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เสียสละ และพอเพียงคือทำงรอด
	 สภาพทั่วไปของบ้านดอนนูด	 ต�าบล
ควนขนุน	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพทัลงุ	เป็น
พื้นที่ราบสูงมีลักษณะเป็นดอน	มีต้นไม้เลื้อย
ซึ่งเป็นสมุนไพรหลายชนิด	 มีล�าน�้าเหมาะใน
การท�าการเกษตร	 ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จึง
มีอาชีพท�านา	โดยมีที่ดินท�ากินไม่เกิน	10	ไร่	
ต่อครัวเรือน
	 ทีผ่่านมาเมือ่สภาพเศรษฐกจิและสงัคม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ท�าให้ชาวบ้านดอนนูดทีเ่คย
มนี�า้ใจช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั	กลบัต่างคนต่างอยู	่ 
“ต่อกันติดได้ยาก”	 เมื่อคิดจะท�าอะไรก็ไม่มี
ใครให้ความร่วมมือ	 งานบุญงานกุศลก็มีแต่
คนเฒ่าคนแก่	 คนหนุ่มสาววัยแรงงานไม่ได ้
เข้าร่วม	นานวันเข้าก็เริ่มท�าให้ห่างเหินกันไป

 “ศีลธรรมไม่กลับมำ โลกำจะวินำศ” วำทะของท่ำนพุทธทำสภิกขุท่ีได้กล่ำวไว้นี้  
เป็นควำมจริงแท้มำโดยตลอด ถึงวันนี้ เรำต่ำงเห็นแล้วว่ำหำกโลก ประเทศ ชุมชน 
ขำดคุณธรรม ทุกควำมดีงำมที่ก่อเกิดมำในโลกก็นับวันแต่จะเสื่อมถอยลง 

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนำโรงเรียนใต้ต้นไทร 
(โรงเรียนร่มเงำบุญ)

เสียสละ พอเพียง น�ำสุขสู่ชุมชน

โดยไม่รูต้วั	ท�าให้พดูคยุได้ยาก	เมือ่เกดิปัญหา
ขึ้นในหมู่บ้าน	ก็ท�าให้เกิดรอยร้าวได้ง่าย	
	 ด ้วยลักษณะทางกายภาพ	 อาชีพ
ของชาวบ้าน	 และสภาพสังคมของชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้	ผู้ใหญ่วิรุณ สุขนวล 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า	ตารุณ	หรือ	ผู้เฒ่ารุณ	
ซึง่ปัจจบุนั	อายกุว่า	70	ปี	ท่านเป็นนกัพฒันา
ที่ท�างานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 คนท้ัง
จังหวัดรู้จักท่านเป็นอย่างด	ี ถือเป็นผู้น�าตาม
ธรรมชาติคนส�าคัญในบ้านดอนนูด	 มองว่า	 
“เราต้องอยู ่กันแบบช่วยเหลือกันอย่างพี ่
อย่างน้อง ยดึหลกัความเสยีสละ และเศรษฐกจิ 
พอเพียงมาปรับใช้ เราจึงจะสามารถอยู่รอด 
และรกัษาวฒันธรรมทีด่งีามของชมุชนไว้ได้”
	 ผูใ้หญ่วริณุจงึเริม่ลงมอืผลกัดนักจิกรรม
ต่างๆ	แบบสู้ไม่ถอย	เมื่อแกนน�าหมู่บ้านเห็น
ถึงความตั้งใจจริงในการน�าความเจริญมาสู่
หมู่บ้าน	 และต่างเห็นตรงกันว่าหากไม่ลงมือ
แก้ไข	 ชุมชนก็คงจะแย่ลงทุกวัน	 จึงมีการ
พูดคุยสนทนากันแบบไม่เป็นทางการตาม
ร้านน�้าชา	 ชักชวนชาวบ้านให้ท�าในสิ่งท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ร่วมกันก่อน	 เพื่อสร้าง
ความสามัคคีจากจุดเล็กๆ	 คือ	 การร่วมกัน
สร้างถนนหนทาง	 สร้างสาธารณประโยชน์
ต่างๆ	ขึน้	ทีส่ดุเมือ่ชาวบ้านเหน็ความเอาจรงิ 
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เอาจังในการพัฒนาชุมชนของผู ้ใหญ่วิรุณ
และแกนน�า	 จึงเลือกผู้ใหญ่วิรุณเป็นผู้ใหญ่
บ้าน	 และให้ความร่วมมือช่วยเหลือ	 โดย
ช่วงแรกเป็นการร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 โดย 
ไม่อาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก	
	 เมื่อความสามัคคีเริ่มฟื ้นกลับคืนมา	
โครงการอื่นๆที่คิดท�าร่วมกันก็ค่อยๆ	เกิดขึ้น	
จนท�าให้ชาวบ้านดอนนูดและหมู่บ้านใกล้
เคียงที่เคยต่างคนต่างอยู่	 กลับมามีจิตอาสา	
ร่วมกันท�าสิ่งดีๆ	 ให้เกิดขึ้นในชุมชน	 โดยมี
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร	
(โรงเรียนร่มเงาบุญ)	 เป็นศูนย์กลางในการ
ท�ากิจกรรมและเป็นดั่งศูนย์รวมใจก็ว่าได้	 
จนในภายหลังเมื่อมีโครงการต่างๆ	 เข้ามา	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเสริม
ความเข้มแข็ง	 ผนวกกับความร่วมแรงร่วมใจ
ของชาวบ้านที่นี่	 จึงท�าให้โครงการต่างๆ	
ส�าเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี	

ผูกใจให้ยึดมั่นในคุณค่ำของควำมดี 
	 หากสืบสาวไปในอดีต	 จะพบว่าชุมชน
บ้านดอนนูด	 เป ็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ม ี
ครูบาอาจารย์พระภิกษุที่มีชื่อเสียงมาสร้าง
ความเจริญไว้	 คือ	 หลวงปู่ทวดปะขาว	 ซึ่งมี
อภนิิหารแก่กล้าและเป็นทีเ่คารพศรทัธาของ
คนในแถบน้ี	 แต่มายุคนี้	 ชื่อเสียงของท่าน
เร่ิมเลือนหาย	 ชุมชนแห่งนี้จึงช่วยกันรื้อฟื้น 

ความดีงามท่ีอยู ่คู ่ ชุมชนให้คืนมาอีกครั้ง	 
ด้วยการด�าเนินการให้มีการปั้นรูปหลวงปู่ 
ทวดปะขาวประดิษฐานไว้ท่ีศาลา	 เพื่อเป็น 
สญัลกัษณ์ของความดมีคีณุธรรม	ให้ชาวบ้าน
ได้ระลึกถึงต่อไป	
	 แต่ก่อนที่จะเกิดรูปปั้นหลวงปู่ปะขาว	
ชาวบ้านที่นี่ ได ้ เชิญชวนบุคคลส�าคัญใน 
ท้องถิ่น	 ทั้งพระสงฆ์	 ผู ้ใหญ่บ้าน	 และผู้ที่
เป็นแกนน�าต่างๆ	 มาร่วมหารือกัน	 เพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ที่เป็นความรู้	 และ 
ส่งเสริมคุณธรรมไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	เป็นการร่วมคิด	 
ร่วมสร้าง	เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของดีที่มีอยู่
ในชุมชนร่วมกัน	

ในวิกฤตมีิโอกำส…กำรก่อเกดิศูนย์เรยีนรูฯ้
	 หากกล่าวถึงท่ีมาของศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร(โรงเรียนร่มเงา
บุญ)	 คงต้องเริ่มในปี	 2540	 เมื่อศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดสุวรรณชัย	 ก�าลังจะปิดตัวลง	
เพราะมีเด็กเล็ก	 เพียง	 5	คน	และครูพี่เลี้ยง
เพียง	 2	 คนเท่านั้น	 คุณสมชาย ชุมพาที 
พัฒนาการอ�าเภอควนขนุนสมัยนั้น	 ได้เชิญ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมปรึกษาหารือหาแนวทาง
ในการด�าเนินการรับมือกับวิกฤตินี้	 โดยเชิญ
ท้ังผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านันต�าบลควนขนุน	 ผู้ทรง
คุณวุฒิประจ�าหมู่บ้าน	สุดท้ายผลจากการหา
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แนวทางร่วมกันนี้ผู้ใหญ่วิรุณได้ตัดสินใจมอบ
ที่ดินเพ่ือสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 จ�านวน	
2	 ไร่	 และต่อมามีการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านดอนนูดขึ้น	
	 ภายหลังเมื่อองค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถิน่เข้ามามบีทบาท	ในการบรหิารจดัการ
มากขึ้น	 ตามแนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง	
ชุมชนพ่ึงตนเอง	 จึงได้มีการรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนนูด	 กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านดอนนูดเข้าด้วยกัน	 เพื่อขยายโอกาส 
ในการเรยีนรู	้โอกาสในการพฒันา	และพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน	 พร้อมเปลี่ยนเพิ่มชื่อใหม่
เป็น	 “ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้
ต้นไทร (โรงเรียนร่มเงาบุญ)” 
	 หลังจากนั้นเป ็นต้นมา	 กิจกรรมที่
เกิดขึ้นที่นี่ก็มีความหลากหลาย	 แต่มุ ่งสู  ่
เป้าหมายเดยีวกันคอืเพือ่สร้างสงัคมทีเ่ป็นสขุ	
เช่น	กิจกรรมคน 3 วัย	ที่มาจากสภาพชีวิต
ในปัจจุบันที่ผู้สูงวัยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 ใน
ขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่ก็ค่อยๆ	มีระยะห่าง
ออกไป	 ส่วนคนในวัยท�างานก็มุ่งมั่นกับการ
ท�างาน	 จนไม่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	 จึงมี
การจัดกิจกรรมน�าเด็กไหว้พระสวดมนต์ทุก
วันศุกร์	 เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเล่านิทาน
ให้เด็กฟังก่อนเที่ยงวัน	 รวมทั้งเชิญปราชญ์ 
ชาวบ้าน	 คือ	 คุณยายทับ	 เกิดด�า	 บ้านดอน
ศาลา	 คุณยายมิตร	 มากแสง	 บ้านโคกวา	 
มาร้องเพลงขับกล่อมเด็กนอนก่อนนอน 
กลางวันในทุกวันศุกร์	 และได้ขยายผลต่อให้

ยั่งยืน	ด้วยการบันทึกเสียงในรูปแบบแผ่นซีดี	
ไว้เปิดขับกล่อมเด็กทุกวัน
	 ด้วยเห็นความส�าคัญของคนดีที่จะ
พฒันาชมุชน	ชาวบ้านทีน่ีย่งัได้ช่วยกนัส�ารวจ	
“คนดีศรีดอนนูด”	 ซึ่งเป็นแบบอย่างคนดี
มีคุณธรรม	 เป็นที่ยอมรับนับถือของคนใน
ชุมชน	ด้วยการจัดกิจกรรม	“คนดีศรีดอนนูด	 
เทิดไท้องค์ราชัน”	 5	 ธันวาคม	 จุดเทียนชัย
ถวายพระพร	มอบประกาศเกยีรตคิณุให้คนดี
ศรดีอนนดูเหล่านัน้	ซึง่ได้ด�าเนนิการคดัเลอืก
มาแล้วทั้งสิ้น	36	คน	

ปลูกจิตส�ำนึกเยำวชน ขยำยผลสู่ชุมชน
ใกล้เคียง
	 นอกจากนั้น	 ทางศูนย์เรียนรู ้ฯยังได้
ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการชุมชน	
ชกัชวนโรงเรยีนใกล้เคยีงร่วมด�าเนนิโครงการ
ดูแลแหล่งน�้าล�าคลองและสิ่งแวดล้อม	 มี
การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน	 ให้ความรู ้
เรื่องประโยชน์	 และพิษภัยของขยะมูลฝอย	
ปัจจุบันคุณศฤงคาลว์ ชูศรี	 ซึ่งเป็นผู้ใหญ่
บ้านดอนนูด	 ได้ร ่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ	วิทยาเขตป่าพะยอม	(พัทลุง)	ร่วมท�า
โครงการพืชสมุนไพรใกล้น�้าเพ่ือสุขภาพ 
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และโครงการตรวจคุณภาพน�้าคลองท่า
แนะ และคลองป่าพะยอม	ทั้งสองโครงการ
เป็นการสร้างจิตส�านึก	 และกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชน	 พร้อมผู้น�ารุ่นใหม่	 พัฒนาการ
เรียนรู้ร่วมกัน	 และขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้
เคียง	 นอกจากในต�าบลควนขนุนคือ	 ต�าบล
ปันแต	และต�าบลมะกอกเหนอื	โดยได้รบัการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในปี	 2551-
2553	
 
	 ส่ิงที่น่ายินดีของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้	 คือ	
การได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆ	 ด้าน	
เช่น	 การได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลหนองพ้อ	 
รวมถึงโรงเรียนวัดดอนศาลา	 โรงเรียน 
วัดควนพลี	 โรงเรียนบ้านโคกวา	 โรงเรียน 
ดอนศาลาน�าวิทยา	 ได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคน	 ในแต่ละปี 
เป็นเงินกว่า	80,000	-	100,000	บาท	เพื่อน�า
มาใช้ในการด�าเนินงานต่อไป	
	 หากจะกล่าวถึงความส�าเร็จของ	“ศูนย์
เรียนรู้และพัฒนาโรงเรยีนใต้ต้นไทร	(โรงเรยีน
ร่มเงาบุญ)”	สิ่งที่ค้นพบคือการท�างานที่สอด
ประสานกันเป็นอย่างดีของคนในชุมชนที่มี 
จดุหมายเดยีวกนั	ทีอ่ยากเหน็คุณธรรมความดี 

ที่คนรุ ่นเก่าได้สร้างไว้	 ตกทอดถึงรุ ่นลูก 
รุ่นหลาน	 การมีผู้น�าท่ีเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง
กับการสร้างเสริมคุณธรรม	 มีวิสัยทัศน์และ
น�าพาชมุชนไปสูจ่ดุหมายทีต่ัง้ไว้จนได้รบัการ
ยอมรับด้วยดีจากสังคม	 และยังคงท�างาน
เพื่อชุมชนแม้ในวันนี้จะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ตาม	 นอกจากนี้	 ยังมีการขยายผล 
การด�าเนินงานออกไปสู ่ ชุมชนรอบข้าง	
สร้างเครือข่ายการท�างาน	 พร้อมร่วมมือกัน 
ขับเคลื่อนการท�างานเชิงบูรณาการ

	 เมื่อได้ขึ้นชื่อว ่าเป็นชุมชนหมู ่บ ้าน	 
เราค้นพบว่าไม่สามารถให้ใครเพียงคนเดียว
เป็นฮีโร่	 ท�างานพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความ
สงบสุขได้	 แต่ต้องอาศัยพลังจากชาวบ้าน 
ทุกคนในการสร้างสังคมที่ผาสุกร่วมกัน




