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เรียนรู้เพื่อสืบส�น
ภูมิปัญญ�ผ้�ไหม

ล�ยลูกแก้ว

โครงก�รเรียนรู้ก�รทอผ้�ไหม
กับกลุ่มเย�วชนบ้�นขี้น�ค
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ถ้�สร้�งฐ�นที่แข็งแรงให้ลูกหล�นได้ 
ต่อไปภ�ยภ�คหน้�เข�จะใช้ชีวิตอยู่รอด
ในสังคมโดยไม่ต้องกลัวอุปสรรคใดๆ 
เร�อย�กปลูกฝังให้ลูกเป็นแบบนั้น 
เลยให้แบ่งเวล�ม�ทำ�โครงก�ร...
ตอนนี้เข�มีคว�มรับผิดชอบม�กขึ้น 
เล่นมือถือน้อยลง จัดก�รเรื่องเรียนได้  
ช่วยง�นบ้�นม�กขึ้น และแบ่งเวล�ม�
ทำ�โครงก�ร เข�ได้ใช้เวล�ทั้งกับตัวเอง 
โรงเรียน พ่อแม่ และได้อยู่กับเพื่อนฝูง

จากโครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูยเม่ือปีที่แล้ว ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและสืบสานการทอผ้าของชาวกูย 
(ส่วย) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีมานานกว่า 
100 ปี ของบ้านขี้นาค ตำาบลตูม อำาเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ ความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนกับปราชญ์ชาวบ้านครั้งนั้น นำามาสู่ผลลัพธ์เชิง
รูปธรรมนั่นคือ หนังสือรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง
อุปกรณ์และวิธีทอผ้าไหมลายลูกแก้ว นอกจากนี้  
ผลจากโครงการนีย้งักอ่ใหเ้กิดนักทอผ้ารุน่ใหม่ ซึง่กค็อื
แกนนำาเยาวชนในโครงการ ทีไ่ดม้โีอกาสฝกึฝนการทอจาก
ผู้รู้ในชุมชนโดยตรงอีกด้วย 
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“ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้จ�กก�รลงมือทำ� ยิ่งเป็นก�รทำ�กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์เพื่อชุมชน จะยิ่งสร้�งสำ�นึกให้เด็กและเย�วชนเกิดคว�มรัก
และหวงแหนสิ่งดี ๆ ในท้องถิ่น และช่วยอุดช่องว่�งคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งวัยของคนในชุมชนได้อีกด้วย”

ใช้กิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ชุมชน

เมื่อความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ 
บ่มเพาะและเติบโตขึ้นในใจของทีมงานผ่านการทำา
โครงการในปีแรก ทั้งยังเข้าไปกระตุกกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนหันกลับมามองเห็นคุณค่าในวิถีชีวิตที่ดำารงอยู่...

 “แล้วเราจะนำาองค์ความรู้ที่ได้จากปีที่แล้วมาใช้ต่อได้
อย่างไร?” 

เปน็โจทยท์ีท่มีงานตอ้งครุน่คดิอยา่งหนกัเมือ่มโีอกาส
ทำาโครงการตอ่ในปทีี ่2 ทา้ยทีส่ดุจงึลงตวัทีก่ารจดัทำาแหลง่
เรียนรู้การทอผ้าในชุมชนบ้านขี้นาค โดยนำาชุดความรู้  
รวมถึงทักษะการทอผ้าที่ทีมงานได้รับจากการทำาโครงการ
ในปีที่แล้วมาขยายผลแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน จึงเกิด
เป็นโครงการเรียนรู้การทอผ้าไหมกับกลุ่มเยาวชนบ้าน 
ขี้นาค 

พี่แล-สิดาวรรณ ไชยภา พ่ีเลี้ยงกลุ่มเยาวชน 
สะท้อนว่า ก่อนมีโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดี
ศรสีะเกษเขา้มา เดก็และเยาวชนบ้านขีน้าคหา่งหายจากการ
ทำากิจกรรมเพื่อชุมชนมานานนับสิบปี ส่งผลให้ความรัก
ความผกูพนัของเดก็ทีม่ต่ีอชมุชนลดนอ้ยลงไป พรอ้มๆ กบั
เกดิชอ่งวา่งระหว่างวยัเขา้มาแทนที ่เหตผุลทีเ่ธอเขา้มาอยู่
ในแวดวงการพัฒนาเยาวชน เพราะเห็นสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงอยากมีส่วนร่วมแก้ไข 

บ้านขี้นาคมีประชากรอาศัยอยู่ราว 90 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ทำานา หลายครอบครัวต้องออกไปทำางานหาเลี้ยงครอบครัวในเมือง ทิ้งลูกหลานให้อยู่
กับคนเฒ่าคนแก่ ถ้าผู้ใหญ่ไม่สนใจไม่ช่วยกันดูแล เด็กและเยาวชนที่กำาลังเติบโตอาจ
หลงเดินทางผิดได้ สำาหรับพ่ีแลที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงโครงการเยาวชนมา 2 ปี 
มองวา่ ทกัษะชวีติเกดิขึน้ได้จากการลงมอืทำา ยิง่เปน็การทำากจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชน์
เพือ่ชมุชนจะยิง่สรา้งสำานกึใหเ้ดก็และเยาวชนเกดิความรกัและหวงแหนสิง่ดีๆ  ใน
ท้องถิ่น และช่วยอุดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างวัยของคนในชุมชนได้อีกด้วย
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“แค่รู้อย่�งเดียวไม่พอ ต้องลองและฝึกฝนทำ�เองจึงจะเกิดผล พวกเข�เช่ือว่� 
ก�รเข้�ฐ�นเรียนรู้โดยตรงกับผู้รู้จะสร้�งนักทอผ้�มือใหม่ท่ีมีคว�มสนใจ
ภูมิปัญญ�ก�รทอผ้�ข้ึนม�ได้อีกจำ�นวนหน่ึง อีกท้ังเม่ือเด็กลุกข้ึนม�ฟ้ืนฟู
ก�รทอผ้�อย่�งเป็นรูปธรรม แรงกระเพ่ือมน้ีน่�จะเข้�ไปกระตุ้นให้ผู้ใหญ่หัน
ม�สนใจร้ือฟ้ืนก�รทอผ้�ไหมล�ยลูกแก้วม�กข้ึนไปอีก”

“ผ้�ไหมล�ยลูกแก้ว” ห้องเรียนใหม่ของชุมชน

นุน่-นภิาดา บญุทว่ม บอกวา่ ผา้ไหมลายลกูแก้ว (ผา้แกบ๊ในภาษากยู) พบเห็น
ได้ในชีวิตประจำาวันของคนบ้านขี้นาค จนกลายเป็นความเคยชินที่ทำาให้คนใน
ชุมชนมองไม่เห็นคุณค่าและความพิเศษของภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์สืบทอด
มาจากบรรพบรุษุ ทัง้ทีช่าวกยูใชช้วีติอยูก่บัผา้ไหมเหลา่นีต้ัง้แตเ่กดิจนตาย เธอจงึ
อยากเผยแพร่องค์ความรู้ที่รวบรวมมาได้จากโครงการปีก่อนให้คนอื่นรับรู้ด้วย

“แค่รู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องลองและฝึกฝนทำาเองจึงจะเกิดผล พวกเขาเช่ือว่า 
การเข้าฐานเรยีนรูโ้ดยตรงกบัผูรู้จ้ะสรา้งนกัทอผา้มอืใหม่ทีม่คีวามสนใจภมูปิญัญา
การทอผา้ขึน้มาไดอ้กีจำานวนหนึง่ อกีทัง้เมือ่เดก็ลกุขึน้มาฟืน้ฟกูารทอผา้อยา่งเปน็
รปูธรรม แรงกระเพือ่มนีน้า่จะเขา้ไปกระตุน้ใหผู้ใ้หญห่นัมาสนใจรือ้ฟืน้การทอผา้
ไหมลายลูกแก้วมากขึ้นไปอีก” ทีมงาน บอกถึงวิธีคิดและวิธีทำางาน 

ทัง้นี ้กอ่นประกาศเชิญชวนเดก็และเยาวชนกลุม่เปา้หมายใหม้าลงฐานการเรยีนรู ้
ทมีงานไดป้ระชมุวางแผนการทำางาน ชีแ้จงรายละเอียดการดำาเนนิโครงการในปทีี ่2 แก่
สภาผู้นำาหมู่บ้านในเวทีประชุมประจำาเดือนของชุมชน

“บงัเอญิวา่วนัทีเ่รานัดมาประชมุทมี มีเวทสีภาผูน้ำาประจำาเดอืนพอด ีพีแ่ลเลยเสนอ
ไอเดยีขึน้มาวา่ไหนๆ เราไดแ้ผนโครงการแลว้ ไปนำาเสนอโครงการเลยดไีหม ทกุคนเหน็
ตรงกันว่าไป คิดว่าถ้าไม่ได้ทำาโครงการมาตั้งแต่ปีแรก คงไม่ได้รู้จักผู้ใหญ่ในชุมชน และ
คงกลวัการนำาเสนอ แตต่อนนีก้ลบัรูส้กึเหมอืนทกุคนเป็นญาตกินักเ็ลยไปนำาเสนอไดโ้ดย
ไม่ลังเล” นุ่น กล่าว  

ชมพู-่สริวิมิล ไชยภา เสรมิวา่ ไมเ่พียงแคช่ีแ้จงการทำางานใหผู้ใ้หญใ่นชมุชนทราบ 
พวกเขายังนำาข้อมูลท่ีเก็บได้จากปีก่อนมาอ่านทบทวน แล้วลงพ้ืนที่ไปพูดคุยกับ 
ผูรู้เ้พือ่สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ โดยแบง่ทมีงานออกเปน็ 2 กลุม่เพือ่ทำางานใหเ้สรจ็
ทันภายใน 1 วัน 

นุ่น บอกต่อว่า ที่ต้องแบ่งงานเช่นนี้ เนื่องจากทีมงานกลุ่มเดิมที่เคยศึกษาอยู่
โรงเรยีนเดยีวกันแยกยา้ยไปศกึษาตอ่ระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายตา่งโรงเรยีน ทำาให้
แตล่ะคนมเีวลาวา่งไมต่รงกนั เพราะฉะนัน้หากสามารถนดัหมายกนัได ้กต็อ้งใช้เวลาใน
วันนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุด
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“ปีแรกเราทำาแผนที่เดินดินระบุจุดผู้รู้ในชุมชน ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมผ้า
ด้วยมะเกลือที่ทำาสืบต่อกันมา จัดจำาแนกประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า ทำาปฏิทิน
วฒันธรรม และสบืคน้ประวตัผิา้ทอลายลกูแกว้ ปนีีเ้ราตัง้ใจทำาฐานการเรยีนรู ้ ซึง่ตอ้ง
มีการเก็บข้อมูลผู้รู้เพิ่มเติมว่า แต่ละคนชื่ออะไร อายุเท่าไร ถนัดงานด้านไหน 
เพราะปีที่แล้วยังไม่ได้ทำา เลยคิดกันว่าไปคุยกับผู้รู้เลยดีกว่า ถือโอกาสทบทวน
ข้อมูลเดิมและเก็บข้อมูลเพิ่มไปเลย” นุ่น อธิบาย

แนน-จิฑาภรณ์ นาคนวล บอกว่า แผนงานหลักของโครงการปีที่ 2 อยู่ที่การ
ชักชวนเด็กและเยาวชนจากทั้งในและนอกชุมชนเข้ามาเรียนรู้การทอผ้าไหมจากทั้ง  
3 ฐานที่บ้านผู้รู้ เพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะการทอด้วยตัวเอง โดยทั้ง 3 ฐานประกอบด้วย

ฐานที่ 1 ฐานเล็กๆ ส่งเสริมเด็กให้เรียนรู ้บ้านยายสำาเนียง นาคนวล เกี่ยวกับ
การฟอก กระตุก และปั่นไหม

ฐานที่ 2 คุณครูพี่สอนน้อง บ้านยายแสงมณี จันทอง เกี่ยวกับการทำาเครือและ
การต่อไหม

ฐานท่ี 3 เรียนรู้ร่วมใจสู่ผ้าไหมลายลูกแก้ว บ้านยายเทพนิมิต ทวีชาติ เก่ียวกับ
การปั่นไหมใส่หลอด และการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว

แนน กล่าวเสริมว่า ก่อนชวนน้องมาเข้าฐาน เราทำาป้ายชื่อฐาน และสรุปข้อมูล 
ผู้รู้ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมไปแขวนไว้ในแต่ละฐานด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การเรียนรู้ 
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หลังออกแบบฐานการเรียนรู้แล้วเสร็จ ทีมงานจึงระดมพลเด็กและเยาวชนใน
หมู่บ้านให้มาร่วมทำากิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ ทีมงานแบ่งกลุ่มกันนำาจดหมายไป 
เชิญชวนตามคุ้มที่แต่ละคนอาศัยอยู่ประมาณ 30 หลังคาเรือน โดยเลือกกลุ่ม 
เป้าหมายตามบ้านที่เป็นคนรู้จักก่อน เมื่อถึงวันจริงมีเด็กและเยาวชนมาร่วม
กิจกรรมประมาณ 20 คน เนื่องจากการเข้าฐานแต่ละครั้งใช้เวลามากกว่า 1 วัน 
ทำาให้มีเด็กและเยาวชนสลับกันไปมาตามวันเวลาที่สะดวก

“พวกเราออกแบบการเรียนรู้ไว้ว่า ฐานหน่ึงจะใช้เวลาหน่ึงวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 
พอลงมือทำาจริงกิจกรรมแต่ละฐานต้องใช้เวลามาก เลยทำากิจกรรมวันเดียวไม่เสร็จ  
ทำาให้ต้องขยายเวลาออกไป น้องเลยมาได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็มีน้องบางคนท่ีสนใจจรงิๆ 
ช่วงที่เราไม่นัด เขาจะมาขอทำาที่บ้านพี่เลี้ยงเองเลย” นุ่น กล่าว

แหลง่เรียนรูท้ั้ง 3 แห่งเปดิโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการไดส้อบถาม
และฝึกหัดแต่ละขั้นตอนโดยตรงกับผู้รู้ พี่แลบอกว่า เดิมก็กังวล กลัวเด็กๆ ทำางานแล้ว
มปีญัหา ทีผ่า่นมาเธอจงึคอยประสานงานให ้แตต่อนนีเ้ธอปลอ่ยให้เดก็ประสานงาน 
เผชิญกับปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าการทำางานแค่
ครั้งเดียวอาจไม่ได้เรียนรู้เท่าการทำาซ้ำาหลายๆ ครั้งจนเกิดความรู้ใหม่

“ถา้เราไปนำาเขากเ็ทา่กบัเปน็เรือ่งของเรา ไมใ่ช่เรือ่งของเขา ทีน่ีเ้ขากจ็ะทำางาน
ตอ่แบบไมใ่ชง่านของเขา เราเปน็พีเ่ลีย้งตอ้งใหเ้วลาและไมไ่ปกดดนัเขามาก ปแีรก
ถือว่าให้เขาได้ลองทำา ขอแค่ให้ได้เข้าไปทำา ไปคลุกคลีกับผู้ใหญ่ ปีนี้ก็เหมือนกัน 
แกนนำาชักชวนรุ่นน้องเข้ามาร่วมกิจกรรมตามฐาน ต่อให้น้องรุ่นใหม่ยังทำาไม่ได ้
ก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าจะทำาให้ได้ดีก็ต้องทำาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ซึ่งปีนี้แกนนำาเป็น 
คนประสานงานผู้ใหญ่เองท้ังหมด แล้วเขาก็ทำาออกมาได้ดี เราเลยสนับสนุนเต็มท่ี
หากน้องๆ อยากทำาโครงการในปีต่อๆ ไป”  พี่แลกล่าว
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ในฐานะรุน่พีท่ีเ่คยฝึกฝนการทอมาก่อน นุน่ บอกว่า 
ขั้นตอนการทอเป็นส่วนท่ียากที่สุด เพราะเธอมีปัญหา
เรื่องดูลายไม่ออก

“ตอนที่ทอจะค่อนข้างสับสนว่าต้องเหยียบไม้ไหน 
ต้องสอดไหมยังไง งานต่อไหมที่ว่าเป็นงานละเอียด  
ต้องใช้สมาธิเยอะเพราะต้องเอาไหมมาต่อกันทีละเส้นๆ 
เป็นพันเส้นแบบนั้นยังถนัดและรู้สึกสนุกกว่า” 

ยายไทยนิมิต ทวีชาติ ผู้รู้เรื่องการทอผ้าไหม  
ย้ำาวา่ ทักษะทีส่ำาคญัมากสำาหรบัการทอผา้ไหมลายลกูแกว้ 
คือ สมาธิและการจำา เพราะระหว่างทอผู้ทอต้องรู้ว่า
จังหวะไหนควรกระตุกไม้แบบใด จังหวะไหนควรเหยียบ
แป้นทอที่ขาอย่างไร หากไม่มีสมาธิ ทอและเหยียบผิด
จังหวะลายผ้าจะผิดรูปทำาให้ต้องรื้อทอใหม่ทั้งหมด

สำาหรับฐานการเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง มด-ปทุมรัตน์  
จันทอง บอกว่า ทีมงานได้เตรียมสมุดความรู้ไว้ให้น้องๆ 
ที่มาร่วมกิจกรรมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามหัวข้อลงใน
เอกสาร โดยหลังทำากิจกรรมครบ 3 ฐานแล้ว ทีมงานจะ
ถอดบทเรียนน้องๆ ว่า รู้สึกอย่างไรกับแหล่งเรียนรู้ 
ทัง้ 3 แหง่ ชอบไมช่อบอะไร ไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการทำา
กิจกรรมบ้าง และมีข้อสงสัยหรือไม่ เพื่อวัดผลว่าการ
ชกัชวนกลุม่เยาวชนมาทำากจิกรรมเขา้ฐานใหอ้ะไรแก่
เขาบ้าง 

“ในภาพรวมที่ผ่านมาถือว่าน้องๆ สนใจมาร่วม
กิจกรรมดี อาจจะมีซนบ้างเพราะส่วนใหญ่เป็นน้องชั้น
ประถมศกึษาตอนปลาย ถงึแมเ้ขาจะไมส่ามารถสือ่สารถงึ
สิง่ทีเ่ขาเรยีนรูไ้ดช้ดัเจน แต่เราก็ถอืวา่ได้ปลกูฝังใหเ้ขารูจ้กั
ภูมิปัญญาและของดีที่มีในชุมชน มาเรียนกับผู้รู้แบบนี้ 
มอีะไรเขากถ็ามจากผูรู้ไ้ดโ้ดยตรง ถา้ไมช่อบไมส่นกุเขาคง
ไม่มา” นุ่น กล่าว

ก้�วเล็กๆ ท่ีเติบโต

แม้ภาระการเรียน ภาระงานบ้าน และภาระการ
ทำาโครงการจะหนักหน่วง แต่ทีมงานก็ฝ่าฟันกันมาได้
เพราะใจรัก...

นุน่ บอกว่า ชว่งนัน้มปีญัหาเรือ่งการแบง่เวลามาทำา
โครงการ จนเกือบทำาให้ถอดใจล้มเลิกกลางคัน แต่เมื่อ
ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ด้วยกำาลังใจของพี่เลี้ยงและผู้รู้ 
ในชุมชน เธอกลับพบว่า การพัฒนากระบวนการคิดให้
เป็นระบบที่ได้รับจากการทำาโครงการมาตลอด 2 ปี
สามารถนำาไปปรบัใชก้บัการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายไดอ้ยา่งไมน่า่เชือ่ สง่ผลให้การเรยีนของเธอ
ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด

“ผลการเรยีนดขีึน้ และตอนนีม้คีวามรบัผดิชอบมาก
ขึ้นด้วย เมื่อก่อนเป็นคนขี้เกียจทำาการบ้านมาก รอให้ถึง
วันสุดท้ายก่อนค่อยทำาส่ง แต่ตอนนี้ครูให้การบ้านมา 
ก็จะทำาเลย ยิ่งมัธยมศึกษาตอนปลายการบ้านยิ่งเยอะ  
ถ้าไม่ทำาจะยิ่งแบ่งเวลามาทำาโครงการไม่ได้ ความขี้เกียจ
หายไปตอนไหนไม่รู้” นุ่น ขยายความ

ส่วนแนน ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 บอกว่า การรู้จักบริหารจัดการเวลาเป็นเรื่อง
สำาคัญมาก เนื่องจากเธอต้องรับผิดชอบทั้งการบ้านและ
งานกลุ่มของโรงเรียนท่ีมีเยอะมาก แล้วต้องจัดสรรเวลา
มาทำางานโครงการด้วย

“เคยคดิไมอ่ยากทำาโครงการตอ่เหมอืนกนั เพราะ
งานโรงเรียนมีเยอะมาก แต่ทำามาขนาดนี้แล้วก็อยาก
ทำาตอ่ใหส้ำาเรจ็ เลยตอ้งแบง่เวลาใหไ้ด ้เพราะไม่อยาก
ทิ้งโครงการไว้ให้คนอื่นทำา ไม่เช่นนั้นตัวเองจะรู้สึก 
ค้างคาใจ”  แนน กล่าว

“เม่ือเร�มีโอก�สได้ทำ�โครงก�รแล้วต้องทำ�ออกม�ให้ดี ถ้�เร�ทำ�ได้ดีมีคนอ่ืนมองเห็น 
เข�ก็ย่ิงอย�กสนับสนุน โรงเรียนแถบน้ีทุกวันศุกร์นักเรียนจะใส่ผ้�พ้ืนเมืองไปโรงเรียน 

เร�ก็ใส่ผ้�ทอบ้�นข้ีน�คไป ล่�สุดออกไปทำ�กิจกรรมนอกโรงเรียน มีผู้อำ�นวยก�ร
โรงเรียนจ�กท่ีอ่ืนเข้�ม�ถ�ม เร�ก็ได้แนะนำ�ว่�เป็นผ้�ม�จ�กชุมชนของเร�เอง”
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“ทีมง�นรับผิดชอบง�นด้วยตัวเองม�กกว่�ปีท่ีแล้ว จ�กเดิมต้องมีพ่ีเล้ียง
พ�ม�และเป็นคนประส�นง�นให้ตลอด แต่ปีหลังน้ีเด็กๆ ประส�นง�นเอง 
ม�ติดต่อและนำ�หนังสือม�ให้เอง ท้ังยังขยันและม�ตรงเวล� ซ่ึงทำ�ให้เธอรู้สึก
ดีใจท่ีเด็กและเย�วชนในหมู่บ้�นสนใจภูมิปัญญ�ก�รทอผ้�ไหมล�ยลูกแก้ว
ของชุมชนอย่�งจริงจังม�กข้ึน นอกจ�กน้ียังรู้สึกชอบเวล�มีเด็ก ๆ แวะเวียน
ม�ห�ท่ีบ้�นจะได้ไม่ต้องอยู่บ้�นคนเดียว”

ชมพู่ เสริมว่า เดิมเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้ว แต่ตื่นเต้นง่าย หลังจากได้ร่วม
โครงการสามารถควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองได้ดีขึ้น เหมือนมีภาวะความเป็น
ผู้นำามากข้ึน ทำาให้อยากมีส่วนร่วมในการนำาเสนอและแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

“ทกุอยา่งจดัการไดห้ากรูจ้กัจดัการเวลา เราใชว้ธิวีางแผนกำาหนดตารางการทำางาน 
ระหว่างงานกลุ่มที่โรงเรียนและงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อจัดตารางการทำางานไม่ให้ 
ชนกัน เนื่องจากอยากเต็มที่กับงานที่ต้องรับผิดชอบในทุกๆ ด้าน เมื่อเรามีโอกาสได้
ทำาโครงการแล้วต้องทำาออกมาให้ดี ถ้าเราทำาได้ดีมีคนอื่นมองเห็น เขาก็ยิ่งอยาก
สนับสนุน โรงเรียนแถบนี้ทุกวันศุกร์นักเรียนจะใส่ผ้าพื้นเมืองไปโรงเรียน เราก็ใส่
ผ้าทอบ้านขี้นาคไป ล่าสุดออกไปทำากิจกรรมนอกโรงเรียนมีผู้อำานวยการโรงเรียน
จากที่อื่นเข้ามาถาม เราก็ได้แนะนำาว่าเป็นผ้ามาจากชุมชนของเราเอง” 

ด้าน อุมา-อุบลวรรณ ศิลาชัย แม้จะมีความสามารถในการทอผ้าอยู่แล้ว แต่การ
ทำากิจกรรมในโครงการนี้ก็ทำาให้เธอมีความกระตือรือร้น “เรารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ
ทุกอย่างให้ครบทุกด้าน ทั้งการบ้าน ทั้งช่วยงานที่บ้านและกิจกรรมในโครงการ 
เลยต้องวางแผนว่าควรจะทำาอะไรก่อนหลัง งานไหนส่งก่อนทำางานนั้นก่อน ยิ่งมี
งานมามากขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้น ขยันให้มากขึ้นไปอีก” 

สุดท้าย นุ่น เล่าถึงความฝันของเธอว่าอยากมีร้านผ้าทอที่ยังคงเอกลักษณ์ของ 
ผ้าไหมชาวกูยเป็นของตัวเอง

“ถ้าทอผ้าได้แล้ว คิดว่าอยากทอผ้าอยากมีร้านขายผ้า ออกแบบตัดเย็บทุกอย่าง
เอง จะได้มั่นใจว่าสามารถรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ได้จริงๆ” 

แรงหนุนจ�กชุมชน

ไมเ่พยีงแคว่ธิคีดิและวธิกีารทำางานทีเ่ปลีย่นแปลงไป แตย่งัเกดิความเปลีย่นแปลง
ที่เห็นได้ชัดเจนในตัวเยาวชน คือ ความกล้าแสดงออก ซึ่งมีพัฒนาการดีขึ้นจากปีแรก
เป็นลำาดับ กล่าวคือ ช่วงทำาโครงการปีแรกทีมงานไม่กล้าพูดเลย กระทั่งต้องใช้วิธี
ให้เขียนลงในกระดาษ เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ทีมงานทุกคนมีความมั่นใจและกล้าสื่อสาร
ถงึสิง่ทีต่นเองทำาใหผู้อ้ืน่ไดร้บัรู ้ทัง้นี ้พีแ่ลวเิคราะหว์า่ คงเปน็เพราะโครงการพฒันา
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เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษเปิดเวทีและสร้างโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้ออกไป 
นำาเสนอผลงานอยู่บ่อยครั้ง 

“ตัวเราเองอายุขนาดนี้แล้ว พอได้ผ่านกระบวนการอบรมยังรู้สึกได้ว่ามีความกล้า
และคิดเป็นระบบมากขึ้น น้องๆ เพิ่งอายุไม่เท่าไร ถือว่าโชคดีมากที่เขามีโอกาสเรียนรู้
และพัฒนาระบบคิดของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้” 

พี่แล ย้ำาว่า 2 ปีที่ผ่านมา เธอฝึกเด็กด้วยการตั้งคำาถามและให้ตอบคำาถาม
บอ่ยๆ จะชว่ยจดัระบบความคดิใหด้ขีึน้ได ้สงัเกตไดจ้ากกลุม่เยาวชนสามารถตอบ
คำาถามได้ตรงประเด็น สื่อสารสิ่งที่คิดและเหตุผลที่ลงมือทำากิจกรรมต่างๆ ได้ 

“ปทีีแ่ลว้เรายงัตอ้งแนะนำาเขาเยอะ เพราะนอ้งๆ ไมเ่คยรูจ้กั ไมเ่คยใชก้ระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีแบบแผนมาก่อน แต่ปีนี้น้องทำาได้ดีขึ้นมาก ก่อนลงมือทำาอะไรเขา
จะประชุมวางแผนกันก่อน ให้รู้ว่าต้องทำาอะไร แล้วแต่ละกิจกรรมมีใครเกี่ยวข้องบ้าง 
หลังจากนั้นจึงค่อยแบ่งหน้าที่ออกไปประสานงานและเตรียมงาน”

ยายแสงมณี จันทอง ผู้รู้ฐานที่ 2 เรื่องการทำาเครือและการต่อไหม บอกว่า 
รู้สึกดีใจที่ลูกหลานในชุมชนเข้ามาเรียนรู้การทอผ้าไหม เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวและ
นำาไปประกอบอาชีพได้ ดีกว่าปล่อยให้ภูมิปัญญาสูญหายไปกับคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน 
ในฐานะผู้รู้ที่ทำากิจกรรมคลุกคลีกับทีมงานมาถึง 2 ปี เธอบอกว่า ทีมงานมีความขยัน
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

“ยายชอบอยู่กับเด็กๆ ไม่รู้สึกรำาคาญ ปกติเขามาเป็นเวลา ก่อนมาที่บ้านจะ
นดัและทำาหนงัสอืส่งมาก่อน ยายกจั็ดการเตรยีมตวัและแบง่เวลาได ้เมือ่กอ่นเดก็ๆ 
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“ผู้ปกครองควรสนับสนุนบุตรหล�นให้ทำ�กิจกรรมนอกเหนือจ�ก
ก�รเรียน เพ่ือฝึกให้มีคว�มรับผิดชอบท้ังต่อตัวเอง ผู้อ่ืน และสังคม
ท้ังยังช่วยสร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิต” 

ขี้เกียจกว่านี้ นัดแล้วมาบ้างไม่มาบ้าง มาแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ แต่ตอนนี้เวลานัด
มาตรงเวลาตลอด เล่นโทรศัพท์น้อยลง แล้วก็ตั้งใจช่วยกันทำางานดี”  ยายแสงมณี 
กล่าว

เช่นเดียวกับ ผู้รู้ฐานที่ 3 เกี่ยวกับการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว ยายไทยนิมิต ที่บอก
ว่า ทีมงานรับผิดชอบงานด้วยตัวเองมากกว่าปีที่แล้ว จากเดิมต้องมีพี่เลี้ยงพามาและ
เปน็คนประสานงานใหต้ลอด แตปี่หลังนีเ้ดก็ๆ ประสานงานเอง มาตดิตอ่และนำาหนงัสอื
มาใหเ้อง ทัง้ยังขยนัและมาตรงเวลา ซึง่ทำาใหเ้ธอรูสึ้กดีใจท่ีเด็กและเยาวชนในหมูบ่า้น
สนใจภมูปัิญญาการทอผา้ไหมลายลกูแกว้ของชมุชนอยา่งจรงิจังมากขึน้ นอกจาก
นี้ยังรู้สึกชอบเวลามีเด็กๆ แวะเวียนมาหาที่บ้านจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านคนเดียว 

นอกจากปราชญช์มุชนทีเ่ปดิโอกาสใหก้ลุม่เยาวชนเขา้ถึงขอ้มูลเชงิลกึและได้ลงมอื
ทำาด้วยตัวเองแล้ว ผู้ปกครองคือส่วนสำาคัญที่ช่วยหนุนเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทองลา ไชยภา แม่ของชมพู่ที่มีตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
กล่าวว่า ผู้ปกครองควรสนับสนุนบุตรหลานให้ทำากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน เพื่อ
ฝึกให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่นและสังคม ทั้งยังช่วยสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต 

“ถ้าสร้างฐานที่แข็งแรงให้ลูกหลานได้ ต่อไปภายภาคหน้าเขาจะใช้ชีวิตอยู่
รอดในสงัคมโดยไมต่อ้งกลวัอปุสรรคใดๆ เราอยากปลกูฝงัใหล้กูเปน็แบบนัน้ เลย
ให้แบ่งเวลามาทำาโครงการ เมื่อก่อนลูกติดมือถือมาก ปกติไม่ให้เอามือถือไป
โรงเรียน แต่พอกลับจากโรงเรียนถึงบ้านปุ๊ปวิ่งเข้าหาโทรศัพท์ทันที แต่ตอนนี้เขา
มีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น เล่นมือถือน้อยลง จัดการตัวเองเรื่องเรียนได้  
ช่วยงานบ้านมากขึ้น และแบ่งเวลามาทำาโครงการ เขาได้ใช้เวลาทั้งกับตัวเอง 
โรงเรียน พ่อแม่ และได้อยู่กับเพื่อนฝูง”  ทองลา กล่าว

ในฐานะผู้นำาชุมชน ทองลา บอกว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมงานว่าอยาก
ใหผู้ใ้หญช่ว่ยสนบัสนนุตรงส่วนไหน ซึง่ผูน้ำาชุมชนและสภาผูน้ำาหมูบ่า้นตา่งรับรูเ้รือ่งการ
ทำาโครงการของเยาวชนอยู่แล้ว จึงพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

“ตอนนีก้ลุม่ผูน้ำาชมุชนไดอ้นมุตัสิรา้งศนูยก์ารเรยีนรูเ้ปน็สว่นกลางให้เยาวชนและ
คนในชุมชนมาทำากิจกรรมร่วมกัน อาจเป็นงานอาชีพและขายของด้วยก็ได้ ซึ่งต้อง
วางแผนกนัอกีท ีถา้เยาวชนรุน่นีส้านตอ่ รุน่นอ้งกต็อ้งทำาตอ่ไปอีก เดก็ๆ มาทำาโครงการ
จรงิจงัแบบนีอ้าจมทีอ้บา้งเพราะงานโรงเรยีนเยอะ เราเปน็พอ่แมก่พ็ดูสนบัสนนุบอกให้
เขาทำาต่อไป เพราะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคตแน่นอน” ทองลา กล่าวย้ำา
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 ยายอัมพร ไชยภา ผู้ใหญ่ใจดีและผู้รู้อีกท่านหนึ่ง สะท้อนว่า ก่อนหน้าที่
กลุ่มเยาวชนจะเข้ามาทำาโครงการแทบไม่มีคนทอผ้าไหมลายลูกแก้วกันแล้ว ส่วนใหญ่
ทอใช้เองที่บ้านเล็กๆ น้อยๆ เพราะต้องใช้เวลาทอนาน เมื่อเด็กๆ ตั้งกลุ่มขึ้นมา แล้ว
มาขอความร่วมมือให้ช่วยบอกข้อมูล ในฐานะผู้ใหญ่ที่พอมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและ
การทอผ้าอยู่บ้างจึงยินดีช่วยเต็มที่ 

“เขาคิดดีและทำาจริง เลยอยากให้เด็กสานต่อตรงน้ี เพราะเม่ือคนแก่ๆ ล้มหาย
ตายจากไป จะไดม้คีนรูต้อ่ หรอือาจจะถงึขัน้ทอเองทำาเอง มรีา้นคา้เปน็ของตัวเอง
ได้ก็ยิ่งดีต่อตัวเขาเองและชุมชน” 

2 ปีท่ีเยาวชนลุกข้ึนมาเป็นตัวต้ังตัวดีในการฟ้ืนภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว 
โดยมีพ่ีเล้ียงคอยประคับประคอง ณ วันน้ี ชุมชนบ้านข้ีนาคได้ “ชุดองค์ความรู้” เรื่อง
อุปกรณ์และวิธีทอผ้าไหมลายลูกแก้ว ที่อุ่นใจได้ว่าภูมิปัญญานี้จะยังคงอยู่คู่ชุมชนแม้
เวลาผ่านไป การทำางานของเยาวชนได้เข้าไปกระตุกให้คนในชุมชนก็ตื่นตัวหันมาจับ 
กี่ทอผ้าอีกครั้ง อีกทั้งวันนี้เราได้เห็น “ห้องเรียนเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลาย
ลูกแก้ว” ที่มีครูคือปราชญ์ชุมชนคอยสอน ห้องเรียนไม่มีเวลาเลิก ผู้เรียนเข้าไป
เรียนได้เพราะอยู่ในชุมชน และเยาวชนรุ่นพี่เป็นผู้อำานวยความสะดวกเปิดโอกาส
ใหน้้องในชมุชนไดเ้ขา้มาเรยีนรูข้องดขีองชมุชน หวงัใหช้ว่ยกันสบืทอดตอ่ รวมถึง
ไดส้านสมัพนัธค์นหลายช่วงวยัทีเ่คยหา่งหายไปใหฟื้น้คนืกลบัมา ซึง่ความสมัพนัธ์
ที่แน่นแฟ้นเช่นน้ีจะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนบ้านขี้นาครับมือกับการเปลี่ยน 
แปลงของชุมชนสังคมในปัจจุบันได้อย่างมั่นใจ ขณะเดียวกันน้ันเอง การทำางาน
ได้ทำาให้ทีมงานมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออก หัวใจท่ีรักและ
หวงแหนภูมิปัญญาการทอผ้าไหมในชุมชนของพวกเขาได้ก่อเกิดข้ึน เพราะพวกเขา
รู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสามารถทำาอะไรเพื่อชุมชนได้
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โครงก�รเรียนรู้ก�รทอผ้�ไหมกับกลุ่มเย�วชนบ�้นขี้น�ค 
พี่เลี้ยงชุมชน สิดาวรรณ ไชยภา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อบต.สวาย  
ทีมทำางาน กลุ่มเยาวชนบ้านขี้นาค ตำาบลตูม อำาเภอปรางค์กู่ 
 จังหวัดศรีสะเกษ
จิฑาภรณ์ นาคนวล  มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
ปทุมรัตน์ จันทอง  มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
สิริวิมล ไชยภา  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
อรอุมา นาคนวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
สุวนันท์ นาคนวล  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 
นิภาดา บุญท่วม  มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปรางค์กู่ 
พิมพ์จันทร์ ชอบชื่น มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนปรางค์กู่ 
อุบลวรรณ ศิลาชัย  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านขี้นาค 
พลอยแก้ว แสงบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านขี้นาค


