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ปร�ส�ทบ้�นฉัน

โครงก�รปร�ส�ทต�เล็ง
ศูนย์รวมคว�มศรัทธ�ของชุมชน
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เมื่อต้องม�ทำ�ง�นด้วยกัน 
เด็กๆ เข�ก็ได้คว�มเสียสละ
รับฟังผู้อื่น ยิ่งเมื่อได้ลงมือทำ�
แล้วเกิดข้อผิดพล�ด เด็กจะย้อน
กลับม�พิจ�รณ�ตัวเองก่อน
ไม่โทษผู้อื่น แล้วกลับม�เผชิญหน้�
กับคว�มจริงได้ดีขึ้น หรือห�กจะ
ทำ�อะไรสักอย่�ง ก่อนจะทำ�ต้อง
ผ่�นกระบวนคิดไตร่ตรองม�กขึ้นว�่ 
สิ่งที่ทำ�มีผลดี หรือมีผลกระทบกับ
ชีวิตอย�่งไร วิธีคิดแบบนี้จะเป็น
ภูมิคุ้มกันให้พวกเข�เวล�ออกไป
ใช้ชีวิตในสังคม

ปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำาบล
ปราสาท อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นศูนย์รวม
จติใจของคนในชมุชนบา้นปราสาท อยู่คูช่มุชนมายาวนาน 
แต่วันนี้กลับหลงเหลือผู้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ปราสาทน้อยลงทุกที ทีมงานซึ่งประกอบด้วย ไวน์- 
สุกัญญา คำาแก้ว แคท-เสาวลักษณ์ นัยสว่าง ป๊อป-
อภิญญา ขวานทอง ไอซ์-วนิดา อุ่นแก้ว และ หญิง- 
ศศวิมิล สยุงาม จึงลกุขึน้มาทำาโครงการปราสาทตาเลง็
ศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน เพื่อสืบทอดและ 
สานต่อคุณค่าของปราสาทตาเล็งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ 
รับรู้
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ก้�วข้�มคว�มกลัว

แต่กว่าจะคิดทำาโครงการได้เช่นนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทีมงานทุกคนบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่า กล้าๆ กลัวๆ ว่าจะทำาโครงการไม่รอด

ไวน์ บอกว่า แม้เธอจะอยู่ตำาบลปราสาท แต่ก็อยู่นอกพื้นที่บ้านปราสาท ซึ่งเป็น
พื้นที่หลักของการทำาโครงการ เมื่อรู้รายละเอียดว่าต้องใช้เวลาทำากิจกรรมกว่า 6 เดือน 
จากความคิดเดิมที่อยากเข้ามาทำาเพราะความสนุก กลับรู้สึกว่าคงไม่สนุกอย่างที่คิด 
เนื่องจากขณะนั้นกำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ
การเตรียมตัวสอบ เพื่อหาที่เรียนใหม่ 

เช่นเดียวกับ แคท ที่ถึงแม้จะเป็นคนในชุมชนบ้านปราสาท แต่ก็มีความกังวลใจ 
ไม่แพ้กัน

“ค่อนข้างตัดสินใจยาก ใจหน่ึงก็อยากทำา ถึงจะไม่ใช่
คนในชุมชน แต่เราเป็นคนตำาบลนี้เหมือนกัน อีกใจก็คิดว่า
ไม่อยากทำา เพราะกลัวไม่มีเวลา และค่อนข้างกังวลกับการ
หาที่เรียนต่อ” ไวน์ อธิบาย และเล่าถึงจุดเปลี่ยนท่ีทำาให้เธอ
ตัดสินใจทำาโครงการต่อไปว่า “ตอนไปอบรมร่วมกับเพื่อน
โครงการอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษจัดขึ้น ได้เจอเพื่อนจากที่อื่นรู้สึกสนุก 
ได้ความรู้และได้แรงใจให้อยากทำาต่อ เพราะเราได้นั่งคุย 
กับเพื่อนว่าแต่ละคนทำาโครงการอะไร ทำาไมถึงเข้ามาทำา 
เหตุผลส่วนใหญ่คล้ายๆ กันคือ ไม่รู้มาก่อนว่าต้องทำา
โครงการในระยะยาว แต่รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะได้
ทำาประโยชน์ให้ชุมชน” 

แต่เมื่อพี่เลี้ยงโครงการชวนคิดวิเคราะห์ปัญหาและของดีที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึง
การประเมนิศกัยภาพของทมีงาน พวกเขาตดัสนิใจเดินหนา้ทำาโครงการต่อ เพราะคดิวา่ 
“ในเมื่อคนอื่นยังทำาได้ ทำาไมเราถึงไม่ทำา” 

“ชว่งแรกทีเ่ริม่ทำาโครงการ พี่ๆ  เขาถามถงึขอ้มลูชมุชนและปราสาทตาเลง็วา่ 
พวกเรารูเ้รือ่งอะไรบา้ง เรากต็อบไมไ่ด ้ตอนนัน้เขา้ใจเลยวา่ ทีผ่า่นมาเราไมรู่อ้ะไร
เกี่ยวกับชุมชนและปราสาทนี้เลย ทั้งที่เป็นบ้านของเราเอง” ไวน์ สะท้อน

“ช่วงแรก ๆ ที่เริ่มทำ�โครงก�ร พี่ ๆ เข�ถ�มถึงข้อมูลชุมชนและ
ปร�ส�ทต�เล็งว่� พวกเร�รู้เรื่องอะไรบ้�ง เร�ก็ตอบไม่ได้ 
ตอนนั้นเข้�ใจเลยว่� ที่ผ่�นม�เร�ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชุมชน
และปร�ส�ทนี้เลย ทั้งที่เป็นบ้�นของเร�เอง”
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“ผู้ใหญ่ให้คว�มคว�มร่วมมือดีม�ก เวล�สัมภ�ษณ์เข�จะต้ังใจฟังและเล่�
เร่ืองในชุมชนให้ฟังเยอะม�ก เร่ืองไหนไม่รู้ก็แนะนำ�ให้ไปถ�มคนอ่ืนท่ีน่�จะรู้ 
ไม่เคยคิดเหมือนกันว่�ผู้ใหญ่จะให้คว�มร่วมมือขน�ดน้ี ดีใจท่ีคนในชุมชน
ให้คว�มสนใจโครงก�รของพวกเร�”

ทีมงาน เล่าว่า แต่เดิมเคยมีป้ายบอกเล่าประวัติความเป็นมาของปราสาทตาเล็ง
จากหน่วยงานส่วนกลางมาปักไว้บริเวณปราสาท แต่ป้ายดังกล่าวเสื่อมโทรมไปตาม 
กาลเวลา 

ป๊อป เสริมต่อว่า สิ่งที่เคยอ่านผ่านตาบนป้ายเป็นข้อมูลสั้นๆ ไม่กี่บรรทัด เท่าที่
จำาได้เธอรู้เพียงว่า ปราสาทตาเล็งเดิมชื่อปราสาทลุมพุก รอบบริเวณปราสาทที่นั่งอยู่นี้
เคยเปน็หนองน้ำามากอ่น แมใ้นใจตอนนัน้จะอยากรูข้อ้มลูเพิม่เตมิมากกว่านี ้แตก่ไ็ม่ได้
สนใจสอบถามเพิ่มเติมจากใคร 

เข้�ใกล้ชุมชน...เข้�ถึงข้อมูล

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ทีมงานจึงวางเป้าหมายการทำาโครงการไว้ 
3 ส่วนคือ 1.สืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชนและปราสาทตาเล็ง ซึ่งเป็นสถานที่สำาคัญใน
ชุมชน 2.บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำารวจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นฐานข้อมูล
ของชมุชน และ 3.เผยแพรข่อ้มูลทีส่ำารวจใหเ้ดก็และเยาวชน รวมถงึผูใ้หญใ่นชมุชน
ได้รับรู้ ทั้งนี้ทีมงานคาดหวังว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปจะทำาให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
ชุมชนของตัวเองมากขึ้น และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ท้ังยังช่วยเติม
เต็มความรู้ที่ขาดหายไปให้แก่ผู้ใหญ่ในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

และเพื่อให้การดำาเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ และ
ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทีมงานจึงวางแผนประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการให้
คนในชุมชนได้รับรู้ โดยขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประกาศเสียงตามสาย
ระดมคนในชมุชนให้มารวมตวักนั นอกจากแนะนำาโครงการแลว้ เวทนีีย้งัเปดิโอกาส
ใหท้มีงานไดแ้นะนำาตวัเองตอ่ชมุชนอยา่งเปน็ทางการ พรอ้มขอความรว่มมอืจาก 
ผู้ใหญ่เรื่องการให้ข้อมูลความรู้ เมื่อทีมงานลงพื้นที่สัมภาษณ์

“วันประชุมช้ีแจงเหมือนคนในชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจ บางคนน่ังข้างนอกอาคาร 
กว่าจะเรียกเข้ามารวมกันได้ต้องใช้เวลา ตอนน้ันเร่ิมกังวลแล้วว่าจะไปรอดหรือเปล่า  
แต่มารู้ทีหลังว่าเป็นธรรมชาติของผู้ใหญ่ที่นี่เวลามาประชุมจะทำาตัวสบายๆ ซึ่งก็จริง
เพราะช่วงที่เราลงไปเก็บข้อมูล ผู้ใหญ่ให้ความความร่วมมือดีมาก เวลาสัมภาษณ์
เขาจะตั้งใจฟังและเล่าเรื่องในชุมชนให้ฟังเยอะมาก เรื่องไหนไม่รู้ก็แนะนำาให้ไป
ถามคนอื่นที่น่าจะรู้ ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าผู้ใหญ่จะให้ความร่วมมือขนาดนี้  
ดีใจที่คนในชุมชนให้ความสนใจโครงการของพวกเรา” ไวน์ กล่าว
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หญิง เสริมต่อว่า เม่ือก่อนเด็กๆ อย่างเราไม่เคยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ พอได้เข้าไปคุย 
บรรยากาศการทำางานการใช้ชีวิตในชุมชนทั่วไปก็ดีขึ้น มีอะไรผู้ใหญ่เขาจะช่วยเรา  
พอสนิทกันก็ได้พูดคุยกันเรื่องอื่นๆ ด้วย  รู้สึกว่าเขาดีใจที่เราเข้าไปคุยกับเขา

ทัง้นีท้มีงานตัง้ใจนำาขอ้มลูจากการสำารวจมาสรปุผล เพือ่นำาเสนอผลการศกึษาตอ่
ชุมชน โดยเลือกวันประกอบพิธีบวงสรวงบริเวณปราสาทตาเล็งเป็นวันเผยแพร่ข้อมูล 
เน่ืองจากเล็งเห็นว่า เป็นวันท่ีผู้คนทุกเพศทุกวัยจะมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง  
อีกทั้งยังมีเพื่อนบ้านจากชุมชนข้างเคียงมาร่วมงานด้วย

“เท่าที่เห็นแต่ละปีมีคนมาร่วมงานเป็นพันคน” ไวน์ เอ่ยขึ้น
การประกอบพิธีกรรมบวงสรวงบริเวณปราสาทตาเล็งจัดขึ้นช่วงวันสงกรานต์ของ

ทุกปีไปพร้อมๆ กับพิธีรดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่และการละเล่นสงกรานต์แบบไทย ชาวบ้าน 
ที่นี่มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปราสาทและเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้มีผู้พิทักษ์รักษา
และคอยดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชน 

อย่างที่กังวลใจแต่แรก กลุ่มแกนนำาเยาวชนไม่มีเวลาลงพื้นท่ีมากนัก การลงเก็บ
ข้อมูลในช่วงแรกใช้เวลาเพียง 2-3 วัน หลังจากนั้นจึงนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อความพร้อมภาพประกอบ แล้วนำาเสนอในวันงานบวงสรวงที่
จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2559 แต่ การเตรียมงานต้องสะดุด เพราะสมาชิกในทีม 
ไมส่ามารถจดัสรรเวลามาจดับธูไดต้ามทีว่างแผนไว้ กระทัง่การเตรยีมงานล่าชา้ไปจนถงึ
วันรุ่งขึ้น ทำาให้นำาเสนองานออกมาได้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 
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“ในวันท่ีเร�วิเคร�ะห์ข้อมูลกัน ต�หวน ศรีน�คเข้�ม�ช่ืนชมบอกว่� ส่ิงท่ี
พวกเร�ทำ�อยู่น้ันดีแล้ว ได้ช่วยเก็บคว�มรู้ของชุมชนไว้ให้เด็กรุ่นต่อไป
ได้เรียนรู้ คำ�ชมของผู้ใหญ่เป็นแรงผลักดันอย่�งหน่ึง อย่�งน้อยเร�ก็
รู้ว่�มีคนเห็นคุณค่�ในตัวเร�และส่ิงท่ีพวกเร�ทำ� เร�จะท้ิงง�นไปไม่ได้ 
ต้องทำ�ให้สำ�เร็จ”

 “เราตัง้ใจจดัเตรยีมบธูในตอนเยน็กอ่นวนังาน มภีาพ มขีอ้มลูประกอบ เพือ่ความ
น่าสนใจ แต่มากันไม่ทัน พอใกล้ค่ำาผู้ปกครองโทรตามเลยต้องหยุด แล้วตกลงกันว่าจะ
รีบมาจัดบูธให้เสร็จตอนเช้าวันงาน แต่สุดท้ายผลงานที่ทำาออกมาก็ไม่ได้ตามที่คิดไว้  
เรายังรู้สึกว่าทำาให้สวยและดีกว่านี้ได้ ถ้ามีเวลามากขึ้นกว่านี้” ไวน์ กล่าว

ปฏิบัติก�รขุดห�ร�กเหง้�ของชุมชน

บรรยากาศในงานวนับวงสรวงประจำาปเีตม็ไปดว้ยผูค้นทีม่ารว่มงานประเพณแีละ
รับชมกิจกรรมบนเวที มีผู้คนจำานวนไม่น้อยแวะเข้ามาเย่ียมชมบูธของพวกเขา ซ่ึงทีมงาน
บอกวา่ รูส้กึดใีจทีผู่ใ้หญแ่วะเขา้มาเยีย่มชมบธู สอบถามขอ้มลูและใหค้ำาแนะนำา แตเ่มือ่
ประเมินผลการทำากิจกรรมของตัวเองแล้ว พวกเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ข้อมูลที่
สืบค้นมานั้นยังไม่เพียงพอ 

“ตอนนั้นเรามีแค่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ยังขาดเรื่องความเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ
ที่ทำาให้ผู้คนมารวมตัวกันในวันงานบวงสรวง แล้วแหล่งข้อมูลก็มีไม่มากพอที่จะนำามา
เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ จนสรุปเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนและที่มาที่ไปของปราสาท
ตาเล็งได้ พวกเราเลยต้ังใจลงพื้นที่สำารวจเพ่ิม เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความเชื่อเพิ่มเติม” 
ไอซ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทีมงานบอกว่า ความยากของการเก็บข้อมูล คือ “การสื่อสาร” 
ให้ผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสเข้าใจคำาถามและตอบให้ตรงคำาถาม จึงจำาเป็น
ตอ้งใช้ภาษาถ่ินในการพดู อกีทัง้ขอ้มลูหลายสว่นทีข่าดหายไปไมส่ามารถเกบ็ได ้เพราะ
ผู้ใหญ่แต่ละคนอายุมากแล้ว อาจมีหลงลืมไปบ้าง ทำาให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ จึงต้อง
สัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อนำาข้อมูลมาเปรียบเทียบอีกชั้นหนึ่ง

“เราทำากันมาขนาดน้ีแล้ว ลงไปเก็บข้อมูล เอาข้อมูลมานำาเสนอ จะมาถอดใจ
ตอนนี้ไม่ได้ ยังไงเราก็ต้องสู้ ทำาให้เสร็จเพื่อตัวเราเอง และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์มาคืนชุมชน” ไวน์ กล่าว

การยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง ที่นำามาสู่การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ใหญ่ 
เพิ่มเติมนั้น ทีมงาน บอกว่า เป็นเพราะ “แรงผลักดัน” จากคำาชื่นชมของผู้ใหญ่ใน
ชมุชนบางทา่นทีเ่คยเขา้ไปสมัภาษณเ์กบ็ขอ้มลู โดยเฉพาะตาหวน ศรนีาค ซึง่เปน็
ผู้อาวุโสในที่คนในชุมชนนับถือ
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“วันท่ีเราวิเคราะห์ข้อมูลกัน ตาเขาเข้ามาช่ืนชม
บอกว่า ส่ิงท่ีพวกเราทำาอยู่น้ันดีแล้ว ได้ช่วยเก็บความรู้
ของชมุชนไวใ้หเ้ด็กรุน่ตอ่ไปไดเ้รยีนรู ้คำาชมของผูใ้หญ่
เปน็แรงผลกัดนัอยา่งหนึง่ อยา่งนอ้ยเรากร็ูว้า่มคีนเหน็
คุณค่าในตัวเราและส่ิงที่พวกเราทำา เราจะทิ้งงานไป 
ไม่ได้ ต้องทำาให้สำาเร็จ” ไวน์ กล่าวอย่างมุ่งมั่น

ทีมงานบอกว่า เป้าหมายของการลงพื้นที่สัมภาษณ์
ครั้งที่ 2 ที่พวกเขาคาดหวัง หลังจากได้เห็นความร่วมมือ
ของผู้ใหญ่ในชุมชนที่เชื่อมโยงกันด้วยความศรัทธาและ
ความเช่ือ คือการนำาข้อมูลที่เก็บได้มาจัดทำาเป็นสมุด 
เล่มเล็ก เพื่อเผยแพร่ประวัติชุมชนและปราสาทตาเล็ง 
รวมถึงความเช่ือและความศรัทธาต่อปราสาทให้คนในชุมชน
รับรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ
ถึงที่มาที่ไปของชุมชนตนเอง

“พวกเราคดิทำาสมดุเลม่เลก็ขึน้มา เพือ่นำาไปแจก
แต่ละหมู่บ้านไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลชุมชน และนำาไปไว้
ในห้องสมุดโรงเรียนของชุมชนให้เด็กๆ ได้อ่านและ
เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน” ป๊อบ กล่าว

สืบค้นคุณค่�ปร�ส�ทต�เล็ง

ไอซ์และหญิง บอกว่า การลงเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 จาก
แหล่งข้อมูลใหม่ทำาให้พวกเขารู้จักชุมชนดีขึ้นกว่าเก่า  
ท้ัง 2 คน ช่วยกันสรุปประวัติของชุมชนและปราสาทตาเล็ง
ได้ใจความว่า ตำาบลปราสาท ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 
มโีบราณสถานอยู ่1 แหง่ นัน่คอื ปราสาทตาเลง็ ทีต่ัง้อยู่
หมู่ 1 บริเวณด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน สถานที่ 
แหง่นีเ้ปน็สิง่กอ่สรา้งโบราณทีบ่รรพบรุษุชาวเขมรรว่มกนั
สร้างขึ้น

ตัวปราสาทตาเล็งที่เหลืออยู่ในปัจจุบันหันหน้า 
ไปทางทิศตะวันออก สภาพเหลือเพียงปราสาทปรางค์
เดี่ยวที่ก่อขึ้นด้วยหินทรายและศิลาแลง ส่วนยอดได้พัง
ทลายลง แตส่นันษิฐานวา่นา่จะสร้างดว้ยอฐิ จากหลกัฐาน
ที่ปรากฏพบ ได้แก่ ภาพสลักบนทับหลัง ลวดลายสลัก
บรเิวณกรอบประตแูละชิน้ส่วนหนา้บนัศกึษาเปรยีบเทยีบ
ได้ว่าปราสาทตาเล็งสร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่  16 
จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะแบบปาปวน 
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ดา้นหนา้มซีุม้ประตทูางเขา้กอ่ดว้ยศลิาแลง  ถดัจากประตู
ทางเข้าออกไปประมาณ 200 เมตร  มีบารายขนาดใหญ่
เป็นที่เก็บกักน้ำาประจำาชุมชนที่สร้างร่วมกับตัวปราสาท

ทีมงานบอกต่อว่า ชาวบ้านปราสาทส่วนใหญ่เป็น
คนไทยเชื้อสายเขมร มีความรักความผูกพันกับปราสาท 
ที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น จึงร่วมกันดูแลรักษาปราสาทเป็น
อย่างดี มีการจัดแบ่งเวรอาสามาทำาความสะอาด และ 
เก็บกวาดบริเวณโดยรอบ ปัจจุบันปราสาทตาเล็งกลายเป็น
ศาสนสถานประจำาชุมชนที่คนให้ความเคารพนับถือ

ในด้านความเชื่อนั้น ทีมงานเล่าถึงเหตุการณ์ล่าสุด
ที่แสดงถึงความเชื่อและศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อ
ปราสาทว่า เมื่อกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะปราสาท และ
ไดอ้ญัเชญิสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์อกจากปราสาทไปยงัศาลารมินา
ฝั่งตรงข้าม เหตุการณ์น่าประหลาดใจเกิดขึ้นเมื่อมีคนฝัน
ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปราสาท

“คนท่ีฝันว่าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในปราสาทมาบอกว่า ยังกลับ
เข้าไปในปราสาทไม่ได้ เพราะอัญเชิญกลับเข้าปราสาท 
ไม่ถูกวิธี ปีท่ีผ่านมาชุมชนเลยจัดพิธีอัญเชิญใหม่อีกครั้ง
หลังการบวงสรวงช่วงสงกรานต์ มีการนำาเครื่องใช้ต่างๆ 
ที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตมาถวายเพิ่มด้วย เช่น หม้อ จอบ  
เสยีม และตะกรา้สานดว้ยไมไ้ผ ่ในวนันัน้มีคนในชมุชนมา
ทำาพิธีร่วมกันอีกเป็นจำานวนมาก แสดงให้เห็นถึงความ
สามัคคีและความศรัทธาจริงๆ”  ป๊อป กล่าว

พัฒน�ตัว พัฒน�ใจ 

กล่าวได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการทำางานใน
โครงการพฒันาเยาวชนพลเมอืงดศีรสีะเกษกอ่ใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงหลากหลายดา้นในตวัทมีงาน ทัง้การ
สื่อสาร ความกล้าแสดงออก ความรับผิดชอบ แต่ที่
สำาคัญคือ ความรู้สึกสำานึกรักชุมชนถิ่นเกิด 

“ถ้�มีเวล�ม�กกว่�น้ี คงทำ�ได้ดีกว่�น้ี หล�ยคร้ังช่วงท่ีทำ�โครงก�รเร�รู้สึกข้ีเกียจ
ไม่อย�กม� เพร�ะเหน่ือย แต่ก็คิดว่�ท่ีน่ีเป็นบ้�นของเร� ถึงแม้จะไม่ใช่คนพ้ืนเพ
บ้�นปร�ส�ทโดยตรง แต่ก็อย�กทำ�ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้ตำ�บลของตัวเอง”

ไวน ์บอกว่า เธอยงัอยากปรบัปรงุตวัเองเรือ่งความ
ตรงต่อเวลา และอยากแบ่งเวลามาทำาโครงการให้ 
ได้ดียิ่งข้ึน คิดว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้คงทำาได้ดีกว่านี้ 
หลายครัง้ชว่งทีท่ำาโครงการเธอรูส้กึขีเ้กยีจไมอ่ยากมา 
เพราะเหนือ่ย แตก่คิ็ดวา่ทีน่ีเ่ปน็บา้นของเรา ถงึแมจ้ะ
ไม่ใช่คนพื้นเพบ้านปราสาทโดยตรง แต่ก็อยากทำา 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตำาบลของตัวเอง

“เม่ือก่อนไม่กล้าเอ่ยปากพูดหรือถาม เพราะเรารู้น้อย
เลยปิดกั้นตัวเอง แต่ตอนนี้รู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ มากขึ้น
เลยกลา้พดู และกลา้ถามออกไปในเรือ่งทีส่งสยั เหน็ไดช้ดั
เลยว่ามีความมั่นใจเวลาออกไปพูดหรือนำาเสนองาน
หน้าห้อง ทักษะด้านอ่ืนๆ จากการอบรมร่วมกับพ่ีเล้ียงก็
สามารถนำาไปใช้ทำางานกลุ่มในห้องเรียนได้ แทนที่จะให้
งานไปตกที่คนใดคนหนึ่ง เราก็แบ่งงานตามความถนัดให้
ทุกคนได้ทำา การทำางานกลุ่มเลยง่าย เร็วข้ึน และบรรยากาศ
ในการทำางานดีขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความ
สนกุสนาน ไดรู้จ้กันิสยัใจคอ และความสามารถของเพือ่น
มากขึ้นด้วย” ไวน์ กล่าว

ไอซ์ ป๊อบ และหญิง พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เดิมที
ไม่ต้องถึงขั้นออกไปจับไมค์หรอก แค่ก้าวขาออกไปหน้า
ห้องเรียนเพื่อพูดนำาเสนองานยังไม่กล้า พวกเขาจึงเป็น
แผนกเบื้องหลัง คอยทำางาน และให้กำาลังใจเพื่อนเวลา
ออกไปนำาเสนอ ถึงตอนนี้ความเกร็งและความกลัวยัง
มอียู ่แตเ่มือ่มโีอกาสออกไปพดูนำาเสนอกจิกรรมทีท่ำา
และแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ บ่อยครั้ง ก็เริ่ม
กล้ามากขึ้น

“เราเห็นเพื่อนกลุ่มอื่นๆ นำาเสนอได้ดี ตอบคำาถาม
ดีมาก พูดรู้เรื่อง และมั่นใจในการพูด การตอบ เราอยาก
ทำาใหไ้ดแ้บบเขา อยากทำาใหด้เีท่า หรอืไมก่ด็กีว่า  ยิง่เวลา
เพือ่นๆ กลุม่อืน่นำาเสนอ แลว้เรานำาแนวคดิมาปรบัใหเ้ขา้
กบัโครงการของเราได ้กค็ดิได้ว่า เราควรนำาเสนอกจิกรรม
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ที่ทำาให้เพื่อนรู้ด้วย เผื่อมีประโยชน์กับเขา เพราะถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าเราทำาอะไร” 
ไอซ์ กล่าว

หญิง เสริมว่า ความยากของการพูดอยู่ที่การเลือกและเรียบเรียงข้อมูลว่าควรพูด
อะไรก่อนหลัง จนเกิดความกังวล ทำาให้ไม่กล้าพูดออกไป 

เชน่เดยีวกบัปอ๊บทีบ่อกวา่ เมือ่ตอ้งออกไปนำาเสนอผลงานตอ่หนา้คนอืน่ นอกจาก
ความกดดันจากคนจำานวนมากแล้ว บางครั้งยังงงและไม่เข้าใจกับคำาถาม จนทำาให้รู้สึก
สับสน เรียบเรียงข้อมูลออกมาพูดไม่ได้ แต่ตอนนี้สามารถทำาได้ดีขึ้น

“ช่วงแรกไม่รู้จะพูดอะไร เพราะยังไม่เคยทำาโครงการยังไม่ได้ทำาอะไรเลย  
แตเ่วทคีรัง้หลงัๆ ทีเ่ขา้รว่ม พวกเรากลา้พดูมากขึน้ เพราะไดล้งมอืทำา รูว้า่ทำาอะไร
ไปแลว้บา้ง ทำาอะไรกอ่นอะไรหลงั กส็ามารถเรยีบเรยีงคำาพูดไปนำาเสนอได ้จดัการ
กับความคิดของตัวเองเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ เม่ือก่อนจะพูดอะไรไม่เคย
คิดมากขนาดนี้” หญิง กล่าว

เม่ือลงมือทำ� จึงได้ภูมิคุ้มกันชีวิต

ประเสริฐ ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน ย้ำาว่า ปราสาทตาเล็งถือเป็นศูนย์
รวมใจของชาวบา้น คนในชมุชนมคีวามเลือ่มใสและศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธท์ีพ่ทิกัษ์รกัษา
ปราสาทไว้ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ประวัติความเป็นมาของปราสาท รวมถึงความเป็นมา
ของชุมชน อีกทั้งยังไม่เคยมีใครเก็บข้อมูลรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โครงการนี้
จึงเปรียบเสมือนตัวช่วยในการขุดหารากเหง้าของชุมชน โดยมีกลุ่มแกนนำาเด็ก
และเยาวชนเป็นผู้นำาในการขุด 
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“ถา้ชวนคนทีน่ีม่าทำากจิกรรมเกีย่วกบัปราสาททกุคนยนิดมีาเพราะปราสาทเปน็ส่ิง
ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชน ผู้ใหญ่แต่ละคนก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง พอมีเด็กๆ ลุกขึ้นมาทำา
โครงการเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับปราสาทตาเล็ง ผู้ใหญ่เลยให้การตอบรับดีและยินดีให้
ความรว่มมอืกบัเด็กและเยาวชน เพือ่ใหเ้ขารวมรวมขอ้มลูออกมาเปน็ชิน้เปน็อนัใหไ้ด”้ 

ประเสริฐ สะท้อนอีกว่า โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ สอนให้
เด็กมีวินัยและรู้จักตนเอง การรู้จักตัวเอง หมายรวมถึงการรู้จักหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบของตวัเอง ทัง้เรือ่งการเรยีน ครอบครวั หรือแมแ้ตสั่งคมทีอ่าศยัอยู ่เชน่ 
การรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย และการช่วยผู้ปกครองทำางานในบ้าน รวมถึง
งานสังคม 

ประเสริฐ ย้ำาว่า ความรู้ คุณลักษณะที่ดี และทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนาไป
พร้อมๆ กันจากการทำากิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างที่กลุ่มแกนนำาเยาวชนกำาลังทำาอยู่ 
กิจกรรมเหล่านี้จะทำาให้เป็นคนเปิดกว้าง พร้อมพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ที่จะจัดการกับ
อารมณ์ในสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ  

“เม่ือต้องมาทำางานด้วยกัน เด็กๆ เขาก็ได้ความเสียสละ รับฟังผู้อ่ืน ย่ิงเม่ือได้
ลงมือทำาแล้วเกิดข้อผิดพลาด เด็กจะย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองก่อน ไม่โทษผู้อ่ืน 
แล้วกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงได้ดีข้ึน หรือหากจะทำาอะไรสักอย่าง ก่อนจะทำา
ต้องผ่านกระบวนคิดไตร่ตรองมากขึ้นว่า สิ่งที่ทำามีผลดีหรือมีผลกระทบกับชีวิต
อย่างไร วิธีคิดแบบนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้พวกเขาเวลาออกไปใช้ชีวิตในสังคม”

ดอน-ณัฐฌยาน์ ศรีสุวรรณ พ่ีเล้ียงชุมชน บอกว่า เธอเป็นเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของ อบต.ปราสาท จึงสนใจสนับสนุนการทำากิจกรรมเพื่อชุมชน
ของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ เมื่อได้รับคำาเชิญชวนจากทีมพี่เลี้ยงโครงการพัฒนา
เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2 ให้เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงชุมชน จึงไม่ลังเลใจที่จะ 
ตกปากรับคำา และเริ่มประชาสัมพันธ์แนะนำาโครงการกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  
โดยประสานงานไปยังโรงเรียนขุขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำาอำาเภอ แม้ว่าครั้งน้ันมี
นักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพียง 15 คน แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำาให้เธอ
เรียนรู้ว่า กิจกรรมเพื่อชุมชนจะเดินหน้าอย่างราบรื่นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
คนในพื้นที่เป็นหลัก

“โครงก�รพัฒน�เย�วชนพลเมืองดีศรีสะเกษ สอนให้เด็กมีวินัย
และรู้จักตนเอง ก�รรู้จักตัวเอง หม�ยรวมถึงก�รรู้จักหน้�ที่และ
คว�มรับผิดชอบของตัวเอง ทั้งเรื่องก�รเรียน ครอบครัว หรือแม้แต่
สังคมที่อ�ศัยอยู่ เช่น ก�รรับผิดชอบง�นที่ครูมอบหม�ย และก�รช่วย
ผู้ปกครองทำ�ง�นในบ้�น รวมถึงง�นสังคม”
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“พอเราประกาศประชาสัมพันธ์โครงการในโรงเรียน นอกจากน้องๆ ในพื้นที่แล้ว
ยงัมนีกัเรยีนทีอ่ืน่มาสมคัรดว้ย เราเชือ่วา่เดก็มคีวามสนใจทำาโครงการจรงิ แตร่ะยะทาง
และการเดินทางเป็นอุปสรรค สุดท้ายเหลือแกนนำาในพื้นที่และชุมชนข้างเคียงอยู่
ประมาณ 5 คน” 

ดอน อธิบายต่อว่า เข้ามารับหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงชุมชนด้วยความเต็มใจ ไม่เคยคิดว่า
หนา้ทีน่ีเ้ปน็ภาระแตอ่ยา่งใด ไมว่่าจะเป็นงานในโครงการหรอืงานในหนา้ที ่เปา้หมาย
ของงาน คือ การพัฒนาเยาวชนเหมือนกัน ถ้าพัฒนาเด็กได้ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมตก
อยู่กับชุมชน 

“ระหว่างที่มาดูแลเด็กๆ ในโครงการ ตัวเราเองก็ได้เรียนรู้และทำาความรู้จักชุมชน
ไปพร้อมๆ กับเด็ก เพราะยังมีเรื่องของชุมชนหลายเรื่องที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ แม้ต้องใช้
เวลาพอสมควร แต่สิ่งท่ีได้คืนมาในระยะยาว และเป็นประโยชน์กับชุมชนมีมากกว่า 
สุดท้ายมีแต่ได้กับได้...บอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้ขนาดตัวเองยังรู้สึกละอายเวลาเห็น
นักท่องเที่ยวเดินทางมาปราสาทตาเล็ง แล้วมาเจอปราสาทที่ยังบูรณะไม่เสร็จ แถมยัง
ไม่มีป้ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทให้ศึกษาเลย” ดอน เล่าด้วยน้ำาเสียงจริงจัง

ในแง่ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มแกนนำาเยาวชนนั้น ดอน สะท้อนว่า แม้บางครั้ง
ทีมงานอาจจะขี้เกียจ ไม่อยากมาทำากิจกรรมบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็น
ธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น

“ผู้ใหญ่เองก็ต้องเข้าใจและปรับตัวเข้าหาเขาด้วย ไม่ใช่ยึดตัวเองเป็นมาตรฐาน  
โดยสว่นตวัคดิวา่ตวัเองไดเ้รยีนรูจ้ากเดก็ดว้ยซ้ำา ทำาใหเ้ราเขา้ใจวยัรุน่มากขึน้ เขา้ใจสิง่ที่
ลูกคิดมากขึ้น เพราะได้ทำางานกับเยาวชน”

จากจุดเร่ิมต้นด้วยความกล้าๆ กลัวๆ นำาพาให้ทีมงานเดินสู่เส้นทางการเรียนรู้
รากเหงา้ของตนเอง วนันีป้ระวตัศิาสตรช์มุชนและขอ้มลูปราสาทตาเลง็ทีพ่วกเขา
ลงมือสืบค้นและเก็บรวบรวม ได้กลายเป็น “ทุนความรู้” ของชุมชน เมื่อปราสาท
ตาเล็งศูนย์รวมใจของคนในพื้นที่ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น 
ลูกหลานของคนในชุมชนเอง ผู้ใหญ่ในชุมชนคงวางใจได้ว่า ปราสาทตาเล็งจะยัง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
คนในชุมชนตราบนานเท่านาน
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โครงก�รปร�ส�ทต�เล็งศูนย์รวมคว�มศรัทธ� 
ของชุมชน
พี่เลี้ยงชุมชน  ณัฐฌยาน์ ศรีสุวรรณ  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.ปราสาท 
ทีมทำางาน  กลุ่มเยาวชน ตำาบลปราสาท อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สุกัญญา คำาแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย  
เสาวลักษณ์ นัยสว่าง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1  มหาวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
อภิญญา ขวานทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุขันธ์ 
วนิดา อุ่นแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนขุขันธ์
ศศิวิมล สุยงาม  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนขุขันธ์ 


