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คณะทำ�ง�น  

Sisaket Young Active Citizen



คำ�นำ�
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล 
สำ�นักสร้�งเสริมวิถีชีวิตสุขภ�วะ

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ริเริ่ม

โครงก�ร Active Citizen ขึ้นม� เพื่อเป็นกลไกในก�รส่ือส�รเปลี่ยน

จิตสำ�นึกประช�ชนให้เป็นจิตสำ�นึกใหม่ สร้�งคนรุ่นใหม่ที่มีสำ�นึกต่อ 

ส่วนรวม

ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงคนในยุคปัจจุบัน ว่าเป็น Generation ME ที่คิด

แตเ่รือ่งตวัเอง สนใจแตเ่ร่ืองตัวเอง โลกหมนุแวดลอ้มรอบตัวเขาทัง้หมด และ

ตัง้คำาถามว่า คนใน Generation ME นีเ่องท่ีจะเปน็ผูเ้ปลีย่นแปลงโลกทัง้หมด

หรือไม่ ทำาอย่างไรจะนำาความเป็นตัวตนของเขามาใช้ในทางที่สร้างสรรค์  

จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยที่ สสส. คิดว่า ทำาอย่างไรจะเปลี่ยนคนใน 

Generation ME มาเป็นคนใน Generation A หรือ Generation Active หรือ 

Active Citizen จึงตั้งชื่อโครงการนี้ว่า Gen A: Generation Active เพื่อปลุก

กระแสจิตสำานึก ค่านิยมใหม่ให้แก่สังคม หัวใจสำาคัญ คือต้องการเปิดโอกาส 

เปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้จากการทำาโครงการของเขาเองใหม้คีวามย่ังยืน 

ทำาให้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งทักษะ และสำานึกใหม่ฝังอยู่ในเนื้อในตัวจนนำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงระบบได้  

Generation Active นั้น ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ คือ ต้องกระโดด

ลงไปทำางานด้วยตัวเอง (Active) มีจิตสาธารณะ (Public mind) มีความคิด

สรา้งสรรค์ มนีวัตกรรม (Creative) และคดิบวก เชือ่มัน่ในพลงับวกของตัวเอง 

(Positive) และเพ่ือให้เกิด Generation Active วิธีการทำางานหน่ึงของ สสส. คือ

การชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมทำางาน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 

มาพัฒนางานร่วมกัน ร่วมกันสร้างพลเมืองเยาวชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด

สงขลา ศรีสะเกษ น่าน และภูมิภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี                

ราชบุรี และสมุทรสงคราม) โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทำาโครงการที่มาจาก

โจทยใ์นชุมชน ใชโ้ครงการเป็นเคร่ืองมอืในการสร้าง Generation Active เพ่ือ

ให้ทักษะและสำานึกใหม่ที่เป็นสำานึกต่อส่วนรวมเกิดข้ึนและอยู่ในเนื้อในตัว

เยาวชน ซึ่งเป็นการก่อกระบวนการทำางานเชิงลึกกับองค์กรพัฒนาเอกชน 

ในพื้นที่ที่มีบทบาทสร้างการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิด Generation Active 

ในจังหวัด

จากการทำางานในระยะเวลา 1 ป ีสสส. และมูลนธิฯิ จึงตอ้งการถา่ยทอด

แนวคิด วิธีการสร้าง Generation Active เพื่อสื่อสารสร้างการเรียนรู้ สร้าง

แรงบันดาลใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันเป็นกำาลังและร่วมสร้าง 

Generation Active ให้กับประเทศไทยต่อๆ ไป
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คำ�นำ�
รุ่งวิชิต คำางาม
ผู้ประส�นง�น

ศูนย์ประส�นง�นก�รวิจัย 

เพื่อท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ

เดก็และเยาวชนมศีกัยภาพเปน็พลงัสำาคญัในการพฒันาสงัคมชมุชนท้องถิน่ 

เพียงผู้ใหญ่เปิดโอกาส เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ

ของตนเองที่สร้างสรรค์ในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาความรู้ วางแผน ลงมือทำาจริง

บนฐานความรู้ และสรุปบทเรียนจากการลงมือทำาจริง ผ่านการทำาโครงการเพื่อ

ชุมชน (Community Based Project) โดยมีพี่เลี้ยงหรือโค้ช (Coach) ทำาหน้าที่ 

ในการหนนุเสริมจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้ังคำาถาม ชวนคดิ ชวนคยุ ชวนวิเคราะห ์

ชวนสรปุบทเรียน เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถดงึศกัยภาพของตัวเองมาใช้เพือ่พฒันา

ชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษร่วมกัน และเป็นพลังพลเมืองเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Active 

Citizen) ที่มีคุณภาพ เป็นพลังพลเมืองแห่งการต่ืนรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

บนฐานความรู้ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่า “ก�รเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ

ก�รคิดและลงมือทำ�จริงบนฐ�นคว�มรู้”

กระบวนการดำาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษเพ่ือสร้างพลัง

เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 1 ปีท่ีผ่านมา เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมระหว่าง

เด็กเยาวชน พี่เลี้ยงหรือโค้ช ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกระบวนการและข้ัน

ตอนในการปฏิบัติการ 6 ข้ันตอน คือ 1) การพัฒนาข้อเสนอโครงการของกลุ่มแกน

นำาเด็กเยาวชน ชุมชน พี่เลี้ยงในพื้นที่ 2) การศึกษาข้อมูลความรู้ชุมชน 3) การ

เสริมทักษะชีวิตและแรงบันดาลใจในการทำางาน 4) การลงมือทำา/ปฏิบัติการจริง

บนฐานความรู้ 5) การถอดบทเรียน และ 6) การสื่อสารสังคม/เวทีเทศกาลแห่ง

การเรียนรู้ กระบวนการข้ันตอนดังกล่าวเป็นเส้นทางในการสร้างพลังพลเมือง

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนพลเมืองท่ีดี

ศรีสะเกษ คือ สำานึกรักท้องถิ่น สำานึกความเป็นพลเมือง คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้

ใชข้อ้มลูความรูใ้นการทำางาน รู้จักตนเอง มีทักษะการจัดการโครงการ มีการทำางาน

ร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ รู้เท่า

ทันสื่อและเป็นแกนนำาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแผ่นดินเกิดของตนเอง

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนประสบการณ์การ

ดำาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษปีที่ 1 ของโค้ชหรือพี่เลี้ยง 

ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และผลรูปธรรมการดำาเนินโครงการของ

กลุ่มแกนนำาเด็กเยาวชนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 10 โครงการ  

ก่อเกิดองค์ความรู้ บทเรียน ประสบการณ์ และรูปธรรม การดำาเนินโครงการของ

กลุม่แกนนำาเดก็เยาวชน ผา่นกระบวนการคดิเอง ทำาเองในพืน้ทีจ่ริง และชวีติจริง 

ทีม่พีลงัและคณุค่าอย่างยิง่ต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างพลงัพลเมอืง

เยาวชนแหง่การต่ืนรู้ ให้เป็นพลงัสำาคญัในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ และนำาไป

สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม
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ขณะนี้หลายคนพูดว่าอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีความเป็น Active Citizen 

ในมุมมองของมูลนิธิสยามกัมมาจลนั้น  Active Citizen หมายถึง คนที่ใส่ใจ

เรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย และเข้ามามีส่วนร่วม อยากที่จะเห็นสังคมไทย

ดีขึ้น ความสำาคัญก็คือ เขาเหล่านั้นต้องมีความรับผิดชอบกับส่วนรวมรู้สึก

เป็นเดือดเป็นร้อน อยากมีส่วนทำาให้สังคมดีขึ้น และเข้ามาช่วยกันคนละไม้

คนละมือ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มูลนิธิสยามกัมมาจลอยากเห็นคนรุ่นใหม่มี

สำานึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งตรงกับคำาว่า  Active Citizen นั่นเอง

ถามว่า Active Citizen จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การบ่มเพาะให้เกิด Active Citizen เราต้องเปิดพื้นที่และสนับสนุน  

“เปิดพ้ืนท่ี” ในทีน่ีห้มายถงึการเปดิพืน้ทีใ่หเ้ยาวชนไดม้โีอกาสเขา้มาทำางาน

ร่วมกับคนรุ่นปัจจุบัน มีส่วนรับรู้และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทย  

หรือในชุมชนของเขา จังหวัดของเขา ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เรื่องราว

ความเป็นมาเป็นไปของชุมชน ก็จะไม่เข้าใจชุมชนของตนเอง สำานึกความเป็น

พลเมืองก็ไม่เกิด  

ประเด็นสำาคัญคือ เราต้องสนับสนุนให้เขาได้เข้าเรียนรู้เร่ืองราว 

ชุมชนของเขา จังหวัดของเขา และบ้านเมืองของเขา การเปิดโอกาสและ 

การสนับสนุนเช่นนี้ จะทำาให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ค่อยๆ เห็นภาพ จนเกิด 

คว�มเข้�ใจสังคมโดยรวม แล้วเกิดก�รเชื่อมโยงตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของบ้าน ของเมือง ของชุมชนตัวเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะค่อยๆ ปลุกสำ�นึก

และคว�มรู้สึกอย�กเข้�ม�มีส่วนร่วม อย�กเข้�ม�มีส่วนช่วย อย�กเข้�

ม�รับผิดชอบสังคมชุมชนท่ีเข�อ�ศัยอยู่ เราอยากเห็นเด็กไทยมีโอก�ส 

และมีคนทำ�หน้�ที่ให้โอก�สเหล่านี้ในทุกจังหวัด 

โครงก�ร Active Citizen ของมูลนิธิสย�มกัมม�จล ปัจจุบันทำ�ง�น

ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) เป็น

โครงการทีเ่ราเขา้ไปสนบัสนนุองคก์รในจงัหวดัทีส่นใจทำางานแบบเดยีวกบัเรา 

มีความคิดใกล้เคียงกับเรา นั่นคือการลงไปช่วยเยาวชน เปิดโอก�สให้

เส้นท�งสร้�ง 
Young Active Citizen
ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ผู้จัดก�รมูลนิธิสย�มกัมม�จล 

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด 

(มห�ชน)
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เย�วชนได้เรียนรู้โจทย์ชุมชนของตัวเอง แล้วพัฒน�เป็น Community 

Project หรือโครงก�รท่ีเป็นโจทย์ของชุมชน นักเรียน นักศึกษาเขาจะ

รู้เองว่าเขามีความชอบอะไร มีความถนัดอะไร หรือมีความรู้อะไรที่จะ

เขา้มาชว่ยแกป้ญัหาเหลา่นัน้ ด้วยการเขา้ไปพัฒนาโครงการและทำางาน

ร่วมกับชุมชน ซ่ึงก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีจะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้�กับ

พืน้ที ่ผกูคนรุน่ใหมเ่ข�้กบัชมุชน คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งชมุชน และ

สำ�นึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้นต�มไปด้วย โครงก�รเหล่�นี้ในปีหนึ่งๆ 

จะส�ม�รถสร้�งหรือพัฒน� Active Citizen ขึ้นม�ได้หล�ยร้อยคน

การสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากใน 

พืน้ทีน่ัน้ มูลนธิสิยามกมัมาจลมแีนวคดิว่า ถา้นกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ข้าไป

เรยีนรู้เร่ืองของชมุชนในพ้ืนทีตั่วเอง สำานกึความเป็นพลเมืองจะเกิดข้ึน

ได้ง่าย 

“เหมือนเราอยู่บ้าน เราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน อยากจะ

เขา้มาดแูลน้ำาไมใ่หไ้หลทิง้ ปดิไฟทีไ่มจ่ำาเปน็ พฤตกิรรมแบบนีบ้อกอะไร 

มันบอกว่าเรามีสำานึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ทีนี้ในชุมชนเอง 

น้องๆ จะต้องพัฒนาสำานึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งก็

คือชุมชน หรือจังหวัดของเขา นั่นคือความสำาคัญของการที่เราเข้าไป

สนับสนุนเชิงพื้นที่”

การทำางานในลักษณะนี้
จะช่วยผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับพื้นที่ 
ผูกคนรุ่นใหม่เข้ากับชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และสำานึกรักชุมชนก็จะเกิดขึ้น
ตามไปด้วย โครงการเหล่านี้
ในปีหนึ่งๆ จะสามารถสร้าง
หรือพัฒนา Active Citizen
ขึ้นมาได้หลายร้อยคน
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 หล�ยคนบอกว่�อย�กเห็นเด็กไทยสำ�นึกรักบ้�นเกิด 

เข�จะสำ�นึกรักบ้�นเกิดได้ก็ต่อเมื่อเข�รู้สึกว่�เข�เป็น 

“ส่วนหน่ึง” ของบ้�นเกิด แล้วก็เข้�ใจคว�มเป็นม�เป็นไป

ของบ�้นเกิด โครงการนีเ้ราเขา้ไปสนบัสนนุองคก์รในจงัหวดั

ที่สนใจทำางานพัฒนาเยาวชนให้มีสำานึกพลเมือง ด้วยการ

เปดิโอกาสและสนบัสนนุเยาวชนทำาโครงการชมุชน  มูลนธิฯิ 

มีแนวคิดว่าการสนับสนุนองค์กรใดๆ ก็ตามที่จะมาช่วย 

ขับเคลื่อนงาน Active citizen ต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ 

และที่สำาคัญคือตัวองค์กรและเจ้�หน้�ที่ต้องเป็น Active 

Citizen ที่ห่วงใยคว�มเป็นม�เป็นไปของจังหวัด เข�จึง

ลกุขึน้ม�พย�ย�มทีจ่ะสร�้งหรอืพฒัน�คนใหม้จีติสำ�นกึ

คว�มเป็นพลเมือง

แมว้า่องค์กรเหลา่นีจ้ะรูจ้กับา้นของตัวเอง รูจ้กัจังหวัด

ของตัวเองเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เขาขาดคือ ความแข็งแรงทั้ง

ด้านก�รเงินที่จะทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง และขาดกลไกก�ร

ทำ�ง�น เรามองว่าองค์กรที่จะทำางานด้านนี้ได้ คนในพื้นที่

หรือคนในองค์กรนั้นจะต้องอยู่กับองค์กรยาวนานพอที่จะ

พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์กับ

องค์กรของเขา โดยมูลนิธิฯ จะเข้�ไปหนุนเสริมทักษะ

คว�มส�ม�รถในก�รเป็นโค้ช เป็นคนท่ีชี้แนะ และให้

กำ�ลังใจเย�วชนในก�รทำ�ง�น และเผชิญกับปัญห�

เราเชื่อว่า หากต้องการเห็นพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่มี

ทักษะอะไร เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดการ

โครงการและการเงินด้วยความซ่ือสัตย์ มีความเข้าใจชุมชน  

มปีฏสิมัพนัธก์บัผูค้น พีเ่ลีย้งก็ต้องมทีกัษะและคณุสมบตันิัน้

ด้วยเช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุนการเรียนรู้และ

พฒันาทักษะตลอดจนปลกูฝงันสิยัทีด่เีหลา่นัน้ใหเ้กดิขึน้กบั

คนรุน่ใหมไ่ดด้ว้ย บทบ�ททีส่ำ�คญัของพีเ่ลีย้งคอื ก�รสร�้ง

ก�รเรียนรู้และเข้าใจชุมชน กระตุ้นให้เยาวชนมองเห็น 

ความเชือ่มโยงว่าตนเองเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนอย่างไร และ

จะใช้ศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

อย่างไร เป็นขั้นตอนสำาคัญที่จะทำาให้เยาวชนเกิดสำานึกของ

ความเป็นพลเมือง

และท่ีสำาคัญคือก�รทำ�ง�นในลักษณะน้ีคนทำ�ง�นต้อง

เก�ะติดและติดต�มผลอยู่ตลอดเวล� เราพัฒนาคนรุ่นใหม่

ขึ้นมาให้เขามีสำานึกความเป็นพลเมืองแล้ว เมื่อเขาอยากจะ

ทำาอะไรต่อ เราต้องรับรู้ ต้องติดตาม งาน “ฐ�นข้อมูล” ซึ่ง

เปน็งานหลงับา้นกต็อ้งพัฒนาไปดว้ยเช่นกนั  สว่นเรือ่ง “ก�ร

สื่อส�ร” ก็เป็นเรื่องสำาคัญที่องค์กรในพื้นที่ต้องเปิดพื้นที่ให้

เยาวชนไดน้ำาเสนอผลงานใหค้นในพืน้ทีร่บัรู้  ซึง่มลูนธิฯิ และ

องค์กรในพื้นที่ต้องหารือกันเพื่อให้การสร้าง Active citizen 

บรรลเุปา้หมาย แต่เนือ่งจากองคก์รแตล่ะพ้ืนทีจ่ะมคีวามเกง่

และความถนัดแตกต่างกัน องค์กรใดขาดทักษะด้านใดก็

ปรึกษาหารือกัน เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้เข้าไปหนุนเสริมให้ 

องค์กรนั้นๆ เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

เราเชื่อว่า หากต้องการเห็นพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่
มีทักษะอะไร  พี่เลี้ยงก็ต้องมีทักษะและคุณสมบัตินั้น
ด้วยเช่นกัน แล้วก็ต้องสามารถสนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดีเหล่านั้น
ให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วย

8 เยาวชนพลเม ืองด ีศร ีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



การขับเคลือ่นงาน Active citizen มจุีดเร่ิมต้นท่ีจังหวดั

สงขลา โดยมูลนิธิฯ ทำางานร่วมกับสงขลาฟอรั่ม เป็นเวลา 

3 ปี พบว่าโครงการนีไ้ดพั้ฒนาเยาวชนคนรุ่นใหมท่ีม่สีำานกึ

รักบ้านเกิด มีสำานึกความเป็นพลเมืองขึ้นมาหลายร้อยคน 

ขณะท่ีสงขลาฟอร่ัมเองก็มีความเข้มแข็ง เจ้าหน้าท่ีของสงขลา

ฟอร่ัมมีทักษะการทำางานเพ่ิมข้ึน เม่ือเห็นความสำาเร็จเช่นน้ี

มลูนธิฯิ จึงหารอืกบั สสส. นา่จะขยายผลไปในจังหวดัอืน่ๆ 

ด้วย แต่มีข้อแม้คือองค์กรในพ้ืนที่ต้องสนใจกระบวนการ

พฒันาเยาวชน อยากพฒันาทัง้ตวัองค์กรและคนทำางานไป

พร้อมกนั ซึง่การขยายผลไปทีจั่งหวัดนา่น จังหวดัศรีสะเกษ 

และจงัหวดัสมทุรสงคราม (เพชรบรุ ีราชบรุ ีกาญจนบรุ)ี นัน้ 

มูลนิธิฯ พิจารณาแล้วว่าพื้นที่เหล่านั้นมีองค์กรที่ทำางาน

เกีย่วกบัการพฒันาเยาวชนในจงัหวดัอยา่งเขม้ขน้ โดยทาง

มลูนธิิฯ จะทำาหนา้ที ่“เติมเต็ม” ให้องคก์รเหลา่นัน้แข็งแรง

มากขึ้น เพื่อร่วมกันสร้าง Young Active Citizen ที่มีสำานึก

ความเป็นพลเมือง
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นับแต่นี้ต่อไปมั่นใจว่�...ผ้�โซดละเว

จะอยู่คู่กับชุมชนบ้�นแต้พัฒน�ตลอดไป

และตัวเข�เองเมื่อโตขึ้นก็จะทอผ้�เป็น

อ�ชีพเสริม ห�กมีโครงก�รต่อก็อย�ก

ต่อยอดก�รทำ�ง�นโดยทำ�เป็น

พิพิธภัณฑ์ชุมชนให้คว�มรู้เรื่องผ้�

ก�รย้อมสีธรรมช�ติ ผ้�ทอล�ยต่�งๆ

วิธีก�รใช้ผ้�ในโอก�สต่�งๆ ตลอดจน

คว�มรู้อื่นๆ เกี่ยวกับผ้�โซดละเว

ที่ได้จ�กก�รรวบรวมไว้ ทั้งเนื้อห�

รูปภ�พ วิดีโอ ที่พร้อมจะสร้�ง

ก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจต่อไป

บ้�นแต้พฒัน� หมู ่11 ตำ�บลโพธ์ิกระสงัข ์อำ�เภอ

ขุนห�ญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนชาวกวย (ส่วย) ซึ่ง

มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 50 หลังคาเรือน ชาวบ้านที่นี่ 

มอีาชพีหลกัคือ ทำานาและเลีย้งไหม ทอผา้เป็นอาชพีเสริม 

มีวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไหมลายหางกระรอก  

(ฉิโซดละเว) และมีการใช้ผ้าไหมในพิธีกรรมต่างๆ เช่น  

งานบวช งานแต่ง งานศพ หรือใช้ในพิธีกรรมทำาขวัญข้าว 

หอ่พระคมัภรีใ์นเทศกาลเทศนม์หาชาต ิหญงิสาวชาวกวย

ทกุคนตอ้งทอผา้เปน็ และจะทอผา้ไหมโซดละเวเกบ็สะสม

ไว้เป็นเคร่ืองนบ (ผ้าไหว้) ญาติผู้ใหญ่เม่ือแต่งงาน ยามเม่ือ

มงีานบญุประเพณคีนในชุมชนมกัสวมใสผ่า้ไหมออกงาน 

แม้แต่โรงเรียนโพธิ์กระสังข์ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนยังมี 

ฐานการเรียนรู้เร่ืองการเล้ียงไหมไว้ด้วย แต่วันน้ี วัฒนธรรม

ก�รแต่งก�ยแบบโซดละเวเริ่มจ�งห�ยไป เย�วชนคน

รุ่นใหม่ส่วนใหญ่หันไปแต่งตัวต�มสมัยนิยม ไม่สนใจ

เรยีนรูสื้บทอดอ�ชพีเลีย้งไหม ทอผ�้ ทีเ่ปน็ภมูปิญัญ�

ดั้งเดิมของช�วกวยอีกต่อไป 
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ทุมเดิมที่แข็งแกร่ง
กลุม่เยาวชนกอนกวยโซดละเวรวมตวักนัทำากจิกรรม

เพือ่ชมุชนมานานแลว้ ในนามกลุม่เย�วชนอนรุกัษศ์ลิป

วัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน แต่ท่ีผ่านมามักเป็น 

การรวมตัวกันช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมในชุมชน เช่น 

งานศพ งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญประเพณีต่างๆ 

รวมท้ังเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยทุกเย็นเด็กและ

เยาวชนในหมู่บ้านกว่า 30 คน จะไปรวมตัวกันที่บ้าน 

พี่แอ๊ด-สิบเอกวินัย โพธิส�ร เพื่อทำากิจกรรมต่างๆ  

ทั้งเล่นและทำาการบ้าน แล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีอะไรให้ทำา 

“ทำาทุกอย่างทั้งเลี้ยงไหม ทอผ้า ทำาบายศรี ฝึกจับ

ผ้าประดับ เรียนรำา ช่วยกันทำาการบ้าน เล่นเกม” เต๋�- 

อภิช�ติ วันอุบล เล่าถึงกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนก่อนที่

จะทำาโครงก�รดักแด้แตกใหม่ทอรักทอไหมส�ยใย 

(โซดละเว) 

ส่วนพี่แอ๊ดผู้มีบทบาทหลักในการรวบรวมเด็กๆ มา

ทำากจิกรรมเลา่ถงึเบ้ืองหลงัความคดิว่า “ต้องรวมเด็กให้

มาทำากิจกรรม เพราะถา้เดก็ไดใ้ช้เวลาวา่งทำากจิกรรม 

จะสร้างประสบการณ์ให้เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะทำา

วันละนิดวันละหน่อยก็ตาม”

ขณะที่ผู้ใหญ่บ้�นดล-นภดล โพธ์ิกระสังข์ ช่วย

ยืนยันในเรื่องนี้ว่า “ส่วนมากเด็กๆ จะชอบเวลาพี่แอ๊ดมี

กิจกรรม ถ้าแจ้งมาว่าวันนั้นวันนี้ให้ไปช่วยงานท่ีนั่นที่นี่  

แล้วใหม้าฝกึซอ้มทีบ่า้นพีแ่อ๊ด พอ่แม่กจ็ะรู ้ถา้มาอยูบ่า้น

พ่ีแอด๊ไมม่ใีครว่า เพราะพ่ีแอด๊พาทำาในสิง่ทีด่ีๆ  ไมม่อีะไร

เสียหาย”

แต่ในปีนี้การรวมกลุ่มเยาวชนกอนกวยโซดละเวเริ่ม

มีความหมายมากขึ้น เมื่อโครงก�รเย�วชนพลเมืองดี

ศรีสะเกษ ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นกองทุน

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) และมูลนิธิ

สย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)  

เปดิโอกาสใหท้ำาโครงการเพือ่ชุมชน พวกเขาเห็นวา่นีเ่ปน็ 

“โอก�สดี” ที่จะได้รื้อฟื้นและสืบสานการทอผ้าโซดละเว

ใหก้ลบัคนืสูช่มุชนอีกคร้ัง ด้วยตระหนกัถงึความสำาคญัของ

วัฒนธรรมประเพณีการใช้ผ้าไหมของชุมชน จึงคิดทำา
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“การประชุมทีมเป็นกิจกรรมสำาคัญ
อันดับแรกเพื่อสร้างความเข้าใจ 

และแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน  
หลังจากนั้นจึงชี้แจงโครงการต่อชุมชนว่า

เยาวชนจะทำาอะไร อย่างไร
เพื่อบอกกล่าวและขอความร่วมมือ”

โครงก�รดักแด้แตกใหมท่อรกัทอไหมส�ยใย  

(โซดละเว) โดยสมาชกิในทมีประกอบดว้ย เต๋� 

ลม-วิภ� โพธิส�ร อุ-ส�ยสุด� วันอุบล กั้ง- 

ฐิต�นันท์ หงษ์นภวิทย์ และคิด-สุกฤตย�  

ทองมนต์ มีพี่แอ็ดเป็นพี่เลี้ยงชุมชน

เรียนรู้ในชุมชน
ด้วยเป้าหมายท่ีทีมต้ังไว้ว่าจะสืบสาน

กระบวนการทอผา้ไหมโซดละเว เพือ่พฒันาเปน็

ทักษะที่สร้างอาชีพติดตัวได้ และเพื่อให้การ

ทำางานเดินไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนลงมือทำา

โครงการทุกคนจึงต้องทำาความเข้าใจเนื้องานที่

ต้องทำาก่อน การประชุมจึงเป็นกิจกรรมสำาคัญ

อันดับแรกที่ทีมให้ความสำาคัญ เพื่อสร้างความ

เข้าใจและแบ่งบทบาทหนา้ทีร่ะหว่างกนั รวมทัง้

กำาหนดกรอบประเด็นในการศึกษาข้อมูล ซึ่ง 

ทีมมองว่า การจะสืบทอดต่อไปได้นั้น พวกเขา

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และ
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ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ต้ังแต่ลายผ้า  

การย้อมไหม การทอ และการใช้ผ้าไหม  

หลังจากนั้นจึงจัดประชุมชี้แจงโครงการ 

ต่อชุมชนว่า เยาวชนทำาอะไร อย่างไร เพื่อ

บอกกล่าวและขอความร่วมมือจากผู้รู้ใน

ชุมชน 

ในการรวบรวมข้อมลูความรู้ ทมีพากัน

ไปสัมภาษณ์ผู้รู้ซ่ึงก็คือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน 

เรือ่งลายผา้ วิธีการใช้ผา้ไหมหางกระรอกใน

โอกาสต่างๆ และการทอผ้า 

“ก่อนไปเราจะช่วยกันต้ังคำาถามก่อนว่า 

ใคร ทำาอะไร ที่ไหน อย่างไร ระดมสมองกัน

ว่าจะถามเรื่องอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น วันนี้

จะไปเก็บข้อมูลเรื่องการใช้ผ้า ก็ให้แต่ละคน

คิดคำาถาม เช่น ผมยกผ้าผืนหนึ่งขึ้นมาแล้ว

ถามว่า ผ้านี้ใช้ในงานอะไร มีวิธีการทำา

อยา่งไร เปน็การชว่ยสรา้งกรอบคำาถามกอ่น

ลงมือปฏิบัติจริง” พ่ีแอ๊ดเล่าถึงการเตรียม

ความพร้อมให้กับกลุ่มเยาวชน

เม่ือถึงวันสัมภาษณ์ใช่ว่าทีมงานจะตะลุย

ถามเอาความรู้จากผู้รู้อย่างเดียว เต๋าบอกว่า 

เขาและเพื่อนจะเริ่มต้นสัมภาษณ์ด้วยการ

ทักทายสอบถามสารทุกข์สุกดิบก่อน แล้ว

คอ่ยๆ สอบถามไปทลีะขอ้ โดยมเีพือ่นคอย

จดบันทึก ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน 

“ผูรู้้แต่ละทา่นจะใหข้อ้มลูเหมอืนๆ กนั 

แมจ้ะมกีารกำาหนดประเด็นสำาหรับแต่ละคน

ไว้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้เหมือนกัน 

การเก็บข้อมูลจึงทำาได้ไม่ยาก” ลมเล่าถึง

ความร่วมมือที่ได้รับจากผู้รู้

เต๋าเล่าเสริมว่า การไปสัมภาษณ์ 

แต่ละคร้ังไม่ได้มีแค่ทีมงานเท่าน้ัน แต่จะ 

ชวนเด็กๆ ในชุมชนไปเรียนรู้พร้อมกัน 

บรรยากาศในการสมัภาษณจ์งึเหมอืนเดก็ไป

เยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้าน สร้างความแช่มชื่น

ครื้นเครงแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

21เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



เม่ือได้ข้อมูลแล้ว ทีมง�นจัดก�รแยกประเภทข้อมูล

เป็นหมวดหมู่ เช่น ประวัติของผ้า ลายผ้า การทอผ้า  

การใช้ประโยชน์จากผ้าแต่ละประเภท รวมทั้งค่านิยม 

ความเชือ่ของคนในชมุชนชาวกวยในอดตีทีบ่อกว่า ผูห้ญงิ

จะแตง่งานไดต้อ้งทอผา้เป็นกอ่น เพราะตอ้งทอผา้เพือ่ใช้

เป็นเครื่องนบ (ผ้าไหว้) ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย ซึ่งค่านิยมนี้ส่งผล

ให้บ้านทุกหลังที่มีลูกสาวต้องมีกี่ตั้งอยู่ ผู้หญิงในหมู่บ้าน

ทุกคนทอผ้าเป็นและสืบต่อมาจนกลายเป็นอาชีพเสริม

ยามว่างนอกฤดูทำานาในปัจจุบัน 

ปฏิบัติการของทุกช่วงวัย
ก�รได้รู้ข้อมูลทำ�ให้เย�วชนเริ่มตระหนักถึง 

คว�มสำ�คัญของผ้�โซดละเว และก�รได้รับรู้เรื่องร�ว

ของผืนผ้�ทำ�ใหก้�รลงมอืในขัน้ตอนปฏบิตัยิิง่น�่สนใจ 

ม�กขึ้น เพราะทีมเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่การเลี้ยงไหมพันธุ์

สีเหลือง (พันธ์ุนางน้อย) กับสีชมพู (พันธุ์นวลจันทร์) ดูแล

หาใบหม่อนให้ตัวไหมกิน เมื่อพบว่าต้นหม่อนในบริเวณ

ชมุชนไมค่่อยม ีตอ้งขีม่อเตอรไ์ซคไ์ปหาไกล 3-4 กโิลเมตร 

ช่วงแรกของการทำาโครงการน้ีทีมได้ไปขอพันธ์ุต้นหม่อนจาก

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษกว่า 1,000 ต้น 

นำามาปลูกในพื้นที่สาธารณะของชุมชน เช่น โรงเรียน วัด 

แตด่ว้ยความแห้งแลง้ทำาใหป้จัจบุนัมตีน้หมอ่นเหลอืเพยีง 

100 ต้น 

สว่นการเลีย้งไหมก็ไม่ใชง่า่ยๆ งานนีที้มตอ้งเฝา้ดูแล

กันอย่างใกล้ชิด คอยลุ้นกันทุก 10 วันที่ไหมจะลอกคราบ

เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จนไหมสร้างรังดักแด้ จึงจะเก็บมาใส่

กระด้ง ลอกเอาเปลือกไปสาวจนได้เส้นไหม ไหมที่ได้จะ

ถกูเก็บเปน็พวง (ใจ) แลว้นำาไปฟอกใหข้าว นำาไปแกวง่เพือ่

ทำาความสะอาด แล้วนำาไปย้อม ก่อนจะนำาไปทอเป็นผืนผ้า 

โดยกระบวนก�รทกุขัน้ตอนจะมชี�วบ�้นแวะเวยีนกนั

ม�ดูก�รทำ�ง�นของเย�วชน บ�งครั้งที่เย�วชนทำ�ไม่

ถูก ช�วบ้�นก็จะเข้�ม�สอน บรรย�ก�ศก�รเรียนรู้จึง

เป็นไปอย่�งถ้อยทีถ้อยอ�ศัย

“ความรู้เรือ่งการเลีย้งไหมเรากรู้็มาจากคนเฒ่าคนแก ่

ถามไปทีละขั้น ใช้บ้านพี่แอ๊ดเป็นศูนย์รวมในการรวมตัว

ทำากิจกรรม แบ่งหน้าท่ีกันทำางาน บางคนไปเก็บหม่อน 

บางคนก็ให้อาหาร บางคนก็เก็บข้ีไหม เพราะถ้าไม่ทำา 

ความสะอาด มันจะตาย ต้องดูแลทุกวัน หากมีแมลงวัน

มาตอม มาเจาะตัวไหม หรือถ้ามกีลิน่สารเคมมีนัก็จะตาย 

เราตอ้งดแูลไมใ่หแ้มลงวันมาเจาะโดยเอาผา้มาคลุม หรอื

กางมุ้งให้มัน” อุบอกเล่าถึงขั้นตอนการทำางาน

ชว่งปิดเทอมเลก็ นอ้งๆ ช่วยกันเลีย้งไหม 10 กระด้ง 

ได้ไหมมาทั้งหมด 4 ใจ ซึ่งการทอผ้าถุง 1 ผืนต้องใช้ไหม 

2 ใจ

พีแ่อ๊ดเลา่วา่ ทกุกจิกรรมในโครงก�รเข�ออกแบบ

ให้เย�วชนทุกช่วงวัยได้เข้�ม�มีส่วนร่วมด้วย เช่น   

หากเป็นเด็กเล็กเขาจะให้ทำาสิ่งง่ายๆ ท่ีเป็นพื้นฐานก่อน 

แล้วค่อยๆ เพิ่มความยากเข้าไปเรื่อยๆ เช่น ถ้าเป็นน้อง

ชั้นอนุบาลเริ่มจากการแกว่งไหม ถ้าเป็นพี่โตขึ้นมาหน่อย

กท็อผา้ ใครทอลายไหนเปน็กแ็บง่กนัทำา แตบ่�งครัง้ก็ต้อง

กระตุ้นเรื่องวิธีคิด จะมีวิธีฝึกโดยใช้ก�รยกตัวอย่�ง 

เช่น บอกว่�ไม่มีใครทำ�เป็นตั้งแต่เกิด เข�ก็ต้องคิดว่� 

ฉันต้องทำ�ให้ได้ ต้องลงมือทำ�จึงจะเป็น ต้องลองทำ�ก่อน

จึงจะรู้

“ทุกกิจกรรมในโครงการออกแบบให้
เยาวชนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมด้วย เช่น 
หากเป็นเด็กเล็กจะให้ทำาสิ่งง่ายๆ ที่เป็น
พื้นฐานก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความยาก
เข้าไปเรื่อยๆ...บางครั้งก็ต้องกระตุ้นเรื่อง
วิธีคิด จะมีวิธีฝึกโดยการยกตัวอย่าง เช่น 
บอกว่าไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิด เขาก็ต้อง
คิดว่า ฉันต้องทำาให้ ได้ ต้องลงมือทำา
จึงจะเป็น ต้องลองทำาก่อนจึงจะรู้”
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อยา่งไรก็ตาม แมบ้างคนจะทอผา้เป็นอยูแ่ลว้ แต่จะทอไดบ้างลายเท่านัน้ 

เช่น ลมทอโซดละเวและมัดหมี่เป็น อุ กั้ง คิด ทอผ้าโซดละเว ส่วนเต๋าทอลาย

โสร่งกับลายลูกแก้วได้ แต่ลายผ้าด้ังเดิมของชุมชนยังมีอีกมาก เช่น ผ้าไหมมัดหม่ี,  

โสร่ง, ลายลูกแก้ว, ฉิจ์ละเว, ฉิจ์สะนอบ (ผ้ายาวโจงกระเบน), ฉิจ์ปัดท์ก็คือการ 

ทอระหว่างมัดหมี่ผสมโซดละเวคั่นเป็นช่องเป็นช่องไป, ฉิจ์สไบคือ ผ้าขาวม้า, 

สไบเกบ็ คอื ผา้สไบลายลกูแกว้ แตจ่�กก�รสบืคน้ของทีมพบว�่ มลี�ยท่ีต้อง

รีบอนุรักษ์อย่�งเร่งด่วนคือ ล�ยมัดหมี่ ที่เรียกว่� ล�ยงูเหลือม เพร�ะเริ่ม

ห�คนทอเป็นย�กแล้ว

เมื่อถึงช่วงระยะท้ายๆ ของโครงการ ทีมสามารถทอผ้าได้ถึง 11 ผืน มีทั้ง 

ลายโซดละเว ลายลูกแก้ว และโสร่ง เพราะการทอผ้าแต่ละผืนต้องใช้เวลาท้ังวัน

กว่าจะได้ผ้าโซดละเวยาว 2 เมตร กว้าง 70 เซ็นติเมตร ยิ่งถ้าทอลายลูกแก้ว

ต้องใช้เวลาถึง 3 วัน วันนี้ผ้าทั้ง 11 ผืนที่พวกเขาช่วยกันทอยังคงถูกรวบรวมไว้

ด้วยกัน โดยทีมยังไม่คิดจะขายในตอนนี้ เพราะตั้งใจไว้ว่าจะทอสะสมให้ได้

จำานวนมากก่อน จึงจะขายนำาเงินท่ีได้มาเป็นทุนหมุนเวียนลงทุนเล้ียงไหมต่อไป

ย้อมสีธรรมชาติ...เพิ่มคุณค่าผ้าโซดละเว
เม่ือเรียนรู้ผ้าไหมโซดละเวอย่างลึกซ้ึงแล้ว ทีมจึงคิดเพ่ิม “คุณค่�” ให้กับ

ผ้�ไหมโซดละเวด้วยก�ร “ย้อมสีธรรมช�ติ” แทนก�รใช้ “สีเคมี” แม้ว่า 

บ้านแต้พัฒนาจะมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมย้อมสีเคมีมาก่อนก็ตาม แต่พวกเขา

พยายามสร้างทางเลือกใหม่ โดยแสวงหาความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติจาก

เปลอืกไม ้แกน่ไมต้า่งๆ ทีมี่อยูใ่นชมุชน ดว้ยตระหนักว�่สธีรรมช�ติเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ และส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ 

ผ้�ไหมได ้เพร�ะทีผ่�่นๆ ม� มกัมผีูค้นสอบถ�มถงึผ�้ไหมยอ้มสธีรรมช�ติ

อยู่เนืองๆ 
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“เราอยากยอ้มสธีรรมชาติ เพราะรูส้กึวา่ สเีคมมีนัสวย แต่ไมค่อ่ยมคีณุคา่ 

เรารู้ว่าคนในหมู่บ้านเขาย้อมเป็น เราไปถามคนแก่เขาก็บอกว่า ย้อมยังไง  

ตอ้งใสอ่ะไร เรากม็าลองทำาดู ทำาผดิทำาถกูอยูห่ลายคร้ังกว่าจะไดส้ทีีต้่องการ” 

เต๋าเล่าที่มาของแนวคิดการย้อมสีธรรมชาติ

เพราะความรู้เร่ืองสีธรรมชาติถูกลืมเลือนไปบ้างแล้วจากความทรงจำาของ

คนในชมุชน เม่ือทมีคน้คว�้ผ�่นก�รลองผดิลองถกูจนได้คว�มรูพ้รอ้มกบั

จดบันทึกไว้เป็นองค์คว�มรู้ให้คนในชุมชนได้ใช้ง�นต่อไป เช่น ต้นจันเข

ให้สีเหลือง ใบหูกวางให้สีเขียว ครั่งให้สีแดง มะเกลือให้สีดำา เป็นต้น

วันน้ีก�รร้ือฟ้ืนก�รย้อมสีธรรมช�ติของกลุ่มเย�วชนท่ีเคยถูกช�วบ้�น

ตัง้คำ�ถ�มว�่ ทำ�ไปทำ�ไมหล�ยขัน้ตอน ยุง่ย�ก แต่เมือ่ได้เห็นผลง�นของ

เด็กๆ กล�ยเป็นว่�ได้ปลุกกระแสคว�มต้องก�รย้อมสีธรรมช�ติข้ึนในชุมชน 

เพร�ะย่� ย�ย ป้� น้� บ�งคนเริ่มถ�มถึงใบไม้ แก่นไม้ที่ใช้ในก�รย้อมสี

ธรรมช�ติม�กขึ้น 

สืบสานผ้าไหม สืบทอดภูมิปัญญา
ขณะนีแ้ม้รายไดจ้ากการขายผา้ทอจะยังไม่เกดิขึน้ แตพ่ีแ่อด๊หวัเรอืใหญ่

ของกลุ่มบอกว่า รู้สึกพอใจกับก�รเรียนรู้ของกลุ่มเย�วชน ที่มีเด็กๆ เข้�

ม�มีส่วนร่วมเป็นจำ�นวนม�ก และสิ่งที่กลุ่มเย�วชนพัฒน�ขึ้นอย่�งเห็น

ได้ชัดคือ คว�มรับผิดชอบที่มีม�กขึ้น เพร�ะก�รเลี้ยงไหมต้องใส่ใจดูแล

อย่�งละเอียด หรือก�รย้อมสีธรรมช�ติก็มีหล�ยข้ันตอนท่ีต้องทำ�ให้ 

เสร็จในแต่ละวัน แต่ทุกคนก็ตั้งใจรับผิดชอบทำ�จนเสร็จ เพร�ะห�กท้ิง

ไปกล�งคัน ผ้�ที่ย้อมก็จะไม่เสร็จ สีไม่สม่ำ�เสมอ หรือสีไม่ติด อ�จส่งผล

ให้คุณภ�พของผ้�ไหมลดลง

ขณะที่เต๋าเองก็บอกว่า นับแต่นี้ต่อไปเข�มั่นใจว่� ผ้�โซดละเวจะอยู่

คูกั่บชุมชนบ�้นแตพ้ฒัน�ตลอดไป  และตวัเขาเองเมือ่โตข้ึนกจ็ะทอผา้เป็น

อาชีพเสริม หากมีโครงการต่อก็อยากต่อยอดการทำางานโดยทำาเป็นพิพิธภัณฑ์

ชุมชน ท่ีเป็นแหลง่ใหค้วามรูเ้รือ่งผา้ การยอ้มสธีรรมชาติ การทอผา้ลายต่างๆ 

“สิ่งที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดคือความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น เพราะการเลี้ยงไหมต้องใส่ใจ
ดูแลอย่างละเอียด การย้อมสีธรรมชาติก็มีหลายขั้นตอน ที่ต้องทำาให้เสร็จในแต่ละวัน 
แต่ทุกคนก็ตั้งใจรับผิดชอบทำาจนเสร็จสิ้น เพราะหากทิ้งไปกลางคัน ผ้าที่ย้อมก็จะไม่เสร็จ 
สีไม่สม่ำาเสมอ หรือสีไม่ติด อาจส่งผลให้คุณภาพของผ้าไหมลดลง”
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วิธีการใช้ผ้าในโอกาสต่างๆ ตลอดจนความรู้

อื่นๆ เกี่ยวกับผ้าโซดละเวที่ได้จากการ

รวบรวมไว้ทั้งเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ ที่พร้อม

จะสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจต่อไป 

การทำาโครงการแม้จะเป็นภาระงานที่

เพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากภารกิจชีวิต ทั้งเรียน 

ท้ังทำางานบ้าน แต่ทุกคนบอกว่า รู้สึกสนุก

และภูมิใจกับการทำางานนี้

“ที่โรงเรียนก็ต้องเรียน ไหนจะต้องทำา

โครงการนี้ งานบ้านอีก เหนื่อยก็เหนื่อยแต่

ต้องทำา เพราะมันสนุกด้วย มีความภูมิใจว่า

เราสามารถทำาได้  จริงๆ เราไม่ทำาก็ได้ แต่ทำา

แล้วมีคนชมก็ภูมิใจ อยากทำาต่อไปเร่ือยๆ 

เช่น เวลาเราไปเดินห้างใส่ผ้าโสร่งไป คนก็

มองว่า เรามาจากไหน เราก็ไม่อายนะ ใส่โสร่ง

มีคุณค่ามากกว่าใส่กางเกงยีนส์ เคยนุ่งผ้าโสร่ง

ไปเท่ียววหิารหลวงพ่อโต เขาพนมรุ้ง มคีนมา

ขอยืมใส่ถ่ายรูป เขาถามด้วยว่า มาจากไหน” 

เต๋าสะท้อนความภาคภูมิใจในผลงาน

คว�มภ�คภูมิใจของทีมย่ิงปร�กฏชัด 

เมื่อเห็นผลง�นของตนเองท่ีเคยโชว์ไว้ใน

เฟสบุ๊คของกลุ่มถูกแชร์รูปภ�พไปใช้ใน

เว็บไซต ์“ผ้�พืน้เมอืงของศรสีะเกษ” สร�้ง

ชื่อเสียงให้กับกลุ่ม จนมีออเดอร์สั่งผ้� 

โซดละเวยอ้มสธีรรมช�ติ แต่กลุม่เย�วชน

ยงัไมม่ัน่ใจว�่จะส�ม�รถผลติสนิค�้ไดท้นั

จึงต้องปฏิเสธไปก่อน

วันท่ีจัดงาน “ตะโปนจลองจ์โซดละเว 

ส�นสัมพันธ์บนผืนผ้�” ซึ่งเป็นกิจกรรม

ส่ือส�รเพ่ือสร้�งก�รเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรม 

ในวิถีชุมชนช�วกวย และกระบวนก�รทอผ้� 

โซดละเวใหก้บัผูน้ำาทอ้งถิน่ คนในชมุชน และ

ผูส้นใจรับรู้ เป็นอีกวันหนึง่ทีพิ่สจูนศ์กัยภาพ

ของเยาวชนให้คนในชุมชมได้เห็น เพราะ 

การออกแบบงาน การจัดนทิรรศการความรู ้

เชิญผู้รู้ในชุมชนร่วมสาธิตการทอผ้า จัดทำา

สือ่แผน่พับ การนำาเสนอกระบวนการทำางาน 

การประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ
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การแสดง ล้วนเป็นผลงานของเยาวชน จากงานที่คิดกันว่าเป็นงานเล็กๆ  

กลายเปน็งานใหญท่ีง่ดงาม มีตวัแทนนายอำาเภอ ผูน้ำาท้องถิน่ เขา้รว่มงานอยา่ง

อุ่นหนาฝาคั่ง จนได้รับเสียงชื่นชมและเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ในชุมชนได้

“ตอนเขามาบอกว่าจะทำาโครงการ กรรมการบอกวา่ถา้จะทำาตอ้งทำาจรงิจงั 

ทำาให้เป็น ไม่ทำาทิ้งๆ ขว้างๆ จะเสียช่ือหมู่บ้านไปด้วย ทีแรกก็ไม่เชื่อว่าจะ 

ทำาสำาเร็จ เพราะต้ังแต่โตมา ไม่เคยเห็นเด็กกลุ่มไหนทำาได้เลย แต่เด็กกลุ่มน้ี

ทำาได้สำาเร็จ แรกๆ เด็กเขาไปรวมตัวทำากันจนดึกด่ืนก็แอบไปดูเหมือนกัน 

กลัวว่าเขาจะทำาอะไรไม่ดีหรือเปล่า เพราะชุมชนมีเรื่องยาเสพติดระบาด 

พอเด็กๆ มาทำาผ้าไหม ยาเสพติดก็หายไป แต่ก่อนเด็กมั่วสุม ขับรถออก

นอกหมู่บ้าน ตอนนี้พอเลิกเรียน กินข้าวเสร็จ ก็ไปเรียนรู้การทอผ้า ตอนนี้เรา

ก็จะเริ่มมองเขาใหม่แล้ว” วรวุฒิ ศรีทองธนเดช กรรมก�รหมู่บ้�น บอกเล่า

ความรู้สึกต่อเยาวชนที่เปลี่ยนไป

ผู้ใหญ่ดลก็ช่วยยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนในสายตาของ

ผู้ใหญ่บ้านอย่างปล้ืมใจวา่ “ไดร้บัคำาชืน่ชมตลอดว่า เยาวชนมคีวามเปน็ทมี และ

เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่งกายดี ชุมชนอื่นๆ เขาจะชมเด็กบ้านนี้ เพราะ 

ส่วนมากงานบุญ งานศพ เด็กก็จะไปช่วยตลอด ไปเสิร์ฟน้ำา ไปเป็นเจ้าภาพ 

งานสวดอภิธรรม เขาแต่งชุดพื้นบ้านที่ทำากันเองไป”

ส่วนเยาวชนเองก็มองว่า การทำาโครงการเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามาก 

อุบอกว่า “ทำาตรงนี้ได้เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ เหมือนกับว่า เราทำางาน

เราต้องมีการวางแผนการทำางานก่อน” 

“ไม่เคยเห็นเด็กกลุ่มไหน
ทำาได้เลย แต่เด็กกลุ่มนี้
ทำาได้สำาเร็จ แรกๆ เด็กเขา
ไปรวมตัวทำากันจนดึกดื่น
ก็แอบไปดูเหมือนกัน
กลัวว่าเขาจะทำาอะไร
ไม่ดีหรือเปล่า เพราะ
ชุมชนมียาเสพติดระบาด
พอเด็กๆ มาทำาผ้าไหม
ยาเสพติดก็หายไป”
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สว่นลมมองวา่ การทำางานทำาใหเ้กดิความ

สามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ซึ่งคว�มส�มัคคีที่เกิดขึ้นกล�ยเป็นจุดแข็ง 

ในก�รทำ�ง�นของทีม แม้ว่�จะมีปัญห�บ้�ง

เรื่องเวล�ว่�งที่ไม่ตรงกัน แต่ทุกคนก็ผ่�น 

ม�ได้ 

“เรื่องไหนท่ีไม่รู้ก็ปรึกษาพี่แอ๊ดได้ สิ่งที่ 

พีแ่อด๊สอนไมว่า่จะเปน็การรำา ทำาบายศรี จับผา้ 

วิธีคดิ การวางตวั ตอนนีพ้วกเราทำาเปน็ทุกอยา่ง 

สามารถรับงานทำาบายศรี ประดับผ้า เป็นรายได้

เสริมได้สบาย”

ขณะที่พี่แอ๊ดบอกว่า ต่อไปแม้ว่าจะไม่มี

โครงการนี้ แต่หากเขายังอยู่ในชุมชนก็จะทำา 

ต่อไป ยอมรับว่าโครงก�รนี้ทำ�ให้เด็กรุ่นใหม่

หันกลับม�ร่วมเรียนรู้สืบทอดก�รทอผ้�ไหม

เพิ่มขึ้น ที่สำ�คัญคือโครงก�รนี้ทำ�ให้กลุ่ม

เย�วชนมีแรงบันด�ลใจม�กข้ึนในก�รสืบทอด 

ทำ�ให้เย�วชนชินกับก�รทำ�ง�นและใช้เวล�ว่�ง

ให้เป็นประโยชน์ ไม่ได้ไปเล�ะเล่น (เท่ียวเล่น) 

เถลไถลที่ไหน แต่ก็ยังมีข้อที่แอบห่วงกังวล

เลก็ๆ เรือ่งโซเชยีลมีเดียมากทีส่ดุ จนตอ้งเตอืน

และสอนว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไร 

วันนี้ เสียงกี่ทอผ้ายังคงดังก้องอยู่ใน

มุมโน้น มุมนี้ของชุมชนบ้านแต้พัฒนา กลุ่ม

เยาวชนได้พิสูจน์ตนเองผ่านความอุตสาหะ 

ฝึกฝนจนทอผ้าไหมได้เป็นผืน รังสรรค์ส่ิงใหม่

จากการร้ือฟื้นกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 

กลายเป็นการปลุกกระแสให้คนในชุมชน 

หันกลบัมาสนใจการย้อมสธีรรมชาติมากข้ึน  

ที่สำาคัญคือ โครงการนี้ได้สานสัมพันธ์คนใน

ชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล 

และร่วมจัดงาน “ต�มรอยโซดละเว” ซึ่ง

เปน็การเผยแพรอ่ตัลกัษณ ์คณุคา่ วฒันธรรม

ชาติพันธุ์กวยผ่านการแต่งกายและพิธีกรรม

ชุมชน เช่น การรำาไหว้ครู การรำาแม่มด 

ผลลัพธ์จ�กก�รทำ�ง�นของเย�วชน

ไดส้ร�้งคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งวยัทีร่อ้ยรดั

ด่ังเสน้ไหมท่ีถูกทอถกัเป็นผนืผ�้ จนสร�้ง

คว�มเช่ือม่ันให้กับผู้ใหญ่ว่� พวกเข�เป็น 

กลุ่มคนคุณภ�พท่ีส�ม�รถฝ�กอน�คตของ

ชุมชนไว้ในกำ�มือได้อย่�งว�งใจ
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การใช้ผ้าไหมลายหางกระรอก
ในพิธีต่างๆ

ฉิจ์สะนอบจ์ 

ฉิจ์ละเว

ฉิจ์โทรงจ์

ฉิจ์ปัดท์ 

• ง�นบวช นาคจะนุง่ฉจิส์ะนอบจ ์(ผ้าไหมหางกระรอกยาวโจงกระเบน) เขา้พธิี

อุปสมบท

• พิธีแต่งง�น เจ้าสาวนุ่งฉิจ์ละเว (ซ่ินไหมเข็นควบ) เจ้าบ่าวนุ่งฉิจ์สะนอบ (ผ้าไหม

หางกระรอกยาวโจงกระเบน) และใช้ผ้าทอเป็นเครื่องไหว้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย 

ไม่ว่าจะเป็น ฉิจ์ละเว (ซิ่นไหมเข็นควบ) ฉิจ์สะนอบจ์ (ผ้าไหมหางกระรอกยาว 

โจงกระเบน) ฉิจ์โทรงจ์ (ผ้าโสร่งไหม) ฉิจ์ปัดท์ (ผ้าไหมมัดหม่ีค่ันโซดละเว)  

ชาวกวยถือเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญ โดยเฉพาะฉิจ์ละเว (ซิ่นไหมเข็นควบ) จะต้อง

ต่อเชิงทั้งสองด้านบนและล่าง เชิงด้านล่างเรียกว่า บูลจ์บูลจ์ (เชิงไหมมัดหมี่)  

มีความกว้าง 12 เซนติเมตร เสลิก (ไหมยกมุกลายข้าวหลามตัด) มีความกว้าง 

3 เซนติเมตร ปลอจ์ฉิจ์ หัวเชิงด้านบน ทอด้วยการยกขิดลายก้างปลา ลายดอก

หมาก ลายโคมห้า ซึ่งในอดีตผ้าฉิจ์ละเวไม่กว้างมากนัก จึงต่อเชิงด้านบนและ

ล่างให้มีความกว้างมากพอสำาหรับการนุ่ง

• พิธีกรรมเกลน�งออ (รำ�แม่มด) เป็นเคร่ืองสมมา (ไหว้) แถน (เทวดาประจำาตัว

หรือประจำาตระกูล) ผู้รำาจะสวมฉิจ์ละเว (ซิ่นไหมเข็นควบ) ฉิจ์สะนอบจ์ (ผ้าไหม

หางกระรอกยาวโจงกระเบน) ฉจิโ์ทรงจ์ (ผ้าโสรง่ไหม) ฉจิป์ดัท ์(ผา้ไหมมดัหมีค่ัน่

โซดละเว)

• ง�นอวมงคล (ง�นศพ) ใช้ฉิจ์สะนอบจ์ (ผ้าไหมหางกระรอกยาวโจงกระเบน) 

ในการคลุมโรงศพ เช่ือกันว่าเพ่ือให้ผู้ท่ีล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์และมีผ้าผ่อนที่ดีใช้

ในโลกหน้า

• บุญเทศน์มห�ช�ติ (บุญผะเหวด) ใช้ผ้าโซดละเวทุกประเภทในการห่อ 

พระคัมภีร์

• ประเพณีต่�งๆ เช่น ส�รทเดือนสิบ ใช้ฉิจ์ละเว (ซ่ินไหมเข็นควบ) ฉิจ์สะนอบจ์  

(ผ้าไหมหางกระรอกยาวโจงกระเบน) ฉิจ์โทรงจ์ (ผ้าโสร่งไหม) ฉิจ์ปัดท์ (ผ้าไหม

มัดหมี่คั่นโซดละเว) เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ได้ใส่ผ้าใหม่ๆ

• พิธีเรียกขวัญ (กะเยือละว�ย) ใช้ฉิจ์ละเว (ซ่ินไหมเข็นควบ) ฉิจ์สะนอบจ์  

(ผ้าไหมหางกระรอกยาวโจงกระเบน) ฉิจ์โทรงจ์ (ผ้าโสร่งไหม) ฉิจ์ปัดท์ (ผ้าไหม

มัดหม่ีค่ันโซดละเว) เซ่นเทวดารักษาประจำาตัวผู้ป่วย เพ่ือให้มาอยู่เหมือนดั้งเดิม

• พธิสีูข่วญัข�้ว (โซดทรอจ)์ ใชฉ้จิล์ะเว (ซิน่ไหมเขน็ควบ) ฉจิส์ะนอบจ ์(ผา้ไหม

หางกระรอกยาวโจงกระเบน) ฉจิโ์ทรงจ์ (ผ้าโสรง่ไหม) ฉจิป์ดัท ์(ผา้ไหมมดัหมีค่ัน่

โซดละเว) เซ่นไหว้พระแม่โพสพ เพื่อปกปักรักษาและให้ข้าวน้ำาบริบูรณ์
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โครงการดักแด้แตกใหม่
ทอรักทอไหมสายใย (โซดละเว)
.........................

พี่เลี้ยงชุมชน

สิบเอกวินัย โพธิสาร

ทีมทำ�ง�น

อภิชาติ วันอุบล

วิภา โพธิสาร 

สายสุดา วันอุบล

ฐิตานันท์ หงษ์นภวิทย์

สุกฤตยา ทองมนต์
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สืบส�นสำ�เนียง 
“เสียง” ชาวกูย
โครงการสืบสานภูมิปัญญาการละเล่นดนตรีพื้นบ้านชาวกูย
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เวล�ผู้สูงอ�ยุเล่นดนตรีต้อนรับ

ผู้เข้�ร่วมอบรม พวกเร�ก็แค่มอง 

หรือรำ�ต�มเฉยๆ พอม�เริ่มทำ�

โครงก�รนี้ เร�ต้องรู้ที่ม� ต้องรู้ว่�

ทำ�อย่�งไรจึงจะเล่นได้ เร�ก็ต้อง

แกะตัวโน้ต สำ�หรับพวกเร�มัน 

ย�กม�ก ต้องใช้คว�มพย�ย�ม 

...ทุกคนต่�งตั้งใจที่จะทำ�ให้สำ�เร็จ 

เพร�ะถือเป็นครั้งแรกของชุมชนที ่

มีก�รรวบรวมองค์คว�มรู้เกี่ยวกับ

ดนตรีพื้นบ้�นให้เป็นระบบ และ 

ง่�ยต่อก�รส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป

บ้�นรงระ หมู่บ้�นช�ติพันธุ์กูย ตำ�บลตูม อำ�เภอ

ปร�งค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มี

ประชากรอาศยัอยู่เพียง 48 หลงัคาเรือน มดีนตรีพ้ืนบ้าน

เป็นภูมิปัญญาล้ำาค่าของชุมชน แต่ของล้ำาค่านี้อยู่ในมือ

ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ที่ทยอยจากไปทีละคนสองคน  

คนรุ่นใหม่จึงมิอาจอยู่เฉย พวกเขาคิดที่จะเรียนรู้และ

สืบสานภูมิปัญญาการละเล่นดนตรีพื้นบ้านของชาวกูยไว้

ก่อนจะเลือนหายไป...

 

สืบค้นก่อนสืบสาน
ต่�ย-สุกัญญ� แสงม�ศ เล่าว่า ดนตรีพ้ืนบ้าน 

ชาวกูย เป็นสำาเนียงเฉพาะถิ่นที่สะท้อนทั้งความสุข  

ความรื่นเริง ปัจจุบันชาวบ้านรงระยังคงมีการเล่นดนตรี

พื้นบ้านอยู่บ้างในงานมงคล งานบุญ หรือในโอกาสที่มี

แขกบ้านแขกเมอืงมาเย่ียมเยือน  แต่ปัจจุบันเหลอืคนเลน่

เป็นอยู่ไม่มากแล้ว เธอและเพ่ือนๆ ซึ่งประกอบด้วย  
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อวย-เจนจิร� แสงม�ศ นุ่น-สุภ�พร พันโนฤทธิ์ กิ๊ฟ- 

ศิริพร สงพิมพ์ ขวัญ-ม�ลินี มวีช�ติ และเพชร-วงศ์เพชร 

ชัยวิเศษ จึงรวมตัวกันทำ�โครงก�รสืบส�นภูมิปัญญ�

ก�รละเลน่ดนตรพีืน้บ�้นช�วกยูข้ึน ดว้ยการจดักจิกรรม

สง่เสรมิใหเ้ยาวชนในหมูบ่า้นไดม้โีอกาสเรยีนรูแ้ละสืบสาน

ภูมิปัญญาการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้านของชาวกูย ถือเป็นการ 

“เปิดพื้นที่” การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้เยาวชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น 

เป้�หม�ยของโครงก�รน้ีมี 2 ส่วนคือ ก�รสืบค้น

ประวัติชีวิตครูภูมิปัญญ� และก�รสืบค้นคว�มรู้เก่ียวกับ

ดนตรีพ้ืนบ้�น ซึ่งทีมวางแผนการทำางานไว้คือ เร่ิมต้น 

ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของ

โครงการและวิธีการดำาเนินโครงการ เพ่ือขอความร่วมมือ

คนในชุมชนให้ช่วยสนับสนุน ทำาพิธีไหว้ครูภูมิปัญญา

ดนตรีพื้นบ้าน เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในฐานะ

ที่จะขอเป็นศิษย์ ก่อนที่เยาวชนจะช่วยกันสืบประวัติชีวิต

ครูภูมปัิญญาว่ามใีครอยู่ทีไ่หน และเลน่เคร่ืองดนตรีอะไร

เป็นบ้าง

“การสืบค้นประวัติครูภูมิปัญญาจะรวบรวมตั้งแต่

เปน็ใคร เกดิทีไ่หน ประวตัคิรอบครัว แต่ทีเ่นน้คอื เริม่เลน่

ดนตรีเมื่อไร ใครเป็นผู้สอน ถนัดเครื่องดนตรีประเภทใด 

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีเองได้ไหม ถนัดเล่นเพลงอะไรบ้าง” 

อวยเล่าถึงกรอบคำาถามในการรวบรวมประวัติครูภูมิปัญญา
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สำาหรับวิธีการสืบค้นน้ันต่ายบอกว่า   ทีมจะไปพร้อมกัน

ท้ังกลุ่ม แต่จะแบ่งกันสัมภาษณ์ เช่น หากเธอสัมภาษณ์ 

ก็จะมีนุ่นหรือกิ๊ฟช่วย หากอวยสัมภาษณ์ก็มีขวัญหรือ

เพื่อนอีกคนช่วย บรรยากาศระหว่างการสัมภาษณ์ก็เป็น

ไปด้วยความสนุกสนาน จะมีปัญหาบ้างเรื่องการสื่อสาร 

เพราะแต่ละท่านค่อนข้างสูงวัย หูไม่ค่อยได้ยินแล้ว ต้องพูด

ใกล้ๆ  และบางททีา่นกต็อบไมต่รงคำาถาม หากเปน็เชน่นัน้

ทีมต้องยกตัวอย่างประกอบ แล้วถามใหม่อีกครั้ง 

สว่นคว�มรู้เก่ียวกบัดนตรพ้ืีนบ�้น ทมีงานกำาหนด

กรอบประเด็นในการรวบรวมไว้ เช่น วิธีการเล่นเครื่อง

ดนตรีชนิดต่างๆ วิธีการประดิษฐ์เครื่องดนตรี อุปกรณ์ที่

ใชใ้นการประดิษฐ์เครือ่งดนตร ีการเลน่ดนตรใีนงานมงคล

หรืองานอวมงคล ฯลฯ

ท้ังนี้จากการสืบค้นข้อมูลข้างต้น ทำาให้พวกเขาได้

ทราบถึงประวัติชีวิตของครูภูมิปัญญา เช่น นายดัน ทวีชาติ  

นายคูณ นาคนวล นายน้อม กระสังข์ ทั้ง 3 ท่านเป็น 

ครูภูมิปัญญาด้านดนตรีพื้นบ้าน เครื่องดนตรีประเภทซอ 

ซึง่ทุกท่านเปน็ศิษยร์ว่มครคูนเดยีวกนั ก�รศกึษ�ประวตัิ

ชีวิตของครูภูมิปัญญ� ทำ�ให้พวกเข�ทร�บถึงวิถีชีวิต

ของครภูมูปิญัญ�แตล่ะท�่นทีก่ว�่จะเชีย่วช�ญชำ�น�ญ

ในก�รเล่นดนตรีอย่�งทุกวันนี้ต้องมีก�รฝึกฝนอย่�ง

อุตส�หะ ซึ่งเป็นแบบอย่�งที่เย�วชนควรใส่ใจทำ�ต�ม 

และท่ีสำ�คัญก�รเข้�ไปพูดคุยสัมภ�ษณ์ครูภูมิปัญญ� 

ยังเป็นก�รส�นสัมพันธ์ระหว่�งครูกับศิษย์ให้ได้รู้จัก

คุ้นเคยกันก่อนที่จะเรียนจะสอนกันต่อไป 

เรียนให้รู้...รู้ให้ลึกซึ้ง...จึงสืบทอดได้

เม่ือรู้จักและมีความรู้พ้ืนฐานด้านประวัติความเป็นมา

ของดนตรีพื้นบ้านแล้ว ทีมงานได้จัดให้มีการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านจากครูภูมิปัญญาสู่กลุ่มเยาวชน

ทีม่คีวามสนใจ  ซึง่แตล่ะคนสามารถเลอืกฝกึฝนกบัเครือ่ง

ดนตรีที่ชื่นชอบได้ โดยกำาหนดนัดหมายเรียนในตอนค่ำา 

ตั้งแต่หกโมงเย็นของทุกวัน ที่ศาลากลางบ้าน

“กจิกรรมทีพ่านอ้งๆ ทำาในโครงการคอื การรวมกลุม่

น้องๆ ฝึกเล่นดนตรีพื้นบ้าน มีทั้งการเล่นดนตรีและการ

ฟ้อนรำา สำาหรับน้องผู้หญิงจะฝึกฟ้อนรำา ส่วนน้องผู้ชายจะ

จบักลุม่เลน่ดนตรกีบัผูส้งูอาย ุแตแ่กนนำาตอ้งเลน่ทัง้ดนตรี

และรำาไปพร้อมกัน” อวยเล่าถึงกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ

ต่ายบอกว่า การชักชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรมใช้วิธี

การประกาศเสียงตามสาย ขอความร่วมมือให้มารวมกัน 

ซึ่งโดยพื้นฐานของเยาวชนที่นี่มีความสามัคคีกันอยู่แล้ว 

แค่ประชาสัมพันธ์ก็สามารถรวมกลุ่มน้องได้ประมาณ  

20 คน พวกเราแบ่งกันดูแลตามกิจกรรมที่น้องอยากทำา  

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมทีมจะจัดประชุมทำาความเข้าใจกับ

น้องๆ ว่า มีการรำา เล่นซอ ฉิ่ง ฉาบ ให้เลือกเรียนตาม

“การศึกษาประวัติชีวิตของครูภูมิปัญญา
ทำาให้พวกเขาทราบถึงวิถีชีวิตของครูภูมิปัญญา
แต่ละท่านที่กว่าจะเชี่ยวชาญชำานาญในการ
เล่นดนตรีอย่างทุกวันนี้ ต้องมีการฝึกฝน
อย่างอุตสาหะ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่เยาวชน
ควรใส่ใจทำาตาม”
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ความสนใจ โดยมีครูภูมิปัญญาสอนเป็นกลุ่มๆ บางครั้งก็

จะมีการรวมเล่นเป็นวงใหญ่บ้าง 

“สาเหตท่ีุเราชวนน้องๆ มาทำาด้วย ถา้ทำาแค ่7-8 คน

จะรวมเปน็กลุม่เยาวชนไดอ้ยา่งไร เราเปน็รุน่พี ่ถา้ไมส่อน 

นอ้งกจ็ะไมรู่ว้า่ตอ้งทำาแบบไหน มันก็ตอ้งมีคนสบืสานตอ่ 

ซึ่งกิจกรรมที่เราสอนน้องจะใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ 

และหลังเลิกเรียนเวลา 6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม อย่างมาก 3 ทุ่ม

ไม่เกินนี้” นุ่นอธิบาย

เมือ่ไดล้งมอืทำากจิกรรมดว้ยตนเอง ทัง้การสอบถาม

ผู้รู้ และการสอนน้องๆ เยาวชนทุกคนต่างรู้ซึ้งว่า การดู

กับการลงมือทำามีความต่าง จากที่เคยเห็นผู้สูงอายุเล่น

ดนตรีต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ดูเหมือนจะง่าย แต่เมื่อได้

มาสัมผัสกับการเล่นดนตรีพ้ืนบ้านในครั้งนี้จึงซาบซึ้งว่า 

ยากมาก เพราะระบบการสอนของผู้สูงวัยกับคนรุ่นใหม่

แตกต่างกัน ผู้สูงวัยสอนโดยการทำาให้ดู พาทำา แต่เด็ก 

รุน่ใหมจ่ะเรยีนดนตรจีากตวัโนต้ จงึเป็นหนา้ทีข่องแกนนำา

ทีต่อ้งชว่ยกนัหาวธิถีา่ยทอดความรูร้ะหวา่งคนรุน่เก่าและ

คนรุ่นใหม่ ซึ่งทีมก็ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการ

เรียนดนตรีในวงดุริยางค์ของโรงเรียนและการเล่นกีตาร์ 

มาปรบัใชใ้นการเทยีบเสยีงแกะตวัโนต้จากเสยีงดนตรขีอง

ครูภูมิปัญญา

“เวลาผู้สูงอายุมาเล่นดนตรีต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 

พวกเราก็แค่มอง หรอืรำาตามเฉยๆ พอมาเริม่ทำาโครงการ

นี้ เราต้องรู้ที่มา ต้องรู้ว่าทำาอย่างไรจึงจะเล่นได้ เราก็ต้อง

มาแกะตวัโน้ต สำาหรบัพวกเรามันยากมาก เราตอ้งใชค้วาม

พยายามมาก ตอนนีแ้กะได้ 2 เพลง คอื กิก๊กอ กิก๊แก และ

เพลงกันตรึม ความยากอยู่ที่เราต้องเทียบโน้ตโดยดูว่า  

ครูภูมิปัญญาสีสายใด ระหว่างสายในกับสายนอก ถ้าเรา

ดูแต่การสลับนิ้ว เราก็จะไม่รู้ว่าสีสายในหรือว่าสายนอก 

นิ้วใดเป็น โด หรือเร ซอลเสียงสูง หรือซอลเสียงต่ำา”  

ต่ายบอกเล่าความรู้สึก

เมื่อตัวโน้ตเปลี่ยนคน
แม้ข้ันตอนของการแกะตัวโน้ตจะยุ่งยากซับซ้อน  

แต่ก็ได้สร้างการเรียนรู้ให้กับทีมงานไม่น้อย 

ตา่ยบอกวา่ ชว่งของการแกะตวัโน้ต บางครัง้กท็ำาให้

ทีมงานมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่จะถกเถียงกัน

ว่าเป็นเสียงใด สีสายนอก หรือสายใน จับน้ิวไหน ซ่ึงทีมก็

พย�ย�มห�ท�งออกรว่มกนัด้วยก�รช่วยกนัดู คนหนึง่

ดูน้ิว คนหน่ึงดูก�รสี ซ่ึงทุกคนต่�งต้ังใจจะทำ�ให้สำ�เร็จ 

เพร�ะถือเป็นครั้งแรกของชุมชนที่มีก�รรวบรวม 

องค์คว�มรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้�นให้เป็นระบบ และ

ง่�ยต่อก�รส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป

ขณะที่อวยเสริมว่า พวกเธอและน้องๆ ไม่ได้เรียน 

สีซอเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวนเรียนทั้งรำา ฉ่ิง ฉาบ  

ไปด้วยพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้น 

แต่ที่เลือกแกะโน้ต 2 เพลงนี้ เพราะเพลงกิ๊กกอ กิ๊กแก 

เป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นในงานแห่ งานบุญ งานกฐิน 

งานมงคล เป็นเพลงพ้ืนบ้านของท่ีน่ีท่ีอ่ืนจะไม่มี ส่วน 

เพลงกันตรึมเป็นเพลงที่ผสมผสานเขมรกับส่วย ที่มี 

ความสนุกสนาน สามารถเล่นในงานรื่นเริงทั่วไป

ปัญหาเรื่องการไม่ตรงต่อเวลา เป็นปัญหาที่ส่งผล 

กระทบต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของแกนนำาได้มากท่ีสุด  

ว ินุน่ ขวญั สารภาพวา่ พวกเธอเคยมพีฤตกิรรมสายเสมอ  

แต่เมื่อต้องมาเป็นแกนนำาจัดกิจกรรม จึงต้องปรับตัว 

ทำาให้กลายเป็นคนตรงต่อเวลามากข้ึน ด้วยสำานึกว่า  

แกนนำาต้องมาเตรียมงาน เตรียมสถานที่ก่อนที่สมาชิก 

คนอ่ืนๆ จะมาถึง เม่ือต้ังใจปรับปรุงตัวเอง จึงกลายเป็นว่า

ทำาให้เกิดความรับผิดชอบมากข้ึนโดยไม่รู้ตัว การฝึกเล่น

ดนตรีที่ต้องมีสมาธิจดจ่อกับตัวโน้ต พัฒนาให้จิตมีสมาธิ

จึงเป็นสิ่งติดตัวไปถึงการเรียนในโรงเรียน 

“เวลาน้องมาไม่ตรงเวลาก็จะนำาปัญหามาคุยกับน้องๆ 

ว่าใหม้าใหต้รงเวลา เพราะแต่ละคนกม็ภีารกจิของตนเอง 

ถ้ามาตรงเวลาก็จะเร่ิมประชุมได้เร็ว แล้วจะได้กลับไปทำา

ภารกจิของตนเอง สว่นใหญน้่องๆ จะมาชา้อยา่งมากทีส่ดุ

ประมาณคร่ึงชั่วโมง เมื่อได้คุยกันแล้วน้องก็มาเร็วข้ึน  

บางคนมาก่อนเวลาด้วย มาช่วยจัดสถานที่รอ” อวยเล่า
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นอกจากนี้ความสัมพันธ์ภายในชุมชน

ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ต่ายเล่าว่า กิจกรรม 

ที่ทำาช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

เยาวชนกับชุมชน เพราะเวลาที่น้องๆ ซ้อม

ดนตรกีจ็ะมผีูน้ำาชมุชนหรือชาวบา้นคนอืน่ๆ  

แวะเวียนมาดู พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาและให้

กำาลังใจ ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของ

ทีมแกนนำาเองก็แนบแน่นมากขึ้น เพราะได้

เรียนรู้ลักษณะนิสัยใจคอของกันและกัน  

ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างทางความคิด วิธีการ

ทำางานของเพ่ือน ซึ่งทำาให้เกิดการปรับตัว 

รู้จักการให้อภัยเพ่ือให้สามารถทำางาน 

ร่วมกันได้ 

ณ วันนี้เด็กและเยาวชนในบ้านรงระ 

อย่างน้อย 1 คน เล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

ได้ 1 ชิ้น แม้เพลงที่เล่นจะยังไม่หลากหลาย 

แต่ก็อยู่ในเส้นทางของการส่ังสมประสบการณ์ 

ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ และรู้สึกชิดใกล้ 

กบัครภูมูปิญัญา ความเสีย่งจากการหลงผดิ  

ตดิยา ทา้ซิง่ ชูส้าว ทีเ่ป็นสถานการณป์ญัหา

ของเด็กเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ถูกขจัด 

ให้บรรเทาเบาบางไป ด้วยเพราะที่น่ี่ีเด็กๆ  

มีพื้นที่เรียนรู้ที่ศาลากลางบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่

ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ทีดึ่งดดูและยึดโยง

เยาวชนไว้ โดยไม่ต้องแสวงหาความเพลิด 

เพลินใจจากสิ่งอื่น 

เด็กเรียนรู้ ผู้ใหญ่หนุนเสริม
จำ�รูญ น�คนวล ผู้ใหญ่บ้�นบ้�นรงระ 

บอกว่า ในฐานะผู้นำาท่ีต้องหนุนเสริมการ

ทำางานของเยาวชน เขาจงึปลอ่ยใหเ้ย�วชน

คิดและตัดสินใจเอง ท้ังเรื่องก�รบริห�ร 

และก�รอยู่ร่วมกัน ผิดบ้�งถูกบ้�งไม่ว่�กัน 

เพร�ะมันเป็นเรื่องของก�รเรียนรู้ 

“สิ่งที่เยาวชนเข้ามาปรึกษาก็มี เช่น  

เวลาจะจัดกจิกรรมเขาก็จะมาถามว่า ผูใ้หญ่

ว่างไหม หรือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ เราก็

สนับสนุนเปิดเคร่ืองเสียงให้ แต่ให้เขาประกาศ

เอง เรียกกันเอง ถ้าเราเปิดเวทีให้เขา เขาก็

จะมีความกล้า จะพูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไร  

ใหเ้ขาไดฝ้กึความกลา้แสดงออก กลา้จับไมค์

คุยก็พอแล้ว” 

ผู้ใหญ่จำารูญเล่าถึงความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนว่า การท่ีเยาวชนได้ทำาโครงการเอง

ทำาให้พวกเขาพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน 

รวมทั้งการช่วยเหลือชุมชน นำาแนวคิดจาก

การทำาโครงการมาช่วยเหลือชุมชนเวลา 

มีงาน ก�รได้ลงมือทำ�โครงก�รส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงเย�วชนให้เป็นคนที่มีคว�ม

รับผิดชอบได้เป็นอย่�งดี

นอกจากจะพัฒนาเร่ืองทักษะในการ

ทำางานและความรับผิดชอบแล้ว ปรากฏการณ์

สำาคญัทีพ่บเหน็ไดค้อื ความสมัพนัธร์ะหว่าง

เยาวชนและผู้สูงอายุที่ก่อเกิดขึ้น 

“ผู้สูงอายุดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเวลา 

มาสอนเยาวชน ผูส้งูอายุจะดีใจ จะรบีมา 

รู้สึกอยากเล่น อยากสอน เพราะรู้สึกว่า 

มีคนให้ความสำาคัญ กิจกรรมการเรียน

การสอนดนตรีพ้ืนบ้านจึงเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยง

เดก็และผูส้งูอายเุขา้หากนั ตอนนีเ้ยาวชน

มอีะไรเขาจะรบีไปหาผูส้งูอายุ ถามหากัน 

ปรึกษากัน ผูกพันกันมากขึ้น” 

“ในฐานะผู้นำาที่ต้องหนุนเสริมการ
ทำางานของเยาวชน เขาจึงปล่อย
ให้เยาวชนคิดและตัดสินใจเอง 
ทั้งเรื่องการบริหาร และการอยู่
ร่วมกัน ผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่ว่ากัน 
เพราะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้”
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ในฐานะผูน้ำาชมุชน เมือ่เหน็การเกือ้หนนุระหวา่งวยั 

ทำาให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่อบอุ่นในชุมชน ขณะเดียวกัน

ความหลากหลายของเยาวชนที่ก้าวเข้ามามีบทบาท 

ช่วยเหลืองานต่างๆ ในชุมชนอย่างเอาจริงเอาจัง ทำาให้

รู้สึกคลายใจท่ีจะมอบหมายงานต่างๆ ให้เยาวชนรับผิดชอบ

มากยิ่งขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ใหญ่จำ�รูญหมดห่วง และ

เชือ่มัน่ว�่ ดนตรพ้ืีนบ�้นของช�วกยูจะยงัคงอยูคู่ช่มุชน

บ้�นรงระต่อไป

ขณะที่สรรณ์ญ� กระสังข์ พี่เลี้ยงชุมชนบอกว่า  

วิธีดูแลงานของน้องๆ เขาจะดูจากเฟสบุ๊คว่าช่วงนี้น้อง 

ทำาอะไรไปบ้างแล้ว ตอนแรกคิดว่าน้องๆ ไม่น่าจะทำาได้  

แตพ่อมาดกูเ็หน็วา่พวกเขาสามารถบรหิารจดัการโครงการ

และวางแผนงานตามกิจกรรมท่ีคิดได้ ตอนแรกคิดว่า

โครงการนี้อาจต้องคืนเงินในส่วนของบ้านรงระ เพราะ 

อีกบ้านเขาขึ้นงานกันพรึ่บพรั่บ แต่ช่วงหลังเมื่อได้เข้ามา

สงัเกตการทำางาน และกระบวนการเกบ็ขอ้มลู กเ็หน็ความ

ตั้งใจ คิดว่าทักษะที่สำาคัญที่เขามีคือ เรื่องการบริหาร

จัดการโครงการที่แต่ก่อนไม่เชื่อว่าน้องจะทำาได้

นอกจ�กนี้สรรณ์ญ�ยังสะท้อนว่� เข�ได้เห็นถึง

ก�รเปลีย่นแปลงของเย�วชนทีม่กี�รพฒัน�ทกัษะก�ร

ทำ�ง�นม�กขึ้น ทั้งในเรื่องของก�รจัดโครงสร้�งก�ร

ทำ�ง�นในทีม ก�รทำ�ง�นข้อมูล ก�รจัดระบบข้อมูล  

จัดระบบง�น ก�รบันทึก ซึ่งทุกคนส�ม�รถทำ�ให้เห็น

โครงสร�้งของเนือ้ง�นว�่ กจิกรรมทีท่ำ� ไดท้ำ�อะไรบ�้ง 

บนัทกึเน้ือห� และบนัทึกภ�พถ�่ย ซึง่ยนืยนัว�่ ก�รจดั

ระบบเนื้อห�เข�ก็ส�ม�รถทำ�ได้

สรรณ์ญาบอกอีกว่า การทำางานของเยาวชนบ้านรงระ 

เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมของชุมชนมากขึ้น โดยมีผู้ใหญ่จำารูญเป็นผู้ให้

โจทย์ มอบหมายให้เยาวชนรับงานวัฒนธรรมภาคกลางคืน 

หรือสรุปเนื้อหาวิชาการ ซึ่งพวกเขาสามารถทำาได้เป็น

อย่างดี

“ผมสนับสนุนแนวคิดว่า การทำางานของเยาวชน 

“หัวใจสำาคัญ” คือ ต้องผ่านการทำางานจริง เพราะเด็ก

สามารถทำาได้ทุกอย่างถ้าเราเปิดโอกาส และการทำางาน

ของเยาวชนตรงนี้ก็เปลี่ยนมุมมองผมไปเยอะ”

เสียงเพลงอันไพเราะที่แฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน

ยังคงดังกังวานทุกย่ำาค่ำาที่บ้านรงระ เพราะเยาวชนคน 

รุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่า จึงต้ังใจที่จะสืบทอดสานต่อ

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยการเรียนรู้คว�มสำ�คัญของ

ดนตรีพื้นบ้�นในง�นวัฒนธรรมต่�งๆ ของชุมชน  

รวมท้ังก�รจัดเก็บคว�มรู้ด้�นวิธีก�รทำ�เครื่องดนตรี

โบร�ณของช�ติพันธุ์กูย เช่น ซอ โน้ตดนตรี วิธีเล่น 

ทำ�นองเฉพ�ะของช�ติพันธุ์กูย อ�ทิ กิ๊กกอ กิ๊กแก 

ทำ�ให้กลุ่มเย�วชนเกิดพลัง มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รมี 

ส่วนร่วมพัฒน�ง�นชุมชน เช่น ก�รจัดกระบวนก�ร

เรียนรู้ชุมชนจัดก�รตนเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

บนฐ�นวิถีชีวิตช�วกูยบ้�นรงระ โดยเรียนรู้ไปพร้อมๆ 

กับการเติบโตทางความคิด ความรับผิดชอบ และการ 

ฝังรากของเชื้อชน ท่ีหย่ังลึกลงไปในหัวใจของลูกหลาน 

ชาวกูยบ้านรงระ แววตาเปี่ยมสุขของผู้สูงอายุสะท้อน

ความรู้สึกที่ไม่ต้องบรรยายความถึงความสุขและความ

อบอุ่นที่ได้อยู่ท่ามกลางลูกหลาน แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ 

ก�รทำ�ง�นของคนวัยเย�ว์ยังสร้�งผลสะเทือนไปถึง

ก�รเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพี่เลี้ยงที่คร่ำ�หวอดใน

กระแสง�นพัฒน�ว่� “เยาวชนเติบโตและพัฒนาได้  

ถ้าผู้ใหญ่เปิดพื้นที่ สร้างโอกาส อย่างเข้าใจ”  
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โครงการสืบสานภูมิปัญญา
การละเล่นดนตรีพื้นบ้านชาวกูย

พี่เลี้ยงชุมชน

จำารูญ นาคนวล

สรรณ์ญา กระสังข์

ทีมทำ�ง�น

เจนจิรา แสงมาศ

สุกัญญา แสงมาศ 

สุภาพร พันโนฤทธิ์ 

ศิริพร สงพิมพ์ 

มาลินี มวีชาติ

วงศ์เพชร ชัยวิเศษ

กิตติยา ตุ่มใส
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เรียน รู้ เล่น
กอนกวยท่รวยอิก
โครงการสานสัมพันธ์กอนกวยท่รวยอิก
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ชุมชนของเร� ถ้�เร�ไม่ทำ� แล้วใครจะทำ� 

ก�รได้ลงมือทำ�ในสิ่งที่ตั้งใจและเห็น

ผลลัพธ์คว�มสำ�เร็จ ได้เปลี่ยนผ่�นให้

น้องๆ พัฒน�ตนเองในเรื่องก�รทำ�ง�น

เป็นทีม และมีคว�มกล้�ม�กขึ้น เพร�ะมี

จุดเปลี่ยนจ�กก�รที่ได้ฝึกฝนอยู่เสมอ...

บรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ผ่�นก�รละเล่นจึง

เต็มไปด้วยเสียงหัวเร�ะของเด็กๆ ในชุมชน

ที่กลับม�รวมตัวกันอีกครั้ง รวมทั้งเสียง

หัวเร�ะของพี่ ป้� น้� อ� พ่อแก่ แม่เฒ่�

ที่รุมกันสอนลูกหล�น เด็กๆ ในกลุ่มเอง

ก็สนิทสนมกันม�กขึ้น จ�กแต่ก่อนที่แค่

รู้จักหน้� ตอนนี้รู้ใจกันม�กขึ้น

“เชิญทายดูสิ ว่าไก่ตัวนี้เลขที่อะไร

จงขันให้ฉันฟังก่อน แล้วจะตอบสุนทรถูกได้

ไก่เอ๋ยไก่แก้วจงขันเจื้อยแจ้วออกมาไวๆ 

ฉันทายไว้ไก่เลขสาม หน้าตางดงาม ฉันอยากจะได้”

อยากรู้...จุดรวมตัวของทีมงาน
เสียงเอ้ือนเอ่ยคำาร้องทำานองไพเราะเพราะพร้ิง ชวนให้

ใคร่รู้ว่า คืออะไร...

และน่ีคือเสียงเพลงจากการเล่น “ท่รวยอิก” ซ่ึงเป็น 

ก�รละเล่นพ้ืนบ้�นของช�วกวยบ้�นซำ� ตำ�บลโพธ์ิกระสังข์ 

อำ�เภอขุนห�ญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ในอดีตนิยมเล่นกัน 

ในช่วงเย็นๆ หลังจากคนในชุมชนว่างเว้นจากภาระหน้าที่

การงานแลว้กจ็ะมารวมตวักนัเลน่ทร่วยอกิ  เพือ่สรา้งความ

สนุกสนาน และสร้างสัมพันธ์ของคนทุกช่วงวัยในชุมชนให้

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
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วันนี้ก�รละเล่นท่รวยอิกที่สูญห�ยไป

จ�กชุมชนได้ถูกรื้อฟื้นกลับม�อีกครั้ง  จาก

ความสนใจของกลุ่มเยาวชนท่ีประกอบด้วย 

นัท-อ�รีรัตน์ โพธิส�ร กุหล�บ-พิมพ์วิไล โสภี 

ต๋อม-เกศมณี โพธิส�ร หลิง-เดือนเพ็ญ  

โพธ์ิกระสังข์ หมู-ศิริพร โพธิส�ร เป้ิล-กิตติย� 

โพธิ์กระสังข์ และโยโย่-ชลด� ระงับภัย 

“เห็นการละเล่นแบบน้ีคร้ังแรกตอนท่ี 

ทมีวจิยัชมุชนมาถา่ยทำาหนงัสัน้เรือ่งกอนกวย  

รู้สึกว่าน่าสนุกดี จึงอยากรื้อฟื้นการละเล่นนี้

กลับมาใหม่อีกครั้ง เมื่อพี่ๆ ชวนทำาโครงการ

จึงเลือกทำาเรื่องนี้” นัทเล่าถึงความประทับใจ

แรกเริ่มต่อการละเล่นพื้นบ้าน

แม้ต้องเรียนหนังสือ ช่วยงานบ้าน และ

ช่วยงานชุมชนตามวาระโอกาสต่างๆ แต่ทุกคน

ต่างยินดีเพิ่มหน้าที่อย่างเต็มใจเพร�ะคว�ม

อย�กเรียนรู้เรื่องก�รละเล่นพ้ืนบ้�นของ

ช�วกวย ซึ่งเป็นช�ติพันธุ์ของตนเอง จึงนำา

มาสูก่ารรวมตวัของทมีงานทีม่ทีัง้รุน่พีรุ่น่นอ้ง   

มนีทัท่ีเรยีนอยูช่ัน้ ม.3  รบับทบาทเปน็หัวหนา้ 

เพราะเคยทำาวจิยัทีโ่รงเรยีนมาก่อน สว่นเพือ่น

คนอื่นๆ ก็เข้ามาด้วยความสมัครใจ แต่โยโย่

เข้ามาทีหลัง เพราะเห็นพี่ทำาก็อยากทำาบ้าง  

จึงขอเข้าร่วมทีมด้วย 

เม่ือทีมพร้อมจึงเร่ิมแบ่งหน้าท่ีกันทำางาน 

โดยหลินทำาหน้าท่ีประสานงานระหว่างกลุ่ม

กับชุมชน ต๋อมจดบันทึก กุหลาบทำาการเงิน 

ซึ่งยอมรับว่า บางครั้งเงินหาย ใช้เงินไม่ลงตัว 

เธอตอ้งรับผดิชอบดว้ยการออกเงนิเองใหค้รบ 

หรือบางครั้งก็ต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ให้

สอดคล้องกับกิจกรรม  
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ส่วนหมูกับโยโย่เป็นตากล้อง นัทเป็นหัวหน้าทีม ดูแล

เรื่องสรุปข้อมูล ซึ่งวิธีการสรุปข้อมูลก็อาศัยเรียนรู้จาก

อินเทอร์เน็ต หรือปรับใช้จากวิธีการทำาโครงงานในโรงเรียน 

เมื่อนัทสรุปข้อมูลเสร็จจะส่งให้เพื่อนๆ ช่วยกันดู และส่งให้

พี่เลี้ยงชุมชนช่วยตรวจทาน

สำาหรับการรวมตัวกันทำางานมักใช้บ้านของโยโย่เป็น

ศูนย์กลาง  เพราะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้งาน จึงสะดวกต่อการ

ค้นควา้ ประกอบกบัพีต่ิก๊-ปร�ณ ีระงบัภัย แมข่องโยโยเ่ปน็

เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ จึงสามารถ

ปรึกษาหารือกรณีมีข้อติดขัดได้ทันที

เรียนรู้...เพื่อสืบทอด
นัทบอกว่า การจะสืบสานการละเล่นท่รวยอิกได้  

ทีมต้อง “ได้ใจ” ชุมชน ตามมาด้วย “ข้อมูล” ก่อน ดังนั้น

การทำาโครงการในชว่งแรกๆ จงึเนน้ทีก่ารจัดประชมุวางแผน

การทำางานร่วมกัน การจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง

โครงการให้คนในชุมชนรับรู้ที่ศาลาของหมู่บ้าน  พร้อมทั้ง 

ชี้เป้า “ผู้รู้” เพื่อตามไปเก็บข้อมูล

“งานประชาสมัพนัธช์ีแ้จงโครงการทีศ่าลาหมูบ่า้น เปน็

งานใหญ่ที่สุดที่เราเคยจัด ทุกคนพูดได้ไม่สั่น เพราะพูดกับ

คนที่รู้จัก และไม่ได้ใช้ไมค์ ชาวบ้านก็ถามว่าทำาแล้วได้อะไร 

เรากบ็อกวา่ ไดเ้รยีนรูแ้ละสบืทอดการเลน่ทร่วยอกิทีห่ายไป

ใหก้ลบัคนืมา ครัง้นีพ้วกเราไมไ่ดเ้ตรยีมงานมาก เพยีงแคน่ำา

โครงการที่เราจะทำาไปนำาเสนอให้คนในชุมชนรับรู้เท่านั้น   

ท้ังนี้ก่อนจัดประชุมพวกเราจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เสียง

ตามสายด้วย ลุ้นมาก กลัวคนมาน้อย เพราะตอนนั้นเป็น

ฤดูเกี่ยวข้าว นัดชาวบ้าน 6 โมงเย็น แต่ 1 ทุ่มแล้วก็ยังไม่มี

ใครมาเลย ไฟศาลาก็ไมต่ดิ ต้องไปเรยีกผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นมา

แก้ไข ระหว่างรอมีตาคนหนึ่งเดินมาก่อน แต่เมื่อเห็นว่า 

ยังไม่มีใครมา ตาก็กลับไปก่อนเพราะบ้านอยู่ใกล้ ตอนเห็น

ตาเดินกลับบ้านก็ลุ้นว่าตาจะกลับมาอีกไหม แต่ในท่ีสุด 

ตาและชาวบ้านก็ทยอยกันมา” ต้อมเล่าถึงประสบการณ์ 

ครั้งแรกกับเวทีชุมชน

นัทบอกว่า การประชุมครั้งนี้พวกเขาได้รับคำาแนะนำา 

พร้อมกับช้ีเป้าว่าต้องไปสอบถามข้อมูลจากใครบ้าง และ

เพื่อให้การเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ทีมจึงแบ่งหน้�ที่ให้

คนหนึง่ถ�ม คนหนึง่จดบนัทกึ คนหน่ึงถ�่ยภ�พถ�่ยวดิโีอ 

แบ่งกันต�มคว�มสมัครใจ โดยถ�มว่�หัวข้อนี้ใครจะทำ� 

แต่ถ้�ไม่มีใครอ�ส�ก็จะมีก�รบังคับกล�ยๆ ด้วยก�ร 

ส่งส�ยต�ให้ช่วย แต่หากต้องลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากผู้รู้ 

บางท่านที่ไม่คุ้นเคย ก็จะขอให้พี่เลี้ยงช่วยพาทีมไปแนะนำา

ตัวก่อน

“การจะสืบสานการละเล่นท่รวยอิกได้ ทีมต้อง “ได้ใจ” ชุมชน ตามมาด้วย “ข้อมูล” ก่อน”
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การสืบค้นข้อมูล ทำาให้ทีมรู้ว่า ก�รละเล่นท่รวยอิก  

คอื ก�รเลน่ท�ยเสยีง (คำาวา่ “ท่รวย” ภาษากวยแปลวา่ ไก,่ 

ส่วนคำาว่า “อิก” เป็นเสียงร้องของไก่) การเล่นจะแบ่งผู้เล่น

ออกเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆ กันและให้เป่ายิ้งฉุบเพื่อเลือกว่าใคร

จะได้เล่นก่อน หรือทายก่อน เมื่อเลือกได้แล้วหัวหน้าทีม

แต่ละฝ่ายจะนำาลูกทีมไปหลบอยู่หลังเสื่อ และกำาหนด

หมายเลขให้ลูกทีมโดยเขียนลงบนฝ่ามือของแต่ละคน  

จากน้ันฝ่ายท่ีเป่าย้ิงฉุบแพ้จะนำาลูกทีมท่ีคลุมผ้าท้ังตัวออกมา 

ให้ฝ่ายชนะได้ทายก่อนว่าคนที่โดนคลุมผ้าเป็นใครหรือ

หมายเลขอะไร โดยให้ผู้อยู่ใต้ผ้าคลุมส่งเสียงร้องว่า “อิก” 

หากทายถูกก็จะได้ลูกทีมคนนั้นไปอยู่ฝ่ายตน ถ้าทายผิดลูก

ทมีคนนัน้ยังคงอยูท่มีเดมิ ทมีใดทายถกูหมดจะเปน็ฝา่ยชนะ 

ซึ่งทีมที่ชนะจะลงโทษทีมที่แพ้ด้วยการเขกหัวเข่า

นัทเล่าว่า การสืบค้นข้อมูลของทีมงานทำาให้รู้ ว่า  

ทร่วยอกิ มกีารเลน่ในกลุม่คน 3 รุน่ท่ีแตกตา่งกนัออกไป คือ 

กลุม่คนอาย ุ80 ปขีึน้ไปจะเลน่ทายหมายเลข และมกีารรอ้ง

เพลงประกอบ สว่นกลุม่คนรุน่อาย ุ32-52 ป ีจะเลน่โดยการ

ทายหมายเลขแต่ไม่มีการร้องเพลงประกอบ ขณะที่กลุ่มคน

อายุต่ำากวา่ 31 ป ีเลน่โดยการทายชือ่ และไมม่กีารรอ้งเพลง

ประกอบ แต่ปัจจุบันคนรุ่นหลังๆ ไม่มีใครเล่นเป็นกันแล้ว  

ทัง้น้ีก�รสืบค้นขอ้มูลยงัทำ�ใหพ้วกเข�รูว่้�ยงัมกี�รละเล่น

พื้นบ้�นอื่นๆ อีก 14 ชนิดที่กำ�ลังจะสูญห�ยไป

และระหวา่งการทำางานทีผู่รู้บ้างทา่นเสยีชวิีตไป ทำาให้

ทีมงานตระหนักถึงความสำาคัญของการสืบทอดภูมิปัญญา

ของบรรพบรุษุ และมองวา่การทำาหนงัสอืเลม่ยกัษเ์พือ่บนัทึก

เรื่องราวการละเล่น โดยใช้ทั้งการบรรยายประวัติ และวิธี 

การเล่น พร้อมวาดภาพประกอบเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน 

เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยบันทึกและสืบต่อความทรงจำา

ได้เป็นอย่างดี 

นัทเล่าอีกว่า หลังจ�กสืบค้นข้อมูลจนรู้จักและคุ้นเคย

กบัผูรู้ใ้นชมุชนแลว้ ทีมขอใหผู้รู้ช้ว่ยสอนก�รละเลน่ดว้ย 

เพร�ะถ้�รู้เฉยๆ ก็แค่รู้ จึงคิดพ�น้องๆ ในชุมชนเล่น  

จะได้เรียน รู้ และเล่นไปพร้อมกัน ซึ่งการพาน้องเล่นจะ

เริ่มจากการเล่าประวัติการละเล่นให้ฟัง แล้วสอนร้องเพลง

ทีละท่อน

“เวลาชวนนอ้งๆ เลน่ นอ้งกจ็ะขีจ่กัรยานไปทัว่หมูบ่า้น

เพือ่ชวนเพือ่นคนอืน่วา่ วนันีจ้ะมกีารเลน่ทร่วยอกินะ เดก็ๆ 

เห็นอะไรแปลกใหม่ก็จะพากันมาเล่น พวกเราก็พากันร้อง

เพลงบา้ง เลน่อยา่งอืน่บา้ง เพราะถา้เลน่ทร่วยอกิอยา่งเดยีว

เดี๋ยวก็เบื่อ ส่วนสถานที่ก็แล้วแต่สะดวก อาจเป็นที่โรงเรียน

หรอืท่ีบา้นเพือ่นในหมูบ่า้นทีมี่ทีว่า่ง  แตส่ว่นใหญจ่ะเลน่วนั

เสาร์อาทิตย์ช่วงเช้า ไม่ได้เล่นทั้งวัน เพราะแต่ละคนต่าง

มีหน้าที่ต้องทำา เวลาเล่นก็มากันเกือบ 20 คน เพราะเด็กใน

หมู่บ้านมีไม่มาก  ส่วนคนแก่ที่ว่างก็แวะเวียนมาดู  หากเรา

พาน้องทำาผิดเขาก็จะช่วยสอน” 

บรรย�ก�ศก�รเรยีนรูผ้�่นก�รละเลน่ จงึเตม็ไปดว้ย

เสียงหัวเร�ะของเด็กๆ ในชุมชนท่ีกลับม�รวมตัวกันอีกคร้ัง 

หลังจ�กท่ีต่�งกระจัดกระจ�ยอยู่ในมุมส่วนตัวของตนเอง 

ทั้งเสียงหัวเร�ะของพี่ ป้� น้� อ� พ่อแก่ แม่เฒ่�ที่รุมกัน

สอนลูกหล�น เด็กๆ ในกลุ่มเองก็สนิทสนมกันม�กขึ้น 

จ�กแต่ก่อนที่แค่รู้จักหน้� ตอนนี้รู้ใจกันม�กขึ้น 
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เรียนรู้...เพื่อจัดการตนเอง
เห็นน้องๆ ในชุมชนสนุกสนานเช่นนี้ ใช่ว่าการทำางาน

จะราบรืน่ ดว้ยวยัทีย่งัมภีาระการเรยีน ภาระงานบา้นทีต่อ้ง

ช่วยพ่อแม่ บางครั้งติดงาน บางครั้งติดสอบ บางคนก็ป่วย 

บางคนที่บ้านไม่สนับสนุนให้ทำากิจกรรมลักษณะนี้ ทำาให้

แต่ละคนต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัว

“ทำางานก็มีงอนกันบ้าง นัดแล้วเพื่อนไม่มา คนที่มา 

2-3 คนกช็ว่ยกนั เรากถ็ามเขาวา่ทำาไมไมม่า เขาบอกเหตผุล 

ก็ต้องทำาใจยอมรับ เพราะเขาไม่ว่างจริงๆ ต้องช่วยพ่อแม่

ทำางานบ้าน” หลินเล่าถึงปัญหาในกลุ่ม

นัทในฐานะหัวหน้าดูเหมือนจะมีภาระที่หนักกว่าใคร 

เพราะต้องทำางานบ้านแทนแม่ทุกอย่าง ท่ีสำาคัญคือแม่ 

ไม่อยากให้มาทำางานแบบนี้เพราะห่วงเรื่องการเรียน ทำาให้

เธอต้องวางแผนชีวิตอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

“แต่ก่อนวางแผนชีวิตแต่ไม่เคร่งมาก เมื่อต้องมาทำา

โครงการนี้ชีวิตจึงต้องเป๊ะมากขึ้น ตื่นเช้ามาต้องคิดก่อนว่า 

วันนี้ต้องทำาอะไรบ้าง บางครั้งก็เขียนไว้ การวางแผนทำาให้

เราสามารถทำางานได้เสร็จตามเวลาที่กำาหนด” 

ดังน้ัน เม่ือนัดหม�ยแล้วมีคนม�ช้� ม�เร็วไม่เท่�กัน 

ทีมจึงต้องสร้�งระบบก�รทำ�ง�นเพื่อให้ส�ม�รถส่งต่อ

กนัได ้เชน่ ก�รทำ�หนงัสอืเลม่ยกัษ ์ถ�้นทัม�ถงึกอ่นกจ็ะ

ร่�งภ�พว�ดท้ิงไว้ เม่ือเพื่อนๆ ม�ถึงก็จะช่วยกันลงสี 

เป็นต้น 

เมือ่ขอ้มลูความรูพ้รอ้ม เปา้หมายทีท่มีอยากทำาตอ่คอื 

นำาการละเลน่ทร่วยอกิไปสอนนอ้งในโรงเรยีนบ้านซำา ซึง่เปน็

โรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการสานต่อ  

ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งยากเพราะทมีงานทกุคนจบจากโรงเรยีนนี ้ และ

ยังสนิทสนมกับคุณครูเป็นอย่างดี จึงไม่ยากที่จะเข้าไป 

พดูคยุขออนญุาต นอกจากนีสิ้ง่ทีต่อ้งรบีทำาอยา่งเรง่ดว่นคอื 

การสืบค้นรวบรวมความรู้เรื่องภูมิปัญญาการละเล่นพื้นถิ่น

ให้ครบทั้ง 14 ชนิด 

“อยากรวบรวมปฏิทินประเพณีวัฒนธรรม 12 เดือน 

หรือการละเล่นอื่นๆ อีก 14 ชนิดที่หายไป ทำาคู่มือแบบนี้

ไว้ให้ครบ 14 เล่ม เพราะถ้าผู้สูงอายุในชุมชนเสียชีวิต  

การละเลน่เหลา่นีก้จ็ะสญูหายไปดว้ย” กหุลาบบอกถงึความ

ตั้งใจของทีม

เมื่อเติบโตจากภายใน...ความมั่นใจ
จึงฉายแวว

การก้าวเข้ามาเอาธุระกับเรื่องราวในชุมชน ทีมงาน

ตระหนักได้ว่า “ชุมชนของเรา ถ้าเราไม่ทำา แล้วใครจะทำา” 

ก�รไดล้งมอืทำ�ในส่ิงทีต่ัง้ใจและเหน็ผลลพัธค์ว�มสำ�เรจ็ 

ได้เปลี่ยนผ่�นให้พวกเข�ได้พัฒน�ตนเองในเรื่องของ

ก�รทำ�ง�นเป็นทีม และมีคว�มกล้�ม�กขึ้น เพร�ะมี 

จุดเปลี่ยนจ�กก�รที่ได้ฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ กับก�รอบรมที่

ทีมพ่ีเลี้ยงโครงก�รจัดให้หล�ยครั้ง ส่งผลให้น้องๆ มี

พัฒน�ก�รดีขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด 

หมูซึ่งเพื่อนๆ สะท้อนว่าเป็นคนจริงจัง เมื่อก่อนเวลา

โมโหจะน่ากลัวมาก แต่เมื่อมาทำาโครงการนี้ทำาให้หมูต้อง

ปรับตัว และจัดการกับอารมณ์ของตนเองมากขึ้น เมื่อรู้ว่า

โมโหกจ็ะเดนิออกจากกลุม่ไปทำาใจใหส้งบกอ่นคอ่ยกลบัมา

เข้ากลุ่ม

“สว่นใหญก่โ็มโหเรือ่งงาน ทัง้งานกลุม่และงานส่วนตัว 

เรื่องที่นัดกันแล้วเพ่ือนไม่มาตามนัด ก็ใช้วิธีทำาใจ ใช้เวลา 

สัก 10 นาที แล้วค่อยกลับมาทำางานช่วยเพื่อนเนียนๆ ไป 

แตช่ว่งหลังรูส้กึวา่ ระยะเวลาในการทำาใจสัน้ลง 5 นาทกีก็ลบั

มาทำางานต่อได้แล้ว และความถี่ในการโมโหก็น้อยลง 

เพราะทำาใจได้มากขึ้น” หมูสะท้อนความเปล่ียนแปลงของ

ตนเอง

ส่วนต้อมแม้จะเป็นรุ่นพี่ แต่มักโดนน้องๆ เตือนให้

ละวางจากโทรศัพท์มาช่วยกันทำางานอยู่เสมอ ก็ยอมรับว่า  

ไม่ได้โกรธที่น้องว่า  ยอมรับว่าเราเล่นจริงๆ เราต้องมีความ

รบัผดิชอบชว่ยนอ้งทำางานกอ่น นอกจากนีย้งักลา้แสดงออก

มากขึ้น เมื่อก่อนเป็นคนไม่กล้าจับไมโครโฟน ไม่กล้าพูด  

แต่ตอนนี้ต้อมอ�ส�เป็นประช�สัมพันธ์ของกลุ่ม ใช้เสียง

หวานๆ ประกาศเสียงตามสายเอง โดยไม่ต้องรบกวนให้

ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้อีกแล้ว 

สำาหรบัโยโยน่อ้งเลก็สดุในกลุม่ บอกวา่ การทำางานกบั

พี่ๆ เป็นเรื่องสนุก ทำาให้กล้าพูด กล้าแสดงออกมากข้ึน  

จากเดิมท่ีเป็นคนข้ีอาย ชอบหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน แต่ตอนน้ี

กล้�ก้�วออกม�เรียนรู้กับเพื่อนคนอื่นม�กขึ้น
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สำาหรับความเปล่ียนแปลงของโยโย่ถูกสะท้อนโดยแม่ต๊ิก

วา่ “เมือ่กลบัถงึบา้นเขาจะรบีทำางานบา้นกอ่น หงุขา้ว ถบูา้น 

ดูแลน้อง แล้วค่อยมาช่วยพี่ๆ ทำางาน” 

สว่นหลนิบอกวา่ เธอรูส้กึวา่มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ 

แบ่งเวลาเป็นว่าเวลาไหนต้องทำางานกลุ่ม เวลาไหนต้องทำางาน

โรงเรียน หรืองานบ้าน แต่ก็ยอมรับว่า แอบให้ความสำาคัญกบั

งานนีม้ากกวา่ ชอบง�นแบบนี ้เพร�ะส�ม�รถนำ�ไปใชใ้น

ชีวิตประจำ�วันได้ ทำ�ให้กล้�คิด กล้�พูดม�กขึ้น ได้รู้ใน

สิ่งที่ไม่เคยรู้ 

ขณะท่ีกุหลาบบอกว่า เธอมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

และชอบงานนีม้ากเช่นกนั เพราะรูส้กึดทีีก่ารละเลน่พืน้บา้น

ท่ีเร่ิมสูญหายไปได้รับการฟื้นฟู ซึ่งเธอบอกว่า “งานที่

โรงเรียนศึกษาเมื่อไรก็ได้ แต่งานนี้ท่านผู้รู้เรามีไม่มาก 

ถ้าไม่รีบทำาท่านอาจไม่อยู่แล้ว” 

   

รวมพลัง...สร้างสิ่งดีให้ชุมชน
ป้�กุมรี ปรีเปรม หนึ่งในผู้รู้รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปของ

ชุมชน สะท้อนว่า ดีใจที่เด็กในชุมชนมาสอบถามเร่ืองราว

ของกอนกวย จะได้มีคนสืบต่อ เพราะถ้าไม่มีคนมาถาม  

เชือ่ว่าการละเลน่นีจ้ะตอ้งหายไปอยา่งแนน่อน ซึง่นอกจาก

การละเล่นท่รวยอิกแล้ว ป้ากุมรียังได้ถ่ายทอดเรื่องการ 

ห่อข้าวต้ม การทอผ้าไหม เก็บหม่อนเลี้ยงไหม และการ 

ย้อมไหมให้แก่น้องๆ ที่สนใจอีกด้วย 

ย�ยแก้ว เลิศศรี ผู้รู้วัย 83 ปี เล่าว่า รู้สึกดีใจท่ี 

ลูกหลานสนใจศึกษาและสืบต่อภูมิปัญญา รู้สึกยินดีมากที่

ได้มีส่วนสอนให้เด็กๆ เล่นท่รวยอิกจนเป็น “การละเล่นนี้

หายไปจากหมู่บ้านระยะหน่ึงแล้ว คนแต่ละรุ่นจะมีวิธีการ

เล่นไม่เหมือนกัน คนรุ่นเดียวกับยายที่เล่นเป็นมี 2-3 คน 

แต่มียายจำาได้คนเดียว เด็กๆ มารับไปทำากิจกรรมก็ดี ยายก็

เพลิดเพลินไปกับเขาด้วย”

ลำ�พูน โพธ์ิกระสังข์ พี่เลี้ยงชุมชน สะท้อนว่า  

เธอทำาหนา้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้งทีด่แูลแบบประกบ ถา้นอ้งๆ มีอะไร

ก็ต้องช่วยประสาน แต่พื้นฐานน้องเขามีความรู้อยู่แล้ว  

พ่ีเลี้ยงเพียงแค่ช่วยอำานวยความสะดวก ดูแลไม่ให้น้อง 

ออกนอกลู่นอกทาง 

“การทำาโครงการแบบนี้ดีกับน้องๆ มาก จากคนที่

ไม่กล้าพูด เขินอาย ก็กล้าแสดงออกมากขึ้น ความคิด

ความอ่านก็ดีขึ้น และที่ดียิ่งกว่าคือเยาวชนเข้ามามี

บทบาทในกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่มีแต่ 

ผู้สูงวัยมาช่วยงาน ตอนน้ีเวลามีงานอะไรในชุมชน 

เยาวชนจะอาสาเข้ามาช่วยงานเต็มไปหมด” 

การได้ศึกษาเรียนรู้ทำาให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งกับ 

ความเป็นกวยมากขึ้น พวกเขารู้สึกภูมิใจมากที่มีส่วนช่วย

สืบทอดภูมิปัญญาของชาวกวย วันน้ีเสียงเพลงจากการ 

ละเล่นท่รวยอิก จึงยังคงดังผสานเสียงหัวเราะอันสดใสของ

ผู้คนก้องอยู่ในบ้านซำา แต่คว�มเปลี่ยนแปลงสำ�คัญอัน

เป็นผลจ�กก�รทำ�โครงก�รคือ กลุ่มเย�วชนได้รวมตัว

กันหน�แน่นม�กข้ึน ซึ่งก�รรวมกลุ่มช่วยง�นหมู่บ้�น 

ในน�มกลุม่เย�วชนกอนกวยทร่วยอกิ เปน็ภ�พทีผู่ใ้หญ่

ในชมุชนไมเ่คยเหน็ม�ชัว่ระยะเวล�หนึง่ เพร�ะเดก็เรยีน

ต่�งโรงเรียนกัน  คว�มสัมพันธ์จึงเหมือนต่�งคนต่�งอยู่ 

ก�รกลบัม�รวมตวักนัเปน็กลุม่กอ้น จงึเปน็ก�รรวมพลงั

ครั้งใหม่ของกลุ่มเย�วชนที่จะสร้�งสรรค์สิ่งที่ดีง�มสู่

ชุมชนต่อไป 

การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้มองเห็นคุณค่าของชุมชน 

รู้รากของตนเอง ย่อมทำาให้เขารักชุมชนถิ่นเกิดและเข้ามามี

บทบาทในการสืบสานงานชุมชนต่อไป เหมือนเช่นเยาวชน

กลุ่มนี้ ท่ีเข้ามารื้อฟื้นการละเล่นพื้นบ้านท่ีนอกจากจะ 

ทำาหน้าท่ี “ส�นสัมพันธ์” ของคนในชุมชนทุกช่วงวัยแล้ว 

ยังนำาไปสู่การจัดเก็บองค์ความรู้ วิธีการเล่นในรูปแบบหนังสือ

เล่มยักษ์เป็นภาษากวย และการเรียนรู้ภาษาเขียนพื้นบ้าน

ของกลุม่ชนชาวกวย ทีช่ว่ยฟืน้บรรยากาศความสมัพนัธข์อง

คนในชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

“งานที่โรงเรียนศึกษาเมื่อไรก็ได้ แต่งานนี้
ท่านผู้รู้เรามีไม่มาก ถ้าไม่รีบทำาท่านอาจ
ไม่อยู่แล้ว”
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โครงการสารสัมพันธ์กอนกวยท่รวยอิก
พี่เลี้ยงชุมชน

ลำาพูน โพธิ์กระสังข์

ทีมทำ�ง�น

อารีรัตน์ โพธิสาร

พิมพ์วิไล โสภี 

เกศมณี โพธิสาร

เดือนเพ็ญ โพธิ์กระสังข์ 

ศิริพร โพธิสาร

กิตติยา โพธิ์กระสังข์ 

ชลดา ระงับภัย 
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ต่อลมห�ยใจ...
ผืนไหมลายลูกแก้ว
โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว
ของชาวกูย
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โครงก�รนี้ทำ�ให้ได้ฝึกฝนทักษะก�รทำ�ง�น

หล�ยอย่�ง เช่น ก�รว�งแผน ก�รแบ่ง

หน้�ที่ ก�รสืบค้นข้อมูล ก�รเปิดใจรับฟัง

คนอื่น และก�รทำ�ง�นร่วมกันด้วยคว�ม

ส�มัคคี ที่สำ�คัญได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็น

คนที่เห็นคว�มสำ�คัญของส่วนรวมม�กขึ้น 

ไม่สนใจแต่ง�นของตัวเองเหมือนที่ผ่�นม�

...ก�รได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้รู้แต่ละท่�น

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทีมรู้สึกดีใจม�ก จ�กเดิม

ที่แทบจะไม่เคยพูดคุยกับคุณย�ยเหล่�นี้ 

ก็ได้พูดคุยกันม�กขึ้น หรือบ�งคนเพิ่ง

ม�รู้ว่�เป็นญ�ติกันก็คร�วนี้   

ในอดตีคนในชมุชนบ้�นขีน้�ค อำ�เภอปร�งคกู์ ่

จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เป็นชาวกูย (ส่วย) แต่ในช่วง 

10-20 ปีที่ผ่านมามีคนจากจังหวัดอ่ืนอพยพเข้ามา

อาศัยอยู่ในชุมชนมากข้ึน ท้ังคนไทย ลาว เขมร จนเกิด

การแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ ข้ามจังหวัด ส่งผลให้

วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ของชาวกูยลางเลือนลง 

เช่นเดียวกับผ้าไหมลายลูกแก้วที่เริ่มเลือนหายไป  

แตว่นันีภ้มูปิญัญาด้านการทอผา้ไหมลายลกูแกว้

ของชมุชนบ้านข้ีนาคเร่ิมฟ้ืนคนืกลบัมา เย�วชนกลุม่ 

Spy Kids ลูกหลานชาวกูยที่แต่เดิมคอยช่วยงานวัด 

งานบญุ งานประเพณขีองชมุชนอยูเ่สมอ ลกุขึน้มาทำา

โครงก�รเย�วชนเรยีนรูแ้ละอนุรกัษภ์มิูปัญญ�ก�ร

ทอผ้�ไหมล�ยลูกแก้วของช�วกูย ด้วยเหตุผลสั้นๆ 

คือ พวกเขาอยากรื้อฟื้น “ผ้�ไหมล�ยลูกแก้ว” ซึ่ง

เป็นเอกลักษณ์ของชาวกูยให้กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง
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สืบสานต่อ...ก่อนจะเลือนหาย
นุ่น-นิภ�ด� บุญท่วม เล่าว่า กลุ่มของเธอรวมตัว

ทำากิจกรรมอาสาในชุมชนอยู่เสมอ เมื่อพี่เลี้ยงชวนมาทำา

โครงการเยาวชนพลเมอืงดศีรีสะเกษกอ็ยากลองทำาดบู้าง  

ตอนคิดโครงการนั้นจำาได้ว่าต่างคนต่างมีเรื่องท่ีอยากทำา 

นุ่นอยากทำาเรื่องสมุนไพร พิมพ์-พิมพ์จันทร์ ชอบชื่น 

และชมพู่-สิริวิมล ไชยภ� สนใจเรื่องดนตรี ขณะที่ 

อุม�-อุบลวรรณ ศิล�ชัย เสนอว่า น่าจะทำาเรื่องผ้าไหม

ลายลูกแก้ว เพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาวกูย พร้อมให้

เหตุผลว่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทอแล้ว เมื่อทุกคนได้ยิน 

เรื่องที่อุมาเสนอต่างก็รู้สึกชอบและคิดว่าน่าจะใช้เป็น

โจทย์โครงการได้  

อุมาเล่าว่า ผ้าไหมลายลูกแก้วเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่อยู่คู่ชุมชนบ้านขี้นาคมานานร่วมร้อยปี  

แต่เดิมชาวกูยทั้งหญิงชายจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดจาก 

ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมสีดำาจากมะเกลือเพื่อร่วมงานบุญ

และงานเทศกาลต่างๆ ผูเ้ฒ่าผู้แกส่ว่นใหญส่วมใสผ่า้ไหม

ลายลูกแก้วเป็นปกติในชีวิตประจำาวัน ผ้าไหมลายลูกแก้ว

จงึอยูใ่นวถิชีวีติของคนบา้นขีน้าค และเปน็ความภาคภูมใิจ

ของผู้สวมใส่ 

แต่ด้วยความที่ผ้าไหมลายลูกแก้วทอยาก  ใช้เวลา

ทอนาน ระยะหลังคนในชุมชนจึงหันไปสวมใส่เสื้อผ้า

สำาเรจ็รปู เพราะหาซือ้ไดง้า่ย ราคาถกู ไมต้่องเสยีเวลาทอ 

หรือไม่ก็ซ้ือผ้าไหมลายลูกแก้วจากหมู่บ้านอ่ืนมาตัดเย็บ

เสื้อผ้า ทำาให้การทอผ้าไหมลายลูกแก้วใกล้สูญหายไป   

ซึ่งขณะน้ีพบว่ามีชาวบ้านขี้นาคซึ่งเป็นชาวกูยแท้ๆ ที่ยัง

ทอผ้าไหมลายลกูแกว้แบบโบราณอยูไ่มม่ากนกั แตล่ะคน

ก็อายุ 50 ปีขึ้นไป พวกเร�คิดว่�นี่เป็นว�ระเร่งด่วนที่

ต้องทำ�
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กลุ่มท่ี 5 ศึกษ�ประวัติคว�มเป็นม�ของผ้�ล�ย 

ลูกแก้ว มีชมพู่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีรุ่นพี่มาช่วย

ถามและจดบันทึก ส่วนชมพู่กับเพื่อนรับหน้าที่ถ่ายภาพ

และวิดีโอ

“ภาษา” อุปสรรคการสื่อสาร... 
สู่การเรียนรู้ตัวตนคนกูย

พิมพ์เล่าว่า ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทีมง�นได้

เตรียมกรอบคำ�ถ�มที่จะสอบถ�มผู้รู้ โดยตั้งประเด็น

คำ�ถ�มไว้ แล้วให้พี่เลี้ยงช่วยเติมเต็ม เพื่อให้คำ�ถ�ม

นัน้ครอบคลมุทกุประเด็น ซึง่ทมีว�งแผนให้กลุม่แผนที่

เดินดินสืบค้นคว�มรู้ก่อนเป็นกลุ่มแรก เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐ�นในก�รสืบค้นเรื่องต่อไป เมื่อได้ข้อมูล 

มาแล้วทีมก็จะทำาสัญลักษณ์กำากับไว้บนแผนที่  

จากการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มที่ 1 พบว่า บ้านขี้นาค

มทีัง้หมด 96 หลงัคาเรอืน  แตท่อผา้ลายลกูแกว้เปน็เพยีง

แค่ 9 หลังคาเรือนเท่านั้น เม่ือได้รับการชี้เป้าจากกลุ่ม

“ช่วงหลังเวลามีงานบุญประเพณีคนในชุมชน
จะนิยมใส่ผ้าลายลูกแก้วกัน  เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่
ไม่มีก็เริ่มอยากมีบ้าง คนที่ทอได้ก็เริ่มกลับมา
ทอกันอีกครั้ง”

สืบสาวข้อมูลผืนไหม
อุมาเลา่ตอ่วา่ เมือ่ประเดน็ชดั สิง่ทีท่มีตอ้งทำาตอ่คอื 

วางแผนการทำางาน โดยเนน้ให้ความสำาคญักบั “ชดุข้อมลู

คว�มรู้” เริ่มต้นจากจัดประชุมชี้แจงโครงการให้ชุมชน 

รับรู้ โดยเชิญผู้รู้เรื่องผ้าลายลูกแก้วเข้าร่วมด้วย เพื่อบอก

กล่าวกับผู้รู้ว่าเยาวชนกำาลังจะทำาอะไร และมีเรื่องอะไร 

ท่ีเยาวชนอยากรู้บ้าง พร้อมขอคำาแนะนำาในเบื้องต้นว่า

แต่ละเรื่องสามารถสอบถามจากผู้รู้คนไหน จากนั้นทีมได้

ออกแบบการทำางานเป็น 5 กลุม่ ดงันี ้กลุ่มท่ี 1 ทำ�แผนที่

เดินดินเพ่ือบอกข้อมูลในหมู่บ้านว่ามีคนทอผ้าลายลูกแก้ว

ได้กี่คน อยู่บ้านหลังไหนบ้าง โดยมีพิมพ์เป็นหัวหน้า  

สว่นมด-ปทมุรตัน ์จนัทองเป็นคนจดบันทึกเพราะมดพูด

ส่วยได้ ส่วนน้องๆ ในทีมช่วยกันถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพ 

กลุม่ที ่2 สบืคน้วธิกี�รยอ้มผ�้ด้วยก�รใชม้ะเกลือ  

มีนุ่นเป็นหัวหน้าทีมและเป็นคนถามหลัก แม้ว่านุ่นจะพูด

ภาษาส่วยได้บ้าง แต่เพราะสำาเนียงการพูดแปร่งๆ ผู้รู้จึง

ฟังไม่รู้เรื่อง งานนี้ต้องอาศัยพี่ๆ ชั้น ม.ปลายมาช่วยแปล

กลุ่มที่ 3 สืบค้นเรื่องอุปกรณ์ก�รทอ มีน้องเป็น

หัวหน้าทีมอาสาพาทีมไปเรียนรู้เรื่องนี้

กลุ่มที่ 4 สืบค้นปฏิทินวัฒนธรรม มีอุมาเป็นผู้ 

รบัผดิชอบพาน้องๆ ไปเรียนรูจ้ากย�ยวงเดอืน น�คนวล

ว่าในแต่ละเดือนใช้ผ้าทอลายลูกแก้วทำาอะไรบ้าง โดยอุมา

ทำาหนา้ท่ีเปน็คนถามหลกั มีพ่ี ม.4 ชว่ยจดบันทกึ มีนอ้งๆ 

ในกลุ่มเป็นคนถ่ายภาพและบันทึกเสียง
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“แม้ว่าทีมจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ แยกย้ายกันไปสืบค้นข้อมูล แต่เมื่อกลุ่มไหนทำางานของตนเสร็จแล้ว
ก็มักอาสาไปช่วยเพื่อนกลุ่มอื่นที่งานยังไม่เสร็จ  ท้ายสุดจึงนำาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
หากข้อมูลขาด พี่เลี้ยงก็จะกระตุ้นให้น้องๆ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างที่ไปลงมือปฏิบัติกับผู้รู้อีกครั้ง”

เรียนรู้และฝึกฝน...ต่อลมหายใจ 
ผืนไหมลายลูกแก้ว

เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นครบทุกประเด็น ทีมช่วยกัน

เรียบเรียงข้อมูลเก็บไว้เป็นเอกส�รก�รถ่�ยทอด

ภูมิปัญญ�ก�รทอผ้�ไหมล�ยลูกแก้วของช�วกูยเพื่อ

มอบคืนแก่ชุมชน พร้อมกับจัดประชุมวางแผนร่วมกับ 

ผู้รู้เพื่อนัดหมายให้ผู้รู้สอนฝึกปฏิบัติการทอผ้าไหมลาย 

ลูกแก้ว จนได้เป็นตารางแผนงานว่า แต่ละสัปดาห์จะ 

เรยีนรูก้บัผูรู้ท้า่นใด ทีไ่หน โดยนดัหมายใหเ้ยาวชนทัง้หมด

ไปเรียนรู้พร้อมกัน เช่น สัปดาห์นี้บ้านน้ีจะฟอกเส้นไหม 

ก็ยกพวกไปเรียนรู้พร้อมกันทุกคน

อุมาเล่าว่า เม่ือเรียนรู้ครบทุกข้ันตอนแล้ว ใช่ว่าทุกคน

จะทอผ้าลายลูกแก้วเป็น  ซึ่งแต่ละคนยอมรับว่า ยังมี 

ขั้นตอนที่ยาก โดยเฉพาะการอ่านลาย ถ้าอ่านลายไม่ได้

กไ็มส่ามารถทอได ้มแีตเ่ธอเทา่นัน้ทีท่อไดจ้นเสรจ็เปน็ผนื

ขณะที่นุ่นบอกว่า ขั้นตอนการปั่นไหมยากที่สุด   

หากไม่มีสมาธิ หรือใจร้อน ไหมจะพันกันยุ่งเหยิงไปหมด 

ตอนนัน้ยอมรับว่ายังไมเ่ข�้ใจว�่ก�รป่ันไหมต้องใจเย็น 

คนโบร�ณบอกว�่ขัน้ตอนนีจ้ะชว่ยฝกึนสิยัคน แต่พวก

เร�ไมรู่ก้จ็ะรบีป่ันใหเ้สรจ็ ยิง่รบีกย็ิง่ทำ�ใหเ้สน้ด�้ยพนั

กันไปหมดจนดึงไม่ออก จนผู้รู้ต้องมาช่วยแก้ 

แผนที่เดินดินแล้ว กลุ่มที่เหลือจึงเข้าไปสืบค้นข้อมูลเรื่อง

วิธีการย้อม วิธีการทอ ประวัติของผ้าลายลูกแก้ว และ

ปฏิทนิการใชผ้้าลายลกูแก้วในแตล่ะเดอืนกับผู้รูแ้ตล่ะท่าน 

อุมาบอกว่า แม้ว่าทีมจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ แยกย้าย

กันไปสบืค้นข้อมูล แตเ่มือ่กลุ่มไหนทำ�ง�นของตนเสรจ็

แล้วก็มักอ�ส�ไปช่วยเพื่อนกลุ่มอ่ืนท่ีง�นยังไม่เสร็จ  

ท้�ยสุดจึงนำ�ข้อมูลม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งกัน 

ห�กขอ้มลูข�ด พีเ่ลีย้งกจ็ะกระตุน้ใหน้อ้งๆ เกบ็ขอ้มลู

เพิ่มเติมระหว่�งที่ไปลงมือปฏิบัติกับผู้รู้อีกครั้ง

อุมาเล่าว่า แม้จะต้ังคำาถามไว้อย่างดี แต่เมื่อลง 

พื้นที่จริงกลับพบปัญหาใหญ่เร่ืองการสื่อสาร เป็นเพราะ

พวกเราพูดส่วยไม่ได้ ทำาให้เวลาถามผู้รู้มักจะได้คำาตอบที่

ไมต่รงประเดน็  ถามอยา่งตอบอยา่ง  แมจ้ะเปลีย่นคำาถาม

หลายครัง้กย็งัไมไ่ดค้ำาตอบท่ีตอ้งการ เชน่ ถามว่ามีใครทอ

ผา้ลายลกูแกว้เปน็บา้ง ผูรู้ก้ต็อบวา่ผา้ไหมลายลกูแกว้สวย  

มคีนทำาเยอะแยะไป ทัง้ๆ ทีเ่ราอยากไดช้ือ่คนทีท่อผ้าเปน็

เท่านั้น

ส่วนชมพู่สะท้อนว่า เธอรู้สึกว่าการไปสัมภาษณ์ผู้รู้

เป็นเรื่องยาก เพราะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง โชคดีที่รุ่นพี่

ในกลุ่มใจเย็น พยายามเปลี่ยนคำาถามใหม่ให้สามารถ

ส่ือสารกับผู้รู้ให้ได้ บางคร้ังเธอต้องรอฟังคำาตอบให้จบก่อน 

แล้วค่อยถามใหม่  จึงใช้เวลานานกว่าจะสัมภาษณ์เสร็จ 

แคก่�รเกบ็ขอ้มลูในระยะเวล� 2 วนั กท็ำ�ใหก้ลุม่

เย�วชนได้สัมผัสถึงช่องว่�งระหว่�งวัย ที่มีภ�ษ�เป็น

อปุสรรค...แตป่ญัห�ดงักล�่วกลบักล�ยเปน็ “โอก�ส” 

ให้น้องๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ภ�ษ�ของช�ติพันธุ์ตนเอง

เพิ่มขึ้น
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เรียนรู้และซึมซับอย่าง
ซาบซึ้ง

นอกจากได้เรียนรู้ข้ันตอนการทอผ้าไหม

ลายลูกแก้วแล้ว ก�รได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้รู้

แต่ละท่�น เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีทีมรู้สึกดีใจม�ก 

จ�กเดมิทีแ่ทบจะไมเ่คยพดูคยุกับคุณย�ย

เหล่�นี้ ก็ได้พูดคุยกันม�กขึ้น หรือบางคน

เพิ่งมารู้ว่าเป็นญาติกันก็คราวนี้   

โครงก�รนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้�ง

สมัพนัธท์ีด่ใีห้กบัชมุชนเท�่นัน้ แตย่งัชว่ย

ลดช่องว่�งระหว่�งวัยให้คนเฒ่�คนแก่

และเด็กใกล้ชิดกันม�กขึ้น และที่สำ�คัญ

คือคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัว

เย�วชน...

พิมบอกว่า รูส้กึวา่ตนเองเปลีย่นไปคอื 

เร่ืองการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เม่ือก่อน

มีเวลาว่างจะเล่นแต่อินเทอร์เน็ต โครงก�ร

นี้ทำ�ให้เธอได้ฝึกฝนทักษะก�รทำ�ง�น

หล�ยอย่�ง เช่น ก�รว�งแผน ก�รแบ่ง

หน้�ที่ ก�รสืบค้นข้อมูล ก�รเปิดใจรับฟัง

คนอื่น และก�รทำ�ง�นร่วมกันด้วยคว�ม

ส�มัคคี ท่ีสำ�คัญได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็น

คนทีเ่ห็นคว�มสำ�คญัของสว่นรวมม�กขึน้ 

ไม่สนใจแต่ง�นของตัวเองเหมือนท่ีผ่�นม�

ส่วนน้องบอกว่า เธอมีคว�มรับผิดชอบ 

และใส่ใจผู้อื่นม�กขึ้น เช่น เวลานัดหมาย

กนัทำางาน เมือ่กอ่นเวลามาสายไมรู่ส้กึอะไร 

แต่เดี๋ยวนี้จะรีบมา เพราะไม่อยากให้เพื่อน

เสียเวลารอ

ขณะที่อุมาบอกว่า เธอรู้จักแบ่งเวล�

ได้ดีขึ้น เพราะเธอเรียน ม.ต้นแล้ว ไหนจะ

การบ้าน ไหนจะงานบ้าน แถมยังต้องทำา

โครงการอีก เธอจงึตอ้งรีบทำางานอืน่ให้เสร็จ

เพื่อที่จะมาทำางานนี้

เช่นเดียวกับชมพู่ที่บอกคล้ายๆ กันว่า 

เธอมีความรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อก่อน 

ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ ทำางานบางอย่าง

ยังไม่เสร็จก็จะไปทำาอย่างอ่ืน แต่พอมาทำา

โครงการนี้ทำ�ให้เธอต้องแบ่งเวล�ว่�ควร

ทำ�ง�นไหนเมื่อไร รวมถึงพฤติกรรมก�ร

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตของเธอกเ็ปลีย่นไป จ�กที่

เคยโพสต์ขอ้คว�ม รปูภ�พไรส้�ระไปวนัๆ 

แต่ตอนนี้จะโพสต์อะไรที่มีเนื้อห�ส�ระ

ม�กขึ้น 

สำาหรับนุ่นแล้วเธอบอกว่า รู้สึกดีใจที่

ได้รู้จักผ้าไหมลายลูกแก้วมากขึ้น ทั้งยังได้

เรยีนรูเ้รือ่งทีไ่มเ่คยรูม้ากอ่น ทัง้ประวตัคิวาม

เป็นมา การได้ทำาแผนที่เดินดินเพื่อสำารวจ 

ครภูมูปิญัญาวา่อยูท่ีไ่หนบา้ง ใชวั้สดอุปุกรณ์

อะไร การย้อมผ้าด้วยมะเกลือทำาอย่างไร 

ตอ้งยอ้มในฤดกูาลไหน รวมถงึการสวมใสใ่น

โอกาสต่างๆ มีอะไรบ้าง ซึ่งกระบวนก�ร

เหล่�นี้ทำ�ให้เธอภ�คภูมิใจ รู้สึกรักชุมชน 

และรักคว�มเป็นกูยม�กขึ้น แม้จะยัง 

ทอผ้าไม่เก่ง ท่าทางเก้งก้างไม่คล่องแคล่ว

เหมือนครูภูมิปัญญา แต่ในวันที่ กศน.มา

ประเมินศูนย์เรียนรู้ในชุมชน น้องๆ ได้รับ

โอกาสให้นำาเสนอผลงานของโครงการ  

ซึ่งช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้น้องๆ เป็น

อย่างมาก  

และแล้วเป้�หม�ยที่กลุ่ม Spy Kids 

ตั้งไว้ก็เริ่มเป็นจริง เมื่อคนในชุมชนบ้�น 

ข้ีน�คเริม่ต่ืนตัวหันม�สนใจร้ือฟืน้ก�รทอ

ผ�้ไหมล�ยลกูแกว้กนัม�กขึน้ เชน่ แมข่อง

อมุ�เองจ�กทีเ่คยเลกิทอไปน�นแลว้ กไ็ด้

กลับม�ทอผ้�ใหม่อีกครั้ง

“ชว่งหลงัเวลามงีานบญุประเพณคีนใน

ชุมชนจะนิยมใส่ผ้าลายลูกแก้วกัน  เมื่อเป็น

เช่นนี้คนที่ไม่มีก็เริ่มอยากมีบ้าง คนที่ทอได้

ก็เริ่มกลับมาทอกันอีกครั้ง”
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ฝึกคิด...ฝึกทักษะชีวิต
สิด�วรรณ ไชยภ� พี่เลี้ยงชุมชนเล่าว่า กลุ่ม Spy 

Kids ก่อต้ังมาตั้งแต่ปี 2555 เกิดข้ึนจากการท่ีเด็กๆ 

ติดตามผู้ปกครองท่ีทำางานวิจัยมาประชุมที่ศาลาวัด  

จึงรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอด 

การทำาโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพราะจากท่ีเคยสัมผัสกับเยาวชนพบว่า 

เด็กในชุมชนยังขาดภาวะผู้นำา ยังรอให้ผู้ใหญ่นำาทำา

กิจกรรมตา่งๆ และกจิกรรมสว่นใหญย่งัวนเวยีนอยูกั่บการ

พัฒนาหมู่บ้าน เก็บขยะในชุมชน จึงมองว่าก�รทำ�

โครงก�รในคร้ังน้ีน่�จะดีที่จะได้พัฒน�ศักยภ�พ

เย�วชนบ้�นขี้น�ค

“โครงการนีท้ำาให้วิธคีดิของเดก็ๆ เปลีย่นไป เม่ือกอ่น

พวกเขาจะใช้ชีวิตไร้สาระมาก แต่พอได้มาทำากิจกรรมเขา

จะไม่บิดพลิ้ว เข้าร่วมโดยตลอด ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก็

เห็นดีด้วยที่จะให้เด็กทำากิจกรรมดีๆ แบบนี้ และอยากให้

ทำาต่อไปเรื่อยๆ อยู่บ้านก็ไม่ได้งานอะไร ทำาโครงการนี้

อยา่งนอ้ยเดก็กไ็ดฝ้กึคิด ฝกึทักษะชวีติ โดยสว่นตวัเช่ือว่า

ถ้าฝึกให้เขาคิดบ่อยๆ เขาจะคิดวิเคราะห์เป็น ไม่หลงเชื่อ

ใครง่ายๆ เม่ือก่อนเด็กอายท่ีจะพูดภาษากูย พูดแทบไม่ได้ 

แต่วันนี้เห็นว่าเขาอยากพูดภาษากูยมากขึ้น” สิดาวรรณ

บอกเล่าความรู้สึก

ทั้ งนี้ ในบทบาทของพี่ เลี้ยงเธอได้พยายามจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ด้วยการพาไปเรียนรู้กับ

เครอืข่ายเยาวชนพลเมืองดศีรสีะเกษ แลว้นำากระบวนการ

ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าปรบัใชก้บัทีม  กระตุน้ใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการ

คน้หาความรู ้รวมท้ังจดัโอกาสในการเรยีนรูท้ัง้ภายในและ

ภายนอกชุมชน เช่น พาไปดูงานเรื่องการทอผ้าลาย 

ลูกแก้วที่หมู่บ้านข้างเคียง เป็นต้น  

นอกจากพัฒนาทักษะเยาวชนแล้ว ความเปลี่ยน 

แปลงที่เห็นได้ชัดคือ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้ใหญ่กับ

เย�วชนในชมุชนมคีว�มสนทิสนมกนัม�กขึน้ ทีส่ำ�คญั

โครงก�รน้ียังได้เปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ในเร่ืองก�ร

พฒัน�เดก็ว�่ ก�รทำ�ง�นจรงิจะชว่ยสร�้งประสบก�รณ์

ชวีติทีดี่ใหก้บัเด็ก ดงัเหน็ไดจ้ากบรรยากาศในชมุชนเมือ่

ผู้ปกครองเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งทำากิจกรรม ถ้าลูกหลานของ

ตนไม่มาร่วม ผู้ปกครองก็จะไล่ลูกหลานให้มาช่วยกัน 

สะท้อนให้เห็นว่า หากเยาวชนมีกิจกรรมคนในชุมชนก็

พร้อมสนับสนุน

การทำางานร่วมกันระหว่างคน 2 วัย คือ ปราชญ์ผู้รู้

กับเยาวชน ส่งผลให้วันน้ีชุมชนบ้�นขี้น�คมีหนังสือที่

รวบรวมองคค์ว�มรูเ้รือ่งอปุกรณ ์และวธิกี�รทอผ�้ไหม

ล�ยลูกแก้วไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด พร้อมกับสร้�ง

นกัทอผ�้รุน่ใหมท่ีแ่มว้นันีฝ้มีอืก�รทอจะยงัไมช่ำ�น�ญ

เท่�ไรนัก แต่หัวใจพวกเข�ก็รับรู้ถึงคุณค่�ของผืนไหม

ที่เป็นทรัพย์สมบัติอันเป็นร�กเหง้�ของช�วกูย และ

ว�งใจไดว้�่สำ�นึกทีไ่ดป้ลกูข้ึนม�นีจ้ะชว่ยตอ่ลมห�ยใจ 

ผ้�ไหมล�ยลูกแก้วให้อยู่คู่กับช�วกูยต่อไป
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โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย

พี่เลี้ยงชุมชน

สิดาวรรณ ไชยภา

ทีมทำ�ง�น

สิริวิมล ไชยภา

อุบลวรรณ ศิลาชัย

สุวนันท์ นาคนวล

พิมพ์จันทร์ ชอบชื่น

นิภาดา บุญท่วม

ปทุมรัตน์ จันทร์ทอง
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Eng Easy พี่ช่วยน้อง
“กระตุกต่อมเรียนรู้”
โครงการ Eng Easy สานใจเติมฝัน
เรียนรู้ร่วมกันจากพี่สู่น้อง
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จากประสบการณ์การทำาโครงการวิจัยท่ีช่วยสร้างกระบวนการ

เรยีนรูม้าแลว้ ทำาใหพ้วกเธอรูส้กึสนุกและทา้ทายกบัการเรียนรูผ้า่น

การทำาโครงการ คือ “ต้นทุน” สำาคัญท่ีทำาให้ ฟ�ง-ฐิติม� พรมสวัสด์ิ 

และ หมวย-ปิยธิด� เดชธรรมรงค์ อาสาทำาโครงก�ร Eng Easy 

ส�นใจเติมฝัน เรียนรู้ร่วมกันจ�กพี่สู่น้อง ขณะที่มุ่ย-สตรีรัตน์ 

บังคม บอกว่า เธอรู้สึกห่างหายจากการคิดที่เป็นกระบวนการ 

มานานแล้ว แต่สำาหรับอ๋อม-กรรณิก�ร์ เมธ� สะท้อนว่า เธอยัง

ไม่เคยได้รับโอกาสทำาโครงการในลักษณะนี้มาก่อน

Eng Easy สร้างแรงบันดาลใจ
ดว้ยเหตุและผลขา้งตน้จงึเปน็แรงผลกัดนัใหน้อ้งพีใ่นโรงเรยีน

กนัทรอมวทิย�คม อำ�เภอขนุห�ญ จงัหวดัศรสีะเกษ รวมตวักนั

ทำาโครงก�ร Eng Easy ส�นใจเติมฝัน เรียนรู้ร่วมกันจ�กพ่ีสู่น้อง 

โดยมีครูจิร�วรรณ เท�ศิริ เป็นผู้จุดประก�ยและเช่ือมร้อยทีม 

ประกอบด้วยพี่ ม.6 ซึ่งมีความรับผิดชอบและนำาน้องได้ ส่วนน้อง 

ม.3 ทีค่รูจิราวรรณเป็นครูพ่ีเลีย้งกม็จุีดแข็งคอืเคยผา่นประสบการณ์

การทำาโครงการในลักษณะนี้มาก่อน ทำาให้มีความคิดที่เป็นระบบ 

มองว่าจะช่วยเสริมความเข้มเข็งของทีมได้

ถึงโครงก�รนี้จะไม่ได้ให้เกรดเร�

แต่ทำ�ให้เร�ห�คว�มหม�ยของชีวิต

เจอม�กขึ้น...เหมือนเร�ดึงศักยภ�พ

ของน้องออกม� เพร�ะจริงๆ น้องเข�

มีอยู่แล้ว แต่ไม่กล้� เข�ไม่รู้จะดึง

ออกม�อย่�งไร...ก�รที่น้องกล้�

ปลดปล่อยตัวเองออกม�

จำ�เป็นสำ�หรับก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ 

เพร�ะถ้�น้องพร้อมที่จะเรียนรู้ 

น้องจะส�ม�รถรับอะไรก็ได้ และจะ

ส�ม�รถต่อยอดก�รเรียนรู้ต่อไปได้
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กอปรกับในอนาคตอันใกล้ การเปิด AEC (Asean 

Economics Community) จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง 

การคา้ระหวา่งประเทศในภูมิภาคอาเซยีนมากขึน้ จังหวดั

ศรีสะเกษซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ต้องเตรียมความพร้อมให้กับ

คนในพื้นที่ โดยเฉพาะความพร้อมเรื่องภาษา แม้พื้นที่นี้

จะมผีูค้นทีส่ามารถสือ่สารกนัดว้ยภาษาลาว เขมร กูย และ

ไทยอยู่แล้วก็ตาม แต่เป็นการติดต่อกันในระดับทวิภาคี  

ซ่ึงในอนาคตระบบการคา้จะเปิดกว้างมากขึน้ ก�รสือ่ส�ร

ด้วยภ�ษ�อังกฤษจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น ในขณะที่วิช�

ภ�ษ�อังกฤษเปรียบเหมือนย�ขมของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนกันทรอมวิทย�คมจำ�นวนหน่ึงท่ีรู้สึกว่�เป็น

วิช�ที่ย�ก เพราะเด็กส่วนใหญ่ถ้าไม่ชอบเรียนวิชาไหน 

หรอืเรยีนวิชาไหนไม่เขา้ใจ ก็มักจะไม่สนใจเรยีน และบางที

ถึงข้ันโดดเรียนเลยก็มี ด้วยระบบก�รเรียนก�รสอนใน

โรงเรียนที่เน้นเรื่องไวย�กรณ์ม�กกว่�ก�รใช้ง�นจริง 

ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจในก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษจึง

เปรียบเสมือนก�รเปิดประตูใจให้เด็กพร้อมเรียนรู้

ด้วยเหตุนี้ทีมจึงคิดทำาโครงก�ร Eng Easy ส�นใจ

เตมิฝัน เรียนรูร้ว่มกนัจ�กพีสู่น่อ้ง ดว้ยวเิคราะหแ์ลว้ว่า 

พวกเธอมีศักยภาพที่จะทำาโครงการให้สำาเร็จได้ เพราะ

ไม่ใช่โจทย์ที่ใหญ่เกินตัว และเป้าหมายไม่ใช่การติวภาษา

อังกฤษอยา่งเอาเปน็เอาตาย แตเ่ปน็การจดักจิกรรมงา่ยๆ 

เพื่อสร้�ง “แรงบันด�ลใจ” ให้น้องอย�กเรียนภ�ษ�

อังกฤษม�กขึ้น ไม่ได้สอนให้น้องเก่งภ�ษ�อังกฤษ  

แต่ให้น้องมี “ทัศนคติที่ดี” ต่อก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ

ม�กขึ้นเท่�นั้น 

ปฏิบัติการกระตุกต่อมเรียนรู้
เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะทำาเรื่องการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษ คำาถามท่ีเกิดข้ึนในใจทุกคนคือ “แล้วจะสอนใคร?”

แม้โจทย์จะชัด แต่เมื่อเป้าหมายยังไม่มี งานนี้ทีมจึง

ระดมสมองวิเคราะห์ “กลุ่มเป้�หม�ย” พบว่าน้องๆ ชั้น 

ม.1 ที่เพิ่งเข้าเรียนในโรงเรียนน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 

ดท่ีีสดุ เพราะแต่ละคนมาจากตา่งโรงเรยีนกนั จงึมีพืน้ฐาน
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ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ก�รปรับ

พื้นฐ�นคว�มรู้ด้�นภ�ษ�อังกฤษให้น้อง 

น่�จะเป็นวิธีท่ีทำ�ให้น้องๆ รู้สึกดีกับก�ร

เรยีนภ�ษ�องักฤษ มีพืน้ฐ�นคว�มรูเ้พิม่ขึน้ 

และนำ�ไปต่อยอดก�รเรียนรู้ในห้องเรียน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทีมจึง

พากันไปปรึกษาครูภาษาต่างประเทศ เพื่อ

สอบถามถงึพฤตกิรรมการเรียนภาษาองักฤษ

ในห้องเรียนน้องๆ ว่า ชอบให้ครูสอนแบบไหน 

และศึกษาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของระดับ

ชั้น ม.1 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบ

การเรียนรู้ไปพร้อมกัน

มุ่ยเล่าว่า ตอนแรกทีมตั้งใจไว้ว่าจะ 

คัดคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม 

แต่เมื่อเปิดรับสมัครพบว่า น้องๆ ที่มาสมัคร

ส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มที่

ไมเ่กง่กไ็มส่นใจทีจ่ะมาสมัครเรียน ทีมงานจึง

ต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆ ที่สนใจ

แทน โดยตั้งเป้าหมายไว้จำานวน 15-20 คน 

แต่เมื่อรับสมัครจริงๆ มีน้องสนใจสมัครถึง  

27 คน และทมีกไ็มไ่ดต้ดัทิง้ เพราะเหน็ว่านอ้ง

มีความสนใจจริงๆ

“สาเหตุที่น้องสนใจเข้ามาสมัครกันมาก

คดิวา่นา่จะเปน็ผลมาจากการประชาสมัพันธ์

เชิญชวนน้องๆ ท่ีห้อง ทำาให้น้องรู้สึกว่าพวกเรา

ตั้งใจจริงก็เป็นได้” มุ่ยบอกเล่าความรู้สึก

หลังจากได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ทีมได้ 

จัดประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจกับน้องๆ ว่า

โครงการน้ีทำาอะไร เพ่ืออะไร พร้อมเปิดโอกาส

ให้น้องแสดงความคิดเห็นว่า สนใจเรียน

ลักษณะไหน ผ่านแบบสอบถามและมีการ

ทดสอบความรูก้อ่นเรยีนไว้ดว้ย เพ่ือใชวั้ดผล

หลังทำากิจกรรมเสร็จ 

“ผลออกมาน้องบางคนคะแนนดีมาก 

แต่บางคนก็ทำาไม่ได้ เลยใช้วิธีคละกลุ่มให้

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ซ่ึงเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ก็เห็นจากที่คุณครูทำา ส่วนแบบสอบถาม  

เราถามน้องว่ารู้สึกอย่างไรกับภาษาอังกฤษ 

ณ ตอนนัน้ เพราะถ้านอ้งสนใจน้อย เราต้อง

ทำาอะไรให้น้องสนใจมากขึ้นเพื่อดึงน้อง 

เข้ามา” มุ่ยอธิบายแนวคิดการทำางาน

สำ�หรับแผนกิจกรรมก�รเรียนก�ร

สอนภ�ษ�อังกฤษนัน้ ทีมง�นว�งแผนจัด 

5 ครัง้ แตไ่มไ่ดก้ำ�หนดเวล�ต�ยตวั เพร�ะ

แตล่ะคนมหีน้�ทีอ่ืน่ทีต่อ้งรบัผดิชอบดว้ย 

เช่น อ๋อมกับมุ่ยเป็นคณะกรรมการโรงเรียน 

ฟางและหมวยก็ต้องร่วมกิจกรรมอื่นๆ ใน

โรงเรยีนด้วยเชน่กนั แตท่ัง้นีท้มีจะพย�ย�ม

ควบคุมไม่ให้ว่�งเว้นจ�กก�รเรียนก�รสอน

เกิน 2 สัปด�ห์ โดยแต่ละกิจกรรมจะจบ 

ในคร้ังเดยีว เนน้สอนทกัษะการฟัง การออก

เสียง และการอ่าน ซึ่งเน้ือหาในช่วงแรกๆ 

เนน้ไปทีท่กัษะการออกเสยีง การเทยีบเสยีง 

เพราะเรือ่งอืน่ๆ ครจูะสอนอยูแ่ลว้ และนอ้ง

สว่นใหญไ่มค่อ่ยกลา้พดูภาษาองักฤษ เพราะ

ออกเสียงไม่ค่อยถูก ทีมจึงคิดว่าหากจะให้ 

การเรียนการสอนสนุกสนานน่าจะเริ่มจาก

การให้น้องหัดออกเสียงภาษาอังกฤษก่อน 

เพื่อให้น้องรู้สึกคุ้นชิน ซึ่งงานนี้ก็ได้มุ่ยที่มี

พื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วเป็นคนนำา 

โดยนำาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษจาก 

การเรียนพิเศษมาใช้ และบางส่วนก็หา 

เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 

73เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



มุ่ยบอกต่อว่า การจัดกิจกรรมแต่ละคร้ังใช้เวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง แต่มักจะจัดได้แค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น 

เพราะนอ้งๆ ลา้มาจากการเรยีนในหอ้งแลว้ กจิกรรมหนึง่

จึงต้องจัด 2 ครั้ง เช่น วันพฤหัสบดีตอนเย็น 1 คาบ แล้ว

วันศุกร์ตอนเย็นก็มาเจอกันอีก 1 คาบ ดังนั้น 5 กิจกรรม

ที่วางแผนไว้ต้องจัดทั้งหมด 10 ครั้ง โดยก่อนก�รจัด

กิจกรรมทุกคร้ังทีมจะต้องประชุมว�งแผนก�รสอนก่อน 

เพราะต้องดูเวลาว่างให้ตรงกัน กำาหนดวัน เวลาที่จะจัด

กิจกรรม ออกแบบว่าจะจัดกิจกรรมแบบไหน ใช้สื่ออะไร 

และแบ่งงานให้แต่ละคนไปทำา

นอกจากนั้นก่อนจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ทีมต้อง 

ประสานขออนุญาตคุณครูเพื่อใช้สถานที่ และนัดหมาย

กบันอ้งๆ ดว้ย  โดยแตล่ะครัง้ทีจ่ดักิจกรรมจะเริม่ดว้ยการ

เปดิเพลงภาษาอังกฤษในขณะทีน่อ้งๆ ทยอยเขา้ห้องเรยีน 

เมื่อน้องมาครบก็ชี้แจงว่า วันนี้น้องจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

มีกิจกรรมอะไร เพื่ออะไร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม

ของนอ้งๆ โดยท่ีนอ้งๆ ไม่รูต้วั จากนัน้ออ๋มจะเปิดการต์นู

ให้น้องชมจนจบ  แล้วสอบถามว่า น้องๆ ได้เรียนรู้อะไร

จากการชมการ์ตูนบ้าง จากนั้นจึงเริ่มสอนเรื่องหลักที่ 

ทีมงานเตรียมไว้ 

กลยุทธ์กระตุกต่อมเรียนรู้
อ๋อมบอกว่า ด้วยเป้าหมายการสอนที่ต้องการสร้าง

แรงบันดาลใจและปรับให้ทุกคนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

เท่าๆ กัน  ทีมจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รคัดสรรเนื้อห�

ก�รเรียนรู้ แม้จะเป็นภ�คของคว�มบันเทิงก็ต�ม ซึ่ง

ทำ�ให้ทีมเกิดทักษะในก�รสืบค้นข้อมูลม�กขึ้นไปด้วย

“พอมาทำาโครงการน้ี เวลาดูยูทูปกจ็ะมเีป้าหมาย

มากขึน้ เมือ่กอ่นอาจจะดูไรส้าระเรือ่ยเปือ่ย เด๋ียวนีถ้้า

จะไร้สาระต้องว่างจริงๆ วันไหนดูการ์ตูนหรือดูหนัง 

ถา้เจอเป็นภาษาองักฤษกต้็องคลิก๊เข้าไปดูวา่สามารถ

นำามาใช้เป็นสื่อการสอนได้หรือไม่” นี่คือพฤติกรรม 

การรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของเหล่าทีมงาน 

อ๋อมบอกอีกว่า ส่วนใหญ่คนหาสื่อคือ มุ่ยกับฟาง  

ทีจ่ะเปน็คนเตรยีมเนือ้หาทีจ่ะสอน รวมท้ังเปน็ผูส้อนหลกั 

หมวยทำาหน้าท่ีเก็บภาพ ส่วนเธอจะเก็บรายละเอียด 

ทุกอย่าง รวมทั้งดูแลงบประมาณ และช่วยเตรียมเนื้อหา

ด้านบันเทิง เช่น เกม เพลง หรือการ์ตูนภาษาอังกฤษที่มี

เนื้อหาสนุกสนาน ร่วมกับน้องซัน-อภิชญ� เท�ศิริ 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 โรงเรียนขุนห�ญวิทย�สรรค์ 

หนึ่งในทีมงานที่อยู่ต่างโรงเรียน ทั้งนี้ก่อนที่จะสอนน้องๆ  

ทีมจะช่วยกันพิจ�รณ�เนื้อห�อีกครั้งว่�เหม�ะสมหรือไม่ 

เพร�ะบ�งครั้งมุ่ยกับฟ�งไปห�ม�ก็ว่�ง่�ยแล้ว แต่ลืมคิดไป

ว่�ทั้งสองคนมีพื้นฐ�นดีอยู่แล้ว แต่ถ้�เพื่อนสะท้อนว่� 

ย�กเกินไป ก็ต้องปรับ 

 “ดูการ์ตูนเสร็จต้องให้น้องแสดงความเห็น เพื่อกระตุ้น

ความคิด เหมือนให้เขารื้อคำาศัพท์ที่อยู่ในหัว หรือให้เขาคิดจาก

สิ่งที่เขาเห็น ถ้าเขาแปลไม่ได้ก็ให้เขาดูจากสิ่งรอบข้างในวิดีโอว่า 

มนัน่าจะเปน็อะไร เพราะเวลาเราใชค้ำาศพัท์ภาษาองักฤษบางคำา

มีหลายความหมาย เราต้องดูบริบทรอบข้างด้วย คำาถามที่ใช้

งา่ยๆ เชน่ เหน็อะไรในการต์นูบา้ง มศีพัทอ์ะไรบา้ง ตวันีใ้นภาษา

อังกฤษเรียกว่าอะไร” มุ่ยเล่าถึงเทคนิคการสอน

ขณะท่ีมุ่ยและฟางวาดลวดลายการสอนอยู่หน้าชั้นเรียน  

อ๋อม หมวย และซัน ทำาหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และอำานวย 

ความสะดวกต่างๆ ท้ังถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ บางคร้ังทีมสังเกตการณ์

ก็ต้องส่งสัญญาณให้ครูมุ่ยและครูฟางรู้ว่า อาการของน้องที่น่ัง

เรียนอยู่เป็นอย่างไร เช่น ถ้าน้องไม่เข้าใจ น้องฝ่อ ก็ต้องหาวิธี

กระตุ้น ถ้ากระตุ้นไม่ขึ้น น้องมีอาการรับความรู้ไม่ไหวจริงๆ ก็

ต้องพักเล่นเกมบ้าง กินขนมบ้าง 

“เราต้องเข้าใจน้องด้วย เพราะส่วนใหญ่เราสอนในคาบ

สุดท้ายของวัน น้องล้ามาแล้ว ถ้าน้องไม่ไหวจริงๆ ก็จะปล่อย

และใหง้านเขากลบัไปทำานดิหนอ่ย หากนอ้งกลบัไปแลว้ทำาไมไ่ด ้

เราก็ถือโอกาสสอนใหม่” อ๋อมอธิบาย

ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในช่วงท้�ยถ้�มีเวล�เหลือ 

ทมีมกัจะใหน้อ้งๆ ฝึกทำ�แบบฝกึหดัในห้องเรยีน แตห่�กไมม่ี

เวล� กจ็ะใหน้อ้งนำ�กลบัไปทำ�เปน็ก�รบ้�น แตต่อ้งพย�ย�ม

ไม่ให้เป็นภ�ระที่หนักเกินไป เพร�ะเข้�ใจว่� น้องแต่ละคนมี

ก�รบ้�นม�กอยู่แล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้ก่อนจากกันในแต่ละครั้งคือ 

ทีมงานจะพูดขอบใจน้องท่ีให้ความร่วมมือ และบอกว่าคร้ังต่อไป

จะจัดกิจกรรมอะไรแบบไหน หรือสอบถามความต้องการของ

น้องๆ ว่าอยากเรียนแบบไหน หลังจากปล่อยน้องกลับ ทีมง�น

ก็จะนั่งสรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นของทีมทุกครั้งเพื่อปรับปรุง

ก�รทำ�ง�นให้ดียิ่งขึ้น
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“สอนเสร็จแต่ละครั้งถ้ามีเวลาเหลือ ก็จะมีการสรุปบทเรียน 

ในกลุ่ม บางทีก็เปิดวิดีโอที่หมวยถ่ายไว้ว่าเราสอนอะไรไป เวลาสรุป

กิจกรรมจะคุยว่า วันนี้เป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ไหม” 

มุ่ยบอกเล่ากระบวนการทำางานของทีม

ชื่นใจ...เมื่อน้องสุขและสนุกกับการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ของการสอนปรากฏอยู่ในตัวน้องๆ ที่เข้าเรียน บางคน 

ก็เห็นชัดว่าเขามั่นใจมากขึ้น เช่น น้องสักรินทร์ ซึ่งตอนแรกจะขี้อ�ย 

แม้หน้�ต�เข�อ�จดูเหมือนเด็กที่ชอบโดดเรียน แต่น้องได้เรียนรู้ไป

กับพี่ๆ ตลอด จนตอนนี้น้องได้เป็นเด็กในกลุ่มส�ระอังกฤษ ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่ฝึกภ�ษ�อังกฤษเพื่อไปแข่งขัน 

“เหมือนเราดึงศักยภาพของน้องออกมา เพราะจริงๆ น้องเขามีอยู่

แลว้ แตไ่มก่ลา้ เขาไมรู่จ้ะดงึออกมาอยา่งไร เวลาเรยีนอยู่ในหอ้ง ถ้านอ้ง

ตอบคำาถามได้เราก็ปรบมือให้เพ่ือสร้างกำาลังใจให้น้อง คิดว่าเกือบคร่ึงหน่ึง

ของ 27 คนท่ีเราชว่ยดงึศกัยภาพของเขาออกมา บางคนกรู้็สกึชอบภาษา

อังกฤษมากขึ้น บางคนก็กล้าคุยกับเรามากขึ้น มีการบ้านอะไรเขาก็จะ

ถามเรา โดยธรรมชาตขิองเด็กเขาจะไม่กลา้คุยกับคร ูกลวัคร ูแตก่บัเราซึง่

เปน็รุน่พีเ่ขากลา้ถามมากกวา่” มุย่เลา่ถงึความเปล่ียนแปลงของนอ้งๆ ท่ี

สัมผัสได้

แมจ้ะสมัผสัถงึความเปล่ียนแปลงของนอ้งดว้ยตนเอง แต่ทมีงานยัง

รอบคอบพอท่ีจะจดัทำาแบบทดสอบหลงัเรยีน เพือ่ประเมนิผลการเรียนรู้

ของนอ้งๆ ซ่ึงกพ็บว่า นอ้งมีพ้ืนฐานดา้นภาษาอังกฤษดขีึน้ ท้ังทักษะการ

พูด ฟัง อ่าน สามารถปรับระดับให้พร้อมที่จะเรียนต่อในขั้นที่สูงขึ้นไปได้ 

แต่สิ่งที่เป็นเป้�หม�ยของทีมคือ ก�รให้น้องมีคว�มสุขกับก�รเรียน

ภ�ษ�อังกฤษ มีทัศนคติท่ีดีต่อก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งเป้�หม�ย

ส่วนนี้ทีมง�นทุกคนเห็นตรงกันว่� ส�ม�รถทำ�สำ�เร็จอย่�งน่�ชื่นใจ 

“การท่ีน้องกล้าปลดปล่อยตัวเองออกมา จำาเป็นสำาหรับการเรียน

ภาษาอังกฤษ เพราะถ้าน้องพร้อมที่จะเรียนรู้ น้องจะสามารถรับอะไรได้ 

ก็จะสามารถต่อยอดการเรียนรู้ต่อไปได้” นี่คือทฤษฎีการเรียนรู้ที่มุ่ยสรุป

 

“สอนเสร็จแต่ละครั้ง ก็จะมีการสรุปบทเรียนในกลุ่ม บางทีก็เปิดวิดีโอที่หมวยถ่ายไว้ว่าเรา
สอนอะไรไป เวลาสรุปกิจกรรมจะคุยว่า วันนี้เป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไหม”
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จัดการเรียนรู้ควบคู่บริหารจัดการ
สิ่งที่คู่ขนานไปกับการจัดการเรียนการสอน คือ 

กระบวนการทำางานของทีม ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการ  

ทั้งทีมงาน เนื้องาน งบประมาณ  และเวลา ซึ่งทีมงานมี

ข้อตกลงร่วมกันว่า ในการประชุมวางแผนงานหรือ 

สรุปงานด้วยกันทุกคนต้องจดทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน 

ในการทำางานและกันลืม ซ่ึงเป็นภาวะยอดนิยมท่ีสมาชิก

ผลัดกันออกอาการบ่อยครั้ง อ๋อมในฐานะที่เป็นคนคอย

อำานวยความสะดวกแกท่มีบอกว่า จดักจิกรรมแตล่ะครัง้

มีหล�ยเรื่องที่ต้องคิด ต้องเตรียม ทั้งเนื้อห�ที่จะสอน 

ก�รจดบนัทกึว�่จดอย�่งไร แบง่ง�นกนัอย�่งไร อ�ห�ร

ว่�งจะต้องเตรียมอะไร ต้องใช้เงินเท่�ไร ทีมง�นต้อง

ว�งแผนใหล้ะเอียดทกุครัง้ โดยเฉพาะเรือ่งเงนิทีเ่พือ่นๆ 

บอกว่า อ๋อมเป๊ะมาก ซึ่งอ๋อมก็ยอมรับว่าเธอเคร่งครัดใน

เรื่องนี้ แต่ก็เป็นการเป๊ะแบบประหยัดที่สมประโยชน์ ไม่

สุรุ่ยสุร่ายและไม่ขี้เหนียวจนทำางานลำาบาก 

“หนูเป็นคนบันทึกค่าใช้จ่าย เวลาใครไปซื้อของแล้ว

จำาราคาไม่ได้ หนูต้องไปหาราคามาให้ได้ บางครั้งก็ต้อง

ซักกันว่าตอนน้ันให้ตังค์ไปเท่าไร ทอนมาเท่าไร หนูต้องซัก

อย่างละเอียดแล้วหนูเหนื่อยเอง บางครั้งหาราคาไม่เจอ

ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูที่ร้าน หรือบางครั้งต้องเอาของ

ทกุอยา่งทีซ่ือ้มารวมกัน เช็คว่าอันไหนรูร้าคา อันไหนไมรู่้

ราคา แล้วหารดู เรื่องเงินเราต้องเป๊ะ เพราะเอาเงินเขา

มาใช้” อ๋อมยืนยันความโปร่งใสในการบริหารเงิน

คว�มแตกต่�งด้�นบุคลิกของสม�ชิกในกลุ่ม ไม่ใช่

ปัญห� แต่กลับช่วยเสริมเติมให้คว�มเป็นทีมสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น มุ่ยที่กล้�แสดงออก ขี้เล่น เข้�กันได้ดีกับน้องๆ 

จึงเผลอเรื่อยๆ ม�เรียงๆ อ๋อมที่บุคลิกจริงจัง เหมือน

จะดุ ซึ่งก็จำ�เป็นเพร�ะต้องมีไว้คอยดึงเพื่อนและน้อง

ไม่ให้เล่นจนเกินไป ขณะท่ีน้องท้ัง 3 คน ซัน หมวย 

ฟ�ง ใช้วัยที่ใกล้กับน้อง ม.1 ทำ�หน้�ท่ีประส�นง�น 

อ�จมีบ�งคร้ังท่ีม�ผิดเวล�นัด แต่ก็อ�ศัยลูกอ้อนขอโทษ

พ่ีๆ คว�มเป็นทีมจึงเป็นจุดเด่นท่ีทุกคนเรียนรู้คว�มต่�ง 

รับฟังคว�มคิดเห็นกัน และให้กำ�ลังใจกันตลอดเวล� 

ก้าวข้าม “จุดอ่อน”
สำาหรับทีมงานที่เคยขยาดกับภาษาอังกฤษ เช่น  

หมวยกับอ๋อม ที่มีจุดอ่อนในการเรียนวิชานี้ จึงรู้สึกกังวล

มากหากต้องไปสอนน้องๆ แต่ด้วยความที่อยากให้

โครงการสำาเร็จ ทั้งสองคนจึงต้องขวนขวายพัฒนาความรู้

ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อให้สามารถไปสอน

น้องๆ ได้  

“พอจะทำาเร่ืองภาษาอังกฤษ ตอนแรกหนูไม่ค่อย

อยากทำา แต่ก็คิดว่า ถ้าเราทำาผลที่ได้ก็เกิดกับตัวเราด้วย 

เพราะเราจะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนท่ีเราจะไปสอนน้อง 

ทำาให้เราได้ความรู้ไปด้วย” หมวยสารภาพถึงความกังวลใจ

ในตอนแรก

เช่นเดียวกับอ๋อมที่บอกว่า ตอนลงมติกันในกลุ่มว่า

จะสอนภาษาอังกฤษ ก็รู้สึกกังวลใจ รู้สึกแย่มาก เหมือน

กับว่าเธอตกอยู่ในเหวคนเดียว ซึ่งก็มารู้ที่หลังว่าหมวยก็

เป็นเหมือนกัน 

“ที่รู้สึกแย่เพราะไม่ใช่เรื่องที่อยากทำา แต่ที่ไม่เลิกทำา 

เพราะเป็นนิสัยส่วนตัวที่ถ้าได้ทำาอะไรแล้วจะต้องทำาให้

ถึงที่สุด”

ทัง้นีอ๋้อมยืนยันว่า เธอไมไ่ด้เกลยีดภาษาอังกฤษ แค่

ไม่เก่งเท่านั้น แต่เธอก็พยายามฝึกฝนตัวเองด้วยการคุย

เล่นกับเพื่อนฝรั่งในเฟสบุ๊ค การทำาโครงการนี้ทำาให้เธอ

สนิทกับครู กับมุ่ย กับน้องมากข้ึน มีเร่ืองอะไรก็จะคุยกับครู 

ทำาให้เธอใส่ใจเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น และทัศนคติ 

ต่อภาษาอังกฤษก็ดีขึ้น รู้ว่าภาษาอังกฤษจำาเป็นกับชีวิต 

พอรูว้า่จะเปดิอาเซยีนเราตอ้งฝกึตนเอง แตเ่รือ่งไวยากรณ์

ยอมรับจริงๆ ว่าค่อนข้างสับสน ซ่ึงปัญหาของเธอคือ 

รู้คำาศัพท์ไม่มากพอน่ันเอง

แต่สำาหรับคนท่ีเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเชน่มุย่ กบ็อก

กบัตัวเองวา่ “โครงการนีท้ำาใหรู้้วา่ ทีเ่รารูม้าเรารูจ้รงิๆ นะ 

เพราะครูที่สอนพิเศษเคยบอกว่า ถ้าอยากรู้ว่าเราเข้าใจ

จริงๆ หรือไมก่ใ็หล้องไปสอนคนอืน่ด ูถา้สอนคนอืน่เข้าใจ

ได้ก็แสดงว่า เรารู้จริงๆ  การทำาโครงการนี้ดูเหมือนเราจะ

ใหน้อ้ง แตก่เ็หมอืนเราให้ตนเองดว้ย เพราะการสอนนอ้ง

ก็เหมือนเราได้ทบทวนไปด้วยพร้อมกัน”
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จัดการชีวิต...จัดการความรู้สึก
การทำางานนอกเหนอืจากบทบาทนกัเรยีน ทำาใหพ้วกเธอต้องการ

จัดการกับชีวิตและความรู้สึกค่อนข้างมาก จนบางครั้งแอบเกิดอาการ

ท้อ เมือ่ภาระตา่งๆ ประดงัประเดเขา้มาพรอ้มๆ กนั บางครัง้กถ็กูเพือ่น

ที่ไม่เข้าใจ ถามว่าทำาโครงการนี้ไปเพื่ออะไร เพราะมีงานกลุ่มที่ต้องทำา

ด้วยกัน แต่เขาต้องเสียเวลามารอเราที่ทำางานโครงการ

“ทำางานในหอ้งเรยีนเรากเ็ปน็ตวัหลกัอยู่แลว้ เพ่ือนก็รอเรา พอมา

ทำาตรงนี้เพื่อนก็รอเรา เราก็ต้องทำาทั้งสองงานควบคู่กันไปด้วย พอเรา

ทำาช้า เพื่อนๆ ก็มาถามว่าทำาไมทำาแค่น้ี ทั้งๆ ที่เราเองก็เป็นคนทำา  

เลยรู้สึกไม่สบายใจ” อ๋อมระบายความอึดอัดใจ 

ขณะที่มุ่ยเสริมว่า “เหมือนเวลาเราไม่อยู่งานก็ไม่เดิน เวลาเราไป

เวิร์คช็อปเสาร์อาทิตย์ กลับถึงบ้าน 5 โมงเย็นแล้ว แต่งานกลุ่มก็ยัง 

ไม่เสร็จ เราไม่อยู่สั่งงานเขาก็ทำาไม่ได้เหมือนเดิม เราก็ต้องจัดการเอง

เพราะงานต้องส่งวันจันทร์” 

เจอแบบนีบ้อ่ยๆ เพือ่นซีคู้น่ีจ้งึตอ้งห�ท�งจัดก�รกบัคว�มรูส้กึ

หาที่ระบาย ซึ่งก็ไม่พ้นบ่นให้กันฟังไปมาอยู่ 2 คน หรือบางครั้งก็บ่น

โพสต์ในเฟสบุ๊ค หรือบางทีก็เล่าให้ครูฟังด้วยอาการเหมือนจะร้องไห้  

เล่าเสร็จก็สูดลมหายใจเหมือนให้ตัวเองเข้มแข็ง แล้วเดินออกมาจากห้อง

ของครู แม้จะเจอแบบน้ีท้ังคู่ก็ไม่ท้อ เพร�ะพวกเธอรู้สึกว่� ก�รทำ�

โครงก�รเป็นเรื่องท้�ท�ย ยิ่งเมื่อเห็นง�นเสร็จก็ยิ่งรู้สึกดี

“หนูรู้สึกว่าเหน่ือยมาก แต่หนูคิดว่าใช้ชีวิตคุ้มมาก ได้เรียนรู้

อะไรหลายอย่าง” มุ่ยพูดถึงประสบการณ์ที่เธอได้รับ

เชน่เดยีวกับฟางท่ีบอกวา่ การทำาโครงการเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

โดยเฉพาะวิธีการทำางาน เพราะได้เห็นตัวอย่างและเรียนรู้จากพ่ีมุ่ยซ่ึงเป็น

คนพูดเก่ง ขณะเดียวกันกม็ีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น รู้จักแบ่งเวล�

หมวยเองก็เช่นกัน เธอบอกว่าได้พัฒนาทักษะในการทำางาน  

โดยเฉพาะการทำางานกบัพี่ๆ  เธอเปลีย่นแปลงตัวเองให้เป็นคนตรงต่อ

เวล� และจัดสรรเวล�ได้ถูกต้อง

สว่นอ๋อมบอกว่า ไดพั้ฒนาตนเองในเรือ่งก�รแบ่งเวล� และก�ร

จัดก�รที่ละเอียดม�กขึ้น “เมื่อก่อนเรารับผิดชอบแต่งานโรงเรียนกับ

งานทีบ่า้น พอมงีานน้ีเพิม่ ทำาให้ต้องรู้ว่าเวลาไหนต้องทำางานใด เราต้อง

ให้ความสำาคัญอยา่งไร โครงการนีถึ้งมนัจะไมไ่ดใ้หเ้กรดเรา แต่ทำาให้

เราหาความหมายของชีวิตเจอมากขึ้น” 

“รู้สึกเหนื่อยมาก
แต่หนูคิดว่าใช้ชีวิตคุ้มมาก
ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง”

78 เยาวชนพลเม ืองด ีศร ีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



กจิกรรมเลก็ๆ ในโครงการชว่ยเตมิเตม็ความสมบูรณ์

ให้น้องๆ ชั้น ม.1 กลุ่มเล็กๆ ได้ปรับพื้นฐาน ให้สามารถ

เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขมากข้ึน มุ่ยเองยังค้น

พบจดุยนืทีม่ัน่คงในการเรยีนตอ่ในระดบัอุดมศึกษาบนเส้น

ทางท่ีจะจบมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ  ส่วนหมวยและ 

ออ๋มกไ็ดฝ้กึทีจ่ะก้าวขา้มจดุอ่อนทางวิชาการบางดา้นของ

ตนเอง ที่สำ�คัญทุกๆ คนในทีมท้ังพี่และน้องต่�งได้

เรียนรู้ก�รจัดก�รกับเป้�หม�ย คว�มค�ดหวัง ลิ้มรส

ผลจ�กก�รลงมือทำ�อย่�งตั้งใจ และค้นพบตัวตนของ

ตนเอง อันจะเป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�ศักยภ�พของ

ตัวเองได้อย่�งถูกทิศถูกท�ง

ครู...ผู้สร้างคน

จิร�วรรณ เท�ศิริ ครูโรงเรียนกันทรอมวิทย�คม 

พ่ีเล้ียงชุมชน เล่าว่าส่ิงท่ีครูคาดหวังท่ีสุดคือให้เด็กรู้จักคิด 

รู้จักการแก้ปัญหา อยากให้ส่ิงเหล่าน้ีติดตัวเด็ก เพื่อที่เขา

จะได้เอาไปใช้ในอนาคต

สำาหรับผลการทำางานของลูกศิษย์โดยภาพรวม  

ครูพอใจเกินค�ด ด้วยตอนแรกค�ดหวังให้นักเรียน

รู้จักกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นทีม เมื่อลงมือทำ�แล้ว 

นักเรียนส�ม�รถนำ�ปัญห�ต่�งๆ ม�วิเคร�ะห์ร่วมกันได้ 

โดยครูมีหน้�ที่เพียงกระตุกกระตุ้นในบ�งครั้ง เช่น  

ชว่งแรกทีเ่กดิปญัห�จะทำ�เรือ่งอะไรด ีก็ตอ้งตัง้คำ�ถ�ม

ให้เข�ได้คิด

“ตอนไปอบรมที่ภูสิงห์แล้วเกิดปัญหามาก อ๋อม

เครียดมากเกือบสติแตก เพราะครูจะไม่ตอบคำาถามเขา

ทันที อ๋อมก็จะหงุดหงิดกับครู เด็กเขาจะเคยชินจากที่

โรงเรยีนวา่ ถา้ถามครตูอ้งเฉลย เขาจะเคยชนิกบัครทูีส่อน

ในห้องเรียน ถามมาตอบไป แต่ครูจะไม่เฉลย นักเรียน

ถามมา ครูถามกลับ ถามมา ถามกลับ เขาก็แสดงอาการ

หงุดหงิด บอกว่าครูไม่ช่วยหนู ครูจะใช้กระบวนการ 

จิตตปัญญา ปล่อยวาง ทำาใจให้สงบ แล้วต้ังคำาถามกลับว่า

อันน้ีใช่ไหม ถามทีละประเด็นให้เขาได้คิด แต่ครูจะไม่ตอบ” 

ในช่วงก�รทำ�ง�น ถ้�ลูกศิษย์เกิดเขว ครูในฐ�นะ 

พ่ีเล้ียงจะสร้�งเวทีให้ทีมง�นได้คุยกัน เวล�ประชุม  

ครูก็จะเปิดเวทีให้เข�ประชุมเอง ฟางกับหมวยซ่ึงเคยผ่าน

ประสบการณ์ในโครงการเพาะพันธ์ุปัญญา จะมีความคิด

เป็นระบบ ส่วนอ๋อมกับมุ่ยยังไม่เคยผ่านการทำาโครงการ  

แต่ด้วยความเป็นพี่ ครูก็จะทิ้งโจทย์หนักให้เป็นประธาน 
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“โครงการนี้ช่วยให้เด็กพบสิ่งสำาคัญที่สุดนั่นคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การค้นพบตนเอง การค้นพบศักยภาพตนเอง”

เป็นเลขา เพราะน้องไม่กล้าส่ังการพ่ี ครูก็จะใช้กระบวนก�ร

พี่จัดก�รน้อง แต่กว่�ที่เข�จะจัดก�รคนอื่นได้เข�ต้อง

จัดก�รตนเองก่อน

โครงการนี้ช่วยให้เด็กพบสิ่งสำาคัญท่ีสุด นั่นคือการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นพบตนเอง การค้นพบศักยภาพ

ตนเอง ครูอยากให้เขารู้ว่าเขามีศักยภาพ เหมือนกับที่ 

ถามครูแล้วครูถามกลับ ซึ่งถ้าเด็กจับได้ก็จะรู้ว่า คำาถามนั้น

เป็นเสมือนเข็มทิศ จะบอกเขาเสมอว่า ปัญหาบางอย่าง 

ถ้าเรามีสติ คิดวิเคราะห์ และยั้งคิด เราจะหาทางแก้ปัญหา

นั้นได้ แล้วชีวิตจริงบางครั้งปัญหาไม่ได้มาทีละเรื่อง บางที

ก็มาพร้อมกันหลายเรื่อง ถ้าเด็กมีกระบวนการคิด วางแผน

และจัดการได้ ก็ก้าวข้ามไปได้ นี่คือคำาพูดให้กำาลังใจ  

แล้วเราก็เฝ้ามอง เฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลา

พลังและคุณค่�จ�กก�รทำ�โครงก�ร Eng Easy  

ส�นใจเติมฝัน เรียนรู้ร่วมกันจ�กพี่สู่น้อง นอกจ�กจะ

ทำ�ให้เกิดก�รรวมกลุ่มของเย�วชนเพื่อจัดกระบวนก�ร 

เรียนรู้พื้นฐ�นภ�ษ�อังกฤษ ที่ช่วยต่อยอดคว�มรู้ของ

ตนเอง และชว่ยดึงศกัยภ�พให้กบันอ้งๆ ในโรงเรยีนให้ 

รกัก�รเรยีนภ�ษ�องักฤษม�กขึน้แลว้ พวกเข�ยังเข�้ถึง 

“หัวใจ” ของก�รเป็นครูท่ีมีหัวใจของก�รกระตุกต่อม 

เรียนรู้ เน้นกลยุทธ์ก�รสอนท่ีสนุก เป็นก�รเรียนแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือน ทีช่ว่ยซอ่มเสรมิคว�มรู ้ลดค�่ใช้จ�่ยใน

ก�รตวิภ�ษ�องักฤษ อนันำ�ไปสูก่�รเรยีนรูภ้�ษ�องักฤษ

อย�่งรูเ้ท�่ทนัในยคุก�รสือ่ส�รไรพ้รหมแดน และพรอ้ม

ก้�วเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมอ�เซียน ที่ภ�ษ�อังกฤษจะ

กล�ยเป็นก�รสื่อส�รที่มีคว�มสำ�คัญยิ่ง
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โครงการ Eng Easy สานใจเติมฝัน 
เรียนรู้ร่วมกันจากพี่สู่น้อง
.........................

พี่เลี้ยงชุมชน

จิราวรรณ เทาศิริ

ทีมทำ�ง�น

สตรีรัตน์ บังคม    

กรรณิการ์ เมธา

ฐิติมา พรมสวัสดิ์

ปิยธิดา เดชธรรมรงค์  

อภิชญา เทาศิริ
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ส�ยใยรักต่างวัย
โครงการเติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋า
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ทีมง�นทุกคนเป็นวัยรุ่นตอนต้น 

อ�จมีบ้�งที่คว�มว้�วุ่นของช่วงวัย

ทำ�ให้คว�มสนใจหลุดบ้�ง ลืมบ้�ง 

แต่โชคดีที่มีพี่เลี้ยงคอยกำ�กับ

ก�รทำ�ง�น ใช้ก�รชวนพูด ชวนคุย 

ทบทวนง�น พ�ทำ� แต่ไม่นำ�ว่�

ทำ�อย่�งไร พี่เลี้ยงเพียงแค่ชวน

ว�งแผนประม�ณหนึ่ง แล้วให้น้อง

ลงมือทำ�ด้วยตนเอง 

เมือ่กา้วเข้าเขตบ้�นโนนรงั ตำ�บลหนองกงุ  อำ�เภอ

โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน ท่ีนี่เป็น

แหลง่ศกึษาดงูานดา้นหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงมาต้ังแต่

ป ี2555 จงึมผีูส้นใจเขา้มาเรยีนรูดู้งานในชมุชนเปน็จำานวน

มาก ทั้งยังมีฐานการทำางานดีเด่นด้านสุขภาพ ภาพท่ีเห็น

คือทุกบ้านจะมีก่ีสำาหรับทอเส่ือหรือทอผ้า มีการปลกูพชืผกั

สวนครัว 

จากพื้นฐานของชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งเป็นทุนเดิม 

ทำาใหเ้ดก็และเยาวชนทีน่ีไ่ดม้โีอกาสเรียนรูไ้ปพรอ้มๆ กบั

การช่วยงานในกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใหญ่ กอปรกับได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองกุง (รพ.สต.หนองกุง) และ 

โรงพยาบาลโนนคณู ทีด่ำาเนนิกจิกรรมกบัเดก็จนทำาใหเ้กดิ

การรวมกลุ่มของเยาวชนในนาม “กลุ่มด�วกระจ�ย”  

ช่วยเหลือกิจกรรมด้านสุขภาพของ รพ.สต.มาโดยตลอด
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เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลเมืองดี

ศรสีะเกษ ผูใ้หญใ่จดีอยา่ง พีม่น-กมลรตัน ์จสูมี� หวัหน�้

กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ โรงพย�บ�ล

โนนคูณ มองว่าน่ีคือ “โอก�ส” ดีท่ีจะได้ต่อยอดการทำางาน

ของกลุ่มเยาวชนให้เป็นระบบมากขึ้น 

“อยากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ 

การคิดวิเคราะห์ ซึ่งตรงกับความคิดของเราที่ต้องการ

ให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือให้เขาสามารถ

จัดการชีวิตตนเองได้” พ่ีมลบอกถึงเบ้ืองหลังความคิด 

ในการสนับสนุนให้เยาวชนทำาโครงการ

ทำางานบนฐานข้อมูล
ฝน-น้ำ�ฝน ทองคำ�ผุย ในฐานะพี่ใหญ่จึงรวบรวม

น้องๆ ซึ่งประกอบด้วย ตั๊ก-ศุช�ด� ต�ทุวัน แท้งค์- 

ธีร�พรรณ ชัยภักดี กิ๊ฟ-ริย�กร น�มวงษ์ โบ๊ต-ว�สิฏฐี 

ตุน� ฟ้�ใส-สุนันท� ทองคำ�ผุย ขม-พิมพ์พิล�รัตน์  

ปุระมงคล และเฟ๊ียส-ปรีย�ลักษณ์ พุฒเคน ให้มาทำา

กิจกรรมร่วมกัน ด้วยเยาวชนกลุ่มดาวกระจายช่วยงาน 

รพ.สต. เป็นประจำาอยู่แล้ว จึงรู้ว่าในชุมชนมีผู้สูงอายุที่มี

ภาวะเจ็บป่วย และขาดคนดูแลอยู่จำานวนหนึ่ง อีกทั้ง

ครอบครัวของพวกเขาก็มีแม่แก่ (ยาย) ผู้เป็นที่รักยิ่งของ

ลูกหลาน ทีมงานทั้งหมดคิดว่า ประเด็นเรื่องการดูแล 

ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงเป็นที่มาของโครงก�ร 

เติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋� ซึ่งมีเป้�หม�ยคือสร้�งก�รมี

ส่วนร่วมของเย�วชนในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุในชุมชน 
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ปรากฏการณ์ที่ผู้สูงอายุต้องดำาเนินชีวิตเพียงลำาพัง 

บ้างต้องดูแลลูกหลานที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เลี้ยง เพราะต้อง 

ไปทำางานตา่งถ่ิน เปน็ปรากฏการณค์ลา้ยคลงึกับพืน้ทีอ่ืน่ 

แต่โชคดีที่บ้านโนนรังมีผู้สูงอายุที่มีสภาพเช่นนี้ไม่มาก  

แต่กระนั้นความใส่ใจของกลุ่มเยาวชนดาวกระจายที่มีต่อ

สมาชิกร่วมชุมชนก็น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อสนใจจะดูแลผู้สูงอ�ยุในชุมชน สิ่งแรกที่ทีม

ทำ�คอื ก�รห�ขอ้มลูจ�กผูใ้หญบ่�้น โดยเนน้ไปทีข่อ้มลู

ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และข้อมูลผู้สูงอ�ยุ 

“หมู่บ้านของเรามี 67 ครัวเรือน ประชากร  279 คน 

เป็นชาย 133 คน หญิง 164 คน มีโรงเรียน 1 แห่งซึ่งเป็น

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนถึงชั้น ป.3 ส่วนผู้สูงอายุใน

หมู่บ้านมี 21 คน ขาดการดูแล 1 คน มีผู้ป่วยเรื้อรัง 4 คน 

ปว่ยเปน็โรคเบาหวาน ความดนั และมีคนพิการอกี 4 คน” 

ฝนรายงานสถานการณ์อย่างคล่องแคล่ว

เมือ่ไดข้อ้มลูทีช่ดัเจนจงึรูว่้า มีผูส้งูอายุท่ีไม่มีคนดแูล

เพียง 1 รายเท่านั้น ทีมจึงปรับเป้าหมายการทำางานใหม่ 

ดว้ยการชว่ยดแูลท้ังผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร เพือ่ชว่ยแบง่เบา

ภาระของผู้ใหญ่ท่ีไปทำางานนอกบ้าน โดยทีมงานได้จัด

ประชุมวางแผนการทำางาน และแบ่งบทบาทหน้าที่ตาม

ความสามารถและความถนดั ฝนรบัตำาแหนง่ประธานกลุม่ 

มีขมกับเฟี๊ยสทำาหน้าที่บันทึกข้อมูล ฟ้าใสเป็นเหรัญญิก

ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ ส่วนคนที่เหลือ

เปน็ทมีสนบัสนนุ เพราะทุกเรือ่งท่ีตดัสนิใจทำาจะตอ้งผา่น

การประชุมหารือร่วมกันทุกครั้ง

เฟี๊ยสเล่าถึงวิธีทำางานของกลุ่มว่า ก่อนทำางาน 

แต่ละคร้ังจะต้องประชุมร่วมกันก่อน หลังจากนั้นจึง

ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนมารวมตัวกันที่ศาลากลางบ้าน 

มีพี่ฝนเป็นคนนำา สำาหรับเนื้อหาการประชุมแต่ละครั้ง 

จะเนน้การชีแ้จงรายละเอยีดการทำากจิกรรมวา่มอีะไรบา้ง 

รวมถึงวันเวลาที่จะทำากิจกรรม มีขมและเฟี๊ยตสลับกัน

บันทึกข้อมูลไว้บนกระดาษชาร์ตเพื่อให้ทุกคนเห็นท่ัวกัน 

หลังประชุมเสร็จก็เก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นบันทึกการทำางาน

ของกลุ่ม เมื่อทำ�กิจกรรมเสร็จในแต่ละครั้งก็จะ 

ถอดบทเรียนร่วมกันว่� ทำ�กิจกรรมแล้วเป็นอย่�งไร 

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่�มีเวล�พอหรือไม่ ห�กทำ�กิจกรรม

เสรจ็ค่ำ� ต่�งคนกต่็�งแยกย้�ยกลบับ�้นแต่จะนดัหม�ย

คุยกันต่อที่โรงเรียนในวันถัดไป

อย่างไรก็ตาม แม้ทีมงานจะคุ้นเคยกับการดูแลผู้อื่น

ผ่านกิจกรรมอาสาที่เคยช่วยพี่ๆ รพ.สต. วัดความดัน  

เจาะเลือด เป็นประจำาอยู่แล้ว แต่เมื่อต้องดูแลผู้สูงอ�ยุ

และผู้พิก�รอย่�งจริงจัง จึงต้องมีก�รออกแบบกิจกรรม

ให้สอดคลอ้งกบักลุม่เป�้หม�ย การดแูลจงึมีตัง้แตร่ะดบั

การทำาความรู้จัก ช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยเหลือด้าน 

การอยู่การกิน ชวนออกกำาลังกายที่ศาลากลางบ้าน หรือ

ชวนกันมาปลูกผักสวนครัว

“อย่างแรกทีต้่องถามคอืเร่ืองการอยู่การกิน บางคร้ัง

ก็ช่วยหุงข้าว ช่วยทำางานบ้าน เพราะผู้สูงอายุบางคนอยู่

คนเดียว” ฝนเล่าถึงกิจกรรมที่เยาวชนได้ไปดูแลผู้สูงอายุ

“ระหว่างช่วงเวลาของการดูแลพืชผักให้เติบใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างวัย 
จึงงอกงามตามไปด้วย ความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูน สานให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง 
ผู้สูงอายุสอนเด็กๆ เรื่องวัฒนธรรมในหมู่บ้าน สอนการทำากระติ๊บข้าว 
ทอเสื่อ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่คนในชุมชนสืบต่อกันมา เป็นทั้งงานอดิเรก
ที่ได้ทั้งของใช้ในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริม”
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สร้างสุขให้ผู้สูงอายุ
ฝนบอกอีกว่า แม้กิจกรรมที่พวกเข�ทำ�จะเป็นเพียงสื่อท่ีช่วย

สร้�งคว�มสัมพันธ์กับผู้สูงอ�ยุในชุมชน แต่กระน้ันก็ต้องห�คว�มรู้

เพิ่มเติม เช่น เรื่องการออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ ซึ่งสองคนพี่น้อง  

ฝนกับฟ้าใส เห็นว่าแม่แก่นั่งทอเสื่อจนปวดหลัง จึงปรึกษากับคุณหมอ

ที่โรงพยาบาลโนนคูณเร่ืองการออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากยูทูป จนมาสรุปลงตัวที่ท่าออกกำาลังกาย

ประกอบไม้ไผ่ 11 ท่าที่ได้เรียนรู้มาจากโรงพยาบาล 

ในหมู่บ้านมีผู้สูงอายุจำานวน 20 คน น้องๆ ก็จะไปชวนให้เขามา

ออกกำาลงักาย โดยจะใหผู้ใ้หญบ่า้นชว่ยประกาศเสยีงตามสายนดัหมาย

ใหม้ารวมพลกนัทีศ่าลากลางบา้น ใชเ้วลาช่วงเยน็หรอืเสารอ์าทติยท์ีว่า่ง

จากการบ้านและงานบ้านแล้ว การได้ออกมาขยับร่างกายตามท่ีน้อง

แนะนำา เปน็แนวทางการดแูลสขุภาพกาย สขุภาพจติ และสง่เสรมิสภาวะ

ทางสังคมที่มีชีวิตชีวาแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 

นอกจากการออกกำาลงักายแลว้ ทีมยงัจดัใหม้กีจิกรรมการปลกูพชื

ผกัสวนครัว เชน่ ผกัคะนา้ ผักบุง้ ผกักาด และผกักาดขาวร่วมกันในพืน้ที่

สาธารณประโยชน์ของชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้เฒ่าผู้แก่และ

ลูกหลานได้ลงมือทำางานร่วมกัน ทั้งยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ

ทำาเกษตรปลอดสารพิษจากผู้สูงอายุสู่เยาวชน ด้วยการสอนให้น้องๆ 

ทำาน้ำาหมักชีวภาพเพื่อใช้เป็นปุ๋ย ผักปลอดสารพิษที่ปลูกจึงให้ผลผลิต

มากจนกินไม่ทัน แม้จะแบ่งให้ผู้สูงอายุทุกหลังคาเรือนแล้วก็ตาม
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“ถ้าไม่ได้ทำาโครงการนี้ ผู้สูงอายุที่
อยู่คนเดียว ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดี 
หรือคนพิการในชุมชนก็จะไม่ค่อยมี
กิจกรรมในชีวิตมากนัก แม้ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะได้พบปะกันเมื่อไปทำาบุญ
ที่วัดบ้าง แต่เด็กๆ ในชุมชนและผู้เฒ่า
ผู้แก่ไม่ค่อยรู้จักกัน  แต่เมื่อได้ทำา
กิจกรรมร่วมกันทำาให้เด็กและ
ผู้สูงอายุสนิทสนมกันมากขึ้น”
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ระหวา่งช่วงเวลาดแูลพชืผกัใหเ้ตบิใหญ ่

ความสัมพันธ์ระหว่างวัยจึงงอกงามตาม 

ไปด้วย คว�มสัมพันธ์ท่ีเพ่ิมพูนส�นให้เกิด

กิจกรรมต่อเนื่อง ผู้สูงอ�ยุสอนเด็กๆ 

เรื่องวัฒนธรรมในหมู่บ้�น สอนวิธีทำา 

กระต๊ิบข้าว ทอเส่ือ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีคน 

ในชมุชนสบืตอ่กนัมา เปน็ทัง้งานอดเิรกทีไ่ด้

ทั้งของใช้ในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริม 

ซึ่งย�ยผ� ทองคำ�ผุย แม่ใหญ่ของฝนและ

ฟา้ใสสะทอ้นความรูส้กึในมมุมองของผู้ใหญ่

บอกว่า “การมีกิจกรรมต่างๆ ทำา ทำาให้เด็ก

นอ้ยไมไ่ปเท่ียวเตรใ่นวนัหยดุ แลว้กม็รีายได้

ช่วยพ่อแม่ด้วย”

เรียนรู้และเข้าใจ
บรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมช�ติ 

ทำ�ให้น้องๆ สนุกกับก�รทำ�ง�นร่วมกัน  

มีคว�มสุขที่ได้พูดคุยหยอกล้อ กิน เล่น 

ไปพร้อมกัน แม้จะมีปัญห�อยู่บ้�ง เช่น 

ทำากิจกรรมยังไม่ครบตามแผน เพื่อนมาไม่

ตรงเวลา หรือเวลาว่างไม่ตรงกัน แต่ทุกคน

ก็เรยีนรู้ท่ีจะประนปีระนอมยืดหยุ่นใหแ้กก่นั 

และแก้ปัญหาไปด้วยกัน

“มาแค่ไหนก็ทำาแค่น้ัน ทำาไหว ต้องสู้ 

ถึงเพื่อนไม่มาก็ต้องทำา เพราะนัดกันไว้แล้ว 

บางทีมาแค่นี้ก็ทำาแค่นี้”

ฝนสะท้อนวา่ ความสนกุในการทำางาน

ร่วมกันคือ เวลาคุยกัน เวลาทำางานด้วยกัน

มีความสุขทุกอย่าง แม้บ�งครั้งเพื่อนจะ 

ไม่ม�ก็ไม่เป็นไร เร�ก็ทำ�ต่อไป ไม่ต่อว่�

เพือ่น แตจ่ะถ�มเหตผุลว�่ เพร�ะอะไรถงึ

ไมม่� เข�กบ็อกว�่ตดิง�น ทำ�ง�นไมเ่สรจ็ 

เร�ก็เข้�ใจ ไม่โกรธ

เมื่อก้าวข้ามความขุ่นข้องหมองใจ 

การทำางานจึงเป็นไปอย่างราบร่ืน แต่อาจ

เป็นเพราะทีมงานทุกคนเป็นวัยรุ่นตอนต้น 

อาจมีบ้างที่ความว้าวุ่นของช่วงวัยจะทำาให้

ความสนใจหลุดบ้าง ลืมบ้าง แต่โชคดีที่มี 

พีเ่ลีย้งคอยกำากบัการทำางาน ใชก้�รชวนพดู

ชวนคยุ ทบทวนง�น พ�ทำ� แตไ่มน่ำ�ว�่ทำ�

อย่�งไร พี่เลี้ยงเพียงแค่ชวนว�งแผน

ประม�ณหนึ่ง แล้วให้น้องลงมือทำ�ด้วย

ตนเอง

“ตวัอยา่งเชน่ ทำาเรือ่งผูส้งูอายใุนชมุชน 

ก็จะชวนกันวางแผนเรื่องเก็บข้อมูลว่า ต้อง

เก็บข้อมูลอะไร อย่างไร บ้านเรามีผู้สูงอายุ

กีค่นทีต้่องการการดแูล เปน็โรคอะไร วิธดีแูล

รักษาต้องทำาอย่างไร ชว่ยวางโครงร่างให้ แต่

ให้พวกเขาทำาเองทั้งหมด” พี่มวล-ประมวล 

ดวงนิล เจ้�หน้�ท่ีโครงก�รเย�วชน

พลเมืองดีศรีสะเกษ   เล่าถึงวิธีการทำางาน

หนุนเสริมน้องๆ 

เรื่องเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
น้องๆ รู้ตัวว่า ถ้าไม่ได้ทำาโครงการนี้  

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ผู้สูงอายุที่สุขภาพ 

ไม่ดี หรือคนพิการในชุมชนก็จะไม่ค่อยมี

กจิกรรมในชวีติมากนกั แมผู้ส้งูอายสุว่นใหญ่

จะได้พบปะกันเมื่อไปทำาบุญที่วัดบ้าง แต่

เดก็ๆ ในชมุชนและผูเ้ฒา่ผูแ้กไ่มค่อ่ยรูจ้กักัน 

แต่เม่ือได้ทำากิจกรรมร่วมกันทำาให้เด็กและ 

ผู้สูงอายุสนิทสนมกันมากขึ้น ขณะเดียวกัน

ก็รับรู้ถึงความเปล่ียนแปลงภายในของตนเอง 

91เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



ฝนบอกว่า ทำาโครงการแบบนี้ดี เพราะเป็นการใช้

เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์และไดเ้รยีนรูม้ากขึน้ เธอรูส้กึวา่

ตนเองเปลีย่นแปลงคอื เปน็ผูใ้หญข่ึน้ มภี�วะผูน้ำ� เพราะ

เป็นประธานกลุ่มต้องดูแลน้องๆ พาน้องๆ ทำากิจกรรม 

ทำาให้รู้สึกว่าตนเองโตขึ้น ดูแลน้องได้ 

ส่วนเฟ๊ียสเล่าว่า รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ข้ึน เป็นผู้นำ� 

กล้�แสดงออก 

ขณะที่ขมบอกว่า โครงก�รนี้ทำ�ให้เธอรู้จักหน้�ที่

ตนเอง และรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็น 

อย่างดี 

ท้ังนี้น้องๆ ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า  

แม้โครงการจะจบลงแล้ว แต่พวกเขายังอยากทำาต่อ  

อยากเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยในช่วงท้าย

ของโครงการทีมวางแผนจัดประชุมติดตาม และสรุป 

บทเรยีนโครงการ รวมทัง้จดัเวทพีดูคุยกบัวยัเกา๋ (ผู้สงูอาย)ุ 

อกีครัง้ เพ่ือดูวา่กจิกรรมทีท่ำามาเปน็อยา่งไร จะไดป้รบัปรงุ

ให้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน ที่กลุ่ม

เยาวชนยังคงจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

“เวลามกิีจกรรมในหมู่บ้านเรากอ็ยากเขา้รว่ม เพราะ

อยากทำาใหห้มูบ่า้นของตนเอง อยากเหน็ชมุชนเราสะอาด 

นา่อยู”่ เยาวชนกลุม่ดาวกระจายประกาศเจตนารมยท่ี์จะ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตลอดไป

  

ชุมชนช่วย “หล่อเลี้ยง”  
พลเมืองรุ่นใหม่

การเอาธุระต่อความเป็นไปของชุมชน เป็นส่ิงท่ีเยาวชน

กลุ่มดาวกระจายทำาอย่างเต็มใจ แต่กระนั้นก็ยังรู้สึกว่า 

ยงัทำาไดไ้มด่ท่ีีสดุ เพราะมองว่า ยงัขาดความพรอ้มเพรยีง 

สลับกันมาสลับกันขาด แต่ในมุมมองของคูณ ก้อนทอง 

ผู้ใหญ่บ้�นโนนรัง มองว่า เป็นเร่ืองดีท่ีเด็กๆ ใส่ใจเร่ืองราว

ของชุมชน เพราะปกติหากชุมชนมีกิจกรรมอะไรก็จะเชิญ

กลุ่มดาวกระจายเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ และ

เยาวชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อ

ให้กจิกรรมทีเ่ยาวชนทำาเกดิความย่ังยืน ผูใ้หญใ่นชมุชนมี

แผนให้เยาวชนปลูกพืชผักสวนครัว เห็ดนางฟ้า และ 

เห็ดฟางกองเตี้ยในตะกร้า เพื่อจะได้มีความรู้และมีการ

ขยายผลต่อไป

ย�ยผ� ทองคำ�ผุย เล่าเสริมถึงแผนงานท่ีตั้งใจ 

ทำาร่วมกับเยาวชนว่า มีแผนให้กลุ่มเยาวชนเรียนรู้เรื่อง 

การทอผ้าขดิ เพือ่ใหม้คีวามรูไ้ว้เลีย้งตวัตอ่ไป เดก็ๆ บางที 

ก็ดื้อ บอกให้ทำาอะไรก็ฟังอยู่หรอก แต่มักจะคุยกัน ไม่ทำา 

หรือไปเที่ยวเล่นบ้าง เราก็เข้าใจว่าเป็นวัยของเขา จะให้

เหมือนเดก็ยุคเกา่กไ็มไ่ด ้สำาหรับเดก็กลุม่นีท้ีส่อนมาได้ผล 

60-70 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าดีแล้ว

ไพรวัลย์ วงษ์ประเทศ พี่เลี้ยงชุมชน บอกว่า  

ความเปลีย่นแปลงของเดก็ๆ จากการทำาโครงการทีช่ดัเจน

คือ การที่เขาเข้าไปดูแลผู้สูงอายุ ช่วยงานบ้าน ไปคลุกคลี 

พามาออกกำาลังกาย พาไปปลูกผัก ผู้สูงอายุก็ยิ้มแย้ม 

ชื่นใจ  

ผู้ใหญ่ในชุมชนคิดกันแล้วว่าจะส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชน

ทำาต่อไป ไม่ใช่จบโครงการแล้วจะเลิกทำา เพราะนอกจาก

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนแล้ว เด็กๆ ยังมี

บทบาทช่วยเหลือชุมชนโดยใช้ศักยภาพเรื่องเทคโนโลยี

เข้ามาสนับสนุนการทำางานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

ทั้งเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์

หมู่บ้านผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ 

ก�รลุกขึ้นม�ทำ�โครงก�รของเย�วชนกลุ่ม 

ด�วกระจ�ย นอกจ�กจะเป็น “ตัวกล�ง” ที่ช่วยเชื่อม

คว�มสัมพันธ์ให้คนในชุมชนแล้ว ยังช่วยเติมเต็ม

คุณค่�ในตนเองและผู้สูงอ�ยุ และท่ีสำ�คัญทำ�ให้พวกเข� 

มีทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้นหล�ยด้�น โดยเฉพ�ะทักษะเรื่อง

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ ถือเป็นก�รเตรียมตนเองให้พร้อม

รับมือกับก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุในอน�คตอันใกล้
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โครงการเติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋า
พี่เลี้ยงชุมชน

ไพรวัลย์ วงษ์ประเทศ

สุกัญญา บุญนำา

ทีมทำ�ง�น

น้ำาฝน ทองคำาผุย

ศุชาดา ตาทุวัน 

ทีราพรรณ ชัยภักดี

ริยากร นามวงษ์ 

วาสิฏฐี ตุนา

สุนันทา ทองคำาผุย

พิมพ์พิลารัตน์ ปุระมงคล

ปรียาลักษณ์ พุฒเคน 
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สวนผักปลอดภัย
สร้างคนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
โครงการสวนผักปลอดภัย เพื่อลมหายใจของชุมชน
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ก�รทำ�โครงก�รไม่ได้สร้�ง

ก�รเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

เฉพ�ะแกนนำ�เท่�นั้น แต่ยังสร้�ง 

ก�รเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ 

เพื่อนเย�วชนในชุมชนอีกด้วย

เพร�ะเมื่อเย�วชนได้ลงมือทำ�ง�น

ร่วมกัน คว�มสัมพันธ์และพฤติกรรม

ก็เปลี่ยนไปด้วย อย่�งน้อยวัยรุ่น

ช�ยหญิงที่เดิมต่�งคนต่�งอยู่กับ

พวกของตัวเอง ก็ได้พูดคุยกัน

ช่วยเหลือกันม�กขึ้น

บ้�นโนนคูณ-โนนคำ� หมู่ 14 และหมู่ 2 ตำ�บล 

โนนค้อ อำ�เภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร 

ทั้งสิ้น 205 ครัวเรือน เด็กๆ สังเกตเห็นว่าคนในชุมชน 

ส่วนใหญ่มักซื้อผักตามตลาดนัด หรือตามรถพุ่มพวงที่มา

เร่ขายในหมู่บ้าน พวกเขาจึงตั้งคำาถามกับปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นว่า “ทำาไมคนในชุมชนต้องซื้อผักกิน” ทั้งๆ ที่

ปลูกกินเองได้ และผักท่ีซ้ือม�จ�กไหน ปลอดภัยหรือไม่

หลังจ�กนั้นพวกเข�จึงร่วมกันคิดทบทวนสิ่งดีๆ ที่มี 

อยู่ในชุมชน มองเห็นว่�ชุมชนมีทุนเดิมเรื่องก�รปลูก

พืชผักกินต�มฤดูก�ลในครัวเรือน เมื่อสำารวจในชุมชน

พบว่ามีที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นพื้นที่ว่างประมาณ 2 ไร่  

อีกท้ังในชุมชนยังมีคุณย�ยสุดส�คร อุตส่�ห์ และคุณแม่

บุญธรรม ไชยโคตร ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นปราชญ์ชุมชนที่มี

ความรูเ้รือ่งการปลกูผกัและการทำาปุย๋หมักชวีภาพ จงึเปน็

ไอเดียให้เด็กๆ คิดทำาโครงก�รสวนผักปลอดภัย เพื่อ 

ลมห�ยใจของชุมชน
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เห็นปัญหา...มองหาโอกาส
จากสถานการณแ์ละโอกาสทีเ่หน็ทำาให้พมิพ-์พมิพช์นก นิลเนตร 

แต๋-นนท์ฤดี สุขช�ติ เปีย-รุ่งฤดี ศรีชุมไชย หว�-สุม�ลี สุขวงศ์  

อ้อน-เวนิก� ทองน�ค อ๋อมแอ๋ม-พิมพฤด� น�มบิด� ใหม่-ปีใหม่  

เนินสมบูรณ์ชัย และอ�ร์ม- ธีรพล พรมม� แกนนำ�ชมรม Sister Of 

Isaan หรือ SOI คิดทำ�โครงก�รด้วยก�รปลูกผักข�ยให้คนในชุมชน

บริโภคแทนก�รซ้ืออ�ห�รจ�กรถพุ่มพวง และซ้ือผักสดจ�กตล�ดนัด

คลองถม เพื่อให้ได้บริโภคผักปลอดภัย

พิมพ์เล่าว่า ก่อนเริ่มโครงการ ทีมจะมีการประชุมสมาชิกแกนนำา

เพ่ือระดมความคิดเห็น และวางแผนการทำางานร่วมกัน เช่น ก่อนปลูกผัก

ตอ้งหาความรูท้ั้งเรือ่งชนดิผกั พนัธุผั์ก ฤดกูาลในการเพาะปลกู การบำารุง

ดูแลรักษา การทำาปุ๋ย และน้ำาหมักชีวภาพ การเก็บรักษาผลผลิต และ

การขายผลผลิต ซึ่งแกนนำาจะร่วมกันวางแผน แล้วจึงประชาสัมพันธ์ให้

สมาชิกคนอื่นๆ ทราบผ่านเสียงตามสาย โดยในวันทำากิจกรรมจะมีการ

ชี้แจงการเก็บข้อมูลตามกรอบท่ีกำาหนดไว้ เช่น เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม

ตามฤดูกาล การเตรียมดินและเตรียมแปลงปลูก โดยอ๋อมแอ๋มจะเป็น 

ผู้ชี้แจง และแบ่งกลุ่มให้ไปหาความรู้ 5 กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยแต่ละกลุ่ม

จะต้องว�งแผนไปห�ผู้รู้ นัดหม�ยเวล� เตรียมก�รบันทึกและ

อุปกรณ์ที่จำ�เป็นต้องใช้ เมื่อสม�ชิกแต่ละกลุ่มเก็บข้อมูลต�มที่ 

ได้รับมอบหม�ยแล้วเสร็จ จึงนำ�ข้อมูลท่ีได้ม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร่วมกัน เพื่อให้ทุกกลุ่มรู้เท่�กัน

เมือ่มคีวามรูแ้ลว้ จงึร่วมกันวางแผนการปลูกพืช ต้ังแต่เตรียมแปลง 

ซ้ือเมล็ดพันธ์ุท่ีเหมาะสมตามฤดูกาล แบ่งเวรกันปลูก และดูแลรักษา

ประจำาวัน ทำาน้ำาหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักสำาหรับบำารุงดิน

“แต่ละกลุ่มจะต้องวางแผนไปหาผู้รู้ นัดหมายเวลา
เตรียมการบันทึกและอุปกรณ์ที่จำาเป็นต้องใช้ เมื่อสมาชิก
แต่ละกลุ่มเก็บข้อมูลตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว จึงนำาข้อมูล
ท่ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน”
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“ยายสอนว่า การเลือกพันธ์ุพืชท่ีจะปลูก

ต้องคำานึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ และควร

เป็นเมล็ดพันธ์ุพืชที่มาจากการปลูกแบบ

อนิทรยี ์สว่นการบำารงุดินกจ็ะใชปุ้ย๋หมักและ

น้ำาหมักชีวภาพ ซึ่งเราได้เรียนรู้วิธีการทำา 

เชื้อจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และการทำา 

หัวเชื้อจุลินทรีย์จากเปลือกสับปะรด เพื่อใช้

บำารุงดิน” พิมพ์อธิบายความรู้ที่ได้รับ

แม้จะหนักใจบ้างในตอนแรก แต่การ

ทำางานก้าวหน้าไปตามลำาดับ เพราะทีมมี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีจากการเข้า

ค่ายร่วมกับพี่ๆ จึงซึมซับและเรียนรู้วิธีการ

ทำางานมาอย่างต่อเนื่อง 

ล้มแล้วลุก...
และก็ไม่ผิดหวัง ผักที่ทีมลงแรงปลูก

งอกงามดี เพราะต่างคนต่างรับผิดชอบ

หน้าที่ของตนเอง ทั้งช่วยกันรดน้ำา ดูแล  

ใส่ปุ๋ย วิถีชีวิตของสมาชิกกลุ่ม SOI ทุกวัน

หลังกลับจากโรงเรียนและทำางานบ้านเสร็จ 

ใครที่เป็นเวรประจำาวันก็จะมารดน้ำาดูแลผัก 

เมื่อเห็นผักโตก็รู้สึกภูมิใจในผลงานที่ได้

ลงแรงไป ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า ความสำาเร็จ

อยู่แค่เอื้อม เพียงเราตั้งใจทำาจริงๆ

แต่...ทีมต้องมาเสียน้ำาตากับความ 

ผดิพลาดท่ีไมค่าดคิด  เม่ือมีการถมทีบ่รเิวณ

ใกล้เคียง  

พิมพ์เล่าถึงความเสียใจในวันนั้นว่า  

คนงานถมท่ีโดยไม่รู้ว่ามีแปลงผักของพวกเรา

อยูต่รงนัน้ เพราะชว่งนัน้ผกับางแปลงโตแลว้ 

เราเก็บไปขายบางส่วน และกำาลังจะมาเก็บ

ไปขายอกี แตห่ลังกลับจากสอบทีโ่รงเรยีนมา

เห็นแปลงผักถูกถมก็หมดกำาลังใจ นั่งร้องไห้

อยู่ตรงนั้นเลย 

แม้จะเสียใจแต่น้องๆ กลุ่ม SOI ไม่

ปลอ่ยใหค้วามเสยีใจนานนกั  พวกเขาลกุขึน้

มาน่ังคุยกันใหม่ วางแผนปลูกผักกันอย่าง

เอาจริงเอาจัง  วันเวลาผ่านไปรอยยิ้มก็ 

กลับคืนมาอีกคร้ังเมื่อ ผักกาดหอม ผักชี  

ผักบุ้ง ฯลฯ เติบโตงอกงามดี 

เติบโต...จากการลงมือทำา
กิจกรรมที่กลุ่ม SOI ทำ� ช่วยส�น

สัมพันธ์ให้เย�วชนสนิทสนมจนรู้จักรู้ใจ

กันเป็นอย่�งดี ด้วยกลุ่มมีกิจกรรมที่

หล�กหล�ยให้สม�ชิกได้เรียนรู้ร่วมกัน  

ก�รทำ�ง�นกับเพื่อนจึงไม่รู้สึกว่�เป็นง�น 

แต่ทกุคนกลบัรู้สกึสนุก และรูส้กึว�่ตนเอง

เปลี่ยนไปหลังผ่�นกิจกรรมหล�ยอย่�ง 

“มันเหนื่อย แต่เวลาทำาเสร็จแล้วได้มา

นั่งคุยกันก็ทำาให้เราสนิทกัน ผูกพันกันมาก

ขึ้น” อ๋อมแอ๋มเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

พี่น้อง และสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของ

เธอว่า เมื่อก่อนเป็นคนไร้สาระมาก ไม่ค่อย

คยุกบัใคร ติดโทรศพัท ์เด๋ียวนีรู้ส้กึว�่ตัวเอง

มีส�ระม�กขึ้น และพูดเก่งขึ้น อ�จเป็น

เพร�ะไดท้ำ�หน้�ทีป่ระช�สัมพนัธ์จงึทำ�ให้

ได้พูดคุยกับคนอื่นม�กขึ้น

เมื่อก่อนเป็นคนไร้สาระมาก ไม่ค่อยคุยกับใคร 
ติดโทรศัพท์ เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตัวเองมีสาระมากขึ้น
และพูดเก่งขึ้น อาจเป็นเพราะได้ทำาหน้าที่
ประชาสัมพันธ์จึงทำาให้ ได้พูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น

100 เยาวชนพลเม ืองด ีศร ีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



ส่วนอ้อนซึ่งเป็นนักกีฬาบอกว่า การทำางานกับกลุ่ม 

แม้จะมีงานเยอะ มีภารกิจมาก แต่ก็ทำาให้เธอเติบโตขึ้น 

โดยเฉพาะความคิดท่ีเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ทำาให้รู้จักการ 

แบ่งเวลา ทำางานเป็น และรู้จักการแก้ปัญหา 

“รู้สึกว่าเราเก่งมากขึ้น เพราะเกิดจากการลงมือ

ปฏบิตับิอ่ยๆ ยิง่หลังจากทำากจิกรรมแล้วได้กลับมานัง่

ทบทวนวา่เราผดิพลาดตรงไหนบา้ง ยิง่ทำาใหเ้ราพฒันา

ขึ้น” 

แม้จะเอาดีด้านการเป็นนักกีฬา แต่อ้อนยืนยันว่า 

เธอจะไม่ท้ิงกลุ่มและจะแบ่งเวลามาทำากิจกรรมของกลุ่ม 

SOI ตอ่ไป เพราะคดิว่า ก�รรวมกลุ่มเป็นสิง่สำ�คญั ห�ก

มกิีจกรรมแตไ่มม่คีนทำ�กไ็รป้ระโยชน์เหมอืนเดมิ และ

ทีส่ำ�คญัคอืทีน่ีเ่ปน็ชุมชนเกดิของเร�  จงึอย�กทำ�เพือ่

ชุมชนบ้�ง เพื่อนๆ ก็ม�ทำ�กันหมดแล้ว ทำ�ไมเร�จะ

ทำ�บ้�งไม่ได้ 

ส่วนพิมพ์สะท้อนการจัดการตนเองว่า ตอนแรกเธอ

คิดว่างานก็เยอะอยู่แล้ว ทำาไมเสาร์อาทิตย์ยังต้องมาทำา

กิจกรรมเพ่ือชุมชนอีก แต่พอได้เข้�ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 

ก็คิดได้ว่�ทำ�ไมคนอ่ืนยังสละเวล�ม�ได้ แล้วทำ�ไมเร� 

“รู้สึกว่าเราเก่งมากขึ้น เพราะเกิดจากการลงมือปฏิบัติบ่อยๆ  ยิ่งเวลาทำากิจกรรม
แล้วได้กลับมานั่งทบทวนว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้าง ยิ่งทำาให้เราพัฒนาขึ้น”

ไมค่ดิแบบน้ัน เลยเปล่ียนมมุมองใหม ่คดิใหมว่่าหากเธอ

แบ่งเวลาให้ถูกก็จะสามารถจัดสรรภาระหน้าที่ต่างๆ ได้ 

ท้ังการเรียน งานบ้าน และงานกิจกรรม พร้อมกับมองว่า 

การทำากิจกรรมน่าจะส่งผลดีกับการเรียนของเธอด้วย 

เพราะการทำากิจกรรมทำาให้เธอมีโอกาสพบปะกับน้องๆ 

และมีโอกาสปรึกษากันเรื่องการเรียนได้

การทำาโครงการไมไ่ดส้รา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิข้ึน

เฉพาะแกนนำาเท่านั้น แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด

ขึน้กบัเพือ่นเยาวชนในชมุชนอีกดว้ย เพร�ะเมือ่เย�วชน

ได้ลงมอืทำ�ง�นรว่มกนั คว�มสมัพนัธ์และพฤติกรรมก็

เปลี่ยนไปด้วย อย่�งน้อยวัยรุ่นช�ยหญิงที่เดิมต่�งคน

ต่�งอยูก่บัพวกของตัวเอง กไ็ด้พดูคยุกนั ชว่ยเหลอืกนั 

ม�กขึ้น เพื่อนผู้ชายบางรายที่เคยเป็นคนเกเร ดื่มเหล้า 

ไม่ทำาอะไร ก็เปลี่ยนไป

“มีเพื่อนคนหนึ่งเม่ือก่อนเขาเกเร ด่ืมเหล้า ไม่ทำา

อะไรเลย แต่พอได้เข้ามาทำากิจกรรมร่วมกัน เขาเร่ิมมี 

เป้าหมายในชีวิตมากขึ้น พอพ่อเสียเขาก็หันมาดูแลแม่

มากข้ึน ตอนนีเ้ขาเรียนจบ ม.3 ต้ังใจเลอืกเรยีน กศน.แทน 

เพื่อที่จะได้ทำางานช่วยแม่” พิมพ์เล่า
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“ปัญหาเด็กและเยาวชนถือเป็นวาระร่วมของชุมชน ที่มีบ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล
ร่วมกันเป็นภาคีสนับสนุน ประคับประคองการทำางานของกลุ่มเยาวชน”

ปัญหาเด็กและเยาวชนคือวาระร่วม
ของชุมชน

พ่ีป๊อก-ว่�ท่ี รท.พิทักษ์สันต์ บุญป้อง พ่ีเล้ียงชุมชน 

เล่าว่า เขารับตำาแหน่งพี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน โดยทำาหน้าที่

ตัง้แตใ่หค้ำาปรกึษา แนะนำา ประสานงาน ขบัรถ ทำาอาหาร 

แม้จะต้องทำาหลายอย่างแต่ก็รู้สึกสนุก และเต็มใจทำา 

เพราะพืน้ท่ีท่ีเยาวชนทำางานกเ็ป็นบ้านเกดิของเขา อีกทัง้

ปัญห�เด็กและเย�วชนถือเป็นว�ระร่วมของชุมชน  

ทีม่บี�้น วดั โรงเรียน และโรงพย�บ�ลรว่มกนัเปน็ภ�คี

สนบัสนนุ ประคบัประคองก�รทำ�ง�นของกลุ่มเย�วชน

สิง่สำาคญัในกระบวนการโค้ชของพ่ีป๊อกคือ ก�รสรปุ

บทเรยีนก�รทำ�ง�น เขามองวา่การสรปุบทเรยีนจะทำาให้

ทีมงานสามารถพัฒนาปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้น   

ดงันัน้หลงัจบกจิกรรมทกุครัง้ เขาจึงจัดเวทีให้ทีมงานมกีาร

สรุปบทเรียนก่อนว่า พวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม 

นั้นบ้าง  มีบทเรียนอะไรที่แตกต่าง หรือมีข้อแก้ไขอย่างไร 

ในแต่ละฐาน แต่ละกลุ่มก็จะมาคุยกันถึงปัญหา ข้อดี  

ข้อเสีย และสิ่งที่ต้องปรับปรุง

ในฐานะคนหนนุเสรมิ พีป๊่อกบอกว่า การทำาโครงการ

สวนผักปลอดภัยฯ ของเด็กๆ ไม่ใช่แค่เพียงจะเรียนรู้เรื่อง

การปลูกผักเท่านั้น แต่พวกเข�ยังได้เรียนรู้หลักก�ร

ทำ�ง�นเป็นทีม คว�มรับผิดชอบ คว�มเอ�ใจใส่  

ก�รประส�นง�น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผู้ใหญ่ใจดีท้ังหลาย

อยากให้เกิดเป็นทักษะติดตัวเด็กมากที่สุด ส่วนการ 

ให้คำาปรึกษาก็ต้องอาศัยจังหวะ ดังนั้นพี่ป๊อกจึงวางตัวไว้

แบบดูอยู่ห่างๆ ไม่ได้เข้าไปช่วยจัดแจงวางแผนให้เต็มตัว 

แต่จะใช้วิธีให้เด็กคิด เด็กทำ�ก่อน ถ้�สิ่งใดยังไม่

เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง จึงจะเข้�ไปเติมเต็ม 

ทั้งนี้จากการเฝ้าดูน้องๆ กลุ่ม SOI มีจุดเด่นคือ  

ก�รรู้จักให้ ยอมเหนื่อยก่อน ยอมให้คนอื่นก่อน เช่น 

แปลงผกัจะมกีารแบง่หนา้ท่ีกนัทำา แมบ้างคนจะไมม่าตาม

หน้าที่ของตนเอง เขาก็จะทำาแทนกัน น้องๆ หลายคนมี

พัฒนาการด้านความคิดท่ีเป็นระบบ กล้าแสดงออก แต่ก็

ยังมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงอยู่บ้�ง เช่น เรื่องคว�ม 

รับผิดชอบ ก�รจัดสรรเวล�ที่บ�งคนยังทำ�ได้ไม่ดี  

แต่ก็มองว่�เป็นสิ่งที่ส�ม�รถฝึกฝนต่อไปได้  

จากจุดเร่ิมต้นเลก็ๆ ทีอ่ยากใหค้นในชุมชนไดบ้ริโภค

ผักปลอดภัย  การได้ลงมือทำาจริงนอกจากจะทำาให้น้องๆ 

ได้เรียนรู้ข้ันตอนการทำาการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรแล้ว 

“คุณค่�” ที่เกิดขึ้นคือ น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องการทำางาน

เป็นทมี และการบรหิารจัดการตนเอง แต่ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื

ก�รทำ�โครงก�รนี้ค่อยๆ เชื่อมร้อยเย�วชนในชุมชน

เข้�กับเร่ืองร�วของบ้�นของเมืองท่ีพวกเข�อ�ศัยอยู่ 

เกิดสำ�นึกพลเมืองที่ต้องก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร

แก้ปัญห�ของชุมชน ไม่นิ่งดูด�ยกับคว�มเป็นไปของ

ชุมชน 
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โครงการสวนผักปลอดภัย
เพื่อลมหายใจของชุมชน
.........................

พี่เลี้ยงชุมชน

ว่าที่ รท.พิทักษ์สันต์ บุญป้อง

ทีมทำ�ง�น

พิมพ์ชนก นิลเนตร

นนท์ฤดี สุขชาติ

รุ่งฤดี ศรีชุมไชย

สุมาลี สุขวงศ์  

เวนิกา ทองนาค

พิมพฤดา นามบิดา  

ปีใหม่ เนินสมบูรณ์ชัย

ธีรพล พรมมา 
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ส�นส�ยใย
บ้านหนองคู
โครงการสานสายใยเยาวชน
เพื่อชุมชนบ้านหนองคู
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น้องๆ ในชมรมหิ่งห้อยต่�งรู้ตัวว่� 

ก�รออกม�ทำ�กิจกรรมเป็นก�รฝึก

คว�มส�มัคคี รู้จักใช้เวล�ว่�งให้เกิด

ประโยชน์ สร้�งทักษะในก�รทำ�ง�น 

และก�รแบ่งเวล� ซึ่งล้วนแต่เป็น

ทักษะชีวิตที่จะทำ�ให้พวกเข�เติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอน�คต ดังนั้น

ไม่ว่�กิจกรรมหรือง�นใดๆ ในชุมชน

ทุกคนล้วนเต็มใจทำ� เพร�ะเป็น

ก�รทำ�เพื่อบ้�นของตนเอง

แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีมีประชากร 56 หลังคาเรือน 

และมีประชากรอาศัยอยู่เพียง 240 คน แต่หมู่บ้านเล็กๆ 

แห่งน้ีกลับประสบปัญหาชวนปวดหัว โดยเฉพาะปัญหา

เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นภาวะท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 

แว้น ทะเลาะวิวาท เรียนไม่จบ ว่างงาน ขาดอาชีพ  

ขาดรายได้ จนเป็นที่หนักอกหนักใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง

เป็นอย่างมาก

แต่เม่ือตัวแทนเด็กและเยาวชนบ้านหนองคูเห็นเพ่ือน

ต่างหมู่บ้านก่อต้ังชมรม จึงเกิดแรงบันดาลใจรวมตัวกัน 

จดัตัง้ชมรมหิง่ห้อยขึน้ เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ.2556 

เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์แก่

ตนเองและชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน 

บ้านโนนคูณและโรงพยาบาลโนนคูณ 
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โดยกิจกรรมที่กลุ่มหิ่งห้อยทำาในชุมชนมีทั้งหมด 5 

กิจกรรม คือ 1.หนูอยากเป็นขยะ 2.ผักสวนครัวรั้วกินได้ 

3.ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์รายได้ 4.รักการอ่าน และ 5.กีฬา

รักษาสุขภาพ ต่อมาเมื่อมีโครงการเยาวชนพลเมืองดี

ศรีสะเกษเข้ามา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโนนคูณจึง

แนะนำาให้เยาวชนชมรมหิ่งห้อยทำาโครงก�รส�นส�ยใย

เย�วชนเพื่อชุมชนบ้�นหนองคู เพราะอยากให้เยาวชน

เรียนรู้เร่ืองการสานตะกร้าไว้เป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้าง 

รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีริน-ภัทรินท์  

มะโนธรรม กุง้-ศภุวรรณ หนุนวงค ์จ�๋-ธนติ� แกว้อ�ส� 

แบงค์-ปิย�ภรณ์ กรกัน ออม-ชลธิช� พลเตชะ  

ชมพู่-ปิยะฉัตร ขุนเจริญ แต-สุกัญญ� วันดีรัตน์  

แพรว-ขนิษญ� ป้องพ� และ จุ๊-วร�ภรณ์ ศิริจันด�  

ที่รวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพราะต้องการเรียนรู้ 

การสานตะกร้าพลาสติก ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมอื่น

ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ด้วยมองว่าการทำากิจกรรมทำาให้

พวกเขาได้มีพื้นที่แสดงออก

เรียนรู้เพื่อสานต่อ
รนิบอกวา่ คนในชมุชนบา้นหนองคสูว่นใหญม่อีาชพี

ทำานา เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และปลูกพริก กิจกรรมสาน

ตะกร้าเกิดข้ึนจากการที่โรงพยาบาลโนนคูณได้เข้ามา 

ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ใหญ่ในชุมชน โดยเชิญวิทยากรจาก

บ้านหนองดินดำาเข้ามาสอน พร้อมสนับสนุนทุนต้ังต้น 

ในการซื้ออุปกรณ์ให้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำาเสร็จส่วนหนึ่ง 

เก็บไว้ใช้ในครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งจะมีแกนนำาในชุมชน 

นำาไปจำาหน่ายตามร้านค้าต่างๆ รวมทั้งเก็บไว้ใช้ใน

กิจกรรมของชุมชน เช่น เป็นของที่ระลึกสำาหรับแขกที่มา

เย่ียมเยือน หรือบางส่วนทางโรงพยาบาลจะสั่งให้ผลิต 

ตามออเดอร์ การสานตะกร้าพลาสติกจึงกลายเป็นอาชีพ

เสริมที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี
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“พอเห็นผู้ใหญ่สานตะกร้า พวกเราก็อยากสาน

เป็นบ้าง เพื่อใช้เองและเป็นอาชีพเสริม ด้วยเหตุนี้ 

กลุ่มจึงต้องเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการสานอย่าง

ละเอยีด เริม่ตน้จากศกึษาความเปน็มาของการจกัสาน

ของชุมชน ความแตกตา่งระหวา่งการสานพลาสตกิกบั

การสานไม้ไผ่ รวมท้ังหาข้อมูลด้านการจักสาน ท้ังในแง่

ผู้รู้ วัสดุอุปกรณ์ รูปแบบ และลวดลายของผลิตภัณฑ์ 

วิธีการ และข้ันตอน การใช้ประโยชน์ ตลอดจนฝึก 

ฝีมือในการจักสานภายใต้การสอนของผู้รู้ในชุมชน  

ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครองของน้องๆ จนทุกคนทำาเป็น”

ด้วยกิจกรรมท่ีชมรมห่ิงห้อยทำามีความหลากหลาย 

ทำาให้ทีมต้องรวมตัวประชุมกันสม่ำาเสมอ เพื่อวางแผน

กิจกรรมในแต่ละครั้ง จนกลายเป็นวิธีการทำางานที่

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นเม่ือถึงคราวที่สมาชิกชมรม 

รุ่นนี้ต้องรับช่วงขับเคลื่อนกิจกรรมจากรุ่นพี่ จึงไม่ยากที่

จะดำาเนินการต่อ

“พวกพ่ีๆ สอนจากประสบการณ์ตรง ด้วยการทำาให้ดู

หลายอยา่ง เชน่ การจดัค่าย การเลน่กีฬา การอา่นหนงัสอื 

กลายเป็นทักษะติดตัว ที่นำากลับมาทำาต่อได้ทันที” น้องๆ 

ในชมรมสะท้อนสิ่งที่ได้รับจากรุ่นพี่

วิธีเปลี่ยน...วิถีเปลี่ยน

เมื่อกลยุทธ์ดึงเยาวชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ผล 

ค่อนข้างดี การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจึงเป็น

สิ่งท่ีขาดไม่ได้ เมื่อเด็กเล็กได้เห็นบทเรียนชีวิตของรุ่นพี่

ทำาใหไ้มอ่ยากทำาตาม เพราะทกุกจิกรรมมตีวัอยา่งดีๆ ให้

เลียนแบบ ขณะเดียวกันคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมก็ถูกนำ�ไปต่อยอด ปรับใช้ในครัวเรือนของ

นอ้งแต่ละคน เชน่ การปลกูพืชผกัสวนครัวในบ้าน ทีช่ว่ย

ทั้งลดรายจ่าย ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะปราศจาก 

สารเคมี

“รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมาก จากที่เราเคยซื้อกับข้าวจาก 

รถตลาดทกุวัน (รถพุม่พว่งหรอืรถทีต่ระเวนขายสนิคา้ตาม

หมู่บ้านต่างๆ) เราก็ไม่ต้องซื้อ หรือซื้อบ้างเป็นบางวัน

เฉพาะที่จำาเป็นเท่านั้น” จุ๊เล่าถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปใน 

ทางที่ดี

การออกจากพืน้ทีส่ว่นตวัของนอ้งๆ เปน็สิง่ทีผู่ใ้หญ่

ในชุมชนต่างช่ืนชมยินดี พ่อแม่ผู้ปกครองต่างดีใจท่ี 

ลูกหลานออกมาทำากิจกรรมกับเพื่อนๆ เพราะท่ีผ่านมา

ลูกอยู่แต่บ้าน ดูโทรทัศน์ ไม่ทำาอะไร แต่เมื่อได้มาทำา

กิจกรรมกับชมรมทำาให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

“การทำากิจกรรมของเยาวชนดึงให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาเมียงมอง
กระทั่งเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่เกินกำาลังของเด็กๆ จนในที่สุดกลายเป็นว่า
ทุกคนในชุมชนช่วยกิจกรรมของชมรมหิ่งห้อย จึงเป็นเสมือนการ
ขันน็อตความสัมพันธ์ภายในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”
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อย่างไรก็ตามน้องๆ ในชมรมหิ่งห้อยต่างรู้ตัวว่า  

การออกมาทำากิจกรรมเป็นการฝึกความสามัคคี รู้จักใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างทักษะในการทำางาน และ

การแบ่งเวลา ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่จะทำาให้พวกเขา

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมหรือ

งานใดๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกคนล้วนเต็มใจทำา เพราะ

เป็นการทำาเพื่อบ้านของตนเอง 

ดังที่จุ๊บอกทิ้งท้ายว่า “ภูมิใจที่ได้ทำาทุกอย่างที่ทำาให้

ทุกคนในชุมชนมีความสุข มีรอยยิ้ม และมีเสียงหัวเราะ”

“กิจกรรม” เชื่อมสัมพันธ์ให้ชุมชน
ศรีทัต หนุนวงค์ ส.อบต.หมู่ 9 ในฐานะพี่เลี้ยง

สารภาพว่า ช่วงแรกที่เด็กๆ ทำากิจกรรมเก็บขยะในชุมชน 

เขาไม่ได้สนใจ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของเด็ก แต่เมื่อต้อง

เป็นตัวแทนหมู่บ้านต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานของชมรม

หิง่หอ้ย จงึไดต้ระหนกัถงึศกัยภาพของเยาวชน จากนัน้จึง

เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการทำากิจกรรมทุกเรื่อง

“เมื่อคนในชุมชนเห็นเด็กทำาอะไรดีๆ ก็จะทำาตาม  

เชน่ เมือ่เดก็ๆ นำากระถางมาปลกูผกัสวนครัว ปลกูดอกไม้

ไว้หน้าบ้าน  คนในชุมชนเห็นก็ทำาตาม กลายเป็นว่าทั้ง 

หมู่บ้านปลูกผักสวนครัวและดอกไม้ไว้หน้าบ้านกันหมด  

แม้แต่ลูกสาวผมก็ยังปลูกผักสวนครัวไว้หน้าบ้านเลย พอเห็น

เด็กๆ ทำาดีอย่างนี้ เราในฐานะพี่เลี้ยงต้องสนับสนุน  

อย่าไปขัดขวาง เมื่อเด็กๆ มารวมตัวกันทำากิจกรรมดีๆ 

เราต้องช่วยหนุนเสริม หากเขาทำาไม่ดีค่อยแนะนำาตักเตือน 

นอกจากนีเ้ดก็ๆ กลุม่นีย้งัเปน็อาสาสมคัรไปชว่ยงานอ่ืนๆ 

ในชุมชนด้วย บางครั้งไม่ได้เงินแต่ก็มีของเล็กๆ น้อยๆ ที่

เจ้าภาพจัดไว้” ส.อบต.ศรีทัต ร่ายยาวถึงบทบาทของ

เยาวชน

แต่ที่สำ�คัญคือก�รทำ�กิจกรรมของเย�วชนดึงให้

พ่อแม่ผู้ปกครองเข้�ม�เมียงมอง กระท่ังเข้�ม�ช่วยเหลือ

ในสิ่งท่ีเกินกำ�ลังของเด็กๆ จนในท่ีสุดกล�ยเป็นว่�  

ทกุคนในชมุชนชว่ยกจิกรรมของชมรมหิง่หอ้ย จงึเปน็

เสมือนก�รขันน็อตคว�มสัมพันธ์ภ�ยในชุมชนให้ 

เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ส่วนบทบาทของพี่เลี้ยงนอกจากจะประสานงาน  

เติมเต็มในส่วนท่ีขาดแล้ว ยังช่วยอำานวยความสะดวกต่างๆ 

เชน่ การจดทะเบยีนผลติภณัฑต์ะกรา้พลาสตกิ  เพือ่สรา้ง

แบรนด์ให้สินค้าพลาสติกสานของชมรมหิ่งห้อย รวมท้ัง

การรับหนงัสอืจาก กศน. โรงพยาบาล และหนว่ยงานอืน่ๆ 

มาส่งให้ห้องสมุดของชุมชน และบทบาทที่สำาคัญคือ  
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ช่วยกระตุ้นเด็กๆ ย�มเกิดอ�ก�รงอแงเป็นระยะๆ และประส�น

พ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันกระตุ้นลูกหล�นให้เข้�ร่วมกิจกรรม

อย่�งสม่ำ�เสมอ

อย่างไรก็ตาม ส.อบต.ศรีทัต ได้สะท้อนจุดอ่อนของเยาวชนที่ยัง

อยากพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นว่า เท่าที่เห็นน้องกลุ่มนี้ยังขาดทักษะการพูด 

ที่ยังไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร อย่างอื่นเก่งหมด ถ้าเขาพูดเก่งกว่านี้ 

สักหน่อยน่าจะดีกว่านี้ ทั้งนี้ก็แอบคาดหวังด้วยว่า อย�กให้เย�วชน

กลุ่มนี้ยังคงทำ�ง�นแบบนี้ เติบโตไปในครรลองที่ถูกที่ควร และมี

ก�รถ่�ยทอดกระบวนก�รทำ�ง�นจ�กรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเรื่อยๆ 

โดยเข�และผู้ใหญ่ในชุมชนจะยังสนับสนุนและอยู่เคียงข้�งกับ

เด็กๆ ด้วยเห็นผลจ�กคนใกล้ตัวว่� กิจกรรมส�ม�รถพัฒน�

ศักยภ�พคนได้

“ผมดจูากลกูสาวผมจากเมือ่กอ่นทีซ่ือ่ๆ ซมึๆ เศร้าๆ เดีย๋วนีก้ลา้

แสดงออก แค่นี้ผมก็พอใจแล้ว ลูกผมนี่เห็นพัฒนาการได้ชัดเจนมาก  

รู้สึกพอใจและยอมรับถึงความสามารถของน้องกลุ่มนี้” ส.อบต.ศรีทัต

เล่าถึงผลลัพธ์การทำางานของเยาวชนอย่างภาคภูมิใจ

ก�รหนนุเสรมิอย�่งถกูท่ีถกูท�งของผูใ้หญใ่นชมุชน นอกจ�ก

จะช่วยเสริมพลังและคุณค่�ให้เด็กและเย�วชนคิดทำ�สิ่งดีๆ เพื่อ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชนแล้ว ยังช่วยแก้ปัญห�ชวนปวดหัว 

ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทำ�ให้ครอบครัวใกล้ชิดกันม�กขึ้นจนเกิด

คว�มอบอุ่นในครอบครัว และยังทำ�ให้กลุ่มเย�วชนมีร�ยได้จ�ก

ก�รทำ�จกัส�น มคีว�มรูแ้ละทกัษะในก�รแกไ้ขปญัห�ทีเ่กดิจ�กก�ร

ทำ�ง�น ก่อใหเ้กดิคว�มส�มคัค ีชว่ยเหลือกันภ�ยในกลุม่และชมุชน 

เช่น ก�รจัดก�รห้องสมุดเพื่อก�รเรียนรู้ของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม 

รักก�รอ่�น) ก�รจัดก�รขยะในชุมชน และก�รร่วมกิจกรรมท�ง

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนอีกด้วย

“อยากให้เยาวชนกลุ่มนี้ยังคงทำางานแบบนี้  เติบโตไปในครรลองที่ถูกที่ควร และมีการ
ถ่ายทอดกระบวนการทำางานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเรื่อยๆ โดยเขาและผู้ ใหญ่ในชุมชน
จะยังสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกับเด็กๆ ด้วยเห็นผลจากคนใกล้ตัวว่ากิจกรรมสามารถ
พัฒนาศักยภาพคนได้”
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โครงการสานสายใยเยาวชน 
เพื่อชุมชนบ้านหนองคู

พี่เลี้ยงชุมชน 

ศรีทัต หนุนวงค์

ทีมง�น

ภัทรินท์ มะโนธรรม

ศุภวรรณ หนุนวงค์

ธนิตา แก้วอาสา

ปิยาภรณ์ กรกัน 

ชลธิชา พนเตชะ

ปิยะฉัตร ขุนเจริญ 

สุกัญญา วันดีรัตน์

ขนิษฐา ป้องหา 

วราภรณ์ ศิริจันดา
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หม�น้อย
โครงการต้นกล้าเยาวชนคนหมาน้อย
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ครั้งแรกเร�ไม่รู้เรื่องเลย คิดว่�แค่

ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเร�เลย 

แต่พอม�ทำ�โครงก�รนี้ถึงเข้�ใจว่� 

ทำ�ไมเร�ต้องม�สนใจ ที่เร�ต้องสนใจ

เพร�ะมันเป็นภูมิปัญญ�ของบ้�นเร� 

ถ้�ปล่อยให้ห�ยไปเฉยๆ ก็ดูกระไรอยู่ 

มันมีประโยชน์ ก็น่�จะเก็บไว้ 

น่�เรียนรู้ ไว้ ถ้�สมมุติว่� ปู่ย่�ต�ย�ย

ไม่อยู่แล้วใครจะสอนเร� ถ้�เร�ไม่ได้

เรียนรู้ ไว้ตั้งแต่วันนี้ แล้วเด็กๆ ที่เข�

เกิดม�ทีหลังจะรู้ ได้อย่�งไรว่�

ที่บ้�นเร�เคยมีต้นแบบนี้

จากสิง่ทีเ่หน็ชนิตาอยูท่กุเมือ่เชือ่วัน ไมเ่คยคดิว่าจะ

สำาคัญอะไร อย่างไร จนเม่ือได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำา 

จึงเกิดความรู้สึกลึกซึ้งกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ...

และนี่คือปรากฏการณ์การเรียนรู้ของใหม่-สิวน�ท 

คะรุรัมย์ กุ๊กไก่-ปนัดด� ศรีบุญเรือง อ๋ิว-อรัญญ� แซมรัมย์ 

แหม่ม-รวีวรรณ สว่�งภพ เล็ก-ลลิต� จันทะสี  ชีวัน- 

สุขชีวัน ใจเพ็ง และ ขวัญ-ขวัญฤดี ประสพสุข ที่ได้มี

โอกาสลงมือทำาโครงก�รต้นกล้�เย�วชนคนหม�น้อย 

โดยมีเพ็ญทิว� ส�รบุตร นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข

ชำ�น�ญก�ร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลโคกเพชร 

อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะพี่เลี้ยงชุมชน 

เป็นผู้ชักชวน

“แต่ก่อนเห็นพ่อแม่ตายายทำา แต่ไม่สนใจ ตอนนั้น

นั่งดูเฉยๆ ก็ถามเขาว่าทำาอะไร เขาบอกว่าทำาหมาน้อย 

หนูก็ไม่รู้จัก” เล็กเล่าถึงอดีตที่เธอไม่เคยสนใจ
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หมาน้อย1 เป็นชื่อของสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เย็น 

มีสรรพคุณขับสารพิษ ทำาให้ขับถ่ายสะดวก นอนหลับ

สบาย และใช้ทำาอาหารคาว-หวานได้ ในอดีตสามารถ

พบเห็นไดท้ัว่ไปบรเิวณชายทุง่และในปา่ คนในพืน้ทีช่มุชน

บ้านเสลา-สุขเกษม ตำาบลโคกเพชร อำาเภอขุขันธ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ นิยมปลูกและบริโภคเป็นทั้งอาหารคาว-หวาน 

และใช้เป็นสมุนไพร 

ชุมชนบ้านเสลาต้ังอยู่ที่ หมู่ 6 ตำาบลโคกเพชร 

อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีจำานวนครัวเรือน 139 

หลงัคาเรอืน มปีระชากร 599 คน สว่นชมุชนบา้นสขุเกษม

ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ตำาบลโคกเพชร อำาเภอขุขันธ์ จังหวัด

ศรีสะเกษ มจีำานวนครัวเรือน 124 หลงัคาเรือน มปีระชากร

ทัง้สิน้ 558 คน ท้ัง 2 ชมุชนมีอาณาเขตพ้ืนทีต่ดิกนั  คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมรในการสื่อสาร มีองค์ความรู้

พื้นถิ่นในการใช้ประโยชน์จากเครือหมาน้อย ซึ่งเป็นพืชที่

เดิมจะพบเห็นในป่า แต่เมื่อพ้ืนที่ป่าลดลง ปริมาณของ

หมานอ้ยจงึลดลงตามไปดว้ย  ชาวบา้นจงึเริม่นำาหมานอ้ย

มาปลกูในครัวเรือน ดว้ยเกรงวา่หากสญูหายไปชมุชนกจ็ะ

ขาดแหล่งอาหาร และยาสมุนไพรพื้นบ้าน

ยิ่งทำา...ยิ่งเข้าใจ
อิ๋วเล่าว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ทำาโครงการใน

ลักษณะนี้ จากเดิมที่ชินกับการไปอบรมตามที่ต่างๆ แล้ว

ก็จบ เมื่อตอนที่หมอเพ็ญทิว� ส�รบุตร พี่เลี้ยงชุมชน 

มาชวนไปร่วมอบรมกับเพื่อนๆ ในเครือข่ายเยาวชน

พลเมืองดีศรีสะเกษตอนแรกก็คิดเพียงว่า ไปแค่วันเดียว 

ก็เสร็จ 

1 เครือหมาน้อย มีลักษณะเป็นไม้เถาเล้ือย มีขนนุ่มส้ันปกคลุมหนาแน่น
ตามเถา กิ่ง ช่อดอก และใบ มีสรรพคุณตามตำารายาไทย เช่น เป็นยา
แก้ร้อนใน แก้โรคตับ ราก มีกลิ่นหอม รสสุขุม ใช้แก้ไข้ แก้ดีรั่ว ดีล้น 
ดซีา่น เปน็ยาขับปสัสาวะ ยาถา่ย แกไ้ข้มาลาเรีย ใชเ้ปน็ยาเจริญอาหาร
ยาอายุวัฒนะ ยาช่วยย่อย แก้ท้องร่วง บวมน้ำา แก้ไอ ขัดเบากระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ และใช้ในรายถูกงูกัด เป็นยาลดไข้ แก้ปวดท้องพอก
เป็นยาเฉพาะที่ แก้โรคผิวหนัง หิด เป็นต้น เถาและใบคั้นเอาน้ำาเมื่อ
ผสมกับเครื่องปรุงจะมีลักษณะเป็นวุ้น รับประทานเป็นอาหารได้ 
(ทีม่า ฐานขอ้มลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน:ี 
www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=146)
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“พวกเราเป็นคนวัยเดียวกันมีเวลาว่างเยอะ หลายคนก็ไม่รู้จะทำาอะไร ถ้าต่างคนต่างอยู่ส่วนใหญ่
ก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์ เมื่อพี่ๆ ให้คิดประเด็นที่จะทำาโครงการจึงได้ทบทวนทุนเดิมของชุมชน
พบว่า หมาน้อยซึ่งเป็นพืชสมุนไพรในหมู่บ้านเริ่มจะสูญหายไปแล้ว แม้ชาวบ้านจะมีความต้องการใช้ 
แต่ก็เริ่มหาได้ยากแล้ว ทั้งกลุ่มจึงเห็นร่วมกันว่า ทำาเรื่องนี้แหละ เพราะจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่า และฟื้นฟู
ภูมิปัญญาสมุนไพรหมาน้อย”

“แต่พอไปถึง พี่ๆ เขาบอกให้ทำาโครงการ อ้าวไม่ใช่

มาแค่วนัเดยีวแลว้นี ่ตอนนัน้เริม่รูส้กึสนกุและทา้ทายมาก 

อะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ โครงการคืออะไร ทำายังไง แต่ละคน

ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ต่างคนต่างมึน พอได้เริ่มทำาก็เริ่มเข้าใจ

ขึ้นเรื่อยๆ ว่า โครงการคืออะไร ทำาอะไร ทำาอย่างไร และ

ทำาไมถึงต้องทำา มันก็เริ่มเข้าใจไปทีละนิดจนกระจ่าง”

เพราะ “รู้สึกอย�กทำ�” อิ๋วจึงเป็นตัวตั้งตัวตีชักชวน

เพื่อนๆ น้องๆ ในชุมชนให้มารวมกลุ่มกัน เพราะเห็นว่า 

คนวัยเดียวกันมีเวลาว่างเยอะ หลายคนก็ไม่รู้จะทำาอะไร 

ถา้ตา่งคนตา่งอยูส่ว่นใหญ่กมั็กจะหมกมุ่นอยูก่บัโทรศพัท ์

เมื่อพี่ๆ ให้คิดประเด็นท่ีจะทำาโครงการจึงได้ทบทวน 

ทุนเดิมของชุมชนพบว่� หม�น้อยซึ่งเป็นพืชสมุนไพร

ในหมู่บ้�นเริ่มใกล้จะสูญห�ยไปแล้ว แม้ช�วบ้�นจะ

ต้องก�รใช้แต่ก็ห�ได้ย�ก ท้ังกลุ่มจึงเห็นร่วมกันว่�  

น่�จะทำ�เรื่องนี้ เพร�ะจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่� และฟื้นฟู

ภูมิปัญญ�สมุนไพรหม�น้อย

เมือ่คิดตกวา่จะทำาเรือ่งอะไร กม็าถงึการแบ่งบทบาท

หนา้ทีใ่นการทำางาน อิว๋ซึง่เปน็พีใ่หญ่รบัเปน็ประธานกลุม่ 

ทำาหน้าที่ชี้แจงทำาความเข้าใจและเข้าหาผู้นำาชุมชน โดยมี

กุ๊กไก่เป็นผู้ช่วยในฐานะรองประธานกลุ่ม ใหม่รับหน้าที่

เปน็เลขา เพราะจดงานเรว็ เลก็รบัตำาแหนง่ประชาสมัพันธ์

ของกลุม่ ทำาหนา้ท่ีนดัเพ่ือน ดแูลเฟสบุ๊คโครงการ รายงาน

ความคืบหน้ากิจกรรมของกลุ่ม ส่วนขวัญเป็นปฏิคมดูแล

เรือ่งอาหารและน้ำา จดัการเรือ่งสถานทีด่ว้ยความสมคัรใจ  

แมก้ารเลอืกบทบาทหนา้ทีจ่ะเลอืกจากความสามารถ และ

ความอยากทำา แต่วรรณต้องรับหน้าท่ีเหรัญญิก ดูแลเร่ือง

การใช้จ่าย การเงิน ทำาบัญชีรายรับ เพราะเพื่อนบังคับ 

ด้วยเห็นว่าเป็นคนที่น่าจะรอบคอบที่สุด 

เมือ่คว�มคดิตกตะกอน แผนก�รทำ�ง�นก็เริม่ขึน้ 

เบื้องต้นทีมได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูลก�รทำ�โครงก�ร

ให้ผูน้ำ�หมูบ้่�นและคนในชมุชนรบัรู ้หลงัจ�กน้ันกเ็ริม่

เกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัหม�นอ้ย ทัง้ในแง่คณุค�่และก�รใช้

ประโยชน์จ�กผู้รู้ในชุมชน ฝึกก�รแปรรูป เพื่อให้ได้ 

รู้จริงและลงมือทำ� ทั้งนี้ตั้งใจว่� เมื่อรวบรวมคว�มรู้

เรื่องหม�น้อยแล้วจะนำ�ไปบอกเล่�แก่คนในชุมชน 

พร้อมกับเพ�ะพันธ์ุหม�น้อยเพื่อแจกจ่�ยให้สม�ชิก

แต่ละครัวเรือนนำ�ไปปลูก โดยเลือกบ้�นเสล�-สุขเกษม

เป็นพื้นที่ปฏิบัติก�ร

กระบวนการสืบค้นข้อมูลเร่ิมจากการสำารวจบ้านที่

ยังปลูกต้นหมาน้อยว่ามีอยู่กี่หลังคาเรือน พร้อมทั้ง

สอบถามถึงวิธีการปลูกและการใช้ประโยชน์จากผู้รู้ใน

ชุมชนที่มีอยู่ 3-4 คน เช่น ย�ยสุรัตน์ ใจมน ย�ยจันท� 

เถ�ประ ผู้ใหญ่ทิน พันธ์ุเป็น ทำาให้พวกเขาได้รู้ว่า 

ปัจจุบันมีเพียงเฉพาะบ้านผู้รู้ที่ปลูกและแปรรูปหมาน้อย

เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งๆ ที่หมาน้อยมีสรรพคุณแก้อาการ

ร้อนในและท้องร่วง แต่คนรุ่นใหม่เริ่มไม่รู้กันแล้ว สิ่งที่ 

ค้นพบทำ�ให้พวกเข�รู้สึกว่�ของท่ีเคยกินแต่เล็กแต่น้อย

เริ่มมีคว�มหม�ยม�กขึ้น 

เมื่อรู้สรรพคุณ จึงนำามาสู่การเรียนรู้วิธีการแปรรูป

หมาน้อยเป็นอาหาร งานนี้สาวๆ  ช่วยกันขยี้ ขยำา จนได้

ผลผลิตเป็นหมาน้อยที่สามารถนำามาปรุงเป็นอาหาร 

ทัง้คาวและหวาน พรอ้มแจกจา่ยแกพ่ี่ๆ  ทมีงานทีม่าเยีย่ม

ในชุมชน ส่วนหนึ่งแบ่งขายในหมู่บ้าน ได้เงินมาไม่มาก 

ไม่มาย แต่กลุ่มบอกว่าเป็นเงินขวัญถุงที่จะสะสมไว้เป็น

ทุนทำากิจกรรมในอนาคต
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“ปลูก” สำานกึรกัทอ้งถิน่ “สร้าง” เดก็ 
ให้ชุมชน

มูลค่�ที่เป็นดอกผลของก�รลงมือทำ�แม้ไม่ม�ก 

แต่คุณค่�ของก�รเรียนรู้น้ันมห�ศ�ล เพร�ะได้แปร

เปลี่ยนเป็นคว�มรู้สึกสำ�นึกรักท้องถิ่นที่สะท้อนผ่าน 

คำาพูดของอิ๋วซึ่งบอกว่า “ครั้งแรกเราไม่รู้เรื่องเลย คิดว่า 

ก็แค่ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย แต่พอมาทำา

โครงการน้ีถึงเข้าใจว่าทำาไมเราต้องมาสนใจ ท่ีเราต้องสนใจ

เพราะมันเป็นภูมิปัญญาของบ้านเรา ถ้าเราปล่อยให้

มันหายไปเฉยๆ ก็ดูกระไรอยู่ มันเป็นประโยชน์ ก็น่า

จะเก็บไว้ น่าเรียนรู้ไว้ ถ้าสมมุติว่า ปู่ย่าตายายไม่อยู่

แลว้ใครจะสอนเรา แลว้เดก็ๆ ทีเ่ขาเกดิมาทหีลงั  เขาจะ

รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ท่ีบ้านเราเคยมีตน้แบบนี ้แลว้เอาไว้ทำาอะไร 

ถ้าเราไม่เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ สนใจตอนนี้ดีกว่า”

นอกจากความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นแล้ว ก�รทำ�ง�นร่วมกันยังทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้

ซึง่กนัและกนั จ�กคนข้�งบ้�นท่ีเห็นหน�้เห็นต�รูจ้กัชือ่ 

ก็ได้รู้จักลึกซึ้งไปถึงนิสัยใจคอ ถักทอคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งกัน คว�มรู้สึกน้ีทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมของสม�ชกิท่ีเป็นสงัคมกม้หน�้ใหลุ้กขึน้ม�

ปฏิสัมพันธ์กันม�กขึ้น เพราะเม่ือมาทำาโครงการแบบนี้

ทำาให้ได้คุยกันมากข้ึน และรู้สึกว่าการอยู่กับเพ่ือนสนุกกว่า

อยู่กับโทรศัพท์

ขณะเดยีวกนัการไดไ้ปพบปะกบัเพือ่นทีท่ำาโครงการ

ลักษณะนี้ในเครือข่ายเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ทำาให้

ทัง้กลุม่ส�ม�รถก�้วข�้มคว�มรูส้กึแปลกแยกทีรู่ส้กึว�่ 

ตนเองด้อยกว่�คนอื่นไปได้

“ครัง้แรกทีไ่ปอบรมกลุม่เราไมพ่ดูกบัคนอืน่เลย รูส้กึ

เหมอืนเราเข้ากบัเขาไมไ่ด ้ทำาใหเ้ราไมอ่ยากคยุกบัเขาเลย 

อยากอยู่แต่กบักลุม่เรามากกว่า มอียู่คร้ังหนึง่ทีไ่ปกนิข้าว

แล้วกลุ่มหนูไปช้า ต้องแยกกันนั่งแทรกตามโต๊ะต่างๆ  

พวกเราท้ังหมดเลือกท่ีจะไม่กินเลย ยอมอดข้าวทั้งกลุ่ม 

คือเราไม่กล้าไปกินกับเพื่อนกลุ่มอื่นที่เราไม่สนิท”

แต่หลังผ่�นฐ�นก�รเรียนรู้ซ่ึงพ่ีๆ จัดกลุ่มคละน้อง

จ�กต่�งชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้พวกเธอเริ่มกล้�

พดูกบัเพือ่นต่�งชมุชนม�กขึน้ แต่ละคนจึงคอ่ยๆ ก�้ว

ออกจ�กจุดยืนของตนเองไปผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ๆ 

การทำาโครงการที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบ

ภายในระยะเวลา 6 เดือน ดูเหมือนจะไม่นาน แต่สำาหรับ

เด็กสาววัยรุ่นซึ่งมีสิ่งเร้าใจรอบๆ ตัวมากมายถือว่าเป็น

เวลาทีน่านมาก การที่ไดว้างแผนทำางาน การแบ่งบทบาท

หน้าที่ และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำาด้วย

ตนเองกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองการ
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บริหารจัดการท่ีสามารถนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตได้  

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ  

ความกล้าแสดงออกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอิ๋วเล่าว่า อยู่ที่

โรงเรยีนเข�กส็อนให้กล้�แสดงออก กล้�พดู แตพ่อทำ�

โครงก�รและตอ้งออกไปนำ�เสนอบ่อยๆ กล�ยเป็นก�ร

ฝึกฝน ก�รได้เห็นเพื่อนคนอื่นๆ พูดก็จดจำ�ทักษะก�ร

พูดของเพื่อนเป็นประสบก�รณ์ทำ�ให้เกิดคว�มกล้�

ม�กขึ้น

“เพราะเขาสอนให้กล้าแสดงออก มันก็อยากแสดง

ให้เขาเห็นว่าเราทำาได้ เด็กอย่างเราก็มีความสามารถ

เหมือนกัน อยากให้คนอื่นมองว่าเราก็มีความสามารถ 

ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเลย”

ขณะที่กุ๊กไก่ ใหม่ ขวัญ ตัวเล็ก และแหม่มก็รู้สึกถึง

ความเปลี่ยนแปลงของตนเองในเรื่องนี้เช่นกัน

แหม่มบอกว่า เป็นเพราะบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ที่เป็นมิตรสร้างความรู้สึกที่ดีในการแสดงออก “ตอนไป

ครั้งแรกเขาให้ออกไปนำาเสนอเราก็อาย เพราะเราไม่รู้จัก

กบัเพือ่นกลุม่อ่ืน พอไดอ้อกไปนำาเสนอต้องจบัไมโครโฟน

เรายังเอากระดาษปิดหน้า หันหลังให้ ไม่มองหน้าเพื่อน

เพราะอาย กลัวพูดผิดพูดถูก รู้สึกว่าเขาจ้องหน้าเรา  

ถ้าพูดผิดไปเขาจะเยาะเย้ย เป็นความกลัวของเรา แต่พอ

เราพดูผดิไปเพือ่นเขากไ็มเ่ยาะเยย้ เขายิม้ให ้ เราก็รูส้กึว่า

ดีนะ เขาไม่เยาะเย้ย เลยทำาให้กล้าพูดมากขึ้น”

 เมือ่พาตวัเองออกจากพืน้ทีป่ลอดภยัไดแ้ลว้ การทำา

โครงการและการได้ไปเจอเพื่อนๆ ต่างหมู่บ้าน จึงกลาย

เป็นความสุขและความสนุก หากจะมีอุปสรรคเล็กๆ อยู่บ้าง

ก็เร่ืองการจัดการภายในทีมท่ีบางคร้ังบางคราบางคนก็

เผลอมีอาการตกร่องเดิม ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ 

ไม่สนใจความเป็นไปรอบตัว จนเพื่อนต้องกระตุกกระตุ้น

ให้วางโทรศัพท์แล้วมาช่วยกันทำางาน ซึ่งอาการแบบนี้ 

มักเป็นสลับกันไปมาในกลุ่ม ทางแก้ก็คือทุกคนต้องช่วย

กันเตือน 

ในระยะสุดท้ายของโครงการ เยาวชนทั้งกลุ่มได้ 

จัดประชุมเพ่ือนำาเสนอผลการดำาเนินงานให้คนในชุมชน

ไดรั้บรู้ถึงข้อมลูการทำางาน และประโยชนท์ีช่มุชนจะไดรั้บ 

โดยเชญิตวัแทนผูน้ำาชาวบา้น และอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) มาร่วมรับฟัง
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“ส่วนใหญ่เขาก็สนใจฟังกันดี เพราะ

ตอนที่หนูนำาเสนอมีคนคุยกันเขาก็ห้าม

กนัเอง บอกว่าเขาอยากฟังเราพูด รู้สกึชืน่ใจ

ที่มีคนอยากฟังเรา”

เมื่อไฟในใจลุกโชน
วันนี้ แม้ว่าการดำาเนินงานโครงการจะ

สิ้นสุดอย่างเป็นทางการ แต่สำาหรับเยาวชน

ทีมหมาน้อยยังคงไม่ส้ินสุดการทำางานเพียง

เท่าน้ัน ด้วยยึดมั่นที่จะรักษาสัญญาท่ีให้ไว้

กบัชาวบา้นวา่ จะเพาะพนัธุห์มานอ้ยมาแจก

จ่ายให้ชาวบ้านได้นำาไปปลูกกันถ้วนหน้า 

สญัญาทีต่ดิคา้งดงักลา่วเกดิขึน้เพราะในชว่ง

ท่ีดำาเนนิโครงการ ไม่ใชฤ่ดกูาลทีเ่หมาะสมที่

จะเพาะพันธ์ุหมาน้อย ซ่ึงทีมต้ังใจท่ีจะทำาเอง

ทั้งๆ ที่ทราบว่าต้นกล้าหมาน้อยมีจำาหน่าย

และใช้งบประมาณของโครงการจัดซื้อได้ 

“คิดว่างานท่ีทำายังไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 

เพราะยังมีงานที่ไม่ได้ทำาคือ การเพาะพันธุ์ 

เน่ืองจากชาวบ้านเขาอยากปลูกมาก พวกเรา

เลยตั้งใจว่าจะเพาะพันธุ์แล้วนำาไปปลูกที่

โรงเรียน วัด และแจกตามบ้านๆ ละ 5 ต้น 

ซึง่คดิวา่วธินีีจ้ะชว่ยอนรัุกษพ์นัธุห์มานอ้ยให้

อยู่คู่กับชุมชนได้บ้างไม่มากก็น้อย”

โครงการนี้เปรียบเสมือนการเปิดโลก

การเรียนรู้ของกลุ่ม ทำาให้พวกเธอติดใจ 

ถึงข้ันบอกว่า ถ้�มีโครงก�รม�อีกก็จะทำ�อีก 

เพร�ะเห็นข้อดีที่ทำ�ให้รู้จักสิ่งดีๆ ที่มีอยู่

ในชมุชน และรูจ้กัก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น  

ซึง่ประเด็นท่ีมอียูใ่นใจทีอ่ยากทำาตอ่มทีัง้การ

ต่อยอดศกึษาเร่ืองสมนุไพรพ้ืนบ้านชนดิอืน่

ที่มีอยู่ในชุมชน เรื่องวัฒนธรรม ทั้งด้านการ

แต่งกายและการใช้ภาษา ซึ่งแหม่มในฐานะ

เยาวชนสะทอ้นปญัหาของเยาวชนทีพ่บเห็น

และเป็นอยู่ว่า

“บ้านเราเป็นเขมร อยากใหเ้ดก็รุ่นใหม่

เวลาไปวัดตักบาตรใส่ผ้าถุงมันคงดูน่ารักดี 

และอยากให้พดูจาไพเราะ มมีารยาท เพราะ

เดก็สมยันีใ้ชค้ำาหยาบเยอะมาก อยูใ่นวดัเรา

ต้องสำารวม พูดเพราะๆ แต่สมัยน้ีเด็กบางคน

ตะโกนด่ากันข้ามหัวผู้ใหญ่ พวกหนูก็อยาก

เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เขาพูดเพราะ สำารวม”

สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน
เพ็ญทิว� ส�รบุตร พ่ีเล้ียงชุมชนเล่าว่า  

เธอได้จัดรวมกลุ่มเยาวชนหลังจากที่กำานัน

ตำาบลโคกเพชรประสานงานวา่จะมโีครงการ

ใหเ้ดก็ทำา จึงไดพ้จิารณาว่ามเีดก็คนไหนทีจ่ะ

สามารถร่วมกจิกรรมนีไ้ด้บา้ง แต่ในตอนนัน้

กย็งัไมท่ราบวา่เป็นกจิกรรมแบบไหน ดงันัน้

การรวมกลุ่มจึงเป็นการชักชวนผ่านเครือข่าย

แม่ของเด็กที่เป็น อสม. อบต. และกลุ่มผู้

ด้อยโอกาสที่ รพ.สต.เคยทำางานร่วมกัน

“การได้ทำางานร่วมกันทำาให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากคนข้างบ้านที่
เห็นหน้าเห็นตารู้จักชื่อ ก็ได้รู้จักลึกซึ้งไปถึงนิสัยใจคอ ถักทอความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ความรู้สึกนี้ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกที่
เป็นสังคมก้มหน้าให้ลุกขึ้นมาปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น”
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“ได้ตัวแทนเยาวชน 7 คน ซึ่งเกินจากที่กำาหนดไว้คือ 

5 คน เกินมา 2 คน เราก็ไม่ตัดออกเพราะเขามาเป็นทีม

เป็นเพ่ือนกันแล้ว ก็เลยพาไปด้วยกัน ซ่ึงก็กลายเป็นจุดแข็ง

ในการทำางานของกลุ่ม เนื่องจากมีตัวแทนที่สามารถสลับ

กันไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง แม้ว่าใครบางคนอาจจะ

ติดภารกิจอื่นๆ ไปร่วมกิจกรรมไม่ได้”

เบื้องหลังความคิดในการสร้างโอกาสการทำางานให้

แก่เด็ก เพ็ญทิวาบอกว่า มาจากความตั้งใจล้วนๆ อย�ก

ใหเ้ย�วชนกลุม่น้ีเปน็ตวัอย�่งแกเ่ดก็คนอ่ืนๆ ในชุมชน 

อีกทั้งเป็นก�รเฝ้�ระวังโดยทำ�ให้เย�วชนรู้สึกว่�มี 

ที่ปรึกษ�ที่พร้อมจะให้คำ�ปรึกษ�ไม่ใช่เฉพ�ะเรื่อง 

ก�รดำ�เนินง�นในโครงก�ร แต่ยังรวมถึงเรื่องวิถีชีวิต 

ก�รคบเพือ่นช�ย เพ่ือนหญงิ ท่ีเข�จะมคีนๆ หนึง่คอย

ให้คำ�แนะนำ� โดยหมอเองก็สอดส่องเอาใจใส่ต่อความ 

เป็นไปของน้องๆ เช่น การนั่งรถไปด้วยกันก็ทำาให้ทราบ

ถงึความเปน็ไปของนอ้งๆ วา่กำาลงัคยุกับใคร ใครมปีญัหา

อะไร หรือบางครั้งก็สอบถามถึงสถานการณ์ของเยาวชน

คนอื่นๆ 

“อย่างน้อยก็มี 7 คนที่เราเฝ้าระวังได้ เพราะเด็ก

ชมุชนตรงนัน้มนัค่อนข้างนา่กลวั ถ้าศกึษายอ้นไปในอดตี 

เด็กอายุ 15-16 ปี ต้ังท้องมาทั้งหมดแล้ว มีแต่กลุ่มนี้ท่ี 

ไปเรียนหนังสือ เราก็จะบอกเขาว่า รู้จักใช่ไหมพี่คนนั้น  

พี่คนนี้ ถ้ารู้จักต้องระวังไม่ทำาแบบเขา ให้เรียนให้จบก่อน 

การทำาโครงการตรงนีท้ำาใหเ้ขาไดเ้รยีนรู ้ทำาใหรู้จ้กัวางแผน 

หมอก็จะกล่อมไปด้วยว่า จบ ม.6 ยังไม่ต้องแต่งงานนะ 

ให้เรียนต่อ ให้ตั้งเป้าหมายที่การเรียนก่อน”

แม้ว่าการทำางานจะเน้นไปที่โครงการของเยาวชนที่

ไดเ้รยีนรูแ้ละสบืทอดภมูปิญัญาสมนุไพรพืน้บา้นหมาน้อย

ศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์เพื่อขยายกล้าพันธุ์หมาน้อย และ

คิดค้นการแปรรูปเป็นอาหารคาว-หวาน เพื่อสร้างรายได้

ใหค้รอบครัวและชมุชนแลว้ ผลทีเ่กดิยังย้อนม�ชว่ยผลติ

คนรุ่นใหม่ของชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันจ�กสิ่งเร้�รอบตัว 

ส�ม�รถป้องกันเด็กเย�วชนจ�กปัญห�ตั้งครรภ์โดย 

ไม่พร้อม และปัญห�ย�เสพติด ซึ่งเย�วชนกลุ่มนี้เป็น

ทั้งแหล่งข้อมูลเรื่องสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ของวัยรุ่นใน

ชุมชน และเป็นกระบอกเสียงช่วยตักเตือนเพื่อนๆ  

วยัเดียวกนัท่ีมพีฤติกรรมสุม่เสีย่ง นำ�ไปสูก่�รเฝ�้ระวงั

จัดก�รปัญห�เย�วชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนร่วมกัน  

ให้ส�ม�รถตั้งรับกับเหตุก�รณ์ที่จะกล�ยเป็นปัญห�

ด้�นสุขภ�พได้ดียิ่งขึ้น

“อยากให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างแก่เด็กคนอื่นๆ ในชุมชน อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังโดยทำาให้
เยาวชนรู้สึกว่า มีที่ปรึกษาที่พร้อมจะให้คำาปรึกษา ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการดำาเนินงานในโครงการ 
แต่ยังรวมถึงเรื่องวิถีชีวิต การคบเพื่อนชาย เพื่อนหญิง ที่เขาจะมีคนๆ หนึ่งคอยให้คำาแนะนำา”

124 เยาวชนพลเม ืองด ีศร ีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



โครงการต้นกล้าเยาวชนคนหมาน้อย
พี่เลี้ยงชุมชน

เพ็ญทิวา สารบุตร

ทีมทำ�ง�น

สิวนาท คะรุรัมย์ 

ปนัดดา ศรีบุญเรือง

อรัญญา แซมรัมย์

รวีวรรณ สว่างราม

ลลิตา จันทะสี

สุขชีวัน ใจเพ็ง 

ขวัญฤดี ประสพสุข
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เหตุเกิดจาก...เห็ด
โครงการเพาะเห็ดเพาะใจสานสายใยชุมชน
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แม้ผลสัมฤทธิ์ของก�รทำ�โครงก�รในแง่

รูปธรรมจะยังไม่เกิด แต่ทีมง�นบอกว่� 

พวกเข�เกิดก�รพัฒน�ตนเอง

เพร�ะอย่�งน้อยก็เพ�ะเห็ดเป็น รู้ขั้นตอน 

วิธีก�ร และพัฒน�ทักษะด้�นก�รนำ�เสนอ 

เพร�ะต้องทำ�อยู่บ่อยๆ เมื่อต้องไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ในเครือข่�ย 

ซึ่งประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในโครงก�ร

ยังนำ�ไปใช้ในก�รเรียนได้ เช่น ก�รทำ�ง�น

เป็นทีม และก�รแบ่งบทบ�มหน้�ที่

กลุ่มเย�วชน TEEN AGE POWER หรือ TAP  

ก่อตั้งเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 จากการรวมตัวกันของ

เย�วชนในชุมชนหนองมะเกลือ หมู่ 3 หมู่ 16 และ 

หมู่ 20 ตำ�บลโนนคอ้ อำ�เภอโนนคณู จงัหวดัศรสีะเกษ 

มีสมาชิกประมาณ 50 คน เพื่อลดปัญหาเด็กและเยาวชน

ว่างงาน ทะเลาะวิวาท และยาเสพติด ที่ผ่านมาได้มีการ

เสริมศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ผ่านการจัดค่ายเรียนรู้

ทักษะชีวิตและกิจกรรมสันทนาการ โดยการเอื้ออำานวย

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เป็นผู้ประสานงาน 

ขอความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชนจากพ้ืนที่ใกล้เคียงคือ 

กลุ่ม SOI ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดค่ายเยาวชนเข้ามา

จัดกระบวนการให้ ผลจากการเข้าค่ายทำาให้เยาวชนใน

บ้านหนองมะเกลือหมู่ 3 รวมตัวกันแน่นเฟ้นยิ่งขึ้น
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บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 3 ตำาบลโนนค้อ อำาเภอโนนคูณ 

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประชากร 287 คน 

หรือ 74 ครัวเรือน สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกร ปลูกข้าว พริก ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์คือ โค 

กระบอื สกุร และไก่ ประชากรสว่นใหญ่ใชภ้าษาไทยอสีาน

ในการสื่อสาร 

เม่ือโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษจัดอบรมเพือ่

พัฒนาข้อเสนอโครงการของเยาวชน อธิวัฒน์ วร�พุฒ 

นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร โรงพย�บ�ล 

สง่เสริมสขุภ�พตำ�บลหนองมะเกลือ ได้เชญิชวนตวัแทน

เยาวชนกลุม่ TAP เขา้ร่วม เพร�ะเห็นว�่ก�รทำ�โครงก�ร

เป็นก�รสร้�งโอก�สก�รเรียนรู้ให้กับเย�วชน ซ่ึงคร้ังน้ัน

มจุ๋ีม-จ�รวุรรณ เพตรนจิ และน้ำ�-จริชัย� พนัธป์กครอง 

เข้าร่วมอบรม ด้วยคิดว่าการอบรมครั้งนี้เป็นการเล่น

สันทนาการเช่นที่เคยมีประสบการณ์กับกลุ่ม SOI 

“ครัง้แรกทีไ่ปอบรมนกึวา่เขาจะใหเ้ลน่เกมอกี ไมน่กึ

วา่ตอ้งทำาโครงการ ตอนนัน้รูส้กึไมอ่ยากทำา เพราะไมเ่คย

ทำาโครงการมาก่อน แล้วก็ขี้เกียจด้วย” น้ำาสารภาพตรงๆ 

วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง
แตค่นทีเ่ห็นดเีหน็งามว่าควรทำาโครงการคือ พีบ่อย-

ธีระพงษ ์ป้องกนั ทีม่าชักชวนน้องๆ ช่วยกันระดมสมอง 

แลกเปลี่ยนความเห็นว่าจะทำาโครงการอะไร ทีมงานซึ่ง

ประกอบด้วย จุ๋ม น้ำ� และแจ่ม-อุทัยพร ทองลือ ต้�ร์- 

มลวิภ� พุ่มจันทร์ อุ๋งอ๋ิง-วนิด� เทนโสภ� จึงช่วยกัน 

คิดโจทย์และวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง ซึ่งพบว่า  

การเพาะเห็ดขอนขาวมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก น่าจะ

เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน และสร้าง

แหล่งอาหารให้กับชุมชนได้ น้องๆ จึงตกลงใจร่วมหัว 

จมท้ายทำาโครงก�รเพ�ะเหด็เพ�ะใจส�นส�ยใยชมุชน 

โดยมีพี่บอยเป็นผู้นำาทีม

ทีมง�นค�ดหวังว่� กิจกรรมเพ�ะเห็ดจะเป็น

กิจกรรมที่นำ�พ�เย�วชนในชุมชนม�ร่วมกันทำ�ง�น 

ทำ�ให้เกิดก�รพูดคุยวิเคร�ะห์ปัญห�และแก้ปัญห� 

ร่วมกัน จนบ่มเพ�ะให้เกิดส�ยใยแห่งคว�มรักและ

คว�มผูกพันขึ้นในกลุ่ม 

ด้วยความท่ีสมาชิกในทีมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน 

เรียนโรงเรียนเดียวกัน และรู้จักสนิทสนมกันดีอยู่แล้ว  

จึงไม่ยากต่อการรวมตัว แม้ว่าจะเรียนอยู่ต่างระดับช้ัน  

แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะคนที่เป็นศูนย์รวมความสนุก 

คือจุ๋ม ที่ทุกคนบอกว่าเป็นคนตลก สนุก อยู่ด้วยแล้วมี

ความสุข เป็นแรงดึงดูดให้ทุกคนมารวมตัวกัน
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เพาะเห็ด...เรื่องใหม่ที่ต้องเรียนรู้
เนื่องจากการเพาะเห็ดขอนขาวเป็นเรื่องใหม่ท่ี 

ไม่เคยรู้มาก่อนเลย การเติมความรู้เร่ืองการเพาะเห็ดจึงเป็น

เร่ืองแรกที่ทีมงานต้องแสวงหา พ่ีบอยได้ประสานงาน

วทิยากรเขา้มาอบรมใหค้วามรู้แกน่อ้งๆ กอ่นทีจ่ะชว่ยกัน

สร้�งโรงเรือน และดำ�เนินก�รเพ�ะเห็ด โดยพี่บอย 

อีกเช่นกันที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงไปซื้อไม้มะม่วงท่ีตัดขาย

เป็นท่อนๆ มาเจาะรูเพ่ือใช้เป็นวัสดุปลูก ขณะท่ีน้องๆ 

ขมีขมันช่วยกันคนละไมล้ะมอื บา้งกใ็ช้แอลกอฮอลเ์ชด็รทูี่

เจาะเสร็จแล้วเพื่อฆ่าเช้ือโรค บ้างก็นำาเชื้อเห็ดมาใส่ในรู 

แลว้นำาจกุไมไ้ผ่มาตอกปดิ จนในทีส่ดุไมม้ะมว่ง 100 ขอน

ก็ถูกบรรจุเชื้อเห็ดรอวันเติบโต

เวล� 3 เดอืนทีต้่องแบง่เวรกนัม�รดน้ำ�ทกุวนัหลัง

เลกิเรยีน เปน็ภ�ระเพิม่เตมิจ�กทีต่อ้งชว่ยทำ�ง�นบ�้น

ของแต่ละคน เวรที่จัดสรรไม่ใช่ประเด็นสำ�คัญ เพร�ะ

ต่�งม�ช่วยกันทำ�ง�น ง�นเป็นเล่น เล่นเป็นง�น 

สนุกสน�นเพร�ะได้ม�เจอกัน

แต่ทีมก็ได้รับบทเรียนบทที่สอง เรื่องก�รว�งแผน

ก�รทำ�ง�นทีไ่มส่อดคล้องกบัฤดกู�ล เนือ่งดว้ยกิจกรรม

ที่ทำาเป็นเรื่องการเพาะปลูกที่เกี่ยวข้องกับดิน ฟ้า อากาศ 

เห็ดชอบอ�ก�ศร้อนชื้น แต่โครงก�รดำ�เนินง�นใน 

ฤดหูน�ว แมจ้ะเพยีรมารดน้ำาอยา่งไร ผา่นเดอืนท่ี 3 แลว้ 

ดอกเห็ดก็ยังไม่บานให้เห็น อาจต้องควบคุมความชื้นให้

มากขึ้น จนความรู้สึกของทุกคนสั่นคลอนระหว่างการ 

รอคอย

เมื่อเห็ดขอนแรกเริ่มออกดอก ความชื่นใจจากผลที่

ได้ลงแรงก็เกิดข้ึน แต่จากขอนแรกที่เห็ดบานก็ไม่ปรากฏ

ว่าขอนอ่ืนๆ จะได้ผลผลิตตามมา รดน้ำาก็แล้วเห็ดก็ยัง 

ไม่ออก ซ้ำาร้ายเห็ดขอนแรกท่ีออกดอกยังถูกผู้หวังดีเก็บไป

ไม่เหลือ ความเซ็งจู่โจมจนท้อใจไม่อยากทำาโครงการอีก

ต่อไป

“ถ้าเห็ดออกคงดีใจ แต่ตอนนี้เห็ดไม่ออก และก็ยัง 

ไม่ได้หาสาเหตุว่าทำาไมเห็ดไม่ออก ถามพี่บอยพี่เขาก็ไม่รู้

เหมอืนกนั เราสนันิษฐานกันว่าเป็นเพราะเราเพาะเห็ดใน

ช่วงหน้าหนาวที่อากาศเย็น” จุ๋มบอกเล่าความรู้สึก

พลกิสถานการณ์...สรา้งความม่ันใจ
ให้ทีม

พี่บอยในฐานะพี่ใหญ่ท่ีดูแลใกล้ชิด พยายามพลิก

สถานการณ์ เห็นว่างบประมาณยังพอมีเหลือ จึงชวน

น้องๆ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองร่วมกันอีกครั้งว่า พอจะ

ทำาเรือ่งใดไดบ้า้ง ทกุคนเหน็ว่า ขา้งๆ โรงเหด็ยงัพอมพ้ืีนที่

วา่ง การปลกูพชืผกัสวนครัวนา่จะเปน็ทางเลอืกทีด่ ีเพราะ

ทุกคนก็เคยผ่านวิชาเกษตรที่โรงเรียนมาแล้ว จึงพอจะมี

ความรู้ติดตัว การปลูกผักจึงเป็นกิจกรรมเสริมที่ทุกคน

เต็มใจลองอีกครั้ง 

ทีมงานจึงร่วมกันปรับผืนดินข้างๆ โรงเห็ดยกเป็น

แปลงเพือ่เตรยีมปลกูพชืผกัสวนครวั เพราะชมุชนมีแหลง่

น้ำาพอเพียงที่จะปลูกพืชผักสวนครัวที่มีอายุสั้น ด้วยหวัง

ว่าถ้�ได้ผลผลิตอ�จจะช่วยฟื้นฟูคว�มมั่นใจ ให้กลับ

คืนม�ได้ 

การลงแรงครั้งใหม่จึงเกิดขึ้น ทั้งแผ้วถางที่ทางให้ 

โล่งเตียน กำาจัดวัชพืชรากไม้ ขุดดินยกแปลง น้องทำาบ้าง 

พี่ทำาบ้าง คราวน้ีแต่ละคนต่างเลือกชนิดผักที่ชอบกิน 

มาปลูก ต่างคนต่างแอบมีความหวังอีกคร้ังกับการปลูก 

พืชผักสวนครัว แต่ก็ยังไม่ทิ้งการดูแลเห็ด ที่ตั้งใจว่ายังจะ

มารดน้ำาและดูแลโรงเห็ดทุกวัน
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แม้ว่าขณะนี้ผลสัมฤทธิ์ของการทำา

โครงการในแงร่ปูธรรมจะยังไมเ่กดิ แตน่อ้งๆ 

บอกวา่ พวกเขาเกดิการพฒันาตนเองเพราะ

อย่างน้อยก็เพาะเห็ดเป็น รู้ขั้นตอน วิธีการ 

และพัฒนาทักษะด้านการนำาเสนอ เพราะ

ต้องทำาอยู่บ่อยๆ ตอนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กบัเพ่ือนๆ ในเครอืขา่ย ซึง่ประสบการณ์การ

ทำางานในโครงการยังนำาไปใช้ในการเรียนได้ 

เช่น การทำางานเปน็ทมี และการแบง่บทบาท

หน้าที่ 

พี่บอยสะท้อนว่า น้องๆ เปลี่ยนแปลง

ไปในทางท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองความ 

รับผิดชอบที่มีมากขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่ที่

ไม่ค่อยกล้าพูดกับคนท่ีไม่คุ้นเคย ซ่ึงท่ีผ่านมา

พี่มวล-ประมวล ดวงนิล เจ้�หน้�ท่ี

โครงก�รเย�วชนพลเมืองดีศรีสะเกษ 

ได้เข้ามากระตุ้น ด้วยการชวนถอดบทเรียน 

พบว่า น้องๆ ทุกคนยอมรับว่�มีจุดอ่อน

เรือ่งอะไร แตก่ย็งัไม่สามารถกา้วขา้มได ้แต่

ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่บอยการันตีว่า เย�วชนกลุ่มน้ี

แม้จะพูดไม่เก่ง แต่เร่ืองก�รลงแรงทำ�ง�น

นั้น ต้องยอมรับว่� น้องๆ ทำ�ได้ดี และ

ตั้งใจทำ�

ในวาระที่พ่ีๆ เรียนจบช้ัน ม.3 และ

กำาลังจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อที่ ต่างๆ  

จุ๋มซึ่ งเป็นน้องเล็กสุด ยังติดใจการทำา

โครงการ เธอบอกว่า ถ้าให้ทำาโครงการอีก 

ก็ยังอยากทำา อาจจะชวนน้องในหมู่บ้าน 

มาทำาเรื่องปลูกผักเลี้ยงปลา เพราะอยากมี

เพื่อนช่วยกันทำางาน การทำางานโครงการ

สนุกกว่าการทำาเองคนเดียว

เรียนรู้จากความไม่สำาเร็จ

อธิวฒัน ์วร�พฒุ พีเ่ลีย้งชมุชนเลา่วา่  

กลุ่ม TAP ตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เมื่อมี

โครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษเข้ามา 

เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาศักยภาพ

ของเด็กๆ แต่หลังจากดำาเนินงานไประยะ

หนึ่งพบว่าไม่ประสบความสำาเร็จดังที่ต้ังใจ 

“เยาวชนกลุ่มนี้แม้จะพูดไม่เก่ง แต่เรื่องการลงแรงทำางานนั้น
ต้องยอมรับว่าน้องๆ ทำาได้ดี และตั้งใจทำา”
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“วันนี้เห็ดที่เยาวชนกลุ่ม TAP เพาะไว้ยังไม่ผลิดอกออกผล แต่พลังและคุณค่าของพวกเขาที่มา
ร่วมกันคิดทำากิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม ก็ทำาให้พวกเขามีทักษะการ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น เห็นความสำาคัญต่อการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
และที่สำาคัญคือ ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของการทำางาน สามารถวิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา 
อันนำาไปสู่การหาทางแก้ ไขปัญหาร่วมกัน”

เพราะเหด็ไมอ่อก ทำาใหเ้ดก็ๆ หมดกำาลงัใจ ในฐานะพ่ีเลีย้งจึงได้

อธิบายว่าเป็นเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำานวย 

อย่างไรก็ตามในฐานะพ่ีเลี้ยงที่ดูแลอยู่ห่างๆ เพราะทาง

โครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษเองก็ไม่อยากให้พ่ีเลี้ยง

เข้าไปนำาเด็กมากนัก แต่ก็รู้สึกว่�ยังทำ�หน้�ที่ได้ไม่ดีเท่�ที่ควร 

เพร�ะห�กเข้�ไปดูแลใกล้ชิดกว่�นี้จะช่วยสร้�งก�รเรียนรู้

ผ�่นบทเรยีนคว�มไมส่ำ�เรจ็ของโครงก�รได ้ซึง่หากจะปรบัปรงุ

การทำางานกับกลุ่มเยาวชนต่อไปในอนาคต มีข้อเสนอว่า ต้องมี

พีเ่ลีย้งทีม่เีวล�พอสมควรท่ีจะดูแลกลุม่เย�วชนอย่�งใกลชิ้ด 

เพื่อรวมกลุ่มเข�ในก�รประชุม ว�งแผน หรือสรุปบทเรียน 

ซึ่งจะช่วยประคับประคองก�รทำ�ง�นและสร้�งกระบวนก�ร

เรียนรู้ให้แก่กลุ่มเย�วชนได้ม�กขึ้น

แม้วันน้ีเห็ดท่ีเยาวชนกลุ่ม TAP เพาะไว้ยังไม่ผลิดอกออกผล 

แต่พลังและคุณค่าของพวกเขาที่มาร่วมกันคิดทำากิจกรรมเพื่อ

ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม ก็ทำาให้พวกเขามีทักษะ

ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อ่ืน เห็นคว�มสำ�คัญต่อก�รประกอบ

อ�ชีพสุจริต รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอก�ส และที่สำ�คัญคือ 

ได้เรียนรู้จ�กข้อผิดพล�ดของก�รทำ�ง�น สามารถวิเคราะห์

เหตุแห่งปัญหา อันนำาไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทำาให้

พวกเขาไดคิ้ดทบทวนตัวเอง จนเกดิความรักความสามคัคใีนกลุม่ 

และเกิดความแข็งแกร่งขึ้นในการทำาโครงการเพื่อชุมชนต่อไป
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โครงการเพาะเห็ดเพาะใจ
สานสายใยชุมชน

พี่เลี้ยงชุมชน

อธิวัฒน์ วราพุฒ 

ทีมทำ�ง�น

จารุวรรณ เพตรนิจ

จิรัชยา พันธ์ปกครอง 

อุทัยพร ทองลือ

มลวิภา พุ่มจันทร์ 

วนิดา เทนโสภา
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เส้นท�งสร้�ง
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
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 “จังหวัดศรีสะเกษกำ�ลังเสี่ยงต่อก�รสูญห�ยไปของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพ�ะด้�นคว�มเป็นกลุ่ม

ช�ติพันธุ์และภ�ษ� ห�กคนรุ่นใหม่ไม่เข้�ม�รับช่วงต่อ

ง�นจ�กผู้ใหญ่จะส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของชุมชน

ในอน�คต เพร�ะห�กเย�วชนไม่เข้�ใจร�กเหง้�เดิม

เวล�ม�พัฒน�ชุมชนก็จะทำ�อย่�งผิวเผิน” 

สิง่ที ่ “รุง่วชิิต คำ�ง�ม” ในฐานะผูป้ระสานงานวิจัยเพ่ือทอ้งถ่ินจังหวัด

ศรีสะเกษพูดถึงนั้น มิได้ไกลเกินความจริงแต่อย่างใด หากพินิจพิเคราะห์

อย่างถ้วนถี่ โดยเฉพาะกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามหัวเมืองชายแดน

ที่สังคมไม่เข้มแข็งมากนัก 

และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ มิได้ส่งผลเชิงบวก 

หรือเชิงลบเฉพาะระบบเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังส่งผลกระทบต่อสังคม  

สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยเฉพาะกับสังคมชนบทที่เปราะบางและ

ขาดภมูคุ้ิมกันทางสงัคม ย่อมเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะต้องเผชญิกับสภาวะ “เสีย่งต่อ

การสูญหายของวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

ยงัมพิกัต้องเอย่ถงึระบบการศกึษาใหม่ทีบ่างหลกัสตูรมไิดล้งลกึเขา้ไป

ในรายละเอียดของเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรแ์ละประเพณขีองคนทอ้งถิน่ 

เพราะหลักสูตรส่วนใหญ่เขียนจาก “ส่วนกล�ง” ออกแบบมาเพื่อให้เด็ก

เรียนรู้เพื่อการแข่งขันเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีหน้าที่การงานดีๆ และ

จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดหรือไม่...นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง

ขณะที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประเพณีท้องถิ่นกลับปล่อยให้ 

คนเฒ่าคนแก่สืบทอดกันเองอย่างเงียบๆ ผ่านงานบุญงานประเพณีที่มี 

ปีละไม่กี่ครั้ง ซ้ำาบางพื้นที่ก็จัดกันแบบผิดๆ ถูกๆ ทำาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

ไม่สามารถเข้าใจถึงแก่นแกนที่แท้จริงของประเพณีวัฒนธรรมนั้นได้
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อีสาน หรอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปน็ภมูภิาคที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีพ้ืนท่ีประมาณ 106 ล้านไร่ 

หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 

19 จังหวัด และเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีเคยเจริญรุ่งเรือง 

มานานหลายพันปี ดังจะเห็นได้จากกู่ ปราสาท และ 

ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ 

ประชากรอสีานส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

หากข้อมูลที่ถูกสื่อถึงคนภายนอก กลับบ่งชี้ว่าอีสานเป็น

ดินแดนแห้งแล้ง ผืนดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช  

ซ้ำาปริมาณน้ำาฝนน้อย และสิ่งที่ตอกย้ำาความเข้าใจนี้คือ

พื้นที่ 2 ล้านไร่คือ “ทุ่งกุล�ร้องไห้” ที่ทำาให้กลายเป็น 

ภาพจำาว่าอีสาน “แห้งแล้ง” และทำาให้ตลอด 40 ปีท่ี 

ผ่านมา ทั้งรัฐบาลและองค์กรภายนอกต้องยื่นมือเข้ามา

พัฒนาภาคอีสาน จนขาดมิติเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับ

ปัจจุบัน ชุมชนท้องถิ่นเริ่มหารากเหง้าของตัวเองไม่พบ 

และขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง

และศรีสะเกษที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ใน “ทุ่งกุล�

ร้องไห้” ก็มิอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบในข้อนี้ แม้จะเป็น

เมืองชายแดนที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อคือ 

“ปร�ส�ทเข�พระวิห�ร” แต่ศรีสะเกษก็อ่อนไหวต่อ

สถานการณ์ เนื่องจาก “ก�รท่องเที่ยว” มิได้สร้างรายได้

เป็นกอบเป็นกำามาสู่เมืองชายแดนแห่งนี้เท่านั้น หากยัง

นำาเอาความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านเข้ามา อาทิ  

การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการหาอยู่หากิน การสืบทอด

และธำารงไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณ ีเพราะตอ้งปรบัเปลีย่น

เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ 

ความสำาคัญที่ “ตัวปร�ส�ท” มากกว่าวิถีชีวิตของผู้คน...

ซึง่ทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้อาจสง่ผลกระทบไมม่ากก็น้อย 

ต่อกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ 

นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว “ระบบก�รศึกษ�”  

รวมทั้ง “ระบบเศรษฐกิจ” ก็ส่งผลต่อเยาวชนเช่นกัน 

กลา่วคอื ระบบการศกึษาแบบทอ่งจำาและเรยีนอยูใ่นหอ้ง 

มีครูยืนสอนอยู่หน้าชั้น ตกเย็นได้การบ้าน เช้าเอามาส่ง 

และสำาคัญกว่าน้ัน เด็กๆ ใช้ตำาราเรียนเหมือนกันท่ัวประเทศ 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบักลุม่คนรุน่ใหมท่ีศ่รสีะเกษคงไมต่่างจาก

เดก็ๆ ทีจั่งหวัดสงขลา นา่น สมทุรสงคราม และกรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เกี่ยวข้องก็มิได้นิ่งนอนใจกับ

สถานการณท่ี์เกดิขึน้ พยายามต้ังรบักบัสถานการณป์ญัหา

ข้างต้น 

ศรีสะเกษ...เมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และชาติพันธุ์
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เบื้องต้น...คือการเข้ามาหนุนเสริมทั้งด้านงบประมาณและกำาลัง

คนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่านการทำางาน 

“วิจัย” ที่ชาวบ้านจะต้องเป็นผู้ลุกขึ้นมาดำาเนินงานด้วยตัวเอง ทั้งใน

เรื่องของการ “คิดโจทย์วิจัย” การเก็บข้อมูล รวมทั้งการลงมือปฏิบัติ

เพื่อ “แก้ไขปัญห�” ด้วยตัวเอง 

ศรสีะเกษเร่ิมต้นใช ้“กระบวนก�รวจัิย” เป็น “เครือ่งมอื” ในการ

พัฒนาคนราวปี พ.ศ.2552 เน้นงานด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์

ชายแดน หากแต่กอ่นหนา้นัน้ชาวบา้นพยายามใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่

รื้อฟื้นภูมิปัญญา ผ่านการศึกษาเรื่องราวของ “ตัวเอง” ว่า เป็นใคร มา

จากไหน  และอนาคตจะเป็นอย่างไร...

และหนึ่งในง�นวิจัยทีทำ�ให้คนศรีสะเกษเข้�ใจร�กเหง้�ของ

ตนเองคือ “กอนกวย...ส่วยไม่ลืมช�ติ” 

วิจัยท้องถิ่น...ใครๆ ก็ทำาได้
ง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research: CBR) 

เป็นการวิจัยแนวใหม่ ที่ก่อกำาเนิดขึ้นบนสถานการณ์ที่พบว่า การวิจัย

ต่างๆ ที่ผ่านมามีประโยชน์น้อยมากสำาหรับชุมชนท้องถิ่น เพราะงาน

วิจัยส่วนใหญ่เกิดจากคนภายนอกเข้ามาดำาเนินการวิจัย ซึ่งบางคร้ัง

โจทย์วิจัยไม่ใช่ความต้องการของชุมชน 

แต่การที่ชุมชนจะ “ทำ�วิจัยได้” ต้องมีกลไกการหนุนงานที่เรียก

วา่ “พีเ่ลีย้ง” หรือ หนว่ยประสานงาน (Node) เป็นหวัใจสำาคญัของการ

ขบัเคลือ่นการวจิยัแบบนี ้และจะช่วยใหก้ารวจิยัมคีณุภาพ นัน่คอื ชมุชน

มสีว่นรว่มสงูและเข้มข้น โจทย์วิจัยตรงกบัปัญหาของชมุชน โดยเฉพาะ

ปัญหาทีซ่อ่นเร้นใต้ภูเขาน้ำาแข็งและใช้แกป้ญัหาชมุชนไดจ้ริง ซ่ึงผลผลติ

ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยจะได้ 1) นักวิจัยที่ตื่นรู้เรื่องร�วเกี่ยวกับปัญห�

และก�รแก้ปัญห�ของชุมชน 2) คว�มรู้ทั้งที่เป็นคว�มรู้ภูมิปัญญ�

ที่แฝงในตัวคนหรือกลุ่มคน (Tacit knowledge) คว�มรู้เกี่ยวกับ

สถ�นก�รณ์และคว�มเป็นม�ของชุมชน ตลอดจนคว�มรู้เกี่ยวกับ

ก�รระดมพลงัก�รพฒัน�เพือ่สร�้งก�รเปลีย่นแปลงของชุมชน และ 

3) ชมุชนท่ีมีก�รเปลีย่นแปลง โดยเฉพ�ะก�รเปลีย่นแปลงในคว�ม

สัมพันธ์ท�งสังคม ท่ีช่วยก่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมท�งสังคมใน

ระยะย�ว

ดว้ยเหตผุลดังกลา่ว ทำาใหช้าวบา้นกลุม่หนึง่เริม่ตืน่ตวัทำางานวิจยั

ทอ้งถิน่ภาคอีสาน เพ่ือหาคำาตอบให้กับตัวเอง และมุง่สร้างพลังอำานาจ

ให้กับชุมชนท้องถิ่น ไปพร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวทางสังคม
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“งานวิจัยท้องถ่ินภาคอีสานหลายเร่ืองเร่ิมจากการดึงประเด็นปัญหาจากชมุชน และเปน็

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมก็มีการฟื้นฟูทรัพยากร ปัญหาเด็กและ

เยาวชนกม็งีานวจิยัเพือ่คน้หาความรู้เพ่ือแกไ้ขปัญหา ซึง่พบว่าสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด  

หรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจด้านการผลิต เช่น ปัญหาเรื่องของการเกษตร  ซึ่งวันนี้ปัญหา

การเกษตรคอืการผลติทีไ่มส่อดคลอ้งกบัวิถชีวิีตดัง้เดิม กพ็บว่างานวิจัยกช่็วยใหเ้กดิการเรียน

รู้และแก้ไข ทิศทางการผลิตท่ีอาศัยภูมิปัญญาเป็นตัวฉุดดึงข้ึนมา แล้วนำามาปรับใช้ หรอืกรณี

ประวตัศิาสตร ์เราก็ใชป้ระวติัศาสตร์ทอ้งถิน่เปน็ตัวสร้างสำานกึ จุดประกายสำานึกของชมุชน” 

(บัญชร แก้วส่อง: วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2556) 

นอกจากนี้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นบางโครงการยังสามารถฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม 

ทอ้งถิน่ทีใ่กลส้ญูหาย เพือ่ใชแ้กไ้ขปัญหาเดก็และเยาวชน เชน่ “กลุม่เยาวชนกบัการฟืน้ฟู

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์กวย” โดยใช้พื้นท่ีตำาบลโพธ์ิกระสังข์ อำาเภอ

ขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ เป็นพ้ืนทีวิ่จัย  นอกจากนัน้ กลุม่เยาวชนในโครงการยังร่วมกบั

ผู้ใหญ่ผลิตหนังสั้นของชาวกวยเรื่องแรกของโลก ชื่อเรื่อง “กอนกวยส่วยไม่ลืมชาติ” มี

ความยาวประมาณ 40 นาที โดยมี สุรสีห์ ผาธรรม ผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดัง และมีนักเขียน

ชือ่ดงั เชน่ น�ยวรีะ สดุสงัข ์หรอื ฟอน ฝ�้ฟ�ง นกัเขียนจากกลุม่วรรณกรรมลุม่น้ำามาเป็น

ที่ปรึกษา พร้อมทั้งได้แต่งเพลงและทำาเสียงประกอบให้กับหนังสั้นเรื่องนี้ด้วย

วีระผู้ประพันธ์และร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ชาวกวย กล่าวว่า ได้ดูความก้าวหน้า

ของการจัดทำาภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำาให้น้ำาตาไหล และทึ่งที่ทีมงานวิจัย 

ชาวกวยทำาได้ถึงขนาดนี้ ทั้งที่ไม่เคยจับงานด้านนี้มาก่อน 

“หลังจากท่ีหนงัตดัตอ่เสรจ็สมบูรณแ์ลว้ ไดม้กีารนำามาฉายใหช้าวบา้นบา้นตาตา ตำาบล

โพธิ์กระสังข์ อำาเภอขุนหาญได้ดู ซึ่งชาวบ้านตอบรับสูงมาก เนื่องจากพี่น้องชาวกวยภูมิใจ

ที่เรื่องราวของชาวกวย หรือชาวกูย ได้รับการถ่ายทอด ทำาให้ตัวตนของชาติพันธุ์ชัดเจนขึ้น

ในสายตาของสังคม นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็เห็นความสำาคัญ 

และใหก้ารสนบัสนนุมาโดยตลอด รวมทัง้สือ่มวลชนทกุแขนงกใ็หค้วามสำาคญัเชน่กนั ทำาให้

ค่อยๆ ลบล้างปมด้อยที่เคยมี”

สร้างเด็กบ้านเรา....เยาวชนพัฒนาได้
ความสำาเร็จของ “กอนกวย” แม้จะเป็นการค้นพบศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดศรีสะเกษว่า มีความสามารถหลายด้าน อาทิ ในแง่ของการเป็นนักวิจัยน้อยร่วมกับ

ทีมผู้ใหญ่ การเป็นนักแสดงหลักและรองของหนังสั้นเร่ือง กอนกวยส่วยไม่ลืมชาติ แต่ถึง

กระนั้นก็ตาม ข้อจำากัดของ “ง�นวิจัย” คือการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ต้องใช้เวลานาน และ 

เพราะเด็กๆ ต้องเรียนหนังสือ โอกาสในการเข้าร่วมทีมกับผู้ใหญ่จึงมีไม่มาก

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า “ก�รพัฒน�จะทอดทิ้งเย�วชน” 
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กระทั่งมีก�รประส�นง�นจ�กมูลนิธิสย�มกัมม�จล ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) และ 

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ชักชวนให้ขับเคลื่อนง�น Active Citizen หรือ 

ก�รสร้�งเย�วชนรุ่นใหม่ให้มีสำ�นึกคว�มเป็นพลเมือง

ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (สกว.ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ 

ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญา โดยการมีส่วนร่วมของคน 

ในชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ เห็นว่า รูปแบบการทำางานพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านโครงการ Active Citizen เป็น

ง�นใหม่ที่มีคว�มท้�ท�ย แม้ความยากของจังหวัดศรีสะเกษจะอยู่ที่การมีกลุ่มคน 4 ชาติพันธุ์ ท่ีมีอัตลักษณ์ 

แตกต่างกัน เช่น ส่วย เขมร ลาว เยอ โชคดีที่มีฐานทุนเดิมทำางานวิจัยกับผู้ใหญ่มาเป็นเวลานับสิบปี แต่ข้อค้นพบ

คือขาดการรับช่วงต่อของเยาวชนในการทำาโครงการ อีกทั้งผู้ใหญ่ก็มองว่าเยาวชนไม่มีคุณค่า ทำาอะไรไม่สำาเร็จ  

เดก็ไมส่นใจเรือ่งในชมุชน และผูใ้หญเ่องกไ็มเ่ชือ่มัน่ในตวัเยาวชน จงึคดิวา่ง�น Active Citizen จะสามารถกระตุน้

สำานึกและสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับตัวเด็ก เพราะเท่าที่เห็นจากการทำางานของสงขลาฟอร่ัมพบว่า

กระบวนการดังกล่าวสามารถกระตุ้นสำานึกความเป็นพลเมืองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้จริง จึงต้ังทีมทำ�ง�น โดยมี 

รุ่งวิชิต คำ�ง�ม ในฐ�นะศูนย์ประส�นง�นก�รวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (สกว.ฝ่�ยวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 

เป็นหัวหน้�โครงก�รเย�วชนพลเมืองดีศรีสะเกษ พร้อมด้วยทีมง�นคือ เบ็ญ-เบ็ญจม�ภรณ์ แดนอินทร์ 

ติ๊ก-ปร�ณี ระงับภัย และ มวล-ประมวล ดวงนิล 
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Learning by doing 
เพราะ “ก�รเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุคอืก�รคดิและลงมอืทำ�” จึงนำาไปสูก่รอบคดิในการทำางานใหเ้ยาวชนพลเมอืง

ศรีสะเกษเป็น “พลเมืองแห่งก�รตื่นรู้” ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์  

โดยเฉพาะคุณลักษณะของเยาวชนที่โครงการฯ อยากเห็นคือ 1.มีสำานึกความเป็นพลเมือง 2.เป็นแกนนำา 

พัฒนาชุมชน 3.มีสำานึกท้องถิ่น 4.รู้จักตนเอง 5.คิดวิเคราะห์เช่ือมโยงได้ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำางาน  

6.รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 7.กล้าแสดงออก 8.ทักษะในการจัดการโครงการ 9.รู้เท่าทันสื่อ 10.มีการ

ทำางานเป็นทีม การทำางานแบบมีส่วนร่วม

“เราต้ังเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกว่า แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ท่ีเยาวชนได้ลงมือทำา แต่ 2 ส่ิงท่ีเยาวชนต้องมี

คือ ประเด็นหรือโจทย์ในการทำางาน และชุดข้อมูลความรู้”

นอกจากเป้าหมายข้างต้นแล้ว คณะทำางานยังหวังว่าผลจากการทำาโครงการน้ีจะเป็น “พลัง” ในการหนุนเสริม

งานชุมชนของผู้ใหญ่ ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วม มีบทบาท มีการจัดการตนเองในพื้นที่มากขึ้น สามารถ

ต่อยอดการทำางานของชุมชนได้ แม้ว่าความเข้าใจเรื่องพลเมืองจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่ก็คิดว่าเด็กในชุมชน 

มีพลังอยู่แล้ว การที่เขาได้มีพื้นที่ทำากิจกรรมบางอย่าง น่าจะสร้างเยาวชนที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และใส่ใจกับ

เรื่องราวความเป็นไปของชุมชนและสังคมได้

เมื่อเป้าหมายการทำางานชัด การหากลุ่มเป้าหมายก็ไม่ยาก งานนี้ใช้การประชาสัมพันธ์ไปตามกลุ่มพ้ืนที่ 

ที่มีงานวิจัยอยู่ ใช้ “เวทีวิจัย” เป็น “เครื่องมือ” พูดคุยทำาความเข้าใจกับนักวิจัยและแกนนำาชุมชนในพื้นที่ก่อน  

ซึ่งทุกคนต่างเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งดีที่จะให้เด็กมาทำางานเพื่อชุมชน แต่หากพื้นที่ไหนไม่ได้เป็นพื้นที่วิจัยก็อาศัยเวที

ประชมุสมัมนาทีค่นศรสีะเกษมาประชมุพดูคยุกนัเร่ืองการขับเคลือ่นงานเยาวชน หากใครสนใจกจ็ะจัดเวทพูีดคยุ

ในพื้นที่อีกครั้ง
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รุ่งวิชิตยอมรับว่า สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ถ้าเป็นชุมชนที่ยังไม่ผ่าน

งานวิจยัเพ่ือท้องถิน่การทำางานรว่มกนัจะคอ่นขา้งยาก อาจเปน็เพราะฐานความ

สัมพันธ์ที่ยังไม่คุ้นเคยกัน แต่ถ้าเป็นพื้นที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์

อันดีระหว่างกัน แถมแต่ละคนยังรู้จักฝีไม้ลายมือกันดีอยู่แล้ว การเคลื่อนงานจึง

ทำาไดง้า่ยกวา่ “เหมือนคนคยุเร่ืองเดยีวกนั งานจึงเดนิไดเ้รว็” ดว้ยเหตุนีก้ารทำางาน

กับพ้ืนท่ีท่ียังไม่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ไม่ผ่านกระบวนจึงต้องใช้เวลาสร้าง 

ความคุ้นเคยและสอบทานแนวคิดกันนานกับทีมพี่เลี้ยงชุมชน

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของโครงการ แถมยังเป็นการเริ่มต้นอย่างกะทันหัน 

เรยีกไดว่้าเป็นก�รขยับหน�้ง�นใหม ่ทมีพีเ่ลีย้งจงึต้องระแวดระวงัพอสมควร 

ด้วยการเลือกทำางานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชนระดับประถมศึกษา 

ตอนปลายและมัธยมศึกษาซึ่งอิงกับพื้นที่ฐานวิจัยและงานเยาวชนเดิม ยังไม่ได้

ขยายกวา้งไปถงึระดบัมหาวทิยาลยั ดว้ยเหตนุีโ้ครงการของเยาวชนทีเ่สนอเขา้มา

จึงมีทั้งจากพื้นที่ท่ีมีงานวิจัยและพื้นท่ีที่มีฐานงานพัฒนา ซึ่งได้แก่ พื้นที่อำาเภอ 

โนนคูณ ซึ่งเป็นฐานงานของทีมสาธารณสุขและโรงพยาบาลโนนคูณที่ทำางานกับ

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่อยู่แล้ว
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กว่าจะเป็น “เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ”

จากกรอบคิดทีต่อ้งการสรา้ง “พลเมอืงแหง่ก�รตืน่รู”้ เพือ่สานตอ่งานพฒันาชมุชนทอ้งถิน่จากผูห้ลกัผูใ้หญ่

ในชุมชน นำาไปสู่การ “ออกแบบ” กระบวนการเรียนรู้ งานนี้ทีมพี่เลี้ยงงัดชุด “เครื่องมือ” ต่างๆ มาปรับใช้ให้

เข้ากับช่วงวัยของเด็กและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยการออกแบบกระบวนดังกล่าวรุ่งวิชิตบอกว่า 

ทำาพร้อมกันใน 2 ส่วนคือ ก�รสร้�งเย�วชน และก�รสร้�งกลไกพัฒน�พลเมืองเย�วชนจังหวัดศรีสะเกษ 

ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการทำางานเข้มแข็งยิ่งขึ้น

กระบวนการ “สร้างเยาวชน”
กระบวนการสร้างเยาวชนจะมีการดำาเนินงานเป็นระยะๆ 

บ้างทำาในพ้ืนท่ี บ้างนำาเด็กมารวมกัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ “เป้�หม�ย” 

ของกิจกรรมเป็นหลัก

• เรียนรู้แผ่นดินถิ่นเกิดผ่าน “แผนที่ชุมชน” 
เนื่องจ�กโครงก�รนี้เป็นเรื่องใหม่สำ�หรับพื้นที่ และ 

ทีมง�นท่ีต้องเร่ิมต้นทำ�ง�นไปพร้อมกัน ก�รสร้�งคว�มคุ้นเคย

และปรับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพ่ีเลี้ยงพื้นที่และทีมง�นจึง

เป็นสิ่งจำ�เป็น

รุ่งวิชิตบอกว่า ในช่วงพัฒนาโครงการเพื่อหา “ประเด็น” ทำาโครงการ ทีมใช้วิธีนัดทีมวิจัยชุมชนกับเยาวชน

มาพูดคุยเป็นรายพื้นที่ เริ่มจ�กให้เด็กๆ ทำ� “Story board” หรือ แผนที่ชุมชน เพื่อค้นหาว่าปัญหาของชุมชน

อยู่ตรงไหน มีข้อดีข้อเสียอะไรให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ แล้วค่อยนำามาเป็นโจทย์การทำางาน 

เม่ือได้โจทย์แล้วจึงใช้เคร่ืองมือ “ต้นไม้ปัญห�” เพ่ือให้เด็กแตกประเด็น เห็นปัญหา เห็นสาเหตุ เห็นผลกระทบ 

จากนั้นจึงออกแบบการทำางานของทั้งโครงการให้ครบถ้วน  ซึ่งทีมจะใช้กระบวนก�รตั้งคำ�ถ�มเพื่อชวนคิด เช่น 

ตัง้ชือ่โครงการวา่อยา่งไร ชือ่โครงการมีความหมายว่าอยา่งไร โครงการทีท่ำานำาไปสูอ่ะไร วตัถุประสงคข์องโครงการ

เป็นอย่างไร พื้นที่ดำาเนินการที่ไหน ทีมเป็นใครบ้าง และมีใครเข้าร่วมบ้าง เป็นต้น 

ก�รตั้งคำ�ถ�มชวนคิดก็เพื่อให้เด็กและเย�วชนแต่ละทีมได้คิดวิเคร�ะห์อย่�งลึกซึ้งถึงสิ่งที่เด็กๆ  

จะตอ้งทำ�  ถอืเป็นก�รให้เดก็ “จัดระเบียบคว�มคดิ” และ “สร�้งระบบ” ก�รทำ�ง�นทีต้่องมกี�รคิดวเิคร�ะห์

ในทุกขั้นตอน ซึ่งในกระบวนก�รนี้พี่เลี้ยงในชุมชนก็จะได้เรียนรู้วิธีก�รทำ�ง�นไปพร้อมกัน

การตั้งคำาถามชวนคิดก็เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนแต่ละทีมได้คิดวิเคราะห์
อย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่เด็กๆ จะต้องทำา
ถือเป็นการให้เด็ก “จัดระเบียบความคิด” 
และ “สร้างระบบ” การทำางานที่ต้อง
มีการคิดวิเคราะห์ในทุกขั้นตอน
ซึ่งในกระบวนการนี้พี่เลี้ยงในชุมชน
ก็จะได้เรียนรู้วิธีการทำางานไปพร้อมกัน
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• พัฒนาโจทย์โครงการ...เติมทักษะบริหารจัดการโครงการ

3 เดือนหลังจากทีมลงพื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อให้โจทย์แต่ละโครงก�รชัด ไม่สะเปะสะปะเวล�ทำ�ง�น 

ทมีจึงจดัประชมุระดมคว�มคดิระดบัจงัหวดัขึน้ เพือ่ขอคว�มเห็นจ�กคณะกรรมก�รให้ชว่ยขดัเกล�โครงก�ร

ให้คมชัดและส�ม�รถปฏิบัติได้จริง โดยในช่วงต้นๆ ขอความอนุเคราะห์จากเครือข่ายศูนย์ประสานงานวิจัย

เพื่อท้องถิ่นภาคอีสานในจังหวัดใกล้เคียง และนักวิชาการในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษมาช่วยให้ข้อเสนอแนะเวลา

เด็กๆ นำาเสนอโครงการ พร้อมกับเติมทักษะบริหารจัดการโครงการ เช่น “หลักคิด 5 ข้อ” ซึ่งเป็นหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย เหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม มาให้เด็กๆ 

ใช้เป็น “แนวท�ง” การบริหารจัดโครงการของตนเอง

• Workshop ออกแบบ “เครื่องมือ” การทำางานกับชุมชน

หลังจากเวทีกลั่นกรองของคณะกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติ ทีมถือโอกาส “หนุนเสริม” การทำางาน

ของเยาวชนอีกครัง้ดว้ยการจดัเวทอีอกแบบเครือ่งมอืในก�รทำ�ง�นกบัชมุชนเนือ่งจ�กก�รทำ�ง�นมภี�คบงัคบั

ให้เด็กๆ ตอ้งศึกษ�ขอ้มลูกอ่น จึงจำ�เปน็ตอ้งเตมิคว�มรูเ้ย�วชนได้เรยีนรู ้“เครือ่งมอื” ก�รทำ�ง�นกบัชมุชน 

พร้อมทั้งทำ�แผนก�รศึกษ� ว�งกรอบข้อมูล แตกประเด็น และตั้งประเด็นคำ�ถ�มร่วมกัน ซึ่งในการอบรม 

ดงักลา่วมนีกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงรว่มเรยีนรูด้ว้ยการเปน็พีเ่ลีย้งกลุม่ยอ่ย เชน่ 5W 1H ทำาเปน็ 

Action plan ตัวอย่างเช่น ปลูกผัก ผักอะไร ปลูกที่ไหน ทำาอย่างไร เพื่อให้เด็กใช้เป็นเครื่องมือไปสอบถามผู้รู้ใน

ชุมชน ซึ่งในเวทีนี้บางชุมชนก็จะใช้แผนผังชุมชน เช่น กลุ่มที่เรื่องผ้าลายลูกแก้วเขาจะใช้แผนผังเป็นเครื่องมือ 

เป็นต้น

• “สะท้อนการเรียนรู้” เครื่องมือพัฒนากระบวนการทำางานของเยาวชน
ด้วยเป้�หม�ยที่ว่�ทุกโครงก�รต้องทำ�ง�นบนฐ�นข้อมูลและชุดคว�มรู้... 

3 เดือนผา่นไป เมือ่เดก็ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล ศกึษาหาความรูไ้ดร้ะดับหนึง่ ทีมไดจ้ดัเวทนีำ�เสนอคว�มก�้วหน�้

โครงก�ร เป้�หม�ยของเวทีนี้คือให้เด็กๆ นำ�ข้อมูลคว�มรู้ที่ได้ม�วิเคร�ะห์เพื่อว�งแผนปฏิบัติก�ร ซึ่งทีม

ได้ออกแบบกระบวนการทำางานไว้ว่า ทุกโครงการจะต้องทำางานบนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น นั่นคือ การทำางาน

ต้องมีฐานความรู้ ฐานข้อมูลก่อน ถ้าข้อมูลพร้อม ข้อมูลพอ การทำางานก็จะเกิดผลสำาเร็จ เพร�ะเชื่อว่�ถ้�มี
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ขอ้มูลชดุคว�มรูชั้ดจะทำ�ให้ก�รปฏบัิตชิดัขึน้ต�มไปด้วย เหมือนเป็น “ขอ้บังคบั” กลายๆ ว่าทกุโครงการต้อง

ทำางานบนฐานข้อมูลความรู้ แม้บางกลุ่มจะได้ข้อมูลไม่ชัด แต่สิ่งที่เด็กได้คือ “พวกเขาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

เรื่องการค้นหาข้อมูล”

สว่นคำาว่า “วเิคร�ะห์ข้อมลู” รุง่วิชติมองวา่ สำาหรบัเดก็แลว้

มีความแตกต่างกันตามสภาพของข้อมูล บางพื้นท่ีได้ข้อมูลชัดก็

สามารถเขียนอธบิายชดั บางพืน้ทีอ่าจไดข้อ้มลูยงัไมช่ดั หนา้ทีข่อง

พี่เล้ียงจังหวัดคือ หนุนเสริมต่อในการทำางานกลุ่มย่อย โดยให้

แต่ละทีมทบทวนว่า ข้อมูลของตนมีเรื่องอะไรบ้างที่ยังไม่ได้  หรือ

ได้ไม่ครบ หรือข้อมูลที่เก็บมาได้จะนำาไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผล 

ได้หรือยัง โดยทบทวนร่วมกับแผนงานที่เคยออกแบบไว้ เพราะ

ตอนแรกที่ออกแบบไว้ยังไม่เห็นข้อมูล เม่ือเห็นข้อมูลแล้วจะ

เปลีย่นแปลงแผนการทำางานหรอืไม่อยา่งไร ถา้ส่ิงท่ีเดก็ๆ ทำาไมไ่ด้

มาจากฐานข้อมูล เด็กต้องบอกให้ได้ว่า เพราะอะไร หรือต้องทำา

อะไรเพิ่มเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

“เราให้เด็กทบทวนว่า น่ีใช่ส่ิงท่ีเขาอยากทำาจริงหรือไม่ เหตุท่ีเราต้องทบทวนเด็กอยู่ตลอดเวลา เพราะตอนแรก

เดก็วางแผนในขณะทีเ่ขายังไมม่ขีอ้มลูประกอบ แตเ่ม่ือเขาไดล้งพ้ืนทีแ่ละมชีดุข้อมลูแลว้ แผนงานท่ีวางไว้จะมกีาร

ปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร อยากให้เขาทบทวนใหม่อีกครั้งบนพื้นฐานข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ ท้ังน้ีเพ่ือให้โครงการ

สัมฤทธิ์ผล” มวลเล่า 

ขณะท่ีรุง่วชิติเสรมิวา่ถา้เราไมใ่หเ้ดก็ทบทวนเดก็กจ็ะทำาเร่ืองอืน่ไปเร่ือยๆ  เรากต้็องคอย “กระตุก” ดงึกลบั

มาบ่อยๆ ให้เขามีใจจดจ่อกับเรื่องที่ทำา ไม่เช่นนั้นพอเขาไปเจอเรื่องใหม่ก็ไหลไปเรื่อย สิ่งที่เราทำาก็เพื่อให้เขารู้จัก

ตัวเอง การได้ทบทวนงานก็เหมือนกับการได้ทบทวนตัวเอง ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง

เพื่อให้เด็กมีทักษะในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น ก�รอบรมครั้งนี้ทีมได้เสริมกระบวนก�รทักษะชีวิต โดยจัด

เป็นฐ�นก�รเรียนรู้ 4 ฐ�นคือ ฐ�นก�รทำ�ง�นเป็นทีม ฐ�นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ฐ�นก�รว�งแผน และฐ�น

สร้�งเมือง เหตุที่เสริมเรื่องนี้ให้กับเด็กเพราะตอนนั้นเด็กยังอยู่แต่กลุ่มของตนเอง เราอยากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่อง

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างพื้นที่บ้าง จึงละลายข้ัวความต่างด้วยการจับเด็กคละกลุ่มให้เวียน

เรยีนรู้ตามฐานตา่งๆ หลังจบกิจกรรมฐ�น ทมีเห็นคว�มเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเดก็ชดัเจนว่� เริ่มมกี�รพดูคยุ

กันข้�มกลุ่มม�กขึ้น มีก�รพูดคุยและว�งแผนก�รทำ�ง�นร่วมกัน แม้จะต่�งภ�ษ�ต่�งช�ติพันธุ์ก็ต�ม

ถ้าเราไม่ให้เด็กทบทวน เด็กก็จะทำา
เรื่องอื่นไปเรื่อยๆ เราก็ต้องคอย
“กระตุก” ดึงกลับมาบ่อยๆ ให้เขา
มีใจจดจ่อกับเรื่องที่ทำา ไม่เช่นนั้น
พอเขาไปเจอเรื่องใหม่ก็ไหลไปเรื่อย
สิ่งที่เราทำาก็เพื่อให้เขารู้จักตัวเอง
การได้ทบทวนงานก็เหมือนกับการ
ได้ทบทวนตัวเอง ได้ทบทวนบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
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• “การสื่อสาร” ทักษะที่ต้องเติม

ระหว่างการทำางาน ทีมวิเคราะห์พบว่า เด็กเยาวชนยังขาดทักษะเรื่องการสื่อสาร กอปรกับต้องการเตรียม

เด็กนำาเสนองานผลงานในเทศกาลการเรียนรู้ ทีมจึงจัดให้มีการเติมเต็มเรื่อง “ก�รออกแบบสื่อส�ร” ทั้งการ 

ถา่ยภาพ ถา่ยวดิโีอ แนวคิดในการนำาเสนองาน เป็นตน้ ซึง่เดมิตัง้ใจจะจดัเวทีการเรยีนรูสั้ญจร แตเ่นือ่งดว้ยกรอบ

เวลาที่จำากัด จึงปรับเป็นเวทีใหญ่ครั้งเดียว 

แม้รู้ว่าเด็กยังขาดเรื่องทักษะการสื่อสาร แต่กิจกรรมนี้ก็มาช้าเกินไป รุ่งวิชิตบอกว่า หากจะให้เกิดประโยชน์

จริงๆ จังหวะที่เหม�ะสมในก�รเติมเต็มคว�มรู้เรื่องนี้น่�จะทำ�ในช่วงเริ่มต้นของก�รดำ�เนินง�น โดยทำ�ไป

พร้อมๆ กับเรื่องก�รออกแบบเครื่องมือก�รทำ�ง�นชุมชนให้เป็นกระบวนเดียวกัน 

“ถ้ามาเตมิเรือ่งการสือ่สารในตอนท้าย วัตถดุบิในการผลติสือ่บางทเีดก็ไมไ่ดเ้กบ็ภาพ ไมไ่ดถ้า่ยวดิโีอไว ้หรือ

ถ้าถ่ายก็คุณภาพไม่ค่อยดี ถ้าเราเติมเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น เด็กๆ ก็จะสามารถถ่ายภาพเก็บวิดีโอระหว่างทำากิจกรรมไว้

ได้เลย”

• เทศกาลการเรียนรู้...งานนี้ต้องขยาย
ผลงานของเด็ก ถ้าไม่นำาเสนอสู่สาธารณชน ความรู้และสิ่งที่เด็ก

ทำามาก็จะสูญเปล่า กอปรกับทีมต้องการให้คนทำ�ง�นด้�นเด็กใน

จังหวัดศรีสะเกษรับรู้ถึง “กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชน”  

และนำ� “แนวคิด” ดังกล่�วไปต่อยอดก�รทำ�ง�นกับเย�วชนใน

พื้นที่ หรือเกิดภ�คีคว�มร่วมมือสนับสนุนก�รทำ�ง�นระหว่�งกัน

ต่อไป จึงวางแผนจัดเวทีขยายผลเพ่ือนำาเสนอผลงานของเด็กๆ ให้

สาธารณชนได้รับรู้

รุง่วชิติบอกวา่ เวทีน้ีนอกจ�กต้องก�รให้ “คนอืน่” ได้รบัรูแ้ลว้ 

เป้�หม�ยสำ�คัญอีกส่วนหนึ่งคือ ก�รให้คนในพื้นท่ี ในหมู่บ้�น  

ในชุมชนที่กลุ่มเย�วชนอ�ศัยอยู่รับรู้รับทร�บ และร่วมชื่นชม 

ผลง�นของลูกหล�น

“อยากให้คนในชุมชนที่เด็กๆ ทำางานด้วยมาดู เพราะตอนแรกบางพื้นที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ไว้ใจให้เด็กทำา 

วันนี้ก็อยากให้เขามาเห็นว่าเด็กทำาอะไร ให้คนในพื้นที่ได้มาเห็นว่า ลูกหลานเขาไม่ได้ทำาคนเดียว แต่ยังมีพื้นที่

อื่นๆ ด้วย และอยากให้มีคนในจังหวัด รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดมาดูด้วยว่า “พลัง” ของเด็กสามารถสร้าง

การเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนได้อย่างไร”
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กระบวนการการสร้าง “กลไก” พัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษ

อาจกล่าวได้ว่าโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ไม่เพียงแต่สร้างเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่

ให้ลุกขึ้นมาเอาธุระกับชุมชนท้องถ่ินได้เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้าง “กลไกระดับจังหวัด” ให้ 

เขา้มาร่วมเปน็ภาคเีครอืขา่ยขบัเคลือ่นการพฒันาเด็กเยาวชนของจงัหวัดศรสีะเกษไดอ้ยา่งเป็น

รปูธรรม สำาหรบักลไกระดบัจงัหวดัทีเ่ขา้มาเป็นคณะกรรมการโครงการประกอบดว้ย เครอืขา่ย

ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ภาคอสีานในจงัหวดัใกลเ้คยีง และนกัวชิาการในพืน้ทีจ่งัหวดั

ศรีสะเกษที่เข้ามาช่วยให้ข้อเสนอแนะการทำาโครงการของเด็กเป็นระยะๆ 

รุง่วชิติบอกต่อวา่ นอกจากกลไกระดบัจงัหวดัแลว้ “กลไกในพืน้ที”่ หรอื “พีเ่ลีย้งชมุชน” 

ก็สำาคัญไมแ่พก้นั ดว้ยเหตนุีท้มีจงึสรา้ง “กลไกรว่ม” ของกลุ่มคนทีท่ำางานดา้นเยาวชน มีกลไก

ระดับจังหวัดทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการ ให้ข้อเสนอแนะทั้งพี้เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยง

ชุมชน และการทำาโครงการของเด็ก ส่วนพี่เล้ียงจังหวัดทำาหน้าที่หนุนเสริมและติดตามการ

ดำาเนินงานของเด็ก ขณะที่พี่เลี้ยงชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จะทำาหน้าที่กระตุก กระตุ้นให้เด็กลงมือ

ทำาโครงการตามแผนที่วางไว้
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“โค้ช” ผู้สร้างการเรียนรู้และสร้างคน
“โค้ช” ทำาหน้าที่อะไร คำาถามนี้คงมีหลายคำาตอบ แต่สำาหรับโครงการ Active Citizen แล้ว “โค้ช” ก็คือ  

“พี่เลี้ยง” นั่นเอง ซึ่งในทีนี้หมายถึงผู้ทำาหน้าที่สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำาได้อย่างเต็มศักยภาพ  

ด้วยการเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ผ่านการทำาโครงการชุมชน ให้คุณค่ากับการที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

มากกว่าตำารา ให้เด็กได้ทดลอง สร้างสรรค์ ลงมือทำา ลองผิดลองถูก โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน กล้าปล่อยให้เด็ก

ล้มและลุกด้วยตัวเอง สอนโดยไม่สั่ง แนะโดยไม่นำา เปิดใจกว้าง และที่สำาคัญคือต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก 

สำาหรับโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษแบ่ง “โค้ช” ออกเป็น 2 ระดับคือ “โค้ชที่เป็นที่ปรึกษ�เด็ก” 

ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “พี่เลี้ยงชุมชน” และ “โค้ชที่เป็นเจ้�หน้�ที่โหนด” หรือ “พี่เลี้ยงจังหวัด” นั่นเอง โดยโค้ช 

ทั้งสองจะทำางานหนุนเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้โครงการเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้คุณลักษณะการเป็น “โค้ช” ที่ดีคือ 1.รู้จักสังเกตและเข้�ใจเย�วชน นำาความชอบมาต่อยอดสร้างฝัน

ให้เป็นจริง รู้สถานการณ์ปัญหาท่ีกำาลังเผชิญ และสามารถสนับสนุนได้ทันท่วงทีให้เยาวชนก้าวสู่อนาคตท่ีคาดหวังไว้

อย่างราบรื่น 2.เปิดโอก�สให้เย�วชนเรียนรู้โจทย์จ�กชีวิตจริง ประสบการณ์จริงในชุมชนเพื่อให้เกิดความ 

เช่ือมโยงตัวเองกับพื้นที่ ได้มากกว่าความรู้สำาเร็จรูป 3.มีทักษะสร้�งแรงบันด�ลใจ เติมพลังใจ ให้สร้างความ

เปล่ียนแปลงกับสังคมด้วยพลังพลเมืองในตัวเยาวชน 4.มีทักษะก�ร “ต้ังคำ�ถ�ม” กระตุ้นความคิด สร้างความท้าทาย 

เพื่อยกระดับความสามารถเยาวชน เปิดอิสรภาพทางความคิดโดยไม่ครอบงำา แต่สร้างการเรียนรู้หรือกระตุ้น 

ความคิดจากการตั้งคำาถาม และ 5.ยอมรับคว�มต่�ง ให้คุณค่ากับความคิดที่หลากหลาย และคุณค่าของการ

สร้างสรรค์ไปด้วยกัน

149เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n



เทคนิคการโค้ชเพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
สำาหรับเทคนิคการโค้ชของพี่เลี้ยงจังหวัดจะใช้วิธี “แบ่งพื้นที่” 

กันดูแล เพื่อความสะดวกในการตามงานอย่างใกล้ชิด โดยมวลดูแล

โครงการในพ้ืนท่ีอำาเภอโนนคูณ ต๊ิกดูแลโครงการในพ้ืนท่ีอำาเภอขุนหาญ 

ส่วนเบ็ญดูแลโครงการในพื้นที่อำาเภอปรางค์กู่

มวลบอกว่า ช่วงแรกที่เขาลงพื้นที่ ทั้งเด็กๆ และพี่เลี้ยงต่างก็

เกร็งกันหมด คงกังวลว่าเขาจะมาตามงาน แต่พอช่วงหลังไม่มีใคร

เกร็งแล้ว แถมยังถามอีกว่า “พ่ีมวลจะมาวันไหนจะเตรียมอาหารไว้รอ”

“ตอนแรกที่เราแบ่งพื้นที่กันดูแล เพราะยังจัดระบบการทำางาน

ของทีมไม่ลงตัว ไหนจะงานประจำาสำานักงาน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ใครจะลงพ้ืนที่ ใครจะอยู่สำานักงาน เลยต้องมีการสลับกันลงพ้ืนที่  

สว่นใครจะลงพืน้ทีไ่หน ทมีจะใชก้ารเขยีนข้ึนตารางบอกวา่ใครไปทำา

อะไร ที่ไหน อย่างไร” มวลเล่าบรรยากาศการทำางานในทีม 

อย่างไรก็ตามทีมงานจะร่วมกันประเมินเป็นช่วงๆ ว่า แต่ละครั้งที่ลงไปเยี่ยมในพื้นที่เห็นเด็กเป็นอย่างไร 

ทั้งนี้ทีมงานได้ตั้งข้อสังเกตต่อความแตกต่างประเด็นชาติชาติพันธ์ุและพื้นท่ีงานวิจัยเก่า พื้นที่ใหม่ซึ่งคาดหมาย

ว่าน่าจะเป็นมิติที่จะใช้สังเคราะห์โครงการในช่วงท้ายๆ ได้

• จังหวะ “เข้ามวย” กับพี่เลี้ยงในชุมชน
เป็นสิ่งท่ีทีมทำางานให้ความสำาคัญมาก เพราะต้องอยู่ใกล้ชิดเด็ก รุ่งวิชิตมองว่า โครงการ Active Citizen  

“พี่เลี้ยงชุมชน” คือผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด การที่เราจะชวนเด็กมาร่วมเวทีแต่ละครั้งต้องได้รับการไว้วางใจจาก 

พอ่แมผู่ป้กครองในชมุชนดว้ย ไม่เชน่นัน้เขาจะไม่ใหม้า และตอ้งมคีนทีเ่ขาไว้ใจพามาดว้ย ซึง่คนทีช่มุชนไวใ้จกคื็อ

พี่เลี้ยงชุมชนนั่นเอง เร�มองว่�ตัวพี่เลี้ยงเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เมื่อทีมจัดอบรมทุกครั้งจึง

ตอ้งเชญิพีเ่ล้ียงชุมชนเข�้รว่มดว้ย แตจ่ะจดัวงพูดคยุกนัเฉพ�ะพีเ่ลีย้ง เพือ่ห�รอืเรือ่งทิศท�ง แนวท�ง และ

กระบวนก�รทำ�ง�น  ด้วยก�ร “สร้�งคว�มเข้�ใจ” ร่วมกันว่� โครงก�รนี้เด็กต้องคิดเองทำ�เอง 

“จังหวะและท่�ที” ในก�รทำ�ง�นกับพี่เลี้ยงในชุมชนเป็นสิ่งสำ�คัญที่ทีมง�นตระหนักว่� มีผลอย่�งยิ่ง

ตอ่ก�รทำ�ง�นของเย�วชน โดยเฉพ�ะก�รบรหิ�รคว�มสมัพนัธ์ระหว�่งทมีพีเ่ลีย้งจงัหวดักบัพีเ่ลีย้งในชมุชน 

ระหว่�งพี่เล้ียงในชุมชนกับกลุ่มเย�วชน หรือระหว่�งพี่เลี้ยงจังหวัดกับกลุ่มเย�วชน เป็นเรื่องที่ทีมต้อง 

เรียนรู้ที่จะจัดว�งคว�มสัมพันธ์ให้พอดี ให้ต่�งฝ่�ยต่�งสบ�ยใจในก�รทำ�หน้�ที่

“ช่วงแรกๆ ยอมรับว่า ต้องทำาความเข้าใจกันอย่างหนักถึงบทบาทของพี่เลี้ยง เพราะเป้าหมายที่อยากเห็น

ร่วมกันคือ อยากให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ คิดเอง ทำาเอง ดังนั้นต้องให้เด็กมีบทบาทมากกว่าพี่เลี้ยง แต่พอกลับไป

ในพื้นที่ก็ตกร่องเดิม พี่เลี้ยงเผลอนำาเด็กอีกแล้ว เจอแบบนี้ก็ต้องคุยใหม่เป็นรอบๆ ลงไปพื้นที่ก็คุยเฉพาะตัวบ้าง 

เราเองก็ต้องระวังท่าทีในการห้ามด้วย ก็กลัวอยู่ว่า เขาจะเคืองเอา” มวลสารภาพถึงอาการเกร็ง

เช่นเดียวกับการจัดความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รายรอบเด็ก ซึ่งมีทั้งผู้นำาชุมชน ผู้ปกครอง อบต. อสม. ที่ต้อง

เปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำางานเยาวชน เน้นให้เด็กได้คิด ได้ออกแบบ ได้วางแผน ได้ลงมือปฏิบัติ และสรุปผล

ด้วยตนเอง โดยมีผู้ใหญ่ที่รายล้อมคอยช่วยประคับประคองอำานวยความสะดวก ไม่ใช่ครอบงำา 
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• “กระดาษปรู๊ฟ” คัมภีร์ตามงานของพี่เลี้ยง
หลงัจากตดิอาวุธการทำางานใหเ้ดก็ดว้ย “เครือ่งมอื” 

การทำางานกับชุมชนแล้ว เม่ือแต่ละทีมกลับเข้าพื้นที่

ทำาการศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องท่ีทำาตามแผนงานที่

ออกแบบไว้แล้ว ระหว่�งนี้ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดก็ต้องคอย

เมียงมองและประเมินดูว่� ทีมไหนเป็นอย่�งไร เพื่อที่

จะไดห้นนุเสรมิไดท้นัทว่งท ีซึง่เคร่ืองมอืการทำางานของ

พี่เลี้ยงจังหวัดคือ “กระด�ษปรู๊ฟ” ที่แต่ละทีมบันทึกไว้ 

เช่น แผนที่ชุมชน แผนง�นที่ออกแบบ ก�รแตกกรอบ

ประเด็น เป็นต้น

“เวลาทีมลงพื้นทุกครั้งจะต้องบอกเด็กๆ ให้นำา

กระดาษปรู๊ฟมาด้วยเพื่อใช้ทบทวนการทำางาน เรียกว่า

เป็น “คัมภีร์” ก็ว่าได้ เพราะบางครั้งสิ่งที่เด็กๆ ทำาก็ไม่

ตรงตามแผนที่วางไว้ หากรู้สึกว่าเด็กไม่เข้าใจ เราก็ต้อง 

พาเด็กตั้งต้นใหม่ พยายามชวนคิดชวนคุยแล้วให้เขาทำา 

เอาตัวโครงการมาดูเป็นรายกิจกรรมเลย กิจกรรมนี้ทำา

ทำาไม  ทำาแลว้มใีครมารว่มบา้ง  ทำาแลว้เราจะไดอ้ะไร แลว้

ตอนลงมือทำาจะออกแบบกันอย่างไร ใครจะทำาเรื่องนั้น

เรื่องนี้ ใครจะไปชวนผู้รู้ ใครจะไปชวนผู้นำาชุมชน ถ้าเรา

พยายามกระตุ้นเขาก็ทำา” มวลเล่าถึงวิธีการทำางาน

สำาหรับติ๊กซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ชิดกับโครงการ

ดักแด้แตกใหม่ทอรักทอไหมสายใย (โซดละเว) โครงการ 

Eng Easy สานใจเติมฝัน เรียนรู้ร่วมกันจากพี่สู่น้อง และ

โครงการสานสัมพันธ์กอนกวยท่รวยอิกที่ดูแลอยู่ จะมี

ความสนิทสนมกับเด็กๆ มากกว่า เด็กๆ จึงกล้าพูดกล้าถาม 

บางคร้ังก็จะข่ีมอเตอร์ไซค์มาหาถึงบ้าน ถ้าไม่อยู่ก็โทรศัพท์

ถามไถ่ว่า กิจกรรมนี้ต้องเริ่มอย่างไร ต้องเริ่มเก็บข้อมูล

อย่างไร 

• พี่เลี้ยงต้องกระตุก กระตุ้นเด็กตลอดเวลา
คิด 3 เดือน ทำ� 3 เดือน คือ ก�รแบ่งแผนก�ร

ทำ�ง�นของโครงก�รเย�วชน โดยมีเงื่อนไขว่า 3 เดือน

แรกศึกษาข้อมูลความรู้ ทำารายงานสรุปความก้าวหน้า 

และสรปุการเงนิในงวดแรก เพือ่นำามาเบกิงบประมาณชว่ง

ที ่2 ซึง่เปน็ช่วงปฏบิตักิาร ทมีพบบทเรยีนในเชิงของก�ร

บริห�รจัดก�รโครงก�รของหล�ยพื้นที่ว่� ก�รบริห�ร

จดัก�รโครงก�รชว่งแรกหล�ยพืน้ทีย่งัอยูใ่นมอืพีเ่ลีย้ง

เกินครึ่ง แต่ด้วยคว�มหวังดี เพร�ะเงินเยอะไม่กล้� 

ให้เด็กถือเงิน ง�นจึงสะดุด เพร�ะติดที่พี่เลี้ยง เด็กก็ 

ไม่กล้�เอ�เงินไปใช้

เมือ่เปน็เชน่นี ้พอถงึงวดที ่2  ทมีตอ้งทำาความเขา้ใจ

กับเด็กและพี่เลี้ยงใหม่ว่า โครงการนี้เราอยากให้เด็ก 

ได้ลองบริหารจัดการเงินเอง อยากให้เด็กลองทำาดู หายก็

ไม่เป็นไร มาถอดบทเรียนดูว่าเงินหายได้อย่างไร เพราะ

เขาดแูลไมด่ ีหรอืเปน็เพราะอะไร บรหิารจัดการกนัอย่างไร 

ให้เขาลองจัดการเขียนบัญชี ลองเก็บเงิน วิธีการก็แล้วแต่

กลุ่ม บางกลุ่มอาจจะแบ่งกันถือเงินก็ได้

ผลของการทดลองบริหารจัดการการเงินพบว่า ไม่มี

เยาวชนกลุ่มไหนที่มีปัญหาเรื่องการดูแลเงิน แต่มีปัญหา

เรื่องการทำาบัญชี เพราะบางกลุ่มก็ลืมจดค่าใช้จ่าย ต้อง

มาช่วยกันคิดว่า กิจกรรมที่จัดไปใช้จ่ายอะไรไปบ้าง 

ในชว่งปฏบิตักิ�รของเดก็ ทมีพีเ่ลีย้งจงัหวดัไมไ่ด้

เนน้ก�รลงพืน้ทีม่�ก แต่จะใช้แรงกระตุ้นจ�กโครงก�ร

ของเด็กๆ ด้วยกันเองผ่�นโซเชียลมีเดีย โดยเฉพ�ะ

เฟสบุ๊คที่พบว่� ส�ม�รถสร้�งแรงกระเพื่อมแก่กัน 

และกันได้เป็นอย่�งดี

“มบีางกลุม่ทีท่ำางานแลว้อัพ พอกลุม่อ่ืนเห็นกท็ำาตาม 

ทำาไปอพัไป เราใชต้วัน้ีเปน็แรงกระตุน้สว่นหนึง่ เหน็ได้ชดั

เลยว่า ถ้าวันนี้มีกลุ่มไหนอัพรูปแล้วอีกไม่กี่วันกลุ่มอื่นก็

จะอัพบ้าง แต่ก็มีบางกลุ่มที่เฉยๆ เราก็ต้องกระตุ้น เวลา

ที่เด็กอัพเราก็ต้องไปกดไลค์ กดแชร์ และลิงค์มาที่เพจ

โครงการ หรือหากกลุม่ไหนไมม่เีฟสบุ๊คเรากช่็วยอพัในเพจ

โครงการ แลว้พีเ่ลีย้งชมุชนกม็าแชร์ต่อ” เบญ็เลา่ถงึการใช้

โซเชียลมีเดียหนุนเสริมการทำางาน

มวลเล่าต่อว่า ในช่วงปฏิบัติการเห็นได้ชัดว่า เมื่อ

เด็กๆ มีพื้นที่เรียนรู้ ทำาให้เกิดความกระตือรือร้น แต่ก็ยัง

มีความครึกครื้นเป็นโซนๆ 

เบ็ญเสริมว่าคว�มครึกครื้นอันหน่ึงเกิดจ�กคว�ม

รู้สึกเป็นเจ้�ของโครงก�ร เข�รู้สึกว่�เป็นโครงก�ร 

ของเข� ส่วนพื้นที่ที่เงียบเป็นเพร�ะเข�ยังไม่รู้สึกถึง

คว�มเป็นเจ้�ของอย่�งกลุ่มโซดละเวเข�มีคว�มในใจ
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ว�่อย�กทำ�เรือ่งผ้� อะไรทีท่ำ�ใหเ้ข�ขยบัเรือ่งผ้�ได้ เข�

ก็จะทำ�เต็มที่ แต่พ้ืนท่ีไหนท่ีเป็นโครงก�รท่ีเข�ยัง 

ไม่อินกับเรื่องนั้น เข�ก็จะเฉื่อยๆ

แต่ไมว่า่จะเปน็กลุม่ทีเ่ฉ่ือย หรือกลุม่ทีท่อ้ หนา้ทีข่อง

พี่เลี้ยงต้อง “กระตุก” ด้วยการพูดคุย ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ 

จะสะท้อนว่า ไม่สนุก เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ พี่เลี้ยงก็ต้อง

ชวนสรุปบทเรียนว่า ถ้ารู้สึกไม่สนุก เป็นไปได้ไหมที่เราจะ

ปรับแผนให้สนุกขึ้น ซึ่งทั้งนี้ท้ังนั้นก็ต้องรักษ�สมดุล

ระหว�่งก�รปรับแผนใหมก่บัก�รพย�ย�มสูก้บัปญัห�

“ถ้าจะปรับแผนทำาใหม่เลย ดูเหมือนจะง่ายไป  

เราคิดว่าอันนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ชอบแล้วหยุดทำา เปลี่ยน

ใหม่เลย ไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะถ้าเด็กไปเจอภาวะเดิมว่า

ไมช่อบ ไมใ่ชอ่กี เขาจะเปลีย่นอกีไหม  เราต้องกระตุก

เด็กว่าลองหยุดก่อนไหม ชวนคุยว่าปัญหาที่ไม่ชอบ

ไม่ใช่คืออะไร แล้วถ้าจะทำาเรื่องใหม่ ปัญหาเดิมที่เจอ

จะเคลยีรไ์ด้ไหม พยายามให้เขานิง่กบัตัวเองกอ่น ชวน

ทบทวนกอ่นจะไปทำาเรือ่งใหม”่ เบญ็ย้ำาถงึกระบวนการ

กระตุกกระตุ้นสร้างสำานึกความรับผิดชอบ

ความครึกครื้นอันหนึ่งเกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ เขารู้สึกว่าเป็นโครงการของเขา 
ส่วนพื้นที่ที่เงียบเป็นเพราะเขายังไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ... แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เฉื่อย หรือ
กลุ่มที่ท้อ หน้าที่ของพี่เลี้ยงต้อง “กระตุก” ด้วยการพูดคุย ชวนสรุปบทเรียนว่า ถ้ารู้สึกไม่สนุก
เป็นไปได้ ไหมที่เราจะปรับแผนให้สนุกขึ้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างการปรับแผนใหม่
กับการพยายามสู้กับปัญหา
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1 ปี...สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น
จากการสร้างเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูว� คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏศรีสะเกษ 

กลไกระดับจังหวัด บอกว่า “โครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษเป็น

โครงการท่ีดี เพราะมุ่งเน้นไปที่ตัวเยาวชน มีกระบวนการต่างๆ เพื่อฝึก

เยาวชน ตั้งแต่กระบวนการคิด การวางแผน การมีส่วนร่วม การลงมือ

ปฏิบัติ การประเมินผลด้วยตนเอง ให้เยาวชนได้พัฒนาชุมชนสังคมของ

ตนเอง สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื การฝกึให้เดก็ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการคดิอยา่ง

เปน็ระบบ และโครงการนีก้ม็าถูกทางแลว้ทีท่ำาใหเ้ดก็หนัมาใสใ่จความเปน็

ไปของชุมชนตนเอง โดยส่วนตัวคิดว่า ถ้าหน่วยงานต่างๆ จะส่งเสริม

สนับสนุนก็น่าจะออกแบบในรูปแบบนี้จะทำาให้เยาวชนได้รับการพัฒนา

อยา่งแท้จรงิ  เพราะการพฒันาชมุชนจะมัน่คงและยัง่ยนืได้ตอ้งมาจาก

คนในชุมชนเอง”

กมลรัตน์ จูสีม� หัวหน้�กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ 

โรงพย�บ�ลโนนคูณ ในฐ�นะพ่ีเล้ียงชุมชน บอกว่า “เม่ือผ่านกระบวนการ 

1 ปี สัมผัสได้ถึงพัฒนาการของเด็ก เช่น มีความรับผิดชอบมากขึ้น นิ่งขึ้น 

จัดการโครงการได้ จัดการตัวเองได้ดีขึ้น พฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ 

ลดลง ปัญหาทะเลาะวิวาทหรือความขัดแย้งในกลุ่มเด็กก็ลดลง มีความเป็น

ผู้ใหญ่ มีจิตอาสา และกล้าแสดงออกมากขึ้น เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนเป็นไปในทิศทางท่ีตรงตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไว้  

จึงคิดว่า ทีม รพ.สต. และโรงพยาบาลน่าจะเข้ามามีบทบาทในการหนุน

เสริมเยาวชนให้มากกว่าเดิม โดยมีการเซ็ตรูปแบบการทำางานที่เป็นระบบมากขึ้น” 

วรวุฒิ ศรีทองธนเดช กรรมก�รหมู่บ้�นบ้�นแต้พัฒน� หมู่ 11 ตำ�บลโพธ์ิกระสังข์ อำ�เภอขุนห�ญ  

จังหวัดศรีสะเกษ “ตอนเขามาบอกว่าจะทำาโครงการ กรรมการบอกว่าถ้าจะทำาต้องทำาจริงจัง ทำาให้เป็น ไม่ทำา 

ท้ิงๆ ขว้างๆ จะเสียชื่อหมู่บ้านไปด้วย ทีแรกไม่เชื่อว่าเด็กจะทำาได้สำาเร็จ ตั้งแต่โตมา ไม่เคยเห็นเด็กกลุ่มไหน

ทำาได้เลย แต่เด็กกลุ่มนี้ทำาได้สำาเร็จ แรกๆ เด็กเขาไปรวมตัวทำากันจนดึกดื่นก็แอบไปดูเหมือนกัน กลัวว่า

เขาจะทำาอะไรไม่ดีหรือเปล่า เพราะชุมชนมียาเสพติดระบาด พอเด็กๆ มาทำาผ้าไหม ยาเสพติดก็หายไป 

แต่ก่อนเด็กมั่วสุม ขับรถออกนอกหมู่บ้าน ตอนนี้พอเลิกเรียน กินข้าวเสร็จ ก็ไปเรียนรู้การทอผ้า ตอนนี้เราก็เริ่ม

มองเขาใหม่แล้ว” 

โครงการนี้ก็มาถูกทางแล้วที่
ทำาให้เด็กหันมาใส่ใจความเป็นไป
ของชุมชนตนเอง โดยส่วนตัวคิดว่า
ถ้าหน่วยงานต่างๆ จะส่งเสริม
สนับสนุนก็น่าจะออกแบบใน
รูปแบบนี้ จะทำาให้เยาวชนได้รับ
การพัฒนาอย่างแท้จริง
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จำ�รูญ น�คนวล ผู้ใหญ่บ้�นบ้�นรงระ ตำ�บลตูม อำ�เภอปร�งค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พ่ีเล้ียงชุมชน

“การท่ีเยาวชนได้มีความรับผิดชอบในการทำาโครงการเอง ทำาให้

พวกเขาพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้าน ผู้สูงอายุดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเวลา

ที่มาสอนเยาวชน ผู้สูงอายุจะดีใจ จะรีบมา รู้สึกอยากเล่น อยากสอน 

เพราะรู้สึกว่ามีคนให้ความสำาคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพื้น

บ้านจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเด็กและผู้สูงอายุเข้าหากัน ตอนนี้เยาวชนมี

อะไรเขาจะรีบไปหาผู้สูงอายุ ถามหากัน ปรึกษากัน ผูกพันกันมากขึ้น”

ย�ยแก้ว เลิศศรี ผู้รู้วัย 83 ปี ตำ�บลโพธิ์กระสังข์ อำ�เภอขุนห�ญ 

จังหวัดศรีสะเกษ

“รูส้กึดใีจทีล่กูหลานสนใจศกึษาและสบืตอ่ภมูปิญัญา รูส้กึยนิดมีากทีไ่ด้

มสีว่นชว่ยสอนใหเ้ดก็ๆ เลน่ทร่วยอกิจนเป็น การละเลน่นีห้ายไปจากหมูบ้่าน

ระยะหนึ่งแล้ว คนแต่ละรุ่นจะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกัน คนรุ่นเดียวกับยาย

ที่เล่นเป็นมี 2-3 คน แต่มียายจำาได้คนเดียว เด็กๆ มารับไปทำากิจกรรมก็ดี 

ยายก็เพลิดเพลินไปกับเขาด้วย”

คุณแม่น้องน้ำ�ฝน-สุนันท� ทองคำ�ผุย โครงก�รเติมใจวัยใส ใส่ใจวัยเก๋�

“พอลกูเขา้รว่มโครงการนี ้เรารูไ้ดท้นัทเีลยวา่เขาเปลีย่นไป จากทีเ่คยอารมณห์งดุหงดิ ใจร้อน ตอนนีก้ใ็จเยน็ 

เป็นหัวหน้าทีมคอยชักชวนน้องมาเข้าทำาโครงการ รู้สึกภูมิใจในตัวเขาที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เขารู้จักแบ่งเวลา

ทั้งทำาโครงการ ทั้งเรียน รู้จักคิด กล้าทำา กล้าแสดงออก เมื่อก่อนติดโทรศัพท์มาก ตอนนี้เวลาไปโรงเรียนก็ไม่เอา

โทรศัพท์ไปแล้ว ทิ้งไว้ที่บ้าน เพราะอย่างไรก็มีแม่ ป้า และย่า อยู่รับสายให้”

รุ่งวิชิต คำ�ง�ม “โครงการนี้ทำาให้เขาเห็นพลังของพลเมืองรุ่นใหม่ของ

จังหวัดศรีสะเกษที่จะรับช่วงต่องานจากผู้ใหญ่ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1.การ

สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำาลังจะสูญหาย 2.การเรียน

รู้วิถีชีวิตการหาอยู่หากินบนฐานทรัพยากร และ 3.การทำาโครงการจิตอาสา

เพื่อชุมชน”

โครงการนี้ทำาให้เห็นพลังของพลเมืองรุ่นใหม่
ของจังหวัดศรีสะเกษที่จะรับช่วงต่องานจากผู้ใหญ่
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บทเรียนของการเริ่มต้น

หน้างานใหม่ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แน่นอนว่าทีมต้องเผชิญปัญหาใหม่ๆ ให้ได้ 

ลับคมสมอง การดำาเนินงานโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษก็หนีไม่พ้น ทั้งปัญหาใน

ระดับพื้นที่ และปัญหาเชิงการจัดการ ที่ทีมงานต้องเรียนรู้และก้าวข้ามไปให้ได้

ก้าวข้าม “ปัญหา”
รุ่งวิชิตบอกว่า ปัญหาแรกๆ ที่ทีมต้องเผชิญคือ ความคุ้นชินของคนในพื้นที่ต่อการ

ทำางานเยาวชน ทีบ่างกลุม่ยงัชนิกบัการเปน็ผูน้ำาเดก็ เดก็เปน็แคผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมทีห่นว่ยงาน 

องค์กรตา่งๆ จัดขึน้ แตก่ารทำางานในโครงก�รนีเ้นน้ให้เด็กได้คดิเอง ลงมือทำ�เอง บรหิ�ร

จัดก�รเอง ก�รพดูคยุเพือ่ทำ�คว�มเข�้ใจกบัพีเ่ลีย้งในชมุชนเปน็สิง่ทีท่มีใหค้ว�มสำ�คญั 

ซ่ึงส่วนน้ีทีมก็ได้รับก�รหนุนเสริมจ�กมูลนิธิสย�มกัมม�จลม�ร่วมพูดคุยเพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจ

กระบวนก�รดไปพร้อมกัน 

และปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ มีโครงการที่ต้องหยุดไปกลางคัน 1 โครงการคือ 

โครงการรู้รัก รู้ออม โกนขยอง สุขใจ ซึ่งเมื่อทีมร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ก็พบว่า เด็กที่เข้าร่วม

โครงการเปน็เครือญาตท่ีิพ่ีเลีย้งชมุชนชวนมา  และตดิตามรุน่พีท่ีส่นทิเขา้มาทำากจิกรรม เมือ่

รุน่พีต่อ้งไปเรยีนตอ่ในระดบัอุดมศึกษา กลุม่จงึขาดผูน้ำา เกดิอาการทอ้ ทำาใหไ้มส่ามารถขยบั

งานต่อได้  ซึ่งประเด็นนี้ทีมได้วิเคร�ะห์ก�รทำ�ง�นของตนเองพบว่� พวกเร�อ�จจะมีจุด

ออ่นทีไ่มรู้่จักพืน้ทีด่พีอ ทำ�ให้เข�้ผดิชอ่งท�ง เนือ่งจากพืน้ทีน่ีเ้ปน็พืน้ทีท่ีม่ฐีานงานพฒันา 

ที่พัฒนาชุมชนได้ไปสร้างฐานการทำางานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ทำาให้ในชุมชนมีกิจกรรม

ค่อนข้างเยอะ หากเราประสานงานผ่านกลไกของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่น่าจะเป็น

ช่องทางที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามทีมก็ยังตั้งใจที่จะนัดหมายกับกลุ่มเยาวชน เพื่อสรุปบทเรียน

การทำางานร่วมกันอีกครั้ง

“เวลาเจอแบบน้ีทีมกแ็ป้วเหมอืนกนั เราตอ้งเยยีวยาตวัเอง ดว้ยการไปหากลุ่มอืน่ 

ไปรับพลังจากกลุ่มอ่ืน อาจจะแวะมาทางโนนคูณบ้าง ขุนหาญบ้าง” มวลพูดถึงยาม 

เสียอาการของทีมที่ต้องเยียวยา

ปัญห�ก�รจัดก�รเวล�เรียนกับเวล�ทำ�กิจกรรมของเด็กเย�วชนไม่ใช่ปัญห�ใหญ่

ในก�รทำ�ง�น แต่ก�รจัดก�รช่วงเวล�ที่เหม�ะสมในก�รทำ�ง�นโครงก�รเป็นบทเรียนที่

ทีมต้องนำ�ม�ปรับใช้ในก�รทำ�ง�นต่อไป จ�กเดิมที่คิดว่� ก�รทำ�ง�นกับเด็กเย�วชนน่�

จะทำ�ได้สะดวกช่วงปิดเทอม แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วทำ�ได้ย�ก เพร�ะบริบทของพื้นที่

ท่ีเด็กเย�วชนส่วนหน่ึงนิยมไปทำ�ง�นห�ร�ยได้ในกรุงเทพฯ บ�งส่วนต้องไปอยู่กับพ่อแม่

ที่ทำ�ง�นในจังหวัดอ่ืน หรือบ�งกลุ่มก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่�น ต้องห�ที่เรียนต่อ จึงกล�ย

เปน็ว�่ กจิกรรมหล�ยอย�่งทีว่�งแผนไวว้�่จะขบัเคลือ่นในชว่งปิดเทอมกต็อ้งเรง่ทำ�กอ่น

ปิดเทอม หรือต้องเลื่อนออกไปให้ถึงช่วงเปิดเทอมเด็กๆ จึงจะพร้อมหน้�พร้อมต� 
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“มบีางกลุม่เหมอืนกันท่ีทำาไม่ไดต้ามแผน เดก็ก็บอก

ว่าติดเรียนทำาให้ไม่มีเวลาทำากิจกรรม  หรือกิจกรรมเยอะ 

และเพ่ือนไม่ให้ความร่วมมือ แต่พอเราให้เขาทบทวน 

ตวัเองเขาก็รูว้า่เปน็เพราะเขาขีเ้กยีจ” เบญ็เลา่ถงึปญัหาที่

เดก็ๆ สะทอ้น ซึง่มวลเสรมิวา่ บางกลุม่จะมีปัญหาอยูบ้่าง

เรื่องเวลา เพราะในกลุ่มจะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนต่าง

ระดับชั้นกัน เวลาว่างไม่ตรงกัน จึงหาเวลาทำางานร่วมกัน

ได้ยาก แต่เด็กๆ ก็สามารถจัดการเวลาทีมได้เป็นอย่างดี

สำานึกพลเมือง...เกิดได้จากการ
ลงมือทำา

“เร่ิมทำากระบวนวันแรกเด็กๆ ด้ือมาก ไม่ฟังพ่ีเล้ียง  

ทุกคนเอาแต่คุยกันเอง บางคนก็เล่นมือถือ พอผู้ใหญ่

พูดเขาก็พูดแทรกบ้าง แซวเล่นบ้าง พอมาพักหลังๆ 

เขาเริ่มนิ่งข้ึน” ติ๊กสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงที่เธอ

สัมผัสได้

หากจะวิเคราะห์ว่า เด็กๆ เปลี่ยนไปเพราะอะไร คง

ต้องยกความดีให้ “เวที” ต่างๆ ที่นำากลุ่มเด็กเยาวชนมา

พบเจอกัน เพราะการมาเวทีทำาให้เด็กได้เห็น ได้เรียนรู้ 

และซึมซับว่า เพื่อนกลุ่มอื่นๆ เขาทำางานอะไร และทำา

อยา่งไร เปน็เชือ้ไฟทีช่่วยเรง่ให้เดก็ๆ มีพลงัในการทำางาน

ให้ก้าวหน้ามากที่สุด 

รุ่งวิชิตย้ำาว่า กระบวนการในเวทีช่วยได้มากจริงๆ  

เพราะเวลามาเวทีแต่ละครั้ง เด็กจะได้พบเจอเพ่ือนกลุ่ม

อืน่ๆ เชน่ กลุม่โซดละเวท่ีทุกคนในทีมตา่งชว่ยกันวางแผน

การทำางาน  พอเห็นเช่นนี้ กลุ่มอื่นก็อยากทำาบ้าง อยาก

ใหง้านเสรจ็เหมอืนกลุม่โซดละเวบา้ง กเ็ริม่มกีารออกแบบ

หรือวางแผนการทำางานจริงจังมากขึ้น กล่�วได้ว่�เวที

อบรมแต่ละครั้งคือ “เครื่องมือ” สำ�คัญที่จะช่วยปรับ

เปลี่ยนวิธีคิด วิธีก�รทำ�ง�นของเด็กได้เป็นอย่�งดี

นอกจากน้ียังมีอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีสำาคัญคือ การท่ี 

พี่เลี้ยงจังหวัด พี่เลี้ยงจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และฝ่าย

สือ่สารสงัคมของมลูนิธิสยามกัมมาจลลงไปพบปะ พูดคุย

ถามไถ่ ก็เป็นสิ่งท่ีทำาให้เด็กๆ รู้สึกได้ว่า เขามีคนคอย

สนับสนุนอยู่ การทำางานของกลุ่มเด็กไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่

ชมุชน แต่จะมคีนคอยเข้ามาเติมเต็ม หรือนำาเรือ่งราวของ

พวกเขาออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก 

แตส่ิ่งทีส่ำ�คญัทีส่ดุคอื ก�รไดมี้โอก�สคดิ ว�งแผน 

และลงมือทำ�ที่สร้�งคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ และสร้�ง

คว�มภ�คภูมิใจในผลลัพธ์ท่ีสัมผัสได้จ�กก�รทำ�ง�น 

ทั้งมิตรภ�พจ�กเพื่อนพ้องน้องพี่ ก�รได้เรียนรู้อย่�ง

ลึกซึ้งกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่น หรือก�รได้มีส่วนร่วมใน

ก�รแก้ปัญห�ของชุมชน บรรย�ก�ศเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่

คอ่ยๆ ปรบัให้กลุม่เย�วชนหันม�รบัผดิชอบง�นอย่�ง

จริงจังม�กขึ้น รู้สึกรู้ส�กับสิ่งรอบตัว เอ�ใจเข�ม�ใส่ 

ใจเร� รับฟังเป็น กล้�แสดงออก ทั้งหมดนี้เป็นก�ร

เปลี่ยนแปลงชนิดที่ต้องออกป�กว่� เทียบกับครั้งแรก

แล้วเหมือนหน้�มือกับหลังมือเลยทีเดียว

เมือ่วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงของเดก็ๆ กับกรอบ

คิดเรื่องสำานึกความเป็นพลเมือง รุ่งวิชิตบอกว่ายังหา 

จดุระเบดิไมเ่จอ แตค่ดิวา่การเกดิสำานกึพลเมอืงของเดก็ๆ 

เริ่มจริงจังมากขึ้นในช่วงที่เขาได้ลงมือปฏิบัติการ แต่ทั้งนี้

ทีมประเมินว่า ที่ผ่านมาทีมยังขาดกระบวนการเรื่องการ

สร้างการเรียนรู้ เรื่องสำานึกพลเมือง ซึ่งหากจะปรับ 

ก็คงเป็นเร่ืองของการสรุปขมวดท้ายกิจกรรมเพื่อสร้าง 

การเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น 

สำาหรับติ๊กและเบ็ญมองว่า สำ�นึกพลเมืองน่�จะ 

เกิดข้ึนในช่วงท่ีเด็กๆ ได้ไปคลุกคลีกับชุมชน โดยเฉพาะ

ในช่วงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ น่าจะเป็นช่วงที่ทำาให้เด็กๆ ได้

ซึมซับ เริ่มรัก และเริ่มเห็นว่า บ้านของเขามีอะไรดีๆ อยู่

มากมาย 

สำานึกพลเมืองน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กๆ 
ได้ ไปคลุกคลีกับชุมชน โดยเฉพาะในช่วง
เก็บข้อมูลในพื้นที่ น่าจะเป็นช่วงที่ทำาให้
เด็กๆ ได้ซึมซับ เริ่มรัก และเริ่มเห็นว่า
บ้านของเขามีอะไรดีๆ อยู่มากมาย
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ขณะท่ีมวลบอกวา่ ในความคดิของเขาแลว้คดิวา่สำ�นกึพลเมอืงของเด็กเกดิได้ทกุเวท ี

ทกุระดบั และทุกชว่ง ตัง้แตเ่ริม่พัฒนาโครงการท่ีทมีไลใ่หเ้ดก็เหน็ปญัหาในชมุชนของตนเอง 

โดยเฉพาะการ “ระดมคว�มคิด” จากเด็กๆ ว่า ในความคิดของเขาสำานึกพลเมืองคืออะไร 

เพื่อนำามาใช้เป็นเกณฑ์ในการทำาคุณลักษณะของพลเมืองดีศรีสะเกษว่าควรเป็นอย่างไร  

ซึง่การจดัเวทีทกุครัง้ทมีจะเสรมิความรูเ้รือ่งนีต้ลอด แต่อาจจะไดช้ว่งละนิดละหนอ่ย บางชว่ง

อาจไดเ้รือ่งการทำางานเป็นทมี การเขา้ใจคนอืน่ เอาใจเขามาใสใ่จเรา หรอืบางชว่งอาจไดเ้ร่ือง

การมจีติอาสาร่วมงานในชมุชน หลงัจากทีเ่ราเหน็หลายๆ ทมีจับกลุม่กนัไปชว่ยงานในชมุชน 

ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานศพ งานวัด เห็นได้ชัดเลยว่�ช่วงปฏิบัติก�รเด็กๆ จะไปร่วมง�น

กับชุมชนเยอะข้ึน แต่ทีมยังไม่ได้เช่ือมโยงให้เด็กเห็นว่� ส่ิงท่ีเข�ทำ�น้ันเป็นสำ�นึกพลเมือง

ตรงไหนอย่�งไร

จุดที่ยังข้องขัด...
หนึ่งปีผ่านไป แม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเด็กชัดเจน และเป็นพลังใจที่เติม

เต็มให้กับทีมงาน แต่ทีมพี่เลี้ยงก็สะท้อนตนเองว่า ยังมีจุดที่ยังต้องปรับปรุงหลายอย่าง

มวลบอกว่า ปัญหาของเขาคือเร่ืองการจัดกระบวนการ ท่ีเขาต้องสะสมช่ัวโมงบินให้มากข้ึน 

เพราะทุกวันนี้ยังทำาได้แบบติดๆ ขัดๆ ไม่ราบรื่นนัก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของก�รออกแบบ

กระบวนก�รติดต�มเด็กๆ ในพื้นที่ที่แม้จะเตรียมประเด็นพูดคุยไว้แล้ว แต่พอลงพื้นที่

จริงๆ ก็คุยไม่ได้ ต้องปรับวิธีก�รตลอด บ�งทีคุยไปคุยม�ก็ไปไม่เป็น ไปต่อไม่ได้  

ดูติดขัดไปหมด มันไม่ไหลลื่น ซึ่งคิดว่�น่�จะพัฒน�ตัวเองจุดนี้ด้วย

ส่วนต๊ิกบอกว่า การพูดหน้าเวทีคือจุดอ่อนท่ีเธอรู้สึกว่า ทำาไม่ได้ ไปไม่เป็น เธอยอมรับว่า 

ก�รทำ�โครงก�รน้ีของเธออยู่ในข้ันของก�รเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก จึงอาศัยครูพักลักจำา

เทคนิคการทำางานจากเพื่อนๆ 
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“เราไมเ่คยทำางานแบบนีม้ากอ่น เหมอืนกบัวา่เราตอ้งเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัเดก็ๆ จำาจาก

หัวหน้ารุ่งวิชิตบ้าง เวลาหัวหน้าพูดก็ต้องฟัง ก็ต้องจำาว่าต้องทำาอะไรบ้าง เราไม่รู้

กระบวนการทำางานกับเด็กต้องทำาอย่างไร ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เวลาใครพูดต้องฟัง 

บางอารมณ์ก็รู้สึกกดดัน ตอนท่ีเราไม่สามารถไปหนุนเขาได้ คิดไม่ออกก็น่ิง เฉย พักก่อน 

แล้วค่อยคิดใหม่”

ขณะที่เบ็ญบอกว่า เธอมีเรื่องที่อยากปรับเยอะเหมือนกัน โดยเฉพาะงานหน้าเวทีที่

เธอไม่ถนัดเช่นกัน “ถ้าจะให้นำาก็ต้องเตรียม ต้องให้บทบาท ให้หน้าที่ จะให้ทำาสดเฉพาะ

หน้าทำาไม่ได้เลย เป็นความไม่ถนัด และความไม่ชอบ นอกจากนี้ก็มีเรื่องบุคลิกส่วนตัวที่

เป็นคนใจร้อน ถ้าไม่ใช่ ก็จะไม่เลยทันที ซึ่งอันนี้ก็ต้องปรับเช่นกัน”

ในฐานะหวัหนา้ รุง่วชิติมองเรือ่งการปรับกระบวนการทำางานว่า เขาเองก็มีหลายเร่ือง

ที่ต้องปรับ เช่น เนื้อหาบางเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้น หรือเรื่องการหนุนเสริมเด็กแต่เรายังมี 

ชุดความรู้ไม่พอ และเรื่องการขมวดสรุปรวบยอดที่ยังทำาไม่ได้ เห็นได้จากเวลาเสร็จสิ้น

กิจกรรมแต่ละคร้ัง เราน่าจะมีการขมวดสรุปรวบยอดก็ไม่ได้ทำา พอไม่ได้ทำาบ่อยๆ ก็เลยเก้ๆ  

กังๆ อยู่  แต่ถ้าได้ฝึกบ่อยๆ คิดว่าน่าจะดีขึ้น

ขวบปีแรกของการสร้างพลเมืองดีศรีศรีสะเกษ

1 ปีของการสร้างเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะจำานวน

เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ “กระบวนก�ร” ยังมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย อาทิ ครูที่ปรึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง กลุ่มชาวบ้านที่เด็กๆ เข้าไป

เชื้อเชิญมามารวมกันทำากิจกรรม รวมทั้งกลุ่มพี่เลี้ยงจังหวัดและชุมชนที่ต่างได้เรียนรู้ และ

พัฒนาศักยภาพตนเองไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะทักษะการเป็น “โค้ช” หรือ “พี่เลี้ยง”  

รุ่งวิชิตเผยว่า พอเข้าโครงการมาแล้วทำาให้เห็นความแตกต่างของการทำางานพัฒนา

ผู้ใหญ่กับเยาวชนว่า การสนับสนุนเยาวชนให้แสดงศักยภาพ ถ้าผู้ใหญ่เห็นก็จะเปิดโอกาส 

เปดิพ้ืนท่ี และเขา้มาชว่ยหนนุทันที ผดิกบัการเข้าไปหนนุผูใ้หญท่ีเ่ยาวชนเข้ามาร่วมแคต่าม

คำาสั่ง มาเกาะรั้วดูผู้ใหญ่ทำางานเท่านั้น จึงคิดว่าวันนี้เร�ม�ถูกท�งแล้ว เพร�ะเกิดคว�ม

ร่วมมือของผู้ใหญ่และเด็กเพิ่มม�กข้ึน โดยเฉพาะกระบวนการที่มูลนิธิสยามกัมมาจล

เข้ามาหนุนเสริม ท้ังกรอบคิดเร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคัดกรองโครงการ  

ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เวลาใครพูดต้องฟัง บางอารมณ์ก็รู้สึกกดดัน
ตอนที่เราไม่สามารถไปหนุนเขาได้ คิดไม่ออกก็นิ่ง เฉย พักก่อน 
แล้วค่อยคิดใหม่
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หรือการใช้ Project Management ให้เยาวชนได้พัฒนา 

ตัวเอง ได้ความรู้ คิดวิเคราะห์ฐานชุมชนตัวเองว่ามี

สถานการณ์ปัญหาอะไร และตัวเองจะเข้าไปแก้ไขปัญหา

อยา่งไร ท่ีผ่านมามกีลุม่เยาวชนทีค่ดิเชือ่มโยงและกำาหนด

อนาคตตัวเองได้ เช่น น้องเต๋�-อภิช�ติ วันอุบล จ�กกลุ่ม

โซดละเวที่ตอนแรกต้องไปเรียนต่อข้�งนอก แต่หลัง

เข้�โครงก�รก็คิดได้ว่�จะไปทำ�ไม เลือกเรียนใกล้บ้�น

จะได้ไม่เสียเงินเยอะและเก็บเงินไว้เรียนต่อมห�วิทย�ลัย

ดีกว่� เด็กเริ่มเปลี่ยนคว�มคิดตัวเอง ทีมพี่เลี้ยงก็ได้

ทักษะกระบวนก�รวิธีก�รทำ�ง�นเพิ่มขึ้น ส่วนชุมชนก็

มีก�รขยับให้บทบ�ทกับเย�วชนม�กขึ้น เช่น โครงการ

สืบสานภูมิปัญญาการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้านชาวกูย โดยกลุ่ม

เยาวชนบ้านรงระ ท่ีเม่ือก่อนเยาวชนมีบทบาทแคบ่างสว่น 

แต่หลังจากชุมชนเห็นว่าเยาวชนมาทำาโครงการฯ นี้ และ

เห็นศักยภาพที่มีมากขึ้น จึงให้มีบทบาทในการนำา

กระบวนการเวลามีคนเข้าศึกษาดูงานในชุมชน

ผลของการทำาโครงการหน่ึงปีท่ีผ่านมาทำาให้ เห็นพลัง

ของพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษที่จะรับช่วง

ต่องานจากผู้ใหญ่ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1.การสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีกำาลังจะสูญหาย 

2.การเรยีนรูว้ถิชีีวติการหาอยูห่ากนิบนฐานทรพัยากร 

และ 3.การทำาโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน 

นอกจ�กน้ันเด็กและเย�วชนยังมี “ศักยภ�พ” และ

เป็น “พลัง” สำ�คัญในก�รพัฒน�สังคมชุมชนท้องถิ่น

เพียงผู้ใหญ่เปิดโอก�สให้เด็กและเย�วชนได้แสดง

ศกัยภ�พของตนเองทีส่ร�้งสรรค ์ทัง้เรือ่งก�รคดิ ศกึษ�

คว�มรู้วิเคร�ะห์ ออกแบบ ว�งแผน และลงมือทำ�

กิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น 

ซึง่ทัง้หมดมนัไดเ้กดิข้ึนและเป็นทีป่ระจักษ์ต่อสายตา

ผู้ที่มาร่วมในกิจกรรม Learning Festival ที่เด็กและผู้ใหญ่

ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า 

เย�วชนพร้อมแล้ว...ท่ีจะรับมือกับสถ�นก�รณ์

ท�งสังคมที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป

159เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

Ac t i v e  C i t i z e n






	ปกหน้า_เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
	เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
	ปกหลัง_เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

