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เพราะเคยทำาโครงการร่วมกับ “สงขลาฟอรั่ม” มาก่อน น้องๆ นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 5 โรงเรียนวชิรานุกูล อำาเภอเมือง 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” เล็งเห็นความสำาคัญของการทำา

กิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน มองเห็นว่า “สวนพฤกษศาสตร์” ในโรงเรียน 

ถูกปล่อยทิ้งร้าง จึงคิดพัฒนา “สวนพฤกษศาสตร์”  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

พันธุ์ไม้ของโรงเรียนและชุมชน 

2 เดือนผ่านไป...ความหวังที่จะพลิกฟื้นสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

ใหก้ลบัมามชีวีติชวีา และดึงดดูใหน้กัเรยีนและประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาศกึษา

เรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ ต้องหยุดชะงักลง!

เพราะ “แกนนำา” ไม่สามารถหาแนวร่วมมาช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม

ในพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ได้ ลำาพังสมาชิกแค่ 5 คน ไม่มีกำาลังพอ แม้แต่การ

ถางหญ้าดูแลพืชพรรณเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทั่วถึง

ซ้ำาทกุคนยงัเปน็คณะกรรมการนกัเรยีน	ตอ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็แกนนำาในโรงเรยีน	

รวมท้ังเปน็ตวัแทนโรงเรยีนไปรว่มกจิกรรมการแขง่ขนัตา่งๆ	จนแทบไมม่เีวลาเหลอื

ทำากิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

“ผ่านไป 2 เดือน กรรฑิมา เชาวตะ “พี่เก๋” พี่เลี้ยงโครงการจากสงขลา

ฟอรั่มเห็นว่างานของพวกเราไม่มีความคืบหน้า พี่เก๋ก็เข้ามาชวนคิดชวนคุย

ว่าพวกเราจะไปต่อ หรือจะเปลี่ยนโจทย์”	อุ้มเล่าถึงสถานการณ์คับขันจนทำาให้

พี่เลี้ยงต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

“ส่ิงท่ีพ่ีเก๋แนะนำาคือให้เราลองทบทวนเป้าหมายโครงการและศักยภาพของทีม 

รวมทั้งการวางบทบาทหน้าที่การทำางานของพวกเราทั้งหมด พบว่าพวกเรามีงาน

เยอะกันทุกคน ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แต่เราก็ยังอยากทำา

โครงการนี้...ก็เลยตัดสินใจทำาต่อ” 

เรียนรู้จาก 
ความผิดพลาด
กลุ่ม Line The Nature 

“ เพราะเคยทำาโครงการร่วมกับ	“สงขลาฟอรั่ม”		มาก่อนหน้านั้น 
และเล็งเห็นความสำาคัญของการทำากิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน 

มองเห็นว่า	“สวนพฤกษศาสตร์”		ในโรงเรียนถูกปล่อยทิ้งร้าง	จึงคิดพัฒนา 
“สวนพฤกษศาสตร์” 	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ของโรงเรียนและชุมชน	”
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อุม้เลา่ตอ่วา่	หลงัจากระดมความคดิกบัเพือ่นแลว้วา่จะเดนิหนา้ทำาโครงการ

ต่อ	แต่พวกเราต้องลดกรอบการทำางานลงเหลือเพียงการทำาแปลงผักสาธิตเพื่อใช้

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กๆ	ในโรงเรียน	และคนนอกชุมชน	

จากเป้าหมายท่ีใหญ่โตมโหฬาร...ก็เปล่ียนมาทำาสวนผักในโรงเรียนแทน

 

 “ล้มแล้วลุก” บทเรียนจากความผิดพลาด
	 บทเรยีนจากการ “ขาดการวเิคราะหศั์กยภาพตวัเอง”	และ	“ขาดการ

วางแผน”		ทำาให้ทีมต้องปรับรูปแบบการทำางานใหม่ทั้งหมด	

“พวกเราตอ้งเริม่ตน้ใหมท่ัง้หมด  ตัง้แตเ่รือ่งทีจ่ะทำา  คยุกนัอยูน่าน กม็าจบ

ตรงที่การทำาแปลงเกษตรสาธิต เนื่องจากเราเห็นว่าทุกวันนี้ผักสวนครัวมีราคาสูง

ขึน้เรือ่ยๆ ขณะเดยีวกนักม็ปีญัหาเรือ่งการใชส้ารเคม ีแมห้ลายครอบครวัมแีนวคดิ

ปลกูผกัไวบ้รโิภคในครวัเรอืนเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย แตด่ว้ยขอ้จำากดัเรือ่งพืน้ทีเ่พาะปลกู 

และไม่ค่อยมีเวลาดูแล ส่วนเด็กๆ แม้จะมีเวลาว่างมากช่วงหลังเลิกเรียน กลับใช้

เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์”	อุ้มเล่าถึงความเป็นมา

โครงการ	 Line	 The	Nature	หรือธรรมชาติแห่งชีวิตจึงเกิดขึ้น	 โดยตั้งใจใช้

พืน้ทีท่ีอ่ยูต่รงขา้มกบัสวนพฤกษศาสตรข์องโรงเรยีนทำาคอนโดปลกูผกั	เนน้ใหเ้ด็กๆ	

ในโรงเรยีนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน	์พรอ้มกับตัง้เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียง	เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันต่อไป

นอกจากจะลดพ้ืนที่การทำางานลงเพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพของ 

ทีมทำางานแล้ว ยังดึงเพื่อนจากชมรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเข้ามา

ช่วยปรับพ้ืนที่ และทำาแปลงผักแบบคอนโดด้วย โดยใช้วิธีประสานงาน 

ผา่นครทูีป่รกึษาชมุนมุ รวมถงึใชค้วามเปน็เพือ่นเขา้ไปขอแรงเพือ่นๆ เพราะ

เป็นโครงการแรกทำาให้ทุกคนในกลุ่ม “ตระหนัก” ถึงความสำาคัญของการหา 

แนวร่วม

 เรียนรู้...จากการปฏิบัติจริง
แม้จะมีโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย	 และมีเวลาทำากิจกรรมจำากัด

เพียงแค่	 4	 เดือน	แต่เนื่องจากเวลา	2	 เดือนแรกของพวกเขา

หมดไปกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ที่ล่าช้า	แกนนำาท้ัง	5	คน

จึงต้องเร่งเรียนรู้เร่ืองพันธ์ุพืชพันธ์ุผักทันที	ทั้งศึกษาชนดิพันธุ์วา่

อะไรที่ปลูกง่าย	โตไว	และจะปลูกอย่างไรให้ได้ผลดี	ในที่สุดจึง

ตัดสินใจปลูกคะน้า	 ผักกาดกวางตุ้ง	 และผักบุ้ง	 เพ่ือให้เห็นผล

ทันตาตามระยะเวลาโครงการท่ีเหลืออยู่

อุม้เลา่ตอ่วา่	แมเ้วลามนีอ้ย	แตพ่วกเรากไ็มท่อ้	พยายาม

หาข้อมูลทุกอย่าง	ทั้งลงไปศึกษาดูงานที่อำาเภอบางกล่ำาพบว่า

มีการใช้วัสดุอีกหลายชนิดที่ใช้สำาหรับปลูกพืชเกษตรในพื้นที่

จำากัด	 เช่น	ปลูกในยางรถ	ตะกร้า	ขวด	หรือกล่องโฟม	แม้วัสดุ

บางชนิดจะเป็นวัสดุเหลือใช้และมีอยู่แล้ว	 เช่น	 กล่องโฟม	 

แต่ต้องใช้ดินผสมขี้วัวรองพื้นกล่องค่อนข้างมาก	 ซึ่งขี้วัวก็ 

หายากและมีราคาแพง	 ยิ่งเมื่อคำานวณต้นทุนแต่ละชนิดแล้ว 

ก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก	 โดยตอนแรกตั้งใจจะใช้ท่อพีวีซีทำาคอนโด 

ตามท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มา	 แต่เม่ือพิจารณาอย่างรอบคอบก็พบว่า 

การใช้ท่อพีวีซีมีงบประมาณสูงมาก	 จึงหันมาใช้ไม้ไผ่แทน	 

โดยชวนกันไปซื้อไม้ไผ่ที่อำาเภอจะนะในช่วงวันเสาร์ซึ่งเป็น

แหล่งขายไม้ไผ่แห่งหนึ่งของจังหวัด			

“ทรหดมากครับกว่าจะได้ไม้ไผ่ราคาถูก เพราะกว่าจะ 

เลิกเรียนลูกเสือก็ 3 โมงเย็น กว่าจะไปถึงพื้นที่ก็ 5 โมงเย็นแล้ว  

ถนนหนทางก็ไม่ค่อยดี เพราะช่วงนั้นมีการทำาถนนอยู่ ทำาให้

สายทอ่น้ำามนัเบรกในรถหลดุ จนน้ำามนัเบรกแห้งขบัรถเรว็ไมไ่ด ้

พอเข้าไปถึงขอซื้อไม้ไผ่ลำาละ 20 บาท ตัดแบ่งแต่ละลำาให้มี

ขนาดความยาว 2 เมตร ได้ประมาณ 3 - 4 ท่อน  พวกเราช่วย

กันตัดได้แค่ 18 ท่อน ก็ต้องรีบกลับออกมากว่าจะถึงโรงเรียน 

ก็ราว 3 ทุ่ม...นี่ถือเป็นบททดสอบความตั้งใจของพวกเราได้ 

ในระดับหนึ่ง” 

 

 เรียนรู้และปรับตัว...เพื่อการ
ทำางานเป็นทีม

แม้จะตั้งธงไว้ว่าต้องทำาโครงการต่อ...

แตก่ว่าการทำางานจะเขา้ทีเ่ขา้ทาง	ดงึเพ่ือนทัง้ในกลุม่และ

นอกกลุ่มมาช่วยงานได้นั้น	หนุ่มๆ	ทั้ง	5	ก็ต้องประสบปัญหา

จนแทบล้มโครงการอีกครั้ง	แม้จะมีแกนนำาหลักถึง	5	คน	แต่

คนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจมีเพียงอุ้มเท่าน้ัน เมื่องานไม่

บรรลตุามเปา้หมาย  กจิกรรมไมค่บืหนา้ อุม้จึงมักจะตอ่วา่

เพ่ือนแรงๆ ขณะที่เพื่อนอีก 4 คนที่เหลือก็ยังไม่มีภาวะ

ความเป็นผู้นำา ต้องรอคำาสั่งจากอุ้ม ไม่สามารถตัดสินใจ 

ดำาเนินการได้

เมือ่ผนวกกบังานโรงเรยีนดา้นอืน่ๆ	ทีต่อ้งรบัผดิชอบท้ัง

ในฐานะนกัเรยีน	และคณะกรรมการนักเรยีนดว้ยแลว้	ทำาใหก้าร

“ นอกจากจะลดพื้นที่
การทำางานลงเพื่อให้เหมาะสม
กับศักยภาพของทีมแล้ว		
โครงการนี้ยังดึงเพื่อนจาก
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
เข้ามาช่วยปรับพื้นที่	และ 
ทำาแปลงผักแบบคอนโด
	โดยใช้วิธีประสานงานผ่าน
ครูที่ปรึกษาชุมนุม	รวมถึงใช้
ความเป็นเพื่อนเข้าไปขอแรง...
ทำาให้ทุกคนในกลุ่ม	“ตระหนัก” 
ถึงความสำาคัญของการ 
หาแนวร่วม ”

“	พวกเขาได้เรียนรู้กระบวนการทำางานที่ 
ทุกคนต้องร่วมมือ	ร่วมใจ	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	 
ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง	 
เพื่อให้เกิดการทำางานแบบมีส่วนร่วม	 
ไม่ใช่การรอรับคำาสั่งแล้วปฏิบัติตาม	ซึ่งจะทำาให้
งานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	” 
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ทำาโครงการหยุดชะงักเป็นช่วงๆ	ทั้งพี่เก๋และอาจารย์ชาตรี ทักษินายนต์	ซึ่งเป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการต้องเข้าไปช่วยกระตุ้นบ่อยคร้ัง	ทำาให้งานค่อยๆ	เดินหน้า

ไปทีละขั้นทีละตอนอย่างช้าๆ	

พี่เก๋ในฐานะพี่เลี้ยงโครงการยอมรับว่า เธอต้องกระตุ้นเด็กๆ กลุ่มนี้

ร่วม 10 ครั้ง และทุกครั้งที่ลงไปจะนำาคลิปหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผัก

คอนโดไปให้เด็กๆ ดู พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา เพื่อให้เด็กคิดวางแผนต่อว่า 

จะพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไร และพัฒนาได้แค่ไหน พูดในเชิงบวกเพ่ือให้

เด็กๆ เกิดกำาลังใจมีแรงฮึดสู้อีกครั้ง

ส่วนอาจารย์ชาตรีบอกว่า	 ด้วยระยะเวลาทำาโครงการท่ีมีอยู่อย่างจำากัด	

อาจารย์จึงต้องเรียกแกนนำากลุ่มมาพูดคุย	เด็กๆ	ก็จะสะท้อนปัญหาว่าต้องเรียน

ไปพร้อมๆ	กับการทำางานทุกอย่าง	จนรู้สึกท้อในบางคร้ัง	และไม่มีเวลาทุ่มเทเต็มท่ี

กับการทำาโครงการ	 ขณะเดียวกันยังเจอเรื่องความร่วมมือของเพื่อนในกลุ่มท่ี 

บางครั้งตกลงกันเรียบร้อยแล้ว	 แต่พอถึงเวลาทำาจริง	 ปรากฏว่ามาไม่ครบทีม	 

บางคนมาช้า	ก็ต้องเปลี่ยนไปทำาวันอื่นแทน

“ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ ในการทำางานแม้จะมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่า

ใครรับผิดชอบทำาแปลง ใครรดน้ำาให้ปุ๋ย แต่พอถึงเวลารดน้ำา คนรดน้ำาก็ไม่ค่อย

ทำางาน ผักจึงไม่ค่อยโต ต้องมานั่งวางแผนปรึกษากับครูเกษตร เพราะแผนงานได้

วางไวแ้ลว้ แตไ่มม่กีารปฏบิตัติาม สดุทา้ยอุม้กบัปอ้มตอ้งมาชว่ยกนัรดน้ำาตอนเยน็

แทนเพ่ือนท่ีได้รับมอบหมายต้ังแต่แรก และวางแผนแบ่งงานใหม่ ดึงเฉพาะแกนนำา

ที่สนใจจริงๆ 4 คน มาช่วยกันทำางานอย่างจริงจังช่วงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด 

ในเดือนสุดท้ายของการทำาโครงการ”

บทเรียนจากการทำาโครงการคร้ังน้ีทำาให้อุ้มยอมรับเพ่ือนๆ	 ให้เข้ามามี

บทบาทในการทำางานมากขึน้	ทัง้ยงัยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่น		โดยเฉพาะ

ป้อมท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรมากกว่าทุกคนในกลุ่ม	และยังเปิดใจให้เพ่ือนมากข้ึน	

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจบนพ้ืนฐานท่ีตรงกัน	ขณะเดียวกันเพ่ือนๆ	ก็เร่ิมปรับตัวเข้ามา

มีส่วนร่วมหยิบจับงาน	 แสดงความคิดเห็น	 ไม่ปล่อยให้อุ้มคิดคนเดียวแล้วส่ังการ 

แบบเผดจ็การเหมอืนทีผ่า่นมา	จนในทีส่ดุคอนโดผกัทีล่ม้ลกุคลกุคลานกเ็ตบิโตได้

ตามเป้าหมายที่วางไว้	

 ไม่ถึงจุดหมาย แต่ได้เรียนรู้
แม้ว่าสุดท้ายโครงการของพวกเขาจะไปไม่ถึงเป้าหมาย

ที่วางไว้	 นั่นคือทำาแปลงปลูกผักในโรงเรียนให้เป็นศูนย์การ 

เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	แต่แกนนำาทุกคนก็มีจิตสำานึก

เพื่อส่วนรวม  นำาโรงเรียนและชุมชนมาใช้เป็นโจทย์ในการ

พัฒนา ท่ีสำาคัญคือทำาให้พวกเขาได้เรียนรู้กระบวนการทำางาน

ที่ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ยอมปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิดการทำางานแบบมี

ส่วนร่วม ไม่ใช่การรอรับคำาสั่งแล้วปฏิบัติตาม ซ่ึงจะทำาให้

งานไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และโครงการน้ียังช่วย 

จุดประกายใหม้กีารขบัเคลือ่นเรือ่งการทำาเกษตรแนวตัง้ใน

โรงเรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง ทำาใหเ้กดิการตืน่ตวัของคณะครแูละ

นักเรียนในการทำากิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น

โดยเฉพาะอุ้มในฐานะหัวหน้าทีมท่ีมีบทบาทในการ

วางแผนและดูแลการเงินเลา่วา่ การทำาโครงการนี ้ทำาใหรู้ว้า่

ตนเองยังเป็นผู้นำาที่ไม่ดี ค่อนข้างเผด็จการ พอเพื่อนไม่ทำา

ตามคำาสั่งก็จะต่อว่าอย่างรุนแรง จึงถูกเพื่อนๆ ทอดท้ิง

หลายครั้ง 

“เราเลยตอ้งมานัง่ทำางานเองเปน็สว่นใหญ ่ บางครัง้รูส้กึ

เหนื่อยมาก ทำาให้โครงการไม่เดินไปตามเป้าหมาย ช่วงหลังจึง

ค่อยๆ ปรับตัว มีการกระจายงานให้เพื่อน รับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อนในกลุ่ม เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำา 

มากขึ้น งานจึงคืบหน้า”

เกมส์ที่ดูแลงานเอกสาร วิเคราะห์ตัวเองอย่างชัดเจนว่า 

ปัญหาของเกมส์คืออยู่คนละห้องกับเพื่อน	 ทำาให้เวลาว่างไม่

ตรงกัน	และอุ้มก็มักจะบอกกะทันหันว่าต้องทำาอะไร	จึงจัดสรร

เวลามาช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้	 ส่วนเวลาทำางานบางครั้งก็เถียง 

กันบ้าง	 โดยเฉพาะกับอุ้มที่เป็นคนจริงจัง อารมณ์ร้อน  

มักจะด่าเพื่อนๆ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ เราก็จะเถียงหรือด่ากลับ 

ผลดักนัแพ้ ผลัดกันชนะ แตไ่มไ่ดรู้ส้กึโกรธ เหมอืนไดร้ะบาย

ความในใจตอ่กนัมากกวา่ ใชเ้วลายนืคดิทบทวนสักพักกจ็ะ

ทำางานกันต่อ รู้จักการให้อภัยกัน และได้เรียนรู้เรื่องงาน

เอกสารจากที่ทำาไม่เป็นเลยก็เริ่มทำาได้ 

ด้านแจ็คนั้น	 เพื่อนๆ	 บอกว่า	 ปกติเป็นคนไม่ค่อยพูด	

เพื่อนๆ	 เลยมอบหมายงานด้านสื่อสารโครงการ	 แจ็คจึงต้อง

พัฒนาตัวเองให้สมกับที่เพื่อนไว้วางใจ

“เดมิเปน็คนไมพ่ดู ไมแ่สดงความคดิเหน็ในกลุ่ม รู้สึก

ว่าช่วยเพื่อนได้ไม่เต็มที่จนรู้สึกผิด พอทำาโครงการได้ระยะ

หนึ่งจำาเป็นต้องพัฒนาตัวเอง ต้องเสนอความคิดเห็นเวลา

ประชุมหรือคุยงาน ทำาให้เริ่มพูดได้ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับ

เพือ่น และรูจ้กัแยกแยะเวลา ชว่ยเหลอืเพือ่นในการทำางาน

มากขึ้น”  

แม้จะล้มลุกคลุกคลานกับการทำาโครงการมาโดยตลอด	

แต่หนุ่มๆ	ทั้ง	5	ก็ไม่ท้อ	ทุกคนพยายาม	“ต่อสู้”	กับ	“ใจ”	ของ

ตนเอง	จนได้เรียนรู้ว่า...

“ความสำาเรจ็” ไมส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้ากมอืของคนๆ 

เดียว แต่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด และร่วมทำา

ของทีมงานทุกคน...

.....

โรงเรียนวชิรานุกูล
โครงการธรรมชาติแห่งชีวิต
กลุ่ม Line The Nature
นายนันทวุฒิ	แย้มชุ่ม

นายศาสตรา	จิตตวาที

นายประพล	แซ่ตั้ง

นายวรพจน์	นันยะมโณ

นายศุภกรณ์			เอียดแก้ว

ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์ชาตรี	ทักษินายนต์

“	บทเรียนจากการทำาโครงการครั้งนี้ทำาให้อุ้มยอมให้เพื่อนๆ	เข้ามามีบทบาทในการทำางาน
มากขึ้น	ทั้งยังยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน...และยังเปิดใจให้เพื่อนมากขึ้น		เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน	ขณะเดียวกันเพื่อนๆ	ก็เริ่มปรับตัวเข้ามามีส่วนร่วมหยิบจับงาน	 
แสดงความคิดเห็น	ไม่ปล่อยให้อุ้มคิดคนเดียวแล้วสั่งการแบบเผด็จการเหมือนที่ผ่านมา	”  


