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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                               

เรียนรูอยูรวมชุมชน ร.ร.เล็กท่ีไมยอมจาํนน 
2 ธันวาคม 2550  

 

"ผมจะทําไปจนกวาจะหมดแรง เพราะทุกวันน้ีเด็กไทย
คิดไมเปน ผูใหญไมยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็กๆ รัฐ
เองก็ไมมีพื้นที่แสดงออกใหกับเด็กๆ ไมรูวาพวกเขาจะ
เติบโตขึ้นไปเปนผูใหญไดอยางไร ในเมื่อชุมชนเขาหวง
แหนโรงเรียนของเขา และผมเปนสวนหนึ่งของชมชน ก็
จะอยูรวมกับพวกเขา ชวยสอนใหเด็กๆพวกนี้คิดเปน ทํา
เปน และรูจักวิเคราะหแยกแยะ เปนคนดี รักถิ่นฐาน มี
ความคิดสรางสรรคไปจนกวาชีวิตน้ีจะหาไม" วัชระ เกตุชู 
อายุ 31 ป ครูอาสาโรงเรียนวัดทาสะทอน กลาว  

ร.ร.วัดทาสะทอนอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อยูหางจา
กอ.ชะอวด 7 กิโลเมตร  เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาล 1 ถึง
ช้ันประถมปที่ 6  กอตั้งมาตั้งแตป2502 มีพระอาจารย
บุญฤทธิ์ เจาอาวาสวัดทาสะทอน สอนหนังสือแก
เด็กๆ กระท่ังป พ.ศ.2506 ชาวบานจึงเรี่ยไรเงินกันได

8 พันบาทซือ้ที่ดินเพื่อสรางโรงเรียน และอยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มี
ครูใหญ 1 คนและครูผูสอน 2 คนสอนดวยดีเรื่อยมา   กระท่ังป 2546  คํานึง  ผอม
จีน  ผูบริหารโรงเรียนไดยายไปเปนผูบริหารโรงเรียนบานทุงโปะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเขต 3  จ.นครศรีธรรมราช  จึงสั่งใหผูบริหารโรงเรียนบานศาลาทวดทอง อยูหาง
จากโรงเรียนวัดทาสะทอน 4 กิโลเมตรรักษาการแทน ดูแล 2 โรงเรียนทําใหไมสามารถทํา
หนาที่ไดเต็มที่เด็กมีจํานวนนอยลง  

 ปการศึกษา 2547 ผอ.ศาลาวัดทวดทองจึงยายนักเรียน
และครูที่เหลือทั้งหมดไปเรียนโรงเรียนบานศาลาทวด
ทอง ทําใหนักเรียนตองเดินไปเรียนไกลแลวระหวางทาง
มีบางชวงที่เปนปาปาพรุ ไมมีบานคน เปลี่ยวและ
อันตราย หลังจากยายไปไดไมนาน มีเสียงจาก
ผูปกครองและเด็กวาอยากที่จะยายกลับมาเรียนที่
โรงเรยีนวัดทาสะทอนเหมือนเดิม   

ขาวจากหนังสือพิมพคม ชัด ลึก  ฉบับประจําวันที่  2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550    หนา 15 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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อยางไรก็ตามร.ร.แหงน้ี เปน 1 ใน โรงเรียนขนาดเล็ก 12,828  แหงที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายใหยุบเมื่อป 2549  เน่ืองจากที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน  ไมเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดไว ทําใหจํานวนครูก็ตองลดลงตามไปดวย ไมคุมทุนทางเศรษฐกิจ คุณภาพ
การศึกษาต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ จึงตองถูกยุบ    

ดวยความที่เปนหวงวาเด็กๆจะไมมีที่เรียนตองเดินทางไกล จึงเขารวมกับชาวบาน
กวา 400 ครวัเรือนที่หวงแหนโรงเรียนของบรรพบุรุษ ที่รวมกันกอตั้ง วัชระอดีตนายก
สโมสรนักศกึษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุร)ี ผูเช่ียวชาญการปฏิรูป
และพัฒนารูปแบบการเรียนรู ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในฐานะที่เปนคนทองถิ่น เกิดที่ชุมชนทาสะทอน  จึงเขา
รวมกับ ตัวแทนชุมชนยื่นขอเสนอใหผอ.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช3 ขอเปดทํา
การเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดทาสะทอน ตั้งแต เมื่อวันที่1 มิถุนายน2550  แตไมไดรับ
การตอบรับ กระท่ังผูใหญบานทาสะทอนยื่นหนังสือตอนายก อบต.แจงไปวาจะเปด
โรงเรียนวัดทาสะทอน อบต.ไดทําหนังสือถึงผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช 3 และชุมชนจะเขาไปมีสวนรวมจัดการศึกษากับโรงเรียนกันเองตั้งแตวัน
จันทรที่ 9 ก.ค.2550กระท่ังสํานักเขตพื้นที่ฯอนุมัติและสงครูมาสอน1 คนและบริเวณได
รวมใจกันทอดผาปาสามัคคีนําเงินมาจางครูชวยสอนอีก 2 คนปจจุบัน มีนักเรียน27 คน ครู

5 คน มีนายวินัย ไชยเดช  ที่ยายมาจากโรงเรียนบาน
ดอนทราย อ.จุฬาภรณ  เปนผูอํานวยการ เน่ืองจาก
โรงเรียนเดิมไมมีนักเรียน เมื่อวันที่  24 ก.ค.2550   

ปจจุบันโรงเรียนแหงน้ีมีครูอาสารวม20 คน บางคนมา
จากสหรัฐอเมริกา บางคนมาจากอีสาน จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไปชวยสอน ทุกคนอาศัยอยูและกินกับกับ
ชาวบาน สอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ชุมชนรวมกัน
จัดทําขึ้นมีเน้ือหาครอบคลุม 8 สาระวิชา ตารางเรียนจะ

ปรับเปลี่ยนทุกสัปดาห ลาสุดวันจันทรชวงเชาเด็กๆนักเรียนจะเรียนภาษาไทย
คณิตศาสตร บายเรียนทรัพยากรธรรมชาติปาพรุ   

อังคารเชาเรียนคณิตศาสตร อังกฤษ บายเรียน เกษตรปลอดสารพิษ สอนโดยครูวันดี ขุน
เพ็ชร พุธเชาเรียนภาษาไทยอังกฤษ บายเรียนศิลปกรรมพื้นฐาน พฤหัสเชาเรียน
คณิตศาสตร อังกฤษ บายเรียนสมุนไพรพื้นบานสอนโดยครูลํายอง เกตุชู ศุกรเชาเรียน
สาระเพิ่มเตมิ คือการทําซอสอนโดยครูกรีฑา หวยหอง  และจักสานกระจูดสอนโดยครู
ลํายอง เกตุชู และบายเรียน พุทธศาสนากับชีวิต มีพระจากวัดทาสะทอนและใกลเคียงมา
สอน  

"ผมไมสนหรอกวาตอไปจะยกเลกิคําสั่งยุบโรงเรียนเล็กแตอยางนอยอยากชุมชม
เขมแข็ง ใหโรงเรียนแหงนี้เปนตัวอยางใหกับชุมชนอื่นๆ ที่รักและหวงแหน
โรงเรียนในพื้นถิ่นและเขาไปรวมจัดการศึกษา ทําหลักสตูร และสอนลูกหลานเขา
ใหเติบโตไปกับสิ่งที่มีอยูในทองถิน่ และในอนาคตอาจจะพัฒนาเปดสอนไปถึง
มัธยมดวย เพื่อสอนและปลูกฝงเดก็เหลานี้ใหกลาคิด กลาแสดงออก มีพื้นที่ให
พวกเขาแสดงออกอยางสรางสรรคอยาง
ตอเนือ่ง เปนการพัฒนาขบวนการเรียนรูใหกับพวก
เขาเพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพ" วัชระ กลาว  

เชนเดียวกับ"หวอด-วันชัยพุดทอง " ครู
อาสา วัย 37 ป จากอ.ทาศาลา ที่เคยคร่ําหวอดกับการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็ก ตั้งแตครั้งที่เรียน
คระสังคมศาสตร ที่ มศว สงขลา มาสอนอนุบาล มี
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อยู 7 คน ชาย 2 หญิง 5 คน  หลังจากรุนนองที่เปนคนในพื้นที่ชักชวน ไปพรอมกับการ
เปนเจาหนาที่ศูนยพลเมืองเด็ก เพราะเห็นตรงกันกับ "วัชระ" ที่ตองการพัฒนาการเรียนรู
รูปแบบใหมเนนเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน เรียนรูจากตําราที่มีในธรรมชาติ ไมยึดติด
ตําราวิชาการและการสอนในหองเรียน   

"เชาเรียนวชิาการกับครูที่สพฐ.สงมาบายๆเรียนกับครูชาวบานๆ จากเรียนพรุก็เขา
ปาพรุไปเลย จับปลาไหลก็ตองไปที่ชายทุงเอากันจะจะ จับกันเปนๆ สาดจูดตอง
รูจักตนจูดเสียกอนถึงจะสานเปน เหลานี้คอืภูมิปญญาในพื้นที่มีมีอยูแลว และ
ชาวบานๆในชุมชนคือครูที่ดีของเด็กๆ ทําใหพวกเขามีความสุข วางๆจากการเรียน
เสร็จก็เลนน้ําในคลองนั่นแหละ ถายุบโรงเรียนแลวเด็กๆจะไดซึมซับสิ่งเหลานีจ้าก
ที่ไหน เปนเรื่องที่ชุมชนและรัฐตองตระหนัก" หวอด กลาว   

จะวาไปแลวขณะนี้ชุมชนหลายแหงที่อยูรายลอมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในเปาหมายตอง
ยุบของกระทรวงศึกษาธิการตางเริ่มเคล่ือนไหวหวงแหนโรงเรียนของพวกเขาและเริ่มที่จะ
เขาไปจัดการศึกษากันเองหลายแหงแลว เพราะจริงๆแลวโรงเรียนกับชุมชน มีมิติสัมพนัธ
ที่ลึกซึ้งมากกวาแคพอ แม เอาลูกไปโรงเรียนเทาน้ัน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก หลาย
แหงเปนสัญลักษณของชุมชน เปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน.อณิษฐา พุทธรัตนัง    ท่ี

เรียนที่โรงเรียนแหงน้ีมาตั้งแตอนุบาล1 ปจจุบันอยูป.
5 เน่ืองจากบานอยูใกลกับโรงเรียน จบป.6 แลวไปเรียน
ใน อ.ชะอวด  

"หนูมีความใฝฝนวาหากจบการศึกษาในระดับชั้นที่
สูงๆ และมีเงินเก็บแลวจะกลับมาเปนครูสอนหนังสือ
ที่โรงเรียนแหงนี้เหมือนกับครูชาวบานที่มาชวยทํา
หนาที่ใหความรูแกเด็กๆ   และจะชวยสรางอาคาร
ใหม เพราะอาคารหลังเกาชํารุดมากแลว   อยากให

ผูใหญไดเขามาใหการชวยเหลือดานอาหาร  สื่อการเรยีนการสอนเหมือนกับกลุม
ครูชาวบานที่ไดสละเวลามาทําหนาที่บาง  เพือใหนักเรียนไดรับความรูและไป
สอบแขงขนักับนักเรียนโรงเรียนอืน่ๆ ได" .อณิษฐา กลาว   

 การยุบโรงเรียนออกไปจากชุมชนแหงหนึ่งอาจเพิ่มปญหาใหชาวบานมากมาย ทั้งคาครอง
ชีวิต วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสนิ หรือ เพิ่มปญหาทางสังคม
ใหพวกเขาอีกตางหาก  ถึงเวลาแลวหรือยังที่ภาครัฐจะน่ังสังเคราะหนโยบายการยุบ
โรงเรียนเล็กกันอยางจริงจังวาเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยหรือไม  

 
 

 
 
  


