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“The young active citizen”
รวมพลังพลเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลา

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของพลเมืองเยาวชน 24 กลุ่ม ท่ีลงมือทํา
โครงการเพ่ือเมืองสงขลา และเทคนิคกระบวนการโค้ชของทีมพ่ีเล้ียง
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หนงัสอืสงขลาสองแสงฉบับนี ้คณะทํางานไดพยายามเก็บรายละเอียดการทํางานทุกขัน้ตอนไวเพือ่ทาํให

มองเห็นภาพการทํางานท่ีใชการขับเคล่ือนดวยพลังความคิดสดๆ ในระหวางปที่สองของคนทํางาน ซึ่งเปน

นักพัฒนาหนุมสาวของสงขลาฟอร่ัมที่ไดใชความพยายามสรางสรรคงาน “โคช” ขึ้นมาดวยความต้ังใจและ

มองเหน็เปนเสนทางของการทาํงานระหวางนองกบัพีท่ีต่องการหนนุเสรมิกนัและกนัไปสูเปาหมายของโครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนรวมกัน โดยปฏิบัติการเปนขั้นตอนและรวบรวมเปนความรูสดๆ มาเปนประสบการณ

การทํางานไดอยางนาสนใจ กลาวคือ 

1) การรวมกันสรางกระบวนการพัฒนาขอเสนอโครงการของกลุมแกนนําเยาวชนในแบบท่ีเรยีกวา 

“การกลั่นกรองจากมุมมองหลายมิติ” จนออกมาเปนแผนปฏิบัติการโครงการท่ีเขาใจตรงกัน   

2) กระบวนการเยีย่มเยียนกลุมเฉล่ียเดอืนละ 3 คร้ัง ทีป่รึกษาหรอืโคชประเมินสถานการณการทํางาน

ของกลุมแกนนําเยาวชนเปนระยะๆ ไปพรอมๆ กับการพัฒนาทักษะชีวิตเบื้องตน 5 ดาน ไดแก เรื่องระบบคิด 

การจัดการทางอารมณ การรูเขารูเรา การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพ และการมีจิตใจเพื่อสวนรวม โดยโคช

ทําหนาที่ตั้งคําถาม ชวนคิด ชวนคุย 

3) กระบวนการปลูกฝงสาํนึกความเปนพลเมืองใหแกนนําเยาวชน ในระหวางลงไปศึกษาความเปน

ชุมชนของความเปนพลเมือง (Community of Citizens) ที่ชุมชนคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สัมผัส

เรื่องจริงชีวิตจริงในดานความเปนผูนําของสามัญชน การมีสวนรวมในการดูแลและสงเสริมกิจกรรมของชุมชน

ทัง้ดานธรรมชาตสิิง่แวดลอม ศาสนา ศลิปวฒันธรรมประเพณ ีการรวมกันออกกฎระเบยีบ เคารพในกฎระเบยีบ

ของชุมชน และการรวมกันแกปญหาของชุมชน 

4) การใชพลังที่มีอยูในตัวตนใหเกิดความสดชื่นเปนสุข อาทิ พลังถอยคําเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 

ทําใหเกิดแรงกระตุนพลังความเปนพลเมืองข้ึนในใจ และเห็นคุณคาของการลุกขึ้นมาทํางานเล็กๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์

เพื่อบานเมืองของตน การรูจักต้ังคําถามที่มีลูกลอลูกชน การตั้งคําถามเพื่อทาทายเพื่อชวนใหคิดมากขึ้น 

ฝกการรูจักฟงอยางต้ังใจ เพื่อใหการฟงชวยถักทอความคิด เขาใจปญหามากข้ึน การฝกใหนองรูเทาทันความ

คดิเหน็ของตนเอง ไมยดัเยยีดความคดิกนั แตใชการตอยอดความคดิแทน มศีลิปะในการสนทนา และนาํศลิปะ

เชน บทเพลงที่มีแรงบันดาลใจ ภาพที่กระตุนความคิดสรางสรรค การสรางบรรยากาศในเรื่อง “พลังปญญา

สรางสรรครวมกัน” (Collective Wisdom)  รวมท้ังความเช่ือในเร่ืองการใชประสบการณในการแกปญหา มากกวา

ความรูที่สําเร็จรูป โดยเปดพื้นที่การเรียนรูจากเรื่องจริง เรียนรูและสัมผัสความจริง

5) การใช Social Networks อยางรูเทาทัน ใชสื่อสารระหวางกัน และส่ือสารกับสาธารณะอยางเขาใจ 

6) การบันทึกเรื่องราวการทํางาน และพัฒนาไปสูการสรุปผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

ทั้งหมดนี้เปน “หัวใจ” ของเนื้อหาสาระของการดําเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในปที่สอง ที่มี 

“โคช” นักพัฒนาหนุมสาวเจาหนาที่สงขลาฟอร่ัม ทําหนาที่เปน “กลไก” ที่มีชีวิตและจิตวิญญาณขับเคลื่อน

โครงการไดอยางมีพลังนาติดตามย่ิงนัก!

 พรรณิภา โสตถิพันธุ

ผูอํานวยการสงขลาฟอรั่ม

คํานํา
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ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน) มอบหมายใหมลูนิธสิยามกมัมาจลทาํภารกจิเรือ่งการพฒันาเยาวชน

ใหเปนคนรุนใหมทีม่คีณุภาพ  ไมนิง่ดูดาย รูจกัแบงปนเพือ่สังคม ใชศกัยภาพของตนใหเกดิประโยชนตอตนเอง

และผูอื่น และมีจิตสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้เม่ือนํามาประมวลแลวตรงกับแนวคิดเรื่อง Active citizen หรือ

คนที่มี “สํานึกความเปนพลเมือง” มูลนิธิฯ จึงตั้งคําถามวา แลวเราจะสรางสิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้นในตัวเยาวชน

ไดอยางไร เพราะ “สํานึกความเปนพลเมือง” ไมสามารถเกิดขึ้นไดจากการส่ังหรือสอน แตตองคอยๆ ทําให

เกิดจากขางในของเขาเอง

ทีผ่านมามลูนธิฯิ ไดเรยีนรูและศึกษางานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ หลายเรือ่ง พบวา พระองค

ทานใหความสําคัญกบัคนเล็กคนนอยทีม่บีทบาทในพ้ืนที ่เชน การปลูกปาไมสามารถเกิดผลสําเรจ็ไดจากคนนอก 

แตตองเกิดจากคนในพ้ืนท่ีเทาน้ัน  ตองใหคนในพ้ืนท่ีไดปลูกและดูแลปาดวยตัวเอง  เปนการ “ระเบิดจากขางใน” 

ใหเขามีสํานึกและรูสึกวาเขาอยากดูแลรักษาปา เชนเดียวกับเด็กๆ ถาเราอยากใหเขามี “สํานึกความเปน

พลเมือง” ก็ตองใหเด็กระเบิดจากขางใน ดวยการใหเด็กไดรู ไดเห็น เมื่อเห็นแลวก็ตองเขาใจเรื่องราว

ในบานเมือง ในชุมชนสังคมรอบตัว เมื่อยิ่งเขาใจ เรียนรูมากขึ้น เขาก็จะเริ่มรูสึกผูกพัน และนําไปสูการ

ทบทวนตัวเองวา เขาสามารถทําอะไรไดบางเพื่อชุมชนที่เขาอาศัยอยู 

การท่ีมูลนิธิฯ ตองทําเร่ืองน้ี เพราะเรามองเห็นวา สังคมไทยมีแตคนเกงอยางเดียวไมได แตตองเปนคนเกง

และคนดีในคนๆ เดียวกัน ดแีลวไมเกงก็เกิดประโยชนไมมาก แตเกงแลวไมดีก็เสียหายมากเชนกัน ซึ่งมูลนิธิฯ 

อยากเห็นเด็กทั้งเกงและดี คําวา “ดี” นั้นมีหลายคําจํากัดความ สําหรับมูลนิธิฯ แลว “ดี” ในที่นี้หมายถึง 

การไมนิง่ดดูายในเรือ่งรอบตวั มคีวามรบัผดิชอบทัง้เรือ่งสวนตวัและสวนรวม มจีติอาสาเขาไปชวยแบงปนความ

ทกุขยากของผูคน มเีมตตากรุณา บานเมอืงเราจะดแีละมคีวามสขุตองมคีนลกัษณะนีใ้หมาก ดวยเหตนุีธ้นาคาร

จึงหวังวามูลนิธิสยามกัมมาจลจะเปน catalyst ใหสังคมไทยเกิดสิ่งเหลานี้มากขึ้น

เมื่อมูลนิธิฯ เปน catalyst ก็ตองไปดูวามีหนวยงานไหนทําเรื่องนี้อยูก็เขาไปหนุนเสริมใหเขาทําดียิ่งขึ้น 

ฟูขึ้น แตก็มีคําถามตอวา ทําไมตองทําในระดับจังหวัด เรามองวาสํานึกความเปนพลเมืองตองติดกับพื้นท่ี 

ถาไมติดกับพื้นที่แลวจะเกิดสํานึกไดอยางไร เชน เราอยูที่บาน เราตองรับผดิชอบบานเรา เมื่อบานเรามีปญหา

เราก็ตองลุกข้ึนมาดูแลทันที ดวยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงมองวา “จังหวัด” นาจะเปนพื้นที่สําคัญที่จะพัฒนาสํานึก

ความเปนพลเมืองขึ้นมาได ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ฝนตอวาถาทุกจังหวัดในประเทศไทยมีเด็กที่มีสํานึกรักทองถิ่น 

ดูแลบานเกิดตัวเองไดจะดีแคไหน แตในเมื่อเราทําทุกจังหวัดไมไดก็ตองไปเริ่มในจังหวัดที่มีองคกรท่ีสนใจเรื่อง

เดียวกับเรา สุดทายจึงเลือกจังหวัดสงขลา เพราะมี “สงขลาฟอรั่ม” เปนองคกรที่แข็งแรงและมีความมุงมั่น

ทํางานพัฒนาเยาวชนใหมีสํานึกความเปนพลเมืองมานานกวา 10 ป

คํานํา
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สิ่งที่มูลนิธิฯ อยากเห็นภาพชัดเจนที่สุดคือ เด็กมีสํานึกความเปนพลเมือง ผานการทําโครงการดวยการ

เขาไปเรียนรูกับชุมชน ไปรวมแกปญหากับชุมชน ถามวาโครงการนี้มูลนิธิฯ หวังผลความสําเร็จของโครงการ

รอยเปอรเซ็นตหรือไม คําตอบคือ “ไม” เราเห็นโครงการน้ีเปนเพียง “เครื่องมือ” หรือ “ตัวกลาง” เชื่อมให

เดก็ไดเขาใจชมุชนมากขึน้ เพือ่ “เปดโอกาส” ใหเขาไดเรยีนรู  ไดพฒันาตัวเอง ใชศกัยภาพตวัเองไปลองทาํงาน

กับเพื่อน และ “เปดโอกาส” ใหเขาไดเรียนรูตัวเองวาชอบงานแบบไหน เปนคนอยางไร ซึ่งการท่ีเขามีโอกาส

ทาํงานกบัเพือ่น กบัสงัคมชมุชนนัน้ทาํใหเขาไดเหน็ตวัเองดวย ไมใชเหน็แคสงัคมภายนอกเทาน้ัน  เพราะฉะนัน้ 

“ความงาม” ของโครงการน้ีจึงอยูที่ “ความสําเร็จของคนที่ลงมือทํา” เราหวังวาเด็กจะไดรับการพัฒนาและ

ไดรับการปลูกฝงสํานึกความเปนพลเมืองจากกระบวนการน้ี

สิ่งที่เปน “ความงาม” อีกอยางหนึ่งคือ การที่คนในจังหวัดรูวาเด็กๆ เหลานี้คือกําลังสําคัญของจังหวัด 

เมื่อสงขลาฟอรั่มขอใหผูหลักผูใหญเขามาเปนกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเปนพี่เลี้ยง จึงไมมีใครปฏิเสธ เปรียบได

วางานของเด็กได “รอยรัด” ผูคนในจังหวัดสงขลาที่ไมเคยทํางานรวมกันใหมาทํางานรวมกันได นี่คือส่ิงที่

โครงการทําไวใหกับเมืองสงขลา 

และ “ความงามสดุทาย” คอื เจาหนาทีข่องสงขลาฟอรัม่เองทีท่าํงานพฒันาเยาวชน จงัหวดัสงขลาตอง

มองเห็นวาเขาเหลานี้คือ “พลเมือง” ที่มีความสําคัญ พวกเขาคือ change agent ของจังหวัดเรื่องการพัฒนา

เยาวชน เพราะพวกเขามีทักษะการทํางานกับเยาวชน และทักษะการเปน “Coach” ซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญใน

ศตวรรษที่ 21 เปนการออกแบบการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากการลงมือทํา ใหคําปรึกษาเมื่อเขา

มีปญหา หากเด็กหมดกําลังใจก็สามารถปลุกปลอบจิตใจเขาใหกลับมาฮึกเหมิไดอีกครั้ง รวมทั้งเกื้อหนุนใหเขา

เขาไปเรยีนรูชมุชน พดูแบบนีด้เูหมอืนงาย...แตทาํยาก แตเจาหนาท่ีของสงขลาฟอรัม่ทาํไดและทาํเปน  ทีส่าํคญั

คือเม่ือเด็กผานประสบการณก็รูจักถอดบทเรียน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูสิ่งที่ตัวเองทํา สิ่งนี้ถือเปนทักษะสําคัญที่ 

Coach ตองมี ซึ่งที่ผานมา “กระบวนการถอดบทเรียน” นี้ถูกละเลยมาก การทํางานทุกอยางตองใหเด็กได

ยอนคิดวาตัวเองทําอะไรมา ไดเห็นและไดเรียนรูอะไร นี่คือการเติบโตจากภายในซึ่งสําคัญมาก ทั้งหมดนี้

เจาหนาที่สงขลาฟอร่ัมทุกคนลวนมีทักษะในเร่ืองเหลานี้เปนอยางดี ฉะน้ันจังหวัดสงขลาตองถือวาคนเหลานี้

เปนพลเมืองที่มีความสําคัญของจังหวัด 

ปยาภรณ มัณฑะจิตร

ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 
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6  โครงการรู้รักถ่ินเกิดเปิดประวัติศาสตร์ดอนขี้เหล็ก
7  โครงการส่ือเล็กๆ ของเด็กสงขลา
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12  โครงการศูนย์สามวัย
13  โครงการหมอน้อย
14  โครงการ Hero Herb
15  โครงการห้องน้ําในฝัน
16  โครงการพลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสมิหลา
17  โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน
18  โครงการคืนคลองสําโรงสู่ชุมชน
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โครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลา
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“เติมความรักให้คนได้กลับมาบนชีวิตดีงาม
ให้เมืองได้กลับมางดมางามแบบสงขลา

ปลุกสํานึกในคนว่าอย่าอยู่เฉยจนเมืองมืดมน
จงจุดศรัทธาและส่องแสงตนออกมา”
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หาดเพื่อชีวิต...
หาดของชีวิต

“ด้วย “พลัง” อันเหลือล้นของเยาวชน
Beach for life ได้ “สร้างการเปล่ียนแปลง”

ที่กัดเซาะเข้าไปในหัวใจของคนสงขลา
ให้หันมาใส่ใจและสนใจความเป็นไป

ของหาดสมิหลา”
“เราไมอยากทิ้งประเด็นที่เปนเรื่องใหญของเมืองสงขลา และพวกเราอุตสาห

ทําขึ้นมาแลว เหมือนกับวาเราสรางบันไดมาแลว แลวทําไมเราถึงจะไมเดินตอ...”

คอืคาํพดูทีน่องๆ เยาวชนกลุม Beach for Life สรุปถึงทีม่าทีไ่ปของการทาํโครงการ

นี้ตอเปนปที่ 2

กอปรกับ “อุดมการณ” ของแกนนําทุกคนท่ีตางเห็นพองตองกันวา “ถาทําอะไร

ไมดี เราจะไมยอมหยุด เราอยากแกตัว อยากแกมือ และตองทําใหดีกวาเดิม” 

จึงกลายเปน “แรงผลักดัน” ใหแกนนําทุกคนมุงมั่นตั้งใจทํางานในปที่ 2 อยางเต็มที่ 

โดยนํา “บทเรียน” จากปที่ 1 ที่ยังจับหลัก จับทางไมถูก ไมวาจะเปนเรื่ององคความรู 

การสื่อสาร และการสรางการมีสวนรวม ที่พวกเขาทุกคนคิดตรงกันวา “ยังไมเกิดผลเชิง

ประจักษ” ที่ชัดเจน  

เมื่อคิดที่จะทํา...และตองทําใหดีกวาเดิม...

 

กลุ่ม Beach for Life
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เมื่อฝันไกล...ก็ต้องไปให้ถึง
ภาพการพังทลายของหาดสมิหลา หลายคนที่ไดพบเห็นอาจจะรูสึกแต

ไมสามารถเขาไปจัดการแกไขปญหาได แตในวันนี้กลับมีเยาวชนกลุมหน่ึงเขามา

รวม “ปกปอง” หาดสมิหลาเพื่อใหหาดแหงนี้อยูคูกับคนสงขลาตลอดไป...

การรวมตัวกันในนามกลุม Beach for Life ของนองๆ โรงเรียน

มหาวชริาวธุ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลาเม่ือปทีแ่ลวท่ีสรางผลสะเทอืนในเชงิ

สรางการรับรู และความตระหนกัของเยาวชนตอความเปลีย่นแปลงของหาด

สมิหลา ทําใหได “แกนนําเยาวชน” สวนหน่ึงเขามารวมขับเคล่ือนงานอยาง

คึกคักและมีพลัง เพ่ือ “สานตอ” งานท่ีพวกเขาสรางฐานไวใหเกิดผลเชิงประจักษ 

การทาํโครงการปที ่2 ทมีงานท้ังหมดปกธงอยูทีก่ารประกาศ “ขอตกลง” หรอื 

“กตกิาทางสงัคม” หรอืท่ีเรยีกวา “ธรรมนูญพทิกัษหาดสมหิลา ฉบบัที ่1” ซึง่

เปนบันไดขั้นแรกของการ “ทวงคืน” หาดสมิหลาใหกลับมาเหมือนเดิม

“เปาหมายปลายทางของเราคือใหหาดสมิหลาต้ังแตเกาเสงไปจนถึง

แหลมสนกลับมาเหมือนเม่ือ 30 ปกอน” อภิศักดิ์ ทัศนี - น้ํานิ่ง ประกาศ

เจตนารมณของกลุมที่ยังคงชัดเจนอยูเสมอ

ถามวาอะไรคือ “สิ่งเรา” ใหน้ํานิ่งสนใจและกัดไมปลอยกับประเด็นหาด 

น้ํานิ่งบอกวา เปนเพราะคนรอบตัวเขา 2 คนที่ทําเร่ืองการปกปองหาดและปาสน 

คนแรกคือลุงของเขาเองซ่ึงทําเร่ืองธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตําบลชะแล ซึ่งเปน

“เป้าหมายของ 
Beach for Life
คือ การประกาศใช้ 
“ธรรมนูญหาด” 
เพราะการลงนาม
ในธรรมนูญหาด
จะนําไปสู่การ
“ต่อรอง” กับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งอาจนําไปสู่
การรื้อถอน
โครงสร้างแข็ง
ได้ในที่สุด”
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ธรรมนูญชุมชนฉบับแรกของประเทศไทย แตพอประกาศใชธรรมนูญได 2 เดือน

ลุงก็ถูกยิงตาย ตอมาลุงพีระ ตันติเศรณี ก็โดนยิงอีก ตอนนั้นคิดวาทําไมคนดีถึง

ไมมทีีย่นืในสังคม (เราไมไดหมายความวาเขาดีไปหมดนะ แตสวนท่ีดขีองเขา

คือเขาทําประโยชนใหกับคนอื่น) ทําไมคนที่ทําเรื่องดีๆ ตองโดนยิงตาย

หมดเลย ก็คิดวา “เราจะยอมเปนคนดีคนหน่ึง ถาโดนยิงตาย ก็จะตายเพราะ

ความดีนี่แหละ”

เมือ่ฝนและความตัง้ใจดทีีค่ดิทาํตอบานเกดิเมอืงนอนมาบรรจบกนั และเพือ่

ใหฝนที่คิดไวสําเร็จ นองๆ กลุม Beach for Life  เริ่มไตบันไดสูความฝนดวย การ

แตกรายละเอยีดภาพใหญของความฝนออกเปนฝนเลก็ๆ  คลาย “จิก๊ซอว”  เพือ่

ใหทุกคนสามารถดีใจไดหลายๆ ครั้ง ดังนั้นในโครงการปที่ 2 เปาหมายของ 

Beach for Life คือ การประกาศใช “ธรรมนูญหาด” เพราะการลงนามใน

ธรรมนญูหาดครัง้นีจ้ะนาํไปสูการ “ตอรอง” กบัหนวยงานตางๆ ซึง่อาจนาํไป

สูการรื้อถอนโครงสรางแข็งไดในที่สุด

ดงันัน้บทบาทของทีมงานในป 2 จงึถกูแบงออกเปน 2 สวนคือ บทบาท

ในชมรม และบทบาทในเครือขาย 

สําหรับบทบาทในชมรมมีทีมเลขาซึ่งประกอบดวยชลธาร พุมเพ็ง - มด  

สวนอลิสา บินดูสะ - ฝน กับภัฏฏินี คงประดิษฐ - เนสท  ดูแลงานดานการ

ออกแบบ ควบกับฝายสถานที่ ขณะท่ีธณากร สีดํา - ขลุย ทํางานบริการ ดูแล

เร่ืองอาหารเครื่องดื่ม สําหรับพรรษวุฒิ รัตนกาญจน - เอ ซึ่งปนี้รับบทบาท

ประธาน ดูแลภาพรวมของงานและประสานงานกับนํ้านิ่งซ่ึงผันตัวเองมาเปน

ที่ปรึกษาวาตองการใหรูปแบบเวทีเครือขายแตละที่ออกมาอยางไร สวนชนินทร  

วงษบุดดา - เอฟ ถูกมอบหมายใหแตงกลอนมโนราห เชนเดียวกับลักษณา 

แสงทองสวัสดิ์ - อิ๋ง เปนกําลังเสริมชวยทุกฝาย 

สวนการทํางานในเครือขาย เพื่อความเทาเทียมจะแบงใหทุกคนเปน

แกนหลักในการประสานงานกับเพ่ือนๆ แกนนําท้ัง 9 สถาบัน1 โดยใชการ

จัดคาย “เยาวชนพลเมืองปกปองหาดสมิหลา” เปน “เครื่องมือ” หลอมรวม

แกนนําจากสถาบันตางๆ ใหมีเปาหมายเดียวกัน น่ันคือการนําไปสู “ขอตกลงรวม” 

ในการขับเคล่ือนเวทีระดมความคิดเห็นของเยาวชนแตละสถาบัน เพ่ือ “เปดโอกาส” 

ใหเยาวชนไดแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการปกปองพื้นที่หาดสมิหลา

1 มหาวิทยาลัยทักษิณ, ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา, โรงเรียนมหาวชิราวุธ, 
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก), มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) โรงเรียนวรนารีเฉลิม, โรงเรียนแจงวิทยา และโรงเรียนวชิรานุกูล
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ท้ังน้ีการทํางานจะแบงออกเปน 2 สวนคือ แกนนํากลุมสถาบันการศึกษา

จะเปนเจาภาพในการจดัเวทรีะดมความคดิเหน็ขึน้ในสถาบนัของตนเอง โดย

มแีกนนําจาก Beach for Life ทาํหนาทีใ่หความรูและใหคาํแนะนาํแกเพือ่นๆ 

เครือขายแตละสถาบัน โดยรูปแบบในการจัดเวทีเครือขาย ตองมีองคประกอบ

ของกิจกรรม คือ 1.ใหความรูเร่ืองธรรมนูญ 2.ใหความรูเรื่องหาด 3.เปดเวที

รับฟงความคิดเห็น 4.ทํากิจกรรมท่ีแสดงออกเชิงสัญลักษณ เชน นั่งสมาธิริมหาด 

เปนกิจกรรมเล็กๆ ที่แสดงออกวาไมตองการโครงสรางแข็ง ซึ่งกิจกรรมสุดทายนี้

จะเปนการออกแบบรวมกันของผูเขารวมเวทีแตละสถาบัน โดยตั้งเปาหมายไววา 

นาจะมีเด็กและเยาวชนเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็นประมาณ 10,000 คน

เดินหน้าให้ความรู้....เก็บข้อมูล
น้าํนิง่เลาวา การตอสูเพือ่ทวงคืนหาดผืนสดุทายของคนสงขลา  กลุม Beach  

for  Life ดําเนินงานอยางเอาจริงเอาจังมาต้ังแตป พ.ศ. 2555 เริ่มตนจากเขารวม

ศกึษาและทําความเขาใจระบบนิเวศหาดสมิหลากับสงขลาฟอร่ัม  เขารวมโครงการ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: กรณีการใชประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ 

โดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมเปนอาสาสมัคร

วัดแนวหาดเพื่อศึกษาเรื่องการเติมทรายกับเทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมสราง

ความรูความเขาใจเรื่องระบบนิเวศใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชนเกาเสง ฯลฯ 

ตอมาเม่ือกลุม Beach for Life มีโอกาสไดศึกษารูปแบบการจัดทําธรรมนูญชุมชน 

ที่ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงนํามาสูแนวคิดในการจัดทํา 

“ธรรมนูญอนุรักษหาดสมิหลาอยางยั่งยืน” ตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา

มีเพ่ือนๆ เขารวมเปนเครือขายแลว 9 สถาบัน มีผูใหญท่ีเปนนักกฎหมาย นักวิชาการ 

ครู อาจารย NGO นักการเมืองทองถ่ิน แมคา ชาวประมง นักธุรกิจ ประชาชนท่ัวไป

พรอมดวยพลพรรคกลุมเยาวชนในเครือขายโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

เขามาเปนแนวรวมอยางตอเนื่อง  

น้าํนิง่บอกอีกวา สาํหรับการขับเคล่ือนงานของพลเมืองเยาวชนกลุม Beach  

for Life ปนี้เริ่มตนขึ้นดวยการเดินสายชักชวนเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษาจาก

หลากหลายสถาบนัใหมาเรียนรูและทาํความเขาใจกบัสภาพปญหาการพงัทลาย

ของหาดสมิหลา เพราะเช่ือมั่นในพลัง “การพูดคุยแบบมีสวนรวม” พวกเขาจึง

เริ่มต้ังวงคุยกับเพ่ือนตางสถาบัน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจัดทําเปน ธรรมนูญ

เยาวชนอนุรกัษหาดสมิหลาอยางย่ังยนื  ซึง่ทีมงานและเครือขายเยาวชนใชเวลา

วางหลังจากการเรียน “ตั้งวง” พูดคุยกันไมต่ํากวา 50 คร้ังในการเตรียมงานและ

จัดทําธรรมนูญฯ พวกเขาใชทุกสรรพกําลังเพื่อ “ขับเคลื่อน” งานนี้ แมจะเหนื่อย

จะหนัก แตคนที่ไดบทเรียนสําคัญจากเวทีนี้คือเหลานักเคล่ือนไหวตัวนอยๆ 

นั่นเอง 

“พวกเขาใช้ทุก
สรรพกําลังเพื่อ
“ขับเคลื่อน” งานนี้ 
แม้จะเหนื่อยจะหนัก
แต่คนที่ได้บทเรียน
สําคัญจากเวทีนี้คือ
เหล่านักเคลื่อนไหว
ตัวน้อย ๆ นั่นเอง”
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ฝนบอกวา เธอไดเรียนรูเร่ืองการจัดการอารมณ

ตนเองจากประสบการณตรงวา เมื่อเปดเวทีรับฟง

ความคิดเห็น ผูจัดตองมีใจที่เปดกวางเพื่อรับฟงให

มากที่สุด

“โดนตั้งแตเวทีแรกเลย ฝนเสนอความคิดเห็น 

แลวมีคนคาน ฝนก็เถียง แลวพวกนี้ก็ชวยรุมจนเวทีปวน 

เกอืบลม” ฝนเลาถึงบทเรียนสําคัญที่พบเจอกับตัว

เวทีที่ 2 จัดรวมกับแกนนําจากโรงเรียนเทศบาล 5  

ทีม Beach for Life นําบทเรียนจากการทํางานใน

เวทแีรกมาปรบัปรงุกระบวนการ โดยปรบัจากการเดิน

เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริง เปนการบรรยายในหอง แตมี

เยาวชนเขารวมเพียง 9 คน แกนนําทั้งหมดรูสึกทอที่

ทุกอยางไมเปนไปตามที่หวังไว แมคนจะนอยแตการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณโดยการน่ังสมาธิบนกระสอบทราย

ริมชายหาดก็สามารถสรางจุดสนใจใหกับผูท่ีผานไปผานมา

ไดเปนอยางดี

จากเวทีท่ี 2, 3 และ 4 ไปจนกระท่ังเวทีท่ี 9 การจัด

กิจกรรมจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามกลุมเปาหมาย

ในแตละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเวทีสุดทายท่ีมหาวิทยาลัย

ทกัษิณ เปนเวทีทีท่มีงานรูสกึสนกุมากท่ีสดุ เพราะพ่ึง

ไดความรูจากการอบรมคาย Young Film ซึ่งจัดโดย

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ที่ใชเกมไพมาสรางกระบวนการเรียนรูเชิง

สมมติบทบาท ใหคนท่ีจบัไดไพใบใดตองสวมบทบาท

เปนคนในไพนั้น จึงนํามาประยุกตใชในการระดม

ความคิดเหน็ โดยใหผูเขารวมจบัไพ เชน นกัการเมอืง 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักธุรกิจ ฯลฯ 

แลวสมมุติวาถาตนเองเปนคนในไพจะมีการปกปอง

หาดสมหิลาอยางไร ทาํใหการระดมความเห็นเปนไป

ดวยความสนุกสนานและไดแนวคิดใหมๆ ทําให

ทีมงานรูสึกวาเปนเวทีที่สมบูรณแบบที่สุด
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จากข้อมูล...สู่ธรรมนูญหาด
กอนท่ีจะยกรางธรรมนูญฯ ตามท่ีต้ังใจไว ทีมงานพากันไปเรียนรูดูงาน

เร่ืองกระบวนการยกรางธรรมนญูของชมุชนทีต่าํบลชะแล ซึง่เปนแหงแรกทีท่าํ

ธรรมนูญชมุชน โดยทีส่มาชิกในชุมชนเขาใจอยางลกึซึง้ เพราะเขียนข้ึนมาจาก

วิถีชีวิตของเขา ใชภาษาที่เขาใจงาย และที่สําคัญคือสามารถปฏิบัติไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งทีมงานพากันไปทดสอบความเขาใจของชาวบานดวยการ

ลงพืน้ทีพ่ดูคุยกบัชาวบาน พบวาทกุคนตางมคีวามเขาใจในธรรมนูญของชุมชน

เปนอยางดี

“สิ่งที่ทําใหเราเช่ือวาเขาเขาใจจริงๆ เพราะเราลงพื้นที่ถามทุกคน เชน แมคา

ขายไกยาง ปลายาง เขาก็รู เพราะเขาเปนคนที่เสนอเอง เชน ใหงดเหลาบุหรี่และ

รักษาศีลอยางนอยหนึ่งขอ ซึ่งทุกคนทําได เพราะเริ่มจากตนเองกอน” ฝนเลาถึง

ส่ิงท่ีไดเรียนรูซ่ึงกลายเปน “หัวใจ” สําคัญของธรรมนูญพิทักษหาดสมิหลา ฉบับท่ี 1 

หลังกลับจากศึกษาดูงานที่ตําบลชะแล ทีมงานไดนําขอมูลที่ไดจากเวที

ระดมความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนท้ัง 9 สถาบันมาทบทวนพบวา การจัดเวที

แตละครั้งมีจํานวนผูเขารวมเวทีมากบางนอยบาง แตรวมแลวคงไมถึง 10,000 คน

ตามเปาหมายที่ตั้งไว จึงหาวิธีรวบรวมความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนในสงขลา

ผานการใชแบบสอบถาม ซึ่งในเบื้องตนแจกจายไปยังแกนนําของแตละสถาบัน 

สวนที่เหลือทีม Beach for Life จะดําเนินการรวบรวมเพ่ิมเติม 

“ออกแบบสอบถามแบงเปนหัวขอดังนี้  ชื่อ-สกุล และถามวาคุณคิดวาปญหา

การกัดเซาะชายฝงเกิดจากอะไร ในแบบสอบถามจะมี 2 หนา หนาแรกเปนการให

ความรูและขอเท็จจริง สวนหนาที่สองเปนคําถามคือ 1.การกัดเซาะชายฝงเกิดจาก

อะไร 2.ในฐานะพลเมอืงคณุคิดวาจะชวยปกปองหาดสมหิลาอยางไร ตามขอเทจ็จรงิ

ที่คุณไดเรียนรูมา”

ผลจากการสํารวจพลเมืองเด็กและเยาวชนในสงขลาพบวามีจํานวนสูงถึง 

24,000 คน ทีมงานจึงกระจายแบบสอบถามไปยังเด็กสงขลา 9 สถาบัน เพื่อใหได

ความเห็นมากที่สุด ซึ่งผลจากแบบสอบถามพบขอมูลมีหลากหลายรูปแบบมาก 

ทีมงานจึงตองจัดการขอมูลใหม โดยดึงประเด็นหลักจากแบบสอบถาม แยกตาม

รายโรงเรยีนทีม่แีกนนาํรบัผดิชอบ และใช mind map สรุปประเดน็หลกั ประเดน็รอง

“เมือ่ไดประเด็นก็นาํมาแบงหมวดหมูออกเปน 2 กลุม คอื กลุมทีเ่ขาหมวดหมู

แลว กับกลุมที่ตองคัดออก ทุกคนจึงตองเขามาชวยเช็ควา ขอเสนอแตละประเด็นท่ี

แตละสถาบันการศึกษาเสนอมีอะไรบาง จากน้ันจึงแบงเปนหมวดหมูเพื่อนํามาใช

เปนหัวขอคราวๆ สาํหรบัใชยกรางเปนธรรมนญูหาด” เนสทเลาถึงกระบวนการจัดการ

ขอมูลของทีม

“ทีมงานพากัน
ไปเรียนรู้ดูงานเรื่อง
กระบวนการยกร่าง
ธรรมนูญของชุมชน
ที่ตําบลชะแล้ 
ซึ่งเป็นแห่งแรกที่
ทําธรรมนูญชุมชน 
โดยที่สมาชิกใน
ชุมชนเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึง เพราะเขียน
ขึ้นมาจากวิถีชีวิต
ของเขาเอง ใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย และ
ที่สําคัญคือสามารถ
ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจําวัน”
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เมือ่ไดตนรางทีท่าํรวมกนัแลวทมีงานยังชวยกนัขมวด ขดัเกลา เนือ้หา

จาก 11 หมวดในคร้ังแรก ใหกระชับจนเหลือ 5 หมวด โดยมีฝนรับไมตอ

นํามาขัดเกลาในรอบสุดทาย กอนสงใหผูทรงคุณวุฒิหลายทานพิจารณา

ใหความเห็น ประกอบดวยนาเมธา บุญยประวิตร ผูอํานวยการสํานักธรรมนูญ

สุขภาพตําบลชะแล ปาหนู - พรรณิภา โสตถิพันธุ ผูอํานวยการสงขลาฟอรั่ม 

พี่บอย - สมศักดิ์ ชูชวยคํา นักวิชาการสงขลาฟอร่ัมซึ่งเปนพี่เลี้ยงโครงการฯ 

ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พร้ิง นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คุณสุมนา 

จงรุงโรจน ผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตร  รศ.ดร.สมบูรณ พรพิเนตพงศ นักวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจารยอารยา สุขสม นักวิชาการดานนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คุณนิพนธ ภิญโญ อัยการอาวุโส และคุณสมศักดิ์ 

ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา

ธรรมนูญหาด...พลังร่วมของเด็กรักหาด
และเมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2557 เครือขายเยาวชนและผูใหญไดแสดงพลัง

คร้ังสําคัญรวมกันผานกิจกรรม แลเล แลหาด The World Beach Day ครั้งที่ 4 

ที่กลุม Beach for Life และเพื่อนจัดขึ้น ในงานวันดังกลาวมีการเดินขบวนของ

นกัเรยีน นสิติ นกัศึกษาเพือ่แสดงพลงัปกปองหาดสมหิลา การเซน็สญัญาขอตกลง

ความรวมมือ หรือ MOU เพื่อใชในการขับเคลื่อนธรรมนูญหาดระหวางเยาวชน

กบัเทศบาลนครสงขลา และพธิปีระกาศใชธรรมนญูหาดซึง่มปีระชาชนและเยาวชน

จํานวนมากรวมเปนสักขีพยาน  
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วันนี้จึงกลายเปนกาวยางท่ีสําคัญของนักอนุรักษตัวนอย โดยสาระสําคัญ

ที่ระบุไวในธรรมนูญฉบับนี้ เชน เยาวชนมีสิทธิและหนาที่ในการรวมกําหนดเขต

พืน้ทีอ่นรุกัษหาดสมหิลา บทบาทหนาทีข่องเยาวชนตอการดแูลหาดสมหิลา และ

สิทธิหนาที่ในการกําหนดและติดตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการฟนฟูอนุรักษ

หาดสมิหลา เปนตน ซึ่งจะดําเนินการโดย “สภาพลเมืองเยาวชน” ที่จัดตั้งข้ึน

ตามธรรมนูญฉบับนี้ 

 น้ํานิ่งและฝนบอกวา ธรรมนูญฉบับนี้ระบุไววาใหมีการจัดตั้งสภาพลเมือง

เยาวชนข้ึนเพือ่บรหิารจัดการและขับเคลือ่นงาน โดยสมาชิกคอืตวัแทนจากสถาบัน

การศึกษาทั้ง 9 สถาบันๆ ละ 3 - 5 คน รวมท้ังผูใหญจากหนวยงานตางๆ เขามา

เปนท่ีปรึกษา ซึ่งขอดีของการมีเพ่ือนสมาชิกจากตางสถาบันจะทําใหพวกเขา

สามารถนําแนวทางที่ไดจากการประชุมไปสรางความรูความเขาใจและประสาน

ใหเกิดการขับเคลื่อนในสถาบันที่แตละคนสังกัดอยูตอไป 

“การตัดสินใจของสภาพลเมืองฯ จะไมใชวิธีการใสสูทยกมือแบบ

พวกมากลากไป เพราะเรื่องหาดเปนเรื่องละเอียดออน การยกมือบน

ฐานความรูที่ไมเพียงพอ ที่ผานมาไดทําลายหาดมามากแลว ถึงเวลาแลวที่

เราจะมีพื้นที่ที่มีเวลามากพอใหทุกคนไดแสดงเหตุผลของตนเองอยางพินิจ

ไตรตรอง ใหสภาพลเมอืงเยาวชนเปนพืน้ทีท่ีค่นสงขลาไดใชวจิารณญาณและ

สามัญสํานึกในการกําหนดอนาคตของหาดสมิหลารวมกัน”  

“เหมอืนยกภเูขาออกจากอกนอยๆ” ทมีงานบอกดวยความปล้ืมปต ิแมวา

การเตรียมงานแลเล แลหาดที่เพ่ิงจบไปจะเปนภารกิจท่ีเหน็ดเหน่ือยแสนสาหัส 

เพราะตองทําเองท้ังเวที นิทรรศการ การแสดง การจัดขบวน การตกแตงสถานท่ี 

การออกแบบงาน ออกแบบอุปกรณตางๆ งานใหญเสร็จสิ้นลงอยางสวยงาม 

แตทมีงานเร่ิมการขบัเคลือ่น “สภาพลเมืองเยาวชนสงขลา” ซึง่เปนขอเสนอจาก

เวทีระดมความคิดเห็น และแบบสอบถาม โดยคาดหวังตอไปวา ทําอยางไรให

เด็กและเยาวชน 9 สถาบัน หรือเด็กสงขลารูสึกวา ธรรมนูญนี้มีความศักดิ์สิทธิ์  

ซึ่งเอบอกวา จะมีวิธีสงตอการขับเคลื่อนธรรมนูญอยางไร เราไมหวังวาคนจะ

ทําตามทุกขอ แตอยากใหคนมีสวนรวมไดรูเห็นในส่ิงที่เราทํา ไมใชกลุมเรา

กลุมเดียว

“การขบัเคลือ่นธรรมนญู ในความคดิฝนอยากใหเหมอืนกบัมสีภา ทีม่สีมาชกิ

ทั้ง 9 สถาบัน หมุนเวียนกันไปทํางาน รวมท้ังอยากใหสถาบันรับบางขอ (จาก 

5 หมวด 22 ขอ) ไปขบัเคล่ือนในสถาบัน สิง่ทีย่อมไมไดคอื ทกุอยางจบท่ีธรรมนูญ” 

ฝนกลาวเสริมอยางจริงจัง

แตทุกคนก็ไดรับขาวดีจากทานนายกเทศมนตรีนครสงขลา ที่อนุญาตให

ทีมงานใชอาคารบริเวณปาแหลมสนออนเปนท่ีทําการ ความรูสึกตื่นเตนดีใจจึง

ปรากฏอยูบนใบหนาของสมาชิกทุกคน 

“ก่อนจะขับเคลื่อน
ธรรมนูญให้เยาวชน
สงขลาเข้าใจอย่าง
ลึกซ้ึง ทีมงาน Beach 
for life เองก็ต้อง
ทบทวนทําความเข้าใจ
เนื้อหาสาระใน
ธรรมนูญฯ ให้แม่นยํา
และลึกซ้ึงกว่านี้”
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กอนที่จะขับเคลื่อนธรรมนูญใหเพื่อนๆ เยาวชนสงขลาเขาใจอยางลึกซึ้ง 

ทีมงาน Beach for Life เองก็ตองทบทวนทําความเขาใจเนื้อหาสาระใน

ธรรมนูญฯ ใหแมนยํา แผนงานระยะใกลของทีมคือ การกลับไปซึมซับรับ

บรรยากาศที่ตําบลชะแลอีกครั้งเพื่อทําความเขาใจกับธรรมนูญใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

พรอมทั้งทบทวนการทํางานในปที่ผานมา กบัเปาหมายที่จะกาวตอไป 

“ไมงั้นถาเราสองคนไมอยู (ฝนกับน้ํานิ่ง) แลวนองไมเขาใจธรรมนูญจริงๆ 

เดี๋ยวมันก็ตาย” ฝนบอกถึงจุดออนของทีมที่ตองเรงปรับปรุง

เติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมหาด
การเติบโตไปพรอมๆ กับงานที่ทําเปนสิ่งที่แกนนําทุกคนสัมผัสได เพราะกลุม 

Beach for Life มักจะจัดใหเพื่อนรวมทีมไดพูดคุย ประเมิน และสรุปบทเรียน

จากการทํางานอยางสมํ่าเสมอ จนสามารถแปลงประสบการณจริงมาสูการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองไดอยางเดนชัด   

และเมื่อใหแตละคนมองตนเองวาเปลี่ยนแปลงอยางไร ขลุยผูซึ่งชื่นชอบงาน

บริการผูอ่ืนอยางสุดจิตสุดใจบอกวา เขามีความสุขท่ีไดทํางานกับเพ่ือนๆ รูสึกวา 

ทํากิจกรรมแลวทําใหตนเองขยันขึ้นในทุกๆ ดาน สงผลใหการเรียนดีขึ้นตาม

ไปดวย เพราะตองต้ังใจเรียนในหอง เพ่ือที่จะไดเขาใจบทเรียน แลวเวลา

นอกหองเรียนจะไดทํากิจกรรมไดเต็มที่

สวนเอฟบอกวา เขากระตือรือรนมากข้ึน ทํางานตองเปะ เพราะไมอยากโดน

พี่ๆ วา ในดานการเรียนแลวเอฟใชเทคนิคเดียวกับขลุย คือ ตั้งใจเรียนในหอง

“การทํางานนี้ทําให้เรียนรู้ที่จะใส่ใจ
เพ่ือนร่วมงาน เมื่อทํางานหรือหน้าที่
ของตนเองเสร็จแล้ว ก็จะหันมาดูเพ่ือน
ว่าทํางานเสร็จหรือยัง ถ้าไม่เสร็จก็จะ
เข้าไปช่วย  เพราะทุกคนที่มาทํางานนี้
ล้วนมีจิตใจเดียวกัน นั่นคือ “จิตใจของ
เยาวชนที่อยากจะปกป้องหาดสมิหลา” 
ด้วยกันทั้งสิ้น”
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เนสทเลาวา เธอพัฒนาทักษะการพูดไดดีมากข้ึน โดยเฉพาะชวงหลังท่ีไดรับ

มอบหมายใหบรรยายชวยพี่น้ํานิ่ง โดยสวนตัวรูสึกวามีความรับผิดชอบมากขึ้น 

และไดเรียนรูงานหลายๆ อยาง มีความกลาแสดงออก กลาพูด กลาแสดง

ความคิดเห็นของตนเอง รูจักติดตอสื่อสารกับคนอื่นๆ ไดมากกวาเดิม และ

รูจกัรบัฟงผูอืน่ เพราะงานทีท่าํเปนการจดัเวทรีบัฟงความคดิเหน็จงึฝกใหเรา

เคารพในสิทธิ ความคิดเห็นผูอื่น รูจักวางแผนการทํางาน หากมีอะไรผิดแผน

เราก็ตองรูจักปรับแผนใหเขากับสถานการณที่เกิดข้ึน และทุกคร้ังท่ีทํางานเสร็จ

จะหาขอผิดพลาดเพื่อแกไขในการทํางานครั้งตอไป 

“ความเปลี่ยนแปลงคือ พัฒนาทักษะที่เปนประโยชนกับตัวเองมากคือ 

การจัดการเวลา จากเดิมที่ไมคอยแบงเวลา เอางานหลายๆ อยางมาทํามั่ว

กันไปหมด แตตอนนี้จัดการเวลาไดดีขึ้น” อิงคเลาถึงความเปลี่ยนแปลงของ

ตนเอง 

ขณะทีม่ดบอกวา การทาํงานในคร้ังนีท้าํใหเธอมคีวามรอบคอบมากข้ึน 

โดยสวนตวัจะเปนคนทีท่าํงานเรว็ แตมกัจะขาดความรอบคอบ เมือ่ทาํงานนีท้าํให

เธอรอบคอบข้ึน และใสใจในการทํางาน แนนอนวาการทํางานในปนีเ้ราตองทํางาน

กับเพ่ือนตางสถาบัน ความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือน 

ทําใหเธอเรียนรูที่จะใสใจเพื่อนรวมงาน เมื่อทํางานในหนาที่ของตนเองเสร็จแลว 

ก็จะหันมาดูเพื่อนวาทํางานเสร็จหรือยัง ถาไมเสร็จก็จะเขาไปชวย เพราะทุกคน

ที่มาทํางานนี้ลวนเปนคนที่มีจิตใจเดียวกันน่ันคือ “จิตใจของเยาวชนที่อยากจะ

ปกปองหาดสมิหลา” ดวยกันท้ังส้ิน

มดทํางานฝายเลขานุการ ฉะนั้น “การจับใจความสําคัญ” จึงเปนส่ิงที่เธอ

ตองฝกฝนและพฒันาใหมคีวามชาํนาญเพิม่ขึน้ การพดูคยุกับเพือ่นๆ สถาบนัอ่ืน

เปนสิ่งท่ีทําใหเธอไดฝกทักษะการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกัน การท่ีเราจะ

ทํางานรวมกับเพื่อนๆ เราตองรูจักพูด รูจักวางตัว โดยเฉพาะการเขาหาผูใหญ 

มดเรียนรูวาการทํางานน้ีเราตองมีทาที วิธีการพูดคุย กิริยาตางๆ ที่เหมาะสม 

เพือ่เจรจาตอรองกับผูใหญใหเขารับฟงและทําตามคํารองขอของเรา และสุดทาย

สิ่งที่ไดเรียนรูคือ ไมควรตัดสินคนเพียงแคครั้งเดียวและมีอคติกับเขา เพราะ

อาจจะเปนการสรางทิฐิในใจเราได บางคร้ังที่เขาทําอยางน้ัน เขาอาจจะมี

เหตุผลสวนตัวก็ได ฉะน้ันเราตองเปดใจใหกวาง ยอมรับและทําความเขาใจ

เพื่อนที่รวมทํางานกับเรา 

สวนเอที่รับบทหนักที่สุดในปนี้ เพราะรับหนาที่ตอจากพี่น้ํานิ่ง เอบอกวา 

ที่ผานมาเขาไดเรียนรูการทํางานหลายรูปแบบ ทําใหทํางานไดหลายอยาง 

สามารถพัฒนาขอบกพรองของตนเอง ไมใหเปนจุดออนของทีม รูจักรับผิดชอบ  
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“ได้เรียนรู้การทํางานหลายรูปแบบ ทําให้สามารถ
ทํางานได้หลายอย่าง สามารถพัฒนาข้อบกพร่อง
ของตนเอง ไม่ให้เป็นจุดอ่อนของทีม รู้จักรับผิดชอบ
คิดรอบคอบมากขึ้น  รู้จักรับฟังและยอมรับความคิด
ของผู้อื่นมากขึ้น ไม่ถือทิฐิ กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ”
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รอบคอบมากข้ึน รูจักรับฟงและยอมรับความคิดของผูอื่นมากข้ึน ไมถือทิฐิ 

กระตือรือรนที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูเสมอ

ความเปล่ียนแปลงของเอเริม่จากการเปลีย่นความเชือ่เรือ่งโครงสรางแขง็

ท่ีมีผลตอการกัดเซาะชายฝง จากท่ีไมเคยรับรูเร่ืองราวเหลาน้ีก็สนใจและเรียนรู

มากขึ้น รูสึกวาการทํางานเปนการทาทายตนเอง บางวันก็ทอ แตวาก็ยังทําอยู 

เพื่อนก็ดาไปดวยใหกําลังใจไปดวย แตเพื่อนๆ ก็ใหโอกาสเสมอ เปนความสุข

ที่ไดโอกาสจากเพ่ือนๆ นองๆ ในชมรม และไดคําแนะนําจากทุกคนในชมรม

เพื่อนๆ ในทีมเลาเสริมวา บางชมรมถามีคนพลาดแบบเอ 2 - 3 ครั้งเขาไมให

อยูแลว เขาไมใหโอกาสเลย แตสําหรับพวกเขารูสึกวา ถาเพื่อนทําผิดพลาดคือ

บทเรียน ถาเขาแกบทเรียนนี้ไดเทากับวาเขาเติบโตแลว

“ถาเราไมใหโอกาสเขาแลว อนาคตใครจะอยูทํางานกับเรา แลวถาเราไลเขา

ออกจากชมรมของเรา ชื่อเสียงเขาก็จะปนปไปเลย เขาจะไปอยูกับชมรมอ่ืนไมได 

ทาํใหรูสกึวาถาเราเอาเด็กทีม่ศีกัยภาพมาพัฒนา ชมรมเราก็จะเร่ิดหรู Perfect ผลงาน

ออกมาดี แลวเด็กที่แยๆ ละ ทําไมเราไมคิดทําใหเขาไดมีโอกาสพัฒนาขึ้นมาบาง”

เรียน..เล่น..ทํากิจกรรมได้...ไม่กวนกัน 
ดังนั้นสมาชิกของชมรม Beach for Life จึงเปนคนที่แคอยากอยูดวยกัน

เทานัน้ ไมตองเกง แตตองจรงิใจ และทาํงานจรงิโดยไมจาํกดัจาํนวน คนจะมาก

หรือนอยก็ได ไมมีการไลออก ไมคัดออก ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละคน  

ปจจุบันสมาชิกของชมรมเหลือ 18 คน หลังจากที่มีคนลาออก 3 คน เพราะ

ทางบานไมอยากใหทํากิจกรรม

แตสาํหรับสมาชิกท่ีคงอยู มทีัง้กลุมท่ีผูปกครองเห็นดวยท่ีทาํกิจกรรม และกลุม

ที่ผูปกครองไมใครจะเห็นดวยที่ลูกทํากิจกรรม เพราะความหวงใยลูกหลานท้ังเรื่อง

การเรยีนและอืน่ๆ อยางไรกต็ามทมีงานทกุคนยนืยนัวา การทาํกจิกรรมไมไดสงผล

ตอการเรียน หากมีการจัดการเวลาใหถูกตอง เด็กและเยาวชนที่ไมทํากิจกรรม

แลวอางวา ทาํใหการเรยีนเสยี ทมีงานตางสายหนาไมเห็นดวยกบัเหตผุลดังกลาว

“ทํากิจกรรมแล้วเกรดดีขึ้น เพราะ Active ตนเอง
มากขึ้น คิดเป็นระบบ จัดการอารมณ์ได้ดี

ยอมรับฟังเหตุผล และยอมรับความจริงได้ว่า
ตนเองพลาดหรือบกพร่องตรงไหน” 
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“อางวาไมมาทาํกจิกรรมเพราะไมมเีวลา เพราะทาํใหเกรดตกนัน้ไมจรงิเลย 

แตเปนเพราะเขาไมยอมรับตัวเองมากกวา” ฝนแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้ ซึ่งขลุย

สมทบวา “ขี้เกียจเองแลวมาอางวาทํากิจกรรมแลวเกรดตก” 

ขณะที่เอซึ่งเปนคนท่ีผานประสบการณการปรับตัวเรื่องการจัดการเวลา

เลาวา ชวงแรกท่ีทาํกิจกรรมยอมรับวา เกรดตก แตเราปรับตวัดวยการลองทบทวน

ตัวเองวา ที่เราทําเราไดเรียนรูอะไรบาง และเราสามารถปรับใชความรูบางอยาง

ในการทํางานชมรมไดอยางไร เชน เวลาชมรมจะทํางานจะมีการวางปฏิทนิงานวา 

เดือนนี้ทําอะไร เราก็นํามาปรับใชโดยวางปฏิทินของตัวเองวา จะสอบเมื่อไร 

จะสงงานเมื่อไร การเรียนเลยดีขึ้น

น้ํานิ่งเสริมวา ถาเราจัดปฏิทินตัวเองจะรูเลยวา เวลานอนจะนอยกวาเวลา

เลน Facebook แลวเวลานั่งพูดโมกับเพื่อนจะมากกวาเวลาทํากิจกรรมและเวลา

เรียนหนังสืออีก 

อยางไรก็ตาม ทีมงานยืนยันวา ตลอดเวลาที่ทํากิจกรรม Beach for Life 

ไมเคยเอาเวลาเรียนมาทํากิจกรรม เวลาเรียนทุกคนก็เรียนเต็มที่ เสารอาทิตยก็

เรียนพิเศษเหมือนเพื่อนๆ ทั่วไป ตอนเย็นวางๆ จึงคอยมาทํากิจกรรม หรือแม

กระทั่งวันหยุดก็จะถามกันกอนวา เพื่อนๆ สะดวกไหม แลวถามีเหตุการณสําคัญ

จริงๆ ที่ตองลาเรียน ทุกคนก็ตามการบาน ตามงานที่ครูสั่งเอง ซึ่งก็ยืนยันดวยผล

เชิงประจักษที่ทุกคนตางบอกวา “ทํากิจกรรมแลวเกรดดีขึ้น เพราะ Active 

ตนเองมากข้ึน คิดเปนระบบ จัดการอารมณไดดี ยอมรับฟงเหตุผล และ

ยอมรับความจริงไดวา ตนเองพลาด หรือบกพรองตรงไหน” 

เชื่อมร้อยและสานต่อ...งานเพ่ือคนรักหาด
การทาํงานทีม่คีวามสมัพนัธเปนฐาน “เชือ่มรอย” ระหวางพีก่บันอง ทาํให

การขับเคล่ือนงานของ Beach for Life ไมสะดุด เพราะในขณะท่ีจะส้ินสุดการ

ทําโครงการ ทุกคนกําลังจัดวางบทบาทใหมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เชน 

ปหนาขลุยจะขยับมาทํางานการเงิน เพ่ือฝกฝนความละเอียดรอบคอบ สวนมด

ยังคงฝกงานเอกสารใหเชี่ยวชาญย่ิงขึ้น ขณะท่ีเนสทถูกวางตัวใหเปนประธาน

คนใหม ซึง่เจาตวัก็ยอมรบัถาทุกคนมอบหมาย เธอกพ็รอมและตัง้ใจพฒันาตนเอง

ใหเปนวิทยากรที่เกงขึ้นเรื่อยๆ 

 สวนเอฟซ่ึงหลังจากสําแดงฤทธ์ิรายกลอนมโนราหใหเพื่อนๆ ไดตะลึงบน

เวทีแลเล แลหาดบอกวา อยากทํางานถอดเทปเพื่อฝกฝนทักษะดานการจัดการ

ขอมลู สาํหรับเอซึง่ผานประสบการณการเปนประธานในปนีบ้อกวา คงข้ึนมาเปน

ที่ปรึกษาใหกับนองๆ และฝกทําหนาที่ประชาสัมพันธใหเด็กและเยาวชนตอไป  
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สวนองิคแมจะยงัตัดสนิใจไมไดวาจะทาํอะไร แตเธอกย็นืยนัวาจะทาํงานกบั

ชมรมตอไป ขณะที่ตารบอกวาอยากแกมือในบทบาทของพิธีกร เพราะเชื่อมั่นวา

ตนเองยงัสามารถพฒันาไดอกี สวนน้าํนิง่และฝนซึง่กําลงัจะกาวสูรัว้มหาวทิยาลยั

จะยังคงขับเคลื่อนงานกับนองๆ ตอไป

“จริงๆ ตอนนี้ก็เควงเหมือนตอนตั้งหลักโครงการป 1 พอจะข้ึนป 2 ก็

ไมรูจะทําอะไรตอดี แตโชคดีท่ีเรามีธรรมนูญท่ีจะตองขับเคล่ือน จึงไมเควงมาก

เทาไร เดีย๋วตองมานัง่คดิรายละเอยีดกนัตอ แตมแีผนคราวๆ ไปถงึปที ่7 แลว 

คือ ป 1 สรางกระบวนการมีสวนรวมของคน ป 2 ทําเรื่องธรรมนูญฯ ป 3 - 4 

ขับเคลื่อนธรรมนูญใหได แตปที่ 3 จะเปนระดับพลเมืองเยาวชนกอน และ

จะทาํส่ิงทีเ่รยีกวา สภาพลเมืองเยาวชนสงขลาข้ึนมาใหได สวนปที ่4 จะสราง

การมีสวนรวมกับหนวยงาน ประชาชนที่มีสวนไดสวนเสียเรื่องหาด ป 5 ทํา

เรื่องการประเมินผลกระทบของธรรมนูญ ตอนน้ียังคิดคําไมออก แตไมใช 

HIA ซึ่งเปนการประเมินสุขภาพสังคม อาจเปน YIA ป 6 เปนการนําบทเรียน

จากการประเมินมาปรับปรุงแกไข โดยปนีอ้าจมีการทําธรรมนูญฉบับที ่2 สวน

ป 7 ก็ขับเคลื่อนธรรมนูญฉบับที่ 2 แตในปนี้พวกเราคาดหวังวาหาดสมิหลา

จะกลับมาเปนเหมือนเดิมแลว” น้ํานิ่งรายฝนสงทาย

ดวย “พลัง” อันเหลือลนของเยาวชน Beach for Life ได “สรางการ

เปลี่ยนแปลง” ที่กัดเซาะเขาไปในหัวใจของคนสงขลา ใหหันมาใสใจและสนใจ

ความเปนไปของหาดสมิหลา แมเปาหมายจะมคีวามคบืหนาไปทีละนอยในปแรก 

หรือเปนกาวกระโดดท่ียิ่งใหญในปที่ 2 

วนัน้ีหาดสมิหลาอาจจะยังไมสามารถกลับไปเหมือนเดิมเชนในอดีต... 

แตผลของการทํางานไดสรางใหวาท่ีนักอนุรักษเหลาน้ีเกิดการเรียนรู เกิดทักษะ

ทัง้เรือ่งการคดิวเิคราะห การจดัการตนเองทัง้ภายในและภายนอกตามภารกจิ

ของวัย มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นบนฐานของการเขาใจตนเอง เคารพผูอื่น 

การแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมผานโครงการที่ทําอยู สะทอน

จติสาํนกึความเปนพลเมืองทีพ่รอมจะขับเคล่ือนบานเมืองใหเจรญิบนวิถขีอง

ความสุข สงบ และงดงามตอไป
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โครงการพลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสมิหลา 
กลุ่ม Beach For life

สมาชิกประกอบดวย :
นายพุฒิพงศ เพชรรัตน 

นางสาวชลธาร พุมเพ็ง

นางสาวธิติสุดา เอี้ยวเหล็ก

นายพรรษวุฒิ รัตนกาญจน 

นายอนากร สีดํา

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูมณีนุช คุปกุลกานท
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ถึงตัวเล็ก...
ก็ใจใหญ่

“กลุ่มพลังปลิงเข้าใจดีว่า แค่การเดินรณรงค์คงไม่สามารถ
หวังผลให้คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกเรื่องการดูแลรักษา

ความสะอาดในระยะยาวได้ แค่คิดว่านี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่จะ
ช่วยให้คนในชุมชนหันมาสนใจโครงการนี้ขึ้นมาบ้างเท่านั้น”

ใครอยากทําโครงการบาง?

ครมูงคล ทองเปนไชย ครปูระจาํวชิาการงานพืน้ฐานอาชพี โรงเรยีนเทพา 

ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ถามขึน้หลงัจากแนะนาํใหนกัเรยีนรูจกั

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่เปนความรวมมือระหวางสงขลาฟอร่ัม

กับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

กลาวไดวา โรงเรียนเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เปนโรงเรียนหนึ่งที่

สนบัสนนุใหนกัเรยีนทาํกจิกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสวนรวมมาโดยตลอด เห็นไดจาก

นโยบายของโรงเรียนที่สนับสนุนใหนักเรียนทุกระดับชั้นทําโครงงานจิตอาสาภายใต

โครงการ “ตนกลาความดี” ซึ่งเปนนโยบายที่โรงเรียนริเริ่มขึ้น 

อยาก “กําจัด” สิ่งไม่ดีออกจากชุมชน
ดวยสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่ปลูกฝงความมีจิตอาสาใหแกนักเรียน 

ประกอบกับมีตัวอยางท่ีดีจากรุนพ่ีซึ่งเคยทําโครงการกับสงขลาฟอร่ัมมากอน 

ปจจยัเหลานี ้“หนนุเสรมิ” ใหกลุมพลงัปลงิเขามา “สานตอ” โครงการเด็กดเีพือ่

ชมุชน จากรุนพีภ่ายใตความรับผดิชอบของนักเรยีนกลุมใหมทีเ่พิง่ศกึษาอยูใน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทานั้น 

กลุ่มพลังปลิง 
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สุนันทา สังขแกว - แพรว เลาถึงความรูสึกคร้ังแรกของเธอ หลังฟงครู

มงคลพูดแนะนําโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาจนจบวา รูสึกอยาก

ทําโครงการขึ้นมาทันที เลย “อาสา” เขามา เพราะปกติก็อยูวางๆ อยูแลว 

จึงอยากทําอะไรเพื่อชุมชนบาง 

สมาชิกกลุมอกีคน นภารัตน นวลมณี - แพง เลาถงึเหตุผลท่ีทาํใหเธออาสา

เขามาทาํโครงการวา เริม่แรกเธอเหน็รุนพีก่ลุม “พลงัปลวก” ทาํโครงการพฒันา

ชมุชนเกีย่วกับเร่ืองขยะ จงึเกดิ “แรงบันดาลใจ” อยากเขามาสานตอโครงการ 

ดวยเห็นวารุนพี่กําลังจะจบการศึกษาออกไปจากโรงเรียน 

“เห็นพี่ๆ พลังปลวกเปนตัวอยาง รูสึกวากิจกรรมที่เขาทํามีประโยชนตอ

โรงเรียนและชุมชน แตเขาทํามาจนจบโครงการแลวกย็งัมคีนท้ิงขยะอยู เลยอยาก

เขามาทําโครงการเพ่ือชุมชนแบบน้ันบาง จะไดชวยทําใหทั้งโรงเรียนและชุมชน

ดีขึ้น” 

แพงอธิบายถึงที่มาที่ไปของชื่อกลุม “พลังปลิง” ที่ผุดขึ้นมาในความคิดวา 

ปลงิเปนสัตวตวัเลก็ทีส่ามารถดูดเลือดมนษุยได เปรยีบไดกบัแกนนําโครงการ

ซึ่งเปนเด็กตัวเล็กๆ ที่จะเขามาชวยดูดหรือกําจัดสิ่งไมดีออกไปจากชุมชน  

นอกจากเรื่องขยะแลว ปญหาเกมออนไลน ยาเสพติด และการสรางความ

สัมพันธที่ดีระหวางสองศาสนา (พุทธและอิสลาม) เปนอีก 3 ปญหาท่ีนองๆ กลุม

พลังปลิงตองการแกไข แตพวกเขาตองตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีอยากทํามากท่ีสุด

เพียงประเด็นเดียว

“รุนพ่ีกลุมพลงัปลวกบอกวาทาํโครงการเก่ียวกบัยาเสพติดมนัอนัตราย 

แลวพวกเราก็ยังเด็กอยู ขนาดพวกพ่ีๆ คิดอยากทํายังไมกลาทําเลย” กนกวรรณ 

พูลเพิ่ม - เดือน แกนนําอีกคนหนึ่งเอยขึ้น 

แพงเลาวา  พวกเราเหน็ดวยกบัคาํแนะนาํของรุนพี ่ดงันัน้ ขยะ เกมออนไลน 

และการสานสัมพันธระหวางสองศาสนาจึงเปนตัวเลือกที่เหลืออยู แตเพราะ

ชวงแรกๆ ของการทําโครงการเปนชวงสอบและใกลปดเทอมแลว พวกเรามีเวลา

เตรียมตัวกันนอยมาก เลยตกลงกันวาจะทําเรื่องขยะอยางเดียว อาจเปนเพราะ

ตอนน้ันพวกเรายังคดิไมออกดวยวาถาทาํเกีย่วกับเกมออนไลนและความสัมพนัธ

ระหวางศาสนาควรจะเร่ิมจากตรงไหนอยางไร ประกอบกับเธอมีความรูเรื่องการ

คดัแยกขยะมาตัง้แตสมยัเรยีนชัน้ประถมศกึษา เนือ่งจากโรงเรยีนประถมทีเ่ธอเคย

เรียนมีโครงการธนาคารขยะและจัดอบรมการแยกขยะใหกับนักเรียน ซึ่งโรงเรียน

มีนโยบายใหนักเรียนนําขยะจากที่บานมาขายท่ีโรงเรียนทุกวันศุกร แพงจึงนํา

ความรูที่เคยไดรับมาถายทอดใหเพื่อนๆ กลุมพลังปลิง เพ่ือวางแผนการ

ทํางานตอไป

“ปลิงเป็นสัตว์ตัวเล็ก
ที่สามารถดูดเลือด
มนุษย์ได้ เปรียบได้กับ
แกนนําโครงการซึ่งเป็น
เด็กตัวเล็ก ๆ ที่จะเข้ามา
ช่วยดูดหรือกําจัดส่ิงไม่ดี
ออกไปจากชุมชน” 
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รู้ตัว...รู้ตน
และแลวโครงการเด็กดีเพื่อชุมชนโดยกลุมพลังปลิงจึงเกิดขึ้น...โดยมี

ครูมงคลเปนที่ปรึกษาโครงการ กลุมเยาวชนเนน “กิจกรรมอาสา” จัดการ

ปญหาขยะในชุมชน เพราะเห็นวาในชุมชนโดยเฉพาะบริเวณตลาดลวนเต็ม

ไปดวยขยะ แทนที่จะทําโครงการในโรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนหลายกลุม

ทาํโครงการจัดการขยะในโรงเรียนเทพาอยูแลว แตโครงการเด็กดเีพ่ือชมุชน

ตองการ “ดึงเพื่อนนักเรียน” เขามามี “สวนรวม” ทําประโยชนใหแกทองถ่ิน

ตําบลเทพาของตนเอง 

นองๆ กลุมพลังปลิงรูวา การส่ังสมความรูจากส่ิงรอบตัวและประสบการณ

ที่ผานมาในชีวิต จะชวยหนุนเสริมการทํางานของพวกเขาใหเดินหนาตอไปได 

พวกเขาจึงวางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน เริ่มจากการเปดรับอาสาสมัคร

เขารวมโครงการ ทําสื่อรณรงคเรื่องขยะ และเดินรณรงคใหชาวบาน โดยเฉพาะ

พอคาแมคาใหชวยกันคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในตลาดลง

“เคยเห็นผูใหญเดินรณรงคทํากิจกรรมโนนกิจกรรมนี้ เลยคิดวาเรานาจะ

ลองใชวิธีนี้ดูบาง” เดือนกลาว แตระหวางเดินรณรงคพวกเราก็จะเก็บแยกขยะ

จําพวกขวดน้ําพลาสติก ถุงพลาสติก กระดาษ โฟม ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 

ตลอดสองขางทางไปดวยพรอมกนั เมือ่เดนิเสรจ็กน็าํขยะแตละประเภทมาชัง่ขาย
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แพงบอกวา พวกเราไดไอเดยีการคดัแยกขยะจากการใชตะแกรงแยกขวดน้าํ

พลาสติกในโรงเรียน ระหวางทางแทนที่จะเก็บแคขวดพลาสติกอยางเดียว ก็แยก

ขยะประเภทอื่นดวย เพราะนอกจากขวดพลาสติกแลว ขยะบางประเภทสามารถ

นําไปขายเพื่อนําไปรีไซเคิลตอไดเหมือนกัน

ทีส่าํคญัแพงมองวาการแยกประเภทขยะระหวางเดนิรณรงคแตละคร้ัง

แลวนํามาช่ัง จะเปน “ตัวชี้วัด” ที่งายตอการประเมินผลโครงการในภายหลัง

“เราจะไดรูวาเดนิรณรงคแตละครัง้ เราเกบ็ขยะแตละประเภทตลอดสองขาง

ทางไดปริมาณเทาไร แลวขยะแตละประเภทลดนอยลงหรือไม” เดือนกลาว

แมคดิใชแผนการเดนิรณรงค แตนองๆ กลุมพลงัปลงิเขาใจดวีาแคการ

เดินรณรงคคงไมสามารถหวังผลใหคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกเรื่องการดูแล

รักษาความสะอาดในระยะยาวได แคคิดวานี่คืออีกหนึ่งชองทางที่จะชวย

ประชาสัมพันธใหนักเรียนและคนในชุมชนหันมาสนใจโครงการน้ีขึ้นมาบาง

เทานั้น

และเมื่อกําหนดวันเดินรณรงคครั้งแรกได พวกเขาตกลงกันวาจะเขาไปขอ

ความรวมมือจากเทศบาลตําบลเทพา โดยแพงใหเหตุผลวา เวลาเดินรณรงคตอง

เดินบนถนนท่ีมีรถว่ิงไปมาตลอดเวลา รูสึกเปนกังวลเรื่องความปลอดภัย เลยมา

ปรึกษากับเพ่ือนๆ วาพวกเราควรจะตองแจงใครหรือเปลากอนจะออกไปเดิน

รณรงคบนถนน จงึเขามาปรกึษาครมูงคลวาจะไปทีเ่ทศบาล  ครกูบ็อกวาได ครจูะ

เตรียมเอกสารใหแลวจะพาไป 

“ครูแคไปถายรูปใหนะ เขาไปคยุเองนะ” แพรวเอยถึงคาํพดูของครูมงคลดวย

รอยย้ิม แลวกลาวตอวา 

“ครูเหมือนพอคะ คอยใหคําปรึกษา ปลอบเรา ทําใหเราฮึดสู”

“พวกเราเคยรูสึกทอและเสียใจมาก เวลาไดยินเพื่อนและครูบางคนดูถูก

สิ่งที่เราทําอยู เคยคิดวาจะไมทําโครงการตอแลว แตครูมงคลเขาใจพวกเรา 

คอยใหกาํลงัใจเวลาเราทอ ถงึแมครจูะเปนโรคเกาท แตครกูย็งัขบัรถพาเราไปโนน

ไปนี่ เรารูสึกไดถึงความเสียสละของครู เลยมีกําลังใจทําตอไป เพราะสิ่งที่เราทํา

ไมใชแคเพื่อตัวเอง แตเพื่อโรงเรียนและเพื่อชุมชนของเรา” แพงกลาวดวยความ

ตื้นตันใจ

“เรารู้สึกได้
ถึงความเสียสละ
ของครู เลยมี
กําลังใจทําต่อไป
เพราะสิ่งที่เราทํา
ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง 
แต่เพื่อโรงเรียน
และเพื่อชุมชน
ของเรา”



33

สงขลา
ส่องแสง 2

แยกขยะอย่างไร?

ทาํไม?
แยกขยะ

ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะมีพิษขยะย่อยสลายไม่ได้
เศษอาหารตางๆ

ใบไม
ที่ยอยสลายได

ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม

ลดมลพิษตอโลก
ชวยลดการเกิด
ภัยธรรมชาติที่
รุนแรงลดลง

ช่วยลด
ปริมาณขยะ

เมื่อนําวัสดุสวนท่ียัง
มีประโยชนไปใชตอ
จะเหลือขยะท่ีตอง
นําไปกําจัดนอยลง

ประหยัดงบประมาณ
ที่ใชในการกําจัดขยะ

กทม. ใชงบประมาณถึง
2,000 ลานบาทตอป
และเงินเดือนเจาหนาที่

อีกมหาศาล

เพ่ิมรายได้
เล็กๆ น้อยๆ

สามารถนําวัสดุ
ประเภท แกว กระดาษ 

โลหะ พลาสติก
ไปขายตอได ชวยเพิ่ม
รายไดเขากระเปาดวย

ไมมีพิษแตเปอนอาหาร
เชน โฟม กระดาษฟอยล

ถุงพลาสติก
ซองบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป

ขยะยังไมไดใช
เชน กระดาษ แกว 
พลาสติก โลหะ

เชน ขวดยา ยาฆาแมลง
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 

ถานไฟฉาย กระปองสเปรย
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ผิดแผน...ก็ปรับแผนใหม่
ภายหลังการพูดคุยกับเจาหนาท่ีเทศบาล ผลปรากฏวา

กลุมเยาวชนพลังปลิงไมพอใจผลงานคร้ังแรกของตัวเอง

เทาไรนัก 

“พวกเราวางแผนเดินรณรงคไวอีกวันหนึ่ง แตทาง

เทศบาลก็กําลังจะเดินรณรงคเร่ืองวินัยจราจรพอดีในวันที่ 

23 มีนาคมท่ีผานมา เลยอยากใหพวกเรามาเดินรณรงค

พรอมกับเทศบาลเลย แตเราก็คิดวาถาเราไปเดินรณรงค

กับเทศบาลฯ ชาวบานอาจจะไมไดรับขอมูลเร่ืองขยะท่ี

เราตองการสื่อสารจริงๆ เพราะเทศบาลจะรณรงคเรื่อง

วินัยจราจร” แพงกลาว 

แตในเม่ือตกลงกับเจาหนาที่ไวแลว กลุมพลังปลิงก็

เดินหนาวางแผนจัดกิจกรรมเดินรณรงคทันที...เริ่มตนจาก

การเตรียมสื่อรณรงค โดยมีครูศิลปะในโรงเรียนชวยเตรียม

อปุกรณ เชน ผาขาวและสใีห ซึง่ตามแผนทีว่างไวพวกเราจะ

ทาํปายผารณรงค 4 ผนืตอการรณรงค 1 คร้ัง หลงัเดินรณรงค

เสร็จจะผูกผาท้ิงไวตรงร้ัวบริเวณตลาดท่ีเยาวชนไปเก็บขยะ

เพื่อเชิญชวนใหคนในชุมชนชวยกันเก็บคัดแยกขยะ

แตปญหาก็เกิดขึ้นจนได...

ระหวางทําปายผา พวกเรา “ฉุกคิด” ขึ้นมาไดวา 

“แลวใครจะมาเดินรณรงคกับเรา” เพราะชวงน้ันปดเทอม

พอดี กลุมพลังปลิงยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นวา 

เปนเพราะไมไดเปดรับอาสาสมัครเขารวมกิจกรรมไว

ตัง้แตเปดเทอม เนือ่งจากกอนหนาน้ีมวัแตยุงวุนวายอยู

กับการสอบ

“ครูมงคลแนะนําวาถาชวนคนอ่ืนไมได ก็ใหพวกเรา

ลองชวนเพ่ือนในหองดู พวกเราแกปญหาดวยการสง

ขอความไปใน Facebook ของเพ่ือนทีเ่รยีนหองเดียวกัน 

ชักชวนกันใหมาเดินรณรงครวมกับเรา” แพงกลาว

และแลววันจัดกิจกรรมเดินรณรงคก็มาถึง...

นองๆ กลุมพลังปลิงนัดเดินขบวนออกจากโรงเรียน

ตอน 9 โมงเชา โดยจะเดินไปสมทบกับขบวนของเทศบาล 

ซึ่งอยูหางออกไปไมถึง 1 กิโลเมตร 

“ครูมงคลแนะนําว่าถ้าชวน
คนอื่นไม่ได้ ก็ให้พวกเราลอง
ชวนเพื่อนในห้องดู พวกเรา
แก้ปัญหาด้วยการส่งข้อความ
ไปใน Facebook ของเพื่อน
ที่เรียนห้องเดียวกัน ให้มาเดิน
รณรงค์ร่วมกับเรา”
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“ภาพที่เราเห็นเปนภาพที่ทําใหแกนนําทุกคนประทับใจ 

เพือ่นในหองมาชวยกนัเก็บขยะเกือบ 30 คน ถงึแมจะไมทัง้หมด

แตสวนใหญก็มา เพราะเขาเห็นวาเปนกิจกรรมของหองเรียน 

เลยมาชวยกัน” เดือนบอกเลาภาพวันน้ันใหฟง

แพงเลาตอวา  วนันัน้จาํไดวากลุมนกัเรยีนเดนิรวมกับเทศบาล

ไปไดระยะหนึง่ แลวจงึแยกสายไปทางตลาดในชมุชนทีม่พีอคาแมคา

เจาประจําขายอยูทุกวัน สวนคณะของเทศบาลเดินไปทางตลาดนัด

วันอาทิตย

สาเหตุที่เราแยกมาทางนี้เพราะคิดไดวา “พื้นที่เปาหมาย” 

ของเราคือกลุมพอคาแมคาในตลาด ถาเราเดินไปที่ตลาดนัด

ตามกลุมของเทศบาล งานท่ีเราต้ังเปาไวกค็งไมประสบผลสําเรจ็ 

และขณะที่เดินรณรงคอยูนั้นเธอเห็นภาพพอคาแมคาในตลาด

เอาขยะมาแยกทิ้งกับเรา เหมือนเขาเอ็นดูเรา ทําใหเรารูสึกวา

เราคิดถูกแลวที่ไมหลงไปกับคําชักชวนของเทศบาล ไมเชนนั้น

กิจกรรมครั้งนี้คงไมบรรลุวัตถุประสงค

แบบทดสอบ...เพ่ือประเมินตนเอง
เม่ือกิจกรรมการเดินรณรงคคร้ังแรกส้ินสุดลง กลุมพลังปลิง

กลับมาประชุมรวมกันอีกคร้ังเพ่ือ “ถอดบทเรียน” การทํากิจกรรม 

ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ยังไมพอใจการทํางานคร้ังน้ีเทาไร” 

“ภาพที่เราเห็นเป็นภาพที่
ทําให้แกนนําทุกคนประทับใจ 
เพื่อนในห้องมาช่วยกันเก็บขยะ
เกือบ 30 คน ถึงแม้จะมา
ไม่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ก็มา 
เพราะเขาเห็นว่าเป็นกิจกรรม
ของห้องเรียนเลยมาช่วย
กัน”
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โดยแพงบอกวา คิดวากิจกรรมครั้งนี้ยังไมบรรลุเปาหมายที่วางแผนไว 

เพราะเราไปรวมขบวนกับผูใหญเลยไมคอยมีบทบาทเทาที่ควร พอดีครูมงคล 

“โยนโจทย” ใหอีกวา เดินรณรงคครั้งที่หนึ่งแลว พวกเราอยากทําอะไรตอ 

จะเดนิอกีหรอืเปลา พวกเรากน็ัง่คิดแลวตกลงกนัวาจะเดนิอีกครัง้ แตครัง้นีข้อ

ทําเองทั้งหมด

เมื่อตั้งเปาหมายชัด กลุมพลังปลิงก็เดินหนาเตรียมการเดินรณรงค

ครั้งที่ 2 อยางมั่นใจ โดยทั้งหมดแบงบทบาทหนาที่กันทํางานอยางชัดเจน  

แพรวกบัเดอืนทาํหนาทีป่ระชาสมัพันธใหเพือ่นมารวมเดนิรณรงคอกีครัง้ สวน

แพงยงัคงรบัหนาทีเ่ปนตวัตัง้ตวัตีในการทําปายผารณรงค และทําแผนใบปลิว

ประชาสัมพันธโครงการเสริมขึ้นมาดวย

“คิดวาจะเอาใบปลิวไปแจกที่ตลาด พอคาแมคาจะไดเขาใจวาเปนโครงการ

ของนักเรียนโรงเรียนเทพา มาชวยเก็บขยะในตลาด ก็เลยคิดคําพูดท่ีโดนใจแลว

เอาไปใหครมูงคลชวยดใูห ครูมงคลกเ็อาไปใหครูภาษาไทยชวยขดัเกลาขอความให

พวกเราอีกที” แพงอธิบาย 

การรณรงคคร้ังที่ 2 หางจากครั้งแรกเพียงไมนานและยังอยูในชวงปดเทอม 

Facebook จึงยังเปนชองทางสื่อสารในการระดมพลของกลุมพลังปลิงเหมือนเดิม 

แตคราวนี้ผิดคาด!!!

แพงเลาตอวา พวกเราส่ังอาหารกลองไวเลี้ยงเพ่ือนๆ ถึง 30 กลอง แตมี

เพื่อนๆ รวมทั้งแกนนําแค 11 คนเทานั้น  เพื่อนบางคนบอกวาจะมา แตสุดทาย

มาไมได เพราะมีเพือ่นคนหน่ึงในหองประสบอุบตัเิหต ุหลายคนจึงนัดไปเย่ียมเพือ่น

คนน้ันท่ีโรงพยาบาล  ขาวทีส่ัง่ไวตองไปยกเลกิเหลือ 15 กลอง แมคาก็ไมคอยพอใจ 

แตเราไมอยากใหเสียของ เพราะไมมีคนกิน

“รอบนี้ครูมงคลมาไมได เพราะครูมีนัดไปหาหมอ เลยใหครูชัยณรงคมาแทน 

ครูชัยณรงคใหกําลังใจวามาเทานี้ก็ทําแคนี้ แลวครูก็หารถ หาโทรโขงมาให วันน้ัน

ครูเปนคนขับรถแลวชวยพวกเราประกาศแนะนําโครงการ” เดือนกลาว

แตบรรยากาศก็ผิดคาดเชนกัน...นาแปลกที่การเดินรณรงคครั้งที่ 2 ซึ่งมี

อาสาสมัครมารวมเดินนอยกวาคร้ังแรกถึง 2 เทา กลบัมบีรรยากาศท่ีสนุกสนาน

และไดผลนาพอใจกวาคร้ังแรก

แพรวเลาวา พวกเราแบงหนาที่กันเหมือนเดิม มีคนถือปายผา อีกคนถือ

ถุงดําเก็บขยะ แลวก็หาคนเดินแจกใบปลิว  ซึ่งอาจเปนเพราะคนนอยลงก็ได ทําให

พวกเราทาํงานงายขึน้ หรอือาจเปนเพราะเพือ่นสวนใหญทีม่าครัง้ท่ี 2 เปนผูชายจงึ

ไมคอยรังเกียจขยะ เห็นขยะแลวเขาจะเก็บทันที ครั้งแรกมีผูหญิงเยอะ บางทีเขาก็

เดินผานขยะไปเฉยๆ ไมยอมเก็บ เพราะคิดวาสกปรก

“น่าแปลกที่
การเดินรณรงค์
ครั้งที่ 2  ซึ่งมี
อาสาสมัครมา
ร่วมเดินน้อยกว่า
ครั้งแรกถึง 2 เท่า 
กลับมีบรรยากาศ
ที่สนุกสนานและ
ได้ผลน่าพอใจ
กว่าครั้งแรก”
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เม่ือนําขยะท่ีเก็บไดท้ังหมดมาช่ัง พบวาปริมาณถุงพลาสติกลดนอยลงก็จริง 

แตกลุมพลังปลิงประเมินวาสถิตดิงักลาวยังไมสามารถวัดผลในเชิงคณุภาพได เพราะ

เพิ่งเดินรณรงคเก็บขยะไปไดเพียง 2 ครั้งเทานั้น และครั้งแรกกับครั้งที่สองอยูในชวง

ระยะเวลาที่ไมหางกันมากนัก

อยางไรก็ดีแพงบอกวา ทุกคร้ังท่ีเธอข่ีมอเตอรไซคผานตลาด เธอจะคอยสังเกตปริมาณ

ขยะและพฤติกรรมของพอคาแมคาในตลาดเสมอ ก็เห็นวาขยะนอยลง ตลาดดูสะอาดข้ึน 

เพราะพอคาแมคาเอาขยะไปท้ิงตรงจุดท้ิงขยะ ไมต้ังถุงขยะไวสะเปะสะปะเหมือนเมื่อกอน

จิตอาสา...พาไป
เห็นอยางน้ีใชวาการทําโครงการเด็กดีเพ่ือชุมชนของกลุมพลังปลิงจะราบร่ืน...

พวกเขายอมรับวา ชวงแรกๆ ที่เริ่มทําโครงการเคยมีปญหาขัดแยงกันในทีม 

จนเหลือแกนนําเพียงแค 4 คน หลังจากน้ันทีมงานท่ีเหลือจึง “เรียนรู” ที่จะ “เปดใจ” 

ทํางานรวมกัน เพื่อไปใหถึงเปาหมายท่ีตั้งไว

หลังเปดเทอมกลุมพลังปลิงจึงมี อริสา สุกหอม - อิง อาสาเขาเปนสมาชิกใหมของ

โครงการ อิงเรียนหองเดียวกับพวกเรา เราเห็นวาเขามีความรับผิดชอบและเขากับพวกเราได 

เลยชวนมาทําโครงการดวยกัน แพรวบอกวา โครงการน้ีเกิดขึน้ไดเพราะพวกเราชวยกัน 

เกิดจากการสรางความเขาใจระหวางกัน การทํางานทําใหเราเขาใจจิตใจของเพ่ือน

มากข้ึน ตัวเราเองก็ปรับตัวเขาหาเพื่อนไดดีและสนิทกับเพ่ือนในหองมากข้ึนดวย 

ความสามัคคีภายในกลุมทําใหพวกเราผานอุปสรรคตางๆ มาได
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และเม่ือเร็วๆ นีอ้งิและแกนนํา 4 คนท่ีเหลือมโีอกาสเดินทางไปทํากิจกรรม

รวมกับเยาวชนพลเมืองสงขลากลุมอื่นๆ ที่ชุมชนคลองแดน ตําบลคลองแดน 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปนชุมชนวิถีพุทธตัวอยาง ที่นี่มีจุดเดนเร่ืองการมี 

“สํานึกความเปนพลเมือง” 

องิสะทอนความรูสกึหลังเขามาคลุกคลกีบังานพัฒนาชุมชนดวยตวัเอง

วา ขนาดเพิ่งเขามาทําโครงการยังรูสึกวาตัวเองมีจิตอาสามากขึ้น เมื่อกอน

เห็นขยะไมกลาเกบ็ รูสกึวาสกปรก แตตอนนีเ้หน็ขยะแลวตองเกบ็ไปทิง้ทนัท ี

เพราะทนไมได

ถงึแมโครงการเดก็ดเีพือ่ชุมชนทีท่าํกบัสงขลาฟอรัม่จะส้ินสดุลง แตพวกเขา

ตัง้ใจสานตอโดยนาํกจิกรรมนีเ้ขาไปบรรจไุวในโครงการตนกลาความดขีองโรงเรยีน

เพื่อสานตอสิ่งดีๆ ที่พวกเขาเคยทําไว

“หลงักลบัจากคลองแดน อยากนาํตวัอยางถงัขยะทีเ่ห็นในชมุชนคลองแดน

มาทําไวใชในโรงเรียน เพราะเห็นวาที่โรงเรียนไมคอยมีถังขยะ ดวยเกรงวาถังขยะ

จะเปนขยะเสยีเอง ทาํใหถงัขยะในโรงเรยีนมนีอย... ประกอบกบันสิยัของคนทีก่นิ

แลวกท็ิง้ กนิตรงไหนท้ิงตรงนัน้ ขีเ้กยีจไมชอบเดนิไปทิง้ในถงัขยะ เลยคดิอยากทํา

ถงัขยะสรางสรรคใหดสูวยงามนาท้ิงแลวนําไปวางไวใกลๆ  เพือ่ใหคนท้ิงไดงายข้ึน” 

แพงกลาว

“ครู” ที่มากกว่า “ครู”
ครูมงคลในฐานะท่ีปรึกษาโครงการเลาวา ตอนแรกท่ีเด็กคิดทําโครงการน้ี 

ถาเปนครูขอไมทําดีกวา เพราะมันเปนปญหาที่ใหญเกินไป แตในเมื่อเด็กๆ เขา

คิดจะทําสิ่งดีๆ เราในฐานะครูก็ตอง “หนุนเสริม” เพราะเปน “พลัง” ของเด็กท่ี

เกดิจากความต้ังใจดี แตครจูะบอกเขาต้ังแตแรกแลววา “ถาลกูอยากทํากเ็อาเลย 

ถาจะทาํกท็าํ แตครขูอเฝาดอูยูหางๆ คอยใหคาํปรกึษา ครจูะบอกเดก็ๆ เสมอ

วาเขาจะตองดําเนินการเอง ฝกการเปนผูนาํ ครมูหีนาท่ีขบัรถพาไปอยางเดียว 

ไปถายรูปใหอยางเดียว แตครูพูดอะไรไมเปนหรอกนะ ปลอยใหเขาทํา ซ่ึงเขา

ก็ทําไดเอง”

“ช่วงแรกๆ ที่เริ่มทําโครงการ เคยมีปัญหาขัดแย้งกัน จนเหลือ
แกนนําเพียง 4 คน หลังจากนั้นทีมงานที่เหลือจึง “เรียนรู้” ที่จะ 
“เปิดใจ” ทํางานร่วมกัน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้”
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หากถามวาครเูหน่ือยไหมกับงานน้ี ครตูอบเลยวา

มันเปน “หนาท่ี” เปนงานท่ีตองทํา เราเปนครูท่ีตองอยู

กับเด็กนักเรียน ถาเราไมทําในส่ิงที่นักเรียนอยากทํา 

เราก็ไมรูจะเปนครูไปทําไม แมบางครั้งจะตองเสียเงิน

คาน้ํามันรถเองก็ตาม ครูไมเคยใชเงินของโครงการเลย 

เพราะคิดวาน่ีเปนเงินของเด็ก แลวคานํ้ามันก็ไมได

มากมายเทาไร อะไรทีน่กัเรียนมคีวามสขุแลวครสูามารถ

ทําใหได บอกเลยครูทําใหทุกอยาง แมวาครูมงคลไมได

สอนเด็กพวกนี้ก็ตาม 

“ความจริงกิจกรรมท่ีเด็กทํานี้ มันมากกวาวิชาท่ี

สอนอยูในหองเรยีนมากมายนัก เพราะมนัมี “พลงับวก” 

ในเรื่องของแนวความคิดที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเยอะมาก 

ผมกับเด็กๆ เขาใจตรงกันวาเขาตองคิดเอง ทําเอง 

พวกเขารูดีวาเขาตองทําอะไร ถาหากเขาไมทํา งานก็

ไมเดิน”

“ถ้าทุกคนช่วยกันพัฒนาชุมชนตามความสามารถของตัวเอง ไม่จําเป็นต้อง
รอพึ่งพาเงินจากรัฐบาล ขอแค่ทําด้วยความเสียสละเท่านั้น เพียงแค่นี้ชุมชนก็
จะพัฒนาขึ้นได้”

มากกว่าขยะ...คือการเรียนรู้
เหน็ไดชดัเจนวาการเขามาทาํโครงการทีต่องใช

จิตอาสาและตองใชความรับผิดชอบสูง ทําใหนองๆ 

กลุมนี้เติบโตขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น 

แพรวบอกวา เธอรูสึกดีใจมากท่ีไดเปนสวน

เลก็ๆ ชวยพัฒนาชมุชนสงัคม ถงึแมโครงการนีจ้ะไป

ไมถึงเปาหมายตามท่ีวางไว แตรูสึกอ่ิมใจท่ีไดทํา

ความดี

เดือนกลาวถึงความรูสึกของเธอวา อยากสานตอ

โครงการน้ีเพราะตอนนีถ้งึชวงสดุทายของการดาํเนนิงาน

แลว แตยังไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว เราอยาก

เห็นชุมชนสะอาด ถาทุกคนชวยกันพัฒนาชุมชนตาม

ความสามารถของตัวเอง ไมจําเปนตองรอพึ่งพา

เงินจากรัฐบาล ขอแคทําดวยความเสียสละเทานั้น 

เพยีงแคนี้ชุมชนก็จะพัฒนาขึ้นได

สวนแพงยอมรับวา เธอเคยกงัวลวาการเขามาทํา

กิจกรรมตรงน้ีจะเสียเวลาและกระทบตอการเรียน 

แตกม็ตีวัอยางจากรุนพ่ีพลงัปลวกท่ีสามารถแบงเวลา

ทํางานคณะกรรมการนักเรียน ทําโครงการขยะและ

แบงเวลาเรียนจนมีผลการเรียนที่ดีได
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“ไมเคยคิดมากอนวาจะมีโครงการดีและๆ มเีงินทนุสนับสนุนมาใหเด็ก

บานนอกอยางเราทํา รูสึกดีใจที่ไดเขามาทําโครงการน้ี” แพงกลาวตอวา 

ไมคดิวาตวัเองจะผานอปุสรรคตางๆ มาได “เปนเพราะครใูหกาํลงัใจมาตลอด 

จากเดิมที่ไมกลาแสดงออก ตอนนี้กลาพูดมากขึ้น ครูบอกวาเราทําความดี

ไมตองเขินอาย ทําแลวทําใหเต็มที่ ตอนนี้รูสึกภูมิใจที่เด็กตัวเล็กๆ อยางเรา

สามารถทําส่ิงที่เปนประโยชนได” 

ดวยความทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ ผลตอบแทนท่ีแพงไดรับจึงมีคุณคามาก

สําหรับเธอ

“ตอนนีม้กีจิกรรมอะไรทัง้ในและนอกหองเรยีน ทาํหมดทกุอยาง อยากทาํให

คนที่ดูถูกเราเห็นวาเราทําได คนละแวกบานที่คิดวาเรามาโรงเรียนทุกวันชวง

ปดเทอมเพราะมาหาเพ่ือนชาย พอเห็นวาเรามาทําโครงการจริงๆ เขายังอยากให

ลูกมาทํากิจกรรมรวม กับเราดวย”

ลาสดุแพงยังไดรบัรางวัลชนะเลิศแขงขนัเรียงความเร่ืองพิษภยัของบุหรี่

ที่มีตอสุขภาพซ่ึงทําใหเธอดีใจเปนอยางมาก ครูบอกวาน่ีแหละผลของการ

ทําความดี แพงกลาว

และนี่คือ “บทเรียน” ของกลุมพลังปลิงที่กําลังตอสูอยูกับสถานการณ

ที่สังคมกําลังละเลยเรื่องจิตอาสา ในเวลาที่คนนิยมใชเงินหาซื้อความสุข 

นึกถึงความสะดวกสบายของตนเอง มากกวานึกถึงประโยชนของสวนรวม 

แต “พลังแหงจิตอาสา” ของเยาวชนกลุมนี้กลบัเปน “พลัง” ที่หาซื้อที่ไหน

ไมได หากแตตองอาศัยเวลาในการเรียนรู ทําความเขาใจ และบมเพาะ 

จนสามารถนํา “พลัง” ที่มีอยูนั้นมาสรางสรรคสิ่งที่มี “คุณคา” ตอสังคม

“รูรักษาถิ่นเกิดของเรา ถึงแมเราจะเปนเพียงสวนเล็กๆ ของสังคม 

แตถาเราทําส่ิงที่เราคิดใหเกิดประโยชน ก็จะกลายเปนส่ิงที่ยิ่งใหญได” 

แพงกลาวทิ้งทาย

“พลังแห่งจิตอาสาของเยาวชนกลุ่มนี้ เป็น “พลัง” ที่
หาซื้อที่ไหนไม่ได้ หากแต่ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ 
ทําความเข้าใจ และบ่มเพาะ จนสามารถนํา “พลัง” ที่มี
อยู่นั้นมาสร้างสรรค์สิ่งที่มี “คุณค่า” ต่อสังคม”
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โรงเรียนเทพา
โครงการเด็กดีเพ่ือชุมชน
กลุ่มพลังปลิง

สมาชิกประกอบดวย :
เด็กหญิงกนกวรรณ พูลเพิ่ม

เด็กหญิงสุนันทา สังขแกว

เด็กหญิงนภารัตน นวลมณี 

เด็กหญิงอริสา สุกหอม

เด็กหญิงมยุรี ศรีเทพ 

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูมงคล ทองเปนไชย
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คลองเปล่ียน...
คนเปลี่ยน 

“พวกเราขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นคลองสําโรง
น้ําเสียบ้าง มีกลิ่นเหม็นบ้าง มีขยะบ้าง

เลยคิดว่าทําอย่างไรจะทําให้น้ําดีขึ้น
ในฐานะที่เราเรียนโปรแกรมสิ่งแวดล้อม”

ชีวิตประจําวันท่ีข่ีรถจักรยานยนตผานไปผานมาบริเวณขางมหาวิทยาลัย 

ไดกล่ินเหม็นเนาโชยมาใหสัมผัสเปนระยะ เม่ือสํารวจรอบๆ บริเวณ สายตาก็

พบสาเหตุอันเปนแหลงกําเนิดของกลิ่นจากลําคลองสายเล็กๆ ริมถนน ซึ่ง

สวนหน่ึงมเีขตติดตอกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและชุมชน กลายเปนทีม่า

ของความรูสึก “อยากทําอะไรสักอยางเพ่ือแกปญหาดังกลาว” แมที่นี่ไมใช

บานเกิดเมืองนอนของพวกเธอก็ตาม

เริ่มต้น...แบบงงๆ
และนีค่อืเรือ่งราว “จดุเริม่ตน” ของสาวๆ กลุม Environmental จากสาขา

วชิาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาที่คิดดีทําดีเพื่อชุมชนท่ีพวกเธออาศัยอยู

ทิพวรรณ สุขแกว - นอย เลาจุดเริ่มตนของการทํางานวา อาจารย

ขวัญกมล ขุนพิทักษ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา รูวาสงขลาฟอรั่มเปดรับสมัคร

เยาวชนใหทําโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา อาจารยเห็นเปนโอกาสดีที่

นกัศึกษาจะไดเรยีนรูจากการปฏิบตัจิริง จงึเรยีกพวกเรามาถามวาอยากทําโครงการ

เพื่อชุมชนสังคมหรือไม 

กลุ่ม Environmental
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“ตอนน้ันยอมรับเลยวารับมาแบบงงๆ ไมรูอะไรเลย ตอนเขียนโครงการก็

ปรกึษาเพือ่นในกลุมวาจะทาํเร่ืองอะไรกันด ี นกึไดวาพวกเราขับรถผานไปผานมา

เห็นคลองสําโรงน้ําเสียบาง มีกลิ่นเหม็นบาง มีขยะบาง เลยคิดวาทําอยางไร

จะทําใหน้าํดีขึน้ ในฐานะท่ีเราเรียนโปรแกรมส่ิงแวดลอมมา” นอยยอนเลาถงึท่ีมา

ที่ไปของการทําโครงการ 

กุสุมา ใบระหมาน – มูเราะ หนึ่งในแกนนํากลุมชวยเลาตอวา ตอนแรก

ที่เขียนโครงการไมไดคิดอะไรเลย เพียงแคเขียนใหผานๆ ไปเทานั้น แตพอ

โครงการผานพิจารณา แลวพวกเราตองเขารวมประชุมครั้งแรก พี่ๆ เขาให

เราบอกเลาความรูสึกที่ไดทําโครงการ  พวกเราก็สารภาพไปตรงๆ วา ไมได

ตั้งใจจะทําอะไรมากมาย แตในเม่ือไดโครงการมาแลวก็จะพยายามทําให

ดทีีส่ดุ หลงัจากการประชมุครัง้นัน้ทกุคนตัง้ใจทีจ่ะทาํโครงการจรงิจงัมากขึน้ 

กรกนก เพ็งเพชร – เมย เสริมวา ตอนแรกต้ังใจจะทําเร่ืองชายหาดมากกวา 

แตเห็นวามคีนอ่ืนทําอยูแลว การไดไปประชุมรวมกบัทีมอ่ืนๆ ทาํใหเห็นวา นองๆ 

มัธยมศึกษาตัวเล็กๆ ก็ทําโครงการได จึงเปน “แรงผลักดัน” ที่ทําใหเธออยากทํา

โครงการมากข้ึน สวนเร่ืองของการรวมทีมน้ันเมยบอกตรงๆ วา ตอนเร่ิมคุยกัน

มีแคนอย หวาน และเมย สวนมูเราะและเพ่ือนอีกคนซ่ึงตอนน้ันยังไมใชแอน 

แตจับชื่อเพื่อนมาใสไปกอนเพื่อใหครบ 5 คน แลวคอยมาบอกเพื่อนทีหลัง 

ขณะที่อัญชลี แซโงว – แอน ผูที่จับพลัดจับผูลไดเขามาอยูในทีมแบบ

ไมรูเนื้อรูตัวเลาวา ตอนแรกเธอไมไดอยูในกลุมนี้เลย แตมูเราะไมวางแอนจึงไป

รวม Workshop แทน  เห็นวาโครงการเปนประโยชนกบัชมุชน จงึสนใจ เพราะ

เคยพยายามจะทําโครงการบําบัดน้ําเสียที่คลองสําโรงเพื่อขอทุนจากกรม

สงเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอมมาแลว แตเลยกําหนดสงขอเสนอโครงการจึงยงั

ไมไดทํา เมื่อเพื่อนอีกคนไมวาง จึงขอเขารวมทีม

เรียนรู้ชุมชน...เรียนรู้ตัวตน
การรวมทีมแบบไมรูเน้ือรูตัวมากอนไมใชปญหาของกลุม Environmental 

เพราะทุกคนตางเรียนอยูช้ันปเดียวกันและวิชาเอกเดียวกัน การมาประชุมกัน

หลังกลับจากการประชุมท่ีสงขลาฟอร่ัม จึงเปนจุดเร่ิมตนของการทําความ

เขาใจและวางแผนการทํางานรวมกัน โดยทีมงานไดกาํหนดกลุมเปาหมายใน

การทาํงานครอบคลุมไปถงึเขตชุมชนเกาเสงดวย และน่ีคอืทีม่าของแผนการ

ลงพื้นที่เพื่อเริ่มตนทํางานรวมกับชุมชน

“ขนาดเทศบาล
ยังทําไม่ได้เลย
แล้วลูกจะทําได้เหรอ
เราก็หันมามอง
หน้ากัน ตอนนั้น
ท้อแล้ว ขนาดผู้ใหญ่
ยังทําไม่ได้เลย แล้ว
เราเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ 
จะทําได้อย่างไร”
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“พอกลับจากประชุมกับสงขลาฟอร่ัมแลวพวกเราก็

เอาตารางเรียนมาดูกันเลย เพ่ือจัดเวลาวาใครวางตอนไหน 

จะลงพื้นที่ไหน วันใดบาง” มูเราะเลาถึงการวางแผน

การเรยีนใหเหมาะสมกบัชวงเวลาในการทาํงานโครงการ

เมือ่กาํหนดแผนงานเสร็จ พืน้ทีแ่รกท่ีตองลงไป

สํารวจคือ “ชุมชนเกาเสง” พยายามเขาไปประสาน

กบัผูนาํชมุชนเพ่ือทาํความเขาใจถึงเปาหมายของการ

ทํางาน แตดวยชุมชนเกาเสงมีบทเรียนที่ติดลบจาก

การทํางานรวมกับหนวยงานองคกรตางๆ คอนขางมาก 

จึงคอนขางระมัดระวังในเรื่องการทํางานกับองคกร

ภายนอก การเขาไปประสานงานของทีมจึงถูกทดสอบ

จากทาทีที่ตอตานและปฏิเสธที่จะรวมมือ

“ผูนําชุมชนถามวา ลูกจะมาทําอะไร เราก็บอกวา 

มาหาขอมลูเก่ียวกับคลองสําโรง  ผูนาํชุมชนก็ถามตอวา 

ลูกจะทําไดหรือขนาดเทศบาลยังทําไมไดเลย แลว

ลูกจะทําเหรอ เราก็หันหนามองกัน ตอนนั้นทอแลว 

ขนาดผูใหญยงัทาํไมไดเลย แลวเราเปนเดก็ตัวเล็กๆ 

จะทําไดอยางไร แตเขาก็แนะนําใหไปถามผูนําชุมชน

อกีฝงหนึง่” มเูราะเลาถงึบรรยากาศการพบปะผูนาํชมุชน

นอยเลาเสริมถึงการลงพ้ืนท่ีในชวงแรกวา ตอนที่

ไปพบผูนาํชมุชน เขาถามวาพวกหนจูะมาทาํเพือ่เอา

ลายเซ็นสงอาจารยใชไหม ทําวิชาอะไร ไมตองทําหรอก 

เด๋ียวลงุใหลายเซ็นเลย เรากบ็อกวาไมใชวชิาเรยีนแต

เปนประสบการณ เขาก็ใหไปหาประธานหมูบานแทน 

เม่ือการลงพ้ืนท่ีชุมชนคร้ังแรกไมประสบความสําเร็จ 

สาวๆ กลุม Environmental จึงกลับมาหารือกันใน

มหาวิทยาลัยอีกครั้ง แตทั้งหมดก็ยังยืนยันท่ีจะทํางาน

รวมกับชุมชนตอไป พวกเธอไมละความพยายามลงพ้ืนท่ี

อีก 2 ครั้ง 2 ครา 

“ทอมากเลยวันน้ัน โทรศัพทไปปรึกษาพ่ีตาล - 

นงนุช ปานบัว พ่ีเล้ียงจากสงขลาฟอร่ัม พ่ีตาลชวนคิด

ใหพวกเรามองหาโจทยใกลตัว พวกเราเลยเปลี่ยน

โจทยใหมจากเรือ่งคลองมาเปนคนู้าํในมหาวทิยาลยั

ซึ่งเชื่อมตอกับคลองสําโรงแทน” เมยเลาถึงความ

พยายามแกปญหา

นอยเลาตอวา การเปลีย่นเปาหมายใหมจากพืน้ที่

ในชุมชนเกาเสงมาเปนคูน้ําในมหาวิทยาลัยแทนน้ัน

ทําใหพวกเธอไดเรียนรูวา การทําโครงการท่ีดีตองตั้ง
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เปาหมายเล็กๆ ที่ตนเองทําไดกอน ไมเชนน้ันจะเกิดผลเสียตามมาและอาจทําให

โครงการนัน้ไมสาํเร็จ และทีส่าํคญัคอืการ “รบัฟงคาํเตอืน” จากผูทรงคุณวฒุ ิและ

พี่ๆ สงขลาฟอรั่มก็เปนสิ่งสําคัญที่เราไมควรละเลย  

“ทัง้พ่ีๆ และคณะกรรมการก็เคยเตอืนพวกเรามาแลว แตเราก็ยงัดงึดนั

ทีจ่ะทําตอ มาถึงวนันีท้าํใหรูแลววา การทํางานจะป ระสบผลสําเรจ็ได เราตอง

รับฟงคนอื่นใหมากขึ้น”

 

ตั้งหลักใหม่ได้เพราะ “พี่เล้ียง”
เม่ือมีคน “กระตุก” ไมใหพวกเราจมอยูกับความทอ ดวยการมองหา

ทางเลือกอื่นแทน สาวๆ กลุม Environmental รวมกันพิจารณาถึงสภาพแวดลอม

ภายในมหาวิทยาลยั และลงสาํรวจพืน้ท่ี พบวาคนู้าํในมหาวิทยาลัยทีเ่ช่ือมตอกับ

คลองสําโรงเนาเสีย เพราะมีน้ําทิ้งจากโรงอาหาร สวนเกษตร และจากตึก 10 ซึ่ง

เปนหองปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร ของคณะอุตสาหกรรมท่ีมีการใชสารเคมี 

และปลายทางของคูน้ําในมหาวิทยาลัยก็ไหลลงคลองสําโรง

และแลว “โอกาส” ของพวกเธอก็เปดกวางขึ้นอีกครั้ง เมื่อโจทยที่

เธอคิดไมไดเปลี่ยน เพียงแค “เปลี่ยนพื้นที่” ทําโครงการเทานั้น 

“พวกเราเดินสํารวจคูน้ํากันหลายวัน มีการวาดแผนท่ี บันทึกขอมูล

สภาพแวดลอม และปรกึษากบัอาจารย ทาํใหพวกเธอคนพบวา เคยมคีนพยายาม

แกไขปญหาคูน้ําในมหาวิทยาลัยมาบางแลวเหมือนกัน โดยใชวิธีขุดลอก แตยิ่ง

ขุดลอกเทาไร น้ําก็ไมไดดีขึ้น การดูแลจึงเปนเพียงการเก็บขยะเทานั้น” นอยเลา

ถึงขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากการสํารวจกอนตัดสินใจเปล่ียนพ้ืนท่ีปฏิบัติการในโครงการ

หลังจากเก็บขอมูล สํารวจตนนํ้า กลางนํ้า ปลายน้ําเสร็จ ทีมงานไดปรึกษา

อาจารย และนองๆ ในภาควิชาวาเราจะทําอยางไรตอ โดยเรื่องที่ปรึกษาอาจารย

เปนเร่ืองเกี่ยวกับวิธีการบําบัดน้ํา เพราะพวกเธอยังเรียนแคป 2 มีความรูแค

เบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจารยไดแนะนําการบําบัดน้ําโดยใชวิธีของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ โดยใช “พืชบําบัดน้ํา” ซึ่งมีตัวอยางความสําเร็จที่บึงมะกะสัน 

กรุงเทพฯ

“ทั้งพี่ ๆ และคณะกรรมการก็เคยเตือนพวกเราแล้ว แต่เราก็ยัง
ดึงดันที่จะทําต่อ มาถึงวันนี้ทําให้รู้แล้วว่า การทํางานจะป ระสบผล
สําเร็จได้ เราต้องรับฟังคนอื่นให้มากขึ้น”



47

สงขลา
ส่องแสง 2

เมื่อตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติการเปนคูน้ํา หลังตึก 10 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุม Environmental จึงเริ่มประชาสัมพันธแผนงาน

โครงการกับผูเกีย่วของ โดยเร่ิมจากนองๆ ในภาควิชาเดียวกัน เพือ่หาแนวรวมใน

การดําเนินงาน ซึ่งก็ไดรับความรวมมืออยางดีจากนองๆ ชั้นป 1

ปฏิบัติคืนคลองใส...สู่ชุมชน
และแลวปฏิบัติการฟนฟูคูน้ําก็เริ่มตนขึ้น...

กลุม Environmental กาํหนดระยะทางในคนู้าํยาว 7 เมตร เพือ่ทดลองกอน 

โดยครั้งแรกเก็บตัวอยางน้ํา เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําตัวอยางกอนทํา ทั้งนี้จาก

การสังเกตเบื้องตนก็จะเห็นวา สภาพน้ํานิ่ง มีขยะ กล่ินเหม็น มีตะกอน มีสีขุนซ่ึง

เปนอาการที่บงชี้วาน้ําเริ่มจะเสียแลว

จากนั้นเริ่มบําบัดดวยการทํา slope น้ํา โดยเอากอนหินกับกระสอบทราย

มาวางขวางคูน้ําคลายๆ ฝายที่มีระดับเหมือนขั้นบันไดชวยชะลอการไหลของนํ้า  

และทําใหน้ําไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา เพื่อชวยเติมออกซิเจนใหน้ํา ซึ่งจะชวยปรับ

สภาพน้ํา พรอมกันนั้นไดทําการปรับภูมิทัศนรอบคูน้ําดวยการปลูกตนไม ซึ่งเปน

กระบวนการที่ใชธรรมชาติบําบัด โดยตนไมที่ปลูกคือ ตนธูป ษีและผักตบชวา

“ที่เลือกใชผักตบชวาเพราะชวยดูดสารแขวนลอย สารอินทรียของเสีย 

เพราะวามันดูดซับไดดี หลังตึก 10 มีการปลอยนํ้าเสียท่ีมีสารเคมีดวย” เมย

บอกถึงประโยชนของพืชน้ําที่ชวยบําบัด



48

สงขลา
ส่องแสง 2

โดยมีแอนเสรมิวา ตนธปู ษเีปนพชืทีท่นสภาพน้าํทีเ่ปนกรดเปนดางไดด ี

และจะชวยปรบัสภาพน้าํใหเปนกลาง นอกจากนีย้งัมกีารทาํอเีอม็บอล น้าํหมกั

ชีวภาพ และเปดใชเครื่องตีบําบัดน้ํา ซึ่งมีอยูแลว 2 เครื่องใหเปนประโยชน

สัปดาหละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อชวยเพิ่มออกซิเจนใหกับน้ํา ซึ่ง ณ ปจจุบัน ถาสังเกต

ดวยตาก็จะสัมผัสไดวา คูน้ําสะอาดข้ึน ไมมีกลิ่นเหม็นมากเหมือนเคย

คลอง “เปลี่ยน” คน
แตกวาที่คลองสําโรงจะมีสภาพเชนนี้ได...สาวๆ กลุม Environmental บอกวา

ไมงายเลย

ปฏิบัติการทั้งหมดเปนความรวมมือท่ีนองๆ ป 1 และเพื่อนๆ ป 2 

รวมลงมือลงแรงชวยกันอยางพรอมเพรียง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูให

คําแนะนํา ใหกําลังใจ และอํานวยความสะดวก เชน การนํารถกระบะไปชวย

ขนทรายจากเทศบาลเกาะแตว สวนผูบริหารในคณะ เชน คณบดีก็อนุญาตให

ทีมงานดําเนินงานโดยอิสระ ซึ่งการไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกคนเชนน้ี 

นอยบอกวา ทีมงานตองวางแผนใหรัดกุม โดยทุกคนจะตองพูดคุยกันกอน

ทุกครั้งวา วันรุงขึ้นจะทําอะไร อยางไร และสิ่งสําคัญคือ ทีมงานตองเปนผูนํา

ลงมือทาํเปนตัวอยางใหนองๆ เห็น

แมวากจิกรรมในโครงการเปนกจิกรรมท่ีตองออกแรง เพราะเปนงานท่ีทัง้หนัก 

ทั้งเหน่ือย และทั้งสกปรก ดูแลวสวนทางกับบุคลิกสาวสวยท้ัง 5 ของทีมงานเปน

อยางมาก แตทีมงานทุกคนตางยืนยันเปนเสียงเดียวกันวา การไดมีโอกาสทํางานนี้

เปนประโยชนตอพวกเธออยางยิ่ง 

แอนบอกวา เธอไดประสบการณจากการลงมือทาํจริง เพราะส่ิงทีเ่รยีนในสาขา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมถาเรียนอยูแตในหอง ก็จะไดแตทฤษฎี แตการท่ีเธอไดนํา

ความรูทีม่อียูมาลงมอืแกปญหา ทาํใหไดประสบการณจากการทาํงาน ไดเรยีนรูจาก

ขอผิดพลาดวาตองแกไขอยางไร

มูเราะเองก็ยืนยันวา สิ่งที่เธอทําเธอไดกับตัวเองเหมือนกันคือ เรามาเรียน 

มาอยูตางถิ่น เราอยากทําถิ่นที่เราอยูใหมันดี นอกจากน้ันงานนี้ยังทําใหเธอรูซึ้งถึง

“ทั้งหมดเป็นความร่วมมือจากน้อง ๆ ปี 1 และเพื่อน ๆ ปี 2 ...มีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้คําแนะนํา ให้กําลังใจ และอํานวยความสะดวก ...ผู้บริหารก็อนุญาตให้
ดําเนินงานโดยอิสระ ซึ่งการร่วมมือร่วมใจจากทุกคนเช่นนี้...ทีมงานต้องวางแผน
ให้รัดกุม...พูดคุยกันก่อนทุกครั้ง...สิ่งสําคัญคือ ทีมงานต้องเป็นผู้นําลงมือทํา
เป็นตัวอย่างให้น้อง ๆ เห็น”
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คําพูดท่ีวา ใบปริญญาทําใหคนไดงานทํา แตกิจกรรมทําใหคนทํางานเปน 

การลงพ้ืนท่ีทาํใหเธอไดฝกฝนตัวเองใหทาํงานเปน แมจะเปนการทํางานแสนยาก

ลําบากเพียงใดก็ตาม แตก็เปนประสบการณที่มีคามากที่สุด

เมยเองก็เชนกันเธอบอกวา โครงการนี้เปนประโยชนมาก เพราะความรูที่

มีอยูจากการเรียน เราก็รูแตทฤษฎี แตเมื่อเรานํามาใชทําโครงการแบบนี้ 

ทาํใหเรารูจกัการประยุกตใชความรู เปนความรูทีห่าไมไดในหองเรียน เพราะ

เราไดเรียนรูจากการลงมือทํากิจกรรมจริง เหมือนการไปเจอคนในชุมชน 

เราก็ไดเจอความรูสึกของเขาจริงๆ ไดรูทั้งอุปสรรคปญหา ที่เราไดเจอกับ

ตัวเองจริงๆ

สวนนอยบอกวา การทาํโครงการนีก้อใหเกดิประโยชนกบัเธอเยอะมาก โดย

เฉพาะเร่ืองการจัดการภายใน “จากเดิมท่ีเปนคนข้ีโมโห ข้ีเหว่ียง ข้ีวีน เอาแตใจ 

เปนคนที่นิสัยไมคอยดี แตก็เปนคนทํากิจกรรมมาตลอด ทําตั้งแตป 1 เจอ

อุปสรรคมาก็มาก  ทั้งเพ่ือนวา เพื่อนดา เพื่อนตอตานหมดเลย แตก็ยังทํา 

เมื่อกอนไมคอยมีเพื่อน แตการทํางานโครงการครั้งนี้ทําใหเพื่อนเห็นในสิ่งที่

เราทําและเขาใจเรามากข้ึน  แลวเพื่อนๆ ก็มาชวย ทําใหเรารูสึกดี”

นอยบอกตอวา เธอเปนเดก็กจิกรรมตวัยง แตไมไดมคีวามรูเรือ่งของการคิด 

วางแผน หรือออกแบบกระบวนการทํางานแตอยางใด แตเมื่อไดมาทําโครงการนี้

ทําใหเธอไดเรียนรูมากมาย โดยเฉพาะการลงพื้นที่จริงที่ไดพบเจอปญหาและ

แกปญหาหลายอยาง เชน การไมไดรับความรวมมือจากคนในชุมชน  แมจะทําให

เธอรูสึกเหนื่อยและทอ แตเพราะ “กําลังใจ” จากเพื่อนรวมทีมที่มีใหกัน ทําให

พวกเธอยังทํางานตอได ที่สําคัญ “กําลังใจจากพี่เลี้ยง” ที่คอยติดตามเฝาดู 

เคียงขาง รวมแกไขปญหามาดวยกัน ทําใหพวกเธอมีแรงฮึดสู ความ “ทาทาย” 

ที่เกิดขึ้นยิ่งทําใหพวกเธอมีความมุงมั่นท่ีจะทํางานเพื่อสวนรวมตอไป

นอยบอกอีกวา นอกจากน้ีเธอยังไดฝกความอดทน ฝกความเขมแข็ง ในวัน

ที่เราทอก็มีเพื่อนมาชวยกัน ไดทั้งเพื่อน ไดทั้งพี่ ไดทั้งนอง ไดประสบการณจริง 

ที่นําไปใชในการเรียนไดดวย เพราะเวลาสอบขอเขียนเขาใหเขียนวิธีการ 

เรากส็ามารถเขยีนคาํตอบจากวธิกีารทีท่าํโครงการนีไ้ด ซึง่เปนเรือ่งทีด่มีากๆ 

“งานสอนให้เราทํางานกันเป็นทีม ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รู้จักคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น
และปรับเปลี่ยนแผนการทํางานให้เข้ากับสถานการณ์”
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กลายเปนวา เราสามารถนําคนอ่ืนได รวมท้ังไดวิธีทํางาน เทคนิคการทํางาน 

ขัน้ตอนการดาํเนนิงานทีส่ามารถนาํไปใชในหองเรยีนได และนาํความรูในหองเรียน

มาใชภายนอกได

“งานสอนใหเราทํางานกันเปนทีม ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักคิด

แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม รูจักยืดหยุนและปรับเปลี่ยน

แผนการทํางานใหเขากับสถานการณ สามารถนําความรูในหองเรียนมา

ผนวกใชกับการลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเราและเพื่อนๆ มีจิตสํานึกรักสายน้ํา

เพิ่มมากขึ้น ภูมิใจที่สามารถคนควาและปรับใชความรูในการบําบัดน้ําเสียที่

มีตนทุนต่ําเพื่อใชในชุมชนตอไปได หากชุมชนรวมมือและใสใจลําคลอง

เหมือนที่พวกเรารูสึกไดก็จะดี”

“เปิดใจ” เคล็ดลับการทํางานกลุ่ม
อยางไรก็ตามสาวๆ กลุม Environmental ทุกคนบอกเปนเสียงเดียวกันวา 

ผลจากการทํางานรวมกันในโครงการนี้คือ ความรัก ความเขาใจ ความสนิทสนม

กลมเกลยีวทีเ่กดิขึน้ระหวางทมีงาน ซึง่ถาไมไดมาทาํโครงการดวยกันกค็งไมรกักัน

มากเทานี้ แตก็เปนธรรมชาติของวัยรุนที่อาจมีบางครั้งที่จะรูสึกขัดแยงกันบาง 

แตทุกอยางก็คลี่คลายไดดวย “กระบวนการสรุปบทเรียนการทํางาน”

“เวลาทํางานพวกเราจะคุยกันกอน แลวรุมกันทํา แอนจะเปนคนสรุปงาน 

ชวนเพ่ือนคุยวา วันนี้ทํางานเปนอยางไรบาง สวนมากการทํางานเราก็โอเค 

มีปญหามากมาย แตเราก็ไมทอ เวลาเครียดก็ไปนั่งรานน้ําชา นั่งพูดคุยระบายกัน 

ไดปลดปลอย ถามีอะไรผิดพลาดเราจะแกไขอยางไร” แอนเลาถึงการสรุปงาน

ที่เปนเครื่องมือในการหลอมรวมความเปนทีม

มูเราะเสริมวา หลังงานทุกครั้งพวกเราจะพูดเปดใจกันเลย เอาส่ิงที่

ผิดพลาดของแตละคนในครั้งนั้นไปแกไขในคราวตอไป 

“ถามเีรือ่งขดัใจกนัก็พดูกนัเลย ปรบัความเขาใจกนัทนัท ีบอกกนัตรงๆ 

ถามกันตรงๆ แตคําถามแรกที่นอยจะถามเพ่ือนคือ เหนื่อยไหม สูไหม นี่คือ

คําถามแรกท่ีคุยกัน อดทนไดใชไหม จะไมทิ้งกันใชไหม เพราะนอยรูตัววา

เปนคนอารมณรอน แตเม่ือรูสึกวาอารมณรอนก็จะไมพูดกับใคร เพ่ือนก็จะรู 

ถาตางคนตางเหน่ือย ก็จะจัดการตัวเองกอน ไปสงบสติอารมณกอน แลว

คอยกลับมาขอโทษเพื่อน บอกเพื่อนวาทําไมเปนอยางนี้ บางทีเหนื่อยมาก 

บางทีโดนดามา แลวกลับมาเจออะไรไมไปถึงไหน ก็จะวีนทันทีวาทําไมเปน

อยางนี้” นอยเสริม

“หลังงานทุกครั้ง
พวกเราจะพูดเปิดใจ
กันเลย เอาสิ่งที่
ผิดพลาดของ
แต่ละคนครั้งนั้นไป
แก้ไขในคราวต่อไป”
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ทั้งน้ีแอนบอกวา การทํางานกับคนหมูมาก มีหลายคนก็ยอมมีหลาย

อารมณ หลายความคิด จะตองปรับตัวใหได และตองยอมรับในสิ่งที่เพื่อน

เปนใหได แมบางคร้ังจะทนไมไหวอาจมีการตอวากันบาง แตตองมองขอดี

ของเพ่ือนดวย ไมใชมองแตขอเสยีของเขา ตองดูเหตผุลดวยวาทําไมเขาเปน

แบบนัน้ เขาไมไดเปนแบบน้ันตลอด ซึง่ความรูสกึเชนนีเ้ปนความเปลีย่นแปลง

ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการที่ไดอยูกับเพื่อน ไดทํางานเปนทีม ไดรูจักเพื่อน 

จึงรูจักปรับตัว

“บางคนบอกวา เพ่ือนแทคือเพ่ือนสมัยมัธยม แตสําหรับพวกเราท่ีไดมา

ทํางานรวมกันจนรูสึกวาเปนเหมือนพ่ีนองรวมครอบครัว บอกกันไดทุกอยางทุกเร่ือง” 

มูเราะชวยยืนยันความเหนียวแนนของความสัมพันธ

แตกวาจะเรียนรูอยางมีความสุขเหมือนวันนี้ สาวๆ ทั้ง 5 คนบอกวา 

สวนหน่ึงเปนเพราะการสนับสนุนอยางเต็มที่ของพ่ีตาล มีอยูชวงหน่ึงท่ีโครงการ

ดูเหมือนจะเงียบไป เพราะเปนชวงสอบและเปนชวงท่ีทุกคนทอจากการลงพ้ืนท่ี

ชุมชนเกาเสง ถือเปนชวงวิกฤตของโครงการวาจะไปตอหรือจะเลิกทํา ทุกคนจึง

ขอพักใจจากเรื่องการทําโครงการ หันไปมีสมาธิกับการอานหนังสือสอบ ตางคน

ตางเงียบหาย จนพี่ๆ สงขลาฟอรั่มเปนหวงคอยถามไถอยูเรื่อยๆ 

มูเราะสารภาพวา ตอนน้ันไมอยากทําแลว พยายามผลักใหเพ่ือนคนน้ันคนน้ี

ไปบอกพี่เขาวาไมทําแลว แตก็ไมมีใครกลา เพราะสิ่งที่ทุกคนกังวลคือ ถาพวกเธอ

ไมทําแลวจะสงผลกระทบตอพี่ตาล ซึ่งเปนผูที่คอยดูแล ชวยเหลือ สนับสนุนมา

โดยตลอด

“เพราะ “กําลังใจ” 
จากเพื่อนร่วมทีม
ที่มีให้กัน และ
“กําลังใจจาก
พี่เล้ียง” ที่คอย
ติดตาม เฝ้าดู 
เคียงข้าง ร่วมแก้ไข
ปัญหามาด้วยกัน 
ทําให้พวกเธอมี
แรงฮึดสู้”
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“เราคิดวามันเปนความผูกพันนะ เพราะพ่ีตาลคอยชวยเหลือพวกเรา

มาตลอด ไมวาจะเปนตอน Workshop พ่ีตาลจะคอยแกปญหาใหเราตลอดเวลา 

กลัวพี่ตาลจะถูกไลออก ที่ผานมาพ่ีตาลชวยปกปองเราเสมอ ในฐานะที่เรา

เปนนองทําไมเราจะปกปองพ่ีคนเดียวไมได” นอยเลาถึงความรูสึกผูกพันกับ

พี่เลี้ยงที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหพวกเธอกลับมาสูตออีกครั้ง และเมื่อต้ังหลักไดจาก

คาํแนะนาํของพีต่าลทีบ่อกวาใหกลบัมาทํางานในมหาวิทยาลัยซึง่เปนชมุชน

ทีแ่ตละคนสงักดัอยู งานจงึรดุหนาไปเรือ่ยๆ รวมทัง้การสานเครอืขายรุนนอง

ในภาควิชาที่จะเขามารับชวงตอในอนาคต

พวกเราจะแนะนํานองๆ เสมอวา ทําไปเถอะเพราะมันคือ “ประสบการณ” 

เราอยูมหาวิทยาลัยเรายังมีโอกาสทําเรื่องเหลานี้ แตถาเราทํางานแลวเรา

ไมมสีทิธ์ิมาทาํอะไรแบบน้ีแลวนะ บางทปีระสบการณบางอยางเราไมสามารถ

ถายทอดใหนองไดทั้งหมด นองตองมาเจอดวยตนเอง ก็จะไดเรียนรูดวย

ตนเอง เราใหคําปรึกษาได แตสิ่งที่เราเจอมาบางครั้งเราไมสามารถบอกเปน

คําพูดได เพราะมันอยูในความรูสึก

 วันน้ีผลการสํารวจคุณภาพนํ้าหลังการบําบัดกําลังจะออกมา แตทีมงานไมได

รูสกึกงัวลวาผลจะออกมาอยางไร เพราะพวกเธอสมัผสัไดถงึ “ความสาํเรจ็” ทีไ่ด 

“เรียนรูจากการลงมือทํางาน” ดังที่นอยไดสรุปในทายที่สุดวา 

“งานไหนท่ีเราทําเต็มท่ีแลว แมวางานจะไมสําเร็จ แตเราก็ไดเรียนรูแลว 

เราทําสุดความสามารถของเราแลว บางคนคิดจะทําแตไมลงมือทําก็ไมเปน

ประโยชน เปนเพียงคําพูดหรูๆ ที่ดูดีเทานั้น”

ทายสุด กลุม Environmental สรุป “หัวใจสําคัญ” จากการเรียนรูครั้งนี้

รวมกันไววา...“ปญหา” ทุกอยางมีทางแก ถาเราไมยอมแพ ดังเชนท่ีพวกเธอ

เปลีย่น “ความทอแท” มาเปน “พลงั” จนสามารถกาวขามปญหาอุปสรรคตางๆ 

ไดในที่สุด

“พวกเธอสรุปหัวใจสําคัญจากการเรียนรู้คร้ังนี้
ร่วมกันไว้ว่า...“ปัญหา” ทุกอย่างมีทางแก้  ถ้าเรา
ไม่ยอมแพ้ ดังเช่นที่พวกเธอเปลี่ยน “ความท้อแท้” 
มาเป็น “พลัง” จนสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ได้ในที่สุด”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการคืนคลองสําโรงสู่ชุมชน
กลุ่ม Environmental

สมาชิกประกอบดวย :
นางสาวทิพวรรณ สุขแกว

นางสาวกรกนก เพ็งเพชร

นางสาวนิรมล หมวกแกว

นางสาวปาริฉัตร ชูพูล

นางสาวกุสุมา ใบระหมาน

ที่ปรึกษาโครงการ:
ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ
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ความสุข...
จากขยะ 

“ทุกวันเวลานักเรียนเข้าแถวตอนเช้า
จะมีรถเข้ามาเก็บขยะ ซ่ึงส่งกลิ่นเหม็นมาก

ทําให้รู้สึกว่า “ต้องจัดการ” ปัญหานี้ให้ได้
อย่างน้อย ๆ ก็ควรแยกขยะเปียกกับขยะแห้ง

ออกจากกัน จะได้ไม่ส่งกลิ่นเหม็น”
“ทําไปทําไมโครงการแบบน้ี” ถาม

“แลวอยากใหโรงเรียนสะอาดหรือเปลา” ถามกลับ

“ก็อยาก...” ตอบ

“นั่นแหละเหตุผล” ตอบกลับ

บทสนทนาขางตน เปนบทสนทนาท่ีเกิดขึ้นจริงกับนองๆ ที่ทําโครงการ 

Masok Gembira Sampah ซึ่งแปลเปนภาษาไทยไดอยางนารักวา “มามีความสุข

กับการคัดแยกขยะกันเถอะ” โครงการน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ “สรางสํานึก” ให

นักเรียนโรงเรียนบํารุงศาสนมูลนิธิ ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ทิ้งขยะใหลงถังและจัดการขยะอยางถูกวิธี โดยเยาวชนกลุมนี้ไดทําการสํารวจ

เสนทางขยะจนตระหนักรูถึงตนตอของขยะภายในโรงเรียน 

เปนท่ีนาสนใจอยางย่ิงวา พวกเขาลดปริมาณขยะในโรงเรียนไดอยางไร แลวนํา

ขยะมาใชสอยใหเกิดประโยชนและมีคุณคามากแคไหน นอกจากน้ีการคัดแยกขยะ

ของพวกเขาจะสรางความสุขใหเกิดขึ้นไดอยางไร... 

กลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
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เส้นทาง (กําจัด) ขยะ
กลุมพวกเรามีสมาชิกอยู 5 คนประกอบดวย ดลรอซี หละตํา – รอซี  

ฮายาตี มะปูนา – ตี  ซัลวา เกปน – ซัลวา รัตนวดี อิ่มหมัน - นุย และนภดล 

ชางหมัด – อาหมัด ภายใตชื่อกลุม บ.ศ.นักอนุรักษเพื่อโลกสวย

 ดลรอซี หละตํา - รอซี  บอกเลาถึงจุดเริ่มตนของการทําโครงการ Masok 

Gembira Sampah วา พวกเขาตองอาศยัความกลา กลาทีจ่ะสรางปฏสิมัพนัธกบั

คนในโรงเรียนและรานคารอบขางโรงเรียน เพ่ือดึงทุกฝายใหเขามามีสวนรวมในการ

ชวยลดและคัดแยกขยะ โชคดีท่ีพวกเราเปนคณะกรรมโรงเรียนอยูแลว พวกเราเคย

คุยกับครูวาอยากแกไขปญหาขยะในโรงเรียน เพราะสังเกตเห็นวาทุกวันเวลา

นักเรียนเขาแถวตอนเชาจะมีรถเขามาเก็บขยะ ซึ่งสงกลิ่นเหม็นมาก ทําให

รูสึกวา “ตองจัดการ” ปญหาน้ีใหได อยางนอยๆ ก็ควรแยกขยะเปยกกับ

ขยะแหงออกจากกัน ขยะจะไดไมสงกลิ่นเหม็น

ระหวางนี้เองที่ ครูสอฝหยะ ยาชะรัด ที่ปรึกษาโครงการไดรับการแนะนํา

โครงการพลงัพลเมืองเยาวชนสงขลาจากพ่ีเล้ียงสงขลาฟอรัม่ แลวเกิดความสนใจ

จึงชักชวนนักเรียนกลุมนี้เขามารวมกิจกรรม

“นกัเรียนกลุมนีม้คีวามรบัผิดชอบและดูมคีวามมุงมัน่มาต้ังแตแรก ครคูดิวา

เขานาจะทําได” ครูสอฝหยะ กลาว

รอซีเลาวา หลังจากตกปากรับคําเขามาทําโครงการ พวกเขาคิดวางแผน

กันวาจะแกไขปญหาขยะในโรงเรียนอยางไรไดบาง จนสุดทายมาลงเอยท่ีการลด

และคัดแยกขยะ

ฮายาตี มะปูนา - ตี บอกวา เมื่อไดขอสรุปวาจะลดและคัดแยกขยะ 

พวกเขาเริ่มตนจากการ “ระดมความคิด” วาขยะมาจากไหนบางและมาจาก

จุดไหนมากที่สุด เรียกวาสํารวจเสนทางขยะกันกอน หลังจากน้ันจึงวางแผน

กันตอวาจะทําใหขยะลดลงไดอยางไร 

“เรามุงไปท่ีรานคาทัง้ในและนอกโรงเรยีน เพราะเหน็นกัเรยีนชอบซือ้ของกิน

จากรานคาทัง้ตอนเชา เทีย่ง และเย็น แลวทิง้ขยะเต็มไปหมด พอเรารูตนทางขยะ

กค็ดิกนัตอวานาจะไป “ขอความรวมมือ” จากรานคาใหใชถงุพลาสตกิใหนอยลง 

อยางนอยก็ชวยลดปริมาณขยะได” ตีอธิบายวิธีการทํางานของกลุม 

ซัลวาเลาตอวา รานคาภายนอกรับฟงส่ิงท่ีพวกเราพูดดมีาก แตเขากย็อมรบั

ตามตรงวา มันยากเพราะรานเขาเปนรานขายของชําและไมไดขายใหกับ

นักเรียนอยางเดียว เวลามีลูกคามาซื้อของ เขาก็ตองใสถุงให แตก็มีบางราน 

เชน รานขายขาวหมกไกหนาโรงเรียนที่เปล่ียนจากกลองโฟมมาใชกระดาษ

หออาหารแทน แถมเจาของรานยังบอกวาการใชกระดาษหอชวยลดตนทุน

ดวย เพราะกลองโฟมราคาแพงกวามาก 

“นักเรียนกลุ่มนี้
มีความรับผิดชอบ
และดูมีความมุ่งมั่น
มาตั้งแต่แรก
ครูคิดว่าเขา
น่าจะทําได้”
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ความสําเร็จจาก...สิ่งเล็กๆ
ดทูากจิกรรมทีห่นุมสาวกลุมนีท้าํจะไปไดสวย โดยเฉพาะรานขายของชํา

ในโรงเรียนท่ีใหความรวมมือในการทาํโครงการอยางเตม็ท่ี แตทีท่าํใหพวกเขา

ภูมิใจมากที่สุดคือ “รานคาในโรงเรียนเลิกใชหลอดทันที”

ซลัวาเลาวา กอนหนานีไ้มวาจะเดินไปทางไหนก็เห็นหลอดตกเกล่ือนกลาด

เต็มไปหมด เจอหลอดอยูทุกท่ีท่ัวโรงเรียน พวกเราน่ังคิดกันอยูนานวาทําอยางไรดี 

โรงเรียนจึงจะไมมหีลอด คดิไปคิดมาก็นกึไดวา ปรกติเวลาด่ืมนํ้าเราก็ด่ืมนํ้าขวดกัน

อยูแลว ฉะน้ันถาไมใชหลอดก็คงจะไมสงผลกระทบอะไรมาก พวกเราเลยไปขอ

ความรวมมอืจากรานคาในโรงเรยีนไมใหซือ้หลอดมาบรกิารนกัเรยีน ซึง่ทาง

รานก็เห็นดวยเพราะชวยเขาประหยัดงบประมาณการซื้อหลอดไปในตัว

“ชวงแรกก็มีนักเรียนโวยวายอยูบาง แตพอไมมีหลอดใชจริงๆ  พวกเขาก็

ไมไดเดือดรอนอะไร เพราะด่ืมน้ําจากขวดโดยตรงไดเลย แลวถานักเรียนซื้อของ

ไมกี่ชิ้น ทางรานก็จะใหถือไปไมตองใสถุงพลาสติก”  ซัลวากลาว

รอซีบอกตอวา ผลจากการขอความรวมมือจากรานคาท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน ทําใหขยะจําพวกกลองโฟมและถุงพลาสติกลดลงอยางเห็นไดชัด

“ตอนน้ีพวกเราสามารถหยุดการใชหลอดในโรงเรียนไดแลว 100 

เปอรเซ็นต” รอซีกลาวย้ําอยางภูมิใจ 

“ผลจากการ
ขอความร่วมมือ
จากร้านค้าทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน ทําให้ขยะ
จําพวกกล่องโฟม
และถุงพลาสติก
ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด”
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ใช้ “ประชาสัมพันธ์” เป็น “อาวุธ” 
นอกจากการสรางปฏสิมัพนัธกบัรานคาซ่ึงเปนหน่ึงในตนทางขยะแลว  กลุม 

บ.ศ.นกัอนรุกัษเพือ่โลกสวยยังมุงเปาประชาสัมพนัธรบัอาสาสมัครเขารวมโครงการ

และเผยแพรความรูใหนักเรียนในโรงเรียนดวย ทั้งการประชาสัมพันธหนาเสาธง

ตอนเชา ประกาศเสียงตามสายตอนเทีย่ง และเดินแถวกันไปพูดคุยถึงในหองเรียน

ซลัวาอธบิายถงึความรูทีจ่ะใหกบัเพือ่นนกัเรยีนวา เราจะใหความรูเรือ่งการ

คดัแยกขยะ พยายามจงูใจใหนกัเรยีนชวยกันรกัษาความสะอาดของโรงเรยีน แลว

พูดใหเขาคิดเหมือนกับที่เราคิดวาขยะมีประโยชน ถาเราชวยกันแยกขยะและ

ทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง เราจะไดอะไรบาง แลวถาใครสนใจจริงๆ ก็มารวมเปน

อาสาสมัคร หรือเอาขยะมาฝากไวที่ธนาคารขยะได

รอซีบอกวา เวลาเขาไปประชาสัมพันธในหองก็ไมพนท่ีจะตองโดนแซว 

เขาไมแซวโครงการแตแซวกลุมแกนนําที่เขาไปพูด ตอนแรกก็เขินๆ บาง แตหลังๆ 

เร่ิมชิน สวนใหญผูหญิงใหความสนใจมากกวา แตผูชายจะฟงผานไปเฉยๆ

รัตนวดี อิ่มหมัน - นุย และนภดล ชางหมัด - อาหมัด เปนสมาชิกใหม

ที่เขามาแทนสมาชิกเกา 2 คน ซึ่งออกไปเรียนที่อื่น

ในฐานะทีเ่คยฟงแกนนาํคนอืน่นําเสนอโครงการหนาเสาธงเพือ่โนมนาวใจ

นักเรียนมากอน นุยบอกวา เธอตัดสินใจไดทันทีวาจะใหความรวมมือในการทํา

โครงการ จึงเขารวมเปนอาสาสมัครมาตั้งแตแรก เพราะไมเคยมีโครงการแบบนี้

ในโรงเรียนมากอน คิดวาเปนโครงการที่ดีซึ่งจะชวยทําใหโรงเรียนสะอาดมากขึ้น 

ตอนปดเทอมเลยอาสามาชวยเพ่ือนทํากิจกรรมสํารวจเสนทางขยะ เพราะบานอยู

ใกลโรงเรียน

สวนอาหมัด กลาวไดวาเขามีพ้ืนฐานจิตใจท่ีมีจิตอาสาเปนทุนเดิมอยูแลว 

อาหมัดเคยสมัครเขารวมเปนแกนนําโครงการตั้งแตเริ่มตน แตดวยเหตุผล

ที่วาโครงการตองการแกนนําเพียงแค 5 คน อาหมัดจึงเสียสละเปดทางให

เพือ่นๆ ทีเ่หลอืซ่ึงเรียนสายวทิยทัง้หมดทาํโครงการรวมกนั สวนเขากเ็ขารวม

กิจกรรมดวยการเปนอาสาสมัครแทน

“การประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ได้จริง...ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ ...ต้องค้นคว้าข้อมูล
อย่างหนัก...สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเวลาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็คือ 
การส่งสารที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย ...ต้องมีการเตรียมตัว
ให้ดีก่อนว่า วันนี้จะพูดอะไรบ้าง หาข้อมูลจากหลาย ๆ เว็บไซต์แล้วนํามาเปรียบเทียบ 
สรุปเป็นคําพูดของเราเองเพื่อให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่เราพูด” 
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นุยเสริมตอวา อาหมัดเขาฮ็อตมาก เปนที่รูจัก

ของนกัเรียนทัง้โรงเรียนและมบีทบาทตอนกัเรยีนหอพกั

มากที่สุด เพราะอาหมัดพักอยูในหอพักของโรงเรียน 

อาหมัดจะเปนคนคอยปลุกใหเพื่อนตื่นตอนเชาไป

ละหมาด นอกจากนี้ยังคอยควบคุมนักเรียนหอพักให

ชวยกันเก็บขยะรอบหอพักกอนกลับบานในตอนเย็น

วันศุกรของทุกๆ สัปดาห

“ทํามาต้ังแตอยู ม.1 ตอนนี้อยู ม.5 แลว ทีแรก

รุนพ่ีหอพักมาขอใหชวย เราก็อาสาทําดวยความเต็มใจ

มาเรื่อยๆ” อาหมัดสะทอนตัวตนของเขา 

รอซีเลาตอวา การประชาสัมพันธโครงการไดผล

ตอบรับท่ีดีในระดับหน่ึง ตอนน้ีมีอาสาสมัครเขารวม

โครงการประมาณ 50 คน สวนใหญเปนนักเรียนรวมชั้น

เดยีวกบักลุมแกนนาํ แตนกัเรยีนผูชายสวนใหญยงัไมให

ความรวมมอื จนตอนนีก้ย็งัไมรูวาจะแกไขปญหาอยางไร  

เปนเร่ืองยากมาก เพราะเขาไมเห็นภาพวาโรงเรียนสะอาด

แลวจะไดอะไร

แตกวาจะใชการประชาสัมพันธใหเกิดประโยชน

ไดจรงิ ตบีอกวา ไมใชเรือ่งงายๆ เลย เธอตองคนควา

ขอมูลอยางหนัก เพราะสิ่งที่เธอตองคํานึงถึงเวลา

ประชาสมัพนัธไมวาจะดวยวธิกีารใดกค็อื การสงสาร

ที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น และเขาใจงาย 

“อยาพูดนาน อยาพูดบอยเกินไป ย่ิงหนาเสาธง

นักเรียนจะบนวารอน ฉะนั้นกอนที่จะพูดแตละครั้ง 

เราตองมีการเตรียมตัวใหดีกอนวา วันน้ีจะพูดอะไรบาง 

หาขอมลูจากหลายๆ เวบ็ไซตแลวนาํมาเปรียบเทยีบ 

สรุปเปนคําพูดของเราเองเพ่ือใหนักเรียนต้ังใจฟง

แลวเขาใจสิ่งที่เราพูด” ตีอธิบาย 

ขณะท่ีซัลวาเสริมวา การประชาสัมพันธยังคงทําอยู

เรื่อยๆ ทั้งหนาเสาธง เสียงตามสาย และหนาหองเรียน 

ขึน้อยูกบัวาพวกเราสะดวกตอนไหนหรอืมปีระเดน็อะไร

อยากบอกเพ่ิมเติม โดยไมลมืเนนย้าํประโยชนของขยะ

และวิธีการคัดแยกขยะ 
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เมื่อ “ขยะ” กลายเป็น “ทุน”
ดวยคลุกคลีกับสภาพโรงเรียนท่ีเต็มไปดวยขยะ เพราะใน

แตละวันโรงเรียนมีขยะจําพวกขวดนํ้าพลาสติกเปนจํานวนมาก 

ซึ่งขยะประเภทน้ีสามารถแยกเก็บเพื่อนําไปขายได ประกอบกับ

เห็นตัวอยางวาในหองพักครูจะมีการรวบรวมขวดนํ้าพลาสติกและ

กระดาษหนาเดียวไปขายในแตละภาคเรียน ซึ่งที่ผานมากลุมครู

สามารถสรางรายไดจากการขายขยะ จนกระท่ังซื้อเคร่ือง

พร้ินเตอรและซือ้พดัลมมาเปล่ียนในหองเรยีนแทนเคร่ืองทีช่าํรดุ 

จึง “จุดประกาย” ใหเหลานักอนุรักษตัวนอยคิดอยากได “ทุน” 

จาก “ขยะ” ขึ้นมาบาง

นอกจากตองการใหโรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะแลว   

นักอนุรักษตัวนอยทั้ง 5 คนยังคิด “แบงปน” สูเพื่อนๆ คิดนําเงิน

ทีไ่ดจากการขายขวดนํ้ามาสะสมต้ังเปนกองทุนเพ่ือมอบเปนทนุ

การศึกษาใหแกนักเรียน ผานกิจกรรมที่เรียกวา “ธนาคารขยะ” 

โดยขวดนํ้าพลาสติกที่ไดจะแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนหน่ึงที่

รวบรวมไวในธนาคารเพ่ือนาํไปใหฝายการงานพ้ืนฐานอาชีพของ

โรงเรียนใชประโยชนในการประดิษฐสิง่ของจากขวดนํ้าพลาสติก 

อกีสวนหนึง่นําไปขายเพ่ือใชเปนเงนิทนุหมนุเวยีนในธนาคารขยะ

อาหมดัอธบิายถงึระบบการบรหิารธนาคารขยะวา เมือ่เอาขยะ

มาฝากทีธ่นาคาร ทางกลุมจะชัง่ปรมิาณขยะแลวคาํนวณออกมาเปน

เงนิ แตจะเกบ็เงินไวในบญัชกีอนไมจายเงนิใหในทนัท ีหลงัจากสะสม

เงนิไปไดสกัระยะหน่ึง จะแจงเจาของบัญชวีาสามารถเบิกเงินออกไป

ได แตจะหักไว 5 เปอรเซ็นตสําหรับบริจาคเขากองทุนธนาคารขยะ 

“พวกเราที่ทําโครงการไมไดอะไรตอบแทน แตเราอยากทํา

เพราะอยากเห็นโรงเรียนสะอาด” อาหมัดกลาว

“ตอนนีธ้นาคารยังไมเปดอยางเปนทางการ แตรบัสมคัรสมาชิก

ไวแลว กําลังรอสถานที่และรอตะแกรงที่สั่งทําไวสําหรับเก็บขวดน้ํา

พลาสติก” นุยกลาว

ตีเลาอยางภาคภูมิใจวา ขณะนี้มีนองๆ หลายคนเขามาถาม

รายละเอียดโครงการ บางคนอยากรูวาจะรวมโครงการไดอยางไร 

บางคนก็มาถามวาเม่ือไรจะเปดธนาคารขยะ แมแตตัวเราเอง แมก็

ถามวาเม่ือไรจะเอาขวดไปขาย ก็ไดแตบอกแมวา เดี๋ยวกอนๆ...

ตอนนี้หลายๆ คนเก็บขวดน้ําไวเต็มบานแลว
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ให้ “ความรู้” เรื่องการคัดแยกขยะเพิ่ม
ถึงแมจะมีการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง 

แตในสภาพความเปนจริงการคัดแยกขยะก็ยังเปนปญหาอยู  

ซลัวาบอกวา เดก็นักเรยีนบางคนมีสาํนกึอยากคัดแยกขยะ แตเขาไมรูวาจะ

แยกขยะอยางไร ถาเห็นนักเรียนทิ้งขยะไมลงถังเราก็จะบอกเขาเลย อธิบายเขา

ตรงนั้นเลย เพื่อใหเขาเขาใจ

 “บางคนถอืแกวนํ้ามา เทน้าํลงในถงัขยะเปยก แลวเอาแกวใสในถงัขยะแหง 

เห็นไดวาเขาก็พยายามแยกขยะนะ แตมันไมใชหลักการแยกขยะท่ีถูกตอง” รอซี

กลาวดวยรอยยิ้ม

เมื่อเปนเชนน้ีพวกเขาจึงระดมความคิดหาวิธีแกปญหา จนไดขอสรุป

วาจะทํารูปภาพแปะติดบนถังขยะไวดวย เพราะเดิมทีเราเขียนเปนตัวอักษร

วา ขยะเปยก ขยะแหง ขยะรีไซเคิล แตนองบางคนก็ไมเขาใจ ถาทําออกมา

เปนรูปภาพ เขาจะรูเลยวาแตละถังทิ้งอะไรลงไปไดบาง

 รอซีสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนวา ตอนนี้ขยะ

นอยลงมาก รอบๆ ถังขยะที่เคยมีขยะหลนอยูเกลื่อนกลาดก็ไมมีใหเห็นอีกแลว 

โดยเฉพาะบรเิวณโตะหนิออนตดิร้ัวดานหนาโรงเรยีน เมือ่กอนเวลานกัเรยีนน่ังกนิ

ตรงน้ัน กนิเสร็จเสียบขยะไวตามซอกโตะซอกเกาอ้ี ตอนน้ีแทบจะไมเห็นพฤติกรรม

แบบนั้นแลว 

ตีเสริมวา  จากเดิมที่ขยะในถังเต็มจนลนทุกวัน ตอนนี้ตองใชเวลาถึง 3 วัน

ขยะจึงจะเต็มถัง

“เมื่อกอนรถขยะมาเก็บขยะทุกเชา ตอนนี้มาเก็บขยะสามวันครั้ง แลว

ขยะก็ไมสงกล่ินเหม็น เพราะเราแยกขยะเปยกออกไปแลว เศษอาหารท่ีแยก

ออกมานําไปทําปุยชีวภาพตอได” ตีเลาดวยรอยยิ้ม 

เม่ือเห็นวาปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงจนไมเหลือใหเห็นแลว หนุมสาว

ทั้ง 5 คนก็ยังไมหยุด “คิดดีทําดี” แตพวกเขากําลังผลักดันใหรานคาใน

โรงอาหารเปล่ียนภาชนะบรรจอุาหารจากเดมิทีเ่คยใชโฟมมาใชจานกระเบือ้ง

ใสอาหารแทน 

ซัลวาเลาวา จําไดวาตอนเขามาเรียน ม.1 ตอนนั้นโรงเรียนใชจานกระเบื้อง

ใสอาหารใหนกัเรียน แตจานหายเพราะนักเรียนเอาไปใชแลวไมนาํมาคืน โรงเรียน

เลยเปลี่ยนนโยบายมาใชโฟมใสอาหารแทน นาจะเปนเพราะทางโรงเรียนเห็น

ผลงานการลดและคัดแยกขยะของโครงการ Masok Gembira Sampah เลย

อยากมีสวนชวยกําจัดตนตอของขยะอีกทางหน่ึง โดยวางระบบการใชจาน

ในเบ้ืองตนวา นกัเรยีนจะตองจายคามดัจาํกอนนาํจานไปใช เพือ่ปองกนัการ

สูญหาย
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เรียนรู้จาก “ขยะ” 
ถงึแมเวลาจะเปนอุปสรรคใหญในการขับเคล่ือนโครงการ แตพวกเขาก็ยงัคง

มุงมัน่เดินหนาทาํโครงการตอไป เพือ่ทีก่ารคัดแยกขยะจะนาํความสขุมาใหสมาชิก

ทุกคนในโรงเรียน

นุยบอกวา พวกเธอเรียนวันละ 8 - 9 คาบ ไหนจะการบาน แลวตองแบง

เวลามาทําโครงการดวย ถามีเวลาวางเมื่อไรเราก็พยายามมาน่ังคุยกัน

รอซีบอกวา การทํางานรวมกันภายในกลุมจะใหอิสระทุกคนแสดง

ความคดิเหน็ แลวมาปรกึษาหารอืกนั เพือ่เลอืกแนวทางทีท่ัง้กลุมคิดวาดทีีส่ดุ 

โดยจะเคารพเสียงสวนมาก 

“อาทติยหนึง่ตองมอียางนอยสกัครัง้ทีจ่บักลุมคยุกนัเรือ่งโครงการ เม่ือกอน

คุยเร่ืองละคร เร่ืองดารา ตอนนี้คุยเรื่องขยะแทน” นุยเอยปากแซว 

โครงการ Masok Gembira Sampah เปนโครงการขยะโครงการแรกของ

โรงเรียน รอซีบอกวา พวกเขารูสึกภูมิใจมากที่ทําแลวเห็นโรงเรียนสะอาดขึ้น 

เลยอยากทําโครงการตอเพ่ือใหเปนแบบอยางที่ดีใหกับรุนนองตอไป 

สวนตีสะทอนความรูสึกของเธอวา เขาไปดูรูปภาพเกาๆ ในเว็บไซตของ

โรงเรียนเห็นภาพโรงเรียนสกปรกมาก แตตอนน้ีไมมีภาพแบบนั้นแลว โรงเรียน

เราสะอาด รูสึกตื้นตันใจมาก นั่งดูรูปไปก็น้ําตาไหลไป 

ซัลวาบอกวา เธอจะทําโครงการตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะจบ ม.6 ตอนนี้

เพิ่งเรียนอยูชั้น ม.5 ยังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งป เราตองทําดีใหคนอื่นเห็นกอน 

กอนที่จะบอกใหคนอ่ืนทํา ที่นี่เปนโรงเรียนของเราถาเราไมทําแลวใครจะมา

ทําใหเรา ถาอยากใหโรงเรียนสะอาด นั่นแหละคือเหตุผลที่เราตองทํา 

และนี่คือ “บทสรุป”  ของการ “คิดดีทําดี” เพื่อโรงเรียน ที่ไมตองใช

งบประมาณมากมาย ใชแค “ใจถึงๆ” เพียงแคนี้ “ความสําเร็จ” ก็อยูไมไกล

เกินเอ้ือม

“การทํางานร่วมกันภายในกลุ่มจะให้อิสระ
ทุกคนแสดงความคิดเห็น แล้วมาปรึกษาหารือกัน
เพื่อเลือกแนวทางที่ทั้งกลุ่มคิดว่าดีที่สุด
โดยจะเคารพเสียงส่วนมาก”



63

สงขลา
ส่องแสง 2

โรงเรียนบํารุงศาสน์ มูลนิธิ
โครงการ Masok Gembira Sampah 
กลุ่ม บ.ศ.นักอนุรักษ์เพ่ือโลกสวย

สมาชิกประกอบดวย :
นายดลรอซี หละตํา

นายนพดล ชางหมัด 

นางสาวรัตนวดี อิ่มหมัน

นางสาวฮายาตี มะปูนา

นางสาวซัลวา เกปน

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูสอฝหยะ ยาชะรัด 
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รักษ์น้ํา ลดไฟ
ใส่ใจหอพัก 

“ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน เราต้องไม่เห็นแก่ตัว
ไม่เอาแต่ความสะดวกของตัวเอง

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และต้องลงมือทําด้วยตัวเอง”

Miss Cleaning คือมุสลิมะฮกลุมหนึ่งจากโรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยา

มูลนิธิ ที่มองเห็นปญหาใกลตัว และนํามาใชเปน “โจทย” ในการทําโครงการ

รักษน้ํา ลดไฟ ใสใจหอพัก เพียงเพราะเห็นวาหอพักที่พวกเธออาศัยอยูนั้น

คาน้ําแพงมาก แถมสภาพแวดลอมยังดูสกปรก เต็มไปดวยขยะที่สงกลิ่นตลบ

อบอวลไปทั่วบริเวณ!!!

ดวยบริบทของโรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดใหญ

ที่มีทั้งนักเรียนประจําและไปกลับ แตนักเรียนประจําของที่นี่จะแตกตางจากที่อื่นๆ 

อยูบางก็ตรงท่ี “หอพัก” ท่ีพวกเธออาศัยอยูไมใชหอพักท่ัวไป แตเปนบานพัก 2 หลัง 

ซึ่งแตละหลังจะซอยเปนหองยอยๆ อีกหลังละ 7 หอง โดยแตละคนจะตองจาย

คาน้ําคาไฟเอง...และนี่คือเหตุผลที่ทําใหสาวนอยทั้ง 5 จากกลุม Miss Cleaning 

มารวมตัวกันทําโครงการรักษน้ํา ลดไฟ ใสใจหอพัก กับสงขลาฟอร่ัม 

กลุ่ม Miss Cleaning
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ใช้ “เหตุและผล” เฟ้นหาเพื่อนร่วมทีม
“เดินๆ อยูแลวพี่อัสเขามาชวน ครั้งแรกตอบรับเลยเพราะอยากลอง” 

ซินต้ี หลําแหละ – ซินตี้ และ ฟรฮานา หมัดอะดั้ม – ฟร แกนนําเด็กนอยที่สุด

ในทีมเลาถึงจุดเริ่มตนของพวกเธอ

เมื่อไดรับมอบหมายจาก ครูสุกัญญา บิลหมัน ใหหาเพื่อนรวมทีม อัสนา 

สุระคําแหง – อัส  จึงตั้งใจเฟนหาสมาชิกที่พักอยูในหอพักของโรงเรียน โดย

เลือกเพ่ือนนักเรียนท้ังท่ีอยูหอพักเดียวกันและหอพักขางเคียงเขารวมโครงการ 

ดวยเหตุผลทีว่าการอยูหอเดียวกันและใกลๆ  กนั เวลานัดประชุมและกระจายงาน

จะทําไดงาย สวนเหตุผลที่ชวนรุนนองตางชั้นมาทํางานดวยกัน เพราะอยากให

โครงการไดรับการสานตอในระยะยาว ไมใชพอเรียนจบทุกอยางก็จบ 

ดวยเหตุนี้แกนนําเยาวชนโครงการรักษน้ํา ลดไฟ ใสใจหอพัก จึง

ประกอบไปดวยนักเรียนจาก 3 ระดับชั้น ไดแก ม.3 ม.4 และมีอัสเปนรุนพี่

ชั้น ม.5 เพียงคนเดียว อัสบอกวา ความตางกลับทําใหทีมของเธอทํางาน

ดวยกันอยางอบอุนเหมือนพี่นองที่คอยชวยเหลือซึ่งกันและกนั

มองปัญหาจากสภาพความเป็นจริง
 “กอนหนาน้ีไดยินนักเรียนหอพักบนกันเองอยูแลววาตองจายคานํ้าแพง” 

ฟารีดา ขะเดหรี - ดา  แกนนํากลุมอีกคนกลาว  

นอกจากปญหาเร่ืองคาน้ําแพงแลว พวกเธอยังสังเกตเห็นวาแตละวันมี

ถุงดําใสขยะจากหอพักวางหมักหมมไวหนาหอเปนจํานวนมากและสงกล่ินเหม็น 

เนื่องจากเจาหนาที่ไมไดเขามาเก็บขยะทุกวัน สวนบริเวณโดยรอบและดานหลัง

หอพักก็มีหญาขึ้นรก ดูไมสะอาดเรียบรอย เพราะไมมีคนดูแล

โครงการรักษน้ํา ลดไฟ ใสใจหอพัก จึงตองการ “สรางการมีสวนรวม” 

ใหนกัเรียนในหอพักชวยกันประหยัดนํ้า ลดปริมาณขยะ และดูแลรักษาความ

สะอาดของหอพักหญิงทั้ง 2 หลังของโรงเรียน เพราะปญหาทั้ง 3 อยางนี้

สงผลกระทบตอพวกเธอที่เปนนักเรียนหอพักโดยตรง 

หลังโครงการผานการพิจารณาจากสงขลาฟอร่ัมแลว  สิ่งแรกท่ีนองๆ กลุม 

Miss Clieaning ทําคือ การชี้แจงรายละเอียดที่มาที่ไปของการทําโครงการให

เพื่อนๆ นักเรียนในหอพักหญิงทั้งหมดรับรู พรอมกับขอความรวมมือ โดยใช

พื้นที่ใตอาคารเรียน

“พวกเรานํากระดาษฟลิปชารตขอเสนอโครงการท่ีใชนําเสนอตอสงขลาฟอร่ัม

กลับมานําเสนอตอหนาเพ่ือนเลย เพราะนักเรียนหอพักทุกคนตองมารวมตัวกัน

ละหมาดตอนกลางคืนอยูแลว พวกเราเลยใชเวลาน้ันพูดคุยกับเพ่ือนๆ กอนแยกยาย

กลับหอ” อัสมา ปานงาม - สมา อีกหนึ่งแกนนํากลุมเอยข้ึน

“การที่จะสร้างการ
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
ได้จริง  เพื่อน ๆ ใน
หอพักทุกคนต้อง
ยอมรับโครงการ
นี้ด้วย ดังนั้นเมื่อ
นําเสนอรายละเอียด
ของโครงการแล้ว
จึงสอบถามนักเรียน
หอพักทุกคนว่า
พวกเขายอมรับ
โครงการนี้ได้หรือไม่ 
ซึ่งเพื่อน ๆ ก็ตอบเป็น
เสียงเดียวกันว่า
ยอมรับได้”  
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 สมาเลาตอวา ตอนนําเสนอตอหนาเพื่อนๆ เธอรูสึกกังวลมาก กลัวเพื่อน

ไมสนใจ และไมใหความรวมมอื เวลานัน้พวกเธอตองรวบรวมความกลาอยางมาก 

“ไมกลาก็ตองกลา เพราะเราไปนําเสนอโครงการผานแลว ไดรับงบประมาณ

สําหรับทําโครงการมาแลว ยังไงก็ตองทําตอ”

แตไมใชเพียงแค “การนําเสนอ” แลวจบ สาวนอยทั้ง 5 คน ยังคิดตอวา

การท่ีพวกเธอจะสรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนไดจริง เพ่ือนๆ ในหอพักทุกคน

ตองยอมรับโครงการนี้ดวย ดังนั้นเมื่อพวกเธอนําเสนอรายละเอียดของ

โครงการเสร็จแลว จึงสอบถามนักเรียนหอพักทุกคนวา พวกเขายอมรับ

โครงการน้ีไดหรือไม ซึ่งเพ่ือนๆ ก็ตอบเปนเสียงเดียวกันวายอมรับได 

อัสบอกวา ตอนนั้นเธอรูสึกโลงใจที่พวกเธอสามารถกาวขามปราการดานสําคัญ

ดานแรกมาได

“เรียนรู้” เพื่อ “ปรับใช้” 
หลังจากเพื่อนๆ ในหอพักตอบตกลงเขารวมโครงการแลว สาวนอยทั้ง 

5 คน ก็ระดมความคิดกันวา ทําอยางไรจึงจะทําใหเพื่อนๆ เห็นประโยชนของ

โครงการน้ีและใหความรวมมอืเตม็ที ่เลยคดิวานาจะใหเพือ่นๆ ไดเรยีนรูเรือ่ง “น้าํ” 

กันกอนวา กวาที่พวกเราจะไดใชนํ้ากันน้ันตองผานกระบวนการอยางไรบาง จนได

ขอสรุปวาจะพาเพ่ือนๆ ไปเรียนรูดูงานเรื่องการทําน้ําประปาที่การประปาสวน

ภูมิภาคสาขาสงขลา ดวยการเปดรับอาสาสมัครซ่ึงเปนตัวแทนหอพักๆ ละ 

1 คน แตกอนไปเหลาแกนนําตัวนอยก็รวมกลุมกัน “เตรียมความรูพ้ืนฐาน” 
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ใหตัวเองกอน ดวยการหาขอมูลเก่ียวกับกรรมวิธีผลิตนํ้าประปาและการคิด

คํานวณคาน้ําจากเว็บไซตของการประปาไปกอนลวงหนา

“หาขอมูลไปกอน สงสัยอะไรจะไดถามเจาหนาท่ีไดตรงประเด็น” อัสบอก 

ตอนพวกเราดูคลิปขั้นตอนการผลิตน้ําประปาผาน Youtube ยังตะลึงวาการผลิต

นํ้าประปาตองผานกรรมวิธีท่ียุงยากหลายข้ันตอน...อยากใหเพ่ือนไปเห็นเองกับตา

วากวาจะไดน้ําสักหยดมาใหเราใชมันยากขนาดไหน

“เรากําหนดไววาหอละหนึ่งคน แตปรากฏวาเพื่อนๆ ใหความสนใจเปน

จํานวนมาก วันนั้นจึงเดินทางไปกันทั้งหมด 23 คน” สมาเสริมตอ

อัสเลาวา หลังจากเรียนรูดูงานที่การประปาแลวพวกเรารวมทั้งอาสาสมัคร

กม็าระดมความคิดกนัถงึสิง่ทีไ่ดเรยีนรูในคร้ังนัน้ “เพ่ือนๆ ทกุคนตางพดูเปนเสยีง

เดียวกันวา ขั้นตอน กระบวนการทําน้ําประปานั้นยากและมีหลายขั้นตอนมาก  

เห็นแลวรูสึกไดเลยวาพวกเราตองใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคาใหมากขึ้น” 

เม่ือกลับจากการศึกษาดูงาน ตัวแทนหอมีหนาท่ีเผยแพรความรูท่ีตัวเอง

ไดรับใหเพื่อนๆ ในหอของตัวเองทราบ แตดวยความที่พวกเราไมแนใจวา

ตวัแทนหอจะสือ่สารขอมลูไดครบถวนทัง้หมด พวกเราเลยนดัเพือ่นๆ หอพกั

มาประชุมรวมกันอีกครั้งหลังละหมาด เพื่อเปดคลิปจาก Youtube เรื่องที่มา

ที่ไปของนํ้าประปาใหนักเรียนหอพักทั้งหมดดู เพื่อ “ตอกยํ้าซ้ําทวน” เรื่อง 

“คุณคา” ของน้ําประปาอีกครั้งหนึ่ง

โดยมีซินตี้และฟรสาวนอยในกลุมทําหนาที่กระจายขาวสารการประชุมให

นักเรียนทุกหอทราบกอนวันจริง นอกจากการใหความรูเรื่องน้ําแลว การประชุม

ทุกครั้งกลุมเยาวชนจะเนนย้ําถึงปญหาขยะและการดูแลหอพักควบคูกันไป

ดวยเสมอ

เมื่อดูคลิปจบพวกเราเปดโอกาสใหเพื่อนๆ ถามตอบขอสงสัย แลวชี้แจงวา

เราจะทําอะไรตอไป วันนั้นหลังจากดูคลิปและเสวนารวมกันเสร็จแลว อัสบอกวา 

นักเรียนหอพักไดรวมกัน “ตั้งกฎหอพัก” เพิ่มเติมขึ้น ตัวอยางเชน หอไหน

เปดน้ําท้ิงไวลนถัง ปรับเงินทั้งหอ และจะมีการจัดประกวดหอพักสะอาด

ประจําเดือน เปนตน

  

รักษ์น้ํา...ลดตังค์ 
ปจจุบัน โรงเรียนมีระเบียบใหนักเรียนหอพักจายคานํ้าตามจริง โดยหารเฉล่ีย

ดวยจํานวนนักเรียนทั้งหมด อัสในฐานะรุนพี่ซึ่งอยูหอพักมานานที่สุด บอกวา 

เดิมทีโรงเรียนไมมีระเบียบใหนักเรียนตองจายคาน้ําเอง แตเปนเพราะคาน้ําของ

หอพักเพิ่มสูงขึ้นทุกป โรงเรียนจึงกําหนดระเบียบใหมใหนักเรียนเปนผูรับผิดชอบ

จายคาน้ําเอง ดังนั้นนักเรียนหอพักทุกคนจึงประสบปญหาดวยตนเองวารายจาย

คาน้ําในแตละเดือนสูงมากและนับวันมีแตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
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“คานํ้ารายเดือนจากหน่ึงรอยกวาบาทข้ึนมาเปนสองรอยบาท ย่ิงชวงหลัง

พุงไปเกอืบถงึสามรอยบาทตอคน” แกนนาํทุกคนอธบิายอยางพรอมเพรยีงกนั

แมทางโรงเรียนจะไมไดติดบอรดแจงคาน้ํารายเดือนอยางเปนทางการ 

แตในแตละเดือนครูจะเรียกประชุมนักเรียนหอพัก เพื่อนําเอกสารคานํ้ามาช้ีแจง

ใหนักเรียนทราบ

อสัเลาวา พวกเราเริม่ทาํโครงการรกัษน้าํฯ ตัง้แตเดือนมกราคม พบวา

สถติคิาน้าํเดอืนกอนหนา 14,000 บาท แตหลงัจากทีท่าํโครงการไดเดอืนเดยีว

ปรากฏวาคาน้ําลดลงเหลือ 7,000 บาทเทานั้น เดือนนั้นพวกเราจายคาน้ํา

คนละไมถงึหนึง่รอยบาท แตหลงัจากนัน้กต็ดิชวงปดเทอม พวกเราเลยไมได

บนัทกึขอมลูตอ สวนเดอืนลาสดุหลงัจากเปดเทอมพวกเราจายคาน้าํไปคนละ 

80 บาทเทานั้นเอง

สิง่หน่ึงทีเ่ห็นไดอยางชัดเจน คอื นกัเรียนทกุคนตางรวมไมรวมมือชวย

กันปดน้ําเวลาเห็นน้ําลน ถึงแมจะไมใชหอของตัวเองก็ตาม

“ไมคิดวาคานํ้าจะลดลงเยอะขนาดน้ี พอครูมาบอกตกใจและดีใจมาก” 

ซินตี้บอกเลาความรูสึก

ขณะที่ดาบอกวา ตอนครูประกาศวาคาน้ําลดลง เห็นเพื่อนๆ ปรบมือดีใจ 

เฮกันทั้งโรงเรียนเลย

ลดขยะ = ลดไฟ
ดูเหมือนการ “รักษนํ้า” ของสาวๆ กลุม Miss Cleaning จะประสบความสําเร็จ

เปนอยางมาก 

คราวนี้มาดูวาการ “ลดไฟ” ของพวกเราเปนอยางไรกันบาง

“ลดไฟของพวกเรา หมายถึง การลดการเผาไหมของขยะ ตองไมสราง

ขยะเพื่อไมใหเกิดการเผาไหมซึ่งจะชวยลดภาวะโลกรอน” ฟรอธิบาย

ดูเปนการ “ลดไฟ” ที่มี “แนวคิด” แปลกใหมไมใชนอย... 

สําหรับเร่ืองลดไฟอัสเล็งเห็นปญหาจากตัวเองกอน เธอบอกวากิจวัตร

ประจําวันของนักเรียนหอพักหลังเลิกเรียนคือ ออกไปซื้อของกิน ซื้อสินคาที่

ตลาดนดัใกลๆ  โรงเรยีน คนหนึง่ออกไปซ้ือของ นาํขยะกลบัเขามาไมใชแคชิน้เดยีว 

ทั้งกลองโฟม ถุงพลาสติก และขยะจากบรรจุภัณฑที่เรากินไปแลว 

“พวกเราเริ่มทําโครงการรักษ์น้ําฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พบว่าสถิติค่าน้ําเดือนก่อนหน้า  14,000 บาท แต่หลังจาก
ที่เราทําโครงการได้เดือนเดียวปรากฏว่าค่าน้ําลดลงเหลือ 
7,000 บาทเท่านั้น”



70

สงขลา
ส่องแสง 2

“ขนาดเราคนเดียวซือ้ของเขามายงัมถีงุพลาสตกิเกบ็ไวจนรกหอง เลยอยาก

ลดจํานวนขยะตรงนี้ใหได” อัสกลาว

แมหอพักจะวางกฎระเบียบเรื่องการหามนําโฟมเขามาในหอพักไวอยูแลว 

แตทีผ่านมานกัเรยีนกไ็มไดใสใจและยงัปลอยปละละเลย พวกเธอจงึใชกฎระเบยีบ

ที่มีอยูเดิมเขามาสนับสนุนการลดปริมาณขยะ 

สมาเลาตอวา พวกเรายํ้าใหเพื่อนในหอพักทราบถึงกฎระเบียบหอพักท่ีมี

อยูเดิม เตือนเพ่ือนๆ วาหามนํากลองโฟมเขามาในหอพัก ไมอยางน้ันครูจะบันทึก 

นกัเรียนหอพักคอนขางกลัวเร่ืองการทําผดิระเบียบหอพักมาก เพราะกลัววา

จะโดนครูบันทึก หากโดนบันทึกเกิน 3 ครั้ง จะมีผลตอการออกใบประกาศ

ตอนเรียนจบ พวกเราเลยใชเรือ่งสมุดบนัทกึมาเปน “อบุาย” หามเพ่ือนๆ นาํ

โฟมเขามาในหอพัก

“ตัง้แตมโีครงการของพวกเราเขามาทําในหอพัก ครูทีร่บัผดิชอบดูแลหอพัก

ก็เขามามีบทบาทมากขึ้น เชน ครูเขามาตรวจหอบอยขึ้นจากสัปดาหละครั้ง 

เพิม่เปนสปัดาหละ 2 – 3 คร้ัง พอครูเขามาสุมตรวจบอยขึน้นกัเรยีนหอพกัก็ปฏบิตัิ

ตามกฎอยางเครงครัดมากขึ้น” ดากลาวเสริม

ฟรบอกวา ตอนนี้แทบไมเห็นกลองโฟมท่ีหออีกเลย สวนขยะถุงดําท่ีตอง

เอาออกมาท้ิงทกุวนักล็ดจาํนวนลงไปมาก ไมคอยเหน็กองหมักหมมไวจนสงกล่ิน

เหม็นเหมือนกอน 

เมื่อขยะลดจํานวนลง สาวๆ กลุม Miss Cleaning ก็ “คิดตอยอด” 

โครงการดวยการขอความรวมมือเพ่ือนๆ ใหชวยแยกขวดนํ้าพลาสติกออกมา

ทิ้งตางหากดวย

ยังไมจบเทาน้ี “กระบวนการคิดตอ” ของสาวนอยท้ัง 5 มีการ “ตอยอด” 

อยูเสมอ ทัง้การจดัประกวดหอพกัดีเดนประจาํเดือน การจดักจิกรรมพฒันา

พื้นที่รอบๆ หอพัก เปนตน

“กอนหนาน้ีไมเคยมีกิจกรรมประกวดหอพัก ปกติจะทําความสะอาดคร้ังใหญ

แคหนึ่งคร้ังกอนปดเทอม พอมีโครงการประกวดหอพัก ครูจะเขามาสุมตรวจ

แลวประกาศผลหอพักดีเดนประจําเดือน นักเรียนเลยเปล่ียนพฤติกรรมมาทํา

ความสะอาดหองของตัวเองทุกวัน” ซินตี้กลาว 

นอกจากการรักษาความสะอาดหองพักของตัวเองแลว  กลุม Miss Cleaning 

ยังจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายนอกหอพัก เพื่อใหนักเรียนแตละหอไดมาทํา

กิจกรรมรวมกันและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

“พวกเรานัดกันวันอาทิตยเวลาประมาณบายสามโมง เน่ืองจากนักเรียนหอพัก

บางคนจะกลับบานชวงเสารอาทิตย หรือไมก็ไปเรียนพิเศษ ชวงเวลาบายสามโมง

จึงเปนเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพราะนักเรียนกลับมาถึงหอพักแลวก็จะแบงหนาที่

กันทําความสะอาด เริ่มจากบริเวณหอใครหอมันกอน ใครเสร็จกอนก็มาชวยกัน 

เสร็จงานแลวก็กินขาวตมดวยกัน” อัสบอกเลาแนวคิดการทํางาน

“ลดไฟของเรา 
หมายถึง การลด
การเผาไหม้ของขยะ 
ต้องไม่สร้างขยะ
เพื่อไม่ให้เกิดการ
เผาไหม้ซึ่งจะช่วย
ลดภาวะโลกร้อน”
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“ทแีรกคดิวาเปนงานหนกั เพราะพืน้ทีเ่ยอะ แตพอ

ลงมือทําจริงๆ ใชเวลาไมถึงชั่วโมงก็เสร็จ เพราะทุกคน

รวมมือกัน” สมากลาวเสริม

สวนดาบอกวา ตอนแรกเธอไมมั่นใจเลย ไมคิดวา

เพื่อนในหอจะใหความรวมมือ พอมาบอกแลวเพื่อนให

ความรวมมือ จึงรูสึกดีใจมาก

สวนความภมูใิจของสมาอยูทีไ่ดเห็นหอพกัสะอาด

และเพื่อนๆ ชวยกันประหยัดน้ํา เธอบอกวาชวงทํา

โครงการแรกๆ รูสึกกลัว เพราะคิดวาเราคงไปบังคับ

ทุกคนใหคิดเหมือนเราไมได แตพอเอยปากชวนเพ่ือน 

แลวเพื่อนๆ รวมมือกับเรา เราก็อุนใจ

ขณะท่ีซินต้ีบอกวา ถึงแมบางคร้ังหลายคนอาจ

ละเลยไปบาง แตก็ดีใจที่เพื่อนๆ ใหความสําคัญกับ

โครงการของเรา

สําหรับอัสในฐานะแกนนําคนสําคัญยืนยันวา 

นักเรียนทุกคนยินดีใหความรวมมืออยูแลว เพียงแต

ที่ผานมาไมมีคนสนับสนุนหรือผลักดันใหทําเทานั้น 

ร่วม “สร้างสํานึก” การอยู่ร่วมกัน

วันน้ีสาวๆ กลุม  Miss Cleaning สามารถ “สราง

สาํนกึ” ของการอยูรวมกันใหกบัเพือ่นนกัเรยีนในหอพกั

ได แตที่ไดยิ่งไปกวานั้นคือกิจกรรมท่ีพวกเธอทํายังชวย

กลอมเกลาจิตใจและสรางสํานึกใหกับตัวเองอีกดวย

สมาเลาติดตลกวา เมื่อกอนเปนคนอาบน้ํานาน

และชอบเปดนํ้าท้ิงไว ตอนน้ีไมทําแลว ชวงปดเทอม

ที่ผานมากลับไปบอกท่ีบานใหชวยกันประหยัดน้ํา แมก็

ทําตามเพราะแมตองเปนคนจายคาน้ํา

สวนซินตี้บอกวา การทําโครงการนี้ทําใหเธอรู

คุณคาของน้ํา เกิดสํานึกท่ีจะประหยัดและรักษานํ้าไวใช

ในอนาคต “แมขี้ลืม ชอบเปดน้ําทิ้งไว ถาเราเห็นก็คอย

เตือนแม” 

ดาบอกวา โครงการนี้ทําใหเธอมีจิตสํานึกเรื่อง

การรักษน้ํามากขึ้น จากที่ไมคอยคิดถึงคุณคาของน้ํา

มากอน
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“กอนหนานี้ชอบอาบน้ําจากกอกไมอาบน้ําในถัง พอมาทําโครงการนี้ก็หัน

มาอาบนํ้าจากถัง ใชขันตักน้ํารดเบาๆ ใหโดนตัว ไมใชสาดน้ําผานตัวไปดานหลัง 

ถาเห็นหอไหนเปดนํ้าไวจนลน จะเดินเขาไปปดทันที เม่ือกอนไมกลาเขาไปปด

เพราะรูสึกอาย อายท่ีจะทําสิ่งท่ีดีๆ ตอนน้ีตัวเราเปลี่ยนแลว ดีใจท่ีมีสวน

ทําใหเพื่อนมีจิตสํานึกดวย” ดาย้ําถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

ขณะที่อัสบอกวา แมคอยเตือนใหประหยัดน้ําอยูแลว แมไมชอบใหเปด

น้ําแรง แตเมื่อกอนเราไมฟงเพราะไมเขาใจวาแมจะวาเราทําไม ตอนนี้เขาใจแลว

นอกจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของพวกเธอแลว สาวๆ ท้ัง 5 

ยังพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเองผานโครงการนี้อีกดวย

อสัในฐานะแมงานบอกวา ชวงทีร่บัโครงการน้ีจากสงขลาฟอร่ัมใกลปดเทอม

พอดี ตอนนั้นเครียดมากไหนจะตองทําโครงการ ไหนจะเร่ืองสอบอีก จึงตอง

รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเปนสองเทา แตจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันสอนใหเรารูจัก

เสยีสละเวลาของตัวเองเพ่ือผูอืน่ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ งานน้ีไมใช

เรื่องยากถาทุกคนชวยกันทํา  

สมาบอกวา โครงการนีท้าํใหเธอรูจกัเปนผูฟงและมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ 

รูวาอะไรคือหนาที่ที่ตองทําและทําหนาที่ตรงนั้นใหดีที่สุด

“ถ้าเห็นหอไหน
เปิดน้ําไว้จนล้น
จะเดินไปปิดทันที 
เมื่อก่อนไม่กล้าปิด
เพราะรู้สึกอาย
อายที่จะทําส่ิงที่ดี ๆ
ตอนนี้ตัวเราเปลี่ยน
แล้ว ดีใจที่มีส่วน
ทําให้เพ่ือนมี
จิตสํานึก”
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สวนฟรบอกวา โครงการนี้ชวยพัฒนาความกลาของเธอ เมื่อกอนไมกลา

เขาไปคุยกับเพ่ือนตางหอ ตั้งแตไดรับหนาที่นําขาวสารไปแจงเพ่ือนๆ ตามหอ

ตางๆ จนมีเพื่อนเยอะขึ้น ทําใหกลาพูดกลาคุยมากขึ้น

 

ความท้าทายใหม่ๆ
และเมื่อการเปดภาคเรียนใหมมาถึงอีกครั้ง  สาวๆ กลุม Miss Cleaning  ก็

ตองพบกับ “ความทาทาย” ใหมๆ  เพราะมีนักเรียนหอพักเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 

2 เทา และสวนใหญเปนนักเรียนใหม

โจทยใหมมีมาใหชวนคิด... 

พวกเธอจึงวางแผนจัดประชุมเพื่อปูพื้นฐานความรูและชี้แจงขอตกลงการ

อยูรวมกันในหอพักแกนองๆ อีกครั้ง ไมวาจะเปนความรูเร่ืองท่ีมาที่ไปของ

น้ําประปา การลดขยะ ไปจนถึงการรักษาความสะอาดหอพัก แตสําหรับอัสรูสึก

วาเปนเรื่องทาทายที่ไดตอยอดทําโครงการกับนองๆ รุนใหมที่เพิ่งเขามาอยู

ในหอพัก ในขณะเดียวกันเธอก็รูสึกลําบากใจอยูไมนอย

“เพ่ิงเปดเทอมมา แลวนองๆ ก็เปนนักเรียนใหม ยังไมรูจักคุนเคยกัน กังวลวา

จะไมสามารถควบคุมสถานการณได” อัสบอกเลาความรูสึก

แมจะกังวลอยูบาง แตพวกเธอไมทอ ยังคงยึดแผนงานเดิมเปนหลัก

และจัดใหมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ เขามาดวย เชน การจัดบอรดเพ่ือแจงคาน้ํา

รายเดือนอยางเปนทางการ พรอมเปรียบเทียบคาน้ําตั้งแตชวงเทอมกอนที่

มีราคาสูง จนกระทั่งมีโครงการเขามาแลวทําใหคาน้ําลดลง รวมท้ังทําปาย

ไวนิลอธิบายที่มาที่ไปของน้ํา เปนตน

“ทําโครงการมาขนาดน้ี อยากเห็นคานํ้าลดลงสมํ่าเสมอและลดลงมากกวาน้ี” 

อัสเผยความมุงหวังของเธอ

คงปฏิเสธไมไดวาความมุงมั่นตั้งใจและแนวแนในการทําโครงการของ

คนถือหางเสืออยางอัสมีสวนทําใหเธอบังคับหางเสือและพาเพื่อนรวมทีมเดินไป

ไดถูกทาง

“ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน เราต้องไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาแต่
ความสะดวกของตัวเอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต้องลงมือทําด้วยตัวเอง”
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“พี่อัสเตือนเราตลอดไมใหทําเรื่องสวนตัวจนลืมโครงการ” ดากลาว

“ถึงพี่อัสเรียนจบออกไป เราก็จะสานตอโครงการแนนอน” ซินตี้เสริม

ขณะท่ีอัสเปดเผยวา ครูสุกัญญา บิลหมัน ท่ีปรึกษาโครงการ เปน “แรงใจ” 

สําคัญที่คอย “กระตุนเตือน” ใหเธอทํางานตามแผนที่วางไว เพราะบางทีเราเอง

ก็สนใจเร่ืองของตัวเองมากไปจนลืมทําโครงการ ครูจะคอยเขามาถาม มากระตุน

ใหทํางานอยูตลอด เราก็จะมากระตุนนองอีกที  

“ตองเร่ิมจากตัวเรากอน เราตองไมเห็นแกตัว ไมเอาแตความสะดวกของ

ตวัเอง เหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และตองลงมือทําดวย

ตัวเอง” 

หากถามวา “ความสําเร็จ” ของโครงการน้ีอยูท่ีไหน อัสในฐานะพ่ีแกนนํา 

บอกวามาจากหลายสวน เริ่มจากการ “คิดทํา” โครงการจากเรื่องใกลตัว

จากปญหาท่ีพวกเธอทุกคนตางพบเจอดวยตัวเอง และมองเห็นวาเปน 

“ปญหารวม” ท่ีทุกคนตองเขามารวมกันแกไข และส่ิงสําคัญคือ “เพ่ือนรวมทีม” 

ทีต่างชัน้กนั จงึชวยเตมิเตม็ซึง่กนัและกันได แตทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการ “คดิตอ” 

ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ แมพวกเธอจะสามารถลดคาไฟในหอพักไดแลวก็ตาม 

แตพวกเธอก็พยายามคิดทํากิจกรรมตอไปเร่ือยๆ เพ่ือใหหอพักที่พวกเธอ

อาศัยอยูสวยสดงดงามตลอดไป อัสคิดวานี่คือ “ปจจัย” สําคัญที่ทําให

โครงการของพวกเธอประสบความสําเร็จ

“หากถามว่า “ความสําเร็จ” ของโครงการนี้อยู่ที่ไหน...เริ่มจากการ
“คิดทํา” โครงการจากเรื่องใกล้ตัว จากปัญหาที่ต่างพบเจอด้วยตัวเอง 
และมองเห็นว่าเป็นปัญหาร่วมที่ทุกคนต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไข และ
สิ่งสําคัญคือ “เพื่อนร่วมทีม” ที่ต่างชั้นกัน จึงช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ 
แต่ที่สําคัญที่สุดคือการ “คิดต่อ” ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่”
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โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
โครงการรักษ์น้ํา ลดไฟ ใส่ใจหอพัก
กลุ่ม Miss Cleaning 

สมาชิกประกอบดวย :
เด็กหญิงซินตี้ หลําแหละ

นางสาวฟารีดา ขะเดหรี 

นางสาวอัสมา ปานงาม

เด็กหญิงฟรฮานา หมัดอะดั้ม

นางสาวอัสนา สุระคําแหง 

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูสุกัญญา บิลหมัน
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ขยะ...
สร้างสํานึก 

“ถ้าเราไม่คิดจะทําหรือไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
คนอื่นอาจจะคิดเหมือนเรา และถ้าทุกคนคิดแบบนี้ 
ขยะก็จะเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเราต้องเร่ิมเปลี่ยน

ความคิดของตัวเองก่อน ”
“เลนกับจิตสํานึกคนมันยาก...” 

“ไมมีใครทําตามท่ีเราบอก จะไปช้ีนิ้วส่ังใหคนอ่ืนเก็บขยะคงไมได 

มันเปนเรื่องของจิตสํานึก บังคับกันไมได” 

“เห็นขยะแลวไมอยากเก็บ เราไมไดทิ้ง ทําไมเราตองเก็บ” 

คําพูดขางตนคือ “เสียงสะทอน” ของเหลาหิ่งหอยนอยที่อาสาเขามา

ทําโครงการกองทุนขยะเพื่ออนาคตในโรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

เพื่อน “ช่วย” เพื่อน
แมจะเปนโรงเรียนเล็กๆ แตปญหาขยะกลับกลายเปนปญหาใหญของ

โรงเรยีนสงเสรมิศาสนาวทิยามลูนธิ ิตาํบลคลองแห อาํเภอหาดใหญ จงัหวดั

สงขลา ที่ยังไมสามารถแกไขได  จนกระท่ังมีนักเรียนกลุมหน่ึงไดรับการสนับสนุน

จากครูใหเขามาทําโครงการเพ่ือแกไขปญหาขยะ ซึ่งคร้ังแรกน้ันนักเรียนกลุมน้ี

ยอมรับวา “พวกเธอรังเกียจขยะเปนที่สุด”  

กลุ่มหิ่งห้อยน้อย
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วานิซา มุหมีน - วาซา เลาวา สองปกอนเพื่อนสนิทของเธอคนหน่ึงตอง

หยดุเรยีนกลางคันเพราะไมมเีงนิเรียนตอระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เหตกุารณ

ครั้งนั้นทําใหเธอรูสึกสะเทือนใจเปนอยางมาก

“อยากชวยเพ่ือนท่ีไมมฐีานะใหมโีอกาสไดเรยีนหนังสอื คดิกนัวาถาเอา

ขยะไปขาย นอกจากจะทําใหขยะในโรงเรียนลดลง โรงเรียนสะอาดขึ้นแลว 

เรายังไดเงินเขากองทุนสําหรับไวชวยเหลือเพื่อนดวย” 

ขณะท่ีเมวยีา งามช่ืน - เมย กลาวถงึสาเหตุทีเ่ธอตัดสินใจเขารวมโครงการ

วา “รูสึกตัวเองทําตัวไรสาระมาเยอะแลว เราสบายกวาคนอื่น เลยคิดวามา

ทําประโยชนบางดีกวา อยากชวยเหลือเพื่อน ไมอยากใหเพื่อนตองออกจาก

โรงเรียน”

เพราะตองการชวยเพือ่น...โครงการกองทุนขยะสรางอนาคตจึงเปนรูป

เปนรางขึ้นดวยฝมือของสาวๆ ทั้ง 5 คนประกอบดวย วานิซา มุหมีน - วาซา 

เมวียา งามช่ืน - เมย  อัสมา หมัดหลี - มา  ซอฟาอ หวังโสะ - ฟา  และนูรียา 

หมัดอะด้ํา - ยา โดยมีครูกุสุมา บิลอะหลี เปนที่ปรึกษาโครงการ  

ลุกขึ้น...สู้ใหม่
 ดวยแรงบันดาลใจทีต่องการตัง้ “กองทนุ” เพือ่ชวยเหลอืเพือ่นนกัเรยีน

ที่ไมมีโอกาสทางการศึกษา นองๆ กลุมนี้จึงเดินหนาทําโครงการตอ ถึงแม

จะตองเผชิญหนากับความขัดแยงในตัวเองก็ตาม 

เมยเลาวา พวกเธอเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกันท้ังหมด เรียนหนักมาก 

แลวตองแบงเวลามาทําตรงนี้ดวย ก็ยิ่งหนักไปใหญ แตนั่นยังไมสําคัญเทากับ

การท่ีเธอพูดตักเตือนนักเรียนในโรงเรียนวาใหแยกขยะ เก็บขยะ แลวเขา

ไมทําตาม หรือบางคนถึงกับแสดงอาการตอตาน ทําใหเธอรูสึกทอมาก 

เหมือนกับยังตอบตัวเองไมไดวามาทํางานตรงนี้ทําไม...

สวนยาแกนนําอีกคนเลาวา นักเรียนทิ้งขยะไมลงถังและไมใหความรวมมือ

ในการคัดแยกขยะเลย ทั้งที่โรงเรียนมีนโยบายจัดวางถังขยะสําหรับแยกขยะใน

หองเรยีนและบรเิวณโรงเรยีนอยูแลว โดยการคดัแยกขยะในโรงเรยีนแบงออกเปน 

“คิดกันว่าจะทําโครงการนี้ต่อดีหรือไม่ เพราะดูแล้วมี “ข้อจํากัด” เยอะมาก
แต่ช่วงนี้เองที่พี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มเข้ามา “เติมแนวคิด” ด้วยการชักชวนให้
มองหาปัญหาที่มีอยู่ในโรงเรียนแล้ว “เชื่อมโยง” ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข
โครงการจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังส่อแววว่าจะล้ม...”



79

สงขลา
ส่องแสง 2

4 ประเภท ไดแก กระดาษ กลองนม ขวดน้ํา และพลาสติก ตอนแรกพวกเรา

คดิวาโครงการของเราจะชวยเสริมนโยบายของโรงเรยีนและเปล่ียนพฤตกิรรมของ

นักเรียนได แตในความเปนจริงกลับไมเปนเชนน้ัน

ขณะท่ีฟาบอกวา เดิมทีสมาชิกในกลุมวางแผนประดิษฐผลิตภัณฑจาก

ขวดนํ้าพลาสติก เพื่อนําไปวางขายในตลาดนัดใกลโรงเรียน เพราะสมัยเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ทุกคนในกลุมเคยเขาอบรมการประดิษฐผลิตภัณฑจากขวดนํ้า

ที่โรงเรียนสารพัดชาง จังหวัดสงขลามาแลว พวกเธอจึงตองการนํา “ทักษะ” 

ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน แตความคิดนี้ตองลมเลิกไป หลังประเมิน

สถานการณแลวเหน็วาพวกเธอคงไมสามารถจดัแบงเวลาเพือ่ผลติสินคาแลว

นําไปขายที่ตลาดนัดได 

ฟาบอกวา ในชวงท่ีพวกเธอกําลังรูสึกเควงควาง คิดกันวาจะทําโครงการน้ี

ตอดีหรือไม เพราะดูแลวมี “ขอจํากัด” เยอะมาก แตชวงน้ีเองท่ีพี่เลี้ยง

สงขลาฟอร่ัมเขามา “เติมแนวคิด” ใหพวกเธอ ดวยการชักชวนใหมองหา

ปญหาที่มีอยูในโรงเรียนแลว “เชื่อมโยง” ปญหาเพ่ือหาทางแกไข โครงการ

กองทุนขยะเพื่ออนาคตจึงเริ่มตนขึ้นอีกครั้ง หลังสอแวววาจะลม...

เม่ือการประดิษฐผลิตภัณฑจากขวดดูไมเขาทา อีกท้ังยัง “ขาดการมีสวนรวม” 

ของนักเรียนในโรงเรียน สาวๆ ท้ัง 5 จึง “ปรับเปล่ียนแผนใหม” ใชวิธีประชาสัมพันธ
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โครงการใหนักเรียนทั้งโรงเรียนไดรับรู เม่ือคิดไดพวกเธอจึงรวบรวมความกลา

ขึ้นนําเสนอโครงการหนาเสาธง 

เมยบอกวา วันนั้นพวกเธอต้ังใจข้ึนไปแนะนําโครงการรณรงคเรื่องการ

คัดแยกขยะและประกาศรับอาสาสมัคร โดยไดเชิญชวนนักเรียนใหเขาประกวด

คําขวัญรณรงคเรื่องขยะ และประดิษฐนิทานจากเศษวัสดุ 

“พอพวกเราเริ่มพูดเร่ืองขยะ ก็ไมคอยมีใครสนใจ” วาซากลาวอยางเศราๆ

“คดิวาโครงการตองไปไมรอดแนๆ  ทีผ่านมาไมมใีครใหความสาํคญักับเรือ่ง

ขยะเลย” ฟากลาวถึงความรูสึก ณ ขณะนั้น

“ตอนนั้นเริ่มคิดวาทําไมตองมาทําโครงการน้ีดวย” ยากลาว

มีร้าย...ก็ต้องมีดี
แตแลวกําลังใจท่ีกําลังหดหายไปของสาวๆ ท้ัง 5 คนก็ฟนคืนกลับมาอีกคร้ัง...

“ดีใจมาก ที่มีนองๆ เดินมาถามกติกาการประกวดคําขวัญถึงหองเรียน” 

วาซาบอกเลาความรูสึก 

ยาบอกวา นักเรียนสวนใหญท่ีสงผลงานเขาประกวดเปนนองระดับประถมศึกษา 

สวนนทิานมนีกัเรยีนสงผลงานเขาประกวดเพียงแค 2 กลุม โดยนทิานท่ีไดรบัรางวัล

ช่ือเร่ืองโบวแดงกลับใจ เปนผลงานของนักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีมีการประดิษฐนิทานจาก

กระดาษลังและหนังสือพิมพ 

 “เรามอบเงินรางวัลใหผูชนะการประกวด แลวนําคําขวัญที่ไดรับรางวัลไป

จัดบอรดงานวันวชิาการ สวนนิทานเราก็เก็บไวเอง” 

“บางคนก็ทําเฉย 
ไม่ฟัง เราก็ได้แต่
ไปยืนเก็บ ไปยืน
แยกขยะต่อหน้าเขา
ทําให้เขาเห็น”
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สาวๆ ทัง้ 5 รูดวีาการใหเงินรางวลัแกผูสงคาํขวญัและประดษิฐนทิานเขาประกวด 

ไมสามารถ “สรางจิตสํานึก” เรื่องการคัดแยกขยะใหนักเรียนสวนใหญในโรงเรียนได 

จึงไมแปลกที่หลายตอหลายครั้งพวกเธอตองหมดกําลังใจจากคําพูดเพียงไมกี่คําของ

คนอื่น  

 “พอเราบอกใหเขาเก็บขยะ เขาก็ยอนกลับมาวา เก็บเองสิ ย่ิงเราบอกใหเก็บ เขาก็ย่ิงเฉย” 

วาซาบอกดวยแววตาส้ินหวัง

 “บางคนก็ทาํเฉย ไมฟง เราก็ไดแตไปยืนเก็บ ไปยืนแยกขยะตอหนาเขา ทาํใหเขาเห็น” 

ยาเสริมตอ

แตภายใตสถานการณท่ีเลวรายก็ยังมีเหตุการณดีๆ เกิดข้ึน แมจะเปนเพียงมุมเล็กๆ 

แตก็ชวย “เติมไฟเติมกําลังใจ” ใหพวกเธอ

 เมยเลาถึงประสบการณงานวันวิชาการที่มีอาสาสมัครเขามาชวยเก็บกวาดโรงเรียน

รวมกับกลุมของเธอวา วันวิชาการเปนวันท่ีมีขยะเยอะท่ีสุด นักเรียนท้ิงขยะเต็มไปหมด 

คิดวาจะไมมีใครอาสามาทําความสะอาดแลว เพราะเวลาพูดถึงขยะ ใครๆ ก็อยากเล่ียง 

แตวันน้ันมีนองๆ เพ่ือนๆ มาชวยกันมากกวา 10 คน ถึงแมจะไมมาก แตก็ทําใหพวกเรา

รูสึกปลื้มใจและดีใจมาก  

ยาพูดติดตลกวา ตั้งแตเขามาทาํโครงการเธอพูดกรอกหูเพื่อนในหองทุกวันเรื่อง

การคัดแยกขยะ จนเพื่อนบางคนอาจรําคาญและยอมทําตามเธอในที่สุด

“บางคนอาจจะไมทําทันที แตสักพักเขาก็เก็บแยกขยะตามที่เราบอก” ยากลาว

“เห็นเพื่อนในหองหลายคนแยกขยะเวลาทิ้ง” วาซายืนยันส่ิงที่เธอเห็น

“เราก็รูสึกสบายใจและดีใจท่ีเห็นภาพน้ัน อาจเปนเพราะเราทําใหเห็นกอน คนอ่ืน

เลยทําตาม ถึงแมจะไมไดรอยเปอรเซ็นต แตก็ดกีวาที่ไมทําอะไรเลย” ฟากลาวอยางมี

ความหวัง
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“ความจริง” ที่ต้องยอมรับ
เมื่อกิจกรรมท่ีคิดทําในโรงเรียนยังขับเคล่ือนได

ไมเตม็ที ่สาวๆ กลุมหิง่หอยนอยไดรบัคาํแนะนาํจากจาก

บงัซลิ - ศกัดริน บนิหรีม เพือ่นในโรงเรียนท่ีทาํโครงการ

กับสงขลาฟอรั่มเหมือนกันแนะนําใหไปเรียนรูดูงาน

เรื่องการจัดการขยะที่ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ 

จงัหวัดสงขลา เพราะท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

มีนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางชัดเจน โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการขยะ

ในชุมชน เยาวชนโครงการกองทุนขยะสรางอนาคต

จึงตั้งใจนําความรูที่ไดรับมาเผยแพรตอ เพื่อปลูก

จิตสํานึกใหนักเรียนในโรงเรียน แตก็ยังไมสามารถ

ทําไดสําเร็จ

วาซาบอกวา ถึงแมการทํางานภายในกลุมจะมี

ปญหาขดัแยงกนับาง แตถอืเปนเรือ่งธรรมดา เพราะ

สุดทายทุกคนก็กลับมาดีกัน แตปญหาที่นาหนักใจ

มากที่สุดกลับเปนเรื่องการบริหารจัดการเวลา  

“หลังกลับจากดูงานท่ีทาขามก็เปนชวงปดเทอม

พอดี ตอนเปดเทอมไมคอยมีเวลาทําโครงการ เพราะ

เรียนหนัก พอปดเทอมมีเรียนซัมเมอรอีก ทําใหไมได

ทํางานตามแผนงานท่ีวางไว สมาชิกในกลุมไมคอยได

พบหนากนั เพราะเรียนอยางเดียว” ฟาบอกเลาถึงปญหา

อุปสรรคที่พบเจอ

สวนเมยยอมรับวา พวกเธอไมไดทุมเทเวลาให

กบัการทํางานอยางเต็มทีจ่งึไมสามารถสรางจิตสาํนกึ

เรื่องการจัดการขยะใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมได

“ขยะในโรงเรียนยังเยอะอยูมาก  เรารูวาจดุหมาย

ของเราคืออะไร แตเราไมมีเวลามาทํางานอยางจริงจัง 

วันจันทรถึงศุกรมาเรียนตั้งแตกอนแปดโมงเชา กวาจะ

กลับถึงบานก็หกโมงเย็น วางจริงๆ วันเสาร แตบางคน

ก็ตองเรียนพิเศษอีก” เมยบอกเลาสถานการณ

เรียนรู้...จากขยะ
4 - 5 เดือนกับการทํางานนี้  ถึงแมโครงการ

กองทุนขยะเพ่ืออนาคตจะไมสามารถ “สรางแรงจูงใจ” 

ในการรักษาความสะอาดใหกับนักเรียนในโรงเรียนได 

แตอยางนอยท่ีสุดก็ยังมีความ “เปล่ียนแปลง” เกิดข้ึน

ภายในใจของพวกเธอ...

สมาชิกทุกคนยอมรับวา หลังจากทําโครงการ

ไดระยะหนึ่ง “ความคิด” ของพวกเธอเริ่มเปลี่ยนไป 

สิง่ทีพ่วกเธอไดเรยีนรูจากพี่ๆ  สงขลาฟอรัม่คอืการม ี

“จิตสํานึก” เพื่อสวนรวม พวกเธอจึงอยากทําให

นักเรียนในโรงเรียนเปลี่ยนทัศนคติเรื่องขยะ และ

มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมมากขึ้น

“เม่ือกอนคิดวาขยะสกปรก เจอครูบอกใหเก็บ 

ตัวเราเองยังไมอยากเก็บเลย เพราะคิดวาที่โรงเรียนก็มี

แมบาน ภารโรงอยูแลว ทาํไมเราตองเก็บดวย” วาซาบอก 

“หลังจากทําโครงการได้ระยะหนึ่ง 
“ความคิด” ของพวกเธอเริ่มเปลี่ยนไป 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่ ๆ สงขลาฟอรั่มคือ
การมี “จิตสํานึก” เพื่อส่วนรวม 
พวกเธอจึงอยากทําให้นักเรียนใน
โรงเรียนเปลี่ยนทัศนคติเร่ืองขยะ
และมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมมากขึ้น”
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เมยเลาวา อยูที่บานเธอเปนคุณหนูมาก ทุกอยางในชีวิตแมทําใหหมด 

ทําใหเธอทําอะไรไมเปนเลย เปนคนท่ีรังเกียจขยะมาก ไมเคยเก็บขยะ ไมเคย

เห็นคุณคาของขยะมากอน เปนเด็กเรียน ไมคอยกลาแสดงออก แตเปนคน

ที่มีความคิดดี มีไหวพริบในการพูดจาสื่อสารชักชวนเพื่อนใหเห็นถึงความ

สําคัญของโครงการได แตเมื่อไดเขามารวมทํากิจกรรมโครงการทําใหเธอ

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเก็บขยะ คัดแยกขยะไปขาย นําเงินมา

ชวยเหลือเพ่ือนท่ีมีฐานะยากจน เร่ิมมองเห็นการทํางานเพ่ือสวนรวมมากข้ึน

“กวาเราจะเปล่ียนตัวเองได ยังตองใชเวลา แลวน่ีเราตองไปเปล่ียน

คนอ่ืนดวย เลยเขาใจวามันยาก และตองใชความอดทนมาก” เมยสะทอน

ตัวตนของเธอ

ขณะที่ยาบอกวา ไมใชแคไมเก็บขยะนะ กอนเขามาทําโครงการนี้เธอเองก็

เปนคนที่ทิ้งขยะไมลงถังดวยซ้ํา แตปจจุบันเธอไดนําแนวคิดเรื่องการคัดแยกขยะ

ไปใชที่บานและไดรับความรวมมือจากคนในครอบครัวเปนอยางดี  

สวนฟาบอกวา เดีย๋วนีเ้วลาเดินไปไหนมาไหนเห็นขยะตกบนพ้ืนจะเก็บ

ไปทิ้งทันที จากเมื่อกอนไมกลาจับขยะ รูสึกขยะแขยงมาก หลังจากที่เขามา

เรียนรูและลงมือทําโครงการเธอเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากที่คิดวาขยะเปน

เรื่องไมสําคัญ แตวันนี้เธอมองวาขยะเปนเรื่องใกลตัวที่ทุกคนสามารถชวย

กันดูแลรักษาได  

“กว่าเราจะเปลี่ยน
ตัวเองได้ ยังต้องใช้
เวลา แล้วนี่เราต้อง
ไปเปลี่ยนคนอื่นด้วย 
เลยเข้าใจว่ามันยาก 
และต้องใช้ความ
อดทนมาก”
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“ถาเราไมคิดจะทําหรือไมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง คนอื่นอาจจะคิด

เหมอืนเรา และถาทกุคนคดิแบบนี ้ขยะกจ็ะเตม็ไปหมด เพราะฉะนัน้เราตอง

เร่ิมเปล่ียนความคิดของตัวเองกอน” ฟาตอกยํ้าแนวคิด พรอมบอกตอวาเม่ือกอน

พอแมบอกใหแยกขยะที่บาน เราไมเคยสนใจเลย แตพอตองมาชวนใหคนอื่น

คัดแยกขยะ ทิ้งขยะใหลงถัง แลวเขาไมใหความรวมมือ เราเขาใจเลย เพราะเรา

ก็เคยเปนแบบนั้นมากอน ถึงจะทอแตเราก็ตองพยายามตอไป

“ถาเราไมทําตัวเองใหดีกอนแลวเราจะไปเปนผูนําคนอื่นไดอยางไร 

เพราะฉะนั้นเราตองทําตัวใหเปนตัวอยางที่ดีกอน” วาซากลาวย้ํา  

“ถึงตอนนี้รูสึกวาเปนหนาที่ของเราจะท้ิงกลางคันไมได มาถึงขนาดน้ี

แลวจะถอยไดอยางไร” เมย กลาวทิ้งทาย

วันนี้แมโครงการนี้จะยังไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว แตทั้ง 5 สาว

ยอมรับวา ส่ิงท่ีได “เรียนรู” จากการทําโครงการน้ีมี “คุณคา” กับพวกเธอมาก 

นั่นคือ “กระบวนการเรียนรู” เรื่องการทํางานที่ตองใชสรรพกําลังหลายดาน

ทั้งความทุมเท ความเสียสละ ความอดทนอดกลั้นตอแรงเสียดทานทั้งตอ

เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อนรวมโรงเรียน รวมทั้งครอบครัว 

ที่สําคัญคือ “พลังใจ” ที่พาพวกเธอกาวขามปญหาอุปสรรคตางๆ มาได

ในที่สุด

“จิตสํานึก” เปนเร่ืองนามธรรม ไมมีมาตรวัดสากล ดังน้ันเม่ือไมสามารถ

หยั่งรูใจผูอื่นได การเริ่มตนสรางจิตสํานึกจากตนเองกอน จึงเปนจุดเล็กๆ ที่

มีคามหาศาล

“ถ้าเราไม่คิดจะทําหรือไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง คนอื่นอาจจะคิด
เหมือนเรา และถ้าทุกคนคิดแบบนี้ ขยะก็จะเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเรา
ต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อน”
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โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
โครงการกองทุนขยะสร้างอนาคต
กลุ่มหิ่งห้อยน้อย

สมาชิกประกอบดวย :
นางสาวเมวียา งามชื่น

นางสาวอัสมา หมัดหลี 

นางสาววานิซา มุหมีน

นางสาวซอฟาอ หวังโสะ

นางสาวนูรียา หมัดอะด้ํา 

ที่ปรึกษาโครงการ:
ครูกุสุมา บิลอะหลี
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“ปลูกสํานึก”
จากต้นน้ํา

“การเป็นนักศึกษาที่อยู่แต่ในห้องเรียนนั้น  ไม่สามารถ
ทําประโยชน์อะไรให้กับใครได้เลย แล้วชีวิตจะมีความหมาย
หรือมีคุณค่าได้อย่างไร แต่หากเราใช้กําลังความสามารถ

ของการเป็นนักศึกษาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ ตัวเราเอง
จะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายมาก”
เปนเวลากวา 2 ป (พ.ศ.2556 - 2557) ที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนา

ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แกนนํา

กลุม CD POWER ไดฝงตัวอยูกับสภาพปญหาที่แมหนวยงานระดับนโยบายเองก็

ยงัแกไขอะไรไดไมมากนัก ซึง่การได “เรยีนรู” อยูกบั “ความจรงิ” ในพืน้ท่ีจะสราง 

“นักพัฒนาชุมชนรุนใหม” ใหมี “หัวใจพลเมือง” ไดหรือไมน้ัน ดูนาสนใจไมนอย...

ปลูกสํานึก...นักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่
“การบุกรกุทําลายปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทาํกินของคนในชุมชนปาตนนํ้าบาน

ตนปริง” ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา คือประเด็นปญหา

ที่นองๆ กลุม CD POWER ใชเปน “โจทย” สรางการเรียนรู ทักษะชีวิต 

การทํางานเปนทีม และสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองใหกับตนเอง 

แกนนําเยาวชนกลุม CD POWER เลาประสบการณทํางานใหฟงวา จากการ

ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนบานตนปริงพบวา มีลําคลองตัดผานชุมชนและสวนยางของ

ชาวบาน ซึ่งในอดีตมีความสําคัญตอวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชน เชน 

กลุ่ม CD POWER
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ใชในการอุปโภค บริโภค และใชเปนที่พักผอนหยอนใจ แตตอมาเมื่อมีระบบ

น้ําประปาเขามา คลองจึงเริ่มเสื่อมโทรม เพราะชาวบานไมไดใชประโยชนจาก

คลอง และยังเกิดปญหาการกัดเซาะตล่ิงท้ัง 2 ฝงคลอง ทําใหชาวบานสูญเสียพ้ืนท่ี

ทํากิน ในชวงปที่ 1 ของโครงการนองๆ กลุมนี้จึงเลือกทําฝายชะลอนํ้าและปลูก

หญาแฝกปองกันตลิ่งพัง แตก็พบวา ฝายไมสามารถทําใหน้ําอยูในคลองไดตลอด 

และหญาแฝกที่ปลูกไวสวนใหญตายเกือบหมด ซึ่งอาจเกิดจากขาดคนดูแลอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ

เมื่อยังคงเห็น “ประเด็น” ที่ควรทําตอเน่ืองเพ่ือรวมแกปญหากับชุมชน  

พวกเขาจึงตัดสินใจทําโครงการในชุมชนนี้ตอเนื่องเปนปที่ 2

แตในปน้ีพวกเขาใหความสําคัญกับ “การศึกษาสาเหตุ” ของปญหาท่ีแทจริง

ของชุมชน จนพบวา การท่ีชาวบานเขาไปบุกรุกและทําลายพ้ืนท่ีปาตนนํ้าเพือ่ปลูก

ยางพารา ทําใหสูญเสียระบบนิเวศปา จนสงผลสูคลองและพื้นท่ีชุมชนปลายน้ํา

อืน่ๆ เชน หนาฝนกระแสนํ้าไหลแรงทําใหตลิง่พงั เพราะไมมตีนไมใหญชวยชะลอ

แรงนํ้าได สวนหนาแลงก็ไมมีนํ้า ท่ีสําคัญกระแสนํ้าหลากไดชะลางความอุดมสมบูรณ

ของหนาดิน พรอมกับพัดพาตะกอนทรายไปทับทมไวในพื้นท่ีคลอง นอกจากน้ี

ยังมีการปนเปอนของสารเคมีจากสวนยางปะปนไปกับน้ําท่ีไหลลงสูปลายนํ้า

อีกดวย ทั้งยังทําใหชุมชนสูญเสียพื้นที่พักผอนหยอนใจของคนในชุมชน เพราะ

อดตีชมุชนเคยมนี้าํตกทีม่นี้าํไหลตลอดป แตตอนนีจ้ะมนี้าํเฉพาะชวงฤดฝูนเทานัน้ 

หลังจากรับทราบสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแลว แกนนําท้ัง 5 คน

ซึ่งประกอบไปดวย วาสนา พรมนุย - ปู จุรีรัตน ประหลาดมานิต - กิ่ง 

เกรียงไกร สองไทย - หนุม อภิวัฒน เทอดเกียรติ - ซัน และสุทธิพงษ จูเอง - 

บอย ลงพืน้ทีพ่บปะพดูคุยเพือ่ทาํความเขาใจกบัคนในชมุชน จากนัน้จงึจดักจิกรรม

วาดภาพปาในฝนใหกับเด็กๆ ในชุมชน และจัดกิจกรรมบวชปาเพื่อปองกันการ

ตัดตนไมใหญรวมถึงปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปารวมกับคนในชุมชน 

“เราคิดวาการปลูกฝงจิตสํานึก ตองเร่ิมท่ีเด็ก จึงจัดกิจกรรมใหนองๆ วาดภาพ

ปาในฝน ใหนองๆ ถายทอดสิ่งที่อยูในความคิดออกมา ระหวางนั้นพวกเรา

จะสอดแทรกมุมมองความคิดดีๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาปาใหนองๆ ฟง” กิ่งเลา

ดวยรอยย้ิม

“เรานําภาพท่ีนองๆ วาดตดิไวทีบ่อรดของโรงเรยีนเพือ่สะทอนใหผูปกครอง

เห็นจินตนาการและความคิดของเด็กๆ เกี่ยวกับปา” ปูกลาวเสริม

“เห็นในหมู่บ้านมี
ประเพณีท้องถิ่นที่
เรียกว่า “ไหว้ทวด”
ซึ่งเป็นความเชื่อว่า
ทวดจะปกปักรักษา
เลยนําความเชื่อนั้น
มา “เชื่อมโยง” เรื่อง
ปลูกป่าและบวชป่า
ว่าถ้าหากเขาทําลาย
ป่าไม้ ก็เหมือนกับเขา
ทําลายสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ที่คุ้มครองเขาด้วย
เช่นกัน”
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ดึง “ความเชื่อ” ในชุมชนร่วมดูแลป่า
หลังทํากิจกรรมแรกเสร็จ...ก็คิดตอวาจะทํากิจกรรมอะไรตอดี 

ตอนแรกกน็กึไมออกวาจะ “สรางจติสาํนกึ” ใหชาวบานไดอยางไร แตพอได

เห็นไอเดียของเพื่อนท่ีทําเรื่องบวชปา ปลูกปา เลยคิดทําบาง แตขณะน้ันก็ยังไมรู

วาจะเอาเหตุผลอะไรไปจูงใจใหคนในชุมชนมารวมบวชปาดวย แตก็มานึกไดวา 

ที่หมูบานมีประเพณีทองถิ่นท่ีเรียกวา “ไหวทวด” ซึ่งเปนความเชื่อวาทวดจะ

ปกปกรักษา เราเลยนําความเช่ือนั้นมา “เชื่อมโยง” เรื่องปลูกปาและบวชปาวา

ถาหากเขาทําลายปาไม ก็เหมือนกับทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองเขาดวยเชนกัน 

“ตอนแรกก็คิดอยูนานวาจะทํากิจกรรมอะไรดีจึงจะปลูกจิตสํานึกคนได 

พอคิดไดวาเรานาจะเลนกับ “ความเชื่อ” ของคนในชุมชนนาจะดีกวา เพราะการ

ใหเราไปพูดไปบอก คงไมสามารถเปล่ียนแปลงชาวบานได แตถาเรานํากิจกรรม

ไปเสริมกับความเชื่อเดิมที่มีอยู อาจทําใหเขาเชื่อเราไดบางไมมากก็นอย”

เมื่อตกผลึกเร่ืองแนวคิดการจัดกิจกรรม หนุมสาวกลุม CD POWER จึง

เดินหนาจัดกิจกรรมบวชปาและปลูกปาทันที เพื่อไมใหเสียเวลาพวกเขาจึงจัด

กิจกรรมท้ัง 2 ในวันเดียวกัน  โดยคร้ังนี้เตรียมพรอมเต็มที่ตั้งแตคิดวางแผนวาจะ

เร่ิมจากไหน ติดตอประสานงานใครบาง และท่ีสําคัญคือตองหาวันท่ีคนในชุมชน

สะดวกมารวมกิจกรรมดวย 
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“เริ่มจากไปติดตอผูใหญบานใหชวยพาเดินไปตามบานเพ่ือขออนุญาต

พอแมของเด็กๆ แตเผอิญวาวันที่เราไปนองๆ ไมอยูเลย ไปเที่ยวไหนกันไมรู 

โชคดีลูกผูใหญแนะนําวา ใหเขาไปคุยกับครูที่เขาเวรอยูในโรงเรียน พวกเราเลยได

เขาไปพูดคุยกับคุณครูแทน ซึ่งคุณครูก็ใจดีมาก จดัหาเด็กๆ ป.3 – ป.6 ใหทันที”

เม่ือไดวนัเวลาจัดกจิกรรมแลว กก็ลบัมาเตรียมงานตอ ทัง้ทาํหนังสือขอพันธุ

กลาไมที่ศูนยเพาะชํากลาไมจังหวัดสงขลา และจัดเตรียมอุปกรณ แตพันธุไมที่

ไดมามีแค 2 ชนิดคือ ตนตะเคียนกับตนพะยอม เพราะตนอื่นๆ มีไมมากพอ หรือ

ที่มีอยูบางชนิดก็ไมเหมาะกับการปลูกในปา พวกเราเลยตัดสินใจใชตนไมทั้ง 

2 ชนิดนี้

โชคดีท่ีได “บทเรียน” มาจากปแรกเร่ืองการคํานวณกลาไมใหเหมาะสม

กับพื้นที่ งานนี้พวกเราสบาย เพราะมีประสบการณมาแลว จํานวนกลาไมที่

คํานวณไววาตองใช 150 ตนจึงเพียงพอตอการปลูก แตๆๆๆ...ปญหาก็เกิด

ขึ้นจนได เพราะกอนหนานี้เราไมเคยไปศึกษาวาตนไมที่จะไดมามีลักษณะ

อยางไร ตองปลูกอยางไร แครูวาเปนไมยืนตนลักษณะสูงใหญ คิดแควาปลูก

ไปตามพ้ืนท่ีท่ีไมมีตนไมเทาน้ัน  เรารูแควาพ้ืนท่ีปาท่ีเราจะไปปลูกมีความชุมช้ืน

ของดิน และสามารถปลูกไดงายแคนั้น ดีที่วาตนไมทั้ง 2 ชนิดนี้ปลูกไมยาก 

กิจกรรมปลูกปาจึงผานพนไปดวยดี  

“กอนวันทํากิจกรรม พวกเรากลับไปหาครู ไปขอพบนองๆ ที่โรงเรียนเพื่อ

นัดหมายเรื่องเวลาและการแตงตัว พรอมกับสรุปจํานวนเด็กทั้งหมด เพื่อนํามา

วางแผนวาตนไม 150 ตนจะมีวิธีการแบงกลุมปลูกอยางไร เม่ือถึงวันจริงเด็ก 45 คน  

จึงถูกแบงออกเปน 4 กลุม มีพี่เลี้ยงคอยดูแล 2 คนตอกลุม โดยพี่ๆ ออกแรงขุด

มนีองๆ ชวยปลกู และงานนีไ้ดแกนนําเสริมคือน้าํนิง่ – อภศิกัด์ิ ทศันี จาก Beach 

for Life มาเปนตากลองให”
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 หนุมเลาวา สําหรับ “พิธีบวชปา” ในความคิดของเราคือ ตนไมก็เหมือนคน 

หากเรานําจีวรไปหมใหตนไม เสมือนวาตนไมคือพระรูปหน่ึง หากมีคนเขาไปตัดไม

ทําลายปาก็เปรียบเหมือนเขาไปทํารายพระ ซึ่งนั่นคือบาปที่สุดของคนที่นับถือ

ศาสนาพทุธ และเม่ือเปรียบตนไมเหมอืนพระ เรากต็องใหความเคารพ ดแูลรกัษา

ตนไม การนําจวีรไปหมตนไมกเ็พ่ือเปนเคร่ืองเตอืนใจชาวบานวา พวกเขาไมสมควร

ตัดตนไมตนนี้ แตระหวางจัดกิจกรรมบวชปานั้นหนุมสาวกลุม CD POWER ก็จัด

ใหมีพิธีสวดมนตไปพรอมกับอธิบายถึงความสําคัญของการบวชปาใหนองๆ ฟงดวย 

“ตนไมใหญในชุมชนมีนอยมาก สวนใหญโดนโคนแลวเปล่ียนเปนสวน

ยางพารา ถาเราไมดึงเรื่องความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเปนส่ิงยึดเหนี่ยวไว 

ตนไมใหญอาจโดนโคนมากกวาน้ี การทําพิธีบวชปา ดวยการนําผาเหลืองมาผูกไว

อาจทําใหคนเกิดความกลัว และไมกลาตัดตนไม”

“อยางนอยก็ชวยชะลอความคิดเขาไวกอน ไมใหคนรุกปามากกวานี้” 

กิ่งกลาว

ขณะท่ีปูเสริมวา เธออยากเห็นคนในชุมชนเปล่ียนทัศนคติ เห็นคุณคาของปา 

และคุณคาของตนไมใหญ

ป่าปลูกคน...คนปลูกป่า
วันนี้โครงการของพวกเขาเสร็จสิ้นลง แมวาพวกเขาจะสามารถสรางความ

สัมพันธที่ดีกับคนในชุมชนไดแลวก็ตาม แตพวกเขายืนยันเปนเสียงเดียวกันวา

การ “ปลูกจิตสํานึก” คนในชุมชนใหหันมาดูแลรักษาปาครั้งนี้ไมใชเรื่องงายและ

อาจไมสําเร็จรอยเปอรเซ็นต

“เราไมมีทางรูไดวา หลังจากบวชปาแลว ชาวบานจะไมตัดตนไมเหลาน้ัน 

แคชาวบานสนใจและเขารวมกิจกรรมกับเรา เราก็พอใจแลว” ปูบอกเลา

ความรูสึก

สวนก่ิงเสริมวา ประสบการณสอนเราวาการทําอะไรตองคอยเปนคอยไป 

เดินไปทีละกาว เราจะคาดหวังใหคนท้ังหมูบานคิดเหมือนเราคงไมได กอนหนาน้ี

กวาชาวบานจะไวใจเรา ชวนเรากินขาว ชวนเรานอนที่บาน เราตองใชเวลานาน

เปนป ความเชือ่ใจสรางไมไดงายๆ ฉนัใด การปลกูจติสาํนกึคนกส็รางไดยาก

ฉันนั้น 

“ถึงวันนี้พวกเราทั้ง 5 คนไดเรียนรูวาความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จ

อยูที่นั่น เพราะการ “ปลูกจิตสํานึก” นั้นเปนเร่ืองท่ีตองใชเวลารอคอย จะให

เห็นผลแค 2 - 3 วันคงไมใช”  หนุมบอกเลาส่ิงที่ไดเรียนรู

“...ความเชื่อใจสร้างไม่ได้ง่าย ๆ ฉันใด การปลูกจิตสํานึกคน
ก็สร้างได้ยากฉันนั้น”
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อยางไรก็ตามนองๆ กลุม CD POWER ตาง

เห็นพองตองกันวาความรูสึกหนักใจตอนน้ีไมเทากับ

ตอนทําโครงการปแรก

“เราลงมือทํางานดวยตัวเองมาตลอด ตอนนี้เรา

มีพื้นฐาน รูขอมูลชุมชน รูจักคนในชุมชน รูวามีปญหา

เรื่องนี้ตองเขาไปคุยกับใคร ตองปรึกษาใคร ไมเหมือน

เมื่อกอนนี้มีปญหาเขาไปหาผูใหญบานอยางเดียว” 

หนุมกลาว 

สวนกิ่งเสริมวา ปที่ผานมาเราทะเลาะกันบอย 

เพราะชวงเริ่มตนงานหนัก มีปญหาหลายอยาง และมี

ความคิดเห็นไมตรงกัน หนุมกับกิ่งทะเลาะกันบอยที่สุด 

คงเปนเพราะสนิทกันมาก ดังนั้นเวลาพูดหรือทําอะไร

จึงไมไดเอาใจเขามาใสใจเรา “อาจารยที่ปรึกษาเคยให

ขอคิดวาเราอยูดวยกัน ลงเรือลําเดียวกันแลว จะมา

ตีกันเอง มาทะเลาะกันใหเรือแตกทําไม พูดเสร็จ

อาจารยก็ไป ปลอยใหเราคิดเอง” 

“การทํางานรวมกันทําใหเรานึกถึงคนอ่ืนมากข้ึน 

ใชเหตุผลมากกวาอารมณ ไมใชไมพอใจก็ไมพูดกัน 

ถาตางคนตางเงยีบไมคยุกนั งานกช็า ไมไดประโยชน

อะไร ความรูสึกระหวางทํางานก็ตึงเครียดไปหมด” 

ปูย้ําถึงสิ่งที่เธอเรียนรูผานประสบการณทํางาน

หากใหประเมนิผลการทาํโครงการระหวางป 1 กบั

ป 2 หนุมบอกวา ปนี้เขาคิดวาพวกเขาทําไดดีแลว แตยัง

ไมถึงกับดีมาก ในความคิดเรายังคาดหวังมากกวานี้  

กิจกรรมสวนของเด็กพวกเราคอนขางโอเค แตสําหรับ

กลุมชาวบานยังไมพอใจเทาไร เพราะชาวบานเขาตอง

กรีดยาง ทาํน้าํยางใหเสรจ็กอนเท่ียง หลงัเทีย่งเขากต็อง

พักผอน และจะใหเราไปจัดกิจกรรมตอนเย็น เราก็ทํา

ไมไดอกี การเขามาทาํงานในชมุชนกต็องเขาใจ “บรบิท” 

ของชุมชนดวย จะจัดกิจกรรมตามใจเราคงไมได ตอง

นึกถึงใจเขาใจเราดวย

การทําโครงการนี้ทําใหเราได “กลยุทธ” ใหมๆ 

ในการทํางานมากขึ้น เชน ตอไปถาเราจะทําโครงการ

แนวไหน เราก็จะสามารถเลือกกลุมเปาหมายไดถูก 

สําหรับเด็กเราไมมีปญหา สามารถดึงกลุมเด็กเขามาทํา

กิจกรรมไดแลว แตสําหรับชาวบานคิดวายังตองใชเวลา

อกีนิด แตกค็ดิวาดงึไดแนๆ  โครงการนีช้วยใหเราสามารถ

วิเคราะหคนเปน วิเคราะหกลุมเปาหมายไดมากขึ้น แต

ที่ไดมากท่ีสุดคือ “การไดเรียนรูบริบทและวิถีชีวิต

ความเปนอยูของคนในชุมชน” 

“ในการทํางานถาเราไมไดสัมผัสดวยตนเอง 

เราจะไมมีทางรูไดเลยวาแตละพื้นที่เปนอยางไร 

ตองทํางานอยางไร การที่เราจะเรียนรูถึงวิถีชีวิตของ

ชาวบานไดนั้น เราตองลงไปคลุกคลีกับเขา”

“การทํางานร่วมกันทําให้เรานึกถึงคนอื่นมากขึ้น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
ไม่ใช่ไม่พอใจก็ไม่พูดกัน ถ้าต่างคนต่างเงียบไม่คุยกัน งานก็ช้า ไม่ได้ประโยชน์อะไร 
ความรู้สึกระหว่างทํางานก็ตึงเครียดไปหมด”
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เติบโต...จากการเติมเต็ม
จากการเติมเต็มตนเอง ชวยเหลือประคับประคองซ่ึงกันและกัน ผานปญหา

อุปสรรคนานัปการจนถึงวันนี้ ปูเลาถึงการเปล่ียนแปลงของตนเองวา เธอเคยถาม

ตัวเองวาทําไมตองทําโครงการ ก็ไดคําตอบวาการลงพ้ืนที่และลงมือทํางานจริง

ชวยพัฒนากระบวนการคิด ทําใหเรารูจักวางแผนและจัดการปญหาเฉพาะหนา 

ชวยใหมกีารจดัการทีเ่ปนแบบแผนและเปนระเบยีบมากขึน้ ตอนนีเ้วลาทาํขอสอบ

รูสึกงายขึ้น เพราะเราเห็นภาพจากประสบการณที่ทําจริงๆ นอกจากนี้ยังเรียนรู

วาการทํางานรวมกับชุมชน จะเอาวันวางของเราเปนหลักไมได เราตองเขาไปศึกษา 

ไปขอปฏิทินชุมชน เพื่อมาวางแผนการทํางานของกลุมใหสอดคลองกับชุมชน

หนุมกลาวถึงแงมุมการพัฒนาของเขาวา  “เคยคิดวาเรียนพัฒนาชุมชนคงนาเบ่ือ 

แตความจริงไมใช เราไดลงพื้นที่ ไดพบปะผูคน จากเดิมไมกลาพูด ตอนนี้ตอง

กลาพูด ถาไมกลาพูดก็ทํางานสายน้ีไมได งานพัฒนาชุมชนสอนใหรูจักควบคุม

อารมณ ยิ้มรับกับทุกปญหา เวลาไปพูดคุยกับชาวบาน บางครั้งเขาพูดจาไมดีใส 

ไมพอใจหรือดาวาเรา เราก็ครับ ครับ แลวยิ้มสูไวกอน กดอารมณความรูสึกไว 

พยายามอธิบายใหเขาเขาใจเหตุผล เราทํางานกับคน ถาควบคุมอารมณไมไดก็

จบเลย”

สวนก่ิงเธอไดตอบคําถามท่ีอยูในใจของเธอจนกระจาง เคยคิดเหมือนกันวา

เราทําอะไรอยู เรียนพัฒนาชุมชนเพ่ืออะไร เหน่ือยไปหรือเปลา แตพอมีโอกาสไดลงไป

ทํางานจริง ความรูสึกหรือคําถามท่ีเคยมีก็เปล่ียนไป ตอนน้ีกลับรูสึกสนุก มีความสุข 

ไดเจอผูคน ไดแงคิดจากคนที่เราพบเจอ

“เกิดสํานึกวาตองชวยเหลือคนอ่ืนกอน” ปูกลาวส้ันๆ แตไดใจความ 

หนุมเสรมิตอวา “เราตองใหใจเขากอน เขาถงึจะใหใจเรา หายากนะประสบการณ

แบบนี้ ถาไมลองทําเองก็ไมรูวาเปนอยางไร”

“เราเปนนกัพัฒนาชมุชน เราลงไปทาํกเ็พือ่อยากเหน็ชมุชนพัฒนาไมใชหรอื 

ถาลงชุมชนแลวไมทํางานจริงจัง ชุมชนจะไดอะไรจากเรา ที่สําคัญกวานั้นคือ

เราจะไดอะไรกลับมาจากชุมชน ไปทําๆ เพ่ือถายรูป ก็ไดแครูป แลวจะทําไปทําไม” 

กิ่งกลาวทิ้งทาย

“เมื่อก่อนการแก้ปัญหาในการทํางานต้องรอให้อาจารย์
หรือใครสั่งก่อนถึงจะทํา แต่การทํางานโครงการสอนให้เรา
คิดใหม่ว่า ต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ทันที โดยไม่ต้องรอใครมาสั่ง 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา”
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“คุณค่า” จากการทําโครงการ
กวา 2 ปที่หนุมสาวทั้ง 5 เรียนรูและเติบโตไปพรอม

กับการทําโครงการ ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา การทํา

โครงการนี้กอใหเกิด “คุณคา” ขึ้นในตัวพวกเขามากมาย

“การไดทํางานโครงการท่ีผานมาทําใหพวกเขาได

ฝกฝนทักษะในการทํากระบวนการกลุม รูจักนําสิ่งที่ได

เรยีนรูในภาคทฤษฎีไป “เชือ่มโยง” กบัการทํางานจริงใน

ชุมชน ทําใหเขาใจส่ิงท่ีเรียนในหองเรียนไดงายข้ึนกวาเดิม 

การไดทํางานกับชุมชนจริงๆ ยังทําใหพวกเขารูวาการ

ทําโครงการพัฒนาอะไรสักอยาง ตองศึกษาสาเหตุและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นใหชัดเจนกอน เมื่อรับรูผลกระทบ

ของชุมชนแลวก็เหมือนกับการคนพบแรงบันดาลใจใน

การทํางาน ทําใหเราฮึดสู และมีความมุงมั่นในการที่จะ

รวมแกไขปญหาใหกับชุมชน และทําใหมีจิตสํานึกที่จะ

เสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม” 

ปูสะทอนความรูสึกท่ีไดรับจากโครงการ

ขณะทีก่ิง่สะทอนสิง่ทีไ่ดรบัวา การเปนนกัศกึษาทีอ่ยู

แตในหองเรียนนั้น ไมสามารถทําประโยชนอะไรใหกับ

ใครไดเลย แลวชีวิตจะมีความหมายหรือมีคุณคาไดอยางไร 

แตหากเราใชกําลังความสามารถของการเปนนักศึกษา

ไปชวยเหลือคนอื่นได ตัวเราเองจะรูสึกวาชีวิตมีคุณคา

และมีความหมายมาก รูสึกภูมิใจที่ไดใชกําลังความ

สามารถของตนเองชวยเหลอืสงัคม การไดลงชมุชนไมใช

แคไปทําโครงการ แตทําใหเราไดสัมผัสกับความจริงที่

สรางประสบการณ สัมผัสกับบางชีวิตที่กําลังลําบาก 

แมจะอยูนอกเสนทางของการทาํงาน แตการไดรวมทกุข

รวมสุขกับชีวิตของคนเพียงหน่ึงคน อาจนํามาซ่ึงการ

ไดรับความไววางใจจากคนจํานวนมาก ซึ่งเม่ือไดรับ

ความไววางใจแลว เมื่อเราจะทําอะไรเขาก็จะชวยเหลือ

เราทุกดาน
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สวนหนุมบอกวา การทาํงานทีผ่านมาเขาไดพฒันากระบวนการคิดใหมๆ  

และคิดอะไรเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เมื่อกอนการแกปญหาใน

การทํางานตองรอใหอาจารยหรอืใครส่ังกอนถึงจะทํา แตการทํางานโครงการ

สอนใหคดิใหมวา ตองแกปญหาตางๆ ทนัท ีโดยไมตองรอใครมาสัง่ สามารถ

เรยีนรูดวยตนเองไดวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา การทาํงานท่ีผานมาทําให

มีประสบการณในดานกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน เราสามารถเร่ิม

ไดจากเร่ืองใกลตัว ทําจากเรื่องเล็กๆ แลวเรื่องเล็กๆ จะนําเราไปเรียนรูและ

เขาใจเร่ืองที่ใหญกวา 

และทายสุดนองๆ กลุม CD POWER ไดรวมกันสรุป “คุณคา” จากการทํา

โครงการปลูกตนน้ําคืนชวีิตไววา ประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการทําโครงการนี้คือ 

คนในชมุชนมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัสภาพปญหาและผลกระทบจากการบกุรกุ

ทาํลายพืน้ทีป่าตนน้าํ  เด็ก เยาวชน และคนในชมุชนเกดิจติสํานกึ หนัมาใสใจและ

มีสวนรวมในการฟนฟูและอนุรักษปาตนนํ้า ในอนาคตจากการทํากิจกรรมของ

โครงการอาจชวยเพิ่มพ้ืนท่ีปาไดเปนจํานวนมาก หากคนในชุมชนติดตามดูแล

พันธุไมที่ปลูกไว และไมทําลายตนไมใหญที่ไดทําพิธีบวชปาเอาไว 

สวนคุณคาที่เกิดขึ้นกับพวกเราคือ ความรูสึกรักและผูกพันกับปา และ

รูสกึผูกพันกับคนในชุมชนท่ีรกัและเอ็นดูเหมือนลูกหลานของเขาเอง พวกเรา

สามารถนําประสบการณน้ีไปใชในชีวิตการทํางานไดจริง พวกเราเรียนวิชาเอก

การพัฒนาชุมชน การทํางานฝกใหเรากระตือรือรนและมุงมั่น เอาจริงเอาจัง 

นอกจากนี้ยังรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ แมทรัพยากรเหลานั้นจะ

ไมไดอยูที่บานของเรา แตก็เปนทรัพยากรของชาติที่เราควรชวยกันรักษา

และนี่คือวิธีคิดของ “นักพัฒนาชุมชนรุนใหม” ที่มี “หัวใจพลเมือง” 

เต็มเปยม!!!

“การทํางานที่ผ่านมาทําให้มีประสบการณ์
ในด้านกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน
เราสามารถเริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว ทําจากเรื่องเล็ก ๆ 
แล้วเรื่องเล็ก ๆ จะนําเราไปเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องที่ใหญ่กว่า”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการปลูกต้นน้ําคืนชีวิต
กลุ่ม CD POWER

สมาชิกประกอบดวย :
นางสาวจุรีรัตน ประหลาดมานิต   

นางสาววาสนา พรมนุย

นายเกรียงไกร สองไทย    

นายสุทธิพงษ จูเอง

นายอภิวัฒน เทอดเกียรติ 

ที่ปรึกษาโครงการ :
อาจารยกัลยาภัสร อภิโชติเดชาสกุล
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รุกแล้วล้ม…
ล้มแล้วลุก

“นอกจากต้องการ “ต่อยอด” โครงการขยะที่มีอยู่เดิมแล้ว... 
ยังต้องการขยายขอบเขตโครงการลดและคัดแยกขยะ

ออกสู่ชุมชนด้วย โดยท้ายที่สุดกลุ่มเยาวชนหวัง
“สร้างจิตสํานึก” ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด

และเห็นคุณค่าของขยะ ”
“ประชาสัมพันธก็แลว จัดถังขยะเพ่ิมก็แลว ขายขยะเอามามอบเปน

ทุนการศึกษาก็แลว แตผลตอบรับกลับมาก็ยังไมตรงตามเปาหมายที่วางไว 

เด็กใหความรวมมือกับเรานอยถึงนอยมาก” 

คือคําบอกเลาของกลุม RN’MIX ที่รวมตัวกันทําโครงการกองทุนขยะเพื่อ

พัฒนาบานเกิดที่ออกมาในทิศทางเดียวกัน

เพราะอยาก “สานต่อ” โครงการจากรุ่นพี่
“ปญหาขยะ” เปนปญหาท่ีไดยนิไดฟงกันบอยครัง้ จนเรยีกไดวาเปนปญหา

ระดับชาติที่เกิดขึ้นทุกหัวระแหง เชนเดียวกับที่โรงเรียนระโนด อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา โรงเรียนแหงนี้มีนักเรียนรวมท้ังสิ้นกวา 800 คน มีโครงการหลาย

โครงการท่ีจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือจัดการปญหาขยะภายในโรงเรียน แตก็ยังไมสามารถ

แกไขปญหาได 

กลุ่ม RN’MIX
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โครงการกองทุนขยะเพ่ือพัฒนาบานเกิด โดยนองๆ กลุม RN’MIX 

กเ็ชนเดียวกัน สรประสิทธิ ์จติดาํร ิ- อวน หนึง่ในแกนนําท่ีเขามาตอยอดโครงการ

จากรุนพี่บอกวา โรงเรียนจะสะอาดแคชั่วคร้ังชั่วคราวเฉพาะเวลาครูออกคําสั่งให

นักเรียนเก็บขยะเทาน้ัน และสะอาดไดแควันสองวันก็กลับมาสกปรกเหมือนเดิมอีก 

ปที่แลวเราแคอาสาเขามาชวยงานยังไมถึงขั้นเปนแกนนํา ตอนนั้นคิดกันแค

เพียงวาปญหาขยะในโรงเรียนเกิดขึ้นเน่ืองจากโรงเรียนมีถังขยะนอยเกินไป 

เลยจัดหาถังขยะมาวางเพ่ิมข้ึน ผลสุดทายนักเรียนก็ยังท้ิงขยะไมเปนท่ีเปนทาง

เหมือนเดิม โรงเรียนก็ยังสกปรกเหมือนเดิม พอปน้ีจึงอยากสานตอโครงการน้ี

เพ่ือใหนักเรียนในโรงเรียนเห็นวายังมีคนรณรงคเร่ืองการลดขยะอยู

ธนพฒัน หนคูง - เอ กลาวเชนเดยีวกนัวา เขาเหน็ตวัอยางโครงการลดขยะ

ในโรงเรียนจากรุนพี่ปที่แลวจึงสนใจเขามาทําโครงการ เพราะเห็นวาโครงการท่ี

ทํามานั้นยังเขาไมถึง “จิตสํานึก” ของนักเรียนในโรงเรียน พวกเราท่ีเขามาทํา

โครงการตอลวนเปนคณะกรรมการนักเรียนทุกคน เลยตัดสินใจเขาไปคุยกับ

รองผูอํานวยการโรงเรียน เพราะเห็นวาเปนโอกาสดีท่ีสงขลาฟอร่ัมเขามาสนับสนุน

การทําโครงการอยางตอเนื่อง

จุดมุงหมายของโครงการกองทุนขยะเพ่ือพัฒนาบานเกิด นอกจาก

ตองการ “ตอยอด” โครงการขยะทีม่อียูเดมิในโรงเรยีน ดวยการ “สรางระบบ

จดัการขยะ”  ตัง้แตสนบัสนนุใหมกีารแยกขยะในโรงเรียน นาํขวดนํ้าพลาสติก

ไปขายเพ่ือสะสมเปนทนุการศึกษาใหนกัเรยีนแลว ยงัตองการขยายขอบเขต

โครงการลดและคดัแยกขยะออกสูชมุชนดวย  โดยทายทีส่ดุกลุมเยาวชนหวงั 

“สรางจิตสาํนกึ” ใหทกุคนชวยกนัรกัษาความสะอาดและเหน็คณุคาของขยะ 

“สรางจิตสํานึกใหนักเรียนจากโรงเรียนแลวนําไปใชที่บาน แลวก็สราง

จิตสํานึกใหผูใหญในชุมชน เขาจะไดนําไปสอนลูกหลานของเขาอีกตอหน่ึง” 

อวนบอกถึงแนวคิดการทํางาน

ดวยความท่ีทีมทํางานของโครงการน้ีทุกคนเปนกรรมการโรงเรียน จึง

อาจกลาวไดวา การทํางานโครงการของกลุม RN’MIX อยูภายใตโครงสราง

การทํางานของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนระโนด

“แม้จะพูดประชาสัมพันธ์บ่อยขนาดไหน แต่ผลก็ยังเหมือนเดิม “ขยะ” ยังอยู่
ทั่วโรงเรียนเต็มไปหมด จนทําให้พวกเขาต้องกลับมา “ทบทวน” ตัวเองด้วยว่า
เป็นเพราะอะไร และสิ่งที่ทุกคนบอกตรงกันคือ พวกเราได้แต่บอกให้เขาเก็บขยะ
คอยจ้ําจ้ีจําไชให้นักเรียนเก็บขยะ แต่ไม่เคยให้ “ความรู้” กับเขาเลยว่า
ขยะมีคุณและโทษอย่างไร”
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ประชาสัมพันธ์...ลดขยะ
เมื่อแนวคิดและโครงสรางการทํางานลงตัว การทํากิจกรรมก็มาถึง... 

กริชกร เจริญวาที - เบนซ แกนนําและคณะกรรมการนักเรียนอีกคน

บอกวา พวกเขาใชกลยุทธการประชาสัมพันธเปนแนวทางหลักในการขับเคล่ือน

โครงการ เพราะนักเรียนสวนใหญกินตรงไหนท้ิงตรงนั้น นั่งในหองเรียนกินเสร็จ

ก็ทิ้งในหองเรียน อยูตรงสนามฟุตบอลก็ทิ้งตรงสนามฟุตบอล เกลื่อนไปทั่วทั้ง

โรงเรียน ยิ่งเวลาลมพัดขยะปลิววอน บางทีไปคางอยูบนหลังคา ไมมีใครกลา

ขึ้นไปเก็บ เพราะกลัวหลังคาพัง

พวกเราประชาสัมพันธกันบอยมาก แตสวนใหญเนนไปท่ีการขอ

ความรวมมือใหนักเรียนชวยกันรักษาความสะอาด ไมไดสอดแทรกความรู

เก่ียวกับการคัดแยกขยะเทาใดนัก ยกตัวอยางเชน ประกาศตอนเชาหนาเสาธง

เพื่อขอความรวมมือจากนักเรียนทั้งโรงเรียน ประกาศเสียงตามสายเพื่อขอ

ความรวมมืออีกครั้งในตอนเที่ยง และอาจจะมีการวากลาวตักเตือนโดยตรง

จากแกนนําเมื่อเจอสถานการณเฉพาะหนา

เอบอกวา พวกเขาประกาศเสียงตามสายขอความรวมมือใหนักเรียนลด

การท้ิงขยะสัปดาหละ 3 - 4 คร้ัง ตอนแรกพูดเร่ืองขยะอยางเดียวเลย จนคนพูดเอง

ยังรูสึกเบื่อ ชวงหลังๆ จึงปรับแผนใหม แบงหนาที่เปลี่ยนคนมาสลับกันพูด ไมได

พดูเรือ่งขยะอยางเดยีว สมมตุวิาเปนวนัครเูรากพ็ดูเรือ่งวันครไูปกอน หลงัจากนัน้

จึงสอดแทรกเร่ืองขยะตามมา 
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“บางครั้งเวลาประกาศเสียงตามสาย เราจะพูด

เจาะจงเฉพาะกลุมไปเลย เพราะหองสงอยูบนอาคาร

สามารถมองลงมาเห็นไดทัว่โรงเรียน” อวนอธบิายพรอม

ยกตัวอยางคําพูดที่ใชใหฟงวา “นองๆ ที่นั่งตรงสนาม

ฟตุบอลกนิแลวชวยเกบ็ขยะดวยนะ หรอืนองๆ กลุม

ที่นั่งใตตนไทรทําดีมากเลย”  

เบนซเลาตอวา แตหลายคร้ังพวกเขาก็ยังเห็น

นักเรียนท้ิงขยะอยู พอบอกใหเก็บเขาก็ไมเก็บ จนพวกเรา

ตองเขาไปเก็บเอง ถาเปนรุนนองก็กลาบอกกลาเตือน

ตรงๆ แตถาเปนรุนพี่ก็ตองขอความรวมมือใหครูชวย

พูดให ยิ่งเปนนักเรียนชั้น ม.6 ดวยแลวเปนชั้นที่ควบคุม

ยากที่สุด แมแตครูก็ยังควบคุมไมได เพราะถือวาเปน

รุนพี่ที่ใหญที่สุดในโรงเรียน

แมจะพดูประชาสัมพันธบอยขนาดไหน แตผล

กย็งัเหมอืนเดมิ “ขยะ” ยงัอยูทัว่โรงเรยีนเตม็ไปหมด 

จนทําใหพวกเขาตองกลับมา “ทบทวน” ตัวเองดวย

วาเปนเพราะไร และส่ิงที่ทุกคนบอกตรงกันคือ 

พวกเราไดแตบอกใหเขาเก็บขยะ คอยจํ้าจ้ีจําไชให

นักเรียนเก็บขยะ แตไมเคยให “ความรู” กับเขาเลย

วาขยะมีคุณและโทษอยางไร

 

วาดแผน...จัดการขยะ
ขณะที่กิจกรรมรณรงคลดขยะกําลังดําเนินไป

ผานชองการประชาสัมพันธ

กลุม RN’MIX พากัน “สํารวจ” เสนทางขยะใน

โรงเรียน พบวา ขยะสวนใหญมาจากรานคาสหกรณใน

โรงเรียน โดยเฉพาะเปลือกลูกอม ถุงขนม และขวดนํ้า

พลาสติก มีเพียงสวนนอยที่มาจากรานคาภายนอก

เมื่อรูเสนทางขยะ...นองๆ กลุม RN’MIX ก็

วาดแผนจัดการขยะทันที...ทั้งจัดทําตะแกรงใส

ขวดนํ้า ทําแผนท่ีต้ังตะแกรงเพ่ือใหเพ่ือนๆ ในโรงเรียน

รูวาพวกเขาสามารถท้ิงขวดน้ําไดที่ไหนบาง และก็

เดินเก็บขยะ

เริ่มจากเกือบทุกตอนเย็นหลังเลิกเรียน พวกเขา

อาสาถือถงุดาํเดินเกบ็ขวดพลาสติกทีห่ลนอยูทัว่โรงเรียน 

เพ่ือนําไปขายมาใชเปนทุนการศึกษาใหกับนักเรียน

“ไมไดจัดแบงวาเวรใครวันไหน เพราะแกนนําเรา

มีนอย ขยะก็เยอะ โรงเรียนก็กวาง เลยมาชวยๆ กัน 

เก็บ 2 คนตอ 1 ถุงดํา”  นิวสบอกเลาวิธีทํางาน
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“นักเรียนในโรงเรียนเห็นพวกเราเปนตัวขยะ เวลาพวกเราเดินมารูเลยวา

มาเก็บขยะ” อวนกลาวแบบไมรูวาจะดีใจหรือเสียใจดี

หลังจากเก็บขวดนํ้าไดพอสมควรในชวงแรก กลุมเยาวชนแบงขวดนํ้าสวนหน่ึง

ใหฝายการงานพ้ืนฐานอาชีพของโรงเรียน สวนท่ีเหลือจึงนาํไปขาย ราคาขายขวด

ปกติกิโลกรัมละ 18 บาท แตบางคร้ังคนซื้อเขาก็ใหเงินเพิ่มเพราะเห็นวาเราเปน

นักเรียน เงินที่ไดมาก็เอาเขากองทุน แลวมอบเปนทุนการศึกษาใหนักเรียน

นองๆ กลุม RN’MIX ไดประเมินปริมาณนํ้าท่ีแตละคนในทีมด่ืมตอวัน เพื่อ

ประเมนิแนวโนมการเพิม่ขึน้หรือลดลงของขวดน้าํพลาสตกิ ผลปรากฏวาจากเดมิ

ที่ดื่มนํ้าวันละ 3 - 4 ขวดตอวันในชวงกอนปดภาคเรียน เมื่อเปดภาคเรียนใหม

พวกเขากลับดื่มน้ําเพิ่มขึ้นเปน 5 - 6 ขวดตอวัน ซึ่งสอดคลองกับจํานวนขวดนํ้า

พลาสติกที่เพิ่มขึ้น 

“กอนปดเทอมใชเวลาประมาณ 1 อาทิตย ขวดน้ําถึงจะเต็มตะแกรง 

แตเดี๋ยวนี้ 3 วันก็เต็มแลว” อวนกลาว

“เรามีตะแกรงเหล็กขนาดเล็กอยูแลว 3 ตะแกรง วางไวตามจุดตางๆ ในโรงเรียน 

แตก็ยังไมเพียงพอ พอตะแกรงเต็ม นักเรียนก็ทิ้งขวดน้ําเรี่ยราดอีก เราเลยสั่งทํา

ตะแกรงสูงๆ ใหญๆ เพิ่มอีกหนึ่งอัน” อวนกลาวตอวา ไอเดียที่ตองทําตะแกรง

สูงๆ ใหญๆ ก็มาจากท่ีเราเห็นนักเรียนในโรงเรียนชอบโยนขวด แลวก็ชอบ

เลนปาขวด การทําตะแกรงสูงๆ จะไดเปนแรงจูงใจใหนักเรียนขวางขวดลง

ตะแกรง โดยเลือกวางตะแกรงใหมอันใหญไวบริเวณขางหองสหกรณ ซึ่งอยู

ระหวางทางออกทั้ง 2 ดานของโรงอาหาร จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนทิ้งขวดนํ้า

ไดสะดวกหลังทานอาหารเสร็จ

“ถังขยะในโรงอาหารมีนอย พอถังขยะเต็ม นักเรียนก็ถือขวดน้ําหรือ

ขนมจากสหกรณออกมาขางนอก แลวก็ทิ้ง ถามีตะแกรงอยูในโรงอาหาร 

กินเสร็จกโ็ยนขวดน้ําเขาไปในตะแกรงไดเลย” อวนบอกวิธีคิด

 นอกจากตะแกรงเหล็กขนาดใหญทีท่าํขึน้ใหมแลว นองๆ กลุม RN’MIX 

ยงัจดัทาํแผนปายไวนลิใหความรูเกีย่วกบัระยะเวลายอยสลายของขยะแตละ

ประเภท แลวนาํไปตดิไวตรงตะแกรงอกีดวย รวมถงึปายไวนลิคาํขวญัรณรงค

เร่ืองขยะซ่ึงติดไวตามท่ีน่ังรอบสนามฟุตบอลของโรงเรียน รวมท้ังแผนท่ีถังขยะ 

“ถังขยะในโรงอาหารมีน้อย พอถังขยะเต็ม นักเรียนก็ถือขวดน้ําหรือขนม
จากสหกรณ์ออกมาข้างนอก แล้วก็ทิ้ง ถ้ามีตะแกรงอยู่ในโรงอาหาร 
กินเสร็จก็โยนขวดน้ําเข้าไปในตะแกรงได้เลย”
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อวนบอกตอวา พวกเขาไดไอเดียการทําปายไวนิลมาจากคําช้ีแนะของ

เจาอาวาสวัดคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

“พระอาจารยบอกวาจิตสํานึกของคนเราไมสามารถเกิดขึ้นไดในทันที 

ตองใชเวลา พวกเราจึงพยายามทําทุกทางท่ีจะชวยปลูกฝงจิตสํานึกให

นกัเรียนในโรงเรียน คดิวาปายคําขวัญเหลานีอ้าจทําใหเขาฉุกคิดและท้ิงขยะ

ลงถังเวลาหันไปเห็นปาย” 

อวนบอกอีกวา พวกเขาคัดเลือกคําคมที่โดนใจหรือใชคําแปลกๆ แลวให

เพื่อนๆ โหวตกันภายในกลุมอีกคร้ังวาจะเอาคําคมอันไหนไปใชบาง ซึ่งแนวคิด

ในการเลือกคําคมคือ เลือกคําคมที่ตัวเองอานแลวยังตองนําไปคิดตอ เชน 

“ทิ้งขยะเปนเรื่องงาย เริ่มตนไดที่ตัวเรา” หมายถึง  จิตสํานึกเรื่องการทิ้งขยะ

ตองเริ่มสรางจากตัวเองกอนจะไปบอกใหคนอื่นทํา เปนตน 

สวนปญหานกัเรียนกนิตรงไหนทิง้ตรงน้ัน กลุม RN’MIX จดัการปญหานีด้วย

การทําแผนที่ไวนิลแสดงจุดวางถังขยะทั่วทั้งโรงเรียน 

 “พอมีแผนที่เขาจะไดรูวามีถังขยะอยูตรงไหนบาง นักเรียนจะไดทิ้งขยะให

ลงถัง” เอกลาว

 

ขยับเท้า...ก้าวหาชุมชน
เมือ่กจิกรรมในโรงเรยีนเริม่เขาทีเ่ขาทาง...กจิกรรมเขาสูชมุชน ซึง่เปน

อีกหนึ่งแผนงานที่กลุม RN’MIX ตองการขยายความรูออกไปภายนอก 

ตามช่ือโครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบานเกิด พวกเขาเลือกตลาดริมนํ้า

ระโนด ตลาดนัดวันศุกรซึ่งเปนที่นิยมของคนในชุมชนเปนพื้นที่ทํางาน 

ครัง้แรกเร่ิมจากการประชาสัมพนัธโครงการ เพ่ือขอความรวมมือจากพอคา

แมคา และชาวบานที่มาเดินตลาด 

คิดวางานน้ีคงไมมีปญหาอะไร เพราะพวกเราประสานงานไวหมดแลว 

โดยติดตอขอใชพ้ืนท่ีแพบริเวณตลาดริมนํ้ากับเทศบาลตําบลระโนดไวลวงหนา

หนึ่งเดือน และซักซอมขั้นตอนการทํากิจกรรม 1 สัปดาหกอนลงพ้ืนที่จริง 

แตก็ไมวายเกิดปญหาข้ึนจนได

“เทศบาลไมใหพืน้ทีเ่ราเพราะเขาใจผดิวาพวกเราจะใชงบประมาณของเขา”  

อวนในฐานะผูประสานงานกลาวและวา จากท่ีเขาไปติดตอครั้งแรกดวยตัวเอง 

เราก็รออยูนาน ก็ไมมีใครติดตอกลับมา โทรไปถามถึง 2 ครั้งก็ยังไมไดขอสรุป 

ตองเขาไปประสานงานดวยตัวเองอีกรอบ อธิบายใหเจาหนาท่ีเขาใจวาเราไมได

ตองการงบประมาณจากเทศบาล เราแคขอใชสถานท่ีบนแพในตลาด เทศบาลจึง

ใหพื้นที่เราทํากิจกรรม
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เมือ่ตองออกไปเผยแพรโครงการนอกชุมชน นองๆ กลุม RN’MIX จงึแบงหนาท่ี

ทํางานกันอยางชัดเจน

อวนกบัเอรบัหนาท่ีเปนพธิกีร ซึง่อวนยอมรบัวา แมจะผานเวทีมาแลวหลายคร้ัง

ทัง้ในและนอกโรงเรยีน แตครัง้นีต้ืน่เตนมากขนาดตองไปไหวศาลพระภมูขิองโรงเรยีน

เพื่อหาที่พึ่งทางใจกอนขนของไปตลาดน้ํา กังวลวาจะพูดใหคนภายนอกเขาใจได

หรือเปลา พอเห็นเรานั่งไหวอยู คนอื่นๆ ในทีมก็มาไหวดวยกันหมดเลย

ขณะที่เอบอกวา เขาซอมบทสคริปตโตตอบกับอวนหลายรอบเพื่อเตรียม

ความพรอม แตพอเอาเขาจริงก็ระงับความตื่นเตนไมอยู แตเขาก็พอใจในผลงานของ

ตัวเอง 

“เราเขาใจสิ่งที่เราจะส่ือสารตอผูอื่น แทนที่จะพูดจากสคริปตแบบทองจํา

ก็ใชวิธีสื่อสารดวยความเขาใจแทน ไมเหมือนเม่ือกอนเวลาพูดหนาเสาธง

จะกมหนาดูสคริปตตลอดเวลา ไมเงยหนามามองคนฟงเลย” เอประเมินตัวเอง

นอกจากกลุม RN’MIX แลว พวกเขายังเชื้อเชิญวงดนตรีโฟลคซองของโรงเรียน

มาเลนบนเวทีดวย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูคน

อวนบอกวา แตเราไมไดใหเขาเลนดนตรีอยางเดียวนะ พวกเราพยายาม

สอดแทรกรายละเอียดของโครงการ พูดรณรงคเร่ืองขยะค่ันรายการ พรอมนําเสนอ

สิง่ทีเ่ราทาํในโรงเรยีน แลว “เชือ่มโยง” มาสูภาพทีเ่หน็ในตลาดวาตลาดจะสะอาด

นาเดิน ถาทุกคนทิ้งขยะใหลงถัง
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และเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายโครงการเร่ือง 

“กองทุนขยะเพื่อบานเกิด” นองๆ กลุม RN’MIX จึง

ใชโอกาสน้ีถือกลองรับบริจาคเพ่ือสมทบทุนโครงการ

ของนักเรียนดวย มีเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ไมใชคณะกรรมการ

นักเรียนมาชวยถือกลองรับบริจาค ทําใหพวกเรารูสึก

ดีใจมากที่พี่ๆ เพื่อนๆ เห็นคุณคาในสิ่งที่พวกเราทํา

เบนซในฐานะผูถือกลองรับบริจาคบอกวา เขาไดรับ

กําลังใจมากมายตอบแทนกลับมาในวันนั้น ทั้งจากพอคา

แมคา และชาวบานที่มาเดินในตลาด

“ไมใชทกุคนทีจ่ะบรจิาคเงนิใหเรา แตสวนใหญเขาจะ

ยิ้มให พอทํากิจกรรมเสร็จ พอคาแมคาก็เอาของกินมาให

พวกเราดวย ภูมิใจมากที่ไดเขาไปในชุมชนวันน้ัน ถึงแมจะ

เขินมากในตอนแรก แตพอเห็นเขายิ้มใหเราก็รูสึกสบายใจ” 

วันน้ันนองๆ กลุม RN’MIX พูดเปนเสียงเดียวกันวา

ประทับใจในทุกรอยยิ้มที่ไดรับ รอยยิ้มเหลานั้นทําให

พวกเขารูวา “กําลังใจ” เปนสิ่งที่ขาดหายไปตลอดระยะ

เวลาการทํากิจกรรมของพวกเขา

“นักเรียนในโรงเรียนไมเช่ือฟงส่ิงท่ีเราพูดเลย แตชาวบานในตลาดกลับตอบรับกิจกรรม

ของเรา” เบนซบอกเลาความรูสึก

อวนรูสึกวา การทํางานในชุมชนงายกวาทําโครงการในโรงเรียน อาจเปนเพราะความ

สนิทสนมระหวางทีมแกนนํากับนักเรียนในโรงเรียนมีมาก นักเรียนจึงไมคอยเชื่อฟง เราพบวา

มีนักเรียนแค 20 เปอรเซ็นตที่มีจิตสํานึกใหความรวมมือในการลดขยะและคัดแยกขยะ

ดูเหมือนวา กิจกรรมประชาสัมพันธภายนอกชุมชนคร้ังแรกผานไปไดอยางราบรื่น พอคา

แมคาและคนเดินตลาดใหความสนใจเขามาสอบถามและรวมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ

จนเกินเปา พวกเขาจึงวางแผนใชพื้นที่แพตลาดน้ําทําโครงการในครั้งที่ 2 แตก็ไมสามารถ

จัดกิจกรรมบนแพในตลาดได เพราะคิวจองแพเต็มตลอด 3 เดือน 

 “ไมคิดมากอนวาจะขอพื้นที่ไมได เพราะครั้งแรกท่ีเราจัดก็ประสบความสําเร็จดี...ตางคน

กต็างความคิด เราไมมทีางรูวาคนอ่ืนคิดอยางไร” อวนกลาวอยางผดิหวงั รูสกึเสยีใจทีง่านไมเปน

ไปตามแผนที่วางไว เราหวังดีอยากชวยพัฒนาใหชุมชนดีขึ้น แตไมไดรับโอกาส 

“พระอาจารย์บอกว่าจิตสํานึกของคนเราไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันที 
ต้องใช้เวลา พวกเราจึงพยายามทําทุกทางที่จะช่วยปลูกฝังจิตสํานึก
ให้นักเรียนในโรงเรียน คิดว่าป้ายคําขวัญเหล่านี้อาจทําให้เขาฉุกคิด
และทิ้งขยะลงถังเวลาหันไปเห็นป้าย”
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นอกจากความผิดหวังที่ไมสามารถจัดกิจกรรมบนแพไดแลว พวกเขายัง

รูสึกเสียใจที่ไมไดสํารวจความคิดเห็นของผูมารวมกิจกรรมบริเวณตลาดริมน้ํา

อยางเปนทางการไวตั้งแตครั้งแรก

แมจะใชแพไมไดแตนองๆ กลุม RN’MIX ก็ไมละความพยายาม พวกเขาคิดใช

พื้นที่วางริมถนนในตลาดแทน เพราะตรงนั้นมีปล๊ักไฟพรอม ถึงไมไดเวที แตเราก็จัด

กจิกรรมของเราได ครัง้ตอไปคดิวาจะจดักจิกรรมใหคนทีผ่านไปผานมาเขามารวมดวย

ถอดบทเรียนจาก “ขยะ”
ถึงแมกลุม RN’MIX จะตั้งใจเขามาตอยอดโครงการจากรุนพี่ เพราะเห็น

ความลมเหลวมากอน แตสุดทายแลวโครงการในปที่ 2 ของพวกเขาก็ยังไป

ไมถึงฝงฝน ไมสามารถ “ปลูกจิตสํานึก” ภายในจิตใจใหแกนักเรียนในโรงเรียน

ไดอยางถาวร สวนการขยายขอบเขตงานออกไปในชุมชนก็ตองหยุดชะงัก แต

จิตใจของเยาวชนกลุมนี้ไดถูกหลอหลอมและเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 

เอบอกวา เขาเปล่ียนจากคนท่ีเคยท้ิงขยะ และเคยน่ิงดูดาย เห็นขยะบนพ้ืน

แทนท่ีจะเก็บกลับเตะเสียงั้น ขยะจะอยูอยางไรก็เรื่องของมัน ตอนน้ีเห็นขยะ

หลนเกลื่อนกลาดก็จะเดินเขาไปเก็บทันที

สวนนิวสบอกวา เม่ือกอนเวลาอยูท่ีบานน่ังกินตรงไหน ท้ิงตรงน้ัน ตอให

แมวากเ็ฉยๆ แลวแมกต็องมาตามเกบ็ทหีลงั ตอนนีน้อกจากเกบ็ของตวัเองแลว 

ยังเก็บของเพ่ือนไปท้ิงดวย ถึงขนาดแมยังชมวาเราเปล่ียนจากหนามือเปนหลังมือ

“ยอมรับว่า
การที่โครงการ
ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนไป
ถึงจุดหมาย
ที่วางไว้ได้ 
ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะพวกเขา
ไม่ได้ใส่ใจและ
ให้เวลากับการ
ทํางานอย่าง
เต็มที่”
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“เมื่อกอนกินลูกอมหรือดื่มน้ําจะแอบทิ้งไวขางโตะหรือไมก็ขางเสา 

ตอนนี้ไมทําแลว กลายเปนคนเก็บขยะแทน” เบนซพูดพรอมหัวเราะ

ขณะที่อวนบอกวา เขารูสึกดีใจที่มีเพื่อนๆ ทํางานอยูเคียงขางกัน เพราะ

เขาคงไมสามารถกาวขามปญหาอุปสรรคตางๆ มาไดเพียงลําพัง “ถาไมมีเพื่อนๆ 

คงรูสึกทอ โครงการปนี้จริงๆ แลวอยากทําใหดีกวานี้ แตก็ภูมิใจในความสามัคคี

ของทุกคนในทีม” 

อยางไรก็ตาม กลุม RN’MIX ยอมรับวา การที่โครงการไมสามารถ

ขับเคลื่อนไปถึงจุดหมายท่ีวางไวได สวนหน่ึงเปนเพราะพวกเขาไมไดใสใจ

และใหเวลากับการทํางานอยางเต็มที่ 

“พวกเราเองไมมีเวลาทุมเทใหกับงานน้ีอยางจริงจัง เพราะทุกคนเปน

คณะกรรมการนักเรียนจึงตองออกไปรวมกิจกรรมอื่นๆ ภายนอกโรงเรียนหลาย

กิจกรรม ไมมีเวลาติดตามผลการทําโครงการนี้” เอกลาว

นอกจากนี้ พวกเขายอมรับวาสาเหตุที่ขยะในโรงเรียนยังไมลดลง 

อาจเปนเพราะวิธกีารดําเนินงานของพวกเขาท่ีผานมาเปนการ “แกไขปญหา

ที่ปลายเหตุ” คือเราคอยแตบอกใหเขาเก็บขยะๆ แตเราไมเคย “ใหความรู” 

กับพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ในโรงเรียนถึงเรื่อง “พิษภัย” ของขยะเลย

“เม่ือการทาํงานไมประสบความสําเรจ็ เราก็ตองกลับมาคิดทบทวนเพือ่

ทําใหดีขึ้น” เอกลาวทิ้งทาย

วันนี้แมนองๆ กลุม RN’MIX จะบอกวาพวกเขาทําโครงการไมสําเร็จก็ตาม 

แตการที่พวกเขาทุกคน “รูเนื้อ รูตัว” และ “รูเหตุแหงปญหา” ที่ทําใหพวกเขา

ทําโครงการไมไดตามเปาหมายที่วางไว แตสมาชิกทุกคนก็ไดเรียนรู “กลยุทธ” 

ของการสรางการมีสวนรวมในโรงเรียน ทีไ่มใชแค “การบอก” แตใชวธิ ี“โนมนาว” 

ใหเพือ่นๆ พี่ๆ  นองๆ ไดลงมอืทาํ ดวยการ “สรางความตระหนกั” ใหทกุคนเหน็

ความสําคัญและรูสึกรักโรงเรียนและบานเกิดของพวกเขา

“เราคอยแต่บอกให้เขาเก็บขยะ ๆ แต่เราไม่เคย 
“ให้ความรู้” กับพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ 
ในโรงเรียนถึงเรื่อง “พิษภัย” ของขยะเลย”
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โรงเรียนระโนด
โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด 
กลุ่ม RN’MIX

สมาชิกประกอบดวย :
นายสรประสิทธิ์ จิตดําริ 

นายกริชกร เจริญวาที 

นายธนพัฒน หนูคง 

นายสุวิทย สวัสดิ์รักษา 

นางสาวสุวภัทร ทองไพจิตร

นายธนวัฒน ขาวพรทิพย 

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูวิสิทธิ์ นุ ชิต
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สร้างคลอง...
เพื่อสร้างฅน 

“การรักบ้านเกิดของเรา ต้องแสดงออกทั้งจากคําพูด
และการกระทํา ไม่ใช่เอาแต่บอก...แต่ในฐานะคนในชุมชน

เราต้องช่วยให้ชุมชนของเราน่าอยู่  
ถ้าเราไม่ช่วยชุมชนเรา ใครที่ไหนจะมาช่วย”
ในอดีต “คลองตนตะเคียน” คือสายน้ําที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคนในหมูบาน

หนองบัวมาชานาน แตวันน้ีคลองตนตะเคียนกลับกลายเปนฝนรายของคนท้ังหมูบาน 

สายน้ําที่เคยใสสะอาดเหมาะสําหรับใชอุปโภคบริโภคกลับเต็มไปดวยขยะ...

ทําใหหนุมสาวในชุมชน 5 คนลุกขึ้นมาหาหนทางจัดการกับ “ขยะ” เจาปญหา 

ผานโครงการสรางคลอง สรางฅน ดวยการ “รวมพลัง” คนในชุมชนชวยกันฟนฟู

คลองแหงนี้ใหกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง!!!

สร้างสํานึกการมีส่วนร่วมในชุมชน
“ถาเราไมดูแลบานเรา แลวใครที่ไหนจะมาดูแล”  

คือจุดเร่ิมตนที่ทําใหศักดริน บินหรีม – บังซิล อาสาเปนหัวหนาทีม

เขามาทําโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลารวมกับเพื่อนๆ อีก 4 คน โดย

มกีจิกรรมเปน “เครือ่งมอื” ในการรวมเดก็และคนในชมุชนใหเขามามีสวนรวมกบั

การพัฒนาบานเกิดของพวกเขา

กลุ่มเยาวชนรักษ์หนองบัว
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บงัซลิเลาวา ภาพชมุชนบานหนองบวัทีเ่ห็นในปจจบุนัมขียะอยูเตม็ไปหมด 

ผูคนมักใชคูน้ําเปนที่ทิ้งขยะ เมื่อฝนตกขยะก็ไหลลงสูลําคลอง สงผลใหคลอง

สกปรกเนาเสีย น้ําไมสะอาด และไมสามารถนํามาทําการเกษตรได ทําลายระบบ

นเิวศในลาํคลองเสยีหาย สตัวน้าํในคลองกล็ดนอยลง พวกเขาจงึคดิศกึษาขอมลู

เสนทางของขยะ รวมทั้งสรางฝายดักขยะเพื่อฟนฟูสภาพลําคลองที่เขารัก

และผูกพัน ดวยการชักชวนนองๆ ในชุมชนเขามาเรียนรูการเก็บขยะและ

ตั้งศูนยเปลี่ยนขยะใหเปนมูลคาขึ้น

นั่นคือ “แนวคิด” การทําโครงการของบังซิลและเพ่ือนๆ ที่สนใจศึกษา

และสรางการมีสวนรวมในการดูแลส่ิงแวดลอมเพ่ือลดปญหาขยะในชุมชน

บานหนองบัวแหงนี้...  

หาคําตอบจาก...ขยะ
การทํางานจึงเร่ิมจากการสํารวจขยะ โดยแกนนํานักส่ิงแวดลอมตัวนอย 5 คน 

ประกอบดวย บังซิล และนัสยา เปลี่ยนพงศ - บ้ี แคทลียา อาหมาด - ปะ 

ณรงค จันสุกแกว - บัง อัสมา บินหรีม - มา ที่รวมกันเดินสํารวจดูวามีขยะ

อยูทีใ่ดบาง และมเีสนทางทีข่ยะจะไหลลงคลองทีจ่ดุใด โดยระหวางการเดนิ

สํารวจก็จะ “สังเกต” และ “บันทึกขอมูล” เพ่ือนํากลับมาทําเปน “แผนท่ี

เสนทางขยะ” ซึง่ถกูพมิพไวบนไวนิลและนํามาติดตัง้ไวในจุดทีม่ขียะมากท่ีสดุ

เพื่อ “เตือนสติ” คนในชุมชน

“ตอนสํารวจเราสังเกตวา คูน้ําริมถนนจะไหลลงไปสูคลองตรงไหน เพราะ

มนัมรีอยตอระหวางคกูบัคลองอยู แถมทีห่มูบานเราไมมถีงัขยะตามนโยบายตาํบล 

“ทาขามไรถังขยะ” ซึ่งปกติคนในชุมชนจะจัดการขยะกันเอง บางก็คัดแยกขาย 

บางคนก็เผาหลังบาน บางคนก็ทิง้ลงในคู เวลาฝนตกขยะท่ีคนท้ิงไวกไ็หลลงคลอง 

เดมิเราคิดวาจะทําฝายดักขยะ แตพี่ๆ  ทีส่งขลาฟอร่ัมแนะนําใหพวกเราคิดดู

อีกวา ตอนหนาแลงที่ไมมีน้ําในคลองเราจะทําอยางไร ทําฝายดักขยะจะเกิด

ประโยชนจริงหรือไม เราเลยเปล่ียนเปนการทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง

ใหนองๆ เอาขยะออกจากคลองแทน” บังซิลเลา 

“การรณรงค์อย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะ “สร้างพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลง” ของคนในชุมชนได้  ...ทําอย่างไรคนในชุมชน
จึงจะ “เข้ามามีส่วนร่วม” ให้มากขึ้น และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้อย่างแท้จริง”
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เดินหน้า “จัดการ” ขยะในชุมชน
หลังสํารวจคูคลองแลวเสร็จ เบื้องตน กลุมเยาวชนรักษหนองบัว

จัดใหมีการเดินรณรงคดวยการแจกใบปลิวซึ่งมีการ “นําเสนอขอมูล” วิกฤต

ปญหาขยะในชุมชน พรอมกับแนะนาํวิธกีารคัดแยกขยะท่ีถกูตอง และขอให

ผูใหญบานประชาสัมพันธวา เยาวชนจะตั้งศูนยรับซื้อขยะขึ้นในหมูบาน

“ความรูเร่ืองการคัดแยกขยะ พวกเราพอมีความรูจากการท่ี อบต.เขามาอบรม

เร่ืองการจัดการขยะใหหลายๆ คร้ัง และบังซิลเองก็เคยทํางานในสภาเด็กฯ มา 

3 - 4 ป จึงรูเร่ืองเหลานี้ดี พวกเราแกนนําก็คัดแยกขยะท่ีบานของตนเองอยูแลว” 

ปะเลาถึงที่มาของความรูที่นํามาใชในการทํางาน

แตพวกเขาก็รูวา “การรณรงค” อยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะ “สราง

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลง” ของคนในชุมชนได  พวกเขาจึงตอง “แสวงหา

วิธีการ” วาทําอยางไรคนในชุมชนจึงจะ “เขามามีสวนรวม” ใหมากขึ้น และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางแทจริง เพราะในแผนการทํางานที่วางไวจะตองมี

การขุดลอกคูคลองดวย

หลงัขบคดิอยูนานกพ็บวา “เครือ่งมอื” สาํคญัท่ีจะชวยสรางการมสีวนรวม

ของคนในชุมชนเปนไปดวยดีคือ การใชคายเยาวชนท่ีจัดข้ึนทุกปในเดือนเมษายน 

เปนตัวชวยดึงลูกหลานของคนในชุมชนใหเขามารวมกิจกรรม ซึ่งโดยปกติ

กิจกรรมคายฯ จะไดรับการสนับสนุนจาก อบต.อยูแลว แตเม่ือทีมงานจะเพ่ิม

กิจกรรมขุดลอกคูคลองเขามา จึงตองเพ่ิมวันจัดคายจากเดิม 3 วัน 2 คืน 

เปน 4 วัน 3 คืน ซึ่งการเพ่ิมจํานวนวันจัดคายเชนนี้ ทําใหงบประมาณท่ีไดรับ

การสนับสนุนจาก อบต.ไมเพียงพอ
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แมรูวามีงบประมาณไมพอ แตพวกเขาก็ไมทอ พยายามหา “โอกาส” 

ดวยการเปดรานสอยดาวในงานวัฒนธรรมลากพระเดือน 5 ซึ่งเปนงานบุญ

ประเพณีประจําตําบล เพื่อระดมทุนมาใชในการจัดคายเยาวชน 

บงัซลิเลาดวยความภาคภูมใิจวา มนัมงีานอยูแลว เรากไ็ปขอพ้ืนท่ีจาก อบต. 

1 ล็อกจัดเปนรานสอยดาว ความคิดนี้ไดมาจากเพื่อนๆ เพราะกอนหนานี้เคย

จดังานมสัยิด พวกเราเคยไปชวย จงึผานหูผานตามาบาง เราก็ไปหาซือ้ของรางวัล

แลวผูกตนดาว ลงทุนของรางวัล 7,000 บาท สวนใหญจะเปนของใชพวกผาหม 

รม ผาขนหนู ตะกรา น้ํายาปรับผานุม ขายดาวดวงละ  20 บาท ขายหมดไดเงิน

มาเกือบ 13,000 บาท คุมกับความเหน่ือยเลย

ปลูกฝัง “สํานึก” รักชุมชน
กอนกิจกรรมคายเยาวชนจะเร่ิมขึ้น กลุมเยาวชนรักษหนองบัวท้ังหมด

นัดประชุมเพ่ือเตรียมการ โดยรวมกันกําหนดวัน คิดโปรแกรมวาแตละวันจะ

ทําอะไร ใหสมาชิกเสนอและรวมกันตัดสินใจ จนสุดทายกิจกรรมในคายจึงลงตัว 

เริม่ตัง้แตกจิกรรมละลายพฤติกรรม นนัทนาการ การเรียนรูเรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีง 

แตกิจกรรมสําคัญคือการเอาขยะออกจากคูคลอง ดวยหวังวากิจกรรมนี้จะทําให

คนในชุมชนเห็นปญหาและเขามาชวยกันดูแลรักษาคูคลองตอไปในอนาคต 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมท่ีจะมีการสอนเก่ียวกับศาสนา บางคํ่า

ก็มีการแสดงบนเวที เชน แขงขันการอาซาน (การประกาศเชิญชวนใหละหมาด) 

แขงขนัซูเราะห (การทองบทในคัมภีรอัลกุรอาน) เปนตน

“เด็กที่เขาคายจะอายุ 7 ขวบขึ้นไป มีประมาณ 40 คน เปนอิสลามท้ังหมด 

กิจกรรมขุดลอกคูคลองเราทําในวันแรก หลังจากที่นายก อบต.เปดคายเสร็จแลว 

เราก็ชี้แจงรายละเอียดใหนองๆ ฟงวาทําไมตองทํา บอกเลาถึงปญหาและเหตุผล

ที่พี่ๆ ตองเขามาทําโครงการนี้  โดยเราจะแบงนองเปนสีๆ วาแตละสีอยูตรงไหน 

แบงพื้นที่ในระยะทางประมาณ 500 เมตร ซ่ึงกอนทําพวกเราตองไปสํารวจและ

เตรียมเสนทางไวกอน เราตองบอกนองๆ วาอะไรมีประโยชนใหเกบ็ไว ใหถางหญา 

เก็บขยะ นองๆ ท้ังสนุกท้ังเหน่ือย เพราะอากาศรอนมาก ท่ีสําคัญคือเม่ือผูปกครอง

เห็นเด็กๆ ทําก็ออกมาชวยทําดวย เปนบรรยากาศที่สนุกมากๆ เราไมบังคบั

ผูใหญ แตคิดวาผูใหญเขาคงอยากรวมทําดวย รูสึกภูมิใจและดีใจมากที่เขาเห็น

ความสําคัญ”
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สวนวันสุดทายของคายก็จะมีกิจกรรมปลูกปาริมคลอง ซ่ึงไดรับการสนับสนุน

พันธุไมทองถิ่น เชน หมาก ตะเคียน จาก อบต.และคนในชุมชน กิจกรรมนี้ถือ

เปน “กลยุทธ” ที่ทําใหนองๆ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน พวกเราจะ

ใหนองๆ ปลูกตนไม 1 คนตอตนไม 1 ตน โดยจูงใจใหนองๆ ดูแลตนไม 

เพราะจะมีการตรวจทุก 2 เดอืน เมือ่พบวาตนไมของใครเติบโตสูงทีส่ดุจะได

รับรางวัล ทั้งนี้ทีมงานหวังวา ตนไมที่นองๆ ปลูกและดูแลจะเปนสวนหนึ่งที่

ชวยปรับภูมิทัศนริมคลองใหสวยงาม รมร่ืน และทําใหระบบนิเวศของลําคลอง

คอยๆ ดขีึน้ อกีทัง้ยงัเปนการ “ปลกูฝง” ความรกัความผูกพันกบัสิง่แวดลอม

ใหเกิดขึ้นในใจของนองๆ ดวย

และแลวความรวมแรงรวมใจของคนในชุมชน สงผลใหลําคลองสะอาดขึ้น

ทันตา คนในชุมชนท้ิงขยะลงคูนอยลง และใชวิธีการคัดแยกขยะท่ีกลุมเยาวชน

รักษหนองบัวแนะนําไวมากขึ้น ซึ่งพวกเขาบอกวา ในอนาคตอันใกลนี้ถาศูนย

รับซื้อขยะท่ีพวกเขาจัดตั้งขึ้นเปดดําเนินการเม่ือไร คงจะชวยใหในชุมชนมีการ

จดัการขยะท่ีดขีึน้ เพราะจะเปนแรงจูงใจใหคนคัดแยกขยะ แลวนาํมาขายเพ่ือสราง

รายได รวมท้ังนําขยะเปยกบางสวนไปทําใหเกิดประโยชน เชน การทําปุยหมัก 

เปนตน 

ดวยการทํางานอยางจริงจัง หนักเอาเบาสู และทํางานเปนทีม กลายเปน 

“จุดเดน” ในการทํางานของกลุมเยาวชนรักษหนองบัวท่ีทําใหคนในชุมชนยอมรับ 

เสยีงสะทอนในเชงิบวกแววใหไดยนิอยูเสมอ แตพวกเขากย็งัอยากรูวา แทจรงิแลว

คนในชุมชนมองการทํางานของพวกเขาเปนอยางไร จึงมีแผนใหคนในหมูบาน

ประเมินตัวโครงการ โดยวิธีที่คิดไวคือ การออกแบบสอบถามทุกครัวเรือนที่

เปนหยอมบานมุสลิม

“อยากใหคนในชุมชนชวยประเมินวา เขาเห็นดวยกับสิ่งที่เราทําหรือไม 

เขามีขอเสนอแนะอะไรไหม หมูบานเรามีทั้งไทยพุทธและมุสลิมรวมกันกวา 300 

หลังคาเรือน เปนมุสลิมสวนใหญ 200 หลังคาเรือน แตการจัดกิจกรรมท่ีผานมา 

มแีตเดก็มสุลมิเขารวม ไมมเีดก็ไทยพทุธเลย ดงัน้ันแบบประเมนิกใ็หสมาชกิทีเ่ปน

มุสลิมกอน แตปตอไปการจัดกิจกรรมจะตองทํารวมกันท้ังไทยพุทธและมุสลิม” 

คลอง “สร้าง” คน
โครงการนีแ้มจะเปนการทาํงานในระยะเวลาสัน้ๆ แตกท็าํใหเกดิการเรยีนรู

รวมกนัระหวางทมีงาน บงัซิลแมจะอายนุอยกวาและเรยีนชัน้ ม.6 กลับถูกเลือก

ใหเปนหัวหนาทีมดวยพ่ีๆ ซ่ึงสวนใหญเรียนช้ันป 1 ในระดับมหาวิทยาลัย

ยอมรับในความสามารถ เพราะมีประสบการณผานงานลักษณะนี้มากอน 

ทั้งยังมีทักษะในการประสานงาน กลาพูด กลาแสดงออก 



116

สงขลา
ส่องแสง 2

ทุกคนในทีมพูดเหมือนกันวา บรรยากาศการทํางาน

ของพวกเขาเปนไปดวยความสนุกสนาน เพราะทุกคน

ตางไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่...

ปะซ่ึงมีฝมือในการออกแบบ มีความคิดสรางสรรค 

และมทีกัษะในการทาํซลิคสกรนี กไ็ดแสดงความสามารถ

ในการออกแบบเส้ือคาย เวทีการแสดง และซุมตนไม 

ทั้งยังเปนคนนําเพื่อนถาตองทํางานดังกลาว

สวนบังจะมีความรูเร่ืองตนไม มีทักษะ และความ

สามารถในการหาส่ิงของอุปกรณทีเ่พือ่นๆ ตองการใชใน

การออกแบบ เรียกไดวาเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญที่จะ

ชวยเหลือทุกฝายยามตองเผชิญงานหนักที่ตองใชแรง

ดานบ้ีซึ่งกําลังฝกฝนเร่ืองความกลาแสดงออก

ก็มีสวนชวยทีมในเร่ืองของการนําเสนองาน และการ

ประชาสัมพันธ ซึ่งภาพการทํางานแบบนี้แตกตางไป

จากเดิมที่เคยชวยกันเฉพาะในการจัดคาย

“กอนทําโครงการน้ี เราจัดคายเสร็จตางคนก็

ตางกลับไปทํางานของตัวเอง มีเวลานอยท่ีจะมาน่ัง

ทาํงานดวยกนั แตโครงการนีท้าํใหเราสนทิกนัมากขึน้ 

ประชุมกันบอยครั้ง สวนใหญเราจะนัดประชุมกัน

ชวงกลางคืนหลังละหมาดอีซา คุยเรื่องกิจกรรมที่

ไดทําไปแลววารูสึกอยางไรบาง งบพอไหม จะทํา

อะไรตอ กิจกรรมจะตองใชงบเทาไร” บังซิลเลาถึง

ความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธในทีม

นอกจากความสัมพันธระหวางกันจะเปลี่ยนไป 

ภายในของแตละคนก็เปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน... 

บี้บอกวา ตนเองกลาแสดงออกมากข้ึน “กลาพูด

มากขึน้ เริม่คดิมากขึน้ เหน็เพือ่นเขาพดูกนั เราอยาก

พูดเกงก็ตองพยายาม”

สวนปะเองยอมรับวา รูสึกดีที่ไดเขามามีสวนรวม

ในการทําโครงการนี้ ไดใชความรูความสามารถที่มีอยู

ใหเปนประโยชน “เสื้อคายเราคิดเองหมดเลย ออกแบบ

โลโกเสื้อ ทําบล็อกสกรีนเอง สั่งเส้ือ สั่งสีมาสกรีนเอง 

โดยกระบวนการตองคิดกอนวา เสื้อเราจะทําเรื่องอะไร 

มอีงคประกอบอะไรบาง จะเอาอะไรมาใชเปนสัญลกัษณ

เกี่ยวกับธรรมชาติ จนไดขอสรุปท่ีนกกับผีเสื้อ ที่เลือกใช

ผีเสื้อเพราะเกี่ยวกับความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ 

“งานสอนให้ผมสร้างทีม ผมเห็นกระบวนการจากสงขลาฟอรั่มที่มีเร่ืองการพูดคุย
แบบมีส่วนร่วม ก็นํามาปรับใช้ ผมเริ่มชวนเพื่อนแกนนํามาพูดคุยกันอย่างจริงจัง 
“เปิดโอกาส” ให้เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ แม้เพ่ือนคิดต่างจากผม 
แต่ผมก็ต้องหาให้ได้ว่าทําไมเขาคิดแบบนั้น ฟังไปฟังมาแล้วรู้เลยว่าเพื่อนทุกคน
เก่งมาก เก่งกันคนละด้าน”
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สวนนกเหย่ียวแสดงถึงความเฉลียวฉลาด เอาตัวรอด สวนท่ีรูสึกดีอีกดานคือ 

กลาแสดงออกมากขึ้น สนิทกับเพื่อนๆ มากขึ้น เมื่อกอนเราไมไดทํากิจกรรม

รวมกัน ไมสนิทกัน ทําใหไมรูนิสัยเพื่อน แตพอไดมาอยูรวมกันก็รูวาคนนี้มีนิสัย

เปนอยางไร”

สวนบงับอกวา การทาํโครงการน้ีทาํใหเขาไดชวยเหลือชมุชน มจีติอาสา 

และสนิทกบัญาติผูใหญมากข้ึน เมือ่กอนอยูแตบาน ดทูวี ีไมคอยออกไปไหน 

พอทําโครงการก็ไดรูจักญาติผูใหญมากขึ้น รูสึกมีความสุขที่ไดชวยชุมชน 

นอกจากน้ีบังยังเลาอยางเขินๆ วา แอบจํากิจกรรมนันทนาการท่ีเพื่อนๆ 

จัดขึ้นในคาย ไปใชในการทํากิจกรรมรับนองของมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนอยูดวย 

ทําใหบังกลายเปนดาวเดนของรุนไปเลยทีเดียว

สําหรับบังซิลแลว บอกสั้นๆ เพียงวา การมาทําโครงการนี้ ทําใหเขารูสึกดี

ที่ไดเขามาชวยเหลือชุมชน ไดตอบแทนหมูบานเรา ใจมันอยูตรงนี้

“การทํางานในโครงการชวงแรกๆ ผมยอมรับวาผมนําคนเดียว One 

Man Show ไมใชวาอยากเดนอยากดัง แตเพราะเพื่อนเขาไวใจผม แตพอ

ทาํไปเรือ่ยๆ ผมไดเรยีนรูวา นาํอยางนีม้นัไมยัง่ยนื ทาํงานไมทนั เหนือ่ยดวย 

งานสอนใหผมสรางทีม ผมเห็นกระบวนการจากสงขลาฟอรั่มที่มีเรื่องการ

พูดคุยแบบมีสวนรวม ก็นํามาปรับใช ผมเริ่มชวนเพื่อนแกนนํามาพูดคุยกัน

อยางจรงิจงั “เปดโอกาส” ใหเพือ่นไดแสดงความคิดเหน็อยางเต็มที ่แมเพือ่น

คิดตางจากผม แตผมก็ตองหาใหไดวาทําไมเขาคิดแบบนั้น ฟงไปฟงมาแลว

รูเลยวาเพื่อนทุกคนเกงมาก เกงกันคนละดาน”

จากน้ันพวกเราก็เริ่มแบงงานกันรับผิดชอบตามท่ีแตละคนถนัด ทุกคน

ทํางานของตนเองโดยไมตองรอใหเราบอกเหมือนเมื่อกอน  

“มันเปนประชาธิปไตยนะผมวา พี่เคยถามวาทําไมนองๆ ในชุมชนถึง

เชือ่ฟงผม ผมบอกไดเลยวาผมให “ความจรงิใจ” พอเราจรงิใจกบัการทาํงาน

เพื่อสวนรวม คําพูดที่เราพูดกับนองมันก็เปนคําพูดที่จริงใจ และที่ผมพูดได

ก็เพราะผมทํางานจริง แมนองเขาจะยังเปนเด็ก แตเขาสัมผัสไดวาเราจริงใจ

กับเขา ผมคิดวาเปนอยางน้ันนะ ที่สําคัญผมมีความสุขที่สุดกับการทํา

โครงการนี ้เพราะทาํใหผมไดทาํอะไรเพือ่บานเกดิของผมเอง และผูใหญเขา

ก็รักและเอ็นดูชวยเหลือทีมงานของเรา ผมซาบซึ้งใจเปนที่สุด” 

“เคยถามว่าทําไมน้อง ๆ ในชุมชนถึงเชื่อฟังผม บอกได้เลยว่าผมให้ “ความจริงใจ” 
พอเราจริงใจกับการทํางานเพื่อส่วนรวม คําพูดที่เราพูดกับน้องมันก็เป็นคําพูด
ที่จริงใจ และที่ผมพูดได้ก็เพราะผมทํางานจริง แม้น้องเขาจะยังเป็นเด็ก แต่เขา
สัมผัสได้”
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สร้างโอกาส...เพื่อสร้างคน
ทมีงานตางสะทอนตรงกนัวา บรรยากาศในการทาํงานทีม่คีวามกระตอืรือรน 

เพราะเพื่อนๆ ชวยกัน ตางคนตางอยากทํา อยากสรางความเปลี่ยนแปลง

ใหหมูบาน สิ่งที่เปนแรงจูงใจในการทํางานยังเกิดจาก “โอกาส” ที่ไดรับจาก

ผูคนรอบขาง โดยเฉพาะผูใหญบานสุรเชษ บิลสัน ที่ชวยเปนที่ปรึกษา 

คอยประสานงานทําใหไดงบประมาณ และโอกาสในการทํางาน รวมทั้งอนุญาต

ใหใชบานเปนสถานที่ประชุมของกลุม

บังซิลในฐานะที่มีประสบการณในการทํางานมามากบอกวา ผูนําตองไมมี

คนเดียว ตองสรางใหมเรื่อยๆ ดังนั้นการ “สรางโอกาส” ใหเพื่อนๆ ไดแสดง

ฝมือ ถือเปนการพัฒนาแกนนําที่จะรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อชุมชน ซึ่งวันน้ี

เขามั่นใจวา ถาเขาไมอยู เพื่อนๆ ก็จะสามารถนําเสนอเรื่องราวท่ีทํางานรวมกัน

มาได รวมทั้งการที่จะตองพัฒนานองรุนใหมๆ ขึ้นมาดวย ซึ่งในเบื้องตนท่ีได

จัดกิจกรรมใหนองๆ แลวเขารวมมือโดยไมตองบังคับก็เปนจุดเริ่มตนท่ีดี 

“ตั้งแตวันนั้นก็ไมเห็นนองๆ ทิ้งเศษกระดาษ ซองไอติมลงคูคลองแลว 

และการที่นองๆ รูจักอนุรักษคลอง ก็ถือวามีจิตสํานึก เพราะถาเปนคนขาด

จิตสํานึกก็ไมใชคนที่สมบูรณ การรักบานเกิดของเรา ตองแสดงออกท้ังจาก

คําพูดและการกระทํา ไมใชเอาแตบอกวาไมเปนไร เอาแตตัวใหสบายๆ ก็พอ 

แตในฐานะคนในชุมชน เราตองชวยใหชุมชนของเรานาอยู ถาเราไมชวย

ชุมชนเรา แลวใครที่ไหนจะมาชวย” บังซลิกลาวทิ้งทายในที่สุด

หากถามวาความงดงามของโครงการน้ีอยูตรงไหน  อาจมีหลากหลาย

คําตอบ แตสิ่งหน่ึงที่ทุกคนคิดตรงกันคือ “ความรักความหวงแหน” ตอ

ผืนแผนดินเกิดที่กลุมเยาวชนรักษหนองบัวมีอยู กอใหเกิด “แรงขับเคลื่อน” 

ขึ้นในชุมชน ทั้งเด็กและ ผูใหญตางรวมแรงรวมใจกัน “จัดการขยะ” จนวันนี้

คลองที่เคยเต็มไปดวยขยะกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

“ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เห็นน้อง ๆ ทิ้งเศษกระดาษ 
ซองไอติมลงคูคลองแล้ว และการที่น้อง ๆ รู้จัก
อนุรักษ์คลอง ก็ถือว่ามีจิตสํานึก เพราะถ้าเป็น
คนขาดจิตสํานึกก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์”
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ชุมชนบ้านหนองบัว
โครงการสร้างคลอง สร้างฅน
กลุ่มเยาวชนรักษ์หนองบัว

สมาชิกประกอบดวย :
นายศักดริน บินหรีม

นายณรงค จันสุกแกว

นายอัสมา บินหรีม

นางสาวแคทลียา อาหมาด

นางสาวนัสยา เปลี่ยนพงศ

ที่ปรึกษาโครงการ :
นายสุรเชษ บิลสัน
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“ถึงต่างคนต่างมา แต่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทํา
แม้ต่างคนต่างทํา แต่ต่างก็เสริมซ่ึงกันและกัน

ต่างมีแสงซ่อนอยู่ในตัวของตน
นั่นคือแสงแห่งเยาวชน”
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จากพี่สู่น้อง...
จากครูสู่นักเรียน

“การจะเป็นพลเมืองที่ดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดี
มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เสริมสร้างให้เด็ก ๆ ดีขึ้น ถ้าเราไป
ช่วยปูพื้นฐานท้ังประสบการณ์ชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้ร่วมกัน เด็กอาจจะดีขึ้นก็ได้ไม่มากก็น้อย”

นับต้ังแตเขารวมงานกับสงขลาฟอร่ัมเม่ือป 2556 โครงการครูเดลิเวอร่ีได

กลายเปน “พืน้ทีก่ารเรียนรู” ของนักศกึษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ

ไปแลว โดยมหาวิทยาลัยไดบรรจุเปนหลักสูตรกิจกรรมนอกหองเรียน 

นักศึกษาที่เขารวมจะไดรับคะแนนกิจกรรม 100 ชั่วโมง นบัเปนการบุกเบิก

ของนักศึกษาครูรุนพี่ป 4 ไปสูนองป 1 ที่ชวยกันสงตองานครูเดลิเวอรี่ใหมี

จิตวิญญาณ “ครูเพื่อศิษย” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวยการเรียนรูจากเร่ืองจริง 

สถานการณจริง 

ปลุก “พลัง” ในใจตน
เพราะ “เรยีนครู” จงึทาํโครงการเก่ียวกับการเปน “คร”ู ดวยเหตุนีโ้ครงการ

ครูเดลิเวอร่ีรุนท่ี 2 จึงมีนักศึกษาคณะสังคมศึกษาศาสตร ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ

กวา 80 คนเขารวม  โดยมีรุนพี่ปที่แลวเขามาทําหนาที่เปน “โคช” ใหกับนองๆ 

กลุ่มครูเดลิเวอร่ี 2
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นักศึกษาที่สนใจลงศึกษาพื้นที่จริง จากนั้นกลับมาวางแผนทํางาน พรอมคัดเลือก

แกนนําข้ึนมา 5 คน เพ่ือพัฒนาโครงการครูเดลิเวอร่ี 2 ซึ่งเนนไปที่การ “สรางพื้นที่

ตนแบบ” ในการจัดการเรียนรูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของคนในพื้นที่ พัฒนากระบวนการสอนวิชาแกนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

เชือ่มโยงภูมปิญญาทองถิน่สูหองเรยีน ปรบัภมูทิศันในโรงเรียนใหเอือ้ตอการเรียนรู 

และสงตอความรูสูชุมชน และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกลเคียง 

การติดสอยหอยตามรุนพ่ีไปชวยสอนหนังสือท่ีโรงเรียนพังเภาทําให ยมนา 

การปลูก - เกตุ เห็นวา การเรียนหนังสือโดยใหนักเรียนมาน่ังรวมกัน แลวว่ิงสอน

สลับกันไปมาระหวางชั้น อาจไมสามารถทําใหเด็กๆ มีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีได 

สวนอัจฉรา ออนเจริญ - ตาล สารภาพวา หลังจากท่ีเธอไดเห็นสภาพของนักเรียน 

ไดเห็นสภาพของโรงเรียน ไดเห็นคุณครูท่ีน่ัน พอข้ึนรถไดก็ไมมีใครพูดอะไรกันเลย 

เงียบมาก คิดตลอดวาเราจะทําดีไหม เด็กก็มีอยูเทาน้ี ถึงเราไมทํา เด็กเขาก็ไปเรียน

รวมอยูดี ถึงเราไมทํา เด็กเขาก็จะเรียนกับทีวีอยางน้ี คือตอนอยูบนรถ 70 เปอรเซ็นต

ใจจริงไมอยากทําแลว กลัวมากวาทําแลวมันจะแยกวาเดิมไหม มันจะดีข้ึนจริงๆ หรือ...

“หลังจากที่ได้เห็นสภาพของนักเรียน ได้เห็นสภาพของโรงเรียน 
ได้เห็นคุณครูที่นั่น...คิดตลอดว่าเราจะทําดีไหม  เด็กก็มีอยู่เท่านี้ 
ถึงเราไม่ทํา เด็กเขาก็ไปเรียนรวมอยู่ดี ถึงเราไม่ทํา เด็กเขาก็จะ
เรียนกับทีวีอย่างนี้...ใจจริงไม่อยากทําแล้ว กลัวมากว่าทําแล้ว
มันจะแย่กว่าเดิมไหม มันจะดีขึ้นจริง ๆ หรือ”
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“ตอนแรกผมก็เหมือนเอ็กซ - ศราวุธ แกวบุตร 

คิดวาจะกาวตอหรือวาจะถอยดี แตผมนึกถึงคําพูด

พ่ีบอย - สมศักด์ิ ชูชวยคํา พ่ีเล้ียงสงขลาฟอร่ัมท่ีพูดไว

วาการจะเปนพลเมืองท่ีดีไดตองมีพ้ืนฐานท่ีดี มีปจจัย

หลายๆ อยางที่เสริมสรางใหเด็กๆ ดีขึ้น ถาเราไป

ชวยปูพ้ืนฐานท้ังประสบการณชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 

และความรูรวมกัน เด็กอาจจะดีข้ึนก็ไดไมมากก็นอย 

ผมก็เลยชวนเพ่ือนๆ ทําตอ สูกันตอไป” พงศศักด์ิ 

หนูเอียด - ธง เลาถึงการตัดสินใจของตนเองในวันน้ัน

ทั้งช็อกกับสภาพที่ไดพบ ทั้งสับสนกับความรูสึก

ของตนเอง แตละคนตางตกอยูในบรรยากาศของการ

ตอสูภายในจิตใจตนเอง ในวันนั้นไมมีใครไดเริ่มสอนใน

สิ่งที่เตรียมไป หากแตซึมซับเอาสภาพบรรยากาศของ

ความไมพรอมไวเต็มหัวใจ...

กลับมาต้ังหลักกันท่ีมหาวิทยาลัย อนันต ชูชวย - นัน 

ผูสวมบทบาทหัวหนาทีมในโครงการครูเดลิเวอรี่ป 2 

นัดประชุมเพื่อนๆ ทั้งหมด ตัวแทน 15 คนที่ไดลงพื้นท่ี

ไปในคร้ังแรกเลาสภาพและบรรยากาศของโรงเรียน

ใหเพื่อนที่ไมไดไปดวยฟง พรอมแลกเปลี่ยนถกเถียงกัน

เพื่อหาทางออก

“พูดคุยวา ใครจะไมรวมหรือวาใครจะไปตอ 

แตเมือ่ทกุคนยงัยนืยนัวาจะไปตอ จงึรวมกนัวางแผน

อยางจรงิจงั แบงกนัวาใครจะอยูตรงไหน รบัผดิชอบ

หนาที่อะไร คิดวาสัปดาหหนาจะไปก่ีคน ใครจะสอน

วิชาไหน หมวดไหน จะไปสอนอะไร แบงตารางสอน

กนัใหชดัเจน” เอก็ซเลาถงึการตดัสนิใจรวมของทีมงาน

โดยในการสอนจะเนนวชิาหลกัๆ คอื วทิยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาไทยซึ่งเปนวิชาพื้นฐานท่ีนองๆ ตอง

มีเพื่อตอยอดการเรียนวิชาอ่ืนๆ และเสริมดวยวิชา

นันทนาการ เพื่อฝกฝนเด็กๆ ในเรื่องวินัย ทักษะชีวิต 

ผานการเลนกีฬา ศลิปะ และเกษตร มคีนทีร่บัหนาทีส่อน

หลัก 1 คน และมีผูชวยอีก 2 คนตอหอง ในการไปสอน

แตละครั้งจะสลับกันไป แตสิ่งที่ทุกคนเห็นรวมกัน

คือ ตองพัฒนาสภาพของโรงเรียนใหดีขึ้น ทั้งการ

ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน สภาพหองเรียน สภาพ

หองสมุด เพราะเช่ือวา บรรยากาศมีสวนในการ

สงเสริมใหเด็กๆ อยากเรียนรู
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สร้างบรรยากาศ...ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
นันเลาตอวา ทุกคนเห็นตรงกันวาตองปรับสภาพโรงเรียนใหม ตอนแรกท่ีเราไปเห็น

เหมือนโรงเรียนรางเลย ไมรูวาตรงน้ันเปนโรงเรียน ท้ังท่ีจริงๆ แลวตรงน้ันติดถนนใหญ 

พอเขาไปจะเห็นอาคารเปนหองแถวประมาณ 4 - 5 หอง รวมท้ังโรงอาหาร แตขณะน้ัน

ปดแลวเพราะไมมีเด็ก อาคารอีกหลังหน่ึงเปนอาคารไมสองชัน้  เมือ่เดนิเขาไปจะเหน็นอง

นั่งเรียนอยู ทีวีก็มีหยากไยอยูเต็มไปหมด นองบางคนนั่งดูทีวี บางคนก็เลน บางคนก็วิ่ง

ออกไปนอกหอง มคีรอูยู 2 คนกเ็อาเด็กไมทนั  สวนหองสมุดกอ็ยาเรยีกวาหองสมดุเลย 

เรียกวาหองรวมหนังสือจะดีกวา ทุกชั้นเต็มไปดวยฝุน ไมรูวานองเขาไปเปดอานไหม  

เราเห็นแลวรูเลยวาเมื่อสถานท่ีไมเอื้ออํานวย เด็กๆ ก็ไมอยากจะเรียน 

ดังน้ันการทํางานจึงไมใชเร่ืองการสอนเพียงอยางเดียว แตทีมงานตองรวมกัน

พัฒนาโรงเรียนซึ่งเปนกิจกรรมแรกๆ ของการทํางานในปนี้ โดยระดมเพื่อนพอง

นองพ่ีในคณะรวม 70 คนไปรวมกันพัฒนาโรงเรียน ทั้งปรับสภาพภูมิทัศนรอบๆ 

โรงเรียน  ถางหญา ปรับพื้นสนามฟุตบอล ทาสีเครื่องเลน และรั้วโรงเรียน สวนใน

หองเรียนก็ชวยกันปดกวาดหยากไย เช็ดถูใหสะอาด จัดระบบหองเรียน จัดสภาพ

หองเรียนใหเหมาะกับการเรียน ตกแตงสถานที่โดยจัดบอรดความรูใหเหมาะสม

กับแตละชั้นเรียน
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“ใชเวลา 2 วนัเต็มๆ กวาจะจัดหองเรียนใหเปนระบบ คอืเราจัดใหเปนหองเรียนกอน ไมใชใหเด็กนัง่กองๆ กนั

อยูหนาทีวี อยางแรกเลยคือไมวาเด็กจะนั่งตรงไหน เขาจะตองมองเห็นส่ิงที่ครูสอนหรือสิ่งที่อยูหนาหอง ไมตอง

เอ้ียวคออยูอยางนี ้ดวยความทีเ่ด็กท่ีนัน่ไมไดเยอะมาก การจัดโตะเลยทาํไดงาย จดัโตะแคสองแถวทกุคนก็สามารถ

เห็นกันได พูดคุยกับครูไดอยางท่ัวถึง และครูก็สามารถมองเด็กไดทั่วไมวาเด็กจะอยูมุมไหน ถาคนไหนยกมือครูก็

มองเห็นวาคนไหนยกกอน คนไหนยกหลัง โตะในหองเรียนท่ีดีจะตองเปนโตะท่ีน่ังพอดี และตองมองเห็นครู มองเห็น

กระดาน มองเห็นเรื่องที่เรียนอยูไดชัดเจน” ตาลเลาถึงรายละเอียดการปรับสภาพหองเรียนใหเปนหองเรียน

“หองสมุด” เปนอีกหองที่ทีมงานใหความสําคัญ พวกเราพบวา ในหองสมุดมีหนังสือดีๆ อยูเปนจํานวนมาก 

แตขาดการจัดการ ทําใหหองสมุดกลายเปนหองเก็บหนังสือที่มีหนังสือกองทับถมกันอยูภายใตฝุนและหยากไย 

การปรบัสภาพหองสมดุเริม่ตนดวยการทาํความสะอาด 

จัดหมวดหมูตามเนื้อหาหนังสือ และจัดบรรยากาศให

นานั่งอานหนังสือ 

แตการจัดบรรยากาศเพียงอยางเดียวไมได

ชวยสงเสริมการอาน พวกเราจึงตกลงกันวา ตอง 

“สรางเง่ือนไข” ใหนักเรียนเขามาใชบริการในหองสมุด

มากข้ึน ดวยการพยายามนําหนังสือตัวอยางจาก

หองสมุดไปแนะนําในหองเรียน และจัดการเวลาวาง

ของนักเรยีนใหเขาหองสมุดมากขึน้ แทนท่ีจะปลอย

ใหนักเรียนไปวิ่งเลนก็จะเรียกเขาหองสมุด รวมทั้ง

จัดกิจกรรมเสริม เชน การเลานิทาน เปนตน

สําหรับการจัดการเรียนการสอนดานวิชาการ 

ทีมงานวางแผนการสอนไว 2 วัน คือวันอังคารกับ

วันพุธ โดยวันอังคารจะสอนระดับช้ัน ป.1 - ป.3 ใน

หมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

วิชาในคาบสุดทายคือ กีฬา นันทนาการ ศิลปะ 

สวนชั้น ป.4 - ป.6 สอนวิชาสังคมและภาษาอังกฤษ 

เปนหนาทีข่องพ่ีป 2 นอกจากบทบาทของครูผูสอนแลว

ทีมงานทุกคนจะตองมีบทบาทซอนดวย หากวันไหน

ใครรับหนาท่ีเปนครูผูสอนเม่ือไปถึงโรงเรียนจะตอง

“ ใช้เวลา 2 วันเต็ม ๆ กว่าจะจัดห้องเรียนให้เป็นระบบ... อย่างแรกเลย
คือไม่ว่าเด็กจะนั่งตรงไหน เขาจะต้องมองเห็นสิ่งที่ครูสอนหรือสิ่งที่อยู่
หน้าห้อง... พูดคุยกับครูได้อย่างทั่วถึง และครูก็สามารถมองเด็กได้ทั่ว
ไม่ว่าเด็กจะอยู่มุมไหน โต๊ะในห้องเรียนที่ดีจะต้องนั่งพอดี และต้องมอง
เห็นครู มองเห็นกระดาน มองเห็นเรื่องที่เรียนอยู่ได้ชัดเจน ”
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ประชมุรวมกบัเพือ่นๆ เพือ่ทบทวนวาวนันีจ้ะสอนอะไรบาง เมือ่สอนเสรจ็ในชวง

ที่นักเรียนเรียนนันทนาการ คนท่ีทําหนาท่ีครูจะตองมาประชุมรวมกับเพ่ือน

อีกครั้งเพื่อ “สรุปบทเรียน” วาวันนี้เจออุปสรรคอะไรบาง ตองปรับปรุงอะไร

บาง 

แบ่งบทบาทครู...จัดการเรียนรู้บริหารชั้นเรียน
สวนบทบาทของครูผูสอนจะแบงกันสอนวิชาละ 3 คนในแตละสัปดาห แต

ใหอิสระทีมงานแตละหมวดวาจะบริหารจัดการอยางไร เชน ผลัดกันสอน โดยมี

เพือ่นอกี 2 คนอยูหลงัหองคอยด ูคอยชวยสอนประกบนกัเรยีนทีต่ามไมทนัเพือ่น 

ทีมงานชวยกันเลาวา ปญหาหลักๆ ของนักเรียนที่นี่คือ ความรูต่ํากวา

เกณฑที่ควรจะเปน เชน เด็ก ป.3 แตความรูเทียบเทากับเด็ก ป.1 ดังนั้น

สถานการณของนักเรียนในช้ันเรียนจากเด็ก 10 คน จะมีความรูตรงกับ

ระดับช้ันเพียง 2 คน สวนท่ีมีความรูระดับกลางประมาณ 3 - 4 คนที่เหลือคือ

มีความรูตํ่ากวาเกณฑ การเรียนการสอนจึงตองมีการสอนทวนในระดับความรู

ที่มีอยูกอน จากน้ันจึงคอยๆ ไตระดับมาจนถึงระดับความรูตามชวงวัย 

“จรงิๆ แลวตอนทีเ่ราไปนัง่ดนูองเขาเรียนกบัทวี ีกเ็หน็วาในทวีเีขาไมไดสอน

เร็วเลย เขาก็สอนตามเกณฑนั่นแหละ แตถานองเขาทําไมได มันก็คือไมได 

จะถามเร่ืองท่ีไมเขาใจก็ถามไมได เพราะไมมใีครตอบ พอเรียนไมทนันองเขาก็ตอง

ขามตรงน้ันไป พอเริ่มขามไปบอยๆ ก็เกิดอาการไมสนใจเรียนขึ้นมา” ตาลเลาถึง

ขอสังเกตที่เปนสาเหตุของปญหาในการเรียนรูของนักเรียน 

แปงเลาเสริมวาลูกศิษยในโรงเรียนพังเภาเปนเด็กประถมศึกษา มีปญหา

ในชีวิตครอบครัวมากมายท้ังเร่ืองฐานะครอบครัว และการไมมีเวลาใกลชิดกัน 

การเรียนการสอนของพวกเราจึงตองคิดใหมากขึ้น ทั้งเร่ืองอานออกเขียนไดและ

เร่ืองของชวีติ รวมท้ังโรงเรยีนทีจ่ะถกูยบุ และเดก็ตองไปเรยีนไกลบาน แปงยืนยนั

วาเด็กๆ มีสิทธิท่ีจะเรียนอยูในบานเกิดของพวกเขา เพราะเมืองทําใหหลายส่ิง

หลายอยางในชีวิตขาดหายไป สิ่งที่ “ตองคิด” ไมใชเรื่องที่จะทําใหเด็กไป

เรียนในเมือง แตทําอยางไรใหเด็กและโรงเรียนในชนบทอยูรอด เราจะใช

ความไมพรอมน้ีสรางทักษะชีวิตที่เขมแข็งใหพวกเขาไดอยางไร 

เนือ่งจากตองสอนนักเรยีนท่ีมคีวามรูตางระดับกันมาก ครเูดลิเวอร่ีทัง้หลาย

จึงตองมีเทคนิคการบริหารช้ันเรียนอยางสรางสรรค 

ตาลเลาวา ในวิชาวิทยาศาสตรชั้น ป.3 มีนักเรียนอยู 2 คนที่เรียนเกง

ก็จะนําหนาเพื่อนอยูตลอด แตถาเราสอนตาม 2 คนนี้เปนหลัก นักเรียนที่อยู

ระดับกลางๆ อีก 3 - 4 คน และนักเรียนท่ีร้ังทายอีก 2 คนจะเรียนไมทัน ดังน้ัน

การบริหารชั้นเรียนคือ ครูผูชวยอีก 2 คนจะเขาไปประกบกับ 2 คนท่ีร้ังทาย 

สวนครูผูสอนหลักจะดูแลคนท่ีเกงกับคนท่ีอยูระดับกลาง โดยตองบอกคนที่

เรยีนเกงใหใจเย็น เพ่ือรอคนตรงกลาง เพราะอีกนิดเดียวเพ่ือนเขาก็จะรูแลว 
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“ เมื่อสอนเสร็จ...คนที่ทําหน้าที่ครู ก็จะมาประชุมกัน
อีกรอบเพื่อ “สรุปบทเรียน” ว่าวันนี้เจออุปสรรคอะไร
และต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ”



130

สงขลา
ส่องแสง 2

นกัเรยีน 2 กลุมน้ีจะตางกนัไมมาก ทัง้น้ีตองพยายาม

ดึงคนที่อยูตรงกลางตามคนขางหนาใหได ซึ่งการจะ

ทําเชนน้ีไดตาลบอกวา บุคลิกของคนเปนครูสําคัญมาก

ท่ีจะทําใหนักเรียนสนุกกับการรอเพ่ือน และสนุกกับ

การเรียนใหทันเพื่อน

ทีมงานสรุปบทเรียนตรงกันวา เงื่อนไขที่พวกเรา

เปนคนนอก เปนครูพี่ ไมใชครูในโรงเรียน และมีวัยที่

ใกลเคียงกับนักเรียนมากกวา เปน “แรงจูงใจ” ที่ทําให

นักเรียนสนใจ และใสใจในการเรียนมากข้ึน ดังจะเห็น

จากการสงการบานที่ครูพี่ๆ ใหอยางสม่ําเสมอมากกวา

ตอนท่ีครูสั่งการบาน รวมท้ังการหวงใยความรูสึกของ

ครูเดลิเวอร่ี เพราะกลัววา หากด้ือ ซน หรือไมเช่ือฟง 

พี่ๆ จะไมกลับมาสอนอีก 

“สวนหน่ึงเพราะเราไมคอยดุดวย เราจะแทนตัว

วาพี่ ไมใชครู” ธงย้ําถึงเคล็ดลับท่ีสรางความสนิทสนม

กับนักเรียน

อยางไรก็ตามทีมงานครูพี่ๆ หรือครูเดลิเวอรี่

ยอมรับวา บางครัง้กเ็กดิอาการปรีด๊แตกกบัความดือ้

ความซนของลูกศิษยตัวนอยอยูเหมือนกัน แตการ 

“จัดการกับภาวะอารมณ” ในขณะน้ันของแตละคน

“ ...ต้องบอกคนที่เรียนเก่งให้ใจเย็น 
เพ่ือรอคนตรงกลาง เพราะอีกนิดเดียว
เพ่ือนเขาก็จะรู้แล้ว นักเรียน 2 กลุ่มนี้
จะต่างกันไม่มาก ทั้งนี้ต้องพยายามดึง
คนที่อยู่ตรงกลางตามคนข้างหน้าให้ได้ 
ซึ่งการจะทําเช่นนี้ได้ตาลบอกว่า บุคลิก
ของคนเป็นครูสําคัญมากที่จะทําให้
นักเรียนสนุกกับการรอเพื่อน และ
สนุกกับการเรียนให้ทันเพื่อน ”
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แตกตางกนัออกไป เชน เอก็ซจะพยายามสอนไปตามปกติ คมุน้าํเสียงใหเปน

ปกต ิจบชัว่โมงแลวคอยมาบนกบัเพือ่น หรอืบางครัง้กต็องใชการ “ตดิสนิบน” 

ใหนักเรียนตั้งใจเรียน เชน สัญญาวาทายชั่วโมงจะเลานิทานใหฟง หรือกับ

นักเรียนบางคนท่ีเอาไมอยูก็จะใชเพ่ือนสนิทของนักเรียนคนน้ันมาจัดการ

คูกรณีแทน 

สวนเกตุซึ่งบทบาทสวนใหญเปนครูผูชวยสอนยอมรับวา บางครั้งอดไมได 

ถาตองประกบสอนนกัเรยีนคนไหนทีส่อนแลวไมทาํตาม กจ็ะแอบดเุลก็ๆ แต

ก็มักจะรูตัวทันพอที่จะเปลี่ยนใหเพื่อนอีกคนสลับมาชวยสอนแทน 

ดานธงซึ่งรับผิดชอบสอนนันทนาการบอกวา ไมคอยมีปญหาเรื่องเด็กดื้อ 

เพราะสวนใหญการเลนกีฬาเปนสิ่งที่เด็กๆ ชอบ และทําไดดี เทคนิคของครูธงที่

หนาตาอาจจะออกแนวดุคือ ตองลดอายุลงไปเลนเปนเพื่อนกับเด็กๆ ทําให

เด็กๆ ไมกลัว

แตสาํหรับตาลแลว ยอมรับแตโดยดีวา บางคร้ังกับนกัเรียนบางคนท่ีดือ้มาก 

ตาลจะรูสึกวาตัวเองกลายเปนปศาจไปเลยทีเดียว

“เวลาโกรธจะรูสึกวาตัวเองเปนปศาจ จะสอนเขาตอไปไมไดแลว ตอง

เปลี่ยนใหเพื่อนที่ใจเย็นมาคุยกับนักเรียนคนนั้นแทน ตาลก็จะหยุดพัก หยุด

สอนแปบหนึ่ง ใหเพื่อนไปดูเด็ก สวนตาลก็จะอยูหนาหอง เพื่อต้ังสติ” ตาล

เลาตอวา รูวาอาการของครูที่ปรากฏเชนนี้ไมรอดพนจากสายตาและความ

รูสึกที่สัมผัสไดของนักเรียนที่นั่งใกลๆ ครู เมื่อใดที่เห็นครูเกิดอาการแบบนี้

นกัเรียนแถวหนาก็จะหันไปปรามเพ่ือนๆ ใหเงยีบและต้ังใจเรียน ซึง่กเ็ปนส่ิง

ทีท่าํใหตาลรูสกึตวั และซาบซ้ึงกบัความชวยเหลือเล็กๆ ของลูกศษิยตวันอยๆ 

เสมอ

 

วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ...ก่อนจัดติวเพิ่ม
อยางไรก็ตาม ดวยเปาหมายของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ตั้งไว 

ทาํใหทมีงานไดรวมกนั “วเิคราะห” ถงึแนวทางการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนองๆ จึงพบวา การสอนในชั่วโมงเรียนปกติไมเพียงพอที่จะทําใหนองๆ มี

ความรูแนนพอที่จะสอบ O-NET ผาน จึงเปนที่มาของกิจกรรมสอนเสริมใน

ทุกวันเสาร ระยะเวลา 8 - 10 สัปดาหกอนการสอน O-NET ของ ป.6 และ ป.3 

จะเร่ิมข้ึน

โดยนันเลาถึงที่มาของการสอนเสริมวา ตองการใหนองๆ มีผลสัมฤทธิ์

การเรียนดีขึ้น เพื่อใหนองๆ สอบเขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษาได ก็เลยประชุม

กันวาจะทําอยางไรดี เพราะเราไปสอนชวงเวลาส้ันๆ เฉพาะวันอังคารกับวันพุธ

ก็แทบจะสอนไมคอยทันอยูแลว เลยคุยกันวาเราจะเพ่ิมเวลาติววันเสารโดยให

ทําขอสอบจริง ถาไมเขาใจตรงไหนก็จะสอนซ้ําให
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“บางเรื่องที่นองไมรูเราตองอธิบายใหม บางครั้งเราจะเขียนแผนผังมีหัวขอใหญ หัวขอ

ยอย เหมือนแตก mind map ใหเขาเห็นเลยวาเนื้อหาที่ถามในขอสอบอยูตรงไหน เชื่อมโยง

กับสวนอื่นๆ อยางไร” ตาลเลาเสริมถึงเทคนิคการติว

เมื่อลงแรงท้ังติว ทั้งสอนปกติ ผลลัพธที่ออกมายอมเปนที่นาพอใจ เพราะอยาง

นอยๆ นักเรียนช้ัน ป.3 และ ป.6 ก็มีคะแนนสอบ O-NET เพ่ิมข้ึนในระดับท่ีนาพึงพอใจ 

โดยมีคะแนนผานเปนอันดับตนๆ ของตําบล สวนนักเรียนในช้ันอ่ืนๆ ก็พัฒนาระดับการ

เรียนรูเขาสูมาตรฐานท่ีดี ซ่ึงทีมงานประเมินกันวา สามารถทําไดในระดับ 70 – 80 

เปอรเซ็นต โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยท่ีเห็นพัฒนาการวา นักเรียนชั้น ป.1 จากที่เขียนชื่อ

ตัวเองไมได ก็เขียนชื่อไดทุกคน สะกดคําไดแลว สวน ป.2 เริ่มอานไดคลองข้ึน อานแลว

เขาใจใจความสําคัญได 

พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการปฏิบัติจริง
แตใน “กระบวนการเรียนรู” ไมไดหมายถึงเฉพาะ “ผลสัมฤทธ์ิ” ดานวิชาการเพียง

ดานเดียว “การพัฒนาทักษะชีวิต” อันเปนพื้นฐานของความเปนมนุษยก็ถูกใหความสําคัญ

ดวยเชนกัน เอ็กซจะใชการเลานิทาน เปนสิ่งจูงใจและกลอมเกลาจิตใจของเด็กๆ ท่ีขาด

ความอบอุนจากครอบครัว 

“นิทานท่ีเลา ผมจะแตงเอง โดยดึงนองๆ มาเปนตัวละคร พอเลาจบก็ใหนองมาบอกวา

นองไดเรียนรูอะไรบางจากนิทานเร่ืองน้ี ส่ิงท่ีผมพยายามสอนนองๆ คือ ตองรูจักการใหผูอ่ืน 
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และสอดแทรกเรือ่งคุณธรรมใหนองรูวาเขาตองทาํตวัอยางไรใหเหมาะสมกบัวยัตวัเอง ไมใชไดเฉพาะ

วิชาความรูเทานั้น การเรียนเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได แตคุณธรรมหรือพื้นฐานคุณลักษณะในตัวเขาตอง

ปรับเปลี่ยนใหได และตองเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น”

สวนเกตุจะเนนเรื่องการปลูกฝงเรื่องความรับผิดชอบ ผานการปฏิบัติจริงในการดูแล

แปลงเกษตรของนักเรียนแตละคน 

“เราจะอธิบายใหเขาฟงเรื่องการใชชีวิตอยางไรใหอยูไดในสังคม แลวใหเขาปฏิบัติ เชน คนนี้

ทําแปลงผักนี้ ตองเปนคนรับผิดชอบ คือจะฝกในเร่ืองความรับผิดชอบใหกับเขา พอเขามีแปลงผัก

เปนของตัวเอง มีตนไมเปนของตัวเอง เขาก็จะเกิดความรักและมาคอยดูแลรดน้ําเชาเย็น บางทีก็

รดจนเกือบตายก็มี”

ดานธงจะสอนโดยใชสถานการณเฉพาะหนาเปนบทเรียน เชน เมื่อนองชกตอยหรือ

ทะเลาะวิวาทกันก็จะชี้ใหนองเห็นคุณและโทษ ใหเห็นผลท่ีเกิดขึ้นทันที ชี้ใหเขาเห็นเดี๋ยวนั้นเลยวา

จะเกิดอะไรขึ้นถานองทําแบบนี้ และสอดแทรกวาหากทําแลวนองจะมีความผิดอยางไร อีกอยาง

หนึ่งคือ จะสอนใหเขาเคารพกัน พี่ตองรักนอง นองตองเคารพพี่ อยางนักเรียนชั้น ป.3 จะบอกเขา

วาตอไปพี่ ป.4 - ป.6 ไมอยูแลว ป.3 ก็เปนพี่ใหญสุด ฉะนั้นเมื่อเราเปนพี่เราตองดูแลนอง เราตอง

ดูแลโรงเรียนใหได เพราะเราโตสุดในโรงเรียนนี้ เขาก็จะรูสึกภูมิใจ

นอกจากการสอนในโรงเรียนแลว ทีมงานไดพยายามออกแบบกระบวนการเรียนรูดวย

การพานักเรียนไปเรียนรูกับภูมิปญญาในชุมชน เพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับคนใน

ชมุชน  ชวย “เชือ่มความสมัพันธ” ระหวางโรงเรยีนกบัชมุชน แตกย็อมรบัวา ยงัไมไดออกแบบ

ใหเปนหลักสูตรที่ดี เปนเพียงการพาเด็กออกเรียนรูบางชั่วโมงเทานั้น ซึ่งในอนาคตคิดวาจะ

ออกแบบกระบวนการเรียนรูใหเปนระบบยิ่งขึ้น 

กิจกรรมทัศนศึกษาเปนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีทีมงานเห็นรวมกันวา สามารถพัฒนาทักษะชีวิต

ใหกับนักเรียนไดดี เพราะสรางท้ังแรงจูงใจ ไดรับความรู และเกิดความสนุกสนานไปพรอมกัน  

แตตองเกิดจากการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ออกแบบมาเปนอยางดี เชน การไป

เท่ียวสวนสัตวไมใชไปเดินดูแลวก็กลับ แตทีมงานจะจัดใหมีการบรรยายใหความรูจากเจาหนาที่ หรือ

สรางแรงจูงใจในการใฝรูใฝเรียนโดยการพาไปเย่ียมชมมหาวิทยาลัยทักษิณที่ครูพี่ๆ เรียนอยูใน

ชวงบาย ถอืเปนประสบการณใหมในชีวติทีท่าํใหนกัเรยีนต่ืนตาต่ืนใจ และเกิดความใฝฝนอยากเรียน

เหมือนอยางครูพี่ๆ ที่เขารัก

“สิ่งที่ผมพยายามสอนน้องๆ คือ ต้องรู้จักการให้คนอื่น...
เพราะการเรียนเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ แต่คุณธรรมหรือพื้นฐาน
คุณลักษณะในตัวเขาต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ และต้องเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น”
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สําหรับนันแลวความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน

ตัวนอยท่ีเห็นจะผานกิจกรรมทัศนศึกษา และงาน

ปจฉิมนิเทศ นันบอกวา ตอนพานองไปเที่ยว สิ่งที่เห็น

คอืนองๆ โตขึน้จากเดมิมาก จากเด็กทีซ่น เดนิเพนพาน 

แตพอถึงเวลาเขาแถวเดินไปไหนมาไหน เขาก็ทําไดดี

พอสมควร และคอนขางที่จะฟงพี่มากขึ้นจากแตกอน 

ทําใหเห็นวานองๆ เขากับสังคมได รูจักฟง และรูจัก

กฎระเบียบของสังคมมากข้ึน แลวตอนงานปจฉิมนิเทศ

นองหลายคนก็กลาแสดงออกมากขึ้น 

การทํางานจริงผานโครงการครูเดลิเวอร่ีป 2 ชวย

ใหทีมงานม่ันใจใน “เสนทางความเปนครู” ของตนเอง

มากข้ึน ทกุคนยืนยนัวายงัอยากเปนคร ูดวยประจักษ

กบัตวัเองวา การเปลีย่นเดก็คนหน่ึงใหเปนคนดีข้ึนมา

ได หรือใหเปนคนท่ีมีความสุขข้ึนมาไดเปนส่ิงท่ีมีคุณคา

มาก ส่ิงท่ีทุกคนไดเหมือนกนัคือ “ประสบการณตรง” 

ที่ทําใหพวกเขาเขาใจถึงเงื่อนไข ปจจัยในความเปน

ครู ที่ไมใชใหเฉพาะเรื่องวิชาการ แตตองชวยพัฒนา

ทักษะชีวิตและการปลูกฝงคุณธรรมดวย

“เรียนรู้” จากการเป็น “ครู”

นอกจากประสบการณเกีย่วกบัการเปนครแูลว นนั

บอกวา การทําโครงการน้ียงัทาํใหเขาไดเรยีนรูปญหา

และวิธีการแกปญหาอุปสรรค รวมทั้งประสบการณ

ในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ การสรางทีมเวิรค

ในการทํางาน ซึง่นนัในฐานะคนดูแลภาพรวมของงาน

บอกวา บางครั้งก็มีปญหาความไมเขาใจกันบาง แต

ทางออกคือมองท่ีเปาหมายเปนหลัก เมื่อทุกคนมี

เปาหมายเดียวกันความไมเขาใจกันก็จะคลี่คลายได 

“การเขามาทํางานเปนครูเดลิเวอรี่นั้นเราตอง

เผชิญกับการปรับตัวและปญหามากมาย แตถือวาเปน

เรื่องทาทายกับชีวิตวาที่ครูเปนอยางมาก ทําใหพวกเรา

ตองพัฒนาตัวเองกันอยางเรงดวน ตองรวมทุกขรวมสุข

และรวมกันวางแผนต้ังรับปญหาตางๆ ไวหลายๆ ทาง 

เพื่อจะไดเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ” 

“บางครั้งความเป็นครูทําให้เราพยามยัดเยียดความรู้ให้เด็ก จนมองไม่เห็น
ธรรมชาติในการเรียนรู้ของเขา ซึ่งอาจนําไปสู่การปิดก้ันศักยภาพที่เรายัง
มองไม่เห็น และการที่เราพยายามจัดการกับเด็ก ทําให้เราที่ลืมจัดการกับตนเอง
ซึ่งมันสําคัญกว่าสําหรับการเป็นครู”
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ขณะที่แปงบอกวา ครั้งหนึ่งเธอสอนเด็กทํามงกุฎดอกไม แตเขาไมสนใจ 

แถมยังรบกวนการสอนของเธอดวย ตอนนั้นรูสึกโกรธและไมพอใจมาก พยายาม

จดัการท่ีจะเอาชนะเขาใหได แตกไ็มเปนผล จงึพยายามต้ังสต ิปรบัอารมณ เปลีย่น

ทาที น้ําเสียงของตนเอง แลวส่ือสารกับเขาใหม เด็กคนนั้นก็หันมาสนใจในสิ่งท่ี

เธอสอน แถมเขาทํามงกุฎเสร็จดวยวิธกีารท่ีงายกวาเธอสอนดวยซํ้า จากเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นไดกลายเปนขอคนพบสําคัญในการเปนครูของเธอวา “บางคร้ังความ

เปนครูทําใหเราพยายามยัดเยียดความรูใหเด็ก จนมองไมเห็นธรรมชาติใน

การเรยีนรูของเขา ซึง่อาจนาํไปสูการปดกัน้ศกัยภาพทีเ่รายงัมองไมเหน็ และ

การทีเ่ราพยายามจดัการกบัเดก็ ทาํใหเราลมืจดัการกบัตนเอง ซึง่สาํคญัมาก

สําหรับการเปนครู”

สวนความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับแตละคนน้ัน ตาลบอกวา เธอเปลี่ยน

จากคนท่ีโลกสวยสูคนทีม่องโลกแหงความเปนจรงิมากขึน้ เพราะชีวติทีส่ะดวก

สบายมาโดยตลอด เมื่อไดไปพบกับวิถีชีวิตที่มีแตความขาดแคลนทําใหเธอเห็น

โลกแหงความเปนจริงมากขึ้น

ดานธงบอกวาความเปลี่ยนแปลงของเขาคือ รูสึกถึงความรับผิดชอบที่มี

มากข้ึน เพราะตองรับผิดชอบท้ังการเรียนของตนเอง การทํางานกับเพ่ือน 

และการสอนนักเรยีน แตขณะเดียวกนักส็นทิกบัเพือ่นมากข้ึน ซึง่เปนประเด็น
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ท่ีธงบอกวา เขาเคยมีความกังวลสวนตัวเม่ือมาเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะมีคนบอกวา 

การเรียนในมหาวิทยาลัยจะแกงแยงชิงดีกัน แตเม่ือไดสัมผัสกับเพื่อนๆ รุนพี่ ที่ผาน

ประสบการณการทํางานดวยกัน ทําใหเขาเปลี่ยนทัศนคติตอชีวิตในมหาวิทยาลัย  และ

เช่ือม่ันวาสําหรับวิชาเอกสังคมไมมีใครมาแขงกับใคร ตางชวยเหลือกันในการเรียน

มากกวา

หลังสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการครูเดลิเวอร่ี ทุกคนชวยกันสรุปผลการดําเนิน

โครงการสงผลใหชุมชนมองเห็น “คุณคาของภูมิปญญา” ที่ตนเองมี และสามารถ 

“เขามามีสวนรวมสรางการเรียนรู” ใหกับลูกหลานในชุมชนได และที่สําคัญคือ

สามารถสราง “จดุเปล่ียน” ทีด่ขีึน้ใหกบัโรงเรยีน นัน่คอืนกัเรยีนโรงเรยีนบานพงัเภา

มีผลการสอบ O-NET ติดอันดับตนๆ ของตําบล นักเรียนมีความสุขเพราะไดเรียน

กับครูจริงๆ รวมถึงกลาคิด กลาแสดงออก ฯลฯ สภาพแวดลอมในหองเรียนและ

ภูมิทัศนในโรงเรียนดีขึ้น ครูในโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนการสอน

มากขึน้ ผูทีเ่กีย่วของทางดานนโยบายการศกึษาในทองถิน่รบัรูกระบวนการ และผลการ

ดําเนินงานของโครงการ 

แตท่ีสําคัญย่ิงกวาคือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการนีไ้ดรบัประสบการณตรง รูจกั

แสวงหาความรูทางวชิาชพีครมูาเสรมิศกัยภาพของตนเอง (เรยีนรูดวยตนเอง) เกดิ

การพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพครู มีจิตสํานึกหรือจิตวิญญาณความเปนครู 

นอกจากนี้ทําใหแกนนําที่รับผิดชอบโครงการ มีประสบการณในการบริหารจัดการ

โครงการ รูจักรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการนําความรูทาง

วิชาชีพครูไปพัฒนาสังคมตอไป 

ในอนาคตอันใกลนี้ทีมงานครูเดลิเวอรี่ป 2 และพี่ๆ ในคณะจะหารือถึง

แนวทางสรางความย่ังยืนของโครงการครูเดลิเวอรี่ใหมีการ “สงตอ” ไปยังรุนนอง 

ทั้งนี้ในเบื้องตนที่คิดกันไวคือ การจัดการในรูปแบบของชมรม แตก็ยังไมลงตัวนัก 

การสานตอโครงการจึงเปน “โจทย” ที่ทาทายทีมงานใหรวมกันแสวงหาแนวทาง

ทีเ่หมาะสมในการสงตอความรู และสานตอความรกัใหกบันองๆ นกัเรยีนทีโ่รงเรยีน

บานพังเภาตอไป
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการครูเดลิเวอรี่ 2
กลุ่มครูเดลิเวอรี่ 2

สมาชิกประกอบดวย:
นายศราวุธ แกวบุตร

นายสรศักดิ์ ชิตเชื้อ

นางสาวอัจฉรา ออนเจริญ

นางสาวยมนา การปลูก

นายอนันต  ชูชวย

ที่ปรึกษาโครงการ:
ดร.มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ
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ผักเติบโต...
คนก็เติบโต 

“โครงการนี้...ใช้หลักการปลูกผักเป็น “เคร่ืองมือ” 
ในการสอนหลักคิดทางศาสนา เพื่อโน้มน้าวและจูงใจ
ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น”

เม่ือเอยถึงศาสนา สําหรับบางคนอาจไมมีอะไรนาสนใจนัก ยิ่งเมื่อ

พูดถึงการเรียนศาสนา หลายคนคงจินตนาการไปถึงบรรยากาศการเรียนท่ี

ชวนงวงและแสนนาเบ่ือ แตสําหรับโรงเรียนทางธรรมวิทยามูลนิธิ ตําบล

ปากบาง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา หรือที่เรียกกันวา “โรงเรียนปอเนาะ”  

วิชาศาสนาเปนวิชาบังคับท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียนเพ่ิมเติมจากคาบวิชา

สามัญทั่วไป

ไมใชเรื่องงายนักที่การสอนศาสนาแคในหองเรียนจะโนมนาวใหนักเรียน

ปฏิบัติตามหลักคําสอนได 

แตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนกลุมหนึ่งนําหลักศาสนามาสอนใน

แปลงผัก...???  

การปลูกผัก “เครื่องมือ” สอนหลักศาสนา
ณัฐณิชา หัดสมัด – เราะห หน่ึงในแกนนําโครงการเรียนรูหลักศาสนาเพื่อ

การจัดการตนเอง เลาถึงความรูสึกเมื่อ ครูมาหามะ กูเตะ ที่ปรึกษาโครงการ

ชักชวนใหมานําเสนอโครงการตอสงขลาฟอร่ัมวา ตอนแรกคิดแควาอยากสนุก 

ไมรูมากอนวาตองทาํโครงการจรงิจงัขนาดนี ้เขาใจวาแคไปนาํเสนองาน เสรจ็แลว

ก็กลับ เลยอยากไปเพราะจะไดเจอเพื่อนใหมๆ แตพอรูวาโครงการผานแลวตอง

ทําตอ ตอนนั้นยังไมคอยมั่นใจวาอยากจะทําจริงๆ  

กลุ่ม Sullamin Ulum
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แตดวยใจที่พรอมเปดรับการเรียนรูอยูเสมอ เราะหบอกวา พอเริ่มทํา

โครงการ ความรูสึกสนุกก็กลับมาอีกครั้ง ยิ่งทําก็ยิ่งมี “พลัง” มากยิ่งขึ้น 

ฮันซาลา เด็นมานิ - ดา อธิบายถึงโครงการเรียนรูหลักศาสนาเพื่อการ

จัดการตนเองอยางสั้นๆ งายๆ แตไดใจความวา โครงการน้ีเปนการสอนศาสนา

ในแปลงผัก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไมไดคือ ขอมูลหลักศาสนาและแปลงผัก

ถึงแมโรงเรียนทางธรรมวิทยาฯ จะเปนโรงเรียนสอนศาสนา แต จุฑามาศ 

มะสะ - มะห กลบับอกวา นกัเรียนสวนใหญไมสนใจศึกษาหลักคาํสอนทางศาสนา

จึงไมสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ยกตัวอยางเชน นักเรียนผูหญิงแตงกาย

ไมเรียบรอย นักเรียนผูชายก็หนีเรียนและติดยาเสพติด เปนตน พฤติกรรม

เหลานี้ไมไดเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น แตเปนพฤติกรรม

เลียนแบบ ซึ่งสงผลเสียตอนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะรุนนองท่ีเห็นตัวอยาง

ไมดีจากรุนพี่ 

“ถานักเรียนในโรงเรียนมีหลักศาสนาอยูในใจก็จะไมประพฤติตัวในทางที่

ไมถูกตอง เขาจะสํานึกไดและไมกลาทํา เพราะมันเปนบาป” มะหเนนย้ํา 

โครงการเรยีนรูหลกัศาสนาเพือ่การจัดการตนเองจงึใชการปลกูผกัเปน 

“เครือ่งมือ” ในการสอนศาสนา เพือ่โนมนาวและจงูใจใหนกัเรยีน โดยเฉพาะ

นักเรียนผูชายใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  

ขณะที่เพื่อนรวมทีมอีก 2 คนคือ รอกีเยาะ เดหลํา - เยาะ และมุนีนะ 

อักษร - นะห บอกวา กอนเร่ิมกิจกรรมแรก เรารับอาสาสมัครมาแค  20 คนกอน 

แตใครจะมารวมอีกเราก็ไมหาม นักเรียนโรงเรียนนี้ชอบทํากิจกรรมรวมกันในท่ี

ทีม่คีนเยอะๆ อยูแลว เหน็ไดวามสีมาชกิใหมแวะเวียนมาอยูเสมอ  ยิง่เปนนกัเรยีน

ผูชายเขาจะชอบทํากจิกรรมมากกวาเรยีนหนงัสอืในหองเรยีน หากสามารถดึงดดู

ความสนใจของพวกเขา ชักชวนใหมาทํากิจกรรมนอกหองเรียน พวกเขาก็จะ

ใหความรวมมือ เพราะรูสึกสนุก

“ถาวางใหมาชวยทําแปลงผักนะ แวะมารดนํ้าดวยนะ” เปนคําพูดท่ีเราะห

กลาวชกัชวนเพือ่นๆ และนองๆ แบบทเีลนทจีรงิ  “เรือ่งกจิกรรมเขาจะมา ถาเรือ่ง

เรียนเขาจะโดด” 

เรียนรู้ “ชีวิต” จากการทํางาน
แตการทํางานดูเหมือนจะไมเปนไปตามแผน  พวกเธอไมสามารถจัดการ

อบรมเตรียมความพรอมใหผูเขารวมโครงการได เนื่องจากเปนชวงสอบและใกล

ปดเทอม  

เราะหเลาวา ตอนแรกพวกเธอวางแผนวาหลังรับอาสาสมัครเขามาแลว

จะมีการอบรมกับผูรูทางศาสนา แลวจะพาอาสาสมัครไปดูงานเรื่องการปลูกผัก

ปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่กลับมาจะไดลงแปลงปลูกเลย แตมา

ติดชวงปดเทอม เลยตัดสินใจ “ปรับแผนใหม”  ดวยการเตรียมแปลงปลูกไวกอน

“ถ้านักเรียนในโรงเรียน
มีหลักศาสนาอยู่ในใจ
ก็จะไม่ประพฤติตัว
ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
เขาจะสํานึกได้
และไม่กล้าทํา
เพราะมันเป็นบาป”
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พื้นที่สําหรับเตรียมแปลงผักเปนพื้นที่รกรางของ

โรงเรียน มีหญาขึ้นรกเต็มไปหมดจึงไมมีใครเขาไปใช

ประโยชน  ถึงแมจะรับอาสาสมัครไวแลว แตการเตรียม

พื้นที่เปนงานหนัก พวกเธอจึงขอรองใหเพื่อนผูชายมา

ชวย โดยตั้งใจชวนคนที่มีความชํานาญดานงานเกษตร

มาโดยเฉพาะ วันนั้นมีเพ่ือนผูชาย 3 คน กับแกนนํา

ซึ่งเปนผูหญิงมาชวยกันเตรียมพื้นที่

“เรารูวาเขาชวยที่บานทํางานเกษตรอยูแลว เขา

ตองทําไดแนๆ เลยชวนมา วันแรกเรียกวาไปขุดหญา 

ไมใชถางหญา เพราะตัวเราเองไมมีทักษะ ดินก็แข็ง ดิน

ตรงน้ีไมเคยปลกูอะไรมากอน ขดุยากมาก ทาํจนมือแดง

ไปหมด” เราะหเลาไปหัวเราะไป

งานยกรอง 4 รอง แตละรองยาวประมาณ 4 

เมตรสําเรจ็ไดภายในวันเดยีว  ดแูลวเหมือนทกุอยาง

จะผานไปไดอยางราบรื่น แตเราะหและเพื่อนๆ 

ยอมรับวา บางชวงจังหวะขณะลงแรงทํางานตรงนั้น 

พวกเธอรูสึกไมอยากทํา เพราะไมเคยทํางานท่ีตอง

ใชแรงงานมากขนาดน้ีมากอน 

“รูสึกทอเพราะเหน่ือย ปกติอยูบานไมตอง

ทําอะไรเลย คุณหนูมาก เลิกเรียนกลับบาน อาบน้ํา

แลวก็มากินขาว แมจะไมใหทํางานหนัก เรียกไดวา

งานหนักไมเอางานเบาไมสู” เราะหเลาถึงตัวเอง

ขณะที่มะหบอกวา เมื่อเราจะทําแลวก็ตอง

ทําใหได ไมอยากใหคนอื่นดูถูกได

สวนดาอธิบายวา ในสายตาของผูใหญหรือแม

กระทัง่ครูในโรงเรียนบางคน พวกเราเปนเพยีงแคเดก็

ที่ไมทนงานหนักและทําอะไรไมเคยสําเร็จ เลยเอา

คําดูถูกมาเปนแรงบันดาลใจ 

“บางคนดูถูกวาเด็กอยางเราจะทําไดหรือ เลยอยาก

พิสูจนใหเห็นวาเราทําได...ตองทําใหสําเร็จ” ดาย้ํา

อยางจริงจัง
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มาปลูกผักกันเถอะ
เมือ่ชวงปดภาคเรยีนมาถงึ นกัเรยีนหอพกัสวนใหญตางกลบับานเกดิของตนเอง จงึเหลอื

เพียงแกนนําและเพื่อนนักเรียนสวนนอยท่ีอาศัยอยูละแวกโรงเรียนท่ีแวะเวียนกันเขามาดูแล

แปลงผัก เมื่อสมาชิกมานอย การใหความรูเรื่องศาสนาจึงไมสามารถทําไดตามแผนที่วางไว 

ผักแปลงแรกที่สาวๆ ทั้ง 5 คนลงแรงปลูกคือ ผักบุง เพราะปลูกงาย นอกจากน้ียังมีผักกาดขาว  

มะเขือ ถั่ว ตะไคร กลวย และพริก ตามลําดับ

เราะหเลาวา เธอเคยอยูชุมนุมเกษตรมากอน จึงพอมีความรูเร่ืองการทําเกษตรอยูบาง ถึงแมจะ

ไมชอบทําเลยก็ตาม ถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนชุมนุมเพราะรูสึกวาทําแลวมันเหน่ือย เลยเปล่ียนไปอยู

ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมแทนเพราะสบายกวา แตตอนนี้ตองกลับมาอยูชุมนุมเกษตรเหมือนเดิม

ถึงแมจะไมมีผูใหญคอยหนุนใหทํากิจกรรมในชวงปดเทอม แตพวกเธอก็สามารถจัดแบงเวลา

มาดูแลแปลงปลูกกันเอง เร่ิมต้ังแตมาดูแลรดนํ้าตอน 6 โมงเชา หลังละหมาด ตอนสายๆ ก็กลับบาน 

แลวกลับมาอีกชวง 4 โมงเย็น ไปจนถึง 6 โมงเย็นหรือมากกวานั้น

มาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคําถามวา...แลวหลักศาสนาจะเกี่ยวของกับแปลงผักไดอยางไร

ดาอธิบายวา ตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามเวลาทําอะไรทุกอยางตองกลาวพระนาม

ของอัลเลาะหกอน พวกเราจึงนําหลักการน้ีเขามาสอดแทรกระหวางลงแปลงผัก

“หลังจากขุดหลุมเสร็จ กอนท่ีเราจะโรยเมล็ดพันธุลงในหลุม ก็ใหนองๆ กลาวพระนาม

พระอัลเลาะหกอนจะใชดินกลบก็กลาวอีกคร้ัง” มะหอธิบายเพิ่ม

ดาเสริมตอวา บางทีก็พูดเปน “อุบาย” วาตองกลาวแบบน้ีกอนนะ ไมเชนน้ันผักจะไมข้ึน

นอกจากการกลาวพระนามอัลเลาะหแลว พวกเธอยังหยิบยกหลักคําสอนท่ีมีอยูในคัมภีร

อัลกุรอาน หะดิษ และอื่นๆ มาบอกกลาวแกนองๆ ระหวางทําการเกษตรดวย พวกเธอมองวา 

นอกจากจะไดเรียนรูหลักศาสนาแลวกระบวนการทําการเกษตรยังชวยเสริมสรางความรักและ

ความสามัคคีระหวางกันไดอีกดวย

“ระหวางที่กําลังปลูกผักกันอยูเราก็พูดคําสอนขึ้นมาเลย ทําไปพูดไป”

เราะหบอกวา พวกเธอไมไดเปนผูมอีทิธพิลในโรงเรยีนทีจ่ะพดูอะไรใหใครตอใครเชือ่ตาม

ได หลักศาสนาที่นํามาถายทอดเปนศรัทธาของชาวมุสลิมอยูแลว พวกเธอเพียงแคนําหลัก

คาํสอนมาย้าํ ทาํใหผูรวมโครงการรูสกึวาศาสนาเปนเรือ่งใกลตวัแลวฉุกคดิ สวนจะนาํไปปฏบิตัิ

หรือไมนั้นก็สุดแลวแต 

“สําหรับผูหญิงเราก็บอกวาหลักศาสนาของเราตองสวมเสื้อผาหลวมๆ หนาๆ ใสรัดๆ บางๆ 

ก็เปรียบเสมือนไมไดใส ถือวาเปนบาป”  เราะหยกตัวอยาง

“มีบางบางคร้ังท่ีเราพูดเขาก็ไมฟง บางคนก็เถียง แตเราก็คอยๆ บอกกลาวไปเร่ือยๆ เรียกวาทําไป

สอนไปนั่นแหละ” มะหกลาว

แตกวาจะได “หลักศาสนา” มาใชสอนระหวางการปลูกผักก็ไมใชเรื่องงาย...พวกเธอตอง

เตรียมตัวเหมือนกัน ดวยการคนควาหาขอมูลดวยตัวเอง เชน อานจากหนังสือ หรือหาจาก

เว็บไซต ซึง่บางคร้ังขอมูลทีไ่ดจากอนิเทอรเน็ตกเ็ชือ่ถือไมไดหรอือธิบายไมชดัเจน เราก็ตองนํา

มาเปรียบเทียบกับอัลกุรอานกอน ถาสวนไหนยากเกินไปก็จะถามอาจารย
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“ในสายตาผู้ใหญ่...
พวกเราเป็นเพียงแค่
เด็กที่ไม่ทนงานหนัก 
ทําอะไรไม่เคยสําเร็จ 
เลยเอาคําดูถูกมาเป็น
แรงบันดาลใจ”

“กอนนําหลักศาสนาไปสอนนองๆ จะตองให

อาจารยตรวจกอน” ดาเนนย้ํา จริงๆ แลวหลักศาสนา

ของเราสอนใหเราเผยแพรความรู ถาหากเราไมเผยแพร

เปนบาป แตถาเรารูและเผยแพรแลวคนอ่ืนไมทําตามก็

ไมเปนไร ถือวาเราไดทําแลว

ผักเติบโต...คนก็เติบโต
ดวยความที่แปลงผักของพวกเธอยึดหลักการ

ปลูกผักปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช

มูลสัตวแทนปุยเคมี ถึงแมจะไมชอบใจนัก แตพวกเธอก็

ทํางานดวยความเสียสละ

ดาเลาวา  บางครั้งพวกเธอตองไปเก็บขี้วัวกันเอง

จากในชุมชนใกลโรงเรียน...ไมชอบกต็องทาํใจ แตกส็นกุ

“เพ่ือนๆ กับนองๆ มาชวยเตรียมแปลงและชวย

กันปลูกผัก แตไมคอยมีคนมาชวยรดนํ้าและดูแลผัก 

ผักสวนหน่ึงจึงตาย เพราะชวงปดเทอมเปนชวงหนารอน... 

จาํไดวนันัน้รดน้าํ 10 บวัคนเดียว กลับบานไปเมือ่ยมาก” 

เราะหเลาอยางสนุกสนาน

ดาเลาถึงประสบการณการปลูกผักกาดขาวใหฟงวา 

ตอนแรกเอาตาขายไปคลุมบนแปลง เพ่ือรักษาความ

ชุมช้ืนในดิน พอมันงอกเปนตนกลาพวกเราดันเอา

ตาขายออก เพราะกลัววาตาขายจะทับตนกลาตาย 

กลายเปนวาพอเอาตาขายออก ผกักาดขาวโตขึน้มาเปน

ตนเล็กๆ ไมสวย เพราะอากาศชวงนั้นรอนมาก  
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สวนมะหบอกวา แมลงศตัรพูชืไมใชปญหา มแีมลง

ก็ปลอยใหมันกินบาง มันกินแคนิดเดียว แบงใหมันดวย

สงสาร สวนถ่ัวท่ีปลูกไวนั้นแกนนําและเยาวชนอาสาก็

เด็ดกินจนหมดระหวางทํางาน จนไมเหลือผลผลิตถั่วไว

ใหเชยชมเลย  

หลังฝาฟนความยากลําบาก ท้ังขุดดิน หวานกลา 

ถางหญา และรดนํ้าพรวนดิน เม่ือผักบุงเติบโตข้ึน

แกนนําทุกคนตอบอยางพรอมเพรียงกันวา “ดีใจมาก”

“เมื่อกอนปลูกผักหวังคะแนน แตคร้ังนี้ปลูกโดยที่

ไมไดหวังอะไร เลยรูสึกดีกวาทุกคร้ังที่ผานมา” ดากลาว

และแลวผักบุงชุดแรกท่ีเกิดจากฝมือของ 5 สาว 

กลุม Sullamin Ulum ไดถูกนําไป “บริจาค” ให

โรงอาหารสาํหรบัใชทาํกบัขาวเลีย้งเดก็กาํพรา เพราะ

หลักคําสอนทางศาสนาสอนใหบริจาค ใหรูจักการ

เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ 

เราะหเลาดวยรอยย้ิมวา หลังจากบริจาคผักบุง

ใหโรงอาหารแลว หากใครอยากไดผักก็มาถอนไปกิน  

แลวเหลือจากน้ันเราถึงจะนําไปขายในตลาดของหมูบาน...

วันท่ีเอาไปขายก็นําผักบุงใสในตะกราหนารถมอเตอรไซค

ไปทีละ 5 มัด หมดแลวกลับมาเอาใหม สดๆ จากแปลง  

ขายผักบุงได 300 กวาบาทก็เก็บไวเปนทุนซ้ือเมล็ดพันธุ

ปลูกตอไป

“เอาไปฝากรานคาชุมชนใหชวยขายดวย วันแรก

ยายขายไมหมด บอกยายวาเอาไปกินไดเลย แตยาย

เจาของรานบอกวาไมได ผกันีเ้ปนของนักเรยีน ยงัไงก็จะ

ชวยขายจนหมด” มะหเลาดวยสีหนาดีใจ

 

เพาะพันธุ์ผัก...เพาะพันธุ์ปัญญา
ถึงแมจะมีเพียงอาสาสมัครกลุมเล็กๆ เขามา

ลงแปลงปลูกผักชวงปดเทอม แตก็มีความสําเร็จเล็กๆ 

เกิดขึ้นระหวางทาง 

“ผักบุ้งชุดแรกที่เกิดจากฝีมือของ 5 สาวกลุ่ม Sullamin Ulum ถูกนําไป 
“บริจาค” ให้โรงอาหารสําหรับใช้ทํากับข้าวเลี้ยงเด็กกําพร้า เพราะหลักคําสอน
ทางศาสนาสอนให้บริจาค ให้รู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ”
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“รู้สึกภูมิใจที่ได้ทํา ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการปลูกผักและ
เรื่องศาสนา ตัวเราเองบางทีก็ลืมนําหลักศาสนามาปฏิบัติ 
พอทําโครงการนี้ ได้ทบทวนตัวเอง ได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น”

ดาเลาวา นองๆ ปรับตัวดีขึ้นท้ังเรื่องคําพูดและการแตงกาย นองบางคนปรับปรุง

คําพูดคําจาตอรุนพี่ จากเดิมที่เรียกชื่อเฉยๆ ก็จะเรียกพี่ หากถามวาวันน้ีเราทําโครงการ

สําเร็จไหม เราคิดวาทําสําเร็จไปแลว 80 เปอรเซ็นต แตพวกเราตั้งเปาวาจะทําใหดีขึ้น

ไปอีก ซึ่งหลังจากเปดเทอมมาก็จัดอบรมอาสาสมัครไปแลว ลงแปลงปลูกครั้งที่ 2 แลวก็

เก็บผลผลิตไปแลวดวย 

“สวนครัง้ตอไปครัง้ท่ี 3 คงปลกูผกับุงเหมอืนเดมิ เพราะเดก็ในโรงเรยีนชอบเดด็ไป

ตมกินกับมามา แลวก็จะลองปลูกพริกอีก เพราะครั้งแรกเอาเมล็ดไปเพาะแลวมันไมขึ้น 

เลยอยากลองดูวาครั้งนี้จะเปนอยางไร” เราะหบอกเลาแผนงาน

อาจกลาวไดวาสาวๆ กลุม Sullamin Ulum คอยๆ เรยีนรูและเตบิโตไปพรอมๆ 

กบัเมลด็พนัธุพชืทีพ่วกเขาบมเพาะ ผานกระบวนการคดิและการลงมอืทาํดวยตนเอง 

โดยเฉพาะเราะหที่บอกวา เมื่อกอนเธอเปนคนที่หนักไมเอาเบาไมสู แตตอนน้ี

ใครใหทําอะไรเธอทําหมด พอไดเร่ิมทําอะไรเองบางก็รูสึกดีกับตัวเอง เม่ือกอนตอนเราทํา

อะไรไมเปนแลวเห็นคนอื่นทําไดจะรูสึกทอ คิดวาทําไมเราทําไมได ทําไมคนอื่นทําได

“รูสึกภูมิใจท่ีไดทํา ไดเรียนรูทั้งเรื่องการปลูกผักและเรื่องศาสนา ตัวเราเอง

บางทีก็ลืมนําหลักศาสนามาปฏิบัติ พอมาทําโครงการตรงนี้ ไดทบทวนตัวเอง 

ไดปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นดวย ตอนนี้ถากลับบาน ก็ไดหุงขาวใหแมกินบาง” เราะห

เลาดวยรอยย้ิม
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สวนดาบอกวา หลังเขามาทําโครงการเธอรูสึกวา ตัวเองมีความอดทน

มากขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ อดทนตอความยากลําบากท่ีตองตากแดด 

ตองออกแรงปลูกผัก อดทนตอความเอาแตใจของตัวเอง รูจักเอาใจเขามา

ใสใจเรามากข้ึน จากเม่ือกอนอยากไดอะไรตองได ถาไมไดแลวบานพังแนๆ 

แตพอไดมาทํางานรวมกับเพื่อน ก็เรียนรูวาเวลาทํางานถานึกถึงแตตัวเอง 

ไมนึกถึงใจเพื่อน เพื่อนก็จะเสียความรูสึก

ดายังบอกอีกวา พอเปนกําลังใจสําคัญของเธอและชื่นชมส่ิงที่เธอทําเสมอ  

เธอรูสึกดีใจที่ไมทําใหพอผิดหวัง “พอมาแตงตัวเรียบรอยแบบนี้แลวรูสึกสบายใจ 

ถาเราแตงตัวไมเรียบรอย คนในชุมชนจะมอง แลวเขาจะดูถูกไปถึงพอแมเราดวย  

ไมไดตอวาเราโดยตรง” 

มะหบอกวา หลักการทํางานภายในทีมของพวกเธอคือไมมีการกดดัน

ซึ่งกันและกัน ถึงแมจะมีงอนกันบาง แตแคหยอกลอกันเทานั้น สุดทายเมื่อไมมี

ใครคุยดวยก็กลับมาคุยกันตอ 

“เราทํางานเหน่ือยเราก็พัก พอมีแรงเราก็ทําตอ ไมจําเปนตองบังคับตัวเอง

ใหทําใหเสร็จในวันเดียว...มาถึงตอนน้ีรูสึกภูมิใจท่ีนองๆ เชื่อฟงคําพูดของเรา 

ไมเคยคิดวาตัวเองจะเปลี่ยนไปจนเปนตัวอยางใหคนอื่นได ตอนแรกไมไดคิดวา

จะตองไปเปลี่ยนคนอื่น แคทําโครงการใหคนอื่นเขามารวมเทานั้นก็พอแลว”

ขณะทีเ่ราะหกลาวอยางมุงมัน่วา เธออยากสรางความสาํเรจ็สกัอยางในชวีติ 

จึงคิดสานตอโครงการตอไปจนกวาจะจบช้ัน ม.6 ถึงแมจะไมไดทํางานรวม

กับสงขลาฟอรั่มแลวก็ตาม  เพราะคิดไดวาสิ่งที่เธอทําจะชวยเสริมสราง

ประสบการณที่ดีใหกับเธอไดในอนาคต

จากพ้ืนที่รกรางวางเปลาในโรงเรียน กลับกลายเปนแปลงปลูกผักเพื่อ

การเรียนรูหลักคําสอนของศาสนาอยางเปนรูปธรรม จากคําสบประมาทท่ี

กลายเปน “แรงผลักดัน” ใหสาวๆ ทั้ง 5 คนมุงมั่นทําความดีตอไป  ดวยคิด

วา “ตนกลาแหงความดี” ที่พวกเธอ “บมเพาะ” ขึ้นจะเติบโตขึ้นพรอมๆ กับ

ผกัทีพ่วกเธอและเพือ่นนกัเรยีนรวมกนัปลกู  ซึง่สิง่เหลานีจ้ะเกดิขึน้ไมไดเลย

ถาพวกเธอไมเริ่มตนจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง กอนที่จะไปสูการ

เปลีย่นแปลงผูอืน่ คลายกบัวาถาผกัเติบโตงอกงามจากการดแูลเอาใจใสของ

พวกเธอมากเทาไร การเปลีย่นแปลงภายในจิตใจของพวกเธอก็เติบโตไปใน

ทางที่ดีมากขึ้นเทานั้น

“อาจกล่าวได้ว่าสาวๆ กลุ่ม Sullamin Ulum ค่อยๆ เรียนรู้และเติบโต
ไปพร้อม ๆ กับเมล็ดพันธุ์พืชที่พวกเขาบ่มเพาะ ผ่านกระบวนการคิดและ
การลงมือทําด้วยตนเอง”
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โรงเรียนทางธรรมวิทยามูลนิธิ
โครงการเรียนรู้หลักศาสนา
เพ่ือการจัดการตนเอง
กลุ่ม Sullamin Ulum  

สมาชิกประกอบดวย:
นางสาวณัฐณิชา หัดสมัด

นางสาวฮันซาลา เด็นมานิ

นางสาวจุฑามาศ มะสะ

นางสาวรอกีเยาะ เดหลํา

นางสาวมุมีนะ อักษร 

ที่ปรึกษาโครงการ:
ครูมาหามะ กูเตะ
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สวย...
จากภายใน 

“พวกเราต้องการให้ตนเองและผู้อื่นแต่งกายดีขึ้น
โดยสร้างจิตสํานึกจากหลักการศาสนา เพื่อให้แต่งกาย

ตามหลักศาสนา และเพื่อเป็นเกราะป้องกันจากปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน”

วิถีความเช่ือของอิสลามคือ วิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ที่ทุกยางกาวและ

ทุกลมหายใจลวนถูกกํากับดวย “หลักศาสนา” ไมตางจากศาสนาอ่ืนๆ และ

เชนเดียวกันที่ “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม” สงผลตอวิถีชีวิต ความเปนอยู 

และการปฏิบัติตนของศาสนิกท้ังหลาย 

แก้ปัญหาด้วย “หลักคําสอนทางศาสนา”
 เยาวชนกลุมหน่ึงในโรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ไดเฝามองปรากฏการณรอบตัวแลวพบวา นักเรียนมุสลิมะฮ
ในปจจบุนัมกีารแตงกายท่ีไมเหมาะสม และการวางตัวตอเพศตรงขามทีไ่มรกันวล

สงวนตัว  ไมถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม ลวนมีสาเหตุมาจากความเจริญทาง

เทคโนโลยีของ Social Media ที่ทําใหเกิดกระแสการเลียนแบบ จนกลายเปน

คานยิมทีผ่ดิๆ โดยเฉพาะแฟชัน่การแตงตวั และความสมัพนัธกบัเพือ่นตางเพศที่
เกินขอบเขต จนลืมหลักปฏิบัติที่ถูกตองของศาสนาอิสลาม ซึ่งถาไมเรงแกปญหา
ดังกลาวจะทําใหนักเรียนมุสลีมะฮที่ประพฤติตนไมถูกตองตามกฎของศาสนา

อสิลาม กลายเปนตนเหตุของการเกิดปญหาทางสงัคม รวมท้ังตวัของเพือ่นนกัเรียน
เองก็จะไดรับบาปดวย เนื่องจากเห็นปญหาแลวไมตักเตือนซ่ึงกันและกัน 

กลุ่ม  Muslimah Online
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ดวยฐานความเช่ือที่เขมแข็งเชนนี้ เมื่อพี่ๆ จากสงขลาฟอร่ัมเขามาประชาสัมพันธโครงการ
พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาที่ “เปดโอกาส” ใหเยาวชนทําโครงการเพื่อชุมชน ครูจึงแนะนําให
พวกเธอรวบรวมเพื่อนเพื่อทําโครงการ แมจะยังไมทราบชัดเจนวาเปนโครงการเกี่ยวกับอะไร 
แตเพราะชอบทํางานเพื่อสังคมอยูแลว ดีนะฮ แวสอเฮาะ - นะฮ จึงชวนเพื่อนสนิทอีก 4 คน
เขารวมดวย 

“ครูบอกใหคิดโครงการเอง เดิมคิดจะทําเร่ืองขยะ แตกอนเขียนโครงการ พี่บอย - 
สมศักดิ์ ชูชวยคํา และพี่มีนี - นูรอามีนี สาและ พี่เลี้ยงสงขลาฟอร่ัมมาชวนคิดชวนคุยวา
โรงเรียนของเราเปนอยางไร มีปญหาอะไร เพ่ือหา “โจทย” โครงการ เราก็บอกเร่ืองมุสลิมมะฮไป 
เพราะในสังคมโรงเรียนของเรามีปญหาเร่ืองการแตงกายไมเหมาะสมจริงๆ”

เมื่อได “โจทย” แลว สิ่งที่ทีมงานซึ่งประกอบดวย ดีนะฮ และเพื่อนอีก 4 คนคือ ฉัตรแกว 

ชอบงาม - ฟาดะ  อิสรียา มรรคาเขตต - ฮัสนา  อัญนิชา หนิมุสา - อัญ และธัญญา ภัยวงค 

- ซลัญา ตองปรึกษาหารอืกนัคอื “วธิทีาํงาน” ดวยตระหนกัถงึขอจาํกดัของกลุมคอื เรือ่งเวลา

และสถานที ่เพราะโรงเรยีนมตีารางเรยีนทีแ่นนขนดัตัง้แตเชาจรดเยน็ และมพีืน้ทีใ่นการทาํ

กิจกรรมคอนขางนอย แตมีนักเรียนจํานวนมาก 

สาวๆ กลุม Muslimah Online บอกวา พวกเธออยากทําหลายเร่ือง ท่ีจริงอยากลงพ้ืนท่ีดวย 

แตขอจาํกดัของเราคือ 1.เวลา 2.สถานท่ี จงึหารือกนัวาจะทําอยางไรดี กม็าคิดเร่ืองการเปด Page 

ชื่อ “สวยใสสไตลมุสลิมะห” เพราะใชเวลาไมเยอะมาก
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ค้นคว้าเพื่อ “ส่งต่อ” ความรู้
เมื่อความคิดลงตัว สาวๆ ทั้ง 5 ก็เริ่มแบงบทบาทหนาที่ในการทํางาน มีนะฮ

เปนหัวหนาทีมและเปนคนจัดตั้ง Page สวนฮัสนาและฟาดะชวยจัดการเร่ือง

การเงินและจดัซ้ือ ขณะท่ีซลัญาเปนเลขาของทีมเพราะลายมือสวยและชวยจัดทํา

ส่ือดวย สวนอัญทําหนาท่ีประสานงาน  โดยในการทํางานพวกเราจะมีขอตกลงกันวา 

ถาใครมีความคิดอะไรก็ใหมาเสนอกันกอน เน่ืองจากพวกเราเรียนกันคนละหอง 

เวลาวางมักไมคอยตรงกัน แตโดยสวนตัวรูจักกันอยูแลว สวนการประชุมทีมก็จะดู

ตารางเรียนของแตละคนแลวนัดกัน สวนมากใชเวลาชวงบายท่ีมีคาบวางนัดประชุม

พูดคุยเรื่องการทํางาน 
แมการเปด Page จะทําไดงายและใชเวลาไมนาน แตการจัดการเรื่องเนื้อหากลับ

ยากยิ่งกวา เพราะเนื้อหาที่นําเสนอใน Page พวกเธอตองสืบคนขอมูลจากอัลกุรอาน
เปนหลัก รวมท้ังศึกษาจากหะดิษ (คําพูดของทานนบี การกระทําของทานท่ีมีการบันทึกไว) 
พรอมตัวอยางวา ตองแตงกายอยางไรจึงจะเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปน

นักเรียนหญิง แตก็ไมลืมคิดวา หากเปด Page แลวมีแตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการ
แตงกาย  เพื่อนๆ ผูชายอาจไมสนใจ พวกเธอจึงเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องมารยาท 
การพูดจา การวางตัว การใหเกียรติซึ่งกันและกัน เพ่ือใหขอมูลความรูใน Page 

ครอบคลุมทุกเพศย่ิงขึ้น 

“หากเปิด Page แล้วมีแต่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย 
เพื่อนๆ ผู้ชายอาจไม่สนใจ พวกเธอจึงเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
มารยาท การพูดจา การวางตัว การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ข้อมูลความรู้ใน Page ครอบคลุมทุกเพศยิ่งขึ้น”
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“สถานการณของปญหาเด็กผูหญิงมุสลิมท่ีแตงกาย
ไมเรียบรอยเห็นไดทุกวัน เชน เวลามาโรงเรียนพวกเขา
อาจแตงตัวเรียบรอย แตบางคนอยูขางนอกผาคลุมก็ไมใส 
เสื้อกางเกงรัดรูปเกินไป แตที่เห็นทั่วไปคือการไมสวม
ถุงเทา ซึ่งแตกอนหนูก็ไมทราบวาตองสวม แตพอมาดู
อลักรุอานบอกวาใหเปดเฉพาะใบหนาและฝามอื ดงันัน้
ถาเราคิดตอแสดงวาเทาเราตองปด ตอนหนูมาอยูโรงเรียน
นีใ้หมๆ  ม.1 ม.2 หนกูไ็มรูอะไร พออาจารยบอกวาถงุเทา
เปนอาวะ  (สิ่งที่ตองปกปด) หนูก็สวมถุงเทา อีกปญหา
ที่สําคัญคือเร่ืองการไมสํารวมตน ผูหญิงมุสลิมบางคน

เขาไมถอืตวั เมือ่เขาไมถอืตวัผูชายกเ็ลนไดคยุได บางครัง้

ถูกตัวกัน แตะตัวกัน แรกๆ อาจแคนี้ แตตอไปอาจเลย

เถิดได” นะฮเลาถึงสถานการณการแตงกายที่ลอแหลม

สวนฮัสนาแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้วา “บางที

ไมจําเปนวาตองเปนเรื่องการสวมถุงเทา แตเราควร

แตงกายใหเรียบรอย เชน เสื้อใหใหญขึ้น ผาคลุมให

ใหญขึ้น กางเกงก็ไมรัดรูปมากเกินไป”  

เมื่อทีม...ไม่ทํางาน

ท้ังน้ีการนําเสนอเน้ือหาใน Page ทีมงานจะเฝามอง
จากปญหาหรือสถานการณที่พบเห็นจากหองเรียนและ
ในโรงเรยีนวามปีระเดน็อะไรบาง จากนัน้จงึไปคนหาหลกั
คาํสอนในอลักุรอานวา จากเรือ่งทีเ่หน็วามกีารปฏบิตัติน
ไมถูกตอง มีคําสอนอะไรบางท่ีเก่ียวของท่ีจะนํามา
ถายทอดใหสอดคลองกับสถานการณ  แตไมไดไปตอวา
กับผูปฏิบัติโดยตรง ดังน้ันการจัดหมวดหมูของเน้ือหา
จึงแบงเปนหมวดๆ เชน หมวดเครื่องแตงกาย คําพูด 

การปฏิบัติตน ฯลฯ ซึ่งการดูแลความเคล่ือนไหวของ 

Page นั้นทุกคนจะตองทําหนาที่เปน Admin รวมกันใน

ตอนแรก โดยแบงใหแตละคนดูแลคือ ฮัสนาวันจันทร 

ฟาดะวันอังคาร อัญวันพุธ ซัลญาวันพฤหัสบดี สวน

ศุกร-เสาร-อาทิตยผูรับผิดชอบคือนะฮ แตเมื่อทําไปได

ระยะหน่ึงพบวา สมาชิกคนอื่นๆ ไมคอยได Update 

เนื้อหาใน Page เทาไร คงมีแตนะฮที่ยังทําหนาท่ีเปน

ประจําสม่ําเสมอ  
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“ยอมรับวาขี้เกียจบาง ไมวางบาง แลวเรื่องศาสนา เราเองก็ไมไดมี
ความรูมาก จึงไมรูวาจะเอาเรื่องอะไรไป Post ขณะที่นะฮเปนคนที่รูเรื่อง
ศาสนามากกวาใคร ยอมรับวาเราไมไดเครงเหมือนนะฮ บางทีอยูบานก็
ไมสวมถุงเทาเหมือนกัน ยิ่งชวงหลังมาอยูหอพักยิ่งไมคอยมีเวลา จึงไมคอย
ได Post” ซัลญาสารภาพถึงขอจํากัดที่ทําหนาที่ไมได

ขณะท่ีฟาดะบอกวา ทีไ่มได Update ขอมูลในวันท่ีตนเองรับผิดชอบ เพราะ
ที่บานไมมีอินเทอรเน็ต เลยไมได Online ก็จะใชวิธีวาถามีเน้ือหาก็จะเก็บไวใน

โทรศัพทกอน แลวคอย Update ขอมูลเมื่อมาถึงโรงเรียน แตก็เปดบางไมเปดบาง 

ทําใหการ Update ของเธอทําไดไมสม่ําเสมอ

ดานอัญบอกวา สวนใหญเธอจะชวยทําขอมูลกับนะฮ คือนะฮเปนคนทํา

เน้ือหา แลวใหเราเปนคน Updete ให เพราะมชีวงหนึง่ทีค่อมพิวเตอรของนะฮเสีย 

และโทรศัพทไมรองรบัการโพสตใน Facebook จงึสงขอมลูมาใหอญัทาง Line  เพือ่

โพสตขึ้น Facebook อีกตอหนึ่ง

สวนนะฮไดบอกความในใจวา เธอรูสึกแยท่ีตองทํางานอยูคนเดียว แตเม่ือ

มานึกถึงอัลกุรอานที่บอกวา พระเจาจะอยูกับผูที่อดทน ตอนนั้นรองไหแลว

ละหมาด แลวก็ยอมรบัวา ถาเราอดทนพระเจาก็จะอยูกับเรา เราก็ทําตอไป

เรื่อยๆ แลวพอวันวิชาการเพ่ือนๆ ชวยหมดเลยนะ คนน้ีทําท่ีคั่นหนังสือ 

คนนี้ทําโปสการด คนนี้ชวยจัดบอรด คนนี้ชวยทําเข็มกลัด

ทุกๆ ปโรงเรียนจะมีการจัดงานวันวิชาการ ซึ่งถือเปนโอกาสดีที่ทีมงาน

จะไดรวมกันจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรู โดยการจัดบอรด และขายของ

ที่ระลึก เชน เข็มกลัด และโปสการด ซึ่งเนื้อหาบนของท่ีระลึกทุกช้ินพวกเราจะนํา

หลักคําสอนทางศาสนามาติดไวดวย รวมทั้งมีการตั้งบอรดกระทูเพื่อใหเพื่อนๆ 

นักเรียนไดเขียนแสดงความคิดเห็นตอสถานการณการประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม เชน ตั้งคําถามวา ฮิญาบในความคิดเห็นของคุณ

เปนแบบไหน  อิสลามสามารถเขารวมกิจกรรมวันวาเลนไทนไดหรือไม หรือรูจัก 
Page สวยใสสไตลมุสลิมะฮไหม โดยผูตอบจะไดรับท่ีคั่นหนังสือเปนส่ิงตอบแทน 

ซึ่งที่คั่นหนังสือที่พวกเราทําไวเกือบ 400 อันถูกแจกจนหมดในวันดังกลาว

“ที่คั่นหนังสือหมดแลวแตเขาก็ยังมาเขียนคําตอบอีก สวนโปสการดที่
ทําไว 100 กวาใบก็ขายไดเหลือประมาณ 20 ใบ สวนเข็มกลัดทํามา 120 อัน
ขายหมดเกลี้ยงเลย” ฮัสนาเลาถึงผลสําเร็จของงานดวยความภูมิใจ



154

สงขลา
ส่องแสง 2

“เงินที่ไดมาพวกเราเก็บไวเผื่อตอยอดทํากระเปาขาย 
เพราะเดมิทีกลุมต้ังใจอยากไปบานเดก็กาํพรามสุลมิท่ีสงขลา  
พวกเราอยากไปดูวาเขาอยูกันอยางไร เขาจะเปนแบบไหน 
เขาทําตัวแบบไหน แลวอยากไปแนะนํานองๆ วา ถึงแมจะ
ไมมพีอแมแตพระเจายงัอยูกบัเรา ขอใหมกํีาลังใจปฏบิตัติน
ใหดีเพราะพระเจาจะอยูกับเราเสมอ แตแผนงานนี้คงไมได
ทําแลว เพราะที่นั่นมีชาวโรฮิงยามาอยูดวย เขาเลยหาม
พวกเราเขาไป” นะฮเลาถึงความต้ังใจของทีมงาน

เปิดใจ...คลายทุกปมปัญหา 
เมือ่หญงิสาววยัรุนมาทาํงานดวยกนั ทมีงานยอมรบัวา 

มีทั้งงอนกัน และทะเลาะกันบอยๆ แตโชคดีที่ในกลุมมีคนที่

ทําหนาที่ประสานคืออัญ เปนคนกลางคอยไกลเกลี่ย เพราะ

สวนใหญทีโ่กรธกันคือ เรือ่งไมชวยงานกัน เมือ่เกิดบรรยากาศ

เชนนี้อัญจะชวนเพื่อนๆ ใหเปดใจคุยกัน โดยใชวิธีจับคูกรณี

มาพูดคยุกนั บางครัง้นอกจากคูกรณแีลวกข็อใหครทูีป่รกึษา

โครงการอยูดวย 

ฮัสนาซ่ึงเหมือนจะเปนคูกรณีสารภาพวา “เคยคิดอยาก

ออกจากโครงการ เพราะรูตัววาไมคอยไดชวยเพื่อนเทาไร 

ถาหนูอยูไปก็เอาเปรียบเขา แตเพื่อนๆ บอกวาไมใหออก 

ใหไปคุยกันกอน หนูเลยไมออก เพ่ือนเขาใหคูกรณีท้ังสองคน

ขอโทษกันกอน และใหแตละคนพูดวาตัวเองไมดีอยางไร 

ตรงไหน โดยที่ไมตองกลาวโทษคนอื่น ไมใชไปโทษเขา

ฝายเดียว เราก็มสีวนทีไ่มดเีหมือนกนั หนกูต็องยอมรับดวย”  
บทเรียนนี้ทําใหฮัสนาไดเรียนรูอยางมากถึงการอยูรวมกับผูอื่น 

และเกิดการปรับปรุงตัวเองจนเพ่ือนๆ ยอมรับ ซ่ึงฮัสนาก็บอกวา 
เม่ือไดพูดถึงขอเสียของตนเองและขอโทษเพ่ือนแลวทําใหเธอ

รูสึกดีขึ้นมาก 
“ดีใจท่ีไดกลับมาคืนดีกัน ตอนน้ีมีหยอกกันบาง แตก็รูใจ

กันแลว เพราะผานจุดที่ไมเขาใจกันมาแลว ไดรูแลววาเรามี

จุดบกพรองอยางไร เขามีจุดบกพรองอยางไร เราก็ไมตองไปยุง
กับตรงน้ันของเขา”
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เปลี่ยนตัวเอง...ก่อนเปลี่ยนคนอื่น
อยางไรก็ตามสมาชิกทั้งกลุมซึ่งเปนเด็กเรียนยอมรับตรงๆ วา ระยะแรก

ของการทําโครงการโดยเฉพาะชวงท่ีมีการ Workshop พัฒนาโจทยโครงการน้ัน

สงผลกระทบตอการเรียนของพวกเธอเปนอยางมาก เพราะบางครั้งพวกเธอตอง

ลาไปประชุมหรือไปเขาคายทําใหตองขาดเรียนไปบาง ฉะน้ันเม่ือกลับจึงตองมา

ตามเรื่องเรียน บางก็ถามเพ่ือน บางก็ใหเพื่อนสอน บางวิชาที่ขาดสอบก็ตองไป

ตามนัดขอสอบกับครูใหมอกีคร้ัง สวนหน่ึงเพราะโรงเรียนมีระบบการเรียนการสอน

ที่เขมงวด หลายคนเคยมีบทเรียนจากการขาดสอบ แลวไมไดตามไปขอสอบใหม

กับคุณครู ทําใหถูกครูดุและหักคะแนน แมจะถูกหักคะแนนแค 2 คะแนนเทานั้น 

แตทกุคนบอกวาเปน 2 คะแนนท่ียิง่ใหญ เพราะทําใหจดจําและไมทาํพลาดอีกเลย 

ดังนั้นการเรียนและการทํางานโครงการจึงตองวางแผนจัดสรรเวลาใหดี 

เพื่อไมใหหนักไปขางใดขางหน่ึงจนเสียอีกดาน เปนการพัฒนาทักษะในการ

จัดการชีวิต ซึ่งในวันนี้ทุกคนสามารถทําไดดีระดับหนึ่ง

สําหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการทําโครงการ นะฮบอกวา ปจจุบันมี

คนเขามาดู Page ของเราประมาณ 544 คน จากนักเรียนในโรงเรียนกวา 2,000 คน 

แตเทาที่สังเกตพบคนที่กด Like จะเปนคนนอกโรงเรียน สวนคนที่ติดตาม 

Comment จะเปนคนในโรงเรียน เชน ถาโพสตไปบางทีกม็เีพือ่นมาแสดงความเห็น

วาเห็นดวย แตก็มีบางคนเขามาดูใน Page แลวก็พยายามเปลี่ยนแปลงเรื่อง
การแตงกาย เพราะรูสึกผิด เชน รุนนองในโรงเรียนคนหน่ึงบอกวา รูสึกผิดมาก
เพราะท่ีผานมาแตงตวัไมเรยีบรอย เราก็รูสกึวาเราประสบความสําเร็จทีท่าํให

คนเกิดความรูสึกผิดและพยายามเปล่ียนแปลงตนเอง บางคนเขาก็ไมรู พอเรา
เอามาลง เขาก็ไดรู และพยายามเปลี่ยนแปลง 

ฮัสนาเลาเสริมวา เธอรูสึกภูมิใจท่ีสามารถทําใหคนอ่ืนเปล่ียนแปลงตนเองได 
แตสิง่สาํคัญคอื การเปลีย่นแปลงของตวัเอง กอนหนาน้ีบางครัง้เธอกไ็มสวมฮญิาบ 
(ผาคลุม) แตตอนนี้ตองใสตลอด และการทํางานโครงการยังทําใหเธอใจเย็นลง 

เพราะการทํางานเปนกลุมบางครั้งเราก็ตองนิ่งกอน จะไดไมทะเลาะกัน 

“เราต้องทําก่อน การที่เราทําสิ่งใหม่ๆ
ทําให้คนสนใจ เมื่อคนสนใจไถ่ถามแสดงว่า
หัวใจของเขาเปิด เราก็สามารถที่จะบอกเขา
ได้ว่าหลักคําสอนเป็นอย่างไร”
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“เม่ือกอนเปนคนใจรอน ถาส่ิงไหนท่ีไมชอบก็จะวาไปเลย จะไดไมทําอีก 
แตหลังๆ ตองดูกอนวา คนๆ นั้นเขามีลักษณะนิสัยเปนอยางไร ถาเขาเปน
คนเรียบรอยนุมนวลก็จะเขาไปคุยกับเขาดีๆ แตถาเปนคนหาวๆ เหมือนกัน
บางทีก็จะบอกเขาตรงๆ”

สวนนะฮบอกวา โครงการน้ีทําใหเธอไดเรียนรูอัลกุรอานและหลักคําสอน

อยางลึกซึ้งมากขึ้น  เพราะบางเร่ืองเปนสิ่งที่ไมเคยรูมากอน เมื่อไดเรียนรูก็

จะนํามาปรับปรุงตนเอง 

“การท่ีเรายึดม่ันในพระเจาเกิดจากการท่ีเราคนควาหาความรู เพราะส่ิงท่ี

พอแมปฏิบัติมาใชวาจะถูกตองทุกอยาง ถาเราไมคนควาใครจะคนควา เราเปน

นักเรียนใชอินเทอรเน็ตเปน ใชโทรศัพทเปน ก็ศึกษาเอาจากการอานหนังสือ 

อานอัลกุรอาน ซูเราะห แลวเราก็หาหนังสือแปลเพื่อที่จะไดเขาใจ ซึ่งแตละคนก็

ตองอานอัลกุรอานทุกคืนอยูแลว ถาไมเขาใจก็ตองหาความรูเพิ่ม ถามผูรู หรือครู

ทีจ่บศาสนาโดยตรง ซึง่โชคดีทีใ่นโรงเรียนมีครสูอนศาสนาเยอะ และชองทางหน่ึง

คอื การดูรายการโทรทัศนจากดาวเทียมท่ีมชีองรายการของศาสนาอิสลาม 4 ชอง  

มีชองหนึ่งที่มีการแปล อธิบายคําสอน จากประโยคเดียวอธิบายท่ีมาที่ไปได

ยาวเปนชั่วโมง สวนการปฏิบัตินั้นถามีเวลานั่งเลน Facebook วันละหลายๆ ครั้ง 

แคเขาเฝาพระเจา 5 เวลาเองทําไมจะทําไมได” นะฮกลาว

อยางไรกต็ามนะหไดบอกเทคนคิในการทํางานเผยแพรคาํสอนวา “เราตอง

ทํากอน การที่เราทําสิ่งใหมๆ ทําใหคนสนใจ เมื่อคนสนใจไถถามแสดงวาหัวใจ

ของเขาเปด เราก็สามารถที่จะบอกเขาไดวาหลักคําสอนเปนอยางไร” 

นะฮสะทอนความรูสึกใหฟงวา ตั้งแตทํางานโครงการนี้เธอรองไหบอยมาก 

เสียใจและผิดหวังบอยมาก แตก็มีความสุขบอยมากเชนกัน วันนี้เธอและเพื่อน

ในกลุมเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอยาง จากเมื่อกอนที่พูดไมรักษานํ้าใจใครก็

เร่ิมลดลง  สวนเพือ่นๆ ทีไ่มเคยละหมาด ไมคมุฮญิาบกเ็ปลีย่นไป “ทกุคร้ังท่ีใจออน
และผิดหวัง หนูจะคิดถึงพระเจา หนูรองไหออนวอนตอพระเจา พระเจาก็ชวยหนู 
เพื่อนในกลุมเขาก็กอดหนู ทําใหหนูมีกําลังใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและผูอื่น

ตอไป” 
นอกจากน้ีการทําโครงการยังทําใหเธอไดเรียนรูชีวิตคน ชอบอานหนังสือ

มากขึน้ เพราะตองหาขอมูลอยูตลอดเวลา  ทาํใหเธอกลายเปนคนทีช่อบอาน
หนงัสอืไปโดยปริยาย และท่ีสาํคญัคอืทาํใหเธอรูจกัแยกแยะเร่ืองสวนตัวและ
เรื่องงานสวนรวมไดมากขึ้น

“รู้สึกภูมิใจที่สามารถทําให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตนเองได้ แต่สิ่งสําคัญคือ
การเปลี่ยนแปลงของตัวเอง...การทํางานโครงการทําให้เธอใจเย็นลง
เพราะการทํางานเป็นกลุ่มบางครั้งเราก็ต้องนิ่งก่อน จะได้ไม่ทะเลาะกัน”
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สําหรับซัลญาแลวบอกวา เมื่อกอนเวลาอยูบาน 

ถาไมมีใครบังคับก็จะไมคอยละหมาด โดยเฉพาะ

ละหมาดชวงหัวรุงที่มักพลาดดวยความขี้เกียจ ไมสวม

ถุงเทา ผาคลุมก็สั้นๆ หรือการออกไปเที่ยวซื้อของกับ

เพื่อนๆ ยามค่ําคืน เมื่อทําโครงการก็คิดไดวา หากมา

อยูหอ พฤตกิรรมท่ีไมทาํหรือทาํไมดทีัง้หลายจะควบคุม

ไดงายขึ้น จึงยอมมาอยูหอ เพราะที่หอพักของโรงเรียน

มีกฎระเบียบที่เครงครัดทั้งเร่ืองการแตงกาย การสวม

ถุงเทา และการละหมาดครบทั้ง 5 เวลา สวนเร่ืองจิตใจ

ก็ทําใหไมใจรอน 

“เรามีโรคประจําตัว อานจากหนังสือเขาบอกวา 

เปนขอทดสอบของพระเจา ถาเรายดึมัน่ศรัทธาละหมาด

ครบจะทาํใหพระเจาอยูกบัเรา ทาํใหเราหายจากโรคหอบ

ที่เปนอยู ซึ่งระยะหลังก็รูสึกวา มันบรรเทาที่จิตใจ ทําให

จิตใจสงบ ไมคิดมาก”

ดานอญักบัฟาดะเลาวา  ความเปล่ียนแปลงท่ีเหน็

ไดชัดเจนท่ีสุดคือเร่ืองการละหมาดครบท้ัง 5 เวลา จากเดิม

ทีล่ะหมาดบางไมละหมาดบาง เพราะขีเ้กยีจ และเปลีย่น
เรื่องการแตงกายท่ีเรียบรอย เหมาะสมมากข้ึน 

“การไดละหมาดครบ 5 เวลา ทําใหภาวะจิตใจ
เราสบายข้ึน หรือเวลาเราไมสบายใจ เราก็ไปอาบนํ้า 

การละหมาดทําใหเราสบายใจขึ้น เหมือนเราอยูกับ
พระเจา” อันยืนยันถึงความศรัทธาในวิถีปฏบิัติ

“ตรงๆ เลยนะ หนูรูสึกวาเปล่ียนไปมาก เม่ือกอน

จะพูดตรงกวานี้ พอเรากลับมาดูสิ่งที่ทานศาสดา
บอกวาการท่ีเราจะสอนคนอ่ืน เราตองมีมารยาทใน
การตักเตือน ไมใชพดูตรงๆ บางทีในสถานการณนัน้

เขายังรับไมได เพราะเขายังใจรอนอยู ตองรอใหเขา

ใจเย็นกอนแลวคอยไปพูดกับเขา เม่ือกอนเห็นใคร

ทําผิดหนูจะชี้เลยทันที สมมุติอยูไกลกัน  7 – 8 เมตร 

เห็นวาเขาทําไมดี  ตะโกนกองอาคารเลยทันที เรียกวา

ประจานเพื่อนตรงๆ เลย ทําใหเพื่อนรูสึกไมดีกับเรา 

รูสึกไมดีกับสิ่งที่เราเอาไปให เราก็มาคิดทบทวนวา 

ในเมื่อเราจะเอาสิ่งดีๆ ไปใหเขาทําไมจะพูดดีๆ กับ

เพ่ือนไมไดเหรอ เรียกไดวาวิธีคิดดี แตวิธีการใชไมดี 

ซึ่งมันไมควรจะเปนแบบน้ัน” นะฮเลาเสริมถึงการ

เปลี่ยนแปลงของตนเอง

เมือ่ไดเรยีนรูผานการทาํงาน ทาํใหทมีงานท้ังหมด

รูสึกวาพวกเธอมีความคิดเปนผูใหญมากขึ้น มีความ

สงบสขุในจติใจ จงึตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติวัเพือ่เปนแบบอยาง

แกผูอื่น ดวยการเปลี่ยนที่ตนเองกอน แตไมพยายามไป

กดดันใหคนอ่ืนเปล่ียน  ยกเวนเพ่ือนๆ รอบตัวท่ีสนทิกัน 

เพราะรูวาเพื่อนมีนิสัยอยางไร ตองเขาหาอยางไร ตอง

พดูกบัเขาอยางไร เขาถึงจะรับได เพราะท่ีผานมาก็พสิจูน
ไดชดัเจนจากการทีเ่พือ่นในโครงการเปลีย่นแปลงตนเอง
ทั้งเรื่องละหมาด เรื่องสวมถุงเทา 

ณ วันนี้ทีมงานประเมินการทํางานภายใต
โครงการท่ีดําเนินอยูวายังไมบรรลุวัตถุประสงคใน

เชิงสาธารณะ เพราะนักเรียนสวนหน่ึงอาจรับรูหลัก
คําสอนทางศาสนามากข้ึน แตยังไมไดนําไปปฏิบัติ

หรือเปลี่ยนแปลงตนเอง แตในเชิงปจเจกแลวทุกคน

ยอมรับวา บรรลุเปาหมายในตนเอง ท่ีสามารถเรียนรู 
และปรับเปลี่ยนตนเองใหดีขึ้น

“เมื่อได้เรียนรู้ผ่านการทํางาน ทําให้ทีมงาน
รู้สึกว่าพวกเธอมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 
มีความสงบสุขในจิตใจ จึงตั้งใจที่จะปฏิบัติตัว
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ด้วยการเปลี่ยน
ที่ตนเองก่อน แต่ไม่พยายามไปกดดันให้
คนอื่นเปลี่ยน”
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โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
โครงการสวยใสสไตล์มุสลีมะฮ์
กลุ่ม Muslimah Online

สมาชิกประกอบดวย:
นางสาวดีนะฮ แวสอเฮาะ

นางสาวอัญนิชา หนิมุสา

นางสาวอิสรียา มรรคาเขตต

นางสาวฉัตรแกว ชอบงาม

นางสาวธัญญา ภัยวงศ

ที่ปรึกษาโครงการ:
นางสาวนฤมล  เบ็ญหมัด
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สร้างฝัน…
ปันยิ้ม

“ทีแรกคิดว่าพัฒนาชุมชนคือทําให้ชุมชนเจริญยิ่งขึ้น
แต่พอได้มาทําโครงการพัฒนาชุมชนตรงนี้ 

เข้าใจเลยว่าความเจริญไม่ใช่การพัฒนา
แต่ความเจริญจะเกิดได้ต้องพัฒนาคนก่อน”
มนุษยทุกคนลวนมีความฝน แลวถาวันหนึ่งเสนทางการสรางฝนของ

ใครบางคนสามารถแบงปนรอยย้ิมใหคนท่ีดอยโอกาสกวา ฝนน้ันคงเปนฝนดี

ที่มีคุณคามากกวาถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง สวนรอยยิ้มนั้นคงเปนรอยยิ้ม

ที่แยมออกมาจากกนบึ้งของหัวใจ

พัฒนาทักษะชีวิต...ปลูกจิตสํานึก
โครงการ SMILE by CD เริ่มตนจากความตองการสํารวจจํานวนประชากร

ในวิชาประชากรศึกษา โปรแกรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิริวรรณ มาแซ - มีน หน่ึงใน 5 สาวแกนนํากลุม
บอกวา เนื้อหาการทํากิจกรรมครั้งแรกอาจารยมอบหมายใหนักศึกษาลงพื้นที่
สาํรวจประชากรเด็ก ผูใหญ และผูสงูอายุเพือ่จัดทําเปนสถิต ิโดยใหนกัศกึษาแตละ
กลุมจับสลากเลือกพื้นที่กันเอง 

มีนเลาวา กลุมเราจับสลากไดชุมชนบอนวัวเกา (เทศบาลนครสงขลา) ซ่ึงเปน
ชุมชนหาเชากินคํ่า เด็กๆ ใชเวลาวางสวนใหญไปกับการดูโทรทัศน เด็กจํานวนมาก

มัว่สมุยาเสพตดิทัง้เปนผูเสพและผูขาย นีค่อืสภาพปญหาของชมุชน “บอนววัเกา” 
ชุมชนแออัดท่ีซอนตัวอยูใจกลางเมืองสงขลา ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน กลุม CD.Share 5 คน ไดลงพื้นท่ีศึกษา

กลุ่ม CD.Share
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ชมุชนและใชเปน “โจทย” ในการทาํโครงการ SMILE by CD กบัสงขลาฟอรัม่ โดยมแีนวคดิ
คือ “สรางสรรคกิจกรรม” เพื่อพัฒนา “ทักษะชีวิต” และ “ปลูกฝงจิตสํานึก” ที่ดีใหกับ
เด็กๆ ในชุมชน

“ลงพ้ืนท่ีวันแรกเห็นชาวบานเลนการพนันหลายกลุมมาก สวนเด็กก็ปนจักรยาน
ผานไปผานมามองเห็นผูใหญเลนการพนัน  เด็กบางคนน่ังดูหนังสอืแลวก็ระบายสีอยูขางๆ 
วงพนัน ตอนนั้นคิดในใจวา ชุมชนนี้เขาอยูกันแบบนี้ไดอยางไร” มีนเลาถึงบรรยากาศ
การลงพ้ืนที่ครั้งแรก

มีนเลาตอวา หลังกลับจากการลงพ้ืนที่วันแรก พวกเรากลับมาน่ังคุยกันดวย
ความกลัววา ถาพวกเรากลับเขาไปในชุมชนอีกคร้ัง จะมีคนมาดักทํารายเราหรือไม   

ขณะที่ สาฟหนะ สีหมะ – หนะ เสริมวา “ชุมชนบอนวัวเกา”  มีลักษณะเปน

ตรอกเล็กๆ คนไมรูเสนทางเดินเขาไปหาทางออกไมเจอแนๆ การพนันและยาเสพติด

ทํากันอยางเปดเผยมากในชุมชนนี้

ดวยเหตุผลท่ีตองเผชิญหนากับสถานการณซึ่งไมเคยพบเจอมากอน นองๆ กลุม 

CD.Share ตัดสินใจเดินเขาหา อาจารยกัลปยาภัสร อภิโชติเดชากุล อาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อเลาสถานการณทั้งหมดใหฟง โดยหวังวาอาจารยจะปลอบใจและเห็นใจ 

แตผิดคาดมาก...

“สูหรือเปลาละ ถาไมสูก็เปลี่ยนชุมชนได”  มีนบอกเลาถึงคําพูดของอาจารยใน

วันนั้น 
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“หลังจากไดยินอาจารยพูดแบบนั้น พวกเรากลับ
มาแซวกนัเองวา อะไรแคนีท้าํไมไดหรอื ไหนบอกวาเรยีน
เอกพัฒนาชุมชนมาไง” หนะเลาตอถึงเหตุการณวันนั้น 
กอนท่ีพวกเธอตัดสินใจเดินเขาชุมชนบอนวัวเกาอีกคร้ัง 
เพื่อไปศึกษาวาประชากรในชุมชนนี้เปนอยางไรกันแน 
ดวยขอตกลงท่ีวา “ใสชุดนักศึกษาไปแลวกัน เผ่ือ
ชาวบานจะเอ็นดู!!!” 

คําพูดเพื่อน “เรียกพลัง” กลุ่ม
กลับคืนมา

เมื่อคิดใสชุดนักศึกษาเปน “เกราะกําบัง” แตผล

กลับไมเปนอยางที่คิด แถมยังโดนหนักกวาเดิมอีก!!!

“ชาวบานปดประตูใส ปง!!! ไมเปนไรๆ ตอนน้ัน

คิดปลอบใจตัวเองวา เขาอาจจะไปธุระ พอเดินผาน

ตอไปอีกหนอยก็เจอชาวบานเทนํ้าผงซักฟอกใสเราเลย 

 โครม!!  ผลคือรองเทาเปยกคะ” มีนเลาแบบขําๆ  

จากส่ิงที่พบเจอดวยตนเองและจากคําบอกเลา
ของประธานชุมชนทําใหนองกลุม CD.Share เขาใจ
สถานการณภายในชุมชนบอนวัวเกามากขึ้น 

“ประธานชุมชนบอกวา ชุมชนนี้มีงบประมาณ
เขามาเยอะ แตคนในชุมชนไมใหความรวมมือในการ
ทําโครงการมาตั้งแตไหนแตไรแลว เขาบอกวาทําไป
ทําไม ทําไปก็อดตายอยูดี” อาริสา สุขสุภาพ - แนน 
กลาวเสริม 

เมื่อได “ขอมูล” ทั้งจากประธานชุมชนและที่
ประสบดวยตัวเอง พวกเธอกลับไปบอกอาจารยวา 

คนในชุมชนไมเอาอะไรสักอยาง โครงการอะไรก็ไมเอา 

ใหทําอะไรก็ไมทํา แลวจะใหพวกเธอทําอยางไร 

ตอนนัน้รูสกึ “ตนั” ไปหมด ไมรูจะไปทางไหนอยางไร

เหมอืนกนั โชคดทีีอ่าจารยใหพวกเราลองกลับไปคดิ

ดูวาในชุมชนมีปญหาอะไร แลวเราจะทํากิจกรรม

อะไรกับคนในชุมชนไดบาง เด็ก ผูใหญ หรือคนแก 

กลุมใดกลุมหนึ่งก็ได
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มีนเลาตอวา จากประสบการณลงพ้ืนที่ทําใหพวกเธอกลาๆ กลัวๆ ที่จะ

เขาไปคุยกับผูใหญหรือผูสูงอายุในชุมชน บอกตรงๆ เลยวาพวกเรากลัวมาก เคยคิด

วาผูใหญกับผูสูงอายุคุยงาย แตพอเขาไปพูดคุยจริงๆ รูเลยวาเขาไมใหความ

รวมมือกับเราแนๆ เคยเขาไปสอบถามขอมูลผูใหญคนหน่ึงในชุมชนเก่ียวกับเด็ก 

เขาบอกวา “ที่นี่ไมมีเด็ก...มีแตเด็กคนนี้เพิ่งออกจากคุกมา...เอาไหม” 

สถานการณตอนนั้นในใจเธอกลาวโทษทั้งอาจารยและคนในชุมชนที่มีสวน

ทําใหเธอตองมาเผชิญปญหาแบบนี้ 

แตคําพูดของหนะกลับ “เรียกพลัง” ของสมาชิก CD.Share กลับมา

อีกครั้ง 

“เราเขาไปทําเพราะเราหวังดี ใหมันรูไปวาถาเราเขาไปแลวเราจะตาย...”  

หนะกลาว 

ไม่รู้จะดีใจ...หรือเสียใจดี
เมือ่ “พลงัใจ” คนืกลบั “ความคดิ” กเ็ร่ิมบรรเจดิ พวกเธอนาํ “หลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเปน “หลักคิด” กอนทํามาใชในการทํางาน ดวยการ

พินิจไตรตรองถึงศักยภาพของตนเองในการแกไขปญหาชุมชน พวกเธอคิดวา

ปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีใหญเกนิไป จงึเลอืกทีจ่ะทาํงานในลักษณะของ
การสรางเกราะปองกันใหกับเด็กๆ ในชุมชน มากกวาการมุงไปท่ีการแกปญหา

ทางตรง ซึ่งมีความเส่ียงและเกินความสามารถของพวกเธอ 
“สอนหนังสือเด็กเล็กดีไหม” ไอเดียถูกจุดข้ึนจาก แกมกาญจน ปานหมอน - 

แกม 
เมือ่การทาํกจิกรรมกบัผูใหญและผูสงูอายใุนชมุชนบอนววัเกาเปนไปไดยาก 

เดก็จงึเปนเปาหมายที ่CD.Share สนใจและคาดวานาจะมคีวามเปนไปไดมากทีส่ดุ

ดวยเหตนุีพ้วกเธอตกลงใจฮดึสูอกีครัง้ดวยแนวคดิ “ตดิอาวธุใหเด็กเลก็ในชมุชน
บอนวัวเกา” โดยหวังใหนองๆ มีเกราะปองกันตนเองตอสภาพแวดลอมที่ไมดี
ในชุมชน

“พวกเธอนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็น “หลักคิด” ก่อนทํา
มาใช้ในการทํางาน  ด้วยการพินิจไตร่ตรองถึงศักยภาพของตนเองในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน... คิดว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินไป  จึงเลือกที่จะทํางาน
ในลักษณะของการสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็กๆ ในชุมชน มากกว่าการมุ่งไปสู่
การแก้ปัญหาทางตรง ซึ่งมีความเสี่ยงและเกินความสามารถของพวกเธอ”
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สําหรับกิจกรรมท่ีนองๆ กลุม CD.Share คิดขึ้น
แบงออกเปน 3 สวนคือ 1.กิจกรรมเสริมสรางทักษะ
ชีวิตผานกระบวนการทางศิลปะ โดยใหนองวาดภาพ 
ระบายสีน้ํา และพับกระดาษ ซึ่งในขณะที่เด็กๆ กําลัง
เพลิดเพลินกับกิจกรรมศิลปะน้ัน พี่ๆ ก็จะพูดคุย
สอดแทรกขอคิดเก่ียวกับทักษะชีวิตใหนองๆ ฟง เชน 
หากเกิดการแยงสีกันพ่ีก็จะสอนเรื่องการแบงปน หาก
นองๆ รบีเรงพบักระดาษ พี่ๆ  กจ็ะสอนใหทาํสมาธ ิฯลฯ  
2.กิจกรรมเสริมทักษะความรูทางวิชาการ โดยสอน
การบานใหกับนอง ซึ่งเด็กๆ ในชุมชนมักหอบการบาน

มาน่ังทํากับพี่ๆ ที่ศูนยเด็กเล็ก นอกจากน้ีพี่ก็จะคอย

สอนเทคนิคการคิดเลขเร็ว การอานใหจํางาย เปนตน  

และ 3.กิจกรรมปลูกจิตสํานึกที่ดี โดยใชกระบวนการ

ทางศาสนาชวยขัดเกลาจิตใจและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

ในการดําเนินชีวิต เชน พานองไปทําบุญและฟงธรรมท่ีวัด 

“สาเหตุที่เราเลือก 3 กิจกรรมนี้มาสอนนองๆ 
เพราะพวกเราดูศักยภาพของตนเองวาพอมีความรูดาน
ศิลปะและดานวิชาการอยูบางจึงคิดวานาจะนํามาใช
สอนนองได  สวนกจิกรรมปลกูจติสาํนึกท่ีดเีพราะเราเหน็
วาชุมชนแหงนี้เปนชุมชนพุทธ นาจะนําหลักศาสนามา
ชวยกลอมเกลาจิตใจนองๆ ได”

เมื่อไดแนวทางการทํางาน สาวๆ ทั้ง 5 คน
จึงลงพ้ืนที่ชุมชนจัดประชุมทําความเขาใจ พรอมกับ
นําเสนอโครงการตอคณะกรรมชุมชน ผลคือคณะ
กรรมการชุมชนเห็นดวยและสนับสนุนใหใชพื้นที่

ศนูยพฒันาเดก็เลก็ของชมุชนทีถ่กูทิง้รางเปนพ้ืนทีจ่ดั

กิจกรรม ดวยพลังของนักศึกษาภายใตการประสานงาน

ของกลุม CD.Share ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กกลับมา

ใชประโยชนไดอีกครั้ง  

“คณะกรรมการชุมชนสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน
ที่ถูกทิ้งร้างเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ด้วยพลังของนักศึกษาภายใต้การประสานงาน
ของกลุ่ม CD.Share ทําให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง”
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“เราไมอยากเผชิญหนากับชาวบาน เลยเขาไปคุยกับคณะกรรมการชุมชน

โดยตรงเกีย่วกบัโครงการสอนหนังสือใหเดก็เลก็สปัดาหละครัง้ในวันเสาร” อาริสา 

สุขสุภาพ - แนน กลาว

หลังไดไฟเขียวจากคณะกรรมการชุมชน สาวๆ ทั้ง 5 เริ่มประชาสัมพันธ

โครงการ ดวยการลงพืน้ที ่“เคาะประตบูาน” พดูคยุโนมนาว ชีแ้จง ทาํความเขาใจ

กับ พอ แม ผูปกครอง เพื่อใหเด็กๆ ในชุมชนมารวมกิจกรรมทุกๆ บายวันเสาร

ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557 จากการประชาสัมพันธแบบ

ถึงลูกถึงคนทําใหเสารแรกของการทํากิจกรรมมีเด็กเขารวมกิจกรรมเปนจํานวน

มาก

“วันแรกเรานัดบายโมงคร่ึง แตมีนองๆ มารอต้ังแต 11 โมง พวกเราดีใจมาก” 

แนนกลาว

แนนบอกอีกวา เธอและเพ่ือนๆ ไดเรยีนรูปญหาภายในชุมชนแหงนีผ้าน
พฤติกรรมและคําบอกเลาของนองๆ ครั้งหน่ึงขณะท่ีแนนกําลังเลานิทานเร่ือง

แมตาบอดใหเดก็ๆ ฟง เพือ่สอดแทรกขอคิดเรือ่งความรกัและความกตญัตูอแม 

นองสวนใหญซาบซ้ึงกับเร่ืองราว แตนองคนหน่ึงกลับระเบิดความอัดอ้ันออกมา

วา “นองไมรกัแม นองเกลยีดแม... นองอยูกบัยาย นองรกัยาย...@#@?!>?@!?” 
วันนี้ทําใหเธอรูวาที่ผานมานองพยายามแสดงออกมาตลอดวาตัวเองเขมแข็ง 
แตจรงิๆ แลวนองไมไดเขมแข็งเลย นองตองการความรกั ความอบอุนจากแมมาก

มีนเลาวา เธอไมรูวาควรจะรูสึกดีใจหรือเสียใจดีท่ีแนวคิดการสอนหนังสือ
ใหเดก็เล็กในชุมชนไดรบัการสนับสนุน ทัง้ทีใ่นความเปนจริงไมไดเปนเพราะ
ผูใหญเล็งเห็นวาโครงการกอใหเกิดประโยชนกับเด็กๆ แตเนื่องจากผูใหญ
ไมมีเวลาดูแล และไมมีความรูเพียงพอท่ีจะสอนบุตรหลาน บางครอบครัว

หาเชากินค่ํา บางครอบครัวใชเวลาหมดไปกับการเลนการพนัน 
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“วันหนึ่งมีคนอุมเด็กทารกมาตามหานองคนหนึ่งที่ศูนยฯ เพื่อเอานองอายุ 
9 เดือนมาใหนองคนนี้เลี้ยง ซึ่งพอสอบถามนองก็บอกวาแมไมเคยอยูบาน แมไป
เลนโดมิโนอยูอีกซอยหนึ่ง ปกติจะมีนาชวยเลี้ยงนอง แตวันน้ีนาไมอยู ใหมีนพา
นองไปหาแม มนีว่ิงพาเดก็ทารกไปหาแมของเขา พอเจอหนา แมเขาตะคอกใสมนี
วาพานองมาทําไม ใหเอาไปใหคนขายโรตีชวยเลี้ยง พอมีนเดินไปเจอคนขายโรตี 
ปรากฏวาคนขายโรตีตาบอด” มีนเลาเสียงสั่นตอไปวา “มีนคิดไมออกจริงๆ วา
จะชวยเหลือครอบครัวนองอยางไร เขาใจเลยวาทําไมนองจึงชอบถามพวกเราวา
จะกลับมาอีกหรือเปลา จะมาอีกเมื่อไร นองมารอพวกเราที่ศูนยฯ เปนคนแรก
แลวกลับคนสุดทายตลอด” 

แกมเสริมวา เรารับรูและเขาใจเลยวานองๆ มีความเปนอยูที่แยขนาดไหน 

นองคนหน่ึงเปนโรคปากแหวงเพดานโหว พูดไมคอยรูเร่ือง เพ่ือนก็รังเกียจ บางคน

แตงตัวมอซอ น้ํามูกไหล ไมชอบอาบน้ํา ไมมีพอแมดูแล พอมาเห็นสภาพแบบน้ี 

เราตองดูแลนองๆ ใหดีที่สุด  

“ตองบอกเลยวานองดื้อและซนมาก หลายครั้งพวกเราเหนื่อยและทอ 

แตเพราะเราอยูกับนอง เลยเขาใจวาท่ีเขามีพฤติกรรมแบบน้ีเพราะเขาโหยหา

ความรัก”

ใช้ “หลักจิตวิทยา” เข้าช่วย
เมื่อเขาใจวาเด็กในชุมชนมาจากครอบครัวที่มีปญหา ฟตรีญา บิลลาแซ - 

ฟต บอกวา พวกเธอตองใช “หลักจิตวิทยา” ทํางานกับนอง เพราะนองบางคน

กาวราวมาก ไมพอใจอะไรถึงข้ันลงไมลงมือชกตอยกัน พวกเราจึงหากิจกรรมท่ี

ชวยกลอมเกลาจิตใจนอง ฝกใหนองมีสมาธิและสามารถเรียนรูการใชชีวิต

ไปดวย เชน เวลาสอนระบายสีน้ํา จะบอกใหนองลงสีออนกอน แลวคอยลง

สีเขม ไมใชนึกอยากจะละเลงตรงไหนก็ทํา ตองสอนใหนองรูจักคิด แตไมไป

จํากัดขอบเขตจินตนาการ

แนนเลาตอวา พวกเราหลายคนมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
มีประสบการณรวมกันเม่ือคร้ังคนไทยจากท่ัวประเทศพับนกเปนตัวแทนความรัก

สงมาใหเรา เราเลยสอนใหนองพับนก เพราะอยากใหนองจดจอกับสิ่งที่ทํา 

แลวพยายามสอดแทรกเร่ืองราวความรัก ความหวงใยผูอื่นลงไปดวย มีอยู

วนัหนึง่จําไดตดิตาวา มนีองคนหนึง่เอานกมายืน่ให แตทีป่กเลก็ๆ ของตวันก
นองเขียนคําวา “รักคุณครู” เต็มไปหมด เห็นแลวตื้นตันใจมาก

นอกจากการทํากิจกรรมในศูนยฯ แลว CD.Share ยังเชื่อมั่นวา “ศาสนา” 

จะเปนเครือ่งยึดเหน่ียวจิตใจและมีสวนชวยกลอมเกลาจิตใจมนุษย เนือ่งจาก
นองๆ ในชุมชนเปนชาวไทยพุทธ กอนปดโครงการพวกเขาจึงต้ังใจพานองๆ 
เขาวัดทําบุญ 
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“ถึงมีนเปนมุสลิม แตมีนเช่ือวาทุกศาสนาสอนใหเราเปนคนดี” มีน 
อธิบาย

 “พอไปตดิตอวดัแรก เขาไมยอมรบันองจากชมุชนนี ้ตอนนัน้พวกเราเสยีใจ
มาก เสียใจท่ีคนภายนอกมองนองในแงลบ” ฟตกลาวตอวา หลังจากน้ันพวกเรา
ก็กลับมาพูดคุยเพื่อหาทางแกปญหารวมกัน ตอนแรกคิดวาจะสอนกันเอง แต
เนื่องจากแกนนําสวนใหญเปนมุสลิมจะสอนใหลึกซึ้งก็คงทําไมได   

มีนบอกตอวา ณ เวลาน้ัน เธอคิดอยางเดียววาตองพานองไปใหได ถาทํา
ไมไดก็เหมือนกับเราไปหลอกนอง เราตองพยายามใหถึงที่สุดกอน สุดทายติดตอ
วัดแหงหนึ่งได แลวกลับมาเลาเร่ืองที่เกิดขึ้นใหนองฟงตามความจริง มีการพูดคุย
สรางขอตกลงกับนองๆ วา หากออกไปนอกชุมชนตองไมดื้อไมซน

“อธิบายนองตรงๆ เลยวา สิ่งที่นองทําคนภายนอกมองแบบนี้แลวนะ 

อยาทําอีก ไมอยางนั้นจะอยูในสังคมไมได ที่พวกพ่ีทําใหเปนเพราะพวกพ่ี

รักนอง พี่เหนื่อยแตพี่ก็ทําเพื่อนอง นองทําเพื่อพ่ีไดไหม” 

“ไดครับ/ไดคะครู” เปนเสียงที่นองตอบอยางพรอมเพรียงกัน

อยางไรก็ตามแมจะมี “ขอตกลง” รวมกันแลวก็ตาม แตสาวๆ ท้ัง 5 ก็ยัง

สรางสีสันของกิจกรรมน้ีดวยการใหเด็กท่ีเกเรมาชวยดูแลเพ่ือนระหวางเดินทาง 

เชน แม็กที่เม่ือกอนนํ้าก็ไมอาบ ดื้อ ไมฟงพี่ กาวราว ชอบใชความรุนแรง 

แตวนัทีไ่ปวดั แมก็อาบน้าํทาแปง พดูจาไพเราะมาก แมก็ไมตะคอกขมขูเพือ่น 

แตเขาดูแลเพื่อนแบบเอาใจใส เขาภูมิใจที่พี่ไวใจเขา 
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“เมื่อไปถึงวัดเรารูทันทีวานองๆ ไมคอยไดมาวัด 
พวกเราเลยใหเขาถวายสังฆทาน ฟงพระเทศน กรวดน้ํา 
นองๆ ดตูืน่เตนมาก พอพระพรมนํ้ามนต นองๆ กว็ิง่กรู

เขาไปหาพระ เพราะอยากโดนนํ้ามนต ผิดกับภาพที่เรา

จินตนาการไววาเด็กคงซุกซนไมฟงพระ แตนองกลับดู

เรียบรอย มีระเบียบวินัย พระสั่งใหทําอะไรนองก็จะ

ทําตาม นาเอ็นดูเปนที่สุด เราสัมผัสไดถึงความอบอุน 

ความออนโยนของนองได” 

มีนบอกวา เธอดีใจมากที่สุดทาย CD.Share และ 

นองๆ ชุมชนบอนวัวเกาสามารถผานเรื่องราวตางๆ มา

ไดดวยดี

พวกเราทุกคนในกลุมมีความฝนอยากเปนครู
อยูแลว พอไดยินนองๆ เรียกเราวา “ครู” จึงรูสึก

มคีวามสขุ ถงึแมไมไดเปนครสูอนในโรงเรยีน แคเปน

ครูของเด็กในชุมชนนี้ก็พอใจแลว 

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
นอกจากบทเรียนและประสบการณที่มีคาจาก

ชมุชน โครงการ SMILE by CD ยงัทาํใหพวกเธอมีโอกาส

ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน

มีนบอกวา ที่ผานมาพวกเธอพบเจอปญหา
อุปสรรคมากมาย เชน ชวงปดเทอมนองๆ ที่มา
ทํากิจกรรมจะถูกพอแมสงไปอยูตางจังหวัดกับปูยา

ตายาย เพราะพอแมไมมีเวลาดูแล หรือผูปกครอง

ไมสามารถมารวมกจิกรรมได รวมถงึบคุลกินสิยัของ
เด็กๆ ในชุมชนที่บางสวนเปนเด็กสมาธิสั้น กาวราว 

และไมใสใจกับความสะอาดของตนเอง ทั้งปญหา
เพ่ือนรวมทีมท่ีบางคร้ังความคิดเห็นไมตรงกัน ควบคุม
อารมณไมไดเวลาเจอนองท่ีด้ือๆ หรืออุปสรรคจากการ

ประสานงาน ฯลฯ แตการท่ีพวกเธอไดอยูกับปญหา

และเรียนรูไปกับสถานการณจรงิทีเ่กดิขึน้  กอใหเกดิ 

“คณุคา” ทัง้ตอแกนนาํและนองๆ ในชมุชน พีก่บันอง

ตางก็ไดรอยยิ้มและประสบการณที่มีคามาก

“รอยย้ิมคือความสุขที่เราไดทําอะไรใหกับนองๆ 

สวนนองก็มีความสุขกับส่ิงท่ีเขาไมเคยไดรับ สวน

ประสบการณสําหรับนองๆ คือการที่เขาตองอยูรวมกับ

เพื่อนๆ  ที่สําคัญคือการท่ีนองๆ ไดออกมาจากหนาจอ

โทรทัศน ออกจากโลกเสมือนจริงมาอยูกับความจริง 

มาสนุก มาเรียนรูกับพี่ มาเขาวัดขัดเกลาจิตใจ สําหรับ
พ่ีๆ คือการท่ีตองอยูรวมกับนอง อยูรวมกับคนท่ีแตกตาง  
เรากับนองมาจากพ้ืนฐานสังคมท่ีไมเหมือนกัน จึงตอง
เรียนรูและปรับตัวเพื่ออยูรวมกัน เราตองคิดและ

ตัดสินใจแกไขปญหาที่ถาโถมเขามา คิดสรางสรรค

กจิกรรมทีจ่ะสรางประโยชนใหกบันองๆ มนัยากทีจ่ะ
บอกวาโครงการที่ทําบรรลุเปาหมายหรือไม แตวันนี้

พวกเรายังตองกลับไปหานองๆ เรายังไมท้ิงเขา เราจะ
ตอยอดกิจกรรมใหนองๆ ในชุมชนไดทําอะไรเพื่อ
คนอื่นบาง ไมใชเปนฝายที่รอรับอยางเดียว”  

“เรากับน้องมาจากพื้นฐานสังคมที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องเรียนรู้และปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกัน เราต้องคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหา... คิดสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับน้อง ๆ มันยากที่จะบอกว่าโครงการที่ทําบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  แต่วันนี้...เรายังไม่ทิ้งเขา เราจะต่อยอดให้น้อง ๆ ได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง
ไม่ใช่รอรับอย่างเดียว”
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“จิตสํานึกไม่สามารถทําให้
เกิดขึ้นหรือใส่ไปในหัวใจของใคร
ให้มี ณ เดี๋ยวนั้น แต่จิตสํานึกที่ดี
สามารถก่อเกิดได้จาก
แรงบันดาลใจในตัวเอง”
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ขณะท่ีหนะสะทอนการเปล่ียนของตนเองวา 
เมื่อกอนบอกเพ่ือนวามีอะไรใหชวยก็บอกนะ แลวก็ไป 
พอเรากลบัมาทาํงาน เพือ่นทาํเสร็จหมดแลว รูวาตวัเอง
เถลไถล ไมมีความรับผิดชอบ เลยรูสึกผิด บทเรียน
ครั้งนี้สอนใหเธอเปนคนที่รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา

“การสอนหนังสือที่ศูนยฯ ชวยใหเปนคนกลาคิด 
กลาพดู กลาตดัสนิใจ และมคีวามมัน่ใจมากขึน้” ฟตบอก

สวนแนนบอกวา การเขามารับผิดชอบโครงการ
ทําใหเธอกลาแสดงความคิดเห็น เวลาทํางานเธอจึง

มักจะเปนคนสะทอนวา ตรงนี้ไมใชนะ ประเด็นมัน

อยูตรงนี้ จริงๆ แลวเรานาจะทําแบบนี้หรือเปลา

ขณะที่มีนกลาวถึงแกมอยางชื่นชมวา แกมไมได

เรียนหองเดียวกับพวกเรา แกมมีโครงการท่ีตองคิดและ

ทํากับกลุมของแกม พอเขาเห็นเราลําบากเขาก็มาชวย 

เวลาเราเห็นเขาลําบากเราก็ชวยเขา สําหรับโครงการนี้

พวกเราถือวาแกมเปนที่ปรึกษากลุมอีกคนหน่ึง ถึงแม

ไมไดมีบทบาทมากนักในการลงพื้นที่ แตที่ผานมาแกม

ก็เติมเต็มในสิ่งที่พวกเราขาด

“ทํางานรวมกันอยาทําเดนคนเดียว อยาเอา

ความคดิตวัเองเปนใหญ ตองรบัฟงความคดิเหน็ของ

ผูอื่นดวย” 

มีนยังบอกอีกวา การจะเปนพลเมืองท่ีมีจิตสํานึก

ดีนั้นไมใชเรื่องยาก แคคดิ แครูสึก แคอยากทําอะไร

เพื่อสวนรวม เริ่มจากตัวเรา เพื่อนท่ีคิด รูสึกและ

อยากทําอะไรเหมือนกับเรา จิตสํานึกไมสามารถทําให

เกิดขึ้นหรือใสไปในหัวใจของใครใหมี ณ เด๋ียวนั้น 
แตจิตสํานึกที่ดีสามารถกอเกิดไดจากแรงบันดาลใจ
ในตวัเอง 

บทเรียน...จากชุมชน
จากจุดเร่ิมตน CD.Share เขามาดวยความรูสกึ

กลวัอันตรายจากชมุชน แตตอนนีม้นีบอกวา สิง่ทีเ่ธอ
กลวัทีส่ดุคอื กลวันองๆ จะกลบัไปเปนเหมอืนเดมิอีก 

โดยเฉพาะชวงปดเทอมที่ CD.Share ไมไดเขามาทํา
โครงการ

“บอกไดเลยวาพวกเราไมทิง้นองแนนอน อยาก

เห็นนองเขมแข็งกอน อยากใหพวกเขามีเกราะคุมกัน

ตวัเองมากกวานี ้พวกเราเขาไปปรกึษาอาจารยอยาก

ใหรุนนองรหัส 60 มารบัชวงตอหลังจากกลุมพวกเรา

จบออกไป อาจารยบอกวาทุกโครงการเปนโครงการ

ระยะยาว เราพัฒนาคน ไมไดไปเลนเกมท่ีเสร็จแลว

ก็จบไป ไดยินอาจารยพูดแบบนี้ พวกเราสบายใจไป

แลวครึ่งหนึ่งวาโครงการจะมีคนสานตอ” มีนเลาตอ
ดวยความดีใจวา ลาสุดเขาไปในชุมชน เจอผูปกครอง

บอกวานองเรียนดขีึน้ ขยนัอานหนงัสือมากข้ึน ความ

ประพฤติดีขึ้น เลยคิดตอยอดโครงการตอไปวาจะ

เพิ่มเติมกิจกรรมพานองไปเก็บขยะนอกชุมชน เพื่อ

สรางจิตสํานึกสาธารณะใหนองๆ 

“การได้อยู่กับปัญหาและเรียนรู้กับ
สถานการณ์จริง ก่อให้เกิด “คุณค่า”
ทั้งต่อแกนนําและน้อง ๆ ในชุมชน
พี่กับน้องต่างก็ได้รอยยิ้มและ
ประสบการณ์ที่มีค่า”
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“ถาไมมนีองพวกเราคงเขาไมถงึชมุชน กวาผูใหญสกัคนในชุมชนจะเขา

มาพดูคุยกบัเรา ยอมเลาเรือ่งราวตางๆ ใหเราฟงไมใชเรือ่งงายเลย ถาเปรยีบ

เปนทางขึ้นบันได อีก 2 กาว พวกเราจะเขาบานเขาไดแลว วัดจากเม่ือกอน

ผูปกครองมาดูเราทํากิจกรรมกับนองๆ แลวก็ไป ตอมาเริ่มเอาน้ําเปลามา

ใหดื่ม จากนํ้าเปลาเปลี่ยนมาเปนเจเลไลทบาง ขนมเคกบาง ยังไมถึงขนาด

กับชวนกินขาวที่บาน แตรูสึกไดวาเขาเริ่มรักเราแลว” มีนเลาอยางภาคภูมิใจ 

“ทีแรกมาเรียนพัฒนาชุมชน คิดวาพัฒนาชุมชนคือทําใหชุมชนเจริญ

ยิ่งขึ้น แตพอไดมาทําโครงการพัฒนาชุมชนตรงน้ี เขาใจท่ีอาจารยบอกใน

ทนัทเีลยวา ความเจรญิไมใชการพัฒนา ความเจริญจะเกิดไดตองพฒันาคน” 

มีนกลาวเนนถึงสิ่งสําคัญที่เธอไดเรียนรู

สวนฟตเธอไดเขาใจแลววาการเรียนรูจากประสบการณเปนอยางไร 

โครงการที่ทํา เรื่องจริงที่เจอ เอามาตอบขอสอบไดเลย เพราะขอสอบที่

อาจารยออกไมใชแคทฤษฎีในหนังสือ มันคือสิ่งที่เราเรียนรูจากการทํางาน

จริง จากประสบการณของเรา

“ทุกอยางอยูที่ใจ ถาไมมีใจก็ทําไมได นักพัฒนาชุมชนตองพัฒนา

ตัวเองกอนไปพัฒนาผูอื่น” หนะกลาว

ในวนัทีต่องลงพืน้ทีช่มุชนบอนววัเกา เพือ่สาํรวจจาํนวนประชากร ไมมี

ใครคาดคิดวาแผนการสํารวจจํานวนประชากรจะ “สานตอ” เปนโครงการ
พฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน จนสามารถสรางฝนของผูใหและปนยิม้

ใหผูรับไดในวันนี้
และท่ีสําคัญโครงการน้ีไดกลายเปน “บทเรียนสําคัญ” ที่ทําใหวาที่

นักพัฒนาชุมชนเหลานี้รูจัก เขาใจ และเขาถึงชุมชน รูวิธีการแกไขปญหาได

เปนอยางดี ถือเปน “กระบวนการเรียนรู” ชุมชนแบบรูลึก รูจริง ที่พวกเขา
สามารถนาํไปใชเปน “เครือ่งมอื” ในการเปนนกัพฒันาชมุชนตอไปในอนาคต

“ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถ้าไม่มีใจก็ทําไม่ได้ นักพัฒนาชุมชน
ต้องพัฒนาตัวเองก่อนไปพัฒนาผู้อื่น”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ SMILE by CD 
กลุ่ม CD. Share

สมาชิกประกอบดวย:
นางสาวศิริวรรณ มาแซ   

นางสาวอาริสา สุขสุภาพ

นางสาวสาฟหนะ สีหมะ   

นางสาวฟตรีญา บิลลาแซ

นางสาวแกมกาญจน ปานหมอน 

ที่ปรึกษาโครงการ:
อาจารยกัลปยาภัสร อภิโชติเดชาสกุล



174

สงขลา
ส่องแสง 2



175

สงขลา
ส่องแสง 2

“เหมือนสงขลามีเขาอยู่กลาง มีของดี ๆ มากล้น
หากว่าไม่สนใจไยดี อีกทีอาจจะมืดมน

ผ่านอะไรกันมา เพื่อส่องแสงตน
บอกสงขลาให้ส่องแสงอีกหน”
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พลังมิตรภาพ
จากภาพเล่าเรื่อง

เมืองสงขลา

“เราซึมซับการเป็นผู้ให้โดยไม่รู้ตัว เติบโตจากเด็กคนหนึ่ง
ที่ไม่ได้สนใจอะไร กลายเป็นคนที่ตั้งใจทําสิ่งดีๆ

ตอบแทนสังคม มีกําลังใจที่จะให้บ้านเกิดสวยงามน่าอยู่ 
และจะส่งต่อความรักที่มีต่อบ้านเมืองให้รุ่นต่อ ๆ ไป”

ผลจากการนําเสนอภาพถายวิถีชีวิตความเปนอยู สภาพแวดลอม 

บรรยากาศของเมืองเกาบริเวณปาสน ชายหาด และวิถีชุมชนเกา เชน เกาเสง 

ในปแรก “กระตุน” ใหผูคนที่เขามาชมเกิดความรูสึก “คิดถึงบานที่สงขลา”  

ขณะเดียวกันก็เปนผลงานที่มีสวน “ปลุกเรา” ใหถนนนครใน ถนนนครนอก 

และถนนนางงาม ถูกรบัรูโดยผูคน และคืนความมีชวีติชวีาสูพืน้ทีแ่หงนีไ้ดเปน

อยางดี 

เมือ่รุนพีป่ทูางไวคอนขางด ีรุนถดัมาจงึตองทํางานอยางเขมขน โดยเฉพาะ

การ “สานตอ” กิจกรรมเพ่ือนําเสนอเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของเมืองสงขลา

เพื่อกระตุกกระตุนใหคนที่อยูไกลออกไปไดรับรูเรื่องราวเชนเดียวกับคนท่ีอาศัย

อยูในเมือง เพราะ “สงขลา” ไมไดมีเฉพาะนครนอก นครใน และถนนนางงาม 

แตยังมีเร่ืองราวตางๆ มากมายรอใหพวกเขาคนหา...

กลุ่มชมรมต้นคิด
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“พาคิด พาทํา” กระบวนการเรียนรู้จากรุ่นพี่
ใชคิดวาจะ “สานตอ” ก็สามารถทําไดทันที! 

เพราะการจะกาวเขามาเปนผูรับไมตอจากพี่ๆ นั้น นองๆ แตละคนตองผาน

การ “บมเพาะ” จากการเปนสมาชิกของชมรมตนคิด และตองผานการคัดตัว

จากกระบวนการคาย กอนที่จะติดสอยหอยตามเรียนรูกับพี่ๆ รุน 1  โดย ปญชาน  

ทองเจือเพชร - มายด ใหเหตุผลวา เพราะรุนแรกผานการขับเคี่ยวอยางเขมขน 

ดังนั้นกระบวนการสรางรุนนองก็ตองไมแตกตางกัน 

ดังนั้นการสอนงานจากรุนพี่สูรุนนองคือ การทําใหดู พาไปดวย ใหชวย

ทํา ตลอดการทําโครงการภาพเลาเรื่องเมืองสงขลาในปที่ 1 นองๆ ทั้ง 4 คนได

รวมสังเกตการณการลงพ้ืนทีส่มัภาษณ และการถายภาพของพ่ีๆ มาโดยตลอด 

รวมท้ังมีบทบาทเปนตัวชวยในการจัดคายประจําปของชมรม การอยูดวยกัน

ตลอดเวลาทําใหนองๆ ซึมซับรับรูถึงกระบวนการและวิธีการทํางาน 

เม่ือตองรับไมตอในโครงการภาพเลาเร่ืองในปท่ี 2 นองๆ เลาวา พวกเขามีการ

แบงบทบาทหนาท่ีตามความถนัด โดยฟาอิศ จินเดหวา - ฟาอิศ รับหนาท่ีถายภาพ

และเปนหวัหนาในโครงการนี้ ขณะที่ธีรภัทร สุวรรณโณ - เบส ถนัดเรื่องการ

แตงภาพ สวนกุลสินี บํารุงศักด์ิ - อ๊ิฟ ดูแลการเงิน และ ปรีดิยุช วณิชชานนท - จิว 

ทําหนาที่เลขาและดูแลแผนงาน  

ฟาอิศบอกวา การเปนเลขาเปนงานท่ีสําคัญมาก เพราะตองควบคุมการทํางาน

ของหัวหนาโครงการดวยเชนกัน แมจะแบงบทบาทหนาท่ีการทํางานกันชัดเจน แตนองๆ 

ทกุคนยนืยันวาการทาํงานของพวกเขายงัอยูภายใตการชวยประคบัประคองของ

รุนพี่ป 1 อยางปรัชญา เหล็กหมาด - พี่ตนตาล ธนกฤต โสเจยยะ - พี่จอม  

ปญชาน ทองเจือเพชร - พี่มายด พิมพชนก พงษกาญจน - พี่มุก และ ณภัทร 

รอดดํา - พี่จิ๋ว

“การสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องคือ การทําให้ดู พาไปด้วย ให้ช่วยทํา 
ตลอดการทําโครงการในปีที่ 1 น้อง ๆ ทั้ง 4 คนได้ร่วมสังเกตการณ์
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ และการถ่ายภาพของพี่ ๆ โดยตลอด รวมทั้ง
มีบทบาทเป็นตัวช่วยในการจัดค่ายประจําปีของชมรม  ทําให้น้อง ๆ 
ซึมซับรับรู้ถึงกระบวนการในการทํางาน”
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สานต่อแนวคิดเดิม...
เพิ่มเติมลูกเล่น

สวน “แนวคิด” ในการนําเสนอภาพถายเมือง

สงขลายังคงยึดหลักของพี่ๆ คือ การถายภาพเพื่อ

ถายทอดความเปนเมืองสงขลาสูสาธารณชน  แตขยาย

พ้ืนท่ีใหกวางออกไปถึงเมืองเกาท่ีอําเภอสิงหนคร 

ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการกอรางสรางเมืองสงขลา 

นอกจากนี้ยังเพิ่มเทคนิคการเลาเรื่อง โดยใชลูกเลน

คอื ตุกตาเปนส่ือแทนตัวนกัทองเท่ียวท่ีไปในสถานท่ี

ตางๆ 

“ไอเดียเรื่องตุกตามาจากการที่เราไดเห็น Page  

Big Bangkok ที่เขาใชตุกตาถายภาพในสถานที่ตางๆ 

แลวมีการแตงสีภาพใหดูนวลสบายตา เพื่อดึงดูดความ

สนใจ คนที่เห็นก็จะรูสึกวาสวย เห็นสถานที่แลวอยากรู

วาสถานที่นั้นอยูตรงไหน จากที่ลง Page ไป คนก็จะ

สนใจวาสถานท่ีนี้อยูที่ไหน อยากไป เพราะเขาจะเห็น

ฉากดานหลังท่ีเปนสถานท่ีมากกวา ตุกตาเปนเพียง 

Foreground ที่ดึงความสนใจใหภาพดูสนุกขึ้น” อิ๊ฟเลา

ถึงความเปนมาของเทคนิคการถายภาพที่เพิ่มขึ้น

การเลาเร่ืองท่ีขยายขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีกวางข้ึน 

ทําใหทีมงานตอง “ออกแบบเนื้อหา” ที่จะนําเสนอ

ใหมคีวาม “เชือ่มโยง” กนั ระหวางเมืองเกาในอําเภอ

สิงหนครท่ีเรียกกันวาฝงหัวเขาแดง กับเมืองเกาสงขลา

ท่ีเรียกกันวาฝงบอยาง การ “สืบคน” ทางประวัติศาสตร

จงึเปนวิธหีนึง่ทีจ่ะทาํใหเขาใจเรือ่งราวและเช่ือมโยง

พ้ืนท่ีได และการคนขอมูลจากเอกสาร หนังสือ 

ภาพถาย ทาํใหเกิดแนวคิดทีจ่ะนําภาพเกามาเลาเร่ือง

เชือ่มโยงสูภาพปจจบุนัของสถานทีส่าํคญัตางๆ ของ

พื้นที่ทั้งสองฝง 

“พวกเราคิดวาจะเลาประวัติเมืองสงขลาต้ังแตฝง

เขาหวัแดงไลลงมา เรากไ็ปคนหารปูเกาๆ เชน รปูสลุตาน 

รูปแหลมสน ใชภาพเกาในการเลาประวัติศาสตร พอมา

แถวบอยางจะหารูปเกาๆ ไดมากกวาฝงโนน คุณครูที่

โรงเรยีนมคีลังภาพของสงขลาเรากไ็ปยมืมา แลวชวยกัน

หาประวัติเมืองสงขลา นํามาสรุปสั้นๆ ใหเขาใจงาย 

เอามาลง Page และมีการถายภาพปจจุบันมา Post 

เปรียบเทียบดวย” 
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การคนหาภาพเกามาเลาเรื่องทําใหคนพบวา สถานที่ตางๆ มีความ

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เชน หอนาิกาซ่ึงมีเอกลักษณ หรือวงเวียน

น้ําพุบริเวณหนาธนาคารทหารไทยซ่ึงเปนสิ่งที่สวยงาม พอมาถึงในปจจุบัน

สถานท่ีเหลาน้ีกลับถูกมองวาเปนปญหา จึงถูกทุบทิ้งไป ทีมงานจึงจับเอา

เรื่องราว “การเปล่ียนแปลง” ดังกลาวมาเปน “ประเด็น” ในการทบทวน

ความทรงจํากับผูคนในเมืองสงขลา

“เราลงไปสัมภาษณคนแถวน้ันดวยวาเม่ือวงเวียนนํ้าพุถูกทุบท้ิงไปแลวเขา

รูสกึอยางไร ซึง่บางคนกเ็สยีดาย หรอืหอนากิาทีม่เีอกลกัษณมาก บางคนเขายงั

มีความผูกพัน แตเมื่อมันหายไปเขายังรูสึกเสียดาย” อิ๊ฟเลาถึงความรูสึกของผูคน

ทีย่งัคงมคีวามทรงจาํรวมกบัสถานทีต่างๆ ซึง่เมือ่พบกบัเหตกุารณเชนนี ้ทมีงาน

เริ่ม “ตั้งคําถาม” เรื่องการอนุรักษเมืองเกาสงขลา

ฟาอิศเลาตอวา เมือ่ไดสบืคนขอมลูกย็ิง่พบวา มสีถานทีส่าํคญัๆ หลายแหง

ถูกลืม เชน ที่ฝงหัวเขาแดงมีเจดียองคขาวองคดําที่กอสรางไวบนเขา ซึ่งทีมงานได

พากันไปเดินสํารวจและพบวา เปนพื้นที่ที่มีชัยภูมิที่ดี อากาศเย็นสบาย สามารถ

มองเห็นเมืองสงขลาในมุมกวางกวาเขาตังกวนเสียอีก แตจากสภาพท่ีทีมงาน

พบเห็นคือ สถานที่แหงนั้นกลายเปนที่รกราง เต็มไปดวยตนไม ตนหญารกทึบ

สถานที่ที่ไปเห็น “กระตุน” ความสนใจใหทีมงานกลับมาสืบคนเรื่องราว

ของเจดียทั้ง 2 องค ซึ่งมีประวัติการกอสรางหลังยุคพระนเรศวรท่ีเมืองสงขลา

ประกาศตัวเปนเอกเทศไมขึ้นตอใคร จึงสรางปอมปน และสรางเจดียไวบนเขา 

เปนสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองเคารพศรัทธา แตเมื่อเวลาลวงเลย เกิดการยายเมืองสู

ฝงบอยาง ซึ่งมีพื้นที่กวางและมีแหลงน้ําจืดที่สมบูรณกวา ความสําคัญของเจดีย

แหงนี้จึงคอยๆ ลดนอยถอยลง

“เราจะยึดความเห็น
ของเรา ก็ดูเหมือน
เผด็จการเกินไป
แล้วเหตุผลของ
เพ่ือนก็ดีด้วย
จึงเริ่มต้นกันใหม่ 
มานั่งคุยกันใหม่”
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หลังสืบคนขอมูล ทีมงานไดนําเร่ืองราวของสถานท่ีท่ีไดสืบคนมาเผยแพร

ใน Page  โดยพยายามสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลหลายๆ แหงแลวนํามา

เปรียบเทียบกัน ท้ังจากหนังสือ ปากคําของผูคนในพ้ืนท่ี และคัดกรองเอาเน้ือหา

ในสวนท่ีตรงกันจากแหลงขอมูลตางๆ มาสรุปยอนําไปบรรยายประกอบ

ภาพถาย โดยทีมงานยอมรับวา บางครั้งก็มีผูสนใจที่มีความรูหรือขอมูล

มากกวา เขามาใหขอเสนอแนะ ทวงตงิถงึความถกูตองของขอมลู ซึง่ทมีงาน

ถือวาเปนการชวยกันตรวจสอบเติมเต็มใหเนื้อหาใน Page มีความสมบูรณ

มากย่ิงขึ้น และพรอมท่ีจะแกไข โดยมองวาการท่ีมีคนสนใจทักทวงเปน

ตัวสะทอนความสนใจตอเรื่องราวของเมืองสงขลาท่ีถูกเผยแพรออกไปดวย 

“ดูจากจํานวนยอดเขาชม Facebook ภาพเลาเรื่องเมืองสงขลา ตอนแรก 

1,800 View ตอนนี้มีคนเขามาชมมากกวา 3,000 View แลว และยังมีคนเขามา

กด Like และ Comment เยอะขึ้น ภาพที่คนกด Like เยอะคือ 200 กวา และ

ประเด็นที่ Comment กันเยอะๆ คือ ภาพหอนาิกา” อิ๊ฟเลาถึงความสนใจของ

สาธารณชนตอ Page ภาพเลาเรื่องเมืองสงขลา  

“เรียนรู้” เพื่อ “ต่อยอด” การทํางาน
นอกจากภาพถายแลว ในปนี้ทีมงานเริ่มขยับสู “การเรียนรู” เกี่ยวกับ

การทําสารคดี โดยมีจุดเริ่มตนจากพี่ตนตาลและฟาอิศไดไปเขาคาย Young 

Film ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

จึงเกิดแนวคิดที่จะเผยแพรเรื่องราวของเมืองสงขลาผานสารคดีที่สัมภาษณ

บุคคลตางวัย ตางอาชีพ ตางสถานะ เพ่ือบอกเลาเร่ืองราวของเมืองหลากหลาย

แงมุม โดยท้ังคูเริ่มเขียนบทเพื่อถายทําสารคดีรวมกันในคาย Young Film 

และเมื่อกลับมาจึงมาประชุมนําเสนอไอเดียกับเพื่อนๆ ดวยความมั่นใจ

“แตก็ไมผานครับ! ทุกคนจะมีคําถามวา ทําไม ทําไม ทําไม” ฟาอิศเลา

ถึงปฏิกิริยาของเพื่อนๆ ในกลุมเมื่อเห็นบทสารคดี

ตนตาลหน่ึงในผูเขยีนบทเลาเสริมวา “พอเพือ่นไมเหน็ดวยมากๆ ถาเราจะ

ยดึความเห็นของเราก็ดเูหมือนเผด็จการเกินไป แลวเหตุผลของเพ่ือนก็ดดีวย 

จึงเริ่มตนกันใหม มานั่งคุยกัน หาวิดีโอตัวอยางมาดู แลวปรับบทของเรา 

ปรบักนัอยู 3 – 4 รอบ เอาบทเดิมมาปรับใหมตัง้แตฉากแรก ปรบัทลีะฉาก ทีเ่ลือก

ปรับทีบ่ทกอน เพราะถาเราเขยีนบทแลวไปถาย การปรับจะงายกวามาก หากฉาก

ที่โอเคแลวเราไมปรับ แลวเวลาไปถายก็เจาะเปนฉากๆ ไปเลย แตใชเวลาปรับ

นานมาก พ่ีท่ีคาย Young Film  เคยบอกวา นับหน่ึงน้ันนับยาก แตนับสองนับสาม

มันจะงายกวา พวกเราก็นับหน่ึงกันอยูนั่นแหละ นับกันหลายอาทิตย นับกันเปน

เดือนเลย”
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หลังจากพยายามปรับบทดวยกัน ทามกลาง

ความกดดัน เพราะเวลาเร่ิมกระชั้นเขามาทุกที เพื่อนๆ 

จากท่ีอื่นๆ ที่ไปคาย Young Film พรอมกันเริ่มสงบทที่

เขยีนใหพี่ๆ  ในคาย และเร่ิมถายทาํแลว เมือ่เห็นเพือ่นๆ 

Post ความคืบหนาของงานสารคดี ฟาอิศกับตนตาล

ถึงกับกดดันอยางมาก เพราะงานอ่ืนๆ ก็เร่ิมทยอยเขามา

ใหรับผิดชอบเพ่ิมอีก

“พี่ที่ Young Film เขาบอกวา ทีมนี้สงชามาก

เปนเดือน เพราะพี่เขากําหนด 7 วันสงบท อีก 7 วันสง 

Storyboard” ฟาอิศบอกเลาถึงความลาชา

แตการทํางานอยางเขมขนก็ใหผลตอบแทนท่ี

นาชื่นใจ เพราะบทท่ีสงไปใหพี่ๆ ตรวจนั้นผานฉลุย 

พวกเขาจึงเร่ิมถายทําตามบทท่ีสงไปทันที และจาก

การถายทําน่ีเองท่ีทําใหพวกเขาได “เรียนรู” หัวใจของ

คนทําหนัง ที่ตองอดทนรอ ตองตัดใจท้ิง การเลือก

หวัใจของประเดน็ทีต่องการสือ่สาร มกุเลาวาพวกเขา

ถงึขัน้ตองมานอนท่ีโรงเรยีนกนัเลยทเีดยีว เพราะตอง

ถายฉากพระอาทิตยข้ึนตอนเชา ซ่ึงเปนฉากท่ีสวยงาม

มาก แตจะปรากฏในสารคดีเพียงแค 3 วินาทีเทานั้น

เอง...

เพื่อน...ไม่เคยทิ้งกัน
ความกลมเกลยีวทีป่รากฏในความสมัพนัธของ

พี่กับนอง เพ่ือนกับเพื่อน เปนความสัมพันธที่สราง

มาจากฐานของการที่ไดคลุกคลีตีโมง ทํางานดวยกัน 

เหนื่อยดวยกัน สนุกดวยกัน จนรูนิสัย รูจิตรูใจกันดี 

ดงันัน้การอยูรวมกันของทีมงานจึงรูถงึจังหวะอารมณ

ของเพ่ือนวา ยามใครข้ึนแลวจะตองลงให ยามใครทอ

จะตองกอบกูอยางไร ยามใครเลนจะปรามอยางไร 

“เราทํางานมาด้วยกัน เหนื่อยด้วยกัน สนุกด้วยกัน จนรู้นิสัยรู้จิตรู้ใจกันดี 
ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของทีมงานจึงรู้ถึงจังหวะอารมณ์ของเพื่อนว่า ยามใครขึ้น 
แล้วจะต้องลงให้ ยามใครท้อจะต้องกอบกู้อย่างไร ยามใครเล่นจะปรามอย่างไร 
ยามใครช้าจะกดดันด้วยวิธีการใด ซึ่งทุกคนไม่ได้จริงจังกับอารมณ์ของเพื่อน
จนเก็บมาคิดเคือง”
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ยามใครชาจะกดดันดวยวธิกีารใด ซึง่ทกุคนไมไดจรงิจงักบัอาการทางอารมณ

ของเพือ่นจนเกบ็มาคดิเคอืง ตวัอยางเชน ทีเ่หน็พองกันวาฟาอศิจะเปนคนที่

อารมณออนไหวที่สุด สามารถโมโหไดบอยๆ สวนจิวเปนคนท่ีจริงจังที่สุด 

นานๆ โกรธทีแตรุนแรงมาก ขณะที่เบสชางขี้เลน ทุกคนทํางานเครงเครียด

แตเบสยงัเลน ซึง่เจาตวับอกวา “เพราะไมอยากใหเพือ่นเครยีดกนัจนเกนิไป”

จิวเองก็รูตัววา “เวลาโมโห ถารูก็จะพยายามเงียบ เหมือนบางทีเรายัง

โกรธเขาอยู ยังไมอยากคุย ถายิ่งเขามาคุยเรายิ่งโมโห อยากใหตางฝายตาง

อยูเงียบๆ ใหอารมณโอเคกอนแลวคอยมาคุยกัน”

สวนฟาอิศก็สารภาพวา “เห็นเพื่อนเปนแบบนี้ เราก็โกรธ แตพอทํางาน

ดวยกันมันก็ดีกันเอง แตตองไมคุยกันสักพัก” 

ท้ังน้ีทุกคนยอมรับวา ในการทํางานก็ตองยอมรับกัน รับฟงความคิดเห็น 

งานเปนงาน เลนเปนเลน แตบางทีเหมือนกันที่งานมันเครียดมาก แลวมีคน

เลนข้ึนมา ท้ังทีมก็จะหยุดงานไปเลนกอน หรือไมก็จะมีคนชวนพักไปหาของกิน

อรอยๆ กนิกนักอน เพราะถาเครยีดเกินไปก็จะคดิอะไรไมออกเลย แตถาเลน

กนัเพลนินานไปหนอย มายดกจ็ะเปนคนทีค่อยเตอืนอยางเขมๆ วา “พกัเยอะ

แลวกลับมาทํางานกันไหม”

บรรยากาศการทํางานจึงสนุก แตกตางไปจากการทํางานคายของโรงเรียน 

เพราะงานคายทํางานกับเพื่อนรุนใกลๆ กัน ซึ่งจะหนักไปในทางเหนื่อยกาย 

แตการทําโครงการน้ีเราตองทํางานกับผูใหญ จึงหนักไปในเร่ืองการใชความคิด 

ที่ตองคิดเยอะๆ คิดใหรอบคอบ ตองมีการวางแผนงานใหชัดเจน และตอง

พยายามทาํตามแผนทีว่างไวใหได แตถาผดิแผนหรอืพลาดไปทุกคนรบัรูและ

เขาใจกันดีวา “ไมเปนไร เอาใหม” มายดเลา

ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคใหญในการทํางานโครงการในสายตาของทีมงานคือ “เวลา” 

เนือ่งดวยทกุคนตองเรยีนในเวลาปกตแิละเรยีนพเิศษ แลวยงัตองทํางานทัง้ในสวน

ของชมรมตนคดิซึง่เปนชมรมในโรงเรยีน และงานในโครงการภาพเลาเรือ่งฯ ทาํให

การจัดสรรเวลาทําไดยาก แตดวยความสนุกของเน้ืองาน ทําใหทุกคนยังเทใจให

กับการทํางานโครงการ และพยายามใชชองทางการส่ือสารผานโทรศัพทและ 

Social Media ตางๆ เปนตัวชวยในการติดตามงาน 

“ดวยเวลาท่ีมอียูจาํกดั และทีผ่านมาพวกเราก็ทาํหลายอยางมาก ทัง้สืบคน

ประวัติศาสตรเมืองสงขลา Post รูปลง Page จัดนิทรรศการท่ีหอประชุมของ

โรงเรียน จัดคาย แลวเราก็เพิ่มงานในสวนของสารคดี รวมทั้งกิจกรรมที่เขาไปมี

สวนรวมกับงานแลเลแลหาดของทีม Beach for Life ทําใหแผนงานที่วางไว

บางสวนยังไมไดทํา เชน การปลูกตนไม การทําถังขยะ แตไดนําความคิดเห็นท่ีได
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จากการจัดคายไปนําเสนอใหกับประธานชุมชนเมืองเกา เรื่องการทํา Car Park 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร” ฟาอิศเลาถึงกิจกรรมของโครงการที่ยังไมไดดําเนิน

การเพราะติดปญหาเร่ืองเวลา

สวนปญหาอ่ืนๆ ไมคอยมีเพราะมีครูที่ปรึกษา และรุนพี่คอยใหคําแนะนํา 

รวมทั้งพี่ๆ จากสงขลาฟอรั่ม

“พี่ๆ  สงขลาฟอร่ัมจะชวยใหคาํปรกึษาเรือ่งโครงการ สวนใหญเรามาหาพ่ีที่

สํานักงาน อีฟจะมาคุยเรื่องการทํางบประมาณ การสรุปการเงิน เพราะเรายังทํา

ไมเปน ก็จะมาถามวาตองทําอยางไร พี่ก็เอาตัวอยางมาใหดู เราก็จดหรือถายรูป

ไปเปนตัวอยาง” อีฟผูซึ่งใชบริการขอคําปรึกษาจากพี่ๆ บอยสุดเลา

ฟาอิศสะทอนถงึวธิกีารทาํงานของทีมวา อาจจะยงัมขีอเสยีคอื ทาํงาน

แลวไมมีการ “สรุปงานรวมกัน” เทาไร แมวากอนทํางานชิ้นใหมจะมีการ

วางแผนแลวมีการคุยยอนไปถึงสิ่งที่ยังทําไดไมดีในงานที่ทําไปบาง หากมี

ระบบการสรุปงานที่ชัดเจนเชื่อวาจะชวยใหทีมพัฒนาไดมากกวานี้ 

โดยมายดเสริมวา สวนมากที่พบวาเปนขอเสียของการทํางานครั้งกอนๆ 

คือ คิดงานไมครอบคลุม บางอยางนาจะทําได แตเมื่อคิดไมครอบคลุมทั่วถึง 

จึงไมไดทํา จะมาคิดไดก็ตอนหลัง ซึ่งมันก็ชาไปแลว... 

“ข้อเสียของทีมคือ ทํางานแล้วไม่มีการ “สรุปงานร่วมกัน”  แม้ว่าก่อนทํางาน
ชิ้นใหม่จะมีการวางแผนแล้ว มีการคุยย้อนไปถึงสิ่งที่ยังทําได้ไม่ดี แต่หากมีระบบ
การสรุปงานที่ชัดเจน เชื่อว่าจะช่วยให้ทีมพัฒนาได้มากกว่านี้่”
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เรียนรู้...เพื่อเปลี่ยนแปลง
ทํางานรวมกันมาไดระยะหนึ่ง เมื่อทุกคนได

ทบทวนตนเองแลวเห็นวา แตละคนมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นหลายอยาง

อิ๊ฟบอกวา เธอพูดไดเกงขึ้น เมื่อกอนเปนคนท่ี

เงยีบมาก อะไรนดิอะไรหนอยกไ็มกลา จะรองไหทาเดยีว 

แตพอมาทําตรงนี้พูดได กลาพูด และพูดรูเรื่อง

มากขึน้ เมือ่กอนจะพดูอะไรตองมีคนมาสรปุใจความ

ใหใหม แตตอนนี้รูสึกวาทําไดดีมากขึ้น โดยเฉพาะ

หากมีการเตรียมตัวหรือซอมกอน และที่สําคัญคือ

การควบคมุอารมณ เราจะอารมณรอนมากไมได เพราะ

เราตองทํางานกับคนอื่น ทํางานกับผูใหญดวย ตองทํา

อารมณใหเปนกลาง 

สวนเบสบอกวา ตนเองเปล่ียนแปลงในเร่ืองการ

แบงเวลา “ทําอยางไรก็ไดไมใหงานพอกหางหมู ตอง

ทาํการบานกอน เมือ่กอนปลอยเวลาไปเรือ่ยๆ แลวคอย

มาทําตอนเชาวันที่ตองสงการบาน แตตอนน้ีหากมี

การบานถามีเวลาก็จะทําใหเสร็จกอน เชน วันน้ีประชุม 

ตอนเย็นตองทําการบานใหเสร็จกอน เพราะจะมีงาน

เขามาเรื่อยๆ”

จิวพบวา การบริหารความรูสึกของพอแมเปน

สิ่งที่จิวใหความสําคัญมากข้ึน เพราะจะอธิบายพอ

กับแมมากขึ้นวาจะไปไหน ไปทําอะไร ทําไมตองทํา 

ทาํแลวไดอะไร ดวยความเขาใจหวัอกของคนเปนพอ

แมวา “พอกับแมเขาจะหวงลูกมาก” 

จิวยังบอกอีกวา กอนหนานี้ไมกลาพูด ไมกลา

นําเสนองาน เปนผูตามมากกวาที่จะเปนผูนํา แตตอนนี้

กลาพูดมากขึ้น คิดกอนพูดเสมอ งานการเงินท่ีเพื่อน

มอบหมายให ทําใหเราตองฝกความละเอียดรอบคอบ 

มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ตองซื่อสัตย ทําทุกอยางให

โปรงใสตรวจสอบได โครงการน้ีทําใหเราซึมซับการ

เปนผูใหโดยไมรูตัว เติบโตจากเด็กคนหนึ่งที่ไมได

สนใจอะไรกับสังคมปจจุบัน กลายเปนคนที่ตั้งใจทํา

สิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม เกิดความหวงแหนบานเกิด

มากขึน้ มกีาํลงัใจทีจ่ะใหบานเกดิสวยงามนาอยู และ

จะสงตอความรักที่มีตอบานเมืองใหรุนตอๆ ไป



186

สงขลา
ส่องแสง 2

ดานจ๋ิวเลาวา เขามีความกลามากข้ึน กลาเขาไปพูดกับคนแปลกหนา 

พูดกับผูใหญ กลาเขาไปติดตองาน เมื่อกอนก็จะกลาๆ กลัวๆ วาถาเขาไปแลว

เขาจะตอบรับอยางไร จะดีไหม ตอนนี้กลาที่จะเขาไป เขาจะตอบรับอยางไรก็

เปนอีกเรื่อง ที่กลาขึ้นเพราะเราทําไปบอยๆ ก็มีประสบการณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

มุกก็เชนกันที่สะทอนวา เธอมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เมื่อกอน

เหมือนไมคอยมั่นใจในตัวเอง พูดก็ไมรูเร่ือง รูสึกเหมือนเราโตข้ึน กลาขึ้น 

ตอนเปนพิธีกรมันก็เขินก็อายนะ แตเราตองกลา ตองทําใหเหมือนมืออาชีพ 

ไมใชเด็กขึ้นมาทําอะไร ตองมั่นใจในตัวเอง เพราะคนที่มาในงานเขาตองเชื่อมั่น

ในงานของเรา เราจึงตองทําใหมันดี ไมใชเหยาะแหยะ

มายดบอกวา เธอรูสึกวาตัวเองเปนคนจริงจังมากขึ้น  มีความมุมานะวา

ตองทาํใหได เหมอืนกบัเราตองเขาใจ คยุกบัเพือ่นใหเขาใจตรงกนัทีส่ดุ เพือ่ทีง่าน

จะไดไปไดเร็ว  โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนท่ีตองเปนระบบมากขึ้น

ตนตาลพบวา  การทาํโครงการน้ีทาํใหเขาตองวางแผนชวีติใหมทัง้หมด 

เพราะมีงานเขามาเยอะขึ้น จากตอนแรกที่เปนคนเรื่อยๆ ถายรูปไปวันๆ 

ไมตองสงใหใครดู แตตอนนี้ถายเสร็จแลวตองสงใหเพื่อน  เพราะเพ่ือนตอง

แตงรูปลง Page กอนจะสงก็ตองทาํการบานใหเสร็จ ลงภาพใหเสร็จภายใน

เวลา รวมท้ังตองคุยกับผูปกครองใหรูเรื่อง เชน วันนี้ขอนอนดึก วันนี้ขอไป

ตรงโนนตรงน้ีเพราะวา ชวงแรกๆ พอแมไมคอยปลอยเทาไร ตอนหลังเขา

เขาใจดีขึ้น แลวเวลากลับบานก็ตองชวยงานบานดวย เพราะท่ีบานเปดราน

ขายเสื้อผา ตองชวยแมขายดวยเชนกัน

สวนฟาอิศบอกวา ตอนแรกท่ีเขามาทําโครงการน้ีมาแบบม่ันใจมาก 

แตพอเร่ิมทํางานจริงๆ ก็ทําใหคนพบวาเราไมมีอะไรเลย ตองเร่ิมใหมทุกอยาง  

แมแตการคิดก็ยังตองเริ่มใหม ตองคิดใหเปนระบบ ไมใชคิดสะเปะสะปะ 

คิดอันนี้ยังไมเสร็จไปคิดเรื่องใหมแลว

“ตอนแรกที่เข้า
มาทําโครงการนี้
มาแบบมั่นใจมาก
แต่พอเริ่มทํางาน
เข้าจริง ๆ ก็ทําให้
ค้นพบว่า เราไม่มี
อะไรเลย ต้องเริ่มใหม่
ทุกอย่าง แม้แต่การคิด
ก็ยังต้องเริ่มใหม่ 
ต้องคิดให้เป็นระบบ 
ไม่ใช่คิดสะเปะสะปะ 
คิดอันนี้ยังไม่เสร็จ
ไปคิดเรื่องใหม่แล้ว”
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ต้องมีจิตอาสา...และอยากทํา 
สาํหรับงานในระยะอนัใกล ทมีงานเริม่วางแผนทีจ่ะ “สงตอ” งานใหรุนนอง 

แตทุกคนเห็นตรงกันวา นองจะตองเปนผู “อาสา” เขามากอน ตองมี “ความอยาก” 

ที่จะทํางานกอน เพราะถานองไมมีจิตอาสา เมื่อมาทําจริงๆ จะทําไดไมนาน 

หลังจากน้ันก็จะเปดโอกาสใหนองๆ ทํางานรวมกับทีมมากข้ึน เพ่ือส่ังสมประสบการณ 

รวมทัง้เปดโอกาสใหนองไดแสดงความคิดเห็นเรือ่งการวางแผนงานใหมากขึน้ ซึง่

เชื่อมั่นวา นองนาจะมีความคิดดีๆ ที่จะสามารถนํามาขับเคลื่อนงานได 

“ตอนเราคิด นองเขาก็นั่งฟงเราคิดไปดวย เราก็ตองใหนองคิดตาม  

ใหเสนอความคิด นองเขาอาจคิดอะไรไดมากกวาเรา หากบางอยางท่ีนองเขา

เสนอมาดี เราก็เอาของนองมาใช นองเขาก็จะรูสึกวาเขาไดชวยคิด และ

จะทาํใหเขาอยากจะคดิตอไปเรือ่ยๆ” ตนตาลเลาถงึเทคนคิการกระตุนความคดิ

ใหรุนนอง

นอกจากการสรางทายาทสืบงานตอแลว ทีมงานยังอยากทํากิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิม 

เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถายที่ถนนคนเดิน จัดนิทรรศการถาวร

ซึ่งยังหาสถานที่ไมได การสรางถังขยะใหสวยงามขึ้น นาทิ้ง นาใช การสรางพื้นท่ี

สเีขยีวในบรเิวณเมืองเกา เชน ปลูกไมกระถางเลก็ๆ สรางความสดช่ืนใหกบัชุมชน 

รวมทั้งการเชื่อมโยงงานของโครงการภาพเลาเรื่องเมืองสงขลากับโครงการอื่นๆ 

ทีท่าํประเด็นเกีย่วกบัประวตัศิาสตรเมืองสงขลา รวมท้ังการปรบัระบบการทาํงาน

รวมกันใหมีการ “สรุปบทเรียนการทํางาน” ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนแผนงานท่ีทีมงาน

ทุกคนรวมกันฝนถึง

และน่ีคือหน่ึงเร่ืองราวการเรียนรูถึง “คุณคา” ของเมืองเกาสงขลาท่ีเหลา

พลังพลเมืองเยาวชนตัวนอยๆ ไดรวมกัน “สงตอ” เร่ืองราวดีๆ ของเมืองสงขลา

ใหคนสงขลาไดรับรู ดวยหวังวาเรื่องราวที่พวกเขาถายทอดผานภาพถาย

จะชวยปลุกจิตสํานึกใหเยาวชนและคนสงขลารวมกันอนุรกัษสิง่ดีงามเหลาน้ี

ไวสืบไป
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โครงการภาพเล่าเร่ืองเมืองสงขลา ภาค 2
กลุ่มชมรมต้นคิด 

สมาชิกประกอบดวย:
นางสาวปญชาน ทองเจือเพชร

นางสาวพิมพชนก พงษกาญจน

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณโณ

เด็กชายฟาอิศ จินเดหวา

นางสาวปรีดิยุช วณิชชานนท

นางสาวกุลสินี บํารุงศักดิ์

ที่ปรึกษาโครงการ:
ครูศิษฐวุฒ จันทรกรานต 
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“ถ้าให้ประเมินในเรื่องการรู้จักหน้าที่ถือว่าผ่าน ส่วนเรื่อง
ความรักท้องถิ่นยังไม่ผ่าน เพราะถ้าจะให้ผ่านเรื่องนี้ 

เขาต้องบอกได้ว่าท้องถิ่นเขาแต่ละจุดเป็นอย่างไร
และเมื่อรู้แล้ว ไม่ใช่พูดแต่ปากอย่างเดียว

ทั้งกายและใจต้องรักด้วย”
จากจดุเริม่ตนทีอ่ยากรูเรือ่งราวเกีย่วกบัวถิชีวีติ ประวตัศิาสตรบานเกดิของตน

จากอดีตจนถึงปจจุบัน กอนท่ีเร่ืองราวอันทรงคุณคาเหลานั้นจะเลือนหายไปพรอม

กบัผูเฒาผูแกในชมุชน 6 หนุมสาวจากชุมชนบานดอนขีเ้หลก็จงึลกุขึน้มาทําโครงการ

รูรกัถ่ินเกิด เปดประวัตศิาสตรดอนข้ีเหล็กขึน้ภายใตชือ่กลุม DKL ไชโย เพ่ือพลิกฟน
ประวัติศาสตรบานดอนขี้เหล็กใหกลับคืนมาอีกครั้ง

“สานต่อ” วัฒนธรรมประเพณีชุมชน
“ชุมชนบานดอนขี้เหล็ก” ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา คนในชุมชน

สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม เรียนรูการใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติ และสรางรากฐาน
ของชมุชนมานานกวา 800 ป จนเกดิเปนวถิวีฒันธรรมภายในชมุชนทีน่าสนใจหลากหลาย
ดาน อาทิ “วิถีการทูนพาน” นําอาหารไปทําบุญ พิธีกรรมทําบุญกุโบร ประวัติศาสตร

เรียนรู้ถิ่นเกิด...
เปิดประวัติศาสตร์
บ้านดอนข้ีเหล็ก

กลุ่ม DKL ไชโย
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ที่นาสนใจตางๆ ของชุมชนบานดอนขี้เหล็ก แตความงดงามตางๆ เหลานี้กําลัง
จะถูกกลืนหายไปพรอมกับความทันสมัยของเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน และการ
จากไปพรอมกับผูรูในชุมชน ที่สําคัญคือเยาวชนไมสนใจความเปนมาชุมชน
ของตน ขาดจิตสํานึกรักถิ่นฐานบานเกิด มีพฤติกรรมทําลายช่ือเสียงและ
เกียรติประวัติของชุมชน... 

และเพ่ือ “สานตอ” วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตรที่ดีงามของ
ชุมชน กลุม DKL ไชโย ที่ประกอบดวย จักรินทร คงหัด - ก็อต  อับดุลกอเดร 
บิลหีม - กอเดร  สุฑามาศ สายสลํา - ฉะ  สุไบดะ สายสลํา - ไบ อารียา 
ยามาเจริญ - ยา และสาวิตรี สุระกําแหง - ซัลมา  6 หนุมสาวคนรุนใหมแหง
บานดอนขีเ้หลก็ซึง่มีความสมัพนัธกนัทัง้ความเปนเครอืญาตแิละเพือ่นตัง้แต

วยัเดก็ เหน็รวมกนัวาเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งสาํคญัทีพ่วกเขาในฐานะคนรุนใหมของ

ชุมชนตองเขามามีบทบาทในการสืบทอดเรื่องราวประวัติศาสตร ประเพณี
ที่ดีงามใหคงอยูตอไป

“ในชุมชนมีแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญเยอะมาก แตไมมีใครศึกษาเลย 

พอพี่รชดี้ บินหวัง ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเปนเพื่อนกับพี่ๆ ที่สงขลาฟอร่ัมติดตอ

เขามาวามีโครงการท่ีสนับสนุนใหเยาวชนทํากิจกรรมเพ่ือชุมชนก็เลยชวนกัน

มาทาํ เพราะเร่ืองประวัตศิาสตรของบานดอนขีเ้หลก็ไมเคยถูกบนัทกึไวเลย ถาเรา

ไมรีบทําอีกหนอยก็จะสูญหายแน” ไบเปดฉากเลาถึงที่มาของโครงการ
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กอเดรเสริมวา ตอนแรกสนใจอยากรูแคเร่ือง
ประวัติศาสตรของชุมชน แตพอคุยกันไปคุยกันมา 
ประเด็นก็เริ่มขยายวงกวางข้ึน ทั้งเรื่องประวัติศาสตร 
ประเพณ ีวฒันธรรม แลวตองมกีารถายทอดสูเดก็ๆ และ
คนในชุมชนดวย

เมือ่ตกลงใจจะทาํโครงการศกึษาประวตัศิาสตร
ของชุมชนท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมท้ังประวัติความเปนมา
ของชื่อบานนามเมือง ประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ
ของชุมชน สถานท่ีสาํคญัในชุมชน การทํางานจึงตอง
ประชมุระดมความเหน็กนัวา จะสบืคนประวตัศิาสตร

จากท่ีไหน ผูรูเปนใครบาง และมีการแบงบทบาทการ

ทาํงานอยางไร โดยมีกอเดรเปนหัวหนาทีม คอยดูแล

ภาพรวมของการทํางาน ไบเปนคนเก็บภาพ สวนฉะ

และเพื่อนอีก 2 คน ชวยกันเก็บขอมูล พรอมทั้งรุนพี่

ในชุมชนคือพ่ีรชด้ี และครูสน่ัน เหมชะรา เปนท่ีปรึกษา

โครงการ 

“พวกเราบางคนเรียนมหาวิทยาลัย บางคนเรียน

ศาสนาในชุมชน การทํางานจึงตองใชเวลาวางวันเสาร 

อาทิตยแทน เราถามคนในชุมชนก็พบวา มีคนที่รูเรื่อง

ประวตัศิาสตรคอื บงัเขต (รอเขต บนิกะเสม็) ปูของกอเดร 

และผูใหญบานคนเกา ก็เริ่มสืบคนจากการสอบถาม

จากทัง้ 3 คนนีก้อนเปนอนัดบัแรก” ฉะเลาถงึการทํางาน

ของทีม

เริ่มต้น “สืบค้นข้อมูล”
เน่ืองจากชุมชนบานดอนขี้เหล็กไมเคยมีการเก็บ 

“ขอมูล” ประวัติศาสตรชุมชนมากอน...การต้ังหลัก

ทํางานของกลุม DKL ไชโยจึงเปนไปดวยความยาก

ลําบาก ทั้งผูรูที่รูมากจนบางคร้ังทําใหการเลาเร่ือง

ไมปะติดปะตอ และเพราะความที่อยากบอก อยากเลา

ไปเสียหมด เม่ือนกึอะไรไดกพ็ดูออกมา สงผลใหระหวาง

ที่สัมภาษณ ทีมงานจึงตองใชวิธีบันทึกเสียงแทน เพราะ

การเลาของผูรูอาจจะเลาขามเปนชวงๆ ไมตอเนือ่งตาม
ลําดับเวลาของเหตุการณ ฉะกับไบจึงเปนผูรับผิดชอบ
นํามาถอดเทปแลวเรียบเรียงตามลําดับเวลา ที่ผานมา

ประวตัศิาสตรชมุชนไมไดถกูบนัทกึไวเลย การทาํงาน

ของเยาวชนกลุมนีจ้งึเปนครัง้แรกทีจ่ะมกีารรวบรวม

ขอมูลประวัตศิาสตรชมุชนไวเปนเอกสารทีเ่ปนระบบ 
แมในอดีตจะมีนักวิชาการเขามาศึกษาเร่ืองราวใน
ชมุชน แตเปนการศึกษาเฉพาะเร่ือง เชน การทนูพาน 

เปนตน แตเรือ่งราวท่ีศกึษาไวกไ็มไดถกูคนืกลับมาให

ชุมชนรับรูเลย

“ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ชุมชน
ไม่เคยถูกบันทึกไว้เลย การทํางาน
ของเยาวชนกลุ่มนี้จึงเป็นครั้งแรก
ที่มีการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์
ชุมชน ให้เป็นเอกสารที่เป็นระบบ 
เพราะอดีตที่ผ่านมามีนักวิชาการ
เข้ามาศึกษาเรื่องราวในชุมชน...
แต่เร่ืองที่ศึกษาไว้ก็ไม่ได้ถูกคืนกลับ
มาให้ชุมชน”



194

สงขลา
ส่องแสง 2

ขอมูลประวัติศาสตรของชุมชนที่ทีมงานรวบรวมไดจึงเปนขอมูลจากการ
บอกเลาตอๆ กันมาจากรุนสูรุน ซึ่งสวนใหญเนื้อหาที่ผูรูแตละคนเลาจะคลายกัน 
อาจมีสวนที่ผิดเพี้ยนจากกันบางเล็กนอยเทานั้น ซึ่งถาขอมูลไมตรงกัน ทีมงาน
ก็จะใชการเทียบเคียงจากขอมูลที่ 2 คนเลาเหมือนกัน แตยังไมไดหาขอมูล
จากแหลงอืน่ๆ เพิม่เตมิมากนกั เพราะเคยคนขอมลูจากอนิเทอรเนต็แลวจะ
พบแตขอมูลสถานท่ีสําคัญๆ เชน มัสยิดบานดอนข้ีเหล็ก ประวัติโรงเรียน
บานกลาง แตขอมูลก็ไมลึกเหมือนที่ไปสอบถามจากผูรู นอกจากนี้ทีมงาน
ยังมีการหารูปภาพเพิ่ม เพื่อตรวจสอบดูวาภาพถายที่มีในยุคหลังๆ ตรงกับ
เรื่องราวที่พวกเขาไดรับฟงมาหรือไม

“ผูเฒาผูแกเลาตอๆ กันมาวา สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 เคยมีชาวญี่ปุนช่ือ

ยาโน เขามาฝงตัวศึกษาชุมชนและนํากลองถายภาพมาดวย เมื่อป 2537 ลูกชาย

ของเขากลับมาเยี่ยมดอนขี้เหล็กอีกครั้ง พรอมกับนําภาพถายที่พอเขาถายมาให

ดวย โดยมีครูไสว ริยะ – ครูไหวเปนคนเก็บรูปไว พอเราทําเรื่องนี้ เราก็ไปขอดู

รูปภาพเหลานั้น”  ไบเลาถึงเรื่องราวที่ไดรับฟงการถายทอดมาจากผูรู

ไบเลาตอวา หลังจากนําขอมูลท่ีไดมาพูดคุยกัน เพ่ือนๆ ทุกคนคิดเหมือนกัน

วา “บานของเรา เราจะรูอยูคนเดียวไมไดแลว” ยิง่เรารูประวัตคิวามเปนมาของ
บานเรามากเทาไร พวกเราก็อยากใหคนในชุมชนไดรับรูเหมือนกับเรา เลยคิดกัน

วาเราตองจัดการคืนขอมูลสูชุมชนตอไป

คืน “ความรู้” สู่ชุมชน
เมื่อเนื้อหาถูกเรียบเรียงและพิมพเสร็จ หนุมสาวทั้ง 6 คนนําเอกสารที่ได

ทั้งหมดกลับไปใหผูรูและท่ีปรึกษาโครงการอานกอน เพื่อชวยตรวจสอบความ

ถกูตอง เพ่ิมเติมเน้ือหา รวมท้ังขดัเกลาภาษา แตเอกสารยังไมไดนาํเสนอตอชมุชน

ทั้งหมด เนื่องจากทีมงานตองการตรวจสอบใหสมบูรณที่สุด แลวจึงจัดพิมพเปน

รูปเลมที่สวยงามแจกจายแกสมาชิกของชุมชน 

ระหวางน้ันกระบวนการถายทอดความรูที่ถูกออกแบบผานกิจกรรม 

Bi-Rally ก็เร่ิมข้ึน โดยทีมงานต้ังใจวาจะจัดกิจกรรมพานองเรียนรูประวัติศาสตร 
ดวยการปนจกัรยานไปตามสถานท่ีสาํคญัทางประวัตศิาสตรของชุมชน ไดแก 
ศาลา 200 ป ที่ตั้งอยูในกุโบร (สถานท่ีฝงศพของคนมุสลิม) ซึ่งเปนศาลาหลังแรก 

สรางโดยไมไมใชตะปู เปนศาลาที่ใชในพิธีทําบุญใหคนที่ลวงลับไปแลว

กุโบรมีหลุมฝงศพที่ใหญที่สุดซึ่งเชื่อวาเปนหลุมศพของโตะปราศรัย ผูนํา
ทางศาสนาคนสําคัญ รวมถึงเนินดินท่ีเคยเปนท่ีตั้งของโรงหลอมเหล็กในอดีต 
ซึ่งกลายเปนที่มาของช่ือหมูบานดอนข้ีเหล็กในที่สุด แตปจจุบันบริเวณดังกลาว
กลายเปนที่นาหมดแลว นอกจากน้ียังมีสวมหลังแรกของชุมชน บอน้ําที่มีคันโยก

ลูกแรกของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนชวยกันขุดและยังคงมีการใชงานจนบัดนี้ เพราะ
เปนบอทีน่้าํไมเคยแหงเลย จงึมกีารตอทอประปาจากบอแหงน้ีไปใชในชุมชนดวย 

“ยิ่งเรารู้ประวัติ
ความเป็นมาของ
บ้านเรามากเท่าไร 
พวกเราก็อยากให้
คนในชุมชนได้รับรู้
เหมือนกับเรา
เลยคิดกันว่าต้อง
จัดการคืนข้อมูล
สู่ชุมชน”
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นอกจากนี้ยังมีโรงสีหลังแรกของดอนขี้เหล็ก และหลุม
หลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสุดทายกิจกรรม 
Bi-Rally จะมาจบที่ศูนยเด็กเล็กของหมูบาน

“สถานที่สําคัญของเรามี 6 จุด แลวทีมเรามี 6 คน
พอดี พวกเราเลยวางแผนกันวาจะแบงกันเลาเปนจุดๆ 
โดยจะขอใหผูรูไปดวยเพื่อที่เวลาเราเลาขอมูลขาดตก
ชวงไหน ทานจะไดเสริมทันที” ไบเลาถึงกระบวนการ
พานองเรียนรูประวัติศาสตรของชุมชน

ไบเลาอีกวา วันนั้นมีนองๆ ชั้น ป.4 - ป.6 จาก
โรงเรียนบานกลางมาเขารวมกิจกรรมประมาณ 30 คน  

รวมทั้งครูและผูใหญในหมูบานใหความสนใจอีกกวา 

40 คน รวมแลวมคีนเขารวมกวา 70 คน ซึง่เกนิเปาหมาย

ที่ตั้งไวมาก นองๆ หลายคนบอกวาอยากใหจัดกิจกรรม

แบบน้ี พอไดยินพวกเรารูสึกดีใจ เพราะเปนกิจกรรมท่ี

สื่อถึงบานตัวเองใหนองและคนในชุมชนไดเรียนรูความ

เปนมาของหมูบาน กลายเปนกจิกรรมท่ีสรางความสําเร็จ

ที่สุดของพวกเรา 

ออกแบบการทํางาน...ป้องกัน
ข้อผิดพลาด

เมื่อวางแผนใชกิจกรรม Bi-Rally เปนการ “คืน
ขอมูล” ใหชุมชน หนุมสาวกลุม DKL ไชโยรูดีวา พวกเขา
มภีาระงานท่ีตองดแูลหลายเร่ือง จงึตอง “ออกแบบการ
ทํางาน” อยางละเอียดรอบคอบ เรื่องสําคัญท่ีสุดคือ 
ความปลอดภัยของนองๆ เพราะระยะทางระหวางจุดอยู
ไกลกันมาก รวมทั้งมีงานเนื้อหา อาหาร สถานท่ี และ
งานจัดการอื่นๆ ที่ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของ

ทีมงาน และคงตองขอความชวยเหลือจากเพื่อนๆ และ

ผูใหญในชุมชนดวย

นอกจากเน้ือหาเก่ียวกับประวัติศาสตรแลว ทีมงาน

ยังไดรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกับประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน

คือ วิถีการทูนพาน ซึ่งเปนประเพณีที่ทําปละ 4 คร้ัง 

คือชวงวันรายอ 2 ครั้ง วันออกบวช และวันเมาลิด

อีก 2 คร้ัง โดยผูหญิงทุกครัวเรือนจะทําอาหารใสพาน
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“แม้ “เวลา” และ “ความคิดเห็น” ทําให้โครงการล่าช้าไปบ้าง
แต่นั่นเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทดแทนด้วย “ความสุข” จากการทําโครงการ...

ที่พวกเขาได้รู้รากเหง้าของตัวเอง ทําให้รู้สึกรักบ้านเกิด มีความภาคภูมิใจ
ที่จะมีหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมประวัติของชุมชน ได้เผยแพร่เร่ืองราว

ประวัติศาสตร์ของชุมชนให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้”
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แลวทูนไปท่ีมัสยิด พานอาหารจะถูกวางเรียงตอๆ กันใหผูชายท่ีละหมาดอยูท่ีมัสยิด
โดยไมเจาะจงผูรบั เปนเสมือนการทาํบญุเพือ่ระลึกถงึญาตพิีน่องท่ีลวงลับไปแลว 

“มีการกวนขาวอาซูรอที่ใหคนในหมูบานมารวมกันกวนขาว ถาเปรียบกับ
สมัยกอนเขาจะไมมีของกินกัน เชน บานหลังน้ีมีกลวย บานหลังน้ีมีขาวสารก็
เอามากวนรวมกัน ใสกะทิ ถั่ว งา น้ําเตา เหมือนขาวมธุปายาสของศาสนาพุทธ 
แลวแจกจายใหกนิทัว่กนั” ฉะเลาเสริมถงึประเพณีทีเ่ปนกลยทุธสรางความสามคัคี
ของคนในชุมชน

จัดการความคิด...จัดการเวลา
แตยิง่สบืคนขอมูลมากเทาไร  นองๆ กลุม DKL ไชโยกย็ิง่พบเจอขอมลู

สําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ทัง้นีใ้นเบือ้งตนทมีงานยอมรบัวา พวกเขายงัสบืคนขอมลูไดเฉพาะเรือ่ง

ประวัติศาสตร สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร และวิถีการทูนพานเทานั้น 

ยังไมไดขยายขอบเขตของเน้ือหาไปสูเร่ืองอ่ืนๆ เชน การศึกษาเร่ืองสายสาแหรก

ตระกูลตางๆ ในชุมชน การแตงกาย อาหาร และการแสดงพ้ืนบาน ฯลฯ 

พวกเราคงตองคอยๆ ศึกษาไปทีละเร่ือง เพราะโครงการน้ีเปนกาวแรกที่

เยาวชนในชมุชนรวมกนัทาํงาน แตกท็าํใหทมีงานไดเรยีนรูวธิทีาํงานรวมกนั

ไดเปนอยางดี

“การทํางานไมมีอะไรราบร่ืนเลย เชน เวลาจัดประชุมแตละครั้ง แตละคนก็

จะมีความเห็นขึ้นมา ความคิดเห็นก็ขัดแยงกันตลอด ไมเคยตรงกัน เหมือนกับวา

คนน้ันคิดแบบน้ี คนน้ีคิดแบบน้ัน จะเอาคนในกลุมตัดสินวาจะเอาความคิดของ

ใครดีก็ไมได” ไบสะทอนบทเรียนจากการทํางานรวมกัน

นอกจากปญหาเรื่อง “ความคิด” ที่อาจขัดแยงกันบาง แตพวกเขาคิดวา

ปญหานี้ไมใชเร่ืองใหญ เพราะทีมงานยังหาทางออกได แตเรื่องของ “การจัดการ
เวลา” ใหลงตัวสําหรับทุกคน เปนเร่ืองท่ีทีมงานออกปากวายากสุดๆ เพราะบางคน

ติดเรียนทําใหไมสามารถมาทํากิจกรรมพรอมกันได

“ที่ยากสุดๆ คือ เวลาสมาชิกมาไมครบ ทําใหการคิดงานไมตอเน่ืองกัน 

เหมอืนกบัวาเราตกลงกนัเรยีบรอยแลว กต็องกลบัไปทบทวนซ้าํอกี หรอืบางทพีอ
ไปบอกเขา  เขาก็มคีวามคิดข้ึนมาใหมทีข่ดัแยงกับความคิดเดมิขึน้มาอีก หรือบางที
เพ่ือนมา 3 คน อกี 3 คนไมมา พวกเราก็จะชวยช้ีแจงใหเขาฟงวาเรือ่งท่ีเราประชุม

กนันัน้มเีรือ่งอะไรบาง พวกเขาจะไดตามทนัวางานของพวกเรากาวหนาไปถึงไหน
แลว” ก็อตเลาเสริม
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ความสุข...จากการเรียนรู้
แม “เวลา” และ “ความคิดเห็น” จะเปนปญหาใหการทําโครงการของ

พวกเขาลาชาไปบาง แตพวกเขากม็องวานัน่เปนเรือ่งเลก็ๆ นอยๆ ทีท่ดแทน
ไดดวย “ความสุข” จากการทําโครงการคือ การที่พวกเขาไดรูรากเหงาของ
ตัวเอง ทําใหรูสึกรักบานเกิด มีความภาคภูมิใจที่จะมีหนังสือเลมแรกท่ี
รวบรวมประวตัขิองชมุชน ซึง่จะไดเผยแพรเรือ่งราวประวตัศิาสตรของชมุชน
ใหคนอื่นๆ ไดรับรูดวย

“เราพัฒนาตนเอง กลาแสดงออกมากข้ึน เปนผูนํา กลาพูด เมื่อกอน

เวลามีคนมาเลาอะไรใหฟง เราไมเคยมีคําถามเกิดข้ึน พอไดมาทําจุดน้ี พอมี

เรือ่งเลา คาํถามเราเกดิ ความคดิกแ็ตก” ไบเลาถงึความเปลีย่นแปลงของตนเอง

สวนกอเดรซึ่งเปนหัวหนาทีมบอกวา การทํางานรวมกับผูอื่นทําใหเราไม

สามารถทําตามใจตัวเองได ดังนั้นการจะตัดสินใจอะไรตองนําความคิดเห็น

ของเพ่ือนๆ มาพิจารณากลั่นกรอง ตางจากเม่ือกอนที่จะเปนคนที่ “ฟงปุบ 

พูดออกไปทันที”

ดานฉะ บอกวา โครงการนี้ทําใหเกิดความสามัคคีในกลุมมากขึ้น เพราะแม

จะเปนเพื่อนกันมาต้ังแตเด็ก พอโตก็แยกกัน ตางคนตางอยู แยกออกไปเรียน

จึงหางๆ กันไป แตพอไดมาทํางานรวมกัน ทําใหเรากลับมาสนิทกันมากขึ้น 

ซัลมาสมาชิกใหมที่เขามาเสริมทีมเม่ือการทํางานผานไประยะหน่ึงแลว

เลาวา เห็นพี่เขาทํางาน ก็อยากจะทําดวย เพราะอยากรูประวัติศาสตรของชุมชน 

ตั้งแตเกิดมาก็ไมคอยรูเรื่องราวของชุมชน พอมาอยูตรงน้ีก็ไดรูมากข้ึน เวลาเขา

ชวนไปไหน ก็ไปชวย

ขณะที่ก็อตขาโจประจํากลุมบอกวา ผลจากการทําโครงการน้ีทําใหเขารูจัก

รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในกลุม ไดเรียนรูวาความคิดที่แตกตาง

หลากหลาย สามารถนํามาปรับใชกับโครงการได ท่ีสําคัญคือทําใหเขารูจัก
สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ รวมกับเพ่ือน มีความรับผิดชอบตองานท่ี

ไดรับมอบหมายในแตละกิจกรรม มีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือนๆ มีความอดทน 
และเสียสละเวลามาทํากิจกรรม เพราะทุกคร้ังท่ีจดักจิกรรมเขาจะรับหนาทีเ่ปน

ผูประสานงานรวมกับกิ๊ฟ เชน ประสานงานขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการ
โรงเรียนบานกลางในการจัดกิจกรรม Bi-Rally เรียนรูเร่ืองราวประวัติศาสตร  
สามารถพูด สือ่สาร โนมนาวใจใหคณุครมูารวมกจิกรรมได  ทัง้ยงัมคีวามตัง้ใจ

เพียรพยายามในการถายทอดความรูเรื่องประวัติศาสตรในชุมชนใหเด็ก เยาวชน
ในโรงเรียน และคนในชุมชนไดรับรูประวัติศาสตรชุมชนที่มีมาชานานได

“การทําโครงการนี้
ทําให้เขารู้จักรับฟัง
ความคิดเห็นของ
เพ่ือน ๆ ในกลุ่ม
ได้เรียนรู้ว่าความคิด
ที่แตกต่างหลากหลาย 
สามารถนํามาปรับใช้
กับโครงการได้”
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“ต่อเติม” ความรู้สู่ห้องเรียน 
ประสบการณจากการทําโครงการยังชวยเสริม

การเรียนในมหาวิทยาลัยของฉะซึ่งเรียนเอกมัคคุเทศก 
เธอนําประสบการณการทํางานไปแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนๆ รวมทั้งนําเรื่องของชุมชนที่เปนเนื้อหาดาน
การทองเที่ยวไปเลาในหองเรียนได 

โดยฉะยังคาดหวังวา การที่เธอไดศึกษาสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรของชุมชนจะเปน “จุดเร่ิมตน” 
ของการอนรุกัษและพฒันาเสนทางการทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตรของชุมชนตอไปในอนาคต

สวนกอเดรซึ่งเรียนตอทางดานศาสนาเลาวา  

เขาเรียนเปรียบเทียบแตละนิกาย ทําใหรูวาประเพณี

ทนูพานเปนประเพณีทีบ่างนิกายไมม ีทาํใหเขามองเห็น

ความแตกตางเรื่องของความเชื่อชัดเจนยิ่งขึ้น

ดานไบเลาวา เรื่องราวประวัติศาสตร ประเพณี

ของชุมชนเปน “ตนทุน” ดานเนื้อหาท่ีดีสําหรับคนที่

เรยีนดานสารสนเทศเชนเธอ เพราะมสีวนชวยใหเธอ

ออกแบบสื่อทองถิ่นไดอยางเขาใจมากข้ึน

มุมมองจากผู้รู้และที่ปรึกษา
บงัรอเขต บนิกะเสม็ หนึง่ในผูรูทีเ่ปนแหลงขอมลู

สําคัญในการทํางานของทีมสะทอนมุมมองตอการทํางาน
ของนองๆ กลุมน้ีวา เขารูสึกภาคภูมิใจท่ีไดทําโครงการน้ี
รวมกัน เพราะท่ีผานมาเขารูประวัติศาสตรความเปนมา
ของหมูบาน แตจะใหเลาใหคน 800 ครวัเรอืนในหมูบาน
ฟงคงไมไหว พอนองๆ มาทําเรื่องน้ีจึงรูสึกดีใจมาก 
อกีสวนหนึง่คอื การทีน่องๆ ซึง่เปนลูกหลานคนในชุมชน
ไปมาหาสูกับผูเฒาผูแก ทําใหรูจักกันมากขึ้น เมื่อกอน

เห็นกันก็ไมรูวาเปนลูกใคร แตตอนนี้รูจัก ไดทักทายกัน 

มันเปนความรูสึกท่ีดีมาก

บังรอเขตยังฝากใหนองๆ ทําหนาท่ีเผยแพร

เรือ่งราวประวัตศิาสตรทีไ่ดศกึษาแกคนในชุมชน โดย

เสนอแนะวา อยากใหนองๆ นําเสนอเรื่องราวตางๆ 

ในการประชุมของหมูบาน เพราะคนในชุมชนบาง

สวนอานไมออกเขียนไมได การใชภาพเลาเรื่องจะ

ทําใหเขาไดรับรูไปดวย และยังเปนวิธีที่จะทําใหผูรู

เรื่องราวท่ียังมีชีวิตอยูชวยตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลไปพรอมกัน

“ระหว่างทางของการทํางานที่ปรึกษา
ต้องคอยกระตุก กระตุ้น และประคับ
ประคอง เพราะทีมยังไม่มีประสบการณ์
ทํางานลักษณะนี้ แต่ในฐานะที่ปรึกษา
ก็ยอมรับว่า บางเรื่องเราก็รู้ไม่หมด
บางสิ่งบางอย่างเราก็เรียนรู้ไปพร้อม
กับทีม”
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“คนที่รูเร่ืองพวกนี้ที่เขายังอยู เขาก็ยืนยันได ไมงั้นเราจะไมสบายใจวาเราไป

บิดเบือนประวัติศาสตรหรือเปลา” บังรอเขตฝากความทิ้งทาย

สน่ัน เหมชะราหนึ่งในท่ีปรึกษาโครงการผูเฝามองการทํางานและความ

เปล่ียนแปลงของทีมงานเลาวา ระหวางทางของการทํางานเราตองคอยกระตุก 

กระตุน และประคบัประคอง เพราะทมีงานเปนทมีทีย่งัไมมปีระสบการณทาํงาน

ลกัษณะนี้ แตในฐานะที่ปรึกษาก็ยอมรับวา บางเรื่องเราก็รูไมหมด บางสิ่งบาง

อยางเราก็เรียนรูไปพรอมกับทีม

“ตอนแรกท่ีชวนพวกเขามาทําโครงการ เปาหมายคือ 1.นองทํางานเสร็จไมเสร็จ

ไมรู แตถาพวกเขาทําตรงนี้ไดเทากับวาเขารักชุมชนแลว ตองการใหคนในชุมชน

รักชุมชนกอน แลวอยางอื่นจะตามมา 2.การรูจักแบงหนาที่ในการทํางานวาใคร

ทําอะไร เพราะหวังวาในอนาคตนองๆ กลุมนี้จะกาวขึ้นมาเปนแกนนํารุนใหมของ

ชุมชน” 

โดยที่ผานมาเคยมอบหมายใหทีมงานชุดนี้รวมรับผิดชอบกิจกรรมหลักของ

ชุมชน เชน การจัดคายคุณธรรมใหกับนองๆ ในชุมชน ซึ่งพวกเขาก็สามารถ

รบัผิดชอบในสวนของการเปนพ่ีเลีย้งคายไดด ีทัง้น้ีตอไปก็จะมอบหมายใหเขาทํางาน

รวมกับชุมชนอยางเขมขนมากขึ้น เพราะนี่คือ “แกนนํา” รุนตอไปของดอนข้ีเหล็ก 

สําหรับความเปล่ียนแปลงของทีมงานในสายตาของพ่ีสนั่นคือ มีความ

รับผิดชอบมากข้ึน เปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเวลาทํางานถาไมมีผูใหญกระตุนก็ทําไมได 
ดังนั้นถาใหประเมินเปาหมายในเร่ืองการรูจักหนาที่ถือวาผาน สวนเปาหมายเร่ือง

ความรักทองถิ่นยังไมผาน เพราะถาจะผานเรื่องความรักทองถ่ิน เขาตองบอกไดวา
ทองถิ่นเขาแตละจุดเปนอยางไร และเมื่อรูแลว ไมใชพูดแตปากอยางเดียว ทั้งกาย

และใจตองรักดวย ซึ่งโดยภาพรวมตอนนี้ใหคะแนนการทํางานของทีมแค 60 

เปอรเซ็นตเทานั้น 
“ที่ยังไมใหคะแนนเต็ม 100 เพราะงานยังไมเสร็จ ถางานเสร็จผมให

เตม็ 100 ทนัท ีแลวคิดวาถานองทําขอมูลเสรจ็ พมิพเสรจ็จะนาํเขาเปนหลกัสตูร
สอนเด็กประถมศึกษาดวย ผมไปพูดคุยกับโรงเรียนละแวกน้ีแลว 2 แหง 
เด็กจะไดเรียนเปนหลักสูตรทองถ่ินเรื่องประวัติศาสตรของชุมชน” 

“ตอนแรกที่ชวนพวกเขามาทําโครงการ เป้าหมายคือ น้องทํางาน
เสร็จไม่เสร็จไม่รู้ แต่ถ้าพวกเขาทําตรงนี้ได้ เท่ากับว่าเขารักชุมชนแล้ว 
ต้องการให้คนในชุมชนรักชุมชนก่อน แล้วอย่างอื่นจะตามมา”
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ชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก
โครงการรู้รักถ่ินเกิด
เปิดประวัติศาสตร์ดอนขี้เหล็ก
กลุ่ม DKL ไชโย

สมาชิกประอบดวย:
นายอับดุลกอเดร บิลหีม

นายจักรินทร คงหัด

นางสาวสุฑามาศ สายสลํา

นางสาวสุไบดะ สายสลํา

นางสาวอารียา ยามาเจริญ

นางสาวสาวิตรี สุระกําแหง 

ที่ปรึกษาโครงการ:
นายรชดี้ บินหวัง

นายสนั่น เหมชะรา

จากจุดเร่ิมตนเพียงเพราะ “ความอยากรู” เรือ่งราว

ความเปนมาของชุมชน สงผลใหหนุมสาวทั้ง 6 ไดเรียนรู

รากเหงาและซึมซับความรักในถ่ินเกิดไวในหัวใจแลว 

ยังทําใหพวกเขาไดรูจัก “คุณคา” ของการเรียนรูจากการ

ทาํงานจรงิ ถอืเปนการ “ระเบดิจากขางใน” ทีช่วยเตมิเตม็

ใหพวกเขาพรอมกาวสูความรับผิดชอบที่คอยๆ ยิ่งใหญ

ขึน้กวาเดมิ เพราะตระหนกัรูไดวาอนาคตของดอนข้ีเหลก็

จะถูกวางไวในมือของตน 
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สื่อเล็กๆ
ของเด็กสงขลา

“การทํางานที่ผ่านมาทําให้เราตระหนักได้ว่า
“บ้านเมืองของเรา ถ้าเราไม่ดูแล แล้วใครจะดูแล”

เราต่างมีศักยภาพที่จะแบ่งปันมารับใช้สังคม
สังคมที่เราต้องการเริ่มสร้างได้จากตัวเราเอง เริ่มจาก
สามัญสํานึกของตนเอง พลังเล็กๆ ยิ่งรวมตัวกันมาก

ก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้้”
การปรากฏตัวในส่ือ การอยูหนากลองเหมือนจะเปนความใฝฝนของเด็ก

เยาวชนในยุคนี้ และจุดเริ่มตนของความสนใจงานส่ือของกลุมเด็กดื้อรื้อฝนคือ 

“เห็นพ่ีทําก็อยากทําบาง” แตเง่ือนไขของชมรมในโรงเรียนเทศบาล 5 อําเภอเมือง 

จงัหวัดสงขลาคือ ตองเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ความอยากจึงถกูเกบ็งาํ

ไวในใจ จนวันหน่ึงทีค่รถูามวา อยากทําเร่ืองส่ือใชไหม มโีครงการท่ีเขาเปดโอกาส

ใหเด็กๆ ทําเร่ืองอะไรก็ไดท่ีเก่ียวกับสังคมสนใจหรือไม ความฝนท่ีถูกเก็บงําไวจึง

แปรสภาพเปนความจริง...

 และนี่ไมใชการทําโครงการครั้งแรกของนองๆ กลุมนี้

“ฝัน” ของเด็กดื้อ
กลุมเด็กด้ือร้ือฝนคือนักเรียนหลังหองช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน

เทศบาล 5 จังหวัดสงขลา ที่ปจจุบันกําลังเรียนรูและพัฒนาตนเองดวยการเปน 

“นักขาวพลเมือง” 

กลุ่มเด็กดื้อรื้อฝัน
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“ปแรกท่ีรวมตัวกันมีรุนพี่ 2 คนกับเพ่ือนอีกคนหน่ึง 

ฝายแลวก็ นทีธร สุขะบุญพันธ - แชมป ไปเขียนโครงการ

แลวไดทําโครงการนี้ ฝายชัดเจนที่อยากทํา แชมปก็อยากทํา

เพราะเปนคนชอบเลนกลอง ชอบถายภาพ ตอนไปเขียน

โครงการไมรูอะไรเลย กลุมเราไปแบบไมรูอะไรเลย เขามีหวัขอ

มาวา ทําไมตองทํา ทําแลวมีแผนงานอะไรบาง มีจุดประสงค

อะไร มเีปาหมายอะไร ฝายคดิวาทาํแบบเผนิๆ ใหเหน็ผลงาน

ของตนเองก็คงพอ” นนทกร บุญนิตย - ฝาย เลาถึงชวงเร่ิมตน

ของการทําโครงการเมื่อปที่แลว พรอมเสริมวาแรงผลักดัน

สวนหน่ึงเกิดจากการท่ีเธอตองการพิสูจนตนเองท่ีถูกมองวา 

เปนเด็กด้ือ เด็กเกเร เพราะมีพฤติกรรมชอบเท่ียว คบเพ่ือน

ซึ่งเปนแกงเด็กซิ่ง ชอบจับกลุมคุยกันตามริมหาด   

การทํางานในปแรกมีรุนพี่เปนหลัก ฝายรับหนาที่เปน

คนหนากลองในตําแหนงพิธีกร แตเมื่อรุนพี่เรียนจบและตอง

ตอยอดการทํางานในปที่ 2 ฝายจึงชักชวน ลัดดาวัลย 

จารุวรรณรัตน - ฝน เพื่อนในกลุมที่ชอบไปเท่ียวดวยกัน 

สวนแชมปไปชวน นฤเบศร บัวสุวรรณ - เบย ที่ชื่นชอบการ

ถายภาพเชนกนั โดยในปที ่2 พวกเราต้ังใจจะทําส่ือหนังส้ัน

เกีย่วกบัปญหายาเสพตดิ ซึง่เปนปญหาใหญท่ีแพรระบาด

อยูในสังคม แตเม่ือย่ืนเร่ืองเพ่ือขออนุญาตจากผูอํานวยการ

โรงเรยีน กต็องพบกับความผิดหวงั เม่ือทานไมอนญุาตให

ทาํเรือ่งดงักลาว ดวยมองวาเปนปญหาทีใ่หญและเสีย่งตอ

ความปลอดภัยของลูกศิษย

ทีมงานจึงตกอยูในสภาพ “เควงควาง” อารมณปนเป

ไปดวยความไมเขาใจถึงเจตนาดีของผูใหญ มีทั้งความผิดหวัง 

เสียใจ ครูนราธิป คําสุวรรณ ซึ่งเปนที่ปรึกษาโครงการ

คนเกาจึงตองชวยแนะนาํใหเหน็ “มมุมอง” ในการทํางาน

ในประเด็นที่หลากหลายมากข้ึน ดวยการ “ชวนคิด” ยอน

ทวนถงึคําแนะนาํของพ่ีๆ สงขลาฟอรัม่ทีเ่คยแนะนาํวาให

ลองคิดใหกวางกวาหนังส้ัน อาจทําเปนสารคดี หรือขาว

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรอบๆ เมืองสงขลาก็ได 

“ครูที่ปรึกษาโครงการคนเก่า
ช่วยแนะนําให้เห็น “มุมมอง” 
การทํางานที่หลากหลายมากขึ้น 
ด้วยการ “ชวนคิด” ย้อนทวนถึง
คําแนะนําของพี่ ๆ สงขลาฟอรั่ม
ที่บอกว่าให้ลองคิดกว้างกว่า
หนังสั้น อาจทําเป็นสารคดี 
หรือข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ เมืองสงขลาก็ได้”
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ล้ม...ก็ลุกใหม่
เมื่อครูเตือนสติพวกเขาจึง “ตั้งหลักใหม” และ

กลบัมาระดมความคิดกนัวานอกจากเร่ืองยาเสพติดแลว 

มีประเด็นอะไรบางที่นาสนใจและสามารถบอกเลา

เรือ่งราวของเมอืงสงขลาไดบาง จนมา “ตกผลกึ” ทีเ่ร่ือง

ของโบราณสถานท่ีคนสวนใหญหลงลืมจนไมเหน็คณุคา 

“ตอนแรกคิดวา จะไปถายซากปรักหักพัง เจดียเกา 

ทีไ่มมกีารดแูล แลวนาํมาเผยแพร และมกีจิกรรมรณรงค

ใหคนเขียนความรูสึกไวที่ผาแลวนําไปพันรอบเจดีย 

เพ่ือใหคนไดฉุกคิดถึงการอนุรักษโบราณสถาน แตพอ

ลงพ้ืนท่ีจริงๆ กลับพบวาโบราณสถานแหงน้ันไดรับการ

บูรณะไปแลว” ฝายเลาถึงแนวคิดจากการทํางานที่

ผิดความคาดหมายอีกคร้ัง

แชมปบอกวา “อึ้งเลยครับ ตอนแรกยังเห็นกันอยู

วาโบราณสถานแหงนั้นทรุดโทรมมาก แตพอวันที่เราจะ

ไปถายทาํจรงิๆ โบราณสถานแหงนีก้ลบัดดูมีาก พวกเรา

ก็งงๆ กันอยู”

ฝายบอกวา ตอนน้ันคดิอะไรไมออกเลย  เพราะ

เรายังมองปญหาสังคมไมกวาง แตก็ไมไดคิดอะไรมาก 

ตอนน้ันเฉยๆ เรียกวางาน “นิ่ง” กันท้ังกลุมเลย 

จนพี่บอยมาชวนคิดชวนคุยวาจะเอายังไง จะหยุด

โครงการหรือจะทําตอ พี่บอยบอกวาปญหาแคนี้มัน

เล็กมาก ปญหามันอยูที่ “หัวใจคนทํางาน” ตางหาก 

เหมือนกับเราโดนทาทาย พอเราบอกวาจะทําตอ 

แตไมรูจะทาํยงัไง พีเ่ขากต็ัง้คาํถามชวนคดิชวนคุยจน

เรามีแนวคิดวา ทําไมถึงไมนําเสนอปญหาชุมชนใน

ประเด็นที่เพื่อนกลุมตางๆ ทําอยู จะไดเปนการ 

“เสริมแรง” ใหเพื่อนอีกทาง และเรื่องที่นําเสนอยัง

ชวย “สรางจิตสํานึก” และอาจเปน “แรงบันดาลใจ” 

ใหเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ไดทําอะไรเพื่อบานเกิดของ

ตนเองดวย ก็เลยเร่ิมทําขาวของกลุมเยาวชนจิตใส

อาสาของโรงเรยีนวดับอทรพัยทีล่กุขึน้มารือ้ฟนแหลง

ประวัติศาสตรชุมชนเมืองสงขลาแทน

“พี่บอยชวนพวกเราคิดวา...ลองทําเรื่องของ

นองๆ ที่โรงเรียนวัดบอทรัพยไหม ไหนๆ ก็มีนอง

ที่เขาทําอยูแลว เราจะไดชวยเสริมโครงการของเขา 

ทีแรกก็จะนําเสนอแตเรื่องสถานที่ แตก็ฉุกคิดขึ้นมา

ไดวาเรานาจะเขาไปชวยนําเสนอเร่ืองการทํางานของ

นองๆ กลุมนี้ที่ลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆ ใหกับชุมชนของ

ตนเอง” ฝนเลา
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เมื่อความคิดตกตะกอนกลุมเด็กดื้อรื้อฝนตกลงใจเปล่ียนเปาหมายการ

ทํางานใหม ปรับจากการนําเสนอเร่ืองราวโบราณสถานมาเปนการผลิตขาวเก่ียวกับ

การดําเนินงานของเครือขายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา นําเสนอผานรายการ

นักขาวพลเมือง โดยมีเปาหมายในการทําขาว คือ 1.เสริมแรงใจใหกับเพื่อน

เยาวชนกลุมตางๆ ที่มุงมั่นกับการทํางานพัฒนาบานเกิดของตนเอง 2.สราง

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีพลเมืองของเยาวชน 3. สรางแรงบันดาลใจ

ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมดูแลชุมชนของตนเอง โดยรูปแบบจะทําเปน

รายการขาวสั้น 3 นาทีเพื่อสงไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS 

และเร่ิมศึกษาขอมลูโดยนาํโครงการของนองๆ ทีบ่อทรพัยมาอาน เพ่ือจะไดเขาใจ

ถึงเปาหมายและการทํางาน พรอมทั้งแบงบทบาทหนาที่ ซึ่งฝายจะเขียนสคริปต 

แชมปและเบยเปนตากลอง สวนฝนรับผิดชอบงานบริหารจัดการ ประสานงาน 

เพื่อสนับสนุนการทํางานของทีม 

ฝายเลาตอวา  หลงัจากท่ีฝายเขียนสคริปตเสร็จ กน็าํสคริปตไปขอคําแนะนํา

จากพี่บอยพ่ีเลี้ยงสงขลาฟอร่ัม ซึ่งพี่บอยแนะนําใหเราปรับบทสคริปตใหม จาก

รปูแบบรายการโทรทัศนมาเปนรายการขาวแทน  โดยพ่ีบอยจะชวยขัดเกลาภาษา

ใหเรียบรอย เม่ือสคริปตลงตัวก็ใหเพื่อนๆ ทุกคนทําความเขาใจกับสคริปตแลว

เตรียมตัวลงพื้นที่เพื่อถายทํา

เพราะ “ขาด” ประสบการณ์
แตดวยยังขาดประสบการณ การถายทาํคร้ังแรกจึงเปนการสุมถายไปเร่ือยๆ 

แมจะสอบถามขอมูลจากนองๆ ที่เปนเจาของโครงการในพ้ืนท่ีบานบอทรัพยมา

แลววาควรไปสัมภาษณใครบาง แตเมื่อไปถึงกลับพบปญหาอุปสรรคหลายอยาง 

อาทิ ไมพบแหลงขอมูลบาง หรือพบแตเขาไมพรอมใหขอมูลบาง พวกเราก็

แกปญหาดวยการตัดสินใจเก็บภาพและเสียงมาใหมากที่สุด เพื่อใหมีตัวเลือกใน

ยามตัดตอ แตเมื่อนํามาภาพมาตัดตอจริงๆ กลับพบวาชิ้นงานยังไมสมบูรณ 

ตองกลับไปถายทําซอมอีกหลายคร้ัง

“คนทํารายการโทรทัศน์เขาจะมีการทําสคริปต์ไว้อย่างละเอียดว่าจะใช้ภาพอะไร 
เสียงอะไร และสัมภาษณ์ใครบ้าง...มีการวางโครงเรื่องอย่างละเอียด แต่ของพวกเรา
ไม่ใช่เลย พวกเราถ่ายทุกอย่าง แล้วค่อยมาเลือก  ทําให้งานที่ได้ไม่สมบูรณ์  จึงต้อง
ลงไปถ่ายซ่อมหลายครั้งมาก แล้วพอทําเสร็จส่งไปที่ Thai PBS ก็ถูกตีกลับ”
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“สวนมากคนทาํรายการโทรทศันเขาจะมกีารทาํสครปิตไวอยางละเอยีด

วาจะใชภาพอะไร เสยีงอะไร และสมัภาษณใครบาง มกีารวางโครงเรือ่งอยาง

ละเอียด แตของพวกเราไมใชเลย พวกเราถายทุกอยาง แลวคอยมาเลือก 

ทาํใหงานทีไ่ดไมสมบรูณ ตองลงไปถายซอมหลายครัง้มาก พอทาํเสรจ็สงไป

ที่ Thai PBS ก็ถูกตีกลับมาพรอมกับมีขอแนะนําวา นองตองทําอยางนี้ ตอง

ไปถายเจาอาวาส ไปถายคุณครู ไปถายนองๆ ที่ทํากิจกรรม แตเราไมได

วางแผนกอน ถายรวมๆ เปนบรรยากาศ” ฝนเลาถึงบทเรียนการทํางาน

เบยเลาเสริมวา เหน่ือยเหมือนกันตองกลับไปถายซํ้าๆ ในสวนท่ีผมรับผิดชอบ 

สิ่งที่เขา Comment คือ เรื่องการเก็บเสียงที่ยังมีลมเขาไมค วิธีแกคือตองเอาไมค

ไวใกลๆ ปากคนพูด สวนเรื่องภาพก็ยังถายติดพวกเราอยู ในเมื่อเราจะนําเสนอ

เรือ่งการทํางานของนอง ตองไมมภีาพพวกเราติดไป แตเรากพ็ลาดท่ีไมไดถายภาพ

ตอนนองทาํงาน ตอนนัน้ไมรูจะทาํอยางไร เลยลองใสภาพพวกเราไปกอน พอเขา 

Comment กลับมาเราถึงไดรู

“สิ่งที่สงไปคือ สคริปตกับวิดีโอ สวนมากเขาจะ Comment สคริปตวาตอง

เพิ่มอะไรบาง เวลาที่ Thai PBS Comment กลับมาครั้งหนึ่ง เราก็ตองลงพื้นท่ีไป

ถายซอมกนัใหมหลายรอบมาก แตสิง่ทีไ่ดเรยีนรูการสงกลับไปกลับมาระหวาง

เรากบั Thai PBS คอืการรอคอย ความอดทน และการไดเรียนรูองคประกอบ

สคริปต เพราะงานท่ีเราสงไปอาจไมครบองคประกอบคือ ในรายงานขาวตอง

บอกวามีใคร ทําอะไร ที่ไหน  เมื่อไร อยางไร” ฝายเลาถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้น
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การประสานงานกบัพีท่ี ่Thai PBS ตองใชเวลามาก 

เชน สงขาวไปแลวกวาเขาจะ Comment กลบัมาก็ใชเวลา

เกือบเดือน พวกเราตองส่ือสารและแกงานหลายคร้ัง

กวาจะผาน พอแกเสรจ็แลวกต็องรอเวลาออกอากาศอีก

เปนเดือน แผนงานเราไมไดมีเวลามากมายขนาดน้ัน 

เพราะเราตัง้ใจวาหากขาวเรือ่งแรกไดออกอากาศ เราจะ

เอามาใหเพื่อนๆ ดูแลวชวนเพื่อนๆ มาอบรมเรื่อง

นักขาวพลเมือง แตกวาจะไดออกอากาศเวลาในการทํา

โครงการก็หมดแลว พยายามแกปญหาประสานใหพี่เขา

มาอบรมใหกอน เขาก็ไมวางเพราะเหตุการณบานเมือง

ในชวงที่ผานมามันไมปกติ เขาตอง Standby ทีมขาว

ไวที่สวนกลาง เปนตน 

“ยอมรับวาการทํางานกับสื่อระดับประเทศไมใช

เร่ืองงายเลย ตอนทายเลยคิดวาท่ีเราทําขาวเพ่ือออกอากาศ

ก็ทําไป ในระหวางรอก็ทําขาวกลุมอื่นๆ ไปกอน โดยใช 

Social Network เผยแพรงานของเราแบบคูขนานไป

พรอมกัน”

เม่ือผลงานช้ินแรกยังไมไดออกอากาศสูสาธารณชน

ในสื่อระดับประเทศ ระหวางทางท่ีตองปรับปรุงชิ้นงาน

และรอคอยคําตอบจาก Thai PBS ฝนเลาวา พวกเขา

พยายามหาชองทางการเผยแพรผลงานตามคําแนะนํา

ของพี่ๆ สงขลาฟอร่ัม โดยการเปด Page สื่อเล็กๆ ของ

เด็กสงขลา แลว Post งานไวใหชมและใหขอเสนอแนะ 

พรอมกันนั้นพวกเขาก็เริ่มศึกษาเรื่องราวของ

เพ่ือนๆ ทีท่าํโครงการดวยกัน เลือกโครงการท่ีดาํเนนิ

งานอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือหาวัตถุดิบในการผลิต

ชิ้นงาน และคอยการติดตามความคืบหนาในการ

ทาํงานของเพือ่นๆ ผาน Facebook ของสงขลาฟอรัม่ 

หรือ Facebook ของโครงการตางๆ เชน งานของ

โครงการ Beach for Life โครงการครูเดลิเวอรี่ 

โครงการคืนคลองสําโรงสูชุมชน และโครงการ

สรางคลองสรางคน ซึ่งเกณฑที่พวกเราใชตัดสินวา

จะถายทําเรื่องราวของโครงการใดน้ันทีมงานจะ

พิจารณาจากความเขมขนในการทํางานท่ีตอเน่ือง 

และอาจตองพิจารณาโครงการที่อยูใกลๆ กอน เพื่อ

ความสะดวกในการถายทํา 



209

สงขลา
ส่องแสง 2

เมื่อ “ฝัน” เป็นจริง
และแลววันที่พวกเขารอคอยก็มาถึง...

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ขาวเร่ือง “บานฉันวันนี้...ชุมชนบอทรัพย” ที่

เนื้อหาขาวนําเสนอเกี่ยวกับการทํางานของเยาวชนกลุมจิตใสอาสา ในโครงการ

หองเรียนประวัติศาสตรโรงเรียนวัดบอทรัพยไดออกอากาศ ยังจําความรูสึก

วันน้ันไดดี รูสึกต่ืนเตน ดีใจ ภูมิใจ มันเปนความปล้ืมปติอยางบอกไมถูก 

อาจดูเปนเร่ืองเล็กๆ สําหรับหลายคนท่ีคิดวาก็แคขาวไดออกอากาศ 

แตสาํหรับเรามันไมใชแคนัน้ แตคอืความสําเร็จทีเ่ปนจุดเร่ิมตนท่ีเราสามารถ

ส่ือสารความดีของเพ่ือนใหสังคมไดรับรูตางหาก ขอบคุณสงขลาฟอร่ัมที่ให

โอกาสเราไดผจญภัยและเรียนรูจากประสบการณจริง ทําใหเรามองเห็น

ศกัยภาพของตวัเอง ศกัยภาพทีจ่ะทาํงานกบัองคกรสือ่ระดับประเทศมนัเปน

ประสบการณทีแ่ปลกใหมสาํหรับกลุมเรา และมันคือประสบการณทีม่คีณุคา

และความหมายสําหรับการตอบตัวเองวาเปนพลเมืองเยาวชน   

ฝายเลาวา มีอยูวันหน่ึงพ่ีท่ี Thai PBS ทักมาใน Facebook เราวางานของเรา

จะไดออกอากาศแลวนะ ตอนเชาพรุงน้ี ตอนน้ันรองไหเลย โทรหาพอ โทรหาเพ่ือน 

แลวก็โทรหาพี่บอย เพราะตอนนั้นเพื่อนไมอยู พอตอนเชาก็รอดูทีวีแตก็ดูไมทัน 

เพราะมันออกไปแลวต้ังแต 7.00 - 8.00 น. แลวเราก็ตองรีบไปโรงโรงเรียนดวย 

ไมคิดเลยวางานเราจะไดออกอากาศ เพราะเรารอกันมานานมาก ตอนนั้นคิดวา

คงไมไดออกแลวละ  แลวพอเราไมคาดหวัง  ความฝนของพวกเราก็เปนจริงขึ้นมา 

ตอนแรกโทรไปหาน้ําฝน น้ําฝนก็ถามวาจริงหรือ ทําไมพี่เขาไมติดตอมาลวงหนา 

ฝายก็บอกไมรูเหมือนกัน พี่เขาเพิ่งทักมา เพื่อนคนอื่นก็ดีใจกันท้ังกลุม รูสึกภูมิใจ

มาก พอก็รอดูอยูเหมือนกันถึงขนาดยอมไปทํางานสายเลยทีเดียว 

“เย็นน้ันพอกลับมาถึงบานก็มายอนดูทางอินเทอรเน็ต พ่ีเขาเอางานของ

เราไปปรับใหมนิดหนอย เพราะเราสงงานไปหลายคร้ังมาก และแตละคร้ังที่

สงไปงานก็ไมเหมือนกัน พี่เขาเลยเอาคร้ังที่ 2 กับ 3 มาผสมกันและตัด

บางชวงออกไป แตกอนทีพ่ีเ่ขาจะตัดตอใหมเขากป็รกึษาเรากอนนะวาจะเอา

ชวงนีอ้อก เอาชวงนีแ้ทนไดไหม โดยใหเหตุผลวาบางไฟลงานมนัไมสมบรูณ  

“ขอบคุณสงขลาฟอรั่มที่ให้โอกาสเราได้ผจญภัยและเรียนรู้ไปกับประสบการณ์
จริง ทําให้เรามองเห็นศักยภาพของตัวเอง ศักยภาพที่จะทํางานกับองค์กรสื่อระดับ
ประเทศ มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สําหรับกลุ่มเรา และมันคือประสบการณ์
ที่มีคุณค่า มีความหมายสําหรับการตอบตัวเองว่าเป็นพลเมืองเยาวชน”



210

สงขลา
ส่องแสง 2

“พอทําเข้าจริง ๆ เสมือนเราค้นพบเสรีภาพในการเรียนรู้ของตนเอง
เราสามารถกําหนดสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้ได้ แต่ความยากของมันคือ
เราเองต้องมีวินัยและซื่อสัตย์กับการเรียนรู้ของตนเอง และการทํางาน
ที่ผ่านมาทําให้เราตระหนักว่า...บ้านเมืองของเรา ถ้าเราไม่ดูแล
แล้วใครจะดูแล”
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พอพี่เขาตัดตอใหใหม งานเราเลยดูดีขึ้นมาเลย เราดูแลวก็รูสึกดีนะ เพราะ

งานออกมาไดใจความพอดีเลย พ่ีเขาตัดบางชวงท่ีไมสําคัญออก และเอาจุดที่

สําคัญมาใสใหแทน”

ฝายเลาตอวา แตหลังจากนั้นพวกเราก็ไมไดสงงานใหกับ Thai PBS อีกเลย 

เพราะติดภารกิจหลายอยาง ไมวางท่ีจะทํางานเลย ไหนจะเรียนและกําลังจะ

สอบดวย รูสึกเสียใจอยูเหมือนกันท่ีไมไดทําตอ

ส่องกล้อง...มองตน
“กระบวนการทํางาน” ของเด็กดือ้รือ้ฝน เริม่จากการประชุมทมีเพ่ือคนหา

ประเด็นทําขาว สบืคนขอมลูหาความรูทีเ่ก่ียวของจากแหลงขอมลูตางๆ นาํขอมลู

ที่ไดมาเขียนสคริปต ลงพื้นท่ีถายทํา ตัดตอ ประสานงานกับ Thai PBS แกไขงาน 

รอการออกอากาศ ฯลฯ  

วันน้ีพวกเขา “แปลงความด้ือรั้นจากเด็กหลังหองมาเปนพลังในการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสรางสรรคเมืองสงขลา” ไดอยางไร 

หนุมสาวทั้ง 5 บอกวา เดิมทีสมาชิกกลุมทําสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมใน

ร้ัวโรงเรียนและมีประสบการณในการแสดงและทําหนังส้ัน คิดแตเพียงวาอยากทํา

อะไรก็ทํา ไมเคยคิดวาส่ือท่ีทําจะมีสวนทําใหสังคมดีข้ึนไดอยางไร ตอนเร่ิม

ทาํงานขาวก็มปีญหาใหตองคิดแกกนัทุกขัน้ตอน  ทัง้ประเด็นท่ีคดิทาํทีไ่มสามารถ

ทําไดจริง ปญหาเรื่องวัสดุอุปกรณนั้นเดิมทีเราใชเคร่ืองมือของโรงเรียน แตพอ

โรงเรียนปดเทอมก็ไมรูจะไปหยิบยืมจากท่ีไหน ตอนแรกก็ยืมเพื่อน หลายคร้ังเขา

กเ็กรงใจเขา แตตอนทายโชคดหีนอยทีส่งขลาฟอรัม่ใหยมือปุกรณมาใช แตปญหา

ที่สําคัญที่สุดคงหนีไมพนการทํางานในทีม ทั้งเวลา บุคลิก นิสัย ความคิดที่

แตกตาง เพื่อนในทีมตองถกเถียงกันเพื่อหาประเด็นทําขาว ตองอธิบายให

เขาใจตรงกัน แบงงานกันทํา พองานไมผานก็เครียด บางทีตองทํางานตัดตอ

กันแบบหามรุงหามคํ่า ตองอดทน ใจเย็นและเสียสละ เปนตน 

เบยบอกวา แมผลงานยังไมถูกเผยแพรในวงกวาง แตแคไดเห็นช้ินงานท่ี

สําเร็จก็เกิดความภูมิใจแลว การมีโอกาสเรียนรูการทํางานกับส่ือระดับประเทศ

ถงึแมจะถกูใหแกไขหลายครัง้ แตเบยกม็องวาเปนการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

ตนเอง

สวนแชมปมองวา ประสบการณทีไ่ดรบัทาํใหรูวา เขาตองฝกฝนตนเอง

เพิม่ขึน้ในเรือ่งของมมุกลองและการใชแสงเพือ่จะไดพฒันาฝมอืการถายภาพ

ใหสวยยิง่ขึน้ แตสิง่ทีเ่ปนประโยชนกบัตนเองมากทีส่ดุ แชมปบอกวา คอืเรือ่ง

การจัดเวลา 
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“โดยปกติถาไมไดทําโครงการนี้ เขาเปนคนที่ไมตื่นสาย แตตื่นเย็นเลย เพราะ

เขานอนตอนเชา พอไดทํางานน้ีก็ตองปรับการนอนใหเปนเวลา เพราะเราตองทํางานจึง

ตองจัดเวลาใหเปนระบบเหมือนคนอื่น ไมเชนนั้นก็จะเรียนไมทันเพื่อน แตหลังๆ รูสึกวา

กิจกรรมจะเยอะขึ้น เพราะครูเสนอใหทําโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อสงประกวด แตผมก็

จะเลือกรับเปนบางงานเฉพาะท่ีสนใจ เชน งานประดิษฐหุนยนตที่จะไปประกวดในงาน

หัตถกรรมนักเรียนท่ีจังหวัดตรัง”

ดานฝายบอกวา การทํางานปนี้รูสึกดีที่ไดเปลี่ยนบทบาทจากคนเบื้องหนามาเปน

คนเบือ้งหลัง  ไดเรยีนรูทัง้การเขยีนสคริปตทีม่คีาํแนะนาํจากมอือาชพี ไดทาํงานเชงิเทคนคิ

มากข้ึนทั้งการอัดเสียง การตัดตอ 

“จากที่เคยเปนคนหนากลองมากอน เปนพิธีกร พอมาเปนคนเบื้องหลังรูสึก

อกีแบบ ตอนอยูหนากลองจะกงัวลวาเพือ่นจะคดิอยางไร เพือ่นจะลอเราไหม พอมา

อยูเบื้องหลัง พอเพ่ือนไดดูผลงานของเราจะรูสึกดี ยิ่งเพื่อนสนใจก็ยิ่งดี จากที่อยู

หนากลองแลวเพ่ือนลอเรา แตอยูหลังกลองเพ่ือนจะดูแลวถามวา เราทําไดอยางไร 

ถาคนในชุมชนสนใจ เราก็รูสึกวาผลงานของเราประสบความสําเร็จ”

ฝนซ่ึงเปนคนเบ้ืองหลังของเบ้ืองหลังจริงๆ เพราะคอยทําหนาท่ีอาํนวยความสะดวก

ใหกับทีมบอกวา รูสึกเปนปกติ เพราะฝนเปนคนท่ีทํากิจกรรมกับโรงเรียนอยูแลว 

แมสวนมากจะเปนงานประดิษฐ แตก็รูสึกดีที่ไดรูจักกับนองๆ ที่โรงเรียนวัดบอทรัพย 

ไดเห็นถงึความต้ังใจและความพยายามของนองๆ ทีท่าํใหรูสึกทึง่ จงึรูสกึยนิดมีากที่

ไดเปนสวนหนึง่ในการเผยแพรกจิกรรมดีๆ  ของนองๆ แตในชวงนีอ้าจจะมบีางทีรู่สกึ

วาตองแบงเวลาใหถกูระหวางงานหลายๆ อยาง ทัง้การเรยีน การทาํสือ่ งานประดษิฐ

ใบตองที่ตองเปนตัวแทนของโรงเรียนไปแขงขันที่จังหวัดตรัง และที่สําคัญคือ

การชวยแมทํางานบานซึ่งเปนสิ่งที่ทําเพิ่มขึ้น หลังจากที่ลดการเที่ยวนอกบานลง

ฝายและฝนยอมรับวา การท่ีตองรับผิดชอบงานในโครงการมากข้ึน ทําใหพวกเธอ

ตองลดเวลาเท่ียวเตรกบัเพือ่นตางโรงเรยีนลง ซึง่กก็ลายเปนการปรับพฤตกิรรมเธอ

ใหอยูติดบานมากขึ้น จนคนในครอบครัวแปลกใจ ไถถาม แตเมื่อเธอบอกวากําลัง

ทําอะไรอยู คนในครอบครัวก็รอคอยที่จะชื่นชมผลงานอยางต่ืนเตน ทั้งคูบอกวา

“การที่ต้องรับผิดชอบงานในโครงการมากขึ้น ทําให้พวกเธอต้องลดเวลา
เที่ยวเตร่กับเพื่อนต่างโรงเรียนลง ซึ่งก็กลายเป็นการปรับพฤติกรรมเธอ
ให้อยู่ติดบ้านมากขึ้น จนคนในครอบครัวแปลกใจ”
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แมเวลาไปเจอเพ่ือนๆ จะนอยลง แตก็ยังคบหากัน

เปนปกติ 

“ก็ยังเจอเพื่อนๆ บาง เพราะเปนกลุมที่สนิทกัน

ตัง้แตเขาเรยีนในโรงเรยีนนี ้ตอนนีเ้ขากเ็รียนอยูนะ เรียน

ที่อาชีวะกับเทคนิค พวกเขาก็สนใจถามวา หายไปทํา

อะไรกันมา มีบางคร้ังเหมือนกันที่ไดแลกเปลี่ยนให

เพือ่นๆ ไดรบัรูถงึกจิกรรมทีไ่ดทาํ และหวังวาเพือ่นๆ จะ

สนใจทําโครงการแบบนี้บางในอนาคต”

ประสบการณ์ “สร้าง” การเรียนรู้
นอกจากชวนเพ่ือนตางโรงเรยีนมาทาํกจิกรรม

เพ่ือสังคมแลว ทมีงานยงัวางแผนสงตองานใหรุนนอง 

โดยในแผนงานมีกิจกรรมอบรมการถายภาพท่ีตอง

เลื่อนกําหนดออกไปเน่ืองดวยติดชวงปดเทอม ทั้งนี้

คาดหวังวา ถาไดจัดอบรมคงเห็นแววนองที่สนใจที่

จะมารับชวงตอ เพราะในโรงเรียนก็มีกิจกรรมสื่อ

กระจายเสียง มีอุปกรณที่ครบครัน สามารถใชเปนเวที

ฝกฝนนองๆ ผานการนาํเสนอขาวสาร กจิกรรมสําคญัๆ 

ในโรงเรียนตอไป

ชวงทายของการดําเนินงานโครงการกลุมเด็กด้ือ

รื้อฝน ไดรวมพูดคุยสรุป “คุณคา” ที่พวกเขาไดรับจาก

การทํางานวา การทํางานท่ีผานมาทําใหพวกเขาเรียนรู

วาการที่จะทํางานใหญงานใดงานหน่ึงน้ัน ไมสามารถ

ทําคนเดียวได ในการทํางานจึงควรทํากันเปนทีมหรือ

เปนกลุม เพราะจะทําใหงานสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 

การทาํงานท่ีผานมาทําใหรูวาตองรบัฟงความคิดเห็นของ

ผูอืน่ ตองรวมนําเสนอความคิด และรวมกันใชเหตุผลใน

การตดัสนิใจอยางตรงไปตรงมา ทาํใหไดประสบการณที่

มีคุณคามากมายที่หาไมไดในหองเรียน 

ประสบการณน้ีสอนใหคิดอยางเปนกระบวนการ 

สอนใหหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง การประสานงาน

กับองคกรใหญๆ ฝกใหอดทน ใจเย็น รูจักจัดการ

กับอารมณ เราคนพบการเรียนรูเหลาน้ีดวยตนเอง 

เม่ือไดมีโอกาสทบทวน (After Action Review: AAR) 

เรารูวาผูใหญชอบเด็กแบบไหน เราทําใหได แตมันไมใช
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ความจริงทั้งหมด มันคือสิ่งที่เราทําเพ่ือใหเขาพอใจ เราถูกฝกมาอยางน้ันจริงๆ 

ถูกฝกทําใหผูใหญพอใจ แตความจริงคือ เราหลายคนไมใชเด็กดีอะไรหนักหนา 

ทั้งเที่ยวเตร แขงรถซิ่ง โดดเรียนก็มี ซึ่งมันอาจสวนทางกับส่ิงที่โครงการน้ีตองการ

หรือเปลาเราก็ไมแนใจ... 

“ตอนแรกยอมรับวาเราไมรูสึกกับคําวา “จิตสํานึกความเปนพลเมือง” 

สักเทาไหร แตพอทําเขาจริงๆ เสมือนหนึ่งเราคนพบเสรีภาพในการเรียนรู

ของตนเอง เราสามารถกําหนดส่ิงท่ีเราอยากจะเรียนรูได แตความยากของมัน

คือเราตองมีวินัยและซ่ือสัตยกับการเรียนรูของตนเอง และการทํางานท่ีผานมา

ทําใหเราตระหนักไดวา “บานเมืองของเรา ถาเราไมดูแล แลวใครจะดูแล” 

เราตางมีศักยภาพท่ีจะแบงปนมารับใชสังคม สังคมท่ีเราตองการมันเร่ิมสรางได

จากตัวเราเอง เร่ิมจากสามัญสํานึกของตนเอง พลังเล็กๆ ย่ิงรวมตัวกันมาก

ก็สามารถเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยางได ถึงแมวาจะเปนเร่ืองเล็กนอย 

แตมันก็เปล่ียนแปลงได ซึ่งดีกวาการอยูเฉยๆ ประณามสังคมไปวันๆ โดย

ไมทําอะไรเลย”

“กระบวนการเรียนรู” ที่เกิดจากส่ิงที่ชอบ ทําใหทีมงานมีมานะอดทน

ฝาฟนเพื่อคนหาสิ่งที่ใช แมผลงานยังไมสมบูรณแบบ แตแรงกายแรงใจท่ีทุมเทไป

ก็ไมสูญเปลา เพราะระหวางทางของการทํางานทําใหรูถึงจุดบกพรอง จุดออน 

จุดแข็ง และแงมุมใหมๆ ที่ชวยเพิ่มพูนทักษะของแตละคน 

 สิง่ทีส่าํคญัยิง่กวาคอื การกาวขามความสนใจสวนตวั  ใชความสามารถ

เรื่องส่ือมา “สื่อสาร” ประเด็นทางสังคม ทําใหเขาใจในกระบวนการเรียนรู

ของตนเอง สูการทําประโยชนเพื่อผูอื่น อันเปนการปลูกความคิดจิตอาสาที่

จะฝงรากและเติบใหญไปกับตัวตนของทีมงานตอไป

“พลังเล็ก ๆ ยิ่งรวมตัวกันมาก 
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่มันก็เปลี่ยนแปลงได้”
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โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โครงการสื่อเล็กๆ ของเด็กสงขลา 
กลุ่มเด็กด้ือรื้อฝัน 

สมาชิกประกอบดวย:
นางสาวนนทกร บุญนิตย

นางสาวลัดดาวัลย จารุวรรณรัตน

นางสาวจุรีรัตน สุวรรณรัตน

นายนทีธร สุขะบุญพันธ

นายนฤเบศร บัวสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ:
วาที่ ร.ต.นราธิป คําสุวรรณ
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เรียนรู้
ประวัติศาสตร์...

เพื่อรู้ตัวตน

“ความโดดเด่นอยู่ที่ครูกับศิษย์ได้หลอมหัวใจเป็นหนึ่ง
เพื่อเรียนรู้และหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

โดยมีแรงบันดาลใจจากความห่วงใยชุมชน
เป็นฐานพลังที่จะเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ”

“สงขลาฝงหัวเขาแดง” คือถ่ินประวัติศาสตรสําคัญอันเปนหลักฐานของ

การกอเกดิเมอืงสงขลา แตดวยภมูปิระเทศท่ีเปนเนนิเขาจึงยากตอการขยายพ้ืนท่ี

อยูอาศัยและการทํามาหากิน ประกอบกับการขาดแคลนแหลงน้ําจืด ประชาชน

จึงโยกยายเขาสูเมืองสงขลาแหงใหมบริเวณที่เรียกกันวาบอยาง ทําใหสงขลาฝง

หัวเขาแดงคอยๆ ซบเซาลง แตบริเวณดังกลาวซึ่งในปจจุบันคือ “บานบอทรัพย” 

ยังคงมี “แหลงเรียนรู” ทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคา เชน สุสานตนตระกูล 

ณ สงขลา วดัโบราณ เชน วดัภูผาเบิก วดัศิรวิรรณาวาส วดับอทรัพย วดัสวุรรณคีร ี

บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ รูปปนเจาปาเจาเขาซ่ึงเปนที่เคารพสักการะของคนในพ้ืนที่ 

แตปจจุบันเด็กและเยาวชนรวมถึงคนในชุมชนและคนสงขลากลับไมเห็นคุณคา

และไมรูเรื่องราวทางประวัติศาสตรของชุมชนแหงน้ีซึ่งเปนตนกําเนิดของ

เมืองสงขลา...

กลุ่มจิตใสอาสา
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“บานบอทรัพย” ที่เคยเจริญรุงเรืองในอดีตเริ่มเสื่อมโทรมลง คนในชุมชน

ทะเลาะวิวาทกัน เด็กเยาวชนติดยาเสพติด คนในชุมชนท้ิงถิ่นฐานไปทํามาหากิน

ทีอ่ืน่ ครอบครัวหยาราง ทิง้ลกูใหอยูกบัคนแก เด็กตองออกจากการเรียนกลางคัน

เนือ่งจากความยากจน ฯลฯ เยาวชนแกนนาํกลุมจิตใสอาสา จงึเกดิแนวคดิคนืชีวติ

ใหเสนทางประวัติศาสตรชุมชนวัดบอทรัพยขึ้น ดวยการลงพื้นที่ศึกษาแหลง

เรยีนรูทางประวตัศิาสตรชมุชนวดับอทรพัย เพือ่บอกเลาเรือ่งราวและฟนเสนทาง

ประวัติศาสตรกลับคืนมาอีกคร้ัง และเพื่อ “ปลูกจิตสํานึก” ใหเยาวชนเกิดสํานึก

รักบานเกิด

สร้างทีม...เพื่อสร้างการเรียนรู้
เพราะมปีระสบการณทาํโครงการหองสมดุคาเฟเคลือ่นทีพ่ีส่อนนองกบั

สงขลาฟอรัม่เมือ่ปทีแ่ลว  นกัเรยีนโรงเรยีนบานบอทรพัยตองการ “ขยายผล” 

การทาํงาน เพือ่ “สรางแหลงเรียนรู” ในชมุชน จงึแตกทมีออกมาทําโครงการ

แหลงเรยีนรูประวตัศิาสตรชมุชนวดับอทรพัย โดยมรีุนพีท่ีม่ปีระสบการณจาก

การทําโครงการปแรกเขามาเปนตัวหลัก และเพิ่มสมาชิกใหมซึ่งเปนรุนนอง

เขามารวมเรียนรูดวย

อารีรัตน งาหัตถี - แนน  พิมพิศา ปาณะ - โอต รุนพี่ซึ่งเรียนอยูชั้น ม.3 

เลาวา เธอไดชวนนองๆ ใหมาทาํโครงการดวยกนั ซึง่ก็ได ธีรกัษ จติรพิทกัษ - ยา  

ณัฐดาวรรณ พูนเมือง - เฟรน และศรีสุดา พิมพาชะโร - หมิว มารวมเปนทีม

ทํางาน

แนนเลาวา เมื่อไดนองๆ มารวมทีมแลวก็เร่ิมวางแผนการทํางานรวมกัน

ทันที ทุกคนเห็นตรงกันวาสิ่งที่ตองทําคือการเดินสํารวจสถานท่ีสําคัญในชุมชน 

และศกึษาเรือ่งราวประวตัศิาสตรตางๆ เพือ่นาํมาเรยีบเรยีง โดยตัง้ใจวาจะมกีาร

ถายทอดเรื่องราวที่ไดศึกษามาใหแกนองๆ เพื่อนๆ ในโรงเรียนไดรับรูดวย 

จงึแบงบทบาทหนาทีใ่หแตละคนรบัผดิชอบขอมลูในสวนทีต่องบรรยาย เชน 

โอตบรรยายเรื่องวัดสุวรรณคีรี สวนยาบรรยายเนื้อหาของวัดศิริบรรณาวาส 

หมวิบรรยายเก่ียวกบัวัดภูผาเบกิ และแนนรบัผิดชอบวัดบอทรัพย สวนสสุาน

เจาเมืองก็จะชวยๆ กันบรรยาย

“แม้จะวางแผนแบ่งงานกันคร่าว ๆ แต่เม่ือต้องเก็บข้อมูลจากการสํารวจ 
และสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ ทีมงานทั้งหมดจะยกโขยงไปลงพื้นที่
ร่วมกัน  ทั้งช่วยกันสัมภาษณ์ สอบถาม จดบันทึก เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูล
เท่ากัน”
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แมจะวางแผนแบงงานกันคราวๆ แตเมื่อตอง

เก็บขอมูลจากการสํารวจ และสัมภาษณคนเฒา

คนแกในพื้นที่ ทีมงานทั้งหมดจะยกโขยงไปลงพื้นที่

รวมกัน  ทัง้ชวยกันสมัภาษณ สอบถาม จดบนัทกึเพือ่

ใหทุกคนไดรับขอมูลไปพรอมกัน

“เริ่มตนก็จะไปสํารวจเสนทาง ไปถามเจาอาวาส 

เพื่อบอกทานวาเราจะมาทําโครงการแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรหลังโรงเรียน ทานเลยเลาประวัติศาสตร

ใหฟง จากนั้นก็ไปถามจากคนในหมูบานวา มีใครรูเรื่อง

ประวัติศาสตรของหมูบานบาง ชาวบานก็แนะนําใหวา

ควรจะไปสอบถามกับใคร ซึ่งสวนใหญจะเปนคนเฒา

คนแกในชุมชน” โอตเลาถึงวิธีการคนหาผูรู

โอตเลาตอวา กอนลงพื้นท่ีพวกเราจะประชุม

วางแผนกันกอนวาจะลงพ้ืนที่วันไหน จะไปกันอยางไร 

เมื่อตกลงกันไดวาจะใชวิธีเดินรอบหมูบานกอนเปน

อนัดบัแรก ซึง่ระหวางลงพืน้ทีพ่วกเราไดรบัความรวมมือ

จากพอเฒาแมเฒาในชุมชนดีมาก แมจะรูสึกเหนื่อย 

แตพอไดรับกําลังใจจากผูใหญที่เราเขาไปหาก็ทําให

พวกเรามกีาํลงัใจและมแีรงทํางานมากขึน้ คดิไดวาถาเรา

ไมทําก็ไมมีใครมาสานตอ
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สร้าง “กระบวนการเรียนรู้” สู่น้อง
นอกจากการสบืคนขอมลูจากการสมัภาษณคนใน

พื้นที่แลว นองๆ กลุมจิตใสอาสายังรวมกันสืบคนขอมูล

จากเอกสาร หนังสือตางๆ และจากอินเทอรเน็ต เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บางคร้ังผูเฒาผูแก

อาจจะหลงลืมไปบาง

“หลังจากสืบคนขอมูลจากท้ัง 2 แหลงแลว พวกเรา

ก็นําขอมูลทั้งหมดมาสอบทานกัน ซึ่งพบวาขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณคนเฒาคนแกและขอมูลท่ีไดจาก

อินเทอรเน็ตสวนใหญจะตรงกัน สวนขอมูลที่ไมตรงกัน

ก็จะพยายามเรียบเรียง โดยยึดฐานขอมูลจากคนเฒา

คนแกเปนหลัก” แนนเลาถึงการตรวจสอบขอมูลความ

ถูกตองของทีมงาน

สําหรับการเรียบเรียงเนื้อหาพวกเราจะราง

ไวกอน แลวใหครูวิไลรัตน หมัดหลี ซึ่งเปนที่ปรึกษา

โครงการชวยขัดเกลา รวมทั้งเสริมความรูดวยการ

เชิญวิทยากรจากกรมศิลปากรมาบรรยายใหความรู

เรื่องราวประวัติศาสตรใหนักเรียนฟง ซึ่งในกิจกรรม

ดังกลาวไดมีการแบงกลุมทํา “แผนที่เดินดิน” โดย

นักเรียนแตละกลุมจะชวยกันวาดแผนที่สถานที่

สาํคญัทางประวตัศิาสตรของชมุชน เปนการทาํความ

รูจักกับสถานที่ตางๆ บนกระดาษ กอนที่พวกเราจะ

พานองๆ ลงพ้ืนที่เพื่อเรียนรูประวัติศาสตร

“พานอง ป.1 - ป.6 ครั้งละ 2 หองบาง 3 หองบาง

ไปเรียนรู เพราะแตละช้ันเรียนมีนักเรียนนอยมาก บางช้ัน

มีนักเรียนแค 9 คนเทาน้ัน แตการพานองไปเรียนรูขางนอก

ไดนั้นเราตองถามครูและดูชั่วโมงเรียนของนองๆ กอน 

เชน วิชาประวัติศาสตร เปนตน หรือบางครั้งก็นัดกัน

วันเสารอาทิตย ซึ่งการเรียนรูก็จะใชวิธีบรรยายทีละจุด 

แลวใหนองจดสิ่งที่เราเลา หรือบางครั้งบรรยายเสร็จก็

ใหนองวาดภาพดวย บางคร้ังก็ใชเวลานาน เพราะนอง

บางคนสะกดไมเกง ยิ่งนองเล็กยิ่งตองบรรยายละเอียด 

เพราะบางทีเขาไมเขาใจ แตถาเปนช้ัน ป.4 - ป.5 ก็จะ

เขาใจมากกวา ท้ังน้ีการเรียนรูแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 

3 ช่ัวโมงจึงจะครบทุกฐานการเรียนรู แตสวนใหญเราจะ

ไดเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเทาน้ัน จึงตองใชเวลาหลายวัน

กวาจะครบทุกฐานการเรียนรู” แนนเลาถึงกระบวนการ

ถายทอดเรื่องราวประวัติศาสตรสูรุนนองในโรงเรียน
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 รู้ “สํานึกรัก” บ้านเกิด
ทั้งนี้ทีมยอมวารับสิ่งที่ถายทอดอาจยังไมลึกมากพอ เพราะมีเรื่องราว

เยอะมาก บางสวนทมีงานยงัสบืคนไมไดทัง้หมดซึง่เปนงานทีจ่ะตองคอยๆ ศกึษา

ตอไป 

แมจะออกตวัวาบรรยายไดไมลกึ แตโอตเลาเสรมิวา “ตอนแรกทีส่บืคนขอมลู

เบื่อมาก แตกิจกรรมท่ีพานองมาเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีรูสึกสนุกมาก มันสนุกท่ีได

ไปดวยกันกับนอง บางทีพี่พูดบรรยายผิด นองๆ ก็จะหัวเราะ เราก็ไดหัวเราะไป

กับนอง บางคร้ังบรรยายสําเนียงออกทองแดง นองก็จะหัวเราะ แลวถาหลุดทองแดง

แลวก็ตอดวยภาษาใตเลย เวลาบรรยายก็จะเขินนอง แตก็พยายามเลาจนจบ 

นองๆ ก็สนใจถาม” 

สวนยาบอกวา สิ่งที่ทํารูสึกวายาก แตก็สนุก ทุกคนเต็มใจที่จะทํา รูสึก

วาตนเองกลามากข้ึน กลาท่ีจะอธิบายใหคนท่ีมาเย่ียมมาชมไดรับรู แลวก็กลา

ท่ีจะพูดนําเสนอหนาหองมากข้ึน... รักบานเกิดมากข้ึน เพราะรูวาบานเรา

มีสถานที่สําคัญ แลวอยากหวงแหนอนุรักษไว

แตสําหรับหมิวซึ่งเปนคนขี้อายมากบอกวา การทํากิจกรรมแบบน้ีดีที่ทําให

เธอกลามากขึ้น 

โอตเสริมตอวา การทําโครงการเชนน้ีเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองมาก 

เพราะสามารถนําประสบการณที่ไดไปตอยอดในการเรียน “เราไดความรูดวย 

เราทําเพื่อบานเกิดของเรา จากโครงการหองสมดุฯ ก็ตอยอดกันมา และยัง

สนกุเพราะไดไปสํารวจโบราณสถานในพ้ืนทีจ่รงิๆ สวนทีช่วยในการเรียนคอื 

ตอนทําโครงการแรกก็ไมกลาพูดเหมือนหมิว แตกลาขึ้นมาไดเพราะเรา

พยายามทําใหมนัดทีีส่ดุ การท่ีเราไดลงมือทําเองทําใหเราเลาได แมบางคร้ัง

จะไมคอยม่ันใจนัก แตก็เลาอยางที่ลงมือทํา ซึ่งพอกลาขึ้น การนําเสนอใน

หองเรียนก็ทําไดมากข้ึนตามไปดวย แลวยังใชประสบการณเรื่องการสืบคน

ขอมูลไปใชในการเรียนไดอีกดวย”

ฝายแนนก็สมทบวา เมื่อกอนในกลุมไมมีใครกลาพูด แนนเองก็ไมกลา 

พอมาทําโครงการก็เริ่มมั่นใจในตนเองมากข้ึน และที่เปนประโยชนมากคือ 

การไดพานองไปเรยีนรูแบบน้ี ทาํใหนองไดรูจกัประวัตศิาสตรบานของตัวเอง 

ทําใหเขารักบานเกิดตัวเองมากขึ้น ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน สวนตัว

แนนเองเมือ่กอนไมรูเลยวาอะไรเปนอะไร พอไดไปสบืคนขอมลูกไ็ดรูมากขึน้ 

เชน บอน้ํามีความสําคัญอยางไร มีที่มาอยางไร ทําใหเราอยากอนุรักษไว ไมไป

ทําลาย มันไมเอาขยะไปทิ้ง เพราะปจจุบันคนในละแวกบานบอทรัพยยังใชน้ําบอ 

โดยใชรถรุน (รถลาก) บรรทุกภาชนะมาตักน้ําไปใชที่บาน

“สิ่งที่ทํารู้สึกว่า
ยากแต่ก็สนุก
ทุกคนเต็มใจที่จะทํา 
รู้สึกว่าตนเองกล้า
มากขึ้น และรู้สึก
รักบ้านเกิดมากขึ้น”
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ทั้งนี้ทีมงานทุกคนเห็นรวมกันวา กระบวนการ

ศึกษาดวยตนเองทําใหเรื่องประวัติศาสตรนาสนใจ

มากกวาการเรียนในหองเรียน เพราะเปนวิธีการที่

สนุก ทําใหเขาใจไดมากกวา  การพานองๆ ลงพื้นที่ 

สมัผสัไดวานองๆ จะรูสกึสนุกกบัการเรียนรูมาก และ

สิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจมากที่สุดคือ การไดเห็นผลงาน

ปรากฏเปนรูปเลมทีส่วยงามจากการท่ีครทูีป่รกึษานํา

ไปพิมพเปนหนังสือ เพราะไมคิดวาพวกเขาจะทําได

ถึงขนาดน้ี 

 การเรียนรู้ “เกิด” ได้ทุกท่ี 
ครวูไิลรตันทีป่รกึษาโครงการ ไดเลาถงึการทํางาน

ของนองๆ วา แนวคดิการทาํโครงการนองๆ เขาเปนคน

คดิเองหมด  ครแูคทิง้โจทยไวใหวาจะทําโครงการเทาน้ัน 

สวนเขาอยากทาํเรือ่งอะไรกใ็หคดิเอง  สวนการเขยีนแผน 

เขียนโครงวาจะทํากิจกรรมอะไร อยางไร เด็กๆ จะคิด

มากอน 

“ครูยังแปลกใจในส่ิงที่เขาคิดวาจะทําขนาดน้ี

เลยหรือ เขาตั้งเปาหมายของเขาคือ อยากใหนองๆ 

ในโรงเรียนไดออกมาศึกษาวา สถานท่ีรอบๆ โรงเรยีน

มันมีคุณคา มีความเปนมาอยางไร มีเด็กในโรงเรียน

ไมกี่คนที่รูประวัติความเปนมาเปนไป แตครูก็ยินดี

สนับสนนุ แมวาครจูะมปีระสบการณการทาํโครงการ

แบบนี้นอย แตครูก็ไดเรียนรูไปพรอมกับเขา เพราะ

สวนตวัเช่ือวาไมวาจะเปนการเรยีนรูในหองเรียนหรอื

นอกหองเรียนก็เปนการเรียนรูเหมือนกัน”

สําหรับรูปแบบการทํางานของทีม รุนพ่ีจะคอยสอน

นองใหมดวยวิธีการ “พาทํา” รุนพ่ีชวยเปนแกนหลักวา 

ข้ันตอนการดําเนินงานเปนอยางไร จะทํากิจกรรมอะไร 

อยางไร จะไปเก็บขอมูลในชุมชนอยางไร การทํางานใน

โครงการอยูในสายตาของครูทกุทาน รวมท้ังผูอาํนวยการ

ก็จะทราบวากลุมน้ีทําอะไร เพราะการทํากิจกรรมตอง

มีการขออนุญาตพานองๆ ออกไปเรียนรูนอกสถานที่ 

นอกจากนี้ในสวนของเนื้อหาสาระทางประวัติศาสตร

ที่เด็กๆ สืบคนและเรียบเรียงไว ครูไดนําไปพิมพเปน

เอกสารซึ่งเมื่อผูอํานวยการโรงเรียนเห็นผลงานที่

ปรากฏก็บอกวาจะหางบประมาณมาพิมพเพิ่ม

“แม้ว่าครูจะมีประสบการณ์
การทําโครงการแบบนี้น้อย
แต่ครูก็ได้เรียนรู้ไปพร้อม
กับเขา เพราะส่วนตัวเชื่อว่า
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
ในห้องหรือนอกห้องเรียน
ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน”
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“สวนจดุติดขดัในการทาํงานของนองๆ ในสายตาครพูบวา สวนมากจะเปน

เรื่องของวัยรุนที่เขาอาจจะมีงอนกันบาง จนบางคนถึงขนาดบอกวาจะไมทําแลว 

ครูในฐานะที่เปนคนกลางก็ตองรับทุกเรื่อง โดยปรึกษากับครูที่สอนเขาโดยตรงซึ่ง

มคีวามใกลชดิกบัเด็กมากกวาวาตองทําอยางไร สวนมากครูกช็วยพดูกบัตวัตนเหตุ

กอน ชวยคลายปมทีละจุดดวยการชวนคิดชวนคุยวา ใหชวยกันนะลูก โครงการ

ของเราใครจะเปนพระเอกนางเอกคนเดียวไมได ทุกคนตองเปนพระเอกนางเอก

กันหมด” ครูวิไลรัตนเลาถึงการชวยคล่ีคลายปญหาความสัมพันธในทีม

“ต่อยอด” การเรียนรู้
สมศักดิ์ จันทรนวล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอทรัพยที่ไดเห็นการทํางาน

ของนองๆ กลุมนีม้าโดยตลอด บอกวา โครงการน้ีเปนประโยชนตอเดก็มากคอื 

อยางนอยๆ เขาก็ไดเรียนรูประวัติศาสตรของบานตนเองและสามารถเผยแพรไป

สูภายนอกได เด็กไดประสบการณจากโครงการนี้มากพอสมควร อันดับแรกคือ

ความกลาหาญ จากขอมูลเดิมทราบวาบางคนไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก 

พอมาอยูในโครงการน้ีก็กลาแสดงออกมากข้ึน และสองทําใหเด็กสามารถเขาสู

ชุมชนไดเปนอยางดี 

โดยกระบวนการสรางความรูที่เด็กๆ ไดเรียนรูผานการทํางานใน

โครงการ อาจยังไมไดขยายไปสูเด็กคนอื่น แตเปนจุดเร่ิมตนของการสราง

ความรูดวยตนเองที่จะเปนประโยชนตอเด็กๆ ในอนาคต สวนการจะปรับ

กระบวนการเรียนรูแบบนี้สูการเรียนรูของโรงเรียนนั้น ผอ.สมศักดิ์มองวา 

ที่ผานมาไมเชิงวาไมอยูในแผน แตมีอยูบางในการเรียนการสอน เชน 

ประวตัศิาสตรทีเ่รามกัเรยีนกวางๆ แตพอมโีครงการน้ีกเ็รียนแคบลง แคบใน

บริบทที่เกี่ยวของรอบๆ โรงเรียน ซึ่งจะชวยสรางความรูสึกที่ดีใหกับเด็กวา 

ประวัติศาสตรบานของตนเองสําคัญ ชุมชนของเราเม่ือกอนมีความรุงเรือง

อยางไร เรียนจากแคบๆ กอนจะขยายสูวงกวางตอไป

“กระบวนการสร้างความรู้ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการทํางานในโครงการ 
อาจยังไม่ได้ขยายไปสู่เด็กคนอื่น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้
ด้วยตนเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในอนาคต”
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เมื่อเห็นประโยชนเชนนี้โรงเรียนก็ตองสนับสนุน เมื่อสงขลาฟอรั่มจัด

กิจกรรม โรงเรียนก็จะมอบหมายใหครูที่รับผิดชอบนําเด็กเขารวมทุกคร้ัง แตมี

ขอเสนอวาเปนไปไดไหมท่ีจะขยายจํานวนเด็กจาก 5 คน เพิ่มขึ้นเปน 7 คน หรือ 

10 คน เพื่อที่จะไดเปนการ “สรางเด็ก” รุนตอรุนใหตอเนื่องกันไป ถามีโครงการ

แบบนี้ก็จะสนับสนุนใหเด็กๆ ทําโครงการอีก ซึ่งจากการรับรายงานจากคุณครู

การสนับสนุนตางๆ ดีแลว ทั้งเรื่องงบประมาณท่ีเหมาะสม 

สําหรับการ “ตอยอด” สิ่งที่นักเรียนทําในโครงการ ผอ.สมศักดิ์บอกวา 

หนงัสือทีพ่มิพออกมาเปนตวัอยางนัน้ โรงเรยีนคงจดัหางบประมาณพมิพเพ่ิม 

แลวนํามาทําเปนบทเรียนในการเรียนวิชาประวัติศาสตรของโรงเรียน สราง

เปน “หลักสูตรทองถิ่น” ที่มีเนื้อหาบูรณาการเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน

ณ วนันีช้วงตนฤดูฝนของป 2557 การทํางานของโครงการยังไมสิน้สดุ เพราะ

นองๆ กลุมจิตใสอาสายังคงคางแผนงานในสวนของการทําปายแนะนําสถานที่

ตางๆ รวมท้ังการพัฒนาตนเองสูการเปนมัคคุเทศกนอยประจําโรงเรียน ทั้งนี้

เพราะทุกคนตระหนักวา ชุมชนบานบอทรัพยมีศักยภาพของสถานที่และ

เรือ่งราวทางประวตัศิาสตรทีส่ามารถพฒันาเปนแหลงทองเทีย่วได  อกีท้ังยงั

มองเหน็ถงึความ “เชือ่มโยง” ในการทาํงานของโครงการนีก้บัโครงการของเพือ่น

ในโรงเรียนคือ โครงการโตไปไมวางงานท่ีมีการทําไขครอบซ่ึงเปนภูมิปญญาดาน

การทําอาหารท่ีสามารถนํามาเปนจุดขายดานการทองเท่ียวได รวมถึงการ

เชื่อมโยงสูผลิตภัณฑปลาหวาน ซึ่งเปนสินคาของชุมชนที่มองวา อาจเปนสินคา

ที่ระลึกจากการทองเที่ยวในชุมชน นองๆ เยาวชนตางคาดหวังวาหากสามารถ

ทําเรื่องเหลานี้ได ก็จะทําใหชุมชนบานบอทรัพยเปนที่รูจักในวงกวาง คนใน

ชุมชนเห็นความสําคัญของประวัติศาสตรบานของตนเอง ทั้งยังเปนแนวทาง

สรางรายไดแกคนในชมุชน ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะเปนประโยชนตอการพฒันาชมุชน

บานบอทรัพยตอไป

“โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากคือ 
อย่างน้อยเขาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านตนเอง 
และสามารถเผยแพร่ไปสู่ภายนอกได้...
กล้าแสดงออกมากขึ้น และทําให้เด็กสามารถ
เข้าสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี”
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โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
โครงการแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์
กลุ่มจิตใสอาสา

สมาชิกประกอบดวย :
เด็กหญิงอารีรัตน งาหัตถี

เด็กหญิงพิมพิศา ปาณะ

เด็กหญิงธีรักษ จิตรพิทักษ

เด็กหญิงวรรณภา ลอยสาคร

เด็กหญิงณัฐดาวรรณ พูนเมือง

ที่ปรึกษาโครงการ :
นางสาววิไลรัตน หมัดหลี  
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สบืทอดภมูปิญัญา...
สู่การพัฒนา
ทักษะอาชีพ

“โรงเรียนขยายโอกาส ความพร้อมของเด็กย่อม
น้อยอยู่แล้ว แต่เราต้องให้โอกาสเด็ก... ในฐานะครู

เราต้อง “ลากจูง” เด็กให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ครูจะไม่บังคับให้เด็กเข้ามาทําโครงการ แต่ครูจะบอก

เสมอว่าถ้าลูกสนใจก็เข้ามา แล้วเราจะเดินไปด้วยกัน”
จากจุดเร่ิมตนโครงการหองสมุดคาเฟเคล่ือนท่ีพีส่อนนอง ทีร่ะดมขอหนังสอืดีๆ  

มาไวในหองสมุดและจัดกิจกรรมกระตุนการอานไวใหนองๆ เมื่อปที่แลว สงผลใหปนี้

นองๆ โรงเรียนวัดบอทรัพย “คิด” อยากทําโครงการเหมือนรุนพี่บาง จนเกิดเปน

โครงการโตไปไมวางงานไดในที่สุด 

“ชุมชนบานบอทรัพย” เปนชุมชนท่ีขาดโอกาสหลายดาน คนในชุมชน

สวนใหญมฐีานะยากจน หาเชากินค่าํ ทาํใหมรีายไดไมเพยีงพอทีจ่ะสงลกูเรียนหนงัสอื 

เพ่ือนในโรงเรียนหลายคนตองออกจากโรงเรียนกลางคัน กลุมเด็กไทยใจกตัญู

จึงไดจัดทําโครงการโตไปไมวางงานข้ึน โดยมี “แนวคิด” คือตองการฝกทักษะ

การแปรรูปอาหารท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนบอทรัพย เพื่อนํารายไดมาใชใน

การเรียนตอไป 

กลุ่มเด็กไทยใจกตัญญู
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โตไปไม่ว่างงาน
ลลิตา สวาง – มาย  หนึ่งในแกนนํากลุมเด็กไทยใจกตัญูรุนแรกบอกวา 

ชุมชนละแวกวัดบอทรัพยสวนใหญมีสภาพยากจน อยูอาศัยกันอยางแออัด แกนนํา

รุนแรกจึงอยากฝกทักษะวิชาชีพ เพ่ือหารายไดเล้ียงดูตนเองและชวยเหลือครอบครัว

ใหมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ พอมาปรึกษาครู เราไดแนวคิดเร่ืองการถนอมอาหารแบบ

ดั้งเดิมของชุมชน เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน หลังจากนั้นครูพาพวกเราเขาไป

เรียนรูวิธีการทําจากครูภูมิปญญาในชุมชน

สาํหรบัสมาชิกในกลุมจะมทีัง้นอง ม.1 และพ่ี ม.3 ซึง่มายเลาถงึสาเหตุ

ทีด่งึรุนนอง ม.1 เขามารวมทีมดวย เพือ่ใหนองมีทกัษะความรูเพ่ือทีใ่นอนาคต

เมื่อนองตองขึ้นมาเปนแกนนําจะได “สานตอ” งานไดทันที เมื่อพ่ี ม.3 ตอง

ออกไปเรียนตอขางนอก แตที่สําคัญยิ่งกวาคือทําใหพวกเธอมีความรูติดตัว

เปนอาชีพเสริมได

เนือ่งจากโรงเรียนวดับอทรพัยเปนโรงเรียนขยายโอกาส เปดสอนต้ังแตระดบั

ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ชวงเร่ิมตนมายและแกนนํารุนแรกไดเขาไปเรียนรู

กับผูรูในชุมชนรูเร่ืองการแปรรูปอาหาร ทั้งไขครอบ ไขเค็ม กุงแกว กุงหวาน 

ปลาหวาน ฯลฯ จนสามารถเขารวมประกวดการแปรรปูอาหารระดบัภาคทีจ่งัหวดั

พัทลุง ไดรับรางวัลที่ 6 โดยครั้งนั้นมีทีมเขารวมการประกวดมากกวา 20 ทีม 

แมจะไมไดที่ 1 แตพวกเธอก็ไมเสียใจ ถือวาเปนการฝกฝมือ

แตการทําโครงการที่ดูทาวาจะดําเนินไปไดดวยดีตองหยุดชะงักลง...

เมื่อแกนนําโตไปไมวางงานรุนแรกจบการศึกษาออกไปเรียนตอนอกชุมชน 

การสานตองานจึงกลายเปนภาระหนักของท่ีปรึกษาโครงการ

เริ่มต้น...นับหนึ่งใหม่
ครูศลิษา มานะศิริ - ครูษา ที่ปรึกษาโครงการ เลาวา สถานการณขณะน้ัน 

ครูตองเผชิญปญหาท้ังจากคนรอบขางและภาระงานท่ีมีจํานวนมาก ตอนแรก

คิดวาจะหยุดทําโครงการแลว เพราะครูในโรงเรียนบางคนมองวา จะทําไป

ทําไมโครงการแบบนี้ ไมใชเรื่องของโรงเรียน แตเรามองวานี่แหละเรื่องของ

โรงเรียน เพราะสรางคนใหรูจักคิด ใหมีกระบวนการคิด สรางคนใหมีงานทํา 

ซึ่งเปนงานของครูจริงๆ 

“ตอนแรกคิดว่าจะหยุดทําโครงการแล้ว  เพราะครูในโรงเรียนบางคนมองว่า 
จะทําไปทําไมโครงการแบบนี้  ไม่ใช่เร่ืองของโรงเรียน แต่เรามองว่านี่แหละ
เรื่องของโรงเรียน เพราะเป็นการสร้างคนให้รู้จักคิด ให้มีกระบวนการคิด
สร้างคนให้มีงานทํา ซึ่งเป็นงานของครูจริง ๆ”
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“ทอมาก เพราะตวัเราเองตองรับผดิชอบงานในโรงเรยีนหลายอยาง จากจดุเริม่ตน

โครงการนี้เดินทางขึ้นมาระดับหนึ่งแลว ถึงความสําเร็จจะไมยิ่งใหญ แตอยูในระดับ

คงเสนคงวา เม่ือโครงการยังไมจบแตเด็กจบไปเสียกอน เหมือนกับเราตองเร่ิมนับหน่ึงใหม...

ตอนแรกอยากหยุดแคน้ี เพราะคิดวาเราก็ทําสําเร็จมาถึงคร่ึงทางแลว ไดถายทอดความรู

ใหนักเรียนกลุมแรกที่เรียนจบออกไป”

ครษูาบอกตอวา สาเหตุทีท่าํใหกาํลงัใจกลับมาอีกคร้ังเปนเพราะนักเรียนและพ่ีเลีย้ง

จากสงขลาฟอร่ัม จาํไดวาตอนแรกท่ีพีเ่ล้ียงเขามาชวนคิดชวนคุย เราก็คดิวาพีเ่ล้ียงเขามาจับผดิ

อะไรเราหรือเปลา แตจริงๆ แลวไมใชเลย เขาเต็มที่กับเรามาก เสียสละเวลาเขามาสนับสนุน

เราทุกอยาง

“เคยบอกกับปาหนู - พรรณิภา โสตถิพันธุวาถาไมมีพี่เลี้ยงจากสงขลาฟอร่ัม ครูหยุดทํา

โครงการไปแลว”

หลงัจากปรกึษากับทมีพ่ีเลีย้งแลวจงึตกลงใจกนัวาจะเดนิหนาตอดวยการหาเด็กอกี

กลุมหน่ึงมาฝกใหม 5 คน ประกอบดวย ศิริรัตน คงเพ็ชรดิษฐ - ยา ศลิษา มธุโรรส - แอม  

ศศิวิมล ชางดํา - ก๊ิฟ  พรชิตา หมานระโตะ - ฟะ และสุชานาถ ชัยสุวรรณ - เจน โดยมีมาย 

แกนนําเดิมเปนผูดูแลทีม
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ครูษายอมรับวาความสามารถและความกระตือรือรนของเด็กกลุมนี้อาจจะยังมีไมเทา

กลุมแรก แตเด็กทุกคนมีความตั้งใจ ครูจึงเต็มใจใหโอกาสพวกเขาไดฝกฝนตนเอง เหมือน

คร้ังที่เด็กกลุมแรกใหโอกาสครูเขามาเปนที่ปรึกษา จนครูสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได 

นอกจากน้ีผลของการทําโครงการในคร่ึงแรก ทําใหครูมีความเช่ือมั่นวา กิจกรรมพัฒนา

ทักษะอาชีพจะชวยดึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนขึ้นมาได

“ไมเปนไร คอยๆ เปน คอยๆ ไป เด๋ียวเธอก็เกงข้ึนเอง” ครูศลิษาใหกําลังใจนองๆ แกนนํา

รุนหลัง

“ไข่ครอบ” โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
เม่ือครูษาดึง “ใจ” กลับมา...พรอมกับ “สรางทีม” ใหมไดแลว โครงการก็เดินหนาตอ

ทันที 

ศิริรัตน คงเพ็ชรดิษฐ - ยา เลาถึงประสบการณทําโครงการวา ที่ผานมาโครงการโตไปไม

วางงาน เนนฝกทําไขครอบอยางเดียว เพราะเปนผลิตภัณฑท่ีทําไดในโรงเรียนและใชเวลาไมนาน 

ไมเหมือนกุงแกว กุงหวานที่ตองอาศัยเวลาและพื้นที่ในการตาก อีกท้ังยังสงกล่ินคละคลุงเรียก

แมลงวัน จนอาจกอใหเกิดปญหาในชวงรับประทานอาหารของนักเรียนได

ไข่ครอบ
เปนภูมิปญญาการถนอมอาหารดวยเกลือ

แบบเดียวกับไขเคม็ แตมวีธิตีางกัน เกดิจากการนํา

ไขขาวมายอมแหหรืออวนที่ทําจากดายดิบเพื่อให

ใชงานไดนานข้ึน ไขแดงทีเ่หลอืจงึนาํมาแปรรปูโดย

ใสไขแดงกลับลงไปในเปลือกไข แตใชไขแดง 2 ฟอง

ตอเปลือกไข 1 ฟอง เหยาะเกลือลงไป แลวนํา

เปลือกไขอีกอันมาครอบ ทิ้งไวหนึ่งคืนจึงนําไปนึ่ง 

ไขครอบที่นึ่งแลวนํามาปรุงอาหารไดหลายวิธี เชน 

ยํา เปนตน ไขครอบนิยมทําจากไขเปดมากกวา

ไขไก 

“ไขครอบ” จึงเปนหน่ึงภูมิปญญาทองถิ่น

ของชุมชนริมทะเลสาบสงขลาท่ีนาสนใจในการ

ศึกษา เรียนรู และสืบทอดไว
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ยาเลาวา ไขครอบทําไมยาก ใชไขเปดสดใหม มีขั้นตอนคือ การตอกแยกไข

ขาวกับไขแดง นําไขแดงแชน้ําเกลือ 3 ชั่วโมง ตักไขแดงใสเปลือกไขที่ตัดแตงไว 

หลังจากนั้นนําไปนึ่งไมเกิน 30 นาที 

 “ตอนเชามาถึงโรงเรยีนก็มาตอกแยกไขขาวไขแดง แลวนาํไขแดงแชน้าํเกลือ

ไวกอน ชวงเท่ียงก็เขามาน่ึงไข ไขครอบท่ีอรอยตองมีรสชาติเคม็และมัน” ยาอธบิาย

ครูษาเลาตอวา หลังจากนักเรียนสามารถทําไขครอบไดแลว โจทยตอมา

ที่ครูษาคิดตอคือแลวจะใสกลองอะไร ถาใชกลองโฟมไขครอบของเด็กๆ อาจดู

ไมนาสนใจ คดิหาบรรจุภณัฑทีม่คีณุภาพไวสาํหรบับรรจไุขครอบฝมอืนักเรยีนดวย 

จึงชวนกันไปปรึกษาครูภูมิปญญา ประกอบกับเปนชวงจังหวะดีที่ไขครอบสูตร

ครูภูมิปญญาไดรับรางวัล OTOP ตัวทานเองก็กําลังหาบรรจุภัณฑเชนกัน ครูเลย

ไปขอแบงปนกลองมาใหนักเรียนใช โดยขอใชแตกลอง ไมไดใชตรา OTOP ซึ่ง

ครูภูมิปญญาทานก็ใจดีมาก อนุญาตใหเด็กๆ ใชกลองไดทันที เมื่อไดกลองมา

นักเรียนก็จะทําริบบิ้นผูกกลองเปนชื่อโรงเรียนวัดบอทรัพยดวยตัวเอง ราคาขาย

จะอยูที่ 3 ลูก 35 บาท โดยคิดจากตนทุนอุปกรณตางๆ ที่ซื้อมาแลวบวกคาแรง

กับกําไรเพ่ิมไปนิดหนอย

เม่ือทุกอยางลงตัว ประสบการณขายไขครอบท่ีงานทอดผาปาวัดสวุรรณคีรี

ในชุมชนก็เริ่มขึ้น...

“เชิญดูผลิตภัณฑไขครอบกอนไหมคะ...!!” นองๆ รองเชิญชวน

“บางคนเดินผานไปเลย บางคนแวะเขามาถามอยางเดียวแลวก็ไป ตอนคน

เดินผานไมซื้อรูสึกเสียใจ แตพอมีคนมาซื้อก็เปนกําลังใจใหเรา” ยาบอกเลาความ

รูสึก

ศลษิา มธโุรรส – แอม เลาวา คนท่ีไมเคยกินเขาจะแปลกใจวาไขครอบเปน

ของคาวหรือของหวาน ผสมสีหรือเปลา เพราะสีของไขมันแดงมาก เราก็อธิบายวา

เราไมไดผสมสีแตอยางใด แตเปนสีของไขเปด ท่ีพอนําน่ึงมาแลวจะออกเปนสีสม  

โชคดีที่วันนั้นพวกเราทําแผนพับอธิบายกรรมวิธีการทําไขครอบใบเล็กๆ 

ติดไปดวย เลยเอาใหลูกคาดู ซึ่งนอกจากรายละเอียดการทําไขครอบแลว

พวกเรายังใสรายละเอียดของโครงการลงไปดวย เพ่ือใหผูซื้อไดรับรูวา 

“ผลิตภัณฑ” ของพวกเรามีที่มาที่ไปอยางไร

“ออกไปขายแคแปบเดียวก็ขายหมด” แอมกลาว 

แอมเลาตอวา เหตผุลทีเ่ธออาสาเขามาทําโครงการน้ีเพราะเห็นรุนพีเ่คยทํา 

เลยอยากเขามาเรียนรูดูบาง ที่สําคัญเธอคิดวา “ทักษะ” เหลานี้จะติดตัวเธอ

ไปตลอด ตอนเห็นรุนพี่ทําคิดวายาก แตพอมาทําเองจริงๆ ไมยากอยางที่คิด
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น้องใหม่...แกะกล่อง
จากคนท่ีไมมคีวามกลาแสดงออกเลยตอนทําโครงการรุนแรก เพราะเปน

รุนนองที่เด็กที่สุดในกลุม จึงมีรุนพี่คอยดูแลและถายทอดความรูให ยาบอกวา 

คร้ังนีเ้มือ่รุนพีท่กุคนจบออกไป เธอจําเปนตองพฒันาตัวเอง เพือ่เปนผูนาํนองๆ 

ใหได  

“รูสกึเครยีด ไมอยากเลกิทาํโครงการ อยากลองทาํดกูอน เผือ่มนีองสนใจ

เขามาทํา...ไขครอบเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ ฉะนั้นเราควรอนุรักษไว 

อยากสอนใหนองๆ มีโอกาสและมีประสบการณเหมือนท่ีเราเคยไดรับ” 

ยาเลาตอวา หลังจากมีนองใหมเขามารวมทีมอีก 3 คน นองเลนกันตลอด 

ตอนแรกไมมั่นใจเลยวานองๆ จะทําได เพราะยังไมคอยสนิทกัน พอสอนแลว

เขาเขาใจก็รูสึกดีที่สามารถถายทอดความรูใหนองได ดีใจที่นองๆ ทําได

สุชานาถ ชัยสุวรรณ - เจน นองใหมโตไปไมวางงานบอกวา สิ่งที่เธอ

กลัวที่สุดเวลาทําไขครอบคือ กลัวทําไขแตก 

“ครูบอกวาถาทําไขแตกเยอะๆ ขาดทุนแน” ศศิวิมล ชางดํา - ก๊ิฟ นองใหม

อีกคนกลาวเสริม

สวน พรชิตา หมานระโตะ - ฟะ เลาถึงสิ่งที่มือใหมหัดทําไขครอบได

เรียนรูวา เวลาทําตองระวังอยาใหไขแตก อยาตัดเปลือกไขผิดรูป แลวก็ไมนึ่งไข

จนแข็งเกินไป

“อันไหนที่ทําแตก ทําออกมาไมสวยก็เอามากินเอง” กิ๊ฟเลา

“ถาเราไมกลาทาํ มวัแตกลวัวาจะทาํผดิทาํพลาด งานกจ็ะเดนิชา และ

เราจะไมไดเรียนรูอะไรเลย” ยาบอกนองๆ 

เมือ่โครงการดาํเนนิมาถงึชวงทายๆ ครษูาเหน็เปน “โอกาสด”ี ทีเ่ด็กๆ 

จะไดม ี“ทกัษะความรู” เพ่ิมมากข้ึน จงึเพ่ิมเติมการสอนทาํถงุทองใหนองๆ 

แกนนําดวย 

ครูษาบอกวา ไหนๆ ครูก็มีสูตรทําถุงทองอยูแลว ถึงแมถุงทองจะไมใช

อาหารพ้ืนถิ่นของที่นี่ แตก็เปนอาหารไทยดั้งเดิม เลยเอามาสอน เพราะอยาก

ใหเด็กมีความรูเพ่ิมข้ึน แลวกําลังคิดขยายผลใหกิจกรรมน้ีเขาไปเปนสวนหน่ึง

ของวิชาเรียนในหองเรียนดวย 

วนันีแ้มวาการสานตอโครงการจะยังไมมคีวามคบืหนามากนกั แตแกนนํา

ทุกคนตาง “ตั้งใจ” ทําโครงการเต็มที่

ฟะบอกวา เธอรูสกึสนกุทกุครัง้ทีไ่ดเขามาเรยีนรู  เธอชอบบรรยากาศเวลา

ทําไขครอบ ที่ไดพูดคุยไดหัวเราะกับเพื่อนๆ 

“จะตั้งใจทําใหดทีี่สุด” กิ๊ฟกลาวอยางมั่นใจ

“ถ้าเราไม่กล้าทํา
มัวแต่กลัวว่าจะ
ทําผิดทําพลาด
งานก็จะเดินช้า
และเราจะไม่ได้
เรียนรู้อะไรเลย”
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สวนยาในฐานะรุนพี่ของนองๆ เธออยากพัฒนาตัวเองใหมีความกลาแสดงออก

มากขึ้น เพราะคิดวาความกลาแสดงออกจะเปนประโยชนตอการสื่อสารและถายทอด

ความรูเรื่องการทําไขครอบใหคนอ่ืนๆ ตอไปได

เด็ก “เปลี่ยน” ครู
แมจะตองเริ่มตนนับหนึ่งใหมอยูตลอดเวลา...แตครูษาก็ไมเคยทอ

ครูษาบอกวา เธอไมใชคนที่นี่ เปนครูมาหลายสิบป ไมเคยเจอสภาพชุมชนท่ีลําบาก

ขนาดน้ี ชุมชนน้ีมีฐานะยากจนมาก แถมยังมีปญหาเร่ืองยาเสพติด ถาเอยถึงคนตําบลหัวเขา 

คนสงขลาจะรูเลยวาที่นี่เปนอยางไร

โรงเรียนวัดบอทรัพยเปนโรงเรียนขยายโอกาส ถาโรงเรียนไมเปด เด็กก็ไมมีโอกาส 

ไมมีทางไดเรียนแนๆ  เพราะผูปกครองไมมีกําลังสง อยูตรงน้ีถาเด็กมีความสนใจอยาก

ทําอะไร เราตองชวยสนับสนุนใหถึงที่สุด

แตกวาทีค่รษูาจะคดิไดเชนนีก้ไ็มใชเรือ่งงายๆ...ตองยกความด ีความชอบใหกบั

เด็กๆ ที่ทําโครงการหองสมุดคาเฟเคลื่อนที่พี่สอนนองเมื่อปที่แลว...

ครษูาเลาวา ชวงนัน้สงขลาฟอรัม่กาํลงัเปดโอกาสใหเดก็ๆ ทาํโครงการเพือ่ชมุชนสงัคม 

มีเด็กกลุมหนึ่งเดินเขามาหาครูในหองสมุดบอกวา ครูพวกหนูอยากทําโครงการเก่ียวกับ

หองสมุด ครูชวยเปนท่ีปรึกษาใหหนูไดไหม ครูก็ตอบเด็กๆ ไปทันทีวา ครูยุงจนหัวหมุน

ไปหมดแลว งานสอนก็ครู งานวิชาการก็ครู งานหองสมุดก็ครู สารพัดสารเพ เธอจะเอาภาระ

“ถ้าปฏิเสธนักเรียนตอนนั้น 
ความคิดของตัวเองคงไม่เปลี่ยน
ไปแบบนี้ ดีใจที่เราเริ่มจากการ
เปลี่ยนตัวเองก่อน แล้วสามารถ
ทําให้คนอื่นเปลี่ยนด้วย”
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มาเพิ่มใหครูอีก เดี๋ยวกอนๆ เอาไวกอน เธอไปหาครูคนอื่นไดไหม พอ 2 - 3 วัน

ผานไป เด็กๆ ก็กลับมาอีกครั้ง มาบอกวาครูขาหนูอยากทําจริงๆ ครูชวยเปน

ทีป่รกึษาใหหนไูดไหม หนมูองไมเหน็แลววาจะมคีรคูนไหนมาชวยหนไูด ครกูบ็อก

วาถาเธออยากทํากท็าํ ครจูะเปนทีป่รกึษาให แตเธอตองทําเองนะ เพราะครู

อาจจะไมมีเวลาและไมใชเร่ืองของครู การ “จุดประกาย” ของเด็กกลุมนั้น

ทําให “ความคิด” ของครูเปลี่ยนทันที”

“ถาปฏิเสธนักเรียนตอนนั้น ความคิดของตัวเองคงไมเปลี่ยนไปแบบนี้ 

ดใีจทีเ่ราเร่ิมจากการเปล่ียนตวัเองกอน แลวสามารถทําใหคนอืน่เปล่ียนดวย” 

ครูษาบอกวา ที่นี่เปนโรงเรียนขยายโอกาส ความพรอมของเด็กยอม

นอยอยูแลว แตเราตองใหโอกาสเด็ก ปหนาถามเีด็กเดินเขามาบอกครวูาเขา

อยากทาํโครงการ แมเขาจะไมเกง แตถาเขาอยากทาํ ครกูจ็ะยงัเปนทีป่รกึษา

ใหเหมอืนเดมิ ในฐานะครเูราตอง “ลากจงู” เดก็ใหเดนิไปในทศิทางทีถ่กูตอง  

ครูจะไมบังคับใหเด็กเขามาทําโครงการ แตครูจะบอกเสมอวา ถาลูกสนใจก็

เขามา แลวเราจะเดินไปดวยกัน

และนี่คืออีกหนึ่ง “บทเรียน” ของการทํางานที่ไมพรอมของทีมงาน 

แตวันนี้ทุกคนก็สามารถ “กาวขาม” ความไมพรอมน้ันไดดวย “ใจ” ของ

ครูที่ปรึกษาท่ีไมยอทอตอปญหานานัปการ ดวยความเช่ือมั่นวา “ครู” ตอง

ชวย “ประคับประคอง” ใหศษิยไดเรยีนรูในทกุขัน้ตอน เพราะการสรางคนให

รูจักคิด สรางคนใหมีงานทํา เปน “หนาที่” ของครูจริงๆ แมจะตองนับหนึ่ง

ใหมอกีก่ีครัง้กต็าม... ซึง่ทายท่ีสดุดวยความต้ังใจดีของครูกท็าํใหกลุมเด็กไทย

ใจกตัญูทุกคนตางมี “ทักษะ” การทําไขครอบต้ังแตการผลิตไปจนถึงการขาย 

ถือเปนการ “ยกระดับ” ความรูดานการผลิตและการขาย แบบครบวงจร 

ซ่ึงเชื่อวาในอนาคตนองๆ สามารถนําทักษะเหลานี้ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

ไดไมยาก!!!

“การสร้างคนให้รู้จักคิด สร้างคนให้มีงานทํา
เป็น “หน้าที่” ของครูจริง ๆ แม้จะต้องนับหนึ่งใหม่
อีกกี่ครั้งก็ตาม...”
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โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
โครงการโตไปไม่ว่างงาน
กลุ่มเด็กไทยใจกตัญญู
สมาชิกประกอบดวย :
นางสาวลลิตา สวาง

นางสาวศิริรัตน คงเพ็ชรดิษฐ 

เด็กหญิงศลิษา มธุโรรส

นางสาวพรชิตา หมานระโตะ

เด็กหญิงศศิวิมล ชางดํา

นางสาวสุชานาถ ชัยสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูศลิษา  มานะศิริ
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สานสายใย...
เพื่อนช่วยเพื่อน

“โครงการนี้ทําให้รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้ทําเพื่อส่วนรวม
เมื่อเราทําผิดไปแล้ว ถ้ามีโอกาสทําเพื่อส่วนรวม ก็คิดว่าตัวเอง

ยังมีประโยชน์ มีคุณค่าอยู่ ตระหนักถึงคุณค่าที่ตนมี 
ทําให้ใฝ่ดี จึงยั้งคิดมากขึ้นหากจะทําอะไรที่ผิดอีก”
เพียงเพราะตองการ “ชวย” เพื่อนที่ไมมีญาติมาเยี่ยม ใหมีเงินไวซื้อ

ของใชสวนตัว...

คือจุดเร่ิมตนของการ “คิดทํา” ประโยชนเพื่อสวนรวมของแกนนําเยาวชน

ในศนูยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จงัหวัดสงขลา  ทีแ่มวาพวกเขาจะถูกจาํกดั

สทิธ ิเสรภีาพใหอยูแตในบรเิวณศนูยฝกฯ แตพวกเขาไมได “จาํกัด” ความคดิของ

ตนเองในการชวยเหลือเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ เพราะ “ตระหนัก” และ “รูซึ้ง” ดีวา

การอยูในศูนยฝกฯ ที่ไมมีญาติมาเยี่ยม มันเหงาและเศราขนาดไหน!!!

เพราะตางคนตาง มีท่ีมาตางกัน ตางคนตางมีปญหาของตนเอง แตเม่ือมาอยู

รวมกันในสถานที่จํากัด หางไกลจากครอบครัว วันเวลาที่วางเปลาทําใหความคิด

ผดุฟุง ไมวาจะเปนความวาเหว ความเหงา และการดาํเนนิชวีติทีไ่รอสิระทามกลาง

คนแปลกหนาหลายรอยคน สะสมใหเกดิความเครยีดไดงายๆ ชวีติในศนูยฝกอบรม

เด็กและเยาวชนจึงเปนชีวิตท่ียากลําบาก อยางท่ีกบ1 เยาวชนชายเอยปากฝากบอก

เพ่ือนเยาวชนท้ังหลายในสังคมวา “อยูขางนอกนัน้ดแีลว สบายแลว อยาทําผิด

กฎหมายบานเมือง อยูขางในมันขาดอิสระ ไมมีความเปนสวนตัว ขาดอะไร

หลายๆ อยาง”

1 ในบทความน้ีชื่อของเยาวชนท้ังหมดเปนนามสมมุติ ไมใชชื่อจริง

กลุ่มพลังคนหัวรั้นเพ่ือสังคม
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สานใจ...ผ่านตะกร้า
ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา หรือที่เรียกสั้นๆ 

วา “ศูนยฝกฯ” มีเยาวชนที่กระทําความผิดจาก 7 จังหวัดภาคใตตอนลางมา

อยูรวมกันกวา 300  ชีวิต การให “ความรู” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพ มุงหวังใหเยาวชน

มคีวามรูและทักษะติดตวัเมือ่พนวาระของการรับโทษ จะไดออกไปประกอบ

อาชีพหรือดําเนินชีวิตในแนวทางที่ดี ไมหวนกลับไปกระทําความผิดจนตอง

กลับมาสูสถานท่ีแหงนี้หรือเรือนจําซ้ําแลวซ้ําเลา 

ดวยความที่เยาวชนในที่แหงนี้มาจากหลายพ้ืนที่ จึงแตกตางกันท้ังพื้นฐาน

ชีวิต ศาสนา บุคลิก และความคิด จนทําใหเกิดการแบงพรรคแบงพวก บวกกับ

เวลาวางทีม่ากเกนิไป ทาํใหเยาวชนหลายคนเกดิความคดิฟุงซาน จนนาํไปสู

การทําผิดกฎระเบียบของศูนยฝกฯ ทั้งการสัก การหลบหนี และการทะเลาะ

วิวาทระหวางกลุมเยาวชนดวยกันเอง ขณะเดียวกันเยาวชนบางคนท่ีมีฐานะ

ยากลําบาก หรือบานอยูไกลจากศูนยฝกฯ ทําใหไมมีญาติมาเย่ียมตองประสบ

ปญหาขาดแคลนของใชสวนตัวจนตองลกัขโมยของเพือ่น ลวนเปนปญหาทัง้ระดบั

ปจเจกและระดับสวนรวม

จากสภาพดังกลาวทําใหครูประชิด ตรงจิต – ครูเขี้ยว ครูผูสอนในศูนย

ฝกฯ เหน็ปญหาดงักลาว จงึไดพดูคยุกบัเยาวชนทีม่คีวามสนทิชดิเชือ้กนัเพือ่

หาทางออก โดยทุกฝายเห็นตรงกันวา ถาไมรีบแกปญหานี้ เยาวชนในศูนย

ฝกฯ มีโอกาสกระทําผิดเพิ่มมากขึ้นและอาจถูกตัดสิทธิประโยชนตางๆ เชน 

สิทธิการลาเยี่ยมบาน สิทธิการเยี่ยม  หรือบางคนอาจจะถูกสงตัวไปเรือนจํา

ถาหากทําผดิกฎขัน้รนุแรงย่ิงขึน้ รวมท้ังหากไมมคีวามรูในการประกอบอาชีพ

ตดิตวั และยังคงมพีฤติกรรมเส่ียงตอการกระทําผดิอยูแมไดรบัอิสรภาพออก

ไปแลวก็จะกระทําผิดซ้ํา จนชีวิตวนเวียนอยูในเรือนจําตลอดไป

“เป้าหมายของโครงการนี้คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจักสานพลาสติก การจัดจําหน่าย โดยคาดหวังว่าจะนํา
รายได้มาเป็น “ทุน” ให้เพื่อนที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมให้มีเงินไปซื้อ
ของใช้ส่วนตัว และเป็นเงินทุนในการเริ่มต้นอาชีพหลังได้รับ
การปล่อยตัว รวมทั้งแกนนําเยาวชนจะได้ “พัฒนาทักษะ
เรื่องการจัดการกับอารมณ์” ของตนเองผ่านการทํางาน”
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ครูเขี้ยวเลาวา เห็นสภาพแลวรูเลยวาถาปลอยไว ชีวิตเยาวชนในศูนยฝกฯ 

ตองแยแนๆ   พอดีมเีจาหนาทีจ่ากสงขลาฟอร่ัมเขามาชวนทําโครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลา เราเห็นเปน “โอกาส” ดีที่นองๆ ในศูนยฝกฯ จะไดใชเวลาวางให

เกดิประโยชน จงึชกัชวนนองๆ แกนนาํรุนแรก 5 คน ทาํโครงการสานสายใยเพือ่น

ชวยเพ่ือน เพราะในศูนยฝกฯ มีนองๆ หลายคนสานตะกราพลาสติกเปน แตสาน

เสร็จก็ตั้งไวเฉยๆ ยังไมมีแนวทางท่ีจะนําไปใชประโยชนตอ อาจมีการนํามาวาง

ขายท่ีหองญาติมาเย่ียมบาง หรือยามไดสิทธิออกเย่ียมบานก็นําติดตัวไปขาย 

แตสวนใหญสานเสร็จแลวก็กองอยูตรงนั้น

ครูเข้ียวเลาตอวา เปาหมายของโครงการน้ีคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

การจักสานพลาสติก การจัดจําหนาย โดยคาดหวังวาจะนํารายไดมาเปน “ทุน” 

ใหเพื่อนที่ไมมีญาติมาเยี่ยมมีเงินไวซื้อของใชสวนตัว และเปนเงินทุนในการ

เริ่มตนประกอบอาชีพหลังไดรับการปลอยตัว รวมทั้งแกนนําเยาวชนจะได 

“พัฒนาทักษะเรื่องการจัดการกับอารมณ” ของตนเองผานการทํางาน

กบซ่ึงเปนแกนนํารุนแรกเลาถึงแรงบันดาลใจในการทําโครงการวา “เห็นเพ่ือน

ยากลําบาก เพราะชีวิตก็ไมไดสะดวกสบาย บางคนตองมาอยูไกลบาน ครอบครัว

ไมสามารถมาเย่ียมไดบอยๆ บางคร้ังสิ่งของเครื่องใชสวนตัว เชน สบู ยาสีฟน 

ยาสระผมขาดแคลน จะไปยืมเพื่อนใชก็เกรงใจ”

“ท่ีอยูมันมีขอบเขต แคบ เพ่ือนบางคนเปนเยาวชนท่ีถูกญาติลืม ตัวเอง

เคยผานจุดน้ันมากอน ทําใหรูซ้ึงและเขาใจความรูสึกของเพ่ือนท่ีไมมีญาติ

มาเย่ียมดีวาเปนอยางไร และงานแบบน้ีก็ยังชวยฝกสมาธิดวย” เปดเลาเสริม
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“พดูงายๆ หากไมทาํอะไรเรากเ็บือ่ แลวความคดิฟุงซานกจ็ะเขามา แลวเรา

ก็จะกลับมาเครียดอีก ฉะนั้นจึงตองหาอะไรทํา งานสานตะกราเปนงานที่งาย 

เพ่ือนสอนเพ่ือนกไ็มเครียด พากนัทําไปเรือ่ยๆ สอนไปทําไป” เลก็สะทอนมมุมอง

ตนเอง

“ตอนครูมาชวนก็ยังไมรูวาตองทําอะไร แตสนใจ เพราะอยูท่ีน่ีมีเวลาวางเยอะ 

เบ่ือๆ เซ็งๆ ดวย ไมมีอะไรทํา ตอนไมทําโครงการน้ีเวลาวางก็ทะเลาะกัน ไมก็นอน 

แตสวนใหญจะนอน” ใหญแกนนํารุน 2 เลาถึงความสนใจสวนตัวในระยะแรกเร่ิม

เรียนรู้เพื่อ...สานต่อ
กบเลาตอวา  หลงัจากรูวาโครงการของพวกเราผานการพิจารณา  เมือ่กลบั

มาทีศ่นูยฝกฯ กป็ระกาศใหเพือ่นๆ รบัรูวา พวกเราจะทาํโครงการสานสายใยเพือ่น

ชวยเพือ่น หากเพือ่นคนไหนสนใจสามารถมาลงชือ่ได โดยกาํหนดคณุสมบตัขิอง

ผูสมคัรไวดงันี ้1.ผูปกครองไมคอยมาเย่ียม 2.กาํลงัจะไดสทิธปิลอยตวั 3.ทัว่ไป 

แตเราจะเนนสองกลุมแรกกอน แตพอมาคุยกนัแลวกต็องเปดโอกาสใหกลุม

ที ่3 ดวย ซึง่มีขอแมวาคนทีจ่ะเขามาเรยีนตองมคีวามต้ังใจเรยีนจรงิ และตอง

อาสาเขาเรียน ไมเอาแตผลประโยชนเปนที่ตั้ง

อยางไรก็ตามแมในศูนยฝกจะมีคนสานตะกราเปนอยูแลว แตเพื่อให 

“กระบวนการเรียนรู” ของนองๆ กลุมนี้เกิดขึ้นจริง ชวงแรกครูเขี้ยวจึงพา

แกนนาํ 5 คนออกไปเรยีนรูเรือ่งจกัสานกบัวทิยากรขางนอก โดยมเีงือ่นไขวา

แกนนาํแตละคนตองเรียนรูการสานตะกรารปูทรงทีแ่ตกตางกนัคนละ 1 แบบ 

เพือ่ทีจ่ะไดนาํกลบัมาสอนสมาชกิในกลุมอีก 15 คนตอรุน พรอมกนันัน้ไดพา

แกนนําไปซื้อวัสดุอุปกรณที่จะตองใชในการทํางานดวย

“ครูจะพาไปซื้อวัสดุ ไปศึกษารูปทรงใหมๆ เพื่อเอากลับมาทํา เมื่อถึงเวลา

เรียนรูจะใหแกนนํา 1 คนจับคูนอง 3 คน สอนตอนเวลาวาง ทําไปดวยกันเลย 

ใหทําทีละขั้นเริ่มจากการทําฐานข้ึนไป การสานจะเปนชาหรือเร็วขึ้นอยูแตละคน 

แตสวนใหญถาสานได 1 ลูกก็เปนแลว” กบเลากระบวนการทํางานในกลุม

“เพื่อให้ “กระบวนการเรียนรู้” เกิดขึ้นจริง ช่วงแรกครูเขี้ยวจึงพาแกนนํา 5 คน 
ออกไปเรียนรู้เร่ืองจักสานกับวิทยากรข้างนอก โดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละคนต้อง
เรียนรู้เรื่องการสานรูปทรงที่แตกต่างกันคนละ 1 แบบ เพื่อนํากลับมาสอน
สมาชิกในกลุ่ม”
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การเรียนรูในกลุมจึงเปนไปอยางอิสระตามความสนใจวา ตองการเรียนรู

รปูทรงใด เมือ่วางสมาชกิจะมาทาํงานรวมกนัในบรเิวณมมุหนึง่ของหองสมดุ

ที่จัดไวสําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ

“เขาไมไดสานทัง้วนั แตใชเวลาวาง เพราะทกุวนัหลงัจากเขาแถวแลว นองๆ 

ตองไปเรียนวิชาสามัญกอน สวนมากจะวางในชวงเท่ียงหรือบางวันท่ีครูบางวิชา

ไมไดสอน ก็จะมาขอกุญแจจากครู เพราะตองใชอุปกรณคือ กรรไกร ลวด ซึ่งครู

ตองควบคุมใหมกีารสงคืนทุกคร้ัง  เพราะถากรรไกรหลุดออกไปจากหองจะไมรูวา

ไปอยูกับใคร มันอาจกลายเปนอาวุธได” ครูเขี้ยวเลาถึงวิธีการทํางานกับลูกศิษย

ตะกร้า...สร้างสมาธิ
บรรยากาศของการทํางานรวมกันจึงเปนบรรยากาศที่ผอนคลาย เพราะครู

ใหอิสระในการทํางาน จะน่ัง จะสาน จะคุย จะกินขนม หรือบางครั้งเพื่อนบางคน

ก็จะหยิบกีตารมาเลน รองเพลงสรางความเพลิดเพลินใหกับเพ่ือนๆ ที่ทํางาน

ไปดวย ครูก็ไมหาม

“ผมเรียนชางเชื่อมดวย แลวมาทําจักสานดวย ชางเชื่อมเปนงานหนัก

ทั้งเชื่อมเหล็ก โลหะ แตงานนี้เปนงานสบายๆ เราอยากทําเราก็ทํา ถาเรายัง

ไมอยากทําเราก็พักไวกอน ไมตองรีบ สบายๆ แตตอนสานผมวามีสมาธิ

มากข้ึนนะ ทาํใหเราน่ิงกวาเดิม ใจเย็นลงมาก” กบเลาถึงการทํางานของตนเอง

“บานผมอยูจังหวัดพังงา นานๆ ญาติจะมาเยี่ยมครั้งหน่ึง เห็นเพื่อนๆ ทํา

ก็อยากทํา ผมก็อยูในเกณฑ เพราะเปนเยาวชนที่สงมาจากที่อื่น ปกติก็ชอบมา

ชวยครูจัดหนังสือ เลยคิดวาถาเราทําเปน มันก็ติดตัวเราไปตลอด” ใหมเลา 
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“ตอนน้ันผมอยูหนวยเกษตร ครมูาประกาศหนาแถววารบัสมัคร

นองใหมรุนท่ี 1 ก็สนใจอยากเรียนรูวิชาชีพเพ่ิม เม่ือเขามาทําก็รูสึกวา

เราไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมทิง้เวลาไรสาระเหมือนทีผ่านมา 

ทําใหจากเดิมที่เปนคนใจรอนก็เริ่มมสีมาธิ จิตใจก็เริ่มนิ่ง” เล็กเลา

นอกเหนือจากการสานตะกราแลว กลุมแกนนําตางพูดเปนเสียง

เดียวกันวา การทํางานในโครงการน้ี ทําใหพวกเขาไดรูจักเพ่ือน

ตางจังหวัดมากมาย เพราะวิถีชีวิตในศูนยฝกฯ เปนมาต้ังแตรุนพ่ีคือ 

เยาวชนมักจับกลุมเฉพาะคนที่มาจากจังหวัดเดียวกัน เปนการแบงพรรค

แบงพวกกลายๆ ถึงแมเจาหนาที่ในศูนยฝกฯ ไมไดแบงเชนน้ัน และ

พยายามใหเยาวชนไดรูจักเพื่อนๆ ที่หลากหลาย

“อยูคนละทีม เล็กกับสินอยูตรัง ผมกับใหญอยูสงขลา ใหมมาจาก

พังงา พอมาเขาโครงการก็ไดมารูจักและสนิทกันมากขึ้น ที่นี่เขาแบงเปน

จังหวัด แลวก็อําเภอ แตเด็กจะรวมกันเองเหมือนคนบานเดียวกันก็อยู

ดวยกัน เปนมาตั้งแตรุนพี่แลว” กบเลา

การทาํงานรวมกนัทาํใหรูจกัเพือ่นตางกลุมมากขึน้ แมไมถงึกับ 

“สลายขัว้” แตอยางนอยกส็รางบรรยากาศแหงความเปนมติรระหวาง

กลุมใหเกดิขึน้ อาการเขมนกนัขามกลุมกล็ดลงดวย เพราะมตีวัเชือ่ม

ที่ชวยใหรูสึกถึงมิตรภาพ 

“พอมาทําก็รู้สึกว่า
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ไม่ทิ้งเวลา
ไร้สาระเหมือนที่ผ่านมา 
จากเดิมที่เป็นคนใจร้อน 
ก็เร่ิมมีสมาธิ  จิตใจก็
เร่ิมนิ่ง”



244

สงขลา
ส่องแสง 2

“เม่ือของทีท่าํขายไดกจ็ะนาํเงนิมาแบงเปน 2 สวนคอื สวนแรกไวสาํหรบัซ้ือ

วัสดุอุปกรณ อีกสวนหน่ึงซื้อขนมไวกินสําหรับทีมงาน และซ้ือของใชใหเพื่อนท่ี

ขาดแคลนบาง เฉพาะในกลุมทีอ่ยูในโครงการมกีนัอยู 15 คน” สนิเลาถงึการจดัการ

รายไดที่เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของพวกเขา

และแลว “ตะกรา” ที่พวกเขาลงแรงลงใจทําก็เปนรูปเปนรางขึ้น ครูเขี้ยว

เลาถงึการจัดการผลประโยชนภายในกลุมวา รายไดจากการขายตะกรา สวนหน่ึง

คอืครจูะนาํไปซือ้ขนมมาแบงกนักนิ แตครเูนนวาตองใหเฉพาะคนทีท่าํเทานัน้ 

จะส่ือสารตรงๆ วา ถาแบงใหเพื่อนทั้งหมดกินเด๋ียวเดียวก็หมด คงไมไหว 

ครูพยายามทําใหนองๆ ที่ทํางานดวยกันไดกินขนมกับเขาบาง

ใจ “ซื้อ” ใจ   
หากถามครูเขี้ยววา อะไรคือ “แรงบันดาลใจ” ใหนองๆ ในศูนยฝกฯ 

เขามาทํากิจกรรมนี้

ครูเขี้ยวบอกวา สิ่งที่เปน “แรงดึงดูด” สําคัญในระยะหลังๆ คือ การไดรับ 

“โอกาส” ใหออกไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ไมวาจะเปนการประชุมรวมกับ

สงขลาฟอร่ัม การรวมออกหนวยยุตธิรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี หรือการออกไปจําหนาย

สินคาในนามของศูนยฝกฯ  ถือเปนโอกาสดีที่ทุกคนบอกวา รูสึกดีใจมาก รูสึก

สนุกที่ไดออกไปขางนอกศูนยฝกฯ แตโอกาสท่ีเยาวชนไดรับนี้ตองผานการ 

“การันตี” ดวยตัวของครูเขี้ยวดวยเชนกัน

ครูเข้ียวบอกวา ตองเอาตัวเขาแลกกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน หากเยาวชน

รายใดรายหน่ึงหนีหายไป แตเราตองซื้อใจกัน 

“อยางใหมถือเปนกรณีพิเศษ เพราะหากวากันตามกฎแลว ใหมจะออกไปไหน

ไมไดเลย เพราะใหมเปนเยาวชนท่ีสงมาจากศูนยฝกฯ สรุาษฎรธาน ีการท่ีเดก็ยาย

ศูนยฝกฯ เปนเพราะเขาทําผิดในศูนยฝกฯ นั้น พอมาที่นี่เราก็จะบอกเขาวา สิ่งที่

เขาทําเมื่อคร้ังอยูที่สุราษฎรฯ กับที่นี่ไมเกี่ยวกัน และใหมก็ยังมีคดีที่ตองจําคุกอยู 

แตระหวางผมกับเด็กมันนาจะมีเซนสบางอยางบอกผมวา เด็กคนนี้เรานาจะ

ดูแลเขาได คุยกับเขาได แลววิธีการท่ีผมใชคือ การพูดคุยกันตรงๆ ใหใจซ่ึงกัน

และกัน แตส่ิงท่ีผมเห็นและทําใหผมเช่ือม่ันคือ เขาน่ิงและไวใจได จึงพูดกับเขา

ไปตรงๆ วา จริงๆ เขาไมมีสิทธิออกไป แตครูพยายามปลดล็อกตรงน้ี เพราะ

น่ีคือเร่ืองของโอกาสท่ีกรมพินิจฯ บอกวา เราตองใหโอกาสกับเด็กทุกคน ซ่ึงใหม

กเ็ปนเดก็ทีถ่กูบลอ็กโดยกฎระเบียบ แตผมมองวา “กฎระเบยีบ” ไมจาํเปนตอง

อยูกับเด็กทุกคน ถาเด็กที่เราเห็นและเราเชื่อแลววา เขาสามารถท่ีจะพัฒนา

ตนเองได เราตองใหโอกาสเขา ซ่ึงกอนท่ีจะเบิกตัวใหมออกมา ผมจะโดนติงตลอด 

ผมก็บอกใหมตลอดวา วันน้ีครูโดนติงอีกแลว ครูโดนทักทวงอีกแลว แตครูก็จะ

พยายาม นั่นคือสิ่งที่ผมสื่อสารกับใหม แลวใหมก็บอกวา “ใหผมเชื่อใจเขา” 

นั่นคือส่ิงที่เราไดใจกันและกัน” ครูเขี้ยวเลาถึงการส่ือสารระหวางครูกับศิษย
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“การเข้าร่วมประชุมกับสงขลาฟอรั่มครั้งแรก ตื่นเต้นมาก เกร็งไปหมด...
แต่อยู่ไป ๆ ก็ยิ่งรู้สึกดี เห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อน ๆ เขาให้โอกาส เขาไม่ได้เอาจุดเสีย
ของเรามาตําหนิ ไม่คิดอคติกับเรา มองเราเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขา
ไม่มีความแปลกแยกใด ๆ ให้เรารู้สึกได้เลย ดีใจมากที่สุด”

ขณะที่ใหมบอกเลาถึงโอกาสที่เขาไดรับอยาง

ไมคาดฝนวา หลังออกจากศูนยฝกฯ ที่นี่ เขาตองไปอยู

เรอืนจําอีกเพราะยังมีคดีอยู กอนท่ีครูเขีย้วจะพาออกไป

ขางนอกครั้งแรก เขาตองอยูในศูนยฝกนานกวา 5 ป 

พอครูบอกวาจะพาออกไป ตอนแรกบอกเลยวา

ไมเชื่อวาครูจะทําได แตพอไดออกไปกร็ูสึกดีใจมาก  

เมื่อกลับมาทําใหเราเริ่มคิดอะไรไดหลายอยาง เริ่ม

ทําตัวดีขึ้น เพื่อที่จะไดออกไปขางนอก กอนหนานั้น

มีเกเรเหมือนกัน ไมคอยสนใจอะไร อยูไปวันๆ อยู

แบบไมมีกําหนดแลววาจะหลุดตอนไหน รอแตวันที่

พอแมจะมาเยี่ยมเทานั้น รอโอกาสนั้นโอกาสเดียว 

แตตอนน้ีคดิไดแลวเราตองทาํอะไรใหดขีึน้ เพราะเรา

มสีทิธอิอกขางนอกกบัครแูลว ตองทาํตวัใหด ีอยาให

ครูคนอื่นวาเราไดวา อยูกับครูเขี้ยวออกไปขางนอก

ไดแตยงัทําตวัเกเร  เราตองลดคําสบประมาทน้ีใหได

ครูเขี้ยวเลาตอวา การพานองๆ ออกไปนอก

ศูนยฝกฯ เปนความเส่ียงอยางย่ิง เพราะถาเด็กกลับบาน

หรือหายไป คนที่โดนหนักคือครู ฉะนั้นครูจึงพูดกับ

ลูกศิษยทุกคร้ังวา “ถาเธอหายไป เธอแอบกลับบาน 

ครูจะไมฟูมฟาย ครูจะไมโทษใคร เพราะครูมองแลว

ครูเชื่อมั่นในตัวเธอ” แตการขออนุญาตพานองๆ 

ออกไปมักโดนทักทวงทุกคร้ัง ซึ่งครูก็ยืนยันกับคณะ

ผูบริหารและเจาหนาที่วา ตองเช่ือใจเด็กและตองให

โอกาสเด็ก ซึ่งลูกศิษยของครูก็ไมทําใหผิดหวัง

สวนกบเลาถึงความรูสึกของการออกไปขางนอก

ครั้งแรกในการประชุมรวมกับเพื่อนๆ โครงการอื่นๆ ที่

ไดรับการสนับสนุนจากสงขลาฟอร่ัมวา ตื่นเตนมาก 

เกร็งไปหมด กลัวเพื่อนจะรับไมได กลัววาเขาจะ

เขาใจเราไหม กลัวเขาไมกลาเปดใจกบัเรา ไมยอมรับ

ในสิ่งที่เราเปน แตอยูไปๆ ก็ยิ่งรูสึกดี เห็นไดชัดเลย
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วาเพื่อนๆ เขาใหโอกาส ไมไดเอาจุดเสียของเรามาตําหนิ ไมคิดอคติกับเรา 

มองเราเหมือนเปนเพื่อนคนหน่ึงของเขา ไมมีความแปลกแยกใดๆ ใหเรา

รูสึกไดเลย ดีใจมากที่สุด

“ผมอยากบอกวาเวลาออกไปขางนอก โอกาสหนีมีสูงมาก แตท่ีเราไมหนี

เพราะครูเปนคนท่ีไวใจเรา ฉะน้ันเราตองทําใหครูไวใจเราใหได เราตองเช่ือใจ

ในตัวเองวาเราจะไมทํา ผมคิดเสมอวา ถาเราหนีไปครูจะเดือดรอน เพราะ

เปนคนพาเราออกไปหาความรูและความสนุกสนาน ถาเราไปทําแบบนี้ ครูก็

จะเสีย เพื่อนๆ ก็จะเสียโอกาสไปดวย” ใหญเลาถึงความในใจท่ียึดโยงตนเอง

“พูดงายๆ วา ครูเปนคนท่ีเขาใจเด็กในน้ันมากท่ีสุด ครูเปนกันเอง มีอะไรก็

พดูกนัตรงๆ สนบัสนนุเตม็ทีถ่าเปนเรือ่งท่ีด ีเปนครูทีเ่ราสนิทมากท่ีสดุ ครูจะดุบาง

เวลาเราผิดจริงๆ แลวเราก็เกรงใจครูเพราะครูดีกับเรา” เล็กเลาถึงครูดวยความรัก

พัฒนา “ทักษะ” การเรียนรู้
กจิกรรมท่ีเริม่ตนจากการเรียนรูการจักสาน นาํมาสูการสรางผลิตภณัฑ

ที่กลายเปนแบรนดที่เปนหนาเปนตาของศูนยฝกฯ สงขลาไดในที่สุด และ

ในสวนของนองๆ เองก็ไดพัฒนา “ทักษะ” การเรียนรูจากส่ิงที่ทําอยู ทั้งการ

คิดตนทุน การกําหนดราคาขาย การวิเคราะหชองทางการตลาด ดังเชนครั้งหน่ึง

ที่กลับมาจากการจําหนายสินคาในงานยุติธรรมเคลื่อนท่ี พวกเขาเสนอใหครู

ปรบัเปลีย่นรปูแบบของผลติภณัฑ โดยจะลดการผลติกระเปาซึง่เปนสนิคาที่

ขายไดนอยลง และเพิ่มจํานวนการผลิตตะกราซึ่งเปนสินคาขายดีใหมากขึ้น 

มีสินคาหลายขนาดมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับผูซื้อ โดยเฉพาะงาน

จักสานตะกราขนาดเล็กที่ใชเศษเสนพลาสติกที่เหลือจากงานสานช้ินใหญ 

ซึ่งเปนการลดตนทุนและใชเศษวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุด

นอกจากนี้พวกเขายังไมทิ้งโอกาสท่ีผานเขามาใหผานเลยไป ครูเขี้ยวเลาวา 

ครัง้หนึง่หลงักลบัจากงานยุตธิรรมเคล่ือนที ่ชิน้งานทีน่องๆ ทาํไวขายไดเกอืบหมด 

เมื่อผูอํานวยการศูนยฝกฯ สงขลาแจงวา จะมีงานใหออกไปจําหนายสินคา ครูก็

มาหารือทีมงานซ่ึงตางคนตางขมีขมันเรงผลิตชิ้นงาน เพื่อใหศูนยฝกฯ สงขลา

มีผลิตภัณฑออกไปจําหนายทันเวลา

จะเหน็ไดวาความสมัพนัธของครแูละลกูศษิยทีม่พีืน้ฐานอยูบนความไวเนือ้

เชื่อใจ และการใหโอกาส ทําใหนองๆ มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู ทั้งการเรียนรู

ภายนอกคือ ทักษะอาชีพจักสาน และการเรียนรูที่สําคัญคือการเรียนรูภายใน 

ซึ่งทุกคนยืนยันวา “งานจักสานเปนงานที่ทําแลวไดปลดปลอยความเครียด 

ความกังวล ทาํใหเกดิสมาธ ิซึง่สงผลตอภาวะจติใจทีเ่ยน็ลง บางคนใชโอกาส

ระหวางการสานตะกราคิดทบทวนชีวิต ทั้งในสวนของเสนทางที่กาวพลาด 

และอนาคตทีต่ัง้ใจจะเดนิไปในทศิทางทีด่งีาม รวมถงึบคุคลเบือ้งหลงัอนัเปน

ที่รักซึ่งสวนใหญตางระบุถึงคนในครอบครัว”

“งานจักสาน
เป็นงานที่ทําแล้ว
ได้ปลดปล่อยความ
เครียด ความกังวล
ทําให้เกิดสมาธิ 
ซึ่งส่งผลต่อภาวะ
จิตใจที่เย็นลง
ได้ใช้โอกาสระหว่าง
การสานตะกร้า
คิดทบทวนชีวิต
ทั้งในส่วนของ
เส้นทางที่ก้าวพลาด
และอนาคตที่ตั้งใจ
จะเดินไปในทิศทาง
ที่ดีงาม”
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“คุณค่า” ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
“บทเรียน” ความผิดพลาดจากวัยที่คึกคะนอง 

ขาดการย้ังคิด การย่ัวยุจากเพ่ือน แตวันนี้หลายคนรู

แลววา ในวันที่ตนเองตองอยูในศูนยฝกฯ สงขลา บุคคล

ทีห่วงใยและมาเย่ียมอยางสมํ่าเสมอคือ คนในครอบครัว 

เพ่ือนท่ีเคยจับกลุมเท่ียวเลน ทําเร่ืองท้ังรายและดี

นอยนักที่จะมาหา 

“รูสึกเวลาไมเสียเปลา ไดฝกสมาธิ ไดรูอะไร

หลายอยาง ไดเรียนรูเรื่องการทํางานเปนทีม การอยู

รวมกับเพื่อนตางกลุม ไดแลกเปลี่ยนความรู คุยกัน

ทุกเรื่อง ใครทําไดก็ชวยสอนเพื่อน” ใหญเลา

ขณะท่ีออดแกนนํารุน 1 ที่มีโอกาสไดออกไป

สอนคนเฒาคนแกในโครงการอบรมทักษะอาชีพ

จกัสานของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อาํเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา บอกวา  โครงการน้ีทําใหเขารูสึกดีใจ

และภูมิใจมากท่ีไดทําเพ่ือสวนรวม เม่ือเราทําผิด

ไปแลว ถามีโอกาสทําเพ่ือสวนรวมก็คิดวาตัวเองยัง

มีประโยชน มีคุณคาอยู ตระหนักถึงคุณคาที่ตนมี

ทําใหใฝดี จึงยั้งคิดมากขึ้นหากจะทําอะไรที่ผิดอีก

อยางไรกต็ามเหลาแกนนําก็สารภาพวา มบีางคร้ัง

เหมือนกันท่ีพวกเขาอยากฝาฝนกฎระเบียบ เชน การแอบ

โทรศัพทกลับบาน ซึ่งเปนผลมาจากความเหงา ที่ทําให

คิดถึงคนทางบาน ยิ่งเห็นเพ่ือนบางคนแอบทําผิดแลว

รอดก็เปนสิ่งยั่วยุที่ทาทายทําใหยากจะยั้งใจเชนกัน  

กบสารภาพเม่ือทําผิดเรื่องการสักวา เพราะอารมณ

ชั่ววูบท่ีเกิดจากความโกรธแฟนท่ีอยูขางนอก ทําให

เขาตัดสินใจสักทั้งๆ รูวาผิด จนถูกลงโทษตัดสิทธิ

การเยี่ยมไปเลย 
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แตสําหรับสินแลวเขาบอกวา การที่ตองมาอยูในสถานท่ีเชนน้ีเปนการ

ทําความผิดที่เขารูสึกสํานึกแลว เพราะสิ่งที่สัมผัสไดคือ ความเสียใจของแม 

มีแมเทานั้นที่ลําบากลําบนเดินทางจากจังหวัดตรังมาเยี่ยมเขาเปนประจํา 

ทําใหสินมีความต้ังใจอยางแรงกลาท่ีจะไมทําความผิดอีก พยายามกลอมเกลา

จิตใจตนเองดวยการอานหนังสือธรรมะ พรอมใชโอกาสของการอยูในศูนยฝกฯ 

เรียน กศน. ใหจบเพื่อจะไดเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดมีอาชีพ

ที่ดีตอไปในอนาคต

“โดยสวนตัวผมเปนคนที่นิ่งๆ เงียบๆ มีโลกสวนตัวสูงมาก แตเมื่อไดเขามา

รวมโครงการน้ีกับเพ่ือนๆ ระหวางทํางานสานในแตละวันจะมีการพูดคุย หยอกลอ 

จนเกิดเปน “มิตรภาพ” ที่ดีตอกัน ทําใหรูจักปรับตัวในการทํางานรวมกับเพื่อน  

มีความกลาที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆ กลาแสดงความคิดเห็น มีความคิดท่ีแตกตาง

จากเพื่อน ชอบทดลองอะไรใหมๆ เชน รูจักคิดสรางสรรคลวดลายใหมๆ ในการ

สานเสนพลาสติก และรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ  ตามความตองการของตลาด รวมถึง

ฝกฝนใหชํานาญในรูปแบบน้ันๆ กลาสอนใหเพ่ือนๆ ทําตามได เปนคนชางสังเกต 

และเรียนรูไดอยางรวดเร็ว แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือรูจักวิธีการจัดการกับอารมณไดดี 

เพราะเมื่อสอนเพื่อนแลวเกิดอารมณโมโห ก็จะเดินเขาหองน้ําไปรองเพลง

ใหอารมณดีกอน แลวจึงมาสอนเพื่อนตอ”

สนิเลาตอวา  การท่ีครเูขีย้วมอบหมายใหเขาดูแลอุปกรณทีม่คีวามเส่ียง เชน 

กรรไกร ไมบรรทัดเหล็ก มีด และใหดูแลเรื่องการเปด-ปดหองท่ีใชเก็บอุปกรณ

สําหรับการจักสาน (ภายในศูนยฯ หามเด็กและเยาวชนพกพาของมีคมเพราะ

อาจใชเปนอาวธุเวลามเีหตทุะเลาะววิาท) เขาจะดแูลอยางด ีเพราะคดิไดวาการที่

ครไูวใจ เขายิง่ตองทาํใหครเูหน็วาเขาเชือ่ถือได การทาํงานในโครงการนีท้าํให

เขามีความรับผิดชอบ มีความเสียสละมากข้ึน รูจักการทํางานเปนทีม โดยการ

รวมคิด รวมทํา รวมทุกข รวมสุข ตลอดการทําโครงการกับเพื่อน โดยไมทํา

ผิดกฎระเบียบของศูนยฝกฯ รูสึกภูมิใจในผลงานและเต็มใจที่จะทํางานเพื่อ

เพื่อนๆ เพื่อสวนรวมตอไปเมื่อมีโอกาส

“การ “ต่อยอด” โครงการภายในศูนย์ฝึกฯ สงขลา ครูเขี้ยวยืนยันว่า
จะคงดําเนินต่อไป เพราะถือเป็น “เครื่องมือ” ให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ลดความเครียด ความคิดฟุ้งซ่าน ทําให้มีสมาธิ 
ช่วยสลายขั้วระหว่างกลุ่มเยาวชนด้วยกัน ทําให้บรรยากาศของ
การอยู่ร่วมกันเป็นมิตรยิ่งขึ้น”
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สําหรับการ “ตอยอด” โครงการภายในศูนยฝกฯ 

สงขลา ครูเขีย้วยนืยนัวาจะคงดาํเนนิตอไป เพราะถอืเปน 

“เครื่องมือ” ใหนองๆ ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ลดความเครยีด ความคดิฟุงซาน ทาํใหมสีมาธ ิชวยสลาย

ขั้วระหวางกลุมเยาวชนดวยกัน ทําใหบรรยากาศของ

การอยูรวมกันเปนมิตรย่ิงขึ้น นองๆ เองก็มีความมั่นใจ

ในตนเอง ในขณะที่ศูนยฝกฯ สงขลาก็ไดประโยชนทั้ง

ในแงของผลิตภัณฑที่ออกสูสาธารณชน ถือเปนการ 

“คืนคนดีกลับสูสังคม” ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ

ยั่งยืนที่สุด 

“ในอนาคตครูจะพาเขาไปเรียนรูการสานรูปทรง

ใหมๆ เพิ่มอีก เพราะเรามีทุนแลว อีกสวนหน่ึงท่ีตั้งใจ

คอื ใชกจิกรรมนีเ้ปนตวัดงึเด็กทีม่คีวามเสีย่ง ทีเ่จาหนาที่

เขาไมถึงใหมาเรียนรูกับเพื่อนๆ เพราะจะเปนตัวชวยให

เขาปรับตัวได” ครูเข้ียวเลาถึงแผนงานท่ียังคงจะมีตอเน่ือง

ตอไป

ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
โครงการสานสายใยเพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่มพลังคนหัวร้ันเพื่อสังคม

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูประชิด ตรงจิต

กิจกรรมนี้อาจสิ้นสุดไปตามระยะเวลาของ

โครงการ แตการ “สืบสาน” ภายในยังคงมีอยูตอไป 

เพราะทีมงานมี “ตนทุน” ท้ัง “เงินทุน” ท่ีสะสมไว และ 

“ความรู” ทีพ่รอมจะถายทอดใหแกรุนตอไป ทมีงาน

บางคนอาจจากไปเม่ือถึงเวลาปลอยตัว แตทุกคนบอก

วาโอกาสที่ไดรับทําใหเขา “ตระหนัก” ถึง “คุณคา” 

ของตนเอง สติ สมาธิที่ไดจากการสานตะกราจะเปน

ตัวชวยใหพวกเขายับยั้งชั่งใจไดมากขึ้น

และนี่คือหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในศูนยฝก

อบรมเดก็และเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลา ทีใ่ชกจิกรรม

การสาน “ตะกรา” เปนเคร่ืองมือ “บมเพาะ” การเรียนรู

ทาง “ใจ” จนพวกเขาสามารถ “กาวขาม” ความผิดพลาด

ของตนเอง เรียนรูและเปดใจ “คิดทํา” ประโยชนเพื่อ

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนไดในท่ีสุด
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“แม้เป็นแสงเล็กๆ แต่ยังจะมีความหวังยิ่งใหญ่
แต่เป็นคนเล็กๆ หนึ่งคน แต่จะไม่ยอมเป็นคนไม่สาไหร

ปลุกสงขลาให้กล้าส่องแสงออกไป
ปลุกพลังพลเมืองรุ่นใหม่”
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เอา...
อ้วน...ออก

“งานน้ีทุกคนไม่ได้มองว่าเป็น “ภาระ” แต่อย่างใด
สิ่งท่ีได้เรียนรู้คือ...เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น 

ได้พัฒนาทักษะเรื่องการมีเหตุมีผล รับฟังคนอื่น
และสามารถสรุปประเด็นได้ดีขึ้น”

เสียงอาการเหน่ือยหอบเมื่อตองข้ึนบันไดของซัลมา การันสันติ - ซันนี่

ที่ปรากฏใหเห็น ทําใหเพื่อนในกลุมตองหันมาดูดวยความหวงใย...

และเมื่อเหลียวมองไปรอบตัวทั้งรุนพี่ รุนนอง หรือแมแตเพื่อนรุนเดียวกัน

ในโรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาก็พบวา 

มีเพื่อนนักเรียนที่อวนและกําลังจะอวนจํานวนมิใชนอย ดวยวิถีชีวิตที่เต็มเหยียด

ไปดวยตารางเรียนที่แนนขนัด ทําใหนองๆ ขาดการออกกําลังกาย เมื่อผนวกกับ

วัยที่กําลังกิน กําลังนอน และกําลังโต รวมทั้งการ “ขาดความรู” เรื่องการบริโภค

ทําใหอดหลงใหลไปกับอาหารนานาชนิดที่ยั่วยวนใหกินอยางไมยั้ง 

3 อ. = เอา อ้วน ออก
ดวยบริบทของโรงเรียนที่ไมมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ไมมีกิจกรรม

ออกกําลังกาย ไมมีการใหความรูเกี่ยวกับโรคอวน และการกินใหไดสัดสวน 

นกัเรยีนในโรงเรยีนจงึเตม็ไปดวยเดก็อวน สถานการณแวดลอมขางตนถกูนาํ

มาพูดคยุอีกคร้ัง หลงัจากท่ีพี่ๆ  สงขลาฟอร่ัมไดเขามาแนะนําการทําโครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่สงเสริมใหเยาวชนมีโอกาสทํางาน

เพื่อชุมชนและสังคม 

กลุ่ม Slim Bear Island
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“ตอนแรกที่พี่ๆ สงขลาฟอรั่มเขามาแนะนําโครงการ ก็อยากลองทําดู 

จึงชักชวนเพื่อนที่สนิทกันอีก 4 คนเขามาเปนทีมทํางาน คุยกับเพื่อนวันจันทร  

วันศุกรก็ตองไปเขาคาย เพื่อนๆ ก็ตกใจกันนิดหนอย เพราะไมรูมากอน ทีแรก

นึกวาเปนโครงการแบบทําวันเดียวเสร็จ เราไปพรอมกับกลุมรักษน้ํา ลดไฟ ใสใจ

หอพัก” ซันนี่เลาถึงจุดเริ่มตนของการเขาสูวงการ

ขณะที่ธันรวี ดําดี – ซันวา หนึ่งในทีมเสริมถึงความรูสึกแรกเริ่มเกิดจาก

ความหวงใยผูอื่นวา เธออยากทําโครงการเอาอวนออก เพราะเวลาเห็นเด็ก

อวนๆ เดนิขึน้บนัไดเหนือ่ยแลวนาสงสารมาก เขาดไูมกระฉบักระเฉง  กลุมเรา

สวนใหญสมสวน คนที่น้ําหนักเกินในกลุมคือซันนี่คนเดียว เห็นคนที่อวนก็รูสึก

สงสาร เขาบนอึดอัด เหนื่อย และรอนงาย

เมื่อถึงวันเขาคายพัฒนาโครงการจริงๆ สาวๆ ทั้ง 5 คนตางบอกเปนเสียง

เดยีวกันวาเปนประสบการณใหมทีต่ืน่เตนมาก เพราะปกติทีเ่คยเขาคายสวนใหญ

เปนการเขาคายกับเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ในโรงเรียน แตครั้งนี้เปนการเปด

ประสบการณการเขาคายที่ไดพบปะกับเพื่อนๆ จากโรงเรียนอื่น จากที่กังวลวา

จะอยูรวมกันอยางไร เพราะเคยอยแูตกบัเพ่ือนกลุมมสุลมิ พอไปแลวก็อยูรวมกัน

ไดสบายดี จะหนักหนอยก็ตรงท่ีตองนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิฟง รูสึกเกร็งมาก 

กลัวโครงการไมผาน

แตแมจะเกร็ง จะกลัวมากเพียงใด โครงการ 3 อ. (เอา อวน ออก) 

ก็ผานฉลุย...และบทเรียนครั้งนี้ไดกลายเปน “ประเด็น” หรือ “แบบฝกหัด” 

ใหนองกลุมนี้ไดฝกตนตอไป

ใช้ “เหตุผล” บริหารจัดการโครงการ  
หลังกลับจากคายกิจกรรมท่ีสาวๆ ทั้ง 5 ออกแบบไวก็เริ่มตนขึ้นทันที  ซันน่ี

เลาวา ครซูาอดีะห หมาดดาเระ ทีป่รกึษาโครงการไดประสานขออนญุาตผูบรหิาร

โรงเรยีนใหพวกเราข้ึนไปพดูแนะนาํโครงการหนาเสาธง วนันัน้จาํไดตดิตาวา 

บรรยากาศการแนะนําโครงการเปนไปอยางเรียบรอยและไดผลเกินคาดหมาย 

มีผูสนใจสมัครเขารวมโครงการลมหลาม แตเงื่อนไขของระยะเวลาในการ

ดําเนินงานคาบเก่ียวกับชวงปดเทอม ทําใหพวกเราตองกลับมา “วิเคราะห” 

ถึงความเปนไปไดในการทํางานรวมกับกลุมเปาหมายอีกครั้ง 

ซันวาเลาตอวา การประชาสัมพันธหนาเสาธงไดผลมาก มีเพื่อนๆ นองๆ 

สนใจเขารวมกจิกรรมกบัพวกเราเยอะมากจนนาตกใจ  พวกเราจงึแกปญหา

ดวยการคัดเอาแตคนท่ีอวนมากๆ มารวมกิจกรรมกอน พยายามใช “เหตุผล” 

อธิบายใหนองๆ เขาใจ เพราะเด็กบางคนท่ีคดิวาน้าํหนกัของตวัเองเกนิ แตจรงิๆ 

แลวเขาไมไดอวน แตเขาชอบคดิวาตัวเองอวน ซึง่อาจเปนเพราะตวัสูง กระดกูใหญ 

จึงเปนคนรูปรางใหญเฉยๆ แตความสูงกับน้ําหนักเขาไมไดนาเกลียดอะไร  

“เงื่อนไขของ
ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานคาบเกี่ยว
กับช่วงปิดเทอม ทําให้
พวกเราต้องกลับมา 
“วิเคราะห์” ถึงความ
เป็นไปได้ในการทํางาน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
อีกครั้ง”
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แมไดขอสรุปวาจะคัดเฉพาะคนที่อวนๆ เขารวม

กิจกรรม แตดวย “ขอจํากัด” เรื่องเวลา เนื่องจาก

โรงเรียนมีชั่วโมงเรียนในแตละวันมากถึง 9 คาบ สวน

เสารอาทิตยก็ตองเรียนพิเศษ  สาวๆ  กลุม Slim Bear 

Island แกปญหาดวยการเลือกกลุมเด็กท่ีเรียนพิเศษ

ในชวงปดเทอมซ่ึงกค็อื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย จึงคัดเลือกกลุมเปาหมาย 30 คนที่เรียน

อยูชั้น ม.5 ที่พวกเธอคิดวาสะดวกในการจัดการ 

เพราะตารางเรียนตรงกับทมีงาน สวนผูทีต่องคัดออก

กวา 40 คน สาวๆ ทั้ง 5 คนไดชี้แจงทําความเขาใจ

ถงึเหตผุลทีไ่มสามารถรบัพวกเขาเขารวมกจิกรรมได

ดวยเงื่อนไขระยะเวลา และกิจกรรมที่กลุมคิดทําขึ้น

ตองอาศัยการประชุมพูดคุยกันสมํ่าเสมอ หากเพ่ือนๆ 

นองๆ  มีเวลาวางไมตรงกัน อาจทําใหกิจกรรมของ

พวกเธอไปไมถึงเปาหมายท่ีตั้งไวได

และเพ่ือไมใหผูทีต่องการเขารวมกจิกรรมรูสกึ

ผิดหวัง พวกเธอจึงเปด Facebook โครงการ 3 อ.  

เพื่อ “เปดโอกาส” ใหผูสนใจติดตามขาวสารความรู

และรวมกิจกรรมบางสวนผาน Facebook แทน

จากโครงการเล็ก ๆ...กลายเป็น 
“นโยบาย” โรงเรียน

จบปญหาเรื่องกลุมเปาหมาย...กลุม Slim Bear 

Island ก็เดินหนาทํากิจกรรมตอทันที เร่ิมตนดวยการ

พูดคุยกับครูท่ีปรึกษาเพ่ือจัด “กระบวนการ” สราง

การเปล่ียนแปลงของกลุมเปาหมาย ผานกิจกรรมการ

ออกกําลังกาย ซึ่งครูซาอีดะหชวย “ประสานงาน” กับ

ครพูลศกึษาใหพวกเธอไดเขาพบและพดูคยุถงึเปาหมาย

ของโครงการ อันจะนํามาสู “การออกแบบ” วิธีการ

ออกกําลังกายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย รวมทั้ง
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มีการจัดสรรพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับออกกําลังกายดวย ซึ่งการออกแบบทาทางก็มี

ขอแมวาตองเลือกเพลงท่ีมีทาไมยากเกินไป เหมาะสมกับการแตงกายของ

ชาวมสุลมิ ไมประเจดิประเจอ และสาํรวม โดยใหครูพละเปนคนนาํออกกาํลังกาย

“พวกเราเปนผูหญิงมุสลิมจะใหขึ้นไปนําออกกําลังกายคงนาเกลียด  

เราเลยไปคยุกับครพูละเพือ่เลารายละเอยีดของโครงการวามจีดุประสงคอะไร 

ครูพละก็ใจดีมาก ชวยออกแบบทาออกกําลังกายที่เหมาะสมให ตอนแรก

พวกเราบอกคุณครูวาจะทํากับ 30 คนกอน เพราะงายตอการควบคุมวา

เขาทําจริงหรือไม แตเมื่อครูไปพูดคุยกับผูอํานวยการโรงเรียน ทานก็บอกวา

เรื่องนี้เปนเรื่องดีที่ใหเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนออกกําลังกายดวยกันจะไดมี

สุขภาพดี” ซันนี่เลาถึงการดําเนินงานในสวนของกิจกรรมการออกกําลังกายที่

กลายเปน “นโยบาย” ของโรงเรียนโดยปริยาย

ในชวงแรกๆ ทีมงานกําหนดจุดออกกําลังกายของนองๆ ที่เขาโครงการไว

บริเวณหนาเสาธง แตเมื่อถึงเวลาเพื่อนไมยอมมาออกกําลังกาย ณ จุดที่กําหนด  

ทีมงานจึงกลับมาน่ัง “วิเคราะห” หาสาเหตุที่เพื่อนไมใหความรวมมือ จนคนพบ

วา ชือ่โครงการ 3 อ. สะทอนแลววาเปนคนอวน และคนอวนสวนใหญกไ็มมคีวาม

มั่นใจในตนเองและอาย การใหพวกเขาแยกออกมาออกกําลังกายในจุดที่เปน

ที่จับตามองของทุกคนในโรงเรียนจึงเปนเรื่องนาอายมาก พวกเธอจึงตอง “ปรับ
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วิธีการใหม” โดยส่ือสารกับกลุมเปาหมายใหออกกําลังกายในแถวแทน ซึ่งเม่ือ

ปรับเชนนี้เพื่อนที่เปนกลุมเปาหมายก็สบายใจขึ้น และพรอมที่จะออกกําลังกาย

รวมกับคนอ่ืนๆ เพราะเปนนโยบายของโรงเรียนแลววา นักเรียนทุกคนตองทํา

พรอมกันหลังเขาแถวในชวงเชา

ทําไป...เรียนรู้ไป
แตกวาการจัดกิจกรรมจะลงตัวเชนนี้ ซันนี่บอกวาไมใชเรื่องงายเลย  

แมในการทํางานทุกคนจะชวยกันในทุกเรื่อง แตพวกเธอก็มีการกําหนด

บทบาทหนาทีค่ราวๆ ไว เชน ซนันีเ่ปนหัวหนาทมีทาํหนาทีต่ดิตอ ประสานงาน 

ประชาสัมพันธโครงการ สวนอัสมา ปะหวัง – มา รับผิดชอบจัดทําส่ือในการ

นําเสนอโครงการและเปนเลขาฯ ของกลุม ขณะท่ีอัศศิญา หมัดอะดัม – ศิญา 

รับผิดชอบเร่ืองการจัดซื้อ และศศินา เบ็ญสะงิ – นินา มีหนาที่หลักคือทําสมุด

บันทึกสุขภาพ สวนธันรวี คําดี – ซันวา เปนผูหาขอมูลจากแหลงตางๆ ซึ่ง

สวนใหญแลวงานสืบคนขอมูลจะมาจากอินเทอรเน็ต คนควาจากหนังสือ หรือ

สอบถามจากคุณครูสุขศึกษา เมื่อไดขอมูลแลวทีมงานจะนํามาหารือกัน และ

ทําการคัดกรองขอมูลเพื่อนําไปเผยแพรใน Facebook โครงการ 3 อ. ที่ทุกคน

รวมกับดูแลในฐานะ Admin ซึ่งใน Facebook จะมีความรูเก่ียวกับการบริโภค 

อาหารที่มีประโยชน ทาออกกําลังกาย และขอมูลบางสวนจะถูกนําไปจัดพิมพไว

ในสวนความรูของสมุดบันทึกสุขภาพดวย 

สําหรับกิจกรรมสําคัญของการทํางานในชวงแรก กลุม Slim Bear Island 

ตั้งใจวาจะมีการชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว และแจกสมุดบันทึกสุขภาพใหกับเพื่อนท่ี

เปนกลุมเปาหมายทั้ง 30 คน เพื่อใหบันทึกเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน จํานวน

แคลอรี่ที่ไดรับ น้ําหนักตัว และรอบเอวในแตละชวง ดวยตั้งใจจะใหสมุดบันทึก

สุขภาพเปน “เครื่องมือ” ในการเช็คตัวเองของกลุมเปาหมาย 

“เขาจะไดรูวาตัวเองอวนเพราะอะไร จากการบันทึกส่ิงที่กินเขาไปใน

แตละวนั เราไปบอกเขา เขาก็ไมเชือ่ ตองใหเขาเห็นดวยตวัเขาเอง” ซนัวาเลา

“เมื่อได้ข้อมูลแล้วทีมงานจะนํามาหารือกันและทําการคัดกรองข้อมูล
เพื่อนําไปเผยแพร่ใน Facebook โครงการ 3 อ. โดยนําความรู้เก่ียวกับ
การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ท่าออกกําลังกาย และข้อมูลบางส่วน
จะถูกนําไปจัดพิมพ์ไว้ในส่วนความรู้ของสมุดบันทึกสุขภาพ”
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แตเมื่อถึงเวลานัดหมายใหเพื่อนๆ นําสมุดบันทึกมาสง กลับพบวาเพื่อนๆ 

ไมคอยไดบันทึก เพราะเปนชวงปดเทอม เพื่อนหลายคนมีภาระ ทําใหไมวางที่จะ

จําวาแตละวันกินอะไรไปบาง 

“ใหสมุดบนัทึกเพ่ือนไปคนละเลม และบอกเพ่ือนวาตองบันทกึแลวเอา

มาสงทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งนะ เราทํากิจกรรมมา 3 เดือนแลว แตเพื่อนก็ยงั

ไมคอยบันทึก พวกเราเลยขอรองเขาวาไมไดบันทึกทุกวันไมเปนไร แตอยา

ปลอยใหสมุดวางหมดทั้งเลม สวนเรื่องการหาจํานวนแคลอรี่ถาหาไมไดก็

ไมเปนไร ขดีวางไว เดีย๋วพวกเราจะหาใหเอง  ทีเ่ราทาํเชนนีว้ตัถุประสงคของ

เราคือ อยากใหเขารูวาเขากินอะไรเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชนบาง

เทานั้น”  ซันนี่เลาถึงความไมคืบหนาในการดําเนินงาน

แมจะไมมีคนบันทึกสมุดสม่ําเสมอมากนัก แตก็มีเพื่อนบางคนท่ีบันทึก

ตลอด แมทกุคนในกลุมจะรูวา เปนเพราะลักษณะเฉพาะตัวท่ีเขาเปนคนเรียบรอย 

ตรงตอเวลา สัง่อะไรก็ทาํอยางน้ันจนเปนนสิยัสวนตัว แตเพ่ือนคนน้ันไดบอกกับ

ทีมงานวา เขาก็เปลี่ยนแปลงนะ กระฉับกระเฉงข้ึน คําพูดนั้นเปรียบเสมือน

หยดน้ําชโลมใจใหพวกเรามีกําลังใจทํากิจกรรมตอไป

ปรับมุมมอง...เปล่ียนวิธีการทํางานใหม่
แตดวยตารางเรียนท่ีเตม็เหยียดต้ังแตเชาจดเย็น ทาํใหการประชุม หรอืการ

ติดตามกลุมเปาหมายตองมีการ “ปรับกระบวนทา” จากการประชุมรวมกัน

เปนการเจาะรายตัว ชวงเวลาวางเพียง 20 นาทีในตอนพักกลางวันกลายเปนชวง

เวลาทองในการติดตามสอบถามความกาวหนา และกระตุนใหกลุมเปาหมาย

ดาํเนนิกจิกรรม ควบคุมการบรโิภคอยางถูกวธิ ี ทัง้ช่ังนํ้าหนกั วดัรอบเอว และเกบ็

ขอมูลจากสมุดบันทึก ทําใหกลุม Slim Bear Island ตอง “เปลี่ยนมุมมอง” ใน

เร่ืองเปาหมายปลายทางดวยเชนกัน 

“พวกเราเองก็เปลี่ยนมุมมองใหม จากเดิมที่อยากใหเพื่อนลดน้ําหนัก

ก็เปลี่ยนเปนวา อยากใหเขาสนใจเรื่องการควบคุมน้ําหนักแทน หากไม

สามารถลดนํ้าหนักไดก็ขอแคอยาเพ่ิมเทาน้ัน เทาท่ีดูในสมุดบันทึกสุขภาพ

น้าํหนกัของเพือ่นๆ ทีเ่ขารวมกจิกรรมกไ็มไดลดนะ จรงิๆ แลวพวกเขาไมได

กนิเกนิแคลอรี ่แตไมมกีารออกกาํลงักาย หลกัการของเราคอื ออกกาํลงักาย 

ลดอาหาร” ซันนี่เลาถึงการยอมรับความเปนจริงในการทํางานที่เต็มไปดวย

อุปสรรคเร่ืองเวลาที่ทําใหตองปรับมุมมองและวิธีการทํางาน

เพราะชวงเวลาเริม่ตนของการทาํโครงการทีค่าบเกีย่วกบัชวงปดเทอม 

สงผลใหสาวๆ ทั้ง 5 คนตอง “ปรับแผนการดําเนินงาน” ใหสอดคลองกับ

ตารางชีวิตของกลุมเปาหมายดวย เชน จากที่ตั้งใจจะเชิญนักโภชนาการจาก

โรงพยาบาลมาใหความรูเรื่องการบริโภคที่กําหนดไวเปนกิจกรรมแรกๆ ก็ตอง

สลับมาจัดในชวงเปดเทอม และตองเปลี่ยนจากนักโภชนาการในโรงพยาบาล

“ด้วยตารางเรียน
ที่เต็มเหยียดตั้งแต่
เช้าจดเย็น  จึงมีการ 
“ปรับกระบวนท่า” 
การทํางาน และ 
“เปลี่ยนมุมมอง” 
เรื่องเป้าหมาย
ปลายทาง”
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เปนคุณหมอแทน เพ่ือใหความรูครอบคลุมท้ังเร่ืองสุขภาพและอาหารไปพรอมกัน 

ซึง่พวกเธอคาดหมายวาจะเปนการ “เชือ่มโยง” ใหกลุมเปาหมายเห็นความสําคญั

ของการบริโภคและการออกกําลังกาย อันเปนแนวทางสรางเสริมสุขภาพท่ีดี 

เพราะเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมใหเส่ียงตอโรค NDC เชน เบาหวาน 

ความดัน ฯลฯ ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิต

“จริงๆ เร่ืองการใหความรูควรจะทําต้ังแตแรก แตเราไมวางเลย ตองเรียนตั้งแต

เชาถึงบาย และยังมาเจอชวงปดเทอมดวย งานของพวกเราเลยขาดชวงไป ถาคณุหมอ

มาจริงๆ กต็องขอความรวมมือกบัสมาชกิ เพราะบางคนเขาก็รบีกลับบานบาง บางคน

ผูปกครองมารับ ตองทําเร่ืองขอผูปกครอง หรือไมก็ตองขออนุญาตครูใชเวลา

บางคาบเรียน”  นินาเลาถึงแผนการทํางานที่ตองปรับเปล่ียน

เสียงสะทอนของสาวๆ กลุม Slim Bear Island เกี่ยวกับปญหาหนักใจใน

การดาํเนนิงานยงัคงเปนเรือ่งของ “เวลา” โดยทุกคนตางยนืยนัวา การจดัการเวลา

ในทมีไมมปีญหา เพราะเราอยูหองเดยีวกนั แตการทาํงานกบักลุมเปาหมายกลับ

ยากมากๆ เพราะเวลาที่ไมตรงกัน แทนที่จะนัดรวมเพื่อนๆ ก็ไมสามารถนัดได 

ทาํใหหลายๆ ครัง้ท่ีพวกเธอตองแบงหนาทีก่นัเดนิตามสอบถามกบักลุมเปาหมาย

เพื่อบอกวา “ชวงไหนวางก็ไป จะใหไปพบตรงไหนก็บอก” นอกจากนี้ก็มีการใช

ชองทาง Facebook และ Line ในการติดตามดวยเชนกัน 

“เพื่อนก็เกรงใจเรานะ เห็นเราไปตาม ไปขอรองใหบันทึก เขาก็สงสารเรา 

เขาก็หนักใจ เราก็หนักใจ เพราะตางไมมีเวลาวางเหมือนกัน” ซันน่ีเลา
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พัฒนา “ทักษะชีวิต” จากการลงมือทํา
แมจะมีขอจํากัดเรื่องเวลา แตทุกคนยังยืนยันวา การทํางานนี้สนุก โดยเฉพาะ

การไดอยูกบัเพ่ือน แมตอนแรกทีเ่พิง่เริม่ทาํโครงการเคยรูสกึวา ทาํไมไดแนๆ  เพราะ

มีเวลานิดเดียว แตการกระตุนของพี่ๆ สงขลาฟอรั่มที่เลาใหฟงวา มีหลายกลุมที่มี

ปญหาเหมอืนกนั แตกย็งัพยายามฝาฟน เปนอกีแรงหน่ึงทีผ่ลักดันใหพวกเรารูสกึวา 

“เราก็ตองทําใหได” 

“บางครั้งทอ เพราะมันเหมือนไมมีเวลา แตก็ไมถอยเหมือนกัน ชวยๆ กันไป” ศิญา

สารภาพถึงความรูสึกในบางครั้งที่ทั้งทอทั้งฮึด

สวนมาเสริมวา “เมื่อยามทอเธอจะหาแรงใจจากการดูซันน่ี เพราะรักเพื่อน อยาก

ใหเพื่อนสุขภาพดี เห็นเพื่อนบางคนจริงจัง เราก็ดีใจ เราไมตองคิดมากกับคนที่ทําไป

บนไป เพราะยังดีที่เขายังทํา”

การทํางานที่เปนภารกิจนอกเหนือจากการเรียน เปนสิ่งที่ทุกคนไมไดมองวา

เปน “ภาระ” แตอยางใด โดยมายืนยันวา สิ่งที่ไดเรียนรูคือเธอรูสึกไดเลยวาเธอ

เหน็แกประโยชนสวนรวมมากข้ึน เพราะการทําโครงการน้ีไดชวยเหลอืคนอืน่ แตโดย

สวนตัวแลวเธอก็ไดเชนกัน เพราะอยางนอยเธอก็พัฒนาทักษะเรื่องการมีเหตุมีผล 

รับฟงคนอื่นมากขึ้น และสามารถสรุปประเด็นไดดีขึ้น 

สวนซันวาบอกเองวา ไดรูในสิ่งที่ไมรูมากอน เชน เรื่องอาหาร การออกกําลังกาย 

ทีผ่านมาเราบริโภคผิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะลูกชิน้กนิทกุวนั ไมคอยกินผกั ตอนน้ีกเ็ริม่ๆ 

กินผักเพิ่มขึ้น ลดการกินลูกชิ้น ปรับการกินของตัวเองใหมเลย

ดานศญิาบอกวา เธอหันมาสนใจตนเองมากข้ึน เร่ิมจดบนัทึกการกนิ เพราะตองทาํ

เปนตัวอยางแกเพื่อนๆ ท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยเธอจะจดบันทึกเกือบทุกวัน ทําให

คนในครอบครัวรูวาทําเรื่องนี้ ดังนั้นเวลาที่เธอเผลอตามใจปาก คนในครอบครัวมัก

สงเสยีงเตือนวา “เอาอวนออกๆ” ขณะเดยีวกนัเธอก็ไดพฒันาทกัษะเรือ่งการจดัการ

งบประมาณ เพราะสวนใหญเปนคนเก็บตังคและเปนคนไปซ้ืออุปกรณ เน่ืองจากท่ีบาน

ขายของทาํใหเธอรูแหลงวาทีไ่หนถกูทีไ่หนด ีซึง่เทคนคิในการเลอืกซือ้อปุกรณของใช

ในการทํางานของเธอคือจะเทียบท้ังราคาและคุณภาพ เพื่อใหไดสิ่งของท่ีใชงานได

สมประโยชนคุมคาคุมราคาที่สุด

“โครงการนี้ทําให้ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การทํางานกลุ่ม
การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน เพราะได้ช่วยกันคิด คิดให้หนัก
ให้รอบคอบ รอบด้าน ไม่ใช่คิดในระยะสั้น แต่ที่สําคัญคือคิดแล้วต้อง
แชร์กันก่อนว่าสิ่งที่พวกเธอคิดนั้นดีไม่ดีอย่างไร และต้องมีเหตุผล 
ไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่”
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สาํหรับนนิาแลวเธอบอกวา การทาํงานโครงการนีท้าํใหเธอไดพฒันาทกัษะตางๆ 

เชน การทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน เพราะไดชวยกันคิด คิดให

หนัก ใหรอบคอบ รอบดาน ไมใชคิดในระยะสั้น แตที่สําคัญคือคิดแลวตองแชรกัน

กอนวาสิง่ทีพ่วกเธอคิดนัน้ดไีมดอียางไร และตองมเีหตผุล ไมเอาความคดิของตนเอง

เปนใหญ ในกลุมเวลาความเห็นไมตรงกนัจะไมคอยม ีสวนใหญเพือ่นๆ จะฟงซนันี ่เพราะ

เขามีเหตุผล มีความเปนผูนํา 

“พัฒนาการเร่ืองความรับผิดชอบเปนส่ิงหนึ่งที่เรามีเพิ่มขึ้น ไมเพียงรับผิดชอบตอ

ตนเองเทานั้น แตหมายรวมถึงความรับผิดชอบตอสวนรวมและตอคนอื่นดวย เชน การที่

เรารับผิดชอบทําสมุดบันทึกสุขภาพใหเพื่อนๆ ไวใชจดบันทึก ก็ตองรับผิดชอบและตอง

ทําใหเสร็จในวันที่กําหนด เพื่อแผนงานจะไดไมคลาดเคลื่อน” 

ดานซันนี่ซึ่งเปนที่รักของเพื่อนๆ สะทอนวา โครงการนี้ทําใหเธอไดเรียนรูเรื่อง

การทํางานอยางเปนระบบ คดิเปนเหตเุปนผลมากขึน้ รูจกับรหิารจัดการเวลาทีม่อียู

อยางจํากัด รูจักประเมินสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อนํามาวิเคราะห 

วางแผน หรอืหาแนวทางแกไขปญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทีส่าํคญัคอืรูจกัจดัการกบัความ

กดดันทางอารมณที่เกิดขึ้นจากความเชื่อทางศาสนาหรือกฎระเบียบของโรงเรียนที่

เครงครัดไมใหมุสลีมะฮ (มุสลิมผูหญิง) เลนกีฬา และตอง “สื่อสาร” เพื่อสรางความ

เขาใจ เจรจากับผูบริหารโรงเรียนและเพ่ือนใหเขารวมมือกับเรา รูสึกสนุกกับการ

เรียนรูที่จะแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
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สําหรับการทํางานในกลุม พวกเราจะใชเวลาวางหลังจากการเรียนซึ่งมีอยูนอยมาก 

เพราะตองเรียนและปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาเปนประจํา โรงเรียนสอนศาสนาหยุด

วนัเสารวนัเดียวเทานัน้ เรยีนต้ังแต 8.00 - 17.00 น. ดงันัน้การมาทํางานเพ่ือสวนรวมของ

พวกเราทุกคนจึงตอง “เสียสละ” มาก เรื่องที่พวกเราพูดคุยกันสวนใหญจะเปนเรื่อง

การทาํความเขาใจกิจกรรม  กาํหนดชวงเวลา การแบงบทบาทหนาทีก่ารทาํงาน หรอื

ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัปญหาอปุสรรคในการทาํงาน อะไรทีต่ดัสนิใจดวยตนเองไมได

ก็ไปปรึกษาครูที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงกลุม

ซนันีบ่อกอีกวา นอกจากการเสียสละเวลาสวนตัว การเอาใจเขามาใสใจเราแลว 

สิ่งสําคัญที่เธอคนพบจากการทําโครงการน้ีคือ “ใจ” ที่ตองสูจริงๆ เพราะเธอตอง

กระตุนเพื่อนๆ ที่เปนกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะการลดการกดดันเพื่อนๆ จากเดิมที่

ตองการใหเพื่อนลดนํ้าหนัก กลายเปนการกระตุนใหเพื่อนๆ ดูแลสุขภาพแทน  

สวนมากเราบงัคบัเขาไมได เราไดแตคยุกับเขาวา อยากใหเขาควบคมุนํ้าหนกัตวัเอง 

ถาลดไมไดก็อยาใหเพิ่มมากกวานี้ เพราะแมแตตัวเราเองนํ้าหนักตัวยังไมลดเลย 

แตรูสึกวาตัวเองคลองแคลว กระฉับกระเฉงขึ้น และไมเหนื่อยงายเหมือนที่ผานมา 

นอกจากนี้ยังพบวาเรามีพัฒนาการเร่ืองการคิดคือ คิดเปนระบบมากขึ้น 

“คิดจะทําอยางเดียวไมไดตองคิดถึงผลกระทบท่ีจะตามมาดวย” ซันนี่บอกถึง

วิธีคิดของตนเองในปจจุบัน

ผลจากการท่ีพวกเธอใสใจดูแลสุขภาพของเพ่ือนๆ ในโรงเรียนอยางจริงจัง 

ทาํใหเพ่ือนมีสขุภาพท่ีดขีึน้ จากท่ีเม่ือกอนเพ่ือนท่ีอวนมักมอีาการปวดตามรางกาย 

แตในตอนนี้อาการเหลานั้นก็ดีขึ้นตามลําดับ สวนพวกเธอเองมีวิธีการจัดการดูแล

สุขภาพดวยเชนกัน

ซนันีบ่อกตอวา วนันีเ้ธอคิดวากลุม Slim Bear Island เปนทีมทีเ่ขมแขง็มาก สามารถ

ทําภารกิจหลายเร่ืองใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี รูสึกภูมิใจมากท่ีสุดในการทํางานครั้งนี้ คิดวา

โครงการของพวกเราทําใหผูบริหารเห็นความสําคัญกับสภาพปญหาโรคอวนของนักเรียน 

จนเกิดเปน “นโยบาย” ใหนักเรียนทุกคนออกกําลังกายตอนเชา 

ครูซาอีดะหที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีบทบาทในการชวยประสานงานระหวางเด็ก

กับครู เด็กกับผูบริหาร และประคับประคองการทํางานของลูกศิษยในยามทอแท ไดรวม

สะทอนความเห็นตอพฒันาการของลูกศษิย ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงผานการทาํงานโครงการ 

3 อ. วา 
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“โครงการนี้ทําให้ได้เรียนรู้เร่ืองการทํางานอย่างเป็นระบบ 
คิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น รู้จักบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่
อย่างจํากัด รู้จักประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อนํามาวิเคราะห์ วางแผน หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น  ที่สําคัญคือรู้จักจัดการกับความกดดันทาง
อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อทางศาสนาหรือกฎระเบียบ
ของโรงเรียน”
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“เด็กๆ อาจไมรูตัววาเขาสามารถแกปญหาไดดีกวาเดิม และเปนผูใหญ

มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการกับอารมณ พวกเขาสามารถควบคุมอารมณไดดีขึ้น 

ความสมัพนัธของกลุมเปนไปดวยด ียามเมือ่มเีร่ืองขดัแยงกันก็เคลยีรกนัได แตเขา

ก็ขัดแยงกันนอย เพราะปกติเวลาเพื่อนพูดเขาก็จะฟงกัน อาจเปนเพราะพวกเขา

เปนกลุมเพ่ือนสนิทท่ีรูใจกันระดับหน่ึงวา ถาเพ่ือนข้ึน เขาตองเงียบ เมื่อเพ่ือน

อารมณดีแลวคอยคุยกัน”

สวนการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรที่ยอนไปชวยลูกศิษยในเรื่องการเรียน

ครซูาอดีะหบอกวา เหน็ชดัเจนในเรือ่งการกลาแสดงออกหนาช้ัน เมือ่กอนบางคน

ไมกลา พอมาอยูตรงนี้เด็กๆ สามารถออกไปหนาชั้นได ไปพูดหนาเสาธงได 

สามารถกาวขามความกลัวที่เขาเคยมีได และที่สําคัญคือใฝรูใฝเรียนเพิ่มขึ้น 

แมอาจจะเห็นไมชัดเพราะกลุมนี้เปนกลุมที่ใฝรูใฝเรียนอยูแลว แตการที่

พวกเขาไดออกไปนอกพ้ืนที่ ทําใหเด็กๆ ตื่นตัว สามารถเรียนรูไดเร็ว

ทายสุดกลุม Slim Bear Island ยืนยันวา การทํางานในโครงการน้ี 

แมระยะเวลาตามโครงการจะสิ้นสุดลง แตงานของพวกเธอไมไดสิ้นสุด 

ตามไปดวย พวกเธอยังคงต้ังใจท่ีจะกระตุนใหเพ่ือนมีการบริโภคอยางถูกตอง

เพื่อควบคุมน้ําหนักอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมองหาลูทางที่จะฝากรุนนองให

สานตอกิจกรรม 3 อ.ในโรงเรียนใหคงอยูตลอดไป เพราะอยางนอยทุกวัน

ในตอนเชาก็มีกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีเปน “นโยบาย” ซึ่งเกิดจากส่ิงที่

พวกเธอไดริเริ่มขึ้น

ความสาํเรจ็จากสิง่เลก็ๆ นีไ้ดกลายเปน “จดุเปลีย่น” ใหคนทัง้โรงเรยีน

หันมาดแูลและใสใจปญหาสุขภาพมากยิ่งขึ้น

“เด็ก ๆ อาจไม่รู้ตัวว่าเขาสามารถแก้ปัญหา
ได้ดีกว่าเดิม และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะ
การจัดการกับอารมณ์  พวกเขาสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น”
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โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
โครงการ 3 อ. (เอา อ้วน ออก)
กลุ่ม Slim Bear Island

สมาชิกประกอบดวย :
นางสาวซัลมา การันสันติ 

นางสาวศศินา เบ็ญสะงิ

นางสาวธันรวี ดําดี 

นางสาวอัศศิญา หมัดอะดัม

นางสาวอัสมา ปะหวัง   

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูซาอีดะห หมาดดาเระ 
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สามวัย
อลวน

“เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชน ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกคน
ในชุมชน จะมองว่าเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้...

โครงการนี้มีแกนนํา 5 คน แต่เราจะเข้าใจกันแค่ 5 คนไม่ได้ 
ต้องเข้าใจคนอื่นด้วย ความคิดอาจจะต่างกัน แต่ไม่แตกแยกกัน”

“ครเูห็นเราอยูบานเฉยๆ ไมทาํอะไร เลยเขามาถามวาอยากทําโครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาของสงขลาฟอร่ัมหรือเปลา ตอนนั้นงงๆ เพราะ

ไมรูจักสงขลาฟอรั่มมากอน แตฟงครูเลาแลวรูสึกสนใจ เลยมาถามเพ่ือนๆ 

วาอยากทําโครงการดวยกันมั๊ย”  

วาริษา บิลอะหลี – ปลื้ม ตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนๆ ที่อยูละแวกเดียวกัน

มาทําโครงการ โดยมีครูกุสุมา บิลอะหลี – ครูเยาะห ซึ่งเปนที่ปรึกษาของ

อีกโครงการหนึ่งในโรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิที่ปลื้มกําลังศึกษาอยู

เขามาชวนอีกตอหนึ่ง 

“พอรวมทมีกนัได พี่ๆ  จากสงขลาฟอรัม่กเ็ขามาแนะนาํโครงการใหเรา

ทีบ่านเลย มาชวนคุยใหเราคิดวาปญหาในชุมชนท่ีเราเห็นมอีะไรบาง” นฤพล 

ตะอะด้ํา – แวน เอยขึ้น

สืบค้น “ปัญหาชุมชน”
ปญหาในชุมชนที่พวกเขาเห็นและสัมผัสดวยตัวเองคือ ชุมชนบานบางโทง

เปนชุมชนชนบท เด็กออกไปโรงเรียนตั้งแตเชากวาจะกลับเขาบานก็เย็นมากแลว 

สวนผูใหญก็ออกไปทํางานนอกชุมชนคือไปเชากลับค่ําเหมือนกัน เหลือแต

กลุ่ม Muslim Volunteers
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ผูสูงอายุอยูบานทั้งวัน เด็กเล็กเวลาทําการบานก็ไมมีผูใหญ

คอยสอน เพราะพอแมทํางานหนัก กลับบานคํ่า สวนคนเฒา

คนแกเองก็ไมมีความรูเพียงพอ อีกทั้งยังมีปญหาเร่ือง

สุขภาพอีกดวย 

ทั้งหมดน้ีกลายเปนหัวขอสนทนาท่ีพวกเขานํามา

หารือกัน เพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนตามเปาหมายท่ี

วางไว

 โครงการศูนยสามวัย จึงเกิดขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อกระตุนใหคน 3 วัยที่อยูในชุมชน ไดแก เด็ก ผูใหญ 

และผูสงูอาย ุหนัมาใสใจรกัษาสขุภาพ นอกจากน้ียงัชวย

สนับสนุนดานการศึกษาใหแกเด็ก และ “จุดประกาย” ให

คนในชุมชนรักษภูมปิญญาทองถ่ินควบคูกนัไปดวย โดย

มีแวนเปนหัวเรือใหญ สมาชิกในทีมประกอบดวยปล้ืม 

และสุไรพร บิลอะหลี - นา  กาญฐิมา บิลอะหลี - ซาซา 

และณัฐวุฒิ อะหมัด - ซอรี่

แวนบอกวา ตั้งใจชวนคนทุกวัยในชุมชนบานบางโทง

มาออกกําลังกายรวมกัน สวนตัวพวกเราจะรับอาสาสอน

การบานใหนองๆ แลวจะขอรองใหผูรูในชุมชนมาชวยสอน

งานจักสานเสื่อซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นของที่นี่

สํารวจความต้องการชุมชน
เมื่อไดโจทย...ไดทีมทํางาน การประชุมวางแผน

ดําเนินงานก็เกิดขึ้น

กาญฐิมา บิลอะหลี - ซาซา แกนนําอายุนอยที่สุด

ในทีมบอกวา กอนทํากิจกรรมใดๆ ในชุมชนแกนนําจะตอง

นัดประชุมวางแผนงานลวงหนากอนเสมอ

แวนในฐานะผูนําทีมบอกวา แมจะแบงหนาที่กัน

ชดัเจนวาใครจะเปนประธานหรอืเปนกรรมการ แตกเ็ปน

แคตําแหนงเทาน้ัน เพราะในความเปนจริงแลวเราชวย

กันทํางานตลอด ทุกคนมีบทบาทเทากันหมด 

กิจกรรมแรกท่ีกลุม Muslim Volunteers ทําคือ

การเคาะประตบูานลงพืน้ทีแ่นะนาํโครงการ พรอมกบัให

ชาวบานตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ขอความคิดเหน็และ

คาํแนะนาํจากชาวบาน  ทัง้นีเ้พราะพวกเราคดิวา การทาํ

โครงการกับคนในชุมชน จะเอาความคิดเราเปนหลัก

อยางเดียวไมได แตตองสอบถามความสมัครใจจาก

“การทําโครงการกับชุมชน จะเอา
ความคิดเราเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้
แต่ต้องสอบถามความสมัครใจจาก
ชาวบ้านด้วย เลยจัดทําแบบสอบถาม
เพ่ือสํารวจว่าชาวบ้านอยากมาร่วม
กิจกรรมหรือเปล่า ถ้าอยากมาร่วม
มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาอยากทํา”
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ชาวบานดวย เลยจดัทาํเปนแบบสอบถามเพือ่สาํรวจ

วาชาวบานอยากมารวมกิจกรรมหรือเปลา ถาอยาก

มารวม มีกิจกรรมอะไรบางที่เขาอยากทํา

แวน บอกวา การลงพืน้ทีส่าํรวจความตองการของ

คนในชุมชนนั้นทําไมยาก เพราะพวกเขาเกิดและเติบโต

ในชุมชนนี้ จึงรูจักคุนเคยกับคนในชุมชนอยูแลว   

“ผมสอนที่โรงเรียนศาสนาตอนเย็นดวย เด็กเล็ก

ในชุมชนบางคนก็เรียนกับผม เราก็เอาแบบสอบถาม

ไปถามนองๆ เวลาชาวบานมาน่ังรวมตัวกันที่บานใคร

คนใดคนหน่ึงตอนเย็นๆ เราก็ใชเวลาชวงน้ันลงไปสํารวจ 

ก็จะไดสอบถามความคิดเห็นหลายๆ คนพรอมกันทีเดียว” 

แวนกลาว 

ไมใชแคตอบแบบสอบถามเทานั้น แตกลุม

เยาวชนยังวางแผนแนะนําโครงการใหคนทั้งชุมชน

รับรูอยางเปนทางการ 

แลวจะทาํอยางไรใหคนในชุมชนรูพรอมๆ กนั? 

“วันพฤหัสบดีกับวันศุกรชาวบานตองไปละหมาด

ที่มัสยิดอยูแลว เราเลยขอใหโตะอิหมามชวย แลวก็ทํา

เอกสารรายละเอียดโครงการไปแจก เชิญชวนใหชาวบาน

มารวมประชุมกับเรา คนในชุมชนนับถือโตะอิหมามอยูแลว 

ถาโตะอิหมามชวยประกาศ ชาวบานนาจะมา” แวน 

บอกวา พอเริม่ลงมอืทาํงานความคดิน้ีเกิดขึน้มาเองโดย

อัตโนมัติ

ระหวางรอวันแนะนําโครงการใหคนในชุมชน

รับรู นองๆ กลุม Muslim Volunteers ไมไดรอเพียง

อยางเดียว แตพวกเขานําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม

มาประมวลผล เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับวัน

ประชุมใหญกับชาวบาน แตเม่ือวันนัดประชุมมาถึง 

แวนและเพ่ือนๆ เกือบตองถอดใจกลับบานมือเปลา 

“ต้ังใจกับงานน้ีเต็มท่ี แตพอถึงเวลานัดกลับไมมี

ใครมาเลยสักคนเดียว อยากจะรองไห คิดวาถาไมมี

ใครมาจะเลิกทําโครงการแลว...แตสักพักชาวบาน
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ทยอยเดินเขามา เหมือนเขาชวนๆ กันมาแลวก็มาพรอมกันทีเดียว ตอนนั้น

รูสึกดีใจมาก โลงอกเลย”  แวนบรรยายความรูสึกอัดอั้นในเวลานั้น

จากท่ีใจฝอ...ก็เร่ิมมีกําลังใจมากข้ึน การพูดแนะนําโครงการจึงเปนไปดวย

ความต่ืนเตน พูดไมออกบาง พูดตะกุกตะกักบาง แตคนในชุมชนก็เห็นดวยกับ

กิจกรรมที่พวกเขานําเสนอ เมื่อพูดจบพวกเราก็เปดโอกาสใหผูเขาประชุม

รวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโครงการตอไป 

ปล้ืมบอกวา พวกเราไดรับคําแนะนํามากมายจากชาวบาน ซ่ึงคําแนะนํา

บางอยางกส็ามารถนาํมาปรบัใชกบักจิกรรมทีเ่ราวางไวได เชน การสอนภาษา

อาเซียนใหนองๆ แตมบีางอยางท่ีเราตองมาปรกึษากนัตอวาจะทาํไดหรือไม  เชน 

การจัดกีฬาสีชุมชน ซึ่งถาเราทําไหวก็จะดีมาก เพราะการแขงกีฬาสีก็สอดคลอง

กบัแผนทีเ่ราวางไวทีเ่ปนเรือ่งของการออกกาํลงักายและสรางความสมัพันธระหวาง

คนในชุมชน

ดวยปฏิภาณไหวพริบ แวนตอบรับคําแนะนําของชาวบานไปวา “ส่ิงไหน

ที่ทําไดเราจะทําให สวนสิ่งไหนยังทําไมไดตองขอโทษดวย” 

เตรียมความพร้อม...ก่อนเริ่มงานจริง
เมือ่การสาํรวจความตองการของชมุชนผานพนไปดวยด ีวนัจดักจิกรรม

ครั้งแรกก็เริ่มตนขึ้น...

กลุม Muslim Volunteers ตกลงกับคนในชุมชนวาจะใชลานกวางรอบศาลา

ประชาคมของหมูบานเปนพื้นท่ีออกกําลังกาย แลวนําลําโพงเล็กๆ มาตอกันเอง 

โดยมีปลื้ม นา และซาซา สามสาวประจําทีมสลับกันขึ้นนําเตนคนละประมาณ 

10  นาที แตเพราะทั้งสามคนไมเคยมีประสบการณนําเตนแอโรบิกมากอน 

จึงตองมีการ “เตรียมความพรอม” กอนลงสนามจริง

ปลืม้บอกวา พวกเธออาศัยเปดดูคลปิวดิโีอการเตนแอโรบิกบน Youtube  

แลวซอมเตนกนัเองทีบ่าน แตพอตองออกไปนาํเตนจรงิๆ ครัง้แรกกไ็มคอยกลา 

เกี่ยงกันขึ้นดวยซํ้า เตนไปเตนมาก็ลืมทาบาง เขินพอแมบาง

ขณะที่นาเลาถึงประสบการณนําเตนครั้งแรกวา เธอตื่นเตนมาก เพลงเปด

ไปแลวแตเธอยังเขินๆ อายๆ ไมยอมเตน จนเด็กในชุมชนท่ีมารวมกิจกรรมแซว

วา “เมื่อไรจะเตนสักที”  

“แตพอเริ่มเตนได เขาเตนไมยอมหยุดเลย” ปล้ืมแซวตอ

ผลจากการตอบแบบสอบถามครัง้แรกพบวาคนในชมุชนหลายคนโดยเฉพาะ

วัยรุนและวัยทํางาน อยากมารวมกิจกรรมดวย แตไมสามารถจัดสรรเวลามาได 

อยางไรก็ตามพวกเขายืนยันวา มีคนมารวมเตนแอโรบิกทุกวัน อาจจะมากบาง

นอยบางอยูที่ประมาณ 15 - 30 คน 
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ปรับแผนตามความต้องการของชุมชน
และเพ่ือใหกิจกรรมท่ีพวกเขาคิดทําสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนอยางแทจริง นองๆ กลุม Muslim Volunteers จึงสอบถามคนในชุมชน

กอนวาวางตอนไหน แลวยดึเวลาของชาวบานสวนใหญเปนหลัก หลงัจากน้ัน

จึงมาจัดแบงเวลาของทีมใหม เพราะถาเราวางแตชาวบานไมวาง เราก็ทํา

กิจกรรมไมได ถาชาวบานวาง แตพวกเราวางไมพรอมกัน ก็ใหคนที่วางมา

ชวยทํากิจกรรมไปกอน

 ซาซา บอกวา เม่ือปรบัแผนการทํางานใหมทาํใหมผีูสงูอายมุารวมกจิกรรม

มากขึ้น แตก็ยังเขินๆ อายๆ ไมกลาเตน สวนใหญที่เห็นเตนกันเยอะๆ เปน

เด็กเล็กในชุมชน 

แตการทาํงานกใ็ชวาจะราบร่ืนไปเสยีหมด...มเีหตกุารณครัง้หนึง่ท่ีแวนจาํได

แมนคือเหตุการณที่เด็กชั้นประถมศึกษา 2 กลุมแยงพื้นท่ีเตนแอโรบิกกัน  เพราะ

นองๆ อยากเตนขางหนา เลยไมมีใครยอมใคร ถากลุมนี้มาอีกกลุมจะไมมา 

ถาอีกกลุมมาอีกกลุมก็จะไมมา ตอนหลังเราเลยแบงพื้นที่ใหนองทั้งสองกลุมได

เตนขางหนาเหมือนกัน จะไดไมตองแยงกัน ซึ่งนองๆ ก็โอเค

“ยึดเวลาของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหลัก จากนั้นจึงมาจัดแบ่งเวลาของทีมใหม่ 
เพราะถ้าเราว่างแต่ชาวบ้านไม่ว่าง เราก็ทํากิจกรรมไม่ได้ ถ้าชาวบ้านว่างแต่พวกเรา
ว่างไม่พร้อมกัน ก็ให้คนที่ว่างมาช่วยทํากิจกรรมไปก่อน”
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“เวลา” อุปสรรคของการทํางาน
ถึงแมโครงการจะไดรับการตอบรับท่ีดีจากชุมชนในระดับหน่ึง แตก็ไมได

ราบรื่นเสียทีเดียว เนื่องจากแกนนําโครงการทั้ง 5 คนมาจากตางโรงเรียนกัน 

“การบรหิารจดัการเวลา” จงึเปนอปุสรรคใหญ แตเพราะมหีวัหนาทมีซึง่เปน

ผูนําที่ดี โครงการของพวกเขาจึงเดินหนาตอมาได 

“ถึงไมวางกันจริงๆ ก็ตองหาทางจัดการใหได เราไมสามารถยกเลิก

กิจกรรมได เพราะประกาศบอกชาวบานไปแลว ถึงเวลาเขาก็จะมารอเรา 

แตทีส่าํคัญคืองานนีเ้ปนงานของเรา เราจึงตองรับผิดชอบใหดทีีส่ดุ” แวนกลาว

แวนเลาตอวา เมื่อรูวา “เวลา” คือ “ปจจัย” สําคัญของการทํางาน 

แวนจึงใชชองทางของ Facebook ใหเกดิประโยชน  “สวนใหญเรานดัประชมุ

กันทาง Facebook เปด Facebook เขาไปทีไร เจอแต Massage ตามใหมา

ประชุมเต็มไปหมด”

สวนปล้ืมกลาวเสริมวา แวนเรียกประชุมบอยมาก สวนใหญประชุมหลัง 

2 ทุมไปแลว เพราะกวาพวกเราจะกลับจากโรงเรียนถึงบานก็ 5 โมงครึ่งแลว  

ตองชวยงานที่บานกอน พอละหมาดเสร็จก็มา พวกเราชอบบนวาประชุมอีกแลว 

ประชุมบอยจัง บนแตก็มา ขอใหไดบน

ถงึจะบนอยางไร ปลืม้ยอมรับวา เธอรูสกึดีขึน้ทกุคร้ังหากมีปญหาแลว

ไดมาคุยกันในกลุม เพราะจะไดรูวาตางฝายคิดอยางไร หันหนามาคุยกัน 

ปรึกษากัน และชวยกันปลอบใจ

แวนไดโอกาสแซวเพ่ือนรวมทีมวา “ตอใหไมทําโครงการ ไมเรียกประชุม 

พวกเราก็มานั่งคุยไรสาระกันอยูดี”

ใช้ “หลักศาสนา” จัดการความรู้สึก
ดเูหมอืนปญหาจะไมไดจบลงเพยีงแคนัน้ กจิกรรมสงเสรมิสขุภาพอยางการ

เตนแอโรบิกที่กําลังจะไปไดดีก็มาติดปญหาเรื่องสถานท่ีทํากิจกรรม

“ผูสูงอายุในชุมชนบอกวาศาลาประชาคมไกลเกินไป เดินทางมาลําบาก” 

นาเอยขึ้น

กลุม Muslim Volunteers ตองเรงหาพ้ืนท่ีใหม แผนงานหลายอยางที่วางไว

จึงไมสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอยางใจคิด นี่ยังไมนับโครงการสอนหนังสือและ

การสานเสื่อที่ตองเลื่อนออกไปกอน

“เมื่อรู้ว่า “เวลา” คือ “ปัจจัย” สําคัญของการทํางาน
แวนจึงใช้ช่องทางของ Facebook ให้เกิดประโยชน์”
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“เวลาท้อแท้อาศัย 
“หลักศาสนา” เข้ามา
จัดการกับความรู้สึก
ของตัวเอง เพราะ
ศาสนาสอนให้มี
ความอดทน...วันนี้
อาจยังไม่ได้ทํา
แต่วันต่อไปอาจจะ
มีโอกาสทําก็ได้”

 “เราไดทีเ่ตนแอโรบกิใหมตรงลานหญาใตตนไมตรงขามบานซาซา แต

เตนไปไดไมกีค่รัง้กต็องหยดุอกี เพราะมคีนมาใชพืน้ทีต่รงนัน้ปลกูหญาเทยีม” 

ปลื้มกลาว ศาลาประชาคมก็อยูไกลเกินไป สถานท่ีแหงท่ีสองก็ยังมีคนมา

จับจองไปอีก ความกดดันจึงมาตกอยูที่กลุม Muslim Volunteers อีกครั้ง 

“รูสกึเควงควางมาก เครยีดมาก ครทูีป่รกึษาโครงการก็ยายไปสอน

ทีอ่ืน่ งานบางอยางเราตองอาศัยผูใหญชวยติดตอประสานงานให ผูใหญ

บางคนในชุมชนก็ไมเชื่อมั่นในตัวพวกเรา เพราะเห็นวาเรายังเด็ก” แวน

ระบายความรูสึก 

“สดุทายไดครเูยาะหอาสาเขามาเปนท่ีปรกึษาให เพราะเห็นวาพวกเรา

ไมมีใครแลวจริงๆ” ปล้ืมกลาว

แวนบอกวา เวลารูสกึทอแท เขาอาศัย “หลกัศาสนา” เขามาจัดการ

กบัความรูสกึของตัวเอง เพราะศาสนาสอนใหมคีวามอดทน “ถาทอตอง

อดทนกอน วันนี้อาจยังไมไดทํา แตวันตอไปอาจจะมีโอกาสทําก็ได”

สวนปลืม้บอกวา ปญหาท่ีเกดิขึน้ฝกฝนใหเธอเรยีนรูทีจ่ะยอมรบัฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น

“บางทเีราวาแบบน้ีดแีลว แตคนอืน่บอกไมด ีเราก็ตองฟงแลวพยายาม

ปรับความเขาใจกัน สื่อสารใหเขาใจตรงกัน ตัวอยางเชน ชาวบานบอกวา

ศาลาประชาคมไกลไปเดินทางไมสะดวก อยากใหเปลี่ยนไปทํากิจกรรมท่ีอื่น  

ความรูสกึของเราคดิวาตรงนัน้ก็เหมาะสมดแีลว เพราะมพีืน้ท่ีกวางขวางและ

มศีาลาพรอมสาํหรบัใชสอนหนงัสอื แตพอคนในชมุชนไมเหน็ดวย เราก็ตอง

ลดความตองการของตัวเองลง เพื่อใหคนในชุมชนไดมาทํากิจกรรม 

ถาเราเอาความคิดของเราเปนใหญคงไมมีใครมารวมกิจกรรมกับเรา” 
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ปลื้มเนนวา ทุกอยางท่ีเกิดขึ้นแลวดีเสมอ วันหนึ่งที่เราผานจุดตรงน้ีไปได 

แลวกลับมามอง มันจะมีความรูสึกดีๆ มากกวาเราไปคิดแงลบหมด

เมื่อตองหยุดทํากิจกรรมไปพักใหญ เพื่อเรงหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทํา

กิจกรรม แวนไดเขาไปติดตอขอใชพื้นที่แหงหน่ึงซึ่งเปนที่ดินของกลุมออมทรัพย 

ชุมชนบานบางโทง และก็โชคดีที่ผูใหญอนุญาตใหใชพื้นท่ีตรงนั้นได ตอนนี้อยูใน

ระหวางการปรับปรุงพื้นที่

แวนบอกตอวา  ระหวางรอพ้ืนทีใ่หมอยูนัน้พวกเราตองวางแผนรวมกนั

กอนลวงหนา เพราะขณะนี้ใกลเดือนรอมฎอนแลวพวกเราคงไมสามารถจัด

กจิกรรมออกกาํลงักายได คดิวาตองเรงเตรยีมเรือ่งการสอนหนงัสอืใหนองๆ 

ในชุมชน แตละวันจะทําอะไรบาง จะสอนอะไร และจะสอนอยางไรให

นาสนใจ 

  

พลเมืองที่มี “จิตสํานึก”
ถึงแมวาตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจะมีปญหาเขามามากมาย จนทําใหกลุม 

Muslim Volunteers  ไมสามารถเดินไปถึงเปาหมายของโครงการได แตดวย “สาํนกึ

ความเปนพลเมือง” นองๆ กลุมนี้จึงยังมุงมั่นตั้งใจพัฒนาโครงการของตัวเอง

ใหดีขึ้น

ปลืม้บอกวา เมือ่ปญหาเกิดขึน้ในชุมชน ยอมสงผลกระทบตอทกุคนใน

ชุมชนจะมองวาเปนเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งไมได 

“โครงการนีม้แีกนนาํ 5 คน แตเราจะเขาใจกนัแค 5 คนไมได ตองเขาใจ

ความรูสึกคนอ่ืนดวย ความคิดอาจจะตางกัน แตไมแตกแยกกัน” แวนกลาวบาง

สวนนาบอกวา เราอยูชมุชนนี ้ถงึจะหนักอยางไรเรากต็องทาํเพ่ือชมุชน

อยางไรกต็ามแวนยอมรบัวา ทีผ่านมาพวกเขายงับรหิารโครงการไดไมดี

เทาที่ควร และยังไมสามารถทําใหคนในชุมชนเห็นจุดเดนของโครงการได 

เมื่อศูนยสามวัยในพื้นที่ใหมเปดขึ้นอยางเปนทางการ พวกเขาวางแผนผลิต

เสื้อและสมุดบันทึกไวสําหรับผูรวมกิจกรรม

“เราอยู่ชุมชนนี้ 
ถึงจะหนักอย่างไร
เราก็ต้องทําเพื่อ
ชุมชน”
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“ใครมารวมโครงการก็จะปมตราลงไปในสมุด 

เมือ่ครบจํานวนคร้ังตามท่ีเรากําหนดก็จะมีรางวัลมอบให 

แตตองใหของรางวัลท่ีเหมาะสมตามวัยดวย เพราะถา

แจกดินสอยางลบใหเด็ก ก็คงจะเบื่อ เพราะไปที่ไหนๆ 

ก็ไดแตสมุดดินสอ” 

แวนมีความฝนที่อยากทําใหโครงการนี้สําเร็จ 

เขาอยากใหคนในชุมชนมาเขารวมโครงการ เพ่ือเปน

ตัวอยางทีด่ใีหชมุชนอ่ืนนาํไปปฏิบตัติามดวยเชนเดียวกัน

วาไปแลวนองๆ กลุม Muslim Volunteers ก็

เปนเพียงเด็กวัยรุนธรรมดากลุมหน่ึง แตสิ่งที่ทําให

พวกเขาตางจากวัยรุนทั่วไปคือ “สํานึกความเปน

พลเมือง” ที่มีอยูในจิตใจของพวกเขา สํานึกที่จะทํา

เพือ่ผูอืน่ไมใชแคตนเอง เปนสาํนกึทีจ่ะทาํสิง่ดีๆ  และ

เปนประโยชนตอชุมชนที่เปนบานเกิดของพวกเขา

เอง!!!

ชุมชนบ้านบางโทง
โครงการศูนย์สามวัย
กลุ่ม Muslim Volunteers

สมาชิกประกอบดวย:
นางสาววาริษา บิลอะหลี 

นายนฤพล ตะอะด้ํา 

นางสาวกาญฐิมา บิลอะหลี 

นายณัฐวุฒิ อะหมัด 

นางสาวสุไรพร บิลอะหลี 

ที่ปรึกษาโครงการ: 
ครูกุสุมา บิลอะหลี
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หมอน้อย…
ร้อยรักชุมชน

“ถึงแม้ศูนย์บริการสุขภาพในชุมชนจะเป็น
“เป้าหมาย” สําคัญของโครงการหมอน้อย...

แต่โดยส่วนตัวแล้ว...คิดว่าศูนย์ฯ แห่งนี้ไม่สําคัญเท่า
การได้แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย

ที่พวกเธอมีต่อผู้สูงอายุในชุมชน”
จากจุดเร่ิมตนที่ตองการ “ปรับเปลี่ยน” พฤติกรรมการบริโภคของผูสูงอายุใน

ชุมชน เพราะคนพบวาผูสูงอายุในชุมชนบานทุงจังรอยละ 80 เปนโรคประจําตัว เชน 

โรคความดนัโลหติสงู-ต่าํ โรคเบาหวาน โรคไขมนัอดุตนัในเสนเลือด รวมถงึโรคมะเรง็  

เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม อาทิ อาหารท่ีมีไขมันสูงจาก

เนื้อสัตว อาหารท่ีมีรสจัด พืชผักที่มีสารพิษเจือปน ซึ่งถาไมรีบแกไขผูสูงอายุอาจ

ประสบปญหาภาวะแทรกซอน ทําใหตองเสียคาใชจายในการรักษาสูงและเปนภาระ

ของลูกหลานตอไป   

รู้เหตุ...แห่งปัญหา
จากปญหาดังกลาวไดจุดประกายใหนองๆ 5 คนประกอบดวย ศศิกานต 

ชะนะพาล – แหมม  ศิริพร ชุมทอง – กิ๊ฟ นันทวัฒน ชะนะพาล ศุภฤกษ คงทอง 

และลําไย (ไมมีนามสกุล) ที่ตองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของผูสูงอายุ

ในชุมชนรวมตัวกันทําโครงการหมอนอย ในช่ือกลุมวา “รักษสุขภาพ” โดยใชพื้นท่ี

ศูนยบริการสุขภาพท่ีท้ิงราง เปดเปนศูนยบริการสุขภาพในชุมชน ท้ังยังใชเปนสถานท่ี

จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูสูงอายุในชุมชนเขามามีสวนรวมเรียนรูสรรพคุณพืชสมุนไพร

กลุ่มเยาวชนรักษ์สุขภาพ
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แหมมเลาวา จรงิๆ แลววางแผนวาจะใชพืน้ทีบ่รเิวณศูนยอนามัยชมุชนเดิม

ที่มีอยูเปดเปนศูนยบริการสุขภาพในชุมชน แตเพราะพวกเราไมใหเวลาและ

ไมรับผิดชอบตอการทําโครงการมากพอ ประกอบกับรุนพี่ที่ริเริ่มโครงการ

ออกไปทํางานนอกชุมชน ศูนยฯ ที่เพิ่งเริ่มตนขึ้นจึงถูกปลอยทิ้งราง...  

ดูเหมือนไอเดียดีๆ ที่เหลาหมอนอยคิดทําเกือบลมไมเปนทา... โชคดีที่ได

ลําไยสาวนอยชาวมอญเขามารับไมตอ... 

ลาํไยเลาถงึจดุเร่ิมตนของเธอวา วนันัน้เธอข่ีมอเตอรไซคผานศูนยฯ เหน็

มคีนรวมกลุมชวยกนัถอนหญา ปลูกผกั เลยเดนิเขามาด ูซึง่เปนจดุเร่ิมตนให

เธอไดรูจกัโครงการหมอนอย รูวานองๆ กาํลงัเตรียมการจัดตัง้ศนูยเพ่ือดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานใน

ชมุชน เลยอาสาเขามารวมงานดวย เพราะเปนงานทีอ่ยากทาํอยูแลว เธอเกดิ

ที่น่ี โตท่ีนี่ มีความรักและความผูกพันตอชุมชนท่ีอาศัยอยู จึงอยากทํา

ประโยชนใหคนในชุมชนบาง

“ปกติอยูกับแมและนองสาว สมัยกอนเคยไปวิ่งเลนท่ีบานคุณตาคุณยาย

ในชุมชนอยูเสมอๆ ตอนนี้โตขึ้นเลยอยากดูแลทานบาง เรารูสึกวาเวลาไดดูแล

ผูสงูอายเุหมอืนไดดแูลญาตติวัเอง ถงึแมจะไมใชคณุตาคณุยายแทๆ  แตเราคดิวา

ทานเปนเหมือนคนในครอบครัว ชอบที่ไดดูแลทาน ทําใหทานมีความสุข แลวเรา

ก็มีความสุขเวลาท่ีไดพูดคุยกับคุณตาคุณยาย แตเปนเพราะเราไมมีความรูเกี่ยวกับ

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมากพอ เลยทําใหพวกเราเปดศูนยบริการ

สุขภาพในชุมชนไดชา” ลําไยบอกเลาความรูสึก

 “ทีผ่านมาเราไมไดใหเวลาสําหรบัการทาํงานในโครงการน้ีอยางเต็มที ่

คิดวาตองมีความรับผิดชอบมากกวานี้” แหมมถอดบทเรียนการทํางานของ

ตัวเองใหเพื่อนๆ รับรู 

ขณะท่ีก๊ิฟบอกวา “เราตองมีความรูเร่ืองสมุนไพรรักษาโรคใหมากกวาน้ี” 

“อาสาเข้ามาร่วมงานด้วย เพราะเป็นงานที่อยากทําอยู่แล้ว เธอเกิดที่นี่ โตที่นี่ 
มีความรักและความผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ จึงอยากทําประโยชน์ให้คนใน
ชุมชนบ้าง”
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เด็กสาวสามคนยอมรับถึงสภาพปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น หลังจากศูนยบริการสุขภาพใน

ชุมชนที่พวกเธอตั้งใจเปดใหบริการกับผูสูงอายุใน

ชุมชนบานทุงจัง หมู 5 ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ภายใตโครงการหมอนอยท่ีพวกเธอ

ดําเนินการอยูลาชาออกไป 

กิ๊ฟเลาตอวา ชวงแรกๆ ของการทําโครงการ 

งานของพวกเราไมคอยคืบหนามากนัก อาจเปน

เพราะวาแตละคนไมคอยใสใจและใหความสําคญักบั

งานนี้มากพอ ยิ่งรุนพี่ที่เปนแกนนําไมคอยมีเวลาให 

การทํางานจึงเปนแบบทําๆ หยุดๆ  

“คร้ังแรกท่ีเตรียมพ้ืนท่ีเปดศูนยฯ มีนองๆ ในชุมชน

มาชวยกันถางหญาเพื่อปรับพื้นที่ปลูกสมุนไพร และผัก

สวนครวั เชน ผกับุง มะเขอื ยานาง มะละกอ และเสาวรส 

เปนตน วันนั้นรูสึกมีความสุขที่เห็นเด็กตัวเล็กๆ ปน

จักรยานผานไปผานมาแลวแวะมาชวยกัน หลังจากนั้น

เปนชวงสอบ พวกเราไมไดเขามารดนํ้า ไมไดเขามาดูแล

พื้นที่เกือบอาทิตย ตนไมสวนใหญตายหมด เพราะ

ชวงนั้นเปนหนารอน” 

เรียนรู้...ทักษะการจัดการ
แมจะมีใจ แตเม่ือถึงเวลาตองลงมือทําจริง นองท้ัง 

5 คนก็ไดเรียนรูวาการจัดตั้งศูนยฯ นั้นไมใชเรื่องงายๆ  

ทีใ่ครกท็าํได เพราะตองมคีวามรูเรือ่งการดแูลผูปวยและ

ความรูเร่ืองสมุนไพรมากพอ ทุกคนรูวาสิ่งที่พวกเขา

คิดทํานั้นเกินศักยภาพและเวลาที่มีอยูมากนัก แต

พวกเขาก็ไมทอ โดยเฉพาะเมื่อลําไยอาสาเขามาทํา

โครงการตอจากรุนพ่ีท่ีออกไป ดวยวัยวุฒิ เธอจึงกลายเปน

พี่ใหญที่ตองดูแลนองๆ อีก 4 คนที่เหลือไปโดยปริยาย

 “ไมเคยคิดวาตวัเองเปนหวัหนากลุมเลย คดิวาเรา

เปนพ่ีนองกัน เปนครอบครัวเดียวกัน เวลาทํางานรวมกัน

ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน”

ลําไยยอมรับวา กอนหนานี้สมาชิกในกลุมยัง

ไมมคีวามรูดพีอท่ีจะแนะนําผูสงูอายุเก่ียวกับโรคและ

พืชสมุนไพรที่จะนํามาชวยรักษาโรคได 

“ถาทานถามแลวตอบไมได เราก็จะหมดความ

นาเชื่อถือ ศูนยฯ ก็ยังเปดไมไดเสียที” ลําไยกลาว



280

สงขลา
ส่องแสง 2

สวนปญหาการจัดการเวลา ลําไยบอกวา สมาชิกในกลุมจะอาศัยเวลาชวง

เยน็หรือวนัหยุดนดัประชมุหารอืกนั  แตเพราะนองๆ เรยีนหนงัสือตัง้แตวนัจนัทร

ถึงศุกร กวาจะกลับถึงบานก็ 5 โมงเย็นไปแลว  และแตละคนก็ไมไดเรียนโรงเรียน

เดียวกันดวย การนัดหมายจึงทําไดยาก สวนลําไยเรียนหลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียนเลยเลือกเรียนชวงบายได ตอนเชาไปกรีดยาง กลับบานอาบน้ําเสร็จออก

ไปเรียน เรียนเสรจ็กลบัมาชวยแมทาํงานตอ เราจะคอยบอกนองวาตองแบงเวลา

เรยีนกบัเวลาทาํโครงการ  เพราะเราเขามาตรงนีแ้ลวกต็องทาํหนาทีใ่หดทีีส่ดุ 

เติมความรู้...ก่อนลงมือปฏิบัติจริง
ถงึแมวาเวลาจะเปนอุปสรรคจนทาํใหพวกเขาไมสามารถทุมเททาํงาน

ไดอยางเต็มที ่แตกลุมหมอนอยกย็งัมุงมัน่และไมหยดุการเรยีนรู เหน็ไดจาก

การที่พวกเขาพยายาม “ดึงศักยภาพ” ที่ตนเองมีอยูออกมาใชใหเกิด

ประโยชนมากที่สุด

กิ๊ฟบอกวา ที่บานของเธอปลูกสมุนไพรจําพวกยานางและไผน้ําเอาไว 

เนื่องจากปาของเธอปวยเปนโรคไต สวนคุณพอก็เปนโรคเบาหวาน ที่บานเธอนํา

ใบยานางและไผน้ํามาตมดื่มเปนประจํา 

“ไผน้ําดื่มแลวกลิ่นเหมือนใบเตย สวนใบยานางจะจืดๆ” กิ๊ฟอธิบาย

ดวยความสงสัยกิ๊ฟบอกวา เธอคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต

จนแนใจวา ยานางและไผน้ํามีสรรพคุณทางยาชวยบํารุงรักษาผูปวยท่ีเปน

โรคไตและชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได แตกิ๊ฟก็ยังไมไดคนควาเพ่ิมเติม

วายังมีพืชชนิดไหนอีกบางที่มีสรรพคุณชวยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวาน

กิฟ๊เลาวา เธอชอบปลกูตนไมมาตัง้แตเดก็ และชอบตดิตามพอเขาปาไปหา

พันธุไมตางๆ การเขาปาเพื่อไปหาใบยานางจึงเปนเรื่องงายสําหรับเธอ ใบยานาง

หาไดทัว่ไปในพืน้ทีป่าชมุชน ลาํตนมกัเลือ้ยเกาะเกีย่วกบัพชืชนดิอืน่ โดยลกัษณะ

ใบจะมีสีเขมกวาใบไมชนิดอื่น ไมเพียงเทานั้นกอนหนานี้เธอยังเคยเดินสํารวจ

ชมุชน เพ่ือขอสมนุไพรจากชาวบาน เชน วานหางจระเข มาปลกูไวในแปลงสมุนไพร

ของศูนยฯ อีกดวย

แหมมเสริมวา วานหางจระเขเอาไวใชรักษาแผลพุพองไดผลชะงัดนัก

นอกจากความรูเรื่องสมุนไพรที่ไดจากครอบครัวและการคนควาทาง

อินเทอรเน็ตแลว ลําไยและกิ๊ฟเคยไดรับการถายทอดความรูเรื่องการตรวจ

วัดความดันและอัตราการเตนของหัวใจ โดยมีประพันธ สุจิตพันธ หรือ 

“ตาบาว” อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มาชวยสอน
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“ตาบาวสอนเราใหรูจักวิธีใชอุปกรณวัดความดัน

และวัดอัตราการเตนของหัวใจ ซึ่งปกติคาความดันจะ

อยูที่ 90/120 ตาบาวบอกวาโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวานเปนโรคท่ีมีความเส่ียงสูงสําหรับผูสูงอายุ”  

กิ๊ฟบอกเลาความรูที่ไดรับ

ไมใชเพียงแคเรียนรูเทานั้น แตทั้งลําไยและกิ๊ฟ

ยังเคยลงสนามจริง ไปเคาะประตูบานคุณตาคุณยาย 

เพื่อขอตรวจวัดความดันและอัตราการเตนของหัวใจ

มาแลวถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกไดกลุมตัวอยาง 7 คน สวน

ครั้งหลังกลับไปตรวจซํ้า 3 คนจากกลุมเดิม  

 “เราคอนขางคุนเคยกบัผูใหญในชมุชน เวลาเขาไป

กจ็ะบอกคณุตาคณุยายวา เรามาจากโครงการหมอนอย

จะเขามาวัดความดันและอัตราการเตนของหัวใจให

คณุตาคณุยาย ทีผ่านมายงัไมไดทาํสมดุบนัทึกสวนตวัให

ทานเปนรายบุคคล วัดเสร็จก็จดคาที่อานไดไวในสมุด

บันทึกรวมไปกอน แตหากมีการเปดศูนยฯ อยางเปน

ทางการแลว เธอมีแผนจัดทําสมุดบันทึกใหกับคุณตา

คุณยายดวย” ลําไยอธิบายขั้นตอนการทํางาน

เรียนรู้...จากข้อบกพร่อง
ลําไยบอกวา สิ่งท่ีเธอหนักใจมากท่ีสุดไมใชการ

ถางหญา ปลูกผัก หรือแมกระทั่งการเขาไปพูดคุยกับ

ผูสงูอายุทีบ่าน แตกงัวลใจเร่ืองการจัดตัง้ศนูยฯ มากท่ีสดุ 

เมือ่รูวา “จดุบกพรอง” ทีท่าํใหไมสามารถเปด

ศูนยฯ ไดตามแผนท่ีวางไวคือ ความไมพรอมของ

ขอมลู เชน พืน้ฐานขอมลูเก่ียวกับโรค และขอมลูการ

รักษาโรคโดยใชพืชผักสมุนไพร เปนตน พวกเขาจึง

จัดประชุมเพื่อแบงบทบาทหนาที่หาขอมูลเพิ่มเติม

ทั้งจากอินเทอรเน็ตและสอบถามผูรูในชุมชน

“ปลูกผัก ปลูกพืชสมุนไพรไมไดยากเลยสําหรับ

พวกเรา เพราะเรามพีืน้ฐานอยูแลว สมัยเดก็ลําไยกช็อบ

ปลูกผักปลูกดอกไมอยูแลว เร่ืองปลูกผักปลูกสมุนไพร

บริเวณพ้ืนท่ีศูนยฯ ไมใชปญหา แคจัดสรรเวลามาชวยกัน

ปลูก ชวยกันดูแลก็เรียบรอย”
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หลังแบงบทบาทหนาท่ีกัน “คนหาขอมูล” จนเพียงพอตอการเปดศูนยฯ แลว 

วันที่เหลาหมอนอยทั้งหลายรอคอยก็มาถึง...

ลาํไยเลาตอวา วนันัน้วามนีองๆ นกัเรยีนจากโรงเรียนพะตงประธานคีรวีฒัน

มาชวยปรับพื้นที่รอบศูนยฯ ดวย อีกท้ังยังชวยกันปลูกพืชผักสมุนไพรนานาชนิด 

นองๆ บอกวารูสึกสนุกและมีความสุขมากที่ไดออกมาทํากิจกรรมนอกหองเรียน

ลําไยบอกวา สมาชิกทุกคนในกลุมดีใจและภูมิใจมากท่ีสามารถเปดศูนยฯ 

ข้ึนมาได ถึงแมจะชาไปมากก็ตาม พรอมยืนยันอีกคร้ังวา การจัดต้ังศูนยฯ ยากกวา

การปลูกตนไมหลายเทา 

“หลังจากชวยกันปรับปรุงศูนยฯ ครั้งท่ีสองแลว เราก็ทําความสะอาดและ

จัดตกแตงภายใน นําอุปกรณตางๆ มาจัดเก็บใหเปนระเบียบ สวนบอรดใหความรู

ที่เคยทําไวเกี่ยวกับเรื่องพืชผักสมุนไพรก็นํามาติดไวขางประตูศูนยฯ”  

ลําไยเลาตอวา สําหรับศูนยบริการสุขภาพในชุมชนแหงนี้จะเปดให

บริการเวลาบายสามถึงส่ีโมงเย็นในวันอาทิตย เพราะเปนวันท่ีสมาชิกทุกคนวาง

พรอมกัน  เม่ือคุณตาคุณยายมาถึงศูนยฯ ก็จะมีการใหขอมูลความรูเก่ียวกับ

อาหารและสมุนไพรที่เปนประโยชนตอการรักษาโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวานกอน หลงัจากนัน้จะมบีรกิารตรวจวดัความดนั และมนี้าํสมนุไพร

ใหดื่มฟรี

“ตอนน้ีเตรียมสมุดพกสวนบุคคลไวใหคุณตาคุณยายคนละเลม เวลามา

ศูนยฯ ใหทานนําสมุดพกมาดวย  โดยเราจะบันทึกขอมูลลงในสมุดประจําตัว

ของแตละคน สวนการตรวจวัดเบาหวานคงตองอาศัยความรวมมือจากคุณตา

คุณยายใหนําผลการตรวจเบาหวานจากโรงพยาบาลมาดวย เพื่อที่พวกเรา

จะไดนาํผลมาบันทกึลงในเลมเดียวกัน แลวสังเกตการเปล่ียนแปลงหลังจาก

แนะนําใหเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและดื่มน้ําสมุนไพรจากทางศูนยฯ” 

“นอกจากผูสูงอายุที่เขามาตรวจวัดความดันแลว คนในชุมชนก็สามารถ

แวะเขามาด่ืมน้ําสมุนไพรที่ศูนยฯ ไดฟร”ี แหมมกลาวเสริม

“เมื่อรู้ว่า “จุดบกพร่อง” ของกลุ่มที่ทําให้ไม่สามารถเปิดศูนย์ฯ
ได้ตามแผนที่วางไว้คือ ความไม่พร้อมของข้อมูล...พวกเขาจึง
จัดประชุมเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่หาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งจาก
อินเทอร์เน็ตและสอบถามผู้รู้ในชุมชน”
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เรียนรู้...ตนเอง
อยางไรก็ตาม ลําไยบอกวา ถึงแมศูนยบริการสุขภาพในชุมชนจะเปน 

“เปาหมาย” สาํคญัของโครงการหมอนอยทีพ่วกเธอมุงมัน่ตัง้ใจทาํใหเกดิขึน้

กต็าม แตโดยสวนตวัแลวเธอคดิวาศนูยฯ แหงนีไ้มสาํคญัเทาการไดแสดงออก

ถึงความรัก ความหวงใยที่พวกเธอมีตอผูสูงอายุในชุมชน

“สิง่ทีอ่ยากใหเกดิขึน้มากทีส่ดุตอใหไมมศีนูยฯ คอื การไดเขาไปถามทกุขสขุ

ของคุณตาคุณยาย แลวนําความรูท่ีพวกเราคนความาท้ังเร่ืองความดันและเบาหวาน

ไปแนะนําทาน อยากใหทานแข็งแรงและดูแลสุขภาพของตัวเองได เพราะบาง

ครอบครัวลูกหลานออกไปเรียนหนังสือหรือไปทํางานไมมีใครคอยดูแล” 

ส่ิงท่ีลําไยไดเรียนรูอยางชัดเจนท่ีสุดจากการทําโครงการตลอดระยะเวลา

ท่ีผานมาคือ การทํางานเปนทีม เม่ือกอนเคยไดยินวา การทํางานเปนทีม ไมใช

เร่ืองงาย ตอนน้ีเขาใจแลว เพราะพบเจอปญหาดวยตัวเอง โดยเฉพาะเร่ืองเวลา 

หลังจากน้ีพวกเราคงตองน่ังคุยกันอยางจริงจังแลววาใครวางตอนไหน และ

ใหแตละคนในกลุมแบงงานกันทําอยางชัดเจน เพื่อเขามาดูแลศูนยฯ

“ไมไหวก็ตองไหว ที่ผานมาใหมันแลวไป ตอจากนี้ไปถาทําเต็มที่ เราทําได

อยูแลว คิดจะทําแลวตองทําใหได เหนื่อยก็ไมเปนไร” 

นี่คือหนึ่งตัวอยาง “การเรียนรู” จากการ “ลงมือปฏิบัติจริง” แมการ

ทํางานจะลาชาไปบาง แตเมื่อพวกเขายอมรับ “ขอผิดพลาด” ที่เกิดขึ้น และ

พรอมที่จะ “ปรับเปลี่ยน” ตัวเองเพ่ือแกไขขอผิดพลาดตางๆ ทั้งการ “แบง

บทบาทหนาที่” ในการทํางาน และการ “คนควา” หาความรูเพิ่มเติม เพื่อ

ชวยเติมเต็มศักยภาพของพวกเขา สงผลให “ศูนยบรกิารสุขภาพในชุมชน” 

ที่พวกเขาตั้งเปาไวเปนจริงไดในที่สุด

“ไม่ไหวก็ต้องไหว ที่ผ่านมาให้มันแล้วไป ต่อจากนี้ไป
ถ้าทําเต็มที่ เราทําได้อยู่แล้ว คิดจะทําแล้วต้องทําให้ได้ 
เหนื่อยก็ไม่เป็นไร”
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ชุมชนบ้านทุ่งจัง
โครงการหมอน้อย
กลุ่มรักษ์สุขภาพ

สมาชิกประกอบดวย :
นางสาวลําไย (ไมมีนามสกุล)

เด็กหญิงศศิกานต ชะนะพาล

เด็กหญิงศิริพร ชุมทอง

นายนันทวัฒน ชะนะพาล

นายศุภฤกษ คงทอง 

ที่ปรึกษาโครงการ :
ครูสํารวย รัตตนะ
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“มิตรภาพ”
ข้ามเขตแดน

“สิ่งสําคัญที่ทําให้ทุกคนมีแรงเดินต่อ มีแรงที่จะก้าวไป
ทําความดีคือ การให้กําลังใจกันเองภายในกลุ่ม
แม้ว่าต่างศาสนาแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

การเข้าใจเขา เข้าใจเรา ทําให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้”
“อะโหนเนะ อะโหนเนะ สบูหอมตราลูกไกๆ ถาคุณไดลูบไลๆ แลวคุณจะรอง

อะโหนเนะ”

เช่ือหรือไมวา?!? เพลงสันทนาการส้ันๆ นารกัๆ เพลงน้ี สามารถมัดใจเยาวชน

ในศนูยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 9 จงัหวดัสงขลามาแลว เมือ่นกัศกึษากลุมหนึง่

จากโปรแกรมวชิาการพฒันาชมุชน คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั

ราชภฏัสงขลา นาํ “ความรู” และ “ความกลา”  ทีม่อียูมาผสมผสานกนัไดอยางลงตวั 

จนเกิดเปนโครงการ Hero Herb ดวยการนําสรรพคุณของสมุนไพรไทยมาใชดูแล

รักษาโรคผิวหนังใหกับเพื่อนๆ เยาวชนในศูนยฝกฯ 

เลือก...เพื่อนร่วมทีม
พรรณิการ พึ่งพัฒน - กั้ง เลาถึงจุดเริ่มตนของโครงการวา เธอเคยทํา โครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ป 1 รวมกับสงขลาฟอร่ัมมากอน แตสมาชิกในกลุม

กระจัดกระจายไปหมดแลว สวนเธอยังอยากทําโครงการตอ อาจารยถวิล อินทรโม 

ในฐานะทีป่รึกษาโครงการแนะนําวาใหลองหาสมาชกิใหม  เธอจึงนาํโครงการคูขดุท่ีเคย

กลุ่ม CD Dr.Kampong
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ทําเมื่อปที่แลวไปนําเสนอใหนองนักศึกษาชั้นปที่ 1 รายวิชาศึกษาชุมชนฟง 

เพื่อเปดรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ

“วันนั้นเห็นพี่กั้งนําเสนอโครงการคนเดียว พูดไปเสียงก็สั่นไป น้ําตาคลอ 

เลยอยากเขามาชวย” รุสณีดา นิเลาะ - ดา บอกเลาความรูสึกเมื่อไดเห็นความ

ตั้งใจในการแนะนําโครงการของกั้ง

ดาบอกวา เธอเขามาเรียนที่นี่ดวยโควตาบําเพ็ญประโยชนซึ่งเปนโควตา

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามอบใหแกนักเรียนที่มีผลงานดีเดนในดานการทํา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม เมื่อดาตัดสินใจเขามาทําโครงการกับก้ัง เธอรับ

หนาท่ีเปนผูประสานงานหาเพ่ือนคนอ่ืนๆ เขามารวมทีม พรอมกับชักชวน เลิศพร 

อินทชาติ - โคก ที่มาจากโควตาบําเพ็ญประโยชนเขารวมดวย โดยใหเหตุผลวา 

“คิดวาทํางานกับเพื่อนสนิทนาจะงายกวา ถาเปนคนอ่ืนที่เราไมคุนเคยอาจ

จะเกร็ง ทําใหการทํางานไมราบรื่น” 

โคกบอกวา เขาชอบทํากิจกรรมมาก โดยเฉพาะกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

ดวยความอยากรู อยากเห็น และอยากลอง

“เวลาทํากิจกรรมเราไดออกไปเรียนรูขางนอก เปดโลกกวาง แลวได

ชวยเหลือคนอื่น ชวยทําใหสังคมดีขึ้น ผมอยูกับตามาตั้งแตเล็ก ตาเปนคน

อบรมสั่งสอนใหผมรูจักนึกถึงคนอ่ืน อยาเห็นแกตัว และไมเอาประโยชน

สวนตัวเปนที่ตั้ง ผมก็เชื่อคําสอนของตามาตลอด” โคกกลาวอยางจริงจัง

มูฮัมหมัดซับรี มะนอร - ยี เลาวา มีเพื่อนหลายกลุมติดตอเขามาชวนให

เขาเขารวมทีมดวย แตยีเลือกกลุมนี้ดวยเหตุผลงายๆ วา เพราะดาเอยปากชวน

เขาเปนคนแรก

“ตัวเราเองก็
เป็นคนทํากิจกรรม
รู้ถึงประโยชน์ของมัน  
วิชาเรียนในปีหนึ่ง
ก็มีเวลาว่างเยอะ
เอาเวลามาทํา
โครงการดีกว่า
ไปทําอย่างอื่น”
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“อาจารยบอกวาลองทาํโครงการเพ่ือประโยชน

ตอการเรียน เพราะเวลาเรียนทฤษฎีในหองเรียน

จะไดเชือ่มโยงกบัโครงการทีเ่ราทาํ ถาเรยีนแคทฤษฎี

แตไมเคยปฏิบัติอาจจะทําขอสอบไมได” ยีกลาว

“เชือ่อาจารย เพราะตวัเราเองกเ็ปนคนทาํกิจกรรม

มากอน รูถงึประโยชนของมัน วชิาเรยีนในปหน่ึงกม็เีวลา

วางเยอะ เอาเวลามาทําโครงการดีกวาไปทําอยางอื่น” 

ดาเลาถึงแนวคิดของตัวเอง

สวน ฮามีดะห แดเมาะ - ดะห แกนนําอีกคนก็

เขามารวมทีมดวยคําชักชวนของดาบอกวา “ดาพูดเกง 

ดูเปนผูใหญ นาเชื่อถือ” 

หา “โจทย์” ที่ใช้ได้จริง

เม่ือทีมพรอม การเลือกโจทยในการทํางานก็มาถึง...

กั้งเลาวา ตอนแรกคิดทําโครงการเก่ียวกับ

สมุนไพร เพราะมีพื้นฐานความรูจากการลงพ้ืนที่

หมูบานสมนุไพรบานแมเปยะ อาํเภอนาหมอมมาบาง 

เลยนําแนวคิดนี้ไปปรึกษาพี่ๆ สงขลาฟอรั่ม พี่เขาก็

แนะนําวา ไหนๆ พวกเราก็จะทําโครงการเก่ียวกับ

สมุนไพรอยูแลว อยากเขาไปทําในศูนยฝกฯ ไหม 

เพราะเพ่ือนๆ ในศูนยฝกฯ มีปญหาโรคผิวหนัง ตองใช

ยาปฏิชีวนะรักษา แลวยาในนั้นก็หายาก โครงการ 

Hero Herb อาจชวยแกปญหาใหเพื่อนๆ ได

เม่ือไดรับคําแนะนําพวกเขากลับมาพูดคุยกัน

อีกคร้ังดวยความรูสึกกลาๆ กลัวๆ แตสดุทายพวกเขา

ทาํลาย “ความกลวั” ดวย “ความกลา” จนไดขอตกลง

รวมกันวาจะเขาไปทําโครงการในศูนยฝกฯ เพ่ือให

สิ่งที่พวกเขา “คิดทํา” เกิดประโยชนกับเพื่อนมนุษย

อยางแทจริง 

“พอรูวาตองเขาไปในศูนยฝกฯ ก็กลัว แตไดกําลังใจ

จากทีมพ่ีเล้ียงสงขลาฟอร่ัม พ่ีๆ เขาเคยเขาไปในศูนยฝกฯ 

มาแลว และก็มีเด็กจากศูนยฝกฯ มาทําโครงการรวมกับ

สงขลาฟอร่ัมดวย เราเลยรูสึกวาเปนเรื่องทาทาย และ

อยากลองทําดู” ดาบอกเลาความรูสึก

เมื่อเห็นปญหาชัด หนุมสาวทั้ง 5 ก็กลับมา 

“คิดตอ” วาจะผลิตอะไรเพ่ือใหเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ

นํามาใชรักษาโรคผิวหนังดี พอดีไดรับคําแนะนําจาก

พี่เลี้ยงสงขลาฟอร่ัมและอาจารยที่ปรึกษาวานาจะ

ผลิตสบูสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง 
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“ถาทําสบู เพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ ใชถูตัวไดทุกวัน 

แตถาทําเปนยาเขาอาจจะไมยอมใชหรือลืมใชก็ได” 

กั้งอธิบาย

หา “ความรู้” ก่อนลงมือทํา
เพราะโครงการนี้มีเร่ืองการ “รักษา” เขามา

เก่ียวของ สมาชิก CD Dr.Kampong ยอมรับวา หนักใจ

อยูเหมือนกัน แตเพ่ือความมั่นใจพวกเขาจึงตอง

ทําการบานกันอยางหนักกอนลงมือทําจริง ดวยการ

ชวยกันหาขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งอินเทอรเน็ต 

ปรึกษาอาจารย สอบถามจากปาแนบ นวลสุวรรณ 

ปราชญชมุชนบานแมเปยะทีม่คีวามรูดานสมนุไพรที่

กั้งทําความรูจักไวเมื่อครั้งไปลงพื้นที่

ดะหเลาวา จริงๆ แลวปาแนบมีสูตรสมุนไพรท่ีใช

ทําเปนยาแกหิดแกคันโดยตรงเลย แตเราทําไมไดเพราะ

สูตรยามีสวนผสมของพืชสมุนไพรหลายอยางท่ีหายาก

และไมสามารถปลูกเองได ปาแนบเลยแนะนําใหทํา

สบูจากทองพันช่ังอยางเดียวกอน พวกเราจึงนําพันธุไม

ทองพันช่ังที่ปาแนบเพาะไวมาปลูกท่ีหอ ทั้งนี้เพราะ

พวกเราวางแผนไวแลววาเราจะไมเขาไปใหความรู

เรือ่งการทาํสบูทีช่วยรกัษาโรคผวิหนงัเทานัน้ แตเพ่ือ

ใหโครงการนีเ้กดิความยัง่ยนืจงึคิดนาํตนสมนุไพรไป

ใหเพ่ือนในศูนยฝกฯ ปลูกดวย เพ่ือท่ีวาเม่ือโครงการ

จบแลว เพ่ือนๆ จะไดทําตอไดโดยไมตองกังวลกับ

การหาพืชสมุนไพร

“ทองพันชั่งปลูกงาย แคปกกิ่งลงไปในดินที่ใส

ถงุดาํไว ไมนานกม็รีากงอกออกมา แลวเอาไปขยายพนัธุ

ตอได” โคกอธิบายบาง

“โครงการนี้มีเรื่องการ “รักษา” เข้ามาเกี่ยวข้อง...ยอมรับว่าหนักใจอยู่เหมือนกัน  
แต่เพื่อความมั่นใจพวกเขาต้องทําการบ้านกันอย่างหนักก่อนลงมือทําจริง ด้วยการ
ช่วยกันหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งอินเทอร์เน็ต ปรึกษาอาจารย์ ปราชญ์ชุมชน”
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ดาเลาตอวา เมื่อไดสูตรทําสบูแลว อาจารยกัลปยาภัสร อภิโชติเดชากุล 

แนะนําใหพวกเราไปซื้อสวนผสมที่ใชทําสบูที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

(ธกส.) โชคดีที่สมัยเรียนมัธยมศึกษาเราเคยทําน้ํายาลางจานมากอน  จึงพอเขาใจ

กรรมวิธีการผลิตอยูบาง เมื่ออุปกรณพรอมเธอจึงลงมือสอนเพื่อนๆ ทันที

“ครัง้แรกทาํสบูเหลวกอน ใชสวนผสมทีซ่ือ้มาจาก ธกส. แลวเพิม่ทองพนัชัง่

ลงไป ทําออกมาแลวกล่ินสมุนไพรฉุนเกินไป พอเอามาใชเองรูสึกวามันเหนียว

เหนอะหนะมาก ครั้งตอมาเลยใสน้ําผสมลงไปอีก ผลก็ออกมาดีขึ้น” ดะหกลาว

แมผลลพัธทีไ่ดจะออกมาด ีแตเพือ่ปองกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

พวกเขาตองทดลองทําสบูเหลวซ้ํา 2 ครั้ง ทั้งใชเองและนําไปใหอาจารย

ที่ปรึกษารวมท้ังพี่เลี้ยงสงขลาฟอร่ัมทดลองใช พรอมกับจดบันทึกขอมูล

กอนและหลังการใชดวย เพื่อดูวาผูใชมีอาการแพหรือไมอยางไร  

ก้าวข้ามเขตแดน...ก้าวข้ามใจ
เมื่อผลทดลองออกมาดี  กิจกรรมคร้ังแรกก็เริ่มตนขึ้น...

แตกวากิจกรรมแรกจะเริ่มไดก็ไมใชเรื่องงาย พวกเขาตองฝาฟนปญหา

อุปสรรคนานัปการ 

“การประสานงานเปนไปดวยความยากลําบาก จดหมายของพวกเรา

ถกูตีกลับถึง 2 ครัง้ ดวยเหตุผลวาเนือ้ความในจดหมายยังไมชดัเจน ตองปรับ

ภาษาใหเปนทางการมากกวานี้ แตเมื่อจดหมายผาน วันแรกกวาพวกเราจะ

ไดเขาไปในศูนยฝกฯ กต็องรออยูนานถึง 2 ชัว่โมง เพราะเจาหนาทีต่องเคลียร

พื้นที่ใหเรียบรอยกอนจะอนุญาตใหพวกเราเขาไปได” ดาบอกเลาความรูสึก 

“มันไมใชแคเราพรอมเทานั้น แตการจะเขาไปในศูนยฝกฯ แตละคร้ัง

ตองดูความพรอมของเจาหนาที่ศูนยฝกฯ ดวย มีบางครั้งที่เราตองปรับแผน

การทาํงานใหตรงกบัวนัทีเ่ขาวาง ไมใชแคดวูนัทีเ่ราวางอยางเดยีว” ยบีอกเลา

สถานการณ

“วันแรกที่เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการ... ตื่นเต้นมาก พูดไม่ออก 
ทําตัวไม่ถูก กลัวเขาจะเข้ามาทําร้ายเรา แต่ก็พยายามตั้งสติ พูดแนะนํา
โครงการ แล้วให้เขาตอบคําถามเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เราถามคํา เขาตอบคํา
บางครั้งถามไปก็ไม่มีใครตอบ...แต่สองชั่วโมงผ่านไป บรรยากาศเริ่ม
เป็นกันเองมากขึ้น”
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ดาเลาตอวา วนัแรกทีเ่ขาไปประชาสัมพนัธโครงการ มคีนเขารวมกจิกรรม

กับเรา 20 คน ทุกคนจองมาที่เราตลอด ตื่นเตนมาก พูดไมออก ทําตัวไมถูก 

กลัวเขาจะเขามาทํารายเรา แตก็พยายามตั้งสติ พูดแนะนําโครงการแลวให

เขาตอบคําถามเก่ียวกับพืชสมุนไพร เราถามคํา เขาตอบคํา บางครั้งถามไป

ก็ไมมีใครตอบ

“เขาเปนผูชายดวย พอมองมา เราก็รูสึกกลัว” กั้งกลาวเสริม

ยีบอกวา รูโดยสัญชาตญาณวา งานนี้ตองยิ้มไวกอน หามทําหนาดุ

เดด็ขาด  ยิง่เราเปนผูชายดวย เขาอาจจะไมถกูชะตากบัเรา ถงึแมเขาจะดือ้อยางไร 

เราก็ตองทําตัวใหเปนมิตรที่สุด  

“ณ ตอนน้ันใครทําอะไรไดก็ทํา ไมแบงหนาท่ีแลว ชวยๆ กันหมด” ดะหกลาว  

ถึงแมสถานการณจริงจะไมเปนไปตามท่ีวางแผนไว แต 2 ชั่วโมงผานไป 

สถานการณก็เริ่มคลี่คลาย บรรยากาศเร่ิมเปนกันเองมากขึ้น 

“ตั้งแตเราชวนเขาเตนดวยทาเตนนารักๆ เขาชอบมาก สนุกสนานเฮฮา” 

ดาบอกและเลาตอวา คิดไมผิดที่เลือกเพลงสันทนาการไปดวย เพลงสันทนาการ 

2 เพลงที่พวกเราเลือกจาก Youtube มาฝกรองฝกเตนกันน้ัน แมแตพวกเราทํา

กันเองยังหัวเราะเลย คิดวาเพื่อนในศูนยฝกฯ นาจะสนุกดวย 

และแลวกิจกรรมวันแรกท่ีดูทาจะเร่ิมตนไดไมคอยดีนัก แตเมื่อใชสติ

กับใจกลาๆ ก็ทําใหพวกเขากาวขาม “ความกลัว” มาไดในที่สุด

ดาสะทอนถึงสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูจากการเขาไปในศูนยฝกฯ ครั้งแรกวา 

พวกเขาตองแกไขเรื่องความมั่นใจและตองระมัดระวังภาษาที่ใชในการพูด 

เนือ่งจากบางคํา เชน “ตาย” หรือ “รกัษา” ไมควรนํามาใชในสถานท่ีแหงนี ้เพราะ

อาจกระทบกระเทือนจิตใจของเยาวชนในศูนยฝกฯ ได 

“พี่ๆ  จากสงขลาฟอร่ัมชวยแนะนําเราเร่ืองคําพดูวา เราควรพูดวาสบูจะชวย

ดูแลโรคผิวหนัง แทนคําวารักษาโรคผิวหนัง เพราะคําวารักษาจะตอกย้ําใหเพื่อน

ในศูนยฝกฯ รูสึกวาเขามีปญหา” ดาอธิบาย

กัง้บอกวา เธอตองปรบับคุลกิใหมคีวามเปนผูใหญมากขึน้ บางครัง้เธอ

ทาํงานสนกุจนลมืบทบาทหนาทีข่องตวัเอง จนไมสามารถควบคมุเยาวชนใน

ศูนยฝกฯ ได เพราะไมมีความเด็ดขาด 

“เราเลนมากเกินไป พอเขารูสึกวาสนิทกับเรา เขาก็จะไมคอยเช่ือฟง” ก้ังกลาว

ธรรมชาติ...สร้างสํานึก
กลุม CD Dr.kampong วางแผนเขาไปทํากิจกรรมในศูนยฝกฯ ท้ังหมด 4 คร้ัง 

โดยคร้ังแรกเปนการแนะนําโครงการและสรางความสัมพันธ สวนคร้ังท่ี 2 - 4 

เปนการถายทอดความรูเพือ่การทําสบู ทัง้นีเ้พือ่เปดโอกาสใหเยาวชนในศูนยฝกฯ 

สามารถผลิตสบูไดดวยตัวเอง

“กิจกรรมวันแรก
ที่ดูท่าจะเริ่มต้นได้
ไม่ค่อยดีนัก แต่เม่ือ
ใช้สติกับใจกล้า ๆ  
ก็ทําให้พวกเขา
ก้าวข้าม “ความกลัว” 
มาได้ในที่สุด”
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และแลววันที่ตองทํากิจกรรมคร้ังที่ 2 ก็มาถึง...

คร้ังนี้หนุมสาวทั้ง 5 เตรียมตัวมาอยางดี  มีบอรด

ใหความรูไป 3 แผน เกี่ยวกับประโยชนของทองพันชั่ง

และขมิ้นชัน พรอมกับสูตรการทําสบูกอนและสบูเหลว 

เพื่อนําไปติดไวใหเยาวชนในศูนยฝกฯ ไดเรียนรู 

แตเมื่อไปถึงก็เกิดอาการช็อกนิดๆ เมื่อมีเยาวชน

จากชุมนุมเกษตรเขามาอบรมเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 คน 

เปน 30 คน 

“ชวงเชาสอนทําสบู ทําเสร็จก็ใหเขาเอาไปใช 

ชวงบายก็ชวนกันไปปลูกทองพันชั่ง พอคนเพิ่มขึ้นรูสึก

กังวลวาจะคุมเขาไดหรือเปลา แตเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ 

ชอบกิจกรรมที่ไดลงมือทํา เลยใหความรวมมือในการ

ปลูกตนไมดีมาก” ดาบอกเลาสถานการณ

ดาเลาตอวา งานนี้ตองงัด “กุศโลบาย” โนมนาว

ใหเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ ใสใจดูแลตนไมที่พวกเขาปลูก

ดวยตัวเอง เพราะเห็นวาพื้นที่แปลงปลูกเปนพ้ืนที่

แหงแลง ไมมีกอกนํ้า พวกเรากังวลวาตนไมอาจจะ

ตายหมด กลัวเขาไมมาดูแล เลยบอกวาตองดูแลตนไม

ใหดีนะ ใหนึกวาตนไมเปนแฟนหรือแมของเราก็ได 

“เหตผุลทีพ่วกเราใหเพือ่นๆ ในศนูยฝกฯ ดแูล

รกัษาตนไมคนละหนึง่ตน เพราะเราคดิวาพวกเขาไม

สามารถออกมาหาซื้อสมุนไพรขางนอกได แตหากมี

สมนุไพรปลกูไวพวกเขาจะใชเมือ่ใดกไ็ด ทีส่าํคัญคอื

การไดดูแลตนไมดวยตัวเองจะทําใหพวกเขารูสึกถึง

ความเปนเจาของจะไดพยายามดแูลตนไมใหดทีีส่ดุ” 

สวนคร้ังที่ 3 ดาบอกวา พวกเธอเปดโอกาสให

เยาวชนในศูนยฝกฯ ลองทําสบูดวยตัวเอง และมอบ

รางวัลใหกับคนท่ีดูแลตนไมเปนอยางดี 

“มีทองพันช่ังอยูตนหน่ึงดูไมคอยแข็งแรง พวกเรา

คิดวาตนน้ีตองตายแนๆ เลย แตสุดทายก็รอด เราเลย

มอบรางวัลใหคนท่ีดแูลทองพันชัง่ตนนัน้  โดยของรางวัล

ที่จัดไวก็เปนของใชสวนตัว จําพวกแปรงสีฟน ยาสีฟน 

แปง แลวก็ใยขัดตัวซึ่งเปนส่ิงที่จําเปน” 

ยีบอกวา ของใชสวนตัวเหลาน้ีสําคัญกับเยาวชนใน

ศูนยฝกฯ ไมแพขนม พวกเขาไมคอยไดกินขนมอรอยๆ 

จากขางนอก เวลาเราซ้ือขนมมาแจกเขาจะดีใจมาก

ยิง่เปนของใชสวนตวัดวยแลวพวกเขาจะชอบมาก เพราะ

บางคนไมมีครอบครัวมาเย่ียมหรือมาแลวก็ใหของใชไว

เพียงแคชิ้นสองช้ิน แลวก็ไมมาอีกเลย 
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นอกจากของรางวัลทีเ่ตรยีมไวสาํหรบัคนทีด่แูลตนไมไดเปนอยางดแีลว 

ครั้งนี้พวกเขายังจัดเตรียมปายชื่อไวสําหรับปกที่ตนไมแตละตน ทั้งนี้เพื่อให

เพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ รูสึกวาตนไมเหลานี้เปนของพวกเขาจริงๆ  ถือเปนการ 

“สรางการมีสวนรวม” ใหเยาวชนในศูนยฝกฯ รูสึกผูกพันและอยากทํา

โครงการตอไป

ปัญหา...มีไว้ให้แก้ไข
แมจะตั้งใจดี...อยากใหเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ ทําสบูเปน และหายจาก

โรคผิวหนัง แตสบูของพวกเธอกลับทําใหเพื่อนๆ บางคนเกิดอาการแพ มีผดผื่น

ขึ้นตามตัว

“อาจเปนเพราะบางคนใชมากเกินไป น้ําก็มีไมพอลางสบูออกเวลาอาบน้ํา 

เพราะในศูนยฝกฯ มีน้ําใชคอนขางจํากัด เลยทําใหเกิดผดผื่นข้ึน” กั้งอธิบายตอ

ดวยวา ที่เรารูเพราะหลังจากเอาสบูไปใหเขาใช เราบอกใหเขาบันทึกผลการใช

ไวในสมุดดวย แตสวนใหญเขาก็บันทึกตามประสาเขา เชน ฟองเยอะดี 

หอมดี เปนตน ก็มีบางคนท่ีบอกวามีอาการแพ เราก็ดูวามีคนแพเยอะไหม 

คนท่ีแพแพเพราะอะไร ผลสรุปวามี 4 รายท่ีแพ เราเลยลองลดปริมาณนํ้าหอม

ที่ผสมลงไปในสบูดูแตก็ยังมีคนแพอยู  คราวนี้เราเลยเปลี่ยนวัตถุดิบจาก

ทองพันชัง่มาเปนขม้ินชนัแทน เพราะรูมาต้ังแตแรกแลววาขม้ินชนัมสีรรพคุณ

ชวยรักษาอาการคัน เมื่อเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นพวกเราจึงสามารถปรับ

เปล่ียนวัตถุดิบไดทันที

“พวกเราหาขอมูลไวตั้งแตแรกแลววามีสมุนไพรอะไรบางท่ีรักษาอาการคัน 

ซึ่งหลักๆ ก็จะมีทองพันชั่ง ขมิ้นชัน เหงือกปลาหมอ แตเหงือกปลาหมอปลูกยาก 

เลยเปล่ียนเปนทองพันช่ังและขม้ินชันแทน และพวกเราก็ซ้ือขม้ินชันกับทองพันช่ัง

มาปลูกที่หอพรอมกัน แตขมิ้นชันจะใชเวลาปลูกนานกวาเทานั้น ดวยเหตุนี้

ในกิจกรรมคร้ังที่ 4 พวกเราจึงนําตนขมิ้นชันท่ีเพาะไวไปใหเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ 

ปลูกดวย” 

“นอกจากของรางวัลที่เตรียมไว้สําหรับคนที่ดูแลต้นไม้ได้
เป็นอย่างดีแล้ว ครั้งนี้พวกเขายังจัดเตรียมป้ายชื่อไว้สําหรับ
ปักที่ต้นไม้แต่ละต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เพ่ือน ๆ ในศูนย์ฝึกฯ
รู้สึกว่าต้นไม้เหล่านี้เป็นของพวกเขาจริง ๆ  ถือเป็นการ 
“สร้างการมีส่วนร่วม” ให้เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ รู้สึกผูกพัน 
และอยากทําโครงการต่อไป”
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สถานการณ์เฉพาะหน้า “บ่มเพาะ” ปัญญา
อาจเปนเพราะกิจกรรมท่ีพวกเขาทําสนุก หรือเปนเพราะท่ีนี่

ไมคอยมีใครเขามาทํากิจกรรมก็เปนได ทําใหการเขาไปทํากิจกรรม

แตละครั้งจึงมักมีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ซึ่งเปนอุปสรรคหน่ึงใน

การทํางาน แตอุปสรรคที่วาก็คอยๆ “บมเพาะ” กระบวนการคิดของ

พวกเขาทั้งในฐานะผูใหและผูรับ

“บางทีเราไมแนใจวาพวกเขาเปนกลุมเปาหมายของเราหรือเปลา 

เพราะเวลาท่ีเราใหความรูกจ็ะมคีนเดินเขาเดนิออกตลอดเวลา บางคนเขา

มาดูแลวก็ออกไป  ทําใหการทํากิจกรรมดูวุนวาย ย่ิงเพ่ือนๆ ในศูนยฝกฯ 

เสียงดัง เราก็เริ่มควบคุมเขาไมอยู” ยีกลาว

สวนดะหบอกวา เวลาลงไปทํางานในพื้นที่จริงแตละครั้งมีปญหา

เกดิขึน้ไมซ้าํกันเลย เราตองแลกเปลีย่นความคดิกนั เพราะจะชวยใหเขาใจ

กันมากขึ้น ตองวางแผนรับมือแลวก็วางแผนสํารองไวอยูเสมอ เชน 

ลองสับเปล่ียนหนาที่ ผลัดกันเปนผูนํา ผูตาม หรือตองพูดคุยเพ่ือ

ปรับแกสถานการณ เปนตน

“ความคดิบางอยางเกิดขึน้มาเองโดยอัตโนมตั ิเพราะเราทาํงานอยู

ตรงนัน้ เราเขาใจสถานการณ เขาใจความรูสกึของเพือ่นๆ” กัง้ยกตวัอยาง

การโหวตขวญัใจคนขยนั เมือ่เขาไปในศนูยฝกฯ คร้ังที ่4 วา พวกเราเขาไป

ตรวจตนไม เห็นวารอดทุกตน แถมยังงอกงามดีมาก รูสึกดีใจมากเวลา

เพื่อนๆ บอกวาเขามาดูแลตนไมทุกวัน เลยกระซิบบอกเพ่ือนในทีมวา 

นาจะใหมีการโหวตขวัญใจคนขยันดูแลตนไมมากท่ีสุด ใหเพ่ือนๆ เสนอช่ือ

กันเขามาเอง เพราะเขาเห็นกันอยูทุกวัน แลวเราก็ใหรางวัลเปนแรงจูงใจ

ตอบแทนความดทีีเ่ขาทาํ อยากใหเขารูสกึภมูใิจในตวัเอง แลวทําใหคนอืน่

เห็นตัวอยางที่ดีดวย

แมจะวางแผนรับมือไวดีเพียงใด ปญหาใหญก็เกิดขึ้นจนได... 

ดาเลาถึงสถานการณเฉพาะหนาคร้ังหน่ึงท่ีทําใหเธอตองออกโรงเอง 

เมื่อครั้งที่เยาวชนในศูนยฝกฯ 2 คนเลนกันไปมาจนทะเลาะกันเสียงดัง

“เขาทะเลาะถึงข้ันลงไมลงมือกันเลยทีเดียว ตอนน้ันดาก็ตกใจวาเกิด

อะไรข้ึน จากนัน้ก็เรยีกชือ่ทัง้ 2 คนเสยีงดงัมากแบบดุๆ พวกเขาก็หยดุเลย

ทันที อาจเปนเพราะตกใจดวยมั้ง หลังจากนั้นดาก็เดินเขาไปคุยกับเขา

หลังหอง แลวพูดตอดวยน้ําเสียงออนลงเปนภาษามลายูวา ขอเหอะ...

อยาทําแบบน้ีเลย ไหนๆ พวกเราก็มาแลว ไมรูวาน่ีจะเปนคร้ังสดุทายหรือ

เปลา ถาทะเลาะกัน ไมฟงกันแบบน้ี เราจะไมเขามาแลวนะ พอพูดจบปุบ

เทานั้นเหตุการณสงบเลย”
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เรียนรู้...จากผู้รับ
วันนี้โครงการของพวกเขาจบลงแลว...จากจุดเริ่มตนที่ “กลาๆ กลัวๆ” 

เพื่อนในศูนยฝกฯ  แตวันนี้พวกเขาสามารถกาวขาม “ความกลัว” เหลานั้น

มาได พรอมการ “เรียนรู” ที่ยิ่งใหญ 

“คนสวนใหญอาจจะรูสึกกลัวคนท่ีอยูในศูนยฝกฯ เหมือนอยางที่พวกเรา

กลัวตอนแรก เขาทําผิดพลาดไปดวยอารมณชั่ววูบ แตจริงๆ แลวพอเรามีโอกาส

ไดเขาไปสัมผัส ไดเห็นดานที่ออนโยนของเขา ถึงแมภายนอกจะดูนากลัว แตเรา

จะตัดสินคนจากภายนอกอยางเดียวไมได” กั้งบอก

ยีและดา บอกวา พวกเขาไดเรียนรูเรื่องความอดทนจากเพื่อนใน

ศูนยฝกฯ พวกเขาสอนใหเราไดคิดวาทุกคนเริ่มตนใหมไดเสมอ อยาทอแท

กบัชีวติ ซึง่เราก็นาํมาปรับใชกบัตัวเองได เชน ถาสอบไดเกรดไมด ีกอ็ยาทอแท

กับการเรียน ตองอานหนังสือใหเยอะขึ้น ตองพยายามใหมากขึ้นอีก

ดาเลาวา กอนหนานีเ้ธอไมมคีวามรบัผดิชอบ เปนคนทีไ่มคอยคดิอะไรมาก 

คิดตื้นๆ ไมคอยใชเหตุผลในการคิดเทาไหร ควบคุมอารมณของตนเองไดไมดี

เทาที่ควร รูสึกอยางไรก็แสดงออกมา เขาใจวาทําอยางนั้นถูกแลวเพราะเปนคน

ตรงไปตรงมา แตพอไดมาทําโครงการรูสึกวาตัวเองมีความคิดเปนผูใหญมากข้ึน 

คิดอยางมีเหตุ มีผล รูจักวิเคราะหปญหา สาเหตุ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากการกระทําของตัวเอง รูจักเรียบเรียงลําดับความสําคัญในการทํางาน 

สงผลใหความคิดและการทํางานของเธอเปนระบบตามไปดวย กลาที่จะคิด

และนําเสนอความคิดกับเพื่อน สามารถสอนเพื่อนเยาวชนในศูนยฝกฯ ให

เขาใจวิธกีารทําสบูจากสมุนไพรได  และการเขาไปในศูนยฝกฯ ทีม่กีฎระเบยีบ

มากมายทําใหเธอตองเรียนรู เคารพกฎกติกา และปฏิบัติตามกฎของสถานท่ี 

รูสึกวาตัวเองมีสมาธิและมีความเสียสละมากข้ึน สามารถควบคุมอารมณ

ไดดีกวาเดิม สามารถพูดใหกําลังใจผูอื่นได มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยกับ

การทํางานที่ไดรับมอบหมายสําหรับการทํางานรวมกันในกลุม 

“เราทํางานแบบพี่แบบนอง ผลัดกันเปนผูนํา ผลัดกันเปนผูตาม ขึ้นอยูกับ

สถานการณ มีการหนุนเสริมการทํางานใหแกกัน เชน ประเมินสถานการณวา

เพ่ือนไมไหวจะมีเพื่อนเขามาชวยหนุนเสริม หากมีรูพรุน เพื่อนอีกคนจะเขามา

ชวยเติมเต็มและปดรูพรุนนั้นเสีย ทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมจะมีการพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดกอนและหลังทํากจิกรรม เม่ือพบขอผดิพลาดจะชวยกนัแกไข 

และส่ิงสําคัญที่ทําใหทุกคนมีแรงเดินตอ มีแรงที่จะกาวไปทําความดีคือการ

“ได้เรียนรู้เร่ือง
ความอดทนจาก
เพ่ือนในศูนย์ฝึกฯ 
พวกเขาสอนให้
เราได้คิดว่า ทุกคน
เร่ิมต้นใหม่ได้เสมอ 
อย่าท้อแท้กับชีวิต 
ซึ่งเราก็นํามาปรับ
ใช้กับตัวเองได้”



297

สงขลา
ส่องแสง 2

ใหกาํลงัใจกนัเองภายในกลุม แมวาตางศาสนาแตเรา

กส็ามารถอยูรวมกันได การเขาใจเขา เขาใจเรา ทาํให

โครงการไปถึงเปาหมายที่วางไว ภูมิใจที่วันนี้นองๆ 

และเพ่ือนในศูนยฝกฯ มีสมุนไพรท่ีชวยบรรเทาอาการคัน 

และขอบคณุทีร่วมเรยีนรูไปดวยกนั มนัเปนประสบการณ

ชีวิตที่คงหาไมพบหากไมไดเขารวมโครงการน้ี” 

ดาบอกเลาความรูสึกวาบางคร้ังเพื่อนๆ ใน

ศูนยฝกฯ ปลอบเราไดดีกวาที่เราปลอบเขาอีก เขา

บอกใหเราตั้งใจเรียน อยาทําผิดเหมือนเขา ยิ่งเปน

ผูหญงิตองระวงัตวัใหด ีแลวกข็อบคณุเราทีใ่หโอกาส

เขาเขามารวมกิจกรรม...เวลาทอ ไมรูจะนึกถึงใคร ก็

นึกถึงเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ เอาความอดทนของเขา

มาใช เพราะบางคนอยูขางในน้ันไมมใีครเขาไปเย่ียม

เลย เขาตองอดทนมาก

ดาบอกตอวา สิ่งที่ เธอไดเรียนรูจากการทํา

โครงการนีม้ากทีส่ดุคอืเรือ่งของการ “ปรบัตวั” ใหเขากบั

ผูอื่น เริ่มจากตองปรับตัวเขากับทีมงานท่ีไมเคยรูจักกัน

มากอน เรียนรูทําความเขาใจกัน แลวก็ตองปรับตัว

ทาํความเขาใจกับเพ่ือนในศูนยฝกฯ บางคร้ังก็รูสกึเหน่ือย 

แตเมื่อนึกถึงคําที่แมบอกวา “ทํางานกับคนมันยาก

กวาเรียน ตองเรียนรูจากการทํางานใหมากท่ีสดุ และ

อยาจมอยูกับปญหา”

สวนกั้งเธอไดเห็น “คุณคา” ของความพยายาม 

ความสามัคคี และความเสียสละ ถาไมไดทําโครงการ

นี้เธอก็คงไมไดทําอะไรนอกจากเรียน ทําตรงน้ีถึงแมจะ

เหนื่อย แตการลงมือทํางานดวยตัวเอง ทําใหเธอมีใจ

อยากทําเพ่ือคนอ่ืนมากข้ึน จากเดิมท่ีชอบอยูคนเดียว 

ตอนนี้ไดมิตรภาพและมีความสุขที่มีเพื่อนเยอะขึ้น รูสึก

ปล้ืมใจทุกครั้งเวลานึกถึงเพื่อนๆ ในศูนยฝกฯ 

“เมื่อกอนไมคอยสนิทกัน ไมกลาพูด ไมกลา

แสดงความคิดเห็น ตอนทํางานก็อึดอัด เพราะไมคุยกัน 

แตตอนหลังเราฟงกันตลอด ไมวาใครพูดเรื่องอะไร 

เราจะต้ังใจฟง จะไดรูวาเพื่อนคิดอยางไร มีนิสัย

อยางไร แทนท่ีจะทะเลาะกัน กลับสนิทกันมากข้ึน” 

ดะหบอกส่ิงที่เธอไดรับจากโครงการน้ี 
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ขณะที่ยีบอกวา เขารูสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทํา และคิดวาทําไดดีเกินคาด  

ความคิดอยางเดียวคงไมทําใหเราประสบความสําเร็จได  แตครั้งนี้เราไดคิด 

ไดลงมือทํา ไดปฏิบัติจริง  ถึงแมจะมีขอบกพรองบางก็ถือวาเปน “บทเรียน” 

ใหกับเรา และเมื่อเราทําใหมก็ตองทําใหดีขึ้น นั่นเทากบัเราไดทําสําเร็จแลว

“ในความคดิผม ผมคดิวาโครงการนีเ้ราเดนิมาถึงเปาหมายนะ เริม่ต้ังแต

ที่พวกเราไดมีโอกาสเร่ิมตนพัฒนาตัวเอง มองเห็นขอบกพรองท่ีควรแกไข 

และที่สําคัญคือไดมีโอกาสชวยเหลือผูอื่น เราเสียเวลาเพียงนอยนิดของเรา 

แตสามารถทาํใหคนอืน่มคีวามสขุได  เพยีงแคนีผ้มกพ็อใจแลว” โคกบอกเลา

สิ่งที่เขาไดเรียนรู

มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหวางกลุม CD Dr.Kampong และเยาวชนในศูนยฝกฯ 

คงเกิดขึ้นไมไดหากไมไดรับแรงสนับสนุนทั้งจากอาจารย ทีมพี่เล้ียงสงขลาฟอรั่ม 

และเจาหนาที่ในศูนยฝกฯ พวกเราเปนแคเบื้องหนาที่คอยขับเคลื่อน ถาเปรียบ

เทียบกับรถยนตพวกเราเปนแคคนขับ ถึงเราจะขับรถได แตถาไมมีรถ เราก็ไปไม

ถึงเปาหมาย หลายๆ คน หลายๆ ฝายที่เขามาชวยเหลือเรา เปนเหมือนรถท่ีมี

ความพรอมใหเราขับเคลื่อนไปสูเปาหมายได

แตสิ่งสําคัญที่สุดคือ “หัวใจ” ความเปนพลเมืองของหนุมสาวทั้ง 5 คน

ที่อยากแบงปน “ความรู” เรื่องสมุนไพรที่พวกเขามีอยูใหเพื่อนๆ ศูนยฝกฯ 

ไดใชประโยชนตอไป

“ครั้งนี้เราได้คิด ได้ลงมือทํา ได้ปฏิบัติจริง  ถึงแม้จะมี
ข้อบกพร่องบ้างก็ถือว่าเป็น “บทเรียน” ให้กับเรา และ
เมื่อเราทําใหม่ก็ต้องทําให้ดีขึ้น นั่นเท่ากับเราได้ทําสําเร็จแล้ว”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ Hero Herb
กลุ่ม CD Dr.Kampong

สมาชิกประกอบดวย :
นางสาวพรรณิการ พึ่งพัฒน

นางสาวรุสณีดา นิเลาะ

นายมูฮัมหมัดซับรี มะนอร

นางสาวฮามีดะห แดเมาะห 

นายเลิศพร อินทชาติ 

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ :
อาจารยถวิล อินทรโม



300

สงขลา
ส่องแสง 2



301

สงขลา
ส่องแสง 2

ห้องน้ําในฝัน

“การมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม เพื่อโรงเรียนของเราที่
อยู่มานาน บางคนเขาเรียนจบไปแล้ว เขาได้แต่ความรู้  

แต่เขายังไม่เคยทําอะไรให้โรงเรียนเลย
แต่หนู ได้ทําสิ่งนี้ให้โรงเรียนก็รู้สึกภูมิใจ ”

งานเก็บขยะ ถางหญา วิ่งรอบสนาม หรือกระท่ังลางหองน้ํา เปนการทําโทษ

ขั้นพื้นฐานที่นักเรียนระดับประถมและมัธยมหลายคนรับรูวามีจริง งานบางอยางเปน

เรื่องนาอาย เพราะเทากับถูกประจานใหผูคนท้ังโรงเรียนไดรับรูวากระทําความผิด 

งานบางอยางเปนท้ังเร่ืองนาอายและเร่ืองนารังเกียจเพราะตองทําความสะอาดหองสุขา 

ซึ่งหากโชคไมดีก็อาจเจอช็อตเด็ดท่ีคนอื่นทิ้งไวใหดูตางหนา ดังนั้นหากจะโดนคุณครู

ทําโทษ ขอไดโปรดอยาเลย อยาใหตองไปลางหองน้ําเลย...

วิเคราะห์ศักยภาพ...เพ่ือทําห้องน้ําในฝัน
กลิ่นอันไมพึงประสงคที่โชยมาตามลม ขณะน่ังเรียนอยูในอาคาร บางครั้งหาก

ลมหวนทิศขณะนั่งกินขาวในโรงอาหารก็อาจไดกลิ่นนี้โชยมาก็เปนได หองนํ้าชายที่

ตัง้อยูบริเวณใกลเคียงเปนท่ีมาของกลิน่ท่ีชวนพะอืดพะอมนี ้กนกวรรณ แซโงว - เมย 

และเพื่อนๆ ซึ่งประกอบดวย กัลยรัตน ชางอินทร - เฟรน  พรรณี ศรใีจ - คิว  

ชยันนัท จาํพานชิย - เบริด และจริาภรณ แกวสวุรรณ - อาย กลบัเลอืกทาํโครงการ

หองนํ้าในฝน โดยมีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงสภาพและความสะอาดของหองนํ้าชาย

ในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดวยเพราะ

กลุ่มเด็กรุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย
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เห็นวาเปนปญหาท่ีสงผลกระทบกับทุกคนท่ีเปน

สมาชิกของโรงเรียน

เมยเลาถึงที่มาของการโครงการวา ครูแนะนําให

ทําโครงการกับสงขลาฟอรั่ม โดยใหรวบรวมเพื่อนและ

คดิวาอยากทําอะไร ตอนแรกท่ีคยุกนัอยากทําหลายเร่ือง 

เชน ทีด่กัไขมันนํ้าทิง้จากโรงอาหาร การขดุลอกลาํเหมอืง

ซึ่งเปนทางนํ้าขนาดเล็กขางโรงเรียน แตเบิรดซึ่งเปน

ผูชายคนเดียวในกลุมเสนอวา ทําเร่ืองหองนํ้าเถอะ 

เพราะหองน้ําชายที่อยูใกลๆ โรงอาหารสกปรกมาก 

ทั้งยังเปนแหลงมั่วสุมของเพื่อนๆ ที่แอบไปสูบบุหรี ่

เมื่อ “วิเคราะห” ตนเองแลว ทุกคนตางเห็นดวย

กับขอเสนอของเบิรด เพราะคิดวานาจะเหมาะสมกับ

ศกัยภาพของทีม และทีมงานทุกคนตางเปนผูทีไ่ดรบั

ผลกระทบจากปญหาดังกลาว แตการจะแกปญหา

ดวยการซ้ือนํ้ายาที่ขายตามทองตลาดมาเช็ดลางขัดถู

ใหสะอาดก็ดเูหมือนจะไมทาทายเทาทีค่วร จงึปรึกษากับ

นิรมล ทองชะอุม - ปามล ที่ปรึกษาโครงการวา 

นาจะหาวิธีการท่ีไดทั้งความสะอาด ความปลอดภัย

ตอสิ่งแวดลอม และประหยัดคาใชจาย ซึ่งก็คือการ

ผลิตนํ้ายาลางหองนํ้าจากนํ้าหมักชีวภาพ ปามลซ่ึง

เปนผูรูเรื่องน้ําหมักดีคนหน่ึง จึงสนับสนุนใหทีมงาน

เรียนรูการทําน้ําหมักชีวภาพจากผลไมรสเปรี้ยว 

เพือ่ใชเปนน้าํยาลางหองน้าํ และสบูเหลวเพือ่ลางมอื

หลังจากเขาหองน้ํา 

เ ม่ือไดขอสรุปในเร่ืองเปาหมายการทํางาน

เรียบรอยแลว ทีมงานจึงรวมกันกําหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

ซึ่งทุกคนเห็นตรงกันวาจะเริ่มนํารองที่หองน้ําชายที่อยู

ใกลโรงอาหารกอนเปนจุดแรก เพราะเปนจุดที่มีปญหา

เรื่องความสะอาดและกลิ่นมากที่สุด อีกทั้งเปนจุดที่มัก

มเีพือ่นๆ แอบไปสบูบุหร่ีอยูเปนประจาํ สวนการทาํงาน

นั้นใชเวลาวันหยุดเสารอาทิตย แตการพูดคุยประชุมทีม

สามารถทําไดงายตามเวลาท่ีสะดวก เพราะทุกคนเรียน

อยูหองเดียวกันอยูแลว

“ทําเร่ืองห้องน้ํา เพราะห้องน้ําชาย
ที่อยู่ใกล้ ๆ โรงอาหารสกปรกมาก
ทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมของเพื่อน ๆ
ที่แอบไปสูบบุหรี่...เมื่อ “วิเคราะห์” แล้ว 
ทุกคนต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของ
เบิร์ด เพราะคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับ
ศักยภาพของทีม และทีมงานทุกคน
ต่างเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าว”



303

สงขลา
ส่องแสง 2

เลือกความรู้ - ผู้รู้ที่อยู่ใกล้ตัว
หลังจากน้ันนองๆ จึงรวมกัน “คนหาความรู” 

เกี่ยวกับสูตรการทําน้ําหมักชีวภาพ ทั้งสอบถามจาก

ครูสอนสังคม สืบคนจากอินเทอรเน็ต และสอบถาม

จากปามล พบวาการทําหมักชวีภาพมีหลายสูตรมาก 

แตเมือ่เทยีบเคียงความรูจากแหลงตางๆ แลว นองๆ 

กลุมเด็กรุนใหมหัวใจเกินรอยเลือกใชสูตรน้ําหมัก

ของปามลแทน เพราะเปนผูรูที่อยูใกลตัวที่งายตอ

การหาขอมูล

“น้าํหมกัท่ีพวกเราทําใชมะมวงกบัสบัปะรดซ่ึงเปน

ผลไมรสเปร้ียว ผสมน้ํากับน้ําตาล ผลไมทั้ง 2 ชนิด

รวมกัน  3 กิโลกรัม นํ้า 5 ลิตร น้ําตาลทราย 1 กิโลกรัม 

หมัก 3 - 6  เดือน เวลาจะใชก็ตักมาราดพ้ืนไดเลย สวน

สบูเหลวตองรอใหน้ําหมักไดที่กอน จึงจะนําน้ําหมักมา

ผสมกับสวนผสมอื่นๆ เชน N70 (สารเคมีชนิดหนึ่ง มีคา

เปนดางผสมเพื่อใหน้ํายามีความหนืด ชวยในการชําระ

ลางและทําใหเกิดฟองเล็กนอย) นอกจากน้ียังผสมกล่ิน 

สี และเกลือ เพื่อใหกลายเปนสบู” 

แตเน่ืองจากนํ้าหมักชีวภาพทีน่องๆ กลุมนีท้าํตอง

ใชเวลาในการหมักนาน 3 - 6 เดือน จึงไมทันกับระยะ

เวลาการทําโครงการ นองๆ จึงใชน้ําหมักท่ีปามลทําไว

มาใชทําความสะอาดหองน้ําแทน

เมยเลาวา บรรยากาศในวนัทีท่าํน้าํหมกัชวีภาพ

เปนไดดวยความสนุกสนาน พรอมๆ กับการคิด

วางแผนรณรงคใหเพื่อนๆ ในโรงเรียนรักษาความ

สะอาดของหองนํ้า เตรียมแผนปรับภูมิทัศนของ

หองน้ําโดยการทาสีใหมหลังจากท่ีลางทําความ

สะอาดเรียบรอยแลว และมีแผนที่จะปลูกตนไมเพื่อ

สรางบรรยากาศใหสวยงามมากขึ้น

เฟรนบรรยายวา สภาพหองนํ้ากอนทําความสะอาด

ก็ไมสกปรกมาก แตมีกลิ่น และมีกนบุหรี่คอนขางมาก 

หลังจากทําความสะอาดหองน้ําแลว ทีมงานนําน้ําหมัก

ของปามลมาผสมน้ําราดบนพื้น แลวชวยกันขัด

“ปรมิาณนํ้าหมักทีเ่ราหมักไวถงัใหญหากเทียบกับ

น้าํยาลางหองน้าํท่ีวางขายทัว่ไปคงไดประมาณ 100 กวา

ขวด เราใชลางหองน้ํา ใชทําสบูไดเหลือเฟอ” คิวเลาถึง

น้ําหมักท่ีเปนผลงานของทีมอยางภูมิใจ

เมยรบียนืยนัวา สบูทีท่าํสามารถลางคราบสกปรก

ไดอยางดีเยี่ยม พิสูจนไดจากเพื่อนในโรงเรียนที่ซอมรถ

จักรยานยนตแลวมือเปอนนํ้ามันเคร่ือง ก็สามารถลาง

ออกไดอยางหมดจด
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วางแผน “สร้างความร่วมมือ” ในโรงเรียน
การทํางานในจุดที่หลายคนรังเกียจ มองวาเปนสถานที่สกปรก กลับเปนส่ิง

ที่นองๆ กลุมเด็กรุนใหมหัวใจเกินรอยไมไดรูสึกอับอายแตอยางใด “ปกติการ

ทาํความสะอาดหองน้าํเปนหนาทีข่องนกัการ และทีโ่รงเรยีนกท็าํโทษโดยการ

ใหลางหองนํ้าเหมือนกัน แตตอนเรามาทําความสะอาดก็ไมไดรูสึกรังเกียจ 

กลายเปนเรื่องสนุกที่ไดชวยกันทํา” เมยเลา

“มีเพื่อนถามเหมือนกันวาพวกเราทําไปทําไม เขาไมเขาใจ เพราะมัน

สกปรกจะตาย แตหนกูไ็มคดิอะไร เรากท็าํหนาทีข่องเราใหดทีีส่ดุ แตบางคน

เขาก็ชื่นชม มีคุณครูมาถามดวยวาทําอะไรกัน พอบอกคุณครูวาทําโครงการ

ครูเขาก็บอกวานาสนใจ ครูอยากทําบาง” คิวเลาถึงปฏิกิริยาของคนรอบขาง

เม่ือเห็นทีมงานลางหองน้ํา 

เมยเลาตอวา หลงัจากทีพ่วกเราทาํความสะอาดหองน้าํคร้ังแรก รุนพีผู่ชาย

ก็ชมวาหองน้ําสะอาด แตพอจบวันหองน้ําก็กลับมาสกปรกเหมือนเดิม ทีมงาน

พยายามพูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ผูชายวา เมื่อหองน้ําสะอาดแลวอยากให

ทุกคนชวยกันรักษาความสะอาด แตก็ไมเปนผล พวกเราจึงตองคิดแผนงาน

ที่จะทําใหทุกคนในโรงเรียน “ตระหนัก” และให “ความรวมมือ” มากข้ึน 

ซึ่งสิ่งที่คิดไดตอนนั้นคือ ประชาสัมพันธการทํางานใหเปนที่รับรูโดยทั่วกัน 

โดยพวกเรามีแผนท่ีจะขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนประชาสัมพันธให

นกัเรยีนรกัษาความสะอาดหองนํ้าหลงัจากการเขาแถวเคารพธงชาติเสรจ็แลว 

และทําปายรณรงครักษาความสะอาดมาติดบริเวณหองน้ํา

ช่วยกันคิด...ช่วยกันทํา...เพื่อสร้างการเรียนรู้
แมผลของการทํางานจะชวยสรางความสะอาด และลดกล่ินเหม็นจาก

หองน้าํไดชัว่ระยะหนึง่ แตพวกเขาไมไดรูสกึทอแท ยงัคงตัง้ใจทาํงานตอ ทัง้นี้

เพราะบรรยากาศของการทํางานท่ีเปนไปดวยความสนุกสนาน ตางคนตาง

ชวยกันทํางานคนละไมละมือ เรียนรูไปดวยกัน แมจะมีความคิดเห็นขัดแยง

กันบาง แตก็ไมถึงกับทะเลาะกัน 

“ทาํงานดวยกันสนกุดี ไมงอน ไมทะเลาะกัน มคีวามเห็นขดัแยงกนัแตไมถงึ

ทะเลาะกนั สวนใหญผูชายกบัผูหญงิขดักนั เวลาเหน็ขดัแยงก็จะคยุกนัดวยเหตผุล” 

เมย เลาถึงบรรยากาศในทีม

“มีเพ่ือนถามว่า
พวกเราทําไปทําไม
เขาไม่เข้าใจ เพราะ
มันสกปรกจะตาย 
แต่หนูก็ไม่คิดอะไร
เราก็ทําหน้าที่ของ
เราให้ดีที่สุด แต่
บางคนเขาก็
ชื่นชม”
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แตสิ่งท่ีทุกคนเห็นตรงกันวาเปนสวนท่ียากท่ีสุดในโครงการคือ เด็กใน

โรงเรียนไมชวยกันรักษาความสะอาด “ตอนนี้คิดไดวิธีเดียวคือเรื่องปายรณรงค 

เมยเสนอวานาจะประชาสัมพันธหนาเสาธง คนท่ีจะพูดคงเปนคิว เพราะเขาคุยเกง 

แตก็ยังคิดกันวาเขาจะฟงเราไหม เพราะขนาดคุณครูเคยพูดเขายังไมฟงเลย 

เราคงตองหาวิธีการใหมๆ” เฟรนเปรยถึงการทํางานที่ยังมีจุดติดขัด

ขณะทีก่ารทํางานกําลังจะเดนิหนา กเ็ขาสูชวงเวลาของการปดเทอม ทาํให

แผนที่วางไวหยุดชะงักลง แตที่เปนปญหาคือเกิดการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน 

เพราะมีเพื่อน 2 คนเรียนจบ ม.3 ตองออกไปเรียนตอที่อื่น คงเหลือแตคิว เมย 

และเฟรน 

เม่ือเปดเทอมใหมในฐานะนักเรียนช้ัน ม.4 ท้ังสามสาวยังคงเดินหนาทํางาน

ตามแผนของโครงการ โดยการทําความสะอาดและทาสีหองน้ําใหมใหสะอาด

สดใส พรอมท้ังปรับภูมิทัศนโดยรอบๆ หองน้ําใหดูดีขึ้นดวยการนําไมกระถาง

มาวางตามจดุตางๆ ในชวงเวลาทีต่องทาสหีองน้าํนัน้กเ็ปนชวงทีท่มีงานไดชวน

เพ่ือนๆ เขามาชวยงาน ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับจากเพ่ือนรวมช้ัน 4 คนมาชวยทาสี 

และทาํความสะอาดหองนํ้า และกาํลงัจะกลายเปนสวนหนึง่ของทีมงานในทีส่ดุ

ในวันน้ี หองนํ้าท่ีเปนจุดทดลองปฏิบัติการสะอาดมากข้ึน นักเรียนชาย

ลดพฤติกรรมไมรักษาความสะอาดลงบาง อยางนอยก็ไดทําความสะอาด

หลงัใชงาน ทาํใหกลิน่เหมน็ทีร่บกวนลดลง ทกุคนในโรงเรยีนไดรบัอานสิงส

จากการทํางานของทีมงานโดยทั่วกัน

เมยสะทอนสิ่งที่เปนคุณคาของโครงการวา เธอรูสึกมีความสุขที่ไดทํา

โครงการเพ่ือสวนรวม มจีติสาํนกึในการรักษาความสะอาด มคีวามเสียสละ

และสามคัคกีนั มคีวามเคารพซึง่กนัและกนัในทมีงาน เพราะระหวางทาํงาน

ก็ไดชวยกันปรับปรุงแกไขส่ิงที่ผิดพลาด แตที่ภาคภูมิใจท่ีสุดคือ กลาทํา

ในสิ่งที่หลายคนไมกลาทํา 

สวนเฟรนบอกวา เธออยากใหทกุคนมจีติสาํนกึดูแลใหหองน้าํสะอาด

ตลอดไป สําหรับตัวเธอแลวคิดที่จะนําความรูที่ไดไปขยายผลตอที่บาน 

เพราะไดประจักษกับตนเองแลววา การทําสบูเหลว น้ําหมักลางหองน้ําที่

ทําเองคุณภาพดีกวาผลิตภัณฑราคาแพงๆ  

“รู้สึกมีความสุขที่ได้ทําโครงการเพื่อส่วนรวม มีจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาด มีความเสียสละและสามัคคีกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน
ในทีมงาน เพราะระหว่างทํางานก็ได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด
แต่ที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ กล้าทําในสิ่งที่หลายคนไม่กล้าทํา”
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ขณะท่ีคิวเสริมวา การทํางานโครงการนอกจากทําใหไดเรียนรูวิธีการทํา

น้าํหมกัและประโยชนจากน้าํหมกัแลว สิง่ทีส่าํคญัคอื ทาํใหเธอสามารถแยกแยะ

อะไรไดมากขึ้น เมื่อกอนเวลาทําอะไรก็จะปนๆ กันไปหมด แตตอนนี้จะตอง

แยกใหไดวาอันไหนงานเรยีน อนัไหนงานโครงการ ไมหนกัไปดานใดดานหนึง่ 

แตตองรักษาสมดุลของการทํางานท้ังสองสวนใหดีเสมอ อีกทั้งการทํางาน

รวมกับเพื่อนๆ ทําใหเขาเขาใจเพ่ือนมากขึ้น เพราะในการทํางานบางครั้ง

เพือ่นอาจไมพรอมดวยสาเหตุตางๆ กต็องรอใหเพ่ือนพรอมเพ่ือจะไดทาํงาน

ไปดวยกนั ความรูทีไ่ดเรยีนรูในการทําโครงการทําใหควิเกดิความคิดทีจ่ะรวบรวม

กระทอนท่ีกําลังออกผลดกมากท่ีบาน เพ่ือนําไปหมักเปนนํ้าหมักชีวภาพใชใน

ครอบครัวตอไป

“การมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมเพื่อโรงเรียนของเราที่อยูมานาน บางคน

เขาเรียนจบไปแลว เขาไดแตความรู แตเขายังไมเคยทําอะไรใหโรงเรียนเลย 

แตหนู ไดทําสิ่งนี้ใหโรงเรียนก็รูสึกภูมิใจ” คิวกลาวปดทายดวยน้ําเสียงแหง

ความสุขและความภาคภูมิใจ

การเรยีนรูจากงานทีห่ลายคนไมกลาทาํ และเมือ่ลงมอืทาํแลวสามารถ

ทาํใหสิง่แวดลอมของโรงเรยีนดีขึน้ นกัเรยีนสามารถนัง่เรยีนหนงัสอืโดยไมมี

กล่ินเหม็นโชยมารบกวนใหเสียสมาธิ ทุกคนในโรงเรียนรับประทานอาหาร

ในโรงอาหารไดอยางสบายใจ เพราะปราศจากกล่ินรบกวน ผลท่ีเกิดทําให

ทีมงานเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขจากการอุทิศตนทํางานเพื่อผูอื่น

“การทํางานร่วมกับเพื่อนๆ ทําให้เขาเข้าใจเพื่อนมากขึ้น 
เพราะในการทํางานบางครั้งเพื่อนอาจไม่พร้อมด้วยสาเหตุต่างๆ 
ก็ต้องรอให้เพื่อนพร้อมเพื่อจะได้ทํางานไปด้วยกัน”
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โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โครงการห้องน้ําในฝัน
กลุ่มเด็กรุ่นใหม่หัวใจเกินร้อย

สมาชิกประกอบดวย :
เด็กหญิงกัลยรัตน ชางอินทร

เด็กหญิงจิราภรณ แกวสุวรรณ

เด็กหญิงกนกวรรณ แซโงว

เด็กหญิงพรรณี ศรีใจ

เด็กชายชัยนันท จําพานิชย 

ที่ปรึกษาโครงการ :
นางสาวนิรมล ทองชะอุม
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ปลุกสงขลาให้กล้าส่องแสงออกไป
ปลุกพลังพลเมืองรุ่นใหม่
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“แนวคิด” และ “การออกแบบ” การทํางาน
โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

นี่คือเนื้อรองของบทเพลง “สงขลาสองแสง” ที่สงขลาฟอร่ัมใช “ปลุกพลัง” ใหกับนองๆ ที่เขารวม

โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และเม่ือไดยินเสียงดนตรีเพลงสงขลาสองแสงข้ึนเม่ือไร นองๆ ทุกคนจะ

รูทันทีวา “น่ีคือเพลงของพวกเขา”

บางเวลาที่รูสึกทอแทกับการทําโครงการเมื่อไร พวกเขาจะเปดเพลงน้ีเพื่อ “สรางพลัง” ใหเกิดขึ้นในใจ

ตนอีกครั้ง...

“สงขลาสองแสง” เปนเพลงที่ตองการสะทอนแนวคิดของ โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่

บอกเลาถึงสถานการณปญหาบานเมืองในขณะนี้ที่ตองการ “พลเมือง” ที่ตื่นตัว ตื่นรู เอาใจใสกับบานเมือง 

รูสกึเปนเจาของ และรวมเปนสวนหนึง่ทีช่วยกนั “สองแสง” ใชศกัยภาพของตนเพือ่ลงมอืทาํใหบานเมอืงดขีึน้ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังของพลเมืองเยาวชนคนรุนใหม 

ถึงต่างคนต่างมา แต่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทํา
แม้ต่างคนต่างทํา แต่ต่างก็เสริมซึ่งกันและกัน

ต่างมีแสงซ่อนอยู่ในตัวของตน นั่นคือแสงแห่งเยาวชน

เหมือนสงขลามีเขาอยู่กลาง มีของดีๆ มากล้น
หากว่าไม่สนใจไยดี อีกทีอาจจะมืดมน

ผ่านอะไรกันมา เพื่อส่องแสงตน
บอกสงขลาให้ส่องแสงอีกหน

เติมความรักให้คนได้กลับมาบนชีวิตดีงาม
ให้เมืองได้กลับมางดมางามแบบสงขลา

ปลุกสํานึกในคนว่าอย่าอยู่เฉยจนเมืองมืดมน
จงจุดศรัทธาและส่องแสงตนออกมา

แม้เป็นแสงเล็กๆ แต่ยัง จะมีความหวังยิ่งใหญ่
แม้เป็นคนเล็ก ๆ หนึ่งคน แต่จะไม่ยอมเป็นคนไมส่าไหร

ปลุกสงขลาให้กล้าส่องแสงออกไป ปลุกพลังพลเมืองรุ่นใหม่
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Program Concept & Design
พรรณิภา โสตถิพันธุ - ปาหนู ผูอํานวยการสงขลาฟอร่ัม บอกเลาถึงแนวคิดของ “โครงการ

พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา” วา เกิดจากความตองการท่ีจะดึงเยาวชนเขามาเรียนรูเร่ืองจริง ชีวิตจริง 

ในสงัคมจรงิ เพือ่เสรมิศกัยภาพเยาวชนใหมวีธิคีดิ รูเทาทนัปญหา รูจกัคดิวเิคราะหใชวจิารณญาณ

ในการตัดสินใจ ฝกสํานึกถูกผิด ที่สําคัญคือการทําความรูจักชุมชน ศึกษารากเหงาของตนเอง 

รวมไปถึงมีสํานึกรักและหวงแหนถ่ินฐานและนําไปสูการพัฒนาบานเกิดของตนเอง โดยใหเยาวชน

ไดลงมือทําจากเร่ืองราวหรือประเด็นปญหาในชุมชนท่ีเยาวชนตองการแกไขรวมกับเพ่ือน เพ่ือฝก

การทํางานเปนทีม การแกปญหา การเปนผูนําและผูตามที่ดี

ท้ังน้ีเยาวชนท่ีผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการจะไดรับงบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรม 

และตองเขารวม Workshop กับสงขลาฟอรั่มอยางเขมขน ผานรูปแบบกิจกรรมที่มีการ “ออกแบบ

กระบวนการ” ใหสอดคลองกบัพฒันาการของเยาวชนและวถิชีวีติของชมุชน อาท ิกระบวนการพฒันา

ทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การจัดการอารมณ อีกท้ังไดฝก กระบวนการสรางสรรค

และสรางทีม คือฝกฝนทักษะการเปนผูนํา แนวทางการสื่อสารภายในทีม และการสื่อสารสาธารณะ 

กระบวนการคิดดวยมือ (Design Thinking) หรือการคิดออกแบบการทํางานจากการลงมือปฏิบัติจริง 

กระบวนการประชุมอยางสรางสรรค/พูดคุยอยางพินิจไตรตรอง อาทิ Deliberative Forum, World Café

เพราะทีมสงขลาฟอรั่มเชื่อม่ันวา “หัวใจ” ของความเปนพลเมืองจะเกิดขึ้นได ตองเกิดจาก

การนําตัวเองไปสัมผัสกับโจทยปญหาและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง

แตกอนที่จะเดินทางมาถึง “จุดแหงความเชื่อมั่น” ไดนั้น ทีมสงขลาฟอรั่มซึ่งประกอบไปดวย

ปาหนู - พรรณิภา โสตถิพนัธุ ผูอาํนวยการสงขลาฟอร่ัม พีบ่อย - สมศักดิ ์ชชูวยคาํ เจาหนาท่ีวชิาการ  

พี่มีนี - นูรอามีนี สาและ เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ พี่ใหม - มนตกานต เพ็ชรฤทธิ์ เจาหนาที่การเงิน

“เพราะทีมสงขลาฟอรั่มเชื่อมั่นว่า “หัวใจ” ของความเป็นพลเมือง
จะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากการนําตัวเองไปสัมผัสกับโจทย์ปัญหาและ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง”
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และธุรการ พี่กช - กรกช มณีสวาง เจาหนาที่ฝายไอที พี่ตาล - นงนุช ปานบัว 

เจาหนาที่ฝายสนับสนุนปฏิบัติการ และพี่บูม - ปรมัตถ ศิริยอด เจาหนาที่ฝาย

สนับสนุนปฏิบัติการ ตองมีความเช่ือกอนวา “จิตสํานึก” สรางได แมจะเปน

เร่ืองยากก็ตาม “ความยาก” คือการตองทํางานผานกระบวนการ “หนุนเสริม” 

อยางถูกที่ถูกเวลา ดังนั้นคุณสมบัติ ของ “พี่เลี้ยง” หรือ “โคช” ของสงขลาฟอร่ัม 

จึงไมใชแคการชวนนองมาทําโครงการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย แตหมายถึง 

“ทําอยางไร” ใหนองๆ ท่ีหอบใจและความมุงม่ันเดินเขามาท่ีสงขลาฟอร่ัม เดินกลับ

ออกไปดวยความภาคภูมิใจวา “เขาและเธอ” จะเปนสวนหน่ึงในการกําหนดอนาคต

แผนดินถิ่นเกิดท่ีพวกเขาอาศัยอยู และเพื่อใหเกิดพลเมืองเยาวชนตามแนวคิด

โครงการ สงขลาฟอร่ัมมีการออกแบบการทํางาน 8 ขั้นตอนหลักๆ (ตามภาพ)

1  หลาก “กลยุทธ์” ประชาสัมพันธ์ 
 โครงการ

เม่ือการทํางานของสงขลาฟอร่ัมเพ่ือคนหาเยาวชนท่ีมี “หัวใจความเปน

พลเมือง” เริม่ตนขึน้...งานน้ี Facebook ของสงขลาฟอร่ัมทีม่ชีือ่วา “พลงัพลเมือง

เยาวชนสงขลา” รวมถึงของทีมงานทุกคนถูกนํามาใชไปพรอมกับการประสานงาน

พูดคุยกับเพ่ือนๆ เครือขาย เชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เครือขายบัณฑิตอาสา องคกรพัฒนาเยาวชน และภาคประชาสังคมใน

พื้นที่ที่สนใจทํางานดานการพัฒนาเยาวชน รวมถึงจัดกิจกรรมเชิงรุกดวยการ

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธที่ถนนคนเดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ

มหาวิทยาลัยทักษิณในวันเลือกชมรมของนักศึกษา โดยชักชวนนองๆ เยาวชน

ที่เคยทําโครงการในปที่ผานมาชวยบอกเลาประสบการณการทําโครงการและ

รายละเอียดการทํางานดวย

นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่มยังใชความเปนศิษยเกาของสถานศึกษา

ตนเองใหเปนประโยชน ขอเขาไปประสานงานกับครู อาจารย รุนพี่และรุนนอง

บอกเลาทีม่าทีไ่ปโครงการ พรอมชกัชวนผูสนใจใหสมคัรเขารวม สวนกลุมท่ีปรกึษา

ท่ีอยูในชุมชนจะใชวิธีโทรศัพทแนะนําความเปนมาโครงการ พรอมกับเลารายละเอียด

โครงการใหฟงวาท่ีผานมามีเยาวชนทําโครงการอะไรมาบางแลว หากสนใจทีมพ่ีเล้ียง

จึงจะลงพื้นที่พูดคุยเชิงลึกอีกคร้ัง

“หลังแนะนําโครงการผานไป 1 เดือนก็ถึงเวลาท่ีทีมพี่เลี้ยงตองติดตามงาน  

ดวยการโทรศัพทสอบถามครู อาจารย และนองๆ เยาวชนที่เขารวมโครงการในป

ที่ผานมาวามีเพ่ือนสนใจทําโครงการบางหรือไมอยางไร พรอมบอกวันเวลาสง

ขอเสนอโครงการ หากถึงเวลาสงขออนุญาตโทรตามนะ ซึ่งเมื่อถึงเวลาบางคน

ก็สงเลย แตบางคนเราก็ตองรอตามสถานการณ” พี่มีนีบอกเลาถึงวิธีดึงเยาวชน

เขารวมโครงการ
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2  วิเคราะห์โครงการเบ้ืองต้น...ก่อนส่ง
 ที่ปรึกษาพิจารณา

มีนีเลาตอวา เมื่อไดโครงการจากนองๆ ที่สนใจสมัครเขารวมครบตามจํานวน

แลว ฝายปฏิบัติการของสงขลาฟอร่ัมจะพิจารณาเกณฑเบื้องตนของ “โครงการ

ที่ดี” อาทิ สมาชิกครบหรือไม อายุเทาไร มีที่ปรึกษาไหม งบประมาณเกินหรือไม

อยางไร ลักษณะกิจกรรมเปนปญหาในชุมชนที่เขาอยากแกไขจริงๆ ใชหรือไม และ

ที่สําคัญคือโครงการนี้เปนเรื่องที่นองๆ สรางสรรคขึ้นมาเองหรืออานแลวเรา

รูสึกวาผูใหญเขียนให จากนั้นทีมจะวิเคราะหโครงการนองๆ และทําใบปะหนา

วาแตละโครงการมีลกัษณะกิจกรรมอยางไร จดุออนจุดแข็งของโครงการคืออะไร 

แลวใหเจาหนาท่ีทุกคนของสงขลาฟอร่ัมดูรายละเอียดเพ่ือทําความเขาใจรวมกัน 

เสร็จแลวจึงสงใหทีมที่ปรึกษาโครงการอันประกอบดวย นักวิชาการ นักพัฒนา 

ผูทรงคุณวฒุท่ีิมีความรูความเขาใจในประเด็นการทํางานของเยาวชนท่ีหลากหลาย 

และปาหนูใหความคิดเห็นเพิ่มเติมประมาณ 15 วัน 

ขั้นตอนการทํางาน
โครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลา

ประชาสัมพันธ์
โครงการ “ค้นหา
เยาวชนที่มีหัวใจ

ความเป็นพลเมือง”

ทีมพี่เลี้ยงวิเคราะห์
คัดกรองโครงการ

ที่ปรึกษา
เสนอแนะ
เพิ่มเติม

เยาวชน
พัฒนาโจทย์

กําหนด
โครงการ

Workshop 
พัฒนา

โครงการ

พลเมืองเยาวชน
ลงมือทําโครงการ

พี่เลี้ยงติดตาม
หนุนเสริม 

(Coaching)

เรียนรู้ชุมชน
ค้นหาคุณค่า

ความเป็น
พลเมือง

Learning
Festival
เวทีแสดง
ศักยภาพ
เยาวชน

1
2

3
4

5
6

7

Social Network ส่ือสารสร้างการเรียนรู้ 

เครือข่ายพลเมืองเยาวชน (ตลอดการทําโครงการ)

8
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“สิง่ทีท่มีทีป่รกึษาใหความสําคญัคอื หลกัการและเหตุผลทีน่องๆ เขยีนมาวาโอเคหรือไม  มกีารเช่ือมโยง

ถึงปญหาและสาเหตุหรือไม วัตถุประสงคสอดคลองกับกิจกรรมหรือไม การบริหารจัดการโครงการเปนอยางไร  

พรอมขอเสนอแนะเพิ่มเติมรายโครงการ จากนั้นฝายปฏิบัติการจึงนัดประชุมพิจารณาโครงการ โดยเชิญทีม

ที่ปรึกษามารวมเสนอขอคิดเห็นเพื่อใหเกิดมุมมองหลากหลายมิติ ซึ่งทุกโครงการจะผานการพิจารณาทั้งหมด 

เพียงแตมเีง่ือนไขบางอยางทีต่องพฒันาเพ่ิมเติม โดยทมีพ่ีเลีย้งจากสงขลาฟอรัม่จะชวยพฒันาใหโครงการของ

นองมีความชัดเจนมากขึ้นตามเงื่อนไขที่ทีมที่ปรึกษาระบุไว”

3  พัฒนาโครงการ เพ่ือ “โจทย์” การทํางานท่ีชัดเจน

หลังจากท่ีปรึกษาใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ก็ถึงเวลาท่ีทีมพี่เลี้ยง

สงขลาฟอรั่มตองลงพื้นที่พัฒนาโจทยรวมกับนองๆ เพื่อใหโครงการชัดเจนยิ่งขึ้น

กอนชวนนองพัฒนาโครงการ มีนีบอกวา สิ่งที่ทีมใหความสําคัญมากที่สุดคือคําวา “พลเมือง” เพราะ

โจทยใหญของโครงการน้ีคือ “พลังพลเมือง” ฉะน้ันเร่ิมแรกเราจะชวนนองๆ คิดกอนวา “พลเมือง” ในความคิด

ของนองเปนอยางไร พรอมกับเปดเพลง “สงขลาสองแสง” เพื่อ “ปลุกพลัง” ใหนองๆ รูสึกฮึกเหิมกับการ

ทํางาน หลังจากน้ันใหเขาไดแลกเปล่ียนวาเขาเห็นโจทยอะไรในพ้ืนท่ี จะทําอะไร ทําไมถึงทํา ซ่ึงเม่ือถึงข้ันตอนน้ี

บทบาทของพี่เลี้ยงสําคัญที่สุด เพราะตองทําหนาที่คอยตั้งคําถามเพื่อ “กระตุน” ใหนองคิดใหรอบและคิดให

สดุทางวา จากโจทยทีเ่ขาเหน็ “เปาหมาย” โครงการของพวกเขาคอือะไร แลวเขามวีธิกีารอะไรทีจ่ะทาํใหบรรลุ

เปาหมายน้ัน
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“พี่เลี้ยงตองตั้งคําถามและคอยเช่ือมโยงถักทอความคิดของเขา ทําให

นองชัดเร่ืองโจทยโครงการมากย่ิงขึน้ และชวยแลกเปล่ียนความคิดกับนองๆ  

เพราะบางคนอยากทํา แตไมมีไอเดีย ไมรูวาจะทําอยางไร มีหลายโครงการ

ทีน่องสงมาทัง้ๆ ทีย่งัไมรูวาจะทาํอะไร เราตองมาชวนคิดชวนคยุ จบัหลกัให

นองชดัข้ึนตามขัน้ตอน 1 2 3  โดยพีเ่ลีย้งจะรวมคดิกับนองเลย  เพ่ือใหโจทย

การทําโครงการสมบูรณยิ่งขึ้น แตถาระหวางนี้หากนองมีไอเดียเพิ่มเติมก็

สามารถเพ่ิมไดในชวงเขาคายพัฒนาขอเสนอโครงการ”

มีินีบอกตอวา การทํางานแบบน้ีทีมพี่เลี้ยงตองเก็บรายละเอียดและลงลึก

ทุกโครงการ ทําใหบางคร้ังอาจไดจํานวนโครงการไมครบตามเปาหมาย ซึ่งทีมก็

แกไขดวยการเฟนหาคนท่ีสนใจอยากทําโครงการจริงๆ ดวยการลงพ้ืนท่ีพูดคุย

พรอมกับชวนพัฒนาโครงการในพ้ืนที่เลย เพื่อไมใหเสียเวลา แตมีขอแมวาตอง

เปนการชวนคิดชวนคุยภายใตไอเดียที่เขามีอยู และเปนสิ่งที่เขาอยากทํา 

อยากเรียนรู ทมีพีเ่ลีย้งทําหนาท่ีแคชวนคิด ชวนเขียนใหเสรจ็เทาน้ัน เพ่ือให

ไมเสียเวลามากเกินไป

 

“พี่เล้ียงต้อง
ตั้งคําถามและคอย
เช่ือมโยงถักทอ
ความคิดของเขา
ทําให้น้องชัดเรื่อง
โจทย์โครงการ
มากยิ่งขึ้น และ
ช่วยแลกเปลี่ยน
ความคิดกับน้อง ๆ”

และแลวก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนั่นคือการเขาคาย Workshop พัฒนา

ขอเสนอโครงการ...

คายน้ีใหความสําคัญกับการเติมเต็ม “หัวใจ” ของนองๆ ในเร่ือง “สํานึก

ความเปนพลเมือง” โดยปาหนูจะนํากรณีตัวอยางวิธีการสรางพลังพลเมืองจาก

ตางประเทศ อาท ิอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปร เพื่อใหนองๆ เห็น

ภาพการมี “สํานึกความเปนพลเมือง” ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือบางคร้ังอาจมีการจัด

วงเสวนาพูดคุยถึงสถานการณปญหาของประเทศในชวงน้ัน ซึ่งในปที่ผานมาก็มี

การนําเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยไวดวย

ปาหนูบอกตอวา โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาเปนโครงการที่มี 

“กระบวนการ” สรางพลังพลเมืองเยาวชน จะเห็นไดวาเยาวชนที่ทําโครงการใน

ปแรกเกิดจิตสํานึกรักชุมชนบานเกิด มองเห็นปญหาของชุมชน และปรารถนาจะ

รวมกนัแกไข มกีารสรางแกนนาํรวมทํางาน และเตมิทกัษะชวีติในตวัแกนนาํจากการ

ลงมือทําโครงการ มีการพัฒนาโครงการและปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว มีการ

ทบทวนและถอดบทเรียนตัวเอง แตที่ยังไมเขมขนมากนักคือเรื่องของประเด็นรวม

และการทํางานสรางเครือขาย

4  Workshop พัฒนาข้อเสนอโครงการ
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สําหรับในปท่ี 2 น้ี โครงการจะเนนความเปน “พลเมือง” ท่ีมีคุณสมบัติสําคัญ 4 ประการ กลาวคือ 

1.พลเมืองตองมีจิตสํานึกของความเปนพลเมือง หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และคุณงาม

ความดี การมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอชุมชน และสาธารณะ 2.พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

ตองรูจัก เขาใจ ตระหนัก และหวงแหนในสิทธิของตนเอง รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง เคารพในสิทธิ

ของผูอื่น 3.ตระหนักและใหความสําคัญกับกระบวนการของการมีสวนรวมของผูอื่น โดยกระบวนการน้ี

สิ่งสําคัญคือพลเมืองจะตองใหความสําคัญกับการเคารพและรับฟงความคิด หรือความเห็นท่ีแตกตาง

หลากหลายอยางมีเหตุผลที่เหมาะสม และ 4.พลเมืองในสังคมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยมีหลักการสําคัญคือ หลักนิติรัฐ อันหมายถึงการปกครองโดยกฎหมาย ดังนั้น พลเมืองจึงตองมี

คุณสมบัติของการเคารพในกฎหมาย โดยตองยึดมั่นในความยุติธรรมและความเปนธรรม ซึ่งทั้ง 4 ขอนี้

คือ “คุณสมบัติพื้นฐาน” ที่พลังพลเมืองเยาวชนสงขลาตองทําใหเกิดขึ้นใหได

4.1  “หลักคิด” ก่อนทําเพื่อการบริหารจัดการโครงการ
เมื่อปูพื้นเร่ือง “สํานึกความเปนพลเมือง” แลวก็มาถึงขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอโครงการ

อีกครั้ง...

ครั้งนี้ไดพี่โจ - กิตติรัตน ปลื้มจิตร และพี่แจง - อุบลวรรณ เสือเดช เจาหนาที่โครงการของมูลนิธิ

สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มาใหแนวคิดเรื่อง “หลักคิด 5 ขอ” ที่มีการนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการคิดกอนทําโครงการ เพ่ือใหนองๆ คิดใหรอบดาน กอนนํามา

ใชบริหารจัดการโครงการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

พี่โจเลาวา การเปน “พลเมือง” ตองเร่ิมจากการ “คิด” ทําอะไรเพ่ือบานเกิด และเพื่อสวนรวม ผานการ

ตั้งวงคุยของสมาชิกในกลุม ถือเปนการลากเสนความคิดระหวางตัวเราและเพ่ือนใหเดินไปในทิศทาง

เดยีวกนั ซึง่การจะไปสูจดุหมายปลายทางไดนัน้นองๆ ตองม ี“หลกัคดิ 5 ขอ” ซึง่กค็อืหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงน่ันเอง

เริม่จากหลกัเหตผุลทีใ่หนองๆ คดิวาเขามเีหตมุผีลในการทําโครงการน้ีอยางไร ดวยการใหนองลองถาม

ยอนกลับมาท่ีตัวเองวา ทําไมนองตองทําโครงการน้ี เห็นปญหาอะไร มีแรงบันดาลใจอะไร และโครงการท่ี

นองทําใหอะไรกับสวนรวมบาง หลังจากนั้นจึงไปสูหลักความพอประมาณ คือ การทําโครงการของนองๆ มี

ความพอประมาณแกศักยภาพของตนเองในดานไหนอยางไร เชน  นองมีความสามารถ มีประสบการณไหม 

มีกําลังคนพอเพียงกับการทํางานหรือไม มีงบประมาณพอหรือไม โครงการท่ีทําคาดวาจะสําเร็จในชวงเวลาที่

กําหนดไวหรือไม

  เม่ือตกผลึกแลวกม็าสูหลกัภูมคิุมกนั ซึง่หมายถึงกอนท่ีจะทําโครงการน้ันๆ นองมีภมูคิุมกนัความเส่ียง

ที่จะเกิดขึ้นหรือไม ใหพิจารณาถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใหนองๆ คาดการณถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวาง

ทําโครงการวามีอะไรบาง ทั้งปญหาของตนเองและปญหาจากงาน และนองมีวิธีวางแผนที่จะจัดการกับปญหา

นั้นอยางไร จากนั้นตามดวยหลักความรู คือ คิดถึงความรูที่นองควรจะมีในการทําโครงการ ซึ่งคือความรู

ความเขาใจถึงปญหาและเหตุแหงปญหาของชุมชนท่ีเราจะเขาไปทําอยางลึกซึ้งหรือไม มีความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการท่ีจะแกปญหาหรือไม ถาไมรูก็ตองหาความรูเพิ่ม ซึ่งในบางคร้ังอาจตองดึงผูรูเขามาชวย และ

หลักที่ 5 คือ หลักคุณธรรม  ถือเปน “หัวใจ” สําคัญ เพราะการเปนพลเมืองที่ดีตองมี “คุณธรรม” โดยเฉพาะ

ในเรื่องการทํางานรวมกันและเรื่องคอรรัปชัน คุณธรรมจึงหมายรวมถึงขอตกลงรวมในการทํางาน หรือทํา
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โครงการรวมกันใหสําเร็จ โดยเนนไปที่ความอดทน ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา การเคารพผูอื่น และ

ที่สําคัญคือความซื่อสัตย โปรงใสตอการทํางาน

หลังจากใหความรูเรื่อง “หลักคิด 5 ขอ” แลว ก็ถึงเวลาท่ีนองๆ โครงการพลังเยาวชนพลเมืองสงขลา

จะไดลงมือวิเคราะหโครงการ ดวยการนํา “หลักคิด 5 ขอ” ที่เพิ่งไดรับความรูมาหมาดๆ มาถอดความรูใน

โครงการของตนเอง คิดใหรอบดานเพื่อทบทวนวาโครงการที่นองๆ คิดไวนั้นมีปญหาอุปสรรคตรงไหนอยางไร 

และจะเดินไปสูเปาหมายไดหรือไม จากนั้นใหนองแตละกลุมนําเสนอ โดยมีพี่โจ พี่แจง ทีมพี่เลี้ยงจากสงขลา

ฟอรั่ม และเพื่อนๆ ชวยเติมเต็ม เพื่อใหแผนการดําเนินงานครบถวนทุกประเด็น

4.2  นําเสนอ “หัวใจโครงการ” 
การนําเสนอ “หัวใจโครงการ” เปนอีกหน่ึงกระบวนการสําคัญที่สงขลาฟอร่ัมใหความสําคัญ เพราะ

เปนการฝก “ทักษะการสื่อสาร” ใหกับนองๆ แตกวาจะคิดรูปแบบวิธีการนําเสนอเชนน้ีได ทีมสงขลาฟอร่ัม

ก็ตองลองผิดลองถูกเหมือนกัน  

“ปแรกเราใหนองนําเสนอเต็มที่ พบวาขอมูลไมลึกสักอยาง สะเปะสะปะไปหมด จึงนําบทเรียน

จากปที่แลวมาปรับปรุงใหนําเสนอเฉพาะ “หัวใจ” โครงการเทานั้น  ทําใหงานกระชับขึ้น ชัดขึ้น และ

ท่ีสําคัญคือทําใหเพ่ือนๆ เขาใจโครงการท่ีนองกําลังจะทํา และชวยใหคําแนะนําเพ่ิมข้ึนดวย” มีนีบอกเลา

บทเรียนการทํางาน

มีนีเลาตอวา กวานองๆ จะนําเสนอไดอยางน้ีทีมพี่เลี้ยงก็ตองทํางานหนักเหมือนกัน เริ่มตั้งแตจัดวาง

พี่เลี้ยงดูแลโครงการตั้งแตตนจนจบ สําหรับสงขลาฟอรั่มเองพี่เลี้ยง 1 คนดูแล 5 โครงการ เริ่มตั้งแต

ประชาสัมพันธโครงการ พิจารณากล่ันกรองโครงการ จนถึงเวลา Workshop พัฒนาขอเสนอโครงการท่ีพี่เลี้ยง

ตองลงกลุม ชวนคิด ชวนคุย เพื่อ “ตอกย้ําซ้ําทวน” ความคิดและกระบวนการทํางานของนองๆ ใหแหลมคม

ยิ่งข้ึน พรอมกับใหนองดึง “หัวใจ” โครงการออกมาเปนภาพเลาเร่ืองผานกระดาษฟลิปชารต 3 - 4 แผน 
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ที่บอกเลาถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค และเปาหมายการทําโครงการ 

ซึ่งการคิดออกแบบเปนภาพน้ีจะชวยใหนองๆ ฝกทักษะการสรุป

ความคิดรวบยอด (Concept) ของส่ิงที่จะทํามานําเสนอไดตรงจุด

และเพือ่เปนการเตรยีมความพรอมใหนองแตละทมี งานนีภ้าระหนกั

จึงตกอยูกับทีมพี่เลี้ยงอีกครั้ง เพราะตองเตรียมการนําเสนอใหนอง โดยมี

โจทยวา ใหเอาหัวใจหลักของโครงการออกมานําเสนอ เชน ทําไมถึงทํา

โครงการนี ้ ชมุชนมปีญหาอะไร  คดิทาํกจิกรรมอะไร แลวนองคาดหวงัอะไร

จากโครงการนี้  

“ชวงน้ีพี่เล้ียงตองอดหลับอดนอนกันเพื่อซักซอมใหนองๆ นําเสนอ

สือ่สารความคิดของตนเองออกมาได นองโครงการไหนเกงกผ็านไปไดงายๆ 

หากยังไมคอยเกง ไมกลาพูด พีเ่ลีย้งก็ตองชวยวางโครงเร่ืองการนําเสนอให 

หรือบางโครงการท่ีนองเล็กมากๆ อาจตองชวยเขยีนสครปิตให แตทกุอยาง

ตองมาจากนองท้ังส้ิน พี่เลี้ยงทําหนาที่แค “ตบ” ใหเขาที่เขาทางเทานั้น 

บางกลุมกวาจะไดนอนก็ตี 3 ตี 4 ทีเดียว”  

สวนที่วาเราใชอะไรเปน “เกณฑ” วาการนําเสนอของนองผานแลว 

มีนีบอกวา ดูตอนที่นองนําเสนอวาพี่เล้ียงเขาใจในสิ่งที่นองทําแลวหรือยัง  

เวลานองเลาแลวพี่เลี้ยงเห็นภาพชัดเจนไหม สวนทีมไหนจะนําเสนอเกง

ไมเกงขึ้นอยูกับศักยภาพของแตละคน ซึ่งการใหนองแตละกลุมไดซอม

นําเสนอโครงการนั้นจะยิ่งทําใหนองเกิดความชัดเจนในสิ่งที่เขาจะทํา

มากยิง่ขึน้ แตทีส่าํคญัคอืการซอมนาํเสนอทาํใหพีเ่ลีย้งเหน็วานองแตละ

กลุมมีจุดออนจุดแข็งตรงไหน พี่เล้ียงตองชวยเติมตรงไหนอยางไร 

เพื่อใหการทํางานของนองๆ เขมขนยิ่งขึ้น

  

4.3  ให้ที่ปรึกษาช่วย “เติมเต็ม” โจทย์โครงการ 
อยางไรก็ตามแมวานองๆ ทกุคนจะซอมการนําเสนอมาเปนอยางดี...

แตเมื่อถึงเวลาจริง สิ่งที่เตรียมไวก็เลือนหายไปหมด เมื่อตองเผชิญหนากับ

ที่ปรึกษาชั้นครู ซึ่งแตละทานลวนผานประสบการณการทํางานลักษณะนี้

มายาวนาน 

“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องแต่ละทีม งานนี้ภาระหนักจึงตกอยู่
กับทีมพี่เลี้ยงอีกครั้ง เพราะต้องเตรียมการนําเสนอให้น้อง  โดยมีโจทย์ว่า
ให้เอาหัวใจหลักของโครงการออกมานําเสนอ”
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การนาํเสนอ “หวัใจโครงการ” ตอคณะกรรมการ เราจะใหนองมอง “ศกัยภาพ” 

ของตนเองเปนหลัก ซึ่งบางโครงการหลังจากไดฟงปาหนูบาง พี่โจพี่แจงบาง รวมถึง

ไดรับคําช้ีแนะจากทีมพี่เลี้ยงของสงขลาฟอรั่มก็จะมีการปรับกรอบงานเพิ่ม แตบางทีม

ก็ไมมีการปรับเปลี่ยน เพราะเราใหนองประเมินตนเองวาเขาทําไดมากนอยแคไหน 

เรามองวาสิง่ทีม่าชวยเตมิเตม็ใหนองมองเหน็ศักยภาพของตนเองไดนัน้ขัน้ตอนสาํคญั

อยูที่การนํา “หลักคิด 5 ขอ” ที่พี่โจพี่แจงใสเขาไปใหนั่นเอง 

พอนาํเสนอตอคณะกรรมการเสรจ็แลว ทมีพีเ่ล้ียงจะเขามามบีทบาทอกีครัง้

ดวยการนําคอมเมนตที่ไดรับจากคณะกรรมการในประเด็นตางๆ มาชวนนองคิด

ตอวา นองคดิอยางไร จะเพิม่เตมิประเดน็ไหน และจะปรบัเพิม่ตามทีก่รรมการให

ขอเสนอแนะหรือไม โดยใหนองดูศักยภาพของตนเองวาทําไหวหรือไม ไมใชทํา

ทุกอยางที่กรรมการบอก โดยที่ศักยภาพของเขายังไปไมถึง สุดทายงานก็ไมเดิน 

จุดนี้สําคัญมาก พี่เลี้ยงตอง “ตั้งคําถาม” ใหนองไดมองตัวเองดวย เชน หากนอง

ไมมีความรูเรื่องนี้ แตนองสนใจอยากทําจริงๆ พี่เลี้ยงก็ตองแนะนําวิธีคนควา

หาความรูหรือแนะนําผูรูใหนองๆ ดวยเชนกัน

“กระบวนการทํางานเรื่อง Active citizen ที่สงขลาฟอรั่มทําตั้งแตแรกจนมาถึง 

Workshop นั้น เราจะใหความสําคัญกับ “คําถาม” มากที่สุด ดวยคําถามที่เราถาม 

บางทีเราพูดลอยๆ ไป นองก็จะมีคําตอบและคําอธิบายใหซึ่งเรามองวาหากมีการ

ตัง้คาํถามทีด่จีะทาํใหนองยิง่ชดัขึน้ ทัง้นีค้าํถามทีท่มีใชเสมอเวลาลงพืน้ทีค่อื นองอยาก

ทําอะไรในชุมชน ทําไมถึงทํา สภาพปญหาในชุมชนเปนอยางไร เกิดจากสาเหตุอะไร  

แลวทาํไมตองทาํ ถาเขาไมทาํโครงการนีจ้ะเกดิอะไรขึน้ แลวเขาจะแกปญหาดวยวธิไีหน

อยางไร ดวยคําถามตอเนื่องเชนนี้จึงนําไปสูไอเดียที่นองจะทํา 1 2 3 4 จากนั้นก็ถาม

ตอวาแลวนองคาดหวังวาอะไรจะเกิดขึ้นในชุมชนของเขาหลังจบโครงการนี้ แลวเขา

จะทําไดจริงหรือ มีความรูพอที่จะทําหรือยัง จะชวนใครมาชวยทําไหม งบประมาณ

เพียงพอหรือไม เพื่อใหเขามองประเด็นปญหาแบบเชื่อมโยงกับตัวเองดวย”  

มนีเีลาตอวา ในฐานะพ่ีเลีย้งรูสกึภูมใิจท่ีเปนสวนหน่ึงใหนองสามารถนําเสนอได 

เราเห็นภาพมาตั้งแตตน เห็นความตั้งใจของนองๆ ทุกคนเต็มท่ีกับการทําโครงการ  

ไมมีใครทําแคผานๆ เทานั้น แตทุกคนตั้งใจทํากันมาก เราเห็นนองมาตั้งแตเริ่มพัฒนา

โครงการครั้งแรก นองไมคอยพูด ไมคอยคุย เราก็ตองคอยตั้งคําถาม คอยชวนคิด 

ชวนคุย แตพอมาถึงวันนี้เห็นไดชัดเลยวานองๆ แตละคนมีการพัฒนาขึ้นมาก 

จากเดิมท่ีพดูไมรูเรือ่ง ไมมัน่ใจ ไมกลา กเ็ริม่กลานาํเสนอ  แตทีเ่ราภมูใิจมากท่ีสดุ

คือนองเขาใจงานที่ตัวเองจะทํามากขึ้น บางคนก็เตรียมขอมูลมาดีมากจนเรา

นึกไมถึงเลยทีเดียว

“การดูแลรับผิดชอบโครงการถาจะใหดีคิดวาพี่เลี้ยง 1 คน ดูแล 2 โครงการ

จะทําใหไดงานท่ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เพราะจะทําใหพีเ่ล้ียงมีเวลาและเนียนไปกับ

งานได...” มีนีบอกถึงความเขมขนของการทําหนาที่พี่เลี้ยง
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5  น้องเดินหน้าทํางาน...พ่ีเล้ียงติดตามหนุนเสริม

กวา 2 เดือนกับการพัฒนาโจทยขอเสนอโครงการอยางเขมขนก็ถึงเวลาของการลงมือปฏิบัติจริง...

ทีมพี่เล้ียงยังตองทํางานอยางจริงจังเพื่อฟูมฟกโครงการที่พวกเขา “ปน” มากับมือ ใหเดินหนาตอไป

ในระยะ 5 - 6 เดือนหลังจากนี้

“ตองใช “เทคนิค” เหมือนกัน” มีนีบอกรายละเอียดการติดตามความคืบหนาโครงการ 

“2 สัปดาหแรกหลังจบคาย Workshop พี่เลี้ยงตองติดตามความคืบหนาจากนองๆ ทันทีวานองทําอะไร

ไปถึงไหนอยางไร เพราะเราไมอยากใหเขารูสึกวาเขาถูกทอดท้ิง เราตองใสใจกับนองใหมาก และเพื่อไมใหนอง

รูสึกวาเราตามงานเขามากเกินไป พี่เลี้ยงเลยตองใชเรื่อง “งบประมาณ” มาเปนตัวกระตุน ดวยการถามนองๆ 

วา “นองจะเบิกเงินเมื่อไร” เราจะไมถามนองวา จะทํากิจกรรมเม่ือไร  ไมเชนน้ันจะเหมือนเปนการกดดันเขา  

เหมือนวาเราตามงานเขาเกินไป เราจะใชคําถามประมาณวา “คิดถึงนะ อยากไปเจอนองจังเลย” เปนตน”

1 เดือนผานไป...ทีมพี่เลี้ยงจึงเริ่มลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนองๆ รายโครงการ บางโครงการอาจเปนการนํา

งบประมาณกอนแรกไปให ชวนนองคุยวาทาํโครงการอะไรไปแลวบาง ทาํไปถงึไหนแลว ถายงัไมเริม่เปนเพราะ

อะไร

“เหตุผลที่เราใชงบประมาณเปนตัวกระตุน เพราะคิดวานองก็คงเหมือนเราที่ไมอยากใหใครมาตามงาน

มากเกนิไป ไมเชนนัน้นองจะกดดนั และไมพอใจ เพราะเราไมใชเจานายเขา เราเปนแคสวนหนึง่ในชวีติเขา ไมใช

ทั้งหมด นองแตละคนยังตองเรียนหนังสือดวย” 
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มีนีเลาตอวา พอถึงเดือนท่ี 2 ก็เริ่มตามงานจริงจังแลววา นองทํากิจกรรมอะไร

ไปบางแลว กิจกรรมนี้จะเริ่มเมื่อไร มีปญหาอะไรหรือไม หากโครงการไหนไปไมถูก 

ติดขัดเร่ืองใดก็นัดมาพูดคุยท่ีสํานักงานบาง หรือบางโครงการอยูไกลพี่เล้ียงก็ตอง

ลงพืน้ทีไ่ปหานองๆ คลีแ่ผนงานใหนองดู ชวนนองคดิวานองจะเริม่วนัไหน เอาปฏทินิ

นองมาดูเลยวาวางวันไหน บางกลุมท่ีน่ิงๆ ก็จะชวนนองคุยวาถานองไมเร่ิมทํา งานก็จะ

ไมไดเร่ิมเสียที คลี่แผนการทํางานใหเขาดูเลยวาเขามีเวลาทํางานเทาไร และคายที่ 2 

จะมีขึ้นเมื่อไร ถาเขายังไมเริ่มงานตอนนี้ เมื่อถึงเวลาเขาคายครั้งที่ 2 เขาก็จะมีอะไร

ไปเลาใหเพื่อนฟง

“การ “กระตุก” ด้วยคําถามเช่นนี้ จะทําให้เขาเริ่มทบทวนแล้วว่ากิจกรรม
ที่เขาทํามันเข้มข้นพอหรือยัง และที่สําคัญคือมันจะช่วยส่องน้องด้วยว่าต่อไป
เขาจะต้องทําอะไร แล้วตัวเขาต้องมีคําถามกลับไปว่า เขาทํากันเต็มที่หรือยัง”

เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อ “ทบทวน”
มนีเีลาตอวา ระหวางติดตามนอง พีเ่ลีย้งตองต้ัง “คาํถามเพ่ือใหนองเกิด

การทบทวนตัวเอง” เปนอีกเรื่องหน่ึงที่ทีมใหความสําคัญ เพราะหลังจากทํา

โครงการผานไปไดระยะหนึง่ นองบางคนอาจรูสกึอยากทาํตอหรอืไมอยากทาํตอ

ก็ได หรือนองบางคนกําลังฉีกแนวไปแลวก็มี พ่ีเล้ียงจึงตองพานองกลับมาทบทวน

งานเขา ดวยการใหเขาดู “ธง” หรือ “เปาหมาย” จริงๆ ของงานวา ตอนน้ีเขาทํา

ไปถึงไหนแลว ดวยการใหเขาเลาข้ันตอนการทํางานใหฟง หากฟงแลวพ่ีเล้ียงเห็นวา

นองเร่ิมไปผิดที่ผิดทาง ก็ตอง “กระตุก” ใหนองคิดวา “สิ่งที่นองทําไปนั้นมัน

เกี่ยวกับงานของเขาตรงไหน” ถาไมเกี่ยวของกันแลวเราจะทําอยางไร จะตอบ

เปาหมายไดจริงหรอืไม การ “กระตกุ” ดวยคาํถามเชนนี ้จะทาํใหเขาเริม่ทบทวน

แลววากจิกรรมท่ีเขาทาํมนัเขมขนพอหรอืยงั  และทีส่าํคญัคอืมนัจะชวยสองนอง

ดวยวาตอไปเขาจะตองทําอะไร แลวตัวเขาตองมีคําถามกลับไปวา เขาทํากัน

เตม็ท่ีหรือยงั หรือวาทาํไปเลนๆ โดยไมไดศกึษาขอมูล  ชวงนีก้จ็ะเปนบรรยากาศ

ใหนองไดทบทวนงานตัวเองไปดวยในตัว 

ตัวอยางเชน โครงการสานสายใยเพ่ือนชวยเพื่อน ที่มีการชวยเพื่อนใน

ศูนยฝกเยาวชนดวยการจักสาน ทุกครั้งที่นองทํากิจกรรมเราก็จะไปดูดวย ทําให

เห็นบรรยากาศการทํางานของนอง 5 คน ซึ่งอาจจะมี 3 คนที่ดับไป แตมี 2 คน

ที่โดดเดนขึ้นมา พี่เลี้ยงก็ตองชวนคุยแลววาเกิดอะไรขึ้น ทําไมเพื่อนๆ อีก 3 คน

จึงดูไมกระตือรอืรนเทาที่ควร เปนเพราะเขาไมมีหนาที่ชัดเจนหรือมีเหตุผลอะไร 

เราก็ใหทุกคนในกลุมไปทบทวนตัวเอง บางคนบอกวาเปนเพราะเขาไมคอยกลา 

เราก็จะถามตอวาแลวเขาจะทําอยางไร โดยเช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีเราเคยบอกนองวา 

เขาตองประเมินสถานการณและสภาวะจิตใจของตนเองและทีมอยูตลอดเวลา  
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6  เรียนรู้ “ชุมชน” ค้นหา “คุณค่า” ความเป็นพลเมือง

หลังจากนองๆ ทําโครงการไปไดครึ่งทาง ทีมพี่เลี้ยงตองประเมินวาโครงการที่พี่เลี้ยงแตละคน

รับผิดชอบคืบหนาไปถึงไหนอยางไร เพราะแผนการทํางานของแตละโครงการไมเหมือนกัน นองบางคน

อาจติดเรียนหนังสือ บางคนติดทํากิจกรรมโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงทุกคนจึงตอง “ประเมิน” 

รวมกันวาหากจะมีการจัดคายคร้ังที่ 2 เพื่อพัฒนาโครงการ ที่มีเปาหมายคือการดึง “คุณคา” โครงการ 

และ “คุณคา” ของตัวนองๆ ออกมาไดหรือยัง นอกจากนี้คายจะเนนการพัฒนาจิตสํานึกจากฐานการ

ทาํงานงานของนองๆ และเรียนรูตวัอยางความเปนชมุชนเขมแข็ง ชมุชนคลองแดน อาํเภอระโนด จงัหวัด

สงขลา จึงถูกเลือกใหเปน “พื้นที่การเรียนรู” หรือที่เรียกวา “Social lab” ดวยเหตุผลที่วา “คลองแดน” 

เคยเปนชุมชนที่เคยลมสลายไปแลวในยุคสมัยหนึ่ง แตดวย “กระบวนการภาคประชาชน” หรือ “พลัง

พลเมือง” ของคนในชุมชนทําใหชุมชนแหงนี้คอยๆ ฟนความเขมแข็งกลับคืนมาอีกครั้ง 

การกลบัมาเขมแขง็ดวยความรวมมอืรวมใจของคนในชมุชน บวกกบัประสบการณการทาํงาน 

และ “ความรู” ดานการสรางความเขมแขง็ การปลกุสาํนกึรกับานเกดิของชมุชนคลองแดนจงึกลาย

เปน “จุดแข็ง” และ “จุดขาย” สําหรับใชเปน “หองเรียน” ของพลเมืองเยาวชนสงขลา 

แตถงึกระน้ันกต็าม...กระบวนการถายทอด อาจเปนส่ิงทีช่มุชนไมสนัทดั ทมีสงขลาฟอรัม่ตองลงไป

วางแผนรวมกับชุมชน

“ที่นี่มีภูมิปญญาอยูเยอะมาก เราตองไป “ออกแบบกระบวนการ” รวมกับชาวบานดวยวาจะให

นองๆ เรยีนรูอะไรจากชุมชนแหงน้ี ดวยเหตุนีพ้ีเ่ลีย้งจึงตองเตรียมความรูความเขาใจพ้ืนท่ีใหด ีแตทีส่าํคญั
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คือ “ประเด็น” ตางๆ ที่นองเรียนรูตอง “เชื่อมโยง” กับความเปน “พลเมือง” ของชุมชนดวย เชน 

ผูนาํชุมชนเปนอยางไร กลุมในชุมชนมีกลุมอะไรบาง แตละกลุมโดดเดนอยางไร มคีวามเปนมาอยางไร 

โดยแตละประเด็นพีเ่ลีย้งตองใหนองไดคดิคาํถามดวยวา ถาเขาจะไปเรยีนรูเขาตองถามแบบไหน และ

ตองใหเขาไดเชื่อมโยงการเรียนรูกับความเปนพลเมืองผานการนําเสนอส่ิงท่ีเขาไดเรียนรูจากชุมชน

คลองแดน” ปาหนูบอกเลาขั้นตอนการทํางานในพื้นท่ี

กระบวนการนีจ้ะใชวธิแีบงกลุมการเรยีนรูทีพ่ีเ่ลีย้งตองอยูประจาํกลุมกบันองตลอดเวลา 

เริ่มตั้งแตใหนองๆ ลงไปเรียนรูในชุมชน ในบางคร้ังพี่เล้ียงตองชวยต้ังคําถามใหเขาเกิดการ

คิดตอ หรือคิดเชื่อมโยง หลังจากเรียนรูชุมชน สัมผัสหัวใจของชุมชน และกระบวนการพัฒนา

กวาจะสรางชุมชนเขมแข็งได เสร็จแลวจึงกลับมาพัฒนากระบวนการทําโครงการของเขา โดย

เริม่จากใหนองถอดเปาหมายโครงการของเขาวาคอือะไร เพราะบางคร้ังนองทาํโครงการไปโดย

อาจลืมไปแลววาเปาหมายท่ีแทจริงคืออะไร ซึ่งวิธีนี้จะชวยใหเขาไดทบทวนงานเขาไดมากขึ้น 

ใหเขาไดรูวาเขามีการบรหิารงาน หรอืมกีารทาํงานภายในกลุมเปนอยางไร งานของเขามีคณุคา

กับตัวเองหรือกับคนอื่นอยางไร ซึ่งกระบวนการเชนนี้ทําใหบางกลุมมองขามตัวเอง มองขาม

ชุมชนไปถึงบานเมืองแลว

“2 ปที่เราใชชุมชนคลองแดนเปน Social lab นอกจากจะทําใหเยาวชนไดเรียนรูแลว คนใน

ชุมชนคลองแดนก็ไดเรียนรูไปพรอมกัน เพราะหลายคําถามของเยาวชนก็กระตุกใหคนในชุมชนได

คิดตามเหมือนกันวาเขาจะสานตอความเขมแข็งของชุมชนไปสูรุนลูกรุนหลานของเขาไดอยางไร”

มีนีบอกตอวา คายนี้เราใหนองนําผลการทําโครงการของตนเองมาพูดคุยกัน  ตั้งแต “คุณคา” 

ของโครงการคืออะไร เปาหมายเขาเปนอยางไร  ความเปนพลเมืองในตัวเขาเกิดขึ้นไหม  เนนใหนอง

รูสึกถึง “คุณคา” ของตัวเอง เพราะบางครั้งเวลานองๆ ไปทํากิจกรรมเขาจะไมสามารถ “เชื่อมโยง” 

ไดวางานท่ีเขาทํามันย่ิงใหญเพยีงไร  และสามารถสรางการเปล่ียนแปลง สรางพลังใหชมุชนไดอยางไร   

ผาน “กระบวนกลุม” ท่ีทีมพ่ีเล้ียงจะชวนคิดชวนคุย เชน “นองทําแบบน้ีแลวเห็นไหมวาผลท่ีเกิดข้ึน

คืออะไร แลวนองลองคิดดูวา...ถาชุมชนอื่นทําแบบเรามันจะเกิดอะไรขึ้น” เขาก็จะมองเห็นวา 

แมสิ่งที่เขาทําจะดูงายๆ ดูเล็กๆ แตมันมีคุณคามาก เมื่อนองเริ่มเห็น “คุณคา” ของส่ิงที่เขาทําแลว 

พีเ่ลีย้งกจ็ะชวนนองมองตอถงึ “คณุคางาน” ของเขาทีไ่ปสรางผลลพัธทีม่ากกวาการทาํโครงการ เชน 

ความสัมพันธของเด็กกับชุมชน เปนตน  

มีนีบอกตอวา Workshop  ครั้งนี้เราเห็นพัฒนาการของนองชัดเจนมาก ที่เห็นไดชัดที่สุด

คอืเร่ืองคําถามท่ีเราไมตองต้ังคาํถามนองมากๆ เหมือนชวงแรกๆ แคเราใหโจทย  นองก็สามารถ

คิดตอไดแลว สามารถ “คิดเช่ือมโยง” ไดมากข้ึนวา ทําแบบน้ีจะเกิดอะไร ยิ่งประเด็นเร่ือง 

“การส่ือสาร” ย่ิงชัด เห็นไดวานองแตละคนสามารถบอกเลาการทําโครงการของเขาไดชัดเจนข้ึน 

พูดเปน คิดเร็ว กลาแสดงออก ท่ีสําคัญคือเขาสามารถเช่ือมโยงความเปนพลเมืองได คิดถึง

สวนรวมมากข้ึน เห็นความภูมิใจในตัวเอง เห็นการเปล่ียนแปลงของตนเอง ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเราสังเกต

ไดจากการเลาของเขาท่ีทําใหเราเห็นภาพสิ่งที่เขาไดเรียนรูจากการทําโครงการไดชัดเจนมาก
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7  Learning Festival “เวที” แสดงศักยภาพเยาวชน

และแลวก็มาถึงชวงเวลาสําคัญ นั่นคือ “เวที” แสดงผลงานการทํางานของนองๆ พลังพลเมืองเยาวชน

สงขลา หรือที่รูจักกันในชื่อวา “Learning Festival”  ซึ่งจัดขึ้นทุกปหลังจากนองทําโครงการเสร็จ โดยในปนี้

จดัขึน้ทีช่มุชนคลองแดน อาํเภอระโนด จงัหวัดสงขลา ซึง่เปนพืน้ทีก่ารเรยีนรูทีน่องๆ ไดแลกเปล่ียนเรยีนรูเรือ่ง

การบรหิารจัดการ การนาํเสนอคุณคาจากการทาํงานของตนเอง และส่ือสารให

คนในชุมชนไดรวมเรียนรู

“งานน้ีนองๆ ทกุคนตางใชพลงัความเปนพลเมืองกันเต็มท่ี เริม่ตัง้แตการ

บริหารจัดการงานรวมกับทีมสงขลาฟอร่ัมทุกข้ันตอน โดยเฉพาะพิธีการ การแสดง 

และนิทรรศการ”

มีนีเลาตอวา งานน้ีนองๆ ทุกคนมีโอกาสนําผลงานท่ีพวกเขาลงมือลงแรง

ทํากวา 5 เดือนมาแสดงตอหนาชุมชน ใหคนในชุมชนไดเห็นศักยภาพของคน

รุนใหมท่ีใสใจชุมชน เหมือนเปนการทดสอบปฏิกิริยาของชุมชนกับเยาวชนรวมกัน 

และท่ีสําคัญคือเปนการ “เติมพลัง” ใหท้ังเด็กและคนในชุมชนมีกําลังใจทํา

ส่ิงดีๆ เพ่ือบานเกิดเมืองนอนของตนย่ิงขึน้ โดยไดรบัเกยีรตจิากผูใหญหลายทาน 

ซึ่งปที่แลวรองผูวาราชการจังหวัดสงขลาก็ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี สวน

ปน้ีไดรับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา 

นพ.ชูชัย ศุภวงศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน อาจารยชัยวัฒน ถิระพันธุ 

ประธานสถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร 

ผูจดัการมูลนธิสิยามกัมมาจล รวมถึงผูใหญในชุมชนคลองแดน และส่ือมวลชน

มารวมรับรู  

นอกจากเวทีแสดงผลงานของเยาวชนแลว “Learning Festival” คร้ังน้ี

ยังไดรับโอกาสจากสถานีโทรทัศนทีวีไทยมาจัดรายการเวทีสาธารณะในประเด็นเร่ือง “คลองแดนชุมชนผูนํา” 

ท่ีเปดโอกาสใหนองๆ เยาวชนรวมแสดงคิดเหน็ดวย ถอืเปนเวทีทีท่าํใหคนสงขลาไดเห็นการเติบโตของ “พลเมือง

รุนใหม” ที่ใสใจ เขาใจ และเอาจริงเอาจังกับปญหาของจังหวัดสงขลา 

8  ใช้ Social Network สร้างการเรียนรู้

นอกจาก “การต้ังคําถาม” ที่จะใหนองเห็นวิธีการทํางานแลว “Social Network” คือ “เครื่องมือ” 

สําคัญที่สงขลาฟอร่ัมนํามาใชเพื่อ “กระตุน” การเรียนรูระหวางกัน ผาน Facebook โครงการพลังพลเมือง

เยาวชนสงขลา ซึ่งเปน “พื้นที่” ใหนองเรียนรูความกาวหนาของโครงการท้ังของตนเองและเพ่ือนวา สิ่งท่ี

พวกเขาทําคืบหนาไปมากนอยแคไหนอยางไร และเปนพื้นท่ีใหเหลาพี่เลี้ยงไดเรียนรูดวยวานองๆ พบเจอ

เรื่องราวอะไรมาบาง และยังเปนโอกาสท่ีพี่เลี้ยงจะไดเติมเต็มความรูใหมๆ ใหกับนอง ถือเปนพ้ืนที่ที่นอง

แตละกลุมสามารถแชรผลการทําโครงการ บางโครงการท่ียังไมไดทําอะไรก็ไดหันมามองตัวเองดวยชวยกัน 
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“พีบ่างกลุมอาจรูสกึอายทีเ่ขายงัไมไดเริม่ทาํอะไรเลย ขณะท่ีนองตวัเลก็ๆ ทาํงานไปไกลมากแลว”

นอกจากนี้ Facebook ยังเปน “เครื่องมือ” สําคัญท่ีชวยพัฒนา “ทักษะดานการสื่อสาร” ใหนอง

อีกดวย เพราะนองแตละโครงการตองคิดดวยวาทําอยางไรใหคนมาอานเร่ืองของเขา ซึ่งในเร่ืองน้ีพี่เล้ียงก็มี

บทบาทสําคัญมาก ถือเปน “ชองทาง” เสริมใหพ่ีเล้ียงสามารถติดตามงานของนองไปพรอมกัน เชน ถาพ่ีเล้ียงอาน

แลวยังไมเขาใจ อาจขอใหนองอธิบายเพ่ิมเติมได สวนพี่เลี้ยงก็มีหนาที่ “กระตุก กระตุน” นองๆ รวมทั้งแชร

ความรูกลับไปใหนองดวยเชนกัน เชน นองจัดกิจกรรมอะไร ไดเรียนรูอะไร แมกระท่ังเวลาเจอขอมูลดีๆ ก็นํามา

เสนอใหนองไดเรียนรูดวย

“Facebook นอกจากจะเปนพื้นที่สรางการเรียนรูในสังคมออนไลนแลว ยังเปนพื้นท่ีที่สรางความสุขดวย

เชนกัน เพราะเปนพื้นที่ที่เราสามารถเขาไปใหกําลังใจนองไดตลอดเวลา เราคงไมสามารถลงไปพูดคุยกับนอง

ไดทุกวัน แต Facebook ทําใหเราพูดคุยกับนอง ชื่นชมนองๆ แมกระท่ังปาหนูเองถามีไอเดียใหมๆ ที่เกี่ยวของ

กับประเด็นพลเมืองปาหนูก็จะเอามาแชรในพื้นที่นี้ หรือบางครั้งอาจจะมีการตอบคําถามชิงรางวัลบาง 

เพื่อสรางกระแสในกลุม ถือวา Facebook โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลานี้มีความศักดิ์สิทธิ์อยูมาก”

หากถามวาแลวพีเ่ลีย้งจะรูไดอยางไรวางานของนองกลุมไหนดําเนินการไปถึงไหนแลว มนีบีอกวา พีเ่ล้ียง

แตละคนจะมีแผนงานของนองแตละกลุมอยูแลว เราก็ใชแผนน้ันคอยตามดูวา งานของนองแตละกลุมกาวหนา

หรือลาชาอยางไร หากกลุมไหนชาเราก็จะบอกนองวา “งานชาไปแลวนะ ขมวดกิจกรรมไดไหม ไมตองปลอย

ใหเย่ินเยอ” ซึ่งการใหนองขมวดกิจกรรมพ่ีเลี้ยงตองดูศักยภาพของนองแตละกลุมดวย เชน นองบางกลุมที่ยัง

ไมเขมแข็งพอ หรือพี่เลี้ยงประเมินแลววานองทําไดไมถึงเปาหมายที่ตั้งไวแนนอน พี่เล้ียงตองคอยๆ บอกให

นองขมวดกิจกรรมใหกระชับขึน้ เพราะหากนองดันทรุงัทําตอไปอาจส้ินเปลืองงบประมาณและเวลาโดยใชเหตุ

เราในฐานะพ่ีเลี้ยงตองเกาะติดนอง และสําคัญที่สุดคือ...ตองรูเทาทันนอง!!!
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“เทคนิค” และ “ทักษะ” ที่โค้ชต้องมี
การทาํงานของสงขลาฟอรัม่ในโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลาจะเนนไปที ่“ทกัษะชวีติ” ของเยาวชน 

และ “จติสํานกึความเปนพลเมอืง” ดงันัน้ในการติดตามหนนุเสริมเดก็ของเราทกุครัง้ทีล่งพืน้ท่ี ทมีพีเ่ล้ียงตอง

มี “ทักษะ” และ “เทคนิค” ในการสรางการเรียนรูดังนี้

1 ตองรูจักใช “พลังถอยคํา” เพื่อสรางแรงบันดาลใจ สรางพลังความเปนพลมืองใหเกิดขึ้นในใจเยาวชน 

และความศักดิ์สิทธิ์ในการลุกขึ้นมาทําสิ่งเล็ก เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับประเทศ

2 พีเ่ลีย้งตอง “รูจกัตัง้คาํถาม” ในแบบตางๆ มลีกูลอ ลกูชน เพือ่ชวนคดิในแบบหัวใจของครทูีส่อนนอย 

แตสรางการเรียนรูมาก (teach lesss, learn more) ตั้งคําถามเพื่อทาทาย ถามเพื่อคิดวิเคราะห และ

ถามใหเห็นความเชื่อมโยง แตพี่เลี้ยงตองดูชวงเวลาที่จะตั้งคําถามดวย เชน นองทําอะไรไปแลวบาง 

ไดเรียนรูอะไรบาง แลวคิดวาทักษะชีวิตของตนเองเปลี่ยนแปลงในดานไหนบางจากการทําโครงการนี้ 

บางคร้ังนองอาจจะตอบไมได พี่เลี้ยงก็ตองชวนคิดชวนคุยไปเรื่อยๆ  ตัวอยางเชน พี่เลี้ยงชวนนองคุย

วาเวลาทํางานเหนื่อยรูสึกอยางไร เวลาเราพูดกับเพื่อนแลวเพื่อนไมฟงเรา เรารูสึกอยางไร แลวพอเขา

เลาเราก็จะเชื่อมโยงใหนองเห็นวาสิ่งนี้คือ “ทักษะ” ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทํา

3 รูจัก “ฟง” พี่เลี้ยงที่ดีตองรูจักฟงเพื่อเชื่อมรอยและถักทอความคิดใหนองๆ เห็นความเชื่อมโยงของ

ตนเองตอความคิดตางๆ ทีจ่ะชวยใหเขาเขาใจปญหาไดดยีิง่ขึน้ รูและเขาใจสาเหตุของปญหาไดแจมแจง 

รูวาเรารูอะไร และไมรูอะไร และรูที่จะไปหาความรูเพิ่ม

Tips &
Tools

Coach อย่างไรให้ได้
“หัวใจความเป็นพลเมือง” 
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4 พ่ีเล้ียงตอง “เทาทันความรูสึกนึกคิดของตนเอง” ตองไมยัดเยียดความรูของเราใหนอง แตตองรวมกัน

คิดตอยอด และยกระดับความรูความเขาใจรวมกัน เพื่อใหเห็นแนวทางในการทํางานชัดเจนยิ่งขึ้น

5 พี่เลี้ยงตองมี “ศิลปะในการชวนสนทนา” ดวยการใช “ศิลปะ” เปน “เครื่องมือ” ชวนคิดชวนคุย เชน 

ใชเพลงที่สรางแรงบันดาลใจ หรือใชภาพท่ีกระตุนใหนองๆ เกิดความคิดสรางสรรค หรือใชศิลปะเปน

เครื่องมือสรางแรงบันดาลใจ

6 เช่ือในเรื่อง “พลังสรางสรรครวมกัน” collective wisdom เคารพความคิดที่แตกตางหลากหลาย และ

เปดโอกาสใหคิดตอยอด

7 พี่เลี้ยงตองรูจัก “ใหกําลังใจและเติมพลัง” ทุกครั้งเวลาไปพบนองในพื้นท่ี สิ่งหน่ึงที่พี่เลี้ยงตองมีคือ 

“การใหกําลังใจและเติมพลัง” ใหนองๆ รับรูวาสิ่งที่เขาทําเปนส่ิงที่ยิ่งใหญเพียงไร บางคนจากเดิมที่

ไมคิดสนใจจะทําเลย แตพอเขาทําไดแมจะเปนเรื่องเล็กๆ เชน การชวยเหลือคนแกในชุมชน เมื่อเรา

เตมิพลงัวาสิง่ทีเ่ขาทําไมไดทาํเพ่ือตวัเอง แตเปนการทําเพ่ือคนอ่ืน เขาจะไดรูสกึภมูใิจ การ “เตมิพลัง” 

ใหกันเปนสิ่งที่ทีมคุยกันทุกคร้ังเพราะเราเชื่อวาเปนพลังที่สําคัญมาก

“เร่ืองการ “เติมพลัง” นี้สงขลาฟอรั่มเองก็ไมไดมีตั้งแตแรก เราก็ตองฝกมาเหมือนกัน”

8 พ่ีเล้ียงทีมสงขลาฟอร่ัมตองรูงาน ตองสรางศรัทธาจากนองๆ ใหได ตองมีความคิด ความรูท่ีกาวนํา

หนานอง 3 - 5 กาว เพราะตองทาํหนาทีห่นุนเสริมเยาวชนในเชิงรกุ พีเ่ล้ียงตองรวมแกปญหากบันองๆ 

ใหได ดังนั้นปาหนูจึงสรุปสั้นๆ วา “ตองไมโงกวานอง”

ทัง้นีก้ารทาํงานตองอยูภายใตพืน้ฐานการกําหนดทาทขีองพ่ีกบันองในฐานะมนุษยทีม่ศีกัดิศ์ร ีและ

มีความเทาเทียมกัน
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2 ปที่ผานมา...ใชวานองๆ เทานั้นที่ไดเรียนรูจากการลงมือทํา ทีมสงขลาฟอร่ัมเองก็ไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรงมากมาย จากปที่ 1 จนถึงปที่ 2 และกาวยางสูปที่ 3 การทํางานของสงขลาฟอร่ัมเองก็มีปรับ

เปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการสราง “สํานึกความเปนพลเมือง” ชัดเจนยิ่งขึ้น

“ประสบการณทีผ่านมา เราเหน็วาสิง่ทีต่องเพิม่เตมิใหนองคอื “กระบวนการคิด” ทีว่าทาํอยางไรใหนอง 

“คิดเช่ือมโยง” กับโลกไดมากขึ้น มองทุกอยางรอบตัวใหสัมพันธกัน เพราะนองสวนใหญยังอยูในโลกของ

ตัวเอง เอาแตงานของตัวเองเปนที่ตั้ง”

Coach…ต้องพัฒนาตนไม่หยุดนิ่ง

การทํางานตองมีพลวัตท่ีตอเน่ืองเช่ือมโยง ส่ิงท่ีปาหนูยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดน่ันคือ ตอง “หนุนเสริม” 

การทํางานของทีมงาน โดยเนนคาถาในการทํางานเปนพี่เลี้ยงคือ

1. การตั้งวงคุยของคนทํางานในทีม ใชพลังของถอยคําในการ ปลุกเรา เชื่อมโยง ตอยอดความคิด

ระหวางกนั การทีจ่ะไปทํางานหนุนเสริมโครงการของเยาวชนได พีเ่ล้ียงในฐานะคนทํางานตองเขาใจตวัโครงการ

แตละโครงการ ดังนั้นการทําความเขาใจรวมกันผานการพูดคุย ตั้งคําถาม และแลกเปล่ียนเทคนิคการทํางาน 

เชน เทคนิคในการสนทนา เทคนิคการพิจารณาขอเสนอโครงการ เทคนิคการวิเคราะห เทคนิคการเขาหา ฯลฯ 

ซึง่เรยีกรวมๆ วา “การเขามวย” ซึง่ชวงแรกๆ ในการทาํงานของพีเ่ลีย้งรุนใหม พีบ่อยกจ็ะมีบทบาทในการรวม

ลงพืน้ทีเ่พือ่ไปชวยทมีในการตัง้คําถาม ทาํความเขาใจกบันองๆ เยาวชนทีท่าํโครงการ โดยกลไกทีใ่ชเปนประจาํ

ในการทํางานคือ “หลังจากทํางานรวมกันแลวการกลับมาคุยกันจะชวยยกระดับการทํางานของกลุมพ่ีเล้ียง

เองดวย การที่นองเขาถึงหัวใจของโครงการจะเปนกําลังใจ

และแรงบันดาลใจใหดวยตัวเขาเอง”

2. การต้ังวงคุยระหวางพ่ีเล้ียงกับนองๆ และท่ีปรึกษา

โครงการ ซ่ึงจะเปนผูเอ้ืออํานวยใหเยาวชนแตละกลุมสามารถ

เรียนรูไดอยางเต็มที่ การทํางานประสานกับที่ปรึกษาจึงเปน

เร่ืองสําคัญ โดยสวนใหญการทํางานจึงชวยเติมเต็มกันและกัน

เปนอยางด ีและทําความเขาใจรวมกบัทีป่รกึษาวา นอกจาก

ความสําเร็จแลว บางคร้ังความผิดพลาด ความไมสําเร็จ

ก็เปนการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนาความเปนพลเมืองของ

เยาวชนได

3. เฝาสังเกตงาน จับชีพจรของงาน เพื่อรูสถานการณ 

จังหวะที่จะหนุน - เสริม - ซอม ไดอยางทันทวงทีและดวยลีลาที่สงางาม

4. ตองมีการบันทึกการเรียนรู ทั้งในสวนของพี่เล้ียงและในสวนที่เก่ียวกับโครงการของเยาวชนแตละ

โครงการ ซึง่เนือ้หาทีต่องมกีารบนัทกึ เชน ทกัษะชวีติ ทกัษะความเปนพลเมอืง พืน้ทีเ่รยีนรู กระบวนการ Coach 

ของพี่เลี้ยงแตละคน เปนตน 

มนีใีนฐานะทมีปฏิบตักิารยงับอกอีกวา การทํางานยงัคงเนนหลัก “อยาสอนแตหนนุ” ดงันัน้การทาํงาน

ของพ่ีเลี้ยงตองกาวหนาไปกวานอง การจะลงไปหนุนเสริมนองๆ พี่เล้ียงตองทําการศึกษาคนควาใหมี

ความรูทั้งในเรื่องประเด็นความเปนพลเมืองที่เปนหัวใจหลักของงาน และประเด็นที่เปนเนื้อหาเฉพาะ

ของแตละโครงการ รวมทั้งทําความเขาใจหัวใจโครงการของนองๆ แตละโครงการ ซึ่งก็มีพื้นฐานมาแลว

“การจะลงไปหนุนเสริมน้องๆ 
พี่เล้ียงต้องทําการศึกษาค้นคว้า
ให้มีความรู้ทั้งในเรื่องความเป็น

พลเมืองที่เป็นหัวใจหลักของงาน 
และประเด็นที่เป็นเนื้อหาเฉพาะ

ของแต่ละโครงการ รวมทั้ง
ทําความเข้าใจหัวใจโครงการ
ของน้องๆ แต่ละโครงการ”
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จากชวงของการพัฒนาโครงการที่พี่เลี้ยงแตละคนตองลงพื้นที่ไปชวยนองพัฒนาความชัดเจนของงานท่ีทํา 

สวนในระยะที่ตองติดตามการทํางานพี่เลี้ยงจะวางแผนติดตามใหสอดคลองกับปฏิทินการทํางานของกลุม

เยาวชนแตละกลุม

“เรียนรูจากปญหา จากการปฏิบัติจริง กอนไปพบนองพ่ีเลี้ยงตองกาวหนากวานอง 5 กาว ไมใช

ไปแบบกลวงๆ เพราะไมสามารถคาดเดาสถานการณในพืน้ทีจ่รงิได ถาเรามคีวามรูกจ็ะสามารถตัง้คาํถาม

ใหนองๆ ตกผลึกและเขาใจส่ิงที่ตนเองกําลังทําได”

“การสอนเด็กไม่ใช่การเอาใจเด็ก แต่บางครั้งก็ต้องตีเด็กเพื่อให้เติบโต
การพูดความจริงกับลูกน้องบางครั้งเป็นเรื่องเจ็บ ปวดร้าว

แต่เจ็บแล้วโตไม่เป็นไร” 

ดังนั้น เมื่อตองทํางานกับนองๆ เยาวชนอยางเขมขน การ Coach ในระดับพี่เลี้ยงยอมตองเขมขน

ไมตางกัน (หรือยิ่งกวา) ปาหนูเลาวา การ Coach ทีมงานสงขลาฟอรั่ม ใชหลักเรื่องจริง สถานการณจริง 

ไมตางจากที่นองๆ ตองเรียนรูและพัฒนาศักยภาพจากการลงมือทําจริง ดังนั้นในการบอก สอน จึงอยู

บนฐานของการพูดความจริง เชื่อมโยงจากสถานการณจริง

“การสอนเด็กไมใชการเอาใจเด็ก แตบางคร้ังกต็องตีเดก็เพ่ือใหเตบิโต การพูดความจริงกบัลกูนอง

บางครั้งเปนเรื่องเจ็บ ปวดราว แตเจ็บแลวโตไมเปนไร”

อยางไรก็ตามปาหนูก็ยังมีขอเปนหวงตอการทํางานของทีมงานวา ยังตองสรางการเรียนรู สรางความสมดุล

ระหวางพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณเชน บอย มีนี ใหม กับพี่เลี้ยงที่มาใหมเชน กช ตาล บูม เพื่อใหการทํางาน

เปนไปอยางสอดประสานเปนจังหวะเดียวกัน
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“คุณค่า” ของการสร้างพลเมืองเยาวชน
นิพนธ ภิญโญ อัยการผูทรงคุณวุฒิ บอกวา เขาสนใจทํางานกับกลุม

เด็กและเยาวชนมากกวาประชาชนทั่วไป เพราะเห็นวาสังคมไทยในปจจุบัน

ออนแอลงทุกดาน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุเพราะสังคมเรานิยม

วัตถุ เสพสุขแบบหยาบๆ ทําใหชีวิตรีบเรง คนเห็นแกตัว ขาดสํานึกรับผิดชอบ 

โดยเฉพาะหนาที่ความเปนพลเมืองที่ออนแอและบกพรองไปมาก  

“เราเห็นวาสงขลาฟอรัม่ตองการสรางเยาวชนใหมคีวามตระหนักในสิทธิ

และหนาที่ มีจิตสาธารณะ เปนการสรางผูนํารุนใหม จึงคิดนําประสบการณ

ที่มีอยูมาทําประโยชนใหกับพวกเขาบาง อาทิ รวมพิจารณาโครงการกับ

คณะกรรมการทานอ่ืน และลงไปตรวจเย่ียมโครงการบางเปนครั้งคราว แตที่

ชัดเจนที่สุดคือการใหคําปรึกษากลุม Beach for Life ที่ทําเรื่องธรรมนูญหาด”

หลงัจากไดรวมเปนทีป่รกึษาโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลาทาํใหเหน็ภาพชดัวา จรงิๆ แลว 

คนเล็กคนนอยก็สามารถเขามาชวยแกไขปญหาบานเมืองได โครงการน้ีไมจาํเปนตองใชงบประมาณมาก 

แตใชปญญาและความเพียรพยายามเทานั้น

อาจารยอารีเฟน อับดุลกาเดร อดีตผูอํานวยการศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียนภาคใต บอกวา โครงการนี้เปนโครงการท่ีดีเพราะทําใหเยาวชน

คิดเปน กลาแสดงออก รูจักการทํางานเปนทีม สามารถนําความรูทั้งในและ

นอกหองเรียนมาประยุกตใชรวมกันไดเปนอยางดี เปนการใชความรูจาก

หลายทาง ซึ่งเปนสิ่งที่ผูใหญควรสนับสนุน เพราะในอนาคตเยาวชนเหลานี้จะ

ตองเปนคนดูแลบานเมืองตอจากเรา ถาพวกเขาสามารถเช่ือมกนัตดิกบัผูใหญ 

ก็จะทําใหแนวคิดในการพัฒนาบานเมืองของเราไมขาดตอน 

“ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา หนาท่ีของเรา

คือกล่ันกรองวาโครงการท่ีนองๆ เยาวชนสงเขามามีความเปนไปไดมากนอย

แคไหน ใหญหรือยากเกินกําลังท่ีพวกเขาจะทําหรือไม มีสาระไหม ทีมงานเพียงพอหรือไม ชุมชนเขามามีสวนรวม

หรือไมอยางไร เราตองชวยจํากัดขอบเขตการทํางานใหเขาดวย สวนการนิเทศติดตามก็จะใชประสบการณที่

มีอยูไปชวยเติมใหงานของเขาสมบูรณยิ่งขึ้น”

อาจารยอารีเฟนบอกตอวา ผานมา 2 ป เห็นไดชัดเลยวาเรื่องบางเรื่องผูใหญทําไมได หรือถาทําไดก็

สูเด็กไมได เชน เรื่องการจัดการขยะ เปนตน เด็กเขาจะมีการจัดระเบียบวินัยตางๆ ดีมาก เขาก็จะคิด

และจัดการกันเอง เพราะบางเร่ืองผูใหญแบบเราๆ อาจจะไมเขาใจ แตเด็กๆ เขาก็ดูแลกันได ซ่ึงเปนส่ิงท่ี

นาทึ่งมาก   

“โครงการนี้มีประโยชนกับเด็กมากจริงๆ เพราะทําใหเขามีโอกาสไดทํางาน ทํากิจกรรมท่ีเขาตองการทํา 

จนกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงข้ึนหลายๆ เรือ่ง เชน ขยะลดลงในหลายๆ โรงเรียน  ผมยังคดิวาถาไมทาํโครงการ

แบบน้ีเด็กก็จะตางคนตางอยู ตางคนตางทําการบานของใครของมัน ไมเกี่ยวของกัน แตโครงการน้ีทําให

พวกเขารูจักการอยูเปนกลุม ถอืเปนสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวเด็กและสังคมรอบขาง”
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“หลังจากได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ทําให้เห็น
ภาพชัดว่า จริง ๆ แล้ว คนเล็กคนน้อยก็สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ 
โครงการนี้ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมาก แต่ใช้ปัญญาและความเพียรพยายาม”

สมุนา จงรุงโรจน อดตีผูอาํนวยการสถานพินจิและคุมครองเด็กและ

เยาวชน จังหวัดสงขลา บอกวา รูจักกับสงขลาฟอรั่มมานานแลว และไดรวม

งานกันตั้งแตป 2539 ตอนนั้นเราก็มองหาหนวยงานที่ทํางานดานเด็กท่ีเปน

ตัวจริง เสียงจริง เพราะตอนน้ันคนท่ีเขามาทํางานในสถานพินิจสวนใหญเขา

แคมาใชงบประมาณแลวก็ไป เหมือนเปนการไขแลวทิ้ง เปนการทํางานท่ี

ไมยั่งยืน แตเราก็คนพบวา “สงขลาฟอรั่ม”  เปนองคกรท่ีทํางานแตกตางจาก

องคกรอ่ืน ถาเรียกตามภาษาชาวบานก็คือ “กัดไมปลอย” และทําตอเน่ือง

มาตลอด อาจจะเรียกวาเปนองคกรเดียวในพ้ืนท่ีท่ีทํางานอยางย่ังยืนกับเด็ก 

และทุกๆ กิจกรรมของสงขลาฟอร่ัมจะเช่ือมโยงไปทีต่วัเดก็เกอืบท้ังหมด ทาํให

เรารูสึกวามีความสุขที่ไดรวมงานกับสงขลาฟอร่ัม

นอกจากกัดไมปลอยแลว สงขลาฟอรั่มยังมีทีมงานที่เขมแข็ง เราในฐานะบุคคลภายนอกทําไดแคชวย

หนุนเสริม และเปนขวัญกําลังใจใหเทานั้น เพราะทีมงานก็มีความรูความสามารถในการทํางานดานเด็กและ

เยาวชนอยูแลว แตจดุเดนของสงขลาฟอรัม่ทีเ่ดนชัดมากท่ีสดุคอืการไมละเลยเร่ือง “ขอมลู” มกีารถอดบทเรียน 

และพัฒนาคนทาํงานอยูตลอดเวลา สงขลาฟอรัม่ทาํเรือ่งน้ีมาตลอดและการพฒันากไ็มไดทาํในมติขิองวิชาการ

อยางเดียว แตพัฒนาลึกเขาไปถึงระบบคิดขางในของคนทํางานดวย เพราะเขามองวางานกับคนตองพัฒนาไป

ดวยกัน นี่คือ “จุดแข็ง” ของสงขลาฟอร่ัม 

หากถามวาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลามีประโยชนมากนอยแคไหนตอจังหวัดสงขลา สุมนาบอกวา 

มีประโยชนมาก แนนอนวาปจจุบันมีหลายองคกรที่เขามาทํางานกับเด็ก ทั้งเอาเงินใหเด็กไปทําโครงการ 

หรือทําโครงการใหเด็ก แตสงขลาฟอรั่มมีการทํางานในลักษณะ Coaching และนาจะเปนองคกรเดียว

ทีท่าํแบบนีใ้นจงัหวดัสงขลา ซึง่จรงิๆ แลวสงขลาเปนจงัหวดัท่ีมศีกัยภาพ แตยงัขาดตนแบบดีๆ  ใหเดก็ ฉะนัน้

สิ่งที่สงขลาฟอรั่มทําจึงมีประโยชนมาก เพราะเปนการ “สรางพลเมืองตนแบบ” ที่ดีใหจังหวัดสงขลา และ

เด็กท่ีเขารวมโครงการ ไมวาเขาจะอยูท่ีไหน ส่ิงท่ีเขาไดเรียนรูจากโครงการก็จะฝงลึกอยูในใจเขา อาจกลาวไดวา 

“พลังพลเมืองเยาวชน” เหลานี้จะกลายเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาจังหวัดสงขลาตอไป
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“ในอนาคตเราอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบ
ไหน  เปลี่ยนไปในทิศทางที่เรียกว่า Active 
citizen  หรือเปล่า  ถ้าอยาก...ผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยน
ก่อน เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธี
ทํางานกับเด็ก ด้วยการให้โอกาสเด็กได้ทํางาน”

“เพื่อนร่วมทาง” สร้างพลเมืองเยาวชนสงขลา

332

ปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บอกวา เราไดรับฟงจากผูใหญหลายทาน 

สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือ “เยาวชนทุกวันนี้โชคดีวาเกิดมาใน

ยุคที่พอแมมีลูกนอย และมีงานมีการดี เด็กจึงไมคอยลําบาก 

แตโชครายท่ีเด็กๆ ไมไดอยูในชุมชนท่ีมีความเปนชุมชนเอ้ืออาทร

ตอกัน ท่ีทุกคนเปนพ่ี ปา นา อา กันหมด เวลาเดินไปไหนชาวบาน

จะรูหมดวาน่ีลูกใคร เพราะฉะน้ันเด็กยุคกอนๆ จะไปเดินกับหนุมๆ 

ไมไดเลย ชาวบานจะรูหมด รูแลวก็มากระซิบบอกกัน ซึ่งเปน

การดูแลกันของชุมชนในอดีต”

เมื่อมองยอนกลับไป เราจะรูสึกวาเราโชคดีที่คนรุนพอรุนแม

สอนใหเราทํางาน สอนใหเรารูจักรับผิดชอบงานบาน ใหเราไปมี

สัมพันธกับเพ่ือนบาน เพราะส่ิงเหลาน้ีทําใหเรามี “ประสบการณชีวิต” 

ทําใหเราทํางานเปน มีความรับผิดชอบ รูหนาที่โดยไมตองมาน่ังสอน

วิชาหนาที่พลเมือง รูรับผิดชอบ รูวิธีการจัดการชีวิตพรอมไปกับการ

จดัการงานบาน สมยักอนถาเดก็คนไหนเรยีนพเิศษหมายความวาเด็ก

คนน้ันมีความมุงม่ันเต็มท่ี ในอดีตการไปเรียนพิเศษไมใชเรื่องใหญ

ทั้งหมดในชีวิต แตเด๋ียวนี้กลับกัน เด็กคนไหนถาไมไดเรียนพิเศษ 

เขาจะรูสึกวาตัวเองแปลกแยกจากคนอื่น ดวยสภาพแวดลอม

เชนนี้ทําใหเด็กรุนใหมไมมีเวลาวางเลย   

เพราะฉะน้ันเราจึงไดขอสรุปวา ทําไมเด็กไทยไมมีความเปน 

Active citizen ทําไมตางคนตางอยู ไมมีความรับผิดชอบ มีความ

อดทนนอย ทําไมไมใสใจความเปนมาเปนไปของสังคม เม่ือสาวไป

ก็พบวาเราไมไดสรางบรรยากาศและโอกาสในการพัฒนาใหเด็ก 

สุดทายน้ิวมันก็ชี้กลับมาท่ีตัวเรา ซึ่งเปนผูใหญวาไมไดทําใหเขา

เติบโตเปนคนที่เราอยากเห็น ไมไดเอื้อใหเขาเปน Active citizen 
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“พี่หนูบอกว่า “หัวใจ” 
ของการทําโครงการนี้คือ 
เพ่ือให้เด็กไปศึกษาปัญหา
ชุมชน เมื่อศึกษาแล้วเขา
คิดว่าอยากจะใช้ศักยภาพ
เขาทําอะไร”

ถามวาถาทําแบบน้ันตองทําอยางไร ก็ตองกลับมาบอกวา เราตองทบทวนวาสิ่งที่เด็กขาดในตอนน้ี

คืออะไร คําตอบคือ “โอกาส” ในการสรางสัมพันธกับชุมชนรอบดาน ขาดโอกาสในการเรียนรูชุมชนให

มากพอ เพราะพอแมไมไดพาลกูไปเรยีนรูชมุชน มวัแตทาํงาน นีเ่ปนประเดน็ท่ีสาํคญัมาก แลวขณะนีเ้ราอยูใน

สังคมที่ทะนุถนอมลูกมาก กลัวลูกจะเจ็บ เด็กเล็กๆ เดินเองไมไดกลัวจะหกลม พอแมตองเปลี่ยนวิธีคิดใหม

ใหลูกไดหกลมบาง เพื่อใหเขารูวาเม่ือเขาหกลมแลวจะเปนอยางไร เพื่อเด็กจะไดรูวาถาเขาเดินไมดี 

เขาก็ตองเจ็บตัว นี่เปนกระบวนการเรียนรูของเขา ในอนาคตเราอยากเห็นเด็กรุนใหมเปนแบบไหน  

เปลี่ยนไปในทิศทางที่เรียกวา Active citizen  หรือเปลา ถาอยาก...ผูใหญตองเปลี่ยนกอน เปลี่ยนวิธีคิด 

เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธีทํางานกับเด็ก ดวยการใหโอกาสเด็กไดทํางาน 

เม่ือมูลนิธิสยามกัมมาจลมีแนวคิดแบบนี้ เราก็มองวาแลวที่ไหนละ...ที่มีโจทยชุมชนใหเด็กไปศึกษา 

มันตองอยูในระดับที่มี Community เราคิดวาระดับจังหวัด ระดับตําบล เปนระดับที่นาสนใจ แตมูลนิธิฯ

ไมไดเปนคนในชมุชน เราจงึไมควรทาํเอง เพราะถาถามหาความยัง่ยนืเรากต็องไป “แสวงหา” วาใครเปนองคกร

ชุมชนในพื้นที่ที่คิดตรงกับเรา มีความฝนแบบเดียวกับเรา ประจวบเหมาะกับ พี่หนู - พรรณิภา โสตถิพันธุ 

มาคุยกับเราเร่ือง Active citizen พอดี แตวิธีคิดชวงแรกก็ยังมีหลากหลายแบบคุยกันนานกวา 1 ป สุดทายเรา

มองเห็นภาพตรงกันวาตองพัฒนาชุมชนใหมี Active citizen แลวก็เขามา “Design” การทํางาน

รวมกนัวาทาํอยางไรจงึจะเปนโครงการทีส่ราง Active citizen ไดจรงิ 

หมายความวาเราอยากเหน็วาเดก็ทีเ่ขารวมโครงการ “เกดิการระเบดิ

จากภายใน” เกดิความคดิทีจ่ะลกุขึน้มาเอาการเอางาน เกดิความคดิ

ทีจ่ะรวมแบงปนศกัยภาพของสงัคม รวมรบัผดิชอบ ไมดดูายปญหา

ของสังคม

พี่หนูบอกวา “หัวใจ” ของการทําโครงการนี้คือ เพื่อใหเด็กไป

ศึกษาปญหาชุมชน เม่ือศึกษาแลวเขาคิดวาเขาอยากจะใชศักยภาพ

ทาํอะไร เพราะเด็กแตละคน แตละคณะไมเหมือนกัน เด็กในโรงเรียน

แตละคนไมเหมือนกัน เด็กบางคนเกงถายรูป บางคนเกงงานเขียน 

บางคนเกงเรื่องเทคนิคการพูดคุยกับผูคน ท้ังหมดพอรวมตัวกันไป

ทํางานมันเปนทีมเวิรค หมายความวาเด็กเขาเขาใจแลววาคนเรามีความสามารถไมเหมือนกัน เราสามารถ

ทํางานเปนทีมได สามารถการจัดการทีมได ทั้งหมดถูกออกแบบอยูในโครงการน้ีหมด สิ่งที่เราไดคือเมื่อเด็กไป

ศึกษาโจทยชุมชนแลวเห็นศักยภาพของตัวเองท่ีจะไปรวมแกปญหาชุมชน เราไดผูกเด็กเขากับสังคมชุมชน

รอบขาง แลวที่เหลือธรรมชาติจะทํางานของมันเอง คือพอเขาไดทํางาน ไดเรียนรู สํานึกความเปนพลเมือง

ก็จะคอยๆ เกิดขึ้นในใจเขา ยิ่งทําอะไรไดสําเร็จเขาก็เริ่มรูสึกมั่นใจและภูมิใจขึ้น เกิดความรูสึกฮึกเหิม

อยากทําตอ เพราะฉะน้ันโจทยตอๆ ไปเม่ือหนักขึ้น เขาก็ไมทอ แตถาโจทยแรกไมมีใครใหเขาทํา 

มันจบต้ังแตยกแรกแลว น่ีคือความตางของการพัฒนา Active citizen โดยสงขลาฟอร่ัม

สวนที่ถามวาสงขลาฟอรั่ม และมูลนิธิสยามกัมมาจลมีขั้นตอนการทํางานอยางไร ตองบอกวาการ “เปด

พื้นที่” ใหเด็กลงมือทํามันพูดงาย แตเมื่อลงไปทําจริงๆ ผูใหญตองเปลี่ยนตัวเองกอน ทั้งเปลี่ยนวิธีคิด และ

เปลีย่นวธิทีาํงาน จงัหวดัสงขลามคีนด ีคนเกงมากมาย แตทาํอยางไรใหคนเกงเหลาน้ี หนวยงานที ่Active 

เหลานีเ้ขามาทาํงานดวยกนั ตรงนีเ้ราจําเปนตองมคีน “ถกัทอ” ซึง่กค็อืสงขลาฟอรัม่ทีเ่ขามาชวยทาํใหผูใหญ

ประสานความรวมมือทํางานรวมกัน มีการประชุมหารือกัน งานอื่นท่ีไมใชงานเด็กก็เขามาคุยกัน ฉะนั้นเรื่อง

ของเด็กจึง “ผูกพลัง” ผูใหญใหเขามาชวยแกปญหาชุมชนไดมาก นี่คือสวนที่สงขลาฟอร่ัมทําในพื้นที่ 
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“เราต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสั่งการมาเป็นแนะนํา สนับสนุน ช่วยแนะให้เขา
ไปหาแนวทางการแก้ปัญหาในทางที่เขาสามารถพบเจอหนทางด้วยตัวของเขาเอง 
ไม่ใช่เป็นหนทางของผู้ใหญ่”

สําหรับ Backup อยางมูลนิธิสยามกัมมาจลก็สนับสนุน know how สงขลาฟอร่ัมเกงเรื่องการ Coach 

แตบางเรือ่ง เชน การวเิคราะหโจทยชมุชนมลูนธิฯิ กเ็ขาไปเตมิให หรอืเรือ่งของการจดัระบบฐานขอมลูเยาวชน 

เพื่อติดตามเด็กเกงก็เปนสิ่งจําเปน นอกจากน้ีก็มีเรื่องของกระบวนการพัฒนาทักษะของพ่ีเลี้ยง สนับสนุน

งบประมาณ และแนวทางในการเขาไปสรางการเรียนรูแกสังคม เชน การชวนส่ือมวลชนมาทําความเขาใจและ

ขยายผลก็เปนเร่ืองที่มูลนิธิฯ เขามาทําดวยเชนกัน 

การทําโครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนเร่ืองยาก ฉะน้ันเราจึงไมไดมองสถานท่ี

เปนตัวต้ัง แตมองหาวาใครเปนเจาของเร่ืองน้ี  และสงขลาฟอร่ัมเองก็ไดแสดงใหเห็นแลววาเขาเปน Active 

citizen ในพื้นที่ ถาเราอยากใหเด็กเปน Active citizen แตผูใหญไมเปน Active citizen แลวการทํางาน

จะประสบผลสําเร็จไดอยางไร สงขลาฟอร่ัมไดแสดงใหเราเห็นวาเขาเปนผูใหญที่เปน Active citizen 

เขาเปนองคกรที่จับเรื่องนี้มานาน เปนองคกรที่หวงใยปญหาเยาวชน และมีความตองการอยางแรงกลา

ในการพัฒนาเยาวชนของจังหวัดสงขลาใหเปน Active citizen นี่คือเหตุผลท่ีเราเขามาสนับสนุน

สงขลาฟอรั่ม 

2 ปที่ผานมาของการทําโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ไมเพียงแตเด็กเทานั้นที่ไดเรียนรู 

เราในฐานะคนทํางานก็ไดเรียนรูเชนกัน...

ยิง่ถาไปถามผูใหญในจงัหวดัสงขลาเขานาจะตอบคาํถามนีไ้ดดกีวา เพราะเราเหน็ภาพการทาํงานรวมกนั

ของผูใหญใจดีในจังหวัดสงขลาที่เขามา Coach เด็กเยอะมาก พวกเขากาวขามความคิดเห็นท่ีไมตรงกัน หรือ

การไมเขามารวมกันดวยเหตุผลตางๆ แตหากเปนเรื่องของเด็กแลวพวกเขาก็สามารถเขามาทํางานรวมกันได 

การท่ีคนจะทํางานรวมกันแบบน้ีเราคิดวาเขาไดเรียนรูอยางหน่ึงวา มันตองลด ละบางอยาง มองเปาหมาย

อนาคตของจังหวัดรวมกนันั่นคือการพัฒนาคนนั่นเอง 

ถามวามูลนิธิฯ เรียนรูอะไร เรามองวาการ “เปดโอกาส” ใหเด็กทํางานถาพูดเชิงทฤษฎีนั้นพูดงาย 

แตในทางปฏิบัติ คนที่เปนผูใหญตองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติกับเด็ก พูดงายๆ สมมุติวาจะใหเด็กไปทําไขครอบ 

ผูใหญทาํเองแปปเดยีวจบ ทาํเสรจ็แลวไปขายแปปเดยีวจบ แตถาใหเดก็ทํา เราตองอดทนมาก ตองเปลีย่นจาก

คนลงมือทํามาเปนคนโคช เพื่อใหเด็กมีทักษะในการทําทั้งไขครอบและการตลาด เพราะฉะนั้นโครงการน้ีตอง

ไมลมืวาเปนโครงการของเดก็ ไมใชโครงการของผูใหญ ฉะนัน้สิง่ทีม่ลูนิธฯิ และสงขลาฟอรัม่คนพบกค็อื “ทกัษะ

การเปนโคช” อนันีส้าํคญัมากเราตองเปลีย่นบทบาทจากการสัง่การมาเปนแนะนาํ สนบัสนนุ ชวยแนะให

เขาไปหาแนวทางการแกปญหาในทางท่ีเขาสามารถพบเจอหนทางดวยตัวของเขาเอง ไมใชเปนหนทาง

ของผูใหญ เรือ่งนีส้าํคัญมาก และทาํใหเราคนพบวานีค่อืประเด็นหลกัทีส่าํคญัของ “การปฏิรปูการศึกษา” 

เพราะการปฏิรูปการศึกษาท่ีพูดกันก็คือ ตองปฏิรูปครูใหเปล่ียนบทบาทการสอน การบอกความรู

มาเปนโคช หรือผูแนะนําใหเด็กไปแสวงหาความรู หาวิธีการแกปญหา หรือการใชความรูใหเปน ตรงนี้

เปนเทคนิคเดียวกัน เอาไปปรับใชกันได
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บนเสนทางการทาํงานของสงขลาฟอรัม่ทีส่รางโอกาส สรางพืน้ที ่นาํใสกระบวนการ

คลุกเคลาไปดวยบรรยากาศการเรียนรูท่ีชวยสรางทักษะวิธีคิด การเคารพตนเองและผูอ่ืน 

เทาทนัในการจดัการอารมณและความเครยีดของตนเอง มทีกัษะในการสือ่สารเพ่ือสราง

สัมพันธภาพท่ีงดงาม และมีจิตใจเพ่ือสวนรวม เปน “เง่ือนไข” ท่ี “ปลุกเรา” ความคิด

ที่แฝงเรนอยางเงียบเชียบในหัวใจของเยาวชนหลายๆ คน ใหลุกขึ้นมาทําอะไรสักอยาง 

เพ่ือขยับ จดัเปล่ียน หวงัเพือ่เปล่ียนแปลงใหบานเมืองของตนดีขึน้ เยาวชนไดเรยีนรูและ

เติบโต พี่เลี้ยงก็ไดเรียนรูและเติบใหญ คูขนานไปดวยกัน ความสุข ความทาทายจาก

เนื้องานที่เติมความรัก ความผูกพัน ผสานศรัทธา จึงยังคงทําหนาที่สรางความแข็งแกรง

ที่จะทําใหพลเมืองแหงสงขลา กลาสองแสงแหงความดีสาดสองไปทั่วทั้งแผนดิน ณ ที่นี่ 

ที่ สงขลา...

และท่ีคือหน่ึงกระบวนการสรางสรรค Active Citizen ของโครงการพลังพลเมืองเยาวชน

สงขลา ถือเปนแรงขับเคลื่อนเล็กๆ ที่จะชวยสงขลาสองแสงใหสังคมไทยไดรบัรู...
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