืบหนึง่ปแลว  แตเขายงัจำได และผมกย็งัจำไดเหมอืนกนั   ความ
รสูกึด ีๆในสิง่ ๆ หนึง่ทำใหเราสามารถจดจำมนัได แมเวลาจะผานไปนานเทาไหรกต็าม
เหมอืนกบัคายครัง้นีท้ีไ่ดรบัความรสูกึด ีๆ จากเดก็ ๆ และคนในหมบูานทกุ ๆคน

นายชยัรตัน  กรมุรมัย
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา





ความเห็นของนิสิต



สำหรับการออกคายในครั้งนี้เปนการจัดกิจกรรมใหกับนองๆที่อยูหางไกล
ความเจริญ  เปนการฝกทักษะและพัฒนากระบวนการเรียนรูที่แปลกใหม  เพราะ
สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมเปนสื่อที่ทำจากวัสดุที่ไมมีในชุมชน  แตนองๆก็สนใจและ
ใหความรวมมือจนทำใหไดผลงานที่สวยงามแปลกตาซึ่งทำใหเห็นถึงความคิดสราง
สรรคที่มาจากประสบการณของเด็กดอยอยางแทจริง    มีหลายคนที่แววทางดาน
ศิลปะ  นาเสียดายหากนองๆไมไดรับโอกาสทางการศึกษาดีกวาที่เปนอยู  ก็ไดแต
หวงัวาจะมผีทูีท่ำงานเพือ่สงัคมจรงิๆ  จะเขามาชวยใหเดก็ๆเหลานนีไ้ดฉายแววออก
มาใหเราไดชื่นชม

ผมรูสึกประทับใจกับการตอนรับที่อบอุนในครั้งนี้มาก  ไมวาจะเปนเรื่องที่
พกัและอาหารการกนิ    ตลอดจนความรวมมอืของครอูาจารยและเดก็ๆ  และทีน่า
ประทบัใจอยางยิง่คอืการตอนรบัของชาวบาน  เพราะคนืกอนวนัทีเ่ราจะกลบั  ผเูฒา
ผูแกของชาวบานไดมีการทำพิธีสูขวัญใหกับพวกเรา  ผมไดเห็นถึงความตั้งใจและ
ความเต็มใจของทานเหลานั้น  เพราะในขณะที่ทำการสรุปกิจกรรมอยูนั้นผมได
เหลือบไปเห็นเหลาคนแกชรานั่งบนเกาอี้เรียงเปนแถวในแววตาจองมาที่พวกเรา
เหมือนกับเราเปนความหวังและทำใหผมรูสึกวามีความสำคัญกับคนอื่นในสังคม
มนัทำใหความเหนด็เหนือ่ยจากการทำกจิกรรมกลบักลายเปนความภมูใิจ  ซึง่ทำให
ผมแอบยิ้มอยางมีความสุข   และหากมีกิจกรรมในลักษณะนี้อีกผมจะเขารวมโดย
ไมลังเลเลยทีเดียว

นายณฐัพงศ   ศรภีงูา
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา





ความเห็นของนิสิต



โอกาส                       โอกาส   โอกาส โอกาส                         โอกาส

ภู
ภูเขา ภู
ภูเขาภูเขา ภูเขาภูเขาภูเขาภูเขา  ภเูขา
ภูเขาภูเขาภูเขา   ภเูขาภเูขาภเูขา    ภเูขา ภเูขาภเูขา                 ภเูขา ภเูขาภเูขา
ภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขา ภูเขาภูเขาภูเขาภูเขา
ภเูขาภเูขา  เขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขา   เขาภเูขาภเูขาภเูขา      ภเูขาภเูขา
ภูเขาภูเขาภูภูเขา  ภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภูเขา  ภูเขาภูเขาภูเขาภูเขาภู     ภูเขา
ภเูขา  เขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขาภ ู    เขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขาภเูขา
———————ชายขอบ——————-ชายขอบ—————ชายขอบ—————

ผกัหวานๆ  จิม้กบัน้ำพรกิปลาทใูนวนัแรก สวนอกีวนัเปนน้ำพรกิกะป  อาหาร
ทีน่ีม่นักธ็รรมดาเหมอืนทีอ่ืน่ทัว่ๆไป แตทำไมเราถงึทานไดตลอด คงอาจเปนเพราะความ
สดของผัก หรือเพราะวาเรานั่งทานกันหลายๆคน แตที่แนๆวันนั้นเราทั้งเหนื่อยทั้งสนุก
มากกบัการจดักจิกรรม  คายครัง้นีเ้ราไดยนิเสยีงการสบัหมเูพลาๆไปหนอย ไมเหมอืน
ปทีผ่านมา เขาสบัหมกูนัตลอดทัง้วนัทัง้คนื เราไดเหน็แปลงผกัของเดก็นกัเรยีนซึง่แตละ
ตนนัน้มนัแขงกนัอวดโฉมใหเราอยากทีจ่ะลิม้ลองพวกมนั ใหได ผมชอบบรรยากาศทีเ่หน็
เด็กนักเรียนถือฝกบัวมารดน้ำแปลงผักของพวกเขาเอง ภาพแบบนี้คงหาไมไดใน
กรุงเทพฯ มาคายครั้งนี้แตละคนคงไดอะไรดีๆกลับไปแนนอน

นายพษิณ ุ มะโนชยั
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา





ความเห็นของนิสิต



อากาศหนาวเยน็ จากหบุเขาเริม่แทรกผานเขามากระทบรางกายของพวกเรา
ทำใหรบัรสูิง่ทีเ่ราจะตองไปเผชญิขางหนา ทีโ่รงเรยีนบญุธรรม-บญุพริง้ และโรงเรยีนยอด
โพธิท์อง  แตผมกเ็ตรยีมตวัเตรยีมใจมาแลว พรอมทีจ่ะเสยีสละเพือ่เดก็ๆทีย่งัถอืวาดอย
โอกาสกวาเดก็ทีอ่ยใูนเขตเมอืง แลวกพ็รอมทีจ่ะเรยีนรกูบัสิง่ทีเ่ผชญิ  กบัอกีโลกหนึง่ที่
ผมไมคอยไดสมัผสัเทาไรนกั จะวาไปแลวผมมาทีโ่รงเรยีนทัง้สองแหงนีเ้ปนครัง้ทีส่องแลว
ครัง้แรกทีผ่มมา ผมมาทำกจิกรรมทีโ่รงเรยีนยอดโพธิท์อง  ครัง้นัน้ผมสนกุมาก และกไ็ด
เรยีนรสูิง่ทีผ่มอาจจะลมื ไมสผิมอาจจะไมไดใสใจกบัมนัเลยนัน้กค็อื  ความเปนมนษุย
เหมอืนกนัแตทำไมดชูางแตกตางกนัขนาดนัน้ ทัง้เรือ่งของการดำรงชวีติ  เครือ่งอปุโภค
บรโิภคตางๆทีด่ ูวธิกีารพดูจาการสือ่สารกนัและกนั การมปีฏสิมัพันธกบัเพือ่นมนษุยและ
ธรรมชาตทิีด่สูอดคลองกนั เรยีบงายแตดอูบอนุ ลบเลอืนอากาศหนาวเยน็ทีม่าเขาปรก
คลมุทัว่ทกุพืน้ที ่ซึง่ผมรสูกึวามนัตางจากเมอืงกรงุทีใ่ครๆตางกข็นานนามกนัวาเมอืงแหง
แสงส ีและความศวิไิลซ แตจะวาไปแลวถามองเพยีงเปลอืกนอก กเ็ปนดัง่เชนทีเ่ขาวา มนั
ก็สวยงามจริง เจริญดวยวัตถุจริง แตเปลาเลยจิตใจคนรูสึกวาไมไดเจริญตามวัตถุแต
อยางใด กลบัดตู่ำลงๆ ทกุท ี ใสหนากากเขาหากนัมากขึน้มองเหน็วตัถสุำคญัมากกวา
ความเปนมนุษย “ชางนาเบื่อจริงๆ”

ผมกลับมาครั้งนี้ ผมจึงคิดที่อยากจะทำกิจกรรมอีกโรงเรียนหนึ่งนั้นก็คือ
โรงเรยีนบญุธรรม-บญุพริง้ เพือ่อยากจะรวูาการกลบัมาครัง้นีข้องผมความรสูกึจะเปลีย่น
ไปหรอืไมหรอืมคีวามแตกตางกนัอยางไร สิง่ทีผ่มไดรบักลบัคนืมาจากการทำกจิกรรมใน
ครั้งนี้ยังคงเปนเหมือนเดิม ยังคงมีความอบอุนของผูคน เด็กๆรอยยิ้มที่สดใส จริงใจไร
ซึง่สิง่เคลอืบแฝง อากาศหนาวในยามเชาเริม่คอยๆคลายลงจากการทำกจิกรรมของเดก็ๆ
ทกุคนดสูนกุสนานกนัทัง้วนั ถงึแมวาบางคนอาจจะมเีหนือ่ยกนับางกต็ามท ีผมลองคดิ
ยอนกลับไป “ถาพวกเราจัดกิจกรรมกันอยางนี้กับเด็กประถมที่กรุงเทพจะเปนอยางไร”

นายศราวธุ บวัผนั
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาทศันศลิปศกึษา





ความเห็นของนิสิต



ผมลองตอบคำถามตัวเองเลนๆดู “มันก็คงไมตางจากการมาสรางสิ่งนาเบื่อใหกับเด็ก
ก็เปนไดนะ นึกไปก็ขำตัวเอง”

การไปคายครัง้นีข้องผมมรีะยะหางจากครัง้ทีแ่ลวประมาณ 5-6 เดอืนมาแลว
สิ่งที่ผมเห็นไดชัดเลยก็คือหมูบานที่ผมไปจัดคายทำกิจกรรมตางนั้นยังคงมีชีวิตที่
เหมือนเดิม รอยยิ้มที่สดใสเชนเคยยังคงไมเปลี่ยนแปลง แตในขณะเดียวกันในเขต
ชมุชนเมอืงกลบักำลงัเปลีย่นแปลงตวัเองทลีะนอยทลีะนอยลมืความเปนตวัเอง เขาหา
สิง่ทีแ่ปลกปลอมทีเ่ขามา ยดึตดิวตัถ ุจนเหมอืนเปนหนากากทีก่ำลงัเคลอืบลกึลงจากใบ
หนาจน ลงรากฝกลกึเขาสหูวัใจ จนลมืความสำคญัของคำวามนษุยไป “นาขำนะความ
สะดวกสบาย ความเจรญิ กลบักำลงัแยงชงิหวัใจของเราไป แตแปลกนะถาผมไมไดกลบั
ไปที่นั่นอีกครั้งผมคงนึกเรื่องนี้ไมไดก็เปนไปได นาตลกจังมนุษย...”





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



การออกคายในครัง้นีไ้มใชเปนคายครัง้แรกของดฉินัและเพือ่นๆ เราไดมโีอกาส
ไดไปในหลายๆคาย แตละคายกม็คีวามประทบัใจทีแ่ตกตางกนัออกไป คายแตละคาย
กไ็ดสอนอะไรเรามากมาย ไมวาจะเปนการทำงานรวมกบัผอูืน่ ซึง่มหีลายหลายสิง่หลาย
อยางทีเ่ราตองศกึษาและ ปรบัปรงุตวัเองเพิม่เตมิ เพือ่การทำงานทีร่าบรืน่  การออกคาย
ในครั้ง นี้เปนการมาที่นี่ครั้งแรกของดิฉัน โดยกอนหนานี้เพื่อนของดิฉันบางสวนไดมี
โอกาสมาแลว การมาคายในครัง้นีส้ิง่ทีเ่หน็ไดอยางชดัเจนในทกุๆคายคอื ชาวบาน เดก็ๆ
จะใหการตอนรบัเราเปนอยางด ีเดก็จะมายนืแอบดพูวกเรา อยากทีจ่ะมาพดูคยุกบัพวก
เรา พวกเขาตืน่เตนดใีจทีพ่วกเรามาเขามาทำกจิกรรม

วนัทีเ่ราไปเปนวนัที ่5 ธนัวาคม 2549 พวกเราไปถงึเวลาประมาณ 5 โมงเยน็
อากาศในตอนนัน้เริม่เยน็แลว เราเอาสมัภาระไปเกบ็ หลงัจากนัน้กล็งไปเดนิสำรวจภาย
ในโรงเรยีน ทีม่ภีเูขาอยรูอบขางขนาบกบัโรงเรยีน พืน้ดนิเปนสแีดง มโีรงอาหาร มหีอง
สมดุ สนามเดก็เลน อาคารเรยีนและเสาธง  แตสิง่ทีท่ำใหฉนัสะดดุตากค็อืแปลงปลกูผกั
เปนแปลงที่เด็กๆและครูชวยกันปลูก เปนสิ่งที่ดิฉันไมไดเห็นมานานตั้งแตมาอยูที่
กรุงเทพฯ หลังจากการเดินสำรวจเสร็จก็ไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี โดยการจุด
เทยีนชยัถวายพระพรพรอมกนักบัคนทัว่ประเทศทางโทรทศัน และชาวบาน ทีพ่าลกูหลาน
มารวมดวย จากนัน้เสยีงเพลงสดดุมีหาราชากด็งัขึน้อยางพรอมเพรยีง และนีก่เ็ปนความ
ประทับใจบางสวนในการไปคายครั้งนี้ ตองขอขอบคุณ ทานอาจารย ผูเกี่ยวของและ
เพือ่นๆ ทีท่ำใหการไปคายนีส้มบรณูขึน้คะ

นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาดนตรศีกึษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ความรสูกึในการออกคายทีจ่งัหวดัอตุรดติถ  ในการออกคายครัง้นีเ้รามกีนั 2
กลมุ คอืกลมุมนษุยศาสตรและกลมุศลิปะ  โรงเรยีนทีเ่ราไปทำกจิกรรมกม็อีย ู2 โรงเรยีน
คอืโรงเรยีน ตชด. บญุธรรม-บญุพริง้กบัโรงเรยีน ตชด. ยอดโพธิท์อง

ดิฉันไดไปรวมทำกิจกรรมทางดนตรีที่โรงเรียนตชด. ยอดโพธิ์ทอง  สิ่งที่นา
สนใจก็คือ เด็กที่เราไปทำกิจกรรมดวย  เขาเปนเด็กที่ใสซื่อ  ซน  มีความเปนตัวเอง
แสดงออกอยางเปดเผย ทำใหดิฉันเห็นถึงความแตกตางระหวางคนชนบทกับคนใน
เมือง  ความตองการทางเทคโนโลยีที่สำคัญกับคนในเมืองแตมันดูธรรมดาเมื่อนำมา
เทยีบกบัคนชนบทและรถูงึความเหลือ่มล้ำทางสงัคม ทีเ่รารกูนัเพยีงในหนงัสอื  วาสภาพ
จรงิกบัสิง่ทีบ่อกเลาในหนงัสอืเปนเชนไร  อกีความประทบัใจหนึง่กค็อื  ไดเหน็ความรวม
แรงรวมใจกนัของเพือ่นๆในการทำงาน  แมวาสิง่ทีเ่ราคดิวางแผนกนัไวจะใชไมไดกบัเดก็
บางกลุมแตเราก็ชวยกันหาทางออกเพื่อใหเด็กไดรับความสนุกและความรูไปไดดวยดี

นางสาววราพร ภาคธรรม
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาดนตรศีกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ในการเดนิทางจากกรงุเทพฯสดูนิแดนทีเ่รยีกวา ตชด. ในจงัหวดัอตุรดติถ เปน
การเดนิทางทีม่ทีัง้ความแตกตางและไมแตกตางจากเมือ่ครัง้ทีไ่ดไปปกอนเลย ทกุอยาง
ยงัคงกลิน่อายของความเปนหมบูานเลก็ ๆ  และความนารกัของเดก็ ๆ  ยงัมใีหเหน็อกีเชน
เคย  และทีต่างไปจากกอนกค็งจะเปนผรูวมเดนิทางและสถานที ่ๆ แตกตางไปจากเดมิ
อยเูพยีงเลก็นอย  ในการเดนิทางครัง้นีก้เ็ปนการเดนิทางอกีครัง้ทีส่รางประสบการณใหม
ๆ สรางความประทับใจใหกับขาพเจาเชนเคย และขาพเจาก็ไดรับมันมาเต็ม ๆ  ถาให
ขาพเจาไดบรรยายถึงสิ่งที่ประทับใจขาพเจาคงบรรยายไดหลายหนา แตขาพเจาขอบ
บรรยายถงึสิง่ทีข่าพเจาประทบัใจมากทีส่ดุในการเดนิทางครัง้นีค้อื “กจิกรรมจงูนองกลบั
บาน”  ขาพเจารสูกึดมีากทีไ่ดพานองเดนิกลบับานแตดเูหมอืนเดก็ ๆ จะไมคอยเขาใจ
ภาษากลางวากโิลเปนอยางไรและขนาดแคไหน เพราะวาขาพเจาถามนองวาบานอกีไกล
รึเปลานองมักจะตอบวา “อีกปูนเดียว” พอขามเขาผานไปหนึ่งลูกก็ถามวาอีกไกลไหม
คำตอบก็เปนเชนเดิม จนในที่สุดขามเขาผานไป 4 ลูก ก็ถึง  แตการเดินไปก็สนุกมาก
คะ  เดก็บางคนบานอยถูงึกอนกเ็ดนิมาสงเปนเพือ่นและเดนิกลบัดวยกนั ผานตามขาง
ทางเดก็ ๆ กจ็ะเกบ็ดอกไมตามขางทางมาทำอะไรแปลก ๆ ใหด ูทีน่ีใ่หความรสูกึสนกุ
ในแบบของที่นี่จนทำใหขาพเจาไมอยากลืมเลย ไดเห็นวิถีชาวบานของแตละคน ชาว
บานก็ใจดีมาก ๆ ในวันนั้นตอนกลางคืนก็มีการผูกขอมือบายศรีสูขวัญใหกับพวกเรา
ขาพเจาจงึรสูกึดมีาก  ตลอดขางทางตอนเดนิกลบัชาวบานกม็กัจะถามวาจะไปไหนอยู
เสมอ  ขาพเจาขอขอบคณุโชคชะตาหรอืทกุสิง่ทีท่ำใหขาพเจามโีอกาสใหขาพเจาไดรวม
เดนิทางไปในครัง้นีแ้ละเกบ็เกีย่วความรสูกึด ีๆ  มาเลาผานตวัอกัษร ขาพเจาขอขอบคณุ

นางสาววนัด ีพทุธคณุรกัษา
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
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นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



จากกรงุเทพฯ เมอืงหลวงทีแ่สนแออดัคบัคัง่ดวยการจราจรและผคูนทีต่องเดนิ
ทางแขงกับเวลา สูชนบทที่อากาศหนาวเหน็บแตอบอุนจากน้ำใจของคนในหมูบานที่
มอบใหกัน

การออกคายในครั้งนี้ทำใหเราทราบวา โรงเรียนที่ดอยโอกาส ยังมีอยูใน
ประเทศไทยอกีมาก เดก็ทีด่อยโอกาสเหลานี ้ ยงัรอการชวยเหลอืทัง้ในดานสือ่  อปุกรณ
การเรยีน และทีส่ำคญัคอื บคุคลากรเพือ่เขามาพฒันาการเรยีน พืน้ทีค่วามเปนอย ู หาก
เราจะนำสิง่ทีแ่ปลกใหมเขามากไ็มใชสิง่ทีถ่กูตองทัง้หมด  หากแตเรารจูกัการปรบัใชสิง่
ทีม่อียใูนชนบทเขามามสีวนในการเรยีนการสอน นำมาพฒันาคณุภาพชวีติ เพือ่นำไปสู
ความพอเพยีง

พวกเราทุกคนตระหนักอยูเสมอวา ทุนการศึกษาที่ไดรับมาเปนเงินภาษีของ
ราษฎร  เราควรทำสิง่ทีม่ปีระโยชนใหกบัสงัคม  เปนการตอบแทนสิง่ทีส่งัคมไดใหกบัเรา
ไว  และการทีเ่ราไดไปทำกจิกรรมในทีต่างๆ  ทำใหเกดิการปลกูผงัประสบการณทีด่ใีน
การเปนครู เพื่อพัฒนาตนเองไปสูการเปนครูที่ดีใหกับประเทศชาติในอนาคตตอไป

นางสาวอรนชุ    มเีงนิ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาดนตรศีกึษา
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ดนตรนีัน้คอืชวีติ การศกึษาคอืความงอกงาม การออกคายกเ็ปนสิง่หนึง่ทีเ่พิม่
พนูประสบการณของเรา เมือ่พวกเราเรยีบจบกห็นคีำวา “คร”ูไมได เพราะพวกเราคอื เดก็
ทนุคร ู5 ปcในการออกคายครัง้นี ้ไมใชครัง้แรกของพวกเรา เราจงึมปีระสบความในการ
ออกคายอยบูาง ความรสูกึและสิง่ทีป่ระทบัใจ คอืความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัระหวาง
เพือ่นฝงู การเสยีสละเพือ่สวนรวม การทำงานกนัเปนทมี รจูกัหนาทีข่องตวัเอง รจูกัการ
วางแผนและการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนอยางดี

ขาพเจากบักจิกรรมทางดนตร ีในโรงเรยีน ตชด.บญุธรรม-บญุพริง้ รสูกึถงึความ
เปนชนบท เดก็นกัเรยีนมคีวามนารกั มคีวามใสสือ่ พวกเราพดูอะไรเดก็ๆกจ็ะเชือ่ จงึทำให
พวกเราสอนงาย  เดก็บางคนใหความสนใจทางดานดนตร ีมคีวามพยายามอยางมาก
บางอยางอาจจะดกีวาเดก็ในเมอืงดวยซ้ำ เดก็สวนใหญรกัในศลิปะ รกัในเสยีงเพลง เมือ่
มเีสยีงเพลงดงัขึน้ เดก็ๆทกุคนจะรสูกึสนกุ รสูกึอยากจะเขาไปรวมกบักจิกรรม ขาพเจา
คดิวาหนาจะใหโอกาสตางๆกบัเดก็กลมุนีเ้ยอะขึน้เพราะเดก็บางคนมแีววทางดานศลิปะ
ดานนาฏศลิปและการแสดง ดานดนตร ีถาเกดิมวีชิา หรอืสิง่ตางๆทีม่าสบบัสนนุการทาง
ดานศลิปะ ดานนาฏศลิปและการแสดง ดานดนตร ีมเีสรมิในโรงเรยีน นาจะทำใหเดก็
รจูกัการใชชวีติอยางสนุทรยีะ รจูกัปรญัชา “พอเพยีง” รจูกันำความรจูากรากหญา สกูาร
พฒันาอนัเปนสากล

นายธบิด ี เพชรสม
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
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นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ความรูสึกการที่ไดไปทำงานครั้งนี้ขาพเจาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
การทำงานทัง้การทำงานเดีย่วและการทำงานกนัเปนทมี  โดยเฉพาะทางดานการทำงาน
เปนทมีนัน้สิง่ทีข่าดไมไดเลยคอืความสามคัคแีละความอดทน  การแกปญหาเฉพาะหนา
ประสบการณเหลานีน้บัวาเปนสิง่ทีห่าไมไดในหองเรยีน และหาซือ้ไมไดตามทองตลาด
ถงึแมวาการทำกจิกรรมครัง้นีม้อีปุสรรคทางการดานการจดัการและการวางแผนบาง  พวก
เราก็ไดใชประสบการณที่มีอยูในปที่แลวแกปญหาเฉพาะหนาในครั้งนี้ไดอยางดี

ขาพเจากับกิจกรรมดนตรีในครั้งนี้สนุกมากและนองๆนักเรียนนารักใหความ
รวมมอืกบัพวกเราเปนอยางด ี  ทำใหขาพเจาไดพบวา  เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนตระเวน
ชายแดน บญุธรรม- บญุพริง้ กม็แีววทีจ่ะพฒันาทางดานความรคูวามสามารถไปไดอกี
ไกลโดยเฉพาะการเปาขลยุ แตนองๆยงัขาดโอกาสอกีหลายอยางทีเ่ปนอปุสรรคในการ
พฒันาทางดานวสัดอุปุกรณและบคุลากรทางดานศลิปะ  ซึง่ขาพเจากไ็ดมโีอกาสหยบิ
ยืน่โอกาสและความรไูปใหนองๆแลว  ซึง่เปนสิง่ทีน่าภาคภมูใิจทีข่าพเจาไดทำเพือ่ทอง
ถิน่ของเรา  และประเทศชาติ

นายปรชัญา  วงษพจนี
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาดนตรศีกึษา
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เด็กเอยเด็กนอยวัยซนนาใส เจาเติบใหญอยูกลางพนาสัณฑ
พี่ดีใจไดมอบคุณอนันต ทุนปญญาอันมากใหเจาไป

รูสึกดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดเขารวมโครงการศึกษาเรียนรูการสรางฐานขอมูล
ชุมชนภาคสนาม เพื่อเปนแนวทางกำหนดนโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว
ตรอน โดยมกีจิกรรมเปนกระบวนการ เมือ่วนัที ่ 5 – 7 ธนัวาคม 2549 ณ บานหวยไผ
ตำบลบอเบีย้ จงัหวดัอตุรดติถ โรงเรยีน ตชด. บญุธรรมบญุพริง้ และ บานภตูาง ตำบล
บอเบีย้ จงัหวดัอตุรดติถ โรงเรยีน ตชด. ยอดโพธิท์อง1 โอกาสและประสบการณในครัง้
นี้ถือไดวาเปนสวนเติมเต็มความเปนครูที่ดี มีระบบคิดจิตสำนึกตอชีวิต ชุมชน สังคม
และสิง่แวดลอมใหกบัเหลานสิติทนุโครงการผลติครกูารศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัปรญิญา
ตร ี(หลกัสตูร 5 ป) เพือ่ตอบสนอง พรบ.การปฏริปูการศกึษาและยทุธศาสตรการปฏริปู
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนแมพิมพผลิตเยาวชนกำลังของชาติใหสรางและ
พฒันาชาตใิหมัน่คงสบืไปและสนองตอพระราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูิ
พลอดลุยเดชมหาราชทีท่รงใหชาวไทยรรูกัสามคัค ีใชชวีติอยางพอเพยีง ดำรงอยไูดอยาง
สันติสุขตลอดไป

นายพพิฒัน เสยีงชารี
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาดนตรศีกึษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



นีก่เ็ปนครัง้ทีส่องแลว  ทีผ่มไดมโีอกาสไปเขาคายอาสาจดักจิกรรมศลิปะ ทีโ่รง
เรยีน ตชด. บญุธรรม บญุพริง้  อำเภอบานโคก  จงัหวดัอตุรดติถ  ซึง่ตัง้แตทีไ่ดทราบ
ขาว ผมกร็สูกึดใีจมากแตการไปคายครัง้นีม้คีวามพเิศษกวาครัง้แรกตรงทีผ่มและเพือ่นๆ
เปนฝายวางแผนจัดการดำเนินงานดวยตัวเอง จากครั้งแรกที่เคยเปนผูชวยพี่ออกแบบ
และอีกอยางหนึ่งคือมีเพื่อนๆ จากคณะมนุษยศาสตร ไปดวย ซึ่งจะชวยเสริมเรื่องการ
เรยีนรใูนสาขาอืน่นอกจากศลิปะดวย

ในครั้งนี้เราไดทำการแบงกลุมออกเปนสองกลุม  ซึ่งกลุมของผมไดไปจัด
กจิกรรมทีโ่รงเรยีน ตชด. ยอดโพธิท์อง ( จากครัง้แรกทีจ่ดักจิกรรมที ่บญุธรรม บญุพริง้ )
พอไดไปทีน่ัน่กร็สูกึสนกุไมแพที ่บญุธรรม บญุพริง้เลยทเีดยีว  เดก็ๆ กน็ารกัมาก   สวน
ในดานการทำกจิกรรมกเ็ปนไปดวยความสนกุสนาน  อาจจะมอีปุสรรคบางเลก็นอย แต
กช็วยกนัแกปญหาจนผานไปได   ในขณะจดักจิกรรม พวกผมกม็กีารหยอกลอและแกลง
กนับาง เพือ่ความสนกุสนานและใหบรรยากาศไมตงึเครยีดจนเกนิไป   และแลวกจิกรรม
ในวนันัน้กจ็บลงดวยรอยยิม้และความสขุ    หลงัเลกิเรยีน และเมือ่สงเสรจ็กเ็ดนิทางกลบั
มาที ่โรงเรยีนบญุธรรม บญุพริง้  เพือ่พกัผอน

ที่นั่นยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ยังคงความประทับใจที่ทำใหผมไมมีวันลืม นั่นก็คือ
อากาศดมีากและหนาวจบัใจ จนทำใหทกุคนตองสัน่ไปตามๆ กนั

นายวศิรตุ   สมณะ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาดนตรศีกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



จากการทีผ่มไดไปออกคาย   2   ครัง้ทีผ่านมา   ทัง้เมือ่คราวทีไ่ปชวงเดอืน
สงิหาคมปทีแ่ลว  ซึง่ในครัง้นัน้กไ็ดประสบการณทีด่มีาก  ทัง้การฝกความอดทนตอความ
ยากลำบากในเรือ่งสภาพทีพ่กั  โดยสวนตวัผมแลวผมคดิวามนัสนกุมาก  และในครัง้นี้
ก็เชนเดียวกันก็เปนอีกครั้งที่ผมก็รูสึกดีใจมากที่ไดมาเยือนถิ่นบานบอเบี้ย  อ.บานโคก
จ.อุตรดิตถ  ซึ่งเปนที่ๆผมอยากจะไปตั้งแตไดรูขาววาจะไปออกคายที่นี่  และคอยเฝา
ตดิตามขาวกระทัง่ถงึวนัทีผ่มจะไป  ผมเตรยีมตวัและไดรวูาอากาศทีน่ัน่หนาวมากและ
ขณะนัน้กต็ดัเสือ้รนุคร ู 5    ปเสรจ็พอด ีพรอมทัง้ถงุนอนและสมัภาระอืน่ๆ

ความประทบัใจของผมจากการทีไ่ปคายครัง้นีก้ค็อื  ผมรสูกึมคีวามสขุมากที่
เดก็ๆ  สนกุกบัการทำกจิกรรมทีพ่วกผมไดจดัเตรยีมไป  ซึง่ผมเองกม็สีวนในการทำให
นอง  รองเพลง   เปาขลยุเพยีงออ  กลองบอ็งโก(Bongo)   กตีาร(Guitar) และยงัได
ตกีลองในชวงทีม่กีารสนัทนาการรวมดวย

สิง่ทีผ่มประทบัใจอกีกค็อืคำตอบในแบบสอบถามของเดก็ๆ  นกัเรยีนโรงเรยีน
ยอดโพธิท์อง  1  ซึง่ผมอยใูนกลมุนัน้ ทกุคนนัน้แมวาจะตอบแบบรเูรือ่งบาง  ไมรเูรือ่ง
บาง แตวามนักค็อืความรสูกึทีท่ำใหผมประทบัใจจนไมมวีนัลมื

สิ่งที่ประทับใจสุดทายนี้ก็คือผมไดเห็นชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ความมี
น้ำใจของชาวบาน  รวมไปถงึอากาศทีแ่มจะหนาว แตกเ็ปนอากาศทีบ่รสิทุธิ ์ ไมมมีลพษิ
เปนสิ่งที่ผมประทับใจจนไมมีวันลืมครับ

ศภุโชค     บญุสราง
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาดนตรศีกึษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



จาก มศว ประสานมติร สบูานโคก สถานทีท่ีห่างไกล และแตกตางกนัโดยสิน้
เชิงกับที่ที่เรากำลังศึกษาอยูนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กตัวนอยๆ ที่มีโอกาส
นอยกวาเดก็ทัว่ๆ ไป เพือ่ใหโอกาสแกพวกเขาบาง เพือ่ใหเกดิประโยชนกบัพวกเขาใหมาก
ทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได และเพือ่เปนการเปดสมองของพวกเราคร ู 5 ป ทัง้คณะศลิปกรรม
ศาสตร และคณะมนษุยศาสตร รบัขอมลูทีใ่ครบางคนยงัไมเคยรบัรมูากอน เพือ่นำขอมลู
ที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคตอันใกลนี้

สำหรับขาพเจาเองครั้งนี้คือครั้งที่สองที่ไดมีโอกาสกาวยางเขาไปคลุกคลีกับ
เดก็เหลานี ้เดก็ทีใ่ส บริสทุธิ ์จรงิใจกบัเราๆ อยางไมเสแสรง เดก็ทีไ่มคอยจะมโีอกาสสกั
เทาไหร การเรยีนการศกึษาของเขาเหลานีก้ด็จูะมอีปุสรรคอยไูมนอยทเีดยีว ความหาง
ไกล ความขาดแคลน ความไมพรอม เหลานีค้อือปุสรรคของพวกเขาทัง้สิน้ นอยคนนกั
ทีจ่ะบรรลเุปาหมายดานการศกึษาไดตามทีค่าดหวงัไว บางคนเรยีนไมจบกต็องประกอบ
อาชพีในบานเกดิของตน ทำนาบาง ทำไรบาง แตกตางกนัไปตามสภาพครอบครวัของ
แตละคน

สำหรับกิจกรรมที่พวกเราจัดใหกับนองๆ ในครั้งนี้ก็มีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ศลิปะ ดนตร ีการแสดง ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และการจดักจิกรรมกร็สูกึสนุกไป
กับนองๆ นองใหความรวมมือกับกิจกรรมดีมาก เพื่อนๆ ก็ชวยเหลือกันอยางเต็มที่
ขาพเจาเองหวังวานองๆ คงไดรับประโยชนไปไมมากก็นอย สำหรับความเปนอยูคาน
อาหาร ทีพ่กักส็ะดวก สบายด ีธรรมชาตทิีน่ีส่วยมาก อากาศหนาวจบัใจมากแทบไมอยาก
จะแตะน้ำกนัเลยทเีดยีว สรปุวาประทบัใจกบักจิกรรมครัง้นีม้ากๆ เลยครบั

นายอสิระ  พฒันพมิพพงศ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาดนตรศีกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



นับจากที่ไดลงพื้นที่ตามโครงการเพื่อไปหาประสบการณใหมที่เปนครั้งหนึ่ง
ของ ชวีติ  ทีไ่มรวูาจะเปนอยาง ไร แมจะไมใชประสบการณครัง้แรก  แตกม็ปีระสบการณ
ใหมๆ  เขามาเสมอ  กอใหเกดิความคดิใน ทางทีด่จีากประสบการณทีไ่ดสมัผสั

แลว เมือ่ไดลงไปสมัผสัใน 1 วนั เตม็ๆนัน้  เชา – ทำ กจิกรรมทีเ่ตรยีมใหนองๆ
  เทีย่ง – พกัผอนตามอธัยาศยั  บาย – รวม กจิกรรมถงึบาย  3  โมงครึง่  ทกุเวลาทีไ่ดใช
ชวีติรวมกนันัน้มคีา มากจรงิๆ  การไดเรยีนร ูเดก็  และ อกีหลายๆเหตกุารณ  เหตกุารณ
ทีท่ำใหเสนหยกัในสมองมคีวามถีม่ากขึน้  คอื  ในเวลาพกักลางวนั  เดก็ๆไดรวมกลมุกนั
รบัประทานอาหาร กลางวนั  ถาดใสอาหาร  1  ถาด  ตอเดก็  4-5  คน  เหน็แลวสะเทอืน
ใจ  เมือ่นกึถงึสภาพชวีติเดก็ในกรงุทีม่ ีความแตกตางกนัเหลอืเกนิ  ชาวบาน ทีม่นี้ำใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ  ไมเหมือนอยางคนกรุงที่อยูหองใกลกันแตไมเคยคุยกันสัก คำ
             จากการทีไ่ดลง พืน้ทีใ่นครัง้นี ้ การได สมัผสั  การ เอาชวีติเราไปเปนสวนหนึง่
ของชวีติพวกเขา  ทกุวนิาทมีคีา จรงิๆ  อยาก บอกวาประทบัใจ  และขอขอบคณุทกุๆ คนที่
ทำใหดิฉันเปนสวนหนึ่งของชีวิต….ขอบคุณ คะ

น.ส.ผชารตัน  บญุขวญั
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ฤดหูนาวมาเยอืนอกีครัง้  เปนครัง้ทีส่องแลวทีพ่วกเราไดมาออกคายทีน่ี.่..โรง
เรยีน ตชด. บญุธรรม บญุพริง้... เมือ่เดนิทางมาถงึกไ็ดรบัการตอนรบัจากคณะครแูละ
ชาวบานทีน่ีเ่ปนอยางด ี วนันีถ้อืเปนโอกาสด ีเปนวนัพอแหงชาตพิวกเรารวมกนัจดุเทยีน
ชยัเพือ่ถวายพระพรในหลวง  ขอพระองคทรงเจรญิยิง่ยนืนาน  ธ สถติยในดวงใจไทยทัว่
หลา...อาหารมือ้เยน็เตรยีมพรอมแลว  มเีดก็ๆจงูมอืพีห่ลายๆคนไปทานขาว  ตามดวย
ขาวโพดตมทีม่รีสชาตหิวานมนัทเีดยีว  เชาวนัรงุขึน้ทานอาหารเชาสดุหร ู  กค็อืขาวตม
นัน่เอง  หลงัจากนัน้ทกุคนกแ็ยกยายกนัไปทำหนาทีข่องตน  ดฉินัรบัหนาทีใ่นการสำรวจ
พื้นที่บานหวยไผ  เมื่อไดขอมูลเรียบรอยแลว ดิฉันไดไปชวยชาวบานกลุมหนึ่งในการ
ทำบายศรีเพื่อเตรียมไวในการทำพิธีบายศรีสูขวัญชวงกลางคืน บางสวนเตรียมขูด
มะพราว คัน้น้ำกะท ิเพือ่ทำขาวหลาม  อากาศทีน่ีด่มีากเลยทเีดยีว แดดแทบจะไมมใีห
เหน็  มแีตความรมรืน่มองไปทางไหนกม็แีตภเูขา ตนไผ  หวยและลำธารสมแลวทีช่ือ่วา
หมบูานหวยไผ   ทีน่ีแ่ทบจะไมมกีารใชพดัลมกนัเลยกว็าได หลงัจากนัน้กไ็ปลงพืน้ทีจ่นถงึ
ชองมหาราชซึง่เปนตลาดไทย-ลาว  และไปหมบูานหวยยางซึง่ชาวบานหญงิ-ชาย กำลงั
ชวยกันกอสรางวัดอยางขมีขมัน  หลวงพอใหพรและผูกขอมือให  หลังจากนั้นเราก็ไป
น้ำตกโดยใชเสนทางทีจ่ะไปเวยีงสา จงัหวดันาน เปนน้ำตกทีย่งัไมมชีือ่ พวกเราจอดรถ
ไวรมิถนนแลวจงึคอยๆเดนิลงไป ดฉินัลงไปเปนคนแรก เนือ่งจากวาไมมทีางเดนิจงึตอง
แหวกหญาและกิ่งไมเปนระยะ  ดิฉันกาวเทาตกลงไปในโคลน  เพื่อนตองชวยดึงขึ้น
มากวาจะลางรองเทาจนดนิโคลนออกหมดกใ็ชเวลานานมาก ถงุเทากซ็กัไมออก กลบัมา
ถงึโรงเรยีนรสูกึเหนือ่ยกบักจิกรรมในวนันี ้   พีเ่พญ็ ผชูวยผใูหญบานพาดฉินัไปเกบ็ผกั
กดู ถานำมาผดัน้ำมนัหอยหรอืนำมาตมกนิกบัน้ำพรกิจะอรอยมาก ทานอาหารเยน็ทำพธิี
บายศรีเรียบรอยก็รีบเขานอนเพราะวันรุงขึ้นตองไปเขื่อนสิริกิตติ์เพื่อเขาสัมมนาและไป
ทานอาหารกลางวนัทีบ่รเิวณสนัเขือ่น กอนเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ

นางสาวธรษิตร ี  ทัง่มัง่มี
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



การทีไ่ดไปจดักจิกรรมที ่โรงเรยีน  ตชด.บานบญุธรรม-บญุพริง้  และ  ยอดโพธิ์
ทอง ครัง้นี ้ ไมไดเปนครัง้แรกของขาพเจาทีไ่ดมโีอกาสทีท่ำกจิกรรมรวมกบัโรงเรยีน ตชด.
เดก็ๆกย็งัคงมคีวามนารกั  ใสชือ่บรสิทุธิ ์และมคีวามอดทน  ความกลาหาญเปนผนูำตาม
แบบฉบบัของนกัเรยีนโรงเรยีน  ตชด.  ซึง่ในครัง้นีข้าพเจาไดมโีอกาสไดลงพืน้ทีส่ำรวจ
ขอมลูพรอมทัง้ไดพดูคยุถงึวถิชีวีติของคนในหมบูาน ภตูาง  ถงึแมวาหมบูานแหงนีจ้ะอยู
หางไกลความเจรญิ  ไมมส่ิีงอำนวยความสะดวก  เหมอืนดัง่เชนคนเมอืง  แตหมบูาน
แหงนี ้มบีรรยายกาศทีส่ดซืน่  คนในหมบูานมนี้ำใจมคีวามชวยเหลอืซึง่กนัและกนั  และ
เปนสิง่ทีห่มบูานนีม้คีวามนาอย ูนอกจากทีจ่ะไดสมัผสักบัวถิชีวีติของผคูน  ขาพเจายงั
ไดมโีอกาสไปดชูาวบานทีม่ารวมลงมอืลงแรงชวยกนั สขีาวโพด  และความประทบัใจครัง้
นีก้ค็อืการทีไ่ดไปเกบ็รถดวน  ซึง่ถอืไดวาเปนครัง้แรกของขาพเจาและกร็สูกึตืน่เตนทีเ่หน็
สตัวตวันอยๆทีอ่ยใูนกระบอกไมไผ การไปเกบ็รถดวนนัน้ลำบากมาก  ตองลงไปเกบ็ทีห่บุ
เขา พีค่นทีพ่าไปตองพาพวกเราไปถงึ 3 ที ่  จงึจะสามารถเกบ็รถดวนได  เพราะอยลูกึ
มากพวกเราไมสามารถลงไปได  แตเมือ่ไดเหน็กร็สูกึตืน่เตนมาก  และนีแ่หละคอืความ
ประทบัใจและประสบการณทีข่าพเจาเกบ็ไวในความทรงจำตลอดไป

นางสาวปารชัญ  ตอพนัธ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ลอรถหมนุออกจากมหาวทิยาลยัเวลา 5.30 น. ออกเดนิทางพรอมกบันสิติที่
เต็มไปดวยความมุงมั่นไปยังจังหวัดอุตรดิตถเพื่อไปทำกิจกรรมเสริมความรูใหกับเด็กๆ
โรงเรยีนทีเ่ราไปทำกจิกรรมคอื โรงเรยีน บญุธรรม บญุพริง้  และ โรงเรยีนยอดโพธิท์อง
สองโรงเรียนนี้อยูหางไกลความเจริญเปนอยางมาก แตถึงจะหางไกลอยางไรพวกเรา
กส็ามารถไปถงึไดเนือ่งจากพวกเรามผีนูำทีด่ ีโดยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่มมอง
ขามเดก็ๆทีห่างไกลความเจรญิ จนทำใหพวกเราไดเขาไปทำกจิกรรมทีด่มีปีระโยชนตอ
ชมุชนนัน้ และผเูขยีนรสูกึภมูใิจทีไ่ดรวมกจิกรรมนี้

กจิกรรมเราไดเริม่ตัง้แตคนืทีเ่ราไปถงึซึง่ตรงกบัวนัพอ เราไดทำกจิกรรมรวมกบั
คนในชมุชนรวมกนัจดุเทยีนชยัถวายพระพรแดองคพระมหากษตัรยิของเรา  และกจิกรรม
วนัที ่6 ธนัวาคม ทกุคนรหูนาทีข่องตวัเองเนือ่งจากมกีารเตรยีมงานลวงหนาแลว สำหรบั
ผเูขยีนไดอยใูนฐานนาฏศลิปและการแสดงและมดีนตรรีวมดวย ตลอดในการทำกจิกรรม
ผเูขยีนเหน็รอยยิม้ ความใสซือ่ ของเดก็ๆเหน็ถงึความบรสิทุธิ ์บางคนพดูเกง บางคนขี้
อาย แตทกุคนกใ็หความรวมมอืกบัพวกเราเปนอยางด ีเหมอืนกบัในวนันีเ้ดก็ๆทกุคนเปด
พรอมรบัความรกูบัพวกเราในทกุๆฐาน  การจดักจิกรรมแบบนีถ้อืวาเปนประโยชนกบัเดก็
มาก เพราะจะทำใหเด็กไดแสดงความรูความสามารถที่ตนถนัดที่สุดและทำใหเขาคน
พบตวัเองแลวเหน็ชองทางในการศกึษาตอไป  หลงัจากเราทำกจิกรรมเสรจ็พวกเรากแ็บง
กันไปสงนองถึงบานซึ่งผูเขียนก็ไดไปสงเชนกันและไดของฝากกลับมาดวย

ความรสูกึทีไ่ดสมัผสักบัเดก็ๆ  กบัธรรมชาต ิสภาพแวดลอมทีห่นาวเยน็ในเวลา
เชาและยามค่ำ สมัผสักบัผคูนในชมุชน มนัรสูกึดมีาก ทกุคนตอนรบัพวกเราโดยเฉพาะ
อาหารที่ไดจัดเลี้ยงกันเปนอยางดีทุกมื้อ ผูเขียนประทับใจเด็กๆที่เขาใหความรวมมือ
กระตอืรอืรนมากในการทำกจิกรรมทำใหพวกเรามกีำลงัใจในการทำงาน  ผคูนในชมุชน

นางสาววรญัญา  ยะปะตงั
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ที่ตอบแทนพวกเราที่มาทำกิจกรรมที่ดีใหกับลูกหลานของเขาดวยการจัดหาอาหาร
ขนมทุกอยาง และที่ประทับใจมีการทำบายศรีสูขวัญใหกับพวกเราดวย ทำใหเห็นถึง
ความอบอุนของคนในชุมชนที่เขามีตอกันและยังเผื่อแผใหกับพวกเราอีกดวย ตลอด
ระยะเวลาตัง้แตการเดนิทางไปและรวมทำกจิกรรมจนถงึเดนิทางกลบัผเูขยีนสนกุและมี
ความสุขที่เปนสวนหนึ่งในการจัดความรูใหมีคุณคาแกเด็กๆและทำงานรวมกับ
เพื่อนอยางสรางสรรค ทำใหเห็นคุณคาของความเปนคนที่ตองมีตอผูอื่นดวยไมใชเพื่อ
ตัวเองคนเดียวเราตองมองใหกวาง ดั่งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปลูกฝงใหกับ
พวกเราเสมอ





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ภายใตระบบการเมืองการปกครองที่ระสำระสายและดูเหมือนจะวุนวายใน
เมอืงหลวงหรอืตามชมุชนเมอืงใหญๆ กต็ามในปจจบุนัแตกย็งัมพีืน้ทีอ่กีหลายพืน้ทีท่ีอ่ยู
หางไกลจากความเจริญและไมไดรับความสนใจหรือการใหความสำคัญจากคนเมือง
มากนกัแตดวยความทีพ่วกเขารจูกัใชวถิกีารดำเนนิชวีติอยอูยางพอเพยีงทำใหชมุชนของ
เขาอยกูนัอยางมคีวามสขุและความสงบสขุหลายครัง้แลวทีข่าพเจามโีอกาสไดไปสมัผสั
และรวมทำกจิกรรมกบักลมุนกัเรยีนโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนและในครัง้นีเ้รากไ็ป
กนัทีโ่รงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบญุธรรม-บญุพริง้และโรงเรยีนตำรวจตระเวนชาย
แดนบานยอดโพธิ์ทอง๑ ซึ่งภาพความประทับใจในครั้งนี้ก็มีมากเหมือนทุกๆครั้งที่ผาน
มาไมวาจะเปนความมนี้ำใจของคนในชมุชน เชนการทีผ่สูงูอายใุนชมุชนไดเสยีสละเวลา
มาทำพิธีบายศรีสูขวัญใหกับเราและเรายังไดทานผลไมที่ชาวบานนำมาใหเราไมวา
จะเปนสับปะรด,มะขามหวาน,สม รวมทั้งการเผาขาวหลามเพื่อสรางความอบอุนจาก
อากาศทีห่นาวเยน็มากความประทบัใจตอมาคอืความนารกัและความใสซือ่บรสิทุธิข์อง
เด็กๆกิจกรรมครั้งนี้จะผานลุลวงไปดวยดีไมไดถาขาดความรวมมือจากเด็กๆเพราะเด็ก
ทกุคนใหการตอนรบัพวกพี่ๆ ดมีากโดยการทีพ่วกเขาใหความสนใจกบักจิกรรมทีพ่วกเรา
ไดจัดทำใหกับพวกเขาทำใหเรารูสึกดีใจมากที่เห็นนองๆสนุกมีความสุขพรอมกับไดรับ
ความรูไปพรอมๆกันนอกจากนี้ก็ยังมีความประทับใจตางๆอีกมากมายเชน สภาพแวด
ลอม,ธรรมชาตทิีส่วยงามโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีนทีม่กีารปลกูผกั เลีย้ง
ไกเลี้ยงปลา เพื่อใชเปนอาหารกลางวันใหกับเด็กๆการที่เราไดเห็นไดรับสิ่งดีๆเหลานี้
ก็เพราะวาเราไดทำหนาที่ของการเปนผูใหที่ดีสุดทายการไปทำกิจกรรมครั้งนี้ก็เปนอีก
ประสบการณหนึง่ทีเ่ราสามารถเกบ็สะสมไวเปนภมูคิวามรใูหกบัเราเพือ่ใชในการพฒันา
ศกัยภาพของความคดิของการกระทำรวมทัง้พฒันาจติสำนกึและจรยิธรรมเพือ่การนำไป
สคูวามเปนประโยชนตอสวนรวม

นางสาววันวิสา โรจนทะนง
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



เปนครัง้ทีส่องทีข่าพเจาไดไปโรงเรยีนชายแดนแหงนี ้ เวลาผานไปหนึง่ปพอดี
มกีารเปลีย่นแปลงเรือ่งของสิง่อำนวยความสะดวกมากขึน้ มอียางหนึง่ทีข่าพเจารไูดวา
ไมเปลีย่นไปเลยคอื ความจรงิใจ ความนารกัของนองๆทกุคน รวมไปถงึชาวบานและคณุ
ครทูกุทานทีใ่หการตอนรบัอยางอบอนุ ความประทบัใจมมีากมาย จนคดิวาถาใหบรรยาย
คงจะหนาเทาหนงัสอืเลมนี ้หรอืไมกห็นากวาดวยซ้ำ เพราะสิง่ทีข่าพเจาไดไปสมัผสัมา
มนัมากกวาการมานัง่อานหนงัสอืหนาๆเปนสบิเลม หรอืฟงคนอืน่เลาสกัรอยคน มนัตาง
กันตรงที่เราไดเจอกับตัวเอง มีครบทุกรสชาติของความรูสึก เราไดกินขาวหลามที่มีรส
ชาติหวานจากใจ ไดกลิ่นเหงื่อเค็มๆในการทำกิจกรรมรวมกัน ความเปรี้ยวของมะขาม
ขางทางระหวางเดินไปสงนองๆกลับบาน และเรายังไดรับรูรสความขมขื่นของสิ่งที่ขาด
แคลนเกีย่วกบัสิง่อำนวยความสะดวกตางๆ แตในความเปนจรงิแลว พวกเขากลบัพอใจ
กับสิ่งที่มี มีความสุขกับสิ่งที่เปน ในทางกลับกันพวกเขากลับมองคนที่ใชชีวิตอยูในที่
เจริญแลว มีแตความวุนวาย แกงแยงชิงดีชิงเดน อยูในที่ที่เต็มไปดวยมลภาวะ ไมมี
ความจรงิใจตอกนั หากเปรยีบเทยีบกนัแลว คณุลองคดิดสูวิา คนทีใ่ชชวีติอยใูนชนบท
หรอืในเมอืง การใชชวีติแบบไหนนาสงสารมากกวากนั???

นางสาววศัราภรณ  ผอมแกว
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ความรสูกึทีม่ตีอการออกคาย
“จากกรงุเทพ ส ูอตุรดติถ” หลายคนไดยนิคำนีแ้ลวคงจะคนุหกูนัดเีปนครัง้

ที่เทาไหรแลวก็จำไมไดที่พวกเราครู5ปรวมทุกขรวมสุขกันบนทางเสนนี้รวมกันสราง
ประสบการณและวีรกรรมตางๆมากมายที่ชวยกันพิสูจนใหใครหลายๆคนเห็นความ
สามารถและประสทิธภิาพของคร5ูปทีม่ไีมนอยไปกวานสิติกลมุอืน่ๆเลย  คร5ูปทีท่ำได
ทกุอยาง ไมวางานนัน้จะหนกัหรอืเบา  พวกเรากส็ามารถลงมอืทำและผานมนัมาไดดวย
ความสามัคคีของพวกเรา

ทุกครั้งที่มีการเดินทาง-การออกคายไมวาจะเชาขนาดไหน จะตี4 ตี5  พวก
เราก็ไมเคยหวั่นที่จะตื่นมาเพื่อทำหนาที่ของเราใหดีที่สุด  แมบางครั้งมันอาจจะตะกุก
ตะกกับางแตพวกเรากช็วยกนัแกปญหาและผานอปุสรรคนัน้ไปได  ดวยจดุมงุหมายทีเ่รา
มรีวมกนัคอื  การยืน่น้ำใจและสิง่ดีๆ ใหนองๆโรงเรยีนตระเวนชายแดน  พวกเราคดิอยู
เสมอวา  ทำอยางไรใหรอยยิม้ทีบ่รสิทุธิแ์ละจรงิใจเกดิขึน้กบันองๆใหเขามคีวามสขุกบั
สิง่ทีเ่รามอบใหแมวามนัเปนเพยีงชวงเวลาสัน้ๆทีเ่ราจะมโีอกาสยืน่ความสขุเหลานัน้ให
เขากต็ามแตมนักเ็กดิจากความตัง้ใจและจริงใจของพวกเราคร ู 5 ปทัง้สิน้

การออกคายถอืเปนประสบการณทีด่สีำหรบัพวกเราทำใหเกดิการเรยีนรดูวย
ตนเอง ทำใหเหน็อะไรหลายๆอยางมากมายซึง่สิง่เหลานีห้าไมไดจากหองสีเ่หลีย่มทีน่ัง่
เรยีนกนัอยทูกุวนัในรัว้มหาลยั  คายและการทำกจิกรรมคอืประสบการณชวีติอยางหนึง่
ทำใหเรารวูาคนละพอ คนละแม มาอยคูายเดยีวกนัจงึตองรจูกัเรยีนรยูอมรบัในความแตก
ตางของแตละบคุคล  คายแหงนีฝ้กความรบัผดิชอบ สอนใหเรารจูกัแบงปนและมนี้ำใจ

นางสาวศรินทิพย ศิลปประพันธ(จอย)
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



กบัคนรอบขางไมวาจะเปนอาจารย  เพือ่น  หรอืนองทีร่วมกจิกรรมดวยกนั  คายยงัสอน
ใหเรานกึถงึคนอืน่กอนตวัเองเสมอ  ใหเรารจูกัการเสยีสละ  และอะไรหลายๆอยางอกีมาก
มายทีท่กุคนไดรวมกนัเรยีนร ู ขอบคณุพวกเราคร5ูป ศลิปกรรมทีร่วมทกุขรวมสขุกนัมา
รวมทัง้ความรกั ความจรงิใจ และความสามคัคใีนความเปนเพือ่น ทีพ่วกเรามใีหกนัเสมอ
มา

สุดทายขอขอบคุณ คณะอาจารยหลายๆทานที่คอยอยูเคียงขางครู5ป มา
ตลอด คอยผลกัดนั ชีแ้นะ สัง่สอน และใหโอกาสพวกเราไดรวมทำกจิกรรมตางๆ จนพสิจูน
ใหทกุคนเหน็วา วนันี ้“พวกเราคอื คร ู5 ป  ทีม่ศีกัยภาพแหง ศรนีครนิทรวโิรฒ”





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



สิ่งมีคา…ที่มองไมเห็น
จะมใีครไหม? ทีจ่ะมาสนใจเดก็ตาดำๆ ตวันอยๆ เนือ้ตวัมอมแมม แถมอยใูน

ทีท่ีข่าดความเจรญิ... ตอบ หาไดยากยิง่...แตกม็บีคุคลกลมุหนึง่ทีพ่รอมพฒันาและสนใจ
เด็กๆ เหลานี้ นั่นคือ คุณพออำนาจ (ที่พวกเราเรียกกันจนติดปาก) พรอมดวยนิสิต
คณะศลิปกรรมศาสตร และมนษุยศาสตร การมาของพวกเราในครัง้นี ้สรางความประทบั
ใจแกชาวบานและเดก็ๆ ไมนอย พวกเขาเหลานีก้ส็รางความประทบัใจแกพวกเราเชนกนั
การทำกจิกรรมตางๆ เดก็ๆ ไดความรพูืน้ฐานดานศลิปะ ไดรบัความอบอนุและความสนกุ
สนาน แมวาเวลาจะนอยนดิ แตความสขุทีม่าพรอมกบัความทรงจำกม็อิาจจางหายไป
จากใจของทกุคนไดเลย บางสิง่บางอยางทีไ่ดพบเจอ ตลอดเวลาทีอ่ยใูนเมอืงอาจไมเหน็
ไมไดรับ แต ณ ที่แหงนั้นใหเราได คือน้ำใจ ความรัก การดูแลเอาใจใสของชาวบาน
ทำอาหารใหทาน(อรอยทุกมื้อ) จัดพิธีบายศรีสูขวัญ เผาขาวหลามจนดึกดื่นคอนคืน
ความไรเดยีงสา ความกลาทีเ่ดก็ๆ แสดงออกดนูารกัสมกบักบัวยัของพวกเขา ดวยเวลา
เพียงสองวันกับอีกสองคืน ไมนาเชื่อเลยวาจะสรางความทรงจำที่ดีไดมากมายเพียงนี้
ความรสูกึบางอยางกไ็มอาจบรรยายเปนคำพดูได แตเชือ่แนวาทกุๆ คนตองไดความทรง
จำที่ดีกลับไปอยางแนนอน สถานที่ที่ผูคนไมคอยรูจัก เขาไมถึง อาจมีสิ่งที่มีคาที่สุดที่
ไมใชเงนิหรอืสิง่ของทีผ่คูนแกงแยงกนั และไมสามารถแบงปนกนัได หากไมไดสมัผสัดวย
ตัวเอง
ความทรงจำอันแสนประทับใจ...พวกเราชาวศิลปและมนุษยไดรับและสัมผัส

มองไมเหน็ แบงปนไดเพยีงบอกผานตวัหนงัสอืเหลานีเ้ทานัน้
แตจะยังตราตรึงอยูในใจของพวกเราเสมอ

นางสาวสธุดิา  อธกิลู
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



นายสนัต ิพยฆักลุ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา

การออกคายศึกษาเรียนรูการสรางฐานขอมูลชุมชน ณ พื้นที่โรงเรียนตำรวจ
ตะเวนชายแดนยอดโพธิ์ทองและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง
จงัหวดัอตุรดติถในครัง้นี ้คณะครอูาจารยและนสิติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตาง
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากชุมชน ทำใหมีโอกาสเขาศึกษาพรอมทั้งสำรวจพื้นที่
เพื่อเก็บขอมูลและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยได
อยางเตม็ความสามารถ  การลงพืน้ทีใ่นครัง้นีน้สิติคร ู 5 ปจากคณะมนษุยศาสตรและ
คณะศลิปกรรมศาสตรตางไดจดักจิกรรมพฒันาความรใูหแกนองๆทัง้สองโรงเรยีน ไมวา
จะเปนความรูทางดานภาษาและทางดานศิลปะ นองๆ  สนใจและตื่นตาตื่นใจกับการ
เรียนการสอนที่แปลกใหมมาก  แตสิ่งที่ขาพเจาภูมิใจก็คือ ถึงแมความหางไกลจะเปน
อุปสรรคที่ทำใหไกลจากความเจริญ แตนองๆ และชุมชนกับมีน้ำใจอันดีงาม พอใจใน
สิ่งที่ตนเองมีรักในโรงเรียนและชุมชนของตน ซึ่งในสังคมปจจุบันคอนขางที่จะหาดูได
ยากเนื่องจากความเจริญและความทันสมัยเขามาบดบังแทนที่สิ่งเดิมๆ ที่เคยมีอยูให
คอยๆจางหายไปเหลือไวแตความเห็นแกตัวแกงแยงชิงดีซึ่งกันและกัน

การออกคายอาสาในแตละครัง้ยอมไดสิง่ทีด่หีรอืความรสูกึดดีกีลบัมาเสมอ ได
ทั้งบทเรียนในการมองคนและการดำรงชีวิต การฝกความสามัคคี ความอดทน การให
ความรกั ความสงสาร การแบงปนหรอืแมกระทัง่การใหหรอืการสรางกำลงัใจใหแกกนั การ
ออกคายในครัง้นีก้เ็ชนกนักบัทกุๆครัง้ทีผ่านมา แตอาจจะนำขอผดิพลาดในการออกคาย
ครั้งกอนมาปรับปรุงใหมเพื่อใหไดสิ่งใหมๆ มาพัฒนาพื้นที่ที่ยังหางไกลความเจริญ
สืบตอไป





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ความประทบัใจในการไปคาย ณ จงัหวดัอตุรดติถ

          การไปคายครัง้นีต้อนแรกขาพเจามคีวามรสูกึวาไมคอยอยากไปสกัเทาไหร แตเมือ่
ขาพเจาไดไปถงึโรงเรยีน ตชด.แลวขาพเจากเ็ปลีย่นความรสูกึไปเลย เพราะเมือ่ไดสมัผสั
กับสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เปนธรรมชาติทำใหรูสึกสดชื่น และเมื่อไดเห็นสภาพ
โรงเรยีนและชาวบานทีน่ัน่แลวทำใหรสูกึวาอยากทำอะไรทีเ่ปนประโยชนใหกบัเคาเทาที่
จะทำได เพราะพวกเคามคีวามลำบาก ขดัสนมากกวาเรามาก ขาพเจาไดเขาไปเรยีนรู
ชีวิตความเปนอยูของชาวบานในระแวกนั้น มีเด็กพาไปน้ำตกที่เปนธรรมชาติจริงๆ ซึ่ง
ขาพเจาเองกย็งัไมเคยเหน็มากอน อาหารทีร่บัประทานกเ็ปนอาหารทีธ่รรมดา ๆ  แตก ็เตม็
ไปดวยความตั้งใจของชาวบานที่ทำให เด็ก ๆ ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมอยาง
ดี  การไปคายครั้งนี้สรางประสบการณและความประทับใจที่ไมสามารถหาซื้อไดกับ
ขาพเจาอยางมากมายจรงิๆ

นางสาวสนุษิาน  ลอมเลก็
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ความรูสึกไดไปคายที่ร.ร.บุญธรรม-บุญพริ้ง  ขาพเจาไดไปชวยสอนเด็กๆที่
โรงเรยีนนี ้  พอไปถงึรสูกึวาอยไูกลมากๆจากกรงุเทพ   และอยบูนเขาบนดอยแตพอไป
ถงึกเ็หน็วา   ยงัมสีือ่การสอนทีท่นัสมยัมากมาย เดก็ๆทีโ่รงเรยีนเปนมติรมาก   ซึง่เดก็ๆ
กม็บีานอยแูถวละแวกเดยีวกบัโรงเรยีน    ถงึจะเปนโรงเรยีนเลก็ๆแตกม็เีดก็ๆมาเรยีนทกุ
วนั   ขาพเจาไดสอนการมดัยอมผา   เดก็ๆกด็มูคีวามตืน่เตนทีจ่ะไดทำ   และเดก็ๆกย็งั
ทำไดดีอีกดวย  มีเด็กบางคนยังทำไมคอยไดแตเพื่อนๆก็ชวยบาง   บรรยากาศเปน
ธรรมชาตมิาก   วางๆพวกเรากน็ัง่กอไฟนัง่ปงกลวยกนิ   กข็ำๆเฮฮากนั  บางทกีใ็หเดก็ๆ
ปนขึน้ตนมะขามไปเดด็มาใหกนิ   เดก็ๆนารกัมากเปนมติร   มเีดก็มาพาไปเดนิดนู้ำตก
แตเดก็ๆกต็ืน่เตนกบัรปูภาพในโทรศพัทมอืถอืเปนบรรยากาศของกรงุเทพ   เดก็ๆกอ็ยาก
ไป   กภ็มูใิจทีไ่ดไปคายครัง้นีแ้ละรสูกึอบอนุ

น.ส.จนิศภุางค   ชวิชรตัน
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



จากการทีข่าพเจาไดไปคายทีอ่ตุรดติถ  มนัเปนทีท่ีข่าพเจาประทพัใจมาก วนั
แรกเปนวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของในหลวง พวกเราไดจดุเทยีนถวายพระพรกนัและมี
การปลอยโคม ซึ่งก็สวยงามมาก ทำใหขาพเจาอยากปลอยโคมอีก ขาพเจาไดสอนที่
โรงเรยีน ตชด.บญุธรรม-บญุพริง้ เดก็ๆทีน่ัน่นารกัมาก สวนใหญจะฟงสิง่ทีพ่วกเราสอน
กนัอยางตัง้ใจ ไมวาจะเปนฐานของทศันศลิป (เพนท มดัยอม ทำตกุตา) การแสดง หรอื
ดนตร ีขาพเจาไดสอนฐานมดัยอม เดก็ทีม่าเขาฐานกต็ืน่เตนกนัมาก เพราะจะไดเจอกบั
สสีนัมากมาย ทีจ่ะเอามายอมผา และเดก็กท็ำไดดอีกีดวย ทีส่ำคญัพวกเราไดกนิมะขาม
จากตนสดๆ ซึง่นองๆกป็นขึน้ไปเกบ็มาใหพวกเรากนิกนั (อรอยมาก...) และกลวยปง ที่
อาจารยบอกวากินได แตก็กินไมได เพราะมันแข็งมาก พอตอนเย็นเราก็ไดไปสงนองๆ
ที่บาน กอนที่เราจะไปสง นองคนนั้นก็พาพวกเราไปน้ำตกกอน  เปนทางที่ลำบาก
พอสมควร แตกส็วยงามทเีดยีว คายนีน้าประทบัใจจรงิๆ เพือ่นๆกไ็ปกนัมากมายและให
ความรวมมือกันอยางดีทีเดียว

ณฐัรนิทร  วริชัสยางคกลุ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ชวยมองออกไปจากวงโคจรรอบตัวหนอย............ไดไหม

วนั ๆ กไ็ดแตกมหนากมตาทำงาน  เรยีน  ดหูนงั ฟงเพลง เทีย่วเตรกนัตาม
ความสะดวกสบายทีถ่กูหยบิยืน่ใหจากสงัคม  ดแีลวคะทีป่ระเทศเรากำลงัจะพฒันาไป
สโูลกใหมทีส่ะดวกสบาย อยางใจสัง่  แตพวกเรา ๆ ทีอ่ยใูนเมอืงเคยรบูางหรอืเปลา  วา
คนทีเ่ขาอยกูนันอกวงโคจรความเจรญิเนีย่ เขาอยกูนัยงัไง  .......   กเ็พิง่จะรกูบัตวัวาคำที่
วาลำบากของเรากับของเขามันตางกันจริง

นอง ๆ  ทีโ่รงเรยีน ตชด. ยอดโพธิท์อง และ ตชด. บญุธรรมบญุพริง้   ดเูดก็ ๆ  ไม
ไดรสูกึเลยวาตวัเองลำบาก  นองเขาเดนิมาเรยีนถาบานอยใูกล   ปนจกัรยานมาเรยีน
ถาบานพอจะมเีงนิกวาเพือ่นหนอย  บางคนบานไกลมาก ๆ  กน็ัง่รถรบัสงทีด่สูภาพแลวจะ
ไมคอยอดึกบัเดก็เลก็เดก็นอยหลายชวีติ  บวกกบัการวิง่ขึน้ลงเขาหลาย ๆ ลกู   เหมอืน
กบัวาการเดนิทางไมเปนอปุสรรคสำหรบัความรคูะ  เรือ่งทีเ่ปนอปุสรรคกลายเปนเงนิและ
โอกาสซะมากกวา   คณุ ๆ  ทีอ่ยใูนเมอืงมเีงนิมทีอง มทีรพัยากรทีพ่รอมพรัง่ บางคนกลบั
เสพติดความสะดวกสบายแลวก็พนมันออกมาเหมือนควันบุหรี่ที่มีแตจะทำรายตัวเอง
และคนรอบขาง

ชวยมองออกไปใหไกลกวาวงโคจรรอบตวั ............... ซกัวนัอาจจะเหน็วาเราเอง
ควรทีจ่ะหยบิยืน่สิง่ด ีๆ ทีม่ใีนตวัเรา   ไมจำเปนหรอกคะวาจะตองเปนเงนิเอยางเดยีว
ไมมเีงนิเรากเ็อาความร ู สิง่ด ีๆ ทีจ่ะไปชวยเสรมิสรางใหเดก็ ๆ   ........... คะ  เงยหนา
มองดคูนอืน่บาง   ถาเราทำไดจรงิ  ประเทศเราคงพฒันา มคีวามเจรญิและความเทา
เทียมกันในสังคมมากกวานี้แนนอน

ยนิด ี เรอืงการนา
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ถงึแมวาจะเปนการเดนิทางทีไ่กลตองนัง่อยบูนรถนานหลายชัว่โมง   แตความ
บนัเทงิทีม่าพรอมเสยีงรองเพลงใสๆ  เสยีงดดีกตีาร  และการเคาะจงัหวะของกลอง  รวม
ทั้งแรงโยกของรถ   ทำใหความเบื่อจางหายไป  เมื่อมาถึงสถานที่จัดกิจกรรมก็พบกับ
บรรยากาศทีค่นกรงุอาจจะไมเคยพบเหน็ในสงัคมเมอืง  ทองฟายามเยน็  ลอมรอบดวย
ภเูขาใหญเขยีวขจ ี พืน้ทีเ่ลก็ๆของแปลงผกัมทีัง้ผกัทีโ่ตพอกนิไดและทีเ่ปนเพยีงตนกลา
คงเปนแปลงผกัทีพ่วกเดก็ๆปลกูไว   และพวกเรากไ็มลมืทีจ่ะเกบ็ภาพเอาไว  ครัง้แสง
ตะวันลับขอบฟาก็พาอากาศที่หนาวเย็นมาดวย   และตัวทรายเองก็ไมลืมที่จะกักตุน
อากาศดีๆใหปอดไดเย็นสบาย

กิจกรรมที่รวมทำกับเด็กๆเปนไปอยางสนุก  พวกเขาพรอมที่จะเรียนรูกับสิ่ง
ใหมๆและทำออกมาไดดีดวย  หลังเลิกกิจกรรมเด็กตองทำแบบสอบถาม  ทรายอาน
คำถามใหเดก็นอยฟงพรอมกบัคดิคำตอบของตวัเองตามไปดวย  ซึง่บางคำถามอาจยาก
เกนิไปสำหรบัเขา  แตกต็องอึง่กบัคำตอบทีถ่ามวา  ถาขอพรไดหนึง่ขอ จะขออะไร  ขอววั
ขอควาย  ขอขาวคะ  มนัทำใหคดิถามกลบัเดก็ทีอ่ยใูนเมอืง  เขาอาจจะตอบวา  ขอของ
เลน  เดก็ชนบทเลอืกทีจ่ะทำเพือ่คนอืน่มากกวาความสขุของตวัเอง  เขาขอววั  ขอควาย
และขอขาวเพื่อการดำรงชีวิตของคนครอบครัว

พอหวัค่ำกจ็ะมผีเูฒาผแูกมาทำพธิบีายศรสีขูวญัให  โดยการทำพธิเีชญิสิง่สกั
สทิธจิากนัน้กผ็กูขอมอื  คณุตาคณุยายนำเชอืกสขีาวมาผกูพรอมขยบัปากใหพรทีท่ราย
เองกฟ็งไมออก  และยกมอืไหวขอบคณุกบัพรทีไ่ด  และพดูในใจวาขอใหพรทีค่ณุตา คณุ
ยายใหทรายบังเกิดกับทานเชนกัน

ความประทบัใจยงัมอีกีมากมายมากเกนิบรรยาย  แตความเปนชาวบานๆทีไ่ด
รบัจากพวกเดก็ๆ  ผเูฒาผแูก  เหมอืนไดกลบัมาสธูรรมชาตทิีแ่ทจรงิอกีครัง้

นางสาวจตพุร  ( ปทมุารกัษ )  เอกรตันณฐั
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



 ขาพเจารูสึกดีใจมากที่ไดเปนสวนหนึ่งในคายนี้เพราะไดทำประโยชนใหกับ
ชุมชนที่หางไกล ขาพเจาไดเปนคนดูแลในสวนของฐานวาดภาพระบายสี ขาพเจา
พยายามสอนใหเตม็ทีท่ีส่ดุ เพราะเปนการสอนครัง้แรกของขาพเจา ซึง่กไ็มเสยีแรงเพราะ
เดก็ ๆ ทกุคนตัง้ใจ และใหความรวมมอืกนัเปนอยางด ีถงึแมวาในชวงแรก ๆ เดก็จะดู
เกรง็ ตืน่เตนเลก็นอย แตเมือ่ทกุอยางเขาทีเ่ดก็กส็นกุสนาน และเปนกนัเองมาก และเมือ่
ถงึเวลาทีต่องสงเดก็ ๆ กลบับาน มนีองคนหนึง่พาพวกเราไปน้ำตกกนั ถงึแมวาหนทาง
ทีไ่ปจะลำบาก แตพวกเรากต็ัง้ใจจะไปกนั  ผปูกครองเดก็ทีอ่ยบูรเิวณโรงเรยีนกม็นี้ำใจ
และมกีารตอนรบัพวกเราอยางอบอนุ และเตม็ใจเหมอืนไดอยบูานตวัเอง บรรยากาศที่
นัน่กด็มีาก อากาศกด็ ีทำใหขาพเจาไมรสูกึอยากกลบักรงุเทพฯ เลย ทกุๆ อยางทำให
ขาพเจาไดประสบการณมาก  ถามคีายครัง้หนาขาพเจาจะตองเขารวมดวยอยางแนนอน

นายธชัชา  เทศนธรรม
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ความรสูกึจากการไปคายทีจ่งัหวดั อตุรดติถ

 เมื่อผมไปถึงภาพแรกที่พบคือการไดเห็นเด็กๆนำเครือกลวยมาใหพี่ๆที่มา
ความรสูกึในตอนนัน้กค็ดิวาจะเอามาใหทำไม   กลวยยงัไมสกุเลย   แตเมือ่คดิอกีทนีัน้
อาจจะเปนการตอนรบัของเขากไ็ด   นีอ้าจเปนการแสดงออกถงึความดใีจทีพ่วกเราได
มา   และเพราะกลวยเครอืนัน้ทำใหพวกเราไดมอีะไรทำยามวาง   คอืการปงกลวยกนิ
ถึงมันจะไมคอยไดเรื่องแตก็เปนกิจกรรมที่พวกเรามีความสุข   พอถึงชวงเวลาที่จะทำ
กจิกรรมกบักบัเดก็ๆ   ผมกไ็ดเหน็ความแตกตางระหวางเดก็ในเมอืงกบัเดก็กลมุนีห้ลายๆ
อยาง   หลายสิง่เดก็กลมุนีม้แีตเดก็ในเมอืงไมม ี  หลายสิง่เดก็ในเมอืงมเีดก็กลมุนีไ้มมี
สิง่ทีเ่ดก็ชนบทกลมุนีม้แีละเปนสิง่ทีเ่ดก็ในเมอืงกค็วรทีจ่ะมคีอื   การเปนเดก็ทีส่มบรูณ
เดก็ชนบทกลมุนีเ้ปนเดก็ทีเ่ตบิโตมาดวยธรรมชาต ิ  หลอหลอมมาดวยธรรมชาต ิ  มจีติ
ใจทีใ่สบรสิทุธิไ์มตองการทีจ่ะแขงขนักบัใครเรยีนรกูารใชชวีติจากธรรมชาตทิีอ่ยรูอบตวั
แตสิ่งที่เด็กในชนบทกลุมนี้ควรจะมีเชนเดียวกับเด็กในเมืองคือโอกาสทางการศึกษา
เมื่อผมไดรับรูถึงสภาพครอบครัวของเด็กแตละคนสภาพสังคมที่หางไกลความเจริญ
เดก็ชนบทกลมุนีจ้ะมสีกักีค่นทีไ่ดไปศกึษาตอในระดบัชัน้มธัยม   ยงัคงมอีกีหลายคนที่
ไมไดศกึษาตอ   ผมคดิวายงัมเีดก็ทีจ่บเพยีงแคป.6    อยใูนสงัคมนีอ้กีหรอื  ทำใหผมคดิ
ขึน้มาไดวา   ประเทศของเราไมไดเจรญิไปจากอดตีเทาไหรเลย   มแีตความเจรญิทาง
ดานวตัถ ุ  แตความเจรญิทางดานการศกึษายงัชาเหมอืนเตา   ถงึแมวาเดก็กลมุนีจ้ะคอน
ขางทีจ่ะขาดโอกาสทางการศกึษา   แตอยางนอยเขากส็ามารถทีจ่ะเอาตวัรอดในสงัคม
ของเขาได   บางครัง้ในการใชชวีติบางอยางเดก็กลมุนีเ้กงกวาผมเสยีอกี

นายพพิฒัน  ศรไพบลูย
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



เมือ่พวกเราเดนิทางมาถงึกไ็ดพบกบัธรรมชาตทิีเ่รยีงรายอยรูอบตวัเรา    ซึง่
หางไกลจากตวัเมอืง  มคีวามรสูกึเหมอืนไดสลดัปญหาจากสงัคมเมอืง   กจิกรรมโครงการ
นี้ทำใหเห็น  การใชชีวิตของคนในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งมีความเรียบงาย  ใชชีวิต
แบบพอเพยีง   การอยรูวมกนัอยางเปนสขุชวยเหลอืเกือ้กลูกนั    ชวีติไมวนุวายเหมอืน
คนในสงัคมเมอืงทีต่างคนตางอย ู     จากการทีพ่วกเราไดลงพืน้ที ่ ทำกจิกรรมกบัโรงเรยีน
ทำใหเราเขาใจปญหาทีส่ำคญัของชมุชน คอื  เรือ่งการศกึษา     โรงเรยีนยงัขาดแคลน
คร ู   อปุกรณการเรยีนการสอน    ปญหาหลกั คอื เมือ่เดก็จบ ป.6 แลว มโีอกาสนอยมาก
ทีไ่ดศกึษาตอในระดบัทีส่งูขึน้    หนวยงานของรฐัเหน็ความสำคญัของโรงเรยีนทีอ่ยหูาง
ไกลนอยเกนิไป    จากทีพ่วกเราไดทำกจิกรรมตางๆกบัเดก็ๆ   กไ็ดทราบวาเดก็ทีน่ีก้ไ็ม
แตกตางกบัเดก็ในเมอืงมากนกั    มคีวามคดิความอานทีเ่หมอืนกนั   ตางกนัทีเ่ดก็พวก
นีข้าดโอกาสในการศกึษาทีส่งูขึน้    พวกเรากห็วงัวาจะมหีนวยงานของรฐัมาใหความ
สนใจแกไขปญหาระบบการศึกษาใหมีความเทาเทียมกันมากกวานี้   อยางนอยก็เพิ่ม
โอกาสใหพวกคนเหลานีบ้าง

นายรามรนิ เกือ้กลู
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ
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ความประทบัใจจากการไปเขาคายทีโ่รงเรยีนตชด.ยอดโพธิท์อง จงัหวดัอตุรดติถ

ขาพเจาคดิคดิวาการไปเขาคายในครัง้นีเ้ปนอกีประสบการณทีด่ขีองขาพเจา
เพราะไดความประทบัใจและความรสูกึดีๆ มากมายจากคายครัง้นี ้  เพราะคายนีเ้ปนคาย
ทีน่ำความรทูางดานศลิปะและวชิาการไปมอบใหแกนองๆ    โดยทางดานศลิปะนัน้มทีัง้
ทำตกุตาทีท่ำจากถงุมอื  วาดรปู  ทำผามดัยอม  การแสดง  และดนตร ี    โดยขาพเจานัน้
จัดกิจกรรมในฐานของการทำผามัดยอม   ซึ่งการทำผามัดยอมสำหรับเด็กๆนั้นตัว
ขาพเจาเองคิดวาเปนอะไรที่ไมยากเลยดูมีอุปกรณที่จะใชแคไมกี่อยางเด็กนั้นสามารถ
นำความรเูหลานีไ้ปทำเองและพฒันาตอไปได   นองๆทีม่าทำผามดัยอมแตละคนนัน้กด็ู
ตั้งใจและใหความสนใจกันอยางมาก   โดยที่ขาพเจาสอนขั้นตอนการทำอะไรนองๆ
กต็ัง้ใจฟงและใหความรวมมอืตอกจิกรรมกนัเปนอยางด ี  ตอนทำกจิกรรมนัน้นองๆกต็าง
สนกุสนานชวยกนัใชหนงัยางมดัผากนัอยางเตม็ที ่ พอถงึตอนจมุสนีองๆกต็างสรางสรรค
สทีีจ่ะใชลงกนัอยางตัง้ใจและตอจากนัน้กน็ำผาทีจ่มุสมีาตาก  พวกเราคยุเลนกนัอยาง
สนุกสนานเกิดความคุนเคยเปนมิตรกันอยางไมรูตัว  ขาพเจารูสึกภูมิใจและดีใจที่
สามารถสรางรอยยิม้และเสยีงหวัเราะใหกบันองๆไดและหวงัวาความรทูีพ่วกเรานำมาให
นั้นจะเปนประโยชนไมมากก็นอยกับนองๆทุกคนตอไป

นายศภุวชิย  โหสกลุ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



“หนาวจัง” เปนคำแรกที่ออกจากปากเมื่อถึงที่โรงเรียนนี้ ถาจำไมผิดนา
จะประมาณ 5โมงเยน็ ทัง้ทีแ่ดดยงัมอีย ูทัง้ทีล่มกไ็มม ีแตกร็สูกึหนาวได เหมอืนกบัวา
อากาศรอบๆตวัมนัเริม่เยน็แลว แคโบกมอืกเ็ยน็วบู เลยคดิวาตอนกลางคนืแยแน แลว
กเ็ปนอยางนัน้จรงิๆ ตอนกลางคนืหนาวมาก น้ำงีเ้ยน็เจีย๊บอะ เหมอืนตอนเลนสงกรานต
แลวเอาน้ำแขง็ใสน้ำ  น้ำทีน่ีเ่ยน็แบบนัน้เลย  แตมองๆด ู เสือ้กนัหนาวของเดก็ๆทีน่ีก่ไ็ม
ไดหนาอะไรมาก เหมอืนเสือ้คลมุ พวกเคาคงชนิกบัสภาพอากาศแบบนี ้ แตพวกพี่ๆ ไม
ตางขุดเสื้อกันหนาวหนาๆที่มีในกระเปาออกมาใสกัน ถุงนอนเปนอุปกรณเสริมที่ดีที
เดยีว ใครไมเอามากน็อนคตูวังอ บางกน็อนไมหลบัเพราะยิง่ดกึกย็ิง่หนาว  พอเชากร็บี
ตืน่ เพราะอยากถายรปู อยากดหูมอก พดูทคีวนัออกปาก  ไดผงิไฟดวย  มคีรทูีน่ัน่เคา
กอไฟให  รสูกึดมีากๆเลย  ไดเอามอืองัไฟตอนเชา นัง่ดภูเูขาใกลๆ ทีม่หีมอกลง โห... เปน
อะไรที่หาไมไดที่กรุงเทพแนๆ

สายๆ ก็ไปที่โรงเรียน ทำกิจกรรมกับนองๆนักเรียน  โดยแบงเปนหลายฐาน
หลายกจิกรรม “ผามดัยอม”เปนฐานทีอ่ยปูระจำ มนีองเวยีนมาเรือ่ยๆ ระหวางทำกไ็ดพดู
คยุกนั ดเูคามคีวามสขุนะ และตัง้ใจทำมาก ถงึมอืจะเลอะกช็าง พอไดเหน็ผลงานตวัเอง
ก็ดีใจ นองบางคนที่ดูเงียบๆ แตพอทำเสร็จก็แอบเห็นยิ้มเล็กๆที่มุมปาก เราก็ชื่นใจ ที่
ถึงแมเคาจะเปนเด็กเงียบๆ แตก็ทำใหเคายิ้มได  บางคนก็ทำออกมาไดดีเหลือเชื่อ มี
ทกัษะดมีาก ในการสงัเกตวธิกีารทำ แลวกเ็อาไปลองทำ ไดลายสวยๆทัง้นัน้  แตวาโอกาส
ทีพ่วกเคาจะแสดงมนัออกมามไีมมากนกั กด็ใีจ ทีไ่ดเปนหนึง่ในทีน่ี ้ทีใ่หความสนกุสนาน
ใหรอยยิม้ ใหความร ูใหโอกาสแสดงความสามารถ  ทำใหเคารวูาตวัเองชอบอะไร  เออ..
เทาทีค่ยุๆกนัมาสวนมากนองๆอยากเปนครกูนั ดวยประสบการณของพวกเคาทีพ่วกเรา
ไมม ี เชือ่วาอนาคต  พวกเคาตองเปนครทูีด่ไีดแนๆ

สิทธิศักดิ์ วิริยะดีตระกูล
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



การเดินทางไปเขารวมกิจกรรมคายในครั้งนี้ทำใหขาพเจาไดอะไรหลาย ๆ
อยางกลบัมา คายทีโ่อบลอมดวยแมกไมแหงขนุเขา ลำธาร อากาศทีแ่สนจะบรสิทุธิ ์ชวง
ระยะเวลาทีข่าพเจาไดอยรูวมกจิกรรมกบัเพือ่น ๆ  และเดก็ ๆ   โรงเรยีน ตชด.ยอดโพธิท์อง
กบัโรงเรยีนตชด. บญุธรรม-บญุพริง้นัน้ ขาพเจามคีวามสขุมากกบัการทีเ่ดก็ ๆ ใหความ
รวมมอื และมคีวามสนใจกบักจิกรรมเปนอยางด ีซึง่เปนสิง่ทีท่ำใหคายในครัง้นีม้คีวาม
อบอนุ ระหวางพี ่ๆ และเดก็ ๆ ไมเพยีงเทานี ้ชาวบานทีค่อยใหกำลงัใจกเ็ปนแรงผลกัให
กิจกรรมมีความสนุกสนานยิ่งขึ้น ทามกลางธรรมชาติที่เปนธรรมชาติอันแทจริง ทำให
ขาพเจาไดลมืการใชชวีติในเมอืงกรงุไปมากเลยทเีดยีว และสิง่ทีข่างเจาประทบัใจมากที่
สดุคอื การทีไ่ดเหน็เดก็ ๆ มคีวามสขุกบัการไดรวมกจิกรรมกบัพี่ๆ  ซึง่โอกาสอยางนีห้า
ไดยากกับเด็กๆ ในเขตนี้

นายอเุทน มงุยนตกลาง
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ความรูสึกจากการไปคายที่จังหวัดอุตรดิตถ

จากการที่ไดไปคายที่จังหวัดอุตรดิตถ ในครั้งนี้ ผมคิดวาเปนอีกหนึ่ง
ประสบการณที่ดีสำหรับตัวผมเอง  เพราะไดเปนการลงพื้นที่จริงในการสอนศิลปะเด็ก
โดยผมไดสอนเดก็ๆ  ทีโ่รงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบญุธรรม-บญุพริง้  ซ่ึงเดก็ๆทีน่ี้
กต็างมนีสิยันารกั  เปนมติรกบัพวกเราทีม่าใหความรกูบัพวกเขา  โดยกจิกรรมทีพ่วกเรา
นำมาใหนัน้มหีลายอยางดวยกนั ทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ  ความรทูางดานทศันศลิป
การแสดง  และดนตร ี   โดยตวัผมเองไดอยใูนสวนของทศันศลิป  ในฐานการทำผามดั
ยอม  ซึง่นองๆ  ทีโ่รงเรยีน ตชด. บญุธรรม-บญุพริง้กด็ใูหความสนใจ  และสนกุสนานกบั
กจิกรรมตางๆ  ทีพ่วกเราไดนำมาถายทอดความรใูหแกพวกเดก็ๆ  ซึง่ผมคดิวาเดก็นกั
เรยีนทีน่ัน้ยงัตองการครทูีจ่ะมาสอนความรใูหมๆ  ไมใชเพยีงศลิปะจากการวาดรปูเพยีง
อยางเดยีว  แตในดานอืน่ๆดวย  เพือ่ใหสมกบัการศกึษาในยคุสมยัปจจบุนันี้

นาย  ยทุธพล  พงคพทุธชาติ
คณะศลิปกรรมศาสตร วชิาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



การเดินทางในครั้งนี้  เปนการออกจากสังคมเมืองที่วุนวาย  เดินทางเขาสู
ธรรมชาตแิละอากาศทีบ่รสิทุธิ ์ ขาพเจาคดิวาหลายคนทีม่าทีน่ีน่อกจากจะตัง้ใจมาเกบ็
เกี่ยวความรูและประสบการณแลวยังตั้งใจที่จะมาใหความสุขกับเด็กๆที่นี่ดวย  คำวา
“ คร ู ” ในความคดิของขาพเจาหมายถงึ  “ ผใูห ” และคำวาผใูหคำนีท้ำใหขาพเจาได
นำเอาออกมาใชในคายนี ้  กจิกรรมตางๆทีเ่ราทกุๆคนสรรคสรางใหกบัเดก็ๆ  นอกจาก
จะเอามาจากความร ู ความสามารถทีม่อียแูลว  ยงัออกมาจากจติใตสำนกึของตวัเราเอง
ดวย  คายนีไ้ดตอกย้ำอดุมการณความเปนครขูองขาพเจาใหชดัเจนมากขึน้  เพราะการ
ที่ไดถายทอดความรูออกมาจากใจทำใหขาพเจารูสึกมีความสุขมาก  ยิ่งเวลาที่ไดเห็น
ผลผลติเลก็ๆ  จากการทีเ่ราไดเปนผหูวานใหกบัเดก็ๆดวยตวัของเราเอง  ทำใหเกดิความ
ภาคภมูใิจ  เดก็ๆทกุคนทีน่ีน่ารกั  เขาดเูปดรบัในสิง่ทีเ่รานำมามอบให  และนีก่เ็ปนสิง่
หนึง่ทีข่าพเจาประทบัใจมาก  ทีน่ีน่อกจากจะบรรยากาศดแีลว  ชาวบานยงัมรีอยยิม้และ
ใหการตอนรบัเปนอยางด ี  ขาพเจาเชือ่วาใครกต็ามทีไ่ดมาทีน่ีต่องประทบัใจและอยาก
ทีจ่ะมาอกีแนนอน  คายนีใ้หทัง้ความสขุ  ความประทบัใจ  ใหทัง้มติรภาพทีด่ ี  ความ
ผูกพันระหวางกับนองและชาวบานที่นี่  และยังใหประสบการณที่หาซื้อที่ไหนไมได
ขาพเจาจะจดจำสิง่ทีด่ีๆ ทีเ่กดิขึน้ในคายนี ้  ไวเพือ่เปนกำลงัใจ  เปนแรงผลกัดนั  ทำใน
สิ่งที่ไดตั้งใจไวใหสำเร็จ

นางสาวพรธวิา  วงษสอาด
คณะศลิปกรรมศาสตร สาขาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



จากการไปคายทีจ่งัหวดัอตุรดติถทีผ่านมาถอืเปนครัง้แรกของขาพเจาทีไ่ดไป
คายในลกัษณะนี ้ ขาพเจารสูกึประทบัใจเปนอยางมาก  คดิวาไปแลวนาจะลำบาก  พอไป
ถงึทีน่ัน่จรงิๆทางโรงเรยีน  ชาวบาน  และกน็องๆใหการตอนรบัดแูลเปนอยางด ี ดตูืน่เตน
ดใีจทีเ่ราไป   ตอนแรกๆกต็ืน่เตนแลวกค็ดิวาเราจะเอาอะไรไปสอนนอง  เรากไ็มไดเกง
ทีจ่ะสอนอะไรไดมากมาย  แตพอไปถงึทีน่ัน่แลวทำใหเราไดรวูา  ความรขูองเราทีค่ดิวา
มนีอยมนักลบัเปนสิง่ทีม่ปีระโยชนและมคีาสำหรบันองๆ ทีอ่ยใูนพืน้ทีห่างไกล   มนัคอื
การทีเ่ราไปทำประโยชนใหแกชมุชนแตสิง่ทีเ่ราไดทำนัน้เรากไ็ดรบักลบัมาเชนกนั    เรา
ไดไปสอนนอง  ไดเห็นวาเวลาเขาแถว  เวลาทานขาว  มีการทานในถาดหลุมรวมกัน
ชวีติประจำวนัของเขาอยกูนัยงัไง  ไดเหน็วาเดก็ทีอ่ยชูนบทเปนชวีติทีส่นกุสนาน  ความ
รูของนองพวกนี้อาจจะมีไมมากเทากับเด็กในเมืองแตประสบการณชีวิตของเขาเด็กใน
เมอืงอาจจะสไูมไดเชนกนั  ขาพเจาไดรบัทัง้มติรภาพ  ไดรจูกัคนมากขึน้  ไดเหน็ถงึความ
ตัง้ใจใหและตัง้ใจรับ  การเสยีสละ  ความสามคัค ี  จากการไปคายในครัง้นี ้ขาพเจารสูกึ
วา  สิง่ทีข่าพเจาไดทำเปนเพยีงสิง่เลก็นอยแตสิง่ทีเ่ราไดรบักลบัมาจากการเขาคายในครัง้
นี้ถือวามาก  สิ่งตางๆ ที่ขาพเจาไดไปพบเห็นและรับรูถือเปนประสบการณชีวิตที่หา
ไมไดทั่วไปเพราะฉะนั้นขาพเจาจะเก็บความทรงจำครั้งนี้ตลอดไป

ศศนินัท  สขุคนัธรกัษ
คณะศลิปกรรมศาสตร สาขาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา

สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



                  จากทีด่ฉินัไดเขารวม โครงการนำรอง : ศกึษาเรยีนรกูารสรางฐานขอมลูชมุชน
คายภาษา : ศลิปเพือ่นอง  ณ จงัหวดัอตุรดติถ  ในวนัที ่5-7 ธนัวาคม 2549  ดฉินัรสูกึ
ประทบัใจมากทีไ่ดเขารวมโครงการนี ้ และไดมโีอกาสไปสอนนองทีโ่รงเรยีน ตชด. ยอด
โพธิ์ทอง๑  นองๆทุกคนนารักและใหความรวมมือเปนอยางดี  ถึงแมวาเวลาในการ
ทำกิจกรรมรวมกัน จะเปนเวลาเพียง1วัน แตดิฉันก็รูสึกไดวาพี่ๆและนองๆทุกคนเกิด
ความรกั ความผกูพนักนั  ในชวงเชาตอนทีเ่พิง่เจอกนันองๆยงัไมคอยกลาทีจ่ะแสดงออก
เพราะยงัไมรสูกึสนทิสนมกนั  แตพอผานไปซกัพกันองๆทกุคนกลาแสดงออกมากขึน้  ให
ความรวมมือดีมาก  และภาพที่ทำใหดิฉันรูสึกประทับใจก็คือการไดเห็นนองๆทานขาว
รวมกนั  โดยทีน่องชัน้ ป.5-ป.6 ตกักบัขาวใสถาดหลมุไวใหนองๆ  โดยการใหนัง่รวมวง
กนักนิ  ถาดละ5คน กอนจะกนิกต็องรอใหพรอมกนั  นองๆแตละคนกจ็ะเอาขาวเหนยีว
มาจากบาน  บางคนก็เอากับขาวจากบานมาแบงใหเพื่อนๆกิน  กินเสร็จก็ชวยกันเก็บ
กวาดเรียบรอย  ซึ่งในปจจุบันไมคอยมีใหเห็นแลว  และในคืนสุดทายกอนที่จะเดิน
ทางกลบั  ชาวบานทีน่ัน่กไ็ดทำพธิบีายศรใีหกบัพวกเราทกุคนเปนพธิทีีช่าวบานทกุคนยดึ
ถอืกนัมายาวนาน  ทำใหดฉินัรสูกึประทบัใจเปนอยางมาก  และสิง่ทีท่ำใหดฉินัรสึูกประทบั
ใจมากที่สุดก็เปนการที่ชาวบานทุกคนไดรวมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแดในหลวง
เนือ่งในวนัพอ  ชาวบานทกุคนกพ็าลกูหลานมารวมในพธิดีวย  และเมือ่จดุเทยีนชยัเสรจ็
ก็มีการปลอยโคมลอย  จากประสบการณในครั้งนี้ดิฉันรูสึกวาเปนประสบการณที่นา
ประทบัใจครัง้หนึง่  ดฉินัรสูกึดใีจมากทีไ่ดเขารวมกจิกรรมนี้

นางสาวสกุานดา  มสีขุศรี
คณะศลิปกรรมศาสตร สาขาเอกศลิปกรรมศาสตรศกึษา
สาขาวชิาศลิปะการแสดงศกึษา





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



จากการทีไ่ดไปรวมทำกจิกรรมทีโ่รงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนนัน้  ไดอะไร
กลบัมานอกจากความประทบัใจ  เริม่จากกระบวนการเตรยีมงาน  กจิกรรมทีจ่ะไปทำให
กบัเดก็  ไดฝกกระบวนการทำงาน  ไดทำงานรวมกบัเพือ่น  พี่ๆ  ทีค่อยดแูล  เมือ่ไปถงึได
รบัการตอนรบัอยางดจีากชาวบาน  คร ู นกัเรยีน  เปนอยางด ี เมือ่ทำกจิกรรมใหกบันกั
เรยีน  นองๆ ทกุคนใหความรวมมอือยางด ี นารกั  พรอมทีจ่ะรบัความรใูหมทีเ่รานำเอา
ให  สนกุกบักจิกรรมทีเ่ตรยีม  การกลาแสดงออกพวกนสิติทีไ่ปดวยกนักม็คีวามสนกุสนาน
ดใีจทีเ่หน็นองๆ ทกุคนยนิดทีีจ่ะรบักจิกรรมจากพวกเราไดฝกความอดทนกบัความยาก
ลำบากในการอาบน้ำ  ทีน่อน  เปนประสบการณทีน่าจดจำ  และสิง่ทีส่ำคญัทีไ่ดรบักค็อื
การมคีวามเสยีสละ  แบงบนั  เมตตาตอผทูีอ่าศยัรวมโลกเดยีวกนั  และจติสำนกึสาธารณะ
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ครูที่ดีควรมีและจากประสบการณครั้งนี้ไดรับกลับมาเต็มๆ

น.ส. กมลชนก  ชำนาญ
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



พวกเราออกเดินทางจากกรุงเทพในวันที่ 5 ธันวาคม 2549 ซึ่งตรงกับวันพอ
ปนีเ้ปนวนัหยดุครัง้แรกทีไ่มไดอยพูรอมหนากบัครอบครวั คณะเดนิทางของเราม ี2รถบสั
กบั1รถต ูเราออกเดนิทางกนัตัง้แตเชามดื ระหวางทางกไ็ดมกีารหยดุแวะพกัรถตามปม
น้ำมนั พวกเราเดนิทางถงึจงัหวดัอตุรดติถกนัตอน 12.30 น. ซึง่ถอืวาเปนเวลาทีร่วดเรว็
มาก  เราแวะทานอาหารกลางวนักนัทีร่านขนมจนี จำไดวาเคยมาทานแลว 1 ครัง้เมือ่
ตอนมา มศว ตรอน รสชาติยังอรอยเหมือนเดิม แตเรายังตองเดินทางตอเพราะจุดมุง
หมายของเราคือ อำเภอบานโคก ระยะทางคอนขางใชเวลานานเพราะตองขึ้นเขา
บรรยากาศขางทางเตม็ไปดวยปาไมเขยีวขจ ีมคีวามอดุมสมบรูณ เราไดพบกบัธรรมชาติ
ที่สวยงาม เราเดินทางถึงจุดมุงหมายเปนเวลา 5โมงเย็น อากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้น
เราตองสวมเสือ้กนัหนาวสดีำ-แดง คร ู5 ปตลอด เราเริม่เดนิสำรวจโรงเรยีนฟงการตอน
รบัของอาจารยใหญทัง้ 2 โรงเรยีนคอื โรงเรยีนยอดโพธิท์องและบญุธรรมบญุพริง้ ทีพ่กั
ของเราตอนอยทูีน่ี ่คอื หองนองนกัเรยีนอนบุาล เรานอนรวมกนั 30กวาคน อากาศทีน่ี่
ตอนกลางคนืเยน็มากและน้ำกห็นาวมากเชนกนั เวลา  1ทมุของวนัที5่ พวกเราไดรวม
กนัจดุเทยีนชยัถวายพระพรในหลวงรวมกบัคร ูนกัเรยีน ชาวบานทีโ่รงเรยีนบญุธรรมบญุ
พริง้ พรอมกบัมกีารปลอยโคมลอย เปนภาพทีส่วยงามและนาประทบัใจมาก วนัรงุขึน้ตืน่
แตเชาเพือ่ไปทำกจิกรรมตามหนาทีข่องแตละคน กจิกรรมเริม่ขึน้ตอน 8.30 และสิน้สดุ
ลงตอน 16.00 รูสึกเหนื่อย แตเราเกิดความประทับใจในความ นารัก ความพยายาม
ความสนใจเอาใจใส ของนองๆนักเรียนที่ใหความรวมมือในการทำกิจกรรมของเรากัน
อยางเตม็ที ่เราไดมองเหน็นองทำกจิกรรม เลนเกม ทานอาหารกลางวนัรวมกนั เปนภาพ
ทีน่าประทบัใจมากๆ ทำใหเราเหน็ถงึคณุคาทีไ่ดมารวมทำกจิกรรมในครัง้นี ้แมวาระยะ
ทางจะเปนอุปสรรคกับเราบางแตเมื่อเราไดมาทำงานจุดๆนี้แลว ทำใหเราเกิดความ
ภาคภมูใิจ เกดิความดใีจวาครัง้หนึง่ในชวีติไดมโีอกาสมาทำความด ีมอบความรกูจิกรรม
ใหนองๆนกัเรยีนทีอ่ยใูนถิน่ไกล ทำใหทราบวามคีนทีล่ำบากกำลงัรอรบัความรจูากเราอกี
มากมาย กอใหเกิดจิตสำนึกที่ดีในตวัเรามากยิ่งขึ้นคา

น.ส. ลษัมณ  เทพปูถมัภ
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



การไดมาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง ทำใหไดเห็น
สภาพความเปนอยขูองนกัเรยีนทีโ่รงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน เชน การเขาแถวเคารพ
ธงชาติ การรองเพลงชาติ การสวดมนต ซึ่งมีความแตกตางกับเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เมือง การมาโรงเรียนของนักเรียนที่นี่ สวนใหญจะเดินเทามาเรียน เพราะบานอยูใกล
โรงเรยีน กจิวตัรประจำวนัเปนเรือ่งงาย ๆ  ไมซบัซอน ไมไดมเีหตหุรอืปจจยัอืน่ใดมากมาย
ทีจ่ะไปเปนสือ่นำความคดิของนกัเรยีนทีน่ี ่นอกจากหนงัสอืพมิพ โทรทศันและวทิย ุทำให
ความคดิของเดก็ทีน่ีค่อนขางทีจ่ะบรสิทุธ ใสซือ่ เปนสิง่ทีน่าประทบัใจ เพราะเดก็เปรยีบ
เสมอืนผาขาว จะมสีอีะไรตอไปนัน้ขึน้อยกูบัสือ่ความคดิทีเ่ขาไดรบั ซึง่เดก็ในเมอืง สขีาว
อาจจะเปลี่ยนหรือหมองไปเร็วกวาเด็กที่นี่ เพราะมีปจจัยตาง ๆ มากมายที่จะมาลาง
สมองและหนัเหใหเขาปนเปอน จากผลแบบสอบถามบางขอทีว่า เดก็ทีน่ีส่วนใหญไมรจูกั
วาบีทีเอสคืออะไร นั่นไมไดเปนสิ่งตัดสินวาเขาไมมีความรูรอบตัว แตนั่นเพราะวาเปน
สิง่ไกลหางจากวถิชีวีติของเขา เขาจะไมรสูกึอะไรทีไ่มรจูกัยานพาหนะไฮเทคนี ่เพราะเขา
พึงพอใจในสภาพที่เปนอยูตามวิถีของเขา เคยมีเรื่องราวเด็กเขาชาวโตมาเที่ยวใน
กรุงเทพฯ แลวไดออกความเห็นวาคนที่นี่นาสงสารแมแตอากาศยังตองหาซื้อไวหายใจ
พวกเขาหมายถึงอากาศจากแอรคอนดิชั่นเนอร ความคิดของเด็กที่โรงเรียนตำรวจ
ตระเวน        ชายแดนนีก้ค็งไมตางกนัเทาไหร จงึอยากขอสรปุวาประทบัใจในความคดิ
ของคนและเดก็ ๆ  ทีน่ี ่และขอเสนอแนะวาสิง่ทีพ่วกเราไดปอนและชวยเหลอืไปใหเขา ควร
เปนสิ่งที่ไมขัดกับวิถีชีวิตดั้งเดิม แตควรเปนสิ่งที่สงเสริมใหเขาไดอยูในสภาพแวดลอม
และวิถีของเขาตอไปไดอยางมีความสุข

นางสาวนนัทพร เตศริิ
คณะมนษุยศาสตร เอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



นางสาวกฤตยา ทองแตม
คณะมนษุยศาสตร เอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)

จากการทีข่าพเจาไดมโีอกาสไปจดักจิกรรมเสรมิสรางการเรยีนร ูใหแกเดก็ๆ ที่
โรงเรยีนตำรวจตะเวนชายแดน คอืโรงเรยีน ยอดโพธิท์องและโรงเรยีนบญุธรรม-บญุพริง้
ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ ขาพเจารสูกึประทบัใจกบัการไปทำกจิกรรมครัง้นีม้าก เพราะขาพเจา
ไดรจูกั และไดเรยีนรสูิง่ใหมๆ  เปนประสบการณชวีติทีด่ขีองขาพเจา ไมวาจะเปนการได
เหน็เดก็ๆ ทีน่ัน่ดใีจ และตืน่เตนกบัการมาจดักจิกรรมในครัง้นีข้องเหลาอาจารยและนสิติ
มศวทุกคน ไดเห็นความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการเรียนรู และรับเอาความรูที่
ขาพเจาและเพื่อนๆตั้งใจไปมอบให ไดเรียนรูถึงสภาพการดำรงชีวิตของคนในหมูบาน
แถบนัน้จากการจงูนองกลบับานหลงัเสรจ็กจิกรรมทีโ่รงเรยีน ไดเหน็ความมนี้ำใจ ความ
เอือ้เฟอเผือ่แผของชาวบานทีม่ตีอพวกเราทกุคน โดยการจดัทำขาวปลาอาหาร และน้ำ
ดืม่ ซึง่กห็าไดยากอยแูลวในแถบนัน้มาเลีย้งดพูวกเราเหลาอาจารยและนสิติทกุคน อยาง
ไมขาดตกบกพรอง การไดเหน็รอยยิม้แหงความดใีจและปลืม้ปตขิองชาวบานทกุคน ที่
ยนิดตีอนรบัพวกเราเสมอ อกีทัง้คำอวยพรดีๆ  ทีช่าวบานมอบใหพวกเราทกุคน ขาพเจา
คิดวาถึงแมการไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเปนการไปครั้งแรกของขาพเจา แตขาพเจา
ก็รูสึกดีใจและประทับใจ ในทุกๆสิ่งที่นั่นและจะขอเก็บประสบการณดีๆในครั้งนี้ เปน
ประสบการณที่มีคาทีสุดในชีวิตของขาพเจาตอไป





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



การเดนิทางครัง้นีช้างยาวนานนกั แตกค็มุแสนคมุเมือ่เทยีบกบัการเดนิทางไป
คนหาคำตอบของอะไรบางอยาง กิจกรรมตางๆมากมายที่เกิดขึ้น ณ โรงเรียน
ตชด.บญุธรรม-บญุพริง้ ชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัอตุรดติถ สายตา และรอยยิม้ เสยีง
หัวเราะอยางสนุกสนาน นั่นเปนคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามที่วา “เพื่ออะไร?” เมื่อครั้ง
แรกทีไ่ดทราบขาววาตองไปทำคายใหเดก็ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ เพือ่นๆหลายๆคนสงสยัวา
ไปทำไม เพือ่อะไร และหลายๆคนกไ็มอยากไป เมือ่ไดรบัคำสัง่ใหเตรยีมกจิกรรมใหนอง
โดยใหสมัพนัธกบัวชิาภาษาองักฤษพรอมทัง้จดัทำอปุกรณตางๆใหพรอม กไ็ดรบัความ
ชวยเหลอืและคำแนะนำแกมขเูขญ็จากทานอาจารย กเ็กดิอาการกลวัๆวาจะสนกุหรอืไม
เดก็ๆจะเขาใจและไดรบัสิง่ทีเ่ราตัง้ใจทำใหหรอืไม เดก็ๆจะชอบไหม แตเมือ่การเดนิทาง
ของวนัแรกสิน้สดุลงทีโ่รงเรยีนตชด.บญุธรรม-บญุพริง้ เวลาย่ำค่ำ พธิจีดุเทยีนชยัถวาย
พระพรเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของในหลวงกเ็กดิขึน้ และนัน่กเ็ปนความประทบั
ใจแรก แมจะเปนพิธีการเล็กๆก็ตาม แตนั่นก็แสดงใหเราเห็นวาความจงรักภักดีตอ
พระองคทานมีอยูทุกที่ทุกหนแหง ความประทับใจตอมาก็คงไมพนเรื่องราวของการ
ทำกจิกรรมรวมกบันองๆในวนัทีส่อง เรารสูกึดใีจและมคีวามสขุทีไ่ดเหน็นองๆสนกุสนาน
กบักจิกรรมทีเ่ราตัง้ใจทำขึน้ ยิง่ตอนทีเ่ดนิไปสงนองๆตามบานนัน้ยิง่ทำใหรสูกึวารอยยิม้
ของเดก็ๆนัน้นารกัเพยีงใด นอกจากนัน้ยงัมพีธิบีายศรสีขูวญัทีใ่หความรสูกึอบอนุ เหมอืน
ไดอยูบานและมีคนที่เปนหวงเปนใยเรา

สิ่งตางๆที่เราไดพบไดเห็นในการมาครั้งนี้ เหมือนการไดเดินทางไปเปด
โลกทศันใหมๆ ทีเ่ราไมเคยไดเจอ ไดมองชวีติในอกีมมุหนึง่ของสงัคมไทย ถอืเปนความ
ประทับใจที่มีคาและหาซื้อไมไดตามทองถนน และมันจะคงอยูในความทรงจำของ
เราตลอดไป

นางสาวจรีวรรณ จติรเกตุ
คณะมนษุยศาสตร เอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



                 การไปออกคายภาษาองักฤษทีโ่รงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบญุธรรมบญุ
พริง้และโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง  จงัหวดัอตุรดติถในครัง้นี ้ ถอืเปน
การไปฝกประสบการณการสอนกบันกัเรยีนจรงิๆทีไ่มเหมอืนกบัการฝกในหองเรยีน  การ
เดนิทางใชเวลานานแตเมือ่ไปถงึกร็สูกึคมุคา  แมวาเดก็ๆจะมคีวามรทูางภาษาองักฤษ
ไมดนีกั  กไ็มเปนอปุสรรคตอความสนใจทีม่ตีอกจิกรรม  เดก็ๆทีน่ัน่นารกั  มคีวามกลา
แสดงออก  มคีวามกระตอืรอืรนในการทำกจิกรรม  ทำใหรสูกึสนกุทีไ่ดไปทำกจิกรรม  แต
จะมีปญหาดานกิจกรรมบาง  เนื่องจากเด็กมีความรูภาษาอังกฤษยังไมดีพอ  บาง
กจิกรรมมคีวามซบัซอนเกนิไปจงึจำเปนตองปรบักจิกรรมใหสอดคลองกบัความสามารถ
ของเดก็  ดานอากาศทีน่ัน่เยน็สบาย  สดชืน่ ไมเหมอืนกบัทีก่รงุเทพฯ  ไปแลวรสูกึผอน
คลาย   การไปออกคายครัง้นีเ้ปนประสบการณทีด่มีากอกีประสบการณหนึง่

นางสาวณฐัวด ี รำพรรณนยิม
คณะมนษุยศาสตร วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



การไดสมัผสักบัวถิชีวีติทีแ่ตกตางจากสงัคมเมอืงทำใหดฉินัรวูาโอกาสคอืสิง่ที่
สำคญัสำหรบัทกุๆคน บางคนมโีอกาสมากมายทีจ่ะไขวควาไว ขณะทีบ่างคนกลบัไมมี
แมแตโอกาสใหพวกเขาเลอืก กจิกรรมภาษาองักฤษทีด่ฉินัและกลมุเพือ่นๆไดกระทำให
กบัเดก็ๆนัน้คอืสิง่หนึง่ทีม่คีาตอการศกึษาของพวกเขา ดฉินัคดิวาตลอดระยะเวลาหนึง่
วันในการทำกิจกรรมพวกเราไดแลกเปลี่ยนความรูกันอยางหลากหลาย ความรูที่ตอง
สมัผสัดวยชวีติจรงิไมใชนามธรรมทีป่รากฎภายในหองเรยีนเทานัน้ การทำกจิกรรมในครัง้
นีส้อนทำใหดฉินัรสูกึถงึการปฏบิตักิารสอนจรงิและรจูกัการแกปญหาเฉพาะหนามากยิง่
ขึน้ การไดเจอเดก็ๆทีห่ลากหลายยิง่ทำใหเราไดรบัประสบการณใหมๆ มากยิง่ขึน้ ดฉินัได
รบัรอยยิม้และน้ำใจของเดก็ๆรวมถงึความจรงิใจและมติรภาพทีไ่มมคีวามเสแสรง แตสิง่
หนึง่ทีท่ำใหดฉินัรสูกึสะเทอืนใจคอื อาหารทีเ่ดก็ๆไดรบัประทานในเวลากลางวนั อาหาร
ในหนึง่หมอจะตองรบัประทานดวยกนัทัง้โรงเรยีน หรอืจากการสอบถามกบัคณุครทูีน่ัน่
คำตอบก็คืออาหารมื้อที่ดิฉันเห็นเปนอาหารชั้นดีแลว เพราะปกติจะกินตามมีตามเกิด
คำพดูนีไ้ดยอนความคดิไปถงึอาหารทีพ่วกเรารบัประทานในมือ้เยน็ของเมือ่วาน มนัแตก
ตางกนัมากเพราะเมือ่เราทานไมหมดเรากจ็ะทิง้ ขณะทีค่นอกีจำนวนไมนอยไมมอีาหาร
ที่จะทาน ดิฉันรูสึกวาอาหารเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับเด็กๆการที่เด็กไดรับอาหารที่มี
ประโยชนยอมไปเสริมสรางสมองที่ชาญฉลาดได แตพวกเด็กๆไมมีโอกาสไดเลือกรับ
ประทานเลย ขอบคณุอาจารยนะคะสำหรบัการสอนประสบการณทีต่องเรยีนรจูรงิดวย
ตนเอง การทำกจิกรรมในครัง้นีม้คีณุคาสำหรบัตวัดฉินัมากคะ

นางสาวพรรณภิา แกวเกดิสี
คณะมนษุยศาสตร วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



กอนการเดินทางครั้งนี้ ดิฉันมีความรูสึกไมเห็นความสำคัญของการเดินทาง
ครัง้นีเ้ลย แตหลงัจากทีไ่ดเดนิทางไปครัง้นีด้ฉินัมคีวามรสูกึประทบัใจและคมุคามากกบั
การเดินทางครั้งนี้ และรูสึกเสียดายแทนเพื่อนที่ไมไดไปเปนอยางมาก ถึงแมวาหองน้ำ
ทีน่ัน่จะไมคอยสะดวกนกั แตอะไรหลายๆอยางทีน่ัน่กส็ามารถแทนทีไ่ดอยางคาดไมถงึ
เลยทเีดยีว อากาศทีน่ัน่บรสิทุธิม์าก ธรรมชาตสิวยงามและล้ำคาเกนิบรรยายจรงิๆ ชมุชน
ทีน่ัน่มวีถิชีวีติอยกูนัแบบพีน่อง ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั ผคูนเปนมติร และคอยชวยเหลอื
พวกเราตลอด การเดินทางครั้งนี้ทำใหดิฉันไดเรียนรูวิถีชีวิตของคนอีกกลุมชนหนึ่งซึ่ง
แตกตางจากคนในเมอืงอยางสิน้เชงิ ไดรบัความรจูากสิง่ทีไ่ดพบเหน็ดวยตวัเอง ดฉินัคดิ
วาเปนประสบการณที่มีคามาก ถาไมไดไปครั้งนี้ดิฉันคงจะพลาดโอกาสดีๆที่จะไดเห็น
ไดทำ ไดเรยีนรสูิง่ดีๆ ทีม่คีาเหลานี ้แตละกจิกรรมทีจ่ดัขึน้นัน้ลวนมคีณุคาในตวัของมนั
เอง มกีจิกรรมทีน่าประทบัใจหลายอยาง เชน การบายศรสีขูวญั การเผาขาวหลาม การ
สงนองกลบับาน และ การทำกจิกรรมตางๆรวมกบันอง เปนตน ทกุกจิกรรมลวนเปนความ
ทรงจำที่ดี การไปครั้งนี้ทำใหดิฉันรูสึกมีความสุขมาก ความสุขของการเปนผูให ความ
สุขของการเปนผูรับ และความสุขในการทำสิ่งตางๆดวยความจริงใจ สิ่งตางๆลวนเปน
สิ่งที่ปราศจากการปรุงแตง ทุกอยางลวนงามอยางธรรมชาติ ความงามของธรรมชาติ
ความงามของมนุษย รอยยิ้ม การกระทำ และความรูสึกที่มีตอกันอยางเปนธรรมชาติ
ทกุอยางลวนดสูวยงามแบบเกนิบรรยายจรงิๆ ขณะทีเ่ลาอยนูีภ้าพความทรงจำอนังดงาม
เหลานีก้ย็งัคงตราตรงึ และย้ำเตอืนใหดฉินัหวนคดิถงึวนัเวลาดดีเีหลานัน้อยเูสมอ และ
อดยิ้มไมไดเมื่อนึกถึงจริงจริง

นางสาวศรประภา ปเลีย่น
คณะมนษุยศาสตร วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



การออกคายในครั้งนี้ ขาพเจาไดประสบการณที่แตกตางออกไปจากการไป
คายครัง้กอน ๆ เนือ่งจาก การไปคายในครัง้นี ้ขาพเจาไมไดไปเขาคาย แตไปในฐานะผู
จดักจิกรรมตาง ๆ ใหนอง ๆ ทำใหขาพเจารสูกึประทบัใจเปนอยางยิง่ ทีไ่ดเปนสวนหนึง่
ในการสรางประโยชนใหแกชมุชน

นอกจากประสบการณทีไ่ดรบัจากการออกคายแลว ขาพเจายงัรสูกึภมูใิจเปน
อยางยิง่ ทีไ่ดเปนสวนหนึง่ในการสรางประโยชนใหแกชมุชน และสงัคมรอบขาง โดยการ
ออกคายในครัง้นี ้ขาพเจา และเพือ่น ๆ  ไดรวมมอืกนัสรางสือ่ และจดักจิกรรมตาง ๆ  เพือ่
เสริมสรางทักษะใหนอง ๆ และจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเหลานี้เอง ทำใหขาพเจาไดเรียนรู
ประสบการณตาง ๆ  จากสถานการณจรงิ ทัง้ ๆ  ทีก่อนจะมาคาย ขาพเจา และเพือ่น ๆ  ได
เตรยีมตวัมาเปนอยางดแีลว แตกย็งัไดพบเจอปญหา และอปุสรรคตาง ๆ  บาง เชน ระดบั
ความรูของเด็กไมเหมาะสมกับกิจกรรมที่เตรียมมา เปนตน ทำใหตองทำงานรวมกับ
เพือ่น ๆ เพือ่แกปญหาเฉพาะหนาเหลานัน้ จนสำเรจ็ลลุวงไปไดดวยดี

การไดไปลงพื้นที่จริงดวยตัวเอง ทำใหขาพเจาไดเห็นวิถีการดำรงชีวิตของ
คนชนบท ซึง่เปนการดำรงชวีติอยบูนพืน้ฐานของความพอเพยีง ซึง่เปนชวีติทีเ่รยีบงาย
ไมฟงุเฟอ นอกจากนี ้ยงัทำใหขาพเจาไดเหน็โอกาสตาง ๆ  ทีข่าพเจาไดรบัแตมกัมองขาม
ไป ไมวาจะเปน โอกาสทีไ่ดมทีีเ่สือ้ผาดีๆ ใส มอีปุกรณการเรยีนใช โอกาสในการเลอืกรบั
ประทานสิง่ทีต่นเองตองการ และโอกาสในการศกึษา เปนตน ซึง่การออกคายในครัง้นี้
ทำใหขาพเจาเห็นโอกาสที่ตนมีไดชัดเจนขึ้น และสามารถใชโอกาสที่ตนมีอยูใหคุมคา
เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมรอบขางไดอีกดวย

นางสาวสดุาพร  ฉตัรปยานนท
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ความประทบัใจหลงัจากทีไ่ดรวมทำกจิกรรมสอนนองทีโ่รงเรยีนตำรวจตระเวน
ชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ความประทับใจแรกก็คือการใหความรวมมือของนองๆทุก
คนในการทำกจิกรรมตามฐานตางๆ นองมคีวามรสูกึสนกุสนานในการเลนเกมและรสูกึ
ดใีจมากตอนทีไ่ดรบัของรางวลั สิง่ทีป่ระทบัใจอนัตอมาคอืการทีน่องๆสามารถจำชือ่ของ
พี่ๆ ไดและพยายามเดนิเขามาหาเราเพือ่ทีจ่ะขอใหเราพานองสงกลบับาน และตลอดทาง
ทีส่งนองกลบัแตละบานกไ็ดเรยีนรแูละไดเหน็ถงึลกัษณะการใชชวีติตามแนวดัง้เดมิของ
คนในชุมชน ไดเห็นการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงอยาง
แทจรงิ และความประทบัใจอนัสดุทายคอืพธิกีารบายศรสีขูวญัของคนในชมุชนทีม่คีวาม
สำคญัและมคีวามศกัดิส์ทิธิม์ากทีส่ดุ มผีเูฒาผแูกและผทูีเ่ปนทีเ่คารพนบัถอืมารวมพธิี
มากมาย งานพิธีในคืนนั้นทำใหรูสึกอบอุนมากเหมือนไดเปนคนในบานเปนคนของ
ชุมชนนั้นจริงๆ

น.ส.วนัเพญ็ ตนัอนกุลุ
คณะมนษุยศาสตร วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ประสบการณหาซือ้ไมไดตามหางสรรพสนิคา คงจะเปนคำพดูทีด่ทีีส่ดุสำหรบั
การไปในครั้งนี้ มันมากกวาบทเรียนในตำรา มันมากกวาการเรียนในหองเรียน มัน
มากกวาการเขาไปทองในโลกของอนิเตอรเนต็ การไปในครัง้นีท้ำใหเราไดเปดโลกในมมุ
มองใหมๆ  มองเหน็อะไรใหมๆ มากขึน้ ไดเรยีนรใูนสิง่ทีเ่ราไมเคยไดเรยีน และไมสามารถ
หาไดในหองเรียน ไดพบปะผูคนที่ชีวิตนึงเราคงจะไดเจอไมบอยนะนัก ไดพบเด็กนอย
นารกั ทีม่แีตความใส สะอาด เดก็ทีม่องโลกในแงดตีลอด รกัในธรรมชาต ิประสบการณ
ที่ไดเปนประสบการณที่มีคามาก ไดไปทองเที่ยวในที่ไกลๆในที่ๆชีวิตนึงไมรูวจะไดไป
หรอืปาว ไดทำกจิกรรมรวมกบัเพือ่น ๆ มเีสยีงหวัเราะ มเีสยีงทะเลาะกนั แตนัน่กท็ำให
เราไดมั่นคงในความเปนเพื่อนมากขึ้น ขอบคุณที่คายที่ทำใหเราไดอะไรดีๆมากมายใน
ครัง้นี ้ขอบคณุครบั

นายวีรวัฒน มีสมยุทธ
คณะมนษุยศาสตร วชิาเอกภาษาองักฤษ(กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



มีความความประทับใจหลายอยางที่ไดรับจากการไปที่โรงเรียน ตชด.
ยอดโพธิท์อง และโรงเรยีน ตชด. บญุธรรม-บญุพริง้ เพือ่จดัทำฐานขอมลูชมุชน อนัดบั
แรกสุดเลยนาจะเปนสภาพแวดลอม ธรรมชาติ ความเปนอยูของชาวบาน รวมทั้งการ
ตอนรับที่ทำใหไดรับความอบอุนเหมือนกับวาเราชาวมศว เปนลูกหลานของคนที่นั่น
อันดับตอมา คือความรูที่เราไดเรียนรูจากการลงสำรวจชุมชนและการจัดกิจกรรมแก
นองๆ นกัเรยีน ซึง่ความรทูีไ่ดรบัมาในครัง้นี ้ถอืเปนความรทูีเ่ราไมสามารถคนควาหาได
จากตำราหรือสื่อตางๆ นอกจากการไดลงมือปฏิบัติเอง จนเกิดเปนประสบการณที่มี
คุณคาเหลือเกิน สุดทายคือความรวมแรงรวมใจของอาจารย นิสิตและผูที่เกี่ยวของ
ทกุทาน ทีอ่ยดูวยกนัจนวนัสดุทาย

จากโครงการในครั้งนี้ทำใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะใหความชวยเหลือแกเด็กๆ
ที่ขาดแคลน และเพื่อขยายความรวมมือใหเกิดกำลังที่ยิ่งใหญ จะเปนผลดีอยางยิ่งถา
นสิติในทกุคณะของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดมโีอกาสรวมแรงรวมใจกนั หยบิยืน่
ความชวยเหลือใหแกผูขาดแคลน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา ทายที่สุดเพื่อ
อนาคตของทองถิ่นที่เด็กเหลานั้นเติบโตมานั่นเอง

นายอัศวิรักษ ศรีชนะ
คณะมนษุยศาสตร วชิาเอกภาษาองักฤษ (กศ. บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



เปนครัง้แรกทีไ่ดมาคาย  ประมาณวา  ๓ ป ทีเ่รยีนมายงัไมเคยออกคายทีไ่หน
ตืน่เตนด ี ไมรวูาตองเจออะไร  ตองทำอะไรบาง  กไ็ดแตตาม ๆ เคาไป  ทำ ๆ เทาทีท่ำได
รสูกึแปลก  แตกด็ใีจทีไ่ดมโีอกาสคนพบอะไรใหม ๆ เพราะแตกอนคดิแตจะทำยงัไงให
ตัวเองมีความสุข  เดี๋ยวนี้คิดไดบางแลววา  การทำเพื่อคนอื่นและทำใหคนอื่นมีความ
สุขมันมีคามากแคไหน  อีกอยางมันทำใหเราสุขใจมากกวาเปนไหน ๆ  ก็ตองขอขอบ
คุณชาวบานภูตางมากที่สละเวลาใหในการหาขอมูล  โดยเฉพาะประสบการณที่ยาก
จะลมืในการไปหารถดวน  เดก็ทีน่ีก่น็ารกั  ชางพดู  รวมกจิกรรมตาง ๆ อยางเตม็ใจและ
สนกุสนานไปกบัพวกพี ่ๆ   อกีอยางมาคายครัง้นีท้ำใหรอูะไรมากขึน้  โดยเฉพาะการทำงาน
รวมกนัและคำวามติรภาพทีไ่มเลอืกวาจะเกดิขึน้กบัใครและเกดิทีไ่หน  ขอบคณุคะ

น.ส. ชตุวิรรณ  เวยีงวเิศษ
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



เปนครัง้แรกจรงิๆเลยคะ ทีไ่ดออกคายแบบนี ้นองๆทีน่ัน่นารกัทกุคน  คณุครู
กค็อยชวยดแูลพวกเราอยหูางๆ การสอนจรงินีย่ากกวาทีค่ดิเยอะเลยนะคะ บางสิง่ทีเ่รา
นกึวานองคงรแูลวนองกลบัยงัไมร ูแตบางสิง่ทีเ่ราไมนกึวานองจะรนูองกลบัรดูอียางไม
นาเชือ่ ชาวบานกอ็ธัยาศยัดมีากๆ ตอนลอยโคมเมือ่ครัน้ทำพธิจีดุเทยีนชยัถวายในหลวง
เปนอะไรทีส่นกุสดุๆ มคีณุลงุคณุปาหลายคนเชยีวคะ ทีค่อยชวยลนุชวยจบัโคมของพวก
เราใหลอยขึน้สทูองฟาใหได ประทบัใจจงั ตอนแรกทีร่ถออกจากกรงุเทพฯ ไมไดวาดภาพ
เอาไวเลยวาอำเภอบอเบีย้ทีเ่รากำลงัจะไปนัน้เปนอยางไร จนกระทัง่ไปถงึ ความรสูกึแรก
กค็อืความอบอนุทีค่ณุครใูหญทัง้สองโรงเรยีนมใีห รสูกึถงึความยนิดแีละความขอบคณุ
ที่คุณครูทั้งสองแสดงออกมา ทำเอาตัวเองรูสึกเหมือนเปนนางฟาที่มาใหพรเด็กๆอะไร
อยางนัน้ (ฮ ิฮ)ิ ออทีจ่ะลมืขอบคณุไปเสยีไมไดกค็อืแมครวั พอครวัทัง้หลายคะ กบัขาว
อะไรสดุยอด ทานเพลนิไปเลย ไปๆมากช็กัไมอยากจะกลบัเอาซะแลวคะ คดิถงึแตภาพ
นองๆตอนทีท่ำกจิกรรมรวมกนั พีส่ญัญาจะวาจะเกบ็ภาพเหลานีไ้วในสวนหนึง่ของความ
ทรงจำคะ แตมพีบกต็องมจีาก วนัสดุทายของการล่ำลา ชาวบานจดัพธิสีขูวญัใหกบัพวก
เราดวย ครัง้แรกอกีแลวทีไ่ดทำพธิแีบบนี ้รสูกึวาการเดนิทางครัง้นีม้แีตครัง้แรกทัง้นัน้เลย
แตมีสิ่งหนึ่งที่นึกขึ้นมาไดจากการไปจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เห็นจะเปน คุณครูของทั้งสอง
โรงเรยีนรบัภาระหนกัเหลอืเกนิกบัเดก็ทีจ่ำนวนมากกวาครหูลายเทา ขนาดพวกพี่ๆ แตละ
ฐานมปีระมาณ 7-8 คน พีย่งัเหนือ่ยกนัแทบแย แลวครขูองทัง้สองโรงเรยีนจะเหนือ่ยกนั
ขนาดไหน ขอชื่นชมในจิตวิญญาณของความเปนครูของคุณครูทั้งสองโรงเรียนจากใจ
จรงิคะ หวงัวาเราคงไดพบกนัอกี

น.ส.ปรตี ประทุมสุวรรณ
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ความประทบัใจหลงัจากทีไ่ดไปคายทีจ่งัหวดัอตุรดติถอยางแรกกค็อื  ประทบั
ใจในตวัเพือ่น ๆ  เอกภาษาไทยทกุคน  ทีท่กุคนไดรวมมอืรวมใจทำภาระกจินีใ้หสำเรจ็
ลลุวงไปดวยด ี  ถงึแมจะมคีวามขดัแยงกนับางเลก็นอยกต็าม  เมือ่ไปถงึโรงเรยีนตชด.
ยอดโพธิท์อง  ซึง่เปนสถานทีแ่รกทีพ่วกเราไดลงไปสำรวจพืน้ที ่ ดฉินักไ็ดพบครใูหญของ
โรงเรยีน  ดทูาทางทานเปนคนใจดมีาก   และกเ็ปนเชนนัน้จรงิ ๆ   เพราะตลอดเวลาที่
กลมุของดฉินัลงไปเกบ็ขอมลูของหมบูาน   ภตูาง   ทานกอ็ำนวยความสะดวกใหทกุอยาง
และรวมเดนิทางไปกบัพวกเราโดยไมบน  และทีน่าประทบัใจทีส่ดุกค็อื  การทีท่านพากลมุ
ของดฉินัไปเกบ็ขอมลูในการสขีาวโพด     ตองขามลำธารเลก็ ๆ  แตมบีางคนใสรองเทา
ผาใบมาก็ตองถอดเดินเทาเปลาและดิฉันก็เปนหนึ่งในนั้น  ครูใหญก็เชนเดียวกันทาน
กเ็ดนิเทาเปลาพาพวกเราขามดอยลกูเลก็ ๆ  ลงไปหาชาวบาน  น้ำใจเหลานีห้าไดคอน
ขางยากในเมอืงกรงุ  ไมใชเฉพาะแคครใูหญเพยีงคนเดยีว  คนอืน่ ๆ  ในชมุชนทีเ่ราได
ไปทำคายนั้นก็มีน้ำใจตอเราเหมือนกัน   และที่ขาดไมไดก็คือ  คุณครูวสันตที่ทานได
พากลุมสำรวจของดิฉันไปเก็บรถดวน  (หนอนไมไผ)  มันเปนอะไรที่ทาทายและวัดใจ
เพือ่น ๆ   ดวยกนัเองมากทีส่ดุ   ทกุคนสนกุกบัการไดลยุปา  ดฉินัวากจิกรรมนีเ้ปนกจิกรรม
ทีท่าทายและหวาดเสยีวทีส่ดุเพราะเราตองไปเกบ็รถดวนในปา  ซึง่ทางลงจะลาดชนัมาก
นาหวาดเสยีวยิง่กวากฬีา  EX – Tream  เสยีอกี   ถงึแมวาดฉินัจะไมไดอยทูำกจิกรรม
รวมกับนอง ๆ  ที่โรงเรียนแตดิฉันก็สัมผัสไดถึงความนารัก  กลาแสดงออกของนอง ๆ
เหลานัน้ไดเปนอยางด ี  ดฉินัดใีจทีไ่ดออกคายนี ้  และหวงัวาจะมอีกีตอไปในอนาคต

น.ส.ปรญิญา    เพชรสภุา
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



จากการไดรวมทำกจิกรรมในครัง้นีด้ฉินัไดรบัประสบการณและความประทบัใจ
ตางๆกลับมามากมาย ถึงแมวาดิฉันจะไดเคยมีโอกาสรวมเขาคายและทำกิจกรรม
ประเภทนีม้าบางแลว ซึง่แตละครัง้กไ็ดรบัความสขุใจและความประทบัใจแตกตางกนัใน
แตละที่

เริม่ตนเมือ่ไปถงึไดรวมทำพธิจีดุเทยีนถวายพระพร การปลอยโคมไฟ กบัคนใน
ชุมชนและเด็กๆ เปนครั้งแรกที่ไดรวมจุดเทียนนอกบาน ซึ่งเปนการจุดเทียนที่ไกลที่สุด
หนาวที่สุด สนุกที่สุด แปลกใหมที่สุด และอบอุนที่สุด เปนบรรยากาศของความรักตอ
พระเจาอยหูวัและความสามคัคี

เมือ่ถงึวนัที6่ ไดลงมอืทำกจิกรรมกบันองๆ ซึง่นองๆนารกัมากและใหความรวม
มือกันการใหนองๆบรรยายถึงธรรมชาติรอบตัวของเขา เด็กบางคนสามารถเขียนและ
บรรยายไดอยางดี และตอนที่ใหนองๆเขียนความประทับใจและคำพูดลงในตนไมของ
พอ เมื่อมาอานนองบางคนเขียนไดอยางประทับใจมากเปนคำพูดสั้นๆแตเปนคำพูดที่
ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของเขา

และเมือ่ถงึตอนกลางคนืมกีารบายศร ีซึง่เปนครัง้แรกทีด่ฉินัไดรวมทำพธิทีีเ่ปน
พธิศีกัดิส์ทิธิแ์สดงความรกั ใหพรและสงความหวงัดขีองผเูฒาผแูกในหมบูานทีม่ใีหเรา
เปนความสขุและความปลาบปลืม้ใจ

สำหรบัในครัง้นีน้อกจากดฉินัจะไดรบัความสนกุ และประสบการณแบบใหมที่
ไมเคยไดทำมากอนแลวเหนือสิ่งอื่นใดคือความสุขใจที่ไดพบวิถีชีวิตที่สัมพันธกับ
ธรรมชาต ิความอบอนุของชมุชน ความสดใสไรเดยีงสาของเดก็ทีน่ัน่ ระเบยีบวนิยัและ
การรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของเด็กที่นั่นเชนการมีเวรรดน้ำตนไม ใหอาหารสัตว และ
ทำกจิกรรมตางๆอยางพรอมเพรยีง สิง่เหลานีจ้ะอยใูนจติใจของดฉินัตลอดไป

นางสาวกษมาพร  ทองเอือ้
คณะมนษุยศาสตร วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



แมจะเปนระยะเวลาเพียงแค 3 วันที่อยูที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บญุธรรม – บญุพริง้  ทีไ่ดทำใหเราไดรจูกักบัคำวาเสยีสละ  และอดทนในการถายทอด
ความร ู และมอบสิง่ด ีๆ ใหกบันอง ๆ  เพยีงแคเหน็รอยยิม้  และแววตาทีส่ดใสของนอง
ๆ ทกุคน  กท็ำใหเกดิความรสูกึสนกุสนานในฐานกจิกรรมทีท่ำ  อกีทัง้ยงัมโีอกาสซมึซาบ
ธรรมชาตริอบ ๆ ตวั  เพราะทวิทศันทีน่ีส่วยไมแพทีอ่ืน่  ไมวาจะเปนทะเลหมอกทีม่อง
เหน็บนยอดเขาลบิ ๆ  หรอืวาพืน้ทีล่าดเอยีงประกอบกบัหบุเขาทีส่ลบัซบัซอนดมูมีติ ิ มี
ความเปนธรรมชาตมิาก ๆ   อากาศกแ็สนสดชืน่  หรอืแมกระทัง่ในยามค่ำคนืทองฟา
ของกรุงเทพฯ  เราไมเคยมองเห็นดวงดาวเลย  แตวาคืนนั้นในหมูบานไมมีไฟขางทาง
ไมมไีฟจากตกึรามบานชองตางๆ  และไมมไีฟจากถนน  จากยวดยานพาหนะทีส่วางไสว
แขงกบัแสงดาวเหมอืนกรงุเทพฯ  เราจงึไดเหน็ดวงดาวเตม็ฟาไปหมด  ทำใหไดรวูาจรงิ
ๆ แลวมดีวงดาวมากมายอยบูนทองฟาทีเ่ราคดิวามดืมดิตลอดเวลา  ทัง้ๆ ทีเ่ปนฟาผนื
เดยีวกนั  เลยเกดิความรสูกึดใีจทีไ่ดยนือยบูนผนืแผนดนินี ้  กอนกลบัฉนัจงึไดมาคดิวา
เมือ่เราไดลองทำในสิง่ทีอ่ยากทำ และทำในสิง่ทีไ่มเคยทำ หาโอกาสใหตนเองไดสำรวจ
โลกกวาง ไดคนหาความเปนตวัตน ในทีส่ดุเรากจ็ะคนพบตวัเรา และสิง่ทีเ่ปนเรานีแ้หละ
จะทำใหเรารูสึกกระตือรือรน และเปดใจยอมรับสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมไดดวยความ
สขุ    และฉนักม็คีวามสขุกบัการไดสงัเกตผคูน พบปะพดูคยุในเรือ่งตางๆ ความเปนอยู
ความเปนไปของชีวิตของพวกเขาเหลานั้น

นางสาวกานตสนิ ี พลูพพิฒัน
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



การเขารวมกิจกรรมครั้งนี้   ทำใหไดรับประสบการณที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ
ตนเองมากขึน้  กจิกรรมครัง้นีช้วยใหไดฝกการเขารวมกบัชมุชน   เพือ่เชือ่มความสมัพนัธ
อนัดตีอกนั  รวมถงึการนำเอาความรแูละความสนกุสนานทีพ่วกเราจดัเตรยีมไว   สงผาน
ไปยงันองๆ ณ โรงเรยีนตำรวจตะเวนชายแดนทัง้สองโรงเรยีน   สวนผลงานทีอ่อกมานัน้
กส็มกบัความตัง้ใจ  ทัง้เกีย่วกบัสือ่ทีท่ำไปใหนองๆไดเลน  และกจิกรรมทีจ่ดัให  เหน็ได
นองๆสนุกสนานกันเต็มที่  รูสึกไมผิดหวังเลย แมวาจะเกิดปญหาบางเล็กนอย  เชน
ปญหาเกีย่วกบัเวลาทีย่งัจดัระบบไมดพีอ  แตเรากส็ามารถแกไขจนผานไปไดโดยดี

อากาศที่หนาวมากในตอนกลางคืน  ไมทำใหดิฉันรูสึกหนาวตามไปดวย
เพราะมกีจิกรรมดใีหเขารวมทัง้สองคนื  ทัง้จดุเทยีนถวายพระพรในวนัพอแหงชาต ิ ปลอย
โคมลอย  บายศรสีขูวญั  และการเผาขาวหลามกบัชาวบาน  กจิกรรมเหลานี ้ทำใหดฉินั
ไดทราบถงึความสมัพนัธของ  “โรงเรยีน  บาน  วดั” ไดอยางดทีเีดยีว

ทัง้นี ้  ดฉินัขอขอบพระคณุคณาจารย   และผทูีค่อยใหความชวยเหลอื  ดแูล
ดฉินัเปนอยางด ีรวมถงึอาหารมือ้อรอยทกุมือ้ตลอดการเดนิทาง  และการเขารวมกจิกรรม
ดวยคะ

นางสาวธนตัตยิา  จาตรุนต
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



 “ความแตกตาง”  ถึงอยางไรก็ยังคงมีอยูในสังคมไทย  แมจะเปนคนไทย
เหมอืนกนั  แตทำไมชาวบาน  และเดก็นกัเรยีนโรงเรยีน ตชด.ยอดโพธิท์อง 1 และโรง
เรยีน ตชด.บญุธรรมบญุพริง้ทีฉ่นัไดไปสมัผสัมานัน้  ดชูางแตกตางจากพวกเราเหลอืเกนิ
แตกตางทัง้ความเปนอย ู ความสะดวกสบาย  ความหางไกลทรุกนัดาร  รวมถงึโอกาสที่
จะไดรบัการดแูลเอาใจใสจากรฐั

แตโชคดทีีเ่รายงัม ี “องคหญงินกัพฒันา”  สมเดจ็พระเทพพระรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ี ทรงมสีายพระเนตรทีก่วางไกล  ทรงหวงใยการศกึษาและความอยู
ดกีนิดขีองชาวไทยในชนบท  จงึทำใหเกดิโรงเรยีนทัง้  2  แหงนีข้ึน้มา  แตเพยีงลำพงั
แคพระองคเดยีวคงจะลบคำวา  ความแตกตางทีม่อีอกไปไดยาก  ดวยเหตนุีฉ้นัจงึมาที่
นี ่ ฉนัไดพบสิง่ด ีๆ  ทีห่าไมไดในเมอืงหลวง  นัน่คอื  ดวงตาอนัใสซือ่บรสิทุธิข์องเดก็ ๆ
ความมนี้ำใจไมตรขีองชาวบานทีน่ัน่  ธรรมชาตทิีเ่ขยีวขจ ี อดุมสมบรูณ  และอากาศที่
เยน็สดชืน่ปราศจากมลพษิ  ทกุ ๆ   อยางดสูะอาดบรสิทุธิ ์ แมจะอย ูทามกลางความหาง
ไกลก็ตาม

ฉันดีใจที่ไดมีสวนรวมในการไปอุตรดิตถในครั้งนี้  ไปลบคำวา  “ความแตก
ตาง”  ออกไปจากสงัคมไทย  และฉนักส็ามารถรบัรไูดดวยใจ  วาเดก็ ๆ และชาวบานกด็ใีจ
ทีพ่วกเราไปเชนกนั  และสดุทาย  ถงึแมวาความแตกตางนัน้ยงัคงมอีย ู กจ็ะอยใูตบรม
โพธสิมภารของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั  “พอของคนไทยทกุคน”  เหมอืนกนั  ซึง่
ตอนนี ้ ฉนัยงัคงจดจำภาพทีฉ่นั  เดก็ ๆ  และชาวบานรวมกนัจดุเทยีนชยั  และชวยกนั
ปลอยโคมลอยถวายพระพรแดพระองคทานไดเปนอยางดี

นางสาวนฤมล   จนัทรพนัธ
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



การเดนิทางแมวาจะยาวนาน  และเหนด็เหนือ่ย  แตเมือ่เหน็รอยยิม้แหงความ
ไรเดยีงสาทีป่รากฏบนแกมของเดก็ๆ  แสดงถงึความตืน่เตน  ดใีจ  ทีเ่หน็พวกพี่ๆ  มาให
ความรูและทำกิจกรรมตางๆ  เด็กบางคนก็ถึงกับรูสึกผูกพันและไมอยากใหพี่ๆกลับมา
กรงุเทพฯ เลย  เพยีงแต  3  วนั  ทีม่เีวลาไดอยรูวมกนั  กท็ำใหสายใยเลก็ๆ กอตวัขึน้
ระหวางพีก่บันอง  เทานีก้ส็ามารถทดแทนความรสูกึเหนด็เหนือ่ยไดมากทเีดยีว

บรรยากาศและสภาพแวดลอมรอบๆ โรงเรียนที่มีความเปนธรรมชาติ  ไม
สามารถสมัผสัไดเมือ่อยใูนเมอืงกรงุ  เมอืงทีม่คีวามเจรญิในทกุๆ ดาน  แตกข็าดสิง่เหลา
นี ้ อากาศทีจ่งัหวดัอตุรดติถถงึแมวาจะหนาว  แตกท็ำใหรสูกึอบอนุขึน้มาได  เพราะการ
ตอนรบัเปนอยางดจีากทัง้คณะคร ู นกัเรยีน  และชาวบาน  ความเอือ้เฟอเผือ่แผ  ความ
เมตตา  ความมนี้ำใจทีท่กุๆ คนมอบให  การทำบายศรสีขูวญัแสดงถงึความรกัใครเอน็ดู
และความผกูพนั  ตอผมูาเยีย่มเยยีน  แมวาจะหนาวกายแตเมือ่อบอนุใจ  กท็ำใหคลาย
หนาวไดเชนกัน

เพียงแคระยะเวลาสั้นๆ จากการเดินทางไปรวมทำกิจกรรมที่โรงเรียนตชด.
บญุธรรม - บญุพริง้  จงัหวดัอตุรดติถ  กท็ำใหไดรบัความประทบัใจ  พรอมทัง้ประสบการณ
อีกมากมายกลับมาแบบเต็มกระเปา  โดยที่ไมรูวาจะมีโอกาสไดทำกิจกรรมเหลานี้อีก
หรือไม

นางสาวปยนชุ  สดุยอด
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กิโลเมตร  ขาพเจาไดไปเยี่ยมและ
ทำกิกรรมกับนองโรงเรียนตำรวจชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง  นองๆเด็กๆเหลานั้นมี
ประมาณ  80  คน  กำลงัศกึษาอยชูัน้ประถมศกึษาปที ่1-6  สวนมากเปนคนพืน้เมอืง
อพยพมาจากลาว  แตกม็สีวนนอยทีเ่ปนชาวไทยภเูขา

เด็กๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง นารักกันทุกๆคน
เริม่ตัง้แตลงจากรถบสั  มนีองๆ มารอรบัพวกเราอยทูีโ่รงเรยีนกอนแลว  ตกกลางคนืเรา
กท็ำกจิกรรมถวายพระพรเฉลมิ  พระชนมพรรษาแดสมเดจ็พระเจาอยหูวัรวมกนั  และ
ปลอยโคมถวายพระพร  วนัรงุขึน้พวกเรากร็วมทำกจิกรรมเลนเกมสกบันองๆ

ชวงแรกๆ ทัง้นองๆ และพวกพี่ๆ  จะเขนิกนักอน  แตตอมาพวกเรากส็นทิกนัได
อยางรวดเรว็  เดก็ๆ สวนมากชอบเตนและรองเพลงกนัมาก  มบีางบางคนทีม่าขอรวม
ตกีลองกบัพวกเรา  นองๆ ชวนพวกเราเดนิไปน้ำตก  ซึง่อยหูลงัโรงเรยีน  พวกเราตกลงเดนิ
ตามนองๆไป  ตองเดนิขึน้เขา  ขามน้ำ  ปนกอนหนิขึน้ไปดวย  พอไปถงึน้ำตก  น้ำทีน่ัน่
ใสและเยน็  จนขาพเจาตองลองดืม่น้ำจากธรรมชาตแิทๆ  ดู

การทีข่าพเจาไดมารวมทำกจิกรรมทีโ่รงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบญุธรรม-
บญุพริง้  ทำใหขาพเจารวูา  ยงัมเีดก็ๆ  อกีหลายคนในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทย  ที่
ตองการความชวยเหลอื  ทัง้โอกาสทางการศกึษา  สือ่  และสิง่อำนายความสะดวกตางๆ

การมชีวีติอยขูองมนษุยเรา  สิง่ทีท่ำใหเรามคีณุคาทีส่ดุ  คอื  การไดแบงปน
ใหกบัผอูืน่

นางสาวพวงชมพ ู  จลุเดช
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



ชวงเวลาสัน้ๆ เพยีงสามวนัในการเขารวมกจิกรรมครัง้นี ้ทำใหขาพเจาไดเรยีน
รูและรับประสบการณใหมๆ หลายอยางจากการที่ไดลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาค
สนามทีห่มบูานภตูางแมวาสถานทีไ่ปเกบ็ขอมลูนัน้จะอยหูางไกลความเจรญิและความ
หนาวเยน็ของอากาศในหนาหนาวจะทำใหรสูกึวาบหววิขึน้ภายในจติใจ  แตกไ็มไดเปน
อุปสรรคในการไปเก็บขอมูลครั้งนี้ เพราะการตอนรับที่เปยมไปดวยมิตรไมตรีของชาว
บานทำใหขาพเจารสูกึอบอนุใจขึน้มากเลยทเีดยีว ขาพเจารสูกึประทบัใจทีช่าวบานทกุ
คนตางมคีวามกระตอืรอืรน สนใจ ทีจ่ะใหขอมลูดวยทาทางทีเ่ปนมติร ถงึแมจะมคีวาม
แตกตางทางดานภาษาบางเลก็นอย แตกส็ามารถสือ่สารกนัไดอยางเขาใจ หลงัจากทีไ่ด
พบปะพดูคยุกบัชาวบานทำใหขาพเจาสมัผสัไดถงึวถิคีวามเปนอยทูีเ่รยีบงายของสงัคม
ชนบทที่แตกตางจากสังคมในเมืองใหญอยางสิ้นเชิง ในสังคมชนบทถึงแมจะมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสบายไมเพียบพรอมเทากับสังคมเมือง แตทุกคนก็ดำรงชีวิตอยูได
อยางมคีวามสขุตามอตัภาพของตนบนรากฐานของความพอเพยีง เพราะทกุคนมคีวาม
เอือ้เฟอเผือ่แผใหแกกนั มกีารพึง่พาอาศยัและชวยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัเหน็ไดจาก
รอยยิม้ทีผ่ดุขึน้บนใบหนาทีเ่ปอนเหงือ่ของชาวบานหลายคนในการชวยกนัลงแขกสขีาว
โพดเพือ่นำผลผลตินัน้ไปขาย ความรวมมอืรวมใจโดยปราศจากการแกงแยงแขงขนั ชงิ
ดีชิงเดนกันนี้เองกอใหความสามัคคีขึ้นในหมูคณะซึ่งไมวาจะทำงานสิ่งใดหากทุกคนมี
ความสามคัคแีลวกจ็ะสามารถทำงานนัน้สำเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ีเมือ่เปรยีบเทยีบกบัชวีติ
ในเมืองใหญแลวการจะหาน้ำใจจากใครสักคนนั้นกลับยากเต็มที

นางสาวภควดี ประเสริฐสังข
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



โครงการนำรอง  :   ศกึษาเรยีนรกูารสรางฐานขอมลูชมุชนภาคสนาม   เพือ่
เปนแนวทางกำหนดนโยบายการจดัตัง้มหาวทิยาลยัชมุชน  มศว  ตรอน  โดยมกีจิกรรม
เปนกระบวนการ  ถอืเปนกระบวนการเรยีนรทูีค่วบคกูบัการกระทำจรงิ    และเปนการสราง
สรรคความรใูหเปนรปูธรรม

หากกลาวถึงความรูสึกประทับใจที่ไดรับจากการไปจัดฐานกิจกรรมเพื่อเด็ก
และเยาวชนผดูอยโอกาสในพืน้ที ่   ดฉินัรสูกึประทบัใจใน  2  สวนคอื  สวนแรกประทบัใจ
ในตวัเดก็นกัเรยีนทีม่คีวามกลาแสดงออก   ใหความรวมมอืในการจดักจิกรรมตางๆเปน
อยางด ี  นกัเรยีนใหความสนใจ  พยายามทีจ่ะเรยีนรจูากสิง่ทีน่ำเสนอ   ถงึแมวาตวันกั
เรยีนเองจะขาดโอกาส  ขาดความพรอมในการเรยีน     แตนกัเรยีนกย็งัมคีวามพยายาม
ทีจ่ะเรยีนร ู   สวนสดุทาย  คอื  ความประทบัใจในวถิชีวีติของชาวบานในชมุชน   ทีม่วีถิี
ชวีติความเปนอยอูยางพอเพยีง  เรยีบงาย  คนสวนใหญไมไดมีการดิน้รนขวนขวายหา
สิง่ทีเ่กนิตวั   ใชชวีติดวยการพึง่พาธรรมชาต ิ   และนอกจากนีด้ฉินัยงัรสูกึประทบัใจการ
จัดทำพิธีบายศรีสูขวัญใหกับคณะของพวกเราดวยความเต็มใจ    ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความมีน้ำใจและความสามัคคีของชาวบานในชุมชน

ประสบการณและความรูที่ไดจากการรวมกิจกรรมในครั้งนี้เปนสิ่งที่มีคุณคา
และไมสามารถหาซือ้จากทีใ่ดได      และการจดักจิกรรมครัง้นีเ้ปนสิง่ทีเ่กดิประโยชนทัง้
ตอเดก็  เยาวชน และชมุชน  รวมทัง้นสิติทีเ่ขารวมกจิกรรม

นางสาวมณฑชิา   ชาญประโคน
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



การเขารวมโครงการนำรองศกึษาเรยีนรกูารสรางฐานขอมลูชมุชนภาคสนาม
และกจิกรรม   “คายภาษา  ศลิปเพือ่นอง”  จงัหวดัอตุรดติถ  ระหวางวนัที ่ 5-7 ธนัวาคม
2549  ครัง้นี ้ เปนการสรางยทุธศาสตรทีส่ำคญัใหเกดิขึน้กบัการผลติครแูนวใหม  เปน
กระบวนการหลอหลอมและสรางการเรยีนรใูนแบบรปูธรรมมกีารเรยีนรแูละปฏบิตัจิรงิ  ถอื
เปนการปลกูฝงความเปนคนความเปนครใูหกบันสิติ  ซึง่กลาวไดวากจิกรรมครัง้นีไ้ดสราง
จติสำนกึทีด่แีหงความเปนคนทีม่ตีอชวีติ  ชมุชน  สงัคม  และสิง่แวดลอม  ทำใหนสิติ
ไดรจูกัความมนี้ำใจ  ชวยเหลอืเพือ่นมนษุยดวยกนั  สรางความใกลชดิผกูพนั  และสราง
ประโยชนใหคนในชมุชนและสงัคม  แมวาแตละชวีติทีอ่ยรูวมกนัจะมคีวามแตกตางกนั
ในชาตกิำเนดิและหางไกลกนัดารเพยีงใดกต็าม  แตเรากส็ามารถแบงปนความสขุใหแก
กนัได  นอกจากนีน้สิติยงัไดใกลชดิผกูพนักบัสิง่แวดลอมทีเ่ปนธรรมชาต ิ เรยีนรวูถิชีวีติ
ชาวบานทีเ่กีย่วของกบัธรรมชาต ิ กอใหเกดิความรกัความหวงแหนในทรพัยากรอนัล้ำคา
ของประเทศ

ทั้งนี้  ยังเปนการปลูกฝงความเปนครูใหเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของกจิกรรม  “คายภาษา  ศลิปเพือ่นอง”  นสิติสมัผสัถงึความรสูกึของความเปนพีน่อง
ทีพ่ีท่ำหนาทีเ่สมอืนเปนครแูละนองมหีนาทีเ่สมอืนเปนลกูศษิย  ซึง่คร ู (พี)่  จะคอยพดู
คุย  หยอกลอ  เปนที่ปรึกษา  ชี้แนะแนวทางที่ดี  และใหความรูกับลูกศิษย (นอง)
โดยกระบวนการเหลานี้จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการฝกฝนตนเองใหกาวไปสูการพัฒนา
ศกัยภาพความเปนคร ู  เพือ่นำไปใชในอนาคต

นางสาววรรณนศิา  ศรอีวน
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



การเดนิทางไปออกคายพฒันาในครัง้นีเ้ปนการเดนิทางทีแ่ตกตางไปจากการ
เดนิทางไปทองเทีย่วในครัง้อืน่ๆทีด่ฉินัเคยไปมา  เมือ่เริม่เขาสเูขตของโรงเรยีนซึง่อยใูน
หบุเขาเราไปถงึกนัตอนเยน็แลว  ดฉินัมองออกไปบรเิวณหบุเขากไ็ดพบกบัหมอกทีล่งจดั
อยรูะหวางหบุเขา  มนัสวยมากจรงิๆคะ  นัน่เปนความประทบัใจแรกซึง่สมัผสัไดตัง้แต
ไปถงึ  ธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิแ์ละอากาศทีแ่สนจะสะอาด  เปนสิง่ทีด่ฉินัถวลิหามากทีส่ดุใน
ขณะนั้น  ตอนเชาพวกเราทุกคนไดรวมกันทำกิจกรรมกับนองๆที่โรงเรียน  เด็กๆนารัก
ทกุคนดฉินัยนืยนัไดเลย  พวกเขาสนใจเลนและทำกจิกรรมรวมกบัเรา  สหีนาทีพ่วกเดก็ๆ
แสดงออกเต็มไปดวยความสุข  ยิ้มแยม  ทำใหดิฉันรูสึกหายเหนื่อยและมีความสุขที่
ตดัสนิใจมาคายครัง้นี ้ เดก็ๆไดรบัการอบรมมารยาทกนัมาเปนอยางดถีงึแมวาพวกเขา
จะอยหูางไกลจากสงัคมเมอืงมากแตพวกเขากไ็มไกลจากความดงีามเลย  วิถชีวีติของ
เดก็ๆและบานเปนความเรยีบงายทีน่าทึง่  เปนการใชเศรษฐกจิแบบพอเพยีง  ปลกูผกั
กนิเอง  พึง่พาอาศยักบัธรรมชาต ิ เดก็ๆรจูกัการดแูลรกัษาตนไม  ลำธารและธรรมชาติ
รอบๆตวั  เปนสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีด่ฉินัและเพือ่นๆทำไดจากการสอนพวกเขา  การไปอยไูปกนิ
ทีค่ายครัง้นีต้อนแรกดฉินัคดิวาเวลามนัมากเกนิไปแตพอถงึวนักลบัดฉินัคดิวาทำไมเรา
ไมอยตูอกนัอกีสกั 3 – 4 วนันะ

ความประทับใจของดิฉันในครั้งนี้จะประทับอยูในใจของดิฉันตลอดไปและ
ดฉินัคดิวาความประทบัใจและประสบการณทีเ่ดก็ๆทีโ่รงเรยีน ตชด.บญุธรรม  บญุพริง้
ก็จะอยูกับพวกเขาตลอดไปเชนกัน

นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

ความเห็นของนิสิต



จากการทีไ่ดเขารวมกจิกรรมในครัง้นี ้ ทำใหดฉินัไดรบัประสบการณแปลกใหม
ที่ไมเคยไดสัมผัสมากอน  ไดเรียนรูวิถีชีวิต  ความเชื่อ  ของชุมชนทองถิ่นที่หาไดยาก
ซึง่ตำราตางๆกไ็มอาจเปรยีบได  เพราะการเรยีนรคูรัง้นีเ้ปนประสบการณตรงทีด่ฉินัได
สัมผัสดวยตัวเองโดยตรง

โดยดิฉันและเพื่อนๆวิชาเอกภาษาไทยจะไดรับมอบหมายใหจัดกิจกรรมการ
เรยีนรทูีส่งเสรมิทกัษะทางดานภาษาไทย  พวกเราจงึชวยกนัประดษิฐสือ่ทีจ่ะใหนองๆได
รวมสนกุสนานไปพรอมๆกบัการเรยีนร ู  ซึง่ผลจากการดำเนนิงานกป็ระสบความสำเรจ็
ตามเปาหมายเปนอยางด ี นองๆจะสนกุสนานกบัสือ่การเรยีนรทูีส่วยงาม  สลบักบัการ
ทำกจิกรรมสนัทนาการและเลนเกมละลายพฤตกิรรม  แมพวกเราจะตองทำกจิกรรมตัง้แต
เชาจดเยน็  แตกล็มืความเหนด็เหนือ่ยเมือ่พบกบัรอยยิม้และเสยีงหวัเราะจากนองๆทีน่า
รกัทกุคน  นอกจากนีย้งัไดรบัความเอน็ดจูากชาวบานในชมุชนเปนอยางดดีวยการแวะ
เวยีนมารวมกจิกรรม  อกีทัง้ยงัจดัพธิบีายศรสีขูวญัใหแกพวกเรา     ซึง่ทำใหดฉินัซาบซึง้
ใจมาก  เพราะการสขูวญัเปนพธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่  การทีจ่ะกระทำไดตอง
ผานการพจิารณาวาเหมาะสมแลวเทานัน้  ไมสามารถกระทำไดพรำ่เพรือ่ตามความพอใจ
อกีทัง้ยงัทำใหดฉินัไดรถูงึพธิกีารสขูวญัอยางครบถวน  เพราะแมจะเคยเรยีนมาแลวแต
กไ็มเคยไดเขารวมในพธิกีรรมจรงิเลย  นอกจากนีย้งัไดรถูงึความจงรกัภกัดขีองคนไทย
ทุกคนที่มีตอในหลวง  ซึ่งแมจะอยูทองถิ่นหางไกล  แตก็ยังแสดงความจงรักภักดีดวย
การจดุเทยีนชยัถวายพระพรและลอยโคมไฟกนัอยางพรอมเพรยีง

ตลอดชวง 2  คนื 3  วนัทีผ่านมา  จงึทำใหดฉินัไดเรยีนรใูนมมุมองทีแ่ตกตาง
ออกไป  ไดรับสิ่งดีๆที่มีคุณคาแกการจดจำ  เปนประสบการณที่ไมมีวันลืมไปไดโดย
งายอยางแนนอน

นางสาวศศธิร  รอดยอย
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



ตลอดระยะเวลาในการเดนิทางเพือ่ไปจดักจิกรรมทีโ่รงเรยีนตชด.ในตำบลบอ
เบี้ยจังหวัดอุตรดิตถ  ขาพเจามีความรูสึกวาเปนการเดินทางที่แสนยาวนานเหลือเกิน
ขาพเจามคีำถามอยใูนใจมากมาย  เพราะเดมิทขีาพเจามคีวามรสูกึวาโรงเรยีนตชด. ถงึ
แมจะเปนโรงเรียนที่อยูหางไกลความเจริญและคอนขางทุรกันดาร  แตโรงเรียนเหลานี้
กน็าจะไดรบัการดแูลหรอืไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานภายนอกอยแูลว บางครัง้อาจ
ดเีสยีกวาโรงเรยีนของรฐับางแหงทีอ่ยตูามชนบทเสยีอกี  และเมือ่ขาพเจาไดไปถงึอคติ
ของขาพเจาที่มีอยูก็หมดไป  ขาพเจามองเห็นถึงความไมเทาเทียมกันทางการศึกษาที่
เกิดขึ้นเพราะถึงแมจะมีผูพยายามสนับสนุนหรือสงเสริมการศึกษาใหกับพวกเขา  แต
อยางไรกต็ามดวยปจจยัดานสภาพแวดลอมกเ็ปนตวัปดกัน้โอกาสพวกเขาเชนกนั   ดงั
นัน้ขาพเจาจงึมคีวามคดิวาการทีพ่วกขาพเจาไดเขาไปจดักจิกรรมใหกบัเดก็ ๆ  กเ็ทากบั
วาเปนการเปดโอกาสใหเขาไดเรยีนรสูิง่ใหม ๆ รจูกัทีจ่ะกลาแสดงออก  ซึง่ขาพเจาคดิ
วาเปนสิง่ทีด่นีอกเหนอืจากการสนบัสนนุดวยเงนิทองหรอืสิง่ของ  เพราะสิง่เหลานีเ้ปน
เพียงการชวยเหลือพวกเขาทางดานวัตถุเทานั้น  แตการที่พวกขาพเจาไดเขาไปจัด
กจิกรรม  สมัผสักบัวถิชีวีติของพวกเขานัน้ยอมทำใหเกดิคณุคาทางจติใจกบัทัง้สองฝาย
ขาพเจาไดเรยีนรสูิง่ตาง ๆ มากมาย  ในการไปอตุรดติถครัง้นีข้าพเจามไิดไปในฐานะผู
ใหแตเพยีงอยางเดยีว  ในขณะเดยีวกนัขาพเจากอ็ยใูนฐานะของผรูบัดวย  ขาพเจารบั
เอาความหวงัด ี ความมมีติรจติมติรใจของชาวบาน  ความรกัและเชือ่ถอืของเดก็ ๆ  และ
รับเอาความรูที่จัดเปนภูมิปญญาทองถิ่น  หรือความรูที่สะทอนออกมาในรูปของ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี  ความคดิ  ความเชือ่  ตวัอยางเชน  การเผาขาวหลาม  การ
ปลอยโคม  และการทำพธิบีายศรสีขูวญั  สิง่เหลานีน้บัวาเปนแหลงเรยีนรทูีแ่ปลกใหม
และสรางความประทับใจใหกับขาพเจาไดดีทีเดียว

นางสาวสชุาดา   ทมิจติร
 คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)
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ความเห็นของนิสิต



มปีระโยคอยหูนึง่ประโยคทีพ่วกเราไดยนิและคนุเคยกนัด ีคอื คนเราเลอืกเกดิ
ไมได แตเลอืกทีจ่ะเปนได ขาพเจากเ็ชนเดยีวกนัขาพเจาเลอืกทีจ่ะเปนคร ูครผูทูำหนาที่
ใหความรูและอบรมใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม คงจะเชนเดียวกันกับเด็กนักเรียนที่
โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ  กเ็ลอืกไมไดทีจ่ะไปเกดิเปนคนรวย
หรอืเดก็ในเมอืงทีม่โีอกาสทางการศกึษาทีด่เีลศิ แตเดก็นกัเรยีนเหลานัน้มสีิง่ทีพ่วกเขา
สามารถเลือกได คือ โอกาสทางการศึกษาที่เหลาครูตำรวจตระเวนชายแดนหยิบยื่น
โอกาสมาให และทนุการศกึษาพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีทีท่ำใหพวกเขาสามารถมโีอกาสทางการศกึษา

ตวัขาพเจากไ็ดมโีอกาสทีจ่ะเลอืกเปนสวนหนึง่ในการหยบิยืน่ความรทูางดาน
วิชาภาษาไทยเพื่อเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหแกนัก
เรียนที่ไมมีสิทธิที่จะเลือกเกิด แตมีสิทธิที่จะเลือกในการศึกษาหาความรูใหตนเองได

นายธนพล ขนุเพชร
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)





โรงเรียนชาวนาความเห็นของนิสิต



นสิติ  นกัศกึษามใิชแตจะศกึษาหาความรภูายในมหาวทิยาลยัเทานัน้  เพราะ
สิ่งที่เราเรียนอยูในทุกวันนี้  เปนเพียงเสี้ยวหนึ่งแหงการใชชีวิตเทานั้น  นิสิตนักศึกษา
นัน้  ถอืวาเปนความหวงัของคนทัง้ชาต ิ ทีจ่ะชวยเหลอื  นำพาประเทศชาตใิหอยไูด  ให
พฒันาไดตอไปในอนาคต  นสิติ  นกัศกึษาตองตระหนกัวา  คาเลาเรยีนของเรานัน้  สวน
หนึง่มาจากภาษขีองคนไทยทัง้ประเทศ  หาไดมาจากผปูกครองของเราเพยีงสวนเดยีว
ไม  จงึตองตระหนกัถงึบญุคณุของคนไทย  ตองตัง้ใจศกึษาเลาเรยีน  เปนคนด ี  และ
ทำประโยชนเพือ่สงัคม  และประเทศชาติ

นสิตินกัศกึษานัน้ปจจบุนันีไ้ดหลงลมืหนาทีท่ีส่ำคญัของตนไป  หนาทีส่ำคญั
อนันีค้อื  การชวยเหลอืสงัคม  ทำประโยชนเพือ่ประเทศชาตไิมวาจะมากหรอืนอย  เปน
คนดขีองสงัคม  ไมสรางปญหาใหแกสงัคม  และเปนแบบอยางทีด่ใีหสมกบัเปนผทูีไ่ด
รบัการศกึษาทีส่งู  นสิติ  นกัศกึษาจะตองไมลมืหนาทีข่องตน

ไดมคีำกลาววา  ประเทศไทยทีแ่ทจรงินัน้ไมไดอยทูีก่รงุเทพฯ  หากอยใูนตาง
จงัหวดั  อยใูนถิน่ทีท่รุกนัดาร  ดงันัน้  นสิติ  นกัศกึษา  จะตองหาทางชวยเหลอื  และ
ทำประโยชนให  ถาหากนสิติ  นกัศกึษาทีท่ำใหสิง่ทีเ่ปนประโยชนแกสงัคม  กจ็ะไดชือ่
วา  เปนผทูีท่ำหนาทีไ่ดอยางดย่ิีง

ผมเปนนสิติคนหนึง่ทีจ่ะชวยเหลอื  และทำประโยชนใหแกบคุคล  และสงัคม
ทีด่อยโอกาสเหลานีอ้ยางเตม็ทีเ่มือ่มโีอกาส  เพราะเปนการทำหนาทีท่ีส่ำคญัของนสิติ
นักศึกษา

นายบรุโชต ิจนัเตม็
คณะมนษุยศาสตร  วชิาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)
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โตขึ้นอยากเปนอะไร
…นกัวาดภาพ  บิก๊เอม็ ป.6
…คณุคร ู นฤมล  คำภาเคน  ป.1
…ทหาร  ตทูแิพง
…นกัฟตุบอล   วฒันา  ซาบ ู ป.1
…หมอ  สมฤทยั  ดาแวน
…นกัวชิาการ  ภานพุงษ  เปยวฒัน  ป.6
…นกักฬีาทมีชาต ิ  ลขิติ  ขวญัยนื
…นกัวทิยาศาสตร  ธรียทุธ  นอยแกว  โย  ป.1

อยากมีเงินกี่บาทถามีเงินจะเอาไปทำอะไร
…อยากมเีงนิ  3  บาทเอาไปซือ้ขนม
…100 บาท ใหพอแมซือ้อาหารกนิ  ยงยทุธ  แสนคำอวน โจ  ป.1
…20 บาท  ไวไปซือ้ของเลนและนัง่ชงิชาสวรรคทีง่านดอกฝาย  วฒันา  ซาบู
บาส  ป.1

อยากไดอะไรจากนายกรัฐมนตรีบาง
…ผาหม  วฒันา  ซาบ ู บาส  ป.1
…เสือ้ผา  ยงยทุธ   แสนคำอวน  โจ  ป.1
…ทำบตัรคนไทย  ตทูแิพง
…อยากไดความดีของนายก





โรงเรียนชาวนา

รูจักรัฐประหารหรือไม
…ไมรู
…ใครทำผิดกฎหมายถูกประหารชีวิต
…บวมตาย

ถาขอพรได  1  ขอ
…ขอใหหนเูรยีนหนงัสอืเกง  นฤมล  ป.1
…ขอใหพระเจาอยหูวัมคีวามสขุ  เกศมณ ี  ปกุโสม
…ขอใหพอแมมคีวามสขุ  มณรีตัน  ยาตอ  ป.2
…ขอใหตดินกักฬีาทมีชาต ิ  สนิชยั อนิทรบรสิทุธิ์
…อยากไดพอแม  เพราะพอแมกำลงัจะไปกรงุเทพฯตองอยกูบัยาย  เมธา  วอีทุยั
…อยากไดบาน
…ใหพี่ๆมาอีก
…ขอใหบานไมยากจน,
…ขอใหทีบ่านมดีอกไม
…ขอหม ู1 ตวั
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⌦⌫ 
   
⌫

(1) ชือ่โครงการ
โครงการนำรอง : ศกึษาเรยีนรกูารสรางฐานขอมลูชมุชนภาคสนาม  เพือ่

เปนแนวทางกำหนดนโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน  โดยมี
กิจกรรมเปนกระบวนการ

(2) หนวยงานรบัผดิชอบ
โครงการมหาวทิยาชมุชน มศว ตรอน เทดิพระเกยีรต ิฯ (บก.9)
คณะมนุษยศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร

(3) ผรูบัผดิชอบโครงการ
ประธานยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคม

(4) หลกัการและเหตผุล
เจตนารมณของโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับปริญญาตรี

(หลักสูตร 5 ป) ก็เพื่อตอบสนอง พรบ.การปฏิรูปการศึกษา และยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ดาน ไดแก  ยุทธศาสตรการฟนฟูศรัทธา
วชิาชพีคร ู ยทุธศาสตรการพฒันาศกัยภาพคร ูและยทุธศาสตรการผลติครแูนวใหม
โดยเฉพาะยุทธศาสตรการผลิตครูแนวใหม  หรือการผลิตครูเกงและมีความ





โรงเรียนชาวนา

สามารถในวิชาชีพ  มีความรอบรูเทาทันกระแสโลก  เปนครูดี มีระบบคิดและ
จติสำนกึตอชวีติ  ชมุชน  สงัคมและสิง่แวดลอม

ซึ่งการจะดำเนินการดังกลาวใหบรรลุผล  จำตองอาศัยกระบวนการหลอ
หลอมเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและการปฏิบัติจริง

โครงการนำรอง : ศกึษาเรยีนรกูารสรางฐานขอมลูชมุชนภาคสนาม  เพือ่
เปนแนวทางกำหนดนโยบายการจดัตัง้มหาวทิยาลยัชมุชน มศว ตรอน (จ.อตุรดติถ)
โดยมีกิจกรรมเปนกระบวนการ  ถือเปนกระบวนการเรียนรูที่ควบคูกับการกระทำ
จริง ที่จะทำใหเกิดการพัฒนาไปสูเจตนารมณที่ตั้งไว

(5) วตัถปุระสงค
5.1 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช  มพีระชนมาย ุครบ  80 พรรษา
5.2 เพื่อศึกษาเรียนรูแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน

ภายใตหลักการการเคารพกฎธรรมชาติ วิถีจริยธรรม ปรัชญาพอเพียง และการ
จัดการที่เนนมนุษยและชุมชนเปนจุดหมาย

5.3 เพื่อสรางกระบวนการจิตอาสาสมัครใหเกิดขึ้นกับนิสิตโครงการผลิต
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป

5.4 เพื่อเผยแพรผลงานการทำกิจกรรมโครงการนำรอง : ศึกษาเรียนรู
การสรางฐานขอมูล ชุมชนภาคสนามตอสาธารณชน

6. จำนวนผูเขารวมโครงการ
6.1  นิสิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (หลักสูตร  5 ป )

คณะศลิปกรรมศาสตรและ คณะมนษุยศาสตร  รวมจำนวน  106  คน
6.2 พระ คร ูและผนูำชมุชน 2 หมบูาน รวมจำนวน  50 คน
6.3 เด็กและเยาวชนโรงเรียน ตชด. บุญธรรม-บุญพริ้ง และโรงเรียน

ตชด.ยอดโพธิท์อง ชัน้ ป.1 – ป.6 รวม 125 คน
6.4  ผบูรหิาร  คณาจารยและขาราชการ จาก มศว รวม  จำนวน  15 คน
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7. กจิกรรมโครงการ
7.1 จดัทำฐานขอมลูชมุชนขัน้พืน้ฐานรวมกบัผนูำชมุบานหวยไผ  และบาน

ภตูาง (นสิติแยกเปน 2 กลมุ  กลมุละ 10 – 15 คน)
7.2 จัดฐานกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสในพื้นที่โรงเรียน

ตชด.ยอดโพธิท์อง 1 และโรงเรยีน ตชด. บญุธรรม – บญุพริง้
7.3 จูงนองสงบานและเยี่ยมบานเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม
7.4 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณและประเมินผล  4 กลุมงาน
7.5 รับฟงปาฐกถา ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค  องคมนตรี (ที่หอง

ประชมุเขือ่นสริกิติิ ์ )
7.6 นสิติ 2 คณะรวมจดัทำตนฉบบัจดัพมิพเอกสารชดุความเปนคนความ

เปนคร ู4
7.7 เปดนิทรรศการโครงการวันครู 16 มกราคม 2550

8. การดำเนินงาน
ครัง้ที ่1 วนัที ่17 – 18 ตลุาคม 2549 สำรวจพืน้ทีเ่ตรยีมความพรอมของ

โครงการ
ครัง้ที ่2 วันที่ 5 – 7 ธนัวาคม 2549  กจิกรรมลงพืน้ทีภ่าคสนาม
ครัง้ที ่3 วนัที ่16  มกราคม 2550  (วนัครู) เปดนทิรรศการโครงการ

9. สถานที่
9.1 บานหวยไผ  ตำบลบอเบี้ย  จังหวัดอุตรดิตถ และโรงเรียน ตชด.

บญุธรรม – บญุพริง้
9.2 บานภตูาง ตำบลบอเบีย้ จงัหวดัอตุรดติถ และโรงเรยีน ตชด. ยอดโพธิ์

ทอง 1





โรงเรียนชาวนา

10. งบประมาณ
งบประมาณ จากโครงการจดัตัง้มหาวทิยาลยัชมุชน มศว ตรอน  จงัหวดั

อุตรดิตถ
10.1 คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ
       จำนวน 2 คนั ๆ ละ 40,000  บาท 80,000 บาท
10.2 คาน้ำมนัเชือ้เพลงิและคาทางดวน  (รถตู) 7,000 บาท
10.3 คาอาหารนสิติ ผบูรหิาร คณาจารย และ
       ขาราชการจาก มศว 3 วนั อตัราวนัละ 200 บาท
       จำนวน 121 คน เปนเงนิ 72,600    บาท
10.4 คาทีพ่กัจำนวน 121 คน
        ระยะเวลา 2 คนื (เหมาจาย)  7,000    บาท
10.5 คาตอบแทนวิทยากร   4,000    บาท
10.6 คาวสัด ุ  เครือ่งเขยีน และอปุกรณ  9,000    บาท
10.7 คาลาง อัดขยายภาพกลองดิจิตอล  5,000    บาท
10.8 คาจดัพมิพหนงัสอืความเปนคน ความเปนคร ู 4
        1000 เลม 98,000    บาท
10.9 คาใชจายในการจัดการนิทรรศการ
        โครงการวนัคร ู16 มกราคม 2550 65,000      บาท

                                                                    รวมเปนเงนิทัง้สิน้          347,600      บาท
 (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน)

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เปนไปตามวัตถุประสงค





นาวสาวรงุทพิย แสงเกตุ
นางสาวกนกวรรณ อุยสุวรรณ

 
     ⌫
⌫   

วนัองัคารที ่ 5  ธนัวาคม  2549
05.30 น. ออกเดนิทางจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร

โดยรถบัส
07.30 น. รับประทานอาหารกลองในรถ
09.00 น. พักที่ จ.นครสวรรค
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.อุตรดิตถ
15.30 น. ถงึโรงเรยีนตชด. ยอดโพธิท์อง 1  และโรงเรยีนตชด. บญุธรรม

บุญพริ้ง
16.00 น. สำรวจพื้นที่ทำกิจกรรม
17.00 น. พักผอน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. รับฟงคำบรรยายสรุปสภาพพื้นที่พอสังเขป  จากครูใหญ

โรงเรียนตชด.  และประชุมทบทวนแผนกิจกรรม
21.00 น. พักผอน

วนัพธุที ่ 6  ธนัวาคม  2549
06.00 น. ตืน่นอน
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. เขาแถวรวมรองเพลงชาติ  สวดมนต  รวมกับนักเรียนและ

ครูโรงเรียน
08.30น. - แยกกลุมทำกิจกรรมหมุนเวียนแตละฐานของนิสิต

คณะมนุษยศาสตร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
- แยกกลุมพบผูนำชุมชนหวยไผและชุมชนภูตาง  เพื่อสราง
ฐานขอมลูชมุชน





โรงเรียนชาวนา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ทำกิจกรรมตอ
16.00 น. พิธีปดกิจกรรม
16.30 น. นิสิตพานักเรียนสงบานและเยี่ยมบานเด็กและเยาวชน

หวยไผและชุมชนภูตาง
18.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. รวมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลกาทำ

กิจกรรมและการบาน(วางแผนเรื่องหนังสือและกิจกรรม
นิทรรศการ)

21.00 น. ชมดวงดาวทอแสงกลางผืนฟาที่ไรควัน
21.30 น. พักผอน

       วนัพฤหสับดทีี ่ 7  ธนัวาคม  2549
06.00 น. ตืน่นอน
06.30 น. ออกเดินทาง
08.30 น. ถึงเขื่อนสิริกิติ์  และรับประทานอาหารเชา
09.00 น. เขารวมรบัฟงปาฐกถา  ฯ พณ ฯ อำพล  เสนาณรงค  องคมนตรี
10.30 น. รับประทานอาหารวาง  และเดินทางกลับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เขารวมงานสัมมนา(ตอ)
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. เดินทางกลับ
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

วนัองัคารที ่ 12  ธนัวาคม  2549
- สงตนฉบับ(ตนฉบับพิสูจนอักษรแลว)
- คณะบรรณาธิการดำเนินการออกแบบและจัดพิมพ
- นดัหมายประชมุรวม

วนัองัคารที ่ 16  มกราคม  2550  (วนัคร)ู
รวมเปดนิทรรศการโครงการ ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ





สทิธเิดช โรหติะสขุ



ชวงที่ผมไดรับโอกาสใหทำหนาที่เปนกองบรรณาธิการวารสาร มศว
ชมุชน และ มศว พลวตั ( ประมาณตนป พ.ศ. 2548 ) ครัง้หนึง่ไดรบัมอบหมายจาก
บรรณาธิการใหไปสัมภาษณพูดคุยกับคุณโสภณ  สุภาพงษ  ซึ่งทานเปนกรรมการ
ผทูรงคณุวฒุ ิสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    บายวนันัน้  ผมไดพดูคยุ ไดซกั
ถามและรับฟงทัศนะหลายดานจากคุณโสภณ  ไมวาจะตอประเด็นดานการศึกษา
มหาวิทยาลัย  สังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ชุมชน  ลวงเลยไปกระทั่งเรื่อง
สถานการณทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและโลก

ยงัจำไดวา  ชวงหนึง่ คณุโสภณ กลาวแสดงทศันะทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งของ
การศกึษา   ผมฟงในวนันัน้ และยงัจำทศันะของคณุโสภณไดจนถงึวนันี ้  ซึง่พอจะ
สรุปใจความ ไดวา

“ วิชามันเปนแคดาบ  แตการศึกษามันเปนกระบวนการเรียนรูดวยจิต
การศึกษามันสอนใหเราใชชีวิตที่มีเสรีภาพ  รูวาแมแตความตายก็เปนธรรมชาติ
เปนปกติ  เพียงแตวากอนตายตางหาก  เราไดพบสิ่งที่ควรจะทำแลวหรือยัง  การ
ศกึษาสอนใหเราไดใชชวีติทีถ่กูตอง   การทีจ่ะสอนเดก็ออกไปแลววดัผล ปจจบุนันี้
เขาวัดผลกันที่คุณภาพภายนอก  ซึ่งผมไมชอบและคิดวาผิด  วัดผลที่วาหนึ่ง ไดกี่
เปอรเซนต  สอง นายจางชอบไหม?  สาม วทิยานพินธเปนภาษาองักฤษหรอืเปลา
สี่ ปริญญาโท  วัดจากสี่ตัวนี้  คุณภาพภายนอก คุณภาพนักศึกษา คือ คุณเปน
ทาส เปนทาสไดดหีรอืเปลา  วดัแคนัน้ใชไหม ? ทีจ่รงินกัศกึษา ตองรวูา บรษิทัทีน่กั
ศึกษาจะไปทำงานใหนั้น  มันไดปลน ไดฆา ไดทำลายสิ่งแวดลอม ทำลายความ
เปนมนุษย โกงหรือเปลา  นักศึกษาควรจะรูสิ่งเหลานี้ตางหาก  เพื่อไปสรางสังคม
ใหมทีม่บีรษิทัคาขายทีด่ ี ไมใชไปรบัใชโจร  รบัใชนกัการเมอืงเลวๆ  กต็องเรยีนรกูอน
จบวาบริษัทไหนเลว ไมใชบริษัทไหนจางแลวเราก็ชม”





ทายเลม

ไดรบัฟงทศันะจากคณุโสภณในวนันัน้  อยางนอยกท็ำใหผมทราบวา มติิ
ของมหาวทิยาลยัหรอืการศกึษา ถาเราไมเขาขางตนเองจนเกนิไป อาจจะพบวา ณ
วนันี ้  สภาวะของความลมสลายในหลายๆดานของสงัคม มหาวทิยาลยัหรอือำนาจ
ของความรกูม็สีวนไมนอยทีท่ำใหโลกตองเผชญิกบัภาวะวกิฤติ   สวนหนึง่ตองยอม
รบัวา เปนเพราะอำนาจของความรทูีเ่รามอบแกบณัฑติ  มไิดถกูนำไปใชเพือ่การชวย
เหลอืหรอืผสานผคูนในสงัคมสวนรวมเสมอไป แตหลายครัง้เปนการใชอำนาจความ
รูที่มีอยูในการตักตวงผลประโยชนใสตนหรือพวกพองในกลุมเล็กๆ โดยใชความรูที่
มีนั้นจัดการหรือจัดระบบระเบียบใหคนในสังคมอีกหลายคนหลายสวนกลายสภาพ
เปนเพียงวัตถุที่ไมสามารถจะเรียกรองสิ่งใดได  ไปฉกฉวยเอาจากเขา จากครอบ
ครัว จากสังคม ชุมชน มาก็ไมนอย  ยังไมรวมถึงตัวของ “ความรู” เอง ซึ่งบางชุด
ความรู ชุดความคิด ที่ยิ่งเรียน ยิ่งรู ก็ยิ่งเพิ่มเติมประสิทธิภาพเชิงอำนาจในการ
จัดการ กดขี่  ปดกั้น คนในสังคมที่ตองเผชิญกับสภาพความแรนแคนเปนจำนวน
มาก

ในที่นี้ หากมองจากทัศนะของคุณโสภณ ที่วา วิชามันเปนแคดาบ ก็นา
จะคดิตอไปไดอกีวา มติขิองวชิากม็ใิชเพยีงแตทีบ่รรจอุยใูนตำรา ตามแคทีม่ผีเูขยีน
บญัญตัไิวเทานัน้ มติขิองวชิาและมติขิองการศกึษา มอียใูนทกุพืน้ที ่มอียใูนทกุบรบิท
มีอยูในทุกความขัดแยงหรือความสอดคลองตองกัน มีอยูถาเราไมเขาขางตนเองวา
เราเปนน้ำทีเ่ตม็แกวแลว  มอียถูาเราตระหนกัเสมอวา       เราเองในหลายๆพืน้ที ่ไม
วาจะทำอยางไร ก็มีบทบาทเปนไดแคเพียง “คนอื่น”  มีอยูถาเราเปน “คนอื่น”ที่มี
ความเคารพตอความหลากหลาย ความแตกตางนัน้อยางเทาเทยีม และมอียถูาเรา
ไมเอาแตทุนมาเปนตัวตั้งในการคิดจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แตเพียงอยางเดียว

ในหนงัสอืความเปนคน ความเปนคร ูทีพ่มิพออกมาบดันีเ้ปนฉบบัที ่4 ดงั
ที่ทานผูอานไดผานพบกับเนื้อหา เรื่องราวตางๆจากกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนและ
กิจกรรมปฏิบัติการฐานความรูทั้งในองคความรูดานศิลปกรรมศาสตรและมนุษย
ศาสตร นั้น  เรา หมายถึงทางคณะผูจัดทำ รวมไปถึง นิสิตในโครงการผลิตครูขั้น
พื้นฐาน (ครู 5 ป) ทุกคน จากคณะศิลปกรรมศาสตรและคณะมนุษยศาสตร ได





สทิธเิดช โรหติะสขุ

พยายามนำเสนอขอมลู ความร ูประสบการณ ทีม่าจากการจดักจิกรรม แมวาจะเปน
การคนควาหรือการจัดกิจกรรมในบทบาทของ “คนอื่น” แตก็พยายามเปนอยางยิ่ง
ที่จะใชกระบวนการในการศึกษา คนควา เรียบเรียง และนำเสนอความรูที่ไดจาก
ชุมชนนั้น ดวยการมองและการปฏิบัติที่เคารพตอมิติที่แตกตางหลากหลายของ
“วชิา” หรอือกีนยัหนึง่คอื “ชมุชน” ทีเ่ราไปทำกจิกรรมและสมัผสัมา ซึง่ในทีน่ีค้อืชมุชน
บานภตูาง และ ชมุชนบานหวยไผ  ตำบลบอเบีย้ อำเภอบานโคก จงัหวดัอตุรดติถ
ผานการทำกิจกรรมดานศิลปะและภาษากับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บุญธรรม-บุญพริ้ง และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ซึ่งแมจะไม
ใชครั้งแรกที่เราไปดำเนินกิจกรรมกับสองโรงเรียนนี้ แตทุกครั้งก็มีความแตกตาง
ความเปลี่ยนแปลงมากมาย  ที่เปลี่ยนไมใชโรงเรียนเปลี่ยน แตคือ “ผูศึกษา”ทุก
คนตางหากที่คอยๆเปดและเปลี่ยนมิติทางความคิดและประสบการณในรูปแบบ
ทางเลือกที่ไมยอมจำนนหรือยึดติดตอตำราเรียนหรือกรอบกำแพงทางความคิดใน
รั้วมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียว

วนัหนึง่กไ็ดแตหวงัเพยีงวา พวกเขา / เธอ จะไมไดเปนเพยีงแค “คน” และ
เปนเพยีงแค “ครู” แตจะบรรจไุปดวย “ความเปนคน” และ “ความเปนครู” ทีผ่สาน
แนบแนนอยใูนตนเอง

เรา หมายถึง คณะผูจัดทำหนังสือความเปนคน ความเปนครู ในที่นี้และ
ตอๆไป หวงัเปนอยางยิง่วา ทานผอูานจะไดรบัประโยชนและความรจูากการทำงาน
ของนสิติในโครงการ คร ู5 ป ไมมากกน็อย

สทิธเิดช  โรหติะสขุ
   ธนัวาคม  2549





โรงเรียนชาวนา


พนัตำรวจตรสีชุาต ิ  หนองหานพทิกัษ  ผบูงัคบักองรอย ตชด.312
กำนนัภานวุฒัน  มาอนุ
ดาบตำรวจยนัต  แกวบญุมา รกัษาการอาจารยใหญโรงเรยีนตำรวจตระวนชายแดนบญุธรรม-
บญุพริง้
วาทีร่อยตำรวจตรวีานชิ  ปนหยวก อาจารยใหญโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง
ศาสตราจารยศรยีา  นยิมธรรม
รองศาสตราจารยพฤทธิ ์ ศภุเศรษฐศริิ
ผชูวยศาสตราจารยพรหมธดิา  แสนคำเครอื
ผชูวยศาสตราจารยบงัอร พารทอง
ผชูวยศาสตราจารยดารณ ีสกัดิศ์ริผิล
ผชูวยศาสตราจารยศริพินัธ ศรวีนัยงค
ผชูวยศาสตราจารยสมเกยีรต ิคทูวกีลุ
อาจารย ดร.กลุยา  กอสวุรรณ
อาจารยพชิญา  สาทรง
อาจารยประพมิพพงศ  วฒันะรตัน
อาจารยภทัราพร  เจรญิรตัน
อาจารยสภุาภกัตร  ปรมาธกิลุ
อาจารยรสนา  มรรษทวี
อาจารยวนดิา  ยาณรกัษา
อาจารยชนดิา  มติรานนัท
อาจารยกรรณกิา  เพชรเหลีย่ม
อาจารยมรกต  อารยีะ

อาจารยพทิกัษ  วฒันวกิยกรรม
อาจารยจารวุรรณ พลอยดวงรตัน
อาจารยพชัน ี โชตกิเสถยีร
อาจารยเรนรูชัต ประสทิธเิกตุ
อาจารยนฤมล พชัรปยะกลุ
อาจารยชนดิา มติรานนัท
อาจารยญาณสิา บรูณะชยัทวี
อาจารยสพุตัรา ทองกลัยา
อาจารยศรินินัท ศรเีนาวรตัน
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