สงขลา

สงขลา

ส่องแสง

ว่าที่ครู...ต่อยอดทุนเดิม
สร้างความยั่งยืน
กลุ่มว่าที่ครูสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม

ส่องแสง

“

พวกเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์จึงคิดกันว่าจะทำ�อะไรให้ตรงกับสิ่งที่เราเรียน
เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนหรือเด็กๆ ที่กำ�ลังเรียนอยู่ และช่วงนั้นได้รู้จักกับ
อาจารย์พะเยาว์ อินทสุวรรณ ที่ทำ�งานร่วมกับ ตชด.ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
จึงขอเข้าไปดูพื้นที่ในโรงเรียน ตชด.ว่าขาดเหลืออะไรบ้าง พบว่ามีการเพาะเห็ด
แต่ยังขาดระบบการจัดการ จึงคิดจะไปช่วยหนุนเสริมการเพาะเห็ดให้เกิดความยั่งยืน

”

เพราะต้องการใช้ “ทักษะความรู้” ด้านครูที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์...
5 หนุ่มจากกลุ่ม “ว่าที่ครูสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม” นักศึกษาจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย ณัฐพล ราตรีพฤกษ์ หรือ “ลิฟ”
จิตพงศ์ วรรณเพชร หรือ “แม็ค” รุสลาน มาราสา หรือ “ลาน” ศตวรรษ โชติชว่ ง
หรือ “เจมส์” และ กิตตินนั ท์ มากเกลือ่ น หรือ “แจ๊ค” จึงรวมตัวกันทำ�โครงการ
อาสาพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง

กว่าจะเป็นกลุ่มว่าที่ครูสร้างสรรค์
สิ่งดีๆ สู่สังคม
“ถ้าพูดจริงๆ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าพวกเราจะมาถึงวันนี้ได้ ตอนแรกคิดแต่ว่า
ทำ�ๆ ไปเถอะ เรื่องอะไรก็ทำ�ไป แต่พอได้ทำ�แล้วก็รู้สึกดี คิดว่าเป็นโอกาสดีที่เรา
จะได้ไปพัฒนาโรงเรียน” ลิฟบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำ�โครงการ
ลิฟเล่าต่อว่า เขาชอบทำ�กิจกรรมมาก ตัง้ แต่ปี 1 เขาและเพือ่ นๆ ทำ�กิจกรรม
ให้คณะมาโดยตลอด เมือ่ พีๆ
่ จากสงขลาฟอรัม่ มาแนะนำ�ว่ามีโครงการพลังพลเมือง
เยาวชนสงขลาให้น้องๆ เขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนไปทำ�โครงการดีๆ เพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนสังคม  พวกเราเห็นเป็นโอกาสดีทจี่ ะได้ใช้ “ทักษะความรู”้ ทีม่ อี ยู่
ไปช่วยชุมชน
“พวกเราเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์จึงคิดกันว่าจะทำ�อะไรให้ตรงกับสิ่งที่
เราเรียนอยู่ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนหรือเด็กๆ ที่กำ�ลังเรียนอยู่ และ
ช่วงนัน้ ได้รู้จักกับอาจารย์พะเยาว์ อินทสุวรรณ ที่ทำ�งานร่วมกับ ตชด.ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลา จึงขออาจารย์เข้าไปดูพื้นที่ในโรงเรียน ตชด.ว่าขาดเหลืออะไรบ้าง
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“

เห็นเป็นโอกาสดีที่จะได้
ใช้ “ทักษะความรู้” ที่มีอยู่
ไปช่วยชุมชน  พวกเรา
เรียนคณะศึกษาศาสตร์
จึงคิดกันว่าจะทำ�อะไร
ให้ตรงกับสิ่งที่เรียนอยู่

”

พบว่ามีการเพาะเห็ด แต่ยังขาดระบบการจัดการ จึงคิดว่าน่าจะไปช่วยหนุนเสริม
ให้การเพาะเห็ดเกิดความยั่งยืน”
ลิฟเล่าต่อว่า เหตุผลทีเ่ ลือกทำ�โรงเรือนเพาะเห็ด เพราะเห็ดดูแลรักษาได้งา่ ย
แค่เปิดน้ำ�ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน และมีคุณครูคอยดูแลอยู่ห่างๆ เท่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ สามารถนำ�เห็ดไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันได้
และที่สำ�คัญโรงเรือนแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน มีฐานให้
เด็กๆ ได้ลงมือปลูกเห็ดจริงๆ มีสื่อการเรียนรู้เรื่องวิธีการเพาะพันธุ์ และคุณค่า
ทางโภชนาการของเห็ด...นี่เป็นความตั้งใจของพวกเราที่เลือกทำ�โครงการนี้
แต่การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดต้องใช้งบประมาณสูง หลายครั้งจึงมี
คำ�ถามว่า ทำ�ไมต้องสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดใหม่ โรงเรือนเก่าใช้ไม่ได้หรือ...
ลานบอกว่า เพราะโรงเรือนเก่าทำ�ด้วยใบจากจึงไม่ได้มาตรฐาน ครั้งแรกที่
ลงพื้นที่เราเห็นว่าโรงเรือนเก่ายังมีสภาพดีอยู่ แต่พอลงไปดูพื้นที่ครั้งที่สอง
กลับพบ “เชื้อรา” ขึ้นเต็มโรงเรือนไปหมด ประกอบกับข้อมูลที่เราสืบค้นมา
ได้บง่ ชีว้ า่ ถ้าโรงเรือนมีเชือ้ รา เห็ดก็จะไม่งอกและตายหมด นีค่ อื เหตุผลทีเ่ รา
ต้องสร้างโรงเรือนใหม่

ระดมทุน...ก่อนเริ่มโครงการ
กรรฑิมา เชาวตะ หรือ “พี่เก๋” พี่เลี้ยงจากสงขลาฟอรั่มบอกว่า น้องๆ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตั้งใจทำ�งานมาก ค่อนข้างแอ็คทีฟและมีความมุ่งมั่น เห็นได้ชัด
ตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ต้นเขียนโครงการทีต่ อ้ งการใช้ “ทักษะความเป็นครู” ให้เกิดประโยชน์  
เขาเห็นว่าโรงเรียน ตชด. ไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าไปสอนได้ เพราะเป็นโครงการ
ที่อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เขาก็เลยรู้สึกอินและอยากทำ�งานกับกลุ่ม ตชด. เขาตั้งใจเต็มที่เลยว่าต้อง
เป็นกลุ่มโรงเรียน ตชด.เท่านั้น พวกเขาบอกว่าถ้าเขาเรียนจบไปแล้ว เขาคง
ไม่มีโอกาสมาสอนโรงเรียน ตชด. เขาต้องไปสอนโรงเรียนอื่น ฉะนั้นเมื่อมี
โอกาสจึงอยากสานฝันให้เป็นจริง
และเมือ่ โครงการผ่านการคัดเลือก โครงการอาสาพัฒนาเพือ่ การพึง่ พา
ตนเองก็เริ่มต้นขึ้น...
แม็คเล่าว่า เมือ่ รูว้ า่ ได้ท�ำ โครงการแน่ๆ จึงชักชวนเพือ่ นๆ ลงไปสำ�รวจพืน้ ที่
ทันที เพราะอยากรูว้ า่ งบประมาณทีไ่ ด้มากับแผนงานทีค่ ดิ ไว้จะเพียงพอหรือไม่
ทั้งการเข้าไปศึกษาข้อมูลที่โรงเพาะเห็ดจริงๆ ดูราคาเชื้อเห็ด ราคาขาย การสร้าง
โรงเรือนควรมีลักษณะแบบไหนอย่างไร ต้องใช้งบประมาณเท่าไร เมื่อได้ข้อมูล
แล้วรูเ้ ลยว่า “ไม่พอแน่ๆ” เลยวางแผน “หาทุน” เพิม่ พอกลับไปถึงมหาวิทยาลัย
จึงชักชวนเพือ่ นๆ ในเอกเดียวกันได้ประมาณ 50 - 60 คน ช่วยกันออกไประดมทุน
หาเงินเพื่อทำ�กิจกรรม
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“

โรงเรียน ตชด. ไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าไปสอนได้... ตั้งใจเต็มที่เลยว่าต้องเป็นกลุ่มโรงเรียน
ตชด.เท่านั้น  ...ถ้าเขาเรียนจบไปแล้ว เขาคงไม่มีโอกาสมาสอนโรงเรียน ตชด.
ต้องไปสอนโรงเรียนอื่น  ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสจึงอยากสานฝันให้เป็นจริง

”

แบ่งงาน...ตามความถนัด

“ตอนแรกวางแผนกันว่าจะไปถนนคนเดินทีห่ าดใหญ่กอ่ น
คิดว่าคงได้เงินไม่เท่าไหร่ แต่พอไปถึงกลับเหนือความคาดหมาย
มาก มีคนให้ความสนใจสมทบทุนกับพวกเราเยอะเหมือนกัน”
แม็คเล่าต่อว่า ครั้งต่อมาก็ไประดมทุนที่กรีนเวย์ บริเวณ
บขส. และโรงอาหารในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็สร้าง
Fanpage “กลุ่มว่าที่ครูสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม” เพื่อเป็น
ช่องทางระดมทุนและใช้ประชาสัมพันธ์โครงการไปพร้อมกัน
ผ่าน Fanpage ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็มีคนให้ความสนใจ
โอนเงินเข้าบัญชีมาจำ�นวนหนึ่ง
แม้จะระดมทุนเพิ่มเติมได้ แต่รูปแบบของโรงเรือน
เพาะเห็ด และกิจกรรมทีท่ �ำ ในลักษณะของ “ค่ายอาสา” ต้อง
ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ขณะที่งบประมาณจากสงขลา
ฟอรั่มและที่ได้จากการขอรับบริจาคอาจจะไม่เพียงพอ
แกนนำ�จึงเข้าไปหารืออาจารย์ในคณะ เพราะทราบว่าทาง
คณะมีงบประมาณอยูจ่ �ำ นวนหนึง่ ซึง่ นักศึกษาสามารถเขียน
โครงการเสนอขึน้ ไปเพือ่ ขอใช้งบประมาณดังกล่าวได้ แต่ตอ้ ง
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำ�นุบำ�รุงศาสนสถานหรือ
วัฒนธรรมประเพณี พวกเราจึงเขียนโครงการเสนอขึ้นไป
โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งนำ�มา
ทาสีสำ�นักสงฆ์ อีกส่วนหนึ่งนำ�มาใช้จัดค่ายอาสาสร้าง
โรงเรือนเพาะเห็ดได้ในที่สุด

เมื่อทีมทำ�งานและงบประมาณลงตัว กลุ่มแกนนำ�จึง
ร่วมกันกำ�หนดบทบาทของสมาชิกในทีม เพือ่ ให้การทำ�โครงการ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งแม็คบอกว่า วิธีการแบ่งก็คือ
ใช้ความถนัดของคนในทีมเป็นหลัก
“ใครถนัดด้านไหนก็ท�ำ ด้านนัน้ ผมกับลานถนัดด้าน
การก่อสร้างก็ทำ�หน้าที่ก่อสร้างตัวโรงเรือน ส่วนเจมส์กับ
แจ็คทำ�หน้าทีป่ ระสานงาน ดูแลเพือ่ นๆ ลิฟเป็นหัวหน้าคอย
ควบคุมดูแลภาพรวมของงานทั้งหมด”
ลาน เพิม่ เติมว่า แม้เขากับแม็คจะชอบงานก่อสร้าง แต่ยงั
มีประสบการณ์ไม่มากนัก เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาลงมือจริง
ยังต้องขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนอยู่ดี
“ผมโชคดีได้จ่าสิบตำ�รวจมานพ อายุวงศ์ ครูผู้ดูแล
โครงการอาหารกลางวันเข้ามาช่วยประสานผู้ใหญ่บ้านให้
และผูใ้ หญ่บา้ นก็ประกาศชักชวนลูกบ้านเข้ามาช่วยก่อสร้าง
โรงเรือนเพาะเห็ด ซึง่ นับว่าโชคดีทโ่ี รงเรียน ตชด.บ้านบาโรย
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“

กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด  จะเห็นว่า
เด็กๆ มีความขยัน เอาใจใส่
จัดเวรแวะเวียนกันมาดูแล
โรงเรือนเพาะเห็ดอยู่เสมอ
เมื่อเกิดข้อสงสัยในการดูแล
หรืออยากรู้ชนิดของเห็ด
เด็กๆ จะมาอ่านบอร์ดข้อมูลที่
โครงการทำ�ไว้ให้อย่างละเอียด  
แต่ที่น่าดีใจไปกว่านั้นคือ
ชาวบ้านก็เข้ามาศึกษาข้อมูล
ของโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
เหมือนกัน

”

มีฐานความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชาวบ้านอยูแ่ ล้ว การขอความร่วมมือจึงทำ�ได้ไม่ยาก
ผมและเพื่อนๆ ก็ทำ�หน้าที่เป็นลูกมือช่วยยกของ ผสมปูน และงานแบกหา
มอื่นๆ”
หลังสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จ ก็ถงึ เวลาของการให้ “ความรู”้ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
จากฟาร์มเห็ดดวงดาวทีพ่ วกเขาซือ้ เชือ้ เห็ดมาให้ความรูก้ บั เด็กๆ ในเรือ่ งการดูแล
เห็ดและประโยชน์ที่จะได้รับ
ในส่วนของการจัดการหลังจากนี้ เนื่องจากทางโรงเรียนมีทุนเดิมเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ภายใต้การดูแลของจ่าสิบตำ�รวจมานพ อายุวงศ์ อยู่บ้าง
ซึ่งพวกเขาเห็นว่าหากนำ�โครงการเพาะเห็ดมาเชื่อมโยงกับระบบกับสหกรณ์
น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากกับโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน
และเงินปันผลจากการขายเห็ด โดยพวกเขาจะมีงบประมาณตั้งต้นให้โรงเรียน
จำ�นวน 5,000 บาท ซึ่งเหลือจากการซื้อก้อนเชื้อเห็ดแล้ว ต่อจากนั้นเพียงแค่
เด็กๆ ในโรงเรียนหมั่นแวะเวียนกันมาดูแลโรงเรือนเพาะเห็ด หากได้ผลผลิต
บางส่วนก็นำ�มาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน หากเหลือก็สามารถนำ�ไปขายใน
ตลาดชุมชนเพื่อนำ�เงินเข้ามาใช้หมุนเวียนในสหกรณ์ต่อไป

เรียนรู้จาก “ค่าย”
แม้โครงการจะสำ�เร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้ และสิง่ ทีเ่ ป็นเครือ่ ง
ยืนยันความสำ�เร็จคือ โรงเรือนเพาะเห็ดมูลค่า 40,000 บาท และงบประมาณที่
เป็นทุนหมุนเวียนอีกประมาณ 5,000 บาท พร้อมกับการวางระบบด้วยการ
“เชื่อมโยง” ระบบสหกรณ์กับการเพาะเห็ดเพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียนในอนาคต
วันนี้เห็ดจะอยู่หรือย่อยสลายไปไม่สำ�คัญเท่ากับการที่พวกเขาได้นำ�  “ทักษะ
ความรู้” ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในโรงเรียน
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พี่เก๋บอกว่า จุดเด่นของน้องๆ กลุ่มนี้คือ พวกเขาไม่นิ่ง
ดูดาย พยายามคิด “ต่อยอด” เพือ่ ให้โครงการบรรลุผล ทัง้ การ
ระดมทุนหางบประมาณเพิม่ แต่ทนี่ า่ ประทับใจมากทีส่ ดุ คือการ
ทีน่ อ้ งๆ คิดต่อยอดด้วยการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั โครงการ
ไม่ใช่แค่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเสร็จแล้วก็จบกัน แต่พวกเขา
นำ�ความรูเ้ รือ่ งสหกรณ์ไปสอนเด็กๆ ในโรงเรียนด้วย เพราะพวก
เขาเห็นว่าเวลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จมาแต่ละครัง้ จะมีองค์กรท้องถิน่ เข้ามาบูรณะโรงเรียน
เป็นจำ�นวนมาก แต่เมือ่ พระองค์เสด็จกลับ ทุกอย่างก็ถกู ทิง้ ร้าง
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ กับโรงเรียนเลย เหมือนเอาเงินมา
เททิ้งเปล่าๆ ด้วยเหตุนี้พวกเขาเลยคิดต่อว่าทำ�อย่างไรให้
โครงการนี้ยั่งยืนมากที่สุด
ด้าน จ่าสิบตำ�รวจมานพ อายุวงศ์ ผู้ดูแลโครงการ
เล่าต่อว่า นอกจากความรูด้ า้ นการเชือ่ มโยงการทำ�งานในรูปแบบ
สหกรณ์ทนี่ กั ศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าไปให้ “เครือ่ งมือ”
ในการทำ�งานแล้ว ยังทำ�ให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียน ตชด.บ้านบาโรยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชดั จะเห็นว่าเด็กๆ มีความขยัน เอาใจใส่ จัดเวรแวะเวียน
กันมาดูแลโรงเรือนเพาะเห็ดอยู่เสมอ เมื่อเกิดข้อสงสัยใน
การดูแลหรืออยากรู้ชนิดของเห็ด เด็กๆ จะมาอ่านบอร์ด
ข้อมูลทีโ่ ครงการทำ�ไว้ให้อย่างละเอียด แต่ทน่ี า่ ดีใจไปกว่านัน้
คือชาวบ้านก็มกี ารเข้ามาศึกษาข้อมูลของโรงเรือนเพาะเห็ด
ด้วยเหมือนกัน
แม็คมองว่า การทำ�โครงการครัง้ นีเ้ ขาเห็นความตัง้ ใจของ
เพื่อนๆ แม้ช่วงแรกๆ จะเกิดความกังวลก็ตาม
“เพราะสมาชิกเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะ เราเห็นผู้หญิง
เลื่อยไม้ จับค้อน ตอกตะปูก็กลัวจะเกิดอันตราย ได้แต่บอกว่า
ให้ระวัง ส่วนเรือ่ งของการประสานงานทีผ่ ดิ พลาดตัง้ แต่แรกนัน้
ถือเป็นประสบการณ์สำ�คัญ แต่พวกเขาก็ผ่านมาได้ด้วยการ
ร่ ว มกั น คิ ด และแก้ ไขปั ญ หาไปที ล ะจุ ด กั บ เพื่ อ นในกลุ่ ม
สิง่ ทีป่ ระทับใจอีกอย่างหนึง่ คือการทีช่ าวบ้านเข้ามาร่วมทำ�
กิจกรรมโดยไม่ทงิ้ ไปกลางคัน ทุกคนต่างลงไม้ลงมือช่วยกัน
ทำ�จนสำ�เร็จ ทำ�ให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆ”

ส่วนลานบอกว่า โชคดีมากที่ได้เข้ามาทำ�งานในกลุ่มนี้
“ผมเป็นมุสลิมเพียงคนเดียวในกลุ่ม เพื่อนทุกคนจะ
เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมภูมิใจ
จากเดิมที่ผมเป็นคนที่ไม่เคยทำ�กิจกรรมอะไรเลย กระทั่ง
เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย มาอยูร่ ว่ มกลุม่ เดียวกัน เพือ่ นเป็น
คนชักชวนให้ผมทำ�กิจกรรมเหล่านี้ โครงการนีถ้ อื เป็นความ
ภาคภูมิใจที่ผมสามารถทำ�เป็นรูปเป็นร่างได้อย่างชัดเจน
การทำ�งานก็จะเจอปัญหาต่างๆ ยิง่ ทำ�กับคนหมูม่ ากด้วยแล้ว
การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่จำ�เป็นมาก พวกเราจะใช้วิธี
จัดประชุมทุกครั้งหลังเสร็จกิจกรรม ซึ่งช่วยให้พวกเราได้
พูดคุยแสดงความคิดเห็น สามารถระบายความรู้สึกให้
เพื่อนๆ ได้รับรู้ ความตึงเครียดก็ผ่อนคลายลงไปได้ และมี
กำ�ลังใจในการทำ�งานต่อไป”
และนี่คืออีกหนึ่ง “บทเรียน” ของการทำ�งาน ที่แม้จะ
มีปญ
ั หาอุปสรรคนานัปการ แต่พวกเขาก็สามารถ “ก้าวข้าม”
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วย “ทักษะความรู้” และ
“หัวใจ” ทีเ่ ต็มร้อย เพือ่ สร้าง “ความยัง่ ยืน” ให้กบั โครงการ
อาสาพัฒนาเพือ่ การพึง่ พาตนเอง ด้วยหวังว่าท้ายทีส่ ดุ แล้ว
โครงการที่พวกเขาคิดจะไม่ “ล่มสลาย” และ “หายไป”
เหมือนกับโครงการที่ผ่านๆ มา
.....
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