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ห้องสมุดใต้ถุนบ้ำน 
	 บ้านไม้ใต้ถนุสงู	ท่ามกลางสวนยางพารา 
เลก็ๆ	ในพืน้ทีบ้่านเกาะทงั	ต.นาโหนด	อ.เมอืง	
จ.พัทลุง	เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเด็กๆ	ละแวก
นั้นว่า	 นอกจากจะเป็นบ้านของคุณเตือนใจ	
หรือ	“ป้าป้อม”	ของพวกเขาแล้ว	ที่นี่ยังเป็น
ห้องสมดุทีม่หีนังสือดีๆ 	มากมายให้เลอืกอ่าน
 “ถอดหัวใจของคนเป็นแม่ออกมาคิด 
นะว่า เราอยากสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ ให้
กับลูก อยากให้ลูกได้ท�ากิจกรรมดีๆ กับเรา  
แต่เราคงจะตามลูกไปข้างนอกไม่ได้ทุกที่  
ถ้าอย่างน้ันกท็�าทีบ้่านเถอะ เลยปรบัใต้ถนุบ้าน 

 ภำพของลูกชำยวัยซนก�ำลังนั่งปั้นดินเหนียวอยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันหน้ำบันไดบ้ำน 
เด็กๆ พำกันส่งเสียงหัวเรำะคิกคักสนุกสนำน แม้หน้ำตำจะดูมอมแมมแต่ก็เปี่ยมไปด้วย 
รอยยิ้มแห่งควำมสุข... เป็นภำพที่สร้ำงแรงบันดำลใจส�ำคัญที่ท�ำให้ คุณเตือนใจ ชูอักษร 
หันมำปรับสภำพแวดล้อมในบ้ำนของตัวเองให้เป็นพื้นท่ีสร้ำงสรรค์ส�ำหรับลูกๆ และยัง
ขยำยไปสู่กลุ่มเด็กในชุมชน จนกระทั่งทุกวันนี้กลำยเป็น “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้ำงสุข 
บ้ำนเกำะทัง” ที่ซึ่งหล่อหลอมให้เด็กๆ หลำยต่อหลำยคนได้เติบโตขึ้นมำด้วยควำมรัก 
และควำมสุข

ศนูย์เรยีนรู้ชุมชนสวนสร้ำงสขุบ้ำนเกำะทงั
เปิดพืน้ทีส่ร้ำงสรรค์เยำวชน...สร้ำงควำมสุขให้ชมุชน

ให้เป็นมุมหนังสือเล็กๆ เพราะลูกท้ัง 2 คน
ชอบอ่านหนังสือ ไปไหนมาไหนก็มักจะซื้อ
หนังสือกลับมาฝากลูก เวลามีเด็กๆ มาเล่น
ที่บ้าน ทุกคนก็จะมาเปิดหนังสือของน้อง
ปราย (ลูกชาย) ครั้งหนึ่งเราถามเด็กๆ ว่าเคย
ซื้อหนังสือกันบ้างไหม ค�าตอบคือ ‘ไม่’ เลยมี
ความคดิว่า อยากส่งเสรมิให้เดก็ๆ รกัการอ่าน 
พยายามคิดว่ามีท่ีไหนบ้างท่ีสนใจเรื่องนี้บ้าง 
ก็นึกถึง ‘ศูนย์คุณธรรม’”
	 จากท่ีเคยร่วมงานกับศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 นับตั้งแต่ปี	 2549	 ผ่าน
กิจกรรม “สืบค้นคนท�าดี แผนที่คนดี”	และ 
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งานด้านศาสนาสัมพันธ์	เชื่อมโยงคน	3	วัย	3	
ศาสนา	โดยได้รับการสนบัสนนุจาก	สสส.	ซึง่ทกุ
โครงการมุง่เน้นทีก่ารพฒันาเดก็และเยาวชน
เป็นส�าคัญ	 ท�าให้นอกจากเกิดผลลัพธ์อันดี
จากการท�าโครงการต่างๆ	แล้ว	ยังเกิดความ
สัมพันธ์อันเหนียวแน่น	 ระหว่างคุณเตือนใจ 
และกลุ่มเด็กๆ	 ในพื้นที่อีกด้วย	 ดังนั้นเมื่อ
เกิดแนวคิดในการสร้างห้องสมุดเพื่อรองรับ
กลุ่มเด็กที่มาท�ากิจกรรมที่บ้าน	 คุณเตือนใจ
จึงประสานงานและหารือกับศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 จนกระทั่งเกิดโครงการ	
“ห้องสมดุใต้ถนุบ้าน”	ขึน้ในปี	2553	–	2554
ที่ห้องสมุดใต้ถุนบ้านแห่งนี้	 หนังสือมากมาย
หลายร้อยเล่มจัดเรียงไว้บนชั้นอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย	 แยกตามหมวดหมู่หรือ
ประเภทของหนงัสอือย่างชดัเจน	เด็กๆ	ทกุคน
จึงมีหนังสืออ่านอย่างเพียงพอและสามารถ
เลือกอ่านได้ตามความต้องการ	 ซึ่งหนังสือ
ทุกเล่มได้ผ่านการคัดสรรในด้านเนื้อหาที่
ต ้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ช่วงวัยของเด็กๆ	
	 นอกจากน้ียงัเกดิ	“ห้องสมุดเคลือ่นท่ี” 
ที่ออกไปให้บริการในชุมชนอีกด้วย	 โดยใน
ช่วงวนัหยดุ	เดก็ๆ	ทีม่จีติอาสาจะรวมกลุม่กนั
ไปอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง	 บางคนสายตา
ฝ้าฟางไม่สามารถอ่านหนังสือได้	 บางคน
เป็นผู้ป่วยตดิเตยีง	บางคนเป็นคนด้อยโอกาส
ที่อยู ่ติดบ้าน	 ดังนั้นเมื่อเด็กๆ	 เข้าไปอ่าน

หนังสือให้ฟัง	จึงช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้คลาย 
ความเหงา	เกดิความเพลดิเพลนิ	สร้างรอยยิม้
และความสุข	ทั้งยังเป็นการสานสายใยความ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อแก่แม่เฒ่าและลูกหลาน 
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย	

อ่ำน เรียน กิน เล่น เป็นกำรสร้ำงสุข
	 นอกจากกิจกรรมการอ่านแล้ว	 ที่บ้าน 
ของคุณเตือนใจยังเต็มไปด ้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์มากมายท่ีเปิดโอกาสให้เด็กๆ	 ได้
ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์	 และยังส่งเสริม
ให้พวกเขาได้เรียนรู้วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผ่านการ	“อ่าน	เรียน	กิน	
เล่น”	 ซ่ึงเป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ	
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เช่น	 “หมากหลุม”	 ซึ่งเป็นการละเล่นเกม 
พื้นบ้านทางภาคใต้,	 การท�า	 “พวงมโหตร”	
เครื่องแขวนโบราณท�าจากกระดาษสี	 น�ามา
พับและตัดเป็นรูปต่างๆ	ใช้ในงานมงคล,	การ
ท�าขนมและอาหารพื้นบ้าน,	 การร้อยลูกปัด	
เป็นต้น	
	 คณุเตอืนใจเล่าว่า	“ความรูม้อียูร่อบตวั 
รอบบ้าน มีทั่วชุมชนของเรา เราอยากได้
อยากรู้เร่ืองอะไรก็เดินไปหา ไปคุยไปแลก
เปลี่ยนได้ เช่น เราอยากรู้เรื่องสมุนไพร ก็ไป
หาปราชญ์ชุมชนที่ท�าเรื่องสมุนไพร อยากรู้
เรื่องมโนราห์สื่อพื้นบ้านก็ไปหาศิลปินที่อยู่
ในชมุชน อยากรู้เร่ืองอาหารสขุภาพกช็วนกนั
มาทดลองท�าเลย ความรู้ก็เกิดขึ้นในระหว่าง
ที่เราท�า...”
 “ห้องสมดุใต้ถนุบ้านนัน้กลายเป็นพืน้ที่
เสรีที่เด็กๆ อยากจะท�ากิจกรรมอะไรก็มา  
ใช้พื้นที่นี้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป  
การอ่านหนังสือ การเล่นเกม หรืออาหาร 

การกนิต่างๆ ท่ีนีก่ม็ใีห้ จดุศนูย์รวมของเดก็ใน
ต�าบลนาโหนดคอื ‘บ้านป้าป้อม’ ผูป้กครองเอง 
ถ้าเขารู ้ว ่าลูกๆ มาท่ีบ้านป้าป้อม เขาก็
สบายใจเพราะเขาไว้ใจเรา ดังนั้นสิ่งส�าคัญ
ที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ก็คือ ‘ภาพลักษณ์ 
ที่ดี’ เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ไม่
ก้าวร้าว มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซึ่งเด็กๆ 
เองกต้็องมสีิง่เหล่านีด้้วย เขาจะค่อยๆ ซมึซบั
จากเรา จากการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
ดังนั้นเด็กๆ ที่มาที่นี่ ไม่ใช่มาเล่นสนุกอย่าง
เดียว แต่เขามาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ 
ในตัวของเขาเอง”

ขยำยพื้นที่สร้ำงสรรค์... บ่มเพำะเด็กดี
มีคุณธรรม
	 การส่งเสริมให้เด็กๆ	 มีอิสระในการคิด	
เปิดโอกาสให้ลงมือท�า	และได้แสดงออกตาม
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม	โดย
มีคุณเตือนใจคอยดูแล	 ให้ก�าลังใจ	 และให้ 
ค�าแนะน�าปรึกษา	 ท�าให้เกิด	 “กลุ่มแกนน�า
เด็กและเยาวชนคนรุน่ใหม่”	ซึง่เป็นก�าลงัหลกั
ในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	
	 ในปี	 2555	 หลังจากที่ศูนย์เรียนรู ้ 
สวนสร ้างสุขบ ้านเกาะทังเข ้าร ่วมเป ็น 
ส่วนหนึ่งของภาคีพื้นที่สร้างสรรค์	 หรือที่ 
เรยีกกันว่า	“พืน้ทีน่ี.้..ดจีงั”	โดยสถาบันสือ่เดก็ 
และเยาวชน	(สสย.)	ภายใต้การสนบัสนนุของ	
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สสส.	 คุณเตือนใจและกลุ่มแกนน�าเด็กและ
เยาวชนกข็ยายแนวคิดการสร้างพ้ืนทีก่จิกรรม
สร้างสรรค์สู่ระดบัอ�าเภอ	และจงัหวดั	รวมถงึ
จงัหวดัใกล้เคยีง	ซึง่ได้น�ารปูแบบของกจิกรรม	
“อ่าน	เรียน	กิน	 เล่น	 เป็นการสร้างสุข”	มา
เป็นต้นแบบในการจัดงาน	 จนสามารถสร้าง
เครือข่ายเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	
โดยในปี	2560	มีเครือข่ายรวมกันมากถึง	30	
เครือข่าย
 “มีเด็กที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้
ถึง 4,200 คน และเราสามารถสร้างแกนน�า 
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ได้มากถึง 
1,100 คน ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้เขาได้เรียนรู ้
กระบวนการต่างๆ ในการท�างาน การวางแผน 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เขารู้บทบาท
ของตัวเอง และสามารถประเมินตัวเองได้  
ที่ส�าคัญคือได้เรียนรู้ความเป็น ‘พลเมือง’ มี
จิตสาธารณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง ครอบครัว และสังคม เป็นพลเมือง

ท่ีสามารถสร้าง ’ความเปลี่ยนแปลง’ ท่ีดีให้
เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเขาได้ นี่เป้าหมายที่
อยากเห็น”	คุณเตือนใจกล่าว
	 ป ัจจุบันในจังหวัดพัทลุงก�าลังเกิด
กระแส	“คนเมอืงลงุ	นุง่ผ้าถงุไทย”	เนือ่งจาก
เดก็เยาวชนทีม่าร่วมกจิกรรมพืน้ทีส่ร้างสรรค์	
ได้ใช้ผ้าถุงเป็นสื่อ	 เป็นเครื่องมือสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	 จากย่า	 ยาย	 แม่	 
สู่ลูกสู่หลาน	 ผ้าถุงจึงมีค่ามากกว่าผ้าถุง	 ท่ี
สร้างแรงบันดาลใจให้คนในจังหวัดพัทลุง	
เด็กๆ	 วัยรุ ่นไปจนถึงวัยผู ้ใหญ่หันกลับมา
นุ ่งผ้าถุงกันมากข้ึน	 ไม่เพียงนุ ่งอยู ่ ท่ีบ้าน
เท่านั้น	 แต่นุ่งออกไปไหนมาไหนด้วยความ
ภาคภูมิใจ	 นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของ	 “ความ
เปลี่ยนแปลง”	 เล็กๆ	 ซึ่งเกิดข้ึนจากความ
คิดและการท�าของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้	 
ที่ช่วยกันรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นคุณค่า
และอนุรักษ์ความเป็นไทย	
 
 “ถ้าเราเปิดพื้นท่ีให้เด็กๆ เหล่านี้ได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอสิระ เรา
ก็จะค้นพบสิ่งดีๆ มากมายในตัวของพวกเขา 
ขอเพียงไว้ใจเขาและให้โอกาสเขา แล้วเขาก็
จะเป็นคนที่สังคมเราพึ่งพาได้ในอนาคต...” 
คุณเตือนใจกล่าวทิ้งท้าย




