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โจทย์ใหญ่ที่นักศึกษาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาราชภัฏสงขลาต้องพบ

ตลอดระยะเวลา 4 ปกีารศกึษาคือการหา “พืน้ท่ี” ทำางานพฒันาชมุชน...เพราะ

กรอบการเรียนระบุว่า นักศึกษาต้องลงไปร่วมเรียนรู้กับชุมชน ศึกษา

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

ต้องทำางานพัฒนาชุมชน	ด้วยการฝังตัวอยู่ในพื้นที่นั้นๆ	ตั้งแต่ปีที่	1	จนถึงปีที่	4		

ที่เรียกกันว่า	“ห้องปฏิบัติการทางสังคม” หรือ “Social Lab”		โดยในชั้นปีที่	1	

นักศึกษาต้องรู้จัก	 “บริบท”	 ของชุมชน	 สามารถบอกได้ว่าชุมชนน้ีอยู่ที่ไหน	 

มวีฒันธรรม	และความเปน็มาอยา่งไร			พอขึน้ป ี2  จงึเริม่เจาะลกึในรายประเดน็ 

เชน่	เริม่ศกึษาปญัหา	ศกึษาตน้ทนุของชมุชน	รวมถงึวเิคราะห	์และกระตุน้ให้คนใน

ชมุชนรบัรูถ้งึปญัหาดงักลา่ว	และในป ี3 เม่ือเรยีนรูท้ฤษฎมีากขึน้ นกัศกึษาตอ้ง

เข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหาของตนเอง	 โดยมี

นกัศกึษาเปน็พีเ่ลีย้ง	สว่นในปทีี ่4 นกัศกึษาตอ้งจดักระบวนการใหช้มุชนจัดการ

ตนเอง	มีนักศึกษาเป็นผู้ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน	ทั้งนี้เพราะต้องการ

ให้นักศึกษาได้ลงมือทำางานพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง

แต่ปัญหาที่เป็นเรื่องยากสำาหรับพวกเขาคือ...ทุกคนอยู่นอกพื้นที่...และ 

บางคนไม่รู้จักพื้นที่เลยแม้แต่น้อย

คืนชีวิต...ให้ต้นน้ำา
กลุ่ม CD POWER

“ อาจารย์พาไปเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านต้นปริงที่รุ่นพี่เคยเข้าไปทำาฝายชะลอน้ำา
สิ่งที่เห็นคือชุมชนกำาลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา	ทั้งๆ	ที่บริเวณนี้ป่าอุดมสมบูรณ์มาก	

เลยคิดสานงานต่อจากที่รุ่นพี่เคยทำาไว้		โดยใช้โจทย์เดิมคือการทำาฝายชะลอน้ำา	”
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 พัฒนาโจทย์...พัฒนาคน
จากโจทยที์น่กัศกึษาทกุคนและทกุชัน้ปตีอ้งหาพืน้ทีท่ำางานกบัชมุชน	ทำาให้

เพื่อนๆ	ที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ต่างมี	“ห้องปฏิบัติการทางสังคม” กันเกือบ

ทุกคนแล้ว…คงเหลือแต่สมาชิก	7	คนของ	CD	POWER	เท่านั้นที่ยังเคว้งอยู่

“เครียดมาก เพราะเพื่อนๆ ได้พื้นที่ทำางานกันหมดแล้ว เหลือแต่พวกเราที่

ยงัไมม่พีืน้ทีท่ำางาน  เพราะพืน้ทีท่ีพ่วกเราเสนอไปอาจารยก์ไ็มเ่หน็ดว้ย ทำาใหต้อ้ง

เปลีย่นโจทย ์เปลีย่นพืน้ท่ีอยูห่ลายครัง้...โชคดทีีอ่าจารยป์อมพาไปเรยีนรูท้ีช่มุชน

บ้านต้นปริงที่รุ่นพี่เคยเข้าไปทำาฝายชะลอน้ำามาแล้ว สิ่งที่เห็นคือชุมชนกำาลัง

ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา ท้ังๆ ท่ีบริเวณน้ีป่าอุดมสมบูรณ์มาก เลยคิดสานงาน

ต่อจากที่รุ่นพี่เคยทำาไว้ โดยใช้โจทย์เดิมคือการทำาฝายชะลอน้ำา” หนุ่มบอกเล่า 

จุดเริ่มต้นของการทำาโครงการ

แมว้า่การเลอืกโจทยใ์นการทำาโครงการของนอ้งๆ	ครัง้นีย้งัไมช่ดัเจนมากนกั	

เพราะมีคำาถามตามมาว่าการทำาฝายชะลอน้ำาจะช่วยให้ชุมชนมีน้ำาใช้เพิ่มขึ้น

อยา่งไร?		ดว้ยวธิกีารอยา่งไร?	แตก่าร	“ทำาฝาย”	ครัง้นีเ้ปน็	“เครือ่งมอื”	ใหน้อ้งๆ	

ได้เข้าสู่ชุมชน	 สัมผัสชุมชน	 ให้พวกเขาได้เรียนรู้คนในชุมชนและทำางานร่วมกับ

ชุมชนมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ณัฏฐาพงษ์ อภิโชติเดชาสกุล หรือ “อาจารย์ปอม” อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บอกว่า	 

หลงักลบัจากชมุชนตน้ปรงิ	นกัศกึษากลุม่นีก้ำาลงัคดิทำาโครงการอยู	่ซึง่พอดกีบัทาง

สงขลาฟอรั่มมีโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาขึ้นเป็นปีแรก	 จึงเห็นโอกาส

และอยากใหน้กัศกึษาได้เขา้มาเรยีนรู	้“เครือ่งมอื”		การทำางานตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็

เร่ืองการเขียนและพัฒนาโครงการ	 ขณะเดียวกันก็มีงบประมาณสนับสนุนการ 

ทำาโครงการดว้ย	จงึแนะนำาใหเ้สนอโครงการไปทีส่งขลาฟอรัม่	ซึง่พวกเขาไดร้บัการ

คัดเลือก	และมีโอกาสเข้าค่ายกับสงขลาฟอรั่มจำานวน	3	วัน	2	คืน

และน่ีคือจุดเร่ิมต้นของโครงการปลูกต้นน้ำาคืนชีวิต ของกลุ่ม CD POWER

 ทำาไป...เรียนรู้ไป
 ดวงแก้ว แกล้วทนงค์ หรือ “พี่กล้วย” พี่เลี้ยงสงขลาฟอรั่ม	 เล่าว่า	

จุดเด่นของน้องๆ	กลุ่มนี้คือ	“ใจ”	ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำางานอย่างเต็มที่	แม้จะเริ่มต้น

ทำาโครงการช้ากว่ากลุ่มอื่น	 แต่พวกเขาก็มีใจเกินร้อยมาก	 การทำาโครงการของ

น้องๆ	กลุ่มนี้จึงเป็นลักษณะ	“ทำาไปเรียนรู้ไป”

บอยเล่าว่า	 เขาได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆ	 ให้ทำาหน้าที่ประสานงานใน

ชุมชนเบื้องต้น	 บอยจึงเริ่มต้นภารกิจด้วยการเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อแนะนำา

ตนเอง	 พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ผู้นำาชุมชนรับรู้	 ซึ่งผู้นำาชุมชน 

ก็เห็นด้วยและยินดีที่นักศึกษาจะเข้ามาทำาโครงการ	หลังจากนั้นบอยและเพื่อนๆ	

ในกลุ่มจึงรวมตัวกันลงพื้นที่สำารวจปัญหาชุมชนเป็นครั้งแรก 

“จำาได้ว่ารู้สึกดีใจมากท่ีผู้นำาชุมชนและชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กว่า 10 คนให้การต้อนรับพวกเราเป็น

อย่างดี เสมือนว่าเราเป็นแขกของหมู่บ้าน คอยดูแลพวกเรา

ตลอดเวลาของการลงพื้นที่ ทั้งยังให้คำาแนะนำาระหว่างการ

สำารวจพื้นที่ด้วย” 

และในขณะกำาลังเดินสำารวจพื้นที่ในชุมชน	สิ่งที่พวกเขา

เหน็นอกจากการรกุล้ำาลำาหว้ยแลว้	ยงัพบวา่มกีารพงัทลายของ

ตลิ่ง	ที่กำาลังขยายเป็นวงกว้าง...

แม้โจทย์แรกคือการสำารวจพ้ืนท่ีเพ่ือหาจุดท่ีเหมาะสม 

ในการทำาฝายชะลอน้ำา แต่เมื่อพบว่า “ตลิ่ง” กำาลังพังลง

เรื่อยๆ โจทย์ต่อมาที่ทุกคนนำามาหารือและขบคิดร่วมกับ

ชุมชนคือ ทำาอย่างไรที่จะป้องกันการพังทลายของตลิ่งได้ 

“ท่ีประชุมเสนอให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการพังทลาย

ของหนา้ดนิไปพรอ้มกบัการทำาฝาย”	หนุม่และทมีจงึนำาประเดน็

น้ีมาหารือกันต่อพร้อมๆ	กับจัดทีมใหม่	เพราะตอนน้ี	“งานงอก” 

ทีต่อ้งทำาพรอ้มๆ	กบังานหลกัคอื	ปลกูหญ้าแฝกควบคูก่บัการ

ทำาฝายชะลอน้ำา  

ทีมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยทีมแรกรับผิดชอบ

งานด้านการจัดทำาฝาย ทีมท่ีสองดูแลเร่ืองการปลูกหญ้าแฝก

 “ข้อมูล-ความรู้” สิ่งจำาเป็นที่
ต้องมี

เมื่อต้องปลูกหญ้าแฝก	 แต่ข้อจำากัดของทีมคือยังมี	

“ความรู”้	เกีย่วกบัหญา้แฝกไมม่ากพอ		ทมีชดุที	่2	จงึตอ้งลงมอื

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม	พร้อมท้ังจัดชุดไปประสานขอกล้าแฝก

จากกรมป่าไม้	

“หนา้แตกกลบัมาเลยครบั พีท่ีก่รมป่าไมบ้อกวา่กล้าแฝก

ต้องไปขอที่กรมพัฒนาที่ดิน  พวกเราจึงทำาหนังสือขอกล้าแฝก

จากสำานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 จังหวัดสงขลา...” หนุ่มบอกเล่า

ความรู้สึก 

และเพราะไม่เคยเห็น	 “หญ้าแฝก”	 จึงทำาหนังสือขอ 

กล้าแฝกเพียง  800  กล้า	 แต่เมื่อถึงเวลาไปรับของ	 ก็พบว่า	 

กล้าแฝก	800	กล้านั้น	ไม่น่าจะเพียงพอ

“จึงขอเพิ่มเป็น 2,500  กล้า...พอถึงเวลาไปรับต้นกล้า  

สิ่งที่เรารู้คือ เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหญ้าแฝกเลย เพราะตอนลง

ไปในแปลงปลกูหญา้แฝกกเ็หน็วา่มกีารปลกูหญา้แฝกอยูห่ลาย

ประเภท  และแตล่ะประเภทปลกูในดนิแบบไหน ปลกูในฤดกูาล

อะไร เราไม่รู้เลย...”

จดุนีเ้องทีท่ำาใหท้มีต้องกลบัมา “ตัง้หลักคิด” กนัใหม่

ว่า ก่อนที่จะทำางานอะไรก็ตามพวกเราควรสืบค้นข้อมูล

ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ดีก่อน...

 แรงใจ...จากคนในชุมชน
ถึงกระนั้นก็ตาม	งานต้องเดินไปตามแผน	ทีมหญ้าแฝก

ได้ต้นกล้าจากสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	 12	 จังหวัดสงขลา	

2,500	 กล้า	 ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะพอสำาหรับการปลูกเพื่อลด 

การกัดเซาะพังทลายของตล่ิง	ในส่วนของทีม	“สร้างฝาย”	มีการ

ลงสำารวจเพ่ือหาจุดทำาฝายอีกรอบเพ่ือให้ม่ันใจว่า	“ฝายลูกใหม่” 

จะไม่ล้มเหลวเหมือนฝายที่พี่ๆ	เคยทำาไว้

“ครั้งที่ 2 ของการสำารวจ ก็เดินหากันหลายจุด เราเลือก

จุดที่ผู้นำาหมู่บ้านและชุมชนเป็นคนชี้เป้า...แม้เราจะเห็นว่า

ถ้าสร้างฝายเหนือขึ้นไปจากจุดเดิมอาจจะมีประสิทธิภาพ

มากกว่า...เนื่องจากพื้นที่ไม่ชันมาก และลดการกระแทก

ของน้ำาได้...แต่ถ้าย้ายไปทำาในพื้นที่ใหม่อาจจะเกิดปัญหา

กับคนในชุมชนได้ เช่น พื้นที่ทำาฝายบางส่วนอาจรุกล้ำาพื้นที่

ทำากินของชาวบ้าน เป็นต้น และที่สำาคัญคือหากสร้างฝายใน

พื้นที่ที่ลึกเกินไปจะทำาให้การขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำาได้ยาก”

อยา่งไรกต็าม...เวลาแหง่การสรา้งฝายและปลกูหญา้แฝก

มไีมม่ากนกั	ลำาพงักำาลงัพวกเรา	7	คนอาจไม่เพยีงพอ	กลุม่ CD	

POWER	 จึงชักชวนเพื่อนๆ	 ในสาขาวิชาให้เข้ามาช่วยกัน	

“ทำาความดี”	โดยระดมเพื่อนๆ	ได้ถึง		40	คน	

“พอวันจะไปจริงๆ ฝนตกหนักมาก จากเพื่อนที่คิดว่าจะ

มา 40 คน เหลือแค่ 20 คนเท่านั้น ผมประเมินแล้ว กำาลังคน

“แม้โจทย์แรกคือการ
สำารวจพื้นที่เพื่อหาจุดที่
เหมาะสมในการทำาฝาย
ชะลอน้ำา	แต่เมื่อพบว่า	 
“ตลิ่ง”	กำาลังพังลงเรื่อยๆ 
โจทย์ต่อมาที่ทุกคนนำามา 
หารือและขบคิดร่วมกับ 
ชุมชนคือ	จะทำาอย่างไร 
เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ของตลิ่ง	พวกเขาจึงต้อง 
จัดทีมใหม่...	เพราะตอนนี้	 
“งานงอก”	ที่ต้องทำาพร้อมๆ	
กับงานหลักคือ	การปลูก
หญ้าแฝกควบคู่กับการ 
ทำาฝายชะลอน้ำา	”
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ไม่พอแน่ๆ แต่งานต้องเดินต่อไป  เราก็เข้าพื้นที่ด้วยกำาลังคนเพียง 20 แต่พอ 

ไปถึงก็พบว่ามีชาวบ้านมารออยู่เกือบ 20 คน...ตรงนี้คือกำาลังใจที่ทำาให้เรามีแรง

ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง”	หนุ่มเล่าสถานการณ์วันนั้นให้ฟังด้วยรอยยิ้ม

พี่กล้วยเล่าเสริมว่า	 เหตุการณ์ในวันนั้นฝนท่ีตกกระหน่ำาอย่างไม่มีทีท่าว่า 

จะหยดุ	อาจทำาใหภ้ารกจิของนอ้งๆ	ไมบ่รรลุเปา้หมาย	ในฐานะพีเ่ลีย้งจงึชวนนอ้ง

คุยว่าจะยกเลิกภารกิจไปก่อนไหม	 เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย	แต่เม่ือได้พูดคุย

กับน้องๆ ในกลุ่มเห็นความมุ่งมั่นของพวกเขาแล้วก็ต้องยอมปล่อยให้ 

พวกเขาทำางานท่ามกลางสายฝนต่อไป

หนุ่ม	เล่าถึงความรู้สึกในวันนั้นว่า	พวกเราตั้งใจเต็มที่มากที่จะทำางานใน

วนันี ้จงึไมอ่ยากยกเลิก และทีส่ำาคญัคอื ถ้าเรายกเลกิไป ผลทีต่ามมาคอืความ

ไวว้างใจจากชาวบา้นทีม่ารอเราทัง้ๆ ทีฝ่นกำาลงัตกอยู ่และเพ่ือนๆ ท่ีพวกเรา

ชกัชวนมาจะรูสึ้กอยา่งไร  ฉะนัน้ไมว่า่ฟา้ฝนจะเปน็ใจหรอืไม ่พวกเราตอ้งทำา

กิจกรรมนี้ให้สำาเร็จ

เมือ่คดิเดนิหนา้ทำากจิกรรมตอ่	แผนทีว่างไวก้ต็อ้งปรบัเปลีย่นใหม่	เพราะใน

ตอนแรกจะช่วยกันระดมปลูกหญ้าแฝกก่อนแล้วค่อยย้ายกำาลังไปทำาฝาย	แต่เมื่อ

สถานการณ์เปล่ียน	หนุ่มและเพ่ือนๆ จึงแบ่งทีมออกเป็น 2 ทีมคือ ทีมสร้างฝาย 

มีหนุ่ม บอย อาร์ม และปูเป็นแม่งาน ส่วนทีมปลูกหญ้าแฝกมีซัน อุ๊ และกิ่ง

เปน็แมง่าน หนุม่บอกเลา่ถงึสาเหตขุองการแบง่ทมีทำางานเชน่นีว้า่ เปน็เพราะ

ทีมสร้างฝ่ายต้องการแรงงานผู้ชายมากกว่า ส่วนทีมปลูกหญ้าแฝกที่ต้องให้

ซนัไปอยูด่ว้ยกเ็พือ่ชว่ยดแูลความปลอดภยัของเพือ่นผูห้ญงิ และชว่ยยกของ

หนักๆ บ้าง			ส่วนเพื่อนๆ	อีก	20	คน	และชาวบ้านบางส่วนก็แบ่งทีมรับผิดชอบ

ตามความถนัด	สำาหรับเรื่องอาหารการกินก็ได้ชาวบ้านผู้หญิงมาช่วยดูแล

 เรียนรู้...จากการทำางาน
เวลาทีเ่ดนิหนา้ไปเรือ่ยๆ	กบัฝนทีต่กกระหน่ำาโดยไมม่ทีทีา่วา่จะหยดุ	ทำาให้

การทำาฝายไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้	เพราะความแรงของน้ำาจากลำาห้วยท่ีเพ่ิมข้ึน 

อาจทำาใหฝ้ายลกูใหมพ่งักอ่นเวลาอนัควร...ซ่ึงเมือ่ทบทวนประสบการณค์วาม

ล้มเหลวของรุ่นพ่ีด้วยแล้ว ทำาให้พวกเขาต้องปรับเปล่ียน 

รูปแบบการทำาฝายใหม่ท่ามกลางสายฝน  

ฝายเดิมสร้างด้วยการเอาไม้มาปักบนลำาห้วย และเอา

กระสอบทรายมาวางซ้อนเปน็ชัน้ๆ ขณะทีฝ่ายใหม่นอกจาก

การปักไม้ในชั้นแรกแล้ว  ยังต้องมีไม้อีกชั้นสานเป็นตาราง

เพื่อให้ฝายแข็งแรงยิ่งขึ้น จากนั้นจึงค่อยนำากระสอบทราย

มาวางซ้อนทับอีกที

“ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขไปทีละจุด

จนพวกเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ในที่สุด”

สว่นการปลูกหญ้าแฝกกมี็ปญัหาไมแ่พก้นั		แมจ้ะวางแผน

มาอย่างดี	 แต่ด้วยข้อมูลความรู้ที่มีน้อยเกินไป	 โดยเฉพาะ 

ความรู้เร่ืองการปลูก	ความลึกของหลุม	และระยะห่าง	ตลอดจน 

ฤดกูารปลกู	ทำาให้ไมส่ามารถคำานวณพืน้ทีแ่ละจำานวนหญา้แฝก

ท่ีมีอยู่ได้	แม้เทคนิควิธีเหล่าน้ีจะไม่เก่ียวข้องกับการเรียนโปรแกรม

รายวิชาพัฒนาชุมชนโดยตรง	แต่การหา	“ความรู้เพิ่มเติม”	ที่

อาจารย์ทีป่รึกษานำามาสอนก่อนการลงพืน้ที	่กท็ำาใหก้ารทำาฝาย	

และการปลูกหญ้าแฝกสำาเร็จลุล่วง	

1	 สัปดาห์ผ่านไป	 หนุ่มสาวทั้ง	 7	 คนลงพื้นที่ชุมชน 

บ้านต้นปริงอีกครั้งเพื่อติดตามผลการทำางาน...พบว่าทั้ง 

ฝายชะลอน้ำาและหญ้าแฝกที่ปลูกไว้ยังสมบูรณ์อยู่

2  เดือนต่อมาหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พวกเขาลงพื้นที่

อกีครัง้พบวา่ ทัง้ฝายและหญา้แฝกพงัเสยีหายยบัเยนิ...จาก

การอดุตนัของทราย สว่นหญา้แฝกกอ็ยูใ่นภาวะแหง้ตาย...

“บทเรยีนสอนใหน้อ้งกลุม่นีรู้ว้า่ ความสำาเรจ็ของโครงการ

ไม่ได้อยู่ท่ีการ “สร้างฝายเสร็จ” แต่อยู่ที่การ “หาความรู้” 

ก่อนทำาว่าฝายที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการปลูกต้นน้ำาคืนชีวิต
กลุ่ม CD POWER
นายนัฐวุฒิ	เกื้อบุญส่ง

นายเกรียงไกร	สองไทย

นางสาวจุรีรัตน์	ประหลาดมานิต

นางสาววริยา	กาญจนะ

นางสาววาสนา	พรมนุ้ย	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์กัลป์ยาภัสร์	อภิโชติเดชาสกุล

“ความต่อเน่ือง” ในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีจะ “รักษา” 

ฝายและดแูลหญา้แฝกใหเ้ตบิโตตอ่ได้ แมน้กัศกึษากลบัออกไป

จากชุมชนแล้ว ดังนั้นโจทย์การคืนชีวิตให้ต้นน้ำาคือ การสร้าง

คนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าให้ของชุมชน

อย่างยั่งยืน”

 ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ความพยายามบวกกับความมุ่งมั่นต้ังใจ	 ทำาให้กลุ่ม	 

CD	POWER	สามารถทำางานผ่านไปได้ด้วยดี	แม้จะมีอุปสรรค

ขวากหนามต่างๆ	มาทดสอบก็ตาม		

แต่สิ่งที่เกิดข้ึน	 สะท้อนออกมาชัดเจนโดยเฉพาะจาก 

การลงพื้นที่ครั้งแรกที่พวกเขามองเห็นว่า	 “ตลิ่ง”	 กำาลังจะพัง

และต้องหาทางจัดการแก้ไข	 เพราะถ้า “นักพัฒนาชุมชน”  

มองเพียง	“เป้าหมาย”	ที่ต้องการทำา	 ในที่นี้คือการสร้างฝาย

โดยไม่สนใจว่าปัญหารายทางที่พบคืออะไร	 แต่พวกเขากลับ 

มองวา่	นีค่อืสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งเอามาเปน็ธรุะ	เขา้มาจดัการแกไ้ข		

ดว้ยการศกึษาขอ้มูลเพ่ิมเตมิ	แมว่้าจะไมค่รบถว้นสมบรูณ์กต็าม	

แต่ที่แน่ๆ คือ นับจากนาทีนี้...ทุกๆ ครั้งที่พวกเขา 

จะลงมอืทำางาน ส่ิงแรกทีต่อ้งทำาคอืการ “คน้ควา้หาขอ้มลู” 

ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง นำามาคิด วิเคราะห์ ประเมิน 

สรรพกำาลังกอ่นลงมอืทำากจิกรรมหรอืโครงการ ซึง่แผนการ

ทำางานเช่นนี้จะช่วยให้สิ่งที่พวกเขาคิดวางแผนไว้สำาเร็จได้

ในที่สุด

.....

“	พวกเราตั้งใจมาก 
ที่จะทำางานในวันนี้		 
จึงไม่อยากยกเลิก 
และที่สำาคัญคือถ้าเรา 
ยกเลิกไป	ผลที่ตามมาคือ 
ความไว้วางใจจากชาวบ้าน 
ที่มารอเรา	ทั้งๆ	ที่ฝนตก
และเพื่อนๆ	ที่พวกเรา
ชักชวนมาจะรู้สึกอย่างไร
ฉะนั้นไม่ว่าฟ้าฝนจะเป็นใจ
หรือไม่	พวกเราต้องทำา
กิจกรรมนี้ให้สำาเร็จ	”


