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คืนชีวิต...ให้ต้นน้ำ�
กลุ่ม CD POWER

ส่องแสง

“

อาจารย์พาไปเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านต้นปริงที่รุ่นพี่เคยเข้าไปทำ�ฝายชะลอน้ำ�
สิ่งที่เห็นคือชุมชนกำ�ลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ� ทั้งๆ ที่บริเวณนี้ป่าอุดมสมบูรณ์มาก
เลยคิดสานงานต่อจากที่รุ่นพี่เคยทำ�ไว้  โดยใช้โจทย์เดิมคือการทำ�ฝายชะลอน้ำ� 

”

โจทย์ใหญ่ที่นักศึกษาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาราชภัฏสงขลาต้องพบ
ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษาคือการหา “พืน้ ที”่ ทำ�งานพัฒนาชุมชน...เพราะ
กรอบการเรี ย นระบุ ว่ า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงไปร่ ว มเรี ย นรู้ กั บ ชุ ม ชน ศึ ก ษา
สถานการณ์ปัญหา ตลอดจนใช้วิชาความรู้หรือทฤษฎีไปช่วยแก้ปัญหาของ
ชุมชนได้
นักศึกษาทั้ง 7 คน ของกลุ่ม CD POWER ที่ประกอบด้วย นัฐวุฒิ
เกื้อบุญส่ง หรือ “หนุ่ม” สุทธิพงษ์ จูเอ้ง หรือ “บอย” เกรียงไกร สองไทย
หรือ “อาร์ม” อภิวัฒน์ เทิดเกียรติ หรือ “ซัน” จุรีรัตน์ ประหลาดมานิต
หรือ “กิ่ง” วริยา กาญจนะ หรือ “อุ๊” และ วาสนา พรมนุ้ย หรือ “ปู” นักศึกษา
โปรแกรมวิชาเอกการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็ไม่มีข้อยกเว้น
หนุ่มเล่าว่า การเรียนพัฒนาชุมชน อาจารย์จะให้โจทย์ไว้ว่านักศึกษา
ต้องทำ�งานพัฒนาชุมชน ด้วยการฝังตัวอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4  
ที่เรียกกันว่า “ห้องปฏิบัติการทางสังคม” หรือ “Social Lab”  โดยในชั้นปีที่ 1
นักศึกษาต้องรู้จัก “บริบท” ของชุมชน สามารถบอกได้ว่าชุมชนนี้อยู่ที่ไหน
มีวฒ
ั นธรรม และความเป็นมาอย่างไร   พอขึน้ ปี 2 จึงเริม่ เจาะลึกในรายประเด็น
เช่น เริม่ ศึกษาปัญหา ศึกษาต้นทุนของชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ และกระตุน้ ให้คนใน
ชุมชนรับรูถ้ งึ ปัญหาดังกล่าว และในปี 3 เมือ่ เรียนรูท้ ฤษฎีมากขึน้ นักศึกษาต้อง
เข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยมี
นักศึกษาเป็นพีเ่ ลีย้ ง ส่วนในปีที่ 4 นักศึกษาต้องจัดกระบวนการให้ชมุ ชนจัดการ
ตนเอง มีนักศึกษาเป็นผู้ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน ทั้งนี้เพราะต้องการ
ให้นักศึกษาได้ลงมือทำ�งานพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง
แต่ปัญหาที่เป็นเรื่องยากสำ�หรับพวกเขาคือ...ทุกคนอยู่นอกพื้นที่...และ
บางคนไม่รู้จักพื้นที่เลยแม้แต่น้อย
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พัฒนาโจทย์...พัฒนาคน

“

แม้โจทย์แรกคือการ
สำ�รวจพื้นที่เพื่อหาจุดที่
เหมาะสมในการทำ�ฝาย
ชะลอน้ำ� แต่เมื่อพบว่า
“ตลิ่ง” กำ�ลังพังลงเรื่อยๆ
โจทย์ต่อมาที่ทุกคนนำ�มา
หารือและขบคิดร่วมกับ
ชุมชนคือ จะทำ�อย่างไร
เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง พวกเขาจึงต้อง
จัดทีมใหม่... เพราะตอนนี้
“งานงอก” ที่ต้องทำ�พร้อมๆ
กับงานหลักคือ การปลูก
หญ้าแฝกควบคู่กับการ
ทำ�ฝายชะลอน้ำ� 

”

จากโจทย์ทนี่ กั ศึกษาทุกคนและทุกชัน้ ปีตอ้ งหาพืน้ ทีท่ �ำ งานกับชุมชน ทำ�ให้
เพื่อนๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ต่างมี “ห้องปฏิบัติการทางสังคม” กันเกือบ
ทุกคนแล้ว…คงเหลือแต่สมาชิก 7 คนของ CD POWER เท่านั้นที่ยังเคว้งอยู่
“เครียดมาก เพราะเพื่อนๆ ได้พื้นที่ทำ�งานกันหมดแล้ว เหลือแต่พวกเราที่
ยังไม่มพี นื้ ทีท่ �ำ งาน เพราะพืน้ ทีท่ พี่ วกเราเสนอไปอาจารย์กไ็ ม่เห็นด้วย ทำ�ให้ตอ้ ง
เปลีย่ นโจทย์ เปลีย่ นพืน้ ทีอ่ ยูห่ ลายครัง้ ...โชคดีทอี่ าจารย์ปอมพาไปเรียนรูท้ ชี่ มุ ชน
บ้านต้นปริงที่รุ่นพี่เคยเข้าไปทำ�ฝายชะลอน้ำ�มาแล้ว สิ่งที่เห็นคือชุมชนกำ�ลัง
ประสบปัญหาขาดแคลนน้�ำ ทัง้ ๆ ทีบ่ ริเวณนีป้ า่ อุดมสมบูรณ์มาก เลยคิดสานงาน
ต่อจากที่รุ่นพี่เคยทำ�ไว้ โดยใช้โจทย์เดิมคือการทำ�ฝายชะลอน้ำ�” หนุ่มบอกเล่า
จุดเริ่มต้นของการทำ�โครงการ
แม้วา่ การเลือกโจทย์ในการทำ�โครงการของน้องๆ ครัง้ นีย้ งั ไม่ชดั เจนมากนัก
เพราะมีคำ�ถามตามมาว่าการทำ�ฝายชะลอน้ำ�จะช่วยให้ชุมชนมีน้ำ�ใช้เพิ่มขึ้น
อย่างไร?  ด้วยวิธกี ารอย่างไร? แต่การ “ทำ�ฝาย” ครัง้ นีเ้ ป็น “เครือ่ งมือ” ให้นอ้ งๆ
ได้เข้าสู่ชุมชน สัมผัสชุมชน ให้พวกเขาได้เรียนรู้คนในชุมชนและทำ�งานร่วมกับ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น
อาจารย์ณัฏฐาพงษ์ อภิโชติเดชาสกุล หรือ “อาจารย์ปอม” อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บอกว่า
หลังกลับจากชุมชนต้นปริง นักศึกษากลุม่ นีก้ �ำ ลังคิดทำ�โครงการอยู่ ซึง่ พอดีกบั ทาง
สงขลาฟอรั่มมีโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาขึ้นเป็นปีแรก จึงเห็นโอกาส
และอยากให้นกั ศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ “เครือ่ งมือ”  การทำ�งานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการเขียนและพัฒนาโครงการ ขณะเดียวกันก็มีงบประมาณสนับสนุนการ
ทำ�โครงการด้วย จึงแนะนำ�ให้เสนอโครงการไปทีส่ งขลาฟอรัม่ ซึง่ พวกเขาได้รบั การ
คัดเลือก และมีโอกาสเข้าค่ายกับสงขลาฟอรั่มจำ�นวน 3 วัน 2 คืน
และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นของโครงการปลูกต้นน้�ำ คืนชีวติ ของกลุม่ CD POWER

ทำ�ไป...เรียนรู้ไป
ดวงแก้ว แกล้วทนงค์ หรือ “พี่กล้วย” พี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่ม เล่าว่า
จุดเด่นของน้องๆ กลุ่มนี้คือ “ใจ” ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำ�งานอย่างเต็มที่ แม้จะเริ่มต้น
ทำ�โครงการช้ากว่ากลุ่มอื่น แต่พวกเขาก็มีใจเกินร้อยมาก การทำ�โครงการของ
น้องๆ กลุ่มนี้จึงเป็นลักษณะ “ทำ�ไปเรียนรู้ไป”
บอยเล่าว่า เขาได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆ ให้ทำ�หน้าที่ประสานงานใน
ชุมชนเบื้องต้น บอยจึงเริ่มต้นภารกิจด้วยการเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อแนะนำ�
ตนเอง พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ผู้นำ�ชุมชนรับรู้ ซึ่งผู้นำ�ชุมชน
ก็เห็นด้วยและยินดีที่นักศึกษาจะเข้ามาทำ�โครงการ หลังจากนั้นบอยและเพื่อนๆ
ในกลุ่มจึงรวมตัวกันลงพื้นที่สำ�รวจปัญหาชุมชนเป็นครั้งแรก
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“จำ�ได้ว่ารู้สึกดีใจมากที่ผู้นำ�ชุมชนและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) กว่า 10 คนให้การต้อนรับพวกเราเป็น
อย่างดี เสมือนว่าเราเป็นแขกของหมู่บ้าน คอยดูแลพวกเรา
ตลอดเวลาของการลงพื้นที่ ทั้งยังให้คำ�แนะนำ�ระหว่างการ
สำ�รวจพื้นที่ด้วย”
และในขณะกำ�ลังเดินสำ�รวจพื้นที่ในชุมชน สิ่งที่พวกเขา
เห็นนอกจากการรุกล้�ำ ลำ�ห้วยแล้ว ยังพบว่ามีการพังทลายของ
ตลิ่ง ที่กำ�ลังขยายเป็นวงกว้าง...
แม้โจทย์แรกคือการสำ�รวจพืน้ ทีเ่ พือ่ หาจุดทีเ่ หมาะสม
ในการทำ�ฝายชะลอน้ำ� แต่เมื่อพบว่า “ตลิ่ง” กำ�ลังพังลง
เรื่อยๆ โจทย์ต่อมาที่ทุกคนนำ�มาหารือและขบคิดร่วมกับ
ชุมชนคือ ทำ�อย่างไรที่จะป้องกันการพังทลายของตลิ่งได้
“ทีป่ ระชุมเสนอให้มกี ารปลูกหญ้าแฝกเพือ่ ลดการพังทลาย
ของหน้าดินไปพร้อมกับการทำ�ฝาย” หนุม่ และทีมจึงนำ�ประเด็น
นีม้ าหารือกันต่อพร้อมๆ กับจัดทีมใหม่ เพราะตอนนี้ “งานงอก”
ทีต่ อ้ งทำ�พร้อมๆ กับงานหลักคือ ปลูกหญ้าแฝกควบคูก่ บั การ
ทำ�ฝายชะลอน้ำ�
ทีมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรกรับผิดชอบ
งานด้านการจัดทำ�ฝาย ทีมทีส่ องดูแลเรือ่ งการปลูกหญ้าแฝก

“หน้าแตกกลับมาเลยครับ พีท่ กี่ รมป่าไม้บอกว่ากล้าแฝก
ต้องไปขอที่กรมพัฒนาที่ดิน พวกเราจึงทำ�หนังสือขอกล้าแฝก
จากสำ�นักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 12 จังหวัดสงขลา...” หนุม่ บอกเล่า
ความรู้สึก
และเพราะไม่เคยเห็น “หญ้าแฝก” จึงทำ�หนังสือขอ
กล้าแฝกเพียง 800 กล้า แต่เมื่อถึงเวลาไปรับของ ก็พบว่า
กล้าแฝก 800 กล้านั้น ไม่น่าจะเพียงพอ
“จึงขอเพิ่มเป็น 2,500 กล้า...พอถึงเวลาไปรับต้นกล้า
สิ่งที่เรารู้คือ เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหญ้าแฝกเลย เพราะตอนลง
ไปในแปลงปลูกหญ้าแฝกก็เห็นว่ามีการปลูกหญ้าแฝกอยูห่ ลาย
ประเภท และแต่ละประเภทปลูกในดินแบบไหน ปลูกในฤดูกาล
อะไร เราไม่รู้เลย...”
จุดนีเ้ องทีท่ �ำ ให้ทมี ต้องกลับมา “ตัง้ หลักคิด” กันใหม่
ว่า ก่อนที่จะทำ�งานอะไรก็ตามพวกเราควรสืบค้นข้อมูล
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ดีก่อน...

แรงใจ...จากคนในชุมชน

ถึงกระนั้นก็ตาม งานต้องเดินไปตามแผน ทีมหญ้าแฝก
ได้ต้นกล้าจากสำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา
“ข้อมูล-ความรู้” สิ่งจำ�เป็นที่ 2,500 กล้า ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะพอสำ�หรับการปลูกเพื่อลด
การกัดเซาะพังทลายของตลิง่ ในส่วนของทีม “สร้างฝาย” มีการ
ต้องมี
ลงสำ�รวจเพือ่ หาจุดทำ�ฝายอีกรอบเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า “ฝายลูกใหม่”
เมื่ อ ต้ อ งปลู ก หญ้ า แฝก แต่ ข้ อ จำ � กั ด ของที ม คื อ ยั ง มี จะไม่ล้มเหลวเหมือนฝายที่พี่ๆ เคยทำ�ไว้
“ครั้งที่ 2 ของการสำ�รวจ ก็เดินหากันหลายจุด เราเลือก
“ความรู”้ เกีย่ วกับหญ้าแฝกไม่มากพอ  ทีมชุดที่ 2 จึงต้องลงมือ
ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม พร้อมทัง้ จัดชุดไปประสานขอกล้าแฝก จุดที่ผู้นำ�หมู่บ้านและชุมชนเป็นคนชี้เป้า...แม้เราจะเห็นว่า
ถ้าสร้างฝายเหนือขึ้นไปจากจุดเดิมอาจจะมีประสิทธิภาพ
จากกรมป่าไม้
มากกว่า...เนื่องจากพื้นที่ไม่ชันมาก และลดการกระแทก
ของน้ำ�ได้...แต่ถ้าย้ายไปทำ�ในพื้นที่ใหม่อาจจะเกิดปัญหา
กับคนในชุมชนได้ เช่น พื้นที่ทำ�ฝายบางส่วนอาจรุกล้ำ�พื้นที่
ทำ�กินของชาวบ้าน เป็นต้น และที่สำ�คัญคือหากสร้างฝายใน
พื้นที่ที่ลึกเกินไปจะทำ�ให้การขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์
ทำ�ได้ยาก”
อย่างไรก็ตาม...เวลาแห่งการสร้างฝายและปลูกหญ้าแฝก
มีไม่มากนัก ลำ�พังกำ�ลังพวกเรา 7 คนอาจไม่เพียงพอ กลุม่ CD
POWER จึงชักชวนเพื่อนๆ ในสาขาวิชาให้เข้ามาช่วยกัน
“ทำ�ความดี” โดยระดมเพื่อนๆ ได้ถึง  40 คน
“พอวันจะไปจริงๆ ฝนตกหนักมาก จากเพื่อนที่คิดว่าจะ
มา 40 คน เหลือแค่ 20 คนเท่านั้น ผมประเมินแล้ว กำ�ลังคน
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“

พวกเราตั้งใจมาก
ที่จะทำ�งานในวันนี้  
จึงไม่อยากยกเลิก
และที่สำ�คัญคือถ้าเรา
ยกเลิกไป ผลที่ตามมาคือ
ความไว้วางใจจากชาวบ้าน
ที่มารอเรา ทั้งๆ ที่ฝนตก
และเพื่อนๆ ที่พวกเรา
ชักชวนมาจะรู้สึกอย่างไร
ฉะนั้นไม่ว่าฟ้าฝนจะเป็นใจ
หรือไม่ พวกเราต้องทำ�
กิจกรรมนี้ให้สำ�เร็จ

”

28

ไม่พอแน่ๆ แต่งานต้องเดินต่อไป เราก็เข้าพื้นที่ด้วยกำ�ลังคนเพียง 20 แต่พอ
ไปถึงก็พบว่ามีชาวบ้านมารออยู่เกือบ 20 คน...ตรงนี้คือกำ�ลังใจที่ทำ�ให้เรามีแรง
ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง” หนุ่มเล่าสถานการณ์วันนั้นให้ฟังด้วยรอยยิ้ม
พี่กล้วยเล่าเสริมว่า เหตุการณ์ในวันนั้นฝนที่ตกกระหน่ำ�อย่างไม่มีทีท่าว่า
จะหยุด อาจทำ�ให้ภารกิจของน้องๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย ในฐานะพีเ่ ลีย้ งจึงชวนน้อง
คุยว่าจะยกเลิกภารกิจไปก่อนไหม เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย แต่เมือ่ ได้พดู คุย
กั บ น้ อ งๆ ในกลุ่ ม เห็ น ความมุ่ ง มั่ น ของพวกเขาแล้ ว ก็ ต้ อ งยอมปล่ อ ยให้
พวกเขาทำ�งานท่ามกลางสายฝนต่อไป
หนุ่ม เล่าถึงความรู้สึกในวันนั้นว่า พวกเราตั้งใจเต็มที่มากที่จะทำ�งานใน
วันนี้ จึงไม่อยากยกเลิก และทีส่ �ำ คัญคือ ถ้าเรายกเลิกไป ผลทีต่ ามมาคือความ
ไว้วางใจจากชาวบ้านทีม่ ารอเราทัง้ ๆ ทีฝ่ นกำ�ลังตกอยู่ และเพือ่ นๆ ทีพ
่ วกเรา
ชักชวนมาจะรูส้ กึ อย่างไร ฉะนัน้ ไม่วา่ ฟ้าฝนจะเป็นใจหรือไม่ พวกเราต้องทำ�
กิจกรรมนี้ให้สำ�เร็จ
เมือ่ คิดเดินหน้าทำ�กิจกรรมต่อ แผนทีว่ างไว้กต็ อ้ งปรับเปลีย่ นใหม่ เพราะใน
ตอนแรกจะช่วยกันระดมปลูกหญ้าแฝกก่อนแล้วค่อยย้ายกำ�ลังไปทำ�ฝาย แต่เมื่อ
สถานการณ์เปลีย่ น หนุม่ และเพือ่ นๆ จึงแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีมคือ ทีมสร้างฝาย
มีหนุ่ม บอย อาร์ม และปูเป็นแม่งาน ส่วนทีมปลูกหญ้าแฝกมีซัน อุ๊ และกิ่ง
เป็นแม่งาน หนุม่ บอกเล่าถึงสาเหตุของการแบ่งทีมทำ�งานเช่นนีว้ า่ เป็นเพราะ
ทีมสร้างฝ่ายต้องการแรงงานผู้ชายมากกว่า ส่วนทีมปลูกหญ้าแฝกที่ต้องให้
ซันไปอยูด่ ว้ ยก็เพือ่ ช่วยดูแลความปลอดภัยของเพือ่ นผูห้ ญิง และช่วยยกของ
หนักๆ บ้าง   ส่วนเพื่อนๆ อีก 20 คน และชาวบ้านบางส่วนก็แบ่งทีมรับผิดชอบ
ตามความถนัด สำ�หรับเรื่องอาหารการกินก็ได้ชาวบ้านผู้หญิงมาช่วยดูแล

เรียนรู้...จากการทำ�งาน
เวลาทีเ่ ดินหน้าไปเรือ่ ยๆ กับฝนทีต่ กกระหน่�ำ โดยไม่มที ที า่ ว่าจะหยุด ทำ�ให้
การทำ�ฝายไม่เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ เพราะความแรงของน้�ำ จากลำ�ห้วยทีเ่ พิม่ ขึน้
อาจทำ�ให้ฝายลูกใหม่พงั ก่อนเวลาอันควร...ซึง่ เมือ่ ทบทวนประสบการณ์ความ

“ความต่อเนือ่ ง” ในการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนทีจ่ ะ “รักษา”
ฝายและดูแลหญ้าแฝกให้เติบโตต่อได้ แม้นกั ศึกษากลับออกไป
จากชุมชนแล้ว ดังนั้นโจทย์การคืนชีวิตให้ต้นน้ำ�คือ การสร้าง
คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าให้ของชุมชน
อย่างยั่งยืน”

ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

ล้มเหลวของรุ่นพี่ด้วยแล้ว ทำ�ให้พวกเขาต้องปรับเปลีย่ น
รูปแบบการทำ�ฝายใหม่ทา่ มกลางสายฝน
ฝายเดิมสร้างด้วยการเอาไม้มาปักบนลำ�ห้วย และเอา
กระสอบทรายมาวางซ้อนเป็นชัน้ ๆ ขณะทีฝ่ ายใหม่นอกจาก
การปักไม้ในชั้นแรกแล้ว ยังต้องมีไม้อีกชั้นสานเป็นตาราง
เพื่อให้ฝายแข็งแรงยิ่งขึ้น จากนั้นจึงค่อยนำ�กระสอบทราย
มาวางซ้อนทับอีกที
“ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขไปทีละจุด
จนพวกเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ในที่สุด”
ส่วนการปลูกหญ้าแฝกก็มปี ญ
ั หาไม่แพ้กนั   แม้จะวางแผน
มาอย่างดี แต่ด้วยข้อมูลความรู้ที่มีน้อยเกินไป โดยเฉพาะ
ความรูเ้ รือ่ งการปลูก ความลึกของหลุม และระยะห่าง ตลอดจน
ฤดูการปลูก ทำ�ให้ไม่สามารถคำ�นวณพืน้ ทีแ่ ละจำ�นวนหญ้าแฝก
ทีม่ อี ยูไ่ ด้ แม้เทคนิควิธเี หล่านีจ้ ะไม่เกีย่ วข้องกับการเรียนโปรแกรม
รายวิชาพัฒนาชุมชนโดยตรง แต่การหา “ความรู้เพิ่มเติม” ที่
อาจารย์ทปี่ รึกษานำ�มาสอนก่อนการลงพืน้ ที่ ก็ท�ำ ให้การทำ�ฝาย
และการปลูกหญ้าแฝกสำ�เร็จลุล่วง
1 สัปดาห์ผ่านไป หนุ่มสาวทั้ง 7 คนลงพื้นที่ชุมชน
บ้ า นต้ น ปริ ง อี ก ครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามผลการทำ � งาน...พบว่ า ทั้ ง
ฝายชะลอน้ำ�และหญ้าแฝกที่ปลูกไว้ยังสมบูรณ์อยู่
2 เดือนต่อมาหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พวกเขาลงพื้นที่
อีกครัง้ พบว่า ทัง้ ฝายและหญ้าแฝกพังเสียหายยับเยิน...จาก
การอุดตันของทราย ส่วนหญ้าแฝกก็อยูใ่ นภาวะแห้งตาย...
“บทเรียนสอนให้นอ้ งกลุม่ นีร้ วู้ า่ ความสำ�เร็จของโครงการ
ไม่ได้อยู่ที่การ “สร้างฝายเสร็จ” แต่อยู่ที่การ “หาความรู้”
ก่อนทำ�ว่าฝายที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร และ

ความพยายามบวกกั บ ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ทำ � ให้ ก ลุ่ ม
CD POWER สามารถทำ�งานผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะมีอุปสรรค
ขวากหนามต่างๆ มาทดสอบก็ตาม  
แต่สิ่งที่เกิดขึ้น สะท้อนออกมาชัดเจนโดยเฉพาะจาก
การลงพื้นที่ครั้งแรกที่พวกเขามองเห็นว่า “ตลิ่ง” กำ�ลังจะพัง
และต้องหาทางจัดการแก้ไข เพราะถ้า “นักพัฒนาชุมชน”
มองเพียง “เป้าหมาย” ที่ต้องการทำ�  ในที่นี้คือการสร้างฝาย
โดยไม่สนใจว่าปัญหารายทางที่พบคืออะไร แต่พวกเขากลับ
มองว่า นีค่ อื สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องเอามาเป็นธุระ เข้ามาจัดการแก้ไข  
ด้วยการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม แม้วา่ จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กต็ าม
แต่ที่แน่ๆ คือ นับจากนาทีนี้...ทุกๆ ครั้งที่พวกเขา
จะลงมือทำ�งาน สิง่ แรกทีต่ อ้ งทำ�คือการ “ค้นคว้าหาข้อมูล”
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง นำ�มาคิด วิเคราะห์ ประเมิน
สรรพกำ�ลังก่อนลงมือทำ�กิจกรรมหรือโครงการ ซึง่ แผนการ
ทำ�งานเช่นนี้จะช่วยให้สิ่งที่พวกเขาคิดวางแผนไว้สำ�เร็จได้
ในที่สุด
.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการปลูกต้นน้ำ�คืนชีวิต
กลุ่ม CD POWER
นายนัฐวุฒิ เกื้อบุญส่ง
นายเกรียงไกร สองไทย
นางสาวจุรีรัตน์ ประหลาดมานิต
นางสาววริยา กาญจนะ
นางสาววาสนา พรมนุ้ย
ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์กัลป์ยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล
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