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“

เพราะเคยทำ�โครงการร่วมกับ “สงขลาฟอรั่ม”  มาก่อนหน้านั้น
และเล็งเห็นความสำ�คัญของการทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
มองเห็นว่า “สวนพฤกษศาสตร์”  ในโรงเรียนถูกปล่อยทิ้งร้าง จึงคิดพัฒนา
“สวนพฤกษศาสตร์” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ของโรงเรียนและชุมชน

”

เพราะเคยทำ�โครงการร่วมกับ “สงขลาฟอรั่ม” มาก่อน น้องๆ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวชิรานุกูล อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา
กลุ่ม Line The Nature ประกอบด้วย นันทวุฒิ แย้มชุ่ม หรือ “อุ้ม” ศาสตรา
จิตตวาที หรือ “เกมส์” ประพล แซ่ตั้ง หรือ “แจ๊ค” วรพจน์ นันยะมโณ หรือ
“ป้อม” และศุภกรณ์ เอียดแก้ว หรือ “เฟรม” เล็งเห็นความสำ�คัญของการทำ�
กิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน มองเห็นว่า “สวนพฤกษศาสตร์” ในโรงเรียน
ถูกปล่อยทิ้งร้าง จึงคิดพัฒนา “สวนพฤกษศาสตร์” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พันธุ์ไม้ของโรงเรียนและชุมชน
2 เดือนผ่านไป...ความหวังที่จะพลิกฟื้นสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ให้กลับมามีชวี ติ ชีวา และดึงดูดให้นกั เรียนและประชาชนทัว่ ไปได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ ต้องหยุดชะงักลง!
เพราะ “แกนนำ�” ไม่สามารถหาแนวร่วมมาช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม
ในพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ได้ ลำ�พังสมาชิกแค่ 5 คน ไม่มีกำ�ลังพอ แม้แต่การ
ถางหญ้าดูแลพืชพรรณเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทั่วถึง
ซ้�ำ ทุกคนยังเป็นคณะกรรมการนักเรียน ต้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นแกนนำ�ในโรงเรียน
รวมทัง้ เป็นตัวแทนโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ จนแทบไม่มเี วลาเหลือ
ทำ�กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
“ผ่านไป 2 เดือน กรรฑิมา เชาวตะ “พี่เก๋” พี่เลี้ยงโครงการจากสงขลา
ฟอรั่มเห็นว่างานของพวกเราไม่มีความคืบหน้า พี่เก๋ก็เข้ามาชวนคิดชวนคุย
ว่าพวกเราจะไปต่อ หรือจะเปลี่ยนโจทย์” อุ้มเล่าถึงสถานการณ์คับขันจนทำ�ให้
พี่เลี้ยงต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด
“สิง่ ทีพ่ เ่ี ก๋แนะนำ�คือให้เราลองทบทวนเป้าหมายโครงการและศักยภาพของทีม
รวมทั้งการวางบทบาทหน้าที่การทำ�งานของพวกเราทั้งหมด พบว่าพวกเรามีงาน
เยอะกันทุกคน ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่เราก็ยังอยากทำ�
โครงการนี้...ก็เลยตัดสินใจทำ�ต่อ”
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อุม้ เล่าต่อว่า หลังจากระดมความคิดกับเพือ่ นแล้วว่าจะเดินหน้าทำ�โครงการ
ต่อ แต่พวกเราต้องลดกรอบการทำ�งานลงเหลือเพียงการทำ�แปลงผักสาธิตเพื่อใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กๆ ในโรงเรียน และคนนอกชุมชน
จากเป้าหมายทีใ่ หญ่โตมโหฬาร...ก็เปลีย่ นมาทำ�สวนผักในโรงเรียนแทน

“ล้มแล้วลุก” บทเรียนจากความผิดพลาด

“

นอกจากจะลดพื้นที่
การทำ�งานลงเพื่อให้เหมาะสม
กับศักยภาพของทีมแล้ว  
โครงการนี้ยังดึงเพื่อนจาก
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
เข้ามาช่วยปรับพื้นที่ และ
ทำ�แปลงผักแบบคอนโด
โดยใช้วิธีประสานงานผ่าน
ครูที่ปรึกษาชุมนุม รวมถึงใช้
ความเป็นเพื่อนเข้าไปขอแรง...
ทำ�ให้ทุกคนในกลุ่ม “ตระหนัก”
ถึงความสำ�คัญของการ
หาแนวร่วม

”

บทเรียนจากการ “ขาดการวิเคราะห์ศกั ยภาพตัวเอง” และ “ขาดการ
วางแผน”  ทำ�ให้ทีมต้องปรับรูปแบบการทำ�งานใหม่ทั้งหมด
“พวกเราต้องเริม่ ต้นใหม่ทงั้ หมด ตัง้ แต่เรือ่ งทีจ่ ะทำ� คุยกันอยูน่ าน ก็มาจบ
ตรงที่การทำ�แปลงเกษตรสาธิต เนื่องจากเราเห็นว่าทุกวันนี้ผักสวนครัวมีราคาสูง
ขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะเดียวกันก็มปี ญ
ั หาเรือ่ งการใช้สารเคมี แม้หลายครอบครัวมีแนวคิด
ปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดเรือ่ งพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
และไม่ค่อยมีเวลาดูแล ส่วนเด็กๆ แม้จะมีเวลาว่างมากช่วงหลังเลิกเรียน กลับใช้
เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์” อุ้มเล่าถึงความเป็นมา
โครงการ Line The Nature หรือธรรมชาติแห่งชีวิตจึงเกิดขึ้น โดยตั้งใจใช้
พืน้ ทีท่ อี่ ยูต่ รงข้ามกับสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนทำ�คอนโดปลูกผัก เน้นให้เด็กๆ
ในโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับตัง้ เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันต่อไป
นอกจากจะลดพื้นที่การทำ�งานลงเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ทีมทำ�งานแล้ว ยังดึงเพื่อนจากชมรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเข้ามา
ช่วยปรับพื้นที่ และทำ�แปลงผักแบบคอนโดด้วย โดยใช้วิธีประสานงาน
ผ่านครูทปี่ รึกษาชุมนุม รวมถึงใช้ความเป็นเพือ่ นเข้าไปขอแรงเพือ่ นๆ เพราะ
เป็นโครงการแรกทำ�ให้ทุกคนในกลุ่ม “ตระหนัก” ถึงความสำ�คัญของการหา
แนวร่วม

กันตัดได้แค่ 18 ท่อน ก็ต้องรีบกลับออกมากว่าจะถึงโรงเรียน
ก็ราว 3 ทุ่ม...นี่ถือเป็นบททดสอบความตั้งใจของพวกเราได้
แม้จะมีโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย และมีเวลาทำ�กิจกรรมจำ�กัด ในระดับหนึ่ง”
เพียงแค่ 4 เดือน แต่เนื่องจากเวลา 2 เดือนแรกของพวกเขา
หมดไปกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ที่ลา่ ช้า แกนนำ�ทัง้ 5 คน
เรียนรู้และปรับตัว...เพื่อการ
จึงต้องเร่งเรียนรูเ้ รือ่ งพันธุพ์ ชื พันธุผ์ กั ทันที ทั้งศึกษาชนิดพันธุ์วา่
ทำ�งานเป็นทีม
อะไรที่ปลูกง่าย โตไว และจะปลูกอย่างไรให้ได้ผลดี ในที่สุดจึง
ตัดสินใจปลูกคะน้า ผักกาดกวางตุ้ง และผักบุง้ เพือ่ ให้เห็นผล
แม้จะตั้งธงไว้ว่าต้องทำ�โครงการต่อ...
ทันตาตามระยะเวลาโครงการทีเ่ หลืออยู่
แต่กว่าการทำ�งานจะเข้าทีเ่ ข้าทาง ดึงเพือ่ นทัง้ ในกลุม่ และ
อุม้ เล่าต่อว่า แม้เวลามีนอ้ ย แต่พวกเราก็ไม่ทอ้ พยายาม นอกกลุ่มมาช่วยงานได้นั้น หนุ่มๆ ทั้ง 5 ก็ต้องประสบปัญหา
หาข้อมูลทุกอย่าง ทั้งลงไปศึกษาดูงานที่อำ�เภอบางกล่ำ�พบว่า จนแทบล้มโครงการอีกครั้ง แม้จะมีแกนนำ�หลักถึง 5 คน แต่
มีการใช้วัสดุอีกหลายชนิดที่ใช้สำ�หรับปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ คนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจมีเพียงอุ้มเท่านั้น เมื่องานไม่
จำ�กัด เช่น ปลูกในยางรถ ตะกร้า ขวด หรือกล่องโฟม แม้วสั ดุ บรรลุตามเป้าหมาย กิจกรรมไม่คบื หน้า อุม้ จึงมักจะต่อว่า
บางชนิดจะเป็นวัสดุเหลือใช้และมีอยู่แล้ว เช่น กล่องโฟม เพื่อนแรงๆ ขณะที่เพื่อนอีก 4 คนที่เหลือก็ยังไม่มีภาวะ
แต่ ต้ อ งใช้ ดิ น ผสมขี้ วั ว รองพื้ น กล่ อ งค่ อ นข้ า งมาก ซึ่ ง ขี้ วั ว ก็ ความเป็นผู้นำ� ต้องรอคำ�สั่งจากอุ้ม ไม่สามารถตัดสินใจ
หายากและมีราคาแพง ยิ่งเมื่อคำ�นวณต้นทุนแต่ละชนิดแล้ว ดำ�เนินการได้
ก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก โดยตอนแรกตั้งใจจะใช้ท่อพีวีซีทำ�คอนโด
เมือ่ ผนวกกับงานโรงเรียนด้านอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งรับผิดชอบทัง้
ตามทีไ่ ด้ศกึ ษาเรียนรูม้ า แต่เมือ่ พิจารณาอย่างรอบคอบก็พบว่า ในฐานะนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนด้วยแล้ว ทำ�ให้การ
การใช้ ท่ อ พี วี ซี มี ง บประมาณสู ง มาก จึ ง หั น มาใช้ ไ ม้ ไ ผ่ แ ทน
โดยชวนกันไปซื้อไม้ไผ่ที่อำ�เภอจะนะในช่วงวันเสาร์ซึ่งเป็น
แหล่งขายไม้ไผ่แห่งหนึ่งของจังหวัด   
พวกเขาได้เรียนรู้กระบวนการทำ�งานที่
“ทรหดมากครับกว่าจะได้ไม้ไผ่ราคาถูก เพราะกว่าจะ
ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมวางแผน
เลิกเรียนลูกเสือก็ 3 โมงเย็น กว่าจะไปถึงพื้นที่ก็ 5 โมงเย็นแล้ว
ถนนหนทางก็ไม่ค่อยดี เพราะช่วงนั้นมีการทำ�ถนนอยู่ ทำ�ให้ ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง
สายท่อน้�ำ มันเบรกในรถหลุด จนน้�ำ มันเบรกแห้งขับรถเร็วไม่ได้ เพื่อให้เกิดการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม
พอเข้าไปถึงขอซื้อไม้ไผ่ลำ�ละ 20 บาท ตัดแบ่งแต่ละลำ�ให้มี ไม่ใช่การรอรับคำ�สั่งแล้วปฏิบัติตาม ซึ่งจะทำ�ให้
ขนาดความยาว 2 เมตร ได้ประมาณ 3 - 4 ท่อน พวกเราช่วย งานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เรียนรู้...จากการปฏิบัติจริง

“
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“

บทเรียนจากการทำ�โครงการครั้งนี้ทำ�ให้อุ้มยอมให้เพื่อนๆ เข้ามามีบทบาทในการทำ�งาน
มากขึ้น ทั้งยังยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน...และยังเปิดใจให้เพื่อนมากขึ้น  เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน ขณะเดียวกันเพื่อนๆ ก็เริ่มปรับตัวเข้ามามีส่วนร่วมหยิบจับงาน
แสดงความคิดเห็น ไม่ปล่อยให้อุ้มคิดคนเดียวแล้วสั่งการแบบเผด็จการเหมือนที่ผ่านมา

”

ทำ�โครงการหยุดชะงักเป็นช่วงๆ ทั้งพี่เก๋และอาจารย์ชาตรี ทักษินายนต์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการต้องเข้าไปช่วยกระตุน้ บ่อยครัง้ ทำ�ให้งานค่อยๆ เดินหน้า
ไปทีละขั้นทีละตอนอย่างช้าๆ
พี่เก๋ในฐานะพี่เลี้ยงโครงการยอมรับว่า เธอต้องกระตุ้นเด็กๆ กลุ่มนี้
ร่วม 10 ครั้ง และทุกครั้งที่ลงไปจะนำ�คลิปหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผัก
คอนโดไปให้เด็กๆ ดู พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ� เพื่อให้เด็กคิดวางแผนต่อว่า
จะพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไร และพัฒนาได้แค่ไหน พูดในเชิงบวกเพือ่ ให้
เด็กๆ เกิดกำ�ลังใจมีแรงฮึดสู้อีกครั้ง
ส่วนอาจารย์ชาตรีบอกว่า ด้วยระยะเวลาทำ�โครงการที่มีอยู่อย่างจำ�กัด
อาจารย์จึงต้องเรียกแกนนำ�กลุ่มมาพูดคุย เด็กๆ ก็จะสะท้อนปัญหาว่าต้องเรียน
ไปพร้อมๆ กับการทำ�งานทุกอย่าง จนรูส้ กึ ท้อในบางครัง้ และไม่มเี วลาทุม่ เทเต็มที่
กับการทำ�โครงการ ขณะเดียวกันยังเจอเรื่องความร่วมมือของเพื่อนในกลุ่มที่
บางครั้งตกลงกันเรียบร้อยแล้ว แต่พอถึงเวลาทำ�จริง ปรากฏว่ามาไม่ครบทีม
บางคนมาช้า ก็ต้องเปลี่ยนไปทำ�วันอื่นแทน
“ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ ในการทำ�งานแม้จะมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่า
ใครรับผิดชอบทำ�แปลง ใครรดน้ำ�ให้ปุ๋ย แต่พอถึงเวลารดน้ำ� คนรดน้ำ�ก็ไม่ค่อย
ทำ�งาน ผักจึงไม่ค่อยโต ต้องมานั่งวางแผนปรึกษากับครูเกษตร เพราะแผนงานได้
วางไว้แล้ว แต่ไม่มกี ารปฏิบตั ติ าม สุดท้ายอุม้ กับป้อมต้องมาช่วยกันรดน้�ำ ตอนเย็น
แทนเพือ่ นทีไ่ ด้รบั มอบหมายตัง้ แต่แรก และวางแผนแบ่งงานใหม่ ดึงเฉพาะแกนนำ�
ที่สนใจจริงๆ 4 คน มาช่วยกันทำ�งานอย่างจริงจังช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด
ในเดือนสุดท้ายของการทำ�โครงการ”
บทเรียนจากการทำ�โครงการครั้งนี้ทำ�ให้อุ้มยอมรับเพื่อนๆ ให้เข้ามามี
บทบาทในการทำ�งานมากขึน้ ทัง้ ยังยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือ่ น  โดยเฉพาะ
ป้อมทีม่ คี วามรูด้ า้ นการเกษตรมากกว่าทุกคนในกลุม่ และยังเปิดใจให้เพือ่ นมากขึน้
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจบนพืน้ ฐานทีต่ รงกัน ขณะเดียวกันเพือ่ นๆ ก็เริม่ ปรับตัวเข้ามา
มีส่วนร่วมหยิบจับงาน แสดงความคิดเห็น ไม่ปล่อยให้อ้มุ คิดคนเดียวแล้วสั่งการ
แบบเผด็จการเหมือนทีผ่ า่ นมา จนในทีส่ ดุ คอนโดผักทีล่ ม้ ลุกคลุกคลานก็เติบโตได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้
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ไม่ถึงจุดหมาย แต่ได้เรียนรู้
แม้ว่าสุดท้ายโครงการของพวกเขาจะไปไม่ถึงเป้าหมาย
ที่วางไว้ นั่นคือทำ�แปลงปลูกผักในโรงเรียนให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แต่แกนนำ�ทุกคนก็มีจิตสำ�นึก
เพื่อส่วนรวม นำ�โรงเรียนและชุมชนมาใช้เป็นโจทย์ในการ
พัฒนา ทีส่ �ำ คัญคือทำ�ให้พวกเขาได้เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งาน
ที่ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ยอมปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิดการทำ�งานแบบมี
ส่วนร่วม ไม่ใช่การรอรับคำ�สั่งแล้วปฏิบัติตาม ซึง่ จะทำ�ให้
งานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ และโครงการนี้ยังช่วย
จุดประกายให้มกี ารขับเคลือ่ นเรือ่ งการทำ�เกษตรแนวตัง้ ใน
โรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เกิดการตืน่ ตัวของคณะครูและ
นักเรียนในการทำ�กิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น
โดยเฉพาะอุ้มในฐานะหัวหน้าทีมที่มีบทบาทในการ
วางแผนและดูแลการเงินเล่าว่า การทำ�โครงการนี้ ทำ�ให้รวู้ า่
ตนเองยังเป็นผู้นำ�ที่ไม่ดี ค่อนข้างเผด็จการ พอเพื่อนไม่ทำ�
ตามคำ�สั่งก็จะต่อว่าอย่างรุนแรง จึงถูกเพื่อนๆ ทอดทิ้ง
หลายครั้ง
“เราเลยต้องมานัง่ ทำ�งานเองเป็นส่วนใหญ่ บางครัง้ รูส้ กึ
เหนื่อยมาก ทำ�ให้โครงการไม่เดินไปตามเป้าหมาย ช่วงหลังจึง
ค่อยๆ ปรับตัว มีการกระจายงานให้เพื่อน รับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนในกลุ่ม เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ�
มากขึ้น งานจึงคืบหน้า”

เกมส์ที่ดูแลงานเอกสาร วิเคราะห์ตัวเองอย่างชัดเจนว่า
ปัญหาของเกมส์คืออยู่คนละห้องกับเพื่อน ทำ�ให้เวลาว่างไม่
ตรงกัน และอุ้มก็มักจะบอกกะทันหันว่าต้องทำ�อะไร จึงจัดสรร
เวลามาช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้ ส่วนเวลาทำ�งานบางครั้งก็เถียง
กันบ้าง โดยเฉพาะกับอุ้มที่เป็นคนจริงจัง อารมณ์ร้อน
มักจะด่าเพื่อนๆ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ เราก็จะเถียงหรือด่ากลับ
ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะ แต่ไม่ได้รสู้ กึ โกรธ เหมือนได้ระบาย
ความในใจต่อกันมากกว่า ใช้เวลายืนคิดทบทวนสักพักก็จะ
ทำ�งานกันต่อ รู้จักการให้อภัยกัน และได้เรียนรู้เรื่องงาน
เอกสารจากที่ทำ�ไม่เป็นเลยก็เริ่มทำ�ได้
ด้านแจ็คนั้น เพื่อนๆ บอกว่า ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูด
เพื่อนๆ เลยมอบหมายงานด้านสื่อสารโครงการ แจ็คจึงต้อง
พัฒนาตัวเองให้สมกับที่เพื่อนไว้วางใจ
“เดิมเป็นคนไม่พดู ไม่แสดงความคิดเห็นในกลุม่ รูส้ กึ
ว่าช่วยเพื่อนได้ไม่เต็มที่จนรู้สึกผิด พอทำ�โครงการได้ระยะ
หนึ่งจำ�เป็นต้องพัฒนาตัวเอง ต้องเสนอความคิดเห็นเวลา
ประชุมหรือคุยงาน ทำ�ให้เริ่มพูดได้ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับ
เพือ่ น และรูจ้ กั แยกแยะเวลา ช่วยเหลือเพือ่ นในการทำ�งาน
มากขึ้น”
แม้จะล้มลุกคลุกคลานกับการทำ�โครงการมาโดยตลอด
แต่หนุ่มๆ ทั้ง 5 ก็ไม่ท้อ ทุกคนพยายาม “ต่อสู้” กับ “ใจ” ของ
ตนเอง จนได้เรียนรู้ว่า...
“ความสำ�เร็จ” ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้จากมือของคนๆ
เดียว แต่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทำ�
ของทีมงานทุกคน...
.....
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