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เรื่อง สะเทื้อน นาคเมือง

รายละเอียด

“ลิเกเป็นเพียงสิ่งที่ดึงคนมาอยูดวยกัน แตสิ่งที่ผมสอนจริงๆ คือการ

สอนการดําเนินชีวิต การอยูในสังคม”  

           เป็นความสรุปที่ “สะเทื้อน นาคเมือง” หรือที่ใครๆ เรียกกันวา “ครูเผ” ครูสอนศิลปะการแสดงพื้นบานที่

ทุมเทชีวิตใหแกเด็กดอยโอกาสไดมีโอกาสที่จะมีขาวกินอิ่ม มีที่อยู มีรายได และมีโอกาสทางการศึกษา แหง

อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจาฟ ามหาจักรี

” โดยผานการพิจารณาใหไดรับรางวัลในระดับ “ครูยิ่งคุณ” ประจําปี 2558 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟ ามหาจัก

รี รวมกับสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสรางการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย สรางคุณประโยชนตอ

การศึกษา

           จากเรื่องราวของชีวิตจริงในหนหลังที่แสนรัดทดของเด็กกําพราขาดพอ เด็กชายสะเทื้อน ที่เรียกไดเต็ม
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ปากเต็มคําวาเป็น “เด็กดอยโอกาส” ขาดแคลนทุกดานรวมทัง้ความอบอุนจากครอบครัว แตไดโอกาสจากครู

แนะแนวโรงเรียนมัธยมใหเขาไปอยูดวยในบานทัง้สงเสียเลีย้งดูจึงเป็นประกายชีวิตและแบบอยางใหเด็กชาย

สะเทื้อนมุงเป าชีวิตไปเป็นครู เพื่อใหโอกาสแกเด็กตามแบบอยางที่ตนเองไดรับมา

           แตเมื่อโชคชะตาพลกิผนัไมอาจเป็นครูไดดงัหวงั ก็พลกิผนัชวีติมาเลนลเิกเป็นสมัมาชพีตามแบบอยางแม

ที่ใชหารายไดสงตนเองเรียนจบอนุปริญญา และระหวางการตระเวนเลนลิเกนัน้เอง จิตวิญญาณแหงความเป็นครู

ก็สวางขึ้นในใจ สะเทื้อน ตลกลิเก ไดชักชวนเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาใหเขามาหัดลิเก ดวยเห็นเป็นหนทาง

แหงรายไดแกเด็กดอยโอกาสเหลานัน้

           หลงัจากนัน้ชื่อ “ครูเผ” ก็เกดิขึ้นในฐานะผูสอนศลิปะการแสดงพื้นบานใหแกเดก็ดอยโอกาส และจากการ

เริม่ตนอยางเลอืนรางก็ชดัเจนมาขึ้นเมื่อครูเผไดเป็น “เจาโผ” หรอืหวัหน าคณะลิเก “คลองขลงุบาํรงุศลิป ” และมา

ปักหลักตัง้ฐานอยูที่อําเภอคลองขลุง เปิดบานรับเด็กเขามากินอยู หัดลิเกไปพรอมๆ กับเรียนรูการใชชีวิต

เป็นการดึงเด็กที่ดอยโอกาส มีปัญหาทางกายภาพ หรือประสบปัญหาชีวิต ใหเขามาอยูในสายตาพรอมทัง้หยิบยื่น

โอกาสใหแกเด็กเหลานัน้เหมือนกับที่ตนเองเคยไดรับมา

            “จากความดอยโอกาสที่เคยเป็นเดก็กาํพรามากอนจงึอยากจะชวยเหลอืเดก็กลมุน้ี จากเดก็ดอยมาเป็นเดก็

ได และจากเด็กได เป็นเด็กที่รูจักให สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ครูตองการใหเด็กได และเด็กก็ไดจริงๆ  นัน่คือ จากเด็กที่

ไมเคยคิดอะไรไดทําอะไรได กลายมาเป็นเด็กที่กลาคิดกลาทํา กลาแสดงออกและกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง ตอหน า

ชุมชนหรือตอหน าบุคคลหลายๆ คน เขาก็อาจเป็นผูนําในวันขางหน าได”

             ครูเผตอบคาํถามของเหตผุลในการทาํงานกบัเดก็มาตลอดชีวิต โดยที่เดก็เหลาน้ีก็เสมอืนคนในครอบครวั

ของครูเป็นเสมือนบทวิเคราะหตนเองไดเดนชัดวา “ปัจจัยแหงความสําเร็จของครูเผก็คือ การใหโอกาสแกเด็กทัง้

ทางตรงและทางออม” โดยใหโอกาสทัง้รายได ที่อยูที่กิน ที่สําคัญคือโอกาสทางการศึกษา รวมถึงสอนแนวทาง

การดําเนินชีวิต มิใชสอนเพียงแตจะใหรองรําเลนลิเกเพื่อเป็นอาชีพเทานัน้

            ในการใชชวีติอยูแบบครอบครวั ครูเผไดนํากระบวนการเรยีนการสอนแบบพี่สอนน องเขามาใชในการสอน

ศิลปะการแสดง ชวยใหเกิดการถายทอดความรูและความผูกพันกันจากรุนสูรุนของผูที่เขามารวมใชชีวิตดวยกัน

ในนามคณะลิเก และนอกจากนัน้ยังสอดแทรกความรูตางๆ ทางประเพณีวัฒนธรรมและการใชชีวิตในสังคมไป

ดวยอยางเป็นธรรมชาติ ตัง้แตพิธีไหวครูไปจนถึงนําคณะนักแสดงออกไปชวยงานในชุมชนในทุกมิติตัง้แตงาน

บวชงานบุญ ไปจนถึงเป็นตัวแทนการแสดงศิลปะพื้นบานในระดับทองถิ่นและจังหวัด หรือแมกระทัง่การสอนให

เด็กชวยกันทําขนมไทยออกขายในชวงเวลาที่ขาดรายไดไมมีงานเขามา

             “แรกๆ พอแมผูปกครองไมเห็นดวยที่เด็กๆ มารวมตัวกันที่โรงลิเกของครูเผ หาวาเป็นแหลงมัว่สุมของ

เด็กติดยา แตหลังจากเวลาผานไป ครูเผก็แสดงใหเห็นวา ครูมีความตัง้ใจจริงที่จะทําใหเด็กๆ มีความ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีจนเป็นที่ยอมรับในหมูบาน”  สิบเอกธนาทิพย มิ่งเมือง ลูกศิษยรุนแรกๆ ของครูเผเลา
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ถึงความหลัง

             “หนูอยูกนัแบบครอบครวัใหญประมาณสามสบิคน มีพอคอืครูเผคนเดยีว ครูเผเหน่ือยกบัพวกเรามาก ทัง้

ที่สอนเราก็ไมไดสตางคเลย พอทุกคนสามารถแสดงลิเกได ก็แบงปันรายไดใหไปดูแลครอบครัวของแตละคน

เหลือนิดหนอยก็เอาไวซื้อกับขาวกินกัน ไมรูวาทําไปทําไม ทัง้ๆ ที่มีคนมาวาวาครูเผเอาเด็กบังหน าหากิน จริงๆ

เด็กๆ ตางหากที่อาศัยครูเผหากิน หนูสงสารครูมาก บางทีก็โมโหแทน แตก็ทําอะไรไมไดนอกจากจะขออยูกับครู

เผ ชวยครูเผตลอดไป”  วาสนา เรืองทิพ ผูอยูกับครูเผในปัจจุบันในฐานะผูดูแลเครื่องแตงกายคณะลิเก และกําลัง

เรียน กศน. ชวยสะทอนภาพของครูเผออกมาใหชัดขึ้น

             แตอยางไรก็ตาม ครูเผก็มีความชดัเจนทีส่ดุในเรื่องภารกจิหลกัของเดก็ในบานนัน่ก็คอื “การศกึษา” ในวนั

ที่ลูกศิษยในบานทอกับคําเยยหยันที่วา ลิเกคณะของครูเผเป็นลิเกไมมีคุณภาพ บนหน าเฟสบุคของครูเผ ก็

ปรากฏขอความพรอมแทกบรรดาลูกศิษยทัง้หลายวา “พวกเธอจําไดไหมวาครูบอกวา…สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เธอจะ

ตองทําตอนน้ีก็คือการเรียนเป็นหลัก สวนการแสดงลิเกเป็นรอง…เราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไมได

เพราะเราไมมีสายเลือดลิเก เพียงแตเราไดมีโอกาสชวยสืบสานก็ดีแลวสําหรับกลุมผูดอยโอกาสอยางพวกเรา ไม

ตองทอนะครับ ถึงแมวาการแสดงลิเกจะไมมีคุณภาพเหมือนกับลิเกดังๆ แตสิ่งสําคัญที่เรามีก็คือคุณภาพชีวิตที่ดี

กวาคนบางคนที่ใชเวลาไปแบบไมมีประโยชน คนที่วาเราชีวิตเขามีคุณภาพเทากับพวกเราหรือไมก็ไมรู สูกันตอ

ไป”ดีชัว่อยูที่ีตัวทํา สูงตํ่าอยูที่เราทําตัว…ไมตองกลัวนะลูก”

             ดวยผลงานเป็นที่ประจกัษ จนไดจากรางวลัากองคกรหนวยงานตาง ๆ มากมาย แมจะเป็นความภมูใิจให

ครูเผกาวตอไปในการชวยเหลือเด็กใหมีโอกาสมากขึ้น แตคงไมเทากับความภูมิใจที่เห็นศิษยของตนรุนแลวรุน

เลากาวหน าไปในสาขาวิชาชีพตางๆ อยางเป็นคนดี ซึ่งทําใหครูเผหายเหน่ือยกับการขวนขวายที่จะชวยกันหาราย

ไดมาจุนเจือบานครอบครัวผูสืบทอดศิลปะพื้นบานที่แมจะไมไดสวยงามยิ่งใหญ แตก็มีความรักความผูกพันที่ครู

เผเรียกวา “บานแหงการเรียนรู” บานที่มีครูเผเป็นพอดูแลลูกๆ ทุกคนเปรียบเสมือนคนครอบครัวเดียวกัน

             “ฝากถึงทุกคนที่มีหัวใจเดียวกันกับครู คืออยากชวยเหลือเด็ก อยากจะทํากิจกรรมในสวนที่เสียสละ

เป็นการอุทิศใหเพื่อประโยชนสวนรวม สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานแบบน้ี ก็คือการให ใหแลวอยาหวังผลอะไร

ทัง้สิน้ ใหทุกอยาง ใหชีวิต ใหเงิน ใหทอง ใหความรู ใหทุกอยาง แตที่สําคัญที่สุดอยาลืม การใหอภัย การใหอภัย

เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ในการที่อยูรวมกันอยางมีความสุข”

            และน่ีคอืคาํทิง้ทายถงึผูรวมอดุมการณของ “ครูเผ” นายสะเทื้อน นาคเมอืง ตลกลเิกผูอทุศิตนใหแกการ

ชวยเหลือเด็กดอยโอกาส.

ภาพโดย : http://www.pmca.or.th/thai/?p=2536

 

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-17 17:44:39 หน า 4

คําสําคัญ : บุคคลสําคัญ

ที่มา : http://www.pmca.or.th/thai/?p=2536

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=622&code_db=610003&code_type=03
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